
Հար ցազ րույց Ե րե ւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ա րե ւե լա գի տութ-
յան ֆա կուլ տե տի ի րա նա գի տութ-

յան ամ բիո նի վա րիչ, բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Վար դան Ոս-
կան յա նի հետ:

– Պա րոն Ոս կան յան, կցան կա նա յինք 
նախ ներ կա յաց նել հայ-ի րա նա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի ներ կա մա կար դա կը, 
Ձեր դի տար կում նե րը:

– Ընդ հա նուր առ մամբ՝ հայ-ի րա նա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը պահ պան վում են բա-
րիդ րա ցիա կան ո րո շա կի մա կար դա կի վրա, 

բայց մենք ու նենք նաեւ խնդիր ներ, ո րոնք 
պայ մա նա վոր ված են տա րա ծաշր ջա նում 
ստեղծ ված վի ճա կով, եւ այդ ի րա վի ճա կը թե-
լադ րում է ի րա նա կան կող մը, որ ա վե լի մեծ 
ակ տի վութ յուն դրսե ւո րի ոչ միայն հա րավ-
կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում ընդ հան րա-

7 -րդ գու մար ման ԱԺ պատ գա մա վոր, 
Տն տե սա կան հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Բաբ կեն 

Թուն յա նը կար ծում է, որ այ սօր կա րող ենք 
խո սել տնտե սա կան ճգնա ժա մի հաղ թա հար-
ման մա սին, բայց այն նա խաճգ նա ժա մա յին 
վի ճա կում չէ։ Ն շում է՝ տնտե սա կան ա ճի վե-
րա բեր յալ կան խա տե սում նե րը վե րա նայ վել են 
գրե թե կրկնա կի, ին չը մեծ հույ սեր է ներշն չում։ 
Դի տարկ մա նը, թե պե տա կան պարտ քը 2020-
ին կազ մել է 7 մլրդ 969 մլն ԱՄՆ դո լար։ Այն իր 
մե ծութ յամբ հա տել է կա ռա վա րե լի մի ջա կայ քի 

շե մը, պե տութ յու նը ինչ պե՞ս է պատ կե րաց նում 
պարտք-ՀՆԱ հա րա բե րակ ցութ յան վե րա դար-
ձը 60 տո կո սից ցածր մի ջա կայ քի, Թուն յա նը 
ար ձա գան քում է. « Մենք պե տա կան պարտք 
վերց նե լու տեղ դեռ ու նենք, բայց տնտե սութ-
յու նը պետք է ա վե լի ա րագ ա ճի, քան պարտ-
քը։ Մենք աշ խա տում ենք հենց այդ ուղ ղութ-
յամբ»։ Անդ րա դառ նա լով նա խընտ րա կան 
խոս տում նե րին, թե ո րոշ հան քարդ յու նա բե-
րա կան ըն կե րութ յուն ներ, այդ թվում՝ ԶՊՄԿ-
ն  ազ գայ նաց վե լու են, Թուն յա նը ման րա մաս-
նում է. «Պղն ձա մո լիբ դե նա յի նի ազ գայ նաց նելն 

ուղ ղա կի քա ղա քա կան հայ տա րա րութ յուն չէ. 
սպա սենք նոր կա ռա վա րութ յան ձևա վոր մա-
նը»։

02.07.2021Թ.

Ոչ մի պարագայում չի կարելի Սյունիքով 
տրանսպորտային միջանցք տրամադրել 
Ադրբեջանին, եթե այն փոքր-ինչ 
անգամ շրջանցելու է Հայաստանի 
ինքնիշխանությունը

Պղնձամոլիբդենայինն ազգայնացնելն 
ուղղակի քաղաքական հայտարարություն 
չէ. սպասենք նոր կառավարության 
ձևավորմանը 

Հայաստանի 
հարավում 
իրավիճակի սրումը 
«սահմանային 
միջադեպ» է և չի 
համապատաս-
խանում 
հավաքական 
պաշտպանության 
մասին ՀԱՊԿ 
կանոնադրության 
դրույթներին

Հա յաս տա նի հա րա վում ի րա վի ճա կի 
սրու մը` կապ ված Ադր բե ջա նի հետ նոր 
սահ մա նի հաս տատ ման հետ, «սահ մա-
նա յին մի ջա դեպ» է և չի հա մա պա տաս-
խա նում հա վա քա կան պաշտ պա նութ յան 
մա սին ՀԱՊԿ կա նո նադ րութ յան դրույթ-
նե րին: Այդ մա սին, ինչ պես փո խան ցում 
է ՏԱՍՍ գոր ծա կա լութ յու նը, լրագ րող նե-
րին ա սել է կազ մա կեր պութ յան գլխա վոր 
քար տու ղար Ս տա նիս լավ Զա սը:

« Պ ետք է հաս կա նալ, որ ՀԱՊԿ 
նե րուժն օգ տա գործ վում է 
միայն [ան դամ երկր նե րից 

մե կին ուղղ ված] ագ րե սիա յի, հար ձակ ման 
դեպ քում: Այս տեղ գործ ու նենք, ըստ էութ յան, 
սահ մա նա յին մի ջա դե պի հետ: Փա՛ռք Աստ ծո, 
զո հեր չկան, կրա կոց ներ չկան: Սա սահ մա նա-
յին մի ջա դեպ է, այն պետք է լուծ վի, և մենք 
կողմ ենք այն խա ղաղ ճա նա պար հով լու ծե-
լուն», – ա սել է նա:

Ըստ նրա գնա հա տա կա նի՝ հա կա մար-
տութ յան սրում չկա:

«Ս տիպ ված չենք խո սել այն մա սին, որ 
հի մա ի րա վի ճակն ինչ-որ կերպ սրվում է։ Սա 
ար դեն լավ է, սա ար դեն արդ յունք է: Առջ ևում 
շատ աշ խա տանք կա սահ մա նի խնդրի լուծ-
ման, այս բո լոր վի ճա հա րույց հար ցե րի լուծ-
ման ա ռու մով, բայց դրանք պետք է լուծ վեն 
բա նակ ցութ յուն նե րի սե ղա նի շուրջ», – նշել է 
Զա սը:

ՀԱՊԿ գլխա վոր քար տու ղա րը տե ղե կաց-
րել է նաև, որ կազ մա կեր պութ յու նը Հա յաս տա-
նի՝ մա յիս յան դի մու մից հե տո, խորհր դակ ցութ-
յուն ներ է անց կաց րել երկ րի սահ մա նա մերձ 
շրջան նե րում տի րող ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ: 
«Ն ման խորհր դակ ցութ յուն ներ անց կաց վել 
են պաշտ պա նութ յան նա խա րար նե րի, անվ-
տան գութ յան խոր հուրդ նե րի քար տու ղար նե-
րի մա կար դա կով, և  ես կապ վել եմ ինչ պես 
Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա-
րի, այն պես էլ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի 
հետ: Մենք քննար կել ենք այս ի րա վի ճա կը: 
Բա ցի այդ, այս ի րա վի ճա կի քննար կում ենք 
ու նե ցել ՀԱՊԿ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար-
նե րի խորհր դի նիս տում, որն անց կաց վել է 
Դու շան բեում», – ա սել է նա:

Զա սը հա վաս տիաց րել է, որ ՀԱՊԿ-ը 
մշտա պես մշտա դի տար կում է ի րա վի ճա-
կը Հա յաս տա նի հա րա վում: « Դի տոր դա կան 
խումբ ստեղ ծե լու մա սին ո րո շում չի ըն դուն-
վել, չնա յած, ի հար կե, ի րա վի ճա կը վե րահսկ-
վում է», – ա սել է գլխա վոր քար տու ղա րը:

Կազ մա կեր պութ յունն անհ րա ժեշտ տե ղե-
կատ վութ յու նը ստա նում է բազ մա թիվ աղբ-
յուր նե րից, այդ թվում՝ հայ կա կան կող մից և 
ռուս խա ղա ղա պահ նե րից, հա վե լել է նա:

Շարունակությունը՝ էջ 3

Թեթևացել է 
սաստիկ նժարը 
իրավունքներիս,
Անիրավության կողմը՝ 
ծանրացել...

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱՐԵԿԱՑԻ, 
Մատյան ողբերգության, 

Բան Դ, Ա

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանում վիճարկվում են Ազգային 
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Չորեքշաբթի
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Ինչո՞ւ եւ ինչպե՞ս 
Սյունիքը հասավ այս 
հանգրվան

Ք ա ջա րա նի հա մայն քի 
ղե կա վար Ման վել Փա-
րա մազ  յա նը կա լա նա-

վոր ված է:
Մեղ րու հա մայն քի նախ կին 

ղե կա վար Մ խի թար Զա քար յա նը 
կա լա նա վոր ված է: Մե ղադ րանք 
է ա ռա ջադր վել նաեւ Մեղ րու հա-
մայն քա պե տի տե ղա կա լի եւ հա-
մայն քա պե տա րա նի գլխա վոր 
մաս նա գե տին:

Քա րա հուն ջի վար չա կան ղե-
կա վար Լու սի նե Ա վետ յա նը կա-
լա նա վոր ված է:

Ո րո տա նի վար չա կան ղե կա-
վար Սու րեն Օ հան ջան յա նը կա-
լա նա վոր ված է:

Գո րի սի Գու սան Ա շո տի ան-

վան մշա կույ թի կենտ րո նի տնօ-
րեն Հայկ Խա չատր յան հրա շա լի 
ե րի տա սարդն ու կազ մա կեր պի չը 
կա լա նա վոր ված է:

Գո րի սի հա մայն քի ղե կա վար 
Ա ռուշ Ա ռու շան յա նի հան դեպ մի 
քա նի մե ղադ րանք է ներ կա յաց-
ված: Ք րեա կան գործ է հա րուց-
վել նաեւ Գո րի սի հա մայն քա պե-
տա րա նում կա տար ված վեր ջին 
ստու գում նե րի արդ յունք նե րի հի-
ման վրա:

Սի սիա նի հա մայն քա պետ 
Ար  թուր Սարգս յա նին ան-
ձեռնմ խե լիութ յու նից զրկե լու 
միջնորդություն է ներ կա յաց վել 
ԿԸՀ:

 

Սյունիքում նոր 
ոստիկանապետեր 
են նշանակվել

ՀՀ Ոստիկանապետ 
Վահե Ղազարյանը 
Սյունիքում նոր 

ոստիկանապետեր է նշանակել.
Ոստիկանության Կապանի 

բաժ նի պետ է նշանակվել ոստի-
կա նության գնդապետ Արա Դա-
վթյանը։ Ոստիկանության Գո-

րի սի բաժնի պետ է նշանակվել 
ոս տի կանության փոխգնդապետ 
Ալեն Կարապետյանը։ Ոս տի-
կա նության Սիսիանի բաժ նի 
պետ է նշանակվել ոս տի կա նու-
թյան փոխգնդապետ Կարեն 
Սերոբյանը։

 

Կա պան- Նո րա շե նիկ-Աղ վա նի ճա նա պար հի կա րե ւո-
րութ յու նը, դեռ ա վե լին, հույժ անհ րա ժեշ տութ յու նը 
զգաց վել է դե ռեւս Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի 
տա րի նե րին, երբ Կա պա նը պար բե րա բար հրե տա-
կոծ վում էր, եւ վտան գա վոր էր դար ձել Կա պան- Գո-
րիս ավ տո մայ րու ղով եր թե ւե կութ յու նը: Այս ճա նա-
պար հով էին տե ղա փոխ վում ա ռա ջին անհ րա ժեշ-
տութ յան ապ րանք ներն ու զի նամ թերք ը... 

Ա նց յալ տա րի սկսվեց այս ճա նա պար հի Աղ վա նի- 
Տա թեւ հատ վա ծի վե րա կա ռու ցու մը...

Չ նա յած մեծ կա րե ւո րութ յա նը՝ Կա պան-Աղ-
վա նի- Տա թեւ ճա նա պար հի կա ռու ցու մը դի տարկ վում է 
որ պես Մ-2 Գո րիս- Շուռ նուխ- Կա պան ավ տո մայ րու ղին 
հա կա ռա կոր դին թող նե լու կամ Մ-2-ի անվ տան գութ յու-
նը խա թա րե լու հե ռա հար քայլ: Իսկ Կա պա նում այդ ճա-
նա պար հի կա ռու ցումն ան վե րա պա հո րեն են ըն դու նում, 
նաեւ եր կար սպաս ված եւ ցան կա լի քայլ հատ կա պես Նո-
րա շե նի կի ձո րի գյու ղե րի վե րա կեն դա նաց ման հա մար՝ 
Աղ վա նի, Տան ձա վեր, Վե րին եւ Ներ քին Խո տա նան ներ, 
Նո րա շե նիկ, Շր վե նանց: Մեկ այլ հան գա մանք էլ կա՝ այդ 
ճա նա պար հը Ս յու նի քի հո գե ւոր կենտ րոն Տա թե ւի վան-
քը Կա պա նի եւ Մեղ րու տա րա ծաշր ջան նե րի հետ կա պող 
ա մե նա կարճ ու ղին է:

Հու րա խութ յուն Նո րա շե նի կի ձո րի բնա կա վայ րե րի 
բնա կիչ նե րի եւ այդ տե ղով եր թե ւե կող վա րորդ նե րի՝ հու-
նի սի 10-ից սկսվել է Կա պա նի Ս յու նիք բնա կա վայ րի խաչ-
մե րու կից մին չեւ Շր վե նան ցի խաչ մե րուկ 12.6 կմ ճա նա-
պար հա հատ վա ծի վե րա կա ռու ցու մը:

Ճա նա պար հա շի նա րար նե րին այ ցե լե ցինք հու լի սի 
7-ին: Ի րա կա նաց ված հո ղա յին աշ խա տանք ներն ան զեն 
աչ քով էլ տե սա նե լի են, ճա նա պար հը նաեւ զգա լիո րեն 
լայ նա ցել է: Ճա նա պար հա հատ վա ծի 10-րդ կի լո մետ րում 
հզոր տեխ նի կան ճա նա պար հի աս ֆալ տի սա ռը մշա կում 
էր կա տա րում: Հս կա ցե մեն տա տար մե քե նան նոր-նոր 
ժա մա նել էր՝ ճա նա պար հա շի նա րար նե րին հասց նե լով 
այդ քան անհ րա ժեշտ շի նան յու թը:

Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում է « Քա րա վան» 
ՍՊ ըն կե րութ յու նը, որ գրանց ված է Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յու նում եւ մաս նաճ յուղ ու նի Ե ղեգ նա ձո րում: 
« Քա րա վա նը» ճա նա պար հա շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ է ի րա կա նաց րել Ար ցա խում, մեր զրու ցակ ցի 
փո խանց մամբ՝ Ար ցա խի ճա նա պարհ նե րի 80 տո կոսն 
ի րենց ըն կե րութ յունն է վեր ջին տա րի նե րին կա ռու ցել, ինչ-
պես նաեւ Ար ցա խի օ դա նա վա կա յա նը: Անց յալ տա րի ըն-
կե րութ յու նը ճա նա պար հա շի նա կան աշ խա տանք ներ էր 
ի րա կա նաց նում Ա րա րա տի մար զի Զան գա կա տուն գյու ղի 
հա րե ւա նութ յամբ:

Ս յու նիք-Շր վե նանց ճա նա պար հա հատ վա ծի շի նա րա-
րութ յան պա տաս խա նա տու Ա լիկ Ա լեք սան յա նը տե ղե-
կաց նում է, որ վե րա կա ռուց վող ճա նա պար հը կու նե նա 
7.2 մետր լայ նութ յամբ աս ֆալտ բե տո նե ծածկ եւ կդաս վի 
եր րորդ կար գի ճա նա պարհ նե րի թվին: Ար դեն լավ ճա նա-
պարհ դառ նա լու նշան ներն ակ նա ռու են...

« Նա խագ ծա յին թե րութ յուն ներ ծա գո՞ւմ են», 
–  հարց նում ենք Ալիկ Ալեքսանյանին:

«Անհ նար է, որ չծա գեն, բայց շատ չեն: Դ րանք 
օ պե րա տի վո րեն վե րաց վում են վե րա դաս կազ մա-
կեր պութ յան եւ նա խագ ծող նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցե լով», – տե ղե կաց նում է մեր զրուցակիցը եւ հա-
վե լում, որ մի քա նի օ րից կա վար տեն ճա նա պար հի սա ռը 
մշա կու մը եւ կսկսեն աս ֆալ տա պա տու մը, ո րը կտե ւի 1.5 
ա միս:

Վե րա կա ռուց վող ճա նա պար հի շի նա րա րութ յան ո րա-
կը հսկվում է: « Սու ֆետ» ՍՊ ըն կե րութ յան հսկիչ Ար մե նակ 
Պետ րոս յա նը տե ղե կաց նում է, որ մին չեւ օրս աշ խա տանք-
ներն ի րա կա նաց վել են ա ռանց շե ղում նե րի եւ նա խա տես-
ված ժա մա նա կա ցույ ցի հա մա ձայն:

Մեր այ ցե լութ յան օրն աշ խա տանք նե րում ընդգրկ ված 
էր 30 մարդ: Գոր ծում էին տար բեր տե սա կի տեխ նի կա ներ:

Ա լիկ Ա լեք սան յա նի փո խանց մամբ՝ ի րենք մո տա կա 
բնա կա վայ րե րի վար չա կան ղե կա վար նե րին տեղ  յակ էին 
պա հել, որ կա րող են տե ղա ցի ներ ըն դու նել աշ խա տան քի, 
բայց ա ռայժմ ի րենց դի մել է եր կու հո գի, ո րոնց ըն դու նել 
են եւ ո րոնք միա ցել են « Քա րա վա նի» շի նա րար նե րին:

Ի դեպ, աս ֆալտն ու խի ճը տե ղա կան կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը պի տի մա տա կա րա րեն:

1,2 մլրդ դ րամ ար ժե ցող ճա նա պար հա շի նա կան աշ-
խա տանք նե րի ա վարտ է սահ ման ված նո յեմ բե րի 10-ը:

 ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կապան-Տաթեւ. կիսատ 
մնացած ավտոմայրուղին 
վերաշինվում է
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պես, այ լեւ հատ կա պես Հա յաս տա նում, ու 
այդ մա սին պար բե րա բար հայ տա րա րում 
են թե՛ ի րան ցի վեր լու ծա բան նե րը, թե՛ նաեւ 
պաշ տո նա տար ան ձինք, նույ նիսկ ա մե նա-
բարձր մա կար դա կով: Մաս նա վո րա պես 
խոսքն առնչ վում է Ի րա նի արտ գործ նա խա-
րա րի հայ տա րա րութ յուն նե րին, ո րից դա-
տե լով՝ կա րե լի է են թադ րել, որ ի րան ցի նե րը 
փորձ են ա նում մաս նա կից դառ նալ հա րավ-
կով կաս յան գոր ծըն թաց նե րին, քա նի որ 
թուր քա կան ակ տի վաց ման պայ ման նե րում 
ի րան ցի նե րը, ըստ էութ յան, ձգտում են ներ-
կա լի նել այդ գոր ծըն թաց նե րում եւ որ պես 
հիմ նա կան հար թակ դի տար կում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը՝ նաեւ ել նե լով 
սե փա կան կեն սա կան շա հե րից, իսկ այդ 
կեն սա կան շա հե րը են թադ րում են սերտ հա-
րա բե րութ յուն ներ ու նե նալ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան հետ՝ հատ կա պես Ի րա նի հետ 
սահ մա նա կից Ս յու նի քի մար զի զար գաց ման 
տես լա կա նը նկա տի ու նե նա լով, ո րով հե տեւ 
հենց այդ մար զի մի ջո ցով է, որ ի րա կա նաց-
վում են ոչ միայն Հա յաս տան- Ի րան, այլ նաեւ 
Ի րան-ԵԱՏՄ առևտ րատն տե սա կան կա պե րը: 
Ի րա նի անվ տան գա յին խնդիր նե րի մի խո շոր 
հատ ված նույն պես վե րա բե րում է հենց հայ-ի-
րա նա կան սահ մա նին:

– Նո յեմ բե րի 9-ի կա պի տուլ  յա ցիոն 
փաս տաթղ թից հե տո ռազ մա քա ղա քա-
կան նոր ի րո ղութ յուն ներ են ստեղծ վել 
տա րա ծաշր ջա նում. Ադր բե ջա նի հա մար 
ի րա վի ճա կի մի ըն կա լում կա, մեզ հա-
մար՝ մեկ այլ: Մի դեպ քում Ի րա նի արտ-
գործ նա խա րարն Ադր բե ջա նին շնոր հա-
վո րում է տա րածք նե րի ա զա տագր ման 
ա ռի թով, մի այլ դեպ քում այլ բան ա սում 
հա յե րիս: Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, նոր 
ռազ մա քա ղա քա կան ի րո ղութ յան ի րա-
նա կան ըն կա լու մը:

– Ի րան ցի ներն աշ խա տում են որ պես 
գեր տե րութ յուն, իսկ գեր տե րութ յան շա հե-
րը են թադ րում են, որ անհ րա ժեշտ է հա րա-
բե րութ յուն ներ ու նե նալ հա կա մար տութ յան 
բո լոր կող մե րի հետ: Հե տե ւա բար՝ ի րան ցի-
ներն աշ խա տում են նաեւ Ադր բե ջան կոչ վող 
հան րա պե տութ յան հետ, եւ այդ աշ խա տան-
քը միտ ված է Ի րա նի հա մար լու ծե լու եր-
կու կա րե ւո րա գույն խնդիր՝ հնա րա վո րինս 
ա պա հո վել ի րա նաադր բե ջա նա կան սահ մա-
նի անվ տան գութ յու նը, ո րով հե տեւ Ար ցա խի 
տա րածք նե րի բռնա զավթ ման հե տե ւան քով 
այդ տա րածք նե րում հայտն վել են ա հա բե կիչ-
ներ, եւ հի մա դժվար է ա սել՝ արդ յո՞ք ա հա-
բե կիչ նե րը մնա ցել են այն տեղ, թե՞ դուրս են 
բեր վել: Իսկ ի րան ցի նե րի հա մար դա կեն-
սա կան կա րե ւո րութ յան խնդիր է: Երկ րորդ՝ 
Ադր բե ջա նում Ի րանն ու նի հա մա կիր նե-
րի մե ծա թիվ բա նակ, խոս քը վե րա բե րում է 
շիաա կան ընդ դի մութ յա նը, ո րի հետ աշ խա-
տանք ներ Ի րանն ի րա կա նաց րել է մի քա նի 
տաս նամ յակ շա րու նակ: Ուս տի չի կա րող 
Ադր բե ջա նի իր ա ջա կից նե րին թող նել միայ-
նակ: Հե տե ւա բար՝ ի րան ցի նե րը փոր ձում 
են Ադր բե ջա նի հետ ար տա քուստ բա րիդ-
րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ներ կա յութ յուն ու նե նալ Ադր բե ջա նի ներ-
սում, որ պես զի նախ՝ կա ռա վա րե լի պա հեն 
շիաա կան ընդ դի մութ յու նը, ո րը, ի մի ջիայ լոց, 
ա մե նաակ տիվն է Ապ շե րոն յան թե րակղ զում, 
եւ երկ րորդ՝ հնա րա վո րինս շատ տե ղե կատ-
վութ յուն ու նե նալ սահ մա նա յին ի րա վի ճա կի 
վե րա բեր յալ՝ կապ ված ա հա բե կիչ նե րի առ կա-
յութ յան հետ: Որ պես հիմ նա կան գոր ծի քա-
կազմ՝ ի րան ցի նե րը փոր ձում են օգ տա գոր ծել 
նաեւ (ադր բե ջա նա կան եզ րա բա նութ յամբ)՝ 
այս պես կոչ ված ա զա տագր ված տա րածք նե-
րում են թա կա ռուց վածք նե րի վե րա կանգն մա-
նը մաս նակ ցութ յու նը: Բայց գի տենք, որ այդ 
մաս նակ ցութ յունն Ի րա նի պա րա գա յում ի րա-
կա նաց նում են Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան 

պա հա պան նե րի կոր պու սի հա տուկ ստո րա-
բա ժա նում նե րը (շի նա րա րա կան, ին ժե նե րա-
կան), ին չը նաեւ ակն հայտ նպա տակ է հե-
տապն դում՝ ծա նո թա նալ, տե ղե կատ վութ յուն 
հայ թայ թել ար ցա խաի րա նա կան եր բեմ նի 
սահ մա նի այն հատ վա ծի ի րա վի ճա կի վե րա-
բեր յալ, որ այժմ բռնա զավթ ված է Ադր բե ջա նի 
կող մից:

– Հա յաս տա նի հան դեպ ակն հայ տո-
րեն տա րած քա յին նկրտում ներ, հա վակ-
նութ յուն ներ է ներ կա յաց նում Ադր բե ջա-
նը, ին չը քա ջա լե րում է Թուր քիան: Եվ, 
բնա կա նա բար, դրանք տա րածք ներ են, 
ո րոնց հան դեպ չպետք է որ ան տար բեր 
լի նի Ի րա նը: Այդ եր կի րը կոնկ րետ դիր քո-
րո շում հայտ նո՞ւմ է Թուր քիա յի եւ Ադր բե-
ջա նի տա րած քա յին նկրտում նե րի հան-
դեպ, թե՞...

– Մենք ա կա նա տես ե ղանք Ի րա նի չա-
փա զանց կոշտ ար ձա գան քին, երբ Բաք-
վում տե ղի ու նե ցած հետ պա տե րազմ յան 
տխրահռ չակ շքեր թի ժա մա նակ Էր դո ղա նի 
կող մից հնչեց վեց Ի րա նի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան նկատ մամբ բա ցա հայտ 
կամ գրե թե բա ցա հայտ հա վակ նութ յուն: Էր-
դո ղանն ար տա սա նեց բա նաս տեղ ծութ յուն, 
որն ան թա քույց միտ ված էր Ի րա նի հյու սի-
սի թյուր քա լե զու շրջան նե րին: Գի տեք՝ Ատր-
պա տա կանն Ի րա նի տա րածք է, եւ ադր բե-
ջա նա թուր քա կան մեծ Թու րա նի ստեղծ ման 
հա վակ նութ յուն ներն այդ պատ րան քի շրջա-
նա կում վե րա բե րում են նաեւ Ատր պա տա-
կա նին: Ի րա նա կան կող մի ար ձա գան քը շատ 
կոշտ էր եւ, ի դեպ, դա տե ղի ու նե ցավ նաեւ 
արտ գործ նա խա րա րի մա կար դա կով: Բայց 
ի րան ցի ներն աշ խա տում են շատ հե տաքր-
քիր տրա մա բա նութ յամբ: Ն րանք շատ դեպ-
քե րում ար ձա նագ րում են հա կաի րա նա կան 
նկրտում նե րը, բայց պա տաս խա նե լու հար-
ցում մեծ շտա պո ղա կա նութ յուն չեն դրսե ւո-
րում, եւ պա տաս խա նը հասց նում են ա նակն-
կալ կեր պով ու անս պա սե լի պա հին:

– Ու զում ենք անդ րա դառ նալ մեզ 
հու զող կա րե ւո րա գույն խնդրին՝ այս-
պես կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց քին: 
Հա յաս տա նի վար չա պե տը նա խընտ րա-
կան շրջա նում քա նիցս բա ցա ռեց այդ մի-

ջանց քի ստեղծ ման հա վա նա կա նութ յու-
նը, իսկ նույն օ րե րին, նաեւ մին չեւ հի մա, 
Ադր բե ջանն ու Թուր քիան պնդում են այդ 
ծրագ րի կա րե ւո րութ յունն ու ան խու սա-
փե լիութ յու նը. մի տե սակ հա կա սութ յուն 
կա Հա յաս տա նի ղե կա վա րի ա սա ծի եւ 
թշնա մա կան եր կու երկ րի հա վակ նութ-
յուն նե րի մի ջեւ:

– Մենք որ պես հիմք պի տի ըն դու նենք նո-
յեմ բե րի 9-ի տխրահռ չակ հայ տա րա րութ յու նը, 
որ տեղ ա ռան ձին կե տով (երբ խոս վում է տա-
րա ծաշր ջա նում հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
ա պաշր ջա փակ ման մա սին) հստակ շեշ տադր-
վում է Ադր բե ջա նի ա րեւմտ յան շրջան նե րի եւ 
Նա խի ջե ւա նի Ինք նա վար Հան րա պե տութ յան 
մի ջեւ ցա մա քա յին կա պի ա պա հով ման խնդի-
րը: Թե պետ բա ռա ցի այդ տեղ մի ջանցք բա ռը 
գոր ծած ված չէ, բայց... Դի ցուք Հա յաս տան- 
Ռու սաս տան կա պի անհ րա ժեշ տութ յունն ուղ-
ղա կիո րեն շեշտ ված չէ այդ կե տում, այլ նշված 
է հան գա ման քը, որ Ադր բե ջա նը ցա մա քա յին 
հա ղոր դակ ցութ յուն պետք է ու նե նա Նա խի-
ջե ւա նի հետ, ին չը տեղ է թող նում զա նա զան 
մեկ նա բա նութ յուն նե րի հա մար: Եվ այդ (չա-
կեր տա վոր) մեկ նա բա նութ յուն նե րով հան դես 
են գա լիս թե՛ Ադր բե ջա նում, թե՛ Թուր քիա յում, 
ընդ ո րում՝ թուր քա կան կող մից ա մե նա բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի մա կար դա-
կով հայ տա րար վել է, որ այդ (չա կեր տա վոր) 
Զան գե զուր յան մի ջանց քը պա կաս կա րե ւոր 
չէ, քան (ի րենց եզ րա բա նութ յամբ) Ար ցա խի 
տա րածք նե րի ա զա տագ րու մը: Հե տե ւա բար՝ 
այս հա մա տեքս տում պետք է շատ ու շա դիր 
լի նենք, ո րով հե տեւ կա րող է տե ղի ու նե նալ մի 
պար զու նակ խո րա ման կութ յուն: Ա յո, մի գու ցե 
այդ կա պի ա պա հով ման ա ռու մով մի ջանցք 
եզ րույթն ուղ ղա կի չկի րառ վի, բայց, ըստ 
էութ յան, ստաց վի այն պես, որ ու նե նանք մի 
տա րածք, ո րը դուրս կլի նի Հա յաս տա նի ինք-
նիշ խա նութ յու նից: Հե տե ւա բար՝ շատ հստա-
կո րեն պետք է հայ տա րար վի՝ ո րե ւէ մի ջանցք 
Ս յու նի քի տա րած քով չի լի նե լու, եւ Հա յաս տա-
նի ինք նիշ խան տա րած քի ո րե ւէ հատ ված չի 
կա րող դուրս մնալ հան րա պե տութ յան ինք-
նիշ խա նութ յան շրջա նակ նե րից:

– Դուք ճիշտ նկա տե ցիք օգ տա գործ-
վող եզ րույթ նե րի տար բե րութ յու նը. շատ 

տա րա կու սե լի հան գա մանք կա իս կա-
պես. Հա յաս տա նի վար չա պետն ա նընդ-
հատ օգ տա գոր ծում է «հա ղոր դակ-
ցութ յան ու ղի նե րի ա պաշր ջա փա կում» 
ար տա հայ տութ յու նը, ադր բե ջա նա կան 
կող մը կրկնում է « Զան գե զու րի մի ջանցք» 
եզ րույ թը: Արդ յո՞ք դա եզ րույթ նե րի սոս-
կա կան տար բե րութ յուն է:

– Միան շա նա կո րեն պետք է մերժ վի այդ 
(չա կեր տա վոր) մի ջանց քի գա ղա փա րը, այն 
պետք է խեղդ վի խան ձա րու րում: Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յու նը ո րե ւէ պա րա գա յում 
չի կա րող թույլ տալ իր ինք նիշ խան տա րած քի 
ո րե ւէ մա սի, նույ նիսկ ա մե նա փոքր հո ղակ տո-
րի նկատ մամբ Հա յաս տա նի ինք նիշ խա նութ-
յան սահ մա նա փա կում կամ բա ցա ռում: Եվ 
սա շատ հստակ պի տի ար ձա նագր վի նաեւ 
հա սա րա կա կան մա կար դա կում, որ պես զի 
տա րա կույս նե րի կամ թյու րըն կա լում նե րի 
տեղ այ լեւս չլի նի, սա պետք է հստա կո րեն 
գի տակ ցեն Ադր բե ջանն ու Թուր քիան: Ճա-
նա պարհ նե րի, հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
ա պաշր ջա փակ ման ծրա գիր կա րող է լի նել, 
բայց այդ ծրագ րի սահ ման նե րում Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ո րե ւէ ինք նիշ խան 
տա րածք չպետք է դուրս մնա նրա վե րահս-
կո ղութ յու նից: Սա կլի նի ա վե լի էա կան ձեռք-
բե րում ադր բե ջա նա թուր քա կան դա շին քի 
հա մար, քան նույ նիսկ ի րենց ռազ մա կան հա-
ջո ղութ յուն ներն էին 2020-ի պա տե րազ մում:

– Պա րոն Ոս կան յան, այժմ Ս յու նի քի 
հան դեպ մի ջազ գա յին հե տաքրք րութ-
յուն ներն այ լեւս ան թա քույց են, եւ Ս յու նի-
քում բախ վում են աշ խար հի ա մե նա խո-
շոր տե րութ յուն նե րի շա հե րը: Ճի՞շտ են 
մեր ըն կա լում նե րը:

– Միան շա նակ ճիշտ են Ձեր ըն կա լում-
նե րը: Կա մի կա րե ւոր հան գա մանք, տե սեք՝ 
փաս տո րեն տա րի ներ շա րու նակ նաեւ ար-
տա քին ու ժե րը մեզ ստի պում էին հա վա տալ, 
թե Հա յաս տա նը, մա նա վանդ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Ս յու նի քի մարզն ան կա-
րե ւոր մի տա րածք է աշ խար հա քա ղա քա կան 
եւ տա րա ծաշր ջա նա յին ծրագ րե րի ա ռում նե-
րով: Այժմ հաս կա նա լի է դառ նում, որ ՀՀ-ն  եւ 
հատ կա պես Ս յու նի քի մար զը թե՛ աշ խար հա-
քա ղա քա կան, թե՛ ա ռեւտ րատն տե սա կան, թե՛ 
անվ տան գա յին ա ռում նե րով, չա փա զանց կա-
րե ւոր մի կետ է, ըստ էութ յան կա րե ւո րա գույն 
մի խաչ մե րուկ, որ տեղ խաչ վում են բազ մա-
թիվ տե րութ յուն նե րի շա հեր, ո րոնց թվում են 
Ի րա նը, Ռու սաս տա նը, Թուր քիան, Ադր բե ջա-
նը, նույ նիսկ եվ րո պա կան երկր նե րը: Գի տեք, 
որ Եվ րա միութ յունն էլ, կար ծեք, նա խա տե-
սում է ո րո շա կի ներ կա յութ յուն ու նե նալ սյու-
նիք յան գոր ծըն թաց նե րում: Ի րան ցի ներն էլ 
ուղ ղա կիո րեն հայ տա րա րել են, նաեւ բարձր 
մա կար դա կով, որ ի րա նա կան ներ կա յութ-
յու նը (ընդ ո րում՝ չի շեշտ վում՝ արդ յո՞ք այդ 
ներ կա յութ յու նը բա ցա ռա պես տնտե սա կան 
է, թե՞ քա ղա քա կան, կամ նման ցան կութ յու-
նը բա ցա ռա պես տնտե սա կա՞ն տի րույ թում է, 
թե՞ քա ղա քա կան) պետք է ան պայ մա նո րեն 
լի նի Ս յու նի քում: Կար ծում եմ՝ սա կա րե ւո րա-
գույն խա ղա քարտ է Հա յաս տա նի ձեռ քում, 
ո րով հե տեւ ակն հայտ է՝ Ս յու նիքն ու նի կեն-
սա կան կա րե ւո րութ յուն հա մաշ խար հա յին 
զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում:

– Գի տե՞ք ինչն է տա րօ րի նակ... Աշ-
խար հի խո շոր տե րութ յուն նե րը, ու նե-
նա լով այդ քան հե տաքրք րութ յուն ներ, 
հայ տա րա րութ յուն ներ են ա նում Սեւ լճի 
տա րած քի օ կու պաց ման ան թույ լատ րե-
լիութ յան ա ռու մով, որ տե ղի ու նե ցավ 
մա յի սի 12-ին: Բո լո րը բարձ րա ձայ նում 
են՝ Ադր բե ջա նը դուրս պի տի գա Հա յաս-
տա նի ինք նիշ խան տա րած քից, բայց 
ցայ սօր Ադր բե ջա նի օ կու պա ցիոն ու ժե րը 
գտնվում են Ս յու նի քի մար զի այդ հատ-
վա ծում, եւ, կար ծեք, վեր ջը չի ե րե ւում: 
Մեր իշ խա նութ յուն նե րը, որ քա նով հաս-
կա ցանք նա խընտ րա կան քա րո զար շա-
վի հռե տո րա բա նութ յու նից, սպա սում են, 
որ խա ղաղ ճա նա պար հով, դի վա նա գի-
տա կան խո ղո վակ նե րով հար ցը լուծ վի, 
բայց... Եվ ոչ միայն այդ հար ցը չի լուծ-
վում, այ լեւ Ս յու նի քի ա րե ւել  յան սահ մա-
նի ամ բողջ եր կա րութ յամբ՝ գրե թե օր 
չկա, որ մեր ա նաս նա պահ նե րի, դաշ տա-
վար նե րի հետ ո րե ւէ մի ջա դեպ չպա տա-
հի: Հե տո՞...

– Շատ կա րե ւոր մի հան գա մանք՝ երբ դու 
ցան կա նում ես, որ պես զի քեզ ա ջակ ցեն, ինքդ 
պի տի դառ նաս խա ղա ցող տվյալ գոր ծըն թա-
ցում: Ե թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
այ սօր վա իշ խա նութ յուն նե րը ո րե ւէ ձգտում 

Ոչ մի պարագայում չի կարելի Սյունիքով 
տրանսպորտային միջանցք տրամադրել 
Ադրբեջանին, եթե այն փոքր-ինչ 
անգամ շրջանցելու է Հայաստանի 
ինքնիշխանությունը

Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակությունը՝ էջ 5

Վար դան Ոս կան յա նը 1989-1994 թթ. սո վո րել եւ ա վար տել է Ե րե ւա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի ա րե ւե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տը, այ նու հե տեւ սո վո րել ՀՀ գի տութ յուն նե-
րի ազ գա յին ա կա դե միա յի Ա րե ւե լա գի տութ յան ինս տի տու տի աս պի րան տու րա յում: 1997 
թվա կա նից դա սա խո սում է ԵՊՀ ա րե ւե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի ի րա նա գի տութ յան 
ամ բիո նում: 2017 թվա կա նից նույն ամ բիո նի դո ցենտ է, 2014 թ. մին չեւ այժմ՝ ամ բիո նի 
վա րիչ: Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը նե րա ռում է հնդի րա նա կան լե զու-
նե րը եւ բար բառ նե րը, ի րա նա կան կրոն նե րը եւ մշա կույ թը, Ի րա նի պատ մութ յու նը, մեր-
ձա վո րա րե ւել  յան էթ նիկ-դա վա նա կան հան րույթ նե րը եւ այլն:
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Ուխտագնացություն Լեռնահայաստանի Սպարապետ 
Գարեգին Նժդեհի գերեզման, որ Սյունյաց աշխարհի 
Սպիտակավոր Աստվածածին վանքի տարածքում է

2021 թվա կա նի հու լի սի 
3-ն  ընդ միշտ տեղ 
կգտնի «Ս յուն յաց 

երկ րի», ինչ պես եւ (վստահ ենք) Գո րի սի հա-
մայն քա պե տա րա նի տա րեգ րութ յան մեջ: Այդ 
օ րը տո ղե րիս հե ղի նա կը եւ Գո րիս հա մայն քի 
ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յանն ա ռա ջին ան-
գամ ու հա մա տեղ ուխ տագ նա ցութ յուն կա-
տա րե ցին Գա րե գին Նժ դե հի գե րեզ ման:

Վայ քում մեզ միա ցան բա նաս տեղծ Վարդ-
գես Խա նո յա նը ( Ջեր մու կից) եւ «Ար շա կու նի» 
ռազ մա մար զա կան հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան նա խա գահ Ար տա վազդ Վար-
դան յա նը ( Վայ քից): Մինչ այդ Գո րի սում մեզ 
էին միա ցել Լե ւոն Հով սեփ յա նը, Ար ման Մար-
տի րոս յա նը (լու սան կա րիչ), Ար թուր Մի խա յել-
յա նը, Հա րութ Սի լան յա նը, Գա րիկ Ա ռու շան յա-
նը եւ, ի հար կե, Սո ֆի Լա զար յան թոռ նու հիս:

Վա ղուց ե րա զած ուխ տագ նա ցութ յու-
նը հենց հի մա ի կա տար ա ծե լու պատ ճա ռը 
հայտ նի հան գա մանքն է՝ ապ րի լի 26-27-ին 
լրա ցել է Լեռ նա հա յաս տա նի ան կա խութ յան 
հռչակ ման 100-ամ յա կը, ո րը թեեւ պե տա կան 
մա կար դա կով չնշվեց, բայց շա րու նա կում է  
մնալ սյու նիք յան հան րութ յան ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում:

Օրն էլ պա տա հա կան չէր ընտր ված՝ հու-
լի սի 3-ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին նշում 
էր Ա ռաք յալ նե րի տո նը, եւ մենք բաղ ձանք ու-
նեինք բա րե խոս ու նե նալ ոչ միայն Ս պի տա-
կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, այ լեւ Ա ռաք յալ նե րին:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին ճա նա-

պարհ վե ցինք ոչ ա վան դա կան եր թու ղով՝ 
Ե ղեգ նա ձոր քա ղաք-Գ լա ձոր գյուղ- Վեր նա-
շեն…

Մենք Մա լիշ կա գյու ղից շարժ վե ցինք դե-
պի հյու սիս: Եվ ա ռա ջին կան գառն Ար կա-
զի Սուրբ Խաչ վանքն էր: Այդ սրբա վայ րը 
հա մա հայ կա կան հռչակ է ու նե ցել եւ ու նի: 
Ըստ ա վան դազ րույ ցի՝ Ս յուն յաց Բ յու րեղ տի-
կի նը (իշ խա նու հին) « Հու նաց Հե րակլ կայս-
րից, Պարս կաս տա նի ար շա վան քի դար ձին, 
խնդրեց եւ ստա ցավ Կե նաց փայ տի (խա չի) 
մի մա սը եւ նրա վրա հիմ նեց վան քը»:

Ար կա զի Սուրբ Խա չում, որ նո րոգ վել է 
ըստ պատ շա ճի, հան դի պե ցինք բազ մա-
թիվ ուխ տա վոր նե րի: Այն տեղ մեզ ըն դա ռաջ 
ե կավ Բագ րատ քա հա նա Ֆա րիչ  յա նը, ով այս 
սրբա վայր ա պաշ խա րութ յան էր ե կել Կ րաս-
նո դա րից: Բագ րատ քա հա նան մեզ ա ռաջ-
նոր դեց այն խո րան, ո րի ըն դեր քում է Կե նաց 
խա չի մա սուն քը:

Ար կա զի Սուրբ Խա չից հե ռա խո սազ րույց 
ու նե ցանք Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Վա յոց 
ձո րի թե մի ա ռաջ նորդ Աբ րա համ ե պիս կո պոս 
Մկրտչ  յա նի հետ, ով, ի րա զեկ դառ նա լով մեր 
նպա տա կին, ող ջու նեց նա խա ձեռ նութ յու նը եւ 
բա րե հա ջող ուխ տագ նա ցութ յուն մաղ թեց:

* * *
Ուխ տա վոր նե րիս հա ջորդ կան գա ռը Թա-

նա դե վանքն էր, որ գտնվում է Վեր նա շեն գյու-
ղի մեր ձա կայ քում: Ըստ գի տա կան վար կա ծի՝ 
Թա նա դեն Թա նա հատն է (չշփո թել Ծ ղուկ գա-
վա ռի Թա նա հա տի վան քի հետ): Ըստ մեկ այլ 
են թադ րութ յան՝ Թա նա դեն Գ լա ձո րի վանքն է 
(չշփո թել Գ լա ձոր գյու ղի հետ), որն իբր Աղ բե-
րաց վանքն է ե ղել:

Մենք ոչ միայն մո մա վա ռութ յուն կա տա-
րե ցինք սրբա վայ րում, ոչ միայն ծա նո թա ցանք 
մեր ձա կայ քի ա վե րակ նե րին, այ լեւ վեր հի շե-
ցինք Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի պատ մութ յան 
ո րոշ դրվագ ներ:

Այն, իբ րեւ հա մալ սա րան, ձե ռագ րե րում 
հի շա տակ վում է 1291-ից, գո յա տե ւել է մին չեւ 
1340-ա կան թթ.: Վե րա ճել է Աղ բե րաց վանք 
ու սում նա գի տա կան կենտ րո նից, ո րը գլխա-
վո րում էր Ներ սես Մ շե ցի մեծ գիտ նա կա նը:

Հի շե ցինք հա մալ սա րա նի բազ մամ յա ղե-
կա վար (մի չեւ 1331 թ.) Ե սա յի Ն չե ցուն: Հի-
շե ցինք նաեւ Սուրբ Հով հան Ո րոտ նե ցուն, 
ով հե տա գա յում, Գ լա ձո րի հա մալ սա րա նի 
ա վան դույթ նե րի հի ման վրա եւ այդ հա մալ-
սա րա նը փակ վե լուց հե տո, հիմ նադ րեց Տա-
թե ւի աշ խար հահռ չակ հա մալ սա րա նը:

* * *
Մեր եր րորդ կան գա ռը Վեր նա շեն գյու-

ղի Սուրբ Հա կոբ ե կե ղե ցին էր… Վեր նա շե-
նը գտնվում է Ե ղեգ նա ձո րից մոտ 5 կմ հ յու-
սիս-ա րե ւելք, լեռ նա լան ջի վրա, բլուր նե րի 
ա րան քում: Գ յու ղը Վեր նա շեն է ան վան վել 
10.09.1946-ին: Մա տե նա գի տութ յան մեջ գյու-
ղը նաեւ հի շա տակ վել է Բաշգ յուղ, Բաշ քենդ, 
Բաշք յանդ ա նուն նե րով: Ո մանք գյու ղը նույ-
նաց նում են Ս յուն յաց աշ խար հի Սար կո ղովք 
գյու ղին (մա տե նա գի տութ յան մեջ նաեւ՝ Սըր-
գոնք, Սղ կոնք, Սրկ ղու նիք եւ այլն):

Ս յուն յաց աշ խար հի Վա յոց ձոր գա վա ռի 
այդ գյուղն ըստ Հին հար կա ցու ցա կի (13-րդ 
դար) Տա թե ւի վան քին տա լիս էր 20 միա վոր 
հարկ:

Վեր նա շեն գյու ղի բնա կիչ նե րի նախ նի նե-
րի մի մա սը գաղ թել է Պարս կա հա յաս տա նի 
Խոյ եւ Սալ մաստ գա վառ նե րից, մաս նա վո-
րա պես Սալ մաս տի Սավ րա գյու ղից (1828-29 
թթ.):

Վեր նա շե նի Սուրբ Հա կո բը 17-րդ դա րի 
կա ռույց է, ո րի պա տե րի շար ված քում կան 13-
14-րդ դա րե րի շի նութ յան եւ խաչ քա րե րի բե-
կոր ներ: Հին դա րե րում այդ տեղ հռչակ ված է 
ե ղել Սրկ ղան քի դպրո ցը, ո րը գոր ծում էր մին-
չեւ 15-րդ դա րի վեր ջը: Ճա նաչ ված ու սուց չա-
պե տե րից էր Դա վիթ գրիչ ա նու նով ու սում նա-

կա նը: Տե սա կետ կա, որ հենց Վեր նա շե նում է 
գտնվել Պ ռոշ յան նե րի իշ խա նա կան պա լա տը՝ 
Սուրբ Հա կո բի մեր ձա կայ քում:

Սուրբ Հա կո բում՝ պա տի մեջ, կա Ա միր 
Հա սա նի բարձ րա քան դա կը՝ բազ կա թո ռին 
նստած (որ դին՝ Էա չին կամ Էա չոն կանգ նած 
է). նրանք Պ ռոշ յան իշ խա նա կան տոհ մից 
են, իսկ քան դակ նե րը մեր քան դա կար վես տի 
հրաշք նե րից են: Ե կե ղե ցում կան նաեւ ար ձա-
նագ րութ յուն ներ, ո րոնք վկա յում են 14-15-րդ 
դա րե րում Պ ռոշ յան տոհ մի հզո րութ յան մա-
սին:

 * * *
Վեր նա շեն գյու ղից բարձ րա ցանք վե րեւ՝ 

դե պի Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին… Ամ բողջ 
ըն թաց քում հրա շա լի պատ կեր ներ էին՝ սա րը՝ 
սա րի վրա, ժայ ռը՝ ժայ ռի վրա, ձո րը՝ ձո րի 
մեջ… Եվ այդ պես՝ 5 կի լո մետր:

Երբ մո տե ցել էինք Ս պի տա կա վո րին, 
ա րե ւել  յան կող մում տե սանք երկ նա հաս Բո-
լո րա բեր դը: Մենք չէինք կա րող բարձ րա նալ 
այդ ամ րոց, դա մի ամ բողջ օր վա ջանք էր 
պա հան ջե լու: Բո լո րա բեր դը կամ Պ ռո շա բեր-
դը կամ Պ ռո շի բեր դը կա ռուց վել է 13-րդ դա-
րում Պ ռոշ իշ խա նի կող մից: Ա վե րակ նե րը, որ 
հեռ վից մա սամբ տե սա նե լի են, զբա ղեց նում 

են 1-1,5 հա տա րածք: Ա սում են՝ ա րե ւել  յան 
կող մում կա մի կան գուն մա տուռ: Իսկ Ս պի-
տա կա վոր Աստ վա ծած նից բեր դը հե ռու է 
մոտ 1-2 կմ:

Մենք դա դար ա ռանք ճա նա պար հին եւ 
հմայ ված դի տում էինք Բո լո րա բեր դը: Ու, 
բնա կա նա բար, չէինք կա րող չհի շել Պ ռոշ յան 
տոհ մին, ո րը պատ մա գի տութ յան մեջ նաեւ 
Խաղ բակ յան ներ կամ Հաղ բակ յան ներ է ան-
վան վում: Միջ նա դար յան Հա յաս տա նի իշ խա-
նա կան այդ տոհ մը սեր վել է Ար ցա խի Ա ռան-
շա հիկ նա խա րա րա կան տնից: Հա յաս տա նի 
իշ խա նա պետ ներ Զա քար յան նե րից 1201-03-
ին ժա ռան գա կան ի րա վուն քով նրանց տվե-
ցին տի րույթ ներ Գառ նիի կող մե րում եւ Վա յոց 
ձո րում:

Խաղ բակ յան նե րը բա րե շի նել եւ ամ րաց րել 
են  Սրկ ղունք (հե տա գա յում՝ Բաշ քենդ, ա պա՝ 
Վեր նա շեն) ա վա նը, ինչ պես եւ Բո լո րա բեր դը 
եւ այն դարձ րել իշ խա նա նիստ: Այդ տոհ մի 
շա ռա վիղ նե րից էր (ըստ գի տա կան վար կած-
նե րից մե կի) Իս րա յել Օ րին (1659-1711 թթ.): 
Այդ տոհ մի շա ռա վիղ նե րից էր Մե լիք Հայ կազն 
2-րդի գեր դաս տա նը, ո րը 15-16-րդ դա րե րում 
բա ցա ռիկ մեծ դեր խա ղաց Ս յու նի քը եւ Ար-
ցա խը պաշտ պա նե լու գոր ծում: Ի դեպ, Մե լիք 
Հայ կազն 2-րդի դամ բա րա նը գտնվում է Խ նա-
ծախ գյու ղում, այն էլ՝ ա վեր ված, կո ղոպտ ված 
վի ճա կում:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին հրաշ քը 

տե սանք մի փոքր հեռ վից՝ լե ռան ստո րո տից: 
Կանգ ա ռանք եւ փոր ձե ցինք ոչ միայն վա յե լել 
այդ գե ղեց կութ յու նը, այ լեւ տե ղանքն ա վե լի 
լավ ճա նա չել:

Քիչ հե տո ար դեն սրբա վայ րի տա րած քում 
էինք…

Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը մա տե-
նա գի տութ յան մեջ նաեւ հի շա տակ վում է  
Սուրբ Աստ վա ծած նի ա նա պատ, Բաշ քեն դի 
վանք, Բո լո րա բեր դի ա նա պատ, Բո լո րա բեր-
դի Սուրբ Աստ վա ծա ծին, Բո լո րա բեր դո ա նա-

Վան քը, ինչ պես նշե ցինք, Վեր նա շեն գյու ղից 
5 կմ հե ռա վո րութ յան վրա է գտնվում՝ Վար-
դե նի սի լեռ նաշղ թա յի հա րա վա յին փե շե րին: 
Հ նում մտնում էր Ս յու նիք աշ խար հի Վա յոց 
ձոր գա վա ռի մեջ: Հիմ նել է Հով հան նե սը իր 

կին Թա ճի հետ միա սին՝ 1320-21 թթ.:
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պատ, Բո լո րա ձո րի ա նա պատ, Գ յուլ վանք, Սուրբ Գ րի գոր, 
Սուրբ Կա րա պետ, Սուրբ Կա րա պետ ա նա պատ, Սուրբ 
Կա րա պե տի ա վագ ա նա պատ, Կ յուլ վանք, Մա րիամ Աստ-
վա ծա ծին, Սուրբ Մա րիամ Աստ վա ծա ծին, Սուրբ Ս պի-
տա կա վոր, Ս պի տա կա վոր Սուրբ Աստ վա ծա ծին, Ս պի-
տա կա վոր վանք, Սրկ ղո նից Սուրբ Գե ւորգ, Սրկ ղու նից 
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծին, Վեր նա շե նի Ս պի տա կա վոր 
Աստ վա ծա ծին ա նուն նե րով:

Վան քը, ինչ պես նշե ցինք, Վեր նա շեն գյու ղից 5 կմ հե-
ռա վո րութ յան վրա է գտնվում՝ Վար դե նի սի լեռ նաշղ թա յի 
հա րա վա յին փե շե րին: Հ նում մտնում էր Ս յու նիք աշ խար հի 
Վա յոց ձոր գա վա ռի մեջ: Հիմ նել է Հով հան նե սը իր կին Թա-
ճի հետ` 1320-21 թթ.:

Վան քի հա մա լի րի մեջ մտնում է դեղ նա վուն սրբա տաշ 
քա րով կա ռուց ված գմբե թա վոր ե կե ղե ցին, ո րը ներ սից 
խա չա ձեւ է, դրսից՝ ուղ ղանկ յուն: Ա րեւ մուտ քից ե կե ղե ցուն 
կից է գա վի թը, ո րի պա տե րին կան խոր շեր, շրջա պա-
րիսպ նե րի մի մա սը, օ ժան դակ շեն քե րի հետ պահ պան վել 
են: Վան քի հա մա լի րը հիմ նա վո րա պես վե րա նո րոգ վել է 
1960-70 թթ.: Ե կե ղե ցու պա տե րին կան հար թա քան դակ-
ներ եւ ար ձա նագ րութ յուն ներ: Սուրբ Ս պի տա կա վոր Աստ-
վա ծա ծի նը մի ջին դա րե րում ե ղել է գրչութ յան կենտ րոն:

* * *
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, այ դու հան դերձ, հա-

մազ գա յին նշա նա կութ յուն եւ համ բավ ձեռք բե րեց այն 
բա նից հե տո, երբ այդ տեղ՝ վան քի՝ ձո րին նա յող պա տի 
ձախ կող մում 1987-ին հո ղին հանձն վեց հայ ժո ղովր դի 
քա ջա րի զո րա պետ Գա րե գին Նժ դե հի աճ յու նը:

Ս պա րա պետ Նժ դե հը մա հա ցել է 1955-ին Ռու սաս տա-
նի Վ լա դի միր քա ղա քի բան տում, եւ նրա աճ յու նը հո ղին 
էր հանձն վել բան տի մեր ձա կա գե րեզ մա նա տա նը: 1983 
թվա կա նին մի խումբ հայ րե նա սեր նե րի ջան քով՝ Պա վել 
Ա նան յան, Վա րագ Ա ռա քել  յան, Գա րե գին Մ խի թար յան, 
Ար ցախ Բու նիաթ յան եւ Գուր գեն Ար մա ղան յան, Վ լա դի միր 
քա ղա քից Հա յաս տան տե ղա փո խվե ց Գա րե գին Նժ դե հի 
աճ յու նը: Նույն տա րում՝ հոկ տեմ բե րի 7-ին, աճ յու նից մի 
մա սունք ամ փոփ վեց Խուս տուփ լե ռան լան ջին (մա սուն քը 
մեկ օր պահ վել է Գո րի սում՝ եր ջան կա հի շա տակ Անդ րա-
նիկ Կա րա պետ յա նի բնա կա րա նում): Աճ յու նի մեծ մա սը 
1987-ին ամ փոփ վեց  Ս պի տա կա վո րի Սուրբ Աստ վա ծա-
ծին վան քի նշված վայ րում:

Որ տե՞ղ է մոտ չորս տա րի պահ վել Գա րե գին Նժ դե հի 
աճ յու նը: Վար կած նե րից մե կի հա մա ձայն՝ պահ վել է Վա-
րագ Ա ռա քել  յա նի ա ռանձ նա տան ներք նա հար կում՝ Կո-
տայ քում: 

ՀՀԿ ա ռաջ նորդ, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար-
չա պետ Անդ րա նիկ Մար գար յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ Նժ-
դե հի գե րեզ մա նը հե տա գա յում վե րա բաց վել է ու աճ յու նից 
եւս մի մա սունք է հան վել ու 2005-ի ապ րի լի 26-ին տե-
ղադր վել Կա պան քա ղա քում 2001 թ. կա ռուց ված Նժ դե հի 
հու շա կո թո ղում:

* * *
Անն կա րագ րե լի էին մեզ հա մա կած զգա ցում նե րը, որ 

ու նե ցանք Գա րե գին Նժ դե հի գե րեզ մա նին մո տե նա լիս… 
Մենք կար միր վար դեր խո նար հե ցինք Ս պա րա պե տի շիր-
մին: Եվ, ի հար կե, եր կար զրույց ու նե ցանք նրա գե րեզ մա-
նի մոտ:

Բա զալ տե տա պա նա քար՝ վրան կար միր տու ֆից քան-
դակ ված խաչ… Եր ջան կա հի շա տակ Մով սես Գոր գիս յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ է այդ ա մենն ար վել ՌՋՁԹ թվա կա նին 
(1989 թ.): Տա պա նա քա րի վրա գրված է՝ Նժ դեհ Գա րե-
գին Տեր- Հա րութ յուն յան, 1886-1955, Լեռ նա հա յաս տա նի 
Ս պա րա պետ: Իսկ խաչ քա րի ա րեւմ տա հա յաց կող մում 

քան դակ ված է Նժ դե հի մար գա րեա կան պատ վի րան նե րից 
մե կը՝ « Սե փա կան ու ժե րով ինք նա պաշտ պան վե լու ա նըն-
դու նակ ժո ղո վուրդ նե րը պատժ վում են մահ վամբ»:

Այ նու հե տեւ կա տա րե ցինք մո մա վա ռութ յուն… Ս պի-
տա կա վո րի մեջ ե ղած քան դակ նե րից մեկն Աստ վա ծած նի 
քան դակն է՝ մա նուկ Հի սու սին գրկած: Են թադր վում է՝ Մո-
միկ ճար տա րա պետ-քան դա կա գոր ծի հրաշք ա րա րում նե-
րից է:

Մենք, կար ծեք, մեզ հա մար գտանք նաեւ հար ցի պա-
տաս խա նը, թե ին չո՞ւ հենց այդ վայ րում է հո ղին հանձն վել 
Ս պա րա պե տի աճ յու նը: Ըստ ե րե ւույ թին հաշ վի է առն վել 
հատ կա պես հան գա ման քը, որ Ս պի տա կա վոր Աստ վա-
ծա ծի նը գրե թե ան մատ չե լի վայ րում է  (ներ կա յիս «գրուն-
տա յին» ճա նա պարհն այն ժա մա նակ չկար): Հա վա նա բար 
հաշ վի է առն վել նաեւ այդ տա րած քի պատ մա կան նշա-
նա կութ յու նը, ին չին ո րոշ չա փով անդ րա դարձ կա տա րե-
ցինք վե րե ւում:

Ս պի տա կա վո րից վե րա դար ձի ճամ փան բռնե ցինք, 
երբ ար դեն օրն ա վար տին էր մո տե նում: Իսկ սրբա վայ-
րի տա րած քից հե ռա նա լուց ա ռաջ, երբ կրկին մո տե ցանք 
Ս պա րա պե տի գե րեզ մա նին, Գո րիս հա մայն քի ղե կա վար 
Ա ռուշ Ա ռու շան յա նը պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց՝ 
մոտ ա պա գա յում հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տող նե-
րով շա բա թօր յակ կազ մա կեր պել Ս պի տա կա վո րի տա-
րած քում եւ սրբա վայրն ու մեր ձա կայ քը մաք րել աղ բից, 
խո տա ծած կից:

Վե րա դար ձին կանգ ա ռանք 13-րդ դա րի վեր ջի եւ 14-
րդ դար ա ռա ջին կե սի հայ ման րան կա րիչ, քան դա կա գործ, 
ճար տա րա պետ Մո միկ վար դա պե տի հու շա կո թո ղի մոտ, 
որ Ե ղեգ նա ձոր քա ղա քում է, Մ-2 ճա նա պար հի մեր ձա կայ-
քում, ին չից հե տո էլ ա վարտ ված հա մա րե ցինք ուխ տագ-
նա ցութ յու նը:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Հ.Գ. Գ րի գոր Տա թե ւա ցին « Գիրք հարց ման ցում», որ 
Սուրբ գրքի եր բե ւի ցե գրված ա մե նա հա մա կող մա-
նի մեկ նութ յունն է, պա տաս խա նել է հար ցին՝ «Ի՞նչ է 
ուխ տը…»  (Ե րե ւան 2020, էջ 498):  Եվ ո րո շա կիո րեն 
կա նո նա կար գել է այդ ա րա րո ղութ յու նը: Գ րի գոր 
Տա թե ւա ցին մաս նա վո րա պես նշում է՝ «Ուխ տը բա-
րութ յուն գոր ծելն է…»:
Գա րե գին Նժ դե հի գե րեզ մա նին այ ցի գնա լը, ան-
շուշտ, բա րութ յուն է եւ, դա տե լով Ս պի տա կա վո րում 
վա ռած ան թիվ մո մե րի հետ քե րից, շա տերն են այ ցի 
գնում Ս պա րա պե տի շիր մին: Տվ  յալ սրբա վայ րը՝ 
Ս պի տա կա վոր Աստ վա ծա ծի նը, բա րե խոս դարձ նե լը 
նույն պես բա րութ յուն է, քան զի նրա բա րե խո սութ-
յամբ Տի րոջ ո ղոր մութ յու նը հայ ցե ցինք, որ Գա րե գին 
Նժ դե հի ազ գափր կիչ գա ղա փար նե րը վերս տին տեղ 
գտնեն մեր ազ գա յին ծրագ րե րում եւ պե տա կան 
գոր ծե րում, որ հայ ժո ղո վուր դը վեր բարձ րա նա 
ներ կա ծնկա չոք վի ճա կից, որ Ս յուն յաց սրբա զան 
հո ղում չա րի սեր մը բույն չդնի, ինչ պես չի դրել  հա-
զա րամ յակ ներ շա րու նակ:
Գ րի գոր Տա թե ւա ցին  նշում է նաեւ՝ «Եվ յոթն են 
նրանք, ո րոնց ուխ տի խախ տում նե րը ան մե ղադ րե-
լի են»: 
Ուխ տագ նա ցութ յան ըն թաց քում մենք մնա ցինք այդ 
կա նոն նե րի հրա մա նի ներ քո… Եվ ու րեմն, ինչ պես 
օր վա ա վար տին ա սաց Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր-
դա կան տե ղա պահ հո գեշ նորհ տեր Մա կար վար-
դա պետ Հա կոբ յա նը, «Ս յուն յաց երկ րի» եւ Գո րի սի 
հա մայն քա պե տա րա նի հա մա տեղ ուխ տա գա ցութ-
յունն ըն դու նե լի լի նի… 

չու նեն մեր պե տութ յան օ կու պաց ված տա րածք նե րից թշնա մուն 
դուրս վռնդե լու հար ցում, ա պա ո րե ւէ մի ջազ գա յին խա ղա ցող չի 
կա րող օգ նել Հա յաս տա նին՝ լի նի դա Ռու սաս տա նը, Ի րա նը, թե 
ո րե ւէ այլ տե րութ յուն: Հե տե ւա բար՝ չա փա զանց կա րե ւոր են, նա-
խե ւա ռաջ, հայ կա կան կող մի մո տե ցում նե րը եւ հատ կա պես իշ խա-
նութ յան մո տե ցում նե րը: Ե թե թշնա մուն դուրս շպրտե լու մա սին 
է խոս քը, ա պա, ակ նե րե ւա բար, քիչ հա վա նա կան սցե նար է դա: 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պետք է ա վե լի հա մար ձակ քա-
ղա քա կա նութ յուն վա րի: Եվ, ի վեր ջո, շատ կա րե ւոր մի հան գա-
մանք կա՝ այն փոր ձա գետ նե րը, ով քեր ճա նա չում են Ադր բե ջա նը, 
գի տեն, որ այդ երկ րի՝ հա րա բեր վե լու հա մար գո յութ յուն ու նի ոչ 
թե ի րա վուն քի ու ժի, այլ բա ցա ռա պես ու ժի ի րա վուն քի սկզբուն քը: 
Հե տե ւա բար՝ ո րե ւէ պա րա գա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-
նը չպետք է հան դուր ժի իր տա րած քի նույ նիսկ մի սան տի մետ րի 
բռնա զավ թում ադր բե ջա նա կան օ կու պանտ նե րի կող մից, եւ այդ 
պայ ման նե րում է, որ մի ջազ գա յին հան րութ յու նից կա րե լի է ակն-
կա լել օ ժան դա կութ յուն: Խոս քը նա խե ւա ռաջ վե րա բե րում է մեր 
ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցին, նաեւ բա րե կամ երկ րին՝ Ի րա նին:

– Տա րա կու սե լի է ՀԱՊԿ-ի դիր քո րո շու մը՝ ըստ ո րի ադր բե-
ջան ցի զին վոր նե րի կող մից մեր տա րածք ներ խու ժե լը ՀԱՊԿ 
կա նո նադ րա կան խնդիր նե րի շրջա նա կից դուրս է, տե ղի ու-
նե ցա ծը սահ մա նա յին մի ջա դեպ է ըն դա մե նը: Ձեր կար ծիքն 
այդ ա ռու մով:

– Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պաշ տո նա պես դի մել է 
ՀԱՊԿ-ին ոչ թե ռազ մա կան օ ժան դա կութ յան, այլ խորհր դակ ցութ-
յուն ներ անց կաց նե լու խնդրան քով: Հենց նման դի մե լա ձե ւը են թադ-
րում է, որ Հա յաս տա նը ՀԱՊԿ-ից ակն կա լում է ոչ թե ռազ մա կան 
օգ նութ յուն, այլ խորհր դակ ցութ յուն ներ, ո րոնք, ըստ էութ յան, տե ղի 
են ու նե ցել: Մ յուս կա րե ւոր հան գա մանքն այն է, թե ինչ պի սի հա րա-
բե րութ յուն ներ է Հա յաս տա նը կա ռու ցել վեր ջին ե րեք տար վա ըն-
թաց քում ՀԱՊԿ-ի հետ: Արդ յո՞ք այդ հա րա բե րութ յուն նե րը միտ ված 
են ե ղել նրան, որ անվ տան գա յին խնդիր ներ ա ռա ջա նա լու դեպ-
քում ՀԱՊԿ ան դամ պե տութ յուն նե րը նաեւ ռազ մա կան օ ժան դա-
կութ յուն ցու ցա բե րեն Հա յաս տա նին, թե՞ դա միտ ված է ե ղել, ըստ 
էութ յան, ձե ւա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ա պա հով մա նը ՀԱՊԿ-ի 
ան դամ պե տութ յուն նե րի հետ: Ա մե նա հեշտ բա ցատ րութ յու նը մեղ-
քը բար դելն է մե զա նից դուրս գտնվող կա ռույց նե րի, կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի կամ այլ երկր նե րի վրա: Այ նինչ՝ հիմ նա կան խնդի րը 
Հա յաս տա նում է: Ե թե մենք ռազ մա կան ա ռու մով դի մադ րութ յուն 
թույլ չենք տա լիս մեր հան րա պե տութ յան տա րածք ներ խու ժած 
բռնա զավթ չին, ա պա, թող ներ վի ա սել, ո րե ւէ մե կը հա յե րի գե ղե ցիկ 
աչ քե րի հա մար չի գա լու եւ չի կռվե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րած քի բռնա զավթ մա նը վերջ տա լու նպա տա կով:

Հե տե ւա բար՝ մենք պի տի գոր ծենք եւ այդ գոր ծե լու ըն թաց քում 
կա ռու ցենք այն պի սի հա րա բե րութ յուն ներ, որ պես զի մեր բա րե-
կամ ներն ու դաշ նա կից նե րը մեզ ա ջակ ցեն նաեւ հնա րա վոր ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում, ա ռա վել եւս, որ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան հա մար, կար ծում եմ, խո շոր խնդիր չէր 
սկզբնա պես 250 ադր բե ջան ցի բա շի բո զու կի մեր տա րած քից դուրս 
շպրտե լը:

– Ս յու նի քի շուրջ, փաս տո րեն, ստեղծ ված են ռազ մա քա-
ղա քա կան նոր ի րո ղութ յուն ներ: Ո րո՞նք են, ըստ Ձեզ, հա յաս-
տան յան իշ խա նութ յուն նե րի սյու նիք յան քա ղա քա կա նութ-
յան գլխա վոր ու ղե նիշ նե րը:

– Ցա վոք սրտի՝ Հա յաս տա նում, ըստ էութ յան, չու նենք իշ խա-
նութ յուն, որ կու նե նա ծրագ րա յին մո տե ցում կամ տես լա կան ոչ 
միայն կոնկ րետ Ս յու նի քի մար զի, այլ ընդ հան րա պես Հա յաս տա-
նի ա պա գա յի նկատ մամբ: Եվ այս հա մա տեքս տում ակն հայտ է՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը չու նի ո րե ւէ կոնկ րետ քա ղա-
քա կա նութ յուն, ո րը միտ ված է՝ ա ռա ջին՝ մեր անվ տան գութ յան 
ա պա հով մա նը, երկ րորդ՝ այդ անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա-
մա տեքս տում մեր դաշ նա կից նե րի եւ բա րե կամ նե րի հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րի կա ռուց մա նը, եր րորդ՝ չկա ընդ հան րա պես ո րե ւէ 
տես լա կան, ո րը ճա նա պար հա յին քար տե զով ամ րագր ված կլի նի, 
եւ որ տեղ մենք կտես նենք, թե ի վեր ջո դե պի ուր է ըն թա նում Հա-
յաս տա նը: Խն դիր նե րին տրվում են տա րե րա յին լու ծում ներ, շատ 
հա ճախ այդ խնդիր նե րի լու ծումն ուղ ղա կի հե տաձգ վում է, ինչ պես 
ա սում են՝ թողն վում են բախ տի քմա հա ճույ քին, եւ, ըստ էութ յան, 
վեր ջում ու նե նում ենք մի ի րա վի ճակ, որ հենց նույն իշ խա նութ յու նը 
բնու թագ րում է ճգնա ժա մա յին կամ մերձ ճգնա ժա մա յին: 

– Եվ որ պես զրույ ցի վեր ջա բան...
– Ս յու նի քի մար զում ապ րող մեր եղ բայր նե րին եւ քույ րե րին 

հոր դո րում եմ չհու սալք վել: Ա յո, ի րա վի ճա կը բա վա կա նին բարդ է, 
բա վա կա նին դժվար, բայց յու րա քանչ  յուր մար տահ րա վեր, ա մեն 
մի ռիսկ, ցան կա ցած վտանգ զու գա հե ռա բար ու նի նաեւ հնա րա-
վո րութ յուն նե րի լայն դաշտ: Հա մոզ ված եմ՝ մենք կա րո ղա նա լու ենք 
որ պես ազգ եւ որ պես պե տութ յուն հաղ թա հա րել բո լոր մար տահ-
րա վեր նե րը եւ կա ռու ցել մեր ե րա զան քի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նը:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Ոչ մի պարագայում 
չի կարելի Սյունիքով 
տրանսպորտային միջանցք 
տրամադրել Ադրբեջանին, 
եթե այն փոքր-ինչ անգամ 
շրջանցելու է Հայաստանի 
ինքնիշխանությունը
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Ջիվան Խաչատրյան. նրա 
ներկայությամբ վեճերը 
բացառված էին

Խ ա չատր յան Ջի վան Ռո բեր տի. ծնվել է 
1994 թ.  ապ րի լի 26-ին Ա գա րակ քա-

ղա քում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել 
է Ա գա րակ քա ղա քի միջ նա կարգ դպրո ցում։ 
Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի մեկ որ դի։

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել 
է բա նակ, ծա ռա յել Ա րա լե ռան զո րա մա սում։ 
Զո րացր վե լուց հե տո շա րու նա կել է ու սու մը՝ 
սո վո րել եւ ա վար տել է Մեղ րիի պե տա կան 
քո լե ջի բեռ նա փո խադ րում նե րի կա ռա վա րում 
բա ժի նը։

Աշ խա տում էր Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե-
նա յին կոմ բի նա տում՝ բեռ նա տա րի ( Բե լազ) 
վա րորդ։

2019 թ. հու լի սի 1-ին ա մուս նա ցել է։ 
Ջի վա նի մա սին զրու ցում ենք ման կութ-

յան ըն կե րոջ՝ Ա րա յի կի հետ, « Ջի վա նին բնու-
թագ րե լու հա մար պի տի ա ռանձ նաց նեմ նրա 
ա մե նա տար բեր վող հատ կութ յու նը՝ նվիր վա-
ծութ յու նը, նա նվիր ված էր բո լո րին, կա րող էր 
ինքն ի րեն վնա սել, բայց այն պես ա նել, որ իր 
հետ գործ ու նե ցող մար դիկ վնաս չկրեն։ Նա 
ոչ մե կին չէր ա սել, որ մեր ( Մեղ րիի) դիր քե-
րից տե ղա փոխ վել է Ար ցախ։ Ես մի քա նի օր 
նրան փնտրե լուց հե տո միայն հաս կա ցա, որ 
Ար ցա խում է։ Մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն էլ 
ու ներ՝ նրա ներ կա յութ յամբ պի տի ա մեն ինչ 
լավ լի ներ, ո րե ւէ լար վա ծութ յուն, ան հա մա-
ձայ նութ յուն, վեճ նրա ներ կա յութ յամբ բա-
ցառ ված էր։ Կա րո ղա նում էր իր խոս քով մեզ 
կտրել ա ռօր յա յից, նրա հետ հոգ սե րը մո ռա-
նում էինք։ Ա սել, որ ափ սո սում կամ ցա վում 
ենք, նշա նա կում է՝ ո չինչ չա սել, մեր ցա վը 
շատ մեծ է, նրա հի շա տա կը միշտ վառ է մնա-
լու մեր սրտե րում...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց։ Ջի վա նի որ դին 17 օ րա-
կան էր, Ջի վա նը սյու նե ցի էր, իսկ սյու նե-
ցին իր տան պաշտ պա նութ յունն ու րի շին չի 
թող նում. նա եւս միա ցավ Ա գա րա կի մեր ձա-
կա դիր քե րը հսկող տղա նե րին։ Ար ցա խում 
դրութ յունն օր հա սա կան էր. հոկ տեմ բե րի 5-ին 
Ջի վա նը կա մա վոր միա նում է Ար ցախ մեկ նող 
խմբին։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին թշնա մու ա նօ դա չո ւի 
հար վա ծից զոհ վում է Ջի վա նը՝ այ րիա նում 
է մի ե րի տա սարդ հա յու հի, փլվում է հա յոց 
մի օ ջախ եւս. մի մա նուկ կրե լու է հե րո սի 
ա նու նը որ պես հայ րա նուն, բայց հայ րա կան 
գուրգուրանքի մա սին միայն մի քա նի լու սան-
կար են պատ մե լու, ո րոն ցում ին քը հոր ա փի 
չափ է... 

Կարապետ Միրաքյան. 

բացառիկ գիտելիքներով 
օժտված զինվոր էր 

Մ ի րաք յան Կա րա պետ Շա վար շի, ծնվել է 
2001 թ. սեպ տեմ բե րի 20-ին Գո րիս քա-

ղա քում: Սո վո րել է Գո րի սի թիվ 1 միջ նա կարգ 
դպրո ցում, որն ա վար տել է գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յամբ։ 2019 թ. ըն դուն վել է Ե րե ւա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի մա թե մա տի կա եւ 
մե խա նի կա բա ժի նը։ 2020 թ. հուն վա րին զո-
րա կոչ վել է ազ գա յին բա նակ. ծա ռա յութ յան 
ու սում նա կան փուլն անց է կաց րել Գ յում րու 
հա կա տան կա յին գու մար տա կում։ Ու սում նա-
կան փուլն ա վար տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յուն, Մար տու նու 
2-րդ պաշտ պա նա կա նում ծա ռա յում էր որ-
պես հա կա տան կա յին դա սա կի հաշ վար կի 
հրա մա նա տար։

Ծա ռա յութ յու նից գոհ էր, կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րա կի պատ ճա ռով սահ մա նա փակ-
վել էին զին վոր նե րի եւ ծնող նե րի տե սակ-
ցութ յուն նե րը, բայց Կա րա պետն ա մեն կերպ 
հու սադ րում էր ծնող նե րին, ա սում, որ հա մա-
վա րա կը նա հան ջե լու է ու ի րենք հան դի պե լու 
են, ա մե նից շատ կրտսեր եղ բայ րը՝ Կա րենն 
էր, սպա սում հա մա վա րա կի սահ մա նա փա-
կում նե րի վե րաց մա նը, քա նի որ աշ խար հում 
ա մե նա մոտ ու հա րա զատ մար դուն տես նե լը 
նրա նվի րա կան ե րա զանք նե րից էր դար ձել։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. ծնող նե րի ան հան գիստ 
զան գե րին ի պա տաս խան Կա րա պե տը հա-
մո զում էր, որ ի րենց մոտ ա մեն ինչ հան գիստ 
է։ Հե տո միայն մայ րը պի տի հաս կա նար, որ 
որ դին ծանր մար տե րից ա ռաջ էր զան գա հա-
րում ու ա սում. «գնում եմ քնե լու, հե ռա խոսն 
ան ջա տում եմ...»։

Հոկ տեմ բե րի 23-ին հա կա տան կա յին դա-
սա կը, ո րի կազ մում էր Կա րա պե տը, ա ռա-
ջադ րանք է ստա նում մտնել Ֆի զու լի/ Վա րան-
դա/, որն ար դեն իսկ թշնա մու ձեռ քում էր։ 
Ծանր ու դա ժան մար տի ըն թաց քում զոհ վում 
են դա սա կի բո լոր տղա նե րը՝ բա ցի մե կից։ 
Փոր ձե ցինք կապ հաս տա տել միակ փրկված 
զին վո րի հետ, բայց մեզ ա սա ցին, որ ըն կեր-
նե րի կորս տի ցավն ու պա տե րազ մում տե սա-
ծը դեռ թարմ են նրա հո գում. նա խո սել, ո րե ւէ 
բան պատ մել չի ու զում։

Ա միս ներ շա րու նակ ծնող նե րը, հա րա-
զատ ներն ու Կա րա պե տին ճա նա չող նե րը 
սպա սել ու ա ղո թել են...

Փետր վա րի 20-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը 
փաս տեց՝ Կա րա պետ Մի րաք յա նը զոհ վել է...

Փետր վա րի 22-ին Գո րի սի զին վո րա կան 
պան թեո նում զին վո րա կան պա տիվ նե րով 
հո ղին հանձ նե ցին 19-ամ յա հայ զին վո րին, ով 
պի տի լավ մա թե մա տի կոս դառ նար, ում զա-
վակ նե րը դեռ պի տի ծնվեին ու ժա ռան գեին 
բա ցա ռիկ բնա վո րութ յան ու գի տե լի քի տեր 
Կա րա պե տի գե նե րը... 

Վարդան Մովսիսյան. 
«Մեզ պատիվ չի բերում 
պարտվելը՝ մենք 
զանգեզուրցի ենք»

Վ ար դան Սեր յո ժա յի Մով սիս յան. ծնվել է 
1983 թ. նո յեմ բե րի 30-ին Քա ջա րան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի N1 միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ 2001-2003 թթ. ծա ռա յել է հա յոց 
բա նա կում։ Զո րացր վե լուց հե տո աշ խա տան-
քի է ըն դուն վել «Զանգեզուրի պղնձա մո լիբ-

դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յու նում՝ 
է լեկտ րաե ռակ ցող։ 2007 թ.  ա մուս նա ցել է՝ ու-
նի ե րեք որ դի։

Վար դան Մով սիս յա նի մա սին զրու ցում 
ենք կնոջ հետ. նա կոտր ված է, ա սում է. « Ցա-
վը ժա մա նա կի ըն թաց քում պա կա սե լու փո-
խա րեն, սառ չող վեր քի պես սաստ կա նում է»։ 
Ա մուս նուն նկա րագ րում է լա վա գույն բա ռե-
րով. շեշ տում նրա մեծ սե րը հայ րե նի քի հան-
դեպ։ Մի տե սակ չի հաշտ վում, որ ա մու սինն 
իր ու ե րեք որ դի նե րի կող քին չէ, որ ին քը պի-
տի ա ռանց նրա շա րու նա կի ապ րել ու ի րենց 
զա վակ նե րին մե ծաց նի հենց այն պի սին, ինչ-
պի սին ե րա զում էր Վար դա նը։ 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-
րազմ սկսեց. Վար դա նը կա մա վո րագր վեց 
Ար ցա խի վրա հար ձակ ման մա սին լսե լուց մի 
քա նի ժամ անց եւ մեկ նեց ռազ մա ճա կատ։

Վար դա նը ռազ մա դաշ տի հա րա վա յին թե-
ւում էր՝ Ջ րա կա նում / Ջաբ րա յիլ/, ծանր մար-
տեր էին, թշնա մին գրո հում էր բազ մա թիվ 
ա նօ դա չու նե րով, հրե տա նիով ու մար դու ժով։ 

Վար դա նի հետ մար տա դաշ տում ծա նո-
թա ցած տղա նե րի հետ ենք զրու ցում. « Մի 
քա նի օր ենք ճա նա չել, հպարտ եմ, որ նրա 
նման տղա յի կող քին եմ կռվել, գա ղա փա րա-
կան մար տիկ էր, գի տեր ուր է ե կել եւ ին չու։ 
Պա տե րազ մի օ րե րին՝ հիմ նա կա նում գի շե-
րը, եր կար զրու ցում էինք. նա պնդում էր, որ 
պար տա վոր ենք Ար ցա խը պա հել, ո րով հե տեւ 
մեզ պա տիվ չի բե րում պարտ վե լը՝ մենք զան-
գե զուր ցի ենք...»։

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Վար դան Մով սիս յա-
նի կյան քի ըն թացքն ընդ հատ վեց ա նօ դա չո ւի 
հար վա ծից. Վար դա նը զոհ վեց ու չի մա ցավ, 
որ իր ե րա զած հաղ թա նա կին չհա սանք, չի-
մա ցավ, որ թուր քը հա սել է Զան գե զու րի 
դռնե րին ու զան գե զուր ցու կռի վը չա վարտ-
վե ց... 

 Վաչե Պետրոսյան. 
պատերազմը խլեց 
լավագույններին

Վ ա չե Ա րա րա տի Պետ րոս յան. ծնվել է 
1996 թ. Ս յու նի քի մար զի Սի սիան քա ղա-

քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Սի-
սիա նի հա մար N 2 դպրո ցում։ 2014 թ.  ըն դուն-
վել եւ 2018 թ. գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է 
ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի կով կա սա գի-
տութ յան բա ժի նը, ա պա շա րու նա կել կրթութ-
յու նը նույն բաժ նի մա գիստ րա տու րա յում 
(անվ ճար)։ Օգտ վե լով տար կետ ման հնա րա-
վո րութ յու նից՝ ըն դուն վել է Վազ գեն Սարգս-
յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րան. մեկ 
տա րի անց` գե րա զանց ա վար տե լով ռազ մա-
կան հա մալ սա րա նը, զո րա կոչ վել է բա նակ՝ 
որ պես սպա ծա ռա յել Կա պա նի զո րա մա սում։

Վա չեի մա սին մեզ եղ բայրն է պատ մում, 
ձայ նը դո ղում է, բայց խոս քե րում միայն 
հպար տութ յուն է. «Իմ եղ բայրն ա մեն տեղ լա-
վա գույնն էր»։ 

Կա պա նի զո րա մա սի հրե տա նա յին 
մարտ կո ցի հրա մա նա տար, կա պի տան Ա րամ 
Մա նուկ յա նը հուզ վում է Վա չեի մա սին խո սե-
լիս. « Մաս նա գի տութ յան մեջ գե րա զանց զար-
գա ցած ու պատ րաստ ված սպա էր, չնա յած, 
որ ին քը կադ րա յին սպա չէր, այլ մեկ տա րի 
էր սո վո րել։ Քա ջա տեղ  յակ էր պատ մութ յա նը, 
իր վա րած դա սե րի ժա մա նակ թե րութ յուն ներ 
չէր հան դուր ժում։ Կո լեկ տի վին նվիր ված, գի-
տակ, հրա մա նա տա րութ յան եւ զին վոր նե րի 

հար գան քը վա յե լող, կյան քով լի տղա էր։ Սեպ-
տեմ բե րի 27-30-ը ան դա դար, ա ռանց քնե-
լու վա րել է մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
անս խալ ու հմուտ ղե կա վա րել մար տը։ Մին չեւ 
չա րա բաս տիկ սեպ տեմ բե րի 30-ն  ինքն ու իր 
դա սակն անվ նաս էին, բայց տե ղա փո խութ-
յան ժա մա նակ թշնա մու ա նօ դա չուն նկա տել 
է ու խփել մե քե նա յին։ Ափ սոս, հա զար ափ-
սոս...»։

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի ծա վա-
լած լայ նա մասշ տաբ պա տե րազ մում լեյ տե-
նանտ Վա հե Պետ րոս յա նը գոր ծել է գի տա կից 
հրա մա նա տա րին հա տուկ հմտութ յամբ, արդ-
յուն քում՝ անս խալ վե րաց ված թի րախ ներ, 
հաղ թա նա կի անգ նա հա տե լի հպար տութ-
յուն...

Պա տե րազ մը խլում է լա վա գույն նե րին. 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին զոհ վում է լեյ-
տե նանտ Վա չե Պետ րոս յա նը՝ ե րի տա սարդ 
հայ սպան, ով իր երկ րին սի րա հար ված էր 
պա տա նու խեն թութ յամբ եւ պատ մա բա նի 
ի մաստ նութ յամ բ։ 

Սարգիս Պողոսյան-Ապեր. 
զոհվեց, որ խաղաղ լինի 
երկինքը

Ս ար գիս Սամ վե լի Պո ղոս յան. ծնվել է 
1990 թ. հու նի սի 22-ին Ս յու նի քի մար զի 

Կա պան քա ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի N3 
միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2007 թ.  ըն դուն վել եւ 
2012 թ.  ա վար տել է Ե րևա նի գյու ղատն տե-
սա կան հա մալ սա րա նը՝ տնտե սա գետ-ֆի-
նան սիստ մաս նա գի տութ յամբ։ Ժամ կե տա յին 
ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Վար դե նի սում։

2011 թ.  ըն դուն վել է աշ խա տան քի ՊՆ ՀՕՊ 
զոր քե րում, տա սը տա րի աշ խա տել ռա դիո լո-
կա ցիոն կա յա նի ա վագ օ պե րա տոր։ Ա պե րը 
հմուտ ծա ռա յող էր. նրա մաս նա գի տա կան 
բարձր հմտութ յուն նե րի արդ յուն քում վե րաց-
վել են հա կա ռա կոր դի բազ մա թիվ ԱԹՍ-ներ։ 

Սար գիսն աշ խա տա վայ րում հարգ ված 
էր. ինչ պես բնո րո շում են գոր ծըն կեր նե րը, նա 
հա մեստ, լռակ յաց, հար գա լից ե րի տա սարդ 
էր, մե ծա հո գի ու ան շա հախն դիր ըն կեր...

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից մին չեւ հոկ-
տեմ բե րի 9-ը՝ մոր ծննդյան օ րը, Ա պե րը 
տուն չէր գնա ցել։ Մայ րն ար ցունք նե րի մի ջից 
ժպտում է՝ տղան այդ օրն ի րեն ա մե նա մեծ 
նվե րը մա տու ցեց՝ իր ներ կա յութ յու նը՝ դառ-
նա լով քաղցր հի շո ղութ յուն ու հուշ։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին հա կա ռա-
կոր դի ա նօ դա չուն հար վա ծում է Ե րից վան քի 
ռա դիո լո կա ցիոն կա յա նին, վի րա վոր վում են 
Սար գի սը, Գ րի շան եւ նրանց օգ նութ յան ե կած 
Ա լի կը։

Սար գի սը, ներ կա նե րի պատ մե լով, իր 
ծանր վի ճա կը մո ռա ցած, հա նում է գո տին ու 
մեկ նում Գ րի շա յին, խնդրում է, որ ա ռա ջի նը 
նրան վի րա հա տեն, որ չար նա հո սի, չգի տակ-
ցե լով, որ Գ րի շան ար դեն զոհ վել է։ Բ ժիշկ նե րը 
մի քա նի ժամ պայ քա րել են Սար գի սի կյան-
քի հա մար, բայց՝ ա պարդ յուն։ Վի րա վոր վե-
լուց ժա մեր անց զոհ վեց Սար գի սը՝ ծնող նե րի 
միակ ա րու զա վա կը, ով պի տի շա րու նա կեր 
Պո ղոս յան ազ գա նունը, ում զա վակ նե րը պի-
տի դառ նա յին իր շա րու նա կութ յան ու հա վեր-
ժա նա լու գրա վա կա նը, ափ սո՜ս...

Հետ մա հու պար գե ւատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով։

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Ա ն տա ռա պետ Գա նի նը նաև ու րիշ-
նե րի հետ շա րու նա կեց ծա նո թա նալ 
իր ըն կեր Բա կուն ցի հայ րե նի քին 

և գ նա լով նրա ա ռաջ բաց վեց զար մա նա լի 
մի կու սա կան աշ խարհ: Այս տեղ, ա ռաջ վա 
պես, կյան քի ըն թաց քը դան դաղ էր ու անվր-
դով: Կա տա րի պղնձա հան քը բա ցա ռութ յուն 
էր, գյու ղատն տե սա կան էր Զան գե զու րի գա-
վա ռը: Ե րեկ վա պես մար դիկ զբաղ վում էին 
ի րենց ա փա չափ հո ղակ տո րի մշա կութ յամբ 
և  ա նա սուն էին պա հում: Հարգ ված էին մաճ-
կալն ու սերմ նա ցա նը, հո վիվն ու գառ նա րա-
ծը: Ար դեն փոր ձեր էին ար վում ստեղ ծե լու 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ ներ, հո-
ղամ շա կութ յան մեջ ներդ նել մշա կա բույ սե րի 
նոր սոր տեր և բու ծել նոր ցե ղե րի կեն դա-
նի ներ: Նոր իշ խա նութ յու նը դրան ու զում էր 
հաս նել անգ րա գի տութ յան վե րաց ման ճա նա-
պար հով:

Մար դիկ ա վե լի շատ հագն վում էին հին 
տա րա զով: Գա նի նը շուտ հաս կա ցավ, որ 
մե ծե րը զուսպ էին, ե րի տա սարդ նե րը՝ ա մոթ-
խած: Ուն ևոր չէին, բայց սրտա բաց էին: 
Օ տա րը չէր կա րող անց նել նրանց տան մո-
տով՝ ա ռանց հյու րա սիր վե լու: Հե տաքրք րա-
սեր էին, ան ծա նո թին կամ քա ղա քից ե կա ծին 
բաց չէին թող նում ի րենց հար ցե րով, ու զում 
էին ի րենք էլ ի մա նան մեծ աշ խար հի ան ցու-
դար ձից, պատ մա ծին հա մա պա տաս խան՝ 
անս քող զար մա նում, տխրում և  ու րա խա նում 
էին: Օ րե րը բաց վում և մթ նում էին թռչնա-
կան չով: Հո վիտ նե րում ա նու շա համ մրգերն 
էին հա սու նա նում, ան տառ նե րում՝ հա տապ-
տուղ նե րը, իսկ ալ պիա կան բար ձունք նե րում 
ի րար բե րա նից պա տառ էին խլում նար գի սը, 
մա նու շա կը, զան գա կա ծա ղի կը, արև քու րի-
կը, ուրցն ու նու նու ֆա րը, ո րոնց հրա պու-
րանքն օրհ ներ գում էին սի րա զեղ ար տույտ-
նե րը: Գար նանն ու ամ ռա նը օ դը հա գե ցած 
էր սրտա հաճ բույ րե րով, աշ նանն ու ձմռա նը՝ 
ա ռույգ սար սուռ նե րով:

Գ յու ղե րից մե կով անց նե լիս Բա կուն ցը մո-
տե ցավ ճամ փեզ րի հո լի կան ման շի նութ յա նը: 
Գա նի նը հետ ևեց նրան: Ներ սում նստած մե-
կը, սփա ծա նե լի քով ծածկ ված, կաշ վե քու ղե-
րով տրեխ էր գոր ծում: Զար հու րե լի էր: Մար-
դը նման էր խրտվի լա կի, գան գը մաշկ չու ներ. 
ամ վող ջո վին կլպված էր, միայն ա կանջ ներն 
էին ցցված: Բա ցա կա յում էին շրթունք նե րը, 
խոս քե րը խռխռո ցի էին նման: Ան հաս կա նա լի 
էր՝ հնա մաշ հա գուս տի տակ մա՞րդ է, թե՞ կեն-
դա նի: Ն րա ար ձա կած ձայ ներն էլ ա նո րոշ էին, 
ան հաս կա նա լի էր՝ զայ րա նու՞մ է, թե՞ ժպտում: 
Իսկ այս ա րա րա ծը ե ղել էր սո վո րա կան մարդ, 
որ սի սի րա հար: Տասն հինգ տա րի ա ռաջ սա 
ըն կե րոջ հետ գնում է ան տա ռ ար դեն վի րա-
վոր ար ջին սպա նե լու: Երբ մտնում են մի թա-
վուտ, կա տա ղած ար ջը ել նում է որ սորդ նե րի 
դի մաց: Ըն կե րը վա տա բար փախ չում է, մեր 
հե րո սը կրա կում է ար ջին, ո րը սա կայն գո ռա-
լով հար ձակ վում է որ սոր դի վրա: Վի րա վոր 
ար ջի և մար դու միջև տե ղի է ու նե նում ա հա-
վոր մե նա մարտ: Ար ջը թա թով հար վա ծում է 
մար դու ծոծ րա կին, ճան կե րը խրում մաշ կի 
մեջ և քա շե լով պո կում մար դու գլխի ու դեմ-
քի ողջ մաշ կը: Վ րա հա սած մար դիկ սպա նում 
են ար ջին, ա զա տում որ սոր դին, ո րին շու տով 
տա նում են քա ղաք բու ժե լու, բայց նրա գլու-
խը մնում է մաշ կա զերծ ված:

Գա նի նի հա յաց քը ա մեն օր ընդգր կում, 
իսկ միտքն ըն կա լում էր նո րա նոր բա ներ, 
ո րոնք սո վո րա կան էին լեռ նաբ նակ նե րի հա-
մար, ուս տի «չէին տես նում» դրանք: Իսկ 
այս աշ խար հում բնութ յան կա խար դան-
քին զու գորդ ված էին հին ժո ղովր դի ան ցած 
կյան քի ա զատ օ րե րի լուռ վկա հրա շա կերտ 
հու շար ձան նե րը՝ հոգ ևոր շի նութ յուն նե րը, 
խաչ քա րե րը, դեռ խո րա ձո րե րի ան դոր րը 
հսկող բեր դե րը, իշ խա նա կան պա լատ նե րը, 
կա մա րա վոր քա րե կա մուրջ նե րը, սրա նոց-
նե րը, ջրա ղաց նե րը և քա րա վա նա յին ճա նա-
պարհ նե րը: Եվ այս տեղ ապ րող ներն ա մեն 
մե կի հա մար ու նեին ա վան դազ րույց, հե քիաթ 
և  ա ռաս պել: Ն րանք էլ զա վեշ տա լի զրույց ներ 
էին հո րի նում ի րար և հար ևան գյու ղե րի մա-
սին, գրե թե բո լորն էլ ու նեին փուտ ա նուն: Մի 
օր ան տա ռա պետն ար շա վի գնաց Եր ևա նից 
ե կած հնա գետ նե րի հետ: Զար մա նա լի բան. 

նրանք գո հու նա կութ յուն հայտ նե ցին, որ շատ 
բան ան տա ռը վա ղուց իր գիրկն էր ա ռել, քա-
նի որ հնութ յուն նե րը փրկվել էին եղ ծու մից:

Ինչ պես մարդն ան տար բեր անց ներ այն 
բյու րե ղա ցոլք Կա քա վի աղբ յու րի մո տով և 
գո նե մի բուռ ջուր չխմեր, որն իր ա նու նը 
ստա ցել էր ձա գե րին կորց րած մայր կա քա-
վի ար ցունք նե րից: Մի ճամ փա բաժ նի վրա 
էլ քա րե դեզ էր բարձ րա նում այն ե զի պատ-
վին, որ մե նակ ու հո ժա րա բար Տաթ ևի վան քի 
կա ռուց ման հա մար կրել էր ողջ քա րը, կի րը, 
ա վազն ու ջու րը: Մի օր ցույց տա լով քա րին 
տա քա ցող խլեզ նե րը՝ Բա կունցն ա սաց.

– Դ րանք գե ղեց կու հի քույ րեր են ե ղել: 
Երբ թշնա մի նե րը մտել են Ս յու նիք, հա սել են 
նաև սրանց գյու ղը, ու որ պես զի ա նօ րեն նե րի 
ձեռ քը չընկ նեն և պղծ վեն, փրկվե լու ա ղեր-
սան քով դի մել են աստ ծուն, ո րը նրանց խլեզ 
է դարձ նում:

Իր տի րույթ նե րից մե կում ան տա ռա պետն 
օգ նա կա նի հետ հան դի պեց մե կի, ով տղա յի 
հետ մամ ռա կալ պա տե րով կի սա վեր շի նութ-
յան մոտ պատ րաստ վում էր չոր փայտ բար ձել 
ջո րի նե րին: Նո րե կի ռու սե րեն բար ևին գյու-
ղա ցին պա տաս խա նեց վախ վո րած, քա նի որ 
ա ռանց «բի լե թի» էր ան տառ մտել:

– Ո չինչ, հա ջորդ ան գամ թղթով կգաս, - 
հանգս տաց րեց ան տա ռա պե տը: - Կար ևորն 
այն է, որ գեջ ծառ չես կտրել: Կա րո՞ղ ես ա սել՝ 
այս ա վե րակն ի՞նչ շի նութ յուն է ե ղել:

Վախ վո րած մար դը մե կեն փոխ վեց, ոգ-
ևոր վեց և հա ճույ քով սկսեց պատ մել: Սա 
հրա շա գործ վանք է ե ղել: Երբ թշնա մի նե րը 
հար ձակ վում են այս կող մե րի վրա, վան քի 
վար դա պետն ու զում է փրկել Սուրբ Խա չը, 
ի րեն գցում է մո տիկ հո սող գե տը և  աստ-
ծո զո րութ յամբ, թշնա մու զին վոր նե րի աչ քի 
ա ռաջ, սկսում քայ լել գե տի ջրե րի վրա յով: 
Զար մա ցած զին վոր նե րը տե սա ծի մա սին 
հայտ նում են խա նին: Աստ ծո պատ ժին չար-
ժա նա նա լու հա մար խա նը գա լիս է վա նա կա-
նի մոտ և  ա սում. «Ես քեզ կյանք եմ շնոր հում, 
և  ինչ ու զես, կկա տա րեմ»: « Խանն ապ րած 
կե նա, - ա սում է վա նա կա նը, - այ, այս ե կե ղե-
ցով մեկ տուր քեզ մոտ ե ղած իմ հա վա տա կից 
գե րի նե րից»: Խա նը հա մա ձայ նում է: Հայ գե-
րի նե րին բե րում, հ ՜ա, բե րում են, իսկ վան քը 
չի լցվում: Զար մա ցած խա նը մտնում է ե կե-
ղե ցի և տես նում, որ վա նա կա նի ա ղոթ քով 
ներս մտած նե րը դառ նում են ա ղավ նի, թռչե-
լով դուրս գա լիս պա տու հան նե րից: Հ րաշ քից 
ազդ ված խա նը զորքն առ նում ու հե ռա նում 
է Ս յու նի քից:

… Տ ղա յի լա ցից Գա նի նը սթափ վեց: Նա յեց 
պա տի ժա մա ցույ ցին, մո տե նում էր ձմեռ նա-
մու տի լու սա բա ցը: Վի րա վո րան քից բռնկված 
մտքե րը չէին հան դարտ վել: Մի՞ թե Նա տալ  յան 
ճիշտ չէր թարգ մա նել պատմ ված քը, նրա նում 
կերտ ված ան տա ռա պա հի կեր պա րը գու-
ցե որ ևէ առն չութ յուն չու նի՞ իր հետ, չէ՞ որ 
իր ըն կեր Բա կուն ցը լավ գի տեր իր ով լի նե-
լը: Որ գլխա վոր հե րոս նե րից մե կը՝ ան տա-
ռա պա հը, ինքն էր, կաս կած չկար, քա նի որ 
այս կող մե րում միակ ռուս ան տա ռա պահն էր՝ 
ան տա ռա պե տի տա րա զով, կո կար դե գլխար-
կը գլխին: Ար դեն եր կու տա րի ինքն էլ զան-
գե զուր ցի էր, Ա վու «հա մերկ րա ցին», բայց 
որ ևէ առն չութ յուն չէր ու նե ցել այդ խրտվի լա-
կի հետ, ի րենց ճա նա պարհ նե րի հատ վե լու 
ա ռիթ չէր ե ղել, իսկ գրո ղը բե րել, հա կադ րել 
ու ընդ հա րել է տվել նրանց, ան մեղ մար դուն 
մահ վան դու ռը հասց րել:

Սա կայն ի վնաս ան տա ռա պե տի գլխա վոր 
ա պա ցույցն ան մեղ Ա վուն հո գեառ դար ձած 
մյուս հե րո սի Պա նին ազ գա նունն էր, որն, ան-
շուշտ, ա ռա ջա ցել էր Գա նի նի ա ռա ջին տա ռի 
փոխ մամբ: Գ րող ըն կե րը դրա նով չէր բա վա-
րար վել, իր կյան քի պատ մութ յու նից հա նել, 
հա վե լել ու հար մա րեց րել էր նաև այլ բա ներ, 
որ իբր թե՝ Պա նի նը չու նի ազ գութ յուն և հա-
վատք, դա ժան է ա նա սե լի և հո գով այն քան 
է այ լան դակ ված, որ կա տա ղի որ սաշ նե րին 
կեր է դարձ րել կնո ջը: Գ րո ղը գի տեր չէ՞, որ 
ան տա ռա պետ Գա նի նը Զան գե զուր գա լուց 
հե տո ա րագ լավ ա նուն էր վաս տա կել, նա 
հա մե րաշխ էր գյու ղա ցի նե րի հետ, նրանք էլ 
գոհ էին ի րե նից: Բայց ա րի ու տես, որ Պա նին 
ազ գա նու նով ներ կա յա ցող ան տա ռա պե տը 
չա րահ նար մի հրեշ է, ո րի մտրա կի հար ված-
նե րից ծռմռվում է ան տառ մտած մար դը: Սա 

կո պիտ շե ղում էր ճշմա րիտ ի րա կա նութ յու-
նից, ին քը եր բեք մտրակ չէր ու նե ցել ու մարդ 
չէր ծե ծել:

Սա էլ մի կողմ: Իբրև՝ մի ան գամ ին քը Մթ-
նա ձո րում հան դի պում է լավ որ սոր դի համ-
բավ ու նե ցող ար դար Ա վուն, ո րը տան ապ-
րուս տի մի մա սը հո գում էր բա ցատ նե րում 
միր հավ որ սա լով, ար տե րի մոտ՝ կա քավ ու 
լոր, և թա կարդ էր լա րում աղ վե սի հա մար ու 
ծմակ նե րը գնում վա րա զի որ սի: Հեր թա կան 
ան գամ Ա վին բռնվում է հան ցան քի վայ րում՝ 
ան տա ռում ծառ կտրե լիս: Ան տա ռա պե տը 
մտրա կա հար չի ա նում, ե րա նի մտրա կա հար 
ա ներ, քա նի որ դնում է չլսված ու չտեսն ված 
մի պայ ման՝ գո ղութ յան հա մար քսան ռուբ լի 
տու գանք վճա րել կամ էլ Մթ նա ձո րից մի արջ 
սպա նել: Ք սան ռուբ լին հսկա յա կան գու մար 
էր աղ քատ գյու ղա ցու հա մար, ուս տի գնում է 
ար ջի որ սի: Մ նա ցա ծը գան գա մաշ կը կլպած 
այն գյու ղա ցու պատ մութ յունն էր, ո րին Բա-
կուն ցի հետ միայն մեկ ան գամ էր տե սել: Եվ 
դա չի խան գա րել իր գրող ըն կե րո ջը, որ, ազ-
գան վան մեկ տա ռը փո խե լով, ի րե նից ստեղ-
ծի մի հա կա մարդ թեր մացք: Եվ ին չո՞ւ դրա 
հա մար ի րեն մինչև հո գու խոր քը վի րա վոր-
ված չզգար Զան գե զու րի բա րե համ բավ ռուս 
ան տա ռա պե տը:

Բա կուն ցը Գո րի սում չէր եր ևում, ա սում 
էին, թե նոր պաշ տոն է ստա ցել, տե ղա փոխ-
վե լու է Եր ևան: Մեկ շա բաթ անց ան տա ռա-
պե տը նրան դեմ առ դեմ հան դի պեց գա վառ-
գործ կո մի մուտ քին և, ե րե սը շրջե լով, ու զեց 
չտես նե լու տալ: Սա կայն պատմ ված քի հե ղի-
նա կը, նախ կին հո ղա շի նա րա րի պես, զվարթ 
տես քով մեկ նեց ձեռ քը՝ ող ջու նե լով. «Զդ-
րավստ վու՛յ, Գեն յա»: Աս վա ծը, կար ծես, Գա-
նի նին չէր վե րա բե րում, ցու ցադ րա բար ե րե սը 
շրջած էր պա հում: Գ րո ղը նո րից բար ևեց ռուս 
ըն կե րո ջը, ու երբ նո րից պա տաս խան չստա-
ցավ, հայտ նեց զար ման քը.

– Այս ի՞նչ լու է կծել սրտա կից ըն կե րոջս, 
ե րե սը շրջել ու բար ևիս չի պա տաս խա նում:

Գա նի նը լուռ էր, դեմ քից վի րա վո րանք էր 
կա թում:

– Գե՛ն յա, ինձ չե՞ս ճա նա չում, ես քո ըն կեր 
Ակ սելն եմ, ին չո՞ւ բար ևիս չես պա տաս խա-
նում:

– Ն րա հա մար, որ ես ա նար ժան մեկն եմ 
ձեզ բա րե կամ լի նե լու, ըն կեր պատմ ված քա-
գիր, - անց նե լով պաշ տո նա կան դի մե լաձ ևի՝ 
ար ձա գան քեց ան տա ռա պե տը: - Ինչ պե՜ս եմ 
խաբ վել՝ ձեզ նվիր ված ըն կերս կար ծե լու հա-
մար:

– Իսկ դու, Գեն յա, ինձ հա մար շա րու նա-
կում ես սրտա կից ըն կեր լի նել, - չհա պա ղեց 
ա սել գրո ղը: - Զար մա ցած եմ, կա սե՞ս՝ ինչ է 
պա տա հել, բան չեմ հաս կա նում, վի րա վոր-
ված ես եր ևում:

– Ն րա հա մար եմ վի րա վոր ված, որ ձեզ 
հա մար պատմ վածք եք գրել և  ինձ որ պես մի 
հրեշ եք ներ կա յաց րել, - պայ թեց Գա նի նը: - 
Փո խել եք ազ գան վանս ա ռա ջին տա ռը, բայց 
դա չի փրկի, այս կող մե րում հա յե րեն կար դա-
ցող բո լորն են հաս կա ցել, թե ձեր ան տա ռա-
պահ Պա նինն ով է: Գլ խի վայր շրջել եք ճիշտ 
ապ րած կյան քիս պատ մութ յու նը: Նոր եմ 
ի մա նում՝ կեն սագ րութ յամբ մի դա ժան ա րա-
րած եմ ե ղել, և՝ այն քան ան մարդ կա յին, որ 
ան գամ կնոջս եմ շնե րին հո շո տե լու տվել: Դե, 
նման մար դու հա մար դժվար չէր լի նի գյու-
ղա ցուն ար ջոր սի ու ղար կելն ու խրտվի լակ 
դարձ նե լը: Լավ գի տեք, չէ՞, որ այն մար դուն 
քեզ հետ հպան ցիկ մեկ ան գամ եմ տե սել:

– Ա՜, ա հա թե ին չու ես ե րեսդ շրջում ին ձա-
նից: Պատմ վածքս բա ռա ցի ես հաս կա ցել, սի-
րե լի Գեն յա, գրա կա նութ յունն իր օ րենք ներն 
ու նի, - ցան կա ցավ ըն կե րո ջը հանգս տաց նել 
Բա կուն ցը: - Պար տա վոր եմ ըն կե րոջս հան-
դեպ ազ նիվ լի նել: Ա յո, Պա նի նի նա խա տի պը 
դու ես, բայց պատմ ված քում ար դեն դու չես: 
Ակ նար կի ժան րով գրե լու դեպ քում պար տա-
վոր էի քո ա սա ծի պես ճշտո րեն շա րադ րել 
մար դու կեր պա րը՝ վա վե րագ րել: Փոր ձել եմ 
պատմ վածք գրել՝ նպա տակ ու նե նա լով սուր 
հա կադ րութ յան մեջ դնել բա րուն և չա րին, 
ուս տի, հետ ևե լով գե ղար վես տա կան ճշմար-
տութ յան պա հան ջին, բո լո րո վին նոր կեր պար 
եմ ստեղ ծել: Թե ինչ է ստաց վել, հի մա՝ ըն թեր-
ցո ղը, հե տո ժա մա նա կը կա սի:

– Իս կա կան ըն կերս ինձ հե ռու կպա հեր 
նման «պատ վից», - ար դեն փափ կած պա-
տաս խա նեց ան տա ռա պե տը:

– Նո րից եմ ա սում, իմ սի րե լի ըն կեր՝ 
հիմ քում ե ղել է քո կեր պա րը, սա կայն աշ-
խա տութ յան մեջ նա շատ հե ռու է քե զա նից: 
Ե թե իմ ա րար քով վի րա վո րել եմ քեզ, որ պես 
ա վագ ըն կեր՝ կլի նես մե ծա հո գի և կ նե րես, - 

ծա գած «պա տե րազ մին» հրա դա դար ա ռա-
ջար կեց գրո ղը: – Ես վաղ վա նից հիմ նա կան 
աշ խա տան քի եմ մեկ նում Եր ևան, և լավ չի 
լի նի, որ բա ժան վենք խռո ված: Եվ հե տո, 
մտա ծում եմ, որ անն շան բա նից մեծ խնդիր 
ես հնա րել, կա րող է պա տա հել, որ գրա կա-
նութ յան մեջ կար ևոր կեր պար դառ նա Մթ-
նա ձո րի սար սափ Պա նի նը: Ի դեպ, Եր ևա նից 
ոգ ևո րող կար ծիք եմ ստա ցել: Հի մա ձեռքդ 
տուր, խա ղա ղութ յուն ա մե նե ցուն: Դե, մինչև 
նոր հան դի պում, ող ջու նիր Նա տալ  յա յին և  իմ 
փո խա րեն համ բու րիր ժիր Ժոր ժի կի թշի կը:

Բա կուն ցը մեկ նեց Եր ևան, իսկ վի րա-
վո րան քը կարճ մնաց ռուս ըն կե րոջ հո գում: 
Սա կայն դա էլ շու տով մո ռաց վաց: Գա նի նին 
եր կու ամ սից ան տա ռա պե տի պաշ տո նով 
տե ղա փո խե ցին Իջ ևան: Ան ցած մանր բա-
նե րի մա սին մտա ծե լու ժա մա նակ չու ներ, 
ծա վա լուն և պա տաս խա նա տու գոր ծի էր 
նշա նակ ված: Այս տեղ ան տառ ներն ա վե-
լի մեծ տա րածք ներ չէին զբա ղեց նում, սա-
կայն դա րա վոր կաղ նի նե րից, հա ճա րե նի նե-
րից, բո խի նե րից և հա ցե նի նե րից կազմ ված 
զանգ ված ներն ու նեին արդ յու նա բե րա կան 
նշա նա կութ յուն: Ուս տի Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րութ յու նը ո րո շում էր կա յաց րել դրանց 
հարս տութ յու նը ծա ռա յեց ներ հան րա պե-
տութ յան տնտե սութ յան զար գաց մա նը՝ հիմ-
նել փայ տամ շակ ման ձեռ նար կութ յուն ներ: 
Այժմ ար դեն այս տեղ անհ րա ժեշտ էր ոչ թե 
ե ղա ծի լավ պա հա պան, այլև խո րա գի տակ 
ան տա ռա յին մաս նա գետ, ո րը կկա րո ղա նար 
ճիշտ ըն թացք տալ մե ծա ծա վալ հա տում նե-
րին, կան խել դրանց ու ղեկց վող խախ տում-
նե րը, հատ ված տա րածք նե րում տնկում նե րի 
շնոր հիվ ան տա ռը վե րա կանգ նել և պատ-
րաս տել նոր մաս նա գետ ներ: Վերև նե րում այդ 
գոր ծի հա մար հար մար էին գտել Գա նի նին:

Ռուս ան տա ռա պե տի միտ քը լիո վին 
զբաղ ված էր կար ևոր հար ցե րով, Բա կուն ցի 
կեր տած Պա նի նի կեր պարն էլ մո ռա ցել էր: 
Սա կայն ե րեք տա րի անց Նա տալ  յան, ո րը Իջ-
ևա նում նո րաս տեղծ փայ տամ շակ ման գոր-
ծա րա նում այ լուստ աշ խա տան քի հրա վիր-
ված ռու սա խոս մաս նա գետ նե րի ե րե խա նե րի 
ուս ման հա մար դպրոց էր բա ցել, մի ե րե կո 
ա մուս նուն ցույց տվեց ռու սե րեն ոչ շքեղ կազ-
մով մի գրքույկ և խնդմն դա լով ա սաց.

– Դե, ա մուսն յակս, հի մա քո հա րա զատ 
լեզ վով կա րող ես կար դալ քո նմա նակ Պա նի-
նի պատ մութ յու նը, ո րից և՛ ես էի վի րա վոր-
ված, և՛ դու, պարզ վում է՝ ի զուր:

– Ակ սել Բա կունց, «Տ յոմ նո յե ուշ չե լիե», 
- գիր քը ձեռքն առ նե լով՝ կար դաց Գա նի նը: - 
Սա որ տե ղի՞ց է հայտն վել մեր տա նը:

– Մե րոնք են ու ղար կել Թիֆ լի սից: Տ պագր-
վել է Մոսկ վա յում, - պա տաս խա նեց կի նը: - 
Ն րանք նա մա կով նաև հայտ նում են, որ լավ 
ըն դու նե լութ յան է ար ժա նա ցել: Գ րա կան աս-
պա րեզ է ե կել շնոր հա լի նոր ա նուն:

Քիչ անց Իջ ևա նի ան տա ռա պե տը գրքի 
ա նու նը կրող ոչ մեծ պատմ ված քը կար դաց 
մի քա նի ան գամ: Կար դա լով հա րա զատ 
ռու սե րե նով՝ ա վե լի լավ հաս կա ցավ գրո ղի 
ա սե լի քը: Բա կուն ցը գյու ղաշ խար հի ան մեղ 
ծնունդ, ար ջե րոց ե ղած այն խրտվի լա կի և  իր 
նա խա տի պով ստեղծ ված չա րահ նար ան տա-
ռա պա հի բա խու մից խո րա պես տպա վոր վող 
գրա կան գործ էր կեր տել: Նա իր հայ րե նի-
քում նկա տել էր ոչ միայն սքան չե լի կու սա կան 
բնութ յու նը, այլև այն տեղ մար դուն պա տած 
դա ռը ցա վե րը և դ րանք ներ կա յաց րել բա-
րու՝ ար դար Ա վու, և չա րի՝ բիրտ ու դա ժան 
ան տա ռա պահ Պա նի նի հա կադ րութ յամբ: Եվ 
ի զուր էլ ին քը տա րի ներ ա ռաջ գրող ըն կե րո ջը 
վի րա վո րանքն էր ար տա հայ տել: Հի մա ո՞վ է 
հի շում, որ ան տա ռա պահ Պա նի նի նա խա տի-
պը Գո րի սում ապ րած ի րա կան մարդ է ե ղել, 
բայց նա գրո ղի գրչի տակ պատմ ված քի մնա-
յուն հե րոս էր դար ձել:

Մինչև գրո ղի ան ժա մա նակ բա ցա կա յու-
մը Գա նի նը նրա հետ Եր ևա նում հան դի պեց 
ոչ մեկ ան գամ, և  եր բեք չհի շե ցին գո րիս յան 
մի ջա դե պը, երբ ինքն՝ ա ռանց խո րա մուխ լի-
նե լու, ըն կե րո ջից խռո վել էր ի րե նից հա կա-
մար դու կեր պար ստեղ ծե լու հա մար: Շա տե րի 
պես ար գել վե ցին նաև Բա կուն ցի գոր ծերն ու 
ա նու նը: Միայն տա նը Նա տալ  յա յի հետ, ու րիշ 
ա կանջ նե րից հե ռու, հի շում էին ի րենց ան-
մո ռաց բա րե կա մին: Ն րանք վկա ե ղան նաև 
նրա վե րա դար ձին, և  այդ օ րե րին Գա նինն իր 
մտե րիմ ու սու ցիչ Գ րի գոր Չատ յա նին պատ-
մեց, որ «Մթ նա ձոր»-ի ան տա ռա պահ Պա նի նի 
նա խա տի պը ե ղել է ին քը և  այդ առ թիվ թեթև 
ընդ հա րում է ու նե ցել ան մահ նե րի շարքն ան-
ցած ըն կե րոջ՝ Ակ սել Բա կուն ցի հետ:

ՌՈՒԲԵՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

«Մթնաձոր»-ի հերոսը

Սկիզբը՝ №554 (12)-ում
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

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

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 
14.07.2021թ.:

Կորել է  Կապանի բժշկական ուսումնարանի 1996 թ. 
շրջանավարտ Մարինե Ժորայի Թումանյանի դիպլոմը՝ AK081623( 
սերիա): Համարել անվավեր:

Ծնունդդ շնորհավոր, մեծավաստակ 
վետերան
Մեր կող քին ապ րում են մար դիկ, 
ով քեր ան ցել են ի նը տաս նամ յա կի 
սահ մա նա գի ծը, եւ ի րենց ապ րած 
կյան քը շատ բան կա րող է տալ 
ապ րող նե րիս։ Ն րան ցից մե կը Զա-
վեն Կա րա պե տի Կոս տանդ յանն է՝ 
ծնված 1927 թ. Ղա փա նում։ Նախ-
նի ներն Ա րեւմտ յան Հա յաս տա նից 
են։ Մեծ ե ղեռ նից հե տո ա պաս տա-
նել են Շու շիում, հե տո՝ տե ղա փոխ-
վել Ղա փան, որ տեղ աչք է բա ցել 
Զա վե նը։

Կ ոս տանդ յա նի աշ խա տան քա-
յին ու ղին Մեծ հայ րե նա կա նի 
դժվա րին օ րե րից է սկսվում։ 

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, ըն դա մե նը 
14 տա րե կան էր։ Ցան կա նում էր մեկ նել ռազ մա ճա կատ, 
բայց զին կո մի սա րիա տում խստո րեն ար գե լե ցին։ 1944-
ին Զան գե զու րի հանք վար չութ յու նում էր, այ նու հե տեւ 
ան ցավ կո մե րի տա կան աշ խա տան քի։ « Քա ջա րան շի նի» 
կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ յան ա զատ ված քար-
տու ղարն էր, մեկ տա րի հե տո Քա ջա րա նի բան վո րա կան 
մա տա կա րար ման բաժ նում էր։ 1951-ին նշա նակ վել է 
« Քա ջա րան» բազ մատ պա քա նակ թեր թի պա տաս խա նա-
տու քար տու ղար, հա ջորդ տա րի տե ղա փո խե ցին Զան գե-
զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ՝ ա վագ տնտե սա-
գետ, հե տո՝ կոմ բի նա տի պլա նա յին-տնտե սա գի տա կան 

բա ժինն էր ղե կա վա րում, որ տեղ աշ խա տեց մին չեւ 1962 
թվա կա նը։ Աշ խա տան քին զու գա հեռ 52-ին ըն դուն վել եւ 
57-ին ա վար տել է Մոս կով  յան հա մա միու թե նա կան հե ռա-
կա տնտե սա գի տա կան ինս տի տու տը։

Որ պես լա վա գույն մաս նա գե տի՝ փո խադ րել են Ե րե ւա-
նի Քա նա քե ռի ալ  յու մի նի գոր ծա րա նի պլա նա յին բաժ նի 
պետ, որ տեղ հա վուր պատ շա ճի դրսե ւոր վե ցին տնտե-

սա գե տի եւ ար տադ րութ յան կազ մա-
կերպ չի նրա լա վա գույն ո րակ նե րը։ 

Խորհր դա յին երկ րում եւ նրա սահ-
ման նե րից դուրս հայտ նի էին ալ  յու մի-
նի գոր ծա րա նի ար տադ րա տե սակ նե-
րը եւ մեծ պա հան ջարկ ու նեին։ 

Պա տաս խատ վութ յու նը մեծ էր 
ալ  յու մի նա գործ նե րի կո լեկ տի վում 
աշ խա տե լը, եւ նա ար դա րաց րեց 
այդ պա տաս խա նատ վութ յու նը. եր-
կար տա րի ներ աշ խա տեց այդ ձեռ-
նար կութ յու նում՝ մին չեւ Խորհր դա յին 
Միութ յան փլուզ վե լը։ 

Վեր ջին տա րի նե րին ալ  յու մի նի 
գոր ծա րա նի տնտե սա կան հար ցե րով 
տնօ րե նի տե ղա կալն էր։ Հենց այդ ձեռ-
նար կութ յու նում աշ խա տե լիս Զա վեն 

Կոս տանդ յա նը պար գե ւատր վել է ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր-
դի պատ վոգ րով։ Ի դեպ, նա ար ժա նա ցել է նաեւ մե դա լի՝ 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին թի կուն քում 
բա րե խիղճ ու նվիր ված աշ խա տան քի հա մար (կոմ բի նա-
տում ֆրե զե րա գործ էր)։ 

1947-ին ա մուս նա ցավ Լա րի սա Բաղ դա սար յա նի 
հետ, ով գոր ծուղ մամբ աշ խա տում էր Քա ջա րա նում, ու-
նե ցել են եր կու զա վակ՝ Վա լե րի եւ Կա րի նե: Ի դեպ, Զա-
վեն Կոս տանդ յա նը ԽՍՀՄ քի միա կան արդ յու նա բե րութ յան 
մի նիստր, ԽՍՀՄ պե տա կան եւ լե նին յան մրցա նակ նե րի 
դափ նե կիր Լեո նիդ Կոս տան դո վի հորեղ բո րոր դին է։

Հու լի սի 17-ը մեր հայ րե նակ ցի ծննդյան օրն է. շնոր հա-
վո րենք աշ խա տան քի եւ պա տե րազ մի վե տե րա նին (ի րա-
վամբ այդ պես կա րե լի է հա մա րել), նրան մաղ թենք ա մուր 
ա ռող ջութ յուն, բո վան դա կա լից ա ռօր յա, իր զա վակ նե րի 
ու թոռ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րով հպար տա նա լու բա զում 
պա հե ր։ 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գորիսը պատվով դիմավորեց 
Արցախյան 44-օրյա 
պատերազմի մասնակից 
Հայաստան աշխարհի խիզախ 
արծիվներին

Ա ռա ջին բա նա կա յին կոր պու սի և Գո րի սի Գու սան Ա շո տի ան վան 
մշա կույ թի կենտ րո նի ջան քե րով՝ Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում ծա-
ռա յող ՊԲ-ի զո րացր վող զին վոր նե րին Գո րի սում դի մա վո րե ցին մեծ 
շու քով:

Օ րը տո նա կան դարձ րին կա յա զո րի զին վո րա կան նվա գա խու մը, 
Գու սան Ա շո տի ան վան մշա կույ թի կենտ րո նի մե ներ գիչ նե րը և Վա հե 
Մել քում յան պա րա յին ստու դիա յի սա նե րը:

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին զո րացր վող զին ծա ռա յող նե րի հա րա-
զատ ներ, Գո րի սի հա մայն քա պե տա րա նի, Ս յու նի քի մարզ պե տա րա-
նի, ՊՆ Զո րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին հա մալր ման ծա ռա յութ յան 
Ս յու նի քի մար զի տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ինչ պես նաև Գո րի սի ԵԿՄ ան դամ ներ:

Զո րացր վող զին ծա ռա յող նե րի կող քին կանգ նած էին նաև նո րա-
կո չիկ նե րը՝ ի րենց աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով հե րոս տղա նե րի սխրանքն 
ու ան ցած ու ղին:

ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կրակոցներ Գորիսում. կան 
վիրավորներ. Սյունիքի նախկին 
մարզպետի աներորդու վիճակը 
ծայրահեղ ծանր է

Ե րեկ, հու լի սի 13-ին, կրա կոց ներ են հնչել Գո րի սում։ Ժա մը 00։30-ի 
սահ ման նե րում Գո րի սի բժշկա կան կենտ րո նից Ոս տի կա նութ յան Գո-
րի սի բա ժին ա հա զանգ է ստաց վել որ հրա զե նա յին վնաս վածք նե րով 
ի րենց մոտ են տե ղա փոխ վել եր կու քա ղա քա ցի։ 

Shamshyan.com-ը հայտ նում է, որ հի վան դա նոց է մեկ նել ոս տի կա-
նութ յան խում բը: Հի վան դա նո ցում բժիշկ նե րը ոս տի կան նե րին և քն-
նիչ նե րին հայտ նել են, որ վի րա վոր նե րը ի վի ճա կի չեն կա տար վա ծի 
մա սին տե ղե կութ յուն ներ տա լու քա նի որ գտնվում են վի րա հա տա-
րա նում։ Պարզ վել է, նրանք Գո րիս քա ղա քի բնա կիչ ներ Հա րութ յուն 
Վար դան յանն ու Մե լիք սեթ Բար սեղ  յան են, ով քեր հի վան դա նոց են 
տե ղա փոխ վել Գո րիս քա ղա քի Ակ սել Բա կուն ցի հու շար ձա նին հա րա-
կից տա րած քից։

Ըստ տե ղե կութ յուն նե րի՝ նշված վայ րում մար տա ֆիլմ հի շեց նող 
փոխհ րաձ գութ յուն է տե ղի ու նե ցել, ո րի ժա մա նակ էլ նշված ան ձինք 
վնաս վածք ներ են ստա ցել։ Կայ քի տե ղե կութ յուն նե րով, վի րա վոր նե րից 
Հ. Վար դան յա նը Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի ըն կերն է, 
իսկ Մ. Բար սեղ  յա նը Ս յու նի քի նախ կին մարզ պետ Սու րիկ Խա չատր յա-
նի ա նե րոր դին է։ 

Հաշ վի առ նե լով հան ցա գոր ծութ յան վտան գա վո րութ յան աս տի ճա-
նը դեպ քի վայր է ժա մա նել նաև Ս յու նի քի մար զի դա տա խա զը։ Դեպ քի 
վայ րում հայտ նա բեր վել է ինք նա ձի գից ար ձակ ված մեծ թվով կրակ-
ված պար կուճ ներ և  ար նան ման հետ քեր։

Փաս տի առ թիվ Գո րի սի քննչա կան բաժ նում հա րուց վել է քրեա կան 
գործ ՀՀ քր.  օ րի 112հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 235 հոդ վա ծի 1-ին մա սի 
հատ կա նիշ նե րով։ 

Լ րատ վա մի ջոց նե րի փո խանց մամբ, Սու րիկ Խա չատր յա նի ա նե-
րոր դու վի ճա կը ծայ րա հեղ ծանր է, նրան տե ղա փո խել են Եր ևան:

  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին 
պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ը Հայ տա րա րում է 
մրցույթ քո լե ջի ներ քոգր յալ թա փուր հաս տիք-
նե րի հա մար
1. «Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա հա գոր ծում և նո-

րո գում» մաս նա գի տութ յան ար տադ րա կան ու սուց-
ման վար պետ /1 դրույք/,

2. « Կա պի սար քա վո րում նե րի մոն տա ժում և շա հա-
գոր ծում» մաս նա գի տութ յան ար տադ րա կան ու-
սուց ման վար պետ /1 դրույք/,

3. «Օգ տա կար հա նա ծո նե րի հարս տա ցում» մաս նա-
գի տութ յան ար տադ րա կան ու սուց ման վար պետ /1 
դրույք/,

4. « Հա մա կար գիչ նե րի շա հա գոր ծում» մաս նա գի տութ-
յան դա սա խոս /1 դրույք/,

5. « Հա մա կար գիչ նե րի գե ղար վես տա կան նա խագ-
ծում» մաս նա գի տութ յան դա սա խոս /1 դրույք/,

Հաս տիք նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ ներն են.
 Բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կրթութ յուն կամ 
մի ջին մաս նա գի տա կան կրթութ յուն և տվ  յալ մաս-
նա գի տա կան զբաղ վա ծութ յան բնա գա վա ռում աշ-

խա տան քա յին փորձ
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը ներ կա-
յաց նում է հետև յալ փաս տաթղ թե րը.
1.  Դի մում,
2. կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա թուղթ/դիպ-

լոմ՝ բնօ րի նա կը և պատ ճե նը/ 
3. անձ նա գիր/ բնօ րի նա կը և պատ ճե նը/,
4. աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե ղե կանք /

առ կա յութ յան դեպ քում/ 
5. ինք նա կեն սագ րութ յուն 
6. մեկ լու սան կար՝ 3x4 չափ սի,
7. ՀՀ ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ կա յաց-

նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ/բնօ րի նա կը և 
պատ ճեն/:

Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե ջի ու սում նա կան 
մաս նա շեն քում, 2-րդ հարկ, սեն յակ 211 ս/թ հու լի սի 20-
ից  օ գոս տո սի 2-ը, ժա մը 10.00-15.00:
Մր ցույ թի անց կաց ման օ րը՝ օ գոս տո սի 6-ին, ժա մը 
10.00, սեն յակ 205:
Մանրամասների համար դիմել՝ syunikcollege@rambler.
ru: Հասցե՝ ք. Կապան, Գ. Արզումանյան 11ա, հեռախոս՝ 
(0285) 5 30 61:
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