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Իլհամ Ալիեւը բռունցք է ճոճում Սյունիք-
Զանգեզուրի ուղղությամբ, իսկ Հայաստանի 
բարձր իշխանությունը ծպուտ չի հանում. 
ինչպե՞ս հասկանալ

Ճ ա կա տագ րա կան ժա մա նակ ներ ենք 
ապ րում։ Հա յաս տան յան քա ղա քա-
կան դաշ տում չկա մի գոր ծիչ, որ ո րե ւէ 

հար ցով ե լույթ ու նե նա ու չհի շա տա կի Ս յու-

նիք- Զան գե զու րին սպառ նա ցող վտանգ նե րի 
մա սին։ Չ կա մի օր, որ Ս յու նի քի շուրջ տե ղի 
ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րում ան հանգս-
տաց նող մի նոր հան գա մանք ի հայտ չգա։ Ու 

այդ ա մե նից հե տո, որ քան էլ զար մա նա լի է, 
ռիս կե րը ոչ թե նվա զում են, այլ ա հագ նա նում, 
սաստ կա նում...

Ռ ու սաս տա նի ներ կա յութ յան հարցն 
ենք քննար կում եւ մե ղադ րա կան շեշ-
տով պնդում, որ նա իր շա հերն ու նի 

այս տեղ, որ նրան իր սե փա կան շա հերն են հե-
տաքրք րում: Ա կա մա հարց է ա ռա ջա նում, իսկ 
ին չու՞ Ռու սաս տա նը պետք է ա ռանց աշ խար-
հա քա ղա քա կան շա հի ու հե տաքրք րութ յան 
կանգ նեց ներ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
մտներ Ար ցախ, կամ ին չու՞ պետք է ա ռանց 
շա հի ու հե տաքրք րութ յան Հա յաս տա նի հետ 
դա շին քի մեջ մտներ եւ նրա անվ տան գութ-
յան հա մար ո րո շա կի պայ մա նագ րա յին պար-
տա վո րութ յուն ներ կրեր: Այլ կերպ չի լի նում: 

Մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա-
կար գը հենց ի րե նից ներ կա յաց նում է պե-
տութ յուն նե րի շա հե րի ու հե տաքրք րութ յուն-
նե րի զու գա հե ռում նե րի, հա մընկ նում նե րի, 
հա կա սութ յուն նե րի ու հա կադ րութ յուն նե րի 
ամ բող ջութ յուն: 

Ար տա քին քա ղա քա կան կողմ նո րոշ-
ման խնդի րը մեր պատ մութ յան ըն թաց քում, 
դժբախ տա բար, միշտ է ու ղեկ ցել մեզ: Ժա մա-
նա կին՝ Պար թեւս տան, Հ ռոմ, հե տա գա յում՝ 
Բ յու զան դիա, Պարս կաս տան, վեր ջին ե րեք 
հար յուր տա րում՝ Ռու սաս տան, Եվ րո պա: 
Կող մո նոր ոշու մը հենց այն պես չի ձե ւա վոր-
վում: Այն եր կա րա տեւ, պատ մա կան հան գա-
մանք նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծըն թաց 
է, որն աս տի ճա նա բար վե րած վում է հա մոզ-
մուն քի եւ, նույ նիսկ, մեր դեպ քում դառ նում 
հո գե կերտ ված քի, խառն ված քի մաս: Մեր 

Ռուսամետ չեմ, եվրոպամետ չեմ... մարդ եմ՝ 
իմ երկրի վաղվա օրով մտահոգ... 

ԳՐԻՇԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գորիսի պետական համալսարանի 
դասախոս

Ուրբաթ
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Սյունիքի մարզում 
պետք է ստեղծվի 
անվտանգության 
ապառազմակա-
նացված գոտի

Ս  յու նի քի մար զում պետք է ստեղծ վի 
անվ տան գութ յան ա պա ռազ մա կա-
նաց ված գո տի` բնա կիչ նե րի ի րա-

վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման նպա տա կով: 
Այս մա սին գրել է ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան Ար ման Թա թո յա նը։

«...Ներ կա յաց րել եմ ՀՀ մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նի նոր հա յե ցա կար գը եւ կոնկ-
րետ ա պա ցույց ներ, փաս տեր, ո րոնց վրա 
հիմն ված է այս նոր մո տե ցու մը:

Մի ջազ գա յին հան րութ յունն այս հար ցում 
կա րե ւո րա գույն ա նե լիք ու նի, ո րով հե տեւ Ս յու-
նի քում ու Գե ղար քու նի քում սահ ման նե րի հետ 
կապ ված գոր ծըն թա ցը սկզբուն քա յին ա ռու-
մով է հա կա սում այն ա մե նին, ինչ տա րի նե րով 
մի ջազ գա յին մա կար դա կում ստեղծ վել է, ջուրն 
է լցնում այս ո լոր տի կոն վեն ցիա նե րը, ու ղե-
ցույց նե րը, մար դու ի րա վունք նե րի պա հանջ-
նե րը:

Այս նոր մո տեց ման հիմ նա վո րում նե րը 
ներ կա յում ամ փոփ ման փու լում են` մի ջազ գա-
յին հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րին ներ կա-
յաց նե լու նպա տա կով», – գրել է նա:

05.03.2021 Թ.

Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին...
Ղարաբաղը ծառ է իմ արմատի վրա,
Ղարաբաղը սեր է իմ հավատի վրա,
Ղարաբաղը տեր է իմ կարոտի վրա,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։

Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը հեւք է բացվող արշալույսի,
Ղարաբաղը ձեռք է՝ 
 Քիրսից ձգված լուսին,
Ղարաբաղը հերկ է մաքուր, 
 անբիծ լույսի,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։

Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը ջուր է՝ ես եմ քամել քարից, 
Ղարաբաղը թուր է՝ ես եմ կոփել դարից,
Ղարաբաղը հուր է՝ ճառագած 
 մեր սրտերից,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։

Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը հուն է հոսող լուսաբացի,
Ղարաբաղը բույն է արծվի, 
 ձեռք չի հասնի,
Ղարաբաղը տուն է՝ սերված Ամարասից,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։

Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին.
Ղարաբաղը ելք է՝ բացված սրտի նման,
Ղարաբաղը երգ է, բառեր չունի սակայն,
Իմ պապերի ձայնով միայն 
 երգեցեք այն,
Ես երգ չունեմ Ղարաբաղի մասին։

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի հրա ժա-
րա կա նը պա հան ջող հան րա հա վաք նե րի 
ա լի քը հա սավ նաեւ Ս յու նիք: Փետր վա րի 
27-ին Կա պա նի Գա րե գին Նժ դե հի հրա-
պա րա կը բազ մա մարդ էր: 

Հ ա յոց ազ գա յին բա նա կին սա տա րող եւ 
վար չա պե տի հրա ժա րա կա նը պա հան-
ջող հան րա հա վա քին մաս նակ ցում էին 

տար բեր տա րի քի եւ զբաղ մուն քի մար դիկ: 
Կա պան ցի նե րի նա խա ձեռ նութ յանն ա ջակ ցե-
լու էին ե կել ներ կա յա ցու ցիչ ներ Քա ջա րա նից, 
Գո րի սից, Մեղ րիից: Օր վա հիմ նա կան բա-
նա խո սը՝ Կա պա նի հա մայն քա պետ Գե ւորգ 
Փարս յա նը, ե լույ թի սկզբում մաս նա վո րա պես 
նշեց, որ այ սօր յու րա քանչ  յուր քա ղա քա-
ցու պետք է մտա հո գի երկ րի քա ղա քա կան 
ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կը, քան զի խա թար-
վում են պե տա կա նութ յան հիմ քե րը, եւ շատ 
լուրջ սպառ նա լիք ներ են ա ռա ջա նում ինչ պես 
Ս յու նի քի եւ սյու նե ցու, այն պես էլ ամ բողջ 
երկ րի հա մար: Հա մայն քա պե տը շեշ տադ րում 
ա րեց այն հան գա ման քի վրա, որ շատ կա րե-
ւոր է, որ ինք ներս մեզ հարց ուղ ղենք, թե ի՞նչ 
կար գա վի ճա կով եր կիր ենք ու զում կա ռու ցել՝ 
փուչ պո պու լիզ մով հպա՞րտ, թե՞ կա յուն եւ 
կա ռու ցո ղա կան: Նաեւ ներ կա նե րի ու շադ-
րութ յու նը սե ւե ռեց այն պնդման վրա, որ հայ 
ազ գի անվ տան գութ յան ա ռա ջին եւ գլխա վոր 
ե րաշ խա վոր ՀՀ բա նա կը նույն պես քա ղա քա-
կան իշ խա նութ յան ան շունչ ամ բի ցիա նե րի եւ 
ան պա տաս խա նա տու հայ տա րա րութ յուն նե-
րի պատ ճա ռով կանգ նել է լրջա գույն խնդիր-
նե րի առ ջեւ:

Գե ւորգ Փարս յանն անդ րա դար ձավ այն 
ամենին, թե ինչ պես հնա րա վոր չե ղավ անվ-
տան գա յին ե րաշ խիք ներ ստեղ ծել Կա պա նի 
հա մար եւ ներ կա յաց րեց ի րո ղութ յուն ներ, 
ո րոնք մինչ այդ չէր բարձ րա ձայ նել հա սա-
րա կա կան լայն շրջա նա կում. «Երբ սկսվեց 
չա րա բաս տիկ պա տե րազ մը, բո լորս 
ան դա մագր վե ցինք հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յա նը, սա կայն, ցա վոք սրտի, 
ա մեն ինչ չէ, որ ստաց վեց: Հոկ տեմ բե-
րի 17-18-ին սկսե ցինք կազ մա կեր պել 
Կա պա նի պաշտ պա նութ յու նը: Նո յեմ-
բե րի 9-ին կնքված հայ տա րա րութ յան 
1-ին կե տում հստակ ար ձա նագր ված էր՝ 
կող մե րը կանգ նում են այն բնագ ծե րում, 
ո րոնք այդ պա հին զբա ղեց րել են: Իսկ 
մենք զբա ղեց րել էինք այն պի սի նպաս-
տա վոր բար ձունք ներ, որ ամ բող ջո վին 

ա պա հո վում էին մեր բնակ չութ յան անվ-
տան գութ յու նը: Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
մտա վա խութ յուն կար, որ մեր զբա ղեց-
րած բնագ ծե րը կա րող են հանձն վել, 
ուս տի հան դի պում խնդրե ցի գլխա վոր 
շտա բի պետ, գե նե րալ-գնդա պետ Օ նիկ 
Գաս պար յա նի հետ: Հան դի պու մը կա-
յա ցավ նո յեմ բե րի 21-ին՝ գե նե րալ-մա-
յոր Վա լե րի Քո չար յա նի մաս նակ ցութ-
յամբ: Մաս նակ ցում էին նաեւ գլխա վոր 
շտա բի գրե թե բո լոր գե նե րալ նե րը, այլ 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ներ: Գլ-
խա վոր շտա բի պե տից հե տաքրքր վե-
ցի, թե ի՞նչ ճա կա տա գիր է սպաս վում 
կա պան ցի նե րին, նաեւ մտա հո գութ յուն 
հայտ նե ցի մեր զբա ղեց րած բնագ ծե-
րի առն չութ յամբ: Օ նիկ Գաս պար յա նը 

փո խան ցեց, թե նախ՝ դի վա նա գետ նե-
րը պի տի փոր ձեն բա նակ ցա յին սե ղա-
նի շուրջ հա ջո ղութ յուն ներ գրան ցել, 
բայց անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում այդ 
բնագ ծե րի եւ անվ տան գութ յան գո տու 
հա մար կռիվ ենք տա լու: Եվ սկսե ցինք 
կա ռու ցել երկ րորդ, եր րորդ պաշտ պա-
նա կան բնագ ծե րը, նպաս տա վոր բարձ-
րունք նե րի վրա ամ րա նալ, ին չը եւ տե ղի 
ու նե ցավ: Ա վե լի ուշ՝ դեկ տեմ բե րի 17-ին, 
թե 18-ին մեզ հյուր ե կավ ՌԴ խա ղա-
ղա պահ զոր քե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից՝ 
ռուս բա րե կամ նե րից մե կը եւ զրույ ցի 
ըն թաց քում հարց րեց՝ ե՞րբ եք պատ-
րաստ վում բնագ ծե րը զի ջել: Ան մի ջա-
պես զար մանքս հայտ նե ցի, նա էլ թե՝ 
տեղ յակ չե՞ք: Մի խոս քով, ինձ հա սա նե-

լի բո լոր մե թոդ նե րը կի րա ռե ցի, իմ բո-
լոր կա պերն օգ տա գոր ծե ցի, բայց ե կավ 
մի պահ՝ հաս կա ցա, որ այլ տար բե րակ 
չու նենք: Մի խոս քով՝ դեկ տեմ բե րի 18-
ին այդ դիր քե րը զի ջե ցինք եւ այ սօր վա 
դրութ յամբ ու նենք այն, ինչ ու նենք»:

Գե ւորգ Փարս յանն իր խոս քում անդ-
րա դարձ կա տա րեց գլխա վոր շտա բի պետ 
Օ նիկ Գաս պար յա նին՝ նրան բնո րո շե լով մի 
անձ նա վո րութ յուն, ով սրտա ցավ է մեր երկ-
րի հա մար, նրա անվ տան գութ յան հա մար, 
ում Նի կոլ Փա շին յա նի փուչ ամ բի ցիա նե րի 
հե տե ւան քով փոր ձում են ծա ռա յութ յու նից 
ա զա տել, մա նա վանդ՝ անվ տան գա յին լրջա-
գույն խնդիր ներ ու նե ցող մեր երկ րում: Գե-
ւորգ Փարս յա նը զար մանք հայտ նեց նաեւ այն 
ա ռի թով, որ Փա շին յանն ար դեն հե ռաց րել է 
շտա բի պե տի ա ռա ջին տե ղա կա լին ( Տի րան 
Խա չատր յան), ում եր կու-ե րեք ա միս ա ռաջ էր 
շնոր հել Հա յաս տա նի Ազ գա յին հե րո սի կո չում:

« Զար մա նում եմ Նի կոլ Փա շին յան 
վար չա պե տի այն մտքի ա ռի թով, ով 
հայ տա րա րում է, թե թիվ մեկ պա տաս-
խա նա տուն եմ, բայց թիվ մեկ մե ղա-
վո րը չեմ: Ի՞նչ է դա նշա նա կում: Բա որ 
դու մեղք չու նես, ո՞վ մեղք ու նի կամ ո՞վ 
է ա ռա ջին մե ղա վո րը, – ա սաց Գե ւորգ 
Փարս յա նը եւ հար ցադ րում ա րեց, – բա որ 
այդ պի սի ան պա տաս խա նա տու հայ-
տա րա րութ յուն ներ էիր ա նում՝ Ար ցա-
խը Հա յաս տան է եւ վերջ, հի մա պա-
տաս խա նիր՝ Ար ցա խը Հա յաս տա՞ն է, 
Ռու սաս տա՞ն, թե՞ Ադր բե ջան: Ի վեր ջո, 
ի՞նչ է Ար ցախն այս պա հին: Գ նա ցիր եւ 
Ս տե փա նա կեր տի հրա պա րա կում հայ-
տա րա րե ցիր՝ Ար ցա խը Հա յաս տան է եւ 
վերջ, բա ին չո՞ւ տեր չկանգ նե ցիր Ար ցա-
խին: Եվ փոր ձում ես պա տաս խա նատ-
վութ յան մի մա սը բար դել բա նա կի վրա, 
այն դեպ քում, երբ բա նա կը «գլա դիա-
տո րի» պես կռվել է... Այ սօր մեր երկ րում 
ոչ մի հա մա կարգ չի աշ խա տում. նման 
վի ճա կը մեզ օ րե ցօր տա նում է կոր ծան-
ման: Մեր երկ րին անհ րա ժեշտ է կա յու-
նութ յուն հա սա րա կա կան, քա ղա քա-
կան եւ պե տա կան կյան քում, ին չը դուք 
կա րող եք ա նել ձեր հրա ժա րա կա նով՝ 
դրա նով իսկ հնա րա վո րութ յուն տա լով 
ժո ղովր դին՝ անց կաց նել նոր, ար տա-
հերթ ընտ րութ յուն ներ: Հաս կա ցեք վեր-
ջա պես, դուք խան գա րում եք: Հե ռա ցեք 
եւ վերջ»:

 Հան րա հա վա քին Հա յոց բա նա կին ի րենց 
ա ջակ ցութ յու նը եւ վար չա պե տի հրա ժա րա-
կա նի առն չութ յամբ ի րենց դիր քո րո շու մը 
հայտ նե ցին Վա հա նա վան քի հո գե ւոր հո վիվ 
տեր Ա վե տիք քա հա նա Մար տի րոս յա նը, Գա-
գիկ Ղահ րա ման յա նը, Վ րեժ Բա դալ  յա նը, Խա-
չիկ Բա դալ  յա նը, ո րոնց խոս քե րում խո րին 
մտա հո գութ յուն կար երկ րում ստեղծ ված օր-
հա սա կան վի ճա կի առն չութ յամբ: Խա չիկ Բա-
դալ  յա նը մաս նա վո րա պես նշեց, որ մար տահ-
րա վեր ներն ուղղ վել են մեր պե տա կա նութ յան 
չորս կա րե ւոր հիմ քե րին՝ Հայ ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցուն, ազ գա յին դպրո ցին, հայ ըն տա-
նի քին եւ հա յոց ազ գա յին բա նա կին: Նաեւ 
բանախոսներն այն միտ քը հայտ նե ցին, որ 
մեր բա նա կը չի պարտ վել, օր վա իշ խա նութ-
յուն ներն են պար տութ յուն կրել:

Հան րա հա վա քի ա վար տից հե տո հա յոց 
բա նա կին սա տա րող եւ վար չա պե տի հրա ժա-
րա կա նը պա հան ջող կա պան ցի նե րը կո չե րով 
ան ցան քա ղա քի փո ղոց նե րով:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հայոց բանակին սատարող ու 
վարչապետի հրաժարականը 
պահանջող հանրահավաք Կապանում

Գե ւորգ Փարս յանն անդ րա դար ձավ այն հան գա ման քին, 
թե ինչ պես հնա րա վոր չե ղավ անվ տան գա յին ե րաշ խիք-
ներ ստեղ ծել Կա պա նի հա մար եւ ներ կա յաց րեց ի րո-
ղութ յուն ներ, ո րոնք մինչ այդ չէր բարձ րա ձայ նել հա սա-
րա կա կան լայն շրջա նա կում...

Գե ւորգ Փարս յանն իր խոս քում 
անդ րա դարձ կա տա րեց գլխա-
վոր շտա բի պետ Օ նիկ Գաս-
պար յա նին՝ նրան բնո րո շե լով մի 
անձ նա վո րութ յուն, ով սրտա ցավ 
է մեր երկ րի հա մար, նրա անվ-
տան գութ յան հա մար, ում Նի կոլ 
Փա շին յա նի փուչ ամ բի ցիա նե րի 
հե տե ւան քով փոր ձում են ծա ռա-
յութ յու նից ա զա տել, մա նա վանդ՝ 
անվ տան գա յին լրջա գույն խնդիր-
ներ ու նե ցող մեր երկ րում:
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Աշխատանքային հանդիպում Տաթեւ համայնքում

Փետր վա րի 23-ին Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս-
յանն աշ խա տան քա յին հան դի պում ու նե ցավ Տա թե ւի հա մայն-
քա պե տա րա նում, ո րին մաս նակ ցում էին նաեւ մարզ պե տի տե-
ղա կալ Կա րո Ա վա նես յա նը, մարզ պե տա րա նի Տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման եւ հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի 
հար ցե րով վար չութ յան պետ Սեյ րան Ա վե տիս յա նը։

Մ արզ պե տը Տա թեւ հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ նե րին, հա-
մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մին, բնա կա վայ րե րի վար-
չա կան ղե կա վար նե րին, հա մայն քի այլ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին 

ներ կա յաց րեց Տա թեւ հա մայն քի ղե կա վա րի նո րան շա նակ պաշ տո նա-
կա տար Մու շեղ Հով սեփ յա նին։

Ն շենք, որ ղե կա վար վե լով « Տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մա-
սին» ՀՀ օ րեն քի 27-րդ հոդ վա ծի 2.1-ին մա սով, ՀՀ Ս յու նի քի մար զի 
Տա թեւ հա մայն քի ղե կա վար Մու րադ Սի մոն յա նի լիա զո րութ յուն նե-
րի ժամ կե տը 2021թ. փետր վա րի 22-ին լրա նա լու կա պակ ցութ յամբ, 
հիմք ըն դու նե լով այն, որ ՀՀ-ում հայ տա րար ված ռազ մա կան դրութ-
յան պատ ճա ռով չեն կա յա ցել Տա թեւ հա մայն քի տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի հեր թա կան ընտ րութ յուն նե րը՝ Ս յու նի քի 
մարզ պե տի փետր վա րի 22-ի N67-Ա ո րոշ մամբ Մու շեղ Հով սեփ յա նը 
նշա նակ վել է ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Տա թեւ հա մայն քի ղե կա վա րի պաշ-
տո նա կա տար՝ մին չեւ օ րեն քով սահ ման ված կար գով նո րըն տիր հա-
մայն քի ղե կա վա րի լիա զո րութ յուն նե րի ստանձ նու մը։

Հան դիպ ման ըն թաց քում Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը նաեւ պա տաս խա-
նեց ներ կա նե րին հու զող հար ցե րին, քննարկ վե ցին հա մայն քի հրա-
տապ լու ծում պա հան ջող խնդիր նե րը, հա մայն քում անհ րա ժեշտ ու 
ա ռաջ նա հերթ ա նե լիք նե րը, ա ռա ջի կա ծրագ րե րը, խոս վեց ա վա գա նու 
լիա զո րութ յուն նե րի դա դա րեց ման մա սի ն։

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

07.03.2021  Մար տի 6-ին Ս յու նի քի 
մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը սահ-
մա նա մերձ Ա րա վուս գյու ղում էր:

Տ եղ հա մայն քի մեջ ընդգրկ ված գյու ղի 
բնա կիչ ներն էին մարզ պե տին հրա-
վի րել՝ միա սին քննար կե լու առ կա 

խնդիր նե րը, որ ա ռա ջա ցել էին 2020 թվա կա-
նի նո յեմ բե րի 9-ից հե տո (եւ ոչ միայն):

Հար ցե րի հար ցը, ինչ պես մար զի բո լոր 
սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում, անվ տան-
գութ յան պատ շաճ ա պա հո վումն է, ո րին 
ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցե լու պատ րաս տա-
կա մութ յուն ու նեն գյու ղի տղա մար դիկ, ե թե 
վե րա նայ վի կազ մա կերպ վող պայ մա նագ րա-
յին գու մար տա կում ընդգրկ վե լու հա մար սահ-
ման ված տա րի քա յին շե մը: Ա վագ տա րի քի 
ա րա վուս ցի նե րին հե տաքրք րող այդ հար ցը, 
ինչ պես վկա յեց ԵԿՄ Գո րի սի կա ռույ ցի ղե կա-
վար Հեն րիկ Ասր յա նը, զբա ղեց նում է նաեւ 
տա րա ծաշր ջա նի մյուս գյու ղե րի բնա կիչ նե-
րին:

Ա րա վուսն այն գյու ղե րից է, որ ա ռա վե-
լա գույնս է տու ժել հայ-ադր բե ջա նա կան սահ-
ման նե րի մե խա նի կա կան ու կա մա յա կան 
ո րոշ ման հե տե ւան քով: 54 հա հո ղա տա րած-
քը, որ դե ռեւս 1991-ին է սե փա կա նաշ նորհ վել 
(ին չը վկա յող սե փա կա նութ յան վկա յա կան-
ներ կան), ին չի հա մար մար դիկ տա րի ներ 
շա րու նակ սահ ման ված կար գով վճա րել են 
հո ղի հարկ, սահ մա նո րո շու մից հե տո հայտն-
վել է Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան Լա չի նի 
շրջա նի տա րած քում: Այդ մա սին տեղ  յակ են 

նաեւ հան րա պե տութ յան պատ կան մար-
մին նե րը՝ ձեռ քի տակ ու նե նա լով բազ մա թիվ 
ա պա ցույց ներ: Եվ, այ դու հան դերձ, խնդի րը 
մնում է չլուծ ված:

Այդ հո ղա տա րածք նե րի ա պօ րի նի օ տար-
ման կամ բռնա զավթ ման հե տե ւան քով ի 
հայտ են ե կել այլ հար ցեր եւս: Մաս նա վո րա-
պես, հիմ նա կա նում ա նաս նա պա հութ յամբ 
զբաղ վող գյու ղա ցի նե րը մոտ մեկ ա միս հե-
տո ստիպ ված են լի նե լու ա րո տի դուրս բե-
րել նաեւ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը, 
մինչ դեռ ա րո տա վայ րե րը չեն բա վա կա նաց-
նե լու: Մ յուս կող մից՝ ա նաս նա պահ նե րը կա-
մա-ա կա մա հայտն վե լու են ան մի ջա պես սահ-
մա նին գտնվող դաշ տա մա սե րում, ին չը ոչ 

միայն անվ տանգ չի կա րող լի նել, այ լեւ կա րող 
է ա մե նա տար բեր մի ջա դե պե րի տե ղիք տալ:

Գ յու ղա ցի նե րը ող ջա միտ հարց են բարձ-
րաց նում՝ մի՞ թե հնա րա վոր չէր ան ցած չորս 
ամ սում գյու ղի սահ մա նի եր կա րութ յամբ, որ 
յոթ կի լո մետր է, խրա մատ ներ փո րել, փշա-
լա րեր կամ «է լեկտ րա կան հո վիվ ներ» տե-
ղադ րել, որ պես զի բա ցառ վեր ա նա սուն նե րի 
մուտքն այդ տա րածք ներ: 

Սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րի կար գա-
վի ճա կում հայտն ված եւ ադր բե ջա նա կան 
զին վոր նե րի հե նա կե տե րով շրջա պատ ված 
գյու ղի բնա կիչ նե րը, այդ բո լո րով հան դերձ, 
ա մուր են կանգ նած հայ րե նա կան հո ղի վրա 
եւ վստա հա բար գյու ղի տեր են զգում ի րենց: 

Ուս տի եւ մարզ պե տի հետ քննար կում նե րի 
ըն թաց քում բարձ րաց րին մի շարք այլ հար-
ցեր նույն պես: Գ յու ղի վար չա կան ղե կա վար 
Ար գամ Հով սեփ յա նը ներգ յու ղա կան խնդիր-
նե րից ա ռաջ նա հեր թը հա մա րում է նա խադպ-
րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յան 
բա ցա կա յութ յու նը, մա նա վանդ որ փոք րիկ 
այդ բնա կա վայ րում նա խադպ րո ցա կան տա-
րի քի 18 ե րե խա կա:

Հա մայն քի ղե կա վար Ներ սես Շա դուն ցի 
ա ռա ջար կին, որ ե րե խա նե րը կա րող են հա-
ճա խել Տեղ գյու ղի ման կա պար տեզ, ա րա-
վուս ցի նե րը հա մա ձայն չեն, ի րենցն են ու զում 
ու նե նալ: Այդ մա սին հատ կա պես բարձ րա-
ձայ նե ցին ե րի տա սարդ մայ րե րը:

Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը ող ջա միտ հա մա-
րեց 18 ե րե խա յի հա մար գյու ղում նա խադպ-
րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն 
հիմ նե լը եւ հանձ նա րա րեց հա մայն քի ղե կա-
վա րին՝ պատ րաս տել ֆի նան սա կան ծախ-
սե րի նա խա հա շիվ ու ա ռա ջար կութ յուն՝ 
կա ռա վա րութ յուն ներ կա յաց նե լու հա մար: 
Բարձ րաց ված մյուս հար ցե րի հա մար նույն-
պես մարզ պե տը խոս տա ցավ հան գա մա-
նա լից քննար կում ներ հան րա պե տա կան 
հա մա պա տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րի 
պա տաս խա նա տու նե րի հետ:

Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նին ու ղեկ ցում էր Ս յու-
նի քի փոխ մարզ պետ Կա րո Ա վա նես յա նը: 
Ա րա վուս գյու ղում էր նաեւ Հ1-ի ստեղ ծա-
գոր ծա կան խում բը. ի դեպ, հան րա պե տա-
կան այդ լրատ վա մի ջո ցը Ս յու նի քում հիմ նել 
է թղթակ ցա կան կետ, ո րից ակն կա լում ենք 
ար ժա նա հա վատ եւ օբ յեկ տիվ տե ղե կատ-
վութ յուն: 

Արավուս գյուղի բնակիչները 
մարզպետի հետ քննարկեցին իրենց 
մտահոգությունները

Հա մայն քի ղե կա վար Ներ սես Շա դուն ցի ա ռա ջար կին, 
որ ե րե խա նե րը կա րող են հա ճա խել Տեղ գյու ղի ման կա-
պար տեզ, ա րա վուս ցի նե րը հա մա ձայն չեն, ի րենցն են ու-
զում ու նե նալ: Այդ մա սին հատ կա պես բարձ րա ձայ նե ցին 
ե րի տա սարդ մայ րե րը:

Գ յու ղա ցի նե րը ող ջա միտ 
հարց են բարձ րաց նում՝ մի՞-
թե հնա րա վոր չէր ան ցած 
չորս ամ սում գյու ղի սահ-
մա նի եր կա րութ յամբ, որ 
յոթ կի լո մետր է, խրա մատ-
ներ փո րել, փշա լա րեր կամ 
«է լեկտ րա կան հո վիվ ներ» 
տե ղադ րել, որ պես զի բա ցառ-
վեր ա նա սուն նե րի մուտքն 
այդ տա րածք ներ: 
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պատ մութ յան ըն թաց քում հա ճախ են մեր 
ազ գա յին ձգտում նե րը, ազ գա յին հե տաքրք-
րութ յուն նե րը բախ վել ռու սա կան կայ սե րա-
կան հե տաքրք րութ յուն նե րին, նրա ար տա քին 
քա ղա քա կան շա հե րին, բայց հա ճախ էլ այդ 
շա հե րը ձեռք են բե րել զու գա հեռ ներ, ընդ-
հան րութ յուն ներ, ին չը մենք չենք կա րո ղա ցել 
օգ տա գոր ծել մեր հե տաքրք րութ յուն նե րի հա-
մար: Բայց դրա նում Ռու սաս տա նը մե ղա վոր 
չէ, մե ղա վո րը մենք ենք, որ քա ղա քա կա նութ-
յա նը մո տե նում էինք եւ շա րու նա կում ենք մո-
տե նալ ռո ման տիկ ըն կա լում նե րով:

Ռու սաս տա նը գեր տե րութ յուն է, իսկ 
մենք, ակն հայտ, գտնվում ենք նրա ազ դե-
ցութ յան գո տու մեջ: Մեր աշ խար հագ րա կան 
դիրքն այն պի սին է, որ մենք այլ ճա նա պարհ 
չու նենք: Մեր ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ այս ուղ ղութ յու նը պետք է լի նի ա ռանց քա-
յին ուղ ղութ յուն նե րից մե կը: Հա կա ռակ դեպ-
քում ստիպ ված ենք լի նե լու բախ վել ի րա կա-
նութ յանն ու..., ինչ պես ե ղել են պատ մութ յան 
ա ռան ձին ժա մա նակ նե րում: Այս հար ցում հա-
վա սա րակշռ վա ծութ յուն, շրջա հա յա ցութ յուն 
ու զգու շա վո րութ յուն է պետք... 

Մի պարզ, բայց ար դիա կան սխե մա... 
Ա րեւ մուտ քի գեր տե րութ յուն ներն ա մեն ինչ 
ա նում են՝ Ռու սաս տա նին դուրս մղե լու այս 
տա րա ծաշր ջա նից, եւ դա, բնա կա նա բար, 
փոր ձել ու փոր ձում են ա նել Թուր քիա յի ձեռ-
քով: Ա րեւ մուտ քի այս ձգտու մը լիո վին հա-
մա պա տաս խա նում է Թուր քիա յի պանթ-
յուր քիս տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րին: 
Պատ կե րաց նու՞մ եք, թե ինչ կա րող է լի նել 
մեզ հետ, ե թե չզսպվեն Թուր քիա յի հա վակ-
նութ յուն նե րը: Իսկ Ռու սաս տա նից բա ցի ու-
րիշ ի՞նչ ուժ եք տես նում, որ կա րող է զսպել 
Թուր քիա յի հա վակ նութ յուն նե րը մեր տա-
րա ծաշր ջա նի նկատ մամբ, այն դեպ քում, որ 
այդ հա վակ նութ յուն ներն օր-օ րի դառ նում են 
ա ռա վել ակն հայտ ու ան զուսպ: Սա է ի րա կա-
նութ յու նը, իսկ ի րա կա նութ յան հետ հաշ վի 
չնստե լը, մեղմ ա սած, ան հա վա սա րակշ ռութ-
յուն է: 

Այս ա մենն ըն դու նեք որ պես հայ մար դու, 
հայ մտա վո րա կա նի մտա հո գութ յուն, այլ ոչ 
որ պես պար զու նակ ռու սա սի րութ յուն կամ 
ռու սա մե տութ յուն: Ինձ հա մար ա նըն դու նե լի 
է նաեւ «ա վագ ու կրտսեր եղ բայր» քա ղա-
քա կան սկզբուն քը: Ռու սաս տա նի հետ մեր 
հա րա բե րութ յուն նե րը պետք է կա ռուց վեն 
ար ժա նա պատ վութ յան սկզբուն քով՝ փոր-
ձե լով նրա՝ որ պես գեր տե րութ յան, շա հերն 
ու հե տաքրք րութ յուն նե րը ծա ռա յեց նել մեր 
ազ գա յին հե տաքրք րութ յուն նե րին, այլ ոչ թե 
նրա ձեռ քում դառ նալ ման րադ րամ տա րա-
ծաշր ջա նում իր աշ խար հա քա ղա քա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րը բա վա րա րե լու հա մար:

Վեր ջին օ րե րին տե ղի է ու նե ցել առն վազն 
եր կու ի րա դար ձութ յուն, ո րոնք ա վե լի ա ռար-
կա յա կան են դարձ նում Ս յու նի քի շուրջ տե ղի 
ու նե ցող զար գա ցում նե րի վտան գա վո րութ յու-
նը։ Ա հա, թե ինչ հայ տա րա րեց Իլ համ Ա լիե ւը 
Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան գա գաթ-
նա ժո ղո վում. «... Նոր մի ջանց քը, որ անց նե լու 
է Ադր բե ջա նի պատ մա կան տա րած քով՝ Զան-
գե զու րով, եւ Ադր բե ջա նի հիմ նա կան մա սը 
կա պե լու է Նա խի ջե ւա նի Ինք նա վար Հան րա-
պե տութ յան եւ Թուր քիա յի հետ, տրանս պոր-
տա յին ո լոր տում նոր հնա րա վո րութ յուն ներ 
է ստեղ ծե լու։ Մենք հրա վի րում ենք Տն տե սա-
կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր պութ-
յան ան դամ երկր նե րին՝ Զան գե զու րի մի ջանց-
քը շա հա գոր ծե լու»։

Այս պես կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց-
քին Ադր բե ջա նի նա խա գահն անդ րա դար-
ձել է նաեւ « Նոր Ադր բե ջան» կու սակ ցութ յան 
7-րդ հա մա գու մա րում՝ ա սե լի քը շա ղա խե լով 
սպառ նա լի քով. « Հա յաս տա նը ցան կա նում է 
խան գա րել Զան գե զու րի մի ջանց քի ստեղծ-
մա նը։ Սա կայն դա նրանց չի հա ջող վի։ Մենք 
նրանց կստի պենք։ Պա տե րազ մի հե տե ւանք-
նե րից մե կը, ի հար կե, Զան գե զու րի մի ջանցքն 
է, որն այ սօր քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել։ 
Զան գե զու րի մի ջանց քը պատ մա կան նվա-
ճում է։ Այն փաս տը, որ հարցն ար տա հայտ-
ված է ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան մեջ՝ մեզ 
հա մար քա ղա քա կան մեծ հաղ թա նակ է։ Ներ-
կա յում ակ տիվ աշ խա տանք ներ են տար վում 
Զան գե զու րի մի ջանց քի գոր ծու նեութ յան ուղ-
ղութ յամբ..., եւ դա մեր հա ջորդ պատ մա կան 
հա ջո ղութ յու նը կլի նի»։ 

Ե թե ընդ հան րաց նենք Ադր բե ջա նի նա-
խա գա հի եր կու հայ տա րա րութ յու նը՝ ու զած-
չու զած հան գում ենք չա փա զանց մտա հո գող 
եզ րա կա ցութ յան։ 

Նախ՝ Ս յու նիք- Զան գե զու րը ո րե րորդ 

ան գամ հայ տա րար վում է Ադր բե ջա նի պատ-
մա կան տա րածք։ 

Երկ րորդ՝ Զան գե զու րի մի ջանց քի մա սին 
խոս վում է այն պի սի վստա հութ յամբ, ինչ պի-
սի վստա հութ յամբ սո վո րա բար խոս վում է 
ար դեն կա յա ցած ու վի ճարկ ման ոչ են թա կա 
փաս տի մա սին։

Ադր բե ջա նը վեր ջին հար յուր տա րում 
մշտա պես ձգտել է Նա խի ջե ւա նի եւ իր 
ա րեւմտ յան շրջան նե րի մի ջեւ մի ջանցք ստեղ-
ծել Մեղ րու տա րած քով, բայց չի հա ջո ղել։ 
Ու հի մա հնա րա վո րութ յուն է ստա ցել, ին չի 
հա մար հրճվանք է ապ րում եւ կա տար վա-
ծը պատ մա կան հա ջո ղութ յուն հա մա րում։ Ու 
Զան գե զու րի մա սին խո սում է տի րոջ ի րա-
վուն քով եւ այն պի սի վստա հութ յամբ, որ, 
կար ծես, երկ րա մա սը կապ չու նի Հա յաս տա նի 
հետ, որ Հա յաս տա նը չի կա րող ա սե լիք ու նե-
նալ այդ հար ցի շուրջ։

Եր րորդ՝ հեր թա կան ան գամ Ադր բե ջա նի 
նա խա գա հը հա թա թա է տա լիս մեզ՝ « Մենք 
նրանց կստի պենք».  այդ պես սո վո րա բար 
խո սում են ծնկա չոք վի ճա կում գտնվո ղի մա-
սին։ Բայց ի րա վի ճա կի ող բեր գա կա նութ յու նը 
դրա նով չի ա վարտ վում...

Հա յաս տա նի դե ռեւս գոր ծող կա ռա վա-
րութ յու նը հա մա ռո րեն դիր քո րո շում չի հայտ-
նում Իլ համ Ա լիե ւի հայ տա րա րութ յուն նե րի 
կա պակ ցութ յամբ, թեեւ ակն հայ տո րեն գործ 
ու նենք ի րո ղութ յուն նե րի, մար տահ րա վեր նե-
րի ու սպառ նա լիք նե րի այն պի սի դրսե ւո րում-
նե րի հետ, ո րոնք ո րո շա կիո րեն հար ցա կա նի 
տակ են դնում մեր երկ րի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յու նը, ինչ պես եւ Հա յոց պե տա-
կա նութ յան (ինք նիշ խա նութ յան) գո յութ յունն 
առ հա սա րակ։ 

Սա կայն դա «դիր քո րո շում չհայտ նե լու» 
շար քա յին դեպք չէ։ Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում 
դիր քո րո շում չհայտ նե լը, որ քան էլ զուսպ լի-
նենք եզ րա կա ցութ յուն նե րի ու գնա հա տա-
կան նե րի մեջ, Ադր բե ջա նի հետ հա մա ձայն 
լի նե լու տպա վո րութ յուն է թող նում։ Եվ մար-
դիկ ող ջա միտ մտա հո գութ յուն են հայտ նում՝ 
իսկ մի գու ցե 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յան 9-րդ կե տից բխող մի նոր 
հու շա գիր կամ հա վել վա՞ծ գո յութ յուն ու նի, որ 
դե ռեւս չի գաղտ նա զերծ վել, ինչն էլ Ա լիե ւին 
հո խոր տա լու հիմք է տա լիս։ 

Բե րա նը ջուր է ա ռել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան նա խա գահ կոչ վա ծը, ով, ու զենք-
չու զենք, հան րա պե տութ յան տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յան ե րաշ խա վոր նե րից է, 

չնա յած շատ ա մոթ է Ար մեն Սարգս յա նի հետ 
ո րե ւէ հույս կա պե լը։ Մե ծա գույն ա մոթ է եւ 
անլր ջութ յուն Ազ գա յին ժո ղով կոչ վա ծից ո րե ւէ 
ակն կա լիք ու նե նա լը, քան զի գոր ծող խորհր-
դա րա նը քա նիցս ա պա ցու ցել է, որ ինքն ինք-
նու րույն դիր քո րո շում չի կա րող ու նե նալ եւ 
հայտ նել, որ ին քը Հա յաս տա նի տա րած քա-
յին ամ բող ջա կա նութ յան, սահ մա նադ րա կան 
կար գի պահ պան ման, Ար ցա խի լի նե լիութ յան 
հետ կապ չու նի։

Մե ծա գույն ան պատ վութ յուն է մեր երկ-
րա մա սը ներ կա յաց նող պատ գա մա վոր նե րից 
սյու նի քան պաստ ինչ-որ նա խա ձեռ նութ յուն 
սպա սե լը։ Ակն կա լիք չու նենք խորհր դա րա նի 
այս պես կոչ ված ընդ դի մա դիր խմբակ ցութ-
յուն նե րից։ Զին ված ու ժե րի ղե կա վա րութ յունն 
էլ, հատ կա պես վեր ջին խայ տա ռակ ցնցում նե-
րից հե տո, կար ծեք, ա սե լիք չու նի։

Ընդ դի մութ յու նը... Ան շուշտ (ո րե րորդ 
ան գամ նշենք) Վազ գեն Մա նուկ յան փոր ձա-
ռու ա ռաջ նոր դը հա վատ է ներշն չում, բայց 
Ս յու նի քին սպառ նա ցող վտանգ նե րի մա սին 
միայն խոս քեր ենք լսում։

Կու սակ ցութ յուն նե րը... Ըստ էութ յան 
սպա սում են ա լիեւ յան լիբ րե տո յի հաղ թա կան 
վեր ջա բա նին, ո րից հե տո Ս յու նի քի մա սին եր-
գեր կհյու սեն եւ Ս յու նի քի ամ բող ջա կա նութ-
յան վե րա կանգն մա նը միտ ված «ծրագ րեր» 
կկազ մեն հեր թա կան ա մեն մի ընտ րութ յու նից 
ա ռաջ։

Մինչ դեռ գնա հա տան քի ար ժա նի է Մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի հե տե ւո ղա-
կա նութ յու նը՝ սյու նիք յան մար տահ րա վեր-
նե րը բա ցա հայ տե լու եւ լուծ ման ու ղի ներ 
ցու ցա նե լու հար ցում, բայց նրա ող ջա միտ 
նկա տա ռում ներն էլ մնում են ձայն բար բա ռո 
հա նա պա տի:

Եւ ու րեմն՝ ի՞նչ ա նել: Մին չեւ ե՞րբ եւ մին-
չեւ ո՞ւր այս պես՝ ան տեր ու ան հո վիվ: Ի վեր ջո 
հա յոց պե տա կա նութ յու նը (թե կուզ եւ ծնկա-
չոք ու նվաս տա ցած) կա՞, թե՞ չկա: Բո լո րը 
խո սում են պե տութ յան եւ սահ մա նադ րութ-
յան ա նու նից, բայց ոչ պե տութ յուն թո ղե ցինք, 
ոչ էլ՝ սահ մա նադ րութ յուն:

Ոչ սո վո րա կան այդ հար ցե րի պա տաս-
խանն է, որ ու զում է ստա նալ ճա կա տագ րա-
կան օ րեր ապ րող Ս յու նի քը։ Իսկ ժա մա նակ 
քիչ ու նենք, քան զի Ս յու նի քի երկ նա կա մա-
րում կու տակ ված սեւ ամ պերն ու մեր ձա կայ-
քի մու ժը օ րե ցօր խտա նա լով՝ շանթ ու ո րոտ 
են խոս տա նում...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Իլհամ Ալիեւը բռունցք է ճոճում Սյունիք-
Զանգեզուրի ուղղությամբ, իսկ Հայաստանի 
բարձր իշխանությունը ծպուտ չի հանում. 
ինչպե՞ս հասկանալ

«Ադր բե ջա նը  Մար դու ի րա վունք նե-
րի եվ րո պա կան դա տա րան (ՄԻԵԴ) 
 Հա յաս տա նի դեմ միջ պե տա կան գան-
գատ է ներ կա յաց րել՝ պա տե րազ մի արդ-
յուն քում տու ժած իր քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի 
խախ տում նե րի վե րա բեր յալ։

Ա դր բե ջա նա կան լրատ վա մի ջոց նե րի 
հա ղորդ մամբ՝ գան գա տը ներ կա-
յաց վել է հուն վա րի 15-ին, այն պատ-

րաստ վել է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ո լոր տում 
հայտ նի փոր ձա գետ նե րի ու ադր բե ջան ցի 
ի րա վա բան նե րի կող մից։  Բո ղո քում ներ կա-
յաց ված են փաս տեր Ադր բե ջա նի քա ղա քա-
ցի նե րի ի րա վունք նե րի ոտ նա հար ման վե րա-
բեր յալ: Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լիե ւի 
ա նու նից ներ կա յաց ված գան գա տում նշվում 

է, որ  Հա յաս տա նի կող մից նախ կի նում «օ կու-
պաց ված» տա րածք նե րում կան մեծ թվով 
ա կան ներ, որ Ադր բե ջա նի գյու ղերն ու քա-
ղաք նե րը հա վա սա րեց ված են հո ղին, եւ որ 
«ա նօ րի նա կան զին ված ու ժե րի առ կա յութ յան 
դեպ քում Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցի ներն ի րենց 
տուն վե րա դառ նա լու հնա րա վո րութ յու նից 
զրկված են»։

 Դե ռեւս նո յեմ բե րի 21-ին էր մա մուլն ա հա-
զանգ հնչեց րել այն մա սին, որ ադր բե ջա նա-

կան կող մը խո սում է 50 մլրդ  դո լա րի փոխ-
հա տուց ման մա սին, ո րը  Հա յաս տա նի հա մար 
աստ ղա բաշ խա կան թիվ է: Ա վե լին,  Մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին կո մի տեի Ադր-
բե ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ  Կո չին Ա հունդ զա դեն 
նույ նիսկ ա ռա ջարկ էր հնչեց րել, թե այդ գու-
մա րի դի մաց հայ կա կան կող մը կա րող է տալ 
 Զան գե զու րը։

Ա վե լին, թուր քա կան հե ռուս տաըն կե-
րութ յամբ դեռ դեկ տեմ բե րի 8-ին էր նման բո-
վան դա կութ յամբ տե սան յութ հրա պա րակ վել՝ 
կրկին պա հան ջե լով  Զան գե զու րը՝ գու մա րի 
դի մաց, ու այդ նյու թում  Թուր քիա յի դա տա-
խա զութ յու նը  Հա յաս տա նի հասց րած վնաս-
նե րը Ադր բե ջա նին գնա հա տել էր 820 մլն 
 դո լար:

Ա վե լին, դե ռեւս եր կու տա րի ա ռաջ 
ՀՀ նախ կին գլխա վոր դա տա խազ  Գե ւորգ 
 Կոս տան յա նը ա հա զանգ էր հնչեց րել, որ, 
իր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րով, Ադր բե ջա-
նի կա ռա վա րութ յու նը տար բեր Եվ րո պա-
կան երկր նե րում ի րա վա բան ներ է վար ձում 
 Հա յաս տա նի կող մից Ադր բե ջա նին պատ ճառ-
ված վնա սի հաշ վարկ ման եւ դրա հա տուց-
ման ուղ ղութ յամբ աշ խա տանք ներ կազ մա-
կեր պե լու հա մար, սա կայն  Հա յաս տա նում այս 

ա հա զան գին քչե րը ար ձա գան քե ցին:
Եվ հի մա նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ-

յան բո վան դա կութ յունն Ադր բե ջա նի հա մար 
ի րա վա կան հիմք է ա ռա ջաց րել  Հա յաս տա նի 
դեմ փոխ հա տուց ման պա հան ջով հայց հա-
րու ցե լու հա մար, որն էլ նրանք ար դեն պաշ-
տո նա պես կա տա րե ցին:

Եվ ու շագ րավ է, որ մինչ մա մու լը եւ տար-
բեր գոր ծիչ ներ բարձ րա ձայ նում էին Ադր բե-
ջա նի կող մից նման քայ լեր ա նե լու հնա րա-
վո րութ յան մա սին,  Մար դու ի րա վունք նե րի 
եվ րո պա կան դա տա րա նում  Հա յաս տա նի ներ-
կա յա ցու ցիչ Ե ղի շե  Կի րա կոս յա նը հայ տա-
րա րում էր, թե նման հայ ցի մա սին խո սում է 
միայն  Գե ւորգ  Կոս տան յա նը:

Ա վե լին,  Կի րա կոս յա նը նաեւ 2021-ին 
հուն վա րի 16-ին հայ տա րա րեց, թե հայ կա կան 
կող մը եւս պատ րաստ վում է ՄԻԵԴ դի մում 
ներ կա յաց նել: Ս տաց վում է՝ մինչ հայ կա կան 
կող մը պատ րաստ վում է այդ պի սի դի մում 
ներ կա յաց նել, ադր բե ջա նա կան կողմն ար դեն 
մեկ քայլ ա ռաջ է ան ցել եւ ար դեն իսկ նման 
դի մում է ներ կա յաց րել: Իսկ թե ին չու Ադր բե-
ջա նը կրկին ա ռաջ ան ցավ, հայ կա կան կողմն 
այդ պես էլ չի կա րո ղա նում մեկ նա բա նել:

 

Ռուսամետ չեմ, 
եվրոպամետ չեմ... 
մարդ եմ՝ իմ երկրի 
վաղվա օրով 
մտահոգ... 

Սկիզբը՝ էջ 1

Սկիզբը՝ էջ 1

Բե րա նը ջուր է ա ռել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան նա խա գահ 
կոչ վա ծը, ով, ու զենք-չու զենք, 
հան րա պե տութ յան տա րած քա-
յին ամ բող ջա կա նութ յան ե րաշ-
խա վոր նե րից է, չնա յած շատ 
ա մոթ է Ար մեն Սարգս յա նի հետ 
ո րե ւէ հույս կա պե լը։

Հա յաս տա նի դե ռեւս գոր ծող կա ռա վա րութ յու նը հա մա ռո-
րեն դիր քո րո շում չի հայտ նում Իլ համ Ա լիե ւի հայ տա րա-
րութ յուն նե րի կա պակ ցութ յամբ...

Զանգեզուրը վտանգված է. 
հարցն արդեն ՄԻԵԴ-ում է
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Կոտրվի էն ձեռքը, որ փորձել է 
պղծել Արցախյան գոյամարտի 
հերոս Աղվան Մինասյանի 
հիշատակը

Ա յն օր վա նից, երբ Աղ վան Մի նաս յա-
նը նա հա տակ վեց Ար ցախ յան ա ռա-
ջին գո յա մար տում, Հ րանտ Մի նաս-

յա նի Լ ծե նի բնա կա րա նը, ինք նըս տինք յան, 
թան գա րան դար ձավ՝ տուն-թան գա րան։ Դա 
1993թ.  օ գոս տո սի 30-ին էր... Աղ վան Մի նաս-
յան բա նաս տեղծն ու մար տի րո սը, որ 1970-ին 
ծնվել էր այդ տանն ու ապ րել այդ տեղ, այդ-
տե ղից էլ վեր ջին ան գամ մեկ նեց ռազ մա ճա-
կատ...

Այդ տանն Աղ վան Մի նաս յանն ու ներ իր 
ա ռանձ նա սեն յա կը։ Եր կու տա րի ա ռաջ մեզ 
բախտ էր վի ճակ վել լի նել պաշ տե լի այդ բնա-
կա րա նում ու Աղ վա նի սեն յա կում, որ տե ղից 
ստա ցած տպա վո րութ յունն անջն ջե լի է մին չեւ 
հի մա։ Անձ նա կան գրա դա րա նը, իր հե ղի նա-
կած բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը՝ տպա գիր եւ 
ան տիպ, կեն ցա ղա յին պա րա գա ներն ու անձ-
նա կան մյուս ի րե րը կա մա-ա կա մա պատ կե-
րա ցում էին տա լիս վա ղա մե ռիկ բա նաս տեղ-
ծի, հա նուն հայ րե նի քի կյան քը զո հա բե րած 
քա ջոր դու մարդ կա յին, քա ղա քա ցիա կան 
կեր պա րի մա սին...

Աղ վան Մի նաս յա նը մեր այն հե րոս նե-
րից է, ում օ րի նա կը եւ կեր պա րը վկա յա կո չե-
լով կամ ի ցույց դնե լով՝ 27 տա րի շա րու նակ 
ոչ միայն Սի սիա նի, այ լեւ Ս յու նի քի մար զի ու 
ամ բողջ հան րա պե տութ յան կրթօ ջախ նե րում 
ու սու ցիչ ներն ա րիութ յան դա սեր էին վա րում՝ 
հայ րե նա պաշ տութ յուն նե րար կե լով մեր ե րե-
խա նե րին... Սա կայն մի քա նի օր ա ռաջ տե ղի 
է ու նե ցել ան հա վա տա լին. ինչ-որ սրբա պիղծ 
ա րա րած ներ ձեռք են բարձ րաց րել Աղ վան 
Մի նաս յա նի տան վրա՝ պղծե լով հատ կա պես 
թան գա րան դար ձած նրա սեն յա կը։ 

Մար տի 9-ին «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ-
ծա գոր ծա կան խում բը Լ ծեն գյու ղում էր... 
Ե լու զակ նե րը տակ նուվ րա էին ա րել ա մեն 
ինչ. հա տա կին թափ ված ի րեր, շուռ տված 
ա թոռ ներ, մոտ 20 շիշ օ ղի՝ բաց ված եւ տար-
բեր տե ղե րում շաղ տված... Կա րե լի է են թադ-
րել, որ այդ ա մե նից հե տո տու նը հրո ճա րակ 
դարձ նե լու նպա տակ է հե տապնդ վել. ո րոշ 
վա րա գույր ներ վա ռել էին, բայց կրա կը շատ 
չէր բարձ րա ցել։ Գու ցե չորս կող մը շաղ տված 
օ ղին պի տի նպաս տեր կրա կի տա րած մա նը, 
բայց չի ստաց վել բա րե բախ տա բար։ Հան ցա-
գործ ներն ի րենց հետ տա րել էին միայն Աղ-
վա նի մե դալ նե րը...

Այդ ա ռանձ նա տա նը հի մա ոչ ոք չի բնակ-
վում. Հ րանտ Մի նաս յա նի եւ Ա շոտ Մի նաս յա-
նի ըն տա նիք նե րը բնակ վում են Սի սիա նում։ 
Վեր ջին ան գամ այդ տա նը ե ղել էին օ րեր 
ա ռաջ՝ փետր վա րի 12-ին։ Տե ղի ու նե ցա ծի մա-
սին մար տի 8-ին ի մա ցել են հա րե ւան նե րը՝ 
տես նե լով տան բաց ված պա տու հան նե րը, 
որ տե ղով, ըստ ե րե ւույ թին, մտել էին ե լու զակ-
նե րը։

Ոս տի կա նութ յան Սի սիա նի բա ժի նը տե-
ղի ու նե ցա ծին ար ձա գան քել է ան մի ջա պես։ 
Մար տի 9-ին հան ցա գոր ծութ յան վայ րում 
էին բաժ նի գրե թե բո լոր պա տաս խա նա տու-
նե րը։ Ն րանց պահ ված քում վճռա կա նութ յուն 

տե սանք՝ ա մեն գնով բա ցա հայ տե լու հան-
ցա գոր ծութ յու նը։ Իսկ թե նախ նա կան ինչ 
նկա տա ռում ներ ու նի հե տաքն նող մար մի նը՝ 
ոս տի կա նութ յան բաժ նի պետ Ա վետ Հով հան-
նիս յա նը եւ բաժ նի քրեա կան հե տա խու զութ-
յան բա ժան մուն քի պետ Պետ րոս Ա լեք սան յա-
նը նպա տա կա հար մար չգտան մեկ նա բա նել՝ 
ել նե լով քննութ յան շա հե րից։

–  Վար կած ներ շատ կան, բայց ա ռայժմ 
ո րե ւէ վար կա ծի ա ռաջ նայ նութ յուն չենք տա-
լիս, քա նի որ ու սում նա սիր վում են, – ա սաց 
Ա վետ Հով հան նիս յա նը։

Կա տար վա ծի հնա րա վոր շար ժա ռիթ նե րի 
վե րա բեր յալ կոնկ րետ նկա տա ռում չար տա-
հայ տեց « Սի սա կան» ջո կա տի հրա մա նա տար 
Ա շոտ Մի նաս յա նը՝ նշե լով միայն. «Ես ո րե ւէ 
թշնա մի չու նեմ, ուս տի եւ ո չինչ չեմ կա րող 
ա սել ա ռայժմ...»:

Սի սիա նում եւ Լ ծե նում հան դի պե ցինք 
տասն յակ մարդ կանց. բո լո րը ոչ միայն դա-
տա պար տում էին տե ղի ու նե ցա ծը, այ լեւ նզո-
վում թուր քա բա րո այդ հան ցա գործ նե րին։ 
Իսկ Լ ծեն գյու ղի վար չա կան ղե կա վար Դե րե-
նիկ Հով հան նիս յանն ապ շած էր. «Մեր գյու-
ղում բնա կա րա նա յին գո ղութ յուն կամ ոտնձ-
գութ յուն ո րե ւէ մե կի տան վրա, ու նեց ված քի 
վրա՝ եր բեք չի ե ղել։ Մար դիկ մին չեւ հի մա 
ի րենց տնե րի դար պաս ներն ու ա նաս նա շեն-
քե րի դռնե րը չեն կող պում...»:

Ան շուշտ, մենք հակ ված չենք տե ղի ու նե-
ցա ծի վե րա բեր յալ կոնկ րետ վար կած ա ռաջ 
քա շել, բայց մի հան գա մանք ակն հայտ է՝ փոր-
ձել են պղծել կամ պղծել են Ար ցախ յան գո յա-
մար տի հե րոս Աղ վան Մի նաս յա նի հի շա տա կը։ 
Ուս տի եւ ստիպ ված ենք բարձ րա ձայ նել՝ Աղ-
վան Մի նաս յա նի հի շա տա կի վրա ձեռք բարձ-
րաց նե լով՝ ոտնձ գութ յուն է կա տար վել բո լոր 
այն նա հա տակ նե րի հի շա տա կի հանդեպ, 
ով քեր ի րենց կյան քի գնով Ար ցախ յան ե րեք 
պա տե րազ մում տեր են կանգ նել հա յոց ար-
ժա նա պատ վութ յա նը, ով քեր ի րենց ար յամբ 
սրբա գոր ծել են մեր հայ րե նա կան տու նը։

Ս տիպ ված ենք բարձ րա ձայ նել ե րիցս՝ 
բնութ յան մեջ չկա ու չի կա րող լի նել մի ուժ, որ 
կա րո ղա նա փոքր-ինչ ան գամ սա սա նել մեր 
խո նար հումն ու պատ կա ռանքն Ար ցախ յան 
պա տե րազմ նե րում զոհ ված նե րի հի շա տա կի 
հան դեպ։ Ար ցախ յան հե րո սա մար տում մար-
տի րոս ված քա ջոր դի նե րը հա յոց հի շո ղութ յան 
մեջ կան եւ մնա լու են ընդ միշտ, ինչ պես Ա վա-
րայ րի եւ Սար դա րա պա տի նա հա տակ նե րը։

Օր վա երկ րորդ կե սին, երբ Լ ծե նից Կա-
պան էինք վե րա դառ նում, մեզ հետ հե ռա-
խո սազ րույց ու նե ցավ Ս յու նի քի մարզ պետ 
Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը։ Նա իր զայ րույթն ար-
տա հայ տեց տե ղի ու նե ցա ծի ա ռի թով եւ 
սրբապղ ծութ յուն հա մա րեց Ար ցախ յան պա-
տե րազմ նե րի նա հա տակ նե րի հի շա տա կի 
դեմ ցան կա ցած ոտնձ գութ յուն։ Մարզ պե տը 
հա վաս տիաց րեց նաեւ, որ իր լիա զո րութ-
յուն նե րի սահ ման նե րում ա մեն ինչ կա նի, որ 
հան ցա գոր ծութ յու նը բա ցա հայտ վի։

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Ոչ մի տեղ՝ առանց Սյունիքի 
ու Արցախի. Գորիսի պետական 
քոլեջում հիշատակի 
ցերեկույթ էր

Մ ար տի 9-ին Գո րի սի պե տա կան քո-
լե ջում՝ հա մակ ված ե րախ տա գի-
տութ յան ան բավ զգա ցու մով, դա սա-

խո սա կան եւ ու սա նո ղա կան կո լեկ տիվ նե րը 
վե րապ րե ցին հա մընդ հա նուր ազ գա յին ցա վի 
քա ռա սուն չոր սօր յա ար հա վիր քը...

Թախ ծա լի ցե րե կույթ էր, « Հա՛յ զին վոր, քո 
խի զախ ա նու նը մեր սրտե րում է» խո րագ րով 
մի ջո ցա ռում՝ նվիր ված Ար ցախ յան եր րորդ 
պա տե րազ մում հե րո սա բար ըն կած մեր ան-
մահ հե րոս նե րի հի շա տա կին։ 

Մի ջո ցա ռու մը սկսվեց մեկ րո պե լռութ-
յամբ. ներ կա նե րը հար գե ցին զո հե րի հի շա-
տա կը։ Ցե րե կույ թի նպա տակն էր հի շել-ճա-
նա չել հա նուն հայ րե նի քի զոհ ված հա յոց 
քա ջոր դի նե րին եւ նրանց մա սին հի շեց նել ող-
ջե րին, նաեւ խո նարհ վել մեր հե րոս նե րից յու-
րա քանչ  յու րի ու բո լո րի առ ջեւ, այդ թվում՝ քո-
լե ջի ան մա հա ցած ու սա նող նե րի հի շա տա կի 
առ ջեւ, ով քեր պետք է վե րա դառ նա յին ու շա-
րու նա կեին ի րենց ընտ րած մաս նա գի տութ-
յու նը, բայց... Ցա վոք, նրանց եւս վի ճակ ված 
էր մաս նակ ցել մար տա կան թեժ գոր ծո ղութ-
յուն նե րի, ո րոնց ըն թաց քում էլ ան մա հա ցան 
գի տակց ված մա հով։

Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում հնչե ցին նաեւ 
հայ պե տա կան ու ռազ մա կան գոր ծիչ, քա ղա-
քա գետ-ի մաս տա սեր ու քա ջա րի զո րա վար 
Գա րե գին Նժ դե հի ան մահ խոս քե րը. «Ոչ մի 
տեղ՝ ա ռանց Ս յու նի քի ու Ար ցա խի: Ա ռանց 
աշ խար հագ րա կան այդ հզոր ող նա շա րի մեր 
ամ բող ջա կան հայ րե նի քը գո յութ յուն ու նե նալ 
չի կա րող»: Այդ ա մե նին հա ջոր դեց մի փոք րիկ 
պատ մութ յուն՝ գու ցեեւ ի րա կան՝ ան տա ռում 
ողջ մնա ցած, բայց շրջա փակ ման մեջ հայտն-
ված տղա նե րի վեր ջին զրույ ցից...

Ցե րե կույթն ա վարտ վեց ցաս ման ու վրե-
ժի հնչե րան գով՝ « Մենք բո լորս հա յոց սուրբ 
հո ղի երդվ  յալ տե րերն ենք։ Բար բա րո սը պի-

տի պա տաս խան տա իր մեծ ո ճի րի հա մար։ 
Ուս տի ա մեն օր, ժամ, վայրկ յան մեր մեջ 
ա վե լի է բո ցա վառ վում վրե ժի թույ նը եւ մեզ 
հի շեց նում, որ մենք մեր հե րոս նե րի կի սատ 
թո ղած գոր ծն ա վար տին պի տի հասց նենք։ 
Վ րեժխնդ րութ յան հա մար գլխա վո րը սկիզ բը 
չէ, վրեժխնդ րութ յան մեջ գլխա վո րը վերջն է։ 
Ուժ եւ կո րով՝ մեզ բո լո րիս»։ 

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին Ս յու նի քի 
մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, ՀՀ ՊՆ 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, ղե կա վա րի տե ղա կալ Ար մեն 
Հա րութ յուն յա նը, Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի 
կրթութ յան աշ խա տող նե րի ար հես տակ ցա-
կան միութ յան նա խա գահ Ա րա րատ Լա-
լա բեկ յա նը, Գո րի սի փոխ հա մայն քա պետ 
Կա րեն Քո չար յա նը, հա մայն քա պե տի խորհր-
դա կան Ա րա րատ Ա ղա բեկ յա նը, հա մայն քա-
պե տա րա նի հան րա յին կա պե րի, կրթութ յան, 
մշա կույ թի, սպոր տի, ե րի տա սար դութ յան 
եւ սո ցիա լա կան հար ցե րի բաժ նի ա ռա ջա-
տար մաս նա գետ Ար մի նե Չոփ չուն ցը, Հար-
ժի սի միջ նա կա րագ դպրո ցի տնօ րեն Նո րայր 
Ե սա յա նը, Գո րի սի թիվ 3 հիմ նա կան դպրո ցի 
տնօ րեն Դա վիթ Կոս տանդ յա նը, N զո րա մա սի 
հրա մա նա տար, փոխգն դա պետ Ռո ման Ա ղա-
խան յա նը եւ ու րիշ ներ:

Գո րի սի պե տա կան քո լե ջի տնօ րեն Կա-
րեն Լա զար 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 վա րի կող մից ար ժա նա ցավ պատ վոգ րի՝ 
մար տա կան եւ ինք նա պաշտ պա նա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րին ակ տիվ մաս նակ ցութ յան 
հա մա ր։

ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Ամենուր սպասված ու սիրված 
Արշավիր Պողոսյանը

Ա ր շա վիր Ա շո տի Պո ղոս յան. ծնվել է 
1966թ. սեպ տեմ բե րի 17-ին Ս յու նի-
քի մար զի Տեղ գյու ղում։ Միջ նա կարգ 

կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում։ Եր-
կար տա րի ներ աշ խա տել է ՀՀ ՊՆ-ում՝ վա-
րորդ։ Եր կու դուստր եւ եր կու թոռ ու ներ։

Ա մե նուր սպաս ված ու սիր ված էր Ար շա-
վի րը, կա րո ղա նում էր լե զու գտնել բո լո րի 
հետ, նրա հետ ծա նո թութ յունն ան պայ ման 
վե րած վում էր ըն կե րութ յան։ 

Տեղ գյու ղի զա վա կը գի տեր՝ Ար ցախն 
ի րենց վա հանն է, չլի նի հայ կա կան Ար ցա խը, 
գող ու ա վա զակ ադր բե ջան ցին կգա՝ կմո տե-
նա իր գյու ղին, մի օր ա նա սուն կգո ղա նա, մի 
օր կկրա կի գյու ղի կող մը, կխա թար վի գյու ղի 
ան դոր րը, Ար ցա խը պի տի մնա հայ կա կան 
ոչ միայն պատ մա կան ար դա րութ յան, այ լեւ 
Ս յու նի քի անվ տան գութ յու նը ե րաշ խա վո րե լու 
հա մար։ Այդ հա մոզ մունքն էր նրան ստի պել 
1990-ին եւ 2016-ին հաս նել մար տա դաշտ։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին թուր քը նո-
րից ոտ քի ե լավ՝ հայ կա կան հո ղից հեր թա կան 
կտո րը պո կե լու. Ար շա վի րը տե ղը չէր գտնում, 
զա վակ նե րը հա զար պատ ճառ գտան, խնդրե-
ցին, հա մո զե ցին, որ ռազ մա ճա կատ չմեկ նի, 
բայց հո ղը տնքում էր, ու Ս յու նի քի զա վա կը 
տա նը մնալ չկա րո ղա ցավ։ Սեպ տեմ բե րի 28-
ին կա մա վո րագր վեց... 

Հոկ տեմ բե րի 1-ին թշնա մա կան հար վա-
ծա յին ա նօ դա չուն թի րա խա վո րեց Ար շա վի րի՝ 
զի նամ թերք տա նող մե քե նան. զոհ վեց քաջ 
սյու նե ցին՝ հայ րե նի քը կյան քով պաշտ պա նե-
լու իր հե րո սա կան օ րի նակն ա վան դե լով մե-
զ... 

Վահե Միրզոյան, ում 
երազանքները մնացին անկատար

Վ ա հե Հայ կա զի Միր զո յան. ծնվել է 
2000թ. հու լի սի 11-ին Քա ջա րան քա-
ղա քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 1 

դպրո ցում, ա պա՝ « Քա ջա րա նի ար հես տա գոր-
ծա կան պե տա կան ու սում նա րան» ՊՈԱԿ-ում։ 

Բազ ման դամ ըն տա նի քի կրտսեր որ դին 
մշտա պես շրջա պատ ված է ե ղել ըն տա նե կան 
ջեր մութ յամբ։ Սե րը, որ ստա ցել էր ըն տա նի-
քում, նրան դարձ րել էր բա ցա ռիկ մար դա սեր 
պա տա նի։ Շր ջա պա տում նրան բնո րո շում են 
որ պես հա մեստ, հան դուր ժող, ըն կե րա սեր, 
ժպտե րես, պայ ծառ մար դու։ 

Մե ծա ցել է ա զա տա մար տի կի ըն տա նի-
քում. հայ րը վի րա վոր վել էր Ար ցախ յան 1-ին 
պա տե րազ մի ժա մա նակ՝ հինգ զա վակ նե րը 
գի տեին հայ րե նի հո ղի ար ժե քը, Ար ցա խի ար-
ժե քը, հա յի պատ վի ար ժե քը...

Վա հեն ծա ռա յում էր Ար ցա խում՝ Ջ րա կա-
նի զո րա մա սում։ Հա մեստ ե րի տա սար դը վա-
յե լում էր ծա ռա յա կից նե րի ու հրա մա նա տա-
րութ յան սերն ու հար գան քը...

2020 սեպ տեմ բե րի 23-ին, դիր քեր բարձ-
րա նա լուց ա ռաջ, զան գա հա րել է եղ բո րը, խո-
սել իր նպա տակ նե րի, ու սում ստա նա լու ե րա-
զան քի մա սին։

Քիչ, շատ քիչ էր մնում ծա ռա յութ յունն 
ա վար տե լուն, մայ րը օ րերն էր հաշ վում, որ-
դին` մտքում կա ռու ցում քա ղա քա ցիա կան 
կյան քը...

Սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վո տը բաց վեց բո-
թով՝ պա տե րազմ է... 

Սեպ տեմ բե րի 28-ին Միր զո յան նե րի ըն-
տա նի քը լսեց երկ րորդ բո թը՝ Վա հեն չկա... 
Ընդ հատ վե ցին ե րա զանք նե րը, մոր սպա սու-
մը դար ձավ հա վեր ժա կան կա րո տ... 

Ալբերտ Խաչատրյան. նահատակ 
սպան Ագարակ քաղաքից

Կ ա պի տան Ալ բերտ Ար մե նի Խա չատր-
յա նը ծնվել է 1994թ. հու նի սի 12-ին 
Ա գա րակ քա ղա քում։ Կ յան քը բա նա-

կին նվի րած ե րի տա սարդ սպան հայ րե նա սեր 
էր, պա հանջ կոտ, ճշտա պահ, հո գե բա նո րեն 
պատ րաստ ված ու խի զախ...

Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան 
ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ-
յան է ան ցել Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
Հադ րու թի զո րա մա սում։ Ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում աչ քի է ըն կել զին վոր նե րի հան դեպ 
հո գա տար վե րա բեր մուն քով, նրանց հա-
մա րում էր ի րե նը, խիստ էր, բայց ա վագ եղ-
բոր պես ծա նոթ էր իր ղե կա վա րած վաշ տի 
զին վոր նե րի թե՛ ներ բա նա կա յին, թե՛ քա ղա-
քա ցիա կան խնդիր նե րին։ Վաշ տում յու րա-
քանչ  յուր զին վոր ծա ռա յա կից ըն կե րոջն իր 
եղ բայրն էր հա մա րում, քա նի որ դա էր հրա-
մա նա տար, կա պի տան Խա չատր յա նի պա-
հան ջը...

Ա մուս նա ցել է գե ղեց կու հի Մա րիա մի հետ, 
ով սպա յի կին լի նե լու դժվա րութ յու նը կրել է 
անտր տունջ եւ հպար տութ յամբ, ե րե խա ներ 
չու նեին...

Ար ձա կուր դում գտնվող սպան սեպ տեմ-
բե րի 26-ի ե րե կո յան տե ղե կա նում է Ար ցա խի 
ա րե ւել  յան սահ մա նի եր կա րութ յամբ ադր բե-
ջա նա կան ու ժե րի կու տա կում նե րի մա սին եւ 
ան մի ջա պես մեկ նում ծա ռա յութ յան վայր։ 

2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ի լու սա-
բա ցին պայ թեց պա տե րազ մը. հայ րե նան վեր 
կա պի տանն ա ռա ջին վայրկ յա նից ներգ րավ-
վեց ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում...

Վի րա վոր էր, բայց մար տը թեժ էր ու իր 
զին վոր նե րի կյան քի հան դեպ հո գա ծութ յու նը 
մո ռա նալ էր տա լիս ար յու նա հո սող վեր քե րի 
ցա վը։ 

Սեպ տեմ բե րի 30-ին դա ժան մար տում վի-
րա վոր վել էին իր «է րե խե քը» ու Ալ բեր տը չէր 
կա րող նրանց թող նել խրա մա տում, պետք է 
դուրս բե րեր ա մեն գնով, դուրս բե րեց՝ կյան քի 
գնով. Ըն կավ հե րոս կա պի տա նը՝ դառ նա լով 
շատ մայ րե րի օրհ նութ յան հաս ցեա տերն ու 
պար տա վո րեց նե լով մեզ՝ սի րել այն հո ղը, ո րը 
ծածկ ված է իր ար յու նով եւ իր դե ռա տի կնոջ 
ար ցունք նե րով...

Ալ բերտ Խա չատր յա նը հետ մա հու պար գե-
ւատր վել է « Մար տա կան խաչ» մե դա լո վ... 

Գրիշա Թումանյան. 
արվեստագետին հատուկ հոգի 
ունեցող պատանին

Ծ ն վել է 1999թ.  դեկ տեմ բե րի 5-ին 
 Կա պան քա ղա քում, սո վո րել է թիվ 7 
հիմ նա կան դպրո ցում, ու սու ցիչ նե րը 

նրան բնու թագ րում են որ պես քնքուշ, ե րա-
ժիշտ նե րին ու ար վես տա գետ նե րին հա տուկ 
հո գի ու նե ցող, զգաց մուն քա յին պա տա նու։ 
 Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն 
անց կաց րել է  Նո յեմ բեր յա նում. լավ զին վոր 
էր՝ զուսպ ու հար գա լից բնա վո րութ յամբ, 
խա ղա ղա սեր, բայց պատ վախն դիր, կռվել 
չէր սի րում, բայց սկզբունք ներ ու ներ, ո րոնց 
նկատ մամբ ոտնձ գութ յուն ներ չէր հան դուր-
ժում։ Ե րեք որ դի նե րից ա վագն էր Գ րի շան, 
ման կութ յան տա րի նե րին էլ լուրջ ու խո հուն 
էր, ե րի տա սարդ տա րի քում ա վե լի ընդգծ վեց 
նրա ինք նու րույ նութ յու նը։  Բա նա կից զո րացր-
վե լուց հե տո Գ րի շան ընտ րեց զին վո րա կա-
նի ճա նա պար հը՝ ծա ռա յութ յան ան ցավ ՀՕՊ 
զոր քե րում, ծնող նե րը դեմ էին, բայց 20-ամ-
յա ե րի տա սարդն իր հիմ նա վո րումն ու ներ. 
« Ծա ռա յե լու եմ երկ րիս, կա րե ւոր գործ եմ 
ա նե լու, ու զում եմ բարձ րա նալ՝ գե նե րալ դառ-
նալ, բա ցի այդ՝ իմ գու մարն աշ խա տել...»: 

Գ րի շան հրա մա նա տա րին պատ մել էր իր 
նպա տակ նե րի մա սին. հրա մա նա տա րը խոր-
հուրդ էր տվել բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա-
նալ, ե րի տա սարդն ըն դու նել էր խոր հուր դը՝ 
դար ձել  Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին 
հա մալ սա րա նի ու սա նող։

2020թ.  սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց, ա ռաջ նա յին թի րախ նե րը 
հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներն 
էին, Գ րի շան տխուր էր, շատ տխուր՝ զոհ վում 
էին իր ըն կեր նե րը, Ադր բե ջա նը հայտ նա բե-
րում ու խո ցում էր ՀՕՊ տեխ նի կան, Ար ցա-
խի ու  Հա յաս տա նի եր կինքն ան պաշտ պան 
էր դառ նում։ Իր մտա հո գութ յուն նե րը Գ րի շան 
կա րող էր բո լո րից թաքց նել, բայց հոկ տեմ բե-
րի 9-ին, երբ մի քա նի րո պեով տուն էր ե կել, 
հոր հետ ան կեղ ծա ցավ. «  Վեր ջին ան գամ ես 
ինձ տես նում, պապ, մենք ենք մնա ցել...»

 Մար գա րեա ցել էր 21-ամ յա ե րի տա սար-
դը. հոկ տեմ բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չու-
նե րը խո ցե ցին  Հա յաս տա նի տա րած քում տե-
ղա կայ ված հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան 
տեխ նի կան՝ Գ րի շան ան մա հա ցավ...

 Հու ղար կա վոր ված է  Կա պա նի  Բաղա -
բուր ջի հու շա հա մա լի րում՝ կյան քը հայ րե նի-
քի պաշտ պա նութ յան հա մար չխնա յած մյուս 
քա ջոր դի նե րի կող քին։ Արթուր Գալստյան. 

պահեստազորի փոխգնդապետը 
«ՍԱՐՍԱՓ» մականունով

Ա ր թուր Սու րե նի Գալստ յան. ծնվել է 
1964 թ. դեկ տեմ բե րին Սի սիան քա-
ղա քում: 1971-1981թթ. սո վո րել է 

Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 1981-
1986 թթ.  ըն դուն վել եւ ա վար տել է Ե րե ւա նի 
պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի ճար տա-
րա պե տա շի նա րա րա կան ֆա կուլ տե տը: 1986 
թ.-ից աշ խա տել է Սի սիա նի տնտհաշ վար-
կա յին տե ղա մա սում՝ շի նա րար-ին ժե ներ: 
1986 թ.-ից աշ խա տան քի է ան ցել Սի սիա նի 
շրջխորհր դին կից ճար տա րա պե տա կան բյու-
րո յում՝ հե ղի նակ է մի քա նի տասն յակ օբ յեկտ-
նե րի նա խագ ծե րի: Փոխգն դա պետ Գալստ-
յա նի մար տա կան ու ղին սկսվել է 1988 թ.-ի 
հուն վա րից. սկզբում ան դա մագր վել է Սի սիա-
նի շրջա նի ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կա տին, 
իսկ 1992 թ. հոկ տեմ բեր ամ սից կա մա վոր 

մտել է ծա ռա յութ յան ՀՀ զին ված ու ժեր: Ա ռա-
ջին նե րից է, որ կանգ նել է հա յոց բա նա կա շի-
նութ յան եւ « Սի սա կան» գնդի կազ մա վոր ման 
ա կունք նե րում: Ա ռա ջին նե րից է, որ մեկ նեց 
մաս նակ ցե լու ՌԴ բարձ րա գույն սպա յա կան 
դա սըն թաց նե րին: Իր գու մար տա կի սպա յա-
կազ մի հետ մաս նակ ցել է Կու բաթ լիի մի շարք 
գյու ղե րի, Զան գե լա նի, Ջաբ րա յի լի, Հո րա դի-
զի եւ Ֆի զու լիի շրջա նի Ա շա ղի Աբ դու ռախ-
ման լի գյու ղի ա զա տագր ման հա մար մղվող 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 1994 թ.  
ապ րի լի 15-ին վի րա վոր վել է, հրա ժար վել 
հոս պի տա լաց վե լուց եւ չա պա քին ված վե-
րա դար ձել ռազ մի դաշտ: Այ նու հե տեւ մին չեւ 
1996 թ., գու մար տա կի կազ մով մար տա կան 
հեր թա պա հութ յուն է ի րա կա նաց րել Ֆի զու լիի 
պաշտ պա նա կան հե նա կե տե րում, 1996-2000 
թթ. Սի սիա նի պաշտ պա նա կան հե նա կե տե-
րում: Իր գլխա վո րած գու մար տա կը միշտ ճա-
նաչ վել է լա վա գույ նը գնդում եւ բա նա կա յին 
կոր պու սում, իսկ 1999թ.՝ ՀՀ ԶՈՒ գծա յին գու-
մար տակ նե րից լա վա գույ նը:

 2000-2004թթ. զ բա ղեց րել է Վայ քի N զո-
րա մա սի շտա բի պե տի պաշ տո նը: 2004-ին 
նշա նակ վել է ՀՀ զին վո րա կան կո մի սա րիա տի 
զո րա կո չա յին բաժ նի ա վագ սպա, ա պա 2013-
2015 թթ. նույն բաժ նի պե տի ժա մա նա կա վոր 
պաշ տո նա կա տար:

2015թ. տե ղա փոխ վել է ՀՀ ԶՈՒ պա հես-
տա զոր՝ փոխգն դա պե տի կո չու մով: Թուր քի 
սար սա փը փոքր ե րե խա տես նե լիս սար սա-
փե լի բա րիա նում էր, պաշ տում էր ե րե խա նե-
րին, նրանց հետ քնքշա նում էր, խա ղում, հե-

քիաթ ներ կար դում։
Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում փոխգն դա-

պետ Ար թուր Գալստ յանն ի րեն դրսե ւո րել է 
որ պես գրա գետ, կար գա պահ եւ պար տա ճա-
նաչ զին ծա ռա յող, ծա ռա յո ղա կան պար տա-
կա նութ յուն նե րը կա տա րել բա րեխղ ճո րեն եւ 
ա րիա բար՝ զին վո րա կա նին հա տուկ բարձր 
պա տաս խա նատ վութ յամբ, մեծ նվի րու-
մով հայ րե նի քի նկատ մամբ: Փոխգն դա պետ 
Գալստ յա նի ծա ռա յութ յուն նե րը բարձր են 
գնա հատ վել։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին լսե լով թշնա-
մու նա խա հար ձակ գոր ծո ղութ յուն նե րի մա-
սին, ար հա մա րհե լով ա ռող ջա կան խնդիր-
նե րը, շտա պեց ա ռաջ նա գիծ՝ միա նա լու իր 
մար տա կան ըն կեր նե րին:

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ին Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան Հադ րութ քա ղա քում 
« Սար սափն» իր վեր ջին ճա կա տա մար տը 

տվեց. զոհ վեց թուր քի մղձա վանջն ու սար սա-
փը դար ձած հայ սպան։ Հե րո սա կան կյան քի 
վեր ջին սխրան քը կա տա րեց վեր ջին վայրկ յա-
նին՝ իր մարմ նով ծած կե լով մի զին վո րի՝ իր 
ե րա զանք-բա նա կի մի մատ ղաշ շիվ փրկե լով 
սե փա կան կյան քի գնով։ 

Քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից մե կը, ով 
Ար թուր Գալստ յա նի զին վորն էր ե ղել, իր 
սոց հար թա կում հրա պա րա կել էր սի րե լի 
հրա մա նա տա րի զոհ վե լու ցա վա լի լու րը։ Ադր-
բե ջան ցի նե րը շա բաթ ներ շա րու նակ հրա-
պա րա կում էին « Սար սա փի» զոհ վե լու լու րը, 
շնե րը տո նում էին, բայց Ար թուրն այն հրա-
մա նա տար նե րից է, ում ա նու նը մա հից հե տո 
էլ պի տի սար սափ ծնի թուր քի հո գու մ... 

ԳՈՀԱՐ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Հերոսապատում հայրենյաց 
զինվորների մասին

Բա նաս տեղծ Վարդ գես Խա նո յա նը 
հեր թա կան ա նակն կա լը ներ կա յաց-
րեց ըն թեր ցո ղին՝ « Քա ջե րը մահ չու-
նեն» ժո ղո վա ծո ւից հե տո հրա տա րա կեց 
« Հայ րեն յաց զին վոր նե րը» գիր քը՝ հայ-
րե նա պատ կեր կազ մով ու հայ րե նի քի 
պաշտ պան եր կու զին վոր նե րի լու սան-
կար նե րով: Իսկ եւ իսկ մեր փո թոր կուն եւ 
հե րո սա կան ժա մա նա կաշր ջա նի խո սուն 
պատ կեր:

Բ ա ցե լով գիր քը, սիրտս մոր մոք վեց, 
երբ հենց ա ռա ջին է ջին կար դա ցի 
հե տեւ յալ ըն ծա յա կա նը` «Ար ցախ-

յան ա զա տա մար տում հե րո սա բար զոհ ված 
հայ րեն յաց զին վոր նե րի՝ ՌՈԲԵՐՏ ԵՎ ԼԵՎՈՆ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»:

Աստ վա՜ծ իմ… Միեւ նույն գեր դաս տա նից 
20-ամ յա եր կու դյու ցա զուն ներ, ո րոնք կյանք 
էին մտել մա քա ռե լու, ա րա րե լու, ծնող նե րին, 
հա րա զատ նե րին, ազ գին եր ջան կաց նե լու 
ե րա զան քով, սրտի թե լադ րան քով զենք են 
վերց րել ու նետ վել կռվի դաշտ՝ մեր դա րա վոր 
թշնա մու՝ ա զե րի-թուրք հրո սակ նե րի դեմ հա-
նուն Հա յոց հնամ յա հո ղի ան բա ժա նե լի մա սը 
կազ մող Ար ցախ աշ խար հի ա զա տութ յան եւ 
ան կա խութ յան: Աստ վա՜ծ իմ, եր կու դյու ցազն, 
եր կու սուրբ նա հա տակ՝ Ռո բերտ եւ Լե ւոն ան-
մո ռա նա լի ա նուն նե րով…

Գիր քը կար դա լուց հե տո մեր ազ գա յին 
ճա կա տագ րի թե լադ րան քով վեր հի շե ցի ան-
մահ Սիա ման թո յի սրտա կե ղեք ար տա հայ-
տութ յու նը « Կո տո րա՛ծ, կո տո րա՛ծ, կո տո րած» 
եւ ա սես շա րու նա կե ցի նրան` շշնջա լով. 
« Պա տե րա՛զմ, պա տե րա՛զմ, պա տե րա՛զմ»: 
Խոս քը 1988-1994, 2016-ապ րիլ  յան, 2020-տա-
վուշ յան պա տե րազմ նե րի մա սին է, ո րոնց 
շա րու նա կութ յու նը մե րօր յա գո յա մարտն է՝ 
ադր բե ջա նա թուր քա կան-ա հա բեկ չա կան 
թափ թ փուկ նե րի դեմ:

Սեպ տեմ բե րի 27-ից սկիզբ ա ռած այս ան-
նա խա դեպ պա տե րազ մի ծանր օ րե րին լույս 
ըն ծայ ված վե րոնշ յալ գիր քը ոչ միայն սրտա-
պա րար հի շո ղութ յուն է, այ լեւ ան ցած օ րե րի 
հե րո սա կան գո յա մար տի դաս ու խոր հուրդ 
մե րօր յա ա զա տա մար տիկ նե րի հա մար:

Հա ճե լի է նշել, որ գիր քը խմբագ րել եւ նա-
խա բա նը գրել է մեր մշա կույ թի վար պետ նե-
րից մե կը՝ բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր Լ յուդ վիգ Կա րա պետ յա նը: Պարզ վում 
է, որ նա հա տակ ված հե րո սի՝ Ռո բեր տի հայ րը՝ 
Ա շո տը, ժա մա նա կին ե ղել է Լ յուդ վի գի ա շա-
կեր տը Ել փին գյու ղում: Ու դժվար չէ ամ բող-
ջութ յամբ հաս կա նալ Լ. Կա րա պետ յա նին, ով 
գո հու նա կութ յամբ ընդգ ծում է. «Եվ ինքս էլ, 
մաս նակ ցե լով այս գրքի եր կուն քին, դրա նով 
իսկ իմ խո նար հումն եմ բե րում ե րախ տա գետ 
նախ կին ա շա կեր տիս՝ Ա շոտ Հա րութ յուն յա-
նին, ով դաս տիա րա կել է հայ րե նան վեր այն-
պի սի հե րոս զա վակ, ինչ պի սին Ռո բերտ Հա-
րութ յուն յանն էր» (էջ 4):

 Գր քի բուն մա սը ներ կա յաց վում է Մկր տիչ 
Պե շիկ թաշլ  յա նի « Վասն հայ րեն յաց մե ռար, 
դուն շատ ապ րե ցար» թե ւա վոր խոս քով: 
Ա պա բեր վում է Ռո բերտ Ա շո տի Հա րութ յուն-
յա նի կեն սագ րա կան այ ցե քար տը, որ տեղ հա-
մա ռոտ նշվում է, որ Ռո բեր տը ծնվել է 1974թ. 
օ գոս տո սի 6-ին Ջեր մուկ քա ղա քում: Սո վո րել 
է ծննդա վայ րի N2 միջ նա կարգ դպրո ցում, 
զու գա հեռ ա վար տել ե րաժշ տա կան դպրո ցի 
պա րի բա ժի նը: Հայ րը՝ Ա շոտ Հա րութ յուն յա նը, 

ավ տո վա րորդ, է լեկտ րիկ, մայ րը՝ Վար դի թեր 
Մի քա յել  յան, տնա յին տնտե սու հի: Ու թամ-
յա կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո ըն դուն վել 
է Կա պա նի շի նա րա րա կան տեխ նի կու մը, 
ա վար տել 1993-ին եւ ստա ցել շի նա րա րի 
ո րա կա վո րում: Այդ ժա մա նակ Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տը թեժ ըն թաց քի մեջ էր, եւ չա-
փա հա սութ յան սահ մա նը նոր հա տած պա-
տա նին 1993-ի հու նի սի 2-ին զո րա կոչ վում 
է եւ ծա ռա յութ յան անց նում Կա պա նում տե-
ղա կայ ված զո րա մա սում: Այ նու հետ մաս նակ-
ցում է Ֆի զու լիի եւ Ջաբ րա յի լի ա զա տագր ման 
մար տե րին եւ 1994 թվա կա նի մար տի 5-ին 
զոհ վում Հո րա դի զում` թշնա մու հար ձակ մա նը 
դի մագ րա վե լիս: Հետ մա հու պար գե ւատր վել է 
«Ա րիութ յան հա մար» մե դա լով, «Ար ցախ յան 
ա զա տա մար տի մաս նա կից» կրծքան շա նով: 

Այս հա մա ռոտ կեն սագ րա կան տե ղե կութ-
յուն նե րին հա ջոր դում են այն պի սի նյու թեր, 
ո րոն ցում ըն թեր ցո ղի աչ քե րի առ ջեւ հառ նում 
է աստ վա ծան վեր մի պա տա նի, ո րի կյան քը 
նման է հե քիա թի, եւ ո րի խա վա րը ցրող հե րո-
սը հենց ինքն է, յոթ գլխա նի հրե շին ոչն չաց-
նող դյու զազնն ինքն է:

Գր քի հե ղի նա կը Ռո բեր տի կեր պարն ամ-
բող ջա կան ներ կա յաց նե լու հա մար զե տե ղել 
է ծնող նե րի, քույ րե րի, ու սու ցիչ նե րի, մտե-
րիմ ըն կեր նե րի հու շե րը… Դ րանք կա րո տի, 
թախ ծի, հպար տութ յան զգա ցում ներ են, 
հայ ժո ղովր դի ապ րե լու բա նա ձե ւի գո բե լեն-
ված հյուս վածք ներ: Ռո բերտ Հա րութ յուն-
յա նի դի ման կա րը բնու թագր վում է որ պես 
« Գե ղա տե սիլ բնաշ խար հի զա վակ» (էջ 7), 
« Դե պի ռազ մա դաշտ, դե պի հե րո սա ցում» 
սլա ցող մար տիկ (էջ 13), « Հայ զին վո րի իս կա-
կան կեր պար» (էջ 27), «Ա ռա ջին սե րը եր գող 
բա նաս տեղծ» (էջ 31), « Հա վա տա րիմ ըն կեր» 
(էջ 42), « Քույ րե րի թիկ նա պահ եղ բայր» (էջ 
43)… 

Զար մա նա լի, հիա նա լի օ ջա խի որ դի Ռո-
բերտն իր սխրան քով, իր նա հա տա կութ յամբ 
ապ րում է, թե ւա վո րում, կյան քի նոր բարձ-
րունք նե րի տա նում նոր Ռո բերտ նե րին: Հոր՝ 
Ա շոտ Հա րութ յուն յա նի Սր բու հի, Վար դան, 
Լու սի նե, Մա նու շակ զա վակ նե րը կազ մե լով 
օ րի նա կե լի ըն տա նիք ներ, ի րենց նա հա տակ 
եղ բո րը՝ Ռո բեր տին հա մա րում են հայ րե նի-
քի նվիր յալ, ո րի հի շա տա կը հա վերժ վե լու է 
ժո ղովր դի պատ մութ յան է ջե րում: Այ սօր, ինչ-
պես Վար դա նի, այն պես էլ Սր բու հու տղա-
նե րը կրում են Ռո բերտ ա նու նը… Սր բու հու 
Ռո բերտ որ դին այս հե րո սա կան օ րե րին ծա-
ռա յում է Հա յոց բա նա կում` իր քա ջա զուն 
քե ռու օ րի նա կով պաշտ պա նե լով հայ րե նի քի 
սահ ման նե րը: 

Վ. Խա նո յա նի « Հայ րեն յաց զին վոր նե րը» 
գրքի երկ րորդ մա սը նվիր ված է Ա շո տի Տիգ-
րան հո րեղ բոր Աղ վան որ դու զա վակ Լե ւոն 
Հա րութ յուն յա նի սխրան քին: Այս տեղ էլ նշվում 
է Լե ւո նի կեն սագ րա կան այ ցե քար տը: Ծն վել 
է 1973թ. նո յեմ բե րի 7-ին Վա յոց ձո րի մար-
զի Ել փին գյու ղում: Սո վո րել է ծննդա վայ րի 
դպրո ցում, զբաղ վել սպոր տով, տի րա պե տել 
է կա րա տե մար զա ձե ւին: 1991-ին զո րա կոչ վել 
է զին վո րա կան ծա ռա յութ յան Գ յում րիի զո րա-
մա սում, որ տե ղից, երդ ման ա րա րո ղութ յու-
նից ան մի ջա պես հե տո, կա մա վո րագր վե լով ՝ 
ցան կութ յուն է հայտ նել մաս նակ ցել հայ րե նի-
քի պաշտ պա նութ յա նը: Ե ղեգ նա ձո րի շրջա նի 
կա մա վոր նե րի ջո կա տի հետ Լե ւո նը միա նում 
է Գո րի սում տե ղա կայ ված զո րա մա սի մար-
տիկ նե րին, որ տեղ նշա նակ վում է դա սա կի 
հրա մա նա տար, ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
Խն ձո րես կի, Կու բաթ լիի, Քել բա ջա րի, Լա չի-
նի, Հո րա դի զի պաշտ պա նութ յան մար տե րին, 
ար ժա նա նում պատ վոգ րե րի ու շնոր հա կա-
լագ րե րի:

1994 թվա կա նի հուն վա րի 26-ի վաղ ա ռա-
վոտ յան Հո րա դի զի Մահ մուդ գյու ղի բար ձուն-
քը գրա վե լիս ՝ զոհ վում է թշնա մու նռնա կից: 
Լե ւո նը հետ մա հու պար գե ւատր վել է «1993-
1994թթ. մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մաս նա կից» կրծքան շա նով եւ «Ա րիութ յան 
հա մար» մե դա լով:

Հա վա տա րիմ ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա-
սի րութ յուն նե րին՝ Վ. Խա նո յանն այս դեպ քում 
էլ դի մել է Լե ւո նի ու սու ցիչ նե րին ու հա րա զատ-
նե րին: Ա հա, թե ինչ պես է բնու թագ րում Լե ւո-
նին իր ու սու ցիչ Մար տիկ Խու դո յա նը: Վ կա յա-

կո չե լով մեր ժո ղովր դի հե րո սա կան անց յա լը, 
ու սու ցի չը մեջբե րում է պատ մա հայր Մով սես 
Խո րե նա ցու թե ւա վոր խոս քը. « Թե պետ մենք 
փոքր ազգ ենք, եւ թվով սահ մա նա փակ եւ զո-
րութ յամբ թույլ, եւ շատ ան գամ օ տար թա գա-
վոր նե րի կող մից նվաճ ված, բայց եւ այն պես 
մեր երկ րում էլ գրե լու եւ հի շա տա կե լու շատ 
սխրա գոր ծութ յուն ներ են կա տար վել» (էջ 58): 

Եվ տե ղին ու ճիշտ է տրա մա բա նում հե-
րո սի ու սու ցի չը, նշե լով, որ պատ մա հոր խոս-
քերն ա սես գրված են մե րօր յա հա յոր դի նե րի 
մա սին, ո րոնք ադր բե ջան ցի նե րի դեմ պայ քա-
րում պաշտ պա նում էին մեր սուրբ հողն Ար-
ցա խում եւ Հա յաս տա նում: Ու սու ցի չը սրտա-
բուխ հպար տութ յամբ Լե ւոն Հա րութ յուն յա նին 
գնա հա տում է որ պես հա մեստ, նպա տա կաս-
լաց սան, ում բո լո րը փայ փա յան քով ան վա-
նում էին « Պոն չո»:

Ըն կեր նե րի հետ նետ վե լով մար տի, Լե-
ւո նը լավ էր գի տակ ցում, որ պետք է ա զա-
տագ րել Հա յոց Ար ցախն ա զե րի-թուր քե րի 
70-տա րի նե րի ծանր ու հա յա հա լած լծից: 
Եվ 1992-1993 թվա կան նե րին, երբ Ար ցա խի 
պատ մութ յան ա մե նաար յու նա լի տա րի նե րին 
էին, Լե ւոնն իր ըն կեր նե րի հետ մեկ նեց կռվի 
ա մե նա թեժ կե տե րից մե կը՝ Հո րա դիզ : Մին չեւ 
1994թ. հուն վա րի 24-ը մաս նակ ցում էր դիր-
քե րի պաշտ պա նութ յա նը: 1994-ի հուն վա-
րի 26-ին բարձ րուն քի վրա թշնա մու նե տած 
նռնա կից հե րո սա բար զոհ վում է Լե ւո նն իր 
վեց ըն կեր նե րի հետ։

Բա նաս տեղ ծա կան-սրտա պա րար ընդ-
հան րաց մամբ է ա վար տում իր խոս քը Լե ւո-
նի ու սու ցի չը. «Չ կա այ լեւս Լե ւո նը, բայց չկա 
այն պես, ինչ պես այն ցո րե նի հա տի կը, որն 
իր մա հով բազ մա թիվ կյան քեր է պար գե ւում: 
Կանց նեն տա րի ներ, եւ հա յոց պատ մութ յու նը 
բաց կա նի իր փա ռա վոր է ջե րից մե կը՝ այն տեղ 
հատ կաց նե լով Լե ւո նի եւ Ար ցա խի ա զա տագ-
րութ յան հա մար պայ քար մղած հզոր ա զա-
տա մար տիկ նե րի ա նուն նե րը՝ ի պահ դա րե րի 

(էջ 60):
Լե ւո նի մա սին սիրտ հու զող ու հպար-

տութ յան զգա ցում ներ արթ նաց նող պա տում-
ներ են եղ բոր՝ Անդ րա նիկ Հա րութ յուն յա նի եւ 
կա րա տեի մար զիչ Ար մեն Սմ բատ յա նի հու-
շե րը։ Ճիշտ է վար վել Վ. Խա նո յա նը՝ գրքում 
զե տե ղե լով « Պատ մում են լու սան կար նե րը» 
ա ռան ձին բա ժին, որ տեղ ա մեն լու սան կար 
կյան քի մի թանկ պահ է՝ հե րոս նե րի ման կութ-
յու նից մին չեւ ռազ մա ճա կատ մեկ նե լը, ա մեն 
լու սան կա րը մի սրբա զան հի շո ղութ յուն է:

Վ. Խա նո յա նի « Հայ րեն յաց զին վոր նե րը» 
գիր քը պա րու նա կում է մի շարք հե տաքր քիր 
փաս տեր ու տե ղե կութ յուն ներ Ջեր մուկ ա ռող-
ջա րա նի մա սին: Ինչ պես Ար ցա խի եւ Հա յաս-
տա նի նշա նա վոր բնա կա վայ րե րից, այդ պես 
էլ Ջեր մու կից Ար ցախ յան ռազ մա ճա կատ են 
մեկ նել մի քա նի տասն յակ ա զա տա մար տիկ-
ներ, ո րոն ցից 21 հո գի ի րենց կյանքն են նվի-
րել հայ րե նի քի ա զա տագր մանն ու հա րա տե-
ւե լուն:

Վ. Խա նո յա նը հայտ նում է, որ ա ռան ձին 
տնե րից մար տե րին մաս նակ ցել են հայր ու 
որ դի միա ժա մա նակ: Իր բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րից մե կում, որ նվիր ված է Ռո բերտ Հա-
րութ յուն յա նին, Վարդ գեսն ընդ հան րաց նում է 
այս պես.

Մեր հայ զին վո րը ազ գի պա տիվն է,
Անդ րա նի կի եւ Նժ դե հի զար մը,
Ո՞ր մե կին հի շես, նրանք ան թիվ են.
Բե կո րը, Ա վոն եւ Ազ գալդ յա նը:
… Մեր հայ զին վո րը պա պի քաջ թոռն է,
Մեծ հաղ թա նա կի օ րը դեռ կգա,
Երբ թո ռը պա պի պաշտ պանն է դառ նում
Մար տի մեջ նրան պար տութ յուն չկա:
Ն ման գրքի եւ նման պոե տա կան հա վա-

տի հա մար սրտանց ող ջու նենք Վ. Խա նո յա-
նին եւ սպա սենք նրա նոր ժո ղո վա ծո ւին՝ մեր 
նո րօր յա ա հեղ պա տե րազ մի նվիր յալ զին վոր-
նե րի մա սին: 

 

ՍՈԿՐԱՏ ԽԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ԼՂՀ գիտության վաստակավոր 
գործիչ

Գիր քը կար դա լուց հե տո մեր ազ գա յին ճա կա տագ րի 
թե լադ րան քով վեր հի շե ցի ան մահ Սիա ման թո յի սրտա-
կե ղեք ար տա հայ տութ յու նը « Կո տո րա՛ծ, կո տո րա՛ծ, 
կո տո րած» եւ ա սես շա րու նա կե ցի նրան` շշնջա լով. 
« Պա տե րա՛զմ, պա տե րա՛զմ, պա տե րա՛զմ»:
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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 
11.03.2021թ.: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

Խոսք հիշատակի

Հաղթանակը նվիրեցին ակումբի զոհված 
սանի՝ Յուրի Ալեւորյանի հիշատակին

Ա ր ցա խում կյան քը բնա կա նոն հու նի 
մեջ է ընկ նում, ա պա ցույ ցը՝ մար զա-
կան մի ջո ցա ռում ներ են անց կաց-

վում, որ դուրս է գա լիս հան րա պե տութ յան 
սահ ման նե րից: Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
քիք-բոք սին գի նա խա գահ Դա վիթ Սարգս յա-
նի հրա վե րով՝ Ս յու նի քի մար զի քիք-բոք սին գի 

« Գա րե գին Նժ դեհ» ա կում բի սա նե րը (մար-
զիչ, հան րա պե տութ յան վաս տա կա վոր մար-
զիչ Ա րա Սարգս յան) մաս նակ ցե ցին Ար ցա խի 
քիք-բոք սին գի ա կում բա յին ա ռաջ նութ յա նը: 
Մր ցում նե րին մաս նակ ցում էր 60-ից ա վե լի 
քիք-բռնցքա մար տիկ: Կա պան ցի 10 մար-
զի կից յո թը դար ձավ հաղ թող, իսկ ե րե քը՝ 

երկ րորդ մրցա նա կա կիր: Ին նամ յա Տիգ րան 
Դավթ յա նը չորս ան գամ դուրս ե կավ մրցա-
գորգ եւ բո լորն էլ ա վար տեց հաղ թա նա կով:

Կա պան ցի մար զիկ նե րը շրջե ցին հետ-
պա տե րազմ յան Ս տե փա նա կեր տում, Ար թուր 
Հով սեփ յա նը պատ մում է , որ ու րա խա ցան 
Ս տե փա նա կեր տը տես նել բա րե կարգ ու մա-
քուր, միայն կենտ րո նա կան հի վան դա նոցն 
էր վնաս ված: Տ ղա նե րը բարձր տրա մադ-
րութ յամբ են վե րա դար ձել թե ի րենց նվա-
ճած պար գեւ նե րով, թե հյու րըն կա լութ յամբ 
եւ ի րենց հաղ թա նա կը նվի րե ցին այս պա-
տե րազ մում զոհ ված, ա կում բի նախ կին սան 
Յու րի Ա լե ւոր յա նի հի շա տա կին:

Ա րա յիկ Սարգս յանն ա ռայժմ գոհ չէ սա նե-
րի մար զա վի ճա կից, ա սում է, որ գո հաց նող 
մար զա վի ճա կի կա րե լի է հաս նել հա մառ ու 
տե ւա կան մար զում նե րի շնոր հիվ, ին չին լծվել 
են ի րենք:

Հա ջորդ փոր ձամր ցումն ապ րի լի 5-ին Ե րե-
ւա նում կա յա նա լիք մար զա ձե ւի հան րա պե-
տութ յան ա կում բա յին ա ռաջ նութ յունն է, ո րը 
ըստ նախ նա կան տվյալ նե րի՝ ներ կա յա ցուց-
չա կան է լի նե լու: Այ նու հե տեւ կլի նեն ա վե լի 
պա տաս խա նա տու մրցում ներ՝ քիք-բոք սին գի 
Եվ րո պա յի եւ աշ խար հի ա ռաջ նութ յուն ներ, 
ո րոնց հնա րա վոր կլի նի մաս նակ ցել միայն 
սրտա ցավ հո վա նա վոր նե րի շնոր հիվ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հիշարժան համերգ մարտի 8-ի առթիվ

Կո րո նա վի րու սի սահ մա նա փա կում նե-
րով եւ Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նում 
ի րա կա նաց վող շին նո րո գում նե րով պայ-
մա նա վոր ված՝ մարզ կենտ րո նում բազ-
մա մարդ մի ջո ցա ռում ներ չէին անց կաց-
վում, բայց կա նանց մի ջազ գա յին օ րը 
սրբագ րում ներ մտցրեց այս ա մե նում:

Մ ար տի 8-ը հա ճե լի բա ցա ռութ յուն էր. 
կենտ րո նի հա մեր գա յին մեծ դահ լի-
ճը լեփ-լե ցուն էր: Օր վա խորհր դին 

պատ շա ճող հա մեր գը սկսվեց Կա պա նի նա-
խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի սա նե րից կազմ ված ման կա կան 
երգ չախմ բի (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ 
Աստ ղիկ Գ րի գոր յան) կա տար մամբ:

Կա նանց եւ աղ ջիկ նե րին բա րե մաղ թանք-
ներ հղեց Կա պա նի հա մայն քա պետ Գե ւորգ 
Փարս յա նը, ով ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա-
վո րանք ներ ուղ ղեց այն կա նանց, աղ ջիկ նե-
րին, դուստ րե րին, ո րոնց հա րա զատ նե րը, 
մտե րիմ ներն ըն կան մար տի դաշ տում, նաեւ 
ու ժա յին կա ռույց նե րում աշ խա տող, զո րա-
մա սե րում ծա ռա յող կա նանց, ով քեր տղա-
մարդ կանց հետ հա վա սար ծա ռա յութ յուն 
են ի րա կա նաց նում՝ հա վա սա րա պես կրե լով 
դժվա րութ յուն նե րի ոչ դյու րին բե ռը՝ միեւ նույն 
ժա մա նակ մնա լով ար տա սո վոր զգա յուն, 
նուրբ եւ գե ղե ցիկ:

Այ նու հե տեւ բե մա հար թա կը տրա մադր-
վեց « Նա րին» պա րա յին հա մույ թին (պա-
րու սույց՝ Նա րի նե Հա րութ յուն յան), « Պա րի 
աստ ղեր» շոու-ստու դիա յին (պա րու սույց՝ 
Է րիկ Քո չար յան), եր գիչ-երգ չու հի նե րին՝ Է միլ 
Հա րութ յուն յան, Գաբ րիել Ջիգ, Ին գա Մա նու-
չար յան, Վա նուշ Հա կոբ յան, Մե լի նե Խա չատր-
յան, Հաս միկ Մար տի րոս յան, ուրիշներ: Ե ղավ 
նաեւ եր գի պրե միե րա՝ «Ար թուն պա հեք ձեր 
խիղ ճը» (հե ղի նակ՝ Ար թուր Դավթ յան), որ 
հնչեց Սու սան նա Գալստ յա նի կա տար մամբ, 
Ար թուր Դավթ յա նի, Ա շոտ Խա չատր յա նի, 
Ա րա մա յիս Հա կոբ յա նի նվա գակ ցութ յամբ: Մի 
այլ եր գի պրե միե րա հնչեց Մե լի նե Խա չատր-
յա նի կա տար մամբ՝ « Զին վո րիս»:

Վեր ջին ժա մա նակ ներս քա ղա քի մշա-
կու թա յին կա րե ւոր ձեռք բե րում նե րից է 

« Զան գե զուր» պա րա յին հա մույ թը (գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար եւ գլխավոր պա րու-
սույց՝ Վա հագն Գաս պար յան), որը հան դի-
սա կա նին ներ կա յաց րեց « Սե ւա նի» պա րը: 
Հա մեր գի վեր ջում բե մա հար թա կում մշա-
կույ թի կենտ րո նի ժո ղովր դա կան նվա գա-
րան նե րի ան սամբլն էր (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան), ո րի կա-
տար մամբ հնչեց Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յա նի 

« Հեն զե լին»:
Հա մեր գը եզ րա փակ վեց ժո ղովր դա կան 

նվա գա րան նե րի ան սամբ լի եւ « Զան գե զուր» 
պա րա յին հա մույ թի հա մա տեղ կա տա րու մով, 
վեր ջինս ներ կա յաց րեց «Ուր մե ցի նե րի» պա-
րը: 

Վեր ջում է լի շնոր հա վո րանք ներ՝ նոր գա-
րուն նե րի ու վեր քե րի սպիաց ման հույ սով...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Էլվերինա 
Սարգսյան

«Է լ մի րա Կա պա նու հի»՝ այս-
պես է նրան ան վա նել Կա-
պա նա տան ու սուց չա պետ 

Ռո բերտ Է ջա նան ցին, իսկ մար զի դաս-
վար նե րը մտեր մա բար նրան մե ծա րել են՝ 
«Ս յու նի քի մար զի դաս վար նե րի թա գու-
հի»։ Ցա վոք, նա հրա ժեշտ տվեց երկ րա-
յին կյան քին՝ թող նե լով ու րույն հե տա գիծ 
ման կա վա ժա կան ար վես տա նո ցում։ 

Ծն վել է 1943թ -ին, կրթութ յուն ստա-
ցել Դա վիթ բե կի եւ Արծ վա նի կի դպրոց-
նե րում, Ա բով  յա նի ան վան ման կա-
վար ժա կան ինս տի տու տի դպրո ցա կան 
ֆա կուլ տե տում։ Ման կա վար ժա կան 
մկրտութ յու նը ստա ցել է Դա վիթ բե կի 
դպրո ցում։ Աշ խա տան քա յին այդ տա րի-
նե րը լա վա գույն հիմք հան դի սա ցան հե-
տա գա գոր ծու նեութ յան հա մար։ Եր-
րորդ տա րում նրա փոր ձը ներ կա յաց վել 
է « Սո վե տա կան դպրոց» լրագ րում՝ 
« Գե րա զանց է» վեր նագ րով։ Գ յու ղա կան 
ու սուց չի երկ յու ղա ծութ յամբ ոտք դրեց 
Կա պա նի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրոց, 
մկրտվեց վաս տա կա շատ ման կա վարժ 
Ղու մաշ Համ բար ձում յա նի ման կա վար-
ժա կան հնո ցում ու շա րու նա կեց ա ռաջ 
շարժ վել։ Աշ խա տել է Կա պան քա ղա քի 
ժողկրթ բաժ նում՝ կրտսեր դպրո ցի մե թո-
դիստ՝ ձե ւա վո րե լով դաս վար նե րի ա ռա-
ջա վոր փոր ձի դպրոց։ Լու ծար վե լուց հե տո 
աշ խա տել է թիվ 6 դպրո ցում՝ հա յոց լեզ վի 
եւ գրա կա նութ յան ու սուց չու հի, ու սում-
նա կան աշ խա տանք նե րի գծով տնօ րե նի 
տե ղա կալ, այ նու հե տեւ Ս յու նի քի մարզ-
պե տա րա նի կրթութ յան վար չութ յու նում՝ 
ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ, իսկ կեն սա-
թո շա կի անց նե լուց հե տո՝ ե րե խա նե րի 
խնամ քի եւ պաշտ պա նութ յան կենտ րո-
նում՝ մե թո դիստ- դաս տիա րակ։ Աշ խա-
տան քին զու գա հեռ զբաղ վել է նաեւ լրագ-
րո ղա կան գոր ծու նեութ յամբ, թղթակ ցել է 
«Ու սու ցիչ» թեր թին։ 

Ե ղել է ու սու ցիչ նե րի հան րա պե տա-
կան 4-րդ հա մա գու մա րի պատ գա մա վոր, 
պար գե ւատր վել է « Գե րա զան ցիկ ու սու-
ցիչ», «Ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի 
հա մար» կրծքան շան նե րով, ե րեք տասն-
յա կից ա վե լի հան րա պե տա կան եւ մար-
զա յին պատ վոգ րե րով։ Վա րել է բազ մա-
թիվ վե րա պատ րա ստում ներ եւ իր փոր ձը 
փո խան ցել ե րի տա սարդ ու սու ցիչ նե րին։ 

Հ րա շա լի մայր, նվիր ված ըն կեր, ազ-
նիվ խորհր դա տու...

« Հո գով եւ էութ յամբ ու սու ցիչ եմ։ Նույն 
թե ման ա մեն տա րի նո րո վի եմ մա տու ցել։ 
Չէ՞ որ յու րա քանչ  յուր սե րունդ իր բույրն 
ու նի, իր գա ղա փա րա խո սութ յու նը, իր 
ըն թաց քը։ Գո հա ցում եմ ապ րել՝ ի մա նա-
լով, որ իմ սա նե րը կյան քում ար ժան վույն 
տեղ են գրա վել»։

ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱԼԱՅԱՆ
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