
Հայը պատճառ չունի 
կուսակցականա նալու, 
հայը կուսակցականա-
նալու նաև իրավունք 
չունի:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Սեւ լիճը շարունակվում է բռնազավթված մնալ հարավարեւելյան հատվածից, եւ դա՝ 2021 թ. մայիսի 13-ից: Իսկ օգոստոսի 
7-ին, ժամը 11:40-ից 12:00, ադրբեջանական ԶՈՒ ստորաբաժանումները հերթական անգամ դիմել են սադրանքի` տարբեր 
տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով կրակ բացելով հայ-ադրբեջանական սահմանի Սյունիքի մարզի, մասնավորապես` 
Սև լճի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ: Հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններով 
հակառակորդի կրակը լռեցվել է: Հայկական կողմից տուժածներ չկան:

Աշնանը կունենանք Տաթև-
Աղվանի հարմարավետ ու նորոգ 
ճանապարհ
Ո՞ւմ է պետք ճա նա պար հը, որ դե պի տա-
ճար չի տա նում: Խորհր դա յին հայտ նի 
ֆիլ մից այս ձևա կեր պումն էի հի շում, երբ 
հեր թա կան ան գամ այ ցե լե ցինք ճա նա-
պար հա շի նա րար նե րին: Կա պան-Աղ վա-
նի- Տա թև ավ տո ճա նա պարհն էլ Աստ ծո 
տա ճար է տա նում, բայց հատ կա պես Աղ-
վա նի- Տա թև հատ վա ծի ա ռան ձին կտոր-
ներ քա րու քանդ ու դժվա րան ցա նե լի էին՝ 
վա րորդ նե րից նյար դեր ու ջան քեր պա-
հան ջող:

Ա նց յալ տա րի վեր ջա պես մեկ նար կեց 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող այդ ճա նա պար հի նո րո գու-

մը, բայց վե րա հաս պա տե րազ մի պատ ճա ռով 
գործն ան կա տար մնաց...

Բա րե բախ տա բար, մա յի սից վերսկս վել 
են այ լընտ րան քա յի նի հա մա րում ու նե ցող 
այդ ճա նա պար հի (12,5 կմ  եր կա րութ յամբ, 
փաս տաթղ թա յին ձևա կերպ մամբ՝ Մ-2 Տա-
թև-Աղ վա նի-Մ2 (Ս յու նիք) ավ տո ճա նա պարհ 
կմ 25+000-կմ 37+500 հատ վա ծի) հիմ նա նո-

րո գու մը: Այ լընտ րան քա յին այն ա ռու մով, որ 
հնա րա վո րութ յուն կտա շրջան ցել Մ-2 Գո րիս- 
Կա պան ավ տո ճա նա պար հը:

Մեր այ ցե լութ յան օ րը (հու լի սի 28) ճա-
նա պար հա շի նա րար նե րը Տա թևի վան քի հա-
րևա նութ յամբ անց նող մայ րու ղու վրա բե տո-
նե կա ղա պար ներ էին տե ղադ րում, ո րոնց վրա  
ազ դան շա նա յին սյու ներ պի տի տե ղադ րեին:

Վան քի մեր ձա կայ քից սկսած ճա նա պար հի  
պաս տա ռը թարմ և սևա գույն է, ո րից պարզ-

Օ գոս տո սի 9-ին Տա թև- Կա պան հիմ նա նո-
րոգ վող ճա նա պար հի Շր վե նանց-Աղ վա նի 
տե ղա մա սում հան դի պե ցինք ՀՀ վար չա-
պե տի խորհր դա կան, Ս յու նի քի հար ցե րով 
միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քա յին 
խմբի ղե կա վար Ռո բերտ Ղու կաս յա նին և 
մեզ հե տաքրք րող մի քա նի հարց ուղ ղե-
ցինք նրան։ 

– Պա րոն Ղու կաս յան, նախ ան կեղ-
ծո րեն նշենք՝ ոչ միան շա նակ կար ծիք կա 
Ս յու նի քի հար ցե րով միջ գե րա տես չա կան 
աշ խա տան քա յին խմբի ստեղծ ման անհ-
րա ժեշ տութ յան և գոր ծու նեութ յան նպա-
տա կա հար մա րութ յան մա սին։ Ձեր դիր-
քո րո շու մը:

Սյունիքում 
իրականացվող 
սուբվենցիոն 
ծրագրերի մասին 

Ս յու նի քի մար զի հա մայնք նե րում 2020-ի 
սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րը դեռ շա րու նակ-
վում են. պա տե րազմն ու հա մա վա րա կը 
դան դա ղեց րել էին դրանց ըն թաց քը: Զու-
գըն թաց՝ ի րա կա նաց վում են նաև  2021թ. 
ծրագ րե րը։ 

Ս  յու նի քի մարզ պե տա րա նի զար գաց-
ման ծրագ րե րի և վեր լու ծութ յուն նե-
րի բաժ նի պետ Հայկ Կա րա խան յան. 

«2021թ. հա մար ու նենք հաս տատ ված 21 
ծրա գիր, ընդ հա նուր ար ժո ղութ յամբ նա խա-
հաշ վար կա յին գի նը 7 մլրդ 291 մլն  է։ Կա րող 
ենք ա սել, որ Ս յու նի քի մար զը, ար դեն եր կու 
տա րի, Հայս տա նում   ռե կոր դա կիր է։ Այ սինքն՝ 
ա վե լի շատ ծրա գիր Ս յու նի քի մար զում է ար-
վում, քան ո րևէ այլ մար զում»։

Հա մայնք նե րում սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րով 
է ի րա կա նաց վում նաև փո ղոց նե րի աս ֆալ-
տա պա տու մը: Բա նուկ ու բա րե կարգ փո ղո ցը 
կար ևոր է, բայց բնա կիչ ներն ա ռա ջար կել են 
այս փու լում աս ֆալ տա պատ ման գու մար նե-
րով սահ ման ներն ամ րաց նել, զենք գնել: Հայկ 
Կա րա խան յա նը պար զա բա նում է՝ կան հաս-
տատ ված ո լորտ ներ, որ տեղ կա րե լի է  օգ տա-
գոր ծել  պետբ յու ջեից տրվող նպա տա կա յին 
գու մար նե րը. « Սուբ վեն ցիան կոնկ րետ նպա-
տա կա յին հատ կա ցում է, պե տութ յունն ին քը 
կոնկ րետ նշում է, թե որ տեղ նպա տա կա յին 
կա պի տալ ծախ սեր ա նել՝ ճա նա պար հա շի-
նութ յա՞ն մեջ, ջրագ ծեր ու բազ մաբ նա կա րան 
շեն քեր կա ռու ցե լի՞ս, թե՞ մեկ այլ տեղ: Զեն քի 
տո ղով հատ կա ցում ներ չկան»։

Ս յու նի քում ի րա կա նաց վող սուբ վեն ցիոն 
բո լոր ծրագ րերն էլ կար ևոր են ու ծա վա լուն: 
Հայկ Կա րա խան յա նը 21-ից ա ռանձ նաց նում է 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում ջրագ ծե րի անց-
կա ցու մը։ Ան նա խա դեպ է Քա ջա րա նի բազ-
մաբ նա կա րան շեն քե րի է ներ գաարդ յու նա վե-
տութ յան ծրա գի րը, քա նի որ Քա ջա րա նում 
ձմե ռը ե րեք ամ սից եր կար է ձգվում:  Ծ րագ րի 
ընդ հա նուր ար ժե քը 2 մլրդ 700 մլն դ րամ է, 25 
տո կո սը տրա մադ րել է ՄԱԿ-ի զար գաց ման 
ծրա գի րը, մի մասն էլ՝ Զան գե զու րի պղնձա մո-
լեբ դի նա յին կոմ բի նա տը։ 

Մեղ րիի տա րա ծաշր ջա նում այս տա րի 
նա խա տես ված է 3 ծրա գիր. Ա գա րակ քա ղա-
քի փո ղոց նե րի աս ֆալ տա պա տում և մայ թե րի 
բա րե կար գում, Վանք- Կա լեր կա մր ջի վե րա կա-
ռու ցում, Մեղ րիում՝ խա ղահ րա պա րա կի հիմ-
նում,  քա ղա քի բազ մա հարկ շեն քե րի վե րե-
լակ նե րի ար դիա կա նա ցում։ 

Մարզ պե տա րա նի զար գաց ման ծրագ րե-
րի և վեր լու ծութ յուն նե րի բաժ նի պետ Հայկ 
Կա րա խան յա նն ա սում է նաև՝ սա լավ գոր-
ծի քա կազմ է հա մայնք նե րում կու տակ ված 
խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար. «2019թ. մար-
զի սուբ վեն ցիոն ծրագ րե րի ծա վա լը կազ մել է 
2,5 մլրդ դ րամ։ Պե տութ յու նը հատ կաց րել է 1,4 
մլրդ,  այ սինքն՝ 60 տո կոս։ 2020 թ. ու րիշ պատ-
կեր ենք ու նե ցել։  8, 3 մլրդ դ րա մի հաս տատ-
ված սուբ վեն ցիոն ծրա գիր ենք ու նե ցել, պե-
տութ յան մաս նա բա ժի նը ե ղել է 4,2 մլրդ դ րամ, 
այ սինքն՝ 50 տո կո սը: Իսկ 2021 թ. 7,2 մլրդից 
3,5 մլրդը ե ղել է պե տութ յան մաս նա բա ժի նը, 
այ սինքն՝ 30 տո կո սը։ Վեր լու ծութ յու նը ցույց 
է տա լիս, որ հա մայնք նե րը կա րո ղա նում են 
խնա յո ղութ յուն ներ ա նել, գու մար ներ գտնել՝ 
հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լու հա մար»։

Շարունակությունը՝ էջ 2

Շարունակությունը՝ էջ 4

Ռոբերտ Ղուկասյան. «Ինձ ուրախացնում 
է փաստը, որ Սյունիքում մարդիկ ավելի 
շուտ են դուրս գալիս հոգեբանական ծանր 
վիճակից, քան կարելի էր ենթադրել, դա 
շատ մեծ ազդակ է»

Ուրբաթ

10 օգոստոսի 2021թ.
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Հարժիսի դպրոցական շենքի կառուցումն 
անհասկանալիորեն դադարեցված է. 
շինկազմակերպության ղեկավարն 
անհասանելի է

Հ ար ժիս գյու ղի Համ լետ Մի նաս յա նի ան-
վան միջ նա կարգ դպրո ցի ներ կա յիս 
շեն քը, ո րը շա հա գործ ման է հանձն վել 

1973 թվա կա նին, տա րի ներ անց հայտն վել է 
վթա րա յին վի ճա կում:

Գ յու ղի բնա կիչ նե րի այդ ա ռի թով մտա հո-
գութ յուն նե րը 2019 թ. ար ժա նա ցել են ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան ու շադ րութ յա նը: Եվ ո րոշ վել է 
գոր ծող դպրո ցի դահ լի ճա յին մա սում ու դրան 
կից հատ վա ծում (ֆուտ բո լի դաշ տի տե ղում) 
կա ռու ցել դպրո ցա կան նոր շենք՝ հրա շա լի 
նա խագ ծով (100 ա շա կեր տի հա մար), որն 
էլ մտել է 2020-21 թթ. պե տա կան ծրագ րե րի 
մեջ:

2020 թ. նո յեմ բե րին մեկ նար կել է դպրո-
ցա կան նոր շեն քի կա ռու ցու մը. շի նա րա-
րա կան կազ մա կեր պութ յու նը քան դել է նա-
խևա ռաջ գոր ծող դպրո ցի դահ լի ճա յին, նաև 
մար զա դահ լի ճա յին մա սը, օ ժան դակ այլ 
կա ռույց նե րը, ո րոնց տե ղում էլ կբարձ րա նա 
դպրո ցի նոր շեն քը: Շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րի մեկ նար կը խոս տում նա լից է ե ղել: 
Ըստ դպրո ցի տնօ րեն Նո րայր Ե սա յա նի՝ բա-
վա կա նին լավ աշ խա տանք է կա տար վել հիմ-
քե րի կա ռուց ման ուղ ղութ յամբ, և ար դեն իսկ 
ա վարտ վել է հիմ քե րի կա ռու ցու մը, իսկ մինչ 
այդ ի րա կա նաց վել է հսկա յա ծա վալ հո ղա յին 
աշ խա տանք:

Սա կայն այս տար վա հու լի սի ա ռա ջին 
օ րե րից շի նաշ խա տանք նե րը դա դա րեց ված 
են, և սա ռեց ված այդ վի ճա կը շա րու նակ վում 
է մին չև հի մա: Գ յու ղաբ նակ նե րին այդ ա մե նը, 
ան շուշտ, ան հանգս տաց նում է, չէ՞ որ խոս-
քը դպրո ցի, գյու ղի ե րե խա նե րի կրթութ յանն 
առնչ վող գլխա վոր խնդրի և, ի վեր ջո, գյու ղի 
ա պա գա յի մա սին է: Ընդ ո րում՝ բնա կա վայ-
րում ա մե նա տար բեր խո սակ ցութ յու ներն են 
շրջա նառ վում: Այս պես՝ շի նա րար բան վոր նե-
րը (ե՛ւ տե ղա ցի, ե՛ւ դրսեկ) հրա ժար վել են աշ-
խա տել այդ կա ռույ ցում՝ աշ խա տա վար ձե րի 
հետ կապ ված հար ցե րի պատ ճա ռով: Ա վե լի 
կոնկ րետ՝ (դպրո ցի տնօ րե նի վկա յութ յամբ)՝ 
շին կազ մա կեր պութ յու նը բան վոր նե րին մին-
չև հի մա չի վճա րել մոտ 5 մլն դ րա մի հաս նող 
աշ խա տա վար ձի պարտ քը:

Իսկ ո՞վ է կա ռույ ցի պատ վի րա տուն. 
պարզ վում է՝ ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի-
տեն: Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յունն 
էլ « Գազպ րոմ շին» ան վա նու մով ՍՊ ըն կե-
րութ յունն է, ո րի ղե կա վարն է Մաք սիմ Մի-
սակ յա նը: Ոչ սյու նիք յան այդ ըն կե րութ յան 
վե րա բեր յալ ո րևէ տե ղե կատ վութ յուն չկա-
րո ղա ցանք գտնել հա մա ցան ցում կամ այլ 
աղբ յուր նե րում: Ըն կե րութ յան ան վա նու մին 
բա ցա ռա պես հան դի պե ցինք դա տա կան մի 
քա նի գոր ծե րի առնչ վող լրատ վա կան հրա-
պա րա կում նե րում:

Շատ ջան քեր գոր ծադ րե լուց ան գամ չհա-
ջող վեց հե ռա խո սով կապ վել շին կազ մա կեր-
պութ յան ղե կա վա րի հետ և պար զել Հար ժի-
սի դպրո ցա կան շեն քի կա ռուց ման գոր ծում 
ստեղծ ված ա նո րոշ և խառ նաշ փոթ վի ճա կի 
պատ ճա ռը:

Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի քա ղա քա շի-
նութ յան վար չութ յան պետ Ռազ միկ Ա վե տիս-
յանն էլ, թեև տեղ  յակ էր դպրո ցա կան շեն քի 

շի նա րա րութ յան՝ դա դա րեց ված լի նե լուն, 
բայց չգի տեր պատ ճառ նե րը, քա նի որ (ըստ 
վար չութ յան պե տի) շի նա րա րութ յան պատ-
վի րա տուն ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեն է:

Ուս տի և ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան կո մի տեի 
ու շադ րութ յունն ենք հրա վի րում Հար ժի սում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կի վրա, ակն կա լում հա-
մա պա տաս խան պար զա բա նում ու աշ խա-
տանք նե րի վերսկ սում և, ի հար կե, պա տաս-
խան գլխա վոր հար ցին՝ արդ յո՞ք դպրո ցա կան 
շեն քը կհա ջող վի շա հա գործ ման հանձ նել 
2021-ի դեկ տեմ բե րին, ինչ պես և նա խա տես-
ված է:

Կա րևոր ենք հա մա րում նաև 
« Գազպ րոմ շին» ՍՊ ըն կե րութ յան ղե կա վա րի 
պար զա բա նու մը, այ լա պես պար զա գույն մի 
հարց կծա գի՝ ինչ պե՞ս է այդ ըն կե րութ յու նը 
հաղ թող ճա նաչ վել դպրո ցա կան շեն քի կա-
ռուց ման հա մար հայ տա րար ված մրցույ թում:

 

վում է, որ այդ հատ վա ծում աս ֆալտ բե տո նի 
վե րին շերտն են տե ղադ րել: Աշ խա տանք ներն 
ի րա կա նաց նում է « Բիլ դեր Քոնսթ րաքշն» ՍՊ 
ըն կե րութ յու նը (հիմ նա դիր նա խա գահ՝ Ղու-
կաս Գ րի գոր յան), ո րը մին չև 2021 թ. փետր-
վար կոչ վում էր « Վա հագն և Սամ վել» ՍՊԸ:

Ինչ պես տե ղե կաց րեց ըն կե րութ յան աշխ-
ղեկ Ար մեն Ի սա հակ յա նը, կա տա րել են 58 420 
խո րա նարդ մետր հո ղա յին աշ խա տանք ներ, 
ո րից 35 200 խո րա նարդ մետ րը՝ հա նույթ, 22 
հա զա րը՝ լիցք: Ընդ ո րում՝ մի հատ վա ծում 
կա տա րել են ութ մետր բարձ րութ յամբ  60 
մետ ր ա վե լի երկարությամբ լիցք՝ ա պա հո վե-
լով եր թևե կե լի հարթ ու դյու րին ճա նա պարհ: 
Նշ յալ ճա նա պար հը, մեր զրու ցակ ցի ձևա-
կերպ մամբ, 11 ի ջա տեղ (այլ խոս քով՝ մուտք) 
ու նի՝ դե պի Աղ վա նի, Քա շու նի ( Մալ դաշ), 
Բարձ րա վան, Տան ձա տափ, Ս վա րանց բնա-
կա վայ րեր և մի քա նի հան դա մա սեր:

Մեր զրույ ցին միա նում է « Սու ֆետ» ըն կե-
րութ յան տեխ նի կա կան հսկիչ Մա յիս Օ հան յա-
նը՝ տե ղե կաց նե լով, որ Տա թև վա նա կան հա-
մա լի րի մո տա կա բար ձուն քում ( Սևա րան ցի 
խաչ մե րու կի մո տա կայ քում) նա խա տես վում 
է դի տա կետ կա ռու ցել: « Տա թև հա մա լիր այ-
ցե լող յու րա քանչ  յուր ոք, մաս նա վո րա պես, 
զբո սաշր ջիկ նե րը հենց այդ հատ վա ծում են 
սի րում կանգ առ նել ու դի տար կել հա մա լի րը, 
նաև նկար վել, քա նի որ  լու սան կա րը ստաց-
վում է վա նա կան հա մա լի րի ֆո նին: Բա ցի 
այդ՝ հենց այդ տե ղից կա րե լի է հիա նալ տա-
րած քի գե ղեց կութ յամբ: Բայց ե թե գե տի նը 
չոր չի լի նում, ու րեմն ան հար մա րութ յուն ներն 
ան պա կաս են:

« Սու ֆետ» ըն կե րութ յունն ար տա սահ-
ման ցի նե րի հետ է հա մա գոր ծակ ցում: Երբ 
նրանց ա ռա ջար կե ցինք ծրագ րի մեջ նե րա ռել 
դի տա կե տի կա ռու ցու մը, ըմբռ նու մով մո տե-
ցան մեր նա խա ձեռ նութ յա նը և ըն դա ռա ջե-
ցին:  Բե տո նա պատ սա լիկ նե րով մայ թան ման 
հատ ված է լի նե լու, կա յա նա տե ղի և մուտ քի 
ճա նա պարհ, անձ րևոտ ե ղա նա կին նկար վել 
ցան կա ցող նե րը չեն ցե խոտ վի: Գե ղե ցիկ նա-
խա ձեռ նութ յուն է, որ շու տով կյան քի կկոչ-
վի», – ման րա մաս նեց  մեր զրու ցա կի ցը:

Մա յիս Օ հան յա նը մեզ մի ու շագ րավ տե-
ղե կութ յուն հայտ նեց։ Բանն այն է, որ մեծ 
չա փեր ու նե ցող բեռ նա տար նե րը Սա տա նի 
կամր ջով չեն կա րո ղա նա լու անց նել, և ծրա-
գիր կա Ս վա րան ցի մա տույց նե րից ճա նա-
պարհ անց կաց նել դե պի Սի սիա նի Լ ծեն բնա-
կա վայ րը (ներ կա յումս դրա նա խագ ծա յին 
աշ խա տանք ներն են կա տար վում), որն էլ ձո-
րե րով կմիա նա Մ-2 մայ րու ղուն:

Մեր այ ցե լութ յան օ րը Տա թև-Աղ վա նի 
ճա նա պար հին 30-ից ա վե լի մարդ էր աշ խա-
տում, տա սից ա վե լի մեծ բեռ նա տա րո ղութ-
յամբ մե քե նա աս ֆալտ էր տե ղա փո խում. 
ըն կե րութ յու նը մե քե նա սար քա վո րում նե րի 
խնդիր չու նի:

Անհ րա ժեշտ լու սան կար ներ  ա նե լու և 
կա տար ված աշ խա տանք նե րին ամ բող ջա-
պես ծա նո թա նա լու հա մար եր թևե կե ցինք ըն-
կե րութ յան հիմ նա նո րո գած ճա նա պար հով:

Ին չևէ, Կա պան- Տա թև այ լընտ րան քա յին 
ճա նա պար հի Տա թև-Աղ վա նի հատ վածն աշ-
նա նը կլի նի հար մա րա վետ ու նո րոգ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Աշնանը կունենանք 
Տաթև-Աղվանի 
հարմարավետ ու 
նորոգ ճանապարհ

Սկիզբը՝ էջ 1

Սիսիան-Քաջարան շուրջ 60 կմ ճանապարհահատվածի 
կառուցման համար առաջիկայում կհայտարարվի մրցույթ 

« Ճա նա պար հա յին դե պար տա մեն տ» 
ՊՈԱԿ-ը մի ջազ գա յին և տե ղա կան շի նա-
րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րին ներ-
կա յաց րեց Հ յու սիս- Հա րավ ճա նա պար հա յին 
մի ջանց քի ներդ րու մա յին ծրագ րի Տ րանշ-4-ի 
Սի սիան- Քա ջա րան նոր հատ վա ծի կա ռուց-
ման տեխ նի կա կան և մր ցու թա յին գոր ծըն-
թա ցի ման րա մաս նե րը:

Նա խա տես վում է կա ռու ցել 2-րդ տեխ նի-
կա կան կար գի շուրջ 60 կմ  ընդ հա նուր եր կա-
րութ յամբ նոր ճա նա պար հա հատ ված, այդ 
թվում` 4,7 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ կա-
մուրջ ներ և 12.5 կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ 
թու նել ներ: Մի ջո ցա ռու մից ա ռաջ լրագ րող նե-
րի հետ զրույ ցում « Ճա նա պար հա յին դե պար-
տա մեն տ» ՊՈԱԿ-ի  ծրագ րե րի կա ռա վար-
ման և գ նում նե րի դե պար տա մեն տի պետ 
Նա րեկ Զու լալ  յա նը նշեց, որ ա ռա ջի կա յում 
կհայ տա րար վեն Հ յու սիս- Հա րավ ճա նա պար-
հա յին մի ջանց քի Սի սիան- Քա ջա րան հատ-
վա ծի շի նա րա րութ յան և տեխհս կո ղութ յան 
մրցույթ նե րը:  

« Նոր ճա նա պար հա հատ վա ծը լի նե լու է 
գոր ծող Մ-2 միջ պե տա կան ճա նա պար հին այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պարհ: Տեխ նի կա կան 
ա ռու մով սա շատ բարդ հատ ված է, ո րի մեջ 
նե րառ ված է նաև կա մուրջ նե րի և թու նել նե-
րի շի նա րա րութ յու նը: Թու նել նե րից ա մե նա-
մե ծը լի նե լու է Բար գու շա տի թու նե լը 8.7 կմ  
եր կա րութ յամբ: Նա խա գի ծը մշակ վել է 2018 
թվա կա նին, իսկ ար ժե քը ա վե լի պարզ կլի-
նի մրցույ թա յին գոր ծըն թաց նե րից հե տո: 
Մենք հի մա նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-

տանք ներ ենք ի րա կա նաց նում, մրցու թա յին 
փա թեթ ներ պատ րաս տում, տեխ նի կա կան 
մա սով կան ո րո շա կի աշ խա տանք ներ, դրա-
նից հե տո այս տա րի կհայ տա րար վի մրցույթ: 
Ըստ ներ կա յաց ված նա խագ ծի, ո րը մշակ վել 
է ի տա լա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից, շի-
նա րա րութ յան փու լը կազ մում է 6 տա րի», – 
ա սաց Զու լալ  յա նը:

Շ նոր հան դե սին բաց ման խոս քով հան դես 
ե կավ ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և  են-
թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ք րիս տի նե Ղա լեչ  յա նը, ով նշեց, որ առ հա-
սա րակ յու րա քանչ  յուր պե տութ յան են թա-
կա ռուց վածք նե րի զար գա ցու մը պե տութ յան 
տնտե սութ յան կա յուն և դի նա միկ զար գաց-
ման կար ևոր նա խադր յալ նե րից մեկն է:

« Հա մաշ խար հա յին փոր ձը ցույց է տա-
լիս, որ ճա նա պար հա յին ո լոր տը այն կար-
ևո րա գույն ո լորտ նե րից մեկն է, ո րի մի ջո ցով 
հնա րա վոր է դրա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ 
տնտե սութ յան, այդ թվում` մյուս ճյու ղե րի 
վրա, խթա նե լով արդ յու նա բե րութ յու նը, առև-
տու րը, սո ցիա լա կան հա րա բե րութ յուն նե րը և 
տա րա տե սակ այլ ծա ռա յութ յուն նե րի մա տու-
ցու մը:

ՀՀ տրանս պոր տա յին հա մա կար գի կար-
ևո րա գույն խնդիր նե րից է երկ րի ճա նա պար-
հատ րանս պոր տա յին են թա կա ռուց վածք-
նե րի գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րա ցու մը, ինչ պես նաև տնտե սութ յան 
և  ազ գաբ նակ չութ յան պա հանջ նե րի բա վա-
րար ման ո րա կի բարձ րաց ման մի ջո ցով անվ-
տանգ տրանս պոր տա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 

ա պա հո վու մը: Ա սա ծիս հա մա տեքս տում կա-
րող եմ ա սել, որ Հ յու սիս- Հա րավ ճա նա պար-
հա յին մի ջանց քը կար ևո րա գույն ռազ մա վա-
րա կան ծրագ րե րից է, ո րը միտ ված է լի նե լու 
ա պա հո վե լու Հա յաս տա նի տրանս պոր տա յին 
հա մա կար գի մի ջազ գա յին ին տեգ րու մը», – 
ընդգ ծեց Ղա լեչ  յա նը:

« Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» 
ՊՈԱԿ-ի գլխա վոր տնօ րեն Ս տե փան Մաչ-
յա նի խոս քով` ծրա գի րը շատ կար ևոր ազ-
դե ցութ յուն է ու նե նա լու Հա յաս տա նի ճա նա-
պար հա յին ցան ցի վրա և  այն բա վա կա նին 
եր կար ժա մա նակ ա ռաջ են սկսել ի րա կա-
նաց նել: Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» 
ՊՈԱԿ-ի գլխա վոր տնօ րե նը ներ կա յաց րեց 
Հ յու սիս- Հա րավ ծրագ րի ըն թաց քը:

«Տ րանշ 4-ը այն քան մեծ է, որ մենք ե րեք 
մա սե րի ենք բա ժա նել: Այ սօր խո սե լու ենք 
Սի սիան- Քա ջա րան ճա նա պար հա հատ վա ծի 
մա սին, ո րը գտնվում է Հա յաս տա նի հա րա-
վա յին հատ վա ծում: Ճա նա պար հի այս հատ-
վա ծը մի քա նի ան գամ ա վե լի մեծ է, քան նա-
խորդ տրան շե րը: Շուրջ 60 կմ ճա նա պար հը 
լի նե լու է բո լո րո վին նոր նա խագ ծա յին լու-
ծում նե րով», – նշեց Մաչ  յա նը:

Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ՀՀ ճա նա պար-
հա շի նութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա տու ներ, 
մի ջազ գա յին և տե ղա կան շի նա րա րա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի, Հա յաս տա նում հա-
վա տար մագր ված դի վա նա գի տա կան ներ կա-
յա ցուց չութ յուն նե րի, դո նոր կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 
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Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի շուրջ 
տե ղի են ու նե նում ի րա դար ձութ յուն ներ, 
ո րոնց վե րա բեր յալ չի կա րող դիր քո րո-
շում չհայտ նել «Ս յուն յաց եր կի րը», ո րը 
դե ռևս 18 տա րի ա ռաջ ի րեն հռչա կել է 
Ս յու նի քի նո րա գույն շրջա նի ան կողմ նա-
կալ և ստու գա պա տում տա րե գիր, որն 
ա ռա ջին իսկ հա մա րից ե ղել ու մնում է բո-
լոր սյու նե ցի նե րի հար թա կը՝ ան կախ կու-
սակ ցա կան պատ կա նե լութ յու նից և մեր 
լրատ վա մի ջո ցի հան դեպ ու նե ցած վե րա-
բեր մուն քից…

Ե վ ու րեմն՝ թե մա յին առնչ վող մի քա-
նի փաստ նա խևա ռաջ. Կա պա նի 
հա մայն քա պետ Գևորգ Փարս յա նի 

լիա զո րութ յուն նե րի ժամ կետն ա վարտ վում է 
2023-ի հոկ տեմ բե րին:

Կա պան հա մայն քի ա վա գա նու լիա զո-
րութ յուն նե րի ժամ կետն ա վարտ վում է 2022-ի 
նո յեմ բե րին: Այ սինքն՝ Կա պան հա մայն քի տե-
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
կա րող էին ա ռանց ցնցում նե րի գոր ծել առն-
վազն մեկ տա րի ևս: 

Սա կայն…  Վեր ջին օ րե րին հա մայն քի 
ա վա գա նու 15 ան դա մից 6-ը հրա ժա րա կա նի 
դի մում է ներ կա յաց րել: Ա վա գա նու ևս եր կու 
ան դա մի հրա ժա րա կան՝ ու ա վա գա նին կազ-
մացր ված կհա մար վի՝ զրկված լի նե լով քվո-
րու մից և ի րա վա զո րութ յու նից: Ու Կա պան 
հա մայն քը կկանգ նի ա վա գա նու ար տա հերթ 
ընտ րութ յան անշր ջան ցե լի ի րո ղութ յան առ-
ջև:

Ըստ մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րի՝ 
սպաս վում է ա վա գա նու ևս եր կու ան դա-
մի հրա ժա րա կան. ե թե անդրդ վե լի մնա ցած 
9-ը հո գու մեջ ու րիշ եր կու «կա մա վո րա կան» 
չգտնվեն, ա պա (են թադր վում է) հրա ժա րա-
կան կտան ա վա գա նու այն եր կու ան դա մը, 
ով քեր Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի պա տաս-
խա նա տու աշ խա տա կից են և սպա սում են 
հրա հան գի: Ա սել է թե՝ ա ռայժմ փորձ է ար-
վում տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րի հան դեպ 
մարզ պե տա րա նի ան կողմ նա կալ վե րա բեր-
մուն քի պատ րանք ստեղ ծել… 

Մի խոս քով՝ Կա պան հա մայն քի ա վա գա-
նու կազ մաց րումն օ րե րի (ե թե ոչ ժա մե րի) 
հարց է… Իսկ թե ինչ դիր քո րո շում կու նե նա 
այդ ա մե նից հե տո Գևորգ Փարս յա նը՝ ժա մա-
նա կը ցույց կտա, հի մա միայն են թադ րութ-
յուն ներ կա րող ենք ա նել: 

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ մեր 
գնա հա տա կան նե րի ու դի տար կում նե րի հան-
րայ նա ցու մը, հա մոզ ված ենք, կա րևո րութ յուն 
է ներ կա յաց նում՝ թե կու զև ի րերն ի րենց ա նու-
նով կո չե լու ա ռու մով:

Ա ռա ջին հար ցը, որ ծա գում է սկզբից 
ևեթ, հե տև յալն է՝ ին չո՞ւ Կա պա նի հա մայն-
քա յին իշ խա նութ յան եր կու ճյու ղը, որ հատ-
կա պես վեր ջին ե րեք տա րում հան դես են ե կել 
կուռ միաս նութ յամբ ու հա մե րաշ խութ յամբ, 
հան կարծ ճաք տվեց և երկ փեղկ վեց:

Իս կա պես, ին չո՞ւ ա վա գա նու մի խումբ 
ան դամ ներ ո րո շե ցին հրա ժա րա կա նի դի մում 
ներ կա յաց նել: 

Ան վի ճե լիո րեն, դա նրան ցից յու րա քանչ-
յու րի անձ նա կան գործն է: Բայց կա ոչ երկ-
րոր դա կան մի հան գա մանք նույն պես՝ նրանք 
ա վա գա նու ման դա տը ստա ցել են կա պան ցի 
ընտ րող նե րի գե րակ շիռ մա սի վստա հութ յան 
շնոր հիվ, ընդ ո րում՝ ման դա տը ստա ցել են 
հինգ տա րի ժա մա նա կով: Եվ հան կարծ հրա-
ժար վում են ման դա տից, հրա ժար վում են՝ 
ընտ րող նե րին չտա լով պար զա գույն բա ցատ-
րութ յուն կամ պար զա բա նում:

Կար ծում ենք՝ ա վա գա նու հրա ժա րա կան 
տված ան դամ նե րը պար տա վոր են հրա պա-
րա կավ (միա սին կամ ա ռան ձին-ա ռան ձին) 
հիմ նա վոր խոսք ա սել ի րենց հրա ժա րա կա նի 
պատ ճառ նե րի մա սին, այ լա պես…Ան կողմ նա-
կալ դի տոր դի մեջ տպա վո րութ յուն կստեղծ վի 
(ե թե ար դեն չի ստեղծ վել), որ նրանց հրա-
ժա րա կանն ինչ-ինչ պար տադ րան քի կամ 
կոմ բի նա ցիա յի հե տևանք է… Ե թե նրանք 
ի րա կա նում դժգոհ էին հա մայն քա պե տի գոր-
ծու նեութ յու նից, ա պա կա րող էին ա վե լի վաղ 
դի մել այդ քայ լին, քան զի վեր ջին ա միս նե րին 

հա մայն քա պետն ա վե լի սուր և հա կա սա կան 
ի րա վի ճակ նե րում էր հայտն վել՝ տա րա ծաշր-
ջա նի շուրջ ձևա վոր վող ռազ մա քա ղա քա կան 
նոր ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված:

Ե թե իս կա պես դժգոհ էին հա մայն քա պե-
տից, ա պա կա րող էին ա վե լի կարճ ու ան կեղծ 
ճա նա պարհ ընտ րել՝ հրա վի րել ա վա գա նու 
ար տա հերթ նիստ և բա ցեի բաց անվս տա-
հութ յուն հայտ նել Գևորգ Փարս յա նին, ին չը 
հա վատ կներշն չեր ու անդր կու լիս յան խա ղե-
րի տպա վո րութ յուն չէր թող նի: Բայց չգնա ցին 
այդ ճա նա պար հով, այլ…

Հա ջորդ հար ցը՝ ըստ մա մու լում շրջա նառ-
վող կար ծի քի («Ա ռա վոտ»-ի հրա պա րա կու մը 
նկա տի ու նենք)՝ Կա պա նի հա մայն քա պե տա-
րա նի շուրջ զար գա ցում նե րը հա վա նա բար 
ուղ ղորդ վում են Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նից. 
նշվում է փոխ մարզ պետ Նա րեկ Բա բա յա նի 
ա նու նը:

Վեր ջինս նշված հրա պա րակ ման մեջ հեր-
քել է իր առն չակ ցութ յունն այդ դա վադ րութ յա-
նը, բայց…Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նը, այ դու-
հան դերձ, պետք է ան կեղծ մտա հո գութ յուն 
ու նե նա՝ բա ցա հայ տե լու՝ ի՞նչ է ի րա կա նում 
տե ղի ու նե նում հա մայն քա պե տա րա նում և 
ին չո՞ւ է տե ղի ու նե նում: Հո չե՞նք կա րող ա սել, 
թե ա վա գա նու վեց կամ ութ ան դա մը Կա պա-
նի դարդ ու ցա վից դրդված են այդ քայ լին դի-
մել:

Մի խոս քով՝ Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նը, 
իբ րև տա րած քա յին կա ռա վար ման մար մին, 
պար տա վոր է իր վե րա բեր մունքն ար տա-
հայ տել, չէ՞ որ խոս քը մարզ կենտ րո նի, մար-
զի ա մե նա խո շոր հա մայն քի, Հա յաս տա նի 
հա րավա րևել  յան հատ վա ծի խո շո րա գույն 
կենտ րո նի, թուր քի հետ ա մե նաեր կար ու չո-
րո շարկ ված սահ ման ու նե ցող հա մայն քի ղե-
կա վա րի մա սին է:

Շատ քիչ է ա սել՝ վա՜յ, մենք կապ չու նենք, 
ին չը հա վա սա րա զոր է ո չինչ չա սե լուն: Կա 
նաև հան րա յին կար ծիք, որ կա րե լի է ա մեն 
քայ լի լսել Կա պա նում, ին չը (ան կեղծ լի նենք) 
հօ գուտ մարզ պե տա րա նի չէ, ո րի հետ չի կա-
րե լի հաշ վի չնստել: 

Մ յուս կող մից՝ ըստ Կա պա նում շրջա նառ-
վող խո սակ ցութ յուն նե րի՝ ստեղծ ված ի րա վի-
ճակն ամ բող ջա ցավ տե ղա կան ո րոշ հե ղի նա-
կութ յուն նե րի գոր ծուն (բայց և ստվե րա յին) 
մի ջամ տութ յամբ, քան զի Գևորգ Փարս յա նը 
(հա նուն Կա պա նի ընդ հան րա կան շա հե րի) 
թույլ չի տվել վեր ջին նե րիս՝ հա մայն քա պե տա-
րա նը դարձ նել ի րենց կույր գոր ծի քը:

Մ յուս հար ցը՝ ի՞նչ դիր քո րո շում կու նե-
նա կամ ի՞նչ գոր ծե լա կերպ կոր դեգ րի Գևորգ 
Փարս յա նը, ե թե սկսված բուն տը հա ջո ղութ-
յամբ պսակ վի:

Զար գա ցում նե րը կա րող են մի քա նի 
դրսևո րում ու նե նալ: Նախ, կար ծում ենք, 
այդ ա մե նից հե տո Գևորգ Փարս յանն ի րեն 
չգնա հատ ված չի հա մա րի և չի ափ սո սա իր 
նվի րա կան գոր ծու նեութ յան հա մար, քան զի 
Կա պա նում (ըստ մեր հար ցում նե րի) նա շա-

րու նա կում է մնալ գնա հատ ված, շա րու նա-
կում է մնալ ա մե նաըն դու նե լի հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան-պե տա կան գոր ծի չը: Նա, 
կար ծում ենք, ափ սո սանք կապ րի բա ցա ռա-
պես իր ե րեկ վա ո րոշ գոր ծըն կեր նե րի կամ 
ըն կեր նե րի՝ չպատ ճա ռա բան ված օ տա րա ցու-
մի կամ ու րա ցու մի հա մար: Ափ սո սանք կապ-
րի կա պա նան պաստ բազ մա թիվ ծրագ րե րի 
հա մար, ո րոնք դեռ նոր-նոր կյան քի պի տի 
կոչ վեին:

Նա, ու նե նա լով ար ժա նա պատ վութ յան 
զգա ցում և վե հանձ նութ յուն, չի շրջան ցի 
ընտ րող նե րի վստա հութ յու նը և հենց այն պես 
(ճնշում նե րի ու հար կադ րան քի հե տևան քով) 
հրա ժա րա կան չի տա, ե թե նույ նիսկ ի րա վա-
կան բնույ թի գոր ծըն թաց ներ հրահր վեն իր 
դեմ, ին չի նշան ներն ար դեն իսկ ե րևում են:

Նա, կար ծում ենք, հրա ժա րա կան կտա 
բա ցա ռա պես այն բա նից հե տո, երբ ա վա-
գա նին վերջ նա կա նա պես կկազ մա քանդ վի 
և Կա պա նում (սահ ման ված կար գով) կնշա-
նակ վի ա վա գա նու ար տա հերթ ընտ րութ յուն: 
Եվ հրա ժա րա կան կտա, որ պես զի մաս նակ ցի 
ա վա գա նու ար տա հերթ ընտ րութ յա նը՝ նկա-
տի ու նե նա լով, որ սպաս վող ընտ րութ յու նը 
հա մա մաս նա կան կար գով է լի նե լու: Այլ հարց 
է, թե քա ղա քա կան որ ու ժի դրո շով կներ կա-
յա նա ընտ րող նե րին:

Աս վա ծը սոսկ մեր դի տար կում նե րի հան-
րա գու մարն է, ո րի ճշմար տա ցիութ յու նը ժա-
մա նա կը ցույց կտա:

Մեկ ու րիշ հարց էլ. Կա պան մարզ-
կենտ րո նի տե ղա կան իշ խա նութ յան ներ սում 
հրահր ված այդ զար գա ցում նե րի առն չութ-
յամբ, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, դի րքո րո շում 
չեն հայտ նում իշ խող քա ղա քա կան ու ժի սյու-
նե ցի հար գե լի խորհր դա րա նա կան նե րը՝ Ար-
մեն Խա չատր յա նը, Կա րեն Համ բար ձում յա նը, 
Նա րեկ Ղահ րա ման յա նը, Մա րի նե Ղա զար յա-
նը, Դա վիթ Դա նիել  յա նը, ո րոն ցից շա տե րը 
(նաև հրա պա րա կավ) քա նիցս խան դա ղա-
տա լից խոս քեր են հնչեց րել Գևորգ Փարս յա նի 
գոր ծու նեութ յան վե րա բեր մամբ:

Դիր քո րո շում չեն հայտ նում նաև 
« Հա յաս տան» դա շին քի ա ռաջ նոր դը, հա մա-
նուն խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր նե րը, 
նրանց վե րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող 
լրատ վա մի ջոց նե րը, ո րոնք (իբր) դոշ են տա-
լիս մար դու ի րա վունք նե րի հա մար:

Եվ, ի հար կե, գլխա վոր հար ցը. ին չո՞ւ 
է Գևորգ Փարս յա նը թի րա խա վոր վել, 
ին չո՞ւ են նրա դեմ գա վա ռա բա րո խար-
դա վանք ներ հյուս վում:

Գևորգ Փարս յա նը, նաև ըստ մայ րա-
քա ղա քի ա մե նա տար բեր բևեռ նե րից հնչող 
կար ծիք նե րի, հան րա պե տութ յան լա վա գույն 
հա մայն քա պե տե րից է: Նա, ի տար բե րութ յուն 
հան րա պե տութ յան քա ղա քա կան է լի տա յի և 
հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րի հար յու րա-
վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, վեր կու սակ ցա կան 
ու վեր թայ ֆա յա կան անձ նա վո րութ յուն է: Եվ 
իր հա մայն քին, իր երկ րա մա սին ու հա յոց 

պե տա կա նութ յա նը՝ անմ նա ցորդ նվիր ված 
գոր ծիչ: Ու նի սե փա կան դեմք ու դի մա գիծ, 
սե փա կան աշ խար հըն կա լում՝ հիմն ված ազ-
գա յին-պե տա կան ար ժեք նե րի վրա:

Այն հա մայն քա պե տե րից է, ով ցույց տվեց, 
թե տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին-
ներն ինչ պես պետք է գոր ծեն հա մա վա րա կի 
ժա մա նակ: Ցույց տվեց, թե ինչ պես պետք է 
գոր ծի հա մայն քա պե տը հայ րե նա կան դար-
ձած Ար ցախ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ, թե 
ինչ պես կա րող է հա մայն քա պե տը դառ նալ 
Կա պա նի սահ մա նա յին դիր քե րը պաշտ պա-
նող ինք նա պաշտ պա նա կան բո լոր ջո կատ նե-
րի սի րե լին: Ցույց տվեց, թե ինչ պես կա րող է 
հա մայն քա պե տա րա նը լի նել բո լոր կա պան-
ցի նե րի նը:

Ցույց տվեց, թե ինչ պես կա րե լի է շա-
րու նա կել Կա պա նի մշա կու թա յին հա րուստ 
ա վան դույթ նե րը և Ս յու նի քի մարզ կենտ րո նը 
հռչա կել Հա յաս տա նի մշա կու թա յին մայ րա-
քա ղաք: 

Ցույց տվեց, թե ինչ պես կա րե լի է հետ-
պա տե րազմ յան Կա պա նում ա պա հո վել բա-
րե կար գում նե րի, կա ռու ցա պա տում նե րի 
ան նա խա դեպ բուռն ըն թացք՝ դրա նով իսկ 
մարդ կանց մոտ հույ սեր արթ նաց նե լով վաղ-
վա օր վա հան դեպ:

Նա ցույց տվեց (ե՛ւ 2018-ի դեկ տեմ բե րին, 
ե՛ւ 2021-ի հու նի սին), թե ինչ պես պետք է հա-
մայն քի վար չա կան ռե սուր սը զերծ պա հել 
ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րից: Իսկ 2018-ի 
հոկ տեմ բե րին տե ղի ու նե ցած հա մայն քա պե-
տի ար տա հերթ ընտ րութ յու նը… Ան գամ վար-
չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն է քա նիցս հրա պա-
րա կավ մատ նա ցույց ա րել այդ ընտ րութ յու նը՝ 
իբ րև ընտ րող նե րի ա զատ կա մար տա հայտ-
ման փայ լուն օ րի նակ:

Եվ այդ ա մե նից հե տո, պարզ վում է, 
Գևորգ Փարս յա նն ինչ-որ մարդ կանց կամ 
խմբա վո րում նե րի քիմ քին հա ճո հա մայն քա-
պետ չէ: Բայց, քա նի դեռ չկա հրա ժա րա կան 
տված ա վա գա նի նե րի հիմ նա վոր պատ ճա-
ռա բա նութ յու նը, քա նի դեռ չկա Ս յու նի քի 
մարզ պե տա րա նի հո դա բաշխ պար զա բա նու-
մը, քա նի դեռ չկա մեր պատ գա մա վոր նե րի 
դիր քո րո շու մը, քա նի դեռ չկա ՀՀ տա րած քա-
յին կա ռա վար ման և են թա կա ռուց վածք նե րի 
նա խա րա րութ յան հստակ վե րա բեր մուն քը, 
մար դիկ հակ ված են կար ծե լու, որ տե ղի ու-
նե ցող զար գա ցում նե րը (բուռն ցան կութ յան 
դեպ քում ան գամ) չեն կա րող քա ղա քա կան 
հա մար վել, որ տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե-
րը գա վա ռա կան պար զա գույն խար դա վանք-
ներ են և, ի հար կե, վրեժխնդ րութ յան հրա վա-
ռութ յուն:

Վ րեժխնդ րութ յուն այն բա նի հա մար, որ 
2018 թ. հոկ տեմ բե րին, հա մայն քա պե տի ար-
տա հերթ ընտ րութ յու նում, Գևորգ Փարս յա նը 
միայ նակ հաղ թեց երկ րի քա ղա քա կան օ լիմ-
պը զբա ղեց րած ու ժի թեկ նա ծո ւին: Վ րեժխնդ-
րութ յուն այն բա նի հա մար, որ 2020 թ. նո յեմ-
բե րի 9-ից և հատ կա պես դեկ տեմ բե րի 18-ից 
հե տո, երբ Կա պան հա մայն քը թուր քի հետ 
ու նե ցավ 90 կմ  եր կա րութ յամբ սահ ման, երբ 
Կա պան քա ղա քից ըն դա մե նը մի քա նի մետր 
հե ռա վո րութ յան վրա հայտն վե ցին թշնա մա-
կան երկ րի բազ մա թիվ մար տա կան դիր քեր, 
իր նե րաշ խար հը (ինչ պես և ա մեն մի սյու նե-
ցու) խռովք ապ րեց:

Վ րեժխնդ րութ յուն այն բա նի հա մար, 
որ 2020 թ. հու նիս յան ընտ րութ յու նից օ րեր 
ա ռաջ, որ պես քա ղա քա ցի և ընտ րող, անձ-
նա կան դիր քո րո շում հայտ նեց: Վ րեժխնդ-
րութ յուն այն բա նի հա մար, որ ժա մա նակ առ 
ժա մա նակ բարձ րա ձայ նում է հա մայն քի սահ-
մա նում ծա գող հար ցե րի, սահ մա նա մեր ձի 
բնա կիչ նե րի մտա հո գութ յուն նե րի մա սին: Եվ 
այս պես՝ շա րու նակ…

Այն պես որ՝ ա վա գա նիով շղարշ ված շփո-
թը, ինչ պես տես նում եք, շին ծու է: Խն դի րը, 
թույլ տվեք ա սել, կա պան ցի ընտ րո ղի ու հա-
մայն քա պե տի մի ջև չէ, նույ նիսկ հա մայն քա-
պե տի ու ա վա գա նու ան դամ նե րի մի ջև չէ… 
Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ստեղծ ված վի ճա-
կը կա րող է շտկել միայն ու միայն հա մայն քա-
յին իշ խա նութ յան միակ աղբ յու րը՝ կա պան ցի 
ընտ րո ղը:

Ընդ ո րում՝ խոսքն այն ընտ րո ղի մա սին 
է, ով ան կա խութ յան տա րի նե րին (ա մե նադժ-
վա րին ու հա կա սա կան ի րա վի ճակ նե րում 
ան գամ) չի ընկր կել ո րևէ ճնշման ա ռաջ, տեր 
է կանգ նել իր ար ժա նա պատ վութ յա նը և թույլ 
չի տվել, որ Յոթ նա բերդ Կա պա նը դառ նա 
ինչ-ինչ ու ժե րի խա ղա լիք ու ման րադ րամ:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
9 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2021Թ.

Ուրացում և խարդավանքներ. թիրախում 
Կապանի ընտրյալ համայնքապետ Գևորգ 
Փարսյանն է
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– Միան շա նակ՝ ե ղել է ու կա նման անհ-
րա ժեշ տութ յուն, այդ գե րա տես չա կան խում բը 
դեռ եր կար կյանք է ու նե նա լու, ո րով հե տև տե-
սա նե լի է գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ-
յու նը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ խում բը նե րա-
ռում է տա սից ա վե լի ո լորտ, ո րոն ցում առ կա 
են բազ մա թիվ խնդիր ներ։ Ա սեմ, որ հրա տապ 
խնդիր նե րից մի քա նիսն ար դեն լուծ ված են, 
մշակ ված է հիմ նա հար ցե րի ա ռաջ նա հեր-
թութ յան ցանկ, նաև այդ խնդիր նե րը լու ծե լու 
մե թո դա բա նութ յուն։ Այն պես որ՝ չեմ կար ծում, 
թե աշ խա տան քա յին խմբի գոր ծու նեութ յան 
հետ կապ ված ո րևէ տա րա կույս կա րող է լի-
նել։ Կա տար վա ծի մի մա սը չի լու սա բան վել, 
քա նի որ հրա պա րակ ման են թա կա չէ։ Իսկ 
ա վե լի ան կեղծ՝ ես ի րա վա սու չեմ ո րո շե լու, 
թե որ աշ խա տանքն է են թա կա լու սա բան-
ման, ո րը՝ ոչ։ Մ նա ցած բո լոր դեպ քե րում, հա-
մոզ ված եմ, մար դիկ գի տեն մեր կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի և ծրագ րե րի մա սին։

– Պար բե րա բար Ձեզ հան դի պում ենք 
մար զի տար բեր բնա կա վայ րե րում. մի 
ան գամ Խոզ նա վա րում և Խ նա ծա խում, 
մեկ ու րիշ ան գամ՝ Կա պա նում, Գո րի սում 
և այլն: Շր ջա գա յե լը, տե ղե րում լի նե լը, 
կար ծեք, Ձեր աշ խա տաո ճի կա րևոր բա-
ղադ րիչն է...

– Աշ խա տաոճս այդ պես է. ե թե չեմ սխալ-
վում, ավ տո մե քե նա յով 60 հա զար կի լո մետր 
վազք ենք ար դեն կա տա րել Ս յու նի քի մար-
զով մեկ։ Հուն վա րից սկսած ե ղել ենք տասն-
յակ բնա կա վայ րե րում, իսկ Դուք ա վե լի լավ 
գի տեք, թե Ս յու նիքն աշ խար հագ րա կան ինչ 
բարդ ռե լիեֆ ու նի։ Կոնկ րետ այս պա հին դի-
տար կում ենք Տա թև- Կա պան կա ռուց վող 
ավ տո ճա նա պար հը, ինչն ան մի ջա կա նո րեն 
կապ ված է մար զի տնտե սա կան զար գաց ման 
հե ռան կա րի հետ։ Դ րա նով պայ մա նա վոր ված՝ 
միա ժա մա նակ ու սում նա սի րում ենք զբո-
սաշր ջութ յան զար գաց ման նե րու ժը՝ նկա տի 
ու նե նա լով նաև հան գա ման քը, որ Տան ձա վե-
րում, Նո րա շե նի կում կա հնա գի տա կան նշա-
նա կա լի ռե սուրս, ին չը, ան կաս կած, պետք է 
օգ տա գոր ծել։ Փոր ձում ենք Տա թևից Կա պան, 
ա պա՝ Ճա կա տեն ու դե պի Խուս տու փի փե-
շերն ըն կած ու ղին վե րա կեն դա նաց նել։ Մեկ-
նար կը հու սադ րող է...

– Իս կա պես, մար զում, զբո սաշր ջութ-

յան ակ տի վա ցում է նկատ վում, հա մա-
վա րա կի հետ կապ ված սա ռույ ցը, կար-
ծեք, կոտր վում է...

–  Գո րի սում, օ րի նակ, զբո սաշր ջութ յան 
ո րո շա կի շարժ է նկատ վում, բայց մեզ հա մար 
կա րևոր է նաև, որ զբո սաշր ջութ յու նը հաս-
նի Կա պան։ Սա ի րա կա նում մեծ խնդիր է, և 
այն պի տի հաղ թա հա րենք շատ ա րագ։ Եր կու 
կար ծիք լի նել չի կա րող՝ զբո սաշր ջութ յան թա-
փան ցու մը Կա պան կազ դի տա րա ծաշր ջա նի 
պատ կե րի վրա։ Սա պի տի դի տարկ վի որ պես 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն։ Հե տևա բար՝ այս պա-
հին դի տար կում ենք բազ մա թիվ ծրագ րեր, 
ձգտում եզ րա կա ցութ յուն նե րի հան գել։ Օ րի-
նակ, վեր ջերս ենք այ ցե լել Կա պա նի երկ րա-
գի տա կան թան գա րան. մի հար մա րա վետ 
կա ռույց է՝ հնա գի տա կան բազ մա զան նյու թե-
րով, բայց մո տե ցու մը և մա տու ցու մը դե ռևս 
պատ շաճ մա կար դակ չու նեն։ Հի մա մաս նա-
գետ նե րի այց ենք կազ մա կեր պում թան գա-
րան, որ այն դարձ նենք ժա մա նա կա կից, որ 
հա ճե լի վայր լի նի ոչ միայն կա պան ցի նե րի, 
այլ մարզ կենտ րո նի հյու րե րի հա մար։ Վս տահ 
եմ՝ շատ շու տով տե սա նե լի կլի նեն մեր այդ 
ձգտման պտուղ նե րը։ 

Այլ ո լորտ ներ էլ են մեր տե սա դաշ տում... 
Ա սենք՝ ար կա ծա յին զբո սաշր ջութ յուն՝ գյու-
ղա կան տու րիզ մի հետ կապ ված, նկա տի 
ու նե նա լով Եվ րա միութ յան՝ Հա յաս տա նին 
հատ կաց րած գու մա րը։ Լուրջ ներդ րում ներ 
կի րա կա նաց վեն այդ ո լոր տում... 

–  Հի մա գտնվում ենք Տա թև- Կա պան 
ճա նա պար հին, և Դուք կա րևո րե ցիք դրա 
զբո սաշր ջա յին նշա նա կութ յու նը, բայց 
այս ճա նա պարհն ու նի եր կա կի ըն կա լում, 
մի կող մից ու րա խա նում ենք, որ կա ռուց-
վում է ժա մա նա կա կից ճա նա պարհ, ին չը 
նոր հնա րա վո րութ յուն ներ կտա են թաշր-
ջա նին, մյուս կող մից՝ տե սա կետ կա, թե 
այս ճա նա պար հը կա ռու ցե լով՝ Կա պան– 
Գո րիս մայ րու ղին ա նու շադ րութ յան 
կմատն վի։

– Կա պան- Տա թև ճա նա պար հի կա ռու ցու-
մը, ե թե չեմ սխալ վում, մին չև 44-օր յա պա-
տե րազմն էլ օ րա կար գում էր։ Դ րան հա վե լած՝ 
կար ծում եմ, որ այ լընտ րան քը չի խան գա րի, 
ե թե չա սենք՝ անհ րա ժեշ տութ յուն է։ Չէի ցան-
կա նա եր կու ճա նա պարհն ի րա րով պայ մա-
նա վո րել։ Պա տե րազ մը լի ներ, թե՝ ոչ, այս ճա-
նա պար հը նա խա տես ված էր և կա ռուց վե լու 

էր։ 
– Քանի որ խոս քը մար զի ճա նա-

պարհ նե րի մա սին է, ա պա... Մ-2-ից դե պի 
Նո րա վան կա ռուց վում է ճա նա պարհ, և 
դա միա նում է Սի սիա նից Ձո րեր գնա ցող 
խճու ղուն, մի ու րիշ ճա նա պարհ էլ կա-
ռուց վում է Ց ղու նի- Դաս տա կերտ հատ-
վա ծում։ Կան խո սակ ցութ յուն ներ՝ իբր 
այդ ճա նա պարհ նե րը, ի վեր ջո, Տա թևով 
կամ Դաս տա կեր տով դուրս են գա լու Կա-
պա նի տա րածք։ Արդ յո՞ք նման ծրագ րեր 
կան։

–  Ճիշտն ա սած՝ տեղ  յակ չեմ, չեմ կա րող 
այդ առն չութ յամբ ո րևէ բան ա սել։

– Եվ սյու նե ցի նե րիս հու զող հար ցե րի 
հար ցը՝ սահ ման նե րում տի րող ի րա վի-
ճա կի Ձեր գնա հա տա կա նը։

– Սահ մա նին տի րող ի րա վի ճա կի մա սին 
մտա հոգ եմ այն պես, ինչ պես սյու նե ցի նե րի 
մե ծա մաս նութ յու նը, ո րով հե տև յոթ ա միս է 
այս տեղ եմ և հաս կա նում, տես նում, զգում եմ 
այն ա մե նը, ինչ զգում են սյու նե ցի նե րը։ Հի մա 
ու նենք այն, ինչ ու նենք։ Ինձ ու րա խաց նում 
է փաս տը, որ մար դիկ ա վե լի շուտ են դուրս 
գա լիս հո գե բա նա կան ծանր վի ճա կից, քան 
կա րե լի էր են թադ րել, դա շատ մեծ ազ դակ 
է։ Ա մեն դեպ քում սյու նե ցին մնաց սյու նե ցի, 
վստահ եմ, որ պի տի լավ լի նի...

– Միջ գե րա տես չա կան հանձ նա ժո ղո-
վի յոթ ամս վա գոր ծու նեութ յան ըն թաց-
քում հանձ նա ժո ղո վի մի ջամ տութ յամբ, 
օգ նութ յամբ կամ ա ռա ջար կութ յամբ ու-
շագ րավ ի՞նչ հար ցեր լու ծե ցիք, որ կա-
րևո րում եք և նշա նա կա լից է Ս յու նի քի 
հա մար։ 

– Ա մե նա մե ծը ե րևի գյու ղատն տե սա կան 
բլոկն է՝ սահ մա նա մերձ բնա կա վայ րե րում մո-
տոբ լոկ-կուլ տի վա տոր նե րի և խոտհն ձիչ նե րի 
հատ կա ցու մը, որ շու տով կա վարտ վի։ Հի մա 
աշ խա տան քա յին խում բը գտնվում է Խ նա-
ծախ և Կոր նի ձոր գյու ղե րում։ Ծ րա գիրն ու նի 
շա րու նա կա կա նութ յուն...

Ու սում նա սիր վում են բո լոր բնա կա վայ րե-
րի խմե լու և ո ռոգ ման ջրագ ծե րը, որ պես զի 
հիմ նո վին լուծ վեն ջրա մա տա կա րար ման հետ 
կապ ված խնդիր նե րը։ 

Մեր տե սա դաշ տում է գյուղմ թեր քի ի րաց-
ման խնդի րը։

Գ յու ղա ցու կեն սա մա կար դա կը բա րե լա-
վե լուն ուղղ ված բազ մա թիվ ծրագ րեր ու նենք, 

մի շարք գյու ղեր 100 տո կո սով կա պա հո վենք 
ա րևա յին ջրա տա քա ցու ցիչ նե րով։ 

Հիմ նա կան շեշ տը դրված է փոքր գյու ղե րի 
զար գաց ման վրա, նրանք մեր լեռ նաշ խար հի 
լի նե լիութ յան ար մատ ներն են, ե թե ար մատ-
նե րին ջուր չհաս նի, ծա ռը կչո րա նա...

Ա ռա ջի կա տասն օ րում ա վե լի շատ կլսեք 
մեր ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րի 
մա սին։

– Ի դեպ, դրա կան ար ձա գանք է ունե-
ցել Խ նա ծա խի ջրա մա տա կա րար ման 
վե  րա բեր յալ ըն դուն ված ո րո շու մը. այդ 
խնդի րը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 
մտա  հո գում էր բնա կիչ նե րին։

– 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 նան սա վոր մամբ՝ Խ նա ծա խի բո լոր 
տնե րը կա պա հով վեն շուր ջօր յա ջրա մա տա-
կա րար մամբ: Գ յու ղը ջրով 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 մլն 960 հա զար դրամ: Աշ-
խա տան քի ա վար տը նա խա տես վում է 2022-ի 
փետր վա րին:

–  Մի հար ցի մա սին ևս. խոս քը Գո րի սի 
տա րա ծաշր ջա նի Հար ժիս գյու ղի դպրո-
ցա կան նոր շեն քի մա սին է։ 2020-ի նո յեմ-
բե րին սկսվել է շի նա րա րութ յու նը, բայց 
եր կու ա միս է՝ շի նա րա րութ յու նը կանգ-
նեց ված-սա ռեց ված է: Օ րեր ա ռաջ փոր-
ձե ցինք շի նա րա րին գտնել և ի րա վի ճա կը 
պար զել, բայց չկա րո ղա ցանք։ Մարզ պե-
տա րա նից էլ ա սա ցին՝ կապ չու նեն այդ 
կա ռույ ցի հետ, քա նի որ Քա ղա քա շի նութ-
յան կո մի տեն է պատ վի րա տուն, մինչ-
դեռ՝ շեն քի շա հա գործ ման ժամ կետն 
այս տար վա դեկ տեմ բերն է, իսկ ա ռայժմ 
պատ րաստ են միայն հիմ քե րը։

– Հե տաքր քիր զու գա դի պութ յուն է. հի-
մա մեր աշ խա տան քա յին խում բը Տա թև 
հա մայն քում է։ Ընդ ո րում՝ խում բը եր կու թի-
մի է բա ժան ված, մի մասն ի րա կա նաց նում 
է ծրագ րե րը, մյուս թիմն այ ցե լում է գյու ղեր, 
ես նե րառ ված եմ երկ րորդ խմբում։ Այ ցե լել 
ենք Շի նու հայր և Խոտ, հա ջոր դը նա խա տե-
սում ենք լի նել Հար ժի սում։ Գի տեի, որ այն տեղ 
դպրոց է կա ռուց վում, բայց Ձեր մատ նան շած 
խնդրին տեղ  յակ չեմ։ Շատ շնոր հա կալ եմ ու-
շադ րութ յուն հրա վի րե լու հա մար, ա ռա ջի կա 
օ րե րին կլի նեմ գյու ղում և կփոր ձեմ պար զութ-
յուն մտցնել ի րա վի ճա կում։ Ճշ մա րիտն ա սած՝ 
տեղ  յակ եմ նաև Հար ժի սի մեկ այլ խնդրին. 
գյու ղը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ճա նա-
պար հի խնդիր ու նի։ Այդ հար ցը կքննար կենք 
մեր աշ խա տան քա յին խմբի հա ջորդ նիս տու մ։

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Ռոբերտ Ղուկասյան. «Ինձ ուրախացնում է փաստը, որ Սյունիքում 
մարդիկ ավելի շուտ են դուրս գալիս հոգեբանական ծանր 
վիճակից, քան կարելի էր ենթադրել, դա շատ մեծ ազդակ է»

Շուռնուխ և Որոտան բնակավայրերում 
բազ մա բնակարան շենքերի 
հիմնանորոգման աշխա տանքները 
ընթացքի մեջ են

Շուռ նու խում և Ո րո տա նում հետ պա-
տե րազ մա կան շրջա նում բնա կա վայ րե րի 
բնա կիչ նե րը, որ պես ա ռաջ նա հերթ խնդիր, 
հա մայն քի ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յա նին 
ներ կա յաց րել էին բնա կա րա նա շի նութ յան 
հար ցը, ին չին հա մայն քի ղե կա վարն ա րագ 
ար ձա գան քել էր։

Բազ մաբ նա կա րան շեն քե րի հիմ նա նո-
րոգ ման աշ խա տանք նե րն ըն թա ցիկ են։ Հիմ-
նո վին նո րոգ վում են հա մայն քա յին են թա-

կա յութ յան եր կու շեն քե րը, ո րի արդ յուն քում 
բնա կա վայ րե րի 11 ըն տա նիք նոր բնա կա-
րան կու նե նա։ Աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին 
հետ ևե լու նպա տա կով` Գո րիս հա մայն քի 
ղե կա վա րի տե ղա կալ Մե նո ւա Հով սեփ յանն 
ու հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
քա ղա քա շի նութ յան բաժ նի պետ Գա րե գին 
Փարս յա նը հեր թա կան այցն էին կա տա րել 
Ո րո տան և Շուռ նու խ։

ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Բարեկարգվում է Ստեփանակերտ-Գորիս 
միջպետական ճանապարհը 

Մեկ նար կել և շա րու նակ վում են Ս տե փա-
նա կերտ- Գո րիս միջ պե տա կան նշա նա կութ-
յան ճա նա պար հի փո սա յին վե րա նո րոգ ման 
շի նաշ խա տանք նե րը։ Այս մա սին «Ար ցախպ-
րես»-ի թղթակ ցին հայտ նե ցին ԱՀ քա ղա քա-
շի նութ յան նա խա րա րութ յու նից:

« Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը 
սկսվել են մեկ ա միս ա ռաջ և  ի րա կա նաց-

վում են պետբ յու ջեի ծրագ րով: Կա պա լա ռուն 
« Կա պա վոր» ՍՊ ըն կե րութ յունն է», – մեզ 
հետ զրույ ցում նշեց կա ռույ ցի մա մու լի քար-
տու ղար Մար թա Դա նիել  յա նը: Ն րա խոս քով՝ 
աշ խա տանք նե րի վե րահս կո ղութ յան պա-
տաս խա նա տուն ԱՀ քա ղա քա շի նութ յան նա-
խա րա րութ յունն է։

03.08.2021
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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՌԱԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ / ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Սի րե լի՛ դի մորդ, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նը հայ տա րա-
րում է 2021/2022 ուս տար վա բա կա լավ րի (հե ռա կա) ըն դու նե լութ-
յուն:

Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են բու հում կամ առ ցանց ե ղա նա-
կով ս.թ. օ գոս տո սի 25-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 24-ի ժա մը 18:00-ն: 

  Քն նութ յուն ներն անց են կաց վում սեպ տեմ բե րի 27-ից մինչև 
հոկ տեմ բե րի 15-ը: 

  Ըն դուն ված նե րի ցու ցակ նե րը հաս տատ վում են մինչև հոկ տեմ-
բե րի 20-ը:

ՀԵՌԱԿԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

  Դի մոր դը բու հին ներ կա յաց նում է՝
  միջ նա կարգ կրթութ յան ա տես տա տը կամ մի ջին մաս նա գի տա-
կան կամ մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան կրթութ յան մա սին 
ա վար տա կան փաս տա թուղ թը՝ հա մա պա տաս խան ներ դի րով,

  4 լու սան կար (3x4 սմ չափ սի), 
  ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ (անձ նա գիր, նույ նա կա նաց-
ման քարտ, ծննդյան վկա յա կան, փախս տա կա նի վկա յա կան, ՀՀ 
հա տուկ անձ նա գիր, կա ցութ յան վկա յա կան), 

  զին վո րա կան գրքույկ (առ կա յութ յան դեպ քում) կամ զին վո րա-
կան կո մի սա րիա տից տե ղե կանք ժամ կե տա յին զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յու նը անց նե լու մա սին, 

  Հե ռա կա ըն դու նե լութ յան կա նոն նե րի 30-32-րդ կե տե րով սահ-
ման ված ար տո նութ յուն նե րից օգտ վող դի մորդ նե րը ներ կա-
յաց նում են հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր (1-ին կամ 2-րդ 
խմ բի և մինչև 18 տա րե կան ման կուց հաշ ման դա մութ յան, 
ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած լի նե լու մա սին, ինչ պես 
նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յան, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ոս տի կա նութ յան 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ծա ռա յութ յան տված տե ղե կանք ներ),

  մի ջազ գա յին և հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի (օ լիմ պիա դա ներ, 
փա ռա տո ներ) դիպ լոմ նե րը (առ կա յութ յան դեպ քում),

  տե ղե կանք տվյալ տար վա ներ բու հա կան ըն դու նե լութ յան 
քննութ յուն նե րի գնա հա տա կան նե րի վե րա բեր յալ, 

  «Գ նա հատ ման և թես տա վոր ման կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի կող մից 
տրված միաս նա կան քննութ յուն նե րի վկա յա գիր, 

  առ կա ու սուց ման հա մա կար գում սո վո րող ան ձինք, հե ռա կա 
ու սուց ման ըն դու նե լութ յան մրցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար 
կա րող են ներ կա յաց նել միջ նա կարգ կրթութ յան ա տես տա-
տի կրկնօ րի նա կը` այն բու հի նշագ րու մով և կ նի քով, որ տեղ 
գտնվում է բնօ րի նա կը, 

  ըն տա նի քի ա նա պա հո վութ յան միա վո րի վե րա բեր յալ սո ցիա-
լա կան ծա ռա յութ յուն ներ տրա մադ րող տա րած քա յին մարմ նի 
տրա մադ րած տե ղե կանք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան 2014 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 18-ի N 1444-Ն 
ո րոշ ման N 1 հա վել վա ծում նե րառ ված սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յուն ստա ցող հա մայնք նե րում հաշ վառ ված և վեր ջին հինգ 
տա րում մշտա պես բնակ վե լու վե րա բեր յալ տե ղե կանք (առ կա-
յութ յան դեպ քում): 

  Ըն դու նե լութ յան քննութ յան հա մար բու հի  հաշ վե հա մա րին դի-
մոր դի ա նու նով մուծ ված 1500 դրա մի կտրոն: 
Ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի վճա րից ա զատ վում են ար տո-

նութ յուն նե րից օգտ վող դի մորդ նե րը: Ան կախ քննութ յա նը մաս նակ-
ցե լուց և  արդ յուն քից` քննութ յան հա մար վճար ված գու մա րը չի վե-
րա դարձ վում:

Դի մում-հայտն առ ցանց լրաց նե լու դեպ քում դի մոր դը ներ կա յաց-
նում է վե րը նշված կե տով սահ ման ված փաս տաթղ թե րի կրկնօ րի-
նակ նե րը՝ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով, իսկ բնօ րի նակ նե րը՝ բուհ ըն-
դուն վե լուց հե տո:

Ըն դու նե լութ յա նը վե րա բե րող ցան կա ցած հար ցով խորհր դատ-
վութ յուն ստա նա լու հա մար կա րող եք նա մա կով առ ցանց դի մել 
ԳՊՀ-ի է լեկտ րո նա յին փոս տի հաս ցեին՝ gorissu@mail.ru, այ ցե լել ԳՊՀ 
պաշ տո նա կան կայ քէջ՝ https://gorsu.am/, ֆեյս բուք յան էջ՝ https://
www.facebook.com/GorisSU կամ այ ցե լել ՀՀ, Ս յու նի քի մարզ, ք. Գո րիս, 
Ա վան գարդ 2 հաս ցեով՝ պահ պա նե լով սա նի տա րա հա կա հա մա ճա-
րա կա յին անվ տան գութ յան կա նոն նե րը։
ԳՊՀ ԸՆ ԴՈՒ ՆՈՂ ՀԱՆՁ ՆԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱ ՆԱ ՏՈՒ ՔԱՐ-

ՏՈՒ ՂԱՐ` Ա. ԳԱԼՍՏ ՅԱՆ
ՀԵՌ.՝ 098-19-67-14, 077-22-57-27

ԷԼ. ՀԱՍ ՑԵ՝ G.ANIGALSTYAN@GMAIL.COM

Մասնագիտությունը,
կրթական ծրագիրը

Ընդունելության քննությունները
Ընդունե-
լության 
տեղերը

Ուսման 
վարձը 
(հազ.
դրամ)Մրցութային առարկաները Ոչ մրցութային 

առարկաները վճարովի

Տարրական մանկավարժություն և 
մեթոդիկա 011301.01.6 

Հլգ (գ) Մ(գ)** 25 350

Քիմիա 011401.02.6 Ք (գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)** Հլգ* 10 270

Ֆիզիկա 011401.04.6 Ֆ(գ) կամ Մ(գ) Մ(գ)** կամ Ֆ(գ)** Հլգ* 15 270

Մաթեմատիկա 011401.05.6 Մ(գ) Ֆ(գ)** Հլգ* 15 270

Կերպարվեստ 011401.11.6 Գծն ԳՆ Հլգ* 15 300

Պատմություն 011401.18.6 ՀՊ (գ) Օտլ(գ) կամ ԸՊ(գ) Հլգ* 25 320

Հայոց լեզու և գրականություն 011401.19.6 Հլգ (գ) Հլգ (բ) 25 320

Տնտեսագիտություն 031101.01.6 Մ(գ) Հլգ (գ) Օտլ* 25 370

Կառավարում (ըստ ոլորտի) 041301.01.6 Մ(գ) Հլգ (գ) Օտլ* 30 370

Իրավագիտություն 042101.01.6 ՀՊ (գ) Հլգ (գ) կամ Օտլ(գ) Օտլ* կամ Հլգ* 25 470

Դեղագործական քիմիա 053101.02.6 Ք(գ) Կ(գ)** կամ Ֆ(գ) ** Հլգ* 15 300

Էլեկտրոնիկա 071401.01.6 Մ(գ) Ֆ(գ) ** Հլգ* 25 300

Էլեկտրաէներգետիկա 071301.03.6 Մ(գ) Ֆ(գ) ** Հլգ* 25 300

Վախճանվել է 
Սյունյաց աշխարհի 
մեր օրերի նշանավոր 
բանաստեղծ, 
արձակագիր Արկադի 
Ծատուրյանը

Ծն վել է 1937 թ. փետր վա րի 7-ին Գո-
րիս շրջա նի Խն ձո րեսկ գյու ղում: Ա վար տել 
է Ե րևա նի Խ. Ա բով  յա նի ան վան ման կա-
վար ժա կան ինս տի տու տի բա նա սի րա կան 
բա ժի նը: Եր կար տա րի ներ հա յոց լեզ վի 
և գրա կա նութ յան ու սու ցիչ է աշ խա տել 
հայ րե նի գյու ղի Գ. Սևուն ցի ան վան միջ-
նա կարգ դպրո ցում: 1989-ից Ներ քին Խն-
ձո րեսկ սահ մա նա մերձ գյու ղի միջ նա կարգ 
դպրո ցի տնօ րենն էր, ա պա՝ 2004-ից՝ ղե-
կա վա րեց մայր Խն ձո րես կի դպրո ցի ման-
կա վար ժա կան կո լեկ տի վը:

Գ րել է բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, 
պատմ վածք ներ, վի պակ ներ, հա վա քել ժո-
ղովր դա կան բա նահ յու սութ յան նմուշներ:

Հե ղի նա կել է հե տև յալ ժո ղո վա ծու նե րը՝ 
« Կա տա կում, զվար ճա խո սում, սրամ տում 
է Խն ձո րես կը» - 1998թ., « Թու րու սի խու թի 
գրա վու մը» (վի պակ) - 1998թ., « Հո ղի սի-
րով» (բա նաս տեղ ծութ յուն ներ) - 2001թ., 
«Ար քա նե րի խիղ ճը» (ա ռակ ներ) - 2000թ., 
« Զան գե զուր յան տա ղեր» (ժո ղովր դա-
կան քառ յակ ներ) - 2001թ., « Մի կրա կեք 
հա յե րի վրա» (պատմ վածք ներ) - 2002թ., 
«Ապ րե լու ի րա վուն քով» (պատմ վածք ներ) 
- 2003թ., «Ա ռանց հայ րե նիք չի կա րե լի» 
(պատմ վածք ներ) - 2004թ., « Մարդ էլ կա, 
մարդ էլ» (ար ձակ և չա փա ծո) - 2004թ., 
« Հայ րե նի քը սկսվում է ծննդա վայ րից» 
(պատմ վածք ներ) - 2005թ., « Ծի ծա ղում 
է Խն ձո րես կը» - 2006թ., « Ծուխ ծխա նի» 
(պատմ վածք ներ, նո վել ներ) - 2007թ., 
« Գո րի սա պա տում-Ա» ( Գո րի սի պատ մութ-
յուն) - 2010թ., « Խոզ նա վար» (գյու ղի պատ-
մութ յուն) - 2010թ., « Գո րի սա պա տում-Բ» 
( Գո րի սի պատ մութ յուն) - 2011թ., « Մեր 
Այ վազ  յա նը» (գրո ղի դի ման կար) - 
2012թ., «Ս յու նի քի գրող նե րը մա նուկ-
նե րի հա մար» (ժո ղո վա ծու) - 2011թ., 
« Գո րի սա պա տում-Գ» ( Գո րի սի պատ մութ-
յուն) - 2012թ., « Ներ քին Խն ձո րեսկ» (գյու ղի 
պատ մութ յուն) - 2012թ., «Ս յու նի քի և սյու-
նե ցու մա սին» (մե նագ րութ յուն) - 2011թ., 
« Հույ սի ճա նա պարհ» (չա փա ծո, ար ձակ, 
դրա մա) - 2013թ., « Գո րի սա պա տում-Դ» 
( Գո րի սի պատ մութ յուն) - 2014թ., և այլ 
գրքեր:

«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբագ-
րա կազ մը խո րա պես վշտա ցած է իր 
լա վա գույն բա րե կամ նե րից մե կի՝ Ար-
կա դի Ծա տուր յա նի մահ վան ա ռի թով 
և ցա վակ ցում է նրա հա րա զատ նե րին 
ու մեր ձա վոր նե րին:

Հա մոզ ված ենք՝ նրա ա նունն ընդ միշտ 
մնա լու է Ս յուն յաց աշ խար հի հո գևոր-մշա-
կու թա յին տա րեգ րութ յան մեջ:

Ինչ-որ չա փով մխի թար ված ենք, որ 
կա րո ղա ցել ենք «Ս յուն յաց երկ րի» հա-
տուկ հա մար նե րից մե կը 2014 թ. սեպ տեմ-
բե րի 20-ին նվի րել Ար կա դի Ծա տուր յա-
նին: Դա լրագ րա յին մի թո ղար կում էր, ո րը 
յու րօ րի նակ հան րա գի տա րան դար ձավ 
նրա կյան քի և գոր ծու նեութ յան մա սին:

Հի շա տակն ար դա րոց օրհ նութ-
յամբ ե ղի ցի: 

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
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« 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.
 «ՆԶՊ և  անվ տանգ կեն սա գոր ծու նեութ յուն» ա ռար կան դա-
սա վան դող դա սա խոս

 « Քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նութ յան և  ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի հիմ նա հար ցեր» 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 թե րն ըն դուն վում են քո լե ջի մաս նա շեն քում, ս.թ 

օ գոս տո սի 10-ից մինչև օ գոս տո սի 26-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 րի:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021 թվա կա նի օ գոս տո սի 27-ին՝ 
ժա մը 12:00-ին քո լե ջում: Հաս ցեն՝ ք. Կա պան, Շա հում յան 37ա, 
հե ռա խոս՝ (0285) 5 25 70, (093) 777 663:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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Արմեն Գևորգյան. 
նահատակվեց հանուն 
հայրենիքի

Ա ր մեն Հ րան տի կի Գևորգ յան ծնվել է 
1979 թ նո յեմ բե րի 12-ին Կա պա նում։ 

Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Կա պա նի 
N 5 դպրո ցում, ա պա մեկ նել Ե րևան՝ սո վո-
րել ռազ մա կան վար ժա րա նում։ Վար ժա րանն 
ա վար տե լուց հե տո Ար մենն օգ նել է ծնող նե-
րին, փոր ձել թե թևաց նել նրանց հոգ սը՝ գյու-
ղա կան աշ խա տանք նե րի հիմ նա կան բեռն իր 
վրա վերց նե լով։ 1997-99 թթ. ծա ռա յել է հա յոց 
բա նա կում։ Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի ե րեք ե րե-
խա։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց Կա պա նի գրե թե բո լոր 
տղա մար դիկ մեկ նե ցին ռազ մա դաշտ, քան-
զի ա մոթ է ապ րել Ս յու նի քում ու չպաշտ պա-
նել քո տու նը. Ար մե նը ևս մեկ նեց հայ րե նի քը 
պաշտ պա նե լու:

Կի նը պատ մում է, որ զոհ վե լուց մի քա նի 
օր ա ռաջ ա մու սի նը տուն էր ե կել, օ ղի խմել 
ու եր կար, շատ եր կար խո սել, նույ նիսկ լաց 
էր ե ղել Ար ցա խում ա մեն վայրկ յան դժո խա յին 
մա հով զոհ վող 18, 19, 20 տա րե կան ե րե խա-
նե րի հա մար։ Կի նը սար սա փով էր լսել ա մուս-
նուն, խնդրել էր, որ էլ չգնա, ա մու սի նը բար-
կա ցել էր «Դու չես տե սել, հեշտ ես խո սում, էտ 
ե րե խե քը մեղք են, թե կա րամ՝ մե կի փո խա-
րեն ես մեռ նեմ, է լի օ գուտ է »։ Մի քա նի ժամ 
տանն էր մնա ցել, մի քիչ քնել էր ու մեկ նել...

Մեկ նե լուց հե տո մի քա նի ան գամ զան գա-
հա րել է, վեր ջին զան գը ե ղել է հոկ տեմ բե րի 
10-ին։ Հար ցին, թե ինչ պե՞ս է, պա տաս խա նել 
է, որ ին քը լավ է, որ կի նը ե րե խա նե րին լավ 
նա յի ու զգույշ լի նի, ո րով հե տև չգի տի, թե մի 
րո պե հե տո ինչ կլի նի։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին Ար մե նը զոհ վել է, կի նը 
չգի տի, թե ինչ պես է ե ղել, բայց փաս տում է՝ 
ա մու սինն իր այն տեղ տե սա ծից ու ապ րա ծից 
հե տո շատ-շատ էր փոխ վել, դժվար էր լի նե լու 
նրա հա մար ապ րե լը, ո րով հե տև տպա վոր-
վող ու չա փա զանց մար դա սեր տե սակ էր։

Ար մենն իր կյան քը նվի րեց հայ րե նի քին, 
գու ցե իր ցան կա ցա ծի պես մի 18, 19 կամ 
20 տա րե կա նի փո խա րեն է ըն կել, գու ցե՝ ոչ, 
բայց իր 13-ամ յա որ դին ու 11 տա րե կան զույգ 
դուստ րերն ապ րե լու են հա վեր ժա կան կա րո-
տով ու հե րո սի զա վակ լի նե լու հպար տութ-
յամ բ։

 

Նարեկ Բաբայան. նրա 
կորստի ցավն անսփոփելի է

Ն ա րեկ Ա շո տի Բա բա յա նը ծնվել է 1996 թ. 
փետր վա րի 7-ին Սի սիա նի շրջա նի Իշ-

խա նա սար գյու ղում: Սո վո րել է Իշ խա նա սա րի 

հիմ նա կան դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան Մար տու նու զո րա մա սում։ 
Նո րա կո չիկ Նա րե կը մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան 
քա ռօր յա պա տե րազ մին: 

Զո րացր վե լուց հե տո Նա րե կը ցան կա նում 
էր ա պա հո վել ի րեն ու բազ ման դամ ըն տա նի-
քին, այդ նպա տա կով մեկ նել է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն, բայց մեկ տա րի չան ցած վե րա-
դար ձել է հաս տա տա կամ ո րոշ մամբ՝ պետք է 
աշ խա տել ու ապ րել միայն հայ րե նի քում։

Նա րե կը ո րո շեց ոչ միայն աշ խա տել հայ-
րե նի քում, այլ նաև ծա ռա յել հայ րե նի քին՝ 
պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան ան ցնելով 
Սի սա կան գնդում։

Ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը Նա րե կի մա սին 
եր կար ու հուզ ված են խո սում, ափ սո սում են, 
որ չկա րո ղա ցավ ի րա կա նաց նել նպա տակ նե-
րը, ո րոն ցից մեկն էլ ա մուս նա նալն էր. « Շատ 
ցա վա լի է, որ Նա րեկն այ սօր մեր կող քին չէ, 
լավ մարդ ու ըն կեր էր, նաև լավ որ դի, բա րի, 
նվիր ված, հաս կա ցող ու նպա տա կաս լաց»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Նա րե կը միա ցավ Ար ցախ 
մեկ նող ծա ռա յա կից նե րին։ Զան գա հա րում էր, 
մո րը հոր դո րում չան հանգս տա նալ, սպա սել 
ի րեն, հի շեց նում էր, որ տուն գա՝ նշան վե լու է, 
որ մայ րը պի տի իր հար սա նի քին պատ րաստ-
վի։ Մայրն ապ րում էր զան գից զանգ ու սպա-
սում հեր թա կան զան գին...

Բայց հոկ տեմ բե րի 16-ին Նա րե կի հե ռա-
խո սա հա մա րից զան գա հա րո ղը Նա րե կը չէր, 
Նա րե կի ըն կերն էլ չէր, ընդ հան րա պես հայ 
չէր... Զան գա հա րողն ադր բե ջան ցի էր, ով 
իր վայ րա գութ յա նը հա գուրդ տա լու հա մար 
սրտատ րոփ հե ռա խո սը վերց րած Նա րե կի 
մո րը զվար թա ձայն ներ կա յաց նում էր, թե ինչ-
պես, ինչ դա ժա նութ յամբ է սպա նել ու քա ռա-
տել Նա րե կին... Մայրն այդ զան գին չէր դի մա-
ցել, չէր լսել ամ բողջ բար բա ջան քը, որ դուրս 
էր տվել հրո սակ ա զե րը...

Պա տե րազ մը վեր ջա ցել էր, բայց Նա րե-
կը չէր վե րա դար ձել, մար մինն էլ չկար. մայ րը 
մին չև 2021 թ. փետր վա րի 10-ը հույս էր փայ-
փա յում, ա ղո թում ու սպա սում... Փետր վա րի 
10-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը փաս տեց՝ Նա-
րեկ Բա բա յա նը մար տի րոս վել է։

2021 թ. փետր վա րի 12-ին Սի սիա նի զին-
վո րա կան պան թեո նում Նա րեկ Բա բա յա նի 
աճ յու նը հանձն վեց հո ղի ն։

 

Սևակ Բազունց. «Ես զենքի 
հետ եմ ամուսնացած»

Ս ևակ Ռու բի կի Բա զունց. ծնվել է 1995 
թ. հոկ տեմ բե րի 30-ին Խն ձո րեսկ գյու-

ղում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է տե-
ղի դպրո ցում։ 2013 թ.  ըն դուն վել է Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-
րան։ Դեռ հա մալ սա րա նի կուր սանտ էր, երբ 
մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 2016 թ. քա ռօր յա 
պա տե րազ մին՝ մաս նակ ցել Հադ րու թի պաշտ-
պա նութ յա նը։ 2017 թ. նո րա վարտ լեյ տե նան-
տը վի ճա կա հա նութ յան ժա մա նակ դի մել է 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րին՝ ցան կութ-
յուն հայտ նե լ՝ ծա ռա յել Ջ րա կա նի / Ջաբ րա յիլ/ 
զո րա մա սում։ Ծա ռա յութ յան կարճ ժա մա նա-
կա հատ վա ծում նվիր յալ սպան դա սա կի հրա-
մա նա տա րի պաշ տո նից ա ռաջ խա ղաց ման 
կար գով ստանձ նել է վաշ տի հրա մա նա տա րի 
պաշ տո նը։ 

Ըն տա նի քում հի շում են, թե ինչ պես էր 

ա մեն ան գամ ա նակն կալ տուն վե րա դառ-
նա լիս ձեռ քը կրծքին խփե լով ա սում. «Էս 
տղեն ժա մա նեց», ինչ պես էր մայ րը հոր դո-
րում մտա ծել ա մուս նա նա լու մա սին, ո րին ի 
պա տաս խան Ռու բի կը ժպտա լով ա սում էր. 
« Մա՛մ, ես զեն քի հետ եմ ա մուս նա ցել»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Սևակ Բա-
զուն ցն ար ձա կուր դում էր, պա տե րազ մի բոթը 
լսե լուն պես միան գա մից մեկ նել է ա ռաջ նա գիծ 
և միա ցել իր վաշ տին։ Մար տի թեժ պա հե րին 
ե ղել է ա մե նավ տան գա վոր հատ ված նե րում։ 
Հ մուտ ղե կա վա րել է իր ստո րա բա ժա նու մը, 
վաշ տի կազ մով պաշտ պա նո ղա կան մար տեր  
մղել Նա րինջ /Ն յու գեր/ հատ վա ծում, կա րո-
ղա ցել անվ նաս դուրս բե րել վաշ տը շրջա-
փա կու մից՝ Ա րա լե ռի, Ջ րա կա նի / Ջաբ րա յիլ/ 
շրջան նե րում։ Ն րա ղե կա վա րած վաշ տը հա-
կա ռա կոր դին հասց րել է կեն դա նի ու ժի և 
զին տեխ նի կա յի մե ծա թիվ կո րուստ ներ։ Ար-
դեն Հադ րութ քա ղա քում ստանձ նել է գու մար-
տա կի հրա մա նա տա րի տե ղա կա լի պաշ տո նը 
և հմտո րեն ղե կա վա րել մյուս ստո րա բա ժա-
նում նե րը։ 

Հոկ տեմ բե րի 10-ին մեկ նել է պաշտ պա-
նութ յան այլ շրջան՝ իր ստո րա բա ժա նու մով 
ա ջակ ցե լու պաշտ պա նա կան մար տե րին։ 

Հոկ տեմ բե րի 12-ին հա կա ռա կոր դը հրթի-
ռահ րե տա նա յին հուժ կու կրա կով հար ձակ-
ման է ան ցել այն հատ վա ծում, ուր գտնվում 
էր Սևակ Բա զուն ցը. ե րի տա սարդ, հայ րե նա-
սեր սպան բե կո րա յին վի րա վո րում է ստա ցել, 
որն էլ ճա կա տագ րա կան է ե ղել նրա հա մար։

Զոհ վել է ե րի տա սարդ, առ յու ծա սիրտ 
սպան՝ վստահ, որ իր հո ղի հա մար է պայ քա-
րում, որ ար դար է իր կռի վը, որ հայ րե նի քը 
ար յու նով պա հե լու իր հե րո սա կան օ րի նա կը 
պի տի ո գեշն չի սե րունդ նե րի ն։

 

Էրիկ Գրիգորյան. 
նահատակվեց Արցախը 
պաշտպանելիս

Գ րի գոր յան Է րիկ Սեր գե յի. ծնվել է 1983 թ.  
օ գոս տո սի 26-ին Կա պան քա ղա քում։ Սո վո-
րել է Կա պա նի թիվ 7 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 
1998-2001 թթ.  ու սու մը շա րու նա կել է Կա պա-
նի թիվ 62 մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան 
ու սում նա րա նում՝ հա ցա գործ, խմո րա գործ 
մաս նա գի տութ յամբ։ 2001-2003 թթ. ծա ռա յել 
է հա յոց բա նա կում՝ Ար ցա խում, ծա ռա յութ յան 
ըն թաց քում ար ժա նա ցել է պատ վոգ րե րի և 
գո վա սա նագ րե րի՝ օ րի նա կե լի և կար գա պահ 
ծա ռա յութ յան հա մար։ Զո րացր վե լուց հե տո 
աշ խա տել է տար բեր բնա գա վառ նե րում։ Վեր-
ջին աշ խա տա վայ րը Քա ջա րա նի պղնձա մո-
լիբ դե նա յին կոմ բի նատն էր։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի 3 ե րե խա։
Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե-

րազմ սկսեց. սեպ տեմ բե րի 30-ին Է րի կը Ջ րա-
կա նի/ Ջաբ րա յիլ/ դիր քե րում էր։ Է րի կի մա սին 
մեզ ըն կերն է պատ մում, ա միս ներ անց էլ նրա 
ձայ նը խզվում է ըն կե րոջ կորս տի ցա վից. «Ն-
րան բնու թագ րե լու հա մար պի տի ա սեմ, որ 
շատ-շատ նվիր ված էր ըն կեր նե րին, պա տե-
րազ մի ժա մա նակ էլ ան հանգս տա նում էր բո-
լո րիս հա մար, ին քը վտան գի մեջ էր, բայց մեր 
որ պի սութ յունն էր հարց նում, օգ նող, հաս նող 
բնա վո րութ յուն ու ներ, չէր թող նի ինչ-որ հար-
ցում նեղ վես, մեզ հա մար ծանր է նրա կո րուս-
տը, բայց ա վե լի ծանր է իր ե րե խա նե րի հա-
մար, ո չինչ չի մխի թա րի նրանց...»։

Է րի կն Ար ցա խից մի քա նի ժա մով տուն 

էր վե րա դար ձել, կի նը պատ մում է՝ շատ է հա-
մո զել, որ ա մու սի նը չվե րա դառ նա Ար ցախ, 
խնդրել էր՝ հաշ վի առ նել, որ ե րե խա նե րը 
փոքր են, որ ին քը կդժվա րա նա ի րենց մեկ և 
եր կու տա րե կան ե րե խա նե րին պա տե րազ-
մա կան ի րա վի ճա կում մե նակ խնա մել, բայց 
ա մու սի նը հա կա դար ձել էր. «Այն տեղ ա վե լի 
դժվար է, այն տեղ ա մեն րո պե վի րա վոր վում 
են ըն կեր ներս, նրանց մե նակ թող նել չի կա-
րե լի...»։ Մի քա նի ժամ հանգս տա նա լուց հե-
տո Է րի կը կրկին մեկ նել էր Ար ցախ։ Կինն ան-
հանգս տա ցել էր, ա ղո թել, ան հա շիվ ան գամ 
Աստ ծուց պաշտ պա նութ յուն խնդրել ա մուս-
նու կյան քի հա մար, սպա սել, հու սա ցել...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Ջ րա կա նում զոհ վում 
է Է րի կը՝ որ բա նում է 3 հայ մա նուկ, փլվում է 
հայ կա կան մի օ ջախ և ս։

 

Արա Խաչատրյան. 
հայրենիքը պաշտպանելը 
վեր դասեց սեփական 
կյանքից

Խա չատր յան Ա րա Ա դո լի. ծնվել է 1985 թ. 
հոկ տեմ բե րի 3-ին Գո րի սի շրջա նի Խ նա ծախ 
գյու ղում։ Սո վո րել է Խ նա ծա խի միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յունն անց է կաց րել Շամ շա դի նում։ Ա մու-
րի էր։

Ա րան պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող էր 
Սի սիա նի զո րա մա սում. ըն կեր նե րը նրա մա-
սին ցա վով ու ափ սո սան քով են խո սում. «Ա-
րան լավ մարդ էր, վստա հե լի ըն կեր, մարդ, 
ում կա րող էիր դի մել ա ռանց ժա մին նա յե լու, 
Ար ցախն էլ էր հա տուկ սի րով սի րում, մի քա-
նի տա րի Քա շա թա ղի շրջա նում էր ապ րել ու 
հա րա զատ ծննդա վայ րի չափ սի րում էր Քա-
շա թա ղը։ Ծ րագ րեր շատ-շատ ու ներ, դրան-
ցից ա մե նա կա րևորն էլ ե րե խա ներ ու նե նալն 
էր. բո լոր նպա տակ նե րից ու ե րա զանք նե րից 
ըն կերս նա խընտ րեց հայ րե նի քը կյան քով 
պաշտ պա նե լու նպա տա կը»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. պայ մա նագ րա յին զին ծա-
ռա յող Ա րան միա ցավ Ար ցա խը պաշտ պա նե-
լու շտա պող ծա ռա յա կից նե րին։ Ա րա յի հայ րն 
Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մի ա զա տա-
մար տիկ նե րից էր ու նրանց ըն տա նի քում հայ-
րե նի քի հա մար պայ քա րե լը պատ վի խնդիր 
էր։ Ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ հե ռա խո-
սազ րույց նե րում գո տեպն դում էր բո լո րին, 
ա սում, որ ինքն ու ըն կեր նե րը թուր քին ներս 
չեն թող նի, որ քա նի հայ զին վորն Ար ցա խում 
է, բո լոր հայ ըն տա նիք նե րը պի տի հան գիստ 
լի նեն։ Ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ վեր ջին 
հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ յու նը հոկ տեմ բե րի 
16-ին է տե ղի ու նե ցել, հե տո շուրջ 5 ա միս հա-
րա զատ նե րը լուր չու նեին, նրանց տե ղե կաց-
րել էին, որ Ա րան զոհ վել է, բայց քա նի դեռ 
մար մի նը չկար, հա րա զատ նե րը հրաշ քի հույս 
ու նեին...

Ա վա՜ղ, հրաշք տե ղի չու նե ցավ, մար տի 
6-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ յու նը հաս տա տեց՝ 
Ա րա Խա չատր յա նը նա հա տակ վել է...

Պա տե րազ մից ա միս ներ անց՝ 2021թ. 
մար տի 8-ին Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո-
նում տե ղի ու նե ցավ հե րո սա ցած Ա րա Խա-
չատր յա նի հու ղար կա վո րութ յու նը։

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան պատերազմում 
նահատակված հայոց քաջորդիներին
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Սզնակ բնակավայրի 
տարիներ շարունակ 
չլուծվող խնդիրը՝ 
խմելու ջուր

2021 թվա կանն աչ քի ըն կավ ան նա խա-
դեպ տաք ե ղա նա կով, նույ նիսկ այն գյու-
ղերն ու բնա կա վայ րե րը, ո րոնք խմե լու 
ջրի խնդիր չէին ու նե ցել, բախ վե ցին սա-
կա վա ջուր ի րա կա նութ յա նը։ 

Ս  յու նի քի մար զի Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քի Սզ նակ (Սզ նուտ, Սզ նեկ) 
բնա կա վայ րում, ո րը նո յեմ բե րի 9-ի 

հայ տա րա րութ յու նից, մաս նա վո րա պես դեկ-
տեմ բե րի 18-ից հե տո դար ձել է սահ մա նա-
յին գյուղ, տա րի ներ շա րու նակ խմե լու ջու րը, 
ա վե լի ճիշտ՝ դրա բա ցա կա յութ յու նը, ե ղել և 
այ սօր էլ մնում է մե ծա գույն խնդիր։

Մի քա նի տա րի ա ռաջ գյու ղում խմե լու 
ջրի ներ քին ցանց է կա ռուց վել, ո րը մինչ օրս 
չի գոր ծում։ Գ յու ղում հուն վա րի 1-ի դրութ-
յամբ մշտա պես բնակ վում է 35 ըն տա նիք՝ 
105 մարդ։ Տ նե րից միայն 10-ում է ծո րա կից 
մշտա պես ջուր գա լիս, ո րը, բնա կիչ նե րի ա սե-
լով, կազ մում է ժա մում 20 լիտր, այ սինքն՝ քիչ 
բախ տա վոր ներն ամ ռան ա միս նե րին օ րա-
կան ա ռա վե լա գույ նը 280 լիտր ջուր ու նե նա լու 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն, որն էլ անհ նա րին է 
դարձ նում ու նե ցած ջրից հա րևան նե րին բա-
ժին հա նե լը։ 

Ե ղած ջրի մաք րութ յու նը բնա կիչ նե րը բա-
ռե րով չեն նկա րագ րում, փո խա րե նը մեզ են 
պար զում որ դե րի ու հո ղի նստված քով դույ-
լը։ Գ յու ղի կենտ րո նում աղբ յուր կա, ո րի ջու րը 
խմե լու հա մար պի տա նի չէ, բայց ջրի բա ցա-
կա յութ յան պատ ճա ռով աղբ յու րի մոտ հա-
ճախ հեր թեր են գո յա նում։

Խնդ րի մա սին զրու ցում ենք « Վեո լիա 
Ջուր» ՓԲ ըն կե րութ յան հան րա յին կա պե րի 
բաժ նի աշ խա տա կից Մու րադ Սարգս յա նի 
հետ, ով ման րա մասն բա ցատ րում է խնդրի 
էութ յու նը. «« Վեո լիա Ջու րը» պա տաս խա նա-
տու չէ նշված բնա կա վայ րում ջրի մա տա կա-
րար ման հա մար, բայց խնդրից տեղ  յակ ենք, 
տա րի ներ ա ռաջ ներ քին ցանց է կա ռուց վել, 
ո րը չի կա րող ա պա հո վել ջրա մա տա կա րա-
րու մը, քա նի որ պա շար նե րը բա վա րար չեն»։

Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի քա ղա քա շի-
նութ յան վար չութ յան բնա կա րա նա յին և են-
թա կա ռուց վածք նե րի գոր ծու նեութ յան բաժ նի 
պետ Է դո ւարդ Միր զո յա նից հե տաքրքր վում 
ենք՝ արդ յո՞ք ո րևէ բան ար վում է Սզ նակ 
գյու ղին խմե լու ջուր հասց նե լու հա մար, պա-
տաս խա նում է. « Նախ՝ ցան կա նում եմ տե-
ղե կաց նել, որ Ս յու նիք բնա կա վայ րը խմե լու 
ջուր ստա նում է եր կու տե ղից՝ Չա նախ չիից 
և Գե ղիից։ Այժմ առ կա է նա խա գիծ, ո րով 
Ս յու նիք գյու ղի բնա կիչ նե րի մի մա սը ջուր 
կստա նա Գե ղիից, որն էլ հնա րա վո րութ յուն 
կտա Չա նախ չիի ջրագ ծից ջուր տրա մադ րել 
Սզ նակ բնա կա վայ րին։ Նա խա գի ծը դե ռևս 
օ րեն քով նա խա տես ված ըն թա ցա կար գե րով 
պի տի անց նի, ո րից հե տո աշ խա տանք նե րը 
կսկսվեն։ Բա րե հա ջող ըն թաց քի դեպ քում, 
2021-ի տա րե վեր ջին կամ 2022-ի տա րեսկզ-
բին Ս յու նիք գյու ղում ջրա մա տա կա րար ման 
խնդիրն ամ բող ջութ յամբ կլուծ վի։ Դ րա նից հե-
տո հնա րա վոր է, որ Սզ նա կում էլ ո րոշ չա փով 
հնա րա վոր լի նի լու ծել այդ խնդի րը»։ 

Ու մինչ տար բեր պաշ տոն յա ներ տար-
բեր պա տաս խան ներ են տա լիս՝ հու սադ րում, 
խոս տա նում կամ խու սա փում, սզնակ ցի նե րը 
հաշ վում են ջրի կա թիլ ներն ու փոր ձում ևս 
մի տա րի ա ռանց ջուր ու ջրի հույ սով սպա սել 
ա մառ վա ա վար տին...

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

2021 թ. հուլիսի 14-ին Սիսիանում տեղի 
ունեցավ դիպուկահարների դպրոցի 
առաջին երկօրյա բանակումը։

Բ ա նա կու մի ա ռա ջին օ րը սա նե րը կա-
տա րե ցին դի տար կում՝ ա րևի, քա մու, 
ծա նո թա ցան տե ղան քին, պատ րաս-

տե ցին թաքս տոց ներ, ծա նո թա ցան մար տա-
կան զեն քին, ձեռ նա մար տի կա նոն նե րին։ 
Երկ րորդ օ րը նրանց միա ցան Գե ղար դի հա-
տուկ ջո կա տա յին ներ պատ րաս տող դպրո ցի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կա լը և բա նա կում-
նե րի ղե կա վա րը, ով քեր 4-ժամ յա պա րապ-
մունք անց կաց րին, ա պա կնքե ցին պայ մա-
նա գիր, ո րի հա մա ձայն դի պու կա հար նե րի 
դպրո ցի  սա նե րին պար բե րա բար ըն դու նե լու 
են ի րենց դպրո ցում՝ ա ռա վել խո րը մաս նա-
գի տա կան պա րապ մունք ներ անց կաց նե լու 
նպա տա կով։

Դի պու կա հար նե րի դպրո ցը բա նա կու մի 
ըն թաց քում վեր ջին սերն դի մար տա կան զենք 
նվեր ստա ցավ։ Դի պու կա հար ներ պատ րաս-
տող դպրոց ու նե նա լու գա ղա փա րը ծա գել է 
Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մից հե տո։ Դպ-
րո ցի հիմ նա դիր Վա սիլ Ա վե տիս յա նը մեծ ո գե-
վո րութ յամբ է պատ մում 2021 թ. փետր վա րին 
հիմ նադր ված դպրո ցի կար ճա տև գո յութ յան 
ըն թաց քում ար ձա նագ րած հա ջո ղութ յուն նե-
րի մա սին:

– Այս պա հին ու նենք 517 դի մորդ։ Ն րանք 
անց նում են խիստ բժշկա կան զննութ յուն, 

պատ կե րաց րեք՝ նրան ցից յու րա քանչ  յու րի 
բժշկա կան զննութ յա նը ներ կա եմ գտնվել, յու-
րա քանչ  յու րի ա ռող ջա կան վի ճա կը քննար կել 
եմ ստու գող բժիշկ նե րի հետ։ Ինչ պես ա նունն 
է հու շում, մեր դպրո ցում պատ րաս տե լու ենք 
դի պու կա հար ներ, բայց վարժ ու անս խալ 
կրա կել սո վո րե լուց ա ռաջ դի մորդ ներն անց-
նում են ռազ մա կան հո գե բա նութ յան մի քա նի 
ա միս տևող դա սըն թաց, կրա կա յին պա րապ-
մունք նե րում ընդգրկ վե լու են միայն այն դի-
մորդ նե րը, ով քեր ութ հո գե բա նա կան թեստ 
մա քուր կհանձ նեն։ Մենք պատ րաս տե լու ենք 
պրո ֆե սիո նալ դի պու կա հար ներ, ով քեր պի-
տի գի տակ ցեն, որ ի րենց կա րո ղութ յուն նե րը 
կա րե լի է օգ տա գոր ծել բա ցա ռա պես թշնա մու 
դեմ։

Դպ րո ցը գոր ծում է բա րե գործ նե րի տրա-
մադ րած ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով, ու նենք 

հրա շա լի ման կա վար ժա դա սա խո սա կան 
կազմ, ար դեն գոր ծում է Սի սիա նի մաս նաճ-
յու ղը, շու տով, ո րոշ կազ մա կերպա կան հար-
ցեր լու ծե լուց հե տո, գոր ծե լու են նաև Գո րի սի, 
Կա պա նի, Քա ջա րա նի ու Մեղ րիի մաս նաճ յու-
ղե րը։ Հայտ է ներ կա յաց րել նաև Ջեր մու կը։

Ըն դու նում ենք 13-17 տա րե կան աղ ջիկ-
նե րի ու պա տա նի նե րի, կախ ված տա րի քից՝ 
տրա մադ րե լու ենք վկա յա կան ներ ու դիպ լոմ-
ներ, դիպ լոմ ստա նա լու են միայն 13 տա րե-
կան նե րը, քա նի որ միայն նրանք են անց նե լու 
ամ բող ջա կան դա սըն թա ցը։

Մենք մեծ պո տեն ցիալ ու նենք և շատ 
թշնա մի ներ. հա մոզ ված եմ՝ որ այս դպրո ցի 
սա նե րը դառ նա լու են թշնա մու ահն ու սար-
սա փը, հա մոզ ված եմ՝ նրանք դառ նա լու են 
ա պա գա հաղ թա նակ նե րի կեր տող նե րը։

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Դիպուկահարների 
դպրոցի առաջին 
բանակումը

Սեփական ուժերով ինքնապաշտպանվելու 
անընդունակ ժողովուրդները պատժվում են 
մահվամբ 

Ո ր պես վեր նա գիր օգ տա գործ ված 
խոս քի հե ղի նա կը Լեռ նա հա յաս տա նի 
Ս պա րա պետ Գա րե գին Նժ դեհն է: 

Ս պա րա պե տի այդ մար գա րեութ յունն էին 
կար գա խոս ընտ րել « Հայ րե նի քի պաշտ պան» 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան ՀԿ-ի նա խա գահ 
Գոռ Գ րի գոր յա նը և «Արմ լա զեր վառ»-ի հրա-
հան գիչ Ար տա վազդ Վար դան յա նը՝ 2021 թ. 
հու լի սի 26-ին Գո րի սում կազ մա կեր պե լով 
« Լա զեր թագ» ռազ մա մար զա կան խա ղը:

Լայն հան րութ յա նը դե ռևս ան ծա նոթ 
ան վա նու մով այդ խա ղը, ինչ պես պարզ վեց, 
հրա շա լի ռազ մա մար զա կան մի ջո ցա ռում էր 
դե ռա հաս նե րի հա մար: Խա ղի անց կաց ման 
վայր էր ընտր վել Գո րիս քա ղա քի ա րևել  յան 
ե զեր քին գտնվող ան տա ռը՝ հե ռուս տաաշ տա-
րա կի հյու սիսա րևել  յան մա սում կամ, ինչ պես 
գո րի սե ցի ներն են ան վա նում, Պոր տա տու 
բլրի հյու սիսա րևել  յան հատ վա ծը:

– Ն պա տակ ենք ու նե ցել խա ղի ըն թաց-
քում օգ տա գոր ծել տե ղան քի հնա րա վո րութ-
յուն նե րը՝ ան տառ, լեռ նա յին պայ ման ներ, 
դա րու փո սեր, բար ձունք ներ, – ա սաց Ար տա-
վազդ Վար դան յա նը:

Խա ղին մաս նակ ցում  էին Գո րի սի քա ղա-
քա յին ման կա պա տա նե կան դպրո ցի տա սը 
սան (դպրո ցի տնօ րեն՝ Գա րիկ Գ յու լամ բար-
յան): « Հայ րե նի քի պաշտ պան» ռազ մա հայ րե-
նա սի րա կան ՀԿ-ն վար ժան քի վայր էր բե րել 
շար ժա կան մի ամ բողջ զի նա նոց՝ ա մե նա-
տար բեր զեն քե րի ու տա րա տե սակ ա կան-
նե րի նմուշ նե րով, թռչող սար քով, ա ռա ջին 
բու ժօգ նութ յան պա րա գա նե րով: Դ րանք ռու-
սա կան « Լա զեր վառ» ըն կե րութ յան ար տադ-
րած նո րա գույն տեխ նի կա կան մի ջոց ներ են՝ 
ի րա կան զի նա տե սակ նե րի  մա կետ նե րի վրա 
հիմն ված:

– Մեր ու նե ցած ու սում նա կան զի նա նո ցով 
միան գա մից կա րող ենք անց կաց նել խաղ 30 
հո գու մաս նակ ցութ յամբ, – հա վաս տեց Ար-
տա վազդ Վար դան յա նը: 

Ու սու ցո ղա կան մար տա վա րա կան պա-
րապ մուն քը սկսվեց Ար տա վազդ Վար դան-
յա նի հան գա մա նա լից հրա հան գա վո րու մով: 
Այ նու հե տև ի րա կա նաց վե ցին մի շարք ու-
սու ցո ղա կան «օ պե րա ցիա ներ»՝ մար տա կան 
դրո շի պաշտ պա նութ յուն, խում բը՝ պաշտ պա-

նութ յուն ի րա կա նաց նե լիս, խում բը՝ հար ձակ-
վե լիս: Հա ճե լի էր տես նել, թե ինչ պես են 8-16 
տա րե կան ե րե խա նե րը կողմ նո րոշ վում խիտ 
ան տա ռում և ի րա կա նաց նում «պաշտ պա-
նութ յուն», «հար ձա կում»:

Ռազ մա մար զա կան այդ խա ղի նա խա ձեռ-
նո ղը « Հայ րե նի քի պաշտ պան» ռազ մա հայ-
րե նա սի րա կան ՀԿ-ն  էր, ո րի նա խա գահ Գոռ 
Գ րի գոր յա նը պա տաս խա նեց հե տաքրք րող 
մի քա նի հար ցի:

– Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի ըն-
թաց քում Բեր ձո րի աշ խար հա զո րի հրա-
մա նա տա րի տե ղա կալն էի, ներ կա յումս՝ 
« Հայ րե նի քի պաշտ պան» ջո կա տի հրա մա-
նա տար. քա նիցս ա կա նա տես եմ ե ղել, թե 
ինչ պես են մեր մար տա կան ըն կեր նե րը խու-
ճա պա հար նա հան ջում, քա նի որ զեն քին չէին 
տի րա պե տում ու այդ պես էլ ե կել էին կրա կա-
գիծ, – ա սաց Գոռ Գ րի գոր յա նը: – Ա մո թա լի 
այդ վի ճակն է, որ մեզ մղեց կոնկ րետ քայ լի՝ 
ե րե խա նե րի և պա տա նի նե րի շրջա նում  կազ-
մա կեր պել ռազ մա մար զա կան խա ղեր:

Ըստ Գոռ Գ րի գոր յա նի՝ « Յու րա քանչ  յուր 
հայ տղա պի տի կա րո ղա նա կրա կել, օգ տա-

գոր ծել տար բեր տե սա կի զեն քեր: Տա Աստ-
ված, որ այդ հմտութ յուն նե րը կի րա ռե լու կա-
րիք չլի նի, բայց պետք է պատ րաստ լի նել…»: 

Խա ղը, որ պես ռազ մա մար զա կան ու սուց-
ման ձև, ա ռա ջին ան գամ էր կազ մա կերպ վում 
Ս յու նի քում, ին չի հա մար էլ փոք րա թիվ մաս-
նա կից ներ էին ընդգրկ ված: Կար ծում ենք՝ 
« Լա զեր թագ» մար տա վա րա կան խիստ պա-
հանջ ված խա ղը տա րա ծում կգտնի մար զում:

Կար ծում ենք նաև՝ հայ րե նա սի րա կան 
այդ ձեռ նար կու մը կար ժա նա նա Ս յու նի քի 
մարզ պե տա րա նի, մար զի հա մայն քա յին իշ-
խա նութ յուն նե րի, կրթա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի, ինչ պես և գոր ծա րար հան րութ յան 
ու շադ րութ յա նը: Ա վե լի ան կեղծ՝ ա ռայժմ մեր 
կրթա կան-դաս տիա րակ չա կան զի նա նո ցում 
չու նենք ման կա պա տա նե կան ռազ մա մար զա-
կան այն պի սի խաղ կամ ծրա գիր, ինչ պի սին 
« Լա զեր թագն» է: Ուս տի և ար ժեր նպաս տել 
այդ խա ղի (ծրագ րի) տա րած մա նը՝ հա նուն 
ա ճող սերն դի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան և 
ֆի զի կա կան դաս տիա րա կութ յան:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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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 
10.08.2021թ.: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

«Կապանի պետական բժշկական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 
մրցույթ զինվորական ղեկավարի 
թափուր տեղի համար:

Թափուր տեղի մրցույթին մասնակցելու 
համար կարող են դիմել պահեստազորի 
սպաներ՝ բարձրագույն ռազմական կր-
թու թյամբ կամ բարձրագույն կրթու թյամբ 
և համապատասխան վերա պատ րաս-
տում ունեցող անձինք:

Մրցույթին մասնակցելու համար ան-
ձը պատասխանատու աշխատակցին է 
ներկայացնում ներքոնշյալ փաս տա թղ-
թերը.
 Դիմում
 Կրթության մասին հավաստող փաս-
տա թուղթ (դիպլոմ) (բնօրինակը և 
պատ ճենը)

 Անձնագիր (բնօրինակը և պատճենը)
 Աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ 
տեղեկանք (առկայության դեպքում)

 Ինքնակենսագրություն
 Մեկ լուսանկար՝ 3x4 չափսի
 Արական սեռի քաղաքացիները 
ներկայացնում են նաև զինվորական 
գրքույկ (բնօրինակը և պատճենը)

 Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու 
համար մասնագիտական գիտե լիք նե-
րին և աշխատանքային ունա կու թյուն-
ներին ներկայացվող պահանջների 
բա վարարումը հավաստող փաս տա-
թղ թերը, հավաստագրերը (դրանց 
առ կա յության դեպքում):
Փաստաթղթերն ընդունվում են քոլեջի 

մասնաշենքում՝ ս.թ օգոստոսի 17-ից 
մինչև սեպտեմբերի 13-ը ներառյալ, ամեն 
օր, ժամը 10:00-ից մինչև 16:00, բացի 
շաբաթ, կիրակի և ոչ աշխատանքային 
օրերի:

Մրցույթը տեղի կունենա 2021 թվա-
կա նի սեպտեմբերի 17-ին, ժամը 15:00-ին՝ 
քոլեջում:

Հասցեն՝ ք. Կապան, Շահումյան 37ա, 
հեռախոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663:

ԿՈՐԵԼ Է  Կոլ յա Գառնիկի Ալեքսանյանին պատկանող MTZ-82 մակնիշի 41-51 SL 
համարանիշի տրակտորի տեխնիկական վկայագիրը: Համարել անվավեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Գորիսի պետական մանկավարժական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի 2000թ. շրջանավարտ 
Մելսիդա Ջիվանի Հակոբյանի դիպլոմը՝ AK05685 (սերիա): Համարել անվավեր:

Հար ժիս գյու ղի նախ կին տե ղում՝ Ո րո տա-
նի կիր ճում գտնվող Ներ քի շեն վայ րում 
է Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցին՝ վե րա շին ված 
1659 թվա կա նին:

Վ եր ջին ան գամ այն տեղ պա տա-
րագ էր մա տուց վել 1931-ին, ո րից 
հե տո նվաս տաց վել էին գյու ղի հո-

գևո րա կան ներն ու աք սոր վել, իսկ զան գա-
կա տու նը քանդ վել էր, ե կե ղե ցին էլ վե րած-
վել պա հես տի: Նույն տար վա ապ րի լի 28-ին 
հայտ նի երկ րա շար ժի հե տևան քով գյու ղը 
են թարկ վել էր ա վե րա ծութ յան, ին չից հե տո 
Յայ ջին (դա բնա կա վայ րի նախ կին, բայց ոչ 
հնա գույն ա նունն է) տե ղա փոխ վել է կիր ճից 
հյու սիս գտնվող սա րա վանդ:

Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ Սուրբ Մի նասն 
օ տար ված էր, թեև հա վա տա վոր մար դիկ 
(հատ կա պես ան կա խութ յան տա րի նե րին) 

շա րու նա կում էին այ ցե լել այդ սրբա վայր:
2021 թ. հու լի սի 17-ի շա բաթ օ րը տե ղի ու-

նե ցավ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ սպաս ված 
ա րա րո ղութ յու նը՝ Սուրբ Մի նաս տա ճա րում 
մա տուց վեց Սուրբ և ան մահ պա տա րագ, 
ո րը հա մըն կել էր Սուրբ Թա դեոս ա ռաք յա լի և 
Սուրբ Սան դուխտ կույ սի հի շա տա կի օր վան: 
Նա խա ձեռ նո ղը Մայր ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի 
քա րոզ չա կան կենտ րո նի տնօ րեն Տեր Գա րե-
գին վար դա պետ Համ բար ձում յանն էր:

Ինչ պե՞ս ծնվեց սպաս ված այս ձեռ նար-
կու մը: Ըստ Տեր Գա րե գին վար դա պետ Համ-
բար ձում յա նի՝ « Ժա մա նակ ա ռաջ այ ցե լել էինք 
Հար ժիս գյուղ, նաև Սուրբ Մի նաս ե կե ղե ցի: 
Դպ րո ցի տնօ րեն Նո րայր Ե սա յա նի հետ հան-
դի պում ու նե նա լուց հե տո ո րո շում ու նե ցանք, 
որ ամ բողջ գյու ղի հետ միա սին ուխ տագ նա-
ցութ յուն կազ մա կեր պենք Սուրբ Մի նաս»:

Ուխ տագ նա ցութ յու նը մեկ նար կեց գյու ղի 

սկզբնա մա սում գտնվող հու շար ձա նի մոտ, 
որ նվիր ված է Մեծ հայ րե նա կա նում զոհ ված 
հար ժիս ցի նե րի հի շա տա կին: Գ յու ղի բնա կիչ-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ այն տեղ կա տար վեց 
հո գե հանգստ յան կարգ՝ հա յոց բա նա կի  նա-
հա տակ քա ջա րի մար տիկ նե րի և մաս նա վո-
րա բար Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մում 
նա հա տակ ված հար ժիս ցի Մ հեր Մար տի րոս-
յա նի հի շա տա կի հա մար:

Ուխ տա վոր ներն այ նու հե տև ոտ քով 
շարժ վե ցին Ներ քի շեն, որ տեղ էլ՝ Սուրբ Մի-
նա սում (մի քա նի տասն յակ հար ժիս ցի նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ) մա տուց վեց Սուրբ և ան-
մահ պա տա րագ (պա տա րա գիչ՝ Տեր Գա րե-
գին վար դա պետ Համ բար ձում յան):

Օր վա քա րո զի խոր հուր դը, որ քա նով հաս-
կա ցանք, սի րո անհ րա ժեշ տութ յունն է հայ ժո-
ղովր դի կյան քում՝ գտնե լու հա մար Աստ ծուն, 
բա րիք գոր ծե լու և հա վի տե նութ յանն ար ժա-
նա նա լու հա մար:

Պա տա րա գին ներ կա էին սար կա վագ ներ, 
դպիր ներ, ով քեր ի րենց հրա շա լի եր գե ցո-
ղութ յամբ զար դա րե ցին պա տա րա գի հո գե-
պա րար ըն թաց քը:

Սուրբ պա տա րա գը նաև մաս նա վոր 
ա ռիթ էր հատ կա պես ե րե խա նե րին ցույց տա-
լու պա տա րա գի զգես տի յու րա քանչ  յուր պա-
րա գա յի խոր հուր դը և կրե լու ի մաս տը, ին չին 
ա կա նա տես ե ղան ներ կա նե րը: Ու շագ րավ 
էր, որ ուխ տագ նաց նե րի մեջ կա յին նաև տա-
րա ծաշր ջա նի այլ բնա կա վայ րե րից ժա մա նած 
հա վա տա վոր ներ: Ա ռա վել ու շագ րավ էր, որ 

Հար ժի սի հին գյու ղա տեղ էին այ ցե լել տասն-
յակ զբո սաշր ջիկ ներ մայ րա քա ղա քից: Մեր 
հար ցին, թե ին չո՞ւ եք ո րո շել ան պայ ման այ-
ցե լել Ո րո տա նի կիրճ՝ հին Հար ժիս, զբո սաշր-
ջիկ նե րից մե կը պա տաս խա նեց՝ « Մեզ ա սել 
էին, որ հին Հար ժիսն ան զու գա կան հնա վայր 
է և բնութ յան հրաշք ստեղ ծա գոր ծութ յուն, 
ին չի ճշմար տա ցիութ յան մեջ  ար դեն հա մոզ-
վել ենք»:

Սուրբ Մի նա սում կա տար ված պա տա րա-
գից հե տո հո գե հանգստ յան կարգ կա տար վեց 
ե կե ղե ցու մեր ձա կայ քում գտնվող Պա ռավ 
խա չի մոտ, ո րի շուրջ է եր բեմ նի Հար ժի սի 
գե րեզ մա նատ նե րից մե կը: Հո գե հանգստ յան 
կար գը կա տար վեց գյու ղի բո լոր ժա մա նակ-
նե րի հան գուց յալ նե րի հա մար:

Հա վարտ պա տա րա գի՝ ուխ տա վոր նե րի 
հա մար կազ մա կերպ վեց սի րո ճաշ՝ հա րի սա:

Պա տա րա գից հե տո կրկին հան դի պե ցինք 
Տեր Գա րե գին վար դա պետ Համ բար ձում յա-
նին, ով մաս նա վո րա պես ա սաց. « Չէի ակն-
կա լում, որ այս քան մար դա շատ կլի ներ ուխ-
տագ նա ցութ յու նը: Մար դիկ խան դա վառ ված 
էին: Գ յու ղի հո գևոր արթ նութ յա նը միտ ված 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը շա րու նա կա կան պի-
տի լի նեն, ին չին կա ջակ ցենք նաև մենք»:

Ի դեպ, ուխ տագ նա ցութ յու նը տե ղի է ու-
նե ցել Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 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 նի օրհ-
նութ յամբ:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Սուրբ և անմահ պատարագ 
Հարժիսի Սուրբ Մինաս 
եկեղեցում՝ 90 տարվա 
ընդմիջումից հետո

Առաջին զորամիավորման 
զորամասերից մեկի 
զինծառայողներն 
ուխտագնացություն են 
կատարել Տաթևի վանք 

1-ին զո րա միա վոր ման զո րա մա սե րից մե-
կի մի խումբ զին ծա ռա յող ներ հու լի սի 31-ին 
ուխ տագ նա ցութ յուն են կա տա րել Տաթ ևի 
վանք։

Ն րանք ծա նո թա ցել են վա նա կան հա մա-
լի րի պատ մութ յա նը, ստա ցել վա նա հայր Մի-
քա յել վար դա պետ Գ ևորգ յա նի օրհ նութ յու նը։

MIL.AM

ԱՄՆ դեսպան Թրեյսին ու 
ԱՄՆ ՄԶԳ/Հայաստանի 
տնօրեն Ջոն Ալելոն այցելել 
են Տաթևի վանական 
համալիր

Ն րանք հե տաքր քիր ու բո վան դա կա լից 
զրույց ու նե ցան վա նա կան հա մա լի րի պատ-
մութ յու նը ներ կա յաց նող քա հա նա յի հետ:

Այ նու հետև ճա նա պար հը շա րու նա կե ցին 
ճո պա նու ղով՝ թռչնի թռիչ քի բարձ րութ յու նից 
վա յե լե լով Ս յու նի քի ան հա վա նա կան գե ղե ցիկ 
բնութ յու նը։
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