
Ս յու նի քի խորհր դա րա նի դի վա նի հրա վե-
րով 1921թ. ապ րի լի 26-ին Տա թե ւի վան-
քում կա յա ցավ Ինք նա վար Ս յու նի քի հայ 
ազ գաբ նակ չութ յան 2-րդ (Ար տա կարգ) 
հա մա գու մա րը, որ տեղ 64 գյու ղից ներ կա 
էին 95 պատ գա մա վոր և Ս պա րա պետ Նժ-
դե հը:

Օ րա կար գը

Հ ա մա գու մա րը հաս տա տում է հե տևյալ 
օ րա կար գը. 1. Ինք նա վար Ս յու նի քի դի-
վա նի կազ մի հրա ժա րա կա նը: 2. Պա րե-

նա վո րու մը: 3. Ինք նա վար Ս յու նի քի սահ մա-

նադ րութ յան վե րամ շա կու մը: 4. Ա զատ հո ղե րի 
բաշխ ման հար ցը: 5. Պաշ տոն յա նե րի վար-
ձատ րութ յան մա սին: 6. Դպ րո ցա կան գործ: 
7. Պե տա կան հարս տութ յան պահ պա նութ յան 
մա սին: 8. Նոր կա ռա վա րութ յան (դի վա նի) 
ընտ րութ յուն: 9. Հա մա գու մա րում հա րուց վե-
լիք խնդիր ներ:

Հա մա գու մա րը վար չա պետ ընտ րեց Նժ-
դե հին՝ նրան հանձ նա րա րե լով նոր կա ռա վա-
րութ յան կազ մա վո րու մը: Կա ռա վա րութ յան 
ան դա մը կոչ վե լու էր նա խա րար:

Նույն օ րը պառ լա մեն տը ող ջու նեց զոր քին 
ու նրա հրա մա նա տար նե րին, նրանց մաղ թե-

լով նոր հաղ թա նակ ներ:
Նժ դե հը, հան դես գա լով զե կուց մամբ, 

հան գա մա նա լից հաշ վետ վութ յուն է տա լիս, 
կա տա րում է Ինք նա վար Ս յու նի քի ռազ մա քա-
ղա քա կան և սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա-
կի բազ մա կող մա նի ու խոր վեր լու ծութ յու նը, 
հան րա գու մա րի բե րում նա խորդ հա մա գու-
մա րից հե տո կա տար ված աշ խա տանք նե րը, 
ժա մա նակ նե րի հրա տապ խնդիր նե րը: Ս պա-
րա պե տի սպա ռիչ զե կու ցու մից հե տո հա մա-
գու մա րի պատ գա մա վոր ներն այլևս ա վե լորդ 
են հա մա րում լսել հաշ վե տու մյուս զե կու-

Շարունակությունը՝ էջ 4

Շարունակությունը՝ էջ 5

Պատմության մեջ 
գոյություն չի ունեցել 
«Զանգեզուրի 
միջանցք» 
հասկացություն. 
դա Բաքվի նոր 
պատմական սուտն է

Ի  րա նա կան ԶԼՄ-նե րն անդ րա դար ձել 
են Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի-
ևի՝ « Զան գե զու րի մի ջանց քի» ստեղծ-

ման մա սին հայ տա րա րութ յա նը՝ ընդգ ծե լով, 
որ պատ մութ յան ըն թաց քում նման մի ջանցք 
գո յութ յուն չի ու նե ցել, և դա պատ մութ յան խե-
ղաթ յու րում է:

Շեշտ վել է, որ Հա յաս տա նի մի ջազ գայ նո-
րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րի փո փո խութ յու նը 
դեմ է Ի րա նի շա հե րին: Մի ջազ գա յին ի րա վուն-
քի հար ցե րով փոր ձա գետ Ահ մադ Քա զե մին 
Fars լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յա նը տված 
հար ցազ րույ ցում շեշ տել է, որ Ա լիևն ար դեն 
մի քա նի ան գամ բա ցա հայ տո րեն սպառ նում է 
Հա յաս տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յա նը, ո րին Եր ևանն ար ձա գան քել է ԱԳՆ խոս-
նա կի մա կար դա կով:

Քա զե միի խոս քով՝ պատ մութ յան մեջ 
« Զան գե զու րի մի ջանցք» կոչ վող մի ջանցք գո-
յութ յուն չի ու նե ցել, և դա Բաք վի նոր պատ-
մա կան կեղ ծիքն է ու որ ևէ ի րա վա կան հիմք 
չու նի: Փոր ձա գետն ընդգ ծել է, որ Ա լի ևի խոս-
քե րը ցույց են տա լիս, որ Բաք վի նպա տա կը 
հա ղոր դակ ցա կան ու ղի նե րի բա ցու մը, Ղա րա-
բա ղի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի ո րո շու մը և 
Եր ևա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա-
վո րու մը չէ:

Շա րու նա կե լով միտ քը՝ Քա զե մին հա վե լել 
է, որ Թուր քիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար 
Ադր բե ջա նը փոր ձում է « Զան գե զու րի մի ջանց-
քով» պան թուր քա կան աշ խար հը կա պել և 
տա րա ծաշր ջա նում Ի րա նի աշ խար հա քա ղա-
քա կան կա րո ղութ յուն նե րը վե րաց նել, Ի րա նին 
հե ռաց նել տա րա ծաշր ջա նա յին է ներ գե տիկ 
ան ցու դար ձից, նաև զսպել Չի նաս տա նին ու 
Ռու սաս տա նին ու հար վա ծել « Մեկ գո տի մեկ 
ճա նա պարհ» նա խագ ծին:

Փոր ձա գե տը նաև շեշ տել է, որ Ի րա նը դեմ 
է Հա յաս տա նի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
սահ ման նե րի փո փո խութ յա նը և հա վե լել, որ 
Ադր բե ջանն ու Թուր քիան դա գի տակ ցում են, 
ուս տի փոր ձում են բազ մա կողմ ծրագ րի մի ջո-
ցով Ի րա նը պա սի վաց նել, և դա ի րա կա նաց նել 
Ի րա նի ընտ րութ յուն նե րին զու գա հեռ:

Mehr լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յան կայ-
քում հրա պա րակ ված հոդ վա ծում ընդգծ վել 
է, որ Հա յաս տա նի նկատ մամբ տա րած քա-
յին պա հանջ նե րը հա կա սում են Ի րա նի շա-
հե րին, և Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը 
պետք է պաշ տո նա պես դա տա պար տեր նման 
նա խա գի ծը: Շեշտ վել է, որ « Զան գե զու րի մի-
ջանց քի» ստեղ ծու մը հա կա սում է նո յեմ բե-
րի 9-ի հայ տա րա րութ յա նը, քա նի որ այն տեղ 
խոսք է գնում հա ղոր դակ ցա կան ու ղի նե րի 
բաց ման մա սին: Ընդգծ վել է, որ պատ մութ-
յան մեջ « Զան գե զու րի մի ջանք» ա նու նով ան-
ցա կետ կամ մի ջանցք գո յութ յուն չի ու նե ցել և 
դա պատ մութ յան խե ղաթ յու րում է: Նշ վել է, որ 
Ա լի ևի հայ տա րա րութ յու նը սպառ նա լիք է ե ղել, 
ո րի նպա տա կը մի ջանց քի բա ցումն ա րա գաց-
նելն է:
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Տաթեւի համազանգեզուրյան II 
համագումարը, Լեռնահայաստանի 
անկախության հռչակումը

...Ոչ մի տեղ ա ռանց Ս յու նի քի ու Ար ցա խի. 
ա ռանց աշ խար հագ րա կան Հա յաս տա նի 
այդ հզոր ող նա շա րի մեր ամ բող ջա կան 
հայ րե նի քը գո յութ յուն ու նե նալ չի կա րող:

Ն ժ դեհ յան այդ բա նա ձե ւը կար-
գա խոս դարձ րած՝ ապ րի լի 26-
ին Գո րի սում տե ղի ու նե ցավ 

« Լեռ նա հա յաս տան-100» գի տա ժո ղո վը: Այն 

նվիր ված էր 1921 թ. ապ րի լի 26-ին՝ Տա թե ւի 
հա մա զան գե զուր յան 2-րդ հա մա գու մա րում 
Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման 
100-ամ յա կին: Գի տա ժո ղո վը կազ մա կեր պել 
էին ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տուտն ու Հա-
յաս տա նի ազ գա յին ար խի վը: 

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը նախ ծա-
ղիկ ներ խո նար հե ցին Գա րե գին Նժ դե հի տու-
ֆա կերտ հու շար ձա նին ( Գո րիս, Ա վան գարդ 

թա ղա մաս, 1991 թ., ճար տա րա պետ ներ՝ Ռու-
բիկ Գ րի գոր յան եւ Սար գիս Նա զա րեթ յան, 

Գիտաժողով՝ նվիրված 
Լեռնահայաստանի 
փառահեղ հոբելյանին.
Սյունիքից պետք է սկսվի Արցախի 
փրկությունը

Ա շոտ Մել քոն յա ն
ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րեն

...« Զան գե զու րի մի ջանց քի» ստեղ ծու-
մը հա կա սում է նո յեմ բե րի 9-ի հայ-
տա րա րութ յա նը, քա նի որ այն տեղ 
խոսք է գնում հա ղոր դակ ցա կան ու ղի-
նե րի բաց ման մա սին...
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Օ, հայրենիք դառն 
ու անուշ...
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Մ եղ րու են թադր յալ մի ջանց քին առնչ-
վող հար ցե րին (կա պի տուլ  յա ցիա յից 
հե տո) անդ րա դար ձել ենք քա նիցս: 

Եվ դեռ անդ րա դառ նա լու ենք, քան զի Մեղ-
րիով թուր քին մի ջանցք տրա մադ րե լը Ս յու-
նի քի ան դա մա հա տում է նշա նա կում, ինչ պես 
եւ Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նում հա յոց ինք նիշ-
խա նութ յան զրո յա ցում, հա յոց հա րա վա յին ու 
միակ դու ռը թշնա մի տե րութ յուն նե րին նվի-
րա բե րում:

Եվ որ պես զի հայ րե նադր ժութ յան այդ գա-
ղա փա րը կյան քի կոչ վի ա ռանց սյու նե ցի նե րի 
դի մադ րութ յան, ինչ-որ ծնծղա ներ՝ թուր քի 
սպա սա վոր դար ձած, փոր ձում են Ս յու նի քում 
կա րո տախտ բոր բո քել երկ րա մա սի եր բեմ նի 
եր կա թու ղա յին հնա րա վո րութ յուն նե րի օգ-
տա կա րութ յան հան դեպ: Փոր ձում են պատ-
րանք հյու սել՝ կապ ված Մին ջե ւան- Կա պան եւ 
Մին ջե ւան- Մեղ րի- Ջուլ ֆա եր կաթգ ծե րի հնա-
րա վոր վե րա գոր ծարկ ման եւ դրա նից բխող 
շա հա վե տութ յան հետ: Ու այդ ա մե նի արդ-
յուն քում «պա հանջ ված հա մա րել» Մեղ րիի 
մի ջանց քի ստեղ ծու մը…

Չա փա զանց կա րե ւոր այդ հար ցի վե րա-
բեր յալ Ս յու նի քում կա հստակ դիր քո րո շում, 
ո րը կու զե նա յինք ներ կա յաց նել:

* * *
Ս յու նի քում, ան շուշտ, չեն մո ռա ցել, որ 

հատ կա պես եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ նե րի 
շնոր հիվ է խորհր դա յին տա րի նե րին երկ րա-
մա սի տնտե սութ յունն ան նա խա դեպ զար գա-
ցում ապ րել: Մի քա նի փաստ՝ ա հա վա սիկ:

Ա ռա ջին. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ-
մի տա րի նե րին (1941-45թթ.) կա ռուց վեց 
Ջուլ ֆա- Մին ջե ւան եր կա թու ղին, ո րով կապ 
հաս տատ վեց Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նի եւ 
Ե րե ւա նի մի ջեւ ( Մա սիս- Ջուլ ֆա եւ Մա սիս-Ե-
րե ւան եր կա թու ղի նե րը կա ռուց վել էին դե ռեւս 
1902-ին):

Ա սել է թե՝ Մեծ հայ րե նա կա նի տա րի նե-
րից սկսած Ե րե ւան- Բա քու եր կա թու ղա յին 
կապն ի րա կա նաց վել է Մեղ րիի տա րած քով:

Ե՛վ պա տե րազ մի տա րի նե րին, ե՛ւ հե տո 
այդ եր կա թու ղին մեծ դեր է խա ղա ցել Մեղ րիի 
տնտե սութ յան կազ մա կերպ ման եւ զար գաց-
ման գոր ծում:

Եր ջան կա հի շա տակ Դա վիթ Մա թե ւոս-
յանն էր ա սում՝ եր կա թու ղու գոր ծու նեութ յան 
վեր ջին տա րի նե րին յու րա քանչ  յուր ուղ ղութ-
յամբ այդ եր կաթգ ծով օ րա կան անց նում էր 
20-23 շար ժա կազմ. ա մեն մի շար ժա կազ-
մի բեռ նա վոր ված վա գոն նե րի նվա զա գույն 
քա նա կը 50-ից ա վե լի էր: Մ յուս կող մից՝ այդ 
եր կաթգ ծի շնոր հիվ մեղ րե ցին կա րո ղա նում 
էր հնա րա վո րինս ա րագ եւ ա ռանց դժվա-
րութ յուն նե րի կապ պահ պա նել Հա յաս տա նի 
կենտ րո նա կան շրջան նե րի հետ:

Երկ րորդ. Մին ջե ւան- Ղա փան եր կա թու-
ղին գոր ծարկ վեց 1932 թվա կա նին: Այդ եր-
կա թու ղու շնոր հիվ Կա պա նը խորհր դա յին 
տա րի նե րին դար ձավ Հա յաս տա նի հա րավ-
ա րե ւել  յան տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա խո շոր եւ 
ժա մա նա կա կից քա ղա քը:

Ըստ մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րի՝ 
շրջա նի ժո ղովր դատն տե սա կան բեռ նե րի 
մոտ 95%-ը Ղա փան էր ներկր վում եր կա թու-
ղա յին տրանս պոր տով: Տար բեր նշա նա կութ-
յան բեռ ներ էին տե ղա փոխ վում Գո րի սի ու 
Սի սիա նի շրջան նե րի հա մար:

Ղա փա նի եր կա թու ղա յին կա յա րա նի մի-
ջո ցով ի րա կա նաց վող բեռ նա փո խադ րում նե-
րի ծա վա լի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու 
հա մար բե րենք մեկ օ րի նակ՝ 1986 թ. 1-ին կի-
սամ յա կում ա ռաք վել է 3041 վա գոն, սպա ռող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին են ա ռաք վել 34680 
տոն նա ժո ղովր դատն տե սա կան բեռ ներ:

Իսկ ու ղե ւո րա փո խադ րում նե րը… Ըստ 
Վահ րամ Օր բել  յա նի՝ « Մի ջին եւ ա վագ սերն դի 
մարդ կանց հի շո ղութ յան մեջ տա կա վին թարմ 
է մնա ցել եր կա թու ղա յին կա յա րա նի աշ խույժ 
ե ռու զեռն ա ռա վոտ վա (երբ գնաց քը ժա մա-

նում էր Կա պան) եւ ե րե կո յան (երբ գնաց քը 
մեկ նում էր մայ րա քա ղաք) ժա մե րին եւ վա-
գոն նե րի ու ռել սե րի բա խու մից ա ռա ջա ցած 
հա մա չափ զնգզնգո ցը…»:

* * *
Մեղ րու եւ Կա պա նի եր կա թու ղա յին կա-

յա րան նե րի գոր ծու նեութ յունն ար տա ցո լող 
(վե րոնշ յալ) փաս տե րը բա վա կան են՝ հա-
մոզ վե լու, որ Ս յու նիքն ընդգր կող շրջան նե րի 
կյանքն այդ ժա մա նակ ա ռանց եր կա թու ղա յին 
տրանս պոր տի հնա րա վոր չէր պատ կե րաց-
նել: Եվ ու րեմն՝ ո րե ւէ մե կը չի պատ րաստ վում 
հեր քել կամ հար ցա կա նի տակ դնել պատ մա-
կան այդ ի րո ղութ յան ճշմար տա ցիութ յու նը, 
սա կայն…

Մեղ րու եւ Կա պա նի եր կա թու ղա յին կա յա-
րան նե րի գոր ծու նեութ յու նը, Ս յու նի քի եր բեմ-
նի եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ ներն ըն դա մե-
նը հուշ են, գե ղե ցիկ հուշ…

Եվ գե ղե ցիկ այդ հու շը տվյալ ժա մա նա-
կաշր ջա նում ի րա կա նութ յուն է ե ղել բա ցա-
ռա պես այն հան գա ման քի շնոր հիվ, որ ե՛ւ 
Հա յաս տա նը, ե՛ւ Ադր բե ջա նը միեւ նույն պե-
տութ յան՝ Խորհր դա յին Միութ յան մեջ էին: Ու 
սյու նիք յան եր կա թու ղի նե րը մեկ պե տութ յան 
միաս նա կան եր կա թու ղա յին ցան ցի փոք րիկ 
բա ղադ րիչն էին…

Եվ երբ 1991-ին փլուզ վեց Խորհր դա յին 
Միութ յու նը, փլուզ վեց նաեւ եր կա թու ղա յին 
միաս նա կան ցան ցը, այդ թվում՝ դա դա րե ցին 
գոր ծել Ս յու նի քի եր կա թու ղա յին ճա նա պարհ-
նե րը: Ա վե լին, եր կա թու ղա յին այդ ճա նա-
պարհ նե րը ո րոշ ժա մա նակ լրջա գույն խնդիր-
ներ էին ա ռա ջաց նում Ս յու նի քում:

Այս պես՝ Նա խի ջե ւա նով եւ Զան գե լա նով 
անց նող Կա պան-Ե րե ւան եւ Ե րե ւան- Կա պան 
գնացք նե րը պար բե րա բար են թարկ վում էին 
հար ձա կում նե րի, թա լան վում էին ապ րան քա-
տար գնացք նե րը:

1991-ի սեպ տեմ բե րին ադր բե ջան ցի նե րը 
դի մե ցին ծայ րա հեղ ստո րութ յան՝ կանգ նեց-
նե լով Կա պան-Ե րե ւան գնաց քը՝ պա տանդ 
վերց րին 14 հո գու եւ գե րութ յան մեջ պա հե-
ցին 35 օր: Ն ման դեպ քեր պա տա հել են մի 
քա նի ան գամ...

Գ րե թե նույն վի ճակն էր եր կա թու ղու Մեղ-
րու հատ վա ծում: Ըստ Դա վիթ Մա թե ւոս յա նի՝ 
1992-ի սկզբին Նա խի ջե ւա նում պար բե րա-
բար զավ թում էին հայ կա կան բեռ նե րը:

Նույն տար վա ամ ռա նը Մին ջե ւա նում 
մնա ցած ի րա նա կան բեռ նե րը, որ պետք է 
Մեղ րիով տե ղա փոխ վեին Ջուլ ֆա, ադր բե-
ջան ցի նե րի կող մից թա լան վե ցին…

Ան շուշտ, ո մանք կա րող են մեզ հա կա-
դար ձել՝ ա սե լով՝ դե 1990-ա կան նե րի սկզբում 
պա տե րազմ էր, ու րիշ բան չէր էլ կա րե լի 
սպա սել ադր բե ջան ցի նե րից: Եվ, ի պա տաս-
խան նման մտա ծե լա կերպ ու նե ցող նե րի, նոր 

հար ցեր են ծա գում. իսկ հի մա պա տե րազմն 
ա վարտ վե՞լ է, խա ղաղ գո յակ ցութ յան պայ-
ման նե՞ր են ստեղծ վել, հայ-ադր բե ջա նա կան 
թշնա մա՞նքն է պա կա սել…

Այդ հար ցե րը մտա հո գող պա տաս խան 
ու նեն. հի մա Ս յու նի քի հան դեպ նոր սպառ-
նա լիք նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի հետ գործ 
ու նենք: Հի մա եւ՛ Թուր քիա յի, եւ՛ Ադր բե ջա նի 
ղե կա վար նե րը բա ցա հայտ հա վակ նութ յուն-
ներ ու նեն Ս յու նի քի հան դեպ՝ մեր երկ րա մա-
սը հա մա րե լով Ադր բե ջա նի պատ մա կան տա-
րածք: Ու այդ պես՝ գրե թե ա մեն օր…

Եվ ու րեմն՝ փոր ձենք ա ռե րես վել ի րա կա-
նութ յան հետ. Ս յու նի քի եր կա թու ղա յին եր-
բեմ նի ճա նա պարհ նե րը (նախ կին տես քով) 
վե րա գոր ծար կե լու դեպ քում մենք՝ ար դեն 
իսկ խոց ված, վի րա վոր ված Ս յու նի քը կփռենք 
թուրք-ա զե րի նե րի ոտ քե րի տակ…

Պատ մա գի տութ յու նը շատ հե տաքր քիր եւ 
գրե թե ան սա կար կե լի մի սկզբունք ու նի՝ մե-
թո դա բա նա կան սկզբունք՝ ա մեն ինչ դի տար-
կել տվյալ ժա մա նա կի մեջ:

Ու րեմն եւ՝ Մին ջե ւան- Կա պան եւ Մին ջե-
ւան- Մեղ րի- Ջուլ ֆա եր կաթգ ծե րի եր բեմ նի 
պա հանջ ված ու շա հա վետ գոր ծու նեութ յու նը 
պետք է դի տար կել բա ցա ռա պես Խորհր դա-
յին Միութ յան օ րե րի տրա մա բա նութ յան մեջ, 
պատ մա կան աս պա րե զից վե րա ցած-հե ռա-
ցած, այ լեւս գո յութ յուն չու նե ցող պե տութ յան 
տրա մա բա նութ յան մեջ:

Եվ խորհր դա յին տա րի նե րի ի րո ղութ յուն-
նե րով, չա փա նիշ նե րով այդ եր կաթգ ծե րի մա-
սին այ սօր՝ 2021 թվա կա նին, դա տո ղութ յուն-
ներ ա նել, ե րա զանք ներ կա ռու ցել՝ առն վազն 
անլր ջութ յուն է, ե թե ոչ զա ռան ցանք ու մո լո-
րութ յուն, ինք նա խա բեութ յուն:

Այդ բո լո րով հան դերձ՝ ե կեք միա սին մի 
պահ թեւ առ նենք ու տե ղա փոխ վենք փա-
փա գե լի ա նուրջ նե րի գիր կը, ըն դու նենք, որ 
վե րա գոր ծարկ վել են Մին ջե ւան- Կա պան եւ 
Մին ջե ւան- Մեղ րի- Ջուլ ֆա եր կաթգ ծե րը:

Կա՞ Հա յաս տա նում մեկ պաշ տոն յա կամ 
քա ղա քա կան ուժ, որ կե րաշ խա վո րեր այդ եր-
կա թու ղի նե րի անվ տանգ գոր ծու նեութ յու նը: 

Կա՞ Հա յաս տա նում մեկ պաշ տոն յա կամ 
քա ղա քա կան ուժ, որ կա պա ցու ցեր՝ այդ եր-
կաթգ ծերն ա վե լի դյու րին չեն դարձ րել թուրք-
ա զե րի նե րի կող մից ընդ դեմ Հա յաս տա նի կամ 
Ս յու նի քի պա տե րազմ սան ձա զեր ծե լու հնա-
րա վո րութ յու նը:

Կա՞ Հա յաս տա նում մեկ պաշ տոն յա կամ 
քա ղա քա կան ուժ, որ ի վի ճա կի կլի նի գործ-
նա կա նում խաչ դնել Ադր բե ջա նի եւ Թուր-
քիա յի սյու նիք յան նկրտում նե րին, որ լսում 
ենք ա նընդ հատ, բայց վա խե նում ենք հա կա-
դար ձել:

* * *
Վե րոնշ յալ դի տար կում նե րը, սա կայն, թող 

տպա վո րութ յուն չստեղ ծեն, թե դեմ ենք Ս յու-
նիքն աշ խար հին կա պող եր կա թու ղա յին ճա-
նա պարհ ներ ու նե նա լուն:

Ընդ հա կա ռա կը՝ մեր դի տար կում ներն 
ուղ ղա կիո րեն հաս տա տում են սյու նիք յան եր-
կա թու ղի ներ ու նե նա լու տե ղա ցի նե րիս ե րա-
զան քը, բայց պայ մա նով՝ սյու նիք յան եր կա-
թու ղի նե րը ոչ մի պա րա գա յում եւ ոչ մի գնի 
դի մաց չպետք է կախ ված լի նեն Ադր բե ջա նից:

Եվ թող զար մանք չա ռա ջաց նի, ե թե 
ա սենք՝ սյու նիք յան եր կա թու ղա յին ցանց ու-
նե նա լու (ա ռանց Ադր բե ջա նից կախ վա ծութ-
յան) գա ղա փա րի հե ղի նակ նե րը մեր ա վագ 
սերն դի փա ռա հեղ ներ կա յա ցու ցիչ ներն են: 
Հենց նրանք էլ հիմ նա վո րել են այդ գա ղա փա-
րի հրա տա պութ յունն ու կեն սու նա կութ յու նը:

Կա րեն Դե միրճ յա նը դե ռեւս տաս նամ յակ-
ներ ա ռաջ հրա պա րակ բե րեց եւ խորհր դա-
յին է պո խա յի վեր ջին հնգամ յա կի ծրագ րում 
ամ րագ րեց հան րա պե տութ յան կենտ րո նը 
Ջեր մուկ քա ղա քի հետ եր կաթգ ծով կա պե լու 
գա ղա փա րը, որ տե ղից էլ եր կաթ գի ծը պի տի 
հաս ներ Սի սիան, ա պա՝ մի ուղ ղութ յամբ՝ Կա-
պան- Քա ջա րան- Մեղ րի, մեկ այլ ուղ ղութ յամբ՝ 
Գո րիս-Ար ցախ:

Ի հար կե, բա վա կա նին հա վակ նոտ այդ 
ծրա գի րը նա խագ ծա յին լուրջ քննար կում նե-
րի տե ղիք տվեց. ինչ պե՞ս եր կաթ գի ծը հասց-
նել Ջեր մուկ...

Նախ ա ռաջ քաշ վեց Վար դե նիս- Ջեր մուկ 
տար բե րա կը, ո րը հե տա գա յում խե լա միտ 
չհա մար վեց: 

Հե տո ա ռաջ քաշ վեց Մար տու նի- Ջեր մուկ 
տար բե րա կը. դա նույն պես ոչ նպա տա կա-
հար մար հա մար վեց:

Հե տո ա ռաջ քաշ վեց Ե րե ւան- Վե դի- Վայք- 
Սի սիան- Դաս տա կերտ- Քիրս- Կա պան եր-
կաթգ ծի տար բե րա կը, ին չի արդ յուն քում 
Ս յու նի քը (Հ րազ դան-Ի ջե ւան եր կաթգ ծով) 
կկապ վեր Հա յաս տա նի հյու սի սի հետ, այն-
տե ղից՝ Ի ջե ւան-Աղս տա ֆա եր կաթգ ծով՝ Ադր-
բե ջա նի, Վ րաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի հետ: 
Ընդ ո րում՝ այդ ծրագ րով եր կաթգ ծի մի ճյու ղը 
կձգվեր դե պի Ջեր մուկ, մյու սը՝ դե պի Քա ջա-
րան…

Ան կա խութ յան տա րի նե րին Ս յու նի քում 
եր կա թու ղա յին ցանց ստեղ ծե լու գա ղա փա րը 
նոր զար գա ցում ապ րեց:

Խն դիր դրվեց կա ռու ցել Ա գա րա կից դե պի 
ի րա նա կան Մե րենդ 110 կմ  եր կա րութ յամբ 
եր կաթ գի ծը, ո րը Հա յաս տա նը կկա պեր Մի ջին 
Ա սիա- Թուր քիա-Եվ րո պա եր կաթգ ծին:

Մեկ ու րիշ ծրագ րի մա սին. դե ռեւս 2007-
ին ձեռք բեր վեց Ի րան- Հա յաս տան եր կաթգ-
ծի կա ռուց ման պա յա մա նա վոր վա ծութ յուն: 
Նախ նա կան հաշ վարկ նե րով՝ եր կաթգ ծի եր-
կա րութ յու նը լի նե լու է 470 կմ, ո րից 60 կմ -ը՝ 
Ի րա նի, 410 կմ -ը՝ ՀՀ տա րած քում: Այդ եր-
կաթ գի ծը, բնա կա նա բար, կանց նի Ս յու նի քի 
տա րած քով եւ կհաս նի Գա գա րին կա յա րան 
( Գե ղար քու նի քի մարզ):

Ինչ պես տես նում ենք, առ կա բո լոր ծրագ-
րե րը շրջան ցում են Ադր բե ջա նի տա րած քը:

* * *
Ամ փո փենք շա րադր վա ծը…
Մին ջե ւան- Կա պան եր կա թու ղու վե րա-

կանգ նու մը (այն էլ՝ չգի տենք, թե ում մի ջոց-
նե րով) միֆ է: 

Ոչ պա կաս սուտ է Մին ջե ւան- Մեղ րի- Ջուլ-
ֆա եր կաթգ ծի կա ռու ցու մը (այս դեպ քում եւս 
չգի տենք, թե ում մի ջոց նե րով):

Այդ եր կաթգ ծե րը կա րող էին լի նել ու գոր-
ծել միայն ԽՍՀՄ ան վա նու մով պե տութ յան 
պա րա գա յում, որ այ լեւս չկա ու չի լի նե լու:

Հի մա այդ եր կաթգ ծե րին առնչ վող տա-
րածք նե րը եր կու պե տութ յան մեջ են՝ Հա յաս-
տա նի եւ Ադր բե ջա նի. ընդ ո րում՝ վեր ջինս 
(շա րու նա կում ենք կրկնել) գրե թե ա մեն օր 
տա րած քա յին հա վակ նութ յուն ներ է ներ կա-
յաց նում Հա յաս տա նի հան դեպ եւ Ս յու նիք- 
Զան գե զու րը հա մա րում Ադր բե ջա նի պատ-
մա կան տա րածք:

Վե րա կանգ նել Մին ջե ւան- Կա պան եւ 
Մին ջե ւան- Մեղ րի- Ջուլ ֆա եր կաթգ ծե րը (ինչ 
պատր վա կով ու խոս տում նե րով էլ հա մեմ վի)՝ 
նշա նա կում է կա նաչ լույս վա ռել դե պի Ս յու-
նիք ձգտող թուր քի ճա նա պար հին...

Այդ ա մե նի փո խա րեն՝ որ դեգ րել Ս յու-
նի քում եր կա թու ղու նոր ցանց ստեղ ծե լու 
ազ գա յին գա ղա փա րը, ո րը կապ չի ու նե նա 
Ադր բե ջա նի հետ, ո րը մի նոր աս տի ճա նի 
կբարձ րաց նի Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ-
տան գութ յունն ու մի ջազ գա յին վար կա նի շը, 
որն ա վե լի արդ յու նա վետ եւ հու սա լի կդարձ-
նի կապն աշ խար հի հետ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Մեղրիի ենթադրյալ միջանցքի շնորհիվ 
Սյունիքի երկաթուղային ճանապարհների 
վերագործարկման շահավետության 
գաղափարը միֆ է, ուղեղային մորմոք եւ 
մեծ սուտ
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«Ա զ գա յին մշա կու թա յին խոր-
հուրդ» հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յան նա խա-

ձեռ նութ յամբ Գա րե գին Նժ դե հի հու շա հա մա-
լի րում տոն վեց Լեռ նա հա յաս տա նի ստեղծ-
ման 100-ամ յա կը։ Նախ՝ մայ րա քա ղա քից 
ժա մա նած հյու րերն ու կա պան ցի նե րը ծա ղիկ-
ներ խո նար հե ցին ազ գի մե ծա գույն նվիր յա լի 
հու շա կո թո ղին։ Օր վա խորհր դին պատ շա ճող 
խոս քով հան դես ե կավ Կա պան հա մայն քի 
ղե կա վա րի տե ղա կալ Գոռ Թա դե ւոս յա նը՝ իր 
խոս քում ընդգ ծե լով, որ 1919-21 թթ. Զան գե-
զու րում Նժ դե հի ղե կա վա րած ազ տա մար տե-
րը հա յոց պատ մութ յան փա ռա պանծ է ջե րից 
են, քան զի Ս յու նի քում մղվող ծանր մար տե-
րի ժա մա նակ նժդեհ յան սու րը կանգ նեց րեց 
Ս յու նի քի վրա յով թուրք-թա թա րա կան տա-
րածք նե րը միաց նե լու՝ մեծ Թու րան ստեղ ծե-
լու պան թուր քա կան ծրա գի րը։ Այ նու հե տեւ 
ե լույթ նե րով հան դես ե կան մայ րա քա ղա քից 
ժա մա նած հյու րե րը՝ « Կա րին» պա րա յին 
հա մույ թի գե ղար վես տա կան ղե կա վար, Ար-
ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի մաս նա կից, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գա գիկ Գի նոս յա նը, 
ով Լեռ նա հա յաս տա նի հիմ նադ րու մը բնո-
րո շեց որ պես ա զա տագ րա կան պայ քա րով 
ձեռք բեր ված քա ղա քա կան հաղ թա նակ, ո րի 
ճշմա րիտ գնա հա տա կա նը դեռ սե րունդ նե րը 
կտան, «Ազ գա յին մշա կու թա յին խոր հուրդ» 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա-
գահ Մի րաբ Բա բա յա նը, «Ի րա կան դպրոց» 
կրթամ շա կու թա յին հիմ նադ րա մի տնօ րեն 
Վա հագն Պո ղոս յա նը, «Ար մաթ» ին ժե նե րա-
կան լա բո րա տո րիա նե րի ղե կա վար Սեդ րակ 
Վար դան յա նը, հայ հե տա խույզ, հա սա րա կա-
կան եւ ռազ մա կան գոր ծիչ, «Ողջ մնա լու ար-
վես տը» կազ մա կեր պութ յան հիմ նա դիր Վո վա 
Վար դա նո վը և ուրիշներ ի րենց խոս քում ար-
ժե ւո րե ցին Գա րե գին Նժ դե հի եւ Լեռ նա հա յաս-
տա նի դե րը Ս յու նիքն Ադր բե ջա նի ե րա խից 
փրկե լու գոր ծում։

«Ի րա կան դպրոց» հիմ նադ րա մի նա խա-
ձեռ նութ յամբ հրա տա րակ վել է 4 պա տում-
գլուխ նե րից բաղ կա ցած « Գա րե գին Նժ դեհ» 
գիր քը, որ աշ խար հա բա րից մեր դա սա կան 
լեզ վին՝ գրա բա րին է փո խադ րել գրա բա րա-
գետ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ա լեք սանդր 
Քա նան յա նը։ Նա ներ կա յաց րեց Նժ դե հի մա-
սին գրա բա րով գիրք ու նե նա լու գա ղա փա-
րը, նկա րագ րեց գրքի ստեղծ ման ըն թաց քը 
եւ չորս պա տում նե րը՝ «Է ջեր իմ օ րագ րից», 
« Բաց նա մակ հա յոց մտա վո րա կա նութ յա նը», 
«Որ դի նե րի պայ քա րը հայ րե րի դեմ», « Հի շիր 
պա տե րազ մը»։ 

Հու շա հա մա լի րում կազ մա կերպ վել էր 
գրքի ցու ցա հան դես-վա ճառք, իսկ հու շա հա-
մա լի րի պա տին մի մե ծա դիր պաս տառ էր 
փակց ված՝ Նժ դե հի լու սան կա րով եւ « Կար դա՛ 
Նժ դեհ, փրկի՛ր հայ րե նիք» գրութ յամբ։ 

Լեռ նա հա յաս տա նի հիմ նադր ման 100-ամ-
յա կին նվիր ված մի ջո ցառ մա նը հա մեր գա յին 

Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ 
Պողոսյանի ուղերձը 
Լեռնահայաստանի հռչակման 
100-ամյակի առիթով

Սի րե լի՛ հայ րե նա կից ներ
Հար յուր տա րի ա ռաջ՝ 1921 

թվա կա նի ապ րի լի 26-ին, Տա-
թե ւի հա մա զան գե զուր յան 2-րդ 
հա մա գու մա րը «Ինք նա վար լեռ-
նաշ խարհ Ս յու նի քը» հայ տա-
րա րվեց ան կախ պե տութ յուն եւ 
այն վե րան վան վեց Լեռ նա հա-
յաս տան, ո րի կազ մում ընդգրկ-
վե ցին Զան գե զու րը, Վա յոց ձո րը 
( Դա րա լագ յա զը) եւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղը:

Լեռ նա հա յաս տա նի հռչա կու-
մը Ս յու նի քի հինգ հա զա րամ յա 
պատ մութ յան ա մե նա հի շար ժան 
դրվագ նե րից է:

Լեռ նա հա յաս տա նի հռչա կու-
մը պատ մա կան տվյալ ի րա վի-
ճա կում Ս յու նի քը փրկե լու հե րո-
սա կան ու ող ջա միտ, բա ցա ռիկ 
քայլ էր: Դ րա նով, փաս տո րեն, 
կանխ վեց Ս յու նիք- Զան գե զու րը 
զավ թե լու թուրք-ադր բե ջա նա-
կան ծրա գի րը: Դ րա նով կան խո-
րոշ վեց Ս յուն յաց աշ խար հի հե-
տա գա հու սա լի ըն թաց քը:

Փա ռա պանծ այդ ի րա դար-
ձութ յան 100-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ շնոր հա վո րանքս եմ 
ուղ ղում իմ հայ րե նա կից նե րին՝ 
բո լոր սյու նե ցի նե րին եւ յու րա-
քանչ  յու րին մաղ թում հա ջո ղութ-
յուն ներ, մեր նախն յաց նշխար-
նե րով սրբա ցած այս հող ու ջրին 
տեր կանգ նե լու վճռա կա նութ-
յուն, մեր քա ջա րի նախ նի նե րի 
ու ազ գա յին-քրիս տո նեա կան 
ա վան դույթ նե րին հա վա տա րիմ 
մնա լու հաս տա տա կա մութ յուն:

Ն շա նա վոր այս օ րը հա նուր 
Ս յու նի քի ա նու նից խո նարհ վում 
եմ Լեռ նա հա յաս տա նի վար չա-
պետ ու Ս պա րա պետ, Ս յու նիք- 
Զան գե զու րի ա զա տա րար Գա-
րե գին Նժ դե հի ա ռաս պե լա կան 
կեր պա րի եւ հա վերժ կեն դա նի 
հի շա տա կի առ ջեւ:

Խո նարհ վում եմ բո լոր այն 
զո րա վար նե րի, զին վոր նե րի 
հի շա տա կի առ ջեւ, ով քեր մեր 
պատ մութ յան վճռո րոշ այդ պա-
հին, Գա րե գին Նժ դե հի ա ռաջ-
նոր դութ յամբ, տեր կանգ նե ցին 
Ս յուն յաց աշ խար հին՝ չխնա յե լով 
ի րենց կյան քը:

Օգտ վե լով ա ռի թից՝ ե րախ-
տա գի տութ յունս եմ հայտ նում 
ՀՀ գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միա յի պատ մութ յան 
ինս տի տու տին եւ Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խի վին՝ Լեռ նա հա-
յաս տա նի 100-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ Գո րի սում եւ Տա թե ւի 
վա նա կան հա մա լի րում հան րա-
պե տա կան գի տա ժո ղով կազ մա-
կեր պե լու հա մար:

Կա րե ւոր եմ հա մա րում նշել, 
որ Լեռ նա հա յաս տա նի ստեղ ծու-
մը, Գա րե գին Նժ դե հի եւ Ս յուն յաց 
աշ խար հի մե ծա համ բավ զո րա-
վար նե րի օ րի նա կը տաս նամ յակ-
ներ շա րու նակ ե ղել եւ մնում են 
հայ րե նա պաշ տութ յան անս պառ 

աղբ յուր սյու նե ցի նե րիս հա մար:
Գա րե գին Նժ դե հի, ինչ պես եւ 

Դա վիթ Բե կի ու Մ խի թար Ս պա-
րա պե տի, Ս յուն յաց աշ խար հի 
հայ կա զուն նա խա րար նե րի ու 
զո րա վար նե րի օ րի նակ նե րը հի-
շում ու դրան ցով գո տեպնդ վում 
էինք, երբ մեկ նում էինք պաշտ-
պա նե լու Հա յոց Ար ցա խը ե՛ւ ա ռա-
ջին պա տե րազ մում, ե՛ւ Ապ րիլ-
յան պա տե րազ մում, ե՛ւ 2020 թ. 
44-օր յա գո յակռ վում:

Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ-
յա կը նշում ենք Ս յու նի քի հա-
մար ճա կա տագ րա կան մի նոր 
ժա մա նա կաշր ջա նում: Ներ կա-
յումս նույն պես, ինչ պես մեկ դար 
ա ռաջ, թուրք-ա զե րի նե րը չեն 
թաքց նում ի րենց ձգտում նե րը 
սրբա զան մեր երկ րա մա սի՝ Ս յու-
նի քի հան դեպ:

Եվ հի շար ժան այս օ րը բո լոր 
սյու նե ցի նե րի ա նու նից հայ տա-
րա րում եմ՝ Ս յու նիքն ան դա մա-
հա տե լու, Ս յու նիքն իր պատ մա-
կան դե րից ու ա ռա քե լութ յու նից 
զրկե լու, նաեւ խո ցե լի դարձ նե լու 
բո լոր փոր ձե րը դա տա պարտ-
ված են ձա խող ման:

Ս յու նե ցին դա րեր շա րու նակ 
տեր է ե ղել իր երկ րա մա սին, 
այդ պես լի նե լու է նաեւ հե տայ-
սու, ինչ պի սի փոր ձութ յուն ներ էլ 
պար տադր վեն մեզ:

Ս յու նի քը հա յոց ու ժեղ եւ ժա-
մա նա կա կից ազ գա յին բա նակ 
ու նե նա լու ջա տա գովն է, ա ռանց 
ո րի չի կա րող լի նել ոչ միայն Ս յու-
նի քի, այ լեւ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ար ժա նա պա տիվ 
պաշտ պան վա ծութ յուն: 

Հատ կա պես մեր ըն թաց-
քի այս փու լում՝ ա մե նա տար բեր 
պատր վակ նե րով Ս յու նի քի հան-
րութ յու նը պա ռակ տե լու բո լոր 
փոր ձե րը մեր ժե լի են եւ չպետք է 
տեղ գտնեն մե զա նում:

Ս յու նի քը սո վո րա կան տա-
րածք չէ, այլ հա յոց պե տութ յան 
ող նա շարն է, ին չը պար տա վոր 
ենք պահ պա նել ու պաշտ պա նել 
աչ քի լույ սի պես: Եվ, ի վեր ջո, 
մենք տերն ենք մեր նախ նի նե-
րի թո ղած պատ մա կան ժա ռան-
գութ յան ու հա յոց պատ մա կան 
հի շո ղութ յան:

Լեռ նա հա յաս տա նի պատ մա-
կան դա սե րով ու ո գով էլ դաս-
տիա րա կել եւ դաս տիա րա կե լու 
ենք մեր ե րե խա նե րին ու թոռ նե-
րին:

Այդ հա մոզ մուն քով էլ շա րու-
նա կե լու ենք հա վեր ժին միտ ված 
սյու նիք յան եր թը: Եվ այդ ա մե-
նով հա վա տա րիմ ենք մնա լու ոչ 
միայն Ս պա րա պետ Գա րե գին 
Նժ դե հի ու Լեռ նա հա յաս տա-
նի դա սե րին, այ լեւ սյու նե ցի 218 
նա հա տա կի սուրբ հի շա տա կին, 
ո րոնք Ար ցախ յան նո րօր յա պա-
տե րազ մում զոհ վե ցին հա նուն 
հա յոց ար ժա նա պատ վութ յան:

26.04.2021 

Կապանը տոնեց Լեռնահայաստանի 
100-ամյակը

ծրագ րով հան դես ե կան « Մենք» ազ գա յին երգ ու պա րի խում բը (գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Ս տե փան Թո րո յան), Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի ստեղ ծա գոր ծա կան խմբե րը եւ ե րա ժիշտ-կա տա րող ներ, 
«Ա ռիթ միա» խումբը, « Զան գե զուր» պա րա յին հա մույ թը (գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար՝ Վա հագն Գաս պար յան)։ 

Մինչ տո նախմ բութ յու նը և հաջորդ օրը հու շա հա մա լի րում անց-
կաց վե ցին կրա կա յին եւ ա ռա ջին բու ժօգ նութ յան վար ժանք ներ՝ դպրո-
ցա հա սակ նե րի մաս նակ ցութ յամ բ։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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ցում ներն ա ռան ձին-ա ռան ձին և  անց նում են 
մտքե րի փո խա նա կութ յան:

Պա րե նա վոր ման հար ցը
Այ նու հետև քննարկ վում է պա րե նա վոր-

ման հար ցը, ո րի մա սին դարձ յալ զե կու ցում 
է Նժ դե հը: Նա նկա րագ րում է տնտե սա կան 
ծանր կա ցութ յու նը գա վա ռում, բնակ չութ յան 
կրած տա ռա պանք նե րը, ո րոնք ա նընդ հատ 
խո րա նում էին Ա րա րատ յան դաշ տից ե կած 
հա զա րա վոր գաղ թա կան նե րին կե րակ րե լու 
պատ ճա ռով:

Ս յու նի քը հա ցի մեծ կա րիք ու ներ սկսած 
դեռ 1918 թվա կա նից, երբ Անդր կով կա սը 
մատն վել էր քաո սի, երբ ծայր էին ա ռել հայ-
ադր բե ջա նա կան և հայ-վրա ցա կան բա խում-
նե րը, ո րի հետ ևան քով փակ վել էին ճա նա-
պարհ նե րը, և լեռ նաշ խար հը կղզիա ցել էր: 
Բայց, ե թե 1918-1919 թվա կան նե րին վի ճակն 
ինչ-որ կերպ տա նե լի էր, ա պա 1920 թ. ա մառ-
վա նից սո վը չո քել էր զան գե զուր ցի նե րի դռա-
նը: Ճիշտ է, 1920-ին Կար միր բա նա կի զոր քե-
րից խլած հա ցի պա շար նե րը փոքր-ինչ մեղ մել 
էին զանգ վա ծա յին սո վը: Նժ դե հի պատ կե րա-
վոր խոս քե րով ա սած՝ զան գե զուր ցին «հաց 
էր ճա րել իր սրի ծայ րով», բայց 1921 թ. գար-
նա նը նա նո րից սո ված էր:

1921 թ. գար նան ա միս նե րին սո վի սաստ-
կա ցու մը եր կու պատ ճառ նե րի հետ ևանք էր. 
ա) Ս յու նիք թափ ված բազ մա հա զար գաղ թա-
կա նութ յունն ա րա գո րեն նվա զեց նում էր զան-
գե զուր ցի նե րի հա ցի ա ռանց այն էլ խղճուկ 
պա շա րը, բ) Ա րաք սի վրա յով Ս յու նի քից դե պի 
Պարս կաս տան կա մուրջ չլի նե լը և  այդ երկ րից 
բա վա րար քա նա կութ յամբ հաց չստա նա լը: 
Աշ խար հից կտր ված երկ րա մա սը դրսի օգ-
նութ յան որ ևէ հույս չու ներ:

Այս պայ ման նե րում սո վը սաստ կա նում էր 
օ րըս տօ րե, ժամ առ ժամ: Շատ գյու ղե րի բնա-
կիչ նե րի միակ սնուն դը դաշ տե րի բան ջա րե-
ղենն էր և  արմ տի քը: « Դիր քա պահ վաշ տե րը 
շատ ռազ մա ճա կատ նե րում ապ րում էին վայ-
րի շա գա նա կի ալ  յու րից պատ րաս տած հա-
ցով, – նշել է Նժ դե հը, – Գող թա նը գոր ծա ծեց 
ան գամ կատ վի և  է շի միս»:

Ս պառ վե լու վրա էր ռազ մամ թեր քը: «Ն-
ման դժնդակ պայ ման նե րում, – ա սում էր 
Նժ դե հը, – բա նակ նե րը գո նե ժա մեր դի մադ-
րե լու փո խա րեն, թշնա մու ա նար գան քին են 
հանձ նում ի րենց դրո շակ նե րը, «տե ղի են տա-
լիս կա ռա վա րութ յուն նե րը», բայց «սյու նե ցին 
չլքեց իր վա հա նը», քան զի նրա մարմ նում 
«ցե ղի հրա շա գործ ո գին» էր: Կ րե լով գեր-
մարդ կա յին տա ռա պանք ներ, նա, զար մա-
նա լիո րեն, չէր ընկճ վում, չէր թու լաց նում բա-
զու կը, շա րու նա կում էր ա մուր բռնած պա հել 
զեն քը»:

Հա մա գու մա րին տված հաշ վետ վութ յան 
մեջ Նժ դե հը պատ գա մա վոր նե րին տե ղե կաց-
նում էր, որ հա ցի չնչին պա շար ներն ինչ-որ 
չա փով լրաց նե լու հա մար Ինք նա վար Ս յու-
նի քի իշ խա նութ յուն նե րը 1921 թ. գար նա նը 
մի շարք փոր ձեր են ա րել հաց հայ թայ թել 
հար ևան ադր բե ջա նա կան թուր քաբ նակ և 
քր դաբ նակ Ավ դա լա րի, Կու բաթ լիի, Զան գե-
լա նի, Ջիբ րա յի լի շրջան նե րում: Այդ նպա-
տա կով մար տի 21-ին Ադր բե ջա նի մո տա կա 
գյու ղե րից Գո րիս էին հրա վիր վել ե րեք մարդ’ 
էյ վազ բե կո վը էյ վազ լար գյու ղից, Հա ջի Հա շի մը 
Շուռ նու խից և մե ծա հա րուստ Քեր բա յալ Ա ղա-
մա մե դը՝ Մե լիք-Ահ մեդ լի գյու ղից, ո րոնց հետ 
Նժ դե հը հան դի պել և  ա ռա ջար կել էր հա մե-
մա տա բար բարձր գնե րով հա ցա հա տիկ վա-
ճա ռել: Ս րանք հա նա ձայ նել էին, բայց վե րա-
դառ նա լով ի րենց գյու ղե րը՝ ադր բե ջա նա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի սպառ նա լիք նե րի տակ 
հրա ժար վել էին կա տա րել տված խոս տու մը: 
Ն ման մեկ այլ խորհր դակ ցութ յուն ապ րի լի 
6-ին հրա վիր վել էր Ղա փա նի Ա գա րակ գյու-
ղում, որ տեղ Խո ջա խան, Մինջ ևան, Խո րա մա, 
Իս կեն դեր բեյ լի, Դոն դար լու և  այլ գյու ղե րից 
ե կել էին ոչ քիչ թվով հա րուստ թուր քեր՝ Շահ-
սու վար բեկ Քա լան թա րո վը, Բախ լուլ է ֆեն դի 
Բահ չե տին և  ու րիշ ներ: Խորհր դակ ցութ յանն 
ան ձամբ ե կել էր մաս նակ ցե լու Նժ դե հը: Այս-
տեղ ևս հա ցա հա տիկ վա ճա ռե լու խոս տում-

ներ էին ե ղել, ո րոնք նույն պես չէին կա տար-
վել:

Բ նակ չութ յան և զոր քի պա րե նա վո րու մը 
հա մա րե լով ա ռաջ նա յին, հա մա գու մա րը տե-
ղի պաշ տոն յա նե րին ցու ցում տվեց՝ խիստ 
կազ մա կերպ ված կա տա րել հա ցա հա տի կի 
հուն ձը, հա ցը հա վա քել ան կո րուստ, միա ժա-
մա նակ մի ջոց ներ հայ թայ թել Պարս կաս տա-
նից լրա ցու ցիչ հա ցա հա տիկ կամ ալ  յուր ձեռք 
բե րե լու հա մար:

Պա րե նա վոր ման խնդրի վե րա բեր յալ հա-
մա գու մա րի միա ձայն ըն դու նած հայ տա րա-
րութ յան մեջ աս ված էր.

« Պա րե նա վոր ման հա մար Ս պա րա պե տը 
հայ տա րա րում է, որ մինչև նոր հուն ձը հնա-
րա վոր է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան նյու թա կան օգ նութ յամբ հաց 
ձեռք բե րել և, միա ժա մա նակ, ըստ հնա րա վո-
րու թյան աշ խա տել կազ մա կեր պել պե տա կան 
տրանս պոր տը և ժո ղովր դին ազա տել փո-
խադ րա կան ծանր պար տա կա նութ յու նից»:

Այ նու հետև քննարկ վում է կա ռա վար ման 
մար մին ներ կազ մե լու ձևի և սկզ բունք նե րի 
հար ցը: Պատ գա մա վոր նե րի ձայ նե րի մե ծա-
մաս նութ յամբ, հա մա գու մա րը ո րո շում է.
1. «Ինք նա վար լեռ նաշ խարհ Ա զատ Ս յու նի-

քը» հայ տա րա րել ան կախ պե տութ յուն և  
այն վե րան վա նել Լեռ նա հա յաս տան, ո րի 
մեջ մտնում են Զան գե զու րը, Վա յոց ձո րը 
( Դա րա լագ յազ) և Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը: 
Գո րիս քա ղա քը հա մա րել Լեռ նա հա յաս-
տա նի մայ րա քա ղաք:

2.  Քա նի որ նո րաս տեղծ պե տութ յունն ազ-
դա րար վում էր հան րա պե տա կան և ժո-
ղովր դա վա րա կան, ուս տի այն պետք է 
ու նե նար հա մա պա տաս խան հաս տա-
տութ յուն ներ’ պառ լա մենտ, նա խա րար-
նե րի խոր հուրդ և  ինք նիշ խա նութ յա նը 
բնո րոշ մյուս հատ կա նիշ նե րը:

3.  Հա մա գու մա րը հայ տա րա րել Լեռ նա հա-
յաս տա նի վար չա պե տութ յուն՝ նա խա-
րար նե րի խոր հուրդ: Կա ռա վա րութ յան 
ան դամ նե րին հե տայ սու ան վա նել նա խա-
րար ներ:

4.  Վար չա պետ ընտ րել Ս պա րա պե տին՝ 
նրան վե րա պա հե լով նոր կա ռա վա րութ-
յան կազ մի ընտ րութ յու նը:

Կա ռա վա րութ յան կազ մը
Նժ դե հը հա մա գու մա րի հաս տատ մա նը 

գրա վոր ներ կա յաց նում է կա ռա վա րութ յան՝ 
յոթ մար դուց բաղ կա ցած հետև յալ կազ մը.

1. Գ. Նժ դեհ՝ վար չա պետ և  ար տա քին գոր-
ծոց նա խա րար, 2. Ս. Մե լիք- Յոլչ  յան՝ ներ քին 
գոր ծոց, 3. Տեր- Հա կոբ յան՝ պա րե նա վոր ման, 
4. Բ ժիշկ Մ. Մի նաս յան՝ խնա մա տա րութ յան, 
5. Հովհ. Տ ևեճ յան՝ ար դա րա դա տութ յան և լու-
սա վո րութ յան, 6. Ավ. Օ հան ջան յան՝ հա ղոր-
դակ ցութ յան և փոստ-հե ռագ րի, 7. Բ ժիշկ Ս. 
Ե ղիա զար յան՝ ֆի նանս նե րի նա խա րար:

« Հա մա զան գե զուր յան Տաթ ևի 2-րդ 
Խորհր դա րա նը սրտանց ող ջու նում է իր 
կուռ, ան հաղ թա հա րե լի և տո կուն բա նա-
կի ռազ միկ նե րին և լիա հույս է, որ այդ ան-
հաղթ բա նա կը, որ մինչև օրս իր փա ռա պանծ 
հաղ թա նակ նե րով աշ խարհն է զար մաց րել, 
այ սու հետև էլ պատ րաստ կլի նի նոր հրաշք-
ներ, նոր զար մանք ներ ցու ցադ րե լու քա-

ղա քա կիրթ աշ խար հին՝ իր կա տար յալ և 
վերջ նա կան հար վա ծը տա լով հայ աշ խա տա-
վո րութ յան թշնա մի նե րին:

Կազմ ված է կա ռա վա րութ յուն:
Մեր ինք նա վար Ս յու նիքն այ սու հետև 

կոչ վե լու է Լեռ նա հա յաս տան, որն իր քա ջա-
րի զոր քով, իր ան պարտ առ յու ծա սիրտ մար-
տիկ նե րով սպառ նա լիք պետք է լի նի մեր բո-
լոր թշնա մի նե րի հա մար:

Մեր ա զա տա րար սպա րա պետ Նժ-
դե հին տրված է զո րա վա րի տիտ ղոս և 
« Խուս տուփ յան ար ծիվ» շքան շան:

Այս սուրբ տա ճա րում նա ուխ տեց և  իր 
սրբա զան խոսքն ա սաց ձեզ հետ միա սին, սև  
օր վա հա մար հա յութ յան բա ժին հա մար ված 
Ս յու նի քը դարձ նել հա յութ յան վե րած նութ յան 
օր րան»:

1921թ. մա յի սի 1-ին Լեռ նա հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յու նը Գո րի սում հան դես ե կավ 
Դեկ լա րա ցիա յով: Կա ռա վա րութ յու նը հայ տա-
րա րում էր, որ «իր ա ռաջ նա կարգ պարտքն է 
հա մա րում լա րել երկ րի բո լոր ու ժե րը՝ զո րաց-
նե լու մեր հայ րե նի քի ինք նա պաշտ պա նութ-
յան ռազ մա կան կո րո վը. Լեռ նա հա յաս տա նը 
պետք է լի նի ա մուր հե նա կետ մոտ ա պա գա-
յում Մայր Հա յաս տա նը թշնա մի տար րե րից 
ա զա տե լու հա մար»:

Կա ռա վա րութ յունն իր կար ևո րա գույն 
խնդիր նե րից էր հա մա րում պա րե նա վոր ման 
գոր ծի ար մա տա կան բա րե լա վու մը, գյու ղա-
ցիա կան տնտե սու թյուն նե րի ա րագ զար գա-
ցու մը: Միա ժա մա նակ ազ դա րար վում էր կա-
ռու ցել ի րա վա կան պե տութ յուն՝ «մո տեց նե լով 
ժո ղովր դին և մատ չե լի դարձ նե լով դա տա-
վա րութ յու նը, զարկ տալ ժո ղովր դի լու սա վո-
րութ յան գոր ծին՝ կազ մա կեր պե լով նո րա նոր 
դպրոց ներ, անգ րա գետ նե րի դա սըն թաց-
ներ, դա սա խո սութ յուն ներ, զրույց ներ, ե րե-
կույթ ներ և տա րա ծե լով գրա վոր հրա տա-
րա կու թյուն ներ: Կա ռա վա րութ յու նը ջանք չի 
խնա յե լու հան րա յին ա ռող ջա պա հութ յու նը 
և բժշ կա կան օգ նութ յու նը դնե լու ա վե լի լավ 
հիմ քե րի վրա»:

Կա ռա վա րութ յու նը վստահ էր, որ ժո ղովր-
դի միա կամ ա ջակ ցութ յան պայ ման նե րում 
ին քը կա րող է կա տա րել իր ա ռա քե լութ յու-
նը: « Լիա հույս լի նե լով, որ Լեռ նա հա յաս տա նի 
ա զա տա տենչ ժո ղո վուր դը և պաշ տո նեութ յու-
նը ոչ մի ջանք չեն խնա յի ըն դա ռաջ գնա լու եւ 
ա ջակ ցե լու կա ռա վա րութ յա նը՝ հա մա գու մա-
րի կող մից նրա պար տա կա նութ յուն նե րը կա-
տա րե լիս, նաև վստահ լի նե լով, որ Ս յուն յաց 
աշ խար հի հե րո սա ցած Դա վիթ բեկ յան զոր քե-
րը՝ միա ցած բուն Հա յաս տա նի զո րա մա սե րի 
հետ, նո րա նոր սխրա գոր ծութ յուն նե րով պի-
տի զո րա վիգ հան դի սա նան կա ռա վա րութ-
յա նը, ի րենց Ս պա րա պե տի ղե կա վա րութ-
յամբ՝ Լեռ նա հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը 
ստանձ նում է երկ րի ծանր ղե կը»:

Նժ դե հը նշում էր, որ Լեռ նա հա յաս տա նի 
ստեղծ ման նպա տա կը «ոչ թե Ս յու նի քի ան-
կախ գո յութ յու նը եր կա րաց նելն էր», «այլ որ-
պես զի այդ ապս տամբ երկ րա մա սին հնա րա-
վո րութ յուն տրվեր մի ո րոշ ժա մա նա կով ևս 
դի մագ րա վե լու ի րեն օ ղա կող թշնա մի նե րին», 
մինչև որ Եր ևա նից փախ չող հայ մտա վո րա-
կա նութ յու նը, երկ րից հե ռա ցող արևմ տա հայ 
զո րա մա սե րը, սպա յութ յան մե ծա գույն մա սը, 
խմբա պետ նե րի մի ո րոշ մա սը անց նեն Պարս-
կաս տան»:

Երկ րորդ հա մա գու մա րի անհ րա ժեշ տութ-
յու նը բա ցատ րել է Նժ դե հը, ըստ ո րի՝ այն ու-
ներ ոչ այն քան գործ նա կան, որ քան բա րո-
յա կան նշա նա կութ յուն: «Եր ևան յան գաղ թի 
ա ռա ջաց րած բա րո յալ քու մից հե ռու պա հե լու 
հա մար՝ պետք էր մի նոր ժես տով գո տեպն դել 
տե ղա կան ժո ղո վուր դը: Եվ այդ ոչ թե միայն 
ան կախ Հա յաս տա նի գա ղա փարն ապ րեց նե-
լու հա մար, այ լեւ, որ պես զի հո գե բա նա կան 
հնա րա վո րութ յուն տրվեր Ս յու նի քի հա յութ յա-
նը՝ մի ո րոշ ժա մա նա կով ևս դի մագ րա վե լու 
ի րեն օ ղա կող ռուս և թուրք հոր դան նե րին, 
մինչև որ մա զա պուրծ ե ղած հայ մտա վո րա-
կա նութ յու նը կանց ներ Պարս կաս տան: Եր-
ևա նի ա ռա ջին անկ մամբ ստեղծ ված ծանր 
դրութ յու նը փրկել էր Ինք նա վար Ս յու նի քը: 
Ն րա երկ րորդ խորհր դայ նաց մամբ ա ռա ջա-

ցած ա ղե տա լի դրութ յու նը պի տի փրկեր ան-
կախ Լեռ նա հա յաս տա նը, ո րը փաս տո րեն, 
գո յութ յուն ու ներ Ղա րա բա ղի և Վա յոց ձո րի 
գրավ ման օ րե րից»:

Հա մա գու մա րի ա վար տից մի քա նի օր 
անց հրա պա րակ վեց « Լեռ նա հա յաս տա նի 
կա ռա վա րութ յան դեկ լա րա ցիան», ո րում շա-
րադր ված էին նրա խնդիր նե րը ներ քին կյան-
քում և  ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րում:

ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿՈՒՄԸ,
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԴԱՍԵՐԸ

Եր ևա նում ապս տամ բութ յան պար տութ-
յու նից ու նա հան ջից հե տո, Զան գե զու րի 
հա մար ստեղծ վել էր ճգնա ժա մա յին ի րադ-
րութ յուն: Ոչ միայն եր կիշ խա նութ յունն էր 
խան գա րում գոր ծե րին, այլև միիշ խա նութ-
յան դեպ քում նույն պես գո յատ ևու մը, փաս-
տո րեն, ա պա գա չու ներ: Իշ խա նութ յան կամ 
իշ խա նութ յուն նե րի հա մար հե տապ րիլ  յան 
ծանր դրութ յու նը վկա յում է միայն այն մա սին, 
որ պետք էր կան խել գաղ թը, և, որ պես դրա 
հետ ևանք, Զան գե զու րի՝ Հա յաս տա նին միա-
նա լու հե տա գա ձգձգու մը:

Չ նա յած պե տա կա նութ յան այս ար տա-
քին էա կան բո լոր նշան նե րին, նրա ի րա կան 
դրութ յու նը ծանր էր և գ նա լով ա վե լի էր ծան-
րա նում: Եր ևա նից հա զա րա վոր մարդ կանց 
գաղ թն ան լու ծե լի խնդիր ներ ստեղ ծեց տնտե-
սա կան բնա գա վա ռում: Հա ցի խիստ պա կա-
սը չէր թու լա նում Պարս կաս տա նից ստաց վող 
չնչին մի ջոց նե րով: Ինչ վե րա բե րում է ար տա-
քին դրութ յա նը, ա պա, քա ղա քա ցիա կան պա-
տե րազ մի ա վար տից և խորհր դա յին իշ խա-
նու թյան Եր ևան վե րա դառ նա լուց հե տո, այն 
նույն պես ծան րա ցավ, ու ժե ղա ցավ ճնշու մը 
նրա վրա ե՛ւ խա ղաղ, ե՛ւ ոչ խա ղաղ մի ջոց-
նե րով թե՛ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի, եւ թե՛ 
Կար միր բա նա կի կող մից: Այժմ գե րա պատ-
վութ յու նը տր վում էր խա ղաղ մի ջոց նե րին՝ 
բա նակ ցութ յուն նե րին:

Լեռ նա հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րը 
Գո րի սում կազ մա կեր պել էին Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան՝ Մա յի սի 28-ի տո նա կա տա-
րութ յու նը:

«1921թ. այդ գար նա նա յին օ րը,- նկա րագ-
րել է տո նա կա տա րութ յու նը Նժ դե հը,- ե ռա գույ-
նը դեռևս ծա ծան վում էր մեր հայ րե նի քի լեռ-
նա յին երկ րա մա սի վրա: Ն րա մայ րա քա ղաք 
Գո րիս էին ժա մա նում Զան գե զու րի / Գո րի սի/, 
Տաթ ևի ու Դա րա բա սի շրջան նե րի ժո ղովր դա-
կան վաշ տե րը, բազ մա հա զար ժո ղո վուր դը: 
Ես այդ օ րը տե սա Ս յու նի քը, իր ույ ժի, փառ քի 
ու մե ծութ յան մեջ: Նա հպարտ էր, ո րով հետև 
պար տութ յան էր մատ նել Ադր բե ջա նը, ջար դել 
տա ջիկ գնդե րը, զի նա թա փել բոլշ ևիկ յան 11-
րդ զո րա բա նա կը: Նա հպարտ էր, ո րով հետև 
հե րո սա կան շար ժուձ ևով հետ էր մղել դե պի 
հայ մտա վո րա կա նութ յու նը եր կա րող խորհր-
դա յին մա հա բեր տա պա րը: Նա հպարտ էր, 
ո րով հետև իր մեջ քը փրկութ յան կա մուրջ էր 
դարձ րել նա հան ջող բյու րոց հա մար դե պի 
Պարս կաս տան»:

Նժ դե հը, միա ժա մա նակ, խոս տո վա նում 
է այն «ող բեր գութ յան գի տակ ցութ յան» մա-
սին, որ տո նա կան այդ օ րը սյու նե ցու դեմ քին 
կկար դար ծա նոթ աչ քը: Նա նկա տի ու ներ 
փամ փուշ տի ու հա ցի բա ցա կա յութ յու նը, ո րը 
հնա րա վո րութ յուն չէր տա լիս օգտ վե լու նվա-
ճած հաղ թա նա կից:

«Ի րե րի այս ող բեր գա կան վի ճա կում, – 
եզ րա փա կում է Նժ դե հը, – մեր ան կա խութ յու-
նը պի տի ապ րեր եր կու ա միս ևս, ո րից հե տո 
խորհր դա յին կար միր լա թը, ա ռանց հաղ թա-
նա կի, չա րա փա ռո րեն պի տի ծա ծան վեր և 
Ս յուն յաց աշ խար հի վրա»: «Այդ օ րը Նժ դե հը 
հար գան քի իր հար կը կբե րե զեն քի իր ըն կեր-
նե րին, ո րոնք, կառ չած Ս յու նի քի ան մատ չե լի 
լեռ նե րին, ի րենց մաս նակ ցութ յունն էին բե-
րած Լեռ նաշ խար հի հա յութ յան ինք նա պաշտ-
պա նու թյան գոր ծին»: Գն դա պե տի աս տի ճան 
շնորհ վեց Նա րին յա նին (գլխա վոր շտա բի 
պետ), փոխգն դա պե տի աս տի ճան՝ Մե լիք-Օ-
հան ջան յա նին, Ա միր ջան յա նին, Թո րոս յա նին, 
Ա միր խան յա նին և Գ րի գոր յա նին: Բարձ րաց-
վե ցին նաև այլ սպա նե րի զին վո րա կան աս-
տի ճան նե րը:

Նժ դե հը գրում է. «Երկ րորդ Հա յաս տա-
նի գո յութ յու նը չէր կա րող մար սել Մոսկ վան, 
նա վախ ու ներ, որ Հան րա պե տա կան Հա յաս-
տա նը կա րող է հե նա րան դառ նալ ամ բողջ 
Անդր կով կա սի հա կա սո վե տա կան շար ժում-
նե րի հա մար և  որ դա կա րող է թևա վո րել 
Ադր բե ջա նի և Վ րաս տա նի դժգոհ տար րե-
րին և ն րանց ևս հա նել խորհր դա յին 
իշ խա նութ յան դեմ: Ա հա թե ին չու նա 

Տաթեւի համազանգեզուրյան II 
համագումարը, Լեռնահայաստանի 
անկախության հռչակումը
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սկսեց հա վա քել իր բո վան դակ ու ժե րը 
և պատ րաստ վել կռվի: Պետք էր տա-

պա լել «Երկ րորդ Հա յաս տա նը»: Ե թե նո րեն 
կա րիք զգաց վեր, բոլշ ևիկ նե րին օգ նու թյան 
պի տի կան չեին քե մա լա կան զոր քը»:

Հա վաս տիա նա լով, որ բոլշ ևիկ յան Հա յաս-
տա նի նոր ղե կա վա րութ յու նը Ալ. Մ յաս նիկ յա-
նի գլխա վո րութ յամբ, Զան գե զու րը՝ Մոսկ վա յի 
հա մա ձայ նու թյամբ, ի րոք, թող նե լու են Հա-
յաս տա նի կազ մում, անհ նա րին հա մա րե լով 
կռվել կար միր բա նա կի գե րա զան ցող ու ժե րի 
դեմ և չու զե նա լով ա վե լորդ զո հեր տալ ու հե-
տա գա պայ քա րով սո վի մատ նել Զան գե զու-
րը, Նժ դե հը դա դա րեց րեց պայ քա րը և հե ռա-
ցավ Զան գե զու րից:

1921 թ. հու նի սի 7-ի Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի հեղ կո մին հղած իր նա մա կում նա 
հետև յալ պայ ման ներն է դնում.

« Դուք գի տէք, – նշում է Նժ դե հը, – որ 
ցան կու թեան դէպ քում, ես միշտ էլ հնա րա վո-
րութ յուն կու նե նամ մի քա նի տասն յակ զին-
վոր նե րով վե րա կանգ նել Լեռ նա հա յաս տա նը: 
Որ պէս զի այս երկ րի աշ խա տա վոր գյու ղա-
ցիութ յու նը ստի պո ւած չլի նի մէկ էլ ինձ օգ նու-
թեան կան չե լու, աշ խա տէք բա վա րա րել հայ 
գիւ ղա ցիու թեան և ն րա մտա վո րա կա նու-
թեան ար դար պա հան ջը»:

Նժ դե հին հղած իր գրութ յամբ ՀՀ հեղ կո մը, 
փաս տո րեն, հա մա ձայ նում է նրա պա հանջ-
նե րին՝ թեեւ ինչ պես իր բազ մա թիվ գրա վոր 
պար տա վո րութ յուն նե րը, այն պես էլ այս մե կը, 
քա րոզ չա կան նպա տա կով ար ված սուտ հայ-
տա րա րութ յուն էր, ուս տի, մնաց թղթի վրա:

«Ին չու՞ պայ քա րեց Լեռ նա հա յաս տա նը» 
հոդ վա ծում Նժ դե հը լու սա բա նել է մի շարք 
հար ցեր՝ ին չու՞ Լեռ նա հա յաս տա նը կռվի 
բռնվեց, ո՞ւմ դեմ և  ին չի՞ հա մար էր պայ քա-
րում երկ րա մա սը, ե՞րբ և  ինչ պի սի՞ պայ ման-
նե րում դա դա րեց րեց դի մադ րութ յու նը և  այլն:

Նժ դե հը փաս տեր է բե րել նաև այն մա-
սին, թե Ադր բե ջա նը, նաև Խորհր դա յին, 
ինչ պես չէին թաքց նում Զան գե զուրն ու Ղա-
րա բա ղը ի րենց միաց նե լու ցան կութ յու նը: 
« Զան գե զու րի կո մու նիստ» թեր թը 1920 թ. 
նո յեմ բե րի 20-ին տպագ րել է «թռու ցիկ֊գ րութ-
յուն», ո րում նշվում էր, թե Դաշ նակ ցա կան-
նե րը և  ու րիշ ներ «տեն դո րեն աշ խա տում 

են Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի գա վառ նե րում 
ապս տամ բութ յուն ա ռա ջաց նել»: Ապս տամ-
բութ յու նը վե րագ րե լով նաև Զան գե զու րին, 
Նժ դե հը գրում է. «Ս յու նի քը ան վե րա պա հո րեն 
հայ տա րար ված էր « Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի 
գա վառ» և ն րա ան բա ժան մա սը»: Նժ դե հը 
հի շեց նում է նաև Ղա փա նի շրջա նի և Խորհր-
դա յին Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 1920 
թ. հու լի սի 11-ի հան դիպ ման արդ յունք նե րի 
մա սին, երբ վեր ջին ներս հայ տա րա րել էին, թե 
ե կել ենք Զան գե զուրն ու Ղա րա բա ղը կցե լու 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին և զի նա թա փե լու 
ժո ղովր դին:

ՀՀ նա խա րա րա կան խորհր դին և կու-
սակ ցա կան դա տա րա նին ներ կա յաց րած 
բա ցատ րագ րե րում (1921 թ. օ գոս տոս) Նժ-
դե հը հան գա մա նո րեն վեր լու ծել է նաև Զան-
գե զու րի պար տութ յան պատ ճառ նե րը: Նա 
հիմ նա կա նում կանգ է ա ռել այն բա ցա սա կան 
հետ ևանք նե րի վրա, որ ու նե ցավ Եր ևա նի 
ապս տամբ ու ժե րի և մե ծա թիվ գաղ թա կա-
նութ յան նա հան ջը և հայտն վե լը Զան գե զու-
րում: Խիստ ըն կավ երկ րա մա սի պաշտ պան-
նե րի մար տու նա կու թյու նը և բա րո յա կան 
ո գին: Ու ժե ղա ցավ սո վը: Սր վե ցին հա կա-
սութ յուն նե րը ղե կա վար նե րի միջև (տե ղա-
կան և  եր ևան յան) և  այլն:

Պար տութ յան մա սին նույն պի սի բա ցատ-
րութ յուն է տա լիս Հովհ. Քա ջազ նու նին: Ապս-
տամբ նե րի նա հան ջի հետ ևան քով Դա րա լագ-
յա զում և Զան գե զու րում ստեղծ ված վի ճա կի 
մա սին նա հայտ նում է, որ այն «պայ քար չէ 
այլևս, այլ հո գե վարք»: « Մենք կար ծում էինք, 
– շա րու նա կում է Քա ջազ նու նին, – թե անց նե-
լով Լեռ նա հա յաս տան, կու ժե ղաց նենք տե ղա-
ցի նե րին... Հաշ վի չէինք ա ռել, որ պարտ ված, 
կազ մա լուծ ված ու նա հան ջի ճամ փան բռնած 
խմբե րը, և մա նա վանդ սար սա փա հար ամ բո-
խը, կա րող են ա ռաջ բե րել միայն լքում ու հու-
սա հա տութ յուն... Մար տա կան թա փը հալ չում 
էր ու պա կա սում օր-օ րի վրա... Տե ղա ցի նե րը 
տես նում էին զոր քի քայ քայ ված վի ճա կը, տի-
րող ա նիշ խա նութ յունն ու կաս կա ծում էին 
ի րենց կա տար յալ ան զո րու թյան վրա՝ շեմ քի 
վրա կանգ նած բոլշ ևիկ նե րի հան դեպ»:

Այդ ա մե նը ճիշտ է: Սա կայն պետք է ա վե-
լաց նել և  այն մա սին, որ խորհր դա յին ու ժե-

րին դի մադ րե լն ան կախ Ձան գե զու րում չէր 
կա րող եր կար շա րու նակ վել: Մի կող մից այն 
պատ ճա ռով, որ Կար միր բա նա կը դի մում էր 
վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, մյուս կող մից, 
ար դեն կաս կած լի նել չէր կա րող այն մա սին, 
որ Զան գե զու րը կմիաց վի Հա յաս տա նին:

Զան գե զուր յան կռի վը, միա ժա մա նակ, 
նաև հա կա բոլշ ևիկ յան էր, ուս տի, բնա կա-
նա բար, ո րո շա կի ի մաս տով նաև դա սա կար-
գա յին: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ամ փո փե լով 
Ս յու նի քում իր վա րած եր կու տար վա կռիվ նե-
րը, նա գրում է.

«Եր կու տա րի տևող կռիւ նե րի ա ռա ջին 
շրջա նում պէտք է թրքո-թա թար վտան գից 
փրկել Սիւ նի քի հա յու թիւ նը: Երկ րորդ շրջա-
նում - Ինք նա վար Սիւ նի քի օ րով - պէտք էր 
մա հա ցու ան դա մա հա տու թիւ նից փրկել Հա-
յաս տա նը [նրան կցե լով] Մոս կո ւա յի կող մից 
Ադր բէյ ջա նին տրո ւած Սիւ նեաց եր կի րը:

Եր րորդ շրջա նում - Լեռ նա հա յաս տա-
նի օ րով-պէտք էր հո գե բա նօ րէն հրահ րել և 
ռազ մա գի տօ րէն կա րե լի դարձ նել Հա յաս տա-
նի փետ րո ւա րեան ապս տամ բու թիւ նը, ա պա 
փրկու թեան կա մուրջ հան դի սա նալ բոլշ ևիզ-
մի գա զա նից մա զա պուրծ ե ղած հայ մտա ւո-
րա կա նու թեան հա մար»:

Զան գե զու րը խորհր դայ նաց վեց և միա-
վոր վեց Խորհր դա յին Հա յաս տա նին: Դա 
Ս յու նի քի անձ նա զոհ զա վակ նե րի պայ քա րի 
արդ յունքն էր: Գո յա մար տը ար գելք ե ղավ գա-
վա ռն Ադր բե ջա նին են թար կե լու բոլշ ևիկ նե րի 
նկրտում նե րին: Սա էր Նժ դե հի գլխա վո րութ-
յամբ զան գե զուր յան զին յալ նե րի մղած հե րո-
սա կան կռիվ նե րի գլխա վոր հան րա գու մա րը: 
Դա թա փած ար յան ար ժա նի հա տու ցումն էր: 
Զան գե զու րի 1920-21թթ. գո յա մար տը թո ղել է 
նաև ու սա նե լի դա սեր:

Հայ րե նի երկ րում ապ րող հա յութ յու նը 
գտնվում է աշ խար հա քա ղա քա կան բարդ ու 
վտան գա վոր տա րած քում, մի բան, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան իշ խա նութ յուն նե-
րին և քա ղա քա կան ու ժե րին պար տադ րում է 
վա րել այդ ի րո ղութ յուն նե րից բխող, բազ մա-
կող մա նիո րեն հիմ նա վոր ված ներ քին ու ար-
տա քին քա ղա քա կա նութ յուն:

Երկ րի ներ քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ 
կար ևոր վում են մի շարք հան գա մանք ներ:

1. Հա սա րա կա կան բո լոր ար ժեք նե րից 
(ազգ, դա սա կարգ, կու սակ ցու թյուն) ա մե-
նամ նա յու նն ազգն է, ո րի վրա, որ պես անկ-
յու նա քա րի, պետք է խարսխ ված լի նի հա յոց 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սութ յու նը: Պե-
տա կան կամ ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ-
յան մեջ ձևա կերպ վում են այն գլխա վոր նպա-
տակ ներն ու իղ ձե րը, ո րոնց ի րա կա նաց մա նը 
պետք է ձգտի ամ բողջ ազ գը:

2. Հա յաս տա նը պետք է ու նե նա այն պի սի 
տնտե սա կան հա մա կարգ, ո րը նպաս տի երկ-
րի բո լոր մա սե րի տնտե սա կան հզո րաց մա նը: 
Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն են պա-
հան ջում հան րա պե տութ յան այն շրջան նե րը, 
ո րոնք սահ մա նա կից են Թուր քիա յին և Ադր-
բե ջա նին: Այդ շրջան նե րի թվում, բնա կա նա-
բար, ա ռանձ նա նում է Ս յու նի քը՝ Հա յաս տա նի 
հա մար իր կա րևո րա գույն ռազ մաստ րա տե-
գիա կան նշա նա կութ յամբ:

Զան գե զու րը Հա յաս տա նի հա մար պետք 
է դառ նա նա խընտ րե լի բնա կու թյան վայր՝ 
բազ մա մարդ բնակ չութ յուն և պաշտ պա նա-
կան հզոր հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող 
ա նընկ ճե լի մի միա վոր:

3. Հա յե րը մշտա պես պետք է հի շեն, որ 
ի րենց երկ րի, ի րենց քա ղա քակր թութ յան գո-
յութ յան հիմ նա կան ե րաշ խի քը և ժո ղովր դի 
անվ տան գութ յան գլխա վոր պայ մա նն ու ժեղ 
բա նակ ու նե նալն է:

4. Զան գե զու րի 1920-21թթ. ի րա դար-
ձութ յուն նե րը ե կան ա պա ցու ցե լու, ոը պա-
տե րազ մի ել քը կախ ված չէ միայն կռվող կող-
մե րի զին վոր նե րի թվից, ռազ մա կան առ կա 
տեխ նի կա յից, տնտե սա կան հնա րա վո րութ-
յուն նե րից. Զան գե զուր յան գո յա մար տը, իսկ 
հե տա գա յում պա տե րազ մը նույն պես, ցույց 
տվե ցին, որ պա կաս կար ևոր չէ կռվող նե րի 
բա րո յա կան ո գին, նրանց հայ րե նա սի րութ յու-
նը, ան հուն նվիր վա ծութ յունն ի րենց հայ րե-
նի քին ու ժո ղովր դին:

Զան գե զուր յան գո յա մարտն այն ճշմար-
տութ յան հաս տա տումն է, որ ազ գա յին շա հե-
րի գե րա կա յութ յու նը բա ցար ձակ է: Իսկ հայ 
ժո ղովր դի գո յատև ման ու բար գա վաճ ման, 
հայ կա կան պե տա կա նութ յան հա մար այն 
ա մե նա կար ևոր ե րաշ խիքն է:

ՄԱՐՏԻՆ ԶԻԼՖՈՒՂԱՐՅԱՆ

նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նակ՝ Համ լետ Մկրտչ-
յան):

Հու շար ձա նի մոտ ե լույթ ու նե ցավ ՀՀ ԳԱԱ 
պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րեն Ա շոտ 
Մել քոն յա նը:

Գի տա ժո ղո վը տե ղի ու նե ցավ « Գո րիս» 
հյու րա նո ցի կոն ֆե րանս-դահ լի ճում:

Մինչ այդ հյու րա նո ցի նա խաս րա հում տե-
ղի ու նե ցավ « Լեռ նա հա յաս տան-100» ցու ցա-
հան դե սի բաց ման ա րա րո ղութ յուն, ո րը կազ-
մա կեր պել էր Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վը: 

Ցու ցա հան դե սը բաց վեց Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ար խի վի տնօ րեն, գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Գ րի գոր Ար շակ-
յա նի խոս քով, ով մաս նա վո րա պես ա սաց՝ 

« Ցու ցա հան դե սի նպա տակն է մեկ ան գամ 
եւս ար ժե ւո րել ու հան րայ նաց նել 1918-21 թթ. 
զան գե զուր յան ի րա դար ձութ յուն նե րը՝ ար խի-
վա յին փաս տաթղ թե րի, լու սան կար նե րի եւ 
քար տեզ նե րի մի ջո ցով: Խն դիր ու նենք հան-
գա մա նո րեն լու սա բա նել հե րո սա կան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի կա րե ւո րա գույն դրվագ նե-
րը, մաս նա վո րա պես Զո րա վար Անդ րա նի կի, 
Ար սեն Շահ մազ  յա նի, Գա րե գին Նժ դե հի գոր-
ծու նեութ յու նը Ս յու նի քի ինք նա պաշտ պա-
նութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծում:

Ցու ցա հան դե սում ներ կա յաց ված է շուրջ 
50 ցու ցան մուշ՝ ա վե լի քան 20 վա հա նա կի 
վրա: Դ րանք թողն վե լու են Հա յաս տա նի ազ-
գա յին ար խի վի Գո րի սի մաս նաճ յու ղում՝ հնա-
րա վո րութ յան դեպ քում ցու ցադ րե լու մար զի 

կրթամ շա կու թա յին հիմ նարկ նե րում»:
Գի տա ժո ղո վի բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
օրհ ներ գի հնչ յուն նե րի ներ քո, ա պա հնչեց 
Ինք նա վար Ս յու նի քի քայ լեր գը (հե ղի նակ՝ 
Տիգ րան Սա զան դար յան): 

Բաց ման խոս քով հան դես ե կավ ՀՀ ԳԱԱ 
պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րեն Ա շոտ 
Մել քոն յա նը:

–  Հա յոց պե տա կա նութ յան պատ մութ յան 
ընդ հա նուր շղթա յի մեջ կա րե ւոր է Ս յու նի քի 
եւ մաս նա վո րա պես Լեռ նա հա յաս տա նի դե-
րը, – այդ պի սի ձե ւա կեր պու մով գի տա ժո ղո վի 
նպա տա կը ներ կա յաց րեց Ա շոտ Մել քոն յա նը:

Անդ րա դառ նա լով Լեռ նա հա յաս տա նի դե-
րին՝ բա նա խո սը հա վե լեց՝ «Երբ Ե րե ւա նում 
ըն կել էր 1-ին հան րա պե տութ յու նը, Ս յու նի-
քի մեր հայ րե նա կից նե րը, Գա րե գին Նժ դե հի 
գլխա վո րութ յամբ, խո րա պես գի տակ ցե լով 
երկ րա մա սի վրա կախ ված վտան գը, նա-
խընտ րե ցին ան կախ պե տութ յան հռչա կու մը 
եւ սե փա կան ու ժե րին ա պա վի նե լը»:

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ս յուն յաց թե մի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Մա կար վար դա-
պետ Հա կոբ յա նը, ով խոս քի ա վար տին, դահ-
լի ճում ներ կա գտնվող նե րի հետ, հնչեց րեց 
Տե րու նա կան ա ղոթ քը:

Նժ դեհ յան Ցե ղակ րոն կու սակ ցութ-
յան մի խումբ ան դամ ներ, որ ներ կա 
էին գի տա ժո ղո վին, բարձ րա ձայ նե-
ցին ի րենց ան հա մա ձայ նութ յու նը՝ 
Գա րե գին Նժ դե հի գլխա վո րած 
Լեռ նա հա յաս տա նին նվիր ված 
գի տա ժո ղո վում Տե րու նա կան 
ա ղոթ քի հնչեց ման ա ռի թով 
եւ հե ռա ցան դահ լի ճից:

« Ցե ղակ րոն նե րի» այդ 
ակցիան պատ ճառ դար-
ձավ, որ գի տա ժո ղո վի 
բա նա խոս նե րից մի քա-
նի հո գի ոչ կո ռեկտ ու ոչ 
հիմ նա վոր հա մա րեն ցե-
ղակ րո նութ յան այդ կերպ 
մեկ նա բան ման փոր ձը: 
Մաս նա վո րա պես նշվեց, որ 
Գա րե գին Նժ դե հը՝ լի նե լով 
ցե ղակ րո նութ յան հիմ նա-

դի րը, խո րը հա վատ ու ներ քրիս տո նեա կան 
ար ժեք նե րի հան դեպ: Միայն այն փաս տը, որ 
Զան գե զուր յան եր կու հա մա գու մարն անց-
կաց վե ցին Տա թե ւի վա նա կան հա մա լի րում, 
վկա յում է այդ մա սին: Ու րեմն եւ՝ Նժ դե հին 
մե ղադ րել հա կաք րիս տո նեութ յան մեջ՝ առն-
վազն ան գի տութ յուն է: Ի վեր ջո ցե ղակ րո-
նութ յու նը հիմն ված է նաեւ քրիս տո նեա կան 
ար ժեք նե րի վրա:

Գի տա ժո ղո վի օ րը՝ ապ րի լի 26-ին, Ս յու-
նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, Լեռ-
նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման 
100-ամ յա կի ա ռի թով, ու ղերձ էր հղել Ս յու նի-
քի բնակ չութ յա նը եւ գի տա ժո ղո վի մաս նա-
կից նե րին։ Այն ըն թեր ցեց Ս յու նի քի փոխ մարզ-
պետ Կա րո Ա վա նես յա նը։

Գի տա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րին ու ղերձ 
էր հղել նաեւ ՀՀ ԳԱԱ 
թղթա կից ան դամ, 
պատ մա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր 
Ա րամ Սի մոն յա նը. 
ու ղերձն ըն թեր ցեց 
ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշ խա-

Գիտաժողով՝ նվիրված 
Լեռնահայաստանի փառահեղ 
հոբելյանին. Սյունիքից պետք է սկսվի 
Արցախի փրկությունը
Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակու-
թյունը՝ էջ 7
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Անդրանիկ Աղաջանյան. հայոց 
հողի եւս մի նվիրյալի մասին, որ 
նահատակվեց

Տ ա սը տա րե կան էր Անդ րա նի կը, երբ «ի՞նչ 
ես դառ նա լու» հար ցին վստահ պա տաս-

խա նեց. «զին վո րա կան»։ 
Ճա կա տա րագ րա կան էր պա տա նի Անդ-

րա նի կի եւ փոխգն դա պետ Վո լոդ յա Կա րա-
պետ յա նի հան դի պու մը։ Անդ րա նիկն ի մա ցել 
էր, որ Կոր նի ձոր ե կած զին վո րա կա նը Վազ-
գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան ինս տի-
տու տից է ե կել, հա մո զել էր մայ րի կին ի րենց 
հան դի պու մը կազ մա կեր պել։ Փոխգն դա պե տը 
մեկ ժա մից ա վե լի ա ռան ձին սեն յա կում զրու-
ցել էր Անդ րա նի կի հետ, տպա վոր ված դուրս 
ե կել, ձեռ քը դրել պա տա նու ու սե րին եւ հա-
մոզ ված հայ տա րա րել՝ «Այս ու սե րը գե նե րա լի 
ու սա դիր ներ կրե լու հա մար են»։ 

Անդ րա նիկ Սու րե նի Ա ղա ջան յան. ծնվել է 
1991թ.սեպ տեմ բե րի 12-ին Ս յու նի քի մար զի 
Կոր նի ձոր գյու ղում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու-
նը ստա ցել է Կոր նի ձո րի Ա. Բա լա սան յա նի 
ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2008թ.  ըն-
դուն վել է Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ-
մա կան ինս տի տուտ։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու ներ 
եր կու դուստր։

2012թ. ռազ մա կան ինս տի տուտն ա վար-
տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել Ջ րա կա-
նում։ Անդ րա նի կը շտա պում էր՝ նրան շատ 
եր կար էր թվում լեյ տե նան տից գե նե րալ ճա-
նա պար հը։ Ըն տա նիք կազ մե լու հար ցում էլ էր 
շտա պում՝ պի տի ինս տի տուտն ա վար տե լուն 
պես ա մուս նա նար, որ ծա ռա յո ղա կան ա ռա-
ջին նշա նակ ման վայր տե ղա փոխ վեր կնոջ 
հետ։ 

Լուրջ եւ մար դա սեր սպա էր կա պի տան 
Ա ղա ջան յա նը։ Մայ րը հի շում է, թե ինչ պես էր 
մի զին վոր լաց ե ղել ու ա սել. «Ես Ա ղա ջան-
յա նի զին վորն եմ ե ղել, հայր չու նեմ, նա ինձ 
հա մար հայր է ե ղել»։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց Ար ցա խի դեմ... Անդ րա նիկ 
Ա ղա ջան յա նը Ջ րա կա նից դուրս է բե րում ըն-
տա նի քը՝ տե ղա վո րում ա ռաջ նագ ծից հե ռու 
մի գյու ղում, զան գա հա րում տուն, ծնող նե րին 
խնդրում գնալ եւ դուրս հա նել կնոջն ու ե րե-
խա նե րին, ին քը վե րա դառ նում է Ջ րա կան։ 

Հոկ տեմ բե րի 3-ին զան գա հա րում է տուն՝ 
ա սում, որ ին քը Կար միր Շու կա յում է՝ վի րա-
վոր ներ է բե րել, հե տո մի զին վոր պի տի պատ-
մեր, որ կա պի տան Ա ղա ջան յանն էլ է վի րա-
վոր ե ղել, բայց զեն քը՝ որ պես հե նակ հո ղի մեջ 
խրե լով, մնա ցել է իր զին վոր նե րի կող քին։

Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է տուն հոկ-
տեմ բե րի 5-ին, ա սել, որ ծանր մար տեր են, 
որ ին քը կռիվ է տա լիս, հոր դո րել էր կնոջն ու 
ծնող նե րին՝ իր աղջ կան՝ Մի լա յին, դպրոց տա-
նել, քա նի որ պա տե րազ մը հաս տատ եր կար 
է տե ւե լու։ 

Գե նե րալ դառ նա լու ե րա զան քն ան կա-
տար մնաց...

Հե րոս հրա մա նա տա րի ու յոթ զին վո րի 
մար մին նե րը հայտ նա բեր վե ցին ո րո նո ղա կան 
աշ խա տանք նե րի շնորհիվ...

Արմեն Գրիգորյան. նահատակ 
հրամանատարը Սիսիանից

Ա ր մեն Գ րի գո րի Գ րի գոր յան. ծնվել է 1992 
թ.  օ գոս տո սի 27-ին Սի սիան քա ղա-

քում։ 1999-2009 թթ. սո վո րել եւ գե րա զանց 
ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Սի սիա նի N 
5 միջ նա կարգ դպրո ցը։ 2009 թ.  ըն դուն վել եւ 
2014 թ. գե րա զանց ա վար տել է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի տնտե-
սա գի տութ յան բա ժի նը։ 2014 թ.  ըն դուն վել է 
Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան ինս-
տի տուտ, որն ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ-
յան է ան ցել Ջ րա կա նի զո րա մա սում։ 

2016թ. Ջ րա կա նի զո րա մա սի հրե տա նա-
յին դա սա կի հրա մա նա տար Ար մեն Գ րի գոր-
յա նը մաս նակ ցել է ապ րիլ  յան պա տե րազ մին՝ 
դրսե ւո րե լով մաս նա գի տա կան բարձր հատ-
կա նիշ ներ, ո գու ա րիութ յուն, ի րա վի ճա կին 
հա մա պա տաս խան կողմ նո րոշ վե լու ու գոր-
ծե լու կա րո ղութ յուն։

2018 թ. տե ղա փոխ վել է Սի սիա նի զո րա-
մաս, զու գա հեռ սո վո րել Խա չա տուր Ա բով  յա-
նի ան վան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
ի րա վա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա-
տու րա յում։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
լայ նա մասշ տաբ պա տե րազմ սկսեց. սեպ-
տեմ բե րի 28-ին Ար մեն Գ րի գոր յանն ու իր 
մարտ կո ցը մեկ նե ցին Ար ցախ։ Ջ րա կա նի / 
Ջաբ րա յիլ/ թեժ մար տե րում ա վագ լեյ տե-
նանտ Գ րի գոր յա նը, իր զին վոր նե րի պատ-
մե լով, մաս նակ ցում էր հու սադ րող ժպի տով, 
խոս տա ցել էր, որ բո լո րը վե րա դառ նա լու են 
եւ իր խոստ ման տե րը ե ղավ...

Նա հա տակ սպա յին կա րո տով, ցա վով 
ու հպար տութ յամբ է հի շում նրա զին վո րը՝ 
ժամ կե տա յին ծա ռա յող, կրտսեր սեր ժանտ 
Գե ւորգ Խուր շուդ յա նը՝ «Դեռ ճա նա պար հին 
նրա ժպի տը մեզ ուժ էր տա լիս, նա ա մեն 
վայրկ յան խոս տա նում էր, որ ա մեն ինչ լավ 
է լի նե լու։ Ա վագ լեյ տե նանտ Գ րի գոր յա նը լավ 
մաս նա գետ էր ու մար տում ի րեն դրսե ւո րում 
էր պրո ֆե սիո նալ, դա մեզ հույս էր ներշն չում, 
մենք մի տե սակ ա պա հով էինք զգում նրա 
ներ կա յութ յու նից։ Մեր մարտ կո ցը 17 հո գուց 
էր բաղ կա ցած, եւ ե րե ւի բա ցա ռիկ ե րե ւույթ է, 
որ բո լորս էլ ողջ ենք, միայն մեկ վի րա վոր ենք 
ու նե ցել։ Բայց կրե ցինք ա մե նա մեծ կո րուս տը՝ 
մեր փա ռա պանծ հրա մա նա տա րը զոհ վեց։ Հի-
շե լու ենք բո լորս՝ կա րո տով, հպար տութ յամբ, 
ափ սո սան քով, ե րախ տա գի տութ յամբ...»։

2020թ. հոկ տեմ բե րի 14-ի գի շերն էր. 
ա վագ լեյ տե նանտ Ար մեն Գ րի գոր յա նը, չցան-
կա նա լով վտան գի են թար կել իր զին վոր նե րի 
կյան քը, լավ գի տե նա լով, որ բեռ նա տար ներն 
ա նօ դա չու նե րի նշա նա ռութ յան տակ են, ինքն 
է մո տե նում զի նամ թերք բե րած բեռ նա տա-
րին՝ զի նամ թերք ընտ րե լու։ Թշ նա մու ա նօ-
դա չո ւի հար վա ծից ռազ մամ թեր քով բեռն ված 
մե քե նան պայ թում է՝ զոհ վում է ե րի տա սարդ, 
կյան քով, ավ  յու նով ու հե րո սա կան ըն թաց քը 
շա րու նա կե լու մղու մով լցված հայ սպան...

Գոռ Անդրեասյան. նահատակվեց 
հանուն հայրենիքի

Ա նդ րեաս յան Գոռ Ռո բեր տի. ծնվել է 
2000թ. սեպ տեմ բե րի 24-ին Ս յու նի քի 

մար զի Եղ վարդ գյու ղում։ Գո ռը պաշ տում էր 
իր ծննդա վայ րը, հա մեստ, քչա խոս պա տա-
նին գո վեստ ներ չէր խնա յում, երբ խոս քը 
հայ րե նի գյու ղին էր վե րա բե րում։ Սո վո րել է 
Կա պա նի թիվ 2 ա վագ դպրո ցում։ Մա թե մա-
տի կան նրա տա րերքն էր, հոբ բին, զբաղ-
մուն քը. ա զատ ժա մա նա կը նվի րում էր տրա-
մա բա նա կան խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Տն տե սա գի-
տա կան հա մալ սա րա նի ֆի նանս ներ բա ժի նը։ 
2019թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ու սում նա կան 
շրջանն անց է կաց րել Լու սա կեր տի զո րա մա-
սում, ա պա կրտսեր սեր ժանտ Գո ռը՝ որ պես 
հա կա տան կա յին մարտ կո ցի ա վագ օ պե րա-
տոր, տե ղա փոխ վել է Ա րա Լե ռան զո րա մաս։ 

Խե լա ցի, հա մեստ, մա թե մա տի կա կան լավ 
ու նա կութ յուն ներ ու նե ցող զին վո րին հրա մա-
նա տա րա կան անձ նա կազ մը շուտ նկա տեց, 
հաշ վարկ նե րը կա տա րում էր անս խալ, գե րա-
զանց տի րա պե տում էր զեն քին։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա-
տե րազ մը։ Սեպ տեմ բե րի 27-ը նաեւ Գո ռի եղ-
բոր ծննդյան օրն էր. ե րե կո յան զան գա հա րել 
էր տուն, հանգս տաց րել տ նե ցի նե րին՝ ա սել, 
որ ա մեն ինչ լավ է։ Հե տա գա յում եւս, հնա-
րա վո րութ յան դեպ քում, զան գա հա րում էր, 
խո սում, մխի թա րում։ «Այն քան հան գիստ էր 
խո սում, որ չէինք կա րող պատ կե րաց նել, թե 
ինչ օ րեր է ապ րում, ա սում էր՝ « Գի տեք՝ ինչ-
քան ցե պա վոր ենք խփել», հե տո վի րա վոր 
ըն կեր նե րից ենք ի մա ցել, թե ինչ ծանր ու թեժ 
մար տե րի է մաս նակ ցել», – ար ցունք ներն աչ-
քե րին՝ պատ մում է մայ րը։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Գոռն ըն կեր նե րի հետ 
ըն կել էր շրջա փակ ման մեջ. ծնող նե րին հայտ-
նել էին, որ զոհ վել է, բայց մար մի նն ա միս ներ 
անց միայն գտնվեց։

Գո ռը զո հեց ա մե նա թան կը հայ րե նի-
քին՝ մեզ թող նե լով իր ու ըն կեր նե րի ար յամբ 
ներծծ ված հողն ա զատ պա հե լու պատ գա-
մը...

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Հայկ Մկրտչյան. սակրավոր 
սերժանտն Ագարակ քաղաքից 

Հ այկ Ա րա մի Մկրտչ  յան. ծնվել է 1997 թ. 
դեկ տեմ բե րի 5-ին Ս յու նի քի մար զի Ա գա-

րակ քա ղա քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 
ստա ցել է Ա գա րա կի Ե ղի շե Չա րեն ցի ան վան 
դպրո ցում։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն-
դուն վել է Ե րե ւա նի « Բեր կուտ» թիկ նա պա հա-
կան քո լեջ։ 2016 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ։ Զո-
րա կոչ վե լուց 6 ա միս անց կրտսեր սեր ժան տի 
կո չում է ստա ցել։ Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 
ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի եւ 
շնոր հա կա լագ րե րի։ 

2016 թ.  ապ րիլ  յան մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ժա մա նակ Հայ կը, ով հա տուկ 
ջո կա տա յին էր, մաս նակ ցել է դժվար ա ռա-
ջադ րանք նե րի կատարմանը։

Զո րացր վե լուց հե տո պայ մա նագ րա յին 
ծա ռա յութ յան է ան ցել Ա գա րա կի զո րա մա սի 
սակ րա վոր նե րի վաշ տում։ Ծա ռա յա կից ներն 
ափ սո սան քով ու ցա վով են հի շում ի րենց 
հե րո սա ցած ըն կե րո ջը. « Սիր ված էր բո լո րիս 
կող մից, բա րի, հո գա տար, անմ նա ցորդ նվիր-
վող, կեն սա խինդ տղա էր Հայ կը, նրա մա սին, 
քա նի կանք, պատ մե լու ենք, հի շե լու ենք ու 
ան մահ ենք պա հե լու մեր ըն կե րոջ հի շա տա-
կը»։

Հոկ տեմ բե րի 2-ին Հայկն Ա գա րա կի զո րա-
մա սի սակ րա վոր նե րի վաշ տի կազ մում մեկ-
նում է Ջ րա կան, մաս նակ ցում մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րին. նրա հետ ռազ մա դաշ-
տում ե ղած ըն կեր նե րը պատ մում են, որ Հայ-
կը չա փա զանց ու շա դիր էր մար տա դաշ տում, 
նրա ու շադ րութ յան ու կողմ նո րոշ ման արդ-
յուն քում՝ վաշտն անվ նաս էր մնա ցել։ Անվ նաս 
էլ վե րա դառ նում էր Ջ րա կա նից. ճա նա պար-
հին զին ծա ռա յող նե րը նկա տել են թշնա մու 
ա նօ դա չուն, ի ջել մե քե նա յից, փոր ձել պատս-
պար վել, բայց մե քե նա բարձ րա նա լու հրա-
ման են ստա ցել. նստել են «Ու րա լը», ո րից 
հե տո թշնա մու ԱԹՍ-ի հար վա ծից մե քե նան 
ամ բող ջութ յամբ այր վել է։ Մե քե նա յի ու ղե ւոր-
նե րից միայն մեկ զին վոր է փրկվել...

Հայկ Մկրտչ  յա նը հետ մա հու պար գե-
ւատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե-
դա լով...
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տա կից, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու Լի լիթ Հով հան նիս յա նը։

Ա րամ Սի մոն յա նի խոս քում ու շագ րավ բա-
զում դրվագ ներ կա յին, ո րոն ցից մե կը՝ ա հա-
վա սիկ. « Դա ռը և կո րուստ նե րով լցված օ րերն 
է ապ րում մեր ժո ղո վուր դը: Սա կայն հա մոզ-
ված ենք, որ հա յոց ազ գը վեր հառ նե լու է, ինչ-
պես փյու նիկ: Չա րա բաս տիկ պար տութ յունն 
ու նվաս տա ցու մը չպետք է թևա թափ ա նեն 
մեզ: Թշ նա մին ար թուն է՝ լցված մեզ ոչն չաց-
նե լու հան ցա գործ մո լուց քով: Զ գոն լի նենք: 
Պայ քա րը հա նուն ա զա տութ յան և  ան կախ 
ապ րե լու ի րա վուն քի շա րու նակ վում է:

Ան հա ջո ղութ յուն նե րը դա տավ ճիռ չեն, 
դա տավ ճիռ է դրան ցից վա խե նա լը: Ան հա ջո-
ղութ յուն նե րը միայն հնա րա վո րութ յուն են ըն-
ձեռ նում սկսել նո րից և պայ քա րել խե լոք ու 
շրջա հա յաց: 

Աստ ված մեզ եր բեք չի տա լիս այն պի սի 
փոր ձութ յուն ներ, ո րոնց մենք ի վի ճա կի չենք 
դի մա նալ ու դրանք հաղ թա հա րել: Ինչ պես 
աս ված է Աստ վա ծաշն չում՝ «Ա նա պատն ու 
չոր եր կի րը կու րա խա նան, և կցն ծա ա մա-
յին ու կծաղ կի շու շա նի պես… Ու ժո վաց րեք 
թու լա ցած ձեռ քե րը, և դող դո ջուն ծուն կե րը 
զո րաց րեք: Ա սա ցեք թու լա սիրտ նե րին, ու-
ժո վա ցեք, մի վա խե նա՛ք, ա հա ձեր Աստ վա-
ծը գա լիս է վրեժ առ նե լու (Ե սա յի մար գա րե, 
գլուխ 35: 1, 3, 4)»»:

Գի տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի բաց մա-
նը մաս նակ ցում էր Ս յու նի քի մարզ պետ Մե-

լիք սեթ Պո ղոս յա նը:
Բաց ման ա րա րո ղութ յու նից հե տո գի տա-

ժո ղո վը մտավ բուն ըն թաց քի մեջ։
Ա ռա ջին նիս տը նա խա գա հում էր պատ-

մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Է դիկ Մի նաս յա նը։

Ա ռա ջին նիս տում զե կու ցում նե րով հան-
դես ե կան՝ Ա շոտ Մել քոն յա նը (Ս յու նի քը Հա յոց 
պե տա կա նութ յան հո լո վույ թում), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ 
աշ խա տա կից, պատ մա կան գի տութ յուն նե-
րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Կա րեն Խա չատր յա նը 
( Ռազ մա դի վա նա գի տա կան պայ քա րը Զան-
գե զու րի հա մար 1920-21թթ.), «Ար ցախ» գի-
տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի տնօ րեն, 
ի րա վա բա նա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա-
ծու, դո ցենտ Ա վե տիք Հա րութ յուն յա նը (Ինք-
նա վար Ս յու նի քի եւ Լեռ նա հա յաս տա նի ի րա-
վա քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը), Ար ցա խի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի դա սա խոս, պատ-
մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Վահ րամ Բա լա յա նը ( Գա րե գին Նժ դե հը եւ ար-
ցա խա հայ պե տա կա նութ յան պահ պան ման 
հար ցը), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշ խա տա կից, պատ-
մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Գե ւորգ Ս տե փան յա նը (Ս յուն յաց քա ջը՝ Պո ղոս 
Տեր- Դավթ յան), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ աշ խա տա կից, 
պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր Ար մեն Մա րութ յա նը ( Գա րե գին Նժ դե հի 
դե րը Մեծ Ղա րա քի լի սա յի ճա կա տա մար տում. 

1918 թ. մա յի սի 24-28)։
Զե կու ցու մով հան դես ե կան՝ ԵՊՀ պատ-

մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, պատ մա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Է դիկ 
Մի նաս յա նը ( Գա րե գի Նժ դե հի գոր ծու նեութ-
յու նը սփ յուռ քում 1920-30-ա կան թթ.), ՀՀ ԳԱԱ 
ՊԻ աշ խա տա կից, պ. գ. թ., դո ցենտ Լի լիթ 
Հով հան նիս յա նը ( Զան գե զու րը ԱՄՆ պետ դե-
պար տա մեն տի փաս տաթղ թե րում. 1919-20 
թթ.), պ.գ.թ., դո ցենտ Էդ գար Հով հան նիս յա նը 
( Գա րե գին Նժ դե հի զան գե զուր յան գոր ծու-
նեութ յա նը վե րա բե րող մեկ փաս տաթղ թի 
շուրջ), Ար շա լույս Զու րաբ յա նը ( Զան գե զու րը 
1920 թ. հու նիս-օ գոս տո սին տա րա ծաշր-
ջա նա յին գոր ծըն թաց նե րում), ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ, 
պ.գ.թ., դո ցենտ Հա մո Սու քիաս յա նը (ՀՍՍՀ 
Զան գե զու րի գա վա ռի կազ մա կերպ ման 
պատ մութ յու նից. 1921 թ.), պ. գ. դ., պրո ֆե սոր 
Խա չա տուր Ս տե փան յա նը (Ի րադ րութ յու նը 
Ս յու նի քում 1921-24 թթ.  ըստ ընդ հա տակ յա 
գործ չի զե կույց նե րի)։ 

Նիս տե րը նա խա գա հող նե րի եզ րա փա-
կիչ հա ղոր դում նե րից հե տո (քննար կում նե րի 
արդ յունք նե րի մա սին) ներ կա նե րը հար ցեր 
ուղ ղե ցին բա նա խոս նե րին, ո րից հե տո գի-
տա ժո ղո վի աշ խա տանք ներն ամ փո փեց գի-
տա ժո ղո վի կազմ կո մի տեի նա խա գահ, ա կա-
դե մի կոս Ա շոտ Մել քոն յա նը։

ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի եւ 
Հա յաս տա նի ազ գա յին ար խի վի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը գի տա ժո ղո վի ա վար տից հե տո, 
Գ րի շա Հա րութ յուն յա նի եւ Սամ վել Ա լեք սան-

յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, ուխ տագ նա ցութ յուն 
կա տա րե ցին Հին Խն ձո րեսկ՝ 18-րդ դա րասկզ-
բի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի 
նա հա տակ նե րի պան թեոն, որ տեղ հանգ չում 
են Մ խի թար Ս պա րա պե տը, Մե լիք Բար խու-
դա րը, Ա նա պա տի ե կե ղե ցու հիմ նա դիր Տեր 
Բար սե ղը։

Մինչ այդ նրանք մո մա վա ռութ յուն կա-
տա րե ցին Խն ձո րես կի Սուրբ Հ ռիփ սի մե ե կե-
ղե ցում (1663թ.), ե ղան Ի նը մա նուկ հու շաղբ-
յու րում։ 

Օրն ա վարտ վեց Հին Խն ձո րես կում՝ Սե նիկ 
Ջուլ հակ յա նի կազ մա կեր պած ե րե կույ թով։

* * *
Ապ րի լի 27-ին գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-

նե րը մեկ նե ցին Տա թե ւի վա նա կան հա մա լիր, 
որ տեղ էլ, Ս յու նի քի մարզ պե տի մաս նակ ցութ-
յամբ, տե ղի ու նե ցավ « Լեռ նա հա յաս տան-100» 
ո գե կոչ ման ա րա րո ղութ յու նը։

Տա թե ւի մայր վան քի Սուրբ Պո ղոս- Պետ-
րոս կա թո ղի կե ե կե ղե ցում, որ կա ռու ցել է 
Ար քա յաշ նորհ ու ար ժա նա պա տիվ Տեր- Հով-
հան նե սը, տե ղի ու նե ցավ Լեռ նա հա յաս տա-
նի 100-ամ յա կին նվիր ված Հան րա պե տա կան 
մաղ թանք՝ հան դի սա պե տութ յամբ Տա թե ւի 
վան քի վա նա հայր Մի քա յել վար դա պետ Գե-
ւորգ յա նի։ Նշ վեց, որ 100-ամ յա ի րա դար ձութ-
յու նը պատ մութ յուն չէ սոսկ, այլ մե րօր յա ի րա-
դար ձութ յուն։

– Եվ մենք՝ ո գե կո չե լով հո բել  յա նը, փա-
փա գում ենք վե րա կեն դա նաց նել Գա րե գին 
Նժ դե հի ո գին, ու զում ենք փոր ձութ յուն նե րի 
մեջ հայտն ված Ս յու նի քում տես նել նոր Նժ-
դեհ ներ, – ա սաց վա նա հայ րը։

Հան րա պե տա կան մաղ թան քից հե տո՝ Տա-
թե ւի հռչա կա վոր Ս յուն գա վա զա նի (որ նաեւ 
կոչ վում է Գա վա զան զո րութ յան ու ար դա-
րութ յան) շու քի ներ քո գի տա ժո ղո վի մաս նա-
կից նե րը յու րօ րի նակ ամ փո փում կա տա րե ցին 
հո բել  յա նա կան մի ջո ցառ ման՝ կա րե ւո րե լով 
պատ մա կան այդ փա ռա պանծ ի րա դար ձութ-
յան խոր հուր դը, ընդգ ծե լով հա յոց պե տա կա-
նութ յան շղթա յի մեջ Ս յու նի քի եւ հատ կա պես 
Լեռ նա հա յաս տա նի դե րը։ Ա ռանձ նա հա տուկ 
շեշտ վեց նժդեհ յան այն միտ քը, որ թուր քի 
հետ ո րե ւէ հաշ տե ցում կոր ծա նա րար կլի նի 
Լեռ նա հա յաս տա նի եւ ընդ հան րա պես Հա յաս-
տա նի հա մար, որ Ս յու նի քից պետք է սկսվի 
Ար ցա խի այն տա րածք նե րի ա զա տագ րու մը, 
որ օ կու պաց ված են թուրք-ա զե րի նե րի կող-
մից։

Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րից բա ցի 
ե լույթ ու նե ցան նաեւ Մի քա յել վար դա պետ 
Գե ւորգ յա նը, «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբա-
գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նը, Շի նու հայ րի միջն. 
դպրո ցի պատ մութ յան ու սու ցիչ Ռա ֆիկ Հա-
կոբ յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո-
ղոս յա նը։

Ո գե կո չումն ա վարտ վեց մա տա ղի ա րա-
րո ղութ յամբ. նա խա ձեռ նութ յու նը Մե լիք սեթ 
Պո ղոս յա նինն էր։

Սի րո, հա մե րաշ խութ յան եւ միաս նութ յան 
ճա շի շուրջ նաեւ բա րե մաղ թանք ներ հնչե ցին 
ուղղ ված Ս յու նի քին ու բո լոր սյու նե ցի նե րին:

Ապ րի լի 27-ը, ինչ պես պարզ վեց, հո բել  յա-
նա կան էր գի տա ժո ղո վի մաս նա կից, պատ-
մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, Է դիկ 

Մի նաս յա նի հա մար. լրա նում էր նրա 65-ամ-
յա կը, ո րի ա ռի թով ներ կա նե րը բա րե մաղ-
թանք ներ հղե ցին։

Ան շուշտ, գնա հա տե լի էր ՀՀ ԳԱԱ պատ-
մութ յան ինս տի տու տի եւ Հա յաս տա նի ազ գա-
յին ար խի վի նա խա ձեռ նած գի տա ժո ղո վը: 

Ու սա նե լի այդ մի ջո ցա ռու մը՝ ե՛ւ Գա րե գին 
Նժ դե հի հու շար ձա նի մոտ, ե՛ւ կոն ֆե րանս-
դահ լի ճում, ե՛ւ հատ կա պես Տա թե ւի վան քում, 
ա վե լի շատ մաս նա կից նե րով պետք է նշա նա-
վոր վեր։

Եվ, ի հար կե, Գա րե գին Նժ դե հի սյու նի-
քան պաստ մտքե րը մեր օ րե րում, այ նո ւա մե-
նայ նիվ, գործ նա կան դրսե ւո րում ներ պետք է 
ու նե նան։ Ս յու նի քը հի մա կոնկ րետ գոր ծե րի 
կա րիք ու նի։ Ա ռանց գործ նա կան քայ լե րի ե՛ւ 
Նժ դե հի պատ վի րան նե րը, ե՛ւ Լեռ նա հա յաս-
տա նի դա սե րը կմնան իբ րեւ գե ղե ցիկ հուշ...

Ուս տի եւ՝ հան րա պե տութ յան իշ խա նութ-
յուն նե րը, որ պետք է ա մե նա բարձր մա կար-
դա կով նշեին Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ-
յա կը, պար տա վոր են գո նե ծա նո թա նալ 
գո րիս յան գի տա ժո ղո վում հնչած ող ջա խոհ 
մտքե րին, ո րոն ցում, ան տա րա կույս, կա րե լի է 
գտնել Ս յու նի քը ներ կա յիս փոր ձութ յուն նե րից 
դուրս բե րե լու, Ս յու նիքն ան դա մա հա տե լու 
թուրք-ադր բե ջա նա կան ցնո րա կան ծրա գի րը 
վի ժեց նե լու բա նա լի ն։

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 

Գիտաժողով՝ նվիրված Լեռնահայաստանի 
փառահեղ հոբելյանին. Սյունիքից պետք է 
սկսվի Արցախի փրկությունը
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Խոսք հիշատակի

Գառնիկ 
Հարությունյան

Եր կա րատև և ծանր հի վան դութ յու-
նից հե տո 2021թ. մար տի 17-ին՝ կյան քի 
87-րդ տա րում, մահ կա նա ցուն կնքեց Շի-
նու հայր գյու ղի ա մե նա հարգ ված մարդ-
կան ցից մե կը՝ Գառ նիկ Ա բե լի Հա րութ-
յուն յա նը: Ծն վել է 1935թ. Գո րի սի շրջա նի 
Շի նու հայր գյու ղում, հո ղա գոր ծի ըն տա-
նի քում : Նախ նա կան կրթութ յու նը ստա-
ցել է ծննդա վայ րում, դպրոցն ա վար տել է 
ար ծա թե մե դա լով: Ու սու մը շա րու նա կել 
է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մութ յան ֆա կուլ տե տում, ո րը հա ջո-
ղութ յամբ ա վար տե լուց հե տո գոր ծուղ վել 
է Եր ևա նի շի նա րա րա կան 2-րդ տ րեստ՝ 
որ պես ԼԿԵՄ կո մի տեի ա զատ ված քար-
տու ղար:

1961թ. ու սում նա կան տար վա սկզբից 
ան ցել է ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի 
Գո րի սի շրջա նի Հա լի ձոր գյու ղի դպրո-
ցում՝ պատ մութ յան ու սու ցիչ: 

1962թ. տե ղա փոխ վել է Շի նու հայ րի 
միջ նա կարգ դպրոց ու աշ խա տել պատ-
մութ յան ու սու ցիչ:

1975թ. սեպ տեմ բե րի 1-ից աշ խա տել 
է նույն դպրո ցի դի րեկ տո րի ու սում նա-
կան գծով տե ղա կալ՝ աշ խա տե լով միչև 
1976թ.: 

Հաշ վի առ նե լով Գ. Հա րութ յուն յա նի 
հայ րե նան վեր գոր ծու նեութ յու նը՝ Շի նու-
հայ րի գյուղ խորհր դի պատ գա մա վոր նե րը 
1976թ. նրան ընտ րել են գյուղ խորհր դի 
նա խա գահ: Նույն պաշ տո նում աշ խա տել 
է մինչև 1982թ. հու լիս: 

1982թ. վերս տին շա րու նա կել է աշ-
խա տել է Շի նու հայ րի միջ նա կարգ դպրո-
ցի տնօ րե նի տե ղա կալ՝ մինչև 1994թ.: 
Որ պես պատ մութ յան ու սու ցիչ նույն 
դպրո ցում աշ խա տել է մինչև 2004թ., 
ո րից հե տո ան ցել է կեն սա թո շա կի:

Գառ նիկ Հա րութ յուն յանն ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել է դպրո ցի և գ յու ղի հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան կյան քին:

Գառ նիկ Հա րութ յուն յա նը բնա վո-
րութ յամբ հան գիստ, գա ղա փա րա պես 
զար գա ցած, պե տա կանա շի նութ յան ջա-
տա գով ու իր աշ խա տան քին անմ նա ցորդ 
նվիր ված անձ նա վո րութ յուն էր, ով իր 
սերն դա կից նե րի և սա նե րի հա մար դար-
ձել էր օ րի նակ…

Ն րա հետ աշ խա տած և ն րան ա շա-
կեր տած ողջ հա սա րա կութ յու նը ցա վում 
է, որ ար տա քի նից կոշտ թվա ցող, բայց 
ի րա կա նում նուրբ ու քնքուշ սիրտ ու-
նե ցող ԸՆԿԵՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՆ այ լեւս 
ի րենց կող քին չէ…

Շինուհայրի միջնակարգ դպրոց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
«Քաջարանի արհեստագործական 
պե տական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-
ում պահանջվում են բարձրագույն 
կրթու թյամբ հետևյալ առար-
կա ների դասա վանդման 
մասնագետներ՝
1. Պատմություն
2. Աշխարհագրություն
3. «Խոհարարական գործ» մաս նա գի-

տու թյան վարպետ:
Տեղեկությունների համար զանգահարել 
077 523 290 հեռախոսահամարին կամ 
այ ցե լել «Քաջարանի ար հես տա գոր-
ծական պետական ուսումնարան» 
ՊՈԱԿ, հասցե՝ ք. Քաջարան, Խանջյան 5: 
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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 
30.04.2021թ.: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

Ըն դու նե լութ յան հայ տագ րու մը կա տար վում է եր կու փու լով, է լեկտ րո նա յին` 
առ ցանց ե ղա նա կով: Ա ռա ջին փու լին մաս նակ ցե լու և  ընտ րած մաս նա գի տութ յու նը 
նշե լու հա մար ապ րի լի 15-ից մինչև մա յի սի 10-ը՝ ժա մը 18:00-ը  նե րառ յալ, դի-
մոր դը ԳԹԿ-ի կայ քում լրաց նում է ըն դու նե լութ յան դի մում-հայ տը` ըստ հաս տատ-
ված ձևի: 

Լ րա ցու ցիչ փու լի հայ տագ րու մը կա տար վե լու է հու լի սի 19-26-ը՝ դի մում-հայ տն 
առ ցանց լրաց նե լու տար բե րա կով:

 Դի մորդ նե րին խորհր դատ վութ յուն տրա մադ րե լու նպա տա կով առ ցանց աշ-
խա  տե լու է նաև մաս նաճ յու ղի ըն դու նող հանձ նա ժո ղո վը:  Բո լոր հար ցե րով դի-
մել նշված հե ռա խո սա հա մար նե րով (+374 93) 150 026, (+374 285) 5 46 80, 
(+374 93) 730 103, կամ էլ-փոս տով՝ baghaberd@seua.am:

ԸՆԴՈՒՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱՊԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԸ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

Մասնագիտություններ

Ընդունելության 
քննու թյունները

Ընդունելու թյան 
տեղեր

Ուսման 
վարձը
հազ. 
դրամ

Մրցու-
թային

Աստղա-
նիշով(*) 

մրցու թային 
առար-
կաները 

Ան-
վճար

Վճա-
րովի
ԱՏ

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ 20 46

1  Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ Մ(գ) Ֆ(գ)* 3 9 450

2
Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հարս-
տա ցում

Մ(գ) կամ 
Ֆ(գ) կամ 
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ 
Ք(գ)* կամ 
Մ(գ)*

4 7 390

3 Տն տե սա գի տութ յուն Մ(գ) Ֆ(գ)* - 9 450

4  Տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր Մ(գ) Ֆ(գ)* 4 9 450

5  Լեռ նա յին գործ և  օգ տա կար հա-
նա ծո նե րի արդ յու նա հա նում

Մ(գ) կամ 
Ֆ(գ) կամ 
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ 
Ք(գ)* կամ 
Մ(գ)*

4 7 420

6  Մե տա լուր գիա
Մ(գ կամ 
Ֆ(գ) կամ 
Ք(գ)

Ֆ(գ)* կամ 
Ք(գ)* կամ 
Մ(գ)*

5 5 390

 Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի  Կա պա նի մաս նաճ յու ղը հայ տա-
րա րում է առ կա ու սուց ման բա կա լավ րի կրթա-
կան ծրագ րով 2021-2022 ուս տար վա ըն դու նե-
լութ յուն հետև յալ մաս նա գի տութ յուն նե րով.
 Տն տե սա գի տութ յուն
  Տե ղե կատ վա կան հա մա կար գեր
  Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ
  Լեռ նա յին գործ և  օգ տա կար հա նա ծո նե րի արդ յու նա հա նում
  Մե տա լուր գիա
 Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հարս տա ցում:

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

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովի 
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 18 320

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 16 390

* 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:

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2021/2022 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ 
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ

Ա յդ մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա-
հերթ նիս տում Հար կա յին օ րենսգր-
քում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու 

մա սին օ րեն քի նա խագ ծի քննարկ ման ժա-
մա նակ ա սաց իշ խող «Իմ քայ լը» դա շին քի 
պատ գա մա վոր Սի սակ Գաբ րիել  յա նը:

Նա հի շեց րեց, որ 2017-ին Մեղ րիի քա-
ղա քա պետ Մ խի թար Զա քար յա նը դի մել էր 
Կա րեն Կա րա պետ յա նին, ով այդ ժա մա նակ 
հան րա պե տութ յան վար չա պետն էր` ար տո-
նութ յուն ներ հայ ցե լով մաք սա յին այն պա-
հեստ նե րի հա մար, ո րոնք պետք է բաց վեին 

Մեղ րիի ան ցա կե տից 1 կմ շա ռավ ղով:
Նա մա կում նա նշել էր, որ դրա շնոր հիվ 

նոր պա հեստ ներ եւ աշ խա տա տե ղեր կբաց-
վեն, իսկ այս վայ րում կանգ առ նող մե քե նա-
նե րը կա զատ վեն ճա նա պար հա յին հար կի 
վճա րու մից, ո րն Ի րա նի սահ մա նից Ե րե ւան 
կազ մում է 150-200 հա զար դրամ:

« Հարցն այն է, որ 2004 թվա կա նից այս 
շա ռավ ղով գոր ծում է մաք սա յին պա հեստ, 
ո րի տե րը քա ղա քա պե տի կինն է: Ա վե լին, 
տեխ նի կա պես անհ նար է այն տեղ այլ պա-
հեստ կա ռու ցել` տա րած քի ան բա վա րա րութ-

յան պատ ճա ռով, ուս տի միայն Զա քար յա նի 
ըն տա նե կան բիզ նեսն է օգտ վում այդ ար տո-
նութ յու նից», – պար զա բա նեց խորհր դա րա-
նա կա նը:

Գաբ րիել  յա նի խոս քով՝ դրա նից հե տո Զա-
քար յա նը դիզ վա ռե լի քի ներկր ման ըն կե րութ-
յուն է բա ցել, եւ նա գրե թե բա ցա ռա պես իր 
մե քե նա ներն է բե րում մաք սա յին պա հեստ: 
Արդ յուն քում, Ի րա նից նավ թամ թերք այլ ներկ-
րող նե րի հետ հա մե մա տած, Զա քար յա նը 
ստա նում է չհիմ նա վոր ված ար տո նութ յուն` 
մեկ լիտր դիզ վա ռե լի քի հա մար 15-20 դրա մի 
չա փով:

Պատ գա մա վո րը շտա պեց նկա տել, որ այս 
օ րի նա գի ծը Մեղ րիում ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յա նի դեմ տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պի 
հետ կա պե լու փոր ձե րը բո լո րո վին ան տե ղի 
են:

«Օ րի նա գի ծը կազմ վել է եւ խորհր դա րա-

նում է գտնվում այս տար վա ապ րի լի սկզբից, 
այ սինքն՝ դեպ քից 20 օր ա ռաջ: Դ րա նից հինգ 
օր ա ռաջ ՊԵԿ ղե կա վա րի տե ղա կալն այ ցե լել 
է պա հեստ ու կա սեց րել պա հես տի աշ խա-
տան քը: Հի մա բո լո րը, ով քեր պատկերացնում 
են ի րա վի ճա կը, հաս կա նա լի կլի նի, թե ին չու 
են Փա շին յա նին Մեղ րիում այդ քան կոշտ դի-
մա վո րել, եւ ին չի հա մար էր այդ քան վա խե-
նում քա ղա քա պե տը», – ա սաց Գաբ րիել  յա նը:

Ն շենք, որ ա ռա ջին ըն թերց մամբ քվեար-
կութ յան ժա մա նակ իշ խող «Իմ քայ լը» դա շին-
քի պատ գա մա վոր նե րը 79 ձայ նով միա ձայն 
պաշտ պա նե ցին օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
նութ յու նը: Ընդ ո րում՝ « Բար գա վաճ Հա յաս-
տան» եւ « Լու սա վոր Հա յաս տան» կու սակ-
ցութ յուն նե րը, փաս տո րեն, բոյ կո տե ցին 
քվեար կութ յու նը:
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