
... Պատերազմի նոր կերպ է պարտադրվել մեզ: Սա Հայաստանի՝ Կովկասում մնալ-չմնալու  հարցն է: Հարցն 
այսպես է դրված: Եթե մենք ուզում ենք լինել Կովկասի իրավահավասար ազգերից մեկը, մենք պարտավոր 
ենք չպարտվել, պարտվելու իրավունք չունենք և չպիտի պարտվենք: Բայց ամեն օր պարտություն է, ամեն օր 
փախուստ է...
 Հրանտ Մաթևոսյան

Մենք այստեղ պիտի 
Ճախրենք ու մնանք,
Թե մահ կա, այստեղ 
պիտի մահանանք...

ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Ռու սաս տա նի խա ղա ղա պահ նե րը, գե-
նե րալ Ռուս տամ Մու րա դո վը զբաղ վում 
են հայ գե րի նե րի հար ցով։ Սա կայն քա նի 
հայ գե րի կա Ադր բե ջա նում այ սօր՝ հայտ-
նի չէ, ինչ պես նաև հայտ նի չէ՝ երբ են հայ 
գե րի նե րը վե րա դառ նա լու տուն։ Այդ մա-
սին ան ցած տար վա ամ փոփ մա նը նվիր-
ված ա սու լի սի ժա մա նակ հայ տա րա րեց 
Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րար Սեր-
գեյ Լավ րո վը։

Պ ա տաս խա նե լով հայ լրագ րո ղի 
հար ցին՝ Լավ րո վը նաև ընդգ ծեց, 
որ նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հա մա-

ձայ նագ րում Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կը չի 
հի շա տակ վել գի տակց ված՝ սա ա պա գա յում 
քննարկ վե լիք հարց է։ Այ սօր Ղա րա բա ղի հայ-
կա կան կող մին մնա ցած տա րած քը ռու սա կան 
խա ղա ղա պահ նե րի պա տաս խա նատ վութ յան 
գո տի է, և սա է այ սօր Ղա րա բա ղի կար գա վի-
ճա կը, կար գա վի ճա կը պետք է ո րոշ վի ԵԱՀԿ 
Մինս կի խմբի ներ քո անց նող բա նակ ցութ-
յուն նե րի արդ յուն քում, հայ տա րա րեց ՌԴ ԱԳ 
նա խա րա րը՝ հա վե լե լով, թե Լեռ նա յին Ղա րա-

բա ղը Ռու սաս տա նի կազ մում նե րա ռե լու հարց 
«մո տիկ ան գամ չկա» Մոսկ վա յի օ րա կար գում։

Պա տաս խա նե լով ադր բե ջան ցի լրագ րո ղի 
հար ցին՝ արդ յոք հա յաս տան ցի պաշ տոն յա-

ներն ի րա վունք ու նե՞ն այ ցե լել Ղա րա բաղ և 
այն տեղ հայ տա րա րութ յուն ներ ա նել, Լավ րովն 
ա սաց, որ Հա յաս տա նը պետք է կապ ու նե նա 
Ղա րա բա ղի հետ, և սա այն հարցն է, որ եր-
բեք չի քննարկ վել։ Ակն հայտ է, որ այդ կա պը 
պետք է լի նի, և հա յաս տան ցի պաշ տոն յա նե-
րը, ո րոնք ներգ րավ ված են նաև Ղա րա բա ղում 
հու մա նի տար գոր ծըն թաց նե րում, Ղա րա բաղ 
այ ցե լե լու ի րա վունք ու նեն, հենց դրա հա մար 
գո յութ յուն ու նի Լա չի նի մի ջանց քը։ Այլ հարց 
է, որ հա վա նա բար պետք չէ է մո ցիո նալ հայ-
տա րա րութ յուն ներ ա նել Ս տե փա նա կեր տում, 
հա վե լեց Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րա րը՝ 
վեր հի շե լով Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան 
նախ կին նա խա րար Դա վիթ Տո նո յա նի «նոր 
պա տե րազմ՝ նոր տա րածք ներ» հայ տա րա-
րութ յու նը, հայ կա կան կող մին ըստ էութ յան 
ա նուղ ղա կի մե ղադ րե լով պա տե րազ մը հրահ-
րե լու մեջ։

Լավ րո վի խոս քով՝ Հա յաս տա նում այ սօր 
չկան ադր բե ջան ցի գե րի ներ, իսկ Ադր բե ջա-
նում կան հայ գե րի ներ, և ն ման ի րա վի ճակ է 
ստեղծ վել այն պատ ճա ռով, որ դեկ տեմ բե րի 
սկզբին հայ կա կան կող մը հնա րա վոր գե րի նե-
րի մա սին նոր ցու ցակ է ներ կա յաց րել։

«Գե րի նե րի վե րա դար ձի հար ցը ման րա-
մասն քննարկ վել է հուն վա րի 11-ին, եր կար 
քննար կում ներ են ե ղել։ Ի սկզբա նե հայ կա-
կան և ադր բե ջա նա կան կող մե րը պետք է ներ-
կա յաց նեին ան հետ կո րած նե րի ցու ցակ ներ։ 

Հայոց բանակը 
30 տարեկան է. 
այն նորից կլինի 
ամենամարտունակը, 
նորից կլինի 
մեր ազգային 
հպարտությունը

Հար կա յին մարմ նի կող մից հրա պա րակ-
վել է 2021 թվա կա նի հուն վար-դեկ տեմ-
բեր ա միս նե րի ըն թաց քում ա ռա ջին 1000 
խո շոր հարկ վճա րող նե րի կող մից վճար-
ված հար կե րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ-
վութ յու նը: «Ար մենպ րես»-ի փո խանց-
մամբ՝ այս մա սին հայտ նում է Պե տա կան 
ե կա մուտ նե րի կո մի տեն:

1000 խո շոր հարկ վճա րող-
նե րի կող մից 2021թ. 
12 ա միս նե րի ըն թաց-

քում պե տա կան բյու ջե ընդ հա նուր առ մամբ 

վճար վել է ա վե լի քան 1 տրի լիոն 206 մլրդ 
դ րամ: Հար կա յին մար մին կա տար ված վճա-
րում նե րի գու մա րը կազ մել է ա վե լի քան 989 
մլրդ 980 մլն դ րամ, իսկ մաք սա յին մար մին 
կա տար ված վճա րում նե րի գու մա րը կազ մել է 
ա վե լի քան 216 մլրդ 881 մլն դ րամ։

1000 խո շոր հարկ վճա րող նե րի ցու ցա կը 
գլխա վո րում է «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նատ»-ը (48,842,019): Թ վով 
երկ րորդ խո շոր հար կա տուն «Գազպ րոմ Ա մե-
նիա»-ն է (47,825,132):

Տասն յա կում տեղ են գտել նաև «Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան պաշտ պա նութ-

յան նա խա րա րութ յան աշ խա տա կազմ»-ը 
(42,656,806), «Գ րանդ Տո բա կո»-ն (42,157,046), 
«Գեոպ րո մայ նինգ գոլդ»-ը (20,839,147), «Ին-
տեր նեյշնլ Մա սիս տա բակ»-ը (20,235,400), 
«Սի փիէս օիլ»-ը (18,139,549), «ՄՏՍ Հա յաս-
տան»-ը (15,715,402), «Ֆ լեշ»-ը (15,482,097) և 
«Թե ղուտ»-ը (15,325,378):

Ցան կը հրա պա րակ վել է՝ հիմք ըն դու նե լով 
ներ կա յումս գոր ծող ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ-
մամբ սահ ման ված չա փո րո շիչ նե րը, մաս նա-
վո րա պես` ցան կում նե րառ վել են պե տա կան 
և հա մայն քա յին կա ռա վար չա կան հիմ նարկ-
նե րը: 

Շարունակությունը՝ էջ 3

Հայաստանը պետք է կապ 
ունենա Ղարաբաղի հետ

Հազար խոշոր հարկատուների ցանկը. 
այն գլխավորում է Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենային կոմբինատը

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ
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 Սամ վել Ա լեք սան յան 
– Պա րոն վար չա պետ
Ան կա խութ յան տա րի նե րին եր կու-ե րեք 

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 րերն այդ պես էլ կյան-
քի չկոչ վե ցին՝ ա ռաջ նայ նութ յու նը զի ջե լով 
Ե րասխ- Ջուլ ֆա-Ի րան եր կաթգ ծին, և արդ-
յո՞ք Ի րան- Հա յաս տան եր կաթգ ծի կա ռու ցու մը 
(այդ ծրագ րե րով) այ լևս հրա տա պութ յուն չի 
ներ կա յաց նում:

Նի կոլ Փա շին յան
– Խոսքն այն մա սին է, որ Ա րա րատ յան 

դաշ տից եր կա թու ղին Վա յոց Ձո րի և Ս յու-
նի քի մար զե րով հաս նի Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յուն: Պատ կե րաց նում եք, չէ՞, 
խոսքն ինչ ռե լիե ֆի մա սին է, և ի՞նչ ռե լիե ֆի 
հետ գործ ու նենք: Եվ պատ կե րաց նում եք, չէ՞, 
նույ նիսկ հարթ տա րա ծութ յու նով եր կա թու ղի 
կա ռու ցելն ինչ պի սի՞ ծախ սե րի հետ է կապ-
ված: Դա մի քա նի մի լիարդ դո լա րա նոց ծրա-
գիր է: Գու մա րի մա սին է խոս քը, բա տա րի նե՞-
րը: Կա րող եմ ա սել, որ այդ պի սի ծրագ րերն 
ա ռանց տնտե սա կան հիմ նա վոր վա ծութ յան 
չեն ի րա գործ վում: Ո՞րն է այս դեպ քում տնտե-
սա կան հիմ նա վոր վա ծութ յու նը: Տն տե սա կան 
հիմ նա վոր վա ծութ յունն այն է, որ ե թե ծախս 
ար վի, պի տի այդ ծախ սե րը դուրս գան, բայց 
դա տե ղի չի ու նե նում: Վար չա պե տի պաշ տո-
նը ստանձ նե լով՝ ու սում նա սի րել եմ թե ման, 
թե ի՞նչ է ար վել այդ ուղ ղութ յամբ, և կա րող եմ 
ա սել, որ ե թե չեմ սխալ վում՝ ոչ բռնի, թավշ-
յա, ժո ղովր դա կան հե ղա փո խութ յու նից ա ռաջ 
այդ թե մա յի շուրջ հե տաքն նութ յուն է սկսվել, 
ո րով հետև այդ տեղ ինչ-որ գոր ծո ղութ յուն-
ներ են ար վել, և ա վե լի շատ տպա վո րութ յուն 
կար, թե դա ո րո շա կի, այս պես ա սած, մե քե-
նա յութ յուն է, քան ի րա կան ծրա գիր, այ սինքն՝ 
պի տի գի տակ ցենք, որ ա մեն ինչ չէ, որ աս-

վում է, ի րա գոր ծե լի է:
Տաթ ևիկ Դա նիել  յան (լրագ րող)
– Այս ծրա գի րը՝ Ե րասխ- Ջուլ ֆա- Մեղ րի- 

Հո րա դիզ եր կա թու ղին որ քա նո՞վ է ի րա տե-
սա կան, և որ տե ղի՞ց կա րող ենք մի ջոց ներ 
ներգ րա վել և ի՞նչ ժա մա նա կում:

Նի կոլ Փա շին յան
– Նախ՝ Ե րասխ- Ջուլ ֆա-Օր դու բադ- Մեղ-

րի- Հո րա դիզ եր կա թու ղու մա սին է խոս քը: 
Բր յու սե լից հե տո ես հայ տա րա րե ցի, որ մենք 
Ադր բե ջա նի նա խա գա հի հետ այդ հար ցում 
հա մա ձայ նութ յուն ենք ձեռք բե րել, որ պի-
տի սկսենք այդ եր կա թու ղու կա ռու ցու մը: Ի 
դեպ, իմ ո րոշ մամբ աշ խա տան քա յին խումբ է 
ստեղծ վել, այս դեպ քում այն հատ ված նե րը, որ 
մենք պի տի կա ռու ցենք, առն վազն, տասն յակ 
ան գամ ա վե լի է ժան է, քան այն, ին չի մա սին 
մենք խո սում ենք, ո րով հետև մեծ բար դութ-
յուն չեմ տես նում, որ նախ նա կան գնա հա տա-

կա նով 200 մի լիոն դո լար և հինգ մի լիոն դո լար 
ներդր ման մա սին է, և դա Հա յաս տա նի հա-
մար շատ ծանր և մեծ բեռ չէ: Կան եվ րո պա-
կան ըն կե րութ յուն ներ, ով քեր հե տաքրքր ված 
են և պատ րաստ են գալ և´ ներդ րում ա նել, 
և´ շա հա գոր ծել: Նաև պատ րաստ են ֆի նան-
սա վո րել, այ սինքն՝ սա այն պա րա գան չէ, ո րը 
կա րող է ֆի նան սա կան խնդիր ա ռա ջաց նել: 
Գործ նա կա նում մենք ար դեն հա մա ձայն վել 
ենք, և ե թե մեզ հա ջող վի հա մա ձայ նութ յու-
նը թղթի վրա ար ձա նագ րել, այդ եր կա թու-
ղու կա ռուց ման նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք նե րը սկսված են, և, ընդ ո րում՝ 
ու զում եմ մի նրբութ յան մա սին էլ խո սել, որ 
ե թե տե սա կա նո րեն Հա յաս տան-Ի րան եր կա-
թու ղին Հա յաս տանն ու Ի րանն էր ի րար հետ 
կա պե լու, այս սցե նա րով եր կա թու ղին Հա յաս-
տա նը կա պում է Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-
րա պե տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 

հետ: Ե թե ընդ հան րա պես մեզ հա ջող վի հաս-
նել տա րա ծաշր ջա նա յին կո մու նի կա ցիա նե րի, 
այդ դեպ քում՝ Հա յաս տան- Թուր քիա սահ մա նի 
բաց մա նը, սա նշա նա կում է, որ Հա յաս տա նը 
Եվ րո պա յի, Ռու սաս տա նի, Ի րա նի, Չի նաս-
տա նի հետ ստա նում է եր կա թու ղա յին կապ՝ 
սրա նից բխող տնտե սա կան բո լոր հետ ևանք-
նե րով: Մենք սա նկա տի ու նենք խա ղա ղութ-
յան օ րա կարգ ա սե լով: Մենք նախ կի նում էլ 
այս թե մա յին անդ րա դար ձել ենք: Սկզ բից 
մենք դա ձևա կեր պե ցինք այս պես` թշնա-
մութ յան մթնո լոր տի կա ռա վա րում: Իսկ ի՞նչ է 
դա նշա նա կում: Դա նշա նա կում է կո մու նի կա-
ցիա նե րի բա ցում, օ րի նակ, որ բեռ ներն անց-
նեն Հա յաս տա նով, Ադր բե ջա նով, ո րի հա մար 
և´ Հա յաս տա նին, և´ Ադր բե ջա նին տրան-
զի տա յին վճար ներ վճար վեն: Ի րա կա նում՝ 
կո մու նի կա ցիա նե րի բաց ման թե մա յի մա սին 
խո սե լիս մենք կենտ րո նա նում ենք Նա խիջ-
ևա նի Ինք նա վար Հան րա պե տութ յան ու Ադր-
բե ջա նի միջև կա պի վրա: Դա գու ցե հար ցի 
զգա յուն, բայց ոչ ա մե նա կար ևոր կողմն է: Ի 
վեր ջո և Հա յաս տա նի հա մար, նաև Ադր բե-
ջա նի հա մար տրան զի տա յին հսկա յա կան 
հոս քե րի մա սին է խոս քը, ո րով հետև այս-
տեղ հարց կա րող է ծա գել, մենք նախ կի նում 
միշտ կենտ րո նա նում էինք այդ խնդրի վրա, 
ես էլ նախ կի նում ու շադ րութ յու նը հրա վի րել 
եմ դրան, որ Ադր բե ջա նը կապ է ստա նում 
Նա խիջ ևա նի հետ, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը՝ Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա-
պե տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
հետ: Բայց, կնե րեք, զուտ այս հատ վա ծը չէ 
կու մու նի կա ցա նե րի թե ման, ո րով հետև ե թե 
այդ ճա նա պարհ նե րը բաց վեն, հսկա յա կան 
տրան զի տա յին հոս քեր են բե րե լու Պար սից 
ծո ցից դե պի Սև ծով, Մի ջին Ար ևել քից, Թուր-
քիա յից դե պի Ռու սաս տան: Եվ այս դեպ քում 
է, որ Հա յաս տա նը, Ադր բե ջա նը տրան զի տա-
յին հսկա յա կան ե կա մուտ ներ են ստա նա լու: 
Եվ ե թե թույլ տրվի ա սե լու, այս ընդ հա նուր 
նա խա գիծն է, որ խա ղա ղութ յան օ րա կար գի 
հիմք կա րող է դնել, ո րով հետև հու զա կան մա-
կար դա կով շատ դժվար է, բայց մենք պետք է 
հաս կա նանք, որ խոսքն ու րիշ բա նի մա սին է, 
և տա րա ծաշր ջա նա յին կո մու նի կա ցիա նե րի 
բա ցումն ի վեր ջո ոչ միայն տա րա ծաշր ջա նի 
հա մար է , այլև աշ խար հի՝ Ար ևել քի և Արև-
մուտ քի, Հ յու սի սի և Հա րա վի:

 

Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 24-ի 
ասուլիսում պատասխանել է 
«Սյունյաց երկրի» հարցին

Վարչապետի որոշմամբ ստեղծվել է Երասխի և 
Մեղրիի հատվածների երկաթուղու վերականգնման 
աշխատանքային խումբ

Վ ար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա-
նը հուն վա րի 14-ին Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան 

եր կա թու ղու Ե րասխ – Ադր բե ջա նի 
Հան րա պե տութ յան սահ ման և Մեղ-
րիի հատ ված նե րի վե րա կանգն ման 
ծրագ րի աշ խա տանք նե րի արդ յու-
նա վետ ի րա կա նաց ման նպա տա կով 
աշ խա տան քա յին խումբ ստեղ ծե լու 
մա սին ո րո շում է ստո րագ րել: Այս 
մա սին «Ար մենպ րես»-ը տե ղե կա ցավ 
e-gov.am կայ քէ ջից:

«Հա մա ձայն «Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան կա ռա վա րութ յան կա-

ռուց ված քի և գոր ծու նեութ յան մա-
սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 16-րդ կե տի 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
վար չա պե տի 2018 թվա կա նի մա յի սի 
25-ի N 564-Լ ո րոշ ման 1-ին հա վել վա-
ծի 20-րդ կե տի 5-րդ  են թա կե տի՝

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան եր կա թու ղու Ե րասխ – Ադր բե-
ջա նի Հան րա պե տութ յան սահ ման և 
Մեղ րիի հատ ված նե րի վե րա կանգն-
ման ծրագ րի աշ խա տանք նե րի արդ-
յու նա վետ ի րա կա նաց ման նպա-
տա կով՝ ստեղ ծել աշ խա տան քա յին 

խումբ և հաս տա տել դրա ան հա տա-
կան կազ մը՝ հա մա ձայն հա վել վա ծի:

2. Աշ խա տան քա յին խմբի ղե-
կա վա րին՝ ե ռամս յա պար բե րա կա-
նութ յամբ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան վար չա պե տին ներ կա յաց նել 
տե ղե կատ վութ յուն աշ խա տան քա յին 
խմբի կա տա րած աշ խա տանք նե րի 
վե րա բեր յալ», – աս ված է վար չա պե-
տի ո րոշ ման մեջ:

Աշ խա տան քա յին խմբի ղե կա վար 
է նշա նակ վել վար չա պե տի խորհր դա-
կան Ար տա շես Թու ման յա նը:

 

Ա նցած տար վա ըն թաց քում 
Ս յու նի քի հյու րա նոց նե րում 
և հ յու րատ նե րում զբաղ վա-

ծութ յու նը բա վա րար չի ե ղել և Կա-
ռա վա րութ յու նը ո րո շել է լրա ցու ցիչ 
օ ժան դա կութ յուն տրա մադ րել ո լոր-
տի տնտես վա րող նե րին։ Ինչ պես տե-
ղե կաց նում է «Ար մենպ րես»-ը, Ազ գա-
յին ժո ղո վում կա ռա վա րութ յան հարց 
ու պա տաս խա նի ժա մա նակ այս մա-
սին ա սաց Է կո նո մի կա յի նա խա րար 
Վա հան Քե րոբ յա նը՝ պա տաս խա նե-
լով «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա-

գիր» խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր 
Ար մեն Խա չատր յա նի հար ցին, թե 
վեր ջին շրջա նում ինչ պի սի՞ փոխ հա-
տու ցում ներ և օգ նութ յուն է տրվել 
Ս յու նի քի մար զի հյու րա նոց նե րին և 
հ յու րատ նե րին և որ քա՞ն է այդ փոխ-
հա տու ցում նե րի ծա վա լը։

«Ինչ պես գի տեք, Ս յու նի քում 
գտն վող հյու րա նոց նե րն ա ռանձ նա կի 
են տու ժել կո րո նա վի րու սից և պա-
տե րազ մի շո կե րից, քա նի որ նաև 
անվ տան գա յին ո րո շա կի դժվա րութ-
յուն ներ և խն դիր ներ այն տեղ կար։ 

Ս յու նի քի հյու րա նոց նե րում զբաղ վա-
ծութ յու նն այս տար վա ըն թաց քում 
բա վա րար չի ե ղել, և կա ռա վա րութ-
յու նը ո րո շեց լրա ցու ցիչ օ ժան դա-
կութ յուն տրա մադ րել Ս յու նի քի հյու-
րա նոց նե րին, և այդ օ ժան դա կութ յան 
չա փը կազ մում է 175 մի լիոն դրամ», 
– ա սաց Քե րոբ յա նը։

Նա խա րա րը նշեց, որ կա ռա-
վա րութ յու նն ու շի-ու շով հետ ևում է 
ի րադ րութ յա նը, ինչ պես է զար գա նում 
զբո սաշր ջութ յու նն ամ բողջ Հա յաս-
տա նում և հատ կա պես Ս յու նի քում՝ 
անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում լրա ցու-
ցիչ օ ժան դա կութ յուն կտրա մադր վի։

«Գի տենք նաև, որ բա վա կա նին 
ակ տիվ աշ խա տում է Ս յու նի քի հար-
ցե րով աշ խա տան քա յին խում բը։ Այն-
տեղ ան ցած տար վա ըն թաց քում մեկ 
մի լիար դից ա վելի գու մար է հատ կաց-
վել տար բեր նա խագ ծե րին, և աշ խա-
տանք նե րն այն տեղ շա րու նակ վում 
են», – եզ րա փա կեց Քե րոբ յա նը։ 

ՀՀ զինված ուժերը 
համալրվել է նոր 
ուղղաթիռներով

Հ Հ զին ված ու ժե րի ա վիա-
ցիան հա մալր վել է ժա մա-
նա կա կից, բազ մա ֆունկ-

ցիո նալ նոր ուղ ղա թիռ նե րով, 
ո րոնք նա խա տես ված են դե-
սան տա յին, կրա կա յին, տրանս-
պոր տա յին և սա նի տա րա կան 
խնդիր ներ կա տա րե լու հա մար։

Ռազ մա կան նոր ա վիա ցիոն 
տեխ նի կա յի ըն դուն ման կա պակ-
ցութ յամբ հուն վա րի 25-ին «Է րե-
բու նի» օ դա կա յա նում անց կաց-
վել է հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում, 
ո րին ներ կա է գտնվել ՀՀ ԶՈՒ 
գլխա վոր շտա բի պետ, գե նե րալ-
լեյ տե նանտ Ար տակ Դավթ յա նը։

Բա նա կի կազ մա վոր ման 

տա րե դար ձին ըն դա ռաջ, շնոր-
հա վո րե լով անձ նա կազ մին, զո-
րա մա սի հրա մա նա տա րութ յու-
նը վստա հութ յուն է հայտ նել, որ 
օ դա յին սահ ման նե րի պաշտ-
պան նե րը պատ րաստ են կա տա-
րել ա ռա ջադր ված խնդիր նե րը և 
ան սա սան պա հել երկ րի օ դա յին 
դար պաս նե րը։

ՀՀ ԶՈՒ գլխա վոր շտա բի 
պե տին են ներ կա յաց վել ուղ-
ղա թիռ նե րի մար տա վա րա կան-
տեխ նիա կան բնու թագ րերն ու 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։

Այս մա սին հա ղոր դում է ՀՀ 
ՊՆ-ն:

 

Կառավարությունը 175 միլիոն 
դրամի օժանդակություն 
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«Պարն արտահայտում է յուրաքանչյուր 
ազգի բնորոշ գծերը, մանավանդ բարքն ու 

քաղաքակրթության աստիճանը»:

Կոմիտաս

Ե րբ Վա հագն Գաս պար յա նին, որ պես 
մեր զրույ ցի նա խա բան, հարց րի, թե 
ի՞նչ է պարն իր հա մար, կարճ կա-

պեց. «Պարն ինձ հա մար կեն սա կերպ է, աշ-
խար հը ճա նա չե լու, աշ խար հին հա ղոր դակց-
վե լու փի լի սո փա յութ յուն»: Թեև ե րի տա սարդ, 
բայց վաս տա կա շատ պա րու սույ ցը եր կու 
տա րի է, ինչ յու րա քանչ  յուր շա բաթ այ ցե լում 
է Կա պան՝ պա րի գաղտ նիք նե րին հա ղոր դա-
կից դարձ նե լով իր հիմ նադ րած «Զան գե զուր» 
ժո ղովր դա կան պա րա յին հա մույ թի սա նե րին: 
Այդ քան ժա մա նակ է, ինչ Կա պա նը նրա հա-
մար դար ձել է հա րա զատ մի ջա վայր՝ անկրկ-
նե լի բնութ յամբ ու մտե րիմ մարդ կան ցով:

Վա հագն Գաս պար յա նը նոր մարդ չէ 
պա րար վես տում: Անդ րա նիկ քայ լերն ա րել 
է «Սե բաս տիա» մշա կու թա յին կենտ րո նում՝ 
չորս տա րե կա նից հա ճա խե լով պա րի խմբակ 
(ա ռա ջին ու սու ցի չը՝ Լե նա Խա լաթ յան), այ-
նու հետև ըն դուն վել է Եր ևա նի Խ.Ա բով  յա նի 
ան վան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի 
«Պա րար վես տի ռե ժի սու րա» բա ժի նը, ո րի 
ամ բիո նի վա րի չը Ֆ րուն զե Ե լան յանն էր, 
կուրս ղե կը՝ հան րա ճա նաչ Վա նուշ Խա նա-
միր յա նը, հա մալ սա րանն ա վար տեց Կա րեն 
Գ ևորգ յա նի ղե կա վա րութ յամբ (այժմ՝ Հա յաս-
տա նի պա րար վես տի միութ յան նա խա գահ): 
Բա նա կում ծա ռա յե լիս պա րել է «Սար դա րա-
պատ» պա րա յին հա մույ թում (ղե կա վար՝ Մու-
րադ Հա կոբ յան): Բու հի ա ռա ջին կուր սում սո-

վո րե լիս էլ հիմ նադ րել է «Վա լենս» պա րա յին 
հա մույ թը: Միայն «Վա լենս»-ով չի սահ մա նա-
փակ վել նրա գոր ծու նեութ յու նը: 2009-ից 12 
տա րի «Եր ևակ» կրթա հա մա լի րում (հիմ նա-
դիր տնօ րեն՝ Ան նա Ս տե փան յան) իր փորձն 
ու գի տե լիքն է փո խան ցել սկսնակ պա րող-
նե րին: Նույն թվա կա նին Հա յաս տա նի թհեկ-
վան դո յի ֆե դե րա ցիա յի նա խա գա հի հրա վե-
րով ֆե դե րա ցիա յում աշ խա տել է պա րու սույց 
և ե րի տա սարդ նե րին ու սու ցա նել ազ գա յին-

ռազ մա կան պա րեր՝ 2012 թ -ից աշ խա տել է 
«Մա լա թիա» ար վես տի դպրո ցում՝ պա րա յին 
բաժ նի ղե կա վար։

«Վա լենս»-ն  իր գոր ծու նեութ յան ըն-
թաց քում շրջա գա յել է մի շարք երկր նե-
րում, ներ կա յաց րել ու տա րա ծել հայ ազ-
գա յին և ժո ղովր դա կան պա րե րը՝ Բա թու մի 
(Վ րաս տան), Զա կո պա նե ( Լե հաս տան), 
Ամ ման ( Հոր դա նան), Սուրբ Կոս տան տին 
( Բուլ ղա րիա), Բու խա րեստ ( Ռու մի նիա), Լ վով 

(Ուկ րաի նա) և այ լուր՝ ար ժա նա նա լով մրցա-
նակ նե րի:

Նախ իր ղե կա վա րած պա րա յին հա մույ թի 
ա նունն է հե տաքրք րում՝ «Վա լենս»: Ինչ-որ 
օ տար շունչ ու նի իր մեջ, բայց պարզ վում է՝ 
այդ պես չէ: Այն հա պա վում է, որ ստաց վել է իր 
ան վան սկզբի եր կու տա ռի Վա (հագն), ա ռա-
ջին ու սուց չի ան վան ե րեք տա ռի Լեն (ա) հա-
մադ րութ յամբ, Վա լեն-ը մի տե սակ թե րի էր, 
գու մար վել է ս-ն (սեր) և վերջ նարդ յուն քում՝ 
Վա լենս: 

Ինչ պե՞ս ե ղավ ծա նո թութ յու նը և հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը Կա պա նի հետ. «Մ տահ ղա-
ցու մը Կա պա նի քա ղա քա պետ Գ ևորգ Փարս-
յա նինն էր և Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի 
նախ կին տնօ րեն Գ ևորգ Հա րութ յուն յա նի նը: 
Վեր ջինս իմ սանն է ե ղել, պա րել է «Վա լեն-
սում», հենց նրա հրա վե րով ե կա Կա պան և 
հիմք դրվեց «Զան գե զուր» ժո ղովր դա կան 
պա րա յին հա մույ թին: Այժմ «Զան գե զու րում» 
80-ից ա վե լի սան է ընդգրկ ված, ար դեն ո րո-
շա կի է դառ նում պա րա յին ձե ռա գի րը, իսկ 
այ ցե քար տը «Ուր նե ցի նե րի պար»-ն  է, ո րում 
ներգ րավ ված են տար բեր տա րի քա յին խմբի 
ե րե խա ներ»:

Կա պա նի Գա րե գին Նժ դե հի հու շա հա-
մա լի րում Լեռ նա հա յաս տա նի 100-ամ յա կին 
նվիր ված տո նա կա տա րութ յան ժա մա նակ 
«Զան գե զու րը» հան դես ե կավ հենց այդ պա-
րով: «Զան գե զուր» հա մույ թը գոր ծում է բա-
ցա ռա պես անվ ճար՝ հա մայն քա պե տի հո վա-
նու ներ քո:

Մեր զրույ ցին ներ կա էր Կա պա նի մշա-
կույ թի կենտ րո նի տնօ րեն, ժողն վա գա րան-
նե րի ան սամբ լի ղե կա վար Վի գեն Հով հան-
նիս յա նը. «Երբ Վա հագ նի հետ ծա նո թա ցա, 
«Զան գե զուրն» ար դեն գոր ծում էր, բայց դեռ 
ե լույթ ներ չէր ու նե ցել: Տես նե լով նրա նվիր վա-
ծութ յունն աշ խա տան քին և անմ նա ցորդ նվի-
րումն ու մո տե ցու մը «Զան գե զուր» խմբին, 
մենք հա մա գոր ծակ ցութ յան եզ րեր գտանք, 
սկսե ցինք փնտրել հա մա պա տաս խան ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն ներ, որ մշա կույ թի կենտ րո նի 
ժողն վա գա րան նե րի նվա գակ ցութ յամբ Վա-
հագ նը կբե մադ րեր»:

Ինչ ևէ, 2021թ. դեկ տեմ բե րի 2-ը հի շար-
ժան օր դար ձավ պա րու սույ ցի և ար վես տի 
երկր պա գու նե րի հա մար. նշվեց Վա հագ նի 
գոր ծու նեութ յան և «Վա լենս» պա րա յին ան-
սամբ լի հիմ նադր ման 20-ամ յակն ու «Զան գե-
զուր»-ի ստեղծ ման երկ րորդ տա րե դար ձը:

Հո բել  յա նա կան հա մեր գի շրջա նա կում 
«Վա լեն սի» պա րա յին ե լույթ նե րը, հի րա վի, 
իս կա կան տոն պարգ ևե ցին պա րար վես տի 
սի րա հար նե րին:

Ա լեք սանդր Ս պեն դիար յա նի ան վան օ պե-
րա յի և բա լե տի ազ գա յին ա կա դե միա կան 
թատ րո նի բե մա հար թա կում ե լույթ ու նե ցավ 
նաև Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի «Զան-
գե զուր» ժո ղովր դա կան պա րի հա մույ թը՝ 
մշա կույ թի կենտ րո նի ժողն վա գա րան նե րի 

Ադր բե ջա նա կան կող մն այդ ցու ցա կը ներ կա-
յաց րել է, իսկ հայ կա կան կող մը՝ ոչ», – ա սաց 
Ռու սաս տա նի ԱԳ նա խա րա րը՝ հա վե լե լով, թե 
հայ կա կան կողմն այդ ցու ցակն ա վե լի ուշ է 
ներ կա յաց րել, և այն ամ բող ջա կան չէր։

Լավ րովը պնդեց նաև, թե հայ կա կան կող-
մին վե րա դարձ վել են բո լոր այն ռազ մա գե րի-
նե րը, ո րոնք մաս նակ ցել են պա տե րազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րին մինչև նո յեմ բե րի 
10-ը, սա կայն հե տո ստեղծ վել է նոր ի րա վի-
ճակ, երբ ադր բե ջա նա կան կող մը գե րե վա րել 
է 62 հայ զին վո րա կանի, ո րոնք մաս նակ ցել են 
Հադ րու թի շրջա նի հայտ նի ի րա դար ձութ յուն-
նե րին, և ադր բե ջա նա կան կողմն ա սում է, թե 
քա նի որ նրանք գե րի են ըն կել հրա դա դա րի 
հաս տա տու մից հե տո, սա ար դեն նոր ի րա վի-
ճակ է, ո րը կապ չու նի նո յեմ բե րի 9-ին ստո-
րագր ված փաս տաթղ թի հետ։

«Այ դո ւա մե նայ նիվ, մենք՝ նա խա գահ Պու-
տի նը և ես, ա ռաջ ենք քա շում այս խնդրի 
կար գա վո րու մը «բո լո րը բո լո րի դի մաց» 
սկզբուն քի հի ման վրա», – ընդգ ծեց Ռու սաս-
տա նի ար տա քին քա ղա քա կան գե րա տես-
չութ յան ղե կա վա րը։

Հի մա պարզ վել է, որ հայ գե րի նե րի թի-
վը շատ ա վե լի մեծ է, 62 չէ։ Լավ րո վը հստակ 
թիվ չհնչեց րեց, բայց նրա այ սօր վա հայ տա-

րա րութ յու նից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հայ-
կա կան կողմն այժմ ար դեն ու նի գե րի նե րի 
ճշտված ցու ցակ, և ռուս խա ղա ղա պահ նե րի 
հրա մա նա տար գե նե րալ Մու րա դովն ան ձամբ 
է զբաղ վում այդ հար ցով։ Ա վե լի հստակ տե ղե-
կութ յուն ներ գե րի նե րի թվի և ն րանց հնա րա-
վոր վե րա դար ձի ժամ կետ նե րի մա սին Սեր գեյ 
Լավ րովը չհա ղոր դեց։

Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րարն 
ա սաց, որ հրա դա դա րի կե տե րը և՛ հայ կա-
կան, և՛ ադր բե ջա նա կան կող մե րը կա տա րում 
են, որ որ ևէ գաղտ նի հա վել ված չի ստո րագր-
վել նո յեմ բե րի լույս 10-ի գի շե րը։

Հայ լրագ րո ղը Լավ րո վին հարց րեց Ղա-
րա բա ղի կար գա վի ճա կի մա սին, և ի հա կադ-
րումն պաշ տո նա կան Բաք վի այն պնդում նե-
րին, թե Ղա րա բա ղի հար ցը վերջ նա կա նա պես 
կար գա վոր ված է և այն այլևս պատ մութ յուն 
է, պաշ տո նա կան Մոսկ վան այ սօր ևս մեկ ան-
գամ հայ տա րա րեց, որ կար գա վի ճա կի հար ցը 
պետք է ո րոշ վի ա պա գա յում, և որ դրա նով 
պետք է զբաղ վի նաև ԵԱՀԿ Մինս կի խում բը։

«Հենց այն պատ ճա ռով, որ կար գա վի ճա-
կի հարցն ա մե նա բարդն է, և կող մե րի մոտ 
կա լուրջ տա րա ձայ նութ յուն այդ հար ցի շուրջ, 
ե րեք ղե կա վար նե րը՝ Պու տի նը, Փա շին յա նը և 
Ա լի ևը, գի տակ ցա բար ո րո շել են այն շրջան-
ցել և թող նել հար ցի կար գա վո րու մն ա պա գա-

յի հա մար, ո րով պետք է զբաղ վեն այդ թվում 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րը», 
– ա սաց Սեր գեյ Լավ րո վը՝ հա վե լե լով, թե հա-
մա նա խա գահ ներն ա ռա ջի կա յում կայ ցե լեն 
տա րա ծաշր ջան։

Ռու սաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կան 
գե րա տես չութ յան ղե կա վա րը սրա հետ մեկ-
տեղ խոր հուրդ տվեց այ սօր չխո սել կար գա վի-
ճա կի մա սին՝ հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ այն 
ա վե լի դյու րին կլի նի կար գա վո րել, երբ ի րա-
վի ճա կը հան դարտ վի, և Ղա րա բա ղում հայ և 
ադր բե ջա նա կան հա մայնք նե րը կա րո ղա նան 
խա ղաղ գո յատ ևել։ Ղա րա բա ղի ադր բե ջա նա-
կան հա մայն քի մա սին միայն այս քանն ա սաց 
Լավ րո վը, այլ ման րա մաս ներ տվյալ թե մա յով 
չհայտ նեց։

Ղա րա բա ղն այս կամ այն ձևով Ռու սաս-
տա նի կազ մում ընդգր կե լու մա սին հար ցը 
Լավ րովն «էկ զո տիկ» հա մա րեց, հեր թա կան 
ան գամ շեշ տեց, որ Ղա րա բա ղի ան կա խութ-
յու նը ոչ մի եր կիր, այդ թվում՝ Հա յաս տա նը, չի 
ճա նա չել, և Ար ցա խը Ռու սաս տա նի կազ մում 
ընդգր կե լու հարց «մո տիկ ան գամ չկա» Մոսկ-
վա յի օ րա կար գում։

Բա լան սը պահ պա նե լու հա մար ա սու լի սի 
մո դե րա տոր՝ Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա-
րա րութ յան պաշ տո նա կան նե րա կա յա ցու-
ցիչ Մա րիա Զա խա րո վան հար ցի ի րա վուն-
քը փո խան ցեց ադր բե ջան ցի լրագ րո ղին, ով 
Լավ րո վին խնդրեց մեկ նա բա նել Հա յաս տա նի 
արտ գործ նա խա րա րի վեր ջերս կա յա ցած այ-
ցը Ս տե փա նա կերտ։

Բա քուն պար բե րա բար պնդում է, թե Ղա-

րա բաղ այ ցե լե լու հա մար հա յաս տան ցի պաշ-
տոն յա նե րը պետք է ստա նան իր թույլտ վութ-
յու նը։ Լավ րովը նախ ա սաց, որ Ղա րա բա ղը 
ռուս խա ղա ղա պահ նե րի պա տաս խա նատ-
վութ յան գո տի է, և հե տո էլ հայ տա րա րեց, 
որ հա յաս տան ցի պաշ տոն յա նե րը կա րող են 
այ ցե լել Ղա րա բաղ, և հենց դրա հա մար էլ կա 
Լա չի նի մի ջանց քը, որ ա պա հով ված լի նի Ղա-
րա բա ղի և Հա յաս տա նի միջև կա պը։

Ի դեպ, Լավ րովն ընդգ ծեց, որ Լա չի նի 
մի ջանց քի եր թու ղին պետք է ո րոշ վի, հե տո 
էլ խո սեց Նա խիջ ևա նն Ադր բե ջա նի մնա ցած 
տա րած քին կա պող ճա նա պար հի մա սին՝ չօգ-
տա գոր ծե լով այս դեպ քում «մի ջանցք» բա ռը։

Հ րա դա դա րի հաս տա տու մից հե տո աշ-
խար հը և Ռու սաս տանն այդ թվում այլևս չեն 
խո սում այն մա սին, որ սեպ տեմ բե րի 27-ին 
Բա քուն է սկսել լայ նա ծա վալ պա տե րազ մը։ 
Ա վե լին՝ Լավ րո վը պա տե րազ մը հրահ րե լու 
մեջ ա նուղ ղա կիո րեն մե ղադ րեց հայ կա կան 
կող մին։

«Այն, որ այդ հա յաս տան ցի պաշ տոն յա նե-
րը Ս տե փա նա կեր տում քա ղա քա կան հայ տա-
րա րութ յուն ներ են ա նում, եր ևի դա լար վա-
ծութ յուն է ա ռա ջաց նում, ես հա մա րում եմ, որ 
պետք չէ նման հայ տա րա րութ յուն ներ ա նել։ 
Մենք վկա էինք, թե ինչ պես մինչև 44-օր յա 
պա տե րազ մը է մո ցիո նալ հայ տա րա րութ յուն-
նե րը Ղա րա բա ղում կամ Ղա րա բա ղի շուրջ՝ 
«նոր պա տե րազմ՝ նոր տա րածք ներ», նե գա-
տիվ ազ դե ցութ յուն ու նե ցան», – հայ տա րա րել 
է Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րա րը։

 

Հայաստանը պետք է կապ ունենա 
Ղարաբաղի հետ
Սկիզբը՝ էջ 1

Շարունակությունը՝ էջ 8
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Հուն վա րի 24-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը 
Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նում ըն դու-
նեց Ս յուն յաց թե մի Թե մա կան Խորհր դի 
ա տե նա պետ, «Սի սա կան» ջո կա տի հրա-
մա նա տար, գնդա պետ Ա շոտ Մի նաս յա նի 
Պաշտ պա նութ յան խորհր դի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րին՝ ա ռաջ նոր դութ յամբ Ս յուն-
յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ 
հո գեշ նորհ Տ. Մա կար վար դա պետ Հա-
կոբ յա նի:

Խ որհր դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Նո-
րին Սր բութ յա նը ներ կա յաց րե-
ցին կա լան քի մեջ գտնվող տիար 

Ա շոտ Մի նաս յա նի նկատ մամբ ի րա կա նաց-
վող քրեա կան հե տապնդ ման ի րա վա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ման րա մաս նե րը՝ մտա հո-
գութ յուն ար տա հայ տե լով նրա ա ռող ջա կան 
վի ճա կի և կա լան քի մեջ գտնվե լու ան հա մա-
տե ղե լիութ յան առն չութ յամբ:

Նո րին Սր բութ յու նը, բարձր գնա հա տան-
քով անդ րա դառ նա լով տիար Մի նաս յա նի 
հայ րե նան վեր ու ե կե ղե ցա սեր գոր ծու նեութ-
յա նը, միա ժա մա նակ ար ձա նագ րեց, որ Ե կե-
ղե ցին զերծ է մնում ի րա վա կան գոր ծըն թաց-
նե րին մի ջամ տութ յուն նե րից։ Մայր Ա թո ռի 
սպա սումն է, որ դա տա վա րա կան գոր ծըն-
թաց նե րն ի րա կա նաց վեն ա նա չա ռութ յան ու 
բազ մա կող մա նիութ յան սկզբունք նե րով և 

ն կա տի առն վի նրա ա ռող ջա կան վի ճա կը: Նո-
րին Սր բութ յու նը նաև գնա հա տանք հայտ նեց 
Պաշտ պա նութ յան խորհր դին ի րենց մար դա-
սի րա կան նա խա ձեռ նութ յան հա մար։

Հան դիպ մա նն Ա մե նայն Հա յոց Հայ րա-
պետն անդ րա դարձ կա տա րեց երկ րի առջև 

ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րին և տի րող 
ի րա վի ճա կին՝ ա ղո թե լով, որ Տի րոջ օրհ նութ-
յամբ ու հա մազ գա յին ջան քե րով հաղ թա հար-
վեն մեր ժո ղովր դին հու զող խնդիր նե րը։

25.01.2022

Աշոտ Մինասյանը 
դատարանի 
որոշմամբ ազատ 
արձակվեց

«Սի սա կան» ջո կա տի հրա մա նա տար 
Ա շոտ Մի նաս յա նը (Ա շոտ Եր կաթ) ա զատ ար-
ձակ վեց կա լան քից։

Դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ նրա նկատ մամբ 
որ պես խա փան ման մի ջոց ընտր ված կա լա-
նա վո րու մը փո փոխ վեց՝ փո խա րին վե լով չհե-
ռա նա լու մա սին ստո րագ րութ յամ բ։

26.01.2022

Երկրաշարժ` 
Կապանից 12 կմ 
հարավ-արևելք

Հուն վա րի 16-ին, տե ղա կան ժա մա նա-
կով ժա մը 07:25-ին (Գ րին վի չի ժա մա նա կով՝ 
03:25-ին) ՀՀ ԱԻՆ Սեյս միկ պաշտ պա նութ յան 
տա րած քա յին ծա ռա յութ յան սեյս մո լո գիա կան 
ցան ցի կող մից գրանց վել է հյու սի սա յին լայ-
նութ յան 39.14º և ար ևել  յան եր կայ նութ յան 
46.52º աշ խար հագ րա կան կոոր դի նատ նե րով 
Ադր բե ջան- Հա յաս տան սահ մա նա յին գո տի` 
Ս յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քից 12 կմ հա-
րավ-ար ևելք, օ ջա խի 10 կմ խո րութ յամբ, 4.3 
մագ նի տու դով երկ րա շարժ:

Է պի կենտ րո նա յին գո տում ստոր գետն յա 
ցնցման ուժգ նութ յու նը կազ մել է 5-6 բալ:

Երկ րա շար ժը զգաց վել է Ս յու նի քի մար զի 
Կա պան քա ղա քում և մի շարք գյու ղե րում՝ 4-5 
բալ ուժգ նութ յամբ, Վա յոց ձո րի մար զի Վայք և 
Ե ղեգ նա ձոր քա ղաք նե րում, Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան Ս տե փա նա կերտ քա ղա քում` 3-4 
բալ ուժգ նութ յամբ:

16.01.2022

Պարտադիր զինվորական ծառայությունն 
ավարտած տղաներին պետությունը 
կաջակցի աշխատանք գտնելու հարցում 

ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րա րութ յու նը նա-
խա տե սում է ի րա կա նաց նել նոր 

ծրա գիր, ո րի գլխա վոր շա հա ռու նե րը լի նե լու 
են պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յունն 
ա վար տած տղա նե րը: «Ար մենպ րես»-ի մա-
մու լի սրա հում հրա վիր ված ա սու լի սում այս 
մա սին նշեց ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 
հար ցե րի նա խա րար Նա րեկ Մկրտչ  յա նը: 
Նախ գնա հատ վե լու են նրանց կա րիք նե րը, 
հստա կեց վե լու են, թե կոնկ րետ ինչ ուղ ղութ-
յուն նե րով հմտութ յուն նե րը զար գաց նե լու 
անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Այ նու հետև նրանք 
ներգ րավ վե լու են վե րա պատ րաստ ման ու 
հմտութ յուն նե րի զար գաց ման ա մե նա տար-
բեր ծրագ րե րում: Հա մա գոր ծակ ցե լով գոր-
ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, գոր ծա տու-
նե րի հետ՝ ա ջակ ցութ յուն է տրա մադր վե լու 
աշ խա տանք գտնե լու հար ցում: Մինչև ծրագ-
րի ման րա մաս նե րի կազ մե լը հստա կեց վե լու 
են նաև այն մե խա նիզմ նե րը, ո րոն ցով Հա յաս-
տա նում գոր ծող միաս նա կան սո ցիա լա կան 
ծա ռա յութ յան տա րած քա յին կենտ րոն ներն 
ի րա կա նաց նե լու են շա հա ռու նե րի կա րիք նե-
րի գնա հա տում: Նա խա րար Նա րեկ Մկրտչ  յա-
նը նշեց, որ այս ծրագ րի հիմ քում Ար ցախ յան 
պա տե րազ մի մաս նա կից տղա նե րի, հաշ ման-
դա մութ յուն ձեռք բե րած ան ձանց ուղղ ված 
աշ խա տանք ներն են:

«Այդ աշ խա տանք ներ մեզ ստի պե ցին 
մտա ծե լու մի նոր հա մա կար գի մա սին՝ հստա-
կեց նե լու, թե պար տա դիր զին վո րա կան ծա-
ռա յութ յունն ա վար տե լուց հե տո ինչ պետք է 
ա նի պե տութ յու նը, որ այդ տղա նե րը վե րա-

պատ րաստ վեն, զար գաց նեն հմտութ յուն նե-
րը: Մենք հի մա աշ խա տում ենք այդ հա մա-
կար գի վրա և ե կող տար վա ծրագ րե րի մեջ 
են մտնում լայ նա մասշ տաբ վե րա պատ րաս-
տում նե րը: Ի հար կե, այս տեղ շատ կար ևոր է 
կա րիք նե րի գնա հա տու մը, հենց այդ գոր ծըն-
թա ցից են բխե լու մեր հե տա գա ա նե լիք նե-
րը», – ա սա Նա րեկ Մկրտչ  յա նը:

Անդ րա դառ նա լով պա տե րազ մի մաս նա-
կից նե րին, ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հետ ևան քով հաշ ման դա մութ յուն ձեռք բե րած 
ան ձանց ուղղ ված աշ խա տանք նե րին՝ նա խա-
րա րը նկա տեց, որ այս տա րի կա ռա վա րութ-
յու նը հաս տա տեց մի ծրա գիր, ո րով ար դեն 
ա ջակ ցութ յուն կցու ցա բեր վի 90-ա կան նե րից 
ի վեր, երբ ևէ տե ղի ու նե ցած ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով հաշ ման դա-
մութ յուն ձեռք բե րած ան ձանց: Ա ջակ ցութ-
յունն ուղղ ված է ինչ պես հաշ ման դա մութ յուն 
ձեռք բե րած ան ձանց աշ խա տան քի ըն դու նե-
լու պա րա գա յում մի ջա վայ րի հար մա րեց մա-
նը, այն պես էլ աշ խա տա վար ձից հաշ վարկ-
ված ե կամ տա յին հար կի մինչև 100 հա զար 
դրամ փոխ հա տուց մա նը:

Նա խա րա րը տե ղե կաց րեց, որ տար վա ըն-
թաց քում ակ տիվ աշ խա տել են ինչ պես մյուս 
գե րա տես չութ յուն նե րի, այն պես էլ մաս նա վոր 
ըն կե րութ յուն նե րի հետ պա տե րազ մի մաս-
նա կից նե րի հմտութ յուն նե րի զար գաց ման ու 
աշ խա տան քի տե ղա վոր ման նպա տա կով: 
«Ն րանք ի րոք կա րող ու ժեր են, պետք է նրանց 
հմտութ յուն նե րը զար գաց նել ու հնա րա վո-
րութ յուն տալ աշ խա տա շու կա յում դառ նալ 
ա վե լի մրցու նակ», – հա վե լեց նա խա րա րը: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը 
Մայր Աթոռում ընդունեց 
Աշոտ Մինասյանի 
Պաշտպանության խորհրդի 
ներկայացուցիչներին

Ա ր ցա խում զո րա կոչ լի նե լու է, ամ բող-
ջութ յամբ պայ մա նագ րա յին զին ծա-
ռա յութ յան անց նե լու ո րո շում չկա։ 

Այս մա սին ա սու լի սում ա սաց Ար ցա խի պետ-
նա խա րար Ար տակ Բեգ լար յա նը։ Հար ցին, որ բա նա կը վե րա կազ մա վոր վում է, և ամ բող-

ջութ յամբ պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան են 
անց նե լու, ե՞րբ է դա տե ղի ու նե նա լու, զո րա-
կոչ լի նե լո՞ւ է, թե՞ ոչ, Ար տակ Բեգ լար յա նը 
պա տաս խա նեց.

«Ամ բող ջութ յամբ պայ մա նագ րա յին զին-
ծա ռա յութ յան չենք անց նում, որ ևէ նման ո րո-
շում չկա։ Զո րա կոչ լի նե լու է, որ ևէ ո րո շում չկա 
հա կա ռա կի մա սին վկա յող։ Այ սինքն՝ ինչ պես 
նախ կի նում ե ղել է զո րա կոչ, այն պես էլ տե ղի 
է ու նե նա լու Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում։ 
Երբ նման ո րո շում լի նի, հայ տա րար վե լու է, 
բայց նմա նա տիպ քննար կում էլ չկա, որ զո-
րա կոչ չլի նի»,- ա սաց Բեգ լար յա նը։ Ինչ վե րա-
բե րում է ոս տի կա նութ յան զոր քե րի վե րա բեր-
յալ բա րե փո խում նե րին, Բեգ լար յանն ա սաց. 
«Ոս տի կա նա կան զոր քե րը զբաղ վե լու են և 
ներ քին անվ տան գութ յան պաշտ պա նութ յան 
հար ցե րում, և նաև ըստ կա րի քի՝ ար տա քին 
անվ տան գութ յան հար ցե րում»։

 

Արցախում 
զորակոչ 
լինելու է. 
Արտակ 
Բեգլարյան

«Բացի իրանցի 
վարորդներից, չենք ունեցել 
դեպք, որ այնտեղով 
երթևեկեն հայկական 
մեքենաները»

«Բա ցի ի րան ցի վա րորդ նե րից, չենք ու-
նե ցել դեպք, որ այն տե ղով երթ ևե կեն հայ-
կա կան մե քե նա նե րը», – Ազ գա յին ժո ղո վում 
լրագ րող նե րի հետ ճե պազ րույ ցում ա սաց 
ՊԵԿ նա խա գահ Ռուս տամ Բա դաս յա նը՝ անդ-
րա դառ նա լով հար ցին, թե Գո րիս- Կա պան 
ճա նա պար հով որ մե քե նա ներն են երթ ևե-
կում։

Անդ րա դառ նա լով ադր բե ջան ցի նե րի տե-
ղադ րած մաք սա կե տին, Բա դաս յանն ա սաց, 
որ հայ կա կան կող մն ի րա նա կան զրո մե քե-
նան է կորց նում դրա հետ ևան քով, քա նի որ 
մաք սա զերծ ման գոր ծըն թացն սկզբից մինչև 
վերջ տե ղի է ու նե նում ՀՀ-ում։ «Մենք զրո մե-
քե նա ենք կորց րել, ո րով հետև բո լոր մե քե նա-
նե րը մուտք են գոր ծել ՀՀ սահ ման՝ Մեղ րիի 
ան ցա կե տով Ա գա րակ», – ա սաց նա։

Ըստ Բա դաս յա նի՝ ի րա նա կան բեռ նա-
տար ներն ա վե լի շատ տե ղա շարժ վում են 
Տաթև-Աղ վա նի ճա նա պար հով, իսկ ե թե նա-
խընտ րում են Գո րիս- Կա պան ճա նա պարհը, 
ա վե լի գու մար են ծախ սում։ «Մեր այ լընտ-
րան քա յին ճա նա պարհն ու նի ճիշտ այն 
խնդիր նե րը, ո րոնք ու ներ ձեր վկա յա կո չած 
ճա նա պար հը։ Բայց իմ գնա հատ մամբ, նաև 
հոս քը դի տե լով, ե րեք ան գամ անց նե լով այդ 
ճա նա պար հով, ես հա մոզ վել եմ, որ բեռ նա-
տար ներն անց նում են։ Ընդ ո րում՝ ա մե նա մեծ 
ծա վալ ու նե ցող բեռ նա տար ներն անց նում են։ 
Եվ ե թե ՏԿԵ նա խա րա րութ յան քա ղա քա կա-
նութ յա նը հետ ևեք, խոս վում է նոր ճա նա-
պար հի մա սին, ո րը կմիա նա, և այդ ո լո րան-
ներն ընդ հան րա պես կշրջանց վեն։ Կար ծում 
եմ՝ դրա շնոր հիվ ամ բող ջութ յամբ հար ցը 
կփակ վի, և այն տե ղով որ ևէ հոսք չի լի նի», – 
ա սաց Բա դաս յա նը։ 
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Հ Հ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րութ յու նը մշա կել է 
պե տա կան և ոչ պե տա կան բարձ րա-

գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ըն դու նե լութ յան (ըստ բա կա լավ րի ու ա նընդ-
հատ և ին տեգ րաց ված կրթա կան ծրագ րե րի) 
կար գում փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու նա-
խա գի ծը:

Ինչ պես «Ար մենպ րես»-ին հայտ նում են 
ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յու նից, նա խագ ծով սահ-
ման վում է, որ դի մոր դը տվյալ ու սում նա կան 
տա րում միաս նա կան քննութ յուն կա րող է 
հանձ նել եր կու ան գամ: ՀՀ հան րակր թա կան, 
նախ նա կան կամ մի ջին մաս նա գի տա կան ու-
սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ տվյալ ու-
սում նա կան տար վա կամ նա խորդ տա րի նե րի 
շրջա նա վարտ նե րը միաս նա կան քննութ յուն-
ներ կա րող են հանձ նել տվյալ տար վա հուն-
վա րին և հու նի սին, իսկ հուն վա րին և մինչև 
հու լի սի 31-ը` զո րացր վող դի մորդ նե րը, օ տա-
րերկ րա ցի նե րը, օ տա րերկր յա պե տութ յուն-
նե րի ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ 
տվյալ ու սում նա կան տար վա շրջա նա վարտ 
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը:

Միև նույն ա ռար կա յից եր կու միաս նա կան 
քննութ յուն հանձ նած դի մորդն անվ ճար կամ 
վճա րո վի ու սուց մամբ հայ տագ րած հա մա-
պա տաս խան մաս նա գի տութ յան մրցույ թին 
մաս նակ ցում է տվյալ ա ռար կա յի քննութ յու-

նից ստա ցած ա ռա վել բարձր միա վո րով։
Նշ յալ և դ րան առնչ վող դրույթ նե րը (տվյալ 

տար վա դեկ տեմ բե րի 15-ից մինչև դեկ տեմ-
բե րի 25–ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 
միաս նա կան քննութ յուն նե րի հայ տագր ման և 
հա ջորդ տար վա հուն վար ամ սին քննութ յուն-
նե րի անց կաց ման մա սով) ու ժի մեջ կմտնեն 
2022 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ից հե տո:

Հուն վար ամս վա միաս նա կան քննութ-
յուն նե րի հայ տագր ման և անց կաց ման ժամ-
կետ ներն են՝

1) տվյալ տար վա դեկ տեմ բե րի 15-25–ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում դի մորդ նե րի՝ 
ա ռա վե լա գույ նը եր կու միաս նա կան քննութ-
յուն նե րի ա ռար կա նե րի առ ցանց հայ տագ-
րում.

2) տվյալ տար վա հուն վա րի 15-ից մինչև 
փետր վա րի 15-ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա-
ծում դի մորդ նե րի միաս նա կան քննութ յուն նե-
րի կազ մա կեր պում:

Կ կա նո նա կարգ վեն ըն դու նե լութ յան 
միաս նա կան չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը և 
միև նույն մուտ քա յին պա հանջ նե րի հա մա-
պա տաս խա նութ յու նը:

Նշ վում է, որ ո րոշ ման նա խագ ծի ըն-
դուն ման արդ յուն քում կկա նո նա կարգ վեն 
նաև բու հե րում նույն մաս նա գի տութ յան 
(կրթա կան ծրագ րի) հա մար ըն դու նե լութ յան 
միաս նա կան չա փա նիշ նե րի սահ մա նու մը և 

միև նույն մուտ քա յին պա հանջ նե րի հա մա-
պա տաս խա նութ յու նը՝ նկա տի ու նե նա լով 
նաև ՀՀ կա ռա վա րութ յան հա մա պա տաս խան 
ո րոշ մամբ տվյալ մաս նա գի տութ յան հա մար 
շրջա նա վար տին շնորհ վող ո րա կա վո րու մը: 
Դի մոր դը, կար ևո րե լով մաս նա գի տութ յան 
ընտ րութ յու նը և ու սում նա սի րե լով իր հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, լի նե լով ա վե լի մո տի վաց ված 
և ն պա տա կաս լաց, բուհ կըն դուն վի տվյալ 
մաս նա գի տութ յամբ (կրթա կան ծրագ րով) 
ըն դու նե լութ յան առն վազն 2 քննութ յուն նե րի 
հանձն մամբ և անհ րա ժեշտ բա զա յին գի տե-
լիք նե րով, ին չը կնպաս տի բու հե րում ուս ման 
ո րա կի բարձ րաց մա նը:

Նա խագ ծով՝ 2022/2023 և 2023/2024 ու-
սում նա կան տա րի նե րի ըն դու նե լութ յան 
հա մար ամ րագր վել են նաև «Ա րա րատ յան 
բա կա լավ րիատ»-ի քննութ յուն նե րը՝ հաշ վի 
առ նե լով ըն թա ցիկ ու սում նա կան տար վա 
շրջա նա վարտ նե րի ակն կա լիք նե րը: Լ րաց վել 
է նաև ա ռանց ըն դու նե լութ յան քննութ յան ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան հատ կաց րած պա հուս տա-
յին տե ղե րի հաշ վին բուհ ըն դուն վե լու ար-
տո նութ յուն տվող օ լիմ պիա դա նե րի շար քը՝ 
Ժաու տի կով  յան, Մեն դե լեև յան և Մե գա պո-
լիս նե րի օ լիմ պիա դա նե րի շար քում նե րա ռե-
լով նաև Կի րա ռա կան կեն սա բա նութ յան մի-
ջազ գա յին օ լիմ պիա դան:

ԱՄՆ-ն ամրագրում 
է Վիլսոնի 
արբիտրաժը և 
սկսում 44-օրյա 
պատերազմի 
հետաքննությունը 

«Մ ո դուս Վի վեն դի» կենտ րո-
նի ղե կա վար Ա րա Պապ յա նը 
կար ծում է, որ Հա յաս տա նի 

հետ հա րա բե րութ յուն նե րում ԱՄՆ-ի դիր-
քո րոշ ման մեջ փո փո խութ յուն ներ են ե ղել։ 
Որ պես օ րի նակ՝ նա նշում է ԱՄՆ Պետ դե-
պար տա մեն տի կայ քում նա խա գահ Վուդ րո 
Վիլ սո նի ար բիտ րա ժի ամ րագ րու մը, ո րը չի 
հա ջող վել ի րա կա նաց նել 1920 թվա կա նին՝ 
Հա յաս տա նի թուրք-բոլշ ևիկ յան օ կու պա ցիա-
յի պատ ճա ռով։

ԱՄՆ նա խա գահ Ջո Բայ դե նը ստո րագ րել 
է 2022 ֆի նան սա կան տար վա ԱՄՆ պաշտ պա-
նա կան բյու ջեն, ո րի 1302-րդ կե տը վե րա բե-
րում է հայ-ադր բե ջա նա կան հա կա մար տութ-
յա նը։ ԱՄՆ պաշտ պա նութ յան բյու ջեի մա սին 
օ րեն քում աս վում է, որ ԱՄՆ պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յու նը փաս տաթղ թի ու ժի 
մեջ մտնե լուց ոչ ուշ, քան 180 օր հե տո պետք 
է Կոնգ րե սին զե կույց ներ կա յաց նի 2020 թվա-
կա նի 44-օր յա պա տե րազ մի մա սին։

Զե կույ ցը պետք է նե րա ռի ԱՄՆ-ի սպա-
ռա զի նութ յան հա մա կար գե րի կամ տեխ-
նո լո գիա նե րի կի րառ ման գնա հա տա կան, 
հա կա մար տութ յան օ տա րերկր յա դե րա կա-
տար նե րի ներգ րավ վա ծութ յան մա սին տե-
ղե կատ վութ յուն, նե րառ յալ ռազ մա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի, հար ված նե րի, օ տա րերկր յա 
ռազ մա կան տեխ նի կա յի վա ճառ քի նկա րագ-
րութ յու նը, օ տա րերկր յա պե տութ յուն նե րի 

դի վա նա գի տա կան ներգ րավ վա ծութ յու նը 
հա կա մար տութ յու նից ա ռաջ, ըն թաց քում և 
հե տո, և հա կա մար տող կող մե րի փոր ձե րը՝ 
հա վա քագ րե լու օ տա րերկր յա վարձ կան նե-
րի կամ մաս նա վոր ան ձանց և ներգ րա վե լու 
ռազ մա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի։

Բ յու ջեի տեքս տում նշվում է, որ հա կա-
մար տող կող մե րը պետք է կա տա րեն 2020 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի հա մա ձայ նագ րով և 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քով ստանձ նած պար-
տա վո րութ յուն նե րը՝ նե րառ յալ բո լոր ռազ մա-
գե րի նե րի և կա լա նա վոր ված քա ղա քա ցիա-
կան ան ձանց ա զատ ար ձա կու մը։

Հա կա մար տութ յան կող մե րը պետք է 
ձեռն պահ մնան ու ժի կի րա ռու մից և դ րա կի-
րառ ման սպառ նա լի քից՝ վի ճե լի հար ցե րին 
դի վա նա գի տա կան լու ծում ներ գտնե լու հա-
մար։ Նշ վում է, որ ԱՄՆ-ը կհա մա գոր ծակ ցի 
հա կա մար տող կող մե րի հետ՝ կրկնա պատ կե-
լով իր ջան քե րը Մինս կի խմբի հո վա նու ներ-
քո։

Բ յու ջեն ու ժի մեջ է մտել, և վեց ամ սից 
Կոնգ րե սը պետք է լսի Պեն տա գո նի զե կույ ցը 
2020 թվա կա նի պա տե րազ մի և պա տե րազ-
մի ըն թաց քում օգ տա գործ վող օ տա րերկր յա 
տեխ նո լո գիա նե րի, գրո հա յին նե րի և «եր րորդ 
երկր նե րի դի վա նա գի տա կան մաս նակ ցութ-
յան» վե րա բեր յալ։

 

Կովկասի տարածաշրջանին ապագայում 
մեծ իրադարձություններ են սպասվում 
2021 թվա կա նի կա րևոր ի րա դար ձութ-
յուն նե րից է ղա րա բաղ յան երկ րորդ պա-
տե րազ մի արդ յունք նե րի ի րա կա նաց-
ման սկիզ բը, որն ար մա տա պես փո խել 
է ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում այն 
ա ռու մով, որ դրան մաս նակ ցում էր նաև 
Թուր քիան։ Ան կա րան հան դես է ե կել որ-
պես ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման 
հո վա նա վոր։ Այս մա սին դեկ տեմ բե րի 
29-ին NEWS.am-ի հետ զրույ ցում ա սաց 
ռուս քա ղա քա գետ, Մեր ձա վոր Ա րևել քի 
և Կով կա սի երկր նե րի հիմ նախն դիր նե րի 
փոր ձա գետ Ս տա նիս լավ Տա րա սո վը։

Հ ե տա գա զար գա ցու մը ցույց տվեց, որ 
Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի մի ջև առ-
կա դժվա րութ յուն նե րից և խնդիր նե-

րից հե տո, ըստ փոր ձա գե տի, մեր ձե ցում է 
տե ղի ու նե ցել. հան դի պել են եր կու երկր նե-
րի արտ գործ նա խա րար նե րը, ա պա Ա լիևն ու 
Փա շին յա նը նախ՝ Ռու սաս տա նի միջ նոր դութ-
յամբ, ա պա տա րե վեր ջին՝ Եվ րա միութ յան և 
Ֆ րան սիա յի նա խա գա հի միջ նոր դութ յամբ 
Բր յու սե լում։

«Դ րան հա ջոր դեց Փա շին յա նի սեն սա ցիոն 
հայ տա րա րութ յունն այն մա սին, որ Ղա րա բա-
ղը միշտ ե ղել է ադր բե ջա նա կան տա րածք։ 
Սա նշա նա կում է, որ կող մե րը մո տե ցել են 
սահ ման նե րի սահ մա նա զատ ման և սահ մա-
նագծ ման խնդրի լուծ մա նը և խա ղա ղութ յան 
պայ մա նագ րի նա խա պատ րաստ մա նը, ո րը 
են թադ րում է եր կու երկր նե րի տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յան ճա նա չում և կապ ված 
է Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կի ո րոշ ման հետ։

Հա յաս տա նը փաս տա ցի դուրս ե կավ ղա-
րա բաղ  յան խա ղից։ Ադր բե ջա նը կանգ նած է 
խնդրի առ ջև, թե ինչ ա նել Ս տե փա նա կեր-
տում հայ կա կան անկ լա վի հետ։ Սա ա պա-
գա յի թե մա է։ Ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, 
մենք կսպա սենք Ադր բե ջա նի նոր հա յե ցա-
կար գա յին մո տե ցում նե րին Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի հա յե րի ճա կա տագ րի վե րա բեր յալ։ 
Ռուս խա ղա ղա պահ նե րը Ղա րա բա ղում են, 
Փա շին յա նը լիո վին հրա ժար վել է ղա րա բաղ-
յան օ պե րա ցիա յից։ Ղա րա բա ղի հա յե րի ճա-
կա տա գի րը կո րո շեն Մոսկ վան և Բա քուն», 
– նշեց Տա րա սո վը։

Ա լիևի հայ տա րա րութ յունն այն մա սին, 
որ այս պես կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց քում 
մուտ քի ռե ժի մը պետք է լիո վին նման լի նի 
Լա չի նի մի ջանց քի մուտ քի ռե ժի մին, փոր ձա-
գետն ան վա նեց միայն հռե տո րա բա նութ յուն, 
քա նի որ Զան գե զու րի մի ջանց քի խնդի րը 
լուծ ված է։

Նա վստահ է, որ Փա շին յա նը պատ րաստ-
վում է հա ղոր դակ ցութ յուն ստեղ ծել 2020 

թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ յան 
մեջ նկա րագր ված տար բե րա կով, այդ հայ-
տա րա րութ յան գործ նա կան ի րա կա նա ցում է 
ըն թա նում։

Ըստ Տա րա սո վի՝ տար վա մեկ այլ կա րևոր 
ի րա դար ձութ յուն կապ ված է Հա յաս տա նի և 
Թուր քիա յի մի ջև մեր ձեց ման սկզբի և հա-
տուկ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նշա նակ ման հետ։

Նա կան խա տե սում է, որ հա ջորդ ա մառ 
կա րող են տե ղե կութ յուն ներ հայտն վել եր կու 
երկր նե րի մի ջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի հաս տատ ման մա սին։

«Բաք վին և Ան կա րա յին հա ջող վում է 
ի րենց ո րո շում նե րը պար տադ րել Հա յաս տա-
նին։ Այս ի րա վի ճա կում հարց է ա ռա ջա նում՝ 
կապ ված Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա-
կան կողմ նո րոշ ման հետ։ Տ պա վո րութ յուն է 
ստեղծ վում, որ Հա յաս տա նը գտնվում է մի-
ջանկ յալ վի ճա կում և պատ րաստ վում է ար-
տա քին քա ղա քա կան նոր կուրս մշա կել։ 
Փա շին յանն ա նում է ա մեն ինչ՝ տա րա ծաշր-
ջա նում Թուր քիա յի ազ դե ցութ յու նը մե ծաց-
նե լու հա մար։ Ս րան զու գա հեռ Հա յաս տանն 
ա մեն ինչ ա նում է Մոսկ վա յից հե ռու մնա լու 
հա մար, ո րը պետք է մտա ծի և ո րո շում ներ 
կա յաց նի», – հա վե լեց քա ղա քա գե տը։

Տա րա ծաշր ջա նում ի րա վի ճակն ընդ հա-
նուր առ մամբ կար գա վոր վել է, սա կայն անհ-
նար է ա սել, թե վերջ նա կան ստա տուս-քվոն 
հաս տատ վել է, քա նի որ ի րա վի ճա կը հեշտ չէ 
թե՛ Ի րա նում, թե՛ Թուր քիա յում։

Առ կա ստա տուս-քվոն եր կար չի պահ-
պան վի ներ կա յիս տես քով։

Նա վստա հութ յուն հայտ նեց, որ ա պա գա-

յում տա րա ծաշր ջա նին մեծ ի րա դար ձութ յուն-
ներ են սպաս վում։

«Բ նա կա նա բար, Միաց յալ Նա հանգ ներն 
այս ա մե նին ու շա դիր հե տևում է։ Նո յեմ բե-
րի 9-ի հայ տա րա րութ յան ստո րագ րու մից և 
տա րա ծաշր ջա նում հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի 
ա պաշր ջա փակ ման կե տե րի ո րոշ վե լուց հե-
տո պարզ դար ձավ, որ ա ռանց Հա յաս տա-
նի և Թուր քիա յի մի ջև հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար գա վոր ման այս ա մե նի ի րա կա նա ցումն 
անհ նար է, և կող մե րը սկսե ցին շարժ վել այս 
ուղ ղութ յամբ։ Այլ բան է, թե ինչ պես է դա ար-
վում տեխ նո լո գիա կան ա ռու մով», – ա սաց 
Տա րա սո վը։

Նա հի շեց րեց, որ նախ Ե րևա նը խո սում 
էր ա ռանց նա խա պայ ման նե րի այդ քայ լին դի-
մե լու պատ րաս տա կա մութ յան մա սին, ա պա 
Ղա րի բաշ վի լիի մի ջո ցով սկսե ցին ինչ-որ փակ 
դի վա նա գի տութ յուն, ո րից հե տո խնդրան-
քով դի մե ցին Մոսկ վա յին, այժմ նշա նակ վել 
են հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ ներ, շփում ներ են 
պահ պա նում հե ռա խո սով և այլն։ Թուր քա կան 
կող մը մի գնա հա տա կան է տա լիս ի րա վի ճա-
կին, հայ կա կա նը՝ բո լո րո վին այլ։ 

Ան կա րան ա վե լի ման րա մասն լու սա բա-
նում է գոր ծըն թա ցը, ին չը տա րա կու սանք է 
ա ռա ջաց նում Ե րևա նի վար քագ ծի վե րա բեր-
յալ։ Ռու սաս տա նը, մյուս կող մից, բա նա վոր 
ա ջակ ցում է Հա յաս տա նի և Թուր քիա յի մեր-
ձեց մա նը, սա կայն չի զբաղ վում միջ նոր դա-
կան ա ռա քե լութ յան գործ նա կան ի րա կա նաց-
մամբ։

«Սկզ բում Ե րևա նը փոր ձում էր ինք նու-
րույն հա մա ձայ նութ յան գալ թուր քե րի հետ, 
ին չին հայ հա սա րա կութ յու նը դեմ էր։ Հե տո 
Փա շին յանն ա սաց, որ Մոսկ վան թույլ է տվել 
դա ա նել։ Սա կայն կա րևոր է պա տաս խա-
նատ վութ յուն ստանձ նել և ինք նու րույն գոր-
ծել», – ընդգ ծեց նա։

Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի 
կար գա վոր մամբ Թուր քիան, ըստ փոր ձա-
գե տի, սկսում է իր խա ղը Անդր կով կա սում, 
ա պա ԱՄՆ-ի և հայ կա կան սփյուռ քի հետ։

«Այս կա պակ ցութ յամբ Վա շինգ տո նը 
խոր հուրդ ներ է տա լիս Ան կա րա յին։ Սա կայն 
ի րա վի ճակն ա մեն դեպ քում ան հաս կա նա լի 
է։ Թուր քա կան կող մից հա տուկ ներ կա յա ցու-
ցիչ է նշա նակ վել պրո ֆե սիո նալ դի վա նա գետ, 
ԱՄՆ-ում նախ կին դես պան, իսկ հայ կա կան 
կող մից՝ կու սակ ցա կան, ո րին կօգ նի պրո ֆե-
սիո նալ դի վա նա գետ նե րի հանձ նա ժո ղո վը։ 
Սա նշա նա կում է, որ բա նակ ցութ յուն նե րը, 
ո րոնք Փա շին յանն ու Էր դո ղա նը վա րում են 
միջ նորդ նե րի մի ջո ցով, շատ բարդ են լի նե-
լու», – հա վե լեց Տա րա սո վը։

Դիմորդը միասնական քննություն կարող է հանձնել երկու անգամ
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Մարության Վրեժ՝ ում 
ընկերները Սարիբեկ էին 
կոչում

Մա րութ յան Վ րեժ Ար տա վազ դի. ծնվել է 
1970 թ. օ գոս տո սի 9-ին Տեղ գյու ղում: Հիմ-
նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Տեղ գյու-
ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: Զո րա կոչ վել է 
խորհր դա յին բա նակ: Վ րե ժի պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը պի տի անց-
ներ Հեռավորարևել յան ռազ մա ծո վա յին 
նավատորմում, մեկ ու կես տար վա ծա ռա յող 
Վ րե ժը տե ղե կա ցել էր Բաք վի ու Սում գա յի-
թի ջար դե րի, Ար ցա խում ու Ե րևա նում թափ 
առ նող շարժ ման մա սին և վե րա դար ձել Հա-
յաս տան ու կա մա վո րագր վել: Մե լիք սեթ Պո-
ղոս յա նի ձևա վո րած կա մա վո րա կան ջո կա-
տը ակտիվ ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե ր 
սկսվե լուց ա ռաջ էլ զբաղ վում էր սահ մա նա-
մերձում հեր թա պա հե լով, Վ րեժն էլ ջո կա տի 
կազ մում հեր թա պա հում էր, որ թուր քաբ նակ 
գյու ղե րից ա վա զա կա յին հար ձա կում ներ չլի-
նեն: Շար ժու մը վե րա ճում էր ռազ մա կան դի-
մա կա յութ յան. Վ րե ժը զի նա կից ըն կեր նե րի 
հետ մաս նակ ցում է հայ րե նի գյու ղի, ա պա՝ 
Ար ցա խի պաշտ պա նա կան մար տե րին: 

Վ րե ժին մար տա կան ըն կեր նե րը Սա րի-
բեկ ա նուն-մա կա նունն էին տվել, ու Վ րե ժին 
քչերն են իր անձ նագ րա յին ա նու նով ճա նա-
չում, նույ նիսկ ման կութ յան ըն կեր նե րը նրան 
Սա րի բեկ էին կո չում: 

Ա մուս նա ցած էր՝ ու նի չորս զա վակ:
Խա ղա ղութ յան տա րի նե րին Սա րի բե-

կը զբաղ վել է գյու ղատն տե սութ յամբ, միայն 
վեր ջին տա րի նե րին էր աշ խա տան քի ան ցել՝ 
վա րում էր հա մայն քին պատ կա նող բեռ նա-
տա րը:

2016 թ. ապ րի լին Ադր բե ջա նը ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ սկսեց. Սա րի բե կը ապ րի լի 
ե րե քին մեկ նեց Ջ րա կան ու այն տե ղից վե րա-
դար ձավ միայն մա յի սի 9-ին, երբ հա մոզ ված 
էր, որ թշնա մին հա յոց բազ կի ու ժից ազդ ված 
հետ է քաշ վել: Սա րի բե կը մեր զին վո րներով 
ո գևոր ված էր վե րա դար ձել՝ «Առ յուծ ներ են, 
ես ի րանց ցա վը տա նեմ, ա մեն մե կը հա զար 
տղա մարդ ար ժե»:

Սա րի բե կը գի տեր, որ թուր քին վստա հել 
չի կա րե լի, երբ հարց նում էին, թե ինչ քան պի-
տի այս պես մնա, ա ռանց եր կար մտա ծե լու 
պա տաս խա նում էր. «Պի տի ա մեն օր պատ-
րաստ լի նենք, թուր քին հա վա տա լը մեռ նե լու 
պես բան է: Հենց հաս կա ցան, որ բա վա րար 
ուժ ու նեն կամ հենց մի քիչ մենք թու լա նանք, 
կհար ձակ վեն: Պա տե րազմ լի նե լու է, երբ՝ չգի-
տեմ...»:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան 
բոթը լսե լուն պես իր բեռ նա տա րով օգ նութ-
յան էր շտա պել: Գի տեր, թե ա ռաջ նա գիծ 
զենք ու սնունդ հասց նելն ինչ քան կա րևոր 
է: Կա մա վո րագր վե լու պա հից սկսած բեռ նա-
տա րը չէր կանգ նեց րել: 

Կի նը՝ Ան գին Ա վե տիս յա նը, ա մուս նու մա-
սին խոս քը գո վես տով սկսել չի ու զում. «Ախր, 
ե թե պատ մեմ, թե ինչ պի սի մարդ էր, պի տի 
ա սեք՝ ա մու սինն է՝ գո վում է: Նա վախ չու-
ներ, ոչ մեկս չէինք պատ կե րաց նի, որ կզոհ վի, 
այնք ան ինք նավս տահ էր, այն քան հան գիստ: 
Հոկ տեմ բե րի 3-ին թե 4-ին էր, մի քա նի ժա-
մով տուն ե կավ, ա սա ցի՝ էլ մի գնա, հե րիք է, 
պատ կե րաց նում եք՝ լաց ե ղավ, ա սաց՝ փոքր 

են ե րե խե քը, մե նակ են, մեղք են, ի րանց կող-
քին պի տի լի նեմ: Ա սաց ու գնաց: Օ րը եր կու-
ե րեք ան գամ հասց նում էր գալ Գո րիս զենք 
տա նե լու: Մին չև հոկ տեմ բե րի 11-ը հասց րել 
էր 28 ան գամ բեռ տե ղա փո խել ա ռաջ նա գիծ, 
հոկ տեմ բե րի 11-ին 29-րդ  ան գամ էր զենք 
տե ղա փո խում, այդ ա նիծ յալ օր վա նից հե տո 
նրա նից տե ղե կութ յուն չու նեինք: Մար դիկ 
ա սում էին՝ վի րա վոր վել է, մի մասն ա սում էր՝ 
գե րի է ըն կել: ԴՆԹ հե տա զո տութ յան հա մար 
նմուշ հանձ նե ցինք ու փետր վա րի 11-ին մեզ 
տե ղե կաց րին, որ տվյալ նե րը հա մըն կել են: 
Սա րի բե կի մար մի նը գտանք Մե ծա մո րի դիա-
հեր ձա րա նում՝ չորս ա միս անց էլ ճա նա չե լի 
էր: Բե կո րը ճա կա տի աջ մասն էր վնա սել: 

Մեր ցա վը մերն է, բայց մեր հպար տութ-
յունն էլ է մե րը, ա մու սինս ան խոս հե րոս է, ու 
ես հպարտ եմ, որ նրա հետ կյան քի ճա նա-
պարհ եմ ան ցել, որ նրա զա վակ նե րի մայրն 
եմ...»:

Սա րի բե կի՝ Վ րեժ Մա րութ յա նի աճ յու նը 
հո ղին է հանձն վել Տե ղի գե րեզ մա նա տա նը՝ 
2021 թ. փետր վա րի 14-ին:

Արմեն Գալստյան. կյանքը 
հայրենիքի համար 
զոհաբերած երիտասարդը 
Սալվարդից

Ա ր մեն Անդ րա նի կի Գալստ յան. ծնվել է 
1998 թ. մար տի 24-ին Սալ վար դում: Սո-

վո րել է Սալ վար դի հիմ նա կան, Հա ցա վա նի 
միջ նա կարգ դպրոց նե րում: 2016-ին զո րա կոչ-
վել է բա նակ, ծա ռա յել Աս կե րա նի զո րա մա-
սում: Ար մեն Գալստ յա նի ծնող նե րը՝ Անդ րա-
նի կը և Ս վետ լա նան, հաշ ման դամ  են: 

Նա հա տակ ված որ դու մա սին տի կին 
Ս վետ լա նան պատ մում է անշ տապ, փոր ձում 
է զսպել ար ցունք նե րը, բա ռեր գտնել. «Ճա-
կա տա գի րը մեր նկատ մամբ շատ դա ժան 
գտնվեց: Ար մե նը մեր միակ հույսն էր, միակ 
որ դին: Մի աղ ջիկ էլ ու նեմ, բայց գի տեք՝ հա յի 
ըն տա նի քի շա րու նա կո ղը որ դին է: Եր բեք չի 
տրտնջա ցել, սի րով է խնա մել մեզ: Միշտ ժպի-
տը դեմ քին, աշ խա տա սեր, համ բե րա տար: 
Ման կուց տար բեր վում էր իր հո գա տա րութ-
յամբ ու մար դա սի րութ յամբ: Նա հո գա տար 
որ դի էր: Օգ նե լու մո լուցք ու ներ, ե թե մե կը 
մի խնդրան քով դի մում էր, չէր էլ սպա սում, 
որ խոսքն ա վար տի, գոր ծի տի րո ջից շուտ 
էր գոր ծին կպչում: Բա նա կում էլ իր աշ խա-
տա սի րութ յամբ, հար գա լից վե րա բեր մուն քով 
կա րո ղա ցել էր կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
սիր ված զին վոր դառ նալ: Հ րա մա նա տար նե-
րից բազ մա թիվ պատ վոգ րեր ու շնոր հա կա-
լագ րեր է ստա ցել: Ծա ռա յութ յան ժա մա նակ 
նաև պար գևատր վել է «Քա ջա րի մար տիկ» 
շքան շա նով: Շատ նպա տակ ներ ու ներ, մենք 
էլ իր նպա տակ նե րի ու ե րա զանք նե րի ի րա-
կա նաց ման սպա սու մով էինք ապ րում, բայց... 

Սեպ տեմ բե րի 27-ին ստա ցավ զո րա հա-
վա քի ծրա րը: Փոր ձում էինք հա մո զել, որ 
չգնա, մեր մե նակ մնալն էինք ընդգ ծում, բայց 
անդրդ վե լի էր: Պն դում էր, որ բո լո րը պի տի 
գնան: Սկզ բում Նո րա վա նի զո րա մա սում էր, 
հե տո Մեղ րիում: Հոկ տեմ բե րի 14-ին տե ղա-
փո խել են Ջ րա կան: Հոկ տեմ բե րի 15-ին վեր-
ջին ան գամ խո սե ցինք հե տը, ա սաց, որ ա մեն 
ինչ լավ է լի նե լու, որ շու տով վե րա դառ նա լու 

է: Հե տո կապն ընդ հատ վեց: Կ յան քը կանգ է 
ա ռել հոկ տեմ բե րի 15-ի վրա: Հի մա ապ րում 
ենք` նրա նկա րի հետ զրու ցե լով, ա ղո թե լով 
ու կա րո տե լով...»: 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին 
Ար մենն ան մա հա ցել է: 

Ար մեն Գալստ յա նի աճ յունն ամ փոփ վել է 
Սի սիա նի զին վո րա կան պան թեո նում՝ 2020 թ. 
հոկ տեմ բե րի 17-ին:

Պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-
յութ յուն» մե դա լով ՝ հետ մա հու: 

Խաչատրյան Տիգրան. 
կարողանում էր սիրել 
բոլորին

Խ ա չատր յան Տիգ րան Ար թու րի. ծնվել է 
1998 թ. հու նի սի 8-ին Գո րի սում։

Սո վո րել է թիվ 2 և թիվ 5 դպրոց նե րում, 
Գո րի սի պե տա կան քո լե ջի ա տաղ ձա գոր ծա-
կան բաժ նում։

2016թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ու սում նա-
կան փու լում ծա ռա յել է Մուղ նու զո րա մա սում, 
այ նու հետև՝ տե ղա փոխ վել Շու շի։ Զո րացր վե-
լուց հե տո զբաղ վել է քան դա կա գոր ծութ յամբ։

Տիգ րա նի մա սին մեզ մո րաք րոջ աղ ջիկն 
է պատ մում. «Տիգ րա նը բա ցա ռիկ մարդ էր, 
նրան կա րե լի էր վստա հել ցան կա ցած գաղտ-
նիք, նրա հետ կա րե լի էր գնալ ա մե նուր, նրա-
նից կա րե լի էր ակն կա լել միայն դրա կա նը:

Նոր էր պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
ան ցել, դեռ ոչ մի ան գամ դիր քեր չէր բարձ-
րա ցել: Տիգ րանն ու զում էր ան պայ ման զին-
վո րա կան դառ նալ: Լավ քան դա կա գործ էր, 
կա րող էր քան դա կա գոր ծութ յամբ գու մար 
աշ խա տել, ե րևի, ինքն ի րեն ա վե լի շատ զին-
վո րա կան էր հա մա րում:

Երբ սկսվել է պա տե րազ մը, ինք նա կամ 
գնա ցել է զո րա մաս, պա հան ջել, որ ի րեն Ար-
ցախ տա նեն: 

Մեկ նել է Հադ րութ, Կար միր Շու կա: 
Հոկ տեմ բե րի 12-ին զան գա հա րել էր՝ ա սել, 

որ ե րեք օր կա պի դուրս չի գա լու: Օ րեր անց 
նրա սո ցիա լա կան կայ քե րի է ջե րից ադր բե-
ջան ցի նե րը սկսել էին ի րենց լու սան կար նե րը 
հրա պա րա կել: Այդ փաստն ա վե լի էր ծան-
րաց նում մեր՝ ա ռանց այդ էլ ան տա նե լի ծանր 
վիշ տը:

Գի տեինք, որ զոհ վել է, բայց մար մինն 
ա միս ներ շա րու նակ գտնել չէր հա ջող վում: 
Հուն վա րին տե ղե կա ցանք, որ ԴՆԹ-ն հա մըն-
կել է: Զոհ վե լու հան գա մանք նե րը մեզ հայտ նի 
չեն: Ո չինչ հաս տատ չէ, միայն են թադ րութ-
յուն ներ են: Են թադ րա բար ո րո շել են, որ զոհ-
վել է հոկ տեմ բե րի 15-ին:

Տիգ րա նը հայ րե նա սեր տե սակ էր: Էութ-
յամբ տար բեր վում էր հա սա կա կից նե րից: 
Նա բո լո րի սի րե լին էր, ինքն էլ կա րո ղա նում 
էր բո լո րին սի րել: Նա մեր հպար տութ յունն է, 
նրա մա սին հու շերն ան մո ռա նա լի են, նրա 
խոս քերն այ սօր էլ ապ րեց նող հատ կութ յուն 
ու նեն...»:

Տիգ րան Խա չատր յա նի աճ յու նը հո ղին է 
հանձն վել Գո րի սի նո րա հիմն զին վո րա կան 
պան թեո նում՝ 2021 թ. հուն վա րի 19-ին՝ զոհ-
վե լուց ե րեք ա միս անց:

Պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-
յութ յուն» մե դա լով՝ հետ մա հու:

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին

Սիմոնյան Ռաֆիկ. 
նահատակ կամավորականը

Ս ի մոն յան Ռա ֆիկ Սա րո յի. ծնվել է 1994թ. 
նո յեմ բե րի 28-ին Սի սիա նի շրջա նի 

Ս պան դար յան գյու ղում: Սո վո րել է Մա սիս 
քա ղա քի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցում, Օ լիմ-
պիա կան հա վա քա կա նի մար զա կան քո լե-
ջում: 

2012 թ. ըն դուն վել է Ֆի զի կա կան կուլ-
տու րա յի հայ կա կան պե տա կան ինս տի տուտ: 
2013թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Ե րևա-
նի հա տուկ նշա նա կութ յան զոր քե րում: Զո-
րացր վե լուց հե տո աշ խա տել է տար բեր վայ-
րե րում:

Ա մու րի էր:
Ռա ֆի կը փոքր տա րի քից էր հայտ նի ֆի-

զի կա կան ու ժով ու ճարպ կութ յամբ: Ըն կեր-
ներն ակ նա ծան քով են պատ մում հե րո սա-
ցած Ռա ֆի կի մա սին. «Ռա ֆին բնու թագ րող 
ա մե նա դի պուկ բա ռը պատ վախնդ րութ յունն 
է: Հ պարտ էր, ու ժեղ, հայ տղա յի լա վա գույն 
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված: Միև նույն ժա-
մա նակ իր լեռ նե ցու ծա գու մը ցույց տվող 
միամ տութ յուն ու ներ: Ն րան շատ-շատ էին 
սի րում, այ սինքն շատ-շատ են սի րում: Թեև 
զին վո րա կան չէր, բայց հա տուկ նշա նա կութ-
յան զոր քե րում անց կաց րած ծա ռա յութ յու նը 
նրա վրա մեծ ազ դե ցութ յուն էր թո ղել. վարժ 
տի րա պե տում էր բո լոր զեն քե րին, ան գիր գի-
տեր զեն քե րի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը, 
ճկուն էր և շատ ու ժեղ: Մենք հրաշք ըն կեր 
ենք կորց րել, նրա նման տղա նե րը պի տի ե րե-
խա ներ ու նե նա յին՝ շատ ե րե խա ներ, ա վա՜ղ, 
չհասց րեց...»:

Մայ րը որ դու մա սին մեզ պատ մում է ար-
ցուն քա խեղդ ձայ նով. «Միակ որ դիս էր, մի 
աղ ջիկ էլ ու նեմ, ա մուս նա ցած է, ե րե խա ներ 
ու նի: Ռա ֆոս հրա շա լի որ դի էր, հրա շա լի ըն-
կեր, եղ բայր ու քե ռի: Սեպ տեմ բե րի 27-ին կա-
մա վո րագր վել է: Մեզ չէր ա սել, որ Ար ցախ է 
գնա ցել: Մի օր զան գա հա րե ցի ի րեն, խնդրեց՝ 
չզան գեմ, ո րով հե տև վտան գա վոր է, կաս կա-
ծե ցի, որ Սի սիա նում չէ, խոս տո վա նեց:

Որ դիս ամ բողջ պա տե րազմն ան ցել է, 
ե ղել է Ար ցա խի գրե թե բո լոր մա սե րում: Ես 
չեմ կա րո ղա նում լսել նրա պա տե րազ մա կան 
օ րե րի պատ մութ յուն նե րը, այդ պատ ճա ռով 
էլ ինձ չեն պատ մում, միայն ձեռքս սեղ մե լիս 
միա բե րան կրկնում են՝ իս կա կան հե րոս ես 
ծնել, հպարտ ե ղիր: 

Որ դիս միայն ֆի զի կա պես է բա ցա կա-
յում, նա ա մեն օր ինձ հետ է: Աստ ված ինձ 
գերբ նա կան ուժ է տա լիս, որ դի մա նամ ու 
վառ պա հեմ նրա հի շա տա կը: Բո լորս ենք հի-
շում նրան. թոռ ներս տուն մտնե լիս ա ռա ջի նը 
նրան են բա րևում: 

Եր կու օր, ըն դա մե նը եր կու օր էր մնում, 
որ պա տե րազմն ա վարտ վեր: Ե թե եր կու օր էլ 
դի մա նար, բայց ե ղավ ա հա վո րը՝ որ դիս նա-
հա տակ վեց»:

Ռա ֆիկ Սի մոն յա նը զոհ վել է 2020 թ. նո-
յեմ բե րի 7-ին Մարտունու շրջանի Ննգի գյու-
ղում: Հու ղար կա վոր վել է Մա սի սի գե րեզ մա-
նա տա նը՝ 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ին:

Պար գևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա-
յութ յուն» մե դա լով՝ հետ մա հու:

ԷՋԻ ՆՅՈՒԹԵՐԸ՝ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԻ
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Ա րա բի հա մար աստ վա ծա յին խոր հուրդ 
է ա նա պա տը, հա յի հա մար՝ սա րը: Ն րան-
ցից յու րա քանչ յուրն իր դա վա նան քը ոչ 
մի բա նի հետ չի էլ հա մե մա տի, ինչ մնաց՝ 
թե փո խի: Մեր հայ րե նի քի 9/10 մա սը՝ 
աստ վա ծա յին չքնա ղա գեղ սա րե րով, գե-
րի մնաց ո սո խին: Գե րի մնաց մեր սիրտ 
ու հո գի Ա րա րա տի հետ միա սին, սար, 
որ հա մաշ խար հա յին ջրհե ղե ղից փրկել 
է երկ րագն դի մարդ կութ յա նը: Հի մա ին-
քը գե րի է, իսկ մենք՝ հա յերս, ա ռայժմ, 
ստիպ ված ենք բա վա րար վել այս տե ղի 
ու նե ցա ծով՝ Ա րա գա ծով, Խուս տու փով, 
Ա րա մազդ-Գ յազ բե լով՝ նրանց շուրջ հյու-
սե լով հե քիա թա յին մեր ե րա զանք ներն ու 
ա պա գա յի տես լա կան նե րը:

Հ ա յոց աշ խար հի մյուս սա րե րի նման 
Գ յազ բելն էլ իր ա ռանձ նա հա տուկ 
խոր հուրդն ու նի՝ հրաշք բնաշ խար հով 

հան դերձ: Ն րա լան ջե րը զա ռի թափ են՝ ծածկ-
ված լեռ նա մար գա գետ նա յին հա րուստ բու-
սա կա նութ յամբ:

Ա նու նը ծա գել է հե թա նոս հա յե րի Ա րա-
մազդ (պահ լա վե րեն՝  գե րա գույն ի մաս տութ-
յուն) աստ ծո ա նու նից:

«Ա սում են՝ Գ յազ բել սա րի ա մե նա բարձր 
տե ղում մի ճեղք վածք կա, ուր ապ րում են 
երկն քի փե րի նե րը: Երբ սա րե րը թխպում են 
(ամ պա մած են դառ նում), նրանք դուրս են 
գա լիս՝ ի րար հետ կռվում մի տղա յի հա մար, 
ով հաղ թում է՝ մեկ տա րով դառ նում է տղա յի 
կի նը: Երկն քի ո րո տը փե րի նե րի թրե րի ձայնն 
է, կայ ծակն էլ՝ նրանց թու րը»: (Աղբ յու րը՝ 
Ա րամ Ղա նա լան յան, Ա վան դա պա տում):

Ա մեն ամ ռան չէ, որ նրա 3399 մ բարձ րութ-
յան լեռ նա գա գա թի ձյունն ամ բող ջութ յամբ 
հալ վում և հոր դաց նում է իր իսկ լան ջե րից 
բխող՝ ար ցուն քի պես ջինջ մի քա նի տասն-
յակ աղբ յուր նե րը, ո րոնք սառ նո րակ ջուր են 
տա լիս նրա փե շե րից կախ ված բազ մա թիվ 
բնա կա վայ րե րին, այդ թվում՝ Տաթ ևին, Ս վա-
րան ցին ու Տան ձա տա փին, միա ժա մա նակ 
կազ մում Ա ղան ձու և Ս վա րան ցի գե տակ նե-
րը, ո րոնք գլգլա լեն իջ նում ու Տան ձա տա փի 
հի նա վուրց ջրա ղա ցի թի կուն քին ի րար են 
խառն վում և անց նե լով խո րա խոր կիր ճե րով՝ 
թափ վում Ո րո տան գետ:

Ի րա կա նում կու սա կան են այս տե ղի մար-
գա գե տին նե րը՝ ան չափ գե ղե ցիկ և բու սա կան 
աշ խար հով շատ հա րուստ: Ե թե մի ժա մա նակ 
(խորհր դա յին տա րի նե րին) Գ յազ բե լի լան ջեր 
նա խիր նե րի և ոչ խար նե րի բազ մա թիվ հո տեր 
էին բարձ րա նում, սար վոր նե րը՝ վրան ներ 
դնում ու ա վե լի քան չորս ա միս բարձր ո րա կի 
մթերք ներ ար տադ րում, հնձվոր ներն էլ խո տի 
պա շար կու տա կում ձմեռ վա հա մար, հի մա 
այդ չքնաղ տա րածք նե րում ողջ ա մառ վա ըն-
թաց քում որ ևէ կեն դա նի շնչի դժվար է հան-
դի պել՝ չհաշ ված վայ րի կեն դա նի նե րը՝ արջ, 
եղ նիկ, աղ վես, գայլ և այլն:

Մի ժա մա նակ Գ յազ բե լի քա րափ նե րի 
պեն դուտ նե րում նաև վայ րի ոչ խար կար: 
1960-1970-ա կան թվա կան նե րին կա տար ված 
լայ նա ծա վալ երկ րա բա նա հե տա խու զա կան 
աշ խա տանք նե րից հե տո այդ կեն դա նա տե-

սակն այլևս այդ տեղ չի եր ևում: Ա սում են, թե 
քաշ վել, գնա ցել են դե պի Խուս տուփ, որ տեղ 
ի րենց ա վե լի ա պա հով են զգում: Ինչ քա նով է 
սա ի րա կան՝ դժվար է ա սել, բայց հաս տատ 
է, որ Գ յազ բե լի վրա ի րեն վտանգ ված է հա-
մա րել, այ լա պես չէր հե ռա նա հե քիա թա յին 
վայ րե րից:

Բ նաշ խարհն այդ տեղ իր փթթման գա-
գաթ նա կե տին է հաս նում մա յի սին: Սարն 
ուղ ղա կի ծածկ վում է հար փեզ-նար գիզ նե-
րի սպի տա կա մա նու շա կա գույն գոր գով, և 
այդ ծաղ կուն քը շուրջ մեկ ա միս բուր մունք է 
ար տաշն չում սրբա զան վայ րե րին: Գ յու ղե րի 
բնա կիչ նե րը, հատ կա պես դպրո ցա կան ե րե-
խա նե րը, միշտ էլ մեծ սի րով փնջեր են կա-
պում այդ ծա ղիկ նե րից՝ զար դա րում ի րենց 
տնե րը, նաև նվի րում դրսից ե կող նե րի:

Գ յազ բե լի ան չափ հա րուստ բնաշ խար հը 
գե րում է ա մեն քին, իսկ Ս յուն յաց աշ խար հի 
մեծ քնա րեր գու Հա մո Սահ յա նին ուղ ղա կի 
խեն թաց րել է.

«Գ նամ Գ յազ բե լիս զմրուխ տով հար բեմ,
Ել նեմ երկն քոտ ժայ ռե րը նրա
Եվ ներշն չան քիս խոր հուր դով չա փեմ
Արծ վի ճախ րան քը վի հե րի վրա:
Գ նամ շուր թե րը համ բու րեմ նրա
Ծա ղիկ նե րի մեջ ծվա րած ձյու նի
Փռ վեմ Գ յազ բե լիս փե շե րի վրա
Ու խղճամ նրան, ով Գ յազ բել չու նի»:
Գ յազ բե լի մա սին խոսք են ա սել նաև մեծն 

Ակ սել Բա կուն ցը և ու րիշ ներ:
Գար նա նը շրջա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե-

րից ո մանք նրա լան ջե րից ա վե լուկ, սինդ րիկ, 
ի ծի կոթ, բո խի, տար բեր տե սա կի դե ղա բույ-
սեր, իսկ աշ նա նը՝ մա սուր, կծու խուր (ծո րե-
նի), ներք ևի հատ ված նե րից՝ հա ղարջ և վայ-
րի տանձ են հա վա քում: Հատ կան շա կան է, 
որ բա րիք նե րը ներ կա յաց նե լու, մա տու ցե լու 
ժա մա նակ գյու ղի բնա կիչ նե րը պար տա դիր 
ընդգ ծում են, թե Գ յազ բե լից են հա վա քել, ո րը 
նշա նա կում է՝ ո րա կա կան ա ռու մով անմր ցե լի 
մթերք ներ են: Եվ ի րոք այդ պես է:

Այս տե ղի մա սու րը սո վո րա կա նից առն-
վազն եր կու ան գամ խո շոր է, փշե րից ու մա-
զիկ նե րից զուրկ ու ո ղորկ, որն այլ տե ղե րում 
չես հան դի պի: Սինդ րի կի ու մյուս բան ջար նե-
րի մա սին չեմ ա սում, կարճ ա սած, է լի տար 
են, ան վի ճե լի: Նույ նը նաև մնա ցած խո տա-
բույ սերն ու դե ղա բույ սերն են: 

Երկ րա բան հե տա խու զող նե րը Գ յազ-
բե լի վրա աշ խա տել են բա վա կան եր կար: 
Ըստ հա վաս տի տե ղե կութ յուն նե րի՝ նրանք 
հայտ նա բե րել են եր կա թա հան քի զգա լի պա-
շար ներ: Վեր ջերս մի լրագ րա յին հրա պա րա-
կու մից ի մա ցա, որ հան քի շա հա գոր ծու մը չի 
կա տար վել Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ղե կա-
վար նե րի շրջա հա յա ցութ յան շնոր հիվ, որ-
պես զի այն մնա հա ջորդ սե րունդ նե րին: Եվ 
այդ հե ռա տես ո րո շու մը կա յաց վել է՝ նաև հայ 
ժո ղովր դի հան ճա րեղ զա վակ Վիկ տոր Համ-
բար ձում յա նի խորհր դով:

Այն պես որ՝ Գ յազ բե լը և´ ներ սից, և´ 
դրսից հա մակ հարս տութ յուն է, և մեր հո գու 
ու սրտի հպար տութ յու նը: Նա մեր հնամ յա 
ժո ղովր դի ան դա վա ճան ու ղե կիցն է: Ին չեր 
ա սես, որ չի տե սել հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց-

քում, ու միշտ էլ թի կունք է ե ղել նրան: Զար-
մա նա լին այն է, որ Գ յազ բե լը միշտ կա որ պես 
ա ռեղծ ված ու ան վեր ծա նե լի՝ նաև իր կրծքին 
հա զա րամ յակ նե րով բնակ վող նե րի հա մար: 
Հա մոզ ված եմ՝ միշտ էլ կմնա այդ պի սին, թե չէ 
էլ ինչ Գ յազ բել...

Ժա մա նա կին զու գըն թաց, բո լոր սա րե րի 
նման, Ա րա մազդն էլ ապ րում է, շնչում, են-
թարկ վում փո փո խութ յուն նե րի, գրում կեն-
սագ րութ յուն: Ի րա կա նում նա կեն դա նի օր-
գա նիզմ է, բնա կան մյուս եր ևույթ նե րի նման 
ու նի իր զար գաց ման ու գո յատև ման օ րենք-
նե րը: Չ խո րա նանք, քա նի որ այն մեր շո շա-
փած թե ման չէ, ուղ ղա կի անդ րա դառ նանք մի 
քա նի ան ցու դար ձի, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 
Գ յազ բե լի վրա՝ վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ-
նե րին, և, կար ծում եմ, հե տաքր քիր են ու հի-
շա տակ ման ար ժա նի:

* * *
Ինչ պես սկզբում նշե ցի, խորհր դա յին տա-

րի նե րին սա րի ար ևել  յան լան ջին ամ ռանն 
ա րա ծում էին Տաթև, Ս վա րանց և Տան ձա-
տափ գյու ղե րի ա վե լի քան եր կու հա զար 
գլուխ խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի նա-
խիր ներ ու մի քա նի հա զար գլուխ ոչ խար նե րի 
հո տեր: Մա յի սից մինչև հոկ տեմ բեր ա նաս նա-
պահ ներն ու ֆեր մա նե րի մյուս սշխա տող նե-
րը լի նում էին սա րում: Չես ա սի, թե նրանց 
հա մար ցան կա լի պայ ման ներ կա յին, բայց 
նվա զա գույ նը տնտե սութ յուն ներն ա նում էին: 
Դ րան էլ գու մար վում էր Գ յազ բե լի ան զու գա-
կան բնաշ խար հը՝ սառ նո րակ աղբ յուր նե րը, 
հա րուստ բու սա կա նութ յու նը, մա քուր զո վա-
շունչ օ դը և այլն, ո րոնք հանգս տութ յուն էին 
պարգ ևում ֆեր մա նե րի աշ խա տող նե րին:

1960 թվա կա նին Տաթ ևի կո վա բու ծա կան 
ֆեր մա յի զոո տեխ նի կը ե րի տա սարդ մաս նա-
գետ Վո լոդ յա Ար շակ յանն էր: Հեր թա կան ան-
գամ, երբ գոր ծե րով Գ յազ բել պետք է բարձ-
րա նար, ո րո շում է հե տը տա նել նաև ի րենց 
ա ռաջ նե կով հղի կնո ջը՝ Նո յե մին: Ն պա տակ 
ու ներ իր գե ղեց կու հուն Գ յազ բե լը ցույց տալ, 
նրա հետ 1-2 օր վա յե լել այդ գե ղեց կութ յուն-
նե րը, զու լալ ջրե րը:

Ի մա նա լով այդ մա սին՝ Վո լոդ յա յի մայ-
րը՝ մեր Սա ռա մո րա քույ րը, ընդ դի մա ցել է, 
թե հար սի ծննդա բե րե լու օ րե րը մոտ են, չի 
կա րե լի այդ պի սի ռիս կի դի մել: Բայց որ դին 
ի րենն է պնդել, և ա ռա վոտ յան սար գնա ցող 
ավ տո մե քե նա յով զույ գը բարձ րա ցել է Գ յազ-
բել: Ամ բողջ օ րը Վո լոդ յան և Նո յե մը շրջել են 
աղբ յուր նե րով, վա յե լել ա նա րատ մթերք ներ, 
հանգս տա ցել ի րենց ու զա ծով: Ե րե կո յան՝ 
սար վոր նե րի հետ զրույ ցից հե տո, ա մու սին-
նե րով քաշ վել են ի րենց վրան՝ քնե լու:

Գի շեր վա կե սին հարսն ի րեն վատ է 
զգա ցել և այդ մա սին հայտ նել է ա մուս նուն: 
Ինչ պետք է ա նեին՝ սա րում ավ տո մե քե նա 
չկար, իսկ ձիով անհ նար էր հղի, ցա վե րի մեջ 
գտնվող Նո յե մին տե ղա փո խել գյուղ:

Երբ հե ռու հո րի զո նում ար շա լույ սը սկսեց 
շա ռա գու նել՝ Գ յազ բե լի լան ջին՝ հա մակ ան-
դոր րի և խա ղա ղութ յան մեջ լսվեց նո րած նի 
ա ռա ջին ճի չը:

Եվ ձայ նը գնա՜ց, գնա՜ց բարձ րա ցավ լան-
ջերն ու քա րափ ներն ի վեր՝ մինչև բարձ րա-

բերձ գա գաթ, այն տե ղից էլ ան ցավ Ա ղո թա-
րան և ար ձա գան քեց տիե զեր քի խոր քե րում:

Ողջ Գ յազ բե լը զար ման քի մեջ էր, նման 
ի րո ղութ յուն է լի էր ե ղել, թե ոչ, որ ևէ մե կը չէր 
կա րող ա սել, բայց այս մե կը կա տար վել էր: 
Ծ նունդն էլ ըն դու նել էր ե րի տա սարդ հայ րի կը:

Այդ ար շա լույ սը՝ 1960թ օ գոս տո սի 26-ի 
ա ռա վո տը, մինչ այդ ե ղած նե րից ոչ մե կի 
նման չէր: Ար ևը ոս կե գույն շո ղե րով ներ կել էր 
ողջ Գ յազ բե լը, աղբ յուր նե րի կար կա չը հա մակ 
ե րաժշ տութ յուն էր, ծա ղիկ նե րը զմայ լան քով 
նա զում էին, չափ չկար սար վոր նե րի ու րա-
խութ յա նը:

Ծ նող նե րը նո րած նին կո չե ցին Սար մեն: 
Ե թե փոր ձենք վեր ծա նել՝ եր ևի կլի նի սա րի 
տղա, կամ սա րի որ դի, սա րի զա վակ և այլն, 
ու րիշ էլ ինչ:

Այդ օր վա նից նա իր մեջ հա վա քեց ողջ 
Գ յազ բե լի խոր հուրդն ու հզո րութ յու նը և 
հա վա տա րիմ մնաց նրան: Ոս կե մե դա լով 
ա վար տեց Տաթ ևի Ս.Ա ռա քել  յա նի ան վան 
միջ նա կարգ դպրո ցը, ա պա կար միր դիպ-
լո մով՝ Եր ևա նի Մ. Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան ինս տի տու տը և վե րա-
դար ձավ հայ րե նի գյուղ: Հ նա րա վո րութ յուն 
ու նե նա լով աշ խա տան քի անց նել քա ղաք նե-
րում՝ Եր ևան, Գո րիս, Կա պան և այլն, բայց 
հա վա տա րիմ մնաց ծննդա վայ րին, և դա 
չխան գա րեց, որ ճա նաչ վի Ս յու նի քի մար զի 
լա վա գույն թե րապևտ, լա վա գույն ըն տա նե-
կան բժիշկ: Հան դի սա նա լով Տաթև հա մայն-
քի ութ բնա կա վայ րի ըն տա նե կան բժիշկ՝ 
բարձր պա տաս խա նատ վութ յամբ կա տա րեց 
այդ պար տա կա նութ յուն նե րը՝ միա ժա մա նակ 
հարս տաց նե լով իր գի տե լիք նե րը ժա մա նա-
կի բժշկա կան նո րութ յուն նե րով: Ու դրա նում 
նրան ոչն չով չխան գա րեց գյու ղաբ նակ լի նե լը:

Ու ժե րի բուռն ծաղկ ման, ան վան ու հե ղի-
նա կութ յան վե րել քի, բո լո րի կող մից՝ հատ կա-
պես բնակ չութ յան և բժշ կա կան հան րութ յան 
մեջ սիր ված և լիար ժեք ըն դուն ված լի նե լու 
շրջա նում՝ դեռ չբո լո րած 48-ը՝ Սար մեն Ար-
շակ յա նը մարտի 4-ին ցա վա լիո րեն հե ռա ցավ 
մեզ նից, իր հա րա զատ Գ յազ բել սա րից:

Նա Գ յազ բե լի հետ միա սին թո ղեց իր 
ան չափ բա րի ա նունն ու նվի րա կան ծա ռա-
յութ յու նը հայ րե նի ե զեր քին, ու մի գե ղե ցիկ 
ըն տա նիք, որն իր օ րի նա կով շա րու նա կում է 
ծա ռա յել մեր ժո ղովր դին:

* * *
Գ յազ բե լի ա ռեղծ ված նե րը վեր ծա նել չի 

լի նի, այն քան է հա րուստ ու բազ մա զան, լի 
ա նակն կալ նե րով, որ դժվար թե որ ևէ մե կին 
հա ջող վի լիար ժեք տի րա պե տել նրա գաղտ-
նիք նե րին: Ինչ քան ամ ռա նը սա րը կան-
չող-հրա վի րող է, հե քիա թա յին հա ճույք ներ 
պատ ճա ռող իր զո վա շունչ բնաշ խար հով՝ 
ար ցուն քի պես ջինջ սառ նո րակ ջրե րով, բնա-
կերտ պատ կեր նե րով և այլն, ձմռա նը, ո րը 
վրա է հաս նում հոկ տեմ բե րին, բազ մա պա-
տիկ ցրտա շունչ է, հող մա ռատ և դա ժան: 
Թ վում է, թե նրա բար ձունք նե րում ցրտա շունչ 
օ րե րին որ ևէ կեն դա նի շունչ չի կա րող գո յատ-
ևել:

Բայց պարզ վում է՝ այն քան էլ այդ պես չէ:
Որ գար նա նա մու տից մինչ ա շուն սա րի 

վրա որ սորդ էր շրջում՝ բո լո րին է հայտ նի, 
բայց տե սեք, որ ձմռանն էլ այդ տեղ որ սի գնա-
ցող ներ են լի նում:

Հի մա չգի տեմ, սար բարձ րա ցող ներ կա՞ն, 
թե՞ ոչ, բայց հին որ սորդ նե րից տաթ ևա ցի 
Բագ րատ Հայ րա պետ յա նը ձմե ռա յին որ սի 
մա սին ինձ մի պատ մութ յուն է ա րել:

– Շատ տա րի ներ ա ռաջ էր: Նոր տար վա 
նա խօր յա կին ե րեք ըն կե րով գնա ցինք Գ յազ-
բել որ սի: Փո սո րակ նե րում ձյու նը շատ էր, 
քա մին բար ձունք նե րից հա վա քել կու տակ ներ 
էր ա րել: Արև կող լան ջե րի մի մա սը բաց էր, 
ձյուն չկար, մենք հենց այդ հատ ված նե րում էլ 
պետք է որս փնտրեինք...

Երբ նրան հարց րի, թե ի՞նչ որս կա րող էր 
հան դի պել, պա տաս խա նեց.

– Հ նա րա վոր էր քա րայծ, բայց հա մոզ ված 
էինք, որ ա վե լի շուտ ար ջի որ սը կհա ջո ղեր:

Հարց րի, մի՞ թե ձմռանն ար ջե րը խոր քուն 
չեն մտնում բնե րում, նա ա սաց՝

– Ի՞նչ ես ա սում, Գ յազ բելն այն պի սի արև-
կող լան ջեր ու նի, որ ար ևոտ օ րե րին ար ջե րը 
դուրս են գա լիս ի րենց ղա նե րից (որ ջե րից) և 
պառ կում ար ևի տակ ու ջեր մա նում: Իմ աչ քով 
եմ տե սել՝ ար ջը մեջ քի վրա պառ կած արև կող 
է ա նում, այն պես էր հա ճե լի տա քից թու լա ցել, 
որ ան գամ վեր ջույթ նե րի ճան կե րը բաց վել 
էին, և ե րա նե լի հան գիստ էր վա յե լում:

Ա պա նա շա րու նա կեց իր պատ մութ յու նը:
– Այդ օ րը մեզ հետ դժբախտ պա տա-
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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` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
31.01.2022թ.:

ան սամբ լի նվա գակ ցութ յամբ (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան):

«Ես շատ տպա վոր ված եմ «Զան գե զուր» 
պա րա յին հա մույ թով, կար ծում եմ՝ մշա կույ-
թում խի զա խում է պա հանջ վում՝ եր կու տա-
րում նման արդ յուն քի հաս նե լու հա մար, 
–  Վա հագն Գաս պար յա նին շնոր հա կա լա գիր 
հանձ նե լիս ա սաց Հա յաս տա նի պա րար վես-
տի միութ յան նա խա գահ Կա րեն Գ ևորգ յա նը: 
– Վա հագ նին ճա նա չում եմ այն քան, որ քան 

նրա ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նեութ յան 
տա րի ներն են, նա այդ ըն թաց քում չդա վա-
ճա նեց իր սկզբունք նե րին, մնաց որ պես մշա-
կու թա յին անձ նա վո րութ յուն, ի րեն անմ նա-
ցորդ նվի րեց մա նուկ նե րի գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յա նը» – հավելեց Կարեն 
Գևորգյանը:

Ի դեպ, նման մեծ կազ մով կա պան ցի ներն 
օ պե րա յի և բա լե տի բե մա հար թա կում հան-
դես էին ե կել հինգ տաս նամ յակ ա ռաջ...

Հո բել  յա նա կան ե րե կո յի ըն թաց քում 

Վա հագն Գաս պար յանն ար ժա նա ցավ հայ 
պա րար վես տի միութ յան «Ն վիր յալ պա րու-
սույց-ման կա վարժ» հու շա մե դա լին՝ ազ գա-
յին պա րար վես տում ու նե ցած ներդր ման և 
եր կար տա րի նե րի գոր ծու նեութ յան հա մար, 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նի 
գնա հա տան քին, ինչ պես նաև հա մայն քա-
պե տա րա նի շնոր հա կա լագ րին, նույն պի սի 
շնոր հա կա լագ րի ար ժա նա ցավ նաև Քա ջա-
րա նի հա մայն քա պե տի կող մից: Իսկ վեր ջերս 
հա մայն քա պե տի կող մից պարգ ևատր վեց ՀՀ 

կենտ րո նա կան բան կի կող մից թո ղարկ ված 
«Կով կաս յան ըն ձառ յուծ» ար ծա թե հու շադ-
րա մով: «Վա հագն»՝ ռազ մա հայ րե նա սի րա-
կան բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պութ յան 
կող մից ար ժա նա ցավ «Վա հագն ռազ մի աստ-
ված» ոսկ յա հու շա մե դա լով, «Եր ևակ» կրթա-
հա մա լի րի կող մից ար ժա նա ցավ շնոր հա կա-
լագ րի, և եր կու պա րող՝ կտա վի: Ե ղան նաև 
այլ շնոր հա վո րանք ներ ու բա րե մաղ թան քի 
խոս քեր...

Վա հագն Գաս պար յա նը ե րախ տա պարտ 
է Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս-
յա նին, պա րար վես տի միութ յա նը՝ հան ձին 
Կա րեն Գ ևորգ յա նի, «Եր ևակ» կրթա հա մա-
լի րին՝ հան ձին Ան նա Ս տե փան յա նի և բո լոր 
այն մարդ կանց, ով քեր ի րենց ներդ րումն են 
ու նե ցել հա մեր գի կա յաց ման գոր ծում։

«Վա լեն սի» կեն սագ րութ յու նը շա րու նակ-
վում է...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Աշոտ Ալեքսանյան. նրա 
կյանքը հոգու մի գեղեցիկ 
պատմություն էր...

Վ եր ջին շրջա-
նում, այս էլ 
ո րե րորդ ան-

գամ, մոր մոք է մաղ վում 
Հար ժիս գյու ղի վրա... 
Հանգ չել է մի սքան չե լի 
էակ ևս, փլվել է Աստ ծո 
մի գե ղե ցիկ ա րա րած 
ևս՝ Ա շոտ Լազ րի Ա լեք-
սան յան:

Վախ ճա նը վրա է 
հա սել 2022 թ. հուն վա րի 
20-ի կե սօ րին՝ Ե րևա նի 
«Է րե բու նի» բժշկա կան 
կենտ րո նում՝ տևա կան 
հի վան դութ յու նից հե տո:

Ն րա ապ րած 59 
տար վա կյան քի ըն թաց քը գրե թե նույնն էր, ինչ իր ժա մա նա կա-
կից նե րի նը՝ միջ նա կարգ դպրոց, խորհր դա յին բա նակ, մաս նա-
գի տութ յան ձեռք բե րում, ըն տա նի քի ստեղ ծում ու աշ խա տանք 
հայ րե նի գյու ղում՝ մե խա նի զա ցիա, դաշ տա վա րութ յուն, ա նաս նա-
պա հութ յուն: Բայց, այդ բո լո րով հան դերձ, նրա կյանքն ա վե լի շատ 
հո գու մի գե ղե ցիկ պատ մութ յուն էր...

Ա շոտ Ա լեք սան յա նի մարդ կա յին ճախ րանքն ու ծփան քը, սա-
կայն, բեկ վեց դե ռևս տասն հինգ տա րի ա ռաջ: Դժ վար է նույ նիսկ 
վեր հի շել, թե քա նի-քա նի ան գամ է ստա ցիո նար բու ժում ստա-
ցել Գո րի սի և Ե րևա նի հի վան դա նոց նե րում, քա նի-քա նի ան գամ 
է ան հույս և ա նե լա նե լի թվա ցող վի ճա կից՝ հրաշ քով հա րութ յուն 
ա ռել։ Եվ ան բու ժե լի հի վան դութ յա նը դի մադ րում էր, կա րե լի է 
ա սել, ոչ միայն իր ֆի զի կա կան ամ րութ յամբ, այ լև հա րա զատ նե րի 
ու մեր ձա վոր նե րի սրտա բուխ ա ղոթք նե րով ու օրհ նութ յուն նե րով, 
իսկ ա մե նից ա ռաջ՝ տիկ նոջ բա ցա ռիկ հո գա ծութ յամբ:

Այն ե զա կի նե րից էր, ում հետ հան դիպ մա նը, ում մարդ կա յին 
սրտա ռուչ վե րա բեր մուն քին և հա մով-հո տով զրույց նե րին սպա-
սում էին ոչ միայն հա րա զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը: Թեև խա-
թար ված ա ռող ջութ յամբ էր, բայց մար դիկ նրա հետ ու նե ցած 
հան դի պու մից հե ռա նում էին հզո րա ցած, պար զաջր ված, լա վա-
տե սութ յամբ լցված: Ցա վը կուլ տա լով ժպիտ ու հույս էր բաշ խում 
բո լո րին և մնում բա րութ յամբ լե ցուն:

Ու չնա յած հազ վա դեպ էր տնից դուրս գա լիս, բայց մեր ազ գա-
յին կյան քի ի րա դար ձութ յուն նե րի մեջ էր:

Հուն վա րի 10-ից հատ կա պես ծան րա ցավ նրա ա ռող ջա կան վի-
ճա կը, իսկ ե րեք օր անց Գո րի սի հի վան դա նո ցից տե ղա փոխ վեց 
մայ րա քա ղա քի «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րոն. այդ ժա մա նակ 
ար դեն իսկ կյան քի մեջ չկար, բայց և չէր հա սել...

Նա հե ռա ցավ՝ մեծ վիշտ պատ ճա ռե լով թե՛ հա րա զատ նե րին 
ու մեր ձա վոր նե րին, թե՛ հա մագ յու ղա ցի նե րին: Ցա վոք, նրա տե ղը 
լցնե լու-լրաց նե լու հնար չկա, քան զի յու րա քանչ  յուր ոք մի աշ խարհ 
է յու րո վի: Կա միայն նրան շա րու նա կե լու հնա րա վո րութ յուն և 
անհ րա ժեշ տութ յուն, ինչն ակն կա լում ենք նրա հար գար ժան տիկ-
նո ջից ու ե րեք զա վա կից՝ որ քան էլ սի րե լի Ա շո տի ան ժա մա նակ 
կո րուս տը գի շեր է բե րել նրանց նե րաշ խար հին:

Հա վա տա ցած ենք՝ Ա շոտ Ա լեք սան յա նի շունչն ու հի շա տակն 
ապ րե լու են ոչ միայն հա րա զատ նե րի սրտե րում, այ լև ճա նա չող-
նե րի խոսք ու զրույ ցի մեջ, քան զի խոս քի վար պետ էր նաև՝ բնա-
տուր, թևա վոր դար ձած մտքե րի հե ղի նակ: Ափ սոս...

«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբագ րա կազ մը ցա վակ ցում է Սամ-
վել Ա լեք սան յա նին՝ սի րե լի եղ բոր՝ Ա շոտ Ա լեք սան յա նի վա ղա ժամ 
մահ վան կա պակ ցութ յամբ: 

հար ե ղավ, և մենք այլևս որ սի մա-
սին չէինք էլ մտա ծում: Մեր ե րի տա-
սարդ ըն կե րը, ով պա կաս փոր ձով 
էր, ցան կա ցավ մեծ թե քութ յան վրա-
յի փո սո րակն անց նել կու տակ ված 
ձյու նի վրա յով: Զ գա լով ձյու նա հոս-
քի վտանգ, հեռ վից ձայն տվի նրան, 
որ այդ պի սի ռիս կի չդի մի: Նա ինձ 
չլսեց, ո րո շել էր կարճ ան ցում ա նել, 
և չ հա սած փո սո րա կի կե սին, ար ևից 
ջեր մա ցած ձյան մի խո շոր հատ ված 
պոկ վեց ոտ քե րի տա կից և ն րան էլ 
իր հետ տա րավ դե պի խոր ձո րակ: 
Ձ յու նա հոս քը նրա հետ ևից է լի շարւ-
նակ վեց, և ձո րը լցվեց ձյան հաստ 
շեր տով:

Մեր ջան քե րը՝ ա ղե տի են թարկ-
ված ե րի տա սար դին փրկե լու ուղ-
ղութ յամբ, արդ յունք չտվե ցին: Մենք 
կորց րինք նրան: Նոր տա րին էլ հա-
րամ դար ձավ մեր գլխին...

Այս պես էր, Գ յազ բե լի վրա որս 
ա նելն ա մեն մե կի բա նը չէ, հատ կա-
պես ձմռան ա միս նե րին: Ն ման դեպ-
քեր սա րի վրա է լի ե ղել են, բայց մեկ 
է, է լի որ սի գնա ցող ներ լի նում էին:

* * *
Մե նակ ձմռա նը չէ, որ Գ յազ բե լը 

վտանգ ներ ու նի: Գար նան վեր ջին, 
ամ ռան անձր ևոտ ու մա ռախ լա պատ 
օ րե րին այս տեղ այն պի սի ո րոտ ներ 
են լսվում, և այն պի սի կայ ծակ ներ 
խաչ վում, որ հա տուկ է միայն Գ յազ-
բե լին:

Եր կինքն ու եր կիրն այդ պա հե րին 
խառն վում են ի րար, քա րափ ներն ու 
ձո րերն ա հից դո ղում են, ա մեն կեն-
դա նի շունչ փոր ձում է գլու խը թաքց-
նել որ ևէ ա պա հով խոր շում: Փորձ 
ու նե ցող ա նաս նա պահ նե րը, երբ 
կան խազ գում են, որ ե ղա նա կը կա-
րող է վա տա նալ, բար ձունք նե րից 
ա նա սուն նե րը ժա մա նա կին ի ջեց նում 
են ցա ծի հո վիտ ներ, որ տեղ ան հա մե-
մատ ո րոտ-կայ ծա կի վտան գը շատ 
ա վե լի պա կաս է:

Ցա վա լի է, բայց այն պես է լի նում, 
որ ո րոշ ա նաս նա պահ ներ չեն ի մա-
նում այս մա սին կամ էլ թեթ ևամ տո-
րեն կար ծում են, թե ո չինչ էլ չի պա-
տա հի, և վ րա է հաս նում ա ղե տը:

2003 կամ 2004 թվա կա նի ամ ռա-
նը՝ ստույգ թվա կա նը, օ րը չեմ հի շում, 
հոր դա ռատ անձր ևից, ո րոտ-կայ ծա-
կից հե տո Ս վա րանց գյու ղի խո շոր 
եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի մատ ղա շի 
նախ րա պա նը՝ հերթն ա վար տե լուց 
հե տո չի վե րա դար ձել գյուղ: Ն րան 
փո խա րի նո ղը բարձ րա ցել է սար, հա-
վա քել ցա քուց րիվ ե ղած ա նա սուն նե-
րի մի մա սին, բայց ա նաս նա պա հին 

չի գտել: Գ յու ղից է լի մար դիկ են գնա-
ցել Գ յազ բել, եր կար ո րո նում նե րից 
հե տո բար ձուն քի մի նեղ հատ վա ծում 
գտել են կայ ծակ նա հար ված մի քա նի 
ա նա սու նի դի և գունդ ու կծիկ դար-
ձած մի այր ված ու մոխ րա ցած գո յա-
ցութ յուն:

Այդ ժա մա նակ ես, որ պես Գո րի-
սի տա րա ծաշր ջա նը սպա սար կող 
դա տա խազ՝ դա տաբժշ կա կան փոր-
ձա գե տի, ոս տի կա նութ յան բաժ նի 
օ պե րա տիվ խմբի հետ գնա ցել եմ 
դեպ քի վայր: Այն, ինչ տե սանք, երբ-
ևէ մար դու մտքով չէր անց նի: Երկ-
նա յին ա ղետն ինչ ու ժով էր հար վա-
ծել, քա նի հա զար վոլտ լա րու մով՝ չես 
կա րող ա սել:

Ա նաս նա պա հը՝ Ս վա րան ցի բնա-
կիչ Ար թուր Գ րի գոր յա նը, ով ա ղե տի 
պա հին փոր ձել էր պահ վել ինչ-որ 
տեղ ու չէր հասց րել, ձո րա կով իջ-
նե լիս կայ ծա կի է պի կենտ րո նում էր 
հայտն վել...

Այն պես որ՝ Գ յազ բե լի հետ չի կա-
րե լի կա տա կել: Այս պի սի վտան գը 
մեծ է նաև այն պատ ճա ռով, որ սա րը 
եր կա թա հանք ու նի ըն դեր քում: Մ նա-
ցածն ար դեն պարզ է...

* * *
Իմ սե րունդն ար դեն, ինչ-որ չա-

փով, ա ռա ջա ցած տա րիք ու նի: 
Երբ հետ ենք նա յում՝ լի նե լով բնաշ-
խար հի սի րա հար, տես նում ենք, որ 
ապ րած տա րի նե րի ըն թաց քում ոչ 
կար գին շրջել, տե սել, ու սում նա սի-
րել ենք այն, ոչ էլ բա վա րար օգտ վել 
նրա բա րիք նե րից: Կար ծում եմ՝ մե-
զա նից յու րա քանչ  յուրն իր ապ րած 
օ րե րի ծան րակ շիռ մա սը պետք է 
անց կաց նի բնութ յան գրկում, վա յե լի 
նրա բա րիք նե րը, ուղ ղա կի ձուլ ված 
լի նի նրան: Սա կեն սա կան անհ րա-
ժեշ տութ յուն է մար դու հա մար, չէ՞ 
որ ինքն էլ այդ բնութ յան մաս նիկն է: 
Մինչ դեռ տես նում ենք, որ հիմ նա կա-
նում՝ լայն չա փա նի շով, մարդն օ տար-
վել է նրա նից: Ու նաև դրա նով պետք 
է բա ցատ րել մարդ կանց ֆի զի կա կան 
ու հո գե կան ո րո շա կի տկա րութ յու նը, 
զա նա զան հի վան դութ յուն նե րով հա-
ճա խա կի տա ռա պե լը, և բազ մա թիվ 
այն բա ցա սա կան զար գա ցում նե րը, 
ո րոնց են թարկ վում է նա: Մինչ դեռ 
կա րող ենք, և ի հար կե լիո վին պա-
հանջ ված է, օր ա ռաջ վե րա նա յել 
այս պի սի վե րա բեր մունքն ու, ինչ պես 
հարկն է, կապ վել բնութ յա նը:

Ա ռա վել հե տաքր քիր ա ռօր յա 
դժվար է պատ կե րաց նել, ին չու՞ մեզ 
լիո վին չնվի րենք նրան՝ ան զու գա կան 
բնաշ խար հին, երկ րի հնութ յուն նե-
րին, ընդ հան րա պես նրա պատ մութ-

յա նը: Այս պի սի նյու թի պա շար չա փա-
զանց շատ ու նենք մեր երկ րում ...

Նշ վա ծի ուղ ղութ յամբ մեր «Ս յուն-
յաց եր կիր» թեր թի խմբա գիր Սամ վել 
Ա լեք սան յա նը բազ մա թիվ խրա խու-
սե լի նա խա ձեռ նութ յուն ներ է ա րել և 
արդ յունք նե րը հրա պա րա կել թեր թի 
է ջե րում: Հա մա ձայ նեք, որ դրանք ար-
ժե քա վոր և շատ էլ պա հանջ ված ու 
հե տաքրք րութ յուն շար ժող նյու թեր 
են: Բայց նպա տակս դրանց գնա-
հա տա կան տա լը կամ վեր լու ծե լը չէ: 
Ու շադ րութ յան ար ժա նի է այն, որ Ս. 
Ա լեք սան յա նը՝ կա տա րած շատ հե-
տաքր քիր շրջա գա յութ յուն նե րին 
ընդգր կում է ոչ միայն խմբագ րութ-
յան աշ խա տա կից նե րի, դրա նով հե-
տաքրքր վող նե րի, ըն կե րա կան, բա-
րե կա մա կան շրջա պա տի մարդ կանց, 
այլ տա նում է նաև իր ան չա փա հաս 
թոռ նու հի նե րին:

Պատ կե րաց րեք՝ 4.08.2019թ. նա 
իր Մա րիա մի ու Սո ֆիի հետ բարձ-
րա ցել է Ա րա մազ դի 3399մ բարձ-
րութ յան լեռ նա գա գաթ և այն տե ղից 
ե րե խա նե րի աչ քե րով նա յել Ս յուն յաց 
լեռ նաշ խար հին, նրա հրաշք բնաշ-
խար հին: Կա րո՞ղ եք ա վե լի հա ճե լի ու 
բարձր ապ րում պատ կե րաց նել, երբ 
վե րելքն էլ հաղ թա հա րել են ձիով ու 
ոտ քով: Այս և ու րիշ ե րե խա նեի հետ 
գնա ցել են նաև Մեծ Իշ խա նա սար, 
Ուխ տա սար և այլ բար ձունք ներ, 
պատ մա կան հնա վայ րեր, կա ռույց-
ներ, ե ղել ան տառ նե րում, բազ մա թիվ 
այլ տե սար ժան վայ րե րում: Սա այն 
է, ին չի մա սին նշե ցի սկզբում՝ բնաշ-
խար հի հետ կա պի մա սին: Հա մոզ-
ված եմ, ե րե խա նե րի մտա ծո ղութ յու-
նը, մտա հո րի զո նը նման ակ ցիա նե րի 
արդ յուն քում ոչ միայն ա վե լի են ընդ-
լայն վե լու, այլ շատ ու շատ ա վե լին է 
տա լու նրանց նե րաշ խար հին:

Պատ կե րաց րեք՝ ի րենց տա րի քա-
կից նե րին մոտ ե րե խա ներն այդ մա-
սին ինչ հպար տութ յամբ են պատ մե-
լու, ինչ նկա րագ րութ յուն նե րով... Եվ 
այդ կրա կը կբոր բո քեն մյուս ե րե խա-
նե րի սրտե րում նույն պես:

Ան կեղծ եմ ա սում՝ բա րի նա խան-
ձով եմ նա յում պա րոն Ա լեք սան յա նի 
այդ ա րած նե րին, ան չափ կար ևոր 
ու բարձր եմ գնա հա տում այն, միա-
ժա մա նակ ցա վում, որ չեմ կա րո ղա-
նում մաս նակ ցութ յուն ու նե նալ նման 
շրջա գա յութ յուն նե րին:

Հ նա րա վո րութ յուն ու նե ցող նե րին՝ 
հատ կա պես ե րի տա սարդ նե րին խոր-
հուրդ եմ տա լիս՝ մաս նակ ցել այդ պի-
սի ուղ ևո րութ յուն նե րին, ար շավ նե-
րին և լիու լի ըմ բոշխ նել մեր ան չափ 
հե տաքր քիր բնաշ խար հը, նրա աստ-
վա ծա տուր հմայ քը:

Գ նա ցեք Գ յազ բել-Ա րա մազդ... Ու 
հե քիաթ ներ հյու սեք ձեզ հա մար:

ՍՈՒՐԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Գյազբել-Արամազդի առեղծվածն ու 
խորհուրդը
Սկիզբը՝ էջ 7

«Զանգեզուր» ժողովրդական պարային 
համույթը՝ մայրաքաղաքային 
բեմահարթակում
Սկիզբը՝ էջ 3
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