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Ռուսաստանի դիրքորոշումը հորինված 
խնդրի՝ «Զանգեզուրի միջանցքի» հարցում
Ա լի ևը հայ տա րա րել էր, որ Ադր բե ջա նը 
ի րա կա նաց նե լու է Զան գե զու րի մի ջանցք 
բա ցե լու ա ռա ջադ րան քը, ան կախ նրա-
նից` ու զո՞ւմ է դա Հա յաս տա նը, թե՞ ոչ, ու 
սպառ նա ցել էր հար ցը լու ծել ու ժա յին ճա-
նա պար հով:

ՌԴ ԱԳ նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո-
վը Եր ևա նում կա յա ցած մա-
մու լի ա սու լի սում մեկ նա բա նել 

է Ադր բե ջա նի ղե կա վա րի հայ տա րա րութ յուն-
նե րը « Զան գե զու րի մի ջանց քի» վե րա բեր յալ:

Պա տաս խա նե լով լրագ րո ղի հար ցին, թե 
արդ յո՞ք Ա լի ևի այդ հայ տա րա րութ յուն նե րը 
քննարկ վել են Եր ևա նում կա յա ցած հան դի-

պում նե րի ըն թաց քում, ՌԴ նա խա րա րը պա-
տաս խա նեց, որ իր հայ գոր ծըն կե րոջ հետ 
քննարկ վել են հետ կոնֆ լիկ տա յին շրջա նում 
կար գա վոր ման բո լոր խնդիր նե րը՝ տնտե սա-
կան, հու մա նի տար և շատ այլ հար ցեր:

Ըստ նրա՝ ե րեք երկր նե րի ղե կա վար նե-
րի ստո րագ րած ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան 
հի ման վրա մշակ ված հա ղոր դակ ցութ յան  
ուղիների ա պաշր ջա փակ ման մե խա նիզ մը 
նա խա տե սում է ի րա կա նաց ման բա ցա ռա պես 
կա մա վոր սկզբունք `փոխ շա հա վետ հի մունք-
նե րով:

«Այս մե խա նիզ մը ոչ մի կերպ չի են թադ-
րում որ ևէ այլ բան, քան տա րա ծաշր ջա նի 
տրանս պոր տա յին ու տնտե սա կան կա պե րի 

ամ բող ջա կան ա պաշր ջա փակ մանն ուղղ ված 
դի վա նա գի տա կան հա մա ձայ նութ յուն և  ո րո-
շում ներ։ Ցան կա ցած այլ հարց, ո րը կհա կա սի 
ե րեք ղե կա վար նե րի այս պայ մա նա վոր վա-
ծութ յա նը, ի հար կե, չի կա րող դի տարկ վել որ-
պես այ լընտ րանք այն ա մե նին, ինչ պայ մա նա-
վոր վել է», – ա սաց Լավ րո վը։

Հի շեց նենք` ապ րի լին Իլ համ Ա լի ևն Ադր բե-
ջա նի պե տա կան հե ռուս տա տե սութ յա նը և ռա-
դիո յին տված հար ցազ րույ ցում ա սել էր, որ Բա-
քուն «կի րա կա նաց նի Զան գե զու րի մի ջանց քի 
ի րա գործ ման ա ռա ջադ րան քը՝ ան կախ նրա-
նից` ու զո՞ւմ է դա Հա յաս տա նը, թե՞ ոչ»:

Ադր բե ջա նի նա խա գա հը նաև սպառ նա ցել 
էր հար ցը լու ծել ու ժա յին ճա նա պար հով: 

Հ րա մա նա գիրն ու ժի մեջ է մտնում պաշ-
տո նա կան հրա պա րակ մա նը հա ջոր դող 
օր վա նից, այ սինքն` մա յի սի 11-ից։

Հ Հ նա խա գահ Ար մեն Սարգս յանն Ազ-
գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րութ-
յուն նշա նա կե լու մա սին հրա մա նա գիր 

է ստո րագ րել։
« Հիմք ըն դու նե լով Սահ մա նադ րութ յան 

92-րդ և 93-րդ հոդ ված նե րի պա հանջ նե րը և 
հաշ վի առ նե լով Սահ մա նադ րութ յան 149-րդ 
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն Ազ գա յին ժո-
ղո վի՝ ի րա վուն քի ու ժով ար ձա կու մը` Ազ գա յին 
ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րութ յու նը նշա նա կել 
2021 թվա կա նի հու նի սի 20-ին», – նշ ված է 
փաս տաթղ թում։

Հի շեց նենք` 2021թ. մար տի 18-ին վար-
չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը հայ տա րա րել էր, 

որ հու նի սի 20-ին Հա յաս տա նում ԱԺ ար տա-
հերթ ընտ րութ յուն ներ կկա յա նան: Ա վե լի ուշ 
Ազ գա յին ժո ղո վը հաս տա տել էր Ընտ րա կան 
օ րենսգր քի փո փո խութ յուն նե րի նա խա գի ծը, 
ըստ ո րի՝ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն-
նե րը տե ղի կու նե նան միայն հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կար գով։

Ապ րի լի 25-ին Նի կոլ Փա շին յա նը հայ տա-
րա րեց իր հրա ժա րա կա նի մա սին։

Մա յի սի 3-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղովն ա ռա ջին 
ան գամ չընտ րեց «Իմ քայ լը» խմբակ ցութ յան 
կող մից ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նում ա ռա-
ջադր ված միակ թեկ նա ծու, ՀՀ վար չա պե տի 
պաշ տո նա կա տար Նի կոլ Փա շին յա նին։ 

Մա յի սի 10-ին կա յա ցավ երկ րորդ քվեար-
կութ յու նը, և պատ գա մա վոր նե րը կրկին չընտ-
րե ցին նրան։

ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան 149 հոդ վա ծի հա-

մա ձայն` վար չա պետ չընտր վե լու դեպ քում 
քվեար կութ յու նից յոթ օր հե տո անց կաց վում է 
վար չա պե տի նոր ընտ րութ յուն, իսկ երկ րորդ 
ան գամ չընտր վե լու դեպ քում Ազ գա յին ժո ղովն 
ար ձակ վում է ի րա վուն քի ու ժով, ու նշա նակ-
վում են ԱԺ ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե ր։

 

Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց 
հրամանագիրը. ընտրությունների օրը 
հստակ է՝ 20 հունիսի 2021թ.

Շուռնուխում 
մեկնարկեց բնակելի 
տների կառուցումը

Վի րա վոր Շուռ նու խը, որ 2020 թ. նո յեմ բե-
րի 9-ից եւ հատ կա պես դեկ տեմ բե րի 18-
ից հե տո դար ձավ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յու նը կաս կա ծի տակ առ նե լու, հա յոց 
ար ժա նա պատ վութ յու նը ոտ նա կոխ ա նե-
լու յու րօ րի նակ խորհր դա նի շե րից մե կը, 
շա րու նա կում է մնալ մեր ժո ղովր դի հա-
մակ ու շադ րութ յան ներ քո: Եվ այն տեղ 
կա տար վող ա մեն մի ի րա դար ձութ յուն, 
հաս կա նա լիո րեն, հե տաքրք րութ յուն է 
ա ռաջ բե րում:

Ա պ րի լի 23-ը, կա րե լի է ա սել, նշա նա-
վոր օր էր Շուռ նու խում. այդ օ րը մեկ-
նարկ տրվեց բնա կե լի տնե րի կա ռուց-

ման աշ խա տանք նե րին:
Ու շագ րավ ի րա դար ձութ յան ա ռի թով Շուռ-

նուխ էին այ ցե լել ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի-
տեի նա խա գահ Ար մեն Ղու լար յա նը, Ս յու նի քի 
մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, Ազ գա յին ժո-
ղո վի պատ գա մա վոր Նա րեկ Ղահ րա ման յա նը, 
ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, « Հայ նա խա գիծ» ԲԲԸ պա տաս խա-
նա տու ներ եւ նա խագ ծող ներ:

…2020 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին եւ այս 
տար վա ա ռա ջին օ րե րին հայ-ադր բե ջա նա-
կան շփման գծի այդ հատ վա ծում կա տար-
ված՝ այս պես կոչ ված սահ մա նո րոշ ման արդ-
յուն քում Շուռ նու խի մի ամ բողջ թա ղա մաս 
( Գո րիս- Կա պան մայ րու ղուց ա րե ւելք)՝ 12 
բնա կե լի շեն քով եւ օ ժան դակ կա ռույց նե րով, 
տնա մերձ հո ղա մա սե րով ան ցան Ադր բե ջա նի 
տի րա պե տութ յան ներ քո:

Այդ ա մե նի հե տե ւան քով 13 ըն տա նիք 
ստիպ ված թո ղե ցին ի րենց տներն ու տե ղա-
փոխ վե ցին գյու ղի հայ կա կան թա ղա մաս: 
Ն րանք ա պա հով վե ցին ժա մա նա կա վոր կա-
ցա րան նե րով (մի ըն տա նիք էլ հանգր վա նեց 
Կա պա նում):

Այդ ժա մա նակ էլ խնդիր ա ռա ջա ցավ գյու-
ղում կա ռու ցե լու նոր թա ղա մաս՝ տնա զուրկ 
դար ձած շուռ նուխ ցի նե րին ան հա տա կան 
բնա կա րան նե րով ա պա հո վե լու նպա տա կով…

Հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նա կա մի-
ջո ցում պատ կան մար մին նե րը հասց րե ցին 
ա վար տել նոր թա ղա մա սի նա խագ ծանա խա-
հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի պատ րաս տու մը, 
լու ծել ֆի նան սա վոր ման խնդի րը, կա տա րել 
անհ րա ժեշտ հո ղա յին աշ խա տանք նե րը:

Եվ հա սել ենք մի հանգր վան, երբ կա րե լի 
է սկսել բնա կե լի տնե րի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րը…

Ար մեն Ղու լար յա նը, Մե լիք սեթ Պո ղոս յա-
նը նախ ծա նո թա ցան Շուռ նու խում մինչ այժմ 
(այդ ուղ ղութ յամբ) կա տար ված աշ խա տանք-
նե րին:

Այ նու հե տեւ նա խագ ծող նե րի ու շի նա րար-
նե րի հետ հան գա մա նա լից քննար կե ցին նոր 
թա ղա մա սին առնչ վող նա խագ ծե րը՝ ծա գող 
հար ցե րի վե րա բեր յալ կա յաց նե լով հա մա պա-
տաս խան ո րո շում ներ:

Շուռ նու խում կա ռուց վող բնա կե լի թա ղա-
մա սի վե րա բեր յալ մեր պատ կե րա ցում ներն 
ամ բող ջաց րեց « Հայ նա խա գիծ» ԲԲԸ տնօ րեն 
Գ րի գոր Ա զիզ  յա նը, ով գյուղ էր ժա մա նել նա-
խագ ծող նե րի խմբի, հե ղի նա կա յին ու տեխ նի-
կա կան հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող մաս նա-
գետ նե րի հետ:

Ըստ Գ րի գոր Ա զիզ  յա նի՝ « Թա ղա մա սը 
կզբա ղեց նի մոտ 2,5 հա տա րածք, կկա ռուց-
վի 13 ան հա տա կան բնա կա րան՝ ե րեք սեն-

2021Թ. ՄԱՅԻՍԻ 10-ԻՆ ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՒԺՈՎ ԱՐՁԱԿՎԵՑ: ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ 
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՂԻ ԿՈՒՆԵՆԱ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-ԻՆ:

Ինչ որ կայ, այն արդէն 
կար. եւ ինչ որ լինելու 
է, այն արդեն եղած է, 
եւ Աստուած կ’որոնէ 
անցկացածը:
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Ղարաբաղի ողբը

Ղարաբաղը մորս կանչն է.
Ինձ է կանչում հույսով տրտում,
Ղարաբաղը իմ կանաչն է`
Կարմիր, բայց սև ունի սրտում….
Դու էլ, դառած կռվածաղիկ, իմ 
բալիկն ես ա՛յ Ղարաբաղ,
Մեղրըդ օտար մեղվին տվող իմ 
ծաղիկն ես այ Ղարաբաղ,
Հայաստանից քեզ պոկողը Հայաստանի 
եղբայրը չէ՛,
Երկուսիս մեջ դու էլ մոլոր իմ բալիկն ես, ա՛յ Ղարաբաղ:
Քանի՜ բաժան դաժան տարի Հայ բերանին ա՜խ ես դառել,
Փոխել հայոց անունըդ Արցախ, օտար Ղարա բաղ ես դառել,
Դարձել օտար ջաղացին ջուր, ազգիդ սրտին դաղ ես դառել,
Էլ չեմ կարող վիշտըս լռել, վա՜յ ինձ ու քեզ, հա՛յ Ղարաբաղ:
Դեռ էն գլխից հայոց հող ես, աստվածընծա՛ իմ լեռնաձոր,
Քո դրախտից ձեռ քաշող հայն` հայոց վայն է, ո՛վ մեղրածոր,
Թե եղբայր են` ինչու՞ են քեզ մեր մեջ դարձրել կռվախնձոր,
Աստվածընծան ինչպե՜ս թողնես սատանային փայ, Ղարաբաղ:
Կթառամես անտիրական` այգեպանիդ ձեռքից զատված,
Շիքյաստի ես խաբված լսում` Կոմիտասիդ երգից զատված,
Քեզ չեն թողնի իշխան մնաս` մայր Սևանիդ գրկից զատված,
Քեզ կուլ կտան մուղամները, զառդ կանեն զա՛յ, Ղարաբաղ:
Դու՛ չես ջոկվել, քեզ խլել են, որ մոռանաս երգերն հայոց,
Ձորերիդ պես խորացել են անդնդախոր վերքերն հայոց,
Ա՜խ, ե՞րբ պիտի լեռներիդ պես վե՛ր բռունցքվեն ձեռներն հայոց.
Որ չթողնեն հայոց արծիվն օտար ծովին ճա՛յ, Ղարաբաղ:
Բա՛ց աչքերդ, անդու՛նդը տես, ե՛կ, մի՛ ձուլվիր օտար զարմին,
Իմ տարագի՛ր հայոց կռունկ, ե՛կ, խառնվիր քո երամին,
Մեզ չի՛ կարող մահն էլ զատել, մի հոգի ենք ու մի մարմին,
Դու իմ Կարսի, իմ Սասունի, իմ Մասիսի թա՛յ, Ղարաբաղ:
Մենակ դու չես, որ դիմանամ. յոթը դրախտ ունեմ խլված,
Վանա ծովը, Կարսն ու Վանը, Սիփան սարը, Անին փլված,
Հայկ նահապետ Մասիսի հետ դեռ բանտում ես` ծունկը ծալված,-
Տարտարոս է Տարոնը դեռ, ու՞ր ես, Ավարա՛յր Ղարաբաղ…
Ասում են. թե շեն է կյանքըդ. առանց ազգի շենն ի՞նչ անեմ.
Երբ չի զնգում հայոց լեզվով` գինով թասի ձենն ի՞նչ անեմ.
Հյուսիսն ինքն էլ սառցալուռ է, էլ իմ անզոր քենն ի՞նչ անեմ.-
Գինիդ օտար թասն է խմում, արցունքըդ` հայը, հայ Ղարաբաղ:
Բարեկամը, որ քեզ խլեց, էլ թշնամին բան կտա՞ ետ,
Թե լուռ մնա քար աշխարհը` չարը Կարս ու Վան կտա՞ ետ,
Ի՞նչ դուռ բախեմ, որ ծիծաղեմ, ասեմ` Նախիջևան կտա ետ,
Մոլորվել եմ ես էլ քեզ պես, պի՜ղծ է աշխարհն, ա՛յ Ղարաբաղ:
Քանի իմ հողն ինձ չեք տվել` ձեզ ելուզակ պիտի ասեմ,
Ավարայրի Վարդան դառած` ես ձեզ Վասակ պիտի ասեմ,
Երբ իմ բոլոր հողերն ինձ տաք` ձեզ հրեշտակ պիտի ասեմ,
Պիտի պաշտեմ ողջ ազգերիդ, երբ որ չասեմ վա՜յ Ղարաբաղ:
Դու էլ հայոց գրկից խլված իմ բալիկն ես, ի՛մ հեռավոր,
Պոռնկաշուրթ բախտի ոտքին խաղալիք ես, ի՛մ լեռնաձոր.
Բայց ինչքան էլ բալիկիս պես մեր մեջ մնաս կռվախնձոր`
Շիրազն ասաց` աշխարհն անցնի` հայ գալիք ես, հա՛յ Ղարաբաղ:

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՇԻՐԱԶ

Կապանը պաշտոնապես դարձավ 
2021թ. երիտասարդական 
մայրաքաղաք

Չ ա րեն ցա վան, Իջ ևան, Վա նա ձոր... Եվ վեր ջա պես 
բաղ ձա լի հաղ թա նա կը Կա պան հա մայն քինն է։

Մա յի սի 1-ին մարզ կենտ րոն Կա պա նում պաշ-
տո նա պես ազ դա րար վեց 2021 թվա կա նի ե րի տա սար դա-
կան մայ րա քա ղա քի մի ջո ցա ռում նե րի բա ցու մը։ 

Մի ջո ցա ռում նե րի շար քը մեկ նար կեց Բա ղա բուր ջի 
հու շա հա մա լիր այ ցե լութ յամբ, որ տեղ ԿԳՄՍ պատ վի րա-
կութ յան և Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը, ա վա գա նու ան դամ նե րը, հա մայն քի ղե կա վա րին 
կից ե րի տա սար դա կան խորհր դի ան դամ նե րը, « Տար վա 
ե րի տա սարդ մայ րա քա ղաք» ծրագ րի հա մա հայ տա տու 
ՀԿ– նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հար գան քի տուրք մա տու-
ցե ցին հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար նա հա տակ-
ված քա ջոր դի նե րի հի շա տա կին՝ ծա ղիկ ներ խո նար հե լով 
նրանց շի րիմ նե րին։

Այ նու հետև է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նում Կա պա-
նի հա մայն քա պե տա րա նի և ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան 
միջև կնքվեց փո խըմբռն ման հու շա գիր։ Կող մե րը շնոր հա-
վո րե ցին միմ յանց՝ կար ևո րե լով ե րի տա սարդ նե րի ակ տիվ 

մաս նակ ցութ յու նը և ներգ րավ վա ծութ յու նը՝ ի րա կա նաց-
վե լիք մի ջո ցա ռում նե րին։ 

Օր վա խորհր դով պայ մա նա վոր ված՝ մշա կույ թի կենտ-
րո նի փոքր դահ լի ճի նա խաս րա հում բարձ րա ճա շակ 
ե րաժշ տութ յան ել ևէջ նե րի ներ քո ներ կա նե րը վա յե լե ցին 
նաև կա պան ցի ե րի տա սարդ գե ղան կա րիչ նե րի հմուտ և  
ինք նա տիպ աշ խա տանք նե րը։

Մի ջո ցա ռում նե րի շար քը շա րու նակ վեց մշա կույ թի 
կենտ րո նի հա մեր գա յին մեծ դահ լի ճում, որ տեղ ող ջույ նի և 
շ նոր հա վո րան քի խոս քով հան դես ե կան հա մայն քի ղե կա-
վա րի տե ղա կալ Գոռ Թադ ևոս յա նը և ԿԳՄՍ նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ար թուր Մար տի րոս յա նը։ 

Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում Կա պան 
հա մայն քին տրվեց նաև հա վաս տա գիր։ 

Տո նա կան հա մեր գը սկսվեց Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի ստեղ ծա գոր ծա կան կազ մի ե լույթ նե րով և  եզ-
րա փակ վեց Թա թուլ Ալ թուն յա նի ան վան Հա յաս տա նի եր-
գի ու պա րի պե տա կան ան սամբ լի տպա վո րիչ և  ազ դե ցիկ 
կա տա րում նե րով: 

ԱՐ ՄԵՆ ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ. Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան տնտե-
սութ յան զար գաց ման հա մար, 

ի հար կե, կա րե ւո րա գույն դեր ու նի հան-
քարդ յու նաբե րութ յու նը, եւ ինչ պես Դուք 
նշե ցիք, ա պա գա յում պղնձի արդ յու-
նա հա նու մը լուրջ հե ռան կար ներ ու նի 
եւ կա րող է դառ նալ մեր երկ րի տնտե-
սութ յան լո կո մո տի վը. հարցս վե րա բե-
րում է Քա ջա րա նի պղնձա մո լիբ դե նա-
յին կոմ բի նա տին, որ պես ա մե նա խո շոր 
հան քարդ յու նա բե րող: Իմ եւ հան րութ-
յան մեջ բա վա կա նին լուրջ կաս կած ներ 
կան, որ այդ հիմ նարկն աշ խա տում է ոչ 
այն պես, ինչ պես որ սահ ման ված է օ րեն-
քով, եւ հան րութ յու նը լուրջ կաս կած ներ 
ու նի, որ մեր ազ գա յին հարս տութ յու նը՝ 
պղին ձը եւ մո լիբ դե նը, ար տա հան վե-
լու ըն թաց քում, արդ յու նա բեր վե լու ըն-
թաց քում զգա լի մա սով փո շիաց վում 

են, մսխվում են կամ յու րաց վում են: 
Արդ յո՞ք չեք կար ծում, պա րոն վար չա-
պետ, որ նախ քան մեր տնտե սա կան 
զար գաց ման հե ռան կար նե րին անդ րա-
դառ նա լը, նախ՝ պետք է հաս կա նանք, 
թե ի՞նչ է կա տար վում այդ հիմ նար կում 
եւ նմա նա տիպ այլ հիմ նարկ նե րում, ե՞րբ 
է օբ յեկ տի վո րեն աու դիտ ար վե լու այս 
հիմ նարկ նե րում, որ պես զի դե տալ առ 
դե տալ հնա րա վո րութ յուն ու նե նանք 
ներ կա յաց նել հան րութ յա նը, որ պես զի 
այս կաս կած նե րը փա րատ վեն, ո րից հե-
տո հաս կա նանք, թե զար գա ցում ներն 
ինչ ուղ ղութ յամբ ենք տա նում։

ՆԻ ԿՈԼ ՓԱ ՇԻՆ ՅԱՆ. Պա րոն Խա չատր յան, 
քա նի որ հար ցը բարձ րաց րե ցիք, ես ան կեղծ 
պի տի ա սեմ, որ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նա տի մի ջազ գա յին գոր ծըն-
կեր նե րի, այ սինքն՝ էդ գոր ծում ներգ րավ ված 
մի ջազ գա յին գոր ծող ան ձանց կող մից վեր ջին 

շրջա նում ստա ցել ենք ո րո շա կի ա հա զան-
գեր, որ այն տեղ կան խնդիր ներ, եւ նույ նիսկ 
կա րող եմ ար ձա նագ րել, որ այդ գոր ծի հետ 
ու ղիղ առն չութ յուն ու նե ցող մար դիկ մեզ 
ա հա զան գում են, որ կա րող են լի նել չա րա շա-
հում ներ, մե քե նա յութ յուն ներ, այդ թվում՝ կա-
պի տա լը Հա յաս տա նից դուրս հա նե լու ի մաս-
տով։ Սա ա հա զանգ է, ո րը պետք է ստուգ վի, 
եւ կա րող եմ ա սել՝ ինչ քան ես տեղ  յակ եմ, 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեում հա-
րուց ված է քրեա կան գործ, ի րա կա նաց վել են 
մի շարք հար ցում ներ, եւ այդ հար ցում նե րի 
պա տաս խան նե րին սպա սում են մեր ի րա վա-
պահ նե րը, բայց ես կու զե նա յի անդ րա դառ-
նալ ձեր բարձ րաց րած հար ցի քա ղա քա կան 
կող մին: Ա յո՛, Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե-
նա յին կոմ բի նատն ազ գա յին հարս տութ յուն 

է, բայց արդ յո՞ք այդ ազ գա յին հարս տութ յու-
նը հարս տաց նում է ազ գին, թե՞ այդ ազ գա յին 
հարս տութ յու նը հարս տաց նում է, կնե րեք ար-
տա հայ տութ յանս, ո րո շա կի կո ռում պաց ված 
շրջա նակ նե րի: Սա հարց է, ո րի պա տաս խա-
նը, ա յո, ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ պետք 
է ստա նալ, բայց պետք է ստա նալ օ րի նա կա-
նութ յան, ար դա րութ յան տրա մա բա նութ յան 
շրջա նակ նե րում:

ԱՐ ՄԵՆ ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ. Ա յո՛, հարցն 
ի րա կա նում շատ մեծ հնչե ղութ յուն ու նի 
հատ կա պես Ս յու նի քի մար զում, հատ-
կա պես հե՛նց կոմ բի նա տի աշ խա տող-
նե րի շրջա նում, հենց Քա ջա րա նի բնակ-
չութ յան շրջա նում, եւ կար ծում եմ՝ այս 
ուղ ղութ յամբ մի ջո ցա ռում նե րը պետք 
է լի նեն շատ գոր ծուն եւ տե սա նե լի, 
վստահ եմ, որ պե տութ յու նը, հան րա-
յին շա հը վեր դա սե լով, պետք է ըն դու-
նի հե տեւ յալ սկզբուն քը, որ ոչ մի կի լոգ-
րամ, ե թե կու զեք՝ ոչ մի գրամ, ազ գա յին 
հարս տութ յուն չպետք է փո շիա նա մեր 
այս սա կավ ռե սուրս նե րի երկ րում։

ՆԻ ԿՈԼ ՓԱ ՇԻՆ ՅԱՆ. Ի հար կե, պետք է 
ար ձա նագ րել, որ Զան գե զու րի պղնձա մո-
լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը նաեւ մեր երկ րի 
ա մե նա խո շոր հար կա տու նե րից է, բայց սա 
ի րադ րութ յու նը չի փո խում։ Իսկ ո՞վ է ա սել, 
որ ա վե լի խո շոր պի տի չլի նեին այդ հար կե րը 
կամ ա վե լի խո շոր չպետք է լի նեին այն օ գուտ-
նե րը, որ Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը եւ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը ստա նում են այդ 
կոմ բի նա տի գոր ծու նեութ յու նից, ի վեր ջո, 
ա յո՛, դա ազ գա յին հարս տութ յուն է: Հի շեց նեմ, 
որ Հա յաս տա նի օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն՝ 
ըն դեր քը պատ կա նում է ժո ղովր դին, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յա նը, եւ այդ ըն դեր քը 
տրվում է շա հա գործ ման եւ ոչ թե ի սե փա կա-
նութ յու ն։ 

Նիկոլ Փաշինյան. «Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատն 
ազգային հարստություն է, բայց 
արդյո՞ք այդ ազգային հարստությունը 
հարստացնում է ազգին, թե՞ այդ ազգային 
հարստությունը հարստացնում է որոշակի 
կոռումպացված շրջանակների»

Դրվագ Ազգային ժողովում տեղի ունեցած վերջին 
հարցուպատասխանից
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Ապ րի լի 25-ին Սի սիա նի հայտ նի « Զո րաց 
քա րե րի» տա րած քի հար ևա նութ յամբ՝ 
Ե րե ւան-Ս տե փա նա կերտ մայ րու ղու 
ա ջա կողմ յան հատ վա ծում, ծա ռա տունկ 
էր, ո րին մաս նակ ցում էր ա վել քան հար-
յուր հո գի:

Կ ի րակ նօր յա կին ի րենց պատ վի րակ-
ներն էին ու ղար կել « Հա յան տառ» 
ՊՈԱԿ-ի « Կա պա նի ան տառտն տե-

սութ յուն» եւ « Վա յոց ձո րի ան տառտն տե սութ-
յուն» մաս նաճ յու ղե րը, Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նութ յան եւ բնա կան ռե սուրս նե րի 
օգ տա գործ ման ու կա ռա վար ման տես չութ յան 
Ս յու նի քի մար զա յին մարմ նի, ինչ պես եւ Ս յու-
նի քի մար զա յին փրկա րա րա կան վար չութ յան 
Սի սիա նի հրշեջ-փրկա րա րա կան ջո կա տը:

Ա ռա ջին խում բը, ո րին մո տե ցանք՝ կա-
պան ցի ներն էին՝ 24 հո գի. նրանք ներ կա յաց-
նում էին Կա պա նի ան տառտն տե սութ յու նը 
(ղե կա վար՝ Սա սուն Մա նուկ յան) ու Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան եւ բնա կան ռե-
սուրս նե րի օգ տա գործ ման ու կա ռա վար ման 
տես չութ յան Ս յու նի քի մար զա յին մար մի նը: 
Նշ ված եր կու կազ մա կեր պութ յունն էլ ու նեն 
ար հես տա կան ան տառ նե րի հիմ նե լու, խնամ-
քի ու պահ պա նութ յան օ րի նա կե լի փորձ, իսկ 
Ռու բիկ Մկրտչ  յա նը, ով Ս յու նի քի տես չութ յան 
աշ խա տա կից նե րի կազ մում էր, հետ խորհր-
դա յին ամ բողջ տա րած քում հայտ նի  Սո սի-
նե րի պու րա կի պահ պա նութ յան, բու սա կան 
ու կեն դա նա կան աշ խար հի հարս տաց ման 
գոր ծում  իր ար գա սա բեր գոր ծու նեութ յամբ 

հայտ նի անձ նա վո րութ յուն է:
Մի ջո ցա ռումն ի րա կա նաց վում էր «10 մլն 

ծառ» հա մա հայ կա կան ծա ռա տուն կի շրջա-
նակ նե րում. նա խա տես վում է Սի սիա նի ան-
տառտն տե սութ յան զբա ղեց րած մա կե րես նե-
րի վրա գար նա նա յին ծա ռա տուն կին տնկել 
30 հա զար տնկի:

Մինչև այս հրա շա լի նա խա ձեռ նութ յան 
«մե ղա վոր» Ար ման Ար շակ յա նին հան դի պե-
լը, ցան կա նում ենք ի մա նալ գոր ծըն կեր նե րի 
կար ծի քը նրա մա սին:

Սա սուն Մա նուկ յան ( Կա պան): Հայրն 
աշխա տա սեր է, նպա տա կաս լաց: Ն րան վա-
ղուց եմ ճա նա չում, որ դուն էլ եմ ճա նա չում: 
Ակն հայտ է՝ պտու ղը ծա ռից հե ռու չի ըն կել: 
Սի րում է իր աշ խա տան քը, իսկ դա կար ևոր, 
շատ կար ևոր է: Ա մեն ինչ լավ է լի նե լու...

Ն մա նա տիպ կար ծիք հայտ նե ցին Ռու բեն 
Մկրտչ  յա նը եւ Վա յոց ձո րի ան տառտն տե-
սութ յան տնօ րեն Է դիկ Հա րութ յուն յա նը:

Մո ռա ցանք ա սել, որ Ար մանն այս աշ խա-
տան քում փո խա րի նել է հո րը՝ Ար կա դիա Ար-
շակ յա նին:

... Բա նա կան էա կի կող մից ա ռա ջին գոր-
ծի քով՝ քա րե կաց նով, ա ռա ջին ծա ռը կտրե-
լուց հա զա րա վոր տա րի ներ ի վեր մար դը 
բնութ յու նից ա նընդ հատ վերց րել է՝ փո խա-
րե նը ո չինչ չվե րա դարձ նե լով նրան: Միայն 
տասն յակ հա զա րա վոր տա րի ներ անց է փոր-
ձել փոքր-ինչ շտկել իր սխա լը: Շա տե րի նման 
ես էլ գի տեմ, որ մեր Խոս րով ար քան դեռևս 
4-րդ դա րում ան տառ է հիմ նել, ո րը հա սել 
է մեզ: Փոր ձե ցի ճշտել, թե էլ որ ազ գերն են 

նման աստ վա ծա հա ճո գործ կա տա րել: Հա-
մա ցան ցում ո չինչ չգտա, բայց դրա փո խա րեն 
պար զե ցի, որ մեր նախ նի նե րը մ.թ.ա. ա ռա-
ջին հա զա րամ յա կում Ար մա վիր մայ րա քա-
ղա քի մեր ձա կայ քում տնկել են Սոս յաց, իսկ 
Ք րիս տո սի ծննդից ա ռաջ 3-րդ դա րում՝ Ծնն-
դոց ան տա ռը՝ Շի րա կում:

Մեր երկ րում ար հես տա կան ան տա ռա-
հատ ված նե րի դաշ տա պաշտ պան ան տա-
ռա շեր տե րի ստեղծ ման օ րի նակ ներ շատ 
կան, բայց կան, եւ այն էլ բա վա կա նին շատ, 
ա նօ րի նա կան ան տա ռա հատ ման, հրդեհ-
նե րի պատ ճա ռով ան տա ռա յին մա կե րես նե-
րի զգա լի կրճատ ման օ րի նակ ներ: Դ րանք 
հա մա տա րած բնույթ ստա ցան հատ կա պես 
ան ցած դա րի 90-ա կան թվա կան նե րին: Վա-
ռե լի քաէ ներ գե տիկ ճգնա ժա մի պատ ճա ռով, 
օ րի նակ, մայ րա քա ղա քի Սա րի թա ղի ար-
հես տա կան ան տա ռը, Ծի ծեռ նա կա բեր դի 
նո րա տունկ այ գին վե րա ցան: Մեր փոքր երկ-
րի կա նա չա պատ մա կե րես նե րին՝ մաս նա վո-
րա պես բազ մամ յա տնկարկ նե րին ա նա սե լի 
վնաս հասց րեց նաեւ սե փա կա նաշ նոր հու մը: 
Ի դեպ, նման թե րութ յուն ներն ակն հայտ են 
նաեւ Ս յու նի քում:

Ե կել է ժա մա նա կը հետ բե րե լու կորց րա-
ծը, կամ էլ գո նե փոքր-ինչ շտկե լու ի րա վի ճա-
կը...

Սի սիա նի նշված հատ վա ծում ծա ռա-
տունկն ի րա կա նաց վում է 10 հա մա կե րե սի 
վրա: Բաց ված խրա մուղ նե րի եր կա րութ յու-
նը, որ տեղ շար քե րով տնկվում են ծա ռե րը, 
ձգվում են 150-200 մ  եր կա րութ յամբ:

Տո ղե րիս հե ղի նա կը լրագ րի խմբա-
գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նի հետ, ով այդ օ րը 
նաեւ մեր լու սան կա րիչն էր, խմբից խումբ 
ենք անց նում, զրու ցում մարդ կանց հետ: 
Ն ման աշ խա տանք նե րը գնա հա տե լուց սո-
վո րա բար ա ռա ջին տպա վո րութ յու նը ո րո շիչ 
է լի նում: Միան գա մից ա սեմ՝ մեր ստա ցած 
տպա վո րութ յու նը դրա կան էր: Զ գաց վում էր՝ 
այդ օր վան նա խոր դել է նա խա պատ րաս-
տա կան լուրջ աշ խա տանք: Արդ յու նա վետ 
գոր ծե լա կեր պի հա մար ստեղծ վել էին անհ-
րա ժեշտ պայ ման ներ. տա րած քը բա ժան վել 
էր աշ խա տող օ ղակ նե րի միջև: Վեր ջին ներս 
ա պա հով վել էին անհ րա ժեշտ գոր ծիք նե րով, 
տնկան յու թով, մաս նա գետ նե րը հե տե ւում 
էին, որ պես զի շար քում լի նեն միայն մի տե-
սա կի տնկի ներ, ո ռոգ ման հա մար պա տաս-
խա նա տու ներն աշ խա տում էին նո րա տունկ 
շի վե րին ա ռա ջին ջու րը հասց նել:

Վեր ջա պես հան դի պում ենք Ար ման Ար-
շակ յա նին:

- Չորս տե սա կի շի վեր ենք տնկում՝ 
կաղ նի, հա ցե նի, վայ րի տանձենի ու 
խնձորենի...

Ն կա տում ենք, որ հա րե ւա նութ յամբ՝ տա-
րած քի վրա, նույն ծա ռա տե սակ նե րի հետ քեր 
կան: Պար զում ենք, որ այդ տեղ՝ ան ցած դա րի 
70-80-ա կան նե րին, նույն ձե ւով ծա ռա տունկ 
է ի րա կա նաց վել: Իսկ ի րա կա նում այն է, ինչ 
կա՝ գա ճաճ, չա փա զանց նոսր, հի վան դոտ, ոչ 
թե ծա ռեր, այլ ուղ ղա կի թփեր: Ին չո՞ւ է Սի-
սիա նի ան տառտն տե սութ յան ե րի տա սարդ 
տնօ րե նը հա մոզ ված, որ ի րենց այ սօր վա 
տնկա ծը նույն բախ տին չի ար ժա նա նա լու: 
Ձեռ քին բռնած տնկի նե րի տրցա կը՝ մեկ նում 
է մո տիկ կանգ նա ծին ու ժպտա լով՝ իմ հար-
ցին հար ցով պա տաս խա նում՝ ի՞նչն է մտնում 

բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սե րի մեջ: 
Ես էլ եմ ժպտում, հի շում եմ հայտ նի ա նեկ-
դո տը: Նա շա րու նա կում է իմ չար տա բե րած 
պա տաս խա նը՝ ճիշտ է, ե թե ցան կա պատ չի 
լի նում՝ էշն էլ է մտնում, ոչ խարն էլ: Ա սել է 
թե՝ ա նա սու նի ոտ նա տա կին ծառ չես ա ճեց-
նի: Այդ խոս քե րի հետ նաեւ հա յաց քով ցույց 
է տա լիս փշա լա րե րով ցան կա պա տը. մոտ 2 
կմ  եր կա րութ յամբ նման ցան կա պատ են տե-
ղադ րել, հե տո էլ շա րու նա կում՝ նախ կի նում 
տնկված ոչ մի շի վի տակ մի բա ժակ ջուր 
չի լցվել: Ն կա տած կլի նեք՝ Սի սիա նի հրշեջ-
փրկա րա րա կան ջո կա տի մե քե նան: Այ սօր 
եր րորդ ու ղերթն է կա տա րում: Պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն ու նենք՝ այդ օգ նութ յու նը մշտա-
կան է լի նե լու: Բա ցի այդ՝ նա խա րա րութ յան 
օ ժան դա կութ յամբ տրակ տոր եւ հա մա պա-
տաս խան ջրի տա րո ղութ յուն ենք ձեռք բե րել, 
շու տով դրանք էլ այս տեղ կլի նեն: Այն պես որ՝ 
ոչ մի տունկ ծա րավ չի մնա լու...

Վե րե ւում ակ նարկ ված, նախ կի նում տնկ-
ված, բայց այդ պես էլ ծառ չդար ձած թփե րի 
մի ջով անց նե լիս նկա տել էի նոր բարձ րա ցող 
կա նա չի վրա թրթուր նե րի կու տա կում նե-
րը: Վա յոց ձո րի ան տառտն տե սութ յան մաս-
նա գետ նե րը լու սա վո րե ցին ինձ՝ ան տա ռի, 
հատ կա պես կաղ նուտ նե րի ո խե րիմ թշնա մի 
Ոս կե տուտն է: Ե թե ժա մա նա կին մի ջոց ներ 
չձեռ նարկ վեն, հաշ վեք՝ այ սօր վա աշ խա տան-
քը ջուրն է թափ վե լու:

Ար ման Ար շակ յա նը հա վա տաց նում է՝ 
հստակ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ու նենք 
նա խա րա րութ յան հետ՝ փոքր ա վիա ցիա յի 
օգ նութ յամբ պրո ֆի լակ տիկ մի ջո ցա ռում ներ 
ձեռ նար կել այդ չա րի քի դեմ: Անց յալ տա-
րի նման ձեռ նար կու մը Կա պա նում հրա շա լի 
արդ յունք է տվել:

Հ րա ժեշտ ենք տա լիս կի րակ նօր յա կի մաս-
նա կից նե րին...

Հեռ վում՝ Սի սիա նի հե ռուս տաշ տա րա կի 
ստո րո տում, սա րա լան ջի ա րեւ հա յաց փե շին, 
աչք շո յող տե սա րան է՝ այ սօր վա ծա ռա տուն-
կի մաս նա կից սի սիան ցի նե րի հայ րե րի ձե-
ռամբ ստեղծ ված սո ճի նե րի ան տա ռակն է: 
Հու սանք, որ տա րի ներ անց այ սօր վա աշ խա-
տան քի արդ յունքն էլ այդ պի սին կլի նի...

ՌԵԴԻԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

Սիսիանում ծառատունկ 
էր, որին մասնակցում էին 
նաեւ Կապանի, Վայոց ձորի 
անտառտնտեսությունների 
աշխատակիցները
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յա կա նոց, նկու ղով, պատշ գամբ նե րով. մեկ 
բնա կա րա նը 170 քառ. մ  օգ տա գոր ծե լի մա-
կե րե սով: Տ նե րին կից կլի նեն նաեւ օ ժան դակ 
կա ռույց ներ՝ ա նաս նա գոմ, ա մա ռա յին խո հա-
նոց: Բ նա կա րան ներն ա պա հով ված կլի նեն 
կեն ցա ղա յին լավ պայ ման նե րով ու հնա րա-
վո րութ յուն նե րով»:

« Հայ նա խա գիծ»-ը ա մե նայն պա տաս խա-
նա տ վութ յամբ է ի րա կա նաց րել նա խագծ-
ման աշ խա տանք նե րը, ին չում հա մոզ վե ցինք 
քննար կում նե րի ըն թաց քում:

Եվ ար դեն իսկ պատ րաստ նա խագ ծե-
րը շի նա րար նե րի ու պատ վի րա տո ւի հետ 
քննար կե լու, հնա րա վոր բաց թո ղում ներն ի 
հայտ բե րե լու  եւ շտկե լու նպա տա կով էլ նա-
խագ ծա յին ըն կե րութ յան մաս նա գետ նե րը 
ժա մա նել էին Շուռ նուխ:

Գ յու ղի նոր բնա կե լի թա ղա մա սի շի նա-
րա րութ յու նը կի րա կա նաց նի «Ա նա պատ-2» 
ար տադ րա կան կոո պե րա տի վը (նա խա գահ՝ 
Ար թուր Հայ րա պետ յան):

Մոտ եր կու ա միս է, ինչ տա րած քում շի-
նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը հո ղա յին 
աշ խա տանք ներ է կա տա րում:

Գ րե թե պատ րաստ է վե րին թա ղա մա սի 
օ ղա կա ձեւ ճա նա պար հը:

– Այ սօր վա նից սկսում ենք 13 բնա կե-
լի տնե րի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը, 
– ա սաց Ար թուր Հայ րա պետ յա նը: –  Մեր 
կազ մա կեր պութ յունն ա պա հով ված է հա-
մա պա տաս խան տեխ նի կա յով, մաս նա գետ-
նե րով եւ բան վո րա կան ու ժով, այն պես որ՝ 
մին չեւ տար վա վերջ տնե րի կա ռուց ման աշ-
խա տանք նե րը կհասց նենք ա վար տին:

Գ յու ղում, սա կայն, ոչ բո լորն են միա կամ 
նոր թա ղա մա սի տե ղի ընտ րութ յան հար ցում: 
Ն րանց կար ծի քով՝ ցան կա լի կլի ներ կա ռուց-
վող տնե րը տես նել ա վե լի ցածր նի շե րում: 
Ընտր ված տե ղան քը, մինչ դեռ, նպաս տա վոր 
չէ ո՛չ կլի մա յա կան, ո՛չ անվ տան գա յին տե սա-
կե տից: Ա վե լին՝  ժայ ռա յին է, բու սա զուրկ է, 
ին չի հե տե ւան քով ա պա գա տնա մեր ձե րը չեն 
կա րող արդ յու նա վետ լի նել:

Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը 
հա մա ձայն չէ այդ դի տար կում նե րին՝ հի շեց նե-
լով, որ տե ղան քի ընտ րութ յու նը կա տար վել 
է բնա կիչ նե րի, մաս նա գետ նե րի հետ բազ-
մա կող մա նի քննար կում նե րի արդ յուն քում: 
Եվ հի մա, երբ ար դեն բա վա կա նին հո ղա յին 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել, երբ ա վարտ-
վել են նա խագ ծում նե րը, հարցն ա ռար կա յա-
զուրկ է: Ինչ վե րա բե րում է տնա մեր ձե րին, 
ա պա դրանք կա րող են հատ կաց վել (ըստ 
մարզ պե տի) ա ռա վել նպաս տա վոր հան դա-
մա սում:

Նույն կար ծիքն ար տա հայ տեց նաեւ քա-
ղա քա շի նութ յան կո մի տեի նա խա գահ Ար մեն 
Ղու լար յա նը:

Տ նա զուրկ դար ձած գյու ղա ցի նե րի մի 
մասն էլ շա րու նա կում է մնալ կար ծի քին, 
որ խնդրի լուծ ման ող ջա միտ ճա նա պար-
հը մարդ կանց դրա մա կան փոխ հա տու ցում 
տալն է (նոր տներ կա ռու ցե լու փո խա րեն), 
ո րով կվե րա նո րոգ վեին այն տնե րը, ո րոն ցում 
հի մա բնակ վում են:

Այդ տե սա կետն իշ խա նութ յուն նե րը մեր-
ժել են ի սկզբա նե՝ նկա տի ու նե նա լով, որ այդ-
կերպ չեն կա րող արդ յու նա վետ օգ տա գործ-
վել հատ կաց վող մի ջոց նե րը, մա նա վանդ որ 
նպա տա կը ոչ միայն նոր բնա կե լի նե րի կա ռու-
ցումն է, այ լեւ գյու ղի հե տա գա զար գա ցու մը:

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, Շուռ նուխ էին 

ժա մա նել նաեւ ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րա-
րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը` նա խա րա-
րութ յան հա մայնք նե րի գյու ղատն տե սա կան 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման եւ մրցու նա կութ-
յան 2-րդ ծ րագ րի ղե կա վար Դա վիթ Մեջ լում-
յա նի գլխա վո րութ յամբ:

Այդ ծրագ րով գյու ղի հա մար ջրար բիաց-
ման հա մա կարգ կկա ռուց վի՝ կեն դա նի ներին 
խմե լու ջրով ա պա հո վե լու հա մար (ծրա գիրն 
ի րա կա նաց նում է ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը՝ Հա-
մաշ խար հա յին բան կի ա ջակ ցութ յամբ):

Ա ռա ջի կա օ րե րին կմեկ նար կեն շի նաշ-
խա տան քնե րը, ո րը կտե ւի մոտ եր կու ա միս 
(նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներն ա վարտ ված 
են, ծրագ րի ար ժե քը մոտ 12 մլն դ րամ է):

Նույն ծրագ րի մեկ այլ բա ղադ րի չով՝ բնա-
կա վայ րում ստեղծ ված կոո պե րա տի վին 
(« Շուռ նուխ հա մայն քի ա րոտ օգ տա գոր-
ծող նե րի միա վո րում»)  կտրա մադր վի գյուղ-
տեխ նի կա (ար դեն տրա մադր վել է մեկ МТЗ-
82.1 տրակ տոր, շու տով կհատ կաց վեն նաեւ 
կցորդ ներ):

Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեի 
նա խա գա հի հետ նաեւ քննար կե լու հարց ու-
նեին: Բանն այն է, որ խմո ցի տե ղադր ման՝ 
նա խագ ծով նա խա տես ված վայ րը հի մա 
ընդգրկ ված է նոր թա ղա մա սի տա րած քի մեջ, 
ուս տի եւ նոր վայր պետք է հատ կաց վի, ին չը 
դրա կան լու ծում ստա ցավ:

Գ յու ղի կեն դա նի նե րին խմե լու ջրով ա պա-
հո վե լու հա մար կօգ տա գործ վի կա ռուց վող 
թա ղա մա սից մոտ 300 մ հե ռա վո րութ յան վրա 
գտնվող ջրաղբ յու րի ջու րը (վայրկ յա նում՝  2 
լիտր):

Բո լոր այդ հար ցե րը քննար կե լուց հե տո 
Ար մեն Ղու լար յանն ու Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը 

հան դի պում ներ ու նե ցան շի նա րար-
նե րի եւ գյու ղի բնա կիչ նե րի հետ, ո րից 
հե տո էլ տրվեց բնա կե լի տնե րի կա-
ռուց ման մեկ նար կը:

Նախ նա կան տվյալ նե րով՝ մոտ 
470 մլն դ րամ ար ժե ցող ծրա գի րը կա-
վարտ վի 2021-ի տա րե վեր ջին. դա 
նաեւ Ար մեն Ղու լար յա նի հա վաս տիա-
ցումն է:

Ան շուշտ, ող ջու նում ենք Շուռ-
նու խում բնա կե լի տնե րի կա ռուց ման 
մեկ նար կը եւ շի նա րար նե րին մաղ-
թում հա ջո ղութ յուն:

Այդ ա մե նով հան դերձ՝ գլխա վոր 
հար ցե րից մե կը՝ նոր թա ղա մա սին 
խմե լու ջուր կա նո նա վոր մա տա-
կա րա րե լու խնդի րը, պա րուր ված է 
անհս տա կութ յամբ եւ ա նո րո շութ յամբ, 
ին չը, կար ծում ենք, հնա րա վո րինս 
կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում լու ծում 
պետք է ստա նա:

Նա խագ ծի հե ղի նա կա յին հսկո ղութ յան 
ճար տա րա պետ Սե ւա դա Զա քար յա նի կար-
ծի քով՝ «Գ յուղն ու նի օր վա կար գա վո րիչ 
ջրամ բար, որն ինք նա հոս կեր պով ա պա հո-
վում է ներ քին թա ղա մա սի տնե րին: Նոր կա-
ռուց վող տնե րը՝ գոր ծող օր վա կար գա վո րիչ 
ջրամ բա րի նի շից  բարձր տե ղում են, ուս տի 
եւ ա կուն քից գյուղ ձգվող ջրա տա րի վրա (նոր 
թա ղա մա սից վե րեւ) պետք է կա ռուց վի 50 
խո րա նարդ մետր տա րո ղութ յամբ ջրամ բար, 
որ պես զի ջու րը մա տա կա րար վի նոր թա ղա-
մա սի տնե րին»:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Շուռնուխում 
մեկնարկեց բնակելի 
տների կառուցումը
Սկիզբը՝ էջ 1

Սյունյաց աշխարհի 
ամենամեծ լրատվական 
հարթակը՝ «Սյունյաց 
երկիր»-ը՝ syuniacyerkir.am 
կայքով եւ ֆեյսբուքյան 
էջով իր հնարավորու-
թյուններն է առաջարկում 
նախընտրական 
քարոզարշավի համար

Հ արգելի բարեկամներ 
2021 թ. հու նի սի 20-ին տե ղի կու-

նե նա Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րութ յուն:

Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի կող մից հաս տատ ված ժա մա նա կա ցույ-
ցի հա մա ձայն նա խընտ րա կան քա րո զար շա-
վը տե ղի կու նե նա հու նի սի 7-ից մին չեւ 18-ը 
նե րառ յալ:

Հա յոց պե տութ յան եւ հայ ժո ղովր դի հա-
մար բա ցա ռիկ կա րե ւո րութ յուն ու նե ցող ընտ-
րութ յան օբ յեկ տիվ ու ար դա րա ցի ըն թաց քին 
իր հա մեստ ներդ րումն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով խմբագ րա կազ մը հայ տա րա րում է՝ 
վճռո րոշ այդ օ րե րին մենք շա րու նա կե լու ենք 
լի նել բո լոր սյու նե ցի նե րի (ան կախ կու սակ-
ցա կան պատ կա նե լութ յու նից) հար թա կը, լի-
նե լու ենք ա զատ խոս քի եւ բազ մա կար ծութ-
յան ամ բիոն, ինչ պի սին ե ղել ենք ան ցած մոտ 
20 տար վա ըն թաց քում: 

Մի խոս քով՝ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ-
յուն նե րին մաս նակ ցող բո լոր կու սակ ցութ-
յուն ներն ու դա շինք նե րը, հան րա պե տութ յան 
ա մեն քա ղա քա ցի կա րող է նա խընտ րա կան 
քա րո զար շա վի ըն թաց քում ա նար գել օգտ վել 
«Ս յուն յաց երկ րի» հնա րա վո րութ յուն նե րից:

Ի՞նչ գոր ծիք ներ կամ ծա ռա յութ յուն ներ 
ենք ա ռա ջար կում նա խընտ րա կան քա րո-
զար շա վի հա մար:

Ա ռա ջին
«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի հա տուկ հա մա-

րի թո ղար կում՝ ա) կավ ճա պատ թուղթ, գու-
նա վոր տպագ րութ յուն, բ) լրագ րա յին թուղթ, 
սեւ-սպի տակ տպագ րութ յուն: 

Պատ վե րի նվա զա գույն չա փը՝ մեկ տպագ-
րա կան մա մուլ (4 էջ՝ A3 չափ սի):

Ն յու թե րը տրա մադր վում են գո վազ դա տո-
ւի կող մից:

Թեր թը լույս տես նե լու օ րը PDF տար բե րա-
կը կդրվի syuniacyerkir.am կայ քում:

Երկ րորդ
Syuniacyerkir.am կայք եւ ֆեյս բուք յան էջ…
Այդ հար թակ նե րում գո վազ դա տուն կա-

րող է տե ղադ րել ցան կա ցած ծա վա լի (ա ռանց 
ժան րա յին սահ մա նա փա կում նե րի) նյութ՝ 
ցան կա ցած ժա մա նա կով եւ անհ րա ժեշտ լսա-
րա նի ա պա հով մամբ:

Եր րորդ
 Syuniacyerkir.am կայ քի ֆեյս բուք յան է ջով 

ու ղիղ հե ռար ձա կում՝ հար ցազ րույ ցի տես-
քով (նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի օ րե րին 
հնա րա վո րութ յուն ու նենք օ րա կան եր կու հա-
ղոր դում կազ մա կեր պել, հար ցազ րույ ցը կվա-
րի Սամ վել Ա լեք սան յա նը):

Ընդ ո րում՝ ե րաշ խա վոր վում է հնչ յու նա-
յին եւ առ հա սա րակ տեխ նի կա կան բարձ րո-
րակ հե ռար ձա կում:

Չոր րորդ
 Լ րատ վա մի ջո ցի խմբագ րա կազ մը կա րող 

է պատ րաս տել նաեւ գո վազ դա յին նյու թեր 
(տեքս տեր, լու սան կար չա կան բնույ թի նյու-
թեր, տե սան յու թեր եւ այլն):

Հար գե լի բա րե կամ ներ
Ցան կա լի է նա խընտ րա կան քա րո զար շա-

վին առնչ վող պատ վեր նե րը խմբագ րութ յուն 
ներ կա յաց նել հնա րա վո րինս շուտ՝ մեր հա-
մա տեղ աշ խա տան քը պատ շաճ պլա նա վո րե-
լու եւ գո վազ դա յին նյու թի ո րակ յալ հան րայ-
նա ցումն ա պա հո վե լու հա մար:

Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի սա կագ-
նե րի մա սին կա րող եք տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նալ խմբագ րութ յու նից՝ այ ցե լե լով՝ ք. Կա-
պան, Շա հում յան 20/32 կամ զան գա հա րել՝ 
091 45 90 47, 077 45 90 77:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
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1. Կրթությունը մոդա չէ, արմատ է, 
ոգի և էություն

Դա րե րով հա մա հայ կա կան հոգ ևոր կերտ-
ված քի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից են բա-
րեկր թութ յու նը, բազ մա կող մա նի զար գաց-
ման բաղ ձան քը: Հա յերս պան ծան քով ենք 
մե ծա րում մեր եր ևե լի մտա վո րա կա նութ յա-
նը, ով քեր ներ կա յաց նում են հա մազ գա յին 
սեր և հ պար տութ յուն վա յե լող սե րուց քը:

Հռ չա կա վոր ար մե նա կան մտա վո րա կան-
ներն ազ գա յին բարձր ար ժա նա պատ վութ-
յուն կրող ներն են, ինչ պես նաև ստեղ ծա րար 
մտքի ու բա նա կա նութ յան, հոգ ևոր կերտ-
ված քի ձևա վո րող նե րը և գա լիք սե րունդ նե-
րին փո խան ցող նե րը: Խ մո րում են ար ժե քա յին 
հա մա կարգ՝ հայ րե նա սի րութ յուն, մար դա սի-
րութ յուն, օ րեն քի հա վա սա րութ յուն ու բարձր 
զար գա ցա ծութ յան օ րի նա չա փութ յուն ներ: 

Կր թա կան գոր ծըն թա ցում գի տե լիք նե-
րի հա ղորդ ման և  առ հա սա րակ ու սում նա-
ռութ յան մա կե րե սայ նութ յունն ան թույ լատ-
րե լի է: Ե թե կրթվող սե րունդ նե րը խո րա գետ 
ու նպա տա կաս լաց չեն, վտանգ վում է ազ գի 
ա պա գան՝ հասց նե լով ո գու սո վի: Կր թութ յու-
նը ե կող-գնա ցող մո դա չէ: Կր թութ յու նն ար-
մատ է, ո գի և  էութ յուն:

Կր թա կան գոր ծի կուռ կազ մա կեր պումն 
ազ գա յին միաս նա կա նութ յուն ու հա մախմբ-
վա ծութ յուն է ձևա վո րում:

2. Գի տե լիքն ուժ է, ու ժը՝ գի տե լիք

Գի տե լի քը՝ մարդ կա յին հզո րա գույն ձեռք-
բե րու մը, մեր ժա մա նակ նե րում ամեն մի նշա-
նա վոր պե տութ յան ա ռա ջա դի մութ յունն ու 
ճա նա չու մը սնու ցող կար ևո րա գույն աղբ յուրն 
է Եր կիր մո լո րա կի վրա: Գե րա զան ցում է զար-
գա ցած ու ա ռաջ նա կարգ դպրո ցա կան հա մա-
կարգ ու նե ցող եր կի րը, ո րի վա ղը, վստա հե լի 
ա պա գան գի տակ ու փոր ձա ռու ման կա վարժ-
նե րի ձեռ քե րում են:

Չ պետք է լի նել ձրիա կեր, ու րի շի հաշ-
վին ճաշ վոր, ար հա մար հել ու մեր ժել է պետք 
մտքի ծու լութ յու նը: Չ մո ռա նանք հան րա հայտ 
ա սույ թը՝ « Գի տե լիքն ուժ է, ու ժը՝ գի տե լիք»: 

Սա կավ գի տե լիք նե րով մարդն ան հա-
մար ձակ է ու վախ կոտ, չու նի հաս տա տուն 
հա յացք ներ և կե ցութ յուն: Ինչ մենք գի տենք, 
սահ մա նա փակ է, ինչ չգի տենք՝ ան վեր ջա-
նա լի: Ով ու նի սե փա կան ա ռաջ նա կարգ 
աշ խար հա յե ցո ղութ յուն, նպա տա կաս լաց է, 
լու սա վոր յալ է ա ռա վել, այն քան նա ա վե լի 

օգ տա կար է հայ րե նի քին: Հա վուր պատ շա ճի 
մե ծար վում են կրթութ յան բո լոր ե րախ տա-
վոր նե րը և  ըստ ար ժան վույն գնա հատ վում 
հա սա րա կութ յան կող մից: Փա ռա բան վում են 
նրանց ու սա նե լի աշ խա տաո ճը, օ րի նա կե լի 
բնա վո րութ յան, մարդ կա յին էութ յան ներ գոր-
ծուն ու տպա վո րիչ, ազ դե ցիկ դրա կան գծե րը:

3. Իմ պաշ տե լի հե րո սը

Կա պանն իմ օր րանն է: Ես քայ լել եմ աշ-
խար հի ճա նաչ ված շատ մեծ քա ղաք նե րի 
ճամ փա նե րով, բայց այն հպար տութ յու նը, 
հա րա զա տութ յունն ու ե րախ տա գի տութ յու-
նը, որ ես տա ծում եմ իմ ծննդա վայ րի նկատ-
մամբ, չեմ զգա ցել աշ խար հի ոչ մի այլ տեղ: 

Այս քա ղա քում են հռչակ վել իմ տոհ մա-
կից նե րը՝ Սար դար յան նե րը և Թու ման յան նե-
րը՝ որ պես բարձ րա կարգ մտա վո րա կան ներ, 
և  ան քակ տե լի էր նրանց կա պը միմ յանց հետ: 

Ես գի տեմ, որ այս քա ղա քում սխալ վե-
լու ի րա վունք չու նեմ, ո րով հետև անս խա լա-
կան էր նաև հայրս. նա Կա պա նի սրբա սուրբ 
մարդ կան ցից մեկն էր:

Թան գի Վա հա նի Սար դար յա նը հան րահռ-
չակ թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցի եր կա րամ յա 
տնօ րենն էր, որ տեղ ի րա գոր ծել է իր փայ փա-
յած ու սում նա կան նա խագ ծե րը: ՀԽՍՀ վաս-
տա կա վոր ու սու ցիչ էր: Ճա նաչ վել է հա մայն 
Խորհր դա յին Միութ յան մեջ՝ կրթօ ջա խի տնօ-
րե նի և ման կա վար ժա կան ու սա նե լի փոր ձն 
Ուլ  յա նովս կում ըն դար ձակ զե կուց մամբ ներ-
կա յաց նե լով:

Ին չո՞ւ եմ հա մար ձակ վում գրել հորս մա-
սին: Ես ևս կրթ վել եմ Կա պա նի թիվ 2 միջ նա-
կարգ դպրո ցում, ա վար տել գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յամբ և  ոս կե մե դա լով: Հայրս ե ղել 
է նաև հա յե րե նի իմ ու սու ցի չը, իսկ ես ԵՊՀ 
բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի շրջա նա վարտ 
եմ, և տա նը նույն սե ղա նի մոտ հորս հետ հա-
ճախ ենք հա յե ցի կրթութ յան հիմ նախն դիր նե-
րը վեր հա նել մտեր միկ զրույց նե րի ըն թաց-
քում: Դ րա հա մար հա վա տա ցե´ք  իմ ան կեղծ 
պա տում նե րին: Սա իմ սրտի տուրքն է սի րե լի 
մար դու, հա րա զատ ման կա վար ժի հան դեպ:

4. « Կա պան քա ղա քի թիվ 2 միջ նա-
կարգ դպրո ցն իմ հոգ ևոր տունն է» 

Թան գի Սար դար յա նը ծնվել է 1920 թ. Կա-
պա նի շրջա նի Ա գա րակ գյու ղում: Ա վար տել է 
Կա պա նի ման կա վար ժա կան ու սում նա րա նը, 
մաս նակ ցել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին: 
Պա տե րազ մի բո վով անց նե լուց հե տո սո վո րել 

է Եր ևա նի ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի 
հե ռա կա բաժ նում, որն ա վար տել է գե րա զան-
ցութ յան դիպ լո մով: 

1952 թվա կա նին նշա նակ վել է Կա պա նի 
թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցի ուս մաս վար: 

1961-86 թթ. ե ղել է նույն դպրո ցի տնօ րե-
նը: Ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յան 45-
ից 38 տա րի նե րը նվի րել է թիվ 2 դպրո ցին:

1965 թ. ար ժա նա ցել է ՀԽՍՀ վաս տա կա-
վոր ու սուց չի կոչ ման:

Հար գար ժան մար դու, փա ռա բան ված ու-
սուց չա պե տի, վաս տա կա շատ ման կա վար ժի 
հի շա տա կը միշտ վառ կմնա ինչ պես բա րե-
կամ նե րի, այն պես էլ հա մա քա ղա քա ցի նե րի 
հի շո ղութ յան մեջ:

Բա րե կա մու հի Սի րան տա տը Կա պա նի 
խոս ված քով այս պես էր բնու թագ րում նրան. 
« Ա նունդ՝ Թան գի, ինքդ՝ թանգ»: 

Կր թութ յան ան խոնջ մշակ էր, իր գոր ծի 
մե ծա նուն նվիր յալ:

5. Դպ րո ցի ի դեա լա կան տնօ րեն էր, 
հա յոց լեզ վի և գ րա կա նութ յան ան-
փո խա րի նե լի ու սու ցիչ, ծնող նե րի 
խորհր դա տու

Երբ ի մի էի բե րում թիվ 2 դպրո ցի տնօ-
րե նի վար չա կան ու ման կա վար ժա կան ծա-
վա լուն գոր ծու նեութ յու նը, թվում էր, թե 38 
ուս տա րի նույն դպրո ցում միա պա ղաղ աշ-
խա տանք է ծա վալ ել, բայց դպրո ցի ա շա-
կերտ նե րի թի վը մշտա պես հա զա րից անց-
նում էր, իսկ ու սու ցիչ նե րը վաս տա կա շատ 
էին ու հան րա ճա նաչ: Դպ րո ցը գոր ծա րար ու 
քրտնա ջան աշ խա տում էր Սար դար յա նի ղե-
կա վա րութ յան օ րոք:

Թ. Սար դար յա նը նո րի, ա ռա ջա վո րի ո րո-
նող էր: Քաջ տի րա պե տում էր մի քա նի լեզ վի, 
ու ներ մե թո դա ման կա վար ժա կան փոր ձա ռու 
գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու հմտութ յուն, ո րը 
տա րա ծում էր իր գոր ծըն կեր նե րի մի ջա վայ-
րում: Կապ ված էր նաև հայ-ռու սա կան ման-
կա վար ժա կան մա մու լի ու մե թո դա ման կա-
վար ժա կան նո րա գույն գրա կա նութ յան հետ:

Սկս նակ ու սու ցիչն իր ման կա վար ժա կան 
ա ճի հա մար զգում էր հո գա տար տնօ րե նի օգ-
նութ յան հետ ևո ղա կա նութ յու նը: Շա հագր գիռ 
ծնո ղը, ծնող կո մի տեն ի րենց ար ժա նա վոր դի-
տար կում նե րը հան գա մա նա լից քննար կում 
էին տնօ րե նի հետ: Ն րանց շփման բո լոր հա-
րա բե րութ յուն նե րում իշ խում էին բար յա ց-
կա մութ յու նը, բա րեկր թութ յու նը, խստա պա-
հան ջութ յու նը, հա մադպ րո ցա կան ընդ հա նուր 

հե տաքրք րութ յուն նե րը:
Ան լու ծե լի խնդիր չկար դպրո ցում. ու սում-

նա կան հաս տա տութ յու նը ձուլ ված էր իր բո-
լոր օ ղակ նե րով ինչ պես մի հո գի ու մար մին, 
ինչ պես մի ձեռք ու մի բռունցք, հա մե րաշխ 
ու շա հագր գիռ մտա հոգ ված էին ա մեն մի 
էա կան հար ցի բարձ րա կարգ լուծ մամբ: Բո-
լո րը խո սում էին «մենք»-ի տե սանկ յու նից՝ 
«մեր դպրո ցը, մեր ո րո շու մը, մենք հար մար 
գտանք...»:

Շատ լավ գի տեին ա մեն քը, որ տնօ րե նը 
բա ցա ռում էր «վատ ա շա կերտ» ար տա հայ-
տութ յու նը, ո րը կար, թերևս, ու րիշ դպրոց նե-
րի տնօ րեն նե րի և  ան հե ռա տես ու սու ցիչ նե րի 
բա ռա պա շա րում: Դպ րո ցա կան կա տար յալ 
կրթութ յու նը և հետ ևո ղա կան դաս տիա րա-
կութ յու նը ցան կա ցած ծույլ ա շա կեր տին ան-
գամ բա րո յա պես վե րածն վե լու և  ա ռա ջա դի-
մե լու հնա րա վո րութ յուն են ըն ձե ռում, մղում 
վե րա փոխ վե լու: Տ նօ րե նը հա մոզ ված էր, որ 
ի րա վունք չու նի ա շա կերտ նե րին բա ժա նե-
լու լավ և վատ խմբե րի, պար տա վոր է խղճի 
մտոք ու շա դիր լի նե լու ու բո լո րին հնա րա վո-
րութ յուն ըն ձե ռե լու ան ձամբ նվիր վե լու ուս-
մա նը: Կա պա նում այս դպրո ցը հռչակ վել էր 
որ պես « Սար դար յա նի դպրոց», ո րով հետև 
բո լո րի հան դեպ տնօ րե նը հո գա տար էր, ու-
շա դիր ու սրտա ցավ: 

Տ նօ րե նի գերխն դիրն էր ա շա կերտ, ու-
սու ցիչ, ծնող կա պե րը ձևա վո րել սի րա լիր, 
բար յա ցա կամ , սրտա ցավ փոխ հա րա բե րութ-
յուն նե րի շրջա նակ նե րում: Նա պե տութ յան 
կող մից ա ռա ջադր ված ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման հանձ նա կա տարն էր, գու մա րած և  
իր գործ նա կան մտահ ղա ցում նե րը, մարդ կա-
յին ար ժա նա պա տիվ ըմբռ նում նե րը:

Ար ևա վոր մարդ էր, հա յոց լեզ վի և գ րա-
կա նութ յան դա սա վանդ ման 0,5 դրույ քով 
դա սա վան դում էր չոր սից տաս նե րորդ դա սա-
րան նե րում՝ մե ծա հա րուստ գի տե լիք նե րը փո-
խան ցե լով այն բախ տա վոր ա շա կերտ նե րին, 
ո րոն ցից շա տե րը հե տո ընտ րել են բա նա-
սե րի մաս նա գի տութ յու նը և  ի րենց փոր ձա-
ռութ յամբ ու ստեղ ծա գոր ծա կան տա րեր քով 
նման վել անկրկ նե լի ու սուց չին: Բո լոր դա-
սա ժա մե րին ա վե տում էր կե նաց լույ սը, կազ-
մա կեր պում տա ղան դա շատ գրող նե րի գրա-
կան եր կե րի անկրկ նե լի վեր լու ծութ յուն ներ, 
դի մում պոե տա կան գո հար նե րի հու զա կան 
աս մուն քի, ցու ցադ րում յու րա տիպ բարձ րա-
ձայն խոր հե լու ու մտո րե լու ու նա կութ յուն ներ: 
Անխ տիր բո լոր դա սե րը շնչում էին հրա պույ-
րի, վա յել քի զմայ լան քով, խոս քի մեկ նութ-
յան բարձ րա գույն մշա կույ թով, կա հա վոր ման 
հե տաքրք րա շարժ հնա րա վո րութ յուն նե րով, 
ինք նա տիպ ստեղ ծա գոր ծա կան շա րադ րութ-
յուն ներ գրե լու կա րո ղութ յամբ:

Ես ու զում եմ շեշ տել, որ Թ. Սար դար յանն 
ու ներ գե ղե ցիկ ձե ռա գիր: Առ հա սա րակ գե-
ղե ցիկ ձե ռագ րա տե սա կը վկա յա կո չում է հա-
վա սա րակշռ ված բնա վո րութ յան, ինք նա տի-
րա պետ ման բարձր կուլ տու րա յի տեր մար դու 
համ բե րա տար խառն ված քի մա սին: Դե´, նա 
ու րի˜շ մարդ էր, օ րի նա կե լի էր ա մե˜ն  ին չով...

Վեր ջա բան
Ու զում եմ եզ րա փա կել ի մաս տութ յան վե-

րա բեր յալ աստ վա ծաշնչ  յան եր կու ա սույ թով.
1.«Ի մաս տութ յու նը լավ է ան գին քա րե-

րից, և պատ վա կան ոչ մի բան չար ժե նրան»:
2. « Մար դու ի մաս տութ յու նը լույս է տա լիս 

նրա ե րե սին»:
Կա պան հա մայն քի Ա գա րակ գյու ղի գե-

րեզ մա նա տանն է ամ փոփ ված հորս աճ յու նը: 
Ն րա տա պա նա քա րին փո րագր ված է՝ «Կ յան-
քումս ա րա րել եմ ի մաս տութ յուն ու բա րութ-
յուն»: 

Կող քին տե ղադր ված է մորս՝ Էլ զա Մես-
րոպ յա նի տա պա նա քա րը: Մայրս դաս վար էր. 
նրա տա պա նա քա րի գրութ յու նը մե ծա րում 
է հա սա րա կութ յան հան դեպ մորս անձն վի-
րութ յու նը՝ «Կ յան քումս և  ոչ մի օր չապ րե ցի 
միայն ինքս ինձ հա մար»: 

Առ հա սա րակ մի խե լա միտ ա սաց վածք էլ 
է մեր ժո ղո վուր դը հի շա տա կում. «Ա մեն ա կա-
նա վոր տղա մար դու մեջ քին կանգ նած է մի 
ի մաս տուն կին»: Հա մա միտ եմ այս սահ ման-
մա նը ևս: 

Մի քա րե հու շա տախ տակ էլ պա հում է 
Թան գի Վա հա նի Սար դար յա նի հի շա տա կը 
թիվ 2 դպրո ցի մուտ քի սրա հում: 

Որ պես պատ գամ, ը նու նում էր Նա րե-
կա ցու պատ վի րանն ուս ման վե րա բեր յալ. 
« Միշտ ու սա նիմ և  եր բեք ի ճշմար տութ յուն 
գի տութ յան ոչ հա սա նիմ»:

ՍԵԴԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԻՍՏ ՈՒՍՈՒՑՉՈՒՀԻ

Կրթության նվիրյալը՝ 
Թանգի Սարդարյան - 100
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Նորայր Խաչատրյան. 
պատերազմն ընդհատեց 
մի երջանկություն եւս

Ն ո րայր Ա րա րա տի Խա չատր յան. 
ծնվել է 1979 թ. դեկ տեմ բե րի 22-ին 
Կա պա նում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու-

նը ստա ցել է Կա պա նի N 2 դպրո ցում։ 1996 թ.  
ըն դուն վել է ՀԱՊՀ Կա պա նի մաս նաճ յուղ, որն 
ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է ծա ռա յութ յան, 
ծա ռա յել է Ար ցա խում։

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է աշ-
խա տան քի Կա պա նի լեռ նա հարս տաց ման 
կոմ բի նա տում՝ որ պես ֆլո տատոր, և  իր աշ-
խա տա սի րութ յան ու գի տե լիք նե րի շնոր հիվ 
հա սել մինչև տե ղա մա սի պե տի պաշ տո նի։

2013թ.  աշ խա տան քի է ան ցել Զան գե զու-
րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում, նախ՝ 
հեր թա փո խի պետ, ա պա՝ հարս տաց նող։

Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի 2 դուստր։
Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-

րազմ սկսեց. սեպ տեմ բե րի 30-ին Նո րայ րը 
եւս միա ցավ Ար ցա խը պաշտ պա նե լու մեկ նող 
սյու նե ցի նե րին։

Կի նը պատ մում է, որ ա մու սի նը պա տե-
րազմ գնա լուց մի քա նի օր հե տո տուն էր ե կել՝ 
հոգ նած ու հի վանդ, իր հոր դո րով գնա ցել էր 
հի վան դա նոց. բժիշկ նե րը թո քա բորբ էին 
հայտ նա բե րել, կի նը խնդրել էր, որ զին կո մի-
սա րիատ ներ կա յաց նի հի վան դութ յան մա սին 
տե ղե կան քը եւ այ լեւս չգնա, բայց ա մու սի նը 
հա կա դար ձել էր՝ « Չեմ կա րող՝ տղեր քը մե նակ 
են...»։ 

Կի նը նրա մա սին խո սե լիս չի կա րո ղա-
նում զսպել ար ցունք նե րը, ա միս ներ անց էլ չի 
հաշտ վում, որ Նո րայ րը չկա, որ ի րենց ե րե խա-
նե րը պի տի ան հայր մե ծա նան. «Ն րան նկա-
րագ րե լն այն քան հեշտ է՝ բա րի, հո գա տար, 
խե լա ցի, զուսպ, հա մեստ, ե թե հա յե րե նում 
կա բո լոր դրա կան հատ կա նիշ նե րը մեկ բա-
ռով բնո րո շող բառ, դա իր հա մար է։ Ան թե րի 
ու անն ման մարդ իր տե սա կով, ով կյան քում 
ա մեն ին չի միայն իր խել քի ու քրտնա ջան աշ-
խա տան քի շնոր հիվ է հա սել։ Պար տա ճա նաչ 
և ն վիր ված էր ոչ միայն ըն տա նի քին, այլ նաև 
աշ խա տան քին, ին չի արդ յուն քում էլ կա րո ղա-
ցավ կա յա նալ։

Նա ա մե նուր էր լա վը, լավ որ դի, ա մու սին, 
հայր, եղ բայր, ըն կեր, հար ևան, փե սա, աշ-
խա տա կից...»։

Նո րայր Ա րա րա տի Խա չատր յա նը զոհ վել 
է հոկ տեմ բե րի 11-ին Ջ րա կա նում / Ջաբ րա յիլ/՝ 
մար տա կան ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս...

Պա տե րազմն ընդ հա տել է եւս մի եր ջա նիկ 
ըն տա նի քի պատ մութ յուն՝ եր ջա նիկ ըն թաց քը 
փո խա րի նե լով ցա վի, կսկի ծի, կա րո տի ...

Աշոտ Բաբայան. նրանց 
երջանկությունը կիսատ 
մնաց

Ա  շոտ Մա նա սե րի Բա բա յան. ծնվել է 
1983 թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին Շա ղատ 
գյու ղում: Տե ղի դպրոցն ա վար տե-

լուց հե տո զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ։ Շա-
ղա տը հայտ նի է իր բնա կիչ նե րի աշ խա տա-
սի րութ յամբ, Ա շոտն էլ, զո րացր վե լուց հե տո, 
զբաղ վում էր իր տունն ու գյու ղը սե փա կան 
քրտին քով շե նաց նե լու գոր ծով։ Ա մուս նա ցած 
էր, ու նի ե րեք զա վակ։

2016 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում։ Ա շոտ Բա-
բա յա նի ու նա կութ յուն ներն ու աշ խա տան քին 
նվիր վա ծութ յու նը հաշ վի առ նե լով՝ հրա մա-
նա տա րա կան կազ մը նրան ու ղար կել էր սեր-
ժան տա կան դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցե լու, 
ո րոնց ա վար տից հե տո շա րու նա կել է ծա ռա-
յութ յու նը՝ որ պես պայ մա նագ րա յին սեր ժանտ։

2013 թ.  ա մուս նա ցել է Ա նա հի տի հետ։ Հա-
մե րաշխ, աշ խա տող, ստեղ ծող ըն տա նի քի 
համ բավ ու նի Ա շո տի ըն տա նի քը Շա ղա տում։ 

Հա մագ յու ղա ցի նե րը, որ փոք րիկ գյու ղից 
Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մում ե րեք հե-
րոս են հո ղին հանձ նել, Ա շո տի ու Ա նա հի տի 
մա սին պատ մե լիս ար ցունք նե րը չեն զսպում. 
« Լավ տղա էր, լավ ըն տա նիք են, ջա հել էին, 
ե րեք ե րե խա ու նեն, էդ ե րե խե քն ան հայր ո՞նց 
են մե ծա նա լու, քա նի կին այ րիա ցավ, քա նի 
հո գու եր ջան կութ յուն կի սատ մնաց...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27. Ար ցախն է լի 
թշնա մու ա ռաջ մե նակ էր, է լի պաշտ պա նութ-
յան ու փրկութ յան կա րիք ու ներ. Ա շո տը մեկ-
նում է Ար ցախ՝ գնում է կռվե լու, իր տան դու-
ռը, պա պե րի հողն ու զա վակ նե րի ա պա գան 
պաշտ պա նե լու։ 

Կ ռիվ էր՝ ան հա վա սար, դա ժան. տուն 
զան գա հա րե լիս Ա շո տը հույս էր տա լիս, 
ա սում, որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու, որ չնա յած 
դժվա րութ յուն նե րին՝ ի րենք կա րո ղա նում են 
կա տա րել ի րենց գոր ծը։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չո ւի 
հար վա ծից այր վում է Կար միր Շու կա յից Ջաբ-
րա յիլ զին ծա ռա յող ներ տե ղա փո խող բեռ նա-
տա րը. զոհ վում է Ա շոտ Բա բա յա նը... 

Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 28-ին 
Շա ղա տի զին վո րա կան պան թեո նու մ։ 

Սերոբ Ասրյան. 
նահատակված 
պայմանագրային 
զինծառայողը՝ Տեղ 
գյուղից

Ա սր յան Սե րոբ Սար մե նի. ծնվել է 
1998թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին Տեղ գյու-
ղում։ Կր թութ յու նը ստա ցել է գյու ղի 

դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յունն անց է կաց րել Աս կե րա նում։ Ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում ի րեն դրսե ւո րել է որ պես 
խի զախ, պա տաս խա նա տու զին վոր, ար ժա-
նա ցել շնոր հա կա լագ րե րի։

Հա մագ յու ղա ցի ներն ափ սո սան քով են հի-
շում ժպտե րես, հու մո րով, աշ խույժ, հայ րե նա-
սեր պա տա նուն, պատ մում, որ նա պատ րաս-
տա կամ էր օգ նե լու յու րա քանչ  յու րին։ Սե րոբն 
ըն տա նի քի ա վագ զա վակն էր, կրտսեր քույ-
րե րը շատ-շատ էին կապ ված ի րենց պաշտ-
պան, թեւ ու թի կունք եղ բոր հետ, բայց կար 
մե կը, ում Սե րոբն աշ խար հում ա մե նա շատն 
էր սի րում՝ Ա վոն՝ եր կու տա րե կան եղ բայ րը։ 
Սե րո բը պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան ըն թաց քում մեկ ան գամ նույ նիսկ 
փա խել է Աս կե րա նի զո րա մա սից, որ գա ու 
տես նի նո րա ծին Ա վո յին։

Ըն տա նի քի ա վագ որ դին ցան կա նում էր 
ինք նու րույն գու մար վաս տա կել, բա ցի այդ 
կա րո տում էր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը եւ 
2020թ.  օ գոս տո սից պայ մա նագ րա յին ծա ռա-
յութ յան է անց նում Խն ձո րես կի զո րա մա սում։

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց... Սե րո բը զո րա մա սի 
կազ մում մեկ նեց Ջ րա կան։ Հար մար րո պե 
գտնե լիս տուն էր զան գա հա րում, հանգս-
տաց նում ըն տա նի քի ան դամ նե րին, հա մո-
զում, որ ին քը լավ է։ 

Հոկ տեմ բե րի 11-ին վեր ջին ան գամ զան-
գա հա րում է հո րեղ բո րը՝ ան կեղ ծա նում. 
« Վի ճա կը լավ չէ...»

Հա ջորդ օ րը՝ հոկ տեմ բե րի 12-ին, հա րա-
զատ նե րը լսում են բո թը՝ Սե րո բը զոհ վել է...

Ջաբ րա յի լի տա րածքն ան գիր ի մա ցող հո-
րեղ բայ րը եր կու օր անց գտնում է եղ բո րոր դու 
մար մի նը եւ Գո րի սի պան թեո նում փառ քով 
հանձ նում հո ղի ն...

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին

Գուրգեն Ալավերդյան. 
անկատար մնացին 
նպատակները

Ա  լա վերդ յան Գուր գեն Կա րո յի, ծնվել 
է 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Քա-
ջա րա նում։ Մին չեւ 4-րդ դա սա րան 

սո վո րել է Գո րի սի Խոզ նա վար գյու ղի միջ-
նա կարգ դպրո ցում, ա պա տե ղա փոխ վել 
Ե րե ւան՝ սո վո րել « Փոքր Մ հեր» ռազ մա կան 
կրթա հա մա լի րում։ Ա մու րի է։

Գուր գե նը ման կուց ե րա զում էր օ դա չու 
դառ նալ, « Փոքր Մ հերն» ա վար տե լուց հե տո 
ո րո շել էր ռազ մա կան օ դա չու դառ նալ, բայց 
ընդ ուն վե լու հա մար միա վոր նե րը չբա վա րա-
րե ցին։ 2013 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ։ Զո րացր-
վե լուց հե տո ըն դուն վել է Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի է լեկտ րա տեխ նի կա յի բա ժին, 
աշ խա տում էր Քա ջա րա նի պղնձա մո լիբ դե-
նա յին կոմ բի նա տում։

Գուր գե նը հա զար ու մի ծրա գիր ու ներ՝ 
պի տի դիպ լո մը վերց ներ, պաշ տո նի բարձ րա-
ցում էին խոս տա ցել, 2021 թ.  ապ րի լին պի տի 
ա մուս նա նար ու է լի շատ նպա տակ ներ...

Ն պա տակ ներ, ո րոնց ի րա կա նա ցող ըն-
թաց քը հա տեց 2020-ի սեպ տեմ բե րի 27-ը. 
պա տե րազմ էր ու Գուր գենն իր հա մա քա ղա-
քա ցի բազ մա թիվ տղա նե րի հետ մեկ նեց հայ-
րե նի քը պաշտ պա նե լու։

Մայրն ա սում է, որ տղան զան գա հա-
րե լիս ա մե նա շա տը եր կու րո պե էր խո սում. 
չէր բո ղո քում, ա սում էր, որ ա մեն ինչ լավ է. 
« Գուր գենն ի րա կա նում ան թե րի էր, կկար ծեք՝ 
մայր եմ՝ ա սում եմ, բայց նրան ճա նա չող բո լոր 
մար դիկ կհաս տա տեն, որ նա ան թե րի էր...»։

Գուր գեն Ա լա վերդ յա նը հոկ տեմ բե րի 10-ին 
Ջ րա կա նում / Ջաբ րա յիլ/ բե կո րա յին վի րա վո-
րում է ստա ցել, տե ղա փո խել են Իշ խա նա ձոր, 
բժիշկ նե րը փոր ձել են փրկել կյան քը, ցա վոք, 
չի հա ջող վել. հոկ տեմ բե րի 11-ին դա դա րել է 
բա բա խել ե րի տա սար դի սիր տը...

ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով Գուր-
գեն Կա րո յի Ա լա վերդ յա նը պար գե ւատր վել է 
« Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով՝ հետ-
մա հո ւ։
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Լ րա ցավ հայ ազ գա յին ե րաժշ տա կան ար-
վես տի ե րախ տա վոր, բազ մաշ նորհ ինք-
նուս ե րա ժիշտ և  եր գա հան Շա միր Բա լա-
սա նի Հա րութ յուն յա նի ծննդյան հար յու-
րամ յա կը:

Ծ ն վել է 1921թ. Ղա փա նի շրջա նի 
Կաղ նուտ գյու ղում, դարբ նի ըն տա-
նի քում: Մի գողտ րիկ, գե ղա տե սիլ, 

լեռ նած վար գյուղ է Կաղ նու տը: Չորս բո լորն 
ան տառ՝ լի թռչուն նե րի եր գով և դայ լայ լով, 
յու րա հա տուկ բնա կան ե րաժշ տութ յամբ, 
ո րի ազ դե ցութ յամբ մա նուկ Շա մի րի հո գու 
և սր տի լա րե րը սկսե ցին նվա գել: Ա մեն ինչ 
սկսվեց նրա նից, որ ի նը տա րե կան Շա մի րը 
պա հա ծո յի տու փից փոր ձեց քա ման չա սար-
քել և ձիու մա զե րից պատ րաստ ված «սմի-
չո կով» նվա գել: Ինք նա շեն քա ման չան ձայն 
չէր հա նում: Պարզ վեց, որ ա ղե ղին պետք է 
բևեկ նա խեժ (կա նի ֆոլ) քսել: Դա գոր ծի քա-
յին ե րաժշ տա կան աշ խար հի գաղտ նիք նե րից 
ա ռա ջինն էր: Հե տո աս տի ճա նա բար բաց վե-
ցին մյուս գաղտ նիք նե րը, ո րոնց տի րա պե-
տում էր Շա մի րը, կա տա րե լա գործ վում: Գ յու-
ղա կան ա ռօր յա յից հոգ նած կաղ նուտ ցի նե րը՝ 
մեծ թե փոքր, զմայլ վում էին դպրո ցա կան Շա-
մի րի նվա գով և  եր գե ցիկ ձայ նով: Շու տով ին-
քը սկսեց ի րեն նվա գակ ցել՝ հոր ա ռած ման-
դո լի նը կրծքին սեղ մած:

Ե կավ 1937 թի վը, ու Շա մի րի հո րը՝ Բա լա-
սա նին էլ հա սավ... Հա սա րակ դարբ նի մեղքն 
այն էր, որ նո րո գել էր Զո րա վար Անդ րա նի կի 
զին վոր նե րի հրա ցան նե րը և չէր հա վա տա ցել 
Ա ղա սի Խանջ յա նի շին ծու ինք նաս պա նութ յա-
նը՝ ա սել էր՝ « Բե րիա յի ձեռ քի գործն է, Խանջ-
յանն ինքն ի րեն սպա նո ղը չէր»: «Եռ յա կի» 
ո րոշ մամբ « Ժո ղովր դի թշնա մի» պի տա կը 
կպցնե լով՝ գնդա կա հար վել էր Գո րի սում, իսկ 
ըն տա նի քի ողջ ու նեց ված քը բռնագ րավ վել:

Չ նա յած դժվա րին կյան քին, ո րը հոր մա-
հից հե տո բա ժին էր հա սել տասն վե ցամ յա 
Շա մի րին (իր վրա էր վերց րել մոր և  ե րեք 
եղ բոր ու քրոջ ապ րուս տի հոգ սը), նա իր ողջ 
կյան քում մնաց ե րաժշ տութ յան ծա ռան: Հար-
սա նիք նե րին քա ման չա նվա գե լով ու եր գե լով 
էր հաց վաս տա կում, մինչև որ մի օր պա տա-
հա կա նո րեն նրա նվա գը լսեց մեր նշա նա վոր 
հայ րե նա կից, ինք նուս ե րա ժիշտ ու ստեղ ծա-
գոր ծող, ար դեն տա րիքն ա ռած Մար տի րոս 
Սարգս յա նը: Լ սեց, հա վա նեց ու ընդգր կեց իր 
ե րաժշ տախմ բում և հե տա գա յում էս տա ֆե տը 
հանձ նեց նրան:

Սկս վեց Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մը, 
և բո լո րի հետ Շա մի րին ևս կան չե ցին զին կո-
մի սա րիատ: Մո րաք րոջ հու ղար կա վո րութ յան 
պատ ճա ռով ու շա ցած Շա մի րը՝ ա հա բեկ վե լով 
ի րեն դա սա լիք ան վա նած զին կո մից, վա խե-
նա լով, որ «ժո ղովր դի թշնա մի» հոր նման 
կգնդա կա հա րեն, շուրջ ութ ա միս դար ձել էր 
«ղա չաղ», թաքն վել ան տառ նե րում, սնվել 
ան տա ռի խղճուկ բա րիք նե րով: Եր բեմն մայ-
րը կա րո ղա նում էր թա քուն ու տե լիք տալ, և  
այդ օ րե րը տոն էին լի նում Շա մի րի հա մար: 
Վա խե նում էր ա մեն ին չից, քնում կեն դա նի նե-
րի որ ջե րում, մար դուն հա մա րում վայ րի կեն-
դա նի նե րից ա ռա վել սար սա փե լի գի շա տիչ: 
Քա ման չան էր նրա «ղա չա ղութ յան» միակ 
ըն կե րը եր կար ու ձիգ ա միս նե րի ըն թաց քում, 
ո րի վրա ցած րա ձայն, թա քուն նվա գում էր 
ու եր գում իր հո րի նած և հայտ նի ա շուղ նե-
րի եր գե րը: Ան տառ նե րում քա ման չան նրան 
պա հեց որ պես բա նա կան էակ՝ չթող նե լով, որ 
խե լա գար վի մե նա կութ յու նից և վա խից:

Գար նա նը տե ղե կա նա լով զին կո մի սա-
րա տից, որ ի րեն կնե րեն, ե թե ներ կա յա նա և 
մեկ նի ռազ մա ճա կատ՝ Շա մի րը դո ղը սրտում 
ներ կա յա նում է Գո րի սի զին կո մի սա րիատ և  
ու ղարկ վում գոր ծող ռազ մա ճա կատ, ա ռա ջին 
գիծ՝ « Մա լա յա Զեմլ  յա»: Այն տեղ էլ էր քա ման-
չա սար քել, նվա գել ու եր գել՝ պա տե րազ մա-
կան դա ժան ա ռօր յա յում բնա կա նոն կյան քի 

պատ րանք և հույս նե րար կե լով ռազ միկ նե-
րին: Մեկ տա րի կռվե լով ու թե րորդ գվար դիա-
կան բրի գա դի կազ մում, « Մա լա յա Զեմլ  յա»-ի 
շրջա նում մղվող մար տե րում 1943 թ. ծանր 
վի րա վոր վել էր, ա վիա ռում բի պայթ յու նից 
կոն տու զիա ստա ցել: Մար տե րում ցու ցա բե-
րած խի զա խութ յան հա մար Շա մի րը պարգ-
ևատր վել է « Կար միր աստղ», « Հայ րե նա կան 
պա տե րազ մի ա ռա ջին աս տի ճա նի» մար տա-
կան շքան շան նե րով և բազ մա թիվ մե դալ նե-
րով: Զո րացր վե լուց հե տո կես տա րի բուժ վել 
հոս պի տալ նե րում: Այն տեղ էլ էր նվա գել, եր-
գել՝ ու րա խաց նե լով վի րա վոր նե րին և բ ժիշկ-
նե րին: Ք սա ներ կու տա րե կա նում ար դեն 
դար ձել էր ա շուղ՝ ա շուղ Շիր վա նի. ինքն էր 
ի րեն այդ պես ան վա նում իր գրած եր գե րում: 
Այդ ա նու նով էլ Շա մի րը վե րա դար ձավ հայ րե-
նի Կաղ նուտ:

Գե ղե ցիկ տղա մարդ էր Շա մի րը, բայց 
հաշ ման դամ էր դար ձել. նյար դա յին ցնցում-
ներ ու ներ դեմ քի շրջա նում, հե նակ նե րով մի 
կերպ էր տե ղա շարժ վում: Սի րա հար վեց գյու-
ղի ա մե նա տես քով աղ ջիկ նե րից մե կին՝ Հայ-
կա նու շին, ով պա տե րազ մը սկսվե լուց հե տո 
ին նե րորդ դա սա րա նից թո ղել էր դպրոցն ու 
դառ նա լով կոլտն տե սութ յան պա հես տա պետ՝ 
աղջ կա կան իր վտիտ ու սե րին վերց րել բա-
նա կին պա րեն մա տա կա րա րե լու դժվա րին 
հոգ սը: Ո րո շել էր պա տե րազ մի ա վար տից հե-
տո սո վո րել բու հում և  ու սուց չու հի դառ նալ: 
Սի րա հար ված Շա մի րը լավ եր գեր էր գրում, 
նաեւ Հայ կա նու շին նվի րում. 

Ցո րե նի ար տում դու հունձ ես ա նում,
Հունձ ես ա նում ու փունջ ես ա նում:
Այ սի րուն աղ ջիկ, հա յաց քովդ հուր,
Իմ ջա հել ջի վան հո գին ես հա նում:
Հաշ ման դամ Շա մի րի հետ ա մուս նա նա-

լու Հայ կա նու շի մտադ րութ յու նը միան շա նակ 
չըն դուն վեց հա մագ յու ղա ցի նե րի կող մից: 
Միայն մայրն էր՝ Մա րիա մը, ով ա սաց « Քի նի 
բա լա, տը րան ալ ա մար պե րած, ու րան ալ 
բի դի մի նը սի րի չէ՞, մարդ ա»:1944 թ. Շա միրն 
ու Հայ կա նու շը պսակ վե ցին ա ռանց հար սա-
նի քի՝ բնա կութ յուն հաս տա տե լով ան հար մա-
րութ յուն նե րով լի գյու ղա կան տա նը: Հա ջորդ 
տա րի տե ղա փոխ վե ցին Ղա փան: 

Շա մի րը կնոջ ու ղեկ ցութ յամբ ե ղավ տար-
բեր ա ռող ջա րան նե րում, այ ցե լեց բժիշկ նե րին, 
ով քեր Հայ կա նու շին սո վո րեց րին բու ժա կան 
մեր սում ներ և  ա ռող ջա կան վի ճա կի բա րե-
լավ ման հույս հայտ նե ցին՝ դրանք կա նո նա վոր 
կի րա ռե լու և հա տուկ սննդա կարգ պահ պա-
նե լու դեպ քում: Ե րեք տա րի հե տո Հայ կա նու-
շի հո գա տար վե րա բեր մուն քի շնոր հիվ 180 սմ 
հա սակ և 42 կգ քա շով հաշ ման դամ Շա միրն 
ա պա քին վեց, քա շը հա սավ 60 կգ -ի, իսկ 1951 
թվա կա նից հրա ժար վեց հաշ ման դա մութ յան 
թո շա կից՝ աս տի ճա նա բար վե րա դառ նա լով 
լիար ժեք, գոր ծուն կյան քի:

1944 թվականին՝ սո վե տա կան բա նա կի 
ծննդյան օր վա նա խօր յա կին, Ղա փա նի բան-
վո րա կան ա կում բում, որ տեղ ա ռա ջին ան գամ 
Շա մի րին բե րել էր ինք նուս ե րա ժիշտ Մար-
տի րոս Սարգս յա նը, անդ րա նիկ հա մեր գով 
հան դես ե կավ Շա մի րի նո րաս տեղծ հա մույ թը 
(խում բը), ո րի ա ռա ջին ան դամ ներն էին Գուր-
գեն Կա րա պետ յա նը, Բագ րատ Կի րա կոս յա-
նը, Լու սիկ Ղա զար յա նը, Եր մոն յա Ղոն յա նը, 
Գուր գեն Հով հան նիս յա նը, Շամ խալ Ա վա նես-

յա նը: Եր բեմն թվում է, թե այդ հա մեր գում եր-
գել կամ պա րել է ամ բողջ Ղա փա նը...

1945թ. գար նա նից Շա միր Հա րութ յուն-
յա նը ղե կա վա րել է Ղա փա նի բան վո րա կան 
ա կում բի ժող գոր ծիք նե րի հա մույ թը, ժո ղովր-
դից ընտ րել շնոր հա լի նե րին, նրանց հա մար 
կա նաչ ճա նա պարհ հյու սել դե պի հայ ազ գա-
յին ար վեստ:

Բան վո րա կան ա կում բում կա յա ցած 
ա ռա ջին հի շար ժան հա մեր գից մեկ տա րի 
հե տո հա մույ թը մաս նակ ցեց Եր ևա նում անց-
կաց ված գու սա նա կան եր գի ստու գա տե սին: 
Ա ռա ջին ճա նա չումն էր: Հա մերգ ներ էին տա-
լիս օր վա մեջ մի քա նի ան գամ, հան քե րում, 
ստոր գետն յա հան քու ղում, ար տադ րա մա սե-
րում, հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յում, գյու ղե-
րում:

Հե տո հա մույ թը մաս նակ ցեց հան րա պե-
տա կան և միու թե նա կան գե ղար վես տա կան 
ինք նա գոր ծու նեութ յան բա զում փա ռա տո նե-
րի, օ լիմ պիա դա նե րի ու տար բեր մրցույթ նե-
րի: Բազ մա թիվ մրցա նակ ներ, պատ վոգ րեր 
ու դիպ լոմ ներ են ստա ցել հա մույթն ու նրա 
ղե կա վա րը. 1965 թվա կան. ինք նա գոր ծու-
նեութ յան փա ռա տոն, բրոն զե մե դալ: 1967 
թվա կան՝ ար ծա թե մե դալ, 1980 թվա կան՝ 
ա ռա ջին կար գի դիպ լոմ…

Շուրջ 45 տա րի Շա միր Հա րութ յուն յա-
նը գլխա վո րել է Ղա փա նի պղնձա հան քա յին 
կոմ բի նա տի մշա կույ թի պա լա տի ժող գոր ծիք-
նե րի, եր գի-պա րի ինք նա գործ հա մույթ նե րը, 
որ տեղ յու րա հա տուկ դպրոց են ան ցել ու կա-
տա րե լա գործ վել ար դեն ճա նաչ ված նվա գող-
ներ Մար տուն Ղա րա խան յա նը, Վո լոդ յա Գ րի-
գոր յա նը, Գու մե դին Հա րութ յուն յա նը, Գուր գեն 
Հով հան նիս յա նը, Ռազ միկ Միր զո յա նը, Ալ  յո շա 

Ավ թան դիլ  յա նը, Ալ  յո շա Պետ րոս յա նը և  է լի 
ու րիշ ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ  յու րը հե տա-
գա յում՝ ի րենց աշ խա տան քի վայ րում, դար ձել 
են ինք նա գործ խմբի ղե կա վար ներ: Ինք նուս 
եր գիչ նե րի և  ե րա ժիշտ նե րի քա նի-քա նի սե-
րունդ է ան ցել Շ. Հա րութ յուն յա նի դպրո ցով:

Ինչ պես 1984 թ. գրել է մեր հայ րե նա կից, 
բա նաս տեղծ Ա վագ Եփ րեմ յա նը, « Շա մի րի 
խում բը» իս կա պես Ղա փա նի ման կութ յան 
խորհր դա նիշ նե րից մեկն է: Ա յո, կար ժա մա-
նակ, երբ, ինչ պես ա սում են, մի Ղա փան էր, 
մի « Շա մի րի խումբ», երբ նրա հա մերգ նե րը 
տոն էին հա մա քա ղա քա ցի նե րի հա մար: 

Շ. Հա րութ յուն յա նը ոչ միայն կա տա րող 
էր, այլև ստեղ ծա գոր ծող: Ն րա գոր ծի քա յին 
«Ս յո ւի տը», «Հնձ վոր աղ ջի կը», ՀԽՍՀ 50-ամ-
յա հո բել  յա նին նվիր ված « Լու սա բաց» ե րաժշ-
տա կան պատ կե րը, « Ղա փա նի մե ղե դի նե րը», 
«Ե րի տա սար դա կան քայ լեր գը» հա ճա խա կի 
էին հա ղորդ վում հան րա պե տա կան ռա դիո-
յով:

Մեծ է Շ. Հա րութ յուն յա նի ա վան դը հատ-
կա պես մա տաղ սերն դի ե րաժշ տա կան դաս-

տիա րա կութ յան ազ գա պահ պան գոր ծում, 
ո րին անմ նա ցորդ նվիր վել է 1990-2008 թթ.՝ 
աշ խա տե լով Կա պա նի ման կա պա տա նե կան 
ստեղ ծա գոր ծա կան կենտ րո նում: Ն րա ան-
մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ հայ ազ գա յին 
ե րաժշ տա կան ար վես տին հա ղոր դա կից են 
դար ձել բազ մա թիվ պա տա նի ներ և  աղ ջիկ-
ներ, շա տե րին է նվա գել ու եր գել սո վո րեց-
րել, նրանց մեջ ե րաժշ տութ յան նկատ մամբ 
սեր արթ նաց նե լով՝ հետ պա հել վատ ճա նա-
պար հի վրա հայտն վե լու գայ թակ ղութ յու նից: 
Քա ման չա, թառ, ուդ, ման դո լի նա, քա նոն, 
շվի, դու դուկ, կլար նետ, զուռ նա, դհոլ… Ա հա 
այն գոր ծիք նե րի ոչ լրիվ ցան կը, ո րոն ցով Շ. 
Հա րութ յուն յա նը նվա գել է սո վո րեց րել: Ա շա-
կերտ նե րից շա տե րը դար ձել են հա ջո ղակ և 
հայտ նի ե րա ժիշտ ներ:

Շ. Հա րութ յուն յա նը լայն ժո ղովր դա կա-
նութ յուն էր վա յե լում ոչ միայն Կա պա նի, 
այլև ողջ Զան գե զու րի ե րաժշ տա սեր հա սա-
րա կութ յան շրջա նում: Ն րա ար վես տը շատ 
բարձր էին գնա հա տում հատ կա պես հա մույ-
թի ան դամ նե րը: Ա հա վա սիկ, հա մույ թի մե-
ներ գիչ, լրագ րող Մար տուն Ա սաս յա նի՝ Շ. Հա-
րութ յուն յա նի հո բել  յա նի առ թիվ՝ 1996թ. գրած 
բա նաս տեղ ծութ յու նը.
Թառը դոշիդ հիսուն տարի դու Կապանում
Քո հմայիչ նվագ-երգով հեգ սրտեր ես 
 իրար կապում:
Ձայնարարիչ քո մատներով շունչ ես 
 տալիս թառիդ սադափ
Ու լցնում ես սիրտ ու հոգի սիրո կրակ 
 դու ափեափ:
Ոչ թե թառիդ, այլ քո սրտի լարերից է 
 երգը ծորում,
Ինչպես զանգակ աղբյուրներն են խենթ 
 կարկաչում գյուղիդ ձորում…
Թառդ՝ սրտիդ, սիրտդ՝ թառիդ կյանք 
 են տալիս սիրողի պես,
Մեկդ մեկու համար եք դուք սեր-աշխարհում 
 ծնվել ասես…
Քո բնատուր ձիրք ու շնորհք՝ թանկ 
 գանձի պես շռայլորեն
Բաշխում ես դու քանի տարի մանուկներին 
 անշահորեն:
Թառդ սերդ է բուրում ծարավ քո 
 սաներին շնորհաշատ,
Կյանքդ երկար լինի, Շամիր, քո արվեստով 
 միշտ լուսառատ:
Հպարտացիր և դու Կապան քո նվիրյալ 
 մեծ վարպետով,
Ու թող միայն երգը քայլի նրա հյուսած 
 արահետով:

Ար դեն տաս ներ կու տա րի է, որ մեզ հետ չէ 
Շա միր Հա րութ յուն յա նը՝ հայ ազ գա յին ե րաժշ-
տա կան ինք նա գործ ար վես տի նվիր յա լը, Կա-
պա նի ար ժա նա վոր քա ղա քա ցին: Սա կայն 
կա պան ցի նե րի հի շո ղութ յան մեջ դեռ եր կար 
կմնան նրա գե ղե ցիկ, անկրկ նե լի ձայ նը և 
հայ կա կան թա ռի կա խար դա կան հնչ յուն նե-
րը: 

Ապ րի լի 27-ին լրա ցավ պա պիս՝ Շա միր 
Բա լա սա նի Հա րութ յուն յա նի ծննդյան հար յու-
րամ յա կը: 

Շ նոր հա վո՛ր ծնունդդ, սի րե լի՛ պա պիկ, դու 
դեռ կեն դա նի ես բո լոր նրանց հա մար, ով քեր 
հի շում են քեզ: 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՅԱՉՅԱՆ
Ք. ԱՆԺԵՐ, ՖՐԱՆՍԻԱ

27.04.2021Թ.

Հայ ազգային 
երաժշտական 
արվեստի 
երախտավորը

Ե կավ 1937 թի վը, ու Շա մի րի հո րը՝ Բա լա սա նին էլ հա-
սավ... Հա սա րակ դարբ նի մեղքն այն էր, որ նո րո գել էր 
Զո րա վար Անդ րա նի կի զին վոր նե րի հրա ցան նե րը և չէր 
հա վա տա ցել Ա ղա սի Խանջ յա նի շին ծու ինք նաս պա նութ-
յա նը՝ ա սել էր՝ « Բե րիա յի ձեռ քի գործն է, Խանջ յանն ինքն 
ի րեն սպա նո ղը չէր»:
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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 
12.05.2021թ.: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

«Երեկոն Ուբակի 
արվեստանոցում»

Ա ր վես տի տե սա բան նե րից մեկն է 
ա սել, թե գե ղան կա րի գլխա վոր ար-
ժա նիքն այն է, որ տոն լի նի աչ քի 

հա մար։ Գե ղան կա րիչ Ռու բեն Կոս տանդ յա նի 
(Ու բակ) ար վես տա նո ցում տոն է ոչ միայն աչ-
քի հա մար, այլ մտքի, հո գու եւ այս պես շա րու-
նակ։ Նո րոգ ված ար վես տա նոցն ա վե լի շատ 
պատ կե րաս րահ է հի շեց նում։  Եր կու տա րի 
ա ռաջ Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի 
փոխտ նօ րեն Ա շոտ Խա չատր յա նի նա խա ձեռ-
նութ յամբ այս տեղ մի հե տաքրք րա կան մի ջո-
ցա ռում կազ մա կերպ վեց՝ «Ե րե կոն Ու բա կի 
ար վես տա նո ցում»։ Ն պա տակն էր Կա պա նում 
ստեղ ծել մի այն պի սի վայր, որ տեղ քա ղա քի 
ար վես տա գետ նե րը հան դես գան կա տա րում-
նե րով, ներ կա յաց նեն ի րենց խո հե րը, մտահ-
ղա ցում նե րը, ին չու չէ՝ նաեւ բա նա վի ճեն։ 

– Մի խոս քով՝ այս նա խա ձեռ նութ յամբ 
փոր ձում ենք լրաց նել այն բա ցը, ո րը գո յա ցել 
է մայ րա քա ղա քից հե ռու լի նե լու հե տե ւան քով։ 
Հար թա կի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով՝ շա-
տե րը չեն կա րո ղա նում լիար ժեք ներ կա յա նալ, 
– ասաց Ռուբեն Կոստանդյանը:  

- Իսկ ին չու՞ հատ կա պես այս ար վես-
տա նո ցը։

- Ար վես տա նո ցի  զբա ղեց րած տա րած քը 
կա րե լի է որ պես  հա մեր գաս րահ օգ տա գոր-
ծել, մա նա վանդ որ առ կա է դաշ նա մուր: Ե թե 
քա ղա քի մյուս գե ղան կա րիչ նե րի ար վես տա-
նոց նե րում նման պայ ման ներ լի նեին, հա ճույ-
քով այն տեղ եւս կկազ մա կեր պեի, - ե րե կո-
յից ա ռաջ «Ս յուն յաց երկ րին» փո խան ցում է 

Ա շոտ Խա չատր յա նը:
Նա խա ձեռ նութ յու նը շա րու նա կա կան պի-

տի լի ներ՝ ա մեն տա րի, սա կայն 2020 թվա կա-
նի պա տու հաս նե րը՝ թա գա վա րակ, պա տե-
րազմ, շատ բան հե տին պլան մղե ցին, ե թե 
չա սենք վի ժեց րին...

Ին չե ւէ, մա յի սի 2-ին, Ա շոտ Խա չատր յա նի 
գոր ծուն նա խա ձեռ նութ յամբ, Ու բա կի ար վես-
տա նո ցում գույ նե րի խա ղի հետ  ե րաժշ տութ-
յունն էր թե ւա ծում։ Ե րե կոն սկսվեց Յո հան նես 
Բ րամ սի « Ռապ սո դիա սոլ մի նոր» ստեղ ծա-
գոր ծութ յան կա տա րու մով, ո րը հնչեց րեց 
դաշ նա կա հա րու հի  Աստ ղիկ Գ րի գոր յա նը։ 

Հա ջոր դա բար հնչե ցին Գե ղու նի Չթչ  յա նի, 
Էդ վարդ Բաղ դա սար յա նի Էն րի կո Գ րա նա-
դո սի, Ֆ րանց Շու բեր տի, Աս տոր Պ իա ցո լա յի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ Ա շոտ Խա չատր-
յա նի (թավ ջու թակ), Հաս միկ Մար տի րոս յանի 
(վո կալ), Ար մե նուշ Հով հան նիս յա նի (ջու թակ), 
Լիան նա Ս տե փան յա նի (դաշ նա մուր), Վի գեն 
հով հան նիս յա նի (կլառ նետ) կա տար մամբ: 
Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան պետ-
թատ րո նի դե րա սա նու հի Նա տալ  յա Բաղ-
դա սար յա նը հան դես ե կավ աս մուն քով (Ավ. 
Ի սա հակ յան, Եղ. Չա րենց):

Ո րոշ կա տա րում ներ նվիր վե ցին հայ եր-
գե հո նա յին ե րաժշ տութ յան հիմ նա դիր Վա-
հագն Ս տամ բոլց յա նի, հան րա հայտ թավ-
ջու թա կա հա րու հի  Մե դեա Աբ րա համ յա նի, 
Կա պա նի հո գե ւոր հո վիվ տեր Վա հան քա հա-
նա Հե բո յա նի հի շա տա կին։ Իսկ « Խա չա գո ղի 
հի շա տա կա րա նը» ֆիլ մից մե ղե դին, որ հնչեց-

րին Վի գեն Հով հան նիս յա նը (դու դուկ) եւ 
Ա շոտ Խա չատր յա նը (թավ ջու թակ), նվիր վեց 
Ար ցախ յան բո լոր ա զա տա մար տե րի զո հե րի 
հի շա տա կին...

Ե րե կո յին ներ կա էին նաեւ ար վես տի 
քո լե ջի դա սա խոս ներ, գե ղան կա րիչ Ան-
նա Ղու կաս յա նը եւ պա րու սույց Թա մա րա 
Ս տե փան յա նը, ինչ պես նաեւ Կա պա նի Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան պետ թատ րո նի գե-
ղար վես տա կան տնօ րեն Տիգ րան Ա թա յա նը, 

գե ղար վես տա կան ղե կա վար Իշ խան Ղա րիբ-
յա նը, ով քեր հնչեց րին  Տիգ րան Ա թա յա նի հե-
ղի նա կա յին եր գե րը:

Մի ջո ցա ռու մը եզ րա փակ վեց Դ միտ րի 
Շոս տա կո վի չի « Վալ սով»։

Ե րաժշ տա կան կա տա րում ներն ընդ միջ-
վում էին հնչող ստեղ ծա գոր ծութ յան վե րա-
բեր յալ մեկ նա բա նութ յուն նե րով, մտեր միկ 
խոսք ու զրույ ցո վ...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

« Գո րի սի բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲ ըն-
կե րութ յան ե րի տա սարդ բժշկու հի Ան նա 
Սու րե նի Սարգս յանն Ար ցախ յան եր րորդ 
պա տե րազ մի օ րե րին իր անձն վեր մասն-
կա ցութ յունն է բե րել Գո րի սի հի վան դա-
նո ցի ա ռա քե լութ յան ի րա կա նաց մա նը, 
ո րը, ա ռանց չա փա զան ցութ յան, ա ռաջ-
նագ ծում հայտն ված բուժ հաս տա տութ-
յան դեր էր կա տա րում:

Հ ենց դա է նկա տի ու նե ցել « Ֆի դա յի ներ» 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան հա սա րա-
կա կան կազ մա կեր պութ յան նա խա-

գահ Սեյ րան Չի լին գար յա նը, ով բժշկու հի 
Ան նա Սարգս յա նին պար գե ւատ րել է ՀԿ-ի մե-
դա լով ու պատ վոգ րով:

Քիթ-կո կորդ-ա կան ջա բան Ան նա Սարգս-
յա նը ճա նաչ ված ա նուն է Գո րի սում:

44-օր յա պա տե րազ մը փոր ձութ յուն էր 
նաեւ նրա հա մար: Այդ օ րե րին մեծ թվով վի-
րա վոր զին վոր ներ նրա ջան քով ու մաս նա գի-
տա կան հմտութ յուն նե րի շնոր հիվ ա ռող ջա-
ցան ու կրկին մար տա դաշտ վե րա դար ձան՝ 
հաղ թա նակ կեր տե լու հա վա տով ու վճռա կա-
նութ յամբ:

Ազ գա յին ար հա վիր քի այդ օ րե րին բժշկու-
հի Ան նա Սարգս յա նի գոր ծե լա կեր պը վերս-
տին հա վաս տում է նրա հա վա տար մութ յու նը 
Հի պոկ րա տի երդ մա նը, ին չը, իս կա պես, ար-
ժա նի է գնա հա տան քի:

Ուս տի եւ մեր շնոր հա վո րանքն ենք ուղ-
ղում բժշկու հուն՝ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
թի կուն քում եւ ռազ մի դաշ տում ա ռանձ նա կի 
մաս նակ ցութ յուն եւ գոր ծու նեութ յուն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար հա մեստ գնա հա տան քի 
ար ժա նա նա լու ա ռի թով եւ մաղ թում նրան 

Բժշկուհի Աննա 
Սարգսյանն 
արժանացել 
է համեստ 
գնահատանքի

հա ջո ղութ յուն ներ, հայ րե նի քի սահ ման նե րի 
պաշտ պան նե րի կող քին հե տայ սու եւս կանգ-
նե լու վճռա կա նութ յուն, ե թե, Աստ ված մի 
ա րաս ցե, դրա կա րի քը նո րից զգաց վի:

ՕԼՅԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

44-օր յա պա տե րազ մը փոր-
ձութ յուն էր նաեւ նրա հա մար: 
Այդ օ րե րին մեծ թվով վի րա վոր 
զին վոր ներ նրա ջան քով ու մաս-
նա գի տա կան հմտութ յուն նե րի 
շնոր հիվ ա ռող ջա ցան ու կրկին 
մար տա դաշտ վե րա դար ձան՝ 
հաղ թա նակ կեր տե լու հա վա տով 
ու վճռա կա նութ յամբ:

Նախընտրական քարոզարշավը 
կմեկնարկի հունիսի 7-ին, կտևի մինչև 
հունիսի 18-ը

 Հ ա յաս տա նում ար տա հերթ խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի հա մար 
նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը մեկ-

նար կե լու է հու նի սի 7-ին և տ ևե լու է մինչև 
հու նի սի 18-ը ժա մը 24:00-ն: Հա մա պա տաս-
խան ո րո շումն ըն դուն վեց Կենտ րո նա կան 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի մա յի սի 11-ի նիս-
տում:

ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վի 2021 թվա կա նի հու-
նի սի 20-ին կա յա նա լիք ար տա հերթ ընտ-
րութ յուն նե րի նա խա պատ րաստ ման և  
անց կաց ման հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ժա մա նա կա ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին նա-
խա գի ծը ներ կա յաց րեց ԿԸՀ նա խա գահ Տիգ-
րան Մու կուչ  յա նը:

« Նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ժա մա-
նա կա հատ վա ծը մեկ նար կե լու է 2021 թվա-
կա նի հու նի սի 7-ից մինչև հու նի սի 18-ը ժա մը 
24:00-ն: Թեկ նա ծու նե րի, կու սակ ցութ յուն նե-
րի կամ դա շին քի ան դամ կու սակ ցութ յուն-
նե րի ինք նա բա ցար կի մա սին դի մում նե րի 
ներ կա յաց ման ժամ կե տը մինչև հու նի սի 10-ը 
ժա մը 18:00-ն  է»,-ա սաց Մու կուչ  յա նը:

Ընտ րա կան տե ղա մա սե րի կազ մա վո-
րու մը տե ղի կու նե նա մինչև 2021 թվա կա նի 
մա յի սի 26-ը, կու սակ ցութ յուն նե րը, կու սակ-
ցութ յուն նե րի դա շին քը գրանց ման հա մար 
փաս տաթղ թե րը ԿԸՀ են ներ կա յաց նում 
քվեար կութ յան օր վա նից ոչ ուշ, քան 25 օր 
ա ռաջ մինչև ժա մը 18:00-ն, այն է՝ 2021 թվա-
կա նի մա յի սի 26-ը մինչև ժա մը 18:00-ն:

Կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցութ յուն-
նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
գրանց ման հա մար նա խա տես ված է ժամ-
կետ՝ 2021 թվա կա նի մա յի սի 26-ից մա յի սի 
30-ը: Ընտ րող նե րի ցու ցակ նե րը տե ղա մա սա-
յին կենտ րոն նե րում բո լո րի հա մար տե սա նե լի 
վայ րում փակց վե լու են մա յի սի 31-ին:

Հա յաս տա նում ար տա հերթ խորհր դա-
րա նա կան ընտ րութ յուն ներն անց կաց վե-
լու են հու նի սի 20-ին: ՀՀ նա խա գահ Ար մեն 
Սարգս յա նը մա յի սի 10-ի ե րե կո յան ար-
դեն ստո րագ րել է հու նի սի 20-ին Ազ գա-
յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րութ յուն նշա նա-
կե լու մա սին հրա մա նա գի րը։
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