
Ա պ րի լի 27-ին Կա պա նի հա մայն քա պե-
տա րա նում տե ղի ու նե ցավ սո ցիալ-
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 

մա սին հու շագ րի ստո րագ րում՝ ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Կա պան հա մայն քի և «Չաա րատ Կա-
պան» փակ բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յան 
միջև։ Հու շա գի րը ստո րագ րե ցին Կա պան հա-
մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նը և «Չաա-
րատ Կա պան» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր 
տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս յա նը։ Հու շագ րի հա-
մա ձայն՝ ըն կե րութ յու նը սո ցիալ-տնտե սա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում 130 
մլն դ րա մով ֆի նան սա վո րում է Լեռ նա գործ նե-
րի 16 հաս ցեում կա ռուց վող նա խադպ րո ցա-
կան ու սում նա կան հաս տա տութ յան հիմ նա-
նո րոգ ման աշ խա տանք նե րը։

Փաս տաթղ թի ստո րագր մա նը ներ կա էին 
հա մայն քա պե տա րա նի աշ խա տա կազ մը, 
«Չաա րատ Կա պան» ՓԲ ըն կե րութ յան ներ-

կա յա ցու ցիչ նե րը և կր թութ յան, գի տութ յան, 
մշա կույ թի, սպոր տի և սո ցիա լա կան հար ցե-
րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վում ընդգրկ ված 
ա վա գա նի նե րը։

Ող ջու նե լով ներ կա նե րին և կար ևո րե լով 
«Չաա րատ Կա պան»-ի հետ հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը` հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս-
յանն ընդգ ծել է, որ ի րա կա նաց վող հա մա տեղ 
ծրա գիրն ա վար տին հասց նե լով կլուծ վի հա-
մայն քի կար ևոր խնդիր նե րից մե կը․ մաս նա վո-
րա պես՝ ՆՈՒՀ –ի գոր ծար կու մով լուծ վե լու է 146 

ե րե խա յի հա ճա խե լիութ յան խնդիր, ստեղծ-
վե լու են աշ խա տա տե ղեր, հատ կա պես կա-
նանց զբաղ վա ծութ յունն ա պա հո վե լու հա մար 
և , ի հար կե, ե րե խա նե րին նա խադպ րո ցա կան 
կրթութ յան մեջ ա ռա վե լա գույն չա փով ներգ-
րա վե լու հա մար ար ժա նա վա յել պայ ման ներ։

Հան դիպ ման ա վար տին կող մե րը հույս են 
հայտ նել ա վե լի ամ րապն դե լու արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծա կցութ յու նը և կար ևո րել դրա շա-
րու նա կա կա նութ յու նը:

Արցախը չի կարող (որևէ կարգավիճակով) 
մաս կազմել հայատյացությամբ 
մոլագարված ադրբեջանական պետությանը

Նաև այս կարգախոսով են մայիսի 2-ից մայրաքաղաք Երևանում և մարզերում տեղի 
ունենում անհնազանդության ակցիաներ, բազմահազարանոց ցույցեր և երթեր

Համագործակցության 
հուշագիր՝ Կապան 
համայնքի եւ 
«Չաարատ Կապան» 
ՓԲԸ-ի միջեւ

Մեզ հետ է Աստված և 
Դավիթ Բեկի, Մխիթար 
Սպարապետի ու 
Գարեգին Նժդեհի 
վրիժակ ոգին...

Մեկ տարի առաջ՝ 2021թ. մայիսի 12-ին, ադրբեջանական հրոսակները (մեր կողմից չհանդիպելով որևէ 
դիմադրության) զավթեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մաս կազմող Սև լճի արևելյան 
և հարավարևելյան հատվածը, ու մինչև հիմա Սյունյաց աշխարհի այդ տարածքն օկուպացված է։

Կապանում Իրանի 
հյուպատոսության 
բացումը նոր 
մակար դակի համա-
գործակ ցության 
հիմք կդառնա

Ա պ րի լի 29-ին Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո-
բերտ Ղու կաս յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում 
ԻԻՀ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան 

Աբ բաս Բա դախ շան Զո հու րիին։
Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել են նաեւ Կա-

պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ Փարս յա նը, 
Ոս տի կա նութ յան Ս յու նի քի մար զա յին վար-
չութ յան պետ Ա լեք սանդր Մա մի կոն յա նը։

Հան դիպ մա նը քննարկ ված հիմ նա կան թե-
ման Կա պա նում Ի րա նի բաց վե լիք հյու պա տո-
սութ յունն էր ու այդ հա մա տեքս տում Ս յու նի քի 
եւ ԻԻՀ մի ջեւ տար բեր ո լորտ նե րում հա մա գոր-
ծակ ցութ յան խո րաց ման ու ամ րապնդ ման 
ուղ ղութ յամբ տար վե լիք աշ խա տան քը։

Դես պան Զո հու րին նշեց, որ չնա յած մշա-
կու թա յին սերտ կա պե րին, տնտե սա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը եր կու երկր նե րի մի ջեւ 
ցան կա լի բարձր մա կար դա կում չեն, ու պետք 
է ջան քեր ներդ նել այդ ուղ ղութ յամբ։ Նա նաեւ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց այս տար վա մար-
տին ա ռատ տե ղում նե րի պատ ճա ռով ա նա-
նա ցա նե լի դար ձած միջ պե տա կան մայ րու ղում 
դժվա րութ յան մեջ հայտն ված ի րենց քա ղա քա-
ցի նե րին օգ նե լու հա մար։

Քա ղա քա կան մի քա նի շեշ տադ րում ա նե-
լով՝ դես պա նը հի շեց րեց Ի րա նի դիր քո րո շու մը 
ՀՀ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րի 
ան խախ տե լիութ յան մա սին եւ ա սաց, որ բո լոր 
երկր նե րը պետք է դա հար գեն․ «Մեզ հա մար 
ա նըն դու նե լի են հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի 
շուրջ մի ջանցք նե րի վե րա բեր յալ հնչող ար տա-
հայ տութ յուն նե րը, մենք կար ծում ենք, որ ՀՀ-ն 
պետք է պահ պա նի իր տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նութ յու նը»։

Ս յու նի քի մարզ պետն ու Կա պան հա մայն-
քի ղե կա վա րը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե ցին 
դես պա նին՝ «մի ջանց քի» վե րա բեր յալ Ի րա նի 
պաշ տո նա կան դիր քո րոշ ման հա մար։ 

Ի րա նա կան կողմն ի նը ա միս ա ռաջ Կա պա-
նում հյու պա տո սութ յուն բա ցե լու հա մա ձայ-
նութ յուն էր ձեռք  բե րել, ու Աբ բաս Բա դախ շան 
Զո հու րին նշեց, որ Ս յու նի քում դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցուց չութ յուն բա ցե լու նպա տա-
կը բո լոր ո լորտ նե րում հա րա բե րութ յուն նե րը 
զար գաց նելն է։ Դես պա նը ներ կա յաց րեց նաեւ 
հան դիպ մա նը ներ կա հյու պա տո սին՝ հա վե լե-
լով, որ ա ռա ջի կա յում հյու պա տո սութ յան կազ-
մը կներ կա յաց նեն ՀՀ ԱԳՆ-ին։

Ի րա նա կան կող մը խո սեց «Հ յու սիս-հա-
րավ» ճա նա պար հի Ս յու նի քով անց նող հատ-
վա ծի հան դեպ ի րենց հե տաքրքր վա ծութ յան 
մա սին եւս ու տե ղե կաց րեց, որ դրա շի նա րա-
րութ յա նը մաս նակ ցե լու պատ րաս տա կա մութ-
յուն հայտ նած ի րա նա կան ըն կե րութ յուն ներ 
կան։

Կող մե րը խո սե ցին նաեւ հյու պա տո սութ-
յան բա ցու մից հե տո սպաս վող նոր մա կար դա-
կի հա մա գոր ծակ ցութ յան մի շարք ուղ ղութ-
յուն նե րի մա սին՝ քննար կե լով տնտե սա կան, 
կրթա կան, մշա կու թա յին ու այլ հար ցեր։

Գե ւորգ Փարս յա նը հայտ նեց, որ սեպ տեմ-
բե րից հա մայն քա յին են թա կա յութ յան ու սում-
նա կան հաս տա տութ յու նում կսկսվի պարս-
կե րե նի դա սա վան դու մը։ Անդ րա դարձ ե ղավ 
նաեւ մարզ կենտ րո նի եւ ի րա նա կան ո րե ւէ 
քա ղա քի մի ջեւ քույր քա ղաք նե րի հա րա բե-
րութ յուն ներ հիմ նե լու հնա րա վո րութ յա նը։
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Ադրբեջանը 
Լաչինը շրջանցող 
ավտոմայրուղի է 
կառուցում

44 -օր յա պա տե րազ մի հետ ևան-
քով Ադր բե ջա նի վե րահս կո-
ղութ յան տակ ան ցած տա-

րածք նե րում, մաս նա վո րա պես, Իլ համ Ա լի ևի 
հռչա կած «Ար ևել  յան Զան գե զու րի և Ղա րա-
բա ղի տնտե սա կան շրջան նե րում» ճա նա-
պար հա շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ են 
ըն թա նում։

Լա չի նը շրջան ցող ավ տո մայ րու ղի է կա-
ռուց վում, ո րի շի նաշ խա տանք նե րի ըն թացքն 
են ներ կա յաց րել ադր բե ջա նա կան լրատ վա-
մի ջոց նե րը՝ հրա պա րա կե լով լու սան կար ներ։

Հ րա պա րա կում նե րում նշվում է, որ Լա-
չի նը շրջան ցող ավ տո մայ րու ղին ու նե նա լու 
է 32 կմ  եր կա րութ յուն, երթ ևե կե լի մա սի լայ-
նութ յու նը, ըստ նա խագ ծի, 7 մետր է լի նե լու, 
ստոր գետն յա մա սի լայ նութ յու նը՝ 12 մետր, 
ճամ փեզ րե րի լայ նութ յու նը՝ 5 մետր։

Ներ կա յում բարդ տե ղան քով անց նող ճա-
նա պար հի եր կայն քով մե ծա ծա վալ շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ են ըն թա նում, ար-
հես տա կան կցա կա ռույց ներ, ջրա հե ռաց ման 
հա մա կար գեր են կա ռուց վում։ Այս նպա տա-
կով ճա նա պար հի 22-րդ կի լո մետ րում կա-

ռուց վում է 139,5 մետր եր կա րութ յամբ կա-
մուրջ։

Նոր ավ տո մայ րու ղու կա ռու ցու մը վե-
րահսկ վում է Ադր բե ջա նի ավ տո ճա նա պարհ-
նե րի պե տա կան   գոր ծա կա լութ յան կող մի ց։

21.04.2022

Հայոց գահերեց զորավար Դավիթ Բեկի 
խոսքը մահվանից առաջ

-Ա ստ ված ինձ կան չում է իր երկ-
նա յին տու նը, - երբ բո լորն ար-
դեն ե կել էին՝ դան դաղ ա սաց 

նա։
- Ա հա ես հրա ժեշտ եմ տա լիս ցա վե րով 

ծան րա ցած այս աշ խար հին։ Գ նում եմ՝ բո լո-
րիցդ գոհ։

Սո ղո մո նը փղձկաց։ Մե լիք Ե գա նի աչ քե-
րից թափ վե ցին ան զուսպ ար ցունք ներ։ Բե-
կը նկա տեց յու րա յին նե րի վիշտն ու գլու խը 
բարձ րաց րեց։

– Չի՛ հար կա վոր։ Ո՛չ ար ցունք, ո՛չ լաց։ 
Լա ցի օր չէ։ Մեր լա ցը վեր ջա ցա՜վ... Թող լաց 
լի նի թույ լը, ա նու ժը։ Մի՛ մո ռա նաք, որ մենք 
մեր զո րութ յամբ ետ մղե ցինք մեր երկ րի 
թշնա մի նե րին։ Կա տար վել է այն, ինչ անհ-
նա րին էր թվում դա րեր...

Լ սե ցեք, սի րե լի նե՛րս, - շա րու նա կեց 
դան դաղ, - ես ձեզ կան չել եմ իմ վեր ջին 
խոսքն ա սե լու։ Ար յու նով ձեռք բե րած ա զա-
տութ յու նը եր կար չի տևի, ե թե թու լա նա 
պայ քա րի ո գին, խախտ վի միա բա նութ յու նը։

Միա բա նութ յունն աղբ յուր է ա մեն բա-
րի քի, ան միա բա նութ յու նը եղ ծիչ է, բա րի 

գործն սպա նող։ Մեր հին թա գա վո րութ յուն-
նե րը կոր ծան վե ցին-կո րան, ո րով հետև մեր 
ժո ղովր դի տե րե րի մի ջից վե րա ցավ միա-
բա նութ յունն ու սե րը, ո րով զո րա ցել էին մի 
Ժա մա նակ։ Թշ նա մի նե րը մաս-մաս ա նե լով 
մեզ, հող֊ հող բա ժա նե ցին։ Այժմ դուք, վե րին 
խնա մոյ ագ նութ յամբ, զերծ եք այդ սպա նիչ 
ախ տից։ Գ տեք, ոչն չաց րեք նրանց, ով քեր 
կփոր ձեն ան միա բա նութ յան ախ տով վա րա-
կել ձեզ։ Այս իմ ա ռա ջին խոսքն է։ Ա պա մի՛ 
հա վա տաք կեղ ծա վոր թշնա մի նե րին, ո րոնք 
բա րե կամ կձևա նան ձեզ՝ ձեզ մո լո րեց նե լու 
հա մար։ Բա վա կա՜ն է, մենք շատ ենք խաբ-
վել կեղ ծա վոր նե րից...

Պա տու հա նը բաց ա րեք,- խնդրեց Բե-
կը։ - Այդ պե՜ս։ Այժմ ես մեր եր կի րը թող նում 
եմ ձեզ, սի րե լի նե՜րս։ Ար թո՛ւն հսկե ցեք նրա 
սահ ման նե րը։ Ձեր ձեռ քը բաց չթող նեք ռու-
սի փե շից։ Ն րան խան գա րե ցին, չկա րո ղա-
ցավ գալ մեզ օգ նութ յան, բայց կգա։ Միայն 
չլսեք ան խո հեմ նե րին, չթող նեք բա րին։ Մեր 
հույ սի աստ ղը նա է՝ Ռու սաս տա նը։ Այս էլ 
ա կանջ նե րիդ օղ ա րեք, հա յե՛ր... Պար սի կի 
հետ ե ղեք հպարտ ու ան զի ջում։ Ն րա մեջ-

քը կոտր ված է։ Ն րա նից քիչ վտանգ կա։ 
Մեր մա հա ցու թշնա մին թուրքն է՝ Ս տամ-
բու լը, օ ձա բա րո սուլ թա նը։ Վագր է նա՝ ար-
յու նար բու և  ան գութ։ Ե թե մեր խեղճ ազ գի 
գլխին, աստ ված հե ռու պա հի, մի սոս կա-
լի ա ղետ գա, նրա նից կգա, ի մա ցե՛ք։ Եր-
բեք չհա վա տաք բռնա կա լին, չհա վա տա՜ք... 
Մեր լեռ նաշ խար հը պատ նեշ է նրա առջև։ 
Մենք խան գա րե ցինք նրան, որ սրըն թաց 
մխրճվեր Դեր բեն դի դու ռը․․․

Եվ քա նի որ ես մերձ եմ ի վախ ճան, 
ա պա կա սեմ վեր ջին պատ վի րանս՝ հա նա-
պազ կազմ ու պատ րաստ պա հե ցեք մեր 
մշտա կան զոր քը։ Եր կի րը կապ րի կա նո նա-
վոր, մշտա կան զոր քով։ Այն պես ա րեք, որ 
քսան դրո շակ ու նե նաք՝ յու րա քանչ  յուր դրո-
շա կի տակ հա զար մշտա կան ծա ռա յութ յան 
զին վոր։ Եր բեք զոր քը չցրեք. չխեղ ճա նաք 
թշնա մու ա ռաջ, նրան ցույց տվեք, որ դուք 
էլ պա տա ռո տող մա գիլ ներ ու նեք և կա րող 
եք կռնչալ արծ վի պես...

ԸՍՏ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆԻ
«ՄԽԻԹԱՐ ՍՊԱՐԱՊԵՏ» ՎԵՊԻ

Զանգեզուր. 
ստուգաբանություն

Զ ան գե զուր ան վամբ, ինչ պես հայտ նի 
է, կոչ վում է Հա յաս տա նի այն բնաշ-
խար հը, ո րը «իր մեջ ընդգր կում է 

ՀՍՍՀ Գո րի սի, Ղա փա նի, Մեղ րու եւ Սի սիա նի 
վար չա կան շրջան նե րը»։ Աշ խար հագ րա կան 
մեծ տա րած քի վե րա բե րող այդ տե ղան վան 
ծա գու մը ստույգ պարզ չէ, եւ նրա մա սին 
նույն պես տար բեր կար ծիք ներ են հայտն վել։ 
«Զան գե զուր տե ղա նունն, – տե ղե կաց նում է 
Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րա նը, 
– ա վան դա բար ստու գա բա նել են՝ կա պե լով 
հայ կա կան Ձա գիկ նա հա պե տի տի րույթ Ձա-
գե ձո րի կամ Ձագ կա ձո րի («Ձա գե րի ձոր») 
ան վան ձե ւա փո խում նե րի կամ հի նա վուրց 
մի վան քի վիթ խա րի զան գի ու ժեղ ձայ նի 
ստեղ ծած տպա վո րութ յան հետ։ Զան գե զու րը 
հա մար վել է նաեւ մ.թ.ա. VII դ. այս տեղ ներ-
խու ժած սկյու թա ցի նե րի (սա կե րի) ան վան 
փո փոխ ված ձեւ (սակ-ձագ-Ձա գե ձոր-Զան գե-
զուր)»:

Զան գե գուր տե ղան վան, որ հան դի պում է 
մի շարք՝ Զան կեա զօր, Զան կեա զուր, Զան կէ-
զուր, Զան կի զուր, Զէն գէ զուր եւ այլն ձե ւե րով, 
ծագ մանն անդ րա դար ձել են ո րոշ հե տա զո-
տող ներ ու բա ռա րա նա գիր ներ։

Զան գե զուր տե ղան վան ծագ ման հար ցով 
ա ռա ջի նը զբաղ վել է Ղե ւոնդ Ա լի շա նը, իր «Սի-
սա կան» պատ կա ռազ դու աշ խա տութ յան մեջ 
հայտ նե լով այն կար ծի քը, որ Զան գե զուր տե-
ղա նու նը այլ բան չէ, քան Ս յուն յաց Ձագ (իկ) 
նա հա պե տի ան վամբ կազմ ված Ձա գա ձոր || 
Ձա գե ձոր տե ղան վան ա ղա վաղ ված ձե ւը, ո րը 
եւ ա ռաջ է ե կել ուշ ժա մա նակ նե րում։ Այս պես՝ 
նա գրում է. «Զան կեա զօր կամ Զան կի զուր 
ա ւան, յո րոյ ա նուն գա ւառս, յայտ առ նէ զ Ձա-
գե ձորն հին…», եւ՝ «Երբ եւ յու մէ կար գե ցաւ 
սա ի գլխա ւորս ի շէնս կող մանցս եւ էառ կո-
չումն Զան կեա զօր, յա ւուրս իշ խա նու թեան 
Պար սից եւ Թա թա րաց, ոչ ու նիմ ա սել»։

Ղ.Ա լի շա նի կար ծի քը հա վա նա կան է հա-
մա րել նախ ազ գագ րա գետ Եր վանդ Լա լա-
յա նը։ Ն շե լով, որ «Զան գե զուր» ա նունը, ըստ 
Հայր Ա լի շա նի, ծա գել է Ձա գե ձոր ան վան 
ա ղա վա ղու մից, իսկ սա՝ Ձագ նա հա պե տի 
ա նու նից», նա, սա կայն, կար ծում է, թե «Ձա-
գե ձոր խոսքն էլ հա ռա ջա ցել է ոչ թե Ձագ նա-
հա պե տի, այլ «ծա կե րի ձոր» ա նու նից, ո րով-
հե տեւ այժմս էլ, Գո րի սից քիչ բարձր գտնվող 
ձո րը, ուր ե ղել է ա մե նա հին բնա կութ յու նը, 
կոչ վում է «ծա կե րի ձոր», այդ տեղ գտնվող 
բազ մա թիվ «ծա կեր»-ար հես տա կան քա րայ-
րի պատ ճա ռով»։

Բա ռա րա նա գիր Սու քիաս Էփ րիկ յա նը, 
հի շա տա կե լով այս կար ծի քը, ա վե լի հիմ նա-
վոր է ճա նա չում Ղ. Ա լի շա նի երկ կող մա նի 
մեկ նութ յու նը։

Այս պի սով՝ Զան գե զուր ան վա նու մը 
բխեց վել է Ձա գե ձոր ից կամ ծա կե րի ձո րից։ 
Զան գե զուր տե ղան վան ծա գու մը այդ պես 
է բա ցատ րել նաեւ Ստ.Լի սից յա նը` գրե լով. 
«Զան գե զուր ա նու նը հա մե մա տա բար նոր 
ծա գում ու նի։ Ան շուշտ դա հայ կա կան ան-
վան ադր բե ջա նա կան ձեւն է, ո րի երկ րորդ 
բա ղադ րիչ վան կը հա մա պա տաս խա նում է 
հա յե րե նի ձոր բա ռին եւ կրկնվում է օ րի նակ 
Աս տա զուր` այժմ Վա նի ձոր, Այ նա զուր՝ այժմ 
Ա ղավ նա ձոր եւ այլ ա նուն նե րի մեջ»։

Եվ այ նու հե տեւ, չժխտե լով են թադր-
յալ Ծա կե ձոր ձե ւից Զան գե զուր տե ղան վան 
ա ռա ջաց ման հնա րա վո րութ յու նը` նա նա-
խա պատ վութ յու նը տա լիս է Ձա գե ձոր-Զան-
գե զուր զու գադ րութ յա նը եւ գտնում, որ 
«ա վե լի գե րա դա սե լի կլի նի Զան գե զուր ա նու-
նը հա մա րել Ձա գե ձոր ան վան ա ղա վաղ ված 
ձե ւը»։

Այս պի սով` Ստ.Լի սից յա նը հա կադր վում 
ու մեր ժում է նաեւ սակ (>ձագ-ձա գե ձոր)-ից 
Զան գե զուր ան վան ծա գած լի նե լու վար կա ծը, 
որ ա ռա ջադ րել է Ա րա րատ Ղա րիբ յա նը։

Այս քա նից ե րե ւում է, որ Զան գե զուր տե-
ղա նու նը տա կա վին լիար ժեք ստու գա բա-
նա կան մեկ նութ յուն չի ստա ցել եւ հիմ նա վո-
րա պես պարզ չէ, թե ի րոք ին չի՞ց, ինչ պե՞ս է 
ա ռաջ ե կել։ Եվ, այ նու հան դերձ, չի կա րե լի եւ 
չնկա տել, որ Ղ.Ա լի շա նը եւ ու րիշ նե րը գտել են 
ըստ էութ յան Զան գե զուր տե ղան վան ա ռա-
ջաց ման ճիշտ ե րա կը, նրա նա խա վոր ձե ւը 
հա մա րե լով Ձա գե ձոր || Ձա գա ձոր տե ղա նու-
նը, որ այդ պես է կոչ վել իս կա պես Ս յուն յաց 
Ձագ (իկ) նա հա պե տի ա նու նով։

Ինչ պես պատ մա կան փաս տերն են ցույց 
Շարունակությունը՝ էջ 5

Դավիթ Բեկ (էսքիզ), Իսաբեկյան Էդուարդ Հմայակի, ստվարաթուղթ, գուաշ, 48x71սմ
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Ոչ միայն Սի սիա նի տա րա ծաշր ջա-
նի Դար բաս գյու ղում, այլև Ս յու նի քում 
հայտ նի Ս տե փան յան գեր դաս տա նի զա-
վակ ներ Ա րա մի և Ար մե նի հո վա նա վո-
րութ յամբ ի րենց ծննդա վայ րում Աստ ծո 
հա վա տի տա ճար է կա ռուց վել. նա վա կա-
տի քը կա յա ցել է 2010 թ. մա յի սի 5-ին: Եր-
բեմ նի ե կե ղե ցու ( Սուրբ Ս տե փա նոս Նա-
խավ կա յի ա նունն է կրել) տե ղում էլ Ս տե-
փան յան ըն տա նի քը կա ռու ցել է հա մա-
նուն մի հրա շա լի ե կե ղե ցի՝ ա վան դա կան 
հայ ճար տա րա պե տութ յան և  ար դիա կան 
հայ ար վես տի հա մադ րու մով՝ ճա շա կով 
ընտր ված քա րա տե սա կով և  ա ռինք նող 
զար դա քան դակ նե րով (ճար տա րա պետ՝ 
Նու նե Պետ րոս յան):

Հ ենց այդ օ րը դար բաս ցի նե րը ո րո շել են 
նշել որ պես ի րենց բնօր րա նի օր և յու-
րա քանչ  յուր տա րի ի րա կա նաց նում են 

ի րենց մտահ ղա ցու մը:
Այս մա յի սի 5-ին ևս հա վաք վել էին մե-

ծով ու փոք րով: Ու թեև հոր դա ռատ անձրև 
տե ղաց, բայց դա բնավ չստվե րեց տո նի նշա-
նա կութ յու նը և չգ ցեց հան դի սութ յան մաս-
նա կից նե րի տրա մադ րութ յու նը: Դեռ ա վե լին, 
փոր ձում էին կա տա կել, թե այդ անձրևն էլ 
օրհ նութ յան պես մի բան է...

Բա ցօթ յա տա ղա վա րում ցու ցադր վում 
էին գյու ղի ար վես տի դպրո ցի սա նե րի խե-
ցե գոր ծա կան աշ խա տանք նե րը՝ կա վից 
պատ րաստ ված, ձեռ քի այլ աշ խա տանք ներ, 
կազ մա կերպ վել էր ցու ցա հան դես-վա ճառք: 
Մարդ կանց տրա մադ րութ յունն էլ տո նա կա-
նից չէր տար բեր վում:

Մի տղա մարդ հա գու կա պով ա ռանձ նա-
նում է մյուս նե րից՝ Գա գիկ Մկրտչ  յան, ծնվել է 
Դար բա սում, բայց 55 տա րի է՝ ապ րում է Նո վո-
սի բիրս կում, այդ տե ղի հա մալ սա րա նի տնտե-
սա գի տա կան ֆա կուլ տե տի դե կանն է ե ղել: 
Յու րա քանչ  յուր տա րի այ ցե լում է ծննդա վայր: 
«Հենց հի մա գյու ղի քա հա նա յի հետ խո սում 
էի. ա սա ցի, որ ի րա կան հայ րե նա սի րութ յու-
նը հենց սա է, երբ ե կե ղե ցի ես կա ռու ցում 
քո գյու ղի հա մար... Փառք ու պա տիվ Ա րամ 
և Ար մեն Ս տե փան յան նե րին, որ այս քան բան 
են ա րել ի րենց գյու ղի հա մար», – իր մտո րում-
ներն է ներ կա յաց նում զրու ցա կիցս:

Բազ մութ յան մեջ է մաս նա գի տութ յամբ 
շի նա րար Ալ բերտ Զա քար յա նը. ղե կա վա րել 

է ե կե ղե ցու կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը, որ 
տևել է ե րեք տա րի. մոտ 20 մարդ էր մաս նակ-
ցում գյու ղի հա վա տի տա ճա րի կա ռուց մա նը: 
Ալ բեր տը ևս  ակ նա ծան քով է խո սում Ս տե-
փան յան եղ բայր նե րի մա սին, ո րոնց հո վա նա-
վո րութ յամբ կա ռուց վե ցին գյու ղի ե կե ղե ցին, 

թան գա րա նը, «Մաս րե նի» առևտ րի տու նը, 
սո ցիալ կեն ցա ղա յին այլ օբ յեկտ ներ:

Թան գա րա նի շեն քում է տե ղա վոր-
ված ար վես տի դպրո ցը (պա տաս խա նա-
տու՝ Լիան նա Միր զո յան), որ տեղ գոր ծում 
են խմբակ ներ՝ եր գի և պա րի, նկար չութ յան, 

կա վա գոր ծութ յան, ու լուն քա գոր ծութ յան, մի 
խոս քով՝ հա մայն քում դրվել է ար վես տի զար-
գաց ման հիմ քը:

Տո նի նա խա ձեռ նող նե րից է Ա րա Զա քար-
յա նը՝ «Գ րանտ քեն դի» ՍՊԸ Սի սիա նի և Գո-
րի սի տա րա ծաշր ջան նե րը սպա սար կող բա-
զա յի տնօ րե նը:

Ի դեպ, Ար տա վազդ ( Մել սիկ) Զա քար յա-
նի ըն տա նի քի նա խա ձեռ նութ յամբ տո նախմ-
բութ յան մաս նա կից նե րին մա տաղ մա տուց-
վեց:

Մեզ հետ զրույ ցում Ա րա Զա քար յա նը 
մաս նա վո րա պես ա սաց. «Ծն վել եմ այս տեղ՝ 
Դար բա սում, բայց Սի սիա նում եմ բնակ վում: 
Ցան կութ յուն կար պա տե րազ մից հե տո ժո-
ղովր դի տրա մադ րութ յու նը բարձ րաց նել, 
կտրել ա ռօր յա հոգ սե րից, միա վո րել նրանց, 
նաև ո գե կո չել Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մում նա հա տակ ված նե րի հի շա տա կը:

44-օր յա պա տե րազ մում մեր գյու ղը ե րեք 
զոհ է տվել: Լույս իջ նի նրանց շի րիմ նե րին…

Այ սօր մեր ծննդա վայ րի տոնն է, թող մար-
դիկ հա վաք վեն, կի սեն ու րա խութ յու նը:

Նո րա շեն ե կե ղե ցին ոչ միայն Դար բա սում, 
այլև մեր ձա կա գյու ղե րում մարդ կանց հա-
մախմբ ման սկիզբ դրեց, թող որ գյու ղի այս 
տո նը լի նի շա րու նա կա կան... »:

Գ յու ղի օր վան նվիր ված տո նախմ բութ յու-
նը սկսվում է ե կե ղե ցուց, որ տեղ Դար բա սի և 
շր ջա կա գյու ղե րի հոգ ևոր հո վիվ տեր Ըն ծա 
քա հա նա Միր զո յա նը հոգ ևոր ա րա րո ղութ-
յուն է կա տա րում, հե տո ո գե կոչ ման խոս քեր 
հղում ներ կա նե րին՝ հի շեց նե լով, որ գյու ղը յոթ 
ե կե ղե ցի է ու նե ցել, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց-
քում, նաև խորհր դա յին աստ վա ծա մեր ժութ-
յան հետ ևան քով ջնջվել են երկ րի ե րե սից: Եվ 
հի մա Սուրբ Ս տե փա նոս Նա խավ կա ե կե ղե-
ցու շնոր հիվ նո րից վե րըն ձուղ վել է հա վա տը 
Դար բա սում և Ձո րի գյու ղե րում, սկիզբ է դրվել 
հոգ ևոր կյան քի վե րածնն դին: Ե կե ղե ցու նա-
վա կա տի քով նաև սկզբնա վոր վեց գյու ղի տո-
նը, ին չի ա ռի թով հոգ ևոր հո վի վը շնոր հա վո-
րեց ներ կա նե րին, Աստ ծուց ի մաս տութ յուն, 
հույս ու հա վատ հայ ցեց՝ մեր հա կա սա կան 
ժա մա նակ նե րի դժվա րութ յուն նե րը հաղ թա-
հա րե լու հա մար:

Ե կե ղե ցում հոգ ևոր եր գեր հնչե ցին ար-
վես տի դպրո ցի ման կա կան հոգ ևոր երգ-
չախմ բի սա նե րի կա տար մամբ (խմբա վար՝ 
Թե րե զա Հայ րա պետ յան): 

Հոր դա ռատ անձր ևը դա դա րե լուց հե տո 
սկսվեց տո նախմ բութ յան հան դի սա վոր մա-
սը, որ նե րա ռում էր հա մեր գա յին ընդգր կուն 
ծրա գիր:

Դար բաս ցի նե րին տո նի առ թիվ շնոր հա-
վո րե ցին Սի սիա նի հա մայն քա պե տի ժա մա-
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար Ար մեն Հա կոբ-
ջան յա նը, Դար բա սի վար չա կան ղե կա վար 
Սա շա Ս տե փան յա նը, Սի սիա նի հա մայն քա-
պե տա րա նի բաժ նի վա րիչ Նա րա Հով հան-
նիս յա նը, հա մագ յու ղա ցի նե րից Սե նիկ Մի քա-
յել  յա նը, ով հըն թացս ներ կա նե րին հի շեց րեց 
նաև ծննդա վայ րի պատ մութ յու նը, հա մայն քի 
եր ևե լի մարդ կանց ա նուն նե րը:

Այ նու հետև հան դի սութ յա նը տո նա-
կան ե րանգ ներ հա ղոր դե ցին գյու ղի ար վես-
տի դպրո ցի գե ղար վես տա կան ինք նա գործ 
խմբե րի և ման կա պար տե զի սա նե րի կա տա-
րում նե րը: Տո նա կա տա րութ յա նը ե րաժշ տա-
կան ող ջույն ներ հղեց Սի սիա նի «Հա մո Սահ-
յա նի ան վան մշա կու թա յին կենտ րոն» ՀՈԱԿ-ի 
ժո ղովր դա կան գոր ծիք նե րի հա մույ թը:

Տո նախմ բութ յու նը տե ղի էր ու նե նում 
Սուրբ Ս տե փա նոս Նա խավ կա ե կե ղե ցու 
մեր ձա կա բա րե շեն հրա պա րա կում, որ տեղ 
ծփում էին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
և Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան բարձ րաց ված 
դրոշ նե րը:

 
Հ.Գ. Դար բա սից վե րա դար ձանք անջն-
ջե լի տպա վո րութ յուն նե րով: Եվս մեկ 
ան գամ հա մոզ վե ցինք՝ Ս յու նի քը հզոր է 
իր գյու ղե րով: Իսկ ե թե գյու ղի հան դեպ 
ի րա կան հո գա ծութ յուն է դրսևոր վում, 
ա պա բնա կա վայ րը դառ նում է մի ան-
մատ չե լի ամ րոց:
Եվ ու րեմն՝ ե րա նի սյու նիք յան ա մեն մի 
գյուղ ու նե նար այն պի սի կա րող և հո գա-
տար զա վակ ներ, ինչ պի սիք ու նի Դար-
բա սը:
«Ս յուն յաց եր կի րը» դար բաս յան հրա-
շա լի մի ջո ցառ մանն ան հա ղորդ կմնար, 
ե թե չլի ներ գյու ղի ար ժա նա վոր զա վակ, 
եր ևե լի սի սիան ցի Ար մեն Զա քար յա նի 
հրա վե րը, ում մեր շնոր հա կա լութ յունն 
ենք հայտ նում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Դարբասում համաժողովրդական 
տոնախմբություն էր՝ գյուղի հոգեւոր 
վերածննդի օրվա կապակցությամբ
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ՎԱՆՈ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր

Գ րա կա նա գետ Թեհ մի նա Մա րութ յա նի 
ա նու նը մաս նա գի տա կան աշ խար հում 
հայտ նի է ոչ միայն գի տա կան մա մու լից, 
այլև սևա կա գի տութ յան մեջ ու նե ցած 
ար ժե քա վոր ներդր մամբ` մաս նա վո րա-
պե 2006 թ. տպագր ված «Պա րույր Ս ևա-
կի պոեմ նե րի գրաքն նա դա տա կան անդ-
րա դարձ նե րը» մե նագ րութ յամբ:

Վ եր ջին տա րի նե րին սթափ դա տո-
ղութ յուն ու վեր լու ծա կան միտք ու-
նե ցող գրա կա նա գե տը մա մու լում 

հան դես է գա լիս ու շագ րավ հոդ ված նե րով, 
ո րոնք ամ փոփ վել են գրա խոս վող գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծո ւում` «Գ րա կա նա գի-
տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ. Ա» խո րագ-
րով:

Գիր քը կազմ ված է եր կու մա սից` գի տա-
կան հոդ ված նե րից և «Հ րա պա րա կում ներ ու 
գրա խո սութ յուն ներ» բա ժին նե րից:

Թեհ մի նա Մա րութ յա նի ու սում նա սի րութ-
յուն նե րը նվիր ված են ինչ պես սփյուռ քա հայ 
գրող նե րին` Սի մոն Սի մոն յա նի գրա կան ու 
հրա պա րա կա խո սա կան ժա ռան գութ յա նը, 
Կոս տան Զար յա նին, Հա կոբ Օ շա կա նին, այն-
պես էլ ծնուն դով սյու նե ցի գրող նե րի` Սե րո 
Խան զադ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յա նը` մաս-
նա վո րա պես Ար ցա խին նվիր ված գոր ծե րին, 
Ար կա դի Ծա տուր յա նի՝ ար ցախ յան թե մա յով 
գոր ծե րին, Ալ բերտ Ի սա ջան յա նի քնա րեր-
գութ յա նը, Գու սան Ա շո տի ժա ռան գութ յա նը 
և  այլն:

«Հայ րե նա կո րույս սա սուն ցի նե րի կեր-
պար նե րը Սի մոն Սի մոն յա նի «Լեռ նա կան-
նե րու վեր ջա լոյ սը» ժո ղո վա ծո ւում», «Ար-
ցախ յան հիմ նա հար ցը Սի մոն Սի մոն յա նի 
խմբագ րած «Ս փիւռք» շա բա թա թեր թում 
(1958-1978)», «Ցե ղաս պա նութ յան ար տա ցո-
լու մը Սի մոն Սի մոն յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն-
նե րում», «Հա յոց պատ մութ յան եր գի ծա կան 
պատ կեր ման փոր ձը Սի մոն Սի մոն յա նի «Կը 
խնդրո ւի… խա չա ձե ւել» ստեղ ծա գոր ծութ-
յան մեջ» հոդ ված նե րում գրա կա նա գե տը 
մաս նա գի տա կան աշ խար հի ա ռաջ բա ցում 
է լի բա նա նա հայ մե ծա նուն ար ձա կա գիր ու 
հրա պա րա կա խոս, մե զա նում խորհր դա յին 
տա րի նե րին ար գել ված հե ղի նակ Սի մոն Սի-
մոն յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան գա ղա փա րա-
կան ու գե ղար վես տա կան գաղտ նիք նե րը: 
Սի մոն յա նի ազ գա յին մտա ծո ղութ յան, գրա-
կան ըմբռ նում նե րի բա ցա հայտ ման ա ռու մով 
ու շագ րավ է նաև «Նո րա հայտ դրվագ ներ 
Սի մոն Սի մոն յա նի և Հա մո Սահ յա նի լի բա-
նան յան առն չութ յուն նե րից» հրա պա րա կու-
մը: Քա նի որ «Ս փիւռք» շա բա թա թեր թի «որ-
դեգ րած ազ գա յին-ա զա տա կան ուղ ղութ յու նը 
ան հա մա տե ղե լի էր խորհր դա յին մտա կա ղա-
պար նե րի հետ, ուս տի և «Ս փիւռք»-յան մի-
ջա վայ րը մեծ հաշ վով ան ծա նոթ մնաց հայ րե-
նի ըն թեր ցո ղին» (էջ 249): Ա հա այդ ար գել քը 
տա րի նե րի հեռ վից փոր ձում է հա տել Թեհ մի-
նա Մա րութ յա նը` մաս նա գի տո րեն արժ ևո րե-
լով Սի մոն Սի մոն յա նի գրա կան դի ման կա րը: 
Որ քան էլ Սի մոն յա նի խմբագ րած շա բա թա-

թեր թը հա սու չի ե ղել խորհր դա հայ ըն թեր-
ցո ղին, միև նույնն է, այն դար ձել է հայ գրող-
նե րին սփյուռ քում ներ կա յաց նե լու լա վա գույն 
գրա կան հար թա կը: «Ս փիւռք»-ում հա ճախ 
են տպագր վել Դե րե նիկ Դեր միրճ յա նի, Գուր-
գեն Մա հա րու, Խա չիկ Դաշ տեն ցի, Պա րույր 
Ս ևա կի, Հով հան նես Շի րա զի, Հա մո Սահ յա նի 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը, նաև նա մակ ներն 
ու ազ գա յին խնդիր նե րի շուրջ բա նա վե ճե րը, 
ին չը խնամ քով ու սում նա սի րել և շր ջա հա յաց 
դա տո ղութ յուն նե րով ու վեր լու ծա կան մտքով 
ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց րել Թեհ մի նա Մա-
րութ յա նը:

 Ազ գա յին խնդիր նե րի շուրջ մշտա պես 
ար դիա կան հար ցադ րում ներ են բարձ րաց վել 
Սի մոն Սի մոն յա նի կող մից ոչ միայն իր գե ղար-
վես տա կան եր կե րում, այլ նաև «Ս փիւռք» շա-

բա թա թեր թի է ջե րում: Ար ցա խի, Նա խիջ ևա-
նի, Ա խալ քա լա քի` Խորհր դա յին Հա յաս տա նին 
միաց նե լու, ինչ պես նաև Ե ղեռ նի ճա նաչ ման 
ու դա տա պարտ ման պա հանջ նե րը ե ղել են 
Սի մոն յա նի սկզբուն քա յին հար ցադ րում նե-
րը` որ պես պատ մա կան ար դա րութ յան պա-
հանջ, ո րոնք պար բե րա բար ար տա հայտ վել 
են նաև շա բա թա թեր թի ծրագ րա յին բնույ թի 
խմբագ րա կան նե րում: Ազ գա յին այս հար ցե-
րի քննութ յան հա մա պատ կե րում ու շագ րավ 
են նաև Ա ղա սի Խանջ յա նի, Ար շակ Չո պան-
յա նի, Դե րե նիկ Դե միրճ յա նի, Վազ գեն Ա Կա-
թո ղի կո սի ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը: 
Բա ցա ռիկ հե տաքրք րութ յուն է ներ կա յաց նում 

1960թ. օ գոս տո սի 13-ի հա մա րում հրա պա-
րակ ված Սի մոն յա նի բաց նա մա կը` ուղղ ված 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան նա խա գա-
հին, որն ա ռա ջին նմա նօ րի նակ բաց նա մակն 
է, ո րում պար զո րոշ կոչ է ար վել Հա յաս տա նի 
խորհր դայ նաց ման 40-ամ յա կի առ թիվ մայր 
հայ րե նի քին վե րա դարձ նել Ար ցա խը և Նա-
խիջ ևա նը: «Դառ նա լով հո ղա յին պա հան-
ջի բարձ րաց ման նա խան ձախն դիրն ու 
ա ռա ջա մար տի կը Սփ յուռ քում և գ րե թե 
եր կու տաս նամ յակ քննար կե լով ներ քին 
հո ղա յին հար ցե րը` Սի մոն յա նը աս տի-
ճա նա բար հան գեց սե փա կան ու ժե րին 
ա պա վի նե լու, ազ գա յին ինք նա գի տակ-
ցութ յու նից սկսե լու հա մոզ մուն քին: Սի-
մոն յա նի գա ղա փա րա բա նութ յու նը ամ-
բող ջո վին սփյուռ քա հայ ի րա կա նութ յան 
ծնունդ էր` կու սակ ցա կան թե լադ րանք-
նե րից զերծ, ան կաշ կանդ, ան կողմ նա-
կալ, հա յա շունչ ու հա յան պաստ», – եզ-
րա հան գում է գրա կա նա գե տը:

Սի մոն Սի մոն յա նը իր գա ղա փար նե-
րը տա րա ծում էր նաև գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնց 
գրա կա նա գի տա կան քննութ յու նը Թեհ մի նա 
Մա րութ յա նը կա տա րել է ինչ պես թե մա տիկ 
հար ցադ րում նե րի զու գա հեռ մամբ, այն պես էլ 
գե ղար վես տա կան եր կե րի խոր քա յին մեկ նա-
բան մամբ:

Ար ցախ յան հար ցի ա ռու մով կար ևոր մի 
ու սում նա սի րութ յուն է նաև «Շու շիի հա յե րի 
1920 թվա կա նի կո տո րած նե րի անդ րա դար ձը 

«Մ շակ» թեր թում» հոդ վա ծը, որն ու նի ոչ թե 
գրա կա նա գի տա կան, այլ հայ մա մու լի պատ-
մութ յան ու սում նա սիր ման խնդրադ րութ յուն, 
և  այս ա ռու մով միակ հոդ վածն է, որ հե ռա ցել 
է գրա կա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն-
նե րի ծի րից:

Սե րո Խան զադ յա նի ստեղ ծա գոր ծութ-
յան ու սում նա սիր ման հար ցե րը ևս դար ձել 
են Թեհ մի նա Մա րութ յա նի ու շադ րութ յան 
ա ռար կան, և Խան զադ յա նին նվիր ված ե րեք 
հոդ ված նե րը կար ևոր ներդ րում ներ են խան-
զադ յա նա գի տութ յան մեջ, մաս նա վո րա պես 
«Շու շի» պատ մա վե պի և «Ղա րա բա ղը կրակ-
նե րի մեջ» գե ղար վես տա կան վա վե րագ րութ-
յան պատ մա ճա նա չո ղա կան ար ժե քի ներ կա-
յաց մամբ:

Չա փա զանց ու շագ րավ ու հե տաքրք րա-
կան է «Կա նայք Ակ սել Բա կուն ցի կյան քում և  
իբրև նա խա կեր պար ներ` ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն նե րում» կեն սագ րա կան մե թո դով գրված 
հոդ վա ծը, որ բա ցում է Ակ սել Բա կուն ցի հո գու 
գաղտ նիք նե րը և նոր լույս սփռում նրա ստեղ-
ծա գոր ծութ յան մեկ նա բան ման վրա:

Բա կուն ցա գի տութ յան մեջ նոր ու թարմ 
խոսք է այս հոդ վա ծը, ո րում մաս նա վո րա-
պես բա ցա հայտ վում են Բա կուն ցի պա տա-
նե կան զգա յուն նե րաշ խարհն ա ռա ջինն ա լե-
կո ծող Հեր դա յի` Թա գու հի Սաֆ րազ բեկ յա նի 
ինք նութ յու նը և ն րանց հե տա գա շփում նե րի 
պատ մութ յու նը:

Հու զիչ ու դրա մա տիկ մի դրվագ է «Խո-
նարհ աղ ջի կը» պատմ ված քի գրա կան նա-
խա տի պի` լո րե ցի Սու քիաս Ա ռուս տամ յա նի 
եր րորդ դստեր` Խո նար հի ինք նութ յան և  ող-
բեր գա կան կյան քի ման րա մաս նե րի բա ցա-
հայ տու մը: 

Բա կուն ցի հո գու կեն սագ րութ յան մի մաս-
նիկն է նաև գյում րե ցի մե ծա համ բավ նկար-
չու հի Մա րիամ Աս լա մազ  յա նը, ո րը «Ակ սել 

Բա կուն ցը մոր հետ» բա կունց յան թան գա րա-
նում պահ վող կտա վի հե ղի նակն է:

Բա կուն ցի կյան քի սրտա հույզ դիպ ված-
նե րից մեկն էլ ալ պիա կան գե ղեց կու հի Ժեն յա 
Գ յու զալ  յանն է, ո րին Բա կուն ցը հան դի պել է 
1926 թ. Հան րա յին գրա դա րա նում, և ն րանց 
մեջ սկսվել է մտեր միկ հա րա բե րութ յուն: 
Փաստ է, որ «Ալ պիա կան մա նու շակ» պատմ-
ված քի ձե ռա գի րը Բա կունցն ա ռա ջի նը կար-
դա ցել է հենց Ժեն յա Գ յու զալ  յա նին: Թեհ մի-
նա Մա րութ յանն ի րա վա ցիո րեն նկա տում է. 
«Չ նա յած խորհր դան շա կան ըն ծա յագ րու մին` 
Ար փե նիկ Չա րեն ցը նա խա կեր պա րա յին որ ևէ 
առն չութ յուն չու նի ստեղ ծա գոր ծութ յան հետ» 
(էջ 241): Պատմ ված քը, ինչ պես նկա տում է 
գրա կա նա գե տը, նվիր ված է հենց Ժեն յա Գ յու-
զալ  յա նին: Վեր ջինս, ցա վոք, 38 տա րե կան 
հա սա կում ստա լին յան ող բեր գա կան բռնութ-
յուն նե րի զոհ է դար ձել, ինչ պես Բա կուն ցը:

Խար կո վում ու սա նե լու տա րի նե րին Ակ սե-
լին հան դի պած գաղ թա կան մի աղջ կա` Աստ-
ղի կի նկատ մամբ հա մակ րան քը ևս չի վրի-
պել գրա կա նա գե տի տե սա դաշ տից, սա կայն 
Բա կուն ցի ճա կա տագ րա կան կի նը դար ձել 
է Խար կո վում հան դի պած նոր նա խիջ ևան ցի 
Վար վա ռա ( Վար յա) Չի վիջ յա նը, ո րի հետ Բա-
կուն ցը ծա նո թա ցել է 1923թ.-ին: Մեկ տա րի 
անց նրանք ա մու սնա ցել են և 1924 թ. մար տի 
9-ին` Վար յա յի ծննդյան օ րը, Բա կուն ցը նրան 
է նվի րել «Միր հավ» պատմ ված քը, թեև այն չի 
ըն ծա յագր ված, ինչ պես շեշ տում է ու սում նա-
սի րո ղը:

Բա կուն ցա գի տութ յունն ան ցել է եր կար 
ճա նա պարհ, թվում է` ա մեն ինչ աս ված է, 
սա կայն Թեհ մի նա Մա րութ յանն այ սօր էլ շա-
րու նա կում է ա նակ նկալ ներ մա տու ցել Ակ սել 
Բա կուն ցի կյան քի ու ստեղ ծա գոր ծութ յան նո-
րա հայտ փաս տե րի բա ցա հայտ մամբ: Մաս-
նա վո րա պես, օ րերս Թեհ մի նա Մա րութ յանն 
իր ֆեյս բուք յան է ջում տե ղադ րել էր Բա կուն-
ցի ա ռա ջին տպա գիր նո րա հայտ ոչ պա կաս 
ար ժե քա վոր մի պատմ ված քը, ո րը դուրս է 
մնա ցել ա կա դե միա կան քա ռա հա տոր յա կից, 
ինչն ար ժա նի է հա տուկ գրա կա նա գի տա կան 
անդ րա դար ձի: 

Ար ժե քա վոր հոդ ված ներ են նաև Մով-
սես Բաղ րամ յա նի «Նոր տետ րակ որ կո չի 
յոր դո րակ» եր կի պատ մա գե ղար վես տա կան 
ար ժե քը», ինչ պես նաև գրա կան-տե սա կան 
ուղղ վա ծութ յուն ու նե ցող «Գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծութ յան տա րա ծա ժա մա նա կա-
յին վեր լու ծութ յան մի քա նի հար ցեր» հոդ-
ված նե րը:

Հա մո Սահ յա նի և Սի մոն Սի մոն յա նի լի բա-
նան յան առն չութ յուն նե րի, Պա րույր Ս ևա կի և 
Ալ բերտ Ի սա ջան յա նի գրա կան ու մարդ կա յին 
առն չութ յուն նե րի մա սին հրա պա րա կում նե րը 
նո րույթ են գի տա կան հան րութ յան հա մար:

Գ րա խո սա կա նի ժան րը ևս գ րա կա նա գի-
տութ յան կար ևոր ժան րա տե սակ նե րից մեկն 
է, ին չի ար տա հայ տութ յունն են «Ս յուն յաց 
երկ րի» հա տուկ հա մա րը՝ նվիր ված Գու սան 
Ա շո տին և «Ար ժե քա վոր ա վանդ սևա կա գի-
տութ յան մեջ» գրա խո սա կան նե րը:

Գ րա կա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի սույն ժո ղո վա ծո ւի մեջ Ար ցա խի 
թե ման կար ևո րա գույն խնդիր նե րից մեկն է, 
որ գրա կա նա գետ-հե ղի նա կի ոչ միայն գի-
տա կան, այլև մարդ կա յին նկա րագ րով է 
պայ մա նա վոր ված. պա տա հա կան չէ Ար ցա-
խի ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի գի տա կան 
աշ խա տութ յուն նե րի խմբագ րա կան դժվա-
րին աշ խա տան քը, ո րին լծված է Թեհ մի-
նա Մա րութ յա նը: Փոքր Ս յու նի քի` Ար ցա խի 
նկատ մամբ Թեհ մի նա Մա րութ յա նի նվի րումն 
ակն հայտ է ողջ գրքում: Ս յուն յաց աշ խար հից 
ծնունդ ա ռած պատ վախն դիր գրա կա նա գե-
տը պա կաս հո գա տար չէ նաև բնիկ սյու նե-
ցի գրող նե րի նկատ մամբ, ո րը ևս  ակն հայտ 
է: Սա կայն գրա կա նա գե տի նրա պրպտող 
միտ քը չի սահ մա նա փակ վում տե ղա յին հայ-
րե նա սի րութ յան մա կար դա կում. Թեհ մի նա 
Մա րութ յա նը մաս նա գի տա կան աշ խար-
հում ա ռա վել հայտ նի է սևա կա գի տութ յան 
մեջ ու նե ցած ներդր մամբ, իսկ վեր ջերս նաև 
սփյուռ քա հայ գրա կա նութ յան նկատ մամբ 
հա տուկ հո գա ծութ յամբ, մաս նա վո րա պես 
Սի մոն Սի մոն յա նի ժա ռան գութ յան ու սում նա-
սի րութ յուն նե րով:

Գ րա կա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի սույն ժո ղո վա ծուն, որ հե ղի նա կը 
նվի րել է ա մուս նու` Վ րույր Ս տե փան յա նի 
պայ ծառ հի շա տա կին, լի է գրա կա նա գի տա-
կան նո րա հայտ ա նակն կալ նե րով, իսկ Թեհ-
մի նա Մա րութ յա նի խոս քը մշտա պես թարմ է 
ու սպաս ված մաս նա գի տա կան աշ խար հում:

 

Գրականագիտական 
սպասված խոսք

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 
Թեհմինա Մարությանի «Գրականագիտական 
ուսումնասիրություններ. Ա» գրքի մասին

Չա փա զանց ու շագ րավ ու հե-
տաքրք րա կան է «Կա նայք Ակ-
սել Բա կուն ցի կյան քում և  իբրև 
նա խա կեր պար ներ` ստեղ ծա գոր-
ծութ յուն նե րում» կեն սագ րա կան 
մե թո դով գրված հոդ վա ծը, որ 
բա ցում է Ակ սել Բա կուն ցի հո-
գու գաղտ նիք նե րը և նոր լույս 
սփռում նրա ստեղ ծա գոր ծութ յան 
մեկ նա բան ման վրա:
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Նոր գիրք կորսված 
հայրենիքի մասին

«Ղարադաղ-Սևասար. հնագույն ժամանակներից մինչև 
մեր օրերը»

Հ այ րե նա գի տութ յա նը նվիր ված, հայ-
րե նա ճա նա չութ յա նը միտ ված գրքե րի 
թի վն ա վե լա ցավ մե կով: Լույս է տե սել 

Սեր գեյ Ջ հան գիր յա նի «Ղա րա դաղ-Ս ևա սար. 
հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև մեր օ րե րը» 
աշ խա տութ յու նը: Հե ղի նա կը տնտե սա կան 
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու է, աշ խա տում է 
բան կա յին հա մա կար գում, մաս նա գի տութ-
յամբ՝ տնտե սա գետ, և թվում է՝ ըն թեր ցո ղի 
սե ղա նին պի տի դներ տնտե սա գի տութ յան 
որ ևէ հիմ նախն դիր լու սա բա նող ու սում նա սի-
րութ յուն: Բայց այլ ի րո ղութ յան ենք բախ վում. 
հա յա գե տին բնո րոշ բծախնդ րութ յամբ և հմ-
տութ յամբ ներ կա յաց րել է սա կավ ու սում նա-
սիր ված մի տա րա ծաշր ջան՝ Ղա րա դաղ-Ս ևա-
սա րը: 

Ղա րա դա ղը երկ րա մաս է Ուր միա լճի և 
Ա րաքս գե տի միջև՝ Վաս պու րա կան նա հան-
գի ար ևել  յան և Փայ տա կա րան նա հան գի 
արևմտ յան մա սում՝ որ պես ինք նամ փոփ լեռ-
նա յին տա րա ծաշր ջան:Ըստ ա մե նայ նի՝ սա 
ա ռա ջին փորձն է ամ փո փե լու գա վա ռի պատ-
մութ յու նը հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև 
մեր օ րե րը: Ա ռան ձին գլուխ ներ նվիր ված են 
Ղա րա դա ղի կրթա կան և հոգ ևոր կյան քին, 
նշա նա վոր ղա րա դաղ ցի նե րին և  որ քան էլ 
տխուր լի նի ար ձա նագ րե լը՝ գա վա ռի վերջ-
նա կան հա յա թափ մա նը: Հե տաքրք րա կան 
տե ղե կութ յուն ներ կան՝ գա վա ռի ժո ղովր դագ-
րութ յա նը, կեն ցա ղին, ժո ղովր դա կան ծե սե-
րին վե րա բե րող, ինչ պես նաև դրվագ ներ՝ 
գա վա ռի ժո ղովր դի մղած ինք նա պաշտ պա-
նա կան կռիվ նե րի և ճա կա տա մար տե րի մա-
սին:

Գիր քը ո րոշ չա փով դժվա րութ յամբ է ըն-
թերց վում ոչ թե լեզ վի խրթի նութ յան կամ 
ո ճի ծան րութ յան պատ ճա ռով, այլ այն բա նի, 
որ ըն թեր ցո ղը ևս մի ան գամ վե րապ րում է 
թուրք խու ժա նի սան ձա զեր ծած վայ րա-
գութ յուն նե րի սար սափ նե րը: Դ րա օ րի նակ-
նե րից մեկն Ա ղա ղան գյու ղի կո տո րածն էր, 
ո րը, ինչ պես հե ղի նակն է նշում, նե րառ ված 
չէ ե ղեռ նի աշ խար հագ րութ յունն ու վի ճա-
կագ րութ յու նը պատ կե րող ոչ մի քար տե-
զի և  ու սում նա սի րութ յան մեջ: Եվ միայն 
այս գրքում է բարձ րա ձայն վում այդ մա սին: 
Այդ ի րա դար ձութ յուն նե րը նկա րագր ված են 
«Օս ման յան զոր քը Ղա րա դա ղում կամ Մեծ 
ե ղեռ նի ղա րա դաղ  յան էջ» վեր նագ րի ներ-
քո, ին չից նաև ըն թեր ցո ղը տե ղե կա նում է, 
որ հա յե րի կո ղո պուտն ու կո տո րա ծը Ղա րա-
դա ղում զանգ վա ծա յին բնույթ են կրել, փաս-
տո րեն ցե ղաս պա նութ յու նը հա սել էր նաև 
այդ տա րա ծաշր ջան: Թե պետ այն էլ ա սենք, 
որ Ղա րա դա ղը միշտ ան հան գիստ կյան քով 
է ապ րել և ժա մա նակ առ ժա մա նակ բնիկ 
հայ ժո ղո վուր դը թող նում էր իր հա րա զատ 
օ ջա խը և  ա պա հո վութ յուն փնտրում օ տար 
ա փե րում: Նաև պի տի նշել, որ Ղա րա դա ղի 
բնակ չութ յան մի մա սը գաղ թել է Ար ևել  յան 
Հա յաս տան, նաև Ս յու նի քի բնա կա վայ րեր: 
Հե ղի նա կի նախ նի նե րը բնա վոր վել են Կա-
պա նի տա րա ծաշր ջա նի Կաղ նուտ ( Մո ղես) 
գյու ղում:

Աշ խա տութ յունն արժ ևո րել է ազ գագ րա-
գետ Հ րա նուշ Խա ռատ յա նը. «Ար ժե քա վոր 
աշ խա տանք... Ա վե լի ար ժե քա վոր է կոնկ րետ 
տա րած քի անց յա լը ներ կա յին կա պող դեպ-
քե րի և  եր ևույթ նե րի շղթան վե րա կանգ նե լու 
ի մաս տով: Կար ծում եմ՝ ըն թեր ցո ղը այս աշ-
խա տան քով լավ կպատ կե րաց նի հայ րե նազր-
կու մը...»:

Պատ մա բան, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր 
գոր ծիչ Գ րի շա Սմ բատ յա նը գրքում զե տեղ-
ված գրա խո սա կա նում այն միտքն է հայտ նել, 
որ այս երկ րա մա սի ( Ղա րա դա ղի) անց յա լի 
պատ մութ յու նը գրե լը պա հան ջում է գի տե-
լիք ներ, հա մառ աշ խա տանք ու ան սահ ման 
նվիր վա ծութ յուն. «Արդ յուն քը կա, մեծ աշ խա-
տանք է կա տար վել. գրվել է բա վա կան բարդ, 
ար ժե քա վոր, ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով 
ընդգր կուն, ղա րա դաղ ցի նե րի, ղա րա դաղ  յան 
ծա գում ու նե ցող նե րի, սյու նե ցի նե րի հա մար 
ցան կա լի գիրք...

Իմ ե րա զած գիր քը լույս աշ խարհ է բե րել 

մեր կո րուս յալ հայ րե նի քի անց յա լը, ո րի հա-
մար պի տի գնա հա տել հե ղի նա կին»:

Գր քի խմբա գիր, բա նա սի րա կան գի տութ-
յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ Մ հեր Քու մուն ցը 
«Եր կու խոսք» վեր տա ռութ յամբ գնա հա տան-
քում նկա տում է. «Աշ խա տութ յու նը գի տա-
կան ուղղ վա ծութ յուն ու նի, բայց հան րա-
մատ չե լի է թե՛ շա րադ րան քի, թե ար ծարծ ված 
նյու թի ընտ րութ յան ա ռու մով»: «Ղա րա դաղ-
Ս ևա սար. հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև 
մեր օ րեր» գիր քը լի նե լու է նաև թուր քա կան 
պատ մութ յան ա հագ նա ցող կեղ ծի քի պա տի-
ժը և  աշ խար հասփ յուռ ղա րա դաղ ցի նե րի հի-

շո ղութ յան ըն ծան»:
Գիրքն ա վարտ վում է հա վել վա ծով, ո րում 

հե ղի նակն ա վե լի հան գա մա նո րեն անդ րա-
դար ձել է Ղա րա դա ղի գա վա ռակ նե րին ու 
գյու ղե րին՝ որ պես կորս ված հայ կա կա նութ յու-
նը ա պա գա յին հի շեց նե լու հայ րե նա կան դաս, 
որ պես զի ղա րա դաղ ցի նե րի սե րունդ նե րը հա-
գեց նեն կա րո տը պատ մա կան բնա կա վայ րե-
րի հան դեպ:

Իր աշ խա տան քը հե ղի նա կը նվի րել է 
Ս ևա սա րի Քեյ վան գա վա ռա կից և Մինջ ևան 
գա վա ռա կի Քա րագ լուխ գյու ղից սեր ված պա-
պի ու տա տի՝ Սեր բիա Ջ հան գիր յա նի և Ար շա-
լույս Գալստ յա նի հի շա տա կին: 

Իսկ ա մե նա վեր ջում՝ «Ա լիք» թեր թում (21-
ը ապ րիլ, 1979թ.) տպագր ված ա ղա ղան ցի 
Մու շեղ Ա թա յա նի նա մա կից մի մեջ բե րում. 
«Այժմ 32 տա րի է, որ մեր հա րա զատ նե րի շի-
րիմ ներն այն տեղ մնա ցել են ան տեր, ոչ քա-
հա նա, ոչ խունկ ենք ծխում նրանց գե րեզ-
ման նե րի վրա, միայն հեռ վից հե ռու ա սում 
ենք՝ Աստ ված ձեր հո գին լու սա վո րի, ան տեր 
հայ ննջեց յալ ներ»:

Սեր գեյ Ջ հան գիր յա նի փո խանց մամբ՝ 
2006 թվա կա նից է զբաղ վել պատ մա գի տութ-
յամբ, ստեղ ծել է հա րուստ գրա դա րան, իսկ 
այս աշ խա տութ յան ստեղծ ման հա մար փաս-
տա կան ա ռատ նյութ է ծա ռա յել Հա յաս տա նի 
ազ գա յին գրա դա րա նում պահ վող 19-րդ դա-
րի վեր ջի 20-րդ դա րասկզ բի պար բե րա կան 
մա մու լը, մաս նա վո րա պես Թեհ րա նի «Ա լիք» 
թեր թը, ո րի խմբա գիր նե րից և հոդ վա ծագ րե-
րից շա տերն ար մատ նե րով ղա րա դաղ ցի ներ 
էին և սր բո րեն են պա հել ի րենց ծննդա վայ րի 
հու շը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գորիսի պետական համալսարանի 
եւ Գորիսի պետական 
քոլեջի միջև ստորագրվեց 
համագործակցության հուշագիր

Ա պ րի լի 30-ին Գո րի սի պե տա կան հա-
մալ սա րա նի ռեկ տո րի պաշ տո նա-
կա տար Թեհ մի նա Մա րութ յա նը և 

Գո րի սի պե տա կան քո լե ջի տնօ րեն Կա րեն 
Լա զար յա նը ստո րագ րե ցին հա մա գոր ծակ-
ցութ յան հու շա գիր, ո րը նա խա տե սում է փոխ-
գոր ծակ ցութ յան ակ տի վա ցում և բա րե լա վում 
մի քա նի հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րով:

Թ.Մա րութ յա նը, շնոր հա կա լութ յուն հայտ-
նե լով քո լե ջի տնօ րեն Կ. Լա զար յա նին՝ կրթա-
կան եր կու հաս տա տութ յան միջև ու սում-
նա գի տա կան կա պե րը նոր, ա վե լի ա մուր 
հիմ քե րի վրա դնե լու ա ռա ջար կը ող ջու նե լու 
հա մար, ներ կա յաց րեց այդ կա պերն ամ-
րապն դե լուն ու զար գաց նե լուն ուղղ ված հե-
ռան կա րա յին քայ լե րը` ըստ ռազ մա վա րա-
կան նպա տակ նե րի, հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ուղ ղութ յուն նե րը, հա վաս տիաց րեց, որ ԳՊՀ-ն 
պատ րաստ է պատ շաճ մա կար դա կով ի րա-
կա նաց նե լու հա մա ձայ նագ րով նա խա տես-
ված աշ խա տանք նե րը և  ակն կա լում է հա-
մար ժեք պա տա սա խա նատ վութ յուն քո լե ջից, 
ո րը, որ պես ՄՄՈՒՀ, իր պատ մութ յամբ, կրթա-
կան ա վան դույթ նե րով, թո ղար կած ո րակ յալ 
կադ րե րով մշտա պես կար ևոր դեր է խա ղա-
ցել տա րա ծաշր ջա նում:

Կ.Լա զար յա նը նույն պես շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նեց բու հի ղե կա վա րութ յա նը՝ ի դեմս 
Թ.Մա րութ յա նի, հա մա գոր ծակ ցութ յան օ րա-
պա հանջ ու սպաս ված ա ռա ջար կի հա մար: 
Նա նշեց, որ ժա մա նա կի մար տահ րա վեր նե-
րը թե լադ րում են ար տա քին շա հա կից նե րի 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մե խա նիզմ նե րի 
բազ մա զա նե ցում ու բա րե լա վում, ա ռա ջա վոր 
փոր ձի փո խա նա կում՝ ի շահ կրթա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րի շա րու նա կա կան բա րե լավ-
ման:

ԳՊՀ-ի և Գո րի սի պե տա կան քո լե ջի միջև 
ստո րագր ված հա մա գոր ծակ ցութ յան հու շագ-
րի շրջա նակ նե րում կող մե րը կհա մա գոր ծակ-
ցեն հետև յալ ուղ ղութ յուն նե րով՝ սահ ման ված 
կար գով կազ մա կեր պել հա վակ նորդ նե րի (քո-
լե ջի շրջա նա վարտ նե րի) կրթութ յան շա րու-

նա կու մը բու հում՝ ըստ կրթաձ ևե րի նա խա-
պես հայ տագր ված մաս նա գի տութ յուն նե րի 
գծով՝ կա տա րե լով «Մի ջին մաս նա գի տա կան 
ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի բարձր 
ա ռա ջա դի մութ յուն ցու ցա բե րած շրջա նա-
վարտ նե րի` բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տութ յուն նե րում հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տութ յամբ կրթութ յու նը շա րու նա-
կե լու կարգ»-ով սահ ման ված պա հանջ նե րը, 
կհա մա պա տաս խա նեց վեն ու կվե րա նայ վեն 
այդ մաս նա գի տութ յուն նե րի գծով ու սում նա-
կան պլան ներն ու ա ռար կա յա կան ծրագ րե-
րը,  փո խա դարձ պրակ տի կա նե րի կազ մա-
կեր պում, այդ թվում՝ գի տա ման կա վար ժա կան 
ու հե տա զո տա կան, քո լե ջի սո վո րող նե րի հա-
մար կազ մա կեր պել ճա նա չո ղա կան այ ցեր՝ 
ծա նո թաց նե լու բու հի մաս նա գի տութ յուն նե-
րին, կրթա կան մի ջա վայ րի ա ռանձ նա հատ-
կութ յուն նե րին, հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռել 
քո լե ջի ու սա նող նե րին ու դա սա խոս նե րին՝ 
օգտ վե լու հա մալ սա րա նի մաս նա գի տա կան 
լա բո րա տո րիա նե րից, կա բի նետ նե րից, գրա-
դա րա նից, ի րա կա նաց նել հա մա տեղ թե մա-
տիկ, մշա կու թա յին մի ջո ցա ռում ներ, գի տա-
կան սե մի նար ներ, քո լե ջի դա սա խոս նե րին 
ի րա զե կել հա մալ սա րա նում կազ մա կերպ վող 
գի տա ժո ղով նե րի, վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թաց նե րի և  այլ մի ջո ցա ռում նե րի մա սին՝ 
բա րե լա վե լով ներգ րավ վա ծութ յան մե խա-
նիզմ նե րը, հա մա գոր ծակ ցել երկ կող մա նի հե-
տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յան շրջա նակ-
նե րում Կող մե րի գոր ծու նեութ յանն առնչ վող 
գի տա գործ նա կան, ինչ պես նաև մաս նա գի-
տա կան ու կազ մա կեր պա կան բնույ թի այլ 
ուղ ղութ յուն նե րով։

Պա տաս խա նա տու ներն արդ յու նա վետ 
քննար կում ու նե ցան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ուղ ղութ յուն նե րին վե րա բե րող հար ցե րի շուրջ 
և հա մոզ մունք հայտ նե ցին, որ առ կա նա-
խադր յալ նե րը կնպաս տեն՝ ար ձա նագ րե լու 
բա րե հա ջող արդ յունք ներ:

ԳՈՐԻՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

տա լիս, Ձա գիկ նա հա պե տի ա նու նով ոչ միայն 
Հա բանդ գա վա ռում ա ռան ձին գյուղ է ե ղել, որ 
12 չափ տուրք է վճա րել Տա թե ւի վան քին, այ-
լեւ Ձա գե ձոր || Ձա գա ձոր է կոչ վել Ս յու նի քի մի 
հսկա յա կան տա րած քը։ Եվ դա այն քան ժա-
մա նակ, մին չեւ որ թուր քե րի` Ձա գե ձոր ներ-
խու ժե լու պատ մա կան տխուր ի րո ղութ յամբ 
պայ մա նա վոր ված` այդ բուն հա յե րեն ան վա-
նու մը նրանց լեզ վի հնչ յու նա կան օ րենք նե րին 
են թարկ վե լով` այ լա փոխ վել, դար ձել է Զան-
գե զուր։

Այս պի սով՝ միան գա մայն պարզ է, որ 
Զան գե զուր ի րոք Ձա գե ձոր / Ձա գա ձոր-ի այ-
լա փոխ ված ձեւն է, որ ա ռաջ է ե կել նախ ձ 
հնչ  յու նի, ո րից, ինչ պես հայտ նի է, զուրկ է 

թուր քե րե նը, զ֊ի փո խարկ մամբ եւ ա պա 
Ձա գե ձոր > Զա գե զօր-ում գ ձայ նե ղից ա ռաջ 
ն ձայ նոր դի հա վել մամբ ու օ /<ո/>ու հնչ յու-
նա կան փո փո խութ յամբ։ Արդ յուն քը ե ղել է 
այն, որ ուշ ժա մա նակ նե րում ա ռաջ ե կած այդ 
Զան գե զուր ձե ւը չճա նա չե լու չափ հե ռա ցել 
է իր բուն՝ Ձա գե ձոր || Ձա գա ձոր նա խա վոր 
ձե ւից եւ հիմք դար ձել ժո ղովր դա կան կեղծ 
ստու գա բա նութ յան հա մար, որ իբր Զան գե-
զուր տե ղա նունն իր ծագ մամբ կապ վում է 
զանգ (= զան գակ) բա ռի հետ եւ նշա նա կել է 
կա՛մ «Զան գը-զոռ», այ սինքն` զան գը զո րա-
վոր է , կա՛մ «Զանգն է զուր»։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ, 
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Բաբ կեն Բա զունց. զոհ վեց մաս նա-
գի տա կան պարտ քը կա տա րե լիս

Բ աբ կեն Ար սե նի Բա զունց, ծնվել է 1995 թ. 
դեկ տեմ բե րի 14-ին՝ Գո րիս քա ղա քում: 

Ա վար տել է Գո րի սի թիվ 4 ա վագ դպրո ցը, 
ո րից հե տո ու սու մը շա րու նա կել է Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում: Վե-
րա պատ րաստ վել է ար տա սահ ման յան ճա-
նաչ ված բուժ հաս տա տութ յուն նե րում: 

Իս կա կան աս պետ էր Բաբ կե նը՝ բազ մա-
կող մա նի զար գա ցած, տա ղան դա վոր, խե լոք 
ու խե լա ցի, ման կան պես պարզ էր, բայց նաև 
վճռա կան՝ իր ա մեն ո րոշ ման մեջ։ Գի տեր անմ-
նա ցորդ նվիր վել հայ րե նի քին, ըն տա նի քին և 
սի րած գոր ծին, այդ պատ ճա ռով էլ Բաբ կենն 
ընտ րել էր ան վերջ նվի րում պա հան ջող մաս-
նա գի տութ յուն՝ ո րո շել էր դառ նալ բժիշկ։ 

Հա մա կուր սե ցի ներն ու դա սա խո սա կան 
կազ մը ցա վով են կի սում սի րե լի ըն կե րոջ և 
ու սա նո ղի կորստ յան վիշ տը: 

Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ամ բիո նի դա սա խոս Հա յար փի Սա հակ յա-
նը տա րի ներ ա ռաջ դա սա վան դել է Բաբ կեն 
Բա զուն ցին: Դա սա խո սը վա ղուց գոր ծըն կեր 
է հա մա րել նախ կին ու սա նո ղին՝ նշե լով՝ «Ն-
րա մեջ տես նում էի մեր երկ րի ա ռող ջա պա-
հութ յան ո լորտն ա ռող ջաց նող նե րից մե կին: 
Կորց րինք պրո ֆե սիո նալ մաս նա գե տի, խե լա-
ցի, մտա ծող, վեր լու ծող, ըմ բոստ ան հա տի», 
– ա սում է ԵՊԲՀ դա սա խո սը՝ հա վե լե լով, որ 
պա տե րազ մը բո լո րիս սրտե րին ու հո գի նե րին 
շատ ծանր հետք է թո ղել։

Լի նե լով հայ րե նի քի նվիր յալ զա վակ՝ նա 
մեկ նեց պաշտ պա նե լու հայ րե նի հո ղը, մեկ-
նեց իր ցան կութ յամբ։ Պա տե րազ մի ժա մա-
նակ ե ղել է N զո րա մա սի բուժ կե տի պետ։ 

Զոհ վել է 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 21-ին՝ Հադ-
րու թի Դ րախ տիկ գյու ղի շրջա կայ քում՝ մաս-
նա գի տա կան պարտ քը կա տա րե լիս։ 

Բաբ կեն Բա զուն ցը հու ղար կա վոր վել է 
Գո րի սի զին վո րա կան նո րա հիմն պան թեո-
նում: ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րով հետ-
մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին մա-
տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ 
աս տի ճա նի մե դա լով:

Կոլյա Արիստակեսյան. նահատակ 
կապիտանը Սիսիանից 

Ա  րիս տա կես յան Կոլ  յա Ռա ֆի կի, ծնվել է 
1990 թ. նո յեմ բե րի 22-ին՝ Սի սիան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Վա ղա տին գյու ղի միջ նա-
կարգ դպրո ցում: 2008 թ. ըն դուն վել է Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-
րան: 2012 թ. որ պես սպա ծա ռա յութ յան է 
ան ցել Կա պա նի զո րա մա սում: 

Կոլ  յա յի հայ րը՝ Ռա ֆի կը, որ դու մա սին 
պատ մե լիս հուզ վում է (տղա մար դու ար-
ցունք ներն ա նա սե լի ցա վոտ է տես նել): Հայ-
րը պատ մում է, որ որ դին ման կուց է ե րա զել 

զին վո րա կան դառ նալ. «Դպ րոցն ա վար տե-
լու տա րում դի մել էր Վազ գեն Սարգս յա նի 
ան վան ինս տի տուտ, բայց չէր ըն դուն վել: 
Փոր ձում էինք այլ ուղ ղութ յամբ տա նել, այլ 
մաս նա գի տութ յուն նե րի մա սին խո սել. լսել 
ան գամ չէր ու զում: Երկ րորդ ան գամ դի մեց ու 
հա ջո ղեց: Այն զո րա մա սե րում, որ տեղ սպա է 
ե ղել, այն քան լավ է դրսե ւո րել ի րեն, մարդ կա-
յին այն պի սի ար ժա նիք ներ է ցու ցա բե րել, որ 
մին չեւ օրս նրա են թա կա ներն ու վե րա դաս 
հրա մա նա տա րութ յու նը միայն շնոր հա կա լա-
կան խոս քեր են հնչեց նում: 

Կոլ  յա յիս զոհ վե լուց հե տո ա մեն ինչ փոխ-
վեց... Եր կու ե րե խա ու նի: Հարսս ու թոռ ներս 
ա ռան ձին են ապ րում, շատ-շատ ենք կա րո-
տում նրանց: Ես լավ որ դի եմ դաս տիա րա կել՝ 
մար դա սեր, հար գա լից, մեծ ու փոքր ճա նա-
չող, ինք նավս տահ եւ ու ժեղ: 

Շատ խե լա ցի էր, դպրո ցում էլ լավ էր սո-
վո րում: Ն պա տա կաս լաց էր, ան զի ջում, ան-
վախ: Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, որ դիս Վայ-
քի զո րա մա սում վաշ տի հրա մա նա տար էր: 
Ի րենց հրա մա նա տար, կա պի տան Ա րիս տա-
կես յա նի շի րի մին հա ճախ են զին վոր ներ ու 
պայ մա նագ րա յին ներ այ ցի գա լիս: Զ րու ցում 
եմ նրանց հետ, որ դուս կա րոտն այդ կերպ 
փոր ձում փա րա տել, բայց ի զուր: Ա սում են՝ 
մեր «կա ման դի րը» հե րոս էր, մե զա նից չհե-
ռա ցավ, մի քայլ չնա հան ջեց:

Հոկ տեմ բե րի 9-ին որ դիս իր վաշ տով Ջ րա-
կան էր գնա ցել, հոկ տեմ բե րի 10-ից հե տո 
նրա նից այլևս լուր չու նե ցանք: Հոկ տեմ բե րի 
14-ին գնա ցի Վայ քի զո րա մաս, հե տո Գո րի սի 
դիա հեր ձա րան, որ տեղ էլ գտա տղա յիս մար-
մի նը: Կոլ  յա յիս ու նրա նման տղա նե րի մա-
սին պի տի հա ճախ գրել, նրանք տղա մար դու 
լա վա գույն օ րի նակ են նոր սերն դի հա մար: 
Ան տա նե լի ցավ եմ զգում, բայց միեւ նույն ժա-
մա նակ գի տեմ, որ հայ րե նի քը պաշտ պա նե լը 
նրա ընտ րութ յունն էր: 

Ես հե րո սի հայր եմ, իմ որ դին մեր երկ րի 
ա զա տութ յան հա մար է նա հա տակ վել...»:

Կոլ  յա Ա րիս տա կես յա նի աճ յու նը հո ղին է 
հանձն վել 2020 թ. հոկ տեմ բե րի 16-ին՝ Սի սիա-
նի զին վո րա կան պան թեո նում: Հ Հ նա խա գա-
հի հրա մա նագ րով (հետ մա հու) պար գե ւատր-
վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

Հայկ Գ րի գոր յան. «Ո՞վ պի տի 
պաշտ պա նի հայ րե նի քը, ե թե ոչ 
ես»

Հ այկ Գա գի կի Գ րի գոր յան, ծնվել է 1998 թ. 
հու լի սի 14-ին՝ Քա ջա րա նում: Ծն վե լուց 

ե րեք ա միս անց հայ րը մա հա ցել է։ Մոր միակ 
զա վակն էր։ Ման կութ յունն ու պա տա նե կութ-
յունն ան ցել են Կա պան քա ղա քում։ Դպ րոցն 
ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա-
նի Կա պա նի մաս նաճ յուղ։ Ու սու մը կի սատ 
է թո ղել և 2016-2018 թթ. մեկ նել ծա ռա յութ-
յան Սի սիա նի զո րա մաս։ Ծա ռա յութ յան ժա-
մա նակ ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ շնոր հա-
կա լագ րե րի, պատ վոգ րե րի։ Ծա ռա յութ յունն 
ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է աշ խա տան-
քի ԶՊՄԿ-ում և միա ժա մա նակ շա րու նա կել 
ու սու մը։ 

Ս յու նե ցի հե րոս Հայկ Գ րի գոր յա նը խի-
զախ, բա րի, հայ րե նա սեր, ըն կե րա սեր, աշ-
խա տա սեր ու կեն սու րախ մարդ էր։ Կի սատ 
թող նե լով նպա տակ նե րը, աշ խա տան քը, ու-
սու մը, սե րը և իր ե րի տա սարդ կյան քը՝ Ար-
ցախ յան 3-րդ պա տե րազ մի ա ռա ջին իսկ 
օ րե րից մեծ ե ռան դով ու հայ րե նա սի րութ յամբ 

լծվել է հայ րե նի երկ րա մա սի՝ Ս յու նի քի պաշտ-
պա նութ յան սուրբ գոր ծին։ 

Պա տե րազ մա կան օ րե րին լա վա տե սո րեն 
էր գնա հա տում ի րա վի ճա կը և հա վա տում էր 
մեր հաղ թա նա կին։ «Մի օր ծնվել եմ, մի օր էլ 
պի տի մա հա նամ։ Էլ ո՞վ պի տի պաշտ պա նի 
հայ րե նի քը, ե թե ոչ ես։ Մենք միշտ պարտք 
ենք մեր հայ րե նի քին», – ան մահ մար տի կի` 
Հայ կի խոս քերն են։ Նո յեմ բե րի 1-ին, երբ հեր-
թա կան հեր թա պա հութ յան է ե ղել, իր մար տա-
կան ըն կե րը` դի պու կա հար Մա յի սը, նկա տել 
է հա կա ռա կոր դի դի պու կա հա րին. այդ մա սին 
հայտ նել է Հայ կին, ով էլ վա զե լով մո տե ցել է՝ 
տես նե լու, սա կայն հա կա ռա կոր դի կրակն ան-
մա հաց րել է նրան ու ըն կե րո ջը։ Դիր քա պահ 
ըն կեր նե րը մո տե ցել են, որ օգ նութ յուն ցույց 
տան նրանց, և այդ նույն պա հին ա նօ դա չու 
թռչող սար քը հար վա ծել է խրա մա տին։

Նա երկ նա յին ար քա յութ յու նում է, իսկ հա-
րա զատ նե րին ու ըն կեր նե րին թո ղել է վառ 
հու շեր։ Գ նաց, որ մենք ապ րենք, որ ապ րի 
մայ րը: Հայ կը հա րա զատ նե րի հա մար հա վեր-
ժո րեն դար ձավ զին վոր...

Հայկ Գ րի գոր յա նը հու ղար կա վոր վել է Կա-
պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

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 պա նի հա մայն քա պե տի 
ո րոշ մամբ՝ «Կա պան» մե դա լով և 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:

Ռազ միկ Գ րի գոր յան. նպա տակ-
ներն ան կա տար մնա ցին

Ռ ազ միկ Գ րի գոր յան, ծնվել է 1998 թ. 
սեպ տեմ բե րի 22-ին՝ Քա ջա րա նում: Հիմ-

նա կան կրթութ յու նը ստա ցել է Քա ջա րա նի 
Ե. Չա րեն ցի ան վան թիվ 1 միջ նա կարգ և 
Ե րե ւա նի N 64 դպրոց նե րում: 2013-2016 թթ. 
սո վո րել է Քա ջա րա նի պե տա կան ար հես-
տա գոր ծա կան ու սում նա րա նում, ո րի ծրագ-
րա վոր ման 3-րդ կուրսն ա վար տե լուց հե տո 
զո րա կոչ վել է ՀՀ զին ված ու ժեր, ծա ռա յել է 
Դի լի ջա նի զո րա մա սում: Զո րացր վե լուց հե-
տո վե րա դար ձել է Քա ջա րան և աշ խա տան քի 
ըն դուն վել «Աժ դա նակ» ՍՊԸ-ում՝ փա կա նա-
գործ: Գոր ծըն կեր նե րը նրա մա սին հար գան-
քով ու սի րով են պատ մում. «Լավ ե րի տա-
սարդ էր, ին քը մեզ էր հար գում, մենք՝ ի րեն, 
գոր ծի հան դեպ էլ պար տա ճա նաչ էր, ու շա-
դիր։ Շատ-շատ ցա վա լի է նման լավ մարդ 
կորց նե լը...»:

«Ռազ մի կը դեռ ման կուց հա մեստ, խե լա-
ցի ու աշ խա տա սեր ե րե խա էր, նաև հա մառ 
ու նպա տա կաս լաց: Սի րում էր ինք նու րույ-
նութ յուն դրսևո րել, նա խա ձեռ նող էր, չէր վա-
խե նում ան գամ իր ու ժե րից վեր աշ խա տան-
քից: Ք րոջն ու եղ բորն ան չափ շատ էր սի րում, 
մեր ա ռա ջինն էր, հի մա էլ է ա ռա ջի նը, մենք 
հի մա ապ րում ենք, որ հի շենք...», – որ դու մա-
սին հպար տութ յամբ պատ մում է հայ րը։

Հայ րը ԵԿՄ ան դամ է, նա Ար ցախ յան պա-
տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից ա ռաջ նագ ծում 
է ե ղել, բայց զո րա հա վա քով Ջ րա կա նում 
գտնվող որ դին նրան չէր ա սել իր գտնվե լու 
վայ րը, չան հանգս տաց նե լու հա մար ա սել էր՝ 
Ջեր մու կում է ու իր մոտ ա մեն ինչ լավ է...

Սեպ տեմ բե րի 29-ին հա սավ Ջ րա կան ու 
միա ցավ Կա պա նի բրի գա դի զին վոր նե րին: 
Բա նա կում ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ծա նո-
թա ցել էր Դ-20 հրա նո թին և օգ նում էր տղա-
նե րին նշա նա ռութ յան ու հաշ վարկ նե րի հար-
ցե րում...

Հոկ տեմ բե րի 10-ին հե րո սա բար զոհ վել է 
Ջ րա կա նի մա տույց նե րում՝ թշնա մու ա նօ դա-
չու սար քի ար ձա կած հրթի ռի պայթ յու նից: 
Հու ղար կա վոր վել է Քա ջա րա նի հու շա հա մա-
լի րում: 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:

Սու րեն Սարգս յան. ան վախ նշա-
նա ռուն

Ս ու րեն Բե նի կի Սարգս յան, ծնվել է 1985 
թվա կա նի նո յեմ բե րի 17-ին՝ Մեղ րի քա-

ղա քում։ Ճա կա տագ րի բեր մամբ մա նուկ Սու-
րե նի կնքա հայ րը պի տի լի ներ ոչ այլ ոք, քան 
գնդա պետ Ղ ևոնդ Հով հան նիս յա նը: Սու րե նը 
ե կե ղե ցում ծա ռեր էր տնկել ու ա մեն ա ռա վոտ 
դպրոց գնա լուց ջրում էր: Սո վո րա կա նի նման, 
երբ փոք րիկ տղան հեր թա կան ան գամ գնա-
ցել էր ծա ռե րը ջրե լու, տե սել է շարք կանգ նած 
զին վոր նե րին ու կանգ նել նրանց կող քին: Ի 
պա տաս խան գնդա պե տի հար ցա կան հա յաց-
քի՝ տղան պա տաս խա նել է. «Ինձ էլ կնքեք»: 
Ա հա այս պես մա նուկ Սու րե նը դար ձավ 
Ղ ևոնդ Հով հան նիս յա նի սա նի կը: 

Դեռ ման կուց անն կա րագ րե լի սեր ու ներ 
դե պի զին վոր նե րը, բա նա կը։ Գր քի է ջե րում 
միշտ զենք ու զին վոր էր նկա րում… 

Ժամ կե տա յին պար տա դիր զին վո րա կան 
ծա ռա յութ յու նը վեր ջաց նե լուց հե տո դար ձել է 
պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: Սու րե նն ար-
տերկ րում էլ է բախ տը փոր ձել, սա կայն Մեղ-
րիի սա րերն ու ձո րե րը հա զար ձեռ քով կան-
չում էին նրան: 

Բո լո րո վին այլ ճա կա տա գիր էր կան խո-
րոշ ված ի վե րուստ: Ու նո րից հմուտ նշա նա-
ռուն իր լեռ նե րի հետ էր…

Երբ սկսվեց Ար ցախ յան 3-րդ պա տե րազ-
մը, շրջա նի պաշտ պա նութ յու նը հանձ նե լով 
ըն կեր նե րին` մեկ նեց Ջ րա կան։ Շատ սիր-
ված ու հարգ ված ե րի տա սար դը նշա նա ռու 
էր ու միշտ պատ րաստ էր պաշտ պա նել իր 
հայ րե նի քը։ Քաջ հա յոր դին՝ գի շերն անն կատ 
սո ղա լով թշնա մու խրա մատ, սպա նե լով ադր-
բե ջան ցի մի քա նի ասկ յա րի, զենք ու զի նամ-
թերք է հասց րել իր մար տա կան ըն կեր նե րին։ 
Մաս նակ ցել է ա մե նա թեժ մար տե րին: Հոկ-
տեմ բե րի 7-ին Իշ խա նա ձո րում է ե ղել. տես նե-
լով տղա նե րին ա նօգ նա կան վի ճա կում՝ նստել 
է մե քե նան ու շտա պել մար տի դաշտ՝ այն տե-
ղից վի րա վոր նե րին դուրս բե րե լու, ին չի շնոր-
հիվ շա տե րի կյան քը փրկվել է: 

Վայ քի հե տա խու զա կան ջո կա տի հետ 
թշնա մու խրա մատ նե րից Սու րե նը զենք֊ զի-
նամ թերք է քա նիցս առգ րա վել և բե րել մեր 
զին վոր նե րին: Մար տե րը ծանր էին...

Հոկ տեմ բե րի 9-ին զան գա հա րում է տուն 
ու կնոջն ա սում. «Որ դուս լավ կնա յես»:

Սու րե նի հետ կապն ընդ հատ վել է հոկ-
տեմ բե րի 10-ից: Ցա վոք թշնա մու աչ քից չի 
վրի պել Սու րե նը, հոկ տեմ բե րի 10-ին ա նօգ-
նա կան մնա ցել է մար տի դաշ տում։ 

Հայտ նա բե րել են, և նո յեմ բե րի 23-ին տե-
ղի է ու նե ցել հու ղար կա վո րութ յունն իր քար-
քա րոտ ու քաղցր ծննդա վայ րում… 

Սու րենն իր քա ղա քում իր ձեռ քե րով շի-
նած մա տուռ ու նի, ո րը հե րո սից հուշ մնաց իր 
բնօր րա նին: Ա վան դույթ է ձևա վոր վել՝ մար-
տա կան դիր քեր բարձ րա նա լիս զին վոր նե րը 
այդ տեղ մոմ են վա ռում: 

Սու րեն Սարգս յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Մեղ րիի գե րեզ մա նա տա նը:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին

6 ՉՈՐԵԳՇԱԲԹԻ  11 ՄԱՅԻՍԻ 2022Թ. № 9 (575)



Կ ա պա նի թիվ 1 նա խադպ րո ցա կան ու-
սում նա կան հաս տա տութ յու նը (ՆՈւՀ) 
մա յի սի 7-ին տո նեց հիմ նադր ման 

կես դա րը: Հո բել  յա նի տո նա կա տա րութ յա նը 
մաս նակ ցում էին Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յա նը, հա մայն քա պե տի տե ղա-
կալ Գոռ Թադ ևոս յա նը, Կա պա նի հոգ ևոր 
հո վիվ տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ-
յա նը, ման կա պար տե զի տար բեր տա րի նե րի 
աշ խա տա կից ներ, նախ կին սա ներ, հյու րեր:

Հո բել  յա նին նվիր ված հան դե սի սկզբում 
հնչեց Կա պա նի օրհ ներ գը, ո րով իսկ տո նա-
կան ու մտեր միկ տրա մադ րութ յուն ստեղծ վեց 
դահ լի ճում: ՆՈւՀ-ի տնօ րեն Ք րիս տի նե Սո ղո-
մոն յա նը տան տի րոջ ի րա վուն քով ող ջու նեց 
հյու րե րին: Ման կա պար տե զի աշ խա տա կից-
նե րը ներ կա յաց րին կրթօ ջա խի ան ցած կես-
դար յա ու ղին, իսկ սա նե րը երգ ու պա րով, 
թո թո վա խոս աս մուն քով հրճվանք պատ ճա-
ռե ցին հան դե սի մաս նա կից նե րին:

Ք րիս տի նե Սո ղո մոն յա նը, ով հաս տա-
տութ յան յո թե րորդ տնօ րենն է և պաշ տո նա-
վա րում է 2009 թվա կա նից, մեկ առ մեկ արժ-
ևո րեց ման կա պար տե զի տար բեր տա րի նե րի 
աշ խա տա կից նե րի վաս տա կը՝ նրանց հու-
շան վեր ներ և ծաղ կեփն ջեր հանձ նե լով: Ար-
ժա նին մա տուց վեց երկ րա յին կյան քին ար դեն 
հրա ժեշտ տված կո լեկ տի վի ան դամ նե րին: 
Նաև ցա վով հի շե ցին ման կա պար տե զի նախ-
կին այն սա նե րին, ով քեր նա հա տակ վե ցին 
44-օր յա պա տե րազ մում:

Հո բել  յա նի առ թիվ բա րե մաղ թան քի խոս-
քով հան դես ե կավ Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յա նը, ով մեկ ան գամ ևս հի շեց-

րեց այն միտ քը, որ մար դու, որ պես ան հա տի, 
ձևա վոր ման հիմ քը դրվում է ման կա պար տե-
զում, և  որ քան ա մուր լի նի այդ հիմ քը, այն քան 
նա հա նա պա զօր յա կյան քում ի րեն լիար ժեք 
կդրսևո րի: Ե լույ թի ա վար տին հա մայն քա պե-
տը շնոր հա կա լագ րեր և ՀՀ կենտ րո նա կան 
բան կի կող մից թո ղարկ ված հու շադ րամ ներ 
հանձ նեց ման կա պար տե զի տնօ րե նին և մի 
խումբ աշ խա տա կից նե րի:

Տո նա կան տոր թով և հ րա վա ռութ յամբ 
ա վար տին հա սավ գե ղե ցիկ այդ հան դե սը, որ 
շա րու նա կութ յուն ու նե ցավ ա ղան դե րի սե ղա-
նի շուրջ, մի բա ժակ գի նիով՝ դարձ յալ բա րե-
մաղ թանք ներ և հու շեր, հու շեր, հու շեր…

Գար նա նա յին անձր ևոտ օ րը Կա պա նի 
թիվ 1 ՆՈւՀ-ում հո բել  յա նա կան հան դես էր՝ 
ծննդյան օր վա պես ան մո ռաց:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Շուռնուխն 
ամբողջովին 
լուսավորվել 
է, նաև չորս 
ընտանիք 
բնակարանամուտ 
է տոնելու

Շուռ նու խում ա վար տին են մո տե նում 
հա մայն քի մի ջոց նե րով վե րա կա ռուց-
վող բազ մաբ նա կա րան շեն քի ներ քին 
հար դար ման աշ խա տանք նե րը, լուծ-
վել է նաև բնա կա վայ րի լու սա վո րութ-
յան ամ բողջ ցան ցի ար դիա կանց ման 
խնդի րը։

Ա շ խա տանք նե րի ա վար տին 4 ըն-
տա նիք բնա կա րա նա մուտ է տո-
նե լու: Ա ռա ջի կա յում պլա նա վոր-

վում է շեն քի տա րած քում նաև ման կա կան 
կենտ րոն ու նե նալ, որ տեղ ե րե խա նե րի 
ժա ման ցը կազ մա կեր պե լուն զու գա հեռ 
նաև եր կու նոր աշ խա տա տեղ կհիմն վի:

ՄԱԿ-ի զար գաց ման ծրագ րի հետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յամբ բնա կա վայրն ամ բող-
ջո վին լու սա վոր վել է, ամ բողջ ցանցն ար-
դիա կա նաց վել է: 

Շուռ նու խում նաև այ գի նե րի հիմն ման 
ծրա գիր է ի րա կա նաց վում «Հիմ նա տա-
վուշ» զար գաց ման հիմ նադ րա մի հետ հա-
մա տեղ: Տն տե սութ յուն նե րին բա ժա ն վել 
են պտղա տու ծա ռեր՝ այ գի ներ հիմ նե լու 
նպա տա կով:

Արցախում 
մայրության 
նպաստը 
կհաշվարկվի 
նվազագույն 
աշխատավարձի 
չափով

Օ րենս դի րը հա վա նութ յուն է տվել 
««Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա տու նա-
կութ յան և մայ րութ յան նպաստ նե րի 
մա սին» օ րեն քում փո փո խութ յուն կա-
տա րե լու մա սին» օ րեն քի նա խագ ծին:

Խ որհր դա րա նից հայտ նում են, 
որ «Ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա-
տու նա կութ յան և մայ րութ յան 

նպաստ նե րի մա սին» օ րեն քում ամ րագր-
ված է, որ ե թե վար ձու աշ խա տո ղի կամ 
ինք նու րույ նա բար ի րեն աշ խա տան քով 
ա պա հո ված ան ձի մայ րութ յան նպաս տը 
հաշ վար կե լու հա մար հիմք ըն դուն վող 
մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վար ձը կամ 
ե կա մու տը պա կաս է 69 620 ՀՀ դրա մից, 
ա պա մայ րութ յան նպաս տը հաշ վար կե լիս 
որ պես մի ջին ամ սա կան աշ խա տա վարձ 
հիմք է ըն դուն վում 69 620 ՀՀ դրա մը: Կա-
ռա վա րութ յան ռազ մա վա րա կան ծրագ-
րե րի հա մա ձայն և պե տա կան բյու ջեի 
ե կա մուտ նե րի հաշ վա ռու մով, փու լա յին 
տար բե րա կով «Ն վա զա գույն աշ խա տա-
վար ձի մա սին» օ րեն քով կա տար վում է 
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի շե մի բարձ-
րա ցում, ո րի արդ յուն քում մի շարք օ րենք-
նե րում կա տար վում են հա մա պա տաս-
խան փո փո խութ յուն ներ։

Օ րեն քում ա մեն ան գամ նման փո-
փո խութ յան կա տա րու մից խու սա փե լու 
նպա տա կով ա ռա ջարկ վում է նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի թվա յին ար տա հայ տութ-
յան փո խա րեն ամ րագ րել, որ մայ րութ յան 
նպաս տը հաշ վարկ վում է նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի չա փո վ։

ARTSAKHPRESS.AM

Կ ա պա նում ապ րի լի 29-ին տոն վեց 
պա րի մի ջազ գա յին օ րը: Նա խոր դող 
մի քա նի օ րե րին մշա կույ թի կենտ-

րո նի հրա պա րա կում տո նին ըն դա ռաջ փոր-
ձեր էին անց կաց վում՝ մարզ կենտ րո նի բնա-
կիչ նե րը նաև այդ պի սով տե ղե կա նում էին 
մո տա լուտ տո նա կա տա րութ յան մա սին: 
Կենտ րո նի առջ ևի հրա պա րա կում, չնա յած 
տե ղա ցող անձր ևին, ստվար բազ մութ յուն էր 
հա վաք վել: Մար դիկ ծա փող ջույն նե րով դի-
մա վո րե ցին տո նա կա տա րութ յա նը մաս նա-
կից պա րա յին խմբե րին, ո րոնք ան ցան հրա-
պա րա կով՝ «Դայ մոնդ պա րա յին հա մույթ» 
(գե ղար վես տա կան ղե կա վար և գլ խա վոր 
պա րու սույց՝ Ա ղուն Հով հան նիս յան), «Էքս-
պե րի մեն տալ» պա րա խումբ (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար և պա րու սույց՝ Ռու զան նա 
Խա չատր յան), «Նա րա-Դանս» պա րար վես տի 
ստու դիա (գլխա վոր պա րու սույց և գե ղար-
վես տա կան ղե կա վար՝ Նա րի նե Մով սիս յան), 
«Զան գե զուր» ժո ղովր դա կան պա րա յին հա-
մույթ (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Վա հագն 

Գաս պար յան), «Սա բի նա» պա րա յին հա մույթ 
(գե ղար վես տա կան ղե կա վար և գլ խա վոր 
պա րու սույց՝ Սա բի նա Պետ րոս յան), «Պա րի 
աստ ղեր» ստու դիա (գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար՝ Է րիկ Քո չար յան, պա րու սույց՝ Ան նա 
Ա ղա գուլ  յան): Տո նին մաս նակ ցե ցին Կա պա-
նի ար վես տի ման կա կան դպրո ցի սա նե րը և 
Կա պա նի ար վես տի պե տա կան քո լե ջի «Պա-
րար վեստ» մաս նա գի տութ յուն սո վո րող նե րը 
(պա րու սույց՝ Թա մա րա Ս տե փան յան):

Պա րա յին խմբե րը ներ կա յաց րին ժո ղովր-

դա կան, ազ գագ րա կան, ժա մա նա կա կից 
պա րեր, ին չը լավ ա ռիթ էր ծա նո թա նա լու 
մարզ կենտ րո նում գոր ծող պա րա յին խմբե րի 
ձե ռագ րին: Տո նա կա տա րութ յու նը եզ րա փակ-
վեց միաս նա կան պա րով, իսկ ա մե նա վեր ջում 
Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի տնօ րի նութ յու նը հու շան վեր ներ 
հանձ նեց մարզ կենտ րո նում գոր ծող պա րա յին 
խմբե րի ղե կա վար պա րու սույց նե րին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Տոն էր, պարի 
տոն...
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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 
11.05.2022թ.:

Ա  միս ներ ա ռաջ կո րո նա վի րու սի հա-
մա վա րա կը խլեց Կա պա նի եր ևե լի 
ե րա ժիշտ նե րից մե կի՝ Ար թուր Մով-

սիս յա նի կյան քը: Կո լո րի տա յին անձ նա վո-
րութ յուն էր մաեստ րոն (ինչ պես մտեր մա բար 
նրան ան վա նում էին շրջա պա տում)՝ օժտ ված 
հու մո րի նուրբ զգա ցու մով, որ ևէ հե տաքր-
քիր միտք հայտ նե լու հա մար ձեռ քը գրպա նը 
չէր տա նում: Ն րա հետ զրու ցե լիս ոչ մե կին 
ա ռանց մի նոր ա նեկ դոտ պատ մե լու բաց չէր 
թող նում: Ե րաժշ տութ յան նվիր յալ էր, ֆլեյ տա-
հար նե րի մի քա նի սե րունդ է դաս տիա րա կել: 
Նաև դա սա վան դում էր բլոկֆ լեյ տա, կլառ-
նետ, շե փոր, մաեստ րո յի սա նե րը մի ջազ գա-
յին և հան րա պե տա կան մրցույթ նե րից վե րա-
դառ նում էին դափ նեկ րի և մե դա լակ րի կո չում 
նվա ճած, մշտա պես ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն 
են ու նե ցել քա ղա քում կազ մա կերպ վող մար-
զամ շա կու թա յին մի ջո ցա ռում նե րին:

Ապ րի լի 28-ին Կա պա նի թիվ 2 ե րաժշ-
տա կան դպրո ցում տե ղի ու նե ցավ Ար թուր 
Մով սիս յա նին նվիր ված հուշ-ե րե կո: Նախ՝ 
կրթօ ջա խի տնօ րեն Գա յա նե Հա րութ յուն յա նը 
ներ կա յաց րեց Ար թուր Մով սիս յան մար դուն և  
ե րաժշ տին, ա պա բա ցեց հու շա տախ տա կը՝ 
տե ղե կաց նող, որ 1984-2001 թվա կան նե րին 
այդ դա սա րա նում աշ խա տել է Ար թուր Մով-
սիս յա նը:

Այ նու հետև ներ կա նե րը տեղ զբա ղեց րին 
դպրո ցի դահ լի ճում, որ տեղ մե նա հա մեր գով 
հան դես ե կավ կրթօ ջա խի շրջա նա վարտ, մի-
ջազ գա յին և հան րա պե տա կան մրցույթ նե րի 
դափ նե կիր, նրա լա վա գույն սա նե րից Վազ-
գեն Սարգս յա նը (հան դի սա վար և ն վա գակ-
ցող՝ Էմ մա Ա ղա յան): Պա տա նի ֆլեյ տա հա րը 
հնչեց րեց ար տա սահ ման ցի և հայ կոմ պո զի-

տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ՝ հա վաս-
տե լով, որ բարձ րա կարգ ե րա ժիշտ դառ նա լու 
ճշմա րիտ ճա նա պար հին է: Ի դեպ, նա մե նա-
հա մեր գին հան դես ե կավ Կա պա նի հա մայն-
քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նի նվի րած լա վո րակ 
հնչո ղութ յուն ու նե ցող ֆլեյ տա յով: Հան դի սա-
կանն ան կաս կած տպա վոր ված էր և ջեր-
մութ յամբ ըն դու նեց ե րաժշ տի կա տա րում նե-
րը, նաև հե տա գա հա ջո ղութ յուն ներ մաղ թեց, 
քան զի Վազ գե նը պատ րաստ վում է բարձ րա-
գույն ե րաժշ տա կան կրթութ յուն ստա նալ: 

Իսկ հուշ-ե րե կոն ու շագ րավ էր նրա նով, 
որ էկ րա նից հնչե ցին Ար թուր Մով սիս յա նի կա-
տա րում նե րից, նաև գոր ծըն կե րոջ մա սին հու-
շեր պատ մեց և ն րա մարդ կա յին ու մաս նա գի-
տա կան ար ժա նիք նե րը ներ կա յաց րեց Սանկտ 
Պե տեր բուր գում բնակ վող և ս տեղ ծա գոր ծող 
ֆլեյ տա հար Սա սուն Ա ռա քել  յա նը: 

Մե նա հա մեր գի ա վար տից հե տո կրթօ-
ջա խի նախ կին տնօ րեն Վար դան Քո չար յա նը 
և Կա պա նի հա մայն քա պե տի տե ղա կալ Գոռ 
Թադ ևոս յա նը հա մոզ մունք հայտ նե ցին, որ 
Վազ գե նը և մաեստ րո յի մյուս սա նե րը կշա-
րու նա կեն ե րաժշ տա կան կրթութ յու նը բարձ-
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տութ յու նում և 
վե րա դառ նա լով հայ րե նի քա ղաք՝ կշա րու նա-
կեն ի րենց ու սուց չի կի սատ թո ղած գոր ծը…

Իսկ ա մե նա վեր ջում դպրո ցի տնօ րեն Գա-
յա նե Հա րութ յուն յա նը ե րախ տա գի տութ յուն 
հայտ նեց հուշ-ե րե կո յի մաս նա կից նե րին և 
հ յու րե րին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Հուշ-երեկո և մենահամերգ

Սյունիքի միջնակարգ դպրոցի 
աշակերտները՝ Ազգային ժողովում

«Ժ ո ղովր դի առ ջեւ պա տաս խա-
նատ վութ յու նը կրում է պատ-
գա մա վո րը», – ա սել է ԱԺ 

«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» խմբակ-
ցութ յան պատ գա մա վոր Ար մեն Խա չատր յա նը 
«Բաց դաս» ծրագ րի շրջա նա կում խորհր դա-
րան այ ցե լած Ս յու նի քի մար զի Ս յու նիք հա-
մայն քի միջ նա կարգ դպրո ցի ա շա կերտ նե րի 
ու ու սու ցիչ նե րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ։

Հ յու րե րի հետ հան դի պել են նաեւ նույն 
խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր ներ Մա րի նա 
Ղա զար յա նը եւ ԱԺ ֆի նան սա վար կա յին եւ 
բյու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո-
ղո վի նա խա գահ Գե ւորգ Պա պո յա նը։

Պատ գա մա վոր ներն ա շա կերտ նե րին ներ-
կա յաց րել են Հա յաս տա նի կա ռա վար ման 

հա մա կար գը, օ րենս դիր եւ գոր ծա դիր մար-
մին նե րի գոր ծու նեութ յան ա ռաջ նա հեր թութ-
յուն ներն ու տար բե րութ յուն նե րը։

Ա շա կերտ նե րի հար ցե րը հիմ նա կա նում 
վե րա բե րել են դո լա րի ար ժեզրկ մա նը, բու հե-
րում ուս ման վար ձե րի բարձ րաց մա նը, անվ-
տան գութ յան ո լոր տին, մար զե րում հա մալ-
սա րան նե րի հա մալր մա նը, տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տին, սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րի դպրոց նե րում պայ ման նե րի բա րե-
լավ մա նը, ու սու ցիչ նե րի ա տես տա վոր մա նը:

Անդ րա դառ նա լով ուս ման վար ձավ ճար-
նե րի բարձր լի նե լուն վե րա բե րող հար ցին՝ 
Գե ւորգ Պա պո յա նը հայտ նել է, որ դրանց մեծ 
մասն ուղղ վում է դա սա խոս նե րի աշ խա տա-
վար ձե րի վճար մա նը։ «Մենք պի տի ա նենք 

ա մեն ինչ, որ ու սու ցիչ նե րը եւ դա սա խոս նե-
րը ստա նան բարձր աշ խա տա վարձ. դրա նով 
է նաեւ պայ մա նա վոր ված ուս ման ո րա կը», – 
նշել է պատ գա մա վո րը։

Պատ գա մա վոր Ար մեն Խա չատր յա նը սյու-
նե ցի ա շա կերտ նե րին խոր հուրդ է տվել մաս-
նա գի տութ յուն ընտ րե լիս ա ռաջ նա հեր թութ-
յու նը չտալ սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կին, այլ 
ընտ րել այն, ինչն ի րենց մոտ ա մե նա լավն է 
ստաց վում:

Մա րի նա Ղա զար յանն էլ ընդգ ծել է, որ 
ա մե նից կար ևո րը լավ մարդ լի նելն է:

Հ յու րե րը նիս տե րի դահ լի ճի օթ յա կից հե-
տե ւել են ԱԺ նիս տին, լու սան կար վել պատ-
գա մա վոր նե րի հետ։
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Հաագայի 
դատարանը 
Հայաստանին 
ճանաչել է 
որպես Արցախի 
հուշարձանների 
սեփականատեր

Հաա գա յի մի ջազ գա յին դա տա րա նն ան-
նա խա դեպ ո րո շում է կա յաց րել. պատ-
մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ կազ մա-
կեր պութ յու նն այլ պե տութ յան տա րած-
քում հայտն ված պատ մա կան հու շար-
ձան նե րի ի րա վա հա ջորդ և  ի րա վա տեր է 
ճա նա չել մեկ այլ երկ րի:

Ա յս մա սին, yerkir.am-ի փո խանց մամբ, 
գրում է «Մի րոտ վո րեց» թե լեգ րամ-
յան ա լի քը:

Ին չո՞ւ է այս ո րո շումն ան նա խա դեպ ու 
անս պա սե լի։

Չ նա յած հան գա ման քին, որ Հա յաս տանն 
ու Ադր բե ջա նը մի քա նի տաս նամ յակ պայ-
քա րում են Ար ցա խի հո ղե րի հա մար, 44-օր յա 
պա տե րազ մից հե տո մի ջազ գա յին հան րութ-
յու նը ճա նա չեց Ադր բե ջա նի տա րած քա յին 
ամ բող ջա կա նութ յու նը։

Բա ցար ձա կա պես միշտ՝ մինչ այս դեպ քը՝ 
հու շար ձան նե րի նկատ մամբ ճա նաչ վում էր 
այն երկր նե րի ի րա վա սութ յու նը, ո րի տա րած-
քում են դրանք գտնվում։ Տ խուր է, ա նար դար, 
բայց այդ պես է:

Հայ կա կան հո ղե րի հետ մեկ տեղ թշնա մուն 
են ան ցել նաև մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան 
օբ յեկտ նե րը, ին չը բո ղո քի և  ա նըն դու նե լիութ-
յան ա լիք է ա ռա ջաց րել հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի նե րի շրջա նում։ Հա յոց պատ մութ-
յան ալ բա նա կա նաց ման ան վերջ փոր ձե րն 
ըն կալ վել և  ըն կալ վում են ա վե լի ցա վոտ։ Ադր-
բե ջա նը ոչ միայն յու րաց նում է հու շար ձան նե-
րը, այ լեւ բա ցա հայ տո րեն պղծում դրանք։

Այս տար վա փետր վա րին Մայր Ա թոռ 
Սուրբ Էջ միած նի մամ լո դի վանն ան գամ դի-
մեց հա մաշ խար հա յին հան րութ յան օգ նութ-
յա նը։

«Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միա ծի նը խստո-
րեն դա տա պար տում է Ադր բե ջա նի իշ խա-
նութ յուն նե րի այս նա խա ձեռ նութ յու նը և  այն 
հա մա րում հա կա մարդ կա յին և հա կա քա ղա-
քակր թա կան գոր ծո ղութ յուն՝ Հա յաս տա նի, 
Ար ցա խի և հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ մշտա-
կան թշնա մութ յան և  ա տե լութ յան ընդգծ ված 
դրսևոր մամբ», – նշել է Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ-
միա ծի նը, նաև՝ ընդգ ծել, որ Ար ցա խի քրիս-
տո նեա կան սրբա վայ րե րի հայ կա կան պատ-
կա նե լութ յու նը գի տա կա նո րեն ա պա ցուց ված 
է և  ան հեր քե լի, նույ նիսկ ե թե դրանք այժմ 
գտնվում են Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան 
տակ:

Այժմ, ըստ Հայ կա կան ճար տա րա պե տութ-
յունն ու սում նա սի րող հիմ նադ րա մի փոխտ-
նօ րեն Րաֆ ֆի Քոր թոշ յա նի, Հա յաս տանն 
ի րա վունք ու նի դի մե լու ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին 
դա տա րան՝ ա պա ցու ցե լու իր հու շար ձան նե-
րի պղծման փաս տե րը, և  ե թե դրա կան ար-
ձա գանք չստա նա, փաս տե րը կներ կա յաց նի 
ՄԱԿ-ի Անվ տան գութ յան խորհր դի ն։
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