
Հայկական տարածքների խնդիրը 1921 
թ. Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում. 
հայացք 100 տարի անց

1920 թ. թուրք-հայ կա-
կան պա տե րազ-
մը։ 1920 թ. ապ-

րի լից մի ջազ գա յին մթնո լոր տը սկսեց էա պես 
փոխ վել։ Դա պայ մա նա վոր ված էր Թուր քիա-
յում և Ռու սաս տա նում տե ղի ու նե ցող փո փո-
խութ յուն նե րով։ Պա տե րազ մում Թուր քիա յի 
պար տութ յու նից հե տո այն մաս նա տե լու հաղ-
թա նա կած Ան տան տի երկր նե րի քա ղա քա կա-
նութ յու նը դժգո հութ յուն ա ռա ջաց րեց թուրք 
ազ գայ նա կան շրջան նե րում։ Հա մախմբ վե լով 
Մուս տա ֆա Քե մա լի շուր ջը՝ նրանք դեռ 1919 
թ. հաս տատ վե ցին Ան կա րա յում և, չճա նա չե-
լով սուլ թա նա կան կա ռա վա րութ յա նը, շար-

ժում ծա վա լե ցին Թուր քիան մաս նա տու մից 
փրկե լու ուղ ղութ յամբ։ 1920 թ. հետզ հե տե ամ-
րապնդ վեց Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի ռազ-
մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը։ Վեր ջինս հաղ-
թա նակ ներ տա նե լով Դե նի կի նի և Կոլ չա կի 
դեմ՝ մո տե ցավ Անդր կով կա սի սահ ման նե րին։ 
« Սո ցիա լիս տա կան» հե ղա փո խութ յու նը սկսեց 
ար տա հան վել դե պի Ար ևել քի երկր ներ՝ ռազ-
մա կան ճա նա պար հով։ Դ րան սկսե ցին նպաս-
տել Անդր կով կա սի բոլշ ևիկ նե րը, ո րոնք ի րենց 
երկր նե րի փրկութ յու նը տես նում էին խորհր-
դայ նաց ման մեջ։ Անդր կով կա սի երկր նե րի 
խորհր դայ նաց ման հար ցում Քե մա լը փոր ձեց 
Լե նի նի կա ռա վա րութ յա նը ա ռա ջար կել իր ծա-
ռա յութ յուն նե րը՝ իր հեր թին հույս ու նե նա լով 
ստա նալ Ռու սաս տա նի ա ջակ ցութ յու նը Ան-
տան տի դեմ պայ քա րում։ Խորհր դա յին ղե կա-
վա րութ յունն իր կող մից Ան տան տի երկր նե րին 
հա մա րում էր սո ցիա լիս տա կան հե ղա փո-
խութ յան և Ռու սաս տա նի թշնա մի ներ, ուս տի 
չհա պա ղեց դաշ նակ ցել քե մա լա կան նե րի հետ։ 
Ար դեն 1920 թ. ապ րի լի 28-ին Քե մա լի բա վա-
կան գոր ծուն ա ջակ ցութ յամբ մու սա վա թա կան 
Ադր բե ջանն ա ռանց դի մադ րութ յան ըն դու նեց 
11-րդ կար միր բա նա կին և խորհր դայ նա ցավ։ 
Ռուս-քե մա լա կան հա մա գոր ծակ ցութ յունն 
սկսեց ըն դու նել ա վե լի գոր ծուն ձևեր։ Լե նի նի 
կա ռա վա րութ յու նը 1920 թ. Թուր քիա յին տրա-
մադ րեց 200 կգ ձու լա ծո ոս կի, մեծ քա նա կութ-
յամբ զենք ու զի նամ թերք։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա-

վա րութ յու նը փոր ձեց Ռու սաս տա նի հետ 
հաս տա տել բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ-
յուն ներ։ Մոսկ վա ու ղարկ վեց հա տուկ պատ-
վի րա կութ յուն Լ ևոն Շան թի ղե կա վա րութ յամբ։ 
Հայ-ռու սա կան բա նակ ցութ յուն ներն ըն թա-
նում էին բա վա կան հա ջող։ Սա կայն քե մա-
լա կան ներն ու խորհր դայ նա ցած Ադր բե ջա նը 
ա մեն կերպ խո չըն դո տում էին հայ-ռու սա կան 
բա րե կա մա կան պայ մա նագ րի ստո րագր մա-
նը։ Մա յի սին սկսված բա նակ ցութ յուն ներն ի 
վեր ջո ընդ հատ վե ցին՝ Եր ևա նում շա րու նա կե-
լու ո րոշ մամբ։ 

1920թ. մա յի սին կար միր բա նա կը մտավ 
Ղա րա բաղ, հու նի սին՝ Զան գե զուր, իսկ օ գոս-
տո սին՝ Նա խիջ ևան։ Հայ կա կան բա նա կը 
չխո չըն դո տեց։ Օ գոս տո սի 10-ին՝ նույն Սև րի 
դաշ նագ րի կնքման օ րը, Թիֆ լի սում կնքվեց 
հայ-ռու սա կան հա մա ձայ նա գիր, ո րով Հա յաս-
տա նը հա մա ձայն վում էր վե րո հիշ յալ 3 գա-
վառ նե րի ժա մա նա կա վոր գրավ մա նը ռուս նե-
րի կող մից իբրև հայ-ադր բե ջա նա կան վի ճե լի 
տա րածք նե րի։

1920 թ. օ գոս տո սի 24-ին Մոսկ վա յում հա-
մա ձայ նեց վեց ռուս-թուր քա կան «Սր տա գին 
և  ան կեղծ բա րե կա մութ յան» պայ մա նագ րի 
նա խա գի ծը, ո րով Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր 
Թուր քիա յի ամ բող ջա կա նութ յու նը, այդ թվում՝ 
Կարս, Ար դա հան և Բա թում քա ղաք նե րով, այ-
սինքն՝ 1877 թ. սահ ման նե րով։ Ըստ էութ յան 
օ գոս տո սի 24-ի հա մա ձայ նա գի րը ուղղ ված էր 

Շարունակությունը՝ էջ 3

ԱՇՈՏ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն

Քննարկվել է Սյունիքում 
իրականացվող 
անվտանգության 
միջոցառումների հարցը

Մար տի 23-ին կա յա ցել է ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րար Վա ղար շակ Հա րութ-
յուն յա նի և ՌԴ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րար, բա նա կի գե նե րալ Սեր գեյ Շոյ գուի 
հե ռա խո սազ րույ ցը։

Դաշ նա կից եր կու երկրի պաշտ պա նա-
կան գե րա տես չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը 
քննար կել են հայ կա կան զին ված ու ժե րում 
մեկ նար կած լայ նա ծա վալ բա րե փո խում նե րի 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րը, հայ-ռու սա կան 
ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան, մաս նա վո-
րա պես՝ հա մա տեղ զո րախմ բե րի միաս նա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ կապ ված հար ցեր, 
ինչ պես նաև Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ռու սա-
կան խա ղա ղա պահ զո րախմ բի կող մից ի րա-
կա նաց վող ա ռա քե լութ յան ըն թաց քը։

Հե ռա խո սազ րույ ցի ըն թաց քում հա տուկ 
անդ րա դարձ է կա տար վել Ս յու նի քում ի րա կա-
նաց վող անվ տան գութ յան մի ջո ցա ռում նե րին։

* * *
Մար տի 23-ի ե րե կո յան կա յա ցել է ՀՀ 

պաշտ պա նութ յան նա խա րար Վա ղար շակ 
Հա րութ յուն յա նի և ՌԴ ԶՈՒ ԳՇ պետ, բա նա կի 
գե նե րալ Վա լե րի Գե րա սի մո վի հե ռա խո սազ-
րույ ցը, ո րի ըն թաց քում քննարկ վել են հայ-ռու-
սա կան ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցութ յանն 
առնչ վող, մաս նա վո րա պես՝ հայ-ռու սա կան 
հա մա տեղ զո րախմ բե րի միաս նա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի, ինչ պես նաև Ս յու նի քի անվ-
տան գա յին խնդիր նե րի լուծ ման հետ կապ ված 
մի շարք հար ցեր։

Անդ րա դարձ է կա տար վել հայ կա կան զին-
ված ու ժե րի ար դիա կա նաց ման և լայ նա ծա վալ 
բա րե փո խում նե րի ծրագ րե րին։ Վա ղար շակ 
Հա րութ յուն յանն ու Վա լե րի Գե րա սի մո վը պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն են ձեռք բե րել նշված 
հար ցե րի շուրջ ա ռա վել հան գա մա նա լից 
քննար կում նե րի նպա տա կով մոտ ժա մա նակ-
ներս ՌԴ բարձ րաս տի ճան պատ վի րա կութ յան 
Հա յաս տան այ ցի և բա նակ ցութ յուն նե րի անց-
կաց ման վե րա բեր յա լ։ 

Օ՜, իմ հեռո՜ւ, կապուտաչյա՛ 
 սիրուհի,
Երկիր իմ որբ, արնաքամ 
 ու ավերակ...
Օրերում այս տառապանքի 
 ու մահի
Վառել է իմ սիրտը հեռու 
 մի կրակ։
Օրը կգա։ Ու հեռավոր
 դաշտերից 
Մեր հնձվորները, հոգնաբեկ, 
 կգան տուն։
Կբոլորեն սեղանի շուրջը նորից, 
Ու կլինի հազա՜ր ծիծաղ 
 ու խնդում։
Ու խնջույքում աներեւույթ 
 դու կգաս, 
Սիրտս կզգա քո թովչությունը 
 մոտիկ.
Եվ չես լինի դու արնավառ 
 մի երազ,
Ու կխնդան քո զավակներն
 անոթի...
Կտեսնես քեզ հանկարծ լուսե՜ 
 ու պայծառ,
Ու կլինես դու հարազատ 
 ու անուշ։
Մութը կանցնի, ու մառախուղը 
 անծայր
Հուշ կդառնա, հնամենի 
 մի զրույց...

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

...Այդ կուսակցությունների, ձեռներեցների և այլն և ուրիշների հաջողությունները պետք է որ ազգի, ասել է՝ մեր բոլորիս հաջողությունը լինեին. 
ապարանքներ են բարձրացել, կուտակումներ են եղել, կուսակցություններ ու խմբեր են ձևի եկել և այլն: Բայց ամբողջ անհեթեթությունն այն 
է, որ ամբողջը դրանից չի ուժեղացել, ամբողջը որպես այդպիսին դադարել է լինելուց, որ ամբողջի մասերն այլևս միմյանց չեն պատկանում, 
մենք այլևս չենք պատկանում միմյանց:
Միմյանց դեմ տարած փայլուն հաղթանակներով ասպարեզում մի ծվատված երկիր ենք թողել՝ որ մեզ որպես խորթերի է նայում և մենք էլ 
իրեն՝ որպես օտարի: Որպեսզի այդպես չլիներ, որպեսզի մենք բոլորս գտնեինք միմյանց, միմյանց պատկանեինք... Բայց դա չի եղել ու չի 
լինի. Վազգենը նրա համար չի սպանվել՝ որ միմյանց հայացքներում դարձյալ հայրենիք կարդանք... 
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ՄԵԼԻՔՍԵԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ. «Ինձ համար սեւ ու սպիտակ չկա, 
ինձ համար գերխնդիրը Սյունիքի անվտանգության 
ապահովումն է, ազգային արժեքների հիման վրա հայոց 
պետության ինքնիշխանության եւ պաշտպանվածության 
ամրապնդումը»
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ հատ-
կա պես Ս յու նի քի նո րա գույն պատ մութ-
յան ա մե նավճ ռո րոշ ու ճա կա տագ րա կան 
ժա մա նա կաշր ջա նում Ս յու նի քի մարզ-
պետ նշա նակ վեց Մե լիք սեթ Պո ղոս յա-
նը, ով մինչ այդ՝ կարճ ժա մա նա կա մի ջո-
ցում, զբա ղեց րել է Ս յու նի քի փոխ մարզ-
պե տի պաշ տո նը, իսկ ա վե լի վաղ վա րել 
զին վո րա կան տար բեր հրա մա նա տա րա-
կան պաշ տոն ներ:  Հան րութ յանն ա ռա վել 
հայտ նի է Ար ցախ յան ե րեք պա տե րազ-
մին ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ: Վեր ջին 
չորս տա րում միա ժա մա նակ գլխա վո-
րում է ԵԿՄ Ս յու նի քի մաս նաճ յու ղը: 
Եվ ա հա լրա ցել է պաշ տո նա վար ման 
հար յուր օ րը (մարզ պետ էր նշա նակ վել ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 
8-ի ո րոշ մամբ ), ինչն էլ ա ռիթ ե ղավ զրու-
ցե լու Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի հետ:
Հար յուր օր վա խոր հուր դը, ան շուշտ, ե՛ւ 
կա րե ւոր է,  ե՛ւ կա ռա վար ման ա վան-
դույթ նե րին հա մա հունչ, բայց ա ռա վել 
հե տաքրք րա կան է Ս յու նի քում ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կի տե սանկ յու նից:

-Պա րոն մարզ պետ, թող տա-
րօ րի նակ չթվա, բայց Ձեզ 
չենք հարց նե լու, թե կոնկ-

րետ ի՞նչ գոր ծեր են ար վել ան ցած հար-
յուր օ րում՝ մարզ պե տի գոր ծա ռույթ նե-
րից բխող: Այդ մա սին, որ քա նով տեղ յակ 
ենք, Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նը մա-
մու լի հա ղոր դագ րութ յուն է տա րա ծել՝ 
հան գա մա նա լից շա րադ րան քով: Մեզ 
ա ռանձ նա պես հե տաքրք րում են հար-
ցե րը, ո րոնք ոչ սո վո րա կան մեր օ րե րում 
հե տաքրք րում են սյու նե ցի նե րին, ո րոնք 
գու ցեեւ չեն բխում մարզ պե տի պաշ տո-
նեա կան գոր ծա ռույթ նե րից, բայց գե րա-
կա են ե ղել ու կան սյու նիք յան ներ կա 
զար գա ցում նե րում:

Եվ այս պես՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան 9-րդ կետն 
ար ձա նագ րում է. « Տա րա ծաշր ջա նում 
բո լոր տնտե սա կան եւ տրանս պոր տա-
յին կա պերն ա պաշր ջա փակ վում են: Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ե րաշ-
խա վո րում է տրանս պոր տա յին կա պե րի 
անվ տան գութ յու նը Ադր բե ջա նի Հան-
րա պե տութ յան ա րեւմտ յան շրջան նե րի 
եւ Նա խի ջե ւա նի Ինք նա վար Հան րա պե-
տութ յան մի ջեւ՝ եր կու ուղ ղութ յուն նե-
րով քա ղա քա ցի նե րի, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի եւ ապ րանք նե րի ան խո չըն-
դոտ տե ղա շար ժը կազ մա կեր պե լու հա-
մար: Տ րանս պոր տա յին հա ղոր դակ-
ցութ յան հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց նում 
են ՌԴ ԱԴԾ Սահ մա նա պահ ծա ռա յութ-
յան մար մին նե րը: Կող մե րի հա մա ձայ-
նութ յամբ կա պա հով վի Նա խի ջե ւա նի 
Ինք նա վար Հան րա պե տութ յու նը եւ Ադր-
բե ջա նի ա րեւմտ յան շրջան նե րը կա պող 
տրանս պոր տա յին նոր ու ղի նե րի շի նա-
րա րութ յու նը»:

Այդ պայ մա նա վոր վա ծութ յունն 
ա ռա վել ման րա մասն ված է 2021 թ. 
հուն վա րի 11-ի ե ռա կողմ հայ տա րա-
րութ յան մեջ:

Այն, որ փաս տաթղ թերն ակն հայտ ոչ 
հա յան պաստ են, տեղ յակ եք: Բայց բո լո-
րիս մտա հո գում է ա ռանձ նա պես նո յեմ-
բե րի 9-ի պայ մա նա վոր վա ծութ յան 9-րդ 
կե տը: Ձեր դիր քո րո շու մը:

– Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա նի եւ ՌԴ փոխ-
վար չա պետ նե րի մա կար դա կով ներ կա յումս 
բա նակ ցութ յուն ներ են ըն թա նում նաեւ այդ 
խնդրի շուրջ, ուս տի եւ պի տի սպա սենք բա-
նակ ցութ յուն նե րի ա վար տին, հար ցի ո րո-
շա կիաց մա նը, ո րից հե տո հե տե ւութ յուն ներ 
կա նենք:

Միեւ նույն ժա մա նակ՝ դեմ եմ մի ջանց քի 
գա ղա փա րին, բայց հա ղոր դակ ցութ յան ու-

ղի նե րի վե րա բաց մա նը կողմ նա կից եմ: Ընդ 
ո րում՝ պար տա դիր պայ ման պի տի լի նի, որ 
վե րա բաց վող ճա նա պար հը վե րահսկ վի Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից:

– 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 բա ցի, պարզ վեց, կա նաեւ հա-
վել  յալ հու շա գիր, որ պար տադ րեց մեզ՝ 
դեկ տեմ բե րի 18-ին թող նել մեր մար տա-
կան դիր քե րը եւ հետ քաշ վել ու կանգ նել 
նախ կին` Խորհր դա յին Միութ յան սահ-
մա նի վրա, Զան գե լա նը եւ Կու բաթ լին 
զի ջել, այն դեպ քում, երբ նո յեմ բե րի 9-ի 
հայ տա րա րութ յու նում հստակ աս ված էր՝ 
կող մե րը կանգ են առ նում ի րենց զբա-
ղեց րած դիր քե րում:

– Մենք ցա վով ենք հետ քաշ վել, քա նի որ 
մեր անվ տան գութ յունն ա պա հո վող նպաս-
տա վոր բարձ ունք նե րում էինք դիր քա վոր վել, 
ին ժե նե րա կան կա ռույց ներ ստեղ ծել: Նույ-
նիսկ ռու սա կան կողմն է փոր ձել կա սեց նել 
այդ պար տադ րան քի կա տա րու մը, բայց չի 
հա ջող վել: Արդ յուն քում՝ մեր անվ տան գութ յու-
նը ո րոշ հատ ված նե րում դար ձել է խո ցե լի...

– Հա ջորդ հար ցը սահ մա նո րոշ-
ման ո լոր տին է առնչ վում. ցա վոտ շատ 
խնդիր ներ են կու տակ ված՝ կապ ված 
ո րոշ տա րածք նե րի, ճա նա պար հա հատ-
ված նե րի կորս տի հետ: Մի շարք դեպ-
քե րում խո սում են ակն հայտ զի ջում նե րի 
մա սին: Կան տա րածք ներ, որ խորհր դա-
յին շրջա նում մերն են ե ղել, բայց հի մա 
հա կա ռա կորդ պե տութ յանն են ան ցել՝ 
Շուռ նուխ, Ո րո տան գյու ղե րի վար չա կան 
տա րածք նե րի մի մա սը… Այդ մա սին, 
կար ծեք, տեղ յակ է ամ բողջ հան րա պե-
տութ յու նը: Եվ ի՞նչ է ձեռ նարկ վում ի րա-
վի ճա կը շտկե լու ուղ ղութ յամբ:

– Չ տար բե րա կենք Շուռ նուխ, Ո րո տան… 
Ս յու նի քի յու րա քանչ  յուր հո ղակ տոր եւ բնա-
կա վայր ինձ հա մար սրբութ յուն են:

Մարզն ու նի 506 կմ պե տա կան սահ ման. 
ա րե ւել  յան կող մը՝ 300 կմ, Պարս կաս տա նի 
հետ սահ մա նը՝ 46 կմ, Նա խի ջե ւա նի կող մը՝ 
160 կմ: 

Հատ կա պես ա րե ւել  յան ուղ ղութ յամբ 
բազ մա թիվ կնճիռ ներ ու նենք: 

Վի ճե լի հար ցեր ու նենք Գո րիս- Կա պան 
մայ րու ղուն առնչ վող հատ ված նե րում:

Եվ դրան ցից ա մեն մե կը կա րե ւոր է, դա 
հար ցե րի այն խումբն է, ո րոնց թվում երկ րոր-
դա կան ո չինչ չկա:

Կա ի րո ղութ յուն՝ GPS-ա յին սահ մա նա զա-
տու մը մի շարք դեպ քե րում ի վնաս մեզ է կա-
տար վել եւ հա կա ռա կոր դի քմա հա ճութ յամբ, 
ո րի արդ յուն քում նաեւ դիր քա յին ոչ բա րեն-
պաստ փո փո խութ յուն ներ են կա տար վել:

Կամ՝ մար դը ժա մա նա կին օգտ վել է սե-
փա կա նաշ նոր հու մից, ստա ցել վկա յա կան, 
տա րի ներ շա րու նակ հո ղի հար կը վճա րել, 
բայց հի մա զրկվել է դրա նից:

Դի մել եմ ե՛ւ բա նա կին, ե՛ւ ԱԱԾ-ին, ե՛ւ կա-
ռա վա րութ յա նը… 

Կար ծում եմ՝ Ս յու նի քի ա րե ւել  յան սահ-
ման ներն ամ բողջ եր կա րութ յամբ պետք է 
ճշգրտվեն, վի ճե լի ո րե ւէ հարց չպի տի մնա...

– Այդ բո լո րով հան դերձ՝ ինչ պե՞ս 
եք գնա հա տում Ս յու նի քի սահ ման նե րի 
պաշտ պան վա ծութ յու նը:

– Գաղտ նիութ յան նկա տա ռում նե րից ել-
նե լով՝ միայն կա րող եմ ա սել՝ ձեռ նարկ վում 
են հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ Ս յու-
նի քի անվ տան գութ յան պատ շաճ ա պա հով-
ման հա մար:

Իսկ Գո րիս- Կա պան եւ Կա պան- Ճա կա-
տեն մայ րու ղի նե րը վե րահսկ վում են ՌԴ ԱԴԾ 
Սահ մա նա յին զոր քե րի ստո րա բա ժա նում նե-
րի կող մից:

Ու նենք նաեւ բազ մա թիվ հար ցեր, ո րոնք 
աս տի ճա նա բար լուծ վում են: Հա մոզ ված եմ՝ 
ժա մա նա կի ըն թաց քում ա վե լի հստակ եւ 
ա վե լի ու ժեղ պաշտ պա նա կան հա մա կարգ 

ենք ու նե նա լու սահ մա նի ամ բողջ եր կա րութ-
յամբ:

Ս յու նի քի ռազ մա վա րա կան դերն ու նշա-
նա կութ յու նը պատ ճառ են, որ երկ րա մա սի 
անվ տան գութ յամբ ա վե լի ակ տիվ զբաղ վի 
նաեւ ՌԴ-ն. այդ հար ցը, հա վա նա բար տեղ-
յակ եք, քա նիցս քննարկ վել է Ռու սաս տա նի 
եւ Հա յաս տա նի պաշտ պա նա կան գե րա տես-
չութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի մի ջեւ: 

– Ա մե նա տա րօ րի նակն այն է, որ Ս յու-
նի քի մար զի վե րա բեր յալ մեկ օր վա մեջ 
լի նում են ի րա րա մերժ տար բեր տե ղե-
կատ վութ յուն ներ: Մի՞ թե հնա րա վոր չէ 
տե ղե կատ վա կան այդ հոս քե րը կա նո-
նա կար գել, կենտ րո նաց նել, ո րով հե տեւ 
մար դիկ եր բեմն չգի տեն՝ ում հա վա տալ, 
ում՝ ոչ: Եվ այս ա մե նի հե տե ւան քով է 
նաեւ ծնվում խու ճա պը: Եվ տխուրն այն 
է, որ այս գոր ծին լծվել են մար դիկ՝ անձ-
նա կան նկա տա ռում նե րով ա ռաջ նորդ-
վող: Եր բեմն այդ հար թակ նե րից Ս յու նի-
քի ա նու նից մար դիկ են խո սում, ով քեր 
ի րենց  «ան կեղ ծութ յամբ», մեղմ ա սած, 
չեն փայ լում եւ կաս կած նե րի տե ղիք են 
տա լիս: 

– Գաղտ նիութ յան ռե ժի մը խախտ վել է 
մե զա նում, իսկ ոչ հա վաս տի տե ղե կատ վութ-
յու նը մարդ կանց խու ճա պի մեջ է գցում: Ես 
ան թույ լատ րե լի եմ հա մա րում նման դրսե ւո-
րում նե րը: Այն վայ րե րը,  որ ռազ մա վա րա կան 
գաղտ նիք են պա րու նա կում, չպի տի լու սա-
բան վեն, այ լա պես հա կա ռա կոր դին տե ղե-
կութ յուն ներ ենք մա տու ցում՝ ընդ դեմ մեզ: 
Խոսքս չի վե րա բե րում խոս քի ա զա տութ յան 
սահ մա նա փակ մա նը: Ռազ մա կան գաղտ նիքն 
ա ռօր յա տե ղե կատ վութ յու նից զա նա զա նե լու 
խնդրի մա սին եմ խո սում: Խոս քի ա զա տութ-
յու նը չպի տի շփո թել ա մե նա թո ղութ յան հետ: 
Սա նաեւ մար տա կան դիր քե րում գտնվող նե-
րին է վե րա բե րում: Զին վո րը դիր քից զան գում 
է, թե այ սինչ տե ղում եմ գտնվում, այ սինչ գոր-
ծով եմ զբաղ ված...

– Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը, սա կայն, իր 
մեջ բազ մա թիվ խու թեր ու հար ցա կան-
ներ է պա րու նա կում: Օ րի նակ, մա մու լում 
տե ւա կան ժա մա նակ են թադ րութ յուն 
է հայտն վում, թե հա սա րա կութ յու նից 
թաքց վում է Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի 
մի ջեւ ( Ռու սաս տա նի միջ նոր դութ յամբ) 
ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յու-
նը՝ Ս յու նի քի մար զի ճա նա պարհ նե րի 
ա ռան ձին հատ ված նե րի անվ տան գութ-
յան ա պա հով մանն առնչ վող:

Դուք, որ պես մար զի թիվ 1 պե տա կան 
պաշ տոն յա, տեղ յա՞կ եք արդ յոք՝ գո յութ-
յուն ու նի՞ Ադր բե ջա նի հետ ստո րագր ված 
ա ռան ձին փաս տա թուղթ՝ Ս յու նի քի մար-
զում սահ մա նա զատ ման վե րա բեր յալ:

– Դա ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պա տաս-

խա նում: Առ հա սա րակ նման չճշտված տե ղե-
կութ յուն նե րին չպետք է հա վա տալ եւ նշա նա-
կութ յուն տալ:

– Մե լիք սեթ Ա րա մի, Ար ցախ յան ա ռա-
ջին պա տե րազ մի, 2016-ի ապ րիլ  յան 
օ րե րի փա ռա պանծ հրա մա նա տար նե-
րից եք: Ձեր մար տա կան ըն կեր նե րի ար-
յամբ ա զա տագր ված Ար ցա խի մե ծա գույն 
մասն ան ցել է թշնա մուն: Պատ կե րաց-
նում ենք Ձեր ապ րում նե րը…

– Մեջս մի մեծ բան է ջարդ վել… Բայց մենք 
տերն ենք հա յոց պատ մա կան ժա ռան գութ-
յան: 

Ե ղել ու մնում եմ այն մարդ կան ցից մե կը, 
ո րոնց հա մար Ար ցախ յան ե րա զան քը վե հա-
գույնն է:

Հա վա տում եմ՝ Հադ րու թը, Շու շին վե րա-
դառ նա լու են հա յոց Ար ցա խի գիր կը:

Հա վա տում եմ նաեւ՝ վե րա կանգն վե լու է 
հա յոց ազ գա յին բա նա կը՝ իր փա ռա հեղ ո գով 
ու մար տա կան պատ րաստ վա ծութ յամբ, ար-
դիա կան սպա ռա զի նութ յամբ:

– Թուրք-ա զե րի նե րը չեն թաքց նում 
հա վակ նութ յուն նե րը Ս յու նի քի հան դեպ, 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ բռունցք են 
ցույց տա լիս, ար դեն իսկ պղծում են մեր 
սրբութ յուն նե րը: Իսկ մեր կող մից միայն 
արտ գործ նա խա րա րութ յան խոս նա կի 
ո չինչ չա սող ար ձա գանքն ենք  լսում: Ինչ-
պե՞ս հաս կա նալ:

– Շատ ծանր է այդ ա մե նը լսել կամ տես-
նել: Դա րեր շա րու նակ Ս յու նի քը չի խո նարհ-
վել ոչ մի թշնա մու առ ջեւ, իսկ այ սօր՝ սյու նե-
ցին դա թույլ չի տա...

– Շա տե րը Ձեզ մե ղադ րում են Նի կոլ 
Փա շին յա նի կա ռա վա րութ յան հետ հա-
մա գոր ծակ ցե լու եւ հայտ նի կա պի տուլ-
յա ցիա յից հե տո Ս յու նի քի մարզ պե տի 
պաշ տո նը ստանձ նե լու հա մար:

– Նախ՝ Ս յու նի քի մարզ պե տի պաշ տո նը 
դժվա րա գույն այս ժա մա նա կաշր ջա նում ինձ 
հա մար ա ռա քե լութ յուն է: Մի գու ցե նախ կի-
նում դա վա յե լե լու պաշ տոն է ե ղել (ին չը եւ 
ո մանք չեն կա րո ղա նում մո ռա նալ), բայց հի-
մա… Հի մա դա մար տա դաշ տի պես մի բան է:

Ես չէի կա րող մեր ժել ա ռա ջար կութ յու նը, 
մա նա վանդ որ մար տա կան ըն կեր ներս նույն-
պես պա հան ջում էին: Հա կա ռակ պա րա գա-
յում դա պա տաս խա նատ վութ յու նից խու սա-
փե լու, մար տա դաշ տից փախ չե լու նման մի 
բան կնշա նա կեր:

Եր կի րը, Ս յու նի քը լար ված վի ճա կում էին 
եւ շա րու նա կում են մնալ այդ պի սին, ու ես 
պար տա վոր էի հնա րա վո րութ յուն նե րիս չա-
փով ծա ռա յել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յա նը:

Ի՞նչ ա նեի, կողք կանգ նեի եւ կող քից խո-
սո ղի դե՞ր ստանձ նեի: Չէ, դա իմ ճա-
նա պար հը չէ: Նույն Մե լոն եմ, կա բի-

2 ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  31 ՄԱՐՏԻ 2021Թ.  № 6 (548)



նե տում նստող անձ նա վո րութ յուն չեմ, 
դաշ տա յին հրա մա նա տար եմ ե ղել՝ ան-

հան գիստ բնա վո րութ յամբ, ա մեն լավ բա նի 
հա մար ու րա խա ցող: Ազ գիս ճա կա տա գիրն 
իմ ճա կա տա գիրն եմ հա մա րել ու հա մա րում, 
ուս տի եւ չէի կա րող ա ռաջ նագ ծում չլի նել:

Կող քից խո սող նե րը, ե թե իս կա պես ցա-
վում են Ս յու նի քի հա մար, թող գան ու միա-
սին գոր ծենք, պատ րաստ եմ հա մա գոր ծակ-
ցութ յան ա մեն մի տար բե րա կի: Իմ խնդիրն 
այս կամ այն կու սակ ցութ յա նը, այս կամ այն 
ան հա տին ծա ռա յե լը չէ: Գերխն դիրս Ս յու նի քի 
անվ տան գութ յան ա պա հո վումն է, ազ գա յին 
ար ժեք նե րի հի ման վրա հա յոց պե տութ յան 
ինք նիշ խա նութ յան եւ պաշտ պան վա ծութ յան 
ամ րապն դու մը, հա նուն ին չի կգոր ծեմ մին չեւ 
վերջ:

– ՀՀ վար չա պե տի 2021 թ. հուն վա-
րի 15-ի ո րոշ մամբ ստեղծ վել է Միջ գե-
րա տես չա կան աշ խա տան քա յին խումբ՝ 
Ս յու նի քի մար զում առ կա խնդիր նե րով 
զբաղ վե լու նպա տա կով:

Ե րեք ա միս է ան ցել, կա րո՞ղ եք արդ-
յու նա վետ հա մա րել աշ խա տան քա յին 
խմբի գոր ծու նեութ յու նը:

– Պար բե րա բար նիս տեր են գու մար վում 
Ս յու նի քում: Կոնկ րետ հար ցեր են քննարկ-
վում ա մեն ան գամ՝ ա ռա ջար կութ յուն նե րով ու 
ո րո շում նե րով, ո րոնք ու ղարկ վում են ՀՀ կա-
ռա վա րութ յուն, Տա րած քա յին կա ռա վար ման 
եւ են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ-
յուն, այլ գե րա տես չութ յուն ներ:

Մին չեւ այ սօր քննարկ ված հար ցե րի շրջա-
նա կը՝ դրան ցից բխող քայ լե րով, մեծ է եւ սույն 
հար ցազ րույ ցում թվար կում նե րը տե ղին չեն: 
Բայց եւ կա րող ենք ար ձա նագ րել՝ նոր ի րա վի-
ճա կում Ս յու նի քում ա ռաջ ե կած ո րե ւէ հարց 
դուրս չի մնում Միջ գե րա տես չա կան աշ խա-
տան քա յին խմբի ու շադ րութ յու նից: Այլ բան 
է, թե որ քա նով են ըն դուն ված ո րո շում նե րը, 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը կյան քի կոչ վում: Դ րա-
նում, խոս տո վա նեմ, մտա ծե լու բան ու նենք...

– Պա րոն մարզ պետ, տա րի ներ շա-
րու նակ, երբ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նա տի տնօ րե նը եր ջան-
կա հի շա տակ Մաք սիմ Հա կոբ յանն էր, 
տա րե կան մոտ եր կու մի լիարդ դրամ 
ուղղ վում էր Ս յու նի քի մար զի հրա տապ 
խնդիր նե րի լուծ մա նը եւ սո ցիալ-տնտե-
սա կան զար գաց մա նը: 2014 թվա կա-
նից, երբ այ լեւս Մաք սիմ Հա կոբ յա նը 
չէր գլխա վո րում կոմ բի նա տը, մար զին 
գու մար նե րի հատ կա ցումն  էա կա նո րեն 
պա կա սեց վեց, եւ կա ռա վա րութ յան կող-
մից ստեղծ վեց Ս յու նի քի զար գաց ման ու 
ներդ րում նե րի հիմ նադ րամ, ո րի հե տա-
գիծն այդ պես էլ չի ե րե ւում: Հե տաքր քիր 
է՝ Քա ջա րա նի կոմ բի նա տը, որ պես մեր 
մար զի խո շոր գոր ծա տու, որ պես մար զի 
բնա պահ պա նա կան վի ճա կին լրջա գույն 
խնդիր ներ հա րու ցող ըն կե րութ յուն, որ-
քա՞ն գու մար է հատ կաց նում այդ հիմ-
նադ րա մին, որն էլ, բնա կա նա բար, պի-
տի ուղղ վի մար զի սո ցիալ-տնտե սա կան 
խնդիր նե րի լուծ մա նը: 

– Ե թե չեմ սխալ վում՝ այդ հիմ նադ րա մը 
2016 թվա կա նին է ստեղծ վել: Ճիշտն ա սած՝ 
մեկ ա միս ա ռաջ ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ-
յա նը նա մակ եմ գրել այդ խնդիր նե րի շուրջ, 
ոչ մի ար ձա գանք... Հիմ նադ րա մի վեր ջին նիս-
տին կոմ բի նա տի տնօ րե նի տե ղա կա լը ե կել 
էր, ազ գութ յամբ գեր մա նա ցի, խոսք ե ղավ 
այդ ա մե նի մա սին: Պի տի որ վե րա բեր մուն քը 
փո խեն, քա նի որ այս պա հի դրութ յամբ՝ Ար-
ցախ յան պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված՝ 
Ս յու նի քում կա յոթ հա զար փախս տա կան՝ 
Ար ցա խից բռնա գաղթ ված, մոտ 4-5 հա զար 
մարդ ա ռող ջութ յան հետ կապ ված խնդիր-
ներ ու նեն. նրանք դի մում են մարզ պե տա-
րան, եւ այդ թիվն աճ ման մի տում ու նի: Ե թե 
կոմ բի նա տը չի օգ նե լու, բնա պահ պա նա կան 
խնդիր ներ ա ռա ջաց նե լով, ա պա դա ոչ նոր-
մալ ե րե ւույթ պի տի հա մար վի: Կոմ բի նա տը 
պար տա վոր է առն վազն նե ցուկ լի նել (գո նե) 
ազ դա կիր հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին:

Մաք սիմ Ա նու շա վա նի չը մեծ սյու նե ցի էր՝ 
Ս յու նի քի հան դեպ մեծ սի րով տո գոր ված, 
նրա բա րե գոր ծութ յան սահ ման ներն ընդգր-
կում էր ողջ հան րա պե տութ յու նը: Խո նարհ-
վում եմ նրա հի շա տա կի առ ջեւ:  Նա հստակ 
գի տեր սյու նե ցու ցա վը, մար զի ա մեն մի բնա-
կա վայ րի խնդիր նե րը: Ցա վոք սրտի, հի մա 
նման ըմբռ նում եւ սրտա ցա վութ յուն չկա: 

– Մի խնդրի մա սին կու զե նա յինք 
ա վե լի ման րա մասն տե ղե կութ յուն ստա-
նալ . ի՞նչ է կա տար վում Շուռ նու խում:

– Չէի ցան կա նա, որ գյու ղի ներ քին հատ-

վա ծում՝ ճա նա պար հից ներ քեւ  ըն կած 11 
տունն անց ներ հա կա ռա կոր դին: Մեկ ա միս 
տար բեր փաս տաթղ թեր էինք հա վա քում՝ 
ձեռ քի տակ ծան րակ շիռ հիմ նա վո րում ներ 
ու նե նա լու եւ բա նա կին, ազ գա յին անվ տան-
գութ յան ծա ռա յութ յա նը, ռու սա կան կող մին 
ներ կա յաց նե լու հա մար: Դ րանք հա սել են 
մին չեւ Մոսկ վա: Նույ նիսկ ցան կա ցել ենք տա-
րած քա յին փո խա նա կում, չեն հա մա ձայն վել: 
Հ նա րա վոր ա մեն ինչն ար վել է, որ մար դիկ 
չկորց նեն բնա կա րան նե րը: Իսկ հի մա, երբ 
մար դիկ տնանկ են դար ձել, կա ռա վա րութ-
յունն ա մեն ինչ ա նում է, որ նրանք դրսում 
չմնան եւ չեն մնա ցել: Ես էլ հե տաքրքր վել եմ, 
թե ի՞նչ է անհ րա ժեշտ, պա տաս խա նել են՝ եր-
կու տնակ: Ե րեք սեն յա կա նոց եր կու տնակ 
ենք հայ թայ թել: Խ մե լու ջրի խո ղո վա կի, նաեւ 
ա նաս նա գո մի հարց ենք լու ծել: 12 տան շի-
նա րա րութ յան նա խագ ծա յին աշ խա տանք-
ներն ա վարտ վել են, այժմ հո ղա յին աշ խա-
տանք ներ են կա տար վում…

– Այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհ ներ 
ու նե նա լու խնդի րը. այս ուղ ղութ յամբ 
կոնկ րետ ի՞նչ քայ լեր են ար վում, ո րով հե-
տեւ գա րուն է ար դեն, եւ կա րե լի է հո ղա-
յին աշ խա տանք ներ սկսել, մինչ դեռ...

– Տա թեւ-Աղ վա նի այ լընտ րան քա յին ճա-
նա պար հի հիմ նա նո րոգ ման ա ռա ջար կութ-
յուն ենք ներ կա յաց րել կա ռա վա րութ յուն, դե-
պի Ծավ տա նող այ լընտ րան քա յին հո ղա ծածկ 
ճա նա պար հը վե րա կա ռու ցե լու հա մար՝ նույն-
պես, Ա գա րակ-Եղ վարդ տա նող ճա նա պար հը 
եւս մեր տե սա դաշ տում է, Խոտ-Ո րո տան ճա-
նա պար հի վե րա բեր յալ եւս ա ռա ջար կութ յուն 
է ներ կա յաց վել: Կար ծում եմ՝ տա րե վեր ջին 
խնդրա հա րույց ճա նա պարհ նե րի ա ռու մով այլ 
պատ կեր կու նե նանք:

Կար ծեք գործ նա կան փուլ է մտնում Հ յու-
սիս-հա րավ մայ րու ղու Քա ջա րան-Ա գա րակ 
հատ վա ծի կա ռուց ման ծրա գի րը:

Օ րերս  հյու րըն կա լել էինք Հա յաս տա նում 
Ի րա նի դես պա նին եւ այդ հան րա պե տութ յան 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի տե ղա կա լին. 
նրանց էլ հե տաքրք րում է մեր ճա նա պարհ նե-
րի վի ճա կը:

– Շատ ցա վոտ մի հարց. Ս յու նի քի 
մար զում քա նի՞ զոհ ված ու ան հետ կո րած 
ու նենք:

– Այս պա հի դրութ յամբ՝ 210-ը հու ղար-
կա վոր վել են, 23 հո գի ան հետ կո րած են 
հա մար վում: Ձգ տում ենք հնա րա վո րինս նե-
ցուկ լի նել նրանց ըն տա նիք նե րին... Մարզ-
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մը պատ րաս տում 
է փաս տաթղ թեր՝ զոհ ված զին ծա ռա յող նե րի 
կյան քին հասց ված վնա սի փո խա հա տուց ման 
հար ցե րով, նաեւ ար ցախ ցի 9 զոհ ված զին-
ծա ռա յո ղի փոխ հա տուց ման հար ցով, ո րոնք 
հու ղար կա վոր ված են Ս յու նի քում:

– Ի՞նչ կա րե ւոր հարց դուրս մնաց մեր 
զրույ ցից:

– Ու զում եմ դի մել բո լոր սյու նե ցի նե րին:
Պա տիվ ու նեմ՝ ձե զա նից յու րա քանչ  յու-

րին ըն դու նե լու, լսե լու եւ նպաս տե լու ձեր ու 
մեր ա մեն մի ծրա գիր կյան քի կո չե լուն։ Ով քեր 
կցան կա նան Ս յու նի քի հա մար մի լավ բան 
կա տա րել, հա զար ան գամ օգ տա կար կլի նեմ 
ու գլուխ կխո նար հեմ:

Ու զում եմ լի նել այն կա պակ ցող շա ղա խը, 
ո րը Ս յուն յաց մի ջա վայ րը կդարձ նի բա րե րար 
ու կեն սու նակ՝ հու սա հա տութ յան թմբի րից 
հա նե լով իմ հայ րե նա կից նե րին՝ հույ սի դռնե-
րը բա ցե լով դե պի ա պա գա։

Ա նա մոք ցավ եմ ապ րում հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան գոր ծում ի րենց հե րո սա-
կան սխրա գոր ծութ յուն նե րով ան մա հա ցած 
մեր բո լոր հե րոս նե րի հա մար, խո նարհ վում 
առ յու ծա սիրտ տղա ներ ծնած որ դե կո րույս 
մայ րե րի և հա րա զատ նե րի ա ռաջ։ 

Այ սօր կա րիք ու նենք շրջա դար ձա յին ո րո-
շում նե րի: Լու ծում նե րը պետք է լի նեն ազ գա-
յին հա մա ձայ նութ յան շրջա նա կում: Պետք է 
կա րո ղա նանք վե րա կանգ նել հան դուր ժո ղա-
կա նութ յան, փո խա դարձ հար գան քի մթնո լոր-
տը, ի մի բե րել մեր ժո ղովր դի բո լոր դրա կան 
ու կեն սա կան ո րակ նե րը և դ րանք վե րա ծել 
հա վա քա կան ու ժի, ո րը կլի նի մեր հե տա գա 
հա ջո ղութ յուն նե րի գրա վա կա նը։

Իմ հայ րե նա կից ներ, ա յո, այ սօր, քան երբ-
ևէ՝ մենք շատ տխուր ենք, սա կայն կոչ եմ 
ա նում այն հայ րե նա սեր նե րին, ով քեր կա րող 
են կոտ րել մեր մեջ այդ տխրութ յու նը, կանգ-
նել վհատ ված մարդ կանց կող քին։

Ու եր բեք չմո ռա նանք դա րե րով ձե ւա վոր-
ված բա նա ձե ւը՝ «Ուժն է ծնում ի րա վունք»:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ ԵՎ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

Հա յաս տա նի դեմ։ Պա տա հա կան չէ, որ շու-
տով՝ սեպ տեմ բե րի 1-7-ը Բաք վում կո մին տեռ-
նի նա խա ձեռ նութ յամբ հրա վիր ված «Ար ևել-
քի ժո ղո վուրդ նե րի հա մա գու մա րում» ա վե լի 
ընդգծ վեց քե մա լա կան նե րի ու բոլշ ևիկ նե րի 
գոր ծակ ցութ յու նը և  այդ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան հա կա հայ կա կան ուղղ վա ծութ յու նը։ Հա-
մա գու մա րին ներ կա էր նաև հայ ժո ղովր դի 
ո խե րիմ թշնա մի Էն վեր փա շան։ Ար ևել քի մու-
սուլ ման ժո ղո վուրդ նե րին կոչ ար վեց դուրս 
գա լու «սրբա զան պա տե րազ մի»՝ ընդ դեմ 
ան հա վատ նե րի, սո ցիա լիս տա կան հե ղա փո-
խութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Ու շագ-
րավ է, որ հա մա գու մա րում Ադր բե ջա նը, որն 
ար դեն խորհր դա յին էր, հա մար վում էր մի-
ջազ գա յին պրո լե տա րիա տի միջ նա բերդ, իսկ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը՝ իմ պե րիա-
լիզ մի որջ։ Վեր ջինիս ջախ ջա խե լու և  այն տեղ 
խորհր դա յին կար գեր հաս տա տե լու հա մար 
նա խա տես վում էր օգ տա գոր ծել քե մա լա կան 
թուր քե րի ռազ մա կան ու ժե րը։ Այս հա կա հայ-
կա կան հա մա գու մա րից մի քա նի օր անց, 
խորհր դա յին կա ռա վա րութ յան թողտ վութ-
յամբ և  ա ջակ ցութ յամբ, քե մա լա կան նե րը ներ-
խու ժե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
տա րած քը։ Ցա վա լի է, որ Բաք վի այդ հա մա-
գու մա րում ներ կա գտնվող հայ բոլշ ևիկ նե րի 
մի մա սը ևս հա վա նութ յուն տվեց թուր քե րի 
մի ջո ցով հան րա պե տութ յու նը տա պա լե լու և 
բռ նութ յամբ խորհր դայ նաց նե լու ծրագ րին։

1920թ. սեպ տեմ բե րի 23-ին քե մա լա կան 
բա նա կը Ք յա զիմ Կա րա բե քի րի հրա մա նա-
տա րութ յամբ հար ձակ վեց Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան վրա։ 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը օ րենք 
ըն դու նեց ամ բողջ երկ րում ռազ մա կան դրութ-
յուն հայ տա րա րե լու մա սին։ Կա տար վեց զի-
նա կոչ։ Խս տա գույն պա տիժ ներ սահ ման վե ցին 
դա սա լիք նե րի, դա վա ճան նե րի նկատ մամբ, 
ստեղծ վեց « Հայ րե նի քի փրկութ յան կո մի տե»։ 
Բա ցի կո մու նիստ նե րից, բո լոր քա ղա քա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րը հան դես ե կան հայ րե նի-
քի պաշտ պա նութ յան կո չով։ Հայ բոլշ ևիկ նե րը 
պա տե րազ մա կան վի ճա կը նպաս տա վոր էին 
հա մա րում Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար-
գեր հաս տա տե լու հա մար։ Ցա վոք, նրանց մի 
մա սը նույ նիսկ կոչ էր ա նում չդի մադ րել թուր-
քե րին՝ որ պես ռուս նե րի դաշ նա կից նե րի և 
հայ ժո ղովր դի ա զա տա րար նե րի։ Դժ բախ տա-
բար, այս քա րոզ չութ յու նը վատ ազ դե ցութ յուն 
թո ղեց ռազ միկ նե րի մար տու նա կութ յան վրա։

Թշ նա մին ա րա գո րեն հա սավ Սա րի ղա մի-
շին և սեպ տեմ բե րի 29-ին ա ռանց դժվա րութ-
յան գրա վեց այն։ Նույն օ րը թուր քե րը գրա վե-
ցին նաև Կաղզ վա նը։ 

Հոկ տեմ բե րի 29-ին թշնա մին մո տե ցավ 
Կար սին։ Այդ օր հա սա կան օ րե րին Հա յաս տա-
նի կա ռա վա րութ յան դի մում նե րը Ան տան տի 
երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին օգ նութ յան 
մա սին, մնա ցին ան պա տաս խան։ Սև րի պայ-
մա նա գի րը ստո րագ րած պե տութ յուն նե րը, 
Ազ գե րի լի գան ոչ մի ջանք չգոր ծադ րե ցին 
թուր քե րի ու Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի դեմ 
միայ նակ հայտն ված Հա յաս տա նը փրկե լու 
ուղ ղութ յամբ։ Զար մա նա լիո րեն բա վա կան 
ա րա գութ յամբ հայ կա կան բա նա կը բա րո-
յալք վեց, սկսվեց զանգ վա ծա յին դա սալ քութ-
յուն։ Պա տա հա կան չէ, որ հոկ տեմ բե րի 30-
ին, ա ռանց լուրջ դի մադ րութ յան, թշնա մուն 
հանձն վեց ռազ մա վա րա կան մեծ կար ևո-
րութ յուն ներ կա յաց նող Կար սի բեր դը։ Շուրջ 3 
հազ. հայ զին վոր ներ գե րի ըն կան, այդ թվում՝ 
120 սպա, գե նե րալ ներ Դ. Բեկ- Փի րում յա նը, 
Ք.Ա րա րատ յա նը և  ու րիշ ներ։ Օգտ վե լով հա-
յե րի ծանր վի ճա կից՝ վրա ցի նե րը, ո րոնց հետ 
հա մա ձայ նեց ված էր քե մա լա կան հար ձա կու-
մը, գրա վե ցին Ար դա հա նը։ Նույն ժա մա նակ 
կար միր բա նա կը ռազ մա կա լած էր պա հում 
Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը։ 

Կար սի ան կու մից հե տո թուր քե րը ա րա-
գո րեն հա սան Ա լեք սանդ րա պո լի մա տույց նե-
րին և նո յեմ բե րի 5-ին կնքված զի նա դա դա-
րով, մտան քա ղաք։ Ու շագ րավ է, որ նրանք 
այն տեղ նո յեմ բե րի 6-ին տե ղի ո րոշ հայ բոլշ-

ևիկ նե րի ա ջակ ցութ յամբ գա վա ռում «հայ-
տա րա րե ցին» խորհր դա յին իշ խա նութ յուն, 
իսկ նո յեմ բե րի 7-ին՝ Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո-
խութ յան 3-րդ տա րե դար ձի օ րը, կազ մա կեր-
պե ցին շքերթ։ Վ րա ցի նե րը չհա պա ղե ցին այժմ 
էլ պա հան ջել Լո ռին։ Նո յեմ բե րի 13-ին Հա յաս-
տա նի հետ ձեռք բե րած հա մա ձայ նութ յամբ՝ 
նրանք բռնա զավ թե ցին Լո ռու Չե զոք գո տին։ 
Նո յեմ բե րի 18-ին հայ կա կան կող մը հար կադր-
ված ըն դու նեց թուր քե րի ա ռա ջար կած զի նա-
դա դա րը և ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը 
դա դա րե ցին։ Հայտն վե լով դի վա նա գի տա կան 
և ռազ մա կան մե կու սաց ման մեջ՝ Հա յաս տա-
նը պար տութ յուն կրեց։

1920 թ. նո յեմ բե րի 29-ին հայ հեղ կո մը 11-
րդ բա նա կի օգ նութ յամբ Ադր բե ջա նից մտավ 
Իջ ևան և հայ տա րա րեց երկ րում խորհր դա յին 
իշ խա նութ յուն։ Դեկ տեմ բե րի 2-ին Եր ևա նում 
դաշ նակ ցութ յու նը խա ղաղ ճա նա պար հով 
իշ խա նութ յու նը հանձ նեց։ Նույն օ րը՝ դեկ-
տեմ բե րի 2-ին Ա լեք սանդ րա պո լում կնքվեց 
հայ-թուր քա կան պայ մա նա գիր, ո րով պա տե-
րազմն ա վարտ վում էր։ 

Ա լեք սանդ րա պո լի հաշ տութ յամբ հայ-
թուր քա կան սահ մա նա գիծն անց նե լու էր 
Ա խուր յան-Ա րաքս գծով (ինչ պես այ սօր), եր-
բեք Թուր քիա յի կազ մում չե ղած Սուր մա լո ւի 
գա վառն անց նում էր Թուր քիա յին, Նա խիջ-
ևա նում մտցվե լու էր հա տուկ կա ռա վա րում՝ 
թուր քե րի հսկո ղութ յամբ։ Հա յաս տա նը հրա-
ժար վում էր Սև րի պայ մա նագ րից, ու նե նա լու 
էր միայն 1500 հո գա նոց զորք։ Չ նա յած Շի րա-
կը մնա լու էր Հա յաս տա նին, սա կայն թուր քե-
րը դեռ չշտա պե ցին այն տե ղից դուրս գալ։

Այս պես, քե մա լա բոլշ ևիկ յան գոր ծակ-
ցութ յան արդ յուն քում կոր ծան վեց Հա յաս տա-
նի ա ռա ջին հան րա պե տութ յու նը։

Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը։ 
1920 թ. ապ րի լի 28-ին Ադր բե ջա նի խորհր-
դայ նա ցու մից հե տո 11-րդ կար միր բա նա կը 
մտավ Ղա րա բաղ, Զան գե զուր և Նա խիջ ևան։ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի օգ նութ յամբ քե-
մա լա կան ներն ամ րապն դե ցին ի րենց բա նա-
կը և բոլշ ևիկ նե րի հա մա ձայ նութ յամբ 1920 թ. 
սեպ տեմ բե րին ներ խու ժե ցին Հա յաս տան։  Հայ 
բոլշ ևիկ նե րը չհա պա ղե ցին օգտ վել երկ րի հա-
մար ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճա կից՝ այն տեղ 
խորհր դա յին կար գեր հաս տա տե լու հա մար։ 
1920 թ. նո յեմ բե րի կե սե րին Բաք վում Հա յաս-
տա նի կոմ կու սի ան դամ նե րից կազմ վեց Հա-
յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե՝ 
Սար գիս Կաս յա նի նա խա գա հութ յամբ։ Այն 
ժա մա նեց Ղա զախ՝ այն տե ղից Քար վան սա րա 
(Իջ ևան) անց նե լու և Հա յաս տա նում խորհր-
դա յին իշ խա նութ յան հա մար պայ քար ծա վա-
լե լու նպա տա կով։

Մա յի սին Մոսկ վա յում ընդ հատ ված հայ-
ռու սա կան բա նակ ցութ յուն նե րը վերսկս վե-
ցին միայն հոկ տեմ բե րին։ Խորհր դա յին կա ռա-
վա րութ յու նը Եր ևան ու ղար կեց Բ. Լեգ րա նի 
պատ վի րա կութ յա նը, ո րին հանձ նա րար ված 
էր հաս նել խա ղաղ ճա նա պար հով Հա յաս տա-
նի խորհր դայ նաց մա նը և ն րա տա րած քով 
դե պի Թուր քիա զի նամ թերք տե ղա փո խե լուն։ 
Հա յաս տանն էլ ձգտում էր Ռու սաս տա նի կող-
մից իր ճա նաչ մա նը և ռուս նե րի մի ջո ցով թուր-
քա կան ագ րե սիա յի դա դա րեց մա նը։ Հոկ տեմ-
բե րի 28-ին Թիֆ լի սում Լեգ րա նը ա ռա ջար կեց 
Հա յաս տա նին թույ լատ րել ռազ մամ թերք տե-
ղա փո խե լու Թուր քիա հայ կա կան եր կա թու-
ղով՝ փո խա րե նը խոս տա նա լով Զան գե զու րի 
և Նա խիջ ևա նի միա ցու մը Հա յաս տա նին։ Հոկ-
տեմ բե րի 28-ին կնքվեց հայ-ռու սա կան հա-
մա ձայ նա գիր վե րո հիշ յալ պայ ման նե րով։ Սա-
կայն շու տով Ադր բե ջա նը խիստ դժգո հութ յուն 
հայտ նեց Զան գե զու րի և Նա խիջ ևա նի կա-
պակ ցութ յամբ և ջանք չխնա յեց հայ-ռու սա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը վատ թա րաց նե լու 
հա մար։ Դ րա նից հե տո Եր ևա նում Լեգ րա նի 
հետ բա նակ ցութ յուն ներն ըն թա ցան ա վե լի 
դժվա րին պայ ման նե րում։ Չ մո ռա նանք, որ 
մյուս կող մից Ռու սաս տա նի վրա ճնշում էր 
բա նեցնում նրա դաշ նա կից Թուր քիան՝ չհան-
դուր ժե լով հայ-ռու սա կան մեր ձե ցու մը։

Հայկական տարածքների 
խնդիրը 1921 թ. Մոսկվայի 
և Կարսի պայմանագրերում. 
հայացք 100 տարի անց

Շարունակությունը՝ էջ 4
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1920 թ. նո յեմ բե րի 19-ին Բ. Լեգ րա նին 
ըն դու նե ցին ՀՀ վար չա պետ Հ.Օ հան ջան յա նը 
և զին վո րա կան նա խա րար Ռ. Տեր- Մի նաս յա-
նը, որ տեղ ռու սա կան կող մը ուղ ղա կիո րեն 
դրեց Հա յաս տա նը ռու սա կան բա նա կի մի ջո-
ցով խորհր դայ նաց նե լու պա հան ջը։ Հայ կա-
կան կող մը այդ պա հանջն ըն դու նեց պայ մա-
նով, որ Ռու սաս տա նը ե րաշ խա վո րի ա պա գա 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի սահ ման նե րը 1914 
թ. վի ճա կով, այ սինքն՝ Կար սի մար զի հետ 
միա սին։ Բա ցի այդ քայ լից, դաշ նակ ցութ յու-
նը եր կի րը փրկե լու մեկ այլ քայլ կա տա րեց. 
նո յեմ բե րի 23-24-ին Օ հան ջան յա նի կա ռա վա-
րութ յու նը հրա ժա րա կան տվեց։ Կազմ վեց նոր 
կա ռա վա րութ յուն ձախ-դաշ նակ ցա կան նե րից 
և  է սեռ նե րից։ Վար չա պե տի պաշ տո նը տրվեց 
Սի մոն Վ րաց յա նին, ո րի կա բի նե տին վի ճակ-
ված էր կա ռա վա րե լու ըն դա մե նը 10 օր։

Վ րաց յա նի կա ռա վա րութ յու նը նո յեմ բե րի 
24-ին Խա տիս յա նի ղե կա վա րութ յամբ Ա լեք-
սանդ րա պոլ ու ղար կեց պատ վի րա կութ յուն՝ 
թուր քե րի հետ հաշ տութ յուն կնքե լու հա մար։

Նո յեմ բե րի 29-ին հայ հեղ կո մը 11-րդ կար-
միր բա նա կի զո րա մա սե րի ու ղեկ ցութ յամբ 
Ղա զա խից մտավ Քար վան սա րա և  այն տեղ 
շին ծու բան վո րագյու ղա ցիա կան ապս տամ-
բութ յան ա նու նից, Հա յաս տա նում հայ տա րա-
րեց օ րի նա կան իշ խա նութ յան տա պալ ման 
և խորհր դա յին իշ խա նութ յան հաս տատ ման 
մա սին։ Հեղ կո մի հրա պա րա կած հա տուկ 
դեկ լա րա ցիա յով Հա յաս տա նը հռչակ վում էր 
Խորհր դա յին Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե-
տութ յուն։ Հայ կա կան բա նա կը դի մադ րութ յուն 
ցույց չտվեց։ Դա ոչ թե խորհր դա յին իշ խա-
նութ յան նկատ մամբ հա վա տի արդ յունք էր, 
այլ ռու սա կան կողմ նո րոշ ման։ Շա տե րը ի րա-
վամբ եր կի րը փրկե լու միակ մի ջո ցը տես նում 
էին Ռու սաս տա նին միա նա լու մեջ։

Ս տա նա լով Քար վան սա րա յում հեղ կո մի 
ըն դու նած հայ տա րա րութ յան լու րը՝ Լեգ րա-
նը դեկ տեմ բե րի 1-ին վար չա պետ Վ րաց յա-
նին ա ռա ջար կեց հրա ժա րա կան տալ հօ գուտ 
հեղ կո մի։ Նույն օ րը դաշ նակ ցութ յան բյու րոն, 
պառ լա մեն տի դաշ նակ ցա կան խմբակ ցութ-

յու նը, ո րո շե ցին ըն դու նել «կար միր նե րի ա ռա-
ջար կը խորհր դայ նաց ման մա սին»։

1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին Եր ևա նում 
ստո րագր վեց հա մա ձայ նութ յուն Ռու սաս տա-
նի ներ կա յա ցու ցիչ Բ. Լեգ րա նի և Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան լիա զոր ներ Դ րո յի և Հ. Տեր-
տեր յա նի ստո րագ րութ յամբ։ Հա մա ձայ նա գի-
րը բաղ կա ցած էր 8 կե տից և պա րու նա կում 
էր շատ կար ևոր կե տեր։ Ա ռա ջին կե տով Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ-
յու նը հրա ժար վում է իշ խանութ յու նից և  այն 
ժա մա նա կա վո րա պես, մինչև հեղ կո մի ժա-
մա նու մը Եր ևան, հանձ նում կար միր բա նա կի 
հրա մա նա տա րութ յա նը՝ Դ րո յի և Ռու սաս տա-
նի կո մի սար Սի լի նի ղե կա վա րութ յամբ։ Հեղ կո-
մի կազ մի մեջ պետք է մտնեին 5 բոլշ ևիկ ներ 
և 2 դաշ նակ ցա կան ներ (Դ րոն և Վ րաց յա նը, 
ընդ ո րում՝ Դ րոն ստանձ նե լու էր բա նա կի 
հրա մա նա տա րութ յու նը)։ Հա ջորդ կե տե րով 
Ռու սաս տա նը և հայ հեղ կո մը պար տա վոր-
վում էին բռնութ յուն ներ չգոր ծադ րել նախ կին 
կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րի ու նրա հա մա-
կիր նե րի, դաշ նակ ցա կան նե րի նկատ մամբ։ 
Եր ևա նի հա մա ձայ նագ րով Խորհր դա յին կա-
ռա վա րութ յու նը պար տա վոր վում էր մտնել 
բա նակ ցութ յուն նե րի մեջ Թուր քիա յի հետ և 
սահ ման նե րի հար ցում պաշտ պա նել Հա յաս-
տա նին ։

Այս պես, խորհր դա-քե մա լա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան հետ ևան քով 1920 թ. դեկ-
տեմ բե րի 2-ին կոր ծան վեց Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին հան րա պե տութ յու նը, ո րը գո յութ յուն 
ու ներ 1918 թ. մա յի սի 28-ից։ Դաշ նակ ցութ յու-
նը խո հեմ գտնվեց և  իշ խա նութ յու նը հանձ-
նեց ա նար յուն։ Թեև ըն կավ հան րապե տութ-
յու նը, սա կայն նրա գո յութ յու նը ան հետ ևանք 
չմնաց։ Ն րա հիմ քի վրա բոլշ ևիկ նե րը պար-
տավոր ված ստեղ ծե ցին նոր հան րա պե տութ-
յուն՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նը, ո րի 70-ամ յա 
պատ մութ յան ըն թաց քում հայ ժո ղո վուրդն 
ապ րեց տնտե սա կան ու մշա կու թա յին խո շոր 
ա ռա ջըն թաց։

Հայ կա կան տա րածք նե րի բռնակ ցու-
մը Թուր քիա յին և Ադր բե ջա նին։ Շ նոր հիվ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նի հետ ռազ մա կան 

հա մա գոր ծակ ցութ յան, քե մա լա կան նե րը 
զգա լիո րեն ամ րապն դե ցին ի րենց դիր քե րը 
և հս կո ղութ յուն սահ մա նե ցին Թուր քիա յի մի 
զգա լի հատ վա ծի վրա։ 1921 թ. փետր վար-
մար տին, երբ Հա յաս տա նում բռնկվել էր ժո-
ղովր դա կան ապս տամ բութ յուն բոլշ ևիկ նե րի 
դեմ, նրանք Մոսկ վա յում բա նակ ցութ յուն ներ 
սկսե ցին խորհր դա յին ղե կա վա րութ յան հետ։ 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նից կոն ֆե րան սին ու-
ղարկ վեց Ալ. Բեկ զադ յա նի պատ վի րա կութ յու-
նը։ Սա կայն թուր քա կան կող մը շատ խո րա-
ման կո րեն օգ տա գոր ծեց այն հան գա ման քը, 
որ փետր վա րի 18-ին Եր ևա նում տա պալ վել 
է հեղ կո մը, ուս տի նրա ներ կա յա ցու ցիչ Բեկ-
զադ յա նը լիա զոր ված չէ ներ կա յաց նե լու Հա-
յաս տա նի շա հե րը։ Արդ յուն քում ստաց վեց 
այն պես, որ Բեկ զադ յա նին ար գե լե ցին մտնել 
կոն ֆե րան սի դահ լիճ։ Այս պես 1921 թ. մար տի 
16-ին Մոսկ վա յում կնքվեց խորհր դա թուր քա-
կան « Բա րե կա մութ յան և  եղ բայ րութ յան մա-
սին» պայ մա նա գի րը։ Այն կնքվեց ա ռանց հայ 
ժո ղովր դի կեն սա կան շա հե րը հաշ վի առ նե լու 
և  ա ռանց հա յե րի մաս նակ ցութ յան։ Պայ մա նա-
գիրն իր սուր ծայ րով ուղղ ված էր Հա յաս տա-
նի դեմ։ Այս ա մո թա լի պայ մա նագ րի կնքման 
գոր ծում ի րենց մաս նակ ցութ յունն ու նե ցան 
խորհր դա յին Ադր բե ջա նի ղե կա վար նե րը և  
ազ գութ յուն նե րի ժող կոմ Ի.Ս տա լի նը։ Պա տա-
հա կան չէ, որ թուր քա կան պատ վի րա կութ յու-
նը Մոսկ վա գա լու ճա նա պար հին մի քա նի օր 
հանգր վա նել էր Բաք վում և կնք վե լիք պայ մա-
նագ րի տեքս տը հա մա ձայ նեց րել ադր բե ջան-
ցի նե րի հետ։ Ինչ վե րա բե րում է Ս տա լի նին, 
ո րը հայտ նի էր իր հա կա հայ կա կան կեց ված-
քով, ջանք չխնա յեց, որ պես զի Ռու սաս տա նի 
արտ գործ նա խա րար Չի չե րի նը հրա ժար վի իր 
հա յա մետ դիր քո րո շու մից և կոն ֆե րան սում 
մեծ զի ջում ներ կա տա րի թուր քե րին։ Ի զուր չէ, 
որ վեր ջի նիս տե ղա կալ, հա յազ գի Լևոն Կա-
րա խա նը չմտցվեց խորհր դա յին պատ վի րա-
կութ յան կազ մի մեջ։ Փաս տո րեն Մոսկ վա յի 
կոն ֆե րան սում հաղ թա նա կեց Ս տա լի նի այն 
թե զը, թե հա նուն հա մաշ խար հա յին հե ղա-
փո խութ յան «հայ ժո ղո վուր դը պետք է հրա-
ժար վի ոչ միայն դաշ նակ ցական նե րի մեծ 
Հա յաս տա նի գա ղա փա րից, այլև հայ կա կան 
հա մար վող հո ղե րի միա վոր ման հա մեստ 
ցան կութ յու նից»։ Ա վե լին, կոն ֆե րան սի նա-
խօր յա կին, ըն դու նե լով թուր քա կան պատ վի-
րա կութ յա նը, Ս տա լինն ա սել էր, թե հարկ չկա 
ան հանգս տա նա լու կոն ֆե րան սում հայ կա-
կան հար ցի խնդրով, քա նի որ « Դուք այն լու-
ծել եք։ Ե թե դեռևս մնա ցել են չլուծ ված հար-
ցեր՝ վճռեք մինչև վերջ»։

Մար տի 16-ի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա-
նը ճա նա չում էր Թուր քիա յի ամ բող ջա կա-
նութ յու նը և ն րա ի րա վունք նե րը նաև Կար սի 
մար զի նկատ մամբ։ Թուրք-հայ կա կան սահ-
մա նա գիծն անց նե լու էր Ա խուր յան-Ա րաքս 
գծով։ Ռու սաս տա նը ստա նում էր Բա թում 
նա վա հան գիս տը՝ փո խա րե նը Թուր քիա յին 
զի ջե լով եր բեք նրա կազ մում չե ղած հայ կա-
կան Սուր մա լո ւի գա վա ռը։ Քե մա լա կան նե րը 
պար տա վոր վում էին ա զա տել Ա լեք սանդ րա-
պո լի գա վա ռը։ Նա խիջ ևա նի մար զը դառ նում 
էր ինք նա վար տա րածք Ադր բե ջա նի խնա-
մա կա լութ յամբ, պայ մա նով, որ այդ ի րա վուն-

քը նա մեկ այլ եր րորդ պե տութ յան զի ջել չէր 
կա րող (հոդ ված 3)։ Պարզ է, որ խոս քը գնում 
էր Հա յաս տա նին չզի ջե լու մա սին։ Թուր քիա յի, 
Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի միաց յալ հանձ-
նա ժո ղո վը կա տա րե լու էր շտկում Նա խիջ-
ևա նի և Հա յաս տա նի սահ մա նի մի հատ վա-
ծում։ Թուր քիան պար տա վոր էր ա զա տել նաև 
Ա լեք սանդ րա պոլ- Նա խիջ ևան եր կաթ գի ծը։ 
Խորհր դա յին Ռու սաս տա նը պայ մա նագ րով 
պար տա վոր վում էր նաև ջան քեր գոր ծադ րել 
նմա նօ րի նակ պայ մա նա գիր Անդր կով կա սի 
խորհր դա յին ե րեք հան րա պե տութ յուն նե րի և 
Թուր քիա յի միջև կնքե լու հա մար։

Մոսկ վա յի կոն ֆե րան սից հե տո Ալ. Բեկ-
զադ յա նը բո ղոք ներ կա յաց րեց խորհր դա յին 
կա ռա վա րութ յա նը իր պատ վի րա կութ յա նը 
մաս նակ ցութ յու նից զրկե լու և հա կա հայ կա-
կան պայ մա նա գիր ստո րագ րե լու հա մար։ 
Սա կայն այդ բո ղո քը ոչ մի գործ նա կան նշա-
նա կութ յուն չու նե ցավ։ Պայ մա նագ րի ստո-
րագ րու մից հե տո էլ թուր քե րը չշտա պե ցին 
հե ռա նալ Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռից, ո րը 
մնա լու էր Հա յաս տա նին։ Այն ա զատ վեց միայն 
ապ րի լի 22-ին՝ այն տեղ ի րա կա նաց ված կո-
տո րած նե րից ու թա լա նից հե տո։ Խորհր դա-
յին Ռու սաս տա նը օգ տա գոր ծեց Հա յաս տա նի 
թու լութ յու նը՝ նրան ևս  այս պայ մա նա գի րը 
պար տադ րե լու հա մար։

1921 թ. մա յի սի 7-ին Բաք վում հա վաք վե-
ցին անդր կով կաս յան խորհր դա յին ե րեք հան-
րա պե տութ յուն նե րի պատ վի րա կութ յուն նե րը՝ 
Թուր քիա յի հետ Մոսկ վա յի պայ մա նագ րից 
բխող պայ մա նագ րեր կնքե լու հա մար։ Մ շակ-
վեց ընդ հա նուր մո տե ցում, ո րի հա մա ձայն 
Թուր քիա յի հետ բա նակ ցութ յուն նե րում ե րեք 
հան րա պե տութ յուն նե րը պետք է հան դես գա-
յին միաս նա բար: Նա խա տես վում էր հիմ նա-
կա նում պահ պա նե լով Մոսկ վա յի պայ մա նագ-
րի կե տե րը, ո րոշ ճշտում ներ մտցնել, ո րոնք 
բխում էին Հա յաս տա նի շա հե րից. հաս նել 
Սուր մա լո ւի գա վա ռի Կող բի ա ղա հան քե րից 
Հա յաս տա նի օգտ վե լու ի րա վուն քի շնորհ մա-
նը։ Հա յաս տա նը ձգտում էր նաև ձեռք բե րել 
Նա խիջ ևա նի նկատ մամբ հո վա նա վո րութ յան 
ի րա վուն քը և  այլն։

Անդր կով կաս յան ե րեք հան րա պե տութ-
յուն նե րի և Թուր քիա յի միջև կոն ֆե րան սը 
հրա վիր վեց 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26-ից հոկ-
տեմ բե րի 13-ը։ Հայ կա կան պատ վի րա կութ յան 
կազ մում էին Աս քա նազ Մ ռավ  յա նը (նա խա-
գահ) և Պո ղոս Մա կինց յա նը։ Թուր քա կան 
պատ վի րա կութ յու նը գլխա վո րում էր Ք յա զիմ 
Կա րա բե քի րը, ո րը թուրք-հայ կա կան պա տե-
րազ մի ժա մա նակ աչ քի էր ըն կել իր հա կա-
հայ կա կան դի մագ ծով։ Խորհր դա յին Ռու սաս-
տա նը ներ կա յաց նում էր Յա կով Գա նեց կին։ 
Հայ կա կան պատ վի րա կութ յու նը փոր ձեց հօ-
գուտ Հա յաս տա նի ո րոշ ճշտում ներ մտցնել 
Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի մեջ։ Մ ռավ  յա նը 
թուր քա կան կող մին ա ռա ջար կեց Հա յաս տա-
նին հանձ նել Ա խուր յա նի աջ ա փին մնա ցող 
պատ մա կան Ա նի մայ րա քա ղա քի ա վե րակ-
նե րի շրջա նը, ի րա վունք շնոր հել Սուր մա լո ւի 
գա վա ռի Կող բի ա ղա հան քե րից օգտ վե լու հա-
մար, վե րա դարձ նել Ա լեք սանդ րա պո լի դե պո-
յից թուր քե րի բռնագ րա ված գույ քը։

Ք յա զիմ Կա րա բե քի րը շո ղո քորթ ե լույթ ու-
նե ցավ՝ ա սե լով, թե Թուր քիան չի խու սա փում 
հօ գուտ «եղ բայ րա կան» հայ ժո ղովր դի զի ջե-
լու վե րո հիշ յալ շրջան նե րը։ Սա կայն ին քը լիա-
զոր ված չէ Մոսկ վա յի պայ մա նագ րով նա խա-
տես ված սահ մա նագ ծում փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րել։ Պայ մա նագ րի կնքու մից հե տո նա 
այդ մա սին տեղ  յակ կպա հի իր կա ռա վա րութ-
յա նը և հու սով է, որ մեր ժում չի ստա նա։ Պայ-
մա նա գի րը ստո րագր վեց հոկ տեմ բե րի 13-ին՝ 
Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի կե տե րի հա մե մա-
տութ յամբ ա ռանց որ ևէ էա կան փո փո խութ-
յան։ Ու շագ րավ է, որ Թուր քիան և Ադր բե ջա նը 
նո րից գոր ծում էին միաս նա բար, մա նա վանդ, 
ե թե խոս քը գնում էր Հա յաս տա նի օգ տին որ-
ևէ փո փո խութ յան։ Պա տա հա կան չէ, որ Կարս 
էին ժա մա նել նաև Վե դիի թուր քե րը, ո րոնք 
ձգտում էին հաս նել ի րենց շրջա նը Նա խիջ-
ևա նին միաց նե լուն։ Սա կայն Հա յաս տա նի և 
Ռու սաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեր ժե ցին 
այդ պա հան ջը։

Այս պես, Հա յաս տա նը Մոսկ վա յի և Կար-
սի պայ մա նագ րե րով ու նե ցավ տա րած քա յին 
լուրջ կո րուստ ներ։ Ցա վա լիո րեն, ճիշտ հար-
յուր տա րի անց՝ 2020 թ. սեպ տեմ բեր-նո յեմ-
բե րին Հա յաս տա նի Հա նա րա պե տութ յունն ու 
Ար ցա խը են թարկ վե ցին թուրք-ադր բե ջա նա-
կան նոր ագ րե սիա յի, ո րի արդյուն քում բռնա-
զավ թե ցին Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան տա-
րած քի մե ծա գույն մա սը։ 

 

Հայկական 
տարածքների 
խնդիրը 1921 թ. 
Մոսկվայի և Կարսի 
պայմանագրերում. 
հայացք 100 տարի անց
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Ծնունդդ շնորհավոր, հարգելի Ռաֆիկ 
Հարությունյան
Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի վե տե րան նե-
րի խորհր դի նա խա գահ Ռա ֆիկ Հա րութ-
յուն յա նը դար ձավ 90 տա րե կան, անձ նա-
վո րութ յուն, ում գի տակ ցա կան կյանքն 
ան ցել է մի ո լոր տում՝ ման կա վար ժութ-
յուն, այն է՝ դե ռա հաս նե րի ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յու նը:

Ծ ն վել է Կա պա նի շրջա նի Նո րա շե նիկ 
գյու ղում: Սկզբ նա կան կրթութ յու նը 
ստա ցել է գյու ղի տար րա կան դպրո-

ցում: Ս տա լին յան բռնաճն շում նե րը չշրջան-
ցե ցին Հա րութ յուն յան նե րի ըն տա նի քը: Հո րը, 
որ պես ՀՅԴ կու սակ ցութ յան ան դամ, աք սո-
րե ցին Սի բիր: Նոր էր ա վար տել եր րորդ դա-
սա րա նը, երբ սկսվեց Մեծ հայ րե նա կա նը: 
Եղ բայր նե րը զո րա կոչ վե ցին գոր ծող բա նակ: 
Ըն տա նի քի հոգ սը ծան րա ցավ Ռա ֆի կի եւ 
մոր փխրուն ու սե րին: 1941-ի հու լի սին նրան 
հրա մա նագ րե ցին Նո րա շե նի կի կոլ վար չութ-
յան ան դամ: 11 տա րե կան ան փորձ ե րե խան 
գյու ղի այ ծե րը, կո վե րը, եզ ներն էր ա րա ծեց-
նում, գյու ղատն տե սա կան տար բեր աշ խա-
տանք ներ կա տա րում: Ծանր, իր ու ժե րից վեր 
աշ խա տանք ներ էր կա տա րում, ո րով հե տեւ 
մորն ա նընդ հատ սպառ նում էին, որ ե թե նա-
խա տես ված աշ խօ րի նվա զա գույ նը չկա տա-
րի, նրան էլ են աք սո րե լու: Սա կայն մոր հո գա-
տա րութ յան շնոր հիվ որդին դպրո ցը չթո ղեց, 
ծանր աշ խա տան քը հա մա տե ղում էր ուս ման 
հետ:

Պա տե րազմն ա վարտ վեց, ա մեն ինչ իր 
տեղն ըն կավ: Ա ռա ջին բերկ րան քը Ռա ֆիկն 
ապ րեց, երբ 1946-ին նրան պար գե ւատ րե ցին 
մե դա լով՝ «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
1948-ին կոլ վար չութ յան նիս տի ո րոշ մամբ՝ 
որ պես ակ տիվ կոլտն տե սա կան եւ 7-րդ դա-
սա րանն օ րի նա կե լի ա ռա ջա դի մութ յամբ 

ա վար տած ա շա կերտ, գոր ծուղ վեց Ե րե ւան՝ 
գյուղ մե խա նի զա ցիա յի տեխ նի կու մում սո վո-
րե լու: 1951 թ. տեխ նի կու մի երկ րորդ կուր սը 
չա վար տած՝ մեկ նեց ժամ կե տա յին ծա ռա-
յութ յան՝ ծա ռա յե լու խորհր դա յին բա նա կում: 
1955-ին զո րացր վե լուց հե տո շա րու նա կեց 
ու սու մը, ո րը հա մա տե ղում էր աշ խա տան քի 
հետ Ե րե ւա նի է լեկտ րա լամ պե րի գոր ծա րա-
նում:

Ռա ֆիկ Հա րութ յուն յա նի տա րեր քը 
սպորտն էր, շրջա պա տում նրան ա ռա վե լա-
պես ճա նա չում էին որ պես սպորտս մեն, եւ 
պա տա հա կան չէ, որ հրա վի րե ցին խա ղա լու 
այն ժա մա նակ վա «Աշ խա տան քա յին ռե զերվ-
ներ» կա մա վոր ըն կե րութ յան ֆուտ բո լա յին 
թի մում: Եր կու տա րի հե տո նշա նա կե ցին Կա-
պա նի սպորտ կո մի տեի նա խա գահ, հե ռա կա 

կար գով ըն դուն վեց եւ ա վար տեց Ե րե ւա նի 
ֆիզ կուլ տու րա յի պե տա կան ինս տի տու տը: 
Ըն դուն վեց նաեւ Ե րե ւա նի ման կա վար ժա-
կան ինս տի տու տի պատ մութ յան ֆա կուլ տե-
տը (հե ռա կա ու սու ցում), բայց ըն տա նե կան 
պայ ման նե րից ել նե լով՝ թե րի թո ղեց ու սու մը: 
Դար ձավ մար զադպ րո ցի տնտե սա կան մա սի 
վա րի չը, այ նու հե տեւ՝ տնօ րեն, 1970-ին տե-
ղա փոխ վեց Կա պա նի թիվ 1 դպրոց, այ նու հե-
տեւ՝ թիվ 6 դպրոց. այս մե կի աղ ջիկ նե րի վո-
լեյ բո լի թի մը դար ձավ Հա յաս տա նի չեմ պիոն:

1991-ին ան ցավ կեն սա թո շա կի, սա կայն 
շա րու նա կեց ֆիզ կուլ տու րա դա սա վան դել 
Օխ տա րի, Շի կա հո ղի, Նո րա շե նի կի միջ նա-
կարգ դպրոց նե րում (վեր ջի նում նաեւ դպրո ցի 
տնօ րեն): Տե ղա փոխ վե լով Կա պան՝ ան ցավ 
հա սա րա կա կան աշ խա տան քի՝ Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի եւ աշ խա տան քի վե տե րան-
նե րի խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ:

2013-ին ընտր վեց Կա պա նի տա րա ծաշր-
ջա նա յին վե տե րան նե րի խորհր դի նա խա գահ, 
ո րի պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րում է 
մին չեւ օրս՝ վառ պա հե լով ոչ միայն Երկ րորդ 
աշ խար հա մար տում ըն կած իր եղ բայր նե րի, 
այ լեւ բո լոր զոհ ված նե րի հի շա տա կը:

Ռա ֆիկ Հա րութ յուն յանն ընտր վել է քա ղա-
քա յին եւ շրջա նա յին խոր հուրդ նե րի պատ գա-
մա վոր, պար գե ւատր վել մե դալ նե րով, պատ-
վոգ րե րով, ժողկր թութ յան գե րա զան ցիկ է, 
ե ղել է հան րա պե տութ յան ֆիզ կուլ տու րա յի եւ 
սպոր տի կո մի տեի եւ նա խա գա հութ յան ան-
դամ, հան րա պե տութ յան ֆուտ բո լի ֆե դե րա-
ցիա յի ան դամ:

«Ս յուն յաց եր կի րը» շնոր հա վո րում է վաս-
տա կա շատ մար դուն, նրան մաղ թում ա ռող-
ջութ յուն, հա ջո ղութ յուն ներ հա սա րա կա կան 
կյան քում: 

Ա մե նայն բա րիք:
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Խոսք հիշատակի

Հրանտ Գրիգորյան

Ե րկ րա յին կյան քին հրա ժեշտ 
է տվել « Բարձ րա վոլտ է լեկտ-
րա ցան ցեր» ՓԲ ըն կե րութ յան 

« Զան գե զուր» մաս նաճ յու ղի գլխա վոր 
ճար տա րա գետ Հ րանտ Գ րի գոր յա նը, ում 
աշ խա տա սի րութ յու նը, գոր ծին նվիր վա-
ծութ յու նը ու ղեկ ցել են ողջ գի տակ ցա կան 
կյան քի ըն թաց քում:

Հ րանտ Գ րի գոր յա նը ծնվել է 1940 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 20-ին Ղա փա նի 
շրջա նի Չափ նի գյու ղում կոլտն տե սա կա-
նի ըն տա նի քում: Նախ նա կան կրթութ յու-
նը ստա ցել է ծննդա վայ րի, միջ նա կար գը՝ 
Արծ վա նի կի դպրո ցում: 

Խորհր դա յին բա նա կում ծա ռա յե լուց 
հե տո սո վո րել եւ ա վար տել է Ե րե ւա նի 
Կ. Մարք սի ան վան պո լի տեխ նի կա կան 
ինս տի տու տը ին ժե ներ-է լեկտ րի կի մաս-
նա գի տութ յամբ: Բու հում ստա ցած գի-
տե լիք նե րը նախ օգ տա գոր ծեց ման կա-
վար ժութ յան ո լոր տում՝ դա սա վան դե լով 
Ղա փա նի լեռ նա մե տա լուր գիա կան տեխ-
նի կու մում: Այ նու հե տեւ նրա կեն սագ-
րութ յու նը մին չեւ կյան քի ա վար տը կապ-
վում է մի ո լոր տի հետ՝ է ներ գե տի կա:

Բուհն ա վար տել էր «Է լեկտ րա կան 
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Կ ա պա նի ԲԿ-ից դուրս եմ ե կել, դե-
ղա տուն եմ փնտրում։ Անց նում եմ 
կամր ջակն ու  նոր բաց ված ակ նա-

բու ժա կան կլի նի կան եմ տես նում՝ «ԱՆՍԻ 
ՕՊՏԻՄԵԴ» ։ Զար ման քից ու շփոթ մուն քից 
մտա ծածս բար ձա ձայ նում եմ՝ « Նոր  կլի նի կա՞ 
է բաց վել»։ Շեն քի շքա մուտ քի մոտ եր կու կին 
էին կանգ նած, ով քեր լսե լով հարց-մտո րումս՝ 
միա բե րան պա տաս խա նում են.

– Ի հար կե, մեր քա ղա քը զար գա նում է, 
միայն Ե րե ւա նում էիք սո վոր սենց բա ներ 
տես նել...

Հե տաքրք րա սի րութ յունս հաղ թում է՝ ներս 
եմ մտնում։ 

Ինձ դի մա վո րում են գե ղեց կա տես բժշկու-
հին ու բուժ քույ րը։

– Նո՞ր եք բա ցել, շնոր հա վո րում եմ։
– Այս տար վա հուն վա րից, գա ղա փա րը 

վա ղուց ու նեինք, միայն տե ղի հար ցում տա-
տան վում էինք, պա տե րազ մից հե տո, երբ 
ստեղծ վեց այս ի րա վի ճա կը, ա ռանց հա պա-
ղե լու ո րո շե ցինք՝ Կա պա նում, քա նի որ Գո-
րի սից այս կողմ մի քիչ շար ժը դժվա րա ցել 
է, բա ցի այդ՝ գո նե ես  Կա պա նում այս պի-
սի հաս տա տութ յուն չեմ նկա տել, – ա սաց 
բժշկու հի Սի րա նույշ Կա րա պետ յա նը։  

Հե տո ա ռա ջար կում են ի րենց օգ նութ յու-
նը, հրա ժար վում եմ, ա սում՝  կցան կա նա յի 
ու րա խութ յունս ըն թեր ցող նե րի հետ կի սել, 
խնդրում եմ ման րա մասն ներ կա յաց նել , թե 
ինչ են ա ռա ջար կում մեզ, ինչ մաս նա գի տա-
կան թիմ է աշ խա տում եւ այլն.

– Մեծ թի մով չենք աշ խա տում, ես ԵՊԲՀ-ն  
եմ ա վար տել, մաս նա գի տութ յամբ ակ նա բույժ 
եմ, մի գոր ծըն կեր ու նենք, նա հիմ նա կա նում 
մայ րա քա ղա քում է լի նում։ Մեր հա ճա խորդ-
նե րին ա ռա ջար կում ենք՝

  տե սո ղութ յան սրութ յան ստու գում,
  աչ քի ա ռաջ նա յին հատ վա ծի հե տա զո-

Ակնաբուժական նոր 
կլինիկա Կապանում՝ 
«ԱՆՍԻ ՕՊՏԻՄԵԴ»

տութ յուն,
  ակ նա հա տա կի զննում,
  աս տիգ մա տիզ մի, կար ճա տե սութ յան, հե-
ռա տե սութ յան ո րո շում, բու ժում,

  նե րակ նա յին ճնշման չա փում,
  օ տար մարմ նի հե ռա ցում։
Այ նու հե տեւ հա վե լեց.
«Հ նա րա վոր է, որ ա ռա ջին այ ցե լութ յու նը 

բա վա րար լի նի, բայց ե թե լուրջ խնդիր ներ եմ 
տես նում, ա պա վերց նում եմ մշտա կան հսկո-
ղութ յան։ Կա տա րում եմ թե բուժ ման նշա-
նա կու մը, թե վա րում եմ հե տա գա ըն թաց քը։ 
Ակ նոց նե րի նշա նա կումն այս տեղ ենք կա տա-
րում, բայց ա պա կի նե րը Ե րե ւա նում են պատ-
րաստ վում։ Նոր սերն դի սար քա վո րում նե րով 
ենք աշ խա տում՝ ավ տո ռեֆ րակ տո մետր-կե-
ռա տո մետր, ան հա տա կան հե տա զո տութ յան 
սարք եւ այլն։ Մատ չե լիութ յան ա ռու մով՝ կա-

րող եմ ա սել, որ գրե թե պե տա կան բժշկա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րի ար ժեքն ենք ա ռա ջար կում։ 
Բայց զեղ չեր ու նենք, մեծ սի րով ու մեծ զեղ չե-
րով կդի մա վո րենք պա տե րազ մի ըն թաց քում 
զոհ ված մեր հե րոս նե րի հա րա զատ նե րին»։

Մեր զրույցն ընդ հա տում են այ ցե լու նե րը. 
ե րի տա սարդ զույգ է՝ մոտ վեց տա րե կան ե րե-
խա յի հետ։

– Ե րե խա նե րի՞ն էլ եք սպա սար կում։
Բժշ կու հու փո խա րեն այ ցե լու մայ րիկն է 

պա տաս խա նում.
– Մեզ հա մար փրկութ յուն է, ե րե խաս 

դժվա րութ յամբ է հի վան դա նոց գնում, բայց 
բժշկու հի Կա րա պետ յա նի մոտ հա ճույ քով է 
գա լիս, ո րով հե տեւ նա ե րե խա նե րի հետ վար-
վել գի տի, շատ ջերմ է ըն դու նում, հո գա տար է 
եւ ա մե նա կա րե ւո րը՝ լավ մաս նա գե տ։

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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Սուրեն 
Համբարձումյան. 
«Թուրքի դեմն առնելը 
թասիբի հարց է»

 Ս ու րեն  Բագ րա տի  Համ բար ձում յան. 
ծնվել է 1992թ.  հուն վա րի 1-ին Ս յու-
նի քի մար զի  Մեղ րու տա րա ծաշր-

ջա նի  Գու դեմ նիս գյու ղում։  Միջ նա կարգ 
կրթութ յու նը ստա ցել է Ա գա րա կի Ե ղի շե 
 Չա րեն ցի ան վան դպրո ցում։  Լավ, զար-
գա ցած ե րաժշ տա կան լսո ղութ յուն ու ներ, 
հա ճա խում էր ե րաժշ տա կան դպրոց՝ շվի 
էր նվա գում։  Սու րե նին սի րում էին բո լո-
րը, ընդգծ ված բա րութ յուն կար պա տա նի 
 Սու րե նի ա մեն քայ լում, չէր կա րող ան տար-
բեր անց նել ու րի շի վշտի ու ցա վի կող քով։

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 
է Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի կա ռա վա-
րում բա ժի նը։ 2010-12թթ.  ծա ռա յել է հա յոց 
բա նա կում՝  Սի սիա նի զո րա մա սում, ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում ար ժա նա ցել է պատ-
վոգ րե րի։ 

 Զո րացր վե լուց հե տո  Սու րենն աշ խա-
տան քի է ըն դուն վում Ա գա րա կի պղնձա մո-
լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում, բայց զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յա նը կա րո տում էր, սի րում 
էր զին վո րա կա նի կյան քը, սի րում էր սահ-
մա նին ապ րո ղի գի տակ ցութ յամբ։  Մի օր 
էլ, սե փա կան դի մու մի հա մա ձայն, դուրս է 
գա լիս աշ խա տան քից եւ պայ մա նագ րա յին 
ծա ռա յութ յան անց նում Ա գա րա կի զո րա-
մա սում։

2020թ.  սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց 
պա տե րազ մը...  Սու րե նը դիր քե րում էր... 
 Սեպ տեմ բե րի 30-ին հեր թա փոխն ա վարտ-
վել էր՝ նա պի տի տուն գար, բայց դիր քե րից 
իջ նե լուց հե տո ներ կա յա նում է Ա գա րա կի 
զո րա մաս եւ կա մա վոր մեկ նում Ար ցախ։ 

 Հա մա քա ղա քա ցի նե րը հարց րել էին, 
թե ին չո՞ւ տուն չի գնում` հանգս տա նա լու, 
պա տաս խա նել էր. « Թուր քի դեմն առ նե լը 
թա սի բի հարց է»։

 Մար տա կան ըն կեր նե րը նրա մա-
սին խո սում են հպար տութ յամբ. 
« Գա ղա փա րա կան մար տիկ էր, գի տեր ուր 
է ե կել, գի տեր ին չի հա մար է կռվում, եր-
բեք հաշ վի չի ա ռել թշնա մու քա նա կա կան 
ա ռա վե լութ յու նը, իր կյան քը շատ թանկ էր, 
բայց մի բան հաս տատ է՝ մին չեւ զոհ վե լը 
հար յու րի չափ ա զե րի նե րի է սատ կաց րել, 
միշտ ա ռաջ գնա լու ձգտում ու ներ...»։ 

 Մար տե րը թեժ էին,  Սու րե նը չէր հա-
մա կերպ վում նա հան ջե լու մտքին, չնա-
հան ջեց, ո րո շու մը վերջ նա կան էր՝ կռվել 
մին չեւ վերջ, ո րո շեց ու մնաց իր դիր քում 
մին չեւ վերջ։  Վեր ջը հոկ տեմ բե րի 5-ին էր, 
երբ թշնա մու դի պու կա հա րը նկա տեց հա-
մառ մար տի կին...  Սու րենն ըն կավ իր հո ղը, 
պա տի վը, թա սիբն ան նա հանջ պաշտ պա-
նե լիս... 

Իսայան Վահրամ. նա 
պատրաստ էր օգնելու 
յուրաքանչյուրին

Ի  սա յան Վահ րամ Վազ գե նի. ծնվել է 
1980 թվա կա նի մար տի 3-ին Կա-
պա նի շրջա նի Դա վիթ բեկ գյու ղում։ 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի 
դպրո ցում։ 1998-2000 թվա կան նե րին ծա ռա յել 
է հա յոց բա նա կում։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի 3 
ե րե խա։

2014 թվա կա նին պայ մա նագ րա յին ծա-
ռա յութ յան է ան ցել Կարմ րա քա րի, ա պա՝ Կա-
պա նի զո րա մա սում։ 

2016 թվա կա նի Ապ րիլ  յան ռազ մա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո՝ մի քա նի ա միս 
զո րա մա սի կազ մում մնա ցել էր Ար ցա խում. 
վե րա դար ձել էր հու սա վառ՝ « Մե րոնք ու ժեղ 
են, մե րոնց հաղ թող չկա...»։

2018 թվա կա նից Վահ րա մը ծա ռա յում էր 
Ո րո տա նում ( Կու բաթ լու)։ Ա մու սին նե րը միա-
սին էին աշ խա տում նույն զո րա մա սում։ Կինն 
ար ցուն քա խեղդ ձայ նով է խո սում ա մուս նու 
մա սին, « Վահ րա մը շատ ծանր էր տա նում. 
ա մեն օր վի րա վոր ներ ու դիակ ներ էր ի ջեց-
նում, նույ նիսկ հաց չէր կա րո ղա նում ու տել, 
քա նի որ վատ էր զգում այդ ան վեր ջա նա լի 
վշտից»։

Ըն կեր նե րը նրա մա սին ափ սո սան քով են 
պատ մում՝ « Մե քե նան, որ ինքն էր վա րում, 
այն քան ան սարք էր, որ կա րող էր չքշել, իր 
զոհ վե լու օրն էլ նա հան ջի հրա ման կար, բայց 
Վահ րամն ընդ դի մա ցավ՝ չեն թարկ վեց հրա-
մա նին, գնաց, որ մե րոնց դիակ նե րը չմնան, 
գնաց ու զոհ վեց»։

Հա մագ յու ղա ցի նե րի հետ եմ զրու ցում, 
նրանք Վահ րա մի մա սին միայն լավն են հի-
շում, բայց չեն կա րո ղա նում դրվագ ներ մեջ բե-
րել, քա նի որ ա միս ներ անց էլ չեն հաշտ վում 
ի րենց բա րի, կա մե ցող, բո լո րին ա մե նուր եւ 
ա մեն ժամ օգ նող (ի րենց բնու թագր մամբ) ըն-
կե րոջ զոհ վե լու փաս տի հետ։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան 
Վահ րա մը, ով Ո րո տա նի զո րա մա սում բուժ կե-
տի վա րորդ էր, նախ՝ Գո րիս է տե ղա փո խում 
զին ծա ռա յող նե րի կա նանց ու ե րե խա նե րին, 
ա պա` վե րա դառ նում զո րա մաս։ Եվ սկսվում 
է մղձա վան ջը... Թանկ էր ա մեն րո պեն, Վահ-
րա մի մե քե նան ոչ մի ան գամ կանգ չա ռավ՝ 
բու ժանձ նա կազ մին տա նում էր ա ռաջ նա գիծ, 
ին քը մի քա նի րո պեում մար մին ներն էր ի ջեց-
նում, վի րա վոր նե րին տե ղա փո խում...

 Երբ հրե տա կո ծութ յու նը սաստ կա նում 
էր, դիր քեր բարձ րա նալն անհ նա րին էր դառ-
նում, Վահ րա մը մի կերպ՝ շատ ան սարք մա-
սեր ու նե ցող մե քե նան էր կար գի բե րում, որ 
հան կարծ կյան քի ու մահ վան ճա նա պար հին 
կանգ չառ նի...

Հոկ տեմ բե րի 15-ին ա նօ դա չո ւի հար վա-
ծից զոհ վում է Վահ րա մը՝ ե րեք ե րե խա յին 
ա վան դե լով իր զա վա կը լի նե լու կո չումն ու 
ան դառ նա լի կա րո տ... 

Մարատ Խաչատրյան. 
ապրել Սյունիքում՝ 
նշանակում է լինել 
Նժդեհի հետեւորդը

Մ ա րատ Վ լա դի կի Խա չատր յան. ծնվել 
է 1979թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին Քա ջա-
րան քա ղա քում։ Սո վո րել է տե ղի թիվ 

1 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2014-2018 թթ. սո-
վո րել է Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նում՝ 
ստա ցել ճար տա րա գետ-է ներ գե տի կի մաս-
նա գի տութ յուն։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու ներ եր կու 
ե րե խա։

Մա րա տը զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տել 
է «ԶՊՄԿ» փակ բաժ նե տիի րա կան ըն կե րութ-
յու նում. գոր ծըն կեր նե րը նրա մա սին խո սում 
են ան սահ ման ափ սո սան քով, պատ մում, որ 
չա փա զանց պա տաս խա նա տու եւ բա նի մաց 
մաս նա գետ էր ի րենց հե րո սա ցած ըն կե րը։ 

Գե ղե ցիկ ու եր ջա նիկ էր ըն տա նե կան 
կյան քը. սի րող, հո գա տար հայր ու ա մու սին 
էր, կի նը տիտ ղոս է հա մա րում Մա րա տի նման 
հե րո սի կին լի նե լը, ե րե խա նե րը փոքր են՝ հա-
վա տում են հայ րի կի վե րա դառ նա լու հրաշ քին, 
հա վա տում են ու կա րո տով սպա սում...

Մա րա տը սի րում էր հայ րե նի քը որ դիա կան 
հպար տութ յամբ եւ հայ րա կան հո գա տա րութ-
յամբ, հա մոզ ված էր, որ սյու նե ցի լի նե լը պա-
տիվ է, պարտք՝ Նժ դե հի ա ռաջ. պաշ տում էր 
Նժ դե հին, ան գիր մեջ բե րում ներ ա նում նրա 
խոս քե րից։ 

2016թ.  ապ րի լի 2-ին Ադր բե ջա նը փոր ձեց 
ներ խու ժել Ար ցախ. Մա րա տը, ով բա նա կում 
տան կիստ էր ե ղել, ա ռանց հա պա ղե լու, մեկ-
նեց մար տա դաշտ, վե րա դար ձավ հաղ թա նա-
կած ու լեյ տե նան տի ու սա դիր նե րով։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
լայ նա ծա վալ պա տե րազմ սկսեց. պա հես տա-
զո րի սպան կա մա վոր ներ կա յա ցավ. վտանգ-
ված էին Ար ցա խը, Ս յու նի քը, հա յի հողն ու 
ար յու նը։ Ն րան վստահ վեց 25 ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յո ղից կազմ ված տան կիստ նե րի դա-
սակ։ Փա ռա հեղ էր տան կիստ նե րի ըն թացքն 
ու գոր ծը Ջ րա կա նում՝ թի րախ նե րը վե րաց-
վում էին ան հա պաղ, մեր տան կիստ նե րը փայ-
լում էին, փայ լում էին նաեւ դա սա կի հրա մա-
նա տար Մա րատ Խա չատր յա նի աչ քերն իր 
«առ յուծ նե րի» ան թե րի մար տից։

Հոկ տեմ բե րի 3-ին եւ 4-ին թշնա մա կան 
ա նօ դա չու ներն աշ խա տում էին ան դա դար, 
նրանց ա ռաջ նա յին թի րախ նե րից մե կը Մա-
րա տի դա սակն էր։ 

Հոկ տեմ բե րի 5-ին Մա րա տը վի րա վոր-
վում է՝ վնաս վել էր աոր տալ ե րա կը: Վի րա վոր 
սպան մա հից 15 րո պե ա ռաջ զան գա հա րում է 
կնո ջը՝ « Հի շի՛ր, որ քեզ շատ եմ սի րում, քեզ լավ 
պա հիր, ե րե խե քիս լավ պա հիր...»։ 

Րո պե ներ անց զոհ վում է քաջ հա յոր դին՝ 
վստահ, որ չենք պարտ վե լու, որ հա յի կամ քը 
կե րե րա, բայց չի կոտր վի: Զոհ վում է հաղ թած, 
քան զի այլ կեն սա ձեւ չէր ճա նա չու մ... 

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Սենիկ Սաֆյան . ծնվել 
էր կյանքը հայրենիքին 
նվիրելու համար

Ս ե նիկ Սեր յո ժա յի Սաֆ յա նը ծնվել է 
1970թ. հուն վա րի 1-ին Խն ձո րես կում, 
միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է 

գյու ղի դպրո ցում, կրթութ յու նը շա րու նա կել՝ 
Ե րե ւա նի ա նաս նա բու ժա կան եւ ա նաս նա բու-
ծա կան ինս տի տու տում։

1992թ. պա տե րազ մին զու գըն թաց ձե ւա-
վոր վում էր ՀՀ բա նա կը. Սե նիկն ա ռա ջին զո-
րա կո չի զին վոր նե րից էր. դժվար էր, ծանր, 
բայց հայ կա կան բա նա կը Սե նի կի ե րա զանքն 
էր, ու բա նա կի յու րա քանչ  յուր փոքր հա ջո-
ղութ յու նը ծած կում էր բո լոր դժվա րութ յուն-
նե րը։ 

Սե նի կը գե ղե ցիկ, օ րի նա կե լի ու եր ջա նիկ 
ըն տա նիք ու ներ՝ եր կու որ դի եւ մեկ դուստր, 
ման կա վարժ կի նը զբաղ վում էր ե րե խա նե րի 
կրթութ յամբ, բայց Սե նի կի հա մար կրթութ յան 
ու դաս տիա րա կութ յան միակ ճշմա րիտ ու ղին 
հայ րե նա սի րութ յունն էր, բա նա կը, հո ղը՝ հայ-
րա կան զրույց ներն ու խոր հուրդ նե րը միայն 
այդ գա ղա փա րի շուրջ էին։

Ար ցախն ա զա տագր ված էր, ար յու նով վե-
րա դարձ րա ծը խել քով ու քրտին քով են պա-
հում. Սե նիկն ըն տա նի քը տե ղա փո խեց Քա-
շա թաղ...

Հող էր մշա կում, մաս նակ ցում դպրո ցի 
կա յաց ման գոր ծին՝ միայն մեկ հա մոզ մուն-
քով, ո րը կրկնում էր հե քիա թի փո խա րեն՝ 
ե րե խա նե րին բա րի գի շեր մաղ թե լուց ա ռաջ՝ 
«Էս հո ղում պի տի գե րեզ ման ու նե նանք, որ 
պատ մութ յուն ու նե նանք, էս հո ղում պի տի 
ծառ տնկենք, որ ար մա տա վոր վենք, պի տի 
ե կե ղե ցի կա ռու ցենք, որ հա յի հա վա տով կառ-
չենք հո ղին..»։

Հա տուկ վե րա բեր մունք ու ներ դե պի զին-
վո րա կան հա մազ գես տը եւ որ դի նե րին պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նից հե տո 
հա մո զեց ծա ռա յութ յան մտնել՝ ա սե լով՝ «Որ-
դի ներս այս հա մազ գես տով շատ սի րուն են»։

Դուստրն այլ մո լո րակ էր նրա հա մար, 
ար քա յա դուստր, ում ա մեն քայ լին ու շա դիր 
էր, ում դաս տիա րա կութ յան հիմ քում դրեց 
հայ րե նի քի ար ժա նա պատ վութ յու նը պատ-
մութ յա նը գե րա զանց տի րա պե տե լու մի ջո ցով 
գի տակ ցե լու գա ղա փա րը։ Նա նեն պատ մութ-
յան ու սուց չու հի դար ձավ, հայ րը նրա բո լոր 
դա սա ժա մե րին «ներ կա էր», քա նի որ դա սի 
նա խա բա նը պի տի պլա նա վո րեր հոր խորհր-
դով՝ «Մի քա նի րո պե նվի րիր մեր ա զա տագ-
րա կան շար ժում նե րին ու հե րոս նե րին, թող 
ե րե խա նե րի հո գում մշտա կան տեղ գտնեն 
Տիգ րան Մե ծը, Ար տա վազ դը, Վար դա նը, Դա-
վիթ Բե կը, Նժ դե հը, Անդ րա նի կը, Վազ գե նը, 
Մոն թեն...»։

2016թ.  ապ րի լի 2-ին, ա ռանց հա պա ղե լու, 
մեկ նեց Մա տա ղիս՝ որ դու կող քին կռվեց ու 
հաղ թա նա կած, ո գե ւոր ված տուն վե րա դար-
ձավ՝ «Բա նակ ու նենք՝ աշ խար հը չու նի, առ-
յուծ տղերք ու նենք»։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի 
Ե րից վան քում՝ պա տե րազ մի գույ ժից րո պե-
ներ անց, զո րա հա վաք էր՝ ինք նա կամ, չպար-
տադր ված... Սե նի կը ջո կա տի գլուխն ան ցավ, 
քա նի որ հա մոզ ված էր, որ ի զո րու է ա ռաջ-

նոր դել ու պահ պա նել իր կող քին կռվող նե րի 
կյան քը։ « Ջաբ րա յիլն ին ձա նից լավ ի մա ցող 
չկա».  ա սաց ու հաղ թա նա կի հա մոզ մուն-
քով գնաց Ջ րա կան։ Իր գլխա վո րած ջո կա տը 

պահ պա նեց՝ խոստ մանն հա մա ձայն, բայց իր 
կյան քը զո հեց հա յոց սուրբ հո ղին՝ մի վայրկ-
յան ան գամ չկաս կա ծե լով հաղ թա նա կին։

Դու չես պարտ վել, Սե նիկ Սաֆ յան, քո 

ընկ նե լու պա հին՝ հոկ տեմ բե րի 3-ին, Ջ րա կա-
նը դեռ հա յինն էր, իսկ Ե րից վանք թուր քի ոտք 
չէր մտե լ...
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Գարիկ 
Մուրադյան. կռվում 
էր հաղթանակի 
հավատով

Գ ա րիկ Սե րո բի Մու րադ յան. ծնվել է 
1964թ. հուն վա րի 16-ին Սի սիա նի 
շրջա նի Շա ղատ գյու ղում, միջ նա-

կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի դպրո-
ցում։ Գա րիկ Մու րադ յա նին նկա րագ րե լիս 
բո լորն են շեշ տում բա ցա ռիկ հայ րե նա սի-
րութ յու նը, իսկ կա պի տան Մու րադ յա նի եւ 
բա նա կի կա պը վեր էր բո լոր տե սա կի հա-
րա բե րութ յուն նե րից՝ բա նա կը նրա զա վակն 
էր, նրա եղ բայ րը, պաշ տա մուն քը, աստ վա-
ծութ յու նը...

1990թ. սեպ տեմ բե րին կազ մա վոր վում 
էր Սի սիա նի ՆԳՆ-ին կից հա տուկ գուն դը. 
ա զա տա տենչ սյու նե ցին, ով Ան դոկ իշ խա նի 
ծննդա վայ րից էր, չէր կա րող ան մասն մնալ. 
Գա րիկ Սե րո բի Մու րադ յա նը կա մա վո րագր-
վեց։ Մո լեգ նում էր Ար ցա խը՝ միա ցում էր 
տեն չում, Ս յու նի քի հո ղը տնքում էր հրո սակ-
նե րի ներ կա յութ յու նից. սկսվեց Ար ցախ յան 
պա տե րազ մը. Գա րիկ Մու րադ յա նը հա րա-
զատ Շա ղատ գյու ղի ու ղե կա լի հրա մա նա-
տար է նշա նակ վում։ 

Փա ռա հեղ է նրա մար տա կան ու ղին. Ար-
ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մում մաս նակ-
ցել է Ս պի տա կա շե նի (Աղ քենդ), Քա շա թա ղի 
( Լա չին), Հադ րու թի Ա զոխ եւ Դ րախ տիկ գյու-
ղե րի, Ծաղ կա բեր դի (Գ յու լի բերդ) եւ բազ մա-
թիվ այլ բնա կա վայ րե րի ա զա տագր մա նը։ 
Նա մեկ հա մոզ մունք ու հա վա տամք ու ներ. 
« Հա յը պետք է իր հայ րե նի քը ան կոտ րում 
նվի րու մով եւ հա ղա թա նա կի հա վա տով 
պա հի»։

Ար ցախն ա զատ էր, հա րա բե րա կան 
խա ղա ղութ յուն էր, բայց Գա րիկ Մու րադ-
յա նը գի տեր, որ խա ղա ղութ յու նը հա ջորդ 
պա տե րազ մին պատ րաստ վե լու հա մար է. 
1994թ. Սի սիա նի նոր կազ մա վոր ված գնդում 
վաշ տի հրա մա նա տար էր, հե տո գու մար-
տա կի շտա բի պետ. բա նա կա շի նութ յան ու 
պե տա կա նա շի նութ յան ա մե նա ծանր օ րերն 
էին. հայ սպան տես նում էր ա վե րակ նե րի 
վրա կա ռուց վող բա նա կը, հա վա տում էր, 
որ ու նե նա լու ենք հզոր ու ան հաղթ բա նակ, 
հայ րե նի Սի սիա նը լքե լու մա սին խոսք լի նել 
չէր կա րող, մին չեւ պա հես տա զոր տե ղա-
փոխ վե լը ծա ռա յեց հայ րե նի քին։ 

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ար ցա խը վտանգ ված 
էր, ու Գա րիկ Մու րադ յա նը կա մա վո րագր-
վեց. սյու նե ցին գի տի Ար ցա խի գի նը, գի տի 
թուր քին՝ տե սել է այդ ցե ղի վայ րա գութ յուն-
նե րը, ծա նոթ է դրա ձե ռագ րին...

Հաղ թա նա կի հա վա տով էր կռվում կա-
պի տան Մու րադ յա նը, կռվում էր հա նուն 
այն հո ղի, որն իր ու ըն կեր նե րի ար յու նով է 
ա զա տագր վել. հոկ տեմ բե րի 2-ին թշնա մուն 
հա ջող վեց դիր քա յին ա ռա վե լութ յուն գրան-
ցել, Հադ րու թի մեր ձա կայ քում թեժ մար տեր 
էին՝ թուր քա կան հար վա ծա յին ա նօ դա չու-
ներն ան դա դար ռմբա կո ծում էին. ըն կավ 
մեր հե րո սը, ան մա հա ցավ՝ հաղ թա նա կի 
ան սա սան հա վա տով՝ մեզ պատ գա մե լով 
ա զատ պա հել Ար ցա խը, այն սուրբ հո ղը, 
ո րը ներծծ ված է իր պես քա ջե րի ար յամ բ...

 

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Չհասցրեց վայելել մանկան թոթովանքի 
բերկրանքը

Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մը խլեց 
մեր զա վակ նե րից լա վա գույն նե րին: 
Ա հա վոր դժվար է գրիչ վերց նել՝ նրանց 
ցա վա լիո րեն ան ժա մա նակ ընդ հատ ված 
կյան քի ու ղու մա սին գրե լու, մա նա վանդ, 
երբ նա հա տակ նե րից մե կը քո տա րե-
կից, հին ու բա րի ժա մա նակ նե րից մտե-
րիմ ըն կեր Լե ւոն Մար գար յա նի Գա րիկ 
կրտսեր որ դին է: Ս փո փան քի բո լոր բա-
ռերն ու ար տա հայ տութ յուն ներն ան դառ-
նա լիո րեն մաշ ված ու ժա մա նա կավ րեպ 
են դառ նում...

Ա ր ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա-
մա նա կաշր ջա նում է ծնվել Գա րիկ 
Մար գար յա նը՝ 1993 թ. հու նի սի 11-

ին: Պա տե րազ մի օ րե րին քա ղա քը հրե տա-
կոծ վում էր, ծննդա տու նը տե ղա փոխ վել էր 
փոք րի շա տե անվ տանգ վայր՝ Կա պա նի ծայ-
րա մա սը՝ հո գե բու ժա րան: 

Ման կուց Գա րի կը շատ աշ խույժ ե րե խա 
էր, մեկ տա րի շուտ է գնա ցել դպրոց, քան-
զի ման կա պար տե զում այ լեւս ա նե լիք չու ներ: 
Հա ճա խել է Հու նան Ա վե տիս յա նի ան վան թիվ 
9 միջ նա կարգ դպրո ցը: Թեեւ փոքր-մոքր, 
բայց շատ հա մար ձակ, խի զախ ե րե խա էր, 
նաեւ կա տա կա սեր՝ ժպի տը դեմ քին: Ա մե-
նատ խուր պատ մութ յու նը կպատ մեր ժպի տը 
ե րե սին:

« Մի ան գամ – վեր հի շում է հայ րը՝ Լե ւոն 
Մար գար յա նը, – «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞րբ» հե ռուս-
տա խաղն էի դի տում եւ հըն թացս հար ցե րին 
պա տաս խա նում: Գա րի կը՝ մեկ էլ թե՝ մի հարց 
էլ ես տամ՝ Այ վա զովս կին ին չո՞ւ նկա րե լիս 
«այս մա տը» չի օգ տա գոր ծել եւ ցու ցադ րեց 
իր ցու ցա մա տը: Պա հանջ վող մեկ րո պեն ան-
ցավ, եւ չկա րո ղա ցա պա տաս խա նել: Ա սաց, 
հայ րիկ, հեչ տրա մա բա նող չես: Այ վա զովս կին 
ինչ պե՞ս կա րող էր այդ մատն օգ տա գոր ծել, 
երբ դա իմն է»:

«Ողջ կյան քում ե ղել է ինք նու րույն. երբ 
հարց նում էի, – ին չո՞ւ չես այս բա նը սո վո րել, 
– պա տաս խա նում էր՝ ինչ-որ պետք է՝ ես սո-
վո րել եմ», – սա էլ հոր խոս տո վա նանքն է:

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 
է Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա-
վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տը, մեկ տա րի սո-
վո րե լուց հե տո մեկ նել զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան, ո րի ա վար տից հե տո շա րու նա կել 
բու հա կան կրթութ յու նը: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից ա ռաջ նագ-
ծում էր, թեեւ հա րա զատ նե րի հե ռա խո սա-
զան գե րին պա տաս խա նում էր՝ դեռ Գո րի սում 
եմ: 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին ծանր վի րա վոր վեց 
գլխից, ա ռա ջին վի րա հա տութ յու նը Գո րի սում 
էր, հե տո՝ մայ րա քա ղա քում: Բայց այդ պես էլ 
կո մա յից դուրս չե կավ, եւ ան մա հա ցավ հոկ-
տեմ բե րի 29-ին:

Ա մուս նա ցած էր, ա վա՜ղ, այդ պես էլ չհասց-
րեց վա յե լել ման կա կան թո թո վան քի բերկ-

րան քը...
Գա րի կի մարդ տե սա կի մա սին լա վա-

գույնս ներ կա յաց րին նրան դա սա վան դած 
ու սու ցիչ նե րը: Կր թօ ջա խի տնօ րեն Ա րուս 
Միր զո յա նի աշ խա տա սեն յա կում հան դի պե ցի 
նրանց: Ընդգծ ված ափ սո սանք կար նրանց 
խոս քում, նաեւ վիշտ ու ցավ: Բայց գրա վիչն 
այն էր, որ ա կա նա տե սի խոս քեր էին՝ պարզ 
ու ան մի ջա կան, ուս տի հար մար գտա դրանք 
մեջ բե րել նույ նութ յամբ:

Պատ մութ յան ու սուց չու հի Գա յա նե 
Ա լա վերդ յան: 

Գա րի կը մեր լույս տղա նե րից էր, աչ քե-
րը ծի ծա ղում էին, քիչ է պա տա հում, որ տղա 
ե րե խա յի աչ քերն այդ քան ծի ծաղ կոտ լի նեն: 
Շատ շար ժուն ե րե խա էր, տե ղը նստել չու ներ. 
ա նընդ հատ՝ աջ-ձախ: Չա փա զանց հե տաքր-
քա սեր էր. հի շում եմ՝ Ա կո ռիի ճա կա տա մար-
տի ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը ներ կա յաց-
րի, զոր քե րի թվա քա նա կը, այն է՝ մեր չորս 
հար յուր ռազ մի կը մի քա նի հա զա րի դեմ էր 
կռվում: Ընդ դի մա ցավ՝ չեմ հա վա տում: Ա սա-
ցի, Գա րիկ ջան, այդ պես էլ է լի նում, հայ րե նի-
քի հա մար էին կռվում, տե ղան քը լավ ծա նոթ 
էր հա յե րին: Մ տա ծեց, մտա ծեց, ա սաց՝ ճիշտ 
եք ա սում, այ հի մա հա վա տում եմ: Ինձ թվում 
է՝ այդ հա վատն ի րեն տա րավ մար տա դաշտ: 
Միշտ կրկնում էի՝ այդ տղա ներն ըն կան հայ-
րե նի քը սրտում: Այլ բան պետք չէ մտա ծել: 
Եր բեմն դա սապ րո ցե սում (այն ժա մա նակ վա 
պա հանջ նե րը մի քիչ ու րիշ էին) ին քը գե ղար-
վես տա կան գիրք էր կար դում: Այդ պի սի հե-

տաքր քիր ե րե խա էր Գա րի կը: Դա սը պատ-
մում էր գե ղե ցիկ, տրա մա բան ված, ա սում 
էր՝ ըն կեր Ա լա վերդ յան, Դուք միշտ ա սում եք՝ 
պատ մա կան գրա գի տութ յուն, ես ձգտում եմ 
դրան: Գի տեմ, Գա րիկ, – պա տաս խա նում էի, 
– դրա հա մար գնա հա տում եմ քո ձգտու մը: 
Խե լա ցի, լավ ա շա կերտ էր, ուս տի կա տար վա-
ծի հա մար ան չափ ափ սո սում եմ...

Մա թե մա տի կա յի ու սուց չու հի Սու-
սան նա Աբ րա համ յան: 

Չոր րորդ դա սա րա նից մին չեւ 10-րդ դա-
սա րան Գա րի կին մա թե մա տի կա եմ պա րա-
պել: Նա շատ պայ ծառ ե րե խա էր, նպա տա-
կաս լաց, ըն կե րա սեր, մարդ կա յին, շփվող, 
նաեւ՝ հա մար ձակ: Հի շում եմ. մի ան գամ 
մշա կույ թի կենտ րո նում մի ջո ցա ռում էր, Ե րե-
ւա նից էին ե կել, հարց րին՝ ով քե՞ր կա րող 
են բեմ բարձ րա նալ: Ին քը դահ լի ճից թռած 
գնաց բեմ: Ս րա նով ես նրա ռիս կի գոր ծոնն 
եմ նշում: Մա թե մա տի կա յից չէր փայ լում, բայց 
մարդ տե սա կով ի րեն սի րել էր տա լիս: Դպ-
րոցն ա վար տե լուց հե տո, որ տեղ տես նում էր, 
ինձ հա րա զա տի պես էր վե րա բեր վում: Մ յուս 
մայ թից, որ տես ներ, կանց ներ փո ղո ցը՝ կգար՝ 
կգրկեր: Շատ- շատ եմ ափ սո սում նրա մահ-
վան հա մար, Գա րիկ ա նու նը լսե լիս ա նընդ-
հատ հուզ վում եմ: Իր նման շատ-շատ նա հա-

տակ ներ ու նե ցանք, բո լո րի հա մար խո րունկ 
ցավ եմ ապ րում: Ա ռա վել եւս ցա վում եմ, որ 
իմ զա վա կի պես ըն դու նել եմ Գա րի կին: Այդ 
նույն չափ վշտա նում եմ իմ ա շա կերտ Շանթ 
Խա չատր յա նի հա մար, ո րի ճա կա տագ րի մա-
սին ո չինչ հայտ նի չէ. ան հետ կո րած է հա մար-
վում: Գա րի կի խոս քե րը շատ գե ղե ցիկ էին, 
զգաց վում էր, որ բա նա սե րի որ դի է՝ ա ռո գա-
նութ յու նը, հնչեց րած խոս քը, մի ջո ցա ռում նե-
րի ժա մա նակ դա էլ է խիստ տպա վոր վել իմ 
մեջ: Ն րա կորս տով լու սա վոր մի կետ պա կա-
սեց մեր կյան քից: Իմ ափ սո սան քը չափ ու 
սահ ման չու նի...

Հա յոց լեզ վի եւ գրա կա նութ յան ու-
սուց չու հի Կա րի նե Նու րի ջան յան: 

Գա րի կը հայ րե նա պաշտ ու ըն կե րա սեր 
անձ նա վո րութ յուն էր: Ան գիր ներ էի հանձ նա-
րա րում, հատ կա պես ընտ րում էր հայ րե նի քին 
նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Ե թե պա-
հանջ վող թե ման հայ րե նա սի րութ յու նը չէր, 
հարց նում էր՝ կա րե լի՞ է հայ րե նի քին նվիր ված 
բա նաս տեղ ծութ յուն ներ սո վո րեմ: Ն րա կուռ-
քը՝ Շի րազն էր, պոե տի՝ հայ րե նի քին եւ մո րը 
նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յուն ներն էր սի րում 
ան գիր ա նել: Ք չա խոս, հա վա սա րակշռ ված 
անձ նա վո րութ յուն էր, դա հաս տա տա պես 
կա րող եմ ա սել: Մեկ էլ այն, որ մեր հե րոս 
տղա նե րի ճախ րանքն ա նա վարտ չի մնա, 
նրանց հի շա տա կը չի խամ րի...

Կեն սա բա նութ յան ու սուց չու հի Լի լիթ 
Դավթ յան: 

Գա րի կի դաս ղեկն եմ ե ղել 10-րդ դա սա րա-

նում: Մինչ այդ ու րիշ դաս ղեկ ու ներ նա: Բայց 
ծա նոթ էի խառն ված քին, նա խա սի րութ յուն-
նե րին, ո րով հե տեւ նրան կեն սա բա նութ յուն 
էի պա րա պել: Ա վար տա կան դա սա րա նում 
միան գա մից դժվար էր դաս ղե կութ յուն ա նե լը, 
բայց դա սա րանն ինձ ծա նոթ էր, եւ ա մե նի ինչ 
սա հուն ան ցավ: Գա րիկն իմ մեջ տպա վոր վել 
է խե լա ցի, ըն կե րա սեր, աշ խույժ, կեն սա խինդ 
ա շա կերտ: Դա սա րա նում չա րաճ ճի ե րե խա-
ներ կա յին, Գա րի կը հետ չէր մնում նրան ցից, 
ինքն էլ էր մթնո լորտ ստեղ ծում: Ճիշտն ա սած՝ 
ան հար մար էի զգում ծնո ղին բո ղո քել, ո րով-
հե տեւ հայ րը դպրո ցի տնօ րեն էր: Բայց մի 
ան գամ ակ նար կե ցի հորն այդ մա սին: Բա րե-
բախ տա բար միայն ժպտաց Մար գար յա նը...

Տ խուր ապ րում նե րը խան գա րում են այլ 
ման րա մաս ներ հի շել նրա դպրո ցա կան կյան-
քից: Գու ցե ո րոշ ժա մա նակ անց հնա րա վոր 
լի նի ա վե լի եր կար խո սել, հու շեր ներ կա յաց-
նել, բայց հի մա ան չափ դժվար է...

...Ման կա վարժ նե րի հետ զրույ ցից հե տո 
մի ու շագ րավ փաստ հայտ նե ցին: Գա րի կի 
հա մա դա սա րան ցի նե րը ո րո շել են նո րո գել 
դպրո ցի պատ մութ յան կա բի նե տը եւ այն կո-
չել ի րենց զոհ ված դա սըն կե րոջ ան վամբ...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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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 
31.03.2021թ.: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 հիշատակիԽոսք հիշատակի

կա յան ներ» մաս նա գի տաց մամբ, ուս տի վստա-
հե ցին ռե լեա կան պաշտ պա նութ յան եւ ավ տո-
մա տի կա յի ծա ռա յութ յան ճար տա րա գե տի պաշ-
տո նը, մոտ 15 տա րի ե ղել է ծա ռա յութ յան պե տը, 
1982 թ. նշա նակ վել է գլխա վոր ճար տա րա գե տի 
տե ղա կալ, 1993-ից նշա նակ վել է գլխա վոր ճար-
տա րա գետ: Է ներ գե տիկ նե րի հա մար պա տաս-
խա նա տու ժա մա նա կաշր ջան էր Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մը. ան քուն գի շեր ներ, գեր-
լար ված ճի գեր էին պա հանջ վում հրե տա կո ծութ-
յու նից տու ժած են թա կա յան նե րի եւ է լեկտ րագ-
ծե րի նո րո գումն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այդ 
ա մե նում նա իր եւ իր են թա կա նե րի հան դեպ 
խիստ պա հանջ կոտ էր: Վար պետ-դաս տիա րակ 
է ե ղել ե րի տա սարդ կադ րե րի հա մար, նրանց սի-
րով փո խան ցել էր իր փորձն ու գի տե լիք նե րը, 
ե ղել նրանց բա րի խորհր դա տուն եւ ու սու ցի չը:

Իր մաս նա գի տա կան բարձր ո րակ նե րի 
շնոր հիվ նա մաս նակ ցել է 400 ԿՎ «Ի րան- Հա յաս-
տան» 3-րդ գ ծի ծրագ րի եւ 220 ԿՎ «Ա գա րակ» 
են թա կա յա նի վե րա կա ռուց ման աշ խա տանք նե-
րին:

2007 թ. նրան շնորհ վել է « Վաս  տա կա վոր 
է ներ գե տիկ» բարձր կո չում:

Ա նու րա նա լի է Հ րանտ Գ րի գոր յա նի ա վան դը 
Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նի է ներ գե տի կա յի զար-
գաց ման բնա գա վա ռում։ Աշ խա տան քին նվիր-
վա ծութ յան եւ պար տա ճա նա չութ յան հա մար 
բազ միցս խրա խուս վել է « Բարձ րա վոլտ է լեկտ-
րա ցան ցեր» ՓԲ ըն կե րութ յան տնօ րի նութ յան 
կող մից։ 

Բազ մա փորձ ճար տա րա գե տի, պար կեշտ 
մար դու, հա վա տա րիմ ըն կե րոջ հի շա տա կը 
միշտ վառ կմնա ճա նա չող նե րի սրտե րում։

« Բարձ րա վոլտ է լեկտ րա ցան ցեր» ՓԲ ըն կե-
րութ յան կո լեկ տի վը եւ տնօ րի նութ յու նը, հան ձին 
գլխա վոր տնօ րեն Հայկ Հա րութ յուն յա նի, խո րա-
պես վշտա ցած են Հ րանտ Գ րի գոր յա նի մահ վան 
կա պակ ցութ յամբ եւ ցա վակ ցում են հան գուց յա-
լի հա րա զատ նե րին ու մտե րիմ նե րի ն։ 

«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ» ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆ 
ՌՈԲԵՐՏ ԿՈՍՏԱՆԴՅԱՆ

Երկ րա յին կյան քին հրա ժեշտ է տվել 
մեր հայ րե նա կից, ՀՀ վաս տա կա վոր տնտե-
սա գետ, տնտե սա գի տութ յան թեկ նա ծու, 
Հա յաս տա նի գյու ղատն տե սա կան ա կա դե-
միա յի թղթա կից ան դամ, պրո ֆե սոր Գե րա-
սիմ Վո լոդ յա յի Դավթ յա նը։

Ծն վել է 1932 թ. Ղա փա նի շրջա նի Արծ-
վա նիկ գյու ղում։ Միջ նա կարգն ա վար տե-
լուց հե տո նյու թա կան սուղ պայ ման նե րի 
պատ ճա ռով մոտ եր կու տա րի աշ խա տել 
է ար տադ րութ յու նում։ 1952-57 թթ. սո վո րել 
է Հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան ինս տի-
տու տում եւ գե րա զան ցութ յան դիպ լո մով 
ա վար տել այ գեպտ ղա բան ջա րա բու ծա-
կան ֆա կուլ տե տը։ Ստա ցել է ան վա նա կան 
կրթա թո շակ, ակ տի վո րեն մաս նակ ցել ինս-
տի տու տի հա սա րա կա կան աշ խա տանք-
նե րին։ Ու սումն ա վար տե լուց հե տո մնա ցել 
է ինս տի տու տում եւ հա րա զատ բու հում 
զբաղ վել գի տա ման կա վար ժա կան ու հա-
սա րա կա կան գոր ծու նեութ յամբ։ 1957-58 
թթ.  ինս տի տու տի ու սա նող նե րից կազմ-
ված մե խա նի զա տո րա կան ջո կատ նե րի 
հետ մաս նակ ցել է Կուս տա նա յի մար զի 
խամ ու խո պան հո ղե րում բեր քա հա վա քի 
աշ խա տանք նե րին։

1959 թ.  ըն դուն վել է աս պի րան տու րա՝ 
«Գ յու ղատն տե սա կան է կո նո մի կա» մաս-
նա գի տութ յան գծով։ Կար ճա տեւ ընդ մի-
ջում նե րով մոտ 20 տա րի հա ջո ղութ յամբ 

ղե կա վա րել է բու հի կու սակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը՝ չկտրվե լով 
դա սա խո սա կան եւ գի տա հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րից։ 1964 թ. հա ջո ղութ յամբ 
պաշտ պա նե լով թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա-
խո սութ յուն՝ ստա ցել է տնտե սա գի տութ-
յան թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան, իսկ 
1967-ին դո ցեն տի կո չում։

1965-81 թթ. ղե կա վա րել է գյու ղատն-
տե սա կան ինս տի տու տի գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րութ յան կազ մա կերպ ման ու 
պլա նա վոր ման ամ բիո նը։

1983-2000 թթ.  ըն թաց քում Գ. Դավթ-
յա նը զբա ղեց րել է տնտե սա գի տա կան ֆա-
կուլ տե տի դե կա նի պաշ տո նը։

Գ. Դավթ յա նը մեծ ա վանդ ու նի նաեւ 
ու սում նա կան ձեռ նարկ նե րի, ա ռա վել 
հրա տապ թե մա նե րի մա սին դա սա խո-
սութ յուն նե րի եւ մե նագ րութ յուն նե րի 
հրա տա րակ ման գոր ծում։ Ն րա հա մա հե-
ղի նա կութ յամբ 1975 եւ 1982 թթ. լույս են 
տե սել «Գ յու ղատն տե սա կան ար տադ րութ-
յան կազ մա կեր պում» եւ «Տն տե սա մա թե-
մա տի կա կան մե թոդ նե րի կի րա ռութ յու նը 
գյու ղատն տե սութ յան մեջ» ու սում նա կան 
ձեռ նարկ նե րը, իսկ 88-89 թթ.՝ «Պ լա նա-
վոր ման հի մունք նե րը գյու ղատն տե սա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րում» եւ «Լ րիվ տնտե-
սա կան հաշ վար կը, ինք նա ծախ սա ծած-
կու մը եւ ինք նա ֆի նան սա վո րու մը գյու-
ղատն տե սա կան ձեռ նար կութ յուն նե րում» 
դա սա խո սութ յուն նե րը։

Հ րա տա րա կել է «Գ յու ղատն տե սա կան 
ար տադ րութ յան կազ մա կեր պում» դա սա-
գիր քը, 212 գի տա կան հոդ ված եւ գի տա-
մե թո դա կան աշ խա տանք ներ, հե ղի նակ 
է ե րեք մե նագ րութ յան եւ մեկ բրոշ յու րի, 
հա մա հե ղի նակ է հինգ ու սում նա կան ձեռ-
նար կի, գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն է ու-
նե ցել հա մալ սա րա նի, մաս նա վո րա պես 
տնտե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տի ու սուց-
ման ե ռաս տի ճան հա մա կար գի պե տա կան 
կրթա կան չա փո րո շիչ նե րի եւ 2002, 2004, 
2007 եւ 2009 թվա կան նե րի ու սում նա կան 
պլան նե րի մշակ ման գոր ծըն թաց նե րին։

1994 թ. ընտր վել է ՀՀ գյու ղատն տե սա-
կան գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա-

կից-ան դամ: 1999 թ. Հա յաս տա նի ԳԱԱ-ի 
գի տա կան խոր հուր դը նրան շնոր հել է 
պրո ֆե սո րի կո չում:

1998 թ. ՀՀ գյու ղատն տե սութ յան գի-
տա տեխ նի կա կան քա ղա քա կա նութ յան եւ 
մի քա նի գի տա կան խոր հուրդ նե րի ան դամ 
էր:

2000 թ. հու նի սի 24-ից նշա նակ վել 
է Հա յաս տա նի ԳԱ-ի ռեկ տո րի գլխա վոր 
խորհր դա կան՝ կա տա րե լով միա ժա մա նակ 
գյու ղատն տե սա կան ար տադ րութ յան կազ-
մա կերպ ման ամ բիո նի վա րի չի պար տա-
կա նութ յուն նե րը:

Բազ մամ յա բեղմ նա վոր աշ խա տան քի 
ու մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման գոր-
ծում ու նե ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար 
1980 թ. նրան շնորհ վել է Հայ կա կան ԽՍՀ 
վաս տա կա վոր տնտե սա գե տի պատ վա-
վոր կո չում: 2000 թ. գի տութ յան եւ կրթութ-
յան բնա գա վա ռում ներդ րած նշա նա կա լի 
ա վան դի հա մար ՀԳԱ-ի 70-ամ յա կի կա-
պակ ցութ յամբ Գ. Դավթ յա նը պար գե ւատր-
վել է Ա նա նիա Շի րա կա ցու մե դա լով:

Գ. Դավթ յա նը ու շա դիր էր կո լեկ տի-
վի յու րա քանչ  յուր ան դա մի նկատ մամբ: 
Ա ռանձ նա կի հո գա տա րութ յուն էր ցու ցա-
բե րում ե րի տա սարդ կադ րե րի ո րա կա կան 
ա ճի ու կազ մա կեր պչա կան ու նա կութ յուն-
նե րի զար գաց ման նկատ մամբ: Ն րա նախ-
կին սա ներ, հա մա տեղ աշ խա տան քի շատ 
ե րի տա սարդ գոր ծիչ ներ այ սօր դար ձել են 
ար տադ րութ յան հմուտ կազ մա կեր պիչ ներ, 
գոր ծա րար մար դիկ, դա սա խոս ներ, գի-
տա կան աշ խա տող ներ, պե տա կան ու քա-
ղա քա կան գոր ծիչ ներ:

Պ րո ֆե սոր Գ. Դավթ յանն ինչ պաշ-
տո նում էլ որ աշ խա տել է, դրսե ւո րել է 
սկզբուն քայ նութ յուն, ազն վութ յուն, մարդ-
կանց նկատ մամբ հո գա տա րութ յուն, 
բա րե խիղճ վե րա բեր մունք եւ պա տաս-
խա նատ վութ յան բարձր զգա ցում հանձ-
նա րար ված գոր ծի նկատ մամբ:

Ճա նաչ ված դա սա խո սի, գի տութ յան 
նվիր յա լի, բա րի խորհր դա տո ւի հի շա-
տակն ան մար կմնա նրա գոր ծըն կեր նե րի, 
բյու րա վոր ու սա նող նե րի եւ ընդ հան րա-
պես նրան ճա նա չող նե րի սրտե րում: 

Հրանտ Գրիգորյան
Սկիզբը՝ էջ 1
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