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Ղ ե կա վար վե լով «Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ընտ րա կան օ րենս գիրք» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ-

մա նադ րա կան օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա-
սի 2-րդ պար բե րութ յամբ, ինչ պես նաև հաշ վի 
առ նե լով «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ընտ րա կան օ րենս գիրք» Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան սահ մա նադ րա կան օ րեն քի 127-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված կար գով 
հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով անց կաց վող 
հա մայնք նե րի ա վա գա նի նե րի հեր թա կան 
ընտ րութ յուն ներ նշա նա կե լու մա սին Կենտ րո-
նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վում ստաց-
ված հա մա պա տաս խան ի րա վա կան ակ տե րը՝ 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
տե ղե կաց նում է՝ Շի րա կի մար զի Գ յում րի, Ս յու-
նի քի մար զի Գո րիս, Մեղ րի, Տաթև, Տեղ և Տա-
վու շի մար զի Դի լի ջան հա մայնք նե րում տե ղի 
կու նե նան հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով 
անց կաց վող հա մայնք նե րի ա վա գա նու հեր-
թա կան ընտ րութ յուն ներ:

Նշ ված հա մայնք նե րում քվեար կութ յու նը 
կանց կաց վի 2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 17-
ին։ Յու րա քանչ  յուր ոք ի րա վունք ու նի մինչև 
2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 7-ը ընտ րող նե րի 
ցու ցակ նե րում տեղ գտած անճշ տութ յուն նե-
րը (այդ թվում՝ դի մո ղի ան ձին չվե րա բե րող) 
վե րաց նե լու մա սին դի մում ներ կա յաց նել ՀՀ 
ոս տի կա նութ յան անձ նագ րա յին և վի զա նե րի 
վար չութ յուն կամ վար չութ յան հա մա պա տաս-
խան տա րած քա յին բա ժան մունք:

Կու սակ ցութ յուն նե րի, կու սակ ցութ յուն-
նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան ցու ցակ նե րի 
ա ռա ջադր ման և գ րանց ման հա մար անհ րա-
ժեշտ փաս տաթղ թե րը հա մա պա տաս խան 
տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ-
կա յաց վում են՝ 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
2-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 12-ը՝ ժա մը 18:00-ն:

Հա մա պա տաս խան տա րած քա յին ընտ րա-
կան հանձ նա ժո ղո վում կու սակ ցութ յուն նե րի, 
կու սակ ցութ յուն նե րի դա շինք նե րի ընտ րա կան 
ցու ցակ նե րի գրան ցու մը կա տար վում է՝ 2021 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 12-ից մինչև սեպ տեմ-
բե րի 17-ը՝ ժա մը 18:00-ն:

Հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով անց-
կաց վող հա մայնք նե րի ա վա գա նու 2021 թվա-
կա նի հոկ տեմ բե րի 17-ին կա յա նա լիք հեր թա-
կան ընտ րութ յուն նե րի նա խա պատ րաստ ման 
և  անց կաց ման հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
ժա մա նա կա ցույ ցին կա րե լի է ծա նո թա նալ 
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի 
հա մա ցան ցա յին կայ քում՝ www.elections.am:

Հետայսու երկու բան 
պիտի զբաղեցնե 
հայու միտքը, սիրտը և 
բազուկը՝ Հայաստանը 
և իր ինքնապաշտպա-
նությունը:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը 
հայ տա րա րում է օ գոս տո սի 25-ից ե ռամս-
յա վար ժա կան հա վաք նե րի մեկ նար կի 
մա սին: ՊՆ-ն  այս մա սին հա ղոր դագ րութ-
յուն է տա րա ծել:

2021 թվա կա նի օ գոս տո սի 
25-ից մինչև նո յեմ բե-
րի 25-ը հայ տա րար-

վում է պա հես տա զո րի ա ռա ջին խմբի ա ռա ջին 
կար գում հաշ վառ ված շար քա յին, են թաս պա-
յա կան և ս պա յա կան կազ մե րի պա հես տա զո-
րա յին նե րի ե ռամս յա վար ժա կան հա վաք ներ: 

Ըստ անհ րա ժեշ տութ յան՝ հա վաք նե րի մաս-
նա կից նե րը կներգ րավ վեն նաև մար տա կան 
հեր թա պա հութ յան։

Վար ժա կան հա վաք նե րի ա պա հով ման 
հա մար, ե րեք ա միս ժամ կե տով, ռազ մատ-
րանս պոր տա յին պար տա կա նութ յուն ներ ու-
նե ցող մար մին նե րից կներգ րավ վի ընդ հա նուր 
մինչև 110 միա վոր տրանս պոր տա յին մի ջոց:

Հա վաք նե րին մաս նակ ցե լու ողջ ըն թաց-
քում քա ղա քա ցի նե րը կհա մար վեն զին ծա ռա-
յող ներ, կօգտ վեն զին ծա ռա յող նե րի հա մար 
սահ ման ված բո լոր բա վա րա րում նե րից և սո-
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ՊՆ-ն հայտարարում է Հայաստանում 
եռամսյա վարժական հավաքների 
մեկնարկի մասին 

«Ա պա հով Կա պան, հու սո հանգր վան». այս նշա նա բա նով Ս յու նի քի մարզ կենտ րոն Կա պա նը 
հեր թա կան ան գամ նշեց իր տո նը, որն ա վան դա կան է դար ձել…

«… Եվ Կա պա նից այս տեղ ե կավ հայր 
Հով հան նե սը…». Ս տե փա նոս Օր բել  յան 
պատ մի չի այս վկա յա կո չու մով է 5-րդ դա րում 
(ա ռա ջին ան գամ) հի շա տակ վում Կա պա նը, 
որն էլ 10-12-րդ դա րե րում ե ղավ Ս յու նի քի 
թա գա վո րութ յան մայ րա քա ղա քը, իսկ 18-րդ 
դա րասկզ բին՝ Դա վիթ Բե կի գլխա վո րած ազ-
գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րի կենտ րո նա-
վայ րը:

Անց նե լով դա րե րի փոր ձութ յուն նե րի մի-
ջով, բազ միցս դրսևո րե լով հե րո սա կա նութ-
յուն, Կա պա նը մուտք գոր ծեց 20-րդ դար: Դա-
րասկզ բին՝ հենց այս տեղ, Գա րե գին Նժ դե հը 
ծնունդ տվեց դա վիթ բեկ յան ուխ տե րին, իսկ 
եր դու մի լեռ Խուս տու փի լան ջե րում ո գեց իր 
Լե րան ա ղոթ քը՝ հա յոց ազ գա յին գա ղա փա-
րա խո սութ յան կա րևոր դրույթ նե րը, ո րոնք 
կան թե ղի պես լու սա վո րում են մեր անց նե լիք 
ճա նա պար հը:

… Խուս տու փում էլ տաս նամ յակ ներ հե տո 
մեկ տեղ վե ցին նրա մա սունք ներն ու հո գին: 
1938 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին Կա պա նին շնորհ-

վեց քա ղա քի կար գա վի ճակ: 1994-ի դեկ տեմ-
բե րի 4-ին Կա պա նը հռչակ վեց Ս յու նի քի մարզ-
կենտ րոն:

Ան կա խութ յան տա րի նե րին ծնունդ ա ռավ 
Կա պա նի օ րը նշե լու ա վան դույ թը, որն էլ շա-
րու նակ վում է: 

Օ գոս տո սի 21-ի տո նա կա տա րութ յու նը 
մեկ նար կեց ա ռա վոտ վա նից և շա րու նակ վեց 
մին չև ուշ ե րե կո... Տո նա կա տա րութ յան ա ռա-
ջին իսկ մի ջո ցա ռում նե րից ակն հայտ դար-
ձավ, որ այն իս կա պես հա մա ժո ղովր դա կան 
է: Ակն հայտ դար ձավ նաև, որ Կա պա նի հա-
մայն քա պե տա րա նը, Գևորգ Փարս յա նի գլխա-
վո րութ յամբ, լա վա գույնս է պատ րաստ վել հա-
մա քա ղա քա յին տո նա կա տա րութ յա նը:

Կա պա նի տո նը մի նոր վկա յութ յունն է այն 
բա նի, որ Ս յու նի քը շա րու նա կում է ար ժա նա-
պատ վո րեն դի մա կա յել այն փոր ձութ յուն նե-
րին, ո րի մեջ հայտն վել է 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի 
կա պի տուլ  յա ցիա յից հե տո:

Կա պա նի տո նը սկս վեց հա մա քա ղա քա-
յին կրո սա վազ քով: Մար զա կան մի ջո ցառ մա նը 

մաս նակ ցում էին դպրո ցա կան ներ՝ տա րի քա-
յին եր կու խմբով: Ա րամ Մա նուկ յան փո ղո ցից 
(«Կա պան-մոլ» հան րա խա նու թի մա տույց) 
մեկ նար կած կրո սա վազքն ա վարտ վեց Շա-
հում յա նի հրա պա րա կում, որ տեղ Կա պա նի 
հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը պարգև նե-
րի ար ժա նաց րեց մրցա նա կա յին տե ղեր գրա-
ված նե րին:

Տո նա կա տա րութ յան հա ջորդ կան գա ռը 
Ճա կա տեն գյուղ տա նող ճա նա պար հի հա-
րա կից բար ձունքն էր: Այդ տեղ փող փո ղում էր 
Հա յոց ե ռա գու յը, ո րի շուրջ միաս նա կան շուրջ-
պար բռնե ցին տար բեր տա րի քի և զ բաղ մուն-
քի կա պան ցի ներ:

Տա փա րա կի վրա Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քի բնա կա վայ րերն ի րենց տա ղա վարն 
էին կազ մա կեր պել՝ ծան րա բեռ աշ նա նա յին (և  
ոչ միայն) բա րիք նե րով: Յու րա քանչ  յուրն իր 
հյու րա սի րութ յունն էր ա ռա ջար կում: Կա պա նի 
հա մայն քա պե տը, տո նա կա տա րութ յան հյու-
րե րը մո տե նում էին սե ղան նե րին, բա րե մաղ-
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Հայաստանի 
մշակութային 
մայրաքաղաք 
Կապանում 
տոն էր

Ուրբաթ

27 օգոստոսի 2021թ.

№ 17 (559)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

 3301, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47 

 (+374 77) 45 90 47 

 syuniacyerkir@mail.ru



Մ-2 մայրուղու՝ Մեղրիով անցնող հատվածը 
նոր և բարեհարմար տեսք է ստանում 
Վաս տա կա շատ ճա նա պար հա շի նա-
րար Ա զատ Գաս պար յա նի աշ խա տա-
սեն յա կում ՝ պա հա րա նի մի հար կա բաժ-
նում, տար բեր տա րի նե րին ըն կե րութ-
յան՝ տնտե սա կան հա ջո ղութ յան հա մար 
ստա ցած պարգև ներն են՝ հան րա պե տա-
կան և մի ջազ գա յին մրցա նակ ներ, ո րոնք 
մե կու կես տասն յա կից ա վե լի են: Ըն կե-
րութ յան ղե կա վարն ու նի նաև կո չում ներ՝ 
Մեղ րի քա ղա քի պատ վա վոր քա ղա քա ցի 
և այլն:

Դ  րանք ճա նա չում են բե րել շի նա րա-
րին, բայց ան չա փե լի է այն սերն ու 
հար գան քը, որ վա յե լում է Ա զատ 

Գաս պար յա նը՝ որ պես Մեղ րուն նվիր ված 
անձ նա վո րութ յուն (ինքն ար մատ նե րով Ա պա-
րա նի շրջա նից է և բուհն ա վար տե լուց հե տո է 
գոր ծուղ մամբ ե կել Մեղ րի ու նվիր վել նրա հող 
ու ջրին): Եվ այժմ դժվար է հաշ վել, թե որ քան 
ճա նա պարհ է կա ռու ցել ու հիմ նա նո րո գել 
նրա ղե կա վա րած ըն կե րութ յու նը՝ նաև վե-
րա փո խե լով պրո ֆի լը՝ կա ռու ցել սո ցիալ-մշա-
կու թա յին օբ յեկտ ներ (դպրոց, հի վան դա նոց, 
բազ մաբ նա կա րան շենք, հան դի սութ յուն նե րի 
սրահ և այլն):

Շատ կա րևոր հան գա մանք է, երբ զրու-
ցա կիցդ իր գոր ծի գի տակն ու նվիր յալն է, 
ու րեմն սպա ռիչ և հա մա կող մա նի տե ղե կատ-
վութ յուն ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն ու-
նենք, ին չից և փոր ձե ցինք օգտ վել...

Ար դեն ձևա վոր ված ա վան դույթ է. նախ՝ 
տնօ րե նին հան դի պել նրա աշ խա տա սեն յա-
կում, նախ նա կան զրույց ու նե նալ, նոր միայն 
այ ցե լել շինհ րա պա րակ ներ, որ տեղ Մեղ րու 
ճա նա պար հա շի նա րար ներն են...

Տ նօ րե նը տե ղե կաց նում է, որ այս տա րի 
հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յու նը ֆի-
նան սա կան լուրջ մի ջոց ներ է հատ կաց րել 
Մ-2 միջ պե տա կան ճա նա պար հի՝ Վա յոց ձո-
րից մինչև Ի րա նի սահ ման ըն կած տար բեր 
հատ ված նե րում՝ ի րա կա նաց նե լու հիմ նա նո-
րո գում ներ և մի ջին նո րո գում ներ (դրանց մի 
մա սին «Ս յուն յաց եր կի րը» անդ րա դար ձել է 
նա խորդ հա մար նե րում):

«Մեղ րու ճա նա պարհ նե րի շա հա գործ-
ման և շի նա րա րութ յան ձեռ նար կութ յուն» ՍՊ 
ըն կե րութ յան տնօ րե նից հե տաքրքր վե ցինք 
ձեռ նար կութ յան ըն թա ցիկ տար վա գոր ծե-
րով, ո րոնք գո հա ցու ցիչ են և ըն դօ րի նակ ման 
ար ժա նի: Ի դեպ, մեղ րե ցի ճա նա պար հա շի-
նա րա րի «ձե ռագ րին» ծա նո թա ցանք քա ղա-
քի մուտ քից սկսած՝ մայ թե րին նոր շար ված 
եզ րա քա րեր, ճա նա պար հի աս ֆալ տի թարմ 
շերտ, ճամ փեզ րին աշ խա տող մար դիկ:

Մեղ րե ցի ճա նա պար հա շի նա րար ներն 
օ գոս տո սի 3-ից գլխա վո րա պես զբաղ ված են 
Մ-2 մայ րու ղու հիմ նա նո րոգ մամբ, որն ընդգր-
կում է քա ղա քի մուտ քից մինչև Մեղ րու բժշկա-
կան կենտ րո նը՝ ընդ հա նուր առ մամբ 4 կմ 165 
մ  եր կա րութ յամբ ճա նա պար հա հատ վա ծը: Այդ 
հատ վա ծը մե ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ է նե-
րա ռում (խոս քը վե րա բե րում է ճա նա պար հի 
կող քով հո սող Մեղ րի գե տի հե նա պա տի խար-
խուլ հատ ված նե րի վե րա կա ռուց մա նը, անձր-
ևաջ րե րի ստոր գետն յա խո ղո վակ նե րի անց-
կաց մա նը՝ ողջ ճա նա պար հի եր կա րութ յամբ, 
մայ թե րի կա ռուց մա նը, ընդ ո րում՝ մայ թե րը 
պատ վե լու են ձևա վոր սա լիկ նե րով):

Մեր այ ցե լութ յան պա հին ճա նա պար հա-
շի նա րար ներն ա վա զա կոպ ճա յին խառ նուր-
դով ճա նա պար հի եզ րերն էին ամ րաց նում: 
Մի խոս քով, քա ղա քի մի ջով անց նող միջ պե-
տա կան ճա նա պար հը հա մա պա տաս խա նեց-
նում են պա հանջ վող չա փա նիշ նե րին: Հիմ նա-
նո րոգ ման ա վարտ է սահ ման ված նո յեմ բե րի 
30-ը, և ոչ մի կաս կած, որ նա խա տես ված 
ժամ կե տում ու ո րա կով Մեղ րի քա ղա քով 
անց նող ճա նա պար հի հիմ նա նո րո գու մը կա-
վար տի:

Սա նոր բան չէ Ա զատ Գաս պար յա նի աշ-
խա տան քա յին պրակ տի կա յում՝ ա ռանց գրո-
հայ նութ յան, բայց և  ո րա կով... 

Մեղ րու ճա նա պար հա շի նա րար նե րի մի 
մա սին էլ մայր գե տի՝ Ա րաք սի հար ևա նութ-
յամբ հան դի պե ցինք: 1970-ա կան թվա կան-
նե րին կա ռուց ված սահ մա նա յին եզ րա պա տը 
քայ քայ վել, շար քից դուրս է ե կել: Հի մա ամ-
րաց նում են դա, ո րի վրա նո րից տե ղադ րում 
են սահ մա նա յին կա ռուց վածք նե րը:

Վե րը նշե ցինք, որ ըն կե րութ յու նը մաս-
նա գի տա ցել է շի նա րա րութ յան այլ ուղ ղութ-
յուն նե րով ևս. այս ան գամ տե ղե կա ցանք,որ 
բազ մաբ նա կա րան շենք ու հան դի սութ-
յուն նե րի սրահ են կա ռու ցում Ա գա րա կում: 
Ի րա կա նաց նում են նաև ա փա պաշտ պան 
աշ խա տանք ներ, քան զի Ա րաք սը ո ղո ղում-
թու լաց նում է ճա նա պար հին հա րող հատ վա-
ծը: Դե իսկ ճա նա պարհ նե րի սպա սար կումն 
ու նշագ ծումն ի րա կա նաց վում են տա րին 
կլոր...

Ա զատ Գաս պար յա նը նաև հա ճե լի զրու-
ցա կից է: Ն րա հետ կա րե լի է զրու ցել ա մե-
նա տար բեր թե մա նե րի շուրջ: Այս ան գամ 
ու զե ցինք ի մա նալ նրա կար ծի քը գոր ծազր-
կութ յան մա սին: Ա սենք այն պես է ստաց վել, 
որ Հա յաս տան ա նաս նա պահ ներ Տա ջիկս տա-
նից են բե րում, մինչ դեռ...

«Ինձ մոտ բան վո րի պա կաս չկա, բայց 
մեղ րե ցի բան վոր չկա, մար դը չի ու զում աշ-
խա տել, ըն կե րութ յու նում այս պա հին 75 
մարդ է աշ խա տում, ճա նա պար հա շի նա նար-
նե րի մեջ քիչ տո կոս են կազ մում մեղ րե ցի նե-
րը», – ա սում է գոր ծի մար դը:

Հի մա ազ գո վի մտա հոգ ված ենք Ադր բե-
ջա նի ծա վա լա պաշ տա կան նկրտում նե րով, 
ո րում ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում եր բևէ 
գո յութ յուն չու նե ցած Զան գե զու րի մի ջանց քի 
վե րա բաց ման ցնո րամ տութ յու նը: Ուս տի և 
չէինք կա րող չճշտել Ա զատ Գաս պար յա նի վե-
րա բեր մունքն այդ խնդրին:

– Մի ջանց քի մա սին ո րևէ խո սակ ցութ յուն 
չի կա րող լի նել, ին չը քա նիցս հայ տա րա րել է 
վար չա պե տը, խոս քը հա ղոր դակ ցութ յան ու-
ղի նե րի ա պաշր ջա փակ ման մա սին է, ին չին 
ես հա մա ձայն եմ, բայց պայ մա նով, որ դրա-
նով հա յոց ինք նիշ խա նութ յու նը չխախտ վի, 
այ սինքն վե րա բաց վող ճա նա պար հը կամ 
եր կա թու ղին բա ցա ռա պես լի նեն Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յան ներ քո, 

– ա սաց Ա զատ Գաս պար յա նը: Դա, ըստ մեր 
զրու ցակ ցի, կնպաս տի տնտե սա կան կյան քի 
ակ տի վաց մա նը...

Ա զատ Գաս պար յա նը շատ է կա րևո րում 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան տնտե սա կան բա ղադ-
րի չը:

– Մեր ըն կե րութ յունն էլ այդ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան շնոր հիվ կա րո ղա նում է ներկ-
րել ցե մենտ, մա զութ, բի տում և շի նա րա րա-
կան այլ նյու թեր, ընդ ո րում՝ հա մե մա տա բար 
մատ չե լի գնե րով, – նշում է ՍՊ ըն կե րութ յան 
տնօ րե նը:

Հե տաքրք վե ցինք նաև, թե ի՞նչ մտա հո-
գութ յուն ու նի ճա նա պար հա շի նութ յան ո լոր-
տում մեծ համ բավ ու նե ցող անձ նա վո րութ-
յու նը:

«Ճա նա պար հը հիմ նա նո րոգ վում է, ա մեն 
բա ղադ րիչ տե սա նե լի է շի նա րա րին ու ինքն 
այդ հի վան դոտ մա սերն ան պայ ման բու ժում 
է, բայց դա չի նշա նա կում, որ ծան րա քաշ մե-
քե նա նե րի եր թևե կութ յունն այդ ճա նա պար-
հա հատ վա ծով իր ազ դե ցութ յու նը չի թող նում: 
Ո րո շում ե ղավ, որ 2021 թ. հու նի սի 1-ից հսկո-
ղութ յուն սահ ման վի ծան րա քաշ մե քե նա նե րի 
եր թևե կութ յան վրա՝ միջ պե տա կան ճա նա-
պար հով, բայց ա ռայ սօր դա չեմ տես նում, է լի 
նույն խո շոր բեռ նա տա րը 25-28 տոն նա բեռ 
բար ձած Մեղ րու լեռ նանց քով անց նում է Քա-
ջա րան ու Կա պան, ին չի պատ ճա ռով ճա նա-
պարհն օ րե ցօր դե ֆոր մաց վում է: Այս խնդի րը 
չլուծ վեց, ինչ ու զում ես, ա րա, ճա նա պար հը 
շար քից դուրս է գա լու», – մտա հո գութ յուն է 
հայտ նում մեր զրու ցա կի ցը և հա վե լում, – սա 
եմ հա մա րում հիմ նախն դիր նե րից գլխա վո րը:

Ինչ խոսք՝ ոչ մի հիմ նա նո րո գում սպաս-
ված արդ յուն քը չի տա, ե թե ար վա ծը, ինչ պես 
հարկն է, ճիշտ չօգ տա գործ վի ու չպահ պան-
վի:

 ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ա րաք ս գե տի հար ևա նութ յամբ, 1970-ա կան թվա կան նե րին կա ռուց ված սահ մա նա յին եզ րա-
պա տը քայ քայ վել, շար քից դուրս է ե կել: Հի մա ամ րաց նում են, ո րի վրա նո րից տե ղադ րում են 
սահ մա նա յին կա ռուց վածք նե րը:

ցիա լա կան ար տո նութ յուն նե րից, կպահ պան-
վեն նրանց քա ղա քա ցիա կան աշ խա տա տե ղե-
րը, ինչ պես նաև հա վաք նե րի յու րա քանչ  յուր 
ամս վա հա մար կստա նան վար ձատ րութ յուն՝ 
նշա նակ ված զին վո րա կան պաշ տո նի հա մար 
նա խա տես ված պաշ տո նա յին դրույ քա չա փով՝ 
կախ ված զին վո րա կան կո չու մից և մի շարք 
այլ գոր ծոն նե րից։ Հա վաք նե րին մաս նակ ցութ-
յու նը, օ րա ցու ցա յին հաշ վար կով, կնե րառ վի 
քա ղա քա ցու զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կամ 
աշ խա տան քա յին ընդ հա նուր ստա ժում:

Հա վաք նե րից խու սա փե լն ա ռա ջաց նե լու է 
քրեաի րա վա կան հետ ևանք ներ:

* * *
Օ գոս տո սի 25-ից մինչև նո յեմ-
բե րի 25-ը հայ տա րար վում է 
պա հես տա զո րի ա ռա ջին խմբի 
ա ռա ջին կար գում հաշ վառ ված 
շար քա յին, են թաս պա յա կան և 
ս պա յա կան կազ մե րի պա հես տա-
զո րա յին նե րի ե ռամս յա վար-
ժա կան հա վաք ներ, «Հան րա յին 
հե ռուս տաըն կե րութ յան» ե թե-
րում ա սել է ՊՆ զո րա կո չա յին և 
զո րա հա վա քա յին հա մալր ման 
ծա ռա յութ յան պետ Ար մեն Ավ-
թան դիլ  յա նը՝ ներ կա յաց նե լով, 
թե ով քեր են ներգ րավ վե լու այդ 
հա վաք նե րին։

«Ա ռա ջին կար գում հիմ նա կա նում 
այն պա հես տա զո րա յին ներն են, ո րոնք 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով ծա ռա յել 
են ՀՀ ԶՈՒ-ում, ու նեն կո չում՝ շար քա յի նից 
մինչև ա վագ են թաս պա և ծա ռա յութ յու-
նից հե տո հաշ վառ վել են զին կո մի սա-
րիատ նե րում՝ ըստ ի րենց զին վո րա կան 
մաս նա գի տութ յան։ Իսկ կրտսեր սպա-
յա կան կազ մը նաև այն պա հես տա զո-
րի սպա ներն են, ո րոնք ան ցել են ռազ-
մա կան ամ բիոն ներ։ Ինչ պես գի տեք, 
մեր քա ղա քա ցի նե րի մի մա սը ծա ռա յել 
է ԶՈՒ-ում, իսկ մի մասն ստա ցել է տար-
կե տում ներ։ Ն րանք նույն պես ներգ րավ-
վե լու են այս վար ժա կան հա վաք նե րին, 
բայց տա րի քա յին ցեն զը չի գե րա զան-
ցե լու 55 տա րե կա նը», – ման րա մաս նել է 
Ավ թան դիլ  յա նը։

ՊՆ զո րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին հա-
մալր ման ծա ռա յութ յան պե տը հայտ նել է, որ 
հա վաք նե րին չեն ներգ րավ վե լու այն պա հես-
տա զո րա յին նե րը, ով քեր ու նեն ա ռող ջա կան 
խնդիր ներ և  ա զատ ված են զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յու նից։ Կան նաև այլ դեպ քեր։

«Ըն տա նի քի կազ մում փո փո խութ-
յուն լի նե լու դեպ քում, օ րի նակ՝ 4 և  ա վե լի 
ե րե խա ու նե նա լու պա րա գա յում քա ղա-
քա ցի նե րը պար տա վոր են 7-օր յա ժամ-
կե տում ներ կա յաց նել տե ղե կանք ի րենց 
տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման ղե կա-
վա րին, որ պես զի գրա ռու մը կա տար վի, 
մենք ի մա նանք նրանց ըն տա նե կան վի-
ճա կը։ Ինչ պես նաև ա ռող ջա կան խնդիր 
ու նե ցող պա հես տա զո րա յին նե րը պար-
տա վոր են ի րենց ա ռող ջութ յան փո փո-
խութ յան դեպ քում ներ կա յաց նել հա-
մա պա տաս խան բժշկա կան տե ղե կանք, 
որ պես զի տա րած քա յին ստո րա բա ժան-
ման ղե կա վա րը, բժշկա կան հանձ նա-
ժո ղո վ նրանց ու ղեգ րեն հե տա զոտ ման՝ 
Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
բուժ հաս տա տութ յուն։ Այ նու հետև հե-
տա զոտ ման ա վար տից հե տո զին կո-
մի սա րիա տի բժշկա կան հանձ նա ժո-
ղո վը ո րո շում կըն դու նի քա ղա քա ցու 
զին վո րա կան պի տա նե լիութ յան վե րա-
բեր յալ», – ա սել է նա։

Ավ թան դիլ  յա նը նշել է, որ բժշկա կան հե-
տա զո տու մից հե տո զին ծա ռա յութ յան հա մար 
պի տա նի ճա նաչ ված քա ղա քա ցի նե րը կներգ-
րավ վեն վար ժա կան հա վաք նե րի ն։ 

ՊՆ-ն հայտարարում 
է Հայաստանում 
եռամսյա 
վարժական 
հավաքների 
մեկնարկի մասին
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Տա թևի վա նա կան հա մա լի րը Կա պա նին 
կա պող ավ տո ճա նա պար հի Շր վե նան-
ցի խաչ մե րուկ-Աղ վա նի՝ 17,5 կմ -ա նոց 
հատ վա ծը (կմ 37+500-կմ 55+00) հիմ-
նա նո րո գում է «Ոս մար» ՍՊ ըն կե րութ յու-
նը՝ ա մե նա խո շոր ճա նա պար հա շի նա կան 
ձեռ նար կութ յու նը Գո րի սի տա րա ծաշր-
ջա նում:

Ը ն կե րութ յան ե րի տա սարդ տնօ րեն 
Հա րութ յուն Ոս կան յա նը ձեռ նար կութ-
յան հիմ նադր ման ժամ կետ է նշում 

1925 թվա կա նը:
Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո արդ-

յու նա բե րա կան և շի նա րա րա կան բազ մա թիվ 
ձեռ նար կութ յուն ներ ի րենց մե քե նա սար քա-
վո րում նե րի և գույ քի հետ փո շիա ցան, բայց 
«Ոս մա րի» ե՛ւ մե քե նա սար քա վո րում նե րը, ե՛ւ 
մար դու ժը պահ պան վե ցին, ու հի մա ճա նա-
պար հա շի նա րար ներ ու նեն, ո րոնց աշ խա-
տան քա յին կեն սագ րութ յու նը չորս տաս նամ-
յա կից ա վե լի ժա մա նա կաշր ջա նով է չափ վում:

2002 թվա կա նին «Ոս մա րը» ՍՊ ըն կե-
րութ յան կար գա վի ճակ է ձեռք բե րել, ո րը 2017 
թվա կա նից ղե կա վա րում է Հա րութ յուն Ոս-
կան յա նը. ծնվել է 1991 թ., 2007-2008 ուս տա-
րում ա վար տել է Գո րի սի թիվ 4 միջ նա կարգ 
դպրո ցը, ըն դուն վել Ե րևա նի ճար տա րա պե-
տա շի նա րա րա կան հա մալ սա րա նի «Ձեռ նար-
կութ յուն նե րի տնտե սա գի տութ յուն և կա ռա-
վա րում» ֆա կուլ տե տը, ո րի բա կա լավ րիատն 
ա վար տե լուց հե տո շի նա րար-տնտե սա գե տի 
մաս նա գի տութ յամբ վե րա դար ձել է հայ րե նի 
Գո րիս:

Միան գա մից ա սենք, որ «Ոս մար» ՍՊ ըն-
կե րութ յու նը 44-օր յա պա տե րազ մից ա ռա վել 
տու ժած ըն կե րութ յունն է մար զում, թե պետ 
շատ հե ռու էր մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի թա տե րա բե մից: 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 
18-ի՝ այս պես կոչ ված սահ մա նա զա տու մից 
հե տո ըն կե րութ յան աս ֆալտ գոր ծա րա նը, որ 
գտնվում էր Ո րո տան գյու ղի մեր ձա կայ քում, 
հայտն վեց սահ մա նից ան դին: Ճիշտ է, աս-
ֆալտ գոր ծա րա նի սար քա վո րում նե րը հնա-
րա վոր ե ղավ ա պա մոն տա ժել և տե ղա փո-
խել, բայց շենք-շի նութ յուն նե րը, խճի, ա վա զի 
հսկա յա կան պա շա րը մնա ցին հա կա ռա կոր-

դին, և հի մա տնօ րի նում են ադր բե ջան ցի-
նե րը: Այդ ա ռու մով Ոս կան յա նը նշում է, որ 
կո րուստ ներն ան չա փե լի են, բայց թևա թափ 
չեն ե ղել: Մեծ գու մար են ծախ սել և հի մա 
ա մա յի մի տեղ ( Շի նու հայ րի խաչ մե րու կի մեր-
ձա կայ քում) տե ղադ րել են աս ֆալտ գոր ծա-
րա նի սար քա վո րում նե րը և հըն թացս լու ծում 
են գա զի ֆի կաց ման, ջրա մա տա կա րար ման, 
է լեկտ րաս նուց ման խնդիր նե րը: Ի դեպ, հա-
կա ռա կոր դին մնաց նաև ա վա զա կոպ ճագ-
լա քա րա յին հան քը, և հի մա հում քի խնդի րը 
լու ծում են Սի սիա նից ներկ րե լով:

Անդ րա դառ նա լով Աղ վա նի-Շր վե նան ցի 
խաչ մե րուկ կա ռուց վող ճա նա պար հին, ըն կե-
րութ յան ղե կա վա րը նշում է. «Կա րե լի է ա սել 
նոր ճա նա պարհ ենք կա ռու ցում, ո րով հետև 
լայ նա ցում ներ ենք տա լիս, լից քեր ա նում, մեծ 
ծա վա լի հո ղա յին աշ խա տանք ներ կա տա-
րում: Հի մա փոր ձում ենք նվա զա գույ նը դարձ-
նել չոր րորդ կար գի ճա նա պարհ: Ճա նա պար-
հի անհ րա ժեշտ լայ նութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար 6 կմ  եր կա րութ յամբ և 10 մետր լայ-
նութ յամբ ան տա ռա հա տում է ի րա կա նաց վել: 
Որ պես զի բնութ յա նը շատ վնաս չհասց նենք, 
հա մա գոր ծակ ցել ենք շրջա կա մի ջա վայ րի 

նա խա րա րութ յան հետ: Ա վե լի ստույգ՝ մեր դի-
մու մի հա մա ձայն՝ ան տա ռի պա հա պան ներն 
են կա տա րել հա տու մը»:

Երբ եր թևե կե ցինք Աղ վա նի-Շր վե նանց 
ճա նա պար հով, հա մոզ վե ցինք, որ «Ոս մա-
րին» Տա թև- Կա պան ավ տո ճա նա պար հի 
ա մե նադժ վա րին հատ վածն է բա ժին ըն կել: 
Ըստ ա մե նայ նի՝ հո ղա ծածկ մի ճա նա պարհ 
էր. եր բեմն-եր բեմն հան դի պող աս ֆալ տի 
կտոր նե րը հու շում էին, որ խորհր դա յին տա-
րի նե րին աս ֆալ տա ծածկ է ե ղել:

Տե ղա մա սի պետ Ա սա տուր Այ վազ  յանն 
ա սում է, որ աշ խա տանք նե րը սկսել են 2021-ի 
հու նի սին: Ե թե ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի ճակ-
ներ չլի նեն (հիմ նա կա նում ան բա րեն պաստ 
ե ղա նա կի հետ կապ ված)՝ ծրա գի րը կա վար-
տեն տա րե վեր ջին:

Նույ նիսկ շրջան ցիկ ճա նա պարհ են բա ցել 
ըն կե րութ յա նը հատ կաց ված ճա նա պար հա-
հատ վա ծում հան դի պող միակ կամր ջի նո-
րոգ ման հա մար: Հո ղա յին աշ խա տանք նե րը 
կա տա րել են 90 տո կո սով: Եվ հի մա ստեպ-
ստեպ երթ ևե կող ավ տո մե քե նա նե րը փո շու 
հսկա ամպ են բարձ րաց նում:

Ներ կա յումս՝ ճա նա պար հա շի նա րար-
նե րի ձևա կերպ մամբ՝ ծած կի մշակ ման աշ-
խա տանք ներ են կա տար վում: 5 կմ -ի վրա 
տե ղադ րել են ա վա զա կոպ ճա յին շերտ, պատ-
րաստ վում են տե ղադ րել ց-5 ա վա զա կոպ ճա-
յին խառ նուր դով 20 սմ շեր տը, ո րի վրա լի նե-
լու է 3 շերտ աս ֆալտ:

Հիմ նա նո րոգ վող ճա նա պար հա հատ վա-
ծի դժվա րութ յու նը նաև այն է, որ անց նում է 
եր կու գյու ղով՝ Տան ձա վեր, Վե րին Խո տա նան, 

ու տա կա վին լուծ ված չեն ո րոշ նա խագ ծա յին 
խնդիր ներ՝ կապ ված գյու ղա միջ յան ճա նա-
պար հի լայ նութ յան հետ: Պի տի ա պա հով վի 
ճա նա պար հի՝ գյու ղե րով անց նող հատ վա ծի 
նա խա տես վող աս ֆալ տա պատ 6,0 մ լայ նութ-
յու նը: Իսկ դա հնա րա վոր կլի նի գյու ղա ցի-
նե րի տնե րի, տնա մեր ձե րի և օ ժան դակ կա-
ռույց նե րի հաշ վին:

Ինչ պես տե ղե կաց րեց տե ղա մա սի պե-
տը, սպա սում են նա խագ ծա յին փո փո խութ-
յուն նե րի, մա նա վանդ ճա նա պար հի մոտ մեկ 
կի լո մետ րը Խո տա նա նի գյու ղա մի ջով է անց-
նում, նույն քան էլ՝ Տան ձա վե րի մի ջով: Բա ցի 
այդ, Խո տա նա նում (ե կե ղե ցու մեր ձա կայ քում) 
շրջա դար ձի շա ռա վի ղը նոր մա տի վին չի հա-
մա պա տաս խա նում, ին չի հա մար լայ նա ցում-
ներ պի տի կա տա րեն, լիցք ա նեն: Ի դեպ, 
խո տա նան ցի նե րը մտա հոգ ված են Վե րին 
Խո տա նա նի 17-րդ դա րի ե կե ղե ցու ճա կա-
տագ րով, որ ճա նա պար հին կից է գտնվում: 
Ըն կե րութ յան տնօ րե նը հա վաս տիաց րեց, որ 
բո լոր մտա վա խութ յուն ներն ան հիմն են, դեռ 
ա վե լին՝ ե կե ղե ցու հա րա վա յին կող մից հե նա-
պատ պի տի կա ռու ցեն:

Հա րութ յուն Ոս կան յա նը տե ղե կաց րեց, որ 
ըն կե րութ յու նում այս պա հին մոտ 70 մարդ է 
աշ խա տում, նաև ո րոշ աշ խա տանք ներ կա-
տա րե լու հա մար ընդգրկ ված են են թա կա պա-
լա ռու կազ մա կեր պութ յուն ներ:

Ի դեպ՝ ճա նա պար հա շի նա րար նե րը 
սնվում և գի շե րում են Տան ձա վե րում:

Ին չևէ, բա վա կա նին դժվար ծրա գիր է 
բա ժին ըն կել «Ոս մար» ըն կե րութ յա նը: Խո-
չըն դոտ նե րի մի մասն էլ պայ մա նա վոր ված է 
նա խագ ծա յին բնույ թի խնդիր նե րով: Բայց, 
այդ քա նով հան դերձ, Հա րութ յուն Ոս կան յա նը 
հա վաս տում է, որ ճա նա պար հը կկա ռուց վի 
ժա մա նա կին և բարձր ո րա կով:

Ու րեմն և «Ոս մա րին» հա ջո ղութ յուն ենք 
մաղ թում:
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Արմեն Հակոբջանյանը 
նշանակվել է Սիսիան 
համայնքի ղեկավարի 
պաշտոնակատար

Վարչապետ Նիկոլ Փա շին յանի 2021 թ. 
օգոստոսի 25-ի որոշմամբ Ար մեն Հա կոբ ջան-
յանը նշա նակ վել է Սյունիքի մարզի Սիսի ան 
հա մայնքի ղեկավարի պաշտոնակատար:

Որոշման տեքստը տեղա դր ված է կա ռա-
վա րության e-gov.am կայքում։ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՍԿԱՆՅԱՆ. 
«Տաթև-Կապան 
ճանապարհի Աղվանի-
Շրվենանց հատվածում 
կառուցում ենք չորրորդ 
կարգի ճանապարհ»

Շինուհայրի խաչմերուկի միջակայքում 
«Ոսմարը» նոր ասֆալտգործարան է 
տեղադրում, քանզի նախկին գործարանը 
մնացել է սահմանից անդին

Ֆուտբոլը վերջապես 
Կապանում է

Կա պան ցի նե րը օ գոս տո սի 12-ին քա ղա-
քա յին մար զա դաշ տում մաս նա կի ցը ե ղան 
ֆուտ բո լա յին հան դիպ ման: Հան րա պե-
տութ յան ֆուտ բո լի ա ռաջ նութ յան ա ռա ջին 
խմբի շրջա նա կում Կա պա նի «Գան ձա սա րը» 
(գլխա վոր մար զիչ՝ Տիգ րան Ե սա յան) ըն դու-
նեց Գ յում րիի «Շի րա կին»: 

Հան դի պու մը սկսե լուց ա ռաջ հան դի սա-
կան նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար գե ցին 
«Գան ձա սար» ա կում բի հիմ նա դիր նա խա-
գահ Մաք սիմ Հա կոբ յա նի և 44-օր յա պա տե-
րազ մում զոհ ված նե րի հի շա տա կը, ո րոնց 
թվում է «Գան ձա սա րի» սան Տի րան Պետ րոս-
յա նը: Այ նու հե տև թի մե րի ա վագ նե րը հան-
րա պե տութ յան օրհ ներ գի հնչ յուն նե րի ներ քո 
բարձ րաց րե ցին հան րա պե տութ յան ե ռա գույ-
նը, ՀՀ ֆուտ բո լի 30-րդ  ա ռաջ նութ յան դրոշ նե-
րը: Գն դա կը խա ղի մեջ մտցնե լու ի րա վուն քը 
վե րա պահ վեց «Չաա րատ Կա պան» ՓԲ ըն կե-
րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս-
յա նին:

Մին չև հան դիպ ման 15-րդ րո պեն խա ղա-
դաշ տում հե տա խու զա կան ֆուտ բոլ էր ըն-
թա նում: 18-րդ րո պեին «Գան ձա սա րը» տու-

գա նա յին հար վա ծի 
ի րա վունք ստա ցավ, 
ո րը հստակ ի րաց-
րեց Ա լեն Կա րա-
պետ յա նը: Հ յու րե րից 
ե րեք րո պե պա-
հանջ վեց հա վա սա-
րեց նե լու հա շի վը: 
Երկ րորդ խա ղա կե-
սի սկզբում թի մե րը 
դարձ յալ փո խա նակ-
վե ցին գո լե րով, ո րից 
հե տո «Շի րա կը» ևս 
մի գոլ խփեց՝ հաղ թա նա կի նժա րը թե քե լով 
իր կող մը: Դաշ տում հիմ նա կա նում հա վա-
սար պայ քար էր ըն թա նում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
«Գան ձա սա րի» փոր ձի պա կա սը զգալ տվեց:

Պար տութ յու նը բնավ էլ չստվե րեց օր վա 
խոր հուր դը, քան զի տևա կան ընդ մի ջու մից 
հե տո մեծ ֆուտ բո լը վե րա դար ձել է Կա պան: 

Ի րա դար ձութ յա նը մաս նակ ցում էր Հա-
յաս տա նի ֆուտ բո լի ֆե դե րա ցիա յի նա խա-
գահ Ար մեն Մե լիք բեկ յա նը, ով հան դի պու մից 
ա ռաջ «Ս յուն յաց երկ րի» հետ ճե պազ րույ ցում 

ա սաց, որ հան րա պե տութ յան ֆուտ բո լի ֆե դե-
րա ցիա յի հա մար գերխն դիր էր մեծ ֆուտ բո լը 
Կա պան վե րա դարձ նե լը: Ինչ վե րա բե րում է 
մարզ կենտ րո նի ֆուտ բո լա յին են թա կա ռուց-
վածք նե րին՝ Ա. Մե լիք բեկ յա նը նշեց, որ ֆուտ-
բո լի ա ռաջ նութ յան շե մին բա վա կա նին գործ 
է ար վել, իսկ ե ղած թե րութ յուն ներն ի րենց 
օգ նութ յամբ կշտկվեն, և Կա պա նում հան դես 
ե կող թի մերն ա ռա վել մրցակ ցա յին հնա րա վո-
րութ յուն կստա նան:
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Դ ե ռևս 17-րդ դա րի ա ռա ջին կե սին իբ-
րև կու սա նաց ա նա պատ հիմ նադր-
ված այս վայ րը 18-րդ դա րասկզ բին 

վե րա փոխ վել և դար ձել է Դա վիթ Բե կի ա ռաջ-
նոր դած ա զա տագ րա կան պայ քա րի գլխա վոր 
ամ րոց ու Ս յուն յաց աշ խար հի կենտ րո նա կան 
իշ խա նա նիստ:

Գտն վում է Կա պան քա ղա քի ա րևմտ-
յան ծայ րա մա սում, Ող ջի գե տի բարձ րա դիր 
ա ջափն յա կում: Այս տեղ է մոտ 300 տա րի 
ա ռաջ՝ 1727 թ. մար տին, տե ղի ու նե ցել Հա լի-
ձո րի նշա նա վոր ճա կա տա մար տը՝ մի կող մից 
Ս յու նի քի զին ված ու ժե րի, մյուս կող մից Օս-
ման յան բա նա կի մի ջև: Հա լի ձո րի հաղ թա կան 
ճա կա տա մար տով էլ սկսել է Ս յու նի քը թուրք 
ե լու զակ նե րից ա զա տագ րե լու գոր ծըն թա ցը: 
Եվ ե րեք դար շա րու նակ այս ամ րոց-ուխ տա-
տե ղին, նաև Դա վիթ Բե կի կեր պարն ու հե-
րո սա կան ո գին, ո գեշնչ ման աղբ յուր են ե ղել 
Ս յուն յաց աշ խար հի հա մար: Այ սօր էլ այդ պես 
է…

Զ րույցը Կա պան հա մայն քի ղե կա վար 
Գևորգ Փարս յա նի հետ է:

–  Պա րոն Փարս յան, բա վա կա նին հար-
ցեր են կու տակ վել՝ Կա պա նի հա մայն քա-
պե տա րա նում վեր ջին օ րե րին ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կին առնչ վող, և մար դիկ սպա-
սում են Ձեր անդ րա դարձ նե րին:

Կա պան հա մայն քի ա վա գա նու ան-
դամ ներն օ գոս տո սի 11-ին ստո րագ րե ցին 
ար ձա նագ րութ յուն, ո րով վա ղա ժամ կետ 
դա դա րեց վեց ա վա գա նու լիա զո րութ յու-
նը: Մինչ այդ ա վա գա նու 15 ան դա մից 8-ը 
ինք նա բա ցար կի դի մում էր ներ կա յաց րել:

Այս ի րա վի ճա կում ա մե նաար տա-
ռոցն այն է, որ ութ հո գին շա րու նա կում 
են չներ կա յաց նել ի րենց հրա ժա րա կա նի 
պատ ճառ նե րը:

Հարց. նախ՝ ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում 
հա մայն քի ա վա գա նու վա ղա ժամ լու-
ծար ման փաս տին:

Եվ երկ րորդ՝ գո նե Դուք (ընդ հա նուր 
գծե րով) կա րո՞ղ եք ներ կա յաց նել ա վա-
գա նու ութ ան դա մի հրա ժա րա կա նի 
պատ ճառ նե րը կամ շար ժա ռիթ նե րը:

– Ա վա գա նու ան դամ նե րի՝ հրա ժա րա կա-
նի դի մում ներ գրե լու պատ ճառ ներն ու շար-
ժա ռիթ նե րը, կու զեի, որ ի րենք ներ կա յաց-
նեին, ան ձամբ չէի ցան կա նա այդ խնդրին 
անդ րա դառ նալ: Վե րա բեր մունքս այդ խնդրին 
դրա կան չէ, ո րով հե տև այդ ա մե նի արդ յուն-
քում Կա պա նում կանց կաց վի ա վա գա նու ար-
տա հերթ ընտ րութ յուն, և, բնա կան է, կլի նեն 
նոր լար վա ծութ յուն, նյար դա յին մթնո լորտ...

–  Մոտ ե րեք տա րի Դուք և ա վա գա-
նու ան դամ նե րը հա մե րաշխ աշ խա տել 
եք հա նուն Կա պա նի և, կա րող ենք փաս-
տել, ծան րա գույն մեր ժա մա նակ նե րում 
ու շագ րավ գոր ծեր եք ա րել: Ա սել է թե՝ 
գոր ծըն կեր եք ե ղել, գա ղա փա րա կից ներ, 
նաև ըն կեր ներ…

Դուք նաև միաս նա կան կար ծիք եք ու-
նե ցել պե տա կան-քա ղա քա կան մի շարք 
հար ցե րում: Մաս նա վո րա պես՝ միա սին 
եք 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին  պա հան ջել 
վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի հրա ժա-
րա կա նը:

Ին չո՞ւ եմ հենց այդ ե ղե լութ յու նը հի-
շա տա կում… Ըստ Կա պա նում շրջա նառ-
վող կար ծի քի՝ տե ղի ու նե ցող ներ կա 
ի րա դար ձութ յուն նե րի թի րա խը հենց 
Դուք եք: Եվ գոր ծըն թաց նե րի հիմ քում 
վրեժխնդ րութ յունն է կամ քի նախնդ-
րութ յու նը: Ընդ ո րում՝ վրեժխնդ րութ յան 
բազ մա թիվ պատ ճառ նե րից գլխա վո րը, 
իբր, հենց դեկ տեմ բե րի 2-ի Ձեր և ա վա-

գա նու հա մա տեղ հայ տա րա րութ յունն է:
Ի՞նչ հան գա մանք նե րի արդ յուն քում 

ծնվեց այդ հայ տա րա րութ յու նը:
– Դուք ի րա վա ցի եք, ա վա գա նու ան դամ-

նե րի հետ շուրջ ե րեք տա րի աշ խա տել ենք 
և լուրջ արդ յունք ներ ար ձա նագ րել. ըն կե րա-
կան, գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն ներ են 
ե ղել, մեր գոր ծու նեութ յու նը միտ ված է ե ղել ի 
շահ Կա պա նի և կա պան ցի նե րի, շատ հար-
ցե րում նույն մո տե ցումն ենք ու նե ցել: Ե ղել 
ենք գա ղա փա րա կից ներ, ու միա սին պա հան-
ջել ենք Նի կոլ Փա շին յա նի կա ռա վա րութ յան 
հրա ժա րա կա նը: Դա պայ մա նա վոր ված էր 
Ս յուն յաց աշ խար հի շուրջ անվ տան գութ յան 
գո տի ստեղ ծե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ: Քան-
զի նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան 
մեջ նշված էր՝ զոր քե րը կանգ նում են ի րենց 
զբա ղեց րած տե ղե րում: Եվ նո յեմ բե րի 9-ի 
դրութ յամբ Կա պա նի մեր ձա կայ քում ու նեինք 
բա րեն պաստ բնագ ծեր, ո րով ա պա հով վում 
էր մեր բնա կա վայ րե րի անվ տան գութ յու նը: 
Բայց դեկ տեմ բե րի 18-ի հա մա ձայ նութ յամբ 
ստիպ ված էինք նա հան ջել, ո րով հե տև կնքվել 
էր մի հու շա գիր, ո րի մա սին ընդ հան րա պես 
տե ղե կաց ված չէինք: Ես այդ մա սին ի մա ցա 
մի ռուս գնդա պե տից: Երբ դեկ տեմ բե րի 16-ին 
Կա պան հան դիպ ման ե կավ և հե տաքրքր վեց, 
թե մենք ե՞րբ ենք նա հան ջե լու մեր զբա ղեց-
րած դիր քե րից: Ի հար կե, տա րա կու սան քի 
մեջ էի, նույ նիսկ լեզ վակռ վի մեջ մտա բարձ-
րաս տի ճան զին վո րա կա նի հետ, ո րով հե տև 
մտա ծում էի, որ այդ պա հին նրան ա ռա-
վել հե տաքրք րում Արդր բե ջա նի շա հը, բայց 
պարզ վեց, որ կա նման պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն, ստո րագր ված է մի փաս տա թուղթ, 
որ պի տի զի ջենք մեր դիր քե րը: Իսկ վար չա-
պե տի հրա ժա րա կա նը, որ պա հան ջում էինք, 
այդ ի րա վի ճա կի ծնունդ էր… 

–  Ձեր ա սածն ըն կա լե լի է, մա նա վանդ 
որ դրա նից ա ռաջ՝ հոկ տեմ բե րի 17-ին, 
վար չա պե տը ե ղել էր Ս յու նի քում և հ րա-
հան գել՝ նախ կին սահ ման նե րի երկա րու-
թյամբ ամ րա շի նա կան աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նել:

– Ա յո, այդ պես էր, մենք հոկ տեմ բե րի 17-
ին Գո րի սում հան դի պե ցինք վար չա պե տի 
հետ, և  իր իսկ ցու ցու մով ան ցանք մեր բնա-
կա վայ րե րի ինք նա պաշտ պա նութ յա նը: Դ րա-
նից հե տո ու նե ցանք այն, ինչ ու նենք: 

Ան շուշտ, ես էլ կու զեմ, որ ներ կա յաց վեն 
ա վա գա նու ան դամ նե րի հրա ժա րա կա նի 
ի րա կան պատ ճառ նե րը, բայց, կար ծում եմ, 
միա միտ պետք է լի նի մարդ, որ չգի տակ ցի, 
թե ինչ է կա տար վում ի րա կա նում: Ա վա գա-
նու ան դամ նե րից հին գին «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ-ում 
ա զա տել են աշ խա տան քից, դրա նից հե տո 
ա վա գա նու բո լոր ան դամ նե րին հրա վի րել 
են ԱԱԾ՝ հար ցաքն նութ յան՝ ա նի մաստ գոր-
ծե րով, ին չին հա ջոր դեց հրա ժա րա կան նե րի 
շքեր թը: 

– Այն, ինչ որ ներ կա յաց րիք՝ շատ 
տխուր է և մ տա հո գիչ, ընդ ո րում՝ մեր 
պե տա կա նութ յան հա մար վտան գա վոր: 
Իս կա պես վատ եմ զգում, երբ լսում եմ՝ 
ա վա գա նու ան դա մին կան չել են ու ժա յին 
կա ռույց ներ և ս տի պել հրա ժա րա կա նի 
դի մում գրել: Հի մա ու նենք ոչ սո վո րա կան 
մի ի րա վի ճակ…

Ընտ րա կան օ րենսգր քի հոդ ված 122-
ի 3-րդ մա սը սահ մա նում է՝ «Հա մայն-
քի ա վա գա նու ան դամ նե րի ընդ հա նուր 
թի վը կի սով չափ նվա զե լու դեպ քում…» 
նշա նակ վում է ար տա հերթ ընտ րութ յուն: 
Այ սինքն՝ Կա պան հա մայն քում ա ռա ջի-
կա յում տե ղի կու նե նա ա վա գա նու ար-
տա հերթ ընտ րութ յուն, ընդ ո րում՝ հա-
մա մաս նա կան կար գով:

Ձեր դիր քո րո շումն ենք ու զում ճշտել: 
Դուք կա րող եք չմաս նակ ցել ընտ րութ-
յուն նե րին և պաշ տո նա վա րել մին չև 2023 
թ. հոկ տեմ բեր, բայց դրա նից հե տո (նոր 
ընտր ված ա վա գա նու պա րա գա յում) չեք 
կա րող հա վակ նել հա մայն քա պե տի պաշ-
տո նին:

Դուք կա րող եք նաև պաշ տո նա վա րել 
ու մաս նակ ցել ա վա գա նու ընտ րութ յա նը՝ 
հա վակ նե լով հա մայն քա պե տի պաշ տո-
նին:

– Ա յո, օ րեն քը թույլ է տա լիս, որ պաշ տո-
նա վա րեմ մինչև 2023 թվա կա նը, այ սինքն՝ 
իմ լիա զո րութ յուն նե րի ա վար տը, բայց ե թե 
տե ղի ու նե նա ար տա հերթ ընտ րութ յուն և 
ձ ևա վոր վի ա վա գա նու նոր կազմ, ու նրա նում 
ընդգրկ ված լի նեն հիմ նա կա նում մեզ հա կա-
դիր քա ղա քա կան հա յացք ներ ու նե ցող ու ժեր, 
բնա կան է, միան գա մայն ա նի մաստ կհա մա-
րեմ նման դեպ քում պաշ տո նա վա րե լը, ո րով-
հետև ա վա գա նու նոր կազ մը խնդիր ներ և 
խո չըն դոտ ներ կա րող է ա ռա ջաց նել՝ սկսած 
անվս տա հութ յուն հայտ նե լուց մինչև յու րա-
քանչ  յուր նա խագ ծի տա պա լու մը: Օ րի նակ՝ 
բյու ջեի հաս տա տու մը, ին չը ճգնա ժա մա յին 
ի րա վի ճակ կստեղ ծի: Ուս տի ո րո շել եմ մաս-
նակ ցել ա վա գա նու ար տա հերթ ընտ րութ յանն 
ու ա նի մաստ կհա մա րեմ պաշ տո նա վա րել, 
ե թե ա վա գա նու կազ մում մե ծա մաս նութ յուն 
չլի նեն մեր հա մա խոհ նե րը:

Օ րեն քին հա մա պա տաս խան՝ շա րու նա-
կում եմ պաշ տո նա վա րել, և  ոչ մի խո չըն դոտ 
չկա, որ ա ռա ջադր վեմ ա վա գա նու ան դա մի 
թեկ նա ծու:

– Ող ջու նում ենք Ձեր ո րո շու մը՝ մաս-
նակ ցե լու ա վա գա նու ար տա հերթ ընտ-
րութ յա նը: Դա, որ քա նով տեղ յակ ենք, 
կա պան ցի ընտ րող նե րի մեծ մա սի հա-
մար սպաս ված ու ցան կա լի ո րո շում է: 
Բայց դրա հետ կապ ված առն վազն մեկ 
հարց ու նեմ՝ ո՞ր կու սակ ցութ յու նով կամ 
կու սակ ցութ յուն նե րի դա շին քով եք մաս-
նակ ցե լու ընտ րութ յա նը:

– Թե ինչ քա ղա քա կան ու ժով և կու սակ-
ցութ յու նով կմաս նակ ցեմ ընտ րութ յա նը, այդ 
առն չութ յամբ լրա ցու ցիչ հայ տա րա րութ յուն 
կա նեմ: Հի մա քննար կում ներ ենք ա նում նո-
րաս տեղծ ու ազ գա յին գա ղա փար ներ կրող և 
բա րո յա կան ար ժեք նե րի վրա հեն ված մի կու-
սակ ցութ յան հետ...

–  Պա րոն Փարս յան, թեև մեր զրույ-
ցի դրդա պատ ճա ռը Կա պա նի օ րի նա-
կան իշ խա նութ յան տա պալ ման փաստն 
է, բայց… Ձեզ լավ ճա նա չե լով, նաև հա-
մոզ ված լի նե լով, որ անձ նա կան հար ցե-
րից վեր Դուք ու նենք մտա հո գութ յուն ներ 

հա մայն քին, տա րա ծաշր ջա նին առնչ վող 
ա ռա վել կա րևոր խնդիր նե րի վե րա բեր-
յալ, կու զե նա յի մեկ այլ հարց ար ծար ծել:

Ս յու նի քի մար զի շուրջ և հատ կա պես 
մար զի ողջ ա րևել  յան սահ մա նի եր կա-
րութ յամբ միան գա մայն նոր և մեզ հա-
մար ոչ բա րեն պաստ ռազ մա քա ղա քա-
կան ի րա վի ճակ է ստեղծ վել: 

Ձեր գնա հա տա կա նը Կա պան հա-
մայն քի սահ ման նե րի անվ տան գա յին 
հա մա կար գի ներ կա վի ճա կին. ե թե չենք 
սխալ վում՝ խոս քը մոտ 90 կմ  եր կա-
րութ յամբ սահ մա նի մա սին է: Եվ մի գու-
ցե սկսենք հե տև յա լից՝ արդ յո՞ք Կա պան 
հա մայն քում կան տա րածք ներ, ո րոնք 
նույն պես Ադր բե ջա նի տի րա պե տութ յան 
տակ են հայտն վել կամ ու նե՞նք դեպ քեր, 
որ ադր բե ջան ցի զին վոր նե րը ներ խու ժել 
են մեր տա րածք և շա րու նա կում են մնալ 
այս տեղ:

– Ա սեմ, որ շատ մտա հո գիչ հարց շո շա-
փե ցիք: Ն ման դեպք ու նենք. Վա հա նա սար 
կոչ վող հատ վա ծում ու նենք թշնա մու կող մից 
ներ թա փան ցում ներ, Ներ քին Հան դի ու Ծա վի 
հատ վա ծում էլ՝ մոտ մեկ կի լո մետր խո րութ-
յամբ թշնա մին ներ խու ժել է մեր տա րածք, 
որ տե ղի է ու նե ցել պա տե րազ մի ժա մա նակ: 
Ա սեմ, որ նման ի րա վի ճակ ու նենք նաև Կա-
պան հա մայն քի և Մեղ րու վար չա կան տա-
րածք նե րի շփման հատ վա ծում, այն տեղ էլ 
թշնա մին գտնվում է մեր սահ մա նից ներս: 
Եր կար ժա մա նակ է, ինչ նման ի րա վի ճակ է, 
բայց ընդ հա նուր առ մամբ՝ սահ մա նի ողջ եր-
կա րութ յամբ ան դորր է…

– Եվ այ սօր վա անվ տան գա յին հա մա-
կար գը Ձեզ բա վա րա րու՞մ է:

– Այ, դա փոքր-ինչ վի ճե լի հարց է, բայց 
բարձ րա ձայն չէի ցան կա նա այդ մա սին խո-
սել: Ա մեն դեպ քում ի րա վի ճա կը վե րահսկ վում 
է, այս պա հին տագ նապ ներ չի հա րու ցում...

– Երբ մի քա նի օր ա ռաջ Վե րին Շոր-
ժա գյու ղի մեր ձա կայ քում ի րա վի ճա կը 
լար վել էր, որ քա նով տեղ յակ ենք, Դուք 
ոտ քի հա նե ցիք Կա պան հա մայն քի ինք-
նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րը և փոր-
ձե ցիք սա տար լի նել սահ մա նա պահ նե-
րին, ե թե մեզ մոտ նույն պես խնդիր ներ 
ա ռա ջա նա յին…

Արդ յո՞ք Ար ցախ յան վեր ջին պա տե-
րազ մի ըն թաց քում ձևա վոր ված ինք-
նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րը շա-
րու նա կում են պահ պան վել և ու նե նալ 
մար տու նակ վի ճակ:

Եվ արդ յո՞ք նրանց տրա մադ րութ յան 
տակ կա պե տութ յան կող մից տրա-
մադր ված զենք-զի նամ թերք:

ԳևՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ. «Հարգելի կապանցիներ, 
որոշումը հստակ է՝ գնում ենք ավագանու 
արտահերթ ընտրության»

Հեր թա կան հան դիպ ման և զրույ ցի վայր էինք ընտ րել 
Ս յուն յաց աշ խար հի նշա նա վոր ամ րոց նե րից մե կը՝ 
Հա լի ձո րի բեր դը:
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– Ա սեմ, որ ինք նա պաշտ պա նա կան 
ջո կատ նե րը կան, գոր ծում են... Ա յո, 

ե ղավ մի պահ, երբ վի ճա կը լար վեց, անհ րա-
ժեշտ էր ա րագ դուրս գալ դե պի սահ մա նա-
գիծ, կար տե ղե կատ վութ յուն, որ հնա րա վոր է 
թշնա մու ներ թա փան ցում, և տ ղա նե րը կանգ-
նե ցին մեր զին ված ու ժե րի կող քին: Կա րող 
եմ հպար տո րեն ա սել՝ կա պան ցի նե րը միշտ 
պատ րաստ են անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
կանգ նել ի րենց բնա կա վայ րե րի պաշտ պա-
նա կան դիր քե րում:

– Սահ մա նա յին բո լոր գյու ղե րում պա-
տե րազ մից ան մի ջա պես հե տո լսում ենք 
ա ռա ջար կութ յուն, որ գյու ղի տղա մարդ-
կանց մշտա կան զենք տրա մադր վի, և 
այդ հար ցը, կար ծեք, մաս նա կիո րեն լուծ-
վել է: Դուք դա ճի՞շտ եք հա մա րում:

– Ես կողմ եմ, որ յու րա քանչ  յուր բնա կա-
վայ րում գյու ղա ցին ու նե նա զենք, նույ նիսկ՝ 
իր տա նը. սահ մա նա մերձ գյու ղե րի մա սին 
է խոս քը, այդ մա սին քա նիցս բարձ րա ձայ-
նել եմ, նույ նիսկ դի մել եմ Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր նե րին, որ օ րենսդ րա կան նա-
խա ձեռ նութ յամբ հան դես գան, և ի րա վա կան 
ըն թացք տան, որ օ րի նա կան ճա նա պար հով 
մարդ կանց զենք հատ կաց նեն... Դա լրա ցու-
ցիչ վստա հութ յուն կհա ղոր դի: Ո րոշ չա փով 
այդ հար ցը լուծ ված է:

–  Կա մի ու շագ րավ հարց, ո րի շուրջ 
եր բեք չենք զրու ցել: Ընդ ո րում՝ դա հարց 
է, ո րի պա տաս խա նը հե տաքր քիր է ոչ 
միայն կա պան ցի նե րին…

Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի 
օ րե րին մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը 
ե ղել է հա մայն քի գրե թե բո լոր սահ մա-
նա յին գյու ղե րում, մար տա կան դիր քե րի 
ու հե նա կե տե րի մեծ մա սում:

Մեզ հա ճե լիո րեն զար մաց րել է սահ-
մա նում կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
ծա վա լը՝ 100 կմ -ին հաս նող ճա նա պարհ-
ներ, կի լո մետ րե րով խրա մատ ներ, շատ 
թե քիչ կա հա վոր ված դիր քեր, ին ժե նե-
րա կան այլ կա ռույց ներ…

Ի՞նչ ու ժե րով, ի՞նչ մի ջոց նե րով է գլուխ 
ե կել այդ ա մե նը, ե թե, ի հար կե, գաղտ նիք 
չէ:

– Ես ա ռիթ կու նե նամ ա ռա ջի կա քա րո-
զար շա վի ժա մա նակ ներ կա յաց նե լու կա տար-
ված աշ խա տան քը, բայց հի մա՝ հա մա ռոտ: 
Պա տե րազ մի օ րե րից սկսած մին չև այժմ 
աշ խա տանք ներ տար վում են սահ մա նի եր-
կա րութ յամբ՝ ին ժե նե րա կան կա ռույց նե րի 
ա ռու մով: Հար յու րա վոր կի լո մետ րե րով ճա-
նա պարհ ներ են գցվել, ամ րա շի նա կան աշ-
խա տանք ներ են կա տար վել, և այդ ա մե նը՝ 
հիմ նա կա նում ե րեք կազ մա կեր պութ յան՝ Կա-

պա նի «Նո րոգ շին» ՍՊ ըն կե րութ յան, «Աժ-
դա նակ» ՍՊ ըն կե րութ յան և Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի ու ժե րով: 
Այ սօր վա դրութ յամբ ու նենք բո լոր դիր քե րի 
հետ կա պող բար վոք ճա նա պարհ ներ, գյու-
ղերն ի րար հետ կա պող ճա նա պարհ ներ…

–  Դուք ԱԺ ընտ րութ յան քա րո զար շա-
վի ըն թաց քում անձ նա կան դիր քո րո շում 
հայտ նե ցիք՝ նա խա պատ վութ յուն տա լով 
հայտ նի դա շին քի ա ռաջ նոր դին…

Հու նի սի 20-ին ընտ րող նե րը, նաև Կա-
պան հա մայն քում, մե ծա մա սամբ քվեար-
կե ցին հօ գուտ Նի կոլ Փա շին յա նի գլխա-
վո րած քա ղա քա կան ու ժի:

Գ նա հա տեք, խնդրեմ, ար տա հերթ 
ընտ րութ յան ըն թաց քը և արդ յունք նե րը 
Կա պան հա մայն քում:

– Ա յո, նա խընտ րա կան շրջա նում նման 
դիր քո րո շում եմ հայտ նել, ո րի մա սին գի տեն 
կա պան ցի նե րը: Կա րող եմ ա սել, որ ընտ րութ-
յուն նե րը Կա պա նում ան ցել են ա զատ և ար-
դար, ու այդ ընտ րութ յան արդ յունք ներն ինձ 
հա մար ըն դու նե լի են, որ քա նով էլ ինձ հա մար 
անս պա սե լի լի նեին, ո րով հե տև ընտ րութ յուն-
ներն ան ցել են ար դա րութ յան սկզբուն քով՝ 
ընտ րող նե րի ա զատ կա մար տա հայ տութ յան 
պայ ման նե րում:

–  Գի տե՞ք՝ Ձեր ընդ դի մա խոս ներն ինչ 
դի տար կում ներ են ա նում Ձեր հե տա գա 
պաշ տո նա վար ման վե րա բեր յալ՝ արդ յո՞ք 
դժվար չի լի նի աշ խա տել այն կա ռա վա-
րութ յան հետ, ո րը ձևա վո րել է մի քա ղա-
քա կան ուժ, ում գոր ծե լա կեր պին Դուք 
հա մա ձայն չէիք:

–  Միան գա մից ա սեմ, որ դա ամ բող ջո վին 
կեղծ հարցադրում է, ես կար ծում եմ՝ նաև 
քա րո զար շա վի ըն թաց քում իշ խող քա ղա-
քա կան ու ժը փոր ձե լու է նման քա րոզ ա նել : 
Միան շա նակ ա սեմ՝ դա ան հիմն դի տար կում 
է և կեղծ օրակարգ: Ա զատ և ար դար ընտ-
րութ յուն նե րի արդ յունք ներն ըն դու նե լի են 
բո լո րի հա մար: Կար ծում եմ՝ մին չև հի մա իմ 
ու նե ցած քա ղա քա կան դիր քո րո շու մից Կա-
պա նը չի տու ժել: Շա րու նա կում եմ հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը գոր ծա դիր իշ խա նութ յան բո լոր 
օ ղակ նե րի հետ: Այն խո րին հա մո զումն ու նեմ, 
որ ե թե մի հարց Կա պա նի կամ պե տա կան 
շա հից է բխում, դա վեր է անձ նա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րից: Ե թե ապ րում ենք ժո ղովր-
դա վա րա կան երկ րում, ա պա ա զատ, ար դար, 
թա փան ցիկ ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը 
պի տի ընդունելի լի նեն բո լո րի հա մար:

– Ս յու նի քի մեկ նախ կին հա մայն-
քա պետ, ե րեք գոր ծող հա մայն քա պետ, 
Ո րո տան գյու ղի վար չա կան ղե կա վա րը 
կա լա նա վոր ված են… Տե ղի ու նե ցածն 

ա մե նա տար բեր և ի րա րա մերժ մեկ նա-
բա նութ յուն նե րի տե ղիք է տա լիս: Ձեր 
վե րա բեր մուն քը:

–  Մին չև Ազ գա յին ժո ղո վի ար տա հերթ 
ընտ րութ յուն նե րը երկ րում քա ղա քա կան 
ճգնա ժամ էր, և ի րա վի ճա կի լուծ ման տար-
բե րա կը տես նում էինք ար տա հերթ ընտ րութ-
յուն նե րի մեջ: Հի մա այն տպա վո րութ յունն 
ու նեմ, որ քա ղա քա կան ճգնա ժա մը չի հաղ-
թա հար վել, բայց, մյուս կող մից, թող ներ վի 
ա սե լու՝ Ս յու նի քում տե ղի է ու նե նում քա ղա-
քա կան խու ժա նութ յուն՝ կապ ված հա մայն քի 
ղե կա վար նե րի կա լա նա վոր ման հետ: Հա մոզ-
ված եմ՝ ե րևույ թը քա ղա քա կան հե տապն-
դում է, և այդ կա լա նա վո րում ներն ի րա կա-
նաց վել են քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րով: 

–  Պա րոն Փարս յան, մեր զրույցն 
ա վար տին է մո տե նում, և նո րից ու զում 
եմ վե րա դառ նալ Կա պա նի հա մայն քա-
պե տա րա նի շուրջ ստեղծ ված վի ճա կին:

Արդ յո՞ք Ձեր հան դեպ, մեկնարկվող 
նա խընտ րա կան ի րա վի ճա կում, ճնշում-
ներ կան այլ տե ղե րից և այլ ուղ ղութ-
յամբ, ա սենք՝ ի րա վա կան բնույ թի:

– Ն ման գոր ծըն թաց ներ ար դեն նկատ-
վում են, մեր ըն տա նի քի տնտե սա կան գոր-
ծու նեութ յան հետ կապ ված… Չեմ բա ցա ռում 
և չեմ զար մա նա, ե թե ա ռա ջի կա յում իմ դեմ 
սկսեն ի րա վա կան պրո ցես ներ՝ կապ ված մեր 
ըն տա նի քի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու-
նեութ յան հետ, և շատ չեմ զար մա նա, ե թե 
ճնշում ներ սկսեն իմ թի մա կից նե րի նկատ-
մամբ:

– Եվ դա Ձեզ հե՞տ կպա հի նա խընտ-
րա կան դիր քո րո շու մից:

– Ի հար կե, ոչ:
– Մենք հա ճե լիո րեն տես նում ենք, որ 

Դուք հա մայն քա պե տա րա նում ստեղծ-
ված ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կից խու-
ճա պի չեք մատն վել: Տես նում ենք նաև, 
որ շա րու նա կում եք աշ խա տել նույն 
ե ռան դով, ինչ պես նախ կի նում:

Տես նում ենք` թե բա րե կարգ ման ու 
կա ռու ցա պատ ման ինչ աշ խա տանք ներ 
են կա տար վում Կա պա նում՝ Ձեր գլխա-
վո րութ յամբ. այդ ա մե նին կանդ րա դառ-
նանք ա ռան ձին հա ղոր դու մով: Ու, այդ 
բո լո րով հան դերձ, մարդ կա յին ի՞նչ զգա-
ցո ղութ յուն ներ ու նեք, երբ ե րեկ վա Ձեր 
գոր ծըն կեր նե րը, գա ղա փա րա կից նե րը, 
ըն կեր ներն ընկր կել են և, թույլ տվեք 
ա սել, նա հան ջի ճա նա պարհ են բռնել: 
Ընդ ո րում՝ այն պի սի ժա մա նա կաշր ջա-
նում և պայ ման նե րում, երբ Կա պա նը մի 
քա նի կող մից շրջա փակ ված է թշնա մա-
կան երկ րի մար տա կան դիր քե րով, երբ 

Կա պա նի ճա նա պարհ նե րի մի մասն ադր-
բե ջա նա կան վե րահս կո ղութ յան ներ քո է:

– Ընդ հա նուր այս ի րա վի ճա կի հետ կապ-
ված՝ իմ զգա ցո ղութ յուն նե րը զայ րա ցու ցիչ են: 
Պետք է ա սեմ՝ այս պա հի դրութ յամբ շատ կի-
սատ գոր ծեր ու նենք, բայց ի րա վի ճա կը մեզ 
ստի պում է՝ մաս նակ ցել ար տա հերթ ընտ-
րութ յա նը: Դեռ ա ռիթ կլի նի խո սել մեր ա րած-
նե րի, ծրագ րե րի մա սին: Ո րո շու մը հստակ է՝ 
հար գե լի կա պան ցի ներ, գնում ենք ա վա գա-
նու ար տա հերթ ընտ րութ յան:

Հ.Գ. Կա պան հա մայն քում, ինչ պես հա-
մոզ վե ցինք վերս տին, տե ղի է ու նե ցել 
օ րի նա կան իշ խա նութ յան մի ճյու ղի 
տա պա լում: Եվ այդ տե սա կետն իշ խե լու 
է, քա նի դեռ ա վա գա նու՝ ար դեն նախ-
կին ութ ան դամն ի րենց հրա ժա րա կա նի 
ի րա կան պատ ճառ նե րը թաքց նում են:
Ս տեղծ ված վի ճա կը ստի պում է մեզ՝ 
խոսք ուղ ղել Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա-
նին:
Հար գե լի պա րոն Փա շին յան
Կա պա նում, դա տե լով տա րած ված 
խո սակ ցութ յուն նե րից, տե ղի է ու նե ցել 
հա մայն քի օ րի նա կան իշ խա նութ յան 
տա պա լում:
Ս յու նի քում բարձր են գնա հա տել ընտ-
րութ յուն նե րի ժա մա նակ հայտ նած Ձեր 
պատ րաս տա կա մութ յու նը՝ երկ րում 
հաս տա տե լու օ րեն քի իշ խա նութ յուն, ին-
չի հա մար մար դիկ ի րենց վստա հութ յան 
քվեն կրկին Ձեզ են տվել:
Կա պա նում այս օ րե րին տե ղի ու նե ցա ծը, 
որ քա նով տես նում ենք, Ձեր հռչա կած 
ծրագ րե րի տրա մա բա նութ յան մեջ չի 
տե ղա վոր վում:
Հույս ու նենք, որ Դուք դիր քո րո շում 
կհայտ նեք Կա պա նի հա մայն քա պե տա-
րա նի դեմ հրահր ված խար դա վանք նե-
րի ա ռի թով և հե տաքն նութ յուն սկսե լու 
հրա հանգ կի ջեց նեք՝ պար զե լու հա մար, 
թե ով քեր և ինչ մե թոդ նե րով են ստի պել 
ա վա գա նու ան դամ նե րին՝ վա ղա ժամ 
դա դա րեց նե լու ի րենց լիա զո րութ յուն-
նե րը:
Դա կլի նի նաև ե րաշ խիք, որ սպաս վող 
ար տա հերթ ընտ րութ յու նը Ս յու նի քի 
մարզ կենտ րո նում ըն թա նա օ րեն քի տա-
ռին և ո գուն հա մա հունչ:
Ի հար կե, ստեղծ ված վի ճա կին վերջ նա-
կան լու ծում կտա կա պան ցի ընտ րո ղը, 
բայց Ձեր դիր քո րո շու մը կա րևոր է:
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Հենց նոր վե րա դար ձանք Կարմ րա քա րից. 
Մ-2 մայ րու ղի- Դա վիթ բեկ գյուղ խաչ մե րու կում 
ա միս ներ ա ռաջ կարգ ված հսկիչ կետն ու ժե-
ղաց ված է: Մեր ոս տի կան նե րի, ԱԱԾ սահ մա-
նա պահ նե րի հետ նաեւ ռուս սահ մա նա պահ-
ներն են՝ հե տե ւա կի մար տա կան մե քե նա յով… 

Կարմ րա քա րից այն կողմ անց նել չի թույ-
լատր վում: Չի թույ լատր վում նաեւ լու սան կա-
րա հա նում ներ ա նել. ռուս սպան խոր հուրդ 
է տա լիս այդ հար ցով դի մել Կարմ րա քա րում 
գտնվող հրա մա նա տա րութ յա նը:

Ոս տի կա նա կան մեկ ու րիշ հսկիչ կետ էլ 

Մ-2 մայ րու ղի-Ս յու նիք բնա կա վայ րի խաչ մե-
րու կում է: Մայ րու ղու այդ մա սից էլ սկսվում է 
բեռ նա տար նե րի խցան ված շար քը, որ ա ռա-
ջա ցել է օ գոս տո սի 25-ի գի շեր վա նից…

Իսկ թե ինչ է կա տար վում մայ րու ղու 
Կարմ րա քար- Չայ զա մի- Շուռ նուխ հատ վա-
ծում՝ կա րող ենք հիմք ըն դու նել ՀՀ վար չա պե-
տի քիչ ա ռաջ հնչեց րած հայ տա րա րութ յունն 
առ այն, թե իբր՝ ըստ ադր բե ջա նա կան կող մի՝ 
հայ զին վոր նե րը դա նա կա հա րել են ադր բե-
ջան ցի զին վոր նե րի, ինչն ի րա կա նութ յա նը չի 
հա մա պա տաս խա նում: Այդ պատ ճա ռով էլ, 

իբր, ար գե լա փա կել են մայ րու ղին Չայ զա միի 
հատ վա ծում:

Վա րորդ նե րը եւ ու ղե ւոր ներն ան համ բեր 
սպա սում են խնդրի կար գա վոր մա նը: Խն դիրն 
այն է, որ մեծ բեռ նա տար մե քե նա նե րը չեն 
կա րող եր թե ւե կել Կա պան- Տա թեւ-Մ-2 մայ-
րու ղով: Ա սել է թե՝ Կա պան- Գո րիս մայ րու ղին 
Հա յաս տա նի գլխա վոր ար յու նա տար ե րակն է, 
ո րը պետք է ան հա պաղ վե րա բաց վի:

Հ.Գ. -1
Ն րանք, ով քեր պար բե րա բար եր թե ւե կում 

էին Գո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու ղով՝ տես-
նում էին Ճա նա պար հի ա րե ւել  յան ե զեր քին 
օր առ օր ադր բե ջան ցի նե րի կող մից ծնվող 
ին ժե նե րա կան կա ռույց նե րը: Եվ, կար ծեք, 
ոչ սո վո րա կան այդ ե րե ւույ թը ոչ ո քի չէր ան-
հանգս տաց նում: Կա պա նից Գո րիս հաս նե-
լու հա մար (կամ՝ հա կա ռա կը) առն վազն ութ 
տեղ պետք է անց նել ադր բե ջան ցի նե րի հե-
նա կե տե րի ու ղիղ հա յաց քի ներ քո: Դա՝ միայն 
տե սա նե լի դիր քե րում, իսկ թե քա նի նման 
դիր քեր կամ հե նա կե տեր կան ան տա ռում, 
լեռ նե րի եւ բլուր նե րի հետ նա մա սե րում՝ ոչ ոք 
չի կա րող ա սել:

Ս տեղծ վել էր մի վի ճակ, երբ Գո րիս- Կա-
պան մայ րու ղու վրա՝ առն վազն մի քա նի տեղ, 
թուր քե րը կա րող են մայ րու ղին շրջա փա կել: 
2021 թ. օ գոս տո սի 25-ի գի շե րը սկիզբ ա ռած 
ճգնա ժա մը դրա հեր թա կան ա պա ցույցն է: 
Հ.Գ.-2 

Ան պա տաս խան է մնում սյու նե ցի նե րիս 
հե տաքրք րող գլխա վոր հար ցե րից մե կը՝ կա՞ 
արդ յոք պայ մա նա վոր վա ծութ յուն՝ հայտ նի 
ե րեք կող մի մի ջեւ, ո րով կար գա վոր վում է 
կամ պի տի կար գա վոր վի Մ-2 մայ րու ղու Գո-
րիս- Կա պան հատ վա ծում եր թե ւե կութ յան 
անվ տան գութ յու նը:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գորիս-Կապան միջպետական մայրուղին 
փակ է…

Հոկտեմբերի 1-ից 
ուժի մեջ կմտնի 
ուսուցիչների, 
դասախոսների 
համար երկու 
շաբաթը մեկ ՊՇՌ 
թեստի բացասական 
պատասխան 
ներկայացնելու 
պահանջը 

Ա յս պա հին ու սում նա կան պրո ցե-
սը կսկսենք առ կա պայ ման նե րով, 
պահ պա նե լով հա մա ճա րա կա յին 

կա նոն նե րը, խոս քը դի մակ նե րի կրման մա-
սին է, ԱԺ-ում լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում 
ա սաց Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ա նա-
հիտ Ա վա նես յանy։

«Հոկ տեմ բե րի 1-ից ու ժի մեջ կմտնի աշ-
խա տա կից նե րի, ու սու ցիչ նե րի, դա սա խոս նե-
րի, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան անձ նա կազ-
մի հա մար եր կու շա բա թը մեկ ՊՇՌ թես տի 
բա ցա սա կան պա տաս խան ներ կա յաց նե լու 
պա հան ջը, բա ցա ռութ յուն կկազ մեն այն դեպ-
քե րը, երբ ան ձինք կու նե նան պատ վաստ ման 
սեր տի ֆի կատ կամ կլի նեն հղի, կամ էլ այլ 
հա կա ցու ցում ներ կու նե նան», – ա սաց նա-
խա րա րը։
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Բակունց Վահե. նրան 
սիրում էին բոլորը

Բ ա կունց Վա հե Վա հագ նի. ծնվել է 2001 թ. 
մար տի 24-ին Գո րի սում։ Սո վո րել է Վե րի-

շե նի միջ նա կարգ դպրո ցում: Ծա ռա յել է Ա րա 
լե ռան զո րա մա սում։ 

Վա հեի մա սին զրու ցում ենք հա մագ յու-
ղա ցի նե րի հետ, նրանք չեն կա րո ղա նում 
զսպել ար ցունք նե րը, «Մեր գյու ղի լույ սե րից 
մեկն էր, մի տե սակ ե րե խա ներ կան չէ՞, որ բո-
լո րը սի րում են, ին քը այդ տե սակ ե րե խա էր։ 
Հար գա լից, բա րի, ա կան ջը թե թև ե րե խա էր։ 
Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից նրա նից լուր 
չկար, ինչ քան ենք ա ղո թել, որ գտնվի, բայց 
չէինք պատ կե րաց նում, որ զոհ ված կգտնեն, 
Աստ ված ուժ տա նրա ծնող նե րին, որ դի մա-
նան...»։

Վա հեն ինքն էր ցան կա ցել Ար ցա խում ծա-
ռա յել, քա նի որ ա վագ եղ բայրն Ա րա լե ռան 
զո րա մա սում էր ծա ռա յում։ Եղ բայ րը զո րացր-
վել էր պա տե րազ մը սկսե լուց եր կու ա միս 
ա ռաջ ու ըն տա նի քը սպա սում էր, որ Վա հեն էլ 
շու տով կա վար տի ծա ռա յութ յունն ու կվե րա-
դառ նա տուն։ Մայ րը բազ մա թիվ ե րա զանք-
ներ ու ներ, ո րոնք կա պում էր իր Վա հեի հետ, 
ե րա զում էր մայրն ու հաշ վում որ դու վե րա-
դար ձին մնա ցած օ րե րը։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. ըն տա նի քի ան դամ նե-
րը Վա հեի հետ վեր ջին ան գամ հե ռա խո սով 
խո սել էին սեպ տեմ բե րի 26-ին, պա տե րազ մի 
լու րը լսե լուց հե տո ան հանգս տա ցել էին, ցան-
կա ցել կապ հաս տա տել, բայց...

... Հա րա զատ նե րը հե տո պի տի ի մա նա յին, 
որ ի րենց որ դին զոհ վել է պա տե րազ մի ա ռա-
ջին օ րը։ Պի տի ի մա նա յին անս պա սե լի. հա-
րա զատ նե րից մե կը դիա հեր ձա րան բեր ված 
զո հե րի մեջ հան դի պել է Վա հեի ա նու նը, կար-
ծել ու հու սա ցել է, թե սխալ մունք է, ա վա՜ղ...

Բա կունց Վա հեն զոհ վել է սեպ տեմ բե րի 
27-ին. նրանք եր կու եղ բայր էին՝ մոր եր կու 
թևե րը, ո րոն ցից մե կի կո րուս տը հա վերժ դա-
դա րեց րեց նրա ե րա զանք նե րի ճախ րան քը...
 

Գագիկ Գրիգորյան. ձգտում 
էր ամեն օր ավելի լավը 
դառնալ

Գ րի գոր յան Գա գիկ Հայ կա զի, ծնվել է 1990 
թ.  օ գոս տո սի 20-ին Սի սիա նի շրջա նի Շա քի 
գյու ղում։ Սո վո րել է Շա քիի միջ նա կարգ դպրո-
ցում։ 2008-2010 թթ. պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան Հադ րու թի զո րա մա սում։ 
Ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում Գա-
գիկն աչ քի էր ըն կել զին վո րա կան գոր ծի 
հան դեպ ընդգծ ված հե տաքրք րա սի րութ յամբ 
և զո րացր վե լուց ան մի ջա պես հե տո պայ մա-
նագ րա յին ծա ռա յութ յան էր ան ցել։ 

2013 թ. Ա րա րա տի զո րա մա սի պայ մա-
նագ րա յին Գա գիկ Գ րի գոր յա նը ճա նաչ վել էր 
«Լա վա գույն զին ծա ռա յող» և մեկ նել ԱՄՆ՝ 
վե րա պատ րաստ ման։ 2014 թ. մաս նակ ցել է 
սեր ժան տա կան դա սըն թաց նե րին, դար ձել 
պայ մա նագ րա յին սեր ժանտ։ 

2015 թ.  ա մուս նա ցել է, ու նի 2 ե րե խա։
Գա գի կի մա սին մեզ քույրն է պատ մում, 

ա միս ներ անց էլ եղ բոր ա նու նը տա լիս ձայ-
նը փոխ վում է. «Ու զում եմ ի մա նաք, որ նա 
ա մեն տեղ լա վա գույնն էր, ա մե նա լավ ըն կերն 
էր, ա մե նա լավ հայ րը, ա մե նա լավ ա մու սի-
նը, ա մե նա լավ եղ բայ րը, դա բո լո րը կփաս-
տեն։ նա ե ղա ծով բա վա րար վող չէր, ա մեն օր 
ձգտում էր ա վե լի լա վը դառ նալ։ Մենք միշտ 
ենք հպար տա ցել Գա գի կի ա րարք նե րով, 
միշտ։ Այ սօր էլ մեզ մնաց կա րոտն ու հպար-
տութ յու նը...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. հոկ տեմ բե րի 8-ին Գա-
գի կը մեկ նեց Ար ցախ։ Գա գիկն իր տե սա կով 
քչա խոս էր, պա տե րազ մի ըն թաց քում ա ռա-
վել քչա խոս էր դար ձել, ըն տա նի քի ան դամ նե-
րին զան գա հա րե լիս հույս էր տա լիս, ա սում, 
որ ա մեն ինչ լավ կլի նի ու ան վե րա պա հո րեն 
հա վա տում էր հաղ թա նա կին։ Հոկ տեմ բե րի 
15-ից, սա կայն, զան գերն առ հա վետ լռե ցին։ 

Սկս վե ցին սպաս ման տան ջա լից օ րեր, 
երբ մի թա քուն հույս մեր ժում էր բո լոր գույ-
ժե րը... Շուրջ 4 ա միս հա րա զատ նե րը սպա-
սե ցին...

2021 թ. փետր վա րի 1-ին ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յու նը հաս տա տեց՝ Գա գիկ Գ րի գոր յա նը 
նա հա տակ վել է։ Փետր վա րի 3-ին նրա աճ յու-
նը հու ղար կա վոր վեց զին վո րա կան պա տիվ-
նե րով։

Գա գի կի դուստ րը 5 տա րե կան է. գի տի, 
որ հայ րիկն ու մո րեղ բայ րը զոհ վել են, գի տի՝ 
նրանց կա րո տե լիս պի տի այ ցե լի շի րիմ նե րին, 
հա մոզ ված է, որ հայ րիկն ու մո րեղ բայ րը լսում 
են ի րեն ու իր կա րո տած բա ռե րը շշնջում է 
շիր մա քա րի նկա րի ն... 

Սեդրակ Խուդագուլյան. 
զոհվեց իր տունը 
պաշտպանելիս

Խու դա գուլ  յան Սեդ րակ Սուլ թա նի. ծնվել է 
1971 թվա կա նի հուն վա րի 22-ին Կա պան քա-
ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 6 դպրո ցում, 
ա պա Կա պա նի պրոֆ տեխ նի կա կան ու սում-
նա րա նում։ 

Բա նա կում չի ծա ռա յել ա ռող ջա կան 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով։

Ա մուս նա ցած էր Ան նա Ա թա յա նի հետ, 
հա մա տեղ կյան քի ըն թաց քում ու նե ցել են 4 
ե րե խա։

Սեդ րակն ու Ան նան 2012 թ. տե ղա փոխ-
վել էին Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Իշ խա-
նա ձոր գյուղ։ Իշ խա նա ձո րի նո րա կա ռույց 
տնե րից մեկն էլ բազ մա զա վակ այս ըն տա-
նի քին էր հատ կաց վել։ Ա մու սին ներն ապ րում 
էին ի րենց վաս տա կա ծով ու գոհ էին...

Սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա-
տե րազմ սկսեց... Սեդ րա կին զին կո մի սա-
րիա տում մեր ժել էին՝ հաշ վի առ նե լով ա ռող-
ջա կան վի ճակն ու բազ մա զա վակ լի նե լը, 
Սեդ րա կը նե ղա ցել էր. «Ու րեմն՝ թուր քը հար-
ձակ վի իմ տան վրա՝ ես նստեմ տա նը սպա-
սե՞մ...»։ Միա ցել էր կա մա վո րա կան նե րին ու 
մեկ նել Ջ րա կան / Ջաբ րա յիլ/։ Սեպ տեմ բե րի 
30-ին Սեդ րա կը ծանր վի րա վոր վում է, ըն կեր-
նե րը փոր ձում են նրան բե րել Իշ խա նա ձոր, 
բայց Սեդ րա կը զգում է, որ իր վի ճա կը ծանր է 
ու խնդրում է ի րեն թող նել այդ տեղ։ 

Պա տե րազ մից հե տո Ան նա յի աշ խար հը 
փուլ ե կավ, հի մա կի նը զա վակ նե րին թևի 
տակ ա ռած այս տե ղից այն տեղ է գնում, քա նի 
որ տունն ու ու նեց ված քը մնա ցել են թշնա-
մուն. «Ես ա մեն ինչ կորց րի, Սե թոն չկա, ինձ 
ո րևէ ա ջակ ցութ յուն չեն տա լիս, քա նի որ մեր 
մտքով չի ան ցել ա մուս նութ յու նը գրան ցել, 
մեր մեծ ե րե խա յին է միայն հայ րութ յուն ճա-
նա չել, մյուս ե րե խա նե րի ծնվե լու ժա մա նակ 
Քա շա թա ղում էինք, հե ռա վո րութ յան ու փաս-
տաթղ թա յին խնդիր նե րի պատ ճա ռով ե րե-
խա նե րին իմ ազ գա նու նով ենք գրել, ո րով հե-
տև մտքովս չի ան ցել ու իր մտքով էլ չի ան ցել, 
թե նման բան կլի նի։ Սեդ րա կը ծնող ներ չու նի, 
որ կա րո ղա նա յին գու մա րը ստա նալ ու օգ նել 
մեզ։ Ե րե խա ներս ա ռող ջա կան խնդիր ներ ու-
նեն, հո գե բա նա կան խնդիր նե րի մա սին էլ չեմ 
խո սում։ Հի մա 48.000 դրամ նպաստ եմ ստա-
նում , դրա նով հոգ տա նում 4 ե րե խա յի մա-
սին, դե ղեր առ նում։ Այդ քա նից հե տո էլ պի տի 
տան վարձ տանք, ո րը հնա րա վոր չէ...»։

Սեդ րա կի մա սին Իշ խա նա ձո րի հա րևան-
նե րը ցա վով ու ափ սո սան քով են խո սում. 
«Բա րի, հա մեստ տղա էր, այն քան էլ լավ չէին 
ապ րում, բայց ին քը հաս նող, օգ նող, եր բեք 
ո րևէ մե կին չմեր ժող մարդ էր։ Դժ վար է պատ-
կե րաց նել, որ Սե թոն չկա, ափ սոս...»։

Սեդ րա կին վեր ջին ան գամ ծանր վի րա-
վոր էին տե սել, հույս կար, որ փրկված կլի նի, 
քա նի որ մին չև 2021 թ. հուն վար ա միսն ան-
հայտ կո րած էր հա մար վում։

2021 թ. հուն վա րի 31-ին ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յու նը փաս տեց՝ Սեդ րակ Խու դա գուլ  յա նը 
զոհ վել է։

Սեդ րա կի աճ յունն ամ փոփ ված է Կա պա-
նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում։

Սեդ րակն իր տու նը պաշտ պա նե լիս է նա-
հա տակ վել՝ հույ սով, որ կյան քով հնա րա վոր 
է տու նը պաշտ պա նել ու իր զա վակ նե րին 
չզրկել տա նիք ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու-
նից, բայ ց... 

Հայկ Գրիգորյան. զոհվեց 
հայրենիքը պաշտպանելիս

Գ րի գոր յան Հայկ Դա վի թի. ծնվել է 1985 թ. 
փետր վա րի 17-ին Սի սիան քա ղա քում։ Սո վո-
րել է Սի սիա նի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում, 
Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա րա նի նախ-
նա կան զին վո րա կան պատ րաս տութ յուն և 
ֆիզ կուլ տու րա բաժ նում։ Պար տա դիր զին վո-
րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Վար դե-
նի սի զո րա մա սում։

2011 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
է ան ցել Սի սիա նի գնդում, մաս նակ ցել զին-
վո րա կան դա սըն թաց նե րի և ծա ռա յութ յու նը 
շա րու նա կել որ պես պայ մա նագ րա յին սպա՝ 
մո տոհ րաձ գա յին դա սա կի հրա մա նա տար։ 

2006 թ.  ա մուս նա ցել է, ու նի ե րեք ե րե խա։
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-

նը պա տե րազմ սկսեց. Հայկ Գ րի գոր յանն իր 
աշ խա տանք-ծա ռա յութ յունն էր կա տա րում 
Վայ քի զո րա մա սում. զին վո րա կա նին հա տուկ 
հանգս տութ յամբ ու սառ նասր տութ յամբ ըն-
դու նեց պա տե րազ մի սկսվե լու մա սին գույժը: 
Ըն տա նի քի ան դամ ները սովոր էին Հայ կի աշ-
խա տան քին՝ ան հանգս տա նում էին, հարց-
նում, բայց Հայ կը հանգս տաց նում էր, ա սում, 
որ ա մեն ինչ լավ է լի նե լու, որ պա տե րազմն 
ա վարտ վե լու է ու հաղ թա նակն ան պայ ման 
մերն է լի նե լու։

Ի րա վի ճակն Ար ցա խում օր օ րի ծան րա-
նում էր. Հայ կի դա սա կը հոկ տեմ բե րի 9-ին 
մեկ նում է Ար ցա խի հա րավ՝ Ջ րա կան։ Ա կա-
նա տես նե րը պատ մում են, որ Հայ կը սառ-

նասր տութ յու նը չէր կորց րել, ի րեն վստահ ված 
հատ վա ծի պաշտ պա նութ յունն ի րա կա նաց-
նում էր գրա գետ, վստահ ու ա ռանց խու ճա-
պի։ 

Հայ կին տա նը ե րեք զա վակ ներն էին 
սպա սում. նրանք հա մոզ ված էին, որ հայ րիկն 
ան պայ ման տուն է վե րա դառ նա լու, բայց հայ-
րի կի գոր ծու ղումն այս ան գամ սպաս ված 
վե րա դար ձի ու րա խութ յամբ չա վարտ վեց. 
հայ րե նան վեր սպան հոկ տեմ բե րի 14-ին զոհ-
վեց Ջ րա կա նում՝ իր զա վակ նե րի սպա սու մը 
վե րա ծե լով մոր մո քուն կա րո տի, հե րո սա ցավ՝ 
իր զա վակ նե րին թող նե լով կյան քը հայ րե նի քի 
հա մար ապ րե լու պատ գամն ու նվիր յա լի ազ-
գա նու նը կրե լու հպար տութ յու նը։

Լեյ տե նանտ Հայկ Գ րի գոր յա նը պար-
գևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 
մե դա լով՝ հետ մա հու։ 

Դավիթ Դանիելյան. 
պատերազմում ժամանակն 
այլ կերպ են հաշվում

Դա նիել  յան Դա վիթ Հ մա յա կի. ծնվել է 2000 
թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Սի սիա նի շրջա նի Շա-
քի գյու ղում։ Դա վի թը բազ մա զա վակ ըն տա-
նի քում էր ծնվել, ա մե նակրտ սերն էր՝ տաս-
նե րոր դը, նրան հա տուկ խան դա ղա տան քով 
էին վե րա բեր վում բո լո րը։ Սո վո րել է Շա քիի 
միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2019 թ. զո րա կոչ վել է՝ 
ծա ռա յում էր Դի լի ջա նի զո րա մա սում՝ հրե տա-
նու նշա նա ռու։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Դա վի թի 
20-ամ յակն էր. հա րա զատ նե րի զան գե րը սա-
կայն ան պա տաս խան էին մնում, քա նի որ 
Դա վի թին վաշ տի կազ մում տե ղա փո խում էին 
Ար ցախ։ Ե րե կո յան Դա վիթն ինքն էր զան գա-
հա րել, ա սել, որ չան հանգս տա նան։ 

Դա վի թի մա սին ծա ռա յա կից ըն կերն է 
պատ մում. «Մենք եր կար ճա նա պարհ ենք 
ան ցել, հի մա, որ հետ եմ նա յում, Դա վի թը 
զոհ վել է պա տե րազ մի սկզբից 18 օր անց, 
միայն 18 օր, բայց այդ օ րե րի ըն թաց քում մենք 
Ջաբ րա յի լից մին չև Մա տա ղիս ենք հա սել, 
պա տե րազ մում օ րե րը խա ղաղ օ րե րի պես 
չեն հաշ վում, պա տե րազ մը մի քա նի հա զար 
վայրկ յան է տևել, այդ վայրկ յան նե րում ե ղել 
են հաղ թա նա կի ու րա խութ յուն ներ, վեր քե րի 
ցավ, սպա սում, վախ, ըն կեր նե րի կո րուստ, 
ըն կեր ներ, ով քեր չկան, բայց մեր սրտե րում 
ու աչ քե րում են, մեր գլխի մեջ, ըն կեր ներ, 
ո րոնց ա ռաջ մի տե սակ մե ղա վոր ենք զգում, 
որ կանք, պա տե րազ մը սկիզբ ու նե ցել է, բայց 
վերջ չու նի, ա միս ներ են ան ցել, բայց իմ պա-
տե րազ մը դեռ չի ա վարտ վել, ո րով հե տև այդ 
պա տե րազ մի ա մեն վայրկ յա նը ին ձա նից մի 
մաս նիկ է տա րել... Մաս նիկ չէ, աշ խարհ էր 
մեր Դա վի թը, ու րախ, հա սուն, վստահ իր ու-
ժե րին։ Դա վի թից ինձ ժպիտն է մնա ցել ու ձայ-
նը, որ գո ռում էր զեն քի մոտ, զեն քի մոտ էլ 
զոհ վեց, մի փոք րիկ բե կոր նրան խլեց մե զա-
նից, աշ խար հը կանգ է ա ռել այդ օրն ու մին չև 
օրս ու րիշ ձև է պտտվում, ու զում եմ, որ ախ-
պորս էս երկ րի հա մար թա փած ար յու նը ոչ մի 
հայ չմո ռա նա...»։ 

Դա վիթ Դա նիել  յա նը հե րո սա բար ըն կել է 
հոկ տեմ բե րի 16-ին Մա տա ղի սում՝ ըն կել է իր 
զեն քի կող քին, ըն կել է հա վա տով, որ հաղ թա-
նա կը մերն է լի նե լու, որ իր ար յամբ պահ ված 
հո ղի վրա հայ մա նուկ ներ են մե ծա նա լու...

Դա վիթ Դա նիել  յա նը հետ մա հու պար-
գևատր 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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թան քի խոս քեր հղում, որ ևէ բան ճա շա կում...
Այդ տե ղից տո նա կա տա րութ յան մաս նա-

կից ներն ուղ ղութ յուն վերց րե ցին դե պի Բա-
ղա բուր ջի հու շա հա մա լիր՝ հար գան քի տուրք 
մա տու ցե լու Ար ցախ յան ե րեք պա տե րազմ նե-
րի մաս նա կից կա պան ցի նա հա տակ նե րի հի-
շա տա կին: 

Կե սօ րից հե տո օր վա խորհր դին պատ շա-
ճող հան դի սա վոր նիստ տե ղի ու նե ցավ Կա-
պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի մեծ դահ լի ճում: 
Ի րենց շնոր հա վո րան քում Կա պան քա ղա քի 
օրն արժ ևո րե ցին և ներ կա նե րին ող ջեր թի 
խոս քեր հղե ցին Կա պա նի պատ վա վոր քա-
ղա քա ցի Լիան նա Հա կոբ յա նը, Կա պա նի հա-
մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը: Իսկ մինչ այդ 
ներ կա յաց վեց Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա-
կան տե ղա պահ Մա կար Վար դա պետ Հա կոբ-
յա նի շնոր հա վո րա կան խոս քը, որն ըն թեր ցեց 
Վա հա նա վան քի հոգ ևոր հո վիվ տեր Ա վե տիք 
քա հա նա Մար տի րոս յա նը:

44-օր յա պա տե րազ մի օ րե րին դրսևո րած 
նվի րու մի և պատ րաս տա կա մութ յան հա մար 
մի ստվար խումբ ան ձինք հա մայն քա պե տի 

կող մից ար ժա նա ցան պատ վոգ րի և ՀՀ Կենտ-
րո նա կան բան կի կող մից թո ղարկ ված հու-
շադ րա մի:

Հան դի սա կա նի հա մար ե լույթ ու նե ցավ 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի ժո ղովր դա-
կան նվա գա րան նե րի ան սամբ լը (գե ղար վես-
տա կան ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան), 
մե նա կա տար ներ՝ Հաս միկ Մար տի րոս յան և 
Է միլ Հա րութ յուն յան: Հան դես ե կան նաև պա-
րա յին կո լեկ տիվ ներ՝ «Զան գե զուր» ժո ղովր-
դա կան պա րի խում բը (գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար՝ Վա հագն Գաս պար յան), «Դայ մոնդ» 
պա րա յին խում բը (գե ղար վես տա կան ղե կա-
վար՝ Ա ղուն Հով հան նիս յան): Կա պան ցի նե-
րին տո նի առ թիվ մայ րա քա ղա քից շնոր հա վո-
րե լու էր ե կել «Վա լենս» ժո ղովր դա կան պա րի 
հա մույ թը (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Վա-
հագն Գաս պար յան, պա րու սույց՝ Խա չա տուր 
Չոր չողլ  յան):

Տո նա կան օ րը ցու ցադ րութ յուն ներ էին 
կազ մա կերպ վել Կա պա նի երկ րա գի տա կան 
և Շ մա վոն Մով սիս յա նի ան վան պատ մութ յան 
թան գա րան նե րում:

Քա ղա քի օ րը նաև կար միր ժա պա վեն 

կտրվեց. այդ ի րա վուն քը վե րա պահ վեց Կա-
պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նին: 
Իր դռնե րը բա ցեց Կա պա նի ար վես տի թան-
գա րա նը, ո րի տնօ րեն Բո րիկ Մի նաս յա նը հա-
կիրճ ներ կա յաց րեց թան գա րա նի հիմ նադր-
ման պատ մութ յու նը, այն ե րախ տա վոր նե րին, 
ով քեր նպաս տել են մշա կու թա յին այդ օ ջա-
խի կա յաց մա նը: Ար վես տի սի րա հար նե րին 
հա րուստ ցու ցադ րանք էր ներ կա յաց ված. 
թան գա րա նի մի սրա հում ներ կա յաց ված էին 
նրա ֆոն դում պահ պան վող գե ղան կա րիչ նե-
րի գոր ծե րից, իսկ հիմ նա կա նում կա պան ցի 
տար բեր սե րունդ նե րի ստեղ ծա գոր ծող նե րի 
(նաև ար տերկ րում բնակ վող) աշ խա տանք-
ներն էին, ո րոնք ո րո շա կի պատ կե րա ցում 
տվե ցին նրանց ստեղ ծա գոր ծա կան նա խա-
սի րութ յուն նե րի մա սին:

Ար վես տին առնչ վող մի ջո ցա ռում ներն 
այս քա նով չսահ մա նա փակ վե ցին: Կա պան-
ցի նե րին ե րաժշ տա կան տոն էր սպաս վում 
Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի Վա-
հագն Ս տամ բոլց յա նի ան վան վե րա նո րոգ-
ված և նոր շուք ստա ցած դահ լի ճում, որ տեղ 
հան դես ե կավ Հա յաս տա նի վաս տա կա վոր 

Հայաստանի մշակութային 
մայրաքաղաք Կապանում տոն էր
Սկիզբը՝ էջ 1

կո լեկ տիվ Կո մի տա սի ան վան պե տա կան լա-
րա յին քառ յա կը: Այս հան րա ճա նաչ կա մե րա-
յին ան սամբ լը մեկ ան գամ չէ, որ հան դես է 
ե կել մեր քա ղա քում: Հան դի սա կան նե րը ջերմ 
ծա փող ջույն նե րով դի մա վո րե ցին քառ յա կի 
ան դամ նե րին. ա ռա ջին ջու թակ՝ ՀՀ ժո ղովր-
դա կան ար տիստ, պե տա կան և մի ջազ գա յին 
մրցույթ նե րի դափ նե կիր, պրո ֆե սոր Է դո ւարդ 
Թադ ևոս յան, երկ րորդ ջու թակ՝ մի ջազ գա յին 
մրցույթ նե րի դափ նե կիր Ս յու զի Ե րից յան, ՀՀ 
վաս տա կա վոր ար տիստ, պրո ֆե սոր Ա լեք-
սանդր Կո սեմ յան (ալտ), հան րա պե տա կան 
մրցույթ նե րի դափ նե կիր Ան ժե լա Սարգս յան 
(թավ ջու թակ): Նախ հնչեց Առ նո Բա բա ջան-
յա նի լա րա յին կվար տե տը, այ նու հետև՝ Կո-
մի տա սի ման րան վագ նե րը՝ քառ յա կի անդ-
րա նիկ կազ մի թավ ջու թա կա հար Սար գիս 
Աս լա մազ  յա նի մշակ մամբ: Ման րան վագ նե րի 
շար քից հա մեր գի ա վար տին հնչեց «Վա ղար-
շա պատ» պա րը:

Տո նը շա րու նակ վում էր Գա րե գին Նժ դե հի 
հրա պա րա կում. ցու ցադ րութ յուն-վա ճառք էր 
կազ մա կերպ վել, մարզ կենտ րո նի կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը և  ան հատ ստեղ ծա գոր ծող նե-
րը ներ կա յաց րել էին ի րենց աշ խա տանք նե րը: 

Հ րա պա րա կում հա վաք ված մար դիկ 
սպա սում էին գա լա-հա մեր գին, ո րը տե ղի ու-
նե ցավ սպաս ված հյու րե րի՝ Ար թուր Բես թի, 
Արծ վիկ Հա րութ յուն յա նի, Գ ևորգ Հա րութ յուն-
յա նի մաս նակ ցութ յամբ: 

Տո նա կա տա րութ յու նը եզ րա փակ վեց բա-
ցօթ յա դիս կո տե կով և հ րա վա ռութ յամբ:

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

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

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

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

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

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

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

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1030, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
26.08.2021թ.: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 
ներքոգրյալ մանկավար ժա կան աշխատողի թափուր տեղի համար.

 «Սոցիալական ման կա վար ժու թյուն» մո դուլը դասավանդող դա սախոս՝ 
102 ժամ

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 րը ըն դուն վում են քո լե ջի մաս նա շեն քում, ս.թ օ գոս տո սի 27-ից մինչև սեպ-

տեմ բե րի 9-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 րին:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 13-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:

ԿՈՐԵԼ Է  Կապանի բժշկական քոլեջի 2006 թվականի շրջանավարտ Մերի Վարդանի 
Պողոսյանի դիպլոմը` AK N 049159(սերիա), գրանցման N 4230: Համարել անվավեր:

Վախճանվել է Համլետ Ալեքսանյանը 

Ա նու րախ ու գեր լար ված մեր օ րե րում 
ա վե լի հա ճախ տխրեց նող, դեռ ա վե լին՝ 
թևա թափ ա նող լու րեր ենք լսում: Այս ան-
գամ բո թը Մոսկ վա յից էր…

Կ յան քի 75-րդ տա րում վախ ճան վել է 
Համ լետ Վ լա դի մի րի Ա լեք սան յա նը:

Անձ նա վո րութ յուն, ում գի տակ ցա կան 
կյանքն ան ցել է ար տադ րութ յան մեջ: Մոտ 
կես դար ձգվող աշ խա տան քա յին կեն սագ-
րութ յան ըն թաց քում ան ցել է արդ յու նա բե-
րութ յան կազ մա կերպ չի բո լոր աս տի ճան-
նե րով՝ ար տադ րութ յան վար պե տից մինչև 
գոր ծա րա նի տնօ րեն: Ա ներկ բա կա րե լի է 
ա սել, որ մարզ կենտ րո նի տեխ նի կա կան 
մտա վո րա կա նութ յան լա վա գույն ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րից էր:

Համ լետ Ա լեք սան յա նը ծնվել է 1946 թ. 
նո յեմ բե րի 12-ին: 1964 թ. գե րա զանց ա ռա-
ջա դի մութ յամբ ա վար տել է Կա պա նի թիվ 
1 միջ նա կարգ դպրո ցը: Հե տո ըն դուն վել և 
1969 թ. ա վար տել է Եր ևա նի Կ. Մարք սի ան-
վան պո լի տեխ նի կա կան ին սի տու տը (այժմ՝ 
Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա-
կան հա մալ սա րան): Օ րի նա կե լի ու սա նո-
ղին «Պո լի տեխ նիկ» թերթն անդ րա դար ձել է 
ա ռան ձին հոդ վա ծով: Ուս ման ըն թաց քում, 
տար բեր ժա մա նակ նե րում, աշ խա տել է փա-
կա նա գործ՝ բու հում ստա ցած գի տե լիք ներն 
ամ րապն դե լով պրակ տի կա յում:

Աշ խա տան քա յին ու ղին սկսել է 1969 թ. 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-

նա տում՝ մե խա նի կա կան ար տադ րա մա սի 
ա վագ վար պետ: 1970-1971 թթ. խորհր դա-
յին բա նա կում ծա ռա յե լուց հե տո ան դա-
մագր վել է Կա պա նի լու սա տեխ նի կա կան 
գոր ծա րա նի կո լեկ տի վին, ե ղել ին ժե ներ-
կոնստ րուկ տոր, կոնստ րուկ տո րա յին բյու-
րո յի ղե կա վար, գլխա վոր տեխ նո լոգ, տեխ-
նի կա կան բաժ նի պետ: 1979 թվա կա նից 
Կա պա նի «Ս պին» գոր ծա րա նի գլխա վոր 
ին ժե ներն էր:

1986 թ. նշա նակ վել է Կա պա նի ավ տո-
նո րոգ ման գոր ծա րա նի տնօ րեն: Հան րա պե-
տութ յան վար չա տա րած քա յին բա ժա նու մից 
հե տո, երբ ստեղծ վեց Ս յու նի քի մարզ պե-
տա րա նը, 1996 թ. հու նի սից Հ. Ա լեք սան յա-
նը ստանձ նեց մարզ պե տա րա նի ծրագ րե րի 
և կան խա տե սում նե րի բաժ նի վա րի չի պաշ-
տո նը:

Ո րոշ ժա մա նակ անց կրկին ղե կա վա րել 
է հա րա զատ կո լեկ տի վը՝ վե րան վան ված 
«Կա պա նի մե քե նա շի նա կան գոր ծա րան» 
ԲԲԸ, և  որ պես գլխա վոր տնօ րեն աշ խա տել 
մինչև կյան քի վեր ջը:

Ն րա ջան քե րի ու նվի րու մի շնոր հիվ Կա-
պա նի խո շոր ձեռ նար կութ յուն նե րից մե կը 
չփո շիաց վեց, ին չը տե ղի ու նե ցավ Հա յաս-
տա նի ան կա խութ յու նից հե տո շատ ու շատ 
ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ:

Համ լետ Ա լեք սան յանն ար տադ րութ յան 
հմուտ կազ մա կեր պիչ էր, խստա պա հանջ 
թե՛ իր, թե՛ գոր ծըն կեր նե րի հան դեպ: Ն րան 
բնո րոշ է ե ղել ինք նա կա տա րե լա գործ ման 
ձգտու մը, մշտա պես կապ ված է ե ղել մաս-
նա գի տա կան գրա կա նութ յան հետ, հետ-
ևում էր գի տութ յան և տեխ նի կա յի աշ-
խար հի նո րութ յուն նե րին, թար մաց նում 
տեխ նի կա կան գի տե լիք նե րը, անհ րա ժեշ-
տութ յան դեպ քում՝ դրանք փո խան ցում գոր-
ծըն կեր նե րին:

1971 թ. պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան-
քա յին գե րա զան ցութ յան հա մար» 2011-ին՝ 
«Ա նա նիա Շի րա կա ցի» մե դա լներով:

 Այս ան կա տար աշ խար հից մի լավ մարդ 
էլ պա կա սեց: Բայց սփո փանքն այն է, որ 
մնա յուն հետք թո ղեց և բա րի հի շա տակ...

Հի շա տակդ լու սա վոր լի նի, պատ վա կան 
մարդ, ըն տա նի քի օ րի նա կե լի հայր ու պա-
պիկ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

«Սյունյաց երկիրը» Դավիթ 
Մաթևոսյան հերոսի 
հայրական օջախում էր 

Կար ճևա նում ենք… Ժայ ռե րի վրա ի րենց 
տե ղը նվա ճած տնե րից մե կը Դա վիթ Մա-
թևոս յա նի հայ րա կան տունն է: Այս տա-
նը մեզ սպա սում են, ընդ հան րա պես այս 
տան դռնե րը միշտ բաց են, քան զի շա-
տերն են ցան կա նում լի նել այն տա նը, որ-
տեղ ծնվել ու ապ րել է իր գի տակ ցա կան 
ամ բողջ կյան քը հա յին ու Հա յաս տա նին 
անմ նա ցորդ նվի րած քա ջոր դին:

Տ ի կին Սու սան նան սե ղան է բա ցել, 
քա նի որ Դա վիթ Մա թևոս յա նի տուն 
մտնողն ա ռանց հյու րա սիր վե լու չպի-

տի հե ռա նա: Սե ղա նին Դա վիթ Մա թևոս յա նի 
ձեռ քով պատ րաս տած գի նին է...

«Ս յուն յաց երկ րին» միա ցել է Մեղ րիի 
պատ վա վոր քա ղա քա ցի, ճա նաչ ված ճա-
նա պար հա շի նա րար Ա զատ Գաս պար յա նը՝ 
Դա վիթ Մա թևոս յա նի հար կի տակ ի րենց ըն-
կե րութ յու նը վեր հի շե լու, իր ան սահ ման հար-
գանքն ընդգ ծե լու:

«Ս յուն յաց եր կի րը» այս դեպ քում կոնկ-
րետ մար դիկ են՝ Սամ վել Ա լեք սան յան, Գա-
յա նե Բաղ դա սար յան, Վահ րամ Օր բել  յան ու 
տո ղե րիս հե ղի նա կը:

Նս տել ենք Դա վիթ Մա թևոս յա նի ձեռ քով 
պատ րաստ ված նստա րա նին և ունկնդ րում 
ենք հե րո սի մո րը:

Դա վիթ Մա թևոս յա նի 90-ամ յա մոր հու-
շա պա տու մի հետ մտո վի հի սուն հինգ տա րի 
հետ ենք գնում, պատ կե րաց նում 10-ամ յա 
Դա վիթ ման կա նը, ով մա ռա խու ղի ու տե ղա-
տա րափ անձ րևի ժա մա նակ ի րեն չի կորց րել 
ու ջո րին հե ծած՝ անվ նաս, տուն վե րա դար ձել 
հե ռու սա րե րից:

Մեր աչ քե րը չեն կա րող չոր մնալ, երբ մոր-
մոք վող մայ րը պատ մում է, թե ոնց է իր որ դին 
բո լոր պաշ տոն նե րից ա մե նա պատ վա բե րը 
հայ րե նի հո ղը պաշտ պա նե լը հա մա րել, ինչ-
պես է իր կյան քը ստույգ վտան գի տակ դնե-
լով՝ մտել Նա խի ջևա նի Օր դու բա դի շրջան ու 
գե րի բե րել ա զե րի մե կին, որ Ադր բե ջա նում 
պա տանդ ված 14 հա յի հետ փո խա նա կի...

«Դա վիթս ա սում էր՝ «էն քա րը հա զար 
Մոսկ վա յի գին ու նի աչ քումս»». – պատ մում 
է Եր մո նիա մայ րի կը: Մենք ինք նա բե րա բար 
հա յացք ներս ուղ ղում ենք Մա թևոս յա նի մոր 
ցույց տված գյու ղա մերձ ժայ ռին ու ար դեն 
Դա վիթ Մա թևոս յա նի աչ քե րով փոր ձում նա-
յել երկ նա սույզ գա գաթ նե րին. իս կա պես, մեր 
եր կիրն ան պար տե լի է, քա նի դեռ Դա վիթ Մա-
թևոս յան ներ են ծնվում, քա նի դեռ մեր ժայ ռե-
րը հա զար մոսկ վա նե րի գին ու նեն…

Այս տեղ ոչ միայն մար դիկ, այ լև ա մեն քար 

ու քա րափ Դա վիթ Մա թևոս յա նից բա րի հու-
շեր ու նեն, ու տի կին Սու սան նան չի ընդ դի-
մա նում, երբ Դա վիթ Մա թևոս յա նի հա մար 
կե նաց թաս ենք բարձ րաց նում, քան զի Դա-
վիթ Մա թևոս յա նը, ըստ նրա, բա ցա կա լի նել 
ու հան գուց յալ հա մար վել չի կա րող, ո րով հե-
տև ա մեն անկ յու նը Մա թևոս յա նինն է՝ փայ-
տը, որ շա րել է իր ձեռ քով, ծա ռե րը, որ ինքն է 
տնկել, ծա ղիկ նե րը, գի նին, որ գա վաթ նե րում 
է, էն ժայռն ու եր կու կող մից թշնա մի նե րով 
շրջա պատ ված այս գյու ղը…

Տի կին Սու սան նան ընդգ ծում է իր հպար-
տութ յու նը, ո րը նոր չէ. Դա վիթ Մա թևոս յա նի 
կի նը լի նե լը, նրա հետ կյան քի ճա նա պարհ 
անց նելն ու Դա վիթ Մա թևոս յա նի ե րե խա նե-
րի մայ րը լի նե լը միշտ էլ այս ու ժեղ և յու րա-
հա տուկ ո գի ու նե ցող կնոջ հպար տութ յունն 
են ե ղել. «Ես ա մու սին եմ կորց րել, մենք մեծ 
մարդ ենք կորց րել, բայց նաև հո գիս եմ կորց-
րել, հո գիս, որ ինչ-որ բառ կամ ար տա հայ-
տութ յուն չէ, հո գիս, որ մեկ այլ՝ ֆի զի կա կան 
ձև ու շո շա փե լի կերպ ու նի... Ար ցա խի կո-
րուստն իմ վիշ տը կրկնա կի է դար ձել…»:

Մենք հրա ժեշտ ենք տա լիս Դա վիթ Մա-
թևոս յա նի հյու րըն կալ օ ջա խին՝ մեզ հետ այս 
տնից տա նե լով ա մուս նու՝ հայ րե նի քը կյան-
քով պաշտ պա նե լու ո րո շումն ար ժևո րող կնոջ 
ար ցուն քոտ հպար տութ յու նը, Ջ րա կա նի զո-
րա մա սի հետ պա տե րազ մի բո վով ան ցած 
Ղևոնդ որ դու՝ հոր գոր ծը շա րու նա կե լու ան-
սա սան կամքն ու հայ րե նի քի նվիր յալ ծնե լու, 
հայ րե նի քի նվիր յալ դաս տիա րա կե լու կեն դա-
նի օ րի նակ՝ 90-ամ յա Եր մո նիա Մա թևոս յա նի 
մոր մոք վող, բայց չկոտր վող կեր պա րը:

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ
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