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Ի նձ հա մար ակն հայտ է, որ ի րա կա նում, 
ճա նա պարհ նե րի ա պաշր ջա փակ ման 
քո ղի ներ քո ադր բե ջա նա կան իշ խա-

նութ յուն նե րը վա րում են ՀՀ քա ղա քա ցիա կան 
բնա կա վայ րե րի մե կու սաց ման ու հու մա նի-
տար խնդիր ներ ա ռա ջաց նող նպա տա կա յին 
քա ղա քա կա նութ յուն. Ս յու նի քում Գո րիս- Կա-
պան ճա նա պար հին 2021թ. նո յեմ բե րի 11-ից 
հայ տա րար ված ադր բե ջա նա կան, այս պես 

կոչ ված, սահ մա նա յին ու մաք սա յին վե րահս-
կո ղութ յու նը որ ևէ կապ չու նի դրա նպա տակ-
նե րի հետ: Սա հիմ նա վոր վում է ադր բե ջա-
նա կան կոնկ րետ քայ լե րով ու այդ քայ լե րի 
հետ ևանք նե րով:

Նախ, փաս տե րը վկա յում են, որ այս ա մե-
նի ի րա կան պատ ճա ռը, սնու ցող աղբ յու րը 
ադր բե ջա նա կան պե տա կան հո վա նա վոր չութ-
յամբ հա յատ յա ցութ յան ու թշնա ման քի քա րո-
զի կա յուն (established) քա ղա քա կա նութ յունն 
է:

Դ րա նից բա ցի, ակն հայտ է՝ ադր բե ջա նա-

կան իշ խա նութ յուն նե րը հստակ գի տեն, որ Գո-
րիս- Կա պան ճա նա պար հի ար գելա փա կու մը 
կամ, այս պես կոչ ված, ադր բե ջա նա կան սահ-
մա նա յին ու մաք սա յին վե րահս կո ղությունն 
ա ռա ջաց նե լու է քա ղա քա ցիա կան բնակ չութ-
յան ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ներ և հու-
մա նի տար լուրջ խնդիր ներ, այդ թվում՝ ա ռաջ 
են գա լու քա ղա քա ցիա կան մի շարք բնա կա-
վայ րե րի մե կու սաց ման խնդիր ներ: Եվ նրանք 
նպա տա կա յին ա նում են այդ քայ լե րը ու գնա-
լով դրանք ա վե լի են ընդ լայ նում:

Ս ույն թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ին ժա մը 
13:00-ի սահ ման նե րում հայ-ադր բե-
ջա նա կան սահ մա նագ ծի ա րևել  յան 

տե ղա մա սե րից մե կում Ադր բե ջա նի զին ված 
ու ժե րի ստո րա բա ժա նում նե րը զրա հա տեխ նի-
կա յի ա ջակ ցութ յամբ ներ խու ժել են ՀՀ ինք նիշ-
խան տա րածք: Այս մա սին հայ տա րա րութ յուն 
է տա րա ծել Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան 
խոր հուր դը:

Հայ տա րա րութ յու նում նաև աս վում է.
Ադր բե ջա նա կան ԶՈւ գոր ծո ղութ յուն նե րի 

հե տևան քով Հա յաս տա նի ԶՈւ չորս մար տա-
կան դիր քեր հայտն վել էին շրջա փակ ման մեջ: 
ՀՀ ինք նիշ խան տա րածք ներ խու ժած ադր բե-
ջա նա կան զին տեխ նի կան և զոր քը բա նակ-
ցութ յուն նե րի արդ յուն քում դուրս են ե կել ՀՀ 
տա րած քից, ՀՀ ԶՈւ ստո րա բա ժա նում նե րը 
դուրս են բեր վել վե րոնշ յալ չորս մար տա կան 
դիր քե րից: Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ նշված հատ վա-
ծում շա րու նա կում են ծա վալ ված մնալ դե ռևս 

ս/թ մա յի սին ՀՀ ինք նիշ խան տա րածք ներ խու-
ժած ադր բե ջա նա կան զին ծա ռա յող ներ:

Լու րե րը, թե ՀՀ ԶՈւ վե րա դաս հրա մա նա-
տա րութ յան կամ քա ղա քա կան իշ խա նութ յան 
կող մից դի մադ րութ յուն ցույց չտա լու հրա ման 
է ար ձակ վել՝ ի րա կա նութ յա նը չեն հա մա պա-
տաս խա նում: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Անվ տան գութ յան խոր հուր դը հա մա պա տաս-
խան մար մին նե րին հանձ նա րա րել է ի րա կա-
նաց նել մի ջա դե պի պատ շաճ քննութ յուն:

Անվ տան գութ յան խոր հուր դը Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան, Հա վա քա կան անվ տան-
գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան և 
մի ջազ գա յին հան րութ յան ու շադ րութ յունն է 
հրա վի րում Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի շա-
րու նա կա կան ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
վրա և ընդգ ծում, որ այդ գոր ծո ղութ յուն ներն 
ուղղ ված են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ինք նիշ խա նութ յան, տա րած քա յին ամ բող ջա-
կա նութ յան և տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան-

գութ յան ու կա յու նութ յան դեմ, ինչ պես նաև 
հա կա սում են 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի 

ՀՀ ԶՈւ չորս մարտական դիրքեր հայտնվել 
էին շրջափակման մեջ

Շարունակությունը՝ էջ 2

Շարունակությունը՝ էջ 3

Շարունակությունը՝ էջ 2

Արցախը երբեք չի 
լինելու Ադրբեջանի 
կազմում. ԱՀ ԱԳՆ 
հայտարարությունը 

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը 44-օր-
յա պա տե րազ մի դա դա րեց ման մե կամ-
յա կի կա պակ ցութ յամբ հայ տա րա րութ-
յուն է տա րա ծել: Ինչ պես տե ղե կաց նում է 
«Ար մենպ րես»-ը, հայ տա րա րութ յան մեջ, 
մաս նա վո րա պես, աս վում է.

« Մ եկ տա րի ա ռաջ՝ 2020 թ. նո-
յեմ բե րի 9-ին, Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան միջ նոր դա կան 

ակ տիվ ջան քե րի շնոր հիվ ստո րագր վել է Ռու-
սաս տա նի նա խա գա հի, Հա յաս տա նի վար չա-
պե տի և Ադր բե ջա նի նա խա գա հի ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յու նը։ Այն թույլ է տվել վերջ դնել 
Թուր քիա յի, մի ջազ գա յին վարձ կան նե րի և 
Մեր ձա վոր Ար ևել քից ա հա բե կիչ նե րի ուղ ղա-
կի ռազ մա կան մաս նակ ցութ յամբ Ադր բե ջա նի 
կող մից Ար ցա խի դեմ սան ձա զերծ ված 44-օր-
յա զին ված ագ րե սիա յին, ինչ պես նաև հիմք է 
հան դի սա ցել Ար ցա խի տա րածք Ռու սաս տա նի 
խա ղա ղա պահ զո րա կազ մի մուտ քի հա մար՝ 
ադր բե ջա նաղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ-
յան գո տում խա ղա ղութ յան պահ պան ման 
նպա տա կով։ Ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յու նը 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան հետ պա տերզմ յան վե րա-
կանգն ման հա մար պայ ման նե րի ա պա հով-
ման տե սանկ յու նից։

44-օր յա ա վե րիչ ագ րե սիա յի արդ յուն քում 
Ադր բե ջանն օ կու պաց րել է Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան տա րածք նե րի զգա լի մա սը, այդ 
թվում՝ պատ մամ շա կու թա յին կենտ րոն Շու-
շի քա ղա քը։ Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ըն թաց քում ադր բե ջա նա կան բա նա կը բազ-
մա թիվ ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ 
է կա տա րել, այդ թվում՝ քա ղա քա ցիա կան 
օբ յեկտ նե րի դի տա վոր յալ թի րա խա վո րում, 
ռազ մա գե րի նե րի և գե րե վար ված քա ղա քա-
ցիա կան ան ձանց խոշ տան գում ներ և  ար տա-
դա տա կան սպա նութ յուն ներ, էթ նիկ զտում-
ներ, պատ մամ շա կու թա յին հու շար ձան նե րի և  
ե կե ղե ցի նե րի դի տա վոր յալ ա վե րում և  ոչ ընտ-
րո ղա կան բնույ թի զեն քի կի րառ մամբ բնա կա-
վայ րե րի թի րա խա վո րում, ինչն ար գել ված է 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քով։

Նույ նիսկ 2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան ստո րագ րու մից 
հե տո Ադր բե ջա նը չդա դա րեց րեց մի ջազ գայ նո-
րեն ա պօ րի նի գոր ծո ղութ յուն նե րը, մաս նա վո-
րա պես, շա րու նա կեց ագ րե սիվ, հար ձա կո ղա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը, զին վո րա կան նե րի 
և քա ղա քա ցիա կան ան ձանց գե րե վա րու մը, 
դի տա վոր յալ սպա նութ յուն նե րի ի րա կա նա-
ցու մը, ե կե ղե ցի նե րի և, ընդ հան րա պես, հայ-
կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ոչն-
չա ցումն օ կու պաց ված տա րածք նե րում։ Այդ 
կա պակ ցութ յամբ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ 
Ադր բե ջա նի կող մից ռազ մա կան ու ժի ա պօ րի-
նի կի րառ ման, սե փա կան մի ջազ գա յին պար-
տա վո րութ յուն նե րի կոպ տա գույն խախտ ման, 

Համարը պատրաստ էր տպագրության, երբ տեղեկացանք Մեծ Իշխանասարի հարավային և հարավ-արևելյան 
ստորոտում ադրբեջանցիների կողմից սանձազերծած մարտական գործողությունների մասին...

Շունչդ տո՛ւր, հոգիդ, 
բայց քո հայրենիք մի՛ 
տուր թշնամյաց:

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆ

Սյունիքի օկուպացումն ու անդամահատումը 
շարունակվում է. Գորիս-Կապան և Կապան-
Ճակատեն ճանապարհին՝ ադրբեջանական 
անցակետեր

Չորեքշաբթի
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մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի և 
մար դու ի րա վունք նե րի նոր մե րի հա մա կարգ-
ված և զանգ վա ծա յին ոտ նա հա րում նե րի 
հետ ևան քով ստեղծ ված ի րա վի ճա կը չի կա-
րող հիմք հան դի սա նալ ադր բե ջա նաղա րա-
բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 
հա մար։

 Հայտ նի է, որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի 
նոր մերն ար գե լում են ճա նա չել ու ժի սպառ-
նա լի քի կամ ու ժի կի րառ ման արդ յունք հան-
դի սա ցող ցան կա ցած տա րած քա յին նվա-
ճում։ Ա վե լին, ու ժի կի րա ռու մը չի կա րող 
չե ղար կել մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հիմ նա րար 
սկզբունք նե րից մե կը՝ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վա հա վա սա րութ յունն ու ինք նո րո շու մը, որն 
ամ րագր ված է ՄԱԿ-ի Կա նո նադ րութ յան մեջ 
և  այլ հիմ նա րար մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե-
րում։

 Պաշ տո նա կան Ս տե փա նա կեր տի դիր քո-
րո շումն ու Ար ցա խի ժո ղովր դի կամքն ան-
փո փոխ են։ Ար ցա խը եր բեք չի լի նե լու Ադր-
բե ջա նի կազ մում։ Ադր բե ջա նաղա րա բաղ  յան 
հա կա մար տութ յան հա մա պար փակ կար-
գա վոր ման և տա րա ծաշր ջա նում կա յուն ու 
տևա կան խա ղա ղութ յան հաս տատ ման անկ-
յու նա քա րը Ար ցա խի ժո ղովր դի կող մից ի րաց-
ված ինք նո րոշ ման ան քակ տե լի ի րա վուն քի 
ճա նա չումն է և  այն տա րածք նե րի դեօ կու պա-
ցիան, ո րոնց վրա ար ցա խա հա յութ յունն ինք-
նո րոշ վել է, ստեղ ծել ան կախ պե տա կա նութ-
յուն և զար գաց րել այն»:

09.11.2021

ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան դրույթ նե րին:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Անվ-

տան գութ յան խոր հուր դը ար տա հայ տում է 
իշ խա նութ յուն նե րի և ժո ղովր դի վճռա կա-
նութ յու նը հայ րե նի քի ինք նիշ խա նութ յու նը, 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը և ան-
կա խութ յու նը պաշտ պա նե լու գոր ծում:

Անդ րա դառ նա լով Գո րիս- Կա պան և Կա-
պան- Ճա կա տեն ավ տո ճա նա պարհ նե րի՝ 
Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող 
հատ ված նե րին, հարկ ենք հա մա րում ընդգ-
ծել, որ դրանք դե ռևս ԽՍՀՄ տա րի նե րի՝ 
Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի սահ ման նե րին 
վե րա բեր վող ուղ ղա կի ի րա վա կան նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող փաս տաթղ թե րի հա մա ձայն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում 
չեն գտնվում: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յու նը մի ջոց ներ է ձեռ նար կել 
Ս յու նի քի մար զում այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պարհ նե րի նոր ցան ցի ստեղծ ման ուղ ղութ-
յամբ և այդ աշ խա տանք ներն ա ռա ջի կա յում 
ա վար տին կհասց վեն: Հարկ ենք հա մա րում 
ընդգ ծել, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ո րևէ բնա կա վայր կեն սա պա հով ման ճա նա-
պար հից զրկված չէ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Անվ-
տան գութ յան խոր հուր դը շա րու նա կում է 
ընդգ ծել հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նա յին 
ի րա վի ճա կի խա ղաղ հան գու ցա լուծ ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը, այն է՝ Խորհր դա յին Հա յաս-
տա նի և Խորհր դա յին Ադր բե ջա նի դե յու րե 
հաս տատ ված սահ մա նագ ծից զոր քե րի հա-
յե լա յին ետ քա շում և մի ջազ գա յին հո վա նու 
ներ քո սահ ման նե րի դե մար կա ցիա յի և դե լի-
մի տա ցիա յի գոր ծըն թա ցի մեկ նարկ:

Նաև ԵԱՀԿ ՄԽ հա մա նա խա գա հութ յա նը 
կոչ ենք ա նում ակ տի վաց նել ջան քե րը Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան խա ղաղ 
և հա մա պար փակ կար գա վոր ման ուղ ղութ-
յամբ:

15.11.2021

ՀՀ ԶՈւ չորս 
մարտական դիրքեր 
հայտնվել էին 
շրջափակման մեջ

Արցախը երբեք չի 
լինելու Ադրբեջանի 
կազմում. ԱՀ ԱԳՆ 
հայտարարությունը

Սկիզբը՝ էջ 1

Սկիզբը՝ էջ 1

Կապան համայնքը երկրորդ 
անգամ իրեն առաջնորդ հռչակեց 
Գևորգ Փարսյանին

Կենտրոնական ընտրական հանձնա ժո ղո-
վում ավարտվել է Կապան համայնքի 52 
ընտ րա կան տե ղա մա սերից քվեար կութ յան 
արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ստաց ված նախ-
նա կան տե ղե կութ յուն նե րի ամ փո փու մը:
Ըստ դրա՝ ար դեն իսկ կա րե լի է ստույգ 
կեր պով հայ տա րա րել՝ Գևորգ Փարս յա նի 
գլխա վո րած նա խընտ րա կան թի մը հա մո զիչ 
հաղ թա նակ է գրան ցել Կա պան խո շո րաց-
ված հա մայն քի ա վա գա նու ընտ րութ յու նում:
Հա մայն քում ընտ րե լու ի րա վունք ու նե ցող 31 

644 քա ղա քա ցուց քվեար կութ յա նը մաս նակ-
ցել է 20 087 ընտ րող կամ 63,48 տո կո սը:
Ք վեար կութ յա նը մաս նակ ցած քա ղա քա ցի նե-
րից 13962 հո գի քվեար կել է հօ գուտ Գևորգ 
Փարս յա նի գլխա վո րած քա ղա քա կան թի մի, 
5791-ը՝ « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 
կու սակ ցութ յան օգ տին:
Նոյեմբերի 14-ի ուշ երեկոյան Կա պա նում 
սկիզբ էր ա ռել հա մա ժո ղովր դա կան ինք նա-
բուխ տո նա կա տա րութ յուն:
Տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րը քայ լեր թով 
և ե րաժշ տութ յան ներ քո հա վաք վել են մ շա-
կույ թի կենտ րո նի մեր ձա կա հրա պա րա կում, 
որ տեղ ե լույթ է ու նե ցել Գևորգ Փարս յա նը:

Մեղրի համայնքի ղեկավար է 
ընտրվել Բագրատ Զաքարյանը 

Նո յեմ բե րի 11-ին տե ղի է ու նե ցել Մեղ րի խո-

շո րաց ված հա մայն քի նո րըն տիր ա վա գա նու 
անդ րա նիկ նիս տը: 
Մեղ րի խո շո րաց ված հա մայն քի ղե կա վար է 
ընտր վել Բագ րատ Զա քար յա նը, ում օգ տին 
քվեար կել է ա վա գա նու 15 ան դա մից 8-ը:
Բագ րատ Զա քար յա նի օգ տին քվեար կել 
են նաև «Ա զա տա կան» կու սակ ցութ յու նից 
ա վա գա նու ան դամ ընտր ված Խա չա տուր 
Անդ րեաս յա նը և Վե րո նի կա Մի քա յել  յա նը:
Բագ րատ Զա քար յա նը « Հան րա պե տութ յուն» 
կու սակ ցութ յան նա խընտ րա կան ցու ցա կը 
գլխա վո րած անձ նա վո րութ յունն է:
Հա մայն քի ղե կա վա րի թեկ նա ծու էին ա ռա-
ջադր վել նաև Ար մեն Հայ րա պետ յա նը՝ «Ապ-
րե լու եր կիր» կու սակ ցութ յու նից և Ա րա րատ 
Թու ման յա նը՝ « Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա-
գիր» կու սակ ցութ յու նից:
Ա վա գա նու անդ րա նիկ նիս տին մաս նակ ցում 
էր նաև Ս յու նի քի փոխ մարզ պետ Կա րո Ա վա-
նես յա նը: 

Սամվել Լալայանն ընտրվեց Տաթև 
համայնքի ղեկավար

Նո յեմ բե րի 15-ին  Շի նու հայ րում տե ղի ու նե-
ցավ  Տա թև խո շո րաց ված հա մայն քի նո րըն-

տիր ա վա գա նու անդ րա նիկ նիս տը:
Ա վա գա նին  Տա թև հա մայն քի ղե կա վար 
ընտ րեց  Սամ վել Վ լա դի կի  Լա լա յա նին, ով 
հոկ տեմ բե րի 17-ի ընտ րութ յու նում գլխա-
վո րում էր « Շանթ դա շինք» կու սակ ցութ յան 
նա խընտ րա կան ցու ցա կը:
Այդ կու սակ ցութ յու նը հոկ տեմ բե րի 17-ի 
քվեար կութ յան արդ յուն քում ստա ցել էր 6 
ման դատ:
 Հա մայն քա պե տի ղե կա վա րի ընտ րութ յան 
ժա մա նակ  Սամ վել  Լա լա յա նի օգ տին քվեար-
կել են նաև «Ապ րե լու եր կիր» կու սակ ցութ-
յու նից ընտր ված ա վա գա նու եր կու ան դա մը. 
ընդ հա նուր թվով 8 հո գի՝ ա վա գա նու 15 
ան դա մից:
« Քա ղա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ-
յու նից ընտր ված ան դամ նե րը, հա մայն քա-
պե տի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տա րի 
գլխա վո րութ յամբ, չեն մաս նակ ցել ա վա գա-
նու անդ րա նիկ նիս տին:
 

Անազատության մեջ գտնվող 
Առուշ Առուշանյանը վերընտրվել է 
Գորիս համայնքի ղեկավար

Հոկ տեմ բե րի 17-ին Գո րիս հա մայն քում տե ղի 
ու նե ցած ա վա գա նու ընտ րութ յան արդ յուն-
քում «Ա ռուշ Ա ռու շան յան» դա շին քի նա-
խընտ րա կան թի մը ստա ցել է 6268 ձայն՝ 
քվեար կութ յա նը մաս նակ ցած 10399 հո գուց 
(ընտ րող նե րի ընդ հա նուր թի վը՝ 20696):
Գո րիս հա մայն քի ա վա գա նու անդ րա նիկ 
նիս տում հայ տա րար վեց, որ Ա ռուշ Ա ռու-
շան յանն ի րա վուն քի ու ժով ընտր վել է Գո րիս 
բազ մաբ նա կա վայր հա մայն քի ղե կա վար:
Հ.Գ. Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա-
սութ յան դա տա րա նը մա սամբ բա վա-
րա րել է Գո րի սի հա մայն քա պետ Ա ռուշ 
Ա ռու շան յա նի պաշտ պա նա կան կող մի 
միջ նոր դութ յու նը, ըստ ո րի վեր ջի նիս 
կթույ լատր վի տե սակ ցութ յուն նե րը մեր-
ձա վոր ազ գա կան նե րի հետ: 

Տեղ համայնքը կգլխավորի Դավիթ 
Ղուլունցը

Հոկ տեմ բե րի 17-ին Տեղ խո շո րաց ված հա-
մայն քի ա վա գա նու ընտ րութ յու նում հա մո զիչ 
հաղ թա նակ է տա րել « Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յան նա խընտ-
րա կան թի մը՝ ստա նա լով քվեար կութ յա նը 
մաս նակ ցած 2359 հո գուց (ընտ րող նե րի ընդ-
հա նուր թի վը՝ 3890) 1502-ի ձայ նը:
Ցու ցա կը գլխա վո րորղ Դա վիթ Ղու լունցն 
ի րա վուն քի ու ժով դար ձել է հա մայն քի ղե կա-
վար: Մինչ այդ նա Տեղ հա մայն քի ղե կա վա րի 
պաշ տո նա կա տարն էր: 

Սյունիքի հինգ համայնքից չորսում 
մերժվել են «Քաղաքացիական 
պայմանագիր» կուսակցության 
թեկնածուները
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Ըստ այդմ, հատ կա պես նո յեմ բե րի 11-ից 
Ս յու նի քում ա ռաջ են ե կել մար դու, այդ թվում՝ 
հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի (ե րե խա ներ, հաշ-
ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք, տա րեց ներ 
և  այլն) ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ներ և, 
առ հա սա րակ, հու մա նի տար լուրջ խնդիր ներ։

Զ գա լիո րեն դժվա րա ցել է կա պը հատ կա-
պես Գո րիս քա ղա քի, Ո րո տան, Շուռ նուխ, 
Բարձ րա վան, ինչ պես նաև մյուս քա ղա քա-
ցիա կան բնա կա վայ րե րի միջև՝ ադր բե ջա նա-
կան ա րարք նե րով հիմ նա կան ճա նա պար հով 
երթ ևե կութ յան ար գել քի պատ ճա ռով: Էա կա-

նո րեն ծան րա բեռն վել է Ս յու նի քի Տաթև- Կա-
պան ճա նա պար հը՝ խա թա րե լով մարդ կանց 
և գոր ծա րար նպա տակ նե րով ա զատ ու անվ-
տանգ տե ղա շար ժը:

Նշ ված բնա կա վայ րե րում առ կա են 
սննդամ թեր քի (հաց և  այլ պա րե նա յին ապ-
րանք ներ) ու ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ-
յան ապ րանք նե րի, բժշկա կան օգ նութ յան 
և ս պա սարկ ման ա րագ ու արդ յու նա վետ 
հա սա նե լիութ յան սահ մա նա փա կում ներ: 
Մար դիկ կանգ նել են ըն տա նի քի ե կա մու տը 
վաս տա կե լու (օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սա կան 
ապ րանք նե րի վա ճառ քի ի րաց ման) խնդրի 
ա ռաջ:

Խա թար վել է մարդ կանց բնա կա նոն կյան-
քը, խա ղա ղութ յունն ու անվ տան գութ յու նը, 
ֆի զի կա կան ու հո գե կան ան ձեռնմ խե լիութ-
յան, ա զատ տե ղա շար ժի և մ յուս կեն սա կան 
ի րա վունք նե րը: Ս տեղծ ված վի ճա կը կոպ տո-
րեն ոտ նա հա րում է նաև ե րե խա ների շա հե-
րը, խախ տում է բժշկա կան ա ռաջ նա հերթ 
օգ նութ յու նից օգտ վե լու մար դա սի րա կան բա-
ցար ձակ ի րա վուն քը: Այս ա մենն էլ իր հեր թին 
դար ձել է հա սա րա կութ յու նում լար վա ծութ-
յուն ա ռա ջաց նող գոր ծոն:

Ադր բե ջա նա կան դի մա կա վոր ված ու զին-
ված ծա ռա յող նե րը շա րու նա կում են ծա ռա-
յութ յուն ի րա կա նաց նել Գո րիս- Կա պան ճա-
նա պար հին, ինչն ինք նին մարդ կանց կյան քի 

ի րա վուն քի խախ տում է ու անվ տան գութ յան 
ի րա կան սպառ նա լիք: Նույն վե րա բե րում է 
նաև Կա պան- Ճա կա տեն ճա նա պար հին:

ՀՀ բնակ չութ յունն իր ի րա վունք նե րի հա-
մար այս նույն խնդիր նե րի ա ռաջ էր կանգ նել 
նաև, երբ ադր բե ջա նա կան զին ված ծա ռա-
յող նե րը 2021թ. օ գոս տո սի 25-27-ը եր կու տե-
ղից կա մա յա կան փա կել էին Գո րիս- Կա պան 
ճա նա պար հը:

Նշ ված ի րա վունք նե րը ճա նաչ ված են 
մի ջազ գայ նո րեն և  ե րաշ խա վոր ված են ՀՀ 
Սահ մա նադ րութ յամբ: Նշ ված ի րա վունք նե րի 
խախ տում նե րը կոպ տո րեն ոտ նա հա րում են 
ԵԱՀԿ 2017թ. դեկ տեմ բե րի 19-ի պաշ տո նա-
կան ու ղե ցույ ցը Պե տա կան սահ ման նե րի դե-
լի մի տա ցիա յի և դե մար կա ցիա յի վե րա բեր յալ, 
և դ րա ու ժով սահ մա նա յին ցան կա ցած գոր-
ծըն թաց դարձ նում են ա նօ րի նա կան (unlaw-
ful):

Դ րա նից բա ցի, ճա նա պարհ նե րին ադր բե-
ջա նա կան տե ղա կա յում նե րը տե ղի են ու նե-
ցել պա տե րազ մի բա ցա հայտ սպառ նա լի քով, 
ին չը ի րա վուն քի գե րա կա յութ յան ու մար դու 
ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րի 
տե սանկ յու նից բա ցար ձակ ան թույ լատ րե լի է:

Այս նույն խնդիր նե րը մարդ կանց հա մար 
ա ռա ջա ցել էին նաև այս տար վա օ գոս տո-
սին՝ ադր բե ջա նա կան զին ված ծա ռա յող նե-
րի կող մից ճա նա պար հը 2 տե ղից փա կե լով: 

Ս րան պետք է ա վե լաց նել նաև ի րա վունք նե-
րի խախ տում նե րը մյուս դեպ քե րը (օ րի նակ՝ 
ե րե խա նե րով ավ տո բու սը կանգ նեց նե լը և  
ե րե խա նե րին դի մա կա վոր ված ծա ռա յող նե-
րով ու զեն քով ա հա բե կե լը, քա ղա քա ցիա կան 
ան ձանց զեն քով սպառ նա լը):

Մենք ի րա կան վի ճա կի մա սին զե կույց նե-
րը, փաս տա հա վաք աշ խա տանք նե րի արդ-
յունք նե րը պար բե րա բար ենք ու ղար կում 
մի ջազ գա յին մար մին նե րի, այդ թվում՝ ան-
հա տա պես այդ մար մին նե րի պաշ տո նա տար 
ան ձանց՝ ՄԱԿ, ԵԽ, ԵՄ, ԵԱՀԿ և  այլն, ինչ պես 
նաև ՀՀ մար մին նե րին:

Մենք պետք է ցույց տանք ադր բե ջա նա-
կան ա րարք նե րի ի րա կան մո տի վա ցիան և 
դ րանց ա ռա ջաց րած ի րա կան հետ ևանք նե րը 
մարդ կանց հա մար:
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Հայաստանից ադրբեջա նա-
կան մարմիններին հուշում 
են, որ պետք է վճարներ 
գանձել Գորիս-Կապան 
ճանապարհով երթևեկող ՀՀ 
բնակիչներից. Թաթոյան 

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան Ար-
ման Թա թո յա նը, ար ձա գան քե լով անվ տան-
գութ յան խորհր դի քար տու ղար Ար մեն Գ րի-
գոր յա նի հայ տա րա րութ յա նը, գրում է.

«Ստաց վում է՝ ՀՀ-ից ադր բե ջա նա կան 
սահ մա նա պահ ու մաք սա յին մար մին նե րին 
հու շում են, որ պետք է վճար ներ գան ձել Գո-
րիս- Կա պան ճա նա պար հով երթ ևե կող ՀՀ 
բնա կիչ նե րից ու օ տա րե րկ րա ցի նե րից կամ 
ա նել ի րա վունք նե րի այլ մի ջամ տութ յուն ներ:

Բա այդ դեպ քում նման հայ տա րա րութ յուն 
ա րած պաշ տոն յան մի գու ցե պար զա բա նի՞ 
նաև, թե ադր բե ջա նա կան օ րենսդ րութ յու նը 
վճար նե րի ու տուր քե րի ի՞նչ չա փեր է նա-
խա տե սում, ինչ ի րա վունք ներ ու նեն մար դիկ 
այդ գան ձում նե րի ըն թաց քում, վճա րում նե րը 
ՀՀ դրա մո՞վ են ար վե լու, թե՞ ար տար ժույ թով, 
ո՞րն է բո ղոք ներ ներ կա յաց նե լու կար գը ու 
ինչ պես է նա պատ րաստ վում պաշտ պա նել 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը: 

Կամ ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վե լու հա-
րա կից հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի կյան քը, 
ո րոնք, ստաց վում է, հայտն վե լու են ադր բե-
ջա նա կան մաք սա յին ու սահ մա նա յին վե-
րահս կո ղութ յան գո տում:

Իսկ մի գու ցե դե լի մի տա ցիան ու դե մար-
կա ցիա յի արդ յուն քում ադր բե ջա նական 
իշ խա նութ յուն նե րը զրկվո՞ւմ էին այդ ճա-
նա պար հի նկատ մամբ ի րա վա սութ յու նից, 
ո րով հետև մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան մի ջազ գա յին մե խա նիզմ նե րը տա լիս 
են այդ հնա րա վո րութ յու նը»։
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Ադրբեջանական անցակետ՝ 
Կապան-Ճակատեն 
հատվածում

ՀՀ ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ-
յու նը տե ղե կաց նում է, որ սույն թվա կա նի նո-
յեմ բեր 15-ին՝ տե ղա կան ժա մա նա կով ժա մը 
00։00-ից, Կա պան- Ճա կա տեն ավ տո ճա նա-
պար հի ադր բե ջա նա կան վե րահս կո ղութ յան 
տակ գտնվող հատ վա ծում սահ մա նա յին և 
մաք սա յին հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
նպա տա կով ադր բե ջա նա կան կող մը կտե ղա-
կա յի ան ցա կետ։

Հա մա պա տաս խա նա բար հայ կա կան կող-
մը հա յե լա յին ե ղա նա կով նշված ավ տո ճա նա-
պար հին նույն պես կտե ղա կա յի սահ մա նա յին 
ու մաք սա յին հսկո ղութ յան կե տեր։

Միա ժա մա նակ հայտ նում ենք, որ տվյալ 
հատ վա ծում այ լընտ րան քա յին ավ տո ճա նա-
պար հը պատ րաստ կլի նի մինչև սույն տա րե-
վեր ջ։
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Որոտան, Բարձրավան, Շուռնուխ, ինչպես և Ճակատեն, 
Սրաշեն, Շիկահող, Ծավ, Ներքին Հանդ, Շիշկերտ գյուղերը՝ 
անվտանգային և հումանիտար նոր խնդիրների առջև...

Էյվազլի-Չայզամի, գինը 
միջանցքն էր լինելու. Նիկոլ 
Փաշինյանը Գորիս-Կապան 
ճանապարհի մասին

Կ ա ռա վա րութ յան նոյեմբերի 11-ի 
նիս տի սկզբում վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յանն անդ րա դար ձավ Գո րիս- 

Կա պան ճա նա պար հին ստեղծ ված ի րա վի-
ճա կին։ « Սույն թվա կա նի օ գոս տո սից Ադր բե-
ջանն Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
բեռ նա տար նե րի նկատ մամբ մաք սաին վար-
չա րա րութ յուն էր ի րա կա նաց նում։ Այ սինքն՝ 
մաք սա յին տուր քեր էր գան ձում Գո րիս- Կա-
պան ավ տո ճա նա պա րի՝ իր տա րած քով անց-
նող Էյ վազ լի- Չայ զա մի հատ վա ծում։ Ե րեկ 

Ադր բե ջա նից ոչ պաշ տո նա կան ծա նու ցում է 
ստաց վել, որ նո յեմ բե րի լույս 11-ի կես գի շե րից 
նրանք պատ րաստ վում են մաք սա յին, անձ-
նագ րա յին հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նել նաև 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի և բեռ նե րի նկատ մամբ։ 
Ծա նու ցումն ստաց վե լուց հե տո մենք ո րո-
շում ենք կա յաց րել այդ հատ վա ծով երթ ևե-
կող քա ղա քա ցի նե րին ուղ ղոր դել դե պի Կա-
պան-Աղ վա նի- Տաթև- Հա լի ձոր- Շի նու հայր Մ2 
ավ տո ճա նա պարհ և  այս տե ղով ի րա կա նաց-
նել երթ ևե կութ յու նը։ Այս ավ տո ճա նա պար-

հի Տաթև-Աղ վա նի հատ վա ծը, ո րը մի քա նի 
տասն յակ տա րի գործ նա կա նում ա նան ցա նե-
լի է ե ղել, աս ֆալ տա պատ վել, շա հա գործ ման 
է հանձն վել նա խորդ շա բաթ։ Նա խորդ հինգ-
շաբ թի ես ինքս այդ ճա նա պար հով գնա ցել եմ 

Շարունակությունը՝ էջ 4

գյուղ Շիկահող

Սկիզբը՝ էջ 1

Սյունիքի օկուպացումն ու անդամահատումը 
շարունակվում է. Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն 
ճանապարհին՝ ադրբեջանական անցակետեր

3ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  17 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 2021Թ.  № 22 (564)



Կա պան և վե րա դար ձել։ Կա րող եմ վկա յել, որ 
ստա ցել ենք իս կա պես ո րակ յալ ճա նա պարհ, 
ո րը ո րո շա կի լա վար կում նե րի կա րիք ու նի 
կցոր դի չով բեռ նա տար նե րի ա ռա վել հար մար 
ան ցումն ա պա հո վե լու հա մար։ Կա պան մեկ-
նե լիս և վե րա դառ նա լիս այդ ճա նա պար հին 
տե սել եմ մի քա նի տասն յակ կցոր դի չով բեռ-
նա տար ներ, այդ թվում՝ ի րա նա կան, ո րոնք 
ա զատ երթ ևե կում էին», – ա սաց Փա շին յա նը։

Ն րա խոս քով՝ ե րեկ կես գի շե րից մինչև լու-
սա բաց Կա պան- Տաթև ճա նա պար հով ան ցել է 
մինչև 100 կցոր դի չով բեռ նա տար։ «Ադր բե ջա-
նի ե րեկ վա ո րո շու մից հե տո, ի դեպ, ի րա նա-
կան բեռ նա տար նե րի հա մար ի րադ րութ յու նը 
չի փոխ վում՝ այն տար բե րութ յամբ, որ հի մա 
նրանք կա րող են երթ ևե կել նաև Տաթև-Աղ-
վա նի աս ֆալ տա պատ ճա նա պար հով՝ ա ռանց 
լրա ցու ցիչ մաք սա տուր քի։ Ընդգ ծեմ նաև, որ 
նոր եր թու ղով Եր ևա նից- Կա պան և հա կա-
ռակ ուղ ղութ յամբ երթ ևե կութ յան ժամ կե տը չի 
ա վե լա նում, ընդ հա կա ռա կը, մի քիչ էլ կրճատ-
վում է՝ հաշ վի առ նե լով ճա նա պար հի ո րա կը։ 
Ս րան գու մա րենք նաև այն, որ Ե րասխ- Գո րիս 
հատ վա ծում այս պա հին էլ տե ղի են ու նե նում 
ան նա խա դեպ ծա վա լի ճա նա պար հա շի նա-
կան աշ խա տանք ներ, և ճա նա պար հի ո րակն 
էա կան փոխ վում է։ Այ լընտ րան քա յին ճա մա-
պարհ նե րի շի նա րա րութ յան ծա վա լուն աշ-
խա տանք ներ են ի րա կա նաց վում Տաթև-Լ ծեն 

հատ վա ծում, Շուռ նու խի և Ո րո տա նի հատ-
վա ծում, մի քա նի այլ հատ ված նե րում ևս։ Երթ-
ևե կու թյան տրա մա բա նութ յան փո փո խութ յան 
արդ յուն քում որ ևէ գյուղ չի կտրվում, չնա յած մի 
քա նի գյու ղե րի պա րա գա յում ճա նա պարհ նե րի 
ո րա կի բարձ րա ցումն անհ րա ժեշ տութ յուն է, և  
այդ հար ցը ա րագ կլու ծենք», – ա սաց նա։

Նի կոլ Փա շին յա նը հա վե լեց. « Հի մա այն 
մա սին, թե ինչ պես է պետք վե րա բեր վել Ադր-
բե ջա նի կա յաց րած ո րոշ մա նը։ Շա հար կում-
նե րից խու սա փե լու հա մար պի տի հի շեց նեմ 
և ձեր ու շադ րութ յու նը հրա վի րեմ այն փաս-
տի վրա, որ ադր բե ջա նա կան ան ցա կե տը 
չի գտնվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րած քում։ Խոս քը Էյ վազ լիի հատ վա-
ծի մա սին է։ Հի մա կա րող է այլ հարց ծա գել, 
իսկ հնա րա վո՞ր չէր բա նակ ցել, որ այդ ճա-
նա պար հին Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի 
և բեռ նե րի նկատ մամբ որ ևէ սահ մա նա յին 
հսկո ղութ յուն չի րա կա նաց վեր։ Հ նա րա վոր 
էր, բայց դրա գի նը լի նե լու էր մի ջանց քա յին 
տրա մա բա նութ յու նը, ինչն ա նըն դու նե լի է մեզ 
հա մար։ Տա րա ծաշր ջա նա յին կո մու նի կա ցիա-
նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ դիր քո րո շու մը մշտա պես 
ե ղել է այն, որ դրանք պետք է վե րա բաց վեն 
ա ռանց որ ևէ էքս տե րի տո րիա լութ յան հա մա-
տեքս տի և հա մա պա տաս խան մաք սա յին, 
անձ նագ րա յին հսկո ղութ յամբ։ Այ սինքն՝ երբ-
ևէ չենք քննար կել ու չենք քննար կե լու որ ևէ 
մի ջանց քա յին տրա մա բա նութ յուն, ինչ պես 

նախ կի նում մի քա նի ան գամ հայ տա րա րել 
եմ։ Սա ֆիքս ված է փոխ վար չա պե տե րի ե ռա-
կողմ՝ Հա յաս տան, Ռու սաս տան, Ադր բե ջան 
ֆոր մա տում, և կար ևոր է նաև նշել, որ վեր-
ջին շա բաթ նե րին այս տրա մա բա նութ յու նը 
և պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը հրա պա րա կա-
յին կեր պով հաս տա տել է նաև Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նը։ Եվ հենց այս հա մա տեքս տում 
է թերևս Ադր բե ջա նը կա յաց րել ե րեկ վա ո րո-
շու մը»։

Ըստ Փա շին յա նի՝ Հա յաս տա նը շա րու նա-
կում է հա վա տա րիմ մնալ 2020 թվա կա նի նո-
յեմ բե րի 9-ի և 2021 թվա կա նի հուն վա րի 11-ի 
հայ տա րա րութ յուն նե րի դրույթ նե րին, մաս-
նա վո րա պես, տա րա ծաշր ջա նի բո լոր տրանս-
պոր տա յին և տն տե սա կան կո մու նի կաց իանե-
րը ա պաշր ջա փա կե լու մա սով։ «Ա վե լին, մենք 
շա հագրգռ ված ենք տա րա ծաշր ջա նի բո լոր 
տնտե սա կան և տ րանս պոր տա յին կո մու նի-

կա ցիա նե րը ա պաշր ջա փա կե լու հար ցում։ 
Եվ հույս ու նենք ա ռա ջի կա յում հաս նել կոնկ-
րետ լու ծում նե րի ե ռա կողմ աշ խա տան քա յին 
խմբում հա մա ձայ նեց ված և հայ տա րար ված 
սկզբունք նե րի հի ման վրա։ Վե րա դառ նա լով 
Գո րիս- Կա պան ճա նա պա րա հա հատ վա ծին՝ 
ընդգ ծեմ, որ ՀՀ-ն նույն պես ըստ անհ րա ժեշ-
տութ յան անց ման տե ղե րում կտե ղադ րի մաք-
սա յին, անձ նագ րա յին հսկո ղութ յան կե տեր։ 
Այդ ըն թաց քում մի քա նի ան գամ ա սել եմ, հի-
մա էլ եմ ու զում ընդգ ծել՝ այս չա փա զանց կար-
ևոր ժա մա մա կա հատ վա ծում մեզ անհ րա ժեշտ 
է սառ նասր տութ յուն, ա մուր նյար դեր։ Հա յաս-
տա նի շուրջ նոր մի ջա վայր է ձևա վոր վում, և 
մենք պի տի ա մեն ինչ ա նենք, որ այդ մի ջա վայ-
րը լի նի հնա րա վո րինս հա մա պա տաս խան մեր 
եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րա կան շա հե րին։ 
Եվ մենք գնում ենք այդ ճա նա պար հով», – հա-
վե լեց նա։ 

Էյվազլի-Չայզամի, գինը 
միջանցքն էր լինելու. Նիկոլ 
Փաշինյանը Գորիս-Կապան 
ճանապարհի մասին

Վ եր ջին շրջա նում տար բեր տրա մա-
չա փի պաշ տոն յա ներ խո սում են 
Ս յու նի քով անց նող ճա նա պարհ նե-

րի` իբր Ադր բե ջա նի տա րած քով անց նե լու 
մա սին և հղում ա նում Խորհր դա յին քար տեզ-
նե րին, մինչ դեռ Aravot.am-ի հետ զրույ ցում 
ԽՍՀՄ տա րի նե րի ժողտն տե սութ յան ինս տի-
տու տի քար տե զագ րութ յան բաժ նի վա րիչ, 
« Նա հա պետ» հրա տա րակ չութ յան տնօ րեն, 
լու սան կա րիչ և բա ցա ռիկ գիրք-ալ բոմ նե րի 
հրա տա րա կիչ Սեն Հով հան նիս յա նը հա կա-
ռակն է պնդում:

Ն րա խոս քով, իբր վի ճե լի հայ տա րար-
ված ճա նա պար հա յին հատ ված նե րը Հա յաս-
տա նի տա րած քում են: Մաս նա գե տը հղում է 
ա նում ԽՍՀՄ-ի տա րի նե րին տպագր ված քար-
տեզ նե րին, ո րոն ցից մեկն, օ րի նակ, գաղտ նի 
գրի ֆով 1953 թվա կա նի ռազ մա կան քար տեզ 
է: « Վեր ջին ժա մա նակ ներս շատ է խոս վում 

Ե րևան- Կա պան ճա նա պար հի մա սին, որ այն 
հանձն վե լու է, կամ հանձն վել է Ադր բե ջա նին, 
տար բեր կար ծիք ներ կան, թե ճա նա պարհն 
ում է պատ կա նում: Ըստ պատ մա կան քար-
տեզ նե րի, դրանք հայ կա կան տա րածք ներ 
են: Բայց չգի տես ին չու, ո րոշ մար դիկ թե րա-
հա վա տո րեն են վե րա բեր վում դրան: 

Ես հա ճախ եմ այդ ճա նա պար հով գնա ցել 
Կա պան ու տե սել եմ, թե ինչ պի սի ճա նա պար-
հա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ էին կա-
տար վում: Զար մա նում եմ, որ մեր պատ կան 
մար մին նե րը չեն նշում, որ այդ ճա նա պարհ-
նե րը Հա յաս տա նի տա րած քում են», – Aravot.
am-ի հետ զրույ ցում ա սում է Սեն Հով հան նիս-
յա նը:

« Խորհր դա յին Միութ յան տա րի նե րին 
Ե րևան- Կա պան ճա նա պար հը չէր գոր ծում, 
ո րով հե տև Կա պա նից Ե րևան ան խա փան 
գոր ծող եր կաթ գիծ կար, նաև օ րա կան մի քա-

նի ան գամ Կա պան- Ե րևան թռիչք, ո րը 35-40 
րո պե էր տևում: Հե տա գա յում, երբ սկսվեց 
Տա թև ՀԷԿ-ի շի նա րա րութ յու նը, նոր այդ ճա-
նա պար հի վրա ու շադ րութ յուն դարձ րինք` 
Կա պա նից մին չև Ո րո տան, որ պես զի հա-
մա պա տաս խան տեխ նի կան տե ղա փոխ վի: 
Ճա նա պար հա շի նա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րը կա տա րում էր Հա յաս տա նը: Ար ցախ յան 
պա տե րազ մից հե տո եր կաթգ ծի շրջա փակ-
ման հե տևան քով այդ ճա նա պար հը էլ ա վե լի 
կա րևոր վեց: Հայ ճա նա պար հա շի նա րար նե-
րը կա տա րում էին ա մեն ինչ, որ պես զի ճա-
նա պարհն ա վե լի բա նուկ լի նի, դրա հա մար 
այն ընդ լայն վեց մեր տա րածք նե րի հաշ վին», 
– ման րա մաս նեց մեր զրու ցա կի ցը` ևս մեկ 
ան գամ ընդգ ծե լով ճա նա պար հի` Հա յաս տա-
նի տա րած քում լի նե լը: «Ես նաև ա կա նա տես 
եմ ե ղել Մեղ րի- Քա ջա րան ճա նա պար հի շի նա-
րա րութ յա նը, երբ Կենտ կո մի ա ռա ջին քար-
տու ղար Կա րեն Դե միրճ յա նը հա ճախ գա լիս 
էր ճա նա պար հա շի նա րա րութ յա նը հե տևե-
լու: Մի ան գամ Ո րո տա նում էի` Տա թև ՀԷԿ-ի 
մոտ, երբ ին քը հեր թա կան ան գամ շքախմ բով 
ե կավ: Մի քա նի հո գի հարց րին, թե ին չու չի 
ցան կա նում Տա թևով ճա նա պարհ բա ցել դե-
պի Կա պան: Կա րեն Սե րո բի չը զար մա ցած 
նա յեց հարց տվո ղին ու ա սաց` իսկ մեր այս 
տա րածք ներն ո՞ւմ ենք թող նե լու, չէ՞ որ Ո րո-
տա նից մին չև Կա պան մի փոքր բնա կա վայր 
Շուռ նուխն է, ու այլ բնա կա վայր չկա»:

Սեն Հով հան նիս յա նը նշեց, որ ինքն է ժա-
մա նա կին Հա յաս տա նի բնակ չութ յան քար տե-
զը Մինս կի քար տե զագ րա կան ֆաբ րի կա յում 
տպագ րել: Նա ո րոշ ման րա մաս ներ հայտ նեց. 
«1986թ  ես աշ խա տում էի ժողտն տե սութ յան 
ինս տի տու տում` քար տե զագ րութ յան բաժ նի 
վա րիչն էի: Կա րեն Դե միրճ յա նը հանձ նա րա-
րել էր Հա յաս տա նի բնակ չութ յան քար տե զը 
կազ մել, քար տե զը ղե կա վա րում էր ժողտն-
տե սութ յան ինս տի տու տի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
Գ րի գոր Ա վագ յա նը:

ԽՍՀՄ տա րի նե րին քար տեզ կազ մե լը դա-

ժան ու հոգ նե ցու ցիչ աշ խա տանք էր, բա ցի 
այդ, Հա յաս տա նում քար տեզ չէին տպագ րում, 
քար տեզ նե րը պետք է տպագր վեին Թիֆ լի-
սում, Նո վո սի բիրս կում և Մինս կում, միայն 
ի րենք ու նեին քար տե զագ րա կան ֆաբ րի-
կա ներ: Սա մե ծա մասշ տաբ մի քար տեզ է` 
93-115 սմ չա փե րով, ստեղծ վել էր ծա ռա յո-
ղա կան նպա տակ նե րի հա մար, ես եմ հա մա-
կար գել այդ քար տե զի տպագ րութ յան աշ խա-
տանք նե րը: Քար տե զի վրա մի մեծ խումբ էր 
աշ խա տում, բո լոր նա խա րար նե րը վեր ջում 
ի րենց կնիք նե րը դնում էին քար տե զի վրա 
և ստո րագ րում` հա վաս տե լու հա մար, որ 
այն հա մա պա տաս խա նում է ի րա կա նութ յա-
նը: Մի ան գամ մի հե տաքր քիր դեպք ե ղավ, 
երբ Վիկ տոր Համ բար ձում յա նի մոտ տա րա 
քար տե զի նախ նա կան տար բե րա կը: Նա նա-
յեց ու ա սաց, որ սո ցիա լա կան միգ րա ցիան 
տրված է քար տե զում, ե րևում է, թե Հա յաս-
տա նից ինչ քան մարդ է մեկ նում ար տագ նա 
աշ խա տան քի ու վե րա դառ նում, բայց նշված 
չէ, թե ինչ քան մարդ չի վե րա դառ նում: Ա սաց, 
որ քար տե զում պետք է դա ևս ար տա ցոլ-
ված լի նի: Քար տե զի վրա ուղ ղում նե րը տու-
շով էի կա տա րել, Վիկ տոր Հա մա զաս պո վիչն 
ա սաց, որ լավ կլի ներ մա տի տով աշ խա տել, 
որ պես զի հե տո շտկում ներ ա նե լիս խնդիր 
չա ռա ջա նար, բայց Մոսկ վան պա հան ջում էր 
ան պայ ման տու շով աշ խա տել: Երբ քար տե զը 
պատ րաստ էր հրա տա րակ ման, ես մի քա նի 
ան գամ գոր ծուղ ման գնա ցի Մինս կի քար տե-
զագ րա կան ֆաբ րի կա: Քար տեզն այն տեղ 
ման րա մասն ստուգ վե լուց հե տո տե ղա փոխ-
վում էր Մոսկ վա, այն տեղ ևս նա յում ու կնիք 
էին դնում, ո րից հե տո նոր հրա տա րակ վում 
էր Մինս կում: Հի մա այդ քար տե զով Կա պան- 
Գո րիս ճա նա պար հը ամ բող ջո վին անց նում 
է Հա յաս տա նի տա րած քով, դա պե տա կա-
նո րեն ա մե նա խիստ ու վեր ջին ճշտութ յամբ 
ար ված քար տեզ էր: Ըստ այդ քար տե զի` 
Կա պա նից մին չև Ո րո տան ոչ մի տեղ ճա նա-
պարհն Ադր բե ջա նի տա րած քով չի անց նում, 
նույնն էլ վե րա բեր ում է Ճա կա տեն Կա պան 
ճա նա պար հին: Ի դեպ, քար տե զը խմբագ րել 
են ռուս հայտ նի մաս նա գետ ներ` Կոս յա կո-
վը, Ս վիրս կա յան ու մյուս նե րը: Այն պես որ, 
ոչ մի ճա նա պարհ էլ Ադր բե ջա նի տա րած քով 
չի անց նում», – փաս տում է մեր զրու ցա կի ցը: 
Սեն Հով հան նիս յանն ա սում է, որ պատ րաստ 
է մաս նա գետ նե րին ցույց տալ իր մոտ պահ-
վող բա ցա ռիկ բնօ րի նակ քար տեզ նե րը:

ԳՈՀԱՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
«ԱՌԱՎՈՏ», 30.09.2021Թ.

Ոչ մի ճանապարհ էլ Ադրբեջանի տարածքով 
չի անցնում». հղումներ` խորհրդային 
գաղտնի գրիֆով քարտեզներին
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Տաթև-Կապան ավտոճանապարհն իր 
նպատակին լիարժեքորեն չի կարող 
ծառայել, քանի դեռ չի շրջանցում Վերին 
Խոտանանը 

Գո րիս- Կա պան ավ տո ճա նա պար հը մա-
սամբ օ կու պաց վե լուց և Ո րո տան գյու ղի 
մեր ձա կայ քում ադր բե ջա նա կան մաք-
սա կետ հիմն վե լուց հե տո վեր ջին եր կու 
օ րում միան գա մայն այլ նշա նա կութ յուն 
և բո վան դա կութ յուն է ձեռք բե րել Մ2- Շի-
նու հայր- Հա լի ձոր- Սա տա նի կա մուրջ- Տա-
թև-Աղ վա նի- Տան ձա վեր- Վե րին Խո տա-
նան- Նո րա շե նիկ- Կա պան (Մ2) ճա նա-
պար հը:

Ա  ռանց չա փա զան ցութ յան կա րե լի է 
ար ձա նագ րել, որ այդ ճանապարհը 
հի մա Հա յաս տա նի ա մե նա ծան րա-

բեռն ված նե րից է, ին չը կա րող է հա վաս տել 
ա մեն ոք, ով գեթ մեկ ան գամ հասց րել է եր-
թևե կել այ լընտ րան քա յին կոչ ված այդ ճա նա-
պար հով:

Սա կայն, նշված ճա նա պար հը (ըստ ո լոր-
տի մաս նա գետ նե րի դի տար կում նե րի) իր 
նպա տա կին չի կա րող ծա ռա յել լիար ժե քո րեն, 
քա նի դեռ այն չի շրջան ցում Վե րին Խո տա նա-
նը…

Նո յեմ բե րի 12-ի ժա մը 15-ից մին չև 17։30-
ը կրկին ա նան ցա նե լի էր մայ րու ղու՝ Վե րին 
Խո տա նան գյու ղով անց նող հատ վա ծը: Շր-
վե նան ցի խաչ մե րու կից մին չև Վե րին Խո տա-
նա նի հյու սի սա յին հատ ված, ա ռանց չա փա-
զան ցութ յան, հար յու րից ա վե լի մե քե նա ներ 
էին կանգ նած: Եվ միայն 17։30-ին հնա րա վոր 
ե ղավ, որ թե թև մար դա տար մե քե նա նե րը 
( Կա պա նից ե կող) շարժ վեն ա ռաջ, իսկ Տա-
թևից ե կող ները՝ դե պի Կա պան…

Ի՞նչն է բա նը:
Վե րին Խո տա նա նի Սուրբ Աստ վա ծա ծին 

ե կե ղե ցու մեր ձա կայ քի կտրուկ վե րելք-ո լո-
րա նով եր կար ու ծան րա քաշ, նաև կցորդիչով 
մե քե նա նե րը մե ծա գույն դժվա րութ յամբ են 
անց նում կամ չեն անց նում՝ ժա մա նա կա վո-
րա պես փա կե լով ճա նա պար հը՝ մին չև օգ-
նութ յան հաս նող կլի նի…

Ե թե հի մա՝ աշ նա նա յին այս օ րե րին, երբ 
նոր-նոր փռված աս ֆալ տը քի չու միչ թա ցութ-
յուն է պա րու նա կում, և կցորդիչով մե քե նա նե-
րը դժվա րութ յամբ են հաղ թա հա րում նշված 
ո լո րան-վե րել քը, ա պա պատ կե րաց նել կա րե-
լի է, թե ինչ վի ճակ է լի նե լու այն տեղ ա ռա ջին 
իսկ ձյու նից հե տո կամ (ա ռա վել ևս) մեր կա-
սա ռույ ցի ժա մա նակ: Ի դեպ, ճա նա պար հի 
այդ հատ վա ծը մեծ ռիս կեր է պա րու նա կում 
նաև վե րևից իջ նող մե քե նա նե րի հա մար. 
ար դեն ե ղել են դեպ քեր, երբ վե րևից իջ նող 
մե քե նա նե րը բաց են ըն կել՝ դառ նա լով ան կա-
ռա վա րե լի՝ դրա նից բխող հե տևանք նե րով…

Եվ այս ի րա վի ճա կում, որ քան էլ տա րօ րի-

նակ է, պատ կան մար մին ներն ի րա կա նութ-
յան հետ ա ռե րես վե լու մտադ րութ յուն չու նեն: 
Փո խա րե նը՝ են թա կա լրատ վա մի ջոց նե րով 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ իբր հեր քում են տա-
րած վող տե ղե կութ յուն նե րը, թե ճա նա պարհն 
այ սինչ օր վա այ սինչ ժա մե րին ա նան ցա նե լի 
է ե ղել, իսկ տա րած ված լու րերն ա պա տե ղե-
կատ վութ յուն են:

Կա պան հա մայն քի գյու ղե րից մե կի վար-
չա կան ղե կա վարն էլ, ով խնդիր ու նի ցու-
ցա նե լու իր անմ նա ցորդ նվիր վա ծութ յու նը 
հե ղա փո խութ յան գա ղա փար նե րին, եր ջան-
կութ յուն և բախ տա վո րութ յուն է հա մա րում 
այդ ճա նա պար հով եր թևե կե լը:

Ի րա կա նում՝ ճա նա պար հի այդ հատ վածն 
օ րա կան մի քա նի ան գամ կա րող է փակ վել և 
բաց վել, քա նի դեռ խնդրա հա րույց հան գույ ցը 
չի կար գա վոր վել...

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում ող ջա միտ եր-
կու ելք ենք տես նում: Խն դի րը հիմ նո վին լու-
ծե լու հա մար պետք է Տա թև- Կա պան նո րա-
բաց ճա նա պար հը շրջան ցի Վե րին Խո տա նան 
գյու ղը (տա րօ րի նակ է, որ նա խագ ծող ներն 
ակն հայտ այդ խո չըն դո տը չեն նկա տել): Հի-
շենք նաև՝ երբ Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե-
րազ մի տա րի նե րին փոր ձում էին կա ռու ցել 
նույն այդ՝ Տա թև- Կա պան ճա նա պար հը, 
ա պա այն նա խա տես ված էր Վե րին Խո տա-
նա նը շրջան ցող տա րածք նե րով (և մեծ չա-
փով հո ղա յին աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին 
այդ ժա մա նակ, ին չի հետ քե րը տե սա նե լի են):

Վե րին Խո տա նա նը շրջան ցող ճա նա պար-
հի կա ռու ցու մը, ան շուշտ, ո րո շա կի ժա մա-
նակ կպա հան ջի, ե թե, ի հար կե, գա ղա փա րը 
հա վա նութ յան ար ժա նա նա: 

Իսկ ի՞նչ ա նել հի մա, որ պես զի ճա նա-
պար հը (ան կախ ե ղա նա կա յին հան գա մանք-
նե րից) մշտա պես ան ցա նե լի լի նի: Կար ծում 
ենք՝ հի մա պետք է Վե րին Խո տա նա նում 
կազ մա կեր պել քա շող-ձգող մե քե նա նե րի 
(քարշակների) շուր ջօր յա հեր թա պա հութ յուն, 
որ պես զի դրանք ծան րա քաշ մե քե նա նե րին 
(հարկ ե ղած դեպ քում) օգ նեն հաղ թա հա րե լու 
ո լո րա նը… Այ լա պես ա մեն օր և օ րա կան մի 
քա նի ան գամ նո րա կա ռույց մայ րու ղին փակ-
վե լու և բաց վե լու է, պե տա կան լրատ վա մի-
ջոց ներն էլ հևի հև հեր քե լու են ճա նա պար հը 
փակ ված լի նե լու տե ղե կատ վութ յու նը, ո րից, 
սա կայն, ի րա կա նութ յու նը չի փոխ վե լու…
Հ.Գ. Եվ, այդ բո լորով հան դերձ, Կա պան- 
Գո րիս ավ տո մայ րու ղում նո յեմ բե րի 12-
ին եր կու ե րևույ թի ա կա նա տես ե ղանք, 
որ դրվա տան քի են ար ժա նի:
Նախ՝ գնա հա տե լի է ճա նա պար հա յին ոս-
տի կան նե րի գեր լար ված ծա ռա յութ յու նը 

մայ րու ղու այդ հատ վա ծում, ա ռանց ո րի 
պար զա պես հնա րա վոր չի լի նի հաղ թա-
հա րել ժա մա նակ առ ժա մա նակ ա ռա ջա-
ցող խառ նաշ փո թը:
Երկ րորդ՝ Գո րի սի «Ոս մար» ճա նա-
պար հա շի նա կան կազ մա կեր պութ յու նը 
հասց րել էր ա վա զով մեղ մել ճա նա-
պար հի այն հատ ված նե րի վտան գը, 
որ տեղ ա ռա վոտ վա նից մեր կա սա ռույց 
էր (հատ կա պես՝ Տան ձա տա փի խաչ մե-
րու կից մին չև Քա շու նի ( Մալ դաշ) գյու ղի 
խաչ մե րուկ):

12.11.2021

Կապան համայնքում՝ 9 մլրդ 
դրամի ներդրում

Մ ենք կա ռա վա րութ յան ծրագ րում և մեր 
նա խընտ րա կան ծրագ րում մատ նան շել 

ենք ա ռա ջի կա հինգ տար վա ըն թաց քում Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 300 դպրոց 
և 500 ման կա պար տեզ կա ռու ցե լու, վե րա կա-
ռու ցե լու, հիմ նա նո րոգ ե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը։ Այս հա մա տեքս տում կար ևոր է մեր 
ծրագ րի այն դրույ թը, որ 3-6 տա րե կան ե րե-
խա նե րի 85 տո կո սը պետք է ներգ րավ ված 
լի նի նա խադպ րո ցա կան հաս տա տութ յուն-
նե րում։ Եվ հի մա շատ կար ևոր է ո րո շում ներ 
կա յաց նել մեր այս ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման 
բա նաձ ևե րի շուրջ։ Ես նո յեմ բե րի 4-ին ստո-
րագ րել եմ ո րո շում՝ ՀՀ Ս յու նի քի մար զում 
կրթա կան ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն նե րի հա սա-
նե լիութ յան ա պա հով ման ծրա գի րը հաս տա-
տե լու մա սին, ո րը չա փա զանց կար ևոր ծրա-
գիր է։ Ըստ էութ յան կա րող ենք ար ձա նագ րել, 
որ մենք մեր այս ծրա գի րը մեկ նար կում ենք 
Ս յու նի քի մար զից։

Պարզ է, որ այս ծրագ րի ի րա գործ ման հա-
մար ահ ռե լի մի ջոց ներ են պետք։ Մենք սկսում 
ենք Ս յու նի քի մար զի Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քից։ Եվ միայն Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քում այդ կրթա կան ծրա գիրն ի րա-
գոր ծե լու հա մար 9 մլրդ դ րա մի ներդ րում ենք 
ի րա կա նաց նե լու։

ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ, 11.11.2021

Կորոնավիրուսի ախտանշան 
ունենալու դեպքում կարելի 
է պոլիկլինիկայում անվճար 
թեստավորվել 

«Ա ր մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ այս մա-
սին հի շեց րեց ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-

յան նա խա րար Ա նա հիտ Ա վա նես յանն ԱԺ 
ա ռող ջա պա հութ յան ու Ֆի նան սա վար կա յին 
և բյու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան հանձ նա-
ժո ղով նե րի հա մա տեղ նիս տում 2022 թվա-
կա նի պետբ յու ջեի նա խագ ծի քննարկ մա նը՝ 
անդ րա դառ նա լով « Հա յաս տան»-ից Ար թուր 
Խա չատր յա նի հար ցին, թե ին քը վատ զգա լով 
հան դերձ, մի քա նի ան գամ թես տը վճա րո վի 
է հանձ նել:

Նա խա րարն ար ձա գան քեց՝ ափ սոս, որ 
պատ գա մա վո րը լավ տե ղե կաց ված չի ե ղել, 
որ ե թե ու ներ ախ տան շան, կա րող էր դի մել 
պո լիկ լի նի կա և  անվ ճար թես տա վոր վել:

« Նո րից տե ղե կաց նեմ, որ ախ տան շան 
ու նե նա լու պա րա գա յում կա րող եք մո տե նալ 
պո լիկ լի նի կա և  անվ ճար թես տա վոր վել՝ ինչ-
պես դա ար վել է կո րո նա վի րու սի հենց ա ռա-
ջին դեպ քե րից սկսած», – ա սաց նա խա րա րը:

08.11.2021

Հունվարի 20-ից Երևան-
Կապան-Երևան չվերթներ 
կիրականացվեն

Ք ա ղա քա ցիա կան ա վիա ցիա յի կո մի տեն 
« Նո վէյր» ա վիաըն կե րութ յու նից ստա-

ցել է հա մա պա տաս խան հայտ Եր ևան- Կա-
պան-Երևան կա նո նա վոր չվեր թեր ի րա կա-
նաց նե լու նպա տա կով։ Չ վեր թե րի մեկ նար կը 
նա խատես վում է 2022 թվա կա նի հուն վա րի 
20-ից՝ շա բա թա կան եր կու չվերթ հա ճա խա-
կա նությամբ։

«Ար մենպ րես»-ի փո խանց մամբ՝ կա-
ռա վա րութ յան նո յեմ բե րի 11-ի նիս տի օ րա-
կար գում ընդգրկ ված էր Կա պա նի Ս յու նիք 
օ դա նա վա կա յա նին 49,508,722 դրամ հատ-
կաց նե լու հար ցը։

Հիմ նա վոր ման մեջ նշվում է, որ ներ կա 
պա հին ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց ված 
է Կա պա նի «Ս յու նիք» օ դա նա վա կա յա նի ֆի-
նան սա վո րու մը, ին չի հետ ևան քով կա րող է 
վտանգ վել օ դա նա վա կա յա նի հե տա գա շա-
հա գոր ծու մը։ 

Սյունիքում 
այլընտրանքային 
ճանապարհն 
ամբողջությամբ 
ասֆալտապատված է

ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Գո րիս- Կա պան 
ավ տո ճա նա պար հի Տաթև-Աղ-

վա նի հատ վա ծի աս ֆալ տա պա տումն 
ար դեն ա վարտ վել է, և փաս տա ցի այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պարհն ամ բող-
ջութ յամբ աս ֆալ տա պատ ված է։ Այդ 
մա սին մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ 
ա սել է Տա րած քա յին կա ռա վար ման 
և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա խա րար 
Գ նել Սա նոս յա նը՝ անդ րա դառ նա լով 
ճա նա պար հա շի նութ յան ո լոր տում կա-
տար վող աշ խա տանք նե րին։

Նա նշել է, որ կա ռուց վում են Ս յու-
նի քի մար զի Տաթև-Լ ծեն ավ տո ճա նա-
պար հը, ինչ պես նաև դե պի Շուռ նուխ, 
Ո րո տան, Բարձ րա վան գնա ցող ճա նա-
պարհ նե րը։

«Այս փու լում կար ևոր ենք հա-
մա րում նաև Սի սիան- Քա ջա րան 
հատ վա ծի հետ կապ ված աշ խա-
տանք նե րը. Կա ռա վա րութ յան ո րո շում 
նա խա պատ րաս տե ցինք, ո րով այդ 
հատ վա ծի կա ռու ցու մը դիտ վեց որ պես 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն։ Հի մա ըն թա ցիկ 
աշ խա տանք ներ են ար վում, որ պես զի 
մրցու թա յին փուլն անց նենք, և 2022 
թվա կա նին սկսվի շի նա րա րութ յու նը», 
– ա սել է Գ նել Սա նոս յա նը։
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Օգսեն Թովմասյան. 
չհասցրեց մեծացնել իր 
երազած որդուն

Օ գ սեն Խա չի կի Թով մաս յան. ծնվել է 1979 
թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին Սի սիան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Սի սիա նի N 4 միջ նա կարգ 
դպրո ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յունն անց է կաց րել Նո յեմ բեր յա նում։ 
Սո վո րել է Սի սիա նի N 68 ու սում նա րա նում, 
ստա ցել տրակ տո րիստ-մե քե նա վա րի մաս-
նա գի տութ յուն։ Ա մուս նա ցած էր, ու նի 3 ե րե-
խա։

Օգ սե նի մա սին զրու ցում ենք կնոջ՝ Նաի-
րա յի հետ. «Ա մու սինս ոս կի ձեռ քեր ու ներ, 
ա մեն ինչ կա րո ղա նում էր ա նել՝ կա հույք էր 
նո րո գում, է լեկտ րա կան սար քա վո րում ներ 
նո րո գում, իսկ մե քե նա նե րի մա սին խո սելն 
ա վե լորդ է՝ ա ռա վոտ յան ամ բող ջութ յամբ քան-
դում էր մե քե նան, ե րե կո յան՝ հա վա քում։ Բա-
րի, խա ղաղ մարդ էր, վի ճել չէր սի րում, երբ 
ինչ-որ հար ցում հա մա ձայն չէի լի նում, զգում 
էր, եր կար-բա րակ խո սե լու փո խա րեն ա սում 
էր. «Այ բա լա, գնա մի կո ֆե դիր», ու վե ճը 
չսկսված ա վարտ վում էր։ Մենք եր կու աղ ջիկ 
ու նեինք, ա մու սինս ե րա զում էր տղա ե րե խա 
ու նե նալ, ե րեք տա րի ա ռաջ ծնվեց մեր որ դին՝ 
Նա րե կը։ Ու զում էր ե րես տալ որ դուն, ու զում 
էր, որ որ դին ա մեն ինչ ու նե նա, բայց չհասց-
րեց իր ե րա զանք-որ դուն մե ծաց նել»։

2014 թ. ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի 
զո րա մա սում՝ վա րորդ։ Ծա ռա յա կից ըն կեր-
նե րը նրա մա սին միայն լավն են պատ մում. 
« Լավ վա րորդ էր Հո վոն (Օգ սե նին այդ ա նու-
նով են կո չում), մեր տղերքն ափ սոս էին, 
հան գիստ, բա րի, պարզ մարդ էր, ձեռ քից 
ա մեն ինչ գա լիս էր...»։

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսվեց պա-
տե րազ մը. Օգ սե նը հոկ տեմ բե րի 8-ին Կար-
միր Շու կա է մեկ նում իր վա րած մե քե նա յով. 
զան գա հա րե լիս հույս էր տա լիս, ա սում, որ 
ին քը լավ է, որ հաղ թե լու են, հոկ տեմ բե րի 14-
ին ըն տա նի քի ան դամ ներն Օգ սե նից վեր ջին 
զան գը ստա ցան։ Հե տո հե ռա խո սը լռեց՝ տե ղը 
զի ջե լով տագ նա պին...

Տագ նապ ու սպա սում, որ եր կար՝ 154 օր, 
տևեց...

Հինգ ա միս անց ԴՆԹ-ն հաս տա տեց՝ Օգ-
սեն Թով մաս յա նը նա հա տակ վել է... 

Վահիկ Ավանեսյան. կյանքը 
հայրենիքի զոհասեղանին 
դրած երիտասարդը՝ 
Աշոտավանից

Ա  վա նես յան Վա հիկ Սեր յո ժա յի. ծնվել է 
1992 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Սի սիա նի 

շրջա նի Ա շո տա վան գյու ղում: Միջ նա կարգ 
կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո ցում: 
2010-2012 թթ. ծա ռա յել է բա նա կում, պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է 
կաց րել Ար ցա խում:

Ֆի զի կա կան և մտա վոր գե րա զանց 
տվյալ նե րի, ինչ պես նաև ծա ռա յութ յան ըն-
թաց քում ցու ցա բե րած օ րի նա կե լի վար քի հա-
մար ընդգրկ վել էր պատ վո պա հա կախմ բում, 
մաս նակ ցել է զո րա հան դես նե րի՝ թե՛ Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յու նում, թե՛ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նում: Ծա ռա յութ յան ըն թաց-
քում բազ միցս պար գևատր վել է պատ վոգ րե-
րով ու մե դալ նե րով:

Զո րացր վե լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս-
տա նի ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի 
Սի սիա նի մաս նաճ յուղ: Հայ րե նի Ա շո տա վա-
նում ապ րե լու, գյուղն ա վե լի զար գա ցած ու 
ա վե լի ծաղ կուն տես նե լու ձգտու մը Վա հիկն 
ար տա հայ տել էր գյու ղում բիզ նես ու ար տադ-
րութ յուն հիմ նե լով:

Վա հիկ Ա վա նես յա նի մա սին մեզ մո-
րաք րոջ ա մու սի նը՝ Ա րա յիկն է պատ մում. 
« Լու սա վոր, լույս ե րի տա սարդ էր, երբ մեր 
տուն էր գա լիս, կար ծես, ա րևը մեր տուն 
մտներ, հու մո րով, խե լա ցի, բոյ-բու սա թով, 
հար գա լից… Սի րում էր իր գյու ղը, օգ նում էր 
հա մագ յու ղա ցի նե րին ին չով կա րո ղա նում էր՝ 
մե կի հե ռուս տա ցույցն էր նո րո գում, մի ու րի շի 
սառ նա րա նը: Նաև նա խա ձեռ նող էր, գյու ղում 
խա նութ էր բա ցել, ըն կե րոջ հետ եվ րո պա-
տու հան նե րի ար տադ րութ յուն հիմ նել: Տու նը 
նո րո գել էր, որ հոկ տեմ բե րին ա մուս նա նար: 
Բազ մա թիվ բա րի նպա տակ ներ ու ներ, ո րոնք 
ան կա տար մնա ցին…» :

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց. Վա հիկ Ա վա նես յա նը 
միա ցավ Ս յու նի քի պաշտ պա նութ յան հա մար 
սահ ման մեկ նող հայ րե նա կից նե րին: 

Ար ցա խում ի րա վի ճա կը ծանր էր. հոկ-
տեմ բե րի 14-ին Վա հի կը Մեղ րիից մեկ նել է 
Ջ րա կան, որ տեղ հոկ տեմ բե րի 15-ին բե կո րա-
յին ծանր վի րա վո րում է ստա ցել: Ըն կեր նե րը 
Վա հի կին հասց րել են Իշ խա նա ձո րի դաշ տա-
յին հոս պի տալ, բայց նրա կյան քը փրկել չի 
հա ջող վել: 

42 օր հա րա զատ նե րը փնտրել են Վա հիկ 
Ա վա նես յա նի մար մի նը. գտել Ար տա շա տի 
դիա հեր ձա րա նում՝ մի լու սան կա րի օգ նութ-
յամբ:

Վա հիկ Ա վա նես յա նի աճ յու նը հո ղին է 
հանձն վել 2020 թ. նո յեմ բե րի 27-ին Սի սիա նի 
զին վո րա կան պան թեո նում:

Մհեր Հայրապետյան. 
նահատակվեց Արցախի 
պաշտպանության 
ժամանակ

Մ  հեր Ռա դի կի Հայ րա պետ յան. ծնվել է 
1985 թվա կա նի ապ րի լի 1֊ին Գո րիս քա-

ղա քում։ 
2003֊2005 թվա կա նին պար տա դիր զին-

վո րա կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Սո-
վե տա շե նի N զո րա մա սում։ Ծա ռա յութ յունն 
ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յուն։ 

Բայց օ տա րութ յան մեջ ապ րե լը Մ հե-
րի հա մար չէր, նա ու զում էր իր հայ կա կան 
օ ջա խը ստեղ ծել՝ Գո րի սի կար գով ու ա վան-

դույթ նե րով, այդ պատ ճա ռով էլ վե րա դար ձավ 
հայ րե նի քա ղաք ու ա մուս նա նա ցավ Լի լիթ 
Հով սեփ յա նի հետ։

2014 թվա կա նին պայ մա նագ րա յին ծա-
ռա յութ յան է անց նել Գո րի սի N զո րա մա սում՝ 
որ պես պա հես տա պետ, այ նու հետև՝ հե տա-
խույզ-վա րորդ։ 

Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա-
տե րազ մին։ Վե րա դար ձել մեր հաղ թա նա կով 
հպարտ, մեր հա վեր ժութ յան ու ան կոտ րում 
լի նե լու հա վա տով: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. ա ռա ջին օր վա նից Մ հե րը 
միա ցել է Ար ցա խի պաշտ պա նութ յա նը։ Կ յան-
քը վտան գե լով փրկել է բազ մա թիվ վի րա վոր-
նե րի, տե ղա փո խել զոհ ված նե րի աճ յուն ներ։ 

Մ հերն ու Լի լի թը եր կու զա վակ ու նեն՝ 
Մար կը և Սո ֆին։ Մար կը շատ է կա րո տում իր 
հայ րի կին, ա նընդ հատ ա սում է մայ րի կին, որ 
հոգ նել է նկար նե րից, և սպա սում է հայ րի կին 
գրկե լու պա հին։ Եր կու տա րե կան Սո ֆին չի 
հի շում հայ րի կին: 

Մ հե րը զոհ վել է 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 30֊
ին՝ ա նօ դա չո ւի ար կի բե կոր նե րից։ 

Ա միս ներ անց՝ 2021 թ. փետր վա րի 19-ին, 
ԴՆԹ հե տա զո տութ յամբ հաս տատ վեց՝ Մ հե րի 
աճ յու նը գտնվել է...

2021 թ. փետր վա րի 21-ին Գո րի սի նո-
րա հիմն զին վո րա կան պան թեո նում հո ղին 
հանձն վեց հե րո սա ցած Մ հե րի աճ յու նը։

Գոռ Հարությունյան. 
սյունեցին, ով ապրում էր 
Ծաղկաբերդում

Հ ա րութ յուն յան Գոռ Յու րիի. ծնվել է 1996թ. 
հու նի սի 22-ին Գո րի սի շրջա նի Կոր նի ձոր 

գյու ղում։ 2006 թ.  ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել 
է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Քա շա թա-
ղի շրջա նի Ծաղ կա բերդ գյուղ։ Միջ նա կարգ 
կրթութ յու նը ստա ցել է Ծաղ կա բեր դի դպրո-
ցում։ Պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ-
յունն անց է կաց րել Հադ րու թում։ Ա մուս նա-
ցած էր՝ ու նի մեկ զա վակ։

Գոռն Ապ րիլ  յան պա տե րազ մի ժա մա նակ 
ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող է ե ղել Հադ րու-
թում. մաս նակ ցել է մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րին։ Նա բա նա կից վե րա դար ձել էր ու 
ա սել՝ «Կ յան քում պա տե րազ մից ա վե լի զզվե լի 
ո չինչ չի կա րող լի նել»։

 Հա մագ յու ղա ցի տղա նե րից մե կը հի շում 
է, որ ռազ մա ճա կատ մեկ նե լիս (2020թ. սեպ-
տեմ բե րի 28-ին) մի տե սակ մար գա րեա ցել է 
Գո ռը. «Այս ան գամ հետ չեմ գա լու», ըն կերն 
այն ժա մա նակ բար կա ցել է, սաս տել, բայց հի-
մա կար ծում է, որ Գո ռը հաս տատ ինչ-որ բան 
կան խազ գում էր...

Գո ռը նոր էր հայր դար ձել, դեռ չէր հասց-
րել վա յե լել ման կան թո թո վան քը, փոք րիկն էլ 
դեռ չէր ճա նա չում հայ րի կին, բայց ա սում են՝ 
ձայ նը տար բե րում էր։ 

Գոռն աշ խա տում էր Ծաղ կա բեր դի ՀԷԿ-
ում, ե րի տա սարդը, ում ման կութ յունն ու 
պա տա նե կութ յունն ան ցել է գյու ղի վե րա-
կա ռուց ման շրջա նում, մեծ ո գև րութ յամբ էր 
մաս նակ ցել ՀԷԿ-ի շի նա րա րութ յա նը, հույս 
ու ներ տես նել գյու ղը զար գա ցած, իր նո րաս-
տեղծ ըն տա նի քը պա հել հա վուր պատ շա ճի 
ու վա յե լել խա ղա ղութ յու նը, բայց խա ղա ղութ-
յու նը կարճ տևեց ու կորս վե ցին ոչ միայն նրա 

ու շա տե րի ե րա զանք նե րը, այլ կար ճա տև 
խա ղա ղութ յու նից օգտ վե լով ծաղ կում ապ րող 
Քա շա թա ղի գյու ղե րը։

Մայ րը, ով պա տե րազ մի արդ յուն քում 
կորց րել է թե՛ միակ ա րու զա վա կին, թե՛ տու-
նը, թե՛ Գո ռից մնա ցած միակ ար ժե քը՝ թոռ-
նի կին ա մեն օր գրկե լու հնա րա վո րութ յու նը, 
հի մա խա ղա ղութ յան հա մար է ա ղո թում, որ 
թո ռը գո նե խա ղաղ երկ րում մե ծա նա...

Հա րութ յուն յան Գո ռը զոհ վել է 2020 թ. 
սեպ տեմ բե րի 29-ին Ջ րա կա նում, դի պու կա-
հա րի կրա կո ցը կի սատ է թո ղել խա ղաղ ապ-
րող ու ա րա րող հայ ե րի տա սար դի կյան քը և 
նո րա ծին մի ման կան զրկել հայր ու նե նա լու 
եր ջան կութ յու նի ց...

Զորիկ Հարությունյան. 
բանակում ծառայելը նրա 
համար այլընտրանք չուներ

Հ ա րութ յուն յան Զո րիկ Արծ րու նի. ծնվել է 
2001 թ. մա յի սի 8-ին Չա րեն ցա վան քա-

ղա քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 5, ա պա 
Գե ղիի միջ նա կարգ դպրո ցում։ Պա տե րազ-
մից ա միս ներ անց էլ ու սու ցիչ նե րի աչ քերն 
ար ցուն քոտ վում են Զո րի կի մա սին խո սե-
լիս, նրան բնու թագ րե լիս ա ռանձ նաց նում են 
հաս տա տա կա մութ յունն ու նպա տա կաս լա-
ցութ յու նը։ Պատ մում են, որ ա շա կերտ Զո րի-
կը հայ րե նի քի ու հայ րե նա սի րութ յան մա սին 
սե փա կան դա տո ղութ յուն ներ ու ներ, պնդում 
էր, որ հայ րե նի քը սի րել՝ նշա նա կում է ապ րել 
ու աշ խա տել հայ րե նի քում, իսկ բա նա կում 
ծա ռա յե լը նրա հա մար այ լընտ րանք չու ներ, 
ո րով հե տև հա մոզ ված էր՝ հայ տղան զին վոր 
լի նե լուց հե տո միայն ի րա վունք ու նի ի րեն 
տղա մարդ հա մա րել։

Զո րի կը դպրոցն ա վար տե լուց հե տո զո-
րա կոչ վել էր բա նակ, ծա ռա յում էր Ար ցա խում։ 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը պա-
տե րազմ սկսեց. օ րեր անց ծնող ներն ի մա ցել 
էին, որ Զո րի կը վի րա վոր է ու Սի սիա նի հոս-
պի տա լում է, շտա պել էին նրան տես նե լու, 
բայց չէին հասց րել, քա նի որ նրան հետ էին 
տա րել ռազ մա ճա կատ։ Քույ րը մոր մոք վում է. 
« Վեր քե րը չլա վա ցած հետ գնաց, ախր շատ 
փոքր էր, մեր ըն տա նի քի միակ տղան էր, 
ա միս ներ անց էլ ուշ քի չենք գա լիս, չենք հա-
վա տում, սպա սում ենք...»։

Հադ րութ վե րա դառ նա լուց հե տո Զո րի կը 
զան գա հա րել էր ծնող նե րին, ա սել, որ ի րենք 
Հադ րու թի ան տառ նե րում են, որ մո լոր վել 
են... Կապն ընդ հատ վել էր։ Հե տո ա միս ներ 
շա րու նակ Զո րի կին ճա նա չող ներն արթ նա-
նում էին նրա մա սին լուր ի մա նա լու հույ սով, 
քնում՝ նրա հա մար ա ղո թե լով... Սպա սու մի 
եր կար ու տան ջա լից ա միս ներ, հույս, որն 
օ րե րի ու ա միս նե րի հետ ա վե լի ու ա վե լի էր 
նվա զում...

2021 թ. մար տի 14-ին ԴՆԹ հե տա զո տութ-
յու նը հաս տա տեց՝ Զո րիկ Հա րութ յուն յա նը 
նա հա տակ վել է...

Զո րի կի 20-ամ յա կից 5 օր ա ռաջ՝ 2021 թ. 
մա յի սի 3-ին, ծնվել է նրա քրոջ որ դին, ով որ-
պես տիտ ղոս, կրե լու է հե րո սա ցած մո րեղ բոր 
ա նու նը։ 

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Վարդան Հակոբյան. «Փրկության ճանապարհը 
կա՝ միաբանվել, ամեն ինչ դնել երկրի 
փրկության համար, փրկել այս մի կտոր 
հայկական մնացած հողը»

«Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ ծա գոր ծա կան 
խումբն Ար ցա խում էր: Ար ցա խի գրա կան-
մշա կու թա յին կյան քի ներ կա յիս վի ճակն 
ամ բող ջա կան պատ կե րաց նե լու հա մար 
բո վան դա կա լից զրույց ու նե ցանք Ար ցա-
խի գրող նե րի միութ յան նա խա գահ, Գ րի-
գոր Նա րե կա ցի հա մալ սա րա նի հիմ նա-
դիր եւ ռեկ տոր, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա-
վոր գոր ծիչ, Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
օրհ ներ գի հե ղի նակ, բա նա սի րա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Վար-
դան Հա կոբ յա նի հետ:

Վ ար դան Հա կոբ յա նը մեզ դի մա վո րում 
է Գ րի գոր Նա րե կա ցի հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րի իր աշ խա տա սեն յա կում. 

պա տե րազ մի հե տե ւանք նե րը տե սա նե լի են 
նաեւ այս տեղ՝ պա տե րին ճա քեր են, ո րոնք 
ա ռա ջա ցել են ռմբա կո ծութ յու նից, աշ խատ-
կից նե րը պատ մում են, որ պա տու հան նե րը 
նոր են փո խել, բո լո րի հա յաց քում տխրութ-
յուն ու զսպված ցավ կա…

Ող ջույ նի խոս քեր փո խա նա կե լուց հե տո 
հե տաքրքր վում ենք, թե ինչ վի ճա կում է Ար-
ցա խի գրող նե րի միութ յու նը:

-Ար ցա խի գրող նե րի միութ յան վի ճակն 
ար դեն ե րեք տա րի է՝ այն չէ, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն է, եր բեք էլ չի փայ լել իր 
ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րով, բա-
րե րար ներ, ցա վոք, չկան:

Գ րող նե րի միութ յու նը շատ լավ աշ խա-
տանք է կա տա րել այս տա րի նե րի ըն թաց քում, 
գրքեր ենք հրա տա րա կել, մի ջո ցա ռում ներ 
կազ մա կեր պել՝ պե տութ յան ա ջակ ցութ յամբ: 
40 տա րի ա նընդ մեջ նշել ենք « Մու րա ցան յան 
օ րեր», որ մեկ շա բաթ էր տե ւում,մար դիկ 
էինք հրա վի րում ար տա սահ մա նից, Ե րե ւա-
նից՝ նշա նա վոր գրող նե րի:

Հի մա ֆի նան սա կան հատ կա ցում ներ 
չկան: Գու մար ներ էին տրվում գրքե րի հրա-
տա րակ ման հա մար, բայց ար դեն ե րեք տա րի 
է՝ ո րե ւէ գու մար չի հատ կաց վել, տպա րան նե-
րին պարտք ու նենք: Պա տե րազ մի պատ ճա-
ռով այս պա հին Գ րող նե րի միութ յու նը հա սա-
րա կա կան հի մունք նե րով է աշ խա տում: Լույս 
չեն տես նում « Պը լը- Պու ղին», «Ե ղի ցի լույս» 
թեր թը, չի գոր ծում գրա կան հիմ նադ րա մը…

Ան վա նի գրող ներ՝ Գուր գեն Գաբ րիել  յա-
նը, Հ րաչ  յա Բեգ լար յա նը, Մաք սիմ Հով հան-
նիս յա նը գե ղե ցիկ ա վան դույթ ներ են թո ղել… 
Պա տե րազ մից հե տո մեր գրող նե րից մի քա-
նի հո գի Ար ցա խից դուրս են ապ րում, խոս-
քը տե ղա հան ված նե րի մա սին է: Հույս ու նեմ, 
որ կհա վաք վեն, կվե րա դառ նան, զար թոն քի 
հույս ու նեմ:

Գ րող նե րի միութ յու նը, ան շուշտ, իր գործն 
ա նում է: Ու նենք ակ տիվ ստեղ ծա գոր ծող, 
ճա նաչ ված գրող ներ: Շա տերն են մաս նակ-
ցել պա տե րազ մին, ե րի տա սարդ գրող ներ Հա-
յա սեր Հով սեփ յա նը և գ րող, աստ վա ծա բան 
Վահ րամ Լա լա յա նը, դժբախ տա բար, զոհ վե-
ցին կռվի դաշ տում:

Մեր գրա կան կյան քի ա կուն քը Շու շին է. 
այն, Էջ միած նից եւ Թիֆ լի սից հե տո, եր րորդ 
մշա կու թա յին կենտ րոնն է ե ղել միշտ, տպա-
րան ներ են գոր ծել այն տեղ, գրքեր են հրա-
տա րակ վել:

Շու շիի գրա կան կյան քի կար կա ռուն դեմ-
քե րից էր Ա վե տիք Բ հատր յա նը: Նա գրել է 
« Հին հա յոց տա ղա չա փա կան ար վես տը», 
ա ռա ջին ան գամ մեր ի րա կա նութ յան մեջ 
կա տա րել է Գ րի գոր Նա րե կա ցու « Մատ յան 
ող բեր գութ յան» գրքի տա ղա չա փա կան վեր-
լու ծութ յուն, այդ գիր քը կար դա լով Ե ղի շե Չա-
րեն ցը շատ բարձր գնա հա տա կան է տվել, 
նույ նիսկ ա վե լի բարձր, քան Ա բեղ  յա նի տա-
ղա չա փա կան աշ խա տութ յա նը, Չա րենցն իր 
հիաց մուն քը հայտ նել է այս բա ռե րով՝ « Գիրք 
հան ճա րեղ եւ զար մա նա լի»:

Շու շին բազ մա թիվ մե ծա նուն ար վես տա-
գետ ներ, գիտ նա կան ներ և գ րող ներ է տվել՝ 

Մու րա ցան, Լեո, Ա շոտ Հով հան նիս յան, Գ րի-
գոր Ներ սիս յան… Հ նա րա վոր չէ բո լո րին թվել: 
Այս տեղ գոր ծել են Թե մա կան եւ Ռեա լա կան 
ու սում նա րան ներ, ուր դա սա վան դել են Մա-
նուկ Ա բեղ  յա նը, Հ րաչ  յա Ա ճառ յա նը, Պերճ 
Պ ռոշ յա նը, Ղա զա րոս Ա ղա յա նը... Ժա մա նա կի 
նշա նա վոր մարդ կան ցից շա տերն են ծա գու-
մով Շու շիից…

Սո վե տա կան Միութ յան կրկնա կի հե րոս 
Նել սոն Ս տե փան յա նը նույն պես ծնվել է Շու-
շիում:

Ժա մա նա կին Շու շիում լույս էին տես նում 
21 ա նուն թերթ, ամ սա գիր. անց յալ դա րի 
սկզբնե րին թատ րոն էր գոր ծում այն տեղ:

Խորհր դա յին տա րի նե րին հայ կա կան 
մշա կույ թը, ի հար կե, նա հանջ ապ րեց: Ան կա-
խութ յու նից հե տո Գ րող նե րի միութ յան Շու-
շիի բա ժան մունք ստեղ ծե ցինք, ո րը Ռո բերտ 
Ե սա յանն էր գլխա վո րում:

Այ սօր Գ րող նե րի միութ յան ան դամ նե րի 
թի վը շուրջ 60 է: Գ րի գոր Ներ սիս յա նից հե տո 
Ս տե փա նա կեր տում գրա կան կյան քին աշ-
խու ժութ յուն էին հա ղոր դում Բագ րատ Ու լու-
բաբ յա նը, Բոգ դան Ջան յա նը, է լի շա տե րը:

–  Պա րոն Հա կոբ յան, Ձեր հո գե վի ճա-
կը տե սա նե լի է, մտա վո րա կա նի ան կեղ-
ծութ յունն է ե րե ւի պատ ճա ռը, ո րը հո գու 
ա վեր ված լի նելն այդ պես աչ քի է զար-
նում: Ինչ պես տես նում ենք՝ շա րու նա կում 
եք աշ խա տել, այ սօր ին չո՞վ եք զբաղ ված, 
ստեղ ծա գոր ծո՞ւմ եք…

–  Սե ղա նիս իմ ան տիպ գիրքն է, բայց հի-
մա նոր բա ներ չեմ գրում կամ քիչ եմ գրում 
՝ մի քա նի տող: Սկ սել եմ « Մեր գյու ղից քա-
նի ճա նա պարհ է դուրս գա լիս» վեր տա ռութ-
յամբ հու շագ րութ յուն: Բայց բո լոր ձեռ նար-
կում նե րում մի սա ռը շունչ կա, պա տե րազմն 
ա մեն ինչ ա վե րել է, այս պես չպի տի լի ներ, սա 
միա բա նութ յան ա վե րում է, հա մա ցանց եմ 
մտնում՝ բո լո րը բո լո րին դա վա ճան են ան վա-
նում, բո լո րը բո լո րին հայ հո յում են, հո շո տում 
են. դուրս է գա լիս, որ բո լո րը դա վա ճան են, 
բա կա րե լի՞ է… Սա շատ դա ժան բան է, Ար ցա-
խի կե սից ա վե լին թշնա մու ձեռ քում է, է լի չեն 
կանգ նում, չեն միա բան վում, բո լո րը խո սում 
են միա բա նութ յան մա սին, բայց հա նուն երկ-
րի շա հի՝ ի րենց շա հը չեն ցան կա նում ստո-
րա դա սել, այդ պես չի լի նում: Տա Աստ ված, որ 
ա մեն բան լավ լի նի, բայց այս ի րա վի ճա կը 
հույս չի ներշն չում:

– Դուք ա սում եք՝ այս պա հին մեր 
բռնած ու ղին կոր ծա նա րար է, իսկ 
փրկութ յան ճա նա պարհ կա՞:

–  Մեր վի ճա կից դուրս գա լու հա մար պի-
տի իշ խա նութ յուն ներն աշ խա տեն, ա րագ 
կողմ նո րոշ վեն: Տե սեք, այ սօր՝ պա տե րազ-

մի ա վար տից մեկ տա րի անց էլ ռազ մա կան 
ո րե ւէ լուրջ դա շինք կնքված չէ: Մենք հզոր 
տղա ներ ենք ու նե ցել, ով քեր գրե թե նույն 
ի րա վի ճա կում կա րո ղա ցել են Ադր բե ջա նին 
պար տութ յան մատ նել, 30 տա րի հաղ թա նա-
կը պա հել: Մեր ձեռք բե րում նե րին տեր չենք 
կանգ նել, մի քա նի ան հատ է հարս տա ցել: Փր-
կութ յան ճա նա պար հը կա՝ միա բան վել, ա մեն 
ինչ դնել երկ րի փրկութ յան հա մար, փրկել այս 
մի կտոր հայ կա կան մնա ցած հո ղը:

–  Պա րոն Հա կոբ յան, այս ի րա վի ճա-
կը գրա կա նութ յան մեջ իր ար տա ցո լումն 
ար դեն գտե՞լ է, թե՞ դեռ շուտ է այդ մա սին 
խո սել:

– Գ րա կա նութ յան հա մար նստվածք է 
պետք տա րի նե րի: Բա ռը եւ ի րա կա նութ յու նը 
հե ռա ցել են ի րա րից, բա ռը դար ձել է ա նար-
ժեք, չմտած ված: Դի վա նա գի տութ յուն չու-
նենք: Մեզ մոտ ով ինչ մտա ծում է՝ հան րայ-
նաց նում է, իսկ թշնա մին խո րա մանկ է՝ եր բեք 
նրանց մտա ծա ծը կամ ա նե լի քը նա խա պես 
չենք ի մա նա: Կորց րել ենք հար գան քը բա ռի 
նկատ մամբ:

– Ս յու նե ցի ըն թեր ցո ղին ի՞նչ խոր-
հուրդ կտա յիք, Ձեր խոս քը մեր ըն թեր ցո-
ղին:

–  Խոր հուրդ տալ չեմ սի րում, բայց խոսքս 
կա սեմ. դա րեր շա րու նակ մենք միա բա նութ-
յուն գո ռա լով ի րար դեմ ենք դուրս գա լիս՝ ջուր 
լցնե լով թշնա մու ջրա ղա ցին:

Մի ադր բե ջան ցի շատ տա րի ներ ա ռաջ 
հոդ ված էր գրել, ո րում ա սում էր, թե հա յին 
փող ցույց տուր եւ ա մեն ինչ կստա նաս: Ես 
պա տաս խան հոդ ված էի գրել, ո րում, ար-
ցախ ցի նե րի ա սած, շան հետ կա պե ցի ադր-
բե ջան ցուն: Տա րի նե րի ըն թաց քում հաս-
կա ցա, որ մեր մեջ շա տե րը կան, որ ի րենց 
ճա նա պար հը չգտան, մի մա սը փո ղի հե տե-
ւից վա զեց, մի մա սը՝ ժո ղովր դա վա րութ յուն 

կոչ վա ծի, ո րը ոչ մի տեղ չի տա նում, ո չինչ չի 
նշա նա կում, թուր քի հետ ժո ղովր դա վա րութ-
յուն չի լի նում: Սուտն ու պո պու լիզ մը հա մա-
ցանցն ու տում են:

Այ նինչ, օր վա պա հան ջը հա մազ գա յին 
հա մախմ բումն է...

Ափ սոս, որ չկա մի ղե կա վար, ում հե տե ւից 
կա րե լի է գնալ, ով հենց ազ գա յին հա մախմբ-
ման կտա ներ:

– Իսկ մեր գե ղար վես տա կան գրա կա-
նութ յու նը տվե՞լ է ղե կա վա րի ի դեա լը, չէ՞ 
որ մենք գրա կա նութ յու նից ենք վերց նում 
հայ րե նա սի րութ յան, անձ նա զո հութ յան 
եւ շատ այլ ար ժեք նե րի ու տե սակ նե-
րի ի դեալ նե րը: Ա ռաջ նոր դի ի դեա լա կան 
կեր պար կա՞ մեր գրա կա նութ յան մեջ:

– Իմ հի շո ղութ յան մեջ միակ մար դը, ում 
կա րե լի է դարձ նել ա ռաջ նոր դի ի դեալ, Գե ւորգ 
Մարզ պե տու նին է, ո րով հե տեւ կա րո ղա ցավ 
ի րա րից հե ռա ցած մարդ կանց դժգո հութ յուն-
նե րը մի կողմ թող նել եւ հա կա սող կող մե րին 
միա վո րել, պա տա հա կան չէ, որ այդ կեր պա-
րի կեր տո ղը շու շե ցի Մու րա ցանն է: Գե ւորգ 
Մարզ պե տու նու կեր պա րի մեր ժա մա նակ նե-
րի օ րի նակ էր Մոն թե Մել քոն յա նը, ում ան-
ձամբ ճա նա չում էի, նրա հա մար հայ րե նա սի-
րութ յու նը քա րոզ չութ յուն ու գո վազդ չէր, նա 
ի րա կան նվիր յալ էր:

–  Մենք կա րո ղա ցել ենք արդ յո՞ք Ար-
ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մից հե տո 
մեր ա զա տա մար տիկ նե րին, նվիր յալ նե-
րին դարձ նել գրա կան հե րոս ներ: Գ րա կա-
նութ յու նը կա րո ղա ցել է արդ յո՞ք ըն դօ րի-
նակ ման ար ժա նի կեր պար ներ ստեղ ծել 
մեր նվիր յալ նե րի օ րի նա կով, որ պես զի 
նոր եւ հա ջորդ սե րունդ նե րը ո գեշնչ վեն:

– Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազմ մեկ-
նող տղա նե րը դաս տիա րակ վել էին հենց հայ-
րե նա սի րա կան ո գով, նրանք աչ քի ա ռաջ մեր 
նվիր յալ նե րի կեր պար ներն ու նեին, իսկ այժմ 
նյութն իշ խում է մար դու վրա: Գ րա կա նութ-
յան մեջ ստեղծ վել են կեր պար ներ, գրա կան 
ըն թաց քը շա րու նակ վում է… Գր վել և գր վում է 
հե րոս նե րի մա սին:

Ես հույս ու նեմ, որ մեր ազ գի մեջ ե ղած 
ո գե ղեն ոս կին չի կոր չի, չի կեղ տոտ վի, մենք 
կվե րա դառ նանք մեր ար ժեք նե րին, քան զի 
մե ծա գույն ա ղետ է ազ գա յին ար ժեք նե րից հե-
ռա նա լը:

– Ե թե նո րա գույն ժա մա նակ նե րի 
գրա կան ընտ րա նի լույս տես ներ, Ձեր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից ո՞ րը կցան-
կա նա յիք ընդգր կել նրա նում:

– Ես Չա րեն ցի ու Տեր յա նի գոր ծե րը կդնեի, 
նրանց ու միայն նրանց: Իսկ իմ գոր ծե րից ես 
միշտ մի բա նաս տեղ ծութ յուն եմ ա ռանձ նաց-
րել՝ « Խոս տո վա նութ յուն» վեր նագ րով, խո հա-
փի լի սո փա յա կան, սի րա յին բա նաս տեղ ծութ-
յուն է: Բայց ինձ հա մար գրա կա նութ յու նը 
Տեր յանն ու Չա րենցն են, ո րով հե տեւ, երբ ինձ 
շատ վատ եմ զգում, Տեր յան ու Չա րենց եմ 
կար դում, երբ շատ լավ եմ զգում, Տեր յան ու 
Չա րենց եմ կար դում:

Մենք շատ հա րուստ գրա կա նութ յուն 
ու նենք, բայց շատ քչերն են հա սել բա ռի 
նախ նա կան ազն վութ յա նը, ինչ պես Հ րանտ 
Մա թե ւոս յա նը: Պո պու լիզ մը մտել է նաեւ 
գրա կա նութ յուն, բա ռեր են ա սում, որ ծա-
փա հա րեն, որ լավ հնչի ա կան ջի հա մար: 
Մա թե ւոս յա նից հե տո Վա նո Սի րա դեղ  յա նին 
կա ռանձ նաց նեմ, նրա վեր ջին տա րի նե րի 
գոր ծերն ան պայ ման պի տի լույս տես նեն: 
Մա թե ւոս յա նը մի հե ղի նա կի մա սին ա սել էր՝ 
«դու բա ռին քծնում ես»: Բա ռին քծնել չի կա-
րե լի, բա ռը պի տի զո հա բե րի հե ղի նա կին, 
հա կա ռակ պա րա գա յում ստեղծ վա ծը գրա-
կա նութ յուն չէ, հե ղի նակն էլ՝ գրող չէ: Բա ռը 
գնա հա տել է պետք, ու բա ռը պի տի բնա կան 
ծնուն դով ծնվի:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝  
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

Մենք շատ հա րուստ գրա կա-
նութ յուն ու նենք, բայց շատ քչերն 
են հա սել բա ռի նախ նա կան ազն-
վութ յա նը, ինչ պես Հ րանտ Մա-
թե ւոս յա նը: Պո պու լիզ մը մտել է 
նաեւ գրա կա նութ յուն, բա ռեր են 
ա սում, որ ծա փա հա րեն, որ լավ 
հնչի ա կան ջի հա մար: 
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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 
16.11.2021թ.: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

Հաջողությունը 
Վենետիկ է տանում

Վեր ջերս մայ րա քա ղա քի « Մի կա» մար-
զա դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ կա րա տեի Հա-
յաս տա նի գա վա թի խա ղար կութ յու նը, ո րին 
մաս նակ ցում էին նաև կա պան ցի կա րա-
տեիստ ներ: 14-15 տա րե կան նե րի մրցա պայ-
քա րում հա ջող մրցե լույթ է ու նե ցել Կա պա նի 
թիվ 2 ա վագ դպրո ցի ա շա կեր տու հի Սո-
նա Բա բա յա նը (մար զիչ՝ Ար մեն Գ րի գոր-
յան): Պա տա նի մար զու հին հաղ թել է իր տա-
րի քա յին խմբում: Եր կու տա րի է, ինչ Սո նան 
զբաղ վում է իր նա խընտ րած մար զա ձևով, 
նա խորդ տա րի կա րա տեի հան րա պե տութ-
յան ա ռաջ նութ յու նում երկ րորդ մրցա նա կա-
կիր է դար ձել, և ա հա նոր հա ջո ղութ յու նը 
եր կար սպա սել չի տվել: «Ե թե մարդ որ ևէ 
մար զաձև ընտ րում է և դ րա նով զբաղ վում, 
պի տի լրջո րեն պա րա պի, այ լա պես ժա մա նա-
կի անն պա տակ կո րուստ կու նե նա», – ա սում 
է Սո նան: Այս հաղ թա նա կը հնա րա վո րութ յուն 
է տա լիս մար զու հուն դեկ տեմ բե րի 9-ին Վե-
նե տի կում մաս նակ ցե լու պա տաս խա նա տու 

ա ռաջ նութ յան: 
Կա րա տեն այ լևս օ լիմ պիա կան մար զա ձև 

է, ուս տի պա տա նի մար զու հուն ցան կա նանք 
օ լիմ պիա կան բար ձունք ներ: 

Ի դեպ, Վե նե տի կում կա յա նա լիք ա ռաջ-

նութ յա նը մաս նակ ցե լու են Ար մեն Գ րի գոր յա-
նի ևս ե րեք սան, բո լո րին հա ջո ղութ յուն ենք 
մաղ թում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ն ա խանց յալ տա րի ա ռա ջին ան գամ` 
նո յեմ բե րի 16-ին, Կա պա նի Նո րա շե-
նիկ գյու ղում անց կաց վեց Կա պա նա  

տան ա վան դա կան ճա շա տե սակ նե րից՝ կոր-
կո տի փա ռա տոն: Նա խորդ տա րի այն հայտ-
նի պատ ճառ նե րով (կո րո նա վի րու սի հա մա-
վա րակ և 44-օր յա պա տե րազմ) չկա յա ցավ:

Ըստ ա մե նայ նի փա ռա տոնն ա վան դա-
կան է դառ նում: Ա ռա վոտ վա նից Կա պա նի 
Ս յու նիք բնա կա վայ րում պատ րաստ վում էին 
օր վա ի րա դար ձութ յա նը, իսկ կե սօ րին մոտ 
վար չա կան շեն քին մերձ հրա պա րա կն աշ-

խու ժութ յամբ էր շնչում:
 Փա ռա տո նին մաս նակ ցում էր Կա պա նի 

հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մը՝ հա-
մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նի գլխա վո-
րութ յամբ, մարզ կենտ րո նի տար բեր տա րի քի 
և զ բաղ մուն քի մար դիկ, հյու րեր:

 Փա ռա տո նի մաս նա կից՝ մարզ կենտ րո նի 
նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա-
տութ յուն նե րից յու րա քանչ  յու րը ճա շա կով 
ձևա վո րել էր ի րեն հատ կաց ված տա ղա վա-
րը, կրա կա րան նե րի (սա ջի) վրա թխվում էր 
ա նու շա բույր լա վա շը: Ներ կա նե րին ող ջու նեց 

Կա պա նի հա մայն քա պե տի տե ղա կալ Մա րատ 
Հա րութ յուն յա նը, ո րից հե տո ներ կա յաց վե ցին 
կոր կոտ պատ րաս տող նե րը՝ Համ լետ Պատ-
վա կան յան, Հո վիկ Հա րութ յուն յան, Կա րեն 
Օ հան ջան յան, Սու րեն Հայ րա պետ յան, Ար մե-
նակ Պո ղոս յան, Թադ ևոս Ա վագ յան, Սամ վել 
Սա ֆար յան, Մաք սիմ Պետ րոս յան, Զոհ րաբ 
Մ նա ցա կան յան, Գ րի գոր Օ հան ջան յան, Ա րա-
մա յիս Ս տե փան յան: Ն րանց հանձն վե ցին հու-
շան վեր ներ: Նաև մրցույթ էր հայ տա րար վել, 
թե ով է ա մե նա հա մեղ կոր կոտ պատ րաս-
տո ղը, հա մա րա կալ ված կե րակ րա տե սակ նե-
րը հանձն վե ցին ժյու րիի ան դամ նե րին , ով-
քեր համ տե սու մից հե տո հաղ թո ղի պատ վին 
ար ժա նաց րին Ար մե նակ Պո ղոս յա նին, ում 
հա մայն քա պե տա րա նի կող մից հանձն վեց 
հու շան վեր: Այ նու հետև հրա պա րա կում թևա-

«Սյունյաց երկիրը» քիչ առաջ վերադարձավ  Ճակատենից

Ա ր դեն եր կու օր է՝ Ճա կա տեն տա նող 
Մ-17 ճա նա պար հին, ո րը մարզ կենտ-
րո նը  կա պում է  Ճա կա տեն, Շի կա-

հող, Ս րա շեն, Ծավ,  Ներ քին Հանդ, Շիշ կերտ  
բնա կա վայ րե րին Ադր բե ջանն ան ցա կետ է 
տե ղադ րել:

Ճա կա տեն տա նող այ լընտ րան քա յին եր-
կու ճա նա պարհ կա՝ մե կը Մեղ րիով, մյու սը՝ 
Գե ղա նուշ գյու ղի հա րա կից ան տա ռով,  ո րը 
դե ռեւս դժվա րան ցա նե լի է:

«Ս յուն յաց երկ րի» խմբագ րա կազ մը Ճա-
կա տեն մեկ նեց Գե ղա նուշ- Ճա կա տեն ան տա-
ռա միջ յան ճա նա պար հով:

Ճա նա պար հը գրուն տա յին է, այս պա հին 
կա տար վում են հո ղա յին աշ խա տանք ներ...

Կա պա նի ճա նա պար հա շի նա կան ըն կե-
րութ յան գլխա վոր ճար տա րա գետ Սեր գեյ 
Ա ռուս տամ յա նը, ով տե ղում գլխա վո րում էր 
աշ խա տան քե րը, տե ղե կաց րեց, որ նա խա-
տես վում է ու նե նալ նոր՝ 7,8 կմ  եր կա րութ յամբ 
եւ 6 մ լայ նութ յամբ, ա մե նա շա տը՝ 12 աս տի-
ճան թե քութ յամբ ճա նա պարհ, ո րը  Կա պա նը  
կկա պի Ճա կա տե նին եւ հա րա կից մյուս բնա-
կա վայ րե րին: 

Ճա նա պարհն այս պա հին, ինչ պես նշե-
ցինք, դժվա րան ցա նե լի է, բայց մեր ստեղ ծա-
գոր ծա կան խմբին հա ջող վեց հաս նել գյուղ...

Ճա կա տե նում ա ռա ջի նը հան դի պե ցինք 
բնա կիչ նե րին դիզ վա ռե լիք եւ բեն զին բա ժա-
նող  մարդ կանց...

Ճա կա տե նում հան դի պե ցինք նաեւ վար-
չա պե տի խորհր դա կան Ռո բերտ Ղու կաս յա-
նին, ով տե ղե կաց րեց, թե կա ռա վա րութ յան 
կող մից ար վում է ա մեն ինչ՝ ա ռա ջա ցող  հու-
մա նի տար խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար:

– Ի րա վի ճա կը վե րահս կե լի է. այ սօր վա-
ռե լիք ենք բա ժա նում՝ որ պես հու մա նի տար 
օգ նութ յուն, յու րա քանչ  յուր ըն տա նի քի՝ 20-
ա կան լիտր դիզ վա ռե լիք եւ բեն զին: Վա ղը 

գյուղ կհասց վի կեն ցա ղա յին օգ տա գործ ման 
եւ մե քե նա նե րի լից քա վոր ման հա մար գազ: 
Փոր ձում ենք հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե-
տում ձեռք բե րել ա մե նագ նաց՝  են թաշր ջա նի  
բնա կա վայ րե րին ան խա փան հաց մա տա կա-
րա րե լու հա մար: Բայց ցան կա նում եմ նշել, որ 
այս պա հին էլ, շնոր հիվ Ծա վում գոր ծող հա-
ցաթխ ման ար տադ րա մա սի, գյու ղում հա ցի 
խնդիր չկա, –ա սում է Ռո բերտ Ղու կաս յա նը: 

Ն րա նից փոր ձում ենք ճշտել նաեւ, թե կա-
ռա վա րութ յու նում սպա սո՞ւմ էին ի րա վի ճա կի 
նման զար գաց ման:

Պա տաս խա նում է, որ չպետք է մո ռա-
նանք, թե ում հետ գործ ու նենք. «Ադր բե ջա-

նից ա մեն ինչ էլ սպա սե լի էր...»:
Ճա կա տեն գյու ղի վար չա կան ղե կա վար 

Ա րա Հա րութ յուն յա նը գյու ղում ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կը գնա հա տում է ոչ խու ճա պա յին, 
բայց մտա հո գիչ: Ա սում է, որ բնա կիչ ներն 
ի րենց տնե րում են, եւ  ի րա վի ճա կը շատ 
նման է 90-ա կան նե րի՝ ար դեն իսկ հաղ թա-
հար ված դժվա րութ յուն նե րին:

Բ նա կիչ նե րից քչերն էին ցան կա նում 
շփվել լրագ րող նե րի հետ, բայց մեր՝ «գյու ղից 
գնա ցող ներ չկա՞ն» հար ցին, տի կին Ան նան 
վստա հո րեն պա տաս խա նում է. « Մենք գնա-
լու տեղ չու նենք...»:

ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Կապանում փառատոն էր, կորկոտի 
փառատոն 

Հայտարարություն

« Կա պա նի պե տա կան 
բժշկա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ը 
հայ տա րա րում է մրցույթ 
ներ քոգր յալ ման կա վար-
ժա կան աշ խա տող նե րի 
թա փուր տե ղի հա մար.

1. « Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան 
անվ տան գութ յան ա պա հո վում» 
ա ռար կա յի դա սա վան դող դա սա խոս- 
76 ժամ

2. « Սո ցիա լա կան աշ խա տանք» մաս-
նա գի տութ յան մաս նա գի տա կան 
մո դուլ ներ/ա ռար կա ներ դա սա վան դող 
դա սա խոս -166 ժամ
Ու սում նա կան պա րապ մունք ներ վա-

րող դա սա խո սը պետք է ու նե նա դա սըն-
թա ցի բնույ թին հա մա պա տաս խա նող մի-
ջին կամ բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան ո րա կա վո րում, կամ տվյալ 
մաս նա գի տա կան զբաղ վա ծութ յան բնա-
գա վա ռում աշ խա տան քա յին գոր ծու-
նեութ յան փորձ՝ ե թե տվյալ դա սըն թա ցի 
ուղ ղութ յամբ մի ջին կամ բարձ րա գույն 
կրթութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յու նում չի ի րա կա նաց վում: Հա տուկ մաս-
նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը վա րող 
դա սա խոս նե րի հա մար մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի փոր ձի առ կա յութ յու նը ցան-
կա լի է:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը 
պա տաս խա նա տու աշ խա տակ ցին է ներ-
կա յաց նում ներ քոնշ յալ փաս տաթղ թե րը.
1. Դի մում
2. Կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս-

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

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

տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում)
5. Ինք նա կեն սագ րութ յուն
6. Մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փի
7. Ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ-

կա յաց նում են նաև զին վո րա կան 
գրքույկ (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը):
Փաս տաթղ թե րը ըն դուն վում են քո լե-

ջի մաս նա շեն քում, ս.թ նո յեմ բե րի 17-ից 
մինչև նո յեմ բե րի 30-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, 
ժա մը 10:00-ից մինչև 16:00, բա ցի շա բաթ, 
կի րա կի և  ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2021թվա կա-
նի դեկ տեմ բե րի 3-ին ժա մը 15:00-ին քո լե-
ջում:

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

ծում էին ու րախ ե րաժշ տութ յու նը՝ շուրջ պա րի 
մեջ առ նե լով մե ծին ու փոք րին:

Փա ռա տո նը բո վան դա կա լից անց նե-
լու հա մար այլ մրցույթ ներ էին նա խա տե սել՝ 
բազ կա մարտ, կշռա քա րե րի բարձ րա ցում, 
պա րա նի ձգում: Կա պա նի մշա կույ թի կենտ-
րո նի պա րու սույց նե րը վար պե տաց դաս 
անց կաց րին՝ փա ռա տո նի մաս նա կից նե րին 
ա վան դա կան « Քո չա րին» ու սու ցա նե լով: 
Մար դիկ ան կեղծ ու րա խա նում էին, նաև վա-
յե լում աստ վա ծա յին կե րա կու րը: Մի ջո ցառ-
ման կազ մա կեր պիչ նե րը հնա րա վո րինս ջա-
նա ցել էին, որ օ րը տոն դառ նա:

 Փա ռա տո նին տո նա կան ե րանգ ներ հա-
ղոր դե ցին Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի 
ե րա ժիշտ-կա տա րող նե րը և պա րա յին խմբե-
րը, ով քեր ա վե լի գու նա գեղ դարձ րին աշ նա-
նա յին օ րը: Փա ռա տո նը կա յա ցավ նաև հա-
մայն քա պե տա րա նի կրթութ յան, մշա կույ թի 
և ս պոր տի բաժ նի ա ռա ջա տար մաս նա գետ 
Նա ռա Մել քում յա նի ջան քե րի և ն վի րու մի 
շնոր հիվ:

 ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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