
«Իր uադ րիչ հայ տա րա րութ յուն նե րով և գոր ծո ղութ յուն նե րով աչ քի ըն կած Ա լի ևը խո սում է խա ղա ղութ յան, Հա յաս տա նի 
տա րած քով Նա խիջ ևա նի հետ ցա մա քա յին կապ հաս տա տե լու մա սին: Շա տե րը եր ևի չգի տեն, որ Նա խիջ ևա նը պատ մա-
կան Հա յաս տա նի մասն էր: Լավ կա ներ հի շեր, թե ի՞նչ դա ժան ճա կա տագ րի ար ժա նա ցան նույն Նա խիջ ևա նի հա յե րը և  
ինչ պես ա վեր վե ցին հայ կա կան խաչ քար ե րը, գե րեզ մա նատ նե րը: Իսկ ի րա վի ճա կը լա րել և լարnւմ  է հենց Ա լի ևը՝ պա տե-
րազմ հրահ րե լով, Բաք վի հրա պա րա կում հայ տա րա րե լով, թե իբր ի րենց պատ մա կան տա րածք ներն են Զան գե զու րը, 
Ս ևա նը և Եր ևա նը: Այն պես որ՝ Ա լի ևի խոս քե րը ես հա մա րում եմ կեղ ծավnր» . ՌԴ Պետ դու մա յի պատ գա մա վոր Կոնս-
տան տին Զա տու լին:

Սեփական ուժերով 
ինքնապաշտպանվելու 
անընդունակ 
ժողովուրդները 
պատժվում են 
մահվամբ:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Հայոց ազգային բանակ մեկնեց կապանցի, 
գորիսեցի և սիսիանցի զորակոչիկների 
հերթական խումբը

Զ ո րա կո չա յին ա մեն մի մի ջո ցա ռում 
Ս յուն յաց աշ խար հում ա վան դա բար 
յու րօ րի նակ տո նախմ բութ յան է վե-

րած վել…
Թ վում էր, սա կայն, թե Ար ցախ յան եր րորդ 

պա տե րազ մից ու նվաս տա ցու ցիչ կա պի տուլ-
յա ցիա յից հե տո զո րա կո չին վե րա բե րող ի րա-
դար ձութ յուն ներն այ լևս կորց նե լու են ի րենց 
եր բեմ նի կա րևո րութ յունն ու ի մաս տը, և անց-
յա լի ո գևո րութ յանն ու խան դա վա ռութ յա նը 
փո խա րի նե լու են ընկճ վա ծութ յու նը, ան հու-
սութ յու նը: Մինչ դեռ, փա՜ռք Բարձր յա լին, սյու-
նե ցի պա տա նի նե րը, հա վա տա րիմ նախն յաց 
հե րո սա կան ա վան դույթ նե րին, հա յոց ազ գա-
յին բա նակ են մեկ նում ընդգծ ված ո գևո րութ-
յամբ, քա ղա քա ցիա կան պարտ քը կա տա րե լու 
վճռա կա նութ յամբ:

Այդ ա մե նին վերս տին ա կա նա տես ե ղանք 

հու լի սի 21-ին. Գո րի սից բա նակ մեկ նեց կա-
պան ցի, գո րի սե ցի և սի սիան ցի զո րա կո չիկ նե-
րի հեր թա կան խում բը՝ 35 հո գուց բաղ կա ցած: 
Մինչ այդ անհ նար էր չնկա տել, թե նա խա-
պատ րաս տա կան ինչ պի սի արդ յու նա վետ աշ-
խա տանք է կա տա րել ՀՀ 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-
ժա նու մը՝ փոխգն դա պետ Վա հե Ա ղա լար յա նի 
գլխա վո րութ յամբ:

–  Զո րա կո չիկ նե րից յու րա քանչ  յու րի 
խնդիր նե րին ան ձամբ եմ ծա նո թա ցել, ա կան-
ջա լուր եմ ե ղել ծնող նե րին և պա տաս խա նել 
նրանց մտա հո գող հար ցե րին կամ կար գա վո-
րել դրանք, – ա սաց Վա հե Ա ղա լար յա նը:

Զո րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին հա-
մալր ման տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը զո րա կոչ ված նե րի ու 

նրանց ծնող նե րի հետ, ինչ պես հա վաս տիաց-
նում է ստո րա բա ժան ման ղե կա վա րը, շա րու-
նա կա կան է լի նե լու տղա նե րի ծա ռա յութ յան 
ամ բողջ ըն թաց քում:

Մեկ ա միս ա ռաջ մեկ նար կած ա մա ռա յին 
զո րա կո չի հերթական ա րա րո ղութ յու նը սկսել 
էր ա ռա վոտ վա նից՝ բժշկա կան հանձ նա ժո ղո-
վի աշ խա տան քով: Հանձ նա ժո ղո վը զո րա կո-
չիկ նե րին հան րա պե տութ յան կենտ րո նա կան 
հա վա քա կա յան ճա նա պար հե լուց ա ռաջ ևս 
մեկ ան գամ մարմ նազն նում, ջեր մա չա փում էր, 
ի րա կա նաց նում փաս տաթղ թե րի վերջ նա կան 
ստու գում:

–  Նա խա պես զո րա կո չիկ նե րը բժշկա կան 
հան գա մա նա լից ստու գում ներ են ան ցել, և 
ով քեր ու նե ցել են գան գատ ներ կամ ո րոնց 
մոտ բուժզնն ման ըն թաց քում խնդիր ներ են ի 

Կա ռու ցապատմամբ 
զբաղվող ընկե րու-
թյունների համար 
օժանդակության 
նոր գործիքակազմ է 
ներդրվում

Կա ռա վա րութ յու նը կո րո նա վի րու սի 
տնտե սա կան հետ ևանք նե րի չե զո քաց ման 
ա ռա ջին մի ջո ցառ ման մա սին ո րոշ ման մեջ 
փո փո խութ յուն կա տա րեց:

Է կո նո մի կա յի նա խա րա րի պաշ տո նա կա-
տար Վա հան Քե րոբ յա նը նշեց, որ փո փո խութ-
յուն նե րով թույլ են տա լիս, որ այս ծրագ րից 
օգտ վեն Ս յու նի քի մար զում կա ռու ցա պա տում 
ի րա կա նաց նող ըն կե րութ յուն նե րը: «Նախ-
կի նում կա ռու ցա պատ ման ո լոր տը չի մտել 
այս ծրագ րի մեջ, բայց հի մա մենք ու զում 
ենք խրա խու սել այն կա ռու ցա պա տող նե-
րին, ո րոնք Ս յու նի քի մար զում կա ռու ցա պա-
տում են ի րա կա նաց նում: Մենք փո խում ենք 
ծրագ րի տրա մա բա նութ յունն այն պես, որ դրա 
շա հա ռու դառ նան այն ըն կե րութ յուն նե րը, 
ո րոնք դեռ չեն վե րա կանգն վել կո րո նա վի րու-
սի և պա տե րազ մի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած 
տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րից: Դ րա հա-
մար այս հատ վա ծի հա մար որ պես նպա տակ 
սահ մա նել ենք հար կա յին ու վար կա յին ներ կա 
և  ա պա գա պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա-
րու մը: Դ րա նով ու զում ենք ըն կե րութ յուն նե-
րին մո տա վո րա պես 6 ամս վա թթվա ծին տալ, 
որ նրանք կենտ րո նա նան վե րա կանգն վե լու 
պրո ցե սի վրա ու ծան րա բեռն ված չլի նեն վար-
կա յին ու հար կա յին ժամ կե տանց և  ըն թա ցիկ 
պար տա վո րութ յուն նե րով», – ա սաց նա խա-
րա րի պաշ տո նա կա տա րը:

Ն րա խոս քով՝ կար ևոր պայ ման կա. այդ 
ըն կե րութ յուն նե րը 90-օր յա ժամ կե տում պետք 
է դառ նան բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն ներ 
ու սկսեն ներդ նել կոր պո րա տիվ կա ռա վար-
ման սկզբունք նե րը: Նաև ա վե լաց վել է ֆի-
նան սա վոր ման ընդ հա նուր չա փը, ո րը 250 մլն 
դ րա մից բարձ րաց րել է 1 մլրդ դ րա մի:

Վար չա պե տի պաշ տո նա կա տար Նի կոլ 
Փա շին յա նը նշեց, որ այս ծրագ րով վար կե րի 
տո կոս նե րի սուբ սի դա վո րում է ի րա կա նաց-
վում: 

Քե րոբ յա նը հա վե լեց, որ ա ռա ջին մեկ տար-
վա հա մար վար կը զրո տո կո սով է լի նե լու, հե-
տո ար դեն պետք է դառ նա կո մեր ցիոն վարկ:

22.07.2021

680 մլն եվրո՝ Սյունիքի 
դարպասների 
ամրացման և հարավի 
ճանապարհա-
շինության համար

Այդ գումարը Եվ րա միութ յան՝ Հա յաս տա-
նին հատ կաց վող 2.6 մլրդ  եվ րո յի մի մասն է, 
ո րը ծախս վե լու է երկ րի ա մե նազ գա յուն հատ-
ված նե րից մե կում՝ սահ մա նա յին գյու ղե րի 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար:

Մոտ 600 մի լիո նով կնո րոգ վեն ճա նա-
պարհ ներ ու կկա ռուց վեն նո րե րը, 80 մի լիոնն 
էլ կհատ կաց վի զբո սաշր ջութ յան զար գաց մա-
նը, մար զի գրավ չութ յան մե ծաց մա նը, նաև 
գյու ղատն տե սա կան ու է ներ գե տիկ ծրագ րե րի:

 

2021 թ մայիսի 12-ից օկուպացված Սև լճի տարածքից հուլիսի 14-ին երկու հայ զինվորական է անհետացել՝ 
Արթուր Նալբանդյան և Արամայիս Տոռոզյան։
Իսկ այդ ընթացքում Ալիևը հայտարարել Է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը չեն լքի Հայաստանի տարածքը։ 
«Ես համարում եմ, որ դա Զանգեզուրի տարածքն է, իսկ Զանգեզուրը «մեր նախնիների հողն է», և մենք 
մեր հողի վրա ենք», – ասել է նա՝ ադրբեջանական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։
Նրա խոսքով՝ այդ հարցը քննարկվել է նաև ԵԽ նախագահ Շառլ Միշելի՝ Բաքու կատարած այցի ժամանակ։
«Ես նրան փորձել եմ բացատրել, որ մենք դուրս ենք եկել մեր սահմաններ։ Ինչո՞ւ միայն մայիսին, քանի որ 
ձյունը հալվեց: Դրանից հետո մենք վերցրինք անհրաժեշտ բարձունքները, տեղավորվեցինք դրանց վրա, 
ամրապնդվեցինք այնտեղ և կամրապնդվենք», – ընդգծել է Ալիևը։

Շարունակությունը՝ էջ 5

Ուրբաթ
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
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ՆԵՐՍԵՍ ՇԱԴՈՒՆՑ. «Տեղ համայնքը 60 կմ 
շփման գիծ ունի Ադրբեջանի հետ, իսկ 
մոտ 350 հա հողատարածք հայտնվել է 
հակառակորդի տիրապետության ներքո»

Հա մայն քը, բա ցի Տե ղից, նե րա ռում է Կոր-
նի ձոր, Քա րա շեն, Ա րա վուս, Վա ղա տուր, 
Խոզ նա վար, Խ նա ծախ գյու ղե րը։ 
Գ րե թե ա մեն օր հա մայն քի տար բեր բնա-
կա վայ րե րից մտա հո գիչ տե ղե կութ յուն-
ներ ենք ստա նում։ Տա րած ված տե ղե-
կութ յուն նե րը ճշտե լու և ի րա կան վի ճա-
կին ծա նո թա նա լու հա մար հու լի սի 26-

ին այ ցե լե ցինք Տեղ հա մայնք՝ զրու ցե լու 
հա մայն քի ղե կա վար Ներ սես Շա դուն ցի 
հետ։ 

-Պա րոն Շա դունց, ա ռա ջին 
հար ցը, ո րը կցան կա նա-
յինք Ձեզ ուղ ղել՝ հե տև յալն 

է՝ մոտ մեկ ա միս ա ռաջ՝ հու նի սի 20-ին, 

տե ղի ու նե ցավ խորհր դա րա նա կան ար-
տա հերթ ընտ րութ յուն, ո րից հե տո, ինչ-
պես տես նում եք, Ս յու նի քի մար զում 
տե ղի են ու նե նում մի շարք ոչ սո վո րա-
կան, նույ նիսկ ար տա ռոց գոր ծըն թաց-
ներ, սա կայն այ սօր մտա դիր չենք Ձեզ 
հետ քննար կել այդ ի րա վի ճա կը, քա նի 
որ դա խո սակ ցութ յան ա ռան ձին նյութ 
է, պար զա պես կցան կա նա յինք ի մա նալ՝ 
ինչ պի սի՞ն է հե տընտ րա կան ի րա վի ճա-
կը Տեղ հա մայն քում՝ քա ղա քա ցիա կան 
հա մե րաշ խութ յան, մարդ կանց տրա-
մադ րութ յան տե սա կե տից։

– Շ նոր հա կալ եմ զրույ ցը նա խա ձեռ նե լու 
հա մար։ Ա սեմ, որ հե տընտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րը Տեղ հա մայն քի բո լոր բնա կա վայ-
րե րում ա վարտ վել են հու նի սի 20-ի հա ջորդ 
օ րը. բնա կիչ ներն ան ցել են ի րենց բնա կա-
նոն կյան քին, յու րա քանչ  յու րը զբաղ ված է իր 
տնտե սութ յամբ, ար տա ռոց դեպ քեր չեն ե ղել, 
ապ րում ենք մեր կյան քով։

– Հի մա՝ օ պե րա տիվ ի րա վի ճա կի մա-
սին. դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո ամ բողջ 
հա մայն քը սահ մա նա պա հի կար գա վի-
ճա կում է, հե տաքր քիր է՝ քա նի՞ կի լո մետր 
է կազ մում հա մայն քի սահ մա նը կամ 
շփման գի ծը Ադր բե ջա նի հետ՝ Խոզ նա-
վա րից մին չև Կոր նի ձոր։

– Տեղ խո շո րաց ված հա մայնքն իր մեջ նե-
րա ռում է յոթ բնա կա վայր. Կոր նի ձո րից մին չև 
Խոզ նա վա րի վար չա կան շրջա նի հատ վա ծը 
60 կմ  եր կա րութ յամբ սահ մա նա գիծ է, ո րը 
պաշտ պան վում է ՀՀ ԶՈՒ բա նա կա յին կոր-
պու սի կող մից. մենք ևս հա մա գոր ծակ ցում 
ենք նրանց հետ, ե թե հանձ նա րա րութ յուն ներ 
լի նում են:

– Լա չի նի վար չա կան շրջա նի՞ հետ է 
սահ մանն անց նում, թե՞ նաև Քել բա ջար- 

Ս յու նի քի մար զի  Տեղ միա վոր ված հա-
մայն քի` Խ նա ծախ բնա կա վայ րը տա րի ներ 
շա րու նակ զրկված է խմե լու ջրից։

 Տա րած քա յին կա ռա վար ման և  են-
թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ յան 

 Հա յաս տա նի տա րած քա յին զար գաց ման 
հիմ նադ րա մի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող` 
 Սո ցիա լա կան ներդ րում նե րի և  տե ղա կան 
զար գաց ման ծրագ րով մեկ նար կել են ջրագ-
ծե րի մոն տաժ ման աշ խա տանք նե րը։

ՀՀ կա ռա վա րութ յան,  Հա մաշ խար հա յին 
բան կի և  չորս տո կո սի չա փով նաև հա մայն-
քի հա մա ֆի նա սա վոր մամբ` Խ նա ծա խի բո լոր 
տնե րը կա պա հով վեն շուր ջօր յա ջրա մա տա-
կա րար մամբ։  Շա հա ռու բնա կիչ նե րի թի վը 
800 է։  Հա մայն քը կե նա րար հե ղու կով ա պա հո-
վե լու հա մար նա խագծ վել է չորս ջրա հա վաք 
կա ռույց, կմոն տաժ վեն նաև անհ րա ժեշտ քա-
նա կութ յամբ խո ղո վա կա շա րեր։ Ընդ հա նուր 
ներդ րու մը կազ մում է 84 մի լիոն 960 հա զար 
դրամ։ Աշ խա տանք նե րի ա վար տը նա խա տես-

վում է 2022 թվա կա նի փետր վա րին։
Խ նա ծախ բնա կա վայ րը խմե լու ջրի ինք-

նա հոս հա մա կարգ երբ ևէ չի ու նե ցել, ջրի 
խնդի րը տա րեց տա րի ա վե լի է սրվել, այժմ 
բնա կիչ նե րը ջուր ստա նում են ե րեք օ րը մեկ, 
այն էլ ոչ անհ րա ժեշտ քա նա կութ յամբ, իսկ 
ջու րը բնա կա վայ րից հե ռու հատ վա ծից տուն 
հասց նե լը լրա ցու ցիչ բեռ է` վեր ջին նե րիս հա-
մար հա մար։ Ըստ  Տե ղի հա մայն քա պե տա րա-
նի` ջրի խնդրի լու ծու մը մե ծա պես կկան խի 
հա մայն քից ար տա գաղ թը, 2008 թվա կա նից ի 
վեր Խ նա ծա խը լքել է 300 բնա կիչ, պատ ճառ-
նե րից մե կը հենց ջրի բա ցա կա յութ յունն է։

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
և ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ, 27.07.2021

Արցախցիներին 
կացարան 
տրամադրած 
քաղաքացիներն 
աջակցություն 
կստանան 

Կա ռա վա րութ յունն ըն դու նեց «Ռազ մա-
կան դրութ յամբ պայ մա նա վոր ված` Ս յու-
նի քի մար զում ժա մա նա կա վո րա պես տե-
ղա վոր ված Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի նե րին կա ցա րան տրա մադ րած 
տնտե սա վա րող նե րին ա ջակ ցութ յուն տրա-
մադ րե լու մա սին» ո րո շում: Ինչ պես փո-
խան ցում է «Արմենպրես»-ը, նա խագ ծի 
հա մա ձայն՝ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած պա-
տե րազ մի հետ ևան քով Ս յու նի քի մար զում 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի նե-
րին ժա մա նա կա վոր կա ցա րան ներ տրա մադ-
րած տնտե սա վա րող նե րին դրա մաշ նոր հի 
տես քով տրա մադ րել ա ջակ ցութ յուն՝ վեր ջին-
նե րիս կող մից կա ցա րան նե րի տրա մադր ման 
արդ յուն քում կա տար ված ծախ սե րի և կ րած 
վնաս նե րի մաս նա կի փոխ հա տուց ման նպա-
տա կով։

Մի ջո ցառ ման շա հա ռու հան դի սա նում 
են, մաս նա վո րա պես, այն հանգստ յան տնե-
րը, հյու րա նոց նե րը և հ յու րատ նե րը, ո րոնք 
ընդգրկ ված են ե ղել կո մու նալ ծա ռա յութ յուն-
նե րի փոխ հա տուց ման ծրագ րի շա հա ռու նե րի 
ցան կում:

15.07.2021

Մշտադիտարկման 
այցեր Սյունիքի 
մարզի 
նախակրթարաններ 

ՀՀ Ս յու նի քի մար զի ե րեք ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի հեն քի վրա 2017 և 
2019 թթ. ըն թաց քում «Կր թութ յան բա րե լա-
վում» ծրագ րի շրջա նա կում դրա մաշ նոր հա յին 
մի ջոց նե րով հիմն վել են նոր նա խակր թա րան-
ներ:

ԿԳՄՍՆ «Կր թա կան ծրագ րե րի կենտ-
րոն» ԾԻԳ-ի «Դպ րո ցին ե րե խա նե րի պատ-
րաստ վա ծութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցում 
և կր թութ յան հա վա սար մեկ նար կա յին հնա-
րա վո րութ յուն նե րի ա պա հո վում» են թա բա-
ղադ րի չի շրջա նա կում գրա սեն յա կի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը մշտա դի տարկ ման նպա տա կով 
այ ցե լել են ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Սի սիա նի թիվ 3 
ման կա պար տեզ, Ախ լաթ յա նի միջ նա կարգ և 
Իշ խա նա սա րի հիմ նա կան դպրոց ներ, ո րոն-
ցում ի րա կա նաց վել են նա խադպ րո ցա կան 
միկ րոծ րագ րեր: Բո լոր նա խակր թա րան նե րը 
գոր ծում են 5-օր յա աշ խա տան քա յին ռե ժի-
մով։ Դա սե րը սկսվում են 9.00-ին և  ա վարտ-
վում 13.00-ին։

ԾԻԳ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ծա նո թա-
ցել են կա տար ված աշ խա տանք նե րին, ե րե-
խա նե րի կրթութ յան և դաս տիա րա կութ յան 
հա մար ստեղծ ված պայ ման նե րին, զրու ցել 
դաս տիա րակ նե րի ու ե րե խա նե րի հետ: Դաս-
տիա րակ նե րը փաս տել են, որ դպրոց ներն 
ա պա հո վում են բո լոր անհ րա ժեշտ պայ-
ման ներն ու մի ջոց նե րը ու սում նա կան գոր-
ծըն թացն արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու 
հա մար, իսկ ե րե խա ներն ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցում են դա սապ րո ցե սին:

Ն շենք, որ բո լոր նա խակր թա րան նե րը 
դրա մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի շրջա նա կում 
կա հա վոր վել են ժա մա նա կա կից գույ քով ու 
սար քա վո րում նե րով, ինչ պես նաև ա պա-
հով վել են ու սում նա կան և  ու սու ցո ղա կան 
նյու թե րով ու խա ղա լիք նե րով: Նա խակր թա-
րան նե րում դաս տիա րա կի աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նում են ծրագ րի շրջա նա կում 
վե րա պատ րաստ ված դաս տիա րակ նե րը: 
Հաս տա տութ յուն նե րում պահ պան վում են ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան հաս-
տա տած սա նի տա րա հի գիե նիկ պա հանջ նե-
րը: Հա վե լենք, որ նա խակր թա րան ներն ու-
նեն հար մա րեց ված պայ ման ներ, և դ րան ցում 
կրթութ յուն են ստա նում նաև սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րութ յուն նե րով ե րե խա ներ:

21.07.2021

Սուրեն Պապիկյանը 
ներկայացրել է 
Մեղրի համայնքի 
ղեկավարի 
պաշտոնակատար 
Արարատ 
Թումանյանին 

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և են-
թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րի պաշ-
տո նա կա տար Սու րեն Պա պիկ յա նը մարզ-
պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի հետ Մեղ րու 
հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մին, 
հա մայն քի ա վա գա նու ան դամ նե րին, բազ-
մաբ նա կա վայր հա մայն քի կազ մում գտնվող 
բնա կա վայ րե րի վար չա կան ղե կա վար նե րին 
է ներ կա յաց րել Մեղ րի հա մայն քի ղե կա վա րի 
պաշ տո նա կա տար Ա րա րատ Թու ման յա նին։

Սու րեն Պա պիկ յա նը հա ջո ղութ յուն է 
մաղ թել Ա րա րատ Թու ման յա նին ի րեն վե րա-
պահ ված գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու 

գոր ծում՝ կար ևո րե լով հա մայն քի առջև ծա-
ռա ցած խնդիր նե րի արդ յու նա վետ լու ծու մը։

16.07.2021

Խմելու ջուրը 
կհասնի Խնածախ. 
ներդրվել է 84 
միլիոն 960 հազար 
դրամ

Շարունակությունը՝ էջ 7

2020 թ նո յեմ բե րի 9-ի հայտ նի հայ տա րա րութ յու նից և մաս-
նա վո րա պես դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո Տեղ խո շո րաց ված 
հա մայն քը՝ իր մեջ գտնվող գյու ղե րով, հայտն վել է սահ մա-
նա պահ հա մայն քի կար գա վի ճա կում:
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Շինարարական ակտիվ 
եռուզեռ` Կապանում
 Կա պան հա մայն քը այս օ րե րին վե րած վել 
է ակ տիվ շինհ րա պա րա կի, որ տեղ մի քա-
նի ուղ ղութ յուն նե րով ըն թա նում են հիմ-
նա նո րոգ ման և  բա րե կարգ ման աշ խա-
տանք ներ։

 Հ ա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ  Փարս յա նը 
ա մե նօր յա և  ան մի ջա կան հսկո ղութ-
յան տակ է պա հում կա տար վող աշ խա-

տանք նե րի ըն թաց քը և  վե րահս կում դրանց 
ո րակ յալ կա տար ման ա պա հո վու մը:

 Ներ քոնշ յալ բո լոր աշ խա տանք ներն ի րա-
կա նաց վում են հա մայն քի բյու ջեի մի ջոց նե-
րով։

 Փո ղոց նե րի պատ շաճ մա կար դա կը 
պահ պա նե լու և  վա րորդ նե րին հնա րա վոր 
ան հար մա րութ յուն նե րից ձեր բա զա տե լու 
նպա տա կով քա ղա քի կենտ րո նա կան և  երկ-
րոր դա կան փո ղոց նե րում ի րա կա նաց վել են 
աս ֆալ տ բե տո նե ծած կի փո սա յին նո րոգ ման 
աշ խա տանք ներ։ Նշ յալ շի նաշ խա տանք նե-
րը ընդգր կել են հա մայն քի՝ ա ռա վել անմ խի-
թար վի ճա կում գտնվող Եր կա թու ղա յին նե րի, 
 Շա հում յան (կա յա րա նա մերձ և  ա ջափն յակ 
հատ ված), Ս. Մելիք-Ս տե փան յան, Գ.Նժ դեհ, 
 Թու ման յան, Ա. Մա նուկ յան, Գր.Ար զու ման յան, 
Ռ. Մի նաս յան,  Լեռ նա գործ նե րի փո ղոց նե րը, 
 Դա վիթ  Բեկ թա ղա մա սը և  դե պի  Հա լի ձոր 
թա ղա մա սի կա մուր ջը տա նող ճա նա պար հա-
հատ վա ծը։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 7 906 860 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԿԱՊԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ:
Աս ֆալ տ ման և  սա լի կա պատ ման աշ խա-

տանք ներ են ի րա կա նաց վում Մ.Ս տե փան յան 
20 և Գ.Նժ դեհ 12 շեն քե րի բա կա յին տա րածք-
նե րում։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 11 792 868 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԿԱՊԱՆԻ ՃՇՇ» ՍՊԸ:
Երկ րորդ շնչա ռութ յուն է ստա նում Մ. 

Պապ յան 18 շեն քի բա կա յին հատ վա ծը, որ-
տեղ նա խա տես վում է ի րա կա նաց նել սա լի-
կա պատ ման, նստա րան նե րի տե ղադր ման, 
խա ղահ րա պա րա կի կա ռուց ման, ինչ պես 
նաև ծա ռատնկ ման աշ խա տանք ներ։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 13 534 066 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԿԱՈԼԻՆ» ՍՊԸ:
 Բա րե կարգ ման հա ջորդ հաս ցեն Ա. 

 Մա նուկ յան,  Շա հում յան, Հ.Ա վե տիս յան, 
Ս պան դար յան փո ղոց նե րի հատ ման կա մուր-
ջի (կենտ րո նա կան) մայ թերն են։ Այս տեղ ևս 
 նա խա տես վում է սա լի կա պատ ման, եզ րա քա-
րե րը, բազ րիք նե րը և  լու սա տու նե րը նո րե րով 
փո խա րին ման աշ խա տանք ներ։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 24 800 000 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԿԱՊԱՆԻ ՆՈՐՈԳՇԻՆ» ՍՊԸ:
Ա. Մա նուկ յան 1-ին նրբանց քի թիվ 1/2 

հաս ցեում նա խա տես վում է հիմ նել նոր մար-
տար վես տի դպրոց, ո րի շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րը կմեկ նար կեն մո տ ժա մա նակ-
նե րում։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 31 703 970 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԼԻԱՇԻՆ» ՍՊԸ:
 Բա րե կարգ ման մյուս հաս ցեն Վահա նա-

վան քի թա ղա մասն է, որ տեղ՝ վան քի հար ևա-
նութ յամբ կկա ռուց վի 4 տա ղա վար, ինչն էլ իր 
հեր թին կբա րե լա վի բնակ չութ յան ա զատ ժա-
ման ցի և  հանգս տի կազ մա կերպ ման ո րա կը։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ մոտ 
 21 000 000 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԱՐՇ-ԱՐԱ» ՍՊԸ:
 Մո տա կա ժա մա նակ նե րում ի րա կա նաց-

վող աշ խա տանք նե րից է նաև Մ.Ս տե փան յան 
փո ղո ցի թիվ 8 շեն քի տա նի քի նո րոգ ման և 

 Շա հում յան փո ղո ցի թիվ 2 շեն քի հար ևա-
նութ յամբ տե ղադր վող կան գա ռի աշ խա-
տանք նե րը։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 6 306 000 ՀՀ դրամ:

   Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ԲԻԼԴԵՐՍ» ՍՊԸ:

* * *
Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի կող մից 

ներ կա յաց ված 2020 թվա կա նի սուբ վեն ցիոն 
ծրագ րե րից ան մասն չեն մնա ցել գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րը։

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում Ա գա րակ և Եղ-
վարդ բնա կա վայ րե րում կա ռուց վում է խմե լու 
ջրի նոր ջրա գիծ, ին չի արդ յուն քում 2 սահ մա-
նա մերձ գյու ղ ամ բող ջութ յամբ կա պա հով վի 
խմե լու ջրով։ Այ սինքն՝ ծրագ րի ի րա կա նա ցու-
մը կբա րե լա վի Ա գա րակ բնա կա վայ րի 160 և 
Եղ վարդ բնա կա վայ րի 300 բնա կիչ նե րի կեն-
ցա ղա յին պայ ման նե րը, բնա կիչ նե րին ջուր 
կմա տա կա րար վի ոչ թե շա բա թը մեկ ան գամ, 
այլ ա մեն օր՝ և տա րի ներ շա րու նակ ան լու ծե-
լի թվա ցող խնդի րը վերջ նա կա նա պես կհան-
գու ցա լուծ վի:

  Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 201 894 610 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 70% 
կամ 141 326 227 ՀՀ դրամ:

  Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 30% 
կամ  60 568 227 ՀՀ դրամ:

  Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ՇԻՆ ԱՇԽԱՐՀ» ՍՊԸ:
Սուբ վեն ցիա յի մեկ այլ ծրագ րով հիմ-

նա նո րոգ վում է սահ մա նա մերձ Դա վիթ Բեկ 
բնա կա վայ րի նա խադպ րո ցա կան ու սում նա-
կան հաս տա տութ յան շեն քը, ո րից հե տո նա-
խա տես վում է ա վե լի մեծ թվով ե րե խա նե րի 
հա ճա խե լիութ յուն։ ՆՈՒՀ –ում ստեղծ վե լու են 
ե րե խա նե րի հա մար բո լոր անհ րա ժեշտ պայ-
ման նե րը՝ օ րը բո վան դա կա լից և հա գե ցած 
անց կաց նե լու հա մար։

  Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 23 719 560 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 65% 
կամ  15 417 714 ՀՀ դրամ:

  Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 35% 
կամ 8 301 846 ՀՀ դրամ:

  Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ՎԻԿԱՐՏ» ՍՊԸ:
Յու րա քանչ  յուր ե րե խա յին նա խադպ րո-

ցա կան կրթութ յու նը հա սա նե լի դարձ նե լու 
հա մար այ լընտ րան քա յին ՆՈՒՀ-ի հիմ նա նո-
րոգ ման աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց վում 
նաև Վար դա վանք բնա կա վայ րում, որ տեղ 
նո րո գու մից հե տո հա ճա խե լու է 12 ե րե խա։

  Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 19 426 068 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ Կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 65% 
կամ 12 626 944 ՀՀ դրամ:

  Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 35% 
կամ 6 799 123 ՀՀ դրամ:

  Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
 «ՎԻԿԱՐՏ» ՍՊԸ:

* * *
 Ձորք թա ղա մա սի ա կումբ-գրա դա րա նը 

վե րած վե լու է նոր՝ ժա մա նա կա կից լու ծում-
նե րով ա կումբ-գրա դա րա նի և  ե րի տա սարդ-
նե րի հա մար լի նե լու է ոչ միայն պար զա պես 
գիրք ըն թեր ցե լու, այլ նաև տար բեր մի ջո ցա-
ռում ներ անց կաց նե լու լա վա գույն վայր։

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝  
 95 010 288 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 45% 
կամ 42 754 629 դրամ:

   Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 55% 
կամ 52 255 658 դրամ:
Ա վար տա կան փու լում են գտնվում 

 Կա պա նի ար վես տի թան գա րա նի շեն քի հիմ-
նա նորոգ ման աշ խա տանք նե րը։ Թան գա-
րանն իր տե սա կով միակն է հա մայն քում և 
 կա պի տալ նո րո գու մից հե տո այն ա վե լի գրա-
վիչ կդառ նա ոչ միայն կա պան ցի նե րի, այլև 
զբո սաշր ջիկ նե րի հա մար՝ ա պա հո վե լով մեծ 

թվով այ ցե լու նե րի հոսք։
   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 88 736 820 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 45% 
կամ 39 931 569 դրամ:

   Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 55% կամ 
 48 805 251 դրամ:
Ա վար տին են մո տե նում  Կա պա նի քա ղա-

քա ցիա կան կա ցութ յան ակ տե րի գրանց ման 
ա ռանձ նաց ված ստո րա բա ժան ման շեն քի 
հիմ նա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 73 349 280 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 45% 
կամ 33 007 176 դրամ:

   Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 55% կամ 
 40 342 104 դրամ:
Իսկ  Շա հում յան փո ղո ցում...  Մայ թերն 

ամ բող ջո վին սա լի կա պատ վել են, հին եզ րա-
քա րե րը փո խա րին վել նո րե րով, ա պա մոնտ-
աժ վել են հին աղ բա ման նե րը, տե ղադր վել 
նո րե րը, մայ թեզ րի ծա ռե րի մի մա սը հատ վել 
է և  փո խա րին վե լու է նո րե րով՝ պեն սիլ վան-
յան /գանգ րա սա ղարթ/ հա ցե նու տնկի նե րով: 
 Լու սա վո րութ յան հին սյու նե րը ևս  ա պա մոն-
տաժ վել են` կանգ նեց վել նոր` երկ կող մա նի 
լու սա վո րութ յան հա մար նա խա տես ված սյու-
ներ:

   Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի պայ-
մա նագ րա յին ար ժե քը՝ 
 114 021 517 ՀՀ դրամ:

  ՀՀ կա ռա վա րութ յան ներդ րու մը՝ 60% 
կամ 68 412 910 դրամ:

   Կա պան հա մայն քի ներդ րու մը՝ 40% 
կամ 45 608 606 դրամ:
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«Ապառաժ»-ի մնայուն 
գործերը. Մ-2 մայրուղու 
Արծվանիկ-Կարմրաքար 
հատվածը՝ բարձրակարգ 
ճանապարհ

«Ա  պա ռաժ» ՍՊ ըն կե րութ յան 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րին 
այ ցե լել էինք նա խորդ տար-

վա օ գոս տո սին, երբ Մ-2 Ե րևան-Ե րասխ- Գո-
րիս- Մեղ րի-Ի րան պե տա կան սահ ման միջ պե-
տա կան նշա նա կութ յան կմ 284 (+400) - 289 
(+100) հատ վա ծում հիմ նա նո րոգ ման աշ խա-
տանք ներ էին կա տար վում: Ըն թեր ցո ղին ըն-

կա լե լի լի նե լու հա մար ա սենք, որ դա Արծ վա-
նիկ- Կարմ րա քար 4.7 կմ -ա նոց հատ վածն է: 
Ճա նա պար հի վե րա կա ռուց ման նա խա գիծն 
ի րա կա նաց րել է «Մայ րու ղի» ՍՊ ըն կե րութ-
յու նը:

Հեր թա կան մեր այ ցե լութ յու նը «Ա պա-
ռաժ»-ի ճա նա պար հա շի նա րար նե րին հու լի-
սի 13-ին էր: Ըն կե րութ յան տե ղա մա սի պետ 
Տիգ րան Սարգս յա նը, ով ար դեն 10 տա րի ճա-
նա պար հա շի նութ յան ո լոր տում է, ի սկզբա նե 
տե ղե կաց րեց, որ նա խորդ տա րում հիշ յալ 
հատ վա ծում ի րա կա նաց րել են հո ղա յին աշ-
խա տանք ներ, ջրա հե ռա ցու մը, փո սա յին նո-
րո գում ներ կա տա րել, մաք րել ջրթո ղիչ նե րը, 
ճա նա պար հի ներ քին շեր տը մշա կել սա ռը 
վե րամ շակ ման ե ղա նա կով: Բա ցի այդ՝ մին չև 
մեկ մետր խո րութ յամբ փո սա յին նո րո գում ներ 
են ար վել:  Բայց 44-օր յա պա տե րազ մը խառ-
նեց բո լոր խա ղա քար տե րը. «Չէինք կա րող 
ճա նա պար հը փա կել ու նոր մալ աշ խա տել: 
Խիճ էինք փռում, բայց ավ տո մե քե նա նե րի եր-
թևե կը խան գա րում էր, չէինք կա րո ղա նում 
դեմն առ նել, մտնում էին աս ֆալ տը փչաց-
նում»: Ի դեպ, հիմ նա նո րոգ մա նը զու գա հեռ՝ 
այս օ րե րին «Ա պա ռաժ»-ի ճա նա պար հա շի-
նա րար նե րը Շուռ նու խի հատ վա ծում ա վար-
տել են պա տե րազ մի պատ ճա ռով կի սատ 
մնա ցած 1.5 կմ ճա նա պար հա հատ վա ծի հիմ-
նա նո րո գու մը:

Ին չևէ, այս տա րի մա յի սից սկսվել է Արծ-
վա նիկ –  Կարմ րա քար ճա նա պար հա հատ վա-
ծի հիմ նա նո րո գու մը: Ճա նա պար հի եր թևե կե-
լի մա սի լայ նութ յու նը 6.6 մ  է, ո րոշ տե ղե րում՝ 
8.1 մ, կող նակ նե րի լայ նութ յու նը՝ 1.8 մ: Շի-
նա րա րութ յան ա վարտ է սահ ման ված հու լի-
սի 30-ը: Տիգ րան Սարգս յա նի փո խանց մամբ՝ 
մնում է նշագ ծում ներ ա նել և ազ դան շա-
նա յին սյու նե րը տե ղադ րել, իսկ այս օ րե րին 
կող նակ ներն են ամ րաց նում, խտաց նում և 
ճա նա պար հին հատ վող ու ղի նե րի մուտ քերն 
աս ֆալ տում: Իսկ ընդ հան րա պես ո րոշ թե-
րութ յուն ներ նկատ վում էին նա խագ ծի մեջ, 
ինչն աշ խա տան քի ըն թաց քում սրբագր վել են: 
Բա ցի բուն ճա նա պար հից՝ կան նաև օ ժան-
դակ կա ռույց ներ՝ կամր ջակ ներ, մի տեղ էլ 
կող նա կի լայ նութ յու նը չի հե րի քել, «գա բիոն» 
են կա ռու ցել (քա րե պատ նեշ)՝ 90 խո րա նարդ 
մետր քա րե լից քով: «Կող նա կը շատ կա րևոր 
է ճա նա պար հա շի նութ յան մեջ, որ շատ խիտ 

ու ա մուր լի նի, ե թե կող նա կը թույլ լի նի, ճա-
նա պար հը շուտ է քանդ վում», – ման րա մաս-
նում է Տիգ րան Սարգս յա նը: Մեր զրու ցակ ցի 
փո խանց մամբ՝ ի վեր ջո Արծ վա նիկ- Կարմ րա-
քա րը կլի նի հին գե րորդ կար գի ճա նա պարհ: 

Երբ եր թևե կում էինք Տիգ րա նի ավ տո-
մե քե նա յով, նա ա նընդ հատ հե ռա խո սա-
զան գեր էր ստա նում և պա տաս խա նում: 

Ճա նա պար հա հատ վա ծի տար բեր տե ղե րից 
շի նա րար նե րը զան գում էին, նա էլ անհ րա-
ժեշտ հրա հանգ ներ ու ցու ցում ներ էր տա լիս: 
Այդ ա մե նից էլ ե րևում էր, որ, ի րոք, աշ խա-
տանք ներն ա վար տա կան փու լում են: 

Այդ ա մե նը ո գևո րիչ է:
Մի փաստ էլ լրա տա վա մի ջոց նե րը տե-

ղե կաց րին: Ինչ պես Գ յում րիում հայտ նեց ՀՀ 
տա րած քա յին կա ռա վար ման և են թա կա-
ռուց վածք նե րի նա խա րար Սու րեն Պա պիկ յա-
նը, Եվ րա միութ յու նը ցան կութ յուն է հայտ նել 
ֆի նան սա վո րել Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հի 
հա րա վա յին ուղ ղութ յան շի նա րա րութ յու նը. 
«Խոս քը շուրջ 600 մլն  եվ րո յի մա սին է, և քա նի 
որ ար դեն առ կա են նա խա հաշ վա յին փաս-
տաթղ թեր, ա պա ա մեն ինչ պետք է ա նենք, 
որ օ գոս տո սին մրցույթ հայ տա րա րենք: 1.25 
մլրդ դո լար կար ժե նա միայն թու նել նե րի 
հատ վա ծը մին չև Քա ջա րան, 250 մլն դո լար՝ 
մին չև Ա գա րակ»: 

Այս փաս տին Տիգ րան Սարգս յա նը հա-
վե լեց, որ ի րենց ըն կե րութ յու նը մաս նա-
գի տաց ված է թու նե լա շի նութ յան մեջ: Քա-
ջա րան– Մեղ րի հատ վա ծում թու նել ներ են 
նա խա տես ված. «Որ տեղ թու նել ե ղավ, հաս-
տատ գործն «Ա պա ռաժն» է ի րա կա նաց նե-
լու», – հա մոզ ված է նա ու նաև հա վե լում է, 

«Նորոգշին»-ը հիմնանորոգում է 
Մ-2 մայրուղու Կապան-Քաջարան 
ճանապարհահատվածը

Մ ար զի ճա նա պարհ նե րի հիմ նա նո-
րոգ ման հա ջորդ հաս ցեն, որ տեղ 
ե ղավ «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ ծա-

գոր ծա կան խում բը, Մ-2 Ե րևան-Ե րասխ- Գո-
րիս- Մեղ րի-Ի րա նի սահ ման միջ պե տա կան 
նշա նա կութ յան մայ րու ղու Կա պան- Քա ջա րան 
ճա նա պար հա հատ վածն էր: Այս տեղ միջին 
նո րոգ ման աշ խա տանք ներ է կա տա րում «Նո-
րոգ շին» ՍՊ ըն կե րութ յու նը (տնօ րեն՝ Ռազ միկ 
Փարս յան):

Հու լի սի 14-ին այ ցե լե ցինք «Նո րոգ շին»-ի 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րին, ո րոնց հան դի-
պե ցինք կոմ բի նա տի նախ կին պո չամ բա րի 
հա րևա նութ յամբ: Ինչ պես տե ղե կաց րեց ըն-
կե րութ յան աշխ ղեկ Ա րա րատ Սա հակ յա նը, 
«Նո րոգ շին»-ը մի ջին նո րո գում ներ է ի րա-
կա նաց նում Մ-2 միջ պե տա կան նշա նա կութ-
յան ճա նա պար հի կմ 317+300 - կմ 329-820 
հատ վա ծում, որ ընդգր կում է նախ կին Քա-
ջա րա նի հան քա շի նա կան մաս նա գի տաց ված 
վար չութ յան ավ տո հա վա քա կա յա նից մին չև 
Քա ջա րան քա ղա քի կա մուր ջը, ո րով ճա նա-
պար հը թեք վում է դե պի Մեղ րի:

Ճա նա պար հա շի նա րար նե րի մեջ հան-
դի պե ցինք տա րած քա յին կա ռա վար ման և 
են թա կա ռուց ված նե րի նա խա րա րութ յանն 
ա ռըն թեր «Ճա նա պար հա յին դե պար տա-
մենտ» ՊՈԱԿ-ի տեխհս կիչ Թա դևոս Կի լիչ-
յա նին, ով նախ տե ղե կաց րեց, որ ճա նա-
պարհ նե րի մի ջին նո րոգ ման տեխ նի կա կան 

հսկո ղութ յունն ի րենց կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծա ռույթ նե րից է և այս պա հի դրութ յամբ 
շե ղում ներ չեն կա տար վել:

Մեր այ ցե լութ յան ժա մին «Նո րոգ շին»-ի 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րը ճա նա պար հա-
ծած կի ֆրե զում էին ի րա կա նաց նում, որ նե-
րա ռում է հին ճա նա պար հա ծած կի 5 սմ -ա նոց 
շեր տի քան դում և հե ռա ցում: Մինչ այդ կող-
նակ նե րը մաք րել են թփե րից և ջրա բե րուկ նե-
րից, ո րից հե տո դրանց վրա պի տի տե ղադր-
վի 5-8 սմ հաս տութ յամբ ա վա զա կոպ ճա յին 
շերտ: Նաև անհ րա ժեշտ փո սա յին աշ խա-
տանք ներ են կա տա րել՝ ե րեք սմ հաս տութ-
յամբ հար թեց նող շերտ տե ղադ րե լու հա մար, 
ո րից հե տո կտե ղադր վի հինգ սմ հաս տութ-
յամբ վե րին շեր տը:

Ինչ պես «Ս յուն յաց երկ րին» փո խան ցեց 
«Նո րոգ շին» ՍՊ ըն կե րութ յան տնօ րեն Ռազ-
միկ Փարս յա նը, ի րա կա նաց վող աշ խա տանք-
նե րի նա խագ ծա յին ար ժե քը 909 մլն դ րամ է: 
Շին նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել 
են հու նի սի 9-ին, շի նա րա րութ յան ա վարտ է 
սահ ման ված նո յեմ բե րի 25-ը:

Թեև աշ խա տանք նե րի ա վար տին դեռ 
շատ ժա մա նակ կա, բայց վստա հա բար կա-
րե լի է ա սել՝ Քա ջա րան- Կա պան ավ տո մայ րու-
ղին բարձ րա կարգ վի ճակ է ու նե նա լու, քան զի 
գոր ծը վստահ ված է մե ծա համ բավ ու վաս-
տա կա բեռ «Նո րոգ շին» ըն կե րութ յա նը:
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որ չորս թու նել է՝ նա խա տես ված, ո րից մե կը 
բա վա կա նին եր կար է, մոտ 13 կմ. Սի սիա նից 
մտնում Գե ղիով դուրս է գա լիս: 

Մի հու սադ րող փաստ էլ հա ղոր դեց մեր 
զրու ցա կի ցը. Արծ վա նիկ- Կարմ րա քար ճա նա-
պար հա հատ վա ծի վե րա կա ռուց մա նը զու գա-
հեռ՝ «Ա պա ռաժ» ըն կե րութ յան շի նա րար ներն 
ի րա կա նաց նում են Վար դա վանք-Ա գա րակ 
13,1 կմ  եր կա րութ յամբ ճա նա պար հի վե րա-
կա ռու ցու մը՝ վեց մետր լայ նութ յամբ: Պա-
տե րազ մից հե տո ե րեք գյու ղեր՝ Ա գա րակ, 

Եղ վարդ, Ու ժա նիս, զրկվել են աս ֆալ տա-
պատ ճա նա պար հից՝ մնա ցել Վար դա վանք-
Ա գա րակ հո ղա ծածկ ճա նա պար հի հույ սին: 
Լավ է, որ այս խնդրում թու նե լի վեր ջում լույս 
է նշմար վում... Այ լա պես այդ ե րեք գյու ղը 
հայտն վել էին ճա նա պար հա յին շրջա փակ-
ման մեջ: 

Ար դեն հինգ կմ հատ վա ծի վրա հո ղա յին 
աշ խա տանք ներ են կա տար վել: Ըն կե րութ յան 
ծանր տեխ նի կան այժմ այդ հատ վա ծում է աշ-
խա տում: Կա պան-Արծ վա նիկ ճա նա պար հից 
տե սա նե լի է դե պի Վար դա վանք տա նող հո ղե 
թարմ ճա նա պար հը:

Տիգ րան Սարգս յա նի փո խանց մամբ՝ այդ-
տեղ շատ գործ կա ա նե լու, քան զի ճա նա-
պար հը տա րի նե րով չի շա հա գործ վել: 

Կա պան վե րա դառ նա լիս մտանք նախ-
կին եր կաթ բե տոն յա կա ռուց վածք նե րի գոր-
ծա րան, ո րի տա րած քում գոր ծում է «Ա պա-
ռաժ»-ի գեր մա նա կան ար տադ րութ յան 
աս ֆալ տի գոր ծա րա նը՝ ժա մում 90 տ  ար տադ-
րո ղա կա նութ յամբ: Դ րան կից տե ղադր ված է 
քար ջար դող և ման րաց նող սար քա վո րու մը 
(дрօбилка), որն իր պա րա մետ րե րով մար զում 
հավասարը չու նի: Հե տո հի շե ցի, երբ տե ղա-
մա սի պետն ա սաց, թե ի րենք ոչ թե գե տի 
ա վազ են օգ տա գոր ծում, այլ քա րից են ա վազ 
ստա նում: Ա սել է թե՝ ըն կե րութ յու նը հում քի 
խնդիր չու նի, ին չը շատ կա րևոր պայ ման է 
ճա նա պար հի հիմ նա նո րո գու մը նա խա տես-
ված ժամ կե տում և ո րա կով ա վար տե լու հա-
մար:
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հայտ ե կել, ու ղար կել ենք հա մա պա տաս խան 
հե տա զոտ ման, – տե ղե կաց նում է Վա հե Ա ղա-
լար յա նը: – Բայց հնա րա վոր է՝ վեր ջին օ րե րին 
ինչ-ինչ ա ռող ջա կան խնդիր ներ են ծա գել. այ-
սօր այդ հար ցերն ենք պար զում, քա նի դեռ 
նրանք մեզ մոտ են:

Բժշ կա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք-
նե րի ա վար տից հե տո զո րա կո չիկ նե րը պատ-
րաստ էին մեկ նե լու…

.... Վաղ ա ռա վոտ վա նից Գո րի սի զին կո-
մի սա րիա տի մեր ձա կայ քում հա վաք վել էին 
հար յու րա վոր մար դիկ՝ զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յան մեկ նող նե րի հա րա զատ ներ, մեր ձա-
վոր ներ, ըն կեր ներ: Չ նա յած հան դի սա վոր 
ա րա րո ղութ յուն չկար, ինչ պես ձմե ռա յին զո-
րա կո չի ժա մա նակ էր (երբ ներ կա էին մար զի 
և հա մայնք նե րի իշ խա նա վոր նե րը, Ս յուն յաց 
թե մի հո գևոր դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը), 
բայց տե սա րա նը (հի րա վի) փա ռա բա նե լի 
էր…

Հա ճե լի էր տես նել հատ կա պես ծա ռա յութ-
յան մեկ նող տղա նե րի բարձր տրա մադ րութ-

յու նը, ո գևո րութ յու նը: Ան շուշտ, հաս կա նա լի 
էր նաև ծնող նե րի, մեր ձա վոր նե րի հուզ մուն-
քը, ո րը, կար ծում ենք, ա վե լի շատ հպար-
տութ յան յու րօ րի նակ դրսևո րում էր:

Հ պար տութ յան մի նոր զգա ցում ու նե ցանք 
հրա ժեշ տի պա հին. մի տեղ տո նա կան ի րա-
վի ճա կին բնո րոշ «Շամ պայն» էին բա ցում, 
մեկ այլ տեղ զո րա կո չի կին օդ էին թռցնում 
ըն կեր նե րը: Եվ, ի հար կե, ող ջա գու րանք ներ, 
ող ջեր թի ու բա րի ծա ռա յութ յան մաղ թանք-
ներ, սի րած տղա նե րին բա նակ ճա նա պար-
հող պար մա նու հի ներ՝ ար ցուն քոտ աչ քե րով…

Իսկ վեր ջում… Հար յու րա վոր նե րի ո րո-
տըն դոստ ծա փա հա րութ յուն նե րի ներ քո մե-
քե նա նե րը շարժ վե ցին մայ րա քա ղաք…

Ե րևա նում՝ կենտ րո նա կան հա վա քա կա-
յա նում կո րոշ վի, թե ով որ տեղ է ծա ռա յե լու: 
Ա ռայժմ մի բան է հայտ նի՝ նրանք Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յու նում չեն ծա ռա յե լու, թեև 
հարց է (դա տե լով ծնող նե րի զրույց նե րից) ՝ 
խե լա մի՞տ է այդ ո րո շու մը, թե՞ ոչ:

Ին չևէ, տե սա րանն ի րոք տրա մադ րող ու 
ո գևո րիչ էր… Ի՜նչ տղա ներ ու նենք, առ յու ծա-

ծին որ քա՜ն մայ րեր, հայ րե նա պաշ տութ յան 
որ քա՜ն խտա ցում՝ յու րա քանչ  յուր ար ժա նա-
պա տիվ սյու նե ցու մեջ… Ու այդ ա մե նից հե տո 
անհ նար է չբարձ րա ձայ նել՝ շատ թե քիչ ար-
ժա նա պա տիվ ա ռաջ նոր դութ յուն ու նե նա լու 
պա րա գա յում ոչ մի թուրք-ա զե րի չի դի մա նա 
նժդեհ յան ո գե ղե նութ յամբ տո գոր ված հա յոց 
զին վո րին…

Եվ մեզ թույլ ենք տա լիս փաս տել՝ Ար ցախ-
յան եր րորդ պա տե րազ մում 217 նա հա տակ և 
14 ան հետ կո րած զա վակ ու նե ցող Ս յու նի քը, 
չնա յած մե ծա գույն տա ռա պանք նե րի գնով՝ 
մին չև օրս տա րա տե սակ դրսևո րում նե րով 
շա րու նակ վող, դուրս է գա լիս սգա վո րի վի-
ճա կից, ին չի վկա յութ յուն նե րից է այ սօր վա 
զո րա կո չը:

Այդ բո լո րով հան դերձ՝ դե ռևս ու նենք զին-
վո րա կան պար տա դիր ծա ռա յութ յու նից խու-
սա փող ներ՝ տա րի նե րի հե ռա վո րութ յու նից 
ե կող ու շա րու նակ վող:

«Ժամ կե տա յին զին վո րա կան կամ այ-
լընտ րան քա յին ծա ռա յութ յան հեր թա կան 
զո րա կո չից խու սա փած ան ձանց նկատ մամբ 

հա մա նե րում հայ տա րա րե լու մա սին» օ րեն-
քի ըն դու նու մից հե տո ըն դա մե նը 11 հո գի են 
(Ս յու նի քից) դե ռևս ներ կա յա ցել պատ կան 
մար մին նե րին. նրանց դեմ հա րուց ված մե-
ղադ րան քը հան վել է, և հաշ վառ վել են պա-
հես տա զո րում (հի մա ո րոշ վում է նրանց պի-
տա նիութ յու նը): Հա մա նե րու մը վե րա բե րում է 
27 տա րին լրա ցած ե րի տա սարդ նե րին, ով քեր 
հե տա խուզ ման մեջ են: Ակն կալ վում է, որ հա-
մա նե րու մից օգտ վել կա մե ցող նե րի թիվն ի 
վեր ջո կա ճի:

Իսկ հի մա… Ըստ Վա հե Ա ղա լար յա նի՝ 
«Ն րանք, ով քեր հան րա պե տութ յու նում են, 
ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ են ներ-
կա յա նում, իսկ ով քեր դրսում են՝ դե ռևս 
դժվա րութ յուն ներ են հա րու ցում»: Զո րա կո-
չա յին և զո րա հա վա քա յին ծա ռա յութ յան սյու-
նիք յան պա տաս խա նա տո ւի մտա հո գութ յուն-
նե րը, սա կայն, դրա նով չեն ա վարտ վում:

–  Կու զե նա յի պար տա դիր զին վո րա կա-
կան ծա ռա յութ յան զո րա կոչ վող նե րին ա ռա-
վել ա ռողջ տես նել, ֆի զի կա կան տե սա կե տից՝ 
ա վե լի պատ րաստ ու կոփ ված, – մեր զրույցն 
այդ պես ամ փո փեց ՀՀ ՊՆ Զ և ԶՀԾ Ս յու նի քի 
տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման ղե կա վա-
րը:

Եվ որ պես ա վարտ սույն հրա պա րակ ման՝ 
մեր տղա նե րին կրկին ցան կանք բա րի ծա-
ռա յութ յուն ու բա րի վե րա դարձ: Չ մո ռա նանք՝ 
հենց նրանք են նաև լի նե լու շատ սպաս վող 
ար ժա նա պա տիվ խա ղա ղութ յան ի րա կան 
ե րաշ խա վոր նե րը…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սկիզբը՝ էջ 1

Հայոց ազգային բանակ մեկնեց կապանցի, 
գորիսեցի և սիսիանցի զորակոչիկների 
հերթական խումբը

Եր կօր յա հա մեր գա յին շրջա գա յութ յամբ 
Ս յու նի քի մար զում էր Հա յաս տա նի պե տա-
կան կա մե րա յին նվա գա խում բը (գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար եւ գլխա վոր դի րի ժոր 
Վա հան Մար տի րոս յան)։ Հան րա պե տութ յան 
կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի եւ սպոր-
տի նա խա րա րութ յու նը եւ Կա մե րա յին ե րաժշ-
տութ յան ազ գա յին կենտ րո նը նա խա ձեռ նել 
են հա մեր գա շար՝ նվիր ված հայ եր գար վես տի 
եր կու նվիր յալ նե րին՝ կոմ պո զի տոր ներ Առ նո 
Բա բա ջան յա նի եւ Է դո ւարդ Միր զո յա նի հար-
յու րամ յա հո բել  յան նե րին։ 

Անդ րա նիկ հա մեր գը տե ղի ու նե ցավ Կա-
պա նի մշա կույ թի կենտ րո նում, որ տեղ հան դի-
պե ցինք ՀՀ ար վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
նվա գախմ բի դի րի ժոր Ռո բերտ Մլ քե յա նին։ 
Նա «Ս յուն յաց երկ րի» հետ զրույ ցում նշեց, որ 
ա ռա ջին ան գամ է Կա պա նում, տպա վոր ված 
է բնութ յամբ, իսկ հան դի սա կա նին կհան դի պի 
դահ լի ճում։ 

Ան մի ջա կան մթնո լորտ էր դահ լի ճում, բա-
րե մաղ թան քի խոս քեր հղեց հան րա պե տութ-
յան ԿԳՄՍ փոխ նա խա րար Ա րա Խզ մալ  յա նը. 
« Շատ ու րախ եմ, որ եր կու կոմ պո զի տոր նե րի 
հո բել  յան նե րի նշու մը սկսվում է Կա պա նից, 
ու զում եմ նաեւ բո լո րիդ շնոր հա վո րել Կա պա-
նը ե րի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք հռչակ-
վե լու ա ռի թով։ Անց նող եր կու տա րին մեզ հա-
մար փոր ձութ յուն նե րի ժա մա նա կաշր ջան էր, 
կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կը, պա տե րազ մը 
ծանր բա րո յա հո գե բա նա կան հե տե ւանք ներ 
ու նե ցան բո լո րիս վրա, եւ հան րա յին տրա-
մադ րութ յուն նե րը կար գա վո րե լուն, մարդ-
կանց մեջ լա վա տե սութ յան ա ռա ջաց մանն են 
միտ ված նման հա մեր գա շա րե րը։ Մա նա վանդ 
այս մե կը նվիր ված է եր կու մե ծա նուն հա յի, 
ով քեր հպար տութ յու նից, ար ժա նա պատ վութ-

յան զգա ցու մից, հիաց մուն քից զատ ու րիշ մի 
այլ զգա ցում չեն ա ռա ջաց նում։ Մ նում է ա վե-
լաց նել, որ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի եւ սպոր տի նա խա րա րութ յու նը ջանք չի 
խնա յի, որ հան դի սա կա նի հետ նման հան դի-
պում նե րը լի նեն շա րու նա կա կան»։

Հա մեր գի մեկ նար կին հնչե ցին Է դո ւարդ 
Միր զո յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից՝ հատ-
ված լա րա յին քառ յա կից, որն ա ռա ջին դրա մա-
տի կա կան բնույ թի նշա նա կա լի գործն է մեր 
ազ գա յին կա մե րալ ե րաժշ տութ յան մեջ, հե տո 
հնչեց կի նոե րաժշ տութ յուն « Քաոս» ֆիլ մից։ 
Այ նու հե տեւ կա մե րա յին նվա գախմ բին միա-
ցավ Վա հագն Հայ րա պետ յա նի ջազ տրիոն՝ 
Մա կար Նո վի կով (կոնտ րա բաս), Ար ման 
Մ նա ցա կան յան (հար վա ծա յին գոր ծիք ներ), 
Վա հագն Հայ րա պետ յան (դաշ նա մուր, վոկալ)։ 
Հն չե ցին Բա բա ջան յա նի եր գե րը՝ Վա հագն 
Հայ րա պետ յա նի մշա կում նե րով՝ «Ա ռա ջին սի-
րո եր գը», «Տ ղեր քը, ո րոնք չկան», « Մե ղե դի», 
«Верни мне музыку», «Ах, тополиный пух», 
«Իմ Ե րե ւան», Մավր Մկրտչ  յա նի (բա րի տոն), 
Սոֆ յա Սա յադ յա նի (սոպ րա նո) կա տար մամբ։

Հա վարտ հա մեր գի հնչեց Ա. Բա բա ջան յա-
նի «Էքսպ րոմ տը»։ 

Նույն հա մեր գը հու լի սի 28-ին տե ղի ու-
նե ցավ Գո րի սի դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
դահ լի ճու մ։

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի 
տեղակալ Արա Խզմալյանն 
աշխատանքային այցով 
Սյունիքում էր

Ա յ ցի շրջա նա կում նա խա րա րի տե ղա-
կա լը հան դի պել է Ակ սել Բա կուն ցի 
տուն-թան գա րա նի տնօ րեն Վար դան 

Սարգս յա նի և Գո րի սի Վ. Վա ղարշ յա նի ան-
վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
տնօ րեն Շանթ Հով հան նիս յա նի հետ: Տ նօ-
րեն նե րը ներ կա յաց րել են ի րենց ղե կա վա-
րած մշա կու թա յին կա ռույց նե րի հիմ նա կան 
խնդիր նե րը՝ ինչ պես հա մա վա րա կի սահ մա-
նա փա կում նե րով և դ րա հետ ևանք նե րով 
պայ մա նա վոր ված, այն պես էլ գույ քա յին և 
տեխ նի կա կան խնդիր նե րի տե սանկ յու նից:

Հան դիպ ման կար ևոր քննար կում նե րից 
էին նաև ԿԳՄՍՆ-ի սահ մա նած ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ սահ մա նա-
մերձ հա մայնք նե րը պետք է ա ռանձ նա նան 
մշա կու թա յին ակ տիվ կյան քով, ին չի նպա տա-
կով էլ նա խա րա րութ յու նը պե տա կան ա ջակ-
ցութ յան դրա մաշ նորհ ներն ա ռաջ նա հերթ 
տրա մադ րում է այն նա խագ ծե րին, ո րոնք 
մա սամբ կամ ամ բող ջութ յամբ ի րա կա նաց-
վում են սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րում: Այդ 
հա մա տեքս տում ընդգծ վել է « Թի կուն քը՝ մշա-
կույթ, սահ մա նը՝ կենտ րոն» ծրագ րի շրջա-
նա կում « Հա յաս տա նի փոք րիկ եր գիչ ներ» 

ման կա կան ֆիլ հար մո նիա յի հյու րա խա ղե րը 
Ս յու նի քում և Ար ցա խում, ին չը դրա կան մեծ 
ար ձա գանք է գտել սահ մա նա մերձ հա մայնք-
նե րի բնա կիչ նե րի կող մից:

Զ րույ ցի ըն թաց քում անդ րա դարձ է կա-
տար վել Գո րի սի Վա ղարշ յա նի ան վան պե-
տա կան դրա մա տի կա կան թատ րոն մայ-
րա քա ղա քի ե րի տա սարդ ռե ժի սոր նե րի 
գոր ծուղ ման հար ցին՝ նոր բե մադ րութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով: Այ նու հետև 
քննարկ վել են թատ րո նի փոքր դահ լի ճի վե-
րա զին ման, այդ թվում՝ նաև լու սա ձայ նա յին 
տեխ նի կա յի ձեռք բեր ման հար ցե րը: Ն շենք, 
որ թատ րո նի փոքր դահ լի ճը հիմ նա կա նում 
ծա ռա յում է ման կա պա տա նե կան ներ կա յա-
ցում նե րի և մի ջո ցա ռում նե րի հա մար, ո րոնք 
նպաս տում են ե րե խա նե րի ներգ րավ վա ծութ-
յա նը մշա կու թա յին կյան քին և գե ղա գի տա-
կան կրթութ յա նը:

Հի շեց նենք, որ ՀՀ կրթութ յան, գի տութ-
յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ Կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
ազ գա յին կենտ րոնն Էդ վարդ Միր զո յա նի և 
Առ նո Բա բա ջան յա նի 100-ամ յակ նե րին 
նվիր ված՝ հու լի սի 27-28-ին հա մերգ նե րով

Երկու մեծանուն 
կոմպոզիտորներին 
նվիրված 
հոբելյանական 
համերգները 
սկսվեցին Կապանից

հան դես կգա Կա պա նում և Գո րի սում: Հա յաս-
տա նի պե տա կան կա մե րա յին նվա գա խում բը 
ե լույթ կու նե նա գե ղար վես տա կան ղե կա վար 
և գլ խա վոր դի րի ժոր Վա հան Մար տի րոս յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ: Հա մերգ նե րին մաս նակ-
ցե լու են « Վա հագն Հայ րա պետ յան» տրիոն 
( Վա հագն Հայ րա պետ յան, դաշ նա մուր, վո-
կալ, Ար ման Մ նա ցա կան յան, հար վա ծա յին 
գոր ծիք ներ, Մա կար Նո վի կով, կոնտ րա բաս, 
մե նա կա տար ներ՝ Մավր Մկրտչ  յան (բա րի-
տոն), Սոֆ յա Սա յադ յան (սոպ րա նո), Դա նիել 

Մել քոն յան (շե փոր)):
Կար ևո րե լով սահ մա նա մերձ հա մայնք-

նե րում ներդ րու մա յին ծրագ րե րի անհ րա ժեշ-
տութ յու նը՝ հու լի սի 28-ին ԿԳՄՍ նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ա րա Խզ մալ  յա նը « Ներդ րում նե րի 
ա ջակց ման կենտ րոն» հիմ նադ րա մի ղե կա-
վար նե րի հետ այցելեց Հին Խն ձո րեսկ և Հին 
Խոտ գյու ղա տե ղի ներ՝ քննար կե լու ներդ րու-
մա յին ծրագ րե րին առնչ վող հար ցերն ու հե-
ռան կար նե րը:
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Փոխգնդապետ 
Վահագն Բաբայան. 
հայրենասիրությունը 
գեներով էր եկել

Վ ա հագն Վա հա նի Բա բա յան. ծնվել է 
1990թ.  օ գոս տո սի 28-ին Տեղ գյու ղում։ 

Հա ճա խել է գյու ղի դպրո ցը, բարձր դա սա րան-
նե րում սո վո րել Ս տե փա նա կեր տի Ք րիս տա-
փոր Ի վան յա նի ան վան ռազ մա կան վար ժա-
րա նում։ Բարձ րա գույն կրթութ յու նը ստա ցել է 
Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա-
մալ սա րա նում։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի եր կու 
ե րե խա։ Ման կուց տար բեր վում էր՝ խա ղե րը 
ռազ մի բե մադ րութ յուն ներ էին, հե րոս նե րը, 
ու մից ու զում էր օ րի նակ վերց նել ու վերց րեց, 
միայն ու միայն ֆի դա յի ներ։ Ա զա տա մար տի-
կի ըն տա նի քում էր ծնվել Վա հագ նը, հայ րե-
նա սի րութ յու նը գե նե րով էր ե կել, հայ րե նի-
քը գոր ծով սի րե լը գա ղա փա րա խո սութ յուն 
չէր, այլ այն, ինչ տե սել էր մա նուկ Վա հագ նը 
ծնված օր վա նից։ 

Ն րա գի տակ ցա կան կյան քը նվիր ված էր 
բա նա կին. մտքին բա նա կա շի նութ յունն էր, 
ե րազ նե րում՝ տա րա ծաշր ջա նի լա վա գույն 
բա նակն ու նե նա լու տես լա կա նը։ Իր ե րա-
զանք-բա նա կի հաս ցեին քննա դա տութ յուն 
չէր հան դուր ժում, քա նի որ 30-ամ յա փոխգն-
դա պե տի սերն ու կիր քը բա նա կի հան դեպ 
ան չա փե լի էին։

Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան 
հա մալ սա րանն ա վար տե լուց հե տո, սպա-
յա կան ծա ռա յութ յան է ան ցել Ար ցա խում՝ 
Մար տու նիում։ Զին վոր ներն ու ըն կեր նե րը 
Վա հագ նին նկա րագ րե լիս ա սում են. «... Իս-
կա կան սպա էր, նրան հնա րա վոր չէր ծու ղա-
կը գցել. երբ ի մա ցանք զոհ վել է, հաս կա ցանք, 
որ գի տակ ցա բար է ա րել եւ ու րիշ ելք չի ու նե-
ցել, բայց նա այն քչե րից էր, որ մա հից հե տո էլ 
իր պա հած դիր քը չհանձ նեց»։

Պա տե րազ մի սկզբում մա յոր Բա բա յանն 
իր սխրա գոր ծութ յուն նե րի հա մար փոխգն-
դա պե տի կո չում է ստա ցել եւ Ար ցա խի ՊԲ 
հրա մա նա տար Ջա լալ Հա րութ յուն յա նի կող-
մից պար գե ւատր վել « Մար տա կան խաչ» մե-
դա լով։ 

Զ րու ցում եմ քրոջ հետ, նա ար ցունք նե րը 
կուլ է տա լիս. հպար տութ յուն ու ցավ, ան մոր-
մոք ցավ կա ձայ նի մեջ՝ «Եղ բայրս հե րոս է՝ 
այդ բա ռի ամ բող ջա կան ի մաս տով, ինձ շա-
տերն են պատ մել, թե ինչ պես է ընդ դի մա ցել 
բո լո րին, ոտ քով 40 կմ քայ լել, գտել ու շրջա-
փա կու մից դուրս բե րել բազ մա թիվ զին վոր-
նե րի։ Երբ 7 տա րե կան դուստ րը խնդրել է 
տուն գալ, եղ բայրս պա տաս խա նել է, թե դուք 
ա պա հով եք, այս տեղ այն քան 18 տա րե կան 
ե րե խա ներ կան, որ կրա կի տակ են ու նրանց 
մե նակ չի կա րե լի թող նել»։

Կ նոջ հետ բազ մա թիվ հե ռա խո սազ րույց-
ներ է ու նե ցել պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց-
քում, հույս է տվել, հա վաս տիաց րել, որ ա մեն 
ինչ լավ է լի նե լու, որ հաղ թա նա կած տուն է 
վե րա դառ նա լու, որ ի րենց ե րե խա նե րը մե ծա-
նա լու են խա ղաղ ու ա պա հով, ա վա՜ղ...

Նո յեմ բե րի 9-ին, հրա դա դա րից ըն դա մե նը 
ժա մեր ա ռաջ, թշնա մին նկա տել էր Վա հագ նի 
դիր քը՝ կենտ րո նաց րել ու ժե րը մեկ նպա տա կի 
հա մար՝ ա մեն կերպ ոչն չաց նել առ յու ծի պես 
կռվող հայ սպա յին ու նրա ջո կա տը։ Հ րա դա-
դա րից եր կու ժամ ա ռաջ թշնա մին՝ օ դա յին 
ան դա դար կրա կով, հաս նում է նպա տա կին՝ 

զոհ վում է Վա հագ նը, բայց չի հանձ նում դիր-
քը. նա սո վոր էր պահ պա նել ի րեն վստահ-
ված կյան քերն ու հո ղը՝ ինքն ի րեն մի վեր ջին 
ան գամ հա վա տա րիմ մնաց... 

Մակար Բեգլարյան «Եթե 
այսօր չկանգնեցնենք 
թուրքին, վաղը մեր 
սերունդների համար ավելի 
ծանր է լինելու» 

Բ եգ լար յան Մա կար Ջա նի կի. ծնվել է 1980 
թ.  ապ րի լի 8-ին Մեղ րիում։ Սո վո րել է 

Մեղ րիի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում։ Բարձ-
րա գույն կրթութ յու նը ստա ցել է ՀԱՊՀ Կա պա-
նի մաս նաճ յու ղում։ 1998-2000 թթ. ծա ռա յել է 
Մա տա ղի սում։ 

2010 թ.  ա մուս նա ցել է, ու նի եր կու ե րե խա։
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-

նը պա տե րազմ սկսեց։ Ս յու նե ցի նե րը, գրե թե 
բո լո րը, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան գոր ծը 
ստանձ նե ցին՝ ա ռանց հա պա ղե լու, ա ռանց 
հրա մա նի, ա ռանց կան չի, կա մա վոր։ Սկզ-
բում Մա կա րը հիմ նա կա նում սնունդ, ջուր ու 
ծխա խոտ էր հասց նում ռազ մա ճա կատ, երբ 
սահ մա նին դրութ յու նը ծան րա նում է, նա եւս 
ներգ րավ վում է ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րում։ 

Մա կա րի մա սին մեզ ըն կերն է պատ մում. 
« Մի տե սակ կա պող օ ղակ էր ըն կեր նե րի, 
հա րա զատ նե րի հա մար։ Յու րա հա տուկ լավ 
մարդ էր, Աստ ված լա վե րին է տա նում։ Մա-
կա րի հա մար հայ րե նի քը կա րե ւո րա գույնն 
էր, նրան հետ պա հել հայ րե նի քի պաշտ պա-
նութ յան գոր ծից անհ նար էր, ա սում էր՝ մենք 
չգնանք, ով պի տի գնա, ի րեն վատ էր զգում, 
որ ա զե րի նե րը մո տե ցել էին Մեղ րիին։ Ն րա 
հայ րե նա սի րութ յու նը հո րից էր գա լիս, հայրն 
էլ էր ա զա տա մար տիկ, ա զատ ու հպարտ ապ-
րե լու գա ղա փա րը նա հո րից էր ժա ռան գել...»։

Զ րու ցում ենք մար տա դաշ տի ըն կեր նե րի 
հետ. « Մա կարն այն քան ցա վով էր ըն դու նում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կը, ար դեն հաս կա նում 
էր, որ մեր գոր ծե րը լավ չեն, բայց բար կա նում 
էր, երբ տես նում էր, որ տղեր քը հու սա հատ-
վում են, հա մո զում էր, նույ նիսկ խնդրում, 
որ չհու սալք վեն, ա սում էր, որ մեր պատ վի 
հարցն է պաշտ պա նել մեր եր կի րը, որ ե թե 
այ սօր չկանգ նեց նենք թուր քին, վա ղը մեր սե-
րունդ նե րի հա մար շատ ա վե լի ծանր է լի նե-
լու...»։

Մա կար Բեգ լար յա նը զոհ վել է հոկ տեմ բե-
րի 22-ին Նռ նա ձո րի մեր ձա կայ քում։ Հու ղար-
կա վոր ված է Մեղ րիի գե րեզ մա նա տա նը։

Մա կա րի ե րե խա նե րը դեռ փոքր են, որ-
դին հի շում է հայ րի կին, գի տի, որ նա երկն-
քում է, գի տի, որ հայ րի կը նա յում է ի րեն ու 
ա մեն ինչ ա նում է, որ հայ րի կը երկն քում 
հպար տա նա, դուստ րը շատ փոքր է. հայ րի-
կին նկա րից է ճա նա չում, բայց նա էլ գի տի, որ 
հայ րի կը երկն քում է, որ նա գնա ցել է եր կին քը 
խա ղաղ պա հե լո ւ... 

Գևորգյան Դավիթ «Հողը 
կանչում է, ես պիտի գնամ»

Գ ե ւորգ յան Դա վիթ Ա շո տի. ծնվել է 1980 թ. 
փետր վա րի 14-ին Սի սիան քա ղա քում։ 

Սո վո րել է Սի սիա նի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո-
ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յու-
նից զո րացր վե լուց հե տո մեկ նել է ՌԴ։ 

Դա վի թը չա փա զանց հայ րե նա սեր ու ազ-
գա սեր էր՝ օ տար երկ րում հաս տատ վե լու 
հա մար. վե րա դար ձավ հայ րե նիք, պայ մա-
նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցավ Սի սիա նի 
զո րա մա սում։ 

Դա վի թը դստեր ծնվե լուց հե տո եր կար 
տա րի ներ որ դու մա սին էր ե րա զել, շատ, չա-
փա զանց շատ էր ցան կա նում տղա ու նե նալ։ 
Եր կար տա րի նե րի ե րա զան քը նոր էր ի րա-
կա նա ցել՝ Ա շոտ որ դին հո րից ու հո րեղ բո րից 
հայ րե նի քի հան դեպ սեր ու թուր քի հան դեպ 
թշնա մանք է ժա ռան գել, այդ մա սին մեզ Դա-
վի թի եղ բայ րը՝ Մ խի թարն է պատ մում. «Վ րե-
ժը դար ձել է իմ ապ րե լու ի մաս տը, եղ բորս 
տղան էլ զին վո րա կան շո րերն հագ նում է, 
զին վո րա կան կեց վածք ըն դու նում ու ա սում, 
որ պի տի գնա թուր քե րին կո տո րե լու։ Եղ-
բայրս սո վո րա կան մարդ չէր, նա էս եր կի րը 
սե փա կան պատ վի պես էր սի րում ու պա հում, 
ընդ հան րա պես մեր ըն տա նի քում հայ րե նա-
սի րութ յու նը ա մե նա մեծ ար ժա նիքն է հա մար-
վում, մեր ե րե խա նե րին էլ, ան կախ սե ռից, 
ա ռա ջին հեր թին որ պես հայ րե նի քի հա մար 
պայ քա րող ու ապ րող մարդ ենք դաս տիա րա-
կում։ Պա տե րազ մը չի ա վարտ վել, քա նի մեր 
եղ բայր նե րի ար յան վրե ժը լուծ ված չէ, քա նի 
մեր հայ րե նի հո ղը թուր քի ձեռ քին է...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց, Ար ցա խում վի ճակն 
ա մեն օր ա վե լի ծանր էր դառ նում, հո ղը կան-
չում էր իր որ դի նե րին, հո ղը հե ծում էր թշնա-
մու ներ կա յութ յու նից. Դա վիթն ա ռող ջա կան 
խնդիր ներ ու ներ, ո րոնց պատ ճա ռով բժիշկ-
ներն ար գե լել էին Ար ցախ մեկ նել, բայց Դա-
վի թը մեկ պա տաս խան ու ներ. « Հո ղը կան չում 
է, պի տի գնամ»։ Ար ցա խում Դա վի թը միա-
նում է « Հայ դուկ» ջո կա տին, պայ քա րում հայ 
տղա մար դուն հա տուկ քա ջութ յամբ։ Օ րեր շա-
րու նակ ջո կա տը շրջա փակ ման մեջ էր, բայց 
դի մադ րում էին, եղ բո րը զան գա հա րում էր, 
խո սում, եղ բայ րը գի տեր, որ շրջա փակ ման 
մեջ են, ցան կա նում էր ինչ-որ կերպ հաս նել 
նրանց, բայց Դա վիթն ար գե լում էր, քա նի որ 
գի տեր ի րենց փրկութ յու նը հրաշ քով միայն 
կա րող էր լի նել, իսկ եղ բոր ի րենց միա նա լու 
ցան կութ յու նը հա մա զոր է ինքն ի րեն մահ վան 
դա տա պար տե լուն։

Հոկ տեմ բե րի 15-ից հե տո Դա վիթն այ լեւս 
կա պի դուրս չե կավ, հա րա զատ նե րին հայտ-
նել էին, որ զոհ վել է ԱԹՍ-ի ար կից, բայց 
նրանք մի թա քուն հույս էին փայ փա յում՝ Դա-
վի թին ողջ գտնե լու հույ սը։ Ա ղոթ քի ու սպա-
սու մի տան ջա լից օ րերն ա վարտ վե ցին 2021 
թ. հուն վա րի 8-ին, երբ ԴՆԹ հե տա զո տութ յու-
նը հաս տա տեց՝ Դա վի թը միա ցել է ան մահ նե-
րի գնդին...

2021 թ. հուն վա րի 10-ին, Սի սիա նի զին-
վո րա կան պան թեո նում զին վո րա կան պա-
տիվ նե րով հո ղին հանձ նե ցին նա հա տակ ված 
հե րո սի աճ յու նը։ 

Յուրի Գևորգով. 
պատերազմը խլեց 
լավագույններին

  Յ ու րի Նի կո լա յի Գե ւոր գով. ծնվել է 1985 թ. 
հու լի սի 9-ին Ադր բե ջա նի Սո վե տա կան 

Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ յան Բա քու 
քա ղա քում։ Բաք վի ջար դե րից հե տո ըն տա-
նի քը հանգր վա նել է Ս յու նի քում՝ Կա պա նում, 
ա պա՝ Քա ջա րա նում։ Սո վո րել է Քա ջա րա նի 
թիվ 1 դպրո ցում։ 9-րդ  եւ 10-րդ դա սա րան նե-
րը սո վո րել է Ս յու նի քի միջ նա կարգ դպրո ցում։

2003 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար տա կերտ 
քա ղա քի զո րա մա սում, զին վո րա կան մաս նա-
գի տութ յամբ ա կա նա նե տի նշա նա ռու էր։

Աշ խա տում էր Քա ջա րա նի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նա տում՝ փո խար կի չի մե քե-
նա վար։

2018 թ.  ա մուս նա ցել է, ու նի եր կու դուստր։
Յու րիի կրտսեր դուստ րը ծնվել է հոր 

զոհ վե լուց ա միս ներ անց: Ա վա գը եր կու տա-
րե կան է. հայ րի կին լավ է հի շում, հայ րի կի 
նկար նե րը ցույց է տա լիս եր կու ամ սա կան 
քույ րի կին, որ քույ րիկն էլ ճա նա չի հայ րի կին, 
Սր բու հին մեկ այլ զբաղ մունք էլ ու նի՝ ժա մե-
րով նստում է մուտ քի դռան մոտ ու հե տե ւում 
ոտ նա ձայ նե րին, որ հայ րի կի գա լու պա հը 
հան կարծ բաց չթող նի...

Յու րիի մա սին մեզ պատ մում են Ս յու նի-
քի միջ նա կարգ դպրո ցի ու սու ցիչ նե րը։ Մոտ 
20 տա րի անց էլ ռու սե րե նի ու սուց չու հի Էլ զա 
Բաղ դա սար յա նը չի մո ռա նում իր հա մեստ, 
ժպտե րես ա շա կեր տին. « Յու րիի բնա վո րութ-
յան ա մե նաա ռանձ նա հա տուկ գի ծը հա մես-
տութ յունն էր, բա ցա ռիկ հար գա լից տղա էր, 
չա րա բաս տիկ պա տե րազ մից օ րեր ա ռաջ եմ 
հան դի պել՝ պահ պա նել էր ի րենց սերն դին 
հա տուկ հար գանքն ու միայն ի րեն պատ կա-
նող յու րա հա տուկ ժպի տը։ Հի շում եմ, որ շատ 
ա րագ մեր վեց դա սա րա նին՝ իր մարդ կա յին 
բնա վո րութ յան օգ նութ յամբ։ Շատ-շատ եմ 
ափ սո սում, որ նրա նման ե րի տա սարդն այ-
սօր մեր կող քին չէ, ինչ-որ բան սխալ է՝ նրա 
պես մար դիկ պի տի եր կար ու եր ջա նիկ ապ-
րեին...»։

Ու սում նա կան գծով տե ղա կալ Աշ խեն Իս-
րա յել  յա նի հա յաց քում բա րի հու շե րի ժպիտն 
ու ափ սո սանքն ի րար են փո խա րի նում. « Մեր 
Յու րիի ժպի տը մո ռա նալ անհ նար է, հա մեստ 
տղա էր, բայց սե փա կան կար ծիքն ու ներ ու 
իր տե սա կե տը հա մես տո րեն ա ռաջ էր տա-
նում։ Հե րոս դառ նա լու հա մար մի վայրկ յան 
է պետք, մարդ լի նե լու հա մար՝ մի ամ բողջ 
կյանք. Յու րին հենց այն տե սակն էր, ով իր 
ապ րած կարճ կյան քի ըն թաց քում ա պա ցու-
ցեց, որ մարդ է եւ լա՛վ մարդ...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. սեպ տեմ բե րի 28-ին Յու-
րին միա ցել է Քա ջա րա նի մեր ձա կա սահ ման-
նե րը պաշտ պա նող խմբե րին։ Հոկ տեմ բե րի 
8-ին կա մա վոր մեկ նել է Ար ցախ, մաս նակ-
ցել Ջ րա կա նի / Ջաբ րա յիլ/ եւ Իշ խա նա ձո րի 
պաշտ պա նութ յան մար տե րին։

2020 թ. հոկ տեմբ րի 17-ին զոհ վել է Խու-
դա ֆե րի նի ջրամ բա րի մո տա կայ քում։

 Յու րի Գե ւոր գո վը հետ մա հու պար գե-
ւատր վել է « Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-
դա լո վ։ 

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ 

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Քար վա ճա ռի:
– Հա մայն քը հիմ նա կա նում սահ մա նա կից 

է նախ կին Լա չի նի վար չա կան շրջա նին, Խոզ-
նա վա րի վե րևի հատ վա ծը սահ մա նա կից է 
Սև լճի տա րած քին:

– Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն-
թաց քում՝ Տեղ հա մայն քում ընդգրկ ված 
գյու ղե րին պատ կա նող հո ղե րի մա սին 
ինչ-որ թիվ շրջա նա ռութ յան մեջ դրվեց, 
ո րոնք դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո հայտն-
վել են հա կա ռա կոր դի վե րահս կո ղութ-
յան ներ քո, խոս քը 350 հեկ տա րի մա սին 
է։ Ե թե կա րե լի է, ճշտենք այդ տե ղե կատ-
վութ յու նը։

– Տե ղե կատ վութ յու նը հա մա պա տաս խա-
նում է ի րա կա նութ յա նը, մոտ 200 հեկ տա րը 
Խոզ նա վա րի վար չա կան տա րած քի ա րո տա-
վայ րե րից է, որ գտնվում է Սև լճի հա րա կից 
տա րած քում, իսկ ընդ հա նուր առ մամբ՝ ու-
նենք վա րե լա հո ղեր, խոտ հարք ներ, ո րոնք, 
GPS հա մա կար գով ա ռաջ նորդ վե լով, ան ցել են 
հա կա ռա կոր դի տի րա պե տութ յան ներ քո։ 

Նախ կի նում ա ռաջ նորդ վել ենք 1969 թվա-
կա նի քար տեզ նե րով: 

1986 թվա կա նին Հա յաս տա նի և Ադր բե-
ջա նի կող մից ստեղծ վել է միջ գե րա տես չա-
կան հանձ նա ժո ղով՝ Վ լա դի միր Մով սիս յա նի 
գլխա վո րութ յամբ, կա տար վել է սահ ման նե րի 
ճշգրտում, այ նու հե տև, Գո րի սի շրջխորհր դի 
գործ կո մի 1991 թ ապ րի լի 14-ի ո րոշ մամբ, 
այդ հո ղա տա րածք նե րը սե փա կա նաշ նորհ վել 
են: Ադր բե ջան ցի նե րը GPS-ով ա ռաջ նորդ վե-
լը պատ ճա ռա բա նում են նրա նով, որ 1986 թ 
սահ մա նո րո շում նե րը հաս տատ ված չեն եր-
կու հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յուն նե-
րի կող մից։ 

Սահ ման նե րի ճշգրտու մը միջ կա ռա վա-
րա կան խնդիր է, ո րը պետք է լուծ վի, ո րով հե-
տև բնա կա վայ րե րը տար բեր չա փի կո րուստ-
ներ ու նեն վա րե լա հո ղե րի ու ա րո տա վայ րե րի 
տես քով, ո րոնց մի մա սը բնա կիչ նե րի, մյուս 
մա սը՝ հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն է։

– Փաս տո րեն 350 հեկ տա րի մի մա-
սը սե փա կա նաշ նորհ վել է ժա մա նա կին. 
մար դիկ կա նո նա վոր հո ղի հարկ են վճա-
րել, ու նեն սե փա կա նութ յան վկա յա կան, 
բայց նրանց սե փա կա նութ յու նը հայտն-
վել է Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան ներ-
քո։ Ի՞նչ է ար վում այդ հո ղա տա րածք նե րը 
վե րա դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ։

– Մենք, որ պես տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին, մեր պար տա կա նութ-
յուն նե րը հա վուր պատ շա ճի կա տա րել ենք՝ 
տե ղե կաց րել ենք ե՛ւ կա ռա վա րութ յա նը, ե՛ւ 
Ս յու նի քի մար զի հար ցե րով ստեղծ ված միջ-
գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վին։ Տար բեր 
գե րա տես չութ յուն ներ տեղ  յակ են խնդրին, 
նույ նիսկ կա դաստ րի պե տա կան կո մի տեին 
եմ ներ կա յաց րել խնդրի հան գա մանք նե րը՝ 
փաս տե րով, քար տեզ նե րով ու վկա յա կան նե-
րով, հի մա տես նենք՝ ինչ ո րո շում կկա յաց նեն։

– Միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նիս տե րից մեկ-եր կու սը տե ղի են ու նե-
ցել Տեղ հա մայն քում։ Ի՞նչ խնդիր ներ են 
քննարկ վել անվ տան գութ յան տե սա կե-
տից:

– Անվ տան գութ յան վե րա բեր յալ հար ցեր 
ենք բարձ րաց րել՝ սահ մա նում խնդիր ներ ենք 
ու նե նում, եր բեմն մի ջա դե պեր են գրանց վում 
ա նա սուն ներն ա րո տի հա նե լու ժա մա նակ, 
քա նի որ տա րան ջատ ված չէ՝ փշա լար, է լեկտ-
րա կան հո վիվ տե ղադր ված չէ, խրա մատ 
պատ րաստ ված չէ։ 

Միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վի հետ 
կա րևոր մի հարց ենք լու ծել՝ մեր բեռ նա տար 
մե քե նան, որ հա մայն քա յին սե փա կա նութ յուն 
էր, ու ղար կել էինք մար տա դաշտ, պայ թել է, 
հետ չենք կա րո ղա ցել բե րել, միջ գե րա տես չա-
կան հանձ նա ժո ղո վի միջ նոր դութ յամբ ձեռք 
ենք բե րել նոր մե քե նա։

– Կու զե նա յինք անդ րա դառ նալ կոմ-
բայ նի և կոմ բայ նա վա րի հետ վեր ջերս 

տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պին, ա վե լի 
ճիշտ՝ դրա նից հե տո տա րած ված մի տե-
ղե կութ յան, թե իբր Շպ կի դուզ կոչ վող 
տա րած քում Ձեր ու ադր բե ջան ցի նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ կա տար վել են սահ-
մա նագծ ման կամ սա հա մա նա զատ ման 
աշ խա տանք ներ։ Իս կա պե՞ս ո րոշ հատ-
ված նե րում սահ մա նագ ծում է կա տար-
վել, թե՞ դա ուղ ղա կի ժա մա նա կա վոր 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է։

– Ի հար կե, մենք դրա ի րա վա սութ յու նը 
չու նենք, դրա նով պետք է զբաղ վեն միջ կա-
ռա վա րա կան գե րա տես չութ յուն նե րը, բայց 
տվյալ պա հին ներ կա էին ե՛ւ Ադր բե ջա նի, ե՛ւ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան, ե՛ւ Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան զին վո րա կան նե րը, ու 
փոր ձե ցինք խնդրին ժա մա նա կա վոր լու ծում 
տալ, քա նի որ վեր ջին 15 օր վա ըն թաց քում 
ա նընդ հատ տե ղի էին ու նե նում մի ջա դե պեր։ 
Մոտ 2 կմ  եր կա րութ յամբ սահ մա նագ ծում 
ա րե ցինք, ե թե կա րե լի է այդ պես կո չել, որ-
պես զի մեր բնա կիչ նե րը չշփոթ վեն։

– Այ սինքն, դա ժա մա նա կա վո՞ր լու-
ծում է։

– Ա յո՛, ի հար կե, ժա մա նա կա վոր լու ծում է, 
այն էլ՝ մի փոք րիկ հատ վա ծում։

– Խո սենք մոտ 60 կմ սահ մա նի անվ-
տան գութ յան հա մա կար գի մա սին… 
Նախ` սահ մա նի այդ հատ վա ծում ռու սա-
կան խա ղա ղա պահ կամ սահ մա նա պահ 
ու ժեր տե ղա կայ վա՞ծ են, թե՞ ոչ։

– Խա ղա ղա պահ զոր քեր այս պա հին Ձեր 
նշած տա րած քում տե ղա կայ ված չեն, սահ-
մա նա պահ զոր քերն են, ո րոնք ի սկզբա նե 
են ե կել ու գտնվում են Տեղ գյու ղի վար չա կան 
տա րած քում՝ Կար միր բլուր կոչ վող վայ րում։ 

Մենք հո ղա հատ կա ցում ենք ա րել, որ կա-
ռա վա րութ յու նը, ան հա տույց օգ տա գործ ման 
ի րա վուն քով, նրանց ժա մա նա կա վոր հո ղա-
տա րածք տրա մադ րի, քան զի շի նութ յուն ներ 
են կա ռու ցում ի րենց ծա ռա յութ յու նը կա տա-
րե լու հա մար։ 

Ն րանք մի քիչ խոր քում են կանգ նած, 
բայց ցան կա ցած սահ մա նա յին մի ջա դե պի 
մա սին տեղ  յակ ենք դարձ նում ան մի ջա պես 
և փոր ձում ծա գած խնդիր նե րին լու ծում տալ։ 
Ինչ վե րա բե րում է հա մայն քի մյուս գյու ղե րին, 
այն տեղ էլ փոր ձում ենք ռուս սահ մա նա պահ-
նե րի ծա ռա յութ յու ն կազ մա կեր պել։

– Գո րիս-Ս տե փա նա կերտ մայ րու ղու 
վրա՝ Տեղ գյու ղի վար չա կան տա րած-
քում, ստեղծ վել է նոր հսկիչ կետ՝ մեր 
զին վո րա կան ոս տի կա նութ յան կող մից։ 
Արդ յո՞ք ի րա վի ճա կի կա յու նաց մա նը դա 
նպաստ է բե րում:

– Ա յո, հսկիչ կետն ար դեն կա, նրանք հա-
վուր պատ շա ճի ծա ռա յութ յուն են ի րա կա-
նաց նում և, կա սեի, էա կա նո րեն նպաս տում 
են շատ-շատ հար ցե րի կար գա վոր մա նը:

– Մեր սահ մա նա պահ նե րի կող մից 
ստեղծ ված մար տա կան դիր քե րը բա վա-
րա՞ր են սահ մա նի անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար։

– Ինչ քան շատ լի նեն մեր հե նա կե տերն ու 
դիր քե րը, այն քան ա վե լի հան գիստ ու ա պա-
հով կլի նենք: Ի հար կե, ՀՀ ԶՈՒ և ԱԱԾ ստո րա-
բա ժա նում նե րը կա տա րում են ի րենց առ ջև 
դրված խնդի րը, բայց ցան կա լի է, որ հե նա կե-
տերն ա վե լի շատ լի նեն։

– Սահ մա նի կա հա վոր վա ծութ յան 
մա սին. ի՞նչ է ար վել 2020 թ դեկ տեմ բե րի 
18-ից հե տո: 

– Այդ հար ցե րը քննարկ վել են թե՛ միջ գե-
րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո վում, թե՛ ՀՀ ԶՈւ 
հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րում, բայց, 
կա րող ենք ա սել, ար վել է այն քան, որ քան 
կա րո ղա ցել են։

– Հա մայն քի գյու ղե րում հետ պա տե-
րազ մա կան շրջա նում տի րող ի րա վի ճա-
կի մա սին. գյու ղե րից հե ռա ցող ներ կա՞ն։

– Դեկ տեմ բե րի 1-ից հե տո, երբ Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան Քա շա թա ղի շրջա նից տե-
ղա հա նում ե ղավ, բնա կիչ նե րը, ով քեր մեր 

գյու ղե րից էին գնա ցել Քա շա թաղ՝ ապ րե լու, 
վե րա դար ձան ի րենց նախ կին բնա կա վայ-
րեր։ Մի կող մից շատ վատ է, որ նրանք տե-
ղա հան վել են, մյուս կող մից՝ ող ջու նե լի է, որ 
վե րա դար ձել են ի րենց բնա կա վայ րեր և ու րիշ 
տեղ չեն գնա ցել։ Բայց կան նաև հա մայն քից 
մեկ նող ներ, ով քեր զբաղ վում էին ա նաս նա-
պա հութ յամբ, դաշ տա վա րութ յամբ, իսկ հի-
մա՝ տա րածք նե րի հետ կապ ված, ի րենց աշ-
խա տանք ներն այս տեղ նոր մալ շա րու նա կե լու 
հնա րա վո րութ յուն չեն տես նում։ 

Ժո ղովր դի շրջա նում խու ճապ չկա, հա-
կա ռա կը՝ մար տա կանորեն են տրա մադր ված, 
ա մեն մեկն իր գործն է կա տա րում։

– Հա մայն քի գյու ղե րի տղա մար դիկ 
ինչ պե՞ս ար ձա գան քե ցին պայ մա նագ րա-
յին գու մար տակ ներ ստեղ ծե լու նա խա-
ձեռ նութ յա նը, տա րի քա յին շե մի խնդիր 
էր ծա գել, ինչ պե՞ս կար գա վոր վեց։ 

– Եր կու տե սա կի խնդիր էր ա ռա ջա ցել. 
տա րի քա յին շե մի հետ կապ ված խնդիրն 
օ րենս դի րը լու ծեց՝ տա րի քա յին շե մը բարձ-
րաց վեց։ Մար դիկ կա յին, որ ի րենք էին հայտ-
նել պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան անց նե լու 
ցան կութ յուն, քա նի որ ձմռանն աշ խա տանք 
չի լի նում, և ցան կա նում էին ի րենց զբաղ վա-
ծութ յան հար ցը լու ծել բա նա կա յին ծա ռա յութ-
յու նում ընդգրկ վե լու մի ջո ցով, բայց ո րո շա կի 
խնդիր ներ ա ռա ջա ցան։ Հի մա փոր ձում ենք 
այդ հար ցե րին նույն պես լու ծում տալ...

– Ար ժե՞ արդ յոք սահ մա նա յին գյու ղե-
րի տղա մարդ կանց զենք տրա մադ րել։

– Ճիշտ ու տե ղին հարց է, ինք նա պաշտ-
պա նա կան մար տե րը սկսե լու պա հից զենք 
ենք ստա ցել և զի նել ենք մար տա կան հեր-
թա պա հութ յուն ի րա կա նաց նող տղա նե րին, 
դրան զու գա հեռ փոր ձել ենք ի րա վա կան տե-
սանկ յու նից կար գա վո րել հար ցը, զի նա նոց-
ներ ենք պատ րաս տել. այս պա հին զի նա նոց 
ու նենք Կոր նի ձո րում, Տե ղում և մյուս գյու ղե-
րում։ Դի մել եմ պատ կան մար մին նե րին՝ լրա-
ցու ցիչ զենք տրա մադ րե լու խնդրան քով, հար-
ցը մին չև հի մա քննարկ ման փու լում է։

Մի քա նի ա միս է՝ զեն քե րը մեր տրա մադ-
րութ յան տակ են, ո րևէ խախ տում չի ե ղել: 

Կար ծում եմ՝ սահ մա նում ապ րող յու րա-
քանչ  յուր ա դեկ վատ, զենք բռնել կա րո ղա ցող 
մարդ պետք է զին ված լի նի։

– Ձեր պա տաս խան նե րից հաս կա-
ցանք, որ պա տե րազ մի ժա մա նակ ձևա-
վոր ված ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ-
նե րը մին չև հի մա գոր ծում են։

– Ա յո, ցան կա ցած պա հի մե զա նից 15 
րո պե ժա մա նակ է պա հանջ վում, որ պես զի 
կազմ-պատ րաստ ներ կա յա նանք նշա նակ-
ված վայր:

– Ա րո տա վայ րե րում տի րող ի րա վի-
ճա կը. ինչ քա նով տեղ յակ ենք՝ ա րո տա-
վայ րե րի մի մա սը գտնվում է Սև լճի և 
Սա գի լճի մեր ձա կայ քում, այս տա րի գյու-
ղա ցի նե րը կա րո ղա ցե՞լ են այդ տա րածք-
նե րից օգտ վել։

– Խոզ նա վա րի ա րո տա վայ րե րի մի մասն 
այս պա հին նպա տա կին չի ծա ռա յում, գյու-
ղե րի ֆեր մեր ներն ի րենց ա նա սուն նե րը տե-
ղա փո խել են հե ռագ նա ա րոտ ներ՝ Սի սիա նի 
տա րա ծաշր ջան, որն էլ լրա ցու ցիչ դժվա րութ-
յուն ներ է ա ռա ջաց րել։ 

Ժա մա նա կին մեր հա մայն քում շատ էինք 
հպար տա նում ա նաս նագլ խա քա նա կով՝ մոտ 
60 հա զար մանր եղ ջե րա վոր ա նա սուն, ո րը 
կազ մում էր Ս յու նի քի մար զի ա նաս նագլ խա-
քա նա կի 50 տո կո սը, ու նեինք նաև 10 հա զար 
գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն, բայց քա-
նի որ ձմռանն ա նա սուն ներն ի ջեց նում էինք 
Ա րաք սի հով տի ա րո տա վայ րեր, ո րը հի մա 
մեր վե րահս կո ղութ յու նից դուրս է, ա նաս-
նագլ խա քա նա կի 60 տո կո սը վա ճառ վեց՝ կեր 
չու նե նա լու պատ ճա ռով։ Հի մա փոր ձում ենք 
ե ղա ծը պա հել...

– Մի քա նի խոսք էլ՝ բեր քա հա վա քի 
ըն թաց քի մա սին, քա նի որ խոտ հուն ձը 
գրե թե ա վարտ վել է և սկսվել է հա ցա հա-

տի կա յին մշա կա բույ սե րի բեր քա հա վա-
քը, ինչ պե՞ս է բեր քի վի ճա կը, կա՞ն հո ղա-
տա րածք ներ, որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կի 
պատ ճա ռով չեն մշակ վել։

–  Խոտ հուն ձը սկսվել է գար նա նը և շա րու-
նակ վե լու է մին չև խոր ա շուն, քա նի որ Խոզ-
նա վա րի ո րոշ խոտ հարք ներ ծո վի մա կար դա-
կից բարձր են... Ներ կա յումս այն քան լուրջ է 
ա նաս նա կե րի վի ճա կը, որ գյու ղա ցի նե րը վա-
ճա ռում են նույնիսկ ծղո տը։ 

Հա ցա հա տի կա յին մշա կա բույ սե րի մա-
սով՝ նոր մշա կույթ է ձևա վոր վում՝ բնա կիչ-
նե րը ձեռք են բե րում նոր տե սա կի սեր մեր, 
թու նա քի մի կատ ներ և այլն։ Պետք է փոր ձենք 
բարձ րար ժեք մշա կա բույ սեր ցա նել, քա նի որ 
տա րածք նե րը պա կա սել են։ 

– Քա նիցս լսել և լսում ենք մտա հո-
գութ յուն ներ խմե լու ջրի վե րա բեր յալ, 
ինչ պե՞ս է լուծ վե լու այդ խնդի րը։

– Խոզ նա վար, Վա ղա տուր և Խ նա ծախ 
գյու ղե րում խմե լու ջու րը հա մայն քա յին են թա-
կա յութ յան է։ 

Խ նա ծա խը խմե լու ջրի լուրջ խնդիր ու նի, 
տա րի ներ շա րու նակ այդ բնա կա վայրն օգ-
տա գոր ծել է խոր քա յին հո րե րի ջուր և գյու ղի 
ներ քևի հատ վա ծում ու նե ցել է մեկ աղբ յուր։ 
Հի մա ծրագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք-
նե րը սկսել ենք՝ մոտ 100 մլն դ րամ ար ժո ղութ-
յամբ ծրա գիր է՝ 9 հա զար մետր հե ռա վո րութ-
յու նից գյու ղի հա մար ջուր ենք բե րե լու, և մեր 
մա սով ներդ րում ենք ա րել։ 

Նույնն ա նում ենք Վա ղա տու րում. ներ քին 
ցան ցի հետ կապ ված խնդիր կա, և փոր ձում 
ենք այն փո խել, ո րոշ մասն էլ փո խե լու ենք 
երկ րորդ փու լով։

Իսկ «Վեո լիա Ջուր» ՓԲԸ-ին կա ռա վա-
րութ յան ո րոշ մամբ ժա մա նա կին նվի րատ-
վութ յուն ենք ա րել մեր գույ քը՝ ներ քին ցան-
ցը՝ ամ բող ջութ յամբ նոր՝ թե՛ Քա րա շե նում, թե՛ 
Ա րա վու սում, թե՛ Տեղ գյու ղում, թե՛ Կոր նի ձո-
րում։ Հա մայն քի խո շո րա ցու մից հե տո չեմ 
տե սել, որ այդ ըն կե րութ յու նը ո րևէ ներդ րում 
ա նի մեր հա մայն քի ներ քին ցան ցի վրա։ Ո րոշ 
տե ղե րում վթար ներ ենք ու նե նում... Կա ռա-
վա րութ յանն ենք դի մում... Բայց խմե լու ջրի 
խնդի րը կապ ված է նաև ո ռոգ ման ջրի հետ: 
Ո ռոգ ման ջրի խնդիր ու նենք ե՛ւ Կոր նի ձո րում, 
ե՛ւ Տեղ գյու ղում, ե՛ւ Քա րա շե նում, ե՛ւ Ա րա-
վու սում, այդ պատ ճա ռով էլ բնա կիչ նե րի մի 
մա սը փոր ձում է խմե լու ջուրն օգ տա գոր ծել 
ո ռոգ ման նպա տա կով: Ուս տի՝ ե թե լուծ վի 
ո ռոգ ման ջրի խնդի րը, 50 տո կո սով լուծ ված 
կլի նի նաև խմե լու ջրի խնդի րը։

– Պա րոն Շա դունց, ԱԺ ար տա հերթ 
ընտ րութ յու նից ա ռաջ ծնվեց ևս մեկ 
(այս պես կոչ ված) քա ղա քա կան ուժ՝ «Վե-
րածն վող Հա յաս տան», և քա նիցս հայ-
տա րար վեց, թե Տեղ հա մայն քի ղե կա վար 
Ներ սես Շա դունցն այդ կու սակ ցութ յան 
հիմ նա դիր նե րի հետ է, նույն քան ան գամ 
էլ հերք վեց այդ տեղեկատվությունը։ 
Պար զութ յուն մտցրեք շա տե րին հե-
տաքրք րող այդ հար ցում։

– Ո րո շա կի հար ցե րում հա մա կար ծիք ենք 
ե ղել և հա մա գոր ծակ ցել ենք մար զի հա մայնք-
նե րի ինք նա պաշտ պա նա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ժա մա նակ, բայց ես այդ կու սակ ցութ յան 
ան դամ չեմ ե ղել ու չեմ։

– Մենք այ սօր հասց րել ենք բնա կիչ նե-
րի հետ զրու ցել, մար դիկ տեղ յակ են, որ 
ա ռա ջի կա յում ՏԻՄ ընտ րութ յուն ներ կլի-
նեն նաև Տեղ գյու ղում, ու լսե ցինք կար-
ծիք ներ՝ մարդ իկ ցան կա նում են Ներ սես 
Շա դուն ցին վե րընտր ված տես նել հա-
մայն քի ղե կա վա րի պաշ տո նում, իսկ ի՞նչ 
կար ծի քի եք Դուք:

– Դժ վա րա նում եմ այդ հար ցին պա տաս-
խա նել, բնա կիչ նե րի մեջ մար դիկ կան, որ 
փոր ձում են ինձ հա մո զել, որ շա րու նա կեմ 
աշ խա տան քը... Ո րո շո ղը ժո ղո վուրդն է, ժա-
մա նա կը ցույց կտա 

– Վեր ջին հար ցը՝ Դուք մեր մար-
զի այն հա մայն քա պե տե րից եք, որ շատ 
սերտ հա մա գոր ծակ ցում են լրատ վա մի-
ջոց նե րի հետ, ա սել է թե՝ կողմ նա կից եք 
թա փան ցիկ, հրա պա րա կա յին, գոր ծու-
նեութ յա նը, դա օգ նո՞ւմ, թե՞ խան գա րում 
է Ձեր աշ խա տան քին:

– Հան րութ յու նը տե ղե կաց ված պի տի լի-
նի, դրա կա րի քը կա։ Եվ ու րեմն՝ ին չո՞ւ պի-
տի լրագ րող նե րի հա մար հա սա նե լի չլի նենք։ 
Կար ծում եմ՝ մա քուր ու ճիշտ ապ րե լը շատ 
գե ղե ցիկ բան է։ Եվ հան րութ յու նից թաքց նե լու 
բան չու նենք...

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ՆԵՐՍԵՍ ՇԱԴՈՒՆՑ. «Տեղ համայնքը 60 կմ 
շփման գիծ ունի Ադրբեջանի հետ, իսկ 
մոտ 350 հա հողատարածք հայտնվել է 
հակառակորդի տիրապետության ներքո»

Սկիզբը՝ էջ 2
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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 
30.07.2021թ.: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

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

« Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան 
քո լեջ» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է 
մրցույթ ներ քոգր յալ ման կա վար-
ժա կան աշ խա տո ղի թա փուր տե-
ղե րի հա մար.

  «Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան 
ընդ հա նուր հի մունք ներ» մո դու լը դա-
սա վան դող դա սա խոս

  « Սո ցիա լա կան աշ խա տանք» մաս նա-
գի տութ յան մաս նա գի տա կան մո դուլ-
ներ դա սա վան դող դա սա խոս

  « Հո գե բա նութ յան հի մունք ներ» մո դու լը 
դա սա վան դող դա սա խոս

  « Սո ցիա լա կան ման կա վար ժութ յուն» 
մո դու լը դա սա վան դող դա սա խոս

  «Ա տամ նա տեխ նիա կան գործ» մաս նա-
գի տութ յան մաս նա գի տա կան մո դուլ-
ներ դա սա վան դող դա սա խոս

  « Ման կա բար ձա կան գործ» մաս նա գի-
տութ յան մաս նա գի տա կան մո դուլ ներ 
դա սա վան դող դա սա խոս

  « Ֆի զի կա կան կուլ տու րա» ա ռար կան 
դա սա վան դող դա սա խոս:
Թա փուր տե ղե րի հա մա պա տաս խա-

նութ յան նկատ մամբ սահ ման ված պա-
հանջ ներն են.

Ու սում նա կան պա րապ մունք ներ վա-
րող դա սա խո սը պետք է ու նե նա դա սըն-
թա ցի բնույ թին հա մա պա տաս խա նող մի-
ջին կամ բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան ո րա կա վո րում, կամ տվյալ 
մաս նա գի տա կան զբաղ վա ծութ յան բնա-
գա վա ռում աշ խա տան քա յին գոր ծու-

նեութ յան փորձ՝ ե թե տվյալ դա սըն թա ցի 
ուղ ղութ յամբ մի ջին կամ բարձ րա գույն 
կրթութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յու նում չի ի րա կա նաց վում: Հա տուկ մաս-
նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը վա րող 
դա սա խոս նե րի հա մար մաս նա գի տա-
կան աշ խա տան քի փոր ձի առ կա յութ յու նը 
ցան կա լի է:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը 
պա տաս խա նա տու աշ խա տակ ցին է ներ-
կա յաց նում ներ քոնշ յալ փաս տաթղ թե րը՝

  դի մում,
  կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս-
տա թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և 
պատ ճե նը),

  անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),
  աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ, 
տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում),

  ինք նա կեն սագ րութ յուն,
  մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փի:
Ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ-

կա յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ 
(բնօ րի նա կը և պատ ճե նը):

Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են քո լե ջի 
մաս նա շեն քում, ս.թ հու լի սի 30-ից մինչև 
օ գոս տո սի 12-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, ժա մը 
10:00-ից մինչև 16:00, բա ցի շա բաթ, կի-
րա կի և  ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րից:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021թվա կա-
նի օ գոս տո սի 27-ին ժա մը 12:00-ին քո լե-
ջում:

Հաս ցե՝ ք. Կա պան, Շա հում յան 37ա, 
հե ռա խոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663:

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կապանի արվեստի 
պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը 
Հայտարարում է մրցույթ քոլեջի 
ներքոգրյալ թափուր հաստիքների 
համար
1. Հայոց լեզվի և գրականության 

մանկավարժ
2. Ռուսաց լեզվի և գրականության 

մանկավարժ 
Մրցույթի մասնակիցների գիտե լիք-

ների և մասնագիտական կարո ղու թյուն-
ների ստուգումն անցկացվելու է բանավոր: 

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը 
հանձնաժողովին է ներկայացնում՝ 
1. Դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, 

որին հավակնում է, 
2. Կրթության մասին հավաստող 

փաստաթուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը 
և պատճենը),

3. Անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը),
4. Աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ 

տեղեկանք (առկայության դեպքում), 
5. Ինքնակենսագրություն 

6. Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափի, 
7. Այլ պետությունների քաղաքացիները՝ 

Հայաստանի Հանրապետությունում 
աշխատելու իրավունքը հաստատող 
փաստաթուղթ, 

8. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները 
ներկայացնում են նաև զինգրքույկ 
(բնօրինակը և պատճենը),

9. Հրատարակված հոդվածների ցանկ 
կամ գիտական աստիճան, կոչումը 
հավաստող փաստաթղթեր (դրանց 
առկայության դեպքում):
Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչև 

օգոստոսի 27-ը ներառյալ ամեն օր՝ ժամը 
9.00-18.00՝ բացի շաբաթ և կիրակի 
օրերից: 

Մրցույթը տեղի կունենա օգոստոսի 
30-ին ժամը 10.00-ին «Կապանի արվեստի 
պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ում հասցեն՝ ք. 
Կապան Ռ. Մելիքյան 2: 

Տեղեկությունների համար զանգա հա-
րել՝ /0285-2-48-91, 077-02-63-20/ հեռա խո-
սահամարով:

ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Մայ րա քա ղա քի « Դի նա մո» մար զա-
դահ լի ճում հու լի սի 27-ին եւ 28-ին տե-
ղի ու նե ցավ քիք-բոք սին գի ու ժե ղա գույն 
ա կումբ նե րի հան րա պե տութ յան ա ռաջ-
նութ յու նը: Այս ան գամ եւս ի րենց բարձր 
կար գը հաս տա տե ցին քիք-բոք սին գի 
« Գա րե գին նժդեհ» ա կում բի սա նե րը 
(մար զիչ, վաս տա կա վոր մար զիչ Ա րա յիկ 
Սարգս յան): Կա պան ցի պա տա նի բռնցքա-
մար տիկ նե րը մայ րա քա ղա քից մե դալ նե րի 
հա րուստ ա վա րով վե րա դար ձան՝ 9 ոս կի, 
3 ար ծաթ: Ընդ ո րում՝ 13-15 տա րե կան նե-
րի մրցա պայ քա րում Վա չե Գ յուլ բու դաղ-
յա նը (մին չեւ 52 կգ քա շա յին կարգ) եւ 7-9 
տա րե կան նե րի մրցա պայ քա րում Տիգ րան 
Դավթ յա նը (մին չեւ 36 կգ քա շա յին) եր կու 
ան գամ մաս նակ ցե ցին (եր կու ո ճով) եւ 
եր կու ան գամ էլ բարձ րա ցան պատ վո պատ-
վան դա նի ա մե նա բարձր աս տի ճա նին: Մր ցա-
նա կա կիր նե րը պարգ ևատր վե ցին գա վա թով, 
մե դա լով և պատ վոգ րով:

Հա ջո ղութ յուն ներն ա կում բի մար զիչ Ա րա-
յիկ Սարգս յա նի հե տե ւո ղա կան աշ խա տան քի 
շնոր հիվ է, ով, ի դեպ, մրցում նե րից հե տո ար-
ժա նա ցավ պատ վոգ րի՝ Հա յաս տա նի քիք-բոք-
սի նի գի զար գաց ման, ամ րապնդ ման եւ ֆե դե-
րա ցիա յի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար:

Մի քա նի օր ա ռաջ ու րախ լուր հայտն-
վեց լրա հո սում. մի ջազ գա յին օ լիմ պիա կան 
կո մի տեի (ՄՕԿ) հեր թա կան նստաշր ջա նում 

քիք- բոք սին գը ճա նաչ վել է օ լիմ պիա կան 
մար զա ձեւ: Մ նում է են թադ րել, որ պա տա-
նի քիք-բռնցքա մար տիկ նե րի հե տե ւո ղա կան 
պա րապ մունք նե րի դեպ քում, կա րող ենք 
ակն կա լել, որ այդ մրցա ձե ւում եւս, ինչ պես 
կա պան ցի հե ռա ցատ կորդ Լե ւոն Ա ղաս յա նը, 
կու նե նանք մեր պատ վի րա կը հա ջորդ օ լիմ-
պիա կան խա ղե րում:

Քիք-բոքսինգի հանրապետական ֆեդե-
րա ցիան մարզաձևի ակումբների մարզիչների 
առջեւ խնդիր է դրել լրջորեն հետևել պատանի 
մարզիկների վարպետության աճին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Մեդալների 
հարուստ 
ավարով

Մահացել է Սիլվա 
Գեւորգյանը  

Հայկական 
Կերեն գյուղի 
վերջին օրը

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 18-
ին Կա պա նին սահ-
մա նա կից` Ար ցա խի 

Հան րա պե տութ յան Կե րեն գյու ղը տար հա-
նե լու հրա ման ե կավ  Քա շա թա ղի շրջվար-
չա կազ մից: Անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թերն էի 
հա վա քում, երբ գյու ղի ա ռա ջին բնակ չի, գյու-
ղը հիմ նո ղի ու ան վա նա կո չո ղի կի նը ե կավ ու 
շեմ քից ձայ նեց.

– Ա րի, թե կռնաս, Թու մաս յան հե լե Դի տա-
կետ նստե, վար չի գա:

Օ դում եր կու ա նօ դա չու կար, շտա պո ղա-
կա նութ յուն ու վախ, բայց  չէի կա րող Թու-
մաս յա նին վե րա հաս վտան գի ա ռաջ թող-
նել,  բարձ րա ցա Դի տա կետ (գյու ղի բարձր 
կե տե րից մե կի ա նունն էր): Թու մաս յա նը 
միայ նակ ծխում էր.

– Է կա՜ր, – ծոր տվեց, – նս տի, մի վա խե ցի՝ 
թուրքն ըս տե չի հաս նի, օր հա սավ ստե, ըշ տը 
Հա յաս տան էլ կհաս նի, դու չի դես 92 թվին էս 
տա րածք նե րից թուր քը կրա կի տակ է պա հել 
Կա պա նից, Քա ջա րա նից, Մեղ րիից, Ի րա նից 
Հա յաս տա նի մյուս քա ղաք ներ գնա ցող մե-
քե նա նե րը: Էն ժա մա նակ Պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րը Վազ գենն էր, հրա մա յել է՝ ցան-
կա ցած  գնով ա զա տագ րել էս տա րածք նե րը: 
Սի սիա նի գունդն ու Կա պա նի վաշ տը, հա մա-
տեղ գրո հով, մի եր կու օ րում ա զա տագ րել են 
11 գյուղ, լե գեն դար տղերք են զոհ վել՝ Գ րի գոր-
յան Ար շա կը, Միկ րո բը… Դուք  կռնաք է թաք, 
ես չեմ գա, իմ տունն ա մե նաե րե ւա ցողն է, 
կտես նիս՝ հմիգ էլ ծուխ կել նի, օր թուրքն աղբ-
րին էլ հաս նի, ես իմ տան կրա կը չեմ մա րի:

Հաս կա ցա, որ հա մո զելն ի զուր է. այս 
մար դը երկ րա շարժ է տե սել (գյում րե ցի է), իր 
տունն է կա ռու ցել ու երկ րորդ ան գամ ան-
տուն դառ նալ չի ու զում, հրա ժեշտ տվե ցի:

Նո յեմ բե րի 9-ի տխրահռ չակ հայ տա րա-
րութ յու նից հե տո վե րա դար ձա Կե րեն, ցուրտ 
էր, մա ռախ լա պատ, թուր քը Կե րեն չէր մտել, 
բայց գյու ղը դա տարկ էր, շուր ջը խրա մատ ներ 

էին փոր ված, միայն Թու մաս յա նի տան ծխնե-
լույ զից էր ծուխ դուրս գա լիս, կի նը բա կում 
բա ժակ ներ էր լվա նում, Թու մաս յա նը ծխում 
էր, գլու խը բարձ րաց րեց.

– Բա րով ես ե կել, տե սար, օր թուր քը Կե-
րեն չմտավ, հայ տա րա րութ յու նը լսար չէ՝ զոր-
քե րը կանգ են առ նում ի րենց գտնվե լու վայ-
րե րում:

– Բայց վար չա պետն ա սաց, որ պետք է 
վե րա դառ նանք ԽՍՀՄ սահ ման նե րին, այս 
տա րածք ներն ի րենցն է ե ղել:

– Ի՞նչ սահ ման, ինչ ԽՍՀՄ, ի՞նչ ի րանց 
հող, էն ժայ ռին Գր հա մի բերդն է, 2011-2013 
թթ. Կե րե նի տա րած քը, ԵՊՀ Հ նա գի տութ յան 
ամ բիո նի վա րիչ Ար տակ Գ նու նու ղե կա վա-
րութ յամբ պեղ վեց, բաց ված դամ բա նա դաշ-
տը հայ կա կան է, Ք րիս տո սից ա ռաջ այս տեղ 
հա յեր են ապ րել, Լե նի նից հե տո՝ թուր քեր, 
հի մա դու ը սա՝ սա ո՞ւմ հողն է, ը սել եմ, է լի 
կը սեմ՝ իմ տան ծու խը չի մա րե լու:

Դեկ տեմ բե րի 17-ին մի քա նի ժամ տրվեց 
Կե րեն հա մայն քը՝ Կե րեն, Գր համ, Ս պի տա կա-
շեն գյու ղերն Ադր բե ջա նին հանձ նե լու հա մար:

Թու մաս յա նի տան ծուխն, այս ան գամ՝ ու-
ղիղ ի մաս տով, չմա րեց՝ դուրս գա լուց ա ռաջ 
փոքր որ դին կրա կի տվեց տունն ու շուրջ 
ե րեք տաս նամ յակ քրտին քով վաս տա կած ու-
նեց ված քը…

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

 Կա պա նի թիվ 6 հիմ նա կան դպրո ցի կո լեկ տի վը ան-
դառ նա լի կորս տի ցավ է ապ րում և ս գում սիր ված ու 
հարգ ված ու սուց չու հու՝ Սիլ վա Գ ևորգ յա նի ան ժա մա նակ 
մա հը: 

Դժ վար է գրել հա րա զատ դար ձած մար դու, գոր ծըն-
կեր նե րի հա մար ան չափ սի րե լի գոր ծըն կե րոջ մա սին, ով 
օ րեր ա ռաջ մեզ հետ էր։ Դժ վար է գի տակ ցել, որ այլևս մեր 
կող քին չէ նա։ 

Սիլ վա Գ ևորգ յա նը հմուտ մաս նա գետ էր, լեզ վի գե րա-
զանց գի տակ, դա սա վանդ ման յու րա տե սակ ու արդ յու նա-
վետ մե թոդ նե րի էր տի րա պե տում: Նա մեծ սի րով էր իր 
մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը հա ղոր դում ե րե խա նե րին։ 

Մենք կա րո տով կհի շենք նրա մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րը։
Ժպ տա դեմ, բա րե համ բույր և սր տա բաց մար դու, սի րու նա տես կնոջ, հո գա տար, ըն տա նի քի 

ինք նա զոհ մոր, նրբան կատ տա տի կի և միշտ օգ նութ յան պատ րաստ, կա րեկ ցող ըն կե րոջ, հո-
գե բան-ման կա վար ժի պայ ծառ հի շա տա կը միշտ վառ կմնա հա րա զատ նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, 
ա շա կերտ նե րի և բո լոր նրան ճա նա չող նե րի սրտե րում:

ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 6 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ
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