
Արցախը դիմել 
է ՌԴ նախագահ 
Վլադիմիր Պուտինին

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գահ 
Ա րա յիկ Հա րութ յուն յա նի գլխա վո րութ-
յամբ մար տի 25-ին տե ղի ու նե ցած Անվ-
տան գութ յան խորհր դի նիս տում ո րո շում 
է կա յաց վել պաշ տո նա կան գրութ յամբ 
դի մել Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան նա խա-
գահ, ՌԴ Անվ տան գութ յան խորհր դի նա-
խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նին` ել նե լով 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում ստեղծ-
ված ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կից և 
2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յան դրույթ նե րից:

Ն ա մա կում, նախ, անդ րա դարձ է կա-
տար վել, որ Ար ցա խում ռու սա կան 
խա ղա ղա պահ նե րի տե ղա կայ ման 

օր վա նից սկսած, ընդ հա նուր առ մամբ, զո րա-
կազ մը գոր ծել է բարձր արդ յու նա վե տութ յամբ 
և կա տա րել իր առջև դրված խնդիր նե րը։ Ադր-
բե ջա նա կան ռազ մա քա ղա քա կան իշ խա նութ-
յան կող մից հա րուց ված բազ մա թիվ խնդիր ներ 
լուծ վել են զո րա կազ մի ան մի ջա կան, ա րագ 
և գոր ծուն մաս նակ ցութ յամբ, ին չի շնոր հիվ 
Ար ցա խում ձեռ նա մուխ են ե ղել պա տե րազ-
մի պատ ճա ռած հետ ևանք նե րի հաղ թա հար-
մա նը։ Սա կայն 2022 թվա կա նի մար տի 8-ից 
սկսած ադր բե ջա նա կան կող մը մեծ ին տեն-
սի վութ յամբ ի րա կա նաց նում է հու մա նի տար, 
հո գե բա նա կան, ա պա նաև ռազ մա կան ագ-
րե սիա:

Ման րա մաս նո րեն շա րադ րե լով մար տի 
սկզբից մեկ նար կած ադր բե ջա նա կան ագ րե-
սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րն Ար ցա խի բնակ չութ-
յան հան դեպ, նե րառ յալ՝ Փա ռու խի ու հա-
րա կից տա րածք նե րի հան դեպ ռազ մա կան 
ագ րե սիան՝ նա մա կի վեր ջում ներ կա յաց վում 
են մի շարք ա ռա ջարկ ներ.

«Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Անվ տան-
գութ յան խոր հուր դը ո րո շում է կա յաց րել դի մել 
Ձեզ՝ խնդրե լով ձեռ նար կել մի ջոց ներ՝ Ադր բե-
ջա նի ղե կա վա րութ յան կող մից պահ պա նե լու 
2020 թվա կա նի նո յեմ բե րի 9-ին ըն դու նած Հայ-
տա րա րութ յան դրույթ նե րը։ Ար ցա խի ժո-
ղովր դին անհ րա ժեշտ են անվ տան գութ յան 
պայ ման ներ, որ պես զի բնակ վենք մեր պատ-
մա կան հո ղում ու զբաղ վենք պա տե րազ մի 
վեր քե րի բուժ մամբ։ Բայց, ինչ պես ներ կա յաց-
վեց, Ադր բե ջա նի նա խա հար ձակ գոր ծո ղութ-
յուն նե րը հնա րա վոր չեն դարձ նում զբաղ վել 
խա ղաղ ա ռօր յա յով, ուս տի գտնում ենք, որ 
անհ րա ժեշտ են անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման լրա ցու ցիչ մի ջո ցա ռում ներ։

Ըստ այդմ, գտնում ենք, որ հայ տա րա րութ-
յան դրույթ նե րով նա խա տես ված խա ղա ղա-
պահ զո րա կազ մի անձ նա կազ մի և այն սպա-
սար կող տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի գոր ծող 
քա նակն ան բա վա րար է Ար ցա խում խա ղա ղա-
պահ ա ռա քե լութ յան լիար ժեք կա տար ման հա-
մար՝ հաշ վի առ նե լով Ադր բե ջա նի ռազ մա կան 
նկրտում նե րի ա ճո ղա կան և ընդ լայն վող բնույ-
թը։ Խնդ րում ենք Ձեզ՝ ի լրումն ադր բե ջա նա-
կան ըն թա ցիկ ագ րե սիա յի զսպման ու ադր բե-
ջա նա կան զին ված ու ժե րի հետ քաշ ման ի րենց 
ել ման դիր քեր՝ վե րա նա յել ՌԴ խա ղա ղա պահ 
զո րա կազ մի ներ կա թվա քա նակն ու սպա սար-
կող մի ջոց նե րի քա նա կը և հա մա պա տաս խա-
նա բար ա վե լաց նել ինչ պես զին ծա ռա յող նե րի, 
այն պես էլ զին տեխ նի կա յի մի ջոց նե րը»։

26.03.2022

Ի  րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ-
յան զին ված ու ժե րի է լի տար զո րա-
միա վո րու մը` Իս լա մա կան հե ղա փո-

խութ յան պա հա պան նե րի կոր պու սը (ԻՀՊԿ), 
պա տաս խա նել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ինք նիշ խա նութ յան և տա րած քա-
յին ինք նիշ խա նութ յան դեմ ուղղ ված հեր թա-
կան ադր բե ջա նա կան հայ տա րա րութ յա նը, 
ո րը հրա պա րակ վել է ադր բե ջա նա կան «Յե նի 
Մու սա վաթ» կու սակ ցութ յան հա մա նուն պաշ-
տո նա թեր թում։ Այդ մա սին հա ղոր դում է «Ար-
մենպ րես»-ը` վկա յա կո չե լով ԻՀՊԿ-ի «Տե լեգ-
րամ ա լիք»-ի հա ղոր դագ րութ յու նը։

«Ցան կա ցած ռազ մա կան ներ խու ժում 
Հա յաս տա նի տա րածք՝ կար ժա նա նա Ի րա-

նի զին ված ու ժե րի պա տաս խա նին։ Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը բազ միցս 
հայ տա րա րել է, որ թույլ չի տա հար ևան պե-
տութ յուն նե րի սահ ման նե րի փո փո խութ յուն», 
– աս ված է Կոր պու սի հայ տա րա րութ յան մեջ։

Ա վե լի վաղ «Յե նի Մու սա վաթ» պար բե րա-
կա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը տա-
րած քա յին հա վակ նութ յուն ներ ներ կա յաց նող 
հեր թա կան ադր բե ջա նա կան ան հե թե թութ-
յունն էր հրա պա րակ վել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հիմ նախնդ րի հա մա տեքս տում, ո րում նշվում 
էր, թե «քա նի որ Հա յաս տա նը մեր պատ մա-
կան հո ղե րից է` մենք ի րա վունք ու նենք վե-
րա դարձ նել այն մեր վե րահս կո ղութ յան տակ»։

27.03.2022

Ցանկացած ներխուժում Հայաստանի 
տարածք՝ կարժանանա Իրանի ԶՈՒ 
պատասխանին

Որո՞նք են լինելու 
վաղվա Հայաստանի 
սահմանները։
- Անոնք, որ պիտի 
գծեն հայ զինվորի 
արիությունն ու 
հայրենասիրությունը։

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ

Մեկ ամիս է՝  ադրբեջանցի ասկյարները Ներքին Հանդի մերձակա տարածքում են, որ ինքնիշխան 
Հայաստանի մաս է կազմում: Մեկ ամիս է, բայց արդեն, որքան էլ տարօրինակ է, հաշտվել ենք կատարված այդ 
հանցագործության հետ: Հաշտվել ենք այնպիսի խոնարհությամբ, ինչպես եղավ դրանից առաջ, երբ ադրբեջանցի 
օկուպանտները զավթեցին Խոզնավարի ու Տեղի դաշտամասերը, Սև լճի արևելյան հատվածը, Գլուխ Ձագեձորո 
լեռը, Գորիս - Կապան և Կապան – Ճակատեն մայրուղիների կարևոր հանգույցները, Մեծ Իշխանասարի հարավ – 
արևմտյան ստորոտը, հայոց Շուռնուխի արևելյան թաղամասը:

Հայոց պետականության լինելության 
և հայ ժողովրդի անվտանգության 
բանալին գտնվում է Արցախում
Դադիվանք, Արցախ 
նահանգի Խաչեն 
գավառի կրոնական 
ու մշակութային 
կենտրոնը 
(հիմնադրվել է մ.թ. 
1-ին դարում) 

2

Երեքշաբթի

12 ապրիլի 2022թ.

№ 7 (573)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ

 3301, Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47 

 (+374 77) 45 90 47 

 syuniacyerkir@mail.ru



Հայոց 
պետականության 
լինելիության և 
հայ ժողովրդի 
անվտանգության 
բանալին գտնվում է 
Արցախում 

ԱՀ Ազ գա յին ժո ղո վն ըն դու նել է 
հայ տա րա րութ յուն, ո րով կոչ 
է ա նում հա մա հայ կա կան մա-

կար դա կով ձևա վո րել հա մազ գա յին հա-
մախմ բում՝ Ար ցա խի ճա կա տագ րին վե րա բե-
րող հար ցե րի շուրջ։

«Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վը` որ պես Ար ցա խի ժո ղովր դի ա ռաջ-
նա յին ման դատ ու նե ցող բարձ րա գույն ներ-
կա յա ցուց չա կան մար մին, ար տա հայ տե լով 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան լայն շրջա-
նակ նե րի կար ծիքն ու դիր քո րո շու մը, կոչ է 
ա նում հա մա հայ կա կան մա կար դա կով ձևա-
վո րել հա մազ գա յին հա մախմ բում՝ Ար ցա խի 
ճա կա տագ րին վե րա բե րող հար ցե րի շուրջ:

Հա մոզ ված ենք, որ Հա յաս տա նի և Ար-
ցա խի հան րա պե տութ յուն նե րը, ու նե նա լով 
Սփ յուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րի լիար-
ժեք ա ջակ ցութ յու նը, մեկ բռունցք դառ նա լով, 
միաս նա բար կա րող են դի մագ րա վել տա րա-
ծաշր ջա նա յին մար տահ րա վեր նե րը՝ պաշտ-
պա նե լով մեր ազ գա յին շա հե րը:

Աշ խար հա քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րի 
այս բարդ ժա մա նա կա հատ վա ծում, երբ Ադր-
բե ջա նը, փոր ձե լով տա պա լել ռու սա կան խա-
ղաղ ապահ ա ռա քե լութ յու նը, շա րու նա կում 
է հայ կա կան բնա կա վայ րե րի պար բե րա բար 
գնդա կո ծու մը, պայ թեց նում է գա զա մու ղը, 
փոր ձում ա հա բե կել հայ րե նի հո ղում բնակ-
վող խա ղաղ բնակ չին, շա րու նա կում զավ թել 
նո րա նոր տա րածք ներ,Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վը վե րա հաս տա տում 
է Ար ցա խի ժո ղովր դի կամքն ու վճռա կա-
նութ յու նը 1988 թվա կա նին սկիզբ ա ռած իր 
պատ մա կան հայ րե նի քում ա զատ ապ րե լու 
ի րա վուն քից բխող Ազ գա յին ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի տես լա կա նը:

1991 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 2-ի հռչա-
կագ րով, այ նու հետև հա մա ժո ղովր դա կան 
հան րաք վեի մի ջո ցով Ար ցա խի ժո ղո վուր դը 
մի ջազ գա յին բո լոր նոր մե րին հա մա պա տաս-
խան ձևա վո րեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի (Ար-
ցախ) Հան րա պե տութ յու նը: 30 տա րի նե րի 
ըն թաց քում մենք ան ցել ենք հաղ թա նակ նե րի 
և ան հա ջո ղութ յուն նե րի մի ջով: 2020թ. սեպ-
տեմ բե րի 27-ին մեզ պար տադր ված ու 44 օր 
տևած պա տե րազ մի հետ ևան քով մենք ու նե-
ցանք մարդ կա յին և տա րած քա յին կո րուստ-
ներ: Սա կայն ո չինչ և ոչ ոք չի կա րող մեզ 
զրկել ինք նո րոշ ման և սե փա կան ճա կա տա-
գի րը տնօ րի նե լու ի րա վուն քից: Խո նարhվե-
լով մեր գո յա պայ քա րի բո լոր նա հա տակ նե րի 
հի շա տա կի առջև` մեր հա վա տար մութ յունն 
ու պատ րաս տա կա մութ յունն ենք ար ձա նագ-
րում հետ ևո ղա կան լի նել Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման և տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան վե րա կանգ ման 
գոր ծըն թաց նե րին:

2020 թվա կա նի 44-օր յա պա տե րազ մից 
հե տո հիմ նո վին փոխ վել է մեր անվ տան գա յին 
մի ջա վայ րը, տա րա ծաշր ջա նում հաս տատ-
ված փխրուն խա ղա ղութ յու նը պահ պան վում 
է Ար ցա խի Պաշտ պա նութ յան բա նա կի և ռու-
սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րի ջան քե րով: 
Ինչ պես ցույց են տվել վեր ջին մե կու կես տա րի-
նե րի ի րա դար ձութ յուն նե րը, մեր թշնա մի նե րը 
այ սօր էլ շա րու նա կում են Ար ցա խը հա յա թա-
փե լու ի րենց ծրա գի րը: Ներ կա պայ ման նե-
րում ՀՀ կող մից Ար ցա խի անվ տան գութ յան 
ե րաշ խա վոր լի նե լու պար տա կա նութ յան ամ-
րագ րու մը և հա մա հայ կա կան միաս նութ յան 
մթնո լոր տի ձևա վո րու մը միայն կա րող են բա-
վա րար պայ ման ներ ստեղ ծել հայ ժո ղովր դի 
ա պա գան հայ րե նի հո ղում ե րաշ խա վո րե լու 
հա մար:

Հար գե լի´ հայ րե նա կից ներ
Հա յոց պե տա կա նութ յան լի նե լիութ յան 

և հայ ժո ղովր դի անվ տան գութ յան բա նա լին 
գտնվում է Ար ցա խում», – աս ված է հայ տա-
րա րութ յան մե ջ։
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Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում ԵՄ - 
Ադրբեջան - Հայաստան ձևաչափով ապրիլի 
6-ի եռակողմ հանդիպման մասին

Հան դիպ ման արդ յունք նե րով եր կու հար-
ցի վե րա բեր յալ կա յաց վել է ո րո շում: 
Ա ռա ջի նը՝ եր կու երկր նե րի ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար նե րին հանձ նա րար-
վել է սկսել ա պա գա խա ղա ղութ յան պայ-
մա նագ րի նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տանք նե րը և այս ուղ ղութ յամբ ձեռ-
նար կել բա նակ ցութ յուն ներ և շ փում ներ: 
Ի՞նչ է սա նշա նա կում: Սա նշա նա կում է, 
որ խա ղա ղութ յան պայ մա նագ րի վե րա-
բեր յալ Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի ներ-
կա յաց րած սկզբունք նե րը և հար ցե րը 
պետք է ի մի բեր վեն և բա նակ ցութ յուն-
նե րի արդ յունք նե րով հաս ցեագր վեն:

Կ ա ռա վա րութ յան նա խորդ նիս տում 
ու նե ցած ե լույ թում ես բարձ րա ձայ-
նել եմ այս առն չութ յամբ մեր ու նե-

ցած նկա տա ռում նե րը, և տեղ  յակ եք, որ ի 
պա տաս խան Ադր բե ջա նի ա ռա ջարկ նե րի՝ 
մենք ընդգ ծել ենք, որ դրան ցում մեզ հա մար 
ա նըն դու նե լի ո չինչ չկա, սա կայն դրանք չեն 
ամ բող ջաց նում խա ղա ղութ յան օ րա կար գի 
հար ցե րը, և մեզ հա մար սկզբուն քա յին նշա-
նա կութ յուն ու նեն Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ժո-
ղովր դի անվ տան գութ յան ե րաշ խիք նե րը, 
նրանց ի րա վունք նե րի և ա զա տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նութ յու նը, ինչ պես նաև Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի վերջ նա կան կար գա վի ճա-
կի ճշգրտու մը: Այս հար ցերն ընդգրկ ված են 
խա ղա ղութ յան օ րա կար գի վե րա բեր յալ մեր 
պա տաս խան նե րում և պի տի դառ նան բա-
նակ ցութ յուն նե րի ա ռար կա: Ի հար կե, ինչ պես 
նախ կի նում, մենք այս գոր ծըն թա ցում էա կան 
ենք հա մա րում ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա-
նա խա գա հութ յան ներգ րավ վա ծութ յու նը և 
պի տի շա րու նա կենք աշ խա տել այդ ուղ ղութ-
յամբ:

Բ նա կա նա բար, քննար կում ե ղավ Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղում անվ տան գա յին մի ջա վայ րի 
վատ թա րաց ման՝ մաս նա վո րա պես, Փա ռու-
խի դեպ քե րի շուրջ, բայց այդ քննար կում նե-
րը չհան գեց րին ի րա վի ճա կի միաս նա կան 
գնա հա տա կա նի: Նաև պի տի ա սեմ, որ կոնկ-
րետ այս թե մա յի հե տա գա քննար կու մը ինքս 
պա տեհ չհա մա րե ցի բրյու սել  յան հար թա կում, 
ո րով հետև խոս քը, այ նո ւա մե նայ նիվ, Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
խա ղա ղա պահ ա ռա քե լութ յան պա տաս խա-
նատ վութ յան գո տի ադր բե ջա նա կան ստո րա-
բա ժա նում նե րի ներ խուժ ման մա սին է, և այս 

հար ցը ա վե լի շատ պի տի քննարկ վի Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան գոր ծըն կեր նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ, ին չը մենք ա նում ենք և կա նենք: 
Այս թե մա յով մեր դիր քո րո շու մը հրա պա րա կել 
եմ: Ըստ այդմ՝ մենք ակն կա լում ենք, որ Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան խա ղա ղա պահ նե րը մի ջոց ներ կձեռ նար-
կեն ի րենց պա տաս խա նատ վութ յան գո տուց 
ադր բե ջա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի 
դուրս բե րումն ա պա հո վե լու հա մար:

Նաև կար ևոր ենք հա մա րում ի րա դար-
ձութ յուն նե րի զար գաց ման ըն թաց քում և 
ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման թա տե-
րա բե մում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան խա-
ղա ղա պահ զոր քե րի գոր ծու նեութ յան, գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մար ժե քութ յան, հնա րա վոր 
ան գոր ծութ յան հե տաքն նութ յան անց կա ցու-
մը, ին չի մա սին խո սել եմ նաև Ռու սաս տա նի 

Դաշ նութ յան նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի 
հետ իմ հե ռա խո սազ րույց նե րի ըն թաց քում:

Վե րա դառ նա լով Բր յու սե լի հան դիպ մա-
նը՝ տե ղե կաց նեմ, որ հա ջորդ ո րո շու մը, որ 
կա յաց վեց, մինչև ապ րի լի վերջ Հա յաս տան-
Ադր բե ջան սահ ման նե րի դե լի մի տա ցիա յի 
հար ցե րով երկ կողմ հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե-
լու մա սին էր: Այդ հանձ նա ժո ղո վը կու նե նա 
կրկնա կի ման դատ: Ա ռա ջի նը՝ բուն դե լի մի-
տա ցիա յի, այ սինքն՝ սահ մա նագծ ման աշ-
խա տանք ներն են: Երկ րոր դը՝ սահ մա նի եր-
կայն քով անվ տան գութ յան և կա յու նութ յան 
ա պա հո վու մը: Այս թե մա յով քննար կում նե րը, 

հի շում եք, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան միջ նոր դութ յամբ, տե ղի են ու նե նում 
շուրջ մեկ տա րի, և ի վեր ջո, այս պի սի կոմպ-
րո մի սա յին ո րոշ ման հան գե ցինք:

Գի տեք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան տա րածք ներ կան, ո րոնք գտնվում են 
Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան ներ քո, կան 
Ադր բե ջա նի տա րածք ներ, ո րոնք Հա յաս տա նի 
վե րահս կո ղութ յան ներ քո են, և այս հար ցե-
րը պի տի լուծ վեն բա նակ ցութ յուն նե րի արդ-
յունք նե րով՝ բնա կա նա բար, դե յու րե հիմ նա-
վոր ված ար ձա նագ րում նե րի, ի րա վա կան 
նշա նա կութ յուն ու նե ցող փաս տե րի հի ման 
վրա:

Սահ մա նագծ ման և սահ մա նա զատ ման 
աշ խա տանք նե րին ա ջակ ցութ յուն ցու ցա-
բե րե լու պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը: Եվ րա միութ-
յու նը նույն պես ա ջակ ցե լու պատ րաս տա կա-
մութ յուն է ցու ցա բե րում, և այս ուղ ղութ յամբ 
պի տի ա ռաջ շարժ վենք: Գի տեք, որ մեր դիր-
քո րո շումն այն է, որ Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա-
նի միջև դե յու րե սահ ման գո յութ յուն ու նի, և 
դա խորհր դա յին ժա մա նակ նե րում գո յութ յուն 
ու նե ցող սահ մա նա գիծն է: Այս ար ձա նագ-
րու մով սահ մա նագծ ման աշ խա տանք նե րը 
պետք է սկսել և փոր ձել լու ծում նե րի հաս նել՝ 
զու գա հեռ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով անվ տան-
գութ յան և կա յու նութ յան ա պա հով ման ուղ-
ղութ յամբ:

Քն նարկ ման թե մա նե րից է ե ղել նաև տա-
րա ծաշր ջա նա յին կո մու նի կա ցիա նե րի բաց-
ման հար ցը, ո րի շուրջ ար ձա նագ րել ենք ո րո-
շա կի տա րըն թեր ցում ներ և պայ մա նա վոր վել 
ենք շա րու նա կել աշ խա տան քը լու ծում ներ 
գտնե լու ուղ ղութ յամբ:

Քն նարկ ման կար ևոր թե մա նե րից էին հու-
մա նի տար հար ցե րը: Եվ րա միութ յան խորհր-
դի նա խա գահն ընդգ ծեց գե րե վար ված բո լոր 
ան ձանց ա զատ ար ձա կե լու անհ րա ժեշ տութ-
յու նը: Քն նար կե ցինք նաև ան հետ կո րած հա-
մար վող ան ձանց ճա կա տա գի րը պար զե լու 
շուրջ հա մա գոր ծակ ցե լու հնա րա վո րութ յու նը 
և հար ցե րը: Հի շեց նեմ, որ Ար ցախ յան եր կու 
պա տե րազմ նե րից հե տո մենք 985 գտնվե լու 
վայրն ան հայտ մարդ ու նենք՝ 208 հո գի՝ 44-
օր յա պա տե րազ մից, 777 հո գի՝ Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մից: Պետք է շա րու նա-
կենք նրանց ճա կա տա գի րը պար զե լուն ուղղ-
ված աշ խա տան քը:

 

Սահ մա նագծ ման և սահ մա նա-
զատ ման աշ խա տանք նե րին 
ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու 
պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ-
նել Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու-
նը: Եվ րա միութ յու նը նույն պես 
ա ջակ ցե լու պատ րաս տա կա-
մութ յուն է ցու ցա բե րում, և այս 
ուղ ղութ յամբ պի տի ա ռաջ շարժ-
վենք:
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Ընդդիմադիր խմբակցությունների հանրահավաքի եզրափակիչ 
բանաձև- հայտարարությունը (5 ապրիլի 2022 թ.)

Ե ր ևա նի Ա զա տութ յան հրա պա րա-
կում տե ղի ու նե ցավ Ազ գա յին ժո ղո-
վի ընդ դի մա դիր խմբակ ցութ յուն նե րի 

հրա վի րած հան րա հա վա քը՝ «Պաշտ պա նե լով 
Ար ցա խը՝ պաշտ պա նենք Հա յաս տա նը» կար-
գա խո սով: Ինչ պես հա ղոր դում է «Ար մենպ-
րես»-ի թղթա կի ցը՝ «Հա յաս տան» և «Պա տիվ 
ու նեմ» խմբակ ցութ յուն նե րի կազ մա կեր պած 
հան րա հա վա քի ըն թաց քում ներ կա յաց վեց 
եզ րա փա կիչ բա նաձև-հայ տա րա րութ յուն, 
ո րով ընդ դի մութ յու նը սահ մա նում է «ազ գա-
յին օ րա կար գի հիմ նա րար սկզբունք նե րը, 
կար միր գծե րը և հա մա ժո ղովր դա կան պա-
հան ջի էութ յու նը»՝ որ պես իր պայ քա րի ու ղե-
նիշ:

Հայ տա րա րութ յու նը ըն թեր ցեց «Պա տիվ 
ու նեմ» խմբակ ցութ յան ան դամ Ան նա Մկրտչ-
յա նը: «Հա նուն Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
պաշտ պա նութ յան հրա վիր ված հան րա հա-
վա քի մաս նա կից ներս, ան կախ մեր քա ղա-
քա կան և գա ղա փա րա բա նա կան տար բե-
րութ յուն նե րից, վճռա կա նո րեն մեր ժում ենք 
թուրք-ադր բե ջա նա կան տան դե մի կող մից 
պար տադր վող օ րա կար գե րը: Խա ղա ղութ յան 
նա խադր յալ ներ ստեղ ծե լու հա մար Ադր բե ջա-
նը պետք է վե րա դարձ նի հայ ռազ մա գե րի նե-
րին, պա տանդ նե րին, այլ պահ վող ան ձանց, 
ա զա տազրկ ման դա տա պարտ ված նե րին, իր 
զոր քե րը հե ռաց նի ինչ պես Հա յաս տա նի ինք-
նիշ խան տա րածք նե րից, այն պես էլ Ար ցա խի 
տա րած քում 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի դրութ-
յամբ դիր քե րին», – մեջ բե րեց Մկրտչ  յա նը:

Հան րա հա վա քի մաս նա կից նե րը նաև հայ-
տա րա րում են, որ ա ռաջ նորդ վում են Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան 
և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան և Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յան անվ տան գութ յան 
և ինք նո րոշ ման ի րա վուն քին վե րա բե րող մի 
շարք սկզբունք նե րով: Ընդ դի մութ յու նը պա-
հան ջում է ա ռա ջին հեր թին հաս տա տել այն 
սկզբուն քը, որ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յու նը Ար ցա խի ժո ղովր դի անվ տան գութ յան 
և ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման ե րաշ-
խա վորն է բո լոր բա ղադ րիչ նե րով», ինչ պես 
նաև բա ցա ռել Ար ցա խի որ ևէ կար գա վի ճակ 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան կազ մում, 
բա ցա ռել ա ռանց Հա յաս տա նի հետ հու սա-

լի ցա մա քա յին կա պի՝ Ար ցա խի անկ լա վա յին 
վի ճա կը:

Նշ վում է, որ պետք է նաև քայ լեր ձեռ-
նարկ վեն 1994 թ. ԵԱՀԿ գա գա թա ժո ղո վի 
ո րոշ մամբ ամ րագր ված ձևա չա փով և ն պա-
տակ նե րով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հար ցի 
շուրջ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի վե րա-
կանգն ման ուղ ղութ յամբ:

Հան րա հա վա քի մաս նա կից նե րը պա-
հան ջում են բա ցա ռել ՀՀ ինք նիշ խա նութ յան 
և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հաշ-
վին մի ջանցք նե րի տրա մադ րու մը, բա ցա ռել 
միջ պե տա կան պայ մա նագ րի ստո րագ րում 
և սահ մա նա զատ ման ու սահ մա նագծ ման 
ցան կա ցած գոր ծըն թաց, Ադր բե ջա նի կող մից 
ու ժի կի րառ ման և ու ժի կի րառ ման սպառ նա-
լի քի պայ ման նե րում, չստո րագ րել Ադր բե ջա-
նի հետ որ ևէ պայ մա նա գիր, ո րը կխա փա նի 
Ար ցա խի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի՝ ա ռանց 
սահ մա նա փա կում նե րի ի րա ցու մը:

Անդ րա դարձ է ե ղել նաև հայ-թուր քա-
կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր մանն 
ուղղ ված բա նակ ցութ յուն նե րին: «Հա յաս-
տան» և «Պա տիվ ու նեմ» խմբակ ցութ յուն-
ներն ու ի րենց ա ջա կից նե րը պա հան ջում են 
«Հա յաս տան- Թուր քիա հա րա բե րութ յուն-
նե րում բա ցա ռել որ ևէ հա մա ձայ նութ յուն, 

ո րը հար ցա կա նի տակ կդնի հայ ժո ղովր դի 
հայ րե նազրկ ման և ցե ղաս պա նութ յան ի րո-
ղութ յու նը, ինչ պես նաև հա յութ յան հոգ ևոր-
մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան կրո ղը լի նե լու 
ի րա վուն քը»:

Հայ տա րա րութ յու նը պար զա բա նում է, որ 
այս օ րա կար գի ա ռա ջադ րու մը չի նշա նա կում 
պա տե րազմ, այլ՝ հայ ժո ղովր դի կեն սա կան 
շա հե րի հաշ վառ մամբ ի րա կան, ար դար և 
ար ժա նա պա տիվ խա ղա ղութ յուն հաս տա տե-
լու պատ րաս տա կա մութ յուն:

«Այս սկզբունք նե րը բխում են հայ ժո ղովր-
դի կեն սա կան շա հե րից, ուս տի ցան կա ցած 
իշ խա նութ յուն պար տա վոր է ա ռաջ նորդ վել 
այս օ րա կար գով և ա պա հո վել դրա ի րա-
կա նա ցու մը», – նշված է հայ տա րա րութ յան 
տեքս տում:
Հ. Գ. Ազ գա յին ժո ղո վի «Հա յաս տան» և 
«Պա տիվ ու նեմ» խմբակ ցութ յուն նե րը 
ապ րի լի 5-ին, ժա մը 18:30-ին հան րա հա-
վաք էին հրա վի րել Ա զա տութ յան հրա-
պա րա կում: «Հա յաս տան» և «Պա տիվ 
ու նեմ» խմբակ ցութ յուն նե րը, դի մե լով 
քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան կա-
ռույց նե րին, կոչ էին ա րել միա սին ներ-
կա յաց նել մի շարք պա հանջ ներ՝ ա ռանց-
քում ու նե նա լով Ար ցա խի հար ցը։

«5165 շ ա ր  ժ ո ւ  մ ը » 
պա հան ջում է 
Հա  յ ա ս  տա  ն ի 

Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին Ժո ղո վից սկսել 
Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ ման գոր ծըն-
թա ցը: Հայ տա րա րութ յու նում մաս նա վո րա-
պես աս վում է.

«Հայ րե նա կից նե՛ր, Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յու նը 
պատ րաս տա կա մութ յուն է հայտ նել Ադր բե-
ջա նի հետ ստո րագ րել խա ղա ղութ յան հա-
մա ձայ նա գիր՝ Ար ցա խը թող նե լով Ադր բե ջա նի 
կազ մում:

Ժա մա նակն է սթափ գնա հա տե լու ե ղե-
լութ յու նը. Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի միջև 
խա ղա ղութ յունն ա ռանց Ար ցա խի ինք նո րոշ-
ման ի րա վուն քի ի րաց ման պատ րանք է, ո րով 
փորձ է ար վում բթաց նել մեր հա սա րա կութ-
յան զգո նութ յու նը։ Ա վե լին, Ադր բե ջա նի բո լոր 
գոր ծո ղութ յուն ներն ու հայ տա րա րութ յուն նե-
րը վկա յում են ա վե լի մեծ ա խոր ժա կի մա սին՝ 
Ս յու նիք, Գե ղար քու նիք, Եր ևան և այլն։

Ար ցա խի փրկութ յու նը նաև Հա յաս տա նի 
փրկութ յունն է։ Ա ռանց ինք նո րոշ ված Ար ցա-
խի չի կա րող լի նել անվ տանգ Հա յաս տան։ 
Հետ ևա բար Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նա-
չու մը հա նուն Ար ցա խի ժո ղովր դի փրկութ-
յան և Հա յաս տա նի ա մուր անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հրա մա յա կանն է։

«5165 շար ժու մը» պա հան ջում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին Ժո ղո վից 
սկսել Ար ցա խի ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
գոր ծըն թա ցը և աշ խա տանք ներ սկսել նրա 
մի ջազ գա յին ճա նաչ ման ուղ ղութ յամբ։ Ն ման 
պա հան ջի հա մար հիմ նա վո րում նե րը բազ մա-
թիվ են, սա կայն ստորև բե րենք մի քա նի սը.

  Ադր բե ջա նը, խախ տե լով նո յեմ բե րի 9-ի 

հայ տա րա րութ յամբ ստանձ նած պար տա-
վո րութ յուն նե րը, շա րու նա կում է զավ թել 
Ար ցա խի՝ խա ղա ղա պահ ու ժե րի վե-
րահս կո ղութ յան տակ գտնվող նո րա նոր 
տա րածք ներ,

  Շա րու նա կում է ի րա կա նաց նել հա-
յա թափ ման, էթ նիկ զտման և ցե ղաս-
պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յուն՝ 
ռազ մա կան ա ռաջ խա ղա ցում նե րով, 
ա հա բեկ չութ յամբ, սադ րանք նե րով ու 
հու մա նի տար ճգնա ժա մեր ստեղ ծե լով,

  Ադր բե ջա նը հրա պա րա կավ հայ տա րա-
րում է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի գո յութ յուն 
չու նե նա լու մա սին,

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը մինչ 
այժմ պաշ տո նա պես չի ճա նա չել Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յու նը՝ չխա թա րե լու 
Մինս կի խմբի հա մա նա խա գա հութ յան և 
պա տաս խա նատ վութ յամ ի րա կա նաց վող 
հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր-
ման գոր ծըն թա ցը,

  Այ սօր Ար ցա խի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
ի րա ցու մը և Ար ցա խի ժո ղովր դի կող մից 
սե փա կան ճա կա տա գի րը ո րո շե լու հնա-
րա վո րութ յու նը վեր ջի նիս անվ տան գութ-
յան ա պա հով ման անհ րա ժեշտ և թերևս 
միակ ի րա վա կան ե րաշ խիքն է,

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ճա նա չու մը 
գլխա վոր նա խա պայ մանն է այլ ինք նիշ-
խան պե տութ յուն նե րի կող մից այն ճա-
նա չե լու հա մար: Գի տակ ցե լով, որ միայն 
մեր հա մա խումբ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
մի ջո ցով կա րող ենք կա սեց նել Ար ցա խի 
վերջ նա կան կո րուս տը, նա խա ձեռ նե լու 
ենք մի շարք գոր ծո ղութ յուն ներ ուղղ-
ված Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի, 
մի ջազ գա յին հան րութ յան ու, ա ռա ջին 
հեր թին, Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ 
երկր նե րի կող մից Ար ցա խի ան կա խութ-
յան ճա նաչ ման օ րա կար գով հա նուն 
Ար ցա խի փրկութ յան։ Միա ցե՛ք։ Կոչ ենք 
ա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
և Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան կու-
սակ ցութ յուն նե րին, հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րին, բարձ րա գույն 
կրթա կան, գի տա կան, մշա կու թա յին 
հաս տա տութ յուն նե րին, ստեղ ծա գոր-
ծա կան միութ յուն նե րին՝ դիր քո րո շում 
հայտ նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կող մից Ար ցա խի ան կա խութ յու նը ճա-
նա չե լու հար ցի վե րա բեր յալ։ Դի մում ենք 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի նե րին, 
Սփ յուռ քի հայ րե նա կից նե րին՝ պա հան-
ջե լու Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րից քայ լեր ձեռ նար կել 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը ճա նա չե լու 
ուղ ղութ յամբ։ Տե ղե կաց նում ենք նաև, որ 
եր կու շաբ թի՝ ապ րի լի 4-ին, ժա մը 15.00-
ին մեր պա հան ջա գիրն ենք հանձ նե լու 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
Ժո ղո վին»։

03.04.202

Արցախի անկախության ճանաչման 
գործընթացը սկսելու պահանջ

«Հատուկ մրցանակ»՝ 
Կապանի պետթատրոնին

Մ ար տի 27-ին՝ թատ րո նի մի ջազ գա յին 
օ րը, կա յա ցել է «Ար տա վազդ» ա մե-
նամ յա թա տե րա կան մրցա նա կա-

բաշ խութ յու նը, որն այս տա րի նվիր ված էր Գ. 
Սուն դուկ յա նի ան վան ազ գա յին ա կա դե միա-
կան թատ րո նի 100-ամ յա կին: Մր ցա նակ ներ 
են հանձն վել 17 ան վա նա կար գե րում: Հա յաս-
տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե րի միութ յան 
նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ  յա նը կար ևո րել է 
մար զա յին թատ րոն նե րի զար գա ցու մը՝ ընդգ-
ծե լով, որ դրանք պետք է լի նեն քա ղա քա յին 
իշ խա նութ յուն նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո-
նում:

 « Հա տուկ մրցա նակ»-ի է ար ժա նա ցել Կա-
պա նի   Ալ. Շիր վան զան դեի ան վան պե տա-
կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը (տնօ րեն՝ 
Տիգ րան Ա թա յան, գե ղար վես տա կան ղե կա-
վար՝ Իշ խան Ղա րիբ յան): 

Ռուսաստանը թույլատրել 
է հացահատիկի եւ 
եգիպտացորենի սերմերի 
արտահանումը ԵԱՏՄ 
երկրներ

Ռ ու սաս տա նի Դաշ նութ յան կա ռա վա-
րութ յու նը ո րո շում է ըն դու նել, ո րով 
ար տա հան ման ար գել քից հան վում 

են ցո րե նի եւ մես լի նի, տա րե կա նի, գա րու եւ 
սո վո րա կան ե գիպ տա ցո րե նի սեր մե րը, հա-
ղոր դում է Интерфакс-ը։ Դ րանց ար տա հա նու-
մը ԵԱՏՄ երկր ներ թույ լատր վում է գյու ղատն-
տե սութ յան նա խա րա րութ յան թույլտ վութ յան 
դեպ քում։ Բա ցի այդ, թույ լատր վում է ճայ թող 
հա տիկ նե րի ար տա հա նու մը Ռու սաս տա նից 
(պոպ կոռ նի պատ րաստ ման հա մար)։

ԵԱՏՄ երկր ներ հա ցա հա տի կի ար տա-
հան ման ար գել քը մտցվել է մար տի 15-ից եւ 
գոր ծում է մին չեւ հու նի սի 30-ը։

Ըստ հա ցա հա տի կի շու կա յի փոր ձա գետ-
նե րի՝ տա րե կան 2-3 մի լիոն տոն նա հա ցա հա-
տիկ է ար տա հան վում ԵԱՏՄ երկր նե ր։

Հայաստանում գազը 
թանկացավ

Հ ա յաս տա նում ապ րի լի 1-ից գա զի գի-
նը թան կա ցավ։ Այն հաս տատ ված է ՀՀ 
Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա-

վո րող հանձ նա ժո ղո վի ո րոշ մամբ։
Գա զի սա կագ նի բարձ րաց ման մա սին 1 

ա միս ա ռաջ` մար տի 1-ին կա յաց րած ո րո-
շումն ու ժի մեջ է մտնում` ապ րի լի 1-ից։

Ըստ հաս տատ ված սա կագ նե րի` ՀՀ 
շար քա յին սպա ռող նե րի հա մար գա զի գինը 
կբարձ րա նա 4.7 դրա մով՝ 139 դրա մի փո խա-
րեն դառ նա լով 143.7 դրամ։ Բա ցա ռութ յուն են 
կազ մում սո ցիա լա պես ա նա պա հով սպա ռող-
նե րը, ո րոնց հա մար գա զի գի նը չի փոխ վի` 
ի հա շիվ կա ռա վա րութ յան սուբ սի դա վոր ման։ 
Ն րանք կշա րու նա կեն վճա րել 1խմ–ի դի մաց` 
100 դրամ սա կագ նով։

Ո րոշ ար տո նութ յուն նե րից կօգտ վեն նաև 
գյու ղո լոր տի տնտես վա րող նե րը, մաս նա վո-
րա պես` ջեր մո ցա յին տնտե սութ յուն նե րը։ 
Ն րանց հա մար սահ ման վել են սե զո նա յին 
զեղ չեր. ջե ռուց ման սե զո նին` նո յեմ բե րի 1-ից 
մինչև մար տի 31-ը, նրանք 1000 խմ–ի դի-
մաց կվճա րեն 233.9 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք 
դրամ (1խմ–ի դի մաց շուրջ 114 դրամ` ըստ 
այդ պա հի փո խար ժե քի)։ Տար վա մնա ցած 
ա միս նե րին կվճա րեն ՀՀ շար քա յին սպա ռող-
նե րի պես` 1 խմ–ի դի մաց 143.7 դրամ։

Գ յու ղատն տե սութ յան ո լոր տի վե րամ շա-
կող՝ պա հա ծո նե րի, խմիչք նե րի և կաթ նամ-
թեր քի ար տադ րութ յամբ զբաղ վող տնտե-
սութ յուն նե րի հա մար գա զի սա կա գինն 
ամ բողջ տա րին կլի նի ան փո փոխ` 1000 խմ–ի 
հա մար 233.9 ԱՄՆ դո լա րին հա մար ժեք դրամ 
(շուրջ 114 դրամ)։

 Հա յաս տան յան այլ տնտե սութ յուն նե րը, 
այդ թվում` ՋԷԿ –ե րը ամ սա կան մինչև 10 
000 խո րա նարդ մետր բնա կան գա զի հա մար 
կվճա րեն բնակ չութ յան հա մար սահ ման ված 
սա կագ նով` 143.7 դրամ, իսկ 10 000 խո րա-
նարդ մետ րից ա վե լի սպա ռած յու րա քանչ  յուր 
1000 խմ գա զի հա մար՝ 265.81 ԱՄՆ դո լա րին 
հա մար ժեք դրամ (շուրջ 130 դրամ):
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Զարգացում և սոցիալական 
պատասխանատվություն. 
ահա՝ ինչ ուղի է 
բռնել Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենայինը
«Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան 
մա սին վեր ջին օ րե րին մայ րա քա ղա քա-
յին մեկ-եր կու պար բե րա կա նում հրա պա-
րակ ված նյու թերն ու «մտա հո գութ յուն-
նե րը» ա ռիթ ե ղան, որ «Ս յուն յաց երկ րի» 
ստեղ ծա գոր ծա կան խումբն ապ րի լի 7-ին 
այ ցե լի այդ ձեռ նար կութ յուն: Չէ՞ որ խոս-
քը սահ մա նա պահ Ս յու նի քի ա մե նա խո-
շոր ըն կե րութ յան մա սին է, որ տեղ աշ խա-
տում է մոտ 4500 լեռ նա գործ. գու մա րած՝ 
սպա սար կող և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու-
ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա-
կից ներ:

Ե  ղանք ըն կե րութ յան տար բեր ստո-
րա բա ժա նում նե րում, զրու ցե ցինք 
հան քա գործ նե րի հետ, իսկ ա վե լի 

շատ հան դի պում ներ ու նե ցանք հարս տա ցու-
ցիչ ֆաբ րի կա յում, ո րը ԶՊՄԿ ա ռանց քա յին 
օ ղակն է ու որ տեղ աշ խա տում է 700-ից ա վե լի 
հան քա գործ:

Տ պա վո րութ յուն նե րը, որ ստա ցանք, 
ա ռա վել քան հու սադ րող էին, մա նա վանդ 
հան րա պե տութ յան տնտե սա կան ոչ բար վոք 
ի րա վի ճա կի հա մա պատ կե րի վրա:

Նախ՝ ար տադ րութ յան ըն թաց քը բնա կա-
նոն և կազ մա կերպ ված հու նի մեջ է՝ ղե կա վա-
րութ յու նից մինչև հեր թա փո խի պետ, մինչև 

շար քա յին հան քա գործ, ին չը չի կա րե լի չնկա-
տել:

Ըն թա ցիկ տա րում են թադր վում է 22 մլն 
տոն նա հան քա քա րի արդ յու նա հա նում և 
մ շա կում: Դա մոտ 25 տո կոս աճ է՝ հա մե մա-
տած նա խորդ տար վա ցու ցա նի շին:

– Տար վա ա ռա ջին ե ռամս յա կի արդ յունք-
նե րը ցույց են տա լիս, որ կան խա տե սու մը 
կյան քի է կոչ վում հա ջո ղութ յամբ, – ա սաց 
ԶՊՄԿ ար տադ րա կան տնօ րե նի տե ղա կալ 
Ար տակ Ղոն յա նը և հա վե լեց. «Ըն կե րութ յան 
ա ռա ջըն թա ցը (հատ կա պես ձմռան ա միս-
նե րին) ա վե լի հաս տա տուն կլի նի, ե թե լուծ-
վի տա րի նե րի խոր քից ե կող մի հիմ նա հարց՝ 
տեխ նի կա կան ջրի անհ րա ժեշտ քա նա կութ-
յան ա պա հով ման հար ցը, ին չը նոր ղե կա վա-
րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում է և նե-
րառ ված է ներդ րու մա յին ծրագ րե րի մեջ»:

Այ նու հետև, առ կա է աշ խա տա տե ղե րի 
դան դաղ, բայց և կա յուն աճ: Այս պես՝ 2021-ի 
տա րե վեր ջին 4374 աշ խա տա տե ղը դար ձել է 
4511: Ընդ ո րում՝ ա ճը շա րու նա կա կան է լի-
նե լու (2021-ի նո յեմ բե րից մինչև հի մա աշ խա-
տան քի է ըն դուն վել մոտ 100 հո գի՝ հա յոց բա-
նա կից զո րացր ված ներ, Ար ցախ յան եր րորդ 
պա տե րազ մի մաս նա կից ներ):

Կադ րե րի հետ տար վող աշ խա տան քին 
առնչ վող մի հան գա ման քի մա սին ևս. ըն-

թա նում է աշ խա տող նե րի ա տես տա վո րում 
– քն նութ յուն՝ տա րա կար գե րի վե րա նայ ման, 
յու րա քանչ  յու րին ըստ գի տե լիք նե րի և կա րո-
ղութ յուն նե րի գնա հատ ման նպա տա կով: Եվ, 
բնա կա նա բար, լա վա գույն նե րին սպաս վում է 
տա րա կար գե րի, ու րեմն և աշ խա տա վար ձե-
րի բարձ րա ցում:

Ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն է տրվել հան-
քա գործ նե րի աշ խա տան քի պայ ման նե րի 
բա րե լավ մա նը՝ հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի 
օ դա փո խութ յան հա մա կար գի ար դիա կա-

նա ցու մից մինչև սպա սարկ ման օբ յեկտ նե րի 
գոր ծու նեութ յան բա րե լա վու մը (ի դեպ, վե րա-
գոր ծակ վել է մոտ եր կու տա րի չգոր ծած ճա-
շա րա նը, որ տե ղից օ րա կան օգտ վում է 300-ից 
ա վե լի լեռ նա գործ):

Ա ռաջ նայ նութ յուն է տրվել նաև աշ խա-
տան քի անվ տանգ պայ ման նե րի ստեղծ մա-
նը, լեռ նա գործ նե րի կող մից անվ տան գութ յան 
կա նոն նե րի խստա գույն պահ պան մա նը: Եվ, 
ի հար կե, աշ խա տան քա յին կար գա պա-
հութ յա նը...

ԶՊՄԿ-ն շարունակում է աշխատել սովորական ռեժիմով՝ 
համաձայն արտադրական պլանի

Ի պա տաս խան «Փաստ» թեր թի ապ-
րի լի 5-ի հրա պա րակ ման՝ Զան գե զու-
րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-

տի (ԶՊՄԿ) աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ, 
ձեռ նար կութ յան մա մու լի ծա ռա յութ յու նից 
հայտ նում են, որ ԶՊՄԿ գոր ծու նեութ յան վե-
րա բեր յալ բո լոր փաս տե րը, ո րոնք նշված են 
հրա պա րակ ման մեջ, կեղծ են։

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք ի րա կան 
փաս տե րը՝ հա մե մա տած «Փաստ» թեր թի 
բա ցա հայտ «կեղ ծիք նե րի» հետ.

1. Կեղ ծիք՝ նոր սե փա կա նա տի րոջ օ րոք 
ԶՊՄԿ-ի ար տադ րութ յան ցու ցա նիշ նե րի նվա-
զում։ 

Ճշ մար տութ յուն՝ 2022 թվա կա նի ար տադ-
րութ յան բյու ջեի պլա նը, ո րը մշակ վել է նոր 
բաժ նե տե րե րի կա ռա վար ման թի մի կող մից, 
նա խա տե սում է ար տադ րութ յան 25% աճ՝ 
հա մե մա տած 2021 թվա կա նի փաս տա ցի 
արդ յունք նե րի հետ (22 մլն.տ վե րամ շա կում 
2021թ -ի 17,6 մլն. տ հա մե մատ):

2. Կեղ ծիք՝ «կա ռա վար չա կան հմտութ-
յուն նե րի բա ցա կա յութ յուն», «կադ րե րի պա-
կաս», «միև նույն ան ձը չի կա րող արդ յու նա-
վետ կա ռա վա րել, օ րի նակ՝ և հ յու րա նո ցը, և 
գոր ծա րա նը, և ֆոն դը, և այլ օբ յեկտ ներ» 

Ճշ մար տութ յուն՝ ԶՊՄԿ-ի կա ռա վար ման 
թի մը կազմ ված է բա ցա ռա պես լեռ նա հան-
քա յին, մե տա լուր գիա յի և հարս տաց ման 
ո լոր տում մաս նա գի տաց ված կրթութ յամբ և 
աշ խար հի տար բեր երկր նե րի խո շո րա գույն 
հան քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե-
րում կա ռա վար ման փորձ ու նե ցող մաս նա-
գետ նե րից, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նում, Հա-
յաս տա նում, Ղա զախս տա նում, Կա նա դա յում 
և այլ երկր նե րում, ո րոնք ա ռա ջա տար նե րից 
են հա մաշ խար հա յին հան քարդ յու նա բե րութ-
յան մեջ։ ԶՊՄԿ թի մում չկան «պա տա հա կան» 
մար դիկ կամ մաս նա գետ ներ ոչ պրո ֆի լա յին 
այլ ո լորտ նե րից, ո րոնց մա սին «Փաստ» հրա-
պա րակ ման հոդ վա ծի հե ղի նա կը ան պա-
տաս խա նա տու կեր պով գրում է։ Նոր թի մի 
հիմ նա կան ղե կա վար նե րի՝ հան քարդ յու նա-
բե րութ յան ո լոր տում կու տա կած գու մա րա յին 
փոր ձը ա վե լի քան 300 տա րի է։

Ս տորև ներ կա յաց նում ենք այս թի մի հիմ-
նա կան ձեռք բե րում նե րը միայն Հա յաս տա նի 
ձեռ նար կութ յուն նե րում (ԳՊՄ Գոլդ՝ Ա րա րա-
տի ոս կու վե րամ շակ ման ֆաբ րի կա և Սոթ քի 
հանք, Ա գա րա կի ՊՄԿ).

  2008-2009 և 2014-2015 թվա կան նե րի 
ա մե նադժ վար ճգնա ժա մա յին ժա մա-
նա կաշր ջան նե րում, երբ գլո բալ մե տաղ 
ար տադ րող նե րը դա դա րե ցին աշ խա տել 
և տասն յակ հա զա րա վոր աշ խա տա կից-
ներ կրճատ վե ցին, ԳեոՊ րո Մայ նինգ-ի 
ակ տիվ նե րը չկանգ նեց րե ցին ի րենց 
գոր ծու նեութ յու նը: Ար դիա կա նաց վե ցին 
բա րո յա պես և ֆի զի կա պես հնա ցած ար-
տադ րա կան օբ յեկտ նե րը։

   Հա կաճգ նա ժա մա յին ներդ րու մա յին 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում եր կու ակ տիվ-
ներ՝ ԱՊՄԿ -ն և ԳՊՄ Գոլդ-ը են թարկ վել 
են խո շոր ար դիա կա նաց ման՝ ուղղ ված 
ար տադ րութ յան ծախ սե րի կրճատ մա նը 
և ձեռ նար կութ յուն նե րի մրցու նա կութ յան 
բարձ րաց մա նը: Այս պի սով, ԱՊՄԿ-ում 
(ո րը ղե կա վար վում է ներ կա յիս ԶՊՄԿ 
թի մի կող մից) ար տադ րութ յան ծա վա լը 
2,7 մի լիոն տոն նա յից/տա րի ա վե լա ցել է 
մինչև 5 մի լիոն տոն նա/տա րի (+185%)։ 
ԳՊՄ Գոլդ-ի ար տադ րութ յան ծա վա լը 0 
ուն ցիա յից (ձեռ նար կութ յու նը ԳՊՄ խմբի 
կող մից ձեռք բե րե լու պա հին ա վե լի քան 
1,5 տա րի պա րա պուր դի մատն ված էր) 
ա վե լա ցել է մինչև 5 տոն նա ոս կի տա րե-
կան։

  Ա րա րա տի ֆաբ րի կա յում ներդր վեց 
դժվար կորզ վող սուլ ֆի դա յին հան քա-
քա րե րի վե րամ շակ ման ա մե նա ժա մա-
նա կա կից, նո րա րա րա կան «Ալ բիոն» 
տեխ նո լո գիան, ո րը Սոթ քից Ա րա րատ 
հան քա քա րի տե ղա փոխ ման բարձր 
ծախ սե րի պայ ման նե րում ձեռ նար կութ-
յա նը հնա րա վո րութ յուն տվեց շա հույթ 
ստա նալ, ա վե լաց նել վճա րում նե րը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա-
կան բյու ջե և պահ պա նել հա զա րա վոր 
աշ խա տա տե ղեր։Ե թե այս տեխ նո լո գիան 
չներդր վեր Ա րա րա տի ոս կու կորզ ման 

ֆաբ րի կա յում, ա պա Սոթ քի հան քի շա-
հա գոր ծու մը տնտե սա պես անն պա տա-
կա հար մար կդառ նար։
3. Կեղ ծիք՝ «Եվ րո պա կան կա ռա վար ման 

ստան դարտ ներ ԶՊՄկ-ում» նախ կին սե փա-
կա նա տե րե րի օ րոք։ 

Ճշ մար տութ յուն՝ նախ կին սե փա կա նա տե-
րե րի օ րոք ԶՊՄԿ-ն ու ներ ա նարդ յու նա վետ 
և ոչ թա փան ցիկ կա ռա վար ման հա մա կարգ, 
ո րը թույլ էր տա լիս բազ մա թիվ չա րա շա-
հում ներ ի րա կա նաց նել։ Նոր թի մը զգա լի 
աշ խա տանք է կա տա րել Ըն կե րութ յան գոր-
ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բա րե-
լա վե լու, ինչ պես նաև գոր ծու նեութ յու նը բա-
ցար ձակ թա փան ցիկ դարձ նե լու ուղ ղութ յամբ։ 

•  հայ տա րար վել են մրցույթ ներ 
ԶՄՄԿ-ի ար տադ րա կան գոր ծու նեութ յան մեջ 
օգ տա գործ վող բո լոր հիմ նա կան նյու թե րի և 
ապ րանք նե րի ձեռք բեր ման հա մար (ո րը հնա-
րա վո րութ յուն է տվել հե ռաց նել ան հար կի և 
ոչ թա փան ցիկ «միջ նորդ նե րին», ինչ պես նաև 
Ըն կե րութ յան առևտ րա յին գոր ծու նեութ յու նը 
դարձ նել ա ռա վե լա գույնս արդ յու նա վետ):

•  Հիմ նա կան առևտ րա յին պայ մա-
նագ րե րը վե րա նայ վել են շու կա յա կան պայ-
ման նե րով` գնե րի զգա լի նվա զեց մամբ:

ԶՊՄԿ-ն շա րու նա կում է աշ խա տել տա-
րե կան ար տադ րա կան պլա նի հա մա ձայն։ 
Ներ կա յումս ձեռ նար կութ յու նը շա րու նա կում 
է ի րա կա նաց նել կա ռա վար ման արդ յու նա վե-
տութ յան բարձ րաց ման ծրա գի րը, որն ար դեն 
իսկ դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել նրա 

գոր ծու նեութ յան վրա, այդ թվում՝ պե տա կան 
բյու ջե վճար վող հար կե րի մա սով։

Ըն կե րութ յու նը վստահ է, որ ակ տիվ նե-
րի կա յուն շա հա գոր ծու մը, ի րենց կող մից ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե վճար վող հար կե րի տա րե-
կան ա ճը, վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում 
նրանց դրա կան ներդ րու մը տնտե սութ յան և 
սո ցիա լա կան ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում 
հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը կլի նի նաև ԶՊՄԿ-
ում։

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԶՊՄԿ ըն կե րութ-
յու նը հեր թա կան ան գամ լրատ վա մի ջոց-
նե րի ու շադ րութ յունն է հրա վի րում իր գոր-
ծու նեութ յան մա սին կեղծ և չս տուգ ված 
տե ղե կութ յուն նե րի տա րած ման ան թույ լատ-
րե լիութ յան և ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ յա-
նը վար կա բե կե լու փոր ձե րի վրա։ ԶՊՄԿ-ում 
կար ծում են, որ նման հրա պա րա կում նե րը 
պատ րաստ վել են՝ ել նե լով շա հագր գիռ կող-
մե րի շա հե րից, ով քեր կորց րել են ըն կե րութ-
յան հաշ վին ա պօ րի նի հարս տաց ման հնա-
րա վո րութ յու նը ԶՊՄԿ-ի նոր ղե կա վար թի մի 
կող մից կար գու կա նո նի հաս տատ ման արդ-
յուն քում։

ԶՊՄԿ-ի ղե կա վա րութ յու նը հայ տա րա րում 
է, որ մոտ ա պա գա յում հա մա պա տաս խան 
հայց կներ կա յաց նի «Փաստ»-ի 05.04.2022թ. 
հ րա պա րակ ման դեմ՝ ԶՊՄԿ-ի սե փա կա նա-
տե րե րի և ղե կա վա րութ յան հե ղի նա կութ յու նը 
վար կա բե կող կեղծ տե ղե կութ յուն ներ տա րա-
ծե լու հա մար։ 
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Խ մ բագ րութ յու նը վեր ջին օ րե րին 
սահ մա նա պահ Խոզ նա վա րից ա հա-
զան գեր է ստա նում գյու ղի խմե-

լու ջրի ո րա կի վատ թա րաց ման մա սին, ին չը 
պայ մա նա վոր ված է ձյան ա ռատ տե ղում նե-
րին հա ջոր դած ձնա հալ քով: Խոզ նա վար ցի նե-
րին, սա կայն, մտա հո գում է ոչ միայն խմե լու 
ջրի՝ կեղ տա ջուր հի շեց նող վի ճա կը:

Սահ մա նա պահ գյու ղի բնա կիչ նե րին ան-
հանգս տաց նում են նաև անվ տան գութ յանն 
առնչ վող հար ցե րը, ինչ պես և Խոզ նա վար-Վե-
րի շեն ճա նա պար հի գրե թե ա նան ցա նե լի վի-
ճա կը, ո րը, բազ մա թիվ խոս տում նե րից հե տո 
ան գամ, չի բա րե լավ վում:

Խոզ նա վար գյու ղի բնա կիչ նե րին մտա հո-
գող հար ցե րին ա ռա վել հան գա մա նա լից ծա-
նո թա նա լու հա մար զրու ցե ցինք գյու ղի բնա-
կիչ Հ րայր Ա լա վերդ յա նի հետ:

– Հար գե լի Հ րայր, նախ՝ կու զե նա յինք 
ի մա նալ, թե գյու ղը քա նի՞ տե ղից է խմե-
լու ջուր ստա նում և որ տե՞ղ են գտնվում 
ջրաղբ յուր նե րը:

– Գ յու ղը խմե լու ջուր է ստա նում մեկ տե-
ղից, ա վե լի ստույգ՝ տար բեր տե ղե րից ջու րը 
հա վաք վում է մի ջրամ բա րի մեջ, որ տե ղից 
խո ղո վա կա շա րով հաս նում է գյուղ:

Ապ րի լի 1-ից հե տո՝ ձնհա լի հետ ևան քով, 
գյուղ հաս նող խմե լու ջու րը պղտոր վել է՝ դար-
ձել ցե խա խառն:

Ա սեմ, որ գյու ղի խմե լու ջու րը սկիզբ է առ-
նում Սև լճի ներ քին հատ վա ծից: Տ ղեր քը ե ղել 
են այն տեղ և պար զել՝ ա կուն քի հատ վա ծում 
է պղտո րու մը տե ղի ու նե նում ու լցվում ջրամ-
բա րի մեջ:

– Ջ րամ բա րը, ո րից սկիզբ է առ նում 
գյու ղի խմե լու ջու րը, մեր վե րահս կո-
ղութ յա՞ն ներ քո է, թե՞ ոչ:

– Աջ և ձախ կող մե րում մեր դիր քերն են 
տե ղա կայ ված. այդ պես է Սև լճի շրջա նում 
տե ղի ու նե ցած հայտ նի ի րա դար ձութ յուն նե-
րից հե տո:

Այլ բան է հու զում մեզ. գյու ղում կան ծե-
րեր, ե րե խա ներ, իսկ խմե լու ջուրն ամ բող-

ջա պես ցե խա ջուր է, և ա վե լորդ է խո սել դրա՝ 
սա նի տա րա կան նոր մե րին հա մա պա տաս-
խան լի նե լու մա սին: Բանն այն է, որ եր կար 
ժա մա նակ խո ղո վակ նե րի փոխ ման կամ 
վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ չեն կա-
տար վել: Խո ղո վա կա շա րը, որ անց կաց վել էր 
խորհր դա յին տա րի նե րին, մի մա սը մե տաղ  յա 
է, մյուս մա սը՝ աս բես տից: Վեր ջին այս հատ-
վա ծը փո խել են մոտ տա սը տա րի ա ռաջ, իսկ 
մե տաղ  յա հատ վա ծը մնում է:

– Իսկ ի՞նչ է ար վում ստեղծ ված վի ճա-
կը փոք րի շա տե շտկե լու հա մար:

– Ըն դա մե նը գյու ղից մի քա նի հո գի բարձ-
րա ցել, ու սում նա սի րել են տա րած քը, տե սել, 
որ այդ տեղ ա հա գին ձյուն է նստել, և ձն հա լը 
կա րող է առն վազն մի ա միս տևել: Իսկ ե թե 
անձրև ներ սկսեն, վի ճակն ա վե լի կբար դա-
նա: Այս պա հի դրութ յամբ՝ ջրի հետ հող է գա-
լիս, երբ ջու րը լցվում է բա ժա կի մեջ, պար զո-
րոշ դա եր ևում է...

– Որ պես այդ տա րած քին ծա նոթ և 
տեղ յակ անձ նա վո րութ յուն, ի՞նչ ելք եք 
ա ռա ջար կում:

– Ելքն այն է, որ ջրա կուն քը մաքր վի, 
մինչև ջրամ բա րի հատ վա ծը կար գա վոր վի, 
որ ձնհա լից ա ռա ջա ցած ցե խաջ րե րը չխառն-
վեն խմե լու ջրին: Երկ րորդ՝ խո ղո վա կա շա րի 
մի հատ վա ծում վնաս վածք կա, ջուր է թող-
նում այդ տե ղից: Ո րոշ տե ղե րում էլ խցա նում-
ներ կան, ե թե հնա րա վոր է՝ այդ հատ ված նե-
րը պի տի հիմ նա նո րո գել:

– Գ յու ղին մա տա կա րար վող խմե լու 
ջրի հիմ նախն դիրն ար դեն պարզ է, իսկ 
ինչ պե՞ս եք գնա հա տում բնա կա վայ րի 
անվ տան գութ յու նը:

– Կար ծում եմ՝ 23 հատ վա ծում տե սախ-
ցիկ ներ պի տի տե ղադր վեն: Ս յու ներ են բե րել, 
այդ հար ցը օ րերս կլուծ վի: Չեմ ու զում ման-
րա մաս նել, բայց անվ տան գութ յան խնդի րը 
մեր տե սա դաշ տում պի տի լի նի միշտ:

– Գ յու ղի վար չա կան տա րած քից կա՞ն 
հատ ված ներ, որ ադր բե ջա նա կան կողմն 
է վե րահս կում 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-

ից հե տո :
– Սև լճի հատ վա ծում նման բան կա... 

Ա սում են՝ 250-300 հեկ տար՝ խոտ հարք և 
ա րո տա վայր: Ճիշտ է՝ ա րոտ ներն այդ քան չեն 
օգ տա գործ վել նախ կի նում, բայց խոտ հար-
քից գյու ղի բնա կիչ ներն օգտ վում էին, մին դեռ 
անց յալ տար վա նից այլևս դա հնա րա վոր չէ:

– Մեզ հե տաքրք րում է Վե րի շե նից 
Խոզ նա վար ձգվող ճա նա պար հի խնդի րը. 
այն կա ռուց վել է 1980-ա կան թվա կան նե-
րին և վեր ջին տա րի նե րին դժվա րան ցա-
նե լի էր դար ձել: Այդ ճա նա պար հը բա րե-
կարգ վե՞լ է, թե՞ շա րու նա կում եք Գո րիս 
այ ցե լել Խ նա ծա խով:

– Ոչ մի աշ խա տանք չի կա տար վել: Բա-
ցար ձա կա պես: Հի մա ա վե լի սար սա փե լի 
վի ճա կում է: Այս վեր ջին ձնհա լից հե տո փո-
սերն ա վե լի են խո րա ցել: Բայց քա նի որ այդ 
ճա նա պար հը ե ռա կի ան գամ կարճ է՝ Գո րիս 
հաս նե լու հա մար, շա րու նա կում ենք օգտ վել 
դրա նից: Այդ ճա նա պար հից են օգտ վում նաև 
Վա ղա տու րի բնա կիչ նե րը, ո րոշ դեպ քե րում՝ 
խնա ծախ ցի նե րը:

– Ու րիշ ի՞նչ հու զող խնդիր ու նի խոզ-
նա վար ցին:

– Հի շում եք, որ 2021 թ. նո յեմ բե րի 16-ին 
հա կա ռա կոր դը գրոհ ձեռ նար կեց Սի սիա նի 
ուղ ղութ յամբ: Ն րանց հրե տա նին աշ խա տում 
էր մեր գյու ղի վեր ևից: Հ րե տա նա յին հա մա-
զար կե րի ձայ նը պարզ լսվում էր մեր գյու ղում, 

ին չը չէր կա րող ո րոշ ան հանգս տութ յուն չա-
ռա ջաց նել բնակ չութ յան շրջա նում՝ ա ռայ սօր... 
Բանն այն է, որ գյու ղի դպրոցն ա պաս տա րան 
չու նի, որ տեղ 60-ից ա վե լի մարդ է հա ճա-
խում՝ ման կա վարժ, դպրո ցա կան, տեխ նի կա-
կան աշ խա տող: Դպ րո ցին կից տա րած քում 
այդ գոր ծը կա րե լի է նա խա ձեռ նել: Թուր քին 
վստա հել չկա, ցան կա ցած պա հի կա րող է 
սադ րան քի դի մել...

– Որ քա նով հայտ նի է, Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ գյու-
ղա մերձ քա րան ձավ ներն էիք օգ տա գոր-
ծում պատս պար վե լու հա մար:

– Ա յո, 1990-ա կան նե րին օգ տա գոր ծել ենք, 
բայց հի մա ո՞ր դա րում ենք ապ րում, ա մեն 
ին չով հա գե ցած ա պաս տա րան է անհ րա-
ժեշտ գյու ղին: 2021-ի նո յեմ բե րի 16-ին, երբ 
հա կա ռա կոր դի հրե տա նին սկսեց աշ խա տել, 
զան գա հա րե ցի դպրոց և հոր դո րե ցի, որ ե րե-
խա նե րին ա զա տեն պա րապ մունք նե րից...

– Ու րիշ ի՞նչ կա վե լաց նեիք աս վա ծին:
– Խոզ նա վա րից Վա ղա տուր ճա նա պարհն 

ամ բող ջա պես դի տարկ վում է հա կա ռա կոր-
դի կող մից: Ու նենք այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պարհ, ո րի վրա հո ղա յին աշ խա տանք ներ 
պի տի կա տար վեն: Այն բա րե կար գե լու դեպ-
քում մե ծա մա սամբ ճա նա պարհն ա պա հով 
կդառ նա: Այդ ուղ ղութ յամբ ա ռաջ նա հերթ մի-
ջոց ներ պի տի ձեռ նար կել...

ԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Մարդ կանց հետ տար վող աշ խա-
տան քում գլխա վոր չա փո րոր շի չը, որ 

որ դեգր վել է, ար հես տա վար ժութ յունն է, նաև 
ա պա քա ղա քա կան պահ ված քը, ինչն աշ խա-
տա կից նե րի մե ծա գույն մա սի սրտով է:

Հա ջորդ կար ևոր ո լոր տը, որ մեզ հե-
տաքրք րեց՝ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան կերպն է: 
Ն կա տի ու նենք մա տա կա րա րող և ծա ռա յութ-
յուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ո րո շարկ ման ե ղա նա կը: Մար դիկ ող ջու նում 
են, որ այդ հար ցում, ի վեր ջո, ար մա տա վոր-
վում է մրցու թա յին կար գը, ինչն ար դեն իսկ 
դրա կան արդ յունք ներ է տա լիս:

Ա պա գա յին միտ ված ծրագ րե րը մի գու ցե 
և հա վատ չներշն չեին, ե թե չլի ներ ըն թա ցիկ 
տա րում կա տար վե լիք ներդ րում նե րի առ կա 
փա թե թը՝ ար դեն իսկ հաս տատ ված և գոր ծո-
ղութ յան մեջ դրված: Ընդ ո րում՝ խոս քը մոտ 
68 մլն դո լա րի մա սին է, ինչն ա ռա ջին հեր-
թին վե րա բե րում է հան քարդ յու նա բե րա կան 
հսկա յի տեխ նի կա կան վե րա զին մա նը:

Ար տակ Ղոն յա նին հատ կա պես ոգ ևո րում 
է ներդ րու մա յին ծրագ րի այն դրույ թը, ո րով 
նա խա տես վում է տվյալ ո լոր տում գի տութ յան 
վեր ջին խոս քի հա մա րում ու նե ցող «Էքսպ-
րես-ա նա լի զա տոր» թան կար ժեք հա մա կար-
գի ձեռք բե րու մը, ին չը տե ղադր վե լու է հարս-
տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի հոս քագ ծե րի վրա և 
րո պե նե րի ըն թաց քում տա լու է խտան յու թի 
ցու ցա նիշ նե րի պատ կե րը. ներ կա յումս այդ 
գոր ծո ղութ յու նը կա տար վում է 4-5 ժա մում: 
Դ րա շնոր հիվ տեխ նո լո գիա կան գոր ծըն թա ցի 
վե րահսկ ման արդ յու նա վե տութ յու նը շեշ տա-
կիո րեն բարձ րա նա լու է:

Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յի նը տա-
րա ծաշր ջա նի արդ յու նա բե րա կան տնտե-
սութ յան մոտ 80 տո կոսն զբա ղեց նող ըն կե-
րութ յուն է, ին չը են թադ րում է նաև պատ շաճ 
սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վութ յուն Ս յու-

նի քի մար զի և հատ կա պես ազ դա կիր հա-
մայնք նե րի հան դեպ:

Ըն կե րութ յան պա տաս խա նա տու նե րը, 
ինչ պես քա նիցս հայ տա րար վել է, հակ ված 
են տա րա ծաշր ջա նում վա րե լու սո ցիա լա կան 
ակ տիվ քա ղա քա կա նութ յուն: Այն պես որ՝ 
խոս քը ներ կա յումս նոր ծրագ րե րի գոր ծարկ-
ման և ոչ գոր ծող ծրագ րե րը կրճա տե լու մա-
սին է:

Հան քա գործ ներն ա ռան ձա հա տուկ հար-
գան քով են խո սում ԶՊՄԿ-ի կա ռա վար ման 
նոր թի մի մա սին: 

Ըստ Դա վիթ Ա ռա քել  յա նի՝ «Իմ աչ քի 
ա ռաջ այ սօր 1200 տոն նա խտան յութ է բարձ-
վել: Ե՛վ նոր սե փա կա նա տե րը, և՛ կա ռա վա-
րող թի մը հա վատ են ներշն չում: Ու նրան ցից 
յու րա քանչ  յու րին ո րա կում ենք իբրև կա ռա-
վար ման փորձ ու նե ցող, կազ մա կերպ չա կան 
ու նա կութ յուն նե րով օժտ ված, ո լոր տի հա-
մաշ խար հա յին փոր ձին տի րա պե տող, աշ-
խա տող նե րից յու րա քանչ  յու րի հոգ սե րի մեջ 
խո րա մուխ լի նե լուն պատ րաս տա կամ, ծա-
գող հար ցե րը ժամ ա ռաջ լու ծե լուն հակ ված, 
հա մայն քի խնդիր նե րի մեջ խո րա մուխ ե ղած 
պաշ տոն յա»:

Իսկ բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տը...
Քա ջիկ Գալստ յա նի կար ծի քով՝ «Կոմ բի-

նատն օր օ րի զար գա նում է, նաև նոր ծրագ-
րե րի սկիզբ դնում: Ղե կա վա րութ յան հետ 
կապն ա մուր է և ա մե նօր յա, մի մեծ ըն տա նի-
քի պես ենք...»:

Վե րը շա րադր վա ծով հան դերձ՝ մար դիկ 
քննար կում են վեր ջին օ րե րին մա մու լում 
պար բե րա բար եր ևա ցող քննա դա տա կան 
նյու թե րը՝ իբր միտ ված կոմ բի նա տի խնդիր-
նե րի վեր հան մա նը:

Մի մա սը պնդում է, թե դա մի տե ղից ուղ-
ղորդ վող ա նազ նիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի շարք 
է, և մատ նանշ ված խնդիր նե րը հնա րո վի են 
ու ոչ մի կապ չու նեն հան քարդ յու նա բե րա կան 

ձեռ նար կութ յու նում տի րող վի ճա կի հետ:
Մ յուս մա սին էլ չեն հե տաքրք րում մայ րա-

քա ղա քից հնչող շին ծու քննա դա տութ յուն նե-
րը, և ա նի մաստ են հա մա րում դրանց շուրջ 
զրու ցե լը: Ն րանց հա մար կար ևոր է այն, ինչ 
ա մեն օր տես նում են ի րենց աչ քով:

– Բայց և կան չէ՞ դժգո հող ներ, – հարց-
նում ենք զրու ցա կից նե րին:

– Ի հար կե կան, շատ քիչ մա սը դժգոհ է 
աշ խա տան քա յին կար գա պա հութ յան հան-
դեպ պա հանջ կո տութ յան բարձ րա ցու մից, 
թափթփ վա ծութ յունն ու տնա վա րութ յու նը 
վե րաց նե լուն միտ ված քայ լե րից, ո րոշ մար-
դիկ էլ դժգոհ են տա րա կար գե րը ա տես տա-
վոր մամբ ո րո շե լուց՝ մտա ծե լով, թե ի րենք 
(ա ռանց ա տես տա վոր ման) պի տի բարձր 
աշ խա տա վարձ ստա նան, մա տա կա րա րող 
և ծա ռա յութ յուն ներ մա տու ցող կազ մա կեր-
պութ յուն նե րից ո մանց էլ դուր չի գա լիս՝ այդ 
ա մե նը մրցույ թով ո րո շե լու կար գը, – ա սում են 
հան քա գործ նե րը:

– Իսկ սպաս վող բուն տը, ընդվ զու մը, ո րի 
մա սին չա րա գու ժում է մա մու լը...

Մեր այդ խոս քը հան քաշ խար հի մար դիկ 
ընդ հա տում են՝ հա կա դար ձե լով ի րենց հար-
ցով ու դա տո ղութ յուն նե րով՝ «Ի՞նչ բունտ, ի՞նչ 
ընդվ զում, ու՞մ դեմ, ին չի՞ հա մար, ով քե՞ր են 
հո րի նում մեզ հետ կապ չու նե ցող այդ բա-
ռե րը. ինչ-որ մեծ բան կորց րած մարդ կանց 
բար բա ջանք է, լուրջ մի վե րա բեր վեք, ըն թեր-
ցեք, ժպտա ցեք և ա ռաջ ան ցեք...»:

Մար դիկ, մինչ դեռ, ու նեն այլ մտա հո գութ-
յուն ներ, ին չի մա սին բարձ րա ձայ նե ցին քա-
նիցս:

Վաս տա կա շատ հան քա գործ Ա րա րատ 
Հա կոբ յա նի ա սե լով՝ ի րենք մտա հոգ են Ս յու-
նի քի մար զի անվ տան գութ յամբ, մեր սահ-
ման նե րի պաշտ պան վա ծութ յամբ:

– Իսկ բո լոր նրանք, ով քեր կա մե նում են 
լու սա բա նել մեր կոմ բի նա տի գոր ծու նեութ յու-

նը, թող բա րե խիղճ գտնվեն և հիմ նա վոր ված, 
ստուգ ված փաս տեր հրա պա րա կեն, – ա սաց 
Ա րա րատ Հա կոբ յա նը, ում դրա կա նո րեն ար-
ձա գան քե ցին Սե րոբ Պետ րոս յա նը, Ար միկ 
Դալ լաք յա նը, Էդ գար Ի սա ջան յա նը և մ յուս 
լեռ նա գործ նե րը:

Ըստ էութ յան հենց այդ միտքն էլ ար տա-
հայտ ված է ԶՊՄԿ մա մու լի ծա ռա յութ յան 
ապ րի լի 7-ի հայ տա րա րութ յան մեջ: Ա հա` 
«ԶՊՄԿ-ն շա րու նա կում է աշ խա տել տա րե-
կան ար տադ րա կան պլա նի հա մա ձայն։ Ներ-
կա յումս ձեռ նար կութ յու նը շա րու նա կում է 
ի րա կա նաց նել կա ռա վար ման արդ յու նա վե-
տութ յան բարձ րաց ման ծրա գի րը, որն ար դեն 
իսկ դրա կան ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել նրա 
գոր ծու նեութ յան վրա, այդ թվում՝ պե տա կան 
բյու ջե վճար վող հար կե րի մա սով։

Ըն կե րութ յու նը վստահ է, որ ակ տիվ նե-
րի կա յուն շա հա գոր ծու մը, ի րենց կող մից ՀՀ 
պե տա կան բյու ջե վճար վող հար կե րի տա րե-
կան ա ճը, վեր ջին 15 տա րի նե րի ըն թաց քում 
նրանց դրա կան ներդ րու մը տնտե սութ յան և 
սո ցիա լա կան ո լոր տի զար գաց ման գոր ծում 
հա ջո ղութ յան գրա վա կա նը կլի նի նաև ԶՊՄԿ-
ում։

Ընդ հա նուր առ մամբ, ԶՊՄԿ ըն կե րութ-
յու նը հեր թա կան ան գամ լրատ վա մի ջոց-
նե րի ու շադ րութ յունն է հրա վի րում իր գոր-
ծու նեութ յան մա սին կեղծ և չս տուգ ված 
տե ղե կութ յուն նե րի տա րած ման ան թույ լատ-
րե լիութ յան և ըն կե րութ յան ղե կա վա րութ յա-
նը վար կա բե կե լու փոր ձե րի վրա։ ԶՊՄԿ-ում 
կար ծում են, որ նման հրա պա րա կում նե րը 
պատ րաստ վել են՝ ել նե լով շա հագր գիռ կող-
մե րի շա հե րից, ով քեր կորց րել են ըն կե րութ-
յան հաշ վին ա պօ րի նի հարս տաց ման հնա-
րա վո րութ յու նը՝ ԶՊՄԿ-ի նոր ղե կա վար թի մի 
կող մից կար գու կա նո նի հաս տատ ման արդ-
յուն քում»:

 

Թե ինչ որակ ունի 
սահմանապահ Խոզնավարին 
մատակարարվող խմելու 
ջուրը. և ոչ միայն այդ մասին
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Ա րա Ափ յան. Ար ցախ յան եր-
րորդ պա տե րազ մի ան մահ 
հե րոս նե րից մե կը

Ա րա Յու րի կի Ափ յան, ծնվել է 1983 թ. 
մա յի սի 12-ին, Գո րիս քա ղա քում: Հա-
ճա խել է Գո րի սի թիվ 4 միջ նա կարգ 

դպրոց (1990-1998): Ա վար տե լուց հե տո ըն-
դուն վել է Գո րի սի Խ. Ե րից յա նի ան վան պե-
տա կան գյու ղատն տե սա կան քո լե ջը: 2001 
թ. զո րա կոչ վել է բա նակ, ծա ռա յել Տա վու շի 
զո րա մա սում: Եր կու տա րի պատ վով ծա ռա-
յե լով՝ զո րացր վել է 2003 թ.: Շա րու նա կե լով 
ու սու մը՝ ա վար տել է 2005 թ.: Ա պա ան ցել է 
աշ խա տան քի «Գ րանդ Տո բա կո» ըն կե րութ-
յան Գո րի սի մաս նաճ յու ղում:

Նա մեծ հայ րե նա սեր էր, ի րեն տես նում էր 
զին վո րա կան հա մազ գես տով: Այդ էր պատ-
ճա ռը, որ 2019 թ. ան ցավ պայ մա նագ րա յին 
զին ծա ռա յութ յան: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին Ադր բե ջա նի 
կող մից սան ձա զերծ վեց լայ նա մասշ տաբ պա-
տե րազմ… Ա րա Ափ յա նը հենց ա ռա ջին օ րից 
ա ռաջ նագ ծում էր՝ պաշտ պա նե լու հայ րե նի քի 
սահ մանն ու հա յոց հո ղը: Իր ջո կա տով ա ռա-
ջին նե րից էր, որ կանգ նե ցին թշնա մու գրո-
հի դեմ: Մարտն ա ռա վել քան թեժ էր, բայց 
քաջ մար տի կի հա մար դա հաղ թա հա րե լի էր: 
Ու նա ան զի ջում պայ քար էր մղում թշնա մու 
դեմ…

Ա րա Ափ յա նը Ջ րա կա նում էր. հոկ տեմ-
բե րի 1-ին և 2-ին վի րա վոր ըն կե րո ջը մե նակ 
չթող նե լով, մինչև վերջ պայ քա րեց քա ջա բար 
ու ըն կավ՝ չծնկե լով թշնա մու ա ռաջ:

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի պան թեո նում:

Ար թուր Ա ռա քել  յան. գնա ցել էր մոր 
ծննդա վայ րը պաշտ պա նե լու…

Ա ր թուր Ա րա յի կի Ա ռա քել  յան, ծնվել 
է 1986 թ., Սի սիա նի տա րա ծաշր-
ջա նի Բռ նա կոթ գյու ղում։ Սի սիա նի 

թիվ 3 միջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե-
տո ու սու մը շա րու նա կել է Ս տե փա նա կեր-
տի «Գ րի գոր Լու սա վո րիչ» հա մալ սա րա նի 
«Ա տամ նա տեխ նի կա կան գործ» բաժ նում։ 
Ա վար տե լուց հե տո զո րա կոչ վել է հայ կա կան 
բա նակ։ Զո րացր վե լուց հե տո ա մուս նա ցել 
է Նոն նա յի հետ և ս տեղ ծել գե ղե ցիկ ըն տա-
նիք։ Ու նե ցել են եր կու հրաշք բա լիկ՝ Մի քա-
յել և Մա րիամ։ Ար թու րը նվիր ված զա վակ էր, 
սիր ված և հո գա տար ա մու սին, գո րո վա գութ 
հայր, իր եր կու զա վա կին սի րում էր պաշ տե-
լու չափ: Հո գա տար եղ բայր էր, բա րե կիրթ, 

կազ մա կերպ ված, հա վաք ու հա մեստ ե րի-
տա սարդ։ 2012 թ. Ար թու րը պայ մա նագ րա յին 
ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում՝ 
որ պես դե ղա տան տնօ րեն։ Երբ սկսվեց 44 օր-
յա պա տե րազ մը, ա ռա ջին օ րից դի մեց հրա-
մա նատա րին, որ ի րեն ու ղար կեն Ար ցախ, 
սկզբից մեր ժե ցին՝ ա սե լով, թե պետք է մնա 
զո րա մա սում՝ Սի սիա նում։ Ռազ մա ճա կատ 
մեկ նել է հոկ տեմ բե րի 8-ի գի շե րը՝ զո րա մա-
սի հետ: Մաս նակ ցել է Հադ րու թի շրջա նի 
թեժ մար տե րին։ Հոկ տեմ բե րի 14-ին դիր քեր է 
բարձ րա ցել՝ վի րա վոր նե րին ի ջեց նե լու, բայց 
այդ ճա նա պար հը թուր քե րինն էր ար դեն։ Ֆի-
զու լիի ճա նա պար հին նրանց մե քե նան ընկ-
նում է շրջա փակ ման մեջ…

Վեր ջին զան գը հոկ տեմ բե րի 14-ին էր… 
Ն րա աճ յու նը գտնվեց հուն վա րի 25-ին՝ եր-
կար ժա մա նակ փնտրե լուց հե տո։ 

2021 թ. հուն վա րի 27-ին հու ղար կա վոր վել 
է Սի սիա նի պան թեո նում։

Ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի, 
«Ան բա սիր ծա ռա յութ յան հա մար» ա ռա ջին 
աս տի ճա նի մե դա լի, հետ մա հու՝ «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լի: 

Խա չա տուր Խա չատր յան. «Չ վա խե-
նաք, դու խով, ձեր ցա վը տա նեմ...» 

Խ ա չա տուր Գուր գե նի Խա չատր յան, 
ծնվել է 1982 թ. հոկ տեմ բե րի 22-
ին Քա ջա րան քա ղա քում: Սո վո րել 

է Քա ջա րա նի թիվ 4 միջ նա կարգ դպրո ցում: 
2000 թ. ան ցել է զին ծա ռա յութ յան Տա վու շի 
մար զի Բերդ քա ղա քում: Ծա ռա յութ յու նից 
հե տո աշ խա տան քի է ան ցել Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում՝ է լեկտ-
րիկ, միա ժա մա նակ սո վո րել է Կա պա նի պե-
տա կան քո լե ջում՝ կա պի մաս նա գետ դառ-
նա լու ծրագ րով: Որ պես ա վագ ու սա նող՝ 
հար գանք էր վա յե լում ու սա նո ղութ յան շրջա-
նում, աչ քի էր ընկ նում պա տաս խա նատ վութ-
յամբ, կեն սա սի րութ յամբ, ակ տի վութ յամբ, 
ա ջակ ցում էր սո վո րող նե րին: 

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի և մեկ 
դուստր: 

Վ տանգ ված հայ րե նի քի կան չով, զին-
վո րա կան ծա ռա յութ յու նից 20 տա րի անց, 
Խա չա տու րը ևս կա մա վոր զին վո րագր վեց, 
մաս նակ ցեց Ար ցախ յան 3-րդ պա տե րազ մին, 
կանգ նեց հայ րե նի քի սահ ման նե րում՝ 20-ամ-
յա զին վո րի կող քին:

Եր բեք չկորց րեց վստա հութ յունն ու հա-
վա տը հաղ թա նա կի նկատ մամբ. ծանր, մռայլ, 
դա ժան օ րե րին, խա ղաղ պա հե րին եր գում էր, 
եր գում հո գով՝ մար տա կան տրա մադ րութ յուն 
պարգ ևե լով զի նա կից նե րին: 

Բազ մա զա վակ ըն տա նի քից էր, ութ ե րե-
խա են՝ ե րեք եղ բայր, հինգ քույր։ Ե րեք եղ-
բայրն Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա զեր ծած 
պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րը կա մա վո-
րագր վե ցին և մեկ նե ցին ա ռաջ նա գիծ։ Մի 
քա նի օր հե տո Խա չա տուրն ի ջավ՝ հանգս տա-
նա լու, բայց միայն մի քա նի ժամ կա րո ղա ցավ 
մնալ տա նը։ «Ա սաց՝ ին չի՞ պի տի եր կու եղ-
բայրս ա ռաջ նագ ծում լի նեն, ես՝ չէ», – պատ-
մում է Խա չա տու րի բա րե կա մը՝ Ա րամ Ոս կան-
յա նը։

2020 թ. հոկ տեմ բե րի 13-ին թեժ մար տեր 
էին ըն թա նում Ջ րա կա նի ( Ջաբ րա յիլ) մեր ձա-

կայ քում: Ա վաղ, հենց այդ օրն էլ նա հա տակ-
վեց քա ջա րի զին վո րը, ան մա հա ցավ մար տի 
դաշ տում և միա ցավ հա զա րա վոր լու սե տղա-
նե րի մաք րա մա քուր հո գի նե րին:

ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով հետ մա հու 
պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ-
յուն» մե դա լով, Կա պան հա մայն քի ղե կա վա-
րի ո րոշ մամբ՝ «Կա պան» մե դա լով:

Խա չա տուր Խա չատր յա նը հու ղար կա վոր-
վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի-
րում: 

Վազ գեն Մկրտչ յան. հե րո սա ցած 
պա տա նի մեղ րե ցին

2000 թ. հոկ տեմ բե րի 27-
ին Մկրտչ  յան նե րի 
ըն տա նի քում ծնված 

լույս տղա յին ծնող նե րը կո չե ցին Ս պա րա պե-
տի ա նու նով՝ Վազ գեն։

Ծա ռա յել Է Հադ րու թում՝ դի պու կա հար։ 
Պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ օ րից ե ղել է ա մե-
նա թեժ կե տե րում և կռ վել մինչև վեր ջին շուն-
չը։ Հոկ տեմ բե րի 14-ին ըն կեր նե րի հետ ըն կել 
է շրջա փակ ման մեջ և, չխնա յե լով իր կյան քը, 
փրկել ըն կեր նե րին ու ըն կել հե րո սի մա հով։

«Յու րա հա տուկ հպարտ քայլ վածք ու ներ, 
երբ դար պա սը բաց վում էր, ար դեն գի տեի, 
որ ինքն է ներս գա լու։ Մտ նում էր ներս, գո-
ռում՝ մա՛մ, ես ար դեն տանն եմ։ Գ րե թե եր կու 
տա րի է այդ ձայ նը չեմ լսում, ու եր բեք էլ չեմ 
լսե լու…», – հի շում է զոհ ված զին ծա ռա յող 
Վազ գեն Մկրտչ  յա նի մայ րը՝ Ար մի նե Հա րութ-
յուն յա նը։ 

20-ամ յա Վազ գե նը 2021թ. հուն վա րին 
պի տի զո րացր վեր։ Ս յու նի քի մար զի Մեղ րու 
շրջա նի Լեհ վազ գյու ղից էր։ Ծա ռա յա կից ըն-
կեր նե րից մե կը ծնող նե րին ա սել է, թե Վազ-
գե նը սկզբում վի րա վոր է ե ղել։ 

Տ ղա նե րը շրջա փակ ման մեջ են ըն կել, 
Վազ գե նին չեն կա րո ղա ցել դուրս բե րել, հա-
կա ռա կոր դը նո րից է կրա կել ու նա զոհ վել է։ 

Վազ գե նը ո րո շել էր միշտ մնալ հայ րե նի 
գյու ղում։ Ծ նող նե րը հոր դո րում էին գյու ղից 
դուրս գալ, ծա ռա յութ յու նից հե տո տե ղա փոխ-
վել Եր ևան։ Իսկ ինքն ա սում էր, թե Մեղ րին իր 
սի րած վայրն է, ու րիշ տեղ ապ րել չի ու զում։

Դպ րո ցում սի րած ա ռար կան մա թե մա տի-
կան էր, լավ էր սո վո րում։ Ո րո շել էր ավ տո մե-
խա նիկ դառ նալ, սո վո րում էր Մեղ րու պե տա-
կան քո լե ջում։ 

Ըն տա նի քի կրտսեր զա վակն էր։ Մեծ եղ-
բայր էլ ու նի՝ Գա գի կը։ Եղ բայրն ա սում է, որ 
չնա յած ինքն էր եղ բո րից մեծ՝ ե րեք տա րով, 
բայց շատ հար ցե րում Վազ գենն ա վե լի հա-
սուն էր մտա ծում։ «Ինքն իր տա րի քում էն քան 
խո հեմ էր մտա ծում։ Ես ի րե նից 3 տա րիով մեծ 
եմ, բայց եր բեք էդ տար բե րութ յու նը չէի զգում, 
մե ծի պես էր մտա ծում, գոր ծում, մեկ-մեկ 
նույ նիսկ ինքն էր ինձ ուղ ղութ յուն տա լիս», – 
պատ մում է Գա գի կը։

«Աղջ կաս ծնուն դը հոկ տեմ բե րի 10-ին էր։ 
Չ նա յած կռվի դաշ տում էր, զան գել ու շնոր-
հա վո րել է Ար ևի կի ծնուն դը։ Շատ ու շա դիր 
էր, էն քան ու շա դիր, որ երբ զան գում էր, բո լո-
րի որ պի սութ յու նից հարց նում էր, ան գամ իմ 
սկե սու րի ու սկես րայ րի, քա նի որ տա րեց են 
ու վա տա ռողջ», – պատ մում է հար ևա նը։ 

Մայ րը պատ մում է՝ մի օր, երբ զան գա-

հա րել է Վազ գե նին, զրու ցե լիս ե ղա նա կից է 
հարց րել, Վազ գենն ա սել է՝ տաք է, չեն մրսում, 
ա մեն ինչ լավ է. մի քա նի վայրկ յան հե տո ու-
ժեղ ձայն է լսվել, մայ րը եզ րա կաց րել է, որ 
հրթի ռա կո ծում են։ Վազ գենն ան ջա տել է հե-
ռա խո սը, հե տո նո րից զան գա հա րել ու ա սել 
է, որ ամ պերն էին ո րո տում, կտրուկ ե ղա-
նա կը փոխ վել է, վա տա ցել։ Մայ րը, ի հար կե, 
չի հա վա տա ցել. տղան ու ժեղ էր ու եր բեք չի 
ցան կա ցել ծնող նե րին վա խեց նել կամ ընկ ճել։

«Վազ գե նը եր բեք չի դժգո հել, չի բո ղո քել, 
իր պատ մե լով` ծա ռա յութ յու նը խաղ ու պար 
էր, չկար ոչ մի դժվա րութ յուն։ Ան գամ պա տե-
րազ մի օ րե րին, երբ հարց նում էինք` ո՞նց ես, 
եր բեք չէր ա սում, թե ի րա վի ճա կը վատ է: Գի-
տե՞ք` միշտ հպարտ եմ ե ղել, որ եր կու տղա 
եմ լույս աշ խարհ բե րել, գի տեի, որ մեջք ու-
նեմ: Հի մա մեջքս կոտր վել է…», – պատ մում 
է մայ րը։

Հու ղար կա վոր վել է Լեհ վա զի գե րեզ մա-
նա տա նը: Վազ գեն Մկրտչ  յա նը հետ մա հու 
պարգ ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ-
յուն» մե դա լո վ։ 

Կա րեն Գ րի գոր յան. զոհ վեց՝ փրկե-
լով զի նա կից ըն կեր նե րի կյան քը

Կ ա րեն Գե դեո նի Գ րի գոր յան, ծնվել է 
2001 թ. մա յի սի 22-ին Կա պան քա ղա-
քում: Կր թութ յու նը ստա ցել է Կա պա-

նի թիվ 5, ա պա Օխ տա րի միջ նա կարգ դպրո-
ցում։ Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է 
Եր ևա նի Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի «Կա-
ռա վա րում» բա ժի նը։ Կ յան քով լի, ա ռույգ, բա-
րի, ըն կե րա սեր, խե լա ցի, մեծ հո գու տեր էր։ 
Դպ րո ցին զու գա հեռ զբաղ վել է կա րա տեով։ 
Ու ներ բա զում գա վաթ ներ, պատ վոգ րեր ու 
մե դալ ներ։

Կա րե նը հա յոց բա նակ է զո րա կոչ վել 2020 
թ. օ գոս տո սի 24-ին` 2-րդ կուր սից ու սու մը 
կի սատ թող նե լով։ Ծա ռա յել է Սոթ քի զո րա-
մա սում: 44-օր յա պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ 
օր վա նից մարտն չել է Քար վա ճա ռում: Պա տե-
րազ մի ժա մա նակ միշտ սպի տակ գլխարկ էր 
կրում, բո լորն ա սում էին՝ սպի տակ գլխար-
կով տղան։ Աստ վա ծա սեր ու մեծ հա վատ քով 
էր Կա րե նը։ Երբ գտան զոհ ված, գրպա նում 
Աստ վա շունչն էր՝ ար յու նով շա ղախ ված, ո րը 
վե րա դարձ րել են մայ րի կին։ 

Հայ րե նա սեր ու քա ջա րի Կա րե նը տնե ցի-
նե րին միշտ «դուխ» էր տա լիս՝ ա սելով՝ «մամ 
ջան, չվա խե նաս»:

Հոկ տեմ բե րի 16-ին, թեժ մար տե րի ըն-
թաց քում, ա նօ դա չու սար քից ար ձակ ված 
ար կի պայթ յու նը Կա րենն իր վրա վերց րեց՝ 
փրկե լով զի նա կից ըն կեր նե րի կյան քը:

Խի զա խութ յան և անձ նու րա ցութ յան 
հա մար հետ մա հու պարգ ևատր վել է Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի կող մից՝ 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով, Կա-
պա նի հա մայն քա պե տա րա նի կող մից՝ «Կա-
պան» մե դա լով։ 

Օխ տա րի միջ նա կարգ դպրո ցում բաց վել 
է անկ յուն՝ Կա րեն Գ րի գոր յա նի հի շա տա կին։

Մեծ նպա տակ ներ ու ներ… 
Կա րեն Գ րի գոր յա նը հու ղար կա վոր վել է 

Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում: 
ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ 

ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Գո րի սից Կա պան ձգվող գա զա-
տա րում՝ վթար. ա հա բեկ չութ յո՞ւն, 
թե՞ ճա նա պար հա շի նա րա րի ան-
փու թութ յուն

Գո րի սից Կա պան ձգվող գա զա տա րի՝ 
Կա տա րիի հատ վա ծում այ սօր ա ռա վոտ յան 
վթար է տե ղի ու նե ցել: Դա այն հատ վածն է, 
որ տե ղով անց նում է Տան ձա վեր- Շուռ նուխ 
կա ռուց վող ճա նա պար հը: Տե ղի ու նե ցած 
վթա րի մա սին ա ռայժմ պաշ տո նա կան տե ղե-
կատ վութ յուն չկա, ինչն էլ պատ ճառ է դար ձել 
ա մենա տար բեր ա սե կո սե նե րի:

Մեր աղբ յու րը հեր քում է տա րած ված տե-
ղե կատ վութ յունն առ այն, թե իբր Շուռ նու-
խի մեր ձա կայ քով անց նող այդ գա զա տա րը 
վնաս վել է ադր բե ջան ցի նե րի ա հա բեկ չութ յան 
հե տևան քով: Նույն աղբ յու րը հա վաս տիաց-
նում է նաև, թե վթա րը տե ղի է ու նե ցել Տան-
ձա վեր- Շուռ նուխ ճա նա պար հը կա ռու ցող 
շի նա րա րի ան փու թութ յան և ան պա տաս խա-
նատ վութ յան հե տևան քով:

Վեր ջին վար կա ծը, ան շուշտ, մի քա նի 
ա ռու մով խո ցե լի է և տա րաբ նույթ հար ցե րի 
տե ղիք է տա լիս: Օ րի նակ, մի՞ թե ա ռա վոտ վա 
այդ ժա մին ճա նա պար հա շի նա րար ներն ար-

դեն իսկ Կա տա րիի ա րևմ տա հա յաց բար ձուն-
քում էին և այլն: Միև նույն ժա մա նակ, որ քան 
տեղ  յակ ենք, այ սօր՝ օր վա վեր ջին, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ կմեկ նար կեն գա զա-
տա րի վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը: 
Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, հան րութ յու նը 
սպա սում է հիմ նա վոր պար զա բա նու մի՝ ի՞նչ է 
տե ղի ու նե ցել Գո րիս- Կա պան գա զա տա րում:
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Տան ձա վեր- Շուռ նուխ նոր կա ռուց-
վող ճա նա պար հին շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս 
վնաս վել է գա զա տար խո ղո վա կը

Տան ձա վեր- Շուռ նուխ նոր կա ռուց վող 
ճա նա պար հի 6-րդ կմ-ում շի նա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ կա տա րե լիս վնաս վել է գա-
զա տար խո ղո վա կը։ Այժմ ի րա կա նաց վում են 
վե րա կանգ նո ղա կան աշ խա տանք ներ։ 

ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար ման և են թա-
կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րութ յուն 
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Վ թա րա վե րա կանգն ման աշ խա-
տանք նե րի ա վար տի ժամ կե տի 

մա սին լրա ցու ցիչ կտե ղե կաց վի
«Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸ-ն տե ղե կաց-

նում է, որ ս.թ. ապ րի լի 2-ին ճա նա պար հա շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
վնաս վել է Գո րիս- Կա պան- Քա ջա րան մայ-
րու ղա յին գա զա տա րը՝ 13,5 կմ հատ վա ծում։ 
Վ թա րա վե րա կանգն ման աշ խա տանք ներ 
ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ժա մը 11։10-ից 
դա դա րեց վել է Ս յու նի քի մար զի Գո րիս, Կա-
պան քա ղաք նե րի, Գո րի սի և Կա պա նի տա-
րա ծաշր ջան նե րի բնա կա վա յե րի, ինչ պես 
նաև Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան գա զա-
մա տա կա րա րու մը: Վ թա րա վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք նե րի ա վար տի ժամ կե տի մա սին 
լրա ցու ցիչ կտե ղե կաց վի։
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Գո րիս- Կա պան- Քա ջա րան մայ-
րու ղա յին գա զա տա րի վնաս ված 
հատ վա ծի վթա րա վե րա կանգն ման 
աշ խա տանք ներն ա վարտ վել են

«Գազպ րոմ Ար մե նիա» ՓԲԸ-ից տե ղե կաց-
նում է, որ ս.թ. ապ րի լի 2-ին ճա նա պար հա շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում 
վնաս ված Գո րիս- Կա պան- Քա ջա րան մայ րու-
ղա յին գա զա տա րի հատ վա ծի վթա րա վե րա-
կանգն ման աշ խա տանք ներն ա վարտ վել են 
ապ րի լի 3-ին։ Ի րա կա նաց վում են գա զա թո-
ղարկ ման աշ խա տանք ներ։
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Ա պ րի լի 5-ի ա ռա վոտ յան 
Սի սիա նի տա րա ծաշր-
ջա նի Բռ նա կոթ գյու ղից 

տե ղե կութ յուն ներ փո խան ցե ցին 
խմբագ րութ յանն այն մա սին, թե 
գյու ղի դպրո ցում ան կա ռա վա րե-
լի վի ճակ է՝ գոր ծա դուլ և դա սա-
դուլ է հայ տա րար վել: Ն ման քայ-
լե րով ու սուց չա կան կո լեկ տիվն ու 
ա շա կերտ ներն ի րենց բո ղոքն են 
հայտ նում դպրո ցի տնօ րե նի ընտ-
րութ յու նը երկ րորդ ան գամ տա-
պա լե լու կա պակ ցութ յամբ: Իսկ 
տա պալ ման պատ ճառն այն է, որ 
մրցույ թի անց կաց ման նպա տա-
կով հրա վիր ված կա ռա վար ման 
խորհր դի նիս տին չէր ներ կա յա ցել 
ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան ներ կա-
յա ցու ցի չը:

Ի դեպ, ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան ներ-
կա յա ցու ցի չը ե ղել է՝ նախ՝ Սի սիա նի ա վագ 
դպրո ցի տնօ րեն Դո նա րա Ասր յա նը, ա պա՝ 
Սի սիա նի պե տա կան քո լե ջի դա սա խոս Գա-
յա նե Ա թա յա նը:

Ընդ ո րում՝ ա ռայժմ նրան ցից և ոչ մե-
կը հիմ նա վոր բա ցատ րութ յուն չի տվել այն 
մա սին, թե ին չու չի մաս նակ ցել Բռ նա կո թի 
դպրո ցի կա ռա վար ման խորհր դի նիս տին:

Շր ջա նառ վող խո սակ ցութ յու նը, թե նրան-
ցից մեկն ա նաշ խա տու նա կութ յան թեր թիկ է 
ներ կա յաց րել՝ նույն պես ա պա ցուց ման կա րիք 
ու նի. ինչ հի վան դութ յամբ է ա նաշ խա տու նակ 
ե ղել և որ բժիշկն է նրան ա նաշ խա տու նա-
կութ յան թեր թիկ տվել:

Հա վել  յալ տե ղե կութ յուն ներ ստա նա լու 
նպա տա կով զան գա հա րե ցինք Բռ նա կո թի 
դպրո ցի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար (նախ-
կին տնօ րեն) Գա գիկ Բա լա սան յա նին, ով 
դպրո ցի տնօ րե նի թա փուր տե ղի հա մար հայ-
տա րար ված մրցույ թի մաս նա կից նե րից մեկն 
է, մյուս թեկ նա ծուն Գա յա նե Յոլչ  յանն է:

Գա գիկ Բա լա սան յա նի փո խանց մամբ՝ որ-
պես հա վակ նորդ գրանց վե լուց հե տո եր կու 
թեկ նա ծուն էլ հան դի պել են ման կա վա ժա-
կան կո լեկ տի վի հետ, ա մեն ինչ ար վել է օ րեն-
քի տա ռին հա մա պա տաս խան:

Ման կա վար ժա կան կո լեկ տի վի ան դամ-
ներն ու ծնո ղա կան կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը նա խա պատ վութ յու նը տվել են ի րեն:

Բայց ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան ներ կա-
յա ցու ցի չը չի ներ կա յա ցել մրցույ թին: Գ րութ-

յամբ դի մել են նա խա րա րութ յուն, որ տե ղից 
հա վաս տիաց րել են՝ երկ րորդ ան գամ տե ղի 
ու նե նա լիք մրցույ թին նա խա րա րութ յան ներ-
կա յա ցու ցի չը ներ կա կլի նի, սա կայն երկ րորդ 
ան գամ ևս չի ներ կա յա ցել:

Հինգ օր հե տո նույն պես մրցույ թը չի կա-
յա ցել, և գոր ծըն թա ցը հա մար վել է ա վարտ-
ված:

Ի դեպ, մրցույթն ա ռա ջին ան գամ չկա-
յա նա լուց հե տո գրութ յուն 
են հղել նա խա րա րութ յուն, 
որ տնօ րե նի ընտ րութ յան 
գոր ծըն թա ցը տա պա լե լու 
մի տում է նկատ վում, ո րի 
մա սին տե ղե կաց վել է նաև 
Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նը:

Ըստ ըն դուն ված կար գի՝ 
ե րեք աշ խա տան քա յին օր վա 
ըն թաց քում պի տի հայ տա-
րար վի նոր մրցույթ, տնօ րե-
նի պաշ տո նի թա փուր տե ղի 
հա մար մրցույ թը պի տի նո-
րից մեկ նար կի...

Ինչ վե րա բե րում է դպրո-
ցի ման կա վարժ նե րի և ա շա-
կերտ նե րի դի մած ծայ րա հեղ 
մի ջո ցին (գոր ծա դուլ և դա-
սա դուլ), Գա գիկ Բա լա սան-

յա նը նշեց. «Մար դիկ զգա լով, որ նա խա րա-
րութ յան ներ կա յա ցուց չի ներ կա յութ յու նը չի 
ա պա հով վում բնա կա նոն ճա նա պար հով, 
ի րենց խա բում են, դի մել են ծայ րա հեղ քայ լի, 
ո րին դեմ եմ ե ղել ու չեմ կա րո ղա ցել գոր ծըն-
թա ցը կա ռա վա րել. ի րո ղութ յունն այն է, որ 
տնօ րե նի ընտ րութ յան մրցույ թը տա պալ վել 
է, և ու սու ցիչ ներն ու ա շա կերտ նե րը պա հան-
ջում են պե տա կան մար մին նե րից՝ հար գել 
Հա յաս տա նի օ րենք նե րը:

Գոր ծըն թա ցին տեղ  յակ են նաև Ս յու նի քի 
մարզ պե տա րա նում, որն ա ռայժմ հա յե ցո ղի 
դե րում է, թեև հան րակր թա կան դպրոց նե րի 
կա ռա վա րու մը վստահ ված է պե տա կան կա-
ռա վար ման այդ մարմ նին»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Մ ար տի երկ րորդ կե սին Ս յու նի քում 
տե ղա ցած ա ռատ ձյունն իս կա կան 
փոր ձութ յուն էր տա րա ծաշր ջա նի 

ճա նա պարհ նե րի հա մար: «Ս յուն յաց եր կիրն» 
ու շադ րութ յամբ հետ ևում էր այդ օ րե րի զար-
գա ցում նե րին և պար բե րա բար հան դես գա-
լիս հրա պա րա կում նե րով:

Ա ռա վել կար ևոր վում էր Մ-2 մայ րու ղուն 
փո խա րի նող Շի նու հայ րի խաչ մե րուկ- Տաթև-
Աղ վա նի– Կա պան ճա նա պար հը, որ տեղ ծանր 
կա ցութ յուն էր ստեղծ վել հատ կա պես մար-
տի 18-ից 26-ը: Նշ ված մայ րու ղին այդ օ րե րին 
դժվար ան ցա նե լի կամ գրե թե ա նան ցա նե լի էր 
բեռ նա տար ու կցոր դով մե քե նա նե րի հա մար:

Եվ, այ դու հան դերձ, մայ րու ղով կա րո ղա-
նում էին երթ ևե կել ա ռան ձին մար դա տար 
մե քե նա ներ, ինչ պես և ո րոշ բեռ նա տար ներ. 
ըստ մեր դի տար կում նե րի՝ մար տի 18-ից 25-ը՝ 
մոտ 135 բեռ նա տար էր կա րո ղա ցել հաղ թա-
հա րել դժվա րութ յուն նե րը :

Կա պան - Աղ վա նի - Տաթև - Շի նու հայ-
րի խաչ մե րուկ մայ րու ղին լիո վին ան ցա նե լի 
դար ձավ մար տի 26-ին: Այդ օ րը, մեր խմբագ-
րութ յան ու նե ցած տե ղե կութ յուն նե րի հա-
մա ձայն, Կա պա նից դե պի Տաթև է շարժ վել 
մարզ կենտ րո նի ար ևել  յան մա տույց նե րում 
շրջա փակ ված մոտ 180 մե քե նա, իսկ Շի նու-
հայ րի խաչ մե րու կից դե պի Կա պան ( Տաթև-

Աղ վա նի մայ րու ղով) ՝ 200 մե քե նա:
Հի մա գա րունն իր ի րա վուն քե րի մեջ է: 

Եվ ու րեմն ժա մա նակն է հե տա դարձ հա յացք 
ձգե լու այդ օ րե րին և դա սեր քա ղե լու մար տի 
18-ից 26-ը Ս յու նի քի միջ պե տա կան ճա նա-
պարհ նե րին ստեղծ ված խայ տա ռակ վի ճա-
կից, որ պես զի ա պա գա յում ու եր բեք նման 
կա ցութ յան մեջ այլևս չհայտն վենք:

Ի հար կե, այդ օ րե րին ի րենց գործն էին 
կա տա րում և՛ Կա պա նի, և՛ Գո րի սի ճա նա-
պար հա շի նա րար նե րը, ո րոնց տնօ րի նութ-
յան ներ քո է նշված մայ րու ղու ձմե ռա յին 
պահ պա նութ յու նը: Բայց ա կա նա տես ներն 
ա ռանձ նա կի դրվա տան քով են խո սում Ա զատ 

Գաս պար յա նի գլխա վո րած Մեղ րու ճա նա-
պար հա շի նա կան ըն կե րութ յան մա սին, ո րի 
մի ջո կատ՝ ար դիա կան մե քե նա նե րով ու փոր-
ձա ռու մաս նա գետ նե րով ( Հով հան նես Սարգս-
յա նի ղե կա վա րութ յամբ) օգ նութ յան էր հա սել 
Կա պան- Տաթև մայ րու ղում շրջա փակ ված մե-
քե նա նե րին՝ հիմ նո վին փրկե լով դրութ յու նը:

Շի նու հայր- Տաթև- Կա պան մայ րու ղում 
ստեղծ ված ար տա կարգ ի րա վի ճա կում նվի-
րա կան աշ խա տանք էր կա տա րում Ճա նա-
պար հա յին ոս տի կա նութ յան 2-րդ ս պա յա կան 
ջո կա տի 6-րդ ս պա յա կան վաշ տի 2-րդ ս պա-
յա կան դա սա կը՝ գլխա վո րութ յամբ դա սա կի 
հրա մա նա տար, ոս տի կա նութ յան փոխգն դա-
պետ Ար մեն Սարգս յա նի: Ա ռանց ճա նա պար-
հա յին ոս տի կան նե րի շուր ջօր յա և խե լա միտ 
գոր ծու նեութ յան ի րա վի ճա կը կվե րած վեր իս-
կա կան խառ նաշ փո թի:

04.04.2022

Կայացել է Մեղրիի 
սահմանային անցակետի 
արդիականացման 
և վերակառուցման 
շինարարական 
աշխատանքների 
միջազգային մրցույթը

Մ եղ րիի սահ մա նա յին ան ցա կե տի շի-
նա րա րա կան աշ խա տանք ներն ի րա-
կա նաց նե լու հա մար 2021թ. դեկ տեմ-

բե րի 23-ին Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կի գնում նե րի է լեկտ րո նա-
յին հա մա կար գում տե ղադր վել էր մրցու թա յին 
փա թեթ և հայ տա րար վել էր մրցույթ: Հայ տե րի 
ըն դու նե լութ յան վերջ նա ժամ կե տի լրա նա լով 
պայ մա նա վոր ված՝ մրցու թա յին ամ բող ջա կան 
փա թեթ նե րի ու սում նա սիր ման նպա տա կով 
գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի կող մից պաշ տո-
նա պես բաց վել են կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
ներ կա յաց րած հայ տե րը։

Գ նա հա տող հանձ նա ժո ղո վը, ո րի կազ-
մում են ՊԵԿ-ի և այլ գե րա տես չութ յուն նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ, կու սում նա սի րի տվյալ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յաց րած 
մրցու թա յին ամ բող ջա կան փա թեթ նե րը, 
նրանց նախ կի նում կա տա րած աշ խա տանք-
ներն ու ներ կա յաց րած գնա յին ա ռա ջարկ նե-
րը:

Ներ կա յաց ված հայ տե րի վա վե րա կա նութ-
յան ժամ կե տը 120 օր է:

Հա վե լենք, որ «Մեղ րիի սահ մա նա յին ան-
ցա կե տի ծրա գիրն» ի րա կա նաց վում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ու Վե րա կա ռուց-
ման և զար գաց ման եվ րո պա կան բան կի միջև 
ստո րագր ված վար կա յին և դ րա մաշ նոր հա յին 
հա մա ձայ նագ րի հա մա ձայն: Ծ րագ րի ար ժե-
քը մո տա վո րա պես 21 մի լիոն եվ րո է, շի նա-
րա րա կան աշ խա տանք նե րը տևե լու են 30 
ա միս:

Սահ մա նա յին ան ցա կե տը լի նե լու է գեր-
ժա մա նա կա կից, ան ցա կե տի գոր ծա ռույթ-
նե րը լիար ժեք ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ 
նա խա տես վում է կա ռու ցել երկ հար կա նի 
վար չա կան շենք՝ 4000 քմ կա ռու ցա պատ ման 
մա կե րե սով՝ տա նի քում 1500 քմ ար ևա յին 
է ներ գա կա յա նով, 40000 քմ  ավ տո կա յա նա-
տե ղի, մուտ քա յին և ել քա յին 5 հո սան քա գիծ, 
ինչ պես նաև հա գե ցած է լի նե լու գեր ժա մա-
նա կա կից ռենտ գեն-սար քա վո րում նե րով:

Մեղ րիի ան ցա կե տի ար դիա կա նա ցու մը 
կա րա գաց նի և կ հեշ տաց նի սպա սար կու մը, 
ինչ պես նաև կնպաս տի «Հ յու սիս-հա րավ» 
տրանս պոր տա յին մի ջանց քի ակ տի վաց մա-
նը՝ խթա նե լով նաև տա րան ցիկ փո խադ րում-
նե րին:

08.04.2022

Վթար Գորիս – Կապան – Քաջարան 
մայրուղային գազատարում. խրոնիկա

Սյունիքի տարածքով անցնող միջպետական ճանապարհներ. 
դասեր քաղելու ժամանակը

Բռնակոթում բունտ է. դպրոցի 
ուսուցիչներն ու աշակերտները պահանջում 
են պետական մարմիններից՝ հարգել 
Հայաստանի օրենքները
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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 
12.04.2022թ.:

2021 թ. հոկ տեմ բե րի 14-ին 
լրա ցել է «Կա պա նի 
ար վես տի պե տա կան 

քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Վար դան Քո չար յա նի 
պաշ տո նա վար ման ժամ կե տը:

Նոր տնօ րե նի թա փուր տե ղի հա մար 
մրցույ թը նշա նակ վել է 2021-ի նո յեմ բե րին: 
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հայտ է ներ կա յաց րել 
միայն Վար դան Քո չար յա նը: Մր ցույ թը տե ղի 
չի ու նե ցել, քա նի որ ՊՈԱԿ-ի կա ռա վար ման 
խորհր դի նիս տում անհ րա ժեշտ քվո րում չի 
ա պա հով վել (խորհր դի կազ մը 11 հո գուց է):

Մեկ շա բաթ հե տո, գոր ծող կար գի հա մա-
ձայն, պետք է տե ղի ու նե նար ՊՈԱԿ-ի խորհր-
դի նոր նիստ՝ մրցույթն անց կաց նե լու հա մար:

Դարձ յալ տե ղի չի ու նե ցել...
Վերս տին ներ կա չեն ե ղել Ս յու նի քի մարզ-

պե տա րա նի են թա կա հիմ նարկ նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րը... Եվ այդ պես՝ վեց ան գամ…

Եվ կես տա րի հան րա պե տութ յան ա մե-
նան շա նա վոր ե րաժշ տա կան կրթօ ջախ նե րից 
մե կը տնօ րեն չու նի: Տ նօ րե նի պար տա կա-
նութ յուն նե րը կա տա րողն Ա շոտ Խա չատր-
յանն է՝ տնօ րե նի ու սում նա կան գծով տե ղա-
կա լը:

Պարզ վում է՝ Կա պա նում չկա ու րիշ մե կը, 
որ ու նե նա հա վաս տա գիր՝ տնօ րե նի թա փուր 
տե ղի մրցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար, ին չի 

պատ ճա ռով և ձգձգ վում է տնօ րե նի ընտ րութ-
յու նը: Այ սինքն՝ թող լի նի՝ ով կա մե նում է, բայց 
ոչ Վար դան Քո չար յա նը...

Իսկ ին չու՞ է Վար դան Քո չար յա նը հայ տա-
րար վել ան ցան կա լի անձ՝ persona non grata:

Ըստ շրջա նառ վող խո սակ ցութ յուն նե րի՝ 
ա) Կա պա նի ա վա գա նու 2021 թ. աշ նա նը կա-
յա ցած ընտ րութ յան ժա մա նակ պա սի վութ յուն 
է ցու ցա բե րել իշ խա նա կան թեկ նա ծո ւի քա րո-
զար շա վին, բ) քո լե ջի եր գե հո նա յին դահ լի ճի 
վե րա բաց մա նը նվիր ված մի ջո ցառ մա նն ինչ-
որ մարդ կանց չեն հրա վի րել, թեև այդ մի ջո-
ցառ ման կազ մա կերպ ման հետ քո լե ջը որ ևէ 

առն չութ յուն չի ու նե ցել:
Թե րութ յուն ներ՝ կապ ված քո լե ջի կրթա-

կան- դաս տիա րակ չա կան- ֆի նան սա կան գոր-
ծու նեութ յան ա ռու մով, Վար դան Քո չար յա նին 
չի վե րագր վում:

Շատ կար ևոր մի հան գա մանք ևս. ինչ-
պես նշե ցինք՝ ՊՈԱԿ-ի խորհր դի նիս տե րին՝ 
նվիր ված տնօ րե նի մրցույ թի անց կաց մա նը, 
չեն մաս նակ ցում միայն խորհր դի այն ան դամ-
նե րը, ով քեր աշ խա տում են Ս յու նի քի մարզ-
պե տա րա նի են թա կա կա ռույց նե րում: Եվ առ 
այ սօր հան դուրժ վում է այդ խորհր դի գո յութ-
յու նը, ո րը կես տա րի շա րու նակ հպար տո րեն 

կա տա րում է խա մա ճի կա յին կա ռույ ցի դեր: 
Վեց ա միս շա րու նակ քո լե ջի խորհր դի գոր-
ծու նեութ յու նը տա պա լած ան դամ նե րին ոչ ոք 
պա տաս խա նատ վութ յան չի կան չում: Ա վե լին, 
նրանց կար գադր ված է մաս նակ ցել խորհր դի 
այն նիս տե րին, ո րի օ րա կար գում տնօ րե նի 
ընտ րութ յան հարց չկա:

Ի դեպ, Վար դան Քո չար յա նը Ս յուն յաց 
աշ խար հի նշա նա վոր զա վակ, իս կա կան (և 
ոչ դե կո րա տիվ) զո րահ րա մա նա տար, գե նե-
րալ-մա յոր Վա լե րիկ Քո չար յա նի եղ բայրն է, 
ով Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի վեր ջին 
փու լում և հա ջոր դող ժա մա նա կաշր ջա նում 
Ս յու նի քի սահ ման ներն ար ժա նա պատ վո րեն 
պաշտ պա նող ( Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նում) 
զո րա միա վոր ման հրա մա նա տարն էր: Ա հա 
այս պի սի բա ներ...

Ե՞րբ տե ղի կու նե նա Կա պա նի ար վես տի 
պե տա կան քո լե ջի տնօ րե նի ընտ րութ յա ն նոր 
մրցույ թը: Պա տաս խա նը մեկն է՝ երբ կգտնվի 
հա վաս տա գիր ու նե ցող որ ևէ մե կը, և երբ 
լիա կա տար վստա հութ յուն կլի նի առ այն, որ 
նո րահ նար թեկ նա ծուն ա պա գա մրցույ թում 
կստա նա ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յուն... 

Իսկ Վար դան Քո չար յա նը, որ քա նով տե ղե-
կա ցանք, կմաս նակ ցի սպաս վող մրցույ թին:

Մ նում է հրա պա րակ ված տես նել «Կա պա-
նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի կա-
ռա վար ման խորհր դի այն ան դամ նե րի ցու-
ցա կը, ով քեր վեց ա միս շա րու նակ, խա ղա լիք 
դար ձած, վար կա բե կում են մե ծա համ բավ ու-
սում նա կան հաս տա տութ յա նը: Կա պան ցին 
ի րա վունք ու նի ի մա նա լու իր այդ (վայ) զա-
վակ նե րի ա նուն-ազ գա նուն նե րը...

 

Կապան համայնքի կանանց երգչախմբի 
առաջին բեմելը

Կ ա պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ 
Փարս յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ սկիզբ 
դրվեց Կա պան հա մայն քի կա նանց 

երգ չախմ բի ստեղծ մա նը։ Ապ րի լի 7–ին Կա-
պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի Վա հագն 
Ս տամ բոլց յա նի ան վան եր գե հո նա յին դահ լի-
ճում տե ղի ու նե ցավ ա ռա ջին երգ չախմ բա յին 
հա մեր գը՝ նվիր ված Մայ րութ յան և գե ղեց-
կութ յան տո նին։

Հա մայն քա յին են թա կա յութ յան՝ ար վես տի, 
ե րաժշ տա կան դպրոց նե րի և նա խադպ րո-
ցա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
շուրջ 40 ման կա վար ժից բաղ կա ցած երգ չա-
խում բը հան դես ե կավ բա ցա ռա պես հայ կոմ-
պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով։ 
Հն չե ցին Կո մի տա սի, Առ նո Բա բա ջան յա նի, 
Մա կար Եկ մալ  յա նի, Ար մեն Սմ բատ յա նի, Ռո-
բերտ Ա միր խան յա նի, Էդ գար Հով հան նիս յա նի 
և Մա րի նե Ա լե սի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը՝ 
երգ չախմ բի գե ղար վես տա կան ղե կա վար և 
խմ բա վար Գա յա նե Հա րութ յուն յա նի ղե կա վա-
րութ յամբ:

Հան դի սա տե սը շուն չը պա հած վա յե-
լեց յու րա քանչ  յուր կա տա րում, իսկ վեր ջում 
հոտն կայս բո լո րը միա սին եր գե ցին Գառ նիկ 
Խա չատր յա նի «Իմ Կա պան» եր գը, ո րից հե-

տո, չդա դա րող ծա փող ջույն նե րի ներ քո, երգ-
չա խում բը հրա ժեշտ տվեց հան դի սա տե սի ն։

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Շուռնուխ և Որոտան 
բնակավայրերում 
անշարժ գույքը 
կորցրած 
քաղաքացիներին 
դրամական 
աջակցությունը 
կտրամադրվի ևս 11 
ամիս

Կ ա ռա վա րութ յունն ըն դու նել է ո րո շում, 
ո րով նա խա տես վում է շա րու նա կել 
սո ցիա լա կան օգ նութ յան տրա մադ-

րու մն Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան տակ 
անց նե լու պատ ճա ռով ՀՀ Ս յու նի քի մար-
զի Շուռ նուխ և Ո րո տան բնա կա վայ րե րում 
հաշ վառ ված կամ այդ հաս ցեում փաս տա ցի 
բնակ ված, ՀՀ բնա կութ յան այլ վայ րի հաս-
ցեում հաշ վառ ված բնա կե լի ան շարժ գույ քը 
կորց րած քա ղա քա ցի նե րին: 2021 թ. փետր-
վա ր ամ սից տրա մադր վող սո ցիա լա կան օգ-
նութ յու նը կշա րու նակ վի նաև 2022 թ. հուն-
վար-նո յեմ բեր ա միս նե րին: Հիմ նա վոր ման 
հա մա ձայն, առ կա ի րո ղութ յուն նե րով պայ-
մա նա վոր ված՝ Ս յու նի քի մար զի Շուռ նուխ և 
Ո րո տան բնա կա վայ րե րի մի շարք բնա կիչ ներ 
կորց րել են բնա կե լի ան շարժ գույ քը: Ա ջակ-
ցութ յան տրա մադր ման ծրա գիրն ա վարտ վել 
է, և դեռևս չեն լուծ վել նրանց սո ցիա լա կան, 
այդ թվում՝ բնա կա րա նա յին խնդիր նե րը։ Ըստ 
այդմ՝ ամ սա կան 68000 դրամ ա ջակ ցութ յու նը 
կտրա մադր վի ևս 11 ա միս:

Գոր ծա դի րը հաս տա տել է Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յան ա ռան ձին շրջան նե րից տե-
ղա հան ված ըն տա նիք նե րի հա մար բնա-
կա րա նա յին մատ չե լիութ յան ա պա հով ման 
պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րի ի րա կա-
նաց ման կար գը: Ըստ այդմ՝ կսահ ման վեն 
այդ ըն տա նիք նե րի կող մից հի փո թե քա յին 
վար կով բնա կե լի ան շարժ գույք ձեռք բե րե լու 
կամ ան հա տա կան բնա կե լի տուն կա ռու ցե լու 
դեպ քում պե տա կան ա ջակ ցութ յան ծրագ րի 
ի րա կա նաց ման ըն թա ցա կար գը և ծ րագ րի 
ի րա կա նաց մանն առնչ վող այլ հար ցե ր։
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Օ՜ ժամանակներ. ի՞նչ է կատարվում 
Կապանի արվեստի պետական քոլեջում
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