
Արցախի Հանրապե-
տու թյունում կրկին 
դադարեցվել է 
գազամատա-
կարարումը

Ար ցա խում մար տի 21-ին դա դա րեց ված 
գա զա մա տա կա րա րու մը դեռ չի վե րա-
կանգն վել. ռու սա կան խա ղա ղա պահ զո-
րա կազ մի հրա մա նա տա րութ յու նը բա-
նակ ցութ յուն ներ է վա րում ադր բե ջա նա-
կան կող մի հետ։ 

Հ ի շեց նենք՝ «Ար ցախ գազ» ՓԲԸ-ի հա-
ղորդ մամբ, մար տի 8-ին, ժա մը 1։00-
ի սահ մա նում, մայ րու ղա յին բարձր 

ճնշման գա զա տա րի վնաս ման պատ ճա ռով 
Ար ցա խի տա րած քում խա փան վել էր գա զա-
մա տա կա րա րու մը։

Ար ցա խի մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նի աշ խա տա կազ մի կող մից կա տար ված 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի և ի րա վա պահ մար-
մին նե րի հետ քննար կում նե րի արդ յուն քում 
պարզ վել էր, որ գա զա տա րը վնաս ված է այն 
հատ վա ծում, ո րը գտնվում է ադր բե ջա նա կան 
զին ված ու ժե րի վե րահս կո ղութ յան տակ։

Ադր բե ջա նա կան կող մը 9 օր խո չըն դոտ ներ 
էր ստեղ ծում վնաս ված գա զա տար խո ղո վա-
կի վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը ի րա կա-
նաց նե լու հա մար։ Եվ միայն մար տի 16–ին, 
ըստ Ար ցա խի տե ղե կատ վա կան շտա բի, Հա-
յաս տա նի կա ռա վա րութ յան ու ռուս խա ղա ղա-
պահ նե րի ա ջակ ցութ յամբ ի րա կա նաց վող բա-
նակ ցութ յուն նե րի շնոր հիվ՝ ադր բե ջա նա կան 
կողմն սկսել էր գա զա տա րի վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րը, ո րոնք ա վարտ վել էին մար-
տի 19–ին։

Սա կայն, մար տի 21–ին Ար ցա խի տե ղե-
կատ վա կան շտա բը հա ղոր դագ րութ յամբ տե-
ղե կաց րեց, որ ադր բե ջա նա կան կող մի ու ղիղ 
մի ջամ տութ յան հե տևան քով Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յու նում կրկին դա դա րեց վել է գա զա-
մա տա կա րա րու մը։ 

«Մենք ու նենք բա վա րար հիմ քեր պնդե-
լու, որ մար տի 8-ին պայ թեց ված գա զա տա րի 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
ադր բե ջա նա կան կող մը տե ղադ րել է փա կան, 
ո րի մի ջո ցով էլ ժա մեր ա ռաջ դա դա րեց րել է 
գա զա մա տա կա րա րու մը։ Ադր բե ջա նը ստեղծ-
ված ե ղա նա կա յին ան բա րեն պաստ պայ ման-
նե րը ծա ռա յեց նում է մեր ազ գաբ նակ չութ յան 
հա մար հու մա նի տար լրա ցու ցիչ խնդիր ներ 
ա ռա ջաց նե լու նենգ գոր ծին և դի մում հան ցա-
վոր քայ լի։ Ի րա վի ճա կի մա սին ան մի ջա պես 
տե ղե կաց վել է Ար ցա խում տե ղա կայ ված ռու-
սա կան խա ղա ղա պահ զո րա կազ մի հրա մա-
նա տա րութ յու նը, ո րի հետ միա սին Ար ցա խի 
իշ խա նութ յուն նե րը գոր ծադ րում են հա մա պա-
տաս խան ջան քեր գա զա մա տա կա րար ման 
վե րա կանգն ման նպա տա կով», – աս վում էր 
հա ղոր դագ րութ յան մե ջ։ 

Հ ա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հա րավ-
ար ևել  յան սահ մա նի պահ պա նութ յան 
ամ րապնդ ման նպա տա կով Ս յու նի քի 

մար զի 8 գյու ղում մեկ նար կել են Հա յաս տա նի 
սահ մա նա պահ զոր քե րի սահ մա նա պահ ու ղե-
կալ նե րի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը: Ինչ-
պես տե ղե կաց նում է «Ար մենպ րես»-ը, Պաշտ-
պա նութ յան և անվ տան գութ յան հար ցե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տի ժա մա նակ 
այդ մա սին ա սաց ԱԱԾ տնօ րե նի տե ղա կալ 
Տիգ րան Հա րութ յուն յա նը:

«2021 թվա կա նի ըն թաց քում ա ռա ջին փու-
լով ի րա կա նաց վել է նշված սահ մա նա պահ ու-
ղե կալ նե րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
50 տո կո սը: Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը 
նա խա տես վում է ա վար տել 2022 թվա կա նի 
ըն թաց քում», – ա սաց Հա րութ յուն յա նը:

ԱԱԾ տնօ րե նի տե ղա կա լը նշեց, որ Հա-

յաս տա նի սահ մա նա պահ զոր քե րում 2021 
թվա կա նի ըն թաց քում կազ մա կերպ վել և ի րա-
կա նաց վել է ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող նե րի 
նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաս տու մը, 
լա վարկ վել են սահ մա նա պահ զոր քե րի բո լոր 
կազ մե րի զին ծա ռա յող նե րի պատ րաստ ման և 
վե րա պատ րաստ ման ու սում նա կան ծրագ րե-
րը՝ սահ մա նա յին անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման նոր մար տահ րա վեր նե րին հա մա հունչ, 
ի րա կա նաց վել է սահ մա նա պահ զոր քե րի 
անձ նա կազ մի թվի ա վե լա ցում, ի րա կա նաց-
վել են կազմ-հաս տի քա յին փո փո խութ յուն ներ, 
ի րա կա նաց վել են սահ մա նա յին ստո րա բա-
ժա նում նե րի ժա մա նա կա վոր տե ղա կայ ման, 
են թա կա ռուց վածք նե րի, ստո րա բա ժա նում նե-
րի տե ղա շար ժի նպա տա կով օգ տա գործ վող 
սահ մա նա յին ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման և 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ:

«Սահ մա նա յին շեր տում տե ղադր վել է նա-
խազ գու շաց նող 55 վա հա նակ, 51 մո դու լա-
յին տնակ, տե ղադր վել են տե սա դի տարկ ման 
հա մա կար գեր: Սահ մա նա պահ ստո րա բա ժա-
նում նե րը հա մալր վել են ա նօ դա չու թռչող սար-
քե րով, հա մա կարգ չա յին տեխ նի կա յով, տե-
սա ձայ նագ րող սար քե րով և մո նի թոր նե րով, 
մար դա տար, բեռ նա տար և հա տուկ նշա նա-
կութ յան ավ տո տեխ նի կա յով», – եզ րա փա կեց 
Հա րութ յուն յա նը:

15.03.2022

Սյունիքի ութ գյուղի սահմանապահ 
ուղեկալների կառուցման ընթացքը

Արցախահայության ցեղասպանությանը լծված Ադրբեջանը նոր տարածքներ է զավթում Սյունիքում. այս անգամ՝ Ներքին Հանդի 
մերձակայքում... Մինչ այդ ականատես էինք 2020-ի դեկտեմբերի 18-ի խայտառակությանը, ապա՝ Շուռնուխի անդամահատմանը, հետո՝ 
Սև լճի արևելյան և հարավարևելյան հատվածի զավթմանը, Գլուխ Ձագեձորո լեռնագագաթի անեքսիային, որտեղից վերահսկվում 
է Գորիսի ամբողջ տարածշրջանը: Ականատես էինք Գորիս-Կապան և Կապան-Ճակատեն մայրուղիների գլխավոր հանգույցների  
օկուպացմանը, Մեծ Իշխանասարի արևմտյան և հարավարևմտյան ստորոտի գրավմանը...

Եվ ես - տխուր, ինչպես 
վկան Նարեկացի,
Ե՛վ զարհուրյալ այնպես, և՛ 
մենակյաց, 
Զարհուրելի կյանքի 
հանդեպ անօգ կանգնած՝
Ես ո՞ւմ դիմեմ, ո՜վ Տեր, - 
արդ՝ Քեզանից բացի։

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Չորեքշաբթի
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Ադրբեջանը նոր տարածքներ է զավթում Սյունիքում, այս 
անգամ՝ Ներքին Հանդի մերձակայքում

Ադրբեջանցի զինյալներն 
առաջ են եկել Ներքին Հանդի 
ուղղությամբ՝ հերթական 
անգամ դիրքավորվելով 
Սյունիքի տարածքում

Հ ա մա ցան ցում սփռվեց 
տե ղե կատ վութ յուն այն 
մա սին, որ ադր բե ջա նա-

կան զին ված ու ժե րը Կա պան 
հա մայն քի Ներ քին Հանդ գյու-
ղում մոտ մեկ կի լո մետր ա ռաջ են 
ե կել: Հա վել  յալ տե ղե կութ յուն ներ 
ստա նա լու նպա տա կով հե ռա-
խո սազ րույց ու նե ցանք գյու ղի 
վար չա կան ղե կա վար Խա չա տուր 
Բաղ դա սար յա նի հետ:

– Դեպ քը տե ղի է ու նե ցել մար-
տի 5-ին, – տե ղե կաց րեց վար չա-
կան ղե կա վա րը: – Ադր բե ջան-
ցի նե րը սա րում տե ղա կայ ված 
ի րենց դիր քից ի ջել, մոտ 800-900 
մետր ա ռա ջա նա լով՝ վրան ներ են 
խփել հարթ մի տա րած քում, ին-
չի արդ յուն քում դի տարկ վում են 
գյու ղի գե րեզ մա նո ցը, հին գյու-
ղը, ա րո տա վայ րե րը: Նաև ցան-
կա նում էին ճա նա պարհ գցել, 
բայց եր կու օր է՝ դա դա րեց վել են 
աշ խա տանք նե րը: Չ գի տեմ՝ դա 
ռուս խա ղա ղա պահ նե րի՞, թե՞ 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յան շնոր հիվ է, կոնկ րետ 
չեմ կա րող ա սել, – տե ղե կաց րեց 
վար չա կան ղե կա վա րը և հա վե-
լեց, որ պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յու նից ե կել և ն րանց 
պոս տի դի մաց մեր պոստն են 
դրել:

Հե տաքրքր վե ցինք, թե արդ-
յո՞ք խու ճա պա յին տրա մադ րութ-

յուն ներ կան գյու ղում:
– Որ պես այդ պի սին՝ խու-

ճա պա յին տրա մադ րութ յուն ներ 
չկան, բայց բնակ չութ յան շրջա-
նում առ կա է ո րո շա կի ան հանգս-
տութ յուն: Մի բա րե րար տնկի ներ 
էր ու ղար կել, որ գյու ղա ցի ներն 
այ գի հիմ նեն, բայց այդ տա րած-
քը դի տարկ վում է հա կա ռա կոր դի 
կող մից, մար դիկ վա խե նում են 
այդ տեղ գյու ղատն տե սա կան աշ-
խա տանք ներ կա տա րել, – ա սաց 
Խա չա տուր Բաղ դա սար յա նը:

Վար չա կան ղե կա վա րը նաև 
նշեց, որ Կա պա նի հա մայն-
քա պե տա րա նի՝ սահ ման նե րի 
անվ տան գութ յան գծով աշ խա-
տա կից ներն ա մեն օր լի նում են 
գյու ղում:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, Կա պա նի 
սահ ման նե րում տե ղի ու նե ցած 
այս մի ջա դե պը լուրջ խորհր դա-
ծութ յուն նե րի ա ռատ նյութ պի տի 
լի նի երկ րի բարձ րա գույն իշ խա-
նութ յուն նե րի և պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յան բարձ-
րաս տի ճան զին վո րա կա նութ յան 
հա մար:

Ինչ պե՞ս կա րե լի է չհի շել ՆԺ-
դե հի խոս քը՝ թուր քի մի հան ցան-
քը նե րել, կնշա նա կի եր կու նորն 
ար տո նել...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
15.03.2022

ArmDaily.am-ի խմբագ րութ յուն 
մար տի 14-ին զան գա հա րել էր 
Ս յու նի քի մար զի Կա պան հա մայն-
քի Ներ քին Հանդ բնա կա վայ րի 
բնակ չու հի Հաս միկ Ղա զար յանն 
ու ա հա զան գել, որ պա տա հա բար 
հայտ նա բե րել են, որ ի րենց գյու ղի 
տա րած քում ադր բե ջան ցի ներ են 
տե ղա կայ վել ու հինգ վրան ամ-
րաց րել:

A rmDaily.am-ի հետ զրույ ցում 
Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յանն ա սաց, որ 

Ներ քին Հան դի բնա կիչ նե րի ա հա-
զան գը հա մա պա տաս խա նում է ի րա-
կա նութ յա նը։

«Գ յու ղա ցի նե րի ա սա ծը ի րա կա-
նութ յուն է՝ գյու ղա ցի ներն են ճիշտ 
ա սում։ Մոտ 800 մետր Հա յաս տա նի 
տա րածք ներ թա փան ցում են ի րա-
կա նաց րել։ Ու դա նկատ վեց մեր կող-
մից մարտ ամս վա սկզբին», – ա սաց 
Փարս յա նը։

Մեր հար ցին, թե արդ յո՞ք դա ադր-
բե ջան ցի նե րի ինք նա գոր ծու նութ յան 
հետ ևանք է, ա սաց, որ ա մե նայն հա-

վա նա կա նութ յամբ՝ ա յո, ադր բե ջան-
ցի նե րի ինք նա գոր ծու նեութ յան հետ-
ևանք է։

Փարս յա նը նշեց, որ այս ա ռաջ-
խա ղաց մամբ Կա պան-Մեղ րի միջ պե-
տա կան ճա նա պար հը վտան գի տակ 
չի դրվում՝ այդ ա ռու մով Կա պան 
Մեղ րի ճա նա պար հի նկատ մամբ վե-
րահս կո ղութ յուն չու նեն և այդ դիրքն 
այդ նշա նա կութ յու նը չու նի։

«Տե ղի բնա կիչ նե րի հա մար ադր-
բե ջան ցի նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը 
լուրջ խնդիր ներ է ստեղ ծում ա նաս-
նա պա հութ յան ա ռու մով, այն տա-
րածք նե րը, որ տեղ գյու ղա ցի նե րը 
ա նաս նա պա հութ յամբ էին զբաղ վում՝ 
հի մա այդ տա րածք նե րը ադր բե ջան-
ցի նե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո են 
գտնվում և այլ խնդիր ներ էլ է ա ռա-
ջաց նում Ներ քին Հան դի հա մար, ո րի 
մա սին չեմ ու զում բարձ րա ձայ նել, որ-
պես զի թշնա մին այդ մա սին չտե ղե-
կանա», – ա սաց Փարս յա նը։

Մեր հար ցին, թե ՊՆ-ին ու Կա ռա-
վա րութ յա նը դի՞ մել է ու ի՞նչ պա տաս-
խան ստա ցել, ա սաց. «Այս պես ա սած՝ 
բնա կա նա բար, ՊՆ-ի հայ տա րա րութ-

յունն ինձ հա մար շատ զար մա նա լի 
էր։ Այդ հայ տա րա րութ յան հետ կապ-
ված զար մա նա լի էր, ո րով հետև այդ 
հայ տա րա րութ յու նը ի րա կա նութ-
յա նը չէր հա մա պա տաս խա նում, և 
թե կուզ դրա հա մար կար ծում եմ, որ 
այդ հայ տա րա րութ յան եր կու պատ-
ճառ կա րող է լի նել։ Ա ռա ջինն այն է, 
որ դի տա վոր յալ ի րա կա նութ յունն են 
խե ղաթ յու րում, և երկ րորդն էլ, թե-
կուզ կա րող է ա սածս միա միտ հնչի, 
բայց հնա րա վոր է, որ տե ղե կաց ված 
չլի նեն։ Իսկ ին չի՞ եմ ա սում հնա րա-
վոր է, որ տե ղե կաց ված չլի նեն, ո րով-
հետև այդ պես կար ծե լու հիմքեր ու-
նեմ, ո րով հետև մի քա նի օր ա ռաջ 
այս ուղ ղութ յամբ ա մե նա բար ձաս տի-
ճան պա տաս խա նա տո ւին հարց եմ 
ուղ ղել դրա հետ կապ ված և նա գրե-
թե նույն բո վան դա կութ յամբ փոր ձում 
էր ինձ ներ կա յաց նել այն ա մե նը, ինչ 
որ ՊՆ-ն հայ տա րա րեց։ Եվ այս տեղ 
իմ մեջ այն կար ծիքն է ձևա վոր վում, 
որ մի գու ցե այդ պես են զե կու ցել, ինձ 
մոտ նման կար ծիք է ձևա վոր վել, որ 
այս տե ղի պա տաս խա նա տուն կա-
րող է այդ պես զե կու ցած լի նի ՊՆ-ի իր 
վե րա դա սին։ Դ րա հա մար եմ ա սում, 
որ նման հայ տա րա րութ յան եր կու 
պատ ճառ կա րող է լի նել՝ կամ դի տա-
վոր յալ ի րա կա նութ յու նը ա ղա վա ղում 
են կամ տե ղե կաց ված չեն։ Իսկ ին չի՞ 
տե ղե կաց ված չեն՝ հնա րա վոր է սխալ 
լի նի զե կուց ված, ո րով հետև ինձ էլ 
էին փոր ձում այդ պես ներ կա յաց նել», 
– ա սաց Փարս յա նը։

Մեր հար ցին, որ պար բե րա բար 
այ ցե լում է Ներ քին Հանդ, ինչ պի սի՞ն է 
բնա կիչ նե րի հո գե բա նա կան վի ճա կը, 
ա սաց, որ Ներ քին Հանդ այ ցե լում են 
նաև իր տե ղա կալ նե րը՝ հատ կա պես 
անվ տան գութ յան գծով տե ղա կալն 
ու խորհր դա կա նն ա նընդ հատ հան-
դի պում ներ են ու նե նում բնա կիչ նե րի 
հետ։

«Բ նա կա նա բար ան հանգս տա-
ցած են», – եզ րա փա կեց Գ ևորգ 
Փարս յա նը։

16.03.2022

Պաշտպանության նախարարության 
հայտարարությունը՝ Ներքին Հանդի մասին, 
իրականությանը չի համապասխանում. 
Արման Թաթոյան

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րութ յան հայ տա րա րութ յու նը՝ 
կապ ված Ներ քին Հան դի հետ, 

ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պաս խա նում: Դա 
ՀՀ ինք նիշ խան տա րած քը Ադր բե ջա նին զի ջող 
և բ նակ չութ յա նը վտան գի տակ դնող հայ տա-
րա րութ յուն է:

Մաս նա վո րա պես, այս պա հին առ կա են 
առն վազն հետև յալ փաս տե րը.

1. Ադր բե ջա նա կան զին ված ծա ռա յող նե րը 
մոտ 2 շա բաթ ա ռաջ մինչև 1 կի լո մետր հան-
գիստ ներ խու ժել են ու տե ղա կայ վել Հա յաս-
տա նի, մաս նա վո րա պես՝ Կա պան հա մայն քի 
Ներ քին Հանդ գյու ղի տա րած քում, այդ թվում` 
վրան ներ տե ղադ րե լով: Ա վե լի ճշգրիտ` խոս-
քը Ներ քին Հան դի վար չա կան տա րած քում 
գտնվող նախ կին գյու ղի մա սին է:

2. Ներ խու ժե լուց հե տո ադր բե ջա նա կան 
զին ված ծա ռա յող նե րը սկսել են ի րենց հա-

մար դե պի «ի րենց նոր դիր քը» տա նող ճա-
նա պարհ կա ռու ցել, այդ թվում` տեխ նի կա յի 
օգ տա գործ մամբ: Աշ խա տանք նե րը դա դա-
րեց րել են միայն վեր ջին մի քա նի օր վա ե ղա-
նա կա յին պայ ման նե րի, մաս նա վո րա-
պես` ձյան պատ ճա ռով:

Հ ա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան խոր-
հր  դա րա նում եր բեք այս քան սյու նե ցի 
պատ գա մա վոր չենք ու նե ցել՝ Ար մեն 

Խա չատր յան, Ար թուր Սարգս յան, Կա րեն 
Համ բար ձում յան, Ան նա Գ րի գոր յան, Նա րեկ 
Ղահ րա ման յան, Դա վիթ Դա նիել  յան, Մա րի նե 
Ղա զար յան, Մ խի թար Զա քար յան:

Բայց և եր բեք Ս յու նիքն այս քան փոր ձութ-
յուն նե րի չի են թարկ վել՝ հատ կա պես անվ-
տան գութ յան խնդիր նե րի ա ռու մով:

2020թ. դեկ տեմ բե րի 18, 2021թ. մա յի սի 
12, ա պա՝ Գ լուխ Ձա գե ձո րո լեռ նա գա գա թի 
նվա ճում, որ տե ղից վե րահսկ վում է Գո րի սի 
ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նը, այ նու հետև՝ Գո-
րիս-Կա պան և Կա պան-Ճա կա տեն մայ րու ղի-
նե րի ա ռանց քա յին հան գույց նե րի ա նեք սիա, 
դրա նից ա ռաջ՝ Տեղ գյու ղի վա րե լա հո ղե րի և 
ա րո տա վայ րե րի մի մա սի բռնա զավ թում, հի-
մա էլ՝ Ներ քին Հան դի մեր ձա կայ քի զավ թում...

Ձեզ նից ոչ մե կը, բնա կա նա բար, ուղ ղա-
փառ ի մաս տով կու սակ ցա կան չէ և չի կա րող 
այդ պի սին լի նել՝ որ քան ճա նա չում ենք...

Ձե զա նից յու րա քանչ  յու րը որ ևէ իշ խա-

նա փո խութ յու նից հե տո կա րող է հայտն վել և 
(ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ) կհայտն վի 
միան գա մայն այլ բևե ռում՝ հան գա մանք նե-
րից կախ ված...

Բայց Ս յու նի քը մեկն է և բո լո րինս է...
Այս տեղ օ րու մեջ դրսից պաշ տո նա վար-

ման ե կող բիր դա նա ղա նե րը կգան ու կգնան:
Իսկ դու՞ք...
Ի՞նչ կար ծիք ու նեք ստեղծ ված ի րա վի ճա-

կի վե րա բեր յալ, ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում 
ել քը և, առ հա սա րակ, ի՞նչ է կա տար վում Ս յու-
նի քի շուրջ:

Շատ հե տաքր քիր է լսել յու րա քանչ  յու րիդ 
կար ծի քը, քան զի դուք և ձե զա նից յու րա-
քանչ  յու րն իշ խա նութ յան մաս է կազ մում:

Ս պա սում ենք ձեր ար ձա գան քին, ինչն էլ 
հա ճույ քով կներ կա յաց նենք ըն թեր ցո ղին...

Իսկ ե թե պատ շաճ չհա մա րեք պա տաս-
խա նել, ե թե սե փա կան կար ծիք չկա րո ղա-
նաք հայտ նել՝ մենք, հա վա տա ցած ե ղեք, չենք 
զար մա նա...

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»
18.03.2022

Հարց Ազգային ժողովի սյունեցի 
պատգամավորներին

ՊՆ-ի հայտարարությունը զարմանալի էր ինձ համար. 
կամ դիտավորյալ աղավաղում են իրականությունը 
կամ ՊՆ վերադասին այդպես են զեկուցել. Փարսյանը 
Ներքին Հանդում ադրբեջանցիների առաջխաղացման 
մասին
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Մոտ տասը օր Սյունիքում ձյուն էր տեղում. բնության նման 
քմահաճույքին, մինչդեռ մարզը պատրաստ չէր

Սյունիքի մարզ (Ներքին Հանդ բնակավայր) 
գործուղված աշխատանքային խումբն 
իրականացրել է հրատապ փաստահավաք 
աշխատանքներ

Փ աս տա հա վաք աշ խա տան քի հա-
մար կար ևոր նշա նա կութ յուն են 
ու նե ցել Մար դու ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մի Ս յու նի քի մար-
զա յին ստո րա բա ժան ման հա վա քագր ված 
տե ղե կութ յուն նե րը, քա նի որ մինչև հրա պա-
րա կա յին ա հա զան գե րի ստա ցու մը Ս յու նի քի 
մեր մար զա յին ստո րա բա ժան ման ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը մշտա կան կա պի մեջ են ե ղել 
Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի, այդ թվում՝ 
Ներ քին Հան դի վար չա կան ղե կա վա րի հետ։

Փաս տա հա վաք աշ խա տան քա յին խում-
բը Ներ քին Հանդ բնա կա վայր այ ցի ըն թաց-
քում հան դի պել է բնա կա վայ րի վար չա կան 
ղե կա վա րի և բ նա կիչ նե րի հետ, տե ղում դի-
տար կել է գե րեզ մա նա տան, Հայ րե նա կան 
պա տե րազ մի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված 
հու շա կո թո ղի ու Շի նա տեղ կոչ վող գյու ղա-
տե ղիի հա րա կից տա րածք նե րը և փաս տագ-

րել է բնա կիչ նե րի ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
խնդիր նե րը:

Զ րույց նե րի ու քննար կում նե րի արդ յուն-
քում ար ձա նագր վել է, որ Նոր Հան դի գե-
րեզ մա նա տան, Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 
զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա կո թո ղի 
և Շի նա տեղ կոչ վող գյու ղա տե ղիի հա րա կից 
բլրի վրա 2022 թվա կա նի մար տի սկզբին 
ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի տե ղա կա-
յու մը, այդ թվում՝ մի քա նի վրան նե րի տե ղադ-
րու մը և ի րենց դիր քե րից թի կունք կա ռուց վող 
նոր ճա նա պարհ նե րը, նոր են։ Բ նա կիչ նե րը 
նախ կի նում նշված տա րած քում չեն նկա տել 
ադր բե ջա նա կան զին ծա ռա յող նե րի կամ որ ևէ 
դիրք՝ նշե լով, որ դեռ եր կու ա միս ա ռաջ այդ 
տե ղան քից փայտ են հա վա քել։ Ա վե լին, ըստ 
բնա կիչ նե րի՝ ադր բե ջա նա կան զին ծա ռա յող-
նե րին ա ռա ջի նը նկա տել է գյու ղի հո վի վը։

Շինուհայրի խաչմերուկ-Կապան 
ճանապարհը՝ կաթվածահար

Հ ա յաս տա նի հա րա վա յին շրջան նե րը՝ 
Մեղ րին, Քա ջա րա նը, Կա պա նը, ինչ-
պես և Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-

տութ յու նը Գո րիս- Եր ևան (Մ-2) մայ րու ղուն 
միաց նող ճա նա պար հը կաթ վա ծա հար վի ճա-
կում է...

Շի նու հայ րի խաչ մե րու կից մինչև Կա պան 
տասն յակ, ե թե ոչ հար յու րա վոր մե քե նա ներ 
են կանգ նած, մի մա սը՝ ձյան մեջ ար գե լա-
փակ ված և տե ղից շարժ վե լուն ան կա րող:

Ե րեք օր շա րու նակ ձյան շրջա փակ ման 
մեջ են հայտն վել Ի րա նից Հա յաս տան ե կող 
տասն յակ ավ տո բուս ներ, ո րոնց մեջ, բնա կա-
նա բար, նաև ե րե խա ներ են ու կա նայք:

Շր ջա փակ ման մեջ են հայտն վել ծան րա-
քաշ բեռ նա տար ներ, նաև՝ կցոր դով, ո րոնց 
թափ քում Հա յաս տա նում գնված և Պարս կաս-
տան տե ղա փոխ վող խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա-
սուն ներ են. այդ պես՝ ե րեք օր շա րու նակ...

Բեռ նա տար նե րի ա ռանձ նա պես մեծ կու-
տա կում ներ կան Կա պան քա ղա քի մուտ քում, 
Սա տա նի կամր ջում, Շի նու հայ րի խաչ մե րու-
կում և բազ մա թիվ այլ վայ րե րում:

Այդ ա մե նը գու ցե և բ նութ յան հեր թա կան 
քմա հաճ տա րերք հա մա րեինք, ե թե... Ե թե 
ճա նա պար հին ձյու նա մաք րիչ մե քե նա նե րը 
կա նո նա վոր աշ խա տանք ի րա կա նաց նեին:

Միակ տե ղը, որ նման աշ խա տան քի ա կա-
նա տես ե ղանք՝ Սա տա նի կամր ջից մինչև 
Տաթև ըն կած ո լո րան ներն էին:

Իսկ Վե րին Խո տա նան-Տաթև հատ վա ծում 
գո նե մեկ ձյու նա մաք րիչ մե քե նա չէր աշ խա-

տում (ժա մը 13-ի դրութ յամբ): Եր կու ան սարք 
ձյու նա մաք րիչ գտնվում էին Տան ձա վե րի մեր-
ձա կայ քում՝ օգ նութ յուն ա ղեր սող:

Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, ա մեն ինչ չէ, որ 
մե զա նում հու սա հա տեց նող է. եր կու օր ա ռաջ 
մար զում ստեղծ վել է ճա նա պար հա յին այդ 
խնդիր նե րի լու ծու մը հա մա կար գող օ պե րա-
տիվ շտաբ, ին չի մա սին, իբրև կար ևոր ի րա-
դար ձութ յուն, ազ դա րա րեց նաև Ար մենպ րես 
լրատ վա կան գոր ծա կա լութ յու նը...

Իսկ ա վե լի լուրջ՝ որ պես զի այդ շտա բի 
ծնունդն ու գո վազ դը հա մընդ հա նուր քմծի-
ծա ղի տե ղիք չտան, պետք է գո նե մի քա նի 
հա վել  յալ ձյու նա մաք րիչ մե քե նա ան հա պաղ 
տրա մադր վի (օգ նութ յան կար գով) այդ ճա-
նա պար հի պահ պա նութ յունն ի րա կա նաց նող 
ըն կե րութ յուն նե րին:

«Ճա նա պար հա յին դե պար տա մենտ» կոչ-
վող հիմ նադ րամն էլ այս պի սի ի րա վի ճակ նե-
րում ա վե լի խո հեմ կգտնվի, ե թե ընդ հան րա-
պես լռի: Հայ տա րա րում է, թե իբր ձնա բու քը 
թույլ չի տա լիս մաք րել խնդրո ա ռար կա մայ-
րու ղին, ինչն ի րա կա նութ յա նը չի հա մա պա-
տաս խա նում:

Մար տի 21-ի ա ռա վոտ վա նից, օ րի նակ, 
գրե թե դա դա րել էին ձյան տե ղում նե րը Շի նու-
հայ րի խաչ մե րուկ-Կա պան մայ րու ղում, իսկ 
քա մին դեռևս գլուխ չէր բարձ րաց րել: Ի րա-
վի ճա կը բա րեն պաստ է նաև հի մա՝ կե սօ րից 
հե տո: Եվ ու րեմն՝ պա րո նայք, ին չո՞ւ ան ցա-
նե լի չեք դարձ նում Շի նու հայ րի խաչ մե րուկ-
Կա պան ավ տո մայ րու ղին, ին չո՞ւ եք կաթ վա-

Գորիսում արտակարգ իրավիճակ 
էր՝ պայմանավորված ձյան առատ 
տեղումներով

Ս  յու նի քի մար զում մի քա նի օր ա ռաջ 
սկիզբ ա ռած ձյան տե ղում նե րը ոչ 
միայն չեն դա դա րում, այ լև ա հագ նա-

նում են…
Հի մա ար դեն կա րող ենք ստույգ ար ձա-

նագ րել՝ բնութ յան նման քմա հա ճույ քին դի-
մագ րա վե լուն նույն պես պատ րաստ չէինք…

Դա հատ կա պես ե րևում է Գո րիս քա ղա-
քում և տա րա ծաշր ջա նա յին այդ կենտ րո նը 
մեր ձա կա գյու ղե րին կա պող ճա նա պարհ նե-
րին:

Ի հար կե, Մ-2 մայ րու ղում և Շի նու հայ րի 
խաչ մե րու կից Տա թև ձգվող ճա նա պար հին 
ջա նադ րա բար աշ խա տում են «Ոս մար» ՍՊ 
ըն կե րութ յան ձյու նա մաք րիչ մե քե նա նե րը:

Գո րիս քա ղա քում էլ աշ խա տում է հա-
մայն քա յին տնտե սութ յա նը պատ կա նող ձյու-
նա մաք րիչ մե քե նան, բայց…

Ս տեղծ ված ան սո վոր վի ճա կը, ո րի նա-
խա դեպն ու նե ցել ենք տասն յակ տա րի ներ 
ա ռաջ, պետք է ար դեն իսկ ոտ քի հա նած լի-
ներ տա րա ծաշր ջա նի բո լոր այն շին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րին և տնտես վա րող մյուս 

սուբ յեկտ նե րին, ո րոնք ու նեն հա մա պա տաս-
խան տեխ նի կա կան մի ջոց ներ:

Գո րի սում բազ մա թիվ շի նա րա րա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ ու նենք, ով քեր տա-
րի ներ շա րու նակ ինչ-ինչ մրցույթ նե րում և 
ինչ-ինչ ե ղա նա կով հաղ թող են ճա նաչ վել ու 
պետ պատ վե րով ոչ միայն գո յա տևել, այ լև 
փթթել…

Ին չո՞ւ չպետք է հենց այդ կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը (ա ռա ջին հեր թին) ի րենց տեխ նի կա-
կան հնա րա վո րութ յուն նե րը ծա ռա յեց նեն ճա-
նա պարհ նե րի և փո ղոց նե րի մաքր մա նը:

Հե տո ի՞նչ, որ նրանց ա սող-հու շող չկա…
Հե տո ի՞նչ, որ ա սող ներն էլ դա չեն հաս-

կա նում…
Ա յո, անհ րա ժեշտ է ոտ քի հա նել լրա ցու ցիչ 

ձյու նա մաք րիչ տեխ նի կա:
Պետք է նաև նկա տի ու նե նալ, որ ձյան 

տե ղում նե րը դա դա րե լուց հե տո (ինչ պես 
ա վան դա բար տե ղի է ու նե նում այս կող մե-
րում) ձնա բուքն ան խու սա փե լի է լի նե լու՝ 
դրա նից բխող հե տևանք նե րով:

20.03.2022

3. Ներ քին Հան դում բնա կիչ ներն ի 
սկզբա նե տեղ  յակ են այս ներ խուժ ման 

մա սին, նրանք են նկա տել ադր բե ջա նա կան 
զին ծա ռա յող նե րին և Կա ռա վա րութ յու նից 
բա ցատ րութ յուն նե րի բա ցա կա յութ յան պայ-
ման նե րում մար դիկ հայտն վել են ա նո րո շութ-
յան ու ան հանգս տութ յան մեջ:

4. Վեր ջին մի քա նի օ րե րին սկսվե ցին 
ար դա րա ցի հան րա յին քննար կում ներ ադր-
բե ջա նա կան զին ված ծա ռա յող նե րի կող մից 
ՀՀ տա րածք ներ խու ժե լու վե րա բեր յալ, ե ղան 
լրատ վա մի ջոց նե րի հրա պա րա կում ներ:

5. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յունն ստիպ ված հան դես ե կավ ներ խու ժու մը 
«կտրա կա նա պես հեր քող» պաշ տո նա կան 
հայ տա րա րութ յամբ և ն շեց.

«Նշ ված [այ սինքն` Ներ քին Հան դի] հատ-
վա ծում, ո րը գտնվում է ադր բե ջա նա կան 
վե րահս կո ղութ յան տակ, ադր բե ջա նա կան 
ստո րա բա ժա նում ներն ու նեն մի քա նի դիրք, 
ո րոնք, կա հա վոր ված չլի նե լու պատ ճա ռով, 
ձմե ռա յին ժա մա նա կա հատ վա ծում հնա րա-
վոր չէ օգ տա գոր ծել։ Հի մա, կապ ված ե ղա-
նա կա յին պայ ման նե րի փո փո խութ յան հետ, 
ադր բե ջա նա կան զին վո րա կան ներն ըն դա մե-
նը վե րա դառ նում են այդ դիր քեր»:

Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան այս 
հայ տա րա րութ յու նը չի հա մա պա տաս խա նում 

ի րա կա նութ յա նը:
Նախ, Ներ քին Հան դի և հա րա կից մի քա-

նի գյու ղի բնա կիչ նե րի վկա յութ յամբ` ո րո շա-
կի ձյուն ե կել է միայն դեկ տեմ բեր և հուն վար 
ա միս նե րին, բայց ա նան ցա նե լի պայ ման ներ 
չեն ա ռա ջա ցել առ հա սա րակ, իսկ փետր վա-
րին ե ղա նա կա յին պայ ման նե րը ե ղել են գար-
նա նա յին բնույ թի:

Ես ինքս այս տա րածք նե րում ե ղել եմ 
2021թ. դեկ տեմ բե րի սկզբին, ինչ պես նաև 
2022թ. փետր վա րի 16-ին և 17-ին և կա րող եմ 
հա մոզ ված պնդել, որ ե ղա նա կա յին պայ ման-
նե րը 2 այ ցե րի ժա մա նակ էլ բնույ թով գար-
նա նա յին էին, գրուն տա յին ճա նա պարհ ներն 
ան գամ ա ռա վե լա պես չոր էին:

Հետ ևա բար, հա կա ռակ ՊՆ-ի պնդման` 
ե ղա նա կա յին պայ ման նե րի պատ ճառսվ տա-
րածք օգ տա գոր ծե լու անհ նա րի նութ յան մա-
սին խոսք լի նել չի կա րող:

Նշ վա ծից բա ցի, այդ տա րած քում ադր բե-
ջա նա կան զին ված դիր քեր կամ այլ տե ղա կա-
յում ներ երբ ևէ չեն ե ղել: Չեն ե ղել ու հի մա էլ 
չկան ՀՀ Զին ված ու ժե րի դիր քեր կամ այլ տե-
ղա կա յում ներ:

Ա վե լին, գյու ղի բնա կիչ նե րի վկա յութ յամբ՝ 
այն վայ րե րից, որ տեղ ներ խու ժել ու ա պօ-
րի նա բար տե ղա կայ վել են ադր բե ջա նա կան 

ծա հար ա րել Հա յաս տա նի հա մար կյան քի այդ 
ճա նա պար հը:

Մեկ հարց ևս, որ շտապ պար զա բան ման 
կա րիք ու նի. արդ յո՞ք պե տա կան մա կար-
դա կով ֆի նան սա վոր վում է Վե րին Խո տա-
նան- Տան ձա վեր ճա նա պար հա հատ վա ծի 

պահ պա նութ յու նը, ե թե ա յո, ա պա ո՞ր ըն կե-
րութ յանն է վստահ ված մայ րու ղու այդ հատ-
վա ծի պահ պա նութ յու նը և ին չո՞ւ է ձա խող վել 
դրա պահ պա նութ յու նը:
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ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն 
Պապիկյանն աշխատանքային այցով եղել է 
Սյունիքի մարզում

Զ ո րա մա սե րից մե կում սպա նե րի հետ 
հան դիպ մա նը նա խա րարն անդ-
րա դար ձել է ան ցած օ րե րին զո-

րա միա վոր ման են թա կա զո րա մա սե րում 
ար ձա նագր ված մի ջա դե պե րին։ Սու րեն 
Պա պիկ յանն ընդգ ծել է, որ տե ղի ու նե ցա ծը 
ո րոշ ստո րա բա ժա նում նե րում կար գա պա-
հութ յան, ինչ պես նաև ա ռան ձին զին ծա ռա-
յող նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան ոչ պատ շաճ 
մա կար դա կի հետ ևանք է: Լ սե լով մի ջա դե-
պե րի վե րա բեր յալ պա տաս խա նա տու սպա-
նե րի զե կույց նե րը՝ պաշտ պա նա կան գե րա-
տես չութ յան ղե կա վա րը զո րա միա վոր ման 
հրա մա նա տա րին տվել է ցու ցում ներ և 
հանձ նա րա րա կան ներ, նմա նօ րի նակ դեպ-
քե րը բա ցա ռե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լու վե րա բեր յալ։ 
Աշ խա տան քա յին այ ցի ըն թաց քում Սու րեն 
Պա պիկ յա նը ե ղել է նաև Ներ քին Հանդ հա-
մայն քին հա րա կից սա հա մա նա գո տում։

Պաշտ պա նութ յան նա խա րարն այ ցե լել 
է նաև հիմ նա նո րոգ վող զո րա մա սի շինհ րա-
պա րակ և տե ղում ծա նո թա ցել շի նա րա րա-

կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին:
18.03.2022

Նորընտիր նախագահ Վահագն 
Խաչատուրյանը «Եռաբլուր» զինվորական 
պանթեոնում այցելել է Դավիթ 
Մաթևոսյանի շիրիմին

Հ ա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նա-
խա գա հի պաշ տո նի ստանձն ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նից ան-

մի ջա պես հե տո նո րըն տիր նա խա գահ Վա-
հագն Խա չա տուր յանն այ ցե լել է «Ե ռաբ լուր» 
զին վո րա կան պան թեոն, հար գան քի տուրք 
մա տու ցել ի րենց կյան քը Հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յան հա մար զո հա բե րած հե րոս նե-

րի հի շա տա կին։ Նա խա գահ Խա չա տուր յա նը 
ծա ղիկ ներ է դրել ՀՀ Ազ գա յին հե րոս Վազ գեն 
Սարգս յա նի, զո րա վար Անդ րա նի կի շի րիմ նե-
րին, պատ վո պա հա կախմ բի ու ղեկ ցութ յամբ 
ծաղ կեպ սակ է դրել Հայ րե նի քի ա զա տութ-
յան և ան կա խութ յան հա մար զոհ ված նե րի 
սխրան քը հա վեր ժաց նող հու շա պա տին:

15.03.2022

ԱԳՆ-ն դատապարտում է ՄԱԿ-ին Ադրբեջանի 
անդամակցության 30-ամյակին նվիրված արարողության 
կազմակերպումը Արցախի օկուպացված Շուշի քաղաքում

Ա ր ցա խի ԱԳ նա խա րա րութ յու նը հայ-
տա րա րութ յուն է տա րա ծել ՄԱԿ-
ին Ադր բե ջա նի ան դա մակ ցութ յան 

30-ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռու մը Շու շիում 
կազ մա կեր պե լու կա պակ ցութ յամբ:

Ար ցա խի ԱԳՆ-ի հայ տա րա րութ յան մեջ, 
մաս նա վո րա պես, նշված է.

«Պաշ տո նա կան Բա քուն, իր ո ճին հա մա-
հունչ, շա րու նա կում է ա պա կա ռու ցո ղա կան 
քա ղա քա կա նութ յու նը՝ ուղղ ված Ար ցա խի 
նկատ մամբ իր ագ րե սիա յի հետ ևանք նե-
րի օ րի նա կա նաց մա նը՝ փոր ձե լով այդ գոր-
ծըն թա ցում ներգ րա վել և օգ տա գոր ծել 
նաև մի ջազ գա յին հան րութ յանն ու տար-
բեր կա ռույց նե րի։ Այդ քա ղա քա կա նութ յան 
հեր թա կան դրսևո րում է Միա վոր ված ազ-
գե րի կազ մա կեր պութ յա նը Ադր բե ջա նի ան-
դա մակ ցութ յան 30-ամ յա կին նվիր ված հան-
դի սա վոր ա րա րո ղութ յան կազ մա կեր պու մը 
Ար ցա խի օ կու պաց ված Շու շի քա ղա քում և 
մի ջո ցառ մա նը ՄԱԿ-ի ու նրա կա ռույց նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յու նը։
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ար տա քին 

գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը խստիվ դա տա-
պար տում է նման մի ջո ցառ ման անց կա ցու մը 
Շու շիում։

ՄԱԿ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ-
ցութ յու նը Ադր բե ջա նի ագ րե սիա յի և հա-
յատ յա ցութ յան գլխա վոր թի րախ նե րից մե կը 
հան դի սա ցող բնա կա վայ րում կազ մա կերպ-
վող մի ջո ցա ռու մը հա կա սում է մի ջազ գա յին 
այս կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յան 
հիմ նադ րույթ նե րին, գա ղա փա րա խո սութ-
յանն ու ա ռա քե լութ յա նը և, ան կաս կած, օգ-
տա գործ վե լու է Ադր բե ջա նի կող մից իր մար-
դատ յաց և ագ րե սիվ քա ղա քա կա նութ յան 
լե գի տի մաց ման նպա տա կով։ Սա նաև լուրջ 
հար ված է ՄԱԿ-ի հե ղի նա կութ յա նը, ին չը 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն կու նե նա կազ-
մա կեր պութ յան աշ խա տանք նե րի արդ յու նա-
վե տութ յան վրա»:
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Արցախից ՌԴ խաղաղապահ զորակազմի մի մասի 
դուրսբերման լուրը չի համապատասխանում 
իրականությանը

Վ եր ջին օ րե րին ար ցա խա-ադր բե-
ջա նա կան շփման գծում հա կա ռա-
կոր դի ակ տիվ ագ րե սիվ պահ ված-

քը դրսևոր վել է Ար ցա խի Պաշտ պա նութ յան 
բա նա կի՝ տար բեր բնա կա վայ րե րին կից տե-
ղա կայ ված դիր քե րի հրաձ գա յին զի նա տե-
սակ նե րով գնդա կո ծութ յուն նե րով։ Այս մա-
սին հա ղոր դագ րութ յուն է տա րա ծել Ար ցա խի 
Անվ տան գութ յան խորհր դի գրա սեն յա կը:

«Այ դօ րի նակ զին ված սադ րանք նե րին 
ար դեն ա վե լա ցել է նաև ա կա նա նե տե րի 
կի րա ռու մը։ Շեշ տում ենք, որ հրա դա դա րի 
խախտ ման թշնա մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
թի րախ է ընտր ված խա ղաղ բնակ չութ յու նը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով ա ռա ջաց նել խու ճապ։

Սադ րանք նե րի հե տա գա զար գա ցում նե-
րը կա սեց նե լու նպա տա կով Անվ տան գութ յան 
խորհր դի գրա սեն յա կը հա մա գոր ծակ ցում է 
Ար ցա խում տե ղա կայ ված ռու սա կան խա ղա-
ղա պահ զո րա կազ մի հետ։ Ձեռ նարկ վում են 
ան հե տաձ գե լի մի ջոց ներ՝ հա կա ռա կոր դին 

ստի պե լու հա վա տա րիմ մնալ կրա կի դա դա-
րեց ման պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րին։

Միև նույն ժա մա նակ, ադր բե ջա նա կան 
տե ղե կատ վա կան հար թակ նե րում տա րած-
վող տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ 
Ար ցա խից ՌԴ խա ղա ղա պահ զո րա կազմն իր 
ու ժե րի մի մա սը դուրս է բե րում Ուկ րաի նա 
տե ղա փո խե լու նպա տա կով, չի հա մա պա-
տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը: Ար ցա խում 
տե ղա կայ ված ՌԴ խա ղա ղա պահ զո րա կազ-
մը շա րու նա կում է ի րա կա նաց նել իր ա ռա-
քե լութ յու նը՝ հա մա ձայն 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ի 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան դրույթ նե րի:

Հոր դո րում ենք բնակ չութ յա նը՝ զերծ մնալ 
խու ճա պա յին տրա մադ րութ յուն նե րից։ Ի րա-
վի ճա կը լիար ժեք վե րահսկ վում է Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի և ՌԴ 
խա ղա ղա պահ զո րա կազ մի կող մից», – նշ-
ված է հա ղոր դագ րութ յան մեջ:
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զին ված ծա ռա յող նե րը, ի րենք ա զատ օգտ վել 
են նա խոր դող ողջ ժա մա նա հատ վա ծում, այդ 
թվում` ա րո տա վայ րե րից ու հո ղա տա րածք-
նե րից. ադր բե ջա նա կան որ ևէ ծա ռա յող այդ 
վայ րե րում երբ ևէ չի ե ղել:

Այս պա հին ադր բե ջա նա կան զին ված 
ծա ռա յող նե րը տե ղա կայ ված են գյու ղի անվ-
տան գութ յան ու մարդ կանց ի րա վունք նե րի 
տե սանկ յու նից բո լոր ա ռում նե րով բա ցար-
ձակ ա նըն դու նե լի վայ րում` ան մի ջա կան դի-
տարկ ման տակ ու նե նա լով գյու ղը: 

Ուս տի, ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յան հայ տա րա րութ յու նը բա ցար ձակ 
դա տա պար տե լի է. դրա նով փաս տա ցի ՀՀ 
ինք նիշ խան տա րած քի մա սը զիջ վում է Ադր-
բե ջա նին:

Այդ հայ տա րա րութ յու նը, ամ բող ջութ յամբ 
ան տե սե լով մարդ կանց անվ տան գութ յու նը, 
լե գի տի մաց նում է ադր բե ջա նա կան զին վո-
րա կան նե րի ի րա վա կան որ ևէ հիմք չու նե ցող 
ներ կա յութ յու նը Ս յու նի քի մար զի Կա պան հա-
մայն քի Ներ քին Հանդ գյու ղի տա րած քում:

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
հայ տա րա րութ յու նը նաև խիստ խնդրա հա-
րույց է ՀՀ ԶՈւ և ՀՀ ԱԱԾ սահ մա նա պահ ծա-
ռա յող նե րի անվ տան գութ յան ու կյան քի ի րա-
վուն քի տե սանկ յու նից:

Դ րա նից բա ցի, խիստ մտա հո գիչ է, որ 
Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան հայ տա-

րա րութ յու նում օգ տա գործ ված են ձևա կեր-
պում ներ, ո րոնք ար դա րաց նում են ադր բե ջա-
նա կան Զին ված ու ժե րի ա րարք նե րը, նրանց 
ան մեղ են ներ կա յաց նում Ներ քին Հան դի ու 
մեր երկ րի ողջ բնակ չութ յան ա ռաջ:

Դեռ այս քա նից հե տո կա ռա վա րութ յու նը 
մարդ կանց պա հում է ա նո րո շութ յան մեջ ու 
ան գամ բա ցատ րութ յուն չի տա լիս, թե ար դեն 
2 շա բաթ է, ինչ են ա նում ադր բե ջա նա կան 
զին ված ծա ռա յող նե րը Ներ քին Հան դում: Հե-
տո էլ մարդ կանց մե ղադ րում է, թե խու ճապ 
են տա րա ծում: Չի´ կա րե լի դժգո հութ յուն 
չա ռա ջաց նե լու ու սե փա կան թողտ վութ յու նը 
ծած կե լու հա մար մարդ կանց պա հել ա նո րո-
շութ յան ու ան հանգս տութ յան մեջ:

Ո՞ր ի րա վուն քով է ՀՀ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յունն ա նում ՀՀ ինք նիշ խան 
տա րած քի մա սը Ադր բե ջա նին զի ջող, ադր բե-
ջա նա կան ի րա վա զո րութ յու նը ա պօ րի նա բար 
հաս տա տող և ողջ երկ րի անվ տան գութ յու նը 
վնա սող հայ տա րա րութ յուն:

Այդ հայ տա րա րութ յամբ սե փա կան ժո-
ղովր դից ու ար տա քին աշ խար հից թաքց վում 
են ադր բե ջա նա կան հան ցա վոր ա րարք նե րը:

Բա վա կա´ն  է ձեր ան պա տաս խա նա տու 
հայ տա րա րութ յուն նե րով խա թա րեք մեր ողջ 
բնակ չութ յան ու երկ րի անվ տան գութ յու նը, 
նպաս տեք մարդ կանց ի րա վունք նե րի խախ-
տում նե րին:
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Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում կար ևոր է 
ար ձա նագ րել, որ Ներ քին Հանդ բնա կա վայ-
րի բնա կիչ նե րի հիմ նա կան զբաղ մունքն է 
ա նաս նա պա հութ յու նը և հո ղա գոր ծութ յու նը:

Ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի կող մից 
նոր դիր քա վոր ման արդ յուն քում ու ղիղ նշա-
նա ռութ յան ու դի տարկ ման տակ են հայտն-
վել բնա կա վայ րի գե րեզ մա նա տու նը, Հայ րե-
նա կան պա տե րազ մի զո հե րի հի շա տա կին 
նվիր ված հու շա կո թո ղը, ե կե ղե ցին, ինչ պես 
նաև գյու ղի ա րո տա վայ րե րի մեծ մա սը՝ մոտ 
50 հա, ինչ պես նաև մի քա նի գյու ղա ցի նե րի 
վա րե լա հո ղե րը և այ գի նե րը։ Ա նաս նա պա-
հութ յամբ ու գյու ղատն տե սութ յամբ զբաղ վող 
բնա կիչ նե րի հա մար այս ի րա վի ճա կը լրջա-
գույն դժվա րութ յուն ներ է ստեղ ծել ի րենց ապ-
րուս տը հո գա լու հա մար։

Թե պետ գյու ղում չկային խու ճա պա յին 
տրա մադ րութ յուն ներ, սա կայն գյու ղա ցի ներն 
ա նո րոշ վի ճա կում են ե ղել ստեղծ ված ի րա վի-
ճա կի հետ կապ ված:

Աշ խա տան քա յին խումբն ար ձա նագ րել է 

նաև, որ 2022 թվա կա նի մար տի 16-ին Ներ-
քին Հանդ բնա կա վայ րում բնա կիչ նե րի հետ 
հան դի պել են Ս յու նի քի մարզ պե տը և ՊՆ 
հրա մա նա տա րա կան կազ մի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ։ Բա ցի այդ, այս օ րե րին բնա կիչ նե րի 
հետ պար բե րա բար հան դի պում ներ են ի րա-
կա նաց րել Կա պան հա մայն քի ղե կա վարն ու 
նրա տե ղա կալ նե րը։

Այ ցի ըն թաց քում աշ խա տան քա յին խում-
բը հան դի պում ներ է ու նե ցել նաև Կա պան հա-
մայն քի ղե կա վա րի, Ս յու նի քի մարզ պե տա րա-
նի և այլ ի րա վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց 
հետ: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի այ ցի արդ յունք ներն ու 
հետ ևութ յուն նե րը, ինչ պես նաև նշված և այլ 
խնդիր նե րի լուծ ման ա ռա ջար կութ յուն ներն 
ու ղարկ վել են կա ռա վա րութ յա նը։

Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը շա-
րու նա կե լու է հե տա մուտ լի նել սահ մա նա մերձ 
բնա կա վայ րե րի, այդ թվում՝ Ներ քին Հան դի 
բնա կիչ նե րի խնդիր նե րի լուծ ման հար ցե րի ն։

WWW.OMBUDS.AM
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Պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը՝ 
Ներքին Հանդի մասին, իրականությանը չի 
համապասխանում. Արման Թաթոյան

Սկիզբը՝ էջ 3

Սյունիքի մարզ (Ներքին Հանդ բնակավայր) գործուղված 
աշխատանքային խումբն իրականացրել է հրատապ 
փաստահավաք աշխատանքներ

Սկիզբը՝ էջ 3
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Ալբերտ Սիրոյան 

Մ ար տա կան հե նա կե տում նա խօ րեին՝ 
մար տի 16-ին, ծնո տի շրջա նում հրա-
զե նա յին վի րա վոր մամբ մա հա ցած 

հայտ նա բեր ված Ալ բերտ Սի րո յա նը 2020թ. 
դեկ տեմ բե րին էր զո րա կոչ վել բա նակ, ծա ռա-
յում էր Ս յու նի քի մար զում։ Նա Ար տա շա տի 
Վար դա շեն հա մայն քից էր։

Վար դա շե նի նախ կին հա մայն քա պետ 

Գ ևորգ Բար խո յանն ա սաց, որ Ալ բերտ Սի րո-
յանն ան հայր է մե ծա ցել. «Ա վե լի վաղ տա րի-
քում մա հա ցել էր հայ րը, ի րե նից մեծ քույր ու-
նի, տան միակ որ դին էր ին քը, սո ցիա լա կան 
ա նա պա հով պայ ման նե րում են ապ րում»։

«Ալ բեր տը շատ հարգ ված ու հա սա րակ 
ըն տա նի քից էր։ Հա մայն քում շատ էին սի րում 
ի րեն, շատ հան գիստ տղա էր։ Սի րո ղա կան 
մա կար դա կով ֆուտ բո լով էր զբաղ վում։ Իր 
նպա տակն ըն տա նի քին օգ նելն էր»,-պատ մե-
ցին հա մայն քա պե տա րա նից։

Հի շեց նենք, որ ա վե լի վաղ Պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յու նը հայտ նել էր, որ 
մար տի 16-ին, ժա մը 21:10-ի սահ ման նե րում, 
հան րա պե տութ յան հա րավ-ա րևել  յան ուղ-
ղութ յամբ տե ղա կայ ված մար տա կան դիր քե-
րից մե կում հայտ նա բեր վել է ՀՀ ՊՆ N զո րա-
մա սի ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող, շար քա յին 
Ալ բերտ Լևո նի Սի րո յա նի (ծնվ. 2002թ) դին` 
ծնո տի շրջա նում հրա զե նա յին վի րա վոր-
մամբ:
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Էդուարդ Ռուստամյան

Մ ար տի 17-ին, ժա մը 10:30-ի սահ ման-
նե րում, հան րա պե տութ յան հա րա-
վա յին ուղ ղութ յամբ տե ղա կայ ված 

ՀՀ ՊՆ N զո րա մա սի տա րած քում հայտ նա-
բեր վել է ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող, շար քա-
յին Է դո ւարդ Ռազ մի կի Ռուս տամ յա նի ( ծնվ. 
2003 թ.) դին` հրա զե նա յին վի րա վո րու մով:
Ըն թա նում է քննութ յուն` դեպ քի հան գա-
մանք նե րը լիար ժեք պար զե լու նպա տա կով: 
19-ամյա զինծառայողը Արարատի մարզի 
Նոր Կյանք համայնքից էր։ Նա տասը ամսվա 
զինծառայող էր

Կ ա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ պե տա-
կան բյու ջեի պա հուս տա յին ֆոն դից 
ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի 

և ս պոր տի նա խա րա րութ յա նը հատ կաց վել 
է 67 մլն 125 հա զար դրամ գու մար` Ս յու նի-
քի մար զի Կա պան խո շո րաց ված հա մայն քի 
կրթա կան նոր ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման 
ծրագ րի մեկ նարկ ման և «Ճա նա պար հա շի-
նա րար» ար ձա նի գե ղար վես տա կան լու սա-
վոր ման հա մար:

Նա խագ ծի ներ կա յաց ման ժա մա նակ 
ԿԳՄՍ նա խա րար Վահ րամ Դու ման յա նը նշել 
է, որ հատ կա ցումն ար վում է ՀՀ կա ռա վա-
րութ յան՝ կրթա կան ռե ֆորմ նե րի շա րու նա կա-
կա նութ յունն ա պա հո վե լու հանձ նա ռութ յան 
շրջա նա կում:

Վահ րամ Դու ման յա նի տե ղե կաց մամբ` 
վե րոնշ յալ գու մա րից շուրջ 60 մլն դ րա մը 
նա խա տես ված է Կա պան խո շո րաց ված հա-
մայն քի 13 գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում 
կրթա կան ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն նե րի հա-
սա նե լիութ յան ա պա հով ման նպա տա կով 
կրթա հա մա լիր նե րի ստեղծ ման նա խագ ծա-
նա խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի մշակ ման 
և փոր ձաքն նութ յան հա մար: Նա խա տես ված 

է ի րա կա նաց նել կրթա հա մա լիր նե րի վե րա-
կա ռուց ման և կա ռուց ման աշ խա տանք ներ: 
Ս տորև ներ կա յաց վում են նա խա տես վող աշ-
խա տանք նե րը` ըստ բնա կա վայ րե րի.

Կր թա հա մա լիր նե րի վե րա կա ռու ցում.
Ա ճա նան, Օխ տար, Արծ վա նիկ, Գե ղա նուշ, 
Ս յու նիք, Ե ղեգ, Ծավ, Ճա կա տեն:

Նոր կրթա հա մա լիր նե րի կա ռու ցում. 
Ներ քին Հանդ, Շի կա հող։

Մո դու լա յին կրթա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի կա ռու ցում. Վե րին Խո տա նան, 
Դա վիթբեկ, Եղ վարդ:

Նշ ված բո լոր բնա կա վայ րե րը աշ խա-
տանք նե րի ա վար տից հե տո կու նե նան 
ժա մա նա կա կից կրթա կան շեն քա յին պայ-
ման ներ` ա պա հով ված հա մա պա տաս խան 
լա բո րա տո րիա նե րով, մար զա դահ լիճ նե րով 
և այլ անհ րա ժեշտ են թա կա ռուց վածք նե րով: 
Նոր կրթա հա մա լիր նե րում կկազ մա կերպ վեն 
նա խադպ րո ցա կան և հան րակր թա կան ծա-
ռա յութ յուն ներ, ինչ պես նաև կի րա կա նաց-
վեն լրա ցու ցիչ կրթա կան ծրագ րեր` ըստ հա-
մայնք նե րի կա րիք նե րի: Նոր կրթօ ջախ նե րը 
կծա ռա յեն նաև որ պես բնա կա վայ րի մշա կու-
թա յին և մար զա կան կենտ րոն ներ:

Նոր կրթա հա մա լիր նե րից 7-ը կծա ռա-
յեն նաև շրջա կա բնա կա վայ րե րի ե րե խա նե-
րի հա մար: Այդ նպա տա կով կգոր ծարկ վեն 8 
եր թու ղի ներ` դրանց սպա սարկ ման հա մար 
ձեռք բեր ված տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րով, 
ո րոնք կու նե նան վա րորդ և ու ղեկ ցորդ:

ԿԳՄՍ նա խա րա րը նաև տե ղե կաց րել 

է, որ Կա պա նի ծրագ րի ի րա գործ ման կազ-
մա կերպ չա կան խնդիր նե րը տե ղում ար ձա-
նագ րե լու նպա տա կով նա խա րա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը Հա յաս տա նի մա նուկ նե-
րի հիմ նադ րա մի և այլ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
վեր ջերս այ ցե լել են Ս յու նիք: Տե ղում կա տար-
ված դի տար կում նե րի արդ յունք նե րով ո րոշ-
վել է Սի սիա նի թիվ 1 հիմ նա կան, Կա պա նի 
թիվ 9 ա վագ և Գո րի սի թիվ 4 ա վագ դպրոց-
նե րը նե րա ռել Կա ռա վա րութ յան ծրագ րով 
հիմ նա նո րոգ վող 300 դպրոց նե րի պե տա կան 
ծրագ րում: Քն նարկ վում է նաև «Հա յաս տա-
նի մա նուկ ներ» հիմ նադ րա մի ա ջակ ցութ յամբ 
Կա պա նի գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից մե-
կում սմարթ կենտ րո նի կա ռուց ման ծրա գի րը:

Ար ձա նի հիմ նա նո րո գու մը կա տար վել էր 
2021 թվա կա նի՝ հու շար ձան նե րի նո րոգ ման 
ծրագ րով:

Կա ռա վա րութ յան նիս տի ըն թաց քում ՀՀ 
վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը, անդ րա դառ-
նա լով պա հուս տա յին ֆոն դից ԿԳՄՍ ո լորտ-
նե րին ուղղ ված հատ կա ցում նե րին, ընդգ ծել 
է, որ կրթութ յան հա մա կար գի բա րե լա վու մը 
պե տա կան հա մա լիր ռազ մա վա րութ յուն է, և 
դ րա ամ բող ջա կան ի րա գոր ծու մը միայն մեկ 
գե րա տես չութ յան խնդիր չէ:

«Կր թութ յան ո լոր տում Կա ռա վա րութ յան 
ծրագ րով նա խանշ ված ծրագ րե րը պե տա կան 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն են», – շեշ տել է նա:
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Հանրային 
քննարկման է 
ներկայացվել 
արհեստա-
գործական և միջին 
մասնագի տական 
կրթության մասին 
օրենքի փոփոխու-
թյունները

ԺԱՆՆԱ ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

Հան րա յին քննարկ ման ենք ներ կա յաց-
րել ար հես տա գոր ծա կան և մի ջին մաս-
նա գի տա կան կրթութ յան մա սին օ րեն քի 
փո փո խութ յուն նե րը, ո րով ա ռա ջար կում 
ենք.

  ներդ նել քո լեջ նե րի և ու սում նա րան նե-
րի աշ խա տող նե րի ա տես տա վոր ման և 
տա րա կար գի մե խա նիզմ ներ՝ դրույ քա չա-
փի փո փո խութ յան և հա վե լավ ճա րի սահ-
ման ման հնա րա վո րութ յուն նե րով,

  քո լեջ նե րում և ու սում նա րան նե րում հան-
րակր թա կան ա ռար կա դա սա վան դող նե-
րին տալ հնա րա վո րութ յուն՝ ներգ րավ վել 
Հան րակր թութ յան օ րեն քով ու սու ցիչ նե րի 
հա մար նա խա տես ված ծրագ րե րին,

  ներդ նել տրանս պոր տա յին ծախ սե րի 
փոխ հա տուց ման մե խա նիզմ ու սա նող նե-
րի և դա սա խոս նե րի հա մար,

  քո լեջ նե րի և ու սում նա րան նե րի հա մար 
սահ մա նել, որ դրանք կա րող են ու նե նալ 
կազ մա կեր պաի րա վա կան ցան կա ցած 
ձև, որ նա խա տես ված է օ րենսդ րութ-
յամբ, ին չով կստեղծ վի ի րա վա կան 
հնա րա վո րութ յուն՝ մաս նա վո րի հետ 
հա մա տեղ կա ռա վար ման մո դել նե րի ամ-
բող ջա կան ներդր ման հա մար։
Ն շեմ, որ GIZ-ի գոր ծըն կեր նե րի ա ջակ-

ցութ յամբ մշակ վել է մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան և ու սուց ման ամ բող ջութ յամբ 
նոր օ րեն քը, ո րը ներ կա յում աշ խա տան քա-
յին քննարկ ման փու լում է։ Հաշ վի առ նե լով, 
որ նոր օ րենքն ա վե լի ման րա մասն ու եր կար 
քննար կում նե րի կա րիք ու նի՝ ո րո շել ենք ա վե-
լի հրա տապ խնդիր նե րը կար գա վո րել այս 
փու լու մ։ 

Կապանի հնգամյա զարգացման ծրագրի 
հանրային քննարկումը

Մ ար տի 15-ին Կա պա նի հա մայն քա-
պե տա րա նի նիս տե րի դահ լի ճում 
տե ղի է ու նե ցել «Կա պան հա մայն քի 

2022-2026թթ. զար գաց ման ծրագ րի» վե րա-
բեր յալ հան րա յին քննար կու մը, ո րը վա րում 
էր հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նը։

Ներ կա էին հա մայն քա պե տա րա նի աշ-
խա տա կից ներ, վար չա կան ղե կա վար ներ, 
ա վա գա նու ան դամ ներ, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն ներ և ակ տիվ քա ղա քա-
ցի ներ։

Ծ րա գի րն ըստ բա ժին նե րի և ո լորտ նե րի 
ներ կա յաց րել է հա մայն քա պե տա րա նի տնտե-
սա կան զար գաց ման և ար տա քին կա պե-
րի բաժ նի պետ Հաս միկ Ղոն յա նը։ Հան րա յին 
լսու մն ան ցել է ակ տիվ քննար կում նե րի մթնո-
լոր տում: ՀԿ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, հա մայն-
քի զար գաց մամբ մտա հոգ ե րի տա սարդ նե րի 
կող մից հնչել են հե տաքր քիր ա ռա ջարկ ներ և 
բազ մա թիվ հար ցեր, ո րոնց հա մայն քի ղե կա-
վա րը տվել է սպա ռիչ և բո վան դա կա լից պա-
տաս խան ներ։

Նախ քան այս քննար կու մը հա մայն քի ղե-
կա վա րի կող մից ստեղծ վել էր աշ խա տան-
քա յին խումբ տվյալ փաս տաթղ թի մշակ ման 

հա մար, իսկ ա վա գա նու ո րոշ մամբ կազ մա-
վոր վել էր խորհր դակ ցա կան մար մին, ո րը 
և հա մար վում է այս աշ խա տանք նե րի պա-
տաս խա նա տուն: Նախ նա կան կա յա ցել են մի 
շարք քննար կում ներ, որ տեղ աշ խա տան քա-
յին խմբի ան դամ նե րը ներ կա յաց րել են կա-

տա րա ծը, ա րել ա ռա ջար կութ յուն ներ և դի տո-
ղութ յուն ներ, ո րոնք և ընդգրկ վել են ծրագ րի 
մեջ: Հա մայն քի զար գաց ման հնգամ յա ծրա-
գի րը մար տի 24-ին ներ կա յաց վե լու է Կա պան 
հա մայն քի ա վա գա նու հաս տատ մա նը:

15.03.2022

Մեկնարկում է Կապանի կրթական նոր մոդելի իրագործումը. 
պահուստային ֆոնդից միջոցներ են հատկացվել

Չավարտված պատերազմի հերթական 
զոհերը Սյունիքում
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Արեն Արզումանյան 

Ծ ն վել է Կա պա նում, 2000 թ. հոկ տեմ-
բե րի 11-ին՝ աշ նա նա յին ոս կե զօծ, 
բա զում գույ նե րով ներկ ված, բեր քա-

ռատ աշ նա նը: Իր գա լուս տով ջեր մաց րեց և 
ու րա խութ յուն պարգ ևեց ա վագ եղ բայր նե-
րին: Շատ շար ժու նակ էր, ճկուն, հե տաքրք-
րա սեր… Դեռ ման կուց սի րում էր նկա րել, 
քան դել իր ի րե րը, հե ռա խոս նե րը և նո րից 
մաս-մաս հա վա քել: Հա ճա խում էր գե ղար-
վես տա կան մարմ նա մար զութ յան խմբակ, 
հե տո՝ բոքս, կա րա տե: Դեռ հինգ տա րե կա նը 
չբո լո րած՝ Գ յում րիում մաս նակ ցեց մրցույ թի և 
ար ժա նա ցավ մեդալ նե րի, դիպ լոմ նե րի:

Հա ճա խեց թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը, հե-
տո չոր րորդ դա սա րա նից տե ղա փոխ վեց թիվ 
3 միջ նա կարգ դպրոցն ու այն տեղ էլ ա վար-
տեց 12-րդ դա սա րա նը:

Բո լոր ա ռար կա ներն էլ սի րում էր, բայց 
ա վե լի շատ սի րում էր ֆի զի կան, տիե զեր քը, 
մո լո րակ նե րը:

Շատ հե տաքրք րա սեր էր, սի րում էր կար-
դալ գե ղար վես տա կան գրքեր, եվ րո պա կան 
գրա կա նութ յուն: Ու ներ ան թիվ հար ցեր, անս-
պառ է ներ գիա, կա տա կա սեր էր, ըն կե րա սեր: 
Դա սա րան ցի նե րի կող մից շրջա պատ ված էր 
մեծ սի րով: Բո լոր հար ցե րի պա տաս խան ներն 
ինքն էր ու զում գտնել, կար ծես չէր վստա հում 
մեզ: 

Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վեց 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տե ղե-
կատ վա կան տեխ նո լո գիա բա ժի նը: Ա ռա ջին 
կուր սը դեռ չա վարտ ված՝ զո րա կոչ վեց հայ-
կա կան բա նակ: Սկզ բից ծա ռա յում էր Եր ևա-
նում: Կրտ սեր սեր ժան տի կո չում ստա նա լուց 
հե տո տե ղա փոխ վեց Վար դե նի սի Կար ճաղբ-
յու րի զո րա մաս:

Ա րե նը գնդի կա պի մաս նա գետ էր, միա-
ժա մա նակ՝ ջո կի հրա մա նա տար: Շատ լավ 
տի րա պե տում էր տեխ նի կա յին, ո րի հա մար 
ար ժա նա ցել էր ՊՆ-ի խրա խու սանք նե րի:

Ն րա ան սահ ման հար ցերն ու հե տաքրք-
րա սի րութ յուն նե րը հան գիստ չէին տա լիս 
նույ նիսկ բա նա կում: 

Նո րից ե կավ ա շու նը… Մո լեգ նեց եր կի րը, 
հայ կա կան լեռ նաշ խար հում կու տակ վե ցին 
սև  ամ պե րը: Բո լո րե ցին հա զա րա վոր հա-
յոր դի նե րի քսա նամ յակ ներ, այդ թվում՝ նաև 
իմ Ա րե նի… Կա տա ղած թշնա մու հրե տա-
կո ծութ յուն նե րի ժա մա նակ Ա րե նը գտնվում 
էր Քար վա ճառ կոչ վող տա րած քում՝ Օ մա րի 
լեռ նե րում: Այն տեղ՝ հոկ տեմ բե րի 11-ին, բո լո-
րեց 20-ամ յա կը… 18 օր շա րու նակ կա տա ղի 
մար տե րի մեջ գտնվե լով, իր բնա վո րութ յան 
հա մա ձայն, խնդրել է հրա մա նա տա րին՝ անց-
նել հրե տա նա վոր նե րի մոտ: Փոք րա մար մին 
իմ հսկան հրե տա նա յին հա մա զար կով ոչն-
չաց րեց թշնա մու 18 տանկ: Թշ նա մին չկա րո-
ղա նա լով հա կա հար ված հասց նել մեր տղա-
նե րին՝ սկ սեց օգ տա գոր ծել կոր ծա նիչ ներ՝ 
ռմբա կո ծե լով տա րած քը: Ու այդ ա նիծ ված 
ռումբն իր հետ տա րավ իմ փոք րիկ հսկա յին՝ 
մեզ թող նե լով հա վերժ սպա սու մի ճա նա պար-
հին: 

Հոկ տեմ բե րի 14-ի ա նիծ ված աշ նա նա յին 
ի րիկ նա մուտն էր…

Ա րեն Ար զու ման յա նը պարգ ևատր վել է 
պատ վոգ րե րով, «Մար տա կան ծա ռա յութ-

յուն» մե դա լով, «Կա պան» հու շա մե դա լով, 
Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նո ղա կան խորհր դի մե-
դա լով:

Ա րեն Ար զու ման յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Արսեն Մալինցյան. հայոց 
բանակի նվիրյալներից մեկը

Մ ա լինց յան Ար սեն Սամ վե լի, ծնվել 
է 1973 թ. մա յի սի 10-ին, Գո րի սում։ 
Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 

Գո րի սի թիվ 6 միջ նա կարգ դպրո ցում։ Մաս-
նա գի տա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Գո րի սի 
գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մում։ 

Հա յոց բա նա կի ա ռա ջին զո րա կո չով 1992 
թ. զո րա կոչ վել է, ծա ռա յել Սի սիա նում, մաս-
նակ ցել Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին։ 
Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ։

Ար սե նը հա յոց բա նա կա շի նութ յան ա ռա-
ջին օ րե րից բա նա կի մաս է կազ մել, ծա ռա յել 
թե րևս ա մե նա ծանր ժա մա նա կաշր ջա նում՝ 
1992-1994 թթ., բայց զո րացր վե լուց հե տո էլ 
չի դա դա րել բա նա կի մի մաս նի կը լի նել՝ 20 
տա րի աշ խա տել է Գո րի սի զո րա մա սում, ե ղել 
կոր պու սի լա վա գույն վա րորդ նե րից, նրան 
էին վստա հում հրա մա նա տա րութ յան վտան-
գա վոր, եր բեմն գաղտ նի ա ռա ջադ րանք նե րը։ 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 
պա տե րազմ սկսեց. Ար սենն իր տե ղում էր՝ մե-
քե նա յի ղե կին, իր պար տա կա նութ յուն ներն էր 
կա տա րում՝ ի րեն հա տուկ հանգս տութ յամբ ու 
ճշտա պա հութ յամբ։

Ար սե նի մա սին ըն կերն է պատ մում՝ Ար-
մա նը. «Քաջ զին վոր էր, այն պի սին, ինչ պի-
սին պի տի լի նի հայ տղա մար դը: Ն րա քա-
ջութ յու նը խոս քե րով չէր ար տա հայտ վում, այլ 
վստահ պահ ված քով, ան վախ քայ լե րով, չկար 
մի եր թու ղի կամ տե ղանք, ուր գնալն Ար սե-
նի հա մար խնդիր լի ներ։ Ըն կեր ներ էինք, նա 
նվիր վե լու յու րա հա տուկ կեն սա կերպ ու ներ.
նվիր վում էր անմ նա ցորդ՝ գոր ծին, ըն կեր նե-
րին, իր ե րե խա նե րին, այդ մարդն ապ րում էր 
բո լո րին գոհ տես նե լու հա մար։ Ցա վում եմ...»։

Կի նը պատ մում է, թե ա մուս նու հետ պա-
տե րազ մի օ րե րին հա ճախ չի կա րո ղա ցել խո-
սել, քա նի որ զբաղ ված էր, բայց գի տեր, որ 
ա մու սի նը հա րա վա յին թևում է, գի տեր, որ 
մար տերն այդ հատ վա ծում թեժ են, գի տեր 
նաև՝ իր ա մու սի նը դժվա րութ յուն նե րից վա-
խե ցող չէ ու վտան գի ա ռաջ կանգ չի առ նե լու, 
հույսն ա մուս նու՝ մե քե նա վա րե լու բա ցա ռիկ 
կա րո ղութ յունն էր, ո րի շնոր հիվ ան հա շիվ 
փոր ձութ յուն նե րի մի ջով Ար սենն անվ նաս էր 
ան ցել...

Հոկ տեմ բե րի 13-ին Ար սե նի վա րած մե-
քե նան, որն օ րեր շա րու նակ կանգ չէր ա ռել, 
խա փան վում է, թշնա մու ա նօ դա չու սար քը 
նկա տում է կանգ նած մե քե նան և թի րա խա-
վո րում. զոհ վում է Ար սեն Մա լինց յա նը. հա յոց 
բա նա կը կորց նում է իր նվիր յալ նե րից ևս մե-
կին...

Արսեն Մալինցյանը հուղարկավորվել է 
Գորիսի պանթեոնում: 

Ժորժ Գևորգյան. 
քաջարանցի հերոսը

Գ  ևորգ յան Ժորժ Ար սե նի. ծնվել է 
2000 թ. դեկ տեմ բե րի 26-ին, Քա ջա-
րա նում: Միջ նա կարգ կրթութ յու նը 

ստա ցել է Քա ջա րա նի թիվ 1 դպրո ցում: 2018 
թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան ճար տա-
րա գի տա կան հա մալ սա րա նի «Կի րա ռա կան 
մա թե մա տի կա և ին ֆոր մա տի կա» բա ժի նը: 
2019 թվա կա նի հուն վա րին զո րա կոչ վել է բա-
նակ:

Ժոր ժը եղ բայր չու ներ, տոհ մա ծա ռի ի րենց 
ճյու ղի միակ շա րու նա կողն էր, քրոջ միակ 
պաշտ պա նը՝ պա հանջ կոտ, խիստ ու ան-
չափ հո գա տար: Հա րա զատ նե րը, ըն կեր ներն 
ու ծա նոթ նե րը նրան նկա րագ րե լիս շեշ տում 
են չա փա զանց խե լա ցի լի նե լը: Ժոր ժը մինչև 
դպրոց գնալն էր սո վո րել կար դալ ու գրել: 
Բա նա կում ևս  աչ քի էր ըն կել իր գրա գի տութ-
յամբ, մա թե մա տի կա յից ու նե ցած գի տե լիք-
նե րը նրան թույլ էին տա լիս հեշ տութ յամբ 
կա տա րել տե ղագ րում ներն ու հաշ վարկ-
նե րը: Զի նա կից ներն այ սօր էլ զար ման քով, 
հիաց մուն քով ու ցա վով են հի շում ի րենց նա-
հա տակ ըն կե րո ջը. «Ժոր ժը չա փա զանց հա-
մեստ էր, ի րա կան հե րոս, 35 օր ան դա դար 
քա ջութ յուն ներ է գոր ծել, իս կա պես ար ժա նի 
է իր ստա ցած 1-ին աս տի ճա նի «Մար տա կան 
խա չին»: Ժոր ժի մա սին ան վերջ կա րե լի է խո-
սել, յու րա հա տուկ մարդ էր, ա սում էր, թե շատ 
է սի րում կար դալ, ե թե չա սեր էլ, միան գա մից 
գլխի կընկ նեինք, որ զար գա ցած, կար դա ցած 
ու խե լա ցի մարդ է: Այդ պի սի մար դիկ պի տի 
գիտ նա կան ներ դառ նան, հայտ նա գոր ծութ-
յուն ներ ա նեն, ոչ թե զոհ վեն պա տե րազ-
մում: Մեկ տա րուց ա վե լի է ան ցել, բայց նրա 
կորստ յան ցա վը չի մեղ մա նում, եր ևի եր բեք 
էլ չմեղ մա նա...»:

Սեպ տեմ բե րի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան, 
երբ սկսվեց թշնա մու լայ նա ծա վալ հար ձա-
կու մը, հենց սկզբից ևեթ դրսևոր վե ցին նրա 
կազ մա կերպ չա կան ու նա կութ յուն նե րը, շրջա-
պա տին զար մաց նող ու ոգ ևո րող քա ջութ յու-
նը։ Ին տեն սիվ հրե տա կո ծութ յան տակ, երբ 
շրջա կայ քում պայթ յուն նե րի տե ղա տա րափ 
էր, դա սա կի տղա նե րին ար գե լեց դուրս գալ 
թաքս տո ցից, միայ նակ անհ րա ժեշտ զենք ու 
զի նամ թերք բար ձեց ավ տո մե քե նան, ին չը հե-
տա գա յում շատ պետք ե կավ։ Այդ օ րը նա ոչն-
չաց րեց թշնա մա կան ա ռա ջին տան կը... Հե տո՝ 
երկ րոր դը, եր րոր դը... Ժորժ Գ ևորգ յա նը հրա-
ման է ստա նում շրջա փակ ման վտան գի տակ 
հայտն ված զին վոր նե րին ա ջակ ցե լու հա մար 
դիր քա վոր վել մո տա կա իշ խող բարձ րուն քում 
և թույլ չտալ հա կա ռա կոր դի կող մից օ ղա կի 
սեղ մու մը: Թշ նա մին օ դուժ է նե տում հե րոս-
նե րի վրա, ռմբա կո ծում դիր քե րը... Այդ օ րը՝ 
2020 թ. նո յեմ բե րի 2-ին, մի քա նի զի նա կից 
ըն կեր նե րի հետ հե րո սա բար զոհ վեց Ժորժ 
Գ ևորգ յա նը...

Հե րո սա ցած պա տա նու աճ յունն ամ փոփ-
վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ-
նե րի պան թեո նում՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 10-ին:

Ժորժ Գ ևորգ յանն ար ժա նա ցել է «Մար-
տա կան խաչ» 1-ին աս տի ճա նի և «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դալ նե րի՝ հետ մա հու:

Սեյրան Գարակյան. 
«Տասնութ տարեկաններին 
չի կարելի մենակ թողնել 
ադրբեջանաթուրքական 
ոհմակի առաջ» 

Գ ա րակ յան Սեյ րան Գ րի շա յի. ծնվել է 
1973 թ. դեկ տեմ բե րի 2-ին, Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յան Մար տու նու 

շրջա նի Հեր հեր գյու ղում: Սո վո րել է տե ղի միջ-
նա կարգ դպրո ցում, Ս տե փա նա կեր տի ավ-
տոդպ րո ցում:

1992-94 թթ. կա մա վո րագր վել է ու մաս-
նակ ցել Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մին, 
ստա ցել ոտ քե րի և մեջ քի ծանր վի րա վո րում:

1996-98 թթ. ծա ռա յել է Ար ցա խի հա տուկ 
նշա նա կութ յան զոր քե րում:

2016-2020 թթ. աշ խա տել է Կա պա նի 
«Ա պա ռաժ մայ նինգ» ըն կե րութ յու նում:

Կա մա վոր մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա-
տե րազ մին, նույ նիսկ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ա վար տից հե տո շա րու նա կել մնալ 
զին վոր նե րի կող քին, օգ նել նրանց իր խոր-
հուրդ նե րով ու ներ կա յութ յամբ: Վե րա դար ձել 
էր՝ հայ զին վո րի ան զու գա կան քա ջութ յամբ 
հիա ցած ու հաղ թա նա կի հան դեպ ան սա սան 
հա վա տով լցված: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի ե րեք որ դի:
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նը 

պա տե րազմ սկսեց. Սեյ րան Գա րակ յա նը կա-
մա վո րագր վեց ա ռանց հա պա ղե լու: Ար ցա խը 
նրա տունն էր. նրա ծննդա վայ րը, նա գի տեր, 
թե որ քան կա րևոր է հայ կա կան պա հել այդ 
հո ղը, մո տի կից էր ճա նա չում թուր քին, գի-
տեր՝ ի՞նչ վայ րա գութ յամբ է թուր քը հար ձակ-
վում ան պաշտ պան բնակ չութ յան վրա:

Ն րան փոր ձել են հետ պա հել՝ ա ռող ջա կան 
վի ճա կի մա սին հի շեց նե լով, բայց Սեյ րա նը 
բար կա ցել էր. «Տաս նութ տա րե կան նե րին չի 
կա րե լի մե նակ թող նել ադր բե ջա նա թուր քա-
կան ոհ մա կի ա ռաջ»:

Մեկ ա միս Սեյ րանն Ար ցա խում էր, չնա-
յե լով ան ցած պա տե րազմ նե րից մնա ցած 
վեր քե րին, քայ լե լու դժվա րութ յուն նե րին, չէր 
հրա ժար վում ոչ մի հանձ նա րա րութ յու նից, 
հետ չէր կանգ նում մար տա կան ոչ մի ա ռա-
ջադ րան քից: 

Ն րա հետ մար տա կան ճա նա պարհ ան-
ցած ըն կեր նե րը, գոր ծըն կեր նե րը, մար դիկ, 
ով քեր ծա նո թա ցել էին հենց մար տա դաշ-
տում, Սեյ րա նին բնու թագ րում են բա ցա ռիկ 
դրա կան բա ռե րով. «Սեյ րանն ըն կե րոջ հա-
մար կյան քը չէր խնա յի և չխնա յեց՝ զոհ վել 
է ըն կե րոջ մար մի նը դուրս բե րե լիս: Սեյ րա-
նի կող քին յու րա քանչ  յուր մարդ մի տե սակ 
ա պա հով էր զգում ի րեն, գի տեր, որ մե նակ չի: 
Ա յո, Սեյ րա նի կող քին յու րա քանչ  յուրս հա մոզ-
ված էինք, որ մեզ մե նակ չի թող նի...»:

Սեյ րան Գա րակ յա նը զոհ վեց 2020 թ. 
սեպ տեմ բե րի 26-ին՝ նա հա տակ ված ըն կե րոջ 
մար մի նը դուրս բե րե լիս: 

Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր-
ջի հու շա հա մա լի րում՝ 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 
29-ին:

Պար գևատր վել է «Կա պան» և «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դալ նե րով՝ հետ մա հու: 

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 
ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Սո վո րա կան կեն սագ րութ յան տեր չէ 
պատ մա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 
ԵՊՀ  պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան 
Է դիկ Գա րե գի նի Մի նաս յա նը՝ հայ պատ-
մա բան նե րի հե ղի նա կա վոր ա ռա ջա տա-
րը: Ն րա տիտ ղոս նե րը շատ են, ստա ցած 
մրցա նակ նե րը, պատ վոգ րե րը, շքան շան-
նե րը՝ նույն պես: Այ սօր իմ խոս քը ոչ միայն 
այդ ա մե նի մա սին է, այլև Է դիկ Մի նաս-
յան հա յոր դու հո գե կան էութ յան ու հոգ-
ևոր կեն սագ րութ յան մա սին:

Է  դիկ Մի նաս յանն ար մատ նե րով սե րում 
է Արևմտ յան Հա յաս տա նից: Պատ մա-
կան Խ նու սում և Սա սու նում են ապ րել 

նրա հայ րա կան ու մայ րա կան գծով պա պե-
րը: Էրզ րու մում նրանք հա րուստ տու նու տեղ, 
տնտե սութ յուն են ստեղ ծել, փա ռա հեղ կեն-
սագ րութ յուն կեր տել: Ն րա պա պերն այն քա˜ն  
ակ տիվ են մաս նա կի ց ե ղել սուլ թա նա կան ռե-
ժի մի դեմ հայ ժո ղովր դի մղած ազ գա յին-ա զա-
տագ րա կան զին յալ պայ քա րին:

Կա լե պապն ու Սի մոն պա պը (Է դի կի հայ-
րա կան և մայ րա կան գծով պա պե րը), նրանց 
հա րա զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը ե ղել են 
հայ դու կա յին շարժ ման շար քե րում, մարտն չել 
ու մա քա ռել  Զո րա վար Անդ րա նի կի հրա մա-
նա տա րութ յան ներ քո:

Արևմ տա հա յաս տա նի սի գա պանծ լեռ նե-
րում ապ րող Մի նաս յան նե րի տոհ մը հա վերժ 
կապ րեր հայ րե նի բնօր րա նում, ե թե չլի նեին 
հա յոց ջար դերն ու կո տո րած նե րը, ե թե չլի ներ 
1915թ. ցե ղաս պա նութ յու նը...

Հա յոց մեծ ար հա վիր քից հե տո Մի նաս յան-
նե րի տոհ մը՝ տա լով զգա լի կո րուստ ներ, նոր 
հանգր վան է գտնում Ար ևել  յան Հա յաս տա-
նում՝ բնա կութ յուն հաս տա տե լով Ա րա գած 
լե ռան փե շե րին՝ նոր կազ մա վոր վող Թա լի նի 
շրջա նում, որն իր բնակ լի մա յա կան պայ ման-
նե րով շատ էր նման կո րուս յալ Սա սու նին և 
Խ նու սին:

Մի նաս յան նե րի տոհմն Ա րա գա ծի խստա-
հա յաց լան ջին բա րե բախ տա բար նոր շի վեր 
տվեց, վե րընձ յուղ վեց և խորն ար մատ ներ նե-
տեց: Գա րե գին հա յոր դին այս տեղ նոր ըն տա-
նի քի հիմ քե րը դրեց, ա մուս նա ցա վ իր երկ րա-
կից Լու սի կի հետ: Ծն վե ցին վեց զա վակ նե րը, 
տու նը լցվեց ան հուն եր ջան կութ յամբ: Ն րան-
ցից յու րա քանչ  յու րը գտավ կյան քի իր ու ղին: 
Սա կայն բո լո րը միա սին հայ րե նի քի ար ժա նա-
վոր զա վակ ներ դար ձան:

Է դիկ Մի նաս յա նը գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տեց հայ րե նի գյու ղի՝ Ոս կե թա սի միջ-
նա կարգ դպրո ցը և ու սում նա ռութ յու նը շա-
րու նա կեց ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տում, 
որն էլ նույն պես գե րա զան ցութ յամբ ա վար-
տեց:

Երդ վեց անմ նա ցորդ, ա ռանց վա րա նում-
նե րի ու սա կար կում նե րի ծա ռա յել ե ղեռ նա-
զարկ իր ժո ղովր դին, ա վե րակ նե րից փյու նի կի 
նման հառ նող Նաիր յան երկ րին:

Եվ խո րունկ հայ րե նա սի րութ յու նը նրա 
ե րակ նե րում հո սեց որ պես Խ նու սի և Սաս նա 
տան իր նա հա պետ նե րից ե կող դաս ու պատ-
գամ, պատ վի րան և եր դում:

Իր գի տակ ցա կան ողջ կյան քի ըն թաց քում 
նա հա վա տա րիմ մնաց էրգ րի ճշմա րիտ զա-
վա կի իր ան բե կա նե լի էութ յանն ու կոչ մա նը և 
ան շա հա դետ ծա ռա յեց հայ դա տին նվիր ված 
սե րունդ ներ կրթե լու ա ռա քե լութ յա նը:

1979 թվա կա նին է գե րա զան ցութ յամբ 
ա վար տել ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը: 
Սկ սած ու սա նո ղա կան տա րի նե րից ցայ-
սօր նրա գոր ծու նեութ յունն ա նընդ հատ ու 
ա նընդ մեջ կապ ված է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի՝ հան րա պե տութ յան թիվ 1 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ-
յան հետ: Մայր բու հում նա վա րել ու վա րում 
է պա տաս խա նա տու պաշ տոն ներ: 1985թ. 
պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան, 2003-ին՝ 
դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն: Նույն հա-

ջո ղութ յամբ ստա ցել է գի տա կան կո չում նե րը. 
1991թ. դար ձել է դո ցենտ, իսկ 2005 թվա կա-
նին՝ պրո ֆե սոր:

2009 թվա կա նից մինչև օրս Էդ. Մի նաս յա-
նը ԵՊՀ պատ մութ յան ֆա կուլ տե տի դե կանն 
է: Եր կար տա րի ներ վա րում է ՀՀ ԳԱԱ պատ-
մութ յան ինս տի տու տում գոր ծող՝ ՀՀ Բարձ րա-
գույն ո րա կա վոր ման կո մի տեի հա յոց պատ-
մութ յան 004 մաս նա գի տա կան խորհր դի 
նա խա գա հի տե ղա կա լի պաշ տո նը:

Բուռն ու բեր քա ռատ է Էդ. Մի նաս յա նի 
շուրջ 40-ամ յա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը: 
Այդ ըն թաց քում ըն թեր ցո ղի դա տին է ներ-
կա յաց րել տասն յա կից ա վե լի ծա վա լուն մե-
նագ րութ յուն ներ և եր կու հար յու րից ա վե լի 
գի տա կան հոդ ված: Հա րուստ և բազ մա զան 
է նրա հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա նա կը, որն 
ընդգր կում է հայ դի վա նա գի տութ յան պատ-
մութ յու նը, հա յոց պատ մութ յան նո րա գույն 
շրջա նը, հայ րե նիք-սփյուռք առն չութ յուն նե րը, 
19-րդ դա րա վեր ջի հայ կա կան ա զա տա մար-
տը, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մի ջազ գա յին 
ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը, Ար ցախ յան ազ գա-
յին-ա զա տագ րա կան պայ քա րը:

Ն րան մեծ հռչակ բե րե ցին մի շարք կար-
ևոր, կո թո ղա յին աշ խա տութ յուն ներ, ինչ պի-
սիք են՝ «Սո ցիալ-տնտե սա կան վե րա փո խում-
նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
1999-2003թթ.», «Հա յաս տա նի եր րորդ հան-
րա պե տութ յան պատ մութ յուն», «Հա յոց նո-
րա գույն պե տա կա նութ յան քա ռորդ դա րը», 
«Հայ կա նայք 19-րդ դա րա վեր ջի և 20-րդ դա-
րասկզ բի հե րո սա մար տի տա րի նե րին», «Հայ 
հե րո սու հի կա նայք», «Մայ րա քա ղաք Եր-
ևա նը ՀՀ ան կա խութ յան տա րի նե րին (1991-
2018թթ.)» ու սում նա սի րութ յուն նե րը:

Կա տա րած գի տա կան և ման կա վար ժա-
կան վիթ խա րի աշ խա տան քին զու գա հեռ Էդ. 
Մի նաս յա նը վեր ջին տաս նամ յակ նե րում ծա-
վա լել է ազ գա յին-հա սա րա կա կան՝ նույն քան 
ծան րա բեռ ու վաս տա կա շատ գոր ծու նեութ-
յուն:

Որ պես հայ պատ մա բան և հաս րա կա կան 
-քա ղա քա կան գոր ծի չ իր նպաստն է բե րել 
Ար ցախ յան հիմ նա հար ցի հա յան պաստ ար-
ծար ծում նե րին, այդ ա ռու մով ևս հան րութ-
յա նը ներ կա յաց րել կար ևոր զե կու ցում ներ և 
ու սում նա սի րութ յուն ներ: Գործ նա կան ա ռու-
մով ևս  ակ տիվ շփում ներ է ու նե ցել մարտն չող 
Ար ցա խի պա տաս խա նա տու նե րի և ժո ղովր-
դա կան զանգ ված նե րի, նաև զին ված ու ժե-
րի ղե կա վա րութ յան հետ: Հայ պատ մա բա նը 
հա յա լե զու և օ տա րա լե զու մա մու լում ար ժա-
նի հա կա հար ված է տվել ադր բե ջա նա կան 
«պատ մա շի նա րար նե րի» ա մե նուր տա րած-
վող հեր յու րանք նե րին:

Է դիկ Մի նաս յան բարձր հա յոր դին մտա-
վոր և հո գե կան ողջ նե րու ժով Հայ դա տի 
զին վորն ու զո րա կանն է միա ժա մա նակ: 

Իր կազ մա կերպ չա կան հմտութ յուն ներն ու 
ստեղ ծա գոր ծա կան է ներ գիան նպա տա կադ-
րում է հա յոց ցե ղա սա պա նութ յան մի ջազ գա-
յին ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցի կար ևոր մանն ու 
խո րաց մա նը: Սույն թե մա տի կա յով նա հան-
դես է ե կել հան րա պե տա կան և մի ջազ գա յին 
բազ մա թիվ գի տա ժո ղով նե րում ու հա վաք նե-
րում, խոսք ա սել ռա դիո հե ռուս տա տե սա յին 
ե թե րից: Հա նուն հայ ժո ղովր դի պատ մա կա-
նո րեն ան ժա ման ցե լի ի րա վունք նե րի ճա-
նաչ ման՝ օգ տա գոր ծում է ա մեն մի ամ բիոն և 
ա ռիթ՝ տվյալ օ րա կար գը մի ջազ գա յին հար-
թա կում բարձ րա ձայ նե լու հա մար: Ն րա խո-
րին հա մոզ մամբ՝ հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
մի ջազ գա յին ճա նաչ ման գործն թա ցը պետք է 
լի նի ան կա սե լի, և ցան կա ցած ի րա վի ճա կում 
բա ցառ ված է լի նե լու այդ հար ցի ան տե սումն 
ու մո ռա ցութ յան մատ նու մը:

Որ պես հան րա յին գոր ծիչ՝ Էդ. Մի նաս յա նը 
եր կար տա րի ներ ղե կա վա րում է իր իսկ հիմ-
նադ րած «Խ նուս» հայ րե նակ ցա կան միութ-
յան հո գա բար ձու նե րի խոր հուր դը:

Մի քա նի ան գամ ընտր վել է Երկ րա պահ 
կա մա վո րա կան նե րի միութ յան վար չութ յան 
ան դամ և գոր ծուն մաս նակ ցութ յուն ու ա ջակ-
ցութ յուն ցույց տվել միութ յան աշ խա տանք նե-
րին:

Ան վա նի պատ մա բա նը ե ղե լ է նաև ՀՀ 
հան րա յին խորհր դի ան դամ ու աչ քի ըն կել 
ի րեն բնո րոշ ե ռան դով և ակ տի վութ յամբ, 
հան դես ե կել բազ մաբ նույթ նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րով:

Է դիկ Մի նաս յան….
Շուրջ չորս տաս նամ յակ շա րու նակ հա յոց 

պատ մութ յան ո գին ու խոր հուր դը, դա սերն ու 
պատ գամ ներն է հա ղոր դում ի րար հա ջոր դող 
ու սա նո ղա կան սե րունդ նե րին...

Ն րա դա սա խո սութ յուն ներն ու ե լույթ ներն 
աչ քի են ընկ նում բնա կա նո րեն գե ղե ցիկ, 
պատ կե րա վոր, ըն տիր հա յե րե նով, հա մո զիչ 
ու կուռ տրա մա բա նութ յամբ, ո գե շունչ այն-
պի սի պա թո սով ու հան դի սա վո րութ յամբ, որ 
ներ կա նե րին թվում է, թե նա պատ մա կան վե-
րոնշ յալ ի րա դար ձութ յուն նե րի ան մի ջա կան 
ա կա նա տեսն ու մաս նա կիցն է միա ժա մա-
նակ:

Եվ երբ ու սա նո ղա կան լսա րան նե րի առջև 
ո գե շունչ պատ կե րա վո րութ յամբ ներ կա յաց-
նում է Վար դա նանց ժա մա նա կաշր ջա նը, 
կլան ված ունկն դիր նե րի ն ի րա կան է թվում 
պատ րան քը, թե հայ պատ մա բա նը հենց նոր 
վե րա դար ձավ 451 թվա կա նի հե րո սա շունչ 
ի րա դար ձութ յուն նե րից, Տղ մուտ գե տի ա փե-
րից, Ա վա րայ րի դաշ տից...

Նույնն է կա տար վում, երբ նա ի րեն հա-
տուկ ո գով ու ո ճով ներ կա յաց նում է հա յոց 
պատ մութ յան այլ դա րե րի դեպ քերն ու ի րա-
դար ձու թիուն նե րը:

Է դիկ Մի նաս յան հա յոր դին բնավ չի բա-
վա րար վում մա տաղ սերն դին տե սա կան 
գի տե լիք ներ հա ղոր դե լով: Նա յու րա քանչ-
յուր ու սում նա կան տար վա ա վար տից հե տո 
ու սա նող նե րի, մտե րիմ նե րի ու զի նա կից նե-
րի խմբով ուխ տագ նա ցութ յուն է կա տա րում 
դե պի Արևմտ յան Հա յաս տան, Կի լի կիա ու 
պատ մա կան Պարս կա հայք: Ոտ քով շրջե լով 
պատ մա կան Հա յաս տա նի նշա նա վոր ու տե-
սար ժան վայ րե րով, ան վա նի պատ մա բա նը 
գործ նա կան հայ րե նա սի րութ յան բոր բո քուն 
լից քեր է հա ղոր դում հայ պա տա նի նե րին ու 
աղ ջիկ նե րին: Ան ցած տա րի նե րին հար յու-
րա վոր ու սա նող նե րի ու ղեկ ցել է հա յոց նվի-
րա կան վայ րե րով, կանգ ա ռել Տղ մուտ գե տի 
ա փին, Ա վա րայ րի դաշ տում և այն տեղ հայ-
րե նա շունչ դաս վա րել, որն իր կյան քի և եր-
կա րամ յա դա սա խո սա կան գոր ծու նեութ յան, 
թերևս, ա մե նա կար ևոր ու հրա շունչ դասն ու 
պատ գա մա խո սութ յունն է ե ղել:

Է դիկ Մի նաս յան հա յոր դին հա վա տում է 
իր ժո ղովր դի ո գու ան շեջ կրա կին:

Նա հա վա տա ցած և հա մոզ ված է, որ կգա 
օ րը ու կսկսվի մեր ժո ղովր դի հա վա քա կան 
տուն դար ձը դե պի պա պե նա կան ու պատ մա-
կան հայ րե նիք:

Հա նուն այդ սուրբ և հայ րե նան վեր նպա-
տա կի ու ե րա զան քի ապ րում, գոր ծում ու 
ա րա րում է մեր ժա մա նակ նե րի նշա նա-
վոր պատ մա բան և հան րա յին գոր ծի չը, ո րի 
միտքն ու ո գին ա մեն օր սա վառ նում է ում 
պա պե նա կան կո րուս յալ հայ րե նի քի սրբա-
զան վայ րե րով և ո րի հո գե ղեն մա սունք նե րը 
երկ յու ղա ծութ յամբ պա հում է իր հո գում:

ԱՐՄԵՆ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵԿ-
ՆԱ ԾՈՒ, ՀՀ ԳԱԱ ԱՎԱԳ ԳԻՏԱՇԽԱՏՈՂ, 
ՀՀ ԼՐԱԳՐՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՆԴԱՄ, 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ և ԱՐՁԱԿԱԳԻՐ

Անվանի պատմաբան 
Էդ. Մինասյանի ծննդյան 
65-ամյակի առթիվ. նա 
հավատում է հայոց ոգու 
անշեջ կրակին….

1920 թ. մարտի 
23-26-ը թուրք-
ադրբեջանական 
ոհմակը Շուշիում 
կազմակերպեց 
հայերի կոտորած

Ս  տորև՝ Ա վե տիք Ի սա հակ յա նի 
վեր հու շը թուրք-ադր բե ջա նա-
կան վայ րա գութ յուն նե րի մա սին: 

...Փախ չում են հրդե հից, ջար դից՝ թուրք 
և ադր բե ջան ցի ժո ղովր դի և նրանց պե տե րի 
ձեռ քով կա տար ված: Իթ թի հատ-Մուս տա ֆա 
Քե մա լի, Նու րի փա շա և Խոս րով Սուլ թա նո վի 
ար յու նոտ գոր ծը, անգ լիա ցի նե րի հա վա նութ-
յամբ:

Շու շուց մոտ 6000 մարդ և գա վա ռից 40 
հայ գյուղ քան դած, մա սամբ կո տո րած:

Ա կա նա տես Միր զա Տեր-Սարգս յա նի 
(Միտ սար) հի շա տա կա րա նից ար տագ րած:

«Մեր ա ռաջ, մեր ոտ նե րի տակ մեզ հան-
դի պում են ըն կած դիակ ներ, կի սա մեռ մար-
դիկ, ար յան մեջ թա վալ վող ներ. ընկ նում էին 
շա տե րը մեր կող քին, մեր ձեռ քե րի վրա, մեր 
ոտ նե րի տակ, մե ռած, վի րա վոր, հա ռա չանք-
նե րը բե րան նե րին մի կում ջուր հայ ցե լով, մի 
փրկութ յուն ա ղեր սե լով… Մայրն ընկ նում է 
աղջ կա կող քին, աղ ջի կը կռա նում է, որ բարձ-
րաց նի, հան կարծ այն կող մից վրա է հաս նում 
ասկ յա րը, վի րա վոր մո րը սվի նով տա պա լում 
գետ նին և աղջ կան թևի տակն ա ռած՝ թուրք 
սպա յին ըն ծա տա նում: Գե ղեց կու հի մոր 
գրկին մա նու կը վի րա վոր վում է, մայ րը հա-
նում է թաշ կի նա կը, որ վեր քը կա պի, սպան 
մո տե նում է, ման կա նը մոր գրկից առ նում դեն 
շպրտում՝ իբ րև մի ա վե լորդ և ի րեն խան գա-
րող բե ռի, և օր հա սա կան կռվով, ճվո ցով ու 
իր ե րե սը ծվա տող մո րը ներ քև քարշ տա լիս:

Ո՞վ էր նա յո ղը: Թե կուզ բա րե կամ, թե-
կուզ հա րա զատ ու աչ քի ա զիզ, ա մեն մարդ 
իր գլուխն էր ա զա տում, ա մեն մարդ ի րեն 
փախց նում: Մայրն իր որ դուն էր կորց նում, 
կի նը՝ հի վանդ ա մուս նուն, որ դին՝ պա ռավ մո-
րը, քույ րը՝ եղ բո րը: Եվ վա զում էին անզ գա, 
վայ րե նա բար, մե կը մյու սին կորց րած…

Իսկ ա վե լի սար սա փե լին. սպան ված կնոջ 
ա մու սի նը ծծկեր ման կան վայր է դնում մի 
թփի տակ և ին քը մեկ նում… Հայ րը վի րա վոր 
որ դուն մի քիչ տեղ բե րե լով՝ հոգ նում է ու թող-
նում ճա նա պար հի կե սին, հո գե վար քի մեջ, որ 
ին քը կա րո ղա նա ա զատ փախ չել… վի րա վոր 
մոր կրծքի վրա ըն կած մա նու կը մոր ծիծն է 
… Իսկ մայրն անզ գա, վեր ջին շնչում: Մի 12 
տա րե կան տղա պատ մում է, որ ի րենց տան 
հինգ հո գուն իր աչ քի առ ջև մոր թե ցին և ին քը 
միայն պա հա րա նի տակ թաքն վե լով՝ ա զատ-
վել է…»:

Շու շին այ րե լուց, 6000 հայ չա րա չար սպա-
նե լուց մի քա նի ա միս հե տո Միր զան գնում է 
Շու շի, իր տան ա վե րակ նե րը տես նե լու և 
թաքս տո ցից պա հած ար ծա թե ղե նը հա նե լու: 
Գա լիս տես նում է, որ թուր քերն ար դեն պե ղել-
հա նել են թաքց րա ծը: Հե տո, նույ նիսկ սո վե-
տա ցած Շու շի՝ նրա իշ խա նա վոր ադր բե ջան-
ցի յոլ դաշ նե րը թույլ չեն տա լիս վե րա դառ նալ 
հա յե րին՝ պե ղում ներ ա նե լու ի րենց այր ված 
տնե րում՝ հրա մա յե լով, թե դրանք «պա տե-
րազ մա կան գույք են, ա վար են…»:

Միր զան նկա րագ րում է ա վեր ված քա ղա-
քը. մի եր կու զգաց ված տե ղեր ար տագ րեմ. 

«Մ տանք քա ղաք. Խորհր դա յին Ադր բե ջա-
նը ղուր բան- բայ րա մի տոնն էր կա տա րում. 
ե րաժշ տութ յուն, քեֆ, թուրք ամ բոխ: Շու շում 
հայ չէր մնա ցել. մի տե ղից մյուս տեղ փո-
խադր վող հա յեր կա յին… Բաք վից գա լիս էին 
գյուղ՝ ա սե լով, որ ապ րե լու հնա րա վո րութ յուն 
չկա, ինչ որ ու նեինք-չու նեինք՝ բո լո րը ձեռք-
նե րիցս խլել են, և գյու ղե րից գնում են Բա-
գու, ա սե լով՝ գյու ղում ապ րե լու մի ջոց չկա. է լի 
այն տեղ մշա կութ յուն կա նենք և գլուխ ներս 
կպա հենք:

Ո՞վ էր հաս կա նում իր ա րա ծը…
Որ ա սեմ ա վե րակ նե րը լե զու են ու նե նում 

խո սե լու և խո սաց նե լու, լա լու և լա ցեց նե լու՝ 
չեք հա վա տա: Ի՞նչն էր հա պա ինձ այն քան 
խո սաց նում, ե թե ոչ իմ պար տե զի խանձ ված 
ու կի սա քանդ ծա ռե րը, ջարդ ու փշուր վար-
դե նի նե րը, բա կում ալ  յու րի նման մաղ ված ու 
կրա կից հալ ված ա պա կի նե րը, ա նոթ նե րի ու 
ա ման նե րի փշրանք նե րը…

Շարունակությունը՝ էջ 8
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
և հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության և հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երևան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1200, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
23.03.2022թ.:

2022 թ. փետր վա րի 
5-ին, կար ճատև 
հի վան դութ յու նից 

հե տո, մահ կա նա ցուն է կնքել Գո րի սի, Կա-
պա նի ՆԳ բա ժին նե րի, Ս յու նի քի մար զի 
դա տա կան հա մա կար գի եր կա րամ յա աշ-
խա տող, փոր ձա ռու ի րա վա բան Իգ նատ 
Վազ գե նի Բեգ լար յա նը:

Ծն վել է 1955թ. ապ րի լի 19-ին, Գո րի սի 
շրջա նի Վա ղա տուր (նախ կի նում՝ Բա յան-
դուր) գյու ղում:

1962թ. սեպ տեմ բե րի 1-ից հա ճա խել 
է Վա ղա տու րի ու թամ յա դպրո ցը, որն 
ա վար տել է 1970-ին: 1972թ. ա վար տել է 
Խ նա ծա խի միջ նա կարգ դպրո ցը: 1973-
75թթ. ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կի 
զո րա մա սե րից մե կում: Ծա ռա յութ յան 
ա վար տից հե տո վե րա դար ձել է Հա յաս-
տան՝ աշ խա տան քի ըն դուն վել Եր ևա նի 
շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
մե կում՝ բան վոր:

1977թ. ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տութ յան 
ֆա կուլ տե տը, ո րը հա ջո ղութ յամբ ա վար-
տել է 1982թ.: Նույն տա րում աշ խա տան քի 
է ան ցել Գո րի սի ՆԳ բաժ նում՝ ան չա փա-
հաս նե րի տե սուչ: Այդ տեղ պաշ տո նա վա րել 
է մինչև 1986 թվա կա նը: 1986-ին տե ղա-
փոխ վել է Կա պան և աշ խա տան քի ան ցել 
ՆԳ բաժ նի ան չա փա հաս նե րի տես չութ-
յու նում՝ տե սուչ: Պաշ տո նա վա րել է մինչև 
1990թ., ո րից հե տո նշա նակ վել Գո րի սի ՆԳ 
բաժ նի պե տի տե ղա կալ:

Ար ցախ յան շարժ ման տա րի նե րին Իգ-
նատ Բեգ լար յանն ակ տի վո րեն մաս նակ-
ցել է Գո րի սի, Կա պա նի սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րի պաշտ պա նութ յա նը, մաս նակ ցել 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի:  1991թ. 
ապ րի լին գե րե վար վել է Շուռ նուխ գյու ղի 
պաշտ պա նա կան դիր քե րում՝ մար տա կան 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս: Գե րութ յու նից 
ա զատ վել է 1991թ. հու նի սի 5-ին և շա րու-

նա կել պաշ տո նա վա րել Գո րի սի ՆԳ բաժ-
նում՝ պե տի տե ղա կալ:

1998թ. Իգ նատ Բեգ լար յա նը մաս նակ-
ցել է դա տա վոր նե րի թա փուր տե ղի հա-
մար հայ տա րար ված մրցույ թին, ան ցել 
մրցույ թով, ստա ցել դա տա վո րի կար գա վի-
ճակ և աշ խա տան քի ան ցել Ս յու նի քի մար-
զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան դա տա րա-
նում՝ դա տա վոր (նստա վայ րը՝ Գո րիս): 
Այդ տեղ աշ խա տել է մինչև 2008 թվա կա նը, 
իսկ 2008-2020 թվա կան նե րին դա տա վոր 
էր Սի սիա նի նստա վայ րում:

2020թ. ան ցել է կեն սա թո շա կի: Ա մուս-
նա ցած էր՝ ու նի մեկ ուստր և եր կու 
դուստր:

Վաս տա կա շատ ի րա վա բա նի, հմուտ 
դա տա վո րի, լա վա գույն մար դու հի շա տա-
կը միշտ կմնա իր ըն տա նի քի ան դամ նե-
րի, գոր ծըն կեր նե րի, ի րեն ճա նա չող բո լոր 
մարդ կանց սրտե րում:

Ան տա րա կույս, Իգ նատ Բեգ լար յա նը 
Ս յու նի քի մար զի ընդ հա նուր ի րա վա սութ-
յան դա տա րա նի ա մե նա հե ղի նա կա վոր ու 
ա նա չառ դա տա վորն էր, ին չի հա մար և 
մեծ հե ղի նա կութ յուն էր վա յե լում Ս յու նի քի 
մար զում և հատ կա պես Գո րի սի տա րա-
ծաշր ջա նում:

Կ  յան քի 96-րդ տա րում մե զա նից հե-
ռա ցավ Կա պա նա տան ան վա նի 
մտա վո րա կան, դաս վա րութ յան 

մեջ իր հաս տա տուն խոսքն ամ րագ րած, 
սիր ված և ճա նաչ ված ման կա վարժ Լեն-
վարդ Խա չատր յա նը:

Ծն վել է 1926թ. դեկ տեմ բե րի 8-ին Կա-
պա նի Վե րին Խո տա նան գյու ղում: Ըն տա-
նի քում ե ղել է ի նը ե րե խա: 

Սկզբ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է 
գու ղի յոթ նամ յա, այ նու հետև Կա պա նի 
թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցում: Եր կու տա-
րի Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
քի միա յի ֆա կուլ տե տում սո վո րե լուց հե տո, 
ըն տա նե կան հան գա մանք նե րից ել նե լով, 
ստիպ ված է ե ղել թող նել բարձ րա գույն 
կրթութ յու նը և վե րա դառ նալ հայ րե նի 
գյուղ:

1945 թ. ա մուս նա ցել է հա մագ յու ղա ցի 
Նա հա պետ Պետ րոս յա նի հետ։ Թվում էր, 
թե ե կել էր պա տե րազ մի վեր քերն ա մո քե-
լու ժա մա նա կը, բայց ճա կա տա գիրն ա նո-
ղոք գտնվեց ըն տա նի քի հոր, ա մուս նու, 
գյու ղա կան դպրո ցի տնօ րե նի հան դեպ, և 
շատ ու շատ մեր հայ րե նա կից նե րի հետ 
միա սին 1949 թ. սեպ տեմ բե րին նրան աք-
սո րե ցին հե ռա վոր Ու րա լի Սո լի կամսկ քա-
ղաք: Վեց տա րի անց, փոր ձութ յուն նե րը 
հաղ թա հա րած, ըն տա նի քի հայ րը վե րա-
դառ նում է աք սո րա վայ րից:

Տի կին Լեն վարդն աշ խա տան քա յին 
մկրտութ յու նը ստա ցել է հայ րե նի գյու ղի 
ման կա պար տե զում, ո րից հե տո աշ խա-
տան քա յին ճա նա պարհ է ան ցել Վե րին 
Խո տա նա նի ու թամ յա, հե տա գա յում՝ միջ-

նա կարգ դպրո ցում՝ որ պես դաս վար աշ-
խա տե լով 56 եր կար ու ձիգ տա րի ներ: 
Հենց այդ տեղ էլ նկա տել են նրա ման կա-
վար ժա կան բարձր ո րակ նե րը, ո րի մա սին 
ե րախ տա գի տութ յամբ էին խո սում ման-
կա վար ժութ յան բար ձունք նե րի հա սած 
նվիր յալ նե րը: 

Չ նա յած իր հա մար դժվա րին ժա մա-
նակ նե րին՝ շա րու նա կեց մնալ ման կա վար-
ժա կան կյան քի բա բա խուն զար կե րակ:

2004 թվա կա նին կեն սա թո շա կի անց-
նե լուց հե տո հա րա զատ դպրո ցից ու իր 
սա նե րից եր բեք չէր կտրվել, ապ րում էր 
նրանց հետ, ու րա խա նում նրանց հա ջո-
ղութ յուն նե րով: 

Հայ րե նա սեր մտա վո րա կա նի, ման կա-
վար ժութ յան ան խոնջ ե րախ տա վո րի հի-
շա տա կը միշտ կմնա ման կա վար ժա կան 
հան րութ յան, իր բո լոր ա շա կերտ նե րի և 
ն րան ճա նա չող նե րի սրտե րում: 

Մեր նկու ղը քա րա կույ տե րով է լցված, 
ո րոնց տակ հա վա տա ցած էի, թե կգտնեմ 
իմ պահ տված հարս տութ յան արկ ղը-շո րեր, 
ար ծա թե ղեն ներ, ձե ռագ րեր… Փո րե ցինք, փո-
րե ցինք մարդ ու կին, եր կու հո գով և ո չինչ 
չգտանք: Ո՛չ մի նշմար, ո՛չ մի հետք: Լուռ հո-
գոց միայն ար ձա կե ցինք ու ետ դար ձանք մեր 
աշ խա տան քից ձեռ նու նայն, ցե խի ու քրտին-
քի մեջ կո րած: Աշ նա նա յին ցո ղե րից բարձ րա-
ցած կա նաչ խո տի վրա փռե ցինք մեր կտա վե 
խուր ջի նը, հա նե ցինք մեր պա շար գա րի հացն 
ու սո խը, մի-մի քար դրե ցինք մեր տա կը և 
վեր ջին ան գամ մեր պար տե զում հաց ու տե-
լով՝ վեր կա ցանք, համ բու րե ցինք մեր տան 
պա տե րը, մեր դրած քա րե րը, մեր ձեռ քի դի-
պած վայ րե րը և լուռ ու ան խոս, լցված սրտով 
և խեղդ ված կո կոր դով հրա ժեշտ տվինք ան-
ձայն լա ցող ա վե րակ նե րին և հե ռա ցանք… 
Մեր ոտ նե րը չէին շարժ վում, մեր սիր տը չէր 
հե ռա նում… Կր կին դար ձանք, կրկին համ բու-
րե ցինք և այս ան գամ ոչ թե հե ռա ցանք, այլ 
գժվա ծի պես վա զե ցինք, որ կա րո ղա նանք 
հաղ թած լի նել մեր ոտ քե րի կա պանք նե րին, 
մեր վշտին, իսկ նրանք դեռ լա լիս էին մեր 
ե տևից, դեռ կան չում էին մեզ…

…Ան ցանք… ա վե րակ ներ, ա վե րակ ներ, 
սար սափ ազ դող ա մա յութ յուն. մարդ կա յին 
գան գեր, մոր թա զերծ ոսկ րո տիք և մեր փա-
խուս տը… Բո ղո քում էին կար ծես մարդ կա յին 
գա զա նութ յան զոհ գնա ցած ո՞վ գի տի քա նի՜ 
մեզ ծա նոթ ու բա րե կամ, հա րա զատ ու ազ-
գա կան անձ նա վո րութ յուն նե րի այդ դիակ նե-
րի ոս կոր նե րը, ո րոնց չէինք մո տե նում, չէինք 
խո սեց նում, այլ խոր շում էինք, իբ րև ժան-
տախ տից, ու փախ չում էինք ե րես ներս ծած-
կած… 

Ան ցանք սոս կում նե րի շար քը: Քա նի՞ հատ 
էին նրանք, քա նի՞ բա ժան մունք, քա նի՞ վար-
չութ յուն, քա նի՞ դի վան. թիվ ու հա մար չկար: 
Մեր դի մում նե րի նպա տակն էր, որ թույլ տա-
յին մեր տան ա վե րակ նե րում պա տե րի ծայ րե-
րին մնա ցած թի թեղ նե րից մի 50 հատ գյու ղը 
տա նե լու՝ այն տեղ մեր հայ րա կան ա վե րակ 
սեն յակ նե րից մե կի գլու խը ծած կե լու և մե ջը 
պատս պար վե լու: Մե կը խոս տա ցավ… Մ յու սը 
թե՝ քա ղա քը պի տի վե րա շի նենք, եր րոր դը՝ չէ՛, 
ա սաց, պա տե րազ մա կան ա վար է, թույլ չենք 
տա տա նե լու:

Եվ այս պես՝ ձեռ նու նայն:
Մեր թա փա ռում նե րի յու րա քանչ  յուր քայ-

լա փո խում մեզ հան դի պում էին հայ աղ ջիկ-
ներ՝ ժա ռան գութ յուն մնա ցած թուր քե րին՝ 
քա ղա քի կոր ծա նու մից և հա յե րի գե րութ յու-
նից: Մենք լսել էինք, բայց չէինք տե սել նրանց՝ 
թուր քի կին դար ձած: Որն իր հա գուս տում, 
ո րը թրքա կան չադ րա յի մեջ, հի նա յած… Մեր 
հա րևա նի աղջ կան պա տա հե ցինք՝ դռան 

ճեղ քից դե պի փո ղոց նա յե լիս: Կինս մո տե-
ցավ, կան չեց ա նու նը: Նա կնոջս բա րևն ըն-
դու նեց սառ նասր տութ յամբ:

– Շա՞տ կան ձե զա նից այս տեղ, – հարց-
րեց կինս:

– Շատ:
– Ով քե՞ր են, ա սա՛, մեր թա ղից մնա ցած-

նե րը:
– Չեմ կա րող… չեմ տե սել: Վեր քերս մի՛ 

քրքրեք, կո տոր վեն ձեզ պես հա յե րը, – ա սաց 
նա թախ ծութ յամբ և դու ռը ե րես նե րիս պինդ 
շրխկաց րեց»:

Ա հա այս պես, հայ բոլշ ևիկ նե րը, թուր քե-
րի բա րե կամ ներն ու ըն կեր նե րը չու զե ցին գե-
րութ յու նից ա զա տել հայ աղ ջիկ նե րին, նրանք 
ու զում էին հնդիկ նե րին ա զա տել անգ լիա ցի-
նե րի ձեռ քից: Ռուս նե րը նավ թի հա մար ծա-
խե ցին հայ ժո ղովր դին...

Իսկ թուր քե րը՝ կեղ ծա վոր, խո րա մանկ, 
դիպ լո մատ, նենգ, ստա խոս՝ ի րենց մոն ղո լա-
կան ցե ղա յին այս հատ կութ յու նով զին ված:

Մի ղա րա բաղ ցի ծեր հայ ա սել է ադր բե-
ջան ցի պե տութ յան ա ռաջ գա լու նկատ մամբ. 
«Օս ման ցին և անգ լիա ցին (Օս ման ցի և Անգ-
լիա) քոն թի ե կան և ցկ նե ցին Ադր բե ջա նի պե-
տութ յա նը»:

Խեղճ հայ ժո ղո վուրդ՝ ան տեր, ան պաշտ-
պան…

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ
«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹ», 11 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 

1988 Թ.

Կյանքից հեռացել է Իգնատ Բեգլարյաը

Լենվարդ Խաչատրյան

1920 թ. մարտի 23-26-ը թուրք-
ադրբեջանական ոհմակը Շուշիում 
կազմակերպեց հայերի կոտորած
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