
Հինգ ա միս ա ռաջ լույս աշ խարհ ե կած 
հայտ նի կա պի տուլ յա ցիոն ակ տը, գո նե 
այս փու լում, վերջ դրեց Ար ցախ յան 44-օր-
յա պա տե րազ մին…

Ս ա կայն թնդա նոթ նե րի լռութ յու նը 
տա րա ծաշր ջա նին չբե րեց ո րո շա-
կիութ յուն, հու սա լի կա յու նութ յուն եւ 

կան խա տե սե լի ա պա գա: Ընդ հա կա ռա կը՝ Ար-
ցա խի հա մար թուրք-ա զե րի նե րի պայ քա րը 
փո խա րին վեց Ս յու նի քի հա մար պայ քա րով, 
որն այս փու լում ըն թա նում է ա նաղ մուկ, սո-
ղա ցող դրսե ւո րում նե րով… 

Ա յո, այս տեղ ա ռայժմ թնդա նոթ նե րը չեն 
ո րո տում, բայց աս տի ճա նա բար ու հե տե ւո ղա-

կա նո րեն լուծ վում են այն հար ցե րը (ի վնաս 
Հա յաս տա նի), ո րոնք սո վո րա բար լուծ վում են 
մար տա դաշ տում…

* * *
Մի քա նի օր ա ռաջ Ադր բե ջա նի նա խա գահ 

Իլ համ Ա լիե ւը հեր թա կան ան գամ Զան գե զու-
րին առնչ վող պա հանջ ներ ներ կա յաց րեց՝ մեր 
երկ րա մասն ան վա նե լով «Ադր բե ջա նի հի նա-
վուրց հող»:

Ն րա խոս քով՝ «…Ակ տիվ աշ խա տանք-
ներ են տար վում Զան գե զու րի մի ջանց քի հետ 
կապ ված: 

Այժմ Ադր բե ջա նի հի նա վուրց հո ղը՝ Զան գե-
զու րը, թյուր քա կան աշ խար հը միա վո րե լու դեր 
կկա տա րի: Քա նի որ տրանս պոր տա յին, հա-

ղոր դակ ցա կան, են թա կա ռուց ված քա յին նա-
խագ ծե րը, ո րոնք անց նում են Զան գե զու րով, 
կմիա վո րեն ամ բողջ թյուր քա կան աշ խար հը, 
ինչ պես նաեւ լրա ցու ցիչ հնա րա վո րութ յուն ներ 
կստեղ ծեն այլ երկր նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս-
տա նի հա մար:

…Ադր բե ջանն ար դեն տվել է այդ աշ խա-
տանք նե րի մեկ նար կը: Վս տահ եմ, որ գոր ծըն-
կեր երկր նե րը նույն պես կօգտ վեն այս հնա րա-
վո րութ յու նից: 

…Այժմ չկա « Լեռ նա յին Ղա րա բաղ» կոչ վող 
տա րած քա յին միա վո րը: Ադր բե ջա նը լու ծել է 
այս հար ցը, հա սել է պատ մա կան հաղ թա նա կի 
եւ սկսել է վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներն 

Շարունակությունը՝ էջ 3

Շարունակությունը՝ էջ 2

Մեր լինելիության բանաձեւը. երբ Սյունիքն 
այլեւս այն չէ, ինչ էր կապիտուլյացիայից առաջ

« Մ ենք նա խա տե սում ենք այս 
ծրա գի րը հան րայ նաց նել, 
ի րա զեկ ման լայն ար շավ ի րա-

կա նաց նել, որ ա ջա կից նե րի շրջա նակն ընդ-
լայն վի: Նախ նա կան տվյալ նե րով՝ մա յի սի 
սկզբին նա խա տե սում ենք կա տա րել ծրագ րի 
բա ցու մը, կլի նի ա ռա ջին տնե րի հիմ նար կե քի 
ա րա րո ղութ յու նը: Ի րա զեկ ման լայն ար շա վի 
շրջա նա կում քա րոզ չա կան ակ տիվ աշ խա-
տանք ենք կա տա րե լու, որ պես զի շա տե րը 
տեղ  յակ լի նեն ու 1000 դրա մից սկսած յու րա-
քանչ  յու րը ցան կութ յան դեպ քում ա ջակ ցի», – 
ա սաց Ար մեն Սա քա պե տո յա նը:

 Խո սե լով նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տանք նե րի մա սին՝ նա նշեց, որ տա րած-
քը շատ ա վե րակ վի ճա կում էր, մե ծա ծա վալ 

հո ղա յին, հար թեց ման աշ խա տանք ներ են 
ի րա կա նաց վել մոտ 3 հա տա րած քում: Նա-
խա պատ րաստ վել է ամ բողջ թա ղա մա սի շինհ-
րա պա րա կը: Ար դեն սկսվել է ա ռա ջին եր կու 
տնե րի կա ռու ցու մը: Ա ռա ջին փու լում նա խա-
տես վում է կա ռու ցել 30 տուն: Ընտր վե լու են 
բա ցա ռա պես այն ըն տա նիք նե րը, ո րոնք ե րի-
տա սարդ են, բազ մա զա վակ են: Տ նե րը կա-
ռուց վում են 5-6 հո գա նոց ըն տա նիք նե րի հա-
մար:

« Շեշ տը դրել ենք Ար ցա խից տե ղա հան-
ված, սո ցիա լա պես ա նա պա հով, բազ ման-
դամ ըն տա նիք նե րի վրա: Նա խա տե սում ենք 
սկզբում գո նե 200 բնակ չի տե ղա փո խում: 
Արդ յուն քում, դպրո ցում շարժ կլի նի, ա ռաջ 
կգա ման կա վարժ նե րով տե ղի դպրո ցը հա-

մալ րե լու հնարավորություն, տրանս պոր տի 
հար ցի կար գա վո րում: Այ սինքն՝ են թա կա ռուց-
վածք նե րը պետք է բա րե լավ վեն», – ա սաց նա՝ 
ընդգ ծե լով, որ ճա նա պարհ նե րի հետ կապ ված 
նույն պես խնդիր կա: Պայ ման ներն այն պի սին 
են, որ հո ղա յին աշ խա տանք նե րի հա մար նա-
խա տես ված տեխ նի կան շատ մեծ բար դութ-
յուն նե րով են տե ղա փո խել: 

Ար մեն Սա քա պե տո յա նի խոս քով՝ Նռ նա-
ձո րը՝ հա րա վար ևել  յան ուղ ղութ յան ա ռա ջին 
սահ մա նա կից գյու ղը, փոր ձում են վե րաբ նա-
կեց նել, այն տեղ աշ խու ժութ յուն մտցնել:

Նռ նա ձո րում ա զատ հող չի մնա ցել: Կա ռա-
վա րութ յան ո րոշ մամբ Դա տա պար տյալների 
հիմ նադ րա մին տա րի ներ ա ռաջ հատ կաց վել է 
ժա մա նա կա վոր օգ տա գործ ման ի րա վուն քով 
մոտ 140 հա հո ղա տա րածք, որը, ըստ էութ-
յան, այ սօր չի մշակ վում: Խն դիր է դրված հո ղի 
օգ տա գործ ման ի րա վունք ստա նալ: Նա նշեց, 
որ նա խա տե սում են այդ հո ղե րը տրա մադ րել 

Վերականգնվում է 
Սյունիքի մարզով 
անցնող Հ46-
Խոտ կմ0+000 
-կմ1+963 (մոտ 2 
կմ) ճանապարհա-
հատվածը 

Շ ի նաշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում 
է « Ճա ռա գայթ» ՓԲԸ և «ՀԱԷԿ-ի շի-
նա րա րութ յուն» ՓԲԸ հա մա տեղ ձեռ-

նար կութ յու նը։ Հո ղա յին աշ խա տանք ներն 
այս ճա նա պար հա հատ վա ծում մո տե նում են 
ա վար տին‚ կա պա լա ռուն սկսում է վա քե րի 
կա ռուց ման‚ են թա հիմ քի տե ղադր ման նա խա-
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը։

Շի նա րա րութ յա նը զու գա հեռ՝ կա պա լա-
ռուն օր վա ըն թաց քում նո րոգ վող ճա նա պար-
հին պար բե րա բար կա տա րում է ջրցա նում՝ 
շի նաշ խա տանք նե րի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող 
փո շու քա նա կութ յու նը նվա զա գույ նի հասց նե-
լու հա մար։

Հ46- Խոտ կմ0+000 -կմ1+963 ճա նա պար-
հա հատ վա ծը վե րա կանգն վում է Հա մաշ խար-
հա յին բան կի և ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մա ֆի-
նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող Կեն սա կան 
նշա նա կութ յան ճա նա պար հա յին ցան ցի բա-
րե լավ ման երկ րորդ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր-
ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում։

Այս ճա նա պար հի վե րա կանգ նու մը 
կնպաս տի նաև զբո սաշր ջութ յան զար գաց-
մա նը։ Խոտ գյու ղի հա րա կից տա րած քում են 
գտնվում պատ մա կան ե կե ղե ցի ներ, քա րան-
ձավ ներ‚ մ.թ.ա. 2-1 հա զա րամ յակ նե րի դամ-
բա րա նա դաշ տեր:

 

Նռնաձորում կառուցվում է նոր թաղամաս 
Արցախից տեղահանվածների համար

Ուսումնասիրել եմ Քեմալի գործունեությունն ու կենսագրությունը և մի բան կարող եմ հաստատ ասել. նրա խոշորության գաղտնիքը մաքրագույն նացիոնալիստ լինելն է: 
Թուրքական նացիոնալիզմը չի տապալվել. հետևողականորեն սուլթանի և թուրք պետական գործիչների իրենց տեսակետից «իմաստուն ու խելոք» քաղաքականությամբ նույնն 
են արել. հայ պետականության բացառումը ... 
Ադրբեջանցի լիդեր մտավորականները հենց առաջին օրերից, որպես հավատարիմ ժառանգորդներ, հեշտությամբ սկսեցին առաջնորդվել Քեմալ Աթաթուրքի 
արձանագրություններով՝ երկրի անբաժանելիության, այլ էլեմենտը բացառելու և այլնի մասին: Գիտեին. պատմության մեջ փորձված բան է՝ ոչ ոք էլ տեր չի կանգնելու զոհերին: 
Նույն «սքանչելի», «փայլուն», «հաջողված» այդ սցենարը ձեռքներին այն ժամանակվանից եկել ու այդպես էլ գնում են...
 ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ

ՈՒՐԻՇ ՀՆԱՐ ՉԿԱ

Պատը շարվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Պարտքը մարվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Նախնյաց սուրբ հավատի
Մասունքների դիմաց
Ծունկը ծալվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Եթե սիրտդ սիրտ է, 
Սիրո ճամփի վրա
Խելագարվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա:
Հոգսը կրվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Բախտը կռվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Խավարն ինչքան էլ խուլ՝
Վերջը պիտի ցրվի,
Լույսը փռվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Ինչքան խառն ու խրթին, 
Ինչքան էլ բարդ ու բիրտ, 
Կյանքն ապրվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա:
Ձիրքը տրվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Միտքը սրվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Երբ բառերը հոգուդ
Ակնամոմն են քանդում, 
Երգը գրվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա: 
Իսկ երբ երգի գլխին
Կայծակներ են պայթում, 
Երգը կռվի պիտի, 
Ուրիշ հնար չկա:

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Գարեգին Նժդեհի 
հուշարձանը Կապանում
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15 ապրիլի 2021թ.

№ 7 (549)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

 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



2021 թվա կա նին ե րի տա սար դա-
կան մայ րա քա ղաք հռչակ ված 
Կա պա նում ապ րիլ ամ սից սկսած 
մի շարք մի ջո ցա ռում ներ են անց-
կաց վե լու: Այս մա սին ա սաց ՀՀ 
կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րա րի տե ղա-
կալ Ար թուր Մար տի րոս յա նը:

«Ա կն կա լում ենք, որ բա-
նա լու փո խանց ման 
հան դի սա վոր ա րա րո-

ղութ յունն ի րա կա նաց վե լու է ապ րիլ 
ամ սին: Տա րին հա գե ցած է լի նե լու 
տար բեր ե րի տա սար դա կան մի ջո ցա-
ռում նե րով, ո րոնց զգա լի մասն ի րա-
կա նաց վե լու են Կա պա նում: Լի նե լու 

է կա մա վո րութ յան հետ կապ ված մի-
ջո ցա ռում, անց է կաց վե լու ե րի տա-
սար դա կան ֆո րում, ի րա կա նաց վե լու 
է ե րի տա սարդ աշ խա տող նե րի վե րա-
պատ րաս տում», – նշեց Մար տի րոս-
յա նը:

Խո սե լով 2020 թվա կա նի տա րե-
վեր ջին տե ղի ու նե ցած ԱՊՀ ե րի տա-
սար դա կան խորհր դի նիս տի մա սին, 
ո րի ժա մա նակ ո րոշ վել էր, որ 2021 
թվա կա նին Հա յաս տանն է ստանձ-
նում այդ խորհր դի նա խա գա հութ յու-
նը, ԿԳՄՍ փոխ նա խա րա րը շեշ տեց, 
որ այն անց կաց վե լու է Կա պա նում:

«ԱՊՀ ե րի տա սար դա կան խորհր-
դի նիստն այս տա րի անց կաց վե լու է 
աշ նա նը: Այն հա մընկ նե լու է մեկ այլ 
կար ևոր մի ջո ցառ ման՝ «100 գա ղա-
փար ԱՊՀ-ի հա մար» եզ րա փա կիչ 
փու լի հետ: Մեր ԱՊՀ գոր ծըն կեր նե-
րին հրա վի րում ենք Կա պան, այդ 
մի ջո ցա ռու մը նույն պես այն տեղ անց-
կաց նե լու հա մար», – նշեց Մար տի-
րոս յա նը:

Կա պա նը հռչակ վել էր ե րի տա-
սար դա կան մայ րա քա ղաք 2020 թվա-
կա նին, սա կայն, հա մա վա րա կով 
պայ մա նա վոր ված, մի ջո ցա ռում նե րը 
չանց կաց վե ցին:

ARMENPRESS.AM

Հերոսների 
հետմահու 
պարգեւատրություն

Ա պ րի լի 9-ին Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի փոքր դահ լի ճում 
տե ղի ու նե ցավ Ար ցախ յան 44-օր յա պա տե րազ մում ան մա հա-
ցած հե րոս նե րի հետ մա հու պար գե ւատր ման ա րա րո ղութ յուն։

Նախ՝ ներ կա նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին նա հա տակ նե րի 
հի շա տա կը։ 

Ե լույթ ու նե ցավ 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, փոխգն դա պետ Վա հե Սեր գե յի Ա ղա լար յա նը, ով իր խո նար-
հու մը բե րեց  զոհ ված հե րոս նե րի ծնող նե րին, կա նանց, զա վակ նե րին 
ու հա րա զատ նե րին եւ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց նրանց։

 Վ. Ա ղա լար յա նը շեշ տեց, որ հայ րե նա սի րութ յան վառ կեր պար-
նե րի, լույս-հի շա տակ դար ձած մեր հե րոս նե րից յու րա քանչ  յու րի 
սխրանքն ան մար է ու ան մահ։

Հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան գոր ծում ներդ րած ա վան դի, մար-
տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ցու ցա բե րած խի զա խութ յան 
եւ անմ նա ցորդ նվի րու մի հա մար ՀՀ եւ ԱՀ նա խա գահ նե րի հրա մա նագ-
րե րով  հետ մա հու պար գե ւատր ված զին ծա ռա յող նե րի ու կա մա վո րա-
կան նե րի մե դալ նե րը փոխգն դա պետ Վա հե Ա ղա լար յա նը հանձ նեց 
նրանց հա րա զատ նե րին։

« Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով հետ մա հու պար գե ւատր վե-
ցին.

Է դո ւարդ Վար դա նի Շահ նա զար յա նը, Գառ նիկ Էդ գա րի Խլ ղաթ յա-
նը, Կա րեն Գե դեո նի Գ րի գոր յա նը, Ա րեն Հո վի կի Ար զու ման յա նը, Հով-
հան նես Սմ բա տի Հով հան նիս յա նը, Ա րեգ Ա շո տի Հա կոբ յա նը, Գա րիկ 
Լե ւո նի Մար գար յա նը, Ար տեմ Վ լա դի մի րի Ան տոն յա նը, Հա րութ յուն 
Սամ վե լի Վար դան յա նը, Ար տեմ Հեն րի կի Պո ղոս յա նը, Գա րիկ Սեր յո ժա-
յի Ներ սիս յա նը, Հայկ Գա գի կի Գ րի գոր յա նը, Մա նուկ Ար թու րի Պո ղոս-
յա նը, Ար ման Մա յի սի կի Օ հան յա նը, Էդ վարդ Գառ նի կի Դա նիել  յա նը, 
Ար շակ Հ րա չի կի Փա րա մազ  յա նը, Բո րիս Վա րու ժա նի Ա վա նես յա նը, 
Դա վիթ Եր վան դի Ղու կաս յա նը, Մ հեր Զար մո յի Ա ղա բեկ յա նը, Ար սեն 
Լե ւի Մա նաս յա նը, Ա րա մա յիս Գա գի կի Ծատր յա նը, Խա չա տուր Գուր-
գե նի Խա չատր յա նը:

Դա վիթ Յու րի կի Հա րութ յուն յա նը հետ մա հու պար գե ւատր վեց 
« Հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  աս տի ճա-
նի մե դա լով։

Ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում դահ լի ճը լուռ էր ու տխուր... Լ ռութ յան 
միակ խա թա րո ղը եր բեմն այս կամ այն կող մից լսվող հե կե կոցն է ր։

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

վե րաբ նա կեց ված ըն տա նիք նե րին:
« Մեղ րիի զար գաց ման հիմ նադ-

րամ»-ի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի 
նա խա գահ Ար մեն Սա քա պե տո յանն 
ա վե լաց րեց նաև, որ ոչ միայն քա-
ղա քա ցի նե րի վե րաբ նա կեց ման, այլև 
վեր ջին նե րիս աշ խա տան քով ա պա-
հո վե լու խնդիր ներն են լու ծում: Հիմ-
նադ րա մը բա նակ ցել է նռան հում քով 

գի նու ար տադ րութ յամբ զբաղ վող 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ, վեր ջին ներս 
ու նեն հե տաքրք րութ յուն և պատ-
րաս տա կամ են մաս նակ ցել տե ղում 
կոո պե րա ցիա յի ստեղծ մանն ու զար-
գաց մա նը:

« Գա ղա փարն այն է, որ ֆի նան-
սա կան ներդ րում ներն ա նեն գոր ծա-
րար նե րը, բնա կիչ նե րը ոչ թե լի նեն 
վար ձու աշ խա տող ներ, այլ հան-

դի սա նան կոո պե րա տի վի աշ խա-
տող ներ: Այդ ե ղա նա կով կա րող ենք 
ի րա կա նաց նել վեր ջին նե րիս սո ցիա-
լա կան ա պա հո վութ յու նը, միա ժա մա-
նակ գա ղա փար կա էքստ րե մալ տու-
րիզ մի զար գաց ման հետ կապ ված: 
Աշ խա տանք նե րը շա րու նա կա կան են 
լի նե լու», – եզ րա փա կեց Ար մեն Սա-
քա պե տո յա նը:

 

Նռնաձորում կառուցվում է նոր թաղամաս 
Արցախից տեղահանվածների համար

Երիտասարդական մայրաքաղաք 
Կապանի բանալու հանձնումը 
կիրականացվի ապրիլին

Սկիզբը՝ էջ 1

Վազգեն Սարգսյան. «Մեղրին 
իր քար ու քռայով այս երկիրը 
դարձնում է աշխարհի 
հզորներին իր դուռը բերող»

...Ա շ խար հագ րա կան տա րածք չէ Մեղ րին, հայ րե նի քի մի 
բուռ չէ։ Եվ երբ դու Մեղ րին տա լիս ես օ տա րին, քո 
տան դու ռը փա կում ես քեզ վրա։ Չ գի տեմ՝ ներ սից, չգի-

տեմ՝ դրսից, ու բա նա լին կա խում ես կրծքիդ...
Ա սել, ա սում եմ՝ Մեղ րին ա վե լի կար ևոր է, քան ցան կա ցած այլ 

բան։ Մեղ րին իր քար ու քռա յով այս եր կի րը դարձ նում է աշ խար հի 
հզոր նե րին իր դու ռը բե րող։ Եվ այ սօր տալ Մեղ րին, թե կուզ դի մա ցը 
ծո վի ճա նա պարհ ստա նալ, սուտ է։ Մեծ, հա մաշ խար հա յին սուտ։ Նախ՝ 
չեն տա, հա զար ու մի ձև կա չտա լու։ Ղա րա բա ղը՝ ա պա ցույց, որ հո ղը 
գրի չով չեն վերց նում... Ես զգու շաց նում եմ՝ Մեղ րին մի օր պայ թե լու է 
հենց Եր ևա նի կենտ րո նու մ։

Կարեն Դեմիրճյան. «Միայն իմ 
դիակի վրայով կանցնի Մեղրիով 
ճանապարհը»

70 -80-ա կան թվա կան նե-
րին սկսվեց լայն թա-
փով կա ռուց վել Բա-

քու- Նա խիջ ևան ավ տո մո բի լա յին 
ճա նա պար հը, ո րը բնա կա նա բար 
պետք է անց ներ Մեղ րու շրջա նի տա-
րած քով՝ Ա րաքս գե տի ա փով: Թ վում 
էր, թե ուր որ է հա գուրդ կտրվեր 
թուր քե րի ե րա զան քին և հող կնա-
խա պատ րաստ վեր Մեծ Թու րա նի 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար: 
Մեղ րու սահ մա նագ ծի մոտ ծրագ րի 
հե ղի նակ նե րի առջև դրվեց ար գե լա-
փա կոց: Ն րանք հան դի պե ցին ՀԿԿ 
Կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար, մեծ 
հայ րե նա սեր, ի մաս տուն քա ղա քա-
կան գոր ծիչ Կա րեն Դե միրճ յա նի ան-
զի ջում կամ քին:

Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
նկատ մամբ կի րառ վող բո լոր տե սա-
կի ար տա քին ճնշում նե րն ա պարդ-
յուն ան ցան: Եվ դա այն դեպ քում, երբ 
Հեյ դար Ա լի ևը Խորհր դա յին Միութ յու-
նում կար ևոր հե ղի նա կութ յուն էր, 
ԽՄԿԿ Կենտ կո մի Քաղբ յու րո յի ան-
դամ: Հա վա նա բար շա տե րը հի շում 
են այդ տա րի նե րին նեղ մի ջա վայ րում 
ար տա հայ տած, հե տո այդ շրջա նակ-
նե րից հա սա րա կա կան հնչե ղութ յուն 
ստա ցած քա ղա քա կան մեծ գործ չի 

խոս քե րը «...միայն իմ դիա կի վրա յով 
կանց նի այդ ճա նա պար հը»:

Կա րեն Դե միրճ յա նը Ֆա դեյ 
Սարգս յա նի հետ միա սին ԽՍՀՄ Նա-
խա րար նե րի Խորհր դի նիս տում ոչ 
մեկ ան գամ են հան դես ե կել այդ շի-
նա րա րութ յան դեմ՝ հիմ նա վո րե լով 
դրա անն պա տա կա հար մա րութ յու նը:

Թ վում էր՝ հար ցը փակ ված է: Սա-
կայն Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը 
դի մել էր ռազ մա կան գե րա տես չութ-
յուն նե րին և ճա նա պար հը ճա նաչ վել 
էր ռազ մաստ րա տե գիա կան կար ևոր 
նշա նա կութ յան: Գոր ծին մի ջամ տել 
էր մար շալ Սո կո լո վը: Պայ քա րել ռազ-
մաարդ յու նա բե րա կան հա մա կար-
գի հետ դժվար էր, հա մար յա ա նի-
մաստ…

Ճա նա պար հը չկա ռուց վեց: Այդ 
գոր ծում Կա րեն Դե միրճ յա նին օգ-
նե ցին շա տե րը, հատ կա պես Ֆա դեյ 
Սարգս յա նը և Վ լա դի միր Մով սիս յա-
նը, սա կայն վեր ջին հաշ վով հար ցի 
լու ծու մը կախ ված էր միայն Դե միրճ-
յա նի հա մա ձայ նութ յու նից:

Որ պես զի պար կե րաց նեք վտան-
գի աս տի ճա նը, ո րին են թար կեց ի րեն 
Դե միրճ յա նը, ներ կա յաց նում ենք մի 
երկ խո սութ յուն, ո րը տե ղի է ու նե ցել 
մի բարձ րաս տի ճան ան ձի և Ռի մա 

Դե միրճ յա նի միջև.
– Ռի մա Ա ղա սիև նա, խոր հուրդ 

տվեք Կա րեն Սե րո բի չին, որ պես զի 
նա հա մա ձայն վի ճա նա պար հի շի նա-
րա րութ յա նը, չէ՞ որ նրան չեն նե րի:

– Իսկ ժո ղո վուր դը կնե րի՞, ե թե 
նա սկսի բա ժա նել Հա յաս տա նի 
ստրա տե գիա կան կար ևոր նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող տա րածք նե րը:

– Վերջ տվեք, Ռի մա Ա ղա սիև նա, 
թող հա մա ձայն վի, չի փոշ մա նի: Իր 
հա մար լավ կլի նի:

– Գի տե՞ք, ես եր բեք չեմ խառն-
վում Կա րեն Սե րո բի չի գոր ծե րին: Նա 
այն մար դը չէ, և  ինքս էլ չեմ կա րող 
ինձ թույլ տալ նման բա ներ: Սա կայն 
այս ան գամ խոս տա նում եմ ան պայ-
ման մի ջամ տել և  ա սել նրան, որ պես-
զի ոչ մի դեպ քում չհա մա ձայն վի:

- Ձեր գործն է, բայց ի մա ցեք, դուք 
կրա կի հետ եք խա ղում: Այս բո լո րը 
ես ա սա ցի ձեր բա րին կա մե նա լով…

ԱՆՆԱ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
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ա վեր ված տա րածք նե րում», – ա սել է Ա լիե ւը 
Թր քա լե զու պե տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ-
ցութ յան խորհր դի ոչ պաշ տո նա կան գա գաթ-
նա ժո ղո վում:

Ա վե լի վաղ նույն պես Իլ համ Ա լիեւն անդ-
րա դար ձել է Ս յու նիք- Զան գե զու րին, ին չը ներ-
կա յաց րել էինք օ րեր ա ռաջ եւ տա րա կու սանք 
հայտ նել, որ Հա յաս տա նից ո րե ւէ մե կը չի հա-
կա դար ձում Ադր բե ջա նի նա խա գա հին:

Ա հա Ա լիե ւի խոս քը 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՝ « 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»:

* * *
Ինչ պես տես նում ենք, Ադր բե ջա նի նա-

խա գա հը Ս յու նի քի մա սին խո սում է այն պես, 
ինչ պես կխո սեր, ա սենք, Աղ դա մի, Ֆի զու լիի, 
Ապ շե րո նի մա սին…

Ցա վոք, ան պա տաս խան այդ խոս քե րը 
բար բա ջանք չեն սոսկ, այլ…

Եվ որ պես զի գի տակ ցենք դրանց ի րա կան 
նշա նա կութ յունն ու վտան գա վո րութ յու նը, 
փոր ձենք հա մա ռոտ պա տաս խան տալ հար-
ցին՝ իսկ ի՞նչ կա տար վեց Ս յու նի քում 2020 թ. 
նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յու նից 
հե տո:

Նախ՝ ինչ-որ հու շագ րի հա մա ձայն, որ 
գաղտ նա զերծ վեց հե տա գա յում, 2020 թ. դեկ-
տեմ բե րի 18-ին հայ կա կան մար տա կան դիր-
քե րը (վե րին հրա մա նով) հետ քաշ վե ցին եւ 
տե ղա կայ վե ցին նախ կին ԽՍՀՄ սահ մա նի 
եր կա րութ յամբ՝ մեզ հա մար ակն հայ տո րեն ոչ 
նպաս տա վոր տե ղե րում:

Դիր քա յին այդ փո փո խութ յուն նե րը տա-
րա կույս նե րի տե ղիք չէին տա, ե թե 2020 թ. 
նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան 
1-ին կե տում ամ րագր ված չլի ներ՝ «Ադր բե-
ջա նի Հան րա պե տութ յու նը եւ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը կանգ են առ նում ի րենց 
զբա ղեց րած դիր քե րում»:

Երկ րորդ՝ Ս յու նիք-Ադր բե ջան ա րե ւել  յան 
սահ մա նի մի շարք հատ ված նե րում կորց րե-
ցինք այն սահ մա նը, որ ու նեինք Խորհր դա յին 
Միութ յան ժա մա նակ նե րում:

Բազ մա թիվ մար դիկ նույ նիսկ ի րենց սե-
փա կան հո ղա տա րածք նե րից զրկվե ցին, որ 
ժա մա նա կին ձեռք էին բե րել գոր ծող օ րեն քի 
հա մա ձայն եւ ո րոնց հա մար ե րեք տաս նամ-
յակ շա րու նակ հո ղի հարկ վճա րել:

Եր րորդ՝ փաս տո րեն (գործ նա կա նում) 
այ լեւս մեր լիար ժեք հսկո ղութ յան տակ չէ 
Գո րիս- Կա պան մայ րու ղին, ո րը ներ կա յումս 
կյան քի յու րօ րի նակ ճա նա պարհ է Ս յու նի քի 
հա մար:

Գո րի սից Կա պան (կամ հա կա ռա կը) գնա-
լու հա մար անց նում ենք ադր բե ջա նա կան ութ 
մար տա կան դիր քի հա յաց քի ներ քո: Դ րանց 
հե ռա վո րութ յու նը մայ րու ղուց՝ ո րոշ դեպ քե-
րում 10-100 մ  է: Իսկ թե քա նի դիր քեր չեն 
ե րե ւում ար տա քուստ, բայց գտնվում են մայ-
րու ղու մեր ձա կայ քում, չգի տենք:

Ընդ ո րում՝ այդ դիր քերն այն պի սի իշ խող 

տե ղե րում են, որ ցան կա ցած պա հի կա րող են 
ար գե լա փա կել մայ րու ղին:

Չոր րորդ՝ Գո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու-
ղում պար բե րա բար կա րե լի է ա կա նա տես 
լի նել ադր բե ջա նա կան զին վոր նե րի տե ղա-
շար ժի՝ ՌԴ սահ մա նա պահ նե րի մե քե նա յի 
ա ռաջ նոր դութ յամբ:

Փաս տո րեն մեր ճա նա պար հով են ադր բե-
ջան ցի զին վոր նե րը հեր թա պա հութ յան գնում 
ի րենց մար տա կան դիր քեր:

Ու շագ րավ այլ ի րո ղութ յուն՝ եւս:
Վեր ջերս Չայ զա միի տա րած քով անց նե-

լիս ա կա նա տես ե ղանք մի ի րո ղութ յան, որ 
ա կա մա հի շե ցինք Ս տե փան Զոր յա նի հայտ նի 
պատմ ված քը՝ «Ջր հո րի մոտ»: Հինգ-վեց ադր-
բե ջան ցի զին վոր՝ ջրի տա րա նե րով, մեր զին-
վոր նե րից մի քա նի մետր հե ռա վո րութ յամբ 
ձգվող ճա նա պար հով, գնում էին մեր աղբ յու-
րից ջուր բե րե լու…

Լա՞վ է, թե՞ վատ՝ այլ հարց է:

Հին գե րորդ՝ շրջա նա ռութ յան մեջ է դրվել 
(նաեւ հա յոց խո նարհ ջան քե րով) տե սա կե-
տը, թե իբր Գո րիս- Դա վիթ բեկ մայ րու ղին (21 
կմ  եր կա րութ յամբ) ամ բող ջա պես անց նում է 
Ադր բե ջա նի տա րած քով: Ի րա կա նում, մինչ-
դեռ, մայ րու ղին միայն ո րոշ տե ղե րում է հա-
տում Ադր բե ջա նի տա րած քը եւ կրկին մտնում 
Հա յաս տա նի տա րածք: Իսկ մենք ա լա րում 
ենք այդ ճա նա պար հա հատ ված նե րում տար-
բե րան շան ներ տե ղա կա յել՝ տպա վո րութ յուն 
ստեղ ծե լով, որ մայ րու ղու 21 կմ -ոց հատ վածն 
ամ բող ջա պես անց նում է Ադր բե ջա նով՝ դրա-
նից բխող հե տե ւանք նե րով:

Վե ցե րորդ՝ Ս յու նի քում հստակ տե ղե-
կութ յուն ներ չկան, թե ինչ վի ճա կում է երկ-
րա մա սի հյու սի սա յին եւ հյու սի սա րեւմտ յան 
սահ մա նա գի ծը՝ Սեւ լճից, Մեծ Իշ խա նա սա-
րից մին չեւ Ծ ղուկ լեռ, մին չեւ Փոքր Ալ լիճ, այ-
նու հե տեւ մին չեւ Ո րո տան գե տի ա կունք ներ:

Ճիշտ է, հի մա այն տեղ ձյուն է, բայց ամ-
ռա նը Գո րի սի եւ Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան-
նե րի խո շոր ու մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն-
նե րի մեծ մա սը կտե ղա փոխ վի ա մա ռա յին 
այդ ա րոտ ներ: Եվ տվյալ տա րածք նե րում 
սահ մա նա զա տումն էա կան նշա նա կութ յուն է 
ու նե նա լու: Ան գամ խորհր դա յին տա րի նե րին 
այդ վայ րե րում՝ ա րոտ նե րի հա մար, հայ-ադր-
բե ջա նա կան ընդ հա րում ներ էին տե ղի ու նե-
նում:

Իսկ մի գու ցե սահ մա նա զա տումն այն տեղ 
նույն պե՞ս ա վարտ ված է:

Յո թե րորդ՝ բո լո րը՝ Մոսկ վա յից մին չեւ 
Ան կա րա, Բաք վից մին չեւ Ե րե ւան խո սում 
են հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի ա պաշր-
ջա փակ ման մա սին, բայց ո րե ւէ մե կը չի հա-
մար ձակ վում Իլ հա մին հարց նել՝ յոլ դաշ, բա 
ին չո՞ւ ես ար գե լա փա կել Կա պա նից (Ս յու նիք 
գյու ղով) Ա գա րակ, Եղ վարդ եւ Ու ժա նիս տա-
նող մայ րու ղին, որ անց նում է Սեիդ լար գյու-
ղով (խոս քը Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի մի 
ամ բողջ են թաշր ջա նի շրջա փակ ված լի նե լու 
մա սին է):

Ու թե րորդ՝ ի րա վա սու ատ յան նե րը 
հրա ժար վում են շատ թե քիչ ամ բող ջա կան 
տե ղե կութ յուն ներ կա յաց նել, թե Ս յու նի քի 
ա րե ւել  յան սահ մա նի եր կա րութ յամբ պաշտ-
պա նա կան ինչ հա մա կարգ է գոր ծում հի մա՝ 
մո ռա նա լով, որ դա մար զի բնակ չութ յան հա-
մար մե ծա գույն հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց-
նող հարց է՝ մո ռա նա լով նաեւ, որ հա վաս տի 
տե ղե կատ վութ յան բա ցա կա յութ յու նը ա նո րո-
շութ յան սկիզբն է…

Ին նե րորդ՝ շա րու նակ վում է Ս յու նի քի 
ա րե ւել  յան սահ ման նե րի GPS-ա յին ո րո շու մը: 
Միայն վեր ջին շա բաթ վա ըն թաց քում մոտ 15 
հա հո ղա տա րածք է Խոզ նա վա րից ան ցել Լա-
չի նի շրջա նին (խորհր դա յին տա րի նե րին այդ 

հան դա մա սը եր բեք դուրս չի ե ղել Խոզ նա վա-
րի տա րած քից):

Ն ման կեղծ սահ մա նո րոշ ման հե տե ւան-
քով Վա ղա տուր գյու ղը նույն պես դար ձել է 
սահ մա նա մերձ, որ եր բեք այդ պի սին չի ե ղել…

Տաս նե րորդ՝ Ս յու նի քը տնտե սա կան ահ-
ռե լի կո րուստ է կրել հատ կա պես գյու ղատն-
տե սութ յան ո լոր տում, ո րի ընդ հա նուր ծա-
վալ նե րը դե ռեւս հաշ վարկ ված չեն:

Ա ռե րե ւույթ մի բան է ակն հայտ՝ սահ մա-
նա յին գրե թե բո լոր գյու ղե րում խնդիր ներ են 
ա ռա ջա ցել ե՛ւ ա նաս նա պա հութ յան, ե՛ւ դաշ-
տա վա րութ յան, ե՛ւ ջրօգ տա գործ ման ո լորտ-
նե րում:

Տասն մե կե րորդ՝ Շուռ նու խում եւ Ո րո-
տա նում բազ մա թիվ բնա կե լի տներ են ան ցել 
Ադր բե ջա նի տի րա պե տութ յան ներ քո:

* * *
Օգտ վե լով Հա յոց պե տութ յանն ու պե տա-

կա նութ յա նը հա մա կած ա նօ րի նակ ճգնա-
ժա մից, մեր ինք նիշ խա նութ յան՝ նվա զա գույն 
նի շին հա սած վի ճա կից՝ Ադր բե ջանն օ րա-
կար գա յին հարց է դարձ րել Մեղ րիի մի ջանց քի 
ստեղ ծու մը…

Ընդ ո րում՝ դա ե ղել է Քե մա լի ե րա զան-
քը 1920-ա կան նե րին. մեր ար ժա նա պա տիվ 
նախ նի նե րը մեր ժել են այդ ցնո րամ տութ յու-
նը:

Դա ե ղել է կո մու նիս տա կան Ադր բե ջա նի 
ե րա զան քը. Կա րեն Դե միրճ յան փա ռա հեղ 

ա ռաջ նոր դը թքել է նրանց ճա կա տին:
Ան գամ Գ րի գոր Հա րութ յուն յան ա ռաջ-

նորդն է ստա լին յան օ րե րում հա մար ձակ վել 
դեմ գնալ Մեղ րիի մի ջանց քի բաց մա նը:

Հի մա թուրք-ա զե րի նե րը, կար ծեք, ի կա-
տար են ա ծում ի րենց դա րա վոր ե րա զան քը, 
ին չի վկա յութ յունն Ադր բե ջա նի նա խա գա-
հի պեր մա նենտ հայ տա րա րութ յուն ներն են, 
որ ներ կա յաց րինք սույն հրա պա րակ ման 
սկզբում:

Տես նենք, թե ինչ ըն թացք կու նե նա Մեղ-
րիի մի ջանց քի ստեղծ ման հա մար բարձ րաց-
ված հա մաշ խար հա յին մրրկա հող մը…

Մ յուս կող մից՝ տե ղե կատ վա կան դաշ տում 
ա նընդ հատ լու րեր են շրջա նառ վում Ս յու նի քի 
շուրջ թշնա մա կան երկր նե րի զի նու ժի կու տա-
կում նե րի մա սին:

* * *
Հա յաս տա նի գոր ծող իշ խա նութ յու նը, օր-

վա վար չա պե տի գլխա վո րութ յամբ, ոչ միայն 
ո չինչ չա րեց Ս յու նի քի սո ղա ցող ա նեք սիան 
կա սեց նե լու հա մար, այ լեւ իր լռութ յամբ, ինչ-
ինչ թա քուն պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րով 
(բա ցա հայտ ված հու շա գի րը՝ ա հա վա սիկ) 
նպաս տել եւ նպաս տում է դրան…

Ոչ իշ խա նա կան դաշ տում նույն պես 
չգտնվեց քա ղա քա կան մի ուժ կամ գոր ծիչ, որ 
կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն նե րով կկա րո ղա նար 
շատ թե քիչ հա կազ դել Ս յու նի քի դեմ թե ւա ծող 
կա մա յա կա նութ յուն նե րին:

Ընդ ո րում՝ գրե թե բո լորն ա մեն օր (ի րար 
հերթ չտա լով) խո սում են Ս յու նի քի մա սին, 
բայց ոչ մի արդ յունք, ոչ մի դրա կան տե ղա-
շարժ… Խո սե լու ա ռու մով իս կա կան մրցույթ 
է. կա րե ւոր է, թե ով ա ռա ջի նը ֆեյս բուք յան 
գրառ մամբ, օ րի նակ, կազ դա րա րի Շուռ նու խի 
կո վե րը գո ղա նա լու մա սին: Իսկ ե թե մի քա-
նի օր կո վե րի գո ղութ յուն չի լի նում, ա պա մեկ 
այլ գրառ մամբ անց յալ տար վա դեկ տեմ բե րին 
Թու րու սի խու թի շուրջ (Ա րա վուս) տե ղի ու նե-
ցա ծը հրամց վում է իբ րեւ 2021 թ. մարտ յան 
ի րա դար ձութ յուն…

Ազ գա յին ժո ղո վում էլ չկա մի ուժ կամ 
խմբակ ցութ յուն, որ սե փա կան ամ բի ցիա նե րը 
ժա մա նա կա վո րա պես կողք դնի եւ Ս յու նի քի 
խնդիր նե րով զբաղ վի…

Ա ռայժմ միայն Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տութ յան դիր քո րո շումն ենք լսում, ըստ 
ո րի՝ Ս յու նի քի ստա տուս-քվո յի խախ տու մը 
կնշա նա կեր կար միր գծի ոտ նա հա րում՝ դրա-
նից բխող հե տե ւանք նե րով, ին չը ող ջու նում 
ենք:

Ռու սաս տա նի պաշտ պա նա կան գե րա-
տես չութ յան ղե կա վար ներն են ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ քննար կում ներ ա նում մեր պաշտ-
պա նութ յան նա խա րա րի հետ: Դ րա տե սա նե-
լի արդ յունքն էլ այն է, որ սյու նիք յան մայ րու-

ղի նե րում պար բե րա բար հան դի պում ենք ՌԴ 
ռազ մա տեխ նի կա կան միա վոր նե րի, Գո րի սի 
փո ղոց նե րում էլ՝ զբոս նող ռուս զին վո րա կան-
նե րի, ին չը նույն պես ող ջու նե լի է, թեեւ այդ-
պես էլ հստակ չի ե րե ւում, թե ՌԴ զին վո րա-
կան նե րը Ս յու նի քում ինչ ա ռա քե լութ յուն են 
ի րա կա նաց նում (խոս քը, բնա կա նա բար, չի 
վե րա բե րում Մեղ րիի սահ մա նա պահ ջո կա-
տին):

* * *
Դե իսկ բուն Ս յու նի քում ….
Դե ռեւս պա տե րազ մի օ րե րին, երբ 

վճռվում էր ոչ միայն Ար ցա խի, այ լեւ մեր հան-
րա պե տութ յան լի նել-չլի նե լու հար ցը, մար զում 
նոր թափ ա ռավ ըն դեր քի թա լա նը, հան քարդ-
յու նա բե րա կան հայտ նի ըն կե րութ յան բաժ նե-
տոմ սե րը միմ յան ցից փախց նե լու մո լուց քը: 
Այդ ե րե ւույ թի դրսե ւո րում նե րից մե կի շուրջ 
ներ կա յումս ըն թա նում է դա տա կան «ռազ-
բոր կա»…

Մար զի ըն դեր քի թա լա նի անվ տանգ ըն-
թացքն ա պա հո վե լու հա մար նույ նիսկ ինչ-որ 
կու սակ ցութ յուն է մո գոն վում, ո րի յուզ բա շին 
Ս յու նի քի եր բեմ նի մարզ պետ նե րից մեկն է՝ 
Թուրք պի տա կով:

Այդ «կու սակ ցութ յուն» կոչ ված թայ ֆա յի 
խնդի րը, որ քա նով տես նում ենք, նաեւ մար-
զի հա սա րա կութ յան հե տա գա պա ռակ տումն 
է, գի տա կից սյու նե ցի նե րին, մտա վո րա կան 
սյու նե ցի նե րին հե տապն դե լը, սե փա կան ղա-
չա ղա կան խմբա կի օգ նութ յամբ անհ նա զանդ-
նե րի հետ հաշ վե հար դար տես նե լը…

* * *
Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում կյան քը Ս յու-

նի քին եւ սյու նե ցուն ապ րե լու նոր բա նա ձեւ է 
պար տադ րում…

Հի մա, ա ռա վել քան եր բե ւէ, օր վա հե րո-
սը հա յոց զին վորն է, այն տղա ներն են, ով քեր 
ե րեկ գնա ցին ճա կատ՝ հա նուն հայ րե նի քի 
նա հա տակ վե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ, 
ով քեր վաղն էլ (մեր կի սատ թո ղած գոր ծը 
շա րու նա կե լու հա մար) նո րից կրա կա գիծ են 
մեկ նե լու:

Օր վա հե րո սը սահ մա նա մերձ-սահ մա նա-
պահ գյու ղի բնա կիչն է՝ սերմ նա ցանն ու հո-
տա ղը, որ թշնա մու մար տա կան դիր քի ան մի-
ջա կան հա րե ւա նութ յամբ տեր են կանգ նում 
հայ րե նի քա րափ նե րին:

Օր վա հե րո սը սահ մա նա մեր ձի ու սու ցիչն 
է, ման կա պար տե զի դաս տիա րա կը, բժիշ կը, 
քա րը քա րին դնող բնա կի չը:

Օր վա հե րո սը նույն ին քը՝ Կա պա նի ընտր-
յալ հա մայն քա պետ Գե ւորգ Փարս յանն է, ում 
կե նա րար հետ քը տես նում ենք տա րա ծաշր-
ջա նի սահ մա նա յին գյու ղե րում, ով մեն-մե նակ 
մի ամ բողջ կու սակ ցութ յու նից ա ռա վել բեռ է 
վերց րել իր ու սե րին…

Նաեւ նրանք են, ով քեր պաշ տո նի բե րու-
մով, ա ռանց ճղճղա լու, սահ մա նում նոր դիր-
քեր են հիմ նում կամ ե ղածն ամ րապն դում:

Ն րանք են, ով քեր տեր են մեր պատ մա-
կան ժա ռան գութ յանն ու հա յոց պատ մա կան 
հի շո ղութ յա նը:

Հենց այդ պի սի մարդ կան ցով կամ մարդ-
կանց այդ տե սա կով է դա րեր շա րու նակ Ս յու-
նի քը հայ րե նիք ե ղել մեր նախ նի նե րի հա մար, 
որն էլ ժա ռանգ վել է մեզ:

Հենց այդ պի սի մարդ կան ցով կամ մարդ-
կանց այդ տե սա կով ենք հաղ թա հա րե լու ներ-
կա յիս փոր ձութ յու նը:

Ա յո, հո ղի մշակն իր գոր ծը պի տի ա նի, 
մեր առ յուծ տղեր քը բա նա կա յին ծա ռա յութ-
յան պի տի մեկ նեն, որ հա յոց ազ գա յին բա նա-
կի խամ րած փառ քը նո րո վի հառ նի: 

Սե փա կան ան շարժ գույ քը վա ճառ քի հա-
նած սյու նե ցին պի տի հետ կանգ նի իր մտադ-
րութ յու նից, ա մե նա տար բեր պատ ճառ նե-
րով Ս յու նի քից հե ռա ցած նե րը պետք է տուն 
դառ նան, մեր պա ռակտ ված վի ճա կից պի տի 
դուրս գանք, մեր ե րի տա սարդ կա նայք ե րե-
խա ներ պիտի ու նե նան…

Հա վա տա ցեք՝ այդ կերպ նաեւ ար թուն 
կպա հենք այն նա հա տակ նե րի հի շա տա կը, 
ով քեր հա նուն հայ րե նի քի զոհ վե ցին Ար ցախ-
յան նո րօր յա պա տե րազ մում. իսկ նրանց թի-
վը չա փա զանց մեծ է. միայն Ս յու նի քում 210 
հո գու հո ղին ենք հանձ նել ար դեն, 23 ան հետ 
կո րա ծի հրաշք-վե րա դար ձի հա մար էլ ա ղոթք 
ենք բարձ րաց նում առ Աստ ված:

Հա վա տա ցեք՝ հենց այդ պես հօդս կցնդեց-
նենք բո լոր նրանց զա ռան ցանք-ե րա զանք-
նե րը, ով քեր, օգտ վե լով մեր տե րութ յան 
ան տե րութ յու նից ու մեր իշ խա նա վոր նե րի 
ան հայ րե նիք եւ ան ժո ղո վուրդ գո յութ յու նից, 
հա յոց սրբա զան Ս յու նիքն ի րենց պա պե նա-
կան կալ վածքն են փոր ձում հա մա րե լ…

 

Մեր լինելիության բանաձեւը. 
երբ Սյունիքն այլեւս այն չէ, ինչ 
էր կապիտուլյացիայից առաջ

Սկիզբը՝ էջ 1

Ոչ իշ խա նա կան դաշ տում նույն պես չգտնվեց քա ղա քա կան 
մի ուժ կամ գոր ծիչ, որ կոնկ րետ գոր ծո ղութ յուն նե րով կկա-
րո ղա նար շատ թե քիչ հա կազ դել Ս յու նի քի դեմ թե ւա ծող 
կա մա յա կա նութ յուն նե րին:
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Կայացել են հանրային 
քննարկումներ` 
Հյուսիս-հարավի 
Տրանշ-4-ի Քաջարան-
Ագարակ հատվածի 
վերակառուցման 
ծրագրի վերաբերյալ 

Ս  յու նի քի մար զի Քա ջա րան և Մեղ րի 
քա ղաք նե րում կա յա ցել է հան րա յին 
ի րա զեկ ման հան դի պում նե րի ա ռա ջին 

փու լը՝ նվիր ված Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար-
հա յին մի ջանց քի Տ րանշ-4-ի Քա ջա րան-Ա գա-
րակ հատ վա ծի վե րա կա ռուց ման ծրագ րին։
Ծ րագ րի պատ վի րա տո ւի՝ ՀՀ ՏԿԵՆ 
« Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» ՊՈԱԿ-ի, 
նա խագ ծող կազ մա կեր պութ յան՝ «Այ Ար Դի Ին-
ջե նե րինգ» և « Ջի Փի Ին ջե նե րիա» (Ի տա լիա) 
հա մա տեղ ձեռ նար կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը Քա ջա րան և Մեղ րի հա մայնք նե րի բնա-
կիչ նե րի հետ հան դի պում նե րում ման րա մասն 
ներ կա յաց րել են Քա ջա րան-Ա գա րակ ճա նա-
պար հա հատ վա ծի նախ նա կան նա խա գի ծը և 
նա խագ ծի շրջա կա մի ջա վայ րի, ինչ պես նաև 
սո ցիա լա կան ազ դե ցութ յան վե րա բեր յալ հա-
մա պա տաս խան տե ղե կատ վութ յու նը: Հան րա-
յին քննարկ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է ե ղել 
նա խագ ծա յին, տեխ նի կա կան պա րա մետ րե րին, 
շի նա րա րութ յան հետ ևան քով շրջա կա մի ջա վայ-
րի վրա հնա րա վոր ազ դե ցութ յուն նե րին, ինչ պես 
նաև՝ հո ղե րի օ տար ման և տա րաբ նա կեց ման 
խնդիր նե րին։

Մաս նա վո րա պես, նշվել է, որ Տ րանշ-4-ի 
Քա ջա րան-Ա գա րակ հատ վա ծի կա ռու ցու մը 
ֆի նան սա վոր վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան և Եվ րա սիա կան զար գաց ման բան կի 
Կա յու նաց ման և զար գաց ման եվ րա սիա կան 
հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով։ Ճա նա պար հա հատ-
վածն ու նե նա լու է մոտ 45 կմ  ընդ հա նուր եր կա-
րութ յուն, ո րի ա ռա ջին հատ վա ծի շի նա րա րութ-
յու նը (շուրջ 32 կմ) նա խա տես վում է սկսել 2022 
թվա կա նին։ Նա խա տես վող ճա նա պար հը ո րոշ 
հատ ված նե րում անց նե լու է գո յութ յուն ու նե ցող 
ճա նա պար հով, ո րոշ հատ ված նե րում կա ռուց-
վե լու է նոր ծրագրով։ Վե րա կա ռուց վե լիք ճա-
նա պար հի շնոր հիվ կրճատ վե լու է Քա ջա րան և 
Մեղ րի հա մայնք նե րով տրանս պոր տա յին երթ-
ևե կութ յու նը (նա խա տես վում են հա մա պա տաս-
խան շրջան ցում ներ), զու գա հեռ շա հա գործ վե լու 
է նաև Մ-2 միջ պե տա կան ճա նա պար հի՝ ներ կա-
յում գո յութ յուն ու նե ցող հատ վա ծը, և ցան կութ-
յան դեպ քում վա րորդ նե րը կկա րո ղա նան երթ-
ևե կել նաև հին ճա նա պար հով։ Ըստ նա խագ ծի՝ 
կկա ռուց վեն կա մուրջ ներ, տրանս պոր տա յին 
հան գույց ներ‚ թու նել ներ։ Բո լոր թու նել նե րը նա-
խագծ ված են մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա-
մա պա տաս խան, կի րառ վե լու են անվ տան գութ-
յան մի շարք մի ջո ցա ռում ներ՝ հա կահր դե հա յին 
պաշտ պա նութ յուն, օ դա փոխ ման հա մա կարգ, 
սեյս մա կա յու նութ յուն և  այլն։

Նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լիս ի տա լա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը մի քա նի փու լով կա տա րել 
է գեո տեխ նի կա կան ու սում նա սի րութ յուն՝ հա-
մա գոր ծակ ցե լով տե ղա ցի մաս նա գետ նե րի հետ։
 Նոր ճա նա պար հը կկրճա տի ինչ պես տա-
րա ծութ յու նը (մոտ 14 կմ -ով), այն պես էլ 
երթ ևե կութ յան ժա մա նա կա հատ վա ծը. 80 
կմ/ժ հաշ վար կա յին ա րա գութ յան դեպ-
քում կխնայ վի մոտ 38 րո պե ժա մա նակ։
 Հան րա յին քննարկ ման կազ մա կեր պիչ նե րը պա-
տաս խա նել են նաև հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին 
հե տաքրք րող հար ցե րին։ Դ րանք հիմ նա կա նում 
վե րա բե րում էին հո ղե րի օ տար ման, փոխ հա-
տուց ման խնդիր նե րին. բնա կիչ նե րը ցան կա-
նում էին տե ղե կա նալ, թե ինչ ազ դե ցութ յուն են 
կրե լու ի րենց հո ղա տա րածք նե րը։

Ազ դա կիր հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րին հե-
տաքրք րում էր նաև ի րենց ներգ րավ վա ծութ յու-
նը ճա նա պար հի շի նաշ խա տանք նե րում։ Ճա նա-
պար հա յին դե պար տա մեն տի աշ խա տա կից նե րը 
տե ղե կաց րել են, որ տե ղի աշ խա տու ժի ներգ րա-
վու մը շի նաշ խա տանք նե րում կա պա լա ռու կազ-
մա կեր պութ յան հետ կնքվե լիք պայ մա նագ րի 
պար տա դիր պայ ման նե րից է լի նե լու։

Ընդգծ վել է նաև, որ քննարկ վող նա խա գի-
ծը նախ նա կան է, այն լրամ շակ վե լու է՝ հաշ վի 
առ նե լով հա մայնք նե րի կող մից ստաց ված ա ռա-
ջարկ նե րը։
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Թեեւ հար ժիս ցի նե րը 1931 թ. ապ րի լի 
28-ի հայտ նի երկ րա շար ժից հե տո դուրս 
էին ե կել Ո րո տա նի կիր ճում գտնվող 
ի րենց հնա մե նի բնա կա վայ րից՝ բարձ-
րա վան դա կում կա ռու ցե լով նոր գյուղ, 
սա կայն այն մնա ցել եւ մնում է գյու ղա-
ցի նե րի ա մե նա հո գե հա րա զատ վայրն ու 
պաշ տե լի տե ղը:

Ա յն տեղ են ոչ միայն գյու ղի սրբա վայ-
րե րը, այ լեւ յու րա քանչ  յուր հար ժի-
սե ցու պա պե նա կան օ ջա խի ար-

մատ նե րը, նաեւ հի շա տակ նե րը:
Եվ, այ դու հան դերձ, պաշ տե լի այդ տա-

րած քը վեր ջին ե րե սուն տա րում ա նու շադ-
րութ յան էր մատն ված, թեեւ 1990-91-ին 
գյու ղա ցի նե րը՝ ա կունք նե րին վե րա դառ նա-
լու մղու մով, գնա ցել ու տեր էին կանգ նել 
նախն յաց տնե րին, ինչ պես եւ ի րար մեջ բա-
ժա նել եր բեմ նի պե տա կան տնտե սութ յան 
ծաղ կուն այ գի նե րը:

Ս տեղծ վել է մի վի ճակ, որ եր բեմ նի գե-
ղա տե սիլ բնա կա վայ րի այ գի նե րը չո րա ցել 
են կամ կտրտվել, իսկ գյու ղա միջ յան ճա նա-
պարհ-ա րա հետ ներն էլ պատ վել մա ցառ նե-
րով…

Ապ րի լի 11-ին գյու ղի մի խումբ բնա-
կիչ ներ կի րակ նօր յակ էին կազ մա կեր պել 
այն տեղ՝ գյու ղա միջ յան ճա նա պարհ-ա րա-
հետ նե րը, գյու ղի գլխա վոր աղբ յու րը՝ հա զա-
րամ յա նո վե րով, մաք րե լու եւ կար գի բե րե լու 
նպա տա կով:

Կի րակ նօր յա կը նշա նա վոր վեց արդ-

յու նա վետ աշ խա տան քով, սա կայն ա րա-
հետ ներն այն քան մա ցա ռա պատ են ու 
ա նան ցա նե լի, որ դե ռեւս մե ծա ծա վալ աշ-
խա տանք նե րի կա րիք կա… 

Ապ րի լի 11-ի օ րը հա մըն կել էր Ս յու նի քի 
մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի՝ Հար ժիս 
կա տա րե լիք այ ցին:

Մարզ պե տը նպա տակ ու ներ գյու ղա ցի-
նե րի հետ քննար կել տա րի ներ շա րու նակ 
պե տա կան ու շադ րութ յու նից դուրս մնա-
ցած այդ բնա կա վայ րի հիմ նախն դիր նե րը: 
Եվ հան դիպ ման վայր ընտ րեց ոչ թե գյու-
ղա մե ջը, այլ հին գյու ղը՝ Ո րո տա նի կիր ճում, 

որ տեղ եւ բնա կիչ նե րը կի րակ նօր յա կի էին 
դուրս ե կել:

Գ յու ղա ցի ներն ար դա րա ցիո րեն նշե ցին, 
որ տա րի ներ շա րու նակ Հար ժիս գյու ղում 
ո րե ւէ հիմ նախն դիր չի լուծ վել, ընդ հա կա ռա-
կը՝ քանդ վել-ա վեր վել է գրե թե ա մեն ինչ, որ 
գյու ղը ժա ռան գութ յուն էր ստա ցել խորհր-
դա յին ժա մա նակ նե րից:

Առ կա խնդիր նե րի խնդի րը, ան շուշտ, 
մնում է Գո րիս-Ե րե ւան մայ րու ղուց գյուղ 
ձգվող 6 կմ  եր կա րութ յամբ ճա նա պար հը, 
ո րը հաղ թա հա րե լու հա մար մեծ ջան քեր են 
պա հանջ վում: Եվ խայ տա ռակ այդ վի ճա կը 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ դուրս է մնա ցել 
իշ խա նութ յուն նե րի ու շադ րութ յու նից:

Վեր ջին ան գամ գյու ղա ցի ներն այդ հար-
ցով վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նին էին 
խնդրա գիր հանձ նել, երբ նա մեկ տա րի 
ա ռաջ անց նում էր Ե րե ւան- Գո րիս մայ րու-
ղով, բայց ոչ մի արդ յունք:

Խորհր դա յին տա րի նե րին կա ռուց ված 
եւ համ բավ ու նե ցող պա հա ծո նե րի գոր ծա-
րանն է ամ բող ջա պես ան պի տա նի դար ձել 
ու փո շիա ցել, մինչ դեռ տե ղա կան հում քով 
գոր ծող այդ ձեռ նար կութ յու նը մի քա նի 
տասն յակ աշ խա տա տեղ էր ա պա հո վում:

Գ յու ղը զրկված է կա պույտ վա ռե լի քից, 
կո յու ղուց, խա խուտ վի ճա կում է խմե լու ջրի 
ներ քին ցան ցը, ծայ րա հեղ անմ խի թար վի-
ճա կում է մշա կույ թի կենտ րո նը: Հար ժի սը 
հա նի րա վի դուրս է մնա ցել Տա թե ւի շուրջ 
մշակ ված եւ ի րա կա նաց վող ծրագ րե րից, 
թեեւ գյու ղը տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ա մե-
նա հո գե ւոր ու մշա կու թա յին բնա կա վայ-
րե րից է եւ դա րեր շա րու նակ գրե թե միա-
ձուլ ված է ե ղել Տա թեւ հո գե ւոր կենտ րո նի 
գոր ծու նեութ յա նը:

Հիմ նախն դիր նե րի թվար կու մը կա րե-
լի է շա րու նա կել, սա կայն հար ցե րի հար ցը, 
կրկնում ենք, մայ րու ղի- Հար ժիս ավ տո ճա-
նա պար հի ա մո թա լի վի ճակն է, ա ռանց ո րի 
լուծ ման ան հե թեթ կլի ներ նույ նիկ մյուս 
հար ցե րին անդ րա դառ նա լը…

Մարզ պե տը հա վաս տիաց րեց բնա կիչ-
նե րին՝ առ կա խնդիր ներն ընդ հան րաց նել, 
դրանց աս տի ճա նա կան լուծ ման ու ղի ներ 
մշա կել եւ ներ կա յաց նել կա ռա վա րութ յան 
քննարկ մա նը:

Ա ռայժմ միայն դպրո ցա կան նոր շենք է 
կա ռուց վում գյու ղում՝ վթա րա յի նի փո խա-
րեն, ին չը, ան շուշտ, ող ջու նե լի է:

Ող ջու նե լի է նաեւ մոսկ վա յաբ նակ հար-
ժի սե ցի Ա վետ Քոլ  յա նի գոր ծու նեութ յու նը, 
ով իր իսկ նա խա ձեռ նութ յամբ մի քա նի 
խնդիր է հասց րել լու ծել գյու ղում:

 

Ե  րե ւան քա ղա քի ընդ հա նուր ի րա վա-
սութ յան դա տա րա նը (հայ ցի ա պա-
հով ման մի ջոց կի րա ռե լու պատր-

վա կով) ըն դու նել է ո րո շում, ո րով ար գե լել 
է «Ս յուն յաց եր կիր» լրատ վա մի ջո ցին՝ ո րե ւէ 
տե ղե կութ յուն տա րա ծել 2014 թվա կա նից 
 Քա ջա րան ներ խու ժած թիվ 1 աս պա տա-
կի մա սին՝ մին չեւ տվյալ քա ղա քա ցիա կան 
գոր ծով վերջ նա կան դա տա կան ակ տի ու ժի 
մեջ մտնե լը:

 Սա երկ րորդ դեպքն է, երբ Ե րե ւան քա-
ղա քի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա-
րա նը քա ջա րան յան ա վա զա կախմ բի ան-
դա մի վե րա բեր յալ ո րե ւէ կար ծիք հայտ նե լը, 
գնա հա տո ղա կան դա տո ղութ յուն ա նելն ար-
գե լան քի տակ է դնում:

 Փաս տո րեն՝ Ե րե ւան քա ղա քի ընդ հա-
նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նը, ա ռաջ-
նորդ վե լով բա ցա ռա պես  Քա ջա րան ներ-
խու ժած ա վա զա կախմ բի ֆի նան սա կան 

շա հե րով, չո քել է նրանց ա ռաջ եւ միա ցել 
Ս յու նի քում խոս քի ա զա տութ յան դեմ հայ-
տա րար ված պա տե րազ մին...

 Դե իսկ, ան կեղծ լի նենք, Ե րե ւան քա ղա-
քի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա-
նից ու րիշ բան չէինք էլ սպա սում...

Որ քա նով տեղ  յակ ենք,  Կա պա նի եր բեմ-
նի ոչ բա րե համ բավ դա տա խազ Ար թուրն է 

այն տեղ նա խա գա հում (լուսանկարում), եւ 
դրա նով ա մեն ինչ աս ված է…

Այդ քա նով հան դերձ՝ «Ս յուն յաց եր կի րը» 
մտա դիր չէ իր լսա րա նին ան հա ղորդ դարձ-
նել այն ա մե նին, ինչ կա տա րում են հայտ-
նի հան քա տե րե րը՝ ընդ դեմ  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան եւ հայ ժո ղովր դի:

 Ճիշտ է, հա վա տա րիմ կմնանք դա տա-
րա նի ո րոշ մա նը եւ մեր հրա պա րա կում նե-
րում ժա մա նա կա վո րա պես չենք օգ տա գոր-
ծի այդ ստա հա կի ա նուն-ազ գա նու նը:

Ն րա ան վան փո խա րեն կօգ տա գոր ծենք 
այն պի տա կը, ո րով նրան ա վան դա բար կո-
չում են այս կող մե րում՝  Փա լաս յան, իսկ ա վե-
լի ճիշտ՝  Քա ջա րա նի թիվ 1 աս պա տակ…

Ու թող ո րե ւէ մե կը չկաս կա ծի՝ Ս յու նի քի 
սրբա զան հողն այ սու հետ նույն պես վառ վե-
լու է այս տեղ ներ խու ժած սել ջուկ նե րի ոտ քե-
րի տակ: Եվ Ե րե ւա նի ծնկա չոք դա տա վոր-
նե րը չեն կա րո ղա նա լու փրկել նրանց... 

Հին Հարժիսում կիրակնօրյակ էր, 
իսկ մարզպետն այցելել էր այնտեղ՝ 
քննարկելու գյուղի հիմնախնդիրները

Երեւանի ընդհանուր իրավասության դատարանն ուժից 
դուրս է հայտարարել Սահմանադրության 42-րդ հոդվածը՝ 
խոսքի ազատության մասին, եթե խոսքը վերաբերում է 
Քաջարանում գործող թիվ 1 ասպատակին
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Միրզոյան Կարեն. վերջին 
փամփուշտն իր համար 
էր պահել

Կա րեն Ար թու րի Միր զո յան. ծնվել է 2000թ. 
դեկ տեմ բե րի 23-ին Ա գա րակ քա ղա քում։

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի 
դպրո ցում, որն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 
է Հա յաս տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ-
սա րան։ Ու սու ցիչ նե րը չեն կա րո ղա նում զսպել 
ար ցունք նե րը, քա նի որ, ի րենց խոս քով, դեռ 
փոք րուց տես նում էին, թե ինչ քան հայ րե նա-
սեր ու քաջ տղա է մե ծա նում։ 

2019թ. հուն վա րի 25-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ։ Ար ցա խում՝ Ս տե փա նա կեր տում, ծա ռա-
յե լը Կա րե նը պա տիվ էր հա մա րում, հպար-
տա նում էր ի րենց զո րա մա սով, եր բեք չի 
բո ղո քել ծա ռա յութ յու նից։ Թե՛ հրա մա նա տա-
րա կան կազ մը, թե՛ ըն կեր նե րը նրան հի շում 
ու բնու թագ րում են որ պես նվիր ված, ինք-
նավս տահ, գի տա կից, ա ռաջ նոր դի ընդգծ ված 
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված ըն կե րոջ ու զին վո-
րի։ Զո րա կո չից 6 ա միս անց կրտսեր սեր ժան-
տի, ա պա սեր ժան տի կո չում էր ստա ցել։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Կա րե նը զո րա մա սի կազ-
մում կռվել է Ջ րա կա նում, Հադ րու թում, Քա-
րին տա կում, հա սել էր Շու շի։ 

Նո յեմ բե րի 7-ին զան գա հա րել էր տուն, 
խո սել՝ ա սել, որ ա մեն ինչ լավ է. ա վա՜ղ, վեր-
ջին զանգն էր... Հե տո, հրաշ քով փրկված ըն-
կե րը ծնող նե րին պի տի պատ մեր, որ ի րենց 
որ դին՝ ե րեք տե ղից վի րա վոր, ու մի ու րիշ 
հե րոս ժա մեր շա րու նակ պայ քա րել են, կռվել 
են մին չեւ նա խա վեր ջին փամ փուշ տը, քա նի 
որ վեր ջին փամ փուշտ ներն ի րենց հա մար էին 
պա հել, սպա սել են օգ նութ յան: Երբ հաս կա-
ցել են, որ հնա րա վոր է թուր քի ձեռքն ընկ նեն, 
ինք նաս պան են ե ղել... 

Պի տի լսեին ծնող ներն ու հի շեին, թե ինչ-
պես էր ի րենց որ դին հիա նում Ռո բերտ Ա բաջ-
յա նով, ինչ պես էր նա յում նրա նկա րին ու 
ա սում. «Իս կա կան տղեն ինք ն ա...»։  

Յուրի Ալեւորյան. 
հիշատակդ անմար, 
հայրենիքի զինվոր

Ցա վա լիո րեն տխուր է ծա նո թա նալ 44-օր-
յա պա տե րազ մում հա վեր ժի ճամ փորդ դար-
ձած մեր տղա նե րի կեն սագ րութ յա նը: Ան մա-
հա ցած նե րից շա տե րը չէին բո լո րել 20 տա րին: 
Ա հա վա սիկ, նրան ցից մեկն է Յու րի Մ հե րի 
Ա լե ւոր յա նը: Ծն վել է 2001 թ. ապ րի լի 10-ին 
Կա պա նում, սո վո րել թիվ 6 հիմ նա կան դպրո-
ցում: Ն րան դա սա վան դած ման կա վարժ նե րը 
հի շում են, որ Յու րիի ա ռա ջա դի մութ յու նը գե-
րա զանց չէր, բայց շատ ու շա դիր եւ հար գա լից 
էր շրջա պա տի հան դեպ: Բարձ րա հա սակ լի-
նե լու հա մար դաս ղե կը նրան վեր ջին նստա-
րա նին էր նստեց րել, այդ տե ղից էր «հսկում» 
դա սա րա նի կարգ ու կա նո նը: Իսկ դա սա մի-
ջոց նե րին աղ ջիկ նե րին էր եր բեմն սաս տում՝ 
« Ձեզ հա մեստ պա հեք»:

 «Ո չինչ, որ բարձր ա ռա ջա դի մութ-
յուն չու նի, բայց ե րե ւում է, որ հայ րե նի-
քին ար ժա նա պատ վո րեն ծա ռա յող զին-
վոր կլի նի», – մտա ծում էին նրա մա սին 
ու սու ցիչ նե րը. այդ պես էլ ե ղավ:

 Յոթ տա րե կա նից հա ճա խել է Ս յու նի-
քի մար զի քիք-բոք սին գի « Գա րե գին Նժ դեհ» 
ա կում բը, մաս նակ ցել մրցա շա րե րի, դար ձել 
հան րա պե տութ յան չեմ պիոն: Ա կում բի մար-
զիչ, ՀՀ վաս տա կա վոր մար զիչ Ա րա Սարգս-
յա նը Յու րիին բնու թագ րեց որ պես պար-
տա ճա նաչ, բա րի կա մե ցող, աշ խա տա սեր 
պա տա նի, ով մար զում նե րի ժա մա նակ հե տե-
ւո ղա կա նո րեն բարձ րաց նում էր իր տակ տի-
կա կան եւ ֆի զի կա կան ո րակ նե րը:

 2017-2018 թթ. Յու րին սո վո րել է Կա-
պա նի թիվ 3 հա տուկ կրթա հա մա լի րի մաս-
նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) խմբի 
վար սա վի րա կան բաժ նում: Մաս նա գի տութ-
յուն ստա նա լուց հե տո 2019 թ. հու լի սի 5-ին 
զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ, ծա ռա յել Մար-
տու նու զո րա մա սում՝ հրե տա նա վոր: Զի նա-
կից ըն կեր նե րը նրան Մոն թե էին ան վա նում՝ 
մարդ կա յին տե սա կով եւ ազ գա սի րութ յամբ 
նմա նեց նե լով Մոն թե Մել քոն յա նին:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցում էր մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րին: Ա վա՜ղ, մար տե րից մե կը վեր ջի նը 
ե ղավ զին վո րի հա մար: Բայց որ քա՜ն նպա-
տակ ներ ու ներ նա, նվի րա կան ե րա զանք ներ, 
ո րոնք այդ պես էլ մնա ցին չի րա կա նա ցած...

Ըն կեր ներն ան մար են պա հում նրա հի-
շա տա կը, մաս նա վո րա պես քիք բռնցքա-
մար տի « Գա րե գին Նժ դեհ» ա կում բի սա նե-
րը: Վեր ջերս նրանք մաս նակ ցե ցին Ար ցա խի 
քիք-բոք սին գի ա կում բա յին ա ռաջ նութ յա նը: 
Կա պան ցի 10 մար զի կից յո թը դար ձավ հաղ-
թող. հաղ թա նա կը նվի րե ցին ա կում բի նախ-
կին սան, մե րօր յա պա տե րազ մի նա հա տակ 
Յու րի Ա լե ւոր յա նի հի շա տա կին:

Մար տի 24-ին Կա պա նի ա կում բագ րա դա-
րա նա յին ՀՈԱԿ-ի է լեկտ րո նա յին գրա դա րա-
նում տե ղի ու նե ցավ հի շա տա կի մի ջո ցա ռում՝ 
նվիր ված Յու րի Ա լե ւոր յա նի ան մահ հի շա տա-
կի ն։

Վահրամ Օրբելյան

Գրիգոր Գրիգորյան. 
հայրենիքն իր կյանքից 
վեր դասեց

Գ րի գոր Ա րա յի կի Գ րի գոր յան. ծնվել է 
1993թ. փետր վա րի 13-ին Սի սիա նի շրջա նի 
Բռ նա կոթ գյու ղում։ Մա նուկ Գ րի գո րին նկա-
րագ րե լիս գյու ղա ցի ներն ա ռանձ նաց նում են 
աշ խա տա սի րութ յան հատ կա նի շը. նա՝ տա-
կա վին մա նուկ, մե ծա հա սակ նե րին օգ նում էր 
թե՛ գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք ներ կա-
տա րե լիս, թե՛ ներտ նա յին գոր ծե րում։ Սո վո րել 
եւ ա վար տել է գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցը։ 
Ու սու ցիչ նե րը նրա մա սին խո սե լիս հուզ վում 
են, հպար տա նում, որ դա սա վան դել են նրան, 
պատ մում, որ Գ րի գո րի հայ րե նա սի րութ յան 
հիմ քում հա յոց պատ մութ յու նից ու նե ցած 
գի տե լիք ներն էին։ Ու սու ցիչ ներն ընդգ ծում 
են նաեւ Գ րի գո րի՝ ի րե նից փոք րին, թույ լին 
պաշտ պա նե լու ձգտու մը։

Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն 
անց է կաց րել Ս տե փա նա կեր տում. ա վե-
լի ջերմ սի րով է կապ վել մեր հայ րե նի քի այդ 
կտո րին։ 

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է Ե րե ւա-
նի Եվ րա սիա մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նը, 
ա վար տել, բայց դիպ լո մը չհասց րեց ստա նալ։ 

2017թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում։ 

Ըն կեր նե րը Գ րի գո րի մա սին խո սում են 
ան թա քույց ցա վով: Բո լո րի հա մար են ցա-
վում, բայց Գ րի գորն ի րենց ըն կե րախմ բի 
վառ աստղն էր՝ իր կա տակ նե րով, լայն ժպի-
տով, հյու րա սի րութ յամբ ու հաս նե լու-օգ նե լու 
պատ րաս տա կա մութ յամբ։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց... Գ րի գո րը, Ար ցախ մեկ-
նե լուց ա ռաջ, մի քա նի րո պեով տուն էր մտել, 
անհ րա ժեշտ ի րե րը վերց րել: Ծ նող նե րի հար-
ցին, թե ո՞ւր է գնում, հան գիստ պա տաս խա-
նել էր՝ «Իմ տե ղը»։ Տա նե ցի ներն օ րեր շա րու-
նակ կար ծել էին, թե Գ րի գո րը Ս յու նի քին մոտ 
գտնվող դիր քե րում է։ Մի ան գամ՝ մոր հետ հե-
ռա խո սազ րույ ցի ժա մա նակ, Գ րի գո րին շատ 
մոտ արկ էր պայ թել, Գ րի գո րը ստիպ ված 
ա սել էր, որ Ար ցա խում է։

Ըն տա նի քի ան դամ ներն ու ըն կեր նե րը 
հա մոզ ված էին, որ Գ րի գո րին ո չինչ չի պա-
տա հի, հա մոզ ված էին, ո րով հե տեւ քաջ, 
ա ռույգ ե րի տա սար դը ման կուց սո վոր էր 
դժվա րութ յուն նե րին: Ն րա հետ ռազ մա դաշ-
տում կռված ժամ կե տա յին նե րը հի շում են, թե 
քա նի ան գամ է Գ րի գո րը հա կա ռակ վել նա-
հան ջե լու հրա մա նին, փա կել նա հան ջող նե րի 
ճա նա պար հը, պա հան ջել կռվել մին չեւ վերջ...

Ին քը չէր նա հան ջել, կռվել էր մին չեւ 
վերջ... Հոկ տեմ բե րի 14-ին ըն կել է Գ րի գո րը...

Ա միս ներ շա րու նակ ըն տա նիքն ա ղո թում 
ու սպա սում էր. ա վա՜ղ, սպա սում նե րը զուր 
էին, ա ղոթք նե րը՝ միայն երկ նա յին կյան քի 
հա մար: Փետր վա րի 23-ին ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յան արդ յուն քում հաս տատ վեց՝ Գ րի գոր 
Գ րի գոր յա նը նա հա տակ վել է... 

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Հերոս Աշոտ 
Բաղդագյուլյանի 
հիշատակին

Ա շոտ Վա րազ դա տի Բաղ դագ յուլ  յանը 
ծնվել է Գո րի սի շրջա նի Խն ձո րեսկ գյու-
ղում՝ 1973թ. փետր վա րի 20-ին: Միջ նա կարգ 
կրթութ յու նը ստա ցել է տե ղի դպրո ցում։
1990թ.  ըն դուն վել և 1995 թ.  ա վար տել է Եր ևա-
նի Գ յու ղատն տե սա կան ինս տի տու տը: 1996 թ. 
զո րա կոչ վել է բա նակ: 2000թ.  ա մուս նա ցել է 
Ար մե նու հի Հայ րա պետ յա նի հետ՝ ու նե ցել են 3 
ե րե խա. բա ցա ռիկ հայր էր, ու շա դիր ա մու սին։

2015 թ.  աշ խա տան քի է ան ցել զին ված 
ու ժե րում՝ որ պես սպա, ստա ցել ա վագ լեյ տե-
նան տի կո չում, ե ղել է տան կա յին դա սա կի և 
տան կա յին վաշ տի հրա մա նա տար: 2019թ. 
ար ժա նա ցել է « Ծո վա կալ Ի սա կով» մե դա լի: 

Ա շոտ Բաղ դագ յուլ  յա նը հա րա զատ ե րե-
խա նե րի նման սի րում էր զին վոր նե րին, 
նրանց անվ տան գութ յունն ու ա ռող ջութ յունն 
իր հա մար ա ռաջ նա յինն էին: 

2016թ.  ապ րի լին Ա շոտ Բաղ դա գյուլ  յա նը 
զո րա մա սի կազ մով մաս նակ ցել է մար տե րին։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա-
տե րազ մը. Ա շո տը հոս պի տա լում էր՝ վի-
րա հատ վել էր շնչա ռա կան խնդիր նե րի 
պատ ճա ռով։ Սեպ տեմ բե րի 28-ին ար դեն 
հոս պի տա լում վի րա վոր զին վոր ներ կա յին, 
նա, ա ռանց լրիվ բուժ վե լու, ե րե կո յան դուրս 
է գրվում հի վան դա նո ցից՝ տա նը բու ժու մը 
շա րու նա կե լու հանձ նա րա րութ յամբ: Բժշկի 
թուղ թը, ո րում նշված էր՝ տաս նօր յա տնա-
յին խնամք, թող նում է զո րա մա սում. հա ջորդ 
ա ռա վոտ յան աշ խա տա վայ րում էր...

Վե րա նո րո գում էր տան կե րը, ան ձամբ 
հետ ևում կազ մա կերպ չա կան աշ խա տանք-
նե րին, գի շե րը հեր թա պա հում տան կե րի մոտ՝ 
չնա յած իր վա տա ռողջ վի ճա կին:

Ան համ բեր սպա սում էր իր ծա ռա յա կից 
ըն կեր նե րին, ով քեր սեպ տեմ բե րի 15-ին մեկ-
նել էին Վոլ գոգ րադ՝ մաս նակ ցե լու « Կով կաս 
2020» զո րա վար ժութ յուն նե րին: Սեպ տեմ-
բե րի 29-ին նրանք վե րա դար ձան ու Ա շո-
տը նրանց հետ շտա պեց մար տա դաշտ:
 Հոկ տեմ բե րի 8-ին Ջ րա կա նի հետգ րավ ման 
մար տե րում գոր ծել է բա զում սխրանք ներ, 
ոչն չաց րել է թշնա մու բազ մա թիվ կրա կա կե-
տեր: Ա շո տը, իր ան ձը մո ռա ցած, օգ նութ յան 
է հա սել շրջա փակ ման մեջ գտնվող զին վոր-
նե րին՝ տան կով միայ նակ մխրճվե լով թշնա-
մու շրջա փակ ման մեջ գտնվող տա րածք՝ իր 
վստահ քայ լե րով, հրա մա նա տա րի քա ջութ-
յամբ, հմուտ սպա յի հնարք նե րով փրկե լով 
նրանց: Կ ռիվ նե րից մե կի ժա մա նակ վեր ջին 
ար կը մնա ցել է տան կի փո ղի մեջ (չի կրա-
կել), Ա շո տը դուրս է ե կել տան կից, թշնա-
մին պայ թեց րել է տան կը: Հ րաշ քով փրկված 
սպան եր կու ան սարք տանկ է գտել, եր կու 
օր վե րա նո րո գել, որ պես զի գո նե դրանք 
զո րա մաս հասց նի: Տուն դար ձի ժա մա նակ 
նրան էր վստահ վել փրկված զին վոր նե րի 
կյան քը. ճա նա պար հին նրան ա ռա ջար կել են 
մե քե նա յով գնալ, իսկ նա, որ պես զին վոր նե-
րի կյան քի հա մար պա տաս խա նա տու անձ, 
հրա ժար վել է:

Հոկ տեմ բե րի 16-ին թշնա մին խո ցել 
է տան կը. զոհ վել է Ա շո տը տան կի անձ-
նա կազ մի հետ՝ կի սե լով նրանց հետ ոչ 
միայն վեր ջին պա տա ռը, այլև մա հը:
 Ա շոտ Բաղ դագ յուլ  յա նը հա վա տա րիմ մնաց 
սպա յի կոչ մա նը, որ պես զի իր որ դի նե րը՝ Վա-
րազ դատն ու Հա րութ յու նը, ի րե նով հպար-
տա նան և ս փոփ վեն « Հե րո սի զա վակ» լի նե-
լու իրողությամբ: 
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Բ ա կունց գրո ղին տա կա վին դպրո-
ցա կան տա րի նե րից սի րե ցի՝ ըն թեր-
ցո ղա կան վա յե լում ու նե նա լով նախ 

նրա «Ալ պիա կան մա նու շակ» գո հա րա կերտ 
պատմ ված քը: Հե տո, ար դեն դպրո ցա կան 
ծրագ րե րից զատ, հափշ տակ ված ըն թեր ցե ցի 
« Միր հավ», «Ս պի տակ ձին», « Խո նարհ աղ ջի-
կը», « Ծի րա նի փո ղը», «Ա յու սա րի լան ջին» ու 
է լի շատ սքան չե լի գրվածք ներ: Եվ քա նի դեռ 
չո ւ նեի բա նա սի րա կան կրթութ յուն, շա հե կա-
նո րեն միառ ժա մա նակ զերծ էի կան խա կալ 
գրա կա նա գի տա կան, հա ճախ սուբ յեկ տիվ 
ուղ ղոր դում նե րից, տա րա կար ծիք մեկ նա բա-
նութ յուն նե րից, ուս տի կար դա ցածս ըն կա լում 
էի զուտ պա տա նե կան ջինջ հո գով՝ ան մի ջա-
կան ու յու րո վի:

Բա կուն ցը կյան քիս ու ղե կիցն է. տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ վե րըն թեր ցում եմ ոս կեգ-
րիչ սի րե լի գրո ղին կրկին ու կրկին: Եվ ա մեն 
ան գամ զար մա նա լիո րեն չնկատ ված բա-
կունց յան մի նրբե րանգ, նոր ծալք եմ հայտ-
նա բե րում կամ բա ցա հայ տում ինձ հա մար...

* * *
…2020-ի սեպ տեն բե րի 20-ին, վե րա հաս 

ա ղե տա բեր պա տե րազ մից ու ղիղ յոթ օր 
ա ռաջ, որ պես սրտի վա ղե մի փա փագ, Ակ սել 
Բա կուն ցի ծննդա վայր Գո րիս մեկ նե ցի: Ն պա-
տակս տա րի ներ ա ռաջ իմ ձեռք  բե րած, ՀԽՍՀ 
ժո ղովր դա կան նկա րիչ Հեն րիկ Մամ յա նի՝ Ակ-
սել Բա կուն ցին վա յե լուչ հա գու կա պով պատ-
կե րած գե ղար վես տա կան ու շագ րավ գրա ֆիկ 
աշ խա տան քը գրո ղի տուն-թան գարա նին 
նվի րելն էր: Միշտ խոր հում էի, որ նկա րի 
ճշմա րիտ հաս ցեա տե րը, ար դա րեւ, թան գա-
րա նը եւ նրա հա զա րա վոր այ ցե լու ներն են:

...Բաց վող օր վա վաղ ա ռա վոտ յան իմ մե-
քե նա յով ճամ փա ե լա: Նո րա ծագ ա րե ւի ա ռա-
ջին շո ղե րի հետ ար դեն Աշ տա րա կից Գո րիս՝ 
280 կի լո մետ րա նոց եր կա րու ձիգ ճա նա պար-
հին եմ:

...Մայ րու ղու վերջ նա մա սի աջ կող մում 
հին օ րե րի մի ցու ցա նակ կա՝ Օ դա նա վա-
կա յան: Ա յո, մո տեր քում էր Գո րի սի եր բեմ նի 
աշ խույժ ա ռօր յա յով ապ րող ու գոր ծող օ դա-
նա վա կա յա նը, ո րից այ սօր ըն դա մե նը բա րի 
հի շո ղութ յուն ներ են մնա ցել: 

Մտ քիս կի զա կե տում դարձ յալ մեր ժո-
ղովր դի պան ծա լի զա վակ Ակ սել Բա կունցն է, 
լու սա վոր, ան հա սա նե լի հան ճա րը, նա, ո րի 
հո գու թարգ ման գրի չը խոս քար վես տի ինչ-
պի սի՜ նոր ո րակ, ինչ քա՜ն շռայլ, ան խամ րե լի 
գույ ներ բե րեց գրա կա նութ յուն… 

Խո րին հար գան քով եմ աչ քե րիս մեջ առ-
նում Բա կունց ծնած այս լեռ նաշ խար հը…

Վեր ջին կեռ մա նի բար ձուն քից, լեռ նա գոգ 
տա փա րա կի վրա, մե կեն բաց վում է հիաս-
քանչ քա ղաք Գո րի սի հա մայ նա պատ կե րը՝ 
կա նո նա վոր, ու ղիղ փո ղոց ներ, վար չա կան ու 
բնա կե լի շեն քեր: Իսկ կա նա չա վետ պար տեզ-
նե րով պա րուր ված ա ռանձ նատ նե րը բնաշ-
խար հիկ, հայ կա կան ժո ղովր դա կան, նաեւ 
ա վան դա կան եւ ար դի ճար տա րա պե տա կան 
տար րե րի հա մադ րու մով զուտ գո րիս յան ո ճի 
ինք նա տիպ գե ղեց կա գույն նմուշ ներ են եւ 
ո րոնք քա ղա քին ա ռանձ նա հա տուկ կո լո րիտ 
են հա ղոր դում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, Գո րի սի 
«ա ռանձ նաշ նորհ յալ» դի մա գիծ են եր կինք 
մի տող կո նա ձեւ «ցից» քա րա ժայ ռե րը՝ քեր ծե-
րը: Դ րան ցից փուխ րե րի ներ սում հնում հա-
մառ մար դիկ ան ձավ-կա ցա րան ներ են փո րել 
եւ այդ յու րա տե սակ քա րա փոր տնե րում ապ-
րել սե րունդ նե րով…

Բար ձուն քից զմայլ ված դի տում եմ քա ղա-

քը, շրջա կա լեռ ներն ու ձո րե րը: Մ տա բե րում 
եմ գո րիս յան տե ղա նուն նե րը, սա կայն ա ռանց 
տե ղա ցի օգ նա կան-հու շա րա րի, դժվար է 
ո րո շա կիո րեն զա նա զա նել, թե որն է Լաս տի 
խու թը, ո րը՝ Դրն գա նը, Գ յու նեյ թա ղը կամ 
Գայ լա բու նի ձո րը, Պղն ձա քա րը, Շո րը… Չէ՞ 
որ դրանց մա սին ի րենց գրվածք նե րում բազ-
միցս հի շա տա կել են Ակ սել Բա կուն ցը («Կ յո-
րես», «Բ րու տի տղան» եւ այլն) եւ Վա հան 
Բա կուն ցը՝ իր հե ղի նա կած « Մեծ հույ զե րի 
սերմ նա ցա նը»՝ ա վագ եղ բո րը նվիր ված հի շո-
ղութ յուն նե րի հիա նա լի գրքում:

Հա տում եմ Մեղ րի-Ի րան եւ Ար ցախ տա-
նող ճա նա պարհ նե րի հան գույց-խաչ մե րու կը, 
ավ տո մե քե նան վա րում նվի րա կան ա նուն ներ 
կրող քա ղա քի՝ Դա վիթ- Բեկ, Գա րե գին Նժ դեհ, 
Ան կա խութ յան փո ղոց նե րով եւ Մաշ տո ցի 41-
ում կա յա նում իմ փնտրած նշա նա վոր տան 
մոտ:

Գ րա նի տե ե ռա լե զու ցու ցա նա կը ծա նու-
ցում է՝ ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆԳԱՐԱՆ, 
ցու ցա տախ տա կի վեր-
նա մա սում գրո ղի պրո-
ֆի լով պատ կեր ված դի-
ման կարն է: Տան պա տի 
ո ճա վոր ված խոր շում 
Բա կուն ցի բա զալ տե կի-
սանդ րին է՝ բա րե հար-
մար ա գուց ված:

Փո ղո ցում ու շադ-
րութ յունս գրա վում է 
սի զա մար գում ա մուր ու 
ա նե րեր կանգ նած վիթ-
խա րի ըն կու զե նին՝ բու նը 
դա լար լիա նա նե րով ըն-
դե լուզ ված (հե տո կի մա-
նամ, որ ծա ռը պա տա նի 
Սանթ րի-Ա լեք սանդ րի 
տնկածն է՝ դա րա հա սակ 
կեն դա նի մա սունք-հու-
շար ձան…. Ցան կանք, ու-
րեմն, որ այն է լի մեկ դար 
այս պես խշշա կա նաչ…): 

Կա մա րա ձեւ փայ տե 
դար պա սի բաց փեղ կով 
ներս եմ մտնում՝ սա-
լարկ ված կո կիկ բակ, 
խնամ ված, ըն դար ձակ 
այ գի եւ, ի հար կե, գրո ղի 
հո րե նա կան տու նը: Այն, 
կա րե լի է ա սել մե կու կես 
հար կա նի է՝ լայն պատշ-
գամ բով, հնաոճ ցան ցա-
պատ դռնե րով ու լու սա մուտ նե րով: Տու նը 19-
րդ դա րի վեր ջին կա ռու ցել է Ակ սել Բա կուն ցի 
խո հեմ հայ րը՝ Ս տե փան Թե ւո սի Բա կուն ցը:

Ծա նո թա նում եմ թան գա րա նի տնօ րեն 
Վար դան Սարգս յա նի, աշ խա տակ ցու հի ներ 
Ան ժե լա Մի քա յել  յա նի, Ա նա հիտ Հա րութ յուն-
յա նի, Լա րի նա Սարգս յա նի հետ: 

Ա վարտ վել է հեր թա կան էքս կուր սիան: 
Այ ցե լու նե րը մո տե նում, ե րախ տի քի ան կեղծ 
խոս քեր են ա սում աշ խա տա կից նե րին՝ սի րե լի 
գրո ղի կյան քի ու գոր ծու նեութ յան մա սին նոր, 
հա րուստ ու հան գա մա նա լի տե ղե կութ յուն 
ստա նա լու հա մար: Այ ցե լու նե րից ճա նա չում, 
ող ջու նում եմ տնտե սա գի տութ յան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր Ա րամ Վար դան յա նին, ում հայ րե նի 
Թա լի նի նշա նա վոր Աշ նա կում (« Դու ծա նո՞թ 
ես Աշ նակ գյու ղին, / Ուր ծի րանն է հաս նում 
ճյու ղին…», Գ. Է մին, « Սա սուն ցի նե րի պա-
րը»), մենք ընդ հա նուր շատ ըն կեր ներ ու 
բա րե կամ ներ ու նենք: Նա տիկ նոջ հետ է Ե րե-
ւա նից Գո րիս ե կել, եւ պար զա պես հա ճե լի է 
ի մա նալ, որ նրանք էլ են բա կուն ցա պաշտ-
ներ…

Վար դան Սարգս յանն է ինձ ա ռաջ նոր դում 
թան գա րան: Ն րա նից տե ղե կա նում եմ, որ 
մշա կու թա յին այս օ ջա խը 1970թ. բաց վել եւ 
կա յա ցել է տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րի ջեր-
մա գին հո գա ծութ յան շնոր հիվ, իսկ 1976-ից՝ 
դար ձել Ե րե ւա նի Ե. Չա րեն ցի ան վան ար վես-
տի եւ գրա կա նութ յան թան գա րա նի մաս նաճ-
յու ղ: Հե տա գա յում գրո ղի ծննդյան բա րեա ռիթ 
հո բել  յան նե րի՝ 90 եւ 105-ամ յակ նե րի կա պակ-
ցութ յամբ, այն հիմ նո վին նո րոգ վել ու բա րե-
կարգ վել է՝ վե րա փոխ վե լով հու շա հա մա լի-
րի: Գո վե լի է եւ սրտա ցավ վե րա բեր մուն քը՝ 

ան խա թար պահ պան վել են տան բնօ րի նակ 
ճա կա տը եւ, ընդ հան րա պես, նրա ճար տա-
րա պե տա կան կեր պը գրե թե այն պես, ինչ-
պես Բա կուն ցի բնա կութ յան ժա մա նակ էր: 
Բա կունց նե րի տու նը գրա վիչ ու ակ նա հա ճո 
է նաեւ իր պար զու թամբ, ին չն այ ցե լու նե րին 
հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում լա վա գույնս 
պատ կե րաց նե լու զան գե զուր յան հայ կա կան 
օ ջա խի կեն դա նի կյանքն ու կեն ցա ղը:

Տ նօ րե նը գոր ծի մա ցո րեն, սի րով ու ար ժա-
նի հպար տութ յամբ է ներ կա յաց նում թան գա-
րա նը: Անց նում ենք բո լոր չորս սրահ նե րով, 
ծա նո թա նում հա րուստ ու բազ մա բո վան դակ 
ցու ցան մուշ նե րին: Դ րանք տան հնաոճ կա-
հույ քը, գրո ղի անձ նա կան ի րերն են, գրքե րը, 
տետ րե րն ու փաս տաթղ թե րը, ժա մա նա կի 
պար բե րա կան մա մու լում հրա պա րակ ված 
նյու թե րը՝ գրա կան եւ մաս նա գի տա կան 
(ճիշտն ա սած, թող ինձ ներ վի, հո գուս խոր-
քում ափ սո սանք եմ զգում, որ մեր ար ձա կի 
ան զու գա կան Վար պե տը, մաս նա գի տութ յան 
եւ աշ խա տան քի բե րու մով, թան կա գին ժա-
մա նակ է վատ նել բազ մա քա նակ գյու ղատն-
տե սա կան թե մա նե րով հոդ ված նե րի, ու ղե-
ցույց նե րի ու գրքույկ նե րի վրա…): 

Գ րո ղի ննջա րա նում նրա մահ ճա կալն է, 
հա գուս տը, աշ խա տա սե ղանն ու ա թո ռը, մայ-
րի կի գոր ծած գու նա գեղ գոր գե րից: Հա րե ւա-
նութ յամբ նաեւ փոք րիկ խո հա նոց կա եւ թո-
նիր, որ տեղ հո գա տար, ան խոնջ Բոխ չագ յուլ 

մայ րի կը լա վաշ է թխել, հե սը մե ջը հա մով բա-
ղարջ ու գա թա…

Հա ջորդ սրա հի պա տին «Ակ սել Բա կուն ցի 
մոր դի ման կա րը» յու ղա ներկ աշ խա տանքն է, 
ո րի հե ղի նա կը մեծն Մար տի րոս Սար յանն է: 
Կ տա վից՝ Վար պե տի հա վեր ժաց րած ան թարթ 
հա յաց քով նա յում է Բոխ չագ յուլ մայ րի կը: Այս-
տեղ անհ րա ժեշտ փոք րիկ նա խա պատ մութ-
յուն. 

1935թ. ամ ռա նը նկա րիչ ըն կեր նե րի հետ 
Գո րիս է գա լիս Մ. Սար յա նը եւ իր պարտքն 
է հա մա րում ան պայ ման այ ցե լե լու Ակ սել Բա-
կուն ցին: 

– Ակ սե լի հրճվան քին չափ ու սահ ման 
չկար, – գրում է Վա հան Բա կուն ցը: – Ն րանք 
եր կա րա տեւ ու րախ զրու ցում են: 

– Այս տեղ ինչ-որ կա րոտ էր ա ռա ջա ցել 
գույ նե րի ու խոս քի մեծ Վար պետ նե րի մի ջեւ, - 
դի պուկ նկա տում է Վ. Բա կուն ցը:

Ե՛վ Վա հան Բա կուն ցը, եւ՛ Մա րիամ Աս լա-
մազ  յա նն ա կա նա տես են ե ղել նկա րի կերտ-
մա նը: Ի րենց հու շագ րութ յուն նե րում նրանք 
հա ճույ քով են պատ մում այդ ե ղե լութ յու նը: 
Վ. Բա կունցն իր « Մեծ հույ զե րի սերմ նա ցա-
նը» գրքում հի շում է, որ Մ. Սար յա նը Գո րիս 
էր ե կել նկա րե լու «ինք նա տիպ ու գե ղե ցիկ 
բնութ յու նը»: Գո րի սով հիա ցած Վար պե տին 
ար դեն հաս կա նա լի է դառ նում, «թե որ տե ղի՞ց 
են Ակ սե լի սքան չե լի սյու ժե նե րը… Այդ բո լո րը 
Գո րի սի անն ման բնութ յունն է նվի րել նրան»:

Մա րիամ Աս լա մազ  յանն էլ «Կ յան քիս դավ-
թար»-ում հի շա տա կում է. «Ակ սե լը Սար յա նին 
հրա վի րեց իր տանն ապ րե լու եւ ստեղ ծա գոր-
ծե լու: Այս ըն թաց քում Մար տի րոս Սեր գե յի չը 
նկա րեց Ա. Բա կուն ցի մայ րի կի դի ման կա րը եւ 

նվի րեց նրան»: Ակ սե լը ե րե խա յի պես ու րա-
խա ցել էր նկա րի հա մար: Նա հիաց մուն քով 
մո րն ա սում էր. « Դու գի տե՞ս, թե ո՞վ է նկա րել 
քո դի ման կա րը: Մենք բո լորս էլ կհե ռա նանք 
այս աշ խար հից, իսկ այս նկա րը կմնա հա-
վերժ»:

Այս տեղ ար ժե մեջ բե րել նաեւ Վա հան Բա-
կուն ցի հի շա տա կած այն դրվա գը, թե ա մոթ-
խած մայ րն ինչ քան է նեղ վել նկար վե լիս: Նա 
հե տո գան գատ վել է, որ ի րեն ան շարժ «մին 
ժա մից ա վել էդ մար դը նստաց րել ա չոր ա թո-
ռին, թա պատ կերդ քա շում եմ: Հո գիս տյուս 
ե կավ, հա մու թից քիչ էր մնում տա փը ճղվեր, 
մե ջը մտնեմ: Բա կնի կար մա տը էդ քան վախտ 
խալ խի տղա մար դու ե րե սին կյե շի՞»:

Ե րախ տա գետ Մա րիամ Աս լա մազ  յանն էլ 
է բա րի հի շա տակ թո ղել տուն-թան գա րա նին, 
ա սել է թե՝ բա կունց նե րի հյու րըն կալ օ ջա խին:

Ն կար չու հին, ի սեր ան մո ռաց ըն կե րոջ՝ 
Ակ սե լի, հե տա գա յում պատ կե րել է նրան սի-
րե լի մայ րի կի հետ՝ Գո րի սի երկ նա մուխ, ա րե-
ւառ ժայ ռե րի ֆո նին: Հի մա թան գա րա նին մի 
ա ռանձ նա կի շուք ու հմայք է տա լիս այս բազ-
մա խո սուն հո յա կապ յու ղա ներկ կտա վը:

Կանգ ենք առ նում ցու ցա նա կի պա տին 
փակց ված մի հնօր յա փաս տաթղ թի առ ջեւ եւ 
ու շա դիր ըն թեր ցում եմ:

Դարձ յալ փոք րիկ ծա նո թագ րութ յուն. 
Ակ սել Բա կուն ցի կեն սագ րութ յան հայտ նի 
փաստ է, որ 1910թ. մա յի սին նա բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ ա վար տում է Գո րի սի հնգամ յա 
ծխա կան դպրո ցը: Ճա կա տագ րո րեն բախ տո-
րոշ է լի նում Մայր Ա թոռ Ս. Էջ միած նի Գե ւորգ-
յան ճե մա րա նի ա ռա ջա դեմ սան, ազ գա կից 
Ե րե միա Բա կուն ցի խոր հուր դն Ա լեք սանդ րին՝ 
ու սու մը շա րու նա կե լու հե ղի նա կա վոր նույն 
կրթօ ջա խում՝ ճե մա րա նում: Գոր ծը հա ջող ըն-
թացք է ու նե նում. մի մեծ խումբ հա մա խոհ, 
մտա վոր գո րիս ցի ներ «ԽՈՆԱՐՀ ԽՆԴԻՐ»-ով 
եւ «որ դիա կան վստա հութ յամբ» դի մում են 
հղում Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Տ. Տ. Մա-
թեոս Բ-ին՝ « Ձեր հայ րա կան խնամ քը վա յե-
լող ճե մա րա նի գի շե րօ թիկ սա նե րի շար քում 
ըն դու նե լու տե ղույս ծխա կան դպրո ցը ա մե-
նա գո վե լի ու ա ռանձ նա հա տուկ ըն դու նա-
կութ յամբ ա վար տած Ա լեք սանդր Ս տե փա նի 
Թե ւոս յան Բա կուն ցին»: «Առ որ մնամք Ձերդ 
Սր բա զան Օ ծութ յան Սր բազ նա գույն ա ջը 
համ բու րող ա մե նա խո նարհ որ դիք: 1910թ. 
10-ն  օ գոս տո սի, քաղ. Գո րիս»:

Խն դագ րի վեր ջում հեր թով ստո րագ րել են 
152 մարդ: Այս պի սով, բա րի կամ քի տեր ար-
ժա նա պա տիվ այդ մար դիկ, տա ղան դա վոր, 
օժտ ված պա տա նու առ ջեւ բա ցե ցին լույ սի 
ու լու սա վո րութ յան նա խա դու ռը՝ ժա մա նա կի 
հետ գի տութ յան դժվա րա վե րելք, բարձ րագ-
նա աս տի ճան նե րով ել նե լու … հայ ար ձա կի 
գա գա թը…

Դր սում, ա րե ւոտ պա տին հե նած ցան-
ցա վան դակ նե րում, զա նա զան թռչուն ներ են 
պահ վում: Դ րան ցից ա մե նաշ քե ղը, ի հար-
կե, փա սիանն է՝ միր հա վը՝ իբ րեւ կեն դա-
նի խորհր դա նիշ Ակ սել Բա կուն ցի ան մահ 
« Միր հա վի»: Խորհր դան շա կան է եւ այն ի րո-
ղութ յու նը, որ տուն-թան գա րա նին կից գոր-
ծող գրա կան ա կում բը նույն պես « Միր հավ» 
ա նունն ու նի: Այս տեղ հան րութ յան հա մար 
պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են գրա կան-
ե րաժշ տա կան մի ջո ցա ռում ներ, ըն թեր ցում-
ներ, գրքե րի շնոր հան դես ներ, ա վե լի խո րութ-
յամբ է ու սում նա սիր վում Բա կուն ցի գրա կան 
ժա ռան գութ յու նը, անդ րա դար ձում ներ կա-
տար վում Հա յաս տա նի գրա կան եւ մշա կու-
թա յին կյան քին:

Իջ նում ենք ներք նա հարկ: Այս տեղ Բա-
կուն ցի ըն տա նի քի մա ռանն է, հա ցա տու նը եւ 
խո հա նո ցը՝ մեծ թո նի րով, ա ռաս տա ղից չորս 
լա րով կախ ված՝ դարս-դարս լա վա շի տախ-
տա կա մա ծով, հնաոճ կո մո դով, մեծ ու փոքր 
կճուճ նե րով, կուժ ու կու լա յով, պղնձե, փայտ-
յա եւ խե ցե ղեն կեն ցա ղա յին ի րե րով: 

Այ ցե լել եմ նաեւ Վա հան Տեր յա նի եւ Հով-
հան նես Թու ման յա նի տուն-թան գա րան դար-
ձած հայ րա կան օ ջախ նե րը: Ճշ մա րիտ է՝ բո-
լորն էլ հայ կա կան-հա յա շունչ են, սա կայն 
ա ռա ջի նում Ջա վախ քին, մյու սում՝ Լո ռուն, 
իսկ այս տեղ Զան գե զու րին բնո րոշ ի րերն ու 
կեն ցա ղա վա րութ յունն են՝ նկա տե լի զա նա-
զա նութ յուն նե րով: Եվ դա բնա կան է. չէ՞ որ 
Պատ մա հայր Խո րե նա ցու հա մար Հա յաս տա-
նի ա մեն երկ րա մաս մի …  աշ խա՜րհ էր …

Հու շա հա մա լի րի ու շագ րավ մաս են բա-
զալտ յա ժա նե կա զարդ խաչ քար-շատր-
վա նը՝ ցայ տաղբ յու րով եւ ծա ռաբ նե րի վրա 
ար ված քան դակ նե րը: Հատ կան շա կան է, 
որ ժա մա նա կին Ակ սել Բա կուն ցի ձեռ-
քով տնկված թթե նին եւ եր կու ըն կու-

Ակսել Բակունցի 
ոգեղեն օջախում
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Մ եր երկ րա մա սում գոր ծող հայտ նի 
թայ ֆան՝ «Ս յու նի քի վրա» (ինչ պես 
հայ տա րար վում է) եւ ոչ թե Ս յու նի քի 

հա մար, փոր ձում է ի րա վա կան-քա ղա քա կան 
յափն ջի գցել իր տկար ու սե րին…

Հիմ նա դիր նե րը կամ գլխա վոր շա հա ռու-
ներն ու նեն ընդ հա նուր եւ ընդգծ ված հե-
տաքրք րութ յուն ներ, նաեւ մտա հո գութ յուն-
ներ…

Ով քե՞ր են նրանք:
Եր կար ժա մա նակ իշ խող քա ղա քա կան 

ու ժի՝ ՀՀԿ-ի տե ղա կան կա ռույց նե րի ղե կա-
վարն էին: Եվ ՀՀԿ-ի տե ղա կան կա ռույց նե րի 
ղե կա վար դառ նա լու հա մար մեծ ծախ սեր էին 
ա րել ժա մա նա կին:

Իսկ 2018-ի մա յի սից հե տո…
Ա ռա ջինն էին Ս յու նի քում, որ ող ջու նե ցին 

Նի կո լի հաղ թա նա կը եւ պատ րաս տա կա-
մութ յուն հայտ նե ցին ծա ռա յել նրա քա ղա քա-
կան թի մին՝ թքե լով այն աղբ յու րի վրա, ո րից 
տա րի ներ շա րու նակ ջուր էին խմել, ո րի զո-
րութ յամբ փո ղա տեր էին դար ձել, որն (ի վեր-
ջո) ա պա կա նել էին ու այդ կու սակ ցութ յու նը 
դարձ րել մեր ժե լի:

Այ նու հե տեւ՝ տե ւա կան ժա մա նակ փոր-
ձե ցին ին տեգր վել նոր իշ խա նութ յուն նե րին, 
բայց մերժ վե ցին:

Հե տո՝ պար բե րա բար (ըստ մա մու լի հրա-
պա րա կում նե րի), գու մար ներ մու ծե ցին Ան-
նա յի հիմ նադ րա մին՝ օր վա իշ խա նութ յան նե-
րո ղամ տութ յա նը եւ ժպի տին ար ժա նա նա լու 
հա մար. նո րից մնա ցին ան տես ված ու ար հա-
մարհ ված:

Հե տո ա ռե րե ւույթ ախ պե րութ յան ուխտ 
կնքե ցին՝ հա մա տեղ ու ժե րով ինք նա պաշտ-
պան վե լու հա մար, բայց դա ա վե լի շատ հա-
մախմբ ման տե սիլք էր. նրան ցից առն վազն 
եր կու հո գի՝ ախ պե րութ յու նից թա քուն, պայ-
քար սկսե ցին Ս յու նի քի մարզ պե տի ա թո ռի 
հա մար, երբ այն թա փուր մնաց Հու նան Պո-
ղոս յա նի հե ռա նա լուց հե տո. ձա խող վե ցին 
կրկին:

Տես նե լով, որ չի ստաց վում տե ղա վոր վել 
գոր ծող իշ խա նութ յան հով հա րի ներ քո, ո րո-
շե ցին նո րո վի միա վոր վել՝ ի րենց ու նեց ված քը 
(նաեւ պա տե րազ մի ըն թաց քում ձեռք բեր-
ված) պաշտ պա նե լու հա մար: Ու վճռա կան 
քայ լե րի դի մե ցին՝ սե փա կան կա րե լիութ յուն-
նե րը ցու ցա նե լու մար տա վա րութ յամբ, այն 
էլ՝ «հայ րե նա սի րա կան» կար գա խոս նե րով: 
Հատ կա պես ու շագ րավ էր Ս յու նիք այ ցե լող 
Նի կո լի ճա նա պար հը Շի նու հայ րի խաչ մե րու-
կում ար գե լա փա կե լը, որն ի րա կա նաց վեց 
հան քա գործ նե րի գետ տո յից ե րեք ավ տո բու-
սով բեր ված վարձ կան նե րով (ավ տո մայ րու-
ղու ար գե լա փակ ման ակ ցիան վե րագր վեց 
Գո րի սին. ինչ-որ մե կին հե րո սաց նե լու խնդիր 
էր դրված նաեւ):

Դա էլ գործ նա կան ազ դե ցութ յուն չու նե-
ցավ սյու նիք յան տրա մադ րութ յուն նե րի վրա, 
թեեւ ա մե նին զու գա հեռ (դե ռեւս պա տե րազ-
մա կան օ րե րից) մայ րա քա ղա քա յին հայտ-

նի լրատ վա մի ջոց նե րը գոր ծի էին դրել այդ 
մարդ կան ցից մեկ-եր կու սին «Նժ դեհ» ա նու նը 
սոսն ձե լու փա րի սե ցիութ յունն ու հնարք նե րի 
շար քը, ին չի շնոր հիվ (բոլ շե ւիկ յան ջա նադ-
րութ յամբ ) պղծվեց հա յոց այդ մե ծի փա ռա-
հեղ ա նու նը: 

Եվ ի՞նչ ա ռա քե լութ յամբ կամ նպա-
տա կով են այդ հին-նո րե րը Ս յու նի քում 
բա ցար ձակ իշ խա նութ յուն տեն չում:

Դա էլ հան րա հայտ է...
Ճիշտ է, Նի կոլն ու իր թիմն ու րա ցան 

Ս յու նիքն ու սյու նիք յան սրբութ յուն նե րը, 
մեր նախ նի նե րի թո ղած ժա ռան գութ յու-
նը, ան գամ եղ բայ րութ յուն ա րե ցին այս տեղ 
ներդր ված հայտ նի ա վա զա կախմ բի հետ, 
բայց… Հին-նո րերն էլ (պարզ վում է) չեն գա-
լիս ի րա վի ճակ փո խե լու եւ այդ ա մե նին հա-
կադր վե լու: Գա լիս են թա լան վող-կե ղեք վող 
Ս յու նի քից ի րենց փա յը թռցնե լու, գոր ծող աս-
պա տա կախմ բին քա ղա քա կան ու սո ցիա լա-
կան հե նա րան դառ նա լու հա մար: Գա լիս են 
ճա կա տագ րա կան այս օ րե րին մեր դժբախ-
տութ յուն նե րի վրա ձեռ քեր տա քաց նե լով, մեր 
դժվա րութ յուն նե րը շա հար կող հա րայ-հրո-
ցով, Ս յու նի քը ե րիցս բա ժան-բա ժան ա նե լու 
ցի նիզ մով … 

Ան շուշտ, կա րե լի է են թադ րել, թե ինչ նոր 
քայ լեր են այդ ա մե նին հա ջոր դե լու, բայց կա 
մեկ ու րիշ եւ կա րե ւոր հարց նույն պես. ին չո՞ւ 
«նո րաց վող» թայ ֆան ի րեն խմբա պետ է կար-
գել Թուրք ա նու նով նախ կին մարզ պե տին, 
ո րի կի սագ րա գետ ու ո ղոր մե լի, նաեւ դեգ րա-
դաց ված վի ճա կի մա սին նույ նիսկ նրա մեր-
ձա վոր ներն են շու լուխ ա նում:

Նախ՝ այդ ստա հակն ա մե նա կարճ կա-
մուրջն է, ո րի օգ նութ յամբ թայ ֆա յի հիմ նա-
դիր ներն ու գլխա վոր շա հա ռու նե րը կա րող 
են շատ թե քիչ փայ ստա նալ սյու նիք յան ըն-
դեր քի թա լա նից:

Այ նու հե տեւ՝ այդ խեղ կա տակն այն ա վա-
զա կախմ բի մեջ է, ո րի հետ, որ քան էլ զար-
մա նա լի է, հա րա զա տութ յուն են ա նում ե՛ւ 
ե րեկ վա, ե՛ւ այ սօր վա բարձր իշ խա նա վոր նե-
րը: Ա սել է թե՝ ի րա վի ճա կի ցան կա ցած զար-
գաց ման դեպ քում լժե կու սակ ցա կան ներն 
առն վազն կմնան ջրի ե րե սին (ե թե նույ նիսկ 
ե րա զած «կոմ ֆոր տը» չստա նան): 

Հա վա նա բար դի տել եք « Զան գե զուր» 
ֆիլ մը եւ հի շում եք Տիգ րան դա յուն, ո րի մի 
գրպա նում սպի տակ գլխարկն էր, մյու սում՝ 
կար միր… Ա հա այդ պի սի էկ զո տիկ ի րա վի ճա-
կի հետ գործ ու նենք նաեւ այս դեպ քում:

Մ յուս կող մից՝ ար դեն իսկ հռչակ ված 
խմբա պե տը պատ րաստ է թայ ֆա յի շար քե րը 
մե ծաց նե լու հա մար լուրջ գու մար ներ ներդ-
նել՝ նախ՝ ինքն ի րեն սյու նիք յան աղ բա նո ցից 
դուրս բե րե լու, ա պա Ս յու նի քի կո ղո պու տի 
անվ տանգ ըն թացքն ա պա հո վե լու հա մար: 

Այդ խմբա պե տի եր կե րե սա նութ յունն ու 
քծնվե լու հան ճարն անմր ցե լի են: Մի օ րի-
նակ՝ ա հա վա սիկ. ա կա նա տես նե րը պատ մում 
են, թե 2018-ի հու լի սի 5-ի ե րե կո յան հայտ նի 
պրո ֆի լակ տո րիա յում Նի կո լի պատ վին կազ-
մա կեր պած ընթ րի քին ինչ պես էր եր բեմ-
նի ՀՀԿ-ա կան մարզ պե տը (մա տու ցո ղի դեր 
ստանձ նած) վար չա պե տին պից ցա հյու րա-
սի րում՝ մի քա նի ան գամ ա ղեր սա ձայն ա սե-
լով, որ ի րենք են պատ րաս տել, տնա կան է, 
լավն է… Բայց երբ Նի կո լին ա խոր ժե լի չի ե ղել 
պից ցան ու խնդրել է սե ղա նից հե ռաց նել այդ 
ու տես տը, Թուր քը մի քա նի ան գամ բարձ րա-
ձայ նել է՝ «Ս յու նի քը Ձեզ հետ է, մե ծար գո պա-
րոն վար չա պետ…»:

Եվ ու րեմն՝ ե թե իս կա պես հա նուն Ս յու նի-
քի քա ղա քա կան ուժ պի տի ձե ւա վոր վի, ա պա 
ին չո՞ւ նրա ա ռաջ նոր դը չպետք է լի նի սյու նե-
ցի. այս տեղ այն քա՜ն կա յա ցած լի դեր ներ կան՝ 
ազ գա յին մտա ծե լա կեր պով, վեր կու սակ ցա-

կան-վեր թայ ֆա յա կան պահ ված քով, ո րոնց 
ներ կա յութ յամբ այդ ա րա րա ծը նույ նիսկ 
դռնա պա նի կար գա վի ճակ չի կա րող ու նե նալ:

Իսկ թե ին չո՞ւ են ո րոշ սյու նե ցի ներ (այ-
դու հան դերձ) գետ նա քար շութ յամբ հե տե-
ւում այդ ստրու կին՝ կներ կա յաց նենք մեկ ու-
րիշ  ան գամ: Ն րանց ա նուն նե րը մեկ առ մեկ 
եւ ան պայ մա նո րեն կհրա պա րա կենք. գա լիք 
սե րունդ նե րը պետք է ի մա նան, թե ով քեր 
են 2021 թվա կա նին Ս յու նի քում շա րու նա կել 
ղա չաղ Փա նա հի, Ֆաթհ-ա լի խա նի, Մե լիք 
Ֆ րանգ յու լի, Նու րի փա շա դա հի ճի կի սատ 
թո ղած գոր ծե րը…

Ա ռայժմ մի բան է ստույգ, ո րը եւ ար ձա-
նագ րում ենք՝ այն, ինչ որ վեր ջին շրջա նում 
հայտ նի թայ ֆան կա տա րում է Ս յու նի քում՝ հա-
մա հունչ է ա զե րի նե րի սյու նիք յան նկրտում-
նե րին, քան զի կշեռ քի մի նժա րին ի րա կան 
Ս յու նիքն է՝ իր շա հե րով, մտա հո գութ յուն նե-
րով ու տագ նապ նե րով, մյուս նժա րին՝ Թուրք 
ա նու նով խմբա պետն ու Ս յու նի քը կե ղե քե լու 
ան թա քույց ծրագ րերն են: Մի նժա րին Ս յու նի-
քը սյու նե ցի նե րին, Հա յաս տան պե տութ յա նը 
վե րա դարձ նե լու ե րա զանքն է, մյուս նժա րին՝ 
Ս յու նիքն ան հայտ ծա գու մով ու ազ գութ յամբ 
ինչ-որ մարդ կանց կեղ տոտ ոտ քե րի տակ 
փռե լու մո լա գա րութ յու նը: Ու րիշ ի րա կա նութ-
յուն չկա…

Հ.Գ. Ի դեպ, Ս յու նի քում հի շում են, որ ՀՀԿ հիմ-
նա դի րը մեր լեռ նաշ խար հի հրա շա լի զա վակ 
Ա շոտ Նա վա սարդ յանն էր: Ն րա նով մին չեւ 
հի մա հպար տա նում են Ս յու նի քում. իս կա կան 
ազ գա յին կեր պար էր՝ փա ռա հեղ ներ կա յութ-
յուն:
Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան գա ղա փա-
րա խո սութ յունն էլ սյու նիք յան-նժդեհ յան էր ի 
սկզբա նե, ին չով նույն պես հպար տա նում էինք 
եւ ենք:
Այդ կու սակ ցութ յան շար քե րում, էն գլխից, 
ե ղել են այլ նշա նա վոր սյու նե ցի ներ նույն պես, 
ով քեր դրա կան հետք են թո ղել մեր երկ րա մա-
սում եւ խան դա ղա տան քով են հիշ վում մին չեւ 
հի մա:
Սա կայն 2014-ին երկ րի բարձ րա գույն ղե-
կա վա րութ յու նը Ս յու նիք գոր ծու ղեց պրո ֆե-
սիո նալ ջեբ կիր նե րի մի խումբ, ո րից հե տո 
պղծվեց Նժ դե հի հի շա տա կը, փշուր-փշուր 
ե ղավ հա վատն այդ կու սակ ցութ յան ու հա յոց 
պե տա կա նութ յան հան դեպ առ հա սա րակ:
Ի մի ջիայ լոց, ՀՀԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, որ 
այդ ժա մա նակ երկ րի ղե կին էին, մին չեւ հի մա 
նե րո ղութ յուն չեն հայ ցել սյու նե ցի նե րից այդ 
ա մե նի հա մար:
ՀՀԿ-ն, այդ բո լո րով հան դերձ, Ս յու նի քում 
կողմ նա կից ներ ու նե նա լու շան սեր ու նի, ե թե… 
Ե թե ան կեղ ծա նա ու պա տաս խա նի՝ արդ յո՞ք 
իր քա ջա լե րան քով կամ իր հո վա նու ներ քո է 
Ս յու նի քում՝ դա սա լիք հան րա պե տա կան նե րից՝ 
հայտ նի թայ ֆա յի գե րիշ խա նութ յամբ, ինչ-որ 
«քա ղա քա կան» ուժ ձե ւա վո րե լուն միտ ված 
վար ժանք ներ մեկ նար կե լ… 

զե նին, մոտ 80-90 տա րի մարդ կանց 
ա ռատ պտուղ ներ շռայ լե լուց հե տո, երբ 

ծե րա ցան ու չո րա ցան, գո րի սե ցի շնոր հա-
շատ նկա րիչ Ժի րայր Մար տի րոս յա նը դրանց 
հաս տա բուն բնա փայ տը կեր պա վո րեց իբ-
րեւ բա կունց յան գրա կան հե րոս ներ՝ Սո նա 
(« Միր հավ»), Ար թին պապ (« Նա մակ ռու սաց 
թա գա վո րին») եւ գրո ղի մայ րի կին՝ զան գե-
զուր յան գլխա կա պով:

Քայ լում ենք այ գու բարձր ծա ռե րի եւ վար-
դե նի նե րի մի ջով: Ոտ քերս գետ նին եմ դնում 
մի տե սակ երկ յու ղա ծո րեն, ա վե լի հու զում-
նա լի… ախր ու րիշ խոր հուրդ ու նի այս այ գին, 
ուր մեծն Բա կուն ցի հե ռա վոր ոտ նա հետ քերն 
են…Այ գին փթթում է կա նաչ շնչով ու ա րե ւա-
համ պտուղ ներ տա լիս: Թան գա րա նի տնօ րե-
նին խնդրում եմ ցույց տալ բա ղա տան ձի այն 
ծա ռը, ո րի զո վա սուն սա ղարթ նե րի ստվե-
րում փռված կար պետ նե րի ու գոր գե րի վրա 
հանգս տա ցել է Բա կուն ցը, պա րա պել ժա-

մե րով ու գրել, հա ճախ էլ՝ խնջույք ներ ա րել: 
Ա հա վա սիկ, հի շա տակ ման ար ժա նի մի քա նի 
պեր ճա խոս տո ղեր Մ. Աս լա մազ  յա նի «Կ յան-
քիս դավ թար»-ից.

« Մի ան գամ Գի շո կը ( Բա կուն ցի փոքր եղ-
բայ րը-Ս. Մ.) ե կավ մեզ մոտ սո վո րա կա նից 
շուտ: Ակ սելն էր ա սել, որ թող նենք ա մեն ինչ 
եւ շտա պենք նրա մոտ: Բակ մտնե լով՝ բո լորս 
մնա ցինք զար մա ցած. չորս կող մը հյու րեր: 
Սե ղա նի գլխա մա սում Ակ սելն էր. նա թա մա-
դա էր: Մո տե ցավ մեզ եւ ա սաց. «Ես կա տա-
րում եմ Շիր վա նի պատ գա մը: Նա ինձ պար-
տա վո րեց րել է, որ իր մահ վան օ րը մեծ սե ղան 
գցեմ, հրա վի րեմ նրանց, ում ես կցան կա նամ, 
ինքս լի նեմ թա մա դա ու քեֆ ա նենք եւ հի շենք 
նրան ա ռանց տխուր խոս քե րի՝ որ պես ըն կե-
րոջ եւ գրող Ա լեք սանդր Շիր վան զա դեի: Այ-
սօր ա ռա վոտ յան ես հե ռա գիր ստա ցա եւ հի-
մա կա տա րում եմ հան գուց յա լի կամ քը»: Այդ 
ե րե կո Ակ սե լը ա վե լի սրա միտ ու նրբա խոս էր, 

եր կար պատ մում էր իր ու Շիր վա նի հան դի-
պում նե րի եւ ար կած նե րի մա սին»:

Վ. Սարգս յանն ա սաց, որ, ցա վոք սրտի, 
այ լեւս չկա այդ «պատ մա կան» տան ձե նին, 
սա կայն «մի հու սադ րող փաստ. նախ կին ծա-
ռի դե ռեւս կեն սու նակ ար մա տից ա հա այս 
դա լար շիվն է ա ճում, եւ մենք հա տուկ խնամք 
կտա նենք, որ պես զի ա ճի, կրկին մեծ տան ձե-
նի դառ նա»: Ձեռ նա հաս տնօ րե նը տնկա րան 
է հիմ նել, ո րով շա րու նա կա բար կազն վաց նի, 
կե րի տա սար դաց նի այս նշա նա վոր այ գին: 
(Ես էլ, ի դեպ, խոս տա ցա Աշ տա րա կի իմ այ-
գուց այս տեղ հասց նել ար տա սո վոր խո շոր 
պտուղ ներ տվող ըն կու զե նու տունկ, ո րի 
«հայ րը», ա սում են, սե րում է Հնդ կաս տա նի 
նախ կին պրե միեր-մի նիստր Ին դի րա Գան դիի 
նստա վայ րի այ գուց…):

...Ա րե ւը դե պի մայ րա մուտ է թեք վում: Ես 
տուն-թան գա րա նին եմ հանձ նում բե րածս 
նկա րը: 

Այ գու տա ղա վա րում ե ղավ հյու րա սի րութ-
յուն: Թարմ լա վաշ, ըն կույզ ու ծաղ կա բույր 
մեղր, մրգեր… Հ յու թեղ խնձոր նե րի «հե ղի-
նակն» էլ է Բա կուն ցը: 1920-ա կան նե րի կե սին 
գյու ղատն տես Ա լեք սանդր Բա կուն ցի ներ-
մու ծած ծա ռե րի «ժա ռանգ նե րից են», ո րոնք 
պատ վաս տի ե ղա նա կով վա ղուց ի վեր տա-
րած վել են Գո րի սում եւ շրջա կայ քում:

Թեյ են մա տու ցում Բա կուն ցի ըն տա նի քի 
մեծ ինք նաե ռից: Բու րա վետ է, քան զի Գու-
սան Ա շո տի գո վեր գած «ծաղ կա վառ Զան գե-
զու րի հա զար տե սակ վար դե րից» ու լեռ նա յին 
թե յա խո տե րից է «ա ռել սնունդ»:

Ես շնոր հա կա լութ յուն եմ հայտ նում եւ 
հրա ժեշտ տա լիս մեծն Ակ սել Բա կուն ցի հի-
շա տա կը վառ պա հող նվիր յալ աշ խա տա կազ-
մին: Հ րա ժեշտ եմ տա լիս եւ Ակ սել Բա կուն-
ցի նո րօր յա ո գե ղեն, հա յա շունչ օ ջա խին ու 
բռնում վե րա դար ձի ճա նա պար հը:

 

Սյունեցի հանրապետականները, որ 2018-ի գարնանը 
գլխակորույս փախչում էին ՀՀԿ-ից, հիմա փորձում են 
հարություն առնել «նոր» դրոշով՝ խմբապետ կարգելով 
Թուրք անունով երբեմնի մարզպետին
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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 
15.04.2021թ.: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

ԿՈՐԵԼ Է  Երևանի Կոմի տա սի անվան պետական 
կոն սեր վա տո րիայի 2011 թ. շրջանավարտ Մար-
գարիտ Կա րենի Թումանյանի դիպլոմը՝ ABN114674, 
գրան ցման համար`9921: Համարել ան վավեր:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ  Խորին երախտա գի-
տու թյունս եմ հայտնում Վ.Ա.Ֆանարջյանի անվան 
ուռուց քա բանության ազգային կեն տրո նի թոքային 
վիրաբուժության բա ժան մունքի վարիչ Արմեն 
Խանոյանին, բուժող բժիշկ Սերգեյ Աբրահամյանին, 
ավագ բուժքույր Լավինա Ադամյանին՝ մարդկային 
ջերմ վերաբերմունքի և մասնագիտական բարձր 
որակների համար, ինչի շնորհիվ վերականգնվեց իմ 
առողջությունը:

Միշա Հովսեփյան, 
Կապան քաղաքի բնակիչ 

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿՐԻ» ՏԱՐԵԿԱՆ 
ՀԱՇ ՎԵՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ 

Համաձայն «Զանգվածային լրատ վու թյան մասին» ՀՀ 
օրենքի՝ ներկայացնում ենք «Սյունյաց երկիր» թերթի 2020 թ. 
ֆինանսական հաշվետվությունը (ՀՀ դրամ):

Համախառն եկամուտ՝ ..........13 432 687 
 Այդ թվում՝
 Նվիրատվություն՝ ................ 1 564 134
 Սուբսիդիա՝ ......................... 0
 Գովազդ՝ (առանց ԱԱՀ-ի)՝ .... 554 000

ԿՈՐԵԼ Է  Հայկական ՍՍՀ Գորիսի շրջանի Վերիշենի 
Խ.Ա.Երիցյանի անվան սովխոզ-տեխնիկումի 1981 թ. 
շրջանավարտ Մարետտա Արկադիի Բարսեղյանի 
դիպ լոմը՝ BTN010807, գրանց ման համար`6179, (27 
հունիսի 1981 թ.): Հա մարել անվավեր:

ՍԻՐԵԼԻ՛ ԴԻՄՈՐԴ
Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նը 

հայ տա րա րում է 2021-2022 ուս տար վա՝ 
ըստ մաս նա գի տութ յուն նե րի պե տութ-
յան կող մից ու սա նո ղա կան նպաս տի 
ձևով ուս ման վար ձի լրիվ փոխ հա տուց-
մամբ (անվ ճար) և վ ճա րո վի առ կա ու-
սուց մամբ բա կա լավ րի ըն դու նե լութ յուն։
 Դի մորդ նե րը կենտ րո նաց ված, ներ բու-
հա կան և  ա ռա ջին փու լի միաս նա կան 
քննութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու, ընտ-

րած մաս նա գի տութ յու նը նշե լու հա-
մար  ըն դու նե լութ յան դի մում-հայ տե րը 
ՀՀ Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի 
և ս պոր տի նա խա րա րութ յան գնա հատ-
ման և թես տա վոր ման կենտ րոն են ներ-
կա յաց նում է լեկտ րո նա յին (առ ցանց) 
ե ղա նա կով՝ dimord.am կայ քում ապ-
րի լի 15-ից մա յի սի 10-ը՝ մինչև ժա-
մը 18:00-ն նե րառ յալ:

Ըն դու նե լութ յան կար գին ման րա մասն 
ծա նո թա նա լու հա մար անց նել հետև յալ 

հղու մով.  http://escs.am/am/static/appli-
cant?s=edu:

Ըն դու նե լութ յա նը վե րա բե րող ցան-
կա ցած հար ցով խորհր դատ վութ յուն 
ստա նա լու հա մար կա րող եք գրել Գո րի սի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի է լեկտ րո նա յին 
փոս տի հաս ցեին՝ gorissu@mail.ru, այցելել 
ԳՊՀ պաշտոնական կայքէջ՝ www.gorsu.
am, ֆեյս բուք յան էջ՝ https://www.facebook.
com/GorisSU կամ այ ցե լել ՀՀ, Ս յու նի քի 
մարզ, ք. Գո րիս, Ա վան գարդ 2 հաս ցեով՝ 

պահ պա նե լով սա-
նի  տա  րա  հա  կա-
հա մա ճա րա կա յին 
անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րը։

ԳՊՀ ընդունող 
հ ա ն ձ ն ա ժ ո ղ ո վ ի 
պատասխանատու քարտուղար` Ա. 
Գալստյան, hեռ.՝  (098) 19 67 14, (077) 
22 57 27, Էլ. հասցե՝  g.anigalstyan@gmail.
com

 Դա սի չը
(ծած կա գի րը)

 Մաս նա գի տութ յու նը,
Կր թա կան ծրա գի րը

Ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը Ըն դու նե լութ յան 
տեղ/ այդ թվում

Ուս ման 
վար ձը 
(հազ.
դրամ)Մրցո ւթա յի ն Ոչ 

մրցութա յի ն ան վճա ր վճա րո վի 
ԱՏ

 Մաս նա գի  տա կան
Ման կա վար  ժութ յուն
011401.00.6

 Կեն սա բա նութ յուն / 011401.01.6 Կ (գ) Ք(գ)** կամ Ֆ (գ)** Հլգ* 2 12 310

Պ ատմ ությ ուն / 011401.18.6 ՀՊ (գ) Օտլ (գ) կամ ԸՊ(գ) Հլգ* 1 20 350

Հա յո ց լեզո ւ և գրա կա նո ւթյո ւն / 
011401.19.6 Հլգ (գ) Հլգ (բ) 2 20 350

Անգլեր են լեզու  և գրակ անու թյուն 
/ 011401.21.6 Անգլ (գ) Անգլ (բ) Հլգ* 2 18 400

Կերպ արվեստ  / 011401.11.6 Գծն Գն Հլգ* 1 20 350

Ընդհանո ւր մանկ ավարժ ություն 
011301.00.6

Տարր . մանկավա րժություն  և 
մեթո դիկա / 0 11301.01.6 Հլգ (գ) Մ(գ)** 2 23 410

Տնտեսա գիտութ յուն / 031101.00.6 Տնտեսա գիտութ յուն / 031101.01.6 Մ(գ) Հլգ (գ) Օտլ* 1 30 420

Կառա վարում  / 041301.00.6 Կառա վարում  (ըստ ոլորտ ի)
041301.01.6 Մ(գ) Հլգ (գ) Օտլ* 1 23 420

Էլեկտ րոնիկա  / 071401.00.6 Էլեկտ րոնիկա  / 071401.01.6 Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ* 3 17 320

Ինֆորմ ատիկա  (համակա րգչային 
գիտութ յուն) / 061101.00.6

Ինֆորմ ատիկա  և կիրա ռական 
մաթեմա տիկա / 0 61101.02.6 Մ(գ) Ֆ(գ)** կամ Անգլ 

(գ)** Հլգ* 3 15 390

* Նշ ված ոչ մրցու թա յին քննութ յան գնա-
հա տա կա նը փո խանց վում է միջ նա կարգ 
կրթութ յան ա տես տա տից կամ հա մա պա-
տաս խան ա վար տա կան փաս տաթղ թից, 
լրաց նե լով այդ ա ռար կա յի պե տա կան ա վար-
տա կան քննութ յան գնա հա տա կա նը, իսկ պե-
տա կան ա վար տա կան քննա կան գնա հա տա-
կա նի բա ցա կա յութ յան դեպ քում՝ տա րե կան 
գնա հա տա կա նը:

** Վ ճա րո վի ուuուց ման հա մա կար գում 
թա փուր տե ղեր ա ռա ջա նա լու դեպ քում այդ 
տե ղե րի մրցույ թին մաuնակ ցե լու հա մար 
դի մորդ նե րը մաuնա գի տութ յուն նե րի և քն-
նութ յուն նե րի ցան կում եր կու աuտղա նի-
շե րով նշված ա ռար կա նե րի հա մար որ պեu 
մրցու թա յին գնա հա տա կան կա րող են ըն դու-
նե լութ յան դի մում-հայ տում նա խա պեu հայ-
տագ րել միջ նա կարգ կրթութ յան ա տեuտա-
տի կամ հա մա պա տաuխան ա վար տա կան 
փաuտաթղ թի` այդ ա ռար կա նե րի պե տա կան 
ա վար տա կան քննութ յուն նե րի գնա հա տա-
կա նը, իսկ պե տա կան ա վար տա կան քննա-
կան գնա հա տա կա նի բա ցա կա յութ յան դեպ-
քում` տա րե կան գնա հա տա կա նը:
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