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Մ այիսի 12-ից ադր բե ջա նա կան բա-
նա կի մի խումբ զին վո րա կան ներ, 
խախ տե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յան պե տա կան սահ մա նը, ո րոշ դիր քեր 
են զբա ղեց րել Ս յու նի քի մար զի հյու սի սա յին 
սահ մա նագ ծում՝ Սև լճի շրջա կայ քում։ Խորհր-
դա յին շրջա նի ինչ պես ռազ մա կան, այն պես 
էլ վար չա կան քար տեզ նե րում Հա յաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի սահ մանն անց նում է Սև լճով, ո րի 
մե ծա գույն մա սը Հա յաս տա նի տա րած քում է։ 
Ադր բե ջա նա կան կողմն իր ոտնձ գութ յուն նե րը 
փոր ձում է հիմ նա վո րել իր տրա մադ րութ յան 
տակ ե ղած քար տե զով, որ տեղ լի ճը և դե պի 
ար ևելք ձգվող բար ձունք ներն «ի րենց տա-
րած քում» են։ Մի քա նի օր ա ռաջ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան ԶՈՒ գլխա վոր շտա բը 
խնդրի վե րա բեր յալ ման րա մասն պար զա-
բա նում ներ տվեց ՝ ցու ցադ րե լով Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի սահ-
մա նա յին բա ժա նու մը հա վաս տող քար տեզ-

ներ։ 1929թ., 1969թ. և 1970թ. հրա տա րակ ված 
քար տեզ նե րը վա վե րաց րել են Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի Գե-
րա գույն խոր հուրդ նե րի նա խա գա հութ յուն նե-
րի քար տու ղար նե րը։ Քար տեզ նե րը կնքված 
են, ստո րագր ված, ու նեն անհ րա ժեշտ բո լոր 
նշում նե րը, ին չը բա ցա կա յում է ադր բե ջա նա-
կան կող մի ներ կա յաց րած տար բե րա կում։

Սև լիճը և հա րա կից տա րածք նե րը 
ԽՍՀՄ Գլ խա վոր շտա բի 1942 թ. քար տեզ 
(J-38-21, Գո րիս). հիմ նա կան մա սը, ինչ-
պես նաև լճից հա րավ և հա րավ-ար ևելք 
ըն կած բլուր նե րը, ո րոնք զավ թել է Ադր-
բե ջա նը՝ Խորհր դա յին Հա յաս տա նի սահ-
ման նե րում են։

Չ նա յած բա նակ ցութ յուն նե րին և մի ջազ-
գա յին կա ռույց նե րի ու տար բեր երկր նե րի ար-
ձա գանք նե րին՝ ադր բե ջա նա կան զին վոր նե րը 
դեռևս Հա յաս տա նի տա րած քում են։ «Օր բե լի» 
վեր լու ծա կան կենտ րո նի տա րա ծաշր ջա նա յին 

հար ցե րով փոր ձա գետ Տա րոն Հով հան նիս յա-
նը մի քա նի օր Ս յու նի քի մար զում էր, և ներ-
կա յաց րել է ի րադ րութ յու նը Սև լճի շրջա նում։

– Ադր բե ջա նա կան զին վոր նե րը լճի ար ևել-
յան և հա րավ-ար ևել  յան կող մով են ա ռա ջա-
ցել, իսկ արևմտ յան ուղ ղութ յամբ ա ռաջ խա-
ղա ցում չու նեն։ Աշ խար հագ րա կան դիրքն ու 
ռե լիե ֆը դժվա րութ յուն ներ են ստեղ ծում. դե պի 
արև մուտք Մեծ և Փոքր Իշ խա նա սար լեռ նա-
զանգ վածն է, և լ ճի արևմտ յան մա սում հայ-
կա կան բա նա կի ստո րա բա ժա նում ներն են։ 
Այ սինքն՝ լճի արևմտ յան և հա րավ-արևմտ յան 
հատ վա ծը հայ կա կան կող մի վե րահս կո ղութ-
յան տակ է։ Ադր բե ջա նա կան զին վո րա կան-
ներն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, օգտ վել 
են տե ղան քից և  ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից 
ու  ար ևել քից ա ռա ջա նա լուց հե տո շարժ վել դե-
պի արև մուտք՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րած քում մի քա նի բար ձունք զբա ղեց-
նե լով. մաս նա վո րա պես՝ Ձա գե ձո րի գլու խը, 
ո րը Մեծ և Փոքր Իշ խա նա սա րե րից հե տո այդ 
տա րած քում բարձ րութ յամբ եր րորդն է։

Բաց աղբ յուր նե րում հրա պա րակ ված 
տե սան յու թե րի, ինչ պես նաև մեր փոր-

Մայիսի 12-ին թուրք-ազերիները 
ներխուժել են Սյունիք և դեռ 
այստեղ են...

Սև լիճը վիճելի տարածք չէ

 Մա յի սի 12-ին և 13-ին, «սահ ման նե րի ճշ-
գրտման» պատր վա կով, ադր բե ջա նա կան 
ԶՈւ կող մից ՀՀ Ս յու նի քի և Գե ղար քու նի քի 
մար զե րի սահ մա նա յին ո րոշ հատ ված նե-
րի հան դեպ ի րա կա նաց ված ոտնձ գութ-
յուն նե րից հե տո ստեղծ ված ի րադ րութ յու-
նը, դեռևս չի հան գու ցա լուծ վել: 

Չ  նա յած հան գա ման քին, որ հայ կա կան 
ստո րա բա ժա նում նե րի ձեռ նար կած 
գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում ադր-

բե ջա նա կան զին վո րա կան նե րը ստիպ ված են 
ե ղել հե ռա նալ ո րոշ հատ ված նե րից, նրանց մի 
մա սն այս պա հին շա րու նա կում է գտնվել Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան զին ված 
ու ժե րը կար ևո րում են ի րադ րութ յան խա ղաղ 
կար գա վոր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը, այ դու-
հան դերձ, ևս մեկ ան գամ հայ տա րա րում, որ 
ոտնձ գութ յուն նե րը Հա յաս տա նի ինք նիշ խան 
տա րածք նե րի հան դեպ բա ցար ձակ ա նըն դու-
նե լի են, և  ադր բե ջա նա կան կող մը պար տա-

վոր է ա ռանց նա խա պայ ման նե րի վե րա դառ-
նալ իր ել ման դիր քեր։

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ բո լոր ե րեք 
ուղ ղութ յուն նե րում, որ տեղ ադր բե ջա նա կան 
զի նու ժը փոր ձել է դիր քա յին ա ռաջ խա ղա ցում 
ա պա հո վել, թե՛ ամ բողջ տա րած քը, թե՛ ի րենք՝ 
զին վո րա կան նե րը, և թե՛ նրանց ա պա հով ման 
ու ղի նե րը գտնվում են հայ կա կան զին ված ու-
ժե րի լիար ժեք վե րահս կո ղութ յան տա կ։

ՀՀ ՊՆ

Ներքին Հանդի 
մատույցներում 
անդորրը 
պահպանվում է, 
թեեւ…

Սեւ լճի շուրջ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ-
յուն նե րը, կա րե լի է ա սել, հա վել յալ լար-
վա ծութ յուն են ա ռաջ բե րել Ս յու նի քի ա րե-
ւել յան, ինչ պես եւ հյու սի սա յին ու հյու սիս-
ա րե ւել յան ամ բողջ սահ մա նագ ծում:

Դ  րա ա մե նա ցայ տուն դրսե ւո րում նե-
րից մե կը, ան շուշտ, Խոզ նա վա րի ուղ-
ղութ յամբ ադր բե ջան ցի զին յալ նե րի 

ա ռաջ խա ղա ցումն էր  մա յի սի 20-ին, ո րը, բա-
րե բախ տա բար, շա րու նա կութ յուն չու նե ցավ, 
իսկ ա վե լի ճիշտ՝ կա սեց վեց:

Սահ մա նագ ծում լար վա ծութ յան հա ջորդ 
օ ջա խը Ներ քին Հանդ գյու ղի ա րե ւել  յան մա-
տույց ներն էին:

Դե ռեւս 2020 թ. դեկ տեմ բե րի կե սե-
րին, երբ հրե տա կոծ վել են Հայ կա սա րի 
( Շու քու րա թա զի) բար ձունք նե րը, մեր մար-
տա կան դիր քե րը հետ են քաշ վել:

Օգտ վե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից, 
ադր բե ջան ցի զին յալ ներն ի րենց մար տա կան 
դիր քերն են կազ մա կեր պել Հայ կա սա րում՝ 
խախ տե լով նույ նիսկ խորհր դա յին շրջա նում 
գո յութ յուն ու նե ցած հայ-ադր բե ջա նա կան 
սահ մա նը:

Մին չեւ հի մա սահ մա նա խախտ ադր բե-
ջան ցի նե րը հետ չեն քաշ վել: Ա վե լին, վեր ջին 
օ րե րին այդ ուղ ղութ յամբ նկատ վել էին ադր բե-
ջա նա կան զի նու ժի կու տա կում ներ:

Դա էլ պատ ճառ էր դար ձել, որ հայ կա կան 
կող մը, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան սահ մա նա-
պահ նե րի մաս նակ ցութ յամբ, մա յի սի 18-ին 
ադր բե ջան ցի զին յալ նե րին ներ կա յաց նի զբա-
ղեց րած դիր քե րից հետ քաշ վե լու պա հանջ:

Ադր բե ջան ցի նե րը, սա կայն, ոչ միայն մեր-
ժել են ներ կա յաց ված պա հան ջը, այլ ի րա վի-
ճակն ա վե լի սրե լու ձգտում ներ ցու ցադ րել:

Մա յի սի 19-ի ե րե կո յան հայ-ադր բե ջա-
նա կան սահ մա նի այդ հատ վա ծում, ըստ 
շրջա նառ վող ոչ պաշ տո նա կան տե ղե կութ-
յուն նե րի,  ակն կալ վում էր ադր բե ջան ցի նե րի 
ա ռաջ խա ղա ցում:

Հայ կա կան զին ված ու ժե րի եւ կա մա վո րա-
կան նե րի կող մից հու սա լիո րեն վե րահսկ վող 
սահ մա նի այդ հատ վա ծը նույն գի շեր հա մալր-
վել է Կա պա նի ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե-
րով՝ գլխա վո րութ յամբ հա մայն քա պետ Գե ւորգ 
Փարս յա նի:

Ադր բե ջան ցի զին յալ նե րի կող մից, ի վեր ջո, 
ո րե ւէ սադ րանք տե ղի չի ու նե ցել:

Ինչ պես տե ղե կաց րեց Ներ քին Հանդ գյու ղի 
վար չա կան ղե կա վար Խա չա տուր Բաղ դա սար-
յա նը՝ «Գ յու ղի մա տույց նե րում ի րա վի ճա-
կը խա ղաղ է, սա կայն ադր բե ջա նա կան 
զի նու ժի կու տա կում նե րը պահ պան վում 
են»:

Խա չա տուր Բաղ դա սար յա նի հա վաս-
տիաց մամբ՝ հայ կա կան կողմն էա կա նո րեն 
ու ժե ղաց րել է սահ մա նի պաշտ պա նութ յու նը 
եւ ո րե ւէ սադ րան քի դեպ քում հա կա ռա կորդն 
ար ժա նի պա տաս խան կստա նա: 

Էդ ո՞ւմ վրա եք թուր 
հանել,
հայոց մեծ ազգին 
չե՞ք ճանաչում:
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Հով հան նես Թու ման յան
Մեր սե րուն դը էն սե րունդն է, որ դեռ ե րեկ 

ա զատ Հա յաս տան էր ե րա զում:
Ա զատ Հա յաս տան էին ե րա զում ռու սա-

հա յը, տաճ կա հա յը, պարս կա հա յը եւ բո լոր 
հե ռա վոր գա ղութ նե րը:

Ա զատ Հա յաս տան էին ե րա զում հայ ժո-
ղովր դի բո լոր խա վե րը, ա ռանց սե ռի ու հա-
սա կի խտրութ յան:

Ի՞նչ ա սես, որ չէր տա գրե թե ա մեն մի հայ, 
միայն թե աչ քով տես ներ ա զատ Հա յաս տա նը:

Ու հան կարծ…
Ար դեն ի րա կա նութ յուն է ե րեկ վա մեծ 

ե րա զը. ա զատ է Հա յաս տա նը, ամ բողջ աշ-
խար հի կող մից ճա նաչ ված ինք նու րույն հան-
րա պե տութ յուն է նա, իր ե ռա գույն դրո շա կով 
կանգ նած է մյուս պե տութ յուն նե րի շար քում:

Գե նե րալ Մով սես Սի լիկ յա նի կո չը 
հայ ժո ղովր դին

Հա յե՛ր, շտա պե ցե՛ք հայ րե նիքն ա զա տե լու։
Հա սել է րո պեն, երբ յու րա քանչ  յուր հայ` 

մոռ նա լով իր անձ նա կա նը, հա նուն Մեծ գոր-
ծի՝ հայ րե նի քի փրկութ յան եւ իր կնոջ ու աղ-
ջիկ նե րի պատ վի պաշտ պա նութ յան, պետք Է 
գործ դնի իր վեր ջին ճի գը` թշնա մուն հար վա-
ծե լու հա մար։

Մենք չէինք ու զում կռվել. հա նուն խա ղա-
ղութ յան ու հաշ տութ յան պատ րաստ էինք ըն-
դա ռաջ գնա լու ա մեն տե սակ զո հո ղութ յուն նե-
րի, սա կայն մեր նա մարդ թշնա մին ըն թա նում 
է իր ծրագ րած ու ղիով. նա, ըստ ե րե ւույ թին, 
ստրկաց նել է ու զում մեզ, բայց, ի րոք, ու զում 
է ոչն չաց նել մեր բազ մա չար չար ազ գը։ Բայց 
քա նի որ պի տի ոչն չա նանք, ա վե լի լավ չէ՞, որ 
զեն քը ձեռ նե րիս փոր ձենք պաշտ պա նել մեզ։ 
Գու ցե հա ջող վի մեզ կռվով ձեռք բե րել ապ րե-
լու ի րա վուն քը։

Իսկ որ մենք կա րող ենք պաշտ պան վել, 
այդ ցույց տվին վեր ջին կռիվ նե րը մեր ճա կա-
տում, ուր մե զա նից թվով գե րա զանց թշնա-
մին նա հան ջի է դի մել մեր հե րո սա կան գրո հի 
ա ռաջ։

Հար կա վոր է մի ճիգ եւս, եւ թշնա մին 
վռնդված կլի նի մեր երկ րի սահ ման նե րից, 
ուր մեր պա պերն ու հայ րե րը եր կար տա րի-
ներ ար յուն-քրտին քով աշ խա տել են գեթ մի 
կերպ հայ թայ թել ի րենց օր վա ապ րուս տը։

Հա յե՛ր, ժա մա նա կը չէ դան դա ղե լու։ Մին չեւ 
հի սուն տա րե կան ու նե ցող բո լոր տղա մար-
դիկ պար տա վոր են զեն քի տակ գա լու. ես 
պա հան ջում եմ ա մեն քից ներ կա յա նալ ի րենց 
զեն քե րով ու փամ փուշտ նե րով հայ րե նի քի 
պաշտ պա նութ յան հա մար։

Հա յու հի նե՛ր, հի շե ցե՛ք հին գե րորդ դա րու 
փափ կա սուն տիկ նանց, ո րոնք ո գե ւո րե ցին 
ի րենց ա մու սին նե րին դե պի Մեծ գոր ծը, ան-
մահ Վար դա նի կռիվ նե րի ժա մա նակ. հե տե-
ւե ցե՛ք նրանց օ րի նա կին. ե թե չեք ու զում, որ 
ձեր պա տի վը ոտ նա կոխ լի նի, խրա խու սե ցե՛ք 
այն վախ կոտ նե րին, ո րոնք զա նա զան պատր-
վակ նե րով խու սա փում են ճա կատ գա լուց։ 
Հա վա քե ցե՛ք ռազ մամ թերք, հաց, հա գուստ եւ 

ու րիշ մթերք ներ…
Ես խո րա պես հա մոզ ված եմ, որ իմ այս 

կո չը ա նար ձա գանք չի մնա, եւ եր կու ֊ե րեք 
օր վա ըն թաց քում կկազ մա կերպ վի մի այն-
պի սի քա ջա րի զո րա բա նակ, ո րին կհա ջող վի 
վռնդել թշնա մուն հայ րե նի հո ղի սահ ման նե-
րից եւ ա պա հո վել հայ ժո ղովր դի գո յութ յու նը։

Հա նո՛ւն բազ մա չար չար ժո ղովր դի ֆի զի-
կա կան գո յութ յան,

Հա նո՛ւն ոտ նա կոխ ե ղած ճշմար տութ յան՝
Ոտ քի՛ կանգ նե ցեք։ Դե պի՛ սրբա զան պա-

տե րազմ։
Բո լոր զեն քի ըն դու նակ տղա մար դիկ 

պար տա վոր են ներ կա յա նալ Ե րե ւա նում զոր. 
Բե ժան բե գին, իսկ բո լոր հա վաք ված մթերք-

նե րը պետք է հանձ նել տե ղա կան Ազգ. խոր-
հուրդ նե րին:

24 ՄԱ ՅԻ ՍԻ 1918 Թ.

Կա թո ղի կոս Գե ւորգ Ե Տփ ղի սե ցու 
խոս քը Սար դա րա պա տի հե րո սա-
մար տի օ րե րին

Ա՜զգ հա յոց, թուր քը` մեր բա նա կան հո-
տի դա րա վոր թշնա մին, նվա ճել է Ա լեք սանդ-
րա պո լը, շարժ վում է դե պի սիր տը մեր երկ րի, 
մեր հա վա տի, մեր կեն սագ րութ յան: Գա լիս Է 
Ա րա րատ յան երկ րի վրա։ Թուր քը կո տո րած 
ու ա վեր փռե լով գա լիս Է, եւ մեր զո րա պետ-
ներն Էլ ու րիշ ելք չեն գտնում այդ ա ղե տից, 
քան հա յոց հայ րա պե տին փա խուս տի մղե լը։ 
Ն րանք Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սին ա ռա-
ջար կում են ո սո խի բե րա նին թող նել Մայր 
ա թոռ Էջ միա ծի նը, մեր սրբա րան նե րը, հայ 
ժո ղո վուր դը, հայ րե նի երկ րի վեր ջին կտո րը։ 
Ա ռա ջար կում են լքել այս բո լո րը եւ սե փա կան 
կյան քը փրկել Բ յու րա կա նում կամ ու րիշ ան-
մատ չե լի ո րե ւէ լեռ նա ծեր պի վրա։ Ո՛չ եւ ո՛չ, 
հա զա՜ր ան գամ ոչ։ Ես չեմ լքի մեր սուրբ նախ-
նի նե րից ա վանդ ված Մայր ա թո ռը։ Ես չեմ 
հե ռա նա հա յոց ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու օ ջա-
խից։ Ե թե հա յոց զին վո րութ յունն ու ին քը՝ հայ 
ժո ղո վուր դը, չեն կա րո ղա նա թշնա մու ա ռաջ-
խա ղա ցու մը կա սեց նել, ե թե ի զո րու չեն լի նի 
փրկե լու մեր սրբութ յուն նե րը, ա պա թող ես 
նա հա տակ վեմ հենց այս տե՛ղ, շե մի վրա՛ Մայր 
ա թո ռի, ո րի գա հա կա լի պա տիվն ու նեմ մեր 
սուրբ նախ նի նե րի ար դար բա րե խո սութ յամբ 
եւ Աստ ծո ո ղոր մա ծութ յամբ։

Թուր քը չի կշտա ցել մեր ժո ղովր դի 
ա րեւմտ յան կե սով, հի մա էլ այս մի կե սի վրա 
է ե կել ան հա գուրդ ու մո լեգ նած:

Եվ ե թե այս տեղ էլ հաղ թեց, դա կլի նի 
ստույգ վեր ջը մեր ազ գա յին գո յութ յան։ Մի՞-
թե մենք չպի տի կա րո ղա նանք պահ պա նել 
մեր օ ջա խի կրա կը, մեր հա վա տի ջա հը, մեր 
ազ գա յին գո յի հիմ քե րը։ Իսկ ե թե ե կել է վեր-
ջը, ա պա այն ին չո՞ւ չըն դու նենք պատ վով 
ու քա ջութ յամբ եւ ոչ թե ո ղոր մե լի զե ռու նի 
պես ո սո խի ա ռաջ սո ղա լով։ Մեր պատ մութ-
յան անց յալ դա րե րը լիքն են քա ջութ յան օ րի-
նակ նե րով, ներկ ված են նա հա տակ նե րի ար-
յամբ։ Դ րա նով չի սպառ վել մեր ար յու նը, եւ չի 
կորս վել քա ջութ յու նը մեր շար քե րից։ Դա րեր 
շա րու նակ հա յոց ազգն այս պես է ապ րել՝ իր 
ինք նութ յան հա մար պայ քա րե լով, իր վաղ վա 
հա մար այ սօր մեռ նե լով։ Եվ ո րով հե տեւ ով 
գա ղա փա րի հետ է մեռ նում, մեռ նում է որ պես 
հա տի կը ցոր յա նի, ա պա հա տի կի մա հով նոր 
կյան քեր են ծնվում վաղ թե ուշ։ Դ րա հա մար 
է, որ զանգ վա ծա յին մա հե րով ու կո տո րած-
նե րով հա րուստ մեր կեն սագ րութ յու նը չի 
ու նե ցել եւ եր բեք էլ չպետք է ու նե նա վեր ջին 
վեր ջա կետ։ Ու րեմն էլ ին չո՞ւ դա վենք ապ րե-
լու եւ գո յա տե ւե լու մեր ազ գա յին կեր պին։ Ին-
չո՞ւ ազ գո վին չբարձ րա նանք թշնա մու դեմ, որ 
գա լիս է անդ րա րաքս յան իր թե թեւ հա ջո ղութ-
յուն նե րով հղփա ցած եւ մեր ար յան վեր ջին 
կա թի լին ծա րա վի… 

103 տարի առաջ Սարդարապատի 
հերոսամարտում ծնվում էր Հայաստանի 
առաջին հանրապետությունը 

Երեք փաստաթուղթ այդ օրերից

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Դավիթ Թովմասյանը 
և Կապան համայնքի ղեկավար Գեւորգ Փարսյանը սոցիալ-
տնտեսական համագործակցության մասին հուշագիր են 
ստորագրել

Ի նչ պես յու րա քանչ  յուր տա րի, այս 
տա րի ևս « Չաա րատ Կա պան» ՓԲԸ 
գլխա վոր տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս-

յա նը և Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ 
Փարս յա նը սո ցիալ-տնտե սա կան հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մա սին հու շա գիր են ստո րագ-
րել:

Հու շագ րի հա մա ձայն՝ ըն կե րութ յու նը սո-
ցիալ-տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րում 2021 թվա կա նի ըն թաց քում, 
ընդ հա նուր՝ 117,700,000 ՀՀ դրա մով, ֆի նան-
սա վո րե լու է Կա պան հա մայն քում ի րա կա-
նաց վող հետև յալ ծրագ րե րը՝

Կա պան հա մայն քի սահ մա նա մերձ բնա-
կա վայ րե րում բնա կե լի տնե րի ձեռք բե րում,

Գե ղա նուշ բնա կա վայր տա նող ճա նա-
պար հի վե րա նո րո գում, ինչ պես նաև մի շարք 
այլ ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հա մար ֆի-
նան սա վո րում։

Ծ րագ րե րն ընտր վել են՝ հաշ վի առ նե լով 
դրանց կա տար ման ա ռաջ նա հեր թութ յունն ու 
ընդգր կե լով ոչ միայն Կա պան քա ղա քը, այլ 

նաև գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը։
Կա պան հա մայն քի հա մար ի րա կա-

նաց վող յու րա քանչ  յուր նա խա ձեռ նութ յուն 
ըն կե րութ յու նը շա րու նա կում է պատ վով 
ի րա կա նաց նել և, հու շագ րով սահ ման ված 

ծրագ րե րից բա ցի, շա րու նա կե լու ենք այլ 
ծրագ րեր ևս  ի րա կա նաց նել՝ ի նպաստ մեր 
սի րե լի հա մայն քի զար գաց մա ն։

ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ
20.05.2021

2 ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  27 ՄԱՅԻՍԻ 2021Թ.  № 10 (552)



ձա գետ նե րի՝ Սև լիճ այ ցե լութ յան արդ-
յունք նե րով ՀՀ տա րածք ներ խու ժած 
ադր բե ջա նա կան դի վեր սանտ նե րի հիմ-
նա կան տե ղա կայ ման վայ րե րի տե ղո րո-
շու մը:

Նկա րում պատ կեր ված են ՀՀ Ս յու-
նի քի մար զի Ձա գե ձո րի գլուխ (3232մ, 
39°34’44.73»N 46°14’2.81»E) և հա-
րա կից 2924 մ ն շու մով (39°34’26.89»N 
46°15’26.48»E) բար ձունք նե րը, ո րոնք 
զավթ վել են Ադր բե ջա նի ԶՈւ կող մից: 
Բար ձունք նե րը տե ղա կայ ված են Սև 
լճից հա րավ-արև մուտք, հա րավ:

Ադր բե ջա նա կան զին վո րա կան ներն ար-
ևել  յան ուղ ղութ յամբ մոտ 3.5 կմ  ա ռա ջա նա-
լով՝ տա րած վել են դե պի Խոզ նա վար ու Վե-
րի շեն գյու ղե րի ճա նա պար հը։ Այդ տե ղից էլ մի 
քա նի խումբ շարժ վել է հա րավ-արև մուտք՝ 
Ձա գե ձո րի գլուխ, ո րի հա րա կից բար ձունք նե-
րը հայ կա կան զի նու ժի հսկո ղութ յան տակ են։

Տե ղո րոշ վել է Սև Լ ճից հա րավ-ար-
ևելք ըն կած հատ վա ծում՝ նույն պես 
ՀՀ տա րած քում, Ադր բե ջա նի ԶՈւ զավ-
թած ևս մեկ բլուր (39°35’50.81»N  
46°17’17.29»E), ո րը տե ղադր վել է ընդ-
հա նուր քար տե զի վրա:

«Ադր բե ջան ցի նե րը ներ կա յաց րել են ինչ-
որ քար տեզ, որ տեղ Սև լի ճը իբր «Ադր բե ջա նի 
տա րած քում» է։ Սա կայն բաց աղբ յուր նե րում 
հրա պա րակ ված նախ կին ԽՍՀՄ Գլ խա վոր 
շտա բի և  այլ քար տեզ նե րի ու սում նա սի րութ-
յու նը ցույց է տա լիս, որ այս հատ վա ծը Խորհր-
դա յին Ադր բե ջա նի կազ մում եր բեք չի ե ղել», –  
ա սաց փոր ձա գե տը։ « Մենք նաև գի տենք, որ 
1920-40-ա կան թվա կան նե րին սահ ման նե րը 
զգա լիո րեն փոխ վել են՝ ի վնաս Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի։ Օ րի նակ՝ Ալ լճե րի հատ վա ծում՝ 
Վար դե նի սում, Գո րի սում, Կա պա նում, և  այլն 
ու զ գա լի տա րածք ներ տրվել են Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նին։ Սկզբ նա կան շրջա նում դա ար-
վում էր քրդա կան գա վա ռի ա նաս նա պա հութ-
յու նը զար գաց նե լու պատ ճա ռա բա նութ յամբ, 
սա կայն հե տա գա յում Կար միր Քրդս տա նը 
լու ծա րե լուց հե տո, այդ շրջան ներն ան ցան 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին և  այն տեղ ադր բե-
ջան ցի ներ հաս տատ վե ցին», – հա վե լեց Տա-
րոն Հով հան նիս յա նը։

Վե րը նշված բլու րի տե ղո րո շու մը 
տե սան յու թի հի ման վրա կա տար վել 
է եր կու կող մից դի տար կե լու մի ջո ցով: 
Պատ կեր ված է բլու րի ար ևել  յան ստո րո-
տով անց նող ճա նա պար հը: Հետ ևա բար 
նկա րա հա նումն ի րա կա նաց վել է տվյալ 
վայ րից՝  39°35’49.31»N  46°17’27.77»E:

– Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
պաշ տո նա պես դի մել է ՀԱՊԿ-ին։ Ի՞նչ 
զար գա ցում ներ կա րող են լի նել։

– Երկ րորդ հոդ վա ծի հիմ քով դի մում են, 
ե թե ան դամ-պե տութ յունն ու նի անվ տան-
գութ յան սպառ նա լիք, չոր րոր դի դեպ քում՝ երբ 
կա ան մի ջա կան ռազ մա կան հար ձա կում, – 

ա սաց Հով հան նիս յա նը։
– Սա կայն պետք է նաև նշել, որ մի շարք 

պատ ճառ նե րով ՀԱՊԿ-ն բա վա րար արդ յու-
նա վե տութ յուն չու նի։ Նախ՝ կա ռույ ցի ան դամ 
երկր նե րից մի քա նի սը տնտե սա կան և ռազ-
մա կան ա վե լի սերտ հա րա բե րութ յուն ներ 
ու նեն Ադր բե ջա նի, քան՝ Հա յաս տա նի հետ։ 
Օ րի նակ՝ Բե լա ռու սը, Ղա զախս տա նը... Այս 
օ րե րին Ադր բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը խո սել 
է Ղա զախս տա նի նա խա գա հի հետ, իսկ մա-
յի սի 18-ին Ադր բե ջան է ժա մա նել Բե լա ռու սի 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րը, այն դեպ-
քում, երբ ի րենց կա ռույ ցի ան դամ-պե տութ-
յան հան դեպ Ադր բե ջանն ագ րե սիվ քայ լե րի է 
դի մել։

Տա րոն Հով հան նիս յա նի կար ծի քով՝ 
ՀԱՊԿ-ն պետք է ա ռա վել հստակ ար տա հայ-
տի իր դիր քո րո շու մը, հա կա ռակ դեպ քում՝ 
կա րող է հաս տատ վել առ կա տպա վո րութ-
յու նը, թե այն արդ յու նա վետ չէ։ Հա յաս տա նը, 
բա ցի ՀԱՊԿ-ից, դի մել է նաև Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յա նը։

Առկա է քար տե զը՝ հան ված 1928 
թ. ԽՍՀՄ Կենտ գործ կո մի հաս տատ-
մամբ հրա տա րակ ված ԽՍՀՄ ատ լա-
սից: Դրանում հստակ եր ևում է, որ թե՛ Ալ 
լճե րի հատ վա ծը, թե՛ Սև լճի տա րած քը, 
թե՛ հա րա վում և հ յու սիս-ար ևել քում այլ 
տա րածք ներ նե րառ ված են ե ղել ՀԽՍՀ 
տա րած քում: Атлас Союза Советских 
Социалистических Республик / [сост. и 
награв. в картоизд-ве НКВД РСФСР ; авт. 
предисл. А. Енукидзе]. - [М-бы разные]. 
- Москва : Изд. ЦИК СССР, 1928 (напеч. 
Упр. гос. знаков «ГОЗНАК»: ) ., стр. 93

– Վեր ջին օ րե րին սահ մա նա յին 
խախ տում նե րի շուրջ տե ղի ու նե ցող 
զար գա ցում նե րին ար ձա գան քել են նաև 
մի շարք արևմտ յան երկր ներ։ Ի՞նչ կա-
րե լի է սպա սել նրանց ար ձա գանք նե րից։

– Ար ցա խի դեմ 2020թ. աշ նա նն Ադր բե-
ջա նի սան ձա զեր ծած պա տե րազ մից հե տո 
Միաց յալ Նա հանգ ներն ու Ֆ րան սիան դուրս 
են մնա ցել ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի բա նակ ցա-
յին գոր ծըն թա ցից։ Ն րանց Ադր բե ջանն է մեր-
ժում, իսկ Հա յաս տա նը պնդում է, որ ԵԱՀԿ ՄԽ 
ձևա չա փը պետք է վե րա կանգ նել, ին չին կողմ 
է նաև Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը։ Ֆ րան-
սիան քննա դա տում է Ադր բե ջա նին՝ դրութ-
յունն ա պա կա յու նաց նե լու հա մար։ ԱՄՆ-ն 
նույն պես քննա դա տում է, սա կայն նրա կո-
չերն ուղղ ված են եր կու կող մե րին, թեև Ադր-
բե ջանն է խախ տել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան պե տա կան սահ մա նը։

Մեր զրու ցա կի ցը նաև նշեց, որ այս հատ-
ված նե րում վի ճե լի տա րածք ներ չկան, քա նի 
որ դրանք եր բեք նե րառ ված չեն ե ղել Ադր բե-
ջա նի կազ մում, ուս տի սխալ է «վի ճե լի տա-
րածք» ձևա կեր պու մը։ « Վի ճե լի տա րածք» 
հաս կա ցութ յու նը կի րա ռե լի է Ալ լճե րի դեպ-
քում, ո րի նկատ մամբ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը կա րող է իր ի րա վունք նե րը 

ներ կա յաց նել։ Այդ լճե րը 1920-30-ա կան թվա-
կան նե րին օ րեն քի խախ տու մով փո խանց վել 
են Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին։ Վի ճե լի տա-
րածք կա րող են հա մար վել Կա պա նից ար ևելք 
ըն կած ո րոշ շրջան ներ, ինչ պես նաև Շուռ-
նու խից ար ևելք՝ դե պի Քա շա թա ղի (նախ կին 
Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի Կու բաթ լո ւի) շրջան 
ըն կած ո րոշ հատ ված նե րը, ո րոնք Ադր բե ջա-
նին են տրվել Խորհր դա յին կենտ րո նա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի ո րո շու մով՝ ա ռանց հաշ վի 

առ նե լու Խորհր դա յին Հա յաս տա նի բազ մա-
թիվ բո ղոք ներն ու ա ռար կութ յուն նե րը», – 
պար զա բա նեց Տա րոն Հով հան նիս յա նը։

Ադր բե ջա նա կան զոր քե րի խմբեր Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք են մտել 
նաև Գե ղար քու նի քի մի քա նի հատ ված նե-
րում, ո րոնք նույն պես եր բեք Ադր բե ջա նի 
կազ մում չեն ե ղե լ։

ՊԱՏՐԱՍՏԵԼ Է «ՕՐԲԵԼԻ» 
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ

Սև լիճը վիճելի 
տարածք չէ

Զանգեզուրի ՊՄԿ-ն 
կգլխավորի ազգությամբ 
հնդիկ, Գերմանիայի 
քաղաքացի Պարագ 
Յոհաննես Բհատը
« Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր 
տնօ րե նը, ըստ Քա ջա րա նից ստաց վող 
տե ղե կութ յուն նե րի, պաշ տո նանկ է ար-
վել: Միեւ նույն ժա մա նակ՝ քննարկ վում է 
նրա՝ այդ ըն կե րութ յու նում ինչ-ինչ ճա նա-
պար հով ձեռք բե րած բաժ նե մասն ա ռու-
վա ճառ քի ձե ւով այլ սուբ յեկ տի հանձ նե-
լու հար ցը:

Գ լ խա վոր տնօ րե նի պաշ տո նան կութ-
յան պատ ճառ նե րի մա սին ա մե-
նա տար բեր խո սակ ցութ յուն ներ են 

շրջա նառ վում:
Ըստ նույն աղբ յու րի՝ « Զան գե զու րի 

ՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յու նը կգլխա վո րի ոմն 
Պարագ Յո հաննես Բհատը՝ ազ գութ յամբ 
հնդիկ, Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե-
տութ յան քա ղա քա ցի:

Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ նոր 
գլխա վոր տնօ րե նը Քա ջա րա նի հան քա գործ-
նե րին կներ կա յաց վի մա յի սի 25-ին:

Ս յու նի քում եւ հատ կա պես Քա ջա րա նում, 
սա կայն, հա մոզ մունք են հայտ նում, թե կադ-
րա յին այդ փո փո խութ յու նը բա ցա ռա պես 
ե րե ւու թա կան կամ կոս մե տիկ բնույթ է կրում: 
Եվ այդ ա մե նը պայ մա նա վոր ված է՝ նախ՝ ըն-
կե րութ յան բաժ նե մա սե րի շուրջ տե ղի ու նե-
ցող դա տա կան «ռազ բոր կա նե րը» հան րութ-
յու նից թաքց նե լու մտադ րութ յամբ, ինչ պես եւ 
նա խընտ րա կան լար վա ծութ յու նը Ս յու նի քում 
հնա րա վո րինս մեղ մե լու նկա տա ռու մով: Ընդ 
ո րում՝ Քա ջա րա նի պատ ճա ռով Ս յու նի քում 
ստեղծ ված նա խընտ րա կան լար ված վի-
ճակն ան բա րեն պաստ է ոչ  միայն Ռո բերտ 
Քո չար յա նի եւ Սերժ Սարգս յա նի գլխա վո րած 
դա շինք նե րի, այ լեւ վար չա պե տի պաշ տո նը 
ժա մա նա կա վո րա պես զբա ղեց նող Նի կոլ Փա-
շին յա նի հա մար, ով, դա տե լով վեր ջին ե րեք 

տար վա ի րո ղութ յուն նե րից, Քա ջա րա նում 
քա ջա լե րել է այն գոր ծըն թաց նե րը, որ սկիզբ 
են ա ռել 2014-ին:

Ի րա կա նութ յու նը, մինչ դեռ, շատ պարզ 
է, սյու նե ցի նե րի մեծ մա սի դիր քո րո շու մը՝ 
հստակ:

Քա նի դեռ չեն բա ցա հայտ վել ԶՊՄԿ-ի 
ի րա կան սե փա կա նա տե րե րը եւ հատ կա պես 
օ դում կախ ված 75 տո կոս բաժ նե մա սի տե րը, 
քա նի դեռ չեն զրո յաց վել Վա հե Ա. Հա կոբ յա նի 
առն չակ ցութ յու նը կոմ բի նա տին եւ ի րա վա-
կան ու բա րո յա կան գնա հա տա կան չի տրվել 
նրա սյու նիք յան գոր ծու նեութ յա նը (սկսած 
2014-ից), քա նի դեռ ջրի ե րես դուրս չի բեր-
վել Ս յու նի քի հայտ նի չորս հա մայն քա պե տի 
ֆի նան սա կան գոր ծակ ցութ յու նը կոմ բի նա տի 
հետ, քա նի դեռ հան րութ յա նը չի աս վել, թե 
ով քեր եւ ինչ մե թոդ նե րով են 2014-ից Ս յու նի-
քում ու հատ կա պես Քա ջա րա նում կա տա րել 

սե փա կա նութ յան վե րա բաշ խում, քա նի դեռ 
Քա ջա րա նի կոմ բի նա տի հետ շփվող նե րի 
շրջա նա կը չի փո փոխ վել, քա նի դեռ 2014-ին 
Քա ջա րա նում ներդր ված հայտ նի պա ռավ յա-
բուն իր կեղ տոտ մատ նե րի վրա խա ղաց նում 
է ամ բողջ Քա ջա րանն ու մեր ձա կա բնա կա-
վայ րե րը, քա նի դեռ գոր ծող իշ խա նութ յու նը 
ճշմա րիտ տե ղե կութ յուն ներ չի հա ղոր դում 
կոմ բի նա տին առնչ վող ստու գում նե րի ու հա-
րուց ված քրեա կան գոր ծե րի ըն թաց քի վե-
րա բեր յալ, չի կա րե լի ըն կե րութ յան գլխա վոր 
տնօ րե նի փո փո խութ յու նը հա մա րել շատ թե 
քիչ լուրջ ի րա դար ձութ յուն, չի կա րե լի Քա ջա-
րա նի հան քարդ յու նա բե րա կան ամ բողջ հա-
մա լի րը չհա մա րել պե տութ յուն՝ պե տութ յան 
ներ սում, չի կա րե լի այդ տա րած քը չհա մա րել 
օ կու պաց ված եւ հա կա հայ կա կան ի րո ղութ-
յուն:

21.05.2021

Ըստ աղբյուրներում հրապարակված տեսանյութերի, ինչպես նաև մեր փորձագետների՝ Սև 
լիճ այցելության արդյունքներով ՀՀ տարածք ներխուժած ադրբեջանական դիվերսանտների 
հիմնական տեղակայման վայրերի տեղորոշումը:

Սկիզբը՝ էջ 1
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«Սյունյաց երկիրը»՝ Սեւ լճում 
կամ Իշխանա լճում, որը մեզ 
համար նաեւ Սրբոց սարի 
ծովակ է կոչվում

2021 թ. մա յի սի 15-ին «Ս յուն յաց երկ րի» 
ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը ճա նա պարհ 
բռնեց դե պի Սեւ լիճ…

Վ եր ջին օ րե րին լճի շուրջ տե ղի ու նե-
ցող դրա մա տիկ ի րա դար ձութ յուն-
նե րը, լճի ուղ ղութ յամբ Ադր բե ջա նի 

փաս տա ցի ագ րե սիան խո րը մտա հո գութ յուն 
են ա ռա ջաց րել Գո րի սում եւ տա րա ծաշր ջա նի 
գյու ղե րում, մա նա վանդ որ ան ցած ե րեք-չորս 
օր վա ըն թաց քում բազ մա թիվ ա ռանց քա յին 
հար ցեր այդ պես էլ ի րենց ող ջա միտ պա տաս-
խա նը չեն ստա ցել:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի շուրջ ա նո րո-
շութ յունն ա վե լի է խո րա նում եւ նույ նիսկ 
սպառ նա լից բնույթ ստա նում, երբ լսում ենք 
մայ րա քա ղա քի տար բեր հար թակ նե րից 
հնչող ի րա րա մերժ տե ղե կութ յուն նե րը:

Ուս տի եւ ո րո շե ցինք ան ձամբ բարձ րա-
նալ լճի տա րածք՝ նկա տի ու նե նա լով նաեւ 
մեր քա ջա տեղ  յա կութ յունն այդ վայ րե րին:

Ճա նա պարհ ըն կանք Ակ ներ գյու ղով (եւ ոչ 
թե Վե րի շե նով կամ Խոզ նա վա րով):

Գ յու ղից վե րեւ՝ Խա չին օ սում կամ Սուրբ 
Հա կոբ սրբա վայ րում, որ գտնվում է Ակ նի ձո-
րի եւ Մթ նա ձո րի միաց քում, հան դի պե ցինք 
ՀՀ փոխ վար չա պետ Տիգ րան Ա վին յա նին, 
Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նին, 
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր ներ Ար մեն 
Խա չատր յա նին եւ Նա րեկ Ղահ րա ման յա նին, 
ով քեր նույն պես բարձ րա նում էին Սեւ լիճ:

Եվ  մենք միա սին  նախ հաղ թա հա րե ցինք 
Ձա գե ձո րի լե ռը ու շարժ վե ցինք ա ռաջ: Ակ ներ 
գյու ղից 20 կմ  անց նե լուց հե տո Սեւ լճի ա փին 
էինք…

Ճա նա պար հին՝ ժա մա նակ առ ժա մա նակ, 
կանգ էինք առ նում Սեւ լճի մա տույց նե րում եւ 
Մեծ Իշ խա նա սա րի ա րե ւել  յան ստո րո տում 
գտնվող զին վո րա կան կա յան նե րում. փոխ-
վար չա պետ Տիգ րան Ա վին յա նը, մարզ պետ 
Մե լիք սեթ Պո ղոս յանն ու պատ գա մա վոր նե րը 
հե տաքրքր վում էին օ պե րա տիվ  ի րա վի ճա-
կով ու առ կա խնդիր նե րով:

Չէր կա րե լի չնկա տել հա յոց զին վո րա կան-
նե րի վճռա կա նութ յու նը՝ տեր կանգ նե լու հա-
յոց սրբա զան հո ղին…

Մենք լճի ա րեւմտ յան ա փից (լճի աջ մա-
սով) հա սանք մին չեւ ա րե ւել  յան կամ գու ցե 
հա րավ-ա րե ւել  յան ա փին գտնվող տնակ ներ 
(այն տեղ հան դի պե ցինք նաեւ Գո րիս հա-
մայն քի Ակ ներ գյու ղի վար չա կան ղե կա վար 
Ս պար տակ Մի նաս յա նին եւ Վե րի շեն գյու ղի 
վար չա կան ղե կա վար Ա րա րատ Օրդ յա նին, 
ով քեր էլ փոխ վար չա պե տին ու մարզ պե տին 
ներ կա յաց րին լճի շրջա կայ քում տի րող վի ճա-
կի մա սին):

Կա րող էինք այդ տե ղից Գո րիս վե րա դառ-
նալ Վե րի շեն իջ նող ճա նա պար հով (զին վո րա-
կան ներն այդ ու ղին եւս անվ տանգ էին հա-
մա րում), բայց գե րա դա սե ցինք հետ դառ նալ 
նույն ճա նա պար հով:

Ես չգի տեմ, թե մեկ-եր կու օր ա ռաջ ինչ 
վի ճակ էր տի րում լճի մեր ձա կայ քում, չգի տեմ 
նաեւ, թե ինչ դրութ յուն  է հի մա տի րում  Խոզ-
նա վա րից դե պի լիճ բարձ րա ցող ճա նա պար-
հի շուրջ, բայց լճի շրջա նում (հատ կա պես 
ա րեւմտ յան, հա րա վա յին եւ հա րավ- ա րե ւել-
յան հատ ված նե րում)  հա յոց զին վո րա կան նե-
րի տի րա կան ներ կա յութ յունն էր…

Մեծ Իշ խա նա սա րի գա գա թը, ինչ պես 
ե րե ւում էր, ձյու նա ծածկ էր: 2020 թ. հու լի սի 
5-ին մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը հենց 
այդ եր թու ղով էր բարձ րա ցել Մեծ Իշ խա նա-
սա րի գա գաթ՝ Սուրբ Հով հան նես սրբա վայր: 
Տե սա կա նո րեն կա րե լի էր հի մա էլ բարձ րա-
նալ այդ լեռ նա գա գաթ՝ նույն եր թու ղով, ո րը 
նույն պես անվ տանգ էր՝ զին վո րա կան նե րի 
հա վաստ մամբ: Իսկ թե ինչ վի ճակ է տի րում 
Մեծ Իշ խա նա սա րի հյու սի սա յին եւ հյու սիս-
ա րե ւել  յան մա տույց նե րում՝ տե ղե կութ յուն 
չստա ցանք…

Եվ, այ դու հան դերձ, զար մա ցանք, թե մեր 
զին վո րա կան նե րի նման տե ղա բաշխ վա ծութ-
յան պայ ման նե րում ինչ պես են թուրք-ա զե րի-
նե րը կա րո ղա ցել բարձ րա նալ ու դիր քա վոր-
վել Քա չալ դաղ կոչ վող լե ռան գա գա թին, որ 
լճի հա րա վա յին կող մը ե րի զող լեռ նա գա գաթն 
է (այդ լե ռը մեր մա տե նա գի տութ յան մեջ կոչ-
վում է Գ լուխ Ձա գե ձո րո):

Հար ցը, ըստ ե րե ւույ թին, մեկ պա տաս-
խան ու նի. երբ ա զե րի նե րը խու ժել են մեր 
տա րածք՝ այն տեղ հա յոց դիր քա պահ ներ չեն 
ե ղել հա վա նա բար:

Զար մա նա լի է նաեւ, թե ինչ պես են հի մա 
(եւ որ ճա նա պար հով) հեր թա փոխ կա տա-
րում ա զե րի նե րի կող մից զբա ղեց ված այդ  
դիր քե րում:

Ի հար կե, չէր կա րե լի չմտա հոգ վել եւ վրե-
ժով չլցվել՝  տես նե լով Ս յուն յաց աշ խար հի 
մար գա րիտ Սեւ լճի մեր ձա կայ քի հե ռա վոր 
բար ձունք նե րում կանգ նած թուրք-ա զե րի նե-
րին:

Ան կեղ ծո րեն՝ այն քան էլ հաս կա նա լի չէր 
հա յոց զո րա կան ու ժի՝ չա փից ա վե լի  զսպվա-
ծութ յու նը եւ «խո հե մութ յու նը», թե այս օ րե րի 
ըն թաց քում ո րե ւէ կրա կոց չի հնչել մեր կող-
մից:

Բայց եւ գո տեպնդ վե ցինք՝ տես նե լով մեր 
տղա նե րի տրա մադ րութ յունն ու հաս տա տա-
կա մութ յու նը, նաեւ ադր բե ջան ցի նե րի դիր քե-
րի խո ցե լիութ յու նը:

Թե ին չու մե րոնք ու ժով չեն քշում Ս յու նիք 

ներ խու ժած ո սո խին՝ չենք կա րող ա սել, սա-
կայն (չլի նե լով ռազ մա կան ո լոր տի փոր ձա-
գետ) հա մոզ մունք ձե ւա վոր վեց մե զա նում՝ 
ռազ մա կան փոքր օ պե րա ցիա յի դեպ քում ան-
գամ թուրք ասկ յար նե րը չեն կա րող չնա հան-
ջել…

Ա հա այս պի սի մտա ծում նե րով էլ վե րա-
դար ձանք Սեւ լճից՝ ա ռայժմ ձեռն պահ մնա լով 
այցն ա վե լի հան գա մա նա լից  ներ կա յաց նե-
լուց, նկա տի ու նե նա լով, որ ո րոշ տե ղե կութ-
յուն ներ  կա րող են եւ պե տա կան գաղտ նիք 
հա մար վել:

Վի ճա կը, միան շա նակ, հան դուր ժել չի կա-
րե լի, լճի մեր ձա կայ քի բար ձունք նե րից ժամ 
ա ռաջ պետք է քշել ագ րե սո րին, մա նա վանդ 

որ Ներ քին Խն ձո րես կի մա տույց նե րում ըն թա-
ցող բա նակ ցութ յուն նե րի ձգձգու մը մի տե սակ 
խա ղի տպա վո րութ յուն է թող նում:

Երկ րա մա սից ա զե րի նե րին դուրս քշե լու 
գոր ծը, որ քա նով հաս կա ցանք, կա րող է ար-
ժա նա պատ վո րեն իր վրա վերց նել ու հաղ-
թա կան հանգր վան հասց նել հա յոց ազ գա յին 
բա նա կը:

Հ.Գ. Վե րա դար ձին՝ Մթ նա ձո րի ստո րո-
տում, հան դի պե ցինք Ակ ներ գյու ղի ա նաս-
նա պահ նե րին, ով քեր պատ րաստ վում էին 
ա ռա ջի կա օ րե րին գյու ղի ա նա սուն նե րը Մթ-
նա ձո րից տե ղա փո խել գյու ղի ա մա ռա յին 
ա րո տա վայ րեր, որ Սեւ լճի մեր ձա կայ քում են:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԶՈՒ կոր պու սի շտա բի պետ Սամ վել 
Մի նաս յա նը մա յի սի 20-ին Գո րիս ժա մա-
նած եվ րո պա կան երկր նե րի 11 դես պան-
նե րի և Եվ րա միութ յան 3 ներ կա յա ցուց չի 
ներ կա յաց րեց ի րադ րութ յու նը հայ-ադր-
բե ջա նա կան սահ մա նին՝ Սև լճի տա րած-
քում։

Ս ամ վել Մի նաս յա նը նախ նշեց, որ հայ-
ադր բե ջա նա կան սահ մա նն անց նում 
է դեռևս Հա յաս տա նի Սո վե տա կան 

Սո ցիա լիս տա կան  Հան րա պե տութ յան անդ-

մի նիստ րա տիվ սահ մա նագ ծով, 1969 թվա-
կա նին կա տար վել է սահ ման նե րի ճշգրտում, 
ո րոնք վա վե րաց վել են փաս տաթղ թե-
րով, ստո րագ րութ յուն նե րով, կնիք նե րով։

« Մա յի սի 12-ին ա ռա վոտ յան ժա մը 7-ի 
դրութ յամբ նկատ վել է ադր բե ջա նա կան զին-
ված ու ժե րի զին վո րա կան նե րի տե ղա շար ժը 
Սև լճի տե ղա մաս։ Եվ ի րադ րութ յան գնա-
հատ ման արդ յուն քում պարզ վել է, որ Սև լճի 
թի կուն քա յին մա սում առ կա են փոքր ստո-
րա բա ժա նում ներ, ո րոնք, ըստ եր ևույ թին, 

Եվրոպայի երկրների 
դեսպաններն այցելել են 
հայ-ադրբեջանական 
սահման
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Միջազգային 
արձագանքներ՝ Սյունիքի 
հատվածում ՀՀ սահմանի 
նկատմամբ Ադրբեջանի 
ոտնձգություններին
ԱՄՆ Պետ դե պը սադ րիչ է ան վա նել 
Հա յաս տա նի հետ սահ մա նին Ադր-
բե ջա նի գոր ծո ղութ յուն նե րը՝ պա-
հան ջե լով դուրս բե րել իր զոր քե րը

ԱՄՆ-ի իշ խա նութ յուն նե րը Հա յաս տա նի 
հետ սահ մա նին Ադր բե ջա նի գոր ծո ղութ յուն-
նե րը սադ րիչ են հա մա րում։ Հեր թա կան ճե-
պազ րույ ցի ժա մա նակ հայ տա րա րել է Պետ-
դե պար տա մեն տի մա մու լի ծա ռա յութ յան 
ղե կա վա րի տե ղա կալ Ջա լի նա Պոր տե րը, փո-
խան ցում է ՏԱՍՍ-ը։

Ն րա խոս քով՝ ԱՄՆ-ն  ու շա դիր հետ ևում է 
Ս յու նի քի մար զում ստեղծ ված ի րա վի ճա կին։

« Մենք ու շա դիր հետ ևում ենք ի րա վի ճա-
կին։ Ու ժե րի տե ղա շարժն ան պա տաս խա նա-
տու է, ինչ պես նաև չար դա րաց ված և սադ րիչ: 
Մենք հույս ու նենք՝ Ադր բե ջանն ան մի ջա պես 
դուրս կբե րի իր բո լոր ու ժե րը և կ դա դա րեց նի 
հե տա գա սադ րանք նե րը», – ա սել է նա:

14.05.2021

ԱՄՆ նախագահի խորհրդականը 
Ալիևի հետ զրույցում սահմանին 
ռազմական տեղաշարժերը 
անպատասխանատու և սադրիչ 
քայլ է անվանել

ԱՄՆ նա խա գա հի ազ գա յին անվ տան-
գութ յան հար ցե րով խորհր դա կան Ջեյք Սա-
լի վա նն ա ռան ձին հե ռա խո սազ րույց ներ է 
ու նե ցել Հա յաս տա նի վար չա պետ Նի կոլ Փա-
շին յա նի և Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 
Ա լի ևի հետ: Այս մա սին հայտ նում է Ս պի տակ 
տու նը:

Հե ռա խո սազ րույց նե րի ըն թաց քում Սա լի-
վա նը վե րա հաս տա տել է ԱՄՆ հանձ նա ռութ-
յու նը՝ Հա րա վա յին Կով կա սում հաս տա տե լու 
խա ղա ղութ յուն, անվ տան գութ յուն ու բա րօ-
րութ յուն: 

« Նա մտա հո գութ յուն է հայտ նել Հա յաս տա-
նի և Ադր բե ջա նի միջև վեր ջին լար վա ծութ-
յան դեպ քի ա ռթիվ և շեշ տել, որ ռազ մա կան 
տե ղա շար ժե րը չդե մար կաց ված սահ ման նե րի 
մոտ ան պա տաս խա նա տու և սադ րիչ քայ լեր 
են: Նա ող ջու նել է եր կու կող մե րի միջև շա րու-
նակ վող շփում նե րը և  եր կու ա ռաջ նորդ նե րի 
հանձ նա ռութ յու նը՝ խնդի րը կար գա վո րե լու 
խա ղաղ ճա նա պար հով», – աս վում է Ս պի տակ 
տան հայ տա րա րութ յան մեջ:

ԱՄՆ նա խա գա հի խորհր դա կա նն անհ-
րա ժեշտ է հա մա րել եր կու երկր նե րի կող մից 
մի ջազ գա յին սահ ման նե րի դե մար կա ցիա յի 
վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան քննար կում ի րա-
կա նաց նե լը: Նա ևս մեկ ան գամ վե րա հաս-
տա տել է ԱՄՆ հանձ նա ռութ յու նը՝ հաս նե լու 
տա րա ծաշր ջա նա յին հաշ տեց ման ինչ պես 
երկ կողմ հա րա բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով, այն-
պես էլ որ պես ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա-
խա գահ եր կիր: 18.05.2021

Իրանն անընդունելի է համարում 
Հայաստանի սահմանային որևէ 
փոփոխություն

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը 
չի ըն դու նում տա րա ծաշր ջա նի որ ևէ փո փո-
խութ յուն, տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի տա-
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը պետք է 
պահ պան վի: Այս մա սին հայ տա րա րել է Ի րա-
նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
Ժո ղո վի ազ գա յին անվ տան գութ յան և  ար-
տա քին քա ղա քա կա նութ յան հանձ նա ժո ղո-
վի նա խա գահ Մոջ թա բա Զոլ նու րին՝ անդ րա-
դառ նա լով հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կին և Ադր բե ջա նի զին-
ված ու ժե րի կող մից ՀՀ տա րածք ներ խուժ-
ման դեպ քին։

«Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
դիր քո րո շու մը շատ պարզ, հստակ և  ո րո շիչ է. 
մենք չենք ըն դու նում տա րա ծաշր ջա նի որ ևէ 
փո փո խութ յուն, տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը պետք 
է պահ պան վի, մենք չենք ըն դու նում որ ևէ 
վեր տա րա ծաշր ջա նա յին ուժ մեր սահ ման-

նե րի մոտ: Ե թե Հա յաս տա նի տա րած քի մի 
մա սը ցան կա նան վերց նել, և մեր սահ ման-
նե րը փո փո խութ յան են թարկ վեն, այ սինքն՝ 
ու նե նանք նոր հար ևան, դա մեզ հա մար ըն-
դու նե լի չէ: Անց յա լի սահ ման նե րը պետք է ամ-
բող ջութ յամբ լի նեն պաշտ պան ված, և պետք 
է պահ պան վի Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-
տութ յան ընդ հա նուր սահ մա նը Հա յաս տա նի 
հետ», – հայ տա րա րել է Մոջ թա բա Զոլ նու րին: 

Ի րա նի ԱԺ ազ գա յին անվ տան գութ յան և  
ար տա քին  քա ղա քա կա նութ յան հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գա հը նշել է, որ եր կու երկր ներն 
ի րա վա սու են պահ պա նել ի րենց տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յու նը: Ըստ նրա՝ Ի րա նը սա-
տա րում է Ադր բե ջա նի դիր քո րո շու մը՝ իր տա-
րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան ման 
հար ցում, և նաև պաշտ պա նում է Հա յաս տա նի 
դիր քո րո շու մը՝ իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յու նը, հո ղը և Ի րա նի հետ հար ևա նութ յան 
սահ մա նը պահ պա նե լու հար ցում:

« Մենք եր կու երկր նե րի հետ հար ևան ներ 
ենք և, ել նե լով նախ կի նում ու նե ցած ի րա վի-
ճա կից, ա ռանց տա րա ծաշր ջա նում որ ևէ փո-
փո խութ յուն ըն դու նե լու, մենք ա ջակ ցում ենք 
եր կու երկր նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յա նը», – հա վե լել է Զոլ նու րի ն։

17.05.2021

Հեռախոսազրույց՝ Էմանուել 
Մակրոնի հետ

Հա յաս տա նի և Ֆ րան սիա յի ա ռաջ նորդ նե-
րը քննար կել են Ս յու նի քի մար զում ադր բե ջա-
նա կան զին ված ու ժե րի կող մից Հա յաս տա նի 
ինք նիշ խան տա րածք ներ խու ժե լու հետ ևան-
քով ստեղծ ված ի րա վի ճակն ու այն հան գու-
ցա լու ծե լու քայ լե րը:

Ֆ րան սիա յի նա խա գահն իր զո րակ ցութ-
յուն է հայտ նել Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն-
նե րին ու հայ ժո ղովր դին՝ խնդի րը խա ղաղ 
կար գա վո րե լու գոր ծում: Է մա նո ւել Մակ րո նը 
վե րա հաս տա տել է Ֆ րան սիա յի հա վա տար-
մութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան նկատ-
մամբ և  ընդգ ծել է Հա յաս տա նի սու վե րեն տա-
րած քից ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի ան-
հա պաղ դուրս բեր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը:

Է մա նո ւել Մակ րոնն ընդգ ծել է, որ Ֆ րան-
սիան պատ րաստ է հե տա գա յում ևս  իր 
նպաս տը բե րել Հա յաս տա նի առջև ծա ռա ցած 
մար տահ րա վեր նե րի լուծ մա նը, մեր երկ րի 
զար գաց մանն ու ա ռա ջըն թա ցին:

13.05.2021

Հնդկաստանը կոչ է արել 
Ադրբեջանին հետ քաշել զորքերը 
Հայաստանի սահմաններից ու 
զերծ մնալ սադրանքներից

Հնդ կաս տա նը մտա հո գութ յամբ է հետ-
ևում Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի սահ մա նին 
տի րող ի րադ րութ յա նը: Այս մա սին հայ տա-
րա րել է Հնդ կաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րութ յան խոս նա կը՝ ի պա տաս խան 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նի վե րա բեր յալ 
լրատ վա մի ջոց նե րի հար ցում նե րի:

« Ռազ մա կան տե ղա շար ժե րի մի ջո ցով 
սահ մա նա յին խախ տում նե րը կա րող են 
ա պա կա յու նաց նել ի րա վի ճակն ու հան գեց նել 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման: 
Հոր դո րում ենք խախ տած կող մին ան հա պաղ 
հետ քա շել զին ված ու ժերն ու կա սեց նել ցան-
կա ցած հե տա գա սադ րանք», – հա մա ձայն 
նա խա րա րութ յան պաշ տո նա կան կայ քի՝  
հայ տա րա րել է խոս նա կը:

Նա ընդգ ծել է, որ Հնդ կաս տա նը մշտա-
պես կողմ է ար տա հայտ վել երկ կողմ վե ճե-
րի խա ղաղ կար գա վոր մա նը՝ քա ղա քա կան 
ու դի վա նա գի տա կան ճա նա պարհ նե րով: 
« Հա րա վա յին Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նում 
խա ղա ղութ յունն ու կա յու նութ յու նը կար ևոր 
են տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յան հե-
ռան կա րում», – նշել է խոս նա կը: 

19.05.2021

Ինժեներական աշխատանքներ 
կատարելիս ադրբեջանական ուժերի 
կողմից շրջափակվել և գերեվարվել է ՀՀ 
ԶՈՒ վեց զինծառայող

Մ ա յի սի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան, Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Գե ղար-
քու նի քի մար զի սահ մա նա յին հատ-

վա ծում, ՀՀ ԶՈՒ N զո րա մա սի պահ պա նութ յան 
տա րած քում ին ժե նե րա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լիս, ադր բե ջա նա կան զին ված ու-
ժե րի զին ծա ռա յող նե րի կող մից շրջա փակ վել 
և գե րե վար վել է ՀՀ ԶՈՒ վեց զին ծա ռա յող։
 Ձեռ նարկ վում են անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում-
ներ՝ գե րե վար ված զին ծա ռա յող նե րին վե րա-
դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ։

* * *
Ի հա վե լումն նա խորդ հա ղոր դագ-

րութ յան՝ հայտ նում ենք, որ ՀՀ տա րած-
քում` ա ռանց սահ մա նը հա տե լու ին ժե-
նե րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րած ու 
գե րե վար ված ան ձինք են պայ մա նագ րա յին 
զին ծա ռա յող ներ Ա. Ն. Աբ գար յա նը, Ի. Ա. 
Սարգս յա նը, Վ. Վ. Սարգս յա նը, Բ. Ս. Օ հան-
յա նը, Ա. Գ. Բու դո յա նը, Վ. Օ. Ռա ֆա յել  յա նը։
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան տա րա ծած հայ-
տա րա րութ յու նը, ըստ ո րի՝ ադր բե ջա նա կան 
ԶՈՒ կող մից գե րե վար ված հայ զին ծա ռա յող-
նե րը գտնվել են Ադր բե ջա նի տա րած քում, չի 
հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը:

Կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինք ներ
  « Հա յաս տան» դա շինք
   «Ա զատ հայ րե նիք» դա շինք
  « Պա տիվ ու նեմ» դա շինք
  « Շի րին յան- Բա բա ջան յան ժո ղովր դա-
վար նե րի դա շինք» դա շինք

Կու սակ ցութ յուն ներ
  « Քա ղա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յուն

  «Ար դար Հա յաս տան» կու սակ ցութ յուն
  « Հան րա պե տութ յուն»  կու սակ ցութ յուն
  « Հա մա հայ կա կան ազ գա յին պե տա կա-
նութ յուն»  (ՀԱՊ) կու սակ ցութ յուն

  « Բար գա վաճ Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յուն

  « Հա յոց Հայ րե նիք» կու սակ ցութ յուն
  «Ազ գա յին օ րա կարգ» կու սակ ցութ յուն
  «Ք րիս տո նեա- ժո ղովր դա վա րա կան» կու-
սակ ցութ յուն

  « Հա յաս տա նի Եվ րո պա կան» կու սակ-
ցութ յուն

  « Քա ղա քա ցու ո րո շում սո ցիալ-դե մոկ րա-
տա կան» կու սակ ցութ յուն

  « Մեր տու նը Հա յաս տանն է» կու սակ ցութ-
յուն

  «Ազ գա յին-ժո ղովր դա վա րա կան բևեռ» 
կու սակ ցութ յուն

  « Միաս նա կան հայ րե նիք» կու սակ ցութ-
յուն

  «5165 ազ գա յին պահ պա նո ղա կան շար-
ժում» կու սակ ցութ յուն

  « Լու սա վոր Հա յաս տան» կու սակ ցութ յուն
  « Վե րելք» կու սակ ցութ յուն
  «Ա զա տութ յուն» կու սակ ցութ յուն

  «Ա զա տա կան» կու սակ ցութ յուն
  « Հայ ազ գա յին կոնգ րես» Կու սակ ցութ յուն
  «Ինք նիշ խան Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յուն

  « Զար թոնք» ազ գա յին քրիս տո նեա կան 
կու սակ ցութ յուն

  Հա յաս տա նի դե մոկ րա տա կան կու սակ-
ցութ յուն

  « Հա յոց Ար ծիվ ներ. Միաս նա կան Հա յաս-
տան» կու սակ ցութ յուն

ՀՀ ընտ րա կան օ րենսգր քի և Կենտ րո-
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից 
սահ ման ված ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա ձայն՝ 
ԱԺ ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ-
ցող կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցութ յուն-
նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
գրան ցու մը կի րա կա նաց վի մինչև ս.թ. մա յի սի 
31-ը՝ 18:00-ն:

Գրանցման համար փաստաթղթեր 
է ներկայացրել 23 կուսակցություն և 
կուսակցությունների 4 դաշինք

2021 թվա կա նի հու նի սի 20-ի ԱԺ ար-
տա հերթ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե լու 
նպա տա կով 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 անհ րա ժեշտ 
փաս տաթղ թե րը Կենտ րո նա կան ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղով կա րող էին ներ կա յաց վել 

մինչև ս.թ մա յի սի 26-ը՝ ժա մը 18.00-ն։
Սահ ման ված ժամ կե տում Կենտ րո նա-

կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով գրանց ման 
հա մար փաս տաթղ թեր է ներ կա յաց րել 23 
կու սակ ցութ յուն և կու սակ ցութ յուն նե րի 4 դա-
շինք։
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Շավարշ Մուրադյան. 
երբ նահատակվում են 
լավագույնները

Ծ նվել է 1996-ի նո յեմ բե րի 19-ին Ար-
ցախ յան 1-ին պա տե րազ մի մաս-
նա կից Մար տուն Մու րադ յա նի 

ըն տա նի քում: Ման կուց հո րից լսել է նրա 
մար տա կան ըն կեր նե րի սխրանք նե րի մա-
սին, դաս տիա րակ վել կա պան յան ա զա տա-
մար տի նվիր յալ նե րի ո գով: Կա պա նի թիվ 3 
միջ նա կարգ դպրո ցում սո վո րե լիս (2013 թ.) 
հաղ թել է «Ֆ լեքս» մի ջազ գա յին մրցույ թում 
եւ մեկ տա րով մեկ նել ԱՄՆ Օ րե գոն նա հանգ՝ 
ու սու մը շա րու նա կե լու: Վե րա դառ նա լով Կա-
պան՝ ու սու մը շա րու նա կել է Ե ղե գի միջ նա-
կարգ դպրո ցում: 12-րդ դա սա րա նում ըն դուն-
վել է Հա յաս տա նի ա մե րիկ յան հա մալ սա րան: 
2015 թ. ամ ռա նը զո րա կոչ վել է հա յոց բա նակ. 
գնդաց րորդ էր, մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա-
ռօր յա պա տե րազ մին: 2017 թ. զին ծա ռա յութ-
յունն ա վար տե լուց հե տո ու սու մը շա րու նա կել 
է Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նում: 2019 թ. ան-
դա մագր վել է «Ար ծիվ-30 Ա րա րատ» մա հա-
պարտ նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան կազ-
մա կեր պութ յա նը: 

« Շա վարշն ինձ հետ կիս վում էր իր մտո-
րում նե րով, ա սում էր` երբ պա տե րազմ 
սկսվի, ան պայ ման գնա լու եմ։ Ա սում էր, որ 
շու տով պա տե րազմ է սկսվե լու և Ադր բե ջա-
նին օ ժան դա կե լու է Թուր քիան»,- նշեց Շա-
վար շի մայ րը։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին «Ար ծիվ-30» 
մա հա պարտ նե րի հա տուկ խմբի հետ մեկ նել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յուն: Մար տա կեր-
տի հա մար մար տե րը ծանր էին ու վճռա կան. 
ցա վոք, եր կու օր հե տո՝ սեպ տեմ բե րի 29-ին, 
գնդաց րորդ Շա վարշ Մու րադ յա նը բռնեց հա-
վեր ժի ճամ փան...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ 

Մանուկ Պողոսյան. նրա պես 
տղերքը հաղթանակի հույս 
էին ներշնչում

Ծ նվել է 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին 
Կա պան քա ղա քում։ Սո վո րել է Ս յու-
նիք գյու ղի միջ նա կարգ դպրո ցում։ 

Ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա-
ռա յել Գո րի սի զո րա մա սում։

Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տել է տար-
բեր տե ղե րում։ Քույ րը քնքշան քով է հի շում 
եղ բո րը, պատ մում, որ Մա նու կը հրա շա լի եղ-
բայր էր՝ « Միակ եղ բայրս է, նրա մա հը ծանր 
է գի տակ ցել ու հա վա տալ, նրա մա սին միայն 
լա վը կա րող եմ ա սել. ազ նիվ էր, հո գա տար, 
սիր ված էր ըն տա նի քի ու ըն կեր նե րի կող-

մից, լավ ըն կեր ներ ու ներ, ով քեր ա մեն րո-
պե պատ րաստ էին նրան օգ նութ յան հաս նել, 
բայց չար պա տե րազ մի դեմ բո լորս ենք ան-
զոր։ Հի մա միայն մի զգա ցո ղութ յուն կա՝ կա-
րոտ...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց... Մա նու կը եր կու օր 
սպա սեց, որ ի րեն կկան չեն զո րա հա վա քի, 
ան համ բեր էր, ըն կեր ներն այն տեղ էին, ին քը՝ 
այս տեղ, մնալ չէր կա րող՝ կա մա վո րագր վեց...

Զին կո մի սա րիա տի բա կից զան գա հա րել 
էր քրո ջը, տե ղե կաց րել, որ մեկ նում է, քույ-
րը հա մո զել էր, խնդրել, որ չգնա։ Բայց Մա-
նուկն անդրդ վե լի էր, նա քրո ջը հի շեց րել էր, 
որ հայրն էլ է հայ րե նի քը կռվով պաշտ պա նել՝ 
« Մենք Կա պա նում ենք ապ րում, ե թե կա պան-
ցի տղա մար դը թուր քի դեմ չկանգ նի, ո՞վ պի-
տի ի րա տու նը պա հի...»։

Ն րանք, ով քեր Մա նու կին տե սել են ռազ-
մա ճա կա տում, հպար տա նում են՝ « Լավ է, որ 
մեր մեջ դեռ էդ տե սա կը կա, Մա նու կը մի ու-
րիշ կերպ էր կռվում, իմ հան դի պած տղեր քի 
մեջ Մա նուկն ա ռանձ նա նում էր բա ցա ռիկ 
ան վա խութ յամբ, հպարտ եմ, որ հայ ազ գում 
Մա նու կի պես տղերք կան, նրանք հույս են 
ներշն չում, որ մեր ազ գը կհաղ թա հա րի ու 
կհաղ թա նա կի...»։

Նո յեմ բե րի 9-ին Դա վիթ բեկ գյու ղի ինք-
նա պաշտ պա նա կան մար տե րում Մա նուկն 
ան մա հա ցել է. հայ ազ գը կորց րել է ան վախ ու 
քաջ ե րի տա սար դի... 

Արտաշես Մարտիրոսյան. 
հավերժական է նրա 
զոհվելու ցավը

Ծ նվել է 2002թ. մար տի 17-ին Քա-
ջա րան քա ղա քում։ Ման կա վար ժի 
ըն տա նի քում ծնված մի նու ճար Ար-

տա շե սը մե ծա ցել է սի րո եւ հո գա տա րութ յան 
մթնո լոր տում։ Ար տա շեսն այն մա նուկ նե րից 
էր, ով քեր զար մաց նում են ի րենց գի տե լիք նե-
րի ան սահ ման պա շա րով, այն ե րի տա սարդ-
նե րից, ով քեր ակ նա ծանք են արթ նաց նում 
ի րենց ան բա սիր վար քով եւ դաս տիա րակ վա-
ծութ յամբ, այն ե րի տա սարդ նե րից, ո րոն ցով 
հպար տա նում են ոչ միայն ծնող նե րը, այ լեւ 
հա րե ւան ներն ու ամ բողջ քա ղա քը։ Սի րում 
էր նկա րել, նկա րում էր պայ ծառ հե րոս ներ, 
ո րոնք իր հո գու ա նա ղար տութ յունն էին ցույց 
տա լիս։ Միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե տո ըն-
դուն վել է Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա-
րա գի տա կան հա մալ սա րա նի տե ղե կատ վա-
կան տեխ նո լո գիա ներ բա ժի նը, մտա դիր էր 
լավ ծրագ րա վո րող դառ նալ, ՏՏ ո լոր տը ձեռք 
էր բե րե լու տրա մա բա նող ու տա ղան դա վոր 
գոր ծիչ...

2019թ. հու լի սի 19-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ։ Ար ցա խում ծա ռա յե լը նա պա տիվ էր 
հա մա րում։ Ս պա յա կան անձ նա կազմն ան մի-
ջա պես նկա տեց խե լա ցի պա տա նուն՝ նրան 
վստահ վեց հրե տա նու նշա նա ռու լի նե լու 
բարդ եւ պա տաս խա նա տու պար տա կա նութ-
յու նը։ 

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա-
տե րազ մը. նշա նա ռու Մար տի րոս յանն իր 
պրո ֆե սիո նա լիզ մով փայ լում էր մար տա-
դաշ տում՝ հար յու րա վոր խոց ված թի րախ-
ներ, հաղ թա նա կի ու րա խութ յուն՝ ա մեն վե-
րաց ված թի րա խի հետ... Հ նա րա վո րութ յան 
դեպ քում զան գա հա րում էր տուն. միշտ մի 
պա տաս խան ու ներ մոր բո լոր ան հանգս-

տութ յուն նե րին՝ «Լավ եմ»։ Բայց վեր ջին ան-
գամ, վեր ջին խո սակ ցութ յան ժա մա նակ մայ-
րն ինչ-որ բան կան խազ գաց, քա նի որ որ դին 
նույն ա ռույ գութ յամբ չէր պա տաս խա նել՝ սո-
վո րա կան դար ձած «լավ եմ»-ի փո խա րեն 
ա սել էր՝ «Ո չինչ»։ 

Մոր սիր տը չէր խա բում, մոր ան հանգս-
տութ յու նը, ցա վոք, զուր չէր...

Հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ իր ծա ռա յութ յան 100-
րդ  օ րը, հայ ազ գը եւս մի՝ տա կա վին ե րե խա 
հե րոս ու նե ցավ։ Հա վեր ժա կան չէ կյան քը, 
բայց իր կարճ կյան քում Ար տա շեսն այն քան 
սիր ված էր, որ նրա զոհ վե լու ցա վը հա վեր ժա-
կան է... 

Տիգրան Հայրապետյան. 
լավագույններին խլեց 
պատերազմը

Ծ նվել է 2000 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին 
Մեղ րիում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 
ստա ցել է Մեղ րիի N1 դպրո ցում։ Դպ-

րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է ԵՊՀ մա-
թե մա տի կա յի եւ մե խա նի կա յի բա ժին։ 

Տիգ րա նի մոտ մա թե մա տի կա կան հա-
տուկ ըն դու նա կութ յուն ներն ու սուց չու հին 
նկա տել էր դեռ ա ռա ջին դա սա րա նում։ Մայ րը 
պատ մում է, որ Տիգ րա նը կա րո ղա նում էր հաշ-
վի չից ա րագ գու մա րել քա ռա նիշ, հնգա նիշ, 
վե ցա նիշ մի քա նի թիվ։ Տիգ րա նը ծնող նե րի 
ա ռաջ նեկն էր, ծնող նե րը նրա նից շատ-շատ 
մեծ պա հանջ ներ ու նեին՝ հաշ վի առ նե լով նրա 
բնա տուր ու նա կութ յուն նե րը, բայց Տիգ րա նը, 
ում դպրո ցա կան ծրագ րա յին նյու թե րը, հատ-
կա պես մա թե մա տի կա յի, շատ հեշ տութ յամբ 
էին տրվում, շատ աշ խա տել չէր սի րում։ Ի բնե 
քչա խոս Տիգ րանն իր ի մա ցածն ի ցույց հա նե-
լու հա կում չու ներ. մայ րը հի մա ափ սո սան քով 
է հի շում իր բա ցար ձակ պա հանջ նե րը որ դուց, 
ինքն ու զում էր աշ խար հը տես նի, թե ինչ քան 
խե լա ցի ու կրթված է իր տղան, իսկ Տիգ րա-
նը հա զար ու մի հե տաքրք րութ յուն ու ներ, 
ա զա տա տենչ պա տա նին ե րե ւի ինչ-որ բան 
կան խազ գա լով՝ ու զում էր հասց նել լի նել ա մե-
նուր, հասց նել ա մեն ինչ։ Ն կար չա կան դպրոց 
էր բաց վել Մեղ րիում. Տիգ րա նի ա ռա ջին աշ-
խա տանքն այն քան ճիշտ էր թե՛ գույ նե րի, թե՛ 
գծագ րի ա ռու մով, որ զար մաց րել ու հիաց րել 
էր ե րի տա սարդ ու սուց չու հուն։

Տիգ րա նը զո րա կոչ վե լուց ա ռաջ մաս նակ-
ցել էր պատ վո պա հա կա յին գնդի հա մար 
պա տա նի նե րի ընտ րութ յա նը. նրա թե՛ ար-
տա քին, թե՛ մտա վոր տվյալ նե րը հա մա պա-
տաս խա նում էին. նա ա ռա ջին նե րից մեկն էր 
ընտր վել։ Ծ նող նե րը հա մոզ ված էին, որ ի րենց 
որ դին Ս տե փա նա կեր տի պատ վո պա հա կա-
յին վաշ տում է ծա ռա յե լու. զո րա կո չի հա ջորդ 
օ րը Տիգ րա նը զան գա հա րում է մորն ու տե ղե-
կաց նում, որ իր ե րա զան քը կա տար վել է՝ ծա-
ռա յե լու է Մա տա ղի սում...

Բա նա կա յին կյան քից Տիգ րա նը ո չինչ 
չէր պատ մում, նույ նիսկ մե դալ ներ ստա նա-
լու մա սին չէր տե ղե կաց րել, մայ րը նրա նա-
հա տակ վե լուց հե տո հրա մա նա տար նե րից 
է ի մա ցել, որ որ դին բազ մա թիվ մե դալ ներ 
ու նի՝ « Մար տա կան հեր թա պա հութ յան», 
« Քա ջա րի մար տիկ», « Լա վա գույն մար զիկ», 
« Բա նա կի գե րա զան ցիկ». շար քում վեր ջի նը 
« Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դալն է, ո րը 
Տիգ րա նին շնորհ վել է հետ մա հու։

Տիգ րա նը հե տա խույզ էր, մաս նա գի տութ-
յուն, ո րում՝ գի տե լիք նե րի ու ֆի զի կա կան 

տվյալ նե րի շնոր հիվ, փայ լում էր։ 
Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա-

տե րազմ սկսեց։ Հե տա խույզ, դիր քի ա վագ, 
սեր ժանտ Տիգ րան Հայ րա պետ յանն ա ռանց 
խու ճա պի, գի տա կից, հա սուն զին վո րա կա նի 
պես ան ցավ ի մա ցա ծը մար տա դաշ տում կի-
րա ռե լուն։ Ծ նող նե րի ան հան գիստ զան գե րին 
Տիգ րա նը հանգս տաց նող հոր դո րով էր պա-
տաս խա նում, ա սում, որ ինքն ա պա հով է, որ 
ա մեն ինչ հրա շա լի է լի նե լու։ 

Հոկ տեմ բե րի 2-ին Տիգ րա նը վեր ջին ան-
գամ է զան գա հա րել ըն տա նի քի ան դամ նե-
րին. հե տո ա միս ներ շա րու նակ ծնող նե րը 
սպա սում էին լու րի, սփո փան քի, ձայ նի... 
Միայն հինգ ու կես ա միս անց ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յու նը հաս տա տեց՝ Տիգ րա նը զոհ վել է...

Արայիկ Սաֆյան. 
նահատակված կապիտանը 
Բռնակոթից

Ծ նվել է 1989 թ. մա յի սի 3-ին Սի սիա-
նում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 
ստա ցել է Բռ նա կո թի միջ նա կարգ 

դպրո ցում։ 2006-2010 թթ. սո վո րել է Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-
րա նում։ 2010 թ. գոր ծուղ վել է Ար ցախ, 7 տա-
րի ծա ռա յել Մար տու նու զո րա մա սում։ 2017 թ. 
ն շա նակ վել է Նո րա վա նի զո րա մա սի հրաձ-
գա յին վաշ տի հրա մա նա տար։ Ա մու րի էր։

Զին վո րա կան դառ նա լն Ա րա յի կի ման-
կութ յան ե րա զանքն էր, եղ բայ րը պատ մում է, 
որ դպրո ցա կան տա րի նե րին Ա րա յի կի դա սըն-
կեր նե րից շա տերն էին ե րա զում զին վո րա կան 
դառ նա լու մա սին, եւ դեռ պա տա նի Ա րա յիկն 
իր կյան քը պատ կե րաց նում էր միայն որ պես 
զին վո րա կան։ 

2016 թ. վաշ տի հրա մա նա տար Ա րա յիկ 
Սաֆ յա նը մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա տե-
րազ մին։  

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. հոկ տեմ բե րի 3-ին Ա րա-
յիկ Սաֆ յա նը մեկ նեց ռազ մա ճա կա տի հա-
րա վա յին հատ ված՝ Ջ րա կան / Ջաբ րա յիլ/։ 
Ա րա յի կը հա մար ձակ, նա խա ձեռ նող, խե լա ցի 
զին վո րա կան էր. նրա հրա մա նա տա րութ յամբ 
վաշ տը թշնա մու շրջա փակ ման-ոչն չաց ման 
մի քա նի գոր ծո ղութ յուն է կա տա րել, ո րոնք 
ա վարտ վել են հա ջո ղութ յամբ։ Հոկ տեմ բե րի 
9-ին կա պի տան Սաֆ յա նի գլխա վո րած վաշ-
տը վե րա դար ձել է պաշտ պա նութ յան տե-
ղա մաս։ Մեկ շա բաթ ա ռանց հանգս տի մար-
տա կան գոր ծո ղութ յուն ներ վա րած սպան 
ե կել էր հանգս տա նա լու, ե կել էր հպարտ, որ 
կա րո ղա ցել է թշնա մու մար դու ժին մեծ վնաս 
պատ ճա ռել...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին թշնա մու ա նօ դա չուն 
թի րա խա վո րում է այն խրա մա տը, ո րում կա-
պի տան Սաֆ յանն էր. զոհ վում են շա տե րը, 
նա հա տակ վում է նաեւ հայ րե նա սեր, նպա-
տա կաս լաց, խե լա ցի կա պի տան Ա րա յիկ 
Սաֆ յա նը։ 

Ե րի տա սարդ սպան բազ մա թիվ ե րա-
զանք ներ ու նպա տակ ներ ու ներ, ո րոն ցից 
մեկն էլ կին ու ե րե խա ներ ու նե նալն էր. ա վա՜ղ, 
այդ նպա տակ ներն այ լեւս ու ընդմիշտ ան կա-
տար կմնա ն։ 

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ 

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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2021 թվա կա նի մա յի սի 9-ից 11-ն  ըն-
կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ա ղի քա յին 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի ախ տան-
շան նե րով Սի սիա նի բժշկա կան կենտ րոն 
է դի մել 13 բնա կիչ, ո րոն ցից 5-ը հոս պի-
տա լաց վել է: Այս մա սին հայտ նում են ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու-
նից։

Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տութ-
յուն նե րի շրջա նա կում ՀՀ ԱՆ հի վան դութ-
յուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման 
ազ գա յին կենտ րո նի մաս նա գետ նե րը մա յի սի 
11-ին ի րա կա նաց րել են բա կա յին հա մայ ցեր, 
ին չի արդ յուն քում հայտ նա բեր վել է ա ղի քա յին 
վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րին բնո րոշ ախ-
տան շան նե րոով ևս 199 բնա կիչ: Բ նա կիչ նե րի 

մե ծա մաս նութ յունն ու նե ցել է նույն գան գատ-
նե րը՝ փսխում, լուծ, թու լութ յուն և ջեր մաս տի-
ճա նի բարձ րա ցում մինչև 38°C:

Մա յի սի 12-ին Սի սիա նի բժշկա կան կենտ-
րոն դի մել է ա ղի քա յին վա րա կիչ հի վան դութ-
յուն նե րի ախ տան շան նե րոով ևս 14 բնա կիչ և 
բա կա յին հա մայ ցով հայտ նա բեր վել է ևս 70 
հի վանդ: 

Այ սօր վա դրութ յամբ` Սի սիան հա մայն-
քում ար ձա նագր վել է ա ղի քա յին վա րակ նե-
րին բնո րոշ ախ տան շան նե րով 296 դեպք 
(դեպ քե րից 281-ը մինչև 18 տա րե կան են, 
իսկ 15-ը՝ մե ծա հա սակ): Սի սիա նի բժշկա կան 
կենտ րո նում ստա ցիո նար պայ ման նե րում 
բու ժու մը շա րու նա կում է 5 հի վանդ, իսկ գան-
գատ ու նե ցող մյուս բնա կիչ նե րը բու ժում են 

ստա նում ամ բու լա տոր պայ ման նե րում: Բո լոր 
հի վանդ նե րի վի ճա կը գնա հատ վում է մի ջին և 
թեթև ծան րութ յան՝ դրա կան շար ժըն թա ցով:

Որ պես բռնկման հա վա նա կան պատ ճառ` 
դի տարկ վում է ջրա յին գոր ծո նը: Հա մա ճա րա-
կա բա նա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց-
քում պարզ վել է, որ դեպ քե րին նա խոր դել է 
վթար` բնա կա վայ րի ջրա մա տա կա րար ման 
հա մա կար գում, ո րի վե րաց ման ուղ ղութ յամբ 
ի րա կա նաց վել են աշ խա տանք ներ:

Լա բո րա տոր հե տա զո տութ յուն նե րի նպա-
տա կով ի րա կա նաց վել է բնա կա վայ րի խմե լու 
ջրի և հի վանդ նե րի կեն սան մուշ նե րի նմու շա-
ռում:

12.05.2021

« Վեո լիա ջուր» ՓԲԸ-ն պար զա բա նում է 
տա րա ծել Սի սիա նում ա ղի քա յին վա րա-
կի դեպ քե րի մա սին:

«Ի պա տաս խան Սի սիա նում ա ղի քա յին 
վա րա կի դեպ քե րը մա տա կա րար վող խմե-
լու ջրի ո րա կով պայ մա նա վո րող ո րոշ լրատ-
վա մի ջոց նե րի հրա պա րա կում նե րի՝ «Վեո լիա 
ջուր» ՓԲԸ-ն հարկ է հա մա րում հայտ նել 
հետև յա լը:

Ս տաց ված ա հա զան գի հետ քե րով, մա յի-
սի 11-ին քա ղա քի տար բեր վայ րե րից ի րա-

կա նաց վել է ջրի ար տապ լա նա յին նմու շա-
ռում ներ: Ըն կե րութ յան լա բո րա տո րիա յում 
կա տար ված հե տա զո տութ յու նով ջրի մեջ սա-
նի տա րա կան նոր մե րից շե ղում ներ և  ո րա կին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րին ան հա մա պա-
տաս խա նութ յուն չի ար ձա նագր վել:

Հան րութ յան շրջա նում թյու րըմբռ նում նե-
րից և տա րա տե սակ լու րե րի տա րա ծու մից 
խու սա փե լու հա մար, ըն կե րութ յու նը կոչ է 
ա նում ԶԼՄ-նե րին ձեռն պահ մնալ չստուգ ված 
տե ղե կատ վութ յան հրա պա րա կու մից»:

12.05.2021

«Հ նա րա վոր չէ». Սի սիա նի ԲԿ -ի 
տնօ րե նը` ադր բե ջան ցի նե րի կող մից ջրի 
թու նա վոր ման լու րե րի մա սին

Սի սիա նի ԲԿ -ի տնօ րե նը Sputnik Ար մե-
նիա յի հետ զրույ ցում անդ րա դար ձել է հա-
մայն քում գրանց ված զանգ վա ծա յին թու-
նա վոր ման դեպ քին և դ րա շուրջ պտտվող 
լու րե րին։

Սի սիա նի բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րե նը 
կար ծում է` կեղծ են լու րե րը, ըստ ո րոնց` Սի-
սիա նում 296 ան ձանց թու նա վոր ման պատ-
ճառն ադր բե ջան ցի նե րի կող մից ջրի թու նա-
վո րումն է, Sputnik Ար մե նիա յի հետ զրույ ցում 
հայտ նեց ԲԿ -ի տնօ րեն Ա նի Գ րի գոր յա նը։

Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յու նը 
հայտ նել էր, որ Սի սիան հա մայն քում ար ձա-
նագր վել է ա ղի քա յին վա րակ նե րին բնո րոշ 
ախ տան շան նե րով 296 դեպք (դեպ քե րից 281-
ը մինչև 18 տա րե կան են, իսկ 15-ը՝ մե ծա հա-
սակ): Լու րեր էին շրջա նառ վում, որ ադր բե-
ջան ցի նե րը թու նա վո րել են մեր աղբ յուր նե րից 
մե կը։

«Հ նա րա վոր չէ, ադր բե ջան ցի նե րը չեն կա-
րող թու նա վո րել մեր աղբ յուր նե րը, քա նի որ 
մեր ջրի ա կունք նե րը Շա քիում են գտնվում 
( Շա քին հե ռու է ադր բե ջա նա կան վե րահս կո-
ղութ յան ներ քո գտնվող տա րածք նե րից-խմբ)։ 
Կար ծում եմ՝ կեղծ տե ղե կատ վութ յուն է դա։ 
Բա ցի այդ, գու ցե սո վո րա կան էն տե րո վի րուս-
ներ լի նեն, ո րոնք ե րե խա նե րի մոտ լի նում են 
այս սե զո նին», – ա սաց Գ րի գոր յա նը։

Ն րա խոս քով`ե րեկ օր վա ըն թաց քում Սի-
սիա նում աշ խա տել են և՛ մար զի ա ռող ջա պա-
հութ յան վար չութ յան, և՛ Հի վան դութ յուն նե րի 
վե րահսկ ման և կան խար գել ման ազ գա յին 
կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը Եր ևա նից ու 
Գո րի սից։ Մաս նա գետ նե րը ինչ պես ջրի, այն-
պես էլ թու նա վո րում ստա ցած նե րի կղան քի 

փոր ձան մուշ ներն ու ղար կել են փոր ձաքն-
նութ յան. պա տաս խա նը հայտ նի կլի նի վա ղը` 
օր վա վեր ջին։

Գ րի գոր յա նը նշեց` մինչև չլի նեն փոր-
ձաքն նութ յան արդ յունք նե րը, որ ևէ մե կը չի 
կա րող պնդել, որ թու նա վո րու մը ջրից է ե ղել։

Սի սիա նի ԲԿ -ի տնօ րե նը տե ղե կաց րեց 
նաև, որ վեր ջին ժա մա նակ նե րում թու նա վոր-
ման նման զանգ վա ծա յին դեպք չէր գրանց վել 
ի րենց մոտ։

Անդ րա դառ նա լով լու րե րին, թե նաև զին-
ծա ռա յող ներ են թու նա վոր վել` Գ րի գոր յա նը 
հեր քեց դրանք.«Որ ևէ զին ծա ռա յող մեզ չի 
դի մել նման գան գա տով։ Ա վե լին, քիչ ա ռաջ 
զրու ցել եմ հոս պի տա լի տնօ րե նի հետ, և 
ն րանց մոտ էլ նման գան գատ նե րով որ ևէ 
զին ծա ռա յող չի դի մել»։

ԲԿ-ի տնօ րե նի խոս քով` թու նա վոր ված-
նե րը հիմ նա կա նում շատ թեթև են տա նում 
հի վան դութ յու նը, ծանր դեպ քեր չեն ու նե ցել` 
միայն մի քա նիսն են մի ջին ծան րութ յան ե ղել։ 
Գ րի գոր յա նը վստա հեց նում է` այս պա հին 
աս տի ճա նա բար մա րում է գնում։

Հի վան դա նո ցում 5 ե րե խա է բու ժում 
ստա նում, ո րոնց վի ճա կը մի ջին ծան րութ յան 
է, սա կայն էա կան դրա կան դի նա մի կա կա 
նրանց մոտ։ Մե ծա հա սակ նե րի շրջա նում էլ 
նոր դեպ քեր չեն ար ձա նագր վել։

Հի շեց նենք, որ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յու նը տե ղե կաց րել էր նաև, որ 
թու նա վոր ված նե րի մե ծա մաս նութ յունն ու-
նե ցել է նույն գան գատ նե րը՝ փսխում, լուծ, 
թու լութ յուն և ջեր մաս տի ճա նի բարձ րա ցում 
մինչև 38°C:

12.05.2021

Սիսիանում ջրի մեջ սանիտարական 
նորմերից շեղումներ չեն արձանագրվել

Սիսիան համայնքում արձանագրվել 
է աղիքային վարակներին բնորոշ 
ախտանշաններով 296 դեպք

«Գորիս» ԲԿ-ի տնօրենը և փոխտնօրենը 
պարգևատրվել են մեդալներով 

Հան րա պե տութ յան նա խա գահ Ար մեն 
Սարգս յա նի հրա մա նագ րե րով, պա տե րազ մի 
հետ ևան քով տու ժած զին ծա ռա յող նե րին և 
խա ղաղ բնակ չու թյանն անհ րա ժեշտ բժշկա-
կան և մար դա սի րա կան օգ նութ յուն ցու ցա բե-
րե լու գոր ծում ներդ րած ա վան դի և դրս ևո րած 
անձն վի րութ յան, ինչ պես նաև կո րո նա վի րու-
սա յին հա մա վա րա կի կան խար գել ման, վե-
րահսկ ման և բուժ ման աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կերպ ման և  ի րա կա նաց ման գոր ծում 
ներդ րած ա վան դի հա մար, ա ռող ջա պա հութ-
յան հա մա կար գի մի խումբ աշ խա տա կից ներ 
պարգ ևատր վել են մե դալ նե րով:

 Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի նստա-

վայ րում տե ղի է ու նե ցել պարգ ևատր ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը:

 Նա խա գահ Ար մեն Սարգս յա նը պե տա-
կան բարձր պարգև ներ է հանձ նել և ցու ցա-
բե րած անձն վեր աշ խա տան քի հա մար շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նել բու ժաշ խա տող նե րին 
ու ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րին:

 Պարգ ևատր ված նե րի թվում են Գո րի-
սի բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն Դա վիթ 
Մա շուր յա նը և կազ մա կերպ չա կան գծով 
փոխտ նօ րեն Ս ևակ Մար տի րոս յա նը:

25.05.2021

Կապանի բժշկական կենտրոնը 
ամենագնաց ռեանոմոբիլներ ստացավ

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ-
յան կող մից Կա պա նի բժշկա կան կենտ րո նին 
հատ կաց ված ա մե նագ նաց շտա պօգ նութ յան 
մե քե նա ները տեղ հա սան։ Դ րանք ձեռք են 
բեր վել պե տա կան մի ջոց նե րով, մե կը կտրա-
մադր վի ԲԿ-ի հի վան դա նո ցին, մյու սը՝ պո լիկ-
լի նի կա յին։

Մե քե նա նե րը ռեա նո մո բիլ ներ են ու հա-
գե ցած են ա ռա ջին օգ նութ յան հա մար անհ-
րա ժեշտ սար քա վո րում նե րով: Դ րանք կօգ նեն 

բա րե լա վել բարձր լեռ նա յին գո տի նե րի բնակ-
չութ յան սպա սարկ ման ո րա կը, քա նի որ կա-
րող են հաղ թա հա րել բարդ ճա նա պարհ նե րը։

Ն ման մե քե նա նե րի հատ կաց ման պե տա-
կան ծրա գի րը շա րու նա կա կան կլի նի նաեւ 
մար զի մյուս հա մայնք նե րի շտա պօգ նութ յան 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար։

Ս ՅՈՒ ՆԻ ՔԻ ՄԱՐԶ ՊԵ ՏԱ ՐԱՆ 
21.05.2021
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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 
27.05.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

ԿՈՐԵԼ Է  ՀՀ ՊՆ մարշալ Արմենակ 
Խանփերյանցի անվան Ռազմական ավի-
ացիոն համալսարանի 2013թ. շրջա նա-
վարտ Դավիթ Կարենի Արզումանյանի 
դիպլոմը՝ սերիա AB 157872, գրանցման 
համար 731: Համարել անվավեր:

Խոզ նա վար գյու ղի շուրջ ստեղծ ված դրա-
մա տիկ վի ճա կը լար վա ծութ յան նոր ա լիք 
բարձ րաց րեց ա ռանց այդ էլ ան հան գիստ 
եւ ա նո րո շութ յան թանձր մշու շով պատ-
ված Ս յու նի քում…

Ի  րա վի ճա կին տե ղում ծա նո թա նա լու 
նպա տա կով՝ մա յի սի 21-ին «Ս յուն յաց 
երկ րի» ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը 

Խոզ նա վա րում էր:
Գ յուղ գնա ցինք Վե րի շեն- Ղա զիգ յոլ ճա նա-

պար հով կամ Չալ բու ռուն լեռ նա գա գա թով 
ձգվող ճա նա պար հով, որ Սեւ լճից ա րե ւելք 
է: Կա ռուց վել է խորհր դա յին իշ խա նութ յան 
վեր ջին տա րի նե րին: Դա Գո րիս կենտ րո նը 
Խա նա ծա խի են թաշր ջա նի ե րեք գյու ղին կա-
պող ա մե նա կարճ ու հար մար ճա նա պարհն է: 
Ան գամ ձմռա նը, երբ այդ կող մե րում սաս տիկ 
ձնա բուք է լի նում, մար դիկ գե րա դա սում են 
օգտ վել դրա նից:

Մեր այ ցը հա մըն կավ Ս յու նի քի մարզ պետ 
Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի, ինչ պես եւ Ս յու նի քի 
հար ցե րով ՀՀ կա ռա վա րութ յան միջ գե րա տես-
չա կան աշ խա տան քա յին խմբի՝ Խոզ նա վար 
կա տար վող այ ցին:

Եր թու ղին պա տա հա կան չէր ընտր ված. 
մարզ պետն ու զում էր միջ գե րա տես չա կան 
աշ խա տան քա յին խմբին ցույց տալ են թաշր-
ջա նի հա մար ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ-
յուն ու նե ցող այդ ճա նա պար հը, ու շադ րութ-
յուն հրա վի րել ճա նա պար հի ծայ րաս տի ճան 
ան բար վոք վի ճա կի վրա:

Ճա նա պար հի հիմ նա նո րոգ ման խնդի-
րը, կա րե լի է ա սել, Խոզ նա վա րի, Վա ղա տու-
րի, Խա նա ծա խի բնա կիչ նե րին մտա հո գող 
ա ռանց քա յին հար ցե րից է, ին չում վերս տին 
հա մոզ վե ցինք՝ խոզ նա վար ցի նե րի մտա հո-
գութ յուն նե րը լսե լիս:

Եվ, այ դու հան դերձ, Խոզ նա վա րում 
(ինչ պես եւ սահ մա նա յին ա մեն մի բնա-
կա վայ րում) հար ցե րի հար ցը գյու ղի անվ-
տան գութ յան ա պա հո վումն է: Իսկ մա յի սի 
20-ին թուրք-ա զե րի նե րի՝ գյու ղի ուղ ղութ յամբ 
ա ռաջ խա ղաց ման փաս տը նո րո վի է կա-
րե ւո րել անվ տան գութ յան խնդիրն ու ա վե-
լի տե սա նե լի դարձ րել գյու ղին սպառ նա ցող 
վտանգ նե րը:

Ան կա րե լի էր չտես նել ու չհպար տա նալ՝ 
գյու ղի տղա մար դիկ տրա մադր ված են վճռա-
կան՝ ոչ մի թիզ հող չի կա րող զիջ վել Ադր բե-
ջա նին, ոչ մի քայլ նա հանջ չի կա րող տե ղի 
ու նե նալ: Եվ մար դիկ նո րից էին իշ խա նութ-
յուն նե րից պա հան ջում՝ տվեք մեզ զենք եւ 
մենք կբազ մա պատ կենք հայ-ադր բե ջա նա-
կան սահ մա նի այդ հատ վա ծի պաշտ պան վա-
ծութ յու նը, որ հի մա ի րա կա նաց նում են կա նո-
նա վոր բա նա կի ստո րա բա ժա նում նե րը:

Գ յու ղա ցի նե րը պա հան ջում են նաեւ՝ 
հա մագ յու ղա ցի պայ մա նագ րա յին նե րը, որ 
ծա ռա յում են մար զի այլ վայ րե րում, թող վե-
րա դառ նան Խոզ նա վար եւ զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յուն ի րա կա նաց նեն հայ րե նի բնօր րա-
նում:

Հան դիպ ման ըն թաց քում մար դիկ դժգո-

հութ յուն հայտ նե ցին մեր մար տա կան դիր-
քե րի տե ղա բաշխ վա ծութ յան ներ կա հա մա-
կար գից: Ի դեպ, այդ հար ցը գյու ղաբ նակ նե րը 
բարձ րաց նում են ա միս ներ շա րու նակ, բայց 
բա նա կա յին N կոր պու սի հրա մա նա տա րութ-
յու նը նշա նա կութ յուն չի տա լիս տե ղան քին 
հա զար ան գամ ա վե լի քա ջա տեղ  յակ տե ղաբ-
նակ նե րի կար ծի քին եւ հոր դո րին:

Ըստ գյու ղա ցի նե րի՝ հայ կա կան մար տա-
կան դիր քե րի ոչ խե լա միտ տե ղա բաշխ ման 
հե տե ւան քով էր, որ մա յի սի 20-ին թուրք-ա-
զե րի ասկ յար նե րը հա ջո ղե ցին հեր թա կան 
ան գամ խախ տել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան պե տա կան սահ մա նը եւ ա րեւմտ յան 
բար ձունք նե րից (մեր դիր քե րը շրջան ցե լով) 
մո տե նալ գյու ղին:

Պատ շաճ չենք հա մա րում ման րա մաս ներ 
շա րադ րել այդ ա ռի թով, բայց հար գե լի գե նե-
րալ-մա յոր Ժի րայր Պո ղոս յա նը (մեղմ ա սած) 
իր գոր ծե լա կեր պը փո խե լու խնդիր ու նի, ե թե 
նույ նիսկ նման պա հանջ չի ներ կա յաց նում 
բարձր հրա մա նա տա րութ յու նը:

Մա յի սի 21-ին, որ քա նով հաս կա ցանք, 
ե րե խա նե րին գյու ղից տար հա նե լը մար տա-
վա րա կան անհ րա ժեշ տութ յուն է ե ղել եւ ոչ 
խու ճա պի դրսե ւո րում: Միեւ նույն ժա մա նակ՝ 
գյու ղի ամ բողջ բնակ չութ յու նը, նաեւ կա նայք, 
նույ նիսկ տա րեց նե րը մնա ցել են գյու ղում՝ 
Խոզ նա վա րը պաշտ պա նե լու վճռա կա նութ-
յամբ:

Մի խոս քով՝ խոզ նա վար ցի ներն ի րենց 
հա մախմբ վա ծութ յամբ եւ հաս տա տա կա-
մութ յամբ գյու ղը վե րա ծել էին ա նա ռիկ ամ-
րո ցի:

Այդ հաս տա տա կա մութ յան շնոր հիվ է, որ 
գյու ղում հա մե մա տա բար հան գիստ ի րա վի-
ճակ էր, եւ օր վա վեր ջին տե ղե կութ յուն ներ 
ստա ցանք տար հան ված ե րե խա նե րի՝ գյուղ 
վե րա դառ նա լու մա սին:

* * *
Գո րիս վե րա դար ձանք հիմ նա կան ճա նա-

պար հով, որ ձգվում է Խա նա ծա խից  դե պի 
Գո րիս-Ս տե փա նա կերտ մայ րու ղի:

Վե րա դար ձանք հա մե մա տա բար հան-
գիստ հո գե վի ճա կով եւ ինչ-որ ա ռու մով՝ 
հպար տութ յան զգա ցու մով:

Խոզ նա վար ցի նե րի պահ ված քը եւս մեկ 
փայ լուն օ րի նակ է, թե ինչ պի սի նվի րու մով 
է հայ մար դը կապ ված սրբութ յուն դար ձած 
հայ րե նի ե զեր քին:

Այդ պի սի ժո ղո վուր դը՝ շատ թե քիչ ող ջա-
միտ ա ռաջ նոր դութ յուն ու նե նա լու դեպ քում, 
չի պարտ վում, չի նա հան ջում, ծնկա չոք չի 
ծնկում…

* * *
Ե րեկ վա գեր լար ված ան ցու դար ձից հե տո 

Խոզ նա վա րի մեր ձա կա սա րե րում՝ Սեւ լճից 
ա րե ւելք ըն կած ա րո տա վայ րե րում, Ղա զիգ-
յո լի մեր ձա կայ քում մեր ա նաս նա պահ նե րի 
ուր թերն էին՝ ան դոր րութ յամբ պա րուր ված, 
ո րոնց շուրջ ոչ խար նե րի հո տերն էին ու կո վե-
րի նա խիր նե րը, ինչն այ սօր յու րօ րի նակ ան-
դոր րա վետ էր դարձ րել մեր սա րե րը:

Իսկ Ս յուն յաց աշ խար հի այդ կող մե րը՝ տե-
ղա բաշխ ված հա յոց զո րա կան նե րի տա րա-
տե սակ ու ժե րով, ոչ մի նմա նութ յուն չու նեին 
մա յի սի 12-ից ա ռաջ ե ղած ի րա վի ճա կի հետ:

Այդ բո լո րով հան դերձ՝ հա րա բե րա կան 
ան դոր րը (որ գու ցե եւ թվաց յալ է) պար տա-
վոր ենք ծառայեցնել մեր պե տա կան սահ-
ման նե րի պաշտ պան վա ծութ յան ամ րապնդ-
մա նը. այն քա՜ն շատ ա նե լիք ու նենք:

Չ մո ռա նանք նաեւ, թշնա մին մա յի սի 12-
ին խու ժել է Ս յու նիք եւ դեռ այս տեղ է…

Թշ նա մին այն քան նենգ է, որ ա մեն րո-
պե կա րող է օգտ վել մեր երկ րում ստեղծ ված 
խառ նակ ի րա վի ճա կից եւ նո րից ար շա վել 
դեպի Ս յու նի ք…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, 21.05.21

ան ցում են կա տա րել գի շե րը։ Մինչև մա յի սի 
12-ը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան զին-
ված ու ժե րի ստո րա բա ժա նում նե րը գտնվել 
են պե տա կան սահ մա նի մո տա կայ քում և  
ի րա կա նաց րել պե տա կան սահ մա նի պահ-
պա նութ յու նը։ Հա կա ռակ կող մում Ադր բե ջա-
նի Հան րա պե տութ յան զին ծա ռա յող ներն են 
ի րա կա նաց րել մար տա կան հեր թա պա հութ-
յուն։ 2020 թվա կա նին դեկ տեմ բեր ամ սին 
Ադր բե ջա նի և Հա յաս տան Հան րա պե տութ-
յան զին վո րա կան նե րը  պե տա կան սահ մա նի 
ճշգրտման ըն թաց քում տե ղադ րել են դրոշ ներ 
եր կու կող մից՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րած քում մենք ենք տե ղադ րել, Ադր-
բե ջա նա կան Հան րա պե տութ յան տա րած-
քում՝ Ադր բե ջա նի զին վո րա կան նե րը»,- ա սաց 
Մի նաս յա նը։

Ն րա խոս քով՝ մա յի սի 12-ին Ադր բե ջա-
նի բա նա կի ստո րա բա ժա նում ները հա տել են 
պե տա կան սահ մա նը և 3-3,5 կմ խո րա ցել Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք։

«Նշ ված խոր քում հայտ նա բեր վել են 200-
250 զին ծա ռա յող ներ տար բեր զո րա տե սակ նե-
րից՝ և սահ մա նա պահ զոր քե րից, և Ադր բե ջա-
նա կան Հան րա պե տութ յան հա տուկ զոր քե րի 
ստո րա բա ժա նում նե րից», – նշեց Մի նաս յա նը։

Կոր պու սի շտա բի պետ խոս քով՝ այս պա-
հի դրութ յամբ ի րադ րութ յու նը վե րահսկ վում է։ 
« Մեր ստո րա բա ժա նում նե րը գտնվում են ել-
ման դիր քե րում, Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի 
ստո րա բա ժում նե րի հետ ան մի ջա կան շփման 
պայ ման նե րում։  Մո տա կայ քում գտնվում են 
նաև բնա կա վայ րեր, բնա կա վայ րե րում խու-
ճա պա յին ի րա վի ճակ չկա, բո լո րին հաս կա-
նա լի է, որ ի րադ րութ յու նը շտկման փու լում 
է»,- ա սաց Մի նաս յա նը։

Դես պան նե րը կոր պու սի շտա բի պե տին 
ուղ ղե ցին ի րենց հու զող հար ցե րը, մաս նա-
վո րա պես՝ արդ յո՞ք Ադր բե ջա նի կող մից սահ-
մա նին կո տա կում ներ կան: Կոր պու սի շտա բի 
պե տը դրա կան պա տաս խա նեց՝ նշե լով, որ 
Ադր բե ջա նի կող մից սահ մա նին նկատ վել են 
կու տա կում ներ։ « Հե տա խու զա կան ա նօ դա չու 
թռչող սար քեր նույն պես նկատ վել են», – հա-
վե լեց նա։

Մի ջո ցառ ման ա վար տից հե տո դես պան-
ներն ուղ ևոր վե ցին Սև լճի տա րածք։

Հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին տի րող 
ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու նպա տա կով  
Ս յու նի քի մարզ են այ ցե լել Հա յաս տա նում ԵՄ 
պատ վի րա կութ յան ղե կա վար Անդ րեա Վիկ-
տո րի նը, ԵՄ ներ կա յա ցու ցիչ Ժան Պ լե սինգ նե-
րը, Սիլ վիա Զի հին, Հա յաս տա նում Չե խիա յի 
դես պան Բեդ րիխ Կո պեց կին, Հա յաս տա նում 
Ֆ րաս նիա յի դես պան Ժո նա թան Լա քո տը, Հա-
յաաս տա նում Գեր մա նիա յի դես պան Մի խա յել 
Բանց հա ֆը, Հա յաս տա նում Ի տա լիա յի դես-
պան Ջիո վան նի Դիո նի սին, Հա յաս տա նում 
Լիտ վա յի դես պան Ին գա Ս տա նի տե- Տո լոչ կիե-
նեն, Հա յաս տա նում Նի դեր լանդ նե րի դես պան 
Նի կո լաս Յա կոբ Ս խեր մեր սը, Հա յաս տա նում 
Լե հաս տա նի դես պա նի ժա մա նա կա վոր պաշ-
տո նա կար  Ք րիս տոֆ Բարտ զա կը, Հա յաս տա-
նում Ռու մի նիա յի դես պան Կոր նել Իո նես կուն, 
Հա յաս տա նում Ս լո վա կիա յի դես պան Մի րոս-
լավ Հա չե կը, Հա յաս տա նում Շ վե դիա յի դես-
պան Պատ րիկ Ս վեն սո նը, Հա յաս տա նում Հու-
նաս տա նի դես պան Է վան գե լոս Տուր նա կի սը։
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Խոզնավարում էինք. կյանքը բնականոն 
հուն է մտնում, տարհանված երեխաները 
գյուղ են վերադարձել

Եվրոպայի երկրների 
դեսպաններն 
այցելել են հայ-
ադրբեջանական 
սահման
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