
Ի՞նչ է կատարվում Ներքին Հանդի 
դիմացի բարձունքներում. հակասական 
տեղեկություններ

Ա դր բե ջա նա կան ստո րա բա ժա նում նե-
րը կրկին ա ռաջ են ե կել ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Ներ քին Հանդ գյու ղի դի մաց 

գտնվող լեռ նա յին տե ղան քում։ Այս մա սին 
հայտ նում է «Ս պուտ նիկ Ար մե նիան»՝ հի շեց նե-
լով, որ Ներ քին Հանդ գյու ղի շրջա նում ա ռաջ-
խա ղաց ման մա սին 2022 թվա կա նի մար տին 
ա հա զան գել էին տե ղի բնա կիչ նե րը։

Դ րա նից հե տո ՀՀ ՊՆ-ն հաս տա տել էր, 

որ Ադր բե ջա նի ԶՈւ-ն դեռ 2021 թվա կա նի 
գար նանն է ներ խու ժել գյու ղի ուղ ղութ յամբ 
գտնվող տա րածք։ Ա վե լի ուշ նրանք ե ղա նա-
կա յին պայ ման նե րի պատ ճա ռով լքել են տա-
րած քը եւ ձնհա լից հե տո վե րա դար ձել։

Մին չեւ 2022 թվա կա նի մարտ ա միսն այդ 
մա սին պաշ տո նա կան տե ղե կութ յուն չկար։ 
Միա ժա մա նակ հստակ է, որ Ադր բե ջա նի ԶՈւ-ն 
այդ ուղ ղութ յամբ ճա նա պարհ է հար թել 2022 

թվա կա նի մարտ-ապ րի լին, ին չը ե րե ւում է ար-
բան յա կից ար ված լու սան կար նե րում։

«Ս պուտ նիկ Ար մե նիան» գրում է, որ թարմ 
կադ րե րում նկատ վում է, որ ար դեն իսկ հաս-
տատ ված ա ռաջ խա ղա ցու մից բա ցի, ադր բե-
ջա նա կան սահ մա նա պահ զորքն ա ռաջ է ե կել 
եւս եր կու հատ վա ծում` խո րա նա լով Ս յու նի քի 
մար զի տա րածք։

Արցախը չի կարող լինել 
Ադրբեջանի կազմում

ՀՀ ԳԱԱ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ ա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Գի-
տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միան 
իր մտա հո գութ յունն է հայտ նում վեր ջին 

շրջա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան շուրջ ծա վալ վող 
ի րա դար ձութ յուն նե րի առն չութ յամբ։ Լի նե լով 
ա պա քա ղա քա կան կա ռույց, ո րի կա նո նադ-
րա կան խնդի րը գի տութ յան զար գա ցումն է, 
ա կա դե միան, սա կայն, չի կա րող ան հա ղորդ 
մնալ մեր պե տութ յան և ազ գի հա մար գո յա-
բա նա կան քա ղա քա կան մար տահ րա վեր նե-
րին։ Այդ պի սի մար տահ րա վեր է այ սօր ար ցա-
խա հա յութ յան հնա րա վոր հայ րե նազրկ ման և 
ցե ղաս պա նութ յան վտան գը, ո րը կար միր գիծ 
է մարդ կութ յան հա մար։

Հա զա րամ յակ նե րի հա յոց քա ղա քակր-
թութ յան մաս կազ մող Ար ցա խը մեր հայ րե նի-
քի ան բա ժան մասն է, ար ցա խա հա յութ յու նը 

մեր ազ գի ա մե նաեր կար պե տա կա նութ յուն 
պահ պա նած հատ վածն է, մեր ար ևել  յան 
պատ վա րը։ Սա կայն սկսած առն վազն 20-րդ 
դա րի սկզբից՝ կով կաս յան թա թար նե րը, թուր-
քա կան շրջա նակ նե րի ա ջակ ցութ յամբ, այ-
նու հետև նրանց ադր բե ջան ցի հետ նորդ նե րը 
գոր ծադ րում էին բո լոր ջան քե րը՝ վե րաց նե լու 
հայ կա կան որ ևէ հետք Ար ցա խում։ Այդ ա մենն 
ու ղեկց վում էր մարդ կութ յան դեմ ի րա գործ վող 
հան ցանք նե րով։

Այդ քա ղա քա կա նութ յու նը շա րու նակ վեց 
նաև Խորհր դա յին Միութ յան փլու զու մից հե տո 
և ա ռանձ նա հա տուկ թափ ստա ցավ 2020թ. 
44-օր յա պա տե րազ մի արդ յուն քում ձևա վոր-
ված նոր ի րո ղութ յուն նե րի պայ ման նե րում՝ 
փաս տա ցի վե րած վե լով Ադր բե ջա նի Հան րա-
պե տութ յան պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո-
սութ յան մի ան քակ տե լի բա ղադ րի չի։ Այ սօր 

մենք ա կա նա տես ենք այս ա րա տա վոր քա ղա-
քա կա նութ յան այն պի սի բա ցա հայտ դրսևո-
րում նե րի, ինչ պի սիք են հայ տա րա րագր ված 
ծրագ րերն իս պառ վե րաց նե լու հայ կա կան 

պատ մամ շա կու թա յին հետքն իր վե րահս կո-
ղութ յան տակ ան ցած նոր տա րածք նե րում, 
հա յատ յա ցութ յան սփռու մը բո լոր հնա րա վոր 

Հայաստանում 
գնաճը կազմել է 
ինը տոկոս

Հ ա յաս տա նում մա յիս ամս վա դրութ յամբ 
գնա ճը կազ մել է ինը տո կոս, ե թե որ ևէ 
նոր ար տա սո վոր բան տե ղի չու նե նա, 

ա պա ԿԲ-ի գ նա հատ մամբ՝ գնա ճը տար վա 
վեր ջին ա վե լի ցածր կլի նի: «Ար մենպ րես»-ի 
հա ղորդ մամբ՝ այս մա սին ա սաց ԿԲ նա խա-
գահ Մար տին Գալստ յանն ԱԺ ֆի նան սա վար-
կա յին և բ յու ջե տա յին հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նիս տում՝ անդ րա դառ նա լով 
պատ գա մա վոր նե րի հար ցե րին:

«Մենք մա յիս ամ սին Հա յաս տա նում ու նենք 
ինը տո կոս գնաճ, ո րը չա փա զանց բարձր թիվ 
է Հա յաս տա նի տնտե սութ յան և ընդ հա նուր 
մեր պատ մա կան զար գա ցում նե րը դի տար-
կե լու ա ռու մով: Ի հար կե, մեզ շրջա պա տող 
կամ գոր ծըն կեր երկր նե րում գնա ճի ցու ցա նի-
շը շատ ա վե լի բարձր է, քան Հա յաս տա նում, 
բայց պետք է հաս կա նանք, որ ինը տո կոս 
գնա ճը, սպա ռո ղա կան գնե րի ին դեք սի ինը 
տո կոս ա ճը են թադ րում է, որ ա ռա ջին անհ րա-
ժեշ տութ յան ապ րանք նե րի գնա ճը շատ ա վե լի 
բարձր է», – ա սաց Գալստ յա նը:

Անդ րա դառ նա լով փո խար ժե քի շու կա յում 
նկատ վող զար գա ցում նե րին՝ նա ընդգ ծեց՝ 
ԿԲ-ն  որ ևէ ազ դե ցութ յուն չու նի փո խար ժե քի 
ձևա վոր ման վրա: ԿԲ-ն  ազ դե ցութ յուն կա րող 
էր ու նե նալ միայն այն դեպ քում, երբ ար տար-
ժույթ վա ճա ռեր, սա կայն տար վա ըն թաց քում 
ա րել է հա կա ռա կը՝ մոտ 100 մլն դո լա րին հա-
մար ժեք ար տար ժույթ է ձեռք բե րել շու կա յից: 
«Մենք ին տեր վեն ցիա ներ ա րել ենք միայն այն 
դեպ քում, երբ շու կա յում նկա տել ենք ո րո շա կի 
շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րի խե ղաթ յու րում-
ներ», – նշեց Գալստ յա նը:

Փո խար ժե քը ձևա վոր վում է շու կա յում 
ա զատ ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի հի ման 
վրա: Գալստ յա նը վստահ է, որ, ե թե ԿԲ-ն  իր 
ման դա տին դեմ գնա, շու կա մտնի ու դրամն 
ար հես տա կա նո րեն ար ժեզր կի, ա պա Հա յաս-
տա նը կբախ վի գնա ճի ևս մեկ ա լի քի հետ: Իսկ 
թե ինչ լու ծում է պետք, ԿԲ նա խա գահն ա սում 
է՝ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը հու շում է, որ 

Շարունակությունը՝ էջ 2Շարունակությունը՝ էջ 2

Շարունակությունը՝ էջ 2

Եթե կորցնենք 
Արցախը, ապա 
մենք կշրջենք հայոց 
պատմության վերջին 
էջը:

ՄՈՆԹԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

Հունիսի 9-ին Հայաստանում գտնվող ՌԴ արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով այսպես կոչված 
«Զանգեզուրի միջանցքի» մասին ադրբեջանական կողմի նկրտումներին, նշել է՝ երկաթուղային երթուղին համաձայնեցված է, 
ավարտվում է ավտոերթուղու եւ այն ռեժիմի համաձայնեցումը, որը սահմանվելու է. «Այն լինելու է պարզեցված եւ հենվելու է 

հայկական տարածքի ինքնիշխանության ճանաչման վրա: Այստեղ երկիմաստություն լինել չի կարող»։

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ: 
ԳԻՆԸ՝ 100 ԴՐԱՄ
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Մի դեպ քում ճա նա պար հա շի նա րա րա-
կան ակ տիվ աշ խա տանք ներ են կա տար վել 
ապ րի լի 20-ից հե տո, մյուս դեպ քում` են թադ-
րա բար մա յի սին։

Ներ քին Հանդ գյու ղի բնա կիչ նե րը 
«Սպուտ նիկ Ար մե նիա յի» հետ զրույ ցում ա սել 
են, որ տեղ  յակ չեն ա ռաջ խա ղաց ման մա սին։ 
Դա զար մա նա լի չէ` հաշ վի առ նե լով լեռ նա յին 
տե ղան քը։

Թե մա յի առն չութ յամբ Ներ քին Հան դի 
վար չա կան ղե կա վար Խա չիկ Բաղ դա սար յա-
նը «Փաս տին ֆո»-ին հայտ նել է, որ գյու ղից 
մոտ 1,5 կմ հե ռա վո րութ յան վրա գտնվող 
բլրին մեկ դիրք է ա վե լա ցել, բայց թե ով քեր 
են այն տեղ տե ղա կայ ված, դեռ հայտ նի չէ։

«Զան գել եմ մեր հա մագ յու ղա ցի նե րից մե-
կին, որ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող է, որ-
պես զի ճշտեմ՝ ադր բե ջան ցի ներն են նոր դիրք 
դրել, թե մե րոնք, ա սաց, որ ինքն էլ դեռ չգի տի։ 
Դա բարձր մա կար դակ նե րում կի մա նան, ե րե-
ւի։ Հա մե նայն դեպս, գյու ղից դե պի Կով սա կան 
ըն կած հատ վա ծում՝ բլրի վրա, մի դիրք ա վե-
լա ցել է։ Հի մա մնում է ճշտել, թե ում դիրք է», 
– ա սել է Խա չիկ Բաղ դա սար յա նը։

Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը 
դրանից հետո հա ղոր դագ րութ յուն է տա րա-
ծել, ո րում հեր քել է լրատ վա մի ջոց նե րում եւ 
սո ցիա լա կան ցան ցե րում տա րած վող տե ղե-
կութ յու նը, թե «ադր բե ջա նա կան ստո րա բա-
ժա նում նե րը կրկին ա ռաջ են ե կել ՀՀ Ս յու նի քի 
մար զի Ներ քին Հանդ գյու ղի դի մաց գտնվող 

լեռ նա յին տե ղան քում»։
Ինչ պես ար դեն ներ կա յաց վել է ս.թ. մար-

տի 21-ին ՀՀ ՊՆ կող մից տա րած ված պար զա-
բան ման մեջ, սահ մա նի նշված հատ վա ծում 
ադր բե ջա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի տե-
ղա կա յումն ար ձա նագր վել է 2020թ. նո յեմ բե-
րի 9-ից հե տո, հետ պա տե րազմ յան շրջա նում։

Ընդ ո րում, տե ղա կայ ման փաստն ար ձա-
նագ րե լուց ան մի ջա պես հե տո ՀՀ ԶՈՒ կող մից 
ձեռ նարկ վել են անհ րա ժեշտ քայ լեր՝ ադր բե-
ջա նա կան դիր քե րը վե րահս կո ղութ յան տակ 
վերց նե լու ուղ ղութ յամբ, ին չի արդ յուն քում 
նշված տա րած քում ադր բե ջա նա կան զին-
ծա ռա յող նե րի շար ժը լիար ժեք վե րահս կե լի է, 
իսկ ա ռաջ խա ղաց ման ո րե ւէ փորձ կհան գեց-
նի պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի։ 

նման ի րա վի ճակ նե րում շատ կար ևոր է սեկ-
տո րա յին քա ղա քա կա նութ յուն նե րի ի րա կան-
ցու մը: «Կան սեկ տոր ներ, ո րոնք ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կում տու ժում են կամ ո րո շա կիո րեն 
մրցու նա կութ յան ան կում ու նեն, այդ սեկ տոր-
նե րին պետք է տրվի օ ժան դա կութ յուն: Դա 
կա րող է լի նել կա ռա վա րութ յան կող մից ո րո-
շա կի քա ղա քա կա նութ յան ներ քո», – ա սաց 
նա՝ նշե լով հա վել  յալ սուբ սի դիա նե րի, ո րո-
շա կի հար կե րի նվազ ման հնա րա վո րութ յան 
մա սին: 

Գալստ յա նը նկա տեց՝ գնաճն իր հետ բե-
րում է հա վել  յալ հար կա յին ե կա մուտ ներ, և 
ս տեղծ ված հա վել  յալ ե կա մուտ նե րի վե րա-
բաշխ ման մի ջո ցով, մի գու ցե, պետք է ար ձա-
գան քել ստեղծ ված խնդրին:

Անդ րա դառ նա լով հար ցին, թե ին չու 
ստեղծ ված փո խար ժե քի պա րա գա յում, երբ 
դրամն արժ ևոր վել է, գնե րը չեն ճշգրտվում՝ 
ԿԲ նա խա գա հը պա տաս խա նեց, որ եր կու 

գոր ծոն կա: Այս փու լում, երբ փո խար ժե-
քը արժ ևոր վել է, ապ րանք նե րի մի ջազ գա-

յին գնե րը կտրուկ բարձ րա ցել են, օ րի նակ, 
պայ մա նա վոր ված ռուս-ուկ րաի նա կան պա-
տե րազ մով, ցո րե նը գտնվում է պատ մա կան 
մաք սի մու մի վրա: Ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ-
յան ապ րանք նե րի հա մար կա մի ջազ գա յին 
գնե րի շատ մեծ աճ: Երկ րորդ խնդիրն այն 
է, որ ար տա հա նող նե րը տրանս պոր տա յին 
խնդիր ներ են ու նե նում: «Ի րենց հա մար փո-
խար ժե քը չէ ա ռաջ նա յին խնդի րը, այլ Լար սի 
տա րո ղու նա կութ յան կամ տրանս պոր տա յին 
ծախ սե րի ընդ հա նուր ա վե լաց ման խնդի րը», 
– ա սաց Գալստ յա նը:

Գալստ յա նի գնա հատ մամբ՝ աշ խար հա-
քա ղա քա կան ի րա դար ձութ յու նե րը բե րում են 
այն մտքին, որ մո տա կա ա միս նե րին դեռևս 
գնա ճա յին մի ջա վայ րը շա րու նակ վե լու է: 
«Բայց մեր կան խա տե սում նե րի հա մա ձայն՝ 
այս պա հին ե ղած ինը տո կոս գնա ճը, մի գու-
ցե, մո տա կա մի քա նի ամս վա ըն թաց քում 
կա րող է ևս  ո րո շա կի բարձ րաց ման մի տում-
ներ ցու ցա բե րել, բայց, ե թե որ ևէ նոր ար տա-
սո վոր բան տե ղի չու նե նա, տար վա վեր ջին 
այս պա հի դրութ յամբ ու նե ցած գնա ճից ա վե-
լի ցածր գնաճ կու նե նանք», – ա սաց նա:

 

ՀՀ գլխավոր դատախազն այցելել է 
Սյունիքի մարզ

Ինչ պես «Ար մենպ րես»-ին հայտ նում են 
դա տա խա զութ յու նից, Կա պա նում, մար-
զի դա տա խա զութ յու նում ՀՀ գլխա վոր 
դա տա խազն անց կաց րել է խորհր դակ-
ցութ յուն, ո րին մաս նակ ցել են ՀՀ Ս յու-
նի քի մարզ պետ Ռո բերտ Ղու կաս յա նը, 
մար զի ի րա վա պահ բո լոր կա ռույց նե-
րի ղե կա վար նե րը, ինչ պես նաև մար զի 
դա տա խա զութ յան և Գո րի սի կա յա զո րի 
զին վո րա կան դա տա խա զութ յան դա տա-
խազ նե րը:

Խ որհր դակ ցութ յան ըն թաց քում 
քննարկ վել են Ա յու նի քի մար զի տա-
րած քում 2022թ. ըն թաց քում հան-

ցա վո րութ յան ընդ հա նուր մի տում նե րը, հան-
ցա գոր ծութ յուն նե րի դեմ տար վող պայ քա րի, 
քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե րի ընդ-
հա նուր գոր ծու նեութ յան ըն թա ցիկ խնդիր-
ներն ու արդ յունք նե րը:

Հա տուկ անդ րա դարձ է կա տար վել հետ-
պա տե րազմ յան շրջա նում Ս յու նի քի մար-
զում անվ տան գութ յան, հա կա ռա կոր դի հետ 
շփման գծում զին վո րա կան ծա ռա յութ յան 
պայ ման նե րի, ինչ պես նաև ճա նա պար հատ-
րանս պոր տա յին հա ղոր դակ ցութ յան հետ 
կապ ված նոր մար տահ րա վեր նե րին, հան-
ցա վո րութ յան ընդ հա նուր մի տում նե րի վրա 
դրանց հնա րա վոր ազ դե ցութ յուն նե րի չե զո-
քաց մա նը:

Այս հա մա տեքս տում Ար թուր Դավթ յա-
նը շեշ տել է, որ պե տա կան շա հե րի պաշտ-
պա նութ յան դա տա խա զա կան գոր ծա ռույ թի 
շրջա նա կում ա ռաջ նա հեր թութ յուն է նոր-
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված՝ 
սահ մա նա յին պաշտ պա նութ յան և անվ տան-
գութ յան արդ յու նա վետ կազ մա կերպ ման 
անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի ա պա հով ման պա-
հանջ նե րի կա տար ման, ինչ պես նաև մար-
զում պե տա կան բյու ջեի մի ջոց նե րով ի րա-
կա նաց վող սո ցիալ-տնտե սա կան, լո գիս տիկ 
բա զում ծրագ րե րի նպա տա կա յին և ո րա կով 
ի րա կա նաց ման խնդիր նե րը:

Քա նի որ մար զի տա րած քում շա հա գործ-
վող միջ հա մայն քա յին և միջ պե տա կան նոր 
ճա նա պարհ նե րի ա ռան ձին հատ ված նե րում, 
ինչ պես օ րի նակ՝ Տաթև-Ա ղվա նի գո տում, վե-
րա նո րո գու մից կարճ ժա մա նակ անց ա ռա-
ջա ցած քանդ վածք նե րը բար դութ յուն ներ են 
ստեղ ծում տրանս պոր տա յին երթ ևե կութ յան 
հա մար, խնդիր է դրվել դա տա խա զութ յան 
պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան գոր-
ծա ռույ թի շրջա նա կում ու սում նա սի րութ յան 
ա ռար կա դարձ նել մար զում ի րա կա նաց ված 
ճա նա պար հա շի նա կան ծրագ րե րի՝ սահ ման-
ված չա փո րո շիչ նե րին և պա հանջ նե րին հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը:

Գլ խա վոր դա տա խա զը խորհր դակ ցութ-
յան ժա մա նակ ինչ պես Ս յու նի քի մար զի դա-
տա խա զութ յա նը, այն պես էլ Գո րի սի կա յա զո-
րի զին վո րա կան դա տա խա զութ յա նը տվել է 
նա խանշ ված այս ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից 
բխող կոնկ րետ հանձ նա րա րութ յուն ներ:

Քն նարկ վել են նաև մինչ դա տա կան վա-
րույ թում գտնվող գոր ծե րով քննութ յուն նե րի, 
ի րա վա պահ մար մին նե րի միջև հա մա գոր-
ծակ ցութ յան արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց-
մա նը վե րա բե րող հար ցեր:
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Սիսիան և Գորայք 
համայնքների 
միավորումից 
կստեղծվի Սիսիան 
համայնք

Վ ար չա տա րած քա յին բա րե փո խում-
նե րի շա րու նա կա կա նութ յունն 
ապա հո վե լու հա մար կա ռա վա րութ-

յու նը հան դես է ե կել օ րենսդ րա կան նա խա-
ձեռ նութ յամբ, ո րով ա ռա ջարկ վում է մի շարք 
մար զե րում ձևա վո րել հա մայն քա յին փնջեր: 
Ա ռա ջարկ վող ծրագ րում ներգ րա ված է 13 հա-
մայնք, 141 բնա կա վայր, ո րոնց միա վոր ման 
արդ յուն քում կձևա վոր վի 5 հա մայնք:

Ազ գա յին ժո ղո վը երկ րորդ ըն թերց մամբ և 
ամ բող ջութ յամբ ըն դու նել է կա ռա վա րութ յան 
ներ կա յաց րած նա խա գի ծը, ո րի հա մա ձայն 
փո փո խութ յուն ներ է կա տար վել «ՀՀ վար չա-
տա րած քա յին բա ժան ման մա սին» օ րեն քում:

Ըստ այդ փո փո խութ յուն նե րի՝ Սի սիան և 
Գո րայք հա մայնք նե րի միա վո րու մից կստեղծ-
վի Սի սիան հա մայն ք՝ 36 բնա կա վայ րով, 31.5 
հա զար բնակ չութ յամբ: 

մի ջազ գա յին հար թակ նե րում, պատ մութ յան 
զեղ ծա րա րութ յու նը, ար հա մար հան քը մի ջազ-
գա յին ի րա վուն քի հան դեպ, մաս նա վո րա պես, 
ռազ մա գե րի նե րի հետ վար վե լա կեր պի մա սին 
Ժն ևի կոն վեն ցիա յի ոտ նա հա րու մը և այլն։

Ադր բե ջան պե տութ յան կազ մում հայտն-
վե լու պա րա գա յում Ար ցա խին սպաս վում է 
ա րագ հա յա թա փում, ար ցա խա հա յութ յա նը՝ 
հայ րե նազր կում, ցե ղաս պա նութ յուն։ Ար ցա խը 
ոչ մի կար գա վի ճա կով չի կա րող մա սը կազ մել 
մի պե տութ յան, որն իր քա ղա քա ցի նե րին ար-
դեն մի քա նի սե րունդ դաս տիա րա կում է մո լի 
հա յատ յա ցութ յան մթնո լոր տում։ Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յունն Ար ցա խի ժո ղովր դի 
անվ տան գութ յան և ինք նո րոշ ման ի րա վուն-
քի ի րաց ման ե րաշ խա վորն է։ Մենք չենք կա-
րող հրա ժար վել այդ հիմ նա րար սկզբուն քից։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը, Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յու նը այ սօր կանգ նած են 
լուրջ մար տահ րա վեր նե րի առջև։ Հար կա վոր 
է հա մախմ բել մեր ողջ նե րու ժը՝ դի մագ րա-
վե լու այդ մար տահ րա վեր նե րին, լու ծում ներ 
գտնե լու ա ռաջ ե կած խնդիր նե րին։ Գի տութ-
յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միան պատ րաստ 
է ՀՀ պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րին 
տրա մադ րել մաս նա գի տա կան խորհր դատ-
վութ յուն, կա րող է դառ նալ այն հար թակ-
նե րից մե կը, որ տեղ կա րող են քննարկ վել 
հա մա հայ կա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող 
հիմ նա հար ցե րը, լու ծում ներ և այ լընտ րան քա-
յին տար բե րակ ներ ա ռա ջար կել հա մա հայ կա-
կան օ րա կար գի ձևա վոր ման հա մար: 

06.06.2022

Արցախը չի կարող 
լինել Ադրբեջանի 
կազմում

ՀՀ ԳԱԱ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սկիզբը՝ էջ 1

Ի՞նչ է կատարվում Ներքին Հանդի դիմացի բարձունքներում. 
hակասական տեղեկություններ

Սկիզբը՝ էջ 1

Հայաստանում գնաճը կազմել է ինը տոկոս

Սկիզբը՝ էջ 1
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Թե ինչպես էր երեք դար առաջ՝ գրեթե 
նույն այս իրավիճակում մտածում 
Մխիթար Սպարապետը

Երկիրը միայն մշտական զորքով է կանգուն՝ մեծաթիվ ու 
կանոնավոր:
Եթե թուրքերը գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանաքար կդնեն 
Հայոց աշխարհի վրա:
Իսկ դուք ասում եք բանակցել, բանակցելու մեջ է փրկությունը, 
հարկավոր է օսմանցիներին որոշ բան զիջել…
Զիջե՞լ: Էդ ի՞նչ ես զիջելու: Հո՞ղդ, սարե՞րդ, թե՞ մեր ազատությունը…

Կյանքից հեռացել է ԵՊՀ նախկին ռեկտոր 
Արամ Սիմոնյանը

Ա  րամ Սի մոն յա նը ծնվել է 1955 թվա-
կա նի ապ րի լի 12-ին Գո րի սում: 
1961-1972 թվա կան նե րին Սի մոն յա-

նը սո վո րել է Գո րի սի միջ նա կարգ դպրո ցում: 
1972-1977 թվա կան նե րին ու սու մը շա րու-
նա կել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա-
նի պատ մութ յան ֆա կուլ տե տում: 1977-1981 
թվա կան նե րին ա վար տել է Մոսկ վա յի ԽՍՀՄ 
ԳԱ պատ մութ յան ինս տի տու տի աս պի րան-
տու րան: 1983 թվա կա նին պաշտ պա նել է 
թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը։ 2000-
ին պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո-
սութ յուն: 2005 թվա կա նին ստա ցել է պրո ֆե-
սո րի գի տա կան կո չում:

Սի մոն յա նը հե ղի նակ է 85 գի տա կան աշ-
խա տանք նե րի, ո րոն ցից 4-ը մե նագ րութ յուն-
ներ են: Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րը 
վե րա բե րում են հայ ժո ղովր դի 19-րդ դա րի 
երկ րորդ կե սի և 20-րդ դա րասկզ բի պատ-
մութ յան հիմ նա հար ցե րին՝ մաս նա վո րա պես 
պատ մա կան վի ճա կագ րութ յա նը, արդ յու նա-
բե րա կան կա պի տա լի, ինչ պես նաև Ար ցա խի 
և Զան գե զու րի 1917-1921 թթ. պատ մութ յան 
խնդիր նե րին: Ն րա ղե կա վա րութ յամբ պաշտ-
պան վել է 10 թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո-
սութ յուն։ Մաս նակ ցել է բազ մա թիվ մի ջազ-
գա յին և հան րա պե տա կան գի տա ժո ղով նե րի: 
Բազ միցս հրա վիր վել է Ի տա լիա յի, Բել գիա յի, 
Մեծ Բ րի տա նիա յի, Գեր մա նիա յի, Իս պա նիա-
յի, ԱՄՆ-ի և աշ խար հի մի շարք այլ երկր նե րի 
գի տակր թա կան կենտ րոն ներ, որ տեղ զբաղ-
վել է գի տակր թա կան գոր ծու նեութ յամբ:

1981-1983 թվա կան նե րին աշ խա տել է 
ՀԽՍՀ ԳԱ Պատ մութ յան ինս տի տու տում որ-
պես կրտսեր  գի տաշ խա տող, այ նու հետև՝ գի-
տաշ խա տող: 1986-2000 թվա կան նե րին հան-
դի սա ցել է ԵՊՀ ԽՍՀՄ պատ մութ յան ամ բիո նի 
ա սիս տենտ, այ նու հետև՝ Հա յոց պատ մութ-
յան ամ բիո նի դո ցենտ: 1993-1995 թթ. ե ղել 
է ԵՊՀ գիտ քար տու ղար, իսկ 1995-2000 թթ.՝ 
ԵՊՀ ու սում նա կան վար չութ յան պետ։ 2000-
ին դար ձել է ԵՊՀ ու սում նա կան աշ խա տանք-
նե րի գծով պրո ռեկ տոր, իսկ 2006-ի մա յի սին 
ընտր վել, 2011-ի մա յի սին վե րընտր վել ԵՊՀ 
ռեկ տո րի պաշ տո նում: 2008-ի հու լի սի 10-ից 
ԵՊՀ Հա յա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
ինս տի տու տի տնօ րենն էր: 2015-ի հու նի սի 
25-ին ընտր վել է ԵՊՀ հիմ նադ րա մի ռեկ տո րի 
պաշ տո նում:

* * *
ԵՊՀ նախ կին ռեկ տոր Ա րամ Սի մոն յա նի 

պաշտ պան նե րը հայ տա րա րութ յուն են տա-
րա ծել, ո րում նշվում է․ «Կ յան քից հե ռա ցել է 
ԵՊՀ նախ կին ռեկ տոր, գի տութ յան վաս տա-

կա վոր գոր ծիչ Ա րամ Հ րա չի կի Սի մոն յա նը։ 
Ն րա նկատ մամբ 2018 թվա կա նից սկսված 
խայ տա ռակ ա պօ րի նի հե տապն դում ներ նա-
խա ձեռ նած ան ձինք կա րող են ի րենց բա վա-
րար ված զգալ։

Ա րամ Սի մոն յա նի հետ պա տիվ ենք ու նե-
ցել ծա նո թա նալ 2018 թվա կա նից հե տո, ցա-
վոք, սա կայն, այն պի սի հան գա մանք նե րում, 
ո րոնք չպետք է առն չութ յուն ու նե նա յին նրա 
կար գի մար դուն։ Ք րեա կան գործ, մե ղադ-
րանք, խա փան ման մի ջոց հաս կա ցութ յուն-
ներն ու Ա րամ Սի մոն յա նի ան ձը պար զա պես 
ան հա մա տե ղե լի էին։ Անհ նար էր նրա հետ 
ան գամ քննար կել ի րեն ա ռա ջադր ված մե-
ղադ րան քը, ա մոթ էր պար զա պես։ Հա մա պա-
տաս խան ար ժեք նե րով ապ րող ու դրանց հա-
վա տա ցող մարդ լի նե լով, Ա րամ Սի մոն յանն 
այդ պես էլ հրա ժար վեց հաս կա նալ, որ մար-
դուն կա րե լի է հա նի րա վի մե ղադ րել, կա րե լի 
է պատ վե րով քննութ յուն նա խա ձեռ նել, պար-
զել, որ քննե լու որ ևէ բան ան գամ գո յութ յուն 
չու նի, բայց շա րու նա կել հե տապն դում նե րը։

Ցան կա նում ենք տե ղե կաց նել հան րութ յա-
նը, որ Ա րամ Սի մոն յա նի հա րա զատ նե րը չեն 
հա մա ձայն վե լու նրա մահ վան հիմ քով քրեա-
կան հե տապնդ ման դա դա րեց մա նը, պայ քա-
րը շա րու նակ վե լու է մինչև վերջ, մինչև Ա րամ 
Սի մոն յա նի ան մե ղութ յու նը հաս տա տող ակ-
տի կա յա ցում։

Ա րամ Սի մոն յա նի պաշտ պան ներ` Լու սի-
նե Սա հակ յան, Եր վանդ Վա րոս յան», - նշվում 
է հայ տա րա րութ յան մեջ։ 

Մ ա յի սի 30-ին Գո րի սի պե տա կան հա-
մալ սա րա նում ռեկ տո րի ընտ րութ-
յուն էր...

Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր ընտր վեց Տիգ րան 
Վան դուն ցը, ով տեխ նի կա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու է, դո ցենտ և ժա մա նա կին 
դա սա խո սում էր Գո րի սի պե տա կան հա մալ-
սա րա նում, իսկ վեր ջին շրջա նում (տնօ րե նի 
պաշ տո նա կա տա րի կար գա վի ճա կով) գլխա-

վո րում էր Ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի Սի-
սիա նի մաս նաճ յու ղը:

Ք վեար կութ յու նից ա ռաջ, սա կայն, տե ղի 
ու նե ցան զար գա ցում ներ, ո րոնք, ան շուշտ, 
ու շադ րութ յան ար ժա նի են: Խոս քը ռեկ տո րի 
պաշ տո նին հա վակ նող Թեհ մի նա Մա րութ-
յա նի և Լեռ նիկ Պետ րոս յա նի ա ռեղծ վա ծա յին 
ինք նա բա ցար կի մա սին է: Ընդ ո րում՝ նրան-
ցից և ոչ մե կը դեռևս չի պար զա բա նել, թե ին-

չով էր պայ մա նա վոր ված նման քայ լը:
Թեհ մի նա Մա րութ յա նը գրա կա նա գի-

տութ յան ո լոր տում ճա նաչ ված դեմք է մեր 
օ րե րում և մոտ կես տա րի գլխա վո րել է Գո րի-
սի պե տա կան հա մալ սա րա նը:

Գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Լեռ-
նիկ Պետ րոս յա նը կրթութ յան ո լոր տի (այդ 
թվում՝ բու հա կան) փոր ձա ռու և ճա նաչ ված 
մաս նա գետ է, մի քա նի դա սագր քի  և  ու սում-
նա մե թո դա կան  աշ խա տան քի հե ղի նակ:

Եվ դժվար է պատ կե րաց նել, որ նրանք 
Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 
թեկ նա ծու են ա ռա ջադր վել միայն ա ռա ջադր-
վե լու հա մար:

Ու ող ջա միտ հարց է ա ռա ջա ցել՝ ի՞նչ է տե-
ղի ու նե ցել քվեար կութ յու նից ժա մեր ա ռաջ, 
որ Թեհ մի նա Մա րութ յանն ու Լեռ նիկ Պետ-
րոս յա նը հրա ժար վել են ի րենց ո րո շու մից:

Հ րա ժա րա կա նից հե տո մրցույ թը տե ղի է 
ու նե ցել Տիգ րան Վան դուն ցի և ԳՊՀ ամ բիո նի 
վա րիչ Հ րայր Պետ րոս յա նի միջև:

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի կա-
ռա վար ման խորհր դում, սա կայն, ռեկ տո րի 
ընտ րութ յան հար ցը չէր միայն օ րա կար գում:

Կա ռա վար ման խոր հուրդն այ սու հետ 
կգլխա վո րի Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ 
Ղու կաս յա նը, ով օ րեր ա ռաջ էր ընդգրկ վել 
խորհր դի կազ մում: Մինչ այդ խոր հուր դը ղե-
կա վա րում էր ԳՊՀ նախ կին ռեկ տոր Ար տուշ 
Ղու կաս յա նը, ով այդ պար տա կա նութ յու նը 
ստանձ նել էր ռեկ տո րի պաշ տո նը 2021-ի դեկ-
տեմ բե րի 20-ին թող նե լուց հե տո (լիա զո րութ-
յուն նե րի ժամ կե տը լրա նա լու կա պակ ցութ-
յամբ):

 

Հա մալ սա րա նի ռեկ տոր ընտր ված Տիգ րան 
Վան դուն ցը

Թեհ մի նա Մա րութ յա նԼեռնիկ Պետրոսյան

Պրոֆեսոր Լեռնիկ Պետրոսյանը և Գորիսի համալսարանը 
կես տարի ղեկավարած Թեհմինա Մարությանը ռեկտորի 
ընտրությունից առաջ ինքնաբացարկ ներկայացրին. ինչու՞

Թեհ մի նա Մա րութ յա նը գրա կա-
նա գի տութ յան ո լոր տում ճա նաչ-
ված դեմք է մեր օ րե րում և մոտ 
կես տա րի գլխա վո րել է Գո րի սի 
պե տա կան հա մալ սա րա նը:
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Նշվեց Ակսել Բակունցի ծննդյան 123-ամյակը
Ի մաս տա խո սութ յունն ա սում է՝ «Մի լիո-
նա վոր մարդ կան ցից, որ ժո ղո վուրդ են 
կազ մում, ծնվում է միայն մի հան ճար, 
ա պարդ յուն անց նող մի լիո նա վոր ժա մե-
րից միայն մեկն է դառ նում ի րոք պատ-
մա կան: Եվ դա մարդ կութ յան աս տե ղա-
յին ժամն է»: Հայ ժո ղովր դի հա մար այդ 
աս տե ղա յին պա հե րից մեկն էլ 1899 թվա-
կա նի հու նի սի 13-ն  էր՝ հայ ար ձա կի բյու-
րե ղա յին վար պետ նե րից մե կի՝ Ակ սել Բա-
կուն ցի ծննդյան տես լա ժա մը:

Գ ո րի սում մեծ շու քով նշվեց մե ծա նուն 
ար ձա կագ րի ծննդյան 123-ամ յա կը: 
Մի ջո ցա ռում նե րը մեկ նար կե ցին Բա-

կուն ցի հու շար ձա նի մոտ ծաղ կեդր ման ա րա-
րո ղութ յամբ, ա պա շա րու նակ վե ցին գրո ղի 
տուն- թան գա րա նում: 

Բա կուն ցի լու սա ճա ռագ հար կի տակ հա-
վաք ված պաշ տո նա տար ան ձինք՝ Գո րիս 
հա մայն քի ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յա նի 
գլխա վո րութ յամբ, մտա վո րա կան ընտ րա նու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մայ րա քա ղա քից ժա մա-
նած հյու րե րը, ո րոնց թվում՝ մայր թան գա րա-
նի տնօ րեն Վա հագն Սարգս յա նը, Հա յաս տա-
նի գրող նե րի միութ յան նա խա գահ Է դո ւարդ 
Մի լի տոն յա նը, Ար ցա խի գրող նե րի միութ յան 
նա խա գահ Վար դան Հա կոբ յա նը, գրա կա-
նա գետ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Դ. Գաս պար յա նը 
և ու րիշ ներ, ի րենց ե լույթ նե րում շեշ տե ցին 
Բա կուն ցի ստեղ ծա գոր ծութ յան պատ մա-
կան նշա նա կութ յու նը, կար ևո րե ցին բո լոր 
այն ձեռ նարկ նե րը, ո րոնք միտ ված են նրա 
գրա կան հե ղի նա կութ յան ամ րապնդ մա նը, 
ստեղ ծա գոր ծութ յան հան րայ նաց մա նը և սե-
րունդ նե րին Բա կուն ցի ի մաս տուն ու լու սա-
վոր մտքի ճա նա պար հով ուղ ղոր դե լու ա ռա-
քե լութ յա նը:

Օր վա առ թիվ Բա կուն ցի տուն- թան գա-
րա նը Գո րիս հա մայն քի, նաև մյուս հա մայնք-
նե րի մշա կու թա յին, կրթա կան ու ստեղ ծա-
գոր ծա կան կա ռույց նե րի հա մա տեղ ու ժե րով 
բա կուն ցա սեր նե րին ներ կա յա ցավ մի ջո ցա-
ռում նե րի հա րուստ ծրագ րով: Այ ցե լու նե րը 
անգ նա հա տե լի հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան 
հա ղոր դակց վե լու Բա կուն ցի՝ «մյու ռո նի նման 
սրբազ նա գույն» աշ խար հին, ներշնչ վե լու նրա 

հոգ ևոր ներ կա յութ յամբ: 
Օր վա առ թիվ թան գա րա նում բաց վեց 

նոր, բա ցա ռիկ ցու ցադ րութ յուն՝ «Հով հան նես 
Թու ման յա նի ծննդա վայ րը Ակ սել Բա կուն ցի 
լու սան կար նե րում» խո րագ րով: Ա ռա ջին ան-
գամ ցու ցադր վե ցին 1932թ. Բա կուն ցի կող-
մից Դ սե ղում ար ված և մայր թան գա րա նի 
Թու ման յա նի ֆոն դում պահ վող ար խի վա յին 
լու սան կար նե րը՝ հե ղի նա կի ձե ռա գիր նշում-
նե րով: Ցու ցադ րութ յու նը ներ կա յաց րեց նա-
խա ձեռ նութ յան հե ղի նակ, բ.գ.թ., դո ցենտ 
Թեհ մի նա Մա րութ յա նը: «Այս լու սան կար նե րը 
թան գա րա նում ցու ցադր վող լու սան կար չա-
կան սար քով գրո ղի կող մից ար ված բա ցա ռիկ 
գտա ծո ներ են: 1932 թվա կա նին Բա կուն ցը 
Հով հան նես Թու ման յա նի դստեր՝ Ն վար դի 
հետ այ ցե լել է Դ սեղ և լու սան կա րել իր սի րե լի 
բա նաս տեղ ծի ծննդա վայ րը», – նշեց Մա րութ-
յա նը և հա վե լեց, որ Բա կուն ցի ծննդյան օր-
վա առ թիվ ցու ցադ րութ յան են նա խա պատ-
րաստ վել այդ լու սան կար նե րից միայն 9–ը, 
ո րով հետև հստակ գրա ռում ներ ու թվագ-
րում ներ ու նեն, իսկ մյուս 10–ը հե ղի նա կա յին 
հստա կեց ման, լրա ցու ցիչ ճշգրտման կա րիք 
ու նեն, ո րից հե տո հնա րա վոր կլի նի ամ բող-
ջաց նել հա վա քա ծուն և ցու ցադ րել ամ բող-
ջութ յամբ: 

Հ. Ի գիթ յա նի ան վան գե ղա գի տութ յան 
կենտ րո նի Գո րի սի մաս նաճ յու ղի տնօ րեն, 
գե ղան կա րիչ Ա րամ Մա շուր յա նի ջան քե րով 
Բա կուն ցի հար կի ներ քո կյան քի կոչ վեց ևս 
մեկ կար ևոր ի րա դար ձութ յուն: Գո րի սը գե-
ղան կա րիչ նե րի մի փայ լուն հա մաս տե ղութ-
յուն է տվել, ո րոնց շար քում ա ռանձ նա նում 
է ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր նկա րիչ Գու րո սը և 
ն րա ոչ պա կաս տա ղան դա վոր որ դին՝ Գ ևորգ 
Պա րոն յա նը: Տ ևա կան ժա մա նակ անց նրա 
ժա ռանգ նե րի պատ րաս տա կա մութ յան արդ-
յուն քում թան գա րա նում բաց վեց Գ ևորգ Պա-
րոն յա նի ցու ցա հան դե սը: 

Օր վա խճան կա րին վառ գույ ներ հա ղոր-
դե ցին Տաթ ևի վա նա կան հա մա լի րի «Տաթ ևի 
զան գակ ներ» երգ չա խում բը (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Լու սի նե Սարգս յան), Գո րի սի 
«Լի լի Նա րին յան» պա րա յին հա մույ թը (գեղ.
ղե կա վար՝ Լի լի Նա րին յան), «Վա հե Մել քում-
յան» եր գի ու պա րի դպրո ցի վո կալ խում բը 

(գեղ.ղե կա վար՝ Վա հե Մել քում յան), Խն ձո րես-
կի Ա. Սա թուն ցի ան վան ե րաժշ տա կան դպրո-
ցի երգ չա խում բը (գեղ. ղե կա վար՝ Սո նա Ման-
վել  յան):

Հ յու րե րը գրո ղի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի 
բույրն ու հմայ քը մեկ ան գամ ևս վա յե լե ցին 
Ակ սել Բա կուն ցի ան վան թիվ 1 ա վագ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րի շնոր հիվ, ո րոնք հան դես ե կան 
Բա կուն ցի գրա կան դի ման կարն ամ բող ջաց-
նող գե ղար վես տա կան կոմ պո զի ցիա յի մա-
տուց մամբ (ու սուց չու հի՝ Գո հար Մկրտչ  յան): 

«Ալ պիա կան մա նու շակ» եր գի կա տար-
մամբ Բա կունց յան օր վան ծաղ կա բույր լից-
քեր հա ղոր դեց գո րի սե ցի ճա նաչ ված եր գիչ 
Ար կա դիա Մարդ յա նը: 

Մի ջո ցա ռում նե րի շար քը ամ փոփ վեց մի 
գե ղե ցիկ ի րա դար ձութ յամբ: Գե ղան կա րիչ 
Ս ևա դա Գ րի գոր յա նը իր վրձնած «Ակ սել Բա-
կուն ցի դի ման կա րը» նվի րեց գրո ղի տուն- 
թան գա րա նին:

Մի ջո ցա ռու մը գե ղե ցիկ բե մագ րով վա րե-
ցին Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի շնոր-
հա շատ ու սա նող նե րը՝ ՈՒԽ նա խա գահ Գուր-
գեն Հա րութ յուն յա նը և Մե լան յա Թ ևոս յա նը: 

Ե րեկ, այ սօր, վա ղը և հա վիտ յանս հա-
վի տե նից Դու մեզ հետ ես, մեր աչ քե րի մեջ 
ու մեր հա յաց քի առջև, քո տանն ես` իբրև 
հա վեր ժա կան տան տեր և դարձ յալ մեզ հետ 
գե ղար վես տա կան խոս քի քո’ ե ղա նակն է, քո 
խոս քի՛ հա զա րը: Եվ այս փո թոր կա հույզ օ րե-
րին քո ո գու նշա նի ներ քո չկա’ նա հանջ, չկա’ 
պար տութ յուն, ո րով հետև դու քո «հե րո սա-
կան կեն սու ղին» ան ցար ա ռանց ետ շրջվե լու, 
քո ցե ղի նա հա տա կաց ու ող ջե րին քո գիրկն 
ա ռած, նրանց խինդ ու լա ցը քո սրտի խո րքե-
րում պա հած… 

Դու քո կեն դա նի տա ճա րը կա ռու ցե ցիր 
գրիվ և հա վեր ժութ յան հա մար, և որ տեղ ո գե-
ղեն հա ցը ի րա վամբ բաշխ վում է ձրի, ձրի՜, 
քան զի դրա հա մար դու հա տու ցել էիր կան-
խավ և հա տու ցել էիր կյան քով: Եվ սրբա զան 
է հար տա ռա պան քով ծնված Ճշ մար տութ-
յու նը քո` դա րե դար և սերն դե սե րունդ. «Աշ-
խարհքս միշտ կմնա, ա սա մար դը սևե րես 
չմնա….»: 

Ծ նունդդ շնոր հա վոր, մե՛ծ գո րի սե ցի...
ԱԿ ՍԵԼ ԲԱ ԿՈՒՆ ՑԻ ՏՈՒՆ-ԹԱՆ ԳԱ ՐԱՆ
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Կապանում Իրանի 
հյուպատոսությունը 
տարբեր ոլորտներում նոր 
համագործակցությունների 
հնարավորություն կստեղծի

Ս  յու նի քի մար զի Կա պան քա ղա քում 
Ի րա նի հյու պա տո սութ յուն ու նե նա-
լու մա սին ի րա նա կան և հայ կա կան 

կող մե րի միջև պե տա կան մա կար դա կով հա-
մա ձայ նութ յուն կա: «Ար մենպ րես»-ի հար ցին 
ի պա տաս խան այս մա սին ա սաց Հա յաս տա-
նում Ի րա նի դես պան Աբ բաս Բա դախ շան Զո-
հու րին: «Աշ խա տանք նե րը սկսվել են, բայց 
դեռ հա մա պա տաս խան տա րած քը ձեռք չենք 
բե րել: Դա ա պա ցու ցում է այս մար զի կար ևո-
րութ յու նը Ի րա նի և Հա յաս տա նի հա մար», – 
հա վե լեց նա:

Զո հու րիի խոս քով` դա շատ լավ հնա-
րա վո րութ յուն կստեղ ծի Հա յաս տա նի սահ-
մա նա կից մար զե րի և Ի րա նի սահ մա նա կից 
նա հանգ նե րի` Թավ րի զի, Արևմտ յան Ատր-
պա տա կա նի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ա ռու մով, առևտ րաշր ջա նա ռութ յու նը կա րող 
է նոր թափ և նոր ի մաստ ստա նալ:

«Տար բեր ուղ ղութ յուն նե րով հա մա գոր-
ծակ ցութ յուն ներ ենք նա խա տե սում սահ մա-
նա կից նա հանգ նե րի և մար զե րի միջև` գի-
տա կան, հա մալ սա րա նա կան, տնտե սա կան 
և այլ ո լորտ նե րում, նաև զբո սաշր ջութ յան 
ո լոր տում շատ լավ նա խագ ծեր ենք մշա կում, 
ո րը մոտ ա պա գա յում Ս յու նի քում տե ղի կու-
նե նա, և դա կա րող է օգ նել եր կու երկր նե րի 
ժո ղո վուրդ նե րին միմ յանց հետ ա վե լի լավ ծա-
նո թա նա լու գոր ծում», – ա սաց նա:
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Հ ար ժիս գյու ղի մեր ձա կայ քում՝ հա մայն-
քի վար չա կան տա րած քից դուրս, 300 
և ա վե լի հեկ տար վա րե լա հող կա, ո րի 

վար ձա կա լութ յան հա մար տա րի ներ շա րու-
նակ գյու ղի բնա կիչ ներն օ րի նա չափ ու ար-
դա րա ցի հա վակ նութ յուն են ու նե ցել և ու նեն:

Ա ռա ջի կա յում լրա նում է այդ հո ղե րի վար-
ձա կա լութ յան գոր ծող պայ մա նագ րե րի ժամ-
կե տը, ա սել է թե՝ մո տա կա բեր քա հա վա քից 
հե տո ներ կա յիս վար ձա կալ նե րը տվյալ հո-
ղա տա րածք նե րը մշա կե լու ի րա վունք չեն 
ու նե նա լու այլևս: Հար ժի սում սպա սում են 
վար ձա կա լութ յան նոր շրջա փու լի հա մար 
հայ տա րար վե լիք մրցույ թին:

«Ս յուն յաց երկ րի» լրագ րո ղի հետ զրույ-
ցում Տաթև հա մայն քի ղե կա վար Սամ վել 
Լա լա յա նը հա վաս տիաց րեց. «Հար ժի սի տա-
րած քում գտնվող պետ ֆոն դի հո ղե րի վար-
ձա կա լութ յան հա մար մրցույթ կհայ տա րար վի 
հու լի սի կե սին»:

Գ յու ղա ցի նե րին հե տաքրք րում է նաև 
անց կաց վե լիք մրցույ թի օ րի նա կա նութ յունն 
ու ար դա րա ցիութ յու նը: Վեր ջին ան գամ, օ րի-
նակ, Ս յու նի քի վայ-մարզ պե տի ուղ ղա կի կար-
գադ րութ յամբ ար գել վել էր վա րե լա հո ղե րը 
(ան կախ մրցույ թի արդ յունք նե րից) վար ձա-
կա լութ յան տալ Հար ժի սի այն ըն տա նիք նե-
րին, ո րոնք ի րեն լուրջ չէին ըն դու նում:

Միևնույն ժա մա նակ՝ նույ նի կար գադ-

րութ յամբ՝ միա տե սակ կա տե գո րիա յի վա-
րե լա հո ղե րի հա մար սահ ման վել էին տա րե-
կան վար ձա կա լութ յան տար բեր սա կագ ներ՝ 
«նվիր յալ նե րի» դեպ քում՝ ե րեք հա զար դրամ, 
սո վո րա կան կամ չե զոք հա վակ նորդ նե րի հա-
մար՝ քսան հա զար դրամ:

Վայ-մարզ պե տը մի ու րիշ ղա լաթ էլ էր 
ա րել՝ հանձ նա րա րել էր հնա րա վո րութ յան 
սահ ման նե րում այդ վա րե լա հո ղե րը տրա-
մադ րել ոչ հար ժիս ցի նե րին, այլ մեր ձա կա 
գյու ղե րից իր սպա սա վոր նե րին՝ ընտ րութ-
յուն նե րի ժա մա նակ ի րեն ծա ռա յած նե րին: 
Արդ յուն քում՝ հար ժիս ցի նե րը զրկվել են այն 
վա րե լա հո ղե րի զգա լի մա սը մշա կե լու հնա-
րա վո րութ յու նից, որ դա րեր շա րու նակ՝ սերն-

դե սե րունդ, օգ տա գոր ծել են:
Ն ման հան գա մանք ներն են պատ ճառ 

դար ձել գյու ղաբ նակ նե րի ներ կա յիս մտա-
հո գութ յուն նե րի հա մար, իսկ հար ցե րը շատ 
հստակ են՝ արդ յո՞ք գյու ղի պա պե նա կան 
հո ղերն ի րե՞նց կվե րա դարձ վի, թե՞ նո րից 
կբա ժան վի մարդ կանց քա ղա քա կան կողմ-
նո րո շում նե րին հա մա հունչ՝ ան կախ մրցույ թի 
արդ յունք նե րից: Արդ յո՞ք նո րից խտրա կան 
վե րա բեր մունք կդրսևոր վի վար ձա կա լութ յան 
գնե րը սահ մա նե լիս:

Հա մայն քի ղե կա վար Սամ վել Լա լա-
յանն այդ ա ռի թով նույն պես դիր քո րո-
շում հայտ նեց՝ «Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի 
հետ ա մեն ինչ ա նե լու ենք, որ մրցույթն անց-
նի գոր ծող օ րեն քի սահ ման նե րում»:

Դե ինչ, գնա հա տե լի է Սամ վել Լա լա յա նի 
դիր քո րո շու մը, մնաց յա լը ժա մա նա կը ցույց 
կտա...

Ի դեպ, Հար ժի սում այս պի սի ա ռա ջար-
կութ յուն է շրջա նառ վում՝ պետ ֆոն դի վա րե-
լա հո ղե րը հա վա սա րա պես վար ձա կա լութ յան 
տալ գյու ղի բո լոր ըն տա նիք նե րին, ընդ ո րում՝ 
հա վա սար պայ ման նե րով: Եվ դրա նով խնդի-
րը կհա մար վի լուծ ված: Մ յուս պա հան ջը, որ 
գյու ղաբ նակ նե րը շատ կտրուկ են դնում և 
պատ րաստ են հե տա մուտ լի նել մինչև վերջ, 
հետևյալն է՝ հար յու րամ յակ ներ շա րու նակ 
գյու ղին պատ կա նող վա րե լա հո ղե րը ոչ մի 
պա րա գա յում չպետք է տրա մադր վեն ոչ հար-
ժի սաբ նակ նե րին, այ լա պես դա կդիտ վի որ-
պես գյու ղը քայ քա յե լու, գյու ղից ար տա գաղ թը 
խրա խու սե լու ան բա րո քայլ ...

Կար ծում ենք՝ և՛ Ս յու նի քի մարզ պե տա-
րա նը, և՛ Տաթ ևի հա մայն քա յին իշ խա նութ յու-
նը ( Հար ժիս գյու ղը մտնում է տվյալ հա մայն քի 
մեջ) հաշ վի կնստեն գյու ղի բնակ չութ յան ող-
ջա միտ դիր քո րոշ ման հետ...
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Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն 
այցելել է Սյունիքի մարզ
ՌԴ դես պա նա տան մա մու լի ծա ռա յութ-
յու նից «Ար մենպ րես»-ին տե ղե կաց րին, 
որ դես պան Կո պիր կի նը Հա յաս տա նում 
ՌԴ անվ տան գութ յան դաշ նա յին ծա ռա-
յութ յան սահ մա նա պահ վար չութ յան ղե-
կա վա րութ յան ու ղեկ ցութ յամբ հար գան-
քի տուրք է մա տու ցել 2020 թվա կա նին 
Ե րասխ բնա կա վայ րի մոտ՝ մար տա կան 
ա ռա ջադ րանք կա տա րե լիս զոհ ված Մի-
24 ուղ ղա թի ռի անձ նա կազ մի ան դամ նե-
րի հի շա տա կին։

Դ ես պանն այ ցե լել է նաև Հա յաս տա նի 
սահ մա նի «Պա րույր Ս ևակ» և «Տեղ» 
սահ մա նա կե տեր, հան դի պել ռուս 

սահ մա նա պահ նե րի հետ, ծա նո թա ցել նրանց 
ա ռօր յա և մար տա կան պատ րաս տութ յան 
աշ խա տանք նե րի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րին։

Ս յու նի քի Կա պան քա ղա քում Կո պիր կի-
նին դի մա վո րել են համայնքա պե տա րա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, ով քեր քա ղա քի բնակ-
չութ յան ա նու նից շնոր հա կա լութ յուն են հայտ-
նել Ռու սաս տա նին սո ցիալ-տնտե սա կան 
զար գաց ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց մանն 
ա ջակ ցե լու, ինչ պես նաև տա րա ծաշր ջա-
նում անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծում 
սահ մա նա պահ նե րի մաս նակ ցութ յան հա մար։

Դես պանն այ ցե լել է նաև Կա պա նի օ դա-
նա վա կա յա նի մոտ տե ղա կայ ված ռուս սահ-
մա նա պահ նե րի հե նա կետ։ Մեղ րու սահ-
մա նա պահ ջո կա տի պետ, գնդա պետ Ա. Վ. 
Բուրշ տի նը դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լութ-
յան ղե կա վա րին ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի 
սահ մա նի այս հատ վա ծում զար գա ցող օ պե-
րա տիվ ի րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը։

* * *
Մա յի սի 25-ին Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո-

բերտ Ղու կաս յա նը հան դի պել է Հա յաս տա-
նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ար տա կարգ 
եւ լիա զոր դես պան Սեր գեյ Կո պիր կի նին։

Հան դիպ մա նը մաս նակ ցել են նաեւ Կա-
պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ Փարս յա-
նը, ռու սա կան սահ մա նա պահ ծա ռա յութ յան 
հրա մա նա տա րութ յան, ՀՀ-ում ՌԴ ա ռեւտ րա-
յին ներ կա յա ցուց չութ յան ան դամ ներ։

Մարզ պե տը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ-
նել դես պա նին մարզ այ ցե լե լու հա մար, նաեւ 

շեշ տել հայ-ռու սա կան բա րե կա մութ յան ու 
բո լոր ո լորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցութ յան 
կա րե ւո րութ յու նը մար զի հա մար։ Ռո բերտ 
Ղու կաս յա նը նշել է նաեւ Ս յու նի քի խո շոր ձեռ-
նար կութ յուն նե րում ռու սա կան կա պի տա լի 
ներ կա յութ յան մա սին, բայց հա վե լել, որ մար-
զի կյան քում ա մե նա կա րե ւո րը ռուս սահ մա-
նա պահ նե րի դե րա կա տա րումն է բնակ չութ-
յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հար ցում։

Դես պա նը շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել 
Ս յու նի քի մար զա յին ու հա մայն քա յին իշ խա-
նութ յուն նե րին՝ ռուս սահ մա նա պահ նե րի հետ 
սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան ու տար բեր հար-
ցե րում ա ջակ ցութ յան հա մար։

Սեր գեյ Կո պիր կինն ա սել է, որ հայ եւ ռուս 
ժո ղո վուրդ նե րը կապ ված են պատ մութ յամբ, 
մշա կույ թով, ա վան դույթ նե րով, եւ այդ կա-
պերն ա վե լի ու ա վե լի ամ րապն դել է պետք. 
«Ինչ վե րա բե րում է Ս յու նի քին, մար դիկ այս-
տեղ միայն լսե լով չէ, որ գի տեն այդ կա պե րի 
մա սին, նրանք ա մեն օր տես նում են դա»։

Բարձ րաս տի ճան դի վա նա գե տը ներ կա-
յաց րել է նաեւ այն կրթա կան, մշա կու թա յին, 
ե րի տա սար դա կան ծրագ րե րը, որ մար զում 
ի րա կա նաց նում է դես պա նա տու նը։

Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գե ւորգ 
Փարս յա նը եւս շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել 
դես պա նին՝ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար ու 
նշել անվ տան գա յին ա ռու մով ռուս սահ մա-

նա պահ նե րի ներ կա յութ յան կա րե ւո րութ յու նը 
հա մայն քի հա մար։

Ներ կա նե րը քննար կել են տնտե սա կան, 
ներդ րու մա յին ա ռա վել ակ տիվ հա մա գոր-
ծակ ցութ յա նը, երկ կողմ ուղ ղութ յամբ զբո-
սաշր ջութ յան զար գաց մա նը, են թա կա ռուց-
վածք նե րին վե րա բե րող եւ այլ հար ցեր։

Հան դիպ ման ըն թաց քում ՌԴ ա ռեւտ-
րա յին ներ կա յա ցու ցիչ Ան նա Դոն չեն կոն, 

ա ռեւտ րատն տե սա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի մա սին խո սե լիս, հայտ նել է, որ ռու սա-
կան կա պի տա լով ներդ րում նե րի ծա վա լով 
ՀՀ-ում Ս յու նի քը Ե րե ւա նից հե տո երկ րորդն է 
ու նշել տնտե սա կան կա պե րի ակ տի վաց ման 
հե ռան կար նե րի մա սին։ Նա նաեւ ա սել է, որ 
ռու սա կան կող մը պատ րաս տա կամ է զար-
գաց նել երկր նե րի մի ջեւ միջ մար զա յին հա մա-
գոր ծակ ցութ յու նը։

* * *
ՀՀ-ում ՌԴ դես պան Սեր գեյ Կո պիր կի նը 

Ս յու նի քի մարզ կա տա րած այ ցի շրջա նակ-
նե րում մա յի սի 25-ին հյու րըն կալ վել է Մեղ րի 
հա մայն քում:

Դես պա նը հան դի պում է ու նե ցել Մեղ րի 
հա մայն քի ղե կա վար Բագ րատ Զա քար յա նի, 
ՌԴ սահ մա նա պահ զո րա մա սի հրա մա նա-
տար, գնդա պետ Ա. Բուրշ տի նի և «Ա գա րա-
կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲԸ-ի 
տնօ րեն Ա. Սին յա կո վի հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում Բագ րատ Զա-
քար յա նը դես պա նին ծա նո թաց րել է հա-
մայն քում առ կա խնդիր նե րին, ինչ պես նաև 
ներ կա յաց րել հա մայն քի զար գաց ման հնա-
րա վո րութ յուն ներն ու ու ղի նե րը:

Սեր գեյ Կո պիր կի նը նշել է, որ Մեղ րին յու-
րա հա տուկ դի մա գիծ ու նի և այս տեղ ին քը 
զբո սաշր ջութ յան ո լոր տում հե տա գա հա մա-
գոր ծակ ցութ յան նա խադր յալ ներ է տես նում:

Դես պանն ու հա մայն քի ղե կա վարն անդ-
րա դար ձել են նաև այն կրթա կան, մշա կու թա-
յին ծրագ րե րին, որ ի րա կա նաց նում է դես պա-
նա տու նը հա մայն քում։ Բագ րատ Զա քար յա նը 
շնոր հա կա լութ յուն է հայտ նել դես պան Սեր գեյ 
Կո պիր կի նին՝ Մեղ րի հա մայնք այ ցե լե լու և 
հայ-ռու սա կան բա րե կա մութ յան հա մա տեքս-
տում մեր երկ րին ա ջակ ցե լու հա մար:

Բագ րատ Զա քար յանն անդ րա դար ձել է 
նաև անվ տան գա յին ա ռու մով Մեղ րի հա մայն-
քում ռուս սահ մա նա պահ նե րի ներ կա յութ յան 
կար ևո րութ յան հար ցին՝ շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան ու 
տար բեր հար ցե րում նրանց կող մից ցու ցա-
բեր ված ա ջակ ցութ յան հա մար:

Ներ կա նե րը քննար կել են նաև ա ռա վել 
ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցութ յա նը, զբո սաշր-
ջութ յան զար գաց մա նը, են թա կա ռուց վածք-
նե րին վե րա բե րող այլ հար ցե ր։

 

Սամվել Լալայան. «Հարժիսի 
տարածքում գտնվող պետֆոնդի հողերի 
վարձակալության համար մրցույթ 
կհայտարարվի հուլիսի կեսին»
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Հ րաչ յա Պո ղոս յան. հե րո սա նա լու 
հա մար էր աշ խարհ ե կել…

Հ  րաչ  յա Վա չի կի Պո ղոս յան, ծնվել է 1995 
թ. մար տի 19-ին Կոռ նի ձո րում: 2002-2012 

թթ. սո վո րել է Կոռ նի ձո րի միջ նա կարգ դպրո-
ցում: Էութ յամբ խի զախ էր, պայ քա րող: Ու ներ 
մեկ սկզբունք. կյան քում լի նել մարդ կա յին, 
բա րո յա կան ար ժեք ներ կրող, ապ րել ա զա-
տութ յան մեջ, մեր ժել ստրկա կան կյան քը, լի-
նել նպա տա կաս լաց, կա ռու ցո ղա կան գա ղա-
փար ներ կրող:

2013-2015 թթ. զո րա կոչ վել է պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան: Ծա ռա յել է ՊԲ 
ԶՈՒ Դի լի ջան քա ղա քի N զո րա մա սի զրա հա-
սայ լա յին (տան կա յին) գու մար տա կում:

Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ցու ցա բե րե-
լով բարձր կար գա պա հութ յուն՝ ար ժա նա ցել 
է շնոր հա կա լագ րե րի, խրա խու սանք նե րի: 
Զո րա կոչ վե լուց հե տո աշ խա տան քի է ան ցել 
ԱԱԾ սահ մա նա պահ զոր քե րում: 

2016 թ. մաս նակ ցել է Ար ցախ յան քա ռօր-
յա պա տե րազ մին: 

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին բռնկված 
ար ցա խաադր բե ջա նա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ մաս նակ ցել է Ար ցա խի Ջ րա կա-
նի ( Ջաբ րաիլ) պաշտ պա նա կան մար տե րին: 
Մա հա ցու վի րա վո րում ստա նա լով՝ ան մա հա-
ցել է հոկ տեմ բե րի 14-ին՝ իր հրա մա նա տա րի 
հետ, ա նօ դա չու թռչող սար քից ար ձակ ված 
հրթի ռի հար վա ծից՝ մար տա կան գոր ծո ղութ-
յան ժա մա նակ: Հու ղար կա վոր ված է Գո րի սի 
զին վո րա կան պան թեո նում:

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին հա կա ռա կոր-
դի սան ձա զեր ծած լայ նա ծա վալ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ԱՀ պե տա-
կան սահ մա նը պաշտ պա նե լիս ցու ցա բե րած 
ա րիութ յան և խի զա խութ յան հա մար Հ րաչ  յա 
Պո ղոս յա նին շնորհ վել է «Ա րիութ յան հա մար» 
մե դալ:

Կա պի տան Լ ևոն Բա ղին յան. 
մարտն չեց մինչև վեր ջին շուն չը

Լ  ևոն Սամ վե լի Բա ղին յան, ծնվել է 1993 թ. 
հու նի սի 21-ին Եր ևա նում: Հա ճա խել է Եր-

ևա նի Ծո վա կալ Ի սա կո վի ան վան 132 դպրո-
ցը: 

Բա րի էր, նրբան կատ, միևնույն ժա մա-
նակ՝ զին վո րա կա նի վճռա կա նութ յան և պա-
տաս խա նատ վութ յան մարմ նա ցում: 

Կա պի տան Լ ևոն Բա ղին յա նը հայ րե նի քի 
հան դեպ սերն ար տա հայ տեց դեռ ման կուց:  
Այդ էր պատ ճա ռը, որ 2008 թ. ըն դուն վել է ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան Մոն-
թե Մել քոն յա նի ան վան ռազ մա մար զա կան 
վար ժա րան: 2010-2014 թթ. սո վո րել է ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան Վազ-
գեն Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ-
սա րա նի մո տոհ րաձ գա յին ստո րա բա ժա նում-
նե րի ղե կա վա րում բաժ նում: Ն րան շնորհ վել 

է ճար տա րա գետ բա կա լավ րի աս տի ճան՝ 
բարձ րա գույն ռազ մա մաս նա գի տա կան 
կրթութ յամբ սպա յի ո րա կա վոր մամբ: Ա վար-
տե լով հա մալ սա րա նը, ծա ռա յութ յան է ան ցել 
Սի սիա նի N զո րա մա սում, միշտ հպար տա ցել 
է, որ ինքն իր զի նա կից ըն կեր նե րի հետ ա նա-
ռիկ է պա հում Ս յու նի քի դար պաս նե րը:

Լ ևոն Բա ղին յա նը 2019 թ. գոր ծուղ վել է ՌԴ 
Մար շալ Ժու կո վի ան վան ա կա դե միա՝ լեռ նա-
յին պատ րաս տութ յան հե տա խույ զի ե ռամս-
յա դա սըն թաց նե րի: Բարձր ցու ցա նիշ նե րով 
ա վար տե լուց հե տո՝ ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա-
խա րա րութ յան N զո րա մա սում նշա նակ վել է 
հրաձ գա յին վաշ տի հրա մա նա տար: Մեկ տա-
րի ե ղել է դի պու կա հար նե րի հրա մա նա տար:

 2020 թ. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րի հրա մա նով պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր 
ծա ռա յութ յան հա մար» 1-ին աս տի ճա նի մե-
դա լով: Ծա ռա յութ յան ըն թաց քում զո րա մա սի 
հրա մա նա տա րի, 4-րդ ԲԿ հրա մա նա տա րի 
և ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի կող մից 
պարգ ևատր վել է պատ վոգ րե րով:

Պա տե րազ մի հենց ա ռա ջին օ րե րից ե ղել է 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի կի զա կե տում՝ 
մաս նակ ցել է Հադ րու թի պաշտ պա նութ յան 
թեժ մար տե րին: Ջո կա տը չորս օր մնա ցել էր 
շրջա փակ ման մեջ և կա պի տան Բա ղին յա նի 
շնոր հիվ անվ նաս դուրս էր ե կել: 

Զոհ վել է հոկ տեմ բե րի 14-ին՝ վի րա վոր 
ըն կեր նե րին ռազ մա դաշ տից դուրս բե րե-
լիս: ԴՆԹ ա նա լի զը հաս տատ վել է հուն վա րի 
23-ին, հու ղար կա վոր վել է փետր վա րի 28-ին 
Ե ռաբ լու րում: 

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

Հով հան նես Հով հան նիս յան. Դոկ 
մա կա նու նով կա պան ցի հե տա-
խույ զը

Հ ով հան նես Սմ բա տի Հով հան նիս յան, 
ծնվել է 2000 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ին Կա-

պա նում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 10 միջ նա-
կարգ դպրո ցում, ա վար տե լուց հե տո 2018 
թ. ըն դուն վել է Կա պա նի պե տա կան բժշկա-
կան քո լե ջի «Դե ղա գոր ծա կան գործ» բա ժի-
նը: 2015 թվա կա նից սկսած ե ղել է Կա պա նի 
«Պա տա նի երկ րա պահ» խմբի ան դամ: 2019 
թ. հուն վա րի 13-ից պար տա դիր ժամ կե տա յին 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան է ան ցել ՀՀ զին-
ված ու ժե րում՝ Բերդ քա ղա քում: Լի նե լով ֆի-
զի կա պես ու ժեղ՝ ծա ռա յել է հե տա խու զութ յան 
խմբում, իսկ վեց ա միս անց՝ ցու ցադ րե լով իր 
բարձր մար տու նա կութ յունն ու գի տե լիք նե-
րը, ծա ռա յութ յու նը շա րու նա կել է ՀՀ ՊՆ հա-
տուկ նշա նա կութ յան զոր քե րում: Զո րա մա սի 
հրա մա նա տա րութ յան կող մից ար ժա նա ցել է 
գո վա սան քի ու կրծքան շան նե րի՝ «Հա յոց բա-
նա կի գե րա զան ցիկ», «Լա վա գույն զին վոր-
մար զիկ», «Քա ջա րի մար տիկ»: Ճա նաչ վել է 
2019-2020 թթ. ու սում նա կան տար վա լա վա-
գույն զին վոր: 

Հով հան նե սը եղ բոր հետ օր վա զգա լի 
մասն անց էր կաց նում մար զահ րա պա րա-
կում: Խոս տա ցել էր, որ ա մեն ին չով կգե րա-
զան ցի եղ բո րը. այդ պես էլ ե ղավ՝ սկզբում 
ձգում նե րով գե րա զան ցեց, հե տո՝ վազ քով: 
Սկ սեց ա վե լի շատ գրքեր կար դալ, իսկ բա նա-
կից վե րա դառ նա լուն պես՝ «հրում» վար ժութ-
յու նով գե րա զան ցեց: Ցա վոք, երազանքներն 
այդ պես էլ ան կա տար մնա ցին…

Հե տա խույզ Հով հան նես Հով հան նիս յա նը 
պա տե րազ մի ա մե նա թեժ կե տե րում էր հենց 
ա ռա ջին օր վա նից: Ե ղել է Քար վա ճա ռում, 

այ նու հետև՝ Ջ րա կա նում, Հադ րու թում: Մար-
տա կան ըն կեր նե րը Հով հան նե սին Դոկ էին 
ան վա նում, այ սինքն՝ բժիշկ: Պա տե րազ մի ըն-
թաց քում իր խմբի հետ միա սին շրջա փա կու-
մից դուրս են հա նել շատ ու շատ մարդկանց՝ 
փրկե լով 100-ից ա վե լի կյան քեր։ Իր բժշկա-
կան գի տե լիք նե րի շնոր հիվ փրկել է տասն յակ 
զին վոր նե րի կյան քեր՝ վի րա կա պե լով նրանց 
ու մար տի դաշ տից հա նե լով ա վե լի ա պա հով 
վայր։ Սա նա սա րում՝ թեժ մար տե րի ժա մա-
նակ, հոկ տեմ բե րի 20-ին նա խա հար ձակ ման 
անց նե լիս խոց վել է դի պու կա հա րի գնդա կից: 

Հոկ տեմ բե րի 21-ից սկսած Հով հան նե-
սի հետ կապ հաս տա տե լու բո լոր փոր ձերն 
ա նարդ յունք էին: 

Նո յեմ բե րի 5-ին լուր ստա ցան նրա մահ-
վան մա սին, բայց շա րու նա կե ցին ո րո նում-
նե րն աճ յու նի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով՝ 
հու սա լով, որ ողջ է: Միայն հուն վա րի 28-ին, 
ԴՆԹ-ի ա նա լի զի օգ նութ յամբ, Հով հան նե սի 
դին գտան Գ յում րու դիա հեր ձա րա նում: 

Հով հան նես Հով հան նիս յա նը հու ղար կա-
վոր վել է փետր վա րի 1-ին Կա պա նի Բա ղա-
բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յուն», «Հայ րե նի քին մա տու-
ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 1-ին աս տի-
ճա նի և «Կա պան» մե դալ նե րով:

Մար տին Գալստ յան. հա յոց պատ-
մութ յան փա ռա վոր է ջե րում գրվող 
ա նուն

Մ ար տին Վազ գե նի Գալստ յան, ծնվել է 
1991 թ. օ գոս տո սի 2-ին Բռ նա կոթ գյու-

ղում: Կր թութ յու նը տե ղի դպրո ցում ստա նա-
լուց հե տո ըն դուն վել է Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի ֆիզ մաթ բա ժի նը: Ու սա նե լու 
տա րի նե րին ֆա կուլ տե տում պոե զիա յի օր էր 
կազ մա կեր պել, ըն թեր ցել իր եւ մյուս ստեղ-
ծա գոր ծող ու սա նող նե րի բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րից: Այ նու հետև զո րա կոչ վել է բա նակ: 
Հայ րե նի քի նկատ մամբ պարտ քը պատ վով 
կա տա րե լուց հե տո շա րու նա կել է ու սու մը: 
Ա վար տե լուց հե տո մեկ նել է ՌԴ, բայց հայ րե-
նի քի կա րո տից դրդված, վե րա դար ձել է: 2017 
թ․ ծա ռա յութ յան է ան ցել Սի սիա նի N զո րա-
մա սում՝ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող՝ որ-
տեղ պատ վով է ծա ռա յել ու մեծ նվի րու մով: 
Որ պես բարձ րա գույն կրթութ յամբ լավ զին վո-
րա կա նի, վե րա պատ րաստ ման ու ղար կե ցին 
Լու սա կերտ. այն տեղ Մար տի նը ժամ կե տա յին 

իր ծա ռա յութ յունն էր ան ցել: Ու ա վագ սեր-
ժան տի կո չու մով վե րա դառ նա լով՝ ծա ռա յութ-
յու նը շա րու նա կեց Սի սիա նի զո րա մա սում:

Զին վոր Մար տինն էա պես տար բեր վում 
էր ստեղ ծա գոր ծող Մար տի նից. երբ զեն քը 
վայր էր դնում, գրիչն էր վերց նում, ու հան-
կարծ հզոր մար տի կը դառ նում էր ներ հուն ու 
խոր հող, տո ղե րում պատ կե րում մի խո րունկ 
աշ խարհ, որ տեղ ապ րում էին Մար տինն ու 
իր մտքե րը, իր ե րա զանք նե րը: Ն րան միշտ 
թվում էր, թե ինքն ու շա ցել է, ու շա ցել ու հետ 
է ըն կել… Ն րա սիր տը սի րո կա րոտ էր ու սի-
րա ռատ…

Երբ սկսվեց պա տե րազ մը, Սի սիա նի դիր-
քե րում էին: Հոկ տեմ բե րի 8-ին ի ջան դիր քե-
րից, իսկ հոկ տեմ բե րի 9-ին մեկ նել է Ար ցախ՝ 
իր ջո կա տով միա ցել Կար միր շու կա յի պաշտ-
պա նութ յա նը:

Հոկ տեմ բե րի 10-ին Կար միր շու կա յում 
ԱԹՍ-ը հար վա ծել էր ավ տո շա րաս յա նը… Ջո-
կա տից փրկվել էին միայն ե րե քը, իսկ Մար-
տին Գալստ յա նը զոհ վել էր…

Ա վագ սեր ժանտ Մար տին Գալստ յա նը 
հու ղար կա վոր վել է նո յեմ բե րի 6-ին Սի սիա-
նի պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել 
է «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» և «Տիգ րան 
Մեծ» մե դալ նե րով:

Ար տա շես Ա զիզ յան. զին վո րի կո-
չու մը նրա ճա կա տագ րի վեր ջին 
դրոշմն էր

Ա ր տա շես Ե ղի շեի Ա զիզ  յան, ծնվել է 1980 
թ. հու լի սի 7-ին Եր ևա նում: Սո վո րել է 

մայ րա քա ղա քի թիվ 144 դպրո ցում, ա պա 
ըն տա նի քը տե ղա փոխ վել է ՌԴ, որ տեղ և 
Ար տա շե սը շա րու նա կել է ու սու մը: 1991 թ. 
ըն տա նի քով վե րա դար ձել են Հա յաս տան և 
բ նա կութ յուն հաս տա տել Մեղ րիի շրջա նի Նռ-
նա ձոր գյու ղում: Ու սու մը շա րու նա կել է տե-
ղի միջ նա կարգ դպրո ցում: 1998 թ. ան ցել է 
ծա ռա յութ յան հա յոց բա նա կում, ծա ռա յել է 
Վայ քի ռազ մա կան ոս տի կա նութ յու նում՝ շար-
քա յին զին վոր: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու 
զա վակ:

Ար տա շե սը սի րում էր կյան քը, ապ րում էր՝ 
իր հետ ապ րեց նե լով բո լո րին: Շատ էր սի րում 
ե րե խա նե րին և յու րա քանչ  յուր ա զատ վայրկ-
յանն օգ տա գոր ծում էր նրանց հետ շփվե լու: 
Չա փա զանց ըն կե րա սեր էր, ու ներ մեծ ըն կե-
րա կան շրջա պատ, հո գա տար էր, համ բե րա-
տար և՛ որ պես ա մու սին, և՛ որ պես հայր: 

2016 թ. աշ խա տել է Ա գա րա կի զո րա մա-
սում՝ պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող: 2022 թ. 
սեպ տեմ բե րի 27-ի ա ռա վոտ յան պատ րաստ-
վում էր այ գի գնալ, բայց զան գե ցին ու շտապ 
կան չե ցին աշ խա տան քի: Պատ րաստ վեց ու 
ո չինչ չա սե լով՝ դուրս ե կավ…

Սկզ բում ե ղել է Ա գա րա կի դիր քե րում, 
հոկ տեմ բե րի 3-ին տե ղա փո խել են Ջ րա կան 
( Ջեբ րաիլ): Զան գա հա րում էր տուն, ե րե խա-
նե րից հարց նում, խնդրում, որ զգույշ լի նեն 
և չան հանգս տա նան: Վեր ջին զան գը ե ղել է 
հոկ տեմ բե րի 8-ին: Հոկ տեմ բե րի 10-ին հայտ-
նի դար ձավ նրա զոհ վե լու մա սին: Ար տա շե-
սի ծննդյան օր վա նից եր կու օր անց՝ հու լի սի 
9-ին, ստա ցան ԴՆԹ-ի ա նա լի զի պա տաս խա-
նը: Ար տա շես Ա զիզ  յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Ե ռաբ լուր պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ-
ևատր 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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Երկու տարի բեմում

Ե ր կու տա րի ա ռաջ մարզ կենտ րո նի 
պա րա յին խմբե րին ա վե լա ցավ ևս 
մե կը՝ «Զան գե զու ր» պա րա յին հա-

մույ թը (հիմ նա դիր և գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար՝ Վա հագն Գաս պար յան): Ա մեն շա-
բաթ հաղ թա հա րե լով Եր ևան- Կա պան և 
հա կա ռակ հե ռա վո րութ յու նը՝ պա րու սույ ցը 
կա րո ղա ցավ ոչ միայն իր սա նե րին ու սու ցա-
նել պա րի այ բու բե նը, այլև ստեղ ծել մի հա-
մե րաշխ կո լեկ տիվ, ո րը հան դես ե կավ նաև 
եր ևան յան հե ղի նա կա վոր Ա լեք սանդր Ս պեն-
դար յա նի ան վան օ պե րա յի և բա լե տի թատ-
րո նի բե մա հար թա կում: «Զան գե զու րը» իր 
կա տա րում նե րով նաև գույն ու հ մայք հա ղոր-
դեց Կա պա նում անց կաց վող տա րա տե սակ 
մի ջո ցա ռում նե րին:

Հի մա ե կել է քա րե րը ժողովելու ժա մա նա-
կը: Մա յի սի 31-ին Կա պա նի մշա կույ թի կենտ-
րո նի մեծ դահ լի ճում կա յա ցավ «Զան գե զու ր» 
պա րա յին հա մույ թի «Եր կու տա րի բե մու մ» 
անդ րա նիկ հա մեր գա յին ծրա գի րը:

Հաշ վե տու հա մեր գին մաս նակ ցում էին 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս-
յա նը, ՀՀ մշա կույ թի վաս տա կա վոր գոր ծիչ, 
գրա կա նա գետ, դոկ տոր-պրո ֆե սոր Դա վիթ 
Գաս պար յա նը: Ե րե կոն վա րում էր ՀՀ վաս-
տա կա վոր ար տիստ Սար գիս Նա ջար յա նը: 
Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին մայ րա քա-
ղա քի «Վա լեն ս» պա րա յին հա մույ թի ան դամ-
ներ (պա րու սույց` Վա հագն Գաս պար յան): 
Ե լույթ ու նե ցավ մշա կույ թի կենտ րո նի ժող-
գոր ծիք նե րի ան սամբ լը (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան):

Մե կու կես ժամ մշա կույ թի կենտ րո նի բե-
մա հար թա կում խմբի կող մից ցու ցադր վե ցին 
հայ կա կան ազ գագ րա կան և տար բեր ժո ղո-
վուրդ նե րի պա րեր: Հա մեր գա յին ծրա գի րը 
եզ րա փակ վեց «Զան գե զու ր» խմբի՝ տար բեր 
տա րի քի պա րող նե րի ե լույ թով, ո րին միա ցավ 

խմբի գե ղար վես տա կան ղե կա վա րը՝ պա րա-
յին կրա կոտ վեր ջա բա նով:

Շ նոր հա վո րան քի խոս քում «Զան գե զու ր» 
հա մույ թի եր կու տար վա գոր ծու նեութ յու նը, 
մա նա վանդ մա տաղ սերն դի գե ղա գի տա կան 
դաս տիա րա կութ յան գոր ծում, արժ ևո րե ցին 
Դա վիթ Գաս պար յա նը և Վի գեն Հով հան նիս-
յա նը: Վեր ջինս նաև Կա պա նի մշա կույ թի 
կենտ րո նի կող մից պատ վո գիր հանձ նեց Վա-
հագն Գաս պար յա նին: Ն րան՝ խմբի ան դամ-
նե րը և ն րանց ծնող նե րը Խուս տու փի պատ-
կե րով մի գե ղան կար նվի րե ցին:

«Զան գե զու րի» անդ րա նիկ ե լույ թը գե ղա-
գի տա կան հա ճույք պատ ճա ռեց կա պան ցի 
հան դի սա տե սին, ով յու րա քանչ  յուր պա րա յին 
կա տա րում վար ձատ րում էր ջերմ ծա փող-
ջույն նե րով:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Մ ա յի սի 25-ին մարզ կենտ րոն Կա պա-
նում կա յա ցավ «Ս յու նիք - 2022» 
հայ ժո ղովր դա կան եր գար վես տի եւ 

պա րար վես տի փա ռա տո նը (նա խա ձեռ նող՝ 
Ս յու նի քի մարզ պե տա րան, աշ խա տանք նե րի 
կազ մա կեր պու մը՝ մար զա յին են թա կա յութ յան 
«Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րոն» ՊՈԱԿ-ի):

Մի ջո ցառ մանն ի րենց մաս նակ ցութ յունն 
էին բե րել ստեղ ծա գոր ծա կան խմբեր, ե րաժշ-
տա կան հա մույթ ներ ու ան հատ կա տա րող-
ներ Կա պա նի, Մեղ րու, Սի սիա նի եւ Գո րի սի 
տա րա ծաշր ջան նե րից։

Մինչ ե րե կո յան դահ լի ճա յին կա տա րում-
նե րը՝ փա ռա տո նի մաս նա կից պա րա յին 

խմբե րը Կա պա նի Գա րե գին Նժ դե հի հու շա-
հա մա լի րում միա սին «Ս յուն յաց քո չա րի» պա-
րե ցին։

Փա ռա տո նի նպա տակն էր պահ պա նել ու 
խրա խու սել հայ ժո ղովր դա կան եր գար վես տի 
ու պա րար վես տի տա րա ծու մը, հայտ նա բե րել 
այդ ո լոր տում մար զի շնոր հա լի նե րին, նրանց 
հա մար ստեղ ծել միաս նա կան հար թակ՝ միմ-
յանց ճա նա չե լու, փոր ձի փո խա նակ ման, հա-
մա տեղ նա խա ձեռ նութ յուն նե րով հան դես 
գա լու հա մար։

Ն պա տակ կա նաեւ այն զար գաց նել ու 
դարձ նել ա մե նամ յա։

 

Նշվեց Մեղրիում տեղակայված ռուսական 
սահմանապահ զորամասի 67-ամյակը

Մ եղ րիում տե ղա կայ ված ռու սա կան 
սահ մա նա պահ 2393 զո րա մա սի 
67-ամ յա կի առ թիվ Մեղ րի էին ժա մա-

նել բազ մա թիվ բարձ րաս տի ճան հյու րեր:
Մեղ րի հա մայն քի ղե կա վար Բագ րատ 

Զա քար յա նը շնոր հա վո րե լով զո րա մա սի հրա-
մա նա տար-գնդա պետ Ա. Բուրշ տի նին՝ շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց ծա ռա յո ղա կան պար-
տա կա նութ յուն նե րը՝ ՀՀ պե տա կան սահ մա նի 
պաշտ պա նութ յու նը, գե րա զանց կա տա րե լու 
հա մար: Օրն ամ փոփ վեց զին վո րա կան տո-
նա կան հա մեր գով:

Մեղ րիի ռու սա կան սահ մա նա պահ ջո-
կա տում կողք կող քի պատասխանատու ծա-
ռա յութ յուն են իրականացնում Ռու սաս տա նի 

և Հա յաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի լա վա գույն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։ Ն րանք ի րենց հա մա-
տեղ ծա ռա յութ յամբ բազ մա պատ կում են 
ձևա վոր ված բա րե կա մա կան, բա րիդ րա ցիա-
կան դա րա վոր ա վան դույթ նե րը: Զո րա մա սի 
անձ նա կազմն իր կեր տած պատ մութ յան ըն-
թաց քում դրսևո րել է բա ցա ռիկ նվիր վա ծութ-
յուն և ազ գաբ նակ չութ յա ն անվտանգության 
ապահովման, պե տա կան սահ մա նի հու սա-
լի պաշտ պա նութ յան հա մար պա տաս խա-
նատ վութ յան խոր գի տակ ցում, ին չի հա մար 
ե րախ տա պարտ ենք:

Կր կին շնոր հա վո րում ենք և մաղ թում 
խա ղա ղութ յուն ու բա րօ րութ յուն:

ՄԵՂ ՐԻԻ ՀԱ ՄԱՅՆ ՔԱ ՊԵ ՏԱ ՐԱՆ 

Հայ ժողովրդական 
երգարվեստի եւ 
պարարվեստի փառատոն՝ 
«Սյունիք - 2022»

Շինուհայրի երաժշտական դպրոցը նշեց իր 
35֊ամյակը

Շ ի նու հայ րի ե րաժշ տա կան դպրո ցում 
հաշ վե տու հա մեր գով ամ փոփ վեց 
ու սում նա կան տա րին։ Այն հա մըն-

կավ նաև դպրոցի 35֊ամ յա կի հետ, որն ա վե-
լի տո նա կան դարձ րեց օ րը։ Ե րաժշ տա կան 
դպրո ցի սա ներն ի րենց կա տա րում նե րով 

հիաց րին ներ կա նե րին՝ ար տա ցո լե լով ու սու-
ցիչ նե րի հմտութ յուն ներն ու կա րո ղութ յուն նե-
րը։ Իսկ մի ջո ցա ռու մը զու գորդ վեց կո մի տաս-
յան ե րաժշ տութ յամբ։

ՏԱԹԵՎԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
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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 
16.06.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Հարժիսի միջնակարգ դպրոցի 1983թ. շրջանավարտ Միշա Բաբկենի Պողոսյանի 
միջնակարգ կրթության N 790333 վկայականը: Համարել անվավեր:

Հունիսի 9-ից 12-ը Մալթայում անցկացվել է 
Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնություն, 
որտեղ Հայաստանի աթլետիկայի 
հավաքականը 2 ոսկե, 1 արծաթե և 1 
բրոնզե մեդալ է նվաճել

Տ ղամարդկանց պայքարում ոսկե 
մեդա լակիր է դարձել կապանցի 
հեռացատկորդ Գոռ Բեգլարյանը՝ 

գրանցելով լավագույն 7մ 59 սմ արդյունք։
Սրտանց շնորհավորում ենք Գոռ 

Բեգ լարյանին՝ տպավորիչ հաղթանակի 
կապակ ցությամբ և մաղթում Հայաս տա-
նի Հանրապետության դրոշը հպար տո րեն 
բարձրացնելու նորանոր հնա րա վո րու թյուն-
ներ ու հաջողություններ։ 

Լևոն Աղասյանը աթլետիկայի 
մայրցամաքային բրոնզե մրցաշարում 
գրավել է առաջին տեղը

Օ  րերս Հու նաս տա նի Կ րե տե կղզու 
Խա նիա քա ղա քում անց կաց վել է 
աթ լե տի կա յի մայր ցա մա քա յին բրոն-

զե մրցա շար, որ տեղ Հա յաս տա նը ներ կա յաց-

նող կա պան ցի ե ռա ցատ կորդ Լ ևոն Ա ղաս յա-
նը ցույց է տվել 16.64մ  արդ յունք և գ րա վել 
ա ռա ջին տե ղը։

ԿԱՊԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կապան համայնքի 2022 թ. մինի ֆուտբոլի 
չեմպիոն դարձավ «Բաղաբերդ» թիմը

Հ ու նի սի 14-ին տե ղի ու նե ցան Կա պան 
հա մայն քի 2022թ. ֆուտ զա լի (մի նի 
ֆուտ բո լի) եզ րա փա կիչ խա ղե րը: Թեժ 

ու լար ված մրցապայ քար նից հե տո ո րոշ վե ցին 
ա ռա ջին ե րեք հո րի զո նա կան զբա ղեց րած թի-
մե րը։ 3-րդ տե ղը զբա ղեց րեց «Հ. Ա վե տիս յան» 
թի մը, 2-րդ տե ղը զբա ղեց րեց «Ռ. Մի նաս յան» 
թի մը: Այս տար վա չեմ պիոն դար ձավ «Բա ղա-
բերդ» թի մը:

Լա վա գույն ֆուտ բո լիստ ճա նաչ վեց Տիգ-
րան Ի վան յա նը «Բա ղա բերդ» թի մից։ Լա վա-
գույն դար պա սա պահ` Է րիկ Հա րութ յուն յա նը՝ 

կրկին «Բա ղա բերդ» թի մից։
Կա պան հա մայն քի ղե կա վա րին կից 

ե րի տա սար դա կան խոր հուր դը շնոր հա կա-
լութ յուն է հայտ նում բո լոր մաս նա կից նե-
րին, Կա պա նի Դ. Համ բար ձում յա նի ան վան 
մար զադպ րո ցի աշ խա տա կազ մին` ի դեմս 
տնօ րեն Մ հեր Ե գան յա նի, Հա յաս տա նի ՀՖՖ 
Ս յու նի քի մար զի ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն Տա-
տինց յա նին, և, ի հար կե, Կա պա նի հա մայն քի 
ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նին՝ մրցա շա րը հո-
վա նա վո րե լու հա մար:

 

Փոքր համայնքի մեծ հաղթանակներից
«Մեղ րիի Մար զամ շա կու թա յին կենտ րոն» 

ՀՈԱԿ-ի ա զատ ո ճի ըմբ շա մար տի սա ներ Ալ-
բերտ Սամ վել  յա նը, Մ հեր Ս տե փան յա նը, Ար-
տա վազդ Գ րի գոր յա նը, Հա մո Մով սիս յա նը, 
մար զիչ Յու րիկ Ա վե տիս յա նի հետ մաս նակ-
ցե ցին Վ րաս տա նի Հան րա պե տութ յան Բաղ-
դա թի (հու նի սի 3-ից 5-ը) և Բա թու մի (հու նի-
սի 6-ից 8-ը ) քա ղաք նե րում կա յա ցաց ա զատ 
ո ճի ըմբ շա մար տի մի ջազ գա յին մրցա շա րե-
րին, ո րոն ցից յու րա քանչ  յու րին մաս նակ ցում 
էր ա վե լի քան 300 մար զիկ՝ Վ րաս տա նից, Ուկ-
րաի նա յից և Հա յաս տա նից։

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ մեր պա-
տա նի մար զիկ նե րի հա մար այս մրցա շա րերն 

ա ռա ջինն էին՝ նրանք վե րա դար ձան հաղ թա-
նակ նե րով և 4 մար զիկ ն էլ Բաղ դա թ քա ղա քից 
ի րենց հետ բե րե ցին 3-րդ կար գի մե դալ ներ, 
իսկ Հա մո Մով սիս յա նը դար ձավ կրկնա կի 
3-րդ կար գի մե դա լա կիր՝ հաղ թե լով Բա թու մի 
քա ղա քում կա յա ցած մրցա շա րում ևս:

Շ նոր հա վո րում ենք մեր ըմբ շա մար տիկ-
նե րին, նրանց ծնող նե րին, մար զիչ Յու. Ա վե-
տիս յա նին և հա մայն քի բո լոր բնա կիչ նե րին. 
հաղ թա նա կը բո լո րինս է: Հա մոզ ված ենք, որ 
պա տա նի մար զի կի նե րի հաղ թար շա վը շա-
րու նա կա կան է լի նե լու և ն րանք դեռ շատ մե-
դալ ներ են նվա ճե լու:

ՄԵՂՐԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Մոսկվայում 
կայացավ 
գեղարվեստական 
մարմնամարզության 
«Грация Baby CUP» 
միջազգային բաց 
առաջնությունը

Հ ու նի սի 3-5-ը անց կաց ված բաց ա ռաջ-
նութ յա նը մաս նակ ցե ցին 320 մար զու-
հի ներ։ Հա յաս տա նից մաս նակ ցե ցին 

Քա ջա րա նի հա մա լիր ՄՊՄԴ-ի գեղարվես-
տական մարմ նա մար զութ յան ե րեք մար զու-
հի, ո րոնք տուն վե րա դար ձան եր կու ոս կե և 
մեկ ար ծա թե մե դալ նե րով։

Է դի տա Սա ղա թել յան՝ 1-ին տեղ ,
Ա նի Պետ րոս յան՝ 1-րդ տեղ ,
Մա րիա Նա զար յան՝ 2-րդ տեղ:
Հա տուկ մրցա նակ: Մրցա շա րի գա վա թով 

պարգ ևատր վեց Մա րիա Նա զար յանը։

Շ նոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում «ԶՊՄԿ» 
ՓԲԸ-ի վար չա կան դե պար տա մե ն տի ղե կա-
վա րու թյա նը մրցա շա րը հո վա նա վո րե լու հա-
մար։

08.06.2022

8 ՀԻՆԳՔՇԱԲԹԻ  16 ՀՈՒՆԻՍԻ 2022Թ.  № 11 (577)


