
Ն. Փաշինյան. 
«Մեր հույսն է, 
որ դիվանագի
տությունը կկարո
ղանա լռեցնել 
թնդանոթները»

Ե րևանը հույս ունի, որ ռուս-ուկրաի-
նական բանակցություններն արդ-
յունք կտան, և դիվանագիտությունը

կկարողանա լռեցնել թնդանոթները: Ինչպես
հաղորդումէ«Արմենպրես»-իթղթակիցը՝այդ
մասինՄԱԿ-ին Հայաստանի Հանրապետութ-
յան անդամակցության և ՀՀ դիվանագետի
օրվա կապակցությամբ Օպերայի և բալետի
ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի
ունեցած միջոցառման ժամանակ հայտարա-
րեցՀՀվարչապետՆիկոլՓաշինյանը՝շեշտե-
լով, որ դիվանագիտությանը նվիրված այս
միջոցառմանժամանակչիկարողչխոսելՈւկ-
րաինայում տեղի ունեցող իրադարձություն-
ներիմասին:

«Մենք սրտի կսկիծով ենք հետևում ծա-
վալվող իրադարձություններին, որոնք, հիմա
արդեն ակնհայտ է, որ ունենալու են գլոբալ
հետևանքներ:Մերհույսնէ,որայսօրնախա-
տեսված ռուս-ուկրաինական բանակցութ-
յունները կկայանան և արդյունք կունենան,
և դիվանագիտությունը կկարողանա լռեցնել
թնդանոթները», – իր ելույթն այս խոսքերով
եզրափակեցՀայաստանիվարչապետը:

02.03.2022

Որպես լքված թավջութակի ձգված մի լար�

Դողում է սիրտս կարոտով մի ահարկու.

Կարոտներիս գագաթն է այն� վերջի՜ն քնար.�—

Մի պիրկ պարան ու երկնուղեշ փայտեր երկու։

Որպես բախտիս մութ քամահրանքը, կամ որպես

Մի հին խոստում, որ անկատար, դրժած թողի —

Կախաղանի փայտերն ահա քաղաքի մեջ

Կանգնել են, սեգ, ու սպասում են կախվողի։

Կանգնել են, լուռ իրար կքած, փայտեր երկու,

Ու մեջտեղում դողում է, մեղկ ու երերուն,

Մի գորշ պարան, ինչպես տխուր այս օրերում

Անբոց մորմոքը նաիրյան իմ ո՜րբ հոգու�

Իջել է շուրջը մի անհուր իրիկնաժամ,

ՈՒ լռություն մի անստվեր, անդուռ, անդող,

Ինչպես մորմոքը օրերի, ինչպես դաժան

Մահվան թախիծը՝ իմ անլուր սիրտը բանտող�

Ու խանութները, գորշ կքած, ու այն մարդիկ,

Որ հավաքվել են փայտերի շուրջը հիմա,

Մահվան բեկուն այդ քնարին այդքան մոտիկ —

Ի՞նչ են ուզում՝ այդքան տխուր ու ակամա�

Եվ արդյոք ո՞վ է երազել այդքան դաժան —

Ու լուսավոր առավոտները իմ հոգու

Ո՞վ դարձրեց — մի անկրակ իրիկնաժամ,

Ու գորշ պարան, ու երկնուղեշ փայտե՛ր երկու։

Գուցե այդ ե՛ս եմ, որ սրտով իմ լուսնահար

Ո՛չ մի կրակ հեռուներից ձեզ չբերի,

Ու ցանկացա, որ չօրհներգե ո՛չ մի քնար

Լուսապսակ, պայծառ գալիքը Նաիրի...

Երթամ հիմա� Ու կարոտով անմխիթար,

Իմ երգիչի երազներով ու հրերով,

Անհրապույր իմ օրերի երգով մթար

Ու նաիրյան իմ երազի վերջին սիրով,—

Երթամ մարող ու մարմրող իրիկվա մեջ,

Որպես ուրու հալածական, որպես տեսիլ,—

Տա՜մ պարանոցս կարոտին այն երկնուղեշ

Ու օրորվեմ� եղերական ու անբասիր...

Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,

Ուրիշ ոտքեր կախաղանին թող մոտ չգան.

Եվ թող տեսնեն ի՛մ աչքերի մեջ կախվածի,

Իմ բո՛րբ երկիր, լուսապսակ քո ապագան։

Թող դուրս ընկած իմ աչքերի մեջ կախվածի

Նոքա տեսնեն պայծառ օրերդ ապագա,—

Թող ո՛չ մի զոհ չպահանջվի ինձնից բացի,

Ո՛չ մի ստվեր կախաղանին թող մոտ չգա...

 

Եղիշե Չարենց

Մահվան 
տեսիլ

Տարին չարենցյան է. մարտի 13ին լրացավ մեծանուն գրողի 125ամյակը

Բաքուն Հայաս
տանին առաջարկ է 
ներկայացրել

Բ աքունպատրաստէբանակցություն-
ներվարելԵրեւանիհետխաղաղութ-
յան պայմանագիր կնքելու համար՝

պայմանով, որ Հայաստանն ընդունի հինգ
հիմնարար սկզբունք, ասվում է Ադրբեջանի
արտաքին գործերի նախարարության հայ-
տարարությանմեջ։

Ադրբեջաննառաջարկումէհարաբերութ-
յունների կարգավորման հետևյալ սկզբունք-
ները՝

� ինքնիշխանության,տարածքայինամ-
բողջականության,միջազգայինսահման-
ներիանձեռնմխելիությանևմիմյանց
քաղաքականանկախությանփոխադարձ
ճանաչում,

� պետությունների`միմյանցնկատմամբ
տարածքայինպահանջներիբացակա-
յությանևապագայումնմանպահանջներ
չներկայացնելուիրավականպարտավո-
րությանփոխադարձհաստատում,

� ձեռնպահմնալմիջպետականհարա-
բերություններումմիմյանցանվտան-
գությանըսպառնալուց,քաղաքական
անկախությանևտարածքայինամբող-
ջականությանդեմսպառնալիքներևուժ
կիրառելուց,ինչպեսնաևՄԱԿ-իկանո-
նադրությաննպատակներինանհամա-
տեղելիայլհանգամանքներից,

� պետականսահմանիսահմանազատում
ևսահմանագծում,դիվանագիտական
հարաբերություններիհաստատում,

� տրանսպորտիևկապիբացում,այլհա-
մապատասխանհաղորդակցությունների
հաստատումևփոխադարձհետաքրք-
րություններկայացնողայլոլորտներում
համագործակցություն: 

300 տարի առաջ Սյունյաց աշխարհը, 
Դավիթ Բեկի գլխավորությամբ, ոտքի 
ելավ ընդդեմ թուրք զավթիչների

1727թ.այսօրերինթուրքականբազմահազարանոցզորքերըխայտառակպարտություն
կրեցինՀալիձորիբերդիմատույցներումևփախուստիդիմեցին։

Ռուսուկրաինական պատերազմը լրջագույն անդրադարձներ է ունենում հայադրբեջանական սահմանի վրա: 
Արցախի Հանրապետության բնակավայրերի դեմ սաստկանում են ահաբեկչական գործողությունները: Իսկ 
Հայաստանի Հանրապետության կողմից համարժեք և համաչափ արձագանք չկա: Հայաստանում, ըստ էության, 
սպասում են...Ռուս – ուկրաինական պատերազմի արդյունքներով կորոշվի՝ Ռուսաստա՞ն, թե՞ Թուրքիա...

Ու կանգնած ենք ահա 
ապագայի հանդեպ 
Զարմանալի՜ թեթև, 
զարմանալի՜ անդեմ՝
Մերկության պես 
տկլոր ու անանցյալ...

ԵՂԻՇԵՉԱՐԵՆՑ

ԴավիթԲեկիհուշակոթողը
Կապանում`կառուցված
1978թ.,քանդակագործ՝
ՍարգիսԲաղդասարյան

Երեքշաբթի

15մարտի2022թ.
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Վահագն Խաչատուրյանը  
երդմամբ ստանձնեց Հայաստանի 
Հանրապետության  
նախագահի պաշտոնը

ՀայաստանիՀանրապետությանազգային
ժողովի հատուկ նիստում Վահագն Խաչա-
տուրյանը երդմամբ ստանձնեց Հանրապե-
տությաննախագահիպաշտոնը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ ՀՀ 5-րդ
նախագահՎահագնԽաչատուրյանիերդման
համար ԱԺ հատուկ նիստն անցկացվում է
Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամեր-
գայինհամալիրում:ՆիստըվարումէԱԺնա-
խագահի լիազորությունները կատարող ԱԺ
փոխնախագահՀակոբԱրշակյանը:

Ազգային ժողովի հատուկ նիստում Վա-
հագն Խաչատուրյանը, ձեռքը դնելով Վեհա-
մոր Ավետարանի և ՀՀ Սահմանադրության
վրա, երդվեց` «Ստանձնելով Հանրապե-
տության նախագահի պաշտոնը՝ երդվում
եմ.հավատարիմ լինել ՀայաստանիՀանրա-
պետությանՍահմանադրությանը,իմլիազո-
րություններն իրականացնելիս լինել անա-

չառ,առաջնորդվելմիայնհամապետականև
համազգայինշահերովևիմողջուժըներդնել
ազգային միասնության ամրապնդման գոր-
ծում»:

ԵրդմնակալությունիցհետոհնչեցՀայաս-
տանի Հանրապետության օրհներգը, Ամե-
նայնՀայոցԳարեգինԲկաթողիկոսըհայրա-
պետականօրհնությանխոսքհղեց:

Արարողությանը մասնակցում էին ՀՀ
վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նախագա-
հի լիազորություններըմինչևայսկատարող
ԱԺնախագահԱլենՍիմոնյանը,նախարար-
ներ,այլպաշտոնատարանձինք:Ընդդիմա-
դիրխմբակցություններիպատգամավորները
չէինմասնակցումհատուկնիստին:

Նախագահի երդման արարողությա-
նը հրավիրված էին Հայաստանում հավա-
տարմագրված դիվանագետներ, սփյուռքի
ևհայրենիքիպետական,հասարակականև
մշակութային գործիչներ, բարձրաստիճան
հոգևորականներ,արտախորհրդարանական
ուժեր, գործարարներ, պաշտոնատար ան-
ձինք,ՀԿ-ներիներկայացուցիչներ:

ՆախագահիպաշտոնումԽաչատուրյանի
թեկնածությունն առաջադրել էր «Քաղաքա-
ցիական պայմանագիր» խմբակցությունը:
ՀՀազգային ժողովըՎահագնԽաչատուրյա-
նինՀանրապետությաննախագահէրընտրել
մարտի3-ինիստում:ՎահագնԽաչատուրյա-
նըՀանրապետությաննախագահէընտրվել
7տարիժամկետով:

13.03.2022Թ.

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսի խոսքը ՀՀ նախագահի 
երդմնակալության արարողության 
առիթով

Մ եծարգոնախագահՀայաստանի
Հանրապետության,մեծարգոնա-
խագահԱրցախիՀանրապետութ-

յան,մեծարգովարչապետ,մեծարգոնախա-
գահԱզգայինժողովիևհարգելիներկաներ,

Այսօրմասնակիցենքհայրենականկյանքի
կարևոր իրադարձության՝ Հայաստանի Հան-
րապետության նորընտիր նախագահի երդմ-
նակալության արարողությանը, որի առիթով
ՀայրապետականՄերօրհնություննուբարե-
մաղթանքներն ենք բերում Ձեզ, պարոն նա-
խագահ,ևմերողջժողովրդին։

Երեսունտարիառաջմերժողովուրդըհե-
րոսականպայքարովվերակերտեցիրանկախ
պետականությունը՝անցնելովմաքառումների
ևփորձություններիդժվարինուղիով։Այդտա-
րիներիընթացքումմերպետականությանկա-
յացման ճանապարհին երկրի առաջնորդութ-
յունըհանձնառանչորսնախագահներ։Այսօր
Դուք եք ստանձնում այդ պատասխանատու
պաշտոնը,որխորհրդանիշնէհայոցանկախ
պետականության։

Ձեր պաշտոնակալությունը տեղի է ունե-
նում դժվարին ժամանակահատվածում, երբ
հայրենիքըվիրավորէԱրցախյանպատերազ-
մի աղետալի կորուստներով, և հաղթահար-
վածչենպատերազմիառաջբերածմարտահ-
րավերները,երբտակավինգերությանմեջեն
ևանհայտկորածմերզավակները,ևպարբե-
րաբար շարունակվում են ոտնձգությունները
հայրենյացսահմաններինկատմամբ,երբնե-
րազգայինկյանքումտիրողանհանդուրժողա-
կանությանմթնոլորտըևներհասարակական
բևեռացվածությունըշարունակումենխռովել
մերժողովրդիհոգին:

Ամենքս այսօր մտահոգ ենք մեր երկ-
րի իրավիճակով, երերուն է խաղաղությունը
Հայաստանում ու Արցախում, ծառացած են
արցախահայության իրավունքների պաշտ-
պանությանև հակամարտությանխաղաղ ու
արդարկարգավորմանհարցերը,ևապագան
անորոշություններէպարունակում։

Մտահոգ ենք և աշխարհը փոթորկող
տագնապներով ու հակամարտություններով,
աշխարհաքաղաքական և տարածաշրջանա-
յին բարդ զարգացումներով։ Ներկայիս ծան-
րագույն մարտահրավերների պայմաններում
հրամայական են ներհասարակական հաշ-
տության օրակարգի իրականացումը, ազգա-
յինմիասնականությանվերականգնումը,հայ-
րենիքիապագայիևազգայիննպատակների
շուրջ համընդհանուրտեսլականի ձևավորու-
մը, որով կարելի կլինի հաղթահարել առկա
խնդիրները, զորացնել մեր պետականությու-
նը,հետամուտլինելանվտանգայինհարցերի
լուծմանը, համախմբել համազգային ողջ նե-
րուժը՝իշահհայրենիքիևժողովրդի։

Ցավովենքանդրադառնում,որերկփեղկ-
վածէմերժողովուրդըոչմիայնՀայաստանում,
այլև սփյուռքում՝ պայմանավորված հայրենի-
քումտեղգտնողմտահոգիչզարգացումներով,
ինքնությանճգնաժամովևներքինխնդիրնե-
րով։Սփյուռքիհամայնքներիուավանդական
կազմակերպություններիզորացումընույնպես
պետք է լինի հայրենի պետության առաջնա-
հերթությունը։

Որպեսպետությանգլուխ՝Հանրապետութ-
յան նախագահի իրավասության տիրույթում
էհետամուտլինելըերկրումարդարությանու
օրինականության գերակայությանը, համա-
պետական և համազգային շահերի պաշտ-
պանությանը,որով,պարոննախագահ,պիտի

նպաստեքմերժողովրդիուհայրենիքիվերքե-
րիամոքմանը,պետությանառաջընթացինև
ապահով գալիքի կերտմանը։ Մաղթում ենք,
որԱստծոևժողովրդիառջևկատարածՁեր
երդումըմշտապեսուժիևզորության,անմնա-
ցորդնվիրումիաղբյուրլինի՝արդյունավորելու
պատասխանատու և դժվարին Ձեր առաքե-
լությունը։

ՀայոցԵկեղեցին,ինչպեսբոլորժամանակ-
ներում իր կոչմանը և ծառայությանը հավա-
տարիմ, այսօր ևս շարունակելու է հայրենի
պետության հետ գործակցությունը Սահմա-
նադրության ոգուն համահունչ՝ հանուն մեր
անկախ պետականության և մեր ժողովրդի
խաղաղ ու բարօր, համերաշխ ու միաբան
կյանքի՝միշտուսուցանելովառաքյալիհորդո-
րը.«Նույնբանըխորհեցեք,նույնսերնունե-
ցեք ձեր մեջ, եղեք միաշունչ, միախորհուրդ»
(Փիլիպ.2.2):

Պատմության հոլովույթներում ազգային
մեր միաբանությունըև հայրենաշեն ձեռքբե-
րումներըխարսխվելենամենատարբերփոր-
ձություններիդիմակայածմերնվիրականար-
ժեքներիվրա։Մերազգայինարժեհամակարգը
այսօր էլ պետք է սրբությամբ պահպանվի,
իբրև գրավական մեր ինքնության և գոյութ-
յան,ևդիտարկվիամուրհիմը,մերժողովրդի
զավակների կրթության ու դաստիարակութ-
յան։

Չափազանց մեծ է այն գինը, որը մենք
վճարելենքանկախպետականությանվերա-
կերտման ճանապարհին։ Հայրապետական
Մերհորդորնենքուղղումհամայնմերժողովր-
դին՝ապրենքևառաջնորդվենքգիտակցութ-
յամբ, որ հայրենիքը Աստծո պարգևն է մեր
ազգին, և յուրաքանչյուրս կոչված ենք ամեն
հանձնառությունստանձնելու,ջանքևեռանդ
չխնայելու՝ հանուն մեր երկրի հզորության և
պայծառության։ Հավատով նորոգվենք և մեր
կյանքըշաղախենքհայրենյացանսակարկսի-
րովևբարեպաշտընթացքով։Ինչպեսսաղմո-
սերգուն էասում, մերաստվածահաճոարա-
րումներով«մեծարենքՏիրոջը,բարձրացնենք
Նրաանունըմիասին»(Սաղմ.33.4)ևհույսով
ու լավատեսությամբ զորացած՝ համատեղ
գործենքհանունմերլուսավորգալիքի։

ԱղոթումենքառԲարձրյալնԱստված,որ
անվտանգ ու արժանապատիվ կյանքի նոր
հորիզոններ բացի մեր ժողովրդիառջև՝խա-
ղաղության մեջ պահելով աշխարհը համայն,
ՀայաստանուԱրցախմերհայրենիքըևհամ-
բերատարությանուտոկունությանմեջզորաց-
նելովհավատավորմերբոլորզավակներին:

Թող Երկնավոր Տիրոջ շնորհը, սերն ու
ողորմությունը լինեն ամենքիս և ողջ մարդ-
կությանհետ,այսօրևհավիտյանս.ամեն:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ռոբերտ Ղուկասյանը՝ 
Սյունիքի մարզպետ 

Հ այաստանիՀանրապետությանկառա-
վարության 2022թ. մարտի 3-ի որոշ-
մամբ Սյունիքի մարզպետ է նշանակ-

վելՌոբերտՂուկասյանը:
Ծնվելէ1980թ.դեկտեմբերի27-ին,Սում-

գայիթ քաղաքում: 2002-2007թթ. սովորել է
Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական
պետական մանկավարժական համալսարա-
նիկենսաբանությանֆակուլտետում:2002թ.
Կալավանի համայնքապետարանի աշխա-
տակազմի քարտուղարն էր: 2013-2019թթ.
«Թայմ Լենդ» հիմնադրամի հիմնադիր տնօ-
րենն էր: 2017-2018թթ. Ճամբարակի հա-
մայնքի ղեկավարի օգնականն էր, ապա՝

խորհրդականը: 2019-2022 թվականներին
ՀՀ վարչապետի խորհրդականն էր: 1998-
2000թթ.ծառայելէՀՀզինվածուժերում:

Ամուսնացածէ,ունիերկուերեխա: 

Մելիքսեթ Պողոսյանը թողնում է Սյունիքի 
մարզպետի պաշտոնը... 

Մ արտի2-ինՍյունիքիմարզպետՄե-
լիքսեթ Պողոսյանը հրաժարականի
դիմումէներկայացրել,որըևբավա-

րարվելէայսօր...
Չենք ուզում խորանալ հարցի մեջ՝ իր

կամքով ու սեփական որոշումո՞վ է հրաժա-
րականտվել,թե՞կառավարությանառաջար-
կությամբ. դախոսակցությանառանձինթե-
մակարողէլինել:

Այսօրայլ հանգամանքների վրաենք ու-
շադրությունհրավիրում:

ՄելիքսեթՊողոսյանըՍյունիքի մարզպե-
տիպաշտոնըստանձնեց2020թ.դեկտեմբերի
9-ին:

Հիշենքայդօրերինհանրապետությունում
ևհատկապեսՍյունիքումումերերկրամասի
շուրջստեղծվածռազմաքաղաքականուբա-
րոյահոգեբանականծանրագույնվիճակը...

Խոստովանենք՝ շատ քչերը կարող էին
համարձակվելևհամաձայնվելտվյալպահին
ստանձնելՍյունիքիմարզպետիպաշտոնը:

ՄելիքսեթՊողոսյանըհամաձայնվեց...
Համաձայնվեց՝կշեռքինժարինդնելովիր

փառահեղ կենսագրությունն ու բարոյական
անաղարտնկարագիրը:

Համաձայնվեց՝ հստակ գիտակցելով, որ
տարբերկողմերիցիրդեմվարկաբեկիչար-
շավներ են լինելու, հայհոյանքների և պի-

տակներիտարափ:
Համաձայնվեց՝ քաջատեղյակ լինելով, որ

համայնքային,նույնիսկտարածքայինիշխա-
նությունների որոշ պատասխանատուների
(հայտնի տեղից) հանձնարարված է (ամեն
գնով)բոյկոտելՄելիքսեթՊողոսյանիգործու-
նեությունը...

Ստեղծվածիրավիճակումնախնդիրու-
ներ աստիճանաբար հաղթահարել այդ կա-
ցությունը,ինչիհամարաշխատումէրգիշերու
ցերեկ,աշխատումէր՝ուշադրություն չդարձ-
նելով մայրաքաղաքային մի քանի լրատվա-
միջոցիգրեթեամենօրյագրոհներին:Աշխա-
տումէր՝ունենալովնաևիրիսկգլխավորած

մարզպետարանի մի ստվար խմբավորման,
իշխանությանորոշօղակներիանթաքույցդի-
մադրությունը: Մի խոսքով՝ իրականության
հետառերեսվումէրմեն-մենակ...

ԱրցախյանառաջինևԱպրիլյանպատե-
րազմներիհերոսՄելիքսեթՊողոսյանիպաշ-
տոնավարման օրերում, ցավոք, մենք ունե-
ցանք 2020 դեկտեմբերի 18, 2021թ. մայիսի
12ևնոյեմբերի16,ունեցանքԳորիս-Կապան
ևԿապան-Ճակատենմայրուղիների հայտնի
հանգույցներիանեքսիա...

Չենք թաքցնում՝ այդ իրավիճակներում
շատերըկոնկրետքայլերէինակնկալումՄե-
լիքսեթ Պողոսյանից, բայց... Միամտություն

կլիներգործնականքայլերսպասելՍյունիքի
մարզպետից(անկախհանգամանքից,թեով
էզբաղեցնումայդպաշտոնը)այնպարագա-
յում,երբնմանհարցերըվճռվումէինևվճռ-
վեցիներեքերկրիղեկավարներիփոխհամա-
ձայնությամբ...

Արտաքուստխաղաղու հավասարակշռ-
վածՄելիքսեթՊողոսյանը,սակայն,այդամ-
բողջընթացքումհոգեբանական,մարդկային
ծանրապրումներէրունենում՝տեսնելով,որ
իրգործառույթներիշրջանակումչիկարողա-
նումխոչընդոտելՍյունիքիանդամահատմա-
նը,որըեղելևմնումէմերբացվերքը...

Երևիարժեառաջինանգամբարձ-
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ՄՊՀ նախագահը վստահեցնում է՝ որևէ 
ապրանքի դեֆիցիտ չի լինի. պարենի 
գները, սակայն, թանկանում են 

Մ րցակցության պետական հանձնա-
ժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգ-
յանը վստահեցնում է, որ Հայաս-

տանում որևէ ապրանքի դեֆիցիտ չկա,
անհասկանալի է համարում մեծ ծավալով
աևտուր անելու անհրաժեշտությունը, սա-
կայն հավելում, որ պարենի գները թան-
կանում ենամբողջաշխարհում, ձեթի գինը
բարձրանալու է: «Արմենպրես»-ի հաղորդ-
մամբ՝ Գևորգյանն այս մասին ասաց լրագ-
րողներիհետճեպազրույցում:

«Հայաստանումչկաորևէապրանքիդե-
ֆիցիտ: Տեղի է ունենում այն գործընթացը,
ինչորտեղիէրունեցելկորոնավիրուսիժա-
մանակ:Մարդիկ մեկ օրվաընթացքում մեծ
քանակի առևտուր են անում, ցանցերը և
մատակարարներըչենհասցնումայդմեկօր-
վակամ2օրվածավալըպահեստիցտեղա-
փոխելխանութներ:Ինչպեսկորոնավիրուսի
ժամանակէինքխոսքտվել,որչիլինելուոր-
ևէխնդիր,հիմաէլենքասում,որչիլինելու:
Ինձհամարառնվազնանհասկանալի է մեծ
ծավալովառևտուրանելուանհրաժեշտութ-
յունը:Այդապրանքը մնալու էտանը, հետո
փչանա:Եթեունենայինքանհանգստություն,
որ որևէապրանքիծավալ չի բավականաց-
նելու,մենքկսահմանափակեինքառևտուրն
ուայլմեխանիզմներկկիրառեինք:Այսպա-
հիննմանխնդիրչկա»,–ասացԳևորգյանը:

Անդրադառնալովդիտարկմանը,որՌԴ-ն
փակելու է ԵԱՏՄ երկրներ ցորենի, ալյուրի,
ձեթի,շաքարիարտահանումը՝նաասաց,որ
այսպեսէ ՝սահմանափակելուէ,որքվոտա-
վորմամբամենԵԱՏՄերկրի՝ըստիրպահան-
ջիտրամադրվիհամապատասխանքանակի
մթերք:«Մենքքվոտաներիցանկը,համաձայն
սովորականհաշվարկի,ամիսներիկտրված-
քովներկայացրելենքևորևէխնդիրչկա»,–
վստահեցրեցՄՊՀնախագահը:

Անդրադառնալով դիտարկմանը, որ շա-
քարավազիգիննանգամ600դրամիէհասել՝

Գևորգյաննասաց,որկարողէմիխանութում
անգամ700,800լինել.ՄՊՀ-նչիվերահսկում
նմանբաները,վերահսկումէմիայնայնապ-
րանքները,որոնքունենէականծավալ:«Եթե
կգ-ովշաքարըլինի700դրամ,մենքկսկսենք:
Մենքգիտենք,թեամենապրանքիգիննինչ-
քանէ:Եթեմիհատուկտեսակիշաքարըկամ
հատուկփաթեթավորմամբշաքարըկամհա-
տուկխանութումշաքարը700դրամէ,դաչի
նշանակում, որ երկրում շաքարի գինը 700
դրամէ»,–ասացնա:

Գևորգյանըհավելեց.«Այո,պարենիգնե-
րըթանկանումեն,ձեթըթանկանալուէ,ամ-
բողջ աշխարհում թանկանալու են: ՀՀ-ում,
ի տարբերություն շատ այլ երկրների, շատ
ավելիէժանէգինը:ՌԴ-իցշատավելիհար-
մարգնովէգալիս»:

ՄՊՀ նախագահն ասաց նաև, որ փոր-
ձում են ավելի էժան ճանապարհներ գտնել
տնտեսավարողների հետ, որպեսզի գնային
շոկեր չլինեն: Հայաստանում դիզելային վա-
ռելիքիառնվազն2ամսվապաշարկագոր-
ծողգնով:Կարողէորոշտնտեսավարողներ
չունենան:«Իսկշաքարը,եթենորխմբաքա-
նակձեռքբերվիկամճակնդեղը,որըբավա-
կանինթանկէբորսայում,կարողէմիփոքր
թանկացումտեղիունենա,սակայնայսպա-
հին դեռևս նման խնդիր չունենք», - ասաց
Գևորգյանը: 13.03.2022

Արցախի Հանրապետության Ազգային 
ժողովի հայտարարությունը

ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա
հութ յա նը, ՄԱԿին և հա մա պա տաս խան 
կա ռույց նե րին դի մե լու մա սին

Վ երջին օրերին լարվածությունը Ար-
ցախի սահմանամերձ բնակավայ-
րերումնորթափէստացել,մասնա-

վորապեսԱդրբեջանըինտենսիվկրակոցներ
է արձակել, ականանետներ կիրառել Աս-
կերանի շրջանի Խրամորթ,Նախիջևանիկ
և Փառուխ գյուղերի, Մարտունու շրջանի
Խնուշինակ, Կարմիր շուկա, Թաղավարդ
բնակավայրերիուղղությամբ։

Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկա-
վարության նման սադրիչ գործողություննե-
րըմիտվածենինչպեսԱրցախիժողովրդին
ահաբեկելուն և մշտական տագնապի մեջ
պահելուն, այնպես էլ ռուսական խաղաղա-
պահուժերիառաքելությանուհեղինակութ-
յաննսեմացմանը։

Արցախի Հանրապետության Ազգային
ժողովը խստիվ դատապարտում է Արցախի
նկատմամբԱդրբեջանիագրեսիվևահաբեկ-
չական գործողությունները, Արցախի Հան-
րապետության բնակավայրերի թիրախա-
վորումը, խաղաղ բնակչության նկատմամբ
հոգեբանական, տեղեկատվական ճնշում-
ները, Արցախը բնական գազովապահովող
միակ գազատարի վերանորոգման աշխա-
տանքներինխոչընդոտելը։

Այսպիսով՝ պաշտոնական Բաքուն շա-
րունակումէիրհայատյացքաղաքականութ-

յունը, խարխլում տարածաշրջանում առկա
փխրունխաղաղությունն ու կայունությունը,
որըմեկանգամևսփաստում է, որԱդրբե-
ջանըպատրաստ չէտարածաշրջանում հա-
րատևխաղաղությանհաստատմանը։

Արցախի խորհրդարանը հորդորում է
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությա-
նը, ՄԱԿ-ին և նրա համապատասխան կա-
ռույցներին՝համարժեքգնահատականիար-
ժանացնել Ադրբեջանի պահվածքը, ջանքեր
գործադրել՝սանձելունմանհանցավորոտնձ-
գությունները։

Ստեղծված իրավիճակը մեկ անգամ ևս
ցույց էտալիս,որԱրցախիժողովրդի՝անվ-
տանգ ապրելու, անկախ պետականություն
ունենալուիրավունքիճանաչումըհանդիսա-
նում էմիակճիշտ,այլընտրանք չունեցողև
քաղաքակիրթորոշումը։

Ք. ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ,  
10 ՄԱՐՏԻ 2022 Թ.

Չավարտված պատերազմի հերթական 
զոհը Սյունիքից՝ Հրաչ Մանասարյան

Մ արտի7-ին,ժամը12։40-իսահման-
ներում, Ադրբեջանի ԶՈՒ ստորա-
բաժանումները նշանառու կրակ

են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի
արևմտյան հատվածում տեղակայված հայ-
կական մարտական դիրքերի ուղղությամբ,
ինչիհետևանքովհրազենայինվիրավորումէ
ստացելՀՀԶՈՒերկուզինծառայող։Նրանցից
մեկը, ՀՀՊՆN զորամասիպայմանագրային
զինծառայող,սերժանտՀրաչԱրամիՄանա-
սարյանը,հիվանդանոցտեղափոխվելուճա-
նապարհինմահացելէ։

Հայաստանի Հանրապետության պաշտ-
պանության նախարարությունը կիսում է
կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն
հայտնումզոհվածզինծառայողիընտանիքի

անդամներին, հարազատներին և ծառայա-
կիցներին: Վիրավորում ստացածմյուս զին-
ծառայողիկյանքինվտանգչիսպառնում։

WWW.MIL.AM

Ադրբեջանի սանձարձակության 
հետևանքով Արցախի բնակչությունը 
զրկված է գազամատակարարումից

Ա րցախում արդեն հինգերորդ օրն
է, ինչ շուրջ 100,000 բնակիչ (ընդ-
հանուր բնակչության 80 տոկոսը և

գազիֆիկացված բնակչության 100 տոկոսը)
ամբողջովին զրկված են գազամատակա-
րարումից, ներառյալ՝ ջեռուցումից ու տաք
ջրից: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս
մասին«Տելեգրամ»-իիրալիքումնշել էԱր-
ցախիՀանրապետությանպետականնախա-
րարԱրտակԲեգլարյանն՝ընդգծելով,որայդ
զրկանքների պատճառն ադրբեջանական
կողմիսանձարձակպահվածքնէ:

«Արցախումձյունէտեղում՝իսկջերմաս-
տիճանը0ևմինուսցելսիուսէ:Բնակչության
մեծ մասը զրկված է գազամատակարարու-
մից և այս զրկանքների պատճառն ադրբե-

ջանականկողմիսանձարձակպահվածքնէ,
որըթույլչիտալիսռուսխաղաղապահներին
ևմերմասնագետներինմոտենալՀայաստա-

րաձայնել, որ պաշտոնավարման ըն-
թացքում (բազմաթիվ հանգամանքներ

հաշվիառնելով)առնվազներկուանգամնա
հրաժարականիդիմումէգրել,բայցխորհուրդ
ենտվել՝առայժմչներկայացնել...

Մինչև վերջ նրա ընդդիմախոսները մե-
ղադրումէին՝ինչու՞համաձայնվեցգործողիշ-
խանությանհետհամագործակցել:

Այդհարցինինքնիսկզբանեհստակպա-
տասխան ուներ, ինչը քանիցս արտահայ-
տեց՝«Եսհայրենիքիզինվորեմուչէիկարող
2020թ.նոյեմբերի9-իցհետոձեռքերսծալած
նստելկամստանձնելկողքիցհայեցողիդեր:
Ես պիտի լինեի այնտեղ, որտեղ իմ կարի-

քըզգացվումէր,որտեղկարողէիփոքր-ինչ
նպաստբերելՍյունիքին»:

Ի դեպ, Մելիքսեթ Պողոսյանի դեմ գրոհ-
ներնայնքանհետևողականէինունենգ,որ
դրանցհեղինակներըչէինուզումտեսնելայն
գործերը (շատ թե քիչ), որ նրա նախաձեռ-
նությամբիրականացվումէինմարզում՝սահ-
մանների պաշտպանության ամրապնդու-
միցմինչևհանրայինհամերաշխությանճաք
տվածպատիհնարավորվերականգնում:

Այսպիսով՝ՄելիքսեթՊողոսյանըՍյունիքի
պատմությանամենավճռորոշփուլումգլխա-
վորեցմերերկրամասիտարածքայինիշխա-
նությունը:

Հիմա,խոստովանենք,մարզումհամեմա-
տաբար ներքին խաղաղ իրավիճակ է, թեև
հայտնի հիմնախնդիրները շարունակում են
մնալ հայոց ազգային օրակարգում: Եվ ու-
րեմն,ինչպեստեսնումենք,նրածառայութ-
յունիցկարելիէհրաժարվել...

Բայց,բոլորհակասություններովևիրա-
րամերժկարծիքներովհանդերձ, ուզումենք
շնորհակալությունհայտնելՄելիքսեթՊողոս-
յանին՝մերերկրամասիպատմությանդժվա-
րագույն օրերին Սյունիքի տարածքային իշ-
խանությունըգլխավորելուհամար:

Ուզումենքփաստելնաև՝ՄելիքսեթՊո-
ղոսյանը Սյունյաց աշխարհի արժանավոր

զավակներից է և շարունակում է մնալ Ար-
ցախյան առաջին և Ապրիլյան պատերազմ-
ներիհերոսը:Նա,Սյունիքիփոխմարզպետի
կարգավիճակով,առաջնորդըեղավմերմար-
զիաշխարհազորի,երբ2020թ.սեպտեմբերի
27-ին թուրք-ադրբեջանական դաշինքը պա-
տերազմսանձազերծեցՀայոցԱրցախիևՀա-
յաստանիՀանրապետությանդեմ:

Եվ ուրեմն՝ հաջողություն մաղթենք Մե-
լիքսեթՊողոսյանին՝վստահլինելով՝անհրա-
ժեշտությանդեպքումնա՝իրջոկատով,երիցս
կհայտնվի մեր սրբազան հայրենիքի պաշտ-
պանությանառաջնագծում:

03.03.2022

Ռուսուկրաինական պատերազմի անդրադարձը 
Հայաստանում և Արցախում

նիցեկողմիակխողովակաշարինուվերանո-
րոգելայն:Խողովակաշարըպայթելէադրբե-
ջանականկողմիվերահսկողությաններքո»,
-նշելէԱրցախիպետականնախարարը:

ԱրտակԲեգլարյաննընդգծելէ,որդրան
զուգահեռ շարունակվում են քաղաքացիա-
կան բնակավայրերի ուղղությամբ կրակոց-
ները մեծ ու փոքր տրամաչափի զենքերից,
ինչպեսնաևադրբեջանականկողմըխոչըն-
դոտում է գյուղատնտեսական աշխատանք-

ներիկատարումը:
«Հետևությունըմեկնէ.Ադրբեջանըցան-

կանումէշարունակելիրհանցագործությու-
նը մարդկության դեմև հայաթափել Արցա-
խը,սակայնմենքամուրենքկանգնածմեր
հինավուրցհայրենիքումևոչմիզրկանք չի
սասանելումերկամքը»,-նշելէԱրտակԲեգ-
լարյանը:

 12.03.2022
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18 -րդդարըՍյունիքիհամարնա-
խորդ հազարամյակի ավար-
տուն համապատկերն էր՝

իսլամավախության (իսլամաֆոբիայի) հա-
մատարած դրսևորումներով։ Օտարի կա-
ռավարման պայմաններում հայկականի մեջ
անտես սպրդել ու արմատավորվում էին
մահմեդականության այլակումները: Եթե
հանդուրժվումէր,որ,ասենք,մելիք-Դավիթը
դավանափոխվի ու կոչվի «մեալիք-Բաղրի»,
ապահույժանսովորէր,երբլուսավորչական
եպիսկոպոսնիրենկոչումէրՀովհանՇաբա-
նօղլի,մեկուրիշը՝ԱռաքելՍադըխօղլիևայլն
(տես՝Սիսական,էջ21)։

Անշուշտ,ԴավիթԲեկիպատմությաներ-
ջանկահիշատակ հեղինակը՝ Ղուկաս վրդ.
Սեբաստացին,սարսուռովէնկարագրելսյու-
նեցիներիս նախնիների վարմունքը Հալի-
ձորի ճակատամարտից առաջ՝ օրհասական
պաշտպանության շաբաթվա ընթացքում,
երբ «յայնժամ ամենայն բնակիչք գաւառին
առհասարակ խռովեցան սասանեցան, թո-
ղինլքինզԴաւիթ,եւգնացինմտինընդլծովն
Օսմանցւոց» (Պատմութիւն ղափանցւոց,
Ս.Ղազար,1978,էջ167)։Բայցպատմիչիու
մատենագրիվարպետությամբէնկարագրել
դավիթբեկյանանզուգականհաղթանակնու
օսմանցիների անողորմ կոտորածը. «զար-
հուրեալք և սասանեալք՝ ասէին այլ ցըն-
կեր.որոքկամիզանձնիւրապրեցուցանել՝
փախստեանուշդիցէ»(էջ170)։

ԴավիթԲեկի Հալիձորյանճակատամար-
տը Սյունիքի պատմության դարասքող հո-
լովույթում մեծագույն հաղթությունն էր իր
ազատագրական, ռազմավարականևազգի
հետագավերակազմակերպմաննշանակութ-
յուններով։

* * *
ժամանակաշրջանին նայենք ընդհանուր

պատմությանետնախորքիվրա:
18-րդ դարի սկզբներին Եվրոպայից

Պարսկաստանի վրայով ձգվող տարանցիկ
ուղինսկսելէրզիջելԱֆրիկանշրջանցողծո-
վայինճանապարհին։Պարսիցերկիրըճգնա-
ժամէրապրում,ևշահականարքունիքնիր
դատարկվող գանձարանը լցնելու համար
ծանրացնում էր հարկերը: Փաստական իշ-
խանությունըխաներիձեռքինէր,որոնքկե-
ղեքումէինժողովրդինևմիշտչէ,որհաշվի
էին նստում շահի հետ։ Վարչախմբի երևելի
այստեսակնայնքանհեղհեղուկէր,որիրադ-
րությանթելադրմամբկարող էրերեսթեքել
շահիցուհպատակվելասպատակողօսման-
ցիփաշային։

Պարսիկ ժողովրդի տառապանքներից
ավելիտուժումէինպարսկատիրությանմյուս
ժողովուրդները՝ հայեր, վրացիներ, աֆղան-
ներ,քրդերևայլն։Եվընդվզումըհամատա-
րած բնույթ էր կրում։ Հատկապես Խամսայի
մելիքություններում՝ Ղարաբաղում, այն վե-
րաճելէրապստամբության,որիդեմանձեռն-
հասէրկենտրոնականիշխանությունը:

Ռուսական պատվիրակ Ա. Վոլինսկին
ՊետրոսՄեծիններկայացրածզեկուցագրում
այսպեսէգրել1694թ.գահբարձրացածշահ
Հուսեյնիմասին.«ոչթեհպատակներիգլխին
է կանգնած, այլ հպատակ է հպատակների
մոտ,ևհազվադեպկարելիէգտնելնմանհի-
մարի։...Ամենինչվստահելէիրփոխանոր-
դին,որնամենտեսականասունիցէլհիմար
է» (Ս .Սոլովյով, Ռուսիայի պատմ., գ .9, էջ
367,ռուսերեն):

1722 թ. աֆղաններն ապստամբեցին,

գրոհեցին ու գրավեցին պարսից մայրաքա-
ղաք Սպահանը, և Ղանդահարի Միր-Մահ-
մուդ խանն իրեն շահ հայտարարեց։ Մինչև
ԱրաքսհասանԴաղստանի լեռնաբնակներն
ուավարեցինգավառները(օլքաները):

Պարսկաստանի քաղաքական խառնա-
կությանն անտարբեր չէին կարող լինել ո՛չ
արևմտաեվրոպական խոշոր տերություննե-
րը,ո՛չէլ,առավելևս,ԹուրքիանուՌուսաս-
տանը։ Արդեն 1722-ին Պետրոս Մեծը զոր-
քերով հասել էր Դերբենդ, իբր, լեզգիներին
պատժելու համար, որոնք Շամախիում թա-
լանելէինռուսվաճառականներին։Բայցհա-
ջորդտարին ռուսական բանակնամրացավ
Կասպիցծովիափին(Բաքու,Ռեշտևայլն),
այսանգամ՝պարսկականգահնաֆղաններից
պաշտպանելուպատրվակով:Կազմալուծվող
Պարսկաստանիցբաժինստանալուհավակ-
նությունը«պարկումթաքցվածմախաթ»էր:
1723-ին թուրքերը գրավեցին Թիֆլիսը, այ-
նուհետև՝ԵրևաննուԳանձակը։Վրաստանի՝
մահմեդականություն ընդունած Վախթանգ
թագավորըմեկտարիանցընտանիքովճո-
ղոպրեցԱստրախան։Թուրքերըտենչումէին
Կասպիցծովին,սակայնՂափանիուՂարա-
բաղի զինվորականությունը մարտնչում էր
նրանց դեմ ու թույլ չտվեց՝ գրավելՓոքր ու
ՄեծՂափանըևառաջանալդեպիԿասպիա-
կանիկողմերը։

Ուրորէ՝Այսրկովկասումպիտիբախվեին
Թուրքիան ու Ռուսաստանը։ Թուրքերը, լեզ-
գիներիառաջնորդԴավութբեկինօգտագոր-
ծելով, ջանում էին մի կախյալ խանություն
կազմակերպել Կովկասում (ինչպես Ղրիմի-
նը), իսկ ռուսներնակներև ցանկանում էին
սատար լինել վրացիներին ու հայերին՝ թո-
թափելուօտարիլուծը։ՈրքանէլԱնգլիանու
Ֆրանսիանձգտումէինավելիսրելռուս-թուր-
քական Հակամարտությունը, Պետրոս Մեծը
ձեռնպահմնացԹուրքիայիհետպատերազ-
մելուց։1724թ.հունիսի12-ինՊոլսումկնքվեց
ռուս-թուրքականպայմանագիրը, որի ուժով
օսմանցիներըպետքէտիրեինՎրաստանին,
ստորին Դաղստանին և հայոց նահանգնե-
րին՝ Ատրպատական, Նախիջևան, Երևան,
Գանձակ,Ղարաբաղևայլն,մինչևՇիրվանի
միմասը։Ուրեմն,իզուրէինհայերի՝Ռուսաս-
տանիցօգնությունսպասելուհույսերը։

ՌուսականարքունիքըմտադիրէրՓոքր
ու Մեծ Ղափանը գաղթեցնել Կասպից ծովի
ափերը, սակայն հայ քաղաքական ուժերը
համառորեն դիմակայեցին այդ քայլին, թե-
պետ հայրենաթողությունը, այնուհանդերձ,
մեծչափերիէրհասել։

* * *
Հայազատագրական շարժմանգլուխ էր

կանգնած Գանձասարի կաթողիկոս, քաղա-
քականգործիչևմատենագիրԵսայիՀասան-
Ջալալյանը:Նազորավիգ էրԻսրայելՕրիին
ևՊետրոսՄեծիցօգնությունխնդրելունպա-
տակովնրահետ1711թ.ճանապարհվելէր
Ռուսաստան։ Օրիի վախճանից հետո նա է
ղեկավարել ազատագրական շարժումն ու
պայքարը։1718թ.Պետրոսցարինհղածնա-
մակումԵսայիկաթողիկոսըհայտնումէր,որ
իրստորադրյալներիհետկամենումէգտնվել
ցարիհովանուներքո,ևհենցորվերջինսիր
զորքերով մտնելու լինի Այսրկովկասի սահ-
մանները, պատրաստ է ծառայություններ
մատուցելու(ՀԺՊ,հ.4,էջ14):

1722թ.նրաստեղծածտասհազարանոց
բանակնէվրացականզորքիհետպարտութ-
յանմատնելԴաղստանիլեռնականներին։

Հայոց ազատագրման խնդիրն արծարծ-
վում էր գաղտնապահությամբ՝ իսլամավա-
խությանճիրաններում։

* * *
1722թ.շահՀուսեյնիավագորդինվտա-

րանդիությանմեջ՝Ատրպատականում, իրեն
շահհռչակեց՝Թահմասպ2-րդ։Նագլխավոր
վտանգըհամարումէրօսմանյաններխուժու-
մը,որինհակադարձելուհամարխորհումէր
օգտագործելնաևապստամբածհայզինվո-
րության ուժերը։ Դեռ երկու ամիս առաջ էր
նրա թագավոր հայրը զորահավաք հայտա-
րարել:

Պարզվածէ,որ՝«ԴավիթԲեկի2000-անոց
ջոկատիհավաքագրումըեղելէՔարթլիիթա-

գավորՎախթանգ6-րդիկողմից՝շահՀուսեյ-
նի1722թ.հունիսիհրովարտակիհամաձայն
Վրաստանումկազմակերպվածմեծզորահա-
վաքի միջոցին՝ 1722 թ. օգոստոս-սեպտեմ-
բեր:ԱյդժամանակէլԴավիթԲեկըշարժվել
էՀայաստան»(Ա.Այվազյան,ՊԲՀ,1990,3,էջ
85)։

Րաֆֆին տեղեկագրել է, թե վրաց ծա-
ռայության մեջ գտնվող Դավիթ Բեկը 1722–
ին Ղարաբաղ է եկել, հավաքագրել մինչև
60 հազ. զորք, մելիքներից զորապետներ
կարգել։ Երբ Էրզրումի փաշան նրանից բա-
ցատրությունէպահանջելզորահավաքիվե-
րաբերյալ, հանդուգն պատասխանել է, թե
Պետրոս ցարի հրամանով էանում (Հ. 9, էջ
435)։Այստեղեկությունը չունիԴավիթԲեկի
պատմությաննախնականաղբյուրը,բայցև
չիհակասումՐաֆֆուն։Ղուկասվարդապետն
իր աշխատությունը խմբագրել է Ս.Ղազա-
րի Մխիթարյան միաբանությունում, Դավիթ
Բեկի իշխանության անկումից մոտ հինգ
տարիհետո՝Վենետիկումհանգրվանածդա-
վիթբեկյան զորապետների հիշողություննե-
րիհիմանվրա։Պահպանվել ենՍտեփանոս
Կալերեցի իշխանի, Տեր-Ավետիս քահանայի
պատումները, որոնքառավել հավաստիեն՝
որպեսականատեսներիևիրադարձություն-
ներիմասնակիցներիգրառումներ։Հալիձորի
ճակատամարտը համառոտ նկարագրել է
Տեր-Ավետիսը,առավել մանրամասն՝համա-
պատումիհեղինակՂուկասվարդապետը:

Լինելով նաև աշխարհագետ, վարդա-
պետըհարցումներովկազմելէՂափաներկ-
րի(հիմա՝Սյունիքի)քարտեզը,որըվկայում
է հուշագրողների՝ տարածաշրջանը վատ
պատկերացնելումասին։

* * *
Ըստ Ստեփանոսի՝ Ղափանի 50 տանու-

տերիանունիցինքընամակէտարելՄծխեթ՝
վրաց թագավորին ուղղված խնդիրքով, որ
զորապետ Դավիթ Բեկին թույլ տա Ղափան
գալուղեկավարելապստամբությունը:«Հա-
ճոյ թուեցաւ իշխանին հայցուածն»։ Եվ Դա-
վիթ Բեկը, անշուշտ Ղարաբաղով, շարժվեց
դեպիՂափանաերկիր։

Առաջին առճակատումը տեղի է ունե-
նումՆախիջևանգետիվրա,սակայն՝հօգուտ
մահմեդականների:Նահանջումուվերակազ-
մակերպվումենՍիսիանում:

ԴավիթԲեկիգալստյանավետիսնառնե-
լով,նրանիրենցյուրայիններովընդառաջէին
գնումմելիքներուայլզորականայրերբոլոր
կողմերից,հպատակությունհայտնում,զորա-
պետության աստիճան ու հանձնարարութ-
յուններստանում։

Դավիթբեկյանները Եռաբլրի սարավան-
դում ջախջախում են թխադեմ (կարաչորլի)
կոչվողթուրքցեղին,որըպարբերաբարաս-
պատակումէրշրջապատը:Ապահաստատ-
վումենՇնհերում,որոշժամանականցնույն
Եռաբլուրումջարդտալիսառյուծազարմ(ջի-
վանշիր) կոչվող թուրքերին։ Պաշարում ու
գրավում ենտաթևացի հավատուրաց մեա-
լիքԲաղրիիբերդը։ԻվերջոԴավիթԲեկըզո-
րակայանէընտրումՓոքրՂափանիՀալիձո-
րը,հաղթականմարտերմղումԶավնդուրում,
Սիսիանի, Բարկուշատի, Գենաուզի կողմե-
րում,տիրումյոթնաբերդյանՂափանին։

Այսհերոսականպայքարովհայզինուժն
ակամահանդեսէրգալիսորպեսԹուրքիայի
հետ առճակատող Պարսկաստանի դաշնա-
կից,ևդաչէրկարողչնկատելշահԹահմաս-
պը։ Հայտնի էարքայականմի հրովարտակ,
որովշահըհրամայումէզինուժիընդհանուր
հրամանատար (սիփահսալար) Մուհամադ-
Ռիզախանին՝շտապօգնությանհասնելԴա-
վիթԲեկին,որը«իրադրությանփոփոխութ-
յուններիհետևանքովծանրկացությանմեջէ
ընկել»(ՊԲՀ,1964,2,էջ267)։

* * *
Դավիթ Բեկի հաջողությունները գրգռե-

ցինսուլթանԱհմեդին։ՆաՂափաննօղակե-
լու և անզիջում ճակատելու հրաման տվեց։
ԱՀա, թե ինչ է գրել Տեր-Ավետիսը. «յերեք-
տասաներորդաւուր քառասնորդացպահոց
եկինհասինիվերայնորաՊէքիրՓաշայնև
արապԱլիՓաշայն...ևբանակեցանհանդէպ
Հալիձորոյ»։

Դավաճանությունը համատարած էր։
Օսմանցիների կողմն էինանցնում ոչ միայն
հավատուրաց երևելիներ (մեալիք-Բաղրի,
մելիք֊Մուսի, մելիք-ֆրանգյուլ, չար Գրիգոր
ևայլն),այլև՝խավարիուտգիտությանմեջ
խարխափող գյուղացիները: Խամրող հայ-
կականության ոգեկոչողն, այնուհանդերձ,
համառուանսասանէր:Նա՝տաղանդավոր
զորավարևքաղաքականգործիչԴավիթԲե-

կը, անխնա պատժում էր երկնչողներին ու
նվնվացողներին,ներքինվտանգավորթշնա-
մու՝տեղականմահմեդականությանհետհա-
մակերպվողներին, և «ետես Դաւիթ թէ Աս-
տուածօգնականէիւր»։

ՄերհաշվարկովՀալիձորիշրջապատումն
սկսելէ1727թ.մարտի9-ին,ճակատամար-
տըտեղիէունեցելմարտի16-ին՝կիրակի։

Թշնամու թվաքանակն ըստ Տեր-Ավե-
տիսի 60 հազ. էր, ըստ վարդապետի՝ 60-70
հազ.:Րաֆֆինգերագնահատումէայդթվե-
րըևիրատեսորենընդունումմոտ20հազար
(h.10,էջ187)։

Հայոց մեջ խուճապն այնքան ահագնա-
ցած էր, որ երևելի զորապետ Տեր-Ավետիս
(նաև՝ Տեր-Ավետիք) քահանան իր հուշագ-
րությանմեջ,կարծես,կորցրելէիրականութ-
յան զգացումը. «յայնժամամենայն բնակիչք
աշխարհի զատան անջատան ի Դաւիթ Պէ-
կէն, եւ եղեն անձնատուրք Օսմանցւոց, եւ
մնացմիայնԴաւիթտասնեւեօթնսպառազի-
նօքիՀալիձորոյանապատն»։Նրանհետևե-
լով,իրավիճակնայսպեսանհույսէնկարագ-
րելնաևՂուկասվարդապետը։

Մեկ շաբաթ տևած hամառ մարտերից
hետո,աջգետափիգյուղըդյուրությամբգրա-
վելով, թշնամին երեք կողմից մոտեցավ մե-
նաստանիամրոցին,որիկառուցապատումը
ԴավիթԲեկնավարտելէրչորստարիառաջ՝
1723-իհոկտեմբերին։

Զինատեսակները հիմնականում, ըստ
քահանայի,սուրնուհրացաննէին,իսկվար-
դապետը հավաստում է թնդանոթների ու
մագլցման ինչ–որ մեքենաների առկայութ-
յունը։Մեքենաասելով,թերևս,վարդապետը
նկատիուներհսկահավաքովիսանդուղքնե-
րը,որբանեցրեցօսմանյանբանակը՝«ահա-
գինմեծամեծմեքենայս՝ըստկերպիմեծամեծ
սանդղոց,թուովքսանևվեց,ընդինքեանց
բարձեալբերէին»։

Դժվար չէ կռահել, որպաշարվածության
վեցօրերիընթացքումԴավիթԲեկնիրսպա-
յակույտիհետուսումնասիրումէրհակառա-
կորդի ճամբարում տիրող իրավիճակն ու
մարտավարության հնարավորությունները:
Օսմանցիներիզորախմբերնուվարձկաննե-
րը Հալիձորի ռազմադաշտին էին մերձեցել
հիմնականումերկուկողմից՝Կապանագետի
ստորին ու միջին հոսանքների (Չավնդուր,
Հղորագետ,Ուղուրչայ)շրջանիցևգետիվեր-
նագավառից(Ողջանց)։Ցայժմբանուկէնաև
Մեղրի–Գրհամ-Հալիձոր ճանապարհը, որը
հարմարէրհեծելազորիտեղաշարժիհամար:

Թշնամու զգոնությունը թուլացնելուն
էր միտված վեցօրյա տարերային կռիվների
շրջանը՝Հալիձորգյուղիհանձնումը,հետքաշ-
վելնուբերդումամրանալը,անգամ՝կանանց
ուերեխաների,հոգևորականներիուապաշ-
խարողկույսերի՝տարհանումիցհրաժարվե-
լը։Տարեգրողվարդապետնուքահանանչեն
հիշումօրհասիժամինդրսիուժերիցօգնութ-
յունխնդրելու,սուրհանդակուղարկելուկամ
վհատությունից այլ գործողության դիմելու
որևէձեռնարկում։

* * *
Նորակառույցամրոցումբազմահազարա-

նոցբանակինդիմակայելնինքնինարտառոց
երևույթ է, և Հալիձորի պաշտպանությունը
պատերազմներիպատմությանմեջուրվագծ-
վումէառանձնահատկություններով։

Հուշագրողների և պատմիչի տեղեկութ-
յուններից երևում է, որ այդ պատմական
իրողությունը Դավիթ Սյունեցու ռազմավա-
րականտաղանդի,կազմակերպականհսկա-
յածավալնախապատրաստությանուքաղա-
քականհեռատեսությանարգասիքնէր։

Ոսկեծղիվարդապետըխորությամբէըն-
կալել զորավարի բնութագիրը. «Դաւիթ
ազնուականէր,բարեպաշտ,արդարակորով,
արիասիրտ,երկայնամիտխորհրդով,զօրա-
ւորբանիւքեւգործովք,նախանձահոյզբա-
րեացազգիեւվրէժխնդիրվնասակարացնո-
րատեղեակգրոց»:

1722 թվականի մի հիշատակարանում
կարդումենք.«այրմիերկրէնՍիւնեացԴա-
ւիթբէկանուանեալ,զօրաշարժութիւնարա-
րեալիցէվասնհալածելոյնեղիչքևկշտամ-
բիչք մեր, միտս ունենալով ազատագրելոյ
արիւնածուփզաշխարհնՀայսատան» (ՊԲՀ,
1973,3,էջ181)։

Հիրավի, արյունածուփ Հայաստան աշ-
խարհն ազատագրելու վճռականությունը
Դավիթ Բեկի պատմական առաքելությունն
էր, որի հավակնությամբ դարերի հոլովույ-
թում ոչ մի անհատականություն Սյունիքում
այդպես աննահանջ չէր իջել պատ-
մական ասպարեզ: Ստրկամտության

Սյունիքի 
ազատագրումը

ՌՈԲԵՐՏ ԷՋԱՆԱՆՑԻ
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հակվածռամիկզանգվածները,որոնց
գիտակցության մեջ ամրակայված էր

թրքության անհաղթելիության պատրանքը,
նրաանձիուգործերիմեջտեսանազգային
ոգուշարժը,ըմբոշխնեցինհաղթությունների
քաղցր պտուղը։ Մհերը ելել էր Ագռավաքա-
րից...Որօսմանցունկարելի էրծնկիբերել,
պարտությանմատնելնրականոնավորբա-
նակը,իրականությունէր։

Զորապետի, հոգևորականի ու մատե-
նագրի շնորհները մեկտեղած Ավետիս քա-
հանա: Սյունեցին դավիթբեկյան հաղթա-
նակը համարում է Աստծուց տրված. «Ահա
այսպիսի մեծամեծք են գործքն Աստուծոյ,
ապրեցուցանելիձեռնսակաւուց՝իբազմու-
թենէբիւրաւորհեծելոց,զիյաղթութիւնպա-
տերազմիիձեռսԱստուծոյէ»:

* * *
Զորավարի մարտավարական փայլուն

հնարանքը հանկարծական հարձակումն էր՝
մինչ թշնամին գլխի կընկներ վտանգը։ Այս-
պես, ըստ պատմիչի, երբ Բաղրին խորհում
էրպատերազմելԴավթիդեմ,զորավարը«ել
վաղվաղակիիվերայ նորաիպատերազմ»։
Այս սկզբունքը կիրառվեց նաև Հալիձորի
ճակատամարտում. «յանկարծակի գազա-
նաբար յարձակեցանի վերայամենայն բա-
նակինոցա,յաջևահեակկոտորելովդղրդե-
ցինզբոլորբանակնԹուրքաց»։Երբմարտի
16-ի երեկոյան կողմ բերդում պաշարված-
ներըհուժկուգրոհձեռնարկեցին,թուրքնու
վարձկանը, անշուշտ, դրան չէին սպասում,
որովհետև ի նշան «մոտալուտ հաղթանա-
կի», զինակիրների թիկունքից մեծաքանակ
թմբկահարներն ու դրոշակակիրները մոտե-
ցելէինդիրքերին,թեպետպարիսպներիպա-
հապաններիկողմիցթշնամականդիակները,
ինչպեսկարկուտիցթափվողթզիվաղահա-
սուկը, լցրել էինսանդուղքներիհենատակե-
րը:

Հուշագրության մեջ բնորոշ է, թե ինչ էր
բղավում սարսափահար թուրք մունետիկը՝
դեդեվա՜յ,քրիստոնյաներըմերվերջնենտա-
լի՜ս...

Դավիթբեկյան հերոսապատումի մեջ և՛
Ստեփանոս Կալերեցին (Ստ. Շահումյան),
և՛ Տեր-Ավետիսը, և՛ Ղուկաս Սեբաստացին,
իհարկե՝ոչգունեղ,նաևցուցադրումենհա-
յոցանմիաբանությանդրսևորումը,որն,ինչ
խոսք,պատուհասէրմեծզորավարիհամար:
Իրիսկսահմանածկարգինհավատարիմ՝նա
խստագույնս էր պատժում զորապետներին
(մելիք-ՓարսադանինուՏեր-Ավետիսինբան-
տարկելը,Մխիթարբեկինծեծելտալը,Պապ
զորապետի գլխատումը Շիշկերտում, մելիք-
Մուսունվերացնելըևայլն)։Արդ,հասկանա-
լի է, որփոքրաքանակզորախմբովբազմա-
հազարանոցբանակինհաղթելըՀալիձորում
գլուխեկավհրամանատարիխստապահան-
ջության,բանակայինբարձրկարգապահութ-
յանշնորհիվ։

Հետագայում շրջանառվեցին դավիթբեկ-
յան մարտավարության այլ մանրամասներ,

որոնցմասինչէինտեղեկացրելվարդապետն
ուքահանան։Մ.Չամչյանը,Մ.Մաղաք-Թեո-
փիլյանըմիուշագրավդեպքեննկարագրել
Դավթի ռազմական հնարամտության վերա-
բերյալ:Զորավարը, իմանալով, որթշնամին
առաջանումէարուձիերով,նրահեծելազորի
վրաէարձակումմոտ60մատակուզամբիկ։
Խառնաշփոթ է առաջանում, և հալիձորցի-
ներն ավարի են ենթարկում հեծելագունդը։
Այլ ավանդազրույցներ են պահպանվել Կա-
պանում,Սյունիքիայլտեղերում։

Հալիձորի հաղթական ճակատամարտի
լուրը ցնծությամբ ընդունվեց մայրաքաղաք
Սպահանում,Ուկրաինայում,Լեհաստանում,
Վանում, Աստրախանում, Ռուսաստանի ու
Եվրոպայի ուրիշ տեղերում։ Փաստեր կան,
որ եվրոպաներում կազմավորված հայ կա-
մավորներիջոկատներնԱստրախանովշտա-
պումէինԴավիթԲեկինօգնության:

Մեր պատմության մեջ Հալիձորի ճա-
կատամարտը դառնում է մի նոր դարագ-
լուխ՝ «Դավիթ Բեկը թողեց պաշտպանողա-
կան պատերազմի միտքը» (Լեո, 5, էջ 482)։
Վրեժխնդիր լինելու, պատժելու և ավարա-
ռությանմանրախնդրություննիդերևեղավ,
ևուրվագծվեցդավիթբեկյանմեծծրագիրը,
որը նախարդակելով էր նա Սյունիք մտել՝
կազմակերպել հայկական անկախ իշխա-
նություն՝պետականությանհեռանկարով։Եվ
զորավարը չէր վարանել՝ դաշնակից ընտրել
պարսից շահին։ Հենց 1727-ին նա ստացավ
շահ Թահմասպի ընծաներն ու հրովարտա-
կը, որով նա ճանաչվում էր Ղափան երկրի
ընդհանուրհրամանատար,որինպետքէեն-
թարկվենտեղականբոլորմահմեդականիշ-
խողները։

ՌՈ ԲԵՐՏ Է ՋԱ ՆԱ ՑԻ

Ծա նո թագ րութ յուն 
1. Դավիթ Բեկի ծագումնաբանությունն

ուսումնասիրություններիմիշարքէկազմում:
1786-ին լույստեսավՄիք.Չամչյանի«Պատ-
մութիւնհայոց»-իԳհատորը,որնառաջինն
էրազդարարումԴավիթԲեկիսխրագործութ-
յունը:Ըստմեծնպատմաբանի՝ԴավիթԲեկն
«էրիցեղէսիւնեացհայկազանց՝այրհզօրեւ
քաջաբազուկ» /էջ 785/: Այսփաստնարձա-
նագրելով, Չամչյանը չէր նշել աղբյուրի հե-
ղինակին:ՀետագայումԱլիշանըպարզեց,որ
ՉամչյանըձեռքիտակէունեցելՂուկասՍե-
բաստացուձեռագիրը,որիվրայիցհեղինակի
անունն ինչ-ինչ պառճառներով ջնջված էր:
1871-ին Աբգ. Գյուլամիրյանցն Էջմիածնում
հրատարակեց Ղ. Սեբաստացու գրչագիրը,
սակայն՝որոշխմբագրումներով:Զորօրինակ,
բնագիրըչէրհայտնում,թեԴավիթԲեկըսյու-
նեցի է, բայց Գյուլամիրյանցը, թերևս իրեն
հայտնի հավաստի այլ աղբյուրից, «երթալ
յաշխարհն Սիւնեաց» -ը դարձրել է «երթալ
յիւրհայրենիյաշխարհնՍիւնեաց»/էջ149և
էջ5/:

Ցարական արքունիքի սահմանած կար-
գի համաձայն, ազնվական ծագում /մելիք,

բեկ, աղալար, քեոխվա և այլն/ ունեցողնե-
րըորոշակիարտոնություններէինստանում՝
հարկերից ազատում, հողատիրության ժա-
ռանգում, ծառայություններ ցարական գրա-
սենյակներում և այլն: Եվ շատերը սկսեցին
փաստաթղթեր կեղծել՝ ցույց տալու համար
իրենց բարձրաշխարհիկ ծագումը: Եվ Դա-
վիթ Բեկի պատմությունը գայթակղիչ փոր-
ձաքարէր:Այսպես,ոմնգնդապետՍտ.Դա-
վիդով 1797թ.Պավել կայսերըԳրիգորիպոլի
մագիստրատիցկաշառքովվերցրածմիտե-
ղեկագիրէներկայացրել,ըստորի,իբր,ինքը
ԴավիթԲեկիթոռնէևորիրազնվականպա-
պըԳեղարքունիքիԾմակգյուղիցէ՝Հախնա-
զարբեկիորդին:

Մեսրոպ եպս. Տեր- Մովսիսյանի 1922թ.
հրատարակած՝ԹիֆլիսեցիՂուզանենցՓար-
սադան-բեկիորդիԹաղիի1746թվականին
հիշատակարանումկարդումենք.«Մերմիւս
եղբայրԱբտլմասեհնորՎրաստանպարոնի
հրամանաւն գնացինտեղն զօրաժողովառ-
նելոյ,որոցգլխաւորնէրԱլիխանիորդիԴա-
ւութ-պէկն,որէիմփեսայ,որքընդպարսիցև
օսմանցոցբազումպատերազմսետուն,ևի
վախճանիանկանիմարտին»/ՊԲՀ,1987,1,
էջ89/:Այսհիշատակարանինհավատացող-
ներկան,սակայնակներևէ,որայնԴավթիէ
վերաբերում,որովհետևԴավիթԲեկիզորա-
պետների թվում Տեր-Ավետիսը Աբտլմասեհ
անունչիհիշատակումև,որկարևորնէ,Դա-
վիթԲեկիմերձավորագույնզինակիցՏեր-Ա-
վետիսքահանանէհավաստում,որԴավիթը
ոչթեմարտում,այլ՝իրտաննէվախճանվել:

Դանիելգրչի չափածոհիշատակարանից
ոմանք «եզրահանգել» են, թե Դավիթ Բեկը
Հաբանդգավառիցէ.

Սակաւագիծճառսվիպական,
ՎիպէզարասքաջինԴաւթեան,
ՈրիյԱբանդտանՍիսական
Վասնհաւատոյքրիստոսական:
ՀետազոտողԱ.Գ.Մադոյանընկատել է,

որ երրորդ տողով հեղինակը նշել է Դավթի
գործելուևոչծննդյանվայրը/ՊԲՀ,1973,3էջ
184/:

ՀայտնիէնաևՐաֆֆումիդիտարկումը.
«Դավիթ Բեկն իր գլխավոր զորաբաժանի
հետգնացդեպիՂափանինահանգըՉավն-
դուրկոչվածտեղում,որըիշխանիհայրենիքն
էր»/Հ.10,էջ180/:

ՀանրահայտէԳ.Շերմազանյանիուղեգ-
րությունը՝ հրապարակված «Կռունկ հայոց
աշխարհին»հանդեսում1863թ.,որտեղբեր-
ված է ութսունամյա ճգնավորի վերապատ-
մածը Պապ զորապետի եղբորորդի Սրա-
պիոնի պատմածից, ըստ որի՝ Դավիթ Բեկը
«ԱրցախիկողմերենգաղթածերբեմնՎրաս-
տունուերկարժամանակծառայածյուրյանց
արքունիքիմիջին»անունհանածզորագլուխ
էր:

Սրապիոնի պատմածներին վերապա-
հությամբ պետք է մոտենալ, որովհետև
դրանք, իրական պատմական ժամանակից
մոտ 120 տարի հետո շրջանառվելով, նաև

հակադավիթբեկյան դիտավորության հենք
ունեն:

Լեոն հակված է այն մտքին, որ Դավիթ
Բեկի ծագումնաբանության բոլոր ավան-
դույթներըկազմվելենգրավորաղբյուրիազ-
դեցությանտակ,ևինքնուրույնությանդրոշմ
էկրումդրանցիցմիայնմեկը.«ԴավիթԲեկն
էլղափանցի էր,տեղայինամենանշանավոր
տիրողտոհմերից»/Հ.3,էջ180/:

Դավիթ Բեկի ծագումնաբանությանն
անդրադարձելենԵ.Լալայանը,Ստ.Լիսիցյա-
նը,Աշ.Աբրահամյանըևուրիշներ:

Դավթի ընտանեկան վիճակի մասին մի
ցնցողտեղեկությունունենՐաֆֆին,Ե.Լալա-
յանը:Ըստավանդազրույցի՝նրահայրԱստ-
վածատուրըսխալմունքէունեցել՝դավանա-
փոխ եղել ու կոչվել Ալլահվերդի: Պատանի
Դավիթըծանրէտարելհորվարմունքըևիր
տարիքինհատուկ՝ընդվզելէ,տեղափոխվել
ազգականների մոտ, ի վերջո հանգրվանել
Վրաստանում՝ազգականԽոջաՍարգսիմոտ:
Հարկավ, ընտանեկան այս ողբերգությունը
խարանի պես ծանր է եղել Դավթի համար
և դրանից ճնշվել է, ներանձնացել, գուցեև
սահմռկել: Մերձավոր շրջապատը, բնակա-
նաբար, զգուշանում էր նրա հետ կատար-
վածն ակնարկելուց, և դա, անշուշտ, նրա
կամեցողությամբ էր: Հայոց մեջ հոր սխալի
համար տառապում են, սակայն նրան չեն
պատժում:Բայցդույզն-ինչպատկերացնելու
է, որ դավանափոխներին գլխատելով, Դա-
վիթզորավարնիցույց էրդնումհայրական
սխալիաններելիությունը:Արդ,մեկնելիէ,թե
ինչու զինակիցներ Ստեփանոս Կալերեցին,
Տեր-ԱվետիսըևպատմիչՂուկասվարդապե-
տըոչինչ չենհաղորդումնրաանձնականև
ընտանեկան կյանքից, թեպետ ամենևին էլ
ժլատչենմյուսերևելիներինկատմամբ:Ղու-
կաս վարդապետի համապատումի մեջ մեկ
անգամ ակնարկված է. «եւ կոչեալ զԴաւիթ
Մծխիթացի,իՀայկազեանստոհմէ,ետնմա
զիշխանութիւներթալյաշխարհնՍիւնյաց,որ
այժմկոչիՂափան»:Սաուղղակիիմաստով
չպետքէհասկանալ,թե,իբր,Դաւիթըմծխե-
թացի վրացահայ էր: Խոսքը մծխեթաբնակ
լինելումասինէ:Նաև,հայրենիքումդառնա-
ցած լինելուպատճառովԴավիթը կարող էր
մաքրագործվելու տղայական հովերով իրեն
մծխեթացիհամարել:

Ղափանյանավանդություննասումէ,թե
մահից առաջ մեծ զորավարը պատգամ է
թողել՝իրշիրմաքարինծաղիկքանդակելու
Հալիձորումդնելերեսնիվայր,որթուրքերը…
ոսկորներըչհանեն:

Դավիթ Բեկի ծագումնաբանության վե-
րաբերյալմիպնդումունիԵՊՀդոկտ.Ա.Սի-
մոնյանը՝ԴավիթԲեկը«ծնունդովԳորիսիՇի-
նուհայրգյուղիցէ»/Գիտելիք,2004,17էջ11/:



Հալիձորիբերդը՝ԴավիթԲեկի
ազատագրականպայքարիգլխավորամրոցը

ևՍյունիքիհայկականիշխանության
կենտրոնը
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Անդրանիկ Հարությունյան. 
«Հայրենիքը պաշտպանելն 
այլընտրանք չունի»

Հարությունյան Անդրանիկ Համլետի,
ծնվելէ1968թ.ՄեղրուշրջանիՏաշտունգյու-
ղում։Ավարտելէգյուղիմիջնակարգդպրոցը։
Սովորել է անասնաբուժական-անասնաբու-
ծական ինստիտուտում՝ մասնագիտությամբ
անասնաբույժէր։Ուսանողականտարիներին
զբաղվելէծանրաքարիբարձրացմամբ,դար-
ձելայդմարզաձևիԽՍՀՄչեմպիոն։Ծառայելէ
խորհրդայինբանակում։

Հայրենիքը պաշտպանելն Անդրանիկի
համարպատվիուտղամարդկությանչափա-
նիշներիցէր,ընկերներըպատմումեն,որնա
շատ խոսել, առավել ևս որևէ մեկի մասին
կարծիք հայտնել չէր սիրում, բայց մարդու
արժանիքներիընդգծմանհամարմիարտա-
հայտություն ուներ, որը նշանակում էր, թե
ինքնամենաբարձրկարծիքնունիայդմար-
դումասին՝«Ազգինպիտանիմարդէ»։1994թ.
մասնակցել է ազգային-ազատագրական
պայքարին. վեց ընկերոջ հետ գերեվարվել
է,բայցշնորհիվշրջահայացության,մտավոր
և ֆիզիկական ուժի, կարողացել է անվնաս
ազատվելգերությունիցևփրկելընկերներին։

2007թ.ամուսնացելէ։
Երբ հարցնում ես նրանճանաչողներին,

թեինչպիսի՞նէրԱնդրանիկը,պատասխանը
մեկնէ՝«ԵվրոյիԱնդոն(զբաղվումէրմետա-
ղապլաստե(եվրո)պատուհաններիարտադ-
րությամբ)իսկականտղամարդէր,հայտղա-
մարդ,ումհարգումէինթե՛տանը,թե՛դրսում։
Ընտանիքնարժանապատիվէրպահում,ըն-
կերներինէլհասնումէր՝առանցբացառութ-
յան»։

Անդրանիկիկյանքումբանակը յուրահա-
տուկտեղուներ,իրորդինփոքրէ,բայցըն-
կերներիտղաներըբանակումէինծառայում,
նրանցայցելելու,բոլորզինվորներինմիփոք-
րիկնվերտանելուառիթըբացչէրթողնում։

2020 թ. Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց.
Անդրանիկնառանցհապաղելուանցավթի-
կունքիապահովմանգործին,իրմիջոցներով
կատարումէրգնումներ,ինքնէլտեղհասց-
նում։ Անդրանիկի ընկերներից երեքի որդի-
ները զոհվել էին առաջնագծում. կինը, ով
նույնպեսզոհվածազատամարտիկիդուստր
է, պատմում է, թե ամուսինն անճանաչելի
էր դարձել՝«Չէր կարողանում մի րոպեաչք
փակել,ցավից,վրեժիցասումից,ճակատա-
գիրըփոխելուանկարողությունից,ընկերնե-
րի երեխաներն իր ձեռքերին էին մեծացել,
նրանցզոհվելու լուրնաննկարագրելիծանր
էրտանում,բարկանումէր,եթեմեկնասում
էր՝միգնա,ինքըզուսպմարդէր,բայցկարող
էր նույնիսկվիրավորելայդարտահայտութ-
յանհամար։Երեխաներիցսավագը,իհարկե,
գիտիհայրիկիզոհվելումասին,փոքրինչեմ
ասել,կարոտումեն,բայցեսիրենցբացատ-
րել եմ, որ իրենք հերոսի զավակներ են, եւ
հպարտությունըպիտիլինիմիակզգացումը,
որ երբեւէ պիտի ունենան։ Իմ զավակները
չեն չարանալու ճակատագրի հանդեպ, քա-
նիորմիշտկրկնելուեմ՝ձերհայրըհերոսէ,
նաինքնէհայրենիքնիրկյանքիցվերդասել,
դանրաորոշումն էր,իսկնրաորոշումները
մերտաննընդունվելենառանցքննարկման։
Նրանցհամարդժվարէլինելու,Անդրանիկը
չտեսնվածհայրէր,եթեերեխաներինինչ-որ

բան էրպետք, նաառանց մի վայրկյան ու-
շացնելուէրիրականացնում,կարողէրպատ-
վիրատուինթողնելարտադրամասում,ինքը
գալ,որդստերմոռացածիրըվայրկյանառաջ
տեղ հասցնեի: Մենք չենք դադարելու զգալ
նրակարիքը,կարոտելուհպարտանալ»։

ԱնդրանիկըՄեղրիի«Ոռոգմանջուր»ըն-
կերության փոխտնօրենն էր, ընկերության
տեխնիկայով կատարում էին ինժեներական
աշխատանքներ,երբդրությունըծանրանում
է, միանում է Դավիթ Մաթեւոսյանի ջոկա-
տին…

Հոկտեմբերի22-ինթեժմարտերենտեղի
ունենում, մարտի դադարից հետո Անդրա-
նիկը տուն է զանգահարում, ասում, թե մի
փոքր ինժեներական աշխատանքներ կան,
վերջացնելուց հետո վերադառնալու է, բայց
թշնամուանօդաչունհայտնաբերումէնրանց
ջոկատը.նույնօրընույնտեղումզոհվումեն
երեք մեղրեցի քաջեր՝ Մակար Բեգլարյանը,
ԴավիթՄաթևոսյանըևԱնդրանիկ Հարութ-
յունյանը։

Անդրանիկ Հարությունյանը հուղարկա-
վորվելէՏաշտունիգերեզմանատանը։

Նարեկ Ելուղյան՝ երազանքը 
և նպատակը սպա դառնալն 
էր

Նարեկ Յուրիկի Ելուղյան, ծնվել է 1997
թ. ապրիլի 21-ին Սիսիանում: Տան երկու
եղբայրներից կրտսերն էր: Ավարտելով Սի-
սիանի թիվ 1 դպրոցը՝ ուսումը շարունակել
էՍիսիանիպետականքոլեջում:Գերազանց
ավարտելով քոլեջը՝ 2014 թ. ամռանը զո-
րակոչվել է բանակ, ծառայում էր Մարտա-
կերտում: Որպես օրինակելի, կարգապահ
ու քաջ զինվոր՝ պարգևատրվել է «Քաջարի
մարտիկ»և «Հայոց բանակի գերազանցիկ»
կրծքանշաններով, ինչպես նաև բազմաթիվ
պատվոգրերով:Միքանիամիսէրմնացելզո-
րացրվելուն, երբ սկսվեց 2016թ.ապրիլյան
պատերազմը: Ծառայակից ընկերների հետ
միասին նա պատվով կատարեց իր առջև
դրվածխնդիրը,և,ինչպեսհայրնէպատմում,
հրաշքովէրփրկվել:Զորացրվելուցհետոու-
սումըշարունակելէՀայաստանիպետական
ագրարային համալսարանի Սիսիանի մաս-
նաճյուղում, եղել լավագույն ուսանողներից,
այնուհետև ծառայության անցել Սիսիանի
զորամասում՝պայմանագրայինզինծառայող:

Նարեկիմասինասումեն,թեբծախնդիր
զինվորականէր,միշտկոկիկ,միշտմաքուր,
զինվորականհամազգեստը`միշտհարդար-
ված,մշտապես`զենքըկողքին,զենքիցան-
բաժան, իր բոլոր նկարներում` զենքի հետ:
Կյանքնայստեսակսիրելու, հայրենիքնայս
կերպ ապրեցնելու համար էր, որ պայմա-
նագրային Նարեկ Ելուղյանը ևս գնաց պա-
տերազմ: Հոկտեմբերի 8-ին իջավ Սիսիանի
դիրքերից, և տղաների հետ գնացին «այն-
տեղ»,ինչպեսգնալուցառաջհայացքովցույց
էր տվել հորը: Կռվել է Կարմիր Շուկայում,
մասնակցելմարտականգործողությունների:
Հետըվերջինանգամխոսելենհոկտեմբերի
14-ին:Զանգահարելէրծնողներին,որիրենց
տեղը փոխում են, գուցե հետո կապ չլինի,
չանհանգստանան,եթեչզանգահարի…

Գրեթե չորսամիստևած որոնումներից,
փնտրտուքներիցհետո2021թ.հունվարի25-
իննրաաճյունըգտան…

ՆարեկԵլուղյանըհուղարկավորվելէՍի-
սիանիզինվորականպանթեոնումհունվարի
27-ին: Նրա երազանքը և նպատակը սպա
դառնալնէր,այնքանշատէրսիրումզենքնու
զինվորական համազգեստը… Սակայն, ինչ-
պես անկատար մնաց այդ երազանքը, այն-
պեսէլ`ապրելու,սիրելու,սիրվելուիղձը…

Արտուշ Արզումանյան. 
նահատակված գորիսեցի 
սպան

Արտուշ Արարատի Արզումանյան, ծնվել
է 1979թ.ապրիլի 17-ին:Սովորել էԳորիսի
թիվ 5 միջնակարգ դպրոցում, կրթությունը
շարունակելԳորիսիպետականքոլեջում,հե-
տոուսանելԵրևանիՄեսրոպՄաշտոցիան-
վանհամալսարանում:Ամուսնացածէր,ունի
երեքորդի:

1997 թվականից մինչև 1999թ. ՊԲ-ում
ժամկետայինզինծառայողէր:1999-իցմինչև
2020թվականծառայելէԿուբաթլիում,Մար-
ջալիում, Արա լեռում, Ջաբրայիլում: 2015թ.
սովորելէՎ.Սարգսյանիանվանռազմական
համալսարանում՝ ստացել լեյտենանտի կո-
չում: 2016 թ. եղել է N զորամասում` ՀՊՂԴ
հրամանատար: Մասնակցել է 2016 թ. քա-
ռօրյա պատերազմին, հաստատված զինա-
դադարիժամանակիրցանկությամբգնացել
է մասնակցելու մեր դիերիտեղափոխմանը:
Քառօրյապատերազմից հետո նշանակվել է
3-րդ ՀԳՄ8-րդվաշտիհրամանատար, 2017
թվին եղել է զորամասի պարենային ծառա-
յության պետ, 2018-ին ստացել է ավագ լեյ-
տենանտի կոչում և զբաղեցրել 1-ին ՀԳՄ-ի
սպառազինությանգծովհրամանատարիտե-
ղակալիպաշտոնը:2019թվականինստացել
էկապիտանիկոչում:

2020թ.սեպտեմբերի27-ինսկսվածպա-
տերազմում թշնամու կողմից ոչնչացվել էին
գումարտակի բոլոր մեքենաները. իր անձ-
նական մեքենայով իրականացրել է զինամ-
թերքի տեղափոխումը և զուգահեռաբար
մասնակցել մարտական գործողություննե-
րին: Մարտական գործողություններից մեկի
ժամանակընկելէշրջափակմանմեջ՝մոտ40
րոպե. մարտավարական հնարքների կիրա-
ռությամբդուրսէեկելշրջափակումից՝փրկե-
լովմիշարքզինծառայողներիկյանք։Անձնա-
կանմեքենայովիրականացրելէնաևդիերի
տեղափոխում, որպեսզի զինծառայողների
մարմինները հանձնեն ընտանիքներին, իսկ
վիրավորներինտեղափոխելէհոսպիտալ,որ-
տեղգտնվումէինկիննուհայրը:Կինը2014
թ.դեկտեմբերիցաշխատելէզորամասիըն-
դունման բաժանմունքի բուժքույր, մասնակ-
ցելէնաևԱպրիլյանքառօրյապատերազմին՝
բուժօգնությունցուցաբերելովվիրավորզին-
վորներին՝ արժանանալով մի շարք պատ-
վոգրերի, իսկ այս պատերազմի ընթացքում
շարունակել է իր մասնագիտական աջակ-
ցությունը զինվորներին՝ գտնվելով ռմբակո-
ծություններիտակևչլքելովզորամասըմինչ
ամուսնուհետկատարվածդեպքը:

ԿապիտանԱրզումանյաննիրծառայութ-
յանընթացքումարժանացելէպատվոգրերի
ևանձնվերծառայությանհամարստացելմի
շարք մեդալներ՝ 2006 թվականին՝ «Անբա-
սիրծառայության»առաջինաստիճան,2013
թվականին՝ «Անբասիր ծառայության» երկ-
րորդ աստիճան, 2016 թվականին՝ «Դրաս-

տամատԿանայան», 2017թվականին՝ «Հա-
յաստանի երկրապահ» հուշամեդալ, 2017
թվականին՝ «ՀՀ Զինված ուժեր-20 տարի»
հոբել յանականմեդալ,2019թվականին՝«Ան-
բասիրծառայության»երրորդաստիճան:

2020թվականիպատերազմիժամանակ՝
հոկտեմբերի28-ի լույս29-իգիշերը,զինամ-
թերքտեղափոխելիսկանգէառնում,որպես-
զիօգնիվիրավորզինվորներին,ևայդտեղէլ
կապիտան Արզումանյանն անմահանում է՝
փրկելովմիշարքզինվորներիկյանք:

Ալեն Բեգլարյան. պատանի 
երկրապահը

ԱլենԵղիշի Բեգլարյան, ծնվել է 2000թ.
փետրվարի 1-ին Կապան քաղաքում, տան
կրտսերորդինէր:Դեռմանկուցիրմեջձևա-
վորվելէրզինվորդառնալուցանկությունըև
մեծ սեր ուներ դեպի զինվորական համազ-
գեստը:

2006 թ. ընդունվում է Կապանի թիվ 3
միջնակարգ դպրոցը, ապա ուսումը շարու-
նակումՁագեձորի միջնակարգ դպրոցումև
ավարտում2017թ.:Դպրոցումսովորելուտա-
րիներինընդգրկվումէԵրկրապահկամավո-
րականմիությաննուերդվում,որկլինիհայ-
րենիքինվիրյալզինվոր:2018թ.հուլիսի8-ին
զորակոչվումէհայոցբանակ:Ծառայությունն
անցէկացնումԱրցախիՀանրապետության
ՄարտակերտիշրջանիՄատաղիսիզորամա-
սում: Երկուտարիանց է կացրել սահմանի
առաջնագծում: Հրամանատարության կող-
միցպարգևատրվել էպատվոգրերով, շնոր-
հակալագրերովև«Քաջարիմարտիկ»շքան-
շանով:Զորացրվելէ2020թ.հուլիսի8-ին:

Զորացրվելուցերկուամիսէրանցել,երբ
սկսվեցադրբեջանաթուրքականագրեսիան:
Ալենն առանց վարանելու կամավորագրվեց
հայրենիքի պաշտպանությանը, անպայման
Արցախէրուզումգնալ,բայցիրենցջոկատին
կցագրեցինսահմանամերձԴավիթբեկգյուղի
ինքնապաշտպանությանը։

Ասաց՝«Մամջան,եսպետքեմԱրցախին,
այնտեղեմծառայել,ամենմիթուփնուքա-
րըգիտեմ։ԻմնմաններիկարիքըկաԱրցա-
խում»,–հիշումէԱլենիեղբորկինը՝Աստղիկ
Ոսկանյանը։

Հերթափոխովէրծառայում,տունէրգա-
լիսունորիցգնումծառայության:Ներքուստ
մտահոգէր,բայցարտաքուստցույցչէրտա-
լիս։Ոչմեկիհետ չէրկիսվում,թեինչ էկա-
տարվում։ «Ասում էր՝ կներեք, ռազմական
գաղտնիք է, բայց լավ է լինելու, դրանք չեն
մտնիմերհողերը»,–հիշումէԱստղիկը։

Նոյեմբերի 8-ին հերթափոխի էր, տնից
առավոտը գնաց Դավիթբեկ ու այդ օրն էլ
զոհվեց։Թշնամուարկըհարվածելէրնրանց
խրամատին։

Ալենն ընդամենը 20 տարեկան էր: Նա
դասվեց այն քաջորդիների շարքը, ովքեր
իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հայրենիքի,
հանունվաղվաօրվա…

ԱլենԲեգլարյանըհուղարկավորվելէԿա-
պանիԲաղաբուրջիհուշահամալիրում:

Կապան համայնքի ղեկավարի կողմից
պարգևատրվելէ«Կապան»հուշամեդալով:


ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին

6 ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ  15ՄԱՐՏԻ2022Թ.  №5(571)



Հարկային պարտավորությունը վճար վել 
է քրեական գործով մեղադրյալ ընկե րու
թյան նախկին գործադիր մարմնի ղեկա
վարի անձնական միջոցներից

Հ Հ պետական եկամուտների կոմիտեի
քննչականվարչությանվարույթումՀՀ
քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդ-

վածների հատկանիշներով քննվող բազ-
մադրվագքրեականգործինախաքննության
ընթացքում, առանձնապես խոշոր չափե-
րով հարկեր չվճարելու առերևույթ հանցա-
գործության դեպքի առթիվ, ՀՀ քրեական
օրենսգրքի205-րդհոդվածի2-րդմասովհա-
րուցված և տվյալ քրեական գործին միաց-
ված քրեական գործի քննությամբ պարզվել
է, որ «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ»ՓԲ ընկերության նախկին գոր-
ծադիրմարմնիղեկավար՝գլխավորտնօրեն
հանդիսացողանձը,ղեկավարելովընկերութ-
յանկողմիցկազմակերպվածևիրականաց-
վածշահույթհետապնդողձեռնարկատիրա-
կանգործունեությունը,առանձնապեսխոշոր
չափերով հարկեր չվճարելու նպատակով,
օտարերկրյա պետություններում գրանցված
և իր հետ փոխկապակցված ոչ ռեզիդենտ
համարվողկազմակերպություններիմիջոցով
ևվերջիններիսանունիցհատուկմշակվածև
կիրառված սխեմայով, կատարել է «Զանգե-
զուրիպղնձամոլիբդենայինկոմբինատ»ՓԲԸ
արտադրանքի՝պղնձիխտանյութիշուկայա-
կանից էականորեն ցածր արժեքով մատա-
կարարման գործարքներ, որի հետևանքով
ընկերության հարկվող շահույթը պակաս է
ցույցտրվելևարդյունքումպետականբյուջե
չիվճարվել 15.017.640.469ՀՀդրամհարկեր
ևվճարներ:

Այսպես, քրեականգործի նախաքննութ-
յան ընթացքում իրականացված բազմածա-
վալքննչականևդատավարականգործողութ-
յունների,այդթվում՝հարցաքննությունների,
խուզարկությունների, առգրավվումների,
զննումների և այլ գործողությունների արդ-
յունքում ամբողջությամբ բացահայտվել և
հիմնավորվել է վերը նկարագրված հանցա-
վորսխեմայիիրականբովանդակություննու
նպատակը: Մասնավորապես՝ քննությամբ
հիմնավորվել է, որ «Զանգեզուրի պղնձա-
մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ նախկին

գործադիր մարմնի ղեկավար հանդիսացող
անձը, «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ»ՓԲընկերության՝որպեսպղնձի
խտանյութի մատակարար և Արաբական
Միացյալ էմիրություններում հաշվառված,
փաստացիորևէտնտեսականգործունեութ-
յուն չիրականացնող ոչ ռեզիդենտ կազմա-
կերպություններիհետձևականորենկնքված
մատակարարման պայմանագրերի հիման
վրահաշվապահորենձևակերպվելէ,թեիբր
պղնձի խտանյութը դրա շուկայական գնից
ակնհայտցածրարժեքովմատակարարվելէ
այդկազմակերպություններին,այնինչփաս-
տացի պղնձի խտանյութը միջազգային շու-
կայականարժեքներովանմիջապես մատա-
կարարվելէիրականգնորդհանդիսացողև
պղնձիխտանյութիվերամշակմամբզբաղվող
օտարերկրյա կազմակերպություններին: Այ-
նուհետևԱրաբականՄիացյալ Էմիրություն-
ներումհաշվառվածկազմակերպությունների
բանկայինհաշիվներինիրականգնորդհան-
դիսացողկազմակերպություններիցստանա-
լովձեռքբերվածպղնձիխտանյութիիրական
արժեքի վճարումները, այդ գումարների մի
մասըփոխանցել է«Զանգեզուրիպղնձամո-
լիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ հաշիվներին,
իսկ կիրառված սխեմայի արդյունքում գո-
յացած ֆինանսական միջոցների գերակշիռ
մասըտնօրինելևծախսելէայլուղղություն-
ներով: Նման եղանակով ընկերության ղե-
կավարանձիկողմից«Զանգեզուրիպղնձա-
մոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲ ընկերության
իրականշահույթըտեղափոխվելէօտարերկ-
րա կազմակերպությունների ռեզիդենտութ-
յաներկրներ՝այդկերպզրկելովՀայաստանի
Հանրապետությանն իրական արժեքներով
մատակարարումներից գոյացած հարկվող
շահույթըհարկելուհնարավորությունից:

Քրեական գործով ձեռք բերված բավա-
րար ապացույցների համակցության հիման
վրա «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային
կոմբինատ»ՓԲ ընկերության նախկին գոր-
ծադիր մարմնի ղեկավար՝ գլխավորտնօրե-
նինմեղադրանքէառաջադրվելՀՀքրեական
օրենսգրքի205-րդհոդվածի2-րդմասովնա-
խատեսված հանցավոր արարք կատարե-
լու՝ առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր
չվճարելուհամար:

Քրեական գործի նախաքննության ըն-

թացքում ձեռք բերված համապատասա-
խան ելակետային տվյալների հիման վրա
2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ին կազմ-
վել է ստուգման ակտ և առաջադրվել լրա-
ցուցիչ գանձման ենթակա ընդհանուր
15.017.640.469 ՀՀ դրամպարտավորություն-
ներ,որոնք2022թ.ամբողջությամբվճարվել
ենպետականբյուջե:

Հատկանշականէ,որ2017-2019թթ.ընկե-
րությանիրականհարկվողշահույթըպակաս
ցույցտալուհետևանքովհարկերիևվճար-

ների տեսքով պետությանը պատճառված
15.017.640.469ՀՀդրամգումարը՝տույժերով
ևքրեականգործով հանդերձ, վերականգն-
վելէոչթե«Զանգեզուրիպղնձամոլիբդենա-
յին կոմբինատ» ՓԲԸ գործող ակտիվների
հաշվին,այլ՝սույնքրեականգործովմեղադր-
յալընկերությաննախկինգործադիրմարմնի
ղեկավարիկողմից՝վերջինիսանձնականմի-
ջոցներից:

WWW.PETEKAMUTNER.AM

ՆԻԿՈԼՓԱՇԻՆՅԱՆ. «Էդ դո՞ւք եք խոսում 
Սյունիքի մասին, այ թալանչիներ. տարան, 
գլուխները կախ ընդունեցին իրենց մեղքը, 
ներում խնդրեցին եւ 15 մլրդ էլ վճարեցին 
պետական բյուջե» 

Ա զգային ժողովում, կառվարության
հետ հարցուպատասխանի ժամա-
նակիրավիճակըլարվեց:

Առաջադրված հարցին պատասխանեց
Նիկոլ Փաշինյանը՝ նշելով. «Կամ Սյունիքի
մասինխոսողները.տարան,գլուխներըկախ
ընդունեցինիրենցմեղքը,ներումխնդրեցին
եւ15մլրդէլվճարեցինպետականբյուջե:Էդ
դո՞ւքեքխոսումՍյունիքիմասին,այթալան-
չիներ»:

NEWS.AM, 02.03.2022

Ե վրոպականխորհրդարանըընդունեց
«ԼեռնայինՂարաբաղումմշակութա-
յին ժառանգության ոչնչացման մա-

սին» բանաձևը: «Արմենպրես»-ի հաղորդ-
մամբ՝բանաձևնընդունվելէ635կողմ,2դեմ
և42ձեռնպահձայներով:

ԻնչպեսֆեյսբուքիիրէջումգրելէՀՀԱԺ

պատգամավոր Արման Եղոյանը, բանաձ-
ևըխստորենդատապարտումէԱդրբեջանի
շարունակականքաղաքականությունը՝ջնջե-
լուևժխտելուհայկականմշակութայինժա-
ռանգությունըԼեռնայինՂարաբաղումևդրա
շուրջը՝ խախտելով միջազգային իրավունքը
ևԱրդարադատության միջազգային դատա-

րանիվերջինորոշումը:
Այնփաստումէ,որվերջիներեսունտա-

րիների ընթացքում Ադրբեջանի կողմից
իրականացվել է կրոնական և մշակութա-
յին ժառանգության անդառնալի ոչնչացում,
հատկապես՝ Նախիջևանի ինքնավար հան-
րապետությունում, որտեղ ավերվել են 89
հայկականեկեղեցի,20000գերեզմաններև
ավելիքան5000տապանաքարեր,

Բանաձևնընդգծումէ,որհայկականմշա-
կութայինժառանգությանհետքերիվերացու-
մըԼեռնայինՂարաբաղումիրականացվումէ
ոչ միայնայնվնասելու կամավիրելու, բայց
նաև պատմության կեղծման և այն որպես,
այսպես կոչված, կովկասյան-ալբանական
ներկայացնելու միջոցով, և արձանագրում,
որ 2022 թվականիփետրվարի 3-ինԱդրբե-
ջանիմշակույթինախարարԱնարՔարիմովը
հայտարարելէ«հայերիկողմիցալբանական
կրոնականտաճարներիվրագրվածհորին-
վածհետքերը»վերացնելուհամարպատաս-
խանատուաշխատանքայինխումբստեղծե-
լումասին:

Բանաձևն ընդունում է, որ հայկական
մշակութային ժառանգության վերացումը
հանդիսանում է հայատյացության, պատ-
մական ռևիզիոնիզմիև հայերի նկատմամբ
ատելության համակարգային, պետական
մակարդակով քաղաքականության ավելի
լայն օրինաչափության մի մասը, որը խրա-
խուսվում է Ադրբեջանի իշխանություննե-
րի կողմից, ներառյալ հակահումանիզմը,
բռնության փառաբանումն ու տարածքային
պահանջները Հայաստանի Հանրապետութ-
յաննկատմամբ,որոնքսպառնումենխաղա-
ղությանն ու անվտանգությանը Հարավային
Կովկասում:

Այնընդգծումէպատմամշակութայինժա-
ռանգությանպաշտպանությանըՀայաստանի
ևԱդրբեջանիմիջևհակամարտությանկար-
գավորմանևԼեռնայինՂարաբաղիկարգա-
վիճակիվերջնականսահմանմանավելիլայն
իմաստով մոտենալու անհրաժեշտությունը,
ևայս համատեքստում կոչ էանումԱդրբե-
ջանին հրաժարվել իր մաքսիմալիստական
նպատակներից, ռազմատենչ մոտեցումնե-
րիցևՀայաստանինկատմամբտարածքային
պահանջներիցուբարեխղճորեններգրավվել
ԵԱՀԿՄինսկիխմբիհովանուներքոԼեռնա-
յին Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի
վերաբերյալբանակցություններին:

ԲանաձևըկոչէանումԱդրբեջանինամ-
բողջությամբ կատարել Արդարադատության
միջազգային դատարանի միջանկյալ կար-
գադրությունը, մասնավորապես՝ «ձեռնպահ
մնալհայոցլեզունճնշելուց,հայկականմշա-
կութայինժառանգությունըոչնչացնելուցկամ
այլկերպպատմականհայկականմշակութա-
յիններկայությունըվերացնելուց,կամհայե-
րիմուտքնայդվայրերևդրանցիցօգտվելը
արգելելուց» և «վերականգնել կամ վերա-
դարձնելհայկականմշակութայինևկրոնա-
կան որևէ շինություն և վայր, արտեֆակտ
կամառարկա», շեշտումէ,որմշակութային
ժառանգությանոչնչացմանկամփոփոխման
ցանկացածնորդեպքպետքէանհապաղու-
շադրության արժանանա միջազգային հան-
րությանկողմից:

Այն կոչ է անում Եվրահանձնաժողովին
(ԵՄգործադիրմարմնին)օգտագործելբոլոր
հասանելիլծակներըԼեռնայինՂարաբաղում
մշակութային ժառանգության ոչնչացման,
փոփոխման,ինչպեսնաև՝վանդալիզմիդեպ-
քերըկանխելուհամար:

Եվրախորհրդարանն ընդունեց ԼՂ 
մշակութային ժառանգության ոչնչացումը 
դատապարտող բանաձևը

ՊԵԿ քննչական վարչությունում քննվող 
քրեական գործի շրջանակում պետական 
բյուջե է վերականգնվել աննախադեպ՝ 
շուրջ 15 մլրդ ՀՀ դրամ գումար
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ՀԻՄՆԱԴԻՐԵՎՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ«ՍՅՈՒՆՅԱՑԱՇԽԱՐՀ»
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ:
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄԷ2003Թ.ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ1-ԻՑ:

 3301,Սյունիքիմարզ,

ք.Կապան,Շահումյան20/32:

 (+37491)459047

 (+37477)459047

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցություններըչենգրախոսվում
ևհեղինակներինչենվերադարձվում:
Խմբագրությանևհեղինակների
կարծիքներըկարողենչհամընկնել:
Նյութերըներկայացնելմեքենագիր
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ-ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ»բաժնում

տպագրվողնյութերիհամարխմբագ-
րությունըպատասխանատվությունչի
կրում:

Հղումը«Սյունյացերկրին»պարտադիրէ:
նշանիտակտպագրվումեն

գովազդայիննյութեր:
Գրանցմանվկայականը`01Մ000231:

Թերթըտպագրվումէ«ՏիգրանՄեծ»
հրատարակչությանտպարանում:
Հասցեն`ք.Երևան,Արշակունյաց2:

Ծավալը`2տպագրականմամուլ:
Տպաքանակը`1200,գինը`100դրամ:
Ստորագրվածէտպագրության
15.03.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Գորիսի պետական համալսարանի 2014 թ. շրջանավարտ Իսկուհի Աշոտի Հով-
հաննիսյանիդիպլոմը՝AMN041333,գրանցմանN4426:Համարելանվավեր:

Լևոն ՏերՊետրոսյան. «Հիսուս Քրիստոսի 
արձանի կանգնեցման գաղափարի մասին»

Ք անիորխնդիրըվերաբերում է բա-
ցառապեսՀայառաքելականեկեղե-
ցու իրավասության ոլորտին, որին

պետություննանգամմիջամտելուիրավունք
չունի, ապա, իմ խորին համոզմամբ, Հայոց
եկեղեցու Գերագույն հոգեւոր խորհուրդը,
ըստ արժանվույն գնահատելով հանդերձ

ազգային բարերար Գագիկ Ծառուկյանի
անժխտելի երախտիքը եկեղեցաշինության
գործում,այնուամենայնիվ,պետքէկտրակա-
նապես մերժի այդ գաղափարը, որովհետեւ
այնհակասումէ Հայոցեկեղեցու1700-ամյա
պատմությանսրբագործվածավանդույթին։



Մեկնարկեց կանանց միամսյակը

Կ անանցմիամսյակը(մարտի8-ապ-
րիլի 7) մարզկենտրոնում մեկնար-
կեցԿապանիհամայնքապետարանի

մշակույթիկենտրոնումկանանցմիջազգային
տոնին նվիրված  միջոցառմամբ:Կենտրոնի
նախասրահում ցուցահանդես էր կազմա-
կերպվել«Հայականավորկանայք»խորագ-
րով: Ցուցադրանքում տարբեր ժամանակ-
ներում հայ իրականության մեջ ծանրակշիռ
ավանդումնայունհետքթողածկանայքէին՝
բանաստեղծուհիներ, դերասանուհիներ, դի-
վանագետներ, գիտնականներ, նույնիսկ...
բևեռախույզ: Այնուհետև սկսվեց հանդիսա-
վորնիստըևտոնականհամերգը:Կապանի
համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը շնորհա-
վորեց կանանց տոնն ու կատարեց պարգ-
ևատրություններ:

Կապանի կյանքում նշանակալի ավանդ
ունեցածևերկարամյաուբարեխիղճաշխա-
տանքի համար Կապանի թիվ 6 նախադպ-
րոցական ուսումնական հաստատության
տնօրենԲելլաԿոստանյանը,Կապանիմարմ-
նամարզության մանկապատանեկան մար-
զադպրոցի գեղարվեստական մարմնամար-
զությանավագմարզիչՕլգաԴունաևսկայան,
Կապանի բժշկական կենտրոնի ինֆեկցիոն
բաժանմունքիվարիչԱիդաԲադալյանը,Կա-

պանիթիվ 3 երաժշտական դպրոցի դասա-
տուԷլիչկաԲադալյանը,Կապանիարվեստի
մանկական դպրոցի տեսական բաժնի դա-
սատու Կարինե Հովհաննիսյանը, Կապանի
ակումբագրադարանայինմիավորմանգրա-
դարանավար Սաթիկ Ոսկանյանը, Կապա-
նի ակումբագրադարանային  միավորման
ակումբավար Վարդուհի Թադևոսյանը Կա-
պանիհամայնքապետիկողմիցպարգևատր-
վեցին պատվոգրով  և շնորհակալագրով,
ինչպեսնաևՀՀ կենտրոնականբանկիկող-
միցթողարկվածհուշադրամով:

Հանդիսավոր արարողությունից հետո
Կապանի համայնքապետարանի մշակույթի
կենտրոնի ստեղծագործական կազմը (հա-
մերգիգլխավորպատասխանատուևգեղար-
վեստական ղեկավար՝ Աստղիկ Գրիգորյան)
հանդես եկավ տոնական համերգով: Ելույթ
ունեցանմշակույթիկենտրոնիերգիչ-երգչու-
հիներ, երաժիշտներ, «Պարիաստղեր» շոու
ստուդիան (գեղարվեստական ղեկավար՝
Էրիկ Քոչարյան), «Զանգեզուր» ժողովրդա-
կան պարախումբը (գեղարվեստական ղե-
կավար՝ Վահագն Գասպարյան), «Էքսպերի-
մենտալ» պարախումբը (գեղարվեստական
ղեկավար՝ՌուզաննաԽաչատրյան):

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Լևոն Աղասյանը՝ հաղթողի դափնիով

Փ ետրվարամիսըև մարտի սկիզբը
հագեցածէրմարզականմիջազգա-
յինմրցումներով,որոնցմասնակցել

են նաև Կապանի աթլետիկայի մասնագի-
տացվածմարզադպրոցիսաները:

Ինչպես«Սյունյացերկրին»հայտնեցհա-
մայնքապետարանի աշխատակազմի սպոր-
տի պատասխանատու Արշամ Սարգսյանը,
փետրվարի 12-ին Սերբիայի մայրաքաղաք
Բելգրադում անցկացվեց Բալկանյան երկր-
ների աթլետիկայի առաջնությունը. մրցա-
պայքարի մեջ մտան մինչև 20 տարեկան
մարզիկները: Կապանցի մարզիկներից Գոռ
Բեգլարյանը(մարզիչ`ԱրտյոմՊողոսյան)հե-
ռացատկում 7 մ 36 սմարդյունքով գրավեց
4-րդտեղը:

Փետրվարի 19-ին և 20-ին Թբիլիսում
կայացավ Վրաստանի ձմեռային առաջնութ-
յունը, որին Հայաստանը մասնակցեց ներ-
կայացուցչական պատվիրակությամբ (17
մարզիկ): Կանանց եռացատկում Կապանի

աթլետիկայի մասնագիտացված մարզադպ-
րոցի սանուհի Յանա Սարգսյանը (մարզիչ՝
Արսեն Պետրոսյան) դարձավ հաղթող՝ սահ-
մանելով հանրապետությաննոր ռեկորդ՝ 13
մետր40սմ:

Իսկ ամենաուրախալի լուրը ստաց-
վեց Ստամբուլից: Մարտի 5-ին Բալկանյան
երկրների մեծահասակների առաջնությու-
նումԼևոնԱղասյանը16մ26սմարդյունքով
բարձրացավ պատվո պատվանդանի ամե-
նաբարձրաստիճանին:

2022 թվականի ձմեռային մրցաշրջանի
ամենակարևոր ստուգատեսը կայանալու է
Բելգրադում մարտի 18-20-ը, որտեղ  կանց-
կացվի փակ մարզասրահների աշխարհի
առաջնությունը: Հայաստանի Հանրապե-
տությունը կներկայացնի Լևոն Աղասյանը.
կապանցի մարզիկին ցանկանանք  հաջող
մրցելույթ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կառավարությունը երկամսյա վարժական 
հավաքներ հայտարարեց 

Կ առավարությունըմարտի10-ինորո-
շում կայացրեց հայտարարել պա-
հեստազորի առաջին խմբի առաջին

ևերկրորդկարգերումհաշվառվածշարքա-
յին,ենթասպայականևսպայականկազմերի
պահեստազորայիններիվարժականհավաք-
ներերկուամիսժամկետով`2022թվականի
ապրիլի15-իցմինչևհունիսի15-ը:

Վարժական հավաքներին կներգրավ-
վի մինչև 724 քաղաքացի, որոնցից 566-ը`
կրտսերենթասպայականև շարքայինկազ-
մերի,30-ը`ավագենթասպայականկազմի,
128-ը` սպայական կազմի պահեստազորա-
յիններ:Վարժականհավաքներիններգրավ-
վումեն՝

1) մոտոհրաձգային մասնագիտություն-
ներով մինչև 72 պահեստազորային, որոն-
ցից`18պահեստազորային`2022թվականի
ապրիլի18-ից24-ըներառյալ,9պահեստա-
զորային`2022թվականիապրիլի25-իցմա-
յիսի 4-ը ներառյալ, 18 պահեստազորային`
2022թվականիմայիսի15-ից24-ըներառյալ,
27պահեստազորային`2022թվականիմայի-

սի17-ից26-ըներառյալ.
2) հրթիռահրետանային մասնագիտութ-

յուններով մինչև 469 պահեստազորային`
2022թվականիմայիսի10-ից19-ըներառյալ.

3) հետախուզական մասնագիտություն-
ներով մինչև 32 պահեստազորային, որոն-
ցից`26պահեստազորային`2022թվականի
ապրիլի18-ից27-ըներառյալ,6պահեստա-
զորային`2022թվականիապրիլի19-ից28-ը
ներառյալ.

4) ինժեներական մասնագիտություննե-
րովմինչև31պահեստազորային`2022թվա-
կանիմայիսի30-իցհունիսի8-ըներառյալ.

5) տեխնիկական մասնագիտություննե-
րովմինչև73պահեստազորային, որոնցից`
42պահեստազորային` 2022 թվականի մա-
յիսի10-ից16-ըներառյալ, 31պահեստազո-
րային` 2022 թվականի հունիսի 6-ից 15-ը
ներառյալ.

6)թիկունքայինմասնագիտություններով
մինչև47պահեստազորային`2022թվակա-
նիապրիլի15-ից24-ըներառյալ:

10.03.2022

Մարտի 8ի առթիվ Կարեն Վարդանյանը 
96 մլն դրամ է տրամադրել Սյունիքի մարզի 
բազմազավակ մայրերին

Ս յունիքի մարզում հաշվառված է 4և
ավելիանչափահասերեխաունեցող
նպաստառու192ընտանիք:

Բարերար Կարեն Վարդանյանը մարտի
8-իառթիվհերթականբարեգործականծրա-
գիրն իրականացրել է Սյունիքի մարզում և

բոլոր 192 ընտանիքներին հատկացրել 500
հազարական դրամ ֆինանսական աջակ-
ցություն:

Ծրագրիընդհանուրբյուջենկազմելէ96
մլնդրամ:
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