
Ե վ րո պա կան խորհր դի նա խա գահ Շառլ 
Մի շե լը հայ տա րա րութ յամբ է հան դես 
ե կել Հա յաս տա նի վար չա պետ Նի կոլ 

Փա շին յա նի և Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 
Ա լի ևի հետ ե ռա կողմ հան դիպ ման արդ յունք-
նե րի վե րա բեր յալ։

«Այ սօր ըն դու նե ցի Հա յաս տա նի վար չա-
պետ Նի կոլ Փա շին յա նին և Ադր բե ջա նի նա-
խա գահ Իլ համ Ա լի ևին։ Սա այս ձևա չա փով 
մեր եր րորդ հան դի պումն էր։ Մենք կենտ րո-
նա ցանք Հա րա վա յին Կով կա սի ի րա վի ճա կի և 
եր կու երկր նե րի, ինչ պես նաև ա վե լի լայն տա-
րա ծաշր ջա նի հետ ԵՄ-ի հա րա բե րութ յուն նե րը 
զար գաց նե լու վրա։ Քն նար կումն ան կեղծ և 
արդ յու նա վետ էր։ Մենք դի տար կե ցինք հար ցե-
րի ողջ փա թե թը։ Ման րա մասն քննար կել ենք 

հու մա նի տար հար ցե րը, այդ թվում՝ ա կա նա-
զերծ ման, պահ վող ան ձանց ա զատ ար ձա կե-
լու և ան հետ կո րած ան ձանց ճա կա տա գի րը 
պար զե լուն ուղղ ված ջան քե րը», – «Ար մենպ-
րես»-ի փո խանց մամբ՝ աս ված է Մի շե լի հայ-
տա րա րութ յան մեջ։ Հայ տա րա րութ յան մեջ 
Շառլ Մի շե լը ներ կա յաց րել է արդ յունք նե րը, 
ո րոնց հա սել են քննար կում նե րի ըն թաց քում։

«Սահ մա նա յին հար ցեր
Ա ռա ջի կա օ րե րին միջ պե տա կան սահ մա-

նին տե ղի կու նե նա սահ մա նա յին հանձ նա-

ժո ղով նե րի ա ռա ջին հա մա տեղ նիս տը։ Այն 
կանդ րա դառ նա բո լոր հար ցե րին, ո րոնք վե-
րա բերում են սահ մա նա զատ մա նը և կա յուն 
ի րա վի ճա կի լա վա գույնս ա պա հով մա նը։

Հա ղոր դակ ցութ յուն ներ
Ղե կա վար նե րը հա մա կար ծիք էին, որ անհ-

րա ժեշտ է ա ռաջ գնալ տրանս պոր տա յին կա-
պե րի ա պաշր ջա փակ ման հար ցում։ Ն րանք 
հա մա ձայ նութ յան ե կան տա րանց ման կար գա-
վոր ման սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ՝ ա րևմտ-
յան Ադր բե ջա նի և Նա խի ջևա նի, Ադր բե ջա նի 

տա րած քով՝ Հա յաս տա նի տար բեր մա սե րի, 
ինչ պես նաև եր կու երկր նե րի հա ղոր դակ ցութ-
յան են թա կա ռուց վածք նե րի մի ջո ցով մի ջազ-
գա յին բեռ նա փո խադ րում նե րի շուրջ:

Ն րանք հա մա ձայ նութ յան ե կան սահ ման-
նե րի կա ռա վար ման, անվ տան գութ յան, հո ղի 
վճար նե րի, ինչ պես նաև մաք սա յին սկզբունք-
նե րի շուրջ մի ջազ գա յին բեռ նա փո խադ րում-
նե րի հա մա տեքս տում: Փոխ վար չա պետ ներն 
այս աշ խա տանքն ա ռաջ կտա նեն ա ռա ջի կա 
օ րե րին։

Խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր
Ղե կա վար նե րը պայ մա նա վոր վե ցին ա ռաջ 

տա նել Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի մի ջև 
ա պա գա խա ղա ղութ յան պայ մա նագ րի շուրջ 
քննար կում նե րը, ո րով կար գա վոր վե լու են 
միջ պե տա կան հա րա բե րութ յուն նե րը։ Ա ռա ջի-
կա շա բաթ նե րի ըն թաց քում ԱԳ նա խա րար-
նե րի գլխա վո րած թի մե րը ա ռաջ կտա նեն այս 
գոր ծըն թա ցը։ Ս րան ի լրումն շեշ տել եմ եր կու 
ղե կա վար նե րին, որ անհ րա ժեշտ է ա պա հո-
վել Ղա րա բա ղի էթ նիկ հայ բնակ չութ յան ի րա-
վունք ներն ու անվ տան գութ յու նը:

Սո ցիալ-տնտե սա կան զար գա ցում
ԵՄ-ն եր կու կող մե րի հետ կշա րու նա կի 

Տն տե սա կան խորհր դատ վա կան խմբի աշ-
խա տան քը, ո րի նպա տակն է տնտե սա կան 
զար գաց ման ա պա հո վու մը` ի շահ եր կու 
երկր նե րի և նրանց բնակ չութ յան»:
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Սյունիքը պաշտպանում է Արցախի 
ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը

ԵԽ նախագահ 
Շ. Միշելի 
կարծիքով՝ Արցախի 
Հանրապետությունն 
այլևս «Ղարաբաղի 
էթնիկ հայ 
բնակչություն է»

Հայե՜ր միացե՛ք, միացե՛ք հայե՜ր,
Արցախն է մեզ կանչում, օգնության հասեք...

Արցախի 
Հանրապետության 
պետական օրհներգ

Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի,
Մեր սուրբ արյամբ մենք 
սերտեցինք։

Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։

Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո.
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։

Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

ԽՈՍՔ՝ Վ.ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ 
ԵՐԱԺՇՏ.՝ Ա.ՆԱՍԻԲՅԱՆԻ

Չորեքշաբթի
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Գ ե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դը, նա-
խա գա հութ յամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե-
գին Բ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, 

անդ րա դառ նա լով 44-օր յա ա ղե տա լի պա տե-
րազ մից հե տո Հա յաս տա նի և Ար ցա խի առջև 
ծա ռա ցած ար տա քին ու ներ քին մար տահ րա-
վեր նե րին, աշ խար հա քա ղա քա կան և տա րա-
ծաշր ջա նա յին զար գա ցում նե րին, ար ձա նագ-
րում է՝

 Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը 
շա րու նա կում են ի րենց դա տա պար տե լի 
թշնա մա կան վե րա բեր մուն քը Հա յաս տա նի, 
Ար ցա խի և հայ ժո ղովր դի հան դեպ: Ե ռա-
կողմ հայ տա րա րութ յան ստո րագ րու մից 
հե տո Ադր բե ջա նը պար բե րա բար սադ րանք-
ներ է հրահ րում Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
սահ ման նե րին, թի րա խա վո րում նաև խա-
ղաղ բնակ չութ յա նը, շա րու նա կում է պա հել 
ռազ մա գե րի նե րին, իր վե րահս կո ղութ յան 
տակ հայտն ված տա րածք նե րում ոչն չաց նում 
և յու րաց նում հայ կա կան հոգ ևոր ու մշա կու-
թա յին ժա ռան գութ յու նը,
 Աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յուն-
նե րի հա մա տեքս տում ՀՀ իշ խա նութ յուն նե-
րին և հա մազ գա յին կա ռույց նե րին հարկ է 
զգո նութ յուն դրսևո րել, որ պես զի Ար ցա խի 
ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քը սա-
կարկ ման ա ռար կա չդառ նա,
 Խա ղա ղութ յու նը չի կա րող հաս տատ վել 
ազ գա յին ար ժա նա պատ վութ յան նվաս տաց-
ման հաշ վին, հայ րե նի պե տութ յան տա րած-
քա յին ամ բող ջա կա նութ յան հան դեպ չդա-
դա րող ոտնձ գութ յուն նե րի, ռազ մա գե րի նե րի 
առ կա յութ յան, Ադր բե ջա նի շա րու նա կա կան 
սպառ նա լիք նե րի և հա յատ յա ցութ յան քա-
րոզ չութ յան պայ ման նե րում։ Խա ղա ղութ յու նը 
պետք է հիմն վի ար դա րութ յան, ար ժա նա-
պատ վութ յան և ի րա վունք նե րի հարգ ման 
սկզբունք նե րի վրա,
 Ան կախ առ կա ճնշում նե րից և ար տա քին 
սպառ նա լիք նե րից, ա ռա վել ևս ներ հա սա-
րա կա կան բևե ռաց վա ծութ յան պայ ման նե-
րում՝ ՀՀ և ԱՀ իշ խա նութ յուն նե րը հարկ է, 
որ չձեռ նար կեն հա յոց ան կախ պե տա կա-
նութ յու նը և Ար ցա խի ա պա գան վտան գող 
քայ լեր, չդրսևոր վի զի ջո ղա կա նութ յուն ազ գի 

հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և պատ մա կան 
ար դա րութ յան հե տապնդ ման հանձ նա ռութ-
յան մեջ։

Գե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դը, խիստ 
մտա հոգ ված ստեղծ ված բար դա գույն ի րա-
վի ճա կով, հայ րե նի քում տեղ գտնող ներ քա-
ղա քա կան զար գա ցում նե րով և ա պա վի նե լով 
Բարձր յալ Տի րոջ ո ղոր մութ յա նը և մեր ժո-
ղովր դի ի մաս տութ յա նը, հոր դո րում է՝
 Ա ռաջ նա յին նկա տել ազ գա յին և պե տա կան 
շա հը, գոր ծել խղճի մտոք և պա տաս խա-
նատ վութ յամբ, խնդիր նե րի ար ժա նա պա տիվ 
լու ծում նե րը փնտրել բա ցա ռա պես մեր հա-
մընդ հա նուր կա մար տա հայտ ման ու հա մա-
խո հութ յան մեջ,
 Հայ րե նի քում, թե սփյուռ քում ա մե նայն 
ջանք ի գործ դնել զո րաց նե լու մեր ազ գա յին 
միա բա նութ յու նը՝ վե րաց նե լով պա ռակ տող 
հատ վա ծա կա նութ յու նը, լծվե լու հայ րե նի քի 
հզո րաց մա նը, մի ջազ գա յին հար թակ նե րում 
և ա մե նուր հետ ևո ղա կա նո րեն բարձ րա ձայ-
նե լու մեր ժո ղովր դի ի րա վունք նե րի ոտ նա-
հար ման մա սին, հե տա մուտ լի նե լու Հա յոց 
Ցե ղաս պա նութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը 
և հա տուց մա նը, պայ քա րե լու հա նուն մեր 
ինք նութ յան ու հոգ ևոր-ազ գա յին ար ժեք նե րի 
պահ պա նութ յան,

 Ներ քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում, խա-
ղաղ հա վաք նե րին, ան կախ քա ղա քա կան 
հա յացք նե րից կամ պաշ տո նա կան գոր ծա-
ռույթ նե րից, դրսևո րել հան դուր ժո ղա կա նութ-
յուն, օ րի նա պա հութ յուն, հար գանք միմ յանց 
ի րա վունք նե րի նկատ մամբ՝ բա ցա ռե լով որ ևէ 
տե սա կի բռնութ յուն, ան հա մա չափ ու ժի 
կի րա ռում, սադ րանք և օ րի նա խախ տութ-
յուն։ Ա տե լութ յան խոս քը, վի րա վո րան քը և 
թշ նա ման քի հրահ րու մը եր բեք բա րիք չեն 
կա րող լի նել։

Գե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դը կոչ է 
ա նում հա վա տա վոր մեր աշ խար հասփ յուռ 
ժո ղովր դին շա րու նա կել ա ջա կից ու սա տար 
լի նել Ար ցա խի մեր քույ րե րին և եղ բայր նե րին 
և պատ րաս տա կամ հանձ նա ռութ յուն նե րով 
նպաստ ու ներդ րում բե րել Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան զո րաց մա նը, խա ղաղ ու ա պա-
հով կյան քին։

Ա ղո թում ենք մեր երկ րի խա ղա ղութ յան 
ու ա ռա ջըն թա ցի հա մար և հայ ցում Բարձր-
յալն Աս տու ծո օրհ նութ յունն ու զո րակ ցութ-
յու նը մեր ժո ղովր դին։ Թող հայ րե նի քի հա մար 
ա ղոթ քը մշտա հունչ լի նի մեր ազ գի զա վակ-
նե րի շուր թե րի ն։

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Արևմուտքի 
դեսպանների 
սյունիքյան 
սեթևեթանքների 
ուշացած և 
կասկածելի շքերթը

Ա ր ցախ յան եր րորդ պա տե րազ մի ող-
բեր գա կան օ րե րին ջու րը բե րանն 
ա ռած արևմտ յան դես պան նե րը շա-

րու նա կում են հևա շունչ այ ցե լութ յուն ներ կա-
տա րել Ս յու նիք ու մեր ցա վե րին կա րե կից լի-
նե լու պատ րանք ստեղ ծել...

Օ րու մեջ Ս յու նիք այ ցե լող Լին Թ րեյ սին՝ ՀՀ 
-ում ԱՄՆ ար տա կարգ ու լիա զոր դես պա նը, 
մա յի սի 24-ին նո րից մարզ կենտ րո նում էր: 
Նույն  օ րը Գո րի սում էր ԵՄ դես պան Անդ րեա 
Վիկ տո րի նը՝ Եվ րո պա յի օր վան նվիր ված մի-
ջո ցա ռում նե րի ա ռի թով: Ա ռա ջին հա յաց քից 
դրանք ող ջու նե լի այ ցե լութ յուն ներ էին, սա-
կայն...

Բազ մա թիվ սյու նե ցի ներ Արև մուտ քի դես-
պան նե րի այդ կար գի այ ցե լութ յուն նե րը վի-
րա վո րա կան են հա մա րում...

2020-ի աշ նա նա յին օ րե րին, երբ թուրք-
ադր բե ջա նա կան-տե ռո րիս տա կան հոր դա նե-
րը հար ձակ վել էին Հա յոց աշ խար հի վրա, երբ 
հայ խա ղաղ բնակ չութ յան դեմ նույ նիսկ ար-
գել ված զենք ու զի նա տե սակ ներ էին կի րառ-
վում, նրան ցից և ոչ մե կը ձայն-ծպտուն չէր 
հա նում: Իսկ հի մա... Ս յու նիք այ ցե լե լով չեն էլ 
ու զում բառ ան գամ ար տա բե րել մեր երկ րա-
մա սից՝ ա զե րի նե րի կող մից հետ պա տե րազմ-
յան շրջա նում բռնա զավթ ված տա րածք նե րի 
մա սին, չեն էլ ու զում խոսք ա սել պա տե րազ-
մում ան հետ կո րած ու գե րե վար ված մեր 
հայ րե նա կից նե րի մա սին, ո րոնց թվում նաև 
13 սյու նե ցի ներ կան: Այդ բո լո րով հան դերձ՝ 
կա րե լի էր այս ան գամ նույն պես, ինչ պես նա-
խորդ նման այ ցե րի դեպ քում, լուռ հա յե ցո ղի 
կեց վածք ըն դու նել, բայց ...

ԱՄՆ դես պան Լին Թ րեյ սիի Ս յու նիք կա-
տա րած այ ցի վե րա բեր յալ մարզ պե տա րա-
նի հա ղոր դագ րութ յան մեջ մաս նա վո րա պես 
նշվում է՝ «Դես պա նը կար ևո րել է հատ կա պես 
Ս յու նի քում զբո սաշր ջութ յան զար գա ցու մը՝ 
նշե լով, որ այս ա ռու մով մար զը մեծ նե րուժ ու-
նի, ու դա պետք է ներ կա յաց նել մարդ կանց»:

Ան կեղծ լի նենք՝ Ս յու նի քին առնչ վող այս-
պի սի նա խա դա սութ յուն կա րող էին մո գո նել 
միայն այլ մո լո րա կա յին նե րը կամ երկ րա մա սի 
հետ որ ևէ ա ղերս չու նե ցող նե րը: Եվ ստիպ-
ված ենք տի կին դես պա նին հարց ուղ ղել. ան-
շուշտ, Ս յու նի քը զբո սաշր ջա յին մեծ նե րուժ 
ու նի, բայց չէ՞ որ 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից և 
հատ կա պես դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո Ս յու-
նիքն այլևս կորց րել է այդ հմայքն ու նե րու ժը:

Պա տաս խա նեք, խնդրեմ՝ ինչ պե՞ս այ ցե-
լենք, օ րի նակ, Սև լիճ, ո րը մեր լեռ նաշ խար-
հի ա մե նա գե ղա տե սիլ վայրն է: Սո սի նե րի 
պու րա կի ո՞ր մա սը կա րող ենք վա յե լել 2022 
թ. մարտ յան հայտ նի ա նեք սիա յից հե տո: Ո՞ր 
ճա նա պար հով գնանք Բ ղե նո Նո րա վանք, 
որ տեղ գտնվում են պատ կե րա քան դա կա յին 
ար վես տի բա ցա ռիկ նմուշ ներ պատ մա կան 
հա յոց աշ խար հի մասշ տա բով: Արդ յո՞ք հնա-
րա վոր է այ ցե լել Ուխ տա սա րի ժայ ռա պատ-
կեր նե րի բաց թան գա րան, ո րը ե զա կի հու-
շար ձան է աշ խար հի մասշ տա բով: Կա րո՞ղ 
եք ե րաշ խա վո րել մեր անվ տա գութ յու նը, ե թե 
կա մե նանք այ ցե լել սահ մա նա մերձ քրիս տո-
նեա կան սրբա վայ րեր... Ի հար կե, չեք կա րող, 
թե չէ Իլ հա մը կնե ղա նա և Ձեր հա րավ կով-
կաս յան ա ռա քե լութ յունն ա նի մաստ կդառ նա:

Եվ ու րեմն՝ ե թե այդ վայ րեր այ ցե լելն 
այլևս հնա րա վոր չէ կամ ռիս կա յին  է, ա պա 
ի՞նչ զբո սաշր ջութ յան մա սին է խոս քը,  ինչ-
պե՞ս հա վա տանք Ձեր խոս քե րի լրջութ յանն 
ու ան կեղ ծութ յա նը:

Հար ցե րի տե ղիք է տվել նաև  ԵՄ դես պան 
Անդ րեա Վիկ տո րի նի գո րիս յան ճե պազ րույ ցը: 
Հար գե լի դես պանն այդ պես էլ չի պա տաս խա-
նել «Ս յուն յաց երկ րի» հար ցին, թե ինչ պե՞ս 
է պա տա հում, որ տա րի ներ շա րու նակ ԵՄ-ի 
դրա մաշ նոր հա յին մրցույթ նե րում Ս յու նի քից 
նույն սուբ յեկտ ներն են «հաղ թում»: Ինչ պե՞ս է 
ստաց վել, որ ԵՄ-ի սյու նիք յան ա ջակ ցութ յան 
ծրագ րե րի շա հա ռու նե րը գրե թե նույն սուբ-
յեկտ ներն են: Արդ յո՞ք դա Ս յու նի քում սե փա-
կան «հին գե րորդ շա րաս յուն» ձևա վո րե լու 

«Տ ա րա ծաշր ջան նե րի միջև 
առևտ րատն տե սա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան զար գա ցու մը 

Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յու նում» 
թե մա յով սե մի նա րը մա յի սի 12-ին մեկ նար կեց 
Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում՝ Մեծ հայ րե-
նա կա նում ըն կած կա պան ցի զին վոր նե րի հի-
շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շա կո թո ղին ծա-
ղիկ ներ խո նար հե լով:

Այ նու հետև տա րա ծաշր ջա նա յին սե մի-
նա րի մաս նա կից նե րը Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի նա խաս րա հում ծա նո-
թա ցան Ս յու նի քի կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի և ան հատ ձեռ նե րեց նե րի 
ար տադ րանքն ու գե ղան կա րիչ նե-
րի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը ներ-
կա յաց նող ցու ցա հան դե սին: Ծա-
նո թա նա լուց հե տո բարձ րա ցան 
երկ րորդ հարկ, որ տեղ բաց ման 
խոս քով սե մի նա րի մաս նա կից նե-
րին ող ջու նեց Կա պա նի հա մայն-
քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը: Հա-
մայն քի ղե կա վա րը հա մոզ մունք 
հայտ նեց, որ սե մի նարն ազ դակ 
կհան դի սա նա քննարկ վող նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րի ի րա կա նաց-
ման հա մար, աշ խա տան քա յին 
հար թակ կդառ նա ձեռ նե րեց նե րի 
և գոր ծա րար նե րի հա մար՝ ա ռա ջա վոր տեխ-
նո լո գիա նե րը և բարձր չա փա նիշ ներն ար-
տադ րութ յան մեջ ներդ նե լու ճա նա պար հին, 
ինչ պես նաև ու ղի կհար թի տնտե սա կան ու 
մտա վոր նե րու ժը լիար ժե քո րեն օգ տա գոր ծե-
լու նպա տա կով:

Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ Ղու կաս յա-
նը ող ջույ նի խոս քում այն միտ քը շեշ տեց, որ 
տա րա ծաշր ջա նա յին սե մի նա րը հնա րա վո-
րութ յուն է ըն ձե ռում ոչ միայն ծա նո թա նա լու 
գոր ծըն կեր երկր նե րի փոր ձին, այլև Կա պան 
ժա մա նած հյու րե րին: Նաև հույս հայտ նեց, 

որ սե մի նարն օգ տա կար կլի նի ոչ միայն 
փոր ձի փո խա նակ ման ա ռու մով, այլև հյու-
րե րին հնա րա վո րութ յուն կտա հա ղոր դակց-
վե լու Ս յու նի քի տնտե սա կան նե րու ժի հետ: 
Մարզ պե տը կար ևո րեց հան գա ման քը, որ 
սե մի նա րի եր րորդ օ րը քննար կե լու են բնա-
պահ պա նա կան հիմ նա հար ցեր, և սե մի նա րի 
օ րա կար գում նե րառ ված են «կա նաչ» տնտե-
սութ յան զար գաց մա նը միտ ված հե ռան կար-
նե րը:

ՀՀ տա րած քա յին զար գաց ման և են թա-

կա ռուց վածք նե րի նա խա րա րի տե ղա կալ 
Վա չե Տեր տեր յանն իր խոս քում ընդգ ծեց, որ 
Կա պա նը մի ջազ գա յին առևտ րի ա ռու մով 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու նի և այն 
տա րա ծաշր ջանն է, որ կա րող է հրա պու րել 
Հա յաս տա նի գոր ծըն կեր նե րին:

Երկ րորդ գոր ծոնն այն է, ա սաց բա նա-
խո սը, որ սե մի նա րի մաս նա կից ներն ա վե լի 
ման րա մասն կծա նո թա նան ԵԱՏՄ հա րա վա-
յին գոր ծըն կե րո ջը, մա նա վանդ Կա պա նին, 
որ տեղ նախ կի նում գոր ծում էին մեկ տասն-
յա կից ա վե լի միու թե նա կան են թա կա յութ յան 

արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն ներ, ին-
չը բա րե րար հետք է թո ղել քա ղա քա յին մի ջա-
վայ րի, քա ղա քա յին մշա կույ թի և ե րի տա սար-
դութ յան վրա:

– Մ տա ծում ենք վե րա կանգ նել նախ կին 
կոր պո րա տիվ կա պե րը՝ դրանք հա գեց նե լով 
նոր բո վան դա կութ յամբ, – ա սաց փոխ նա խա-
րա րը:

Վ. Տեր տեր յա նը հույս հայտ նեց, որ հա-
ջորդ նման սե մի նարն ա վե լի ներ կա յա ցուց-
չա կան կլի նի՝ միջ պե տա կան կա պերն ա վե լի 
սերտ դարձ նե լու հա մար:

«Ս յուն յաց եր կի րը» սե մի նա րի ա ռա ջին 
նիս տի ա վար տից հե տո խնդրեց ԵԱՏՄ ռազ-

մա վա րա կան տնտե սա կան քա-
ղա քա կա նութ յան բաժ նի պետ, 
մակ րոտն տե սութ յան մաս նա գետ 
Անդ րեյ Պան տե լե ևին՝ հա մա ռոտ 
տալ իր զե կուց ման էութ յու նը: Ի 
պա տաս խան նա ա սաց՝ «Ես փոր-
ձել եմ ներ կա յաց նել այն հնա րա-
վո րութ յուն նե րը, որ ըն ձե ռում է 
ԵԱՏՄ-ն տա րա ծաշր ջան նե րին, 
այդ թվում՝ Հա յաս տա նին: Ու զում 
եմ բո լո րին տե ղե կաց նել, որ Հա-
յաս տա նի գոր ծա րար նե րը կա րող 
են ա զա տո րեն առև տուր ա նել 
ԵԱՏՄ բո լոր երկր նե րում, ա վե լի 
ստույգ՝ Ձեզ հարկ չի լի նի վճա րել 
լրա ցու ցիչ հար կեր, Ձեզ հա մար 
այն պի սի պայ ման ներ են ստեղծ-

ված, ինչ պես ռու սաս տան ցի նե րի հա մար:
Ե թե դու բժիշկ ես, հա մե ցեք, կա րող ես քո 

մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րը դրսևո-
րել, ե թե ու զում ես վար սա հար դար ման սրահ 
բա ցել, խնդրեմ, Ռու սաս տա նում, Բե լա ռու-
սում՝ ոչ մի խնդիր չկա: Ե թե դու որ ևէ փաս-
տա թուղթ ես ձեռք բե րել Հա յաս տա նում, դա 
ըն դու նե լի է միութ յան բո լոր երկր նե րում»:

Սե մի նարն աշ խա տանք նե րը շա րու նա կեց 
մա յի սի 13-ին, ո րոնք բնա պահ պա նա կան թե-
քում ու նե ցավ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հանդես է 
եկել հայտարարությամբ

Տարածաշրջանային սեմինար Կապանում

Շարունակությունը՝ էջ 8
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«Ոսմար» ճանապարհաշինական 
ընկերությունը վաճառվել է. պատճառները 
չեն հանրայնացվում

Գ ո րի սի ա մե նա հին ճա նա պար հա շի-
նա կան ըն կե րութ յան հիմ քե րի վրա 
2003-ին ստեղծ ված «Ոս մար» ՍՊ 

ըն կե րութ յու նը բա ցա ռիկ ներդ րում ու նի Գո-
րի սի տա րա ծաշր ջա նի ճա նա պարհ նե րի, այդ 
թվում՝ տա րա ծաշր ջա նով անց նող միջ պե տա-
կան ու հան րա պե տա կան նշա նա կութ յան 
ճա նա պարհ նե րի պահ պան ման ու շա հա-
գործ ման գոր ծում: Ա վե լի ճիշտ՝ հնա րա վոր 
չէ խո սել վեր ջին 80-90 տա րի նե րի գո րիս յան 
ճա նա պար հա շի նութ յան մա սին՝ ա ռանց հի-
շա տա կե լու վաս տա կա բեռ այդ կազ մա կեր-
պութ յան ա նու նը:

«Ոս մար»-ի կեն սագ րութ յան մեջ մի նոր 
և ան սո վոր էջ էր հետ պա տե րազմ յան 2021 
թվա կա նը: Ըն կե րութ յու նը, կա րե լի է ա սել, 
ա մե նա մեծ կո րուստ ներն ու նե ցավ 2020 թվա-
կա նի նո յեմ բեր-դեկ տեմ բեր յան կա պի տուլ  յա-
ցիա յից հե տո: Ադր բե ջա նը բռնա զավ թել էր 
Ո րո տան գյու ղին հա րող տա րածք նե րը, որ-
տեղ էլ գտնվում էր ըն կե րութ յան աս ֆալտ բե-
տոն պատ րաս տող գոր ծա րա նը:

Ըն կե րութ յան սե փա կա նա տերն ուժ 
գտավ իր մեջ և կա րո ղա ցավ 2021-ին (բռնա-
զավթ ված գոր ծա րա նի փո խա րեն) մի նոր և 
հիա նա լի գոր ծա րան կա ռու ցել Շի նու հայ րի 
խաչ մե րու կում:

Ըն կե րութ յա նը վստահ վեց Տաթև-Կա պան 
մայ րու ղու ա մե նադժ վար՝ Աղ վա նի-Շր վե նան-
ցի խաչ մե րուկ հատ վա ծի կա ռու ցու մը:

Այդ ա ռի թով բազ մա թիվ տա րա կույս ներ 
հնչե ցին հան րա պե տութ յան ա մե նա տար բեր 
հար թակ նե րից՝ ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ ճա նա-
պար հա շի նա կան այդ մեծ ծրա գի րը վստահ-
վեց «Ոս մա րին»:

Մենք եր բեք չենք խո րա ցել այդ հար ցի 
մեջ և հի մա էլ չենք ու զում փորփ րել: Դա, բո-
լոր տա րա կույս նե րով հան դերձ, վկա յութ յուն 
էր այն բա նի, որ ճա նա պար հա շի նա կան այդ 
ըն կե րութ յու նը վստա հութ յուն է ներշն չել և 
ու նե ցել է կադ րա յին, տեխ նի կա կան-տնտե-
սա կան բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ կա-
ռու ցե լու դժվա րին այդ ճա նա պար հը: Ու դա 
ճիշտ լու ծում էր, ինչ պես հե տա գա ըն թաց քը 
ցույց տվեց:

Եվ իս կա պես՝ 2021-ի աշ նանն ըն կե րութ-
յու նը կա րո ղա ցավ ա վար տին հասց նել ծրագ-
րի ա ռա ջին փու լը, ո րի շա րու նա կութ յանն 
ա կա նա տես պի տի լի նեինք այս օ րե րին...

Ա վե լին, «Ոս մար»-ն ան ցած ձմռան ըն-
թաց քում ա րեց հնա րա վո րը՝ Կա պան ձգվող 
նոր մայ րու ղու՝ Շի նու հայ րի խաչ մե րուկ-
Տաթև-Քա շու նիի խաչ մե րուկ հատ վածն ա մե-
նաձ նա ռատ օ րե րին ան գամ ան ցա նե լի պա-
հե լու հա մար, ին չին քա նիցս ա կա նա տես 
ե ղանք:

Սա կայն օ րեր ա ռաջ տե ղի ու նե ցավ անս-
պա սե լին. «Ոս մար»-ի սե փա կա նա տեր 
Նել սոն Ոս կան յա նը վա ճա ռեց շա հու թա բեր 
ըն կե րութ յու նը, ո րը տա րա ծաշր ջա նի ա մե-
նա խո շոր գոր ծա տու նե րից էր:

Գո րի սում տե ղի ու նե ցա ծը հա մա րում են 
ոչ բնա կան, ինչ-որ ա ռու մով ան բա ցատ րե-
լի ի րո ղութ յուն: Եվ, բնա կա նա բար, բա զում 
վար կած ներ են շրջա նառ վում ու հար ցեր 
բարձ րա ձայն վում:

Ըն կե րութ յան ար դեն նախ կին սե փա կա-
նա տեր Նել սոն Ոս կան յա նը, ով մեծ ճա նա-
չում ու նի Ս յու նի քում, նաև փոր ձա ռու ճա-
նա պար հա շի նա րա րի համ բավ, չցան կա ցավ 
ըն կե րութ յան ի րա կան վա ճառ քի դրդա պատ-
ճառ նե րը ներ կա յաց նել-ման րա մաս նել: Հաս-
տա տեց միայն՝ «Ոս մար»-ը վա ճառ վել է շար-
ժա կան և ան շարժ ամ բողջ գույ քով...

Ի՞նչ է, այ նո ւա մե նայ նիվ, կա տար վել 
«Ոս մար»-ի շուրջ. դա տա կան բա զում փոր-
ձութ յուն նե րի մի ջով ան ցած և փա ռա հեղ 
կեն սագ րութ յուն կեր տած, շա հու թա բեր ըն-
կե րութ յու նը հենց այն պես չէին կա րող ա ճուր-
դի հա նել, Ս յու նի քի մար զի ա մե նա փոր ձա ռու 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րից մե կին՝ Նել սոն 
Ոս կան յա նին, հենց այն պես չէին կա րող դուրս 
մղել... 

«ԶՊՄԿ» ընկերությունում մեկնարկել 
են աշխատակիցների մասնագիտական 
գիտելիքների, ունակությունների, 
հմտությունների ստուգման և գնահատման 
աշխատանքները

Ա ր տադ րա կան գծով տնօ րե նի տե-
ղա կալ Ար տակ Ղոն յա նի խոս քով՝ 
«ԳեոՊ րո Մայ նինգ» ըն կե րախմ բի որ-

դեգ րած սկզբունք նե րից է՝ մշտա կան գոր ծող 
հանձ նա ժո ղո վի մի ջո ցով ստու գել աշ խա տա-
կից նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե-
րը, ա պա հո վել ա ռա ջըն թաց։ Այն աշ խա տա-
կից նե րը, ով քեր պրակ տի կա յից զատ ու նեն 
նաև տե սա կան հիմ նա րար գի տե լիք ներ, 
կա րող են մաս նակ ցել քննութ յուն նե րին՝ տա-
րա կար գի և աշ խա տա վար ձի փո փոխ ման 
նպա տա կով։ Նա խա պես տրա մադր վում են 
տե սա կան նյու թե րը, ո րոնց հի ման վրա էլ 
կազմ ված են քննա կան տոմ սե րը։ Ա ռանց-
քա յին են նաև աշ խա տան քի անվ տան գութ-
յան կա նոն նե րի պահ պան մա նը վե րա բե րող 
հար ցե րը։ Օ րերս հարս տա ցու ցիչ ֆաբ րի կա յի 

շուրջ 30 աշ խա տա կից մաս նակ ցե ց քննութ-
յուն նե րին` ա պա հո վե լով հիմ նա կա նում դրա-
կան արդ յունք ներ։ Ար տադ րա մա սի տեխ նի-
կա կան կա նո նա կարգ ման կա ռա վար չութ յան 
I տա րա կար գի հսկիչ Հ ռիփ սի մե Թու ման յա նը 
միակն էր մաս նա կից նե րից, ով փայ լուն մաս-
նա գի տա կան գի տե լիք նե րի շնոր հիվ միան-
գա մից ստա ցավ III տա րա կարգ։

Մեկ ու րիշ աշ խա տա կից՝ ինք նա ման-
րաց ման տե ղա մա սի I տա րա կար գի հսկիչ 
Ռու զան նա Կա րա պետ յա նը, ստա նա լով II 
տա րա կարգ, հա վե լեց, որ ոգ ևո րիչ են նման 
հնա րա վո րութ յուն նե րը, նաև՝ պար տա վո րեց-
նող...

Գոր ծըն թացն ըն կե րութ յու նում շա րու նա-
կա կան բնույթ կկրի։

 

Դարձյալ Լաչինի միջանցքի մասին. հայացք Կորնիձորից

Ս ահ մա նա պահ Կոր նի ձո րը ռազ մա վա-
րա կան ա ռանձ նա հա տուկ դեր ու նի 
հայ-ադր բե ջա նա կան այժմ յան շփման 

գծում: Գ յու ղի ան մի ջա կան հար ևա նութ յամբ 
ադր բե ջա նա կան մի քա նի դիր քեր են, ո րոնց 
դի մաց (հու րա խութ յուն մեզ) մեր մար տա կան 
հե նա կե տերն են...

Կոր նի ձո րը վեր ջին շրջա նում ձեռք է բե-
րում մեկ այլ կար ևոր նշա նա կութ յուն ևս. 
գյու ղի վար չա կան տա րած քի ար ևել  յան մա-
տույց նե րից է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յա նը միա նա լու Ար ցա խի հետ ցա մա քա յին 
(տրանս պոր տա յին) կապն ա պա հո վող նոր 
մի ջանց քը կամ մի ջանց քի նոր եր թու ղին, 
ո րը փո խա րի նե լու է ներ կա յումս գոր ծող եր-
թու ղուն: Նոր մի ջանց քը կամ մի ջանց քի նոր 
եր թու ղին կա ռուց վում է Հա յաս տա նի, Ադր բե-
ջա նի և Ռու սաս տա նի ղե կա վար նե րի 2020թ. 
նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա րա րութ յան հա մա ձայն:

Այդ փաս տաթղ թի 6-րդ կե տում նշվում է՝ 
«Կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ, Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի և Հա յաս տա նի միջև կապն ա պա-
հո վե լու հա մար ա ռա ջի կա ե րեք տա րի նե րի 
ըն թաց քում պի տի հաս տատ վի Լա չի նի մի-
ջանց քի եր կայն քով նոր եր թու ղու կա ռուց ման 
նա խա գիծ, ո րից հե տո ռու սա կան խա ղա ղա-
պահ զո րա կազ մը կվե րա տե ղա կայ վի՝ այդ եր-
թու ղին պաշտ պա նե լու հա մար»:

Հի մա այդ նոր եր թու ղին կա ռուց ման ըն-
թաց քի մեջ է, ին չի հա մար Ադր բե ջա նը ճա-
նա պար հա շի նա կան մե ծա քա նակ տեխ նի կա 
է գոր ծի դրել...

Մի ջանց քի նոր եր թու ղու շի նա րա րութ յու-
նը հա սել է մինչև Հա գա րի գետ, իսկ մինչ այդ՝ 
ար ևել  յան բար ձունք նե րից սկսած, լայ նա ծա-

վալ հո ղա յին աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց-
վել և ի րա կա նաց վում:

Կոր նի ձո րի տա րած քից այդ ա մե նը դիտ-
վում է, լսե լի է նույ նիսկ ճա նա պար հա շի նա-
կան տեխ նի կա յի հռնդյու նը...

Թե Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան որ տա-
րածք նե րով է եր թու ղին հաս նում Հա գա րի գե-
տի ձո րա հո վիտ՝ տեղ  յակ չենք: Չենք կա րող 
ա սել նաև, թե Հա գա րի գե տի վրա կա ռուց վող 
կամր ջից հե տո մայ րու ղին ինչ եր թու ղի կու նե-
նա և որ տեղ կմիա նա գոր ծող ճա նա պար հին:

Եվ ու րեմն՝ ա ռայժմ դժվա րա նում ենք 
ա սել, թե ճա նա պար հա յին նոր եր թու ղին 
գործ նա կա նում ինչ ազ դե ցութ յուն կու նե-
նա Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան արևմտ յան 
հատ վա ծի բնա կա վայ րե րի, ինչ պես և Կոր նի-
ձո րի վրա:

Միև նույն ժա մա նակ ար դեն իսկ հստակ 
է՝ նոր եր թու ղին անհ նար է դարձ նե լու գո նե 
հեռ վից դի տե լու հա յոց սրբա զան Շու շին, ինչն 
ար դեն վատ է: Այ նու հետև՝ նոր եր թու ղին 
ա նո րոշ է դարձ նե լու Բեր ձո րում և մեր ձա կա 
գյու ղե րում ներ կա յումս բնակ վող մեր հայ րե-
նա կից նե րի ճա կա տա գի րը...

Կոր նի ձո րի և ադր բե ջա նա կան հա մար-
վող տա րած քի բա ժա նա րա րը Հա գա րի գե տի 
ձո րա հո վիտն է:

Գե տի ա ջա կողմ յան ա փին են գտնվում 
Կոր նի ձո րի մոտ 20 հա այ գի նե րը, ո րոնք, 
ար դեն եր կու տա րի է՝ չեն մշակ վում, ա վե լի 
ճիշտ՝ եր կու-ե րեք ըն տա նիք է միայն հա մար-
ձակ վում մշա կել ի րենց պատ կա նող այ գի նե-
րը:

Ու, այդ քա նով հան դերձ, Հա գա րի գե տի 
ձո րա հով տում կոր նի ձոր ցի նե րի ա նաս նա հո-

տերն էին տա րած ված մա յի սի 15-ին, երբ այ-
ցե լե ցինք այդ վայ րեր...

Ձո րա հով տից էլ հա ճե լիո րեն լսվում էր 
կոր նի ձոր ցի Մա յիս Դավթ յա նի շվիի դյու թիչ 
մե ղե դին:

Մա յի սը մեզ ծա նոթ է դեռևս Ար ցախ յան 
3-րդ պա տե րազ մի օ րե րից. նրան քա նիցս 
տե սել ենք Տեղ-Կոր նի ձոր պաշտ պա նա կան 
գծում՝ զին վո րա կան նե րի հա մար շվիի քաղց-
րա լուր ե րաժշ տութ յու նը շաղ տա լիս:

Կոր նի ձո րը տնտե սա կան ա ռու մով Ս յու-
նի քի ա մե նահ զոր և կեն սու նակ գյու ղե րից է՝ 
220 ըն տա նիք, մոտ հա զար բնա կիչ, 1200 հա 
վա րե լա հող...

* * *
Ըստ ադր բե ջա նա կան լրատ վա մի ջոց նե-

րի՝ Հա յաս տանն Ար ցա խի հետ կա պող նոր 
ճա նա պար հը կսկսվի Գո րի սի Կոռ նի ձոր գյու-
ղից, կանց նի ար ցախ յան Հին շեն և Մեծ շեն 
գյու ղե րով, ա պա կմիա նա Եղ ցա հող ու Լի սա-
գոր ավ տո ճա նա պար հին: 32 կմ  եր կա րութ-
յամբ ճա նա պարհն, ըստ եր ևույ թին, ռուս խա-
ղա ղա պահ նե րը կհսկեն: «Լա չի նի մի ջանց քի» 
փո խա րեն հա ղոր դակ ցա յին նոր ճա նա պարհ 
կա ռու ցե լու դրույ թը նո յեմ բե րի 9-ի հայ տա-
րա րութ յան 6-րդ կե տի երկ րորդ պար բե րութ-
յան մեջ է ամ րագր ված, ըստ ո րի՝ 3 տար վա 
մեջ պետք է նոր ճա նա պար հի նա խա գի ծը 
հաս տատ վեր, այ նինչ, ըստ ադր բե ջա նա կան 
լրատ վա մի ջոց նե րի, 2022-ի ամ ռա նը (մի քա-
նի ամ սից) ադր բե ջան ցի նե րը ամ բողջ մայ րու-
ղու կար միր ժա պա վե նը կկտրեն, ին չից հե տո 
Հա յաս տա նը կորց նե լու է Բեր ձոր քա ղա քի, 
Ա ղավ նո ու մի քա նի այլ գյու ղե րի նկատ մամբ 
վե րահս կո ղութ յու նը: 

«Ժո ղո վուրդ» օ րա թեր թի տե ղե կութ յուն-
նե րով՝ ճա նա պար հի շա հա գոր ծու մից հե տո 
տե ղում բնակ վող նե րը ստիպ ված են լի նե լու 
լքել ի րենց տնե րը: Այս մա սով փոր ձե ցինք Ար-
ցա խի անվ տան գութ յան խորհր դի քար տու-
ղար Վի տա լի Բա լա սան յա նից մեկ նա բա նութ-
յուն ստա նալ, բայց՝ ա պարդ յուն: Թե՛ Ա ղավ նո յի 
ու մյուս գյու ղե րի, թե՛, առ հա սա րակ, Բեր ձո րի 
ու Ար ցա խի տա րածք նե րի հե տա գա ճա կա-
տագ րի մա սով ա ռաջ նա յին պա տաս խա նա-
տու նե րի թվում հենց Բալ ասան յանն է, որն 
էլ, ըստ մեր տե ղե կութ յուն նե րի, այս պա հին 
ադր բե ջա նա կան կող մի հետ միակ բա նակ-
ցողն է Ար ցա խից:

«Ժո ղո վուրդ» օ րա թեր թի հետ զրույ ցում 
Ա ղավ նո յի գյու ղա պե տը հա մոզ մունք հայտ-
նեց, որ գյու ղը լքե լու կամ տներն ա զա տե լու 
մա սին ի րենց որ ևէ մե կը որ ևէ խոսք չի ա սել, 
նա խազ գու շա ցում չի ե ղել: «Ա մեն օր էլ տես-
նում ենք ճա նա պար հի վրա աշ խա տող ադր-
բե ջան ցի նե րին, բայց մեզ ո չինչ չեն ա սել, 
մենք էլ չենք պատ րաստ վում լքել մեր տնե րը, 
ե թե ան գամ ա սեն: Եր ևի գի տեն՝ ե թե ա սեն էլ, 
զենք ենք վերց նե լու, մնանք: Ինչ վե րա բե րում 
է նոր կա ռուց վող ճա նա պար հին, ա պա ա վե լի 
լավ, թող կա ռու ցեն. ա զա տագ րե լիս հեշտ կլի-
նենք», – նշեց նա:

Թե ի րա կա նում ինչ կլի նի Բեր ձո րի ճա-
կա տա գի րը, պարզ կլի նի մոտ ա պա գա յում՝ 
վե րոնշ յալ ճա նա պա ր հի շա հա գոր ծու մից հե-
տո: Հս տակ է մի բան՝ պատ կան մար մին նե րը, 
պաշ տոն յա նե րը ու, մեծ հաշ վով, ՀՀ քա ղա-
քա ցի նե րը թմբի րից կարթ նա նան միայն այն 
ժա մա նակ, երբ բա նը բա նից ան ցած կլի նի:
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ԴԱՎԻԹ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր 

Մ ով սես Խո րե նա ցին մեզ հի շում է որ-
պես «փոքր ա ծու», բայց ինչ պե՞ս 
ե ղավ, որ այդ «փոքր ա ծու»-ն 2021 

թ. հու նի սի ընտ րութ յուն նե րին աս պա րեզ հա-
նեց ՀՀ վար չա պե տի 25 թեկ նա ծու, ո րոն ցից 
13-ը հա զիվ հաղ թա հա րե ցին զրո տո կո սի շե-
մը, իսկ 6-ը՝ 1 տո կո սի: Սա խոր քում նշա նա-
կում է փո խա դարձ անվս տա հութ յուն, ինչն էլ, 
ա հա, հասց րել է քա ղա քա կան ու ժե րի ջլատ-
ման, տրոհ ման, մաս նատ ման ու հա կադր-
ման: Սա ար դեն ե ղավ ոչ թե «փոքր ա ծու», 
ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու, այլ՝ կա տա րա ծու, 
հա մար յա թե՝ ծաղ րա ծու: Ու րեմն՝ 25 կու սակ-
ցութ յուն ու դա շինք, մե կը մյու սին չվստա հե-
լով, ա վե լին՝ վար կա բե կե լով, մրցա պայ քա րի 
են ե լել՝ Հա յաս տա նը փրկե լու: Խե´ղճ Հա յաս-
տան:

Մինչ դեռ բնա կա նոնն այն պետք է լի ներ, 
որ այդ 25-ի փո խա րեն ընտ րութ յուն նե րին 
մաս նակ ցեին 3, ա ռա վե լա գույ նը՝ 5 քա ղաք-
կան ուժ: Իսկ այդ պես չէր, ո րով հետև մեր ան-
խո հեմ գոր ծե լաո ճով քա ղա քա կա նութ յունն 
այ սօր ի ջեց րել ենք փո ղո ցի աս տի ճա նի, այն 
մտել է յու րա քանչ  յուր ըն տա նիք, տուն ու հա-
մայնք և պա ռակ տել բո լո րին, հա նել ի րար 
դեմ, ին չի պատ ճա ռով յու րա քանչ  յուր ոք ու-
զում է դառ նալ քա ղա քա կան դեմք, ան գամ՝ 
քա ղա քա կան գոր ծիչ ու ա ռաջ նորդ:

Այս պես չի լի նի, ո րով հետև ոչ մի կերպ չի 
բխում գլխա վո րից, որն ազ գա յին շահն է:

Մոտ եր կու մլն վեց հար յուր հա զար ընտ-
րո ղից ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցել է շուրջ 
մեկ մլն հար յուր յոթ հա զա րը՝ կե սից մի քիչ 
պա կաս, ո րը վատ ցու ցա նիշ չէ, և վերս տին 
խո սում է ոչ միայն մեր պար տա ճա նա չութ յան, 
այլև մեր քա ղա քա կա նաց վա ծութ յան մա սին: 
Քա ղա քա կա նաց ված ա սա ծը նույնն է, ինչ 
է լեկտ րա հար վա ծը…

Ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րը տե ղի ու-
նե ցան պա տե րազ մում կրած պար տութ յան 
հետ ևան քով: Դա ծանր հետ ևանք է, ոչ թե 
արդ յունք, իսկ պատ ճառն ու րիշ տեղ է: Այդ 
իսկ նկա տա ռու մով հար ցը ո րո շա կի պետք է 
դնել՝ ին չո՞ւ պարտ վե ցինք:

Պարտ վե ցինք՝ ո րով հետև հե ռա ցանք ազ-
գա յին ար ժեք նե րից, և ե ղան «գոր ծիչ ներ» 
ու «լրագ րող ներ», ով քեր ծաղ րե ցին ազ գա-
յին շա հը, բուն հայ կա կա նութ յու նը: Ընդս-
մին՝ ան ցալ տա րի այս ժա մա նակ հան րա յին 
քննարկ ման էին ներ կա յաց ված դպրո ցա կան 
դա սագր քե րի չա փո րո շիչ նե րը: Եվ հար վածն 
ա ռա ջին հեր թին ի ջավ հան րակր թա կան 
դպրո ցում դա սա վանդ վող հա յա գի տա կան 
ա ռար կա նե րի վրա՝ հայ գրա կա նութ յուն, հա-
յոց պատ մութ յուն, հայ ե կե ղե ցու պատ մութ-
յուն: Ին չո՞ւ, ո րով հետև այդ ա ռար կա նե րը 
կրում և փո խան ցում են ազ գա յին հի շո ղութ-
յուն, ո րը փոր ձում են ջնջել: Մա թե մա տի կան, 
ֆի զի կան, քի միան ա մեն տեղ նույնն են, այլ 
բան է դա սա վանդ ման ո րակն ու նյու թա կան 
հա գեց վա ծութ յու նը: Բայց հայ գրա կա նութ-
յու նը և հա յոց պատ մութ յունն այն ա ռար կա-
ներն են, ո րոնք հայ ա շա կեր տի մեջ դաս-
տիա րա կում են ազ գա յին ինք նութ յուն: Դա է 
պատ ճա ռը, որ օ տար երկր նե րի հայ կա կան 
դպրոց նե րում, օ րի նակ՝ Վ րաս տա նում, հա յոց 
պատ մութ յուն ա ռար կան չեն դա սա վան դում: 
Պատ մա կան հի շո ղութ յու նից զուրկ մար դը 
հայտն վում է մտա վոր անկշ ռե լիութ յան մեջ: 

Նա խա րա րի և փոխ նա խա րա րի մա կար դա-
կով մե րոնք ևս փոր ձե ցին ջնջել՝ ան գի տա-
նա լով պարզ ճշմար տութ յու նը: Եվ ի՞նչ էին 
հրամց նում դրա փո խա րեն՝ հի շո ղութ յան 
կո րուստ, ման կուր տութ յուն, հենց այն՝ ին չը 
պետք է հասց ներ ա մո թա լի պար տութ յան: 
Ա հա դրա նից հե տո հաս կա նա լի դար ձավ նա-
խա րա րին ա վե լի վաղ ներ կա յաց ված ա ռա-
ջար կի մեր ժու մը: Ա ռա ջար կութ յու նը՝ Եր ևա-
նում բա ցել արևմ տա հա յե րե նով ու սուց մամբ 
հան րակր թա կան դպրոց: Նա խա րա րի պա-
տաս խա նը՝ «կդառ նա գետ տո»: Մինչ դեռ Սի-
րիա յից, Լի բա նա նից, Ի րա քից հայ րե նի քում 
հաս տատ վել փոր ձող հա յե րին դա կգրա վեր, 
կմնա յին և ոչ թե կհե ռա նա յին: Եվ հե տո, էլ 
որ տե՞ղ, ե թե ոչ հայ րե նի քում պետք է տեր 
կանգ նենք մարմ րող գրա կան արևմ տա հա-
յե րե նին: Հարկ ե ղած դեպ քում հի շում ու հի-
շեց նում ենք, որ ըստ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի՝ արևմ-
տա հա յե րե նը մեռ նող լե զու նե րի շար քում է: 
Արևմ տա հա յաս տա նը կորց նե լուց հե տո հի-
մա էլ արևմ տա հա յե րե նի՞ն հրա ժեշտ տանք: 
Ո՞վ պետք է մեր ցա վին դար ման ա նի, ե թե ոչ 
մենք՝ այդ հարս տութ յան ի րա վա տե րե րը, որ 
Սահ մա նադ րութ յամբ հայ տա րա րում ենք՝ Հա-
յաս տա նում պե տա կան լե զուն գրա կան հա-
յե րենն է: Իսկ գրա կան հա յե րենն ու նի եր կու 
ճյուղ՝ գրա կան ար ևե լա հա յե րեն և գ րա կան 
արևմ տա հա յե րեն:

Այս հար ցե րի մա սին մտա հոգ վե լու փո-
խա րեն ժո ղովր դի ու շադ րու թու նը շե ղե ցին՝ 
տղա մարդ դար ձած կնոջ մա սին ֆիլմ ցու-
ցադ րե լով և հ պար տա նա լով, որ ծախ քե րը 
ի րենք են հո գա ցել: Իսկ շատ չան ցած՝ «Հան-
րա պե տութ յուն» մետ րո յի կա յա րա նի բա ցօթ-
յա հրա պա րա կում «բե մադ րե ցին» ինչ-որ 
սե ռա ճա րակ «Հու զանք ու զանգ»: Կար ծես 
Հա յաս տանն ա մեն հարց լու ծել էր, մնում էր 
սե ռա կան շե ղում ներ ու նե ցող մի քա նի սի հա-
ճույքն օ րի նա կա նաց նե լու հար ցե րը լու ծել: 
Սե ռա կան շե ղում ու նե ցող հի վանդն ա վե լի 
մտա հո գութ յան ա ռար կա է դար ձել, քան սո-
ցիա լա կան, ա ռող ջա պա հա կան, կրթա կան 
շե ղում ներ ու նե ցող շա տե րը:

Հայ րե նի քը տո կուն զին վո րի պա հանջ ու-
ներ և ու նի, իսկ սրանք՝ «Հու զանք ու զանգ»: 
Այս գրքի հե ղի նակ Ա զատ Վշ տու նուն դեռ ժա-
մա նա կին՝ 1923 թվին են ա սել՝ «Հու զանքդ 
չու զանք» (չենք ու զում): Այս և այս կար գի ձա-
խոր դութ յուն նե րը ցան կա ցան ներ կա յաց նել 
որ պես եր ևույթ, ա մոթ է ա սել՝ հե ղա փո խութ-
յան նվա ճում: Բայց ազ նիվ մաս նա գի տա կան 
դի մադ րութ յու նը կան խեց հե տա գա ա վե րա-
ծութ յուն նե րը: Այս ա մե նից հե տո հրա պա րա-
կավ պա հանջ վեց ԿԳՄՍ նա խա րա րի հրա-
ժա րա կա նը, և նա, դի մադ րե լով հան դերձ, 
պաշ տո նանկ ար վեց: Նոր նա խա րա րը դա-
սագր քե րի չա փո րո շիչ նե րի հար ցում փոր ձում 
է մեղ մել աղ մու կը՝ պահ պա նե լով ըն դուն ված 
ար ժե հա մա կար գը, բայց և փոր ձարկ ման 
կար գով մար զե րում շրջա նա ռութ յան մեջ է 
դրել նաև մերժ ված ծրագ րի նմուշ նե րը:

Մեր պատ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա-
կի բե րու մով մենք այն ժո ղո վուր դը չենք, որ 
մե զա նից օ տա րենք դա րե րով ստեղծ ված և 
ս տուգ ված ար ժեք նե րը, այլ կերպ՝ ձեռք բարձ-
րաց նենք մեր մշա կույ թի վրա: Մ շա կույ թը 
ո գե ղեն բա նակ է: Եվ այս 44-օր յա պա տե րազ-
մում պարտ վե ցինք, ո րով հետև զբաղ ված 
էինք ժո ղովր դի ո գեզր կութ յամբ, հո գե կերտ-
ված քի ա վե րու մով: Ազ գա յին ո գու ան կու մը 
դար ձավ պար տութ յուն պա տե րազ մի դաշ-
տում: Մի բան, որ Ար ցա խի ա զա տագր ման 
տա րի նե րին այլ էր՝ ո գի´ն հաղ թեց: Այն ո գին, 
որ կեր տել էին Թու ման յանն ու Կո մի տա սը, 
Թա ման յանն ու Սար յա նը, Չա րենցն ու Խա-
չատր յա նը, Շի րա զը, Սահ յանն ու Ս ևա կը:

Եվ հե տո՝ ա յո´, մեր կյան քում ար մա տա-
վոր վել են բազ մա թիվ հո ռի բար քեր, ո րոնք 
պետք է ար մա տա խիլ ա նենք, դրա հա մար 
պետք է վե րաց նել հո ռա ծին մի ջա վայ րը, հա-
րա բե րութ յուն նե րի ան բա րո դրված քը: Բայց 
դա չի նշա նա կում, թե կաց նի հար ված պետք 
է ի ջեց նել Ար ցախն ա զա տագ րած հե րոս նե րի 
գլխին: Այն, որ այդ հե րոս նե րը նաև հո ռա-
ցան՝ ակն հայտ է, բայց դրա հա մար կա օ րի-
նա կա նութ յան պա հանջ, ո րին են թա կա են 
բո լո րը: Ն պա տա կը պետք է լի նի, ոչ թե մար-

դուն փչաց նելն ու ոչն չաց նե լը, նրա հան դեպ 
ծաղ րու ծա նա կը հան դի սան քի վե րա ծե լը, 
այլ նրան օ րեն քով և օ րի նա կա նութ յամբ վե-
րահս կե լը, որ պես զի ա մեն ինչ չհաս նի բա ձի-
թո ղիութ յան ու սան ձար ձա կութ յան:

Նույն կերպ գոր ծա րար մարդ կանց հան-
դեպ ևս վե րա բեր մուն քը պետք է լի նի նպաս-
տող և օ րի նա կան: Չար նա խանձն այս տեղ 
ա նե լիք չու նի: Մի լավ գոր ծա րա րը երկ րին 
նույն քան անհ րա ժեշտ է, որ քան մի լավ գրո-
ղը:

Այն հա սա րա կութ յու նը, որն իր ազ գա-
յին հե րո սի վրա ձեռք է բարձ րաց նում, այլևս 
հե րոս չի ու նե նա: Ի րար ճիշտ հաս կա նանք՝ 
ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի հե րո սին 
պետք է ար ժա նին մա տու ցել, հան ցա գոր ծին՝ 
պատ ժել:

Եվ կամ՝ ի՞նչ է նշա նա կում՝ վի րա վո րել 
Վե րա փառ հայ րա պե տին, երբ նա, ան կախ 
մարդ կա յին թու լութ յուն նե րից, մեր հա վա տի 
խորհր դան շանն է: Եվ դա այն դեպ քում, երբ 
Հա յաս տա նը լցված է ազ գու րաց ա մեն տե սա-
կի ա ղանդ նե րով, ո րոնք դեմ են բա նա կին, 
ազ գա յին ար ժեք նե րին, հայ կա կա նութ յա նը և 
օ տար ծա ռա յութ յուն նե րի գոր ծա կալ ներ են: 
Ն ման դեպ քում հա յոց ե կե ղե ցին ե ղել և մ նում 
է հոգ ևոր պատ վար և այն պետք է պահ պա-
նել ու պաշտ պա նել:

Ո գի՛ն պարտ վեց, ո րով հետև հաղ թեցին 
սու տը, կեղ ծի քը, խա բեութ յու նը, որ հա սել է 
պե տա կան հռե տո րա բա նութ յան աս տի ճա-
նի: Իր վար չա պետ ե ղած տա րի նե րին Տիգ-
րան Սարգս յա նը հայ տա րա րում էր, որ Հ յու-
սիս-հա րավ ճա նա պար հը պատ րաստ կլի նի 
2017-2018 թթ., Մեղ րիում կկա ռուց վի նավ-
թամ շակ ման ձեռ նար կութ յուն, Հա յաս տա-
նը եր կաթգ ծով կկապ վի Ի րա նի հետ: Ո՞ւր 
է… Ին չո՞ւ Տիգ րան Սարգս յա նը և ն րա նման 
հռե տո րա բան ղե կա վար նե րը պա տաս խան 
չեն տա լիս: Մեր աչ քի ա ռաջ չէ՞ր, որ Արծ րուն 
Հով հան նիս յա նը պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
ա նու նից սուտ տե ղե կատ վութ յուն էր հա ղոր-
դում պա տե րազ մի մա սին՝ խո սում դիր քա յին 
ան կապ տե ղա շար ժե րից: Այն քան ստեց, որ 
վեր ջին օ րը ա մո թից կո րավ տե սա դաշ տից: 
Մինչ դեռ աշ խար հի հա յութ յունն ի րա կան լու-
րե րի էր սպա սում: Մեր աչ քի ա ռաջ չէ՞ր, որ 
Եր ևա նի գլխա վոր ճար տա րա պետ, եր գիչ 
Մեսչ  յա նը, մետ րո յի Ա ջափն յա կի գի ծը գոր-
ծար կե լու, Նոր քի երկ րորդ զանգ վա ծը ճո պա-
նու ղիով կենտ րո նին կա պե լու «շատ ի րա-
կան» ծրագ րե րից էր խո սում: Խո սեց, խա բեց 
և անն կատ հե ռա ցավ աս պա րե զից: 

Իսկ մեր դի վա նա գի տութ յունն ա սես քնած 
լի նի: Այս քան ժա մա նակ՝ 1988-ից սկսած՝ ար-
դեն 33 տա րի, աշ խար հին չկա րո ղա ցանք 
հա մո զել, որ Ար ցա խը Հա յաս տան է, իսկ ՌԴ 
նա խա գահ Պու տինն ա ռանց նրբե րանգ նե րի՝ 
ուղ ղա կի հայ տատ րա րեց. «Ղա րա բաղը Ադր-
բե ջան է»: Այս քա նից հե տո ի՞նչ բա րե կա մութ-
յան մա սին է խոս քը: Մինչ դեռ այդ բա րե կա-
մութ յու նը մեզ խիստ անհ րա ժեշտ է: Լե նի նից 
մինչև Պու տին, նե րառ յալ Ս տա լինն ու խորհր-
դա յին քա ղա քա կա նութ յու նը, ի վնաս Հա յաս-
տա նի միշտ աշ խա տել են Թուր քիա յի ու Ադր-
բե ջա նի օգ տին:

Ռուս խա ղա ղա պահ նե րի ներ կա յութ յու նը, 
որ վեր ջին պա հի, բայց նա խա պես ծրագր-
ված գոր ծո ղութ յուն էր, որ քա նով ու նի զսպիչ 
դեր, նույն քա նով էլ ա պա հո վում է Ռու սաս-
տա նի շա հը, ո րով հետև իր ներ կա յութ յու նը 
Այսր կով կա սում կորց նե լով՝ կկորց նի ամ բողջ 
Հա րա վա յին Կով կա սը: Ռու սաս տա նի երկ-
դի մի քա ղա քա կա նութ յու նը՝ Հա յաս տա նը 
մեր դաշ նա կիցն է, Ադր բե ջա նը՝ բա րե կա մը, 
Թուր քիան՝ ռազ մատն տե սա կան գոր ծըն կե րը՝ 
ուղղ ված է Հա յաս տա նի դեմ և պետք է վե րա-
նայ վի:

Պատ մութ յունն ա ռաջ է նա յում, պատ-
մագ րութ յու նը՝ ետ: Պատ մա բան նե րը, տո ղա-
տա կի հար յու րա վոր ծա նո թագ րութ յուն նե-
րով, բա րեխղ ճո րեն ի րենց գոր ծը կա նեն, իսկ 
պատ մութ յու նը պետք է ժո ղո վուր դը կեր տի 
պե տութ յան մի ջո ցով: 

Եվ այս պես՝ մեզ հայտ նի է՝ թե որ տե ղի՞ց 
ենք գա լիս և ո՞վ ենք մենք: Բայց մեզ՝ հայտ նի 
չէ, թե ո՞ւր ենք գնում: Տե սա կան պատ րանք-
նե րը բախ վում են մի ու ժի, ո րը կոչ վում է պե-

տութ յան կա ռու ցում, ու ժեղ տնտե սութ յուն, 
ազ գա յին հա մախմ բում, բարձր գի տութ յուն 
ու մշա կույթ, մրցու նակ կրթութ յուն, միա բան 
հո գե կերտ վածք, ո րոնք պետք է կա րո ղա նալ 
ստեղ ծել: Այդ նա խադր յալ նե րի առ կա յութ-
յամբ է, որ ա ռաջ նա յին են դառ նում ռազ մա-
կան ու ժը և ճ կուն դի վա նա գի տութ յու նը: 
Ռազ մա կան ու ժի ա ռու մով միշտ ու ժե ղից 
ու ժե ղը կա: Այն պես որ՝ գո նե վեր ջին պա-
տե րազ մի փոր ձով սա պետք է նկա տի ու նե-
նալ: Չ մո ռա նանք՝ Թուր քիա յի մի ոտքն այ սօր 
Սի րիա յում ու Լի բիա յում է, մյուս ոտ քը՝ Աֆ-
ղանս տա նում ու Մի ջին Ա սիա յում: Իսկ Ադր-
բե ջա նը Թուր քիա յի մասն է կամ՝ հա վել վա ծը: 
Մեր աչ քի առջև Եվ րո պան ծա փա հա րում է 
Թուր քիա յին և հեր թա կան 3 մի լիար դը հատ-
կաց նում՝ իբր սի րիա ցի փախս տա կան նե րին 
պատս պա րե լու հա մար: Իսկ Ադր բե ջա նին 
ԱՄՆ-ը սա տա րում է՝ որ պես հա կաի րա նա կան 
և իս րա յե լա մետ գոր ծոն:

Ու ժի դիր քից մենք հար ևան նե րի հետ 
խո սել չենք կա րող, մնում է՝ դի վա նա գի տութ-
յու նը: Իսկ դի վա նա գի տա կան հաղ թա նա կը 
միշտ այն տեղ է, որ տեղ ուժն է: Այս տեղ մնում 
է միայն մի բաց պա տու հան, ո րը տվյալ երկ-
րի ազ գա յին շահն է: Որ պես շա հա ռու՝ Այսր-
կով կա սում հան դես է գա լիս Ռու սաս տա նը, 
բայց ո րը, Լե նի նից սկսած, մեզ միշտ խա բում 
է: Ա հա այս գորդ յան հան գույ ցը պետք է լու ծի 
դի վա նա գի տութ յու նը, որ պես զի Հա յաս տա նը 
դուրս բե րի ա պա հով ու բա րեն պաստ հանգր-
վան:

Թե չէ՝ այս պես ա ջից ու ձա խից, վե րից ու 
վա րից Հա յաս տանն ա նընդ հատ մաս նա տե-
լով՝ մենք դա տա պարտ ված ենք վե րաց ման:

Ժո ղովր դա կան խոսքն ա սում է՝ հա յի վեր-
ջին խել քն ի մը լի ներ: Չ մո ռա նանք՝ դա րա վոր 
ո սո խը մտել է մեր սահ մա նը, ամ րա նում է 
այն տեղ:

Վեր ջին խել քի ժա մա նակն է: 
* * *

Պար տութ յունն ա մե նա մեծ ճգնա ժամն է, 
որ հա մա տա րած ընդգր կում է բո լոր բնա գա-
վառ նե րը և, ա ռա ջին հեր թին, յու րա քանչ  յու-
րի ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը՝ ի՞նչ կա-
տար վեց, ին չո՞ւ այդ պես ե ղավ:

Հա մազ գա յին ճգնա ժամ է բո լոր բա ղադ-
րիչ նե րով՝ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, գի-
տա կան, կրթա կան, ա ռող ջա պա հա կան, 
կադ րա յին, հու մա նի տար… և այս ա մե նը 
մեծ հաշ վով իր մեջ նե րառ նող մի ո գե կեր տիչ 
բնա գա վա ռի, որ կոչ վում է մշա կույթ: Մ շա կու-
թա յին ճգնա ժա մից էլ սկիզբ է առ նում վերջ-
նա կան ան կու մը, ո րով հետև մեռ նում է ո գին՝ 
ազ գա յին գո յի հիմքն ու նա խա հիմ քը: Իսկ 
ո գու ան պար տութ յան դեպ քում դժվա րութ-
յուն նե րը հաղ թա հա րե լի են, որ հու շում է «Ե-
լից գիր քը»:

Մ շա կույթն իր մեջ ընդգր կում է ար վես տի 
բո լոր բնա գա վառ նե րը՝ և՛ ժա մա նա կա յին, և՛ 
տա րա ծա կան, և՛ հա մադ րա կան: Իսկ ար-
վեստ նե րի մայ րը գրա կա նութ յունն է:

Գր քեր տպագր վում են, բայց չեն դառ նում 
հոգ ևոր հա մախմբ ման նա խադր յալ: Լավ 
գրքերն ան գամ լա վա գույն դեպ քում մտա վոր 
մի փոքր շրջա նա կի սե փա կա նութ յուն են: Ան-
կա խութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին ըն տա նե-
կան հպար տութ յուն հա մար վող գրա դա րան-
նե րի գրքե րը շա տե րը թա փե ցին փո ղոց, որ 
նշա նա կում էր՝ այլևս պետք չեն: Հա ջոր դեց 
ու ղեղ նե րի լվա ցու մը: Ըն թեր ցողն հե ռա ցավ 
գրա կա նութ յու նից նաև այն պատ ճա ռով, որ 
«ան կախ» և «ա զատ» գե ղար վես տը աս տի-
ճա նա բար կորց րեց իր ա ռա ջա տար դերն ու 
նշա նա կութ յու նը, դա դա րեց հան րա յին մտքի 
վրա ներ գոր ծող ա ռա ջա տար ուժ լի նե լուց: 
Իսկ ինք նան պա տակ ար վես տը սոսկ զբաղ-
մունք է, «պա րապ վախ տի խա ղա լիք»: Դա-
տարկ վե ցին թա տե րաս րահ ներն ու ե րաժշ-
տաս րահ նե րը. լա վա գույն դեպ քում՝ դեպ քից 
դեպք հան դի սա կա նի նվազ ներ կա յութ յուն: 
Կի նոար տադ րութ յու նը վե րա ցավ, և այ սօր 
հե ռուս տաա լիք նե րը, մե կը մյու սի ետ ևից, 
կրկնում են խորհր դա յին տա րի նե րին «Հայ-
ֆիլ մի» թո ղար կում նե րը:

Ա մե նա կար ևո րը՝ վե րա ցավ մշա կու թա յին 
մի ջա վայ րը, և հայտն վե ցինք հոգ ևոր ա նա-
պա տում: Ո մանք սկսե ցին քար կո ծել ազ-
գա յին ար ժեք նե րը և քա րո զե ցին հոգ ևոր ու 
մտա վոր ա պա կա նութ յուն: Մ տա հոգ մարդն 
ինքն ի րեն ա սաց ու բարձ րա ձայն կրկնեց՝ դե-
պի ո՞ւր, Հա յաս տա՛ն…

Դե պի ԼԳԲՏ-ի քա րո՞զ, դե պի «Հու զանք 
ու զա՞նգ», դե պի «Հայ գրա կա նութ յուն» դա-
սագր քի վրա յից «Հայ» բա ռի վտա րո՞ւմ: Ո րո-
շա կի ուղ ղոր դու մով ա պազ գայ նաց ման 
այս ծրա գիրրն էլ կոտ րեց հա յոց ո գին, 

Վերջին խելքի ժամանակը կամ ելք 
ճգնաժամից
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ին չին հա ջոր դեց ա մո թա լի ու խայ տա-
ռակ պար տութ յու նը: 1988 թվա կա նի 

հոգ ևոր վե րել քը, Ար ցա խի ա զա տագ րու մը 
դեռևս պահ պա նում էին ազ գա յին ինք նութ-
յան, պե տա կա նութ յան կա յաց ման, ժո ղովր-
դի հա մախմբ ման-միա վոր ման տես լա կա նը: 
Պար տութ յու նը պատ րան քա թափ ա րեց բո-
լո րին, խո րա ցավ հիաս թա փութ յու նը, և հեր-
թա կան ան գամ թափ ա ռավ ար տա գաղ թի 
ա լի քը…

Դա տարկ վում է Եր կիր Նաի րին:
Այս պես դե պի ո՞ւր, Հա յաս տա՛ն:
Մի՞ թե Հայ րե նիք ա սածը, ի րոք, այդ քան 

վատն է, որ յու րա քանչ  յուր հե ռա ցո ղի ետ ևից 
բա զումք ա սում են՝ գնաց փրկվեց, և միայն 
սա կավք են ցա վով հա ռա չում՝ ափ սո՜ս…

Գ նաց փրկվեց, որ ե տա դարձ ի մաս տով 
նշա նա կում է՝ մնա ցող նե րը դա տա պարտ-
ված են: Դա տա պարտ ված են ին չի՞՝ ազ գա-
յին պատ կա նե լութ յա՞ նը, որ հայ են ծնվել և ոչ 
թե տուն գուս, և հայ ար ժեք նե րի պա հա պա՞ն 
են, թե՞ դա տա պարտ ված են իշ խա նութ յուն-
նե րին, որ ան կա խութ յան 30 տա րի նե րին 
Հա յաս տա նը չկա րո ղա ցան դուրս բե րել զար-
գաց ման ճա նա պարհ, իսկ ե ղած տնտե սա-
կան հա մա կարգն էլ քան դե ցին:

Ո՞րն է ել քը «Այս խոր շակ յալ, ան դուռ 
Ա րա րատ յան դաշ տում» (Ե ղի շե Չա րենց):

Ե կել է հեր թա կան հե րո սաց ման պա հը, 
երբ հա մաշ խար հա յին բաց ու հա րա ճուն 
մրցակ ցութ յան մեջ պետք է հպար տա նանք 
մեր ազ գա յին պատ կա նե լութ յամբ, մեր ազ-
գա յին ար ժեք նե րով, մեր չքնաղ հայ րե նի քով 
և պայ քա րենք նրա հա մար:

Խո րա ցած ճգնա ժա մը ելք է ո րո նում: Դժ-
գո հութ յու նը հայտ նե լու հա մար ընդ դի մա դիր-
նե րը դուրս են գա լիս փո ղոց՝ եր թեր, ցույ ցեր, 
ճա ռեր, ինչ-որ բան փո խե լու հույս, ո մանք 
նույն այդ հույ սով նոր տես լա կան ներ են քա-
րո զում, բայց կյան քը չի փոխ վում. հու սա հատ 
նաիր ցու դեմ քին լույ սի շող չի ճա ռա գում, 
միայն՝ դժգո հութ յուն, բո ղոք, վի րա վո րանք, 
ան բա վա րար վա ծութ յուն…

Ա մե նօր յա լու րե րը սև  են՝ տա րած քա յին 
կո րուստ ներ, գե րե վա րում ներ, սահ մա նա-
յին մի ջա դե պեր, ձեր բա կա լութ յուն ներ, դա-
տա վա րութ յուն ներ, դա տարկ խոս տում ներ, 
2050 թվա կա նի ան հիմն տես լա կան ու տե սիլ-
ներ, պե տա կան մե նաշ նորհ դար ձած ստա-
խո սութ յուն… Այս ա մե նը լսել և այս ա մե նին 

դի մա նա լը հեշտ չէ, և սկս վում է խոր հիաս-
թա փութ յա նը հա ջոր դող ան տար բե րութ յու նը: 
Մա նա վանդ որ թա գա վա րա կով հի վան դա-
ցած նե րի թիվն օ րա վուր ա ճում է, և շա տա-
նում են մա հե րը: Այս ցու ցա նի շով տո կո սա-
յին հա րա բե րութ յամբ մենք հո ա շա խար հում 
ա մե նաա ռա ջին նե րից ենք, այ սինքն՝ ա մե-
նաhե տին նե րից մե կը: Անձ նա կան ա պա հո-
վութ յու նը վտանգ վե լու հետ մեկ տեղ մար դը 
փոխ վում է:

Վ տանգ ված են ազ գա յի նը, պե տա կա նը, 
ա վե լա նում է նաև անձ նա կա նը՝ ա ռող ջա կա-
նը: Եր բեք ա մեն ինչ այս քան ճգնա ժա մա յին 
չի ե ղել: Ելք են ո րո նում բո լո րը:

Բայց ել քը հայ րե նի քից փա խուս տը չէ, այլ 
մնալն ու ա պա հո վութ յան հա մար պայ քա րե-
լը: Փա խուս տը ազ գա յին կեր պա րի վերջ նա-
կան կո րուստն է մեկ-եր կու սե րուն դի ըն թաց-
քում, որ նշա նա կում է՝ հա զա րամ յակ նե րի 
ըն թաց քում ա մեն տե սա կի փոր ձութ յուն նե-
րից փրկած, սերն դից սե րունդ փո խան ցած 
ազ գա յին տե սա կի կո րուստ, որ նույն դա սալ-
քութ յունն է, այ սինքն՝ դա վա ճա նութ յու նը: 
Սա մե ղադ րանք չէ, այլ ինք նա գի տակ ցութ-
յան գա լու կոչ: Այս ի՞նչ եք ա նում, հա յե՛ր: Իսկ 
գի տե՞ք արդ յոք, որ ար տա գաղ թը խթա նող 
թուր քա կան ծրա գիր կա, որ ի րա կա նաց վում 
է ու րիշ երկր նե րում գոր ծող կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի մի ջո ցով:

Ու րեմն՝ դե պի ելք:
Իսկ ո՞րն է ել քը՝ ա ռա ջին հեր թին ազ գա-

յին ինք նա գի տակ ցութ յունն ու հա մախմ բումն 
ազ գա յին ար ժեք նե րի շուրջ, որ պես զի հա յոց 
հուն դը չցրվի աշ խար հի բա ցե րում և օ տար 
դաշ տե րում չկոր չի, ին չը և պի տի տա դա րա-
վոր հար ցի պա տաս խա նը՝ ո՞վ ենք մենք, որ-
տե ղի՞ց ենք գա լիս և ո՞ւր ենք գնում… 

Նո րից դառ նանք մեզ և նո րից մտա բե-
րենք, թե ո՞վ ենք մենք: Մենք նա խա պատ-
մա կան ժա մա նակ նե րից ե կող հնդեվրո պա-
կան ծա գում ու նե ցող ժո ղո վուրդ ենք: Որ պես 
Թոր գա մա Տուն, Հա յոց Գունդ մեր գրան ցումն 
ու նենք Աստ վա ծաշն չում, իսկ դրախ տի չորս 
գե տերն անց նում էին մեր հայ րե նի քի տա-
րածք նե րով, որ տե ղից էլ՝ ո գե շունչ խոս քը՝ 
«Հա յաս տա՛ն, եր կի՛ր դրախ տա վայր, // Դու 
մարդ կայ նո ցե ղիս օր րան» ( Հով հան Վա նան-
դե ցի): Մեր Զար մայր Նա հա պե տը մաս նակ ցել 
է Տ րո յա կան պա տե րազ մին: Մենք ստեղ ծել 
ենք մեր պե տութ յուն նե րը՝ Ա րա րա տի Եր կիր, 

Եր վան դու նի ներ, Ար տա շես յան ներ, Ար շա-
կու նի ներ, Բագ րա տու նի ներ, Արծ րու նի ներ, 
Կի լի կիա… Հե տո պե տա կա նութ յան բա ցա կա-
յութ յա նը փո խա րի նած դա րե րի խա վարն է, 
որ փոր ձեց «լու ծել հյու լեն մեր ար յան» (Ե ղի-
շե Չա րենց): Բայց ազ գա յին գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը նո րո գեց ու ոտ քի կանգ նեց րեց 
ժո ղովր դին, որ ցե ղաս պա նութ յան ու պա տե-
րազմ նե րի մի ջով անց նե լով, վե րա կանգ նեց 
իր պե տա կա նութ յու նը: Մենք այ սօր պե տա-
կա նութ յան տեր ենք, ո րը պի տի փայ փա յենք, 
ա մեն ինչ ա նենք չկորց նե լու հա մար: Իսկ դրա 
հա մար մեզ անհ րա ժեշտ է ազ գա յին ա ռողջ 
գի տակ ցութ յուն, ո րի գլխա վոր բա ղադ րիչ-
ներն ազ գա յին ար ժեք ներն են և, ա ռա ջին 
հեր թին, հայ մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նը:

Եվ ա հա, մշա կու թա յին ո լոր տում ճգնա-
ժա մից ելք ո րո նե լու նպա տա կով ստեղծ վում 
է նոր հիմ նադ րամ, որն էլ պետք է հրա տա րա-
կի իր ամ սա գի րը: Ն շա նա կութ յունն այն է, որ 
մշա կույ թը պետք է դառ նա ազ գա յին ո գե հառ-
նու մի պատ գա մա խոս, դես պան և ն պաս տի 
մեր ո գե կերտ ված քի պահ պան մանն ու ա ռա-
ջըն թա ցին:

Շատ են հա մաշ խար հայ նաց ման մար-
տահ րա վեր նե րը, մշտա պես լար ված են աշ-
խար հի քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, 
բայց մենք պար տա վոր ենք դի մագ րա վել, 
որ պես զի ոտ քի կո խան չդառ նանք: Մեծ 
գեր տե րութ յուն նե րին, ո րոնք ո րո շում են աշ-
խար հի բախ տը, պետք են ոչ թե ինք նիշ խան, 
զար գա ցող ա մուր պե տութ յուն ներ, այլ պե-
տութ յուն ներ, ո րոնք ըն դա մե նը մար տա վա-
րա կան և ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան 
տա րածք ներ են, այլ կերպ՝ սպառ ման շու կա, 
ճա նա պարհ ներ և ռազ մա կան հե նա կե տեր: 
Այս տեղ է, որ իր ձայ նը պետք է հնչեց նի դի-
վա նա գի տութ յու նը, ո րը չու նենք: Դի վա նա գի-
տութ յու նը ար տա քին աշ խար հի հա մար, մշա-
կույ թը՝ ներ քին և ար տա քին:

Եվ այս պես՝ մշա կույ թով ելք ճգնա ժա մից: 
Հ նա րա վո՞ր է: Հ նա րա վոր է այն քա նով, որ քա-
նով կգոր ծի մշա կու թա յին ինք նա գի տակ ցութ-
յու նը, ո րի նա խա պայ մա նը բարձր մշա կույթն 
է որ պես միա բա նութ յան մի ջոց: Ինք նան պա-
տակ մշա կույթ, ինք նան պա տակ ար վեստ 
գո յութ յուն չու նի, իսկ նպա տա կը ար դիա կա-
նութ յան թե լադ րան քով պայ մա նա վոր ված 
գե ղեց կութ յան հայտ նա բե րումն է, որ ննջում 
է բա ռի, հնչ յու նի, գույ նի, պա րի մի շար ժու մի 

ներ սում:
Բարձր մշա կույթ, որ նշա նա կում է գրա-

գետ և բարձ րաշ խար հիկ հա յոց լե զու և ոչ թե 
հա մա տա րած գռեհ կա բա նութ յուն: Պե տա-
կան սահ ման նե րի նման այ սօր ա մե նից ա վե-
լի վտանգ ված ու վթար ված է հա յոց լե զուն՝ 
գրա կան հա յե րե նը, որ ան գամ հե ռուս տաե-
թե րում դար ձել է շու կա յի լե զու: Սա ևս  ազ-
գա յին բարձ րա գույն ար ժե քը՝ մայ րե նի լե զուն, 
նվաս տաց նե լու, նսե մաց նե լու, ժո ղովր դի աչ-
քից գցե լու և օ տա րախ տի մղե լու մի ջոց է:

Ըն կել է ար վես տի գլխա վոր հար ցադ-
րու մը՝ մա նա վանդ այ սօր ի՞նչ է ա սում, ի՞նչ 
պատ գամ ներ է հղում: Կրկ նում եմ՝ ինք նան-
պա տակ ար վեստ չի ե ղել և չի լի նե լու: Իսկ 
ե թե հա մո զեն, թե կլի նի, ու րեմն ար վեստ 
չէ, այլ տնայ նա գոր ծութ յուն, կեղ ծիք՝ թթված 
մա ծուն, որ ներ կա յաց նում են որ պես սե-
րուցք: Դ րա հա մար պետք է բարձր ար վես-
տով կրթված ճա շակ, որ պես զի իս կա կա նը 
տար բե րի ա նիս կա կա նից: Իսկ մեր շուր ջը 
հա մա տա րած ռա բիս է: Բարձր ար վես տը ար-
վես տա գե տի պա տաս խա նատ վութ յունն է 
պե տա կա նութ յուն ստեղ ծե լու, պահ պա նե լու, 
կա ռու ցե լու և զար գաց նե լու գոր ծում: Հա պա 
մի փոր ձեք V դա րից ջնջել Մաշ տո ցի, Խո րե-
նա ցու և Ոս կե դա րի մյուս ոս կե տղա նե րի 
ա նուն նե րը. ե թե փոր ձեք, դա րը երկ րա շար ժի 
կեն թարկ վի, կխարխլ վի ու կա վեր վի: Հա պա 
փոր ձեք XVIII-XIX դա րե րից ջնջել Մ խի թար-
յան նե րի, Ա բով  յա նի, Նալ բանդ յա նի, Րաֆ ֆու 
ա նուն նե րը՝ կզրկվենք պե տա կա նութ յուն վե-
րա կեր տած ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ-
յու նից, կհայտն վենք դա րե րի խա վա րի մեջ, 
որ տեղ օ տար նե րից միայն ո գու լույս են հայ-
ցում: Նույն կերպ XX դա րում հայ րե նիք ու պե-
տութ յուն կեր տող ա նուն ներ են Թու ման յա նը, 
Կո մի տա սը, Սար յա նը, Թա ման յա նը, Տեր յա-
նը, Չա րեն ցը, Խա չատր յա նը և հայ րե նի մյուս 
հան ճար նե րը:

Այ սօր, ա հա, ար վես տի այս ո գե գո յաց ման 
ժա մա նակն է՝ նոր պա հանջ նե րի թե լադ րան-
քով, որ ներ կա յաց նում են Հա յոց աշ խար հը, 
Հայ մար դը և Մեծ աշ խար հը: Բարձր մշա կույ-
թը կնպաս տի վե րա կանգ նե լու հայ ժո ղովր դի 
ո գին, հայ լի նե լու, հայ ապ րե լու ար ժա նա-
պատ վութ յու նը:

Չ մո ռա նանք՝ «Մ շա կույ թը բա նակ է» 
( Հա կոբ Օ շա կան):

26. X. – 31- X. 2021 

Ս ուրբ Մով սես Խո տա նան ցու մահ վան 
օ րը՝ մա յի սի 14-ին, Վե րին խո տա նան-
ցի նե րը գյու ղո վի հա վաք վում են, նաև 

լի նում են հյու րեր տար բեր բնա կա վայ րե րից: 
Միա սին նշում են գյու ղի համախմբման տո-
նը, որն ու ղեկց վում է բազ մաբ նույթ մի ջո ցա-
ռում նե րով:

Այս մա յի սի 14-ին գար նա նա յին ե ղա նա-
կը տրա մադ րող էր, գյուղն ու շրջա կա բար-
ձունք նե րը, հար թութ յուն նե րը պատ ված էին 
զմրուխտ կա նա չի՝ տար վա ոչ մի ժա մա նակ 
չհան դի պող ե րան գով: 

Տո նա կա տա րութ յան մաս նա կից նե րը 

նախ հա վաք վում են գյու ղի Սուրբ Աստ վա-
ծա ծին ե կե ղե ցում: Ժա մը 11-ին Կա պա նի 
հոգ ևոր հո վիվ տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ-
րա պետ յա նը պա տա րագ է մա տու ցում՝ ի հի-
շա տակ Մով սես Խո տա նան ցու:

Պա տա րա գից հե տո ե կե ղե ցու մոտ տո-
նա կա տա րութ յան մաս նա կից ներն ունկնդ-
րում են Տաթ ևի վա նա կան հա մա լի րի 
«Տաթ ևի զան գակ ներ» երգ չախմ բի կա տա-
րում նե րը (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ 
Լու սի նե Սարգս յան): «Տաթ ևի զան գակ նե-
րը» հա վա քա կան երգ չա խումբ է՝ կազմ ված 
Տաթ ևի վան քի հա րա կից գյու ղե րի շնոր-

հա լի ե րե խա նե րից: Այս ան գամ վա ե լույ թին 
ընդգրկ ված են խմբի՝ Շի նու հայ րի դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րը: Հն չում են հոգ ևոր եր գեր և 
ժո ղովր դա կան եր գե րի մշա կում ներ՝ ման կա-
կան երգ չախմ բի հա մար:

Գ յու ղի հա մախմբ ման օ րը ո գե կոչ ման 
ա րա րո ղութ յուն ներ էր նե րա ռում: Տո նախմ-
բութ յան մաս նա կից նե րը շարժ վում են դե պի 
գյու ղի հու շա հա մա լիր և ծա ղիկ ներ խո նար-
հում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում զոհ-
ված նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող հու շա-
կո թո ղին: Հար ևա նութ յամբ ամ փոփ ված է 
44-օր յա պա տե րազ մում զոհ ված Ա լեն Բեգ-
լար յա նի աճ յու նը: Մե րօր յա պա տե րազ մի նա-
հա տա կի հի շա տա կին ևս հար գան քի տուրք 
մա տուց վեց:

Հա ջորդ հանգր վա նը գյու ղի գե րեզ մա նա-
տունն էր, որ տեղ հա վեր ժա կան քնով ննջում 
է Նժ դե հի զի նա կից, Սի սիա նի զոր քե րի հրա-
մա նա տար Պո ղոս Տեր-Դավթ յա նը, ում շիր-
մա քա րը ևս պատ վում է ծա ղիկ նե րով:

Վե րին Խո տա նա նի ա կա նա վոր զա վա կի 
ա նու նը կրող դպրո ցի բա կը տո նախմ բութ յան 
հիմ նա կան մի ջո ցառ ման անց կաց ման վայրն 
էր: Խո տա նան ցի ներն ըստ պատ շա ճի պատ-
րաստ էին գյու ղա կան բա րիք նե րով հյու րա-
սի րե լու հյու րե րին: Ա ռան ձին տա ղա վա րում 
ներ կա յաց ված էին նո րաս տեղծ «Հ մուտ ձեռ-
քեր» խմբա կի աշ խա տանք նե րը: Այ նու հետև 
հնչե ցին օր վա խորհր դին պատ շա ճող ե լույթ-
ներ: Հա մայն քի վար չա կան ղե կա վար Ռա-
ֆա յել Գ րի գոր յա նը տան տի րոջ ի րա վուն քով 
բա րե մաղ թանք ներ հղեց տո նախմ բութ յան 
մաս նա կից նե րին, ու րախ ժա մանց մաղ թեց 
և կր կին հի շեց րեց գյու ղի ծնունդ ան վա նի 
մարդ կանց:

Գ յու ղի ան ցած ու ղին պատ մա կան անդ-
րա դար ձե րով և հա մայն քին առնչ վող ու շագ-
րավ ի րա դար ձութ յուն նե րով ներ կա յաց րեց 
գյու ղի կրթօ ջա խի գրա դա րա նա վա րու հի Ան-
նա Մար տի րոս յա նը: Պո ղոս Տեր-Դավթ յա նի 
շա ռա վիղ նե րից Ար մեն Սո ղո մոն յա նը ներ կա-
յաց րեց մեծ զո րահ րա մա նա տա րի գեր դաս-
տա նը, նրա ռազ մա կան գոր ծու նեութ յու նը 
Ս յու նիք-Զան գե զու րի ազատագրության հա-
մար, հե րո սա կան մա հը և գե րեզ մա նի հետ 
կապ ված ո դի սա կա նը: Դպ րո ցի տնօ րեն Խա-
չա տուր Բա դալ  յանն իր խոս քում արժ ևո րեց 
Մով սես Խո տա նան ցու վաս տա կը, անդ րա-
դարձ կա տա րեց նրա ե կե ղե ցա շի նա կան և 
հայ րե նա սի րա կան գոր ծու նեութ յա նը:

Կա պա նի հա մայն քի տե ղա կալ Գոռ Թադ-
ևոս յա նը, շնոր հա վո րե լով ներ կա նե րին հի-
շար ժան օր վա առ թիվ, տե ղե կաց րեց, որ 
Կա պա նի հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս-
յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, Պո ղոս Տեր-Դավթ-
յա նի հի շա տա կը հա վեր ժաց նե լու նպա տա կով 
մարզ կենտ րո նում կա ռուց վում է պու րակ, որ-
տեղ տե ղադր վե լու է զո րահ րա մա նա տա րի կի-
սանդ րին: Գ յու ղի օ րը եզ րա փակ վեց ժա ման-
ցա յին ու րախ ծրագ րով: Այն լիար ժեք դարձ րին 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի, «Դայ մոնդ» 
պա րա յին հա մույթ նե րի, ե րա ժիշտ-կա տա րող-
նե րի, եր գիչ-երգ չու հի նե րի ե լույթ նե րը և ա մե-
նա վեր ջում՝ միաս նա կան շուրջ պա րը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Վերին Խոտանանում նշվեց 
գյուղի օրը
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Ի գոր Գաբ րիել  յան. 44- ամ-
յա կյան քը` 44-օր յա պա տե-
րազ մին

Ի  գոր Գ րի շա յի Գաբ րիել  յան, ծնվել է 1977 
թ. հու նի սի 28-ին՝ Բաք վում: 12 տա րե-

կան էր, երբ 1989-ին գաղ թե ցին ար նա խում 
Բաք վից ու հանգր վա նե ցին Սի սիա նի Շա քե 
գյու ղում: Ի գո րը Բաք վում հա ճա խել էր սպոր-
տի խմբակ, թեթև ատ լետ էր, հա ջո ղութ յուն-
նե րի էր հա սել, բայց ա մեն ինչ թո ղե ցին «էն-
տեղ», և շա քե ցի մյուս «փախս տա կան նե րի» 
հետ նա էլ հա ճա խեց Սի սիա նի ռու սա կան 
դպրոց, սո վո րեց, ա վար տեց: 1995-97 թթ. 
ծա ռա յեց հա յոց բա նա կում, հենց Ար ցա խում, 
Կով սա կա նի (Զան գե լան) սահ մա նա պահ զո-
րա մա սե րից մե կում, դի պու կա հար էր: Զո-
րացր վե լուց հե տո ա մուս նա ցավ, ու ներ չորս 
ե րե խա: 

2001 թ. պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
էր ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում, լրա նում 
էր նրա ծա ռա յութ յան 20 տա րին, և շու տով 
պի տի զին վո րա կան թո շա կի անց ներ: Այդ 
ըն թաց քում մի ան գամ դուրս է ե կել ծա ռա-
յութ յու նից, եր կու տա րի աշ խա տել Ռու սաս-
տա նում, բայց վե րա դար ձել և 2015 թ. նո րից 
ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: 
2020 թ. հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջել են Սի սիա նի 
դիր քե րից և մեկ նել Ար ցախ: «Ա մեն օր զան-
գել, խո սել է, ա սել է` ա մեն ինչ լավ է, վատ էլ 
լի ներ, Ի գո րը էն պի սի բնա վո րութ յուն ու ներ, 
որ եր բեք չէր ա սի` վատ է: Միշտ ա սում էր` 
ձեզ լավ նա յեք: Վեր ջին ան գամ զան գել է հոկ-
տեմ բե րի 14-ին` Հադ րու թից… Հոկ տեմ բե րի 
15-ից հե տո էլ զանգ չենք ստա ցել…», – ա սում 
է Ի գո րի հայ րի կը՝ Գ րի շան: Ու հե տո ա հա վոր 
ծանր ու դժվա րին յոթ ա միս ներ, ո րի ըն թաց-
քում փնտրել են որ դուն… Ար դեն գի տեին, որ 
զոհ վել է, բայց գո նե աճ յու նը գտնեին, հո ղին 
հանձ նեին… Յոթ ամս վա փնտրտու քից հե-
տո 2021 թ. մա յի սի 14-ին եղ բո րոր դին լուր է 
տվել, Ի գո րի աճ յու նը Գո րի սում է: 

Զի նա կից ըն կեր նե րը պատ մում են, որ 
Ի գորն ըն կե րոջ հետ վի րա վոր վել է, ան շար-
ժաց րել են նրանց վի րա վոր ոտ քե րը, մի 10 
կմ  ի րենց հետ տա րել այլ վայր, մե կին դրել են 
շտա պօգ նութ յան մե քե նա յում, վե րա դար ձել, 
որ Ի գո րին էլ տա նեն, ա նօ դա չուն ար դեն երկ-
րորդ հար վածն էր հասց րել…

Ի գո րի զոհ վե լուց ու ղիղ յոթ ա միս հե տո` 
մա յի սի 15-ին, նրան հու ղար կա վո րե ցին Սի-
սիա նի պան թեո նում… 

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում մար տա կան 
պատ րաս տութ յան և զին վո րա կան կար գա-
պա հութ յան բարձր ցու ցա նիշ նե րի հա մար 
Ի գոր Գաբ րիել  յա նը պարգ ևատր վել է ՀՀ ՊՆ և 
N զո րա մա սի պատ վոգ րե րով, շնոր հա կա լագ-
րե րով, շքան շան նե րով, իսկ հետ մա հու` ՀՀ 
նա խա գա հի հրա մա նագ րով` «Մար տա կան 
ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

Ա րա միկ Դա նիել  յան. ան-
պարտ հե տա խույ զը

Ա  րա միկ Կա մո յի Դա նիել  յան, ծնվել է 1991 
թ. մար տի 25-ին՝ Տեղ գյու ղում: Միջ նա-

կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղի դպրո-
ցում: Ման կուց սի րում էր ռազ մա կան գոր ծը, 
դպրո ցա կան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ 
հպար տութ յամբ էր կրում զին վո րա կա նի հա-
գուս տը: 2009 թ. զո րա կոչ վել է պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան, ծա ռա յել է Ար-
ցա խի Հան րա պե տութ յան մայ րա քա ղա քում՝ 
Ցո րի զո րա մա սում: 

Զին վո րա կան եր դում տա լու օր վա նից 
խոս տա ցել էր անձն վի րա բար ծա ռա յել հայ րե-
նի քին և չխնա յել կյան քը: Եր դում, ո րին հա-
վա տա րիմ մնաց…

Կի նը՝ Մա րիա նան, հա մա տեղ անց կաց-
րած տա րի նե րի մա սին վեր հուշն այս պես է 
սկսում. «2012 թ. տեր ու հնա զանդ լի նե լու 
եր դում ներ տա լով՝ ա մուս նա ցանք: Սկս վեց 
մի նոր կյանք: Ես կա տար յալ չեմ, նա՝ նույն-
պես, բայց սե րը կա տար յալ է: Հենց այդ բարձր 
զգաց մունքն էր, որ մեզ ա մեն օր ա վե լի կա-
տար յալ էր դարձ նում: Սե րը դաս տիա րա կում 
է, հնա զան դեց նում… Ա րա մը զին վո րա կան 
էր, զին վո րա կան կյան քը բա վա կա նին փո-
խել էր նրան՝ լրջաց րել: Ն րա հա յացք նե րը 
կյան քի նկատ մամբ փոխ վել էին: Տուն հոգ-
նած էր վե րա դառ նում, բայց փոր ձում էի պա-
հել ըն տա նե կան ան դոր րը: Ու շադ րութ յու նը 
ե ռա պատկ վեց, երբ ծնվեց մեր ա ռաջ նե կը՝ 
Նա րեն: Ար դեն հե տա խույզ էր, ա նա սե լի 
զբաղ ված, բայց ա մեն ինչ ա նում էր, որ ինձ 
միայ նակ չզգամ: 

2015 թ. ծնվեց մեր երկ րորդ դուստ րը՝ Նա-
նեն: Ի րեն փոր ձա ռու հայ րիկ էր հա մա րում: 

Նա հպար տութ յամբ էր խո սում իր զին վո-
րա կան լի նե լու մա սին, ես էլ հպար տութ յամբ 
էի կրում նրա կի նը լի նե լու պա տի վը: Ի րա կան 
հպար տութ յուն էր ապ րել մե կի կող քին, ով 
վա խեր չու ներ, ու մից վա խե նում էր թուր քը:

Եր ջան կութ յունն այլ կերպ չի լի նում, ա յո՛, 
եր ջա նիկ էինք...

Ե կավ ա նիծ յալ սեպ տեմ բե րի 27-ը:
Այդ օր վա տագ նապն ա ռա ջին պա հին 

որ պես սո վո րա կան ըն դու նե ցի՝ կյան քիս ան-
հաշ վե լի տագ նապ նե րից մեկն էր:

Պա տե րազմ..., ու քա րա նում էր հա յացքս, 
վա խը քայ քա յում էր ներսս: Ա նընդ հատ կորց-
նե լու վախ, ցա սում, ան հանգս տութ յուն, որ 
փա րա տանք չու նի, սևեռ ված հա յացք ու 
ա ղիո ղորմ խնդրանք, որ այս ան գամ էլ հետ 
գա: Ա մեն ան գամ գլուխս բար ձին դնե լիս 
կյանք եմ խնդրել: Հա վի տե նութ յու նը եր կու-
սիս հա մար միա ժա մա նակ միա սին եմ ու զել, 
ո րով հե տև միշտ վստահ եմ ե ղել, որ կկոր-
ծան վեմ ա ռանց նրա: Միշտ եմ զգա ցել, որ 
գո յութ յանս միակ ե րաշ խիքն է:

Ա րա մի զոհ վե լու մա սին լու րը կայ ծակ նա-
յին ա րա գութ յամբ տա րած վեց Գո րի սում: Նա 
ան պար տե լի էր, իմ ան պարտ հե տա խույ զը, 
ում կի նը լի նե լու հպար տութ յու նիցս մի կա թիլ 
ան գամ եր բևէ չպի տի պա կա սի...»:

Ա րա միկ Դա նիել  յա նը նա հա տակ վել է 
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 30-ին: Հե րո սի աճ յու նը 
հո ղին է հանձն վել 2021 թ. հուն վա րի 10-ին՝ 
Գո րի սի նո րա հիմն զին վո րա կան պան թեո-
նում: Հետ մա հու պար գևատր վել է «Ա րիութ-
յուն» մե դա լով:

Հով հան նես Խա չատր յան. 
նա այ լևս լու սապ սակ բար-
ձունք նե րում է

Մ ի օր իմ դա սա րան մտավ ար տա հայ տիչ 
աչ քե րով, վառ շրթունք նե րով, զար մա-

նա լի գրա վիչ ժպի տով մի փոք րիկ։ Ծա նո-
թա ցանք, միան գա մից յու րօ րի նակ ե րանգ 
հա ղոր դեց դա սա րա նին, դար ձավ բո լո րիս սի-
րե լին՝ մեր Հո վոն։ Ան չափ բա րի, սի րում էր եր-
գել, հիա նա լի կա տա րում էր իր դե րը բե մում, 
օգ նում էր բո լո րին... 

Նե րի՛ր, տղաս, ե թե ինչ-որ վար ժու թուն 
կամ խնդիր լու ծել եմ պար տադ րել, ցան կա ցել 
եմ, որ ա վե լին սո վո րես, բայց ես քեզ նե րար-
կել եմ սի րե լու ար վես տը, իսկ քեզ նից ինձ է 
մնա ցել մի պտղունց բա րութ յուն։ Անհ նար է 
պատ կե րաց նել, որ չկաս, որ միա ցել ես քա ջե-
րի աստ ղա բույ լին ու դար ձել կեն դա նի պատ-
մութ յուն։

Հով հան նե սը ծնվել է 2000 թվա կա նի դեկ-
տեմ բե րի 16-ին Կա պա նի Ա շո տա վան բա նա-
վա նում։ Թիվ 2 գի շե րօ թիկ դպրո ցում ա ռա ջին 
դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո տե ղա փոխ-
վել է Կա պա նի թիվ 1 դպրոց, ա վար տել և կր-
թութ յու նը շա րու նա կել Կա պա նի ճար տա րա-
գի տա կան քո լե ջում՝ կա պի բաժ նում։ 

2019թ. հուն վա րի 13-ին զո րա կոչ վել է 
հայ կա կան բա նակ։ Ծա ռա յութ յան ան ցավ 
Հադ րու թի ա ռա ջին պաշտ պա նա կան գնդում։ 
Ան մի ջա պես աչ քի է ընկ նում պար տա ճա-
նա չութ յամբ, տո կու նութ յամբ, ֆի զի կա կան 
պատ րաստ վա ծութ յամբ։ Գոր ծուղ վում է Հոկ-
տեմ բեր յա նի ռազ մաու սում նա կան զո րա մաս, 
եր կու ա միս հե տո վե րա դառ նում իր զո րա-
մաս՝ որ պես սեր ժանտ։ Ան մի ջա պես կարգ-
վում է դիր քի ա վագ։

 2020թ. սեպ տեմ բե րի 27-ից պա տե րազ-
մի ա ռա ջին գծում է հայտն վում։ Հադ րու թի 
շրջա փա կու մից դուրս գա լով՝ մի գի շեր վա մեջ 
ան տառ նե րով 50 կմ  անց նե լով՝ հաս նում են 
Մար տու նու շրջան, դիր քա վոր վում։ Կա րո ղա-
նում են դի մագ րա վել և հետ շպրտել թշնա մու 
ութ տասն յա կից ա վե լի ասկ յար ու նե ցող ջո-
կա տին։ Պա տե րազ մա կան թեժ ի րա վի ճա կում 
նրան նշա նա կում են դա սա կի հրա մա նա տա-
րի տե ղա կալ։ Մար տե րի ըն թաց քում ոտ քից 
վի րա վոր վում է, սա կայն չի թող նում դիր քը, 
ըն կեր նե րին։

2020թ. նո յեմ բե րի 10-ին, հրա դա դա րի 
օ րը, դիր քե րի հրե տա կոծ ման ժա մա նակ, Հո-
վի կը և հ րա մա նա տա րը զոհ վում են...

Շատ էր խո սում ծնող նե րի հետ, ոչն չից չէր 
դժգո հում։ Փոշ մա նել էր, որ չէր արժ ևո րել սո-
վո րե լը, ա սում էր, որ ծա ռա յութ յու նից հե տո 
կուղ ղի այդ սխա լը։ Հայ րը պատ մում է, որ ու-
րա խութ յամբ է զո րա կոչ վել բա նակ, նույ նիսկ 
չի հայտ նել վի րա վոր վե լու մա սին: Երբ հարց-
րել է, թե չի՞ վա խե նում, զար մա ցել է՝ ին չի՞ց 
պի տի վա խե նամ։ Մար տա կան ըն կեր նե րը 
պատ մում են նրա խի զա խութ յան, ըն կե րա-
սի րութ յան մա սին։ Ա մե նադժ վար պա հին ան-
գամ կա տա կում էր։ Ա սում են, որ շրջա պա տը 
հա մո վաց նող տղա էր Հո վոն։

Հով հան նե սը լու սապ սակ բար ձունք նե-
րում է, միա ցել է հա վեր ժի ճամ փորդ նե րին։ 
Կ կա րո ղա նա՞նք այն պես ապ րել ու ա րա րել, 
որ ար ժա նի լի նենք նրանց...

ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ԲԱ ԼԱ ՅԱՆ
Հ.Գ. Հով հան նե սը հու ղար կա վոր վել է Կա-

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

Գա րիկ Պապ յան. քա ջա րան-
ցի նա հա տա կը

Պ ապ յան Գա րիկ Ար մե նի. ծնվել է 1987 
թ. հուն վա րի 27-ին Քա ջա րա նում: Սո-

վո րել է Քա ջա րա նի թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո-
ցում, ա պա ու սու մը շա րու նա կել է Կա պա նի 
պե տա կան քո լե ջի «Տ րանս պոր տի կա ռա վա-
րում» բաժ նում: 2005-2007 թթ. ծա ռա յել է Հա-
յոց բա նա կում: Աշ խա տում էր Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տում: Ա մուս-
նա ցած էր, ու նի եր կու զա վակ:

Հա յոց աշ խար հում տղա մար դը ռազ միկ 
է ծնվում: Ռազ միկ, ով պի տի խա ղա ղութ յան 
ա մեն օրն օգ տա գոր ծի բա րիք ստեղ ծե լու, 
ըն տա նիք կազ մե լու, ի րե նից հե տո ա նուն ու 
ժա ռանգ ներ թող նե լու հա մար: Գա րիկն էլ բա-
ցա ռութ յուն չէր. մա նուկ տա րի նե րին էր տե-
սել պա տե րազ մը, գի տեր խա ղա ղութ յան գի-
նը, գի տեր նաև, թե ինչ է նշա նա կում թուր քի 
հա րևա նութ յամբ ապ րե լը: Գի տեր, որ պար-
տա դիր է թուր քին կանգ նեց նել, քան զի նրանց 
հի վանդ ե րա զանք նե րում Ս յու նիքն է, ո րին 
տի րե լու հար յու րամ յա մար մաջ ու նեն:

Գա րի կը պա տաս խա նա տու աշ խա տող 
էր, հո գա տար հայր ու ա մու սին: Թ վում էր՝ 
ո չինչ չի կա րող խա թա րել նրա կյան քի եր-
ջա նիկ ըն թաց քը, բայց սկսվեց չա րա բաս տիկ 
պա տե րազ մը: Սեպ տեմ բե րի 28-ին զո րա հա-
վա քով մեկ նել է ա ռաջ նա գիծ, մաս նակ ցել 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին Ֆի զու լիի, 
ա պա Մար տու նիի ուղ ղութ յուն նե րում:

Պա տե րազմ էր. քա ջոր դի նե րը մարտն չում 
էին՝ փրկե լու մի բուռ մնա ցած հայ կա կան հո-
ղը, մայ րերն ու կա նայք՝ ա ղո թում, ե րե խա նե-
րը՝ կա րո տում: Ն րանք, միայն նրանք, ով քեր 
ռազ մա ճա կա տից զան գի են սպա սել, գի տեն 
այդ զան գի կեն սա տու գի նը, երբ օ րը սկսվում 
է զան գի սպա սու մով, ա վարտ վում ա ղոթ քով: 
Գա րի կը վեր ջին ան գամ ըն տա նի քի ան դամ-
նե րին զան գա հա րել է հոկ տեմ բե րի 25-ին, 
զան գից ժա մեր անց զոհ վել է Մար տու նի 2-ի 
դիր քե րում, մար տա կան գոր ծո ղութ յան ժա-
մա նակ թշնա մու ա նօ դա չու թռչող սար քի ար-
ձա կած հրթի ռի պայթ յու նից:

Գա րի կին Քա ջա րա նում բո լորն են ճա նա-
չում, նկա րագ րում միայն դրա կան բա ռե րով, 
շեշ տում, որ քա ղա քի հա մար ծանր ցավ էր 
կորց նել նման զա վա կին, ծանր է տես նել Գա-
րի կի որ բա ցած զա վակ նե րին:

Գա րի կի ու մեր բո լոր նա հա տակ նե րի 
ե րե խա նե րը պի տի լավ ապ րեն, պի տա նի 
մար դիկ դառ նան, որ նրանց հո գի նե րը հան-
գիստ լի նեն, որ մենք էլ մեզ շա րու նա կենք 
մարդ հա մա րել, քան զի նրանք զոհ վել են, որ 
մենք խա ղաղ ապ րենք: Ոչ մե կը չի մո ռաց վե-
լու, նրանք ան մահ են...

Ան մա հա ցած Գա րիկ Պապ յա նի աճ յունն 
ամ փոփ վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա-
մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում՝ 2020 թ. հոկ-
տեմ բե րի 30-ին:

Հետ մա հու պար գևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Մեկնարկում է ատեստավորման հայտերի ընդունելությունը

ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ-
թի և ս պոր տի նա խա րա րութ յու-
նը 2022 թվա կա նի մա յի սի 16-ից 

մինչև հու նի սի 7-ը հայ տա րա րում է հան րակր-
թա կան ու սում նա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ու սու ցիչ նե րի կա մա վոր ա տես տա վոր ման հայ-
տե րի ըն դու նե լութ յուն:

2022 թվա կա նին ա տես տա վո րու մը կի-
րա կա նաց վի 5-12-րդ դա սա րան նե րում՝ բո լոր 
ա ռար կա նե րը դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րի 
հա մար: Ան կախ դա սա վան դած ա ռար կա նե րի 
քա նա կից՝ ու սու ցի չը կա րող է ա տես տա վոր-
ման հայտ ներ կա յաց նել միայն մեկ ա ռար կա-
յից՝ իր ընտ րութ յամբ։

Ա տես տա վոր մա նը մաս նակ ցե լու հա մար 
ու սու ցիչ նե րը մինչև հու նի սի 7-ը՝ ժա մը 18։00-
ը, հայ տե րը պետք է ներ կա յաց նեն «Կր թութ-
յան կա ռա վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա-
կարգ»-ի է լեկտ րո նա յին մատ յա նում՝ matyan.
emis.am: Հայ տա րա րութ յամբ նշված ժամ կե տի 
ա վար տից հե տո հնա րա վոր չի լի նի հայտ ներ-
կա յաց նել, քա նի որ է լեկտ րո նա յին հա մա կար-
գում նշման հնա րա վո րութ յու նը փակ վե լու է:

Ա ՌԱՐ ԿԱ ՆԵՐ
«Մայ րե նի», «Հա յոց լե զու», «Գ րա կա նութ-

յուն» և «Հայ գրա կա նութ յուն» ա ռար կա ներ 
դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րը ա տես տա վոր վում 
են միայն «Հա յոց լե զու» ա ռար կա յից, «Մայ րե նի 
լե զու (քրդե րեն)» և «Մայ րե նի լե զու և գ րա կա-
նութ յուն (քրդե րեն)» ա ռար կա ներ դա սա վան-
դող ու սու ցիչ նե րը ա տես տա վոր վում են միայն 
«Մայ րե նի լե զու (քրդե րեն)» ա ռար կա յից, «Հա-
յոց պատ մութ յուն» և «Հա մաշ խար հա յին պատ-
մութ յուն» դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րի հա մար 
կկազմ վի մեկ թեստ՝ նե րա ռե լով եր կու ա ռար-
կա նե րը: «Հան րա հա շիվ» և «Երկ րա չա փութ-
յուն» ա ռար կա նե րը կնե րառ վեն մեկ թես տում։

5-12-րդ դա սա րան նե րում դա սա վանդ-
վող «Մայ րե նի», «Հա յոց լե զու», «Հա յոց պատ-
մութ յուն», «Հա մաշ խար հա յին պատ մութ յուն», 
«Մա թե մա տի կա», «Հան րա հա շիվ» և «Երկ րա-
չա փութ յուն», «Բ նա գի տութ յուն», «Հայ րե նա-
գի տութ յուն», «Ֆի զի կա», «Քի միա», «Կեն սա-
բա նութ յուն», «Աշ խար հագ րութ յուն», «Ռու սաց 
լե զու», «Անգ լե րեն», «Ֆ րան սե րեն», «Գեր-
մա նե րեն», «Հա յոց ե կե ղե ցու պատ մութ յուն», 
«Ին ֆոր մա տի կա», «Հա սա րա կա գի տութ յուն», 
«Ա սո րե րեն լե զու», «Եզ դիե րեն», «Մայ րե նի 
լե զու (քրդե րեն)» ա ռար կա նե րի ու սու ցիչ նե րի 
ա տես տա վո րու մը կի րա կա նաց վի թես տա վոր-
ման ե ղա նա կով՝ Գ նա հատ ման և թես տա վոր-
ման կենտ րո նի կող մից:

«Բ նա գի տութ յուն» և «Հայ րե նա գի տութ-
յուն» ա ռար կա նե րը դա սա վան դող ու սու-
ցիչ ներն ա տես տա վոր ման հա մար պետք է 
ընտ րեն բարձ րա գույն կրթութ յան ի րենց ո րա-
կա վոր մա նը հա մա պա տաս խան ա ռար կան:

«Նախ նա կան զին վո րա կան պատ րաս-
տութ յուն», «Ֆիզ կուլ տու րա», «Ե րաժշ տութ-

յուն», «Կեր պար վեստ», «Տեխ նո լո գիա» 
ա ռար կա նե րը դա սա վան դող ու սու ցիչ նե րի 
ա տես տա վո րու մը կի րա կա նաց վի ոչ թես տա-
յին ե ղա նա կով՝ ընդգր կե լով գործ նա կան աշ-
խա տանք ներ, բաց և փակ հար ցեր:

«Ֆիզ կուլ տու րա» ա ռար կա յից ա տես տա-
վո րու մը կկազ մա կերպ վի «Հա յաս տա նի ֆի-
զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր տի պե տա կան 
ինս տի տուտ» հիմ նադ րա մը, «Ե րաժշ տութ-
յուն», «Կեր պար վեստ», «Տեխ նո լո գիա» ա ռար-
կա նե րից՝ «Խ.Ա բով  յա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րան» 
հիմ նադ րա մը, իսկ «Նախ նա կան զին վո րա կան 
պատ րաս տութ յուն» ա ռար կա յից՝ «Շի րա կի Մ. 
Նալ բանդ յա նի ան վան պե տա կան հա մալ սա-
րան» հիմ նադ րա մը:

«Հա յոց պատ մութ յուն» և «Հա մաշ խար հա-
յին պատ մութ յուն» ա ռար կա նե րը դա սա վան-
դող ու սու ցիչ նե րի ա տես տա վո րումն ի րենց 
ընտ րութ յամբ կա րող է ի րա կա նաց վել նաև ոչ 
թես տա յին ե ղա նա կով՝ ընդգր կե լով գործ նա-
կան աշ խա տանք ներ, բաց և փակ հար ցեր։ 
Ա տես տա վո րումն այս դեպ քում կի րա կա նաց նի 
ո լոր տա յին մաս նա գետ նե րից կազմ ված հանձ-
նա ժո ղո վը՝ Խ. Ա բով  յա նի ան վան հայ կա կան 
պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա-
նում։

Ու սում նա կան հաս տա տութ յու նում նա խա-
րա րութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված դպրո ցա-
կան բա ղադ րի չով ա ռար կա ներ դա սա վան դող 
ու սու ցի չը կա րող է ա տես տա վոր վել տվյալ 
բնա գա վա ռի՝ ա տես տա վոր ման ցան կում 
ընդգրկ ված ա ռար կա նե րից որ ևէ մե կով՝ իր 
ընտ րութ յամբ:

ՊԱ ՀԱՆՋ ՎՈՂ ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԵՐ
Ա տես տա վոր ման հայտ ներ կա յաց նե լիս 

պա հանջ վում է հետև յալ տե ղե կատ վութ յու նը՝
1. ու սուց չի ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն,
2. ու սում նա կան հաս տա տութ յան գտնվե լու 
վայ րը (մարզ, տա րա ծաշր ջան),
3. դա սա վանդ վող ա ռար կան, ո րից պատ-
րաստ վում է ա տես տա վոր վել,
4. ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի սե րիան և 
հա մա րը,
5. ու սուց չի է լեկտ րո նա յին հաս ցեն, հե ռա խո-
սա հա մա րը:

ՀԱՅ ՏԵ ՐԻ ԼՐԱՑ ՄԱՆ ՄԱՆ ՐԱ ՄԱՍ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՄԱՐ՝ ԿԻՑ ՈՒ ՂԵ ՑՈՒՅ ՑԸ

Գոր ծըն թա ցը կի րա կա նաց վի՝ հա մա ձայն 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2022 թվա կա նի ապ րի լի 
28-ի «Ու սու ցիչ նե րի կա մա վոր ա տես տա վոր-
ման, կա մա վոր ա տես տա վոր ման արդ յուն քով 
ու սուց չի դրույ քա չա փի և դ րան հատ կաց-
վող հա վե լավ ճա րի տրա մադր ման, կա մա վոր 
ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի ձևա վոր-
ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 596-Ն 
ո րոշ ման դրույթ նե րի:
ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և 

ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գ  նա հատ ման և թես տա վոր ման 
կենտ րո նի տնօ րե նի հրա մա նով՝ 
հաս տատ վել են 2022 թվա կա նի 

միաս նա կան քննութ յուն նե րի օ րե րը: Ինչ պես 
«Ար մենպ րես»-ին տե ղե կաց րին ՀՀ կրթութ յան, 
գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա-
րութ յու նից, հա մա ձայն հրա մա նի` միաս նա-
կան քննութ յուն նե րի հա մար, ըստ ա ռար կա-
նե րի, սահ ման ված են հետև յալ օ րե րը.

07.06.2022 թ.` «Կեն սա բա նութ յուն», 
«Աշ խար հագ րութ յուն»,

10.06.2022 թ.` «Օ տար լե զու ներ» («Անգլ.», 
«Ֆ րանս.», «Գերմ.», «Իտա լ.», 
«Իսպ.»)

14.06.2022 թ.` «Հա յոց լե զու և հայ գրա-
կա նութ յուն»

17.06.2022 թ.` «Մա թե մա տի կա»

21.06.2022 թ.` «Հա յոց պատ մութ յուն», 
«Ֆի զի կա»

24.06.2022 թ.` «Քի միա», «Ռու սաց լե զու»

ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րութ յու նը՝ «Հայ տեք» կի բե ռանվ-
տան գութ յան կենտ րո նի հետ հա-

մա տեղ, զին ված ու ժե րի կա րիք նե րի հա մար 
տե ղե կատ վա կան հա ղոր դակ ցա յին տեխ նո-
լո գիա նե րի և բարձր տեխ նո լո գիա նե րի մաս-
նա գետ նե րի ար դի տեխ նո լո գիա նե րի խմբում 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան նշա նա կե լու 
ընտ րութ յան նպա տա կով հայ տա րա րում է 
մրցույթ:

«Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ մրցույ թին 
կա րող են մաս նակ ցել 2022թ.ա մա ռա յին զո-
րա կո չին են թա կա զո րա կո չիկ նե րը հետև յալ 
մաս նա գի տութ յուն նե րով՝ ծրագ րա վո րում, 
ցան ցա յին/հա մա կար գա յին ադ մի նիստ րա-
ցիա, կի բե ռանվ տան գութ յուն:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն ու-
նե ցող զո րա կո չիկ նե րը գրանց վե լիս՝

  Ա ռա ջարկ վող մրցույթ նե րից ընտ րում 
են ԱՏՄ խմբի հա մար կազ մա կերպ վող 
մրցույ թը

  Ն շում են ի րենց մաս նա գի տա կան տվյալ-
նե րը ըստ 3 մաս նա գի տութ յան՝ ծրագ-
րա վո րում, կի բե ռանվ տան գութ յուն կամ 
ցան ցա յին ադ մի նիստ րա ցիա

  Կ ցում են ան ձը հաս տա տող փաս տա-
թուղթ (անձ նա գիր, ID քարտ կամ, 
վեր ջին նե րիս բա ցա կա յութ յան դեպ քում, 
ծննդյան վկա յա կան), ռեզ  յու մե և առ կա-
յութ յան դեպ քում` հա վել  յալ փաս տաթղ-

թեր (դիպ լոմ, ա տես տատ, հա վաս տագ-
րեր):
Գ րանց ման մա սին զո րա կո չի կը պար-

տա վոր է տե ղե կաց նել ի րենց հաշ վառ ման 
վայ րի տա րած քա յին զո րա հա վա քա յին ծա-
ռա յութ յուն (զին վո րա կան կո մի սա րիատ): 
Գ րանց ված մաս նա կից նե րը քննութ յու նից 
ա ռաջ պա տաս խան նա մա կով կամ հե ռա խո-
սա զան գով տե ղե կա նում են քննութ յան անց-
կաց ման տե ղի, օր վա և ժա մի մա սին։

Ար դի տեխ նո լո գիա նե րի մշա կում նե րի 
խմբում զին վո րա կան ծա ռա յութ յան նշա նակ-
վե լու նպա տա կով անց կաց վող ընտ րութ յա նը 
մաս նակ ցե լու նպա տա կով չեն կա րող հաշ-
վառ վել`

  պաշտ պա նա կան մար զա տեխ նի կա կան 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նում 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
պատ վե րով ռազ մա հաշ վա ռա կան մաս-
նա գի տութ յուն ստա ցած զո րա կո չիկ նե րը,

  ռազ մաու սում նա կան հաս տա տութ յուն-
նե րի դի մորդ նե րը,

  հայ տա րար ված շար քա յին կազ մի պար-
տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յութ յան զո-
րա կո չի շրջա նակ նե րում զին ված ու ժե րի 
մաս նա գի տա կան ստո րա բա ժա նում նե-
րում ծա ռա յութ յան նշա նակ վե լու հա մար 
անց կաց վող այլ մրցույ թի մաս նակ ցե լու 
հա մար դի մած զո րա կո չիկ նե րը
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու ցան կութ յուն ու-

նե ցող զո րա կո չիկ նե րը մինչև 2022թ. հու նի սի 
19-ը նե րառ յալ կա րող են գրանց վել https://
atmk.mil.am կայքում:

 

Ա ռ ցանց հայ տագ րու մը պար տա դիր 
է այն պե տա կան հան րակր թա կան 
դպրոց նե րի հա մար, ո րոնք տվյալ 

բնա կա վայ րում միա կը չեն։ Գոր ծըն թա ցը 3 
փու լով կի րա կա նաց վի ԿԳՄՍ նա խա րա րութ-
յան «Կր թա կան տեխ նո լո գիա նե րի ազ գա յին 
կենտ րո նի» կող մից` «Սո վո րող նե րին դպրոց 
հայ տագ րե լու է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի» 
մի ջո ցով:
Ա ՌԱ ՋԻՆ ՓՈՒԼ

Հու նի սի 21-ից հայ տագ րու մը բաց կլի նի 
ար տո նութ յուն ներ ու նե ցող քա ղա քա ցի նե-
րի հա մար։ Որ պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն դի-
տարկ վում է նույն դպրո ցում հայ տագր վող 
ե րե խա յի քրոջ կամ եղ բոր սո վո րե լու, ինչ պես 
նաև ծնո ղի աշ խա տե լու հան գա ման քը։ Այս 
փու լով հայ տագ րու մը կի րա կա նաց վի 14 օր-
վա ըն թաց քում։
ԵՐԿ ՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Հու լի սի 6-ից ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի 
հայ տագր ման գոր ծըն թա ցը կի րա կա նաց վի 
ընդ հա նուր հի մունք նե րով՝ հա յե րե նով ու սու-
ցում ի րա կա նաց նող հան րակր թա կան պե-
տա կան հաս տա տութ յուն ներ դի մող բո լոր 
ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի հա մար։
ԵՐ ՐՈՐԴ ՓՈՒԼ

Հու լի սի 12-ից հայ տագ րում կի րա կա-
նաց վի նաև օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե-
րի, երկ քա ղա քա ցի նե րի, քա ղա քա ցիութ յուն 

չու նե ցող նե րի, ինչ պես նաև ազ գա յին փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
ե րե խա նե րի հա մար՝ ի րենց ընտ րութ յամբ 
ռու սե րե նով ու սուց մամբ դա սա րան նե րում։ 
Այս կար գա վո րու մը տա րած վում է նաև այն 
ե րե խա նե րի վրա, ո րոնց ծնող նե րից մե կը ՀՀ 
քա ղա քա ցի է, մյու սը` ոչ:
ՀԱՅ ՏԱԳ ՐՈՒ ՄԸ ԿՇԱ ՐՈՒ ՆԱԿ ՎԻ ՈՂՋ ՈՒ-
ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՎԱ ԸՆ ԹԱՑ ՔՈՒՄ

Երկ յակ, եռ յակ, քառ յակ և ա վե լի ե րե-
խա նե րից առն վազն մե կի հայ տագ րու մը որ-
ևէ հան րակր թա կան դպրո ցում հիմք է նույն 
հաս տա տութ յուն մյուս ե րե խա նե րի ըն դու նե-
լութ յան հա մար՝ ան կախ լի ցեն զիա յով տրված 
տե ղե րի քա նա կից։
ՆԱ ԽԱ ՊԵՍ ՍՏՈՒ ԳԵԼ Ե ՐԵ ԽԱ ՅԻ և Ծ ՆՈ ՂԻ 
ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԻ ՃՇՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ

Որ պես հայ տագր ման նա խա պատ րաս-
տա կան կար ևոր քայլ՝ նախ պետք է ստու գել 
ե րե խա յի տվյալ նե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը։ 
Այս նպա տա կով ե րե խա յի և ծ նո ղի հան րա-
յին ծա ռա յութ յան հա մա րա նիշ նե րը պետք է 
մուտ քագ րել stugum.emis.am հա մա կարգ և 
հա վաս տիա նալ ե րե խա յի անձ նա կան տվյալ-
նե րի առ կա յութ յան ու ճշգրտութ յան հար ցում։ 
Այս քայլն անհ րա ժեշտ է բուն հայ տագր ման 
գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ հնա րա վոր խնդիր-
նե րից խու սա փե լու հա մար։

Ս տուգ ման գոր ծըն թա ցին կա րող եք ծա-
նո թա նալ նաև պատ կե րա յին ու ղե ցույ ցի մի-
ջո ցով:

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ և ՍՊՈՐՏԻ 

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՆ-ն հայտարարում է 
մրցույթ

Առաջին դասարանցիների 
առցանց հայտագրումը 
կիրականացվի երեք փուլով

Հայտնի են միասնական 
քննությունների օրերը

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
2007 թ. ար տադ րութ յան էքս կա վա տո րի՝ EK-
18-20 մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա-
կան վկա յա գի րը՝ Բ N 013378, շար ժիչ՝ 
280014, ամ րաշր ջա նա կը գործ N 3035, 
պետ հա մա րա նի շը՝ 8589 SL: Հա մա րել ան-
վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 1984 թ. ար տադ րութ յան էքս կա վա տո րի՝ ԷՕ-5111բ 
մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա կան վկա յա գի րը՝ Բ N 018945, շար ժիչ՝ 414510, ամ րաշր ջա-
նա կը գործ N 11524, պետ հա մա րա նի շը՝ 11.97 LS: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
2007 թ. ար տադ րութ յան էքս կա վա տոր Կա-
մա ցու՝ WB 93 R մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  
տեխ նի կա կան վկա յա գի րը՝ Բ N 013381, ամ-
րաշր ջա նա կը գործ N 998617, պետ հա մա-
րա նի շը՝ 85-92 SL: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
1985 թ. ար տադ րութ յան Բար ձի չի ՝ ՊԴ-8 
մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա կան 
վկա յա գի րը՝ Բ N 018948, շար ժի չը 304146, 
ամ րաշր ջա նա կը գործ N 86041011, պետ հա-
մա րա նի շը՝ 36-72 LS: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
1990 թ. ար տադ րութ յան  ՝ ՄՕԱԶ-7405 մակ-
նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա կան վկա յա-
գի րը՝ Բ N 018947, շար ժի չը 786979, ամրաշր-
ջա նա կը գործ N 765, պետհա մա րա նի շը՝ 
3675 LS: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
2007 թ. ար տադ րութ յան էքս կա վա տո րի՝ ЭO 
4225k-07 մակ նի շի, ,  տեխ նի կա կան վկա յա-
գի րը՝ Բ N 013379, շար ժիչ՝ 70234861, ամ-
րաշր ջա նա կը գործ N 1897, պետ հա մա րա-
նի շը՝ 85-90 SL: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
1983 թ. ար տադ րութ յան Բար ձի չի ՝ ՊԴ-5 
մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա կան 
վկա յա գի րը՝ Բ N 018950, շար ժի չը 817832, 
ամ րաշր ջա նա կը գործ N 2409145, պետ հա-
մա րա նի շը՝ 36-74 LS: Հա մա րել ան վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
2007 թ. ար տադ րութ յան Բուլ դո զե րի ՝ 
Б10М0111ЕН մակ նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ-
նի կա կան վկա յա գի րը՝ Բ N 013380, շար ժի չը 
402484, ամ րաշր ջա նա կը գործ N 38701, 
պետ հա մա րա նի շը՝ 85-91 SL: Հա մա րել ան-
վա վեր:

ԿՈՐԵԼ Է  «Թու նել» ՓԲԸ-ին պատ կա նող 
1990 թ. ար տադ րութ յան  ՝ ՄՕԱԶ-7405 մակ-
նի շի, դե ղին գույ նի,  տեխ նի կա կան վկա յա-
գի րը՝ Բ N 018946, շար ժի չը 803366, ամրաշր-
ջա նա կը գործ N 769, պետ հա մա րա նի շը՝ 
11-98 LS: Հա մա րել ան վա վեր:

7ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  25 ՄԱՅԻՍԻ 2022Թ.  № 10 (576)



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 
25.05.2022թ.:

Միջոցառումներ Ակսել 
Բակունցի տուն-
թանգարանում

1978 թվա կա նից ի վեր 
«Թան  գա  րան  նե  րի 
գի շեր» մի ջո ցա ռու-

մը հա մախմ բում է աշ խար հի 5 մայր ցա մաք-
նե րի ա վե լի քան 30 հա զար թան գա րան նե-
րի: Մի ջո ցա ռու մը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս 
հա սա րա կութ յա նը անվ ճար, մի ամ բողջ օր՝ 
ե րե կո յից մինչև կես գի շեր, ներգ րավ վե լու 
թան գա րա նա յին ան ցու դար ձին և նո րո վի 
բա ցա հայ տե լու թան գա րան նե րում պահ վող 
մշա կու թա յին ար ժեք նե րը, հա ղոր դակց վե լու 
թան գա րա նա յին խո րա խոր հուրդ մթնո լոր-
տին: 

Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նը ևս 
միա ցավ «Թան գա րան նե րի ու ժը» խո րագ-
րի ներ քո անց կաց վող հա մաեվ րո պա կան 
ակ ցիա յին՝ այ ցե լու նե րին ա ռա ջար կե լով հե-
տաքր քիր ծրագ րեր: Գո րի սի պե տա կան հա-
մալ սաա նի ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
այ ցե լու նե րի, հատ կա պես դպրո ցա կան նե րի 
տար բեր խմբե րի հա մար անց կաց վեց թան-
գա րա նա յին ին տե րակ տիվ դաս՝ «Թան գա րան 
այ ցե լե լու 10 պատ վի րան նե րը» խո րագ րով: 
Թան գա րա նի ֆոն դը հա մալ րած նոր բա ցա-
ռիկ գրքե րի՝ Ակ սել Բա կուն ցի լի բա նան յան 
հրա տա րա կութ յուն նե րի մա սին այ ցե լու նե րին 
հե տաքր քիր տե ղե կատ վութ յուն տրա մադ րեց 
գրա կա նա գետ, բ.գ.թ., դո ցենտ Թեհ մի նա Մա-
րութ յա նը՝ նշե լով, որ թան գա րա նի նե րու ժը 
այն բո լոր ա ռար կա ներն են, ար ժե քա վոր ցու-
ցան մուշ նե րը, ո րոնք ո րո շա կի ի րա կա նութ յան 
վա վե րագ րեր են և վ կա յութ յուն ներ: Կոնկ րետ 
դեպ քում խոս քը վե րա բե րում է լի բա նա նա-
հայ հան րա գի տակ մտա վո րա կան, խմբա գիր, 
գրող, գրահ րա տա րա կիչ Սի մոն Սի մոն յա նի 
հիմ նած «Սևան» հրա տա րակ չա կան տան 

կող մից 1955-ին և 1956-ին լույս ըն ծայ ված 
«Ակ սել Բա կունց. ամ բող ջա կան գոր ծը» մա-
տե նա շա րի Ա և Բ գրքե րին: Գ րա կա նա գե տը 
նշեց, որ 1954 թվա կա նին Սի մոն յա նը Բեյ րու-
թում հիմ նում է «Սևան» հրա տա րակ չա տու-
նը, ո րը բա ցա ռիկ ի րա գոր ծում է ե ղել սփյուռ-
քա հայ ի րա կա նութ յան մեջ: «Սևան»-ը մոտ 
ե րեք տաս նամ յակ ոչ միայն դար ձել էր հայ 
գրքի գլխա վոր ծննդատ նե րից մե կը Սփ յուռ-
քում, այլև ժա մադ րա վայր հայ գրի ու մտքի 
մշակ նե րի հա մար, կա մուրջ՝ հայ րե նի քի և 
Սփ յուռ քի միջև: «Սևա նի» հրա տա րակ չա կան 
բեր քը ե ղել է շուրջ 500 տպագր ված գիրք, ին-
չը ան գե րա զան ցե լի մրցա նիշ է: Եվ հատ կան-
շա կան է, որ «Սևան»-ի ե րա խայ րի քը Ե ղի շե 
Չա րեն ցի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ստվար 
հա տորն էր, երկ րոր դը՝ Ակ սել Բա կուն ցի ամ-
բող ջա կան գոր ծի ա ռա ջին հա տո րը, որ Սփ-
յուռ քում հրա տա րակ վել է, երբ դեռ Բա կուն ցը 
«ար գել ված գրող» էր հայ րե նի քում: Որ պես 
այդ պի սին՝ այն անդ րա նիկ հրա տա րա կութ-
յունն է գրո ղի ե ղե րա կան վախ ճա նից հե տո: 

«Այ սօր Բա կուն ցի տուն-թան գա րա նը 
պա տիվ ու գո հու նա կութ յուն ու նի մշտա կան 
ցու ցադ րութ յամբ ներ կա յաց նե լու այդ բա ցա-
ռիկ հրա տա րա կութ յուն նե րը, ո րոնք, ի րոք, 
Սի մոն յա նի մեծ նվի րու մի և Բա կուն ցին՝ «խո-
րունկ, լուրջ, ճար տար ու ճար տա րա պե տող» 
այդ գրո ղին ըստ ար ժան վույն գնա հա տե լու 
արդ յունքն էին, ո րոնք սփյուռ քա հա յութ յան 
հա մար բա ցե ցին Բա կուն ցի խո րա պես հմա-
յիչ գրաշ խար հը, ո րը դեռ նոր պետք է մաք րա-
գործ վեր հայ րե նի քում»: 

Այ ցե լու նե րի հա մար նա խա տես ված էր 
նաև բա նա խո սութ յուն՝ «15-ամ յա Բա կուն-

ցի նո րա հայտ պատմ ված քը» թե մա յով, ո րը 
դարձ յալ ներ կա յաց րեց Թ. Մա րութ յա նը՝ անդ-
րա դառ նա լով 1914 թվա կա նին Ա լեք սանդ-
րա պո լի «Նոր ու ղի» գրա կան ալ մա նա խում 
ա ռա ջին ան գամ «Բա կունց» ստո րագ րութ-
յամբ տպագր ված «Դա սա րա նում» վեր նագ-
րով պատմ ված քին, ո րը տևա պես դուրս էր 
մնա ցել ու սում նա սի րող նե րի տե սա դաշ տից՝ 
որ պես գրա կան ե րա խայ րիք: Բա կուն ցը այն 
ու ղար կել է տպագ րութ յան, երբ դեռ 15 տա-
րե կան էր և սո վո րում էր Էջ միած նի Գ ևորգ յան 
հոգ ևոր ճե մա րա նում: Այդ մա սին, սա կայն, 
նա ինք նա կեն սագ րա կա նում չի ակ նար կել: 
Այ ցե լու նե րի հա մար ըն թերց վեց պա տա նե-
կան ան կեղ ծութ յամբ գրված այդ գողտ րիկ 
պատմ ված քը:

Բա կուն ցի հար կի ներ քո ե րե կոն շա րու-
նակ վեց ա վան դա կան ինք նաե ռի ու թե յախ-
մութ յան շուրջ՝ հա մեմ ված հու շազ րույց նե րով, 
ըն թեր ցում նե րով և պար զա պես բազ մա թիվ 
այ ցե լու նե րի հետ մարդ կա յին ջերմ շփում նե-
րով:

 

Նշվեց թանգարանների միջազգային օրը

Օ րն այս տա րի ան ցավ «Թան գա րան-
նե րի ու ժը» խո րագ րով, որ հա վուր 
պատ շա ճի նշվեց մարզ կենտ րո նում:

Կա պա նի երկ րա գի տա կան թան գա րա-
նում բա ցօթ յա կազ մա կերպ վել էր «Կա պան-
յան կեն ցաղն ու ապ րե լա կեր պը» թե մա յով 
ազ գագ րա կան ցու ցադ րութ յուն: Թան գա րա-
նի տա րած քի մի մա սը վե րած վել էր ազ գագ-
րա կան անկ յու նի, ազ գա յին հա գու կա պով 
աղ ջիկ նե րը լա վաշ հաց էին թխում, ա ղո րիք 
բա նեց նում, ազ գագ րա կան երգ ու պար ներ-
կա յաց նում:

Ներ կա յաց վեց օր վա խոր հուր դը, մա նա-
վանդ այն դե րը, որ ու նեն թան գա րան նե րը 
պատ մա կան հի շո ղութ յու նը պահ պա նե լու և 
սե րունդ նե րին փո խան ցե լու գոր ծըն թա ցում: 
Այ նու հետև ներ կա նե րին՝ տար բեր տա րի քի 
և զ բաղ մուն քի մար դիկ, նաև հա յոց բա նա կի 
զին վոր ներ, ի րենց խոսքն ու օրհ նան քը հղե-
ցին Կա պա նի և Քա ջա րա նի հոգ ևոր հո վիվ-
ներ տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ յա-
նը և տեր Շի րակ քա հա նա Խա նո յա նը. նրանք 
կար ևո րե ցին թան գա րան նե րի դե րը՝ մա նա-
վանդ ե րի տա սարդ սերն դի կրթա դաս տիա-
րակ չա կան գոր ծում, ո րից հե տո հա մեր գա յին 
փոք րիկ ծրագ րով հան դես ե կան Կա պա նի 
պե տա կան բժշկա կան քո լե ջի սո վո րող նե րը:

Այ նու հետև այ ցե լու նե րը շրջե ցին երկ-
րա գի տա կան թան գա րա նի հնա գի տու թյան, 
պատ մութ յան, ազ գագ րա կան, 44-օր յա պա-
տե րազ մին նվիր ված սրահ նե րում:

Կա պա նի ար վես տի թան գա րանն օր վա 
առ թիվ հա տուկ ցու ցադ րութ յուն չէր կազ-
մա կեր պել: Մարզ կենտ րո նի մշա կույ թի այս 
օ ջա խը հա րուստ ցու ցադ րութ յուն ու նի, և 
թան գա րա նի դռնե րը ողջ ե րե կո յան բաց էին 
այ ցե լու նե րի հա մար:

Կա պա նի Շ մա վոն Մով սիս յա նի ան վան 
պատ մութ յան թան գա րա նի դռնե րը ժա մը 11-
ից մինչև կես գի շեր բաց էին. կազ մա կերպ վել 
էր քան դա կա գործ Մա րատ Նու րի ջան յա նի 
աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես: Այ ցե լու նե-
րի հա մար հա մեր գա յին ծրագ րով հան դես 
ե կան Կա պա նի թիվ 1 և 2 ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի սա նե րը՝ ի րենց դա սա տու նե րի նվա-
գակ ցութ յամբ, թիվ 7 նա խադպ րո ցա կան ու-
սում նա կան հաս տա տութ յան մա նուկ նե րը: 
Ե րե կո յան ար դեն դա սա կան ե րաժշ տութ յուն 
էր հնչում թան գա րա նում, ե ղան նաև տե ղա-
ցի ստեղ ծա գոր ծող նե րի գոր ծե րի կա տա րում-
ներ (ե րաժշ տութ յուն և աս մունք), պա րու սույց 
Թա մար Ս տե փան յա նի սա նե րի կա տա րում-
նե րը կա տար յալ դարձ րին ե րե կոն:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

«Լ իճք վազ» ՓԲ ըն կե րութ յու նը (այ-
սու հետ՝ Ձեռ նար կող) նա խա-
տե սում է ՀՀ Ս յու նի քի մար զի 

Մեղ րի հա մայն քի տա րած քում, 2012թ. նո յեմ-
բե րի 22-ին տրա մադր ված թիվ ԼՎ-293 լեռ նա-
հատ կաց ման սահ ման նե րում 2022-2024թթ. 
ժա մա նա կա հատ վա ծում կա ռու ցել լեռ նա-
հարս տաց ման ֆաբ րի կա (այ սու հետ՝ Նա խա-
տես վող գոր ծու նեութ յուն)։ 

Նա խա տես վող գոր ծու նեութ յան նպա տա-
կը Լիճք վազ-Թե յի հան քի թեր բեռն վա ծութ-
յան հաղ թա հա րու մը և տն տե սա կան նե րու ժի 
լիար ժեք օգ տա գոր ծու մը, հան քա քա րի վե-
րամ շակ ման հա մար օգ տա գործ վող սար քա-
վո րան քի և տեխ նո լո գիա կան սխե մա նե րի՝ 
հան քա քա րի բնու թագ րե րին լիար ժեք հա մա-
պա տաս խա նութ յան ա պա հո վու մը և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ան ցան կա լի ազ դե ցութ յուն-
նե րի նվա զե ցումն է։

«Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան 
գնա հատ ման և փոր ձաքն նութ յան մա սին» ՀՀ 

օ րեն քով սահ ման ված կար գով նախ նա կան 
փոր ձաքն նութ յան գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե-
րում 2022թ. հու նի սի 7-ին՝ ժա մը 16:00-ին, ՀՀ 
Ս յու նի քի մար զի Մեղ րիի հա մայն քա պե տա-
րա նի շեն քում (հաս ցե՝ Զո րա վար Անդ րա նի-
կի 2)՝ ա վա գա նու նիս տե րի դահ լի ճում, տե-
ղի կու նե նա Ծ րագ րի վե րա բեր յալ հան րա յին 
քննար կում: 

Հան րա յին քննար կումն ի րա կա նաց նում 
են Ձեռ նար կո ղը և Մեղ րի հա մայն քի ղե կա-
վա րը՝ հա մա տեղ:

Ծ րագ րի վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յա-
նը կա րող եք ծա նո թա նալ ստորև: Ծ րագ րի 
վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն կա րող եք 
ստա նալ նաև այ ցե լե լով ՀՀ Ս յու նի քի մար-
զի Մեղ րիի հա մայն քա պե տա րան՝ Զո րա վար 
Անդ րա նի կի 2 հաս ցեով, կամ զան գա հա րե-
լով +374 (286) 4 3423 հե ռա խո սա հա մա րով 
կամ գրե լով meghri.syuniq@mta.gov.am էլ. 
հաս ցեով: Հան րութ յու նը կա րող է գրա վոր դի-
տո ղութ յուն ներ և ա ռա ջար կութ յուն ներ ներ-
կա յաց նել սույն ծա նու ցու մից հե տո 18 աշ խա-
տան քա յին օր վա ըն թաց քում:

ՄԵՂՐԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Ծանուցում հանրային 
քննարկման մասին

ակն հայտ նպա տակ չի հե տապն դում:
Ոչ պա կաս տա րօ րի նակ էր դրվա գը, երբ 

տի կին դես պա նը խոր հուրդ տվեց մեզ՝ այդ 
հար ցե րով հա մա գոր ծակ ցել Ս յու նի քի մար-
զա յին լրատ վա մի ջոց նե րի հետ՝ չնշե լով նույ-
նիսկ, թե այդ ո րոնք են «Ս յու նի քի մար զա յին 
լրատ վա մի ջոց ներ» աս վա ծը. շատ կու զե նա-
յինք գո նե մե կի ա նու նը լսել:

ԵՄ դես պա նը բառ ան գամ չա սաց ԵԽ նա-

խա գահ Շառլ Մի շե լի մա յի սի 22-ի հա կաար-
ցախ յան և հա կա հայ կա կան հայտ նի հայ տա-
րա րութ յան վե րա բեր յալ, երբ ա մե նա բարձր 
եվ րո չի նով նի կը թքել էր մեր պատ մութ յան ու 
Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
վրա ու «Ար ցա խի Հան րա պե տութ յուն» լե գի-
տիմ ար տա հայ տութ յան փո խա րեն գոր ծա ծել 
«Ղա րա բա ղի էթ նիկ հայ բնակ չութ յուն» թուր-
քահ նար բա ռա կա պակ ցութ յու նը: Ա հա, թե 
ինչ պի սի «բա րե կամ ներ» էին մեզ այ ցի ե կել...

Արևմուտքի դեսպանների սյունիքյան 
սեթևեթանքների ուշացած և կասկածելի 
շքերթը

Սկիզբը՝ էջ 2

8 ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ  25 ՄԱՅԻՍԻ 2022Թ.  № 10 (576)


