
Մ ինչև նո յեմ բե րի 10-ը որ ևէ բան չի 
նա խա տես վում... Այդ մա սին լրագ-
րող նե րի հետ զրույ ցում ա սաց Անվ-

տան գութ յան խորհր դի քար տու ղար Ար մեն 
Գ րի գոր յա նը՝ անդ րա դառ նա լով հար ցին, թե 
նո յեմ բե րի 9-ին Փա շին յանն ու Ա լի ևը հան դի-
պե լո՞ւ են, թե՞ ոչ, նոր ե ռա կողմ հայ տա րա-
րութ յուն նա խա տես վա՞ծ է ստո րագ րել, թե՞ ոչ։

Ար մեն Գ րի գոր յա նը հի շեց րեց, որ Հա յաս-
տա նը հայ տա րա րել է, որ պատ րաստ է Ադր-
բե ջա նի հետ սահ մա նագծ ման ու սահ մա նա-
զատ ման գոր ծըն թա ցին։

«Դ րա կար ևոր մո տե ցում նե րից է Հա յաս-
տա նի և Ադր բե ջա նի զոր քե րի հա յե լա յին հետ-
քա շու մը, հա մա պա տաս խան տա րածք նե րում 
եր կու երկր նե րի սահ մա նա պահ զոր քե րի տե-

ղա կա յումն ու դե լի մի տա ցիա յի և դե մար կա-
ցիա յի մեկ նար կը։ Այդ մա սով սպա սում ենք 
դրա կան ազ դա կի Ադր բե ջա նից։ Կար ծես թե 
սեպ տեմ բե րին ՄԱԿ-ում նրանք այդ պի սի հայ-
տա րա րութ յուն ա րել են, բայց մենք չենք կա-
րո ղա նում այս մա սով ա ռաջ գնալ», – ա սաց 
նա։

Անդ րա դառ նա լով հար ցին, թե ինչ քար-
տեզ նե րով է ի րա կա նաց վե լու, արդ յո՞ք Կ րեմ-
լում պահ վող 1920-ա կան նե րի քար տե զով է լի-
նե լու, թե՞ ոչ, Ար մեն Գ րի գոր յանն ա սաց. «Նախ 
ու զում եմ ա սել՝ ԽՍՀՄ տա րի նե րի ա ռա ջին դե-
մար կա ցիա յի գոր ծըն թա ցը հենց 20-ա կան նե-
րին է սկսվել ՝ 1926, 1927 թվա կան նե րին, որն 
ա վարտ վել է 1929 թ. և դրա նից հե տո հե տա-
գա յում ձևա վոր ված քար տեզ նե րի հիմ քը ե ղել 

է հենց այդ թվա կան նե րին ձևա վոր ված քար-
տե զը, շրջա նա ռութ յան մա սին որ ևէ խոսք չկա, 
դե մար կա ցիա, դե լի մի տա ցիա։ Աշ խա տան քա-
յին խում բը քննար կում է, թե ինչ պես գոր ծըն-
թացն սկսել, ո րը հիմք ըն դու նել, այս պա հին 
որ ևէ հստա կութ յուն չկա, քննար կում ենք, ե թե 
այդ մա սով որ ևէ հստա կութ յուն լի նի, հան-
րութ յա նը տեղ  յակ կպա հենք», – հա վե լեց նա։

Ար մեն Գ րի գոր յանն ա սաց, որ ի րա վա կան 
հիմք ու նե ցող միակ քար տե զը 1920-ա կան 
թվա կան նե րի քար տեզն է։ Ն րա խոս քով՝ մաս-
նա գետ նե րի մի մասն ա սում է, որ դա 1926 թ. 
քար տեզն է, իսկ մյուս մասն ա սում է, որ խոս-
քը 1927 թ. քար տե զի մա սին է, այս հար ցում 
հստա կութ յուն չկա։

28.10.2021

ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու-
տի նը «Վալ դայ» քննարկ ման 
ա կում բի հան դիպ մա նը, ի 

թիվս այլ հար ցե րի, անդ րա դար ձել է Հա րա վա-
յին Կով կա սում ստեղծ ված ի րա վի ճա կին՝ նշե-
լով, որ Հա յաս տա նը և Ադր բե ջա նը կա րող են 
լու ծել սահ մա նի հար ցը խորհր դա յին շրջա նի 
քար տեզ նե րի հի ման վրա, սա կայն այդ գոր-
ծըն թա ցը փոխ զի ջում ներ է պա հան ջում:

«Այժմ ա մե նա կար ևո րը սահ մա նին ի րա-
վի ճա կի կար գա վո րումն է: Եվ այս տեղ, ի հար-
կե, ա ռանց Ռու սաս տա նի մաս նակ ցութ յան 

ո չինչ հնա րա վոր չէ ա նել: Այս տեղ նույ նիսկ 
մեզ, թերևս, ու րիշ ոչ ոք պետք չէ, բա ցի եր-
կու կող մից ու Ռու սաս տա նից։ Ին չո՞ւ: Այս տեղ 
շատ պարզ, պրագ մա տիկ բա ներ կան։ Ա յո, 
քա նի որ ռու սա կան բա նա կի գլխա վոր շտա-
բում կան քար տեզ ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս, 
թե ինչ պես է ան ցել միու թե նա կան հան րա պե-
տութ յուն նե րի սահ մա նը խորհր դա յին շրջա-
նում: Այն տեղ բա ներ կան, ո րոնք նույն պես 
փոխ զի ջում ներ են պա հան ջում՝ ինչ-որ տեղ 
ինչ-որ բան հար թեց նել, ինչ-որ տեղ ինչ-որ 
բան փո խա նա կել: Միայն այն պես, որ դա ճա-

նաչ վի, հաս կա նա լի լի նի, որ դա ձեռն տու է եր-
կու կող մե րին էլ», – ասել է Պուտինը:

21.10.2021

Սահմանվեց ձմեռային 
զորակոչի ժամանակացույցը

Կ ա ռա վա րութ յունն ըն դու նեց ո րո շում, 
ո րով հայ տա րար վում է 2021 թ. հոկ տեմ-

բե րի 25-ից մինչև 2022 թ. հուն վա րի 31-ը նե-
րառ յալ ՀՀ ա րա կան սե ռի այն քա ղա քա ցի նե րի 
շար քա յին կազ մի պար տա դիր զին վո րա կան 
և  այ լընտ րան քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ձմե-
ռա յին զո րա կո չը, ո րոնց 18 տա րին լրա նում 
է մինչև 2021 թ. դեկ տեմ բե րի 31-ը նե րառ յալ, 
ինչ պես նաև այն քա ղա քա ցի նե րի, ո րոնց շար-
քա յին կազ մի պար տա դիր զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յան զո րա կո չից նախ կի նում տրված 
տար կե տու մը դա դա րում է մինչև 2021 թ. դեկ-
տեմ բե րի 31-ը նե րառ յալ: Ինչ պես փո խան ցում 
է «Ար մենպ րես»-ը, ըստ նա խագ ծի հիմ նա վոր-
ման, ո րոշ վել է 2021 թ. ձմե ռա յին զո րա կո չի 
շրջա նա կում մինչև 2022-ի հուն վա րի 31-ը նե-
րառ յալ զո րաց րել օ րեն քով սահ ման ված ժամ-
կե տում շար քա յին կազ մի պար տա դիր զին վո-
րա կան կամ այ լընտ րան քա յին զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յուն ան ցած զին ծա ռա յող նե րին:

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՊՈՒՏԻՆ. «Սահմանին իրավիճակի 
կարգավորումն առանց ՌԴ-ի հնարավոր չէ. 
Հայաստանը և Ադրբեջանը կարող են հարցը 
լուծել խորհրդային քարտեզների հիման 
վրա, սակայն գործընթացը փոխզիջումներ է 
պահանջում» 

ԶՊՄԿ-ի նոր 
սեփականա տիրոջ 
կողմից ընկերությունում 
աշխատատեղերի կրճատում 
եւ սոցիալական ծրագրերի 
չեղարկում չի լինի 

Հոկ տեմ բե րի 21-ին «Գե ոպրո մայ նինգ» ըն-
կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Քա ջա րա նում 
հան դի պում են ու նե ցել «Զան գե զու րի ՊՄԿ» 
ՓԲ ըն կե րութ յան բո լոր ստո րա բա ժա նում նե րի 
ղե կա վար նե րի հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում, որն ան ցել է փո-
խա դարձ վստա հութ յան եւ գոր ծա րար մթնո-
լոր տում, ա մե նայն հստա կութ յամբ ու ո րո շա-
կիութ յամբ հայ տա րար վել է, որ ըն կե րութ յան 
նոր սե փա կա նա տի րոջ կող մից Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յի նում աշ խա տա տե ղե րի 
ո րե ւէ կրճա տում չի նա խա տես վում:

Հայ տա րար վել է նաեւ, որ նոր սե փա կա-
նա տե րը չի պատ րաստ վում սա ռեց նել կամ 
չեղ  յալ հայ տա րա րել ըն կե րութ յան կող մից 
ի րա կա նաց վող ո րե ւէ սո ցիա լա կան ծրա գիր:

Ա վե լին, նոր սե փա կա նա տեր ըն կե րութ յու-
նը պատ րաստ վում է ընդ լայ նել ու ա վե լի արդ-
յու նա վետ դարձ նել «Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲԸ 
գոր ծու նեութ յու նը, ինչ պես նաեւ՝ երկ րա մա սի 
սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը 
միտ ված ծրագ րե րի շրջա նա կը:

«Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲԸ ղե կա վար նե րի 
հետ հան դիպ ման ժա մա նակ «Գեոպ րո մայ-
նինգ» ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կոչ 
են ա րել հան քա գործ նե րին՝ չհա վա տալ վեր-
ջին օ րե րին հա մա ռո րեն տա րած վող ստա հոդ 
լու րե րին եւ ա պա տե ղե կատ վութ յա նը, թե իբր 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յի նում  աշ խա-
տա տե ղե րի եւ սո ցիա լա կան ծրագ րե րի կրճա-
տում ներ են սպաս վում, ուս տի եւ՝ բո լոր նման 
լու րե րին չպետք է լրջո րեն վե րա բեր վել ու ո րե-
ւէ նշա նա կութ յուն տալ:

Այն պես որ՝ «Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲ ըն կե-
րութ յու նը թե ւա կո խում է կա յուն զար գաց ման 
փուլ, ո րին Ս յու նի քում վա ղուց էին սպա սում:

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»

Մի Արցախ է, Աստված, 
ու մի աշխարհ, 
Աջդ՝ վրան, զորավիգ 
լեր դու միշտ նրան:

ՎԱՐԴԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Դելիմիտացիայի իրավական հիմք 
ունեցող միակ քարտեզը 1920-ականների 
քարտեզն է... 

Երեքշաբթի
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...Դերասանությունը գեղեցիկ է բեմի վրա, ուր խաղում են, բայց նա գարշելի է կյանքի մեջ, ուր ապրում են:
Դրա համար էլ բեմի վրա խաղացողները շնորքով մարդիկ են, իսկ կյանքում խաղացողները՝ ցածերն ու կեղծավորները:
Ահա սա՝ ներկայանում է ամեն տեղ որպես չհասկացված ու հալածված գաղափարական գործիչ, մյուսը նշանավոր հերոս է խաղում, երրորդը 
հրապարակախոսություն է սարքել, չորրորդը բարեգործ է ձևանում, հինգերորդը գրող է կեղծում, վեցերորդը հանդիսանում է արդեն որպես 
նահատակ, յոթերորդը գալիս է որպես դատավոր, ամենքին մեղադրելու և ամենքից հաշիվ ուզելու…
Սրանք ոչինչ չեն սիրում, այլ ցույց են տալիս, թե սիրում են:
Եվ ինչպես դերասանն ունի իր դերը, որ տանում է, իսկական գործիչն ունի իր խաչը, որ կրում է, սրանք էլ, այս կամ այն գործին կպչելով, 
փոխանակ գործի ծանրության տակ մտնելու և տանելու, իրենք են բարձրանում, հեծում նրա վրա ու շինում են իրենց էշը:
Եվ այս դերասաններից ամեն մեկն ունի իր էշը, ու միշտ էլ իր էշն է քշում, թեկուզ աշխարքը քանդվի...

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ



Ռուս խաղաղապահ ները 
Լեռնային Ղարաբաղում 
ուսումնավար ժանքներ 
են անցկացրել՝ կապի 
տարբեր միջոցների 
կիրառմամբ

Ռ ուս խա ղա ղա պահ նե րը Ռազ մա կան 
կա պի մաս նա գե տի օր վան ըն դա-

ռաջ հա մա լիր մար զում ներ են անց կաց-
րել՝ ուղղ ված կա ռա վար ման հա մա կար գի 
կազ մա կերպ մա նը Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղում: Այս մա սին աս վում է ՌԴ ՊՆ տե ղե-
կագ րում:

Ու սում նա վար ժանք նե րին ներգ րավ վել 
են բո լոր 27 դի տա կե տե րը, ո րոնք տե ղա-
կայ ված են շփման գծի եր կայն քով՝ Լա չի նի 
մի ջան ցում, Մար տու նիի, Մար տա կեր տի և 
ԼՂ այլ շրջան նե րում:

Ռա դիո-ու սուց մանն ուղղ ված վար-
ժանք ներն ի րա կա նաց վել են պայ մա նա-
կան թի րախ նե րի ուղ ղութ յամբ: Գործ-
նա կան պա րապ մուն քի ըն թաց քում 
մաս նա գետ նե րը հա մա լիր ա ռա ջադ րանք-
ներ են մշա կել՝ կա պի տար բեր մի ջոց նե րի 
օգ տա գործ մամբ:

20.10.2021

Իրանն ու Ռուսաստանը 
տարածաշրջանում 
անվտանգության 
ապահովման շուրջ 
պայմանավորվածություն 
են ձեռք բերել

Ա յ ցով Մոսկ վա յում գտնվող Ի րա նի 
զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի 

պետ գե նե րալ-մա յոր Մո համ մադ Բա քե-
րին ա սել է, որ Ի րանն ու Ռու սաս տա նը 
պայ մա նա վոր վել են տա րա ծաշր ջա նում 
ծա վա լել գոր ծու նեութ յուն, ո րը կա պա հո-
վի անվ տան գութ յու նը: 

«Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ IR-
NA-ի հետ զրույ ցում Բա քե րին ա սել է, որ 
ՌԴ պաշտ պա նութ յան նա խա րար Սեր գեյ 
Շոյ գո ւի և Ռու սաս տա նի զին ված ու ժե րի 
գլխա վոր շտա բի պետ Վա լե րի Գե րա սի մո-
վի հետ զրույց նե րը դրա կան և կա ռու ցո-
ղա կան են ե ղել:

Բա քե րին նշել է, որ Ի րանն ու Ռու սաս-
տա նը մշտա պես ա ջակ ցել են միմ յանց 
հետ՝ մի ջազ գա յին աս պա րե զում, և  եր կու 
երկր նե րի միջև թյու րի մա ցութ յուն չի ե ղել, 
քա նի որ նրանք նույ նա կան կար ծիք ներ 
ու նեն Սի րիա յի, Կով կա սի, Պար սից ծո ցի 
և Կար միր ծո վի վե րա բեր յալ:

Նա նաև ա սել է, որ Ի րանն ու Ռու-
սաս տա նը ե րեք ա միս անց Թեհ րա նում 
ռազ մա կան հանձ նա ժո ղո վի հա մա տեղ 
նիստ կանց կաց նեն ՝ քննար կե լու երկ-
կողմ ռազ մա կան կա պե րը, պաշտ պա նա-
կան արդ յու նա բե րութ յու նը և ռազ մա կան 
պայ մա նագ րե րը, Սի րիա յում ի րա վի ճա կը, 
տա րա ծաշր ջա նում անվ տան գութ յու նը և  
ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րը:

21.10.2021

Պուտինը, Փաշինյանը 
և Ալիևը կարող են 
հանդիպել նոյեմբերի 
առաջին տասնօրյակում. 
նախատեսվում է եռակողմ 
հայտարարությունների 
ստորագրում

ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի, 
Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 

Ա լի ևի և ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի 
հան դի պու մը կա րող է տե ղի ու նե նալ նո-
յեմ բե րի ա ռա ջին տաս նօր յա կում: Այս մա-
սին հայտ նում է «ՌԻԱ Նո վոս տի»-ն՝ հղում 
ա նե լով իր աղբ յու րին:

Աղբ յու րի տե ղե կութ յուն նե րով՝ բա-
նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում ղե կա-
վար նե րը ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յուն ներ 
կստո րագ րեն:

23.10.2021

Հայ-ռուսական դաշինքը ռեգիոնում այլ 
հակառակորդներ չունի՝ Ադրբեջանից և 
Թուրքիայից բացի. Խրամչիխինը՝ միացյալ 
զորախմբի վարժանքների մասին
Հայ-ռու սա կան զոր քե րի միաց յալ խմբա-
վոր ման մար տա վա րա կան զո րա վար-
ժութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հայ-
ռու սա կան ռազ մա կան դա շին քը կա և 
շա րու նակ վում է ամ րապնդ վել: «Ար-
մենպ րես»-ի հետ զրույ ցում այդ մա-
սին հայտ նեց Մոսկ վա յի Քա ղա քա կան և 
ռազ մա կան վեր լու ծութ յուն նե րի ինս տի-
տու տի փոխտ նօ րեն, ռազ մա կան փոր ձա-
գետ Ա լեք սանդր Խ րամ չի խի նը:

«Զ որ քե րը ա ռանց վար ժանք նե րի, 
ու սուց ման և կա տա րե լա գործ-
ման չեն լի նում: Ե թե կան զին-

ված ու ժեր, ա պա դրանք պետք է շա րու նակ 
սո վո րեն, այ լա պես պետք է ցրվեն: Այն պես 
որ, զուտ ռազ մա կան տե սա կե տից սա միան-
գա մայն բնա կան եր ևույթ է: Իսկ ե թե խոս քը 
ոչ թե մեկ, այլ եր կու երկ րի զին ված ու ժե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան մա սին է, ա պա այդ 
դեպ քում ա ռա վել ևս գործ նա կան պա րապ-
մունք նե րով հա մա տեղ ռազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն ներ մշա կե լու կա րիք կա», – մեկ նա-
բա նեց Ա լեք սանդր Խ րամ չի խի նը:

Ինչ վե րա բե րում է վար ժանք նե րի քա ղա-
քա կան կող մին, ռազ մա կան փոր ձա գե տի 
խոս քով՝ նույ նիսկ ե թե միաց յալ զո րախմ բի 
զո րա վար ժութ յուն ներն ի րա կա նում քա ղա-
քա կան տո ղա տա կեր չու նեն, միև նույն է, 
շրջա կա երկր ներն ըն կա լե լու են այդ մի ջո ցա-
ռու մը որ պես Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի 
ռազ մա կան դա շին քի ամ րապն դում:

«Այս պա րա գա յում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
սկզբուն քա յի նը քա ղա քա կան աս պեկտն է: 
Ե թե զոր քե րի միաց յալ խմբա վո րու մը կա, 
ա պա ո՞վ է խմբա վոր ման հրա մա նա տա րը 
և  ի՞նչ կլի նի պա տե րազ մի դեպ քում: Ես չգի-
տեմ՝ կոնկ րետ ո՞րն է զո րա վար ժութ յուն նե րի 
սցե նա րը, բայց ակն հայտ է, որ Ադր բե ջա նից 
և Թուր քիա յից բա ցի՝ այլ հա կա ռա կորդ ներ, 
միև նույն է, չկան: Պարզ է, չէ՞, որ Վ րաս տա նը 
չի կա րող լի նել Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա-
նի հա կա ռա կոր դը: Դա լուրջ չէ: Հետ ևա բար, 
Ադր բե ջա նից և Թուր քիա յից բա ցի՝ ու րիշ ոչ ոք 
չի մնում», – կար ծում է Ա լեք սանդր Խ րամ չի-
խի նը:

Իսկ ա վե լի լայն ի մաս տով հայ-ադր բե ջա-
նա կան դի մա կա յութ յու նը, ո րին Հա յաս տա-
նի և Ադր բե ջա նի դաշ նա կից ները, ի հար կե, 
առնչ վում են այս կամ այն ձևով, ըստ մոս-
կով  յան ինս տի տու տի փոխտ նօ րե նի՝ ա վե լի 
լայն տա րա ծաշր ջա նա յին և  աշ խար հա քա-
ղա քա կան մրցակ ցութ յան պատ կե րի մեջ է 
տե ղա վոր վում, որ տեղ հիմ նա կան դե րա կա-
տար նե րը սի րիա կան ճգնա ժա մի կար գա վոր-

ման ե րեք ակ տիվ կող մերն են՝ Ռու սաս տա նը, 
Թուր քիան և Ի րա նը:

Վեր լու ծա բան նե րի կար ծի քով՝ քա ռա-
սուն  չոր սօր յա պա տե րազ մից հե տո նշված 
ե րեք դե րա կա տար նե րը քո ղարկ ված, եր բեմն 
էլ՝ բա ցա հայտ պայ քար են մղում տա րա ծաշր-
ջա նում ու ժե րի նոր դա սա վո րութ յան, այս պես 
ա սած՝ նոր ստա տուս-քվո յի ձևա վոր ման հա-
մար: Այդ պատ ճա ռով էլ, չնա յած Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղում ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի դա դա րեց մա նը, ի րադ րութ յու նը Հա րա վա-
յին Կով կա սում շա րու նա կում է լար ված մնալ:

Այս ֆո նին թուրք-ադր բե ջա նա կան ագ րե-
սիվ դա շին քը չի դա դա րեց նում իր ա պա կա ռու-
ցո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը տա րա ծաշր-
ջա նում՝ պար բե րա բար զո րա վար ժութ յուն ներ 
անց կաց նե լով Ար ցա խի գրավ  յալ տա րածք նե-
րում կամ Նա խիջ ևա նում:

Խ րամ չի խի նի գնա հատ մամբ՝ «սի րիա կան 
եռ յա կից» եր կու սը՝ Ռու սաս տա նը և Ի րա նը, 
ըստ էութ յան Թուր քիա յի դեմ են՝ մաս նա վո-
րա պես Սի րիա յի նա խա գահ Բա շար Ա սա-
դի հան դեպ վե րա բեր մուն քի ա ռու մով: Բայց 
միև նույն ժա մա նակ, Մոսկ վան ստիպ ված 
է լավ հա րա բե րութ յուն ներ պահ պա նել Ան-
կա րա յի հետ թե՛ Սի րիա յի հիմ նախնդ րի և 
թե՛ է ներ գե տիկ հար ցե րի և թե՛ առ հա սա րակ 
աշ խար հա քա ղա քա կան ընդ հա նուր գոր ծըն-
թաց նե րի պատ ճա ռով:

Այ դու հան դերձ, Ռու սաս տա նը, «Ար մենպ-
րես»-ի զրու ցակ ցի խոս քով, ոչ մի դեպ քում չի 
ու զում թույլ տալ Ադր բե ջա նում թուր քա կան 
զոր քե րի ներ կա յութ յու նը: Խ րամ չի խի նի կար-
ծի քով՝ Ադր բե ջանն էլ իր խաղն է խա ղում, և 
Իլ համ Ա լի ևի օ րոք Ադր բե ջա նը չի լի նի «Թուր-
քիա յի 100 տո կո սա նոց խա մա ճի կը»:

«Այս տեղ շատ մեծ խաղ է ըն թա նում, ո րը 
բազ մա թիվ նրբե րանգ ներ ու նի: Ընդ ո րում՝ 
Ռու սաս տա նը ոչ մի դեպ քում չի ու զում թուր-
քա կան զոր քեր տես նել Ադր բե ջա նում, բայց 
միա ժա մա նակ չի ու զում լրիվ փչաց նել իր 
հա րա բե րութ յուն նե րը Թուր քիա յի հետ: Թեև, 
ըստ իս, դրա նից, ի վեր ջո, հնա րա վոր չի լի-
նի խու սա փել, բայց ա ռայժմ Ռու սաս տանն 
ա մեն ինչ ա նում է այդ պա հը հնա րա վո րինս 
հե տաձ գե լու հա մար», – «Ար մենպ րես»-ին 
ա սաց Ա լեք սանդր Խ րամ չի խի նը:

Վեր ջին շրջա նում կտրուկ ակ տի վա ցել 
է նաև հար ևան Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տութ յու նը՝ պաշտ պա նե լով Հա յաս-
տա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յունն 
ու ինք նիշ խա նութ յու նը Ադր բե ջա նի բա-
ցա հայտ ոտնձ գութ յուն նե րից: Թեհ րա նի և 
Բաք վի հա րա բե րութ յուն նե րի կտրուկ վատ-
թա րա ցու մը սկսվեց Ս յու նի քի դեպ քե րից, 

երբ ադր բե ջա նա կան սահ մա նա պահ նե րը 
սկսե ցին խո չըն դո տել հա յե րի և  ի րան ցի վա-
րորդ նե րի տե ղա շար ժը Կա պան- Գո րիս միջ-
պե տա կան ճա նա պար հի՝ ադր բե ջա նա կան 
վե րահս կո ղութ յան տակ ան ցած հատ ված-
նե րում: Թեհ րան- Բա քու դի վա նա գի տա կան 
առ ճա կատ ման ֆո նին Ի րա նը լայ նա ծա վալ 
զո րա վար ժութ յուն ներ ձեռ նար կեց ի րա նա-
ադր բե ջա նա կան սահ մա նի մոտ՝ Ադր բե ջա-
նի իշ խա նութ յուն նե րին մե ղադ րե լով տա-
րա ծաշր ջա նում «կար միր գծեր» հա տե լու և 
Ադր բե ջա նի տա րած քը եր րորդ ու ժե րի, մաս-
նա վո րա պես՝ ա հա բեկ չա կան խմբա վո րում-
նե րի և  իս րա յե լա կան ու ժե րի ռազ մա կան 
ներ կա յութ յան հա մար տրա մադ րե լու մեջ:

Այս ըն թաց քում ի րենց ռազ մա կան 
հմտութ յուն նե րը շա րու նա կում են կա տա րե-
լա գոր ծել նաև հայ կա կան զի նու ժի ստո րա-
բա ժա նում նե րը՝ վար ժանք ներ անց կաց նե լով 
ՀԱՊԿ-ի գոր ծըն կեր նե րի հետ հայ-ռու սա կան 
երկ կողմ կամ ՀԱՊԿ-ի բազ մա կողմ ձևա չա-
փե րով:

Հոկ տեմ բե րի 22-ին հայ-ռու սա կան միաց-
յալ զո րախմ բի հրա մա նա տար, գե նե րալ-լեյ-
տե նանտ Տիգ րան Փար վան յա նը հայտ նել է, 
որ Հա յաս տա նում մեկ նար կել են Հա յաս տա նի 
և Ռու սաս տա նի զոր քե րի միաց յալ խմբա վոր-
ման մար տա վա րա կան զո րա վար ժութ յուն նե-
րը: Վար ժանք նե րին մաս նակ ցել են ինչ պես 
ՀՀ Զին ված ու ժե րի հա տուկ բա նա կա յին կոր-
պու սի, այն պես էլ Գ յում րիի 102-րդ ռու սա կան 
ռազ մա բա զա յի ու ժե ղաց ված ստո րա բա ժա-
նում նե րը: Հ րա մա նա տա րի խոս քով՝ նմա նա-
տիպ վար ժանք ներ, ըստ նա խա պատ րաս-
տա կան պլա նի, անց են կաց վում տա րին մի 
քա նի ան գամ:

Զո րա վար ժութ յուն նե րի ըն թաց քում խա-
ղարկ վել է մի քա նի սցե նար։ Զո րա վար-
ժութ յուն նե րում ներգ րավ ված են ե ղել մեծ 
քա նա կութ յամբ ռազ մա կան տեխ նի կա, 
մաս նա վո րա պես, տան կեր, հետ ևա կի մար-
տա կան մե քե նա ներ, ինք նագ նաց հրե տա նի։ 
Ակ տիվ փու լից հե տո ամ փոփ վել են արդ յունք-
նե րը և տր վել հա մա պա տաս խան հանձ նա-
րա րա կան ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ռու-
սաս տա նի Դաշ նութ յան զին ված ու ժե րի զոր-
քե րի միաց յալ խմբա վոր ման մա սին հա մա-
ձայ նա գի րը ստո րագր վել է 2016 թ. նո յեմ բե րի 
30-ին Մոսկ վա յում՝ ՀՀ և ՌԴ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րար նե րի կող մից: 2017 թվա կա նին այն 
վա վե րաց վել է ե՛ւ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
Պետ դու մա յի ու Դաշ նա յին խորհր դի, ե՛ւ Հա-
յաս տա նի Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից:
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-Պա րոն Հա կոբ ջան յան, սո վո-
րա բար ղե կա վար ան ձան-
ցից հար ցազ րույց վերց-

նում են նրա պաշ տո նա վար ման 100 
օ րը լրա նա լուց հե տո, բայց այս դեպ քում 
ժամ կե տը չի լրա ցել: Բանն այն է, որ պա-
տեհ ա ռի թը բաց չթող նե լով՝ ցան կա նում 
ենք մի քա նի հարց ուղ ղել Ձեզ. հասց րե՞լ 
եք հար մար վել, հու նի մեջ մտնել:

– Հու նի մեջ մտնելն այս դեպ քում չա փա-
զանց հա րա բե րա կան է, ո րով հե տեւ գոր ծերն 
ա նընդ հատ շա տա նում են, ա նե լի քի պա կաս 
չկա: Ե թե ա սեմ՝ ամ բող ջա պես մտել եմ հու-
նի մեջ, կնշա նա կի՝ գործ չեմ ա նում: Բայց չեմ 
վհատ վում, լավ կլի նի, հա մե նայն դեպս լա-
վա տե սութ յամբ եմ հա մակ ված: Ո րոշ գոր ծեր 
ար դեն ար վել են, բայց ա նե լի քը շատ ա վե լի 
շատ է...

– Եվ անս պա սե լի՞ էր նման պա տաս-
խա նա տու պաշ տոն ստանձ նե լու վե րա-
բեր յալ ա ռա ջար կութ յու նը:

– Ի հար կե: Ճիշտ է, միշտ ակ տիվ աշ խա-
տել եմ, մշտա պես գոր ծի մեջ եմ ե ղել, բայց 
այս պաշ տո նում ինձ եր բեք չեմ պատ կե րաց-
րել: Ա ռա ջարկն ա նակն կալ էր: Ես էլ չմեր ժե ցի՝ 
վստահ լի նե լով ու ժե րիս վրա. գու ցե ճիշ տը 
դա էր: Ինչ խոսք՝ ա մեն ին չի պա տաս խա նը 
ժա մա նա կը կտա...

– Հա մայն քի առ ջեւ ի՞նչ գլո բալ հար-
ցեր են ծա ռա ցած, նա խոր դից ի՞նչ ժա-
ռան գութ յուն եք ստա ցել, ի՞նչն է ա մե նից 
շատ մտա հո գում հա մայն քա պե տի պաշ-
տո նա կա տա րին:

– Սի սիա նի (նկա տի ու նեմ նաեւ գյու ղե-
րի մի մա սը) խմե լու ջրի ներ քին ցանցն անմ-
խի թար վի ճա կում է, նույ նը՝ կո յու ղուն է վե-
րա բեր ում, իսկ հա մայն քի ո րոշ գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րում ո ռոգ ման ջրի խնդիր կա: 
Սա շատ լուրջ խնդիր է եւ հրա տապ լու ծում 
պա հան ջող: Նախ կին հա մայն քա պե տի պաշ-
տո նա վար ման օ րոք այդ ա մե նը շտկե լու հա-
մար ծրա գիր են շա հել, աշ խա տանք ներ կա-
տար վում են, եր կու տա րի ժամ կե տում գոր ծը 
պի տի գլուխ գա: Ժո ղո վուրդն էլ տես նում է, 
որ գործ ար վում է, բո ղոք նե րը պա կա սել են: 
Մենք էլ խնդրել ենք, որ ա րա գաց նեն, քան-
զի դրա նից հե տո աս ֆալ տա պատ ման գոր ծեր 
պի տի ար վեն Գե տափն յա փո ղո ցում: Այս մե-
կը եւս՝ նախ կին հա մայն քա պե տի պաշ տո նա-
վար ման օ րոք շա հած մրցույ թի շրջա նա կում: 

Դե, ի հար կե, հար ցե րի հար ցը սահ մա նա-
մեր ձում անվ տան գութ յան ա պա հո վումն է, 
քան զի Սի սիա նը ե՛ւ ա րեւ մուտ քից, ե՛ւ հյու սի-
սից սահ մա նա կից է Ադր բե ջա նին:

– Էլ ի՞նչ լուրջ խնդիր ներ կան:

– Ինչ պես հան րա պե տութ յան խո շոր 
բնա կա վայ րե րում, Սի սիա նում եւս լուրջ հիմ-
նախն դիր է բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան 
հար ցը: Հա մայն քա պե տա րա նի եւ նրա են-
թա կա կա ռույց նե րում հաշվ վում է 530 աշ խա-
տա տեղ: Օ րա կան 20-30 մարդ է դի մում ինձ՝ 
աշ խա տան քի տե ղա վոր ման կամ ֆի նան սա-
կան օգ նութ յան խնդրան քով: Գո նե լավ է, որ 
ու նենք նա խա դե պեր, երբ մար դիկ ու զում են 
Սի սիա նում ներդ րում ներ ա նել, ա սենք՝ այ գի-
ներ կամ օ ղու գոր ծա րան հիմ նել, քա ցա խի 
ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պել: Իմ պարտքն 
ու պար տա կա նութ յունն է նրանց ըն դա ռա ջել, 

օ ժան դա կել, քան զի այն հա մո զումն ու նեմ, 
որ ե թե հա մայն քում հինգ աշ խա տա տեղ էլ 
ստեղծ վի, դա ձեռք բե րում է:

– Ար ցախ յան 44-օր յա պա տե րազ մում 
Սի սիա նը մեծ կո րուստ ներ ու նե ցավ: Որ-
քա նով հայտ նի է, զոհ ված նե րի մեծ մասն 
հու ղար կա վոր ված է Սի սիա նի պան թեո-
նում, կան նաեւ մար դիկ, ո րոնց ճա կա-
տագ րի մա սին մին չեւ այժմ ո չինչ հայտ-
նի չէ: Թեեւ տխուր թե մա շո շա փե ցինք, 
բայց կու զեինք ներ կա յաց նել պա տե րազ-
մի տխուր վի ճա կագ րութ յու նը՝ Սի սիա նի 
կտրված քով:

– Սի սիան հա մայն քը մե րօր յա պա տե րազ-
մում 78 զոհ է տվել, ո րից 64-ը հու ղար կա վոր-
ված է Սի սիա նի պան թեո նում, ե րե քը՝ Շա ղա-
տում, եր կու սը՝ Ան գե ղա կո թում, ի նը՝ տար բեր 
տե ղե րում: Այս պա հի դրութ յամբ ու նենք յոթ 
ան հետ կո րած:

– Իսկ ի՞նչ ըն թաց քի մեջ են հու ղար-
կա վոր ված նե րի գե րեզ ման նե րի բա րե-
կարգ ման աշ խա տանք նե րը:

– Նախ տե ղե կաց նեմ, որ պան թեո նի հա-
մար ցան կա նում ենք մի հաս տիք ստեղ ծել՝ 
հա մայն քա պե տա րա նի կո մու նալ ծա ռա յութ-
յան հա մա կար գում, աշ խա տա կից, ով կզբաղ-
վի գե րեզ ման նե րի խնամ քով՝ ա վե լորդ խո տը 
կքաղ հա նի, մաք րութ յուն կա պա հո վի, ձյու նը 
կհե ռաց նի, թա ռա մած ծա ղիկ նե րը կհա վա-
քի շիր մա քա րե րից եւ այլն: Ինչ վե րա բե րում 

է նոր հու ղար կա վոր ված զին վոր նե րի գե րեզ-
ման նե րի ընդ հա նուր բա րե կարգ մա նը, այդ 
նպա տա կով հատ կաց վել է 54 մլն դ րամ, այս 
պա հին աշ խա տանք ներ տար վում են, ո րոնք 
ի րա կա նաց նում է Սի սիա նի ( Նոր բակ) «Նո-
րոգ շին» ԲԲ ըն կե րութ յու նը (ղե կա վար՝ Մա-
րատ Աս լան յան): Ո րոշ խնդիր ներ են ծա գել 
շիր մա քա րե րի միօ րի նա կութ յունն ա պա հո վե-
լու ա ռու մով, կար ծում եմ՝ խնդի րը կհարթ վի: 

– Զ բո սաշր ջութ յան հետ կապ ված նո-
րութ յուն ներ կա՞ն. Սի սիան մտնե լիս Զո-
րաց քա րե րի մա տույց նե րում տու րիս տա-
կան ավ տո բուս ներ տե սանք:

– Նախ կին ե րեք-չորս տար վա շար ժը չկա: 
Բայց, մա նա վանդ պա տե րազ մից հե տո, ո րոշ 
աշ խու ժութ յուն է նկատ վում, ա մառ վա ըն-
թաց քում՝ ա վե լի շատ էր նկա տե լի: Այլ խնդիր է 
մեզ հու զում: Պատ ճա ռը գո նե ինձ հա մար չեմ 
բա ցա հայ տել: Զ բո սաշր ջիկ նե րը Սի սիա նում 
հիմ նա կա նում չեն ի ջե ւա նում, այլ հաս նում են 
Գո րիս: Շատ քչերն են գի շե րում Սի սիա նում, 
թեեւ, բա ցի հյու րա նոց նե րից, վեր ջին ժա մա-
նակ ներս ա վե լա ցել են հյու րատ նե րը: Սա նո-
րութ յուն է մե զա նում: Ու րա խաց նողն այն է, 
որ Սի սիան շրջա գա յութ յան ըն տա նիք նե րով 
են գա լիս, ա սել է թե՝ կա հե տաքրք րութ յուն 
Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա նի տե սար ժան վայ-
րե րի հան դեպ:

– Դե ռեւս խորհր դա յին տա րի նե րին 
Սի սիա նը դիտ վում էր (եւ այդ պես էլ կա) 
որ պես գյու ղատն տե սա կան (ա նաս նա-
պա հա կան) տա րա ծաշր ջան: Պա տե-
րազ մա կան ի րա վի ճա կով թե լադր ված՝ 
կա րո ղա ցա՞ք յայ լա ղա յին շրջա նում ա րո-
տա վայ րե րը հնա րա վո րինս արդ յու նա-
վետ օգ տա գոր ծել:

– Հակ ված չեմ վճռա կա նո րեն ա սել, որ 
ոչ մի խնդիր չկա Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա-
նի ա րո տա վայ րե րի անվ տան գութ յան հետ 
կապ ված, թշնա մու հետ շփման գիծ ու նենք 
տասն յակ կի լո մետ րե րով, ո րոշ ա րո տա վայ-
րեր տե սա նե լի են նրանց դիր քե րից, բա ցի 
դրա նից՝ Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նից էլ ամ-
ռանն ա նա սուն նե րը հիմ նա կա նում այդ տեղ 
են տե ղա փո խել, ո րով հե տեւ 1990-ա կան նե-
րին ա զա տագր ված տա րածք նե րի ա րո տա-
վայ րերն այ լեւս ան հա սա նե լի են: Սա շատ 
լուրջ խնդիր է եւ լի նե լու է այդ պի սին, քա նի 
դեռ հար ցը չի լուծ վել: Մ յուս կող մից՝ ե րաշ տի 
եւ դրա նով պայ մա նա վոր ված խո տի պա կա սի 
պատ ճա ռով ա նաս նա կերն է թան կա ցել: Խո-
տի մի տու կի գի նը տա տան վում է 1500-2000 
դրա մի սահ ման նե րում: Ե թե ա նա սուն պա հո-
ղը չկա րո ղա նա կեր հայ թայ թել, կրճա տե լու է 
ա նաս նագլ խա քա նա կը, ին չը ոչ մի լավ բա նի 
չի հան գեց նե լու: Նաեւ ա սեմ, որ Սի սիա նում 
պա տե րազ մի հե տե ւան քով բնա վոր ված ըն-
տա նիք նե րը հար յուր նե րով ոչ խար են բե րել, 
դե ոչ խարն էլ որ տե ղով անց նում է, այն տեղ 
այ լեւս խոտ չի ա ճում: Դա ար դեն մեզ հա մար 
լուրջ խնդիր է դառ նում:

– Ար դեն նշե ցիք, որ Ար ցա խից Սի-
սիան տե ղա փոխ ված ըն տա նիք ներ կան, 
քա նի՞սն են, եւ ինչ պե՞ս եք հո գում նրանց 
կա րիք նե րը:

– Այս պա հին Սի սիա նում Ար ցա խից տե-
ղա փոխ ված 166 ըն տա նիք է բնակ վում (ընդ-
հա նուր հաշ վով՝ 650 մարդ)՝ հիմ նա կա նում 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում: Հա մայն քա-
պե տա րան են դի մում տա նի քի նո րոգ ման, 
վա ռե լա փայ տի ձեռք բեր ման, պա տու հա նի 
ա պա կե պատ ման եւ այլ խնդիր նե րով: Կա-
րել վույն չա փով ձգտում ենք օգ տա կար լի նել, 
թե պետ նրանց օգ նութ յան հա մար գու մար ներ 
նա խա տես ված չեն:

– Մեզ հե տաքրք րում է, թե ինչ պի սին է 
փոք րիկ սի սիան ցի նե րի նա խադպ րո ցա-
կան դաս տիա րա կութ յան եւ կրթութ յան 
դրված քը, քա նի՞ ման կա պար տեզ է գոր-
ծում Սի սիան քա ղա քում, քա նի՞ սը՝ խո-
շո րաց ված հա մայն քի բնա կա վայ րե րում:

– Սի սիա նում գոր ծում է չորս ման կա պար-
տեզ, եւս մեկ մո դու լա յին ման կա պար տեզ 
կգոր ծի՝ մոտ 140 ե րե խա յի հա մար, այդ նպա-
տա կով հող հատ կա ցում ար դեն կա տար վել է: 
Բա ցա ռութ յամբ մեկ-եր կու գյու ղի, մյուս նե-
րում գոր ծում են նա խադպ րո ցա կան խմբեր: 
Հա վե լեմ, որ Սի սիան քա ղա քում հեր թագր-
ված ներ կան՝ հար յու րի մոտ՝ ման կա պար-
տեզ հա ճա խե լու հա մար: Եվ, այ դու հան դերձ, 
Սի սիա նի ման կա պար տեզ նե րի շեն քա յին 
պայ ման նե րը բա վա րար կա րե լի է հա մա րել. 
լուծ ված է ջե ռուց ման խնդի րը, մա նուկ նե րի 
դաս տիա րա կութ յան գոր ծը պատ շաճ հիմ քե-
րի վրա է:

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆ. «Ամեն ինչի 
պատասխանը ժամանակը կտա...»
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Տ Ծն վել է 1985 թվա կա նի օ գոս տո սի 30-

ին Տո լորս գյու ղում, 1988-ին ըն տա նի-
քով տե ղա փոխ վել են Սի սիան:
1992-2002 թթ. ըն դուն վել եւ ա վար տել 
է Սի սիա նի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո-
ցը: 2002 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րան: 
2004-2006 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված 
ու ժե րում: 2012 թ. ա վար տել է բու հը՝ 
սա նի տա րա փոր ձա գետ՝ «Ա նաս նա-
բու ժա կան սա նի տա րա կան փոր ձաքն-
նութ յուն» մաս նա գի տութ յամբ:
Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը 
սկսել է «Ջեր մուկ գրուպ» ՍՊ ըն կե-
րութ յու նում՝ շու կա յի զար գաց ման պա-
տաս խա նա տու, «Դիստ րի մեքս» ՍՊ 
ըն կե րութ յու նում՝ մե նե ջեր. «Ի զի փեյ» 
ՍՊ ըն կե րութ յու նում՝ անվ տան գութ յան 
մաս նա գետ, ին կա սա ցիոն բաժ նի աշ-
խա տա կից, այ նու հե տեւ՝ «Հա յաս տա նի 
հե ռուս տա տե սա յին եւ ռա դիո հա ղոր դիչ 
ցանց» ՓԲ ըն կե րութ յու նում՝ Սի սիա նի 
տա րած քա յին բաժ նի պետ:
2021 թ. օ գոս տո սի 25-ին նշա նակ վել է 
Սի սիա նի հա մայն քա պե տի ժա մա նա-
կա վոր պաշ տո նա կա տար:

Սի սիա նի (նկա տի ու նեմ նաեւ 
գյու ղե րի մի մա սը) խմե լու ջրի 
ներ քին ցանցն անմ խի թար վի-
ճա կում է, նույ նը՝ կո յու ղուն է 
վե րա բեր ում, իսկ հա մայն քի ո րոշ 
գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
ո ռոգ ման ջրի խնդիր կա:

Սի սիան հա-
մայն քը մե րօր-
յա պա տե րազ-
մում 78 զոհ 
է տվել, ո րից 
64-ը հու ղար-
կա վոր ված 
է Սի սիա նի 
պան թեո-
նում, ե րե քը՝ 
Շա ղա տում, 
եր կու սը՝ Ան-
գե ղա կո թում, 
ի նը՝ տար բեր 
տե ղե րում: Այս 
պա հի դրութ-
յամբ ու նենք 
յոթ ան հետ 
կո րած:
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 Կո րո նա վի րու սը հան րա պե տութ յան բո-
լոր տնտե սութ յուն նե րը կաթ վա ծա հար 
ա րեց: Թա գա վա րա կից  ա մե նա շատ տու-
ժած ո լորտ նե րից է զբո սաշր ջութ յու նը: 
Տու րիզ մի դրախտ հա մար վող Ի տա լիան 
մի լիար դա վոր դո լար նե րի վնաս կրեց, 
նույ նը և Հու նաս տա նը, Ե գիպ տո սը և զ բո-
սաշր ջա յին համ բավ ու նե ցող այլ երկր-
ներ, եւ դեռ ուշ քի չեն ե կել ծան րա գույն 
հար վա ծից: Մեր հան րա պե տութ յան 
պետբ յու ջեն եւս ո րո շա կի մուտ քեր ու նի 
այդ ո լոր տից, եւ նույն ուղ տը մեր դռանն 
էլ չո քեց (այլ կերպ չէր էլ կա րող լի նել):

Ի դեպ, Հա յաս տան ժա մա նող զբո սաշր-
ջիկ ներն այ ցե լում են նաեւ Ս յու նի քի 
մարզ՝ Տա թե ւի վա նա կան հա մա լիր, 

Զո րաց քա րեր, Շա քիի ջրվեժ եւ այլ դի տար-
ժան վայ րեր: Ս յու նիքն էլ հնա գի տա կան վայ-
րե րի, պատ մա ճար տա րա պե տա կան հու շար-
ձան նե րի պա կաս չու նի, ուս տի այդ ո լոր տը 
զար գաց նե լու  անհ րա ժեշ տութ յուն, դեռ ա վե-
լին՝ հրա մա յա կան պա հանջ կա:

Ին չե ւէ, Սի սիա նում   հե տաքրքր վե ցինք 
տե ղի զբո սաշր ջութ յանն առնչ վող խնդիր նե-
րով՝ զրու ցե լով « Բա սո նա» ՍՊ ըն կե րութ յան 
տնօ րեն Հաս միկ Ա սատր յան-Ա զո յա նի  հետ: 
Նա նոր մարդ չէ ո լոր տում. ա վար տել է Ե րե-
ւա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռո մա նա-
գեր մա նա կան ֆա կուլ տե տը (անգ լիա կան 
բա նա սի րութ յան բա կա լավ րի աս տի ճան), աշ-
խա տան քի ըն դուն վել ԱՄՆ մի ջազ գա յին զար-
գաց ման  գոր ծա կա լութ յու նում (շու կա յի զար-
գաց ման ծրա գիր): Մինչ այդ եր կու ան գամ 
ու սու ցում է ան ցել ԱՄՆ-ում, ա ռա ջին ան գամ 
դեռևս դպրո ցա կան՝ 1995-96 թթ. FLEX ծրագ-
րի շրջա նա կում, երկ րորդ ան գամ՝ 1998-1999 
ուս. տա րում  Նեբ րաս կա յի Լին կոլն քա ղա քի 
հա մալ սա րա նում, իսկ 1999 թ.  մա յիս-հու լի-
սին՝  Մա սա չու սեթս նա հան գի գրա դա րա նա-
յին խորհր դում անց է կաց րել պրակ տի կան:  
Հաս մի կն այժմ  էլ  սո վո րում է Հա յաս տա նի 
Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի «Հ յու րա նո ցի եւ 
հյու րըն կա լութ յան կա ռա վարում» ծրագ րում:  
Թարգ ման չի մաս նա գի տութ յամբ աշ խա տել է 
տար բեր մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե-
րում World vision  Հա յաս տան, Սի սիա նի գրա-
սեն յակ,  «Ակ ցիա սո վի դեմ» մի ջազ գա յին հկ:  
2008 թ -ից զբաղ վում է « Բա սեն» հյու րա նո ցի 
գոր ծե րի կա ռա վար մամբ: 2014 թ -ից հիմ-
նադ րել է « Բա սո նա» ՍՊ ըն կե րութ յու նը, ո րը 
ղե կա վա րում է մին չեւ օրս: Իմի ջիայ լոց, Հաս-
միկն ա ռա ջին սի սիան ցին է, ով 2013 թվա կա-
նին հա սավ Ա րա րա տի գա գաթը:

Հաս միկ Ա զո յանն այն հա մո զումն ու նի, որ 

միայն սե փա կան բիզ նե սի հա ջո ղակ լի նե լը 
բա վա րար չէ, հա մայն քում ո րո շա կի զար գա-
ցում պի տի լի նի, որ գոր ծե րը հա ջող ըն թա-
նան. «Ե թե Սի սիա նը որ պես զբո սաշր ջա յին 
ո լորտ չզար գա նա, մեր հյու րա նո ցը ճա քի-
տրա քի՝ ոչ մի բա նի չի հաս նի: Նախ՝ Սի սիանն 
ի րե նից մի բան պի տի ներ կա յաց նի, որ ե րե-
ւան ցին ա սի՝ վեր կե նանք, գնանք Սի սիան»:

« Բա սո նա» ՍՊ ըն կե րութ յու նը զբաղ վում 
է հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յամբ եւ հան րա-
յին սննդի ծա ռա յութ յուն նե րով, ո րում ներգ-
րավ ված է տա սը մարդ, սե զո նին ա վե լա նում 
է եւս եր կու սը: Իսկ վեր ջին մեկ տա րում, հա-
մա գոր ծակ ցե լով «Իմ Հա յաս տան»  ծրագ րի 
հետ, տու րիս տա կան փա թեթ ներ է ա ռա ջար-
կում զբո սաշր ջիկ նե րին: Մ շակ վել է չորս քայ-
լար շա վա յին եր թու ղի, մաս նա վո րա պես Լ ծե-
նից Տաթև գյուղ, ո րի վերջ նա կան նպա տա կը 
Տաթ ևի վա նա կան հա մա լի րը զբո սաշր ջիկ նե-
րին ծա նո թաց նելն է: Իսկ հիմ նա կան նպա-
տա կը, որ դրված է օ րա կար գում, Սի սիա նի 
հյու րե րին Ուխ տա սա րի ժայ ռա պատ կեր նե-
րին հա ղոր դա կից դարձ նելն է:

Հաս միկ Ա զո յա նի փո խանց մամբ՝ 2019-
ին տաս նի նը տո կո սի չա փով զբո սաշր ջութ-
յան աճ նկատ վեց Հա յաս տա նում, 2020-ին 
հայտ նի պատ ճառ նե րով (կո րո նա վի րու սի 
հա մա վա րակ, պա տե րազմ) կտրուկ նվա զում 
գրանց վեց այդ ո լոր տում: Նաև հա վե լեց, որ 
2022 թ. մեծ հոս քեր են սպաս վում, և պատ-
րաստ պի տի լի նել դրան:

Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում հյու րա նո-
ցա յին տնտե սութ յու նը Սի սիա նում:

Նախ մեր զրու ցա կիցն ան կեղ ծա ցավ, 
թե Սի սիա նի հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յու նը 

մայ րա քա ղա քի նման ծա ռա յութ յու նից շատ-
շատ հե ռու է: Այս ա ռի թով նկա տում է, թե 
ա ռողջ մրցակ ցութ յու նը հան գեց նում է ա ռա-
ջըն թա ցի: Իսկ Ս յու նի քում մրցակ ցութ յու նը 
բա ցա կա յում է, կան տար բեր հյու րա նոց ներ, 
ո րոնք ու նեն ի րենց թի րա խա յին խմբե րը, 
սպա սար կում են ի րենց հա ճա խորդ նե րին. 
«Այ սօր վա զբո սաշր ջի կին  «եվ րո ռե մոնտ-
նե րով» չես զար մաց նի: Հա յաս տան ե կո ղը 
մաս սա յա կան զբո սաշր ջի կը չէ, մեր հան-
րա պե տութ յուն գա լիս է այն մար դը, ով աշ-
խար հում այն քան է ճամ փոր դել, որ նրան 
«եվ րո ռե մոն տով» չես զար մաց նի, նրան հե-
տաքրք րում է տվյալ երկ րի ազ գա յին կո լո րի-
տը: Մենք ձգտում ենք մեր հյու րե րին ա վե-
լին հրամց նել. զբո սաշր ջի կը վե րա դառ նում է 
ժա մը վե ցին, յո թին, ա սենք Շա քիի ջրվե ժից, 
որ պես զի տպա վո րութ յու նը լիա կա տար լի-
նի, հրա վի րում ենք Սի սիա նի պա րար վես տի 
դպրո ցի սա նե րին, ով քեր ազ գա յին պա րեր 
են ներ կա յաց նում: Թող ինք նա գո վութ յուն 
չլի նի, բայց մեր հյու րե րը զար մա նում են, որ 
նման մա կար դա կի պա րար վեստ կա րող է լի-
նել Սի սիա նում: Սի սիան յան զբո սաշր ջութ յան 
խա ղա քար տե րից մյու սը Ն.Ա դոն ցի ան վան 
պատ մութ յան թան գա րանն է, Սի սիա նը բա-
ցա ռիկ է հնա գի տութ յան ա ռու մով, և  ե թե այն 
կա րո ղա նանք լիար ժեք ներ կա յաց նել, հա սած 
կլի նենք մեր նպա տա կին: Կար ևոր է նաև 
ազ գա յին ճա շա տե սակ ներ ներ կա յաց նե լը. չո-
րա թան ա պուրն ենք ա ռա ջար կում, ո րը բո լո-
րի քիմ քին հա ճո չէ: Այն պես որ ձգտում ենք 
ճկուն լի նել: Օ րի նակ, դդմով ճաշ մա տու ցե-
ցինք, ո րը շատ-շատ հա վա նե ցին»:

2017-18 թթ. իր եւ սի սիան ցի Կա րի նե 
Դավթ յա նի ջան քե րով ստեղ ծել է զբո սաշր-
ջութ յան կենտ րոն, ո րի ցու ցա նիշ նե րը տա-
րեց տա րի բա րե լավ վում են: 2018 թ. ու նեին 
տա սը տնտե սութ յուն, ո րը զբաղ վում էր հյու-
րըն կա լութ յամբ, այ սօր այդ թի վը հաս նում է 
22-ի: Ցա վոք, հիմ նա կա նում հյու րատ ներն են 
ա վե լա ցել, իսկ հյու րա նոց նե րի հետ կապ ված 
միայն սպա սե լիք ներ կան: Մաս նա վո րա պես, 
նա խա տե սում են նոր հյու րա նո ցի կա ռու ցում, 
այժմ  ի րենց տրա մադ րութ յան ներ քո ու նեն 31 
սեն յակ, ին չը հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
սպա սար կել 73 ան ձի: 40 սեն յա կա նոց նոր 
հյու րա նո ցի նա խա գիծն ար դեն պատ րաստ է, 
մին չեւ 2025 թվա կա նը ծրա գիրն ի րա կա նութ-
յուն կդառ նա: Այս հա մա տեքս տում  մեր զրու-
ցա կի ցը խոր հուրդ է տա լիս՝ ով քեր ու զում 
են ներդ րում ներ ա նել Ս յու նի քում, թող 
դա լի նի հյու րա նո ցա յին տնտե սութ յան 
և զ բո սաշր ջութ յան ո լոր տում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ՀԱՍՄԻԿ ԱԶՈՅԱՆ. «Ովքեր ուզում են 
ներդրումներ անել Սյունիքում, թող դա 
լինի հյուրանոցային տնտեսության եւ 
զբոսաշրջության ոլորտում»

ԿՈՐԵԼ Է  Գորիսի շրջանի N 73 պրոֆ-
տեխ ուսում նարանի 1991թ. հունիսի 
21-ի (հրա ման N 62, 21 հու նիսի 1991թ.) 
շրջա նա վարտ Լիա նա Վլա դի մի րի Դա-
ջուն ցի դիպ լոմը: Հիմք՝ (ф.Гр 33, оп 2, 
д.15, л.15,16, оч/ном. 1, д.16, л.26,27 оч/ 
ном.3.): Համարել անվավեր:

Կհայտարարվի համաներում

Ը ստ մա մու լում շրջա նառ վող լու րե րի՝ 
կա ռա վա րութ յու նը մտա դիր է հա մա նե-

րել 44-օր յա պա տե րազ մին մաս նակ ցած այն 
քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք անց նում են զին վո-
րա կան ծա ռա յութ յան կար գի դեմ քրեա կան 
գոր ծե րով։ Ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի 
հրա պա րակ ման միաս նա կան կայ քում շրջա-
նառ վում է Քնն չա կան կո մի տեի ա ռա ջար կած 
«Հա մա ներ ման մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը։

Կո մի տեն իր ա ռա ջար կի նպա տակ է 
ներ կա յաց նում պա տե րազ մի օ րե րին Հա-
յաս տա նի զին ված ու ժե րի կող քին կանգ նած 
քա ղա քա ցի նե րին գնա հա տե լը եւ ընդգ ծում՝ 
«սրա նով ցու ցա բեր վում է մար դա սի րա կան 
մո տե ցում զին վո րա կան ծա ռա յութ յան կար գի 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա-
րած ան ձանց նկատ մամբ»:

Նա խագ ծում նշվում է, որ կհա մա ներ-
վեն ինչ պես մին չեւ պա տե րազ մի սկիզ բը՝ 
սեպ տեմ բե րի 26-ը նե րառ յալ ոչ մեծ եւ մի-
ջին ծան րութ յան հան ցանք կա տա րե լու մեջ 
կաս կած վող, մե ղադր վող կամ այդ հան ցան-
քը կա տա րե լու հա մար դա տա պարտ ված 
ան ձինք, այն պես էլ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րը դա դա րե լուց հե տո՝ նո յեմ բե րի 9-ից 
մին չեւ մար տի 24-ը զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յան կար գի դեմ ուղղ ված հան ցանք կա տա րե-
լու հա մար դա տա պարտ ված զին ծա ռա յող նե-
րը: 

Գորիսում, Մեղրիում, 
Տաթեւում, Տեղում 
ավագանիներն ընտրված 
են, թեեւ պարզ չէ, թե 
Մեղրիում եւ Տաթեւում 
ո՞ր քաղաքական ուժի 
ներկայացուցիչը կգլխավորի 
համայնքը

Հոկ տեմ բե րի 24-ին տե ղի է ու նե ցել թիվ 
34 տա րած քա յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո-
վի նիստ, ո րի ըն թաց քում հաս տատ վել են 
2021 թ, հոկ տեմ բե րի 17-ին Գո րիս, Տա թեւ, 
Տեղ հա մայնք նե րում կա յա ցած ա վա գա նու 
ընտ րութ յուն նե րի վերջ նա կան արդ յունք նե րը:

Հանձ նա ժո ղովն ըստ հա մայնք նե րի յու րա-
քանչ  յուր կու սակ ցութ յան հատ կաց րել է հա-
սա նե լիք տե ղերն ա վա գա նու կազ մում:

Ըստ այդմ՝ Գո րիս հա մայն քում «Ա.Ա -
ռու շան յան» դա շին քին հատ կաց վել է 13 
ման դատ, «Հայ Ազ գա յին Կոնգ րես» կու սակ-
ցութ յա նը՝ 1 ման դատ, «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յա նը՝ 7 ման դատ:

Տա թեւ հա մայն քում «Ապ րե լու եր կիր» 
կու սակ ցութ յա նը հատ կաց վել է 2 ման դատ, 
«Շանթ դա շինք» կու սակ ցութ յա նը՝ 6 ման-
դատ, «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յա նը՝ 7 ման դատ:

Տեղ հա մայն քի ա վա գա նում «Ապ րե լու եր-
կիր» կու սակ ցութ յու նը կու նե նա 5 ման դատ, 
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յու նը՝ 10 ման դատ:

Տե ղի է ու նե ցել նաեւ թիվ 35 տա րած քա-
յին ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տը, ո րի 
ըն թաց քում բաշխ վել են Մեղ րի հա մայն քի 
ա վա գա նու կազ մում ընտ րութ յա նը մաս նակ-
ցած կու սակ ցութ յուն նե րին հատ կաց վե լիք 
տե ղե րը:

2 ման դատ կու նե նա «Ա զա տա կան» կու-
սակ ցութ յու նը, 6 ման դատ՝ «Հան րա պե տութ-
յուն» կու սակ ցութ յու նը, 5 ման դատ «Քա ղա-
քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յու նը, 
2 ման դատ՝ «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յու-
նը:

Ա վա գա նու ցու ցակ նե րում ընդգրկ ված-
ներն ինք նա բա ցարկ կա րող էին ներ կա յաց-
նել մին չեւ հոկ տեմ բե րի 27-ը՝ ժա մը 14:00-ն: 
Իսկ հոկ տեմ բե րի 28-ին կազմ վել են նշված 
հա մայնք նե րի ա վա գա նու ան դամ նե րի ան-
վա նա կան ցու ցակ նե րը:
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Ար ցախ յան վեր ջին պա տե րազ մից հե-
տո հատ կա պես Հա յաս տա նի հա րավ-ա-
րե ւել քում՝ Ս յու նի քում, ա ռա վել սրվել 
է անվ տանգ հա ղոր դակ ցութ յան հար-
ցը: Ան կա խութ յու նից հե տո մին չեւ հի-
մա Ե րե ւա նից մարզ կենտ րոն Կա պան 
հնա րա վոր է հաս նել միայն ցա մա քով՝ 
անց նե լով Գո րի սով կամ Տա թե ւով: Ե թե 
մին չեւ 2020 թ. ա շուն անվ տանգ էին եր-
կու ճա նա պարհ ներն էլ, ա պա հի մա Գո-
րիս- Կա պան ճա նա պա րհի մոտ 4 կմ -ը 
անց նում է թշնա մու վե րահս կո ղութ յան 
տակ գտնվող տա րած քով: Տա թե ւի ճա-
նա պարհն էլ չնա յած անվ տանգ է այդ 
տե սանկ յու նից, բա վա կան ան հար մար 
է բազ մա թիվ ո լո րան նե րի ու ա վե լի եր-
կար լի նե լու պատ ճա ռով: Պա տա հա կան 
չէ, որ հի մա էլ շա տե րը նա խընտ րում են 
Կա պան, այն տե ղից էլ Քա ջա րան ու Մեղ-
րի հաս նել Գո րի սի ճա նա պար հով: Այս 
եր թու ղին օգ տա գոր ծում են նաեւ դե պի 
Ի րան մեկ նող եւ Ի րա նից ե կող բեռ նա-
տար նե րը:

Պ ա տե րազ մը չի ա վարտ վել, ու հայտ-
նի չէ, թե ինչ զար գա ցում ներ կլի նեն 
Հա յաս տա նի հա մար բա ռիս բուն 

ի մաս տով կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նում, ո րի հան դեպ 
թուրք-ադր բե ջա նա կան հա վակ նութ յուն ներն 
ու Բաք վի բռնա տի րա կան ռե ժի մի ա խոր ժա-
կը հատ կա պես մե ծա ցել են պա տե րազ մի՝ 
ի րենց հա մար հա ջող ել քից հե տո: «Զան-
գե զու րի մի ջանցք» ար տա հայ տութ յու նը չի 
իջ նում թշնա մու բե րա նից, չնա յած այդ գա-
ղա փա րը մեր ա րեւմտ յան ու ա րե ւել  յան հա-
րե ւան նե րը նոր չէ, որ հղա ցել են:

Այս ֆո նին Հա յաս տա նի հա մար ա ռա վել 
կա րե ւոր է դառ նում նոր կո մու նի կա ցիոն ու-
ղի նե րի ստեղծ ման հար ցը: Կա րե ւոր է, որ 
այդ ու ղի նե րով հնա րա վոր լի նի տեղ հաս նել 
ա րագ եւ անվ տանգ: «Հ յու սիս-հա րավ» ավ-
տո ճա նա պար հի ա մե նաեր կար՝ 4-րդ տ րան-
շի (Ար տա շատ-Ե ղեգ նա ձոր- Քա ջա րան-Ա գա-
րակ) ի րա կա նա ցու մը, կար ծես, դեռ սա րե րի 
հե տե ւում է, ու այ սօր Քա ջա րան եւ Մեղ րի 
հաս նե լու միակ տար բե րա կը սահ մա նա մերձ 
դար ձած Կա պա նով եր թե ւե կելն է: Այս ա ռու-
մով ա մե նաան հար մա րը Մեղ րու աշ խար հագ-
րա կան դիրքն է, ո րը Ե րե ւա նից ա մե նա հե-
ռուն է:

Ադր բե ջանն իր վե րահս կո ղութ յան տակ 
ան ցած Ֆի զու լիում ( Վա րան դա) ար դեն 
գործարկել է նոր օ դա նա վա կա յա նը: Բա-
քուն ծրագ րում է եւս 2 օ դա նա վա կա յան կա-
ռու ցել Զան գե լա նի ( Կով սա կան) եւ Լա չի նի 
( Քա շա թաղ) շրջան նե րում: Հաս կա նա լի է, որ 
չա վարտ ված պա տե րազ մի պայ ման նե րում 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում դրանք թշնա-

մուն ծա ռա յե լու են ոչ միայն քա ղա քա ցիա-
կան, այ լեւ ռազ մա կան կա րիք նե րի հա մար, 
քա նի որ գտնվում են Ար ցա խի ու Հա յաս տա-
նի ան մի ջա կան հա րե ւա նութ յամբ եւ շատ 
հար մար կլի նեն ռազ մա կան տեխ նի կա ու 
անձ նա կազմ տե ղա փո խե լու հա մար:

Նոր օ դա նա վա կա յան ներ կա ռու ցե լու 
ա ռու մով (վե րա նո րոգ ման մա սին չենք խո-
սում) Հա յաս տա նը շա հե կան դիր քում է, քա նի 
որ նույն Ս յու նի քում նման 4 կա ռույց կա՝ Սի-
սիա նում, Գո րի սում, Կա պա նում ու Մեղ րիում:

1970-80-ա կան նե րին կա ռուց ված այս աե-
րոդ րոմ նե րը խորհր դա յին տա րի նե րին ծա-
ռա յել են քա ղա քա ցիա կան կա րիք նե րի հա-
մար, սա կայն ան կա խութ յու նից հե տո դրանց 
նշա նա կութ յու նը, բա ցի Կա պա նի կա ռույ ցից, 
փոխ վել է: Սի սիա նի, Գո րի սի ու Մեղ րու օ դա-
նա վա կա յան նե րը ներ կա յում ռազ մա կան 
նշա նա կութ յան են:

«Հետ քը» հոդ վա ծա շա րով անդ րա դար-
ձել է Հա յաս տա նի շրջա նա յին օ դա նա վա կա-
յան նե րի ան ցած ճա նա պար հին ու ներ կա յին: 
Ա ռա վել ման րա մասն գրել ենք Կա պա նի օ դա-
նա վա կա յա նի վե րա կա ռուց ման մա սին, որն 
այ սօր պատ րաստ է շա հա գործ ման, սա կայն 
պա տե րազ մից հե տո ի հայտ ե կած նոր պայ-
ման նե րում, երբ թշնա մին աե րոդ րո մից մի 
քա նի տասն յակ մետ րի վրա է ու վի զո ւալ կա-
րո ղա նում է այն դի տար կել, պա տաս խա նա-
տու նե րը դե ռեւս չեն շտա պում ի րա կա նաց նել 
Ե րե ւան- Կա պան ա ռա ջին թռիչ քը:

Կա պա նի աե րոդ րո մի հա րե ւա նութ յամբ 
ռուս սահ մա նա պահ ներն են, դի մա ցի բլրին՝ 
ադր բե ջան ցի նե րը:

Այ դու հան դերձ, թվում է, թե այս օ դա նա-
վա կա յա նի շա հա գործ ման մեկ նար կը միայն 
ժա մա նա կի հարց է, եւ այն տե ղի է ու նե նա լու 
թե կուզ թշնա մու քթի տակ:

1997 թ. Գո րի սի, իսկ 2001 թ. Սի սիա նի 
օ դա նա վա կա յա նը հանձն վել են ՊՆ-ին:

2017 թ. այն ժա մա նակ վա վար չա պետ 
Կա րեն Կա րա պետ յա նի գլխա վո րած կա ռա-
վա րութ յու նը հայտ նել էր, որ ու սում նա սիր վել 
են Ս տե փա նա վան, Ջեր մուկ, Սի սիան, Գո-
րիս, Կա պան եւ Մեղ րի (Ա գա րակ) քա ղաք նե-
րի օ դա նա վա կա յան նե րի վե րա գոր ծարկ ման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ս րան ցից Սի սիա նի, 
Գո րի սի ու Մեղ րու օ դա նա վա կա յան նե րը, ինչ-
պես աս վեց, ՊՆ-ի տի րույ թում են, իսկ մյուս-
նե րը, ո րոնք քա ղա քա ցիա կան աե րոդ րոմ ներ 
են, մինչ օրս չեն շա հա գործ վում:

Վար չա պետ Կա րա պետ յա նին 2018 թ. 
հարց րել էինք, թե հնա րա վոր է, որ կա ռա վա-
րութ յու նը Ս յու նի քի 3 ռազ մա կան աե րոդ րոմ-
նե րը հետ վերց նի ՊՆ-ից եւ ծա ռա յեց նի քա-
ղա վիա ցիա յի կա րիք նե րին կամ նվա զա գույ նը 
դրանք դարձ նի հա մա տեղ բա զա վոր ման 
(կամ օգ տա գործ ման) աե րոդ րոմ՝ հաշ վի առ-
նե լով քա ղա վիա ցիա յի հան դեպ հե տաքրք-

րութ յու նը Ս յու նի քի մար զում, ինչ պես նաեւ 
Մեղ րիում թռիչք նե րի գոր ծարկ ման մա սին Կ. 
Կա րա պետ յա նի հայ տա րա րութ յու նը: Բանն 
այն է, որ 2018-ի փետր վա րին Կա րա պետ յա-
նը քա ղա վիա ցիա յի ո լոր տի պա տաս խա նա-
տու նե րի հետ հան դիպ մանն անհ րա ժեշտ էր 
հա մա րել փոքր ա վիա ցիա յի զար գա ցու մը եւ 
հատ կա պես կա րե ւո րել դե պի Մեղ րի թռիչք-
նե րի գոր ծար կու մը՝ հաշ վի առ նե լով ա զատ 
տնտե սա կան գո տու առ կա յութ յունն այդ տեղ՝ 
հայ-ի րա նա կան սահ մա նին: Վար չա պե տին 
ուղղ ված մեր հար ցին պա տաս խա նել էր ՀՀ 
քա ղա վիա ցիա յի կո մի տեն (այն ժա մա նակ՝ 
գլխա վոր վար չութ յուն). «Փոքր ա վիա ցիա յի 
զար գաց ման եւ շու կա յի ա ճին զու գա հեռ չի 
բա ցառ վում նաեւ Գո րի սի, Սի սիա նի եւ Մեղ-
րու օ դա նա վա կա յան նե րի վե րա գոր ծարկ ման 
հնա րա վո րութ յու նը»:

Բ նա կա նա բար, ան ցած 3,5 տա րի նե րին 
էա կան փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե ցել, 
հատ կա պես՝ երկ րի անվ տան գա յին մի ջա վայ-
րում: Ներ կա պայ ման նե րում, երբ ամ բողջ 
Ս յու նի քում կան չլուծ ված անվ տան գա յին 
հար ցեր, դժվար է հա վա տալ, որ Սի սիա նի ու 
Գո րի սի օ դա նա վա կա յան նե րը, բա ցի ռազ-
մա կան ա վիա ցիա յից, այլ նպա տակ նե րի եւս 
կծա ռա յեն:

Մի փոքր այլ է Մեղ րու պա րա գան, քա նի 
որ այս տեղ, ինչ պես աս վեց, գո յութ յուն ու նի 
տնտե սա կան բա ղադ րիչ՝ «Մեղ րի» ա զատ 
տնտե սա կան գո տին: Բա ցի դրա նից՝ ի տար-
բե րութ յուն Սի սիա նի ու Գո րի սի, ավ տո մայ-
րու ղով Մեղ րի հաս նե լը շատ ա վե լի եր կար է 
ու հոգ նե ցու ցիչ, այ սինքն՝ ա վիա հա ղոր դակ-
ցութ յու նը կա րող է ի րա կան այ լընտ րանք լի-
նել ցա մա քա յին տար բե րա կին:

Հաշ վի առ նե լով Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նի 
հան դեպ ա ճող հե տաքրք րութ յու նը Հա յաս-
տա նի ներ սում եւ ամ բողջ ռե գիո նում՝ հարկ 
ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ այս տե ղի 
օ դա նա վա կա յա նի պատ մութ յա նը, ո րի դե րը 
մոտ ա պա գա յում կա րող է ա ճել թե՛ ռազ մա-
կան, թե՛ տնտե սա կան տե սանկ յու նից:

Ա վիա ցիա յով չհե տաքրքր վող նե րից շա-
տե րը ե րե ւի չգի տեն էլ, որ Մեղ րիում օ դա-
նա վա կա յան կա: Եվ այն մեր երկ րի ա մե-
նա հա րա վա յին աե րոդ րոմն է: Բայց ա ռա վել 
հե տաքր քիր է, թե ինչ տե ղան քում ու ինչ ջան-
քե րով կա ռուց վեց օ դա նա վա կա յա նը:

1971-1987 թթ. քա ղա վիա ցիա յի հայ կա-
կան վար չութ յան պետ Դ միտ րի Աթ բաշ յա նը, 
ում օ րոք՝ 1972-ի ամ ռա նը, բաց վել էր Կա-
պա նի օ դա նա վա կա յա նը, իր ան տիպ գրքում 
պատ մում է, որ նույն ամ ռանն իր աշ խա տա-
սեն յակ մտավ գիտ նա կան Ա լեք սանդր (Ա լիս) 
Մար ջան յանն ու փո խան ցեց Գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի նա խա գահ Վիկ տոր Համ բար-
ձում յա նի խնդրան քը՝ զե կույց պատ րաս տել 
«Օ դա նա վա կա յան Մեղ րիում» թե մա յով, ո րը 

պետք է ներ կա յաց վեր եր կու օր անց Մեղ-
րիում կա յա նա լիք ԳԱ ար տագ նա նիս տում: 
Աթ բաշ յա նը հա կա դար ձել էր, թե Մեղ րիում 
օ դա նա վա կա յան չկա, եւ նույ նիսկ ուղ ղա-
թի ռը, որն այն տեղ էր թռել սա նի տա րա կան 
նպա տակ նե րով, եր կար ժա մա նակ պտտվել 
էր երկն քում, մին չեւ փոքր հար թակ էր գտել 
վայ րէջք կա տա րե լու հա մար. ա հա այդ քան 
ան բա րեն պաստ է Մեղ րու ռե լիե ֆը օ դա նա-
վա կա յան կա ռու ցե լու հա մար: Մար ջան յանն 
իր հեր թին նշել էր, թե հենց այդ մա սին էլ կա-
րե լի է զե կույց կազ մել:

Հա ջորդ օ րը քա ղա վիա ցիա յի վար չութ յան 
պե տը «Մի-8» ուղ ղա թի ռով թռել էր Մեղ րի: 
Աթ բաշ յանն ա սում է, որ լրիվ լից քա վո րել էին 
ուղ ղա թիռն ու վա ռե լի քի լրա ցու ցիչ բաք էին 
վերց րել: Այդ ամ բողջ օ րը տար բեր տե ղանք-
ներ էին փոր ձար կել ա պա գա օ դա նա վա կա-
յա նի հա մար: Ի վեր ջո, ե կել էին այն եզ րա-
հանգ ման, որ միակ հար մար վայ րը հենց այն 
է, որ տեղ այ սօր գտնվում է օ դա նա վա կա յա-
նը, այ սինքն՝ Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տի կող մից շա հա գործ վող բաց հան-
քա վայ րի ան մի ջա կան հա րե ւա նութ յամբ:

Սա կայն այդ տե ղան քում նոր օ դա նա-
վա կա յան կա ռու ցե լու հա մար հսկա յա կան 
ծա վա լի հո ղա յին աշ խա տանք ներ պի տի կա-
տար վեին ու ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ծախս-
վեին: Հա ջորդ օ րը՝ ԳԱ նիս տին, Աթ բաշ յա նը 
ներ կա յաց րեց հա մա պա տաս խան զե կույ ցը, 
սա կայն ա մե նա զար մա նա լին այն էր, որ մի 
եր կու շա բաթ անց Հա յաս տա նի մի նիստր նե-
րի խոր հուր դը քա ղա վիա ցիա յի ղե կա վա րին 
հանձ նա րա րեց զբաղ վել Մեղ րիում աե րոդ րոմ 
կա ռու ցե լու խնդրով:

Շու տով Աթ բաշ յա նը մի նիստր նե րի 
խորհր դի նա խա գա հի տե ղա կալ Կար լեն 
Ղամ բար յա նի հետ մե քե նա յով մեկ նեց Մեղ-
րի, որ տեղ վեր ջինս ա պա գա օ դա նա վա կա յա-
նի տա րած քում հա վա քեց Մեղ րու շրջա նի եւ 
Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի 
ղե կա վա րութ յա նը: Քն նար կու մից հե տո վերց-
նե լով կոմ բի նա տի գեո դե զիա կան քար տեզ-
նե րը՝ պաշ տոն յա նե րը վե րա դար ձան Ե րե ւան, 
իսկ մի քա նի օր անց նույն կազ մով հա վաք-
վե ցին նույն տե ղում: Աթ բաշ յա նը կոմ բի նա-
տի քար տեզ նե րի վրա գծագ րեց, թե որ տեղ 
եւ ինչ պես պետք է կոմ բի նա տը լցնի դա տարկ 
ա պար նե րը՝ այդ պի սով հար թակ պատ րաս-
տե լով աե րոդ րո մի հա մար: Քա ղա վիա ցիա-
յի վար չութ յան այն ժա մա նակ վա պետն իր 
գրքում հի շում է, թե տպա վո րութ յուն էր, որ 
աշ խա տե լու են Լուս նի մա կե րե ւույ թին, ու 
նա խագ ծի ի րա կա նա ցումն ան հա վա տա լի էր 
թվում:

Այ դու հան դերձ, նշա նա կա լի էր ԽՍՀՄ գու-
նա վոր մե տա լուր գիա յի նա խա րար Պ յոտր 
Լո մա կո յի ա ջակ ցութ յու նը, որն Ա գա րա կի 
կոմ բի նա տի տա րե կան պլա նա յին շա հույ թը 
նվա զեց րեց 1 մլն ռուբ լով, որ պես զի այդ գու-
մարն ուղղ վի «ԲելԱԶ» հսկա բեռ նա տար նե-
րով դա տարկ ա պար նե րը օ դա նա վա կա յա նի 
հար թակ տե ղա փո խե լուն:

Աթ բաշ յանն ա սում է, որ շուրջ 15 տա րի 
այս տեղ հսկա յա կան ծա վա լի աշ խա տանք 
կա տար վեց. աե րոդ րո մի տե ղան քում լցվեց 
35 մլն խմ գրունտ: Այս ա ռու մով, ըստ նրա, 
Մեղ րին աշ խար հի չեմ պիոն է, քա նի որ ու-
րիշ ոչ մի օ դա նա վա կա յա նի հա մար այս քան 
ծա վա լի հո ղա յին աշ խա տանք չէր կա տար-
վել: Հա մե մա տե լով Տո կիո յի «Նա րի տա» օ դա-
նա վա կա յա նի հետ, ո րը բաց վել է 1978-ին՝ 
ա վիա տորն ա սում է, որ այդ տեղ լցվել է «ըն-
դա մե նը» 5 մլն խմ գրունտ:

Չս պա սե լով դրանց ա վար տին, ինչ պես 
գրում է Դ միտ րի Աթ բաշ յա նը, սկսվե ցին 
ա պա գա թռիչ քու ղու եւ օ դա նա վա կա յա նի 
շեն քի նա խագծ ման աշ խա տանք նե րը, իսկ 
շու տով մեկ նար կեց շի նա րա րութ յու նը: Ար-
դեն 1985 թ. Մեղ րու օ դա նա վա կա յա նը պատ-
րաստ էր օ դա նա վեր ըն դու նել:

Սա կայն որ քան բարդ էր կա ռույ ցի շի-
նա րա րութ յու նը, գրե թե նույն քան բարդ էր 
դրա գրան ցու մը: Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի 
ու Ադր բե ջա նի օ դա յին տա րած քը խորհր դա-
յին տա րի նե րին վե րահս կում էին ԽՍՀՄ զին-
ված ու ժե րի անդր կով կաս յան ռազ մա կան 
օկ րու գի (ԱՌՕ) ՀՕՊ ու ժե րը, ո րոնց հրա մա-
նա տա րութ յու նը հրա ժար վում էր ստո րագ րել 
այն քար տե զի վրա, ո րում ներ կա յաց ված էր 
Մեղ րու աե րոդ րո մի գլխա վոր հա տա կա գի ծը: 
Ամ բողջ շի նա րա րութ յան ըն թաց քում աշ խա-
տանք ներն ըն թա ցել էին ա ռանց այդ ստո-
րագ րութ յան:

Երբ այդ մա սին խոսք էր բաց վել քա ղա-
վիա ցիա յի հայ կա կան վար չութ յու նում, ինչ-որ 
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Խաչատրյան Գավրուշա (Կոլյա). 
նահատակ զինվորը Շինուհայրից 

Խ ա չատր յան Գավ րու շա ( Կոլ  յա) Ջո նի-
կի. ծնվել է 2001 թ. մա յի սի 6-ին Շի նու-

հայ րում: Սո վո րել է Շի նու հայ րի միջ նա կարգ 
դպրո ցում, Գո րի սի գյու ղատն տե սա կան քո լե-
ջում: 2019 թ. հու լի սի 26-ին զո րա կոչ վել է բա-
նակ, ծա ռա յել Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
Մար տու նու զո րա մա սում:

Գավ րու շա ա նու նը գրված էր միայն փաս-
տաթղ թե րում. նրան շրջա պա տում Կոլ  յա էին 
ան վա նում, ծա նոթ նե րից ու հա րա զատ նե րից 
շա տերն ան գամ ծա նոթ չէին նրա անձ նագ-
րա յին ան վա նը: 

Կոլ  յան «Ես եմ» ծրագ րով էր ծա ռա յում, 
ո րո շել էր բա նա կից վե րա դառ նալ եւ մեկ տա-
րի ա վե լի ծա ռա յե լու դի մաց վաս տա կած գու-
մա րով թե թե ւաց նել ըն տա նի քի հոգ սը: Ծա-
ռա յութ յու նից եր բեք չի դժգո հել, ծա ռա յա կից 
ըն կեր նե րը պատ մում են, որ նույ նիսկ պա տե-
րազ մի օ րե րին նրա նից ոչ մե կը դժգո հութ յուն 
չի լսել, նրան բնու թագ րե լիս ա ռանձ նաց նում 
են բնա վո րութ յան խստութ յունն ու պա հանջ-
կո տութ յու նը:

Կոլ  յա յի քույ րը՝ Հաս մի կը, մին չեւ հի մա չի 
հա վա տում, որ եղ բայ րը զոհ վել է, ա սում է, որ 
բո լորն ի րենց տա նը սպա սում են ու դեռ հույս 
ու նեն, որ Կոլ  յան կգա. «Կոլ  յան ին ձա նից եր-
կու տա րի փոքր էր, բայց ա վագ եղ բոր պես 
էր, այն քան հա սուն էր, այն քան խե լա ցի, որ 
ցան կա ցած ի րա վի ճա կում կա րող էիր նրա 
խորհր դին դի մել եւ ի մա նալ, որ նա հաս տատ 
ճիշտ խոր հուրդ կտա, որ նա կլու ծի խնդիր-
ներդ: Պա տե րազ մից ա ռաջ էլ, պա տե րազ մի 
օ րե րին էլ ա մեն օր զան գա հա րում էր՝ խո սում 
մեզ հետ, եր բեք չէր տրտնջում, ա սում էր, 
որ ա մեն ինչ լավ է ու լավ է լի նե լու: Հա մոզ-
ված էի, որ նրա հետ վատ բան չի պա տա հի, 
բայց... Հի մա էլ նրա վե րա դար ձի հույ սը չենք 
կորց րել, հու ղար կա վո րութ յուն ա րել ենք, 
բայց հույ սը, որ մի օր նա կվե րա դառ նա, որ 
ողջ է, մեզ չի լքում»:

Կոլ  յան զոհ վել է նո յեմ բե րի 3-ին Մար տու-
նիում: Հու ղար կա վոր վել է 2021 թ. հուն վա րի 
6-ին Շի նու հայ րի գե րեզ մա նա տա նը:

Ծատրյան Արամայիս. նրա մեջ մի 
ինչ-որ առասպելական բան կար

Ծ ատր յան Ա րա մա յիս Գա գի կի. ծնվել է 
1987 թ. հու նի սի 24-ին Կա պա նում: Մին-

չեւ 5-րդ դա սա րան հա ճա խել է Կա պա նի թիվ 
2 միջ նա կարգ դպրոց: Ծատր յան նե րի ըն տա-
նի քը տե ղա փոխ վել է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յուն, երբ Ա րա մա յի սը պա տա նի էր:

Ա րա մա յի սը չէր ցան կա նում ապ րել օ տար 
հո ղում, չէր ցան կա նում ծա ռա յել օ տար երկ րի 
բա նա կում. ըն տա նի քի ան դամ նե րի ոչ միան-
շա նակ կար ծիք նե րին չհա մա ձայ նե լով՝ գա լիս 

է Հա յաս տան, ծա ռա յում Հա յոց ազ գա յին բա-
նա կում: Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա-
յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խում, Եղ նիկ ներ 
ա նու նով հայտ նի դիր քե րում: 

Ա րա մա յի սի ծնող նե րը, քույրն ու եղ բայ-
րը բնակ վում էին Ռու սաս տա նում, Ա րա մա յի-
սը եր բեմն-եր բեմն միա նում էր նրանց, բայց 
մի քա նի ա միս Ռու սաս տա նում մնա լը նրան 
տան ջանք էր թվում ու շտա պում էր վե րա-
դառ նալ:

2016 թ. ապ րիլ  յան պա տե րազ մին կա մա-
վոր մաս նա կից լի նե լուց, հաղ թա նա կի բերկ-
րան քը ճա շա կե լուց հե տո մի հաս տա տա կամ 
ո րո շում էր ըն դու նել՝ դառ նալ զին վո րա կան, 
պայ քա րել իր փոք րիկ երկ րի ա մեն մետր հո-
ղի հա մար:

2019 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Գե ղիի զո րա մա սում: 2020 թ. սեպ տեմ-
բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա տե րազմ սկսեց. 
ժա մեր անց Ա րա մա յիսն ա մե նա թեժ կե տում 
էր՝ Ջ րա կա նում, հե տո պի տի լի ներ բո լոր այն 
տե ղե րում, ուր վի ճա կը ծանր էր, ուր ի րա կան 
նվիր յա լի կա րիք կար: Ա րա մա յի սը սեպ տեմ-
բե րի 30-ից, ըն կեր նե րի պատ մե լով, ադր բե-
ջան ցի նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նում էր: 
Բա զում ան գամ ներ թշնա մին փոր ձել է շար-
քից հա նել ոչ մի դժվա րութ յան ա ռաջ կանգ 
չառ նող մար տի կին, բայց, կար ծես հրաշ քով, 
բո լոր փոր ձերն ան հա ջող էին:

Ըն կեր ներն ափ սո սան քով ու կա րո տով 
են հի շում Ա րա մա յի սին, հպար տա նում նրա 
հետ անց կաց րած ժա մա նա կի, նրան ճա նա-
չե լու հա մար. «Մեզ թվում էր անհ նար է, որ 
Ա րա մա յի սին վատ բան պա տա հի, նրա մեջ 
մի տե սակ ա ռաս պե լա կան բան կար, մին չեւ 
այդ չա րա բաս տիկ նո յեմ բե րի 1-ը ադր բե ջան-
ցի ներն ա նընդ մեջ փոր ձել են վնա սել նրան: 
Այդ չա րա բաս տիկ նո յեմ բե րի 1-ին Դա վիթ բեկ 
գյու ղի մոտ էինք, երբ խրա մա տում տե սա 
գլխից վի րա վոր Ա րա մա յի սին, մո տե ցա, որ 
օգ նեմ, ուշ էր՝ ար դեն մա հա ցած էր»:

Հայ րը, ով ե կել էր որ դու հա մար իր ե րա-
զանք նե րի հար սա նիքն ա նե լու, նո յեմ բե րի 
3-ին Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի-
րում հու ղար կա վո րում է հե րոս որ դուն: 

Կիրակոսյան Արայիկ. նահատակ 
պայմանագրայինն Անգեղակոթից

Կ ի րա կոս յան Ա րա յիկ Է դի կի. ծնվել է 1991 
թ. մա յի սի 16-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: 2009-2011 թվա կան-
նե րին ծա ռա յել է Հա յոց բա նա կում: Ա մուս նա-
ցած էր՝ ու նի եր կու որ դի:

Բա նա կից զո րացր վե լուց շատ չան ցած՝ 
պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի-
սիա նի զո րա մա սում: Ա րա յի կը վա րորդ էր. 
Սի սիա նի մեր ձա կա դիր քեր տա նող ճա նա-
պարհ նե րը ծանր ու դժվա րան ցա նե լի են, 
բայց Ա րա յի կը եր բեք դիր քա պահ տղա նե րին 
կես ճա նա պար հին չի թո ղել, դիր քա պահ ըն-
կեր նե րից Տիգ րանն է պատ մում Ա րա յի կի 
մա սին. «Մեզ հետ բարձ րա նում էր դիր քեր, 
մնում էր մեզ հետ, փոր ձում էր օգ նել յու րա-
քանչ  յու րին: Օգ նող, հաս նող մարդ էր, հա-
մեստ, բա րի, ըն կե րա սեր, գյու ղում հարգ ված, 
բո լո րիս կող մից սիր ված: Միակ տղան էր, 
քույ րեր ու ներ, բայց եղ բայր չու ներ: Ա րա յի-
կը եր կու տղա ու նի, հի մա ինչ քան գի տեմ, 
գյու ղում չեն, ծնող նե րի հետ էին, բայց հի մա 
ծնող նե րը ե րե խա նե րի կա րո տով են ապ րում: 
Ա րա յի կի նման տղա նե րը պի տի շատ լի նեն, 

ո րով հե տեւ մարդ պի տի կա րո ղա նա պետ քա-
կան լի նել, Ա րա յի կը բո լո րի հա մար եւ բո լոր 
տե ղե րում կա րո ղա նում էր ի րեն դրսե ւո րել՝ 
հմուտ վա րորդ էր, լավ զին վո րա կան, բա նի-
մաց հո ղա գործ, հաս նող-օգ նող հա մագ յու-
ղա ցի ու ըն կեր: Մի խոս քով՝ հրա շա լի մարդ 
էր: Հոկ տեմ բե րի 7-ին գնաց Ար ցախ, մի քա նի 
օր անց ի մա ցանք, որ զոհ վել է, ա նա սե լի ցավ 
է տես նել , թե ինչ պես է պա տե րազ մը խլում 
ե րի տա սարդ տղա յի կյանք՝ ծնող նե րին հա-
վերժ սգա վոր, ե րե խա նե րին՝ որբ թող նում. 
ա նիծ վի պա տե րազ մը...»:

Ա րա յիկ Կի րա կոս յա նը զոհ վել է հոկ տեմ-
բե րի 10-ին Կար միր Շու կա յի մո տա կայ քում: 
Հու ղար կա վոր վել է հոկ տեմ բե րի 29-ին Ան գե-
ղա կո թի պան թեո նում: 

Կարեն Հարությունյան. 
մի բառով՝ հերոս 

Կ ա րեն Սեյ րա նի Հա րութ յուն յան. ծնվել է 
2000 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին Քա ջա րա նում։ 

Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Քա ջա րա նի 
N 1 դպրո ցում, ա պա՝ Քա ջա րա նի ար հես տա-
գոր ծա կան ու սում նա րա նում, ցան կա նում էր 
ծրագ րա վո րող դառնալ։ 

Կա րե նը բազ ման դամ ըն տա նի քում է մե-
ծա ցել, ե րեք եղ բայր ու մի քույր ու նի, ով քեր 
ան հուն ցա վով ու կա րո տով են հի շում ի րենց 
եղ բո րը՝ «Կա րե նին ե րեք րո պե էր պետք ցան-
կա ցած շրջա պա տում ին տեգր վե լու հա մար, 
հու մո րով, ու րախ տղա էր, Քա ջա րա նում բո-
լորն են հի շում եղ բորս, նա մե ծին հար գող, 
բո լո րին օգ նող տե սակ էր, ե թե մի ծեր մարդ 
տես ներ ծանր բան տա նե լիս, ան մի ջա պես 
օգ նութ յան էր հաս նում, մենք կա րո տում ենք 
նրա ծի ծա ղը, նա ա մեն ին չը, նրան...»։

Պար տա դիր ժամ կե տա յին ծա ռա յութ յու-
նը Կա րեն Հա րութ յուն յա նն անց կաց նում էր 
Դի լի ջա նի զո րա մա սում։ «Գ րադ» կա յան քի 
վա րորդ Կա րե նը 2020 թ. հու լի սին մաս նակ-
ցել է Տա վու շի մար տե րին։ Ն րա մա սին ջեր-
մութ յամբ ու հպար տութ յամբ է պատ մում 
Դի լի ջա նի զո րա մա սի սի սիան ցի հրա մա նա-
տա րը՝ մա յոր Սեդ րակ Մար տի րոս յա նը. «Ա մե-
նա բարձր դրա կան կող մե րով բնու թագր վող 
անձ ու զին ծա ռա յող, մի բա ռով՝ հե րոս։ Ու-
րախ, կա տա կա սեր, շուտ մեր վող, խի զախ, 
նվիր ված, հայ րե նա սեր, չընկճ վող, մեծ նվի-
րու մով ծա ռա յող։ Ն րա կող մից ար ված բո լոր 
գոր ծո ղութ յուն ներն արդ յու նա վետ ու հա ջող 
էին. զոհ վեց մար տա կան խնդիր կա տա րե լիս։ 
Ցա վա, որ նման ազ գան վեր մարդն է սօր մեր 
կող քին չի, հպար տութ յուն ու պա տիվ է նրան 
ճա նա չե լը, նրա հետ պա տե րազ մի մաս նակ-
ցե լը՝ ա ռա վել եւս»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց. Դի լի ջա նի զո րա մա-
սի տղա նե րը, ով քեր եր կու ա միս ա ռաջ էին 
թշնա մուն դեմ առ դեմ հան դի պել Տա վու շում, 
շտա պե ցին օգ նութ յան։ Հոկ տեմ բե րի 8-ին Կա-
րե նի ծննդյան օրն էր ու, ըն կեր նե րի պատ մե-
լով, չնա յած վա րորդ լի նե լուն, նա մաս նակ ցել 
էր «Գ րա դի» նշա նառ ման հաշ վարկ նե րին. 
վե րաց րել էին մի ամ բողջ ադր բե ջա նա կան 
գունդ, այդ փաս տից հրճվել էր ե րի տա սարդ 
զին վո րը. «Տ ղերք, կու զեի՞ք ձեր ծնուն դի օրն 
էլ սենց սայ լուտ ա նենք...»։

Հոկ տեմ բե րի 11-ին «Բայ րաք թա րի» հար-
վա ծից զոհ վում է Կա րեն Հա րութ յուն յա նը՝ ըն-
կեր նե րի ա կանջ նե րում թող նե լով իր հո գե թով 
ծի ծա ղի ձայ նը, սրտե րում՝ ան սահ ման կա-
րոտ ու հպար տութ յու ն...

Արեն Միրզոյան. այդպիսի մարդիկ 
դարը մեկ են ծնվում

Մ իր զո յան Ա րեն Կա րե նի. ծնվել է 2002 թ. 
հուն վա րի 2-ին Գո րի սում: 2004 թ. ըն-

տա նի քը տե ղա փոխ վել է Ար ցախ՝ Շու շի: Սո-
վո րել է Ս տե փա նա կեր տի Ա շոտ Ղուլ  յա նի ան-
վան դպրո ցում, Ս տե փա նա կեր տի ֆիզ մաթ 
դպրո ցում: Միջ նա կարգն ա վար տե լուց հե տո 
ըն դուն վել է Ե րե ւա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ֆի զի կա յի ֆա կուլ տետ (անվ ճար):

2020 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել 
Ա րա լե ռան զո րա մա սում:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ա րե նը հենց այն դիր քում 
էր, որն ա ռա ջին նե րից մե կը գրո հեց թշնա մին: 
Ա րա լե ռան ան կու մից հե տո Ա րե նը մաս նակ-
ցել է Հադ րու թի եւ Դ րախ տի կի պաշտ պա-
նութ յա նը: 

Ա րե նի մա սին մեզ հայ րը՝ Կա րեն Միր զո-
յանն է պատ մում. «Ա րե նը բա ցա ռիկ ե րե խա 
էր, տա ղան դա վոր՝ բո լոր ո լորտ նե րում, կի-
թառ էր նվա գում, մաս նակ ցում մրցույթ նե րի 
ու հա մերգ նե րի, նույ նիսկ Ս տավ րո պո լում է 
հա մերգ ներ ու նե ցել: Մա թե մա տի կա յի ու ֆի-
զի կա յի դպրո ցա կան ծրա գի րը նրան տրվում 
էր ա ռանց ո րե ւէ դժվա րութ յան: Նա իր կարճ 
կյան քում այն քան բան է հասց րել ա նել՝ մաս-
նակ ցել է բազ մա թիվ մրցույթ նե րի, օ լիմ պիա-
դա նե րի, չկար մի ո լորտ, ո րով հե տաքրքր ված 
չլի ներ, պրպտող միտք ու ներ, ա նընդ հատ 
զբաղ ված էր ո րո նում նե րով: Հա մոզ ված եմ, 
որ ճա նաչ ված գիտ նա կան էր դառ նա լու, 
բայց...»: 

Ա րե նի դա սըն կե րու հի Օ լես յան հուզ վում 
է ըն կե րոջ մա սին խո սե լիս. «Ես դեռ Ա րե-
նին ան ձամբ չէի ճա նա չում, բայց լսել էի նրա 
մա սին, գի տեի, որ հրա շա լի սո վո րող է, մա-
թե մա տի կա յից ու ֆի զի կա յից նրա ու նե ցած 
գի տե լիք նե րի, մաս նակ ցած մրցույթ նե րի ու 
հաղ թա նակ նե րի մա սին լե գենդ ներ էին պատ-
մում: Երբ ա ռա ջին ան գամ մտա այդ դա սա-
րան՝ հա յաց քով փնտրում էի Ա րե նին, կար-
ծում էի՝ պի տի տար բեր վի մյուս նե րից, բայց 
պարզ վեց՝ այդ չա փա զանց խե լա ցի տղան 
չա րաճ ճի, շփվող, ոչն չով չտար բեր վող մարդ 
էր, նույ նիսկ չա րութ յուն ներ էր ա նում ու գույք 
փչաց նում, զվար ճա լի խոս քեր ա սում, դա սը 
չէր լսում, նույ նիսկ չէր լսում, թե ի րեն ինչ են 
հարց նում, բայց, զար մա նա լի կեր պով, միշտ 
ճիշտ պա տաս խան ներ էր տա լիս: Ն րա մարդ-
կա յին հատ կա նիշ նե րը լա վա գույնս դրսե ւոր-
վում էին դժվար պա հե րին, չէր սպա սում, որ 
ի րեն դի մեին, օգ նում էր բո լո րին: Հա տուկ 
շարմ ու ներ, ո րով ի րեն ճա նա չող նե րին գե-
րում էր ու բա րե կա մա նում բո լո րի հետ: Երբ 
ար դեն ֆիզ մա թում էր սո վո րում, ի մա ցանք, 
որ կի թառ է նվա գում, հի մա հա ճախ ենք հա-
վաք վում, լսում նրա կա տա րում նե րի ձայ նագ-
րութ յուն նե րը: Նա այս երկ րին այն քան շատ 
բան կա րող էր տալ, նա կա րող էր, եւ հա մոզ-
ված եմ՝ դառ նա լու էր հռչա կա վոր գիտ նա-
կան, ո րով հե տեւ այդ պի սի մար դիկ դա րը մեկ 
են ծնվում...»:

Ա րեն Միր զո յա նը զոհ վել է 2020 թ. հոկ-
տեմ բե րի 20-ին Ա մա րա սի մո տա կայ քում:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի նո րա հիմն 
զին վո րա կան պան թեո նում:

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ 
ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Շ աքեի ջր վե ժի մա տույց նե րում դե ռեւս 
1930-ա կան նե րին կա ռուց ված հիդ-
րոէ լեկտ րա կա յա նի մեր ձա կայ քում 

կյան քի ու ղե գիր ստա ցավ մի հու շա քար, ո րով 
յու րո վի հա վեր ժաց վեց ու ո գե կոչ վեց Ա ղա սի 
Հա կոբ ջան յա նի հի շա տա կը:

Նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նակն Ա ղա սի 
Հա կոբ ջան յա նի ըն կեր, գոր ծըն կեր Ար սեն 
Գալստ յանն է: Թե ին չու է վեր ջինս նա խա ձեռ-
նել գնա հա տան քի ար ժա նի այդ գոր ծը՝ կա րե-
լի է հիմ նա վոր են թադ րութ յուն ա նել:

Եր ջան կա հի շա տակ Ա ղա սի Հա կոբ ջան-
յա նը մեր երկ րա մա սի վեր ջին ե րեք տաս-
նամ յա կի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան եւ 
պե տա կան ակ տիվ գոր ծիչ նե րից մե կն էր: Դա 

հատ կա պես դրսե ւոր վեց 2008-16 թվա կան նե-
րին, երբ գլխա վո րում էր Սի սիա նի քա ղա քա-
յին հա մայն քը: Ուս տի եւ՝ այդ նա խա ձեռ նութ-
յու նը նրան գնա հա տե լու, նրա ա րած-դրածն 
ար ժե ւո րե լու մի նոր քայլ էր:

Իսկ հու շա քա րը յու րօ րի նակ լու ծում նե-
րի մի ամ բող ջութ յուն է: Մոտ 6 մետր  եր կա-
րութ յամբ քար՝ 60 սմ լայ նութ յամբ, փոք րիկ 
ձո րա կի եր կու կողմն ի րար կա պող կամր-
ջա կի տպա վո րութ յուն թող նող: Եվ ա ռա ջին 
հա յաց քից թվում է, թե եր կու գոր ծըն կե րո ջը՝ 
Ա ղա սի Հա կոբ ջան յա նին ու Ար սեն Գալստ յա-
նին միմ յանց կա պող եւ նրանց բա րե կա մութ-
յու նը վե րա հաս տա տող խորհր դան շա կան 
կա ռույց է: Բայց դա, ա վե լի շուտ, հու շա բեր 

քա րա կո թող է՝ Ա ղա սի Հա կոբ ջան յա նի ան-
վան հի շա տակ մամբ, ճա շա կով տե ղադր-
ված, ո րը ե կող-գնա ցող նե րին կհի շեց նի նրա 
մա սին: Եվ ով քեր ճա նա չում են՝ հա ճույ քով 
կանգ կառ նեն ու ե րախ տա գի տութ յամբ կհի-
շեն Սի սա կան տան ար ժա նա վոր զա վա կին, 
իսկ ով քեր չեն ճա նա չում՝ կփոր ձեն ի մա նալ, 
թե ով էր, քան զի ին քը՝ հու շա քա րը, կան չող-
ձգող է: Մի խոս քով՝ գե ղե ցիկ հու շա տե ղի է 
ստաց վել՝ Ա ղա սի Հա կոբ ջան յա նի հի շա տա կը 
հա վեր ժաց նող: Եվ ա հա 2021 թ. հոկ տեմ բե րի 
23-ին այն տեղ էին հա վաք վել Ա ղա սի Հա կոբ-
ջան յա նի հա րա զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը, 
ըն կեր նե րը Սի սիա նից եւ հան րա պե տութ յան 
տար բեր վայ րե րից:

Իսկ տե ղան քը, որ տեղ հրաշք ա շունն էր 
թիկ նել՝ գույ նե րի իս կա կան պա տա րա գով, 
հա վել  յալ խոր հուրդ էր հա ղոր դում ա րա րո-
ղութ յա նը, մա նա վանդ որ սա րե րի ու քա րե րի 
ան շարժ երթ էր շուրջ բո լո րը, ին չից ան մա-
հութ յան համ ու հոտ էր բու րում: Հան դարտ 
հա ռա չող Շա քե գե տակն էլ, կար ծեք, չէր 
շտա պում միա նալ Ո րո տա նին, ո րի ջրե րը ժա-
մեր անց օ տար ա փե րում պի տի հայտն վեին:

Ներ կա նե րի առ ջեւ ե լույթ ու նե ցավ «Ս յուն-
յաց եր կիր» թեր թի խմբա գիր Սամ վել Ա լեք-
սան յա նը: 

Վեր ջում… Մար դիկ լռակ յաց ու խո նար-
հու մով ա ղո թում էին Ա ղա սի Հա կոբ ջան յա նի, 
ինչ պես եւ Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մում 
նա հա տակ ված հա յոց քա ջոր դի նե րի հո գու 
հանգս տութ յան, նաեւ հա յոց աշ խար հի ար-
ժա նա պա տիվ խա ղա ղութ յան հա մար՝ հա-
վա տա լով, որ Աստ ծո հետ զրույ ցի բռնված 
Ս յուն յաց լեռ նա գա գաթ նե րը Բարձր յա լին լսե-
լի կդարձ նեն ա րա րո ղութ յան մաս նա կից նե րի 
խնդիրք-դի մու մը… 

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ի թիվ 
23-Ն հրա մա նում կա տար ված 

փո փո խութ յան հա մա ձայն՝ կո րո նա վի րու սա-
յին հի վան դութ յան տա րած ման ռիս կը նվա-
զեց նե լու նպա տա կով, նո յեմ բե րի 1-ից դի մա-
կի կրու մը պար տա դիր է նաև բնա կութ յան 
վայ րի բնա կե լի տա րած քից դուրս գտնվե լիս՝ 
հան րա յին բաց տա րածք նե րում: Այս մա սին 
«Ար մենպ րես»-ին տե ղե կաց րին ՀՀ ա ռող ջա-
պա հութ յան նա խա րա րութ յու նից: Բ նա կութ-
յան վայ րի բնա կե լի տա րած քից դուրս գտնվե-
լիս՝ հան րա յին բաց տա րածք նե րում դի մակ 
չկրե լու պայ ման ներն են.

  տա րի քը՝ 0-5 տա րե կա նը նե րառ յալ, 
  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նա խա-
գա հի, Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կո սի, վար-
չա պե տի, Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի, 
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա-
գա հի, Բարձ րա գույն դա տա կան խորհր դի 
նա խա գա հի գլխա վո րութ յամբ անց կաց-

վող ա րա րո ղա կար գա յին մի ջո ցա ռում նե րի 
ժա մա նակ ե լույթ և  ու ղերձ ու նե ցող ներ և 
մի ջո ցառ ման ան մի ջա կան մաս նա կից ներ 
(բա ցա ռութ յամբ լրագ րող նե րի և ս պա-
սար կող անձ նա կազ մի). 

  քրո նիկ շնչա ռա կան հի վան դութ յուն նե րի 
առ կա յութ յուն՝ ասթ մա, թո քե րի քրո նիկ 
օբստ րուկ տիվ հի վան դութ յուն, էմ ֆի զե մա 
կամ բրոն խիտ` ծանր շնչա ռա կան ան բա-
վա րա րութ յուն, 3-րդ, 4-րդ ֆունկ ցիո նալ 
դա սի քրո նիկ սրտա յին ան բա վա րա-
րութ յու նը՝ պայ մա նով, որ նշված ան ձինք 
ի րենց մոտ ու նե նան հա մա պա տաս խան 
հի վան դութ յան փաս տը հաս տա տող 
բժշկա կան փաս տա թուղթ,

  ֆի զի կա կան վար ժութ յուն ներ կամ հե ծան-
վա վա րութ յուն ի րա կա նաց նե լը. 

  բա ցօթ յա հանգս տի նպա տա կով հա տուկ 
ա ռանձ նաց ված վայ րե րում, հանգստ յան 
գո տի նե րում և լո ղափ նե րում, սա րե րում, 
ան տառ նե րում և ն մա նա տիպ բա ցօթ յա 

տա րածք նե րում, սա կայն ոչ՝ զբո սայ-
գի նե րում, քա ղա քա յին պու րակ նե րում, 
բու սա բա նա կան և կեն դա նա բա նա կան 
այ գի նե րում, պատ մամ շա կու թա յին վայ րեր 
այ ցե լութ յուն նե րի, ուխ տագ նա ցութ յան, 
որ պես տնտե սա կան գոր ծու նեութ յուն 
կազ մա կերպ ված՝ ան հա տա կան և խմ-
բա յին ար շավ նե րի, էքս կուր սիա նե րի, 
քայ լար շավ նե րի, ուղ ևո րութ յուն նե րի և 
ն ման բնույ թի այլ մի ջո ցա ռում նե րին մաս-
նակ ցութ յու նը,

  հե ռուս տա հա ղոր դա վար նե րի` հե ռուս տա-
հա ղոր դում նե րի և հե ռուս տած րագ րե րի 
հե ռար ձակ ման ժա մա նակ հե ռուս տա տե-
սա յին տա ղա վա րում միայ նակ գտնվե լը,

  հե ռուս տա հա ղոր դում նե րի հե ռար ձակ ման 
ժա մա նակ սուր դո թարգ մա նութ յուն ի րա-
կա նաց նե լը,

  խուլ-համ րութ յու նը (խլութ յամբ տա ռա պող 
ան ձինք, ո րոնք շրթունք նե րի շար ժում նե-
րին հետ ևե լով են ըն կա լում խոս քը),

  հո գե կան խան գա րում նե րը և վար քի 
խան գա րում նե րը,

  կոգ նի տիվ խան գա րում նե րը,
  դեմ քի վնաս ված քը կամ բե րա նի շրջա նում 
դի մած նո տա յին մի ջամ տութ յու նը. 

  ծխե լը, խմե լը և սն վե լը:
 

Ա պ րի լին Ազ գա յին ժո ղո վը փո փո-
խութ յուն կա տա րեց «Առևտ րի և ծա-
ռա յութ յուն նե րի մա սին» օ րեն քում։ 

Հա մա ձայն փո փո խութ յան՝ 2022 թ. հուն վա րի 
1-ից առևտ րի օբ յեկտ նե րում և  առևտ րի ի րա-
կա նաց ման վայ րե րում ար գել վում է մինչև 
50 միկ րոն հաս տութ յամբ պո լիէ թի լե նա յին 
տոպ րակ նե րի վա ճառ քը։ Շր ջա կա մի ջա վայ-
րի նա խա րա րութ յան ռազ մա վա րա կան քա-
ղա քա կա նութ յան վար չութ յան պետ Լու սի նե 
Ա վե տիս յան։

«Միայն մինչև 50 մի կորն հաս տութ յան 
տոպ րակ ներն են ար գել վե լու, դրանք այն 
տոպ րակ ներն են, ո րոն ցով սպա ռո ղն ապ-
րան քը տուն է բե րում։ Դ րա նից հաստ տոպ-
րակ նե րի օգ տա գոր ծու մն ար գել ված չէ, 
ո րով հետև դրանք են թա կա են բազ մա կի 
օգ տա գործ ման։ Չեն ար գել վե լու նաև կշռա-
փա թե թա վոր ման հա մար նա խա տես ված 
պար կե րը, ո րոնք բռնակ ներ չու նեն, սա նի-
տա րա կան նպա տա կով են օգ տա գործ վում, 
օ րի նակ՝ բրինձ, ալ  յուր և  այլ ապ րանք փա թե-
թա վո րե լու հա մար։ Ն շեմ նաև, որ այս չա փո-

րո շիչ նե րը վերց րել ենք մի ջազ գա յին փոր ձից»։
Է կո լո գիա կան տե սանկ յու նից՝ վնա սա-

կար, մինչ դեռ կեն ցա ղում պո լիէ թի լե նա յին 
տոպ րակ նե րը շատ սպա ռող ներ հա մա րում 
են հար մար և պի տա նի։ Մեր հարց մա նը մաս-
նա կից նե րից մեկն ա սում է՝ գործ նա կա նում 
դեռ չի պատ կե րաց նում, թե ին չով են փո խա-
րին վե լու դրանք, բայց ե թե ա ռա ջարկ վի խե-
լա միտ այ լընտ րանք, պատ րաստ է վճա րել:

«Ի հար կե, շրջա կա մի ջա վայ րին պո լիէ թի-
լե նա յին տոպ րակ նե րը վնաս են հասց նում, 
բայց դրանք հար մար են ա ռօր յա յում օգ տա-
գոր ծե լու հա մար։ Մար դիկ սո վո րել են դրան, 
և շատ կար ևոր է, թե ինչ այ լընտ րանք է ա ռա-
ջարկ վե լու», – ասում է Լուսինե Ավետիսյանը:

Սո ֆի Թով մաս յա նի կար ծի քով էլ շրջա կա 
մի ջա վայ րի նկատ մամբ հո գա տա րութ յու նը 
շատ ա վե լի խոր քա յին խնդիր է։ Օ րեն քը թղթի 
վրա՝ մի բան է, կի րա ռու մը կյան քում՝ մեկ այլ 
բան։

«Կար ծում եմ, որ մինչ այս փո փո խութ յան 
կի րա ռու մն ու նենք այլ խնդիր, այն է՝ մար-
դուն կրթե լը ու թե մա յի հետ ծա նո թաց նե լը։ 

Ես ինքս ար դեն 3 տա րի է տե սա կա վո րում եմ 
աղ բը, և ցա վա լի է տես նել, թե ինչ պես է մար-
դը վար վում աղ բի հետ։ Ես դրա կան եմ վե-
րա բեր վում այս փո փո խութ յա նը, վաղ թե ուշ 
պի տի գա յինք դրան, ուղ ղա կի ե թե մեր պե-
տութ յունն ու զում է, որ այս փո փո խութ յու նը 
շուտ կյան քի կոչ վի, պետք է սկսի ի րա զե կել», 
– ա սում է Սո ֆի Թով մաս յա նը։

Հա յաս տա նում տա րե կան մոտ 12 տոն-
նա պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ է սպառ վում։ 
Դ րանց և՛ ար տադ րութ յու նը, և՛ սպա ռու մը 
վնաս են հասց նում շրջա կա մի ջա վայ րին, 
ա սում է Շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րութ-
յան ներ կա յա ցու ցի չը։ Լու սի նե Ա վե տիս յա նի 
խոս քով՝ պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ նե րին այ-
լընտ րանք կա րող են լի նել կեն սա քայ քայ վող 
տոպ րակ նե րը և  է կո պա յու սակ նե րը։ Օ րեն քի 
փո փո խութ յու նը պո լիէ թի լե նա յին տոպ րակ 
ար տադ րող նե րի սրտով չէ։ Կա ռա վա րութ յու-
նը նրանց ա ռա ջար կել է անց նել կեն սա քայ-
քայ վող հում քով ար տադ րութ յան, ար ձա գանք 
դեռ չկա։

 

Սիսիանում ոգեկոչվեց Աղասի 
Հակոբջանյանի հիշատակը

մեկն ա նա նուն նա մակ էր ու ղար կել ԽՍՀՄ 
քա ղա վիա ցիա յի նա խա րա րութ յուն, ո րի հետ-
քե րով Մոսկ վա յից պատ վի րա կութ յուն ժա-
մա նեց Հա յաս տան՝ փոխ նա խա րար Բի կո վի 
գլխա վո րութ յամբ: Հա ջորդ օրն Աթ բաշ յա նը 
մոս կով  յան հյու րե րի հետ «Յակ-40»-ով թռավ 
Կա պան, որ տեղ նրանց սպա սում էր Թո ֆիկ 
Ա լա վերդ յա նի «Մի-8» ուղ ղա թի ռը:

Հայ կա կան քա ղա վիա ցիա յի նախ կին 
ղե կա վա րը հի շում է, որ Կա պա նից Մեղ րի 
թռչե լիս Քա ջա րա նի հատ վա ծում ուղ ղա թի ռը 
հայտն վեց ար դեն ձյու նա ծա ծակ լեռ նե րի գա-
գաթ նե րի ու աշ նա նա յին ամ պե րի ա րան քում, 
եւ «մի ջանցք» գտնե լը բա վա կան բարդ էր: 
Այ դու հան դերձ, օ դա չո ւի հմտութ յան շնոր հիվ 
ուղ ղա թի ռը հա ջող վա յէջք կա տա րեց հենց 
Մեղ րու աե րոդ րո մում, ին չը տպա վո րեց Մոսկ-
վա յից ժա մա նած նե րին: Աթ բաշ յա նը տե ղում 
նրանց ներ կա յաց րեց Մեղ րու օ դա նա վա կա-
յա նի սո ցիա լա կան եւ պաշտ պա նա կան նշա-
նա կութ յու նը, ին չի հետ բո լո րը հա մա ձայ նե-
ցին:

Ս րա նից մի քա նի ա միս անց, երբ ռազ մա-
կան խորհր դի նիս տին մաս նակ ցե լու հա մար 
Ե րե ւան էին ժա մա նում Վ րաս տա նի, Ադր բե-
ջա նի ու ԱՌՕ-ի պատ վի րա կութ յուն նե րը, ՀԿԿ 
կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Կա րեն Դե-
միրճ յա նը հենց «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա կա-
յա նի կա ռա մա տույ ցում ստի պեց ռազ մա կան 
օկ րու գի ՀՕՊ-ի հրա մա նա տա րին ստո րագ րել 
քար տե զի վրա, ին չը Մեղ րու օ դա նա վա կա յա-
նի գոր ծարկ ման վեր ջին քայլն էր:

Պաշ տո նա կան տվյալ նե րով՝ Մեղ րու թռիչ-
քու ղու եր կա րութ յու նը 800 մ  է (փաս տա ցի 
այն 1120 մ  է), լայ նութ յու նը՝ 28 մ, ծո վի մա-
կար դա կից բարձ րութ յու նը՝ 1204 մ:

Խորհր դա յին տա րի նե րին Ե րե ւա նի «Է րե-
բու նի» օ դա նա վա կա յա նից դե պի Մեղ րի փո-
խադ րում նե րը կա տար վում էին «Ան-2» ինք-
նա թիռ նե րով (ժո ղովր դի շրջա նում հայտ նի են 
իբ րեւ «Կու կու ռուզ նիկ»: Թ ռիչ քը տե ւում էր 1,5 
ժամ: Ընդ ո րում՝ թռիչ քը կա տար վում էր Նա-
խի ջե ւա նի տա րած քով: Ն կա տենք, որ Ադր բե-
ջա նի մաս կազ մող Նա խի ջե ւա նի ա վիա կար-
գա վար նե րը (դիս պետ չեր նե րը) խորհր դա յին 
տա րի նե րին են թարկ վում էին Ե րե ւա նի կար-
գա վա րա կան կենտ րո նին, փո խա րենն ադր-
բե ջա նա կան կող մին էին են թարկ վում Բեր դի 
կար գա վար նե րը:

Հա յաս տա նի շրջան նե րում գոր ծող օ դա-
նա վա կա յան նե րն ան կա խութ յու նից հե տո 
են թարկ վում էին ««Է րե բու նի» տա րած քա յին 
օ դա նա վա կա յան ներ» պե տա կան ՓԲԸ-ին: 
Սա կայն 1990-ա կան նե րի երկ րորդ կե սին եւ 
2000-ա կան նե րի սկզբին դրանք հանձն վե ցին 
հա մայնք նե րին կամ էլ ՊՆ-ին, իսկ ՓԲԸ-ն լու-
ծար վեց:

Կոնկ րետ Մեղ րու վե րա բեր յալ ո րո շու մը 
կա յաց վել է 1997 թ. դեկ տեմ բե րի 25-ին այն 
ժա մա նակ վա ՀՀ վար չա պետ Ռո բերտ Քո-
չար յա նի կող մից: Քո չար յա նը հանձ նա րա րել 
էր մե կամս յա ժամ կե տում ՀՀ քա ղա վիա ցիա-
յի գլխա վոր վար չութ յու նից ՊՆ-ի հաշ վեկ շիռ 
տե ղա փո խել օ դա նա վա կա յա նի գույ քը, այդ 
թվում՝ շենք-շի նութ յուն ներն ու սար քա վո-
րում նե րը՝ բա ցա ռութ յամբ 2 ռա դիո փա րո սի 
եւ 1 դի զել-գե նե րա տո րի (ի րենց զբա ղեց-
րած տա րածք նե րով): Այ սինքն՝ դրանք մնա-
ցին ՔԱԳՎ-ի հաշ վեկշ ռում: Վար չա պետն իր 
ո րոշ մամբ նաեւ հանձ նա րա րել էր մի ջո ցա-
ռում նե րի ծրա գիր հաս տա տել՝ Մեղ րու օ դա-
յին տա րած քով անց նող մի ջազ գա յին օ դա յին 
մայ րու ղի նե րով ի րա կա նաց վող թռիչք ներն 
սպա սար կե լու եւ դրանց անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու, ինչ պես նաեւ, անհ րա ժեշ տութ-
յան դեպ քում, քա ղա քա ցիա կան օ դա նա վե րի 
թռիչք ներ կա տա րե լու հա մար:

Ի րա կա նում Մեղ րու օ դա նա վա կա յա նը 
գտնվում էր ոչ թե Մեղ րի քա ղա քի վար չա կան 
տա րած քում, այլ Ա գա րակ քա ղա քի հա րե ւան 
Կար ճե ւան գյու ղի հո ղե րում, սա կայն 2016-ին 
Մեղ րու նախ կին շրջա նի բո լոր բնա կա վայ րե-
րը՝ 2 քա ղաք եւ 13 գյուղ, միա վոր վել են մեկ 
հա մայն քի՝ Մեղ րու մեջ: Հա մայն քա յին կենտ-
րո նը Մեղ րին է: Օ դա նա վա կա յա նի զբա ղեց-
րած տա րած քը 8,98 հա է, ո րը պե տա կան սե-
փա կա նութ յուն է:

HETQ.AM, 1 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.

Նոյեմբերի 1-ից դիմակի կրումը 
պարտադիր է հանրային բաց 
տարածքներում

30,000 դրամ տուգանք՝ պոլիէթիլենային տոպրակով ապրանք 
վաճառելու դեպքում. օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2022-ի հունվարի 1-ից 

Հայաստանի 
ամենահարավային 
օդանավակայանը

Սկիզբը՝ էջ 5
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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 
01.11.2021թ.: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

«Սյունյաց 
երկիր» թերթի 
խմբագիր Սամվել 
Ալեքսանյանին

ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Հար գե լի պա րոն Ա լեք սան յան
Իմ առ ջեւ է «Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա-

յին» ե ռամս յա պար բե րա կա նի եր րորդ հա-
մա րը:

Շատ ու րա խա լի է, որ Ձեր խմբագ րա-
կազ մը նաեւ մշա կու թա յին պար բե րա կան 
է հրա տա րա կում վեր ջին մեկ տա րում, ին-
չը, հա մոզ ված եմ, շա րու նա կութ յուն կու նե-
նա: Գո նե Դուք մշա կույ թի ար ժե քը գի տեք 
եւ մշա կու թա յին հար ցերն ար ծար ծել եք 
«Ս յուն յաց երկ րի» բազ մա թիվ բա ցա ռիկ հա-
մար նե րում:

Ու րա խա լի է, որ ե ռամս յա պար բե րա կա-
նի այս հա մա րը նվիր ված է մեր ազ գա յին 
մե ծա գույն դեմ քե րից մե կին՝ քաջ Նժ դե հին: 
Պար բե րա կա նի 52 է ջե րը թեր թում ես, եւ 
ա մեն է ջից մի հրա շա լի նժդեհ յան կեր պար 
է հառ նում: Ար վես տի, ռազ մա կան գոր ծի, 
գրա կա նութ յան տե սանկ յուն նե րից ներ կա-
յաց ված է Գա րե գին Նժ դե հը:

Գ նա հա տում եմ Ձեր աշ խա տան քը, 
ո րով հե տեւ թեր թի հա տուկ հա մար նե-
րում եւ ե ռամս յա պար բե րա կա նի ար դեն 
իսկ լույս տե սած ե րեք թո ղար կում նե րում 
ձգտում եք հան րա գի տա րա նա յին ամ բող-
ջա կա նութ յան:

Վեր ջին տա րի նե րի լրագ րութ յան մեջ 
նմա նօ րի նակ բան չեմ տե սել: Լ րագ րա կան 
ո րակ նե րը, ցա վոք, շատ են ըն կել, թեր թե րը 
լցված են ա նի մաստ հրա պա րա կում նե րով, 
հատ կա պես գրա կան մա մու լը: Եվ մարդ 
խեղդ վում է այդ հեղ ձու կի մեջ: Ձերն ա ռողջ 
թթվա ծին է ար տադ րում՝ ա ռողջ, գրա կան, 
մշա կու թա յին թթվա ծին:

Սույն հա մա րը, կար ծում եմ, մա նա վանդ 
դպրո ցա կան նե րի հա մար (նժդե հիկ նե րի, 
ինչ պես Կա րին Տո նո յանն էր ա սում «Հայ 
աս պետ» հա ղորդ ման ժա մա նակ) կդառ-
նա ու սում նա սիր ման նյութ: Լավ կլի ներ, որ 
թեր թի տվյալ հա մա րով դաս անց կաց նեին 
հան րակր թա կան դպրոց նե րում. պատ մութ-
յան դա սա ժա մին կլի նի, թե գրա կա նութ յան, 
անդ րա դառ նա յին թեր թի նյու թե րին. թող 
ու սու ցի չը կար դա ա ռան ձին հատ ված ներ, 
մեկ նա բա նի: Ցան կա լի է նաեւ, որ թեր թը 
պահ վի ա մեն մի դպրո ցի գրա դա րա նում, 
որ պես զի ե րե խա նե րը պար բե րա բար կար-
դա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե նան:

Մեկ ան գամ եւս բարձ րա ձայ նեմ՝ Ձեր 
գլխա վո րած խմբագ րա կազմն ազ նիվ գործ 
է ա նում: Ինչ քան ժա մա նակ է՝ կապ ված եմ 
«Ս յուն յաց երկ րի» խմբագ րութ յան հետ եւ 
միայն գրա կան, մշա կու թա յին, հո գե ւոր ազ-
դակ ներ եմ ստա ցել:

Ինձ թույլ եմ տա լիս ա սել՝ հան րա պե-
տութ յան ոչ մի պար բե րա կան չէր կա րող 
այդ գոր ծը նման մա կար դա կով գլուխ բե րել, 
ե թե նույ նիսկ կա մե նար՝ չէր կա րող:

Շ նոր հա կա լութ յուն Ձեր կա տա րած նվի-
րա կան աշ խա տան քի հա մար:

 

Շ ու շի հա յոց մեծ քա ղա քին նվիր ված 
թեր թա յին հա տուկ հա մա րի նա-
խա պատ րաս տութ յան շրջա նա կում 

«Ս յուն յաց երկ րի» աշ խա տան քա յին խում բը 
հոկ տեմ բե րի 28-29-ին Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան մայ րա քա ղաք Ս տե փա նա կեր տում 

էր:
Աշ խա տան քա յին խմբի կազ մում էին 

Սամ վել Ա լեք սան յա նը, Վահ րամ Օր բել  յա նը, 
Տիգ րա նու հի Բա դալ  յա նը եւ Գա յա նե Բաղ դա-
սար յա նը:

«Ս յուն յաց երկ րի» ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հան դի պում ներ են ու նե ցել Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան ԿԳՄՍ նա խա րար Լու սի նե Ղա-
րա խան յա նի, Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
պե տա կան խորհր դա կան Գ րի գո րի Գաբ րիել-
յան ցի, Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու Ար ցա խի 
թե մի ա ռաջ նորդ Վր թա նես ե պիս կո պոս Աբ-
րա համ յա նի, Ար ցա խի գրող նե րի միութ յան 
նա խա գահ, բա նաս տեղծ, Գ րի գոր Նա րե կա ցի 
հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Վար դան Հա կոբ յա նի, 
Շու շիի քա ղա քա պետ Արծ վիկ Սարգս յա նի, 
Գ րի գոր Նա րե կա ցի հա մալ սա րա նի ո րա կի 
ա պա հով ման կենտ րո նի տնօ րեն, գրա կա նա-
գետ Ա մալ  յա Գ րի գոր յա նի, «Շու շի քա ղա քի 
թան գա րան ներ» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Լու սի նե 
Գաս պար յա նի, ԱՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան 
մշա կույ թի եւ ե րի տա սար դութ յան հար ցե-
րի վար չութ յան պետ Բեգ լար Քա րամ յա նի, 
նույն վար չութ յան մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա-
կերպ ման եւ կա պե րի բաժ նի վա րիչ Ա րուս 
Գաս պար յա նի, պատ մութ յան եւ մշա կույ թի 
ան շարժ հու շար ձան նե րի ու սում նա սիր ման, 
պահ պան ման եւ վե րա կանգն ման բաժ նի վա-
րիչ Ար ման Գ րի գոր յա նի հետ:

 

Մահացել է Արցախյան 1-ին պատերազմի 
հերոս Համլետ Մինասյանի հայրը՝ Լալազար 
Մինասյանը

2021 թ. հոկ տեմ բե րի 24-ին՝ կյան քի 87-
րդ տա րում, մահ կա նա ցուն կնքեց Լա լա զար 
Հով սե փի Մի նաս յա նը:

Մա հը վրա հա սավ կո րո նա վի րու սով հի-
վան դա նա լու հե տե ւան քով. մոտ մեկ շա բաթ 
տե ւած հի վան դա նո ցա յին բու ժումն ան կա րող 
ե ղավ փրկե լու նրա կյան քը:

Լա լա զար Մի նաս յանն Ար ցախ յան 1-ին 
պա տե րազ մի հե րոս Համ լետ Մի նաս յա նի 
հայրն է:

Ձե ւա վոր վող հա յոց բա նա կի ա ռա ջին նա-
հա տակ սպան էր Համ լետ Մի նաս յա նը՝ մե ծա-
համ բավ ին ժե ներ-սակ րա վոր, հե տա խույզ, 
բնա տուր օժտ վա ծութ յամբ հրա մա նա տար, 
ով զոհ վեց 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին՝ հա յոց 
Ար ցա խի Շա հում յա նի շրջա նում՝ Էր քեջ, Մա-
նա շիդ, Թո դան գյու ղե րի հա մար մղվող մար-
տե րում:

Եւ 30 տա րի շա րու նակ հայ րը ոչ միայն 
նո րոգ էր պա հում որ դու հի շա տա կը, այ լեւ 

ա նում էր հնա րա վո րը՝ ա ճող սերն դի հայ րե-
նա սի րա կան դաս տիա րա կութ յան հա մար:

Լա լա զար Մի նաս յա նը ծնվել է 1934 թ. 
սեպ տեմ բե րի 25-ին, Գո րի սի շրջա նի Հար ժիս 
գյու ղում:

Լա լա զար Մի նաս յա նի աճ յու նը հո ղին 
հանձն վեց հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ Ե րե ւան քա-
ղա քի Քա նա քե ռի գե րեզ մա նա տա նը, որ տեղ 
հանգ չում է Համ լետ Մի նաս յա նը:

***
Հար ժի սի միջ նա կարգ դպրո ցի ման կա-

վար ժա կան եւ ա շա կեր տա կան կո լեկ տիվ-
նե րը խո րա պես վշտա ցած են Լա լա զար 
Մի նաս յա նի մահ վան կա պակ ցութ յամբ եւ 
ցա վակ ցում են նրա հա րա զատ նե րին ու մեր-
ձա վոր նե րին:

Դպ րո ցը, որ կրում է Համ լետ Մի նաս յա նի 
ա նու նը, այ սու հետ նույն պես բարձր կպա հի 
Ար ցախ յան 1-ին պա տե րազ մում նա հա տակ-
ված Համ լետ Մի նաս յա նի ա նու նը եւ մե ծա-

գույն ե րախ տա գի տութ յամբ կպահ պա նի նրա 
հոր՝ Լա լա զար Մի նաս յա նի հի շա տա կը:

* * *
«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբագ րա կազ-

մը ցա վակ ցում է Սամ վել Ա լեք սան յա նին՝ նրա 
մո րեղ բայր Լա լա զար Մի նաս յա նի մահ վան 
կա պակ ցութ յամբ: 

Ջրի սակագինը 
հունվարի 1-ից 
կբարձրանա

Այդ մասին լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում 
ա սաց Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա-
վո րող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Գա րե գին 
Բաղ րամ յա նը։ Ըստ նրա՝ են թադ րվում է սա-
կագ նի ո րո շա կի բարձ րա ցում, ո րը կա յուն 
կմնա 10 տար վա ըն թաց քում։

«Բարձ րաց ման հայ տը ե ղել է 43 դրամ, 
գոր ծող 180-ի նկատ մամբ։ Բայց ու զում եմ 
հի շեց նել, որ 2016-ի մրցույ թով հաղ թած բա-
զի սա յին գի նը 2022 թվա կա նի հա մար ար դեն 
214 դրամ էր։ Մենք հի մա վերց նում ենք 214 
դրա մը և վ րան ա վե լաց նում այդ ճշգրտման 
գոր ծա կից նե րը», –  ա սաց ՀԾԿՀ նա խա գա հը։

Հանձ նա ժո ղովն ա ռա ջար կել է, որ սո ցիա-
լա պես ա նա պա հով սպա ռո ղե րի հա մար գոր-
ծի գոր ծող 180 դրամ սա կա գի նը. «Մ նա ցած 
սպա ռող նե րի հա մար ա ռա ջար կում ենք այլևս 
բյու ջեից վար ձա կա լութ յան վճա րի նվա զե-
ցում ներ, սուբ սի դիա ներ չա նել, այլ ըն դա մե նը 
10 տար վա հա մար կա յուն գնա յին քա ղա քա-
կա նութ յուն ու նե նալ։ Ն րանց հա մար կսահ-
ման վի 200 դրամ սա կա գին»։ 

«Սյունյաց երկրի» աշխատանքային 
խումբն Արցախի Հանրապետության 
մայրաքաղաք Ստեփանակերտում էր

Կարևորվել են Մեղրիի սահմանային 
անցակետի արդիականացման 
աշխատանքները

Մոսկ վա յում հոկ տեմ բե րի 21-22-ն  անց-
կաց ված Մի ջազ գա յին մաք սա յին ֆո րու մի 
շրջա նա կում ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի 
կո մի տեի նա խա գահ Ռուս տամ Բա դաս յա նը 
հան դի պել է Ի րա նի մաք սա յին ծա ռա յութ յան 
ղե կա վար Մեհ դի Մի րաշ րա ֆիի հետ։  

Հան դիպ ման ըն թաց քում կար ևոր վել են 
Մեղ րիի սահ մա նա յին ան ցա կե տի վե րա կա-
ռուց մանն ու ար դիա կա նաց մա նը, ինչ պես 
նաև Մեղ րի- Նոր դուզ ան ցա կե տե րի միջև 
տրանս պոր տա յին հոս քե րի բա րե լավ մա նը 
միտ ված աշ խա տանք նե րը։

2020թ. փետր վա րի 7-ին Մեղ րիի սահ-
մա նա յին ան ցա կե տի ար դիա կա նաց ման և  
ընդ լայն ման նպա տա կով Հայաստանի ու Վե-
րա կա ռուց ման և զար գաց ման եվ րո պա կան 
բան կի միջև ստո րագր վել են « Մեղ րիի սահ-
մա նա յին ան ցա կե տի ծրա գիր» վար կա յին և 
դ րա մաշ նոր հա յին հա մա ձայ նագ րե րը:

Ծ րագ րի նպա տակն է ֆի նան սա վո րել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
սահ մա նի Մեղ րիի անց ման կե տի վե րա կա-

ռու ցումն ու ար դիա կա նա ցու մը, ո րը պայ-
մա նա վոր ված է տա րեց տա րի տվյալ ան ցա-
կե տով ան ձանց և  ապ րանք ներ փո խադ րող 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի հոս քե րի ա ճով։ 
Մեղ րիի անց ման կե տի ար դիա կա նա ցու մը 
կնպաս տի նաև «Հ յու սիս-հա րավ» տրանս-
պոր տա յին մի ջանց քի ակ տի վաց մա նը և կխ-
թա նի վեր ջի նով տա րան ցիկ փո խադ րում նե-
րը: 
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