
Ս յու նի քի մար զում միշտ էլ ու շադ րութ-
յամբ են հետ ևել բա նա կա շի նութ յա նը, 
մաս նա վո րա պես՝ հեր թա կան զո րա կո չե-
րին, զո րա հա վաք նե րին... 

Ա ր ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մից հե-
տո հա յոց ազ գա յին բա նա կի հետ 
կապ ված ա մեն մի հարց ա վե լի 

սրտա մոտ է դար ձել յու րա քանչ  յուր սյու նե ցու 
հա մար: Եվ դա բնա կան է... 

Ձ մե ռա յին զո րա կո չի արդ յունք նե րին, 
սպաս վող զո րա հա վա քի նա խա պատ րաս-

տա կան աշ խա տանք նե րին ծա նո թա նա լու 
հա մար փետր վա րի 7-ին «Ս յուն յաց երկ րի» 
ստեղ ծա գոր ծա կան խումբն այ ցե լեց ՀՀ ՊՆ զո-
րա կո չա յին և զո րա հա վա քա յին հա մալր ման 
ծա ռա յութ յան Ս յու նի քի մար զի տա րած քա յին 
ստո րա բա ժա նում:

Այն գլխա վո րում է գնդա պետ Վա հե Ա ղա-
լար յա նը, ով այդ պաշ տո նը ստանձ նել է դեռևս 
Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի օ րե րին և 
հ նա րա վոր ա մեն ինչ ա րել ու ա նում է՝ ստո րա-
բա ժան ման արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յունն 
ա պա հո վե լու, ա ռա ջադր ված խնդիր ներն ըստ 

պատ շա ճի կա տա րե լու հա մար:
Գն դա պետ Վա հե Ա ղա լար յա նից էլ փոր ձե-

ցինք ստա նալ ներ կա յումս մեզ հե տաքրք րող 
հար ցե րի պա տաս խա նը:

–  Պա րոն Ա ղա լար յան, նախ՝ ի՞նչ արդ-
յունք ներ գրան ցե ցիք ձմե ռա յին զո րա կո չի 
ա վար տին:

Մինչ այդ, սա կայն, ու զում ենք Ձեզ 
շնոր հա վո րել՝ գնդա պե տի զին վո րա կան 
կոչ մանն ար ժա նա նա լու պա տեհ ա ռի-

Հար ցազ րույց ա րևե լա գետ-թուր քա գետ, 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս, պատ մա կան գի-
տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ռու-
բեն Սաֆ րաստ յա նի հետ:

-Պա րոն Սաֆ րաստ յան, նախ՝ 
շնոր հա կա լութ յուն՝ մեր 
լրատ վա մի ջո ցին հեր թա-

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

Դուք ճա նաչ ված թուր քա գետ և օս-
մա նա գետ եք, Թուր քիա յի նոր և նո րա-
գույն պատ մութ յա նը, նաև այդ երկ րի 

ար տա քին քա ղա քա կա նութ յա նը նվիր-
ված բազ մա թիվ գի տա կան աշ խա-
տութ յուն նե րի և հե տա զո տութ յուն նե րի 
հե ղի նակ: Ուս տի և՝ հե տաքր քիր են Ձեր 
նկա տա ռում նե րը հայ-թուր քա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րի ներ կա ըն թաց քի վե-
րա բեր յալ:

Բայց փոր ձենք նա խևա ռաջ անդ րա-
դառ նալ պատ մա կան հեն քին: Այս պես՝ 
1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին Կար սում 
կնքվեց բա րե կա մութ յան պայ մա նա-
գիր՝ մի կող մից Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ի, 
Հայ կա կան ԽՍՀ-ի և Վ րա ցա կան ԽՍՀ-ի, 

մյուս կող մից՝ Թուր քիա յի մի ջև, և, ի հար-
կե, Ռու սաս տա նի մաս նակ ցութ յամբ: 

Դա, կա րե լի է ա սել, կրկնում էր 1921, 
1925 թվա կան նե րի Սո վե տա թուր քա կան 
պայ մա նագ րե րի հիմ նա կան դրույթ նե րը:
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ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ. 
«Թուրքիայի և Ադրբեջանի 
հեռահար նպատակը 
Սյունիքն է, ես դրանում չեմ 
կասկածում»

Freedom House-ը 
մտահոգված է…

Freedom House-ին մտա հո գել են Հա յաս-
տա նում պետ ծա ռա յող նե րին վի րա վո րե լու 
հա մար հա րուց ված 260 քրեա կան գոր ծե րը։ 
Ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ յու նը ՀՀ 
խորհր դա րա նին կոչ է ա րել չե ղար կել օ րենսդ-
րա կան այդ նոր մը։

Տա րա ծած հա ղոր դագ րութ յան մեջ Free-
dom House-ը հի շա տա կում է փետր վա րի 
սկզբին դա տա րա նի կա յաց րած վճի ռը` վար-
չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նին ու ՀՀ նա խա գա հի 
թեկ նա ծու ա ռա ջադր ված բարձր տեխ նո լո-
գիա նե րի արդ յու նա բե րութ յան նա խա րար Վա-
հագն Խա չատր յա նին վի րա վո րե լու հա մար ՀՀ 
քա ղա քա ցուն 1000 դո լա րով տու գա նե լու վե-
րա բեր յալ։

«Մեծ մտա հո գութ յամբ ենք նշում ՀՀ քա-
ղա քա ցու ա ռա ջին դատ վա ծութ յու նը` Ք րեա-
կան օ րենսգր քի նոր հոդ վա ծով, ո րը քրեա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն է նա խա տե սում 
պետ ծա ռա յող նե րին վի րա վո րե լու հա մար։ 
Միայն 2021 թվա կա նին այս դրույ թի կի րա ռու-
մը, ո րի արդ յուն քում հա րուց վել է ա վե լի քան 
260 քրեա կան գործ, վկա յում է Հա յաս տա նում 
ժո ղովր դա վա րա կան նոր մե րի ակն հայտ դեգ-
րա դա ցիա յի և խոս քի ա զա տութ յան նկատ-
մամբ սպառ նա լի քի մա սին», – աս վում է հայ-
տա րա րութ յան մեջ։

Freedom House-ը Հա յաս տա նի խորհր դա-
րա նին կոչ է ա նում չե ղար կել հիշ յալ հոդ վա ծը` 
որ պես ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված 
սկզբունք նե րը, ԵԱՀԿ-ի և Մար դու ի րա վունք-
նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով երկ րի 
ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը ոտ նա-
հա րող դրույթ։ 

Հայաստանցիների 
34 տոկոսը կողմ է՝ 
Արցախը միանա 
Հայաստանին

ԱՄՆ Մի ջազ գա յին հան րա պե տա կան ինս-
տի տու տը (International Republican Institute 
– IRI) սոց հար ցում է ի րա կա նաց րել Հա յաս-
տա նում՝ հար ցեր ուղ ղե լով պե տա կան ինս տի-
տուտ նե րի հան դեպ վստա հութ յան, հար ևան-
նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի, Ար ցա խի 
ա պա գա յի, տնտե սութ յան և  այլ թե մա նե րով։ 
Ար ցա խին (հարց ման մեջ՝ Լեռ նա յին Ղա րա-
բաղ) վե րա բեր յալ հար ցեր են ուղղ վել այն 
մա սին, թե որ քա՞ն կար ևոր է ղա րա բաղ  յան 
հա կա մար տութ յան կար գա վո րումն ա ռա ջի կա 
տա սը տա րում, և  ո՞րն է հա յաս տան ցի նե րի 
հա մար լուծ ման ըն դու նե լի տար բե րա կը։

Այս պես, հարց ված նե րի 35 տո կո սը կար-
ծում է, որ ըն դու նե լի տար բե րակ է Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի՝ որ պես ան կախ պե տութ յան ճա-
նա չու մը։ 34 տո կո սի կար ծի քով՝ ըն դու նե լի 
տար բե րակ է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի միա ցու մը 
Հա յաս տա նին՝ որ պես շրջան։

Ռու սաս տա նի կազ մում Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի կար գա վի ճա կի հաս տատ ման մա սին 
նշել է հարց ված նե րի 11 տո կո սը։ 

Ներ կա յիս ստա տուս քվո յի պահ պան ման 
օգ տին է հարց ման մաս նա կից նե րի 1 տո կո սը։

Հարց ված նե րի 82 տո կո սը կար ծում է, որ 
ղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա վո-
րու մը շատ կար ևոր է ա ռա ջի կա տա սը տա-
րում Հա յաս տա նի ա պա գա յի հա մար։

Հար ցումն ի րա կա նաց վել է 1 512 քա ղա-
քա ցի նե րի շրջա նում, ընդգր կել է նո յեմ բե րի 
22-ից դեկ տեմ բե րի 5-ն  ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծը։ 

Ես գիր տվի ձեզ, որ լույս ունենաք ձեր տանն ու հոգում: Բայց կմարի լույսը, եթե դուք մոռանաք 
սուր բռնելու գործը: Սուրն ու գիրը՝ ձեզ պաշտպան: Հիշեցեք...
 Մեսրոպ Մաշտոց (ըստ Սերո Խանզադյանի)

Ա՜խ, արթնանում է հաճախ 
ձևը, - մեռած համարվող. -
Կյանք, քո ծիլերը հաճախ 
- հին կերպարանք են 
հագնում...

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ
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Սյունիքում ձմեռային 
զորակոչը կազմակերպվել է 
պատշաճ մակարդակով

Հինգշաբթի

10 փետրվարի 2022թ.
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2020 թվա կա նի նո յեմ-
բե րի 9-ից հե տո 
ՀՀ արտ գործ նա-

խա րա րութ յան՝ սահ մա նա կից երկր նե րի 
վար չութ յան այժմ նախ կին պետ Ար սեն 
Ա վագ յա նի նա խա գա հութ յամբ դե լի մի-
տա ցիա յի, դե մար կա ցիա յի գոր ծըն թա-
ցին միտ ված պար բե րա կան քննար կում-
ներ են կազ մա կերպ վել` մաս նա գետ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ: Այդ քննար կում նե րին 
մաս նակ ցել է նաև ՀՀ ԳԱԱ պատ մութ յան 
ինս տի տու տի տնօ րեն Ա շոտ Մել քոն յա նը։
Սա կայն ան ցած տար վա հոկ տեմ բե րից, 
երբ Ար սեն Ա վագ յա նը նշա նակ վեց Ի րա-
նում ՀՀ դես պան, Մել քոն յա նի խոս քով, 
այ լևս քննար կում ներ չեն հրա վիր վում։ 
Հի շեց նենք, որ Ս յու նի քում նո յեմ բե րին 
տե ղի ու նե ցած մար տե րից հե տո Ռու սաս-
տա նը հոր դո րեց Հա յաս տա նին ու Ադր-
բե ջա նին՝ շու տա փույթ սահ ման նե րի դե-
մար կա ցիա և դե լի մի տա ցիա սկսել։ Նի-
կոլ Փա շին յանն էլ հայ տա րա րեց մաս նա-
գի տա կան հանձ նա ժո ղով ձևա վո րե լու 
մա սին։ Մինչ այս պա հը, սա կայն, այդ 
հանձ նա ժո ղո վից նո րութ յուն չկա։ Ա շոտ 
Մել քոն յա նից հե տաքրքր վե ցինք՝ ի րեն 
ա ռա ջար կե՞լ են հանձ նա ժո ղո վին ան դա-
մակ ցել, գու ցե` խորհր դատ վա կան նպա-
տա կով։

– Ես մի քա նի ան գամ մաս նակ ցել եմ ար-
տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նում գոր-
ծող հանձ նա ժո ղո վի նիս տե րին՝ Ար սեն Ա վագ-

յա նի գլխա վո րութ յամբ, և մեր ձեռ քի տակ 
ե ղած նյու թե րը, քար տեզ նե րը տրա մադ րել 
ենք ի րենց։ Ոչ միայն ես եմ մաս նակ ցել, այ լև 
մեր ինս տի տու տից աշ խա տա կից ներ։

– Հանձ նա ժո ղո վը ե՞րբ է սկսել գոր ծու-
նեութ յու նը, ար դեն ա վար տե՞լ է աշ խա-
տանք նե րը, ի՞նչ պար բե րա կա նութ յամբ 
էիք նիս տե րին մաս նակ ցում՝ խնդրում եմ 
ման րա մաս նեք։

– Ար սեն Ա վագ յա նը երբ նշա նակ վեց Ի րա-
նում ՀՀ դես պան, դրա նից հե տո ես լուր չու նեմ 
այդ հանձ նա ժո ղո վից։ 20 թվա կա նի նո յեմ բե-
րի 9-ից հե տո է ձևա վոր վել, ես ան ձամբ մի 

ե րեք նիս տի եմ մաս նակ ցել։ Մեզ նից քար տեզ-
ներ են ու զել, այդ խնդրով քննար կում ներ են 
ե ղել, մեր ինս տի տու տի աշ խա տա կից ներն 
անգ լե րեն, ռու սե րեն, հա յե րե նով հայ-ադր բե-
ջա նա կան սահ ման նե րի վե րա բեր յալ գիրք են 
տպել՝ ինս տի տու տի փոխտ նօ րեն Կա րեն Խա-
չատր յա նի գլխա վո րութ յամբ, այ սինքն՝ մենք 
մեր օգ նութ յու նը ցույց ենք տվել։

– Իսկ ի՞նչ եք կար ծում, դե մար կա-
ցիա յի և դե լի մի տա ցիա յի՝ ա պա գա յում 
ստեղծ վե լիք հանձ նա ժո ղո վի կազ մում 
ձեր մաս նակ ցութ յունն անհ րա ժե՞շտ է, 
նկա տի ու նեմ՝ պատ մա բան նե րի, ո րով-

հե տև խոսք է գնում, որ ՊՆ-ն  է զբաղ վում 
դրա նով, և ինքն էլ ձևա վո րե լու է կազ մը։

– Ե թե ի րենք դրա կա րի քը չու նե նան, մեր 
մաս նակ ցութ յու նը ո՞նց է լի նե լու։ Կար ծում եմ, 
որ մաս նա գետ նե րի մաս նակ ցութ յու նը պար-
տա դիր է, և ես գի տեմ, որ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յունն էլ ու նի հենց այդ հար ցե-
րով զբաղ վող նեղ մաս նա գետ ներ, մնա ցած 
պրո ցեսն ըն թա նում է ա ռանց մեր մաս նակ-
ցութ յան, հե տևա բար, ա վե լին չեմ կա րող 
ա սել։ Մենք, որ պես այդ պի սին, խորհր դատ-
վութ յունն ա պա հո վում ենք նաև հի մա, երբ 
մեզ նից խորհր դատ վութ յուն են ու զում, տրա-
մադ րում ենք։

– Իսկ ի՞նչ նյու թեր եք տրա մադ րել, 
օ րի նակ, դրանց մեջ կա՞ այն պի սի քար-
տեզ, ո րով Գո րիս- Կա պան ճա նա պար-
հի ո րոշ հատ ված գտնվել է Ադր բե ջա նի 
կազ մում:

– Մենք տրա մադ րել ենք 20-ա կան նե րի 
քար տեզ ներ և հե տա գա յի վե րա բեր յալ քար-
տեզ ներ։ Օ րի նակ, ես նույ նիսկ գենշ տա բի 
քար տեզ ներ եմ ու նե ցել` Սո վե տա կան 
Միութ յան, ո րը ևս փո խան ցել եմ ի րենց։

– Քար տեզ ներ տրա մադ րե լուց բա-

Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր-
դը թույլ է տվել կա լա նա վո րել Ս յու նի քի 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա-
տա րա նի դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նին։

Բ ԴԽ-ն բա վա րա րել է Ս յու նի քի մար զի 
ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա-
րա նի դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի 

նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում ի րա-
կա նաց նե լու և ն րան ա զա տութ յու նից զրկե-
լու թույլտ վութ յուն ստա նա լու վե րա բեր յալ ՀՀ 
գլխա վոր դա տա խա զի միջ նոր դութ յուն նե րը։

Ն շենք, որ միջ նոր դութ յուն նե րի քննար-
կու մը ԲԴԽ-ն սկ սել է հուն վա րի 31-ին՝ ժա մը 
17։00-ից սկսած։ Նախ քննար կել, ա պա բա-
վա րար վել է Բախ շի յա նի նկատ մամբ քրեա-
կան հե տապն դում հա րու ցե լու թույլտ վութ յան 
մա սին միջ նոր դութ յու նը, ա պա՝ մինչև կես-
գի շերն անց ԲԴԽ-ն քն նել է ա զա տութ յու նից 
զրկե լու թույլտ վութ յուն ստա նա լու մա սին 
միջ նոր դութ յու նը և խորհր դակ ցա կան սեն-
յա կում ո րո շում կա յաց րել՝ այն բա վա րա րե լու 

մա սին։
Այլ խոս քով՝ դա տա վո րի ան ձեռնմ խե-

լիութ յու նը հաղ թա հար ված է և վա րույթն 
ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող է հե տապն-
դում ի րա կա նաց նել և կա լա նա վոր ման միջ-
նոր դութ յուն ներ կա յաց նել դա տա րան։

Հի շեց նենք, որ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա-
զը ՀՀ ԱԱԾ քննչա կան դե պար տա մեն տում 
քննվող քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում, 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով, ՀՀ ԲԴԽ-ին 
ներ կա յաց րել է Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր 
ի րա վա սութ յան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա-
նի դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի նկատ մամբ 
քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լուն և ն րան 
ա զա տութ յու նից զրկե լուն հա մա ձայ նութ յուն 
տա լու միջ նոր դութ յուն ներ:

Դա տա վոր նե րի միութ յու նը մտա հո գութ-
յուն է հայտ նել Ս յու նի քի մար զի ա ռա ջին ատ-
յա նի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նի 
դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի նկատ մամբ 
դա տա խա զութ յան և ԱԱԾ քննչա կան դե-
պար տա մեն տի կող մից քրեա կան հե տապն-
դում ի րա կա նաց նե լու և  ան ձեռնմ խե լիութ յու-
նից (այդ թվում անձ նա կան ա զա տութ յու նից) 
զրկե լով զու գորդ ված քրեա կան հե տապն դում 
ի րա կա նաց նե լու գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է դա տա վո րի գոր ծու-
նեութ յան հետ։

Նշենք, որ դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի 
վա րույ թում է գտնվում Սի սա կան ջո կա տի 
լե գեն դար հրա մա նա տար Ա շոտ Մի նաս յա-
նի՝ Ա շոտ Եր կա թի գոր ծը։ Օ րերս դա տա վոր 
Բախ շի յա նը ո րո շում էր կա յաց րել՝ Մի նաս յա-
նի նկատ մամբ ընտր ված խա փան ման մի-
ջոց կա լա նա վո րու մը գրա վով փո խա րի նե-
լու մա սին, ին չից հե տո Մի նաս յանն ա զատ 
է ար ձակ վել։ Դա տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի 
վա րույ թում են գտնվում նաև Քա ջա րա նի 
հա մայն քա պետ Ման վել Փա րա մազ  յա նի և 
Գո րի սի փոխ քա ղա քա պետ Մե նո ւա Հով սեփ-
յա նի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րը։

ԻԶԱԲԵԼ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Առուշ Առուշանյանը 
կմնա կալանքի տակ

Վե րաքն նիչ քրեա կան դա տա րա նը՝ դա-
տա վոր Ռու բիկ Մ խի թար յա նի նա խա-
գա հութ յամբ, մեր ժեց Գո րի սի հա մայն-
քա պետ Ա ռուշ Ա ռու շան յա նի նկատ մամբ 
գրավ կի րա ռե լու միջ նոր դութ յու նը մեր-
ժե լու ո րոշ ման դեմ բո ղո քը, տե ղե կաց-
նում է Փաս տին ֆոն։

Ի նչ պես ար դեն տե ղե կաց րել ենք՝ 
2021թ դեկ տեմ բե րի 28-ին Ս յու նի քի 
մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան 

դա տա րա նը՝ դա տա վոր Գ նել Գաս պար յա նի 
նա խա գա հութ յամբ, մեր ժել է Ա ռուշ Ա ռու շան-
յա նին 30 մլն ՀՀ դրա մի չա փով գրա վի դի մաց 
ա զատ ար ձա կե լու մա սին պաշտ պան նե րի 
միջ նոր դութ յու նը: Եվ սա այն դեպ քում, երբ 
նա խաքն նութ յան ըն թաց քում Ա ռու շան յա-
նի դեմ ցուց մունք տված Լու սի նե Ա վետ յա նը 
դա տա րա նում ար դեն ցուց մունք է տվել՝ հրա-
ժար վե լով նա խաքն նա կան իր ցուց մուն քից: 
Ա վե լին` նա հայ տա րա րել է, որ զղջում է Ա ռու-
շան յա նի վե րա բեր յալ սխալ ցուց մունք տա լու 
հա մար: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը գտել 
էր, որ գոր ծով դա տա կոչ ված ևս 6 վկա ներ 
կան, ո րոնք պետք է հար ցաքնն վեն։

Պաշտ պան նե րը վե րաքն նիչ բո ղոք են 
ներ կա յաց րել՝ պա հան ջե լով բե կա նել ա ռա ջին 
ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շումն ու Ա ռու շան-
յա նի նկատ մամբ գրավ կի րա ռել՝ 80 մլն դ րա-
մի չա փո վ։

Ե րևան քա ղա քի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նը դա տա վոր Դա վիթ Ար ղա ման յա նի 
նա խա գա հութ յամբ բա վա րա րել է Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա նի դա-
տա վոր Բո րիս Բախ շի յա նի (լիա զո րութ յուն նե րը կա սեց ված են) նկատ մամբ կա լանա վո րու մը 
որ պես խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու մա սին ԱԱԾ քննի չի միջ նո րո դութ յու նը: Ինչ պես տե ղե կաց-
նում է «Ար մենպ րես»-ը, ա վե լի վաղ, Բարձ րա գույն դա տա կան խոր հուր դը թույլ է տվել դա տա-
վոր Բո րիս Բախ շի յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում հա րու ցել, ինչ պես նաև ա զա տութ-
յու նից զրկե լու հա մա ձայ նութ յուն է տվել: 

Նշ վում է, որ Բախ շի յա նի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու հիմքն այն է, 
որ նա խա փան ման մի ջո ցի կարգ է խախ տել։ Մի քրեա կան գոր ծով ամ բաս տան յա լը հրա ժար վել 
է դա տա կան նիս տին ներ կա յա նալ, դա տա վոր Բախ շի յանն էլ նրան կա լա նա վո րե լու մա սին ո րո-
շում է կա յաց րել։ Որպես վա րույթ ի րա կա նաց նող՝ դա տա վոր Բախ շի յա նն այդպիսով չի ա պա հո-
վել ամ բաս տան յա լի լսվե լու ի րա վուն քը: 

Թող վերցնեն Գալչյանի քարտեզները, 
կտեսնեն, որ այդ տարածքները եղել են 
Խորհրդային Հայաստանի կազմում

Սյունիքի մարզի ընդհանուր 
իրավասության դատարանի դատավոր 
Բորիս Բախշիյանը կալանավորվել է

Ու րեմն թող վերց նեն Ռու բեն 
Գալչ յա նի հրա պա րա կած քար-
տեզ նե րը և կտես նեն, որ այդ տա-
րածք նե րը ե ղել են Խորհր դա յին 
Հա յաս տա նի կազ մում, հե տո՝ 26-
ից հե տո, ան ցել են Խորհր դա յին 
Ադր բե ջա նին, այդ թվում՝ լճե րի 
հատ վա ծը, որ ա ռաջ Վար դե նի սի 
շրջա նի մեջ էր մտնում, իսկ հի մա՝ 
Քար վա ճա ռի շրջա նի։
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Սյունիքի մարզպետարանի 
նախաձեռնությամբ...

Փ ետր վա րի 6-ին Գո րի սի Յու. Բախշ-
յա նի ան վան թիվ 3 հիմ նա կան 
դպրո ցում կա յա ցավ «Մենք ապ-

րում ենք այն քան, որ քան մեզ հի շում են» խո-
րագ րով մի ջո ցա ռում՝ նվիր ված Ար ցախ յան 
պա տե րազ մի հե րոս նե րի հի շա տա կին, ո րին 
մաս նակ ցում էին Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք-
սեթ Պո ղոս յա նը, Ս յու նի քի մարզ պե տի տե ղա-
կալ Կա րո Ա վա նես յա նը, Սի սիան հա մայն քի 
ղե կա վա րի պաշ տո նա կա տար Ար մեն Հա կոբ-
ջան յա նը, 1-ին բա նա կա յին կոր պու սի հրա-
մա նա տար Հա կոբ Ա վետ յա նը, ԵԿՄ Գո րի սի 
նա խա գահ Հեն րիկ Ասր յա նը, 44-օր յա պա տե-
րազ մի մաս նա կից ներ, ա զա տա մար տիկ ներ, 
պա տա նի երկ րա պահ ներ, հյու րեր:

Գո րի սի զին վո րա կան 
պան թեո նում տե ղի ու նե ցավ 
ծաղ կեդ րում, որ տեղ հա-
տուկ բա նա կա յին կոր պու սի 
ա վագ գնդե րեց Տեր Տր դատ 
Քա հա նա Գ ևորգ յանն ի րա-
կա նաց րեց հո գե հանգս տի 
ա րա րո ղութ յուն՝ նա հա տակ-
ված զին վոր նե րի հի շա տա-
կին:

«Մենք ապ րում ենք այն-
քան, որ քան մեզ հի շում են» 
խո րագ րով մի ջո ցա ռու մը 
մեկ նար կեց մո մա վա ռութ-
յամբ՝ դպրո ցի Ար ցախ յան 
44-օր յա պա տե րազ մի հե րոս-
նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց-
նող անկ յու նում, այ նու հետև 
մեկ րո պե լռութ յամբ՝ ի հար-
գանս Ար ցախ յան երկ րորդ 
պա տե րազ մում ըն կած մեր քա ջոր դի նե րի հի-
շա տա կի, մեկ նար կեց մի ջո ցա ռում՝ նժդեհ յան 
պատ գա մը մեզ՝ սե րունդ նե րիս փո խանց վող 
սրտա ռուչ խոս քե րով:

Աս մունք, երգ, պար, բե մադ րութ յուն. 
ա մեն ինչ հա րիր էր դահ լի ճում տի րող տրա-
մադ րութ յա նը:

«Զին վո՛ր, եր կի րը քոնն է, դու՝ երկ րի նը, 
քո ա նու նը գրված է և հար կմնա հայ րե նի քիս 
փա ռա մատ յա նում», – հնչեց րին ե րե խա նե րը, 
կոչ ա րե ցին հա յութ յա նը բռունցք վել, հա մա-
խումբ դառ նալ և վ րեժ վել հա նուն գա լի քի:

Ս յու նի քի մարզ պետ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի 
կող մից Գո րի սի և Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան-
նե րի 44-օր յա պա տե րազ մի մաս նա կից ու սա-
նող նե րը, ինչ պես նաև պա տե րազ մում 1-ին 
և 2-րդ կար գի հաշ ման դամ դար ձած մաս նա-

կից նե րը հու շան վեր ներ ստա ցան:
Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի երկ րա պահ-

նե րի միութ յան նա խա գահ Հեն րիկ Ասր յա նը 
ԵԿՄ ա նու նից պատ վոգ րեր հանձ նեց 44-օր յա 
պա տե րազ մի մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի ակտիվ մաս նա կից նե րին:

Մի ջո ցա ռու մը եզ րա փակ վեց Ս յու նի քի 
մարզ պետ և ԵԿՄ Ս յու նի քի կա ռույ ցի նա խա-
գահ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նի ե լույ թով. նա արժ-
ևո րեց ու շեշ տեց ե րի տա սար դութ յան դե րը 
թե՛ բա նա կա շի նութ յան, թե՛ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան և Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծում։

* * *

Հ ուն վա րի 31-ին Ս յու նի քի մարզ պետ 
Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը մարզ պե տա-
րա նում ըն դու նել ու պար գևատ րել է 

2020-2021 ուս տա րում մար զում լա վա գույ նը 
ճա նաչ ված ման կա վարժ նե րին։

Կր թութ յան բնա գա վա ռում և մա տաղ 
սերն դի դաս տիա րա կութ յան գոր ծում ներդ-
րած ա վան դի ու բա րե խիղճ աշ խա տան քի 
հա մար մարզ պե տից շնոր հա կա լա գիր են 
ստա ցել Ռի տա Օվչ  յա նը (Կա պա նի թիվ 2 
ա վագ դպրոց, «Պատ մութ յուն» ա ռար կա), 
Հայկ Հա կոբ յա նը (Կա պա նի թիվ 2 ա վագ 
դպրոց, «Աշ խար հագ րութ յուն» ա ռար կա), Գո-
հա րիկ Հա ջաթ յա նը (Կա պա նի թիվ 6 հիմ նա-
կան դպրոց, «Հայ ե կե ղե ցու պատ մութ յուն» 
ա ռար կա)։

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

Մայր Աթոռը միջազգային 
հան րու թյանը կոչ է անում 
խստագույնս ար ձա գանքել Բաքվի 
մշակութային ան թաքույց եղեռ նա-
գոր ծությանը

Մ այր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը հայ տա-
րա րութ յամբ դի մում է Ղա րա բաղ  յան 
հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 

մեջ ներգ րավ ված բո լոր երկր նե րին, ա ռա ջին 
հեր թին, ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա-
հող պե տութ յուն նե րին, քույր ե կե ղե ցի նե րին 
ու կրո նա կան կա ռույց նե րին, մի ջազ գա յին 
մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պութ յուն նե-
րին՝ խստա գույնս ար ձա գան քե լու Ադր բե ջա-
նի կող մից ի րա կա նաց վող մշա կու թա յին ան-
թա քույց ե ղեռ նա գոր ծութ յա նը։

«Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ «Ֆեյս-
բուք»-ում Մայր Ա թո ռի տե ղե կատ վա կան 
հա մա կար գի է ջում հրա պա րակ ված հայ տա-
րա րութ յան մեջ նշվում է. «Օ րերս Ադր բե ջա նի 
իշ խա նութ յուն նե րը, ի դեմս մշա կույ թի նա-
խա րա րի, հան դես են ե կել հեր թա կան հա կա-
հայ կա կան նա խա ձեռ նութ յամբ:

Հա մա ձայն վեր ջի նիս հայ տա րա րութ-
յան՝ Ադր բե ջա նում ձևա վոր վել է տե ղի և  
ար տերկր յա մաս նա գետ նե րից կազմ ված 
«Աղ վա նա կան պատ մութ յան և ճար տա րա-
պե տութ յան մաս նա գետ նե րի աշ խա տան քա-
յին խումբ», ո րի նպա տակն է, այս պես կոչ-

ված, աղ վա նա կան կրո նա կան տա ճար նե րից 
հե ռաց նել «հա յե րի թո ղած կեղծ հետ քե րը»:

Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը խստո րեն 
դա տա պար տում է ադր բե ջա նա կան իշ խա-
նութ յուն նե րի սույն նա խա ձեռ նութ յու նը և  այն 
ո րա կում է որ պես հա կա մարդ կա յին ու հա կա-
քա ղա քակր թա կան գոր ծո ղութ յուն՝ Հա յաս-
տա նի, Ար ցա խի և հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ 
շա րու նա կա կան թշնա ման քի ու ա տե լութ յան 
ընդգծ ված դրսևո րում նե րով:

Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան տակ ան-
ցած Ար ցա խի քրիս տո նեա կան սրբա վայ րե-
րի հայ կա կան ինք նութ յու նը գի տա կա նո րեն 
հաս տատ ված ի րո ղութ յուն է և չի կա րող 
վի ճարկ ման ա ռար կա դառ նալ խե լա միտ ու 
ա ռար կա յա կան մտա ծո ղութ յան շրջա նակ նե-
րում:

Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը դի մում է 
Ղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման մեջ ներգ րավ ված բո լոր երկր նե րին, 
ա ռա ջին հեր թին ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա-
մա նա խա գա հող պե տութ յուն նե րին, քույր 
ե կե ղե ցի նե րին ու կրո նա կան կա ռույց նե րին, 
մի ջազ գա յին մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր-
պութ յուն նե րին՝ խստա գույնս ար ձա գան քե լու 
Ադր բե ջա նի կող մից ի րա կա նաց վող մշա կու-
թա յին ե ղեռ նա գոր ծութ յան ան թա քույց այս 
փաս տին՝ կա սեց նե լու և կան խե լու հա մար 
վան դա լիզ մի այս ու նմա նօ րի նակ դրսևո րում-
նե րը»: 

Արցախի Հանրապետության 
արտաքին գործերի 
նախարարության 
հայտարարությունը

Խ ս տա գույնս դա տա պար տում ենք 
ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե-
րի՝ հա տուկ հանձ նա ժո ղով ստեղ-

ծե լու ո րո շու մը, ո րի աշ խա տան քը, հա մա-
ձայն պաշ տո նա տար ան ձանց հա ջոր դող 
հայ տա րա րութ յուն նե րի, ուղղ ված կլի նի Ադր-
բե ջա նի կող մից Ար ցա խի օ կու պաց ված տա-
րածք նե րում գտնվող մշա կու թա յին և կ րո նա-
կան կո թող նե րից հայ կա կա նութ յան հետ քե րի 
ջնջմա նը: Տվ  յալ քայ լը ևս մեկ ան գամ հա-
մո զիչ կեր պով հաս տա տում է այն ակն հայտ 
փաս տը, որ ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն-
նե րի վե րահս կո ղութ յան տակ հայտն ված 
հայ կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յա նը 
լիա կա տար ոչն չաց ման կամ պատ մա կան 
ար մատ նե րից ան ջատ վե լու ի րա կան վտանգ 
է սպառ նում:

Բազ միցս նշել ենք, որ Ադր բե ջա նի կող մից 
պատ մութ յան կեղ ծումն ու մշա կու թա յին ցե-
ղաս պա նութ յու նը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 
կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա նաց վող ա վե լի 
լայն հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան 
մաս են կազ մում: Ե թե ադր բե ջա նա-ղա րա-
բաղ  յան հա կա մար տութ յան սկզբնա կան 
փու լում պատ մութ յան և մ շա կույ թի հետ մե-
քե նա յութ յուն նե րը ծա ռա յում էին որ պես ար-
դա րա ցում նախ կին Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ-ից 

հայ կա կան բնակ չութ յան բռնի տե ղա հան ման 
հա մար, ա պա հի մա դրանք միտ ված են Ադր-
բե ջա նի կող մից Ար ցա խի դեմ ռազ մա կան ու-
ժի ա պօ րի նի կի րառ ման արդ յունք նե րի օ րի-
նա կա նաց մա նը:

Ինչ պես օ կու պաց ված տա րածք նե րում, 
այն պես էլ Ադր բե ջա նում հայ կա կան ներ կա-
յութ յան ոչն չա ցու մը պատ մութ յան կեղծ ման, 
հայ կա կան մշա կու թա յին կո թող նե րի ոչն չաց-
ման և բ նիկ տե ղա նուն նե րի ան վա նա փոխ-
ման մի ջո ցով, ըստ էութ յան, Ադր բե ջա նի ագ-
րե սիա յի շա րու նա կումն է այլ մե թոդ նե րով:

Մի ջազ գա յին հան րութ յու նում և փոր-
ձա գի տա կան շրջա նակ նե րում հստակ հա-
մոզ մունք կա, որ մշա կու թա յին կո թող նե րի 
ոչն չա ցու մը ոտնձ գութ յուն է ժո ղո վուրդ նե րի 
ար ժա նա պատ վութ յան, ար ժեք նե րի և կա-
տա րե լա տի պե րի նկատ մամբ, ո րի նպա տակն 
է քայ քա յել ազ գի՝ պատ մա կան փոր ձութ-
յուն նե րին դի մա կա յե լու և զար գա նա լու ու-
նա կութ յու նը: Հայ կա կան պատ մութ յա նը և 
մ շա կույ թին պա տե րազմ հայ տա րա րե լով՝ 
Ադր բե ջա նը հենց այդ նպա տակն է հե տապն-
դում:

Հայ կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան 
ոչն չա ցու մը ոչ միայն Ար ցա խի ժո ղովր դին իր 
ի րա վունք նե րից, այդ թվում՝ մշա կույ թի ի րա-
վուն քից զրկե լու փորձ է, այլև՝ մար տահ րա վեր 
մի ջազ գա յին հան րութ յան հա մար և ս պառ-
նա լիք խա ղա ղութ յա նը և  անվ տան գութ յա նը: 
Վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում մի ջազ-

ցի, բո վան դա կա յին հար ցեր է՞լ եք 
քննար կել։ 

– Բ նա կա նա բար, քննար կել ենք՝ երբ են 
անկ լավ ներն ա ռա ջա ցել, մին չև 26 թվա կանն 
ինչ վի ճակ է ե ղել` 1920 թվա կա նի դեկ տեմ բե-
րի 2-ից։ Ան շուշտ, այդ բո լոր նյու թե րում ման-
րա մասն այս բո լո րի մա սին խոս վում է։

– Ի վեր ջո, կա րո՞ղ եք ա սել, Գո րիս- 
Կա պան ճա նա պար հի` ադր բե ջան ցի նե-
րի վե րահս կո ղութ յան տակ հայտն ված 
հատ վա ծը ո րևէ քար տե զով հայ կա կան 
չի՞ ե ղել, ե ղել է ադր բե ջա նա կա՞ն, ին չի 
մա սին հայ տա րա րում են ՀՀ բարձ րաս-
տի ճան պաշ տոն յա նե րից շա տե րը։

– Ախր էն պես կա տե գո րիկ հարց եք տա-
լիս` ադր բե ջա նա կան ընդ հան րա պես չի էլ 
ե ղել ոչ մի բան, ադր բե ջա նա կան աս վա ծը 
մի ար հես տա կան գա ղա փար է, ես ո՞նց պա-
տաս խա նեմ այդ հար ցին, ո՞նց ա սեմ՝ ադր բե-
ջա նա կան է ե ղել։

– Մեր պաշ տոն յա նե րը բա ո՞նց են 
վստահ պնդում, թե Հա յաս տա նի ո րևէ 
քար տե զով նշված ճա նա պար հը հայ կա-
կան չի ե ղել։

– Ու րեմն թող վերց նեն Ռու բեն Գալչ  յա նի 
հրա պա րա կած քար տեզ նե րը և կտես նեն, որ 
այդ տա րածք նե րը ե ղել են Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նի կազ մում, հե տո՝ 26-ից հե տո, ան-
ցել են Խորհր դա յին Ադր բե ջա նին, այդ թվում՝ 
լճե րի հատ վա ծը, որ ա ռաջ Վար դե նի սի շրջա-
նի մեջ էր մտնում, իսկ հի մա՝ Քար վա ճա ռի 
շրջա նի։ 20-ա կան նե րին Խորհր դա յին Հա-
յաս տա նը բա վա կա նին խեղճ վի ճա կում էր, 
Անդր կով կա սի Դաշ նութ յան մեջ Ադր բե ջա նի 
և Վ րաս տա նի խոսքն էր անց նում, դնում էին 
Կենտ գործ կո մի նիս տին և հար ցը քննար կում 
ի վնաս Հա յաս տա նի։ Մենք ու նենք նաև փաս-
տաթղ թեր, որ տեղ Հա յաս տա նը բո ղոք է ներ-
կա յաց նում, թե ին չու եք ա ռանց մեզ հարց-
նե լու հար ցե րը, օ րի նակ՝ լճե րի հար ցը, լու ծել 
հօ գուտ Ադր բե ջա նի, վե րևից պա տաս խան 
էին ստա նում՝ «խնդի րը քննարկ վել է և այ լևս 
վե րաքն նարկ ման են թա կա չէ»։

– Ի՞նչ եք կար ծում՝ ո՞ր թվա կա նի 
քար տեզ նե րով կի րա կա նաց նեն դե լի մի-
տա ցիան ու դե մար կա ցիան։ 

– Ես չեմ կա րող ա սել։ Բայց ե կեք հաս կա-
նանք, որ դե լի մի տա ցիա նշա նա կում է փաս-
տաթղ թե րի հա մա ձայ նե ցում կող մե րի մի ջև, 
ե թե դա դեռ տե ղի չի ու նե ցել, ո՞նց կա րե լի է 
ա սել, թե խնդիրն ինչ պես է լուծ վե լու, որ թվա-
կա նի քար տե զով։ Պետք է նախ դե լի մի տա-
ցիա լի նի, ա պա՝ դե մար կա ցիա։

– Իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի հար ցազ րույց նե րից տպա վո րութ յուն 
է, որ խոս քը 1975-ի կամ էլ դրա նից հե տո 
ըն կած ժա մա նա կա հատ ված նե րի քար-
տեզ նե րի մա սին է։

– Ես չեմ կա րող ա սել, բայց ե թե ար դեն 
ո րոշ ված լի ներ, ին չո՞ւ էին մեզ նից այդ քար-
տեզ ներն ու զում։ Հար ցը պետք է իշ խա նութ-
յուն նե րին ուղ ղել։

– Հայ կա կան կող մի շա հե րից ո՞ր թվա-
կա նի քար տեզն է բխում, ձեզ նից խոր-
հուրդ հարց րե՞լ են։

– Բ նա կա նա բար, մենք ա սել ենք՝ մին չև 
1926 թվա կա նի քար տեզ նե րը։ Ադր բե ջա նի 
հա մար, ի հար կե, ձեռն տու են ա մե նա վեր-
ջին քար տեզ նե րը, ո րով հե տև ի րադ րութ յու-
նը հօ գուտ ի րենց է փոխ վել։ Կար ծում եմ՝ այս 
պատ ճա ռով էլ պրո ցե սը բա վա կան եր կար 
կտևի։ Ե թե հայ կա կան կողմն ան մի ջա պես 
հա մա ձայ նի, որ 70-ա կան նե րի քար տեզ ներն 
իր հա մար դե լի մի տա ցիա յի հիմք են, նշա նա-
կում է սահ ման նե րի հար ցում, բնա կա նա բար, 
կտու ժենք։ Կ տու ժենք անկ լավ նե րի հար ցում, 
Ձեր ա սած՝ Շուռ նու խի ճա նա պար հի, Վար դե-
նի սի լճե րի: Ինչ վե րա բե րում է Սև լճին, դրա 
75 տո կո սը Խորհր դա յին Միութ յան տա րի նե-
րին ե ղել է Հա յաս տա նի տա րած քում, 1/4-ի 
չա փով` իբր նրանց ա նա սուն նե րը ջրե լու 
պատր վա կով տվել են Ադր բե ջա նին, բայց հի-
մա, ինչ պես գի տեք, մեծ մասն Ադր բե ջա նի 
վե րահս կո ղութ յան տակ է։
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թով: Նաև մեր շնոր հա վո րանքն ենք փո-
խան ցում այն կա պակ ցութ յամբ, որ Ձեր 
ղե կա վա րած ստո րա բա ժա նու մը 2021 
թվա կա նի ու սում նա կան տար վա արդ-
յունք նե րի ամ փոփ մամբ ար ժա նա ցել 
է ՀՀ զին ված ու ժե րի «Լա վա գույն զին-
վո րա կան կո մի սա րիատ» կոչ մա նը և 
ս տա ցել փո խան ցիկ դրոշ:

  – Շ նոր հա կալ եմ շնոր հա վո րանք նե րի հա-
մար: Հի մա՝ զո րա կո չի մա սին... 

Զո րա կո չը հուն վա րի 31-ի դրութ յամբ 
ա վարտ վել է: Կար ևոր մի փաստ եմ ու զում 
ար ձա նագ րել. մեր մար զում զո րա կո չից խու-
սա փող նե րի թի վը նվա զել է, ինչն ու րա խաց-
նող է: Այս զո րա կո չից ու նենք չորս խու սա-
փող, ով քեր հան րա պե տութ յու նից դուրս են 
գտնվում: Ինչ պես 44-օր յա պա տե րազ մից 
հե տո կա տար ված եր կու զո րա կո չին, այս ան-
գամ ևս ս յու նե ցու ո գին բարձր է, և պարտ քի 
գի տակ ցու մով են տղա նե րը մեկ նում բա նակ, 
ին չը մեզ հա մար չի կա րող ոգ ևո րիչ հան գա-
մանք չլի նել: Ի հար կե, թվեր չեմ հրա պա րա կի, 
միայն կնշեմ, որ Ս յու նի քի ստո րա բա ժան ման 
առջև դրված ա ռա ջադ րան քը կա տար վել է: 
Որ ևէ խնդիր չենք ու նե ցել՝ ան գամ մար զի հե-
ռա վո րութ յու նը մայ րա քա ղա քից և  ընդ հան-

րա պես հա մայնք նե րի՝ կենտ րո նից կտրվա-
ծութ յու նը, ձմռան ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը 
խո չըն դոտ չեն ե ղել: Մի խոս քով՝ ձմե ռա յին 
զո րա կո չը կազ մա կերպ վել է բարձր մա կար-
դա կով:

– Երբ մտանք ստո րա բա ժան ման 
շենք, ան մի ջա պես աչ քի զար նեց այն, որ 
տա րած քա յին բա ժան մունք նե րի պե տե-
րը նույն պես այս տեղ են, ին չո՞վ է պայ մա-
նա վոր ված:

– Ամ փո փում էինք 2021 թվա կա նի ու սում-
նա կան տար վա արդ յունք նե րը, ո րին հրա-
վիր վել են տա րած քա յին բա ժան մունք նե րի 
պե տե րը: Նաև տե ղե կաց նեմ, որ մար զա յին 
ստո րա բա ժան ման ներ սում ամ փոփ վել են 
արդ յունք նե րն ու փո խան ցիկ դրո շի է ար ժա-
նա ցել Ս յու նի քի մար զի տա րած քա յին ստո-
րա բա ժան ման Կա պա նի բա ժան մուն քը (պե-
տի ժա մա նա կա վոր պաշ տո նա կա տար՝ մա յոր 
Ս ևակ Մա նուկ յան):

– Կա տակ բան չէ ստա նալ ՀՀ զին ված 
ու ժե րի փո խան ցիկ դրո շը, ու զում ենք 
մեր ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նեք ի րո ղութ-
յու նը:

– Ըն դա մե նը զին կո մի սա րիա տի ողջ անձ-
նա կազ մը բա րեխղ ճո րեն իր ծա ռա յութ յունն 
է կա տա րել... Չ նա յած առ կա բար դութ յուն-
նե րին, հիմ նախն դիր նե րին՝ որ ևի ցե պրոբ լեմ 

չենք ու նե ցել՝ զո րա հա վա քի հետ կապ ված: 
Տեղ  յակ եք, որ հան րա պե տութ յան կա ռա-
վա րութ յան ո րոշ մամբ ու նե ցել ենք յոթ նօր-
յա, տաս նօր յա, ե ռամս յա վար ժա հա վաք ներ, 
ու նե ցել ենք տեխ նի կա յի զո րա կոչ: Զո րա-
հա վա քա յին բա ժան մունքն իր ա ռաջ դրված 
ա ռա ջադ րանք նե րը պատ շաճ մա կար դա կով 
ի րա կա նաց րել է. նկա տի ու նեմ և՛ զո րա կո-
չը, և՛ զո րա հա վա քը: Մեր ա րածն ըստ ա մե-
նայ նի ամ փոփ վել է վե րա դա սի կող մից, ին չի 
արդ յուն քում ՀՀ ՊՆ զո րա կո չա յին և զո րա հա-
վա քա յին հա մալր ման ծա ռա յութ յան Ս յու նի քի 
տա րած քա յին ստո րա բա ժա նու մը հաղ թող 

է ճա նաչ վել: Այն ինձ և ս տո րա բա ժան ման 
անձ նա կազ մին պար տա վո րեց նում է՝ ա վե-
լիին պի տի ձգտենք՝ ի շահ մեր պե տութ յան:

Դուք սկզբից ինձ շնոր հա վո րե ցիք գնդա-
պե տի զին վո րա կան կոչ ման ար ժա նա նա-
լու առ թիվ: Այս հա մա տեքս տում հայտ նեմ, 
որ ստո րա բա ժան ման ո րոշ զին ծա ռա յող ներ 
(սպա ներ) նույն պես ստա ցել են հեր թա կան 
կո չում ներ՝ եր կու հո գի՝ ա վագ լեյ տե նան տի: 
Բա ժան մուն քի աշ խա տա կից եր կու քաղ-
ծա ռա յո ղի՝ մաս նակ ցե լով մաս նա գի տա կան 
դա սըն թաց նե րի, շնորհ վել է պա հես տա զո րի 
լեյ տե նան տի կո չում: Ա սածս այն է, որ ա ռաջ-
խա ղա ցում ու նեն նաև ստո րա բա ժան ման 
աշ խա տա կից նե րը, ինչն ու րա խաց նում է:

– Ձ մե ռա յին զո րա կոչն ար դեն պատ-
մութ յուն է: Ինչ պես ա սում են՝ ե կել է քա-
րե րը հա վա քե լու ժա մա նա կը, այն է՝ նաև 
եզ րա հան գում ներ ա նե լու: Մեզ, մաս նա-
վո րա պես, հե տաքրք րում է, թե ա ռող ջա-
կան ի՞նչ վի ճա կով են սյու նե ցի զի նա կո-
չիկ նե րը մեկ նել զին ծա ռա յութ յան:

– Շատ ցա վոտ հարց եք տա լիս: Ի րոք 
ա ռող ջա կան խնդիր նե րով զինա կո չիկ ներ ու-
նենք: Դա պայ մա նա վոր ված է նրանց ապ րե-
լա կեր պով. ե րի տա սարդ նե րը քիչ են զբաղ-
վում ֆի զի կա կան պատ րաս տութ յամբ... Որ ևէ 
ա ռող ջա կան խնդիր հայտ նա բե րե լու դեպ-
քում նո րա կո չիկն ու ղեգր վում է մայ րա քա-
ղա քի հա մա պա տաս խան բուժ հաս տա տութ-
յուն՝ հե տա զոտ ման, և քն նարկ վում է նրա՝ 
զին ծա ռա յութ յան պի տա նի լի նե լու խնդի րը: 
Լի նում են դեպ քեր, երբ նո րա կո չի կի հի վան-
դութ յան մա սին նույ նիսկ տնե ցի նե րը տեղ  յակ 
չեն: Զի նա կո չիկ նե րի շատ հի վան դութ յուն ներ 
հայտ նա բեր վում են զո րա կո չա յին բժշկա կան 
հանձ նա ժո ղո վի կող մից:

Կու զեի, որ մեր ե րի տա սարդ նե րը վաղ 
տա րի քից զբաղ վեն ման կա կան խա ղե րով. 
ընդ ո րում՝ նախ պի տի սկսենք մեր տնե րից, 
ե րե խա նե րին կտրենք բջջա յին հե ռա խոս նե-
րից... Մեր ման կութ յան տա րի նե րին տար բեր 
խա ղեր կա յին, բա կե րում ֆուտ բոլ ու վո լեյ բոլ 
էինք խա ղում: Հի մա այդ ա մե նը, կար ծեք, մո-
ռաց վել է... 

– Նախ կի նում ո րոշ դժվա րութ յուն ներ 
կա յին մայ րա քա ղաք ու ղեգր վող նո րա կո-
չի կին կա ցա րա նով, սննդով ա պա հով ման 
հետ կապ ված՝ գու մար հատ կաց նե լու 
ա ռու մով: Մա նա վանդ նո րա կո չիկ նե րի 
ծնող նե րը տրտնջում էին, թե հատ կաց-
ված գու մա րը չի բա վա կա նաց նում:

– Այժմ փոխ հա տուց վում է ճա նա պար հա-
ծախ սը, և  ե թե ու ղեգր վո ղը գի շե րե լու տեղ 
չու նի, հի վան դա նո ցում նրան գի շե րե լու տե-
ղով են ա պա հո վում: Ճա նա պար հա ծախ սից 
սկսած՝ բո լոր հար ցե րը լուծ ված են:

– Զի նա կո չի կին ու ղար կում եք ծա ռա-
յութ յան, կապ ու նե նու՞մ եք զո րա մա սե րի 
հետ, լի նու՞մ են դեպ քեր, երբ զի նա կո-
չիկ նե րի ծնող նե րը Ձեզ դի մեն որ ևէ հար-
ցով... 

– Մենք կա պող օ ղակ ենք զո րա մա սի և 
ծ նո ղի միջև: Ծ նող նե րը մեզ դի մում են տար-
բեր հար ցե րով՝ տխրութ յան, ու րա խութ յան 
ա ռիթ ներ են լի նում (հար սա նիք, հու ղար կա-
վո րութ յուն և  այլն): Մենք պատ րաս տում ենք 
բո լոր փաս տաթղ թե րը, ան մի ջա պես ար ձա-
գան քում, ի րա զեկ պա հում տվյալ զո րա մա-
սի հրա մա նա տա րութ յա նը: Սա ա մե նը չէ. 
զո րա մա սի հրա մա նա տա րութ յունն օ րի նա-
կե լի զին վոր նե րին խրա խու սում է շնոր հա-
կա լա կան նա մակ նե րով, ար տա հերթ ար ձա-
կուր դով, ին չը հան րայ նաց նում ենք: Այն պես 
որ՝ զո րա մա սե րի հրա մա նա տա րութ յան հետ 
կա պը կա:

– Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մից 
հե տո մի քա նի դրվագ նե րով անդ րա դար-
ձանք զո րա կո չին, զո րա հա վա քին և տե-
սանք, որ ո րոշ խնդիր ներ, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, կան կցագր ման հար ցում:

– Զո րա հա վա քա յին կցագ րու՞ մը նկա տի 
ու նեք, թե՞ զո րա կո չա յին:

– Ե´վ զո րա հա վա քա յի նը, և´ զո րա կո-
չա յի նը...

– Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
ժա մա նակ պա հես տա զո րի զի նա պարտ նե-
րին ընդգր կում ենք կոնկ րետ զո րա մա սե րում՝ 
ըստ մաս նա գի տութ յուն նե րի: Եվ կա պա տա-
նի նե րի կցագ րում, դա այն դեպ քում է, երբ 
լրա նում է նրանց 16 տա րին. ներ կա յա նում են 
ստո րա բա ժա նում՝ կցագր ման ձևով հաշ վա-
ռու մը կա տա րում ենք:

Փետր վա րի 7-ից սկսել ենք 2006 թվա-
կա նին ծնված պա տա նի նե րի հաշ վա ռու մը: 
Եվ սույն հար ցազ րույ ցը լավ ա ռիթ է, 
որ պես զի նաև Ձեր թեր թի մի ջո ցով 
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Ի րոք ա ռող ջա կան խնդիր նե րով 
զո րա կո չիկ ներ ու նենք: Դա պայ-
մա նա վոր ված է նրանց ապ րե լա-
կեր պով. ե րի տա սարդ նե րը քիչ 
են զբաղ վում ֆի զի կա կան պատ-
րաս տութ յամբ... Որ ևէ ա ռող-
ջա կան խնդիր հայտ նա բե րե լու 
դեպ քում նո րա կո չիկն ու ղեգր-
վում է մայ րա քա ղա քի հա մա պա-
տաս խան բուժ հաս տա տութ յուն՝ 
հե տա զոտ ման, և քն նարկ վում է 
նրա՝ զին ծա ռա յութ յան պի տա նի 
լի նե լու խնդի րը:

Սյունիքում ձմեռային զորակոչը 
կազմակերպվել է պատշաճ 
մակարդակով
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Հի մա՝ Հա յաս տա նը ճա նա չո՞ւմ է այդ 
պայ մա նագ րե րը, և արդ յո՞ք խնդիր ներ 
չու նենք այդ փաս տաթղ թե րի հետ:

– Այդ փաս տաթղ թե րը, մաս նա վո րա պես 
Կար սի պայ մա նա գի րը, մեր հա սա րա կութ յան 
մեջ, մեր ժո ղովր դի կող մից ա նար դա րա ցի է 
ճա նաչ վում, ո րով հետև հիմն վում է 1921 թ. 
մար տին կնքված Մոսկ վա յի պայ մա նագ րի 
վրա, ո րի կնքմա նը Հա յաս տա նի ոչ մի ներ-
կա յա ցու ցիչ չի մաս նակ ցել, այ սինքն` Հա-
յաս տա նի սահ ման նե րը ո րոշ վել են ան կախ 
մե զա նից, ա ռանց մեր ներ կա յութ յան, ինչն 
ա նար դա րա ցի էր: Եվ այդ ա նար դա րութ յու-
նը պար տադր վեց Խորհր դա յին Հա յաս տա նին՝ 
ար դեն Կար սի պայ մա նագ րով, այդ պատ ճա-
ռով հայ ժո ղո վուրդն այն ճա նա չում է որ պես 
ա նար դա րա ցի: Հայ կա կան կող մից պաշ տո-
նա կան ոչ մի հայ տա րա րութ յուն չի ե ղել, ուս-
տի և կա րող եմ ա սել՝ Հա յաս տա նը պաշ տո-
նա պես ճա նա չել է Կար սի պայ մա նա գի րը: 
Ի հար կե, Հա յաս տա նը դառ նա լով ՄԱԿ-ի ան-
դամ՝ ճա նա չել է ՄԱԿ-ի ան դամ բո լոր երկր նե-
րի սահ ման նե րը: Ակն հայտ է, որ մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան ան դամ դառ նա լով` դու 
ճա նա չում ես այդ կազ մա կեր պութ յան ան դամ 
երկր նե րի սահ ման նե րը, բայց կոնկ րետ Կար-
սի պայ մա նագ րի վե րա բեր յալ Հա յաս տա նը ոչ 
մի հայ տա րա րութ յուն չի ա րել:

– Մեկ անդ րա դարձ ևս պատ մութ յա-
նը՝ Սև րի հաշ տութ յան պայ մա նագ րին՝ 
1920-ի օ գոս տո սին ստո րագր ված: Դ րա-
նով, թղթի վրա, հաս տատ վե ցին հայ ժո-
ղովր դի պա հանջ ներն ու ի րա վունք ներն 
Ա րևմտ յան Հա յաս տա նում:

Լո զա նի 1923-ի պայ մա նագ րով Սև րի 
հաշ տութ յան պայ մա նա գի րը չեղ յալ հայ-
տա րար վեց:

Հա յաս տա նը և, ի հար կե, այդ պայ մա-
նագ րի կողմ երկր ներն ի՞նչ դիր քո րո շում 
ու նեն Սև րի հաշ տութ յան ու Լո զա նի պայ-
մա նագ րի հան դեպ:

– Սև րի պայ մա նա գի րը, ի հար կե, մեր 
ժո ղովր դի դա րա վոր ձգտում նե րի ի րա կա-
նա ցումն էր՝ ո րոշ չա փով: Ցա վոք սրտի, այդ 
պայ մա նա գի րը չվա վե րաց վեց, օ րեն քի ուժ 
չստա ցավ: Բայց Սև րի պայ մա նագ րի ստո-
րագ րու մից հե տո ե ղավ Վիլ սո նի ի րա վա րար 
ո րո շու մը, ո րի հի ման վրա ո րոշ վեց Հա յաս-
տա նի ու Թուր քիա յի սահ մա նը, ո րը մենք ըն-
դու նում ենք՝ և՛ պատ մա գի տա կան միտ քը, և՛ 
տար բեր քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն ներ, 
տար բեր քա ղա քա կան շրջա նակ ներ: Սև րի 
պայ մա նա գի րը պատ մա կան փաստ է, որն 
ու ժի մեջ չմտավ, բայց շատ կար ևոր հան գա-
մանք է մեզ հա մար: Մ յուս կող մից՝ Լո զա նի 
պայ մա նագ րով փաս տո րեն հայ կա կան հար-
ցը փակ վեց, ո րով հետև դրա մեջ ոչ մի խոսք 
չկա Հա յաս տա նի մա սին: Մինչև Լո զա նի պայ-
մա նագ րի կնքու մը խո սակ ցութ յուն ներ էին 
շրջա նառ վում, թե այդ պայ մա նագ րում պի-
տի ար տա հայտ վի հայ կա կան հար ցը, բայց ի 
վեր ջո թուր քա կան պատ վի րա կութ յու նը, որ 
ղե կա վա րում էր Իս մեդ Ին յո նուն, ով հե տա-
գա յում դար ձավ Թուր քիա յի երկ րորդ նա խա-
գա հը, հա սավ այն բա նին, որ դուրս հան վեց, 
այ սինքն՝ կա րե լի է ա սել, որ 1921 թվա կա նից 
սկսած՝ Թուր քիա յի ջան քե րի շնոր հիվ, Մոսկ-
վա յի և Կար սի պայ մա նագ րե րից հե տո հայ-
կա կան հար ցը դուրս մղվեց մի ջազ գա յին թա-
տե րա բե մից: Լո զա նի պայ մա նագ րի շուրջ, 
շատ հե տաքր քիր կեր պով, Թուր քիա յում 
սկսում են ձայ ներ հնչել ներ կա յումս, թե պի տի 
վե րա նայ վի Լո զա նի պայ մա նա գի րը, ո րով-
հետև դա ա նար դա րա ցի է, այ սինքն՝ հենց 
Թուր քիա յում են բարձ րաց նում այդ խնդի րը, 
նույ նիսկ Էր դո ղանն է դրան անդ րա դար ձել: 
Ին չո՞ւ, ո րով հետև Լո զա նի պայ մա նագ րով 
ամ րագր վե ցին Թուր քիա յի այն սահ ման նե րը, 
ո րոնք ո րոշ չա փով չեն հա մա պա տաս խա նում 
Ազ գա յին ուխ տի սահ ման նե րին, որ ըն դուն վել 
էր 1920 թվա կա նին Օս ման յան խորհր դա րա-

նի կող մից: Եվ հի մա Թուր քիա յում ձայ ներ 
են հնչում, թե դրա նից պի տի ա զատ վել ու 
վե րա կանգ նել Ազ գա յին ուխ տի սահ ման նե-
րը: Այն պես որ՝ Լո զա նի պայ մա նագ րի վե րա-
կանգն ման խնդի րը Թուր քիա յում է դրվում, 
ար դեն պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներն 
են այդ մա սին խո սում: Բայց պաշ տո նա պես 
օ րա կար գա յին հարց չի դար ձել: Ինչ վե րա բե-
րում է Սև րի պայ մա նագ րին, ա պա այն շատ 
կար ևոր հան գա մանք է մեզ հա մար, չմո ռա-
նանք, որ դա փոք րիկ մա սով էր վե րա բե րում 
հայ կա կան հար ցին: Սև րի պայ մա նա գի րը 
փորձ էր հետ պա տե րազմ յան պայ ման նե-
րում, Օս ման յան կայս րութ յան պար տութ յան 
պայ ման նե րում վե րաձ ևա վո րել Մեր ձա վոր 
Ար ևել քը: Ողջ Մեր ձա վոր Ար ևել քին է անդ րա-
դառ նում այդ պայ մա նա գի րը՝ ել նե լով Սայքս- 
Պի կո յի գաղտ նի հա մա ձայ նագ րից, ո րով 
հիմք դրվեց ժա մա նա կա կից Մեր ձա վոր Ար-
ևել քին՝ իր պե տա կա նութ յուն նե րով, ո րոնք 
ա ռա ջա ցան նախ կին Օս ման յան կայս րութ-
յան տա րած քում: Այս տեղ կար ևոր հան գա-
մանք կա, որ չպի տի մո ռա նանք: Դա այն է, 
որ Մեր ձա վոր Ար ևել քը մտել է մի փուլ, երբ 
այն պե տութ յուն նե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին 
ըստ Սև րի պայ մա նագ րի, դրան ցից մի քա-
նիսն ըստ էութ յան շատ ծանր վի ճա կում են. 
պե տա կան մե խա նիզմ նե րը չեն գոր ծում: Տե-
սեք՝ ինչ է կա տար վում Ե մե նում, Սի րիա յում, 
Լի բիա յում, Լի բա նա նում, Ի րաքն ինչ վի ճա կի 
հա սավ, այ սինքն՝ կար ծում եմ՝ Մեր ձա վոր Ար-
ևել քում այդ պրո ցես նե րը, որ հի մա սկսվել 
են, ու ե թե զար գա նան՝ կհան գեց նեն մի ի րա-
վի ճա կի, որ անհ րա ժեշ տութ յուն կա ռա ջա նա 
նո րից անդ րա դառ նալ Սև րի պայ մա նագ րին՝ 
իբրև նա խա դեպ, և նոր պայ ման նե րում մի 
նոր պայ մա նա գիր կնքել Մեր ձա վոր Ար ևել քի 
վե րա բեր յալ: Սա ա ռա ջին:

Երկ րորդ՝ մենք տես նում ենք, որ մի քա նի 
տասն յակ մի լիո նա նոց քուրդ ժո ղո վուր դը չու-
նի իր պե տա կա նութ յու նը, և հա մոզ ված եմ՝ 
պատ մա կան օ րի նա չա փութ յունն այն պի սին 
է, որ վաղ թե ուշ պի տի ստեղծ վի քրդա կան 
պե տա կա նութ յուն՝ Մեր ձա վոր Ար ևել քի երկր-
նե րից մե կի կամ մի քա նի սի տա րած քի վրա: 
Կ գա այդ ժա մա նա կը: Եվ երբ սկսվի քրդա կան 
պե տա կա նութ յան ձևա վոր ման գոր ծըն թա-
ցը, խո շոր տե րութ յուն նե րը, ո րոնք կփոր ձեն 
այդ գոր ծըն թա ցը կա ռա վա րել, ու զած-չու-
զած պի տի անդ րա դառ նան Սև րի պայ մա-
նագ րին: Ին չո՞ւ, ո րով հետև Սև րի պայ մա-
նա գի րը միակ մի ջազ գա յին փաս տա թուղթն 
է, որ ստո րագր վել է այն երկր նե րի կող մից, 
որ տեղ խոս վում է քրդա կան պե տութ յան մա-
սին: Սև րի պայ մա նագ րով քուրդ ժո ղովր դին 
ի րա վունք է վե րա պահ վում ստեղ ծել իր ան-
կախ պե տա կա նութ յու նը: Սև րի պայ մա նա-
գի րը քրդա կան պե տա կա նութ յան ստեղծ ման 
դեպ քում էլ հան դի սա նա լու է որ պես նա խա-
դեպ, ո րի հի ման վրա պի տի ո րոշ վեն քրդա-
կան նոր պե տութ յան սահ ման նե րը: Ուս տի՝ 
Սև րի պայ մա նա գի րը, լի նե լով պատ մա կան 
փաստ, այս վեր ջին աշ խար հա քա ղա քա կան 
զար գա ցում նե րի պայ ման նե րում ո րո շա կի 
ար դիա կա նութ յուն կա րող է ձեռք բե րել, ո րին 
ու զած-չու զած պի տի անդ րա դառ նալ: ՈՒ այս 
պայ ման նե րում, հա մոզ ված եմ, Հա յաս տա նը 
պի տի պատ րաստ լի նի, որ պես զի կա րո ղա-
նանք ո րո շա կի ձեռք բե րում ներ ու նե նալ: 

– Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, Հա յաս-
տա նը գնում է Թուր քիա յի հետ հաշ տութ-
յան…Ըստ Ձեզ՝ Թուր քիան ի՞նչ ակն կա-
լիք ներ կա րող է ու նե նալ մեկ նար կած 
բա նակ ցութ յուն նե րից:

Որ քան էլ ա սենք՝ ա ռանց նա խա պայ-
ման նե րի են բա նակ ցութ յուն նե րը լի նե-
լու, ի րա կա նում այն քան էլ այդ պես չէ, 
Թուր քիան դե ռևս 1990-ա կան նե րից նա-
խա պայ ման ներ է մեզ ա ռա ջադ րում: Իսկ 
վեր ջին օ րե րին Հա յաս տա նի հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րը Թուր քիան քննարկ ման 

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ. 
«Թուրքիայի և Ադրբեջանի 
հեռահար նպատակը 
Սյունիքն է, ես դրանում չեմ 
կասկածում»

հա սա րա կութ յունն ի րա զեկ վի, որ պա-
տա նի նե րը ներ կա յա նան զին վո րա կան 

հաշ վառ ման: Քան զի մեր հանձ նա ժո ղո վը 
ման րակր կիտ ու սում նա սի րում է թե՛ նրանց 
ըն տա նե կան դրութ յու նը, թե՛ ա ռող ջա կան 
վի ճա կը: Պար զում ենք՝ արդ յո՞ք կցագր ման 
փու լում նրանք կա րիք ու նեն բուժ ման:

Ո րակ յալ, ճիշտ կցագ րու մով է պայ մա-
նա վոր ված զո րա կո չե րի և զո րա հա վաք նե րի 
պատ շաճ անց կա ցու մը:

Այս շա բաթ վա ըն թաց քում կցագր ման աշ-
խա տանք նե րը (հանձ նա ժո ղո վով) կսկսենք 
Կա պա նից, ա պա կայ ցե լենք Մեղ րի, և  այս-
պես՝ մար զի բո լոր տա րա ծաշր ջան նե րում աշ-
խա տանք նե րը կլի նեն շա րու նա կա կան:

Կ ցագ րումն ի րա կա նաց վում է ողջ տար վա 
ըն թաց քում... 

– Մա մու լից տե ղե կա ցանք, որ շու տով 
մեկ նար կե լու են վար ժա կան հա վաք նե-
րը, ո րը կտևի մինչև հունի սի 1-ը:

– Դ րանք շա րու նա կա կան կլի նեն: Ար-
դեն սկսել ենք նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տանք նե րը: Կար ծում եմ՝ այս ան գամ ևս 
ս տո րա բա ժան ման անձ նա կազ մը պատ վով 
կկա տա րի իր առջև դրված ա ռա ջադ րան քը: 
Ե ռամս յա վար ժանք նե րի կազ մա կեր պումն իր 
բար դութ յուն ներն ու նի, տար բեր խնդիր նե րի 
ենք բախ վում. լի նում են հար ցեր, ո րոնց դեպ-
քում օ րեն քը չի ա զա տում վար ժանք նե րից, 
բայց տես նում ենք, որ տվյալ անձ նա վո րութ-
յան ըն տա նի քը վատ վի ճա կում է, ա ռող ջա-
կան ու սո ցիա լա կան խնդիր ներ կան, գյու-
ղատն տե սա կան հար ցերն են խո չըն դո տում, 
ա սենք՝ մեղ րե ցին պի տի իր բեր քը հա վա քի, 
որ իր ապ րուս տի միակ մի ջոցն է, կամ սի-
սիան ցին պետք է ա նաս նա կեր կու տա կի, ո րի 
հա մար ամ բողջ տա րին չար չար վել է: Ու շա-
դիր լսում ենք քա ղա քա ցի նե րին, հնա րա վո-
րութ յան սահ ման նե րում ձգտում ըն դա ռա ջել՝ 
հա ջորդ վար ժանք նե րին նրանց ներգ րա վե լու 
պայ մա նով:

Հոր դո րում եմ բո լո րին՝ ծա նու ցա գիր ստա-
նա լու դեպ քում պար տա ճա նա չո րեն ներ կա-
յա նալ տա րած քա յին ստո րա բա ժա նում ներ. 
երկ րի պաշտ պա նութ յու նը բո լո րիս խնդիրն է:

– Ն շենք, որ վար ժա հա վաքն ու նի 
տեխ նի կա կան բա ղադ րիչ, դրա նում պի-
տի ներգ րավ վի տեխ նի կա՝ ավ տո մե քե-
նա, տրակ տոր և  այլն: Որ քա նո՞վ եք կա-
րո ղա նում այդ հար ցը լու ծել:

– Տեխ նի կան հիմ նա կա նում ներգ րա վում 
ենք հիմ նարկ-ձեռ նար կութ յուն նե րից՝ ան կախ 
սե փա կա նութ յան ձևից, ան հա տից միայն 
պա տե րազ մի ժա մա նակ ի րա վունք ու նենք 
վերց նե լու: Այս հար ցում ևս դժ վա րութ յուն ներ 
կան, քան զի մեր մար զում (ներ կա յումս) տեխ-
նի կան հիմ նա կա նում ներգ րավ ված է ճա նա-
պար հա շի նութ յան մեջ, և գո նե Դուք գի տեք, 
թե տա րա ծաշր ջա նում քա նի այ լընտ րան քա-
յին ճա նա պարհ է կա ռուց վում: Կա սեմ, որ 
ցան կութ յան դեպ քում բո լոր հար ցե րը լու ծե լի 
են: Ե թե հար ցեր են ծա գում, զե կու ցում ենք 
վե րա դա սին, ո րը հա մա պա տաս խան ո րո-
շում ներ է կա յաց նում:

– Ինչ քան էլ փոր ձենք ցույց չտալ, այ-
նո ւա մե նայ նիվ, 44-օր յա պա տե րազմ 
ենք տե սել, զո հեր, վի րա վոր ներ, գե րի-

ներ, ան հետ կո րած ներ... Ե թե ա սենք, որ 
ծնող նե րը հա ճույ քով, ա ռանց տագ նա պի 
զգա ցու մի են ի րենց զա վակ նե րին բա նակ 
ճա նա պար հում, բնավ էլ այդ պես չէ: Ընդ-
հան րա պես սգա վոր ժո ղովր դի շրջա նում 
զո րա կոչ կազ մա կեր պե լը հե րո սութ յան 
պես մի բան է... 

– Մեր ողջ անձ նա կազ մը մշտա պես զոհ-
ված զին վոր նե րի ըն տա նիք նե րի կող քին է: 
Տար բեր ա ռիթ նե րի ժա մա նակ բա ժան վում 
ենք խմբե րի, քա նի որ Ս յու նի քի մար զը շատ 
ընդգր կուն է: Այ ցե լում ենք զոհ ված նե րի շի-
րիմ նե րին, ձգտում ենք, որ զոհ ված նե րի 
ե րե խա նե րը մշտա պես հո գա տա րութ յամբ 
շրջա պատ ված լի նեն: Կապն այդ ըն տա նիք-
նե րի հետ միշտ կա: Այն, ինչ մեր ու ժե րի սահ-
ման նե րում է, լու ծում ենք, ին չը մեր ու ժե րից 
վեր է՝ դի մում ենք ըստ վե րա դա սութ յան, որ 
հար ցե րին լու ծում տրվի: Ի հար կե, եր բեմն 
անհ րա ժեշ տութ յուն է ա ռա ջա նում զրու ցել 
նո րա կո չիկ նե րի ծնող նե րի հետ, պա տաս խա-
նել նրանց մտա հո գող հար ցե րին, ո րո շա կի 
խորհր դատ վութ յուն ի րա կա նաց նել:

– Պա րոն գնդա պետ, այս զրույ ցի ըն-
թաց քում հար ցե րի ո րո շա կի շրջա նակ 
քննար կե ցինք՝ զո րա կոչ, կցագ րում, վար-
ժա հա վաք: Ս րանք հար ցեր են, որ բուռն 
ցան կութ յան դեպ քում ան գամ, ա ռանց 
իշ խա նութ յան տար բեր օ ղակ նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան, հնա րա վոր չէ լու-
ծել:

– Հա մա կար ծիք եմ Ձեզ հետ: Մեր առջև 
ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լիս հա-
մա գոր ծակ ցում ենք տե ղա կան ինք նա-
կա ռա վար ման, ինչ պես և  իշ խա նութ յան 
տա րած քա յին մար մին նե րի, հիմ նարկ-ձեռ-
նար կութ յուն նե րի հետ: Բո լո րը գի տակ ցում 
են հար ցի կար ևո րութ յու նը և մեզ օ ժան դա-
կում ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի սահ մա նում: 
Ե րախ տա պարտ ենք բո լո րին... 

– Արդ յո՞ք դժվար չէ Ս յու նի քի զին կո-
մի սա րիա տը գլխա վո րել հետ պա տե-
րազմ յան ոչ սո վո րա կան պայ ման նե րում:

– Դժ վա րութ յուն ներն ա մե նու րեք են. որ-
պես սյու նե ցի՝ սի րով եմ ծա ռա յում հայ րե նի-
քիս:
ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅ ՑԸ՝ ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱ ՆԻ

Սկիզբը՝ էջ 1

Մեր առջև ծա ռա ցած հիմ նախն-
դիր նե րը լու ծե լիս հա մա գոր-
ծակ ցում ենք տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման, ինչ պես և  
իշ խա նութ յան տա րած քա յին 
մար մին նե րի, հիմ նարկ-ձեռ նար-
կութ յուն նե րի հետ: Բո լո րը գի-
տակ ցում են հար ցի կար ևո րութ-
յու նը և մեզ օ ժան դա կում ի րենց 
լիա զո րութ յուն նե րի սահ մա նում: 
Ե րախ տա պարտ ենք բո լո րին...

Շարունակությունը՝ էջ 7
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Ա րամ Պապ յան. հիա նա լի 
մարդ ու հայ րե նա սեր

Ա րամ Հ րա չի կի Պապ յան. ծնվել է 1973թ. 
փետր վա րի 6-ին, Քա ջա րան քա ղա քում։ Սո-
վո րել է տե ղի թիվ 2 միջ նա կարգ դպրո ցում, 
որն ա վար տել է գե րա զանց ա ռա ջա դի մութ-
յամբ։ 1989-1994 թթ. սո վո րել է Եր ևա նի 
պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի մե քե նա-
շի նա կան ֆա կուլ տե տում՝ ստա նա լով ին ժե-
ներ-մե խա նի կի մաս նա գի տութ յուն. այդ տեղ 
նույն պես աչ քի է ըն կել գե րա զանց ա ռա ջա դի-
մութ յամբ՝ ար ժա նա նա լով լա վա գույն ու սա-
նո ղի տիտ ղո սին։ Ինս տի տուտն ա վար տե լուց 
հե տո զո րա կոչ վել է Ազ գա յին բա նակ, ծա-
ռա յել որ պես սպա (1994-1996թթ.): Լի նե լով 
հրե տա նա վոր՝ մաս նակ ցել է 90-ա կան նե րի 
Ար ցախ յան պա տե րազ մին և զո րացր վել լեյ-
տե նան տի կո չու մով։

1997 թ. աշ խա տան քի է ըն դուն վել Զան-
գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում։ 
Կարճ ժա մա նակ անց դար ձել է ար տադ րա-
մա սի ճար տա րա գետ։ 2009-2013 թթ. աշ խա-
տում էր ԶՊՄԿ-ի կա պի տալ շի նա րա րութ յան 
բաժ նում՝ ին ժե ներ-մե խա նիկ՝ հա մա տե ղե լով 
նոր տեխ նո լո գիա նե րի հա մա կար գո ղի պաշ-
տո նը, 2013-2018 թվա կան նե րին՝ ԶՊՄԿ-ի 
ար տադ րա կան բաժ նի գլխա վոր մաս նա գետն 
էր, իսկ 2018 թվա կա նից նրան է վստահ վել 
այդ ըն կե րութ յան գլխա վոր մե խա նի կի տե-
ղա կա լի պաշ տո նը։ 

Ա րա մի մա սին ըն կեր նե րը պատ մում 
են՝ «Կա րե լի է ան վերջ խո սել, պատ մել նրա 
մարդ կա յին հատ կութ յուն նե րի, նրա մարդ 
տե սա կի ու տիե զե րա կան ո գու մա սին։ Ա րամն 
օժտ ված էր մարդ կա յին վեհ գա ղա փար նե րով 
և բ նա վո րութ յան այն պի սի վե հանձն գծե րով, 
ո րոնք են՝ մար դա սի րութ յու նը, ազն վութ յու նը, 
հա մես տութ յու նը, բա րութ յու նը, կա րեկ ցան-
քը: Ու րա խութ յան ա ռիթ նե րին կա րո ղա նում 
էր լիա թոք ու րա խա նալ, իսկ որ ևէ մե կի ան-
հա ջո ղութ յու նը կամ տխրութ յունն ըն դու նում 
էր որ պես անձ նա կան ցավ։ Անձն վի րա բար, 
ան շա հախն դիր նվիր վում էր ըն կեր նե րին, 
շատ ըն կե րա սեր էր և յու րա քանչ  յու րի հետ ու-
ներ իր ա ռանձ նա հա տուկ շփման ձևը։ Ա րա-
մը շատ մեծ հար գանք էր վա յե լում մարդ կանց 
մեջ, քա նի որ նրան շատ սի րում ու գնա հա-
տում էին թե՛ ի րե նից հա սա կով փոք րե րը, թե՛ 
մե ծա հա սակ նե րը՝ նրան հա մա րե լով ե զա կի 
կեր պար մեր հա սա րա կութ յու նում։ Նույ նիսկ 
կարճ ժա մա նա կում առնչ ված մար դիկ հասց-
րել էին ըն կա լել նրա մարդ տե սա կը և շատ 
մեծ ափ սո սանք էին հայտ նում ե ղե լութ յան 
ա ռի թով, նշե լով, որ Պապ յանն իր խոր հուրդ-
նե րով, մարդ կա յին ո րակ նե րով ու մաս նա-
գի տա կան լուրջ կա րո ղութ յուն նե րով թև  ու 
թի կունք կլի ներ մեր սե րունդ նե րին։ Ափ սո՜ս, 
հա զար ափ սո՜ս, որ մեր ի րա կա նութ յու նից հե-
ռա նում են նման մար դիկ... »։

Ա րամ Պապ յա նը պա տե րազ մի ա ռա ջին 
օր վա նից, որ պես պա հես տա զո րի սպա, դա-
սա կի հրա մա նա տա րի կար գա վի ճա կով մեկ-
նել է ռազ մա ճա կատ, սկզբից՝ Ս յու նի քի սահ-
ման ներ, հե տո՝ Ար ցախ։

Քա ջա բար զոհ վել է մա րտա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ըն թաց քում՝ հոկ տեմ բե րի 17-ի 
գի շե րը։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նա-
խա գա հի հրա մա նագ րով հետ մա հու պարգ-

ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» 
շքան շա նով:

Ա րամ Պապ յա նը հու ղար կա վոր վել է Քա-
ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ նե րի հու-
շա հա մա լի րում: 

Նա րեկ Սարգս յան. 26-ամ յա 
պայ մա նագ րա յի նը

Նա րեկ Ջի վա նի Սարգս յան. ծնվել է 1993-
ին, Սի սիան քա ղա քում: Ըն տա նի քի կրտսեր 
որ դին էր: Ա վար տե լով Սի սիա նի թիվ 4 հիմ-
նա կան դպրո ցը ՝ զո րա կոչ վել էր բա նակ, իսկ 
զո րացր վե լուց հե տո ծա ռա յութ յու նը շա րու-
նա կում էր հա յոց բա նա կում՝ Սի սիա նի զո րա-
մա սում՝ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող:

Նա րե կի մայ րը՝ տի կին Լո ւի զան, պատ-
մում է, որ որ դին շատ էր սի րում զին վո րա կա-
նի ծա ռա յութ յու նը, և  ա մե նայն պա տաս խա-
նատ վութ յամբ էր կա տա րում իր առջև դրված 
մար տա կան ա ռա ջադ րանք նե րը:

«Նա րեկս Սի սիա նի գնդում էր աշ խա-
տում, սի րով էր գնում իր գոր ծին, մա յի սի 6-ին 
կլրա նար վեց տա րին, որ այդ տեղ ծա ռա յում 
է… 2020 թ. մա յի սից դիր քե րում էր, մի քա նի 
ան գամ էր տուն ե կել: Սեպ տեմ բե րի 27-ին էլ 
եր կու օ րով դիր քե րից ի ջավ, որ մաս նակ ցեր 
քե ռու տղա յի հո գե հանգս տի և հու ղար կա վո-
րութ յան ա րա րո ղութ յուն նե րին. նա էլ պա տե-
րազ մի ա ռա ջին զո հե րից էր: Մեկ այդ ժա մա-
նակ ենք Նա րե կիս տե սել, մեկ էլ հոկ տեմ բե րի 
8-ի գի շե րը, ժա մը 2-ին: Ե կավ տուն, ա սաց՝ 
մեզ տա նում են Ար ցախ. հա ջորդ օ րը՝ գի շե րը, 
Հադ րու թում զոհ վել է: Վեր ջին ան գամ իր հետ 
խո սել ենք հոկ տեմ բե րի 8-ին…», – պատ մեց 
Նա րե կի մայ րը:

«Նա րե կը գի տակց ված է գնա ցել ռազ մա-
ճա կատ. մեր ըն կեր նե րից մե կը, որ է լի այն-
տեղ է ե ղել ու ա վե լի ուշ վե րա դար ձել է, պատ-
մում է, թե Նա րե կի վեր ջին խոս քե րը ե ղել են՝ 
հա նուն հայ րե նի քի պատ րաստ ենք մեռ նե լու: 
Մ տա ծել է, որ կա րող է հետ չգա, ու գնա ցել 
է: Հի շում եմ՝ Ար ցախ մեկ նե լուց ա ռաջ 2 ժամ 
ա զատ ժա մա նակ ենք ու նե ցել, Սի սիա նի զո-
րա մասն էլ ի րենց տա նը շատ մոտ է, ա սել է՝ 
իջ նեմ տուն, ե րե խուս տես նեմ, նոր գնամ, 
ոնց որ սիր տը վկա յեր…», – պատ մեց զոհ ված 
զին ծա ռա յո ղի ըն կե րը:

Նա րե կը 2017 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին 
էր ա մուս նա ցել, ու նի 2 տա րե կան դուստր: 
Ն պա տակ ներ շատ ու ներ, սա կայն կի սատ 
մնա ցին…

«Ամ սի 8-ին Սի սիա նի դիր քե րից իջ նե լուց 
զան գել- ա սել էր, որ տա նե լու են Ար ցախ, դե, 
քա նի որ զո րա մա սը մեր տա նը մոտ է, վա զե-
լով ե կել էր տուն: Ա սել էր՝ ե րե խուն չքնաց նեք, 
որ գամ տես նեմ, բայց մինչև ե կավ, ե րե խեն 
քնած էր: Մի քա նի ժամ մնաց, ինչ-որ բան 
զգա լով՝ ի րեն ա նընդ հատ պա հե ցի տա նը, 
մինչև որ զո րա մա սից կզան գեին, կգնար: 
Շատ ան հան գիստ էր, երբ խո սում էինք, չէր 
պատ կե րաց նում, թե ուր պետք է գնար: Ինչ 
պա տե րազմ է, ա սում էր՝ Տաթև, հաս տատ 
չեմ զոհ վի. այդ խոս քերն ինձ ուժ էին տա լիս 
մտա ծե լու, որ ո չինչ չի լի նի: Մինչև ժա մը 3-ը 
մնաց տա նը, մինչև զան գե ցին ու ա սա ցին՝ 
մե քե նա նե րը շարժ վում են: Ե րե խան քնած էր, 
եր կար նա յեց ու գնաց…»:

Նա րե կի զոհ վե լու մա սին հա րա զատ ներն 
ի մա ցել են դեպ քից 3-4 օր անց, սա կայն դրա-

նից մի քա նի ժամ հե տո ռազ մա կան ոս տի կա-
նութ յու նից կապ են հաս տա տել նրա հա րա-
զատ նե րի հետ և հեր քել լու րը:

«Հոկ տեմ բե րի 13-14-ն  էր, ի մա ցանք, որ 
Նա րե կը զոհ վել է, մար մի նը բե րում են, հե տո 
զան գել էին ի րենց տուն, ա սել՝ հա զար նե րո-
ղութ յուն, ձեր տղան Ս տե փա նա կեր տի ռազ-
մա կա նում է, ողջ է: Հա ջորդ օրն ի մա ցանք, որ 
դա էլ է սխալ, մա հա ցել է, ուղ ղա կի դին չեն 
ճա րում: Այ սինքն՝ մի ան գամ ի մա ցանք, որ 
մա հա ցել է, դին ար դեն բե րում են. տանն այն-
պի սի վի ճակ էր… Մի քա նի ժամ հե տո ա սա-
ցին՝ կնե րեք, սխալ վել ենք, ողջ է ձեր տղան, 
հա ջորդ օրն ա ռա վոտ յան ի մա նում ենք, որ 
ի րոք մա հա ցել է, ուղ ղա կի դին չեն ճա րում: 
Հոկ տեմ բե րի 27-ին նոր մար մի նը բե րե ցին», – 
պատ մեց Նա րե կի ըն կե րը՝ Ար մե նը:

Տաթ ևը ևս շեշ տեց, որ ա մուս նու մա սին 
գույ ժը լսե լուց հե տո սկսել են փնտրել նրան, 
հե տո 17 օր սպա սել են՝ մինչև կստա նա յին 
ԴՆԹ-ի հա մընկն ման պա տաս խա նը:

«Մեզ ա սա ցին, որ դին ե րեք օր հե տո են 
գտել, բայց ես իմ աչ քով չտե սա, չկա րո ղա ցա 
հրա ժեշտ տալ նույ նիսկ…»:

Նա րեկ Սարգս յա նի հու ղար կա վո րութ յու-
նը տե ղի է ու նե ցել հոկ տեմ բե րի 28-ին՝ Սի-
սիա նի զին վո րա կան պան թեո նում:

ՆԱՐԵԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

Հրահատ Կարապետյան. 
ընկերներին մենակ 
չթողեց... 

Հ րա հատ Փայ լա կի Կա րա պետ յան. ծնվել 
է 1983թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին, Սի սիան քա ղա-
քում: Տե ղի թիվ 2 դպրոցն ա վար տե լուց հե-
տո ու սու մը շա րու նա կել է ԴՕՍԱԱՖ-ի դա սըն-
թաց նե րում: Այ նու հետև՝ 2001թ. զո րա կոչ վել է 
հա յոց բա նակ՝ ծա ռա յել Էջ միած նում: 

Զո րացր վե լուց հե տո ո րոշ ժա մա նակ աշ-
խա տել է Շա քիի քա րի ար տադ րա մա սում։ Սո-
ցիա լա կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով մեկ նել է 
ՌԴ, եր կու տա րի այն տեղ աշ խա տե լուց հե տո 
վե րա դար ձել հայ րե նիք: Գտ նում էր, որ օ տար 
հո ղում մարդ մնում է օ տար, հայ րե նիքն է 
մար դուն ուժ տվո ղը: 

Ա մուս նա ցել է Հաս միկ Կա րա պետ յա նի 
հետ և  ու նե ցել ե րեք զա վակ։

Հաս մի կի ու Հ րա հա տի ըն տա նի քը հա-
րևան ներն օ րի նա կե լի են բնո րո շում՝ «Ափ-
սոս, Հ րոն լավ տղա էր, ե րե խա նե րի հա մար 
շատ ենք տխրում՝ հո րը շատ էին սի րում, 
կինն էլ նրան շատ էր նվիր ված. դա ժան է պա-
տե րազ մը, շատ-շատ տներ քան դեց, ե րա նի 
խա ղա ղութ յու նը հա րա տև լի նի... »։

2013 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում։

Ըն թաց քում հա զար ու մի դժվա րութ յուն է 
տե սել, բայց եր բեք չի բո ղո քել ծա ռա յութ յու-
նից, հա մա րում էր, որ դժվա րութ յու նը տղա-
մար դու հա մար է, միայն ըն տա նի քի ան դամ-
նե րի հա մար էր ան հանգս տա նում... 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա-
նը պա տե րազմ սկսեց... Սի սիա նի զո րա մա-
սի ծա ռա յող նե րը խումբ-խումբ մեկ նում էին 
Ար ցախ՝ Ս յու նի քի դար պասն ու ի րենց տու նը 
պաշտ պա նե լու։

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Ար ցախ մեկ նող մե-
քե նա նե րից մե կում էր Հ րա հա տը։ Ըն կեր նե րի 
պատ մե լով՝ հրա մա նա տա րը դիր քում Հ րո յին 

ա սել է, թե կա րող է Ար ցախ չգալ, քա նի որ 
ե րեք ե րե խա ու նի, բայց նա հա կա դար ձել է. 
«Ձեզ մե նակ չեմ կա րող թող նի...»:

Մե քե նան, ո րում գտնվում էր Հ րա հա տը, 
ա ռաջ նա գիծ չհա սավ. Կար միր Շու կա յի մո-
տա կայ քում թշնա մու ա նօ դա չո ւի հար վա ծից 
պայ թում է՝ զոհ վում է Հ րա հա տը՝ կնոջն ու 
ե րեք ե րե խա յին թող նե լով ի րեն հա վերժ կա-
րո տե լու ցավն ու հե րո սա ցած հա յի ըն տա նիք 
լի նե լու հպար տութ յու նը։

ՀԱՍ ՄԻԿ ԿԱ ՐԱ ՊԵՏ ՅԱՆ

Մա յոր Էդ գար Մաթ ևոս յան՝ 
խի զախ, ան վախ զին վո րա-
կան

Էդ գար Մաթ ևոս յան. ծնվել է 1984թ. հու-
նի սի 7-ին, Կա պան քա ղա քում: Մե ծա ցել էր 
ա ռանց հոր, մոր՝ Ար մի նե Գ ևորգ յա նի հո վա-
նու ներ քո: Էդ գա րը ման կութ յու նից օ ջա խի 
իս կա կան տղա մարդն ու տերն էր: Ա վար տեց 
Կա պան հա մայն քի Ս յու նի քի միջ նա կարգ 
դպրո ցը: Հ րա շա լի ա շա կերտ էր և կա րող էր 
ընտ րել ցան կա ցած մաս նա գի տութ յուն, բայց 
գե րա դա սեց բա նա կը և  ըն դուն վեց Վազ-
գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան ինս տի-
տուտն ու գե րա զան ցութ յամբ ա վար տեց այն:

Էդ գար Մաթ ևոս յա նը նշա նակ վեց Ար ցա-
խի պաշտ պա նութ յան բա նա կի վաշ տի հրա-
մա նա տար, այ նու հետև՝ գու մար տա կի շտա-
բի պետ՝ Սա նա սա րում: Ի րեն լիո վին նվի րել 
էր բա նա կին ու հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-
յա նը: Երբ սկսվեց 2016թ. ապ րիլ  յան պա տե-
րազ մը, մա յոր Էդ գար Մաթ ևոս յա նը թշնա մուն 
դի մա վո րեց ա ռաջ նագ ծում: Գի տեր՝ պետք է 
մարտն չել: Ն րա զին վոր նե րը հաղ թե ցին մար-
տե րում և կո րուստ ներ չու նե ցան: «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով գնա հատ վեց 
խի զախ հրա մա նա տա րի սխրան քը:

2020թ. սեպ տեմ բե րի վեր ջին մա յոր Մաթ-
ևոս յա նի գու մար տա կը տե ղա կայ վեց Ջ րա կա-
նում (Ջաբ րա յի լում): Հինգ օր գու մար տա կը 
մարտն չում էր բար ձուն քի վրա՝ հետ մղե լով 
հա կա ռա կոր դի գրոհ նե րը: Հոկ տեմ բե րի 2-ին 
գու մար տա կի դիր քեր զի նամ թերք բե րե ցին: 
Նա օգ նում էր բեռ նա թա փե լու մե քե նա նե-
րը. այդ ժա մա նակ էլ սկսվեց թշնա մու օ դու-
ժի հար ձա կու մը: Ծանր վի րա վոր վեց, բայց 
ա ռաջ վա պես ո գին բարձր էր: Սկս վեց երկ-
րորդ հար ձա կու մը, և թշ նա մու հրթի ռը խլեց 
նրա կյան քը: 

Մա յոր Էդ գար Մաթ ևոս յա նը հետ մա հու 
պարգ ևատր վել է «Մար տա կան խաչ» երկ-
րորդ աս տի ճա նի շքան շա նով և «Հայ րե նի քին 
մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» երկ-
րորդ աս տի ճա նի մե դա լով: 

Բա նա կում Էդ գար Մաթ ևոս յա նը հան-
դի պեց իր սի րուն՝ Աս թի նե Հո վա կիմ յա նին, 
ով են թաս պա էր նույն զո րա մա սում: Ն րանք 
ա մուս նա ցան և հ րա շա լի ըն տա նիք կազ մե-
ցին: Ի րենց եր կու զա վա կին՝ Գո ռին և Ա րի-
նեին, Էդ գարն իր նման հայ րե նա սեր դաս-
տիա րա կեց:

Մա յոր էդ գար Մաթ ևոս յան... Բ նա ծին 
սպա... Խի զախ, ան վախ մար տիկ... 

Էդ գար Մաթ ևոս յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Գո րի սի քա ղա քա յին պան թեո նում: 

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ՝ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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ա ռար կա է դարձ րել կա ռա վա րութ յու նում 
և երկ րի անվ տան գութ յան խորհր դում:

– Թուր քիա յի նպա տա կը և  ակն կա լիք-
նե րը շատ պարզ են, ո րոնք ար տա հայ տել է 
Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րար Չավու շօղ-
լուն՝ հետև յալ կերպ. մենք ու զում ենք Հա յաս-
տա նի հետ մեր հա րա բե րութ յուն նե րը լիո վին 
կար գա վո րել: Այս դի վա նա գի տա կան ձևա-
կերպ ման մեջ ար տա հայտ վում է նրանց ողջ 
նպա տա կը, Հա յաս տա նին վե րա բե րող հար-
ցե րի հա մա լի րը կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի 
մեջ լու ծե լու ձգտու մը, այն է՝ հար ցե րը կար-
գա վո րել ի րենց ու զած, նա խընտ րած ձևով, 
այ սինքն՝ Ձեր նշած նա խա պայ ման նե րը 
կդնեն բա նակ ցա յին սե ղա նին՝ ո րո շա կի փու-
լե րով: Պար տա դիր չէ, որ միան գա մից դրվեն, 
այ սինքն՝ թուր քա կան կող մը պի տի ձգտի, որ 
Հա յաս տա նը հրա ժար վի ցե ղաս պա նութ յան 
ճա նաչ ման քա ղա քա կա նութ յու նից, Ար ցա-
խին պաշտ պա նե լու քա ղա քա կա նութ յու նից, 
Հա յաս տա նը հա տուկ հայ տա րա րութ յամբ 
հան դես գա, որ վե րա հաս տա տում է Կար սի 
պայ մա նա գի րը: Այս ա մե նին ա վե լա ցել է՝ այս-
պես կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց քի խնդի րը: 
Հա մոզ ված եմ՝ բո լոր այդ հար ցե րը կդրվեն 
բա նակ ցա յին սե ղա նին, և հույս ու նեմ, որ 
հայ կա կան կող մը՝ գի տակ ցե լով, որ այդ հար-
ցե րում զի ջում նե րի գնալն ա նըն դու նե լի է, 
ո րոշ կար միր գծեր կդնի իր առջև, թուր քա-
կան պա հանջ նե րը չեն կա տա րի կամ ճնշում-
նե րին չի են թարկ վի:

– Իսկ ի՞նչ ակն կա լիք ներ ու նենք մենք 
և ի՞նչ խնդիր կա րող ենք լու ծել՝ հաշ վի 
առ նե լով ստեղծ ված մթնո լոր տը:

– Երբ Թուր քիա յի կող մից ա ռա ջարկ ներ 
ե ղան՝ բա նակ ցութ յուն նե րի հետ կապ ված, 
հայ կա կան կող մից, նաև աշ խար հի ազ դե ցիկ 
պե տութ յուն նե րի կող մից դրա կան ար ձա-
գանք ներ ե ղան: Ա մե րիկ յան լրատ վա մի ջոց-
նե րից մե կը (Բ լում բերգ) հայ տա րա րեց, որ 
Բայ դե նի հոր դո րան քով է Էր դո ղա նը Հա յաս-
տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր-
ման հար ցը բարձ րաց նում, այ սինքն՝ այն պի սի 
ի րադ րութ յուն է ստեղծ վել, որ ե թե հայ կա կան 
կող մը հրա ժար վի թուր քա կան ա ռա ջար կից, 
մի ջազ գա յին թա տե րա բե մում մեր մե կու սա-
ցումն ա վե լի կու ժե ղա նա: Տե սանք, որ 44-օր-
յա պա տե րազ մի ժա մա նակ մենք, ըստ էութ-
յան, մե կու սա ցած էինք աշ խար հում, ոչ մե կը 
մեզ լուրջ օգ նութ յուն ցույց չտվեց, բա ցի Ռու-
սաս տա նից՝ ո րոշ չա փով: Ե ղան հայ տա րա-
րութ յուն ներ Արև մուտ քից, ո րոնք լուրջ ազ դե-
ցութ յուն չու նե ցան: Այժմ, երբ հրա ժար վենք 
բա նակ ցութ յուն նե րից, թուր քա կան դի վա նա-
գի տութ յու նը կներ կա յաց նի, թե ի րենք ձեռք 
են մեկ նում Հա յաս տա նին, իսկ Հա յաս տա նը 
դրա նից հրա ժար վում է, և վե րը նշածս մե կու-
սա ցումն ա վե լի կու ժե ղա նա: Այդ պատ ճա ռով 
հայ կա կան կող մը պետք է գնա բա նակ ցութ-
յուն նե րի՝ ի հար կե շատ լավ պատ կե րաց նե լով 
այն կար միր գծե րը, ո րոնք չի կա րե լի անց նել:

– Հայ ժո ղովր դի հա մար (հայ-թուր-
քա կան հա րա բե րութ յուն նե րում) հար-
ցե րի հար ցը, ան տա րա կույս, Հա յոց մեծ 
ե ղեռ նի հան դեպ Թուր քիա յի վե րա բեր-
մունքն է, մինչ դեռ, հար յուր և ա վե լի տա-
րի նե րի ըն թաց քում Թուր քիան զղջմա նը 
միտ ված որ ևէ քայլ չի կա տա րել:

Ըստ Ձեզ՝ Ցե ղաս պա նութ յան թե ման 
ի՞նչ տեղ կա րող է զբա ղեց նել հաշ տեց-
ման գոր ծըն թա ցում:

Հ նա րա վոր հա մա րո՞ւմ եք հա յոց 
ա վան դա կան դիր քո րոշ ման փո փո խութ-
յուն, ին չի մա սին վեր ջերս հա ճա խա կի 
ենք լսում հան րա յին-քա ղա քա կան ա մե-
նա տար բեր հար թակ նե րից:

– Մինչև հի մա ե ղել են հայ-թուր քա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րե լու 
ե րեք փորձ՝ դեռևս 1990-ա կան թվա կան նե-
րի սկզբնե րից՝ ե րեք նա խա գահ նե րի՝ Լ ևոն 
Տեր- Պետ րոս յա նի, Ռո բերտ Քո չար յա նի, Սերժ 

Սարգս յա նի օ րոք: Ներ կա բա նակ ցա յին գոր-
ծըն թա ցը, որ մեկ նար կել է, ու նի մի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն, որ նա խորդ նե րը չեն ու-
նե ցել: Դա այն է, որ աշ խար հի ե րեք խո շոր 
պե տութ յուն նե րը, ո րոնք ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի 
հա մա նա խա գա հող ներ են՝ ԱՄՆ-ը, Ռու սաս-
տա նը և Ֆ րան սիան, ճա նա չել են Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յու նը: Նա խորդ ե րեք փոր ձե րի 
ժա մա նակ այդ պես չի ե ղել, այ սինքն՝ հի մա 
ան նա խա դեպ ի րա վի ճակ է ստեղծ վել, և, 
կար ծում եմ, Հա յաս տա նի դի վա նա գի տութ յու-
նը պի տի փոր ձի հան գա մանքն օգ տա գոր ծել: 
Այ սինքն՝ թուր քա կան կող մի ժխտո ղա կա-
նութ յա նը, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
կեղ ծիք նե րին պի տի հա կադ րել ճնշումն այդ 
ե րեք պե տութ յան կող մից: Ես այս պես եմ 
պատ կե րաց նում, որ ա յո, Հա յաս տա նը պի-
տի գնա Թուր քիա յի հետ բա նակ ցութ յուն նե-
րի՝ քաջ գի տակ ցե լով, թե Թուր քիա յի հա մար 
ա մե նա կար ևո րը ցե ղաս պա նութ յան խնդիրն 
է և  ա մեն կերպ պի տի ճնշում գոր ծադ րի, որ 
մենք դրա նից հրա ժար վենք: Նաև այն հա մոզ-
մունքն ու նեմ, որ Թուր քիա յի հետ մեր հա րա-
բե րութ յուն նե րում պետք է ու նե նանք ու ժեղ 
դաշ նա կից ներ. Ռու սաս տա նը մեր ռազ մա քա-
ղա քա կան դաշ նա կիցն է՝ ո րո շա կի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն նե րով, բայց պի տի ձգտենք, 
որ գո նե ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման հար-
ցում որ պես դաշ նա կից ներ ու նե նանք նաև 
Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րին և Ֆ րան-
սիա յին:

– Մեզ՝ սյու նե ցի նե րիս, շատ է հե-
տաքրք րում այս պես կոչ ված Զան գե զու-
րի մի ջանց քի շուրջ թուրք-ադր բե ջա-
նա կան նկրտու մը, ո րը, կա րե լի է ա սել, 
նա խա պայ մա նի պես է հնչում…

Ան կեղծ լի նենք՝ այս տեղ տասն յակ 
հա զա րա վոր մար դիկ չեն պատ կե րաց-
նում Ս յու նի քի տա րած քով մի ջանցք 
Թուր քիա յի և Ադր բե ջա նի մի ջև (Նա խի-
ջևա նի տա րած քով), ա ռա վել ևս՝ ե թե այդ 
մի ջանց քը մեր ինք նիշ խա նութ յան ներ քո 
չգտնվի:

– Շատ ճիշտ եք նկա տում. ա յո, այդ մի-
ջանցք աս վա ծը ոչ միայն կո մու նի կա ցիա-
ներ են, այլ, ըստ էութ յան, ին չը վկա յում են 
փաս տե րը, խոս քը գնում է ընդ հան րա պես 
Ս յու նի քի մա սին, որ Ս յու նի քը մաս կազ մի 
Ադր բե ջա նին ու Թուր քիա յին, և դ րա նով իսկ 
ա պա հով վի ոչ միայն կո մու նի կա ցիոն կա-
պը Նա խիջ ևա նի ու արևմտ յան Ադր բե ջա նի 
միջև, այլ նաև հող նա խա պատ րաս տի ընդ-
հան րա պես պան թուր քիս տա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար: Մենք դա շատ լավ 
ենք հաս կա նում, այս դեպ քում կար ևոր է, որ 
գի տակ ցենք հա կա ռա կոր դի ստրա տե գիա-
կան նպա տակ նե րը, քան զի նրա հե ռա հար 
նպա տա կը Ս յու նիքն է, ես դրա նում չեմ կաս-
կա ծում:

– Հայ-թուր քա կան կամ հայ-ադր բե-
ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին 
խո սե լիս, նաև այս պա հին, մենք վկա-
յա կո չում ենք տար բեր պայ մա նագ րեր, 
բայց…

Մի կա րևոր հարց, կար ծեք, այդ պես 
էլ ա ռաջ նայնութ յուն չի ստա նում, նկա-
տի ու նենք վստա հութ յու նը: Մեզ հայ րե-
նազր կել են Ա րևմտ յան Հա յաս տա նում ու 
կո տո րա ծի են թար կել… Մեր ժո ղո վուր դը 
Շու շիի, ա պա Սում գա յի թի և նման այլ 
կո տո րած ներ է տե սել… Մենք 2020 թ. 
աշ նանն Ադր բե ջա նից պա տե րազմ ստա-
ցանք՝ Թուր քիա յի ակ տիվ մաս նակ ցութ-
յամբ, մի ջազ գա յին ա հա բե կիչ նե րի ներգ-
րավ մամբ… 

Պա տե րազ մից հե տո էլ՝ Ս յու նի քի ո րոշ 
հատ ված նե րի օ կու պա ցիա: Եվ ոչ մի 
զղջում Թուր քիա յի ու Ադր բե ջա նի կող-
մից, ոչ մի դա տա պար տում, ի րա կան 
խա ղա ղութ յա նը միտ ված ոչ մի քայլ:

Մեր գրա կան մե ծերն են քա նիցս ձևա-
կեր պել՝ «Թուր քը մնում է թուրք»…

Ն ման ի րա վի ճա կում խա ղա ղութ յան 
դա րաշր ջան բա ցե լու մա սին խո սակ-
ցութ յունն իս կա պե՞ս լուրջ է, արդ յո՞ք նո-
րից չենք խաբ վում: Արդ յո՞ք այս անվս-
տա հութ յու նը կա րե լի է հռչա կագ րե րով 
վե րաց նել:

– Ի հար կե ոչ, այդ անվս տա հութ յու նը մենք 
տես նում ենք, նաև այն, որ թշնա մա կան վե-
րա բեր մունք կա հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ, 
Հա յաս տա նի նկատ մամբ, Ար ցա խի նկատ-
մամբ, Ս յու նի քի նկատ մամբ՝ Ադր բե ջա նի և 
Թուր քիա յի կող մից: Այս պայ ման նե րում հայ-
տա րա րութ յուն նե րով չի վե րա նա ոչ մի բան: 
Մենք պետք է տես նենք ոչ թե Ադր բե ջա նի և 
Թուր քիա յի զղջա լու գոր ծըն թա ցը, այլ նրանց 
կոնկ րետ քայ լե րը, ո րոնք վստա հութ յուն 
կներշն չեն, որ խա ղա ղութ յան մա սին ի րենց 
հայ տա րութ յուն ներն ի րա կան են: Ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ այդ հայ տա րա րութ յուն նե րը՝ 
մա նա վանդ Թուր քիա յից, շատ են հնչում, 
դրանք իս կա պես ինչ-որ հիմք ու նեն, և  այդ 
հա մա տեքս տում ցե ղաս պա նութ յան ճա նա-
չու մը Թուր քիա յի կող մից կար ևոր նա խա պայ-
ման է: Մենք դրա նով կհա մոզ վենք, որ ժա մա-
նա կա կից Թուր քիան չի կրկնե լու Օս ման յան 
կայս րութ յան քա ղա քա կա նութ յու նը, և հայ 
ժո ղովր դին նո րից չեն են թար կե լու ցե ղաս-
պա նութ յան: Այ դա կլի ներ անվ տան գութ յան 
ե րաշ խիք:

– Վեր ջին ե րեք հար յուր տա րում, կա-
րե լի է ա սել, հայ-թուր քա կան խնդիր-
ներն ա ռանց Ռու սաս տա նի (գրե թե) չեն 
հան գու ցա լուծ վել: Հի մա, կար ծեք, հաս-
կա նա լի չէ Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը 
հայ-թուր քա կան՝ այս պես կոչ ված հաշ-
տեց ման գոր ծըն թա ցի հան դեպ:

Ո րոշ ծայ րա հե ղա կան ներ էլ (մե զա-
նում), օգտ վե լով ա ռի թից, ռու սա կան 
102-րդ ռազ մա բա զան Հա յաս տա նից 
դուրս բե րե լու ցնո րա կան ա ռա ջարկ ներ 
են հնչեց նում: Ո՞ւր ենք գնում այս պես… 
Արդ յո՞ք ող ջա միտ է ճա նա պարհն ա ռանց 
Ռու սաս տա նի:

– Կար ծում եմ՝ այդ ճա նա պար հով չենք 
գնում, ո րով հետև պատ մա կան փորձն է ցույց 
տա լիս, ինչ պես ար դեն նշե ցի, մենք Թուր քիա-
յի հետ (Ադր բե ջանն էլ դրա կող քին) հա րա-
բեր վել ա ռանց դաշ նակ ցի չենք կա րող: Պի տի 
ու նե նանք մեկ կամ մի քա նի հզոր ռազ մա-
քա ղա քա կան, աշ խար հա քա ղա քա կան դաշ-
նա կից, և  ա ռա ջի նը Ռու սաս տանն է: Սա 
աք սիո մա է: Ե թե մի պահ պատ կե րաց նենք, 
որ Ռու սաս տա նի ռազ մա բա զան դուրս է բեր-
վում Հա յաս տա նից կամ ռուս խա ղա ղա պահ-
ներն են գնում Ղա րա բա ղից, պարզ է՝ ինչ կլի-
նի դրա հետ ևան քը: Այս ա ռու մով Թուր քիա յի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տու մը, 
բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցը կար միր գծե րի 
վրա պի տի հիմն վեն, չպետք է ոչ մի բան զի-
ջենք, այ լա պես կնշա նա կի՝ հրա ժար վում ենք 
մեր ինք նութ յան մի մա սից: Եվ, ի հար կե, Ռու-
սաս տա նի հետ պետք է լի նենք դաշ նա կից: 
Պա տա հա կան չէ՝ Թուր քիան հարց է բարձ-
րաց նում, որ այ սու հետև բա նակ ցութ յուն նե րը 
տե ղի ու նե նան ոչ թե Մոսկ վա յում, այլ Ան կա-
րա յում, որ պես զի այդ դեպ քում Ռու սաս տա նը 
ոչ մի դեր չու նե նա:

– Հայ հան րութ յան մեջ տա րած ված 
տե սա կետ կա, թե իբր թուր քա կան գոր-
ծա կա լա կան ցանցն է այ սօր Հա յաս տա-
նում ո րո շում հայ-թուր քա կան և հայ-
ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
մի տում նե րը: Այդ մա սին պար բե րա բար 
բարձ րա ձայն վում է նույ նիսկ մեր խորհր-
դա րա նի ամ բիո նից:

Ձեր դիր քո րո շու մը կու զե նա յինք ի մա-
նալ. թեև հար ցը հատ կա պես առնչ վում է 
ազ գա յին անվ տան գութ յան մար մին նե-
րին և  ոչ թե մեր գի տա կան հան րութ յա-

նը:
– Դա ինձ հա մար դժվար հարց չէ, հեշտ 

հարց է, քա նի որ մեր ներ քին անվ տան գա-
յին հա մա կար գը՝ ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ծա ռա յութ յու նը, չի բա ցա հայ տել թուր քա կան 
կամ ադր բե ջա նա կան գոր ծա կա լա կան ցանց, 
ուս տի պի տի ել նենք այն տրա մա բա նութ յու-
նից, որ դա գո յութ յուն չու նի: Մ նաց յա լը քա-
ղա քա կան հայ տա րա րութ յուն ներ են, իսկ ես 
քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յամբ չեմ զբաղ-
վում: Փաս տե րի վրա ենք հիմն վում՝ մեր 
ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յու նը 
նման հայ տա րա րութ յուն չի ա րել... 

– Ո րևէ հար ցով ար տա քին քա ղա քա-
կան սկզբունք ներ մշա կե լիս, Ձեր կար-
ծի քով, որ քա նո՞վ է կա րևոր հան րութ յան 
տե սա կե տը, տվյալ ո լոր տի գի տա կան 
մտա վո րա կա նութ յան դիր քո րո շու մը:

Այս դեպ քում, օ րի նակ, հաշ վի առն-
վո՞ւմ են թուր քա գետ նե րի կար ծի քը, մեր 
ժո ղովր դի, նաև Սփ յուռ քի տրա մադ րութ-
յուն նե րը:

Երբ վար չա պե տը հայ տա րա րում է, 
թե Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը եր-
բեք Հայ դա տի քա ղա քա կա նութ յուն չի 
վա րել՝ որ քա նո՞վ է դա ար ժա նա հա վատ 
ու գի տա կան, մի՞ թե Հայ դա տը Սփ յուռ քի 
մե նաշ նորհն է ե ղել ու կա:

– Նախ՝ կու զեի նշել՝ որ պես թուր քա գետ 
ներգ րավ ված չեմ այդ գոր ծըն թաց նե րում: 
Ըստ իս՝ իմ գոր ծըն կեր նե րից ոչ մեկն էլ ներգ-
րավ ված չէ: Երկ րորդ՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յունն ըստ Սահ մա նադ րութ յան 
վա րում է ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման ու 
դա տա պարտ ման քա ղա քա կա նութ յուն: Դա 
Հայ դա տի կար ևոր հատ վածն է: Հա յաս տա-
նի եր րորդ հան րա պե տութ յու նը Թուր քիա յին 
տա րած քա յին պա հանջ ներ չի ներ կա յաց րել, 
ո րով հետև դա պե տա կան քա ղա քա կա նութ-
յուն կլի ներ և դա պե տա կան մա կար դա կով 
չի ըն դուն վել: Բայց կրկնում եմ՝ ցե ղաս պա-
նութ յան ճա նաչ ման քա ղա քա կա նութ յու նը 
մեր պե տութ յան օ րա կար գա յին հարցն է, ո րը 
հիմն վում է Սահ մա նադ րութ յան վրա: Այն-
պես որ՝ այս ա ռու մով Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը նաև վա րում է Հայ դա տի կամ 
Հայ կա կան հար ցի մի կար ևոր հատ վա ծի վրա 
հիմն ված ար տա քին քա ղա քա կա նութ յուն:

Սփ յուռ քի պա րա գան այլ է: Սփ յուռ քը, որ 
ին քը հիմ նա կա նում հենց ծնունդ է հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան, պարզ է, որ ոչ միայն ցե ղաս-
պա նութ յան ճա նաչ ման ու դա տա պարտ ման 
քա ղա քա կա նութ յուն վա րի և ձգ տի դրան, 
այլ նաև մեր կորց րած հայ րե նի քի զգա լի մա-
սի հա յա թափ ման ու Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
ցե ղաս պա նութ յան արդ յուն քում վերջ նա կա-
նո րեն հա յա թափ ված հայ րե նի քի մի մա սի 
վե րա դարձ ման խնդիր նե րը բարձ րա ձայ նի:

– Բայց ա ռանց հա յոց պե տա կա նութ-
յան ա ջակ ցութ յան Սփ յուռ քը ո չինչ ա նել 
չի կա րող:

– Ի հար կե չի կա րող: Սա կայն մենք՝ պար-
տա պան ներս, շատ լուրջ այդ հար ցերն ու-
սում նա սի րում ենք՝ կապ ված Սև րի պայ մա-
նագ րի հետ՝ կապ ված ցե ղաս պա նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յան հետ ևանք նե րը վե րաց-
ման հետ, բայց գի տա կան շրջա նակ նե րում 
բազ մա թիվ հե տա զո տութ յուն ներ, գի տա ժո-
ղով ներ, այդ թվում մի ջազ գա յին, տե ղի են 
ու նե նում: Կար ծում եմ՝ կգա մի ժա մա նակ, 
երբ Թուր քիան ար դեն չի կա րող պա հել տա-
րածք նե րը, ո րոնք ին քը բռնա զավ թել է հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով, այդ հար ցե-
րը կդառ նան մեր պե տա կա նութ յան կար ևոր 
խնդիր նե րը:

– Դուք կու զե նա յի՞ք որ ևէ այլ խոսք 
փո խան ցել սյու նե ցի նե րիս:

– Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ու սում նա-
սի րել եմ և՛ մեր ժո ղովր դի պատ մութ յու նը, 
և՛ Թուր քիա յի պատ մութ յու նը, ու կա րող եմ 
ա սել՝ հայ ժո ղո վուր դը մեծ ժո ղո վուրդ է, մենք 
հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում ա մե նա ծանր 
պայ ման նե րում պահ պա նել ենք մեր ինք-
նութ յու նը, և մեր պե տա կա նութ յունն ամ-
րապն դե լով՝ պի տի վստա հութ յամբ նա յենք 
ա պա գա յին: Հա մոզ ված եմ՝ այն հո ղի մի փոքր 
հատ վա ծի վրա, որ կա Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յու նը, կհաս նենք մեր վերջ նա կան 
նպա տա կին՝ վե րա կանգ նել հա յոց հզոր պե-
տա կա նութ յունն իր բնա կան սահ ման նե րով: 
Սա պետք է լի նի այն գա ղա փա րը, որ կհա-
մախմ բի Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յա նը և Սփ յուռ քին: 
Ու այդ գա ղա փա րը, նպա տակն ի րա կա նաց-
նե լու ճա նա պար հով կգնանք ա ռաջ... 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ և ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

ՌՈՒԲԵՆ ՍԱՖՐԱՍՏՅԱՆ. 
«Թուրքիայի և Ադրբեջանի 
հեռահար նպատակը 
Սյունիքն է, ես դրանում չեմ 
կասկածում»
Սկիզբը՝ էջ 5 Սև րի պայ մա նա գի րը պատ-

մա կան փաստ է, որն ու ժի մեջ 
չմտավ, բայց շատ կար ևոր հան-
գա մանք է մեզ հա մար: Մ յուս 
կող մից՝ Լո զա նի պայ մա նագ րով 
փաս տո րեն հայ կա կան հար ցը 
փակ վեց, ո րով հետև դրա մեջ ոչ 
մի խոսք չկա Հա յաս տա նի մա-
սին: 

7ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ  10 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2022Թ.  № 3 (569)



ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

 3301, Սյունիքի մարզ, 
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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 
10.02.2022թ.:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գո րի սի պրոֆ. Խ. Ե րից յա նի 
ան վան պե տա կան գյու ղատն տե սա կան 
քո լե ջի տնօ րե նի թա փուր պաշ տոնն զբա-

ղեց նե լու հա մար
ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
24-ի N 1569 -Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ նախ նա կան 
մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր ծա կան) և մի ջին 
մաս նա գի տա կան պե տա կան ու սում նա կան հաս-
տա տութ յան տնօ րե նի ընտ րութ յան (նշա նակ ման) 
կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Գո րի սի պրոֆ. Խ. 
Ե րից յա նի ան վան պե տա կան գյու ղատն տե սա կան 
քո լե ջի Լիա զոր մար մի նը հայ տա րա րում է մրցույթ՝ 
հաս տա տութ յան տնօ րե նի պաշ տո նի թա փուր տեղն 
զբա ղեց նե լու հա մար:
1. Հաս տա տութ յան տնօ րե նի պաշ տո նի հա-
մար անց կաց վող մրցույ թին մաս նակ ցե լու 
պար տա դիր պայ ման ներն են՝
1) ՀՀ քա ղա քա ցիութ յու նը,
2) ու սում նա կան հաս տա տութ յան ղե կա վար ման 

ի րա վուն քը (հա վաս տա գիր):
2. Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար հա վակ-
նոր դը ներ կա յաց նում է`
1) դի մում` կա ռա վար ման խորհր դի նա խա գա հի 

ա նու նով,

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

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

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

5) ինք նա կեն սագ րութ յուն:
Փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը խորհր դի նա խա-
գա հին կամ քար տու ղա րին առ ձեռն ներ կա յաց նե լու 
դեպ քում պետք է ներ կա յաց նել բնօ րի նակ նե րի հետ: 
Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են` Գո րի սի պրոֆ. 
Խ. Ե րից յա նի ան վան պե տա կան գյու ղատն տե սա-
կան քո լե ջում, հաս ցեն՝ ք. Գո րիս, Ա ռա քել  յան 32, 
ս.թ. փետր վա րի 10-ից մինչև մար տի 2-ը նե րառ յալ, 
ա մեն օր՝ ժա մը 9:00-ից մինչև ժա մը 17:30-ը, բա ցի 
հանգստ յան (շա բաթ, կի րա կի) և  օ րեն քով սահ ման-
ված ոչ աշ խա տան քա յին` տո նա կան և հի շա տա կի 
օ րե րից:
Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2022 թ. մար տի 14-ին՝ ժա-
մը 14:00-ին, Գո րի սի պրոֆ. Խ. Ե րից յա նի ան վան 
պե տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջում, հաս ցեն՝ 
ք. Գո րիս, Ա ռա քել  յան 32: 
Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար դի մել` 094 280906, gra-
vikayvazyan@mail.ru

Ստեղծագործում են դպրոցականները. 
Սաթենիկ Ավետիսյան 

Ս ո վո րում է Խն ձո րես կի Գա րե գին 
Ս ևուն ցի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցի 
12-րդ դա սա րա նում: Վեր ջերս մաս-

նակ ցել է լրագ րութ յան դա սըն թաց նե րի և  
աչ քի ըն կել հե տաքր քիր ա ռա ջարկ նե րով ու 
դեպ քե րի յու րօ րի նակ վեր լու ծութ յամբ:

Շատ ու բազ մա զան նա խա սի րութ յուն-
ներ ու նի, ե րաժշ տա սեր է, նվիր յալ ըն թեր ցող, 
փոր ձում է ստեղ ծա գոր ծել թե՛ ար ձակ, թե՛ չա-
փա ծո:

 Ն րա «Ես մի շիվն եմ իմ հո ղի» բա նաս-
տեղ ծութ յու նը՝ ստորև:
Բարև՛, Հայաստա՛ն, ե՛ս եմ՝ քո որդին,

Ե՛ս, որ ծնվել եմ քո մի բուռ հողից,
Ես, որ սնվել եմ քո բարիքներով,
Ես, որ ապրել եմ քո տաքուկ գրկում, 
Որ մեծացել եմ՝ աչքերս հառած 
Քո ջինջ Մասիսի հավերժ ձյուներին,
Կռվել եմ քեզ հետ, ապրել, արարել,
Քո անհուն սրտի մի զարկն եմ դարձել…
Ու երբ թշնամին անկարգ խմբերով
Համարձակվել է դեմքդ տրորել,
Այդ այրող ցավից ես էլ եմ այրվել…
Երբ արյունարբու, ժանտ հրոսակը 
Ճարակ է դարձրել քո լի շեները,
Քեզ հետ միասին ե՛ս եմ մխացել…
Իսկ երբ հավաքվել, ոտքի ես կանգնել,
Որ հանդիմանես քո բաժին բախտին,
Ես ծառս եմ եղել, բարձր գոռացել,
Արդար գանգատդ հասցրել երկինք…
Երբ հուսահատվել և քիչ էր մնում 
 անդունդ գլորվես,
Ես եմ քո ձեռքից բռնել ու փրկել:
Ու երբ ապրել ես, ես էլ եմ ապրել,
Հին, խոր վերքերդ ծաղկունքով լցրել…
Ես քո մի շիվն եմ, իմ մա՛յր Հայաստան,
Ու թե կյանքս տամ՝ քեզ պաշտպանելով,
Նորից կընձյուղվեմ ու հավերժ կապրեմ 
միայն քեզանով:

Վերադարձավ 
հաղթողի 
դափնիով

Ն ել լի քրոջս թոռ նու հին՝ 
Կապանի թիվ 7 հիմ-
նա կան դպրոցի 4-րդ 

դասարանի աշակերտուհի Ե վա 
Մի քա յել  յա նը, Եր ևա նից վե  րա-
դար ձել է հաղ թո ղի դափ նիով: 
Հուն վա րի 28-30-ը մայ րա քա-
ղա քի «Գազպ րոմ-Ար մե նիա» 
մար զա հա մա լի րում կա յա ցել 
է գե ղար վես տա կան մարմ նա-
մար զութ յան  Նա տալ  յա  Ռո-
տեն բեր գի ան վան գա վա թի 
մրցա շար, ո րին շուրջ 170 մարմ-
նա մար զու հի է մաս նակ ցել Եր-
ևա նից, Գ յում րիից, Կա պա նից և 
Քա ջա րա նից:

Կա պա նի գե ղար վես տա-
կան մարմ նա մար զութ յան ման-
կա պա տա նե կան մար զադպ-
րո ցի սա նու հին 2011-2014 թթ. 
ծնված նա զե լի նե րի մրցա պայ-
քա րում հա վա սա րը չի ու նե ցել` ե լույթ է ու նե-
ցել գնդա կով և  օ ղա կով ու կանգ նել է պատ վո 
պատ վան դա նի ա մե նա բարձր հար թա կին:

 Ի սրտե շնոր հա վո րում եմ կրտսեր զար-

մու հուս և ն րա մար զիչ Լու սի նե Ա ռուս տամ-
յա նին՝ այն հաս տատ հա մո զու մով, որ հա ջորդ 
հաղ թա նա կը եր կար սպա սել չի տա:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կ ո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կի ա հագ-
նաց ման հետ կապ ված՝ մարզ կենտ-
րո նում հա յոց զին ված ու ժե րի 30-րդ 

տա րե դար ձին նվիր ված զանգ վա ծա յին մի-
ջո ցա ռում ներ չանց կաց վե ցին: Այ նո ւա մե-
նայ նիվ, օր վա խորհր դին պատ շա ճող ցե-
րե կույթ ներ ե ղան, դրան ցից մե կը Շ մա վոն 
Մով սիս յա նի ան վան Կա պա նի պատ մութ յան 
թան գա րա նում էր: Մ շա կույ թի այդ օ ջա խի 
հար ևա նութ յամբ գտնվող թիվ 7 նա խադպ րո-
ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յան դաս-
տիա րակ նե րը և սա նե րը թան գա րա նի՝ Ար-
ցախ յան ե րեք պա տե րազմ ի նա հա տակ նե րի 
հի շա տա կը հա վեր ժաց նող սրա հում հան դես 
ե կան գրա կան-ե րաժշ տա կան հա մադ րույ-
թով, ո րը նվի րե ցին 44-օր յա պա տե րազ մում 
նա հա տակ ված ման կա պար տե զի նախ կին 
սա ներ Տի րան Պետ րոս յա նի, Սեր յո ժա Լա լա-
բեկ յա նի և Գոռ Անդ րեաս յա նի հի շա տա կին:

Երգ չու հի ներ Է լեն Գ րի գոր յա նը և Ա նուշ 
Դավթ յա նը կա տա րե ցին ազ գա յին-հայ րե նա-
սի րա կան եր գեր: Ընդ ո րում՝ Է լեն Գ րի գոր-
յա նը հնչեց րեց իր «Ա ղոթք ազ գի փրկութ-
յան» հե ղի նա կա յին եր գը՝ ծնված 44-օր յա 
պա տե րազ մի հույ զե րից ու ապ րում նե րից: 
Հա մեր գա յին ծրա գի րը նե րա ռում էր պա րա-
յին կա տա րում ներ. «Նա րա Դանս» հա մույ թը 
(գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Նա րի նե Մով-
սիս յան) ներ կա յաց րեց «Իմ հե րոս» պա րա յին 
բե մադ րութ յու նը:

Ներ կա նե րը ա մուր ո գի մաղ թե ցին հա յոց 
բա նա կին, հայ զին վո րին՝ բա րի և  ան փոր-
ձանք ծա ռա յութ յուն՝ մեկ ան գամ ևս շեշ տե-
լով, որ հան րա պե տութ յան անվ տան գութ յան 
և խա ղա ղութ յան միակ ե րաշ խա վո րը հա-
յոց բա նակն է, նրա հայ րե նա սեր զին վորն ու 
սպան:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հ ուն վա րի 31-ին բնա կա րա նա մու տի 
հեր թա կան ա րա րո ղութ յունն է տե-
ղի ու նե ցել Մար տա կերտ քա ղա քում, 

որ տեղ սո ցիա լա կան կար ևո րա գույն խնդրի 
լուծ ման հանգր վա նին են հա սել ՊԲ-ի գոր-
ծող և պա հես տա զո րի ևս 35 զին վո րա կան։ 
Ինչ պես հա ղոր դում են Ար ցա խի ՊԲ-ից, նոր 
բնա կա րան նե րի վկա յագ րե րն ան ձամբ հաս-

ցեա տե րե րին է հանձ նել և շ նոր հա վո րան քի 
խոս քեր ուղ ղել ԱՀ ՊՆ, ՊԲ հրա մա նա տար, 
գե նե րալ-լեյ տե նանտ Կա մո Վար դան յա նը:

Բ նա կա րան նե րը հատ կաց վել են ՊԲ-ի 
գոր ծող հեր թա ցու ցա կի հա մա ձայն՝ վի ճա կա-
հա նութ յան մի ջո ցով:

Նոր բնա կա րան նե րը տրա մադր վել են 
հիմ նա կա նում նո րա կա ռույց շեն քից, կա ռուց-
ված են տի պա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա-
պա տաս խան և  ա պա հով ված կե ցութ յան հա-
մար անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րով:

Հաշ վի առ նե լով խնդրի ՝ ան չափ զգա-
յուն լի նե լու հան գա ման քը և  ար դա րութ յան 
սկզբուն քի պահ պան ման անհ րա ժեշ տութ յու-
նը, գոր ծըն թա ցը խստա գույնս վե րահսկ վում 
է բա նա կի հրա մա նա տա րութ յան ու ո լոր տի 
պա տաս խա նա տու նե րի կող մից:
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գա յին հան րութ յու նը՝ ի դեմս ՄԱԿ-ի, ար ձա-
գան քե լով հա կա մար տութ յուն նե րի ըն թաց-
քում մշա կու թա յին կո թող նե րի դի տա վոր յալ 
ոչն չաց ման հա ճա խա կի դար ձած դեպ քե րին, 
մշա կել է դիր քո րո շում, ըստ ո րի՝ մշա կու թա-
յին օբ յեկտ նե րի ոչն չա ցու մը պա տե րազ մա-
կան հան ցա գոր ծութ յուն է և հա վա սա րեց-
վում է ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին:

Ադր բե ջա նում հա տուկ հանձ նա ժո ղո-
վի ստեղ ծու մը, ո րը կփո խա կեր պի հայ կա-
կան մշա կու թա յին և կ րո նա կան կո թող նե րը՝ 
դրանց հե տա գա յու րաց մամբ, ՄԱԿ-ի Ար-
դա րա դա տութ յան մի ջազ գա յին դա տա րա-
նի մի ջանկ յալ մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին 
ո րոշ ման կո պիտ խախ տում է:Դ րանք պաշ-
տո նա կան Բաք վից պա հան ջում են ձեռ նար-
կել բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը՝ կան խե-
լու և պատ ժե լու վան դա լիզ մի և պղծ ման 
գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
հայ կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յա նը, 
նե րառ յալ, բայց չսահ մա նա փակ վե լով ե կե-

ղե ցի նե րով և պաշ տա մուն քի այլ վայ րե րով, 
հու շար ձան նե րով, տե սար ժան վայ րե րով, 
գե րեզ մա նատ նե րով և  ար տե ֆակտ նե րով: 
Ո րո շու մը պար տա դիր ուժ ու նի Ադր բե ջա նի 
հա մար: Բաք վի հրա ժա րու մը կա տա րել այն 
ցու ցադ րում է Բաք վի մտադ րութ յու նը խա-
փա նել, թե կուզև տե ղա յին մա կար դա կով, 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա-
կար գը, որն ա պա հո վում է մի ջազ գա յին խա-
ղա ղութ յուն և  անվ տան գութ յուն:

Եվս մեկ ան գամ կոչ ենք ա նում մի ջազ-
գա յին հան րութ յա նը և մաս նա գի տաց ված 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րին ան-
հա պաղ անհ րա ժեշտ քայ լեր ձեռ նար կել՝ 
պար տադ րե լու Բաք վին՝ կա տա րել իր մի ջազ-
գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը՝ պահ պա նե-
լով և հար գե լով հայ ժո ղովր դի մշա կու թա յին 
ժա ռան գութ յու նը, և լիար ժեք կեր պով կա տա-
րել ՄԱԿ-ի Ար դա րա դա տութ յան մի ջազ գա յին 
դա տա րա նի մի ջանկ յալ մի ջոց նե րի կի րառ-
ման մա սին ո րո շու մը:
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Արցախի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության 
հայտարարությունը
Սկիզբը՝ էջ 3

Նշվեց բանակի 30-րդ տարեդարձը 

Արցախում 35 
զինվորական 
բնակարան է 
ստացել
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