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Հ ու նի սի 7-ին Ս յու նիք էր այ ցե լել հան-
րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա խազ 
Ար թուր Դավթ յա նը, ում ղե կա վա րութ-

յամբ տե ղի ու նե ցավ Ս յու նի քի ի րա վա պահ 
մար մին նե րի պա տաս խա նա տու նե րի խորհր-
դակ ցութ յուն, ո րին մաս նակ ցում էին նաեւ 
Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, 
Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ Փարս-
յա նը, ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ։ Խորհր դակ ցութ յան թե ման ա ռա ջի կա 
ԱԺ ընտ րութ յունն էր։

Խորհր դակ ցութ յու նից հե տո Ար թուր 
Դավթ յա նը պա տաս խանց «Ս յուն յաց երկ րի» 
հար ցե րին:

– Պա րոն Դավթ յան, ող ջու նում ենք Ձեր 
այ ցը Ս յու նի քի մարզ, միշտ չէ, որ հան րա-
պե տութ յան գլխա վոր դա տա խազն այ ցե-
լում է մարզ, իսկ ե թե այ ցե լում է, ու րեմն 
ծան րակ շիռ պատ ճառ կամ նպա տակ կա. 
ի՞նչ ա ռա քե լութ յամբ եք Ս յու նի քում։

– Այս տա րի ար դեն եր րորդ ան գամ եմ 
այ ցե լում Ս յու նի քի մարզ։ Կար ծում եմ՝ այ-

սօր Ս յու նի քի մար զը բո լո րիս ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում է. հաս կա նա լի է՝ ներ կա յիս ի րա-
վի ճա կով պայ մա նա վոր ված՝ բո լո րիս մտա-
հո գութ յու նը սահ մա նա յին անվ տան գութ յան 
խնդիր ներն են: Բայց ա ռա ջի կա յում ու նե նա լու 
ենք հա մա պե տա կան լուրջ մի ջո ցա ռում՝ Ազ-
գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ ընտ րութ յուն, ո րի 
նշա նա կութ յու նը մեր երկ րում, մեր երկ րի ճա-
կա տագ րի հա մար դժվար է գե րագ նա հա տել, 
եւ այս հար թութ յան մեջ ան չափ կա րե ւոր է այդ 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հայրապետական այցով Սյունիքում էր և 
Արցախի Հանրապետությունում

Արթուր Դավթյան. «Պետք է ապահովել 
յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատ 
կամարտահայտությունը. հնարավոր 
բոլոր հանցավոր արարքներին կհետեւի 
համարժեք պատասխանատվություն»

Հու նի սի 3-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին Երկ-
րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք և Ա մե նայն 
Հա յոց Կա թո ղի կո սը հայ րա պե տա կան 
քա ռօր յա այ ցով Ս յու նի քի մարզում էր և 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յունում։ 

Ա յ ցի ըն թաց քում Նո րին Սր բութ յանն ու-
ղեկ ցել են հա տուկ հանձ նա րա րութ-
յուն նե րով հայ րա պե տա կան նվի րակ 

Տ. Պարգև ար քե պիս կո պոս Մար տի րոս յա նը, 
Մայր Ա թո ռի դի վա նա պետ Տ. Ար շակ ե պիս-

կո պոս Խա չատր յա նը, Մայր Ա թո ռի վա նա կան 
խորհր դի ա տե նա պետ և լու սա րա րա պետ Տ. 
Մու շեղ ե պիս կո պոս Բա բա յա նը, Գ ևորգ յան 
հոգ ևոր ճե մա րա նի տե սուչ Տ. Մես րոպ վար-
դա պետ Պար սամ յա նը, Ար ցա խի հոգ ևոր-
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան պահ պան ման 
հար ցե րով գրա սեն յա կի տնօ րեն Տ. Գա րե գին 
վար դա պետ Համ բար ձում յա նը, ՀՀ ԶՈՒ Հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ Տ. Մով սես վար դա պետ Սարգս յա-
նը և Մայր Ա թո ռի Տե ղե կատ վա կան հա մա-
կար գի տնօ րեն Տ. Վահ րամ ա վագ քա հա նա 

Մե լիք յա նը։
Վե հա փառ Հայ րա պե տի հետ էր նաև Հայ-

կա կան Բա րե գոր ծա կան Ընդ հա նուր Միութ-
յան նա խա գահ տիար Պերճ Սեդ րակ յա նը։

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յա նը Գո րի սի « Զան գեր» հու-
շար ձա նի մոտ դի մա վո րե ցին Ս յուն յաց թե մի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Տ. Մա կար վար-
դա պետ Հա կոբ յա նը թե մի հոգ ևոր դա սի հետ 
եւ ու րիշ ներ:

Աշխատանքային 
այցով Սյունիքում Էր 
ՀՀ-ում Ռուսաստանի 
դեսպանը

Հա յաս տա նում ՌԴ ար տա կարգ և լիա-
զոր դես պան Սեր գեյ Կո պիր կի նը Ս յու նի քի 
մարզ կա տա րած այ ցե լութ յան շրջա նակ-
նե րում հու նի սի 3-ին այ ցե լել է Հա յաս տա-
նում ՌԴ ԱԴԾ Սահ մա նա պահ վար չութ յան 
Մեղ րիի սահ մա նա պահ ջո կատ, ծա նո թա-
ցել ծա ռա յութ յան պայ ման նե րին, ինչ պես 
նաև հար գան քի տուրք մա տու ցել Հա յաս-
տա նում տար բեր տա րի նե րին զոհ ված հե-
րոս սահ մա նա պահ նե րի հի շա տա կին: 

« Ռ ու սաս տան յան դի վա նա գի տա-
կան ա ռա քե լութ յան ղե կա վա-
րը ե ղել է Հա յաս տա նի՝ ռուս 

սահ մա նա պահ նե րի կող մից պահ պան վող 
ա մե նա հա րա վա յին՝ ՀՀ-ի, Ի րա նի և Ադր բե ջա-
նի սահ ման նե րի հատ ման կե տում, այ ցե լել է 
« Կարճ ևան» սահ մա նա յին ան ցա կետ:

ՀՀ-ում ՌԴ դես պանն այ ցե լել է նաև «Ա գա-
րա կի պղինձ-մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲԸ, 
ո րը տա րա ծաշր ջա նի խո շո րա գույն հար կա-
տու նե րից ու գոր ծա տու նե րից է: Կոմ բի նա տի 
տնօ րեն Անդ րեյ Սին յա կո վը, ներ կա յաց նե լով 
ձեռ նար կութ յան ըն թա ցիկ գոր ծու նեութ յու նը, 
հայտ նել է ի րա կա նաց վող բնա պահ պա նա-
կան մի ջո ցա ռում նե րի և  այս տար վա հու նի-
սի վեր ջին կոմ բի նա տի՝ ամ բող ջա պես փակ 
ցիկ լով ջրօգ տա գործ ման անց նե լու մա սին, 
ին չը պրակ տի կո րեն բա ցա ռե լու է շրջա կա մի-
ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ յու նը: 
Ձեռ նար կութ յան ղե կա վա րը պատ մել է նաև 
տա րա ծաշր ջա նի սո ցիալ-տնտե սա կան զար-
գաց մանն ուղղ վող ա ջակ ցութ յան ու սո ցիա-
լա պես նշա նա կա լի ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
մա սին:  

Ս յու նի քի մարզ կա տա րած այ ցի շրջա նա-
կում Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ար տա-
կարգ եւ լիա զոր դես պան Սեր գեյ Կո պիր կի նը 
հան դի պում է ու նե ցել Ս յու նի քի մարզ պետ Մե-
լիք սեթ Պո ղոս յա նի հետ։ 

Հան դիպ ման ըն թաց քում դես պա նը կա-
րե ւո րեց ռուս խա ղա ղա պահ նե րի ներ կա յութ-
յունն այս տեղ՝ բնակ չութ յան անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման ա ռու մով։ Կող մե րը զրու ցե ցին 
ներ կա յումս Ս յու նի քի սահ ման նե րին ստեղծ-
ված կա ցութ յան մա սին։ Ս. Կո պիր կի նի խոս քե-
րով՝ Ռու սաս տանն ա նում է ա մեն ինչ, որ պես զի 
այս ցա վոտ խնդի րը լուծ վի քա ղա քա կան-դի-
վա նա գի տա կան ճա նա պար հով, ու ընդգ ծեց 
Ս յու նի քի հա տուկ ռազ մա վա րա կան դե րը։ Դի-
վա նա գե տը գնա հա տեց մար զի տնտե սա կան 
մեծ նե րու ժը եւս, ո րում այ սօր ներ կա յութ յուն 
ու նի նաեւ ռու սա կան կա պի տա լը։

Դես պանն անդ րա դար ձավ այս տա րի ե րի-
տա սար դա կան մայ րա քա ղաք Կա պա նում 
անց կաց վե լիք՝ ԱՊՀ մա կար դա կով եր կու մեծ 
մի ջո ցառ մա նը, ո րոնք, ըստ նրա, շատ լավ 
ա ռիթ կլի նեն ցույց տա լու, որ այս տեղ մար դիկ 
շա րու նա կում են ապ րել, զար գա նալ, կյան քը 
շա րու նակ վում է։

Ս յու նի քի մարզ պե տը նշեց, որ թե՛ մար-

Թուրք-ազերի ասկյարները, որ 2021 թ. մայիսի 12-ին ներխուժել են Սյունիք, շարունակում են մնալ այստեղ, իսկ 
փոխադարձ մեղադրանքներով ու վիրավորանքներով նախընտրական քարոզարշավի ելած քաղաքական ուժերը, 
կարծեք, մոռացել են այդ խայտառակությունը:

Հայոց ազգ՝ քո հողին 
մատաղ՝ Հայոց 
աշխարհ, էն ո՞ր կաթը 
դուք ծծեցիք, էն ո՞ր 
մեջքը ձեզ բերեց, էն 
ո՞ր ձեռը ձեզ գրկեց, 
էն ո՞ր բերանը ձեզ 
օրհնեց, որ դուք էս 
հոգին ունենաք, էս 
սիրտը ձեր միջումն 
ըլի, էս հրաշքը դուք 
աշխարքին ցույց տաք:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ

Երեքշաբթի
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ընտ րութ յան բա ցար ձակ օ րի նա կան, բա ցար-
ձակ թա փան ցիկ ու ար դար անց կաց նե լը: Եվ 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման 
աշ խա տանք նե րում ի րա վա պահ մար մին նե-
րը բա վա կա նին մեծ բեռ ու նեն՝ ա պա հո վե լու 
հա մար յու րա քանչ  յուր քա ղա քա ցու ա զատ 
կա մար տա հայ տութ յան հնա րա վո րութ յու-
նը։ Մար զա յին այ ցե լութ յուն ներ եմ ու նե նում. 
հան դի պում ներ են լի նում ի րա վա պահ մար-
մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, ինչ պես նաեւ 
պատ կան պե տա կան կա ռույց նե րի ղե կա-
վար նե րի հետ, ով քեր եւս կազ մա կեր պա կան 
պար տա կա նութ յուն ներ ու նեն՝ ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված։ Քն նար կում ենք 
հա վա նա կան ռիս կե րը, խնդիր նե րը, հա-
մա գոր ծակ ցութ յանն առնչ վող հար ցե րը, որ 
լիար ժեք պատ րաստ լի նենք մեր ռե սուրս նե-
րով, մեր ի մա ցութ յամբ, մեր պատ րաստ վա-
ծութ յամբ ե րաշ խա վո րել ՀՀ յու րա քանչ  յուր 
քա ղա քա ցու ա զատ կա մար տա հայ տութ յու նը։

– Վեր ջին ա միս նե րին, որ քա նով տեղ-
յակ ենք, ո րո շա կի փո փո խութ յուն ներ 
կա տար վե ցին Ընտ րա կան օ րենսգր քում 
եւ ՀՀ մի շարք օ րենք նե րում, ո րոնք ուղ-
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի առն չութ յուն ու-
նեն ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին։ Ե թե 
կա րե լի է՝ ա ռա վել կա րե ւոր փո փո խութ-
յուն նե րը փոր ձեք տե ղե կաց նել ընտ րող-
նե րին:

– Ա յո, ընտ րութ յուն նե րի շե մին բա րե փո-
խում ներ ի րա կա նաց վե ցին եւ՛ ընտ րա կան 
օ րենսդ րութ յան, եւ ընտ րա կան հան ցա գոր-
ծութ յուն նե րի ա ռու մով քրեա կան օ րենսդ-
րութ յան մեջ: Ու, ըստ էութ յան, դրանց, ե թե 
ամ փոփ կեր պով ներ կա յաց նեմ, ամ բողջ 
խնդիրն այն է, որ հան րա յին վտան գա վո-
րութ յուն ու նե ցող ո րե ւէ ա րարք դուրս չմնա 
քրեա կա նաց ման գոր ծըն թա ցից: Հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րը եր կուսն են՝ քա րո զար շա վի 
ան խո չըն դոտ ի րա կա նա ցու մը ե րաշ խա վո-
րե լուն միտ ված, ո րով հե տեւ քրեա կա նաց վեց 
քա րոզ չութ յան ըն թաց քը ցան կա ցած ե ղա-
նա կով խո չըն դո տե լը: Այժմ այդ ա րար քը, իր 
հան րա յին վտան գա վո րութ յամբ պայ մա նա-
վոր ված, հան ցա գոր ծութ յուն է: Մ յուս խումբ 
փո փո խութ յուն նե րը միտ ված են, հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րի վտան գա վո րութ յան աս տի-
ճա նով պայ մա նա վոր ված, դրանց պա տիժն 
ա վե լի բարձ րաց նե լուն, ընդ ո րում՝ բա ցի այն, 
որ դա ա պա հո վե լու է ա վե լի խիստ պա տաս-
խա նատ վութ յան են թար կե լը, իր տե սա կով 
ար դեն այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը՝ դառ-
նա լով ծանր հան ցա գոր ծութ յուն ներ, մեծ 
հնա րա վո րութ յուն ներ բա ցե ցին օ պե րա տիվ 
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա-
նաց նող մար մին նե րի հա մար, որ պես զի կա-
րո ղա նան ի րա կա նաց նել լայն ծա վա լով օ պե-
րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում ներ։ 
Մեր գերխն դիրն է լի նե լու՝ օ րեն քի ըն ձե ռած 
բո լոր գոր ծիք նե րով ա պա հո վել հան ցա վոր 
մտադ րութ յուն ու նե ցող ո րե ւէ ան ձի գոր ծո-
ղութ յուն նե րը: Պետք է բա ցա ռենք, նախ՝ 
կան խար գե լենք, հա վա նա կան ընտ րա կան 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տա րու մը, քան զի 
դրանց բա ցա հայտ ման ուղ ղութ յամբ ա ռա վե-
լա գույն ջան քեր կպա հանջ վեն։ 

– Ար դեն ո րո շ մի ջո ցա ռում ներ, նա-
խա տես ված Ընտ րա կան օ րենսգր քով, 
կա տար վել են, այ սօր էլ մեկ նար կել է 
նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յու նը. հե-
տաքր քիր է՝ ինչ պե՞ս եք գնա հա տում 
հան րա պե տութ յան (նաեւ Ս յու նի քի) 
մասշ տա բով ընտ րութ յուն նե րի պատ-
րաստ ման ըն թաց քը՝ օ րի նա կա նութ յան 
տե սանկ յու նից, կար ծում եմ՝ ար դեն կու-
նե նաք դի մում ներ, գան գատ ներ…

– Ես կար ծում եմ, որ ընդ հա նուր առ մամբ 
մեր պե տութ յու նը պատ րաստ է, եւ այս պա-

հին անհ րա ժեշտ բո լոր գոր ծո ղութ յուն ներն 
ի րա կա նաց վել են: Մեր տի րույ թի հետ կապ-
ված՝ քրեա կան հե տապնդ ման ա ռու մով, այս 
պա հի դրութ յամբ պար բե րա բար հրա պա րա-
կայ նո րեն ներ կա յաց նում ենք ա հա զան գե-
րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը. մեր կայ-
քում այդ տե ղե կութ յուն նե րը հրա պա րակ ված 
են: Փաս տարկ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ դե ռեւս չու նենք արդ յունք ներ: 
Կան բազ մա թիվ ա հա զան գեր ա մե նա տար-
բեր ընտ րա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի՝ 
այդ թվում՝ հա վա նա կան ընտ րա կա շառք բա-
ժա նե լու վե րա բեր յալ, ո րոնց ուղ ղութ յամբ 
ի րա կա նաց վում են անհ րա ժեշտ օ պե րա-
տիվ-հե տա խու զա կան կամ ստու գո ղա կան 

մի ջո ցա ռում ներ: Ե թե հաս տատ վեն այդ պի սի 
հան գա մանք նե րը, ա պա դրանք ան պայ ման 
քրեա դա տա վա րա կան ըն թացք կստա նան, եւ 
կձեռ նար կենք անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ՝ այդ պի-
սի հան ցա գործություննե րի մեջ ներգ րավ ված 
բո լոր ան ձանց խիստ պա տաս խա նատ վութ-
յան են թար կելն ա պա հո վե լու հա մար։

– Ընտ րո ղը, բնա կի չը, քա ղա քա ցին 
ինչ պե՞ս, ի՞նչ ե ղա նակ նե րով, գոր ծիք նե-
րով կկա րո ղա նա հա մա գոր ծակ ցել ի րա-
վա պահ մար մին նե րի հետ, ե թե ոտ նա-
հար վի իր ընտ րա կան ի րա վուն քը։

–  Շատ կա րե ւոր հարց եք բարձ րաց նում, 
եւ ին չը շատ եմ կա րե ւո րում, ո րով հե տեւ մեր 
գերն պա տակն օ րի նա կան եւ թա փան ցիկ 
ընտ րութ յուն անց կաց նելն է, որն ա պա հո վե-
լու հա մար շատ ենք ա պա վի նում բա րե խիղճ 
եւ ակ տիվ քա ղա քա ցի նե րի ա ջակ ցութ յա նը։ 
Եվ քա ղա քա ցին ինչ պես իր, այն պես էլ իր 
ներ կա յութ յամբ մեկ այլ քա ղա քա ցու կամ քի 
ա զատ ար տա հայտ մա նը ո րե ւէ կերպ խո չըն-
դո տե լու դեպ քում՝ ին քը կա րող է ա հա զան-
գել ինչ պես ա վան դա կան ե ղա նակ նե րով՝ 
ա հա զան գե լով թեժ գծեր, այդ թվում՝ նաեւ 
դա տա խա զութ յուն, որ տեղ ար դեն գոր ծում է 
թեժ գիծ: Այ սօր վա տեխ նի կա կան մի ջոց նե րը 
մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ են ըն ձե ռում հե-
ռա խոս նե րով, ձեռ քի տակ ե ղած այլ մի ջոց-
նե րով ար ձա նագ րել, ֆիք սել եւ փո խան ցել՝ 
վստահ լի նե լով (ՀՀ ի րա վա պահ մար մին նե րի 
ա նու նից եմ հա վաս տիաց նում), որ այդ տե-
ղե կութ յուն նե րը փո խան ցած քա ղա քա ցուն 
դի տար կե լու ենք որ պես գոր ծըն կեր, ա պա հո-

վե լու ենք նրա անվ տան գութ յան բո լոր ե րաշ-
խիք նե րը: 

Ա մե նա կա րե ւո րը՝ բա ցա ռենք յու րա քանչ-
յուր քա ղա քա ցու նկատ մամբ հա վա նա կան 
հան ցա վոր ներ գոր ծութ յու նը։ 

– Ող ջու նում ենք Ձեր հե տե ւո ղա կան 
գոր ծու նեութ յու նը՝ ընտ րող նե րի ա զատ 
կա մար տա հայ տութ յունն ա պա հո վե-
լու ա ռու մով: Բայց եր կու հարց ու նենք՝ 
ա զատ կա մար տա հայ տութ յանն առնչ-
վող. կա՞ ստույգ ե րաշ խիք, որ վար չա կան 
ռե սուր սը չի օգ տա գործ վի, ո րով հե տեւ 
այդ ռե սուր սը ե ղել է, միշտ էլ օգ տա գործ-
վել է: Այ նու հե տեւ՝ արդ յո՞ք կա ե րաշ խիք, 
որ քա ղա քա կան հե տապն դում նե րի չեն 

են թարկ վի պաշ տոն յա նե րը, պե տա կան 
ծա ռա յող նե րը, ով քեր կար տա հայ տեն 
ի րենց ան հա մա ձայ նութ յունն իշ խող քա-
ղա քա կան ու ժին։ 

– Ե րաշ խի քը մեր հե տե ւո ղա կա նութ յունն 
է, իմ մար զա յին այ ցե լութ յուն նե րը, բո լոր ի րա-
վա պահ մար մին նե րի հետ ա մե նօր յա մեր 
շփում նե րը: Տար վող աշ խա տանք նե րը հենց 
այն ե րաշ խիքն են, ո րոնք կա պա հո վեն յու-
րա քանչ  յուր քա ղա քա ցու ա զատ կա մար տա-
հայ տութ յու նը։ Հ նա րա վոր բո լոր հան ցա վոր 
ա րարք նե րին, ո րոնք կդրսե ւոր վեն, կհե տե ւի 
հա մար ժեք պա տաս խա նատ վութ յուն։

– Ար դեն նա խա դե պեր կան, Ս յու նի քի 
մար զի օ րի նա կով ենք ա սում, երբ պատ-
ռում են քա րոզ չա կան պաս տառ նե րը կամ 
ներ կով ծած կում դրանք. այդ ա րարք ներն 
ի րենց մեջ քրեո րեն մեր ժե լի հատ կա նիշ-
ներ պա րու նա կո՞ւմ են, եւ արդ յո՞ք ի րա-
վա պահ մար մին նե րը գնա հա տա կան են 
տվել կա տար ված նմա նա տիպ ե րե ւույթ-
նե րին։

– Ըստ կոնկ րետ դրսե ւոր ված ա րար քի՝ 
բա ցա ռում եմ, որ քրեաի րա վա կան գնա հա-
տա կան չտրվի, որ ար ձա գանք չլի նի: Ա յո, 
մին չեւ քա րոզ չութ յան սկսե լը պաս տառ նե րի 
վնաս ման բազ մա թիվ դեպ քեր ենք ու նե ցել, 
ո րոն ցով նաեւ քրեա կան գոր ծեր են հա րուց-
վել, քննութ յուն է անց կաց վում, այ սինքն՝ ե՛ւ 
քրեա դա տա վա րա կան, ե՛ւ քրեաի րա վա կան 
ա ռու մով ար ձա գանք է ստա նա լու ա մեն մի 
նման դեպք:

– Հա ջորդ հարցս Ս յու նի քում ակ տի-

վո րեն քննարկ վող թե մա նե րի թվին է 
պատ կա նում. վեր ջին մեկ տա րում, հատ-
կա պես պա տե րազ մից հե տո, քրեա կան 
գոր ծեր են հա րուց վել, ո րոնց շրջա նակ-
նե րում մե ղադ րանք ներ են ներ կա յաց-
վել Ս յու նի քի մար զի մի քա նի հա մայն-
քա պե տի: Հան րութ յան մեջ շրջա նառ վող 
կար ծիք կա, թե իբր դրանք քա ղա քա կան 
են թա տեքստ ու նեն: Այդ կար ծիք նե րը 
հիմ քեր ու նե՞ն, թե՞ դրանք այլ մո տիվ նե-
րով կամ շար ժա ռիթ նե րով հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծեր են:

– Ձեզ շատ ան կեղծ պա տաս խա նում 
եմ՝ քա ղա քա կան ո րե ւէ են թա տեքստ ո րե ւէ 
քրեա կան վա րույթ չի կա րող ու նե նալ: Ձեր 
բե րած օ րի նակ նե րը չան հա տա կա նաց նե լով 
ա սեմ՝ Ս յու նի քի մար զում քա ղա քա պետ ու-
նենք, ում նկատ մամբ քրեա կան հե տապն-
դումն ի րա կա նաց վել է շատ ա վե լի վաղ, քան 
պա տե րազմն էր, քան պա տե րազ մին հե տե-
ւած զար գա ցում ներն էին եւ ներ կա յիս քա ղա-
քա կան դիր քա վո րում ներն էին։ Մենք ու նենք 
քա ղա քա պետ, ում նկատ մամբ քրեա կան հե-
տապն դում է ի րա կա նաց վել, եւ այդ դեպքն 
ամ բողջ երկ րի հա մար տե սա նե լի է ե ղել, այ-
սինքն՝ յու րա քանչ  յուր քա ղա քա ցի հնա րա-
վո րութ յուն է ու նե ցել տես նել, թե ինչ է տե ղի 
ու նե ցել, հե տե ւա բար՝ այդ դեպ քե րի կա պակ-
ցութ յամբ հե տե ւութ յուն ներ ա նել, թե քա ղա-
քա կան են թա տեքս տով պայ մա նա վոր ված 
են՝ կար ծում եմ ակն հայտ շա հար կում է։

– Վեր ջերս վար չա պետ Նի կոլ Փա շին-
յանն իր ե լույթ նե րից մե կում տե ղե կաց-
րեց, որ ՊԵԿ-ի տի րույ թում, ե թե չենք 
սխալ վում, հեր թա կան քրգործն է հա-
րուց վել ԶՊՄԿ հան դեպ, դրա նից ա ռաջ 
էլ հա ղոր դում ներ կա յին՝ կապ ված հա-
րուց ված այլ քրգոր ծե րի մա սին. ե թե կա-
րե լի է՝ ի՞նչ քրգոր ծեր կան հա րուց ված 
ԶՊՄԿ-ի մա սով եւ ի՞նչ ըն թացք ու նեն։

– Ուղ ղում կա տա րեմ հար ցում՝ ԶՊՄԿ-ի 
հետ կապ ված քրեա կան գոր ծեր չեն կա րող 
լի նել, ո րով հե տեւ մեր Ք րեա կան օ րենսգր-
քով հան ցա գոր ծութ յան սուբ յեկ տը միայն 
ֆի զի կա կան անձն է, ԶՊՄԿ-ն տն տես վա րող 
սուբ յեկտ է եւ իր ի րա վա կան բո լոր ե րաշ-
խիք նե րով ան խո չըն դոտ իր տնտե սա կան 
գոր ծու նեութ յունն է ի րա կա նաց նում։ Ու նենք 
դեպ քեր, երբ կոնկ րետ աշ խա տակ ցի կող մից 
կոնկ րետ հան ցա վոր դրսե ւո րում ներ են ե ղել, 
նման փաս տե րին տրվել են քրեաի րա վա կան 
գնա հա տա կան ներ, դա ո րե ւէ առն չութ յուն 
չու նի, այ սինքն՝ ո րե ւէ նշա նա կութ յուն չու նի, 
թե այդ ան ձը որ ըն կե րութ յան աշ խա տա կից 
է։ Այ սօր վա խորհր դակ ցութ յա նը, ու զում եմ 
նաեւ դա շեշ տել, նա խա ձեռ նե ցի նա խա դե պը 
չու նե ցող հա մա գոր ծակ ցութ յուն՝ հրա վի րել 
էի ԶՊՄԿ-ի ներ կա յա ցուց չին. բո լո րիս հա մար 
պարզ է, որ մար զի բնակ չութ յան մի ստվար 
զանգ ված կապ ված է կոմ բի նա տի հետ, կոմ-
բի նա տի աշ խա տակ ցի ըն տա նի քի ան դամ է 
կամ աշ խա տում է այն տեղ: Բ նա կա նա բար, 
այս նա խընտ րա կան ըն թաց քում, նաեւ նա-
խորդ ընտ րութ յուն նե րի փոր ձը հաշ վի առ-
նե լով, սրանք ա ռիթ ներ են ո րո շա կի սպառ-
նա լիք նե րի ազ դե ցութ յան տակ մարդ կանց 
քա ղա քա կան կողմ նո րո շում պար տադ րե լու՝ 
աշ խա տան քից ա զա տե լու , աշ խա տա վար ձը 
ցած րաց նե լու կամ ընդ հա կա ռա կը՝ շա հագրգ-
ռե լով՝ աշ խա տա վար ձը բարձ րաց նե լով, պաշ-
տո նեա կան դիր քը բարձ րաց նե լով եւ այլն։ Եվ 
ես շատ կա րե ւո րե ցի, որ կոմ բի նա տի, ընդ 
ո րում՝ օ տա րազ գի ներ կա յա ցու ցի չը, հենց 
գլխա վոր դա տա խա զից լսի այս ու ղերձ նե-
րը, եւ հա վաս տիա ցում ստա ցա. բա րի կամք 
եմ դա հա մա րում, որ նրանք ձեռ նար կել են 
ար դեն ու հե տայ սու եւս կձեռ նար կեն բո-
լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի կոմ բի նա տի ո րե ւէ 

ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ. «Պետք է ապահովել 
յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատ 
կամարտահայտությունը. հնարավոր բոլոր 
հանցավոր արարքներին կհետեւի համարժեք 
պատասխանատվություն»

Ա մե նա կա րե ւո րը՝ բա ցա ռենք յու րա քանչ յուր 
քա ղա քա ցու նկատ մամբ հա վա նա կան հան ցա վոր 
ներ գոր ծութ յու նը։ 

Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակությունը՝ էջ 4
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Խորհր դա րա նա կան ար տա հերթ ընտ-
րութ յուն նե րը թե ւա կո խում են վճռո-
րոշ փուլ. հու նի սի 7-ից մեկ նար կել է նա-
խընտ րա կան քա րո զար շա վը։
Սո ցիո լոգ նե րը տար բեր կան խա տե սում-
ներ են ա նում ընտ րա կան մա րա թո նի 
ե լած 25 քա ղա քա կան ու ժի, ընտ րող նե րի 
տրա մադ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ։
Ըստ այդմ՝ մեծ թիվ են կազ մում չկողմ-
նո րոշ ված ընտ րող նե րը, ով քեր, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, նա խընտ րա կան 
քա րո զար շա վի օ րե րին կհստա կեց նեն 
ի րենց դիր քո րո շու մը։
Այդ դի տար կու մը կա րե լի է տա րա ծել 
նաեւ Կա պան մարզ կենտ րո նի վրա։
Բայց Կա պա նում կա մեկ ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն եւս…
Նո րութ յուն ա սած չենք լի նի, ե թե փաս-
տենք վերս տին, որ Ս յու նի քի մարզ կենտ-
րո նում ընտ րող նե րի զգա լի մա սը սպա-
սում է հա մայն քա պետ Գե ւորգ Փարս յա նի 
դիր քո րոշ մա նը։
Դա էլ պա տա հա կան չէ. պաշ տո նա վար-
ման մոտ եր կու եւ կես տար վա ըն թաց-
քում, հատ կա պես հա մա ճա րա կի դժվա-
րին ու ա նո րոշ ժա մա նակ նե րում, Ար-
ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի ող բեր գա-
կան, բայց եւ հե րո սա կան օ րե րին, նաեւ 
հետ պա տե րազմ յան ըն թաց քում ի րեն 
դրսե ւո րել է մեր հո ղուջ րի ար ժա նա պա-
տիվ տի րոջ վար քով։
Գե ւորգ Փարս յա նի դիր քո րո շու մը պար-
զե լու նպա տա կով զրույց ու նե ցանք նրա 
հետ։

-Պա րոն Փարս յան, հու նի սի 20-
ին խորհր դա րա նա կան ար-
տա հերթ ընտ րութ յուն տե ղի 

կու նե նա հան րա պե տութ յու նում։
Այդ կա պակ ցութ յամբ մի քա նի հարց 

ու նենք. նախ՝ 25 քա ղա քա կան ու ժից ո՞ր 
մե կին եք սա տա րե լու։

Ի հար կե, կա րե լի է եւ են թադ րութ յուն-
ներ ա նել այդ ա ռու մով, բայց դա կլի ներ 
ըն դա մե նը են թադ րութ յուն։ 

Ե կել է Ձեր դիր քո րո շու մը պաշ տո նա-
պես հնչեց նե լու ժա մա նա կը։

–  Չէի կա մե նա մեր զրույ ցը սկսել այդ 
հար ցով, ո րով հե տեւ ինձ հա մար ա ռաջ նա-
հերթն ու ա մե նա կա րե ւորն այն չէ, թե ում եմ 
սա տա րե լու կամ ում եմ տես նում երկ րի ղե-
կա վա րի դե րում։ Ինձ հա մար ա ռաջ նա հերթ 
հարցն այն է, որ Նի կոլ Փա շին յանն այ լեւս չլի-
նի իշ խա նութ յան ղե կին, բնա կա նա բար, իր 
թի մի հետ միա սին, ո րով հե տեւ, ինչ պես ա ռիթ 
եմ ու նե ցել ա սե լու, քա ղա քա կան այդ թի մը 
ձա խո ղել է երկ րի կա ռա վա րու մը: Մի խոս քով՝ 
Նի կոլ Փա շին յա նի գլխա վո րութ յամբ մեր երկ-
րի ա պա գան չեմ պատ կե րաց նում։

Ն ման դիր քո րոշ ման հա մար կան տար-
բեր պատ ճառ ներ: Ա սեմ հիմ նա կա նը՝ պա տե-
րազմն իր ծանր հե տե ւանք նե րով, մարդ կա յին 
ան դառ նա լի կո րուս տե րով եւ օր օ րի ա հագ-
նա ցող բա ցա սա կան ու վտան գա վոր, նաեւ 
ա նո րոշ զար գա ցում նե րով։ 

Նի կոլ Փա շին յա նին գնա հա տում եմ որ-
պես թույլ մարդ, թույլ ղե կա վար, ով ան կա րող 
է ղե կա վա րել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-
նը հատ կա պես ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե-
րում, ո րում հայտն վել ենք: 

– Եվ, այ նո ւա մե նայ նիվ, նո րից ենք 
կա րե ւո րում Ձեր դիր քո րո շու մը…

– Ել նե լով նրա նից, որ մեր երկ րում ծանր 
ի րա վի ճակ է, որ տես նում ենք թշնա մու կող-
մից մեր երկ րից ա նընդ հատ ինչ-որ տա րածք-
ներ պո կե լու նկրտում նե րը, մեզ պետք է ու ժեղ 
եւ կա մա յին բարձր հատ կա նիշ նե րով օժտ-
ված պե տա կան գոր ծիչ, ով ու նի փորձ, նաեւ 

հնա րա վո րութ յուն ներ, կա պեր, գի տե լիք ներ: 
Այդ պի սի պե տա կան գոր ծիչ է Ռո բերտ Քո-
չար յա նը, ով կա րող է ար ժա նա պատ վո րեն 
ղե կա վա րել մեր ժո ղովր դին պատ մութ յան 
դժվա րա գույն այս հանգր վա նում։

–  Դուք մա սամբ պա տաս խա նե ցիք 
մեր հա ջորդ հար ցին, բայց աս վա ծին չի 
կա րող չհա ջոր դել դրա շա րու նա կութ յու-
նը՝ իսկ ին չո՞ւ Ռո բերտ Քո չար յա նի գլխա-
վո րած « Հա յաս տան» դա շին քին, ա սել է 
թե՝ Ձեր դիր քո րոշ ման հիմ նա վո րում նե-
րը՝ փոքր-ինչ հան գա մա նա լից:

– Գլ խա վոր կողմ նո րո շիչն ա ռաջ նոր դի 
ան հա տա կա նութ յան գոր ծոնն է. ե թե մի դեպ-
քում ա սում եմ՝ Նի կոլ Փա շին յա նին որ պես 

երկ րի ղե կա վար չեմ պատ կե րաց նում, Քո-
չար յա նի պա րա գա յում՝ տես նում եմ ու ժեղ եւ 
փոր ձա ռու ան հա տա կա նութ յուն: 

Ո րե ւէ քա ղա քա կան ու ժից կախ վա ծութ-
յուն չու նեմ, իմ դիր քո րո շու մը հիմն վում է 
նաեւ հստակ ի րո ղութ յան վրա. բո լոր թեկ նա-
ծու նե րի մեջ, ով քեր կու սակ ցութ յուն նե րի կամ 
դա շինք նե րի մի ջո ցով ներ կա յա ցել են ընտ-
րող նե րին, միակ անձ նա վո րութ յու նը, ով, իմ 
խո րին հա մոզ մամբ, կա րող է երկ րի ար ժա-
նա պա տիվ ղե կա վա րու մը ստանձ նել բախ-
տո րոշ մեր օ րե րում եւ դրա կան տե ղա շար ժեր 
ա պա հո վել, Ռո բերտ Քո չար յանն է։ 

Ինչ վե րա բե րում է « Հա յաս տան» դա շին-
քին, կա րող եմ ա սել հե տեւ յա լը՝ բա վա կա նին 
հե տաքր քիր դա շինք է ստաց վել՝ « Վե րածն վող 
Հա յաս տան» եւ ՀՅԴ կու սակ ցութ յուն նե րի հա-
մա գոր ծակ ցութ յան շնոր հիվ։ 

« Վե րածն վող Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յան կազ մում ընդգրկ ված են մար զի հա մայնք-
նե րի ղե կա վար նե րը, ով քեր իմ ըն կեր ներն են: 
Ն րանց ճա նա չե լով՝ կա րող եմ ա սել, որ հայ-

րե նա սեր, յու րա քանչ  յուրն իր հա մայն քի հոգ-
սե րով ապ րող ու մտա հոգ մար դիկ են, ու նեն 
դրա կան հատ կա նիշ ներ, ո րոնք, կար ծում եմ, 
կնպաս տեն ոչ միայն Ս յու նի քի, այ լեւ Հա յաս-
տա նի հե տա գա զար գաց մա նը։ 

Կ ցան կա նա յի նշել նաեւ, որ « Հա յաս տան» 
դա շին քի ցու ցա կում ընդգրկ ված է մեր հա մա-
քա ղա քա ցի Ան նա Գ րի գոր յա նը, ով կարճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում բա վա կա նին ակ տիվ 
դրսե ւո րեց ի րեն Ազ գա յին Ժո ղո վում՝ Ս յու նի-
քի հետ կապ ված խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նե-
լով ու մտա հո գութ յուն ներ ար տա հայ տե լով: 
Խե լա ցի անձ նա վո րութ յուն է ու սրտա ցավ. 
կցան կա նա յի նրան տես նել ա պա գա խորհր-
դա րա նում եւս։

Ու զում եմ ընդգ ծել ՀՅԴ կու սակ ցութ յան 
հան դեպ իմ ու նե ցած բա րո յա կան պարտ քը, 
միակ կու սակ ցութ յունն էր, որ կանգ նեց մեր 
կող քին Կա պա նի պաշտ պա նութ յան ժա մա-
նակ՝ վեր ջին պա տե րազ մում: Երբ հոկ տեմ-
բե րի 18-ին Կա պա նը պաշտ պա նե լու անհ-
րա ժեշ տութ յուն ա ռա ջա ցավ, ՀՅԴ-ն միակ 
կու սակ ցութ յունն էր, ո րի ան դամ նե րը՝ մեկ 
վաշտ, Չե չե նի գլխա վո րութ յամբ (Ա րա յիկ 
Հով հան նիս յան), ստանձ նե ցին Ս րա շե նի ուղ-
ղութ յամբ մեր պե տա կան սահ մա նի պաշտ-
պա նութ յու նը, ընդ ո րում՝ ամ բող ջութ յամբ 
ի րենց ու ժե րով. զեն քը ձեռ քին մեր կող քին 
կանգ նած դաշ նակ ցա կան նե րից քչերն էին 
տե ղա ցի։ Ես ՀՅԴ կու սակ ցութ յա նը շնոր հա-
կալ եմ, որ այդ օ րե րին կանգ նե ցին մեր կող-
քին ու մեզ նե ցուկ ե ղան։

– « Հա յաս տան» դա շինքն օ րերս հան-
րայ նաց րեց իր նա խընտ րա կան ծրա-
գի րը, ո րը, դա շին քի հաղ թա նա կի դեպ-
քում, կա րող է եւ դրվել կա ռա վա րութ յան 
ծրագ րի հիմ քում. հա մե նայն դեպս դա-
շին քի մի քա նի ներ կա յա ցու ցիչ նման 
հայ տա րա րութ յուն ա րե ցին։ 

Ծ րագ րա յին դրույթ նե րից ո՞րն է Ձեզ 
ա ռա վել սրտա մոտ։ 

– Ես լսե ցի ծրա գի րը, բա վա կա նին ծա վա-
լուն փաս տա թուղթ է, որն ընդգր կում է մեր 
կյան քի բո լոր ո լորտ նե րը: Տես նում եմ, որ այդ 
ծրագ րե րը կա րող են ա պա հո վել երկ րի ա ռա-
ջըն թա ցը: Բայց ու շադ րութ յունս հատ կա պես 
գրա վե ցին անվ տան գութ յան ա պա հով մա նը 

միտ ված ա նե լիք ներն ու պատ կե րա ցում նե րը: 
Գ նա հա տե լի է նաեւ հան գա ման քը, որ անվ-
տան գութ յանն առնչ վող հար ցե րի մա սին հիմ-
նա վոր խոսք ա սաց Ռո բերտ Քո չար յա նը։ 

– Իսկ Ս յու նի քի հար ցում ի՞նչ եք ակն-
կա լում « Հա յաս տան» դա շին քից, թեեւ 
անվ տան գութ յան խնդիր նե րը կա րե ւո-
րե լով՝ Դուք սյու նիք յան հա մընդ հա նուր 
մտա հո գութ յուն ար տա հայ տե ցիք: 

– Ե կեք Ռո բերտ Քո չար յան ա սենք. ակն-
կա լում եմ, որ երկ րի ղե կա վա րու մը ստանձ-
նե լուց հե տո իր ու շադ րութ յու նը կսե ւե ռի 
Ս յու նի քի վրա, եւ ա մե նա կա րե ւոր խնդիր նե-
րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ քայ լեր կձեռ նար-
կի։ Կրկ նում եմ՝ ա մե նա կա րե ւորն այ սօր մեր 
քա ղա քա ցի նե րի, մեր երկ րա մա սի անվ տան-
գութ յան ա պա հո վումն է, ո րը հայ տա րար ված 
է ա ռաջ նա հեր թութ յուն։

Ս յու նի քի մար զը երկ կող մա նի շրջա պատ-
ված է թշնա մի նե րով. ինձ հա մար ա ռաջ նա-
յինն անվ տան գութ յան ա պա հո վումն է, ին չի 
վե րա բեր յալ ծրագ րում առ կա է հիմ նա վոր 
տես լա կան։

–  Պա րոն Փարս յան, կա րո՞ղ ենք են-
թադ րել, որ ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին 
ու ժա մե րին ան ձամբ եք մաս նակ ցե լու 
նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին, մի գու-
ցե նաեւ հա մայն քում գլխա վո րե լու եք 
դա շին քի նա խընտ րա կան շտա բը։

– Ոչ, ես քա ղա քա կան թի մի ան դամ չեմ, 
նա խընտ րա կան շտաբ գլխա վո րե լու մտադ-
րութ յուն էլ չու նեմ, բայց, ինչ պես ա սա ցի, 
դիր քո րո շումս հստակ միտ ված է դե պի Ռո-
բերտ Քո չար յա նը: Եվ գլխա վոր նպա տա կը, 
ինչ պես ար դեն նշե ցի, Նի կոլ Փա շին յա նի իշ-
խա նութ յան վե րար տադր ման բա ցա ռումն է, 
նոր միայն՝ Ռո բերտ Քո չար յա նի իշ խա նութ յան 
գա լուն սա տա րե լը։

–  Մար զի չորս հա մայն քա պե տի մաս-
նակ ցութ յամբ հիմ նադր վեց կու սակ-
ցութ յուն, ո րը միա ցավ « Հա յաս տան» 
դա շին քին, բայց Դուք չմաս նակ ցե ցիք 
կու սակ ցութ յան ստեղծ մա նը, հի մա էլ 
ան կու սակ ցա կան եք, բայց ճա կա տագ րի 
կա մոք քա ղա քա կան նույն բե ւե ռում եք 
հայտն վել։ 

Չենք թաքց նի՝ այդ ա ռի թով քննար-
կում նե րի պա կաս չի ե ղել հան րա յին 
ա մե նա տար բեր շեր տե րում՝ Ձեր ինք նու-
րույն եւ ան կախ հո գե կերտ վածքն ընդգ-
ծող:

Ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ այս պա հին 
քա ղա քա կան նույն բե ւե ռում եք, թեեւ 
ան կու սակ ցա կան եք, ա վե լի ճիշտ շա-
րու նա կում եք մնալ վեր կու սակ ցա կան ու 
ազ գա յին հո ղի վրա։

– Ե թե դա շին քը չգլխա վո րեր Ռո բերտ Քո-
չար յա նը, Դուք այ սօր ինձ նման հարց տա լու 
ա ռիթ չէիք ու նե նա:

–  Վեր ջին օ րե րին ո րոշ լրատ վա մի-
ջոց նե րում կեղծ ստո րագ րութ յամբ մի 
հոդ ված էր շրջա նառ վում՝ իբր ար դեն 
իսկ հա մայն քա պե տա րա նը վար չա կան 
ռե սուրս է կի րա ռում: Կա րող եք նույ-
նիսկ չար ձա գան քել այդ հրա պա րակ մա-
նը, մա նա վանդ որ հան րութ յու նը Ձեզ 
լավ է ճա նա չում, բայց հե տա գա ան հիմն 
շա հար կում նե րից խու սա փե լու հա մար 
կու զե նա յինք լսել Ձեր վե րա բեր մունքն 
առ հա սա րակ վար չա կան ռե սուր սի օգ-
տա գործ ման եւ ընդ հան րա պես ոչ թույ-
լատ րե լի գոր ծե լա կեր պի կի րառ ման 
ա ռու մով, քան զի իշ խա նութ յու նը, որ 
ցան կա նում ենք ազ գո վի ձե ւա վո րել հու-
նի սի 20-ին, պի տի ա ռա վե լա գույնս օժտ-
ված լի նի լե գի տի մութ յամբ։

– Ինքս էլ հակ ված եմ այն գոր ծե լա կեր-
պին, որ ընտ րութ յունն անց կաց վի ա զատ ու 
ար դար, որ պես զի ձե ւա վոր ված իշ խա նութ յու-
նը լի նի լե գի տիմ։ 

Ա սեմ նաեւ, որ վար չա կան ռե սուրս իմ 
կող մից չի կի րառ վում եւ չի կի րառ վի, պար-
զա պես ու նեմ սե փա կան դիր քո րո շում, ո րի 
մա սին խո սում եմ իմ շրջա պա տի մարդ կանց 
հետ. իմ աշ խա տա կից նե րին եւս հայտ նել եմ 
դիր քո րո շումս, բայց ո րե ւէ մե կին չեմ պար-
տադ րել կամ ստի պել։

–  Պա րոն Փարս յան, մեզ հետ զրույ ցի 
շրջա նակ նե րում Ձեր հա մա կիր նե րին ինչ-
որ կոչ կամ հոր դոր ուղ ղե լու անհ րա ժեշ-
տութ յուն տես նո՞ւմ եք, թե՞ դա պա հում 
եք քա րո զար շա վի վեր ջին օ րե րի հա մար։

– Իմ հոր դո րը կա պան ցի նե րին հե տեւ յալն 
է՝ հու նի սի 20-ին ոչ մի պա րա գա յում չընտ րել 
Նի կոլ Փա շին յա նին, ոչ մի դեպ քում… Նի կոլ 
Փա շին յա նը չա րիք է հայ ժո ղովր դի հա մա ր։

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ. 
«Իմ հորդորը կապանցիներին 
հետեւյալն է՝ հունիսի 20-ին ոչ 
մի պարագայում չընտրել Նիկոլ 
Փաշինյանին»

Ինքս էլ հակ ված եմ այն գոր ծե լա կեր պին, որ ընտ րութ-
յունն անց կաց վի ա զատ ու ար դար, որ պես զի ձե ւա վոր-
ված իշ խա նութ յու նը լի նի լե գի տիմ:

Մի խոս քով՝ Նի կոլ 
Փա շին յա նի գլխա-
վո րութ յամբ մեր 
երկ րի ա պա գան չեմ 
պատ կե րաց նում։
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Ա վան դա կան ա ղու հա ցի ա րա րո ղութ յու-
նից հե տո Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն իր 
գնա հա տանքն ու օրհ նութ յու նը բե րեց քա ղա-
քա յին իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին և հա վաք ված ժո ղովր դին։

Այ նու հետև Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը ՀԲԸՄ նա խա գա հի և հոգ ևոր դա սի հետ 
մեկ նեց Գո րի սի Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ 
ա ռաջ նոր դա նիստ ե կե ղե ցի, որ տեղ Հա յոց 
Հայ րա պե տին դի մա վո րե ցին Գո րի սի բնա կիչ-
ներ և զին վոր ներ։ «Հ րա շա փառ» շա րա կա նի 
եր գե ցո ղութ յան ներ քո Վե հա փառ Հայ րա պե-
տը, իր օրհ նութ յու նը բաշ խե լով հա վա տա-
վոր ժո ղովր դին, մուտք գոր ծեց տա ճար, ուր 
սաղ մո սեր գութ յու նից և  ա ղոթ քից հե տո կա-
տար վեց Հան րա պե տա կան մաղ թանք Հա յաս-
տա նի և Ար ցա խի ան սա սա նութ յան, Ս յուն յաց 
աշ խար հի և ն րա ժո ղովր դի անվ տանգ, խա-
ղաղ ու բա րօր կյան քի հա մար։

Ա րա րո ղութ յան ա վար տին Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կոսն իր պատ գամն ուղ ղեց ներ կա 
ժո ղովր դին։ « Սի րե լի սյու նե ցի հա վա տա վոր 
զա վակ ներ Մեր, այ ցե լել ենք ձեզ հետ պա տե-
րազմ յան դժվա րին ի րա վի ճա կի, դա ռը հար-
ված նե րի և նե ղութ յուն նե րի դի մագ րավ ման 
այս ժա մա նա կա հատ վա ծում։ Ե կել ենք ի մո-
տո հա ղորդ լի նե լու ձեր մտա հո գութ յուն նե րին 
ու խնդիր նե րին, նաև Հայ րա պե տա կան Մեր 
գնա հա տանքն ու օրհ նութ յու նը վերս տին բե-
րե լու ձեզ։

... Մենք քա ջա տեղ  յակ ենք ազ գա յին-հայ-
րե նա կան մեր կյան քի այս վճռո րոշ շրջա նում 
ձեզ պա տած դժվա րութ յուն նե րի, ձեր առջև 
ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի մա սին։ Ար-
ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մում մեր թան կա-
գին զա վակ նե րը նա հա տակ վե ցին, ու նե ցանք 
վի րա վոր ներ, ան հայտ կո րած ներ, գե րե-
վար ված ներ, տասն յակ հա զա րա վոր տե ղա-

հան ված խա ղաղ բնա կիչ ներ։ Տա րած քա յին 
կո րուստ նե րի պատ ճա ռով նաև Ս յուն յաց աշ-
խար հի բնա կա վայ րեր սահ մա նա մերձ դար-
ձան Ադր բե ջա նի հետ՝ դրա նից բխող խիստ 
մտա հո գիչ հետ ևանք նե րով։ Ադր բե ջա նը 
սան ձար ձակ ոտնձ գութ յուն ներ է կա տա րում 
նաև Հա յաս տա նի սահ ման նե րի նկատ մամբ, 
մաս նա վո րա պես Ս յու նի քի, Գե ղար քու նի քի 
գյու ղա կան ո րոշ հա մայնք նե րի տա րածք նե րի 
հան դեպ», – ա սաց Հայ րա պե տը։

« Սի րե լի ներ, խռով քի մեջ է ա մեն քիս հո-
գին, խռով քի մեջ է հա մայն հա յութ յու նը։ 
Ս յուն յաց աշ խար հի Մեր զա վակ նե րիդ ստեղ-
ծա գործ ու խա ղաղ կյան քի բնա կա նոն ըն-
թացքն է խա թար ված, ա վե լին՝ ա պա հո վութ-
յան ու անվ տան գութ յան լրջա գույն խնդիրն 
է հառ նած։ Սա կայն Մենք գի տենք, որ ձեր 
ո գին ան կոտ րում է, ձեր հա րա զատ հո ղին 
կապ վա ծութ յու նը, հայ րե նա սի րութ յունն ու 
ազ գան վի րու մը ա մուր են ձեր սրտե րում ու 
հո գի նե րում։ Դուք ձեր պա պե րից ու հայ րե րից 
ժա ռան գել եք քա ջութ յուն ու կո րով՝ օր հա սա-
կան հան գա մանք նե րում ձեր հայ րե նի տունն 
ու օ ջա խը պաշտ պա նե լու, ան սա սան լի նե լու 
հայ րեն յաց պաշտ պա նութ յան դիր քե րում և  
ա րիա բար կան գուն մնա լու հա րա զատ հո-
ղին։ Այս փոր ձութ յու նը ևս, քա ջա րի սյու նե-
ցի ներ, ազ գո վի կհաղ թա հա րենք՝ միայն թե, 
մեր հե րոս նախ նի նե րի ո գե շունչ պատ գա մի 
հա մա ձայն, մեր ա րիութ յան ու քա ջութ յան մեջ 
վախ կո տութ յուն չխառ նենք, ա մուր պա հենք 
մեր նվի րու մը հայ րե նի քին ու մեր սրբա զան 
ար ժեք նե րին։ Հաս տա տուն մնանք հա վա տի 
մեջ, ան կոտ րում՝ նե ղութ յուն նե րի ու դժվա-
րութ յուն նե րի առջև։ Ա մուր պա հենք միմ յանց 
հան դեպ քրիս տո սա պատ վեր սերն ու հզոր 
միաս նութ յու նը, ո րի առջև նա հան ջում են 
փոր ձութ յուն նե րը և զո րա նում ու ամ րապնդ-
վում է լա վա տե սութ յան ո գին», – ա սաց Նո-

րին Սր բութ յու նը՝ հա վե լե լով, որ Հա յոց Ե կե-
ղե ցին և  ե կե ղե ցա կան նե րը հա նա պա զօր յա 
ի րենց ա ղոթ քով ու ծա ռա յութ յամբ սյու նե ցի-
նե րի կող քին են՝ Աստ ծո խոս քով զո րաց նե լու, 
դժվա րութ յուն նե րի ու փոր ձութ յուն նե րի մեջ 
Տի րոջ օգ նութ յան խոս տու մը փո խան ցե լու, 
նրանց խի զա խութ յունն ա մուր պա հե լու։

Վե հա փառ Հայ րա պե տը տե ղե կաց րեց, որ 
Հա յոց Ե կե ղե ցին թե՛ պա տե րազ մի ըն թաց քում 
և թե՛ հետ պա տե րազմ յան օ րե րին իր ձայնն է 
բարձ րաց րել մի ջազ գա յին, մի ջե կե ղե ցա կան, 
միջկ րո նա կան ատ յան նե րում Ար ցա խի և 
Հա յաս տա նի դեմ ի րա կա նաց վող ոտնձ գութ-
յուն նե րը խստո րեն դա տա պար տե լու կո չով, 
գե րի նե րի ա զատ ար ձակ ման հա մար հրա-
տապ աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հոր-
դո րով և  ի պաշտ պա նութ յուն Ար ցա խի մեր 
ժո ղովր դի ա զատ ու ան կախ կյան քի ար դար 
ի րա վուն քի։

Հա յոց Հայ րա պե տը հայ ցեց, որ Բարձր յալ 
Տե րը օգ նա կան ու զո րա կից լի նի ա մեն քին՝ 
մեր ժո ղովր դի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան գոր ծում ճշմար տութ յու նը ճա նա չե լի 
դարձ նե լու և  ար դա րութ յան հաս նե լու ջան քե-
րը արդ յու նա վո րե լու։ Նո րին Սր բութ յու նը նաև 
ա ղո թեց, որ Աստ ված խա ղաղ ու անվր դով 
պա հի հայ րե նի մեր եր կի րը, և Տի րոջ պա հա-
պան Սուրբ Ա ջի առջև նա հան ջեն բո լոր չա-
րիք ներն ու փոր ձանք նե րը մեր կյան քից։

Ա րա րո ղութ յու նից հե տո հայ րա պե տա-
կան պատ վի րա կութ յու նը այ ցե լեց Գո րի սի 
զին վո րա կան պան թեոն, ուր Ա մե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը և ՀԲԸՄ նա խա գահ Պերճ Սեդ-
րակ յա նը ծաղ կեպ սակ ներ զե տե ղե ցին ան-
մար կրա կի և հի շա տա կի խաչ քա րի առջև, 
ա պա Ար ցախ յան երկ րորդ պա տե րազ մում 
զոհ ված քա ջոր դի նե րի շի րիմ նե րի առջև Նո-
րին Սր բութ յան գլխա վո րութ յամբ հոգ ևոր դա-
սը ա ղո թեց նրանց հո գի նե րի հանգս տութ յան 
հա մար։

Նույն օ րը Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
պատ վի րա կութ յամբ այ ցե լեց Շուռ նու խ սահ-
մա նա մերձ հա մայնք:

Փո խան ցե լով ժո ղովր դին իր հայ րա կան 
սերն ու Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի օրհ նութ-
յու նը՝ Նո րին Սր բութ յունն իր զո րակ ցութ յու նը 
բե րեց շուռ նուխ ցի նե րին։ Վե հա փա ռը նշեց, 
որ սյու նե ցի նե րը ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պայ քա րում ի րենց անն կուն ու ան պարտ 
ո գու շնոր հիվ դա րե րի մեջ քա ջե րի համ բավ 
են վաս տա կել և մեր օ րե րում ևս սահ մա-

նին սյուն յաց քա ջե րի ինք նա կազ մա կերպ ված 
խմբե րի դրսևո րած ա րիութ յունն ու հայ րե նի 
հո ղը պաշտ պա նե լու հար ցում սկզբուն քայ-
նութ յու նը ևս  այդ ո գու ա նու րա նա լի ար տա-
հայ տութ յունն են։

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը և ՀԲԸՄ նա-
խա գա հը բնա կիչ նե րի հետ զրու ցե ցին տի րող 
ան հանգս տութ յուն նե րի ու առ կա խնդիր նե-
րի, կյան քի բնա կա նոն ըն թաց քի խա թար ման 
և վ տանգ նե րի մա սին։

Իր զրույ ցում Նո րին Սր բութ յու նը հա վաս-
տիաց րեց, որ Հա յոց Ե կե ղե ցին պի տի շա րու-
նա կի ջան քեր գոր ծադ րել բարձ րա ձայ նե լու 
սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րում բնակ վող մեր 
ժո ղովր դի խնդիր նե րը և հե տա մուտ լի նե լու 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը, ա պա 
հոր դո րեց նախն յաց օ րի նա կով ա մուր և  ան-
նա հանջ մնալ ի րենց հա վա տի և հույ սի մեջ՝ 
կառ չած հա րե նի հո ղին, ի րենց օ ջախ նե րին։

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն այ ցե լեց 
նաև շուռ նուխ ցի նե րի տներ, զրու ցեց ըն տա-
նիք նե րի հետ, ծա նո թա ցավ առ կա դժվա-
րութ յուն նե րին։

Նո րին Սր բութ յու նը նաև իր օրհ նութ յուն-
ներն ու բա րե մաղ թանք նե րը բե րեց շուռ նուխ-
ցի նո րապ սակ մի զույ գի, որ տե ղե կա նա լով 
Հա յոց Հայ րա պե տի այ ցի մա սին, մաս նա վոր 
ցան կութ յուն էր հայտ նել ար ժա նա նա լու հայ-
րա պե տա կան օրհ նութ յան։

Վե րա դար ձին Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո-
սը զրույց ու նե ցավ Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յա նի հետ։

Ե րե կո յան Հա յոց Հով վա պե տը հան դի պում 
ու նե ցավ Ս յուն յաց թե մի հոգ ևոր դա սի հետ՝ 
ե կե ղե ցա կան նե րին վերս տին բե րե լով իր հայ-
րա կան օրհ նութ յունն ու գնա հա տան քը ի րենց 
նվիր յալ ծա ռա յութ յան հա մար։

Հան դիպ մա նը քննարկ վե ցին հետ պա տե-
րազմ յան շրջա նում՝ առ կա դժվա րին ի րա-
վի ճա կում, Ե կե ղե ցու կող մից ձեռ նարկ վող 
քայ լե րի, ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան, հո-
գեխ նամ ծրագ րե րին։

Նո րին Սր բութ յու նը թե մի հոգ ևոր սպա-
սա վոր նե րի ու շադ րութ յու նը մաս նա վո րա պես 
հրա վի րեց զոհ ված նե րի, ան հայտ կո րած նե րի 
և գե րութ յան մեջ գտնվող նե րի ըն տա նիք նե-
րին, վի րա վոր նե րին և ն րանց հոգ ևոր խնամ-
քին։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱ ԿԱՐԳ

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
հայրապետական այցով 
Սյունիքում էր և Արցախի 
Հանրապետությունում

զա յին իշ խա նութ յուն նե րի, թե՛ Ս յու նի քի ողջ 
բնակ չութ յան հա մար ա մե նաա ռաջ նա յին 
հարցն այժմ անվ տան գութ յունն է, ու այն 
պահ պա նե լու գոր ծում ան մի ջա կան մաս-
նակ ցութ յուն ու նի Ռու սաս տա նը, ո րի հա մար 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց։

 Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը ռու սա կան կող մին 
անվ տան գա յին ու սահ մա նա յին խնդիր նե րի 
լուծ ման հար ցում ա վե լի գոր ծուն մաս նակ-
ցութ յան ա ռա ջարկ ներ ա րեց։ Մարզ պե տը ու-
շադ րութ յուն հրա վի րեց նաեւ մի շարք հար-
ցե րի վրա՝ հա կա ռակ կող մի՝ մեր տա րածք 
ներ խուժ ման ու բա նակ ցութ յուն նե րի ժա-
մա նակ վկա յա բեր վող կեղծ քար տեզ նե րի, 

սահ մա նա յին հատ ված նե րում չե զոք գո տու 
բա ցա կա յութ յան ու մեր ճա նա պարհ նե րին 
զին ված ադր բե ջան ցի նե րի առ կա յութ յու նը 
եւ այլն։ Մար զի ղե կա վա րը խնդրեց հյու րե-
րին նաեւ քայ լեր ա նել ռուս զբո սաշր ջիկ նե րի 
հոսքն ու հե տաքրքր վա ծութ յու նը դե պի Ս յու-
նիք ուղ ղե լու հար ցում, քա նի որ հետ պա տե-
րազմ յան շրջա նում Ս յու նի քում եր բեմ նի ակ-
տիվ զբո սաշր ջա յին ո լոր տը վտանգ ված է։

Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց ռու սա կան սահ մա նա պահ ծա ռա-
յութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ նշե լով, որ գրե-
թե ա մեն օր նրանց մի ջամ տութ յամբ խնդիր-
ներ են հարթ վում։

ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Սկիզբը՝ էջ 1

Աշխատանքային այցով Սյունիքում Էր 
ՀՀ-ում Ռուսաստանի դեսպանը

հնա րա վո րութ յուն չօգ տա գործ վի ո րե ւէ աշ-
խա տակ ցի դեմ՝ ա ռա ջի կա ընտ րութ յուն նե րի 
հա մա տեքս տում, ոչ մի դեպ քում կոմ բի նա տի 
ո րե ւէ լծակ չօգ տա գործ վի։ Այ, ե թե այս քան 
նա խազ գու շա կան աշ խա տանք նե րից հե տո 
այդ պի սի փորձ տե ղի կու նե նա, կար ծում եմ, 
ոչ միայն օ րի նա կան, այ լեւ բա րո յա կան ի րա-
վունք նե րը կա վե լա նան՝ նրանց պա տաս խա-
նատ վութ յան են թար կե լու հար ցը բարձ րաց-
նե լու հա մար։

– Մա յի սի 12-ից թշնա մին Ս յու նի քում 
է. դա տե լով Ադր բե ջա նի պահ ված քից, չի 
բա ցառ վում, որ ընտ րութ յուն նե րը խա-
փա նե լու կամ երկ րում լար վա ծութ յու-
նը սրե լու նպա տա կով նոր սադ րանք ներ 
լի նեն. հե տաքր քիր է՝ ընտ րութ յուն նե րի 
կա պակ ցութ յամբ՝ հու նի սի 20-ի նա խօր-
յա կին կամ այդ օ րը, անվ տան գութ յան 
լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ներ կձեռ նարկ-
վե՞ն Ս յու նի քում՝ պե տա կան սահ ման-
նե րի անվ տան գութ յան ա պա հով ման եւ 
առ հա սա րակ հնա րա վոր սադ րանք նե րը 
կան խե լու նպա տա կով։ 

– Ի հար կե, ձեռ նարկ վե լու են անվ տան-
գութ յան մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք ի րա վի ճա-
կին բնո րոշ ա վե լի խստաց վե լու են, ա վե լի 
ու ժե ղաց վե լու են: Կա րե ւոր է, որ հենց մեր 
ընտ րո ղը, ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի բո լոր 
պա տաս խա նա տու նե րը քա ղա քա ցիա կան 
բարձր գի տակ ցու մով մո տե նան այդ խնդրին: 
Մենք բո լորս պետք է շա հագր գիռ լի նենք, որ-

պես զի խա ղաղ եւ կա յուն մի ջա վայր ա պա-
հո վենք հու նի սի 20-ին, որ մեր քա ղա քա ցին 
ա զատ, հան գիստ, ա ռանց ո րե ւէ վե րահս կո-
ղութ յան կա րո ղա նա իր ընտ րութ յունն ի րա-
կա նաց նել։ 

– Ձեր խոս քը սյու նե ցի նե րին։ 
– Իմ խոս քը մաս նա գի տա կան խոսք է. 

ինձ ե րաշ խա վորն եմ հա մա րում, ինձ հանձ-
նա ռու եմ հա մա րում, որ ՀՀ յու րա քանչ  յուր 
քա ղա քա ցի ան խո չըն դոտ՝ իր խղճով ընտ-
րութ յուն կա տա րի։ Ես ու զում եմ կոչ ա նել մեր 
այն քա ղա քա ցի նե րին, ով քեր ա կա նա տես 
կլի նեն կամ ինչ-որ կերպ կտե ղե կա նան ընտ-
րա կան բնույ թի ո րե ւէ հան ցա գոր ծութ յան մա-
սին՝ չվա րա նել, ան հա պաղ դի մել ի րա վա պահ 
մար մին նե րին, ո րով հե տեւ մեր երկ րում հու-
նի սի 20-ին օ րի նա կան, ար դար ու թա փան-
ցիկ ընտ րութ յուն ներ կա յաց նե լու գերխն դի րը 
բո լո րինս է՝ ՀՀ յու րա քանչ  յուր քա ղա քա ցու նը։

– Հա ջո ղութ յուն եմ Ձեզ մաղ թում՝ 
հա մոզ ված լի նե լով, որ նման հե տե ւո-
ղա կա նութ յան դեպ քում ընտ րա կան 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը նվա զա գույ նի 
կհասց վեն։

– Շ նոր հա կալ եմ, ես էլ ձեզ եմ ու զում կոչ 
ուղ ղել՝ ե ղած հնա րա վո րութ յուն նե րով, կո լեկ-
տի վով, ճա նա չած մարդ կան ցով , ձեռ քի տակ 
ու նե ցած տեխ նի կա կան հնա րա վո րութ յուն-
նե րով ան պայ ման ար ձա գան քել ընտ րա կան 
խախ տում նե րին:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ. «Պետք է ապահովել 
յուրաքանչյուր քաղաքացու ազատ 
կամարտահայտությունը. հնարավոր 
բոլոր հանցավոր արարքներին կհետեւի 
համարժեք պատասխանատվություն»

Սկիզբը՝ էջ 2

Սկիզբը՝ էջ 1
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ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնակատար 
Վահրամ Դումանյանն աշխատանքային 
այց է կատարել Սյունիքի մարզ

Կ ար ևո րե լով սահ մա նա մերձ հա մայնք-
նե րում դպրո ցա շի նա կան ծրագ րե րի 
ո րակ յալ ի րա կա նա ցու մը,  հան րակր-

թա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան և բու հա-
կան կրթութ յան զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա-
գոր ծու մը, ինչ պես նաև առ կա խնդիր նե րին 
ա րագ ար ձա գան քե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը` 
ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի պաշ տո նա կա տար 
Վահ րամ Դու ման յանն աշ խա տան քա յին այց 
է կա տա րել Ս յու նի քի մար զի Գո րիս հա մայնք:

Ինչ պես  տե ղե կաց րին ՀՀ կրթութ յան, գի-
տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա-
րութ յան հա սա րա կայ նութ յան հետ կա պե րի և 
տե ղե կատ վութ յան վար չութ յու նից, Վահ րամ 
Դու ման յա նի այ ցը մեկ նար կել է Գո րի սի թիվ 
1 ա վագ դպրո ցից, որ տեղ ի րա կա նաց վում 

են հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ: Նա-
խա րա րը շրջել է դպրո ցի տա րած քում, ծա-
նո թա ցել հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քին, զրու ցել շի նա րար նե րի, դպրո ցի 
տնօ րե նի և  ու սուց չա կան կազ մի հետ: Ն շենք, 
որ Գո րի սի թիվ 1 ա վագ դպրո ցի հիմ նա նո-
րո գումն ի րա կա նաց վում է Հա մաշ խար հա յին 
բան կի և ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մա տեղ ֆի-
նան սա վոր մամբ: 

Սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րում մի ջին 
մաս նա գի տա կան կրթութ յան ա պա հով ման 
և զար գաց ման հա մա տեքս տում Վահ րամ 
Դու ման յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ 
Պո ղոս յա նի ու ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լել է Գո րի սի 
պե տա կան քո լեջ։

Ող ջու նե լով քո լե ջի տնօ րի նութ յանն ու 

Եվրամիության 
դեսպանի այցը 
Կապան

Հ ու նի սի 2-ին Կա պան հա մայն քի ղե կա-
վար Գ ևորգ Փարս յանն հան դի պում է 
ու նե ցել Հա յաս տա նում Եվ րա միութ-

յան դես պան Անդ րեա Վիկ տո րի նի և Հա մա-
գոր ծակ ցութ յան բաժ նի ղե կա վար Գոն զա լո 
Սե ռա նո յի հետ։ Ող ջու նե լով դես պա նի այ ցը 
Կա պան՝ հա մայն քի ղե կա վա րը շնոր հա կա-
լութ յուն է հայտ նել մինչ այժմ ԵՄ –ի ա ջակ-
ցութ յամբ հա մայն քում ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րի հա մար։ Հան դիպ մա նը ներ կա են 
գտնվել նաև « Մար դը կա րի քի մեջ» ՀԿ-ի հա-
յաս տան յան գրա սեն յա կի տնօ րեն Վար դու հի 
Դա դուն ցը, հա մայն քի ղե կա վա րին կից ե րի-
տա սար դա կան խորհր դի ան դամ նե րը, հա-
մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կից նե րը։

Գ ևորգ Փարս յա նի ու ղեկ ցութ յամբ դես-
պանն այ ցե լել է Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան 
ման կա կան զբո սայ գի, որ տեղ զբո սայ գու 
տնօ րեն Կառ լեն Հայ րա պետ յա նը ման րա-
մասն ներ կա յաց րել է ԵՄ –ի ա ջակ ցութ յամբ և 
« Մար դը կա րի քի մեջ» ՀԿ –ի գոր ծըն կե րութ-
յամբ ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը։ Այդ ծրագ-
րե րի շրջա նակ նե րում զբո սայ գու և հա մայն-
քա պե տա րա նի տա րած քում տե ղադր վել են 
նստա րան ներ, փոխ վել է զբո սայ գու լու սա-
վո րութ յան հա մա կար գը, ինչ պես նաև կա-
ռուց վել է խա ղահ րա պա րակ Դա վիթ Բեկ թա-
ղա մա սում։ Իր խոս քում Կ. Հայ րա պետ յա նը 
կար ևո րել է հատ կա պես այդ թա ղա մա սում 
խա ղահ րա պա րակ կա ռու ցե լու ծրա գի րը, քա-
նի որ այն ի րա կա նաց վել է հա մայն քա պե տա-
րան-բ նա կիչ ներ-ԵՄ փոխ հա մա գոր ծակ ցութ-
յան արդ յուն քում։

Դես պա նը զրու ցել է նաև ե րի տա սարդ-
նե րի հետ՝ ծա նո թա ցել նրանց կող մից բարձ-
րաց ված խնդիր նե րին, գոր ծու նեութ յա նը և 
ծ րագ րե րի ն։

ԿԱՊԱՆԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

աշ խա տա կից նե րին՝ Վահ րամ Դու ման յա նը 
խո սել է նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա-
կան կրթութ յան ո լոր տում առ կա խնդիր նե-
րի, նա խա տես վող բա րե փո խում նե րի մա սին: 
Նա խա րա րի պաշ տո նա կա տարն իր խոս քում 
նշել է, որ կար ևո րում է սահ մա նա մերձ հա-
մայնք նե րում նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի-
տա կան կրթութ յան զար գաց ման ծրագ րե րի 
ի րա գոր ծու մը, ինչ պես նաև առ կա խնդիր նե-
րին ա րագ ար ձա գան քե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը:

ԿԳՄՍ նա խա րա րի պաշ տո նա կա տա րը 
տնօ րե նի հետ քննար կել է մի ջին մաս նա գի-
տա կան կրթութ յանն ու ո լոր տին առնչ վող 
մի շարք հար ցեր, շրջել շեն քով, ծա նո թա ցել 
քո լե ջի նյու թա տեխ նի կա կան բա զա յին, շեն-
քա յին պայ ման նե րին, կա ռուց վող ա պաս տա-
րա նին:

Քո լե ջի տնօ րեն Կա րեն Լա զար յա նը Վահ-
րամ Դու ման յա նին շնոր հա կա լութ յուն է հայտ-
նել Ս յու նիք կա տա րած այ ցի շրջա նա կում քո-
լե ջում հյու րըն կալ վե լու հա մար: 

Կա րեն Լա զար յա նը նա խա րա րի պաշ տո-
նա կա տա րին է ներ կա յաց րել քո լե ջի նյու թա-
տեխ նի կա կան բա զա յի ար դիա կա նաց ման, 
շեն քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման, շեն-
քի ջե ռուց ման և տա րած քի ջրա հե ռաց ման 
խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռաջ նա հերթ լու ծում են 
պա հան ջում:

Վահ րամ Դու ման յա նը, ՀՀ ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի պաշ տո նա-
կա տար Անդ րա նիկ Փի լո յա նը, ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի՝ Ս յու նի քի մար զից ընտր ված պատ-
գա մա վոր նե րը, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յու նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ար տա-
կարգ և լիա զոր դես պան Սեր գեյ Կո պիր կի նը 
և Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը 
մաս նակ ցել են Գո րի սի թիվ 4 ա վագ դպրո ցի 
« Վեր ջին դա սին» նվիր ված մի ջո ցառ մա նը, 
ինչ պես նաև այ ցե լել են Սե րո Խան զադ յա նի 
ան վան թիվ 6 հիմ նա կան դպրոց, որ տեղ ևս  
ա շա կերտ նե րը տո նա կան հան դի սութ յուն են 
ներ կա յաց րել:

Ս յու նիք կա տա րած այ ցի շրջա նա կում 
Վահ րամ Դու ման յանն այ ցե լել է նաև Գո րի սի 
պե տա կան հա մալ սա րան:

 

Հու նի սի 7-ին Ս յու նի քի մար զի դա տա խա-
զութ յու նում տե ղի ու նե ցավ օ պե րա տիվ 
խորհր դակ ցութ յուն՝ ղե կա վա րութ յամբ 
հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա-
խազ Ար թուր Դավթ յա նի։

Խ որհր դակ ցութ յա նը մաս նակ ցում 
էին Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ 
Պո ղոս յա նը, Ս յու նի քի մար զի դա-

տա խազ Է դո ւարդ Հա րութ յուն յա նը, Գո րի սի 
կա յա զո րի զին վո րա կան դա տա խազ Հայկ 
Մար գար յա նը, Կա պան հա մայն քի ղե կա վար 

Գե ւորգ Փարս յա նը, Հա յաս տա նի քննչա կան 
կո մի տեի Ս յու նի քի մար զա յին վար չութ յան 
պետ Ար ման Ա ղա սար յա նը, ԱԱԾ Ս յու նի քի 
մար զա յին վար չութ յան պետ Ար տակ Հա րութ-
յուն յա նը, Ոս տի կա նութ յան Ս յու նի քի մար զա-
յին վար չութ յան պետ Ա լիկ Մա մի կոն յա նը, 
Ս յու նի քի մար զա յին դա տա խա զութ յան դա-
տա խազ ներ եւ ի րա վա պահ ո լոր տի այլ պաշ-
տո նա տար ան ձինք:

Գլ խա վոր դա տա խա զը ներ կա յաց րեց 
խորհր դակ ցութ յան նպա տա կը՝ ԱԺ ար տա-
հերթ ընտ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման եւ 

օ րի նա կան անց կաց ման հա մար ձեռ նարկ վե-
լիք քայ լե րը:

– Բո լո րիս այ սօր մտա հո գում են երկ րի 
անվ տան գութ յու նը եւ սահ մա նա յին խնդիր-
նե րը, բայց մեր երկ րի հա մար չա փա զանց 
կա րե ւոր նշա նա կութ յուն ու նի հու նի սի 20-ին 
կա յա նա լիք խորհր դա րա նա կան ար տա հերթ 
ընտ րութ յու նը, – ա սաց Ար թուր Դավթ յա-
նը: – Ի րա վա պահ մար մին նե րը, պե տա կան 
բո լոր կա ռույց նե րը եւ ընտ րա կան գոր ծըն-
թա ցի կազ մա կերպ մանն առն չող մար մին նե-
րը պար տա վոր են ձեռ նար կել հնա րա վոր ու 
անհ նա րին մի ջոց նե րը, որ պես զի կա րո ղա-
նանք ա պա հո վել օ րի նա կան, թա փան ցիկ եւ 
օբ յեկ տիվ ընտ րութ յուն: Վս տահ եմ՝ բո լորդ 
շատ լավ գի տակ ցում եք այդ ա մե նի կա րե ւո-
րութ յու նը։

Ընտ րող նե րի ա զատ կա մար տա հայ տութ-
յան հա մար պատ շաճ պայ ման նե րի ստեղ-
ծումն Ար թուր Դավթ յա նը հա մա րեց գլխա վոր 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն:

Հան րա պե տութ յան գլխա վոր դա տա-
խազն ան թույ լատ րե լի հա մա րեց վար չա կան 

ռե սուր սի կի րառ ման ցան կա ցած դեպք, նաեւ 
հի շեց րեց, որ ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քի փո փո-
խութ յու նից հե տո առ կա է նոր հոդ ված, ո րը 
պա տիժ է սահ մա նում նա խընտ րա կան քա-
րոզ չութ յա նը խո չըն դո տե լու դեպ քե րի հա մար։ 

Խորհր դակ ցութ յա նը հրա վիր վել էր նաեւ 
« Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա-
վոր տնօ րե նի տե ղա կալ Թո մաս Հոֆ մա նը, 
ով հա վաս տիաց րեց, որ հան քարդ յու նա բե-
րա կան այդ ըն կե րութ յու նում բա ցառ վում է 
աշ խա տա կից նե րի վրա ո րե ւէ ազ դե ցութ յան 
գոր ծադ րու մը՝ ցան կա ցած ձե ւով, քա նի որ 
ի րենք հար գում են յու րա քանչ  յու րի ընտ րութ-
յան ի րա վուն քը։ 

Ար թուր Դավթ յա նը հույս հայտ նեց, որ այդ 
հա վաս տիա ցու մը հա մա պա տաս խա նում է 
ի րա կա նութ յա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նաեւ կոչ ուղ-
ղեց ընտ րող նե րին՝ ի րենց ի րա վունք նե րի 
ոտ նա հար ման դեպ քում ան պայ ման տեղ-
յակ պա հել ի րա վա պահ մար մին նե րին՝ հա-
վաս տիաց նե լով, որ ընտ րա կան ի րա վուն քի 
խախտ ման ա մեն մի դեպք հա տուկ քննարկ-
ման ա ռար կա կդառնա:

Ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տադր մամբ անդ-
րա դարձ կա տար վեց նաեւ մար զի ի րա վա-
պահ մար մին նե րի գոր ծու նեութ յա նը, ո րոնք 
ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ պետք է 
հե տե ւեն նա խընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րին 
եւ ընտ րութ յան օ րի նա կան կազ մա կերպ մա-
նը:

Ընտ րութ յան օ րի նա կան եւ կազ մա կերպ-
ված անց կա ցումն Ար թուր Դավթ յա նը հա մա-
րեց ար ժա նա պատ վութ յան խնդիր ի րա վա-
պահ մար մին նե րի հա մար: 

– Ե թե ան գամ մեկ ի րա վա խախ տում լի նի, 
ո րը հա մա պա տաս խան ձե ւով չբա ցա հայտ վի 
ու չպատժ վի, ես կհա մա րեմ անձ նա կան վի-
րա վո րանք. ու զում եմ, որ ի րա վա պահ հա-
մա կար գի յու րա քանչ  յուր աշ խա տա կից իր 
պարտ քը հա մա րի ամեն մի ի րա վա խախտ-
ման հայտ նա բե րումն ու պատ շաճ քննութ յու-
նը, – ա սաց Ար թուր Դավթ յա նը։

Այ նու հե տեւ խորհր դակ ցութ յու նը շա րու-
նակ վեց ա ռանց լրագ րող նե րի մաս նակ ցութ-
յան:

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

ՀՀ գլխավոր դատախազ 
Արթուր Դավթյանը խորհրդակ-
ցություն է անցկացրել Սյունիքի 
մարզի դատախա զությունում
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Էդուարդ Շահնազարյան. նրա 
սրտում միայն բարությունը տեղ 
ուներ

Է  դո ւարդ Վար դա նի Շահ նա զար յան. 
ծնվել է 1994 թ. փետր վա րի 6-ին Ս յու-
նի քի մար զի Կա պան քա ղա քում։ Սո-

վո րել է Կա պա նի N 27 գի շե րօ թիկ դպրո ցում։ 
2001 թ.  ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ար ցա խի 
Հադ րու թի վար չա կան շրջա նի Մե խա կա վան 
(Ջ րա կան) Ջաբ րա յիլ բնա կա վայր, որ տեղ եւ 
ա վար տել է միջ նա կարգ դպրո ցը։ Այ նու հե տեւ 
ըն դուն վել է Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին 
պե տա կան քո լեջ։

2012 թ. զո րա կոչ վել է Հա յոց բա նակ։ Ժամ-
կե տա յին զին ծա ռա յութ յան ա վար տից հե տո 
շա րու նա կել է ծա ռա յութ յու նը զին ված ու ժե-
րում՝ ՊԲ Ջ րա կա նի զո րա մա սում՝ ԱԿՀ տեխ-
նիկ-օ պե րա տոր։ 

2017 թ.  ըն դուն վել է Ս տե փա նա կեր տի 
Գ րի գոր Նա րե կա ցու ան վան հա մալ սա րա նի 
պատ մութ յան բա ժին։ 

Մո րա քույ րը մոր նման մոր մոք վում է, հի-
շում Է դո ւար դի ա մեն բա ռը, հա յաց քը, ինչ էր 
սի րում, ին չի հետ չէր հաշտ վում. «Է դո ւարդս 
Ար ցա խում մե ծա ցավ, մի օր ինձ հարց րեց, 
թե ին չո՞ւ են ի րեն Կա պա նում ղա րա բաղ ցի, 
իսկ Ար ցա խում հա յաս տան ցի ա սում։ Շատ 
ու շա դիր էր, նկա տում էր յու րա քանչ  յուր թե-
րութ յուն, կյան քով լցված էր։ Սի րում էր կյան-
քը, ճա նա պար հոր դել էր սի րում։ Նա եր բեք 
չէր խո սում իր աշ խա տան քից, գաղտ նա պահ 
էր, ու դա նրա լավ հատ կա նիշ նե րից մեկն էր. 
նրա կո րուս տը մեզ հա մար ա նա սե լի տան-
ջանք է...»։

Էդ գա րի ըն կեր Ար թուր Մա գեր կո յի հետ 
ենք զրու ցում։ Ար թու րի ձայ նը դո ղում է ըն-
կե րոջ մա սին խո սե լիս. «Է դո ւար դի հետ ծա-
նո թա ցել եմ, երբ ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող 
էի, ին քը նույն զո րա մա սում պայ մա նագ րա-
յին ծա ռա յող էր։ Ըն կե րա ցանք, շատ-շատ էի 
լի նում նրանց ջերմ ու հյու րա սեր օ ջա խում, 
նա հիա նա լի որ դի էր, օգ նում էր ծնող նե-
րին, չնա յած բո լո րին էր օգ նում։ Նե րո ղա միտ, 
հու մո րով, ակ տիվ, ժա մա նա կա կից տղա էր, 
ան պայ ման ու զում եմ շեշ տել բա րութ յու նը, 
դե բա րութ յու նը տար բեր ձե ւեր չի ու նե նում, 
նա հենց բա րի մարդ էր, ով ճա նա չել է նրան՝ 
կհաս տա տի, նրա սրտում միայն բա րութ յու նը 
տեղ ու ներ...»։

Է դո ւարդ Շահ նա զար յա նը վա յե լում էր 
ծա ռա յա կից նե րի ու սպա յա կան անձ նա կազ-
մի հար գան քը, 2020 թ. մա յի սին պար գե-
ւատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար» 
ա ռա ջին աս տի ճա նի մե դա լով։

 Է դո ւար դի հետ ծա ռա յող նե րից շատ 
քչերն են այ սօր մեր կող քին, քա նի որ Ջ րա-
կա նի զո րա մա սը 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին 
ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որ հրե տա կո ծութ-
յան են թարկ վեց. հոկ տեմ բե րի 1-ին Է դո ւարդ 
Շահ նա զար յա նը վի րա վոր վել է, հոկ տեմ բե րի 
9-ին՝ ան մա հա ցել...

Ն րանք, ով քեր կան, ի րենց զոհ ված ըն-
կեր նե րի մա սին խո սե լիս ար ցունք նե րը չեն 
թաքց նում. « Մեր ըն կեր նե րի ար յան վրե ժը 
լու ծե լու ենք, մե րոնց սուրբ ար յու նը չենք նե-
րե լու...»։

Կ յան քը հայ րե նի քին նվիրաբերած հե րո սը 
պար գե ւատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ-
յան» մե դա լով՝ հետ մա հո ւ։

 

Սամսոն Ամարյան. «Ես փախչողի 
վրա ծիծաղում եմ, ես պիտի կռվեմ 
մինչեւ վերջ»

Ա  մար յան Սամ սոն Ռա չի կի, ծնվել է 
1988 թ. նո յեմ բե րի 15-ին Գո րի սի 
շրջա նի Բ ռուն գյու ղում։ Սամ սո նը 

տա սը տա րե կան էր, երբ ըն տա նի քը տե ղա-
փոխ վեց Սի սիան։ Ըն տա նի քի միակ որ դին էր, 
եր կու ք րոջ եւ մոր միակ հե նա րա նը, քան զի 
հայ րը վա ղա ժամ էր հե ռա ցել կյան քից:

Ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ս յու նի քի 
մար զի Սի սիան քա ղաք, երբ Սամ սո նը տա սը 
տա րե կան էր։ Միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե-
տո զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Ս տե փա-
նա կեր տում։

2009 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում, ա պա տե ղա-
փոխ վել Նո րա վա նի զո րա մաս։ 

2010թ.  ըն դուն վել եւ 2015 թ.  ա վար տել է 
Ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ա նաս-
նա բու ժա կան սա նի տա րա կան փոր ձաքն-
նութ յան բա ժի նը։

Պայ մա նագ րա յին Սամ սոնն ա պա գա յի 
բազ մա թիվ ծրագ րեր ու ներ. ըն տա նի քի ան-
դամ նե րին ա սել էր, որ 10-օր յա ար ձա կուրդ է 
վերց նե լու, հար սա նիք է ա նե լու, բայց...

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-
րազմ սկսեց. Սամ սո նը եւս միա ցավ Ար ցա-
խին օգ նութ յան շտա պող զին վոր նե րին։ 

Քույ րը, ով ան հանգս տա նում էր թե՛ եղ-
բոր, թե՛ ա մուս նու հա մար, մի օր չի դի մա ցել, 
խնդրել է եղ բո րը վե րա դառ նալ, Սամ սո նը 
բար կա ցել է. « Մենք փախ չող նե րի վրա ենք 
ծի ծա ղում, դու ա սում ես վե րա դար ձե՞ք, ես 
պի տի կռվեմ մին չեւ վերջ...»։

Սամ սոնն ան հանգս տա նում էր, որ մայ րը 
կի մա նա իր Ար ցա խում գտնվե լու մա սին ու չի 
դի մա նա, զան գա հա րում էր ա մեն օր՝ հի շեց-
նում դե ղե րի ըն դուն ման ժա մը, խնդրում, որ 
մայրն ու շա դիր լի նի իր ա ռող ջութ յան նկատ-
մամբ։ Սամ սո նը հա րա զատ նե րին ա սել էր, որ 
ի րեն ոչ թե զոհ վելն է ան հանգս տաց նում, այլ 
մոր թույլ ա ռող ջութ յու նը...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Սամ սո նը նկա տում է 
թշնա մու ա նօ դա չուն, դուրս է գա լիս ա պա-
հով թաքս տո ցից, որ զգու շաց նի ըն կեր նե րին, 
հաս նում է՝ կա տա րում իր մտադ րութ յու նը, 
բայց ար կե րից մե կը նրան շատ մոտ է ընկ-
նում եւ ընդ հա տում Սամ սո նի կյանքն ու մար-
տա կան ու ղին... 

Կարեն Ստեփանյան. 
ամենաթանկը տվեց հայրենիքին

Կ ա րեն Ռու բի կի Ս տե փան յան. ծնվել է 
1979 թ. մար տի 11-ին Սի սիա նի Շա-
ղատ գյու ղում։ Սո վո րել եւ գե րա զանց 

ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Շա ղա տի 
միջ նա կարգ դպրո ցը։ Պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Օ մա րում։ 
Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու ե րե խա։

2008 թ.  ա մուս նա նում է. ըն տա նի քի միակ 
որ դին էր ու ազ գա նու նը շա րու նա կե լու, Շա-
ղա տում Ս տե փան յան գեր դաս տա նի Ռու բե նի 
ճյու ղի ա պա գան ա պա հո վե լու պա տաս խա-
նատ վութ յու նը Կա րե նի ու սե րին էր։ 

Ա նին ա մուս նու մա սին կա րո տով ու ցա-
վով է խո սում. «Հ րա շա լի ա մու սին եմ ու նե ցել, 
նա շատ լավ հայր էր, ե րե խա ներս՝ մի աղ ջիկ 
ու մի տղա ու նենք, մի տե սակ չեն պատ կե-
րաց նում, որ ի րենց հայրն այ լեւս եր բեք չի 
գա լու. սո վոր էին հայ րի կին ուշ-ուշ տես նել, 
բայց... Մենք մեր ա մե նա թանկն ենք տվել 
հայ րե նի քին, չգի տեմ էլ՝ հպա՞րտ ենք, թե՞ ինչ, 
բայց սա ան տա նե լի ցավ է...»։

2009 թ. Կա րեն Ս տե փան յա նը պայ մա-
նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել է Սի սիա նի 
զո րա մա սում, պաշտ պա նոմ էր հա րա զատ 
գյու ղին մոտ գտնվող սահ ման նե րը։ Ըն կեր նե-
րը պատ մում են, որ Կա րե նի հետ ժա մա նակն 
անն կատ էր անց նում, կա րո ղա նում էր հե-
տաքր քիր թե մա ներ գտնել՝ «Ն րա հետ եր կար 
տա րի ներ դիրք ենք պա հել, միա սին վեր ջին 
բա ժակ ջուրն ու հացն ենք կի սել։ Ծա ռա յութ-
յան ըն կե րութ յունն ու րիշ բան է, ու րիշ է, երբ 
դու չես քնում, որ ըն կերդ մի կես ժամ ա վե լի 
քնի, մե րոն ցից շա տե րը զոհ վե ցին, ոչ մե կին 
չենք ու զում ա ռանձ նաց նել, բո լորն էլ մեր եղ-
բայր ներն են ու մենք ի րենց պարտք ենք...»։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին ա կա նա նե տորդ 
Կա րեն Ս տե փան յա նը մեկ նում է Ար ցախ, 
մաս նակ ցում Կար միր Շու կա յի պաշտ պա-
նութ յան մար տե րին, ա պա տե ղա փոխ վում 
Վա րան դա / Ֆի զու լի/։ 

Հոկ տեմ բե րի 15-ին թշնա մու ա նօ դա չուն 
թի րա խա վո րել է մեր հրե տա նա վոր նե րին տե-
ղա փո խող մե քե նան, զոհ վել է Կա րե նը. ըն կել 
է հա վա տով, որ հաղ թա նա կը մերն է լի նե լու, 
որ իր ու ըն կեր նե րի ար յու նով ներկ ված հո ղի 
տե րը հայն է մնա լո ւ...

 

Արշակ Փարամազյան՝ 
անմահացած անուն...

Կ ա պա նի Ա րամ Խա չատր յա նի ան վան 
թիվ 1 ե րաժշ տա կան դպրո ցի ճե մաս-
րա հում անկ յուն է ձե ւա վոր վել՝ նվիր-

ված մե րօր յա պա տե րազ մի նա հա տակ Ար-
շակ Փա րա մազ  յա նին: Նաեւ հուշ-ցե րե կույթ 
է կազ մա կերպ վել հայ րե նի քի պաշտ պա նի 
պատ վին, ով ըն դա մե նը 37 գա րուն ապ րեց: 
Մար տա կան ըն կեր նե րը, հա րա զատ նե րը, 
մտե րիմ նե րը զսպված հուզ մուն քով, անս-
քող ափ սո սան քով են ծա նո թա նում Ար շա կի 
մա սին պատ մող ցու ցան մուշ նե րին: Հե տո 
տե ղա փոխ վում կրթօ ջա խի դահ լիճ, որ տեղ 
հյուս վում են պատ մութ յուն ներն ու հու շե րը 
Փա րա մազ  յան նե րի հի նա վուրց տոհ մի լա վա-
գույն ո րակ նե րը կրող Ար շակ անձ նա վո րութ-
յան եւ հայ րե նի քի պաշտ պա նի մա սին: 

N զո րա մա սի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ, 
փոխգն դա պետ Ար թուր Մար տի րոս յա նը ներ-
կա նե րին տե ղա փո խում է 2004-2005 թվա կան-
նե րը՝ Ար շա կի հետ հա մա տեղ ծա ռա յութ յան 
օ րե րը. «Ինձ բախտ է վի ճակ վել պար տա դիր 
զին ծա ռա յութ յան օ րե րից ճա նա չել Ար շա կին 
եւ ի սկզբա նե նա մեջս տպա վոր վեց՝ առ նա-
կան, շի տակ, շրջա պա տին նվիր ված անձ նա-

վո րութ յուն: Դա սա կի հրա մա նա տար էր, բայց 
իր ստո րա բա ժա նումն ա վե լի կար գա պահ եւ 
օ րի նա կե լի էր, քան ո րոշ սպա յա կան ու սա-
դիր նե րով զին վո րա կան նե րի նը: Կարճ ժա մա-
նա կում կա րո ղա ցավ վա յե լել հրա մա տար նե-
րի ու ծա ռա յա կից նե րի սերն ու հար գան քը: 
Ի րե րի բե րու մով 2-րդ  ան գամ Ար շա կին հան-
դի պե ցի 2020 թ. հեկ տեմ բե րին, երբ մեր երկ-
րի վրա սպառ նա լիք էր կախ ված: Վեր հի շե-
ցինք 15 տար վա վա ղե մութ յուն ու նե ցող մեր 
բա նա կա յին ծա ռա յութ յան օ րե րը, դեպ քեր 
եւ ի րա դար ձութ յուն ներ: Ո՞վ ի մա նար, որ դա 
մեր վեր ջին հան դի պումն էր լի նե լու»:

Ման կա վարժ նե րի՝ Հ րա չիկ Փա րա մազ-
յա նի եւ Էլ մի րա Մկրտչ  յա նի ա վան դա պաշտ 
ըն տա նի քում է ծնվել Ար շա կը: Բարձր ա ռա-
ջա դի մութ յամբ է ա վար տել Կա պա նի թիվ 27 
գի շե րօ թիկ դպրո ցը՝ ա պա Հա յաս տա նի պե-
տա կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա-
նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղը՝ տնտե սա գե տի 
մաս նա գի տութ յամբ: 2004-2006 թթ. ծա ռա յել 
է ՀՀ զին ված ու ժե րում: Մեր թեր թում («Ս յուն-
յաց եր կիր», 17 հու լի սի 2005 թ.) տպագր ված 
«Շ նոր հա կա լա կան նա մակ» վեր տա ռութ յան 
թղթակ ցութ յան մեջ պատմ վում է նրա օ րի-
նա կե լի ծա ռա յութ յան մա սին եւ ե րախ տա գի-
տութ յուն հայտն վում ծնող նե րին:

Յոթ տա րի աշ խա տել է բան կա յին հա մա-
կար գում՝ վաս տա կե լով հար գանք՝ քա ղա քա-
կիրթ ու մարդ կանց հան դեպ բար յա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քով: 2014-ին տե ղա փոխ վել է 
լեռ նա հան քա յին արդ յու նա բե րութ յուն, ա վե-
լի ստույգ՝ «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա-
յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յուն՝ տնօ րե նի 
օգ նա կան, ա պա վար չա կան դե պար տա մեն-
տի ճա շա րա նի վա րիչ՝ ա մե նուր հար գանք ու 
սեր վա յե լել՝ դի մա ցի նի հան դեպ ու շա դիր ու 
սրտա ցավ լի նե լու շնոր հիվ:

Կ նոջ՝ Ս տե լա յի փո խանց մամբ ու շա դիր 
էր իր եւ ե րե խա նե րի հան դեպ, անմ նա ցորդ 
նվիր ված էր ըն տա նի քին: Պա տե րազ մի լուրն 
առ նե լով՝ խնդրեց պատ րաս տել անհ րա ժեշտ 
ի րե րը եւ զին վո րա կան գրքույ կը: Հ րա ժեշտ 
տա լիս էլ խոս տա ցավ՝ ան պայ ման վե րա դառ-
նալ: Ա վաղ...

2020թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Ջ րա կա նի 
( Ջաբ րաիլ) մա տույց նե րում ըն կավ հա կա ռա-
կոր դի ա նօ դա չո ւի ար ձա կած ար կից:

Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի՝ հոկ տեմ-
բե րի 23-ի հրա մա նագ րով պար գե ւատր վել է 
« Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով, Կա-
պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ Փարս յա նի 
կող մից՝ « Կա պան» հու շա մե դա լով:

Ար շա կի մա սին հու շե րով, գնա հա տան քի 
խոս քե րով հան դես ե կան նրա դաս ղեկ Ս տել-
լա Սարգս յա նը, հա մա դա սա րան ցի Ար տա շես 
Ա թա յա նը, իսկ հոր՝ Հ րա չիկ Փա րա մազ  յա նի 
խոսքն ա վե լի քան հու զիչ էր. « Չեմ ու զում խո-
սել հնար ված պա տե րազ մի, նաեւ հնա րո վի 
պար տութ յան մա սին, որ մոտ 5000 ե րի տա-
սար դի կյանք խլեց: Ար շա կը գնաց եւ իր հետ 
տա րավ մեր բո լո րի սպա սում նե րը, իղ ձե րը, 
նպա տակ նե րը: Բայց իր եւ իր նման անձ-
նա զոհ տղա նե րի շնոր հիվ մեր հայ րե նի քը չի 
մեռ նե լու: Հի շենք Նժ դե հի խոս քը՝ հայ րե նիքն 
ապ րում է հայ րե նա սի րութ յամբ եւ մեռ նում 
նրա պա կա սից: Ար շա կի եւ իր նման տղա-
նե րի շնոր հիվ հա մոզ վե ցինք, որ մեր հայ րե-
նի քը հայ րե նա սի րութ յան պա կաս չու նի: Թող 
մտա ծեն նրանք, ով քեր եր կիրը հասց րին այս 
վի ճա կին»:

Մոր՝ Էլ մի րա Մկրտչ  յա նի՝ Ար շա կին նվիր-
ված բա նաս տեղ ծութ յուն աս մուն քեց զոհ վա-
ծի ա վագ որ դի Հ րաչ Փա րա մազ  յա նը: Ան տա-
րա կույս, սփո փանք է այն, որ որ դի նե րը՝ հոր 
եւ պա պի ա նուն նե րը կրող Հ րաչն ու Մ խի թա-
րը, կզո րա նան ու կշա րու նա կեն ի րենց հոր 
ա նա վարտ թո ղած գոր ծը...

Ե րե կոն եզ րա փակ վեց Վա հա նա վան քի 
հո գե ւոր հո վիվ տեր Ա վե տիք քա հա նա Մար-
տի րոս յա նի սփո փիչ խոս քով:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ 

ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Կ ա պա նի Անդ րա նիկ Մար գար յա նի 
ան վան թիվ 7 դպրո ցը 44-օր յա պա-
տե րազ մում իր շրջա նա վարտ նե րից 

ան դառ նա լի կո րուստ ներ ու նե ցավ՝ Շա վարշ 
Մու րադ յան,Գ րի շա Թու ման յան, Ա րեգ Հա կոբ-
յան: Նա հա տակ նե րի հի շա տա կը ան մա հաց-
նե լու հա մար կրթօ ջա խի բա կում տե ղադր վել 
է հու շաղբ յուր, ո րի բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 
հու նի սի 10-ին: Մե րօր յա պա տե րազ մի  նա-
հա տակ նե րի հի շա տա կի ո գե կոչ մա նը մաս-
նակ ցում էին մար տի դաշ տում ըն կած նե րի 
հա րա զատ ներն ու մտե րիմ նե րը, Ս յու նի քի 
մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը, Կա պա նի 
հա մայն քա պետ Գե ւորգ Փարս յա նը, Ար ցախ-
յան ա զա տա մար տե րի մաս նա կից ներ, հու-
շաղբ յուր-քան դա կի հե ղի նակ նե րը՝ Ար թուր եւ 
Կա րեն Սա ղա թել  յան նե րը:

Կր թօ ջա խի տնօ րեն Կա րի նե Հով սեփ յանն 
իր խոս քում հա մոզ մունք հայտ նեց, որ զոհ-
ված շրջա նա վարտ նե րի հի շա տա կը հա վերժ 
կմնա դպրո ցի պա տե րի ներ սում եւ կդաս-
տիա րա կի սե րունդ ներ եւ բո լո րի ա նու նից 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց Շա վար շի ծնող-
նե րին՝ հու շաղբ յու րի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րը կազ մա կեր պե լու հա մար, իսկ հու-

շաղբ յու րի բաց ման պա տի վը վե րա պահ վեց 
Շա վարշ Մու րադ յա նի եղ բո րը՝ Ա լեք սին:

Օր վա խորհր դին պատ շա ճող ե լույթ ներ 
ու նե ցան դաս վար ներ Էռ նա Մկրտչ  յա նը, 
դաս ղեկ Լեյ լի Մկրտչ  յա նը, տնօ րե նի մաս նա-
գի տա կան կրթա կան ա ջակ ցութ յան գծով տե-
ղա կալ Նա րի նե Բա բա յա նը: «Դժ վար է գտնել 
սփո փան քի խոս քեր», – ա սում էին օր վա 
բա նա խոս նե րը, բայց եւ յու րո վի ներ կա յաց-
նում ի րենց սա նե րին: « Շատ եմ ցա վում, որ 
Շա վար շի կյան քը կի սատ մնաց, ցա վում եմ, 
որ ե րա զանք նե րը չի րա կա նա ցան, որ այ լեւս 
նրան չեմ հան դի պե լու իմ հա րա զատ քա ղա-
քի փո ղոց նե րում, չեմ լսե լու նրա հա րա զատ 
ձայ նը, – ա սում է դաս վար Էռ նա Հա կոբ յա-
նը, – ցա վում եմ, որ Շա վար շի ծնող նե րն այդ-
պի սի դառ նութ յուն կրե ցին եւ ի րենց ու սե րին 
կրում են վշտի ծանր բե ռը»: Նա րի նե Բա բա-
յանն Ա րեգ Հա կոբ յա նի մա սին ա սում է. « Դեռ 
ման կուց սի րում էր իր եր կի րը, հայ րե նա սի-
րա կան եր գե րը, զին վո րա կան հա մազ գես տը: 
Հայ րե նա սեր էր, կյան քով լի, ժպտա դեմ ու բա-
րի, կա մե ցող ու կա րեկ ցող, հպարտ ու հզոր: 
Ե րա զանք ներ ու ներ ու բա զում նպա տակ ներ: 
Ինչ քան խորն էր Ա րե գի հո գին, այն քան մա-

քուր էր նրա սիր տը: Ճա նա չող նե րը փաս տում 
են՝ նրա հետ կա րող էիր ժա մե րով ու ա ռանց 
երկմ տե լու խո սել, կիս վել, զրու ցել ու մի կուշտ 
ծի ծա ղել (կա տա կա սեր էր)»:

Դաս ղեկ Լեյ լի Մկրտչ  յա նը Գ րի շա Թու ման-
յա նին բնու թագ րեց որ պես բա րի, ըն կե րա-
սեր, զուսպ ու հա վա սա րակշռ ված անձ նա վո-
րութ յան, ով ու ներ պա տաս խա նատ վութ յան 
զգա ցում եւ պատ րաստ էր օգ նել բո լո րին: 
Ա վաղ, նրա կյան քը եւս ող բեր գա կա նո րեն 
ընդ հատ վեց... Հու զիչ էր դպրո ցի 9-րդ դա-
սա րա նի ա շա կեր տու հի, զոհ ված Ա րեգ Հա-
կոբ յա նի դուստր Ի նե սա Հա կոբ յա նի խոս-
քը. « Զա վակ նե րը լույս աշ խարհ են գա լիս 
ի րենց ծնող նե րի  ա րարք նե րի դրոշ մը ճա-
կա տին՝ ան կախ նրա նից՝  լա՞վ են, թե՞ վատ: 
Շ նոր հա կալ եմ իմ հայ րի կին՝ իմ գլուխը բարձր 
պա հե լու հնարավորություն ընձեռնելու հա-
մար: Դու նա խընտ րե ցիր հայ րե նի քիդ ան-
կա խութ յան հա մար պայ քա րելդ ու ան մա-
հա նալդ, նա խընտ րե ցիր ապ րել ա ռանց մեզ, 
բայց հայ րե նի քիդ հա մար: Գի տակ ցում եմ, որ 
չեմ տես նե լու քեզ, բայց դա չի նշա նա կում, որ 
դու չկաս, դու ապ րում ես յու րա քանչ  յու րիս 
մեջ: Ապ րե լու ես միշտ, դու հսկում ես ինձ, ես 
դա զգում եմ,  խոս տա նում եմ վե հո րեն պա հել 
քո եւ զի նա կից նե րիդ հի շա տա կը, լի նել քեզ  
ար ժա նի զա վակ: Հ պարտ եմ՝ քեզ նման հայր 
ու նե նա լու հա մար»:

«Ար ծիվ-30 մա հա պարտ ներ» գու մար տա-
կի փոխհ րա մա նա տար Եփ րեմ Մարգարյանը, 
ում հրա մա նա տա րութ յան ներ քո հասց րեց 
կռվել Շա վարշ Մու րադ յա նը, նրան բնու թագ-
րեց որ պես հա վա սա րակշռ ված մար տիկ, 
ներ կա յաց րեց սեպ տեմ բե րի 29-ի մար տը, որ 
վեր ջի նը ե ղավ հայ րե նի քի զին վո րի հա մար: 
Նաեւ հրա պա րակ վեց Ար ցա խի նա խա գահ 
Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նի հրա մա նա գի րը Շա-
վարշ Մու րադ յա նին հետ մա հու « Մար տա կան 
ծա ռա յութ յուն» մե դա լով պար գե ւատ րե լու 
մա սին:

Կր թօ ջա խի բա կում տե ղի ու նե ցած ո գե-
կոչ ման ա րա րո ղութ յու նից հե տո մի ջո ցա ռու-
մը շա րու նակ վեց դպրո ցի դահ լի ճում, որ տեղ 
ա շա կերտ նե րը հան դես ե կան գրա կան-ե-
րաժշ տա կան հա մադ րույ թով: Հն չե ցին ազ գա-
յին-հայ րե նա սի րա կան եր գեր ու բա նաս տեղ-
ծութ յուն ներ, հայ տա րար վեց, որ այ սու հետ 
կրթօ ջա խի ե րեք դա սա սեն յակ կրե լու են ե րեք 
հե րոս նե րի ա նուն նե րը, ին չի ա ռի թով դպրո-
ցա կան ներն ըն թեր ցե ցին երդ ման տեքս տը եւ 
պար տա վոր վե ցին շա րու նա կել զոհ ված նե րի 
կի սատ թողած գոր ծը...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հրաշագործ 
բժշկապետին՝ 
Համլետ Գրիգորիչին

Մե ծար գո պա րոն Հայ րա պետ յան
Ես ար դեն իմ հայ րե նի բնա կա վայ րում եմ՝ 

Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի Հար ժիս գյու ղում:
Իմ տանն եմ եւ փոր ձում եմ հնա րա վո-

րինս վե րա կանգ նել եր բեմ նի ա ռօր յաս…
Եվ այդ ա մե նը՝ Ձեր շնոր հիվ:
Բայց Դուք, ինչ պես հի մա եմ հաս կա նում, 

ոչ միայն փրկե ցիք կյանքս, այ լեւ իմ մեջ ապ-
րե լու, ա րա րե լու հույս արթ նաց րիք:

Տա սը տա րուց ա վե լի է՝ ա ռող ջա կան լրջա-
գույն խնդիր ներ ու նեմ, ժա մա նակ առ ժա մա-
նակ ե՛ւ Գո րի սի, ե՛ւ մայ րա քա ղա քի հի վան դա-
նոց նե րում ստա ցիո նար բուժ ման եմ գնա ցել:

Բազ մա թիվ բժիշկ ներ եմ ու նե ցել, ո րոնց 
ե րախ տա գի տութ յամբ եմ հի շում:

Բայց Դուք… Դուք ցույց տվե ցիք, որ իս կա-
պես հրա շա գործ եք, ա պա ցու ցե ցիք (հա վա-
նա բար՝ հա զա րե րորդ ան գամ), որ ճշմա րիտ 
բժիշկ նե րը սո վո րա կան մար դիկ ու մահ կա-
նա ցու ներ չեն, այլ աստ վա ծա զարմ են ու 
աստ վա ծա կա րող:

Իսկ Ձեր գլխա վո րած՝ «Է րե բու նի» բժշկա-
կան կենտ րո նի Սր տա բա նա կան կլի նի կա յի 
կո լեկ տի վը…

Ի՜նչ հրա շա լի մաս նա գետ ներ են, ի՜նչ 
բարձր ու կա րե կից մար դիկ. բու ժող բժիշկ 
Մա րիամ Լե ւո նի Թա դե ւոս յան, վե րա կեն դա-
նաց ման բաժ նի ա վագ քույր տի կին Կա րի նե…

Իմ ան կեղծ խո նար հու մը բո լո րիդ եւ յու-
րա քանչ  յու րիդ:

Մեր տան բա կից ա մեն օր հա յացքս հառ-
նում է գյու ղի հա րա վա յին ե զեր քին բարձ րա-
ցող, երկ նա հաս Պետ րո սա խա չին, որ գյու ղիս 
սրբա սարն է:

Եվ հի մա՝ ա մեն ան գամ, երբ ա կա մա ու 
մտո վի զրու ցում եմ մեր՝ ա ղո թա րան դար ձած 
այդ սրբա սա րի հետ, Ձեզ ու Ձեր գլխա վո րած 
կո լեկ տի վին եմ հի շում եւ բո լո րիդ հա մար 
ա ռող ջութ յուն, բա րօ րութ յուն եւ հա ջո ղութ-
յուն ներ հայ ցում Երկ նա վո րից:

Մի ու րիշ զգա ցում էլ ու նեմ՝ բո լոր սյու նե-
ցի ներս պետք է հպար տութ յուն ապ րենք, որ 
Ս յուն յաց աշ խար հը հայ ժո ղովր դին այն պի սի 
զա վակ է պար գե ւել, ինչ պի սին բժշկա պետ 
եւ հրա շա բեր, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Համ լետ Գ րի գո րի Հայ րա-
պետ յանն է՝ Կա պա նա տնից:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ԱՇՈՏ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան, 
Կա պա նի համայնքապետարանի 

և մի շարք կազ մա կեր պութ յուն նե րի սերտ 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ՝ Հա յաս տա նի ե րի տա-
սար դա կան մայ րա քա ղաք Կա պա նում այս 
տար վա ըն թաց քում շա րու նա կա բար ի րա կա-
նաց վե լու են բազ մա թիվ նա խա ձեռ նութ յուն-
ներ և մի ջո ցա ռում ներ: Ե րի տա սար դա կան 

մի ջո ցա ռում է նա խա տես ված նաև Ե րի տա-
սարդ նե րի մի ջազ գա յին օ րը՝ օ գոս տո սի 12-ին:

ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան ե րի տա սար-
դա կան քա ղա քա կա նութ յան, լրա ցու ցիչ և 
շա րու նա կա կան կրթութ յան վար չութ յու նը, 
կար ևո րե լով ե րի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա-
ծութ յու նը և կար ծի քը, անց կաց նում է հար-
ցում՝ պար զե լու նրանց՝ Ե րի տա սարդ նե րի 
մի ջազ գա յին օր վան նվիր ված մի ջո ցա ռում-

նե րի նա խընտ րութ յուն նե րը, ա ռա ջարկ նե րը: 
Առ ցանց հարց մա նը մաս նակ ցե լիս կա րող եք 
ընտ րել նշված տար բե րակ նե րից որ ևէ մե կը 
և/ կամ ա ռա ջար կել Ձե րը։

Հար ցու մը հետև յալ հղմամբ՝ 
https://bit.ly/3vbWdCc
Հի շեց նենք, որ Կա պա նը ճա նաչ վել է Հա-

յաս տա նի ե րի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք 
դեռևս 2019 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին, սա-
կայն կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կով պայ-
մա նա վոր ված՝ մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գի րը 
հե տաձգ վել է: Այս տար վա մա յի սի 1-ին տե ղի 
է ու նե ցել Կա պա նի՝ որ պես Հա յաս տա նի ե րի-
տա սար դա կան մայ րա քա ղա քի բաց ման հան-
դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը, և տր վել է մի ջո-

ցա ռում նե րի մեկ նար կը:
ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի տե ղա կալ Ար թուր 

Մար տի րոս յա նը վստա հեց րել է, որ ե րի տա-
սար դա կան մայ րա քա ղա քում մի ջո ցա ռում նե-
րի պա կաս չի զգաց վե լու. « Մի ջո ցա ռում նե րը 
լի նե լու են շա րու նա կա կան, և  ամ բողջ տա-
րի միա սին աշ խա տե լու ենք։ Շատ կար ևոր 
է, որ ե րի տա սարդ նե րը, նա խորդ տա րի նե րի 
հա մե մատ, զգան ի րենց կյան քի ակ տի վութ-
յան տար բե րութ յուն նե րը։ Մեր խնդիրն է ա նել 
ա ռա վե լա գույ նը, ա ջակ ցել և ն պաս տել նրանց 
ինք նաի րաց մանն ու հե ռան կար նե րի զար-
գաց մա նը»:

02.06.2021

«Հոգու թռիչքին»՝ 
ստեղծագործական նոր թռիչք

Կ ա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի մեծ դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ 
« Հո գու թռիչք» վո կալ-գոր ծի քա յին ան սամբ լի ե լույ թը (գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար՝ Շու շա նիկ Գե ւորգ յան): Գեր լար ված մեր 

ժա մա նակ նե րում (կո րո նա վի րու սի հա մա վա րակ, պա տե րազ մի պատ-
ճա ռած ա նա մոք վեր քեր) սա մի պա տեհ ա ռիթ էր թո թա փե լու օր վա 
լար վա ծութ յու նը, մա նա վանդ ընտ րա կան քա րո զար շա վի, պատ գա-
մա վո րի թեկ նա ծու նե րի՝ միմ յանց հան դեպ ու նե ցած «փոխհ րաձ գութ-
յուն նե րի» հա մա տեքս տում:

Իսկ ան սամբ լի ե լույ թը նե րա ռում էր ինչ պես հե ղի նա կա յին 
( Շու շա նիկ Գե ւորգ յան), այն պես էլ ժա մա նա կա կից ու դա սա կան ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ (Առ նո Բա բա ջան յան, Է նիո Մա րի կո նե եւ այլն): Հա-
մեր գի ա վար տին հան դի սա կան նե րն ան կեղծ ծա փող ջույննե րով ու 
ծաղ կեփն ջե րով վար ձատ րե ցին Շու շա նիկ Գե ւորգ յա նի ղե կա վա րած 
ան սամբ լի ե րա ժիշտ նե րին՝ մե ներգ չու հի Հաս միկ Մար տի րոս յան, ջու-
թա կա հար ներ Լիան նա Սո ղո մոն յան եւ Լիլ  յա Ղա զար յան, կլար նետ 
Ա լեն Սա հակ յան, բաս կի թա ռիստ Սամ վել Ա լեք սան յան, հար վա ծա յին 
գոր ծիք ներ՝ Է դո ւարդ Հա րութ յուն յան:

Շնորհակալություն  Երախ տա գի-
տություն եմ հայտնում Կապանի պո լիկ-
լինիկայի բժշկուհի Անահիտ Ջհան գիր-
յա նին, սոնոգրաֆիայի բժշկուհի Նառա 
Հայ րա պետյանին, բուժքույր Գայանե Հա-
րությունյանին, դեղատան բուժքույր Հաս-
միկ Բաբաջանյանին՝ իմ հանդեպ դրսեւո-
րած մարդկային վերաբերմունքի համար։

ԱՆԱՀԻՏ ԱՄԻՐՋԱՆՅԱՆ 

Երիտասարդների միջազգային օրը 
Կապանում. հարցում

Հուշաղբյուր հարգանքի եւ 
անմահության

Մ նում է « Հո գու թռիչք » հա մե րաշխ կո լեկ տի վին ստեղ ծա գոր ծա-
կան նոր թռիչք ներ ցան կա նալ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
եւ հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության եւ հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երեւան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
15.06.2021թ.: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

Կապանի արվեստի մանկական դպրոցի սաները 
հանդես եկան համերգ-հաշվետվությամբ

Հու նի սը մարզ կենտ րո նի ար վես տի եւ ե րաժշ տա կան 
դպրոց նե րի հա մար հաշ վե տու հա մերգ նե րի ժա մա-
նա կաշր ջան էր։ Նա խորդ տա րի, կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րա կով պայ մա նա վոր ված, բազ մաբ նույթ 
մի ջո ցա ռում ներ անց կաց վե ցին հա ման ցան ցա յին 
հար թա կում։ Այս ուս տա րում, երբ հա մա վա րա կը 
զգա լիո րեն նա հան ջել է, նո րից հնա րա վո րութ յուն է 
ըն ձեռ վել հան դես գալ բե մա հար թա կից։

Հու նի սի 7-ին նման հա մերգ նե րից մե կը կա յա ցավ Կա-
պա նի ար վես տի ման կա կան դպրո ցում (տնօ րեն՝ Մա րի-
նա Նա հա պետ յան)։ Դպ րո ցի ճե մաս րա հում ցու ցադր ված 
էին կեր պար վես տի բաժ նի սա նե րի գե ղան կար չա կան 
աշ խա տանք նե րը: Նա խա պես նշենք, որ կրթօ ջա խը լա-
վա գույնս է հան դես ե կել «Արտ-մյու զիք» մի ջազ գա յին եւ 
«Էտ յուդ» նկար չութ յան, աս մուն քի եւ թա տե րար վես տի 
հան րա պե տա կան մրցույթ-փա ռա տո նե րում: Մին չեւ հա-
մեր գի սկիզ բը կրթօ ջա խի ա շա կերտ նե րը ստա ցան այդ 
փա ռա տո նե րում ստա ցած դիպ լոմ ներն ու մե դալ նե րը: 
Իսկ հա մեր գին կրթօ ջա խի տար բեր բա ժին նե րի սա նե րը 
հան դես ե կան հայ, ռուս եւ եվ րո պա ցի կոմ պո զի տոր նե րի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի կա տար մամբ։ Թա տե րար վես տի 

բաժ նի 5-րդ դա սա րա նի սա նե րը հան դես ե կան Դա նիել 
Վա րու ժա նի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի հի ման վրա ստեղծ-
ված կոմ պո զի ցիա յով։ 

Հա մերգ-հաշ վետ վութ յու նը եզ րա փակ վեց պա րար վես-
տի բաժ նի 6-7-րդ դա սա րան նե րի (պա րու սույց՝ Թա մա րա 
Ս տե փան յան) Ար ցախ յան մե րօր յա պա տե րազ մում զոհ-
ված հե րոս նե րին նվիր ված բե մադ րութ յամ բ։
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Երգով ու սիրով Սյունիքում եւ Արցախում

Կր թութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի եւ սպոր տի նա-
խա րա րութ յու նը եւ « Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» 
ման կա կան երգ չա խում բը մա յի սի 28-ից հու նի սի 5-ը 
Ս յու նի քում եւ Ար ցա խում անց կաց նում էր «Եր գով ու սի-
րով» խո րագ րով երգ չախմ բա յին փա ռա տոն՝ « Թի կուն քը՝ 
մշա կույթ, սահ մա նը՝ կենտ րոն» ծրագ րի շրջա նա կում: 
Հու նի սի 3-ին Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի մեծ դահ-
լի ճը տրա մադր ված էր պա տա նի եր գիչ նե րին՝ մայ րա քա-
ղա քից ժա մա նած, ինչ պես նաեւ մար զի ե րաժշ տա կան ու 
ար վես տի դպրոց նե րի սա նե րին: «Ս յու նի քը մեզ հա մար 
հա րա զատ տան նման մի բան է, հա ճույ քով ենք հան դես 
գա լիս այս տեղ: Մենք ե կել ենք Ս յու նիք մեծ մղու մով, մեծ 
ձգտու մով, ան կեղծ հո գով ու սրտով», – հա մեր գի սկզբում 
ա սաց « Հա յաս տա նի պա տա նի եր գիչ ներ» երգ չախմ բի գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար, Ե րե ւա նի Կո մի տա սի ան վան 
պե տա կան կոն սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր Տիգ րան Հե քեք-
յա նը:

Նախ հան դես ե կան Տա թե ւի « Զան գակ ներ», Մեղ րի 
հա մայն քի «Ա րե ւիք» ար վես տի, Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ-
տա կան, Սի սիա նի Էմ մա Աս յա նի ան վան ե րաժշ տա կան 
դպրոց նե րի երգ չախմ բե րը, այ նու հե տեւ բե մա հար թա-
կը տրա մադր վեց « Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» երգ-
չախմ բին (գեղ. ղե կա վար՝ Տիգ րան Հե քեք յան, դաշ նա-
կա հար՝ Մա րի նե Մար գար յան): Երգ չախմ բի եր գա ցան կը 
խիստ բազ մա զան է. այն նե րա ռում էր վաղ, միջ նա դա րի 
եւ Վե րածնն դի ժա մա նա կաշր ջան նե րի, ինչ պես նաեւ դա-

սա կան, ժա մա նա կա կից, ժո ղովր դա կան ու հան րա մատ-
չե լի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ: Բազ մա թիվ մի ջազ գա յին 
մրցույթ նե րի դափ նե կիր, մի ջազ գա յին ա մե նա տար բեր 
փա ռա տո նե րի մաս նա կից երգ չա խում բն այս ան գամ կա-
տա րեց հայ եւ ար տա սահ ման ցի կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ՝ հան դի սա տե սին հիաց նե լով կա տա-
րո ղա կան բարձր ար վես տով:

Ա մե նա վեր ջում միաց յալ երգ չա խում բը կա տա րեց 
Ռո բերտ Պետ րոս յա նի « Մուշ», «Եր կիր հայ րե նի», Առ նո 
Բա բա ջան յա նի «Տ ղեր քը, ո րոնք չկան», Էդ գար Հով հան-
նիս յա նի «Է րե բու նի-Ե րե ւան» (խոսք՝ Պա րույր Սե ւա կի) 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը:

Հա մեր գի ա վար տին մաեստ րո Տիգ րան Հե քեք յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց մի շարք ան ձանց՝ փա ռա տո-
նի գա ղա փա րով ներշնչ վե լու եւ նա խա ձեռ նութ յա նը նե-
ցուկ լի նե լու հա մար, մաս նա վո րա պես, Կա պա նի ար վես-
տի քո լե ջի նախ կին տնօ րեն Լիան նա Հա կոբ յա նին:

«Եր գով ու սի րով» երգ չախմ բա յին փա ռա տո նը հետ-
պա տե րազմ յան ի րա դար ձութ յուն նե րով պայ մա նա վոր-
ված լար ված ի րա վի ճա կը մեղ մե լուն միտ ված մի քայլ էր, 
որ լիո վին ար դա րաց րեց փա ռա տո նի կազ մա կեր պիչ նե րի 
սպա սե լիք նե րը: Հա մե նայն դեպս, մշա կույ թի կենտ րո-
նի դահ լի ճում հա վաք ված հան դի սա տե սը հա ճե լի զգա-
ցո ղութ յուն նե րով թո ղեց դահ լի ճը՝ փոք րիկ եր գիչ նե րին 
կրկին հան դի պե լու ակն կա լի քով:
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Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Կապանը կունենա իր 
պատվիրակը

Մա յի սը հա գե ցած էր սպոր տա յին մրցում նե րով, 
ո րոնց ժա մա նակ մար զիկ նե րը ձգտում են բարձր 
արդ յունք ներ ցույց տա լուց զատ՝ Տո կիո յի օ լիմ պիա-
կան խա ղե րի ու ղե գիր ձեռք բե րել: Մար զա սեր ներն 
այս ա ռու մով ակն կա լիք ներ ու նեին կա պան ցի ե ռա-
ցատ կորդ Լե ւոն Ա ղաս յա նից, ով լիո վին ար դա րաց-
րեց սպա սե լիք նե րը:

Թ բի լի սիում կա յա ցած թե թեւ ատ լե տի կա յի բաց ա ռաջ-
նութ յու նում կա պան ցի ե ռա ցատ կոր դը (մար զիչ, ՀՀ վաս-
տա կա վոր մար զիչ Ար սեն Պետ րոս յան) ե ռա ցատ կի հատ-
վա ծում ցույց տվեց 17 մ 16 սմ  արդ յուն քը, ին չը 2 սմ -ով 
ա վե լի է օ լիմ պիա կան նոր մա տի վից: Բա ցի այդ նա կանգ-
նեց ա ռաջ նութ յան պատ վո պատ վան դա նի ա ռա ջին հար-
թա կին՝ երկ րորդ տեղ գրա ված մար զի կին գե րա զան ցե լով 
38 սմ -ով: Լե ւո նը նաեւ անձ նա կան ռե կորդ սահ մա նեց` իր 
նախ կին ցու ցա նի շը գե րա զան ցե լով 8 սմ -ով:

Տո կիոն կլի նի կա պան ցի մար զի կի երկ րորդ օ լիմ պիա-
դան. նա չորս տա րի ա ռաջ մաս նակ ցել էր Ռիո դե Ժա նեյ-
րո յի օ լիմ պիա դա յին, բայց, ցա վոք, իր հնա րա վո րութ յուն-
նե րից ցածր հան դես ե կավ: Այս ան գամ լիա հույս ենք, որ 
լիո վին կցու ցադ րի իր ու նա կութ յուն նե րը՝ ու րա խութ յան 
պա հեր պար գե ւե լով իր երկր պա գու նե րին:

Բարձր արդ յուն քի ակն կա լութ յամբ ենք սպա սում օ լիմ-

պիա կան մեկ նարկ նե րին եւ Լե ւո նին հա ջո ղութ յուն մաղ-
թում: Մին չեւ օ լիմ պիա դա մեկ նե լը Լե ւո նը Հա յաս տա նի 
հա վա քա կա նի կազ մում Կիպ րո սում կմաս նակ ցի Եվ րո-
պա յի թի մա յին ա ռաջ նութ յա նը:

Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի սպոր տա յին ո լոր տի 
ղե կա վար Ար շամ Սարգս յա նի փո խանց մամբ՝ Լե ւո նը Հա-
յաս տա նի մար զիկ նե րից 9-րդն  է, ով Տո կիո յի օ լիմ պիա դա-
յի ու ղե գիր ձեռք բե րեց:
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ՄԵԿՆԱՐԿՈՒՄ Է ԴՊՐՈՑԻ 
ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 
ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ 

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յան ե րաշ խա վո րութ-
յամբ (ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րի 03.06.2021 թ., թիվ 887-Ա/2 
հրա ման) « Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը 
կազ մա կեր պում է վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց հան րակր-
թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յան ղե կա վար ման ի րա-
վունք (հա վաս տա գիր) ստա նալ ցան կա ցող նե րի հա մար:
 Դա սըն թա ցը կազ մա կերպ վում է Գո րի սի պե տա կան հա մալ-
սա րա նում (ք. Գո րիս, Ա վան գարդ 2, հեռ.՝ 077-33-76-90):
 Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցին կա րող է մաս նակ ցել այն ան-
ձը, ով ու նի բարձ րա գույն կրթութ յուն (բա կա լավր, դիպ լո մա վոր-
ված մաս նա գետ, մա գիստ րոս), վեր ջին տա սը տար վա ըն թաց քում 
ման կա վար ժա կան, գի տա ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի կամ 
կրթութ յան կա ռա վար ման ո լոր տի առն վազն յոթ տար վա ընդ հա-
նուր աշ խա տան քա յին ստաժ:
Վե րա պատ րաստ մա նը մաս նակ ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ներ կա յաց նել.
 դի մում՝ Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի ա նու նով 

(Ձև-1, լրաց վում է տե ղում),
 3×4 չա փի եր կու լու սան կար,
 բարձ րա գույն կրթութ յան դիպ լո մի պատ ճե նը,
 աշ խա տան քա յին գրքույ կի պատ ճե նը կամ քաղ ված քը կամ 

վեր ջին տա սը տար վա ըն թաց քում ման կա վար ժա կան, գի տա-
ման կա վար ժա կան աշ խա տան քի կամ կրթութ յան կա ռա վար-
ման ո լոր տի առն վազն յոթ տար վա ընդ հա նուր աշ խա տան-
քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե ղե կան քը,

 անձ նագ րի կամ նույ նա կա նաց ման քար տի պատ ճե նը,
 մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներն ու գործ նա կան կա րո ղութ-

յուն նե րը հա վաս տող այլ փաս տաթղ թեր (գի տա կան աշ խա-
տութ յուն ներ, հրա պա րա կում ներ կամ դրանց ցան կը),

 Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի 900288000012 հաշ վե-
հա մա րին փո խանց ված գու մա րի ան դոր րա գի րը (կա րող է 
ի րա կա նաց վել նաև սո ցիա լա կան փա թե թի շրջա նակ նե րում 
հատ կաց վող գու մա րի փո խան ցում):

Փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը ներ կա յաց վում են բնօ րի նակ-
նե րի հետ միա սին: Պատ ճեն նե րի իս կութ յու նը ստու գե լուց 
և ս քա նա վո րե լուց հե տո բնօ րի նակ նե րը վե րա դարձ վում են:
 Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի ար ժե քը 80 000 (ութ սուն հա-
զար) դրամ է, նե րառ յալ մաս նա կից նե րին տրա մադր վող բաշ-
խիչ նյու թե րը (առ ցանց թես տե րը ու դա սըն թա ցի նյու թե րը 
կու նե նան 24/7 հա սա նե լիութ յուն և կապ ված կլի նեն մաս նա-
կից նե րի է լեկտ րո նա յին հաս ցե նե րին) և սուր ճի ընդ մի ջում նե րը:
 Դա սըն թացն ի րա կա նաց վում է առ կա, հե ռա վար, հիբ րի դա յին 
ձևա չա փե րով՝ 110 ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, ո րը նե րա ռում 
է վե րա պատ րաստ ման բո վան դա կութ յան պար տա դիր` ի րա-
վա կան, կա ռա վար չա կան, ման կա վար ժա կան, հո գե բա նա կան 
գի տե լիք նե րի, ինչ պես նաև` ու սուց ման մե թո դա բա նութ յան և 
գործ նա կան կա րո ղութ յուն նե րի ձևա վոր մանն ու ամ րապնդ մանն 
ուղղ ված բա ղադ րիչ նե րը, և (կա մ) ընտ րա կան մո դուլ նե րի խումբ 
(ա ռա ջարկ վում է կա մ ընտ րա կան եր կու մո դուլ՝ յուր քանչ  յու րը 15 
ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, ո րոն ցից ա ռանց լրա ցու ցիչ վճար-
ման դա սըն թա ցի մաս նա կի ցը կա րող է ընտ րել մե կը):

 Պար տա դիր կրթա մա սը նե րա ռում է հինգ մո դուլ՝ 95 ժամ ու-
սում նա կան բեռն վա ծութ յամբ.

 Հան րակր թութ յան բնա գա վա ռի օ րենսդ րութ յուն,
 Ի րա վուն քի հի մունք ներ,
 Գ նում նե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կեր պում,
 Կի րա ռա կան հաշ վա պա հութ յուն,
 Կի րա ռա կան ման կա վար ժութ յուն և հո գե բա նութ յուն:
 Կա մ ընտ րա կան կրթա մա սից ա ռա ջարկ վող մո դուլ ներն են.
 Տեքս տա յին և գոր ծա րար փաս տաթղ թե րի մշակ ման տեխ նո-

լո գիա,
 Օ տար լե զու հա տուկ նպա տակ նե րով։
Վե րա պատ րատ ման դա սըն թա ցը հա ջո ղութ յամբ ա վար տած մաս-
նակ ցին տրվում է վկա յա կան, ո րը նրան ի րա  վունք է տա լիս մաս-
նակ ցե լու hան րակր թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յան ղե կա-
վար ման ի րա վունք (հա վաս տա գիր) ստա նա լու քննութ յուն նե րին: 
Դա սըն թա ցը վա րում են Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի փոր-
ձա ռու աշ խա տա կից ներ, հրա վիր ված այլ մաս նա գետ ներ:
Դի մում ներն ըն դուն վում են 2021 թվա կա նի հու նի սի 7-ից մինչև 
22-ը նե րառ յալ՝ Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նում (Աշ խա տա-
կազ մի կա ռա վար ման բա ժին), հեռ.՝ 098-19-67-07, 077-33-76-90, 
ա մեն օր (բա ցի շա բաթ և կի րա կի օ րե րից)՝ ժա մը 9.00-ից 16.00-ն:
Վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցը սկսվում է հու նի սի 24-ից՝ 20 օր 
տևո ղութ յամբ։ Ունկն դիր նե րի ցան կութ յամբ դա սըն թա ցի կազ մա-
կերպ ման ձևը և ժա մա նա կա ցույ ցը կա րող է հա մա ձայ նեց վել:
Լ րա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն ներ կա րե լի է ստա նալ.՝ (077) 33 76 90 
(համակարգող՝ Ա.Դինունց), կայք՝ www.gorsu.am, E-mail` gorissu@
mail.ru, fb` https://www.facebook.com/TrainingCoursesGSU, hասցե՝ 
ՀՀ, ք. Գորիս, Ավանգարդ 2 (Գորիսի պետական համալսարան, 
1-ին մասնաշենք, 2-րդ հարկ, Աշխատակազմի կառավարման 
բաժին): Սիրով և պատասխանատվությամբ սպասում ենք։

ԴՊՐՈՑԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ 
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՅՏ

Հ.Գ. «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ-ը Սյունիքի 
մարզից միակ երաշխավորված կազմակերպությունն է նման 
դասընթացներ կազմակերպելու համար:
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