
2021 թ. հու նի սի 20-ին 
մար զում ընտ րե լու 
ի րա վունք ու նե ցող-

նե րի թի վը 107742 է, այդ թվում՝ 57242-ը թիվ 
34 ընտ րա տա րած քում, 50500-ը՝ թիվ 35 ընտ-
րա տա րած քում (ա վե լի ուշ այդ թվե րի մեջ փո-
փո խութ յուն ներ մտցվե ցին):

ԱԺ ար տա հերթ ընտ րութ յան կազ մա կերպ-
ման եւ անց կաց ման նպա տա կով մար զում 
կազ մա վոր վել էր  եր կու տա րած քա յին ընտ-

րա կան հանձ նա ժո ղով՝ N 34, որն ընդգր կում 
էր Գո րի սի եւ Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան նե րը 
(հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ Ս լա վիկ Դա դաշ-
յան, հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղար՝ Արտ յոմ Անդ-
րեաս յան, նստա վայ րը՝ ք. Գո րիս) եւ N 35, որն 
ընդգր կում էր Կա պա նի եւ Մեղ րու տա րա ծաշր-
ջան նե րը (հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ՝ Սեր գեյ 
Սարգս յան, հանձ նա ժո ղո վի քար տու ղար՝ Ռա-
մե լա Հա կոբ յան, նստա վայ րը՝ ք. Կա պան):

Մար զում ստեղծ վել էր 151 ընտ րա կան տե-

ղա մաս, այդ թվում՝ 75-ը Գո րի սի եւ Սի սիա նի 
տա րա ծաշր ջան նե րում (N 34 ընտ րա կան տա-
րածք), 76-ը՝ Կա պա նի եւ Մեղ րու տա րա ծաշր-
ջան նե րում (N 35 ընտ րա կան տա րածք):

Ք վեար կութ յան ըն թաց քը տե սան կա րա-
հան վել է թվով 51 ընտ րա կան տե ղա մա սում 
(22-ը՝  N 34 ընտ րա կան տա րա ծա քում, 29-ը՝  
N 35  ընտ րա կան տարած քում). դրանք՝  հա-
զա րից ա վե լի ընտ րող ու նե ցող  տե ղա մա սերն 
էին: 

Հունիսի 20-ին Սյունիքում հաղթեց Նիկոլ 
Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական 
ուժը. արդյո՞ք դրան չնպաստեց Ռոբերտ 
Քոչարյանը՝ դաշնակցելով «Վերածնվող 
Հայաստան» հնարանքի հետ

Խորհրդարանի արտահերթ ընտրություն. 
Սյունիքում ստեղծված էին անհրաժեշտ 
պայմաններ քվեարկության համար

Ը ստ ԿԸՀ տեղեկատվության՝ ընտրող-
ների ընդհանուր թիվը մարզում 99 054 
է: Քվեարկությանը մասնակցել է 59 

617 քաղաքացի: 214 քվեաթերթիկ անվավեր 
է ճանաչվել:

Ընտրություններին մասնակցող կուսակ-
ցություն ներն ու քաղաքական դաշինքները 
ստա ցել են հետեւյալ քանակությամբ ձայներ.

1. «Քաղաքացիական պայմանագիր» 
կուսակցություն – 31 841 (53.66%),

 2. «Հայաստան» դաշինք – 16 142 (27.20%),
3. «Բարգավաճ Հայաստան» 

կուսակցություն – 2 280 (3.84%),
4. «Պատիվ ունեմ» դաշինք –1 735 (2.92%),
5. Ազատական կուսակցություն – 1 540 

(2.60 %),

6. «Հանրապետություն» կուսակցություն – 1 
213 (2.04 %),

7. «5165 ազգային պահպանողական 
շարժում» կուսակցություն - 592 (1.0%):
Մյուս կուսակցությունները կամ կուսակ-

ցու թյունների դաշինքներիը ստացել են մեկ 
տոկոսից պակաս քվեներ:
Հ.Գ. Տեղեկությունները նախնական են:

80 տարի 
առաջ սկսվեց 
Հայրենական 
մեծ 
պատերազմը.

19 064 սյունեցի 
մասնակցեց այդ 
պատերազմին

Հայ ժո ղովր դի հա մար 1941-45 թթ. Մեծ 
հայ րե նա կա նը պա տե րազմ չէր միայն 
ընդ հա նուր հա յե նի քի պաշտ պա նութ յան, 
ֆա շիս տա կան վտան գը վե րաց նե լու հա-
մար:

Պ ա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում 
պահ պան վում էր Հա յաս տա նի վրա 
թուր քա կան հար ձակ ման վտան գը, 

ո րը կա րող էր ծանր հե տե ւանք ներ ու նե նալ 
Մեծ ե ղեռ նի հար ված նե րից դե ռեւս ուշ քի չե-
կած հայ ժո ղովր դի հա մար:

Այդ էր պատ ճա ռը, որ ամ բողջ հայ ժո ղո-
վուր դը, նաեւ սփյուռ քա հա յութ յունն ար ժա նի 
ներդ րում ու նե ցան ֆա շիս տա կան Գեր մա նիա-
յի ջախ ջախ ման գոր ծում:

Մոտ 600 հա զար հա յոր դի մաս նակ ցեց այդ 
պա տե րազ մին...

Ռազ մի դաշ տում ըն կած ա վե լի քան 200 
հա զար հա յոր դի նե րից 8 732-ը Ս յուն յաց աշ-
խար հի զա վակ ներ էին: Եվ նրանց մենք պա-
հե ցինք մեր գրկում՝ իբ րեւ հու շար ձան, իբ րեւ 
Ան հայտ զին վոր, իբ րեւ հաղ թա նա կի հու շա-
քար, իբ րեւ հպար տութ յուն: Եվ մար զի տար-
բեր վայ րե րում ե րախ տա պարտ մեղ րե ցի նե րը, 
կա պան ցի նե րը, գո րի սե ցի ներն ու սի սիան ցի-
նե րը բարձ րաց րին 118 հու շար ձան նրանց հի-
շա տա կը հա վեր ժաց նե լու հա մար:

Տասն մեկ սյու նե ցի ար ժա նա ցան Խորհր-
դա յին Միութ յան հե րո սի, մե կը՝ Սո ցիա լիս տա-
կան աշ խա տան քի հե րո սի կոչ ման:

Ս յու նի քը տվեց բազ մա թիվ նշա նա վոր 
զո րահ րա մա նա տար ներ, քա ղաշ խա տող ներ, 
բժիշկ ներ, զի նա գործ ներ, պար տի զա նա կան 
շարժ ման ղե կա վար ներ:

Խո նարհ վենք մեր հե րոս հայ րե րի, պա պե-
րի հի շա տա կի առ ջեւ:

Այ ցե լենք Մեծ հայ րե նա կա նում զոհ ված 
մեր հայ րե նա կից նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց-
նող հու շար ձան ներ եւ ծա ղիկ ներ խո նար հենք:

Չ մո ռա նանք՝ նրանց օ րի նա կով էին մեր 
ա վագ ըն կեր ներն ու եղ բայր նե րը սխրանք ներ 
գոր ծում Ար ցախ յան ա ռա ջին եւ Ապ րիլ  յան հե-
րո սա մար տե րում:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին նրանց օ րի նա-
կով ճա կատ մեկ նե ցին ու հա նուն հայ րե նի քի 
նա հա տակ վե ցին հա զա րա վոր հա յոր դի ներ, 
ո րոնց մի մա սը նույ նիսկ ան շի րիմ մնաց:

Ն րանց հի շա տակն է, որ այ սօր մեզ վե րա-
դար ձի հրա վեր է ա նում դե պի մեզ…

Հի շե՛նք, խո նարհ վե՛նք, բայց եւ սգա վոր, 
ծնկա չոք վի ճա կից դուրս գա լու ջան քեր գոր-
ծադ րենք…

Մենք դեռ ազ գա յին ե րա զանք ներ ու նենք, 
Ար ցախ յան ե րա զանք ու նենք, հա յոց ար ժա-
նա պա տիվ պե տութ յուն ու նե նա լու ե րա զանք 
ու նենք, ի րար սի րե լու եւ փո խա դարձ ա տե-
լութ յունն ու վրեժխնդ րութ յու նը մե զա նից 
վա նե լու, հա յոց տու նը շե նաց նե լու, Ս յուն յաց 
սրբա զան հողն ա նա րատ պա հե լու ե րա զանք 
ու նենք...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Պատմության 
քառուղիներով մենք 
քայլել ենք երկար՝
Անղեկ, ցաքուցրիվ, 
անգաղափար...

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Սև լիճը կամ Իշխանա լիճը, որ նաև Սրբոց սարի ծովակ է կոչվում, 2021թ. մայիսի 12-ից ադրբեջանական գերության 
մեջ է: Թուրք-ազերի ասկյարները Սյունիքից հեռանալու մտադրություն դեռեւս չունեն, իսկ հայոց պետական այրերը 
հավաստիացնում են, որ օկուպանտները կհեռանան մեր տնից...

Հինգշաբթի

24 հունիսի 2021թ.
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«Դուք գիտեք, որ ռուսական սահմանային կետեր 
արդեն կան Սյունիքում՝ հայ-ադրբեջանական 
սահմանի խնդրահարույց հատվածներում».

Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին

ԱԺ արտահերթ ընտրության արդյունքները 
Հայաստանի Հանրապետությունում

Նոր ԱԺ-ում կլինի 107 պատգամավոր. ՔՊ-ն կունենա 71 մանդատ, 
«Հայաստան» դաշինքը՝ 29, «Պատիվ ունեմ»-ը՝ 7 մանդատ

Ա զգային ժողովի արտահերթ ընտրու-
թյուն ների արդյունքներով նոր 
խոր  հ ր դա րա նում կլինեն երեք քա-

ղա քական ուժ՝ «Քա ղաքացիական պայ մա-
նագիրը», «Հայաս տան» դաշինքը եւ «Պա-
տիվ ունեմ» դաշինքը:

Մանդատները կբաշխվեն հետեւյալ կերպ՝

  «Քաղաքացիական պայմանագիր» - 71 
մանդատ,

  «Հայաստան» դաշինք - 29 մանդատ,
  «Պատիվ ունեմ» դաշինք - 7 մանդատ:

4 ամենամեծ ազգային փոքրամաս նու-
թյուն ները 4 մանդատից երեքը բաժին են 
հասնում «Քաղաքացիական պայմանագրին», 

մեկը՝ «Հայաստան» դաշինքին եւ նրա 
մանդատները դառնում են 27:

Բացի դրանից, «Հայաստան» դաշինքը 
ստանում է լրացուցիչ 2 մանդատ, որպես զի 
խորհրդարանում ընդդիմության ման դատ-
ները 1/3-ից պակաս չլինեն:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԴԱՇԻՆՔ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԵԼՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԱԿԱՐԳ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՇԻՐԻՆՅԱՆ֊ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ԺՈԴՈՎՐԴԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔ»

«ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«5165 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈԴԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԱՏ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԳԱՇԻՆՔ

«ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԵՆԻՔ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵՐ ՏՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ է ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՊ) ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՊԱՏԻՎ ՈՒՆԵՄ» ԳԱՇԻՆՔ

ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԶԱՐԹՈՆՔ» ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿՈՆԳՐԵՍ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՐԴԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Թուրքիան և 
Ադրբեջանը կկառուցեն 
նոր Ղարաբաղ».

Էրդողանը խոսել է Շու շիի, 
«Զանգեզուրի մի ջանցքի», 
Երևանի հետ հա րա-
բերությունների կարգավորման 

հեռանկարների մասին

Թ ուր քիա յի նա խա գահ Ռե ջեփ Թա յիփ 
Էր դո ղանն ա սել է, որ Ան կա րան և 
Բա քուն հա մա տեղ ջան քե րով կվե-

րա կանգ նեն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը, հայտ նում 
է ռու սա կան vz.ru լրատ վա կա նը։

«Ե րեկ մենք շրջե ցինք Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղում և տե սանք, թե 30 տար վա հա-
կա մար տութ յու նից հե տո ինչ պի սի ա վե րա-
ծութ յուն ներ են ե ղել, սա կայն Թուր քիան և 
Ադր բե ջա նը միա սին կվե րա կա ռու ցեն ա մեն 
ինչ, կկա ռու ցեն նոր Ղա րա բաղ», - ա սել է Էր-
դո ղա նը և հա վե լել, որ հա կա մար տութ յան 
կար գա վո րու մը հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա-
րա վո րութ յուն ներ է ստեղ ծում, այդ թվում՝ 
Հա յաս տա նի հա մար։

Նա նշել է, որ Ան կա րան իր բո լոր հնա րա-
վո րութ յուն նե րով Բաք վի կող քին է և  այդ պես 
է լի նե լու նաև «վա ղը»։

Minval.az-ի փո խանց մամբ՝ Միլ լի մեջ լի-
սում իր ե լույ թի ըն թաց քում Էր դո ղա նը հույս է 
հայտ նել, որ Շու շին կդառ նա թյուր քա կան աշ-
խար հի մշա կու թա յին մայ րա քա ղա քը։

«Այս քա ղա քում ապ րել են մեծ կոմ պո զի-
տոր Ու զեիր Հա ջի բեյ լին, Բ յուլբ յու լը, Նա թա-
վան և  այլ բա նաս տեղծ ներ։ Այ սօր Շու շան 
( Շու շի) վե րա կեն դա նա նում է և  այս հար ցում 
Շու շան ( Շու շի) Ադր բե ջա նի մշա կու թա յին 
մայ րա քա ղաք հայ տա րա րե լը հստակ ու ղերձ է 
աշ խար հին», - ա սել է Թուր քիա յի նա խա գահն 
ու նշել, որ հա ջորդ տա րի այն թյուր քա կան 
աշ խար հի մշա կու թա յին մայ րա քա ղաք դարձ-
նե լը պա տիվ կլի նի ի րենց հա մար:

Բա ցի այդ, նա անդ րա դար ձել է այս պես 
կոչ ված « Զան գե զու րի մի ջանց քին»` նշե-
լով, որ Նա խիջ ևա նի և Բաք վի միջև այդ մի-
ջանց քի նշա նա կութ յու նը դժվար է գե րագ-
նա հա տել: Ըստ նրա` այս տրանս պոր տա յին 
մի ջանց քը կնպաս տի ողջ տա րա ծաշր ջա նի 
բա րե կե ցութ յա նը և զար գաց մա նը:

Նա խո սել է նաև Ան կա րա յի և Եր ևա նի 
միջև հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր ման 
հե ռան կար նե րի մա սին:

« Հենց վե րա նան Հա յաս տա նի ու Ադր բե-
ջա նի խնդիր նե րը, Թուր քիան կա րող է ո րո շա-
կի քայ լեր ձեռ նար կել Եր ևա նի հետ հա րա բե-
րութ յուն նե րի կար գա վոր ման ուղ ղութ յամբ», 
- ա սել է Էր դո ղա նը:

Հի շեց նենք, որ Թուր քիա յի ու Ադր բե ջա նի 
նա խա գահ ներն այ ցե լել են Շու շի: 

Ար ցա խի ԱԳՆ-ն հայ տա րա րութ յուն է տա-
րա ծել այդ առն չութ յամբ։ Հայ տա րա րութ յու նում 
աս վում է. «Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի-
ևի ու նրա ըն տա նի քի ու ղեկ ցութ յամբ Թուր-
քիա յի նա խա գահ Ռե ջեփ Թա յիփ Էր դո ղա նի 
և ն րա ըն տա նի քի ան դամ նե րի այ ցը Ար ցա խի 
պատ մա կան մայ րա քա ղաք Շու շի, ո րը Թուր-
քիա յի և Ադր բե ջա նի կող մից ա վեր վել է 1920 և 
2020 թվա կան նե րին, մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
կոպ տա գույն խախտ ման, մար դատ յա ցութ-
յան, ցե ղաս պան ու ա հա բեկ չա կան քա ղա քա-
կա նութ յան վառ դրսևո րում է։

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը խստո րեն դա-
տա պար տում է նման այ ցե րը Ար ցա խի օ կու-
պաց ված տա րածք ներ՝ դրանք դի տար կե լով 
որ պես սադ րանք, ծա վա լա պաշ տա կան և 
ծայ րա հե ղա կան ծրագ րե րի շա րու նակ ման 
հայտ»։
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ՀՀ պաշտպանության նախարարությունից 
տեղեկացնում են, որ հունիսի 21-ին մեկնարկել է 
2021թ. ամառային զորակոչը:

«Վերածնվող Հայաստանը» մերժվեց իր իսկ 
բնօրրաննում՝ Սյունիքում

 Կա պան հա մայն քում եր կու գլխա վոր 
մրցակ ցի ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յունն 
այլ պատ կեր կու նե նար կամ (առն վազն) 
հա վա սար կլի ներ, ե թե զին վո րա կան նե-
րը չմաս նակ ցեին քվեար կութ յա նը:

Հա մայն քում Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ 
ընտ րութ յա նը մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու ներ 
35 947 ընտ րող:

Ն րան ցից քվեար կութ յա նը մաս նակ ցել է 
22 078 քա ղա քա ցի, 78 քվեա թեր թիկ ճա նաչ-
վել է ան վա վեր:

Ք վեար կութ յան արդ յուն քում ա ռա վել շատ 
ձայն են ստա ցել հե տեւ յալ քա ղա քա կան ու-
ժե րը՝

  « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յուն - 10 685 քվե,

  « Հա յաս տան» դա շինք - 6 338 քվե,
  « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յուն - 1 209 քվե,

  Ա զա տա կան կու սակ ցութ յուն - 816 քվե,
  « Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յուն - 

533 քվե,
  « Պա տիվ ու նեմ» դա շինք - 351 քվե,
  « Մեր տու նը  Հա յաս տանն է» կու սակ ցութ-
յուն - 197 քվե:
 Վե րոնշ յալ թվե րը, սա կայն, ամ բող ջա պես 

եւ օբ յեկ տի վո րեն չեն ար տա ցո լում ու ժե րի 
հա րա բե րակ ցութ յու նը  Կա պան հա մայն քում:

 Կա պան հա մայն քի մի շարք տե ղա մա սե-
րում քվեար կութ յուն են ի րա կա նաց րել հա-
զա րա վոր զին վո րա կան ներ, ին չը ո րո շա կի 
անդ րա դարձ է ու նե ցել քվեար կութ յան վերջ-
նա կան արդ յուք նե րի վրա:

* * *

« Վե րածն վող  Հա յաս տա նը» մերժ վեց 
իր իսկ բնօր րա նում՝  Քա ջա րան հա մայն-
քում:

ԱԺ ար տա հերթ ընտ րութ յու նը 2021 թ. 
հու նի սի 20-ին կազ մա կեր պե լու հա մար 
 Քա ջա րան հա մայն քում ձե ւա վոր վել էր 8 ընտ-
րա կան տե ղա մաս՝ 35/53-ից մին չեւ 35/60 (նե-
րառ յալ):

Ընտ րող նե րի ընդ հա նուր թի վը 6 542 էր:
ԱԺ ար տա հերթ ընտ րութ յան քվե ար կութ-

յա նը մաս նակ ցել է 5 120 հո գի. 20 քվեա թեր-
թիկ ան վա վեր է հա մար վել:

Ա ռա վել շատ ձայ ներ են ստա ցել հե տեւ յալ 
քա ղա քա կան ու ժե րը՝

  « Քա ղա քա ցիա կան պա յ մանա գիր» կու-
սակ ցութ յուն – 1976 քվե,

  « Հա յաս տան» դա շինք – 2 640 քվե,
  « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յուն – 57 քվե,

  Ա զա տա կան կու սակ ցութ յուն – 62 քվե,
  « Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յուն – 

144 քվե:
 Հի շեց նենք՝  Քա ջա րան հա մայն քի մեջ 

մտնում են  Քա ջա րան քա ղա քը եւ հե տեւ-
յալ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը՝  Քա ջա րանց, 
 Լեռ նա ձոր,  Փուխ րուտ,  Կաթ նա ռատ, 
 Ձա գի կա վան,  Բա րի կա վան, Ան դո կա վան, 
 Հով շուտ,  Գե ղա վանք,  Գե ղի, Գե տի շեն,  Նոր 
Աստ ղա բերդ, Ո չե թի, Ա ջե բաջ,  Կարդ,  Ներ քին 
 Գի րա թաղ,  Վե րին  Գի րա թաղ,  Կիցք:

* * *

 Սի սիան հա մայն քը նույն պես ձեռք 
էր բե րել « Վե րածն վող  Հա յաս տան» նո-
րահ նար կու սակ ցութ յան բեր դա քա ղա քի 
համ բավ…

2021 թ. հու նի սի 20-ի քվեար կութ յու նը 
ցույց տվեց սա կայն, որ դա ըն դա մե նը պատ-
րանք է, ու ղե ղա յին մոր մոք…

25 139 ընտ րող, 14 002 մաս նա կից… 
Եվ « Հա յաս տան» դա շին քը, ո րում ընդգրկ-

ված էր նաեւ այս պես կոչ ված « Վե րածն վող 

 Հա յաս տա նը», ստա ցավ ըն դա մե նը 2 946 
ձայն:

 Նի կոլ  Փա շին յա նի գլխա վո րած 
« Քա ղաքա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յու նը, մինչ դեռ, ստա ցավ 8 373 ձայն:

« Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յու նը, ո րը տա սը տա րի շա րու նակ (շնոր հիվ 
եր ջան կա հի շա տակ Ա ղա սի  Հա կոբ ջան յա նի) 
գլխա վոր քա ղա քա կան ուժն էր  Սի սիա նում, 
գրեթե դուրս մղվեց այդ հա մայն քից՝ ստա նա-
լով 372 ձայն:

Ու րիշ կու սակ ցութ յուն ներ էլ  Սի սիա նում 
կող մնա կից ներ ու նե ցան՝ 254 ընտ րող քվեար-
կեց հօ գուտ Ա զա տա կան կու սակ ցութ յան, 
157 հո գի՝ հօ գուտ « Հան րա պե տութ յուն» կու-
սակ ցութ յան, 135 հո գի՝ հօ գուտ « Հայ ազ գա-
յին կոնգ րես» կու սակ ցութ յան:

 Հա մայն քի մեջ մտնում են  Սի սիան եւ 
 Դաս տա կերտ քա ղաք նե րը, ինչ պես եւ հե-
տեւ յալ գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը՝  Դար բաս, 
 Շամբ, Ախ լաթ յան,  Թա նա հատ,  Շա քի, Ա ղի-
տու,  Թա սիկ,  Շե նա թաղ, Ան գե ղա կոթ, Իշ-
խա նա սար, Ո րոտ նա վան, Ա շո տա վան, 
Լ ծեն,  Սալ վարդ, Ար ևիս,  Լոր,  Վա ղա տին, 
 Բա լաք,  Հա ցա վան,  Տո լորս, Բ նու նիս,  Մուցք, 
 Տո րու նիք, Բռ նա կոթ, Նժ դեհ, Ց ղու նի, 
 Գե տա թաղ,  Նո րա վան, Ույծ,  Շա ղատ:

* * *

 Սերժ  Սարգս յա նի նախ նի նե րի գյու-
ղը՝  Տե ղը, քվեար կեց հօ գուտ  Նի կոլ 
 Փա շին յա նի եւ  Ռո բերտ  Քո չար յա նի:

 Տեղ խո շո րաց ված հա մայն քի գյու ղե-
րում, 2021 թ. հու նի սի 20-ի ընտ րութ յու նը 
կազ մա կեր պե լու հա մար, ձե ւա վոր վել էին 
մե կա կան ընտ րա կան տե ղա մա սեր՝  Տեղ 
(34/68),  Կոր նի ձոր (34/69), Խ նա ծախ (34/70), 
 Քա րա շեն (34/71),  Խոզ նա վար (34/72), 
 Վա ղա տուր (34/73), Ա րա վուս (34/74). Ընդ-
հա նուր հաշ վով՝ յոթ տե ղա մաս:

 Հա մայն քի ընտ րող նե րի ընդ հա նուր թի վը 
4 085 էր:

 Հու նի սի 20-ի քվեար կութ յա նը մաս նակ ցել 
է 2 419 ընտ րող:

 Հա մայն քի ընտ րող ներն ի րենց քվեն ա ռա-
վե լա պես տվել են հե տեւ յալ քա ղա քա կան ու-
ժե րին՝

  « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յուն – 1 448 քվե,

  « Հա յաս տան» դա շինք – 496 քվե,
  « Պա տիվ ու նեմ» դա շինք – 252 քվե:
Խ նա ծա խում էլ, ի դեպ, ա վե լի շատ քվե ներ 

տրվեց « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նագ րին», 
քան այդ գյու ղում նշա նա կա լից ա վանդ ու նե-
ցած, մե ծա համ բավ զո րա պետ եւ հա մագ յու-
ղա ցի  Սեյ րան Օ հան յա նին (նա « Հա յաս տան» 
դա շին քի նա խընտ րա կան ցու ցա կում էր):

* * *

 Գո րայք խո շո րաց ված հա մայն քը 
( Գո րայք, Ծ ղուկ,  Սառ նա կունք, Ս պան-
դար յան) մին չեւ հա մա պե տա կան ընտ-
րութ յուն նե րը նույն պես, ա ռիթ լի նե լու 
դեպ քում, ար տա հայ տում էր իր նվիր վա-
ծութ յու նը  Նի կոլ  Փա շին յա նի գլխա վո-
րած քա ղա քա կան թի մին:

Այդ նվիր վա ծութ յու նը դրսե ւոր վեց նաեւ 
2021 թ. հու նի սի 20-ին:

Նշ ված գյու ղե րում կազ մա վոր ված չորս 

ընտ րա կան տե ղա մա սում ի րենց քա ղա քա-
ցիա կան պարտ քը պետք է կա տա րեին հա-
մայն քի՝ ընտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող 1 435 
քա ղա քա ցի:

 Սա կայն քվեար կութ յա նը մաս նակ ցեց 875 
ընտ րող:

Ն րանք հիմ նա կա նում վստա հե ցին հե տեւ-
յալ քա ղա քա կան ու ժե րին՝ « Քա ղա քա ցիա կան 

պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յուն (611), 
« Հա յաս տան» դա շինք (131), « Պա տիվ ու նեմ» 
դա շինք (27), « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու-
սակ ցութ յուն (29):

* * *

 Շուռ նուխն ու Ո րո տա նը քվեար կե ցին 
հօ գուտ « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նագ-
րի»...

 Գո րիս հա մայն քում, կա րե լի է ա սել, 
վստա հութ յան քվե ներ էին ստա ցել ընտ րութ-
յուն նե րին մաս նակ ցող գրե թե բո լոր քա ղա-
քա կան ու ժե րը:

Ա մե նաու շագ րա վը, սա կայն, այն ի րո-
ղութ յունն էր, որ հա մայն քի  Շուռ նուխ եւ 
Ո րո տան գյու ղե րի ընտ րող նե րի մեծ մա սը 
քվեար կել է հօ գուտ  Նի կոլ  Փա շին յա նի գլխա-
վո րած « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 
կու սակ ցութ յան:

Այդ փաս տը, որ քա նով տես նում ենք, զար-
մանք է հա րու ցել քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րից 
եւ լրատ վա մի ջոց նե րից շա տե րին:

« Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յու նը, ի դեպ, ա մե նա շատ ձայնն է 
ստա ցել  Գո րիս հա մայն քում՝ 7 088 (քվեար-
կութ յա նը մաս նակ ցած 13 496 ընտ րո ղից, 
ընտ րող նե րի ընդ հա նուր թի վը՝ 23 548):

« Հա յաս տան» դա շին քի օգ տին 2021թ. 
հու նի սի 20-ին քվեար կեց 3 185 ընտ րող:

 Գո րի սում նա խա պես ակն կալ վում էր 
(հատ կա պես ՀՀ 3-րդ  նա խա գահ  Սերժ 
 Սարգս յա նի գոր ծո նը հաշ վի առ նե լով), որ 
հա մե մա տա բար շատ հե տե ւորդ ներ կու նե-
նա « Պա տիվ ու նեմ» դա շին քը, ո րը, սա կայն, 
ստա ցավ 856 քվե:

 Հա ջոր դը՝ ըստ ստա ցած քվե նե րի, 
« Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յունն 
է՝ 464 քվե:

 Գո րի սե ցի ընտ րող նե րի մի մասն էլ 
վստա հել է Ա զա տա կան կու սակ ցութ յա նը 
(372 քվե), «5165 ազ գա յին պահ պա նո ղա-

կան շար ժում» կու սակ ցութ յա նը (273 քվե), 
« Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յա նը (220 
քվե), « Լու սա վոր  Հա յաս տան» կու սակ ցութ յա-
նը (205 քվե) եւ « Հա յաս տա նի ազ գա յին կոնգ-
րես» կու սակ ցութ յա նը (98 քվե):

* * *

 Մեղ րին վճռա կա նո րեն «ոչ» ա սաց 
Մ խո յին...

2021 թ. հու նի սի 20-ի ԱԺ ար տա հերթ 
ընտ րութ յունն անց կաց նե լու հա մար  Մեղ րի 
հա մայն քում ձե ւա վոր վել էր 16 ընտ րա կան 
տե ղա մաս՝ 35/61-ից մին չեւ 35/76 (նե րառ յալ): 
 Հա մայն քի ընտ րող նե րի թիվն էր՝ 9998:

 Ք վեար կութ յա նը՝ մաս նակ ցել է 6607 ընտ-
րող, ան վա վեր քվեա թեր թիկ՝ 13:

Ք վեար կութ յան արդ յուն քում ա ռա վել շատ 
ձայն են ստա ցել հե տեւ յալ քա ղա քա կան ու-
ժե րը՝

  « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յուն – 3540 քվե,

  « Հա յաս տան» դա շինք - 707 քվե,
  «Ազատական» կուսակցություն - 254 
քվե,

  « Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յուն - 
205 քվե,

  « Բար գա վաճ  Հա յաս տան» կու սակ ցութ-
յաուն – 110 քվե,

  « Հայ ազ գա յին կոնգ րես» կու սակ ցութ յուն 
– 64 քվե:
 Հի շեց նենք՝ հա մայն քում,  Մեղ րի եւ Ա գա-

րակ քա ղաք նե րից բա ցի, մտնում են հե տեւ յալ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րը՝ Ալ վանք, Այ գե-
ձոր,  Գու դեմ նիս, Թխ կուտ,  Լիճք,  Կար ճե ւան, 
Նռ նա ձոր, Շ վա նի ձոր,  Վահ րա վար, 
 Վար դա նի ձոր,  Տաշ տուն:

* * *

 Տա թեւ հա մայն քը նույն պես ճա-
նա պարհ չու նի գնա լու « Վե րածն վող 
 Հա յաս տա նի» հետ...

 Տա թեւ հա մայն քում ստեղծ վել էր ութ ընտ-
րա կան տե ղա մաս՝ 34/60-ից մին չեւ 34/67-ը 
նե րառ յալ:

 Հա մայն քի ութ գյու ղում՝  Շի նու հայր, 
 Տա թեւ,  Խոտ,  Հար ժիս,  Հա լի ձոր, Ս վա րանց, 
 Տան ձա տափ,  Քա շու նի, հաշ վառ ված էր 4 491 
ընտ րող:

Ն րան ցից հու նի սի 20-ի քվեար կութ յա նը 
մաս նակ ցել է 2 516 ընտ րող, ո րից 1 546 հո գի 
քվեար կել է հօ գուտ « Քա ղա քա ցիա կան պայ-
մա նա գիր» կու սակ ցութ յան, 652-ը՝ հօ գուտ 
« Հա յաս տան» դա շին քի:

« Պա տիվ ու նեմ» դա շին քը եւ « Բար գա վաճ 
 Հայաս տան» կու սակ ցութ յու նը նույն պես 
կողմ նա կից ներ ու նե ցան այդ գյու ղերում՝ 56 
եւ 53: 

 Կա պան հա մայն քի մի շարք տե ղա մա սե րում քվեար-
կութ յուն են ի րա կա նաց րել հա զա րա վոր զին վո րա կան-
ներ, ին չը ո րո շա կի անդ րա դարձ է ու նե ցել քվեար կութ յան 
վերջ նա կան արդ յուք նե րի վրա:
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Արդյո՞ք 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանին 
համակած քաղաքական ճգնաժամը կհաղթահարվի ԱԺ 
արտահերթ ընտրությունից հետո

Այս ընտրությունները ոչ լեգիտիմ են և 
այս արդյունքներով ԱԺ-ն չի արտացոլում 
ուժերի իրական հարաբերակցությունը. 
«Հայաստան» դաշինքը դիմելու է ՍԴ

« Հ ա յաս տան» դա շին քը հայ տա-
րա րութ յուն է տա րա ծել, ո րում 
անդ րա դառ նում է ԱԺ ար տա-

հերթ ընտ րութ յուն նե րին։ Հայ տա րա րութ յու-
նում աս վում է.

« Հա յաս տան» դա շինքն իր ե րախ տա գի-
տութ յունն է հայտ նում 2021թ. հու նի սի 20-ի 
ՀՀ ԱԺ ընտ րութ յուն նե րում դա շին քին ա ջակ-
ցած և  իր օգ տին քվեար կած Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի նե րին: Այն 
վստա հութ յուն է ներշն չում, որ երկ րի մա սին 
մտա հոգ մեր հար յուր հա զա րա վոր քա ղա քա-
ցի ներ ոչ միայն տե սան հայ ժո ղովր դի առջև 
ծա ռա ցած գո յու թե նա կան սպառ նա լիք նե-
րը, այլ նաև ի րենց հա վա նութ յու նը տվե ցին 
« Հա յաս տան» դա շին քի կող մից ա ռա ջար կած 
լու ծում նե րին:

« Հա յաս տան» դա շին քը վե րա հաս տա-
տում է իր մո տե ցու մը, որ խորհր դա րա նա-
կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը խիստ 
վի ճա հա րույց են և վս տա հութ յուն չեն ներշն-
չում: Մենք ու նենք լուրջ հիմ քեր, այս ընտ-
րութ յուն նե րը ոչ լե գի տիմ հա մա րե լու և հայ-
տա րա րե լու, որ այս պի սի արդ յունք նե րով 
ԱԺ-ն չի ար տա ցո լում ու ժե րի ի րա կան հա-
րա բե րակ ցութ յու նը: Մեր դի տար կում նե րը և 
դա շին քի նա խընտ րա կան շտաբ նե րից ե կած 
տե ղե կատ վութ յու նը փաս տում են, որ խախ-
տում նե րը սկսվել են ընտ րութ յան օր վա նից 
շատ ա վե լի վաղ: Իսկ բուն ընտ րութ յան օ րը 
բազ մա թիվ տե ղա մա սե րից մեր վստահ ված 
ան ձանց ա հա զան գե րի նախ նա կան ամ փո-
փու մը վկա յում է, որ խոս քը գնում է ընտ-

րութ յան արդ յունք նե րի հա մա կարգ ված և 
նա խա պես պլա նա վոր ված կեղ ծա րա րութ յան 
մա սին:

Մաս նա վո րա պես.
1. Ձ ևա վոր վեց ոչ մրցակ ցա յին ընտ րա-

կան մի ջա վայր, գոր ծող իշ խա նութ յան կող մից 
զանգ վա ծա բար օգ տա գործ վե ցին վար չա կան 
ռե սուրս նե րը, ձեռ նարկ վե ցին ընտ րա կան 
ա հա բեկ ման ա ռեր ևույթ գոր ծո ղութ յուն ներ:

2. Ընտ րա հաշ վար կը սկսե լուն պես բազ-
մա թիվ տե ղա մա սե րում տե ղի ու նե ցան 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի ան ջա տում ներ: Խոս քը 
գնում է մար զե րի ամ բող ջա կան, ա ռան ձին 
հա մայնք նե րի մա սին՝ Ար մա վիր, Լո ռի, Շի-
րակ, Ա րա գա ծոտն և  այլն:

3. Բազ մա թիվ տե ղա մա սե րում ար ձա-
նագր վե ցին այդ բնա կա վայ րե րին օ տար 
մեծ թվով քա ղա քա ցի նե րի առ կա յութ յուն և 
ք վեար կութ յուն, ո րը հիմք է տա լիս են թադ րե-
լու, որ գոր ծել է շրջիկ մո բիլ խմբե րի կեղ ծա-
րա րութ յան հա մա կարգ:

4. Ան հեր քե լի ի րո ղութ յուն է բա նա կի ան-
թա քույց ուղ ղորդ ված քվեար կութ յու նը, որն 
իշ խա նութ յան հա մար ա պա հո վել է մե ծա քա-
նակ ձայ ներ:

5. Առ կա է խո րը կաս կած, որ գոր ծել է 
ընտ րութ յուն նե րի ծրագ րա յին ա պա հով ման 
կեղ ծա րա րութ յուն, որն ի սկզբա նե բա ցա ռում 
է օբ յեկ տիվ արդ յունք նե րի հնա րա վո րութ յու-
նը:

6. Ա ռան ձին հա մայնք նե րում իշ խա նութ-
յան կող մից քո ղարկ ված ընտ րա կա շառ քի 
դեպ քե րի մա սին ա հա զան գեր կան:

« Հա յաս տան» դա շինքն օգ տա գոր ծե լու է 
ընտ րութ յան արդ յունք նե րը վի ճար կե լու ողջ 
գոր ծի քա կազ մը՝ այդ թվում դի մե լու է Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րան: Դա շին քը սկսում 
է քա ղա քա կան կոն սուլ տա ցիա ներ ընտ-
րութ յուն նե րին մաս նակ ցած այլ ու ժե րի հետ՝ 
միաս նա կան ՍԴ դի մե լու հնա րա վո րութ յու նը 
քննար կե լու հա մար»:

21.06.2021

Ե ՐԵՎԱՆ, 21 հու նի սի - Sputnik. 
« Պա տիվ ու նեմ» դա շին քը հայ տա րա-
րութ յուն է տա րա ծել, որ տեղ նշում է, 

որ այս արդ յունք նե րը ոչ թե լույս են թու նե լի 
վեր ջում, այլ, ցա վոք՝ խա վա րի մի նոր թանձ-
րա ցում։

« Հայ տա րա րում ենք, որ ստաց ված արդ-
յունք նե րը չենք ճա նա չում որ պես Ար ցախ յան 
վեր ջին պա տե րազ մի տա րած քա յին և մարդ-
կա յին կո րուստ նե րի լե գի տի մա ցում, որ պես 
աշ խար հա քա ղա քա կան առևտ րում Հա յաս-
տա նի՝ ման րադ րա մի կար գա վի ճա կի ամ րագ-
րում, որ պես ազ գա յի նի պար տութ յուն ստա-
հոդ և  ան բա րո ի րա կա նութ յա նը», – աս ված է 
հայ տա րա րութ յան մեջ։

Նշ վում է, որ ընտ րութ յուն նե րը չդար ձան 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց, չվե րած վե ցին Հա-
յաս տա նն ան դուն դի եզ րից հետ քա շե լու ճա-
նա պար հա յին քար տե զի:

« Փո խա րե նը մենք ա կա նա տես ե ղանք 

ու ժա յին մար մին նե րի կող մից ա պօ րի նա բար 
ընդ դի մութ յան դեմ բռնաճն շում նե րի, ընդ դի-
մա դիր ակ տիվ գոր ծիչ նե րի բնա կա րան նե-
րում և  ընդ դի մութ յան շտաբ նե րում ան հիմն 
խու զար կութ յուն նե րի ու ձեր բա կա լութ յուն-
նե րի, ակ տի վիստ նե րի և շ տա բի ան դամ նե րի 
գաղտ նալ սում նե րի, այդ պի սով՝ նա խընտ րա-
կան փու լում և  ընտ րութ յուն նե րի օ րն ընդ դի-
մութ յան աշ խա տան քի խո չըն դոտ ման բազ-
մա թիվ ա ղա ղա կող դեպ քե րի, ինչ պես նաև 
իշ խա նութ յան կող մից վար չա կան լծակ նե րի 
կի րառ մամբ ընտ րող նե րին ակն հայտ ուղ-
ղորդ ման դեպ քե րի», – աս ված է հա ղոր դագ-
րութ յան մեջ:

« Պա տիվ ու նեմ»-ը նաև հա մոզ մունք է 
հայտ նում, որ ի րա կան ընդ դի մա դիր դաշ-

տը պետք է ըն դու նի իր սխալ ներն ու բաց-
թո ղում նե րը։ Քա ղա քա կան ու ժի կար ծի քով` 
ընտ րութ յուն նե րի գնա լը հետ պա տե րազմ յան 
շո կա յին և  երկ րում ստեղծ ված ճգնա ժա մա յին 
ի րա վի ճա կում սխալ էր, բայց ա վե լի մեծ սխալ 
է ան հա ջո ղութ յան ողջ բե ռը հա սա րա կութ յան 
վրա բար դե լը։

« Պայ քա րը շա րու նակ վե լու է։ Մենք ի րա-
վունք չու նենք մեր պե տութ յան ինք նիշ խա-
նութ յու նը զի ջած և ժո ղովր դին մո լո րեց րած 
ազ գա դավ նե րին թող նե լու մեր պա պե րի 
սրբա զան հողն ու մեր զա վակ նե րի թանկ 
ա պա գան», – աս ված է հա ղոր դագ րութ յան 
մեջ:

Դա շին քը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նում 
ի րենց օգ տին քվեար կած բո լոր հայ րե նա կից-
նե րին` վստա հեց նե լով, որ նրանց սպա սե լիք-
ներն ու հույ սե րը լի նե լու են ի րենց հե տա գա 
ո րո շում նե րի հիմ քում:

 

Կրեմլը տեսնում է Փաշինյանի 
կուսակցության վստահ հաղթանակն 
ընտրություններում

Կ  րեմ լը ցան կա նում է, որ  Հա յաս տա նի 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե-
րում ժո ղովր դի ո րո շու մն օգ նի երկ րին 

դուրս գալ կա յուն զար գաց ման հե տա գիծ եւ 
հաղ թա հա րել դժվա րութ յուն նե րը: Այս մա սին 
ա սել է ՌԴ ղե կա վա րի մա մու լի քար տու ղար 
Դ միտ րի  Պես կո վը, հայտ նում է ՏԱՍՍ-ը։

 Նա պա տաս խա նել է հար ցե րին, թե ինչ-
պես է  Մոսկ վան գնա հա տում  Հա յաս տա նի 
ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը եւ ինչ պի սին 
է նրա տրա մադր վա ծութ յու նը Ե րե ւա նի հետ 
փոխ գոր ծակ ցութ յան հար ցում։  Պես կո վը հա-
վաս տիաց րել է, որ Կ րեմլն ու շա դիր հե տե ւում 
է  Հա յաս տա նից ստաց վող տե ղե կատ վութ յա-
նը։

«Ի հար կե, մենք կցան կա նա յինք, որ հայ 
ժո ղովր դի այս ընտ րութ յու նն օգ ներ հաղ թա-
հա րել երկ րում առ կա դժվա րութ յուն նե րը եւ 

դուրս գալ կա յուն զար գաց ման հե տա գիծ։
Ե ռա կողմ հա մա ձայ նագ րե րի ի րա կա-

նաց ման մի ջո ցով նե րառ յալ ձեռք են բեր վել 
եւ ստո րագր վել  Ռու սաս տա նի  Նա խա գա հի 
[Վ լա դի միր  Պու տի նի] ան մի ջա կան ներգ րավ-
ման ժա մա նակ», - ա սաց  Պես կո վը:

 Մոսկ վան ող ջու նում է  Հա յաս տա նի 
 Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ստաց ված տե ղե կատ վութ յու նը, որ 
տե ղի են ու նե ցել խորհր դա րա նա կան ընտ-
րութ յուն ներ, հա վե լեց նա:

« Մենք տես նում ենք, որ  Վար չա պե տի 
պաշ տո նա կա տար  Նի կոլ  Փա շին յա նի կու-
սակ ցութ յու նը հա մո զիչ հաղ թա նակ տա րավ: 
 Մենք շնոր հա վո րում ենք հայ ժո ղովր դին ընտ-
րութ յան կա պակ ցութ յամբ», - նշեց  Պես կո վը՝ 
ա վե լաց նե լով, որ  Հա յաս տա նը  Ռու սաս տա նի 
ա մե նա մոտ դաշ նա կիցն ու գոր ծըն կերն է:

ԱՊՀ դիտորդները 
չեն արձանագրել 
այնպիսի 
խախտումներ, 
որոնք կարող 
են ազդել 
ընտրությունների 
արդյունքների վրա

ԱՊՀ դի տոր դա կան ա ռա-
քե լութ յունն ար-
ձա նագ րել է, որ ՀՀ 

ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րում չեն ե ղել այն պի սի խախ տում ներ, 
ո րոնք  կա րող են ազ դե ցութ յուն ու նե նալ ընտ-
րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի վրա:

Այս մա սին ա սու լի սում ա սաց դի տոր-
դա կան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար Իլ հոմ 
 Նե մա տո վը:

 Նե մա տո վը հի շեց րեց, որ դի տոր դա կան 
ա ռա քե լութ յան կազ մում ե ղել է 96 անձ:  Նա 
վստա հեց րեց, որ կազ մում ե ղել են  փոր ձա-
ռու ան ձինք, պատ գա մա վոր ներ, ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ՝  Բե լա ռու սից,  Ղա զախս տա նից, 

Պայքարը 
շարունակվելու է. 
«Պատիվ ունեմ»-ը 
հայտարարություն է 
տարածել
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ԱՄՆ-ն կոչ է արել հարգել ՀՀ-ում 
ընտրությունների արդյունքները

ԱՄՆ-ն շ նոր-
հա վո րում 
է Հա յաս-

տա նի ժո ղովր դին՝ հու նի սի 20-ի 
ընտ րութ յուն նե րի կա պակ ցութ-
յամբ, աս ված է ԱՄՆ Պետ դե-
պար տա մեն տի պաշ տո նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ Նեդ Փ րայ սի հայ-
տա րա րութ յան մեջ:

«ԱՄՆ-ն շ նոր հա վո րում է Հա-
յաս տա նի ժո ղովր դին՝ հու նի սի 
20-ին կա յա ցած խորհր դա րա նա-
կան ընտ րութ յուն նե րի կա պակ-
ցութ յամբ: Մենք ող ջու նում ենք 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան 
կող մից ընտ րութ յուն նե րի ընդ-
հա նուր դրա կան գնա հա տա կա-
նը: Ու րախ ենք, որ դի տոր դա-
կան ա ռա քե լութ յան նախ նա կան 
գնա հա տա կա նով, ըստ ո րի մար-
դու ի րա վունք ներն ու հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րը հիմ նա կա-
նում հարգ վել են, ընտ րա պայ-
քա րի մաս նա կից նե րը հնա րա-
վո րութ յուն են ու նե ցել ա զատ 
քա րոզ չութ յուն ի րա կա նաց նել, 
դրա կան է գնա հատ վել նաև 
ընտ րութ յուն նե րի օր վա ձայ նե րի 
հաշ վար կը: 

Մենք կի սում ենք դի տոր-
դա կան ա ռա քե լութ յան մտա-
հո գութ յունն ընտ րութ յուն նե րի 
մաս նա կից կու սակ ցութ յուն նե րի 
շրջա նում բևե ռաց ման և կո պիտ 

հռե տո րա բա նութ յան վե րա բեր-
յալ: Կոչ ենք ա նում կող մե րին 
հար գել ընտ րութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րը վա վե րաց վե լուց հե-
տո, և գոր ծի դնել ընտ րութ յուն-
նե րի բո ղո քարկ ման օ րի նա կան 
գոր ծըն թաց նե րը` խու սա փե լով 
քա ղա քա կան հաշ վե հար դա րից, 
քան զի Հա յաս տա նը շա րու նա-
կում է իր ու ղին դե պի ինք նիշ-
խան, ժո ղովր դա վար, խա ղաղ և 
բա րե կե ցիկ ա պա գա:

Միաց յալ Նա հանգ նե րը միտ-
ված է ամ րապն դել գոր ծըն կե-
րութ յու նը Հա յաս տա նի հետ` 
հիմն վե լով ընդ հա նուր ժո ղովր-
դա վա րա կան ար ժեք նե րի վրա: 
Մենք ող ջու նում ենք Հա յաս տա նի 
ա ռա ջըն թա ցը բա րե փո խում նե-
րի և կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
հար ցե րում և կոչ ենք ա նում շա-
րու նա կել այդ ու ղին՝ 2018 թվա-
կա նի գար նա նը հայ ժո ղովր դի 
ար տա հայ տած իղ ձե րին հա մա-
պա տաս խան: Բո լոր կող մե րին 
կոչ ենք ա նում հար գել օ րեն քի 
գե րա կա յութ յու նը և ժո ղովր դա-
վա րա կան սկզբունք նե րը: Հույս 
ու նենք հա մա գոր ծակ ցել նոր 
կա ռա վա րութ յան հետ՝ երկ կողմ 
հա րա բե րութ յուն նե րի և հա մա-
գոր ծակ ցութ յան զար գաց ման 
հա մար», - աս ված է հայ տա րա-
րութ յան մեջ: 

Ի  րա նի արտ գործ նա խա րա րութ յու նը 
շնոր հա վո րել է Հա յաս տա նում խորհր-
դա րա նի ար տա հերթ ընտ րութ յուն-

նե րը հա ջող անց կաց նե լու կա պակ ցութ յամբ՝ 
հույս հայտ նե լով ընդ լայ նել եր կու հար ևան 
երկր նե րի բա րե կա մա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րը՝ փո խան ցում է ի րա նա կան « Թաս նիմ» 
գոր ծա կա լութ յու նը:

Հրա պա րակ ված հայ տա րա րութ յան մեջ 
Ի րա նի արտ գործ նա խա րա րութ յան խոս-
նակ Սա յիդ Խա թիբ զա դեն հայ ժո ղովր դին ու 
հաղ թած քա ղա քա կան ու ժին շնոր հա վո րել է 
խորհր դա րա նի ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե-
րի հա ջող անց կաց ման կա պակ ցութ յամբ:

ԱԳՆ խոս նա կը հաղ թող ու ժին հա ջո ղութ-
յուն է մաղ թել Հա յաս տա նի զար գաց ման, երկ-
րի ներ սում կա յու նութ յան և տա րա ծաշր ջա-
նում խա ղա ղութ յան հաս տատ մանն ուղղ ված 
ջան քե րում:

Խա թիբ զա դեն Թեհ րա նի հա մար կար ևոր 
է հա մա րել Եր ևա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե-
րի խթա նու մը:

Խոս նա կը հույս է հայտ նել, որ Հա յաս տա-
նում նոր խորհր դա րա նի և կա ռա վա րութ-
յան ձևա վո րու մը կհան գեց նի եր կու հար ևան 
երկր նե րի միջև բա րե կա մա կան կա պե րի 
ընդ լայն մա նը:

 

Եվրամիության խոսնակի հայտարարությունը 
արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ

« Հ ու նի սի 20-ին Հա յաս-
տա նում կա յա ցան 
ար տա հերթ խորհր-

դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րը։ 
Եվ րո պա յում անվ տան գութ յան և 
հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա կեր-
պութ յան (ԵԱՀԿ) Ժո ղովր դա վա րա-
կան հաս տա տութ յուն նե րի և մար դու 
ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կի (ԺՀՄԻԳ) 
ընտ րութ յուն նե րի դի տոր դա կան 
ա ռա քե լութ յան նախ նա կան գնա-
հատ մամբ` ընտ րութ յուն նե րը ե ղել 
են մրցու նակ և, ընդ հա նուր առ մամբ, 
կա ռա վար վել են պատ շաճ կեր պով 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ընտ-
րող ներն ու նե ցել են ընտ րութ յան 
լայն հնա րա վո րութ յուն, և հիմ նա րար 
ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն նե-
րը, ընդ հա նուր առ մամբ, հարգ վել 
են: Մաս նա կից նե րը կա րո ղա ցել են 
ա զատ քա րոզ չութ յուն ի րա կա նաց-
նել: Ք վեար կութ յան օ րը՝ նե րառ յալ 
ձայ նե րի հաշ վար կը, ընդ հա նուր առ-

մամբ գնա հատ վել է դրա կան:
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան 

ա ռա քե լութ յունն, այ դու հան դերձ, 
ընգ ծել է քա րոզ չութ յան բա ցա սա-
կան տո նայ նութ յու նը և հիմ նա կան 
մրցա կից նե րի շրջա նում անձ նա վոր-
վա ծութ յու նը խո չըն դո տել են քա ղա-
քա կա նութ յան շուրջ կենտ րո նաց ված 
քննար կում նե րի անց կաց մա նը: Ա ռա-
քե լութ յան ընդգծ մամբ՝ ընդ հա նուր 
առ մամբ, քա րո զար շա վի ողջ ըն թաց-
քում կա նայք ե ղել են հե տին պլա-
նում:

Դի մում-բո ղոք նե րը կամ հայ ցա-
դի մում նե րը պետք է ման րակր կիտ և  
արդ յու նա վետ ե ղա նա կով քննութ յան 
առն վեն` կի րա ռե լով Հա յաս տա նի 
օ րենսդ րութ յամբ նա խա տես ված հա-
մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գե րը:

Եվ րո պա կան միութ յու նը հա վա-
տա րիմ է Հա յաս տա նի կա յուն, ժո-
ղովր դա վա րա կան և բա րե կե ցիկ 
ա պա գա յի կերտ ման գա ղա փա րին: 

Մենք ակն կա լում ենք սերտ հա մա-
գոր ծակ ցութ յուն Հա յաս տա նի բո լոր 
հաս տա տութ յուն նե րի, այդ թվում՝ 
նո րըն տիր խորհր դա րա նի և կա-
ռա վա րութ յան հետ: Մենք կոչ ենք 
ա նում բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին 
միա վո րել ջան քե րը և հա մա տեղ 
աշ խա տել՝ արդ յու նա վետ կեր պով 
հաղ թա հա րե լու Հա յաս տա նի առջև 
ծա ռա ցած մար տահ րա վեր ներն՝ ի 
նպաստ Հա յաս տա նի։ Եվ րո պա կան 
միութ յու նը պատ րաստ է էլ ա վե լի 
ամ րապն դել ԵՄ- Հա յաս տան երկ կողմ 
հա րա բե րութ յուն նե րը և  ա ջակ ցել 
Հա յաս տա նին՝ կյան քի կո չել երկ րում 
կար ևոր բա րե փո խում նե րի ի րա կա-
նաց ման օ րա կար գը՝ հիմք ըն դու նե-
լով ԵՄ- Հա յաս տան Հա մա պար փակ 
և  ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա-
մա ձայ նագ րի մի ջո ցով սահ ման ված 
հա մա տեղ պար տա վո րութ յուն նե րը»:

22.06.2021 

ղովր դա վա րութ յան այս կար ևոր դրսևոր ման 
հա մար՝ չնա յած բարդ ի րա վի ճա կին։

Սա Հա յաս տա նի հա մար ա ռանց քա յին 
պահ է, և մենք հու սով ենք, որ ընտ րութ յուն-
նե րի հստակ արդ յունք նե րը նոր դրա կան էջ 
կբա ցեն երկ րի հա մար:

Շատ զգաց մուն քա յին ար շա վից հե տո հայ 
հա սա րա կութ յունն ա մե նա շա տը կա րիք ու նի 
վե րա կանգ նել միաս նութ յունն ու հա մախմբ-
վել ընդ հա նուր նպա տա կի շուրջ՝ ա վե լի լավ 
ա պա գա կեր տե լու հա մար:

Հա մա վա րա կի հետ կապ ված ճա նա պար-
հոր դա կան սահ մա նա փա կում նե րի պատ-
ճա ռով Եվ րա խորհր դա րա նը չկա րո ղա ցավ 
դի տորդ ներ ու ղար կել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
ընտ րութ յուն նե րին մի ջազ գա յին դի տոր դա-
կան ա ռա քե լութ յուն են ի րա կա նաց րել ԵԱՀԿ 
Ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տութ յուն նե-
րի և մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յա կը 
(ԺՀՄԻԳ), ԵԱՀԿ խորհր դա րա նա կան վե հա-
ժո ղո վը (ԵԱՀԿ ԽՎ) և Եվ րո պա յի Խորհր դի 
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վը (ԵԽԽՎ): 
Մենք ընդգ ծում ենք, որ ա ռա քե լութ յու նը 
հայտ նել է, որ ընտ րութ յուն նե րը մրցակ ցա յին 
են ե ղել և, ընդ հա նուր առ մամբ, լավ կազ մա-
կերպ ված: Ընտ րող նե րին ըն ձեռ վել են լայն 
տար բե րակ ներ, և հիմ նա րար ի րա վունք ներն 
ու ա զա տութ յուն նե րը հիմ նա կա նում հարգ վել 
են:

Մենք կոչ ենք ա նում բո լոր քա ղա քա կան 
ու ժե րին ըն դու նել ընտ րութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րը և զերծ մնալ պա ռակ տիչ հռե տո-
րա բա նութ յու նից և գոր ծո ղութ յուն նե րից: 
Ա նօ րի նա կա նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ցան-
կա ցած մե ղադ րանք չպետք է օգ տա գործ վի 
լար վա ծութ յու նը խթա նե լու հա մար, այլ անհ-
րա ժեշտ է դրանք կար գա վո րել հա մա պա-
տաս խան բո ղոք նե րի և բո ղո քարկ ման ըն-
թա ցա կար գե րի ներ քո:

Մենք ակն կա լում ենք աշ խա տել նո րըն-
տիր Ազ գա յին ժո ղո վի հետ ԵՄ- Հա յաս տան 
հա րա բե րութ յուն նե րի հե տա գա զար գաց ման 
ուղ ղութ յամբ` ի շահ մեր քա ղա քա ցի նե րի»:

22.06.2021

Ղրղզս տա նից,  Մոլ դո վա յից,  Ռու սաս տա նից, 
 Տա ջիկս տա նից, Ուզ բեկս տա նից, ինչ պես 
նաև  ԱՊՀ միջ խորհր դա րա նա կան վե հա ժո-
ղո վից, ՀԱՊԿ միջ խորհր դա րա նա կան վե հա-
ժո ղո վից,  ռուս-բե լա ռու սա կան միութ յու նից: 
 Դի տորդ նե րը ե ղել են 700 ընտ րա տե ղա մա-
սում:

 Նե մա տո վի գնա հատ մամբ՝ ընտ րութ յուն-
նե րը սկսվել են ա ռանց ի րա րանց ման, աղ-
մու կի, ընտ րա տե ղա մա սե րը բաց վել են ժա-
մա նա կին՝ 08:00-ին:  Դի տորդ նե րը միա սին 
պատ րաս տել են վերջ նա կան փաս տա թուղթ՝ 
արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ:

«Ընտ րութ յուն նե րի գոր ծըն թացն ան ցել 
է Ընտ րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խան:  Դի տորդ նե րը չեն ար ձա նագ-
րել այն պի սի խախ տում ներ, ո րոնք  կա րող 
են ազ դել ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի 
վրա», - ա սաց  Նե մա տո վը:

 Նա նշեց նաև գոր ծըն թա ցի բարձր 
կազ մա կերպ չա կան մա կար դա կի մա սին: 
 Նե մա տո վի խոս քով՝ ընտ րութ յուն նե րը կազ-
մա կերպ վել, անց կաց վել են ՀՀ սահ մա նադ-
րութ յան ու Ընտ րա կան օ րենսգր քի պա հանջ-
նե րին հա մա պա տաս խան: Ա ռա քե լութ յան 
ղե կա վարն ա մե նա կար ևո րը հա մա րեց այն, 
որ ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցել է 25 քա-
ղա քա կան ուժ: Ըստ նրա՝ դա  Հա յաս տա նի 
ընտ րող նե րին ընտ րութ յան հնա րա վո րութ-
յուն է տա լիս:

 Դի տորդ նե րի խոս քով՝ թե րա ցում ներ ե ղել 
են, սա կայն դրանք հա մա կար գա յին բնույթ 
չեն կրել: 

Իրանը Հայաստանին շնորհավորել է հաջող 
ընտրությունների կապակցությամբ

Կոչ ենք անում բոլոր ուժերին ընդունել ընտրություն-
ների արդյունքները. Եվրախորհր դարանի պատվիրա-
կության ղեկավար

Ե վ րո պա կան խորհր դա րա նի` Հա րա վա յին Կով կա սի հետ հա-
րա բե րութ յուն նե րի պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, պատ գա-
մա վոր Մա րի նա Կալ  յու րան դը և Հա յաս տա նի հար ցով հիմ-

նա կան զե կու ցող, պատ գա մա վոր Անդ րեյ Կո վաչ ևը հան դես են ե կել 
հա մա տեղ հայ տա րա րութ յամբ՝ կապ ված Հա յաս տա նում ար տա հերթ 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի հետ:

Հայ տա րա րութ յու նում աս վում է.
«Ե րեկ Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցան ար տա հերթ խորհր դա րա-

նա կան ընտ րութ յուն ներ: Մենք շնոր հա վո րում ենք հայ ժո ղովր դին ժո-
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Արմեն Առաքելյան. նահատակված 
քաջարանցի կամավորականը

Ա  ռա քել  յան Ար մեն Ա լի քի. ծնվել է 1996 
թ. սեպ տեմ բե րի 25-ին Քա ջա րան 
քա ղա քում ։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի 

թիվ 2 դպրո ցում, Ե րե ւա նի օ լիմ պիա կան հեր-
թա փո խի պե տա կան մար զա կան քո լե ջում։ 
2013 թ.  ըն դուն վել է Ֆի զի կա կան կուլ տու րա-
յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տուտ։ 2015թ. 
զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Մա տա ղի սում՝ 
Թա լի շում։ 

Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ Ար մե-
նը ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող էր Թա լի շում, 
հենց այն զո րա մա սում, որն ա ռա ջինն էր հան-
դի պել թշնա մուն, կռվել ու խա ղա ղութ յուն 
պար տադ րել։ Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա-
նակ ցու ցա բե րած քա ջութ յան հա մար Ար մե նը 
պար գե ւատր վել է «Ա րիութ յան» մե դա լով։

2017 թ. զո րացր վել է եւ ան մի ջա պես աշ-
խա տան քի ան ցել Զանգեզուրի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նա տում` անվ տան գութ յան 
աշ խա տա կից, ու սու մը շա րու նա կել է հե ռա-
կա եւ ա վար տել 2020 թվա կա նին։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ար մե նը կա մա վո րագր-
վեց սեպ տեմ բե րի 28-ին եւ մեկ նեց Ար ցախ, 
օ րեր անց Ար ցախ է մեկ նել նաեւ նրա ա վագ 
եղ բայ րը։

Մայրն ար ցուն քից խեղդ վող ձայ նով հի-
շում է, որ զին կոմն ի րեն ա ռա ջար կել էր որ-
դի նե րից մե կին հետ պա հել, բայց ինքն ընտ-
րութ յուն ա նել որ դի նե րի մի ջեւ չէր կա րող. 
«Երբ մեր տան մոտ հա վաք ված բազ մութ յու-
նը տե սա, հաս կա ցա, որ որ դի նե րիցս մե կին 
ինչ-որ բան է պա տա հել. քիչ անց ի մա ցա, որ 
իմ փո խա րեն ճա կա տա գիրն էր ընտ րութ յուն 
կա տա րել ու ընտ րել էր Ար մե նիս, իմ կար-
գա պահ, մաք րա սեր, հար գա լից որ դուն, իմ 
կրտսեր տղա յին...»։

Ար մե նը ռազ մա ճա կա տի հա րա վում 
միա ցել է Ք յա րամ Ս լո յա նի ա նու նը կրող եզ-
դիա կան ջո կա տին, ջո կա տի հրա մա նա տար 
Ռզ գոն նրան զգու շաց րել է կար գա պա հա-
կան բա ցա ռիկ պա հանջ նե րի, իր ջո կա տում 
ըն դուն ված զին վո րա կան խիստ կար գա պա-
հութ յան մա սին, ի պա տաս խան Ար մենն ա սել 
է, որ հենց կար գա պա հութ յունն ու կազ մա-
կերպ վա ծութ յունն են ի րեն գրա վել այդ ջո կա-
տում։ 

Մի քա նի օր անց վե րա դար ձել է, Քա ջա րա-
նից վերց րել ի րենց « Վի լի սը» եւ վե րա դար ձել 
ռազ մա ճա կատ. ա կա նա տես նե րը պատ մում 
են, որ նրան կա րե լի էր տես նել ռազ մա ճա-
կա տի տար բեր հատ ված նե րում, զար մա նա-
լիո րեն հասց նում էր թե՛ վի րա վոր նե րին տե-
ղա փո խել, թե՛ սնունդ ու ջուր հասց նել, թե՛ 
ռազ մամ թեր քով ա պա հո վել ըն կեր նե րին։

Հոկ տեմ բե րի 13-ին թշնա մու ա նօ դա չուն 
հար վա ծում է հայ մար տիկ նե րի մի խմբի. 
Ար մե նը նրան ցից բա վա կա նա չափ հե ռու էր 
գտնվում, բայց սրտին դի պած մատ նա չափ 
բե կո րը դառ նում է նրա կյան քի ընդ հատ ման 
պատ ճառ։ 

Ար ցա խի պաշտ պա նութ յան հա մար կյան-
քը չխնա յած Ար մեն Ա ռա քել  յա նը պար գե-
ւատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-
դա լով՝ հետ մա հո ւ։

Արմեն Հայրապետյան. Արցախում 
ընկած մեղրեցի դիպուկահարը

Ա ր մեն Գ րի գո րի Հայ րա պետ յան. ծնվել 
է 1987 թ.  օ գոս տո սի 30-ին Ս յու նի քի 
մար զի Մեղ րի քա ղա քում։ Սո վո րել 

է Մեղ րու N 2 միջ նա կարգ դպրո ցում: Պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 
կաց րել Մա տա ղի սում։ Ա մուս նա ցած էր, ու նի 
2 դուստր։

2009 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Մեղ րու գնդում՝ որ պես դի պու կա հար։ 

Ար մե նը դի պու կա հա րի իր գործ-ծա ռա-
յութ յու նը հրա շա լի էր կա տա րում, ծա ռա յա-
կից ըն կեր նե րը նրա մա սին ան թա քույց ցա-
վով են խո սում. «Ար մե նի մա սին միայն լա վը 
կա րող ենք ա սել, ըն տա նի քին ու ըն կեր նե րին 
նվիր ված, խե լա ցի տղա էր, հար գան քով, հայ-
րե նա սեր, աշ խա տա սեր...»։ 

Կի նը կոտր ված է, ա մուս նու մա սին խո սե-
լը ծանր է նրա հա մար, ե րե խա նե րից ա վա գը, 
ով դեռ 7 տա րե կան էլ չկա, ա մեն օր հայ րի կին 
է սպա սում. փոք րի կը կար ծում էր, թե շատ 
ձյուն է ե կել, դրա հա մար հայ րի կը չի գա լիս 
դիր քե րից, հի մա ա րեւ է ու Է մի լին չի հաս կա-
նում, թե ին չու հայ րի կը չի գա լիս, հե տե ւում 
է զին վո րա կան մե քե նա նե րի շար քին եւ ու-
շա դիր զննում յու րա քանչ  յուր իջ նող զին վո-
րա կա նի, երբ տես նում է, որ վեր ջինն ի ջավ, 
տխրում է. «Ու րեմն՝ պա պաս էս մե կով էլ չե-
կավ...»։ 

Ար մենն իր ծա ռա յութ յան մա սին եր բեք 
ո չինչ չէր պատ մում։ Կի նը գի տեր միայն, որ 
ա մու սի նը դի պու կա հար է, նույ նիսկ տեղ-
յակ չի ե ղել, որ ա մու սի նը ոչ թե Մեղ րուն մոտ 
գտնվող դիր քե րում է, այլ՝ Ար ցա խում։

Ար մե նը տուն էր զան գա հա րել հոկ տեմ-
բե րի 5-ին, խո սել ե րե խա նե րի հետ, ա վագ 
դստե րը խոր հուրդ տվել՝ ան պայ ման լավ սո-
վո րել ու միշտ լսել մայ րի կին։

Ա վա՜ղ, խո սակ ցութ յու նը դար ձել էր վեր ջի-
նը, խո սե լուց ժա մեր անց ըն կել է քաջ հա յոր-
դին...

Ար մեն Հայ րա պետ յա նի աճ յունն ամ փոփ-
ված է Մեղ րու գե րեզ մա նա տա նը։

Վրույր Անտոնյան. գիտակցված 
մահն անմահություն է

Ա ն տոն յան Վ րույր Սիա ման թո յի. ծնվել 
է 1977 թ. փետր վա րի 3-ին Քա ջա րան 
քա ղա քում։ Ե րեք տա րե կա նում տե-

ղա փոխ վել է Գո րիս, մե ծա ցել տա տի ու պա-
պի մոտ՝ դառ նա լով նրանց մխի թա րութ յու նը։ 
Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի 
թիվ 3 դպրո ցում։ 1993 թ.  ըն դուն վել է Գո րի սի 
գյուղ տեխ նի կում։ 1995 թ. զո րա կոչ վել է հա յոց 
բա նակ։ 

Աշ խա տան քա յին ու ղին սկսել է Գո րի սի 

տրանս գա զի Քա ջա րա նի մաս նաճ յու ղում՝ 
հա մա կարգ չա յին օ պե րա տոր, այ նու հե տեւ՝ 
փրկա րար է աշ խա տել Քա ջա րա նի ԱԻՆ-ում։

2001 թ.  ա մուս նա ցել է՝ ու նի 2 ե րե խա։ Կի-
նը Վ րույ րին բնու թագ րող բա ռեր դժվա րութ-
յամբ է գտնում. «Օ րի նա կե լի ա մու սին ու հայր 
էր, նրա բնա վո րութ յան լա վա գույն գծե րից 
էին կար գա պա հութ յունն ու աշ խա տա սի-
րութ յու նը, ո րոնք մեր ըն տա նի քի հա ջո ղութ-
յուն նե րի հիմքն էին։ Մենք լավ ե րե խա ներ ենք 
մե ծաց րել՝ խե լա ցի, հար գա լից, լավ ըն տա նիք 
ու նեինք, հի մա էլ ու նենք, քա նի որ մեր օ րը 
լցված է Վ րույ րի մա սին հի շո ղութ յուն նե րով, 
նրա հի շա տա կը վառ է, բայց կորս տի ցա վը՝ 
սար սա փե լի մեծ»։

2007 թ. աշ խա տան քի է ան ցել Զան գե-
զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում՝ 
եր թա կար գա վար։ Վ րույ րի աշ խա տան քա յին 
ըն կեր նե րը նրան ներ կա յաց նում են որ պես 
հար գա լից մար դու, ով իր անձ նա յին բարձր 
հատ կա նիշ նե րի շնոր հիվ ար ժա նա ցել էր փո-
խա դարձ հար գան քի։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց. հա ջորդ օ րը Վ րույրն 
Ար ցա խում էր, մաս նակ ցել է Վա րան դա յի 
/ Ֆի զու լի/ եւ Ջ րա կա նի / Ջաբ րա յիլ/ մար տե-
րին։

« Հե րո սա բար էր կռվում, հե րո սա բար էլ 
ըն կավ, քչերն են հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու 
գնում գի տակ ցա բար, Վ րույ րը քչե րից մեկն 
էր». պատ մում է ըն կե րը։

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Վ րույ րը վտան գա-
վոր մար տա կան գոր ծո ղութ յա նը մաս նակ-
ցել է կա մա վոր, որ պես զի հանձ նա րա րութ-
յու նը ժամ կե տա յին նե րը չկա տա րեն։ Վ րույ րը 
գի տակ ցել է վտան գի չա փը, գի տակ ցա բար 
ինքն է կա տա րել հանձ նա րա րութ յու նը եւ հե-
րո սա բար ան մա հա ցել։

Վ րույր Ան տոն յա նի մար մինն ամ փոփ ված 
է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի 
պան թեո նու մ։

Աշոտ Բաբայան. նրանց 
երջանկությունը կիսատ մնաց

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Հովհաննես Գրիգորյան. 
մասնագիտությունը՝ հայրենիքի 
պաշտպան

Հ ով հան նես Կառ լե նի Գ րի գոր յան. ծնվել 
է 1995 թ. հոկ տեմ բե րի 28-ին Ս յու նի-
քի մար զի Սի սիան քա ղա քում։ Բարձր 

ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Սի սիա նի 
ա վագ դպրո ցը եւ ըն դուն վել Ե րե ւա նի պո լի-
տեխ նի կա կան ինս տի տուտ, զու գա հեռ վե-
րա պատ րաստ վել է Ար մե նակ Խան փեր յան-
ցի ան վան ա վիա ցիոն ինս տի տու տում, որն 
ա վար տե լուց հե տո ծա ռա յութ յան է ան ցել 
ԼՂ ՊԲ զո րա մա սում ՝ որ պես ռա դիո դա սա կի 
հրա մա նա տար։ 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում վա յե լել է թե՛ 
ծա ռա յա կից ըն կեր նե րի, թե՛ ա վագ սպա յա-
կազ մի, թե՛ են թա կա նե րի սերն ու հար գան-
քը։ Ն րա մա սին ըն կեր ներն ակ նա ծան քով են 
խո սում, նաեւ հպար տութ յամբ՝ « Հե րոս բա ռը 
վեր ջերս շատ է օգ տա գործ վում, այ Հով հան-
նե սի մա սին կա րող ենք ա սել, որ ի րա կան 
հե րոս էր, մարդ, ում հայ րե նա սի րութ յան, ծա-
ռա յութ յան ու կար ճա տեւ կյան քի մա սին ար-
ժե եւ պետք է ֆիլմ նկա րա հա նել...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին լույ սի հետ 
պայ թեց պա տե րազ մը. Հով հան նե սը Եղ նիկ-
նե րում էր՝ կա տա րում էր ծա ռա յութ յու նը, ինչ-
պես միշտ՝ գե րա զանց, ան դա դար եւ ա ռանց 
հանգս տի։ Նա լի նում էր այն տեղ, ուր վի ճա կը 
ծանր էր, ինչ պես ծա ռա յա կից-մար տա կան 
ըն կեր ներն են պատ մում, Հով հան նեսն ա մեն 
վայրկ յան պատ րաստ էր ցան կա ցած հանձ-
նա րա րութ յան, պա տե րազ մի օ րե րին ե ղել է 
Մա տա ղի սում, Աղ դա մում, Ար ցա խի հա րա-
վա յին հատ վա ծում։

Պատ մում են, որ տան կե րից մե կը վթար-
վել ու մնա ցել էր մար տա դաշ տում, Հով հան-
նե սը մի ըն կե րոջ հետ մտել է մար տա դաշտ՝ 
մեկ օ րից ա վել փնտրել, գտել տան կը, նո րո-
գել են ու դուրս ե կել՝ փրկե լով թե՛ անձ նա կազ-
մը, թե՛ տան կը...

Հոկ տեմ բե րի 9-ին Վա րան դա յում թշնա-
մու ա նօ դա չո ւի հար վա ծից այր վում էր բեռ-
նա տա րը, Հով հան նե սը շտա պում է օգ նութ-
յան՝ օգ նում է շա տե րին, քիչ անց լի նում է 
երկ րորդ հար վա ծը եւ ան մա հա նում է ա վագ 
լեյ տե նանտ Հով հան նես Գ րի գոր յա նը. ազ գը 
կորց նում է հա վա սա րակշռ ված, բարձր մաս-
նա գի տա կան հմտութ յուն նե րով ու ա մե նա-
կա րե ւո րը՝ մարդ կա յին բարձր ո րակ նե րով 
օժտ ված հայ սպա յի...

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ 

ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Ա ն տա ռա պետ Գա նի նը լավ տրա-
մադ րութ յամբ վե րա դառ նում էր Գո-
րիս: Ա ռի թը մե կը չէր: Ե րկու շա բաթ 

ա ռաջ, ար դեն քա ռա սուն մեկ տա րե կա նում 
հայր էր դար ձել: Հի մա քա ղա քի ներ քին թա-
ղում բազ մած Զան գե զու րի ան տառ պե տութ-
յան շեն քի երկ րորդ հար կում ի րեն էին սպա-
սում կի նը՝ Նա տալ  յան, և նո րա ծին տղան՝ 
Ժոր ժը: Եր ջա նիկ էր ռուս մար դը: Հե ռա վոր 
հայ րե նի քում տե ղի ու նե ցած հուժ կու անց-
քե րը, տե ղից տեղ նե տե լով, հու սա հա տութ-
յան էին հասց րել, չէր կա րո ղա նում հան գիստ 
կյան քի անց նել, ըն տա նիք կազ մել, զա վա կի 
թո թո վան քով եր ջան կա նալ: Վեր ջա պես ե րա-
զանքն ի րա կա նա ցել էր. ի րեն տա նը սպա սող 
սի րե լի կին և պաշ տե լի տղա կա յին:

 Լավ տրա մադ րութ յան ա ռի թը նաև ան-
տա ռա մերձ գյու ղե րի բնա կիչ նե րից ստաց ված 
գո հու նա կութ յան խոս քերն էին: Ճիշտ է՝ թա-
փով կա տար վող դպրո ցա կան շի նա րա րութ-
յան հա մար գյու ղե րը ձրի ան տա ռան յութ էին 
ստա նում, սա կայն շա րու նակ վում էին ա նօ րի-
նա կան ան տա ռա հա տում նե րը: Մարդ կանց 
վրա չէին ազ դում ո՛չ հան գիստ հոր դո րը, ո՛չ 
ակտ կազ մե լը և  ո՛չ էլ ծա ռա հատ ման գոր ծի-
քի՝ սուր կաց նի առգ րա վու մը: Ս տիպ ված էին 
դի մել խախ տում նե րի:

– Մենք էլ մարդ ենք, մեզ էլ տուն կա ռու-
ցե լու հա մար տախ տակ ու գե րան է հար կա-
վոր, վա ռե լու հա մար՝ փայտ, - տրտնջում էին 
գյու ղա ցի նե րը:

Այդ ար դա րա ցու մով էլ շա րու նա կում էին 
թա քուն մտնել ան տառ և շ տա պե լուց հա տում 
ան գամ դեռ չհա սու նա ցած մատ ղաշ ծա ռե րը: 
Իսկ դա ցա վա լի հար ված էր բնութ յա նը: Զան-
գե զու րի գա վա ռի ան տա ռա պետ նշա նակ վե-
լուց հե տո Գա նի նը տե ղե կա ցավ մարդ կանց 
դժգո հութ յա նը, զբաղ վեց խնդրի լու ծու մով և 
հա սավ նրան, որ Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հը 
վեր ջերս ո րո շում էր կա յաց րել հա ջորդ տա-
րում 3000 խո րա նարդ մետր ծա ռա հատ ման 
հա մար: Գ յու ղա ցի նե րը շնոր հա կալ էին, որ 
ար դեն կա րող են ան տառ մտնել՝ օ րի նա կան 
տոմ սա կը ձեռ քին, և հա տել մաս նա գե տի 
կնքած հա սուն ծա ռե րը, և գո հու նա կութ յունն 
ար տա հայ տում էին ռու սե րեն եր կու բա ռով՝ 
«Спасибо, брат»:

Ան տա ռա պա հը շտա պում էր ժամ ա ռաջ 
հաս նել ի րեն հայր դարձ րած կնոջն ու տղա-
յին: Ջո րի նե րով Կա պա նից ե կող ե րեք գյու-
ղա ցի նե րից նա ա ռաջ էր ան ցել: Զ գաց, որ 
հե ռա վոր հայ րե նի քից բե րած մի մեղ մա նուշ 
մե ղե դի է շո յում հո գին, և կա րո տով հի շեց 
այն տեղ մնա ցած նե րին: Ս ևա թույր ձին, 
ա ռանց սան ձա հա րե լու, հան գիստ ա ռա-
ջա նում էր Ո րո տա նի խո րա ձո րին կախ ված 
զա ռի թափ լան ջի ծա նոթ կեռ ման նե րով: Որ-
սա շու նը մե՛կ կոր չում, մե՛կ էլ հա չո ցով դուրս 
էր նետ վում՝ մա ցառ նե րի մի ջից տե ղա հան 
ա նե լով շի կա մեջք մի նա պաս տակ կամ 
սևա փե տուր ու դեղ նա տո տիկ մի մո շա հավ, 
բայց կրա կոց չէր լսում և զար մա ցած նա յում 
էր տի րո ջը: Իսկ ան տա ռա պե տը տրա մա-
դիր չէր որ սի, քա նի որ ձիու թամ բին ար դեն 
կա պած ու ներ մի նա պաս տակ ու մի փունջ 
կա քավ: Տեր ևա թափ ա լո ճե նու և մաս րի 
կարմ րակ թփե րին չար դեր էին աղմ կում: Հե-
տիոտն ձորն իջ նող եր կու տղա մարդ, հան-
դի պե լով կա նաչ տա րա զով ու կո կար դա վոր 
գլխար կով ձիա վո րին, լեռն ցի նե րի սո վո-
րույ թով, փա փախ նե րը հա նե լով բար ևե ցին 
հարգ ևոր մար դուն, ո րը պա տաս խա նեց 

«Привет, братцы» բա ռե րով:
Անհ նար էր, որ հին քա րա վա նա յին ճա-

նա պար հով անց նո ղի աչքն ու ա կան ջը ան-
տար բեր մնա յին հան դի պա կաց՝ ի րար հետ 
հա վեր ժա կան խոսք ու զրույ ցի կանգ նած 
ամ պա խում քա րափ նե րի ու մթա մած ան-
տառ նե րի նո յեմ բեր յան երփ նե րան գի ծեք ծե-
քում նե րին: Հի մա խո րա ձոր ան դաս տա նին 
իշ խում էին Ո րո տա նի վշշոցն ու տեր ևա-
թա փի խշխշո ցը: Ուղ ևո րի մտքով ան ցավ, 
որ նա խաս տեղծ զո րութ յու նը՝ մար դուն որ-
պես պարգև, բազ մաձև է կեր տել աշ խար-
հը, որ միաձ ևութ յու նից չնեղ վի հո գին: Այ, իր 
ծննդա վայր Պեն զա յի նա հան գում էլ է հի մա 
տեր ևա թափ, սա կայն այլ ներ կապ նա կով և  
ա ռանց քա րեքար զարկ վող գե տի շա ռա չի: 
Այն տեղ, ե թե նա յես ա ռաջ, հա յացքդ տա-
փաս տա նի ու մշտա դա լար ան տառ նե րի 
վրա յով, ա ռանց ար գել քի կգնա դե պի հո րի-
զո նի ան սահ մա նութ յուն: Իսկ այս տեղ՝ Զան-
գե զու րում, ա ռաջ նա յո ղի հա յաց քը կարճ 
տա րա ծութ յան վրա դիպ չում է որ ևէ սա րի 
և բեկ վում դե պի տիե զեր քի խոր քը: Ու րեմն, 
այն տեղ մար դը սո վոր է ան սահ մա նութ յա նը, 
այս տեղ՝ տիե զե րա կան խո րութ յա նը:

Ուր որ է՝ հին քա րա վա նա յին ճա նա-
պար հը կմտներ քա ղաք, որ մի լու սա-
վոր անկ յուն էր հե ռա վոր լեռ նե րում: Կես 
դար ա ռաջ դար ձել էր ռուս գա վա ռա պե տի 
նստա վայր, ո րը կազ մել էր տվել գյու ղի հա-
տա կա գի ծը, ո րը հի մա աչք էր շո յում ձո րի 
վե րից վար ձգվող զու գա հեռ փո ղոց նե րով, 
կա ռու ցա պատ ված՝ քա րե պա տե րով մեկ 
և  եր կու հար կա նի տնե րով, ո րոնք կից ու-
նեին պար տեզ ներ: Ե զա կի էր Գո րի սը նաև 
նրա նով, որ է լեկտ րա կան լու սա վո րութ յուն 
ու ներ, փոս տա յին կապ՝ Եր ևա նի, Շու շիի և 
Նա խիջ ևա նի հետ: Ամ ռանն էլ ա ռա ջին ավ-
տո մե քե նան էր մտել քա ղաք:

Որ սա շո ւնը չէր եր ևում, նա ար դեն տուն 
հա սած կլի ներ: Ա ռջևում եր ևա ցին հին Գո րի-
սի ժայ ռա բուր գե րը և «քա ր գդա կով» զար մա-
նա լի քա րե սյու նե րը, ո րոնց խոր շե րում վա-
ղուց բնա կութ յուն էին հաս տա տել մար դիկ, և  
այժմ էլ ապ րում էին նրանց սե րունդ նե րը: Այդ 
քա րայր նե րից մե կում ապ րող ըն տա նիք նե րից 
մե կին ան տա ռա պե տը հյուր էր ե ղել իր ըն կեր, 
գա վա ռի գլխա վոր հո ղա շի նա րար Ա լեք սանդր 
Բա կուն ցի բա րե կա մի տա նը և  ար ժա նա ցել 
ջերմ ըն դու նե լութ յան, ստա ցել նվեր՝ բազ մա-
գույն բրդա թե լե րից հյուս ված տաք գուլ պա-
ներ:

Ան տառտն տե սութ յան բակ հաս նե լու հետ 
շեն քից դուրս ե կավ հեր թա պա հը, ո րին Գա-
նի նը հանձ նեց ձիու սան ձը և  ա րագ բարձ րա-
ցավ երկ րորդ հարկ: Սեն յա կի լույ սը վառ վում 
էր: Ին չո՞ւ, չէ՞ որ դեռ լույս էր: Ներս մտավ ու 
մի պահ քա րա ցավ: Նա տալ  յան, սե ղա նի մոտ 
նստած, ար ցուն քի մեջ էր: Ի՞նչ էր պա տա հել, 
գու ցե տղա յի՞ հետ… Մղ վեց դե պի օ րո րո ցը, 
փառք Աստ ծո, Ժոր ժը հան գիստ քնած էր:

– Նա՛ տա, այս ի՞նչ բան է, ին չո՞ւ ես լա ցում, 
կա րո՞ղ է՝ վատ լուր ես ստա ցել Թիֆ լի սից, - 
հար ցեր տե ղաց ա մու սի նը, - դե՞…

Լա ցը շա րու նա կե լով՝ Նա տալ  յան դե պի 
ա մու սի նը հրեց սե ղա նին փռված լայ նա լանջ 
թեր թը.

– Այ, սրա հա մար եմ լա ցում: Քո սի րե լի 
ըն կեր Ա լեք սանդր Բա կուն ցը, վեր ջերս թեր-
թե րում տպագր վող ակ նարկ նե րի տակ Ակ սել 
է ստո րագ րում, իր այս պատմ ված քում քե զա-
նից մի հրեշ է կեր տել: Բա ցի քե զա նից՝ Գո-
րի սում հա յե րեն կար դա ցող նե րը հի մա հաս-
կա ցել են, որ նրա՝ հո գով այ լան դակ հե րո սը 
դու ես…

Կ նոջ առջև փռված թեր թը Գա նի նը բազ-
միցս էր տե սել: Գի տեր նաև ա նու նը, ո րը 
ռու սե րեն գրված էր ա ռա ջին է ջի վե րին ձախ 
անկ յու նում՝ «Хорурдаин Айастан»: 1926 թվի 
նո յեմ բե րի 21-ի հա մարն էր, ո րը տեղ էր հա-
սել եր րորդ օ րը: Երկ րորդ է ջի ներք ևում, յոթ 
կարճ սյու նակ նե րի մեջ տպված տեքստն էր 
սրտա կե ղեք լա ցի հասց րել կնո ջը: Փա ղաք-
շան քով հանգս տաց րեց նրան, ա պա զբաղ-
վե ցին արթ նա ցած փոք րի կով: Իսկ ա վե լի ուշ 
խնդրեց թարգ մա նութ յու նով կար դալ «Մթ նա-
ձոր» կոչ վող պատմ ված քը և գ րե թե ողջ գի շեր 

չքնեց: Բա կունցն ին չո՞ւ, իս կա պես, ի րե նից 
հա կա մարդ էր կեր տել: Մ տա ծեց եր կար և 
կ յան քի դրվագ նե րը հի շո ղութ յան մեջ սա հե-
ցին շար վե շար, ո րոնց մա սին գա վա ռի հե ռա-
վոր վայ րեր գնա լիս պատ մել էր որ պես գրող 
հան դես ե կած հո ղա շի նա րար ըն կե րո ջը:

… Տա սը տա րե կան էր, երբ մի կտոր հաց 
ճա րե լու հույ սով գնաց «մար դա մեջ» եր բեմն 
կա տա րե լով չա փա զանց ծանր աշ խա տանք-
ներ: Սեր դրսևո րեց ուս ման նկատ մամբ, 
ա վար տեց գյու ղա կան դպրո ցը, մրցույ թով 
ըն դուն վեց ան տա ռա յին դպրոց, մաս նա գի-
տութ յամբ սկսեց աշ խա տել Սի բի րի Տո բոլսկ 
քա ղա քում և հ նա րա վո րութ յուն ստա ցավ օգ-
նե լու ծնող նե րին: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
տա րի նե րին ծա ռա յում էր արևմտ յան ռազ-
մա ճա կա տում: Բոլշ ևիկ նե րի ձեռ նար կած հե-
ղա փո խութ յու նից հե տո զի նա կից ըն կեր նե րի 
հետ, սպա յի կար գա վի ճա կով, 1919-ի հու լիս 
ամ սից Կար միր բա նա կի շար քե րում էր: Մաս-
նակ ցեց Դո նում և Հ յու սի սա յին Կով կա սում 
ծա գած կռիվ նե րին, ա պա 11-րդ Կար միր բա-
նա կում՝ որ պես վաշ տի և գու մար տա կի հրա-
մա նա տար, ե կավ Ադր բե ջան, ա պա՝ Վ րաս-
տան:

Թիֆ լի սում Իգ նա տի Պավ լո վիչ Գա նի նը 
մտա ծում էր ծա ռա յութ յունն ա վար տել, վե-
րա դա ռալ հայ րե նիք և  ըն տա նիք կազ մել: 
Սա կայն հաս տատ վեց այն ա սույ թի ճշմար-
տա ցիութ յու նը, թե «մար դը են թադ րում է, 
իսկ աստ ված՝ կար գադ րում»: Հավ լա բար 
թա ղա մա սում, ուր բնակ վում էր, մտա վո րա-
կա նութ յան՝ զին վոր նե րի հետ հան դիպ ման 
ժա մա նակ ծա նո թա ցավ Թիֆ լի սի նշա նա վոր 
հայ կա կան տոհ մե րից մե կի ա վագ Ս տե փան 
Կա րա յա նի դստեր՝ ման կա վար ժա կան տեխ-
նի կու մի շրջա նա վարտ, ռու սաց լեզ վի և գ րա-
կա նութ յան ու սուց չու հի Նա տալ  յա յի հետ: 
Զ գաց, որ այլևս չի կա րող ապ րել ա ռանց հայ 
աղջ կա: Հան դի պե ցին ա ռան ձին, զբոս նե ցին 
Գո լո վինս կի պո ղո տա յում, մտան հայ կա-
կան ե կե ղե ցի, միա սին մոմ վա ռե ցին և ներ-
կա ե ղան պա տա րա գի: Աղ ջիկն ար ձա գան-
քեց քաջ սպա յի ա մուս նութ յան ա ռա ջար կին: 
Ծ նող ներն օրհ նե ցին զույ գի միութ յու նը:

1924-ի ապ րի լին շտա բա յին սպան զո-
րացր վե լու զե կու ցա գիր ներ կա յաց րեց, բա-
վա կան էր, ութ տա րի կրել էր զին վո րա կան 
հա մազ գեստ, հրա ման էր կա տա րել և  են թա-
կա նե րին հրա մա յել:

– Ըն կեր Գա նին, ու՞ր եք պատ րաստ-
վում տե ղա փոխ վել, - դի մու մը ստո րագ րե լուց 
ա ռաջ հարց րեց զո րա մա սի հրա մա նա տա րը:

– Հայ րե նիք, Պեն զա, ուր հա րա զատ ներս 
են: Կաս կած չու նեմ, որ այն տեղ էլ ան մի ջա-
պես աշ խա տան քի կանց նեմ իմ մաս նա գի-
տութ յամբ:

– Գ րութ յուն ենք ստա ցել Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի Ժող կոմ խոր հից, ո րը խնդրել է քա-
ղա քա ցիա կան մաս նա գի տութ յուն ու նե ցող 
զո րացր վող նե րին աշ խա տանք ա ռա ջար կել 
Հա յաս տա նում: Այն տեղ նաև ան տա ռա յին 
մաս նա գե տի կա րիք կա, ի՞նչ կա սեք, - հարց-
րեց հրա մա նա տա րը:

– Մ տա ծել է պետք, - պա տաս խա նեց 
անս պա սե լի ա ռա ջար կից շփոթ ված Գա նի նը:

– Մ տա ծիր և պա տաս խա նիր ա րագ, - 
պա հան ջեց վե րա դա սը:

Ա ռա ջար կը Նա տալ  յա յի սրտով էր.
- Լավ ա ռիթ է, Գեն յա, կապ րեմ նախ նի նե-

րիս հայ րե նի քում, այն տեղ չեմ ե ղել, ծնվել ու 
մե ծա ցել եմ Թիֆ լի սում: Հի մա շատ հա յեր են 
գնում այն տեղ: Եր կու սով կմաս նակ ցենք նոր 
Հա յաս տա նի կա ռուց մա նը, դու՝ քո սի րե լի ան-
տա ռում ծա ռա յե լով, ես՝ իմ սի րե լի դպրո ցում: 
Հե տո էլ կգնանք Ռու սաս տան:

Օ գոս տո սի ա ռա ջին օ րե րին Գա նին նե րը 
եր կա թու ղով հա սան Լո ռի, սա կայն Ս տե փա-
նա վա նում կարճ մնա ցին: Դեկ տեմ բե րի վեր-
ջին օ րե րին Գե նա դի Գա նի նին Զան գե զու րի 
ան տա ռա պետ նշա նակ վե լու առ թիվ ըն տա նի-
քը տե ղա փոխ վեց Գո րիս: Ան տառտն տե սութ-
յունն ա ռանց ղե կա վա րի էր մնա ցել, տե ղա ցի 
նախ կին ան տա ռա պետ Գա րե գին Սա յիլ  յա նի 
դեմ դա տա կան գործ էր հա րուց ված: Գ րե թե 
միա ժա մա նակ գա վա ռի գյու ղատն տե սի պաշ-
տո նով այս տեղ աշ խա տան քի էր ան ցել բուն 
գո րի սե ցի Ա լեք սանդր Բա կուն ցը: Այս եր կու 
նո րեկ նե րին հեր թա կան խորհր դակ ցութ յու-
նից հե տո ծա նո թաց րեց գա վա ռա յին գոր ծա-
դիր կո մի տեի նա խա գահ Բագ րատ Հա րութ-
յուն յա նը.

– Իգ նա տի Պավ լո վիչ, Ա լեք սանդր Ս տե-
պա նի չը կա րող է ձեզ լավ ու ղե կից լի նել բարդ 
մի ջա վայ րում գտնվող մեր գա վա ռին ծա նո-
թա նա լիս, մա նա վանդ որ՝ աշ խա տան քի բե-
րու մով նա հա ճախ պի տի լի նի և՛ հե ռու, և՛ 

մոտ գյու ղե րում: Դե, գյու ղերն էլ ձեզ են թա կա 
ան տառ նե րով են շրջա պատ ված, հա մա գոր-
ծակ ցեք հա նուն գա վա ռի զար գաց ման:

Ա պա գա ըն կեր նե րը ծա նո թա ցան այս-
պես: Ձեռք սեղ մու մից հե տո ան տա ռա պետն 
ու գյու ղատն տե սը քայ լե ցին հրա պա րա կում: 
Խար կո վում կրթութ յուն ստա ցած գո րի սե ցին 
լավ խո սում էր ռու սե րեն, գրա կան ճա շակ 
ու ներ, հիաց մուն քով էր խո սում ռուս գրող-
նե րի՝ Գո գո լի և Չե խո վի մա սին: Զ րու ցա կից-
ներն այժմ հա կիրճ ներ կա յաց րին ի րենց ան-
ձը՝ հան գա մա նա լին թող նե լով ա պա գա յին, և  
ո րո շե ցին մի կողմ դնել դի մե լու հար գան քի 
պայ մա նա կա նութ յու նը, ի րար կո չել մտե րիմ-
նե րի շրջա նում ըն դուն ված ձևով՝ Գեն յա և 
Ակ սել: Հենց նույն օ րը, ձիե րը հե ծած, գնա ցին 
Քա րա հունջ գյու ղը, ուր գյու ղատն տե սը հո ղա-
գործ նե րի հետ զրույց պի տի ու նե նար կար-
տո ֆի լի մշա կութ յան մա սին: Ինչ պես Գո րի սի 
հա սա րա կա կան շեն քե րի ճա կատ նե րին, այս-
տե ղի գյուղ խորհր դի մուտ քին ևս  ինչ-որ կար-
միր պաս տառ էր փակց ված: Բա կունցն իր 
ըն կեր ան տա ռա պե տի հա մար թարգ մա նեց. 
«Անգ րա գի տութ յու նը մեր թշնա մին է: Կոր չի՛ 
անգ րա գի տութ յու նը»:

– Ըն կեր բոլշ ևիկ նե րը ճիշտ տե ղից են 
սկսել ի րենց իշ խա նութ յան կա յա ցու մը, - 
թարգ մա նութ յա նը հա վե լեց գյու ղատն տե սը: 
- Ա ռանց մտա վոր լու սա վո րութ յան՝ ոչն չի չես 
հաս նի: Սա վե րա բե րում է գյու ղատն տե սա-
կան ար տադ րութ յա նը, ո րը դա րե րի մի ջով 
ե կել ու կանգ է ա ռել մի կե տի վրա: Գ յու ղա-
ցուն անհ րա ժեշտ է նոր գի տե լիք ներ տալ: 
Այս հար ցում մեծ է գյու ղատն տե սի դե րը: 
Մինչև այս տեղ գա լը, Հող ժող կո մա տում աշ-
խա տե լիս, նա խա ձեռ նե ցի «Գ յու ղա ցու գրա-
դա րան» մա տե նա շա րի հրա տա րա կու մը: 
Լավ ըն դու նե լութ յան ար ժա նա ցան հան րա-
մատ չե լի ագ րոզ րույց նե րը: Այդ աշ խա տան-
քը կշա րու նա կեմ նաև այս տեղ՝ « Կար միր 
ռաշ պար» թեր թի մի ջո ցով: Գ յու ղա ցուն 
պետք է դուրս հա նել մտա վոր հե տամ նա-
ցութ յու նից:

Ա ռա ջին ան գամ ըն կեր նե րը հե ռա վոր 
ուղ ևո րութ յան՝ դե պի Կա պա նի կող մե րը, 
գնա ցին հուն վա րի վեր ջե րին, երբ ձո րե-
րի ար ևա հա յաց լան ջե րին ու քա մի նե րից 
պաշտ պան ված բա ցատ նե րում ձյան մաշ-
ված սա վա նի տա կից աչ քով էին ա նում ան-
համ բեր ձնծա ղիկ նե րը: Այս տեղ ան դաս տան-
նե րի վրա իշ խո ղը երկն քի մեջ մխրճված 
Խուս տուփ սարն էր, ո րի ան մատ չե լի ծեր-
պե րում, իբր թե, հո վազ ներ էին ապ րում: 
Երկ րորդ օր վա վեր ջում ճամ փորդ նե րը հա-
սան Բա սու տա ձո րում ծվա րած մի փոք րիկ 
գյուղ: Կանգ ա ռան ան տա ռա պա հի տա նը, 
ո րը ե ղել էր նախ կին կար միր բա նա կա յին: 
Գ յու ղա մի ջի հրա պա րա կից մե կը մի քա նի 
ան գամ ձայ նեց՝ կենտ րո նից կար ևոր մար-
դիկ են ե կել: Ար դեն ե րե կո յան ան տա ռա պա-
հի ծխա հար գլխա տա նը զրույ ցի էին նստել 
գյու ղի բո լոր տղա մար դիկ, ո րոնց տան կի նը 
սա րի խո տե րով թեյ էր մա տու ցել, քաղց րե-
ղե նի փո խա րեն՝ տան ձի չիր: Ի րեն վա ղուց 
ծա նոթ մարդ կանց Բա կուն ցը ներ կա յաց րեց 
ռուս մար դուն, խո սեց գյու ղատն տե սութ յան 
խնդիր նե րի մա սին և խոր հուրդ տվեց հո ղի 
պա կա սութ յան պայ ման նե րում ա վե լի շատ 
զբաղ վել ա նաս նա պա հութ յամբ:

Գ յու ղա ցի նե րը բա րի գա լուստ մաղ թե ցին 
հյու րե րին, ան տա ռա պե տի ներ կա յութ յու նից 
օգտ վե լով դժգո հե ցին, որ շի նա փայտ ու նե նա-
լու հա մար ան տա ռա պա հը թույլ չի տա լիս գե-
րա նա ցու ծառ հա տել: Նաև պատ մե ցին ի րենց 
այլ հոգ սե րից, և զ րույ ցը կա մաց-կա մաց փո-
խեց ըն թաց քը: Մե կը մյու սին լրաց նե լով՝ գյու-
ղա ցի ներն ա սա ցին, որ ի րենց գյու ղի կող քով 
հո սող գե տի հո սան քով վեր ձո րը պատ ված 
է շատ խիտ, ա նան ցա նե լի ան տառ նե րով, 
ո րոնց խոր քե րը գնա ցող ա րա հետ ներն ա ռա-
ջին ձյան հետ փակ վում են և մինչև գա րուն 
ոչ մի մարդ չէր կա րող ոտք դնել այն տեղ, ուր 
տեր ու տի րա կալ էին մարդ կանց նման քայ-
լել, պա րել ու խո սել ի մա ցող ա մե հի ար ջե րը, 
կա տա ղի գայ լերն ու նա խա հար ձակ վա րազ-
նե րը: Հա ջորդ ա ռա վոտ յան ան տա ռա պա հը 
հյու րե րին ու ղեկ ցեց՝ իր պա հա բա ժին նե րը 
դի տե լու: Գա նի նի մեջ խոր տպա վոր վեց մեծ 
ան տա ռի մեջ ա ռանձ նա ցած կաթ նա գույն, 
ո ղորկ բնե րով, լայ նա տա րած ճյու ղե րով հսկա 
սո սի նե րի պու րա կը: Բա կուն ցից ի մա ցավ, 
որ հե թա նոս հա յերն այդ ծա ռե րի տերև նե րի 
սո սափ յու նով մարդ կանց ճա կա տա գիրն են 
ո րո շել, իսկ քրիս տոն յա հա յե րը սո սին սի րում 
են Ք րիս տո սին հա լա ծանք նե րի ժա մա նակ իր 
խիտ սա ղար թի մեջ թաքց նե լու հա մար:

 Շարունակելի

«Մթնաձոր»-ի 
հերոսը
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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 
24.06.2021թ.: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

Արցախցիները 
պահանջում 
են Արայիկ 
Հարությունյանի 
հրաժարականը

Ս  տե փա նա կեր տի  Վե րածնն դի հրա-
պա րա կում մի շարք քա ղա քա ցի ներ 
ի րա կա նաց րել են բո ղո քի ակ ցիա՝ 

պա հան ջե լով, որ պես զի Ար ցա խի նա խա-
գահ Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը ներ կա յաց նի 
հրա ժա րա կան: Ակ ցիա ի րա կա նաց նող քա-
ղա քա ցի նե րից մեկն ընդգ ծեց, որ Ս տե փա-
նա կեր տի հրա պա րա կում քա ղա քա ցի նե րի 
այն քիչ մասն է, ո րը կար ծում է, որ Ա րա յիկ 
 Հա րութ յուն յա նը պետք է հրա ժա րա կան ներ-
կա յաց նի:

«Ար ցախ ցին  Նի կոլ  Փա շին յա նին չի կա րող 
շնոր հա վո րել:  Մենք չենք հե տապն դում որ-
ևէ քա ղա քա կան նպա տակ, որ ևէ քա ղա քա-
կան ուժ սա չի կազ մա կեր պել:  Ժո ղո վուր դը 
ե կել է ա սե լու, որ Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը 
պետք է հե ռա նա և թղ թիկ նե րի վրա գրված է 
« Հե ռա ցի՛ր, քա նի որ դուք չեք ար տա հայ տում 
ար ցախ ցու տե սա կե տը»»,- ա սաց քա ղա քա-

ցին:
Ըստ ակ ցիա յի մաս նա կից նե րի՝ իշ խող 

ու ժը ո րո շում ներ է կա յաց նում և  մարդ կանց 
կանգ նեց նում փաս տի ա ռաջ:

« Ցա վոք, մեր սի րե լի Ար ցա խի տա րածք-
նե րը գտնվում են թուր քե րի վե րահս կո ղութ-
յան տակ, քա նի որ կա պի տուլ  յանտ  Նի կոլ 

 Փա շին յա նը, Ար ցա խի ոչ բա րով կա պի տուլ-
յանտ Ա րա յիկ  Հա րութ յուն յա նը պլա նա վոր ված 
ձևով 44-օր յա պա տե րազ մի ըն թաց քում ա մեն 
օր ստել և  խա բել են Ար ցա խի ժո ղովր դին՝ 
վստա հեց նե լով, որ ա մեն ինչ լավ է», - նշել է 
բո ղո քի ակ ցիա յի մաս նա կից նե րից մե կը:

21.06.2021

Վ ար չա պե տի պաշ տո նա կա տար, 
« Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 
կու սակ ցութ յան վար չա պե տի թեկ-

նա ծու Նի կոլ Փա շին յա նի եւ իր հա մա կիր-
նե րի քայ լեր թի ժա մա նակ ( Մեղ րիում) նրան 

մո տե ցավ մի քա ղա քա ցի, ով ներ կա յա ցավ 
որ պես պա հես տա զո րի գնդա պետ Բագ րատ 
Զա քար յան և  ա ռա ջար կեց Դա վիթ Մաթ ևոս-
յա նին հետ մա հու ազ գա յին հե րո սի կոչ ման 
ար ժա նաց նել: Նա պնդեց, որ խնդրան քը ներ-
կա յաց նում է մեղ րե ցի նե րի մե ծա մաս նութ յան 
ա նու նից և հա վե լեց, որ Մաթ ևոս յանն իր ամ-
բողջ կյան քը նվի րել է պե տա կա նա շի նութ յա-
նը և  եր բեք ոչ մի կա ռա վա րութ յան կող մից չի 
գնա հատ վել:

Փա շին յանն ար ձա գան քեց` Դա վիթ Մաթ-
ևոս յանն իր ըն կերն է ե ղել, այն կար ծի քին 
է, որ ար ժա նի պարգ ևատ րում է, սա կայն չի 
ցան կա ցել նման ո րոշ ման հան գել ըն կե րա-
կան հա րա բե րութ յան տրա մա բա նութ յան 
շրջա նա կում:

«Ու զում եմ ի մա նաք, որ մահ վա նից ոչ 
շատ ա ռաջ նրա հետ հան դի պում եմ ու նե-

ցել, մենք խո սակ ցութ յուն ենք ու նե ցել` նրան 
պե տա կան խնդիր նե րի ներգ րավ ման կա-
տար ման հար ցով»,- ա սաց Փա շին յա նը: Նա 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց այդ ա ռա ջար կի 
հա մար` ընդգ ծե լով, որ այս պա հին չի կա րող 
ա սել, թե ինչ ո րո շում կլի նի, սա կայն վստա-
հեց րեց` հար ցը կդի տարկ վի:

Հի շեց նենք՝ հա սա րա կա կան-քա ղա քա-
կան գոր ծիչ, նախ կին պատ գա մա վոր Դա վիթ 
Մաթ ևոս յա նը ե ղել է Ար ցախ յան պա տե րազ մի 
մաս նա կից, 2008 թվա կա նի Մար տի 1 -ի գոր-
ծով դա տա պարտ վել է ե րեք տար վա ա զա-
տազրկ ման, սա կայն 2009 թվա կա նի հու նի սի 
22-ին հա մա ներ մամբ ա զատ է ար ձակ վել: 
Զոհ վել է Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի 
ըն թաց քում` 2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-
ին:

 16.06.2021 Թ.

Առաջարկվեց Դավիթ Մաթևոսյանին 
հետմահու ազգային հերոսի կոչման 
արժանացնել

Շատերից մեկը. 
Գորիս քաղաքի Յուրի 
Բախշյանի անվան 
հիմնական դպրոցի 
9-րդ «ա»  դասարանում 
վերջին զանգի 
հանդիսություն էր 

 Սի րե լի դպրո ցին հրա ժեշտ տվե ցին  ե րե-
սու ներ կու ա շա կերտ: 

Եվ այդ կա պակ ցութ յամբ հու նի սի 17-ին 
կազ մա կերպ վել էր ցե րե կույթ:

 Հուզ ված էին ոչ միայն հիմ նա կան դպրո-
ցի շրջա նա վարտ նե րը:  Հուզ ված էր նաեւ 
դաս ղեկ  Լիա նա Գ րի գոր յա նը, ով չթաքց րեց 
բա ժա նու մի տխրութ յու նը, ար դեն իսկ սկիզբ 
առ նող կա րո տը: Եվ, այ դու հան դերձ, հրա շա-
լի մաղ թանք ու ներ իր սա նե րին՝ « Խա ղաղ եր-
կինք, ե րա զանք նե րի ի րա կա նա ցում»:

9-րդ  դա սա րան ցի նե րին հրա ժեշտ տա լու 
էին ե կել ծնող նե րը, դպրո ցի տնօ րեն  Դա վիթ 
 Կոս տանդ յա նը, դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը՝ 
Աի դա Ան տոն յան,  Սի րուշ  Բաղ դա սար յան, 
 Սո նա  Հա րութ յուն յան,  Ռու զան նա 

 Խա չատր յան,  Լի լիթ  Սարգս յան, Ալ վարդ Ա լեք-
սան յան,  Մար գա րի տա  Պետ րոս յան,  Մա րիամ 
 Հայ րա պետ յան, Ա րե ւիկ  Սա ֆար յան, Ար մա-
նուշ  Բա կունց,  Լի դա  Բա բա լար յան, Ար թուր 
 Հով սեփ յան,  Ռո բերտ Ար զու ման յան, Ա նուշ 
 Դա դունց:

Հ րա ժեշ տի ցե րե կույ թը, ո րը յու րօ րի նակ եւ 

բարձ րա ճա շակ գրա կան-ե րաժշ տա կան մի ջո-
ցա ռում էր, կար ծում ենք, ընդ միշտ կմնա ե րե-
խա նե րի հի շո ղութ յան մեջ:

Դպ րո ցա կան նե րի, ու սու ցիչ նե րի ծնող-
նե րի առ ջեւ ե լույթ ու նե ցան դպրո ցի տնօ րեն 
 Դա վիթ  Կոս տանդ յա նը, «Ս յուն յաց երկ րի» 
խմբա գիր  Սամ վել Ա լեք սան յա նը: 

Ժորա Մանուցյանը 
դարձավ 80 տարեկան. 
շնորհավորում ենք

Լ  րա ցավ  Շի նու հայր գյու ղի տա րե գիր 
 Ժո րա  Լե ւո նի  Մա նուց յա նի 80-ամ յա կը:

Ծն վել է 1941 թվա կա նին  Գո րի սի 
շրջա նի  Շի նու հայր գյու ղում: 

Ծնն դա վայ րում ստա ցել է միջ նա կարգ 
կրթութ յուն, այ նու հե տեւ՝ բարձ րա գույն ման-
կա վար ժա կան կրթութ յուն:

25 տա րի աշ խա տել է  Շի նու հայ րի միջ նա-
կարգ դպրո ցում՝ պատ մութ յան ու սու ցիչ՝ ար-
ժա նա նա լով «Ա վագ ու սու ցիչ» կոչ ման:

 Ման կա վար ժա կան ըն թեր ցում նե րին ակ-
տիվ մաս նակ ցութ յան հա մար ար ժա նա ցել է 
հան րա պե տա կան  1-ին եւ 2-րդ  կար գի դիպ-
լոմ նե րի:

Ե ղել է գյու ղի եւ  Շի նու հայ րի ռե տի նե կո-
շիկ նե րի գոր ծա րա նի կու սակ ցա կան կազ մա-
կեր պութ յան քար տու ղար,  Շի նու հայ րի գյուղ-
խորհր դի նա խա գահ: Այդ քա նով հան դերձ՝ 
 Ժո րա  Մա նուց յա նը  Գո րի սի տա րա ծաշր ջա-
նում հայտ նի է որ պես հայ րե նի գյու ղի տա րե-
գիր, հայ րե նի ե զեր քի պատ մութ յան ան խոնջ 
մշակ: Ար դեն իսկ  Շի նու հայ րին նվիր ված մեկ 
տասն յա կից ա վե լի գրքե րի հե ղի նակ է:

Այ սօր էլ  Ժո րա  Մա նուց յա նը շա րու նա կում 
է ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ ի րա-
կա նաց նել գյու ղի տա րեգ րի իր ա ռա քե լութ-
յու նը:

«Ս յուն յաց երկ րի» խմբագ րա կազ մը շնոր-
հա վո րում է  Ժո րա  Մա նուց յա նին՝ ծննդյան 
80-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ, նրան ցան կա-
նում քա ջա ռող ջութ յուն եւ հե տա գա ստեղ-
ծա գոր ծա կան հա ջո ղութ յուն ներ՝ բնօր րան 
 Շի նու հայ րի անց յալն ու ներ կան լու սա բա նե-
լու գոր ծում: 

Կապանում դասական 
երաժշտության 
կոլորիտը պահպանելու 
նպատակով

Դ աշ նա կա հա րու հի, Կա պա նի ար վես-
տի պե տա կան քո լե ջի դա սա խոս 
Լիան նա Ս տե փան յա նը Կա պա նի 

Ա րամ Խա չատր յա նի ան վան N 1 ե րաժշ տա-
կան դպրո ցի դահ լի ճում հան դես ե կավ հա-
մեր գով: Դաշ նա կա հա րու հին իր պարտքն է 
հա մա րում հան դի սա կա նին հան դի պել ա մեն 
տա րի՝ Կա պա նում դա սա կան ե րաժշ տութ-
յան կո լո րի տը պահ պա նե լու նպա տա կով: 
Ն րա անդ րա նիկ մե նա հա մեր գը կա յա ցել է 
դեռևս 1998 թվա կա նին: Անդ րա նիկ կա տա-
րումը Մո ցար տի « Ռե մի նոր ֆան տա զիա» 
ստեղ ծա գոր ծութ յունն էր, ո րը նվիր վեց ար-
ցախ յան մե րօր յա պա տե րազ մի զո հե րի հի-
շա տա կին: Հն չե ցին Վի վալ դիի, Է դո ւարդ 
Բաղ դա սար յա նի, Ա րամ Խա չատր յա նի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րից: Հա մեր գա յին ծրագ րում 
այս ան գամ ընդգրկ ված էր Առ նո Բա բա ջան-
յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: Քան զի տա-
րին Բա բաջ յա նա կան էր՝ կապ ված մեծ կոմ-
պո զի տո րի հար յու րամ յա կի հետ: 

Այս ան գամ վա հա մեր գի նո րութ յունն այն 
էր, որ հան դես ե կան Ս տե փան յա նի եր կու 
ա շա կերտ նե րը, ինչ պես նաև մի ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն ( Բա բա ջան յա նի « Նոկտ յուրն») կա-
տա րեց դաշ նա կա հա րու հի Յա նա Ս տե փան-
յա նի հետ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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