
Զինակոչիկների հերթական խումբը մեկնեց 
պարտադիր զինվորական ծառայության

Հ ու նի սի 29-ին մարզ կենտ րոն Կա պա-
նում զի նա կո չիկ նե րի հեր թա կան խում-
բը մեկ նեց պար տա դիր զին վո րա կան 

ծա ռա յութ յան: Զո րա կո չին մաս նակ ցում էին ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան զո րա կո-
չա յին և զո րա հա վա քա յին հա մալր ման ծա ռա-
յութ յան Ս յու նի քի մար զի տա րած քա յին ստո-
րա բա ժան ման ղե կա վար, գնդա պետ Վա հե 
Ա ղա լար յա նը, ստո րա բա ժան ման զի նա կո չի 
բա ժան մուն քի պետ Սմ բատ Դա դո յա նը, զին-
վո րա կան ներ, Ար ցախ յան պա տե րազ մի մաս-
նա կից ներ, զի նա կո չիկ նե րի հա րա զատ ներ և 

մ տե րիմ ներ:
Այս ան գամ հայ րե նի քի ա պա գա պաշտ-

պան նե րը բա նակ մեկ նե ցին Կա պա նի Սուրբ 
Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցուց, որ տեղ նրանց 
հայ րե նի քին անմ նա ցորդ ծա ռա յե լու պատ վի-
րան ներ հղեց Կա պա նի հոգ ևոր հո վիվ տեր 
Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ յա նը. «Ի րար 
վե րա բեր վեք այն պես, ինչ պես հա րա զատ եղ-
բորդ կվե րա բեր վես, ե թե ի րար հետ խա ղա-
ղութ յամբ ու սի րով լի նեք, ոչ մի թշնա մի ձեզ 
ծնկի չի բե րի, մեր սահ ման նե րը միայն հայ-
րե նի քին նվիր ված զին վոր նե րը կա րող են 

պաշտ պա նել: Հ պար տութ յուն է տես նել, թե ինչ 
բարձր տրա մադ րութ յամբ եք մեկ նում հայ րե-
նի քը պաշտ պա նե լու»:

Աստ ծո օրհ նութ յու նը ստա նա լուց և հա-
րա զատ նե րին ու մտե րիմ նե րին հրա ժեշտ տա-
լուց հե տո բա րե մաղ թան քի տա րա փի տակ 
զի նա կո չիկ նե րը մեկ նե ցին հան րա պե տա կան 
հա վա քա կա յան: 

Ինչ պես «Ս յուն յաց երկ րին» փո խան ցեց 
գնդա պետ Վա հե Ա ղա լար յա նը, ա մա ռա յին զո-
րա կոչն ա վարտ վե լու է հու լի սի 30-ին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Տ աս նե րորդ դա րի սկզբին Ս յուն յաց աշ-
խար հում տե ղի ու նե ցավ հոգ ևոր մեծ 
ի րա դար ձութ յուն. Բաղք գա վա ռի գա-

հա կալ Իշ խան Ձա գի կի որ դու՝ Վա հա նի նա-
խա ձեռ նութ յամբ և մտ քի ու ժով հիմ նադր վեց 
Վա հա նա վան քը, որ պի տի դառ նար հոգ ևոր և 
գի տա կան մտքի կենտ րոն:

Աստ ծո փառ քի տա ճա րի հիմ նար կե քից 
մեզ 1111 տա րի է բա ժա նում: 

Հու նի սի 25-ին Վա հա նա վան քի վա նա կան 
հա մա լի րում նշվեց այդ տա րե դար ձը: 

Հան դի սութ յունն ա ռա վոտ վա նից սկսվեց 
մարզ կենտ րո նի Հա լի ձոր թա ղա մա սից՝ ուխ-
տագ նա ցութ յա նը բնո րոշ քայ լեր թով, ո րին 
մաս նակ ցում էին Կա պա նի հա մայն քա պետ 

Գ ևորգ Փարս յա նը, ե կե ղե ցու սպա սա վոր ներ 
ու բազ մա թիվ կա պան ցի ներ, ինչ պես և հ յու-
րեր: 

Ժա մը 10-ից հե տո վա նա կան հա մա լի րի 
տա րած քում ապ րեց նող աշ խու ժութ յուն էր 
տի րում: Այդ տեղ էին Ս յու նի քի տար բեր ոս-
տան նե րից մար դիկ, հյու րեր մայ րա քա ղա քից, 
նաև Վա հա նա վան քի եր բեմ նի ար շա վախմ բի 

ան դամ ներ, պե ղում նե րին ու սա նո ղա կան տա-
րի նե րին մաս նակ ցած ան ձինք, այժմ՝ ար դեն 
գի տա կան աշ խար հի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

 Ա ռի թը բաց չեմ թող նում զրու ցե լու նրանց 
հետ. «Շատ կար ևոր և հու զիչ օր է ինձ և  ըն-
կեր նե րիս հա մար, քա նի որ 42 տա րի անց՝ 
1980 թվա կա նից հե տո, նո րից ոտք դրե ցինք 

Հայաստանին Հիսուս 
Քրիստոսի արձան 
պետք չէ

Գերմանիայի թեմի 
առաջնորդ արքեպիսկոպոս 
Սերովբե Իսախանյանի 
կոչը

«Հ ար գե լի պա րոն Ծա ռուկ յան,
Այ սօր մա մու լից տե ղե կա-

ցանք, որ, ա ռանց ան սա լու 
բազ մա թիվ ան ձե րի ու հաս տա տութ յուն նե րի 
կո չե րին, Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի հոր-
դոր նե րին, ա նայ լայլ կեր պով շա րու նա կում եք 
ի րա գոր ծել Հի սուս Ք րիս տո սի հսկա ար ձա նը 
կա ռու ցե լու Ձեր ծրա գի րը, կա տա րել եք նույ-
նիսկ հիմ նար կե քը։

Որ պես հայ մարդ, հո գևո րա կան ու ե պիս-
կո պոս, ա ղա չում, խնդրում, պա հան ջում եմ, ի 
սեր Աստ ծո, դա դա րաց րե՜ք այս ծրագ րի ի րա-
գոր ծու մը։ Այն պար զա պես հա րիր չէ բազ մա-
դար յա հայ մշա կույ թին, խորթ է մեր մտա ծե-
լա կեր պին, դեմ է Հայ Ե կե ղե ցու հաս տա տած 
ա վան դույթ նե րին։

Աշ խար հի շատ երկր նե րում շատ ու շատ 
մշա կու թա յին, պատ մա կան ու կրո նա կան կո-
թող ներ կան, որ չկան Հա յաս տա նում, և դա 
բնա կան է։ Հա յաս տանն աշ խար հին ներ կա յա-
նում է բա զում մշա կու թա յին, պատ մա կան ու 
կրո նա կան ար ժեք նե րով, որ չկան աշ խար հի և 
ոչ մի ու րիշ երկ րում։ Եվ սա էլ բնա կան է։ Մեզ 
ծի ծա ղի ա ռար կա մի՜ դարձ րեք, կա թո լիկ յան 
աշ խար հին հա տուկ մի ե րևույթ մի՜ պատ ճե-
նա հա նեք մեր աշ խար հում։ Հի սուս Ք րիս տո-
սի ար ձա նը ո՜չ կա վե լաց նի մեր հա վատ քը, ո՜չ 
կամ րապն դի մեր քրիս տո նեա կան ար ժե հա-
մա կար գը, ո՜չ էլ աշ խար հի աչ քին կբարձ րաց նի 
Հա յաս տա նի վարկն ու հե ղի նա կութ յու նը։

Դուք բա զում-բա զում բա րի գոր ծեր եք 
կա տա րել, ո րոնք ըն դուն վել ու գնա հատ վել 
են հա յութ յան կող մից` Հա յաս տա նում թե ար-
տերկ րում։ Ձեր բա րե րա րութ յամբ վեր են խո-
յա ցել բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ, դպրո ցա կան, 
կրթա կան ու մար զա կան հաս տա տութ յուն ներ։ 
Հա զար շնոր հա կա լութ յուն Ձեզ։ Հայ ժո ղո վուր-
դը ե րախ տա պարտ է Ձեզ` այս ի րա գոր ծում-
նե րի հա մար։ Դ րան ցից յու րա քանչ  յու րը ե ղել 
են անհ րա ժեշտ ու օգ տա շատ ի րա գոր ծում ներ։ 
Հի սուս Ք րիս տո սի ար ձա նը ո՜չ անհ րա ժեշտ է, 
ո՜չ էլ օգ տա շատ։

Դ րա մը Ձերն է, Դուք կա րող եք բնա կա-
նա բար այն ծախ սել Ձեր նա խընտ րած ձևով։ 
Ա զատ եք ի րա գոր ծե լու Ձեր ծրագ րերն ու 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րը այն քան ժա մա նակ, 
քա նի դրանք չեն հա կա սում մեր դա րա վոր 
ա վան դույթ նե րին ու ա վան դութ յուն նե րին։

Ա ղա չում եմ, խնդրում եմ, պա հան ջում եմ, 
դա դա րաց րե՜ք ար ձա նի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րը։ Հա յաս տա նին Հի սուս Ք րիս տո սի 
ար ձան պետք չէ։

ԲԵՌԼԻՆ, 10 ՀՈՒԼԻՍԻ 2022Թ.»։

Փառահեղ 
Վահանավանքի 
հիմնադրման 1111-
րդ տարեդարձը՝ 
համաժողովրդական 
տոնախմբությամբ

Շարունակությունը՝ էջ 4

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 28-ին հրավիրած առցանց ասուլիսում հայտարարեց, որ Բերձորն ու Աղավնոն անցնելու են 
ադրբեջանական վերահսկողությանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչ է լինելու Բերձորի, Աղավնո ու Սուս գյուղերի ճակատագիրը՝ 
Ադրբեջանի կողմից շրջանցիկ ճանապարհը կառուցելուց հետո, Փաշինյանն ասաց. «Երթուղու փոփոխություն տեղի ունենալու 
պարագայում այն տարածքները, որոնք չեն գտնվում Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի նախկին այդ սահմանի մեջ, նրանք 

անցնելու են Ադրբեջանի վերահսկողությանը»։

Ատամնաթափ մի մարդ, 
գանգով կապկի...
- Թույն էր թորում նրա 
շրթունքներից...
Եվ անունը նրա 
«Քնքշություն» էր:

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Հինգշաբթի
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2021 թ. մա յի սի 12-ին ադր բե ջա նա կան 
զին ված խմբա վո րում նե րը ներ խու ժե ցին 
ոչ միայն Գե ղար քու նի քի մարզ՝ Վար դե-
նի սի տա րա ծաշր ջան, այ լև ՀՀ սու վե րեն 
տա րածք մտան Ս յու նի քի մար զի Սև լճի 
հատ վա ծում՝ խո րա նա լով մին չև 3 կմ:

Գ ե ղար քու նի քում թշնա մու օ կու պաց-
րած առն վազն 3200 հա (32 քկմ) 
տա րած քի մա սին գրել ենք: Ն կա-

տենք, սա կայն, որ հաշ վի առ նե լով ա մե-
րիկ յան «Google» ըն կե րութ յան քար տե զի 
թար մա ցում նե րը՝ այդ թվի մեջ չենք նե րա ռել 
Վար դե նի սի Կութ գյու ղի հատ վա ծում ադր բե-
ջան ցի նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը, որն ա ռայժմ 
«Google»-ի քար տե զում չի ե րևում:

2021-ի մա յի սին Վար դե նի սի հատ վա ծում 
թշնա մին ՀՀ սու վե րեն տա րած քից օ կու պաց-
րել է առն վազն 3200 հեկ տար:

Այս ան գամ կանդ րա դառ նանք Սև լճի 
հատ վա ծում թշնա մու օ կու պա ցիա յին, որն 
ընդգր կում է Իշ խա նա տափ, Գ լուխ Ձա գե ձո-
րի և Փոքր Իշ խա նա սար գա գաթ նե րի մի ջև 
ըն կած տա րած քը, նե րառ յալ՝ Սև լիճն ու դրա 
հա րևան Ջի լի լի ճը:

Մա յի սի 12-ին ադր բե ջան ցի ներն ա պօ րի-
նա բար ա ռա ջա ցել ու զբա ղեց րել են եր կու 
լճե րին հա րա կից բար ձունք նե րը ՀՀ սու վե րեն 
տա րած քում՝ հսկո ղութ յուն սահ մա նե լով ոչ 
միայն դրանց և ա վե լի ցած րա դիր տա րածք-
նե րի հան դեպ, այ լև տե սա դաշտ բա ցե լով դե-
պի Գո րիս: Ըստ խորհր դա յին քար տեզ նե րի՝ 
Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի սահ մանն անց-
նում է Սև լճի վրա յով: Լ ճի հա յե լու մա կե րե-
սը, հա մա ձայն «Google»-ի քար տե զի, 1,7 քկմ  
է (170 հեկ տար), ո րից Ադր բե ջա նի տա րած-
քում է գտնվում 0,3 քկմ-ն (30 հա), այ սինքն՝ 
ըն դա մե նը 18 տո կո սը, այ նինչ այ սօր ամ բողջ 
լի ճը հայտն վել է թշնա մու վե րահս կո ղութ յան 
ու դի տարկ ման տակ:

Հայ կա կան կող մի հա սա նե լիութ-
յու նը Սև լճին հա րա բե րա կան է

Ն կա տենք, որ հայ կա կան կող մը, այ դու-
հան դերձ, հա րավ-ա րև մուտ քից հա սա նե-
լիութ յուն ու նի լճին: Ըն թեր ցող նե րը գու ցե 
կհի շեն, որ այն ժա մա նակ վա փոխ վար չա-
պետ Տիգ րան Ա վին յա նը մի քա նի պաշ տոն յա-
նե րի հետ այ ցե լել էր Սև լիճ ու 2021-ի մա յի սի 
15-ին լու սան կար ներ հրա պա րա կել հենց այդ՝ 
հա րա վա րևմտ յան ա փից: ՀՀ տար բեր տրա-
մա չա փի պաշ տոն յա ներ և իշ խա նա կան ու 
իշ խա նա մերձ լրատ վա մի ջոց ներ այդ օ րե րին 
պար բե րա բար պնդում էին, որ լճի հան դեպ 
հայ կա կան ու ժերն ու նեն վե րահս կո ղութ յուն, 
սա կայն ի րա կա նութ յու նը թե՛ այն ժա մա նակ, 
թե՛ հի մա այլ է:

Ե թե նա յենք ռե լիե ֆին, կտես նենք, որ լճին 
մե րոնց հա սա նե լիութ յու նը հա րա բե րա կան 
է (վե րահս կո ղութ յան մա սին խո սե լը չա փա-
զան ցութ յուն կլի նի), քա նի որ դե պի լճի հա-
րա վա րևմտ յան ափ տա նող ճա նա պար հը և 
ա փի մոտ տե ղադր ված հայ կա կան դիր քե րը 
գտնվում են հա րա կից բար ձունք նե րը զավ-
թած թշնա մու ան մի ջա կան դի տարկ ման 
տակ: Ադ բե ջան ցի նե րը Սև լճի մոտ զբա ղեց-
րել են ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան եր-
կու լեռ. 3451 մ բարձ րութ յուն ու նե ցող Փոքր 
Իշ խա նա սար լեռ նա գա գա թը՝ ա րև մուտ քից և 
Գ լուխ Ձա գե ձո րի գա գա թը (3233 մ)՝ հա րա-
վից:

Ե թե Փոքր Իշ խա նա սա րը բա ժա նա-
րար կետ է պա տե րազ մի մեջ գտնվող եր կու 
երկր նե րի մի ջև, ա պա Գ լուխ Ձա գե ձո րի լե ռը 
գտնվում է սահ մա նից 2,5 կմ խո րութ յան վրա՝ 
ՀՀ տա րած քում: Եվ այ սօր ադր բե ջան ցի ներն 
այս եր կու լեռ նա գա գա թին տե ղադ րած ի րենց 
մար տա կան հե նա կե տե րից վե րահս կում են 
դրանց մի ջա կայ քում գտնվող ամ բողջ ցած-
րա դիր գո տին՝ լճի հա րա վա րևմտ յան ափ 
տա նող ճա նա պար հը և ա փի մոտ գտնվող 
հայ կա կան դիր քե րը: Նշ ված եր կու գա գաթ նե-
րի մի ջև հե ռա վո րութ յունն ու ղիղ գծով 4,1 կմ  
է, ին չը նշա նա կում է, որ եր կու կող մից թշնա-
մին կա րող է տար բեր զի նա տե սակ նե րից ին-

տեն սիվ կրա կի տակ պա հել իր հե նա կե տե րի 
մի ջա կայ քը:

1280 հեկ տար տա րածք
Սև լճի հատ վա ծում, ըստ «Google»-ի 

քար տե զի, ո րի ար բան յա կա յին պատ կեր նե րը 
վերց ված են եվ րո պա կան «Airbus» և ա մե-
րիկ յան «Maxar Technologies» ըն կե րութ յուն-
նե րի ար բան յակ նե րից, վեր ջին պատ կեր ներն 
ար վել են 2021-ի սեպ տեմ բե րին՝ ներ խու ժու-
մից 4 ա միս անց, երբ ար դեն տե սա նե լի են 
հա կա մարտ զոր քե րի դիր քե րը: Բայց քա նի 
այդ քար տե զը թար մաց վում է ըստ ա ռան-
ձին սեգ մենտ նե րի, դրա նում 2021-ի մա յիս յան 
ներ խու ժու մից հե տո ե րևում են ադր բե ջա-
նա կան ոչ բո լոր մար տա կան հե նա կե տե րը։ 
Բա ցը լրաց նե լու հա մար «Google»-ի քար տե-
զը հա մադ րել ենք եվ րո պա կան «Sentinel-2A» 
ար բան յա կի ա մե նա վեր ջին (2022 թ. հու նիս-
հու լի սին ար ված) լու սան կար նե րի հետ՝ հաս-
կա նա լու հա մար, թե ինչ տա րածք է նե րա-
ռում թշնա մու օ կու պա ցիան:

Գ ծե րով ի րար ենք միաց րել ադր բե ջան ցի-
նե րի ա ռա ջա պահ դիր քե րը: Այս հաշ վար կով 
ստաց վում է, որ ադր բե ջա նցի նե րի վե րահս-
կո ղութ յան տակ է ան ցել 12,8 քկմ կամ 1280 
հեկ տար տա րածք: Սա հա վա սար է 1793 
հատ ֆուտ բո լա յին խա ղա դաշ տի, ինչ պի սին 
ու նի Ե րևա նի «Հան րա պե տա կան» ստա դիո-
նը: 

Հաս կա նա լի է, որ ու նե նա լով բա րեն-
պաստ դիր քեր շրջա կայ քի վրա գե րիշ խող 
բար ձունք նե րի վրա՝ թշնա մին վե րահս կում ու 
դի տար կում է շատ ա վե լի մեծ տա րածք, քան 
զուտ իր թի կուն քում գտնվողն է: Այս ա ռու մով 
ա մե նամ տա հո գի չը, թե րևս, հայ կա կան բնա-
կա վայ րե րի ու ճա նա պարհ նե րի՝ ադր բե ջան-
ցի նե րի խոց ման տի րույ թում գտնվելն է:

Անվ տան գա յին ռիսկ
Անվ տան գա յին լուրջ ռիսկ է այն հան գա-

ման քը, որ թե՛ Գ լուխ Ձա գե ձո րի սա րից, թե՛ 
վեր ջի նիս հա րևան 2924 մ բարձ րութ յամբ գա-
գա թից, որ տեղ ևս դիր քա վոր վել է թշնա մին, 
տե սա դաշտ է բաց վում դե պի Գո րիս և դրան 
կից Ակ ներ ու Վե րի շեն գյու ղեր: Մաս նա վո-
րա պես՝ Ձա գե ձո րից մին չև Գո րիս և Ե րևան- 
Գո րիս-Ս տե փա նա կերտ ճա նա պարհն ու ղիղ 
գծով 10 կմ  է, ին չը խո ցե լի հե ռա վո րութ յուն 
է հրե տա նու հա մար: Նույն գա գա թից Ակ ներ 
գյու ղը 8 կմ -ի վրա է, Վե րի շե նը՝ 9 կմ -ի:

Բ նա կա վայ րե րին ա վե լի մոտ է ադր բե-
ջան ցի նե րի զբա ղեց րած 2924 մ բարձ րութ-
յամբ գա գա թը, որ տե ղից մին չև Ակ ներ 6 կմ  
է, Վե րի շեն՝ 7, Գո րիս՝ 8: Թշ նա մու հրե տա նու 
հա մար բա րեն պաստ է նաև Փոքր Իշ խա նա-
սա րի հե ռա վո րութ յու նը նշված բնա կա վայ րե-
րից, մաս նա վո րա պես՝ մին չև Գո րիս 14 կմ  է:

Իշ խա նա տա փից մին չև Փոքր Իշ-
խա նա սար

2021-ի մա յի սին ադր բե ջան ցի նե րը Սև 
լճի ա րևել քում ա ռա ջա ցել են մին չև Իշ-
խա նա տափ բար ձունք (2561 մ), որ տե-
ղից ե րևում են 5 կմ հե ռա վա րութ յան վրա 
գտնվող Խոզ նա վար և Վա ղա տուր գյու ղե րը: 
Այս բար ձուն քով է անց նում Գո րիս- Վե րի շեն-
Ակ ներ- Սև լիճ ճա նա պար հը, ո րը փակ վել 
է. հենց ճա նա պար հի վրա ի րար դի մաց են 
տե ղա կայ վել հայ կա կան ու ադր բե ջա նա կան 
դիր քե րը: Ա րև մուտ քում էլ թշնա մին հա սել է 
մին չև Փոքր Իշ խա նա սար՝ ճա նա պարհ հար-
թե լով Սև լի ճը հյու սի սից ե զե րող զա ռի թա փի 
վրա յով: Իշ խա նա տա փից մին չև Փոքր Իշ-
խա նա սար 8,2 կմ  է:

Թշ նա մին օ կու պաց րել է պե տա կան 
ար գե լա վայ րը, ա րո տա վայ րերն ու 
ջրամ բա րը

Սև լիճն ընդգր կող 240 հեկ տա րը հա-
մար վում է բնութ յան հա տուկ պահ պան վող 
տա րածք: Դեռ խորհր դա յին տա րի նե րին՝ 
1987-ին, այն ճա նաչ վել էր պե տա կան ար գե-
լոց, իսկ 2001-ին ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ար գե-
լո ցը դարձ րել է ար գե լա վայր: Ըստ «Սև լիճ» 
պե տա կան ար գե լա վայ րի կա նո նադ րութ յան՝ 
այն գտնվում է Ս յու նի քի հրաբ խա յին բարձ-
րա վան դա կի Մեծ Իշ խա նա սար հրաբ խա-
յին կո նի մերձ կա տա րա յին մա սում՝ 2670 մ 
բարձ րութ յան վրա: Տա րածքն ընդգր կում 
է սառ ցա դաշ տա յին ծագ ման Սև լի ճը (200 
հա մա կե րե սով) և ա ռափն յա մեր ձալպ յան 
մար գա գետ նա յին է կո հա մա կար գե րը (40 հա 
մա կե րե սով): Ար գե լա վայ րի կազ մա վոր ման 
հիմ նա կան նպա տակն է Սև լճի ջրա յին և 
նրա հա րա կից ցա մա քա յին է կո հա մա կար գե-
րի, բու սա կան ու կեն դա նա կան աշ խար հի 
պահ պա նութ յունն ու կա յուն օգ տա գոր ծու մը, 
Սևա նա լճի իշ խան և բե ղա ձուկ ձկնա տե-
սակ նե րի ար հես տա կան վե րար տադ րութ յան 
հա մար անհ րա ժեշտ ձկնա յին պա շա րի ա ճե-
ցու մը:

Ադր բե ջան ցի նե րի օ կու պաց րած տա-
րածք ներն ա նաս նա պա հութ յամբ զբաղ վող 
տա րա ծաշր ջա նի բնակ չութ յունն օգ տա-
գոր ծում էր որ պես ա րո տա վայր: Առ ցանց 
քար տեզ ներն ու սում նա սի րե լիս թե՛ օ կու-
պա ցիա յից ա ռաջ, թե՛ հե տո կա րե լի է տես-
նել սար վոր նե րի ցան կա պա տած բազ մա-
թիվ մա կա ղա տե ղե րը, ո րոնք հա կա մարտ 
զոր քե րի շփման գո տում հայտն վե լուց հե տո 

դար ձել են ա նօգ տա գոր ծե լի: Տա րա ծաշր-
ջա նի տնտե սութ յա նը վնաս է հասց վել նաև 
Սև լճի հա րևան Ջի լի լճի օ կու պա ցիա յով: 
Վեր ջինս հայտ նի է տար բեր ա նուն նե րով՝ 
Ջան լիճ, Ջին լի, Ջել նի, Ջա լին, Ջալ նի, Ջան, 
Ջան լի, Ջապ լի, Ջապ նի: Այս լի ճը վե րած ված 
է ջրամ բա րի, և ըստ տար բեր քար տեզ նե րի 
(«Google», «Yandex»), ԽՍՀՄ-ից ժա ռանգ-
ված հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մանն այս 
պա րա գա յում ևս, ինչ պես Սև լճի դեպ քում, 
անց նում է ջրամ բա րի հա յե լու վրա յով, բայց 
ի տար բե րութ յուն Սև լճի՝ Ջի լիի չնչին մասն 
է գտնվում ադր բե ջա նա կան կող մում, ընդ 
ո րում՝ քար տեզ նե րի հա մա ձայն՝ սահ մանն 
անց նում է նաև պատ վա րի վրա յով՝ կի սե լով 
այն: Ժա մա նա կին «Հետ քը» գրել էր Հա յաս-
տա նի ջրամ բար նե րի մա սին՝ օգ տա գոր ծե-
լով ո լոր տի մաս նա գետ նե րի տրա մադ րած 
տվյալ նե րը: Ըստ դրանց՝ Ջի լի լճի ջրամ բա րի 
ընդ հա նուր ծա վա լը 0,5 մլն խմ է: «Google»-ի 
քար տե զի չա փում նե րով՝ հա յե լու մա կե րե սը 
շուրջ 27 հեկ տար է կամ 0,27 քկմ: Ջ րամ բա-
րից սկիզբ է առ նում Խոզ նա վար գե տը, ո րը 
հո սում է հա մա նուն գյու ղի մի ջով ու Ծի ծեռ-
նա վան քի մոտ միա նում Ա ղավ նո գե տին: 
Բայց Ջի լին կա րևոր դեր ու նի ոչ միայն Խոզ-
նա վար գյու ղի հա մար:2005-ին ՀՀ կա ռա վա-
րութ յունն այս ջրամ բա րը, ո րը գնա հատ վել 
էր 812 հազ. դրամ, ամ րաց րել էր ջրա յին պե-
տա կան կո մի տեին, սա կայն 2012-ին ո րո շել 
էր հետ վերց նել ու նվի րել Վե րի շեն գյու ղին 
(ո րոշ ման մեջ ջրամ բա րի տա րած քը նշվում է 
23 հա), ին չից հե տո պի տի հա մա տեղ օգ տա-
գործ վեր Վե րի շեն, Խոզ նա վար, Վա ղա տուր, 
Խ նա ծախ, Խն ձո րեսկ գյու ղե րի կող մից: Ըստ 
կա ռա վա րութ յան 2012 թ. հա ղոր դագ րութ-
յան՝ ջրամ բարն ա վե լի քան 20 տա րի չշա-
հա գործ վե լու պատ ճա ռով հայտն վել էր անմ-
խի թար վի ճա կում, իսկ նվի րա բե րութ յու նից 
հե տո նշված գյու ղե րի ա րոտ նե րի բա րե լավ-
ման ծրագ րով պի տի նո րոգ վեր, կա ռուց վե լու 
էր նաև ա րոտ նե րի ջրար բիաց ման նոր ցանց, 
ո րի շնոր հիվ պի տի ջրար բիաց վեր 8000 հա 
ա րո տա վայր, ին չի շնոր հիվ նա խա տես վում 
էր թե՛ ա նաս նագլ խա քա նա կի ա վե լա ցում, 
թե՛ ֆի նան սա կան հոսք տե ղա կան բյու ջե-
ներ։  Ճիշտ պա տաս խա նը՝ ա վե լի քան 45 
քկմ  Վար դե նի սի տա րա ծաշր ջա նում, հաշ վի 
առ նե լով թշնա մու ա ռա ջա պահ մար տա կան 
հե նա կե տե րի թի կուն քում հայտն ված տա-
րած քը, մենք հաշ վար կել էինք առն վազն 32 
քկմ, իսկ Սև լճի հատ վա ծում՝ 12,8 քկմ, այ-
սինքն՝ ընդ հա նուր շուրջ 45 քկմ: Ս րան պի տի 
գու մա րենք նաև Գե ղար քու նի քի Կութ գյու ղի 
հատ վա ծում թշնա մու օ կու պա ցիան։ 2021-ի 
նո յեմ բե րի 16-ին Ադր բե ջա նը Սև լճից ոչ հե-
ռու՝ Ծի ծեռ նա քա րի հատ վա ծում, ինչ պես 
նաև Ջեր մու կի ուղ ղութ յամբ նոր ագ րե սիա 
սան ձա զեր ծեց, ին չի հե տևան քով հայ կա կան 
կող մը դիր քա յին և մարդ կա յին կո րուստ ներ 
ու նե ցավ, և ամ սի 16-ին ՀՀ անվ տան գութ յան 
խորհր դի նիս տում վար չա պետ Նի կոլ Փա-
շին յա նը հայ տա րա րեց, որ 2021 թ. մա յի սի 
12-ից թշնա մին օ կու պաց րել է ՀՀ 41 քկմ  ինք-
նիշ խան տա րածք: Հա ջորդ օ րը՝ նո յեմ բե րի 
17-ին, ԱԺ-ում Փա շին յա նը նշեց. «Ե րեկ վա 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տևան քով այս բա լան-
սը ո րևէ ձևով չի փոխ վել» (նկա տի ու ներ 41 
քկմ -ի օ կու պա ցիան): Այս թի վը հե տո շատ 
շրջա նառ վեց: Բայց ա հա 2021-ի նո յեմ բե րի 
23-ի ա սու լի սում Փա շին յանն ա սաց. «2020-
ի նո յեմ բե րի 10-ից հե տո այդ տա րածք նե-
րը՝ ա վե լի քան 40 քկմ՝ 40-45 քկմ, հայտն վել 
են Ադր բե ջա նի վե րահս կո ղութ յան ներ քո, 
և դա մա յի սի 12-ին տե ղի ու նե ցած հայտ նի 
ներ խու ժումն է ՀՀ տա րածք»: Իսկ ա հա այս 
տար վա մա յի սի 29-ին, ար ձա գան քե լով ադր-
բե ջան ցի նե րի հեր թա կան սադ րան քին, ՀՀ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը հայ-
տա րա րեց. «Ադր բե ջա նի ԶՈւ ստո րա բա ժա-
նում նե րը 2021 թ. մա յի սից Սոթք- Խոզ նա վար 
հատ վա ծում ա պօ րի նի կեր պով ներ խու ժել 
են ՀՀ ինք նիշ խան տա րածք և օ կու պաց րել 
ա վե լի քան 45 քկմ տա րածք»: Այս պի սով՝ 
2021-ի նո յեմ բե րի 16-ին Փա շին յանն ա սում 
էր, որ մա յի սի 12-ի օ կու պա ցիա յի ծա վա լը 
(41 քկմ) չի փոխ վել նո յեմ բեր յան ագ րե սիա յի 
ժա մա նակ, մեկ շա բաթ անց նշում էր, որ մա-
յի սի 12-ին Ադր բե ջանն օ կու պաց րել է 40-45 
քկմ, իսկ ա հա ԱԳՆ-ն վեր ջերս հայ տա րա րում 
է, որ թշնա մին Սոթք- Խոզ նա վար հատ վա-
ծում օ կու պաց րել է ա վե լի քան 45 քկմ տա-
րածք: Մեր հաշ վարկ նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ադր բե ջա նա կան օ կու պա ցիան նշված հատ-
վա ծում իս կա պես գե րա զան ցում է 45 քկմ-ն:

ՎԱՀԵ ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
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Թշնամին Սև լճի հատվածում 
վերահսկում է ռազմավարական 
բարձունքներ և 13 քկմ տարածք

Հաս կա նա լի է, որ ու նե նա լով բա րեն պաստ 
դիր քեր շրջա կայ քի վրա գե րիշ խող բար-
ձունք նե րի վրա՝ թշնա մին վե րահս կում ու 

դի տար կում է շատ ա վե լի մեծ տա րածք, քան 
զուտ իր թի կուն քում գտնվողն է:
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2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ի խայ տա ռա-
կութ յու նից հե տո, երբ թուրք-ա զե րի նե-
րին նվի րե ցինք ա ռաջ նա գի ծը պաշտ պա-
նող մեր մար տա կան դիր քե րը, նոր ի րա-
վի ճակ ստեղծ վեց սյու նիք յան ավ տո մայ-
րու ղի նե րում:

Ա յդ ժա մա նակ էլ ծնվեց մար զի ո րոշ 
հատ ված նե րում այ լընտ րան քա յին 
ճա նա պարհ ներ կա ռու ցե լու գա ղա-

փա րը: Դ րանց անհ րա ժեշ տութ յունն ուղ ղա-
կի հրա մա յա կան դար ձավ 2021-ի աշ նա նը, 
երբ թուրք-ա զե րի ներն օ կու պաց րին Գո րիս- 
Կա պան ա վան դա կան մայ րու ղու՝ Ո րո տան 
գյու ղի մեր ձա կա հատ վա ծը, ինչ պես և Կա-
պան- Ճա կա տեն, Կա պան-Եղ վարդ ճա նա-
պարհ նե րը:

Գո րիս- Կա պան մայ րու ղու շրջա փա կու մը 
հա ղոր դակ ցութ յան ու ղի նե րի ար գե լա փա-
կում չէր սոսկ: Դ րա հետ ևան քով հու մա նի-
տար մտա հո գիչ վի ճակ ստեղծ վեց Ո րո տան, 
Շուռ նուխ, Բարձ րա վան գյու ղե րում: Ռիս կա-
յին դար ձան մայ րու ղուն հա րա կից ան տառ-
նե րի, ա րո տա վայ րե րի, այ գի նե րի ու ջրա յին 
ռե սուրս նե րի օգ տա գոր ծու մը:

Ս տեղծ ված վի ճա կը հաղ թա հա րե լու հա-
մար ա ռաջ քաշ վեց այ լընտ րան քա յին մի 
քա նի ճա նա պարհ կա ռու ցե լու ծրա գիր, այդ 
թվում՝ Խոտ-Ո րո տան ճա նա պար հի կա ռուց-
ման ծրա գի րը:

Ն պա տա կա հար մար գտնվեց նոր մայ-
րու ղին կա ռու ցել այն եր թու ղով, որ տե ղով 

1960-ա կան նե րին պատ րաստ վել էր Խոտ-Ո-
րո տան ավ տո ճա նա պար հը: Խա զալ կա պից 
Ո րո տան գե տի ափ ձգվող մոտ 10 կմ  եր կա-
րութ յամբ ճա նա պար հը 1960-ա կան նե րին 
դար ձել էր Կա պան- Գո րիս-Եր ևան (և  ընդ հա-
կա ռա կը) երթ ևե կութ յան ա մե նա հար մար ու-
ղին: Այդ խճու ղով էին շի նան յու թերն ու մե քե-
նա սար քա վո րում նե րը հասց նում Ո րո տա նի 
ափ, որ տեղ կա ռուց վում էր Տաթ ևի հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յա նը:

Ճա նա պար հը, սա կայն, իր նշա նա կութ յու-
նը կորց րեց 1971-ից հե տո, երբ ար դեն (1970-
ի դեկ տեմ բե րին) շա հա գործ ման հանձն վեց 
«Տաթև» հէ կը:

Ան ցած հինգ տաս նամ յա կի ըն թաց քում 
ճա նա պար հի ա ռան ձին հատ ված ներ քա նիցս 
փլուզ վել են, ո րոշ տե ղե րում սո ղանք ներ են 
ա ռա ջա ցել, երկ նա հաս լեռ նա գա գաթ նե րից 
հսկա յա կան քա րա բե կոր ներ են թափ վել, 
նաև հո ղա կույ տեր են ա ռա ջա ցել, ջրի ան կա-
ռա վա րե լի հոս քերն էլ տեղ-տեղ քշել-տա րել 
են ճա նա պար հի երթ ևե կե լի մա սը, հե նա պա-
տե րը...

Եր բեմ նի այդ ճա մա պար հի եր թու ղով էլ 
2021-ի սեպ տեմ բե րին սկսե ցին Խոտ-Ո րո տան 
այ լընտ րան քա յին ճա նա պար հի կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը...

Շի նա րա րութ յու նը վստահ վեց «Ճա նա-
պարհ» ՍՊ ըն կե րութ յա նը՝ Բա լա հո վի տից:

Ըստ ծրագ րի՝ Խոտ-Ո րո տան այ լընտ րան-
քա յին ճա նա պար հը մեկ այլ ճյուղ պի տի ու նե-
նա, ինչն ա վե լի գրա վիչ է դարձ րել շրջան ցող 
այդ ու ղու կա ռու ցու մը: Չ հա սած Ծա կեր, Գո-
րիս քա ղա քից Կա պան ձգվող ճա նա պար հը 
մեկ ու րիշ այ լընտ րան քա յին ճա նա պար հով 
(մոտ չորս կմ  եր կա րութ յամբ) պի տի միա նա 
Խոտ-Ո րո տան ու ղուն: Դա նշա նա կում է, որ 
Գո րի սից Կա պան գնա լու հա մար (Մ-2-ով) 
հարկ չի լի նի հաս նել Խոտ գյուղ, որ տե ղից էլ՝ 
Ո րո տան:

Հա րա կից այդ ծրագ րի ի րա գոր ծու մը հա-
վա նա բար կյան քի կկոչ վի Խոտ-Ո րո տա նը 
կա ռու ցե լուց հե տո:

Խոտ-Ո րո տան ճա նա պար հի շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք նե րին մեր պար բե րա կա նը 
հետ ևում էր սկզբից ի վեր:

Եվ, ա ռանց չա փա զան ցութ յան, հիաց-
մունք էր պատ ճա ռում ճա նա պար հա շի նա-

րար նե րի աշ խա տան քը, ո րը տե ղում գլխա-
վո րում էր Գի նե վան Ղա զար յան ե րի տա սարդ 
աշխ ղե կը: 

Կա ռուց վող ճա նա պար հի աշ խա տան քա-
յին հրա պա րակ ներ էին բեր վել ա մե նա ժա մա-
նա կա կից մե քե նա ներ, ո րոնց զո րութ յամբ էլ 
ճեղք վում-ընդ լայն վում-հար թեց վում էին լեռ-
նա բա զուկ նե րը, զա ռի թափ նե րը:

Աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վել էին նաև 
ձմռան ա միս նե րին. խնդիր էր դրված հնա րա-
վո րինս շուտ և  ո րա կով ա վար տել նոր ճա նա-
պար հի կա ռու ցու մը:

Խոտ գյու ղի վար չա կան ղե կա վար Մար-
տի րոս Գ րի գոր յա նը բարձր է գնա հա տում 
ճա նա պար հա շի նա րար նե րի աշ խա տան քը՝ 
«Ան գամ ձմռա նը, ա ռա վոտ վա ժա մը 
7-8-ից լսվում էր ճա նա պար հա շի նա կան 
մե քե նա նե րի հռնդյու նը»:

Յոթ-ութ ա միս տևած բուռն շի նաշ խա-
տան քի արդ յունքն այ սօր տե սա նե լի է՝ հո-
ղա յին մե ծա ծա վալ աշ խա տանք, գրե թե 
աս ֆալ տա պատ ման հանգր վան հասց ված 
ճա նա պար հա հատ ված ներ, ա ռան ձին տե ղե-
րում անհ րա ժեշտ խճի, քա րե րի, ո րոշ կոնստ-
րուկ ցիա նե րի կու տա կում ներ... 

Ընդ ո րում՝ սկիզբ է դրվել այն պի սի ճա-
նա պար հի կա ռուց ման, ո րը ներ կա յիս կի սա-
կա ռույց վի ճա կում նույ նիսկ բազ մա պա տիկ 
ան գամ դյու րին կա րող է դարձ նել Գո րիս- Կա-
պան երթ ևե կութ յու նը:

Սա կայն, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, հա ղոր-
դակ ցութ յան ու ղի նե րի քաո սի մեր օ րե րում՝ 
2022 թ. ապ րի լից դա դա րեց վել են Խոտ-Ո-
րո տան այ լընտ րան քա յին ճա նա պար հի կա-
ռուց ման աշ խա տանք նե րը: Եվ ճա նա պար-
հա շի նա կան մե քե նա նե րը եր րորդ ա միսն է՝ 

պա րա պուր դի մատն ված կանգ նած են շինհ-
րա պա րակ նե րում:

Թե ինչ պատ ճա ռով է կի սատ թողն վել 
կամ դա դա րեց վել ճա նա պար հի կա ռու ցու-
մը, պաշ տո նա կան որ ևէ բա ցատ րութ յուն 
ա ռայժմ չկա: Փո խա րե նը շրջա նառ վում են 
ա մե նա տար բեր ու հա կա սա կան խո սակ ցութ-
յուն ներ:

Իսկ շի նա րա րութ յան հետ կապ ու նե-
ցած խո տե ցի նե րից քա ղած կցկտուր տե ղե-
կատ վութ յու նից պարզ է դառ նում, որ 2021-ի 
սեպ տեմ բե րին մեկ նար կած շի նա րա րութ յու-
նը դեռևս նա խա գիծ-նա խա հա շիվ չու նի, որ 
մինչև հի մա շի նա րա րի հետ պայ մա նա գիր 
կնքված չէ, որ մոտ մեկ մլրդ դ րա մի հա մար-
ժեք աշ խա տան քի դի մաց դեռևս ամ բող-
ջա կան ֆի նան սա վո րում կա տար ված չէ... 
Շի նա րա րին ա սել էին՝ սկսեք, և  ա մեն ինչ 
օ րի նա կան հու նի մեջ կմտնի, բայց...

Մի հան գա մանք ևս. նա խագ ծի բա ցա-
կա յութ յան կամ նա խագ ծող նե րի ան պա տաս-
խա նատ վութ յան հետ ևան քով կա ռուց վող 
ճա նա պար հին քա նիցս սո ղանք ներ են ա ռա-
ջա ցել՝ փո շիաց նե լով մինչ այդ կա տա րա ծը: 
Եվ ճա նա պար հա շի նա րա րը ստիպ ված է 
ե ղել նոր եր թու ղով ա ռաջ գնալ՝ կա տա րե լով 
կրկնա կի ծախ սեր...

Ս յու նի քում ակն կա լում են, որ ՀՀ տա-
րած քա յին կա ռա վար ման և  են թա կա ռուց-
վածք նե րի նա խա րար Գ նել Սա նոս յա նը լույս 
կսփռի Խոտ-Ո րո տան ճա նա պար հին ա ռա ջա-
ցած ան հե թեթ ի րա վի ճա կի վրա:

Ս յու նի քում սպա սում կա նաև, որ այդ 
ճա նա պար հի կա ռու ցու մը կվերսկս վի ու 
ա վար տին կհասց վի հնա րա վո րինս շուտ: 
Մաս նա գետ նե րի կար ծի քով՝ մեկ-եր կու ա մի-
սը բա վա րար կլի նի, որ ա վար տին հասց վեն 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րը: Եվ դա հնա րա-
վո րութ յուն կտա, որ Գո րիս- Կա պան երթ ևե-
կութ յու նը վերս տին ի րա կա նաց վի Մ-2 մայ-
րու ղով, ե թե, ի հար կե, մեզ հա մար ան հայտ 
և  ու րիշ խան գա րող հան գա մանք ներ չկան...

Մինչ դեռ պարզ չէ՝ ճա նա պար հա շի նա կան 
կազ մա կեր պութ յու նը կդի մա նա՞ ա միս ներ 
շա րու նակ տևող պա րա պուրդ-փոր ձութ յա նը, 
արդ յո՞ք ըն կե րութ յան մաս նա գետ նե րը գլուխ-
նե րը կախ կսպա սեն խնդրի հան գու ցա լուծ-
մա նը, թե՞ կցրվեն և  ի րենց հա մար նոր աշ-
խա տա տեղ կգտնեն (գու ցե ար դեն իսկ ցրվել 
են):

Խոտ-Ո րո տան կա ռուց վող ճա նա պար-
հին ստեղծ ված ա նո րո շութ յունն ար դա րա ցի 
մտա հո գութ յուն է ա ռաջ բե րել Խոտ գյու ղում 
մեկ այլ ա ռու մով ևս:

Ա րո տա վայ րե րի սա կա վութ յամբ հայտ նի 
գյու ղի դաշ տա վայ րե րի մի մա սը հնա րա վոր չէ 
արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծել՝ հո ղա յին աշ խա-
տանք նե րի կա տար ման ըն թաց քում՝ ճա նա-
պար հից ա րո տա վայ րեր ձգվող ա րա հետ նե րի 
ոչն չաց ման հետ ևան քով:

Ա նա վարտ հո ղա յին աշ խա տանք նե րի 
պատ ճա ռով խա թար վել է նաև Խա զալ կա-
պի այ գի նե րի ո ռոգ ման հա մա կար գի գոր ծու-
նեութ յու նը: Եվ հա մայն քա յին իշ խա նութ յան 
ջան քով ժա մա նա կա վոր լու ծում է գտնվել, 
ո րը, սա կայն, մշտա կան ու արդ յու նա վետ 
լի նել չի կա րող: Ա ռու նե րի վե րա կանգ նու մը 
հնա րա վոր կլի նի, ե թե ա վար տին հասց վեն 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րը:

Հ. Գ. Խոտ-Ո րո տան ճա նա պար հի ա մո-
թա լի ո դի սա կա նին ծա նո թա նա լու 
հա մար «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ ծա գոր-
ծա կան խում բը ճա նա պար հա շի նա կան 
տե ղա մաս էր այ ցե լել հու լի սի 10-ին: 
Երբ ար դեն բարձ րա ցել էինք Ո րո տա նի 
կիր ճից ու կանգ ա ռել Խո տի մեր ձա կայ-
քում գտնվող ջրամ բա րի մոտ («Տաթև» 
հէ կի օր վա կար գա վո րիչ ջրամ բարն է), 
մեր առջև՝ ոչ այն քան հեռ վում (ար ևել-
յան ուղ ղութ յամբ), պար զո րոշ եր ևում էր 
Կու բաթ լիից դե պի Էյ վազ լար մո գոն ված 
ան վամբ տե ղանք ձգվող մայ րու ղին, 
որ տեղ ադր բե ջան ցի նե րը բուռն շի նա րա-
րա կան աշ խա տանք ներ են ի րա կա նաց-
նում: 
Վեր ջին ան գամ այդ վայ րե րով ան ցել 
էինք 2019-ի աշ նա նը. գնա ցել էինք Լա-
լա զա րի կա մուրջ, Դա վիթ Բե կի կող մից 
հիմ նադր ված Դա վութ լու (Դաութ լու, 
Դա վուդ լու) գյուղ, Բ ղե նո բերդ... 
Մի նեղ ու դժվար մատ չե լի ճա նա պարհ 
էր այն օ րե րում, իսկ հի մա՝ լայ նա հուն 
ճա նա պարհ, որն ա ռա վել բա րե հար մար 
են դարձ նում...

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Առեղծված. այնքան 
սպասված Խոտ-Որոտան 
ճանապարհի կառուցումը 
դադարեցվե՞լ է
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Կապանի պետթատրոնի շենքի պատին 
փակցվեց Գալյա Նովենցի և Երվանդ 
Ղազանչյանի միասնական հուշատախտակը

«Ի նս տի տուտն ա վար տե լուց հե-
տո ա ռա ջին թատ րո նը, որ տեղ 
աշ խա տել եմ և  ու նե ցել հա ջո-

ղութ յուն ներ և  ան հա ջո ղութ յուն ներ, ե ղել է 
Կա պա նի Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նը: Այս տեղ եր կար 
չեմ աշ խա տել, թե պետ հասց րել եմ ինչ-որ դե-
րեր խա ղալ, ինչ-որ չա փով ինձ հաս տա տել» 
– հու շե րում գրել է Գալ  յա Նո վեն ցը: 

Բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լուց հե-
տո գրե թե ամ բողջ կուր սով՝ ա մու սի նը՝ Եր-
վանդ Ղա զանչ  յա նը, Արծ րուն Քո չար յա նը, 
Գուժ Մա նուկ յա նը, է լի տա ղան դա վոր մար դիկ 
ե կան և  ապ րեց րին Կա պա նի թատ րո նը: 

Հա մար յա ա մեն օր գյու ղե րում ներ կա յա-
ցում ներ էին խա ղում, ժո ղո վուրդն ապ րում էր 
թատ րո նով, նաև ըստ ա մե նայ նի գնա հա տում 
դե րա սան նե րի խա ղը: 

Եվ հի մա ե կել է գնա հա տան քի պա հը: 
Հու լի սի 1-ին Կա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի 
ան վան պետ թատ րո նի շեն քի պա տին մշտա-

կան գրան ցում ստա ցավ ՀՀ ժո ղովր դա կան 
ար տիստ ներ Գալ  յա Նո վեն ցի և Եր վանդ 
Ղա զանչ  յա նի միաս նա կան հու շա քան դա կը 
(ճար տա րա պետ՝ Վար դան Հա րութ յուն յան, 
քան դա կա գործ՝ Հայկ Թոք մաջ յան): Այն բա-
ցե լու պա տի վը վե րա պահ վեց դե րա սան նե րի 
որ դուն՝ Հա յաս տա նի թա տե րա կան գոր ծիչ նե-
րի միութ յան նա խա գահ Հա կոբ Ղա զանչ  յա-
նին և Կա պա նի հա մայն քա պե տի տե ղա կալ 
Գոռ Թադ ևոս յա նին:

Հ. Ղա զանչ  յա նը հու շա տախ տա կի բաց-
ման խոս քում նշեց, որ իր ծնող նե րը անն-
կա րագ րե լի սի րով էին հա մակ ված Կա պա նի 
հան դեպ և  այդ սե րը փո խան ցե ցին ի րեն. 
«Կար ծում եմ այս հու շա տախ տա կը միայն 
այ սօր վա հա մար չէ, այլ ա պա գա սե րունդ նե-
րի: Կաս կած չու նեմ, որ հե տա գա յում մար դիկ, 
անց նե լով այս տե ղով, կար դա լով այդ ա նուն-
նե րը, կհե տաքրքր վեն թատ րո նի պատ մութ-
յամբ, թատ րո նի անց յա լով: Ե թե մենք մեր 
հո գու խոր քում հա վերժ չպա հենք անց յա լը, 

ոչ մի ա պա գա յի չենք հաս նի»: Վեր ջում նա 
ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց Կա պա նի հա-
մայն քի ղե կա վա րի ա վա գա նուն, որ ա ռանց 
բյու րոկ րա տա կան քաշք շուկ նե րի ո րո շում 
կա յաց րեց, որ թատ րո նի շեն քի պա տին հու-

շա տախ տակ պի տի տե ղադր վի: 
Հու լի սի 1-ը Գալ  յա Նո վեն ցի ծննդյան օրն 

էր: Նա կդառ նար 85 տա րե կան…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

այս սուրբ հո ղի վրա, - պատ մում է պատ-
մա գի տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր, Եր ևա-
նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա սա րա կա կան 
գի տութ յուն նե րի ամ բիո նի վա րիչ, ՀՀ ԳԱԱ 
պատ մութ յան ինս տի տու տի ա ռա ջա տար գի-
տաշ խա տող Վա հան Մե լիք յա նը: - Շատ կար-
ևոր եմ հա մա րում մեր ղե կա վա րի՝ Գ րի գոր 
Գ րի գոր յա նի դե րը, ով 1966 թվա կա նից այս-
տեղ էր, և ն րա նվի րու մի ու ջան քե րի շնոր-
հիվ վե րա հառ նեց Վա հա նա վան քը և դար ձավ 
բո լո րի սե փա կա նութ յու նը: Այդ ա ռի թով իմ և  
ըն կեր նե րի ա նու նից ե րախ տա գի տութ յունս 
եմ հայտ նում մեր սի րե լի ու սուց չին, ով ինք-
նա մո ռաց նվիր վել էր վան քը վե րա կանգ նե լու 
ա ռա քե լութ յա նը: Շուրջ եր կու ա միս կա տա-
րե ցինք հնա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն-
ներ, հիմ նա կա նում՝ շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ, և հ պար տութ յամբ կա րող եմ ա սել, 
որ Սուրբ Աստ վա ծա ծին տա ճա րը փաս տո րեն 
հո ղի տա կից մենք դուրս բե րե ցինք, ինչ պես 
նաև Աղ վա նից Ս տե փա նոս կա թո ղի կո սի տա-
պա նա քա րը՝ ար ձա նագ րութ յամբ և  այլն»: 

Մարդ կան ցով շրջա պատ ված նկա տում 
ենք նաև Ռո լանդ Ղոն յա նին, ով 1980-1988 

թվա կան նե րին ղե կա վա րել է Կա պա նի շրջա-
նը՝ կուսշրջ կո մի ա ռա ջին քար տու ղարն էր. 
«Աշ խա տան քի բե րու մով մաս նա կիցն եմ ե ղել 
հա մա լի րի վե րա կանգն մա նը, մտո վի հի շում 
եմ մարդ կանց, ով քեր նա խա ձեռ նութ յուն են 
դրսևո րել և մաս նակ ցել վան քի պե ղում նե-
րին: Բայց ու զում եմ հատ կա պես ե րախ տա-
գի տութ յուն հայտ նել Գ րի գոր Գ րի գոր յա նին, 
ով իր ողջ գի տակ ցա կան կյան քը նվի րել է այս 
հա մա լի րի վե րա կանգն մա նը: Հի շում եմ՝ ինչ-
պես տա րեց մար դիկ ջա հել նե րին կշտամ բում 
էին, թե ին չու շա բաթ-կի րա կի օ րե րին չեն 
գնում Վա հա նա վանք և  օգ նում վան քի վե րա-
կանգն մա նը: 1960-ա կան նե րի կե սե րից միայն 
ե րեք կա մար ներն էին հո ղից մեկ մետ րի չափ 
դուրս ցցված: Այդ ժա մա նա կից էլ սկսե ցին 
պե ղում ներն ու վե րա կանգ նու մը՝ մինչև Վա-
հա նա վանքն այս տեսքն ու նե ցավ»: 

Վան քի Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ ե կե-
ղե ցում մա տուց վեց սուրբ պա տա րագ Ս յուն-
յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ տեր 
Մա կար վար դա պետ Հա կոբ յա նի, հո գեշ նորհ 
հայր Գա րե գին վար դա պետ Համ բար ձում յա-
նի, Քա ջա րա նի, Կա պա նի, Վա հա նա վան քի 
վա նա կան հա մա լի րի հոգ ևոր հո վիվ նե րի ձե-
ռամբ: Այ նու հետև՝ պա տա րա գից հե տո, կա-
տար վեց ան դաս տա նի կարգ. օրհն վե ցին աշ-

խար հի չորս ծա գե րը:
Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու սյու-

նաս րա հում տե ղի ու նե ցավ հան դի սութ յան 
պաշ տո նա կան մա սը: Վա հա նա վան քի, որ-
պես հոգ ևոր տա ճա րի, նրա հիմ նադր ման, 
վա նա կան հա մա լի րի պե ղում նե րի և վե-
րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի վե րա բեր-
յալ ի րենց ե լույթ նե րում ման րա մաս նե ցին 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա-
հը, «Կա պա նի թան գա րան նե րի միա վո րում» 
ՀՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար մեն Գ ևորգ յա նը, Կա պա նի 
պատ մութ յան ան զու գա կան գի տակ Գ րի շա 
Սմ բատ յա նը, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ Ա շոտ Մա նու չար յա նը, 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա նը:

Ե լույթ նե րի ա վար տից հե տո հան դես 
ե կավ «Գե ղարդ» երգ չա խում բը, ո րը ղե կա-
վա րում էր մե ծա համ բավ ե րա ժիշտ, պրո ֆե-
սոր Մ հեր Նա վո յա նը (խմբա վար՝ Ա նա հիտ 
Պապ յան). հա մույ թը կա տա րեց հոգ ևոր և ժո-
ղովր դա կան եր գեր:

Այ նու հետև հան դի սութ յու նը շա րու նակ-
վեց մեր ձա կա ան տա ռի բա ցա տում՝ մա տա-
ղի ա րա րո ղութ յամբ: Ե լույթ ու նե ցան Կա պա-
նի մշա կույ թի կենտ րո նի պա րա յին խմբեր և  
ե րա ժիշտ կա տա րող ներ՝ օր վա խոր հուրդն 
ամ բող ջաց նե լով աշ խույժ հնչե րանգ նե րով:

Տո նախմ բութ յան մաս նա կից նե րից շա տե-
րը, ով քեր շատ թե քիչ տեղ  յակ էին Վա հա նա-
վան քի պատ մութ յա նը, մե ծա գույն ե րախ տա-
գի տութ յամբ էին հի շում Ռա ֆա յել Մի նաս յան 
նշա նա վոր կա պան ցու, հռչա կա վոր հնա-
գետ ներ Սեդ րակ Բար խու դար յա նի, Բաբ կեն 
Ա ռա քել  յա նի, վան քի վե րա կանգ նող ճար-
տա րա պետ Ա շոտ Հով սեփ յա նի նվի րա կան 
ա նուն նե րը, ա ռանց ո րոնց ակ տիվ գոր ծու-
նեութ յան հնա րա վոր չէին դառ նա ո՛չ վան քի 
տա րած քի պե ղում նե րը, ո՛չ էլ վե րա կանգ նո-
ղա կան աշ խա տանք նե րը:

Տո նախմ բութ յա նը մաս նակ ցում էին նաև 
Քա ջա րան և Տաթև խո շո րաց ված հա մայնք-
նե րի ղե կա վար ներ Ման վել Փա րա մազ  յանն 
ու Սամ վել Լա լա յա նը:

Վա հա նա վան քի հիմ նադր ման տա րե դար-
ձին նվիր ված տո նը կազ մա կերպ վել էր Կա-
պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ ու ջան քով, ին չը, ան տա-
րա կույս, գնա հա տան քի է ար ժա նի:

Ի դեպ, Կա պա նի հա մայն քա յին իշ խա-
նութ յան հա մար, դա տե լով վեր ջին 3-4 տա-
րի նե րի ան ցու դար ձից, հոգ ևոր-մշա կու թա յին 
կյան քի նո րո վի կազ մա կեր պու մը դար ձել է 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն, ին չը, որ քա նով տես-
նում ենք, շա րու նա կա կան լի նե լու, նոր 
դրսևո րում ներ ու նե նա լու և մեր ար ժե հա մա-
կարգն ազ գա յին շա ղա խով հարս տաց նե լու 
ակն հայտ մի տում ու նի:

Հ.Գ. Վա հա նա վան քի մա սին ամ բող ջա-
կան և հիմ նա վոր գի տե լիք ներ ստա-
նա լու հա մար կա րող եք ծա նո թա նալ 
«Ս յուն յաց եր կիր» պար բե րա կա նի 2012 
թ. դեկ տեմ բե րի 15-ի բա ցա ռիկ թո ղարկ-
մա նը (№ 30 (271)):
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Փառահեղ Վահանավանքի 
հիմնադրման 1111-
րդ տարեդարձը՝ 
համաժողովրդական 
տոնախմբությամբ

Սկիզբը՝ էջ 1
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Արշալույս տատը տոնում է 100-ամյա հոբելյանը...

Հ ու լի սի 3-ին «Քա րա վան» ռես տո րա-
նա յին հա մա լի րում հան դի սա վոր պայ-
ման նե րում նշվեց Մեծ հայ րե նա կա նի 

ի րա դար ձութ յուն նե րի մեր տա րա ծաշր ջա-
նից միակ ա կա նա տե սի և վ կա յի՝ Ար շա լույս 
Թադ ևոս յա նի ծննդյան 100-ամ յա կը: Թե պետ 
ձեռ նա փայ տով և դժ վար քայ լե լով՝ հո բել  յա րը 
հա սավ ի րեն հատ կաց ված պատ վա վոր տե-
ղը, ո րի վեր ևում 100 թվան շա նի հետ մեկ տեղ 
գրութ յուն կար՝ իսկ ար շա լույս ներն ար դեն 
խա ղաղ են:

Մեծ հայ րե նա կա նի օ րե րին Ար շա լույս 
Թադ ևոս յանն ար յու նոտ ար շա լույս ներ շատ 
է տե սել: Ա վագ եղ բայ րը ռազ մա ճա կա տից 
նա մակ գրեց, ինքն էլ ո րո շեց գնալ եղ բոր 
հետ քե րով՝ նրան հան դի պե լու հույ սով, բայց 
այդ պես էլ չգտավ եղ բո րը, բայց հայտն վեց 
պա տե րազ մի քա ռու ղի նե րում: Զե նի թահ րե-
տա նա յին զո րա մա սում ծա ռա յեց. գնդաց րորդ 
էր, զո րա մա սը կռվի թեժ կե տե րում էր՝ Օր ջո-
նի կի ձե, Սիմ ֆե րո պոլ, Ս ևաս տո պոլ, Մա խաչ-
կա լա…

Հի շում է նաև պա տե րազ մի հաղ թա կան 
օ րը, քեֆ են ա րել, ու րա խա ցել, շնոր հա վո րել 
միմ յանց, որ վեր ջա պես հայ րե նի օ ջախ ներ 
պի տի վե րա դառ նան… Հետ պա տե րազմ յան 
տա րի նե րին տար բեր աշ խա տանք ներ է կա-
տա րել՝ կոլտն տե սութ յու նում է աշ խա տել, իսկ 
երբ կեն սա թո շա կի է ան ցել, կոմ բի նա տում 
պա հես տա պետ էր:

Նաև մոտ ու հա րա զատ մարդ կանց ցա-
վա լի կո րուստ ներ է տե սել, բայց չի կորց րել 

լա վա տե սութ յու նը:
Ա ռա ջա ցած տա րի քի հա մե մատ սթափ 

գի տակ ցութ յուն ու նի, դեռ ա վե լին՝ տո նա կա-
տա րութ յան օ րը հրա վիր ված նե րի հետ նար-
դի է խա ղա ցել, նաև հաղ թել:

Եվ հի մա նստած է դահ լի ճի կենտ րո նում, 
ու կի նո յի ժա պա վե նի կադ րե րի պես անց նում 
են այն ա մե նը, ինչ նրա հետ տե ղի են ու նե ցել 
100-ամ յա կյան քի ճա նա պար հին:

Ն րան շնոր հա վո րե լու են ե կել մար զի և 
հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն նե րի ղե կա վար-
ներ, բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան ներ, Քա-
ջա րա նի հոգ ևոր հո վիվ տեր Շի րակ քա հա-
նա Խա նո յա նը, մոտ ու հա րա զատ մար դիկ, 
դրկից ներ, հյու րեր:

Քա ջա րա նի հա մայն քա պետ Ման վել Փա-
րա մազ  յա նը տան տի րոջ ի րա վուն քով ա ռա-
ջինն է շնոր հա վո րում և ն վեր հանձ նում հո-
բել  յա րին, բա րե մաղ թան քի խոս քեր հղում. 
«Դուք ճա շա կել եք կյան քի ա մե նա դա ռը 
պտուղ նե րը, ապ րել եք կյան քի ա մե նադժ վար 
օ րե րը, պա հել և պահ պա նել եք Ձեր ըն տա-
նի քի ա վան դույթ նե րը ու մեծ սի րով այն փո-
խան ցել Ձեր զա վակ նե րին, թոռ նե րին ու ծոռ-
նե րին»:

Հար յու րամ յա Ար շա լույս տա տին մաղ-
թանք ներ հղե ցին Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո-
բերտ Ղու կաս յա նը, Քա ջա րա նի հոգ ևոր 
հո վիվ տեր Շի րակ քա հա նա Խա նո յա նը, 
Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս յա-
նը, «ԶՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան տրանս պոր-
տի դե պար տա մեն տի ղե կա վար Ա լեք սանդր 

Ա լա վերդ յա նը, Մեղ րու սահ մա նա պահ ջո կա-
տի հրա մա նա տար Ա լեք սանդր Բուրշ տի նը: 
Վեր ջին եր կուսն Ար շա լույս Թադ ևոս յա նին 
հո բել  յա նա կան մե դալ ներ հանձ նե ցին, Կա-
պա նի հա մայն քա պե տը՝ «Կա պան» հու շա մե-
դալ, իսկ ընդ հան րա պես ե րե կո յի ըն թաց քում 
ծա ղիկ նե րի և հու շան վեր նե րի պա կաս չկար:

Օր վա խորհր դին տո նա կան ե րանգ ներ 
հա ղոր դե ցին տե ղա ցի և դր սեկ եր գիչ-երգ-

չու հի նե րի, Քա ջա րա նի ար վես տի ման կա կան 
դպրո ցի սա նե րի ե լույթ նե րը:

Հո բել  յա րի 100-ամ յա տա րե դար ձը տոն 
դար ձավ Քա ջա րա նի հա մայն քա պետ Ման-
վել Փա րա մազ  յա նի բա րի կա մե ցո ղութ յան և 
նա խա ձեռ նութ յան շնոր հիվ: Ի դեպ՝ ո րոշ վել է 
Ար շա լույս տա տի 101-րդ տա րե դարձն ա վե լի 
ճոխ ու ներ կա յա ցուց չա կան կազ մով նշել:
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ԳեոՊ րո Մայ նինգ ըն կե րութ յուն նե րի 
խում բը ընդ լայ նում է հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը Սանկտ Պե տեր բուր գի Պ լե խա նո վի 
ան վան հան քարդ յու նա բե րա կան հա մալ-
սա րա նի հետ։ Հայ ու սա նող նե րին հա մալ-
սա րա նում սո վո րե լու գոր ծու ղե լուց բա ցի 
ըն կե րութ յու նը, աշ խա տա կից նե րի ո րա-
կա վո րու մը բարձ րաց նե լու նպա տա կով, 
այս տա րի մեկ նար կել է «Լ րա ցու ցիչ ո րա-
կա վո րում» ծրա գի րը։

Բ ա ցի այդ, կող մե րը պայ մա նա վոր վել 
են խո րաց նել հա մա գոր ծակ ցութ յու նը 
Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա-

նի մաս նակ ցութ յան ա ռու մով` ի րա կանց նե-
լով ըն կե րութ յան կող մից ներ կա յաց ված նպա-
տա կա յին կրթութ յան զար գաց ման ծրա գի րը 
Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան 
հա մալ սա րա նի Կա պա նի մաս նաճ յու ղում, 
իսկ հե տա գա յում նաև ՀԱՊՀ լեռ նա հան քա յին 
արդ յու նա բե րութ յան և  օգ տա կար հա նա ծո-
նե րի վե րամ շակ ման ո լոր տում ի րենց փոր-

ձի, կրթա կան պլան նե րի և տեխ նի կա կան 
չա փո րո շիչ նե րի ներդր մամբ։ Ա ռա ջի կա յում 
կստեղծ վի ի րա վա սու հա մա տեղ աշ խա տան-
քա յին խումբ, ո րը կսկսի աշ խա տել տեխ նի-
կատն տե սա կան հիմ նա վոր ման և նա խագ ծի 
վրա։

«Վեր ջերս Սանկտ Պե տեր բուր գում, գոր-
ծըն կեր նե րի հետ հան դիպ ման շրջա նակ նե-
րում մենք նշե ցինք «Կր թա թո շա կի ծրագ րի» 
10 տար վա հա մա տեղ աշ խա տան քի մեր հա-
մա տեղ հա ջող փոր ձը, ո րի շրջա նակ նե րում 
Հա յաս տա նից ժա մա նած ու սա նող նե րը, մեր 
ուղ ղորդ մամբ և սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յամբ 
անվ ճար կրթութ յուն են ստա նում Սանկտ Պե-
տեր բուր գի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նում 
և հե տա գա յում աշ խա տանք են ստա նում մեր 
ակ տիվ նե րում: Բա ցի այդ, այս տա րի մեկ նար-
կել է ին ժե նե րա տեխ նի կա կան անձ նա կազ-
մի մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման 
«Լ րա ցու ցիչ ո րա կա վո րում» նոր նա խա գի ծը։

Հա յաս տա նը հա րուստ է հան քարդ յու նա-
բե րա կան կա րո ղութ յուն նե րով, իսկ արդ յու-

նա բե րութ յան հիմ քը դրվում է կրթա կան գոր-
ծըն թաց նե րում։ Մեր խնդիրն է Հա յաս տա նի 
ազ գա յին պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա-
նի մաս նա գի տա կան ուղղ վա ծութ յուն ու նե-
ցող լեռ նա մե տա լուր գիա կան ֆա կուլ տե տը 
հասց նել մի ջազ գա յին մա կար դա կի», – ա սաց 
ԳեոՊ րո Մայ նինգ ըն կե րութ յուն նե րի խմբի 
ներ կա յա ցու ցիչ Ռու զան նա Գ րի գոր յա նը։

Սանկտ Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նը 
խո շո րա գույն հան քարդ յու նա բե րա կան հա-
մալ սա րան նե րից է և Ռու սաս տա նի ա ռա ջին 
բարձ րա գույն տեխ նի կա կան ու սում նա կան 
հաս տա տութ յու նը։ Հա մալ սա րա նը պատ-
րաս տում է մաս նա գետ ներ լեռ նա մե տա-
լուր գիա կան և նավ թա գա զա յին հա մա լի րի, 
երկ րա բա նա կան հե տա զո տութ յան, արդ յու-
նա բե րա կան և քա ղա քա ցիա կան շի նա րա-
րութ յան բո լոր ո լորտ նե րի հա մար: Հա մալ սա-
րա նը 9 ֆա կուլ տետ նե րում ու նի 16,5 հա զար 
ու սա նող՝ 97 ուղ ղութ յուն նե րով և մաս նա գի-
տութ յուն նե րով։

 

GeoProMining расширяет сотрудничество 
между армянскими и российскими вузами 

Группа компаний GeoProMining 
расширяет сотрудничество с Санкт-
Петербургским горным университетом им. 
Плеханова. Кроме направления армянских 
студентов на обучение в вуз, с текущего года 
стартовала программа «Дополнительная 
квалификация» по повышению 
квалификации сотрудников компании. 

Кроме того, стороны договорились 
углублять сотрудничество в плане участия 
СПбГУ в реализации представленной 
Компанией программы развития целевого 
образования в капанском филиале 
Национального политехнического 
университета Армении, а позже и на 
факультете горного дела и обогащения 
полезных ископаемых НПУА с внедрением 
их опыта, учебно-образовательных планов и 
технических стандартов. В ближайшее время 
будет создана совместная компетентная 
рабочая группа, которая начнет работать 
над проектом.

«В рамках недавней встречи с 
партнерами в Петербурге, мы отметили 
наш совместный успешный опыт работы 
на протяжении 10 лет по программе 
«Стипендиальный проект», в рамках 
которого студенты из Армении по нашему 
направлению и социальному содействию 

получают бесплатное образование в 
Петербургском техническом вузе и в 
последствии устраиваются на работу 
на наших активах. Кроме того, с 
текущего года стартовал новый проект 
«Допквалификация» по профессиональной 
переподготовке сотрудников инженерно-
технического состава. Армения богата 
горнорудными компетенциями, и основа 
основ отрасли заложена в образовательных 
процессах. Наша задача – вывести 
факультет горного дела и металлургии 
профессионально-ориентированного 
высшего образовательного учреждения 
Национального Политехнического 
Университета Армении на международный 
уровень», - отметила представитель Geo-
ProMining Рузанна Григорян.

Санкт-Петербургский горный 
университет (Горный институт) – один из 
крупнейших вузов по горному делу и первое 
высшее техническое учебное заведение 
России. Вуз готовит специалистов для 
всех отраслей горно-металлургического и 
нефтегазового комплекса, геологической 
службы, промышленного и гражданского 
строительства. В университете обучается 
16,5 тысяч студентов по 97 направлениям и 
специальностям на 9 факультетах. 

ԳեոՊրոՄայնինգ 
ընկերությունն ընդլայնում 
է համագործակցությունը 
Հայաստանի և Ռուսաստանի 
բուհերի միջև
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«Ան տա րես» հրա տա րակ չութ յամբ լույս է 
տե սել պե տա կան, քա ղա քա կան գոր ծիչ, 
ա զա տա մար տիկ, մտա վո րա կան, 44-օր-
յա պա տե րազ մում զոհ ված Դա վիթ Մաթ-
ևոս յա նի հոդ ված նե րի, պատմ վածք նե րի, 
հար ցազ րույց նե րի և հու շե րի ժո ղո վա-
ծուն: Գր քի մա սին պատ կե րա ցում տա լու 
նպա տա կով ստորև հրա պա րա կում ենք 
գրքի խմբա գիր Ա շոտ Սարգս յա նի ա ռա-
ջա բա նը:

* * *

Իր բո լոր շնորհ նե րով ու գոր ծե րով հան-
դերձ, Դա վիթ Մա թևոս յանն ինձ հա մար, նախ 
և ա ռաջ, Մար դու և Քա ղա քա ցու կա տար յալ 
տի պարն է: Ն րա մեջ ա մեն ինչ կար, բա ցի 
ԵՍ-ը: Վս տահ եմ, որ դա կհա վաս տի նրա հետ 
շփված ցան կա ցած անձ:

ԼևՈՆ ՏԵՐ- ՊԵՏ ՐՈՍ ՅԱՆ

Ինչ պի սի փոր ձան քի տակ էլ որ գլուխս 
դնե լու լի նեմ, ինչ պի տակ ներ էլ որ կպցնեն, 
միև նույն է՝ իմ հնա րա վո րութ յուն նե րը, ու նա-
կութ յուն ներն ու ազ դե ցութ յուն նե րը գոր ծադ-
րե լու եմ հան րութ յան լայն շրջա նակ նե րում 
խա ղա ղութ յան հաս տատ ման անհ րա ժեշ-
տութ յունն իբ րև հա մոզ մունք ամ րապն դե լու 
և «Խա ղա ղութ յուն, Հաշ տութ յուն, Բա րիդ րա-
ցիութ յուն» նշա նա բա նով ընտ րութ յուն նե րի 
գնա ցող քա ղա քա կան ու ժին լիար ժեք ա ջակ-
ցե լու հա մար։

ԴԱ ՎԻԹ ՄԱ ԹևՈՍ ՅԱՆ

Ղ ա րա բաղ  յան կամ Հայ կա կան ժո-
ղովր դա վա րա կան շարժ ման սկզբից 
ևեթ նրա ա ռա ջա մար տիկ նե րից ու 

կազ մա կեր պիչ նե րից էր Դա վիթ Մա թևոս յա նը։ 
Ար դեն 1989-ից նա նաև ա զա տա մար տիկ էր 
այս բա ռի բուն նշա նա կութ յամբ՝ Մեղ րիի տա-
րա ծաշր ջա նում կազ մա կեր պել է սահ ման նե-
րի պաշտ պա նութ յու նը, նաև որ պես զին վոր՝ 
զեն քը ձեռ քին կանգ նել է դիր քում, գնա ցել 
ճա կա տա մար տի, նստել ու քնել խրա մա տում։ 
Այդ պես էր 1990-ա կան նե րի Ղա րա բաղ  յան 
շարժ ման ու պա տե րազ մի տա րի նե րին, երբ 
30-ամ յա ե րի տա սարդ էր, այդ պես էր 2020-ի 
պա տե րազ մում, երբ տա րի քի այդ 30-ը ար դեն 
կրկնա պատկ վել էր։

Ե զա կի նե րից էր Դա վի թը ա զա տա մար-
տիկ նե րի մեջ, գու ցեև միա կը, ում հա մար 
հա կա ռա կոր դը եր բեք թշնա մի չդար ձավ, այլ 
մնաց մարդ-ժո ղո վուրդ, հա րևան, ո րի հետ 
հա մա կե ցութ յան, հա րա բե րութ յան լա վա գույն 
և միակ ձևը խա ղաղ գո յակ ցութ յունն էր, բա-
րիդ րա ցիութ յու նը՝ հեն ված հու մա նիզ մի, եր-
կու կող մի ի րա կան ար ժեք նե րի փո խա դարձ 
գնա հատ ման, ըն դուն ման ու հար գան քի վրա։ 
Սա է այն ա ռանց քա յին գի ծը, որ ան խա թար 
անց նում է նրա հոդ ված նե րի, հար ցազ րույց-
նե րի, ե լույթ նե րի ու նաև գե ղար վես տա կան 
գոր ծե րի մի ջով։ Այս գա ղա փարն այն քան 
խորն է նրա մեջ, որ դուրս է ցցվում ան գամ 
ա մե նաանս պա սե լի տե ղում, ա մե նաանս-
պա սե լի կոն տեքս տում՝ պարզ, գե ղե ցիկ ու 
տպա վո րիչ։ Հա կա ռա կոր դի հետ հեր թա կան 
ընդ հա րու մից հե տո հեր թա կան բա նակ ցութ-
յան գնա լու ա ռի թով ա սում է՝ «գնա ցի հա-
կա ռա կոր դի հետ բա նակ ցե լու՝ պա տե րազ մի 
մեջ խա ղա ղութ յուն փնտրե լու» (տե՛ս ilur.am, 
17.07.2017թ.)։ Սա էր Դա վի թի ա ռաջ նա յին 
բնու թա գի րը, ապ րած կյան քի ա ռանց քա յին 
գի ծը՝ պա տե րազ մի մեջ էլ նա խա ղա ղութ յուն 
է փնտրել։

Մ տա վո րա կան էր նա, դարձ յալ այս բա-
ռի ա մե նաընդգր կուն նշա նա կութ յամբ։ Մ տա-
վո րա կան էր իր ամ բողջ էութ յամբ, ին չին 
ա նու նով հա սա րա կա կան մի ամ բողջ խավ է 
հա վակ նում, սա կայն, ան գամ ա մե նա բարձր 
տիտ ղոս նե րով, շատ քչերն են այդ կոչ ման 
ո րակ նե րը լրաց նում այն քան լիար ժեք, որ քան 
Դա վի թը։ Չէր կա րող լռել, չտես նե լու տալ ո րևէ 
բան, ին չը սխալ էր կամ սխալ էր հա մա րում։ 
Չէր կա րող կեղ ծել ինքն ի րեն ոչ մի հար ցում 
և ոչ մի դեպ քում։ Ն րա հա մար ա ռաջ նա յին էր 
փաս տի և փաս տար կի ար ժե քը, բա նա վե ճում 
չէր քաշ վում հա մա ձայ նել, երբ փաս տա կան 

կամ տրա մա բա նա կան նման բա վա րար հիմ-
քեր էր տա լիս զրու ցա կի ցը։

Ըն կե րա կան հա րա բե րութ յուն նե րը նրա 
հա մար, կար ծես, միա կող մա նի էին՝ ին չով 
կա րող է ին քը օգ նել և օ ժան դա կել դի մա ցի-
նին՝ իր ա րա ծի փո խա րեն ո չինչ չակն կա լե լով։ 
Դ րա նով, մի տե սակ, ինք նա հաս տատ վում, 
դրա նից ին քը հարս տա նում, ներ քին մեծ բա-
վա կա նութ յուն էր ստա նում։

Բ նա ծին էր Դա վի թի քա ղա քա կան մտա-
ծո ղութ յու նը՝ հստակ ու ան փո փո խե լի 
սկզբունք նե րով։ Պե տա կան մարդ էր Դա վի-
թը, պե տա կա նութ յան նրա ըմբռ նու մը և պա-

տաս խա նատ վութ յան զգա ցու մը ա ռաջ նա յին 
էին և միակ հիմ քը՝ ոչ միայն իր ստանձ նած 
տար բեր պաշ տոն նե րում, այլ նույն կերպ՝ որ-
պես պարզ քա ղա քա ցի նրա վար քագ ծում 
ու կեց ված քում։ Քա ղա քա կան ու պե տա կան 
մտա ծո ղութ յան թե լադ րան քով էր, օ րի նակ, 
նրա բազ մա կի բո ղոքն ու զայ րույ թը՝ Մեղ րիով 
անց նող Հա յաս տան–Նա խի ջևան–Ադր բե ջան 
եր կա թու ղու «հայ րե նա սի րա կան» ա պա մոն-
տաժ ման դեմ։

«Ես ուխտ եմ ա րել», – ա սում էր Դա-
վի թը։ Ն րա սրբա զան այդ ուխ տը մարդ կա յին-
քա ղա քա կան-պե տա կան էր՝ Հա յաս տա նում 
հաս տատ ված ա վա զա կա պե տութ յան վե րա-
ցու մը և իր այն քա՜ն փա փա գած խա ղա ղութ-
յան հաս տա տու մը։ «Ուխ տա վո րի» նվի րու մով 
նա ա ռա ջին շար քե րում մաս նա կիցն էր այդ 
ա վա զա կա պե տութ յան դեմ բո լոր պայ քար նե-
րին, մաս նա վո րա պես՝ 2006–2007-ին ծա ռա-
ցած դի մա կա յութ յան ա ռա ջին ան հա վա սար 
պայ քա րին («Ար մատ»–«Այ լընտ րանք»–«Իմ-
պիչ մենտ» դա շինք), իսկ 2007-ի աշ նա նից՝ 

նա հան գու ցա յին դե րա կա տար նե րից էր Հան-
րա պե տութ յան հիմ նա դիր նա խա գահ Լևոն 
Տեր- Պետ րոս յա նի քա ղա քա կան հայ տի շուրջ 
ծա վալ ված հա մա ժո ղովր դա կան շարժ ման, 
նրա նա խընտ րա կան շտա բի հիմ նա կան հե-
նաս յու նը։

Գե ղա գետ էր Դա վի թը՝ պատ կե րի նուրբ 
զգա ցո ղութ յամբ։ Պատմ վածք ներ էր գրում։ 
Երբ մի ա ռի թով ա սա ցի, թե իր պատ կեր նե-
րը Բա կուն ցին են հի շեց նում, նեղ վեց, կարմ-
րեց ի րեն հա տուկ ա մոթ խա ծութ յամբ, ա սաց՝ 
«էլ չեմ գրի»։ Ան գամ «մա քուր» քա ղա քա կան 
հոդ ված նե րում ու խոս քում մի ար տա հայ-
տութ յան, դարձ վա ծի, պատ կե րի տես քով 
«սո ղոս կում է» գե ղար վես տա կան պատ կե րը։ 
Գր քի ա ռա ջին մա սում ամ փոփ ված քա ղա քա-
կան հոդ ված նե րից մի քա նի սը հան գիստ կա-
րե լի էր դնել նաև նրա գե ղար վես տա կան գոր-
ծե րի շար քում։ Ա վա զա կա պե տա կան ռե ժի մի 
նրա կեր տած կեր պա րը «Ռե ժի մի հու շար ձա-
նը» հոդ վա ծում, որ քան սպա նիչ է, նույն քան 
ճշգրիտ, ար ձա նի նման ա ռար կա յա կան ու 
շո շա փե լի։ Բայց հենց այն պես հա նուն գե ղար-
վես տի չէր գրում։ Գե ղար վես տը նրա հա մար 
մի ջոց էր՝ քա ղա քա կան խոսքն ու գա ղա-
փա րը ա վե լի հա մո զիչ դարձ նե լու, շա տե րին 
հասց նե լու ու հա մո զե լու հա մար։ «Սուլ թան 
Նա նան» որ քան բարձ րա ճա շակ, քնքուշ գե-
ղար վեստ է, նույն քան և ա վե լի՝ քա ղա քա կան, 
պե տա կան մտա ծո ղութ յան արդ յունք է և 
ա սե լիք։ Այս տեղ էլ ա ռաջ նա յին խնդի րը պատ-
մութ յամբ տրված հա րևա նի հետ խա ղաղ գո-
յակ ցութ յան, բա րիդ րա ցիութ յան անշր ջան ցե-
լի խնդիրն է, որ մշտա պես ա ռաջ նա յին է ե ղել 
Դա վիթ Մա թևոս յա նի հա մար։

Անհ նար է սկսել «Ս կիզբ» վեր նագ րած 
ծա վա լուն, իր ժան րի մեջ կա տար յալ հու շագ-
րութ յու նը և մի շնչով չհաս նել վեր ջին. գե ղա-

ցիկ ու պարզ լե զուն, շա րադ րան քի դի նա միզ-
մը ըն թեր ցո ղին տե ղա փո խում է այդ օ րե րը 
և, կար ծես, մաս նա կից դարձ նում ի րա դար-
ձութ յուն նե րին։ Ճշգ րիտ վա վե րագ րութ յուն լի-
նե լով հան դերձ՝ ո րոշ դրվագ ներ պար զա պես 
ա ռան ձին նո վել ներ են, հու զիչ ի րա դար ձութ-
յուն նե րով ու հմա յիչ կեր պար նե րով՝ ոչ միայն 
հայ, այլ նաև ադր բե ջան ցի։ Այս հու շագ րութ-
յան դրվագ նե րից յու րա քանչ  յու րը, որ պես հա-
վաս տի աղբ յուր, ման րա մասն ցու ցադ րում 
է Շարժ ման և պե տա կա նութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րի բազ մա զան ու յու րա տե սակ ա մե-
նօր յա խնդիր ներն ու տա րաբ նույթ խո չըն-
դոտ նե րը, ո րոնց լուծ ման հա մար ցան կա ցած 
մա կար դա կի պաշ տոն յա յից ոչ միայն խելք, 
կա ռա վար ման հմտութ յուն ներ ճիշտ կողմ-
նո րոշ վե լու, հա ճախ, ինչ պես շախ մա տում, 
միակ ճիշտ քայ լը գտնե լու ու նա կութ յուն, այլ 
նաև վճռա կա նութ յուն և անձ նա կան խի զա-
խութ յուն էր պա հան ջում։ Դա վիթն այդ պի սի 
գործ չի մի է տա լոն է ե ղել ի րեն վստահ ված 
բո լոր գոր ծե րում, բնա գա վառ նե րում և պաշ-

տոն նե րում։ Հիա նա լի քա ղա քա կան դի տո-
ղա կա նութ յամբ օժտ ված լի նե լով, նա ար ձա-
նագ րում է ա ռա ջին հա յաց քից մանր թվա ցող 
այն պի սի փաս տեր, ո րոնք գծագ րում են ե՛ւ 
1990-ա կա նե րի, ե՛ւ հե տա գա տա րի նե րի ներ-
քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան մթնո լոր տը՝ 
շատ կա րևոր հիմք այդ տա րի նե րի քա ղա-
քա կան ի րա դար ձութ յուն ներն ի մաս տա վո-
րե լու ու հաս կա նա լու հա մար։ Ն րա հա ղոր-
դած ման րակր կիտ տե ղե կութ յուն նե րը միայն 
ա ռան ձին մի տա րած քի (Մեղ րիի շրջա նին) 
չեն վե րա բե րում, այլ նաև շատ ա վե լի լայն՝ 
ընդ հուպ հան րա պե տութ յան ար տա քին քա-
ղա քա կան հար ցե րին և ի րո ղութ յուն նե րին։ 
Ե րա նի ու նե նա յինք այ սօ րի նակ ա նա չառ ու 
վա վե րա կան հու շեր ժա մա նա կի այլ գոր ծիչ-
նե րից ու դե րա կա տար նե րից։

Անհ նար էր, չէր կա րող տա նը նստել Դա-
վի թը, երբ պա տե րազմ էր։ Եվ չնստեց։ Գ նաց 
ինք նու րույն, ինք նա կամ, իր պատ կե րաց րած 
վտան գին դի մա կա յե լու։ Գ նաց որ պես խա-
ղա ղութ յան մար տիկ և ան մա հա ցավ հա նուն 
խա ղա ղութ յան…

Հե րո սա կան է ե ղել Դա վի թի կյան քը այս 
բա ռի ա մե նա բազ մա կողմ նշա նա կութ յամբ։

Տար բեր ա ռիթ նե րով կա րող են փո ղոց ու 
հրա պա րակ դուրս գալ հար յուր-հա զա րա վոր 
մար դիկ։ Ըն թաց քը և արդ յուն քը կախ ված 
են նրա նից, թե ինչ «մե րան-խմո րիչ» է ստա-
նում այդ հոծ զանգ վա ծը մարդ կա յին գոր ծո նի 
տես քով՝ նկա տի ու նե նա լով ոչ միայն հա մա-
ժո ղովր դա կան ընդվզ ման ղե կա վար կազ մը, 
այլ նաև նույն պի սի ո րակ նե րով ան հատ նե րին 
մյուս օ ղակ նե րում։ Ա մեն ինչ կախ ված է լի նում 
այս վեր ջին նե րի գոր ծու նեութ յան ու վար քագ-
ծի մեկ նա կե տից՝ դա սե փա կան անձն է, թե 
եր կի րը, ժո ղո վուր դը, պե տութ յու նը, 
հռչակ ված խնդի րը։ 1988-ի Հա մա ժո-

Լույս է տեսել Դավիթ 
Մաթևոսյանի գիրքը

Ե զա կի նե րից էր Դա վի թը 
ա զա տա մար տիկ նե րի մեջ, 
գու ցեև միա կը, ում հա-
մար հա կա ռա կոր դը եր բեք 
թշնա մի չդար ձավ, այլ մնաց 
մարդ-ժո ղո վուրդ, հա րևան, 
ո րի հետ հա մա կե ցութ յան, 
հա րա բե րութ յան լա վա գույն 
և միակ ձևը խա ղաղ գո-
յակ ցութ յունն էր, բա րիդ րա-
ցիութ յու նը՝ հեն ված հու մա-
նիզ մի, եր կու կող մի ի րա կան 
ար ժեք նե րի փո խա դարձ 
գնա հատ ման, ըն դուն ման 
ու հար գան քի վրա։ Սա է այն 
ա ռանց քա յին գի ծը, որ ան-
խա թար անց նում է նրա հոդ-
ված նե րի, հար ցազ րույց նե րի, 
ե լույթ նե րի ու նաև գե ղար-
վես տա կան գոր ծե րի մի ջով։ 
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ԽԱՍԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ. 
նրա անունը ոսկե տառերով է գրված Գորիս 
քաղաքի կառուցման տարեգրության մեջ

Հ ու լի սի 6-ին կար ճատև հի վան դութ յու-
նից հե տո երկ րա յին կյան քին հրա ժեշտ 
տվեց Խա սան Հա րութ յուն յա նը կամ 

ինչ պես գո րի սե ցի ներն են ա սում՝ Խա սան 
Սու րե նի չը...

Ծն վել է Գո րի սում 1940թ. օ գոս տո սի 29-
ին, սո վո րել քա ղա քի Ա. Բա կուն ցի ան վան 
դպրո ցում, ա վար տել Ե րևա նի Կ. Մարք սի ան-
վան պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու տի շի նա-
րա րա կան ֆա կուլ տե տի «ՀԷԿ-ե րի և գե տա-
յին կա ռուց վածք նե րի հիդ րո տեխ նի կա կան 
շի նա րա րութ յուն» բա ժի նը: 1963թ. ու ղեգ րով 
աշ խա տան քի է ան ցել «Տա թև» հէկի շի նա րա-
րութ յու նում` ա վագ ին ժե ներ, 1972-ին դար ձել 
«Տա թև»  հէ կի շին վար չութ յան պե տի տե ղա-
կալ:

1973-ին նշա նակ վել է «Գ յուղ շին-6» տրես-
տի Գո րի սի թիվ 2 շին վար չութ յան պետ, որ-
տեղ աշ խա տել է մին չև 1989թ.: Այդ տա րի-
նե րին իր ղե կա վա րած շին վար չութ յու նը յոթ 
ան գամ ար ժա նա ցել է ԽՍՀՄ գյուղ շին նա խա-
րա րութ յան և արհ միութ յան կենտ կո մի փո-
խան ցիկ դրո շի: ԽՍՀՄ-ի լա վա գույն ո րա կով 
շի նա րա րութ յան մրցույ թում շին վար չութ յունն 
ար ժա նա ցել է դիպ լո մի, իսկ Խա սան Հա-
րութ յուն յա նը` պատ վոգ րի: Ն րա լավ աշ խա-
տան քը գնա հատ վել է այլ կերպ ևս, ու բա ցի 
պատ վոգ րե րից ար ժա նա ցել է կա ռա վա րա-
կան եր կու մե դա լի, 1977թ. և 1986թ. կրկնա-
կի ար ժա նա ցել «Պատ վո նշան» շքան շա նի, 
2006-ին էլ՝ «Քա ղա քա շի նութ յան բնա գա վա-
ռում նշա նա կա լի ա վան դի հա մար» մե դա լի:

1989թ. Խ. Հա րութ յուն յա նը նշա նակ վել է 
նո րաս տեղծ «Գո րիս շին» շին մոն տա ժա յին 
միա վոր ման տնօ րեն: Միա վոր ման կազ մում 
ստեղծ վել է ի նը պե տա կան ձեռ նար կութ յուն: 
1992թ. միա վո րու մը վե րան վան վել է Հա մա-
շի նա րա րա կան պե տա կան ձեռ նար կութ յուն` 
գոր ծե լով ՀՀ շի նա րա րութ յան նա խա րա րութ-
յան կազ մում, իսկ 1995թ.` «Գո րիս շին» ՓԲԸ` 
ՀՀ քա ղա քա շի նութ յան նա խա րա րութ յան 
կազ մում, ո րի տնօ րենն է ե ղել և աշ խա տել 
մին չև 2002թ.:

Խա սան Հա րութ յուն յա նը ՀՀ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան ծրագ րերն ի րա-
գոր ծե լու հա մար ար ժա նա ցել է ՀՀ ՊՆ պատ-
վոգ րի, պար գևատր վել «Ծո վա կալ Ի սա կով» 
մե դա լով:

Ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է նաև Գո րի սի 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քին, ե ղել 
քա ղա քա յին խորհր դի պատ գա մա վոր, ՀԿԿ 
Գո րի սի շրջկո մի ան դամ, 1990-1994 թվա կան-
նե րին՝ Գո րի սի շրջա նա յին խորհր դի պատ-
գա մա վոր և գործ կո մի նա խա գա հութ յան ան-
դամ:

Եր կա րամ յա շի նա րա րը տա րի նե րի ըն-
թաց քում ոչ միայն զուտ իր աշ խա տանքն 
է կա տա րել, այ լև հե տաքրքր վել է Գո րի սի, 
հատ կա պես նրա կա ռուց ման պատ մութ յամբ 
ու մեզ պատ մում էր քա ղա քի կա ռու ցու մից, 
գրա կա նութ յան մեջ դրա մա սին հի շա տա-
կում նե րից, հին տնե րից… Ափ սո սան քով 
նշում էր, որ խորհր դա յին իշ խա նութ յուն նե րը 
չեն գնա հա տել դրանք ու չեն պահ պա նել, և 
ցա վոք ար ժե քա վոր շատ շի նութ յուն ներ են 
քանդ վել Գո րիս քա ղա քում…

Իր կեն սագ րութ յու նը` որ պես շի նա-
րար, Խա սան Հա րութ յուն յանն սկսել է դե ռևս 
1960թ., երբ երկ րորդ կուր սի ու սա նող էր. 
քննութ յուն է հանձ նել Գո րի սում շի նա րա-
րա րութ յան աշ խա տանք նե րում ընդգրկ վե լու 
հա մար, գե րա զանց ստա ցել և չա սե լով, որ 
ու սա նող է` աշ խա տան քի ան ցել ա մա ռա յին 
ար ձա կուրդ նե րին… Այդ ժա մա նակ կա ռու ցում 
էին 1-ին գի շե րօ թիկ դպրո ցը, ո րը հե տո դար-
ձավ ներ կա յիս ԳՊՀ վար չա կան մաս նա շեն քը: 
Շի նա րա րութ յու նում զար մա ցել են, երբ սեպ-
տեմ բե րին հայտ նել է, թե ու սա նող է և վե րա-
դառ նում է սո վո րե լու…

20-րդ դա րի 60-ա կան թվա կան նե րից 
սկսած՝ տա րա ծաշր ջա նում ա մե նահ զոր շի-
նա րա րա կան նա խա գի ծը «Տա թև»  հէկի շի-
նա րա րութ յունն էր` իր են թա կա ռուց վածք-
նե րով, և պա տա հա կան չէ, որ Ո րո տա նում 
Տա թև հէ կի շեն քի շի նա րա րութ յու նը Խա սան 
Սու րե նիչն իր մաս նակ ցութ յամբ ի րա կա նաց-
ված ա մե նա մեծ գործն էր հա մա րում… Իսկ 
այդ շին վար չութ յու նը զբաղ վել է ոչ միայն Տա-

թև հէ կը կա ռու ցե լով. կա ռու ցել են Շի նու հայր 
բա նա վա նը, բնա կե լի շեն քեր Գո րի սում:

«Տաթև» հէկի կա ռուց ման գոր ծում նրա 
ա վանդն անն կատ չէր մնա ցել հան րա պե-
տութ յան այդ օ րե րի ղե կա վար նե րի կող մից: 
Դ րա վկա յութ յու նը ՀԷԿ-ի շեն քի մուտ քին՝ 
պա տի վրա, նրա ան վան փո րագր ված լի նե-
լու փաստն է: Ժա մա նա կա կից նե րը պատ մում 
են, որ Հա յաս տա նի ղե կա վար Ան տոն Քո չին-
յա նի հանձ նա րա րութ յամբ է դա ար վել:

Իր աշ խա տան քի գնա հատ վե լը փաս տե-
լով` հպար տութ յամբ նշում էր, որ երբ 1973-
ին պե տի տե ղա կա լից դար ձավ «Գ յուղ շին-6» 
տրես տի Գո րի սի №2 շին վար չութ յան պետ, 
ե րեք ամ սում տրես տի դրո շին ար ժա նա ցան:

Իր ղե կա վա րութ յամբ կա ռուց ված շի նութ-
յուն նե րից ա ռանձ նաց նում էր տրի կո տա ժի 
ֆաբ րի կա յի 2-րդ մաս նա շեն քը, փոս տի շեն-
քը, տեքս տիլ կոմ բի նա տը, հյու րա նո ցը, հան-
րա կա ցա րա նը, ԳՊՀ երկ րորդ մաս նա շեն քը, 
դրա կող քի ման կա պար տե զը:

Դ րանց, ի հար կե, գու մար վում են հա զա-
րա վոր քա ռա կու սի մետր բնա կե լի տա րածք-
նե րը:

Խա սան Հա րութ յուն յա նը չորս տա րի էլ 
աշ խա տել է հան րա պե տութ յու նից դուրս:

... Ա մեն բնա կա վայր, ան շուշտ, ե րախ-
տա գի տութ յամբ է հի շում իր կա ռու ցող նե րին, 
շի նա րար նե րին...

Գո րի սը նույն պես իր շի նա րա րութ յան 
պատ մութ յան մեջ ան մո ռա նա լի ա նուն ներ է 
գրան ցել՝ քա ղա քի հիմ նա դիր նե րից ու հնօր յա 
վար պետ նե րից մինչև նո րօր յա ճար տա րա-
պետ ներ ու շի նա րար ներ: Այդ պատ մութ յան 
մեջ ոս կե տա ռե րով է գրված Խա սան Հա րութ-
յուն յա նի ա նու նը:

Այդ ա մե նից զատ՝ Խա սան Հա րութ յուն-
յանն ա վան դա պահ գո րի սե ցի էր, Գո րի սի 
ներ կա յով ու ա պա գա յով մտա հոգ անձ նա-
վո րութ յուն: Մինչև կյան քի վեր ջը Գո րի սի 
տա րա ծաշր ջա նի վե տե րան նե րի խորհր դի 
նա խա գահն էր, և  այդ հա սա րա կա կան պար-
տա կա նութ յու նը կա տա րում էր բա ցա ռիկ ակ-
տի վութ յամբ ու նվի րու մով:

Հի շա տակն ար դա րոց օրհ նութ յամբ ե ղի-
ցի...

«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԵՐԿԻՐ»

Ե րկ րա յին կյան քին 
հրա ժեշտ է տվել Ռա-
ֆիկ Հայ րա պետ յա նը: 

Հայ րե նի ե զեր քին նվիր ված 
մար դու տե սակ էր նա, ով 
ու զում էր իր բնա կա վայ րը 
մշտա պես շեն ու բա րե կարգ 
տես նել: Ա վար տե լով Կա պա-
նի լեռ նա մե տա լուր գիա կան 
տեխ նի կու մը՝ աշ խա տել է 
Քա ջա րա նի հան քա շի նա-
կան մաս նա գի տաց ված վար-
չութ յու նում: Ար տադ րութ յան 
հմուտ կազ մա կեր պիչ էր՝ պրպտուն խառն-
ված քով: Տեխ նի կու մում ստա ցած գի տե լիք-
ներն ակն հայ տո րեն քիչ հա մա րեց և  աշ խա-
տան քին զու գըն թաց՝ հե ռա կա ու սուց մամբ 
ա վար տեց Ռոս տո վի մե քե նատ րանս պոր տա-
յին ինս տի տու տը: 1970 թվա կա նից Քա ջա-
րա նի հան քա շի նա կան մաս նա գի տաց ված 
վար չութ յու նում տրանս պոր տի բաժ նի պետն 
էր: Այ նու հետև տե ղա փոխ վել է Կա պա նի 
տրի կո տա ժի ար տադ րա կան միա վո րում, որ-
տեղ ղե կա վա րել է տրանս պոր տի բա ժի նը: 
1996–ին տե ղա փոխ վել է Կա պա նի «Հայտ-
րանս» ձեռ նար կութ յուն, նախ՝ որ պես գլխա-
վոր ճար տա րա գետ, այ նու հետև՝ գլխա վոր 
տնօ րեն: ՀՀ ան կա խութ յու նից հե տո ստանձ-
նել էր և մե ծա գույն բա րեխղ ճութ յամբ կա-
տա րում էր Բե խի թա ղա յին լիա զո րի պար-

տա կա նութ յուն նե րը: 
Բա ցա ռիկ է ներ գիա յի տեր էր ու վա րա կիչ 

լա վա տե սութ յուն ու ներ: Տես նել էր պետք, թե 
որ պի սի ան շա հախնդ րութ յամբ ու նվիր վա-
ծութ յամբ էր աշ խա տում թե՛ հնա գետ նե րի, 
թե՛ ու սա նող նե րի հետ՝ նպաս տե լով Բե խի 

ա նա պա տի պե ղում նե րին և 
վե րա կանգն ման աշ խա տանք-
նե րին: Տա րի նե րով այդ մարդ-
կանց հյու րըն կա լել է Բե խի իր 
ա ռանձ նա տա նը: 

2011 թվա կա նի աշ նանն 
էր, երբ Ռա ֆի կը նժույգ նե րով 
ա պա հո վեց և  ուխ տագ նա-
ցութ յան հա մար նպաս տա-
վոր պայ ման ներ ստեղ ծեց, 
որ «Ս յուն յաց երկ րի» ստեղ-
ծա գոր ծա կան խում բը հաս նի 
Բե խի ա նա պատ, որ կոչ վում է 

նաև Տան ձա փա րա խի ե կե ղե ցի:
Հե տա մուտ էր բնա կա վայ րի առջև ծա-

ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լու գոր ծում: 
Զո րօ րի նակ տա րի ներ ա ռաջ նրա ջան քե րի 
ու նվի րու մի շնոր հիվ ա վե լա ցավ Բեխ մտնող 
ջրի քա նա կը: Միշտ ջա նում էր, որ բնա կա վայ-
րը բա րե կարգ ճա նա պարհ ու նե նա:

Մար դա մոտ ու ան մի ջա կան անձ նա վո-
րութ յուն էր Ռա ֆիկ Հայ րա պետ յա նը. նրա 
հետ հա ղոր դակց վե լը ծես էր, զրու ցե լը՝ պար-
զա պես հա ճույք, քան զի գի տե լիք ներ ու ներ 
ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րից: 

Անժամանակ էր նրա մահը և նույնքան՝ 
անսպասելի ու ցավալի: 

Ն րա հե ռա նա լով՝ յու րա քանչ  յուրս կորց-
րինք մեր բա ժին Ռա ֆի կին...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

98 տա  ր ե  կա  ն ո ւ մ 
վախ ճան վել է 
Կա պա նա տան 

հնա գույն բնա կիչ նե րից մե-
կը՝ Ա րաքս յա Ք րիս տա փո-
րի Ծատր յա նը: Ծն վել է 1924 
թվա կա նին Եղ վարդ գյու ղում, 
կո ղա կիցն էր Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի մաս նա կից 
Ա րիս տա կես Դավթ յա նի: Տա-
կա վին Հայ րե նա կան մեծ պա-
տե րազ մի տա րի նե րին (1942 
թվա կան) աշ խա տան քի է 
ըն դուն վել Կա պա նի սո ցիա լա կան ա պա հո-
վութ յան բաժ նում՝ որ պես տե սուչ: Այդ բնա-
գա վա ռում նա եր կար ճա նա պարհ է ան ցել, 
իսկ 1963 թվա կա նից մինչև կեն սա թո շա կի 
անց նե լը՝ 1985 թվա կա նը, ղե կա վա րել է Կա-
պա նի քաղ խորհր դի գործ կո մի սո ցիա լա կան 
ա պա հո վութ յան բա ժի նը: 

Աշ խա տան քում և կ յան քում Ա րաքս յա 
Դավթ յա նին բնո րոշ էին պար տա ճա նա չութ-

յու նը և սկզ բուն քայ նութ յու նը. այդ մա սին են 
վկա յում բազ մա թիվ խրա խու սանք նե րը: Ե ր-
կա րատև, ան բա սիր աշ խա տան քի հա մար 

պարգ ևատր վել է ՀԽՍՀ սո ցիա-
լա կան ա պա հո վութ յան նա-
խա րա րութ յան պատ վոգ րով, 
հո բել  յա նա կան մե դալ նե րով, 
բազ մա թիվ շնոր հա կա լագ րե-
րով: Ն րա ղե կա վա րած կո լեկ-
տի վի աշ խա տան քը ևս բարձր 
է գնա հատ վել Հայ կա կան ԽՍՀ 
սո ցիա լա կան ա պա հո վութ յան 
մի նիստ րութ յան կող մից: 

Ա րաքս յա Ծատր յա նը նաև 
հա սա րա կա կան ակ տիվ կյան-
քով է ապ րել: Նա մի քա նի 

գու մար ման Կա պա նի քաղ խորհր դի պատ-
գա մա վոր է ե ղել, ընտր վել է Կա պա նի շրջա նի 
կուս կազ մա կեր պութ յան կոն ֆե րան սի պատ-
վի րակ: 

Պար կեշտ կնոջ, սո ցիա լա կան բնա գա վա-
ռի սկզբուն քա յին ղե կա վա րի հի շա տա կը վառ 
կմնա ճա նա չող նե րի սրտե րում: 

ՄԻ ԽՈՒՄԲ ԸՆԿԵՐՆԵՐ

20-րդ դա րի 60-ա կան թվա կան-
նե րից սկսած՝ տա րա ծաշր ջա նում 
ա մե նահ զոր շի նա րա րա կան նա-
խա գի ծը «Տա թև » հէկի շի նա րա-
րութ յունն էր` իր են թա կա ռուց-
վածք նե րով, և պա տա հա կան չէ, 
որ Ո րո տա նում Տա թև հէ կի շեն քի 
շի նա րա րութ յու նը Խա սան Սու րե-
նիչն իր մաս նակ ցութ յամբ ի րա-
կա նաց ված ա մե նա մեծ գործն էր 
հա մա րում…

Ռաֆիկ 
Հայրապետյան

Արաքսյա Ծատրյան 

ղովր դա կան շարժ ման այդ «մե րան-
խմո րի չը» կազ մող ան հատ նե րի միակ 

մեկ նա կե տը երկ րորդն էր, և Դա վի թը այդ 
հատ կա նի շը մարմ նա վո րող է տա լո նա յին վառ 
ան հատ նե րից մեկն է։

Այս ժո ղո վա ծուն ըն թեր ցո ղին կներ կա-
յաց նի մարդ կա յին այն կեր պար նե րից ու գոր-
ծիչ նե րից մե կին, ո րոնց ա մե նօր յա տքնան քի, 
անմ նա ցորդ նվի րու մի ու պայ քա րի ա ռար կա-
յա ցումն էր Ղա րա բաղ  յան շարժ մամբ սկիզբ 
առ նող Հա յոց պատ մութ յան հե րո սա կան 
տաս նամ յակն իր ան հա վա տա լի հաղ թա նակ-
նե րով ու ձեռք բե րում նե րով։ Այն գոր ծիչ նե րից 
մե կին, ո րոնք մին չև վերջ ան դա վա ճան մնա-
ցին ի րենց սկզբունք նե րին ու դա վա նած ար-
ժեք նե րին, ո րոնք ի րենց կեր պա րով օ րի նակ 
են քա ղա քա կան մտա ծո ղութ յան, քա ղա քա-
ցիա կան կեց ված քի և մարդ կա յին բա րո յա կա-
նութ յան։ Ե թե ժա մա նա կին ա մե նաա ռա ջին 
պլա նում չի ե րևա ցել Դա վիթ Մա թևոս յա-
նը, ա պա իր գոր ծու նեութ յան արդ յուն քով, 
ա վան դով ու կեր պա րով պատ մութ յան մեջ 
ա նուն առ ա նուն հի շա տակ վե լու, ար ժևոր վե-
լու և հիշ վե լու ար ժա նի գոր ծիչ նե րի ա ռա ջին 
շար քե րում է ան տա րա կույս։

* * *
Ժո ղո վա ծո ւի նյու թե րը ներ կա յաց ված 

են ե րեք բաժ նով.
ա) Դա վիթ Մա թևոս յա նի հե ղի նա կած քա-

ղա քա կան հոդ ված ներ, հար ցազ րույց ներ.
բ) Գե ղար վես տա կան ար ձակ, հու շագ-

րութ յուն, նա մակ ներ, այլ նյու թեր.

գ) «Հա վել վա ծում» Դա վիթ Մա թևոս յան 
ան ձի, գործ չի, ըն կե րոջ մա սին կար ծիք ներ, 
գնա հա տա կան ներ։

Ժո ղո վա ծուն կազմ վել է ընտ րութ յամբ. 
դուրս են մնա ցել, մաս նա վո րա պես, ե լույթ-
ներ, մի քա նի տասն յակ հե ռուս տա տե սա յին 
հար ցազ րույց ներ, ռե պոր տաժ ներ նրա դա-
տա վա րութ յու նից և այլն։

Ն յու թե րը դա սա վոր ված են ժա մա նա կագ-
րա կան հա ջոր դա կա նութ յամբ։

Հոդ ված նե րի վեր ջում հե ղի նա կի ստո-
րագ րութ յուն նե րը թո ղել ենք այն դեպ քե րում, 
ե թե դրանց կից այլ տե ղե կութ յուն ներ կան։

Հ րա պա րակ վող ժո ղո վա ծուն ա ռա-
ջին ձեռ քից կա րևոր և ար ժա նա հա վատ 
սկզբնաղբ յուր է՝ վեր ջին 30 տար վա Հա յաս-
տա նի պատ մութ յան, քա ղա քա կան մթնո-
լոր տի, ա մե նա տար բեր ար ժե քա վոր ման րա-
մաս նե րի, մաս նա վո րա պես՝ Ղա րա բաղ  յան 
շարժ ման, ղա րա բաղ  յան ա ռա ջին պա տե-
րազ մի, 2007 թվա կա նի աշ նա նից ծա վալ ված 
Հայ կա կան երկ րորդ հա մա ժո ղովր դա կան 
շարժ ման ի րո ղութ յուն նե րի ճա նաչ ման, օբ-
յեկ տիվ վեր հան ման ու գնա հատ ման հա մար։ 
Որ պես այդ պի սին՝ այն ան պայ ման պետք 
է կազմ վեր ու հրա տա րակ վեր։ Դա վիթ Մա-
թևոս յա նի զոհ վե լուց, ան ժա մա նակ մահ վա-
նից հե տո այս գիր քը նաև յու րա տե սակ մի 
հու շար ձան է նրա հի շա տա կի ն։

ԱՇՈՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒ
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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 
13.07.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  «Կապանի բժշկական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի 2012 թ. շրջանավարտ 
Տաթեվիկ Գեղամի Ասատրյանի դիպլոմը՝ AK N109140, տրված 
19.10.2012թ.: Համարել անվավեր:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Քա ջա րա նի ար հես տա գոր ծա կան պե տա կան ու սում նա րան» 
ՊՈԱԿ-ում պա հանջ վում են բարձ րա գույն կրթութ յամբ հետև յալ ա ռար-
կա նե րի դա սա վանդ ման մաս նա գետ ներ՝

  Պատ մութ յան՝ շա բա թա կան 8,7 ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ, 
  Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման՝ 
շա բա թա կան 4,5 ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ,

  Ֆի զի կա յի՝ շա բա թա կան 1,7 ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ,
  Աշ խար հագ րութ յան՝ 0,85 ժամ ծան րա բեռն վա ծութ յամբ,
Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար զան գա հա րել 077-52-32-90 հե ռա խո սա-

հա մա րով կամ այ ցե լել «Քա ջա րա նի ար հես տա գոր ծա կան պե տա կան 
ու սում նա րան» ՊՈԱԿ, հաս ցե՝ ք. Քա ջա րան, Խանջ յան 5:

«Տա Թև երիտասարդությանը» 
խորագրով մեկօրյա ճամբար

Հ ու նի սի 26-ը տո նա կան 
էր Տաթև հա մայն քում։ 
Վաղ ա ռա վոտ վա նից հա-

մայն քի տար բեր բնա կա վայ րե րի 
մոտ հար յուր ե րի տա սարդ շտա-
պում էին մաս նակ ցե լու Տաթ ևի 
հա մայն քա պե տա րա նի նա խա-
ձեռ նած «Տա Թև ե րի տա սար-
դութ յա նը» մե կօր յա ճամ բա րին, 
ո րը կազ մա կերպ վել էր Ս յուն յաց 
չքնաղ բնաշ խար հի նշա նա վոր 
վայ րե րից մե կի՝ Սա տա նի կամր-
ջի մեր ձա կայ քում գտնվող ա ռող-
ջա րա նի տա րած քում։

Ճամ բա րի աշ խա տանք նե րին 
ներ կա էին Տաթև հա մայն քի ղե-
կա վար կազ մը՝ հա մայն քա պետ, 
ճամ բա րի ղե կա վար Սամ վել Լա-
լա յա նի գլխա վո րութ յամբ։

Մաս նակ ցում էին նաև հա-
մայն քի բնա կա վայ րե րի վար չա-
կան ղե կա վար ներ, Հա յաս տա նի 
տար բեր բնա կա վայ րե րից հյու-
րեր:

Ճամ բա րի բաց մա նը ող ջույ-
նի և  ող ջեր թի խոսք ա սաց Սամ-
վել Լա լա յա նը, ով կար ևո րեց 
ե րի տա սար դութ յան՝ սե փա կան 
բնա կա վայ րում մնա լու, աշ խա-
տե լու, ըն տա նիք ներ ստեղ ծե-
լու և հա մայն քը զար գաց նե լու 
ձգտումն ու ա ռա քե լութ յու նը։ Նա 
նաև ե րի տա սար դութ յանն առնչ-
վող հար ցե րին լու ծում ներ տա-
լը հա մայն քի գոր ծու նեութ յան 
ա ռաջ նա հեր թութ յու նե րից հա-
մա րե լով՝ նշեց, որ մի ջո ցառ ման 
կազ մա կերպ ման նպա տակ նե րի 
ա ռանց քում ե ղել են վե րոնշ յալ 
հար ցե րը քննար կե լը և դ րանց 
շուրջ մաս նա գետ նե րի, ե րի տա-
սարդ նե րի կար ծիք նե րը, ա ռա-
ջար կութ յուն նե րը լսելն ու ընդ-
հան րաց նե լը։

Սամ վել Լա լա յա նը շնոր հա-
կա լութ յուն հայտ նեց մյուս հո վա-
նա վոր նե րին՝ ի դեմս զբո սաշր-
ջութ յան և քա ղա քա շի նութ յան 
բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մի, 

ADRA ըն կե րութ յա նը, դա սըն թա-
ցա վար նե րի, ով քեր սի րով հա-
մա ձայ նել և  ա ջակ ցել են ճամ բա-
րի կազ մա կերպ մա նը։

Մաս նա կից նե րին ող ջու նեց 
և  դա սըն թաց նե րի, մյուս մի ջո-
ցա ռում նե րի բո վան դա կա յին 
կար ևո րութ յան մա սին խո սեց 
Տաթ ևի հա մայն քա պե տի օգ նա-
կան, ճամ բա րի կազ մա կեր պիչ 
Ար ևիկ Ա բել  յա նը։ Նա ևս  ե րախ-
տա գի տութ յուն հայտ նեց ճամ-
բա րի ա ջա կից նե րին, դա սըն թա-
ցա վար նե րին, մաս նա կից նե րին՝ 
ներդրած ջան քե րի և  ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յան հա մար։

Օր վա ըն թաց քում անձ նա յին 
և մաս նա գի տա կան ա ճի, ա ռող-
ջութ յան և  ըն տա նի քի թե մա-
նե րով դա սըն թաց ներ վա րե ցին 
մայ րա քա ղա քից ժա մա նած դա-
սըն թա ցա վար նե րը։

Ե լույթ ներ ու նե ցան նաև հա-
մայն քի բնա կա վայ րե րի վար չա-
կան ղե կա վար ներն ու «Ս յուն յաց 
եր կիր» թեր թի գլխա վոր խմբա-
գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նը։

Մինչև կես գի շեր տևած 
ճամ բարն ան ցավ հե տաքր քիր 
և  ա նակն կալ նե րով հա րուստ 
մթնո լոր տում՝ մշա կու թա յին, 
կրթա կան, սպոր տա յին֊ ժա ման-
ցա յին տար բեր քննար կում նե-
րով ու ե լույթ նե րով։ Իսկ ճամ բա-
րի ա վար տին մաս նա կից ներն 
ա վան դա կան դար ձած խա րույ կի 
շուրջ ամ փո փե ցին ի րենց տպա-
վո րութ յուն ներն ու ներ կա յաց րին 
օր վա խորհր դին առնչ վող ի րենց 
ա ռա ջար կութ յուն նե րը։

Ն շենք, որ «Տա Թև ե րի տա-
սար դութ յա նը» ճամ բա րի մաս-
նա կից նե րից յու րա քանչ  յու րը 
խորհր դան շա կան 1000 դրամ 
նվի րա բե րեց՝ բա րե գոր ծութ յան 
հա մար։

ՆՈՆՆԱ ՄԻՐԶՈՅԱՆ
29.06.2022

Յ ոթ նամ յա գոր ծու նեութ յու-
նից հե տո «Գան ձա սար- Կա-
պան» ֆուտ բո լա յին ա կում-

բը նոր ան վա նում ու նի՝ «Ս յու նիք»: 
Սա սոսկ ան վան փո փո խութ յուն չէ, 
քան զի ա կում բը նաև նոր ղե կա վար 
ու նի՝ «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե-
նա յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յան 
գլխա վոր տնօ րե նի ա ռա ջին տե-
ղա կալ Վար դան Ջ հան յան: «Ս յու-
նիք» ա կում բի նոր տնօ րե նը հստակ 
խնդիր է դրել ըստ ա մե նայ նի ընդ-
լայ նել Ս յու նի քում ֆուտ բո լի աշ խար-
հագ րութ յու նը՝ ա կում բի հո վա նու 
ներ քո ընդգր կե լով մար զի բո լոր 
բնա կա վայ րե րի ե րե խա նե րին, նաև 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծել, 
որ նրանք կա րո ղա նան հա ճա խել 
ա կում բի մար զա դաշտ, որ քա ղա քի 
կենտ րո նից բա վա կա նին հե ռա վո-
րութ յան վրա է, և  այդ ուղ ղութ յամբ 
հա սա րա կա կան տրանս պորտ չի աշ-
խա տում: Իսկ դրանք ե րեքն են. մե-
կը՝ ճի մա պատ, մյու սը՝ ցա նո վի խո-
տա ծած կով, եր րոր դը՝ ար հես տա կան 
ծած կով: Ա կումբն այս պա հին մոտ 
190 սան ու նի, ով քեր հան դես են գա-
լիս տա րի քա յին ութ տար բեր խմբե-
րում: Մի մասն ար դեն ման կա պա-
տա նե կան ֆուտ բո լից վստահ քայ լեր 
է ա նում դե պի մեծ ֆուտ բոլ: 

«Ս յու նիք» ա կում բի տնօ րե նի 
տե ղա կալ Ար թուր Մար գար յա նը, 
ով 17 տա րի Հա յաս տա նի ֆուտ բո-
լի ֆե դե րա ցիա յի ներ կա յա ցու ցիչն էր 
մար զում, 2004 թվա կա նից՝ «Գան-
ձա սար- Կա պա նի» ման կա պա տա նե-
կան բաժ նի ղե կա վար, այ նու հետև 
թի մի պետ, 2014 թվա կա նից՝ ա կում-
բի փոխտ նօ րեն, նշում է, որ ա կում բի 
ղե կա վա րութ յու նը՝ հան ձին Վար դան 
Ջ հան յա նի, մար զում ֆուտ բո լը մաս-
սա յա կա նաց նե լու և զար գաց նե լու 
նպաս տա վոր պայ ման ներ է ստեղ ծել, 
ին չը պի տի ճիշտ և ն պա տա կա յին 
օգ տա գոր ծել: 

«Ա կում բի տնօ րե նի շեշ տադ րում-
նե րը հա մընկ նում է մեր շեշ տադ րում-
նե րին: Ընդ ո րում` խոս քը ոչ միայն 
և  ոչ այն քան ման կա պա տա նե կան 
ֆուտ բո լին է վե րա բե րում, որ քան կա-
պան յան ֆուտ բու լը եվ րո պա կան չա-
փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նեց-
նե լը, – ա սում է Ար թուր Մար գար յանն 
ու հա վե լում, – Ս յու նի քի մար զի բո լոր 
քա ղաք նե րում մաս նաճ յու ղեր ենք ու-
նե նա լու՝ հաս տի քա յին մար զիչ նե րով: 
Կրկ նա կի ու րա խա նա լին այն է, որ 

գյու ղա կան բնա կա վայ րերն ընդգրկ-
ված են մար զում ֆուտ բո լը զար գաց-
նե լու ծրագ րի մեջ»:

Ինչ պես տե ղե կաց նում է ա կում բի 
մա մու լի քար տու ղար Ա շոտ Ա սատր-
յա նը, խա ղա դաշ տե րի հա րա կից 
տա րածք նե րը բա րե կարգ վե լու են, 
մար զա դաշ տի կող քին կկա ռուց-
վի տրի բու նա, մար զա դահ լիճ, ո րի 
ա ռա ջին հար կում կլի նեն հան դեր-
ձա րան ներ, խա ղին պատ րաստ վե-
լու և խա ղից հե տո հոգ նա ծութ յու նը 
թո թա փե լու հար մա րութ յուն ներ: Այս 
ա մե նը թույլ կտան, որ այդ խա ղա-
դաշ տում բարձ րա գույն խմբի հան դի-
պում ներ անց կաց վեն: 

– Քա նի որ նա խա պատ րաս տա-
կան շրջա նի ա ռա ջին շա բաթն է, 
ման կա պա տա նե կան խմբե րից տե-
ղա փոխ վող տղա նե րը պի տի հար-
մար վեն պրո ֆե սիո նալ լի գա յին: Մեր 
աշ խա տանք նե րը, նաև մարզ չա կան 
շտա բի նը, հար մա րեց նում ենք նոր 
պայ ման նե րին: Այս փու լում մենք 
ա վե լի շատ պի տի վստա հենք պա-
տա նի նե րին, թե կուզև նրանք խա-
ղա դաշ տում սխալ ներ թույլ տան: 
Մեր խնդի րը հենց դրանք շտկելն է: 
Շատ շնոր հա լի և  օժտ ված ե րե խա-
ներ կան մեր մար զում, միայն պի տի 
նրանց ճիշտ ու ղու վրա դնել, – պատ-
մում է ա ռա ջին խմբի մար զիչ Տիգ-
րան Գ ևորգ յա նը, ով մարզ չա կան 
PRO կարգ ու նի: Ն րա փո խանց մամբ՝ 
օ գոս տո սին մեկ նար կե լիք Հա յաս տա-
նի ֆուտ բո լի ա ռաջ նութ յա նը մաս-
նակ ցող «Ս յու նիք» ա կում բի թի մը 
նախ նա կան շրջա նում իր կազ մում 

կու նե նա հան րա պե տութ յան տար-
բեր թի մե րից հրա վիր ված ներ: Ա կում-
բի ղե կա վա րութ յու նը խնդիր է դրել, 
որ հե տա գա յում «Ս յու նիք» թի մում 
հան դես գան միայն տե ղա ցի ֆուտ-
բո լիստ ներ:

Հու նի սի 12-ին ա կում բի սա նե րը 
սկսել են պա րապ մունք նե րը: Օ րեր 
ա ռաջ ա կում բի մար զա բա զա յում 
էինք. այս պես ենք ան վա նում, քան-
զի, ինչ պես նշե ցինք, այդ տեղ ե րեք 
խա ղա դաշտ կա: Տես նել էր պետք, թե 
ամ ռան տա պին ինչ պես են պա տա-
նի ֆուտ բո լիստ նե րը հղկում տեխ-
նի կան, կա տա րում մար զիչ Տիգ րան 
Գ ևորգ յա նի հրա հանգ նե րը: Տասն վե-
ցամ յա Դա վի թը պրո ֆե սիո նալ ֆուտ-
բո լիստ դառ նա լու ճա նա պար հին է, 
ա սում է՝ սո վո րում ենք, թե ինչ պես 
ճիշտ տե ղա շարժ վել դաշ տում … Ար-
դեն 11 տա րի է, ինչ ֆուտ բոլ է պա րա-
պում, ա կումբն իր հա մար ըն տա նի քի 
նման մի բան է դար ձել: 

… Կա պա նը տաս նամ յակ ներ ի 
վեր հայտ նի է ֆուտ բո լա յին ա վան-
դույթ նե րով: Քա ղա քի ֆուտ բո լի թի-
մը ստեղծ վել է 1950-60- ա կան թվա-
կան նե րին՝ «Լեռ նա գործ» ան վամբ: 
Մր ցում էր Խորհր դա յին Միութ յան 
ա ռաջ նութ յան «Բ» խմբում, թի մում 

հան դես էին գա լիս միայն կա պան ցի-
ներ…, իսկ հան դի պում ներն անց նում 
էին լեփ-լե ցուն տրի բու նա նե րի ոգ ևո-
րիչ ա ջակ ցութ յան ներ քո:

Կա պան յան թի մում հան դես են 
ե կել ֆուտ բո լիստ ներ, ով քեր հե տա-
գա յում հա ջո ղութ յամբ խա ղա ցել 
են հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար 
թի մում՝ Եր ևա նի «Ա րա րա տում»՝ 
Նո րայր Դե միրճ յան, Ռու դիկ Ա վա-
նես յան, Հով հան նես Զա նա զան յան, 
Ար կա դի Անդ րեաս յան և  ու րիշ ներ: 
Դեռ ա վե լին՝ կա պան յան ֆուտ բո լա-
յին թիմն իր կադ րերն է գոր ծու ղել 
Եր ևա նի «Ա րա րատ»՝ Ալ  յո շա Ան տոն-
յան, Գա գիկ Հով հան նիս յան և  ու րիշ-
ներ:

Իսկ Կա պա նի մար զա դաշ տը 
միշտ «աչ քի է ըն կել» բարձր հա ճա-
խե լիութ յամբ և մարդ կանց գո նե եր-
կու ժամ կտրել ա ռօր յա հոգ սե րից: 
Մա նա վանդ որ կա պան ցի ֆուտ բո-
լա սե րը մար զա դաշտ հա ճա խե լու և 
սի րե լի թի մին երկր պա գե լու տաս-
նամ յակ նե րով ձևա վոր ված կուլ տու-
րա ու նի:

Ու րեմն՝ նոր մեկ նարկ վող՝ ֆուտ-
բո լի Հա յաս տա նի ա ռա ջին խմբի 
ա ռաջ նութ յան ա ռա ջին իսկ հան դի-
պում նե րից լի նենք մար զա դաշ տում, 
մեր ներ կա յութ յամբ ոգ ևո րենք նո-
րաս տեղծ կա պան յան թի մին, ին չը 
նրանց ան չափ անհ րա ժեշտ է: Մա-
նա վանդ որ թի մի անդ րա նիկ խա-
ղից ա ռաջ մար զամ շա կու թա յին հե-
տաքրք րա կան մի ջո ցա ռում է լի նե լու, 
նաև՝ այլ ա նակն կալ ներ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

«Սյունիք» 
ֆուտբոլային ակումբ.
նոր հնարավորություններ և 
հեռանկարներ
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