
Իրանը չի հարցնի Հայաստանի կարծիքը, և ինքը զորք 
կմտցնի Հայաստան, որպեսզի թույլ չտա թուրքերին 
ու ադրբեջանցիներին՝ կտրել Հայաստանն Իրանից 

Ի  րա նի բա նա կի ցա մա քա յին զոր քե րի 
հրա մա նա տար Ք յու մարս Հեյ դա րին 
ա սել է՝

«Ի րա նի հա մար աշ խար հա քա ղա քա կան 
մեծ պար տութ յուն կլի նի, ե թե թուր քերն ու 

ադր բե ջան ցի նե րը, դաշ նակ ցե լով բրի տա նա-
ցի նե րի և հ րեա նե րի հետ, կտրեն Ի րա նի և 
Հա յաս տա նի միջև սահ մա նը: Եվ ա մե նայն հա-
վա նա կա նութ յամբ, նման սցե նա րի դեպ քում 
Ի րա նը չի հարց նի Հա յաս տա նի կար ծի քը և  

ին քը զորք կմտցնի Հա յաս տան, որ պես զի թույլ 
չտա թուր քե րին և  ադր բե ջան ցի նե րին՝ կտրել 
Հա յաս տանն Ի րա նից: Ըստ եր ևույ թին, այդ 
նպա տա կով այն տեղ անց կաց վում են զո րա-

Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նա տի (ԶՊՄԿ) 60 տո կո սի սե փա կա-
նա տեր է դար ձել ռուս մի լիար դա տեր Ռո-
ման Տ րո ցեն կոն, ո րի «Գեոպ րո մայ նինգ 
գոլդ» ըն կե րութ յա նը պատ կա նում են 
նաև Սոթ քի ոս կու հան քա վայրն ու Ա գա-
րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը։ 
60 տո կոս բաժ նե տոմ սե րի 25 տո կո սը նա 
նվի րա բե րել է ՀՀ կա ռա վա րութ յա նը, իսկ 
կոմ բի նա տում բաժ նե տոմ սե րը ձեռք է բե-
րել Մոսկ վա յում գրանց ված «Արդ յու նա-
բե րա կան ըն կե րութ յուն» բաժ նե տի րա-
կան ըն կե րութ յան մի ջո ցով։

Զ ՊՄԿ-ում Տ րո ցեն կո յի բաժ նե տոմ սե-
րի առ կա յութ յան մա սին հա ղոր դեց 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը։ Պղն ձա մո լիբ-

դե նա յի նում 60 տո կո սի հաս նող բաժ նե տոմ-
սե րի առ քու վա ճառ քը, ըստ կա ռա վա րութ յան, 
կա յա ցել է սեպ տեմ բե րի 30-ին, իսկ կա ռա-
վա րութ յա նը նվի րած բաժ նե տոմ սե րը կազ-
մում են ամ բողջ կոմ բի նա տի բաժ նե տի րա-

կան կա պի տա լի 15 տո կո սը։ Մինչև 2020-ը 
կոմ բի նա տի մե ծա մաս նա կան բաժ նե տե րը 
գեր մա նա կան «Ք րո նի մետ» ըն կե րութ յուն նե-
րի խումբն էր, ո րից ԶՊՄԿ-ն բաժ նե տոմ սե րի 
հետգ նում էր ի րա կա նաց րել։ Այդ բաժ նե տոմ-
սե րը տե ղա բաշխ վել են՝ անց նե լով ռու սա կան 
ըն կե րութ յա նը։ Ըստ կա ռա վա րութ յան հա ղոր-
դագ րութ յան՝ Տ րո ցեն կոն ու րա խութ յամբ է տե-
ղե կաց րել, որ ի րենց գնած բաժ նե տոմ սե րի մի 
մա սը փո խան ցել են կա ռա վա րութ յա նը.

«Մենք մտա դիր ենք ընդ լայ նել հա մա գոր-
ծակ ցութ յու նը ՀՀ կա ռա վա րութ յան հետ, և սա 
ա վե լի լայն ներդ րու մա յին տես լա կա նի ա ռա-
ջին քայլն է: Այս ա մե նից կշա հի Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը, ժո ղո վուրդն ու մեր բաժ-
նե տե րե րը, իսկ Հա յաս տա նի տնտե սութ յան 
հա մար կբաց վեն նոր հնա րա վո րութ յուն ներ: 
Ն պա տակ ու նենք ա ռա ջի կա տա րի նե րին Հա-
յաս տա նում սկսել նոր պղնձա ձու լա րա նի կա-
ռու ցու մը»:

Փոխ վար չա պետ Սու րեն Պա պիկ յանն իր 
հեր թին հայտ նել է, որ տա րած ված պրակ տի-

կա է խո շոր հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե-
րութ յու նում պե տա կան բաժ նե մաս ու նե նա լը։ 

Ռո ման Տ րո ցեն կոն մի լիար դա տեր է, նրան 
է պատ կա նում AEON Corporation-ը, որն իր 
մեջ նե րա ռում է 14 օ դա նա վա կա յան, նա վա-

Հունվարի 1-ից ընտանիքում 
3-րդ եւ ամեն հաջորդ նոր 
ծնվող երեխան մինչեւ 6 
տարեկան դառնալը կստանա 
ամսական 50 000 դրամ 

«Ուզում եմ կարեւորել ընտանիքում 
երրորդ եւ յուրաքանչյուր հաջորդ նոր ծնվող 
երեխայի համար դրամական աջակցություն 
նշանակելու ծրագիրը, որը պետք է մեկնարկի 
2022-ի հունվարի 1-ից: Այսինքն` հունվարի 
1-ին ընտանիքում երրորդ եւ յուրաքանչյուր 
հաջորդ նոր ծնվող երեխան մինչեւ 6 
տարեկանը կստանա ամսական 50 հազար 
դրամի չափով աջակցություն», – սեպտեմբերի 
30-ին, հայտարարեց ՀՀ վարչապետը:

Նա 2022-ի բյուջեի ծրագրերում կարեւորեց 
մանկապարտեզների եւ դպրոցների հիմնա-
նորո գումը, շինարարությունը, նաեւ «Հյու-
սիս-Հարավ» ճանապարհի Սիսիան-Ագարակ 
հատ վածի շինարարության մեկնարկը, որի 
աշխատանքները կսկսեն 2022-ի վերջին: 
«Ջրամբարների կառուցման առու մով եւս 
բավական բարձր նշաձող ենք դրել եւ դրանք 
հաղթահարելու համար մեզ անհրաժեշտ է 
արդյունավետ եւ ակտիվ աշխատել», – ասաց 
նա: 

ՀՀ կառավարությունը Սյունիքի 
մարզին կտրամադրի շուրջ 1 
միլիարդ դրամ

Գումարը կուղղվի Ս յու նի քի հա մայնք նե րի 
կեն սա կա նութ յու նը վե րա կանգ նե լու և  առ կա 
խնդիր նե րը լու ծե լուն։ Ըստ Սու րեն Պա պիկ յա-
նի՝ «Նա խա րա րա կան կո մի տեում քննար կել 
ենք նպատա կա հար մա րութ յու նը՝ ա մեն ան-
գամ տրա մադ րել 200 մլն դ րամ: Այս նա խագ-
ծով հաս տա տում ենք 200 մլն դ րա մի փո խան-
ցու մը Ս յու նի քի զար գաց ման հիմ նադ րա մին՝ 
հաշ վետ վութ յու նից հե տո պատ րաս տա կա-
մութ յուն հայտ նե լով տրա մադ րել նաեւ 800 մլն 
դ րա մը»:

30.09.2021

Արցախից տեղահանված 
4 ընտանիք ապահովվել է 
կացարանով 

Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի նա խա-
ձեռ նութ յամբ և «Չաա րատ Կա պան» ՓԲ ըն-
կե րութ յան ֆի նան սա կան օ ժան դա կութ յամբ 
ի րա կա նաց վող ծրագ րով՝ Ար ցա խից տե ղա-
հան ված և Կա պան հա մայն քում մշտա կան 
բնա կութ յուն հաս տա տած 4 բազ մա զա վակ 
ըն տա նիք ար դեն իսկ ա պա հով վել է կա ցա րա-
նով: Ըն տա նիք նե րին տրվել է նաև գյու ղատն-
տե սութ յամբ զբաղ վե լու հնա րա վո րութ յուն և 
մի ջոց ներ՝ ըստ նրանց նա խա պատ վութ յան։ 
Սո ցիալ-տն տե սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման 
նպա տա կով ըն տա նիք նե րին ա ջակ ցութ յուն է 
ցու ցա բե րել «Ռազ մա վա րա կան զար գաց ման 
գոր ծա կա լութ յուն» ՀԿ-ն՝ տրա մադ րե լով խո շոր 
եղ ջե րա վոր կեն դա նի ներ:

Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ 
Փարս յա նը հյու րըն կալ վել է Դա վիթ Բեկ գյու-
ղում բնա կութ յուն հաս տա տած Հով հան նիս-
յան նե րի, Այ վազ  յան նե րի և Կա րա պետ յան-
նե րի ըն տա նիք նե րում, ծա նո թա ցել նրանց 
կեն սա պա հով ման պայ ման նե րին և կա րիք նե-
րին: 10.10.2021

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում նոր 
ժամանակներ են սկսում

Շարունակությունը՝ էջ 5

Շարունակությունը՝ էջ 5

Ու եղավ ստի 
հրավառություն,
Ու խաբեության 
հարսանիք եղավ...

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Երեքշաբթի

19 հոկտեմբերի 2021թ.
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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

Հայը պատմական հայրենիքը գերադասում է իրական հայրենիքից: Գերադասում է, քանզի պատմական հայրենիքը խնամք չի պահանջում: 
Այդ հայրենիքը տուրք չի պահանջում, քրտինք չի պահանջում, պաշտպանության կարիք չունի: Եվ այդ հայրենիքի հմայքն այն է, որ այնտեղ 
ապրելը պարտադիր չէ: Եվ հարյուրամյակներ շարունակ մենք մեր հայրենիքը մաս-մաս դարձնում ենք պատմական հայրենիք ու կապվում 
ենք հավաքական, չպարտավորեցնող, սրտագին սիրով:
Հայը հավաքական գոյությունից վեր է դասում հավաքական սերը առ ոչինչ:
Հարյուրամյակներ շարունակ մաս-մաս մեր հայրենիքը դարձնելով պատմական` մաս-մաս ուժեղացնում ենք մեր հարևաններին, 
ուժեղացնելով` հռչակում ենք թշնամի, նեղվում ենք թշնամու հարևանությունից, անիծում ենք մեր իրական հայրենիքի փոքրությունը և 
երազում մի հզոր, մի խաչակրաց բանակ, որ դարձյալ կգա ու կանցնի մեր հայրենիքի, մեր պատմական հայրենիքի, մեր հարևանների վրայով 
ու այս անգամ, գուցե, հավերժորեն մնա...

Վանո Սիրադեղյան



Գնել Սանոսյանն 
այցելել է Ագարակի 
պղնձամոլիբդենային 
կոմբինատ 

ՀՀ տարածքաին կառավարման և ենթա-
կառուցվածքների նա խա րա րը ծա նո թա-
ցել է ներդ րու մա յին ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման աշ խա տանք նե րին, ըն կե րութ յան 
ղե կա վա րութ յան հետ քննար կել կոմ բի-
նա տի նոր կա ռուց ված քը, կոմ բի նա տի 
աշ խա տան քի ար տադ րութ յան նոր ծա-
վալ նե րը։

«Ա  գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նատ» ՓԲԸ-ն  ա վար տել 
է ձեռ նար կութ յան տեխ նո լո-

գիա կան վե րա զին մանն ուղղ ված ներդ րու-
մա յին ծրագ րի ի րա կա նա ցու մը: Ար դիա կա-
նաց ման հա մա պար փակ ծրա գիրն ուղղ ված 
էր ար տադ րութ յան կա պի տալ նո րաց մա նը՝ 
հան քի վե րա սար քա վոր մա նը և գոր ծա րա-
նի տեխ նի կա կան վե րա զին մա նը: Ծ րագ րի 
նպա տակն էր օպ տի մա լաց նել ար տադ րութ-
յու նը, բարձ րաց նել ար տադ րո ղա կա նութ յու-
նը և ն վա զեց նել ար տադ րան քի ընդ հա նուր 
ար ժե քը:

Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վել է հա մա կարգ-
ված մո տեց ման հի ման վրա, ո րը են թադ րում 
էր ոչ միայն ար տադ րութ յան ար դիա կա նա-
ցում, այլև գոր ծա րա նի աշ խա տա կից նե րի 
մի ջին օ ղա կի ո րա կա վոր ման բարձ րա ցում և 
կազ մա կերպ չա կան կա ռուց ված քի կա տա րե-
լա գոր ծում:

Ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
ի րա կա նաց վել են բաց հան քի, հիմ նա կան 
հան քարդ յու նա բե րա կան և տ րանս պոր տա-
յին սար քա վո րում նե րի տեխ նի կա կան վե րա-
զին ման աշ խա տանք ներ:

2020 թվա կա նին մշակ վեց նաև ձեռ նար-
կութ յան ար տադ րո ղա կա նութ յու նը տա րե-
կան 3.5 մի լիոն տոն նա յից մինչև 4.5 մի լիոն 
տոն նա հան քա քա րի հասց նե լու նա խա գիծ: 
Դ րա շրջա նակ նե րում ար դիա կա նաց վել է 
կոմ բի նա տի հարս տաց ման ֆաբ րի կան։

Պո չամ բա րի հզո րութ յու նը մե ծա ցել է 
նաև Ի րան- Հա յաս տան գա զա մու ղի հատ վա-
ծի տե ղա փոխ ման, մայ րու ղա յին խո ղո վա-
կա շա րե րի վե րա կա ռուց ման և 2-րդ ու 3-րդ 
բար ձունք նե րի պոմ պա կա յան նե րի վե րա կա-
ռուց ման շնոր հիվ: Ի րա կա նաց վել է 3-րդ բար-
ձուն քի նոր պոմ պա կա յա նի կա ռու ցու մը:

Տեխ նի կա կան նա խագ ծի շրջա նակ նե րում 
շա հա գործ ման է հանձն վել հե տա դարձ ջրա-
մա տա կա րար ման հա մա կար գը, ին չը զգա-
լիո րեն նվա զա գույ նի է հասց նում շրջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յու նը: Նոր հա մա-
կար գը նաև նվա զեց րել է ջրի օգ տա գոր ծու մը 
30%-ով:

«Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-
նատ» ՓԲԸ ար դիա կա նաց ման հա մա պար-
փակ ծրագ րի ներդ րում նե րի ծա վա լը կազ մել 
է ա վե լի քան 30 մլն ԱՄՆ դո լար:

13.10.2021

2021 թ. հոկ տեմ բեր ի 17-ին Գո րիս, Մեղ-
րի, Տա թեւ եւ Տեղ խո շո րաց ված հա-
մայնք նե րում տե ղի են ու նե ցել ա վա գա-
նու ընտ րութ յուն ներ:

 Հ ա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով ընտ-
րութ յուն նե րի արդ յուն քում Մեղ րի 
հա մայն քում 8595 ընտ րո ղից քվեար-

կութ յա նը մաս նակ ցել է 5098-ը (ան վա վեր 
քվեա թեր թիկ նե րի թի վը՝ 124): Կու սակ ցութ-
յուն նե րի օգ տին տրված ձայ նե րը բաշխ վել են 
հե տեւ յալ կերպ՝ «Ա զա տա կան» կու սակ ցութ-

յուն՝ 716, «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յուն՝ 
487, «Հան րա պե տութ յուն» կու սակ ցութ յուն՝ 
2133, «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յուն՝ 1637:

 Գո րիս հա մայն քում 20696 ընտ րո ղից 
քվեար կութ յա նը մաս նակ ցել է 10399-ը (ան-
վա վեր քվեա թեր թիկ նե րի թի վը՝ 282): Ձայ նե-
րը բաշխ վել են հե տեւ յալ կերպ՝ «Ա. Ա ռու շան-
յան» դա շինք՝ 6269, «Հայ Ազ գա յին Կոնգ րես» 
կու սակ ցութ յուն՝ 282, «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յուն՝ 3568:

 Տեղ հա մայն քում 3901 ընտ րո ղից քվեար-

կութ յա նը մաս նակ ցել է 2359-ը:
«Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յան օգ տին 

քվեար կել է 806 ընտ րող, «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կուսակ ցութ յան օգ տին՝ 1501-
ը:

 Տա թեւ հա մայն քում 4197 ընտ րո ղից 
քվեար կութ յա նը մաս նակ ցել է 2615-ը (ան վա-
վեր քվեա թեր թիկ նե րի թի վը՝ 49): «Ապ րե լու 
եր կիր» կու սակ ցութ յան օգ տին քվեար կել է 
337 ընտ րող, «Շանթ դա շինք» ազ գայ նա կան 
կու սակ ցութ յան օգ տին՝ 949-ը, «Քա ղա քա-
ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յան օգ-
տին՝ 1280-ը:

 Տա թեւ հա մայն քում հոկ տեմ բե րի 19-ին 
տե ղի է ունեցել քվեա թեր թիկ նե րի վե րա-
հաշվարկ:

 

Հայաստանի երիտասարդական 
մայրաքաղաք Կապանն ընդունել է ԱՊՀ 
երկրների պատվիրակներին

Հ ոկ տեմ բե րի 11-ին Հա յաս տա նի ե րի-
տա սար դա կան մայ րա քա ղաք Կա-
պանն ըն դու նեց ԱՊՀ երկր նե րի 

ե րի տա սար դութ յան հար ցե րով խորհր դի ան-
դամ նե րին՝ Հա յաս տա նից, Բե լա ռու սից, Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յու նից, Ղրղզս տա նից, 
Ուզ բեկս տա նից եւ Տա ջիկս տա նից՝ վեց երկ րի 
մոտ 50 պատ վի րակ: Ս յու նի քի մարզ կենտ րո-
նում պետք է կա յա նար ԱՊՀ մաս նա կից պե-
տութ յուն նե րի ե րի տա սար դութ յան հար ցե րով 
խորհր դի նիս տը եւ «100 գա ղա փար ԱՊՀ հա-
մար» մի ջազ գա յին ե րի տա սար դա կան մրցույ-
թի եզ րա փա կիչ փու լը: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 
ի րենց երկր նե րում հաղ թող ճա նաչ ված գա-
ղա փար նե րի հե ղի նակ նե րը Հա յաս տա նում 
անց կաց վող միջ պե տա կան փու լում ներ կա-
յաց րել էին նոր գա ղա փար ներ ա վե լի քան 10 
ան վա նա կար գում:

 Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի փոքր 
դահ լի ճում տե ղի ու նե ցած ԱՊՀ-ի ե րի տա-
սար դութ յան խոր հուր դի նիս տին ներ կա նե-
րին ող ջու նել է ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի եւ սպոր տի նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ար թուր Մար տի րոս յա նը՝ նշե լով, որ ա վան-
դա բար ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ յուն նե րի 
ե րի տա սար դութ յան հար ցե րով խոր հուրդն 
ամ փո փում է նա խորդ նիս տում ըն դուն-
ված ո րո շում նե րի ի րա կա նա ցու մը եւ բո լոր 
երկր նե րի հա մար ու ղեն շում հա ջորդ ժա մա-
նա կա հատ վա ծի ա նե լիք նե րը: Նա խա րա րի 
տե ղա կալն անդ րա դար ձել է նաեւ Հա յաս տա-
նում ե րի տա սար դութ յան հար ցե րին միտ ված 
պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րին՝ փաս տե լով, որ ՀՀ կա ռա-
վա րութ յան ա ռա ջին հինգ տա րում ծրագ րում 
ամ րագր ված է ըն դու նել եր կու հիմ նա կան 
փաս տա թուղթ՝ ե րի տա սար դութ յան զար գաց-
ման ռազ մա վա րութ յուն եւ օ րենք ե րի տա-
սար դութ յան հա մար:

Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի նա խաս-
րա հում ներ կա յաց ված էր «100 գա ղա փար 
ԱՊՀ-ի հա մար» տա ղա վա րա յին ցու ցադ րութ-
յուն, ո րի բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ օր վա երկ-
րորդ կե սին: Ցու ցա հան դե սի մաս նա կից հյու-
րե րին, ներ կա նե րին բա րե մաղ թան քի խոսք 
հղե ցին հան րա պե տութ յան ԿԳՄՍ նա խա րա-
րի տե ղա կալ Ար թուր Մար տի րոս յա նը, «100 
գա ղա փար ԱՊՀ-ի հա մար» ծրագ րի փոր ձա-
գետ նե րի խորհր դի նա խա գահ Վա լեն տի նա 
Դի նի չը ( Բե լա ռուս), ԱՊՀ գոր ծա դիր կո մի տեի 
մշա կույ թի, սպոր տի, տու րիզ մի եւ ե րի տա-
սար դութ յան դե պար տա մեն տի հու մա նի տար 
հա մա գոր ծակ ցութ յան, ընդ հա նուր քա ղա-
քա կան եւ սո ցիա լա կան պրոբ լեմ նե րի բաժ նի 
պետ Տատ յա նա Կո վա լե ւան, ով հրա պա րա-
կեց ԱՊՀ-ի գոր ծա դիր կո մի տեի նա խա գահ 
Սեր գեյ Լե բե դե ւի ու ղեր ձը՝ ԱՊՀ ստեղծ ման 
30-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ: Տան տի րոջ 
ի րա վուն քով ներ կա նե րին ող ջու նեց Կա պա նի 
քա ղա քա պե տի տե ղա կալ Գոռ Թա դե ւոս յա նը: 

Ն րանք մաս նա վո րա պես շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե ցին «100 ծրա գիր ԱՊՀ հա մար» 
ծրագ րի կազ մա կեր պիչ նե րին, նոր նա խագ-
ծե րի ցու ցադր ման հար թա կի հնա րա վո րութ-
յուն ըն ձե ռե լու, նման շնոր հան դես կազ մա-
կեր պե լու հա մար:

Ե րե կո յան հյու րե րի հա մար մշա կույ թի 
կենտ րո նի մեծ դահ լի ճում տրվեց հա մերգ՝ 
մշա կույ թի կենտ րո նի եւ մարզ կենտ րո նի այլ 

մշա կույ թի օ ջախ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան 
խմբե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Հոկ տեմ բե րի 12-ը «100 գա ղա փար ԱՊՀ-ի 
հա մար» ե րի տա սար դա կան մի ջազ գա յին 
մրցույ թի վեր ջին օրն էր: Օր վա ըն թաց քում 
փոր ձա գետ նե րի խոր հուր դը, ո րի կազ մում 
ընդգրկ ված էին ե րեք ներ կա յա ցու ցիչ Հա-
յաս տա նից, մե կա կան Ռու սաս տա նից եւ Բե-
լա ռու սից, ընտ րում էին յու րա քանչ  յուր ան-
վա նա կար գի լա վա գույն գա ղա փա րը: ԱՊՀ 
երկր նե րից 50 հայտ էր ներ կա յաց վել, ո րից 
վե ցը Հա յաս տա նից: Ընդ հա նուր առ մամբ՝ 12 
ան վա նա կար գե րում հաղ թող ներ ե ղան. եր-
կու սը Հա յաս տա նը ներ կա յաց նող նե րը ստա-
ցան: Մաս նա վո րա պես, մեր երկ րից հաղ թող 
է ճա նաչ վել «Ու սա նո ղի տուն» ծրա գի րը, ո րի 
մա սին «Ս յուն յաց երկ րին» ման րա մաս ներ 
ներ կա յաց րեց ծրագ րի հա մա հե ղի նակ Դիա-
նա Գալստ յա նը. ««Ու սա նո ղի տու նը» հո վա-
նա վոր վում եւ գոր ծում է «Հ զոր միտք» հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան ներ քո եւ 
ու նի եր կու գլխա վոր նպա տակ՝ ու սա նող նե րի 
կրթութ յան ա պա հո վու մը ոչ ֆոր մալ կրթա կան 
ծրագ րե րի մի ջո ցով եւ կրթութ յան տե սա կե տից 
հա մա չափ զար գա ցած մար զեր ու նե նալը»:

Մր ցա նա կա բաշ խութ յան ա վար տից հե տո 
հան րա պե տութ յան կրթութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի եւ սպոր տի նա խա րա րի տե ղա-
կալ Ար թուր Մար տի րոս յա նը մի ջո ցառ ման 

վե րա բեր յալ իր խո հե րը ներ կա յաց րեց «Ս յուն-
յաց երկ րին». «Ու րախ եմ, որ ԱՊՀ խորհր դի 
նիս տը եւ «100 գա ղա փար ԱՊՀ-ի հա մար» 
ե րի տա սար դա կան մի ջազ գա յին մրցույ թի եզ-
րա փա կիչ փուլն անց կաց վեց ոչ թե մայ րա-
քա ղաք Ե րե ւա նում, այլ հան րա պե տութ յան 
ե րի տա սար դա կան մայ րա քա ղաք Կա պա-
նում: Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին պատ-
վի րակ ներ ԱՊՀ յոթ երկ րից, եւ չնա յած հա-
մա վա րա կի հա րու ցած դժվա րութ յուն նե րին, 
բա ցի Ղա զախս տա նից, բո լո րը ներ կա էին, 
իսկ Ղա զախս տա նը մաս նակ ցեց հե ռա վար: 
Շատ կա րե ւոր էր, որ հյու րե րը տես նեին, թե 
ինչ ե րի տա սար դութ յուն ու նենք Կա պա նում՝ 
Ե րե ւա նից այս քան հե ռու: Ուղ ղա կի կոչ եմ 
ա նում հան րա պե տութ յան ե րի տա սար դութ-
յա նը՝ զբաղ վել նո րա րա րութ յամբ, փոր ձել 
գտնել մեր կյան քի տար բեր խնդիր նե րի լու-
ծում նե րը՝ նո րա րա րա կան մտքի կի րառ մամբ, 
եւ դրանք ա ռա ջար կել պե տութ յա նը»: 

Մի ջո ցա ռու մից տպա վոր ված էին նաեւ 
հյու րե րը: Յու լիան նա Ժա գա պա րո վան 
( Մոսկ վա) շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց Կա-
պա նի ղե կա վա րութ յանը՝ ջերմ մթնո լորտ 
ստեղ ծե լու եւ ան մի ջա կա նութ յան հա մար՝ 
«Մենք այս տե ղից մեկ նում ենք ե րախ տա գի-
տութ յան զգա ցու մը սրտնե րումս եւ ան մո ռաց 
տպա վո րութ յուն նե րով»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գորիսում, Մեղրիում, Տաթեւում եւ Տեղում 
ավագանու ընտրություններ էին
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Նժդեհյան առաջնորդող ոգու պանծացումը 
«Սյունյաց երկրում» 

 Թ որ գո մա զարմ մեր ազ գը, որ ո դի-
սեւս յան մա քա ռում նե րով բազ-
միցս է ան ցել սքիլ լա յի եւ քա րիբ-

դա յի ա րան քով, որ դժոխ քի հա տա կը տե սել 
էր երկ րի ե րե սին, այ սօր կրկին ա ղե տա բեր 
ժա մա նակ ներ է ապ րում: Եվ այ սօր, ա ռա վել 
քան եր բե ւէ, երբ վի րա վոր են մեր մար մինն 
ու հո գին, ազ գա յին Ո գին սնու ցող ու դյու ցազ-
նաց նող հրա շա գործ ներ են պետք:

Ա նա ռար կե լիո րեն այդ պի սին է մեր ազ-
գա յին գա ղա փա րա խո սութ յան ջա հա կիր ու 
ռազ մի բո ցա շունչ աստ ված հի շեց նող հայ 
մե ծա գույն այ րե րից մե կը՝ Գա րե գին Նժ դե հը. 
«Ուր էլ եւ երբ էլ մեռ նեմ, հա վա տա՜, իմ ա զիզ 

ժո ղո վուրդ, որ ար տա քին վտանգ նե րիդ ժա-
մա նակ իմ ան հան գիստ հո գին այ ցի եւ օգ-
նութ յան պի տի փու թա իր հայ րե նի աշ խար-
հին եւ ա նե րե ւու թա բար քո բա նակ նե րին 
ա ռաջ նոր դե…»:

Աս պե տա կան երդմ նատ վութ յուն հի շեց-
նող նժդեհ յան այս խոս քերն ու Կա պա նում 
հառ նած նրա հու շա հա մա լի րի գու նա գեղ 
պատ կերն են զար դա րում «Ս յուն յաց եր կիր. 
մշա կու թա յին» հայ րե նա շունչ թեր թի ճա կա-
տը՝ ըն թեր ցո ղին ա սես կան խավ հու շե լով, որ 
պար բե րա կա նի ստվա րա ծա վալ այս լույ սըն-
ծա յումն ա ռանձ նա կի նպա տակ, ա սե լիք եւ 
խոր հուրդ ու նի: Եվ դա, հի րա վի, ստույգ զգա-
ցո ղութ յուն է, քան զի թեր թի 52 է ջերն ամ բող-
ջութ յամբ հա գե ցած են ու շնչում են Նժ դե հով: 
Մեծ հա յոր դու գրա կան-գե ղար վես տա կան 
ժա ռան գութ յու նը, նրա ան զու գա կան կեր-
պա րի մեկ նութ յուն ներն ու ցո լա ցում ներն են 
սքան չե լի այս մտահ ղաց ման տի րույթ նե րում:

«Ոչ մի տեղ ա ռանց Ս յու նի քի ու Ար ցա-
խի. ա ռանց աշ խար հագ րա կան Հա յաս տա նի 
այդ հզոր ող նա շա րի մեր ամ բող ջա կան հայ-
րե նի քը գո յութ յուն ու նե նալ չի կա րող…». – 
նժդեհ յան սույն մար գա րեութ յու նն ընտ րե լով 
որ պես թեր թի ա ռանձ նա հա տուկ այս հա մա-
րի ա ռա քե լութ յու նն ըն դար ձակ խոս քով մեկ-
նա բա նութ յան խո րա գիր, գլխա վոր խմբա գիր 
Սամ վել Ա լեք սան յա նը շեշ տում է նման հրա-
տա րակ ման շար ժա ռի թը. «2021 թ. ապ րի-
լի 26-ին լրա ցավ Հա յոց պատ մութ յան 20-րդ 
դա րի հե րո սա կան խո յան քի՝ Լեռ նա հա յաս-
տա նի ան կա խութ յան հռչակ ման 100-րդ տա-
րե դար ձը, եւ չէինք կա րող չանդ րա դառ նալ 
դա րա կազ միկ այդ ի րա դար ձութ յան գլխա վոր 
կեր տո ղին ու ո գեշն չո ղին: Հա ջոր դը՝ հատ կա-
պես Ար ցախն ու Ս յու նի քը 2020 թ. նո յեմ բե րի 
9-ից ու դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո հայտն վել 
են ռազ մաքա ղա քա կան այն պի սի ի րա վի ճա-
կում, որ նժդեհ յան գա ղա փար նե րի ո գե կո-
չու մը պա հի գլխա վոր հրա մա յա կան նե րից է: 
Չ մո ռա նանք՝ այդ գա ղա փա րա խո սութ յու նը 
շա րու նա կում է մնալ իբ րեւ զգո նութ յան կոչ, 
իբ րեւ լի նե լիութ յան բա նա ձեւ, իբ րեւ պատ-
մութ յան դա սե րը սեր տե լու պատ գամ…»:

 Մեր ժո ղո վուրդն իր ան մահ զա վա կին ճա-
նա չում է որ պես զո րա վա րի, ազ գա յին ու պե-
տա կան գործ չի, որ պես Ցե ղակ րոն շարժ ման 
հիմ նադ րի, որ պես քա ղա քա գե տի ու մտա ծո-
ղի, որ պես հայ րե նա սի րութ յան, ա զա տութ յան 
ու ար ժա նա պատ վութ յան հա մար մարտն չող 
աս պե տի: Թեր թի այս հա մա րը, սա կայն, միտ-
ված է «գո նե հա մա ռոտ» ներ կա յաց նե լու նրա 
գրա կան-գե ղար վես տա կան ժա ռան գութ յունն 

ու Զո րա վա րի «ան զու գա կան կեր պա րի մեկ-
նութ յուն նե րը հա յոց մշա կու թա յին աշ խար հի 
տի րույթ նե րում», քա նի որ, ինչ պես նժդե հա-
գի տութ յան ե րախ տա վոր Ռա ֆա յել Համ բար-
ձում յա նի խոս քով խմբա գիրն է հա վաս տում, 
«Գա րե գին Նժ դե հի գրա վոր ամ բողջ ժա ռան-
գութ յու նը, լի նե լով նրա հան ճա րի փայ լա տա-
կում նե րից մե կը, իր պատ կե րա վոր մտա ծո-
ղութ յամբ, ան կաս կած, գե ղար վես տա կան 
գրա կա նութ յուն է»:

Ք չե րիս է հայտ նի, որ զո րա վա րը նաեւ 
ար ձակ եւ չա փա ծո ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ 
է գրել, ո րոնք մա մու լի է ջե րից, ար խիվ նե րից 
կա րո ղա ցել է հա վա քել, ի մի է բե րել ու ժա մա-
նա կին հրա տա րա կել նույն Ռ. Համ բար ձում-
յա նը: Այս ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից տար-
բեր է ջե րում փնջեր են ներ կա յաց ված որ պես 
նշխար ու հա մե մունք:

 Հայտ նի է, որ Նժ դե հի կեր պա րը գե ղար-
վես տա կան գրա կա նութ յուն մտնե լու «ի րա-
վունք» ու նե ցավ նախ կին կայս րութ յան 
փլուզ մա նը զու գըն թաց ու դրա նից հե տո: 
Ա ռա ջի նը Սե րո Խան զադ յա նի «Նժ դեհ» վեպն 
էր, ո րին հա ջոր դեց Ար ման Ամ րիկ յա նի «Ս պի-
տակ ար ծի վը»: Այս գրքե րից բեր ված հատ-
ված նե րին եւս կա րող է ծա նո թա նալ հա գե-
ցած այս հա մա րի ըն թեր ցո ղը: Ներ կա յաց ված 
են գրա կա նա գետ ներ Սե ւակ Ար զու ման յա նի, 
Սերժ Ս րա պիոն յա նի, Դա վիթ Գաս պար յա նի 
կար ծիք ներն այդ գոր ծե րի մա սին: Ու շագ րավ 
է Նժ դե հի բան տա յին ըն կե րոջ գրած «Հո ղը» 
բա նաս տեղ ծութ յու նը՝ սյու ժե տա յին մի գործ, 
որն անհ նա րին է կար դալ ա ռանց հուզ մուն քի: 
Խոս քն այն մի բուռ հո ղի մա սին է, ո րը հայ րե-
նա պաշտ հա յոր դին իր հետ տա րել էր աք սո-
րա վայր եւ ո րով ապ րում էր…

 Ծա վա լուն հոդ վա ծով ներ կա յաց ված է 
կեն սագ րա կան ակ նարկ Ն վիր յա լի մա սին, 
հար ցազ րույց ներ նրա կեր պա րը կեր տած 
քան դա կա գործ նե րի, եր գիչ, պա րու սույց 
վաս տա կա շատ ար վես տա գետ նե րի, գրա-
կա նա գետ նե րի հետ, Զո րա վա րին նվիր ված 
եր գե րի, բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի տեքս տեր, 
նրա սի րած եր գե րը, ման րա մաս ներ Բա կուն-
ցի սցե նա րով նկա րա հան ված «Զան գե զուր» 
կի նոն կա րի մա սին՝ Նժ դե հի կեր պա րին առնչ-
վող ար ծար ծում նե րով: Փաս տարկ վում է, որ 
մեծն Ա րամ Խա չատր յա նի 2-րդ սիմ ֆո նիան 
նվիր ված է ան կոտ րում Աս տան դա կա նին: 
Ա ռանձ նա կի հափշ տա կութ յամբ է կար դաց-
վում Սե րո Խան զադ յա նի հու շա պա տու մն այն 
մա սին, թե ինչ պես է Մեծ հայ րե նա կա նից նոր 
վե րա դար ձած գրո ղը հան դի պել ու զրու ցել 
Նժ դե հի հետ:

Ընդգր կուն ծա վա լով ներ կա յաց ված են 
Զո րա վար-գա ղա փա րա խո սի աշ խա տութ-
յուն նե րի մա տե նա գի տութ յու նը, նժդե հա կան 
ուխ տա վոր նե րի այ ցե լութ յուն նե րը սրբա-
տե ղի դար ձած վայ րեր, որ տեղ հանգ չում են 
նրա մա սունք նե րը, լու սան կար ներ ու գե ղան-
կար չա կան աշ խա տանք ներ, պատ կեր ներ 
ծննդա վայ րից, ե կե ղե ցի ներ, ո րոնց առնչ վել է 
Ս պա րա պե տն ու դրան ցում կա յաց րել ճա կա-
տագ րա կան վճիռ ներ:

 Ծա նո թա նում ես «Ս յուն յաց եր կիր. մշա-
կու թա յի նին» եւ չես կա րո ղա նում թաքց նել 
զար մանքդ ու հիա ցումդ՝ ինչ պի սի՛ տքնա ջան 
աշ խա տանք, պաշ տա մուն քի հաս նող սի րո 
ու նվի րու մի ինչ պի սի՛ դրսե ւո րում Ս յուն յաց 
աշ խար հի փրկա րար ու ազ գի ո գին ա մուր 
պա հող Զո րա վա րի հան դեպ՝ քան դա կա յին 
այս պի սի պար բե րա կան ա րա րե լու հա մար: 
Սա թեր թա յին սո վո րա կան թո ղար կում չէ, այլ՝ 
իր տե սա կի մեջ ե զա կի ե րե ւույթ, որն ար ժան-
վույնս ներ կա յաց նե լը պատ վա բեր կլի նի այն 
հե ղի նա կո ղի հա մար: Ա սելս այն է, որ թեր թի 
սույն հա մարն ա վե լին է, քան մեր խոս քում 
աս վա ծը: Պար զա պես այն կար դալ է պետք 
եւ ըմ բոշխ նել էջ առ էջ, նյութ առ նյութ, հոդ-
ված առ հոդ ված: Այդ դեպ քում ինքդ էլ կլցվես 
քո ազ գի մե ծա նուն զա վա կով, նրա սքան չե լի 
կեր պա րը վերս տին կդաջ վի քո ա մա յա ցած 
հա յաց քում, եւ կու զե նաս սեղ մել այն ան-
խոնջ նե րի օրհն ված ձեռ քը, ով քեր ջա նա ցել 
են բարձ րա կարգ այս ա րա րու մի վրա:

Այդ պես էլ ա նենք՝ շնոր հա վո րենք ու սեղ-
մենք պատ վար ժան խմբագ րի՝ Սամ վել Ա լեք-
սան յա նի ձեռ քը՝ Ս յուն յաց լեռ նե րի զո րութ յուն 
ի րեն ու երկ րա մասն ա նա ռիկ պա հող բո լոր 
հա յոր դի նե րին: Նժ դե հի ո գին ա պա վեն Հա յոց 
աշ խար հին, ա մեն քիս:
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Համաժողով պատերազմի տարելիցի օրը 

«Հ ա վա տամք» հայ քա ղա քակր-
թա կան շար ժու մը եւ Ե րե ւա-
նի պե տա կան հա մալ սա րա նը 

ի րա կա նաց նում են «Ս յու նի քը քա ղա քակր-
թութ յուն նե րի միջ նա բերդ» ծրա գի րը, որ հե-
տա մուտ է քննար կել ու բա ցա հայ տել ժա մա-
նա կա կից քա ղա քակր թութ յան ճգնա ժա մի 
խոր քա յին պատ ճառ նե րը, ներ կա ու գա լիք 
մար տահ րա վեր նե րը  եւ այդ ա մե նի հաղ թա-
հար ման ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը: Մի ջո ցառ-
մա նը հրա վիր ված էին ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Հա յաս տա նից, ինչ պես նաև գիտ նա կան ներ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նից և  այլ երկր նե-
րից:

Ծ րագ րի շրջա նա կում սեպ տեմ բե րի 27-ին 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի փոքր դահ լի-
ճում անց կաց վեց հա մա ժո ղով, ո րը վա րում 
էր Եր ևա նի պետ հա մալ սա րա նի դա սա խոս, 
դո ցենտ Վար դան Խա չատր յա նը: Բաց ման 
խոս քով հան դես ե կան Ե րե ւա նի պետ հա-
մալ սա րա նի ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար 
Հով հան նես Հով հան նիս յա նը (հե ռա վար մաս-
նակ ցութ յամբ), Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գե ւորգ Փարս յա նը: Ս յու նի քի մարզ պետ Մե-
լիք սեթ Պո ղոս յա նի ող ջույ նի խոս քը հրա պա-
րա կեց Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի գլխա վոր 
քար տու ղար Էդ գար Մար տի րոս յա նը: Դա-
դի վան քի վա նա հայր հայր Ներ սես ա բե ղա 
Հա րութ յուն յանն Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ, 
գե րաշ նորհ տեր Վր թա նես ե պիս կո պոս Աբ-
րա համ յա նի օրհ նութ յու նը և  ող ջույն նե րը փո-
խան ցեց հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին:

 Հա մա ժո ղո վը սկսվեց Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան բնա կան գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յի ա կա դե մի կոս,  ֆի զի կա մա թե մա-
տի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Լե ւոն 
Բեկ լար յա նի «Մեծ Ս յու նիք. Քա ղա քակր թա-
կան եւ աշ խար հա քա ղա քա կան նշա նա կութ-
յու նը, հիմ նա կան սպառ նա լիք նե րը» թե մա յով 
զե կուց մամբ (հե ռա վար սկզբուն քով):

 «Հա վա տամք» հայ քա ղա քակր թա կան 
շարժ ման հիմ նա դիր Գա յա նե Ա փին յանն իր 
ե լույ թում, մաս նա վո րա պես, նշեց, որ հայ 
ազգն ու նի յու րօ րի նակ ա ռա քե լութ յուն քա-
ղա քակր թա կան անց ման այս բար դա գույն 
ժա մա նա կաշր ջա նում, և մեր պար տա կա-
նութ յունն է ամ բողջ խո րութ յամբ գի տակ ցել 
այդ ա ռա քե լութ յան ի մաս տը և  ի րա կա նաց նել  
մեր նե րու ժի սահ ման նե րում:

Ժա մը 11-ին ներ կա նե րը մեկ րո պե լռութ-
յամբ  հար գե ցին 44-օր յա պա տե րազ մի նա-
հա տակ նե րի հի շա տա կը: Հա մա ժո ղո վի 
մաս նա կից ներն այ նու հե տեւ ե ղան Կա պա նի 
Սուրբ Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցում, որ տեղ 
պա տա րագ մա տուց վեց մե րօր յա զո հե րի հի-
շա տա կին: Այ նու հետև նրանք բարձ րա ցան 
Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լիր՝  հար գան քի 
տուրք մա տու ցե լու 44-օր յա պա տե րազ մի նա-
հա տակ նե րի հի շա տա կին:

Օր վա երկ րորդ կե սին հանձ նա ժո ղո վը 
շա րու նա կեց աշ խա տանք նե րը:

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան,մշա կույ թի  եւ 
սպոր տի նա խա րա րութ յան պատ մամ շա կու-
թա յին ժա ռան գութ յան գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի հնա գի տութ յան բա ժան մուն քի 
վա րիչ, ար վես տա գի տութ յան դոկ տոր, պատ-
մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու Հա կոբ 
Սի մոն յանն անդ րա դար ձավ Գո րայ քում ի րենց 
անց կաց րած պե ղում նե րի արդ յունք նե րին:

ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան, 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր Է դո ւարդ Մի նաս յա նը 
(հեռավար) թվե րով ու փաս տե րով ներ կա-
յաց րեց 2020թ. Ար ցախ յան պա տե րազ մի ըն-
թաց քը մինչև նո յեմ բե րի 9-ի հա մա ձայ նա գի-
րը՝ նաև նշե լով այն երկր նե րի ա նուն նե րը, 

ո րոնց զին վոր ներն ու զի նու ժը մաս նակ ցում 
էին Ադր բե ջա նի կազ մում:

Պատ մա բան, մշա կու թա բան, կրո նա գետ 
Վար դան Խա չատր յանն իր ե լույ թում ներ կա-
յաց րեց քրիս տո նեութ յան և  իս լա մի հա մե մա-
տա կան վեր լու ծութ յու նը, նմա նութ յուն ներն 
ու տար բե րութ յուն նե րը:

ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և  ազ գագ րութ յան 
ինս տի տու տի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող 
Ար սեն Հա րութ յուն յա նի զե կու ցու մը Տաթ ևի 
վան քին էր վե րա բե րում, որ պես Ս յուն յաց 
հոգ ևոր- մշա կու թա յին կենտ րոն: Բա նա խո-
սը մաս նա վո րա պես անդ րա դար ձավ Տաթ ևի 
վան քի և հա րա կից հու շար ձան նե րի 2018-
2021 թթ. վի մագ րա գի տա կան ու սում նա սի-
րութ յուն նե րին:

Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից ներն ու շադ րութ-
յամբ ունկնդ րե ցին պատ մա բան, պրո ֆե սոր 
Իս րա յել Չար նիի (Իս րա յել) իր երկ րի՝ հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան հան դեպ որ դեգ րած քա-
ղա քա կա նութ յու նը: Ի դեպ, նրա զե կուց ման 
վեր նա գիրն ա մեն ինչ ա սում է. «Իս րա յե լի ձա-
խո ղած ար ձա գան քը հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յա նը. Ժխ տում, պե տա կան խա բեութ յուն, 
ճշմար տութ յուն ընդ դեմ պատ մա կան քա ղա-
քա կա նաց ման»:

Պատ մա բան Ար մեն Շահ բազ  յանն իր զե-
կուց ման հա մար նյութ էր ընտ րել Ս յու նի քի 
պատ մութ յան այն հատ վա ծը, որ առնչ վում 
է Դա վիթ Բե կի ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
շարժ մա նը: Մի հե տաքրք րա կան փաստ հա-
ղոր դեց. Վ րաս տա նից Հա յաս տան գա լով՝ Դա-
վիթ Բեկն իր պայ քա րը սկսեց հա վա տա փոխ 
մե լիք նե րի իշ խա նութ յու նը և  ազ դե ցութ յու նը 
չե զո քաց նե լով: Ն րան ցից մե կին էլ ստի պում է 
վան քում գի շեր ու ցե րեկ կար դալ «Հայր մեր» 
ա ղոթ քը: Բա նա կը մշտա պես ու ղեկց վում էր 
հոգ ևո րա կան նե րով, ով քեր ա ղո թում էին 
կռվող նե րի հա մար: Բա նա խո սը հան գել էր 
մի եզ րա կա ցութ յան. մարդ կա յին քա ղա քակր-
թութ յու նը կա ռուց ված է հոգ ևոր ար ժեք նե րի 
վրա, այլ ոչ թե նյու թա կան ձեռքբե րում նե-
րի, և հա յե րի պայ քա րը միշտ հա ջո ղել է, երբ 
նրանք կռվել են հա վատ քի ար ժեք նե րը պա-
հե լու հա մար:

ՀՀ ԿԳՄՍ  նա խա րա րութ յան պատ մութ-
յան ու մշա կույ թի հու շար ձան նե րի պահ պա-
նութ յան վար չութ յան գլխա վոր մաս նա գետ, 
պատ մա բան Վի գեն Ծատր յա նի զե կու ցու մը 
մտո րում ներ էին՝ իր ձևա կերպ մամբ՝ «Ա րա-
րա տից Ար մա գե դոն. մտո րում ներ ժա մա նա-
կի ու տա րա ծութ յան հեր թա կան խաչ մե րու-
կում»:

Ցան կութ յուն հնչեց հա մա ժո ղո վի ըն թեր-
ցում նե րը մեկ տե ղում հա վաք ված եւ հրա տա-
րակ ված տես նել, ին չը լավ գի տա կան հիմք ու 
նյութ կդառ նա Ս յու նիքն ու սում նա սի րող նե րի 
հա մար:

Հա մա ժո ղո վը նե րա ռում էր նաև մշա կու-
թա յին մի ջո ցա ռում ներ: Սեպ տեմ բե րի 27-ին 
Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի Վա-
հագն Ս տամ բոլց յա նի ան վան եր գե հո նա յին 
դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ հա մերգ՝ մաս նակ-
ցութ յամբ եր գե հո նա հար ներ Մա րի նա Նա հա-
պետ յա նի, Թե րե զա Ոս կան յա նի, Հա րութ յուն 
Թագ վոր յա նի, Ար մեն Ա ղա ջան յա նի: Հն չե ցին 
Բա խի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից, ինչ պես 
նաև հայ հոգ ևոր ե րաժշ տութ յուն:

Հա ջորդ օ րը Կա պա նի ժա մա նա կա կից 
ար վես տի թան գա րա նում կազ մա կերպ վեց 
գե ղան կար չու հի Նի նա Ա ղա վել  յա նի ան հա-
տա կան ցու ցա հան դե սը, ո րի բաց մա նը մաս-
նակ ցե ցին ինչ պես հա մա ժո ղո վի մաս նա կից-
նե րը, այն պես էլ ար վես տա սեր կա պան ցի ներ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Մեր ձեռքի տակ կան բազմաթիվ փաստաթղթեր, որոնք 
վերաբերում են տարածքներին, որոնք եղել են Հայաստանի 
վերահսկողության տակ, հետո տրվել են Ադրբեջանին 

Lragir.am-ի զրուցակիցն է ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը

 – Պա րոն Մել քոն յան, Գո րիս- Կա պան 
ճա նա պար հին ստեղծ ված ի րա վի ճակն 
ինչ պե՞ս պետք է լու ծել։ Իշ խա նութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հղում են ա նում 
ԽՍՀՄ քար տեզ նե րին, ի՞նչ այլ հնա րա վո-
րութ յուն ներ կան։

– Այ սօր Ադր բե ջա նի հետ դե լի մի տա ցիա և 
դե մար կա ցիա ա նե լը ձեռն տու է միայն Ադր-
բե ջա նին։ Այ սօր նման քայլ ա նե լը կնշա նա կի 
կորց նել այդ ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նը, այ-
սինքն՝ այդ ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցող ճա նա պար հը հանձ նել Ադր բե ջա նին։ 
Դե լի մի տա ցիան ին քը են թադ րում է կող մե-
րի հա մա ձայ նութ յուն ա պա գա սահ ման նե րի 
սահ մա նա զատ ման խնդի րը ի րա կա նաց նե լու 
վե րա բեր յալ փաս տաթղ թի շուրջ։ Ե թե այդ դե-
լի մի տա ցիան պի տի գա հան գի, որ պետք է 
լի նի Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի և Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րի, այս պես ա սած, 
քար տեզ նե րով, բնա կա նա բար մենք դրա նից 
կտու ժենք։ Դ րա հա մար ես ա սում եմ, որ մենք 
պետք է նույ նիսկ ա ռաջ նորդ վենք 2020 թվա-
կա նի նո յեմ բե րի 9-ի այդ չա րա բաս տիկ հայ-
տա րա րութ յամբ, ո րի մեջ աս վում է, որ կող-
մե րը պետք է կանգ առ նեին այն տեղ, որ տեղ 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը դա դա րել 
են։ Իսկ այդ սահ մա նագ ծով, բնա կա նա բար, 
Շուռ նու խի այդ ամ բողջ ճա նա պար հը մեր վե-
րահս կո ղութ յան տակ էր։ Մենք այս հար ցում 
զի ջե ցինք և հայտն վե ցինք այս վի ճա կում։

–  Կա՞ն այ սօր հնա րա վո րութ յուն ներ՝ 
ադր բե ջան ցի նե րին դուրս մղե լու ՀՀ տա-
րած քից։

–  Զի ջե լուց հե տո, երբ հա կա ռա կոր-
դը շա հե կան դիր քում է, այս խնդի րը լու ծե-

լը բա վա կա նա չափ դժվար է։ Բայց ե թե կա 
պե տութ յուն, ո րը պետք է ե րաշ խա վո րի մեր 
անվ տան գութ յու նը, բնա կա նա բար, ու ժա յին 
կա ռույց նե րը պետք է մտա ծեն այն մե թոդ նե-
րի ու ե ղա նակ նե րի մա սին, ո րոն ցով պետք է 
խնդի րը լուծ վի։

–  Հա յաս տա նը կա րո՞ղ է բարձ րաց նել 
1920-ա կան թվա կան նե րի քար տեզ նե-
րով սահ մա նա զա տում ի րա կա նաց նե լու 
հար ցը։

– Այն քա նով կա րող է դա ա նել, որ Հա յաս-
տա նը, գտնվե լով Անդր դաշ նութ յան մեջ, 1922 
թվա կա նի մար տի 12-ից սկսած, երբ իր սու-
վե րե նութ յան ահ ռե լի բա ժինն ան ցավ Անդր-
դաշ նութ յա նը, բնա կա նա բար, Խորհր դա յին 
Հա յաս տանն այլևս լուրջ ե ղա նակ ստեղ ծե լու 
հնա րա վո րութ յուն չու ներ։ Մեր ձեռ քի տակ 
կան բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր, ո րոնք վե-
րա բե րում են տա րածք նե րին, ո րոնք ե ղել են 
Հա յաս տա նի վե րահս կո ղութ յան տակ, հե տո 
տրվել են Ադր բե ջա նին։ Օ րի նակ՝ Վար դե նի սի 
շրջա նի տա րածք նե րի մա սով հայ կա կան կող-
մը բո ղո քել է, հե տո Անդր կով կաս յան դաշ նութ-
յան կենտ րո նա կան կո մի տեից պա տաս խան 
կա, որ՝ «հա կա ռակ ձեր բո ղոք նե րին, խնդի րը 
վերջ նա կա նա պես լուծ ված է»։ Այ սինքն՝ փաստ 
է, որ 1920-ա կան թվա կան նե րին, օգտ վե լով 
Հա յաս տա նի ա վե լի թույլ վի ճա կից, մեզ դրել են 
ծանր վի ճա կի մեջ։ Ե թե ի րա վա կան տե սանկ-
յու նից փոր ձենք դի տար կել խնդի րը, ա պա 
ճնշման տակ ըն դուն ված ո րո շում նե րը, բնա-
կա նա բար, մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ-
յու նից ըն դու նե լի չեն։ Եվ այդ ա ռու մով մեր 
ի րա վա բան նե րը պետք է լուրջ աշ խա տանք 
կա տա րեն։ Պետք է փոր ձեն բո լոր այն ո րո շում-

նե րում, ո րոնք 1920-30 ա կան թվա կան նե րին 
կա տար վել են ի վնաս մեզ, կա տա րել շտկում-
ներ։ Ին չո՞ւ, ո րով հետև դրա հետ ևան քով մենք 
բախ վե ցինք նաև, այս պես կոչ ված, անկ լավ-
նե րի հետ։ Անկ լավ ներ, ո րոնք մեր ռազ մա վա-
րա կան ճա նա պարհ նե րի վրա են գտնվում։ 
Աստ ված մի ա րաս ցե, դրանց հանձ նումն Ադր-
բե ջա նին կնշա նա կի, որ դե պի Հ յու սիս տա նող 
ճա նա պարհ նե րը կփակ վեն՝ դե պի Վ րաս տան։ 
Խոս քը վե րա բե րում է Նո յեմ բեր յա նի և Իջ ևա-
նի շրջան նե րի անկ լավ նե րին։ Մ յուսն էլ հայտ նի 
Տիգ րա նա շենն է, ո րը ռազ մա վա րա կան ճա նա-
պար հի վրա է գտնվում, ո րը տա նում է դե պի 
Ս յու նիք, Ար ցախ և Ի րան։

– Իսկ Ազ գե րի Լի գա յի և Փա րի զի վե-
հա ժո ղո վի փաս տաթղ թե րին հղում ա նե-
լու հնա րա վո րութ յուն ներն ինչ պե՞ս եք 
գնա հա տում։

–  Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մերն ու-
սում նա սի րե լով՝ պետք է ան պայ ման գտնել 
խնդրի լուծ ման տար բե րակ։ Ո րով հետև, 
օ րի նակ, նույն Ազ գե րի Լի գա յի կող մից մենք 
ճա նաչ ված եր կիր ենք ե ղել, մենք Փա րի զի 
վե հա ժո ղո վի հրա վիր ված կողմ ենք ե ղել, ՀՀ 
ներ կա յա ցու ցի չը՝ Ա վե տիս Ա հա րոն յա նը ստո-
րագ րել է այդ փաս տա թուղ թը։ Այն պես որ, 
մենք մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սուբ յեկտ ենք 
ե ղել։ Եվ, բնա կա նա բար, մեր շա հերն այ սօր 
պաշտ պա նե լու տե սանկ յու նից ու նենք ո րո-
շա կի կռվան ներ՝ հի շեց նե լով, որ երբ մենք գո-
յութ յուն ու նեինք որ պես ան կախ Հան րա պե-
տութ յուն, մի ջազ գայ նո րեն մեր ի րա վունք ներն 
ըն դուն ված և հարգ ված էին, ո րոնք, սա կայն, 
խորհր դայ նա ցու մից հե տո ան տես վե ցին։
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Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևի 
հայ տա րա րութ յուն նե րը Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րի վե րա բեր յալ բա ցա հայտ 
կեղ ծիք են և մա նի պուլ յա ցիա՝ տա րա-
ծաշր ջա նը թուր քա կան-ադր բե ջա նա կան 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով: «Ար մենպ-
րես»-ի հետ զրույ ցում այս մա սին ա սաց 
ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի 
տնօ րեն, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր, ա կա դե մի կոս Ա շոտ Մել քոն յա-
նը՝ մեկ նա բա նե լով Քար վա ճա ռում Ադր-
բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևի ա րած 
հայ տա րա րութ յուն նե րը Հա յաս տա նի 
սու վե րեն տա րածք նե րի՝ Ս յու նի քի, Ս ևա-
նի և Վար դե նի սի մա սին:

 Պ ատ մա բա նի խոս քով՝ Ա լի ևն ա սում 
է, թե իբր Ս յու նի քը, Ս ևա նը, Վար-
դե նի սը, Եր ևա նը «պատ մա կան 

ադր բե ջա նա կան հո ղեր են», մինչ դեռ նախ՝ 
ներ կա յիս Ադր բե ջան կոչ վող հան րա պե տութ-
յան տա րած քը ոչ մի կապ չու նի պատ մա կան 
Ատր պա տա կա նի՝ Ի րա նի հյու սի սա յին շրջան-
նե րի հետ, ո րից թուր քե րը պար զա պես գո ղա-
ցել են ան վա նու մը՝ 1918 թ. այդ ար հես տա-
ծին պե տութ յու նը ստեղ ծե լիս: Եվ երկ րորդ՝ 
մինչև 14-15-րդ դդ., երբ տա րա ծաշր ջան 
ներ թա փան ցե ցին թուրք մե նա կան ցե ղե րը, 
և  ա ռա վել ևս՝ մինչև 11-րդ դ., երբ ա ռա ջին 
ան գամ տա րա ծաշր ջա նում հայտն վե ցին սել-
ջուկ-թուր քե րը, մեր տա րա ծաշր ջա նում՝ նե-
րառ յալ Ար ևել  յան Հա յաս տա նը, Վ րաս տա նը, 
Ար ևել  յան Անդր կով կա սը և Հ յու սի սա յին Ի րա-
նը, թուր քա կան որ ևէ տե ղան վան ման կամ 
թուր քա կան տար րի մա սին խո սե լը պար զա-
պես ծի ծա ղե լի է:

«Ու րեմն, Ադր բե ջա նի Բա քու մայ րա քա-
ղա քից սկսած՝ Ատր պա տա կա նի, Շա քիի, Շիր-
վա նի, ամ բողջ «Հա յոց Ար ևե լից Կող մանց», 
այ սինքն՝ Մեծ Հայ քի Ու տիք, Ար ցախ, Փայ տա-
կա րան նա հանգ նե րի տա րածք նե րը՝ բո լո րը 
ե ղել են հա յա նուն և հա յաբ նակ ու հայ կա կան, 
որ տեղ խո սել թուր քա կան որ ևէ տար րի մա սին 
մինչև 11-րդ դա րը ուղ ղա կի ծի ծա ղե լի է», – 
ընդգ ծեց Ա շոտ Մել քոն յա նը:

 Պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ րե նն իր 
այս պնդու մը հիմ նա վո րում է պատ մա կան 
այն հայտ նի փաս տե րով, որ մինչև 14-15-րդ 
դդ., երբ Ար ևել յան Հա յաս տան և Ար ևել յան 
Անդր կով կաս ներ թա փան ցե ցին թուրք մե նա-
կան ցե ղե րը, ա ռա վել ևս՝ մինչև 11-րդ դա րը, 
երբ ա ռա ջին ան գամ մեր տա րա ծաշր ջա նում 
հայտն վե ցին թյուր քա կան ցե ղե րը՝ ի դեմս սել-
ջուկ-թուր քե րի, որ ևէ թուր քա կան տե ղա նուն 
այս տա րա ծաշր ջա նում չի ե ղել:

«Հա տու կենտ թուր քեր տա րա ծաշր ջա նում 
հայտն վել են միայն 9-րդ դա րում, երբ ա րաբ նե-
րը վար ձել են թուրք վարձ կան-զին վո րա կան-
նե րի, ո րոնց թվում էր, օ րի նակ, հայտ նի զո րա-
վար Բու ղան, ո րը 9-րդ դ. կե սե րին ար շա վեց 
Հա յաս տա նի շրջան նե րով՝ Վաս պու րա կա նով, 
Ս յու նի քով և Ար ցա խով և ծանր պար տութ յուն 
կրեց հատ կա պես Ար ցա խում՝ Ք թիշ ամ րո ցում 
(854 թ.) Ե սա յի Ա բու Մու սե իշ խա նից», – հա-
վե լեց մաս նա գե տը:

«Ընդ հան րա պես Ար ևել յան Հա յաս տա նի 
և Ար ևել յան Անդր կով կա սի տե ղա նուն նե րի 
թուր քաց ման գոր ծըն թա ցը սկսվել է 14-15-րդ 
դդ., երբ թուրք մե նա կան ցե ղե րը այս տեղ հաս-
տա տե ցին ի րենց տի րա պե տութ յու նը: Օ րի-
նակ, Հ յու սի սա յին Ի րա նի տա րած քի ի րա նա-
խոս բնակ չութ յու նը աս տի ճա նա բար դար ձավ 
թուր քա խոս: Թե պետ այդ թուր քա խոս բնակ-
չութ յունն էլ հե տա գա յում՝ 15-րդ դա րի վեր ջին, 
կյան քի կո չեց ի րա նա կան Սեֆ յան պե տութ յու-
նը: Սեֆ յան նե րը, լի նե լով պար սիկ, թուր քա խոս 
էին: Եվ, բնա կա նա բար, այս եր ևույ թը նկատ-
վեց նաև Ար ևել յան Հա յաս տա նի տա րած քում: 
Բայց դա բա ցար ձա կա պես չի նշա նա կում, թե 
դրա նից ա ռաջ այդ տե ղա նուն նե րը հայ կա կան 
չէին: 14-15-րդ դդ. ա ռաջ, ա ռա վել ևս՝ 11-րդ դ. 
ա ռաջ, որ ևէ թուր քա կան տե ղա նուն այս տա-
րա ծաշր ջա նում չէիք կա րող գտնել», – ա սաց 
Մել քոն յա նը:

 Պատ մա բա նը նաև նկա րագ րեց, թե ինչ-
պես է տե ղի ու նե ցել տե ղա նուն նե րի թուր քա-
ցու մը նշված ժա մա նա կաշր ջա նում՝ քոչ վոր-

նե րին հա տուկ պար զու նակ ո ճով և ն րանց 
ցածր մտա վոր կա րո ղութ յուն նե րին հա մա-
պա տաս խան. «Թուր քե րը ինչ պես որ տես նում 
էին տվյալ տա րած քը, այդ պես էլ կո չում էին: 
Ա սենք, ե թե պղտոր ջուր էր լի նում՝ «Կա րա- 
Սու» էին ան վա նում, կամ ե րեք ե կե ղե ցի էին 
տես նում՝ դառ նում էր «Ուչ Քի լի սե», տես նում 
էին չորս ե կե ղե ցի՝ դառ նում էր «Դորթ Քի լի սե» 
և  այդ պես շա րու նակ»:

«Այն պես որ, այն, ինչ այ սօր ա սում է Ա լի ևը, 
բա ցա հայտ կեղ ծիք է և մա նի պուլ յա ցիա՝ տա-
րա ծաշր ջա նը թուր քա կան-ադր բե ջա նա կան 
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով», – եզ րա կաց նում 
է Ա շոտ Մել քոն յա նը:

 Քա ղա քա կիրթ աշ խար հը և  այդ թվում՝ 
գի տա կան հան րութ յու նը, պատ մա բան Ա շոտ 
Մել քոն յա նի խոս քով, շատ լավ գի տի այդ ա մե-
նը և հաս կա նում է, որ ադր բե ջա նա կան պատ-
մագ րութ յու նն ամ բող ջութ յամբ կեղծ ված է և  
ի րա կան գի տութ յան հետ որ ևէ կապ չու նի: 
Բայց այլ հարց է, որ Ադր բե ջա նը, գոր ծի դնե լով 
իր ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը, տա րա ծում է այդ 
կեղ ծիք նե րն ամ բողջ աշ խար հով մեկ այն հաշ-
վար կով, որ «ե թե սու տը 100 ան գամ կրկնես՝ 
այն կա րող է ճշմար տութ յուն թվալ»:

«Հա մե նայն դեպս, կար ծում եմ, որ քա ղա-
քա կիրթ աշ խար հի մե ծա գույն մա սը, մաս նա-
վո րա պես նկա տի ու նեմ Եվ րո պան, Միաց յալ 
Նա հանգ նե րը, Ռու սաս տա նը՝ ի րենց մտա-
վո րա կան շրջան նե րով և մաս նա գի տա կան 
հան րութ յուն նե րով հան դերձ, շատ լավ գի տեն 
ի րա կան պատ մութ յու նը: Երբ ա ռիթ է ներ-
կա յա նում, օ րի նակ՝ ռու սաս տան ցի մտա վո-
րա կան նե րը, միշտ ա սում են, որ ծի ծա ղե լի է 
խո սել ադր բե ջա նա կան հնա գույն մշա կույ թի 
մա սին, ո րով հետև դա շին ծու, թուր քա ցած 
ի րա նա կան է լե մեն տի հիմ քի վրա Ար ևել յան 
Անդր կով կա սում ստեղծ ված կեղծ մշա կույթ է, 
էլ չեմ ա սում՝ նաև քա ղա քա կան հան րույթ՝ ի 
դեմս այս պես կոչ ված Ադր բե ջա նա կան Հան-

րա պե տութ յան», – ընդգ ծեց զրու ցա կի ցը:
Ա շոտ Մել քոն յա նի խոս քով՝ ադր բե ջան ցի-

նե րը և Ադր բե ջան կոչ վող պե տութ յու նն այ-
սօր ինք նութ յան փնտրտու քի մեջ են, քա նի որ 
գրպա նել են ի րենց գրե թե բո լոր հար ևան նե րի՝ 
հա յե րի, վրա ցի նե րի, լեզ գի նե րի, ի րան ցի նե-
րի և նույ նիսկ ցե ղա կից թուրք մեն նե րի պատ-
մութ յունն ու մշա կույ թը: Եվ այդ խառ նաշ փոթն 
այն աս տի ճա նի ան հե թե թութ յան է հա սել, որ 
մի կող մից ի րենց հա մա րում են կով կաս յան 
Աղ վան քի ժա ռանգ ներ, այ սինքն՝ տե ղաբ նիկ-
ներ, մի կող մից՝ հնդեվ րո պա կան, մյուս կող մից 
էլ՝ թուր քա լե զու, ո րով հետև ար յու նա կից են մի-
ջի նա սիա կան ժո ղո վուրդ նե րին և  օս ման յան 
թուր քե րին:

 Մեր հար ցին՝ ո՞րն է ադր բե ջան ցի նե րի 
ճիշտ ինք նան վա նու մը, պատ մա բա նը պա-
տաս խա նեց՝ «կով կաս յան թա թար ներ»: Եվ 
ա վե լաց րեց. «թա թար» ի մաս տով նշա նա կում 

է «քոչ վոր ներ»:
Ինչ վե րա բե րում է հար ցի քա ղա քա կան 

կող մին՝ ա կա դե մի կոս Ա շոտ Մել քոն յա նը կար-
ծում է, որ ինչ պես Ա լի ևի սան ձար ձակ հայ տա-
րա րութ յուն նե րը «Զան գե զու րի մի ջանց քի», 
Ս ևա նի, Եր ևա նի, հի մա էլ՝ Վար դե նի սի մա-
սին, այն պես էլ առ հա սա րակ Ադր բե ջա նի ագ-
րե սիվ և ռազ մա տենչ վար քա գի ծը սահ մա նին 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
Թուր քիան և Ադր բե ջա նը, օգտ վե լով 44-օր յա 
պա տե րազ մում ար ձա նագ րած հա ջո ղութ յուն-
նե րից, կար ծում են, թե հի մա ա մե նա հար մար 
պահն է պան թուր քիզ մի ծրա գի րը կյան քի կո-
չե լու հա մար:

 Սա կայն Պատ մութ յան ինս տի տու տի տնօ-
րե նը հան գել է այն եզ րա կա ցութ յա նը, որ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նից բա ցի՝ տա-
րա ծաշր ջա նում կան նաև այլ զո րեղ ու ժեր, 
մաս նա վո րա պես՝ Ի րա նը և Ռու սաս տա նը, 
ո րոնց ա մեն ևին էլ ձեռն տու չէ այս պես կոչ ված 
«Զան գե զուր յան մի ջանց քը»՝ ան կախ նրա նից, 
թե ինչ են դրա տակ հաս կա նում Բա քուն և Ան-
կա րան:

«1921 թ. հու լի սի կե սե րին Զան գե զու րից 
Գա րե գին Նժ դե հի հե ռա նա լուց հե տո խորհր-
դա յին պե տութ յան ձեռ քը ոչ ոք չէր կա րող 
բռնել, ե թե նա ո րո շեր Զան գե զու րը հանձ նել 
Ադր բե ջա նին: Ե թե չա րեց, ու րեմն հաս կա նում 
էր, որ այդ հայ կա կան սե պը պան թուր քիզ մի 
ճա նա պար հին ա մե նա մեծ խո չըն դոտն է», – 
եզ րա փա կեց Մել քոն յա նը:

Իլ համ Ա լի ևը օ գոս տո սի 17-ին, Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան՝ ադր բե ջա նա կան հսկո-
ղութ յան տակ ան ցած Շա հում յա նի շրջա նի 
(պատ մա կան հայ կա կան Վայ կու նիք գա վա ռի) 
Քար վա ճառ քա ղա քում ադր բե ջա նա կան դրոշ 
բարձ րաց նե լու ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ, 
հայ տա րա րել էր, թե իբր Վար դե նի սի շրջա նի 
(ՀՀ Գե ղար քու նի քի մարզ) «իս կա կան ա նու նը» 
«Բա սար գե չար» է, և կոչ էր ա րել ադր բե ջան ցի 
լրագ րող նե րին և քա ղա քա ցի նե րին այ սու հետ 
ի րենց ռե պոր տաժ նե րում և խո սակ ցա կան լեզ-
վում Վար դե նի սի փո խա րեն օգ տա գոր ծել այդ 
տե ղա նու նը: Ա լի ևը չի խոր շել նաև հեր թա կան 
ան գամ, այս պես կոչ ված, «Զան գե զու րի մի-
ջանց քի» մա սին խո սե լուց՝ հայ տա րա րե լով, թե 
ի րենք այդ «մի ջանց քը» կօգ տա գոր ծեն՝ ադր-
բե ջան ցի նե րին «Զան գե զուր և Ս ևան վե րա-
դարձ նե լու» նպա տա կով:

Ա ՐԱՄ ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ

Բաքվից սկսած՝ ներկայիս Ադրբեջանի բոլոր 
տարածքները եղել են հայանուն, հայաբնակ 
ու հայկական. ակադեմիկոսը՝ Ալիևին

4 ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ  19 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.  № 20 (562)



վար ժութ յուն ներ», գրում են թա լի շա կան ռե-
սուրս նե րը:

 Հա յաս տա նում Ի րա նի դես պա նա տու նը 
մեջ բե րել է ի րա նա կան «Ջամ-է-ջամ» թեր թի 
հոդ վա ծը, ո րում աս վում է. «Ի պա տաս խան 
թուր քա կան «Ա նա դո լու» լրատ վա մի ջո ցին 
տրված հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում Ադր բե-
ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևի՝ Ի րա նի դեմ 
հնչեց ված մե ղադ րան քի՝ «Ին չու՞ 30 տա րի նե-
րի ըն թաց քում, երբ Ղա րա բա ղի շրջա կա տա-
րածք նե րը հա յե րի տի րա պե տութ յան տակ 
էին, Ի րա նի հյու սի սա յին շրջան նե րում զո րա-
վար ժութ յուն ներ չէին անց կաց վում», ի րա-
նա կան «Ջամ-է-ջամ» օ րա թեր թը հոդ ված է 
հրա պա րա կել, ո րից բեր ված են մի քա նի մեջ-
բե րում ներ. «Հա յաս տա նը Բաք վի և Ան կա-
րա յի նման Ի րա նի սահ ման նե րի նկատ մամբ 
սին ե րա զանք ներ չու նի և ն ման պահ վածք 
չի ցու ցա բե րում, Հա յաս տա նը, ի տար բե րութ-
յուն Ադր բե ջա նի, Իս րա յե լի դաշ նա կի ցը չէ, 
Հա յաս տանն Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան 
նման Ատր պա տա կա նում չի ստեղ ծել վարձ-
կան-ան ջա տո ղա կան նե րի ցանց, Հա յաս տա-
նը նպա տակ չու նի Ի րա նին առևտ րա կան 
ճա նա պարհ նե րից դուրս մղե լու»։

 Հոդ վա ծի հե ղի նա կը նշում է, որ «Ադր-
բե ջա նի նա խա գա հի ոչ դի վա նա գի տա կան 
պահ ված քը և թուր քա կան ԶԼՄ-նե րի մի ջո ցով 
Ի րա նին ու ղերձ հղե լը գա ղու թաց ման նշան 
է»:

* * *
Վ կա յա կո չե լով farsnews.ir-ն, ԻԻՀ ԱԳ նա-

խա րա րը, մաս նա վո րա պես, հայ տա րա րել 
է, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում վեր ջին պա-
տե րազ մի ըն թաց քում ա հա բեկ չա կան ո րոշ 
հո սանք ներ են տե ղա փոխ վել «այս ճգնա-
ժա մա յին տա րա ծաշր ջան»։ «Սիո նիս տա կան 
ռե ժիմն էլ փոր ձեց հնա րա վո րինս օգ տա գոր-
ծել ստեղծ ված ա ռի թը և Ի րա նի սահ ման նե-
րին մոտ գտնվե լու հա մար Ադր բե ջա նի ո րոշ 
հատ ված նե րում ներ կա յութ յուն ա պա հո վե-
ցին։ Մենք հենց այդ ժա մա նակ քա ղա քա կան, 
ռազ մա կան, անվ տան գա յին մա կար դակ նե-
րում դի վա նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով մեր 
մտա հո գութ յուն նե րը հայտ նե ցինք», – ընդգ ծել 
է ԻԻՀ ԱԳ նա խա րա րը և հա վե լել. «Ադր բե ջա-
նի հետ լավ ու զար գա ցող հա րա բե րութ յուն-
ներ ու նե նա լը մեր ու շադ րութ յան կենտ րո նում 
է, բայց մեր սահ ման նե րի հար ևա նութ յամբ 
սիո նիս տա կան ռե ժի մի տար րե րի ներ կա յութ-
յու նը չենք հան դուր ժե լու, տա րա ծաշր ջա նում 
աշ խար հա քա ղա քա կան փո փո խութ յու նը, 
սահ ման նե րի փո փո խութ յու նը չենք կա րող 
հան դուր ժել, մենք դրա նկատ մամբ մեծ զգա-
յու նութ յուն ու նենք»։

 Խո սե լով ի րան ցի վա րորդ նե րի ձեր բա-

կալ ման մա սին, Աբ դոլ լա հիա նը նշել է. «Ես 
Ն յու Յոր քում հան դի պե ցի Ադր բե ջա նի արտ-
գործ նա խա րա րի հետ։ Դի վա նա գի տա կան 
ճա նա պար հով այդ հար ցի առն չութ յամբ մեր 
մտա հո գութ յու նը փո խան ցե ցի, հստակ ա սա-
ցի, որ ե թե ի վեր ջո ո րոշ վել է հար կեր գան ձել, 
սահ մա նա փա կում ներ ստեղ ծել, ա պա դի վա-
նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով, դես պա նա-
տան մի ջո ցով մեզ պետք է տե ղե կաց նեք, որ, 
օ րի նակ, ըստ Ադր բե ջա նի նոր օ րենք նե րի, 15 
օ րից, 40 օ րից գոր ծե լու են այս նոր կար գա-
վո րում նե րը։ Միա ժա մա նակ ի րան ցի վա րորդ-
նե րի ձեր բա կա լու մը բա ցատ րութ յուն չու նի, 
այդ վար քա գի ծը չի կա րող դրա կան մեկ նա-
բան վել։ Սա կայն մեր կա ռա վա րութ յան քա-
ղա քա կա նութ յու նը հար ևան նե րի հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րի զար գա ցումն է։ Ադր բե ջա նում 
ար տա քին մի ջամ տութ յուն նե րը մեզ հա մար 
շատ պարզ չեն, այդ թվում՝ սիո նիստ նե րի ու 
ա հա բե կիչ նե րի խա ղե րը։ Մենք շատ ենք ան-
հանգս տա նում, որ ոչ հե ռու ա պա գա յում Ադր-
բե ջա նի իշ խա նութ յան հա մար սիո նիստ ներն 
ու ա հա բե կիչ նե րը խնդիր ներ կստեղ ծեն։

 Վեր ջին օ րե րին զո րա վար ժութ յան անց-
կաց մամբ սիո նիստ նե րին ու ա հա բե կիչ նե-
րին ու ղերձ հղե ցինք։ Ի հար կե, Ադր բե ջա նի 
նա խա գա հը Ի րա նի հաս ցեին բա ցա սա կան 
խոս քեր էր ա սել, և մենք դի վա նա գի տա կան 
ճա նա պար հով մեր բո ղո քը հայտ նե ցինք։ 
Ադր բե ջա նի դես պա նի հետ հան դիպ մա նը ես 
այդ նկա տա ռում ներն ա սա ցի, նշե ցի, որ ձեր 
դրութ յու նը ըմբռ նում ենք, սիո նիզ մի ու ա հա-
բե կիչ նե րի վտան գը ձեր տա րած քում և ձեր 
ու հար ևան երկր նե րի դեմ հաս կա նում ենք, և  
ակն կա լում ենք, որ Ադր բե ջա նի պաշ տոն յա-
նե րը կշտկեն այդ հայ տա րա րութ յուն նե րը։ Ի 
վեր ջո եր կու ժո ղո վուրդ նե րը վա ղե մի հա րա-
բե րութ յուն ներ ու նեն, և չ պետք է թույլ տալ, 
որ ար տա քին խա ղա ցող նե րը ազ դեն եր կու 
երկր նե րի հա րա բե րութ յուն նե րի վրա։ Դի վա-
նա գի տա կան խո ղո վակ նե րով, այդ թվում՝ 
Ադր բե ջա նի դես պա նի հետ հան դիպ մա նը 
դրա կան ու ղերձ ներ ենք ստա ցել։ Կար ծում եմ՝ 
այս փուլն անց նում ենք և շու տով տա րանց-
ման խնդիր նե րի վե րա բեր յալ քննար կում ներ 
ենք ու նե նա լու։

Աշ խար հա քա ղա քա կան ի րադ րութ յան 
վե րա բեր յալ մենք մեծ զգա յու նութ յուն ու նենք։ 
Մենք Ադր բե ջա նին հստակ ա սել ենք, որ Ի րա-
նը ու շադ րութ յամբ հետ ևում է այդ զար գա-
ցում նե րին, տա րա ծաշր ջա նում սահ ման նե-
րի փո փո խութ յու նը մեզ հա մար ըն դու նե լի 
չէ։ Սա կայն ի րա կա նութ յունն այն է, որ այս 
զար գա ցում նե րի հետ ևում ար տա քին դե րա-
կա տար ներ են, սիո նիստ ներն ու ա հա բե կիչ-
նե րը, ո րոնք ցան կա նում են ան կա յու նութ յուն 
ա ռա ջաց նել տա րա ծաշր ջա նում։ Մենք ա ռա-

վե լա գույնս օգ նե լու ենք, որ Ադր բե ջա նը, ո րը 
մեր լավ հար ևանն է, չընկ նի այդ թա կար դը 
և սիո նիստ նե րի ու ա հա բե կիչ նե րի գոր ծու-
նեութ յան դաշ տի չվե րած վի, և տա րա ծաշր-
ջա նի երկր նե րի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված 
սահ ման նե րում փո փո խութ յուն ներ չլի նեն։ 
Ի րանն Ադր բե ջա նի մեծ հար ևանն է և դի վա-
նա գի տա կան ճա նա պար հով ու ղերձ ներ ենք 
փո խա նա կել և շատ լա վա տես ենք։ Հ նա րա-
վոր է ՝ Ադր բե ջա նի պաշ տոն յա նե րը թշնա մու 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ազ դե ցութ յան տակ են 
ըն կել և ն րանց ո րոշ հայ տա րա րութ յուն նե-
րի ար մատ ներն այդ տե ղից են սկիզբ առ նում։ 
Սա կայն մենք մեծ զգա յու նութ յամբ ու վճռա-
կա նութ յամբ հե տա մուտ ենք այս խնդրին և, 
տա Աստ ված, շու տով տա րանց ման ճա նա-
պար հին ստեղծ ված խնդիր նե րը նա խա տես-
ված մի ջո ցա ռում նե րով կվե րաց վեն»։

* * *
Իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան պա հա-

պան նե րի կոր պու սի ցա մա քա յին զոր քե րի 
հրա մա նա տար, բրի գա դի գե նե րալ Մո համ-
մադ Փաք պու րը նա խազ գու շաց րել է հա-
րե ւան նե րին, որ պես զի նրանք թույլ չտան 
«սիո նիս տա կան ռե ժի մին օգ տա գոր ծել ի րենց 
եր կի րը որ պես ա պաս տան»:

 Փակ պու րը, քննա դա տե լով Ադր բե ջա նին, 
ո րը Իս րա յե լի մար տա կան ա նօ դա չու թռչող 
սար քերն օգ տա գոր ծել է Հա յաս տա նի հետ 
վեր ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ, ա սել է, որ 
Ի րա նի հա րե ւան նե րը պետք է թույլ չտան, որ 
նման «սիո նիս տա կան ռե ժի մը ի րենց եր կիրն 
օգ տա գոր ծի չար ու հան ցա վոր նպա տակ նե-
րի հա մար»: «Կաս կած չկա, որ սիո նիս տա-
կան ռե ժի մը օգ նում եւ ա ջակ ցում է տա րա-
ծաշր ջա նի ո րոշ երկր նե րին՝ մահ մե դա կան 
երկր նե րի մի ջեւ տա րա ձայ նութ յուն ներ ստեղ-
ծե լու հա մար», – ա սել է նա:

 Նա նա խազ գու շաց րել է, որ երկր նե րի մի-
ջազ գա յին սահ ման նե րին ցան կա ցած խնդիր 
ան պայ ման նոր հա կա մար տութ յուն ներ եւ 
լար վա ծութ յուն կա ռա ջաց նի, հատ կա պես, 
ե թե նման խնդիր նե րը ստեղծ վեն իս րա յե լա-
կան ռե ժի մի նպա տակ նե րին ծա ռա յեց նե լու 
հա մար: «Մենք եր բեք թույլ չենք տա հա րե-
ւան երկ րին նման խնդիր նե րի ստեղծ ման եւ 
տա րած ման հա մար աղբ յուր եւ բա զա դառ-
նալ», – ընդգ ծել է նա:

 Հա րե ւան պե տութ յուն նե րի սահ ման նե-
րի ցան կա ցած փո փո խութ յուն կան խե լուն 
ուղղ ված ջան քե րը Իս լա մա կան Հան րա պե-
տութ յան ա ռաջ նա հերթ քա ղա քա կա նութ յուն 
ան վա նե լով՝ հրա մա նա տա րը նշել է. «Մենք 
կար ծում ենք, որ տա րա ծաշր ջա նում ցան կա-
ցած աշ խար հա քա ղա քա կան փո փո խութ յուն 
խա թա րում է մեր ներ քին անվ տան գութ յու-
նը, եւ դա միշտ հա մա րել ենք կար միր գիծ: 

Ուս տի, բնա կան է, որ մենք սրա հան դեպ ան-
տար բեր չենք մնա»:
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Ի րա նի արտ գործ նա խա րար Ա միր Աբ դոլ-
լա հիա նը հե ռա խո սազ րույց է ու նե ցել Ադր բե-
ջա նի ԱԳ ղե կա վար Ջեյ հուն Բայ րա մո վի հետ՝ 
ընդգ ծե լով, որ Թեհ րա նում ակն կա լում են Գո-
րիս- Կա պան ավ տո ճա նա պար հով անց նող 
ի րա նա կան բեռ նա տար նե րի հար ցի լու ծում: 
Զ րույ ցը կա յա ցել է Ադր բե ջա նի և Ի րա նի միջև 
վեր ջին շա բաթ նե րին սրված հա րա բե րութ-
յուն նե րի ֆո նին։

«Ընդգ ծե լով պե տութ յուն նե րի ան կա-
խութ յու նը, ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը փո խա դար-
ձա բար հար գե լու կար ևո րութ յու նը՝ Բա քուն 
և Թեհ րա նը կապ ված են վա ղե մի և կա յուն 
հա րա բե րութ յուն նե րով։ Մենք չպետք է թույլ 
տանք, որ մեր միջև թյու րըմբռ նում ներ լի նեն, 
անհ րա ժեշտ է հա րա բե րութ յուն նե րը տա նել 
ամ րապն դե լու և  ըն դար ձա կե լու ճա նա պար-
հով», – RegionMonitor-ի փո խանց մամբ, նշել 
է Ի րա նի արտ գործ նա խա րա րը։

 Հե ռա խո սազ րույ ցի ըն թաց քում Հո սեյն 
Ա միր Աբ դո լա հիանն անդ րա դար ձել է նաև 
Ի րա նից Հա յաս տան ձգվող ճա նա պար հի՝ 
Ադր բե ջա նի տի րա պե տութ յան տակ ան ցած 
հատ ված նե րում ի հայտ ե կած խնդիր նե րին։ 
Մի քա նի շա բաթ է՝ Բա քուն մաք սա տուր քեր 
է պա հան ջում Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու՝ այդ 
21 կի լո մետ րա նոց հատ վա ծով անց նող ի րան-
ցի վա րորդ նե րից, եր կու սին էլ ձեր բա կա լել է՝ 
ա պօ րի նի Ղա րա բաղ այ ցե լե լու հա մար։

«Թեհ րանն ակն կա լում է, որ տա րան ցիկ 
բեռ նա տար նե րի հար ցը կլուծ վի», – շեշ տել է 
Աբ դոլ լա հիա նը:

«Թեհ րանն ու Բա քուն թշնա մի ներ ու նեն 
և չ պետք է հնա րա վո րութ յուն տան, որ այդ 
թշնա մի նե րը փչաց նեն երկ կողմ հա րա բե-
րութ յուն նե րը։ Տա րա ձայ նութ յուն նե րը պետք 
է կար գա վոր վեն երկ խո սութ յան ու հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ճա նա պար հով», – հա վե լել է Աբ-
դո լա հիա նը։ 13.10.2021

Ի րա նն իր տրա մադ րութ յան տակ ու նի 
փաս տաթղ թեր, ո րոնք հաս տա տում են այն, 
որ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան տա րածք 
են փո խադր վել ա հա բեկ չա կան խմբա վո րում-
ներ: Ինչ պես հա ղոր դում է «Ար մենպ րես»-ը՝ 
այդ մա սին, ըստ IFP News-ի, Ի րա նի ազ գա-
յին ռա դիո յի հետ հար ցազ րույ ցում այս մա սին 
հայ տա րա րել է Ի րա նի ԱԳՆ խոս նակ Սաիդ 
Խա տիբ զա դեն՝ հա վե լե լով, որ ի րենց ձեռ քում 
նույ նիսկ ա հա բե կիչ նե րի խո սակ ցութ յուն նե րի 
ձայ նագ րութ յուն նե րը կան:

«Մենք ա սել ենք ադր բե ջա նա կան կող-
մին, որ դա ա նըն դու նե լի է, և ն րանց բարձ-
րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը խոս տա ցել են 
հաշ վի առ նել մեր մտա հո գութ յուն նե րը», – 
ա սել է Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան արտ-
գործ նա խա րա րութ յան պաշ տո նա կան ներ-
կա յա ցու ցի չը: 

12.10.2021

հան գիստ ներ ու բազ մա ֆունկ ցիո նալ բիզ նես 
կենտ րոն ներ Եվ րո պա յում։ Ըստ Forbes-ի՝ Տ րո-
ցեն կո յի ու նեց ված քը գնա հատ վում է 1,3 մի-
լիարդ դո լար։ 

ԶՊՄԿ-ում բաժ նե տոմ սե րի այս փո փո-
խութ յունն ըստ էութ յան չի ազ դել մյուս բաժ-
նե տե րե րի ու նե ցած մաս նակ ցութ յան չա փի 
վրա. «Զան գե զուր մայ նինգ» ըն կե րութ յան 
մի ջո ցով կոմ բի նա տի 12,4 տո կո սը պատ կա-
նում է Ռու սաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի զար գաց ման նախ կին 
նա խա րար Մի խա յիլ Զու րա բո վին, իսկ 12,5 
տո կո սը՝ «ԱՄՓ հոլ դինգ» ըն կե րութ յա նը, ո րի 
սե փա կա նա տե րերն են Կա րեն Հա կոբ յա նը՝ 
ԱԺ «Հա յաս տան» դա շին քի պատ գա մա վոր 
Վա հե Հա կոբ յա նի եղ բայ րը, Մ հեր Պո լոս կո-
վը՝ կոմ բի նա տի նախ կին գլխա վոր տնօ րենն 
ու Նա րեկ Ամ բար յա նը՝ զին վո րա կան դա տա-
խազ Տիգ րան Ամ բար յա նի եղ բայ րը։ 

Կոմ բի նա տում բաժ նե տոմ սե րի առ յու ծի 
բա ժի նը ձեռք բե րե լու նպա տա կին էր ձգտում 
նաև Մի խա յիլ Զու րա բո վը։ Զու րա բո վը «Զան-
գե զուր մայ նինգ»-ի մի ջո ցով մի քա նի դա տա-
կան հայց էր ներ կա յաց րել ընդ դեմ ԶՊՄԿ-ի՝ 

պա հան ջե լով նախ կի նում «Ք րո նի մետ»-ից 
հետ գնված բաժ նե տոմ սե րը նա խա պատ-
վութ յան ի րա վուն քով օ տա րել ի րեն։ Փաս տա-
ցի, կոմ բի նա տի բաժ նե տոմ սե րի հեր թա կան 
խո շոր գոր ծար քը շրջան ցել է Զու րա բո վին, ու 
նա չի կա րո ղա ցել բաժ նե տոմ սե րի ձեռք բեր-
մամբ դառ նալ մե ծա մաս նա կան բաժ նե տեր։ 
Դա տա կան հայ ցե րի ճա կա տա գի րը դեռևս 
ա նո րոշ է։ 

ԶՊՄԿ-ում պե տա կան բաժ նե մաս ու նե-
նա լը կա ռա վա րութ յա նը թույլ է տա լու մաս-
նակ ցել բաժ նե տե րե րի ժո ղով նե րին, նաև 
կոմ բի նա տի տնօ րեն նե րի խորհր դում ու նե-
նալ ձայ ներ։ 

* * *
Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն ըն դու նել 

է «Գեոպ րո մայ նինգ» ըն կե րութ յան տնօ րեն-
նե րի խորհր դի ան դամ Ռո ման Տ րո ցեն կո յին: 
«Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ այս մա սին 
հայտ նում են ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ-
մից՝ ման րա մաս նե լով, որ զրու ցա կից նե րը 
քննար կել են ԶՊՄԿ-ի կող մից նա խա տես վող 
նոր ներդ րու մա յին ծրագ րերն ու նա խագ ծե-
րը:

«Ող ջու նում եմ Ձեզ, ա ռա ջին հեր թին 

ցան կա նում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յանն ըն կե րութ-
յան 25 տո կո սի նվի րա բեր ման հա մար, ո րի 
արդ յուն քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յանն է ան ցել ԶՊՄԿ-ի կա պի տա լի 15 տո կո սը: 
Հույս ու նենք, որ այն բո լոր պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել՝ կի-
րա կա նաց վեն և կ յան քի կկոչ վեն, ին չը շատ 
կար ևոր է ոչ միայն Ձեր ըն կե րութ յան, այլ 
նաև մեր տնտե սութ յան հա մար: Գտ նում ենք, 
որ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի ի րա կա նա-
ցու մը կնպաս տի Հա յաս տա նի տնտե սութ յան 
ամ րապնդ մա նը և զար գաց մա նը», – ա սել է 
Նի կոլ Փա շին յա նը:

Իր հեր թին Ռո ման Տ րո ցեն կոն շնոր հա կա-
լութ յուն է հայտ նել Հա յաս տա նի հան քարդ յու-
նա բե րութ յան ո լոր տի նկատ մամբ մշտա կան 
ու շադ րութ յան հա մար, որ տեղ վեր ջին տաս-
նամ յակ նե րի ըն թաց քում կու տակ վել են բազ-
մա թիվ խնդիր ներ:

«Մենք ու րախ ենք ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ, ին չը թույլ կտա 
կա յու նաց նել կոմ բի նա տի շուրջ ի րա վի ճա-
կը, Հա յաս տա նի հան քարդ յու նա բե րութ յան 
ո լոր տում ի րա կա նաց նել եր կա րա ժամ կետ 
լայ նա մասշ տաբ ներդ րու մա յին ծրագ րեր, 
ո րոնց ընդ հա նուր ծա վա լը կհաս նի շուրջ 4 
մլրդ դո լա րի: Դա թույլ կտա վե րամ շա կել ար-
տադ րան քը, կա ռու ցել նոր ար տադ րա մա սեր, 
որ պես զի Հա յաս տանն ար տադ րի պղինձ, այլ 

ոչ թե խտան յութ, ինչ պես նաև՝ նոր ա տո մա-
յին է լեկտ րա կա յան: Ծ րագ րե րի արդ յուն քում 
կստեղծ վեն նոր աշ խա տա տե ղեր և հ նա րա-
վո րութ յուն ներ, ին չը կբա ցի զար գաց ման նոր 
ու ղի ներ», – ա սել է նա:

Վար չա պե տը նկա տել է, որ պղնձա ձու լա-
րա նի կա ռու ցու մը կհան գեց նի է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի ծա վալ նե րի նոր պա հան ջար կի: 

«Ծ րագ րե րի հա ջող ի րա կա նա ցու մը շատ 
կար ևոր է մեզ հա մար, և հույս ու նենք, որ 
դրանք նոր ազ դակ կհա ղոր դեն Հա յաս տա-
նում նոր ա տո մա յին է լեկտ րա կա յա նի կա-
ռուց ման ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը: Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը հե տաքրքր ված է 
նման նա խագ ծով և կօ ժան դա կի դրա ա ռա-
վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը», – նշել է 
Նի կոլ Փա շին յա նը:

Վար չա պե տը վստա հութ յուն է հայտ նել, 
որ ՀՀ կա ռա վա րութ յանն ըն կե րութ յան 25 տո-
կո սի նվի րա բե րու մը, ին չը կազ մում է ԶՊՄԿ 
ընդ հա նուր կա պի տա լի 15% -ը, կնպաս տի 
մաս նա վոր հատ ված-պե տութ յուն հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ընդ լայն մա նը, ԶՊՄԿ-ի հե տա գա 
արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յա նը:

Զ րու ցա կից նե րը կար ևո րել են ծրագ րե րի 
ժա մա նա կին և հ նա րա վո րինս ա րագ ի րա կա-
նա ցու մը և պայ մա նա վոր վել ակ տի վո րեն հա-
մա գոր ծակ ցել այդ ուղ ղութ յամբ:

02.10.2021

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում նոր 
ժամանակներ են սկսում

Սկիզբը՝ էջ 1

Իրանը չի հարցնի Հայաստանի կարծիքը, և ինքը զորք կմտցնի 
Հայաստան, որպեսզի թույլ չտա թուրքերին ու ադրբեջանցիներին՝ 
կտրել Հայաստանն Իրանից

Սկիզբը՝ էջ 1
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Արթուր Արզանյան. 
նահատակվեց մարտական 
առաջադրանքը կատարելիս

Ա ր թուր Սամ վե լի Ար զան յա նը ծնվել է 1987 
թվա կա նի հուն վա րի 7-ին Գո րիս քա ղա-

քում։ Միջ նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Գո-
րի սի թիվ 5 դպրո ցում։ 2005 թ. զո րա կոչ վել է 
հայ կա կան բա նակ։ Ա վար տե լով ծա ռա յութ յու-
նը, վե րա դար ձել է Գո րիս, ա մուս նա ցել է Մա-
րիան նա Մա րութ յա նի հետ. ու նի մեկ որ դի։

2011 թվա կա նին աշ խա տա տան քի է ըն-
դուն վում ՀՀ ՊՆ N զո րա մա սում` ռա դիո հե-
ռագ րող։ Մաս նակ ցել է 2016 թ. ապ րիլ  յան քա-
ռօր յա պա տե րազ մին։

 2018թ. տե ղա փոխ վել է ՀՀ ՊՆ հա տուկ 
նշա նա կութ յան զո րա մաս, աշ խա տել հե տա-
խույզ։

Ար թու րին ճա նա չող նե րը նրան բնու թագ-
րում են լա վա գույն բա ռե րով, ա ռանձ նաց նում 
խի զա խութ յու նը, ո րով օժտ ված էր ման կութ-
յան տա րի նե րից։ 

«Ար թու րի հա մար զին վո րա կան լի նե լը 
կեն սա ձեւ էր, նա կիրթ ու խե լա ցի զին վո-
րա կան էր, պա հանջ կոտ ու պար տա ճա նաչ: 
Մարդ կա յին լա վա գույն հատ կա նիշ ներն ու-
ներ, մենք լավ ըն կեր ենք կորց րել, հայ րե-
նի քը՝ ան վախ պաշտ պան: Ծա ռա յութ յան 
ըն թաց քում շատ ան գամ է պար գե ւատր վել 
իր ա րիութ յան ու անմ նա ցորդ ծա ռա յութ յան 
հա մար, անն կա րագ րե լի ցավ է նման ըն կեր 
կորց նե լը...», – պատ մում են ծա ռա յա կից ըն-
կեր նե րը:

2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ար թուրը պա տե րազ մը 
սկսե լու ա ռա ջին օ րից զի նա կից ըն կեր նե րի 
հետ մեկ նել է Մե խա կա վան։ Զոհ վել է 2020թ. 
սեպ տեմ բե րի 30-ին՝ մար տա կան ա ռա ջադ-
րանք կա տա րե լու ժա մա նակ։

Ա միս ներ շա րու նակ հա րա զատ նե րը հույս 
են փայ փա յել, որ Ար թու րին ողջ կգտնեն, որ 
նրա զոհ վե լու գույ ժը չի հաս տատ վի, ա վա՜ղ, 
2021 թ. փետր վա րի 20-ին, ԴՆԹ հե տա զո-
տութ յու նը հաս տա տեց Ար թու րի զոհ վե լու 
փաս տը։ Հե րո սա ցած Ար թուր Ար զան յա նի աճ-
յու նը հո ղին է հանձն վել 2021 թ. փետր վա րի 
22-ին Գո րի սի զին վո րա կան պան թեո նում։ 

Էդվարդ Դանիելյան. զոհվեց 
առանց իմանալու, որ որդի է 
ունենալու 

Դ ա նիել  յան Էդ վարդ Գառ նի կի. ծնվել է 
1983 թ. հու լի սի 15-ին Կա պան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 27 միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ Էդ վար դի հայ րը՝ Գառ նի կը, ան ժա-
մա նակ էր մա հա ցել ու միա կող մա նի ծնո ղա-

զուրկ Էդ վար դը ծա ռա յել էր Գո րի սում։ 
Աշ խա տում էր Կա պա նի լեռ նա հարս տաց-

ման կոմ բի նա տում՝ մե քե նա վար։ 
Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի 2 ե րե խա։ 
Էդ վար դը 2006 թվա կա նին էր ըն տա նիք 

կազ մել, 13 տա րի ե րի տա սարդ ըն տա նի քը 
զա վակ ու նե նա լու մա սին էր ե րա զել, վեր ջա-
պես ի րա կա նա ցել էր ե րա զան քը՝ ծնվել էր որ-
դին, եւ Էդ վար դին ու Կա րի նեին թվում էր, թե 
աշ խար հում ո չինչ չի կա րող խան գա րել ի րենց 
ան սահ ման եր ջան կութ յա նը։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա-
տե րազ մը. Էդ վար դը վայրկ յան իսկ չվա րա-
նեց՝ միա ցավ հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-
յա նը։ Եղ բայ րը ցա վով է հի շում այդ օ րե րը, 
եր կուսն էլ ա ռաջ նագ ծում էին, հոկ տեմ բե րի 
14-ին էր Սու րե նը վե րա դար ձել Ջ րա կա նից 
/ Ջաբ րա յիլ/, նույն օրն էլ Էդ վարդն ի ջել էր 
Քա ջա րա նին մեր ձա կա դիր քե րից ու մեկ-
նել Ար ցախ։ Եղ բայր նե րը, հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում, զան գա հա րում էին ի րար, խո սում, 
խոր հուրդ ներ, հույս ու կո րով փո խան ցում 
միմ յանց։ 

Հոկ տեմ բե րի 18-ին եղ բայ րը պի տի ի մա-
նար բո թը՝ Էդ վար դը զոհ վել է, զոհ վել է 
ա ռանց ի մա նա լու, որ Աստ ված ի րենց ըն տա-
նի քին երկ րորդ եր ջան կութ յունն է պար գե ւել, 
որ կինն ի րենց երկ րորդ զա վա կին է սպա-
սում...

Հա մար ձա կութ յուն եմ հա վա քում Կա-
րի նեի հետ զրու ցե լու, նա Էդ վար դի ա նունն 
ա միս ներ անց էլ հե կե կա լով է ար տա սա նում. 
«Բա ռեր չկան, որ նկա րագ րեմ, նա լա վա գույն 
ա մու սինն էր, նա լա վա գույն հայրն էր, նա լա-
վա գույն մարդն էր...»։ 

Էդ վար դի մար տա կան ու ղու, զոհ վե լու 
հան գա մանք նե րի մա սին մեզ սյու նե ցի մի այլ 
քաջ եր տա սարդ՝ Ա վետ Հա կոբ յանն է պատ-
մում. «Էդ վար դի հետ ծա նո թա ցել եմ սեպ-
տեմ բե րի 28-ին Գե ղիի դիր քե րում, հոկ տեմ-
բե րի 14-ին մեկ նել ենք Ար ցախ, հոկ տեմ բե րի 
15-ի լու սա բա ցին ստա ցել ենք մար տա կան 
ա ռա ջին ա ռա ջադ րան քը։ Էդ վար դի ժպիտն է 
մեջս տպա վոր վել ու ան կեղ ծութ յու նը, պա-
տե րազ մի ժա մա նակ ա մեն մեկն ի րեն մի տե-
սակ է դրսե ւո րում, յու րա քանչ  յու րը յու րո վի 
է ներ կա յաց նում իր զգա ցա ծը՝ մե կը լռում է, 
մի ու րի շը՝ գլուխ է գո վում. Էդ վարդն ան կեղծ 
ա սում էր, որ վա խե նում է այս կյան քում կնոջն 
ու ե րե խա յին մե նակ թող նել, ամ բողջ ըն թաց-
քում իր ըն տա նի քի մա սին էր մտա ծում։ Հոկ-
տեմ բե րի 17-ի գի շե րը «մար տի՛» հրա մա նից 
հե տո դուրս ե կանք, որ դիր քա վոր վենք, բայց 
թշնա մու ա նօ դա չու ներն ան մի ջա պես սկսե-
ցին ռմբա կո ծել։ Ար կե րից մեկն Էդ վար դին 
շատ մոտ ըն կավ, նա աչ քիս ա ռաջ զոհ վեց։ 
Այդ ցա վը մո ռա նալ կամ սփո փել չի լի նի...»։

Էդ վար դի աճ յու նը զին վո րա կան պա տիվ-
նե րով հո ղին է հանձն վել հոկ տեմ բե րի 20-ին 
Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում։

Կա րի նեի ու Էդ վար դի կրտսեր որ դին լույս 
աշ խարհ է ե կել հու նի սի 9-ին, Կա րի նեն նրան 
հե րո սա ցած հայ րի կի ա նու նով է կո չել՝ Էդ-
վարդ Էդ վար դի Դա նիել  յա ն։  

Պարույր Եսայան. 
նա թիկունք էր իրեն 
ճանաչողների համար

Պ ա րույր Ա րա մա յի սի Ե սա յան. ծնվել է 
1972 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Ան գե ղա կոթ գյու ղում: Սո վո րել է Ան-

գե ղա կո թի միջ նա կարգ դպրո ցում: 
Հայ կա կան բա նա կի ա ռա ջին զո րա կո չի 

զին վոր նե րից էր. նոր ձե ւա վոր վող բա նա կում 
շատ բան էր պա կաս, բայց տեղն էր ո գին, ո րը 
պի տի հաղ թա նակ նե րի ձգտում ու հաղ թա-
նակ ծներ: Պա րույ րը հե տա խու զա կան ջո կի 
հրա մա նա տար էր, սեղմ ժամ կետ նե րում կա-
րո ղա ցել էր լավ հե տա խույ զի համ բավ վաս-
տա կել… 

Զո րացր վե լուց հե տո մեկ նել է Ռու սաս-
տա ն, եր կար տա րի նե րի հա մառ աշ խա տան-
քով հա սել բազ մա թիվ հա ջո ղութ յուն նե րի: 
Բայց շա րու նա կել է մնալ hա յաս տա նաբ նակ, 
քա նի որ յու րա քանչ  յուր ա ռիթ օգ տա գոր ծում 
էր Հա յաս տա նում, իր հա րա զատ Ան գե ղա կո-
թում լի նե լու հա մար: Ո չինչ չէր կա րո ղա ցել 
կտրել ար մատ նե րից, ո չինչ չէր կա րո ղա ցել 
պա կա սեց նել նրա սե րը գյու ղի ու հա մագ յու-
ղա ցի նե րի հան դեպ:

«Մենք ի րար հա մար ու ի րա րով էինք ապ-
րում… Չ կա մե կը, որ ա սի՝ դի մել է Պա րույ րին 
ու օգ նութ յուն չի ստա ցել: Նա չա փա զանց 
հայ րե նա սեր էր, Ռու սաս տա նում էր ապ րում, 
երբ լսեց պա տե րազ մի սկսվե լու մա սին, վե-
րա դար ձավ ու մեկ նեց Մար տա կերտ՝ Եղ նիկ-
ներ: Մենք գի տեինք, որ նա ըն կեր նե րին խոս-
տա ցել է վտան գի պա հին միա նալ ի րենց, այդ 
պատ ճա ռով էլ չա ռար կե ցինք:

Ե րի տա սարդ տա րի նե րին ցան կա նում էր 
ռազ մա կան օ դա չու դառ նալ, նույ նիսկ դի մել 
էր, հե տո մորս հոր դո րով հրա ժար վեց այդ 
մտքից:

Պա րույ րը մի սո վո րութ յուն ու ներ՝ հե տա-
խու զութ յան միայ նակ էր գնում, օր վա մեջ 
պայ մա նա վոր ված ժամ ու նեինք ի րար զան-
գա հա րե լու հա մար, զան գե րից մե կի ժա մա-
նակ ա վիա ցիոն հար ձա կում սկսվեց, լսում էի՝ 
ինչ պես էր եղ բայրս գո ռում՝ մտեք թաքս տոց-
նե րը, ա պա նրա հա ռա չը լսե ցի՝ զի նա նո ցին 
խփե ցին: Հաս կա ցա, որ նրա հա մար հաղ թե-
լուց բա ցի ճա նա պարհ չկար, հաս կա ցա, որ 
այդ պա հին նրա հա մար ա մե նա թանկն իր 
կող քին կռվող նե րի կյանքն է:

 Վեր ջին ան գամ զան գեց, ա սաց, որ գոր-
ծո ղութ յան է գնում ու մի քա նի օր ան հա սա-
նե լի է լի նե լու: Հոկ տեմ բե րի 26-ին լսե ցինք 
զոհ վե լու բո թը…», – պատ մում է եղ բայրն ու 
փոր ձում պինդ մնալ, թաքց նել հուզ մուն քը:

Պա րույ րի մա սին բո լորն են ցան կա նում 
մի բան պատ մած լի նել. ըն կեր նե րը, ով քեր 
նրա հետ ու րախ ու տխուր պա հեր են կի սել, 
մար դիկ, ով քեր ճա նա չել են նրան ու հպար-
տա նում են նրա հետ ծա նոթ լի նե լու փաս-
տով, հա մագ յու ղա ցի նե րը… Բո լո րի խոս քում 
կար միր թե լով անց նում է մի միտք՝ «Պա րույ-
րը թի կունք էր ի րեն ճա նա չող նե րի հա մար»:

Սե ւա կը՝ Պա րույ րի ման կութ յան ըն կե րը, 
ի րենց ըն կե րութ յան ու Պա րույ րի մարդ տե-
սա կի մա սին ա սե լի քը ման կութ յան վեր հու-
շով է սկսում. «Նույն դա սա րա նում ենք սո-
վո րել, ին քը Պա րույրն էր, ես՝ Սե ւա կը… Ին քը 
փոքր տա րի քում էլ էր տար բեր վում, փոք րուց 
էլ հե րոս էր: Կ յան քում ա մեն բա նի հա սել էր: 
Ա մուս նա ցած չէր, ե րե խա ներ չու ներ, բայց ին-
քը ե րե խա նե րին, ե րե խա ներն՝ ի րեն յու րա հա-
տուկ սի րով էին սի րում: Հու մո րով, հաս նող, 
օգ նող, նվիր ված ըն կեր էր, ա վե լին էր, քան 
ըն կե րը, հա րա զատ էր՝ այդ բա ռի լայն ի մաս-
տով: 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին ե կավ, ա սաց, որ մեկ-
նում է Ար ցախ: Պա րույրն իր ո րո շում նե րը 
քննար կե լու սո վո րութ յուն չու ներ, դրա հա-
մար էլ չա ռար կե ցինք: 

Զան գա հա րում էր, խո սում էինք. վեր ջին 
հե ռա խո սազ րույ ցում ա սաց՝ մի քա նի օր ան-
հա սա նե լի եմ լի նե լու, բայց ան պայ ման գա լու 
եմ, նույ նիսկ օր նշեց, իր նշած օ րը զոհ վեց...»:

Ն րանք, ով քեր տե սել են Պա րույ րին 
մար տա դաշ տում, նշում են, որ նրա կող քին 
վստահ ու ա պա հով էին զգում. «Տա րի ներ շա-
րու նակ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեութ-
յամբ էր զբաղ վել, բայց ի րեն հմուտ զին վո-
րա կա նի պես էր դրսե ւո րում՝ կար գա պահ էր, 
ինք նավս տահ, ո րո շում ներ ըն դու նե լու, իր 
հե տե ւից տա նե լու կա րո ղութ յուն ու ներ: Հե-
տա խու զութ յան միայ նակ էր գնում, վեր ջին 

ան գամ էլ միայ նակ էր գնա ցել, կա տա րել էր 
մար տա կան խնդիրն ու վե րա դառ նա լիս դի-
տարկ վող տա րած քում թշնա մին նկա տել էր 
նրան եւ դի պու կա հար նե րը կրակ էին բա ցել, 
ծանր վի րա վոր վել էր: Ես շա տե րին եմ տե սել 
մար տա դաշ տում, յու րա քանչ  յու րը պա տե-
րազ մին մաս նակ ցե լու իր պատ ճառն ու նի. 
նրա մոտ պատ ճառ չէր, գա ղա փար էր, ա յո, 
նա ա զատ Ար ցա խի գա ղա փա րը վեր էր դա-
սում ա մեն ին չից: Այդ պի սի մար դիկ պի տի 
ապ րեին, պի տի սե րունդ ներ ու նե նա յին, պի-
տի ի րենց հայ րե նա սի րութ յու նը դաս տիա րա-
կութ յան մի ջո ցով ա վան դեին ի րենց ե րե խա-
նե րին: Ինձ ճիշտ հաս կա ցեք՝ մար դու մա հը 
միշտ է ցա վա լի, բայց ա ռա վել ցա վա լի է, երբ 
հայ րե նիքն այդ քան սի րող, հայ րե նի քի հա-
մար ո չինչ չխնա յող մար դիկ են զոհ վում...»:

Պա րույր Ե սա յա նը զոհ վել է 2020 թ. հոկ-
տեմ բե րի 26-ին: 

Հե րո սի աճ յունն ամ փոփ ված է Ան գե ղա-
կո թի պան թեո նում: 

Զաքարյան Անդրանիկ. 
Շուշիի մատույցներում 
զոհված 18-ամյա 
նորակոչիկը

Զ ա քար յան Անդ րա նիկ Սամ վե լի. ծնվել է 
2002 թվա կա նի հու նի սի 25-ին Ա գա րակ 

քա ղա քում, սո վո րել է Վար դա նի ձո րի հիմ նա-
կան դպրո ցում, Մեղ րիի պե տա կան քո լե ջում:

2020 թ. հու լի սի 19-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ, ծա ռա յել Մար տու նու, ա պա՝ Հադ րու թի 
զո րա մա սե րում: 

Անդ րա նի կի մա սին մեզ հայրն է պատ-
մում. ձայն, ո րում ե ղած ցա վից ար յու նը մի 
պահ սառ չում է ե րակ նե րումդ, «Իմ ա վագ որ-
դին էր, իմ օգ նա կա նը, իմ հույ սը, ա մեն տեղ, 
ա մեն հար ցում ինձ հա մար սյուն էր: Փոքր 
հա սա կից ինձ նե ցուկ է ե ղել, աշ խա տա սեր, 
բա րի, նե րո ղա միտ: Տ ղա յիս ժպի տը, տղա յիս 
աչ քե րը, նրա ձայ նը, ամ բողջն աչ քիս ա ռաջ 
է, ա կանջ նե րումս է: Աչ քերս չեն չո րա նում, 
սիրտս չի դի մա նում, ու զում եմ մե կը լի նի, որ 
որ դուս վեր ջին օ րե րի մա սին ինձ պատ մի, 
բայց չկա, նրա ըն կեր նե րը նրա պես Շու շիի 
մոտ ըն կան: Իմ որ դին մի աշ խարհ էր, իմ որ-
դին դեռ ե րե խա էր, ան տա նե լի ցավ է…»

Անդ րա նի կը դեռ նոր էր զին վո րա կան եր-
դում տվել, նոր պի տի հար մար վեր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յա նը, երբ սկսվեց պա տե րազ-
մը:

Դեռ ե րեկ «կյան քով կպաշտ պա նեմ հայ-
րե նիքս» բա ռերն ար տա սա նած ե րի տա սար-
դը սեպ տեմ բե րի 27-ին ըն կեր նե րի հետ կանգ-
նեց դի մա կա յե լու թուրք-ադր բե ջա նա կան 
բա նա կին ու ա հա բե կիչ վարձ կան նե րին: Դի-
մագ րա վեց 44 օր. կռվեց Հադ րու թում, Կար-
միր շու կա յում, Շու շիում: Կռ վեց հաղ թա նա կի 
հա վա տով, կռվեց իր երկ րի ու իր խա ղաղ 
կյան քի ի րա վուն քի տե րը լի նե լու հաս տատ 
հա մոզ մուն քով:

44 օր պա տե րազ մի դա ժա նութ յու նը տե-
սած 18-ամ յա Անդ րա նի կը զոհ վել է հրա դա-
դա րից ժա մեր ա ռաջ՝ նո յեմ բե րի 9-ին, Շու շիի 
մոտ:

18-ամ յա Անդ րա նիկ Զաքա ր յա նի աճ յունն 
ամ փոփ վել է Վար դա նի ձո րի գե րեզ մա նա տա-
նը՝ նո յեմ բեի 18-ին:

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 24-ի N 1569-Ն ո րոշ-
մամբ հաս տատ ված՝ նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր-
ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան 
պե տա կան ու սում նա կան հաս տա-
տութ յան տնօ րե նի ընտ րութ յան 
կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ «Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» 
ՊՈԱԿ-ի Լիա զոր մար մի նը հայ տա-
րա րում է մրցույթ՝ հաս տա տութ յան 
տնօ րե նի պաշ տո նի թա փուր տեղն 
զբա ղեց նե լու հա մար:

Հաս տա տութ յան տնօ րե նի պաշ տո նի 
հա մար անց կաց վող մրցույ թին մաս նակ-
ցե լու պար տա դիր պայ ման ներն են՝

  ՀՀ քա ղա քա ցիութ յու նը,
  ու սում նա կան հաս տա տութ յան ղե կա-
վար ման ի րա վուն քը (հա վաս տա գիր)։
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար հա-

վակ նոր դը ներ կա յաց նում է`
  դի մում` կա ռա վար ման խորհր դի նա-
խա գա հի ա նու նով,

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա-
ղա քա ցու անձ նագ րի կամ նույ նա կա-
նաց ման քար տի պատ ճե նը,

  հաս տա տութ յան ղե կա վար ման ի րա-
վուն քի հա վաս տագ րի պատ ճե նը,

  տվյալ հաս տա տութ յան 5 տար վա 
զար գաց ման ծրա գի րը թղթա յին և  
է լեկտ րո նա յին տար բե րակ նե րով` 
սույն կար գի 26-րդ կե տի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան,

  ինք նա կեն սագ րութ յուն:
Փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը խորհր-

դի նա խա գա հին կամ քար տու ղա րին առ-
ձեռն ներ կա յաց նե լու դեպ քում պետք է 
ներ կա յաց նել բնօ րի նակ նե րի հետ:

Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են «Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ, 
Ս յու նի քի մարզ, ք. Կա պան, Ռ. Մե լիք յան 
2-ում, 2021 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 12-ից 
մինչև նո յեմ բե րի 1-ը նե րառ յալ, ա մեն օր՝ 
ժա մը 9:00-ից մինչև ժա մը 18:00-ը, բա ցի 
հանգստ յան (շա բաթ, կի րա կի) և  օ րեն քով 
սահ ման ված ոչ աշ խա տան քա յին` տո նա-
կան և հի շա տա կի օ րե րից:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021 թվա-
կա նի նո յեմ բե րի 10-ին՝ ժա մը 15:00-ին,

«Կա պա նի ար վես տի պե տա կան 
քո լեջ» ՊՈԱԿ, Ս յու նի քի մարզ, ք. Կա-
պան, Ռ. Մե լիք յան 2 -ում:

Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար դի մել` 
(374 285) 2 48 91, (374 93) 72 97 57, 
art.kollej@mail.ru:

ԿՈՐԵԼ Է  ՀԽՍՀ Գորիսի շրջանի 
Վերիշենի Խ.Երիցյանի անվան սովխոզ-
տեխնիկումի 1994 թ. շրջանավարտ 
Արտակ Վլադիկի Ադամյանի N 480512 
դիպլոմը՝ անասնաբույժի որակավորմամբ, 
առկա/ ցերեկային/ ուսուցմամբ: Համարել 
անվավեր։

ԿՈՐԵԼ Է  Կապանի բժշկական 
ուսումնարանի 1993 թ. շրջանավարտ 
Լուսինե Գառնիկի Ավագյանի դիպլոմը՝ 
CT-1 N 25873(սերիա): Համարել անվավեր։

Պատերազմի մասնակից ուսանողները 
և սոցիալական խմբերն ուսման վարձի 
զեղչեր կստանան նոր կարգով 

Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս-
նա կից ու սա նող նե րին, մար տա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից նե րի ու սա-
նող զա վակ նե րին, կնո ջը կամ ա մուս-
նուն, հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 10-ին ըն-
դու նած ո րոշ ման՝ հատ կաց վել է մեկ կի-
սամ յա կի ուս ման վար ձի փոխ հա տու-
ցում:

«Այս ծրագ րի շրջա նա կում ար դեն մեկ կի-
սամ յա կի ուս ման վար ձի փոխ հա տու ցում են 
ստա ցել 4200 մաս նա կից ու սա նող ներ, 2000 
մաս նա կից նե րի զա վակ ներ և 613 ա մու սին-
ներ (կա նայք): Ընդ հա նուր առ մամբ ա վե լի 
քան 7000 շա հա ռու ստա ցել է մեկ կի սամ յա-
կի ուս ման վար ձի 100 տո կոս փոխ հա տու-
ցում: Այս ծրագ րով ուս ման վար ձի փոխ հա-
տուց ման գոր ծըն թա ցը կշա րու նակ վի նաև 
2022 թվա կա նին` հաշ վի առ նե լով, որ դեռևս 
կան պա տե րազ մի մաս նա կից ժամ կե տա յին 
զին ծա ռա յող ներ, ո րոնք չեն զո րացր վել», - 
«Ար մենպ րես»-ի փո խանց մամբ՝ այս մա սին 
հայտ նում են ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նից:

Միա ժա մա նակ ուս ման վար ձի փոխ-
հա տու ցու մը շա րու նա կա կան դարձ նե լու և  
այն որ պես սո վո րո ղի հիմ նա կան ի րա վունք 
ամ րագ րե լու նպա տա կով Կա ռա վա րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ փո փո խութ յուն ներ և 
լ րա ցում ներ են կա տար վել «Բարձ րա գույն և 
հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան կրթութ յան 
մա սին», «Նախ նա կան մաս նա գի տա կան 
(ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին մաս նա գի-
տա կան կրթութ յան մա սին», «Կր թութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րենք նե րում: Օ րենսդ րա կան 
փո փո խութ յուն ներն ու ժի մեջ են մտել ըն-
թա ցիկ տար վա օ գոս տո սի 16-ին: Ըստ այդմ՝ 
Կա ռա վա րութ յու նը պետք է ըն դու նի հա մա-
պա տաս խան կարգ, ո րով մաս նա գի տա կան 
կրթա կան ծրագ րեր ի րա կա նաց նող ու սում-
նա կան հաս տա տութ յուն նե րում սո վո րող նե-
րի ա ռան ձին խմբեր կօգտ վեն ուս ման վար ձի 
լրիվ կամ մաս նա կի զեղ չե րից` ըստ ա ռա ջա-
դի մութ յան:

ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նից հայտ նում 
են, որ մշա կել են «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րում ու սա նո ղա կան նպաստ 
և պե տա կան կրթա թո շակ տա լու կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» նոր նա խա գիծ, որն 
այժմ ներ կա յաց ված է այլ շա հագր գիռ գե րա-
տես չութ յուն նե րի հա մա ձայ նեց մա նը, և  ակն-
կալ վում է, որ կըն դուն վի մինչև հոկ տեմ բեր 
ու կտա րած վի 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե-
րի 1-ից հե տո ծա գած հա րա բե րութ յուն նե րի 
վրա:

Ու սա նո ղա կան նպաս տի ձևով ուս ման 
վար ձի լրիվ փոխ հա տու ցում տրա մադր վում 
է հետև յալ ու սա նող նե րին.

  ՀՀ կա ռա վա րութ յան հաս տա տած տե ղե-
րի քա նա կին հա մա պա տաս խան` մեկ 
ու սում նա կան տար վա քննութ յուն նե րի 

և ս տու գարք նե րի արդ յունք նե րով ա ռա-
վել բարձր գնա հա տա կան ներ ու նե ցող 
ու սա նող նե րին` մրցու թա յին կար գով` 
հաշ վի առ նե լով նա խորդ կի սամ յա կի 
կամ տար վա մի ջին ո րա կա կան գնա հա-
տա կա նի (ՄՈԳ) ցու ցա նիշ նե րը,

  ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած 
ե րե խա նե րին և դ րանց թվին պատ կա-
նող մինչև 23 տա րե կան ան ձանց,

  1-ին և 2-րդ խմ բե րի հաշ ման դամ նե րին 
և հաշ ման դամ ե րե խա յի կար գա վի ճակ 
ու նե ցող ան ձանց` հա մա ձայն «Հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք-
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի,

  ժամ կե տա յին պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յան ժա մա նակ ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս 
1-ին կամ 2-րդ խմ բի հաշ ման դա մութ յան 
զին վո րա կան կեն սա թո շա կի ի րա վունք 
ու նե ցող նախ կին զին ծա ռա յող նե րին՝ 
հա մա ձայն «Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի,

  զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռա յող նե րի 
մինչև 27 տա րե կան զա վակ նե րին, ծնող-
նե րին, ա մուս նուն (կնո ջը)՝ հա մա ձայն 
«Զին վո րա կան ծա ռա յութ յան և զին-
ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ 
օ րեն քի,

  պե տութ յան հա մար ա ռաջ նա հեր թութ-
յուն և կար ևո րութ յուն ներ կա յաց նող 
մաս նա գի տութ յուն նե րով նպա տա կա յին 
ու սուց մամբ ըն դուն ված ու սա նող նե րին:

Ն պաս տի ձևով ուս ման վար ձի մաս նա կի 
փոխ հա տու ցում տրա մադր վում է հետև յալ 
խմբե րին.

  ըն տա նիք նե րի ա նա պա հո վութ յան սահ-
մա նա յին միա վո րից բարձր միա վոր ներ 
ու նե ցող ու սա նող նե րին,

  սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն ստա ցող 
սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րի ու սա նող-
նե րին,

  մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մաս-
նակ ցած ու սա նող նե րին,

  առ կա ու սուց մամբ բա կա լավ րի ու 
ա նընդ հատ և  ին տեգ րաց ված կրթա կան 
ծրագ րե րով սո վո րող եր կու և  ա վե լի 
ան չա փա հաս ե րե խա ու նե ցող ու սա նող-
նե րին:

Վե րը նշված խմբերն ուս ման վար ձի զեղ-
չից օգտ վե լու հա մար պետք է ա պա հո վեն 
ՄՈԳ-ի ո րո շա կի շեմ. վար ձավ ճա րի զեղ չը 
կա վե լա նա ՄՈԳ-ի ցու ցա նի շի բարձ րաց մա-
նը զու գա հեռ:

Նշ վում է, որ ուս ման վար ձի փոխ հա-
տուց ման ար տո նութ յուն նե րը տա րած վում 
են նաև նախ նա կան ար հես տա գոր ծա կան և 
մի ջին մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի սո վո րող նե րի վրա:

 

Հաշ ման դա մութ յան սահ ման ման նպա-
տա կով՝ ան ձին բու ժում կամ սպա սար կում 
ի րա կա նաց րած բժշկա կան կազ մա կեր պութ-
յունն ու ղեգ րում է բժշկա սո ցիա լա կան փոր-
ձաքն նութ յան՝ հի վան դութ յան, վնաս ված քի 
կամ խեղ ման հետ ևան քով օր գա նիզ մի ֆունկ-
ցիա նե րի կա յուն խան գար ման առ կա յութ յան 
դեպ քում: Հաշ ման դա մութ յու նը սահ ման վում է 
մեկ, եր կու, հինգ տա րի ժամ կե տով, մինչև ան-
ձի 18 տա րին լրա նա լը և  ան ժամ կետ:

Այս մա սին հայտ նում են Աշ խա տան քի և 
սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա րութ յու նից:

Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք ու-
նեն հետև յալ ի րա վունք ներն ու ար տո նութ յուն-
նե րը.

  ընդգրկ ված են բնակ չութ յան սո ցիա լա-
պես ա նա պա հով ու ա ռան ձին (հա տուկ) 
խմբե րի ցան կում, կա րող են օգտ վել 

անվ ճար և  ար տոն յալ պայ ման նե րով 
բժշկա կան օգ նութ յուն ու սպա սար-
կում ստա նա լու ար տո նութ յուն նե րից 
( Կա ռա վա րութ յան 2004 թ. մար տի 4-ի 
«Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
անվ ճար և  ար տոն յալ պայ ման նե րով 
բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման 
մա սին» թիվ 318-Ն ո րո շում, հա վել ված 
ա ռա ջին),

  նե րառ ված են անվ ճար և  ար տոն յալ 
պայ ման նե րով դե ղեր ձեռք բե րե լու ի րա-
վունք ու նե ցող բնակ չութ յան սո ցիա լա-
կան խմբե րի ցան կում. 1-ին և 2-րդ խմ բի 
հաշ ման դա մութ յուն ո ւե ցող ան ձինք 
օգտ վում են անվ ճար դե ղեր ձեռք բե րե լու 
ար տո նութ յու նից, իսկ 3-րդ խմ բի հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող նե րը՝ կա րող են 
50% զեղ չով ձեռք բե րել դե ղո րայք, ե թե 

չեն օգտ վում ա ռա վել ար տոն յալ պայ-
ման նե րով դե ղեր ստա նա լու ի րա վուն քից 
(ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2019թ. մա յի սի 30-ի 
թիվ 642-Ն ո րո շում),

  ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րը դրա կան 
գնա հա տա կան նե րով հանձ նած 1-ին և 
2-րդ խմ բի հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
ան ձինք ու նեն պե տա կան բարձ րա գույն 
կամ միջ նա կարգ-մաս նա գի տա կան ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի անվ-
ճար հա մա կարգ ըն դուն վե լու ի րա վունք 
(վճա րո վի հա մա կար գի հա մար առն-
վազն ան ցու մա յին միա վոր ներ հա վա քե-
լու դեպ քում),

  անվ ճար է լեկտ րատ րանս պոր տից օգտ-
վե լու ի րա վունք,

  վե րա կանգ նո ղա կան ան հա տա կան 
ծրագ րի (ՎԱԾ) հի ման վրա ա ջակ ցող մի-
ջոց ներ /պրո թեզ ներ, օր թեզ ներ, հե նակ-
ներ, սայ լակ ներ, քայ լակ ներ, լսո ղա կան 
սար քեր, ձայ նաս տեղծ սար քեր, աչ քի 
պրո թեզ ներ և  այլն/ ստա նա լու ի րա վունք 
(ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2015 թ. սեպ տեմ բե-
րի 10-ի թիվ 1035-Ն ո րո շում)։ 

Անտառամերձ 
բնակավայրերի 
բնակիչներին 
կտրամադրվեն 
թափուկ վառելափայտի 
օրենքով սահմանված 
չափաքանակներ 

Շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րութ յան 
նա խա ձեռ նութ յամբ Շր ջա կա մի ջա վայ րի, 
Է կո նո մի կա յի և Տա րած քա յին կա ռա վար-
ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա-
րար նե րի հա մա տեղ հրա մա նով լրաց վել 
է ոչ ար տադ րա կան նպա տակ նե րով անվ-
ճար թա փուկ վա ռե լա փայտ ձեռք բե րե լու 
ար տո նութ յուն ստա ցող՝ ան տառ նե րի ան-
մի ջա կան հար ևա նութ յամբ գտնվող հա-
մայնք նե րի/բնա կա վայ րե րի ցան կը։

 Թա փուկ վա ռե լա փայտն անվ ճար տրա-
մադր վում է սույն հրա մա նով սահ ման ված 
բո լոր բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րին, ե թե 
մո տա կա ան տառ հատ ված նե րում առ կա է 
բա վա րար քա նա կութ յամբ թա փուկ վա ռե-
լա փայտ։

 Ցան կում նշված 8 մար զե րի ( Լոռ վա, 
Տա վու շի, Կո տայ քի, Ս յու նի քի, Ա րա գա ծոտ-
նու, Գե ղար քու նի քի, Վա յոց Ձո րի, Շի րա կի) 
ան տա ռա մերձ հա մայնք նե րի/բնա կա վայ-
րե րի բնա կիչ նե րին թույ լատր վում է սահ-
ման ված կար գով «Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի 
հա մա պա տաս խան ան տառտն տե սութ յան 
մաս նաճ յու ղե րից և  ազ գա յին պար կե րից 
մթե րել և  անվ ճար ձեռք բե րել մինչև 8 խմ 
թա փուկ վա ռե լա փայտ։

ՇՄ նա խա րա րութ յու նը նաև հա վե լում 
է.

 Թա փուկ վա ռե լա փայ տի մթե րումն 
ի րա կա նաց վում է «Հա յան տառ» ՊՈԱԿ-ի 
«Ան տառտն տե սութ յուն» մաս նաճ յու ղե րի 
կող մից։

 Թա փուկ վա ռե լա փայ տի տրա մադ րումն 
ի րա կա նաց վում է ամ բողջ տար վա ըն թաց-
քում՝ կախ ված թա փու կի առ կա յութ յու նից։

 Թա փու կի դուրս բե րումն «Ան տառտն-
տե սութ յուն» մաս նաճ յու ղե րից ի րա կա նաց-
վում է այն ան ձի կող մից, ում տրա մադր վել 
է թա փու կի օգ տա գործ ման տոմ սը։

 Նա խա րա րութ յու նը հոր դո րում է զերծ 
մնալ ա պօ րի նի ծա ռա հա տում նե րից և  ա նօ-
րի նա կան ծագ ման վա ռե լա փայ տի ձեռք-
բե րու մից, գոր ծել բա ցա ռա պես օ րենսդ-
րա կան դաշ տում: Մեր երկ րում ան տա ռը 
հան դի սա նում է ազ գա յին հարս տութ յուն, 
ո րի կա ռա վա րու մը վե րա պահ ված է պե-
տա կան կա ռա վար ման ինս տի տուտ նե րին։

Բ նա կա վայ րե րի ցան կը (Ս յու նի քի 
մարզ)՝

«Ս յու նի քի ան տառտն տե սութ յուն» 
մաս նաճ յուղ. Վե րի շեն, Ակ ներ, Քա րա-
հունջ, Խոտ, Շի նու հայր, Հա լի ձոր, Տաթև, 
Ս վա րանց, Տան ձա տափ, Քա շու նի, Բարձ-
րա վան, Շուռ նուխ, Ո րո տան, Ներ քին Խն-
ձո րեսկ, Խոզ նա վար, Վա ղա տուր, Խ նա-
ծախ, Ա րա վուս,

«Կա պա նի ան տառտն տե սութ-
յուն» մաս նաճ յուղ. Ձո րաս տան, Ա ռա ջա-
ձոր, Վա նեք, Գե ղի, Չափ նի, Ս ևա քար, Ան-
տա ռա շատ, Տավ րոս, Ուխ տա վայր, Ներ քին 
Խո տա նան, Շր վե նանց, Ս յու նիք, Նո րա շե-
նիկ, Ե ղեգ, Ներ քին Հանդ, Ծավ, Շի կա հող, 
Ս րա շեն, Ճա կա տեն, Ու ժա նիս, Ա գա րակ, 
Եղ վարդ, Կաղ նուտ, Խդ րանց, Վար դա-
վանք, Գե ղա նուշ, Քա ջա րան, Լե ռնա-
ձոր, Ա ճա նան, Նոր Աստ ղա բերդ, Կա պան 
( Բեխ, Վա չա գան, Բա ղա բուրջ, Շ հար ջիկ, 
Կա վարտ թա ղա մա սեր), Աղ վա նի, Տան ձա-
վեր, Վե րին Խո տա նան, Արծ վա նիկ և Դա-
վիթբեկ բնա կա վայ րեր, Կա պան քա ղա քի 
Բա րա բա թում, Ա շո տա վան, Ար փիկ թա ղա-
մա սեր, Եր կա թու ղա յին նե րի նրբանցք նե րի 
և Գ րի գոր Ար զու ման յա նի փո ղո ցի սե փա-
կան տներ,

«Սի սիա նի ան տառտն տե սութ-
յուն» մաս նաճ յուղ. Դար բաս, Ար ևիս, 
Լ ծեն, Շե նա թաղ, Լոր, Շամբ, Գե տա թաղ, 
Թա սիկ, Շա ղաթ, Ո րո տան,

«Զան գե զուր» կեն սո լոր տա յին հա-
մա լիր» պե տա կան ոչ առևտ րա յին 
կազ մա կեր պութ յուն. Ալ վանք, Կարճ-
ևան, Լեհ վազ, Տաշ տուն, Լիճք, Վար դա նի-
ձոր, Շ վա նի ձոր, Վահ րա վար, Գու դեմ նիս, 
Կու րիս, Նռ նա ձոր, Թխ կուտ, Այ գե ձոր: 

Ի՞նչ իրավունքներ և արտոնություններ 
ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձինք
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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 
19.10.2021թ.: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

Դավիթբեկ գյուղի մանկապարտեզը՝ 
նորոգված ու ավելի հարմարավետ 

Հ ոկ տեմ բե րի 9-ին սահ մա նա մերձ Դա-
վիթբեկ գյու ղա կան բնա կա վայ րում 
տե ղի է ու նե ցել գյու ղի ման կա պար-

տե զի վե րա բաց ման ա րա րո ղութ յու նը, ո րին 
ներ կա է գտնվել նաև Կա պան հա մայն քի 
ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նը: Հա մայն քի ղե-
կա վա րը տնօ րե նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջել է 
ման կա պար տե զի խմբա սեն յակ նե րում, ծա-
նո թա ցել շեն քա յին, գույ քա յին և  ու սում նա-
դաս տիա րակ չա կան պայ ման նե րին: Տ նօ րե նի 
ներ կա յաց մամբ՝ ման կա պար տե զում կե ցութ-
յան, ու սում նա ռութ յան ու ստեղ ծա գոր ծա կան 
ձիր քե րի զար գաց ման հա մար ստեղծ վել են 
բո լոր անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը:

Ան ճա նա չե լիո րեն փոխ ված նա խադպ րո-
ցա կան այս կա ռույ ցը հոկ տեմ բե րի 1-ից ար դեն 
իսկ իր տա նի քի ներ քո է հա մախմ բում 14 նա-
խադպ րո ցա կան ի և  ա ռա վել գե ղե ցիկ ու հար-
մա րա վետ պայ ման նե րում կազ մա կեր պում 

նրանց կրթութ յունն ու հան գիս տը:
Ման կա պար տեզն ամ բող ջո վին կա հա վոր-

վել է «Չաա րատ Կա պան» ՓԲ ըն կե րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ, իսկ անհ րա ժեշտ կեն ցա ղա յին 
և գ րա սեն յա կա յին պա րա գան նե րով ա պա հով-
վել՝ հա մայն քի մի ջոց նե րով:

Ման կա պար տե զի վե րա նո րո գումն ու վե-
րա կա ռու ցու մն ի րա կա նութ յուն է դար ձել հա-
մայնք-պե տութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յուն քում:

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

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

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

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

09.10.2021

Մեկնարկել են Գորիս-
Որոտան շրջանցող 
ճանապարհի 
վերակառուցման 
աշխատանքները

Գ ո րիս- Կա պան ավ տո մայ րու ղում 2021 
թ. ամ ռա նը տե ղի ու նե ցած  տագ նա-
պա լից ի րա դար ձութ յուն նե րը, ո րոնք 

ո րո շա կիո րեն շա րու նակ վում են նաեւ այս 
օ րե րին, հա վել  յալ վկա յութ յուն են այն բա նի, 
որ Գո րիս հա մայն քի մեջ մտնող Ո րո տան, 
Շուռ նուխ, Բարձ րա վան գյու ղե րի հետ ճա նա-
պա հա յին հա ղոր դակ ցութ յան այ լընտ րան քա-
յին ու ղի նե րի կա ռու ցու մը պա հի հրա մա յա-
կան նե րից է:

Այ լընտ րան քա յին ու ղի նե րից մե կը, ան-
տա րա կույս, կա րող է լի նել Խոտ-Ո րո տան՝ դե-
ռեւս 1960-ա կան թվա կան նե րին կա ռուց ված 
ճա նա պար հը, ո րը կա րե լի է վե րա գոր ծար կել 
հիմ նա նո րո գու մից հե տո:

Խա զալ կապ կոչ վող տա րած քով ձգվող 
այդ ճա նա պա րհի գոր ծարկ մամբ կբա ցառ վի 
Շուռ նուխ, Ո րո տան եւ Բար ձրա վան գյու ղե րի 
հնա րա վոր շրջա փա կու մը:

Եւ ա հա սեպ տեմ բե րի 27-ին մեկ նար կել 
են այ լընտ րան քա յին  ճա նա պար հի հիմ նա նո-
րոգ ման աշ խա տանք նե րը:

Հոկ տեմ բե րի 12-ին ճա նա պար հա շի նա-
րար նե րին այ ցե լե ցին ՀԱԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը՝ կու սակ ցութ յան փոխ նա խա գահ Լե ւոն 
Զու րաբ յա նի գլխա վո րութ յամբ:

Ճա նա պար հա շի նա կան տե ղա մա սի պա-
տաս խա նա տու Գի նե վան Ղա զար յա նը հան-
գա մա նա լից տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր դեց կա-
տար վող աշ խա տանք նե րի ըն թաց քի մա սին:

Խոտ-Ո րո տան 10 կմ  եր կա րութ յամբ այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պար հի վե րա կա ռու-
ցումն ի րա կա նաց նում է «Ճա նա պարհ» ՍՊ  
ըն կե րութ յու նը:

Են թադր վում է, որ հո ղա յին աշ խա տանք-
նե րը կա վարտ վեն մին չեւ ըն թա ցիկ տար վա 
վերջ:

Ճա նա պար հի հո ղա յին շեր տը կու նե նա 
12, աս ֆալտ բե տո նե շեր տը՝ 6 մ լայ նութ յուն:

«Ճա նա պարհ» ՍՊԸ-ն Բա լա հո վի տից Գո-
րիս է տե ղա փո խել ժա մա նա կա կից եւ հզոր 
տեխ նի կա: Ար դեն իսկ տե սա նե լի են կա տար-
վող աշ խա տանք նե րի մասշ տաբ նե րը, ո րը, 
հի րա վի, ո գե ւո րիչ է:

Եւ, այ դու հան դերձ, ող ջա միտ կլի ներ, ե թե 
ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րում ընդգր-
կեին հա վել  յալ ու ժեր. դա են պա հան ջում 
տե ղան քի ռե լիե ֆա յին բար դութ յուն նե րը, հո-
ղա յին աշ խա տանք նե րի են թադր վող ծա վա-
լը, այ լա պես դժվար կլի նի մին չեւ տա րե վերջ 
ա վար տել աշ խա տանք նե րի ա ռա ջին փու լը:

 

Պարգեւը գտավ տիրոջը

Ե  րե ւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա-
նող Լե ւոն Քո չար յա նը 

Ար ցա խի նա խա գահ Ա րա-
յիկ Հա րութ յուն յա նի հրա մա-
նագ րով պար գե ւատր վել է 
« Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» 
մե դա լով: Լե ւո նը բա նակ է զո-
րա կոչ վել 2019 թ. հուն վա րին, 
«Գ րադ» կա յան քի հրա մա նա-
տար էր: Պա տե րազ մը սկսվե-
լուց մի քա նի օր հե տո՝ 2020 
թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին, լրա ցել 
է նրա 20-ամ յա կը: Ա հա այդ-
պես նրա տա րե կից նե րին բա ժին հա սավ 5-րդ 
սերն դի պա տե րազ մը, եւ նրանք պատ վով 
տա րան այդ ծանր խա չը: Հայ րե նի քի հան-
դեպ պարտ քը կա տա րե լուց հե տո Լե ւո նը 
շա րու նա կում է ու սու մը Ե րե ւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ին ֆոր մա տի կա յի եւ կի րա ռա-
կան մա թե մա տի կա յի ֆա կուլ տե տի 3-րդ կուր-
սում: Պա տեհ ա ռի թը  բաց չի թող նում լի նե լու 
Ե ռաբ լու րում,  որ տեղ ամ փոփ ված են նաեւ իր 
զի նա կից ըն կեր նե րի աճ յուն նե րը: 

Քո չար յան նե րը զին վո րա կան գեր դաս-
տան են. Լե ւո նի Ա շոտ պա պը տա րի ներ ի վեր 
աշ խա տել է Կա պա նի զին կո մի սա րիա տում: 

Հո րեղ բայ րը գե նե րալ-մա յոր 
Վա լե րի Քո չար յանն է, բա նա-
կի կոր պու սի հրա մա նա տար 
է ե ղել, ՀՀ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան բարձ րաս-
տի ճան պաշ տոն յա: 

Ին քը հա սակ է ա ռել ե րա-
ժիշտ նե րի ըն տա նի քում. 
հայ րը Կա պա նի ար վես տի 
պե տա կան քո լե ջի տնօ րեն 
Վար դան Քո չար յանն է, մայ-
րը՝ Հաս միկ Ջա վադ յա նը, Կա-
պա նի թիվ 2 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի դա սա տու: 

Ի դեպ, քա նի որ Լե ւո նը ուս ման մեջ էր, 
Ս յու նի քի զին կո մի սա րիա տի  աշ խա տա կից, 
մա յոր Սե ւակ Մա նուկ յա նը  պար գե ւը հանձ-
նել է հո րը՝ ար վես տի պե տա կան քո լե ջում 
կրթօ ջա խի ման կա վարժ նե րի եւ սո վո րող նե-
րի մաս նակ ցութ յամբ հան դիպ ման ժա մա նակ: 
Ա սել է թե՝ վեր ջին նե րիս հա մար ա րա րո ղութ-
յու նը վե րած վել է ռազ մա հայ րե նա սի րա կան 
դա սի.  եւս մի ան գամ  ներ կա նե րը ար ժե ւո-
րել են մե րօր յա պա տե րազ մի մաս նա կից նե րի 
նվիր վա ծութ յու նը հայ րե նի քին եւ հար գան քի 
տուրք մա տու ցել ըն կած նե րի հի շա տա կին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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