
ՀՀ Մարդու 
իրավունքների 
պաշտպանի ուղերձը 

Ա ր ցա խի և Հա յաս տա նի դեմ 2020թ. 
սեպ տեմ բե րի 27-ից սան ձա զեր ծած 
լայ նա մասշ տաբ պա տե րազմն ու-

ղեկց վեց ադր բե ջա նա կան ան նա խա դեպ պա-
տե րազ մա կան ու մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րով։

Հենց ա ռա ջին օ րը Ար ցա խի Մար տու նի 
քա ղա քի հրե տա կո ծութ յու նից իր տան բա կում 
սպան վեց 9-ամ յա Վիկ տոր յա Գ ևորգ յա նը:

Ար ցա խի խա ղաղ բնա կիչ ներ 69-ամ յա 
Գե նա դի Պետ րոս յա նը Մա դա թա շե նից և 82-
ամ յա Յու րի Ասր յա նը Ա զո խից դա ժա նա բար 
գլխատ վե ցին. գլխա տում նե րի ողջ ըն թաց քը 
նկա րա հա նել են հենց ադր բե ջա նա կան զին-
վո րա կան նե րը, որ հե տո ի րենց բա ցա ռիկ ցի-
նիզ մը տա րա ծեն և  ար ժա նա նան «փառ քի» 
խրախ ճան քի:

Պա տե րազ մի ըն թաց քում ու պա տե րազ-
մից հե տո խոշ տանգ վե ցին ու դա ժա նութ յուն-
նե րի են թարկ վե ցին քա ղա քա ցիա կան ան ձինք 
ու զին վո րա կան ներ՝ ջի հա դիստ նե րի ու ա հա-
բե կիչ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ: Ադր բե-
ջա նա կան նպա տա կա յին հար ձա կում նե րով, 
ար գել ված զի նա տե սակ նե րի օգ տա գործ մամբ 
ա վեր վե ցին քա ղա քա ցիա կան բնա կա վայ րեր: 
Ա նարգ վե ցին ու ոչն չաց վե ցին հայ կա կան ե կե-
ղե ցի ներ:

Այս ա մենն ու ղեկց վում էր սան ձար ձակ 
ու ցի նիկ պահ ված քով հա տուկ նկա րած տե-
սան յու թե րով՝ հայ կա կան սո ցիա լա կան ողջ 
մե դիան դի տա վոր յալ լցնե լով բռնութ յան տե-
սա րան նե րով:

COVID-19-ի պայ ման նե րում ադր բե ջա նա-
կան հար ձա կում նե րը մարդ կութ յան դեմ ուղղ-
ված հան ցանք ներ էին, ո րոնք շեշ տա կիո րեն 
ա վե լաց րին մահ վան դեպ քե րը՝ կաթ վա ծա հար 
ա նե լով Ար ցա խի ու Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա-
հութ յան հա մա կար գե րը:

Ողջ նշվածն ու ղեկց վում էր հսկա յա ծա-
վալ ա տե լութ յան ու թշնա ման քի քա րո զով, որ 
ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը միայն 
խրա խու սում էին:

Տե ղի ու նե ցա ծը բե րում է միան շա նակ 
հետ ևութ յան. ի րա կա նաց վել է էթ նիկ զտում-
նե րի ու ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յուն:

Չ պե՛տք է մո ռա նանք, որ ադր բե ջա նա կան 
պե տա կան հո վա նա վոր չութ յամբ հա յատ յա-
ցութ յան ու թշնա ման քի քա ղա քա կա նութ յունն 
այ սօր ոչ միայն չի նվա զել, այլ ստա ցել է ծայ-
րա հե ղա կան, ֆա շիս տա կան նոր դրսևո րում-
ներ:

Մինչ օրս պա տե րազ մա կան հան ցան քի 
որ ևէ կա տա րող չի պատժ վել: Եվ քա նի դեռ 
կա տար վա ծի հա մար մե ղա վոր նե րը պա-
տաս խա նատ վութ յան չեն են թարկ վել, շա-
րու նակ վե լու է ա տե լութ յան ու թշնա ման քի 
քա ղա քա կա նութ յու նը, ի րա կան է լի նե լու վայ-
րա գութ յուն նե րի վտան գը, խա թար ված է մնա-
լու մարդ կանց խա ղաղ ու անվ տանգ կյան քը:

ԱՐՄԱՆ ԹԱԹՈՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՊԱՇՏՊԱՆ

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին Բ Ա մե նայն Հա յոց կա-
թո ղի կոսն ու ղերձ է հղել սեպ տեմ բե րի 
27-ի օր վա առ թիվ:

«Ս ի րե լի հա վա տա վոր ժո ղո վուրդ,
Այ սօր, ցա վը մեր հո գում, մենք 
հի շում ենք 44-օր յա ա ղե տա-

բեր պա տե րազ մի տագ նա պա լի օ րե րը, մեր 
բա նա կի քա ջա րի դի մադ րութ յու նը թշնա-
մու դա վա դիր հար ձակ մա նը։ Հի շում ենք 
սխրանք նե րը զին վոր ու սպա մեր զա վակ նե-
րի, ով քեր չընկր կե ցին թուրք-ադր բե ջա նա-
կան գե րակշ ռող ու ժե րի առջև:

Պա տե րազ մը մեծ փոր ձութ յուն էր, ո րի 
պատ ճա ռած ա վեր նե րը և մեր ժո ղովր դի 
առջև ծա ռա ցած լուրջ մար տահ րա վեր նե րը 

չեն կա րող վճռվել ներ հա սա րա կա կան լար-
վա ծութ յան ու պա ռակտ վա ծութ յան պայ ման-
նե րում։ Վե րել քի մեր ու ղին յու րա քանչ  յու-
րիցս պա հան ջում է պա տաս խա նատ վութ յան 
բարձր գի տակ ցութ յուն և հայ րե նան վի րու-
մի ո գի, հա մախմ բում և միաս նա կան ջան-
քեր՝ պաշտ պա նե լու Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի 
ա զատ ապ րե լու ի րա վուն քը, Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րը, հաղ թա հա րե լու պա տե րազ-
մով ա ռա վել սրված սո ցիա լա կան խնդիր նե-
րը։

Այս տես լա կա նով ջան քեր ներդ նենք ազ-
գի հա մախմբ ման, ան հան դուր ժո ղա կա նութ-
յան ու ան հա մե րաշ խութ յան հաղ թա հար ման։ 
Ք րիս տո նեա կան մեր ար ժեք նե րին հա վա-
տար մութ յամբ զո րա նանք և զո րաց նենք մեր 

պե տա կա նութ յու նը, ազ գա յին-հա սա րա կա-
կան մեր կյան քը՝ ա մուր պա հե լով հույ սի, 
հա վա տի, սի րո և  ար դա րութ յան ու ղի նե րում։

Մաղ թում ենք, որ մեր ժո ղովր դին միշտ 
լսե լի լի նի հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու, միաս-
նա կան լի նե լու պատ գա մը, որ թող նում են 
մեզ հա նուն Ար ցա խի ան կախ կյան քի և հա-
նուն մեր լու սա վոր ա պա գա յի նա հա տակ ված 
մեր քա ջոր դի նե րը:

Ի խո րոց սրտի ա ղո թում ենք հայ րեն յաց 
պաշտ պան մեր զոհ ված հե րոս նե րի հա մար, 
հայ ցում մխի թա րութ յուն նրանց հա րա զատ-
նե րին, ա պա քի նում մաղ թում վի րա վոր նե-
րին և վե րա դարձ գեր յալ նե րին ու ան հայտ 
կո րած նե րին։

Մեր հայցն է առ Աստ ված, որ Տի րոջ հա-
նա պազ օրհ նութ յու նը խա ղա ղութ յան, ա պա-
հով ու անվ տանգ կյան քի մեջ պա հի մեր ժո-
ղովր դի զա վակ նե րին ի Հա յաս տան, Ար ցախ 
և  ի Սփ յուռս, այ սօր և միշտ. ա մեն», – աս ված 
է կա թո ղի կո սի ու ղեր ձում: 

Ջանքեր ներդնենք ազգի համախմբման համար

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ

Ու վեր կացա ես, որ մեր հայրենի օրենքովը հին՝
Վերջին հանգիստը կարդամ իմ ազգի անբախտ զոհերին,
Որ շեն ու քաղաք, որ սար ու հովիտ, ծովից մինչև ծով
Մարած են, մեռած, փըռված ու ցըրված հազար հազարով…

Ու կըրակ առա հայոց հրդեհի կարմիր բոցերից,
Էն խաղաղ ու պաղ երկնքի ծոցում վառեցի նորից
Մասիսն ու Արան, Սիփանն ու Սըրմանց, Նեմրութ, Թանդուրեք,
Հայոց աշխարհքի մեծ կերոնները վառեցի մեկ-մեկ,
Սուրբ Արագածի կանթեղն էլ, ինչպես հեռավոր արև,
Անհաս, աննըվազ, միշտ վառ ու պայծառ, իմ գըլխի վերև…

Կանգնեցի խոժոռ, մենակ ու հաստատ, Մասիսի նըման,
Կանչեցի թըշվառ էն հոգիներին՝ ցըրված հավիտյան

Մինչև Միջագետք, մինչև Ասորիք, մինչև Ծովն հայոց,
Մինչև Հելլեսպոնտ, մինչև Պոնտոսի ափերն ալեկոծ։
– Հանգե՜ք, իմ որբե՜ր… իզո՜ւր են հուզմունք, իզո՜ւր և անշահ…
Մարդակեր գազան՝ մարդը՝ դեռ երկար էսպես կըմնա…

Աջիցըս Եփրատ, ձախիցըս Տիգրիս՝ ահեղ ձեներով,
Սաղմոս կարդալով՝ անցան, գընացին խոր-խոր ձորերով,
Ամպերն էլ ելան Ձիրավի ձորից, հըսկա բուրվառից,
Ճանապարհ ընկան ծաղկանց սարերից, Հայկական պարից,
Բույլ-բույլ, բուրավետ, շարժվեցին դեպի կողմերը հեռու,
Գոհար ցողելու, ծաղկունք բուրելու, բուրմունք խընկելու
Մինչև Միջագետք, մինչև Ասորիք, մինչև Ծովն հայոց,
Մինչև Հելլեսպոնտ, մինչև Պոնտոսի ափերն ալեկոծ...
– Հանգե՜ք, իմ որբեր... իզո՜ւր են հուզմունք, իզո՜ւր և անշահ...
Մարդակեր գազան՝ մարդը՝ դեռ երկար էսպես կըմնա...
 

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ
Կապանի Բաղաբուրջի պանթեոնը Արցախյան 3-րդ պատերազմից հետո

Երեքշաբթի

28 սեպտեմբերի 2021թ.
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Մեկ տարի առաջ՝ 2020թ. սեպտեմբերի 27-ին, սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը և շարունակվեց 44 օր:
Պատերազմն ավարտվեց 2020թ. նոյեմբերի 9-ին՝ Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլյացիայով:
Պատերազմում նահատակվեց 3781 զինծառայող և քաղաքացիական անձ, անհետ կորավ 253 հոգի:
Խոնարհվում ենք բոլոր նահատակների հիշատակի առջև:
Անպայման պետք է դուրս գանք ստեղծված իրավիճակից:



Սյունիքում 
այլընտրանքային 
ճանապարհների 
շինարարությունը 
նախատեսված է 
ավարտել 2022-ի 
գարնանը 

Այս մա սին սեպ տեմ բե րի 16-ին Գ յում-
րիում լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում հայտ-
նեց ՀՀ փոխ վար չա պետ Սու րեն Պա պիկ-
յա նը։

Մ ինչ այդ կա վարտ վեն Կա պան– Տաթև 
գրուն տա յին ճա նա պար հի շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք նե րը։ «Անհ րա-

ժեշ տութ յան դեպ քում այն բեռ նա տար նե րը, 
ո րոնք կցան կա նան երթ ևե կել Կա պան– Տաթև 
ուղ ղութ յամբ, կու ղեկց վեն ոս տի կան նե րի 
կող մից, քա նի որ այն տեղ վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք ներ են ըն թա նում, ու ա ռանց 
ոս տի կա նա կան ու ղեկ ցութ յան խնդիր ներ 
կա րող են ա ռա ջա նալ», – «Ար մենպ րես»-ի 
հա ղորդ մամբ՝ նշեց ՀՀ փոխ վար չա պե տը՝ տե-
ղե կաց նե լով, որ այժմ շա տե րը խու սա փում 
են այս ճա նա պար հով երթ ևե կե լուց, քա նի որ 
գեր բեռն ված են լի նում ու նույ նիսկ փոքր քա-
րի պատ ճա ռով կա րող են ան ցան կա լի ի րա-
վի ճա կում հայտն վել։

Կա պան– Տաթև ճա նա պար հով հիմ նա-
կա նում երթ ևե կում են մի ջին չա փի ավ տո-
մե քե նա նե րը։ Աս ֆալ տա պա տե լուց հե տո, 
Պա պիկ յա նի դի տարկ մամբ, ճա նա պարհն 
ա վե լի երթ ևե կե լի կդառ նա: Միակ խնդիրն, 
ըստ փոխ վար չա պե տի, կա րող է ծա գել Տաթ-
ևի «Սա տա նի կա մուրջ» կոչ վող հատ վա ծում։ 
Բայց կա ռա վա րութ յու նը նաև այս ճա նա-
պար հին է այ լընտ րանք կա ռու ցե լու` Տաթև-
Լ ծեն ուղ ղութ յամբ:

Ս յու նի քում նա խա տես վում է նոր ճա նա-
պարհ ներ կա ռու ցել Տաթ ևից դե պի Բարձ րա-
վան, Շուռ նուխ, Ճա կա տեն ու Ո րո տան գյու-
ղեր:

16.09.2021

Քաջարան-Սիսիան ճանապարահատվածի 
կառուցման նախագծային աշխատանքները չեն 
ավարտվել, դա շատ ծախսատար նախագիծ է 

Փոխ վար չա պետ Մ հեր Գ րի գոր յա նը 
դժվա րա նում է այս պա հին ա սել՝ որ քա՞ն 
գու մար կպա հանջ վի Հ յու սիս- Հա րավ ճա-
նա պար հա յին մեծ ծրագ րի հա րա վա յին՝ 
Քա ջա րան- Սի սիան հատ վա ծի կա ռուց-
ման հա մար, քա նի որ նա խագ ծա յին աշ-
խա տանք նե րը դեռ չեն ա վարտ վել:

Ն րա խոս քով՝ դա շատ ծախ սա տար նա-
խա գիծ է: 

«Նա խագ ծա յին աշ խա տանք ներն 
ա վար տե լուց հե տո միայն այդ պրո յեկ տի 
վե րա բեր յալ հնա րա վոր կլի նի ին դի կա տիվ 
բյու ջե նշել: Դ րա գոր ծըն թա ցը հետև յալն է. 
նախ և  ա ռաջ, նա խագ ծա յին աշ խա տանք-
ներ են պատ վիր վում և  ի րա կա նաց վում, 
ո րի շրջա նա կում նոր պարզ է դառ նում, թե 
տեխ նի կա կան լու ծում նե րը ո րոնք են և  այդ 
տեխ նի կա կան լու ծում նե րը որ քան ծախս 
կպա հան ջեն: Ես ձեզ ան կեղծ ա սեմ՝ դա 

բա վա կան ծախ սա տար է, ա մեն դեպ քում՝ 
հաշ վի առ նե լով ռե լիե ֆը, տե ղան քը, ո րով-
հետև այն տեղ թե՛ կա մուրջ նե րի ու թու նել-
նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն կա, և թե՛ եր կար 
ճա նա պար հի: Բայց, գի տեք, ե թե ես հի մա 
նույ նիսկ ին դի կա տիվ բյու ջե ա սեմ՝ այն կլի-
նի շա՜տ մո տա վոր, քա նի որ մինչև նա խագ-
ծա յին աշ խա տանք նե րի գո նե կես փու լը 
չանց նի՝ դրա մա սին խո սե լը վաղ է»:

17.09.2021

Կառուցվող նոր 
ճանապար հա հատ-
վածով կկրճատվի 
Սիսիան-Քաջարան 
երթուղին

Կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն տվեց 
ՏԿԵ նա խա րա րութ յան նա խագ ծին, ո րով 
նա խա տես վում է կա ռու ցել շուրջ 60 կմ  
ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ նոր ճա նա-
պար հա հատ ված:

Այդ թվում՝ նա խա տես վում է 4.7 կմ  ընդ-
հա նուր եր կա րութ յամբ կա մուրջ նե րի և 12.5 
կմ  ընդ հա նուր եր կա րութ յամբ թու նել նե րի 
(ա մե նաեր կա րը՝ Բար գու շա տի թու նելն է, ո րի 
եր կա րութ յու նը կկազ մի շուրջ 8.6 կմ) կա ռուց-
ման աշ խա տանք ներ և դ րանց հետ կապ ված 
այլ գոր ծո ղութ յուն ներ:

Նա խագ ծո ղի կող մից նա խա պատ րաստ-
ված նա խա հաշ վի հա մա ձայն՝ շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րի ար ժե քը կազ մում է 
շուրջ 474.3 մլրդ ՀՀ դրամ:

Ծ րագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
կկրճատ վի Սի սիան- Քա ջա րան եր թու ղին՝ 
ա պա հո վե լով Ար ևել քից դե պի Արև մուտք 
բեռ նա փո խադ րում նե րի և տ րանս պոր տա-
յին տե ղա շար ժի տա րան ցիկ ու ղի դառ նա լու 
նպա տա կը: Հ յու սիս-Հա րավ ճա նա պար հա-
յին մի ջանց քի այս շատ կար ևոր ռազ մա վա-
րա կան հատ վա ծի կա ռու ցու մը կա պա հո վի 
ա վե լի դյու րին, հար մա րա վետ երթ ևե կութ յուն 
Հա յաս տա նի հա րա վա յին սահ մա նից դե պի 
Վ րաս տա նի սահ ման և թույլ կտա ուղ ևոր-
նե րի և բեռ նե րի փո խադ րում ներն ի րա կա-
նաց նել բարձր ստան դարտ նե րին հա մա-
պա տաս խան կա ռուց ված ճա նա պար հա յին 
հատ վա ծով:

24.09.2021

Կառավարությունը մոտ 
1 մլրդ դոլար կհատկացնի 
Քաջարան-Սիսիան ճանապարհի 
կառուցման համար 

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը մոտ 1 
մլրդ ԱՄՆ դո լար կհատ կաց նի Հ յու սիս- 
Հա րավ ճա նա պար հա յին մի ջանց քի Քա-
ջա րան- Սի սիան հատ վա ծի կա ռուց ման 
հա մար: «Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ 
սեպ տեմ բե րի 16-ին տե ղի ու նե ցած կա-
ռա վա րութ յան նիս տից հե տո լրագ րող-
նե րի հետ զրույ ցում ա սել է է կո նո մի կա յի 
նա խա րար Վա հան Քե րոբ յանը՝ անդ րա-
դառ նա լով Ս յու նի քով անց նող միջ պե տա-
կան ճա նա պար հի Կա պան- Գո րիս հատ-
վա ծի հայտ նի խնդիր նե րին:

«Դ ուք գի տեք, որ մենք ու նենք 
նաև շրջան ցիկ ճա նա պարհ 
(խմբ. - Կա պա նից Գո րիս տա-

նող), ո րը լա վը չէ, բայց ո րն աշ խա տող ճա նա-

պարհ է, և վա տա գույն դեպ քում մենք, այս-
պես ա սած, «Պ լան Բ»-ն  ու նենք: Մենք հի մա 
ին տեն սիվ աշ խա տանք ներ ենք ի րա կա նաց-
նում, որ պես զի այդ ճա նա պարհն անց նե լու 
հա մար դառ նա ա վե լի հար մար: Ինչ պես նաև 
գի տեք, որ «Հ յու սիս- Հա րավ»-ի Քա ջա րան- Սի-
սիան հատ վա ծի ա ռու մով ար դեն շատ մոտ 
ենք գործ նա կան, խո շոր քայ լեր ա նե լուն: Կա-
ռա վա րութ յունն, ի մի ջիայ լոց, նա խա տե սում է 
մո տա վո րա պես 1 մլրդ դո լար (487 մլրդ դ րամ) 
ներդ նել Քա ջա րան- Սի սիան հատ վա ծի շի նա-
րա րութ յան մեջ», – լրագ րող նե րին հայտ նեց 
Է կո նո մի կա յի նա խա րա րը:

Քե րոբ յա նը չի կար ծում, թե միջ պե տա-
կան ճա նա պար հին Ադր բե ջա նի ա ռա ջաց րած 
խնդիր նե րի պատ ճա ռով Ի րա նը կդա դա րեց-
նի բեռ նա փո խադ րում նե րը Հա յաս տա նի տա-

րած քով՝ դե ֆի ցիտ ա ռա ջաց նե լով տնտե սութ-
յան մեջ:

«Ես շատ լավ գի տեմ Ի րա նի հետ առևտ-
րի բա ղադ րութ յու նը, բայց չեմ կար ծում, որ 
խո շոր չա փի պրոբ լեմ կա: Ի հար կե, խո չըն-
դոտ է ա ռա ջա ցել, և վս տահ եմ՝ այդ խո չըն դո-
տը կհաղ թա հար վի շատ մոտ ա պա գա յում», 
 – նշեց նա խա րա րը:

Խն դիր նե րը Ս յու նի քի միջ պե տա կան ճա-
նա պար հին սրվել էին օ գոս տո սի վեր ջին, երբ 
ադր բե ջա նա կան զի նու ժը փա կել էր Կա պան- 
Գո րիս միջ պե տա կան ճա նա պար հի՝ պա տե-
րազ մից հե տո իր հսկո ղութ յան տակ ան ցած 
Կարմ րա քար- Շուռ նուխ և Գո րիս-Ո րո տան 
հատ ված նե րը:

Սեպ տեմ բե րի 12-ին ԱԱԾ-ն հայտ նեց, որ 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան ոս տի կա-
նութ յու նը ճա նա պար հի՝ պա տե րազ մից հե տո 
ադր բե ջա նա կան զի նու ժի վե րահս կո ղութ յան 
տակ ան ցած հատ վա ծում կանգ նեց նում և 
ս տու գում է ի րա նա կան պետ հա մա րա նիշ նե-
րով բեռ նա տար նե րի վա րորդ նե րի և բեռ նե րի 
փաս տաթղ թե րը:

Տե ղի ու նե ցա ծի կա պակ ցութ յամբ Հա-
յաս տա նում Ի րա նի դես պա նա տու նը հայ տա-
րա րեց, որ ճա նա պարհ նե րի խո չըն դոտ նե րի 
վե րա ցու մն օ րա կար գա յին է Ի րա նի հա մար: 
Ըստ հայ տա րա րութ յան՝ Ի րանն ու շա դիր 
հետ ևում է Կով կա սի տա րա ծաշր ջա նում վեր-
ջին ա միս նե րին տե ղի ու նե ցող զար գա ցում-
նե րին և հե տա մուտ է լի նե լու հար ևան երկր-
նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի հետ առևտ րի 
դյու րաց ման տար բեր ե ղա նակ նե րին:
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«Գո րիս- Կա պան ճա նա պար-
հին ստեղծ ված ի րա վի ճակն 
ա վե լի տե սա նե լի է դարձ նում 

և  ընդգ ծում բա նակ ցե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը», – Հան րա յին հե ռուս տաըն կե րութ յան 
ե թե րում ա սել է ՀՀ-ում ԱՄՆ դես պան Լին 
Թ րեյ սին՝ պա տաս խա նե լով հար ցին, թե ինչ-
պե՞ս է ստաց վում, որ մի կող մից խոս վում է 
տա րա ծաշր ջա նի ա պաշր ջա փակ ման անհ-
րա ժեշ տութ յան մա սին, մյուս կող մից՝ Ադր-
բե ջա նը ճա նա պարհ ներ է փա կում։

«Այս ի րա վի ճա կում բա նակ ցե լու, քննար-
կե լու անհ րա ժեշ տութ յունն է ա վե լի ընդգծ-
վում։ Այս տեղ մենք շա րու նա կում ենք խո սել 

Մինս կի խմբի շրջա նա կում առ կա հնա րա-
վո րութ յուն նե րի մա սին։ Կար ծում եմ՝ մենք 
նաև բաց ենք այլ հար թակ նե րի հա մար, ե թե 
ԱՄՆ-ը կա րո ղա նա դե րա կա տա րում ու նե նալ։ 
Հատ կա պես ընդգծ վում է սահ մա նագծ ման 
և սահ մա նա զատ ման կար ևո րութ յու նը։ Ա յո, 
դա ստեղ ծում է այն խնդիր նե րը, ո րոնք Դուք 
նկա րագ րե ցիք և  իմ ակն կա լիքն է, որ սա շատ 
բարդ քննար կում է լի նե լու, ո րի հա մար ի րա-
պես կպա հանջ վի ժա մա նակ և կ պա հանջ վի 
ին տեն սիվ, ե ռան դուն և կենտ րո նա ցած աշ-
խա տանք եր կու կող մե րից», – ա սել է ՀՀ-ում 
ԱՄՆ դես պա նը։

AYSOR.AM

Իրանի համար 
օրակարգային է 
ճանապարհների 
խոչընդոտների 
վերացումը 

ՀՀ -ում Ի րա նի դես պա նութ յու նը Sputnik 
Ար մե նիա յի գրա վոր հարց մանն ի պա-
տաս խան նշել է, որ օ րա կար գա յին է 
հատ կա պես բա րե կամ Հա յաս տա նի հետ 
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցու մը, ճա-
նա պար հին խո չըն դոտ նե րի ու խնդիր նե-
րի վե րա ցու մը։

Ի  րանն ու շա դիր հետ ևում է Կով կա սի 
տա րա ծաշր ջա նում վեր ջին ա միս նե-
րին տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե-

րին և, մաս նա վո րա պես, Ի րա նից Հա յաս-
տան ուղ ևոր վող ի րա նա կան մե քե նա նե րից 
գու մար նե րի գանձ մա նը: Sputnik Ար մե նիա յի 
գրա վոր հարց մանն ի պա տաս խան հայտ նել 
են Հա յաս տա նում Ի րա նի դե սա նութ յու նից։

Հա յաս տա նի ԱԱԾ-ն սեպ տեմ բե րի 12-ին 
հայտ նել էր, որ Ս յու նի քի մար զի Գո րիս–Կա-
պան ճա նա պար հին ադր բե ջան ցի ոս տի-
կան նե րը կանգ նեց նում են ի րա նա կան բեռ-
նա տար նե րը՝ փաս տաթղ թերն ու բեռ նե րը 
ստու գե լու հա մար: Չ հաս տատ ված տե ղե-
կութ յուն նե րով՝ ադր բե ջան ցի ներն ի րան ցի 
վա րորդ նե րից 250 դո լար են ու զում։ Խնդ րի 
առն չութ յամբ գրա վոր դի մել էինք ՀՀ-ում 
Ի րա նի դես պա նութ յուն` տե ղե կա նա լու, թե 
ի՞նչ են պատ րաստ վում ա նել Ի րա նի իշ խա-
նութ յուն ներն ի րա վի ճա կը հան գու ցա լու ծե-
լու հա մար։

«Ի րա նը հե տա մուտ կլի նի հար ևան 
երկր նե րի, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի հետ 
առևտ րի դյու րաց ման տար բեր ե ղա նակ-
նե րին», – աս ված է մեր հարց ման պա-
տաս խա նում։ Բա ցի այդ, նշվում է նաև, 
որ Ի րա նի հա մար հար ևան նե րի հետ հա-
րա բե րութ յուն ներն ա ռաջ նա յին են: ՀՀ -ում 
Ի րա նից դես պա նութ յու նից հայտ նում են` 
Ի րա նի նա խա գահ Էբ րա հիմ Ռա յի սիի կա-
ռա վա րութ յու նում հար ևան նե րի հետ հա-
րա բե րութ յուն ներն ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րից են: 
«Հետ ևա բար, Թեհ րանն ընդ լայ նե լու է հա-
րա բե րութ յուն նե րը բո լոր հար ևան երկր նե-
րի հետ՝ հա վա սա րակշռ ված, բայց գե րա կա 
ա ռաջ նա հեր թութ յամբ: Ի րա նը փոր ձում է իր 
կա րո ղութ յուն ներն օգ տա գոր ծել բո լոր հար-
ևան նե րի մաս նակ ցութ յամբ տա րա ծաշր-
ջա նա յին զար գաց ման, խա ղա ղութ յան և 
կա յու նութ յան հա մար: Ըստ այդմ՝ օ րա կար-
գա յին է հատ կա պես բա րե կամ Հա յաս տա նի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա ցու մը և 
ճա նա պար հին խո չըն դոտ նե րի ու խնդիր նե-
րի վե րա ցու մը», – ն շում են դես պա նութ յու-
նի ց։

 

Ադր բե ջա նի պե տա կան   մաք սա յին կո-
մի տեն մեկ նա բա նել է Գո րիս- Կա պան 
միջ պե տա կան ճա նա պար հի Ո րո տան 
բնա կա վայ րի մոտ Ադր բե ջա նի վե րահս-
կո ղութ յան տակ գտնվող տա րած քով 
անց նող տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րից 
ճա նա պար հա յին հար կի և  այլ մաք սա յին 
վճար նե րի գանձ ման վե րա բեր յալ հայ-
տա րա րութ յուն նե րը:

Խ ոս քը վե րա բե րում է ի րա նա կան 
բեռ նա տար նե րին, ո րոնք անց նում 
են այդ մայ րու ղու հատ վա ծով, որ-

տեղ նա խօ րեին տե ղադր վել է ադր բե ջան ցի-
նե րի ոս տի կա նա կան ան ցա կե տը։

«Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան հար կա-
յին օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի տրանս պոր-
տա յին մի ջոց նե րը, եր կիր մուտք գոր ծե լիս 
և դուրս գա լով, են թա կա են հարկ ման: Ըստ 
օ րենսգր քի՝ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րը են-
թա կա են ճա նա պար հա յին հար կի, ինչ պես 
նաև պե տա կան   տուրք վճա րե լու` Ադր բե ջա-
նում մի ջազ գա յին ճա նա պար հա յին փո խադ-
րում նե րը կար գա վո րող թույլտ վութ յուն ստա-
նա լու հա մար` «Պե տա կան   տուր քի մա սին» 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 24-րդ 
հոդ վա ծի հա մա ձայն», – նշված է հայ տա րա-
րութ յան մեջ:

Ա վե լի վաղ Ազ գա յին անվ տան գութ յան 

ծա ռա յութ յու նից հայտ նել են, որ սույն թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 12-ին, ժա մը 12։00-ից 
Գո րիս- Կա պան միջ պե տա կան ճա նա պար-
հի Ո րո տան բնա կա վայ րի մոտ Ադր բե ջա նի 
վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող Էյ վազ լար 
բնա կա վայ րի հատ վա ծում, Ադր բե ջա նի Հան-
րա պե տութ յան ոս տի կա նութ յան կող մից ի րա-
կա նաց վում է ի րա նա կան պետ հա մա րա նիշ-

նե րով բեռ նա տար նե րի վա րորդ նե րի ու բե ռի 
փաս տաթղ թե րի ստու գում։

ՀՀ ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ-
յան սահ մա նա պահ զոր քե րի և ՌԴ ԱԴԾ սահ-
մա նա պահ ծա ռա յութ յան զին ծա ռա յող նե րի 
կող մից հա մա տեղ աշ խա տանք ներ են ի րա-
կա նաց վում ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կը կար-
գա վո րե լու ուղ ղութ յամ բ։ 

Ադրբեջանի պետական   մաքսային 
կոմիտեն՝ Գորիս-Կապան միջպետական 
ճանապարհին իրանական բեռնատարների 
հարկման մասին 

«Արևիկ» ազգային պարկի տարածքում հրդեհաշիջման 
աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցվել են 

Սեպ տեմ բե րի 20-ին՝ ժա մը 08։00-ին, 
«Ար ևիկ» ազ գա յին պար կի տա րած-
քում հրդե հա շիջ ման աշ խա տանք նե-
րը վերսկս վել են. աշ խա տանք նե րին 
մաս նակ ցել են 80 փրկա րար ծա ռա-
յող և «Զան գե զուր» կեն սո լոր տա յին 
հա մա լիր ՊՈԱԿ-ի 20 աշ խա տա կից։
Դեպ քի վայ րում էր ՓԾ տնօ րեն, փ/ծ 
գնդա պետ Ար մեն Գաս պար յա նը։
Հր դե հա շիջ ման աշ խա տանք նե րին 
ներգ րավ ված է եղել ՊՆ ուղ ղա թիռ։
Մ թութ յան և բարդ ռե լիե ֆի պատ-
ճա ռով հրդե հա շիջ ման աշ խա-
տանք նե րը ժա մա նա կա վո րա պես 
դա դա րեց վել են. «Զան գե զուր» 
կեն սո լոր տա յին հա մա լիր ՊՈԱԿ-ի 
աշ խա տա կից նե րի կող մից սահ ման-
վել է հեր թա պա հութ յու ն։

Գորիս-Կապան ճանապարհին ստեղծված իրավիճակն ավելի 
տեսանելի է դարձնում բանակցելու անհրաժեշտությունը. 
ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան 
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ԿԱՐԵՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆ. «Մենք գալիս ենք ծառայելու 
Գորիսին և ոչ թե Գորիսը ծառայեցնելու մեզ» 
Գո րիս հա մայն քում հոկ տեմ բե րի 17-ին 
կա յա նա լիք ա վա գա նու ընտ րութ յան քա-
րո զար շա վը պաշ տո նա պես դեռ չի մեկ-
նար կել, մինչ դեռ, դա տե լով գոր ծըն թաց-
նե րից, կա րե լի է ա սել՝ քա րո զար շա վը 
սկսված է…
Հե տևե լով այդ ա մե նին, ար դեն իսկ կա-
րող ենք ար ձա նագ րել, թե ինչ ուղ ղութ-
յամբ է ըն թա նում և ըն թա նա լու պաշ տո-
նա կան քա րո զար շա վը Գո րի սի ա վա գա-
նու ընտ րութ յան շե մին՝ սկսած սեպ տեմ-
բե րի 22-ից հոկ տեմ բե րի 15-ը նե րառ յալ:
Այդ խնդրի շուրջ է զրույ ցը Կա րեն Լա զար-
յա նի հետ, ով գլխա վո րում է «Հայ Ազ գա-
յին Կոնգ րես» կու սակ ցութ յան ընտ րա-
կան ցու ցա կը Գո րի սի ա վա գա նու ընտ-
րութ յու նում:

-Պա րոն Լա զար յան, սեպ-
տեմ բե րի 17-ին գրանց-
վե ցին այն կու սակ ցութ-

յուն ներն ու դա շին քը, որ Գո րի սում 
հոկ տեմ բե րի 17-ին կմաս նակ ցեն ընտ-
րութ յա նը: Թեև սեպ տեմ բե րի 22-ին է 
մեկ նար կե լու քա րո զար շա վը, բայց Գո-
րիսն ար դեն ներ քաշ ված է քա րո զի մեջ: 
Ձեր վե րա բեր մուն քը…

– Ճիշտ դի տար կում եք ա րել, ի րոք որ 
ընտ րութ յա նը մաս նակ ցող քա ղա քա կան ու-
ժերն ար դեն իսկ ստույգ նշա ներ են ցույց տա-
լիս, թե ինչ հու նով են տա նե լու քա րո զար շա-
վը և ինչ գլխա վոր շեշ տադ րում նե րով:

Ա ռա ջին ե րևույ թը, որ նկատ վում է, ին չը 
և փոր ձում են հասց նել մարդ կանց ու ամ-
րապն դել նրանց գի տակ ցութ յան մեջ՝ մի մեծ 
կեղ ծա րա րութ յուն է՝ իբր նա խընտ րա կան 
մրցակ ցութ յունն ըն թա նա լու է եր կու ու ժի՝ 
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յան և «Ա. Ա ռու շան յան» դա շին քի մի ջև:

Կրկ նում եմ՝ դա մո գոն ված քա րոզ է, գո-
րիս յան տրա մադ րութ յուն նե րը ծուռ հա յե լու 
մեջ ներ կա յաց նե լու վար ժանք:

Ի րա կա նում նա խընտ րա կան մրցակ ցութ-
յունն ըն թա նում է ե րեք քա ղա քա կան ու ժի 
մի ջև: Ընդ ո րում՝ «Հայ Ազ գա յին Կոնգ րես» 
կու սակ ցութ յունն այն պի սի ծրագ րով է հան-
դես գա լիս, ինչ պի սին Գո րի սը չի տե սել նա-
խորդ ե րե սուն տար վա ո րևէ ընտ րութ յան 
ժա մա նակ: Այն պես որ՝ Գո րի սի հան րութ յու նը 
բաղ կա ցած չէ սոսկ Նի կոլ Փա շին յա նի կողմ-
նա կից նե րից և Վա հե Հա կոբ յա նի կողմ նա-
կից նե րից: 

Գո րի սի հան րութ յու նը բա վա կա նին բազ-
մա բևեռ է…

Եվ, այ դու հան դերձ, կա մի ո լորտ, որ տեղ 
մրցակ ցութ յունն իս կա պես ըն թա նում է եր կու 
ու ժի մի ջև. դա հա մայն քա յին իշ խա նութ յան և 
տա րած քա յին իշ խա նութ յան վար չա կան ռե-
սուրս նե րի մի ջև մե նա մարտն է:

Այ ցե լեք հա մայն քի ո րևէ բնա կա վայր և 
կտես նեք՝ դրան ցից յու րա քանչ  յուրն ար դեն մի 
քա նի հո գու վար չա կան ղե կա վա րի պաշ տոն 
է խոս տա ցել, մի քա նի հո գու՝ ման կա պար տե-
զի վա րի չի պաշ տոն, մի քա նի հո գու՝ դպրո ցի 
տնօ րե նի պաշ տոն, մի քա նի հո գու (գյու ղե-
րում) վա րե լա հող են խոս տա ցել՝ ու րիշ նե րից 
խլե լու հաշ վին: Այն պես որ՝ մրցակ ցութ յուն է 
ըն թա նում հա մայն քի վար չա կան ռե սուր սի և 
տա րած քա յին իշ խա նութ յան (գոր ծա դիր իշ-
խա նութ յան տե ղա կան կա ռույց նե րի աշ խա-
տա կից նե րի ներգ րավ մամբ) վար չա կան ռե-
սուր սի մի ջև, ո րը Գո րի սի ի րա կան հոգ սե րի 
հետ ոչ մի կապ չու նի:

Իսկ մենք հայ տա րա րում ենք՝ ա պա գա 
ա վա գա նու գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին իսկ 
օր վա նից սկսած՝ լուրջ պատ նեշ ենք դնե լու 
բո լոր այն ձեռ նար կում նե րի դեմ, ո րով փոր-
ձե լու են գյու ղի վար չա կան ղե կա վար, նա-
խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ-
յան ղե կա վար նշա նա կել նրանց, ով քեր նման 
«պատ վի» են ար ժա նա ցել միայն այն բա նի 
հա մար, որ ընտ րութ յան ժա մա նակ այս կամ 
այն թի մին նվի րա կան ծա ռա յութ յուն են մա-
տու ցել: Մ յուս կող մից՝ օ րեն քի սահ մա նե րում 
թի րա խա վոր վե լու են այն վար չա կան աշ խա-
տող նե րը, ով քեր չա րա շա հել են ի րենց պաշ-
տո նեա կան դիր քը, և ու նե ցած լծակ նե րը ծա-
ռա յեց րել այս կամ այն ու ժին:

– Մենք հե տևում ենք հնչող ե լույթ-
նե րին, սոց ցան ցա յին «ստա տուս նե րին», 
և ա ռա ջին հա յաց քից տպա վո րութ յուն է 
ա ռա ջա նում, թե ո մանց հա մար հոկ տեմ-
բե րի 17-ին Գո րի սում ոչ թե ա վա գա նու, 
այլ Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն է լի-
նե լու: Նույն խո սույ թին ենք ա կա նա տես, 
ինչ լսել ենք Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ-
յու նից ա ռաջ: Դուք ու նե՞ք այդ ա մե նի բա-
ցատ րութ յու նը:

– Շատ պարզ ի րա վի ճակ է: Որ պես զի 
խու սա փեն Գո րիս հա մայն քի առ ջև ծա ռա-
ցած չա փա զանց բարդ խնդիր նե րի վե րա-
բեր յալ պատ կե րա ցում ներ, ծրագ րեր, ա ռա-
ջար կութ յուն ներ ներ կա յաց նե լուց, որ պես զի 
խու սա փեն պա տաս խա նից, թե ին չո՞ւ Գո-
րի սը հայտն վեց այս պի սի վի ճա կում (բո լոր 
ա ռում նե րով), որ պես զի մարդ կանց շե ղեն 
գո րիս յան հիմ նախն դիր նե րից, այդ ու ժե րը 
բռնել են ծեծ ված ու հա մայն քա յին խնդիր նե-
րին չառնչ վող թե մա նե րի շուրջ բա նա վի ճե լու 
ու ղին: Մի մա սը դիր քա վոր վում է Նի կոլ Փա-
շին յա նի ան վան ներ քո, մյուս մա սը՝ հա կա նի-
կոլ  յան դրո շի ներ քո:

Իսկ մենք ա սում ենք՝ տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յու նը և 
հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն նե րը տար բեր 
գոր ծըն թաց ներ են՝ ոչ միայն ձևով, այլև բո-
վան դա կութ յամբ, նպա տա կով:

Մենք նաև ա սում ենք՝ ա վա գա նու ա ռա-
ջի կա ընտ րութ յունն ա ռիթ է, որ պես զի նո րո վի 
գույ քագ րենք գո րիս յան կա րիք նե րը՝ ստեղծ-
ված ռազ մա քա ղա քա կան նոր ի րա վի ճա կին 
հա մա հունչ, և ող ջա միտ ու ղի մշա կենք ծնկա-
չոք վի ճա կից դուրս գա լու հա մար:

Մ յուս խնդիր նե րը՝ հա մա պե տա կան բնույ-
թի, ազ գա յին մասշ տա բի, թող քննարկ վեն 
Ազ գա յին ժո ղո վում, երկ րի հա մա պա տաս-
խան մյուս ատ յան նե րում:

– Ու զում ենք ան կեղծ լի նել մին չև 
վերջ. հատ կա պես սոց ցան ցա յին տի րույ-
թում ո րոշ մար դիկ փոր ձում են պատ-
րանք ստեղ ծել, թե իբր հոկ տեմ բե րի 
17-ին ոչ թե ա վա գա նու ընտ րութ յուն է 
լի նե լու մե զա նում, այլ յու րօ րի նակ հան-
րաք վե Ա ռուշ Ա ռոււ շան յա նի ա զա տութ-
յան հար ցով: Ձեր դիր քո րո շու մը:

– Ինքս էլ հակ ված եմ ան կեղծ լի նե լու մին-
չև վերջ…

Ես Գո րիս հա մայն քի գոր ծող ա վա գա նու 
ան դամ եմ և, բնա կա նա բար, գոր ծըն կե րութ-
յուն է ե ղել մեր մի ջև: Ա վե լին՝ ո րո շա կի հար-
գանք ու նեմ Ա ռու շան յան գեր դաս տա նի հան-
դեպ, այդ գեր դաս տա նից ըն կեր ներ ու նեմ, և 
մենք (ան կախ քվեար կութ յան արդ յուն քից) 
մնա լու ենք ըն կեր անձ նա կան հա րա բե րութ-
յուն նե րի տի րույ թում:

Այդ քա նով հան դերձ՝ ամ բողջ ընտ րա պայ-
քա րի հիմ քում դնել Ա ռուշ Ա ռու շան յա նի ա զա-

տութ յան-ա նա զա տութ յան խնդի րը՝ պար զու-
նակ խաբ կանք է և Ա ռու շին ոչ օ գուտ բե րող 
ճա նա պարհ:

Նա խընտ րա կան Գո րի սում կա մի քա ղա-
քա կան ուժ, որ կա րող է բաց ճա կա տով հա-
մայն քի հա վա քա կան կամքն ար տա հայ տել 
Ա ռու շի և ա նա զա տութ յան մեջ գտնվող մյուս 
տղա նե րի վե րա բեր յալ:

Միայն այդ ու ժը կա րող է ճշմա րիտ և 
ար ժա նա հա վատ հիմ նա վո րում նե րով, տե-
ղա կան իշ խա նութ յան լիա զո րութ յուն նե րի 
շրջա նա կում, ա ռանց աղմ կա րա րութ յան և 
հայ հո յան քի նպաստ բե րել ար դա րա դա տութ-
յա նը: Այդ ու ժը «Հայ Ազ գա յին Կոնգ րես»-ի գո-
րիս յան թիմն է:

Ա ռուշ Ա ռու շան յա նը հի մա էլ Գո րի սի 
ընտր յալ հա մայն քա պետն է, ու նրա լիա զո-
րութ յուն նե րը կշա րու նակ վեն ևս մեկ տա րի, 
ե թե ի րա վա կան խո չըն դոտ ներ չա ռա ջա նան:

Նո րըն տիր ա վա գա նին հա մայն քի ղե կա-
վա րի ընտ րութ յան հարց ա ռայժմ չի քննար-
կե լու, ո րով հե տև ու նի ընտր ված ղե կա վար, 
ով դե ռևս հրա ժա րա կան չի տվել:

Եվ ու րեմն՝ ե կեք ուժ գտնեք մեր մեջ ու 
ա ռե րես վենք ի րա կա նութ յա նը՝ «Ա. Ա ռու շան-
յան» դա շին քի գո րիս յան հաղ թա նա կը բա ցա-
ռա պես ձեռն տու է այն պա րո նին, ով սյու նե ցի 
տղա նե րին բանտ ու ղար կե լու գնով հայտն-
վեց Ազ գա յին ժո ղո վում:

Այդ պա րոնն ար դեն իսկ դուրս է մղվել 
Մեղ րուց, Սի սիա նից, Կա պա նից և նույ նիսկ 
Քա ջա րա նից ու հի մա փոր ձում է Գո րի սը 
դարձ նել փրկօ ղակ իր հա մար:

Իսկ մենք ա սում ենք՝ Գո րի սի հա մայն քա-
պե տա րա նը պետք է լի նի գո րի սե ցի նե րի նը: 
Ա սում ենք՝ գա լիս ենք ծա ռա յե լու Գո րի սին, և 
ոչ թե Գո րի սը ծա ռա յեց նե լու մեզ:

– Ար դեն անդ րա դարձ ներ ու նե ցանք 
սոց ցան ցա յին կամ քո մեն թա յին կռիվ նե-
րին: Ըստ ե րևույ թին դա էլ ո րո շա կի գոր-
ծոն է մե րօր յա Գո րի սում:

– Հա մա ձայն եմ Ձեզ հետ, տվյալ գոր ծո նը 
քա րո զար շա վի վրա ար դեն ո րո շա կի ազ դե-
ցութ յուն է ու նե նում և ու նե նա լու է: Այդ ա ռու-
մով մի հար ցի եմ ու զում անդ րա դառ նալ:

Հատ կա պես ա վագ տա րի քի գո րի սե ցի նե-
րը հի շում են 1997 թվա կա նը, երբ Լևոն Տեր- 
Պետ րոս յա նի դեմ ար շավ սկսվեց՝ հիմ քում 
դնե լով զրպար տութ յու նը, ակն հայտ փաս տե-
րի ա ղա վա ղու մը: Եվ այդ ար շա վը շա րու նակ-
վեց մոտ եր կու տաս նամ յակ:

Ի՞նչն էր պատ ճառ դար ձել այդ ա մե նին:
Ա ռա ջին նա խա գա հը մեր ազ գա յին բար-

դա գույն խնդրի՝ Ար ցախ յան հիմ նախնդ րի 
կար գա վոր ման ող ջա միտ և ի րա տե սա կան 
ճա նա պարհ էր ա ռա ջար կել, ին չը ո րոշ ու ժե րի 
քիմ քին հա ճո չէր՝ տար բեր և շին ծու հիմ նա-
վո րում նե րով:

Ժա մա նա կը, մինչ դեռ, ցույց տվեց, թե որ-

քան խո հեմ էր Լևոն Տեր- Պետ րոս յա նի մո տե-
ցու մը: Այդ ծրա գի րը կյան քի կո չե լու դեպ քում 
այ սօր կու նե նա յինք հստա կեց ված կա րա գա-
վի ճա կով հա յոց Ար ցախ, կու նե նա յինք հու-
սա լիո րեն պաշտ պան ված Ս յու նիք և Ար ցախ, 
չէինք ու նե նա մեր լա վա գույն տղա նե րի ար-
յամբ շա ղախ ված ու նվաս տա ցու ցիչ պա տե-
րազմ…

Պատ մա կան այդ ի րո ղութ յուն նե րը մի 
կողմ թո ղած, այ սօր՝ 2021-ին, մեր ո րոշ մրցա-
կից ներ Լևոն Տեր- Պետ րոս յա նի և նրա գլխա-
վո րած քա ղա քա կան ու ժի մա սին փոր ձում 
են խո սել 1997-ին հո րին ված և հե տա գա-
յում մերժ ված պի տակ նե րով, ին չը վկա յում է 
դրանց պատ վի րա տու նե րի և հե ղի նակ նե րի 
պա հա ծո յաց ված վի ճա կի և ան հայ րե նիք լի-
նե լու մա սին:

Հե տև յա լը պետք է ա սեմ՝ մեր թի մը գո-
րիս յան ընտ րութ յա նը մաս նակ ցում է հա-
մե րաշ խութ յան կար գա խո սով, Գո րի սում 
ջախ ջախ ված հան րա յին հա մե րաշ խութ յու նը 
վե րա կանգ նե լու վճռա կա նութ յամբ: Ուս տի և 
չենք պատ րաստ վում ներ քաշ վել մեզ հա մար 
խորթ՝ քո մեն թա յին կռվի դաշտ: Ա վե լին՝ մեր 
ես-ն  ենք խո նար հեց նում մենք-ին, Գո րի սի 
ընդ հան րա կան շա հին:

Պատ րաստ ենք գոր ծըն կե րութ յան բո լոր 
ու ժե րի հետ, ում հա մար գլխա վոր նպա տակ է 
Գո րի սին ծա ռա յե լը: 

Եվ, ի վեր ջո, ծան րա գույն խնդիր նե րի 
տակ կքած Գո րի սում մենք չենք ու զում ա վե-
լաց նել միջ կու սակ ցա կան կռվի աս պա րե զը:

Մ յուս կող մից՝ մեզ ա նուն առ ա նուն 
հայտ նի են քո մեն թա յին հայ հո յանք նե րի հե-
ղի նակ նե րը: Ան կեղ ծո րեն հոր դո րում ենք մեր 
մրցա կից նե րին՝ կանգ ա ռեք և մի գնա ցեք այդ 
ճա նա պար հով…

– Պա րոն Լա զար յան, չեմ կա րող չնշել՝ 
վա ղը՝ սեպ տեմ բե րի 21-ին, մեր ան կա-
խութ յան տոնն է:

– Իս կա պես, ե րե սուն տա րի ա ռաջ հա յոց 
աշ խար հի վրա ճա ռա գեց ան կախ պե տա-
կա նութ յան աստ ղը, ին չի հա մար շնոր հա վո-
րանքս եմ հղում բո լոր գո րի սե ցի նե րին:

Դա րե րի դա դա րից հե տո մեր ան կախ պե-
տա կա նութ յու նը վե րա կանգն վեց Լևոն Տեր- 
Պետ րոս յա նի գլխա վո րած քա ղա քա կան ու ժի 
ա ռաջ նոր դութ յամբ:

Ցա վոք, ան կա խութ յան հո բել  յանն այս 
ան գամ պատ շաճ նշե լու տրա մադ րութ յուն 
չու նի մեր ժո ղո վուր դը, քան զի վտանգ ված է 
ան կա խութ յու նը:

Ուս տի և, շնոր հա վո րան քից զատ, հնչեց-
նում եմ Ե ղի շե Չա րեն ցի պատ վի րա նը՝ «Ով 
հայ ժո ղո վուրդ, քո միակ փրկութ յու նը քո հա-
վա քա կան ու ժի մեջ է»:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

20.09.2021Թ.
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Դասասենյակ՝ նահատակ զինվորի անվամբ 

Ա ն վա նա կո չութ յուն 
էր Կա պա նի Հու-
նան Ա վե տիս յա նի 

ան վան թիվ 9 ա վագ դպրո-
ցում: Կր թօ ջա խի պատ մութ-
յան դա սա սեն յակն այ սու հետ 
կրե լու է 44-օր յա պա տե րազ-
մի նա հա տակ Գա րիկ Լևո-
նի Մար գար յա նի ա նու նը: 
Դա սա սեն յա կի մի անկ յու նը 
ձևա վոր ված է Գա րի կի մա-
սին պատ մող նյու թե րով, լու-
սան կար նե րով: Ցու ցադ րան-
քը կրում է «Քա ջեր միշտ էլ 
կան, զենք է հար կա վոր» 
խո րա գի րը: 

Բարձր դա սա րան ցի նե րը հան դես ե կան 
գրա կան-ե րաժշ տա կան հա մադ րույ թով, որ 
կազ մա կեր պել էր դպրո ցի պատ մութ յան ու-
սուց չու հի Գա յա նե Ա լա վերդ յա նը: Հն չե ցին 
կրթօ ջա խի նա հա տակ շրջա նա վարտ նե-
րի ա նուն նե րը՝ Լեռ նիկ Մ խի թար յան, Շանթ 
Մկրտչ  յան, Բո րիս Ա վա նես յան, Գա րիկ Մար-
գար յան: Գա րի կի մա սին հու շեր պատ մե ցին 
և գնա հա տան քի խոս քեր ա սա ցին նրա դաս-

ղեկ Լի լիթ Դավթ յա նը, դպրո-
ցի նախ կին տնօ րեն Գա գիկ 
Հով հան նիս յա նը, ով քեր Գա-
րի կին բնու թագ րե ցին որ-
պես պրպտուն, կեն սու րախ, 
հե տաքրք րա սեր պա տա նի: 
Նաև նշե ցին, որ նրա հո գե-
կերտ ված քի վրա կնիք էր թո-
ղել մտա վո րա կա նի՝ բա նա-
սե րի ըն տա նի քում հա սակ 
առ նե լը:

Օր վա նը պատ շա ճող 
խոս քեր ա սաց և Տե րու նա-
կան ա ղոթք հնչեց րեց Վա-
հա նա վան քի հո գևոր հո վիվ 

տեր Ա վե տիք քա հա նա Մար տի րոս յա նը: Գա-
րի կի հի շա տա կը հար գե լու հա մար դպրո ցա-
կան նե րին, մի ջո ցա ռու մը նա խա ձեռ նող նե րին 
և ներ կա նե րին ե րախ տա գի տութ յուն հայտ-
նեց դպրո ցի տնօ րեն Ա րուս Միր զո յա նը:

Հուշ-ցե րե կույթն ա վարտ վել էր, բայց ներ-
կա նե րը չշտա պե ցին ցրվել , և հու շի պա տա-
ռիկ ներ էին ներ կա յաց նում Գա րի կի ապ րած 
ցա վա լիո րեն կարճ կյան քից...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Արվեստասեր գորիսեցիները հաճույքով 
հաղորդակցվեցին Գրետա Սահակյանի 
արվեստին 

Սեպ տեմ բե րի 14-ին Գո րի սի քա ղա քա-
յին պատ կե րաս րա հում տե ղի ու նե ցավ 
ծնուն դով սյու նե ցի Գ րե տա Սա հակ յա նի 
ան հա տա կան ցու ցա հան դե սը: Մի ջո ցա-
ռու մը նվիր ված էր Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
30-ամ յա կին:

-Ա ն կախ պե տա կա նութ յու նը հա-
յի հա մար բարձ րա գույն ար ժեք 
է, մեր ինք նութ յան ար տա հայտ-

ման մե ծա գույն մի ջոց, և մենք պար տա վոր 
ենք ա մե նօր յա և նվի րա կան աշ խա տան քով 
շե նաց նել մեր հայ րե նի քը-, նշեց Գ րե տա Սա-
հակ յա նը:

Ըստ Գ րե տա Սա հակ յա նի՝ ցու ցադ րութ-
յան նպա տակն է հան րութ յան շրջա նում ա վե-
լի խո րաց նել մշա կույ թի հետ կա պը, ինչ պես 
նաև նպաս տել մեր ժո ղովր դի՝ հետ պա տե-
րազմ յան ընկճ ված և հու սա հատ վի ճա կից 
դուրս գա լուն:

Ցու ցա հան դե սին ներ կա յաց ված էր ե րե-

սու ներ կու գե ղան կար: Դ րան ցում գե րիշ խում 
էին ծա ղիկ նե րը և հայ րե նի բնութ յան տե սար-
ժան վայ րե րը:

Ինչ պես ներ կա յաց նում է ցու ցա հան դե սի 
հե ղի նա կը՝ յու րա քանչ  յուր նկար իր հայ րե նի 
բնօր րա նի մի մաս նի կի ար տա ցո լանքն է:

Ցու ցա հան դե սի մաս նա կից նե րը և մաս-
նա վո րա պես ճա նաչ ված գո րի սե ցի Գա գիկ 
Հայ րում յա նը, գե ղան կա րիչ Ժի րայր Մար տի-
րոս յա նը, ՀԳՄ Ս յու նի քի մաս նաճ յու ղի նա խա-
գահ Լևոն Սա հակ յա նն ի րենց ե լույթ նե րում, 
ներ կա յաց ված գե ղան կար նե րն ար ժևո րե լուց 
զատ, պատ մե ցին գե ղան կար չի ստեղ ծա գոր-
ծա կան ան ցած ու ղու և մշա կու թա յին գոր ծու-
նեութ յան մա սին:

Ներ կա նե րն ի րենց ան կեղծ ե րախ տա գի-
տութ յու նը հայտ նե ցին Գ րե տա Սա հակ յա նին՝ 
Գո րիս քա ղա քում ցու ցա հան դես կազ մա կեր-
պե լու և Գո րի սի մշա կու թա յին կյան քին իր 
նպաս տը բե րե լու հա մար:

Գե ղան կա րիչն իր նկար նե րի վա ճառ քից 
ստա ցած հա սույ թը նվի րա բե րել է հա յոց բա-
նա կին:

Ցու ցա հան դե սը կշա րու նա կի գոր ծել ևս 
ե րեք օր: Այն պես որ՝ քա ղա քի ար վես տա սեր 
բնա կիչ նե րը, և հատ կա պես դպրո ցա կան-
ներն ու ու սա նող նե րը հնա րա վո րութ յուն ու-
նեն այդ ա ռի թով ևս այ ցե լել Գո րի սի քա ղա-
քա յին պատ կե րաս րահ:
Հ.Գ. Գ րե տա Սա հակ յա նը ծնվել է Գո րի-
սի Ակ ներ գյու ղում: Մաս նա գի տութ յամբ 
քի մի կոս է, այ նու հե տև՝ ա րա տա բան: 
Ն կա րել սկսել է 42 տա րե կա նից: Գե ղան-
կա րի չը նկա րել սո վո րել է ինք նու րույն: 
25 տար վա ընդ մի ջու մից հե տո 2018 
թվա կա նից նո րից սկսել է նկա րել:

14.09.2021Թ.

«Արմաթ» ինժեներական 
լաբորատորիա՝ Դավիթբեկ 
սահմանապահ գյուղում 

Կ ա պա նի տա րա ծաշր ջա նի Դա վիթ բեկ 
գյու ղի դպրո ցի հա մար սեպ տեմ բե րի 
20-ը հի շար ժան օր դար ձավ: Նո յեմ-

բե րի 9-ի կա պի տուլ  յա ցիոն պայ մա նագ րից 
հե տո այս բնա կա վայ րը ևս դար ձավ սահ մա-
նա պահ: Եվ յու րա քանչ  յուր ա ջակ ցութ յուն 
սահ մա նը պա հող գյու ղին ա մե նայն խրա-
խու սան քի է ար ժա նի: Ման րա մաս նեմ. գյու ղի 
կրթօ ջա խում հիմ նադր վեց «Ար մաթ» ին ժե նե-
րա կան լա բո րաա տո րիա:

Օր վա խոր հուրդն այս պես է ներ կա յաց-
նում հան րա պե տութ յու նում «Ար մաթ» ին-
ժե նե րա կան լա բո րա տո րիա նե րի ղե կա վար 
Սեդ րակ Վար դան յա նը. «Ծ րագ րել ենք Հա յաս-
տա նի բո լոր դպրոց նե րում հիմ նադ րել նման 
լա բո րա տո րիա ներ և ա ռաջ նա հերթ՝ առն-
վազն բո լոր սահ մա նա մերձ կամ ռազ մա վա-
րա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող բնա կա վայ-
րե րում: Գ յու ղաբ նակ ե րե խա նե րը ևս պետք 
է հնա րա վո րութ յուն ու նե նան շփվե լու բարձր 
տեխ նո լո գիա նե րի հետ, նո րա րա րա կան 
կրթութ յուն ստա նալ: Քան զի դա է Հա յաս-
տա նի անվ տան գութ յան ա պա հով ման գրա-
վա կա նը, նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման, 
երկ րի զար գաց ման հիմ քեր դնե լու ե րաշ խի-
քը»:

 Դա վիթ բե կում «Ար մաթ» ին ժե նե րա կան 
լա բո րա տո րիա յի հիմ նադ րումն ի րա կա նութ-
յուն դար ձավ VMWARE ըն կե րութ յան աշ խա-
տա կից ներ Ար ման Մկրտչ  յա նի և ար մատ նե-
րով Դա վիթ բեկ գյու ղից Ար շակ Գալստ յա նի 
հո վա նա վո րութ յամբ և ջան քե րով:

Դա սա սեն յա կը, որ տեղ տե ղադր վե ցին 
սար քա վո րում նե րը, այ սու հետ կրե լու է ըն-
կե րութ յան աշ խա տա կից և ին ժե նե րա կան 
լա բո րա տո րիա նե րի տա րած ման նվիր յալ 
Դա վիթ Ե ղիա զար յա նի ա նու նը, ով վեր ջերս է 
հրա ժեշտ տվել երկ րա յին կյան քին:

Դա վիթ բե կի միջ նա կարգ դպրո ցը հայ 
ազ գի նվիր յալ Ա րամ Մա նուկ յա նի ա նունն 
է կրում, կրթօ ջա խում սո վո րում է 33 ա շա-
կերտ: Այս տեղ ցա վով են ար ձա նագ րում, որ 
դպրո ցա կան նե րի թի վն էա կա նո րեն նվա զել 
է: 44-օր յա պա տե րազ մում զոհ վել է դպրո ցի 
շրջա նա վարտ նե րից Ա րեն Ա վա նես յա նը: Նա-
հա տա կի ա նունն է կրում դպրո ցի ռազ մա գի-
տութ յան դա սա սեն յա կը: «Կ յանքս կյան քիդ 
գնով» խո րագ րով հուշ-անկ յուն է ձևա վոր վել՝ 
նրա մա սին պատ մող նյու թե րով: Ա րե նը սո-
վո րում էր Ե րևա նի ման կա վար ժա կան հա-
մալ սա րա նի ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան ֆա-
կուլ տե տում, ա ռա ջին կուրսն ա վար տե լուց 
հե տո զո րա կոչ վել էր պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յան: Բուհն ա վար տե լուց հե տո 
պի տի հա մալ րեր ման կա վարժ նե րի շար քե րը:

 Ա րե նի ա նու նը կրող դա սա սեն յա կի ա ռաջ 
զրույ ցի բռնվե ցի նրա կրտսեր ըն կեր նե րից 
մե կի հետ: ««Ար մաթ»-ը հնա րա վո րութ յուն 
կտա փոքր տա րի քից տի րա պե տել ռո բո տա-
շի նութ յա նը և լու ծել Ա րե նի ու մյուս տղա նե րի 
վրե ժը, ո րով հե տև գլխա վոր զեն քերն այ սօր 
ստեղծ վում են նմա նա տիպ լա բո րա տո րիա-
նե րում...», – ասաց նա:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հ ու րա խութ յուն մար տար վես տի ժան րի 
սի րա հար նե րի՝ հա մայն քի ղե կա վար 
Գ ևորգ Փարս յա նի նա խա ձեռ նութ-

յամբ Ա. Մա նուկ յան 1-ին նրբանց քի թիվ 1/2 
հաս ցեում կա ռուց վում է մար տար վես տի նոր 
դպրոց, ո րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներն 
ար դեն իսկ մեկ նար կել են։ Ծ րագ րի շրջա նակ-
նե րում նա խա տես վում է բո լոր հար մա րութ-
յուն նե րով կա հա վոր ված և հիմ նա նո րոգ ված 
մարզադպ րոց, ո րը կնպաս տի մար տար վես-
տի տար բեր տե սակ նե րի մաս սա յա կա նաց-
մա նը և մար զա կան կյան քի զար գաց մա նը։

Աշ խա տանք ներն ա ռա վել ա րագ ու արդ-
յու նա վետ ա վար տին հասց նե լու նպա տա կով՝ 
հա մայն քի ղե կա վարն այ ցե լել է շինհ րա պա-
րակ՝ նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին 
ծա նո թա նա լու հա մար:

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

Շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յու նը՝ 
«ԼԻԱՇԻՆ» ՍՊԸ։

Աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց վում են հա-
մայն քի բյու ջեի մի ջոց նե րո վ։ 

Կապանը մարտարվեստի 
նոր դպրոց կունենա
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Աշոտ Հայրապետյան. Խոտ 
գյուղը սգում է մինչ օրս

Ա  շոտ Ար տու րի կի Հայ րա պետ յան. 
ծնվել է 1998 թ. ապ րի լի 4-ին Գո րի-
սի շրջա նի Խոտ գյու ղում: Սո վո րել է 

տե ղի դպրո ցում, ա պա՝ Գո րի սի ա վագ դպրո-
ցի տնտե սա գի տա կան հոս քում: Պար տա դիր 
ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում՝ Քար վա ճա-
ռի զո րա մա սում: Զո րացր վե լուց հե տո պայ-
մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել Գո րի սի 
զո րա մա սում: 

Ա շոտն ի րե նից փոքր եր կու քույր ու ներ: 
Քույ րե րը նրա աշ խարհն էին, քա նի որ ծնող-
նե րը փոքր հա սա կից զա վակ նե րի սրտե րում 
միմ յանց հան դեպ մեծ սեր էին սեր մա նել: 
Թ վում էր՝ եր ջան կութ յու նը եր բեք չի լքե լու 
հաշ տութ յամբ, խա ղա ղութ յամբ ու սի րով 
լցված այս տու նը, բայց... 2016 թ. Գո հա րի ու 
Ար տու րի ըն տա նի քում պա տա հում է ա ռա ջին 
դժբախ տութ յու նը՝ սուր շնչա ռա կան հի վան-
դութ յան բար դա ցու մից մա հա նում է նրանց 
միջ նեկ դուստ րը: Ք րոջ մա հը 18-ամ յա Ա շո-
տին ա նա սե լի ցավ է պատ ճա ռում, Ա շո տը 
դառ նում է լռակ յաց ու ինք նամ փոփ, նրա աչ-
քե րում տա րի ներ անց էլ կա րե լի էր նկա տել 
քրոջ կորս տի տխրութ յան մշու շը:

Ա շոտ Հայ րա պետ յա նին գյու ղում հա ճախ 
չէին տես նում, բայց հա մեստ, համ բե րա տար, 
բա րի ե րի տա սար դին բո լորն էին սի րում, 
հա մագ յու ղա ցի ներն ա սում են, որ մինչ օրս 
սգում են նրա մա հը:

«Լույ սի նման տղա էր, բո լորս էլ սի րում 
էինք նրան, մի տե սակ ան հա վա տա լի է, որ 
նա այ լևս չկա: Ե րի տա սար դութ յանն այ սօր 
դաս տիա րա կութ յունն է պա կա սում, ա զա-
տութ յունն ու ան դաս տիա րա կութ յու նը ժա-
մա նա կա կից աշ խար հում եր բեմն հո մա նիշ 
են դառ նում. Ա շո տը ժա մա նա կա կից ե րի-
տա սարդ նե րից տար բեր վում էր իր դաս տիա-
րա կութ յամբ, իր վար քով, մե ծե րի հան դեպ 
ան վե րա պահ հար գան քով: Մի ու րիշ տե սակ 
քնքշութ յամբ էր վե րա բեր վում իր քույ րի կին, 
քրոջ մա հից հե տո, կար ծես, ու րիշ մարդ դար-
ձած լի ներ: Մին չև հի մա ար ցունք ներս չեն 
չո րա նում, հի շում եմ նրան էլ, մյուս նե րին էլ, 
ով քեր հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար 
չխնա յե ցին ի րենց կյան քը: Կա րող են ա շա-
կերտ նե րը մի բան ա սել, ո րն ինձ նրանց 
կհի շեց նի, և աչ քե րիցս ար ցունք նե րը ցած 
են թափ վում՝ ին ձա նից ան կախ», – Ա շո տի 
ու սուց չու հին խոս քը շա րու նա կել չի կա րո ղա-
նում, մեզ խնդրում է իր ա նու նը չգրել, քա նի 
որ իր մյուս կո լե գա ներն էլ են իր վի ճա կում՝ 
«Դա սա մի ջոց նե րին մեկ էլ տես նում ենք ու-
սուց չու հի նե րից մե կի աչ քե րը կարմ րած են՝ 
պարզ վում է մեր զոհ ված ա շա կերտ նե րից 
մե կին է հի շել: Բո լորն են ցա վում, բայց ինձ 
թվում է՝ ա մե նա ծան րը մեզ հա մար է»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ա շո տը ժա մեր անց ար-
դեն Ջ րա կա նում էր...

Սեպ տեմ բե րի 29-ին Ա շո տը ծանր վի րա-
վոր վել է, նրան խրա մա տից դուրս բե րել չի 
հա ջող վել: 

Ա շո տի մար մի նը գտել ու հո ղին են հանձ-
նել խրա մա տում վի րա վոր մնա լուց 72 օր 
անց: Դա տաբ ժիշկն իր եզ րա կա ցութ յու նում 
նշել է, որ մա հը վի րա վոր վե լուց շատ ժա մեր 
անց է վրա հա սել, որ մա հա ցել է ար յու նա հո-
սութ յու նից:

Եր կու զա վակ կորց րած տի կին Գո հա րը 
հե կե կա լով մեզ պատ մում է, որ սար սա փում է, 
երբ պատ կե րաց նում է, թե ինչ քան է տանջ վել 
որ դին՝ վի րա վոր ու միայ նակ մնա լով խրա մա-
տում:

Ա շոտ Հայ րա պետ յա նը պար գևատր վել է 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով՝ հետ-
մա հու: 

Սամվել Մելքումյան. 
նահատակված 
դիպուկահարը Գորիսից

Մ ել քում յան Սամ վել Ար տա կի. ծնվել 
է 1997թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին Գո րիս 
քա ղա քում։ Սո վո րել է Գո րի սի թիվ 

1 միջ նա կարգ դպրո ցում։ 2015թ. ըն դուն վել, 
2020 թ. հու նի սին ա վար տել է Գո րի սի պե տա-
կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը։ 2016թ. հուն-
վա րի 12-ին զո րա կոչ վել է հայ կա կան բա նակ։ 
Ծա ռա յութ յան է ան ցել Ար ցա խում՝ Մա տա ղի-
սի զո րա մա սում։ Ս տա ցել է կրտսեր սեր ժան-
տի կո չում։ 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե-
րազ մին, ո րի ժա մա նակ ստա ցել է բե կո րա յին 
վի րա վո րում: 

2018 թվա կա նին պայ մա նագ րա յին ծա-
ռա յութ յան է ան ցել Գո րի սի զո րա մա սում՝ որ-
պես դի պու կա հար։ 2020թ. փետր վար-հու նիս 
ա միս նե րին վե րա պատ րաստ վել է ՀՀ ՊՆ թիվ 
N զո րա մա սի դի պու կա հար նե րի պատ րաստ-
ման դպրո ցում։ 

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Սամ վե լը մար տա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րը սկսվե լուց ժա մեր անց 
ար դեն Ջ րա կա նում էր / Ջաբ րա յիլ/: Ծանր 
ու դա ժան մար տեր էին. սեպ տեմ բե րի 30-
ին Սամ վելն ու ըն կեր նե րը տե ղե կա նում են 
ի րենց հրա մա նա տա րի վի րա վո րե լու մա սին 
և շտա պում օգ նութ յան: Վի րա վոր հրա մա-
նա տա րին դուրս բե րե լիս Սամ վե լը ստա նում 
է ա ռա ջին վի րա վո րու մը, բայց շա րու նա կում 
է մնալ շար քում: Ժա մեր անց ստա նում է երկ-
րորդ վի րա վո րու մը, ծայ րա հեղ ծանր վի ճա-
կում՝ բե կոր ներ գլխու ղե ղում, թո քում, փայ-
ծա ղում և մարմ նի այլ մա սե րում:

Ն րա ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը պատ մում 
են, թե ինչ պես է Ջ րա կա նում շուր ջը հա վա-
քել բո լո րին, քննար կել հրմա նա տա րին դուրս 
բե րե լու պլանն ու ի կա տար ա ծել: Սամ վե լին 
նկա րագ րե լիս ընդգ ծում են հա մար ձա կութ-
յունն ու ո րո շում ներ կա յաց նե լու ըն դու նա-
կութ յու նը:

Սամ վե լի մա սին խո սե լիս քույ րը չի կա-
րո ղա նում զսպել ար ցունք նե րը. «Ես նրան 
վստա հում էի այն պես, ինչ պես հորն են 
վստա հում: Հ րա շա լի եղ բայր եմ ու նե ցել, մենք 
եր կու քույր և մեկ եղ բայր էինք, հի մա մնա-
ցել ենք ա ռանց նրա, ա ռանց մեր սրտի մի 
կտո րի: Այս ցա վը չի անց նում, ժա մա նա կը չի 
բու ժում, ո չինչ չի կա րող սփո փել որ դե կո րույս 
ծնող նե րիս կամ իմ ու քրոջս զգա ցած ան տա-
նե լի կսկի ծը, ո չինչ ու ոչ ոք չի կա րող փո խա-
րի նել նրան: Մե զա նից պա տե րազ մը հա րա-
զատ հո գի է խլել…»:

Սամ վել Մել քում յա նը մա հա ցել է 2020 
թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին Է րե բու նի բժշկա կան 
կենտ րո նում: Հու ղար կա վոր վել է դեկ տեմ բե րի 
17-ին Գո րի սի նորահիմն պան թեո նում:

Նարեկ Մնացականյան. 
պատերազմից 10 ամիս 
անց հերոսներ ենք 
հուղարկավորում

Ն ա րեկ Լ յո վա յի Մ նա ցա կան յան. ծնվել 
է 1991 թ. մա յի սի 17-ին Սալ վարդ 
գյու ղում։ Սո վո րել է Սալ վար դի հիմ-

նա կան, այ նու հետև Սի սիա նի թիվ 4 դպրո-
ցում։ 2009 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել 
է Մա տա ղի սում։ 

2011թ. զո րացր վել է և պայ մա նագ րա յին 
ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում։

2014 թվա կա նին ա մուս նա ցել է Վալ  յա 
Սա հակ յա նի հետ։ Ու նի մեկ որ դի։

2019թ. պար գևատր վել է «Ան բա սիր ծա-
ռա յութ յան հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե դա-
լով։

Նա րե կը դա սա կի հրա մա նա տա րի տե ղա-
կալ էր: 2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին, դա սա կի 
կազ մում սկզբում Սի սիա նի մեր ձա կա դիր քե-
րում էին, բայց Ար ցա խում վի ճա կը ծան րա-
նում էր ու հոկ տեմ բե րի 8-ին Նա րե կը զի նա-
կից ըն կեր նե րի հետ մեկ նում է Ար ցախ։ 

Վալ  յան հի շում է, թե ինչ խան դա վա ռութ-
յամբ էր ա մու սի նը պատ րաստ վում. «Հա-
գուստ ներն ու անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը 
գնել էր, ա մեն ին չը նոր, այն քան ու րախ էր, 
զվարթ, կա տա կե լով, ա սել-խո սե լով գնաց 
Ար ցախ։ Ար ցա խից ա մեն օր զան գա հա րում 
էր։ Ա սում էր՝ հա մոզ ված է, որ հաղ թե լու ենք, 
որ հաղ թա նա կած տուն է գա լու։ Ա մեն ան գամ 
հոր դո րում էր մեր որ դու՝ Է րի կի վրա չբար-
կա նալ։ Նա րե կը հրա շա լի, հո գա տար հայր ու 
ա մու սին էր։ Ես ա սել եմ ու ա սում եմ՝ հպարտ 
եմ, որ Նա րե կի կինն եմ, գլուխս բարձր եմ 
ապ րե լու, ա մեն ինչ ա նե լու եմ, որ մեր որ դին 
լավ մարդ դառ նա, լավ կրթութ յուն ստա նա, 
լավ ապ րի, քա նի որ հա մոզ ված եմ՝ այս կյան-
քում Է րի կի բա րօ րութ յու նը Նա րե կի ա մե նա-
մեծ նպա տակն էր։ 

Նա րե կի զոհ վե լու հան գա մանք նե րը 
պարզ չեն. վեր ջին ան գամ նրա հետ հե ռա-
խո սով խո սել եմ հոկ տեմ բե րի 14-ին, գի տեմ, 
որ պատ րաստ վում էր սնունդ տա նել ա ռաջ-
նա գիծ։ Հե ռա խո սա զան գե րի վեր լու ծութ յու-
նից պարզ է դար ձել, որ հոկ տեմ բե րի 15-ին 
էլ է զանգ կա տա րել։ Ար ցա խի ԱԱԾ-ից մեզ 
հայտ նե ցին, որ հոկ տեմ բե րի 16-ին ևս Նա րե-
կի հե ռա խո սից զան գա հա րե լու ա պարդ յուն 
փոր ձեր են ե ղել։ Հակ ված եմ մտա ծե լու, որ 
զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 17-ին, քա նի որ տվյալ 
հատ վա ծում այդ օ րե րին ին տեն սիվ մար տեր 
չեն ե ղել, կար ծում եմ, որ դի վեր սիոն հար ձա-
կում է ե ղել։ 

Ցավն ան սահ ման է, բայց հպար տութ յուն 
է Նա րեկ Մ նա ցա կան յա նի կի նը լի նել, շնոր-
հա կալ եմ Աստ ծուն, որ Նա րե կի նման ա մու-
սին եմ ու նե ցել...»։

Հոկ տեմ բե րի 14-ից հե տո ըն տա նի քը հույ-
սը չէր կտրում, սպա սում էին ու ա ղո թում։ 
Դեկ տեմ բե րի 8-ին Նա րե կի հայ րը ԴՆԹ նմուշ 
էր հանձ նել, 2021 թ. հու նի սի 16-ին ԴՆԹ հե-
տա զո տութ յու նը հաս տա տել էր՝ Նա րե կը զոհ-
վել է։ Ըն տա նի քը վեր ջին հույ սով կրկնա կի 
հե տա զո տութ յուն էր պա հան ջել, մեկ ա միս 
անց ըն տա նի քին ներ կա յաց րել էին լու սան-
կար նե րը։ Լու սան կար նե րը տես նե լուց հե տո 
ըն տա նի քը հա մոզ վել էր։ 

Պա տե րազ մից 10 ա միս անց Սի սիա նի 
զին վո րա կան պան թեո նում 44-օր յա պա տե-

րազ մում ան մա հա ցած Նա րեկ Մ նա ցա կան յա-
նի հու ղար կա վո րութ յունն էր... 

Ոս կան յան Խա չիկ. հայ րե նի-
քը պաշտ պա նե լը տղա մար-
դու ա ռա ջին գործն էր հա մա-
րում

Ո ս կան յան Խա չիկ Ծա տու րի. ծնվել է 
1965 թ. հոկ տեմ բե րի 3-ին Կա պան 
քա ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 

27 գի շե րօ թիկ դպրո ցում, Կա պա նի պրոֆ-
տեխ նի կա կան ու սում նա րա նում, ստա ցել 
ավ տոամ բար ձի չա վա րի մաս նա գի տութ յուն: 
Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում:

Ա մուս նա ցած էր, ու նի մեկ որ դի:
1988 թ. սկսվել էր Ար ցախ յան շար ժու մը, 

շրջա պա տում ակ տիվ ու խե լա ցի ե րի տա սար-
դի հա մա րում ու նե ցող Խա չիկ Ոս կան յա նը 
հայ րե նի քի ճա կա տագ րի հան դեպ ան տար-
բեր լի նել չէր կա րող. միա ցավ շարժ մա նը: 

1992 թ. սկսվեց Ար ցախ յան ա ռա ջին պա-
տե րազ մը, Խա չի կը միա ցավ Կա պա նում ձևա-
վոր վող ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե-
րին ու մեկ նեց Ար ցախ: 

Պա տե րազ մը տա րի ներ տևեց, բայց հա-
յը գի տի, որ հաղ թա նա կը հեշտ չի տրվում, 
որ ան կախ պե տութ յուն ու նե նա լն ա մե նօր յա 
դժվար ու ծանր պայ քար է պա հան ջում: Խա-
չի կը տա րի ներ տևած պա տե րազ մի ըն թաց-
քում ոչ մի ան գամ չափ սո սաց, որ իր երկ րի 
կող քին է, քա նի որ հայ տղա մար դու ա ռա ջին 
պար տա կա նութ յունն իր եր կի րը սե փա կան 
ար յամբ պաշտ պա նելն էր հա մա րում:

Խա չի կը տուն վե րա դար ձավ խա ղա ղութ-
յան հետ, խա ղաղ տա րի նե րին, ինչ պես հա-
րիր է հայ տղա մար դուն, ըն տա նիք էր կազ մել, 
ե րե խա ներ ու նե ցել, աշ խա տել ու ա րա րել:

2016 թ. ապ րի լի 2-ին Ադր բե ջա նը լայ-
նա ծա վալ հար ձա կում սկսեց ար ցա խաադր-
բե ջա նա կան սահ մա նի ամ բողջ եր կայն քով. 
Խա չիկն ա ռանց հա պա ղե լու միա ցավ ճա կատ 
մեկ նող ըն կեր նե րին: Մոտ եր կու ա միս մնաց 
Մա տա ղի սում, վե րա դար ձավ ո գևոր ված ու 
հաղ թո ղի ժպի տը դեմ քին, խախ տեց պա տե-
րազմ նե րից չխո սե լու սո վո րութ յունն ու իր 
հիաց մուն քը բարձ րա ձայ նեց ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող նե րի վե րա բեր յալ. «Մենք հրա-
շա լի բա նակ ու նենք, հզոր տղերք ու նենք, էն 
ո՜նց են կռվում, ես նրանց ցա վը տա նեմ...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի լու սա բա ցը 
խա ղաղ չէր. Խա չի կին ա մեն կերպ փոր ձե ցին 
հետ պա հել, հա մո զել, բայց Խա չիկն իր ո րոշ-
ման մեջ հաս տա տա կամ էր:

Մի քա նի օր Կա պա նում զբաղ վում էր 
ջո կատ նե րի ձևա վոր մամբ, բայց ան համ-
բեր էր, նյար դա յին, հա մոզ ված, որ իր տեղն 
ա ռաջ նագ ծում է: Հոկ տեմ բե րի 2-ին մեկ նեց 
Ջ րա կան: Կա մա վո րա կան նե րի ջո կա տը, ո րի 
կազ մում էր նաև Խա չիկ Ոս կան յա նը, հոկ-
տեմ բե րի 5-ին Ջ րա կա նում մար տի է բռնվել 
թուր քա կան հա տուկ ջո կա տի հետ: 

Ան հա վա սար մար տում ըն կել է Խա չիկ Ոս-
կան յա նը, ըն կել է, քան զի հա մոզ ված էր, որ 
իր ու ըն կեր նե րի ար յամբ ա զա տագ րած հայ-
րե նի քի պա տա ռի կը միայն ար յամբ ու նվի-
րու մով էր հնա րա վոր պահ պա նել:

Խա չիկ Ոս կան յա նի աճ յու նը հո ղին է 
հանձն վել 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ին Կա պա-
նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: 

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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ԽՈՆԱՐՀՎՈՒՄ ԵՆՔ ԱՐՑԱԽՅԱՆ 3-ՐԴ ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ 
ՍՅՈՒՆԵՑԻ ՔԱՋՈՐԴԻՆԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ԱՌՋԵՎ
Ազարյան Արեգ Բորիկի
Ալավերդյան Գուրգեն Կարոյի
Ալևորյան Յուրի Մհերի
Աղամալյան Ազնիվ Արգամի
Աղաջանյան Անդրանիկ Սուրենի
Ամարյան Սամսոն Ռաչիկի
Անդրեասյան Գոռ Ռոբերտի
Անտոնյան Արտեմ Վլադիմիրի
Անտոնյան Վրույր Սիամանթոյի
Առաքել յան Արթուր Արայիկի
Առաքել յան Արմեն Ալիքի
Առաքել յան Արտակ Սեյրանի
Առաքել յան Մհեր Սասունի
Ասրյան Սերոբ Սարմենի
Ավանեսյան Արեն Արամի
Ավանեսյան Բորիս Վարուժանի
Ավանեսյան Վահիկ Սերյոժայի
Ավետիսյան Հովհաննես Նիկոլայի
Ավետիսյան Մարտիկ Պապիշի
Արզանյան Արթուր Սամվելի
Արզումանյան Արեն Հովիկի
Արզումանյան Արտուշ Արարատի
Արզումանյան Հասմիկ Սմբատի
Արթին Քրիստափոր Անդրանիկի
Արիստակեսյան Կոլ յա Ռաֆիկի
Արչունց Արման Արտուշի
Ափյան Արա Յուրիկի
Բաբայան Աշոտ Մանասերի
Բաբայան Նարեկ Աշոտի
Բաբայան Վահագն Վահանի
Բաբայան Վահան Գագիկի
Բաբաջանյան Գևորգ Արտաշի
Բազունց Բաբկեն Արսենի
Բազունց Սևակ Ռուբիկի
Բալյան Արտաշես Ալբերտի
Բակունց Վահե Վահագնի
Բաղդագյուլ յան Աշոտ Վարազդատի
Բեգլարյան Ալեն Եղիշի
Բեգլարյան Մակար Ջանիկի
Գալստյան Արթուր Սուրենի
Գալստյան Արմեն Անդրանիկի
Գասպարյան Դավիթ Սերգեյի
Գարակյան Սեյրան Գրիշայի
Գևորգյան Արմեն Հրանտիկի
Գևորգյան Դավիթ Աշոտի
Գևորգյան Ժորժ Արսենի
Գևորգով Յուրի Նիկոլայի
Գրիգորյան Արա Տարսևիչի
Գրիգորյան Արամ Սամվելի
Գրիգորյան Արթուր Վոլոդյայի
Գրիգորյան Արմեն Գրիգորի
Գրիգորյան Գագիկ Հայկազի
Գրիգորյան Գրիգոր Արայիկի
Գրիգորյան Էրիկ Սերգեյի
Գրիգորյան Կարեն Արբենի
Գրիգորյան Կարեն Գեդեոնի
Գրիգորյան Հայկ Գագիկի
Գրիգորյան Հայկ Դավթի
Գրիգորյան Հովհաննես Կառլենի
Գրիգորյան Շահեն Արսենի
Գրիգորյան Ռազմիկ Թելմանի
Գրիգորյան Վահագն Արտուշի
Գրիգորյան Վլադ Ալբերտի
Դանիել յան Ավետիք Ավշարի
Դանիել յան Արամիկ Կամոյի
Դանիել յան Դավիթ Հմայակի
Դանիել յան Էդվարդ Գառնիկի
Դանիել յան Լևոն Գրիգորի
Դավթյան Սերյոժա Արթուրի
Դավթյան Վարդան Վահանի
Ելուղ յան Նարեկ Յուրիկի
Եսայան Պարույր Արամայիսի

Զաքարյան Անդրանիկ Սամվելի
Թևանյան Դավիթ Սամվելի
Թովմասյան Օգսեն Խաչատուրի
Թումանյան Գրիշա Նորայրի
Թունյան Սարո Միքայելի
Իսայան Հայկ Սասունի
Իսայան Վահրամ Վազգենի
Իսունց Գևորգ Ռաֆիկի
Իսրայել յան Կարեն Զոհրաբիկի
Լալաբեկյան Սերգեյ Սամվելի
Խաչատրյան Անուշավան Վարուժանի
Խաչատրյան Արա Ադոլիկի
Խաչատրյան Ալբերտ Արմենի
Խաչատրյան Արթուր Արարատի
Խաչատրյան Գավրուշ Ջոնիկի
Խաչատրյան Դավիթ Հովնանի
Խաչատրյան Խաչատուր Գուրգենի
Խաչատրյան Հովհաննես Վրեժի
Խաչատրյան Մարատ Վլադիկի
Խաչատրյան Նորայր Արարատի
Խաչատրյան Շանթ Արսենի
Խաչատրյան Ջիվան Ռոբերտի
Խաչատրյան Տիգրան Արթուրի
Խլղաթյան Գառնիկ Էդգարի
Խուդագուլ յան Սեդրակ Սուլթանի
Ծատրյան Անդրանիկ Սերժիկի
Ծատրյան Արամայիս Գագիկի
Կարապետյան Արման Ռադիկի
Կարապետյան Հրահատ Փայլակի
Կիրակոսյան Արայիկ էդիկի
Հակոբյան Արեգ Աշոտի
Հակոբջանյան Մարատ Մարտունիկի
Հակոբջանյան Տիգրան Դրաստամատի
Համբարձումյան Սուրեն Բագրատի
Հայրապետյան Աշոտ Արտուրիկի
Հայրապետյան Արմեն Գրիգորի
Հայրապետյան Արշակ Վանուշի
Հայրապետյան Կարեն Վարդգեսի
Հայրապետյան Մհեր Ռադիկի
Հայրապետյան Տիգրան Կարենի
Հարությունյան Անդրանիկ Համլետի
Հարությունյան Արման Ռադիկի
Հարությունյան Գոռ Յուրիի
Հարությունյան Դավիթ Հրայրի
Հարությունյան Դավիթ Յուրիկի
Հարությունյան Զորիկ Արծրունի
Հարությունյան Կարեն Սեյրանի
Հարությունյան Հարություն Կառլենի
Հարությունյան Հունան Պարգևի
Հարությունյան Մեսրոբ Վաչեի
Հարությունյան Նարեկ Սենիկի
Հարությունյան Ռուդիկ Ֆրունզիկի
Հովակիմյան Սամսոն Միշայի
Հովակիմյան Վահագն Հրաչյայի
Հովհաննիսյան Արսեն Եղիշի
Հովհաննիսյան Հովհաննես Սմբատի
Հովհաննիսյան Վարդան Գևորգի
Ղարիբյան Կարեն Ռուդիկի
Ղուկասյան Գևորգ Կորյունի
Ղուկասյան Դավիթ Երվանդի
Ղուկասյան Նաիրի Կամոյի
Ղուկասյան Տիգրան Լենտրուշի
Ղուշունց Գեղամ Սարմենի
Մաթևոսյան Դավիթ Ղևոնդի
Մաթևոսյան Էդգար Արթուրի
Մաթևոսյան Ժիրայր Վազիկի
Մալինցյան Արսեն Սամվելի
Մալինցյան Գագիկ Արամի
Մանասյան Արսեն Լևի
Մանուկյան Իգոր Համլետի
Մանուկյան Նարեկ Սուրենի
Մաշուրյան Արման Արմենի

Մարգարյան Գարիկ Լևոնի
Մարության Վրեժ Արտավազդի
Մարտիրոսյան Արտաշես Արմանի
Մարտիրոսյան Մհեր Կամոյի
Մարտիրոսյան Նարեկ Շիրազի
Մելքումյան Սամվել Արտակի
Միրաքյան Կարապետ Շավարշի
Միրզոյան Արեն Կարենի
Միրզոյան Կարեն Արթուրի
Միրզոյան Համլետ Գրիշայի
Միրզոյան Վահե Հայկազի
Միրումյան Լևոն Սամվելի
Մկրտչյան Հայկ Արամի
Մկրտչյան Վազգեն Ռուդիկի
Մնացականյան Նարեկ Լյովայի
Մնացականյան Սպարտակ Լևոնի
Մնացականյան Վարդան Մուշեղի
Մովսիսյան Վարդան Սերյոժայի
Մուրադյան Աշոտ Հովհաննեսի
Մուրադյան Գարիկ Սերոբի
Մուրադյան Հարութ Ֆրիկի
Մուրադյան Շավարշ Մարտունի
Նավասարդյան Ալեն Արտակի
Ներսիսյան Գարիկ Սեյրանի
Ներսիսյան Պողոս Պարգևի
Ներսիսյան Սասուն Գրենիկի
Նիկալ յան Արմեն Սամվելի
Նիկոլ յան Գարեգին Հազարապետի
Շահնազարյան Էդուարդ Վարդանի
Ոսկանյան Խաչիկ Ծատուրի
Պապյան Արամ Հրաչիկի
Պապյան Գարիկ Արմենի
Պետրոսյան Արմեն Գևորգի
Պետրոսյան Խաչիկ Հրաչիկի
Պետրոսյան Սասուն Սարուբեկի
Պետրոսյան Վաչե Արարատի
Պետրոսյան Տիրան Անդրանիկի
Պողոսյան Արշավիր Աշոտի
Պողոսյան Արտեմ Հենրիկի
Պողոսյան Հրաչյա Վաչիկի
Պողոսյան Մանուկ Արթուրի
Պողոսյան Սարգիս Սամվելի
Պողոսյան Վրեժիկ Սեյրանի
Սաթունց Տիգրան Մարտունիի
Սահակյան Արմեն Արմանի
Սարգսյան Էդգար Դավթի
Սարգսյան Մայիս Կոլ յայի
Սարգսյան Նարեկ Ջիվանի
Սարգսյան Նարեկ Սամվելի
Սարգսյան Նորայր Փայլակի
Սարգսյան Սուրեն Բենիկի
Սաֆյան Արայիկ Հովհաննեսի
Սաֆյան Գեղամ Սերժիկի
Սաֆյան Սենիկ Սերյոժայի
Սիմոնյան Ռաֆիկ Սարոյի
Սինանյան Նարեկ Սերգեյի
Սողոմոնյան Մելիք Սեյրանի
Ստեփանյան Կարեն Ռուբիկի
Ստեփանյան Հրաչյա Գագիկի
Վանեսյան Գարիկ Միշայի
Վարդազարյան Արծրունիկ Վարդազարի
Վարդանյան Հարություն Սամվելի
Տատինցյան Էյներ Արթուրի
Փարամազյան Արշակ Հրաչիկի
Քարամյան Վահե Արսենի
Քյարունց Գագիկ Ռազմիկի
Օհանյան Արման Մայիսիկի
Օհանյան Յուրի Սամսոնի
Ֆարմանյան Ալեքսանդր Նաիրիի
Ֆիլիպոսյան Պարոն Հրայրի

Մելիք Սողոմոնյան. 
ցանկանում էր արցախցի 
մանուկներին բարձունքների 
հասցնել

Ս ո ղո մոն յան Մե լիք Սեյ րա նի. ծնվել է 
2001 թ. մա յի սի 14-ին Սի սիա նի շրջա-
նի Ո րոտ նա վան գյու ղում: Մին չև 3-րդ 

դա սա րան սո վո րել է տեղի միջ նա կարգ դպրո-
ցում:

2010 թ. ըն տա նի քը վե րաբ նակ վել է Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յան Քա րո տան գյու-
ղում: Մե լի քը մե ծա ցել է բազ ման դամ ըն տա-
նի քում՝ ծնող ներն ութ զա վակ ու նեին, Մե լի քը 
յո թե րորդն էր: Փոք րուց սո վո րել էր, որ հա ցը 
քրտին քով են վաս տա կում, փոք րուց կյան քի 
հա մար ըն դու նե լի մի բա նա ձև ու ներ՝ ցան-
կա ցած բար ձուն քի կա րե լի է հաս նել, ե թե լավ 
սո վո րես ու շատ աշ խա տես: Մե լի քին հա ջող-
վում էր ան գամ գյու ղի ծանր աշ խա տան քի 
հետ հա մա տե ղել ու սու մը՝ տնա յին հանձ նա-
րա րութ յուն նե րը կա տա րում էր դա սա րա նում, 
հո տն ա րոտ տա նե լիս գրքե րը հետն էր վերց-
նում, սո վո րում էր ա նընդ հատ, աշ խա տում ոչ 
պա կաս, քան ըն տա նի քի մյուս ան դամ նե րը: 

Աշ խա տա սի րութ յան ու ձգտման շնոր-
հիվ Մե լի քը գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ 
ա վար տել է Վար դա բա ցի միջ նա կարգ դպրոցն 
ու ըն դուն վել Ար ցա խի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան բա ժինը: 
Ցան կա նում էր ֆի զի կա յի ու սու ցիչ դառ նալ, 
դա սա վան դել Վար դա բա ցի դպրո ցում, զար-
գաց նել ա զա տագր ված ու իր հա մար հա րա-
զատ դար ձած գյու ղը:

2019 թ. հու նի սի 15-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ: Ծա ռա յել է Մա տա ղի սի զո րա մա սում. 
իր գի տե լիք նե րով աչ քի ըն կած ե րի տա սարդն 
ար ժա նա ցել է կրտսեր սեր ժան տի զին վո րա-
կան կոչ ման: Ըն կեր նե րը կա րո տով են հի շում 
հաղ թան դամ ֆի զի կո սին, ով պատ րաս տա-
կամ էր օգ նե լու բո լո րին ու եր բեք չէր դժգո-
հում: Հի շում են, թե ինչ պես ա մե նա ծանր 
պա հե րին ան գամ Մե լի քը հույս էր տա լիս ըն-
կեր նե րին, ինչ պես էր սո վո րեց նում հաշ վարկ-
ներ կա տա րել, եր բեմն բարդ հաշ վարկ ներ 
կա տա րում մյուս նե րի փո խա րեն…

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. 31 օր Մե լիքն ու ըն կեր-
նե րը պայ քա րե ցին ի րենց դիր քում ու չլքե ցին 
այն, 31 օր թշնա մին թուրք հա տուկ ջո կա տա-
յին նե րի ու վարձ կան ա հա բե կիչ նե րի օգ նութ-
յամբ չկա րո ղա ցավ մտնել մի խրա մատ, ո րում 
18-20 տա րե կան հա յոր դի ներն էին: Այդ փաս-
տը կա տա ղեց նում էր թշնա մուն. գրոհ ներն 
ա վե լի ու ա վե լի դա ժան էին դառ նում: 

Մե լի քի ա վագ եղ բայ րը՝ Սա սու նը, ա ռաջ-
նագ ծում էր՝ Վա րան դա յում / Ֆի զու լի/, լու րեր 
էին տա րած վել, թե զոհ վել է, բայց օ րեր անց 
դուրս էր ե կել շրջա փա կու մից ու տուն վե րա-
դար ձել: Երբ հա րա զատ նե րը հա վաք վել էին 
ու հայտ նել Մե լի քի զոհ վե լու բո թը, մայ րը 
հրա ժար վել էր հա վա տալ՝ հույս ու նե նա լով, 
որ Մե լիքն էլ Սա սու նի պես կվե րա դառ նա, 
ա վա՜ղ…

Մե լիք Սո ղո մոն յա նը նա հա տակ վել է հոկ-
տեմ բե րի 27-ին Մա տա ղի սում: Զոհ վել է հա-
նուն Ար ցա խի, հա նուն իր տան, հա նուն իր 
եղ բայր նե րի ու քույ րե րի և հա նուն այն ե րե-
խա նե րի, ո րոնց ցան կա նում էր ֆի զի կա յի դա-
սեր տալ ու մեծ բար ձունք նե րի հասց նել: 

Մե լի քի մար մի նը հա րա զատ նե րը գտել են 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Մար տու նի քա-
ղա քի դիա հեր ձա րա նում 2020 թ. նո յեմ բե րի 
20-ին: 

Հե րո սա ցած Մե լիք Սո ղո մոն յա նի աճ յունն 
ամ փոփ ված է Սի սիա նի զին վո րա կան պան-
թեո նում: 

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ
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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 
28.09.2021թ.: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

ԿՈՐԵԼ Է  Կապանի արվեստի պետական քոլեջի 2008թ. շրջանավարտ Արևիկ Ալբերտի 
Ավթանդիլ յանի դիպլոմը՝ AK N 064448, գրանցման համար՝ 1564: Համարել անվավեր:

ԿՈՐԵԼ Է  Ռաֆիկ Գառնուշի Սիմոնյանին պատկանող 1985 թ. արտադրության ՄՏԶ-82 
մակնիշի տրակտորի՝ շարժիչ 402326, պետհամարանիշ՝ 7181 SL, տեխանձնագիրը: Համարել 
անվավեր:

«Սյունյաց երկիր»-ը syuniacyerkir.am կայքով և ֆեյսբուքյան էջով իր 
հնարավորություններն է առաջարկում Գորիս, Մեղրի, Տեղ, Տաթև 
համայնքներում ավագանու ընտրությունների նախընտրական 
քարոզարշավի համար

Հար գե լի բա րե կամ ներ
2021 թ. հոկ տեմ բե րի 17-ին տե ղի կու նե նան 
ա վա գա նու ընտ րութ յուն ներ Գո րիս, Մեղ րի, 
Տեղ և Տա թև խո շո րաց ված հա մայնք նե րում:
Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի կող մից հաս տատ ված ժա մա նա կա ցույ ցի 
հա մա ձայն նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը 
տե ղի կու նե նա սեպ տեմ բե րի 22-ից մին չև 
հոկ տեմ բե րի 15-ը նե րառ յալ:
Նշ ված հա մայնք նե րում տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր-
ծում, ինչ պես և սպաս վող ընտ րութ յուն նե րի 
օբ յեկ տիվ ու ար դա րա ցի ըն թաց քին իր ներդ-
րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով խմբագ րա-
կազ մը հայ տա րա րում է՝ այդ օ րե րին մենք 
շա րու նա կե լու ենք լի նել բո լոր սյու նե ցի նե րի 
(ան կախ կու սակ ցա կան պատ կա նե լութ յու-
նից) հար թա կը, լի նե լու ենք ա զատ խոս քի և 
բազ մա կար ծութ յան ամ բիոն, ինչ պի սին ե ղել 
ենք ան ցած մոտ 20 տար վա ըն թաց քում:
Մի խոս քով՝ նշված հա մայնք նե րի ա վա գա նու 
ան դամ նե րի ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող 
բո լոր կու սակ ցութ յուն ներն ու դա շինք նե րը, 
հան րա պե տութ յան ա մեն քա ղա քա ցի կա-
րող է նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն-
թաց քում ա նար գել օգտ վել «Ս յուն յաց երկ րի» 
հնա րա վո րութ յուն նե րից:
Ի՞նչ գոր ծիք ներ կամ ծա ռա յութ յուն ներ ենք 
ա ռա ջար կում նա խընտ րա կան քա րո զար շա-
վի հա մար:
Ա ռա ջին  «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի հա-
տուկ հա մա րի թո ղար կում՝ ա) կավ ճա պատ 
թուղթ, գու նա վոր տպագ րութ յուն, բ) լրագ-
րա յին թուղթ, սև-սպի տակ տպագ րութ յուն:
Պատ վե րի նվա զա գույն չա փը՝ մեկ տպագ րա-
կան մա մուլ (4 էջ՝ A3 չափ սի): Ն յու թե րը տրա-

մադր վում են գո վազ դա տո ւի կող մից:
Թեր թը լույս տես նե լու օ րը PDF տար բե րա կը 
կդրվի syuniacyerkir.am կայ քում:
Երկ րորդ  Syuniacyerkir.am կայք և ֆեյս-
բուք յան էջ… Այդ հար թակ նե րում գո վազ-
դա տուն կա րող է տե ղադ րել ցան կա ցած 
ծա վա լի (ա ռանց ժան րա յին սահ մա նա փա-
կում նե րի) նյութ՝ քա րո զար շա վի ամ բողջ 
ըն թացքն ընդգր կող ժա մա նա կով և անհ րա-
ժեշտ լսա րա նի ա պա հով մամբ:
Եր րորդ  Syuniacyerkir.am կայ քի ֆեյս բուք-
յան է ջով ու ղիղ հե ռար ձա կում՝ հար ցազ րույ-
ցի տես քով (նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի 
օ րե րին հնա րա վո րութ յուն ու նենք օ րա կան 
եր կու հա ղոր դում կազ մա կեր պել, հար ցազ-
րույ ցը կվա րեն Սամ վել Ա լեք սան յանն ու 
Տիգ րա նու հի Բա դալ  յա նը): Ընդ ո րում՝ ե րաշ-
խա վոր վում է հնչ յու նա յին և առ հա սա րակ 
տեխ նի կա կան բարձ րո րակ հե ռար ձա կում:
Չոր րորդ  Լ րատ վա մի ջո ցի խմբագ րա կազ-
մը կա րող է պատ րաս տել նաև գո վազ դա յին 
նյու թեր (տեքս տեր, լու սան կար չա կան բնույ-
թի նյու թեր, տե սան յու թեր և այլն):
Հար գե լի բա րե կամ ներ
Ցան կա լի է նա խընտ րա կան քա րո զար շա վին 
առնչ վող պատ վեր նե րը խմբագ րութ յուն ներ-
կա յաց նել հնա րա վո րինս շուտ՝ մեր հա մա-
տեղ աշ խա տան քը պատ շաճ պլա նա վո րե լու 
և գո վազ դա յին նյու թի ո րակ յալ հան րայ նա-
ցումն ա պա հո վե լու հա մար:
Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վի սա կագ նե րի 
մա սին կա րող եք տե ղե կութ յուն ներ ստա նալ 
խմբագ րութ յու նից՝ այ ցե լե լով՝ ք. Կա պան, 
Շա հում յան 20/32 կամ զան գա հա րել՝ (091) 
45 90 47, (077) 45 90 77:

«Սյունյաց երկիր»

Գիրք հայրենի եզերքի 
մասին «Բորիսովկա 
(Ծղուկ)»

Ս  յու նի քի գյու ղե րի, դրան ցում բնակ-
վող գեր դաս տան նե րի մա սին պատ-
մող գրքե րի թիվն ա վե լա ցավ մե կով, 

ըն թեր ցո ղի սե ղա նին դրվեց Զա վեն Օր դու-
խան յա նի և Գ րի գոր Ղա րիբ յա նի «Բո րի սով-
կա (Ծ ղուկ)» գիր քը, ո րի հրա տա րա կու մը 
հո վա նա վո րել է Ս յու նի քի Ծ ղուկ գյու ղի «Բո-
րի սով կա» ՍՊ ըն կե րութ յան տնօ րեն Մ յաս նիկ 
Գ րի գոր յա նը:

Ինչ պես տե ղե կա նում ենք գրքից, Բո րի-
սով կա գյու ղի հիմ նա քա րե րը դրել են սեկ-
տանտ մո լո կան նե րը: Խն դիրն այն էր, որ 
Ռու սաս տա նի ցա րա կան կա ռա վա րութ յունն 
իր հա րա վա յին սահ ման նե րի պաշտ պա-
նութ յու նն ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով մե ծաց-
նում էր քրիս տոն յա, մաս նա վո րա պես, ռուս 
բնակ չութ յան թվա քա նա կը: Ա ռա ջին հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մին հա ջոր դած 1917-ի 
հե ղա փո խութ յան, 1920-ա կան թթ. Բո րի սով-
կա գյու ղից մո լո կան նե րի տե ղա փոխ ման 
հե տևան քով նրանց կա ռու ցած տնե րը, հո-
ղա տա րածք նե րը և ար տադ րա կան ու տնտե-
սա կան կա ռույց նե րը կա ռա վա րութ յու նը 
հատ կաց րեց կող քի գյու ղե րից՝ մաս նա վո րա-
պես Ղա լա ջու ղից, մա սամբ նաև՝ Շա ղա թից, 
Մազ րա յից ու Բա լա քից Բո րի սով կա տե ղա-
փոխ ված ու վե րաբ նա կեց ված ըն տա նիք նե-
րին: Աս տի ճա նա բար Բո րի սով կան նոր դեմք 
ու դի մա գիծ ստա ցավ:

Այս գյու ղը յու րօ րի նակ ճա կա տա գիր է ու-
նե ցել, մնա ցել է ջրի տակ, քա նի որ նրա տա-
րած քում կա ռուց վել է Ս պան դար յա նի ջրամ-
բա րը: Այս ա ռի թով «Ա ռա ջա բա նի փո խա րեն» 
վեր նագ րի ներ քո Զա վեն Օր դու խան յա նը 
գրում է. «Կանց նեն տաս նամ յակ ներ, ա մեն 
ինչ կմո ռաց վի, իսկ գա լիք սե րուն դը չի էլ ի մա-
նա, որ այդ տեղ՝ ջրի հա տա կում կյանք է ե ղել՝ 
ու րախ ու տխուր, ցա վոտ ու եր ջա նիկ: Մար-
դիկ հո ղի հետ կռիվ են տվել ու հաղ թել»:

Իսկ գրքի մյուս հե ղի նա կը՝ Գ րի գոր Ղա-
րիբ յա նը «Եր կու խոսք» նա խա բա նում խոս-
տո վա նում է. «Երբ փոր ձում եմ գտնել իմ հա-
մեստ հա ջո ղութ յուն նե րի աղբ յու րը, հաս նում 
եմ իմ պա տա նե կան տա րի նե րի այդ մի ջա-
վայ րում ստա ցած դաս տիա րա կութ յա նը, այն-
տեղ ձևա վոր ված հո գե բա նութ յա նը, ո րի հա-
մար միշտ ե րախ տա պարտ ու շնոր հա կալ եմ: 
ՀՐԱՇՔ ԷՐ ԲՈՐԻՍՈՎԿԱՆ»:

Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ըն թաց-
քում ռազ մա ճա կատ մեկ նեց գյու ղի զա վակ-
նե րից 149-ը: Ն րան ցից 70-ը չվե րա դար ձավ: 
Վե րա դար ձող նե րի մի մասն էլ հաշ ման դամ էր 
դար ձել: Թի կուն քում մնա ցել էին միայն կա-
նայք ու ե րե խա նե րը, տա րեց տղա մար դիկ՝ 
պա պիկ նե րը, ով քեր մա քա ռե լով ապ րեց նում 
էին գյու ղը: Պա տե րազ մի դժվար տա րի նե րին 
բո րի սով կա ցի նե րը ոչ միայն ա պա հով ապ րե-
ցին, այլ նաև ծանր պայ ման նե րում գտնվող 
ե ղեգ նա ձոր ցի նե րին օգ նե ցին և փրկե ցին սո-
վից:

Ինչ պես Հա յաս տա նի տար բեր բնա կա վայ-
րե րում, Ծ ղու կում ևս հա վեր ժաց վեց երկ րորդ 
աշ խար հա մար տում զոհ ված հա մագ յու ղա-

ցի նե րի հի շա տա կը: Հու շար ձան կա ռուց վեց 
վաս տա կա վոր ճար տա րա պետ Բաղ դա սար 
Ար զու ման յա նի նա խագ ծով, ո րի վրա փո-
րագր ված է գյու ղի 70 նա հա տակ նե րի ա նուն-
նե րը: Հու շար ձա նը մին չև հի մա ուխ տա տե ղի 
է բո լոր բո րի սով կա ցի նե րի հա մար:

Գ յու ղը նշա նա վոր մար դիկ շատ է տվել՝ 
ար տադ րութ յան կազ մա կեր պիչ ներ, գի տութ-
յան գոր ծիչ ներ, ար վես տա գետ ներ, ման կա-
վարժ ներ: Ն րան ցից է տա ղան դա վոր ճար-
տա րա պետ Բաղ դա սար Ար զու ման յա նը, ում 
մա սին ա կա դե մի կոս Վա րազ դատ Հա րութ-
յուն յանն ա սել է. «Իր տա ղան դի շռայլ գույ-
նե րով Բաղ դա սար Ար զու ման յա նը ե զա կի և 
ինք նա տիպ ե րևույթ է ար դի հայ ճար տա րա-
պե տութ յան ըն տա նի քում, նրա նմա նը չկա»: 
Բաղ դա սար Ար զու ման յա նի նա խագ ծով են 
կա ռուց վել ե կե ղե ցի ներ, և դա պայ մա նա վոր-
ված էր ե կե ղե ցա կան ճար տա րա պե տութ յա նը 
քա ջա տեղ  յակ լի նե լով:

Բո րի սով կա յում է ծնվել տա ղան դա շատ 
քան դա կա գործ, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ժո ղովր դա կան նկա րիչ Գե տիկ Բաղ-
դա սար յա նը՝ Բաղ դա սար Ար զու ման յա նի եղ-
բո րոր դին: Հո րից ու հո րեղ բո րից բնա տուր 
շնորհ ներ է ժա ռան գել, հան րա պե տութ յու նում 
ճա նաչ ված քան դա կա գոր ծն այ սու հետ գլխա-
վո րում է Հա յաս տա նի գե ղար վես տի ա կա դե-
միա յի քան դա կա գոր ծութ յան ամ բիո նի աշ-
խա տանք նե րը: Ն րա կեր տած քան դակ նե րի 
համ բա վը վա ղուց է դուրս ե կել Հա յաս տա նի 
սահ ման նե րից և նվա ճել աշ խար հը:

Բո րի սով կա յի ե րևե լի անձ նա վո րութ յուն-
նե րից է այս գրքի հա մա հե ղի նակ, ՀՀ գի տութ-
յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի թղթա կից 
ան դամ, տնտե սա գի տութ յան դոկ տոր, պրո-
ֆե սոր, ՀՀ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ 
Գ րի գոր (Գ րի շա) Ա լեք սա նի Ղա րիբ յա նը: Հ րա-
տա րա կել է ա վե լի քան 100 գի տա կան աշ-
խա տութ յուն: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ պաշտ-
պան վել է 50-ից ա վե լի ա տե նա խո սութ յուն: 
Վաս տա կա շատ տնտե սա գետ գիտ նա կան 
լի նե լուց զատ՝ Գ. Ղա րիբ յա նը լրջո րեն հրա-
պուր վել է գե ղան կար չութ յամբ: Հետ պա տե-
րազմ յան տա րի նե րին սո վո րել է Ե րևա նի 
Փա նոս Թեր լե մեզ  յա նի ան վան նկար չա կան 
ու սում նա րա նում: Գր քում տեղ են գտել նրա 
վրձնած գե ղան կար նե րից՝ ար ված վեր ջին 
տա րի նե րին:

Գ րի շա Ղա րիբ յա նի թոռ նե րը՝ Դա վի թը, 
Գ րի շան և Սու րե նը գնա ցել են պա պի հետ-
քե րով՝ ա վար տե լով ԵՊՀ տնտե սա գի տութ յան 
ֆա կուլ տե տը, աշ խա տում են մաս նա գի տութ-
յամբ:

Գր քում հե տաքրք րա կան հու շեր կան 
Բո րի սով կա գյու ղի և նրա բնա կիչ նե րի մա-
սին, նրա նում ներ կա յաց ված գյուղ խորհր դի 
ծխա մատ յա նը (1923 թ. մա յիս), այլ հաշ վետ-
վութ յուն ներ ու ցու ցակ ներ ո րո շա կի պատ-
կե րա ցում են տա լիս գյու ղի բնակ չութ յան 
թվի, զբաղ վա ծութ յան մա սին: Հե ղի նակ նե րը 
ցա վով ու ափ սո սան քով են գրում հայ րե նի 
գյու ղի՝ 1937-38 թվա կան նե րին ստա լին յան 
բռնաճն շում նե րին զոհ դար ձած հա մագ յու-
ղա ցի նե րի մասին, ով քեր հա նի րա վի էին դա-
տա պարտ վել իբր լի նե լով դաշ նակ ցութ յան 
կու սակ ցութ յան ան դամ՝ զբաղ վել են հա կա-
խորհր դա յին գոր ծու նեութ յամբ, մաս նակ ցել 
ազ գա միջ յան կռիվ նե րին: Ս տա լի նի մահ վա-
նից հե տո ար դա րաց վել են՝ հան ցա կազ մի 
բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, բայց այդ մար-
դիկ ար դեն մա հա պատ ժի էին են թարկ վել:

Գր քում զե տեղ ված են նաև Ապ րիլ  յան և 
44-օր յա պա տե րազմ նե րում զոհ ված ծղուկ ցի-
նե րի լու սան կար նե րը:

Գր քի շա պի կին ՀՀ ժո ղովր դա կան նկա րիչ 
Զա քար Խա չատր յա նի՝ Բո րի սով կա յի հա մայ-
նա պատ կե րով գե ղան կարն է:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

« Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան քո-
լեջ» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է մրցույթ 
զին վո րա կան ղե կա վա րի թա փուր տե-
ղի հա մար.

Թա փուր տե ղի մրցույ թին մաս նակ ցե-
լու հա մար կա րող են դի մել պա հես տա զո րի 
սպա նե րի բարձ րա գույն ռազ մա կան կրթութ-
յամբ կամ բարձ րա գույն կրթութ յամբ և հա-
մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ու նե-
ցող ան ձիք:

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.

1. Դի մում
2. Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս-

տա թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և պատ ճե-
նը)

3. Անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
4. Աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ 

տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)

5. Ինք նա կեն սագ րութ յուն
6. Մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փի
7. 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)

8. Թա փուր աշ խա տա տե ղը զբա ղեց նե լու 
հա մար մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին և  
աշ խա տան քա յին ու նա կութ յուն նե րին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը հա-
վաս տող փաս տաթղ թե րը, հա վաս տագ րե րը 
(դրանց առ կա յութ յան դեպ քում):

Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե-
ջի մաս նա շեն քում, ս.թ սեպ տեմ բե րի 28-ից 
մինչև հոկ տեմ բե րի 25-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, 
ժա մը 1000-ից մինչև 1600, 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 
հոկ տեմ բե րի 29-ին ժա մը 1500-ին քո լե ջում:

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

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

« Կա պա նի պե տա կան բժշկա կան քո-
լեջ» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է մրցույթ 
զին վո րա կան ղե կա վա րի թա փուր տե-
ղի հա մար.

Թա փուր տե ղի մրցույ թին մաս նակ ցե-
լու հա մար կա րող են դի մել պա հես տա զո րի 
սպա նե րի բարձ րա գույն ռազ մա կան կրթութ-
յամբ կամ բարձ րա գույն կրթութ յամբ և հա-
մա պա տաս խան վե րա պատ րաս տում ու նե-
ցող ան ձիք:

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.

1. Դի մում
2. Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս-

տա թուղթ (դիպ լոմ) (բնօ րի նա կը և պատ ճե-
նը)

3. Անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը)
4. Աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ 

տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)

5. Ինք նա կեն սագ րութ յուն
6. Մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փի
7. 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)

8. Թա փուր աշ խա տա տե ղը զբա ղեց նե լու 
հա մար մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին և  
աշ խա տան քա յին ու նա կութ յուն նե րին ներ-
կա յաց վող պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը հա-
վաս տող փաս տաթղ թե րը, հա վաս տագ րե րը 
(դրանց առ կա յութ յան դեպ քում):

Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե-
ջի մաս նա շեն քում, ս.թ սեպ տեմ բե րի 28-ից 
մինչև հոկ տեմ բե րի 25-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, 
ժա մը 1000-ից մինչև 1600, 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 
հոկ տեմ բե րի 29-ին ժա մը 1500-ին քո լե ջում:

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