
Ոչ մի տեղ առանց Սյու-
նիքի ու Արցախի. առանց 
աշխարհագրական Հա յաս-
տանի այդ հզոր ողնաշարի 
մեր ամբողջական 
հայրենիքը գոյություն 
ունենալ չի կարող:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Ն.Ս. Ֆրանցիսկոսի հրամանագրով հռոմեական գլխավոր օրացույցում փետրվարի 27-ը կնշվի որպես Տիեզերական եկեղեցու 
վարդապետ Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հիշատակի օր։ Այն կներառվի աշխարհով մեկ սփռված կաթողիկե եկեղեցիների 
տոնացույցերում, կնորացվեն պատարագի գրքերը և ժամերգության տեքստերը։
Ինչպես հայտնի է, դեռևս 2015թ. փետրվարի 23-ին Հռոմի Պապը հայ միջնադարյան հոգևորական, աստվածաբան, բանաստեղծ Սուրբ 
Գրիգոր Նարեկացուն շնորհել էր «Տիեզերական եկեղեցու վարդապետ» տիտղոսը:
Ֆրանցիսկոս Պապն այդպիսով հաստատել է Սուրբ Աթոռի Սրբերի հարցերով միաբանության ընդունած որոշումը, ըստ որի Նարեկացին 
արժանի էր ճանաչվել եկեղեցական մեծագույն պարգևին:

Ա նըն դու նե լի ենք հա մա րում Ար ցա խի 
հայ կա կա նութ յու նը կաս կա ծի տակ դնող 
և հ նա րա վոր օ տար տար րե րի ներ կա յութ-
յան կար ևո րութ յու նն ընդգ ծող հայ տա րա-
րութ յուն նե րը:

Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վի հայ տա րա րութ յու նը ներ կա-
յաց նում ենք ստորև.

«Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ինք-
նիշ խա նութ յանն ու սուբ յեկ տայ նութ յա նը 
սպառ նա ցող վտանգ նե րի և մար տահ րա-
վեր նե րի մա սին

Ղա րա բաղ  յան հիմ նախնդ րի տա րեգ րութ-
յան ողջ ըն թաց քում պար բե րա բար շրջա նառ-
վում են հիմ նախնդ րի էութ յու նը խե ղաթ յու րող 
և նեն գա փո խող հայ տա րա րութ յուն ներ, ո րոնք 
բար դաց նում ու խճճում են հա կա մար տութ յան 

հա մա պար փակ և վերջ նա կան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը։ Ան թույ լատ րե լի ենք հա մա րում 
տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րի և գոր ծիչ նե րի 
կող մից Ար ցա խի սուբ յեկ տայ նութ յու նը, նրա 
հայ կա կան ա պա գան կաս կա ծի տակ դնող 
կամ նվա զեց նող ցան կա ցած հայ տա րա րութ-
յուն։ Տա րա կու սե լի է, որ վեր ջին նման հայ տա-
րա րութ յու նը հնչել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-

Կառավարությունը ԶՊՄԿ 
15% մասնաբաժինը հանձնեց 
հավատարմագրային 
կառավարման 

Կ ա ռա վա րութ յունն հունվարի 5-ի նիս-
տում հաս տա տեց «Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» 

ՓԲԸ բաժ նե տոմ սե րով հա վաստ ված ի րա-
վունք նե րը հա վա տար մագ րա յին կա ռա վար-
ման հանձ նե լու ո րո շու մը։ Ըստ այդմ՝ «Զան-
գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» 
ՓԲԸ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սե-
փա կա նութ յուն հան դի սա ցող 15 տո կոս բաժ-
նե տոմ սե րով հա վաստ ված ի րա վունք նե րը 
հանձն վե ցին «Հա յաս տա նի պե տա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րի ֆոնդ» ՓԲԸ-ի հա վա-
տար մագ րա յին կա ռա վար մա նը։

Փոխ վար չա պետ Համ բար ձում Մաթ ևոս-
յանն ա սաց. «Նա խագ ծով նա խա տես վում է 
«Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-
նատ» ՓԲԸ-ի՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան սե փա կա նութ յուն հան դի սա ցող 15 տո կոս 
բաժ նե տոմ սե րով հա վաստ ված ի րա վունք-
նե րը հանձ նել «Հա յաս տա նի պե տա կան հե-
տաքրք րութ յուն նե րի ֆոնդ» ՓԲԸ հա վա տար-
մագ րա յին կա ռա վար մա նը՝ միա ժա մա նակ 
պահ պա նե լով բաժ նե տոմ սե րի նկատ մամբ 
պե տութ յան սե փա կա նութ յան ի րա վուն քը»։

«Հա յաս տա նի պե տա կան հե տաքրք րութ-
յուն նե րի ֆոն դը» 100 տո կոս պե տա կան սե փա-
կա նութ յամբ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յուն 
է, ո րի ման դատ նե րից մե կը պե տութ յան ռազ-
մա վա րա կան նշա նա կութ յան ակ տիվ նե րում 
պե տութ յան՝ որ պես սե փա կա նա տի րոջ արդ-
յու նա վետ ներ կա յա ցումն է։

Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յանն ա սաց. 
«Տեղ  յակ եք, որ 2000-ա կան նե րից ի վեր ա ռա-
ջին ան գամ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը, 
կա ռա վա րութ յունն ու նի բա ժեն մաս Զան գե-
զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում։ 
Ընդ ո րում, մի շատ հե տաքր քիր եր ևույթ կա, 
որ այս գոր ծար քը շա տե րին կաս կա ծե լի է 
թվա ցել։ Այն, որ պե տութ յունն իր հիմ նա կան 
ռազ մա վա րա կան ակ տի վից եր կար տա րի ներ 
զրկվում էր, դա փաս տո րեն կաս կա ծե լի չէ, իսկ 
այն, որ պե տութ յու նը ձեռք է բե րում, ո մանք 
փոր ձում են դրա մեջ կո ռուպ ցիոն հետ քեր և 
գոր ծարք ներ գտնել։ Ես ու զում եմ պար զա բա-
նել, որ կո ռուպ ցիա յի արդ յուն քում պե տութ յու-
նը ոչ թե ստա նում է, այլ կո ռուպ ցիա յի արդ-
յուն քում պե տութ յու նը կորց նում է։ Եվ դա մենք 
տե սել ենք եր կար տա րի ներ, երբ 2000-ա կան-
նե րից իշ խա նութ յու նը ներ կա յաց նող ան ձանց 
հետ փոխ կա պակց ված ան ձինք դար ձել են 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-
տի սե փա կա նա տեր։ Հի մա հա կա ռակ պրո-
ցեսն է տե ղի ու նե ցել, և 15-ից մի փոքր ա վե լի 
բաժ նե տոմ սե րի սե փա կա նա տե րը ՀՀ վար չա-
պե տի աշ խա տա կազմն է։ Բայց այս փաս տից 
բխում են ո րո շա կի գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք 
մենք կար ծում ենք, որ վար չա պե տի աշ խա-
տա կազ մը չպետք է ա նի այդ գոր ծա ռույթ նե րը։ 
Դ րանք կա ռա վար ման հետ կապ ված ա մե նա-
տար բեր գոր ծա ռույթ ներ են, և այս բաժ նե մա-
սի կա ռա վա րու մը մենք հանձ նում ենք է լի մեր 
կող մից հիմ նադր ված «Հա յաս տա նի ազ գա յին 
հե տաքրք րութ յուն նե րի հիմ նադ րա մին»»։

Փա շին յանն ա սաց, որ բաժ նե մա սի չա փով 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յա ցու ցիչ կու նե-
նա «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նատ»-ի տնօ րեն նե րի խորհր դում։ Եվ նաև 
շա հույ թի բաշխ ման պա րա գա յում տվյալ չա-
փով շա հա բա ժինն ար դեն կդառ նա պե տա-
կան բյու ջեի ե կա մու տ։ 

Կապանում Իրանի գլխավոր 
հյուպատոսության բացումը՝ 
կարևոր ազդակ

-Պա րոն Ոս կան յան, նախ՝ 
շնոր հա կա լութ յուն՝ մեր 
պար բե րա կա նին հեր թա-

կան ան գամ հար ցազ րույց տա լու պատ-
րաս տա կա մութ յան հա մար:

Ա մա նո րի նա խօ րեին հայ տա րա-
րութ յուն տա րած վեց առ այն, թե Ի րա-
նի իշ խա նութ յուն նե րը 15 օ րով փա կում 

են հար ևան երկր նե րի հետ ցա մա քա յին 
սահ մա նը՝ կո րո նա վի րու սի «Օ միկ րոն» 
ման րէա հիմ քի տա րած ման սպառ նա լի-
քի պատ ճա ռով: Իս կա պե՞ս ցա մա քա յին 
սահ մա նի փակ ման պատ ճա ռը հա մա ճա-
րա կա յին վտանգն էր, թե՞...

– Ի րա կա նում՝ ա յո, ի րան ցի նե րը փա կել 
են Ի րա նի ցա մա քա յին սահ ման ներն անխ տիր 

բո լոր հա րե ւան պե տութ յուն նե րի հա մար՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, Ադր բե ջան կոչ-
վող ար հես տա ծին կազ մա վո րում, Թուր քիա, 
Պա կիս տան... Բո լոր հա րե ւան պե տութ յու նե րի 
հետ փա կել են ցա մա քա յին սահ մա նը, քա նի 
որ ի րան ցի նե րը ցան կա նում են կա ռա վա րե լի 
պա հել հա մա ճա րա կա յին ի րա վի ճակն ի րենց 

Շարունակությունը՝ էջ 5

Անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական 
ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ ԼՂՀ-ն նշված 
կլինի Ադրբեջանի կազմում

Շարունակությունը՝ էջ 2

Հա յաս տա նի և մաս նա վո րա պես Ս յու նի քի շուրջ տե ղի ու նե ցող ռազ մա քա ղա քա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րի առն չութ յամբ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան դիր քո-
րո շու մը շա րու նա կում է զբա ղեց նել սյու նե ցի նե րիս: 2021-ի տա րե վերջ յան զար գա-
ցում նե րը, ան շուշտ, ո րոշ ա ռու մով նո րութ յուն էին այդ տե սա կե տից:
Մեզ հե տաքրք րող հար ցե րի շուրջ զրույ ցի հրա վի րե ցինք Եր ևա նի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի Ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի ի րա նա գի տութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
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տութ յան վար չա պե տի կող մից՝ դեկ տեմ բե րի 
24-ին ԶԼՄ-նե րի և հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հար-
ցե րին պա տաս խա նե լու ըն թաց քում։

Ար ցա խի ճա կա տա գի րը որ ևէ քա ղա քա-
կան ու ժի մե նաշ նոր հը չի ե ղել և չի լի նե լու։ 
Ար տա հայ տե լով Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
հան րա յին և քա ղա քա կան լայն շրջա նակ նե-
րի կար ծիքն ու դիր քո րո շու մը՝ մեր ան հա մա-
ձայ նութ յունն ու վրդով մունքն ենք հայտ նում 
հար ցազ րույ ցի ըն թաց քում հնչած մի շարք 
վնա սա կար և վ տան գա վոր ձևա կեր պում նե-
րի ու գա ղա փար նե րի առ թիվ։

Մտա հո գութ յուն է ա ռա ջաց նում այն փաս-
տը, որ 1988 թ. ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի՝ ղա րա բաղ  յան շարժ ման արդ յունք-
նե րի ֆո նին հնչեց վում են ձևա կեր պում ներ, 
ո րոնք կաս կա ծի տակ են դնում 1991 թվա կա-
նի սեպ տեմ բե րի 2-ին հռչակ ված և մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի նոր մե րին լիո վին հա մա պա-
տաս խան ձևա վոր ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
(Ար ցա խի) Հան րա պե տութ յան գո յութ յու նը և 
ն րա տևա կան պայ քա րը մի ջազ գա յին ճա նաչ-
ման հաս նե լու ուղ ղութ յամբ։

Նա խորդ տա րի նե րի բա նակ ցա յին գոր-
ծըն թա ցում հայ կա կան կող մե րի ի րա վա կան 

և քա ղա քա կան հիմ քե րը և մեր ազ գա յին 
շա հե րի պաշտ պա նութ յունն այդ հա մա տեքս-
տում որ ևէ հա կա սութ յան մեջ չէր մտնում մի-
ջազ գա յին կա ռույց նե րի և միջ նորդ նե րի ներ-
կա յաց րած դիր քո րո շում նե րի հետ։

Այն, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի կար գա վի-
ճա կի հար ցը եր բեք չի ան տես վել միջ նորդ նե-
րի կող մից նախ կի նում ներ կա յաց ված ա ռա-
ջար կութ յուն նե րում, հաս տատ վում է նաև 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րի 
կող մից տրված պար զա բա նում նե րում։

Բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցում տար բեր 
տա րի նե րի քննարկ ված աշ խա տան քա յին 
տար բե րակ նե րի և բա նակ ցա յին ձևա չա փի 
հնա րա վոր փո փոխ ման մա սին շա հար կում-
նե րը մտա հո գիչ և վ տան գա վոր են։

Ա նըն դու նե լի ենք հա մա րում Ար ցա խի 
հայ կա կա նութ յու նը կաս կա ծի տակ դնող և 
հ նա րա վոր օ տար տար րե րի ներ կա յութ յան 
կար ևո րութ յու նը ընդգ ծող հայ տա րա րութ-
յուն նե րը, ո րոնք մեր ժե լի ու պար սա վե լի են 
Ար ցա խի ա զա տութ յան և ան կա խութ յան հա-
մար ի րենց կյան քը զո հա բե րած հա զա րա վոր 
հա յոր դի նե րի հի շա տա կի դի մաց։

Գ լուխ խո նար հե լով ար ցախ յան գո յա-
պայ քա րի բո լոր նա հա տակ նե րի առջև, 
միա ժա մա նակ ե րախ տա գի տութ յուն 

Անընդունելի է միջազգային 
կամ ներպետական ցանկացած 
փաստաթուղթ, որտեղ ԼՂՀ-ն 
նշված կլինի Ադրբեջանի կազմում

«Սյունյաց երկրի» հարցը 
Նիկոլ Փաշինյանին՝ դեկտ-
եմ բերի 24-ի ֆեյսբուքյան 
ասուլիսում

Պ ա րոն վար չա պետ, 2020 թ. նո յեմ-
բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ-
յամբ եւ դրա նից հե տո (ա նընդ հատ) 

կա րե ւոր վում է հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
ա պաշր ջա փակ ման կամ վե րա բաց ման հար-
ցը: Ա ռա ջին հա յաց քից ող ջու նե լի մտադ րութ-
յուն է, բայց...

Ինչ պե՞ս հաս կա նալ՝ եւ՛ Դուք, եւ՛ Ադր բե-
ջա նի ղե կա վա րը կոնկ րետ քայ լեր եք ձեռ-
նար կում (ոչ միայն ո րո շում նե րի կամ հայ-
տա րա րութ յուն նե րի տես քով) Ադր բե ջա նին 
ցան կա լի կամ այդ հան րա պե տութ յան հա մար 
նպաս տա վոր ճա նա պարհ նե րի վե րա բաց ման 
ուղ ղութ յամբ: Մինչ դեռ, դրան զու գա հեռ, ան-
ցած մեկ տար վա ըն թաց քում տար բեր դրսե-
ւո րում նե րով շրջա փակ վել է Ս յու նի քի մար զի 
տա րած քով անց նող հա ղոր դակ ցութ յան մի 
քա նի ու ղի: Ն կա տի ու նենք Գո րիս-Կա պան, 
Կա պան-Ճա կա տեն, Կա պան-Ա գա րակ գյու-
ղի են թաշր ջան (Սե յիդ լար գյու ղով) ճա նա-
պարհ նե րը: Ն կա տի ու նենք Վե րի շեն-Սեւ լիճ, 
Խոզ նա վար-Սեւ լիճ, նաեւ Նո րա վա նի հյու սի-
սա յին մեր ձա կայ քից դե պի Մեծ եւ Փոքր Իշ-
խա նա սա րե րի ստո րոտ ձգվող դաշ տա միջ յան 
ճա նա պարհ նե րը՝ մեզ հա մար տնտե սա կան 
լուրջ նշա նա կութ յուն ու նե ցող:

Այդ ա մե նին զու գա հեռ՝ օ րեր ա ռաջ վե-
րա հաս տա տե ցիք Ձեր դիր քո րո շումն Ադր-
բե ջա նի եր կու հատ վա ծը միմ յանց կա պող 
եր կա թու ղու (Մեղ րիով) վե րա կա ռուց ման ու 
վե րա գոր ծարկ ման մա սին՝ Հա յաս տա նի հա-
մար նպաս տա վոր հան գա մանք նշե լով նաեւ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան հետ եր կա թու-
ղա յին կա պի բա ցու մը: Եվ դա այն դեպ քում, 
երբ Ռու սաս տան գնա լու հա մար կա րե լի էր 
չհաս նել Մեղ րի ու նա խընտ րել մոտ 1000 կմ -
ով ա վե լի կարճ հյու սի սա յին եր կաթգ ծի հնա-
րա վո րութ յու նը:

Եվ ու րեմն՝ ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, հա-
ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի վե րա բաց ման Ձեր 
ռազ մա վա րութ յու նը Ս յու նի քի մա սով՝ նշե լով 
նաեւ Ս յու նի քով անց նե լիք ավ տոտ րանս պոր-
տա յին ճա նա պար հի հնա րա վոր եր թու ղին, 
իսկ ե թե այն (ինչ պես հայ տա րար վել է) կա րող 
է ձգվել Կու բաթ լի-Խն ձո րեսկ-Գո րիս քա ղաք-
Ան գե ղա կոթ եր թու ղով, ա պա՝ անվ տան գութ-
յան ի՞նչ ե րաշ խիք նե րով:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԹԵՐԹԻ ԽՄԲԱԳԻՐ

Վարչապետ Ն. Փաշինյանը պատասխանում 
է «Սյունյաց երկրի» հարցերին

Լ րագ րող. - «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի 
խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յանն է հարց նում. 
«Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, հա ղոր դակ ցութ յան 
ու ղի նե րի վե րա բաց ման Ձեր ռազ մա վա րութ-
յու նը Ս յու նի քի մա սով՝ նշե լով նաեւ Ս յու նի քով 
անց նե լիք ավ տոտ րանս պոր տա յին ճա նա-
պար հի հնա րա վոր եր թու ղին, իսկ ե թե այն 
(ինչ պես հայ տա րար վել է) կա րող է ձգվել Սա-
նա սար-Խն ձո րեսկ-Գո րիս քա ղաք-Ան գե ղա-
կոթ եր թու ղով, ա պա՝ անվ տան գութ յան ի՞նչ 
ե րաշ խիք նե րով:

Նի կոլ Փա շին յան. Ճա նա պարհ նե րի 
հար ցը կու զեի բա ժա նել մի քա նի մա սի: Ա ռա-
ջինն ի րա վա կան կար գա վո րում նե րի խնդիրն 
է, ո րի մա սին ինձ տրված ա ռա ջին հար ցի 
պա տաս խա նի մեջ նշե ցի: Ե թե ի րա վա կան 
կար գա վո րում նե րի ա ռու մով հա մա ձայ նութ-
յան ենք գա լիս, մյուս հար ցե րը տեխ նի կա կան 
բնույթ ու նեն: Քան զի ե ռա կողմ հա մա ձայ-
նագ րի մեջ էլ ար ձա նագր ված է, որ Ադր բե-
ջա նի արևմտ յան շրջան նե րը Նա խիջ ևա նի 
Ինք նա վար Հան րա պե տութ յան հետ կա պող 
ճա նա պարհ պի տի լի նի: Բայց ես ու զում եմ 
դի տանկ յու նը փո խենք, ո րով հետև, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, այս ա մե նը տե ղի է ու նե նում տա-
րա ծաշր ջա նի կո մու նի կա ցիա նե րի բաց ման 

տրա մա բա նութ յան մեջ: Իմ ըն կալ մամբ՝ սա 
ոչ միայն ճա նա պարհ է` Ադր բե ջա նի արևմտ-
յան հատ ված նե րը Նա խիջ ևա նի Ինք նա վար 
Հան րա պե տութ յան հետ կա պող, այլ նոր մի-
ջազ գա յին տա րան ցիկ ճա նա պարհ է, ո րի 
գոր ծարկ մամբ հե տաքրքր ված է նաև Հա յաս-
տա նը: Հետ ևա բար՝ երբ մենք հա մա ձայ նութ-
յան գանք Ադր բե ջա նի հետ իմ և Ձեր նշած 

հար ցե րի շուրջ, պետք է մեր դի տանկ յունն 
այն տրա մա բա նութ յամբ նա յենք, որ մեր տե-
սանկ յու նից ու նե նանք մի ճա նա պարհ, որ 
հնա րա վո րինս գրա վիչ կլի նի մի ջազ գա յին 
տա րան ցիկ բեռ նա փո խադ րում նե րի ա ռու-
մով, ո րով հետև Հա յաս տա նին կբե րի շատ 
կոնկ րետ օ գուտ ներ:

Այս հա մա տեքս տում է, որ նախ կի նում 
չենք բա ցա ռել ու չենք բա ցա ռում նոր ճա նա-
պար հի կա ռու ցու մը, որ մեր տե սանկ յու նից 
կլի նի մի ջազ գա յին հա ղոր դակ ցութ յան կա ևոր 
ու ղի, և ե թե հետ ևել եք՝ ես հայ-վրա ցա կան 
միջ կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղո վի խորհր-
դի նիս տում այդ միտ քը ձևա կեր պել եմ, ե թե 
մեզ հա ջող վի մեր ար դեն իսկ նշած տրա մա-
բա նութ յուն նե րի և սկզ բունք նե րի շրջա նակ-
նե րում գալ հա մա ձայ նութ յան, մեր նպա տա-
կադ րումն է՝ մեր ու նե ցած Հ յու սիս-Հա րավ 
նա խա գիծն իր բո վան դա կութ յան և էութ յան 
մեջ ընդ լայ նել և այն դարձ նել ոչ միայն Հ յու-
սիս-Հա րավ, այլ Ար ևելք-Արև մուտք, այ սինքն՝ 
մո տա վո րա պես խա չաձև ճա նա պարհ, որն 
էա կա նո րեն կմե ծաց նի նրա նշա նա կութ յու նը:

Լ րագ րող. Սամ վել Ա լեք սան յա նը հարց-
նում է, թե անվ տան գութ յան ի՞նչ ե րաշ խիք-
ներ կլի նեն:

Նի կոլ Փա շին յան. Ին չի՞ անվ տան գութ-
յան, ո՞ւմ անվ տան գութ յան: 

Լ րագ րող. Այդ ճա նա պար հով եր թե ւե-
կող նե րի, են թադ րում եմ:

Նի կոլ Փա շին յան. Այդ ճա նա պար հով 
երթ ևե կող ադր բե ջան ցի նե րի մա սի՞ն է խոս-
քը:

Լրագ րող. Հա յերն էլ եր թե ւե կե լու են Ադր-
բե ջա նի տա րած քով:

Նի կոլ Փա շին յան. Փո խա դար ձա բար 
այդ ե րաշ խիք նե րը պի տի կոնկ րե տաց նենք: 
Ըն կա լումն այն է, որ պի տի ու ղեկ ցում ներ 
կազ մա կերպ վեն, այ սինքն՝ անվ տան գութ յու-
նը պի տի ա պա հով վի: Ճա նա պար հը պի տի 
գոր ծի երկր նե րի սու վե րե նութ յան և տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան շրջա նակ նե րում: 
Այս պա րա գա յում գործ ու նենք ի րա վա կար-
գա վո րում նե րի խնդրի հետ, և ե թե մեզ հա-
ջող վի հա մա ձայ նութ յան գալ, մյուս ա մեն ին չը 
դառ նում է տեխ նի կա կան խնդիր: Անվ տան-
գութ յու նը, օ րի նակ, կազ մա կեր պե լու հարց 
է, և կա ըմբռ նում, որ ու ղեկ ցե լը հնա րա վոր 
տար բե րակ նե րից մեկն է: 

«Որակի նշան 2021՝ տարվա լավագույն 
ապրանքանիշ և հանրային ծառայող» 
մրցանակակիրները՝ Սյունիքից 

Դ եկ տեմ բե րի 19-ին Ա րամ Խա չատր-
յան հա մեր գաս րա հում տե ղի ու նե-
ցավ ար դեն ա վան դույթ դար ձած 

«Ո րա կի նշան 2021՝ տար վա լա վա գույն ապ-
րան քա նիշ եւ հան րա յին ծա ռա յող» մրցա նա-
կա բաշ խութ յու նը: Ու սում նա սի րութ յուն նե րի, 
հե տա զո տութ յուն նե րի եւ հար ցում նե րի արդ-
յուն քում լա վա գույն ճա նաչ ված հան րա յին 
ծա ռա յող նե րը, պե տա կան հա մա կար գի աշ-
խա տա կից ներն ու ըն կե րութ յուն նե րը տար-
բեր ան վա նա կար գե րում ստա ցան մրցա նակ-
ներ:

Ո լոր տում ի րա կա նաց րած բա րե փո խում-
նե րի և արդ յու նա վետ աշ խա տան քի հա մար 
«Ո րա կի նշան՝ հան րա յին ծա ռա յող» մրցա-
նակ տրվեց «Մեղ րու ճա նա պար հա շի նա րա-
րա կան և շա հա գործ ման ձեռ նար կութ յուն» 
ըն կե րութ յան տնօ րեն Ա զատ Գաս պար յա նին:

Հա մայն քում ի րա կա նաց րած բա րե փո-
խում նե րի և արդ յու նա վետ աշ խա տան քի հա-
մար «Հան րա յին ծա ռա յող» մրցա նակ տրվեց 
Կա պան խո շո րաց ված հա մայն քի ղե կա վար 
Գ ևորգ Փարս յա նին:

Սկիզբը՝ էջ 1

...երբ մենք հա մա ձայ նութ յան 
գանք Ադր բե ջա նի հետ իմ և Ձեր 
նշած հար ցե րի շուրջ, պետք է մեր 
դի տանկ յունն այն տրա մա բա-
նութ յամբ նա յենք, որ մեր տե-
սանկ յու նից ու նե նանք մի ճա նա-
պարհ, որ հնա րա վո րինս գրա վիչ 
կլի նի մի ջազ գա յին տա րան ցիկ 
բեռ նա փո խադ րում նե րի ա ռու-
մով, ո րով հետև Հա յաս տա նին 
կբե րի շատ կոնկ րետ օ գուտ ներ:
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Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի գլխա վո րութ յամբ 2021թ. 
դեկ տեմ բե րի 29-ին տե ղի է ու նե ցել Ս յու նի քի հար ցե րով 
միջ գե րա տես չա կան աշ խա տան քա յին խմբի ամ փո փիչ 
նիս տը:

Բա ցե լով նիս տը՝ վար չա պետ Փա շին-
յա նը նշել է.

«Բարև ձեզ հար գե լի գոր ծըն կեր ներ:
Ինչ պես գի տեք, սույն թվա կա նի հուն վա-

րի 15-ին վար չա պե տի ո րոշ մամբ ստեղծ վեց 
Ս յու նի քի հար ցե րով միջ գե րա տես չա կան աշ-
խա տան քա յին խումբ, և մենք այ սօր հա վաք-
վել ենք՝ ամ փո փե լու աշ խա տան քա յին խմբի 
այս տար վա արդ յունք նե րը: Պի տի ար ձա նագ-
րեմ, որ 2021 թվա կա նի ըն թաց քում Ս յու նի քի 
մար զում աշ խա տան քա յին խմբի խո ղո վա կով 
հատ կաց վել և ի րա կա նաց վել է շուրջ 1.1 մլրդ 
դ րա մի ծրա գիր: Այդ ծրագ րերն ու նեն բա-
վա կան լայն ընդգր կում՝ գյու ղատն տե սութ-

յու նից մինչև սպորտ, և կար ծում եմ, որ այս 
նոր մի ջա վայ րում կար ևոր նշա նա կութ յուն են 
ու նե ցել և ու նեն Ս յու նի քի մար զի դի մա կա-
յու նութ յու նը բարձ րաց նե լու ու ամ րապն դե լու 
նկա տա ռու մով:

Ցան կա նում եմ ընդգ ծել, որ այ սօր էլ, 
ի հար կե, հի մա այս պա հին կարճ ժա մա նա-
կով ընդ հատ ված են մինչև ա մա նոր յա տո նե-
րի ա վար տը, Ս յու նի քի մար զում լայն թա փով 
ըն թա նում, ի րա կա նաց վում է այ լընտ րան քա-
յին ճա նա պարհ նե րի շի նա րա րութ յուն: Սա 
նույն պես չա փա զանց կար ևոր ծրա գիր է:

Ու զում եմ ա սել նաև, որ մենք Ս յու նի քի 
մար զում միայն աշ խա տան քա յին խմբի խո-

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին 
ման րա մաս ներ են ներ կա յաց վել 
Շուռ նու խում կա ռուց վող թա ղա-
մա սի շի նա րա րութ յան վե րա-
բեր յալ: Զե կուց վել է, որ աշ խա-
տանք նե րը շա րու նակ վում են, 
նա խա տես վում է դրանք ա վար-
տել պայ մա նագ րով սահ ման ված 
ժամ կե տում՝ 2022 թ. ա ռա ջին 
կի սամ յա կում:

ենք հայտ նում հա մայն հա յութ յա նը, 
մաս նա վո րա պես ՀՀ մեր հայ րե նա կից-

նե րին՝ Ար ցա խի կող քին կանգ նե լու, նրա տա-
ռա պանք ներն ու զրկանք նե րը միա սին կի սե-
լու հա մար:

Հայ կա կան եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի 
եղ բայ րա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հիմ-
քում տա րի ներ շա րու նակ ան խա փան գոր ծել 
է դեռևս 1992թ. հու լի սի 8-ին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան Գե րա գույն խորհր դի ըն-
դու նած ո րո շու մը, ո րը հստակ սահ մա նել է 
մի ջազ գա յին հան րութ յան լիի րավ ան դամ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վե րա բեր մուն-
քը մի ջազ գա յին ճա նաչ ման ձգտող Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան նկատ մամբ: Այդ ո րոշ-
մամբ ՀՀ-ը պար տա վոր վում է «հետ ևո ղա կա-
նո րեն սա տար կանգ նել Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի Հան րա պե տութ յա նը և ն րա բնակ չութ յան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը»:

Սահ ման վում է նաև, որ «Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան հա մար ա նըն դու նե լի 
հա մա րել մի ջազ գա յին կամ ներ պե տա կան 
ցան կա ցած փաս տա թուղթ, որ տեղ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յու նը նշված կլի-
նի Ադր բե ջա նի կազ մում»: Այս բա նաձևն ար-
դիա կան է նաև այ սօր:

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին ժո-
ղո վը, վե րա հաս տա տե լով Ար ցա խի ժո ղովր դի 
և իշ խա նութ յուն նե րի դիր քո րո շու մը Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան և ան-
կա խութ յան հար ցում, հայ տա րա րում է՝ ա նըն-
դու նե լի է ա ռանց Ար ցա խի իշ խա նութ յուն նե-
րի տե սա կե տը հաշ վի առ նե լու դիր քո րո շում 
հայտ նե լը, քա նի որ Ար ցա խի ա պա գա յի 
հար ցով ո րո շում ըն դու նե լու ի րա վա սութ յուն 
ու նեն միայն Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից ընտ րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով ձևա վոր ված իշ խա նութ յուն նե րը»։
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գա յին բա ղադ րիչ նե րի վրա:
Ա պա աշ խա տան քա յին խմբի ան դամ՝ 

պատ կան գե րա տես չութ յուն նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը զե կու ցել են ըստ ո լորտ նե րի 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին: Ներ-
կա յաց վել են պաշտ պա նութ յան, անվ տանգ 
երթ ևե կութ յան, ճա նա պար հա շի նութ յան, 
բնա կա րա նա շի նութ յան, սո ցիա լա կան հար-
ցե րի լուծ ման, են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե-
լավ ման, շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ-
յան ուղ ղութ յամբ մի ջո ցա ռում նե րը:

Վար չա պե տին զե կուց վել է Ս յու նի քի 
մար զի այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհ նե րի՝ 
Մ-2, Եր ևան-Ե րասխ-Գո րիս-Մեղ րի-Ի րա-
նի սահ ման միջ պե տա կան նշա նա կութ յան 
ավ տո ճա նա պար հի Գո րիս-Կա պան տե ղա-
մա սի ա ռան ձին հատ ված նե րում երթ ևե-
կութ յան ան խա փա նութ յունն ա պա հո վե լու 
նպա տա կով Հ-46 (Քա շու նի գյու ղի խաչ մե րու-
կից) - Բարձ րա վան, Տան ձա վեր – Շուռ նուխ, 
Ո րո տան - Խոտ և Տ-8-49, /Տ-8-48/ - Լ ծեն 
ճա նա պար հա հատ ված նե րի կա ռուց ման/
վե րա կա ռուց ման ըն թաց քի մա սին: Նշ վել 
է, որ ըն թաց քի մեջ են գրուն տա յին վի ճա կի 
ա պա հով ման աշ խա տանք նե րը, ո րոնք կե-
րաշ խա վո րեն այս ճա նա պար հա հատ ված նե-
րի երթ ևե կե լիութ յու նը բո լոր տի պի մե քե նա-
նե րի հա մար, տար վա բո լոր ե ղա նակ նե րին: 
Նա խա տես վում է, որ 2022թ. դրանք ամ բող-
ջութ յամբ աս ֆալ տա պատ ված կլի նեն: Նի կոլ 
Փա շին յա նը ևս մեկ ան գամ ընդգ ծել է նշված 
ճա նա պարհ նե րի կար ևո րութ յու նը և հանձ-
նա րա րել հնա րա վո րինս ա րա գաց նել շի նա-
րա րութ յան ըն թաց քը:

Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րին ման րա-
մաս ներ են ներ կա յաց վել Շուռ նու խում կա-
ռուց վող թա ղա մա սի շի նա րա րութ յան վե-
րա բեր յալ: Զե կուց վել է, որ աշ խա տանք նե րը 
շա րու նակ վում են, նա խա տես վում է դրանք 
ա վար տել պայ մա նագ րով սահ ման ված ժամ-
կե տում՝ 2022 թ. ա ռա ջին կի սամ յա կում:

Վար չա պե տը հե տաքրքր վել է նաև Ս յու նի-
քում գյու ղո լոր տի նե րու ժի ու սում նա սի րութ-
յան ուղ ղութ յամբ քայ լե րով: Ներ կա յաց վել են 
ջրար բիաց ման հա մա կար գե րի կա ռուց ման, 
գյուղ տեխ նի կա յի տրա մադր ման, բիզ նես 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի խթան ման, մի շարք 
հա մայնք նե րում նոր են թա կա ռուց վածք նե-
րի ձևա վոր ման ուղ ղութ յամբ ի րա կա նաց-
ված մի ջո ցա ռում նե րը: Այս հա մա տեքս տում 
ընդգծ վել է օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րող 
փոր ձա գի տա կան խմբի կար ևոր դե րը: Ռո-
բերտ Ղու կաս յա նը զե կու ցել է, որ փոր ձա գի-
տա կան խմբի կող մից ներ կա յում կա տար վում 
է գյու ղատն տե սա կան նշա նա կութ յան հո ղե րի 
թվայ նաց ման աշ խա տանք, ո րը նա խա տես-
վում է ա վար տել մեկ ամ սից: Արդ յուն քում 
ակն կալ վում է ու նե նալ տնտե սա կան նե րու-
ժի գնա հա տում ըստ հա մայնք նե րի, ո րի հի-
ման վրա էլ յու րա քանչ  յուր հա մայն քի հա մար 
մշակ վե լու է գյու ղատն տե սա կան ա պա գա յի 
ծրա գիր: Նի կոլ Փա շին յա նը հանձ նա րա րել է 
աշ խա տանքն ա վար տե լուց հե տո արդ յունք-
նե րը քննար կել շա հագր գիռ գե րա տես չութ-
յուն նե րի հետ և, որ պես արդ յու նա վետ գնա-
հատ վե լու դեպ քում, այն ի րա կա նաց նել նաև 
մյուս մար զե րի հա մար:

Մտ քե րի փո խա նա կութ յան ըն թաց քում 
քննարկ վել են մի շարք հար ցեր և գա ղա փար-
ներ, ներ կա յաց վել են ա ռա ջարկ ներ:

Վար չա պետ Փա շին յա նը շնոր հա կա լութ-
յուն է հայտ նել աշ խա տան քա յին խմբի և 
փոր ձա գի տա կան խմբի ան դամ նե րին կա-
տար ված աշ խա տան քի հա մար և ընդգ ծել՝ 
Ս յու նի քի մար զի զար գաց ման օ րա կար գը բա-
վա կան ընդգր կուն է և պետք է համ բե րա տար 
աշ խա տել նա խանշ ված ա ռաջ նա հեր թութ-
յուն նե րի կյան քի կոչ ման ուղ ղութ յամբ: 

2021թ. միայն աշխատանքային 
խմբի խողովակով Սյունիքի մարզում 
իրականացվել է 1.1 մլրդ դրամի ծրագիր

ղո վա կով չէ, որ ծրագ րեր ենք ի րա կա նաց-
նում: Կու զե նա յի մի քա նի ծրագ րե րի մա սին 
խո սել: Մաս նա վո րա պես՝ կրթա կան ո լոր տի: 
Հան րակր թութ յան ո լոր տում մեր ռազ մա վա-
րա կան բա րե փո խում նե րը ո րո շել ենք սկսել 
հենց Ս յու նի քի մար զից, և այդ նոր մո դելն 
ա ռա ջի նը փոր ձարկ վում է Կա պան խո շո րաց-
ված հա մայն քում՝ Ս յու նի քի մարզ կենտ րո-
նում, որ տեղ ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու հա մար 
Կա ռա վա րութ յու նը 9 մլրդ դ րա մի հատ կա-
ցում է ի րա կա նաց նում: Այս պի սի ծրագ րեր 
կներդր վեն նաև Ս յու նի քի մյուս խո շո րաց ված 
հա մայնք նե րում:

Ցան կա նում եմ հի շեց նել նաև, որ Եվ րա-
միութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ-
յուն քում նա խա տես վում է շուրջ 80 մլն եվ րո յի 
ծրա գիր ի րա կա նաց նել Ս յու նի քի մար զում՝ 
զուտ մար զի դի մա կա յու նութ յու նը բարձ րաց-
նե լու ծրագ րի շրջա նա կում:

Այ սօր մենք ակ տիվ աշ խա տում ենք Հ յու-
սիս-Հա րավ ծրագ րի ի րա կա նաց ման վրա՝ 
մաս նա վո րա պես, Սի սիան-Քա ջա րան և Քա-
ջա րան-Ա գա րակ հատ ված նե րի շի նա րա րութ-
յու նը: Հույս ու նենք գոր ծըն թացն ար դեն մեկ-
նար կել 2022 թվա կա նի ըն թաց քում: Դա շատ 
խո շոր ծրա գիր է, ընդ ո րում, նե րա ռում է մի 
քա նի կա մուրջ ներ, 2 թու նել՝ 7 և 8 կմ  եր կա-
րութ յամբ: Ծ րա գի րը նույն պես շատ էա կան 
ազ դե ցութ յուն է ու նե նա լու ոչ միայն Ս յու նի-
քի մար զի, այլև ընդ հան րա պես Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան հե տա գա զար գաց ման 
հա մար:

Ու զում եմ ընդգ ծել նաև, որ տա րա ծաշր-
ջա նա յին կո մու նի կա ցիա նե րի բաց ման թե-
ման նույն պես էա կան գոր ծոն է Ս յու նի քի 
մար զի հե տա գա զար գաց ման հա մար: Մենք 
ար դեն հայ տա րա րել ենք, որ մեկ նար կում 
ենք Ե րասխ-Ջուլ ֆա-Օր դու բադ-Մեղ րի-Հո րա-
դիզ եր կա թու ղու Մեղ րիի հատ վա ծի շի նա-
րա րութ յան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք նե րը: Պի տի ընդգ ծեմ, որ ա յո, ի հար կե, 
մեզ բո լո րիս հայտ նի հան գա մանք նե րի բե-
րու մով, տա րա ծաշր ջա նա յին կո մու նի կա ցիա-
նե րի բաց ման թե ման ակն հայ տո րեն և հան-
րա հայտ ձևով նաև ո րո շա կի խնդիր ներ և 
վ տանգ ներ է պա րու նա կում, բայց պի տի 
ընդգ ծեմ նաև, որ շատ մեծ հնա րա վո րութ-
յուն ներ է պա րու նա կում: Մենք պետք է հետ-
ևո ղա կա նո րեն և համ բե րա տար աշ խա տենք, 
որ պես զի վտանգ նե րը կա ռա վա րենք, իսկ 
հնա րա վո րութ յուն ներն ընդգ ծենք և կա րո-
ղա նանք ծա ռա յեց նել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան, այդ թվում՝ Ս յու նի քի մար զի հե-
տա գա բնա կա նոն զար գաց մա նը»:

Վար չա պե տի խորհր դա կան, աշ խա տան-
քա յին խմբի ղե կա վար Ռո բերտ Ղու կաս յա նը, 
անդ րա դառ նա լով խմբի գոր ծու նեութ յա նը, 
նշել է, որ ա ռայ սօր գու մար վել է 17 նիստ՝ 
Ս յու նի քի տար բեր բնա կա վայ րե րում: Խում-
բը գոր ծել է շուր ջօր յա աշ խա տան քի ռե ժի մով 
և փոր ձել հնա րա վո րինս օ պե րա տիվ ար ձա-
գան քել խնդիր նե րին՝ շեշ տը դնե լով հատ կա-
պես սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, անվ տան-

ՊՆ-ն պահեստազորայինների 
եռամսյա վարժական 
հավաքներ կանցկացնի 

Պ աշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յու նը ե րեք ա միս ժամ կե տով պա-
հես տա զո րա յին նե րի վար ժա կան 

հա վաք ներ անց կաց նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան ո րոշ ման նա խա գիծ է հրա պա րա կել: 
Այս մա սին տե ղե կա նում ենք ի րա վա կան ակ-
տե րի նա խագ ծե րի հրա պա րակ ման միաս նա-
կան կայ քից:

Ըստ ո րոշ ման նա խագ ծի` վար ժանք նե-
րը կանց կաց վեն հուն վա րի 15-ից ապ րի լի 
15-ը: Վար ժա կան հա վաք նե րին կներգ րավ-
վեն մինչև 65 քա ղա քա ցի, ո րոն ցից 20-ը` 
բժշկա կան մաս նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող 
սպա յա կան և 45-ը՝ ին ժե նե րա կան մաս նա-
գի տութ յուն ներ ու նե ցող շար քա յին և կրտ սեր 
են թաս պա յա կան կազ մե րի պա հես տա զո րա-
յին ներ:

Վար ժա կան հա վաք նե րի ա պա հով ման 
հա մար, ե րեք ա միս ժամ կե տով, 2022 թվա կա-
նի հուն վա րի 15-ից մինչև ապ րի լի 15-ը, ռազ-
մատ րանս պոր տա յին պար տա կա նութ յուն ներ 
ու նե ցող մար մին նե րից կներգ րավ վեն մինչև 
45 միա վոր տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ:
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«Ե ր ևա նի պե տա կան հա մալ-
սա րա նի շրջա նա վարտ նե րի 
միա վո րում» հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պութ յու նը՝ նա խա գահ Ար սեն Քա-
րամ յա նի գլխա վո րութ յամբ, Կա պա նում կա-
ռու ցում է հան րա յին նշա նա կութ յան գո տի։ 
Կա ռուց վում է մար զա հա մա լիր, բա ցօթ յա լո-
ղա վա զան, ման կա կան խա ղահ րա պա րակ, 
ճե մու ղի ներ, սրճա րան, հանգս տի գո տի ներ։ 
Նա խագ ծի ընդ հա նուր ար ժե քը կազ մում է 
1.74 մլրդ ՀՀ դրամ։ Մար զա հա մա լի րի շի նա-
րա րութ յու նը նա խա տես վում է ա վար տել 
2022 թվա կա նի մա յի սին։

«Մար զա հա մա լիր կա ռու ցե լու գա ղա փա-
րը ծնվեց այն պատ ճա ռով, որ նախ մենք 
ար դեն ո րո շա կի փոր ձա ռութ յուն ու նենք 
մար զա հա մա լիր շա հա գոր ծե լու։ Մենք ու-
նեինք հո ղակ տոր Ս յու նի քի մար զում, ո րը 
մեզ տրա մադր ված էր բազ մաբ նա կա րա նոց 
շենք կա ռու ցե լու հա մար, սա կայն ու սում նա-
սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում պարզ դար ձավ, 
որ ջրե րի հոս քը այն աս տի ճա նի է, որ նպա-
տա կա հար մար չէ շենք կա ռու ցել։ Դ րա նից հե-
տո մենք ո րո շե ցինք վե րա կանգ նել տա րած քի 
նա խոր դող նշա նա կութ յու նը։ Պի տի տե ղե-
կաց նեմ, որ Խորհր դա յին Միութ յան տա րի նե-
րին այս տեղ հենց լո ղա վա զան էլ ե ղել է։ Պի տի 

տե ղե կաց նեմ նաև, որ ներգ րա վել ենք նաև 
ո րո շա կի վար կա յին ռե սուրս ներ։ Այն պա հին, 
երբ տա րած քը հանձ վում էր մեզ, բնա կա նա-
բար, շատ վատ վի ճակ էր ու լո ղա վա զանն 
էլ չէր շա հա գործ վում», – լ րագ րող նե րի հետ 
զրույ ցում ա սաց Ար սեն Ք յա րամ յա նը։

«Ս յու նի քի մար զում նման են թա կա ռուց-
վածք գո յութ յուն չու նի, իսկ սյու նե ցին միան-
շա նակ ար ժա նի է կյան քի հա մար ու նե նալ 
ա վե լի լավ պայ ման ներ։ Պա տե րազ մի օ րե րին 
ան գամ մենք գտնվել ենք շի նա րա րա կան 
բուռն պրո ցե սի մեջ ու որ ևէ վայրկ յան կանգ 
չենք ա ռել։ Չենք կանգ նել, ո րով հետև կանգ-
նել՝ ար դեն իսկ նշա նա կում է պար տութ յուն։ 
Սահ մա նը, կար ծում ենք, անվ տանգ է նաև 
աշ խա տան քով, ներդր մամբ և ս տեղ ծա գոր-
ծութ յամբ։ Բա նաձ ևը սա է ու այլ տար բե րակ 
ուղ ղա կի գո յութ յուն չու նի։ Անվ տան գութ յու նը 
սկսում է ժո ղովր դագ րութ յու նից, իսկ ժո ղովր-
դագր ման հա մար պայ ման պի տի ստեղ ծել։ 
Այս տեղ մարզ վող, պա րա պող, իր ֆի զի կա կա-
նին հետ ևող ե րե խան, ե րի տա սար դը, բնա-
կա նա բար, շատ ա վե լի լավ է կա րո ղա նա լու 
պաշտ պա նել իր հայ րե նի քը։ Ես բո լոր ներդ-
րող նե րին ու զում եմ կո չով դի մել։ Ու զում եմ 
դի մել, որ յու րա քանչ  յու րը իր հնա րա վո րութ-
յան սահ ման նե րում ներդ րում ներ ա նեն ու 

ա նեն Եր ևա նից դուրս, դա շատ կար ևոր է, 
ո րով հետև Հա յաս տա նի առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րից մե կը հենց տա րած քա յին հա-
մա չափ զար գաց ման խնդիրն է», – հա վե լեց 
Ք ա րամ յա նը։

Համալիրի կա ռուց ման շի նաշ խա տանք-
նե րին հետ ևում էր նաև Կա պա նի հա մայն-
քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը։

«Ն ման ծրա գիր ի րա կա նաց նե լը, ա յո, Կա-
պան հա մայն քում մեծ անհ րա ժեշ տութ յուն էր։ 
Այս հա մա լի րը ե զա կի է լի նե լու Կա պան հա-

մայն քում։ Ի րոք ստեղծ վում է ժա մա նա կա կից 
պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան հա մա լիր։ 
Լուրջ ներդ րում է փաս տո րեն ի րա կա նաց վում 
Կա պան հա մայն քում։ Սա տնտե սա կան ակ-
տի վութ յուն ա պա հո վե լու հա մար ևս կար ևոր 
պրո ցես է», – լ րագ րող նե րի հետ զրույ ցում 
ա սաց Փարս յա նը։

Ն շենք, որ հա մա լի րը կոչ վե լու է Insport 
Syunik:

«ՀՐԱՊԱՐԱԿ ՕՐԱԹԵՐԹ»

Կապանում սպորտային 
համալիր է կառուցվում

Արտուշ Ղուկասյանն 
ազատվել է 
Գորիսի պետական 
համալսարանի ռեկտորի 
պարտականություններից՝ 
պաշտոնավարման ժամկետը 
լրանալու կապակցությամբ

Ֆ ի զի կա մա թե մա տի կա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, մե-
խա նի կոս Ար տուշ Ղու կաս յա նը 2016 

թ. փետր վա րից գլխա վո րում էր «Գո րի սի պե-
տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը: Վեր ջին վեց 
ամ սում՝ ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար, քա նի 
որ լրա ցել էր պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը, 
իսկ 2021 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ին լրա ցել էր 
նաեւ պաշ տո նա կա տա րի լիա զո րութ յուն նե րի 
ժամ կե տը:

Պաշ տո նա վար ման գլխա վոր արդ յուն քը, 
ըստ Ար տուշ Ղու կաս յա նի, Գո րի սի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ինս տի տու ցիո նալ հա-
վա տար մագ րումն էր՝ չորս տա րի ժամ կե տով, 
ընդ ո րում՝ գոր ծըն թա ցը մեկ նար կել էր 2019 
թ. սեպ տեմ բե րին:

Ար տուշ Ղու կաս յա նը նշա նակ վել է ՀՀ 
ԿԳՄՍ նա խա րա րի խորհր դա կան:

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ-
տո րի պար տա կա նութ յուն նե րը ներ կա յումս 
կա տա րում է պրո ռեկ տոր Թեհ մի նա Մա րութ-
յա նը:

2021 թ. դեկ տեմ բե րի 27-ին ՀՀ վար չա պե-
տի ո րոշ մամբ հաս տատ վել է «Գո րի սի պե-
տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ի խորհր դի 
կազ մը: Ա ռա ջի կա յում տե ղի կու նե նա խորհր-
դի անդ րա նիկ նիս տը, կընտր վի խորհր դի ղե-
կա վար կազ մը, ո րից հե տո կհայ տա րար վի 
մրցույթ՝ Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րի թա փուր տե ղի հա մար: 

Շուշի՝ բերդաքաղաք հայոց

Դեռ նոր հար սա նիք ես տես նե լու 
լեռ նե րում…
«Հա յոց Շու շիի մա սին ենք ու զում 

ձայ նել, ար փիա զարդ եւ հույժ պան ծա լի քա-
ղա քի մա սին, որ երկ րա յին նե րի մեջ հազ վա-
դեպ երկ նա յին նե րից է…

Բայց լրագ րա յին մեր պա տու մը զերծ է 
լի նե լու ող բից, լա ցից, տխրա գին հա ռա չանք-
նե րից, հայ մար դու սրտի մոր մո քը ցու ցադ րե-
լուց, քան զի ող բա սա ցութ յու նը՝ հատ կա պես 
այս դեպ քում եւ մեր պատ մութ յան փոր ձը 
նկա տի ու նե նա լով, հե ռու է ող ջամ տութ յու-
նից: Մեր պա տու մը նախ երկր պա գութ յուն է 
Շու շիին, քան զի հա յոց մեջ շա տերն ան գամ 
չհաս կա ցան ու չեն էլ գի տակ ցում, որ այն 
մեր լի նե լիութ յան հա վեր ժա կան ա ռաս պելն 
է… Մեր պա տումն ան քակ տե լի հույ սի եւ հա-
վատ քի փոք րիկ ցո լանք է առ այն, որ Շու շին 
ան պայ ման վե րա դառ նա լու է հա րա զատ մոր՝ 
Հա յոց Ար ցա խի գիր կը, քան զի մեզ հետ է Տի-
րոջ ան հաղ թե լի զո րութ յու նը… Մեր պա տու-
մը Շու շին գե րած ա նօ րե նից վրեժ առ նե լու 
եւ սրբա զան քա ղա քը բռնա վո րից ա զա տե-
լու հրա մա յա կանն ար թուն պա հե լու հա մեստ 
նկրտում է…»:

Սր տի ան հան գիստ տրո փով գրված այս 
տո ղե րը «Ս յուն յաց եր կիր. մշա կու թա յին» 
ե ռամս յա պար բե րա կա նի խմբագ րա կա նից 
են, որն հա ջոր դիվ հու շում է ըն թեր ցո ղին, թե 
ինչ գան ձեր ենք թո ղել շան ե րա խում: Ա պա 
ծա նո թա նում ենք հա յա հունչ եւ հա յա շունչ 
քա ղա քի ան վան ստու գա բա նութ յա նը, այ-
նու հե տեւ՝ 1992-ի մա յի սին բեր դա քա ղա քի 
ա զա տագր ման ռազ մա գոր ծո ղութ յուն նե րին, 
ան հա վա նա կան այդ հաղ թա նա կը կեր տած 
հրա մա նա տար նե րին, հայ քա ջա զուն նե րին, 
հե րո սա մար տի պատ մա կան նշա նա կութ յա-
նը:

Հեր թա կան է ջե րում տա րո ղու նակ հար-
ցազ րույց ներ են Ար ցա խի թե մի ա ռաջ նորդ 
Վր թա նես ե պիս կո պոս Աբ րա համ յա նի, Շու շիի 
վեր ջին քա ղա քա պետ Արծ վիկ Սարգս յա նի 
հետ, ով ա մեն գի շեր ե րա զում բեր դա քա ղաքն 
է տես նում, իսկ թե մի ա ռաջ նորդն ի մաստ նա-
բար հոր դո րում է՝ ե թե հույսդ դնես ու րիշ նե-
րի վրա, ե ղածն էլ ես կորց նե լու… Այ նու հե տեւ 
ԱՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի եւ 
սպոր տի նա խա րար Լու սի նե Ղա րա խան յա-
նը ցա վա գին ապ րում ներն է կի սում. «Էր դո-
ղա նը թքեց մեր հո գու մեջ՝ Շու շի գա լով, ես 
ե ղեռ նի զգա ցո ղութ յուն ու նե ցա, վե րապ րե ցի 
1915 թի վը…»: Եվ տե ղե կաց նում, որ վեր ջին 
պա տե րազ մից հե տո 6000 ա շա կերտ դար ձել 
է դպրո ցա զուրկ եւ տնա զուրկ, 1618 ու սու ցիչ 
մնա ցել է ա ռանց աշ խա տան քի, 617 հա զար 
գիրք, 12 «Ար մաթ» ին ժե նե րա կան լա բո րա-

տո րիա՝ բար բա րոս թշնա մուն: Օ կու պաց ված 
են 2000 հու շար ձան՝ 536 խաչ քար, 13 վա նա-
կան հա մա լիր,122 ե կե ղե ցի, բազ մա թիվ ամ-
րոց ներ եւ ար գե լոց ներ: Շու շիի թան գա րան-
նե րում մնա ցել են 20885 թան գա րա նա յին 
ցու ցան մուշ ներ, գոր գեր… «Բայց չեմ վհատ-
վում, ար դա րութ յու նը հաղ թա նա կե լու է», – 
իր լա վա տե սութ յունն ըն թեր ցո ղին է փո խան-
ցում զրու ցա կի ցը:

Պար բե րա կա նի է ջե րից մի քա նի սում 
ներ կա յաց ված են բա նաս տեղ ծութ յուն ներ՝ 
ձոն ված բար բա րո սի շղթա նե րում հայտն-
ված պան ծա լի քա ղա քին, մե ծա ծա վալ հատ-
ված ներ Սե րո Խան զադ յա նի «Շու շի» վե պից, 
քա ղա քը՝ փոս տա յին բա ցիկ նե րում, հնօր-
յա կրթա կան օ ջախ նե րը, ոչ միայն Շու շիում 
ծնված մե ծա նուն հա յեր, ով քեր անց յա լում 
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լել այն տեղ, ծաղ-
կեց րել մշա կու թա յին կյան քը՝ գրա կա նութ-
յուն, ե րաժշ տութ յուն, թա տե րա կան ար վեստ: 
Եվ այս ա մե նը՝ ամ բող ջաց ված լու սան կար նե-
րով:

Պար բե րա կա նի ըն թեր ցողն ա ռանձ նա կի 
լար վա ծութ յամբ է ծա նո թա նում 1920 թ. մար-

տի 23-26-ը Շու շիում տե ղի 
ու նե ցած հա յե րի կո տո րա ծի 
մա սին՝ Ա վե տիք Ի սա հակ յա-
նի ձե ռամբ գրառ ված՝ ա կա-
նա տես Միր զա Տեր-Սարգս յա-
նի հի շա տա կա րա նից: Նույն 
է ջում այդ սոս կում նե րի մա-
սին հա մա ռո տա կի պատ մում 
են նաեւ մե ծա նուն Հ րաչ  յա 
Ա ճառ յա նը, Լեոն, Մա րիե տա 
Շա հին յա նը, Նա դեժ դա Ման-
դելշ տա մը, Օր ջո նի կի ձեն, Սե-
րո խան զադ յա նը:

«Շու շին՝ Ար ցա խի հո-
գե ւոր թե մա կան կենտ րոն» 
խո րագ րի ներ քո ներ կա յաց-
ված են քա ղա քի ե կե ղե ցի-
նե րը, դրվագ ներ հո գե ւոր 
կյան քի անց յա լից՝ հին ու նոր 
լու սան կար նե րով, ե կե ղե-
ցա կան պատ կա ռե լի գոր-
ծիչ նե րի դի ման կար նե րով, 
ծա վա լուն հրա պա րա կում-
նե րով: Բա Շու շիի թան գա-
րան նե՞ րը՝ կեր պար վես տի, 
քա ղա քի պատ մութ յան, գոր-
գե րի, դրամ նե րի, երկ րա բա-
նութ յան: Բա կրթօ ջախ նե՞ րը՝ 
տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա-
րան, կի րա ռա կան ար վես տի 
ինս տի տուտ, ե րաժշ տա կան 
դպրոց, հու մա նի տար քո լեջ՝ 

նո րօր յա ի րենց պատ մութ յուն նե րով, լու սան-
կա րա յին գե ղե ցիկ պատ կեր նե րով: Ո՞ր մե կը 
թվար կես, եւ ինչ պե՞ս հո գիդ չմղկտա…

Թե որ քան եր գեր են ձոն վել ա ռայժմ կորս-
ված շքեղ բեր դա քա ղա քին՝ դժվար է ա սել: 
Նաեւ այդ եր գե րից մի քա նի սին է ծա նո թա-
նում ըն թեր ցո ղը՝ Գու սան Հայ կա զուն, Ար թուր 
Գ րի գոր յան, Ար զաս Ոս կան յան, այլք:

Եվ այդ եր գե րը դեռ պի տի հնչեն, եւ դեռ 
նոր հար սա նիք ներ պի տի լի նեն Ար ցա խի լեռ-
նե րում: Այս հա վա տամ քով ես զո րա նում՝ էջ 
առ էջ ըմ բոշխ նե լով «Ս յուն յաց երկիր. մշա կու-
թա յին» պարբերականի հեր թա կան հա մա րը: 
Իսկ նա խոր դը նվիր ված էր ժա մա նա կին Ս յու-
նաց ա նա ռիկ աշ խար հը փրկած դյու ցազ նա-
կերպ Նժ դե հին, ո ւմ ան պար տե լի ո գուն ենք 
ա պա վի նե լու ազ գո վի:

Ե րախ տա պարտ լի նենք այդ ո գին մեզ փո-
խան ցող մարդ կանց, որ ժայ ռի նման կանգ-
նած են ա մուր՝ ընդ դեմ մա հա բեր հող մե րի…

ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՕՐԱԹԵՐԹ
24.12.2021
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երկ րում: Հե տե ւա բար՝ սահ ման նե րի փա կու-
մը քա ղա քա կան են թա տեքստ չու ներ:

– «Իր նա» գոր ծա կա լութ յունն օ րեր 
ա ռաջ տե ղե կատ վութ յուն տա րա ծեց Կա-
պան քա ղա քում Ի րա նի գլխա վոր հյու-
պա տո սութ յուն բա ցե լու մա սին: Դուք դա 
լուրջ ազ դակ հա մա րե ցիք առ այն, թե որ-
քան կար ևոր է հա մա րում պաշ տո նա կան 
Թեհ րա նը Հա յաս տա նի Ս յու նի քի մար-
զը հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի հա մա տեքս տում: Ն ման դիր քո րո շում 
հայտ նե լու հա մար, հա վա նա բար, հիմ-
քեր ու նեիք:

– Ա յո, ի րան ցի նե րը Կա պա նում հյու պա-
տո սութ յան բաց մամբ միան գա մից մի քա նի 
ազ դակ են հղում. ա ռա ջի նը, բնա կա նա բար, 
ուղղ ված է Հա յաս տա նի հան րութ յա նը. դա 
նշա նա կում է, որ ի րան ցի նե րը Ս յու նի քի հար-
ցում դրսե ւո րե լու են ան կոտ րում եւ ան զի ջում 
դիր քո րո շում, խոս քը հատ կա պես ադր բե ջա-
նա թուր քա կան վտան գին դեմ հան դի ման 
Հա յաս տա նին մե նակ չթող նե լու դիր քո րոշ ման 
մա սին է:

Երկ րորդ՝ այդ քայ լը հստակ ու ղերձ էր 
Բաք վի բռնա պե տին առ այն, որ Ս յու նի քի 
մար զի նկատ մամբ ցան կա ցած ոտնձ գութ-
յուն, ըստ էութ յան, բախ վե լու է նաեւ ի րա-
նա կան դի վա նա գի տա կան ներ կա յութ յա նը, 
ո րով հե տեւ, ինչ պես գի տեք, Հա յաս տան-Ի րան 
հա րա բե րութ յուն նե րում հենց Ս յու նի քի մարզն 
է այն կեն սա կան կա րե ւո րութ յան հատ վա-
ծը, որն ա պա հո վում է Հա յաս տա նի եւ Ի րա-
նի մի ջեւ ոչ միայն ցա մա քա յին հա ղոր դակ-
ցութ յու նը, այլ նաեւ Ի րա նին մա նեւ րե լու եւս 
մի հնա րա վո րութ յուն է տա լիս՝ դե պի հյու սիս՝ 
իր տնտե սա կան ու քա ղա քա կան ծրագ րերն 
ա ռաջ տա նե լու ուղ ղութ յամբ, քա նի որ, փաս-
տո րեն, Հա յաս տա նին եւ Ս յու նի քի մար զին 
միակ այ լընտ րանք մնում է ադր բե ջա նա թուր-
քա կան մեկ ընդ հա նուր աշ խար հագ րա կան 
տա րած քը: Այդ եր կու պե տութ յու նը ձե ւա կան 
ա ռու մով ա ռան ձին են, բայց, հաշ վի առ նե լով 
նրանց շա հե րի հա մընկ նու մը, ի րա կա նութ յան 
մեջ գործ ու նենք միաս նա կան աշ խար հա քա-
ղա քա կան տա րած քի հետ, ո րի միակ այ լընտ-
րան քը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն է՝ 
դե պի հյու սիս ի րա նա կան ելքն ա պա հո վե լու 
հա մար: Կա եւս մի շատ կա րե ւոր հան գա-
մանք, ո րի վրա քիչ են ու շադ րութ յուն դարձ-
նում. հայտ նի զո րա վար ժութ յուն նե րից հե տո 
Ի րա նը հետ չի քա շել զոր քերն Ադր բե ջա նի 
հետ սահ մա նի ամ բողջ եր կայն քից: Սա ցու ցիչ 
է, թե Ի րա նը որ քան ու շա դիր է իր հյու սի սա-
յին սահ ման նե րի նկատ մամբ, եւ թե՛ դի վա նա-
գի տա կան, թե՛ ռազ մա քա ղա քա կան զսպման 
գոր ծի քա կազ մեր է կի րա ռում Ադր բե ջա նին 
սան ձե լու, ին չու չէ՝ նաեւ Հա յաս տա նի դիր քերն 
ամ րապն դե լու հա մար: Դի վա նա գի տա կան 
գոր ծիք նե րի կի րառ ման օ րի նակ է Կա պա նում 
հյու պա տո սութ յուն բա ցե լու ո րո շու մը:

– Ադր բե ջան-Ի րան հա րա բե րութ յուն-
նե րի լար վա ծութ յու նը, որն ինչ-որ չա-
փով պայ մա նա վոր ված էր Ս յու նի քի շուրջ 
զար գա ցում նե րով, ո րին ա կա նա տես 
ե ղանք աշ նա նը, կար ծեք, հարթ վեց: Արդ-
յո՞ք ճիշտ է մեր դի տար կու մը:

– Ի րա նաադր բե ջա նա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րում ա ռանց բա ցա ռութ յան ո րե ւէ 
խնդիր չի լուծ վել, այ սինքն՝ խնդիր նե րի ամ-
բողջ հա մա կույ տը, ո րոնք պար բե րա բար բե-
րում են այդ երկր նե րի մի ջեւ լար վա ծութ յան 
ա ճին, այժմ էլ առ կա է: Մաս նա վո րա պես՝ 
խոս վում է Ադր բե ջա նի տա րած քում ա հա բեկ-
չա կան կազ մա վո րում նե րի ներ կա յութ յան եւ 
դրանց վե րա բեր յալ ի րա նա կան դիր քո րոշ ման 
մա սին: Խոսքն Ադր բե ջա նի ներ սում հսկա-
յա կան իս րա յե լա կան ազ դե ցութ յան մա սին 
է, ո րը չի կա րող չան հանգս տաց նել ի րա նա-
կան կող մին՝ հաշ վի առ նե լով Ի րան-Իս րա յել 
լար ված հա րա բե րութ յուն նե րը: Այ նու հե տեւ՝ 
Ադր բե ջա նի ներ սում շիա խմբա վո րում նե րի 
գո յութ յունն ու նրանց վրա առ կա ճնշում նե րը, 
որ շա րու նակ վում է: Ադր բե ջա նը դեռ ո րե ւէ 
դրա կան քայլ այս ուղ ղութ յամբ չի կա տա րել: 
Ա վե լին՝ Ադր բե ջանն այդ խմբա վո րում նե րը 
հա մա րում է ի րա նա կան հին գե րորդ շա րաս-

յուն երկ րի ներ սում:
Թուր քա կան օրհ նութ յամբ եւ ֆի նան սա-

վոր մամբ Ի րա նի ներ սում պանթ յուր քա կան 
խմբա վո րում նե րի առ կա յութ յու նը եւս խա-
թա րում է այդ պե տութ յուն նե րի հա րա բե րութ-
յուն նե րը. նման խմբա վո րում ներն Ի րա նի 
ներ սում խթա նում են ներ քին ան կա յու նութ-
յու նը: Թե՛ նշածս խնդիր նե րը, թե՛ բազ մա թիվ 
այլ խնդիր նե րից ո րե ւէ մե կը չեն լուծ վել:

Ուս տի՝ ի րան ցի ներն այս փու լում ա ռաջ-
նա յին հա մա րե լով ի րենց հա րա բե րութ յուն-
նե րի խնդի րը Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ-
նե րի հետ, փոր ձում են ի րենց սահ ման նե րի 
եր կայն քով ա պա հո վել ո րո շա կի կա յու նութ-
յուն, ին չը հնա րա վո րութ յուն կտա Ի րա նին 
նաեւ Վիեն նա յում ըն թա ցող մի ջու կա յին հա-
մա ձայ նագ րի բա նակ ցութ յուն նե րում ու նե նալ 
ա վե լի ա մուր դիր քեր:

Նույ նիսկ, չնա յած լար վա ծութ յան ո րո-
շա կի նվազ մա նը եւ պաշ տոն յա նե րի փո խա-
դարձ այ ցե րին, ո րե ւէ խնդիր Ի րան-Ադր բե ջան 
հա րա բե րութ յուն նե րում չի լուծ վել:

– Նի կոլ Փա շին յանն ու Իլ համ Ա լի-
ևը դեկ տեմ բե րի 14-ին Բր յու սե լում (ԵՄ 
խորհր դի նա խա գահ Շարլ Մի շե լի միջ-
նոր դութ յամբ) տե ղի ու նե ցած հան դիպ-
ման ըն թաց քում վե րա հաս տա տե ցին 
ի րենց ո րո շումն ու պայ մա նա վոր վա ծութ-
յու նը՝ Ե րասխ-Ջուլ ֆա-Օր դու բադ-Մեղ-
րի-Հո րա դիզ եր կա թու ղու կա ռուց ման ու 
գոր ծարկ ման վե րա բեր յալ: Ընդ ո րում՝ 
վար չա պե տը նշեց, որ այդ եր կաթգ ծի վե-
րա բաց մամբ հա ղոր դակ ցութ յան նոր ու-
ղի կբաց վի Հա յաս տա նի և Ի րա նի միջև՝ 
Ջուլ ֆա յով, ին չը դրա կան ազ դե ցութ յուն 
կու նե նա եր կու երկ րի տնտե սա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման վրա:

Իս կա պե՞ս դա այդ քան մեծ նշա նա-
կութ յուն ու նի Ի րան-Հա յաս տան հա-
ղոր դակ ցութ յան հա մար: Մի՞ թե մեզ 
չի բա վա րա րում ներ կա յումս գոր ծող 
տրանս պոր տա յին ու ղին՝ Ս յու նի քով: 
Արդ յո՞ք դա չի նշա նա կաում, որ սյու նիք-
յան ու ղին կկորց նի իր ներ կա յիս (կամ՝ 
վեր ջին 30 տա րում ու նե ցած) նշա նա-
կութ յու նը: Ի րա նը նույն պե՞ս ոգ ևոր ված 
է եր կա թու ղա յին այդ ճա նաա պար հի վե-
րա գոր ծարկ մամբ:

– Նշ ված եր կա թու ղա յին հատ վա ծը, որն 
ի րա նա կան Ջուլ ֆան միաց նե լու է Ջու ղա-
յի հետ եւ, Ե րաս խի մի ջո ցով, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յա նը, Ի րա նի հա մար ու նի 
կա րե ւոր նշա նա կութ յուն, ե թե հաշ վի առ-
նենք մեկ հան գա մանք՝ Ի րա նը կկա րո ղա նա 
կապ վել Ռու սաս տա նի հետ՝ Հա յաս տա նի եւ 
Վ րաս տա նի տա րած քով: Ա յո, ի րան ցի ներն 
այդ եր կա թու ղու ա պաշր ջա փա կու մը դի տար-
կում են որ պես դրա կան հնա րա վո րութ յուն, 
բայց դրան զու գա հեռ առ կա են նաեւ ռիս կեր, 
հատ կա պես, ե թե հաշ վի առ նենք հան գա-
ման քը, որ Հա յաս տանն Ի րա նի հետ պատ-
րաստ վում է ցա մա քա յին հա ղոր դակ ցութ յան 
բարձր մա կար դակ ա պա հո վել Հ յու սիս-Հա-
րավ մայ րու ղու՝ Ս յու նի քով անց նող հատ-
վա ծի մի ջո ցով: Առ կա է ո րո շա կի ան հանգս-
տութ յուն առ այն, որ Ս յու նի քի ցա մա քա յին 
ու ղին, այդ եր կաթգ ծի գոր ծար կու մով, կա րող 
է կորց նել իր նշա նա կութ յու նը հայ-ի րա նա-
կան հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա տեքս տում: 
Ի րա վի ճա կը բար դա նում է նաեւ նրա նով, 
որ Կա պան-Գո րիս ճա նա պար հի մի հատ-
վա ծում, ադր բե ջա նա կան բռնա զավթ ման 
արդ յուն քում կամ հե տե ւան քով, ի րա նա կան 
ծանր բեռ ներ տե ղա փո խող բեռ նա տար նե րը 
հան դի պում են դժվա րութ յուն նե րի: Չ նա յած 
նրան, որ Տա թեւ-Կա պան ճա նա պար հը նո-
րոգ վել է, ի րա նա կան ծանր բեռ ներ տե ղա փո-
խող բեռ նա տար նե րի հա մար այդ ճա նա պար-
հը չի հա մա պա տաս խա նում տեխ նի կա կան 
չա փո րո շիչ նե րին, ո րի հե տե ւան քով նրանք 
ստիպ ված են լի նում օգտ վել Կա պան-Գո րիս 
ճա նա պար հից՝ անց նե լով ադր բե ջա նա կան 
չա կեր տա վոր ան ցա կե տով:

Մենք պետք է զա նա զա նենք ա ռաջ նա յին 
եւ երկ րոր դա կան խնդիր նե րը. ե թե Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը կա րող է ա պա-
հո վել 200 մի լիոն դո լա րի ներդ րում (մո տա-

վո րա պես այդ քան է գնա հատ վում Մեղ րիի 
հատ վա ծում եր կա թու ղու վե րա կանգ նու մը), 
ա պա այդ ներդ րում նե րը պետք է ուղ ղորդ-
վեն ոչ թե այդ եր կա թու ղու կա ռուց մա նը, որն 
ա պա հո վե լու է նաեւ Թուր քիա-Ադր բե ջան կա-
պը, այլ Ս յու նի քի մար զում Հ յու սիս-Հա րա վի 
շի նա րա րութ յա նը:

– Արդ յո՞ք Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տութ յան հա մար միև նույն կլի նի, 
թե ի րա վա կան ի՞նչ ռե ժի մով է գոր ծե լու 
Մեղ րիով անց նող եր կա թու ղին:

– Ի րան ցի նե րը բազ միցս շատ բարձր մա-
կար դա կով՝ գրե թե բո լոր բարձ րաս տի ճան 
պաշ տոն յա նե րի մա կար դա կով, հայ տա րա րել 
են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ինք-
նիշ խան տա րած քով ո րե ւէ՝ այս պես կոչ ված՝ 
մի ջանցք կամ ո րե ւէ կա ռույց, ո րը դուրս կլի-
նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վե րահս-
կո ղութ յու նից, ի րենց հա մար ա նըն դու նե լի է: 
Հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն ներն Ի րա նի 
հա մար էա կան նշա նա կութ յան շա հե րի գո-
տի են: Հե տե ւա բար՝ ի րա նա կան կող մը՝ իր 
ու նե ցած ամ բողջ գոր ծի քա կազ մով եւ հնա-
րա վո րութ յուն նե րով, գրե թե մեզ հետ հա-
վա սար պայ քա րում է թուրք-ադր բե ջա նա-
կան այդ լկտի նկրտման դեմ, ո րը միտ ված 
է հաս նե լու Հայաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Ս յու նի քի մար զի տա րած քով մի ջանցք կամ 
մի ջանցք ներ ստա նա լուն: Դա պանթ յուր քա-
կան ծրագ րի կա րե ւոր բա ղադ րիչ է՝ 100 տար-
վա վա ղե մութ յուն ու նե ցող, ո րի ուղ ղութ յամբ 
թուր քա կան կող մը շարժ վում է մե թո դա կան 
քայ լե րով: Բայց կրկնեմ՝ այս տեղ բաց վել է 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շատ հե տաքր քիր տի-
րույթ, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա պանթ-
յուր քա կան ծրագ րի դեմ պայ քա րել ոչ թե 
միայ նակ, այ լեւ Ի րա նի օգ նութ յամբ: Հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ նման չա-
կեր տա վոր մի ջանց քը ձեռն տու չի լի նե լու ոչ 
մի պա րա գա յում նաեւ Ռու սաս տա նին, նաեւ 
ռու սա կան կող մի ա ջակ ցութ յու նը կա րե լի է 
ակն կա լել: Ս տեղծ վում է հե տաքր քիր հար-
թակ՝ Հա յաս տան-Ի րան-Ռու սաս տան ձե ւա-
չա փով, ո րը միտ ված կլի նի ոչ միայն պանթ-
յուր քա կան այս ծրա գի րը տա պա լե լուն, այ լեւ 
մեր տա րա ծաշր ջա նում հա կաա հա բեկ չա կան 
պայ քարն ա ռաջ մղե լուն: Ն ման ազ դակ ներ 
ար դեն Ռու սաս տա նի կող մից նույն պես ե ղել 
են. ինչ պես հի շում եք՝ Ռու սաս տանն ա մե նա-
բարձր պաշ տոն յա նե րից մե կի մա կար դա կով 
հայ տա րա րել էր 44-օր յա պա տե րազ մի ըն-
թաց քում ա հա բե կիչ նե րի ներ կա յութ յան մա-
սին:

– Ան կա խութ յան տա րի նե րին, որ քա-
նով տեղ յակ ենք, 2-3 ծրա գիր ա ռաջ քաշ-
վեց՝ Հա յաս տան-Ի րան եր կաթգ ծի կա-
ռուց ման հա մար (Ադր բե ջա նի տա րած քը 
շրջան ցող): Ին չո՞ւ այդ ծրագ րե րը կյան քի 
չկոչ վե ցին և առ հա սա րակ մո ռաց վե ցին՝ 
ա ռաջ նայ նութ յու նը զի ջե լով Ե րասխ-
Ջուլ ֆա-Ի րան եր կաթգ ծին:

– Ընդ հան րա պես Հ յու սիս-Հա րավ ավ տո-
ճա նա պար հի շի նա րա րութ յու նը, ես նաեւ դա 
պնդել եմ ու գրե թե մեկ տաս նամ յակ խո սում 
եմ այդ մա սին, որ Ս յու նի քի հատ վա ծից, այ-
սինքն՝ Հա յաս տան-Ի րան սահ մա նից պետք 
է սկսել, բայց, ցա վոք սրտի, որ քա նով տեղ-
յակ եմ, ժա մա նա կին Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան վրա ե ղել են ո րո շա կի դի վա նա-
գի տա կան ճնշում ներ օ տար ու ժե րի կող մից, 
որ պես զի, հաշ վի առ նե լով Ա րեւ մուտ քի եւ 
Ի րա նի լար ված հա րա բե րութ յուն նե րը, այդ 
ծրա գի րը Ս յու նի քի կող մից չսկսվեր: Ա մեն 
դեպ քում թույլ է տրվել սխալ: Իսկ Հա յա սա-
տան-Ի րան եր կա թու ղու ծրա գի րը ո րե ւէ պա-
րա գա յում չպետք է մո ռա ցութ յան մատն վեր. 
հի մա մենք ա կա նա տես ենք, որ այդ ծրագ րի 
մա սին ոչ միայն չեն խո սում, այլ այդ ծրա գի-
րը, կար ծեք, դուրս է մնա ցել մեր օ րա կար գից: 
Հա յաս տան-Ի րան ուղ ղա կի եր կա թու ղու ծրա-
գի րը չա փա զանց կա րե ւոր կլի ներ ոչ միայն 
տնտե սա կան, այ լեւ Հա յաս տա նի աշ խար հա-
քա ղա քա կան դիր քերն ամ րապն դե լու, ինչ-
պես նաեւ ադր բե ջա նա թուր քա կան շրջա փա-
կու մը հաղ թա հա րե լու ի մաս տով: Ե թե մենք 
այդ եր կա թու ղու ծրա գի րը կյան քի կո չեինք, 
ա պա, կար ծում եմ, այ սօր Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ամ բողջ տա րած քում կու նե-
նա յինք շատ ա վե լի բար վոք ի րա վի ճակ:

Հե տե ւա բար՝ թե՛ Հա յաս տան-Ի րան եր կա-
թու ղու ծրա գի րը պի տի գո նե քա ղա քա կան 
օ րա կարգ բեր վի, թե՛ Հ յու սիս-Հա րավ մայ րու-
ղու կա ռուց մա նը պի տի լրջա գույն ու շադ րութ-
յուն դարձ վի:

– Երբ 2021-ի աշ նանն ան ցա կետ կամ 
մաք սա կետ կարգ վեց Գո րիս-Կա պան ճա-
նա պար հին, երբ (դրա նից ա ռաջ՝ ամ ռա-

նը) մի քա նի օ րով (Կարմ րա քա րի հատ-
վա ծում) շրջա փակ վեց Գո րիս-Կա պան 
մայ րու ղին, մե զա նում այ լընտ րան քա յին 
ճա նա պարհ նե րի կա ռու ցումն իս կա պես 
հրա մա յա կան դար ձավ:

Հենց այդ ժա մա նակ էլ Ի րա նի Իս-
լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը պատ-
րաս տա կա մութ յուն հայտ նեց՝ ա ջակ ցել 
Հա յաս տա նին՝ այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պարհ նե րի կա ռուց ման գոր ծում:

Արդ յո՞ք Ի րա նի պատ րաս տա կա մութ-
յու նը պատ շաճ ըմբռ նու մի ար ժա նա ցավ 
մե զա նում և գործ նա կան դրսևո րում ներ 
ու նե ցավ:

– Ես կար ծում եմ՝ որ մենք պետք է աշ-
խա տեինք եր կու ուղ ղութ յամբ ՝ ոչ միայն այ-
լընտ րան քա յին ճա նա պարհ ներ կա ռու ցե լու, 
այ լեւ Ո րո տան-Գո րիս ճա նա պար հի հայտ նի 
հատ վածն ադր բե ջա նա կան բռնա զավ թու մից 
ա զա տագ րե լու, ին չի վե րա բեր յալ ազ դակ ներ 
ե ղել են Ի րա նից: Բայց, ցա վոք սրտի, այդ 
հնա րա վո րութ յու նը բաց է թողն վել: Հա յաս-
տա նի ցան կա ցած իշ խա նութ յուն, ո րը մտա-
ծում է մեր պե տութ յան անվ տան գութ յան եւ 
ա պա գա յի մա սին, պետք է այս հար ցին ան-
պայ մա նո րեն անդ րա դառ նա՝ նաեւ հաշ վի 
առ նե լով հան գա ման քը, որ վեր ջին ե ռա կողմ 
հան դիպ ման ըն թաց քում Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան նա խա գա հը հստա կո րեն հայ տա-
րա րեց, թե Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի մի ջեւ 
սահ ման ներն ա նո րոշ են, հե տե ւա բար՝ ադր-
բե ջա նա կան ներ կա յութ յու նը Գո րիս-Կա պան 
ավ տո ճա նա պար հի Ո րո տա նի հատ վա ծում 
եւ Ճա կա տե նի հատ վա ծում, ըստ էութ յան, 
ա նօ րի նա կան է: Այ սինքն՝ այդ տա րածք ներն 
ադր բե ջա նա կան տա րածք չեն: Ադր բե ջա նի 
հա մար լա վա գույն դեպ քում դա կա րե լի է դի-
տար կել որ պես վի ճե լի տա րածք, իսկ հայ կա-
կան շա հե րի տե սանկ յու նից՝ դա Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան տա րածք է:

Կա պան-Գո րիս ճա նա պար հա հատ վա ծի 
ադր բե ջա նա կան ան ցա կե տը ոչ միայն տնտե-
սա կան նշա նա կութ յուն ու նի, այ լեւ միտ ված 
է հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րը խո-
չըն դո տե լուն, ինչ պես նաեւ՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան ներ քին տե ղա շար ժե րը 
խա թա րե լուն:

Ինչ վե րա բե րում է այ լընտ րան քա յին լու-
ծում նե րում ի րա նա կան կող մի ներգ րավ-
մա նը, ցա վոք սրտի, Ի րա նի պատ րաս տա-
կա մութ յա նը պատ շաճ ար ձա գանք չի ե ղել 
Հա յաս տա նի կող մից: Ես տեղ  յակ չեմ, թե ինչ 
սահ մա նա փա կում ներ կան, գու ցե Հա յաս տա-
նի վրա կրկին ճնշում ներ կան՝ ի րա նա կան 
կող մի ներգ րավ ման ա ռու մով, բայց այժմ Հա-
յաս տա նը գտնվում է այն պի սի ի րա վի ճա կում, 
որ նման ճնշում նե րի առ ջեւ չպի տի ընկր կի, 
իսկ ի րա նա կան կող մը պետք է ներգ րավ ված 
լի նի նաեւ ճա նա պար հա շի նա րա րա կան գոր-
ծըն թաց նե րում:

– Ան ցած դեկ տեմ բե րի 24-ին ՀՀ վար-
չա պետն Ար ցա խի կար գա վի ճա կի առն-
չութ յամբ նկա տա ռում ներ հայտ նեց, որն 
ինչ-որ չա փով ցնցեց հայ հան րութ յա նը:

Վար չա պե տի դիր քո րոշ մա նը հա կա-
դար ձե ցին Ար ցա խի իշ խա նութ յուն նե րը, 
ընդ ո րում՝ ա ռա ջին ան գամ:

Ար դո՞ք այդ ա մե նին ար ձա գան քե ցին 
Ի րա նի իշ խա նութ յուն նե րը:

– Ի րա նա կան կող մից ար ձա գանք նե րը 
շատ թույլ են: Ակն հայտ է, որ Ի րա նի հա մար 
այժմ չա փա զանց կա րե ւոր է հատ կա պես 
հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում իր 
դիր քե րի ամ րապն դու մը: Այդ ամ րապն դու-
մը փոր ձում են ի րա կա նաց նել՝ ո րո շա կիո րեն 
հաշ վի առ նե լով նաեւ Ար ցախ յան հիմ նախնդ-
րի ա պա գան, ո րը նա խանշ վել է Ի րա նի հո գե-
ւոր ա ռաջ նոր դի հայտ նի ձե ւա կերպ ման մեջ, 
ո րը պա րու նա կում էր մի շարք կե տեր: Այդ 
կե տե րի հա մա ձայն, չնա յած շեշ տադր վում էր 
Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յան հան գա ման քը, բայց միեւ նույն ժա մա նակ 
հստա կո րեն եւ ա ռա ջին ան գամ նման բարձր 
մա կար դա կով՝ ի րա նա կան կողմն ար ձա-
նագ րում էր ար ցա խա հա յութ յան անվ տան-
գութ յան խնդի րը: Ուս տի եւ Ի րա նի հետ այս 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տե լու պա րա գա յում մենք 
կա րող ենք հեն վել հենց հո գե ւոր ա ռաջ նոր-
դի՝ ար ցա խա հա յութ յան անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու դիր քո րոշ ման վրա, որն ու ղե նիշ 
է հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րում՝ 
Ար ցախ յան խնդրի շուրջ հա մա տեղ դա շինք 
ձե ւա վո րե լու հա մար:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ ԵՒ ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ 

ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ 
5 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2022Թ.

Կապանում Իրանի գլխավոր 
հյուպատոսության բացումը՝ 
կարևոր ազդակ
Սկիզբը՝ էջ 1
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Ավանեսյան Բորիս. շտապում էր 
երջանիկ լինել

Ա  վա նես յան Բո րիս Վ րե ժի. ծնվել է 1990թ. 
փետր վա րի 8-ին Կա պա նում: Սո վո րել է 

Կա պա նի թիվ 9, ա պա՝ թիվ 10 դպրոց նե րում: 
Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Ս յու-
նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լեջ: 
2008թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Գո րի-
սի զո րա մա սում: 

2016թ. ա մուս նա ցել է, ու նի 2 ե րե խա:
Աշ խա տում էր Կա պա նի լեռ նա հարս տաց-

ման կոմ բի նա տում:
Բո րի սը ծնող ներ չու ներ: Հայ րը մա հա ցել 

էր, երբ Բո րի սը փոքր էր ե ղել, մորն օ ձը խայ-
թել էր Ար ցախ գոր ծուղ ման ժա մա նակ. Կա-
պա նի զո րա մա սում խո հա րար էր աշ խա տում 
տի կին Ար մի նեն եւ զոր քին կե րակ րե լու հա-
մար էր Ար ցախ մեկ նել:

Բո րի սի մա սին մեզ կի նը՝ Մա րիամն է 
պատ մում. «Շատ գե ղե ցիկ սի րո պատ մութ-
յուն ենք ու նե ցել: Բո րի սը կյան քում բազ մա-
թիվ դժվա րութ յուն ներ էր տե սել, 22 տա րե կա-
նում որ բա ցել էր: Շ տա պում էր եր ջա նիկ լի նել: 
Մեր հա մա տեղ կյան քի սկզբում զգաց վում էր 
այդ շտա պո ղա կա նութ յու նը. ե րեք ամս վա 
ըն թաց քում նշա նադր վե ցինք ու հար սա նիք 
ա րե ցինք: Հե տո ծնվեց մեր աղ ջի կը, ում նրա 
վա ղա մե ռիկ մայ րի կի ա նու նով՝ Ար մի նե, կո չե-
ցինք: Տ ղա յիս էլ նրա հայ րի կի ա նու նով ենք 
Վա րու ժան ան վա նա կո չել:

Իս կա պես եր ջա նիկ էինք, նա էլ էր ա սում, 
որ իր կյան քի եր ջա նիկ օ րերն է ապ րում: Ծն-
վեց մեր տղան, թվում էր, թե կյան քը մեզ 
ի դեա լա կան եր ջան կութ յուն է նվի րել: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին նշե ցինք տղա-
յիս մե կամ յա կը, 27-ին սկսվեց պա տե րազ-
մը: Երբ ստա ցավ զո րա հա վա քի նա մա կը, 
խնդրե ցի չգնալ, խնդրե ցի զին կո մի սա րիա-
տում ա սել, որ երկ կող մա նի ծնո ղա զուրկ է, 
ա սաց՝ ճա կա տագ րի դեմ պայ քա րել չի կա րե լի 
ու գնաց: Ն րան Ֆի զու լի / Վա րան դա/ էին տա-
րել: Զոհ վե լու օ րը պի տի վե րա դառ նար՝ հեր-
թա փոխ էր: Ա կա նա տես նե րը պատ մում են, 
որ մի քա նի հո գու կյանք է փրկել իր կյան քի 
գնով: Մարմ նում 38 բե կոր կար:

Մենք բազ մա թիվ նպա տակ ներ ու նեինք, 
հի մա այդ նպա տակ նե րից յու րա քանչ  յու րը 
պի տի ի կա տար ա ծեմ՝ աշ խա տում եմ, ըն-
դուն վել եմ հա մալ սա րան, որ բարձ րա գույն 
կրթութ յուն ստա նամ, ե րե խա նե րիս տա նում 
եմ խմբակ ներ: 

Տ ղաս հայ րի կին չի հի շում, երբ զոհ վեց, 
կա րո տից սթրես ու նե ցավ, մի քա նի օր բարձր 
ջեր մութ յուն ու ներ, խոս քի զար գա ցու մը կանգ 
ա ռավ: Իսկ աղ ջիկս, դա մի ու րիշ պատ մութ-
յուն է, նրանք ան տե սա նե լի թե լե րով կապ ված 
էին միմ յանց, ա մեն գի շեր լաց է լի նում՝ հորն 
է պա հան ջում: Բա ցատ րել եմ, որ հայ րի կը հե-
րո սա ցել է ու երկն քում է, բայց նա է լի սպա-
սում է: Ն կար նե րը բար ձի տակ է պա հում:

Նա չա փա զանց հա մեստ էր, բո լո րը կվկա-
յեն, որ շրջա պա տում ո րե ւէ մե կին չի նե ղաց-
րել: Կ յան քը նրան շատ ան գամ էր հար վա ծել, 
բայց նա չէր կոտր վել, ընդ հա կա ռա կը՝ տա-
րի քի հա մե մատ շատ հա սուն եւ ու ժեղ մարդ 
էր դար ձել, ով վստա հութ յուն էր ներշն չում: 
Մենք գի տենք, որ հայ րե նի քը պաշտ պա նե լը 
նրա ընտ րութ յունն էր, գի տենք նաեւ, որ այս 
կյան քում նրա նպա տա կը, սե րը, ու րա խութ-

յունն ու եր ջան կութ յու նը մենք էինք: Պի տի 
ե րե խա ներս մեծ բար ձունք նե րի հաս նեն, պի-
տի ի րենց հորն ար ժա նի մար դիկ լի նեն, դա 
հի մա իմ ապ րե լու բա նա ձեւն է...»:

Բո րիս Ա վա նես յա նը զոհ վել է 2020 թ. հոկ-
տեմ բե րի 15-ին: Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի 
Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում՝ 2020 թ. հոկ-
տեմ բե րի 18-ին:

Ավետիսյան Մարտիկ. «Հայրենիքը 
կյանքից թանկ հասկացություն է»

Ա  վե տիս յան Մար տիկ Պա պա շի. ծնվել է 
1960 թ. հու լի սի 2-ին Կա պա նի շրջա նի 

Դա վիթ Բեկ գյու ղում, սո վո րել է գյու ղի միջ նա-
կարգ դպրո ցում, ա պա Կա պա նի ավ տոդպ-
րո ցում: Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում: 
Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի ե րեք զա վակ:

Կա մա վոր մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա ռա-
ջին պա տե րազ մին: Հայ րե նի գյու ղը պաշտ-
պա նե լը, այն տեղ ապ րելն ու ա րա րե լը Մար-
տի կը յու րա քանչ  յուր հա յի, ա ռա վել եւս՝ 
սյու նե ցու պարտքն էր հա մա րում: Եվ տեր 
էր իր հա մոզ մուն քին՝ ապ րում ու ա րա րում 
էր Դա վիթ Բե կում, ու երբ Ադր բե ջա նը 2020-ի 
սեպ տեմ բե րի 27-ին հար ձակ վեց խա ղաղ Ար-
ցա խի վրա, Մար տի կը կրկին կա մա վո րագր-
վեց:

Մար տի կի մա սին մեզ եղ բո րոր դին՝ Վար-
դանն է պատ մում. «Հո րեղ բայրս ինձ իր ե րե-
խան նե րից եր բեք չի տար բե րել: Վա րա կիչ 
հայ րե նա սեր էր, կա րո ղա նում էր ո գե ւո րել 
շրջա պա տի մարդ կանց, նրա կող քին ա մեն 
ինչ հնա րա վոր էր թվում: Երբ ար դեն Ո րո-
տա նի / Կու բաթ լի/ մեծ մասն Ադր բե ջա նի 
վե րահս կո ղութ յան տակ էր, Դա վիթ Բե կի 
պաշտ պա նութ յու նը կազ մա կեր պե լու հա մար 
սկսե ցինք խրա մատ ներ փո րել, ո րոնք հե տո 
ինչ-որ բա նա վոր հա մա ձայ նութ յամբ հանձն-
վե ցին թշնա մուն: Դա վիթ Բեկ գյու ղի մոտ 
մի բար ձունք կա, ո րը վի ճե լի է: Հոկ տեմ բե րի 
29-ի ա ռա վոտ յան հո րեղ բայրս ի մա նում է, որ 
այդ բար ձուն քի մոտ ադր բե ջան ցի ներ կան: 
Ինքն ա ռաջ է ընկ նում, թեժ կռիվ է լի նում, ո րի 
ըն թաց քում էլ նա հա տակ վում է հո րեղ բայրս: 
Հ պարտ եմ, որ այդ պի սի հո րեղ բայր եմ ու նե-
ցել, նրա նով բո լորս ենք հպար տա նում, նա 
այն օ րի նակ նե րից է, ո րով պի տի դաս տիա-
րակ վեն մեր ե րե խա նե րը, մա տաղ սե րուն դը 
պի տի ի մա նա, որ, ինչ պես հո րեղ բայրս էր 
ա սում՝ հայ րե նի քը կյան քից թանկ հաս կա-
ցութ յուն է: 

Չ նա յած նրան, որ հո րեղ բորս աճ յու նը 
հու ղար կա վոր ված է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 
հու շա հա մա լի րում, մենք գյու ղի ըն տա նե կան 
գե րեզ մա նա տա նը հու շա քար ենք տե ղադ րել, 
քա նի որ հո րեղ բայրս պաշ տում էր իր գյու-
ղը...»:

Մար տի կի մա սին գյու ղա ցի ներն ակ նա-
ծան քով են խո սում, «Լավ հա րե ւան էր, լավ 
մարդ, հար գա լից ու հարգ ված, հայ րե նա սեր, 
պատ վախն դիր: Ի րեն հար գող յու րա քանչ  յուր 
տղա մարդ պի տի իր տու նը պաշտ պա նելն իր 
պա տիվն ու պարտ քը հա մա րի՝ Մար տի կի 
պես տղեր քի հի շա տակն աչ քի ա ռաջ ու նե-
նա լով: Չի կա րե լի քո տնից փախ չել վտան գի 
ժա մա նակ՝ հույս ու նե նա լով, թե մեկ ու րի շը քո 
տու նը քե զա նից լավ կպաշտ պա նի, մեր գյու-
ղից միայն մեկ-եր կու հո գի չեն կանգ նել Դա-

վիթ Բե կը պաշտ պա նե լու: Դա վիթ բեկ ցի նե րը՝ 
մի բռունցք դար ձած, թե՛ ա ռաջ նագ ծում, թե՛ 
թի կուն քում ա մեն ինչ ա րել են, որ թուր քը 
Ս յու նիք չմտնի: Այս հո ղը սրբա գործ վել է մեր 
ըն կեր նե րի ու որ դի նե րի ար յու նով...»:

Մար տիկ Ա վե տիս յա նի ըն տա նիքն այ սօր 
էլ բնակ վում է Դա վիթ Բե կում, քան զի զա վակ-
նե րը չեն կա րող լքել այն, ինչն ի րենց հայ րը 
կյան քից թանկ էր հա մա րում:

Մար տիկ Ա վե տիս յա նը պար գե ւատր վել 
է «Կա պան» եւ «Ա րիութ յուն» մե դալ նե րով՝ 
հետ մա հու:

Արչունց Արման. վտիտ ու 
աշխատասեր զինվորը, որ 
նահատակվեց Արցախում

Ա ր չունց Ար ման Ար տու շի. ծնվել է 2001 
թ. հուն վա րի 26-ին Խն ձո րեսկ գյու ղում: 

Սո վո րել է Ո րո տան գյու ղի միջ նա կարգ դպրո-
ցում: 2019 թ. զո րա կոչ վել է բա նակ: Ծա ռա յել 
է Մար տա կեր տի Գան ձա սար գյու ղում: 

Ար մա նը 8 տա րե կա նում կորց րել է հո-
րը: 11 տա րե կա նում ինք նա կամ ստանձ նել 
էր մո րը ֆի նան սա պես օգ նե լու պար տա վո-
րութ յու նը: Ար մա նի մայ րը մեզ հետ խո սե լիս 
մղկտում է որ դու որ բութ յան, կյան քում տե-
սած դժվա րութ յուն նե րի ու կրած զրկանք-
նե րի հա մար . «Որ դիս եր բեք հեշտ չի ապ-
րել, 11 տա րե կա նում դպրոց գնա լուց ա ռաջ՝ 
դեռ լույ սը չբաց ված, գնում էր ձուկ որ սա լու, 
բռնած ձկնե րը 300-400 դրա մով վա ճա ռում 
էր, գու մա րը դնում սե ղա նին, թե հաց կառ նես 
ե րե խա նե րի հա մար: Էն քան վտիտ էր, բարձ-
րա հա սակ, բայց նի հար, գնում էր 1000-2000 
դրա մով ցե մենտ էր բեռ նա թա փում, գու մարն 
ինձ տա լիս: Իր աշ խա տան քով բա նա կի քեֆ 
ա րեց: 

Իր տա րե կից նե րը խմբով հա վաք վում 
էին զրու ցում, ա սում էի՝ դու էլ գնա, միա ցիր 
նրանց, բայց եր բեք չէր գնում, ըն կեր նե րի 
հետ ժա մա նակ անց կաց նե լը ժա մա վա ճա-
ռութ յուն էր հա մա րում:

Բա նա կում բո լո րիս կա րո տում էր, ա սում 
էր՝ մամ, ինչ կլի նի գնաք ցույց ա նեք, պա հան-
ջեք, որ մեզ ար ձա կուրդ տան, աշ խար հի չափ 
կա րո տել եմ մեր գյու ղը, շնե րին էր ան գամ 
կա րո տել: 

Ման կութ յուն չու նե ցավ, պա տա նե կութ-
յունն ան ցավ ծանր աշ խա տան քով, կյանք 
չտե սած զոհ վեց տղաս:

Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ էլ ինձ չի թո-
ղել, որ իր հա մար ո րե ւէ բան ա նեմ, հրա շա-
լի ծա ռա յող էր: Բազ մա թիվ պատ վոգ րեր է 
ստա ցել, նաեւ շնոր հա կա լագ րեր, «Բա նա կի 
գե րա զան ցիկ» ու «Մար տիկ» մե դալ նե րով է 
պար գե ւատր վել: Հ րա մա նա տար ներն ա սում 
են, որ բա նա կում էլ է աշ խա տա սի րութ յան 
օ րի նակ ե ղել:

Կա րոտ կա, որ թե ւերդ կոտ րում է, որ 
խեղ դում է, որ ստի պում է քեզ ան զո րութ յու-
նից ե ղունգ ներդ կրծել, հենց այդ պի սի կա րոտ 
եմ զգում...»:

Ար մա նի մա սին հա մագ յու ղա ցի ներն 
ա ռանց ար ցունք նե րի խո սել չեն կա րո ղա-
նում. «Տանջ ված ե րե խա Էր: Հար գա լից էր, 
օգ նող, աշ խա տա սեր, նվիր ված: Մե ծի պես 
աշ խա տում էր, մի քա նի տղա մար դուց ա վե-
լի պա տաս խա նա տու էր: Սիր ված ե րե խա էր, 

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում 

նահատակված հայոց 
քաջորդիներին

իս կա պես, գյու ղում բո լո րը նրան սի րում էին 
իր հա մես տութ յան, լսե լու ու նա կութ յան հա-
մար: Ափ սոս, կյան քը չա փա զանց ա նար դար 
գտնվեց Ար մա նի նկատ մամբ...»:

Հոկ տեմ բե րի 18-ին Ար մա նը զան գա հա-
րել էր, ա սել, որ ա մեն ինչ լավ է: Ժա մեր անց 
թշնա մու ա նօ դա չո ւի ռմբա կո ծու մից զոհ վել է, 
նրա հետ նույն խրա մա տում զոհ վել է 8 զին-
վոր եւս: Իր հա մես տութ յան ու աշ խա տա սի-
րութ յան շնոր հիվ ձեռք էր բե րել հա վա տա րիմ 
ըն կեր ներ, ով քեր ի րենց կյան քը վտան գե լով 
դուրս են բե րել նրա անշն չա ցած մար մինն ու 
ժա մեր անց հասց րել Գո րիս:

Ար ման Ար չուն ցի հու ղար կա վո րութ յու նը 
տե ղի է ու նե ցել 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 21-ին՝ 
Ո րո տան գյու ղի գե րեզ մա նա տա նը:

Հետ մա հու պար գե ւատր վել է «Ա րիութ-
յուն» մե դա լով:

Բալյան Արտաշես. փոքրամարմին 
ու մեծահոգի նահատակը 
Բռնակոթից

Բ ալ  յան Ար տա շես Ալ բեր տի. ծնվել է 1985 
թ. հուն վա րի 5-ին Սի սիա նի շրջա նի Բռ-

նա կոթ գյու ղում, սո վո րել է Բռ նա կո թի միջ-
նա կարգ դպրո ցում: Դպ րոցն ա վար տե լուց 
հե տո զո րա կոչ վել է: Պար տա դիր զին վո րա-
կան ծա ռա յութ յունն անց է կաց րել Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան Մար տու նի քա ղա քի զո-
րա մա սում: 

Զո րացր վե լուց հե տո Ար տա շե սը պայ մա-
նագ րա յին ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի 
զո րա մա սում: 

Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի եր կու զա վակ:
Ար տա շե սի մա սին հայ րը՝ Ալ բերտն է 

պատ մում. «Տ ղաս փոք րա մար մին, կա տա-
կա սեր ու ան սահ ման բա րի մարդ էր: Ըն կե-
րա սեր էր, հար գա լից, մեծ ու փոքր ճա նա չող: 
Որ դուս մա սին ո րե ւէ մեկն ինձ վատ բան չի 
ա սել՝ եր բեք: 

Հ րա շա լի ըն տա նիք ու ներ, լավ հարս ու-
նեմ, հրա շա լի թոռ ներ, նրանք տղա յիցս մնա-
ցած ա մե նա թանկն են: Ար տա շեսս գնդաց-
րորդ էր, 13 տար վա ծա ռա յութ յան ըն թաց քում 
բազ մա թիվ պատ վոգ րեր է ստա ցել: 

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օրն են նրան Ար-
ցախ տա րել: Մին չեւ հոկ տեմ բե րի 2-ը զան-
գա հա րում էր, հոկ տեմ բե րի 2-ից նրա նից լուր 
չու նեինք: Յոթ ա միս հե տո՝ 2021 թ. ապ րի լի 
5-ին, մեզ տե ղե կաց րին, որ ԴՆԹ-ն հա մըն կել 
է, հարսս գնա ցել ու հա գուս տից ճա նա չել էր: 

Ծանր է, իմ տղան կյանք չտե սած հե ռա-
ցավ, հի մա էլ նրա ե րե խա նե րը պի տի ա ռանց 
հոր մե ծա նան: Փոքր թոռ նիկս ամ բողջ օ րը 
երկն քին է նա յում, ա սում է՝ պա պան այն տեղ 
է, պա պան մեզ տես նում է: Տա ռա պանք է 
տես ել այ րիա ցած հար սիդ ու թոռ նե րիդ կա-
րո տը...»:

Ար տա շե սի ըն կեր նե րն ափ սո սան քով են 
խո սում նրա մա սին. «Ար տա շը լավ տղա էր, 
մա քուր ու բա րի հո գի ու ներ: Եր բեք ու ոչ մե կի 
օգ նութ յան խնդրան քը չէր մեր ժում: Մար տա-
կան դիր քե րում հա զար ու մի դժվա րութ յուն 
էր լի նում, տա սը տա րուց ա վե լի էր ծա ռա յել, 
բայց ոչ մի ան գամ չի բո ղո քել դժվա րութ յուն-
նե րից, նույ նիսկ կա տա կում էր ու այդ պես 
հաղ թա հա րում բարդ ի րա վի ճակ նե րը: Փոք-
րա մար մին, բայց մե ծա հո գի մարդ էր: Ն րա 
տե ղը ե րե ւում է, պա տե րազ մից հե տո ինչ քան 
էլ ծի ծա ղում ենք, միեւ նույն է լիա թոք ու րա-
խա նալ չենք կա րո ղա նում, քա նի որ նրանք՝ 
մեզ հետ դիրք պա հած, նույն բլին դա ժում /
գետ նատ նակ/ տա րի ներ ապ րած տղեր քը, 
մեզ հետ չեն...»:

Բալ  յան Ար տա շե սի հետ կապն ընդ հատ-
վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 2-ին: Ն րա աճ յու նը 
հո ղին է հանձն վել 2021 թ. ապ րի լի 7-ին՝ Սի-
սիա նի զին վո րա կան պան թեո նում:

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ
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ԿՈՐԵԼ Է  Սամվել Շամխալի Հակոբջանյանի 
(գ. Կոռնիձոր) 1985 թվականի արտադ րու-
թյան Т-150 Կ մակնիշի տրակտորի պետ հա-
մա րանիշը (4161 SL) և տեխանձնագիրը (Բ-
001379): Համարել անվավեր:

Մեր անկրկնելի ընկեր Եսայանը՝ հայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցչուհին 

Հ ուն վա րի 10-ին երկ րա յին կյան քին 
հրա ժեշտ տվեց հա յոց լեզ վի և գ րա-
կա նութ յան մե ծա համ բավ ու սուց չու հի, 

Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի մտա վո րա կա նութ-
յան եր ևե լի ներ կա յա ցու ցիչ Ա մալ  յա Ե սա յա նը:

Բազ մա վաս տակ ման կա վարժ Ա մալ  յա 
Ե սա յա նը ծնվել է 1939թ. Սի սիա նի Թա սիկ 
գյու ղում: Ա վար տե լով գյու ղի յոթ նամ յա դպրո-
ցը` գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ յամբ, ու սու-
մը շա րու նա կել է Գո րի սի ման կա վար  ժա կան 
ու սում նա րա նում։ Մայրն ա ռանց աղջ կա էր 
գնա ցել թղթե րը հանձ նե լու, և ն րան մեր ժե-
ցին` ա սե լով՝ ման կա վարժ դառ նում են ան-
թե րի նե րը։ Եվ շու տով բա րա կի րան, բարձ րա-
հա սակ, ծով աչ քե րով գե ղեց կու հին գրա վում 
է բո լոր դա սա խոս նե րի սրտերը՝ իր ու շի մութ-
յամբ, պա տաս խա նատ վութ յամբ և պար տա-
ճա նա չութ յամբ։ Այ նու հետ սո վո րել է Ե րե ւա նի 
Խ.Ա բով  յա նի ան վան ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տում: 
Բո լոր դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա հա րե լի են 
ե ղել նրա հա մար։ Եվ այդ պատ ճա ռով ե ղել 
է լավ հարս, լավ կին, լավ մայր, լավ ու սու-
ցիչ։ Ն րա սա նե րը հա զար ներ են, և չ կա մե կը, 
որ չսի րեր խստա բա րո, պա հաջ կոտ, ժպտե-
րես, կյան քով լե ցուն ու սուց չու հուն։ Բո լո րը 
կար դում էին ու ան գիր ա նում ու սուց չու հու 
հանձ նա րա րած բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը, 
ա սույթ նե րը և կ յան քում ա ռաջ նորդ վում նրա 
ի մաս տու խրատ նե րով։

Ն րա խոս քե րով՝ դպրո ցը մշտա պես ե ղել և 
մ նա լու է իբրև տա ճար, որ տեղ պետք է մտնել 
երկ յու ղա ծութ յամբ և մեծ պա տաս խա նատ-
վութ յամբ, քա նի որ ման կա վար ժը գործ ու նի 
ա շա կեր տի հո գու և մտ քի, նրա զգաց մունք-
նե րի հետ: Ման կա վար ժի կո չու մը, ի րոք, այն-
քան բարձր է հնչում, որ պար զա պես պետք 

է կա րո ղա նալ մնալ այդ բար ձուն քի վրա: Այդ 
կո չու մը նրա հա մար, նախ և ա ռաջ, հպար-
տութ յուն էր, մեծ պա տաս խա նատ վութ յուն 
ա պա գա քա ղա քա ցու, ժո ղովր դի առջև: Ման-
կա վարժն ի րա վունք չու նի հան գիստ քնել, 
ե թե իր ա շա կերտն այդ օ րը դա սը լավ չի յու-
րաց րել կամ թե րա ցել է, կամ էլ որ ևէ զան ցանք 
է թույլ տվել: Միայն դա սը մա տու ցե լով չէ, որ 
ման կա վար ժը կա րող է լավ ման կա վարժ կոչ-
վել: Նա պետք է լի նի միա ժա մա նակ և՛ դաս-
տիա րա կութ յան, և՛ բա րո յա կան ար ժեք նե րի 
գի տա կից հա մադ րո ղը:

Ա հա այդ պի սի սկզբունք նե րով էր տա րի-
ներ շա րու նակ նա ա ռաջ նորդ վում...

Ա մուս նա ցել է Հար ժիս գյու ղում, ու նի հինգ 
զա վակ, ո րոն ցից ե րե քը նույն պես ընտ րել են 
ման կա վար ժի դժվար եւ պատ վա վոր ու ղին:

 Ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը 
սկսել է Կա պա նի շրջա նի Կաթ նա ռատ գյու-
ղում, ա պա տե ղա փոխ վել ա մուս նու հայ րե նի 
գյուղ և մ նա ցել գյու ղում, որ տեղ բո լո րի հա-
մար ըն կեր Ե սա յան էր։

 Շուրջ հի սուն տա րի Ա մալ  յա Ե սա յանն աշ-
խա տել է Հար ժի սի Համ լետ Մի նաս յա նի ան-
վան միջ նա կարգ դպրո ցում` հա յոց լեզ վի և 
գ րա կա նութ յան ու սուց չու հի: Ար ժա նա ցել է 
պատ վոգ րե րի, շնոր հա կա լագ րե րի, սա կայն 
եր բեք չի կար ևո րել կո չում նե րը, նրա հա մար, 
ըստ էութ յան, ա մե նա բարձր կո չումն իր սա-
նե րի սերն ու հար գանքն է ե ղել:

«Լավ ու սու ցիչ լի նե լու հա մար հար կա վոր 
է սի րել այն, ինչ դա սա վան դում ես, եւ սի րել 
նրանց, ում դա սա վան դում ես», - սա է եր կա-
րամ յա ու սուց չու հու` փոր ձով ամ րագր ված 
նշա նա բա նը:

 Մար դու մեջ գնա հա տում էր բա րութ յու-
նը և պն դում, որ կրթութ յունն իր մեջ պետք է 
ան պայ ման նե րա ռի բա րին, ո րով հե տեւ դրա-
նից են կախ ված կրթութ յան հա ջո ղութ յունն 
ու արդ յու նա վե տութ յու նը։
Հե՜յ ա գահ մարդ, հե՜յ ան հոգ մարդ, 
 միտ քըդ եր կար, 
 կյան քըդ կարճ,
Քա նի՜ քա նիսն ան ցան քեզ պես, 
 քեզ նից ա ռաջ, քո ա ռաջ.
Ի՜նչ են տա րել նը րանք կյան քից, 
 թե ինչ տա նես դու քեզ հետ,
Խա ղաղ ան ցի՛ր, ու րախ ան ցի՛ր եր կու 
 օր վան էս ճամ փեդ։

Հն չում է մեր ուն կե րում սի րե լի ու սուց-
չու հու ձայ նը՝ Ա մե նայն հա յոց բա նաս տեղ ծի 
խոս քե րի ար տա բեր մամբ, և հետ ենք նա յում 
ու տես նում, որ նա իր «եր կու օր վա» ճա նա-
պարհն ան ցել է խա ղաղ և ու րախ... 

Ավա՜ղ, մեզ հետ չէ այլեւս Ռեդիկ 
Հայրապետյանը

Հ ուն վա րի 8-ին վախ ճան վեց Ռե դիկ Գե-
ւոր գի Հայ րա պետ յա նը…

Երկ րա յին կյան քին հրա ժեշտ տա-
լուն նա խոր դել էր եր կա րա տեւ հի վան դութ-
յու նը՝ եր բեմն-եր բեմն տագ նա պա լից դրսե ւո-
րում ներ ու նե նա լով:

Բայց ա ռող ջա կան խա թար ված վի ճա կը, 
նույ նիսկ վե րա հաս մահ վան ստույգ գի տակ-
ցու մը՝ նրան ոչ մի դեպ քում չընկր կե ցին եւ 
չի ջեց րին մարդ կա յին, բա րո յա կան, քա ղա-
քա ցիա կան բարձր պատ վան դա նից, ո րի վրա 
կանգ նել էր իր ապ րած 74 տա րի նե րի ըն թաց-
քում՝ ազ նիվ գոր ծե լա կեր պով, ա ռողջ հո գե-
կերտ ված քով ու կեն սա դիր քով:

Ռե դիկ Հայ րա պետ յա նը վեր ջին չորս-հինգ 
տաս նամ յա կի՝ գո րիս յան մտա վո րա կա նութ-
յան ա մե նաե րե ւե լի դեմ քե րից էր: Պա տա-
հա կան չէ, որ հան րա պե տութ յան շատ-շատ 
մտա վո րա կան ներ՝ Գո րիս այ ցե լե լիս, կա րե-
ւոր էին հա մա րում նրա հետ հան դի պելն ու 
մտքեր փո խա նա կե լը:

Գե րա զան ցութ յամբ էր ա վար տել հայ րե նի 
Խ նա ծախ գյու ղի միջ նա կար գը, Ե րե ւա նի Խ. 
Ա բով  յա նի ան վան ման կա վար ժա կան ինս-
տի տու տի քի միա յի ֆա կուլ տե տը: Հե տա գա-
յում, աշ խա տան քին զու գըն թաց, կրթութ յուն 
էր ստա ցել նաեւ Անդր կով կա սի կո մե րի տա-
կան եւ կու սակ ցա կան բարձ րա գույն դպրոց-
նե րում:

Եվ չնա յած բնա գի տա կան կրթութ յա-
նը, օժտ ված էր ստեղ ծա գոր ծե լու բնա տուր 
կա րո ղութ յուն նե րով, ին չի արդ յուն քը ե ղան 
բազ մա թիվ ար ժե քա վոր պատմ վածք ներ, ակ-
նարկ ներ:

Քա նիցս՝ մեր երկ րի ու երկ րա մա սի հա-
մար լար ված ու ա նո րոշ պա հե րին, լսվում էր 
նրա սթափ, հա վա սա րակշռ ված ու գո տեպն-
դող խոս քը:

Ռե դիկ Հայ րա պետ յա նը տե ւա կան ժա մա-
նակ Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի ե րի տա սար-
դութ յան ա ռաջ նորդ նե րից էր. 1971-79 թթ. 
կո մե րիտ միութ յան շրջկո մի քար տու ղարն 
էր, երկ րորդ քար տու ղա րը, ա պա եւ ա ռա ջին 
քար տու ղա րը (1976-79թթ):

Ռե դիկ Հայ րա պետ յա նը տվյալ է պո խա յի 
այն կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րից էր, ով քեր 
պա տաս խա նա տու դիր քեր զբա ղեց նե լով 
կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան ա պա րա-
տում՝ ամ բողջ էութ յամբ ազ գա յին մտա ծե լա-
կեր պի եւ ար ժե հա մա կար գի կրողն էին:

Դա հատ կա պես ե րե ւաց 1982-91 թթ., երբ 
կու սակ ցութ յան Գո րի սի շրջկո մի կազ մա կեր-
պա կան բաժ նի վա րիչն էր, Գո րի սի շրջխորհր-
դի՝ քա նիցս ընտր ված պատ գա մա վո րը:

Դա ե րե ւաց նաեւ Ար ցա խի ա զա տագ-
րութ յան հա մար 1988-ին սկիզբ ա ռած հա-
մազ գա յին զար թոն քի տա րի նե րին, երբ 
սահ մա նա մերձ գյու ղե րի ինք նա պաշտ պա-
նութ յու նը՝ սկզբնա կան փու լում, կազ մա կեր-
պում էր կու սակ ցութ յան շրջկո մը:

Ժա մա նա կա կից ներն ա ռանձ նա պես հի-
շում են 1991-ի մա յի սին նաեւ Գո րի սի տա րած-
քում ի րա կա նաց ված «Կոլ ցո» օ պե րա ցիան. 
նաեւ նրա ան մի ջա կան դե րա կա տա րութ յամբ 
ու խե լամ տութ յամբ բազ մա թիվ խա ղաղ բնա-
կիչ ներ (Հար թա շեն գյու ղից) ա զատ վե ցին 
պա տանդ վե լու ռեալ սպառ նա լի քից:

Ռե դիկ Հայ րա պետ յա նը ման կա վար ժութ-

յան ո լոր տի նվիր յալ նե րից էր: Երբ 1968 թ. 
գե րա զան ցութ յամբ ա վար տեց բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տութ յու նը, նրան ա ռա-
ջար կե ցին մնալ բու հում, բայց գե րա դա սեց 
վե րա դառ նալ հայ րե նի Խ նա ծախ, որ տեղ 
ծնվել էր 1948-ի հոկ տեմ բե րի 23-ին, որ տեղ 
միջ նա կարգ դպրոցն էր ա վար տել, որ տեղ էլ 
ու սուց չութ յուն ա րեց մին չեւ բա նակ զո րա-
կոչ վե լը (1970-1971 թթ. ծա ռա յել է Ու սու րիյսկ 
քա ղա քում): 2005-ից հե տո էլ՝ մոտ տա սը 
տա րի, քի միա եւ կեն սա բա նութ յուն էր դա սա-
վան դում Քա շա թա ղի Ղա զա րա պատ, Գո րի սի 
Ս վա րանց եւ Ո րո տան գյու ղե րում:

Ն րա ման կա վար ժա կան գի տե լիք նե րը, 
փորձն ու հմտութ յու նը քա նիցս մատ նա ցույց 
են ար վել՝ իբ րեւ ըն դօ րի նակ ման ար ժա նի:

Մինչ այդ՝ 1991-ից սկսած, զբաղ վեց 
ձեռ նե րե ցութ յամբ, բայց ժա մա նա կի սո-
ցիալ-տնտե սա կան ու հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան վայ րի վե րում նե րը թույլ չտվե ցին 
հա ջո ղութ յուն ներ ու նե նալ, ին չի հա մար էլ իր 
գի տե լիք ներն ու կա րո ղութ յուն ներն այլ ո լոր-
տում օգ տա գոր ծեց:

Ռե դիկ Հայ րա պետ յա նը հրա շա լի ըն տա-
նիք էր ստեղ ծել…

Իր խա թար ված ա ռող ջութ յան եւ բժիշկ-
նե րի չդա դա րող հսկո ղութ յան պայ ման նե-
րում՝ ե րեք-չորս տա րի շա րու նակ, ան ձամբ էր 
խնա մում հի վան դա ցած կնո ջը (զա վակ նե րը 
դրսում էին)՝ այդ կերպ զո հա բե րե լով ի րեն՝ 
հա նուն կյան քի ըն կե րոջ՝ Շու շա նիկ Մի նաս-
յա նի ա ռող ջութ յան, ո րի հետ ա մուս նա ցել էր 
1975-ին՝ ու նե նա լով ե րեք զա վակ:

Այդ ա մե նի, նաեւ ըն կեր նե րի, բա րե կամ-
նե րի ու հա մա քա ղա քա ցի նե րի հետ ու նե ցած 
ջերմ եւ ան կեղծ հա րա բե րութ յուն նե րի հա-
մար էլ նա վա յե լում էր Գո րի սի հա սա րա կութ-
յան սերն ու հար գան քը:

Ա հա այս պի սինն էր Ռե դիկ Հայ րա պետ յա-
նը, ում մահ վան բո թը լսե ցինք ցա վով ու ափ-
սո սան քով:

Հի շա տակն ար դա րոց օրհ նութ յամբ ե ղի-
ցի:

 

Էլեկտրաէներգիան 
կթանկանա 4.7 
դրամով 

Հ ա յաս տա նում է լեկտ րաէ ներ գիա յի մի-
ջին կշռված սա կա գի նը 2022 թվա-
կա նի փետր վա րի 1-ից կա վե լա նա 

4.7 դրա մով. սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն-
տա նիք նե րի հա մար, սա կայն, գոր ծող սա-
կագ նե րը կպահ պան վեն: «Ար մենպ րես»-ի 
հա ղորդ մամբ՝ Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը 
կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վը դեկ տեմ բե րի 
29-ի նիս տում ըն դու նել է հա մա պա տաս խան 
ո րո շու մը:

Սա կագ նե րի փո փո խութ յան ա ռա ջարկն 
ա րել էր ՀԾԿՀ-ն: Այս պի սով` սո ցիա լա պես 
ա նա պա հով նե րի հա մար, ո րոնք կազ մում են 
բնա կիչ-բա ժա նորդ նե րի 11 տո կո սը, սա կագ-
նե րը կմնան ան փո փոխ, իսկ ամ սա կան մինչև 
200 կՎտժ սպա ռում ու նե ցող բնա կիչ նե րի հա-
մար, ո րոնք կազ մում են բնա կիչ-բա ժա նորդ-
նե րի 55 տո կո սը, սա կա գի նը կա վե լա նա 1.5 
դրամ/կՎտժ-ով: Իսկ բնա կիչ-բա ժա նորդ նե րի 
25 տո կո սը կազ մող՝ ամ սա կան 201-400 կՎտժ 
սպա ռում ու նե ցող նե րի հա մար սա կագ ները 
կա վե լա նան 3.5 դրամ/կՎտժ-ով, իսկ մնա ցած 
սպա ռող նե րի հա մար ա ռա ջարկ վում է սա կա-
գինն ա վե լաց նել 5.5 դրամ/կՎտժ-ով:

Այս պի սով՝ սո ցիա լա պես ա նա պա հով ըն-
տա նիք նե րի հա մար ցե րե կա յին և գի շե րա յին 
սա կագ նե րը կշա րու նա կեն մնալ հա մա պա-
տաս խա նա բար 29.99 դրամ և 19.99 դրամ: 
Ամ սա կան մինչև 200 կՎտժ սպա ռում ու նե-
ցող բնա կիչ նե րի հա մար ցե րե կա յին սա կա-
գի նը գոր ծող 44.98 դրա մի փո խա րեն կդառ-
նա 46.48 դրամ, գի շե րա յի նը՝ 34.98 դրա մի 
փո խա րեն՝ 36.48 դրամ: Ամ սա կան 201-400 
կՎտժ սպա ռում ու նե ցող բնա կիչ նե րի հա մար 
ցե րե կա յին սա կա գի նը գոր ծող 44.98 դրա մի 
փո խա րեն կդառ նա 48.48 դրամ, գի շե րա-
յին սա կա գի նը գոր ծող 34.98 դրա մի փո խա-
րեն՝ 38.48 դրամ: Իսկ 400 կՎտժ –ից ա վել 
սպա ռում ու նե ցող նե րի հա մար ցե րե կա յին 
սա կա գի նը գոր ծող 47.98 դրա մի փո խա րեն 
կդառ նա 53.48 դրամ, գի շե րա յին սա կա գի նը՝ 
գոր ծող 37.98 դրա մի փո խա րեն՝ 43.48 դրամ:

Պատերազմում նյութական 
վնաս կրածների դիմումները 
կընդունեն փետրվարի 1-ից 

Ի գի տութ յուն Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յան կա ռա վա րութ յան 2021 թվա կա նի 
ապ րի լի 19-ի N 336-Ա ո րոշ ման շա հա-

ռու նե րի.
Սույն թվա կա նի հուն վա րի 10-ից ժա-

մա նա կա վո րա պես դա դա րեց վում է 2020 
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 27-ին Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան դեմ սան ձա զերծ ված 
պա տե րազ մի հետ ևան քով նյու թա կան վնաս 
կրած ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան-
ձանց պե տա կան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ-
յան մի ջո ցառ ման ծրա գիրն ի րա կա նաց նող 
պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քա յին 
խմբի դի մում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը՝ 
հա վա ք ված դի մում նե րի ու սում նա սիր ման և 
թ վայ նաց ման նպա տա կով:

Ինչ պես տե ղե կաց րին ԱՀ Կա դաստ րի և 
պե տա կան գույ քի կա ռա վար ման կո մի տեից, 
վե րոնշ յալ աշ խա տան քա յին խում բը կվերսկ-
սի իր աշ խա տանք նե րը սույն թվա կա նի 
փետր վա րի 1-ից:
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

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

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` 1200, գինը` 200 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
11.01.2022թ.:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կապանի արվեստի պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում 
է մրցույթ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ 

ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպ տեմբերի 
24-ի N 1569-Ն որոշ մամբ հաստատված՝ նախնական 
մաս նա գի տա կան (արհեստագործական) և միջին 
մասնագիտական պետական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի ընտրության կարգի 4-րդ 
կետի համաձայն՝ «Կապանի արվեստի պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի Լիազոր մարմինը հայտարարում է 
մրցույթ՝ հաստատության տնօրենի պաշտոնի թա-
փուր տեղն զբաղեցնելու համար:
1. Հաստատության տնօրենի պաշտոնի հա-
մար անցկացվող մրցույթին մասնակցելու 
պարտադիր պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը,
2) ուսումնական հաստատության ղեկա վար ման 
իրավունքը (հավաստագիր):
2. Մրցույթին մասնակցելու համար հավակ-
նորդը ներկայացնում է`

1) դիմում` կառավարման խորհրդի նախագահի 
անունով,
2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ նույնականացման 
քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման իրավունքի 
հավաստագրի պատճենը,
4) տվյալ հաստատության 5 տարվա զար-
գաց ման ծրագիրը թղթային և էլեկտրոնային 
տար բերակներով` սույն կարգի 26-րդ կետի 
պահանջներին համապատասխան,
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները խորհրդի նախա-
գահին կամ քարտուղարին առձեռն ներկայացնելու 
դեպքում պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են «Կապանի ար վես-
տի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյունիքի մարզ, ք. 
Կապան, Ռ. Մելիքյան 2, 2022 թ. հունվարի 11-ից 
մինչև փետրվարի 1-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 
9:00-ից մինչև ժամը 18:00, բացի հանգստյան 
(շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված ոչ 
աշխատանքային` տոնական և հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. փետ րվարի 10-ին՝ 
ժամը 15:00-ին, «Կապանի արվեստի պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Ռ. Մելիքյան 
2-ում: Տեղեկությունների համար դիմել (+374 285) 2 
48 91, (+374 93) 7297: 

Ճանապարհ, որ կյանքի միջով է անցնում 

Հ այ րե նա ճա նա չութ յա նը, հայ րե նի ե զեր-
քին նվիր ված գրքե րի շար քը հա մալր-
վեց ևս մե կով: Ըն թեր ցո ղին է հա սել 

Վո լոդ յա Աբ րա համ յա նի «Ճա նա պարհ կյան քի 
մի ջով» գիր քը: Վեր նա գի րը նաև մի հա վե-
լում ու նի՝ հու շագ րա կան կեն սա պա տում, որն 
ա ռա վե լա գույնս բնո րո շում է գրքի ուղղ վա-
ծութ յու նը:

Դեկ տեմ բե րի 26-ին՝ Վ. Աբ րա համ յա նի 
մահ վան տա րե լի ցին նվիր ված ա րա րո ղութ-
յու նից հե տո, հան րութ յա նը ներ կա յաց վեց 
նրա երկ րորդ գիր քը, ո րի մա սին խոսք ա սաց 
գրքի խմբա գիր, Հա յաս տա նի հան քա գործ-
նե րի և մե տա լուրգ նե րի միութ յան տնօ րեն, 
«Հան քա գործ և մե տա լուրգ» հան դե սի նախ-
կին գլխա վոր խմբա գիր Վո լոդ յա Կի րա կոս յա-
նը: Բա նա խոսն իր խոս քում, մաս նա վո րա-
պես, այն միտ քը հայտ նեց, որ գիր քը մի կուռ 
ամ բող ջա կա նութ յուն է, պատ մութ յուն մի 
մար դու մա սին, ով հա զար թե լե րով կապ ված 

և միահ յուս ված է հա րա զատ նե րի, հա մագ-
յու ղա ցի նե րի, ըն կեր նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի, 
իր գյու ղի, ա պա նաև քա ղա քի ու Հա յաս տան 
աշ խար հի հետ: Գր քի են թա վեր նագ րերն էլ մի 
-մի սրտա ռուչ պատ մութ յուն են՝ «Որ տե ղից 
է սկսվում հայ րե նի քը», «Տոհ մա ծա ռիս ճյու-
ղե րը», «Մորս վեր ջին խնդրան քը», «Զ րույց 
զա վակ նե րիս հետ», «Գ յու ղա կան գույ ներ», 
«Իմ «գե նե րա լա կան» պատ մութ յու նը» և 
այլն: Դ րան ցից յու րա քանչ  յուրն ինք նա տիպ 
պատ մութ յուն լի նե լուց զատ, կյան քի դաս է, 
մարդ կա յին բա րո յա կա նութ յան նկա րագ րի մի 
նրբե րանգ՝ իր լեզ վաո ճա կան բնու թագ րով, 
իր պատ կե րաց մամբ ու վե րա բեր մուն քով:

Գր քում տեղ են գտել Վո լոդ յա Աբ րա-
համ յա նի մա սին բարձ րաս տի ճան զին վո րա-
կան նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, Ս յու նի քի մար զի 
և Կա պա նի շրջա նի նախ կին ղե կա վար նե-
րի (Սու րեն Խա չատր յան և Ռո լանդ Ղոն յան) 
կար ծիք ներ, գնա հա տան քի խոս քեր, հու շեր, 
տպա վո րութ յուն ներ՝ նրա հետ ու նե ցած առն-
չութ յուն նե րից: Դ րանք, մաս նա վո րա պես, 
լույս են սփռում Վ. Աբ րա համ յա նի՝ Կա պա նի 
և մ յուս տա րա ծաշր ջան նե րի բնա կա վայ րե րի 
կա ռու ցա պատ ման, Ար ցախ յան գո յա մար տի 
և հա յոց բա նա կա շի նութ յան հետ առն չութ-
յուն նե րի վրա: Գիրքն ամ բող ջա նում է նրա-
նում զե տեղ ված հին ու նոր ժա մա նակ նե րի 
բա զում լու սան կար նե րով և լույս է տե սել պո-
լիգ րա ֆի կա կան բարձր մա կար դա կով, իսկ 
ընտր ված պա տու մա յին թեթև ո ճը թույլ է 
տա լիս այն ըն թեր ցել մեկ շնչով:

Սա Վո լոդ յա Աբ րա համ յա նի երկ րորդ 
գիրքն է, ա ռա ջի նը կրում էր «Քա ջա րան. 
Վե րին ձո րի եր ևե լի մար դիկ» վեր նա գի րը, 
որ ըստ ա մե նայ նի հար գան քի տուրք է իր 
ծննդա վայ րի մարդ կանց հի շա տա կին: Այս 
եր կու գրքե րում էլ այն գա ղա փարն է մարմ-
նա վոր ված, որ հայ րե նի քը ճա նա չե լու հա մար 
նախ պի տի ի մա նաս նախ նի նե րիդ պատ-
մութ յու նը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
«Մեծ հաղթանակի դեմքեր» 

Կ ա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի ար-
վես տի թան գա րա նում դեկ տեմ բե րի 
25-ին բաց վեց «Մեծ հաղ թա նա կի 

դեմ քեր» լու սան կար չա կան ցու ցա հան դե սը: 
Լու սան կա րիչ Տաթև Մ նա ցա կան յա նն ան մա-
հաց րել է Մեծ հայ րե նա կա նին մաս նակ ցած 
110 վե տե րանի դի ման կար նե ր, ով քեր կեն դա-
նի են: Լու սան կար նե րից նա յում են երկ րորդ 
աշ խար հա մար տի մաս նա կից նե րը, ո րը թախ-
ծոտ, ո րը հպարտ դեմ քով: Ն րան ցից վե ցը 
Ս յու նի քի մար զից են: Ցու ցա հան դե սի բաց-
մա նը մաս նակ ցում էին Կա պա նի հա մայն-
քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը, Հա յաս տա նում 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան դես պա նութ յան, 
ՌԴ արտ գործ նա խա րարութ յան Եր ևա նում 
գտնվող «Ռու սա կան տան» ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ, Մեղ րու սահ մա նա պահ ջո կա տի զին վո-
րա կա ններ, հյու րեր:

Լու սան կա րիչ Տաթև Մ նա ցա կան յա նը 
հե տաքրք րա կան դրվագ ներ ներ կա յաց րեց 
տա կա վին կեն դա նի վե տե րան նե րին լու սան-
կա րե լու հետ կապ ված պրո ցե սից: Ցու ցա հան-

դե սի բաց մա նը բա րե մաղ թան քի խոսք ա սա-
ցին թան գա րա նի տնօ րեն Բո րիկ Մի նաս յա նը, 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը, 
«Ռու սա կան տան» տնօ րեն Վա դիմ Ֆե ֆի լո-
վը, մշա կու թա յին և հու մա նի տար ծրագ րե րի 
ղե կա վար Անդ րա նիկ Ար զու ման յա նը, Մեղ-
րու սահ մա նա պահ ջո կա տի հրա մա նա տա-
րի տե ղա կալ Վա սի լի Մու կա բե նո վը, ով քեր 
ի րենց խոս քում արժ ևո րե ցին հայ զին վոր նե րի 
մաս նակ ցութ յու նը երկ րորդ աշ խար հա մար-
տին: Ցու ցա հան դե սի մաս նա կից նե րի հա մար 
հա ճե լի ա նակն կալ էր այն պա հը, երբ նրանց 
միա ցավ պա տե րազ մի վե տե րան, 99-ամ յա 
Ար շա լույս Թադ ևոս յա նը (լուսանկարում), ում 
հետ շա տերն էին ու զում լու սան կար վել՝ պա-
տից կախ ված նրա դի ման կա րի ֆո նին:

Ցու ցա հան դե սը նախ ներ կա յաց վել է 
մայ րա քա ղա քում, երկ րորդ հանգր վա նը Կա-
պանն էր: Մարզ կենտ րո նի բնակ չութ յու նը մեկ 
ա միս հնա րա վո րութ յուն կու նե նա ծա նո թա-
նա լու ցու ցա հան դե սին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

«Միսս Հայաստան 2021» է ճանաչվել 
գորիսեցի Սոնա Դավթյանը 

Ե  րե ւա նում կա յա ցել է «Միսս Հա յաս-
տան 2021» ազ գա յին գե ղեց կութ յան 
մրցույ թը, ո րի հաղ թո ղը դար ձավ 20-

ամ յա Սո նա Դավթ յա նը: Հաղ թողն ընտր վել է 
նա խա պես հայ տա րար ված քվեար կութ յան եւ 
ժյու րիի գնա հա տա կա նի արդ յուն քում:

Սո նա Դավթ յա նը մրցույ թում ներ կա յաց-
նում էր Ս յու նի քի մար զը: Նա ծնուն դով Գո-
րի սից է, սո վո րում է Ե րե ւա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի եվ րո պա կան լե զու նե րի եւ 
հա ղոր դակ ցութ յան ֆա կուլ տե տի ի տա լե րե նի 
եւ անգ լե րե նի բաժ նում:

Այս տա րի մրցույ թին մաս նակ ցում էր 24 
աղ ջիկ:

«Միսս Հա յաա տան» մրցույ թը պետք է 
տե ղի ու նե նար դե ռեւս 2020 թ-ին, սա կան կո-
րո նա վի րու սով ու պա տե րազ մով պայ մա նա-
վոր ված՝ այն հե տաձգ վեց: 

Չպատվաստված կամ չթեստավորված 
անձանց մուտքը կսահմանափակվի որոշ 
վայրեր. հրապարակվել է նախարարի 
հրամանը

Հ րա պա րակ վել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րի թիվ 02-Ն հրա մա նը՝ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 2020 
թվա կա նի օ գոս տո սի 4-ի թիվ 17-ն հ րա-
մա նում փո փո խութ յուն ներ և լ րա ցում-
ներ կա տա րե լու մա սին:

Հ  րա մա նի հա մա ձայն՝ հյու րա նոց նե րի, 
մար զաս րահ նե րի հա ճա խորդ նե րը, 
գրա դա րան նե րի, թան գա րան նե րի այ-

ցե լու նե րը, թա տե րա հա մեր գա յին, կի նո յի և 
այլ մշա կու թա յին գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նող կազ մա կեր պութ յուն նե րի հան դի սա-
տես նե րը տվյալ վայր մուտք գոր ծե լիս պետք 
է ներ կա յաց նեն կա՛մ թես տա վոր ման, կա՛մ 
պատ վաստ ման սեր տի ֆի կատ՝ բջջա յին հա-
վել վա ծի ա րագ ար ձա գանք ման ծած կագ րի 
(QR կոդ) մի ջո ցով կամ բջջա յին հա վել վա ծից 
ար տած ված թղթա յին տար բե րա կով։

Տվ  յալ պա հան ջը չի վե րա բե րում հղի նե-
րին, բա ցար ձակ հա կա ցու ցում ու նե ցող նե րին 
և նախ կի նում կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յամբ (COVID-19) հի վան դա ցած նե րին, 
ո րոնք ու նեն մինչև 90 օր վա վա ղե մութ յան 
ՊՇՌ հե տա զո տութ յան դրա կան արդ յունք։

Հ րա մա նում նշվում է՝ այ ցե լու նե րը (բա ցա-
ռութ յամբ մինչև 18 տա րե կան ան ձանց՝ ան ձը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու 
դեպ քում, հղի նե րի՝ հղիութ յան մա սին բժշկա-
կան փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու դեպ քում, 
փաս տագր ված բա ցար ձակ հա կա ցու ցում ու-
նե ցող նե րի բա ցար ձակ հա կա ցուց ման մա սին 
բժշկա կան փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու 

դեպ քում, ինչ պես նաև նախ կի նում կո րո-
նա վի րու սա յին հի վան դութ յամբ (COVID-19) 
հի վան դա ցած նե րի՝ ՊՇՌ հե տա զո տութ յան 
ա ռա ջին դրա կան արդ յուն քից հաշ ված 90 օր-
վա ըն թաց քում՝ կո րո նա վի րու սա յին հի վան-
դութ յան (COVID-19) ախ տո րոշ ման ՊՇՌ հե-
տա զո տութ յան ա ռա ջին դրա կան արդ յուն քը 
հա վաս տող Է լեկտ րո նա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան միաս նա կան տե ղե կատ վա կան ԱՐՄԵԴ 
հա մա կար գից ար տած ված սեր տի ֆի կատ 
ներ կա յաց նե լու դեպ քում) մուտք են գոր ծում 
միայն ա ռա վե լա գույ նը 72 ժամ վա ղե մութ-
յան սեր տի ֆի կա տի, կամ Ա ռող ջա պա հութ-
յան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պութ յան 
կող մից նա խաո րա կա վոր ված կո րո նա վի րու-
սա յին հի վան դութ յան (COVID-19) հա րուց չի 
հա կած նի հայտ նա բեր ման ա րագ ախ տո րո-
շիչ թես տի 24 ժամ յա վա ղե մութ յան բա ցա-
սա կան արդ յուն քը հա վաս տող տե ղե կան քի՝ 
ար տած ված Է լեկտ րո նա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան միաս նա կան տե ղե կատ վա կան ԱՐՄԵԴ 
հա մա կար գից՝ հա մա ձայն Ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րի 2020 թվա կա նի դեկ տեմ բե-
րի 10-ի թիվ 4379-Լ հրա մա նի պա հանջ նե րի, 
կամ պատ վաստ ման սեր տի ֆի կա տի առ կա-
յութ յամբ, բջջա յին հա վել վա ծի ա րագ ար ձա-
գանք ման ծած կագ րի (QR կոդ) մի ջո ցով կամ 
բջջա յին հա վել վա ծից ար տած ված թղթա յին 
տար բե րա կով։

Հ րա մա նը ու ժի մեջ է մտել հուն վա րի 8-ին, 
նշված սահ մա նա փա կում նե րը սկսե լու են 
գոր ծել հուն վա րի 23-ից։

10.01.2022
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