
Հու լի սի եր րորդ կի րա կին նախ կին Խորհր-
դա յին Միութ յան ո րոշ երկր նե րում նշվում 
է որ պես հան քա գոր ծի և մե տա լուր գի օր: 
Ա վան դույ թը ձևա վոր վել է անց յալ դա-
րի 50-ա կան նե րին և շա րու նակ վում է մեր 
օ րե րում: Քան զի հան քարդ յու նա բե րութ-
յու նը ե ղել և շա րու նա կում է մնալ մեր երկ-
րի տնտե սութ յան լո կո մո տի վը: Հան րա-
պե տութ յու նից ար տա հան վող ապ րանք-
նե րի թվում ա մե նա մեծ չա փա բա ժի նը 
ձևա վո րում է հան քա հում քա յին ար տադ-
րան քը՝ կազ մե լով ար տա հան ման գրե թե 
40 տո կո սը: 

Հ ու լի սի 15-ին և 16-ին Քա ջա րա նում 
ու Ա գա րա կում անց կաց վե ցին տո նին 
պատ շա ճող մի ջո ցա ռում ներ:

Տա րին Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տի հա մար հո բել  յա նա կան է. դեռևս 
անց յալ դա րի 30-ա կան թվա կան նե րից Զան-
գե զու րի պղնձա հան քե րում սկսվե ցին երկ-
րա բա նա կան-ո րո նո ղա կան գոր ծըն թաց նե րը: 
1940-ա կան նե րին սկսվեց Քա ջա րա նի պղնձա-
մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի շի նա րա րութ յու նը, 
իսկ 1952-ին ձեռ նար կութ յու նը տվեց սե րիա-
կան ա ռա ջին ար տադ րան քը. ու ղիղ 70 տա րի 
ա ռաջ...

Քա ջա րա նում կա յա ցած մի ջո ցառ մա նը 
մաս նակ ցում էին Կա պա նի և Քա ջա րա նի հա-
մայն քա պե տեր Գ ևորգ Փարս յա նը, Ման վել 
Փա րա մազ  յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ 
Ղու կաս յա նը, 1994-1998 թթ. Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը ղե կա վա-
րած Ռո ման Նա վա սարդ յա նը, վաս տա կա շատ 

լեռ նա գործ ներ, հան րա պե տութ յան տար բեր 
լրատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Քա ջա րա նի մշա կույ թի պա լա տի ա ռա ջին 
հար կում Կա պա նի երկ րա գի տա կան թան գա-
րա նի ա ջակ ցութ յամբ կազ մա կերպ վել էր տա-
րա ծաշր ջա նի մե տա լուր գիա յի պատ մութ յանն 
առնչ վող ցու ցա հան դես, ո րի ցուցանմուշներին 
ծա նո թա նա լուց հե տո մի ջո ցառ ման մաս նա-
կից նե րը տեղ զբա ղեց րին մշա կույ թի պա լա տի 
դահ լի ճում:

Տո նի առ թիվ ա ռա ջի նը շնոր հա վո րե լու պա-

տի վը վե րա պահ վեց «Գեոպ րո մայ նինգ» ըն կե-
րութ յուն նե րի խմբի նա խա գահ, Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի գլխա վոր 
տնօ րեն Ռո ման Խու դո լի յին, ով նախ ներ կա-
յաց րեց հան քարդ յու նա բե րութ յան տե սա կա-
րար կշի ռը հան րա պե տութ յան տնտե սութ յան 
մեջ: Բա նա խոսն այ նու հետև անդ րա դար ձավ 
«Գեոպ րո մայ նինգ» ըն կե րութ յուն նե րի խմբի 
գոր ծու նեութ յա նը, ո րի ա ռա ջա տար ձեռ նար-
կութ յուն նե րից է Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե-

Պատերազմի 
բերումով ԼՂ 
մուտք գործած 
ԶՈւ ստորաբաժա-
նումները 
վերադառնում են ՀՀ

ՀՀ անվ տան գութ յան խորհր դի քար տու-
ղար Ար մեն Գ րի գոր յանն ընդգ ծում է, որ 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նում Հա յաս-
տա նից զո րա կոչ ված ժամ կե տա յին զին-
ծա ռա յող ներ չեն լի նի, սա կայն հա վե լում 
է, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում զո րա կո չիկ-
նե րը կշա րու նա կեն զո րա կոչ վել պաշտ-
պա նութ յան բա նա կում ծա ռա յե լու: Ար մեն 
Գ րի գոր յանն այս մա սին ա սել է «Ար մենպ-
րե սին» տված հար ցազ րույ ցում, ո րը ներ-
կա յաց նում ենք ստորև.

-Պա րոն Գ րի գոր յան, վեր ջին 
շրջա նում ա ռա վել հա ճախ 
են դար ձել քննա դա տութ-

յուն ներն առ այն, թե Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նը Լեռ նա յին Ղա րա բա ղից 
հա նում է զոր քե րը, այդ պի սով ԼՂ-ն թող-
նե լով ան պաշտ պան: Ինչ պե՞ս եք ար ձա-
գան քում այս քննա դա տութ յուն նե րին:

– Պա տե րազ մի ըն թաց քում ՀՀ ԶՈւ մի շարք 
ստո րա բա ժա նում ներ օգ նութ յան են հա սել ԼՂ 
Պաշտ պա նութ յան բա նա կին: Հ րա դա դա րի 
հաս տա տու մից և ԼՂ-ում Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տի տե ղա-
կա յու մից հե տո ՀՀ ԶՈւ ստո րա բա ժա նում նե րի 
դուրս բե րու մը ԼՂ-ից տրա մա բա նա կան է:

– Բայց դա չի՞ նշա նա կում Լեռ նա յին 
Ղա րա բաղն ի րոք ան պաշտ պան թող նել:

– Ոչ, ո րով հետև նախ կի նում էլ ԼՂ անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծա ռույթն 
ի րա կա նաց րել է ԼՂ Պաշտ պա նութ յան բա նա-
կը: Եվ այս ա ռու մով որ ևէ բան չի փոխ վում: 
Չ նա յած՝ պետք է մի բան ար ձա նագ րել, որ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ՌԴ խա ղա ղա պահ ու-
ժե րի տե ղա կա յու մը պի տի անվ տան գութ յան 
ե րաշ խիք լի նի:

– Բայց Փա ռու խի դեպ քե րը ցույց տվե-
ցին, որ այդ պես չէ...

– Փա ռու խի դեպ քե րը 2020 թվա կա նի նո-
յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան և 

Շարունակությունը՝ էջ 8

Հանքագործի և մետալուրգի օրը վերածվեց 
գեղեցիկ տոնակատարության

Շարունակությունը՝ էջ 4

2022 թվականի սեպտեմբերի 
25-ին Սիսիան և Քաջարան 
համայնքներում տեղի 
կունենան ավագանու 
համամասնական կարգով 
ընտրություններ։

Ու կանգնած ենք ահա 
 ապագայի հանդեպ
Զարմանալի՜ թեթև, զարմանալի՜ 
 անդեմ՝
Մերկության պես տկլոր ու 
 անանցյալ...
Այդ մե՛նք ենք երևի այն ուղտը 
 հաստակող,
Որ Հիսուսի առակին հակառակ -
Պիտի մտնենք՝ անգամ ասեղի 
 նուրբ ծակով՝
Ապագայի դրախտը անարատ...
Այդ մե՛նք ենք երևի այն 
 հարուստը,
Որ անցյալի մեր այդ 
 տկլորությամբ հարուստ -
Պիտի ժառանգենք մեր 
 դարերի կորուստը,
Որ բոլո՜ր տկլորներին 
 սահմանված է վերուստ...

Եղիշե Չարենց

Հուլիսի 23-ին Արցախի Հանրապետության Ազգային Ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանն ուղերձ է հղել Հայաստանի 
խորհրդարանականներին, որի մեջ ասված է.

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Ժողովի բոլոր խմբակցություններին սեպտեմբերի 2-ին հրավիրում եմ Արցախ՝ 
Հանրապետության հռչակման 31-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Սիրով կհյուրընկալենք 

բոլոր խմբակցությունների պատգամավորներից կազմված պատվիրակությանը»:

...Եթե 
Իրան-Հայաստան 
սահմանը փակելու 
քաղաքականություն 
լինի, Իսլամական 
Հանրապետությունը 
դեմ կլինի, քանի որ այս 
սահմանը 1000-ամյա 
կապող երթուղի է:

Այաթոլլահ Խամենեի, 
Իրանի հոգևոր առաջնորդ 

20 ՀՈՒԼԻՍԻ 2022Թ.

Չորեքշաբթի

27 հուլիսի 2022թ.
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Սյունեցի զինակոչիկները 
մեկնում են հայոց բանակ. 
բարի ծառայություն...

Հ ու լի սի 18-ին Սի սիա ն հա մայն քի նո րա-
կո չիկ նե րի հեր թա կան խում բը մեկ նեց 
հայ րե նի քին ծա ռա յե լու: Այդ կա պակ-

ցութ յամբ Սի սիա նի հա մայն քա պե տա րա նի 
նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ վեց մի ջո-
ցա ռում, ո րին ներ կա էր հա մայն քի ղե կա վա-
րի պաշ տո նա կա տար Ար մեն Հա կոբ ջան յա նը: 
Մի ջո ցառ ման ըն թաց քում ե լույթ ու նե ցավ ՀՀ 
ՊՆ Ս յու նի քի մար զի զո րա հա վա քա յին և զո-
րա կո չա յին տա րած քա յին ստո րա բա ժան ման 
ղե կա վար, գնդա պետ Վա հե Ա ղա լար յա նը, ով 
իր խոս քում նշեց, որ պե տութ յան սահ ման նե-
րի ան սա սա նութ յու նը, հե տայ սու, նաև նո րա-
կո չիկ նե րի նպա տա կը պետք է լի նի:

Խոս քով հան դես ե կավ նաև հա մայն քա-
պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի կրթութ յան, 

մշա կույ թի, սպոր տի, ե րի տա սար դութ յան, 
ա ռող ջա պա հութ յան և սո ցիա լա կան հար ցե-
րի բաժ նի պետ Նա րա Հով հան նիս յա նը, ով 
ներ կա նե րին վստա հեց րեց, որ բարձր է տղա-
նե րի մար տա կան ո գին.

նրանք մեկ նում են ծա ռա յութ յան բարձր 
տրա մադր վա ծութ յամբ և մեծ հայ րե նա սի-
րութ յամբ:

Սի սիա՛ն, հզոր ես ու ան պար տե լի, քան զի 
ան ցար ար հա վիր քի մի ջով, բայց միևնույն է, 
որ դի նե րիդ երգ ու պա րով ես ճա նա պար հում 
հայ րե նի քի սահ ման նե րը պաշտ պա նե լու:

Բա րի ծա ռա յութ յուն ձեզ, տղե՛րք և բա րի՛ 
վե րա դարձ:

ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Կապան. նորակոչիկները երդվում էին անձնվիրաբար 
ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը
Զին վո րա կան եր դում տվել են բո լոր ժա-
մա նակ նե րում, բայց երդ ման ի մաս տը 
մնա ցել է նույ նը՝ անձն վի րա բար ծա ռա յել 
հայ րե նի քին: Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու-
շա հա մա լի րում այս ան գամ հա վաք վել 
էին հան րա պե տութ յան տար բեր ծայ րե-
րից ժա մա նած մար դիկ՝ մաս նա կի ցը լի-
նե լու ի րենց որ դու կամ մեր ձա վո րի զին-
վո րա կան երդ ման ա րա րո ղութ յա նը:

Ե րդ ման ա րա րո ղութ յու նը մեկ նար կեց 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օրհ-
ներ գի հնչ յուն նե րի ներ քո:

Այ նու հետև, հան դի սա վոր լռութ յան մեջ, 
նո րա կո չիկ նե րից յու րա քանչ  յու րը մո տե նում 
է իր հրա մա նա տա րին և ըն թեր ցում երդ-
ման տեքս տը. «Հան դի սա վոր երդ վում 
եմ՝ անձն վի րա բար ծա ռա յել Հայ րե նի-
քիս՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, 
և հա նուն նրա չխնա յել կյանքս,

են թարկ վել Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան սահ մա նադ րութ յանն ու 
օ րենք նե րին,

ան վե րա պա հո րեն կա տա րել հրա-
մա նա տար նե րիս հրա մա նը, պահ պա նել 
ռազ մա կան գաղտ նի քը:

Ու ե թե դրժեմ եր դումս, թող պատժ-
վեմ օ րեն քի ամ բողջ խստութ յամբ:

Երդ վում եմ»:
Եվ երբ բո լոր զի նա կո չիկ նե րը եր դում են 

տա լիս, տե ղի է ու նե նում օր վա նը պատ շա ճող 
հան րա հա վաք, ո րը վա րում է կա պի տան Սու-
րեն Փի լում յա նը:

Հայ րե նի քի պաշտ պան նե րին զին ծա ռա-
յութ յան մեջ հա ջո ղութ յուն ներ ցան կա ցան 
Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի զո րա հա վա քա-
յին բաժ նի պետ Ար սեն Գ րի գոր յա նը, զո րա-
մա սի պար տա դիր զին ծա ռա յող, շար քա յին 
Ա րամ Հա րութ յուն յա նը, օրհ նան քի խոս քեր 
հղեց Վա հա նա վան քի վա նա կան հա մա լի րի 
հոգ ևոր հո վիվ Տեր Ա վե տիք քա հա նա Մար-

տի րոս յա նը:
Շար քա յին Ա րամ Հա րութ յուն յա նը պա տիվ 

հա մա րեց Կա պա նում ծա ռա յե լը. քա ղաք, որն 
օր-օ րի շե նա նում ու բար գա վա ճում է:

Օր վա խոր հուր դը յու րո վի է մեկ նա բա-
նում զո րա մա սի հրա մա նա տար, գնդա պետ 
Վազ գեն Վար դան յա նը. «Պա տա հա կան չէ 
զին վո րա կան երդ ման ա րա րո ղութ յան տեղն 
ընտր ված՝ Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լիր: Զին-
վո րա կան նոր հեր թա փո խը հու շա հա մա լի-
րում հա վեր ժա կան քնով ննջող զին վոր նե-
րի կի սատ թո ղած գոր ծը շա րու նա կող ներն 
են: Մենք պար տադր ված ենք հզոր բա նակ 
ու նե նալ, պար զա պես այլ ելք չու նենք: Մեր 
բա նա կը պի տի լի նի ա մուր, մար տու նակ, ժո-
ղո վուրդն էլ իր լու ման պի տի ու նե նա մեր բա-

նա կի հզո րաց մա նը»:
Մեր մաղ թան քը հայ րե նի քի ա պա գա 

պաշտ պան նե րին՝ խա ղաղ երկն քի տակ ան-
փոր ձանք ծա ռա յութ յուն:

Ի դեպ, Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում 
հա վաք վել էին ոչ միայն նո րա կո չիկ նե րի հա-

րա զատ ներն ու մեր ձա վոր նե րը, այլև բազ մա-
թիվ կա պան ցի ներ: Եվ ա րա րո ղութ յու նը վե-
րած վել էր հա մա ժո ղովր դա կան յու րօ րի նակ 
տո նախմ բութ յան:

Երդ ման ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ ցում 
էին Կա պան հա մայն քի ղե կա վա րի տե ղա կալ 
Մես րոպ Ար զու ման յա նը, ինչ պես և Ար ցախ-
յան պա տե րազմ նե րի վե տե րան ներ, Ար ցախ-
յան եր րորդ պա տե րազ մում նա հա տակ ված 
զին վոր նե րի ծնող ներ:

Իսկ նո րա կո չիկ նե րի հպարտ կեց ված քը 
վերս տին վկա յում է, որ հա յոց ազ գա յին բա-
նա կի նոր հեր թա փո խը հա մակ ված է հայ րե-
նա տի րութ յան սրբա զան պարտ քի գի տակց-
մամբ:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Մեր մաղ թան քը հայ րե նի քի 
ա պա գա պաշտ պան նե րին՝ խա-
ղաղ երկն քի տակ ան փոր ձանք 
ծա ռա յութ յուն:

Սիսիան
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44 -օր յա պա տե րազ մից հե տո, 
երբ ադր բե ջան ցի նե րը հնա րա-
վո րութ յուն ստա ցան ա ռա ջա-

նալ մին չև Կա պա նի սահ ման ներ, Ս յու նի քի 
մարզ կենտ րո նը դար ձավ ոչ թե պար զա պես 
սահ մա նա մերձ, այլ հենց սահ մա նա պահ 
հա մայնք։ 2017-ին Կա պա նը խո շո րաց վել է. 
քա ղա քի հետ միա վոր վել է նախ կին 31 գյու-
ղա կան հա մայնք, բայց բնա կա վայ րե րի թիվն 
ա վե լի շատ է (գյու ղա կան ո րոշ հա մայնք ներ 
նե րա ռել են մե կից ա վե լի գյուղ, ո րոնք բո լո րը 
հի մա Կա պան հա մայն քի կազ մում են)։

2018-ից Կա պան խո շո րաց ված հա մայն քը 
ղե կա վա րող Գևորգ Փարս յանն ա սում է, որ 
քա ղաքն ու 18 գյու ղա կան բնա կա վայր պա-
տե րազ մից հե տո դար ձել են սահ մա նա պահ. 
հի մա ադր բե ջա նա կան դիր քե րից հայ կա կան 
բնա կա վայ րե րը գտնվում են 1-ից մին չև մի 
քա նի կմ հե ռա վո րութ յան վրա, իսկ Կա պա-
նը, ա վե լի կոնկ րետ՝ դրա արդ յու նա բե րա կան 
թա ղա մասն ու օ դա նա վա կա յա նը, թշնա մու 
հե նա կե տե րից ըն դա մե նը մի քա նի հար յուր 
մետ րի վրա են։ Սա նշա նա կում է, որ քա ղա քի 
ու 18 գյու ղե րի բնա կիչ նե րի հա մար կա ֆի զի-
կա կան անվ տան գութ յան խնդիր, ին չը փաս-
տում է նաև հա մայն քա պետ Փարս յա նը։

«Ի հար կե, այս ա մե նը շատ մտա հո գիչ է, 
շատ ծանր էր հատ կա պես սկզբնա կան փու-
լում, երբ 1990-ա կան նե րից հե տո ի րա վի ճա-
կա յին փո փո խութ յուն ու նեինք», – ա սում է 
Գևորգ Փարս յա նը՝ հա վե լե լով, որ ե թե ա ռա-
ջին պա տե րազ մից հե տո Կա պա նի հե ռա վո-
րութ յու նը ա ռաջ նագ ծից տասն յակ կի լո մետ-
րե րի էր հաս նում (Կա պա նից մին չև մո տա կա 
ադր բե ջա նա կան քա ղա քը՝ Հո րա դիզ, 80 կմ  
էր), ա պա հի մա այդ հե ռա վո րութ յունն ըն դա-
մե նը մի քա նի հար յուր մետր է։ 

«Կա պան ցի նե րը բո լոր հնա րա վոր մի-
ջոց նե րով թե՛ պա տե րազ մի ժա մա նակ, թե՛ 
դրա նից հե տո լծված էին Կա պա նի պաշտ-
պա նութ յա նը, այ նու հե տև՝ սահ ման նե րի 
պաշտ պա նութ յա նը։ Հի մա, ճիշտ է, մեր սահ-
ման նե րում կանգ նած են մեր զին ված ու ժե րը, 
ի րենց ծա ռա յութ յունն են կա տա րում, բայց 
մտա հո գիչ հար ցեր, խնդիր ներ շա րու նա կում 
են լի նել,- նկա տում է Կա պա նի ղե կա վա րը,- 
հի մա, հա մե մա տած նախ կին ի րա վի ճա կի, 
մեր բնա կիչ նե րի շրջա նում այդ ան հան գիստ 
վի ճա կը փոքր-ինչ քչա ցել է, բայց միևնույնն 
է՝ անվ տան գա յին հար ցը մնում է ա ռաջ նա յին։ 
Ադր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րի առ կա յութ-
յու նը Կա պան հա մայն քի հա րևա նութ յամբ 
ան հանգս տաց նող է»։

«Վա ղար շակ Հա րութ յուն յանն, 
ա սաց, որ տար բե րակ չկա, պի տի 
հետ գանք, դա զայ րաց նող, հիաս-

թա փեց նող էր»
Հի շեց նենք, որ պա տե րազ մի ա վար տից 

հե տո՝ 2020 թ. նո յեմ բե րի 10-ի դրութ յամբ, 
Կա պա նը հե ռու էր մար տագ ծից, հայ կա կան 
ու ժե րը գտնվում էին քա ղա քից ու շրջա կա 
գյու ղե րից մի քա նի կմ  ա րևելք։ Սա կայն նույն 
տար վա դեկ տեմ բե րին ի րա վի ճա կը փոխ վեց։ 
Դեկ տեմ բե րի 17-ին ՊՆ-ից հրա ման էր ի ջեց վել 
մին չև ամ սի 18-ի ժա մը 17։00-ը թող նել Կա-
պա նի ու հա րա կից 18 գյու ղե րի (Դա վիթ Բեկ, 
Կաղ նուտ, Ու ժա նիս, Եղ վարդ, Խդ րանց, Ա գա-
րակ, Վար դա վանք, Բար գու շատ, Ս յու նիք, 
Սզ նակ, Դից մայ րի, Գո մա րան, Գե ղա նուշ, Ճա-

կա տեն, Շի կա հող, Ս րա շեն, Ներ քին Հանդ, 
Ծավ) անվ տան գութ յունն ա պա հո վող բար-
ձունք նե րը, ո րոնք այդ պա հին գտնվում էին 
հայ կա կան ու ժե րի վե րահս կո ղութ յան տակ։

«Մենք դրա մա սին տե ղե կա ցանք դեկ-
տեմ բե րի 17-ին։ Հան դի պե ցինք այն ժա մա-
նակ վա պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի՝ Վա-
ղար շակ Հա րութ յուն յա նի հետ, ա սաց, որ 
տար բե րակ չկա, պի տի հետ գանք։ Ի՞նչ ա սեմ 
ձեզ՝ դա զայ րաց նող էր, հիաս թա փեց նող էր։ 
Մենք հա վա տում էինք, որ մնա լու ենք այն 
բնագ ծե րում, որ տեղ կանգ նած էինք, որ տեղ 
ար դեն իսկ ամ րա ցել էինք, ո րով հե տև նո յեմ-
բե րի 9-ի չա րա բաս տիկ ակ տում նշված է, որ 
զոր քե րը մնում են այն տեղ, որ տեղ գտնվում 
են այդ պա հի դրութ յամբ, բա ցի դրա նից՝ 
այդ օր վա դրութ յամբ մեզ ոչ ոք չէր ա սել, որ 
նման սցե նար հնա րա վոր է, նույ նիսկ ա վե լին 
ա սեմ՝ ե ղել է խո սակ ցութ յուն, որ մնա լու ենք 
նույն բնագ ծե րում։ Դեկ տեմ բե րի 18-ին՝ ժա մը 
17։00-ին, ստիպ ված զի ջե ցինք այդ բնագ ծե-
րը, ո րոնք մինչ այդ ա մեն կերպ պա հել էինք, 
ա մեն կերպ ամ րա ցել էինք այդ բնագ ծե րում, 

լուրջ ին ժե նե րա կան, ամ րա շի նա կան աշ խա-
տանք ներ էինք կա տա րել, այ սինքն՝ դրանք 
մեզ հա մար դար ձել էին վերջ նա կան բնագ-
ծեր։ 2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին ստիպ ված 
ե ղանք այդ ա մեն ին չը թող նել, ո րով հե տև 
պաշտ պա նութ յան նա խա րարն ա սաց, որ 
տար բե րակ չկա»։

2020-ի դեկ տեմ բե րի 25-ին Փարս յա նը 
հան դի պել էր ԱԺ պատ գա մա վոր նե րին ու 
պատ մել ամ սի 17-ին Ս յու նի քի հա մայն քա-
պետ նե րի և նա խա րար Վա ղար շակ Հա րութ-
յուն յա նի հան դիպ ման մա սին. «Պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րի հետ հան դի պել ենք, ես 
էդ հար ցը հնչեց րել եմ՝ ո՞նց ե ղավ մեր դիր քե-
րից հետ գնա ցինք, նա խա րարն ինձ պա տաս-
խա նեց, որ հա մա ձայ նութ յունն ի սկզբա նե 
է ե ղել։ Ե թե ե ղել է, ին չի՞ մենք տեղ  յակ չենք 
ե ղել, ին չի՞ ենք էդ քան ամ րա ցել դիր քե րում, 
նո յեմ բե րի 9-ից հե տո երկ րորդ, եր րորդ բնա-
գիծ ենք կազ մել»:

Ար դեն 2021 թ. մար տին իշ խա նա կան 
պատ գա մա վոր Ար ման Ե ղո յա նը հայ տա րա-
րեց, թե Ս յու նի քում տե ղի ու նե ցա ծը (հայ կա-
կան զոր քե րը հրա դա դա րից հե տո հետ քա-
շե լը) ե ղել է պա տե րազ մի սպառ նա լի քի տակ: 
Այս հայ տա րա րութ յու նից շա բաթ ներ անց՝ 
մա յի սի 12-ին, թշնա մին ներ խու ժեց ՀՀ սու վե-
րեն տա րածք՝ Ս յու նիք (Իշ խա նա սա րի և Սև 
լճի հատ ված) և Գե ղար քու նիք (Վար դե նի սի 
հատ ված)։

2020-ի դեկ տեմ բե րին հայ կա կան զոր քե րի 
հետ քա շումն ա վե լի ուշ՝ 2021-ի հոկ տեմ բե րի 
27-ին, մեկ նա բա նեց նաև վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յա նը, ով ԱԺ ամ բիո նից ա սաց. «Ո րո-
շու մը կա յաց վել է պա տե րազ մից խու սա փե-
լու հա մար, ո րով հե տև իմ հա մոզ մունքն այն 
էր, որ ե թե այդ ո րո շու մը չկա յաց վեր, այն տեղ 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ էին սկսե լու, և 
ի րոք Ս յու նի քում մենք ու նե նա լու էինք խնդիր-
ներ… Ես եմ տվել հրա ման հետ քաշ վե լու, Վա-
ղար շակ Հա րութ յուն յանն ի րա կա նաց րել է այդ 
հրա մա նը»։

Պատ մութ յունն այս ան գամ էլ կրկնվեց։ 
Փա շին յա նի հայ տա րա րութ յու նից հաշ ված 
օ րեր անց՝ 2021 թ. նո յեմ բե րի 16-ին, թշնա մին 
նոր ագ րե սիա սան ձա զեր ծեց Ս յու նի քի մար-
զի հյու սի սում՝ Ծի ծեռ նա քա րի հատ վա ծում, և 
Ջեր մու կի մոտ, ին չի հե տևան քով հայ կա կան 
կող մը մարդ կա յին և դիր քա յին կո րուստ ներ 
ու նե ցավ, այ սինքն՝ պա տե րազ մից խու սա փե-
լու նպա տա կով նա հան ջե լու Փա շին յա նի քա-
ղա քա կա նութ յու նը գործ նա կա նում երկ րորդ 
ան գամ տա պալ վեց։

Կա պան հա մայն քը ևս տա րած քա-
յին կո րուստ ներ է ու նե ցել հայ կա-
կան ու ժե րի նա հան ջից հե տո 

Հայ կա կան կող մի նա հան ջից հե տո 2020-
ին ադր բե ջան ցի ներն ա ռա ջա ցան այն քան, 
որ քան նրանց թույլ էր տա լիս, մաս նա վո-
րա պես, ա մե րիկ յան «Google» ըն կե րութ յան 
քար տե զում նշված հայ-ադր բե ջա նա կան 
սահ մա նա գի ծը։ Ն ման սի րո ղա կան ճշգրտում-
նե րից հե տո Գո րի սի կազ մում նե րառ ված 
Ո րո տան գյու ղի տնե րից մե կը, ո րի վե րա բեր-
յալ սե փա կա նա տերն ու ներ ՀՀ կա դաստ րի 
կո մի տեի կող մից տրված սե փա կա նութ յան 
օ րի նա կան վկա յա կան, ան ցավ ադր բե ջան ցի-
նե րին, թշնա մու վե րահս կո ղութ յանն ան ցավ 
նաև Շուռ նուխ գյու ղի ներ քին թա ղը, ո րի 
տնե րից մե կը միայն մա սամբ մնաց հայ կա-
կան կող մում։ Այս պի սի կա մա յա կան բա ժա-
նում ներ ե ղել են նաև Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քում։

«Դա վիթ Բեկ բնա կա վայ րում ու նենք հո-
ղա տա րածք ներ, ո րոնք կա դաստ րա յին քար-
տեզ նե րով և պե տա կան գրան ցում ստա ցած 

վկա յա կան նե րով պատ կա նում են մեր գյու-
ղա ցի նե րին։ Հի մա Ադր բե ջա նի վե րահս կո-
ղութ յան ներ քո են։ Ու նենք խնդիր ներ Կաղ-
նու տի հատ վա ծում, Ու ժա նի սի հատ վա ծում», 
– «Հետ քի» հետ զրույ ցում նշում է Գևորգ 
Փարս յա նը։

Հա մայն քի ղե կա վա րը, սա կայն, ընդգ ծում 
է, որ ա մե նա ցա վոտ հար ցը թշնա մու ներ թա-
փան ցում ներն են ՀՀ սու վե րեն տա րածք մի 
քա նի ուղ ղութ յուն նե րով։ Կա պան հա մայն քի 
հատ վա ծում ադր բե ջան ցի նե րը ներ խու ժել են 
Ներ քին Հանդ և Ծավ գյու ղե րի տա րածք ներ։

Կա պա նի ղե կա վա րը վստահ չէ, որ 
Տա թևի այ լընտ րան քա յին ճա նա-
պար հը կդի մա նա եր թևե կին

Հայ կա կան կող մի դեկ տեմ բեր յան նա-
հան ջից հե տո թշնա մին ոչ միայն ա ռա ջա ցավ 
ընդ հուպ մեր բնա կա վայ րե րը, այ լև 2021-ի 
նո յեմ բե րին փա կեց Գո րիս-Կա պան և Կա-
պան-Ճա կա տեն ճա նա պարհ նե րը։ Գո րիս-
Կա պան հատ վա ծը, ո րը միջ պե տա կան Մ-2 
(Ե րևան-Մեղ րի) ճա նա պար հի մի մասն է, 
փո խա րին վել է Շի նու հայր-Տա թև-Աղ վա նի-
Կա պան ճա նա պար հով, ո րի Տա թև-Կա պան 
հատ վածն անց յալ տա րի հիմ նա նորոգ վեց, 
բայց շատ ա րագ շար քից դուրս ե կավ ու հի մա 
կրկին վե րա նո րոգ վում է։ Կա պան-Ճա կա տեն 
հատ վա ծում էլ նոր ճա նա պարհ է կա ռուց վում։ 

«2020 թ. դեկ տեմ բե րի 18-ին ինձ մոտ 
պատ կե րա ցում կար, որ խնդիր ներն ա վե լի են 
խո րա նա լու թե՛ անվ տան գութ յան, թե՛ կո մու-
նի կա ցիա նե րի տե սանկ յու նից, մաս նա վո րա-
պես՝ ճա նա պարհ նե րի ա ռու մով խնդիր ներ են 
ա ռա ջա նա լու»,- պատ մում է հա մայն քա պետ 
Փարս յա նը՝ որ պես հիմ նա վո րում բե րե լով 
Կա պան քա ղա քը Ա գա րակ, Եղ վարդ, Ու ժա-
նիս, Խդ րանց գյու ղե րին կա պող ճա նա պար-
հի փակ վե լը։ Ճա նա պարհն անց նում է Փայ-
լա սա րի լեռ նե րով (կա պան ցի նե րի շրջա նում 
հայտ նի է որ պես Փե լա սար), ո րի մի մա սում 
հի մա թշնա մու ստո րա բա ժա նում ներն են, մի 
մա սում՝ հայ կա կան ու ժե րը, նաև՝ ռուս սահ-
մա նա պահ նե րը։ 

Կա պույտ սլաք նե րը ցույց են տա-
լիս թշնա մու դիր քե րը Կա պա նի 
արդ յու նա բե րա կան թա ղա մա սի 
և օ դա նա վա կա յա նի հա րևա նութ-
յամբ, նարն ջա գույն սլա քը ցույց է 
տա լիս Կա պան-Ա գա րակ փակ ված 
ճա նա պար հը

Գևորգ Փարս յանն ա սում է, որ չնա յած 
Կա պան-Ս յու նիք-Ա գա րակ ճա նա պար հին 
կա այ լընտ րան քա յին ու ղի՝ Կա պան-Ս յու-
նիք-Վար դա վանք-Խդ րանց-Ա գա րակ, այն 
անմ խի թար, ան բա րե կարգ վի ճա կում էր։ Այս 
տար վա հու նի սին «Ճա նա պար հա յին դե պար-
տա մենտ» հիմ նադ րա մը հայտ նեց, որ հիմ նա-
նո րոգ վում է Մ-2 մայ րու ղուց Վար դա վան քով 
և Խդ րան ցով Ա գա րակ տա նող 13 կմ  եր կա-
րութ յամբ ճա նա պար հը։

Ինչ վե րա բե րում է Կա պան-Ճա կա տեն նոր 
կա ռուց վող ճա նա պար հին, ՀՀ մար դու ի րա-
վունք նե րի նախ կին պաշտ պան Ար ման Թա-
թո յա նը հայ տա րա րել էր, որ այն անվ տանգ 
չէ, քա նի որ դի տարկ վում է թշնա մու կող մից։ 
Կա պա նի հա մայն քա պե տը հաս տա տում է 
Թա թո յա նի խոս քե րը. «Ի հար կե, անվ տանգ չէ, 
չի էլ կա րող լի նել։ Ե թե մենք հար ցը դի տար-
կում ենք այն կող մից, որ գտնվում է թշնա մու 
դի տարկ ման ներ քո, ա պա այդ ա ռու մով անվ-
տանգ չեն ո՛չ Մ-2 (նկա տի ու նի միջ պե տա կան 
այդ մայ րու ղու՝ Կա պա նից Շուռ նուխ և Ո րո-
տան գնա ցող հատ վա ծը - հեղ.), ո՛չ Կա պան-
Ճա կա տեն ճա նա պարհ նե րը»։

«Հետ քի» հար ցին, թե Կա պան-Ճա կա տեն 
հատ վա ծում արդ յո՞ք հնա րա վոր էր այն պի սի 
ճա նա պարհ կա ռու ցել, ո րը չէր լի նի թշնա մու 
դի տարկ ման տակ, այ սինքն՝ անց ներ ոչ թե 
շփման գծի եր կայն քով, այլ ա վե լի խոր քով, 
Փարս յանն ա սում է, որ հնա րա վոր էր, բայց չի 
ման րա մաս նում. «Պա տաս խա նի մեջ սահ մա-
նա փակ կլի նեմ, ո րով հե տև ո րո շա կի բա ներ 
կան, ո րոնք բա ցեի բաց չեմ կա րող ա սել»։

Գո րիս-Կա պան մայ րու ղուն այ լընտ րանք 
դար ձած Տա թև-Կա պան ճա նա պար հի մա սին 
Գևորգ Փարս յանն ա սում է. «Բազ միցս խո սել 
ենք այդ մա սին, ա սել ենք, որ Կա պան-Տա թև 
այ լընտ րան քա յին ճա նա պարհն ի սկզբա նե 
նա խա տես ված չէ մեծ, ծան րա քարշ մե քե նա-
նե րի հա մար ոչ միայն իր հիմ քով, այլ նաև 
հար մա րա վե տութ յամբ։ Կա րող եք գնա հա-
տել, թե Տա թև գյու ղից մին չև Սա տա նի կա-
մուրջ տա նող ո լո րան ներն ինչ քան նեղ են 
և կտրուկ, եր կու մեծ մե քե նա ի րար կող քով 

Կապանն ու 18 
գյուղերը դարձել են 
սահմանապահ. ըստ 
համայնքապետ Փարսյանի՝ 
անվտանգությունն 
առաջնային հարց է

Շարունակությունը՝ էջ 7
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Հարգելի բարեկամներ
Ձեր ու շադ րութ յունն ենք հրա վի րում կա-

րևոր մի հար ցի վրա՝ ակն կա լե լով խնդրո 
ա ռար կա յի պատ շաճ ու սում նա սի րում, 
քննար կում և այդ ա մե նից բխող ող ջա միտ 
քայ լե րի ձեռ նար կում:

Վա ղուց հա սու նա ցած այդ հար ցին մի-
գու ցե հի մա էլ չանդ րա դառ նա յինք, ե թե նոր 
ա ռիթ ծա գած չլի ներ:

Իսկ ա ռի թը հե տևյալն է՝ որ քա նով տես-
նում ենք, բա րե կարգ ման աշ խա տանք ներ են 
տար վում քա ղա քա պե տա րա նի ու զբո սայ գու 
ա րան քով ձգվող փո ղո ցում, ո րը ներ կա յումս 
Կո մի տա սի ա նունն է կրում:

Փո ղո ցի այդ հատ վա ծը (Շա հում յան փո ղո-
ցի հատ ման կե տից մին չև քա ղա քի մշա կույ-
թի պա լատ կամ թատ րո նի շենք) 1980-ա կան-
նե րին վե րած վեց հանգստ յան գո տու:

Ներ կա յումս էլ, ըստ էութ յան, վե րաց վում 
է հանգստ յան գո տին ու եր բեմ նի փո ղո ցը վե-
րա բա ցե լու քայ լեր ձեռ նարկ վում:

Ան շուշտ, դա հա մայն քա յին իշ խա նութ յան 
ի րա վունքն է…

Սա կայն կա լրջա գույն մի հան գա մանք՝ 
տվյալ փո ղո ցի նշված հատ վա ծին առնչ վող, 
ո րի մա սին տե ղե կաց նե լը մեր պարտքն ենք 
հա մա րում, ին չը (հա մոզ ված ենք) մտա ծե լու 
տե ղիք կտա նաև Ձեզ, ինչ պես և ար ժա նա-
պա տիվ ա մեն մի գո րի սե ցու:

Թե երբ է այդ փո ղո ցը բաց վել-կա ռուց-
վել՝ ստույգ չենք կա րող ա սել: Բայց կա րող 
ենք պնդել, որ 1920-ա կան նե րի վեր ջին և 
30-ա կան նե րի սկզբին այդ փո ղո ցը չի ե ղել: 

«Բուլ վա րի» մուտ քի տա րած քում (հա-
մայն քա պե տա րա նի շեն քի հյու սի սա յին հատ-
վա ծում) ռու սա կան Սուրբ Նի կո ղա յոս գմբե-
թա վոր ե կե ղե ցին էր (սույն նա մա կին կից 
ու ղար կում ենք լու սան կա րը, որ տեղ ե րևում 
է Ռու սաց ժա մը):

Դե պի ե կե ղե ցի՝ հյու սի սից, փո ղոց էր 
ձգվում. դա ի սկզբա նե կոչ վում էր Ցարս կո-
յե, խորհր դա յին տա րի նե րին՝ Մարք սի, հետ-
խորհր դա յին տա րի նե րին ու մին չև հի մա՝ Ան-
կա խութ յան:

Սուրբ Նի կո ղա յոս ե կե ղե ցուց դե պի ներ-
կա յիս Շա հում յան փո ղոց ըն կած հատ վա ծում 
(ե կե ղե ցու բա կում) ռու սա կան գե րեզ մա նա-
տունն էր…

Ին չո՞ւ ենք հի շեց նում այդ ա մե նը:
1920 թ. օ գոս տո սի 2-ին՝ ա ռա վոտ յան ժա-

մը 5-ին, բոլշ ևի կա ցած մի քա նի գո րի սե ցի՝ 
Գո րի սի բան տում սրա խո ղող են ա րել Ս յուն-
յաց աշ խար հի նշա նա վոր զա վակ ներ, 1918-
20 թթ. Զան գե զու րի ինք նա պաշտ պա նութ յան 
ե րևե լի դեմ քե րից չորս հո գու՝ Ար շակ Շի րին-
յա նին, Վա հան Տեր-Գևորգ յա նին (Վա հան Խո-
րե նի), սի սիան ցի խմբա պետ Զա քո յին (Զա-
քար Տեր-Ղա զար յան) և Մի քա յել Ա ղամ յա նին:

Ընդ ո րում՝ Ար շակ Շի րին յա նին նախ սրով 
ծակծ կել են, տան ջել, մի թևը սրով կտրել ու 
հե տո գնդա կա հա րել:

Եվ նրանց մար մին նե րը տա րել ու ռու սա-
կան գե րեզ մա նա տան «ղրա ղին» մի փո սի 
մեջ են թա փել…

Ա վե լի ուշ Դ րոն (մի քա նի հո գու ու ղեկ-
ցութ յամբ) բա ցել է տվել այդ փո սը և տե սել 
սահմռ կե ցու ցիչ պատ կե րը՝ Շի րին յա նի աճ-
յունն էլ՝ ա ռանց մի թևի:

Այդ մա սին և ընդ հան րա պես Ար շակ Շի-
րին յա նի ու մնա ցած նա հա տակ նե րի մա սին 
ա վե լի հան գա մա նա լից գրել են Հ րա չիկ Սի-
մոն յա նը, Ա րամ Սի մոն յա նը, Է դո ւարդ Զոհ-
րաբ յա նը, Ար տեմ Խան զադ յա նը, Գևորգ Ս տե-
փան յա նը (վեր ջի նիս հե ղի նա կած «Պո ղոս 
Տեր-Դավթ յան. մի պայ ծառ ա նուն Ս յու նի քի 
երկ նա կա մա րում» հոդ վա ծի 57-րդ ծա նո թագ-
րութ յու նում նշված են նաև այն սկզբնաղբ-
յուր նե րը, ո րոնք հան գա մա նո րեն վկա յում են 
տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յան մա սին):

Այս պի սով՝ Ար շակ Շի րին յա նին, Վա հան 
Խո րե նուն, Զա քո յին և Մի քա յել Ա ղամ յա նին 
սրա խող խող ա նե լուց հե տո` նրանց մար մին-
նե րը մի փո սի մեջ են լցրել Սուրբ Նի կո ղա յոս 
ե կե ղե ցու բա կի գե րեզ մա նի ա րևմտ յան ծայ-

րում:
Այդ տե ղան քը հա մընկ նում է ներ կա յումս 

բա րե փոխ վող Կո մի տա սի փո ղո ցի՝ Շա հում-
յան փո ղո ցին ներ քևից միա ցող հատ վա ծին, 
որ տեղ Կա պան-Գո րիս եր թու ղա յին ավ տո բու-
սի կան գառն է, ո րից մի փոքր աջ էլ զբո սայ գու 
խա ղահ րա պա րակն է՝ կա րու սել նե րով:

Տե ղան քը մեզ ներ կա յաց րել է նաև լու սա-
հո գի Խա սան Հա րութ յուն յա նը, ով այդ մա սին 
ի մա ցել է ոչ միայն տա րեց գո րի սե ցի նե րից: 
Ինքն այն տեղ 1960-ա կան թվա կան նե րին կա-
տար ված շի նաշ խա տանք նե րի ա կա նա տեսն 
ու մաս նա կիցն է ե ղել: Ն րա պատ մա ծը գրա-
ռել ենք «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի 2020 թ. N 9 
հա տուկ թո ղարկ ման մեջ, որն ամ բող ջա պես 

նվիր ված է Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի քրիս-
տո նեա կան սրբա վայ րե րին:

Հա մա րի էջ 23-ում մաս նա վո րա պես 
նշված է՝ «Ռու սաց ժա մի շուրջ զրույց նե րում 
ու շագ րավ է Խա սան Հա րութ յուն յա նի մեկ այլ 
վկա յութ յուն ևս: 1960-ա կան նե րին եր բեմ նի 
Ռու սաց ժա մի և զբո սայ գու հա րա կից տա-
րած քում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լիս՝ զբո սայ գու ընդ լայն ման-բա րե-
կարգ ման նպա տա կով, զբո սայ գու ներ կա յիս 
մար զա դաշ տի հա րա վա յին տա րած քին կից 
ե րևան է ե կել եր կու տա պա նա քար: Տա պա-
նա քա րե րից մեկն Ար շակ Շի րին յա նի գե րեզ-
մա նա քարն է ե ղել, մյու սը՝ Վա հան Խո րե նու-
նը»: 

Հե տո, ըստ Խա սան Հա րութ յուն յա նի, այդ 
գե րեզ ման նե րը նո րից ծածկ վել են…

Չենք ու զում գնա հա տա կան տալ այն 
պաշ տոն յա նե րին, ով քեր 1930-ա կան նե րին 
պղծել են Ար շակ Շի րին յա նի ու մյուս նա հա-

տակ նե րի գե րեզ ման նե րը և, ի վեր ջո, ան հայ-
տութ յան մատ նել: Դա խո սակ ցութ յան ա ռան-
ձին նյութ է, բայց…

Հի մա նո րից քա ղա քի այդ հատ վա-
ծում շի նա րա րա կան-բա րե կարգ-
ման աշ խա տանք ներ են ձեռ նարկ-
վել…

Մենք, ան շուշտ, հե ռու ենք Գո րի սի քա-
ղա քա շի նա կան աշ խա տանք նե րին մի ջամ-
տե լու հա վակ նութ յու նից, սա կայն… Զուտ 
մարդ կա յին, նաև քրիս տո նեա կան ու ազ գա-
յին ար ժեք նե րի ու ա վան դույթ նե րի տե սա կե-
տից ճիշտ չէր լի նի վերս տին ու վերջ նա կա նա-
պես մեր չորս հե րոս-նա հա տա կի գե րեզ մա նի 
մեր ձա կայ քը ծած կել, աս ֆալ տա պա տել, իսկ 
մյուս մա սում էլ՝ կա րու սե լի շուրջ խա ղեր կազ-
մա կեր պել:

Հար ցի կա րևո րութ յու նը կու զե նա յինք շեշ-
տել մեկ այլ նկա տա ռու մով նույն պես:

Ո՞վ էր, ի վեր ջո, Ար շակ Շի րին յա նը, ո րի 
ան տե սա նե լի դար ձած գե րեզ մա նի վրա յով 
մար դիկ են քայ լում ա մեն օր և կա րու սել աշ-
խա տեց նում:

Ար շակ Շի րին յա նը ծնվել է 1881 թ. հու-
նի սի 14-ին Շի նու հայր գյու ղում: Նախ նա կան 
կրթութ յու նը ստա ցել է գյու ղում, հե տո ու սու-
մը շա րու նա կել Շու շիի ռեա լա կան ու սում նա-
րա նում, ա պա՝ Գեր մա նիա յի Լայպ ցի գի հա-
մա լա սա րա նում:

1917-ին վե րա դար ձել է հայ րե նիք, ծա-
վա լել ազ գան պաստ բուռն գոր ծու նեութ յուն, 
ե ղել է Զան գե զու րի ազ գա յին խորհր դի ան-
դամ:

Նա էր, որ խորհր դի ա ռա ջադ րան քով Բիս-
տում հան դի պեց Զո րա վար Անդ րա նի կին և 
նրան հրա վի րեց Գո րիս, նրա զո րագն դի առ-
ջև ո գեշն չող ե լույթ ու նե ցավ:

Նա խա գա հել է շրջա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րի ժո ղո վում, 1918 թ. դեկ տեմ բե րին (Նի կո-
լայ Հով սեփ յա նի հետ) Բաք վից Զան գե զուր է 
հասց րել Անդ րա նի կին տրա մադր ված մեկ մլն 
ռուբ լին՝ նա խի ջևա նա հայ գաղ թա կան նե րին 
օգ նե լու հա մար: Ինքն է Անդ րա նի կին հասց-
րել Զո րա վար Բագ րա տու նու նա մա կը: 

Զան գե զու րին օգ նութ յուն ցույց տա լու 
խնդրան քով 1919 թ. սեպ տեմ բե րին հա սել 
է Ե րևան և դի մել ՀՀ վար չա պետ Հով հան-
նես Քա ջազ նու նուն, բայց մեր ժում է ստա-
ցել, քա նի որ վար չա պե տը միան գա մայն այլ 
տե սա կետ ու ներ Զան գե զու րի և Ղա րա բա ղի 

պաշտ պա նութ յան հար ցում:
Շի րին յա նը խիստ մտա հոգ ված էր ոչ 

միայն Ս յու նիք-Զան գե զու րի, այ լև Ղա րա բա-
ղի ճա կա տագ րով:

Դ րո յի կող մից 1920 թվա կա նի ամ ռա նը 
Գո րիսն ա զա տագ րե լուց ա ռաջ, բոլ շևիկ նե րը 
դա վադ րա բար Շի նու հայր գյու ղում ձեր բա կա-
լել են Ար շակ Շի րին յա նին և նրա ըն կեր նե րին 
ու տե ղա փո խել Գո րի սի բանտ, որ տեղ էլ դա-
ժան դա տաս տան տե սել նրանց հետ… 
Ս յուն յաց աշ խար հի այդ մեծ զա վա կի հի շա-
տա կը հա վեր ժաց ված չէ նույ նիսկ ծննդա վայր 
Շի նու հայր գյու ղում, հո ղով ծածկ ված ու ան-
հայ տութ յան է մատն ված նրա գե րեզ մա նը 
Գո րիս քա ղա քի կենտ րո նա մա սում:

Եվ, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, Ար շակ Շի-
րին յա նին թուր քա բար սրա խող խող ա րած 
Ար մե նակ Ղա րագ յոզ  յա նի ա նու նով փո ղոց 
ենք ու նե ցել ժա մա նա կին Գո րի սում, Շի րին-
յա նին ձեր բա կա լող և նրա թևը կտրող Մա-

կիչ Մա շուր յա նի ա նու նով՝ նույն պես: Գո րի-
սում ան գամ Օ ջախ կու լի շան ա նու նով ենք 
այդ ժա մա նակ փո ղոց կո չել, ո րին ար ժա նա-
պա տիվ գո րի սե ցի նե րը սատ կաց րել էին՝ հայ 
կնոջ պա տի վը ոտ նա հա րե լու հա մար: Այ սօր 
նույ նիսկ թուրք Օ ջախ կու լու հի շա տա կը հա-
վեր ժաց ված է Գո րիս քա ղա քում. այ ցե լեք Բա-
կուն ցի դպրո ցի դի մա ցի զբո սայ գի և այն տեղ՝ 
հի շա տա կի պա տի վրա նաև նրա ա նունն է, 
թեև քա նիցս այդ մա սին հի շեց րել ենք Գո րիս 
քա ղա քի նա խորդ իշ խա նութ յուն նե րին:

Մինչ դեռ Ար շակ Շի րին յա նին, ով Ս յուն յաց 
աշ խար հի ա մե նաե րևե լի զա վակ նե րից էր 20-
րդ դա րասկզ բի ճա կա տագ րա կան օ րե րում, 
ով հա յոց պե տա կա նութ յան, հա յոց ար ժա նա-
պատ վութ յան ջա տա գով նե րից էր, ոչ միայն 
մո ռա ցել ենք, այ լև ու րա ցել…

Ե րախ տա պարտ սի սիան ցի նե րը գո նե 
հասց րել են Սի սիան քա ղա քի փո ղոց նե րից 
մե կը կո չել Վա հան Խո րե նու ա նու նով, իսկ 
մենք…

Հար գե լի պա րոն հա մայն քա պետ
Ա վա գա նու հար գե լի ան դամ ներ
Խնդ րում և հոր դո րում ենք Ձեզ՝ ըստ 

պատ շա ճի ու սում նա սի րել բարձ րաց ված 
հար ցը, քննար կել այն և ձեռ նար կել հա մա-
պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ:

Մեծ գործ ա րած կլի նեք, ե թե ո գե կո չեք 
այն մարդ կանց հի շա տա կը, ով քեր մեր պատ-
մութ յան վճռո րոշ հանգր վա նում՝ 1918-20 թթ., 
պայ քա րել են հա նուն Ս յու նի քի և Ար ցա խի ու 
նա հա տա կութ յամբ սպան վել Գո րի սի բան-
տում:

Ի հար կե, Դուք նույն պես կա րող եք այդ 
չորս նա հա տա կի հի շա տա կի կող քով ան-
տար բեր անց նել, ինչ պես ար վել է մոտ հար-
յուր տա րի շա րու նակ: Բայց դա ճիշտ չի լի նի 
ոչ մի ա ռու մով…

Եվ ե թե հի մա, երբ այդ տեղ շի նա րա-
րա կան-վե րա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վում, չանդ րա դառ նաք այդ 
հար ցին, ա պա (հա մոզ ված ե ղեք) գա լիք սե-
րունդ ներն ան պայ ման ո գե կո չե լու են նրանց 
հի շա տա կը՝ Ար շակ Շի րին յա նի և մյուս նա հա-
տակ նե րի գե րեզ մա նա տե ղիում առն վազն մի 
խաչ քար կանգ նեց նե լով և հի շա տա կի փոք-
րիկ ծա ռու ղի հիմ նե լով:

Հ.Գ. Եվ որ պես զի քա ղա քի այդ հատ վա ծի 
մա սին Ձեր պատ կե րա ցումն ամ բող ջա-
նա, ներ կա յաց նում ենք Ռու սաց ժա մին 
առնչ վող մեր ակ նար կը, ո րը տպագր վել 
է «Ս յուն յաց երկ րի» վե րոնշ յալ հա մա-
րում: Ա հա՝ «Գո րի սը 1870 թ. քա ղաք 
հռչակ վե լուց հե տո քա ղա քի կենտ րո նում 
կա ռուց վեց Ռու սաց ժա մը: Ե կե ղե ցու կա-
ռու ցումն ա վարտ վել է 1897 թվա կա նին: 
Ըստ ո րոշ տե ղե կութ յուն նե րի՝ ե կե ղե ցին 
կոչ վել է Սուրբ Նի կո ղա յոս: 
Ե կե ղե ցին կա ռուց ված է ե ղել սպի տակ 
բա զալտ քա րից: Ըստ Ակ սել Բա կուն-
ցի՝ Ռու սաց ժամն ու նե ցել է ոս կե փայլ 
գմբեթ, ո րի վրա՝ խաչ: 
Քա ղա քի ո՞ր մա սում է գտնվել Ռու սաց 
ժա մը: Ըստ Ակ սել Բա կուն ցի՝ քա ղա քի 
«բուլ վա րը» և Ռու սաց ժամն ի րար կող-
քի էին:
Սե րո Խան զադ յա նը հաս տա տում է դա՝ 
ա սե լով, թե քա ղա քի փոք րիկ «բուլ վա-
րը» գտնվում էր Ռու սաց ժա մի և Յո լունց 
«պա սա ժի» ա րան քում: 
Խա սան Հա րութ յուն յանն ա վե լի ստույգ 
է ներ կա յաց նում (մեզ ցույց տա լով) Ռու-
սաց ժա մի տե ղը՝ զբո սայ գու հա րա վա յին 
մուտ քի և քա ղա քա պե տա րա նի մի ջև 
ըն կած տա րածք:
Նա վկա յում է նաև, որ ե կե ղե ցու մեր-
ձա կայ քի աղբ յու րը՝ Ջամ աղբ յու րը, 
պահ պան վել է ե կե ղե ցին քան դե լուց 
հե տո՝ եր կար տա րի ներ, և ին քը տե սել 
է աղբ յու րը: Մի շարք սկզբնաղբ յուր ներ 
վկա յում են, որ ե կե ղե ցին քանդ վել է 
1926–ին: 
Ակ սել Բա կուն ցը տե սել է ե կե ղե ցու 
քանդ ված վի ճա կը. «Ռու սաց ժա մի տեղ 
կա նաչ պար տեզ էր, որ տեղ սպի տա կին 
էին տա լիս ե կե ղե ցու տա շած քա րե րը»: 
Ռու սաց ժա մը քան դե լու մա սին տա րեց 
գո րի սե ցի նե րը հա կա սա կան պատ մութ-
յուն ներ են փո խան ցել: Իբր կոմ սո մոլ-
ներն են, ինչ –որ կո չե րից ո գևոր ված ու 
խե լա գար ված, գրո հել ու քան դել: 
Իսկ ով քեր փոր ձել են ընդ դի մա նալ, հայ-
տա րար վել են հա կա հե ղա փո խա կան ներ 
ու ժո ղովր դի թշնա մի ներ»:
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Գորիս համայնքի ղեկավար 
Առուշ Առուշանյանին, 
համայնքի ավագանու 
անդամներին

Ար շակ Շի րին յա ն Վահան Խորենի
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նա յին կոմ բի նա տը: Այս հա մա տեքս տում Ռ. 
Խու դո լի յը նշեց, որ ան ցած տար վա նույն ժա-
մա նա կա մի ջո ցի հա մե մա տութ յամբ հան րա-
պե տութ յան պետբ յու ջե կոմ բի նա տի կող մից 
չորս ան գամ ա վե լի գու մար է մուծ վել:

«Մենք աշ խա տում ենք ոչ թե ար տադ րա-
կան ցու ցա նիշ նե րի կամ շա հույ թի հա մար, այլ 
Հա յաս տան երկ րի ա պա գա յի և մարդ կանց 
կեն սա մա կար դա կը բա րե լա վե լու նպա տա-
կով», – ա սաց Ռ. Խու դո լի յը և սա հուն ան ցում 

կա տա րեց Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նա տի և ն րա աշ խա տա կից նե րի գոր-
ծու նեութ յա նը: Ա մե նա մեծ ար ժե քը նա հա-
մա րեց մարդ կանց և այն կո լեկ տի վը, որ տեղ 
նրանք աշ խա տում են: Բա նա խո սը տպա վոր-
ված էր մշա կույ թի պա լա տի ա ռա ջին հար կում 
կազ մա կերպ ված՝ հան քարդ յու նա բե րութ յա նը 
նվիր ված ցու ցա հան դե սից, ին չը վկա յում է, 
որ մեր լեռ նաշ խար հում մե տաղ նե րի արդ-
յու նա հան մամբ մար դիկ զբաղ վել են հա զա-
րամ յակ ներ ա ռաջ: Իսկ մեր օ րե րում նո րա-
գույն տեխ նո լո գիա նե րը հնա րա վո րութ յուն 

են տվել ա վե լի զար գաց նել դա րե րի խոր քից 
ե կող ա վան դույթ նե րը. «Մենք ու նենք հա վակ-
նոտ ծրագ րեր, ո րոնց հա մար ար ժե լրջո րեն 
աշ խա տել և կ յան քի կո չել», – ա սաց ձեռ նար-
կութ յան գլխա վոր տնօ րե նը և շ նոր հա վո րեց 
բո լո րին տո նի առ թիվ՝ նրանց ըն տա նիք նե րին 
մաղ թե լով բա րե կե ցութ յուն, խա ղաղ եր կինք, 
ըն տա նե կան եր ջան կութ յուն:

Ցու ցադր վեց տե սա ֆիլմ Զան գե զու րի և 
Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ-
նե րի աշ խա տա կից նե րի մաս նակ ցութ յամբ, 
էկ րա նից հնչե ցին կար ծիք ներ նաև եր կու 

կոմ բի նա տի ա պա գա յի վե րա բեր յալ:
Հան քա գոր ծի և մե տա լուր գի օր վա առ-

թիվ ներ կա նե րին բա րե մաղ թանք ներ հղեց 
«Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա-
վոր տնօ րե նի ա ռա ջին տե ղա կալ, Հա յաս-
տա նի հան քա գործ նե րի և մե տա լուրգ նե րի 
միութ յան նո րան շա նակ նա խա գահ Վար դան 
Ջ հան յա նը. «Հան քարդ յու նա բե րութ յունն 
ա պա հո վում է Հա յաս տա նի հա մա խառն ար-
տադ րան քի տա սը տո կո սը, հան րա պե տութ-
յու նից ար տադ րան քի ար տա հան ման մոտ 40 
տո կո սը: Ք չերն են պատ կե րաց նում այս թվե րի 
ի մաս տը. դրանք նշա նա կում են շատ կար ևոր 
մի բան, այս թվե րի հետ ևում հի վան դա նոց-
ներն ու դպրոց ներն են, ո րոնք կա ռուց վում 
են մեր երկ րում, ու սու ցիչ նե րի, բժիշկ նե րի 
աշ խա տա վար ձերն են, մեր բա նա կի նե րուժն 
ու հզո րութ յու նը: Իսկ այս ա մենն ա րա րում են 
հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր տի մար դիկ՝ 
ի րենց մաս նա գի տա կան հմտութ յուն նե րով, 
աշ խա տան քի մեջ ներդ րած ջան քե րով, գի-
տե լիք նե րով»:

Զան գե զու րի և Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ-
դե նա յին կոմ բի նատ նե րի մի ստվար խումբ 
աշ խա տա կից ներ տո նի առ թիվ ար ժա նա ցան 
«Զան գե զու րի ՊՄԿ» ՓԲԸ մե դա լի և դ րա մա-
կան պարգ ևի: Քա ջա րան քա ղա քի պատ-
վա վոր քա ղա քա ցի Վիլ  յու շա Խա չատր յա նը 
հրա պա րա կեց շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձը՝ 
մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ:

Վաս տա կա շատ լեռ նա գոր ծը ներ կա յաց-
րեց ոչ դյու րին ճա նա պար հը, որ ան ցել են 
իր տա րե կից հան քա գործ նե րը, մա նա վանդ 
ձեռ նար կութ յան տեխ նի կա կան զին վա ծութ-
յու նը՝ այն ար տա հայ տե լով թվե րի լեզ վով: 
Պարզ ե ղավ նաև ա ռա ջըն թա ցը. հինգ տոն-
նա բեռ նա տա րո ղութ յուն ու նե ցող ինք նա թա-
փին տա րի ներ հե տո փո խա րի նե լու ե կավ 180 
տոն նա նո ցը, մեկ խո րա նարդ մետր շե րե փի 
տա րո ղութ յուն ու նե ցող էքս կա վա տո րը հուշ 
դար ձավ, այժմ բաց հան քում գոր ծում են 
շատ ա վե լի հզոր էքս կա վա տոր ներ՝ ութ խո-
րա նարդ մետր և ա վե լի շե րե փի տա րո ղութ-
յուն ու նե ցող, շարք մտան ինք նա ման րաց ման 
հզոր ա ղաց ներ և խորփոր ման հաս տոց ներ: 
Վ. Խա չատր յանն անդ րա դար ձավ նաև կոմ-
բի նա տի մարդ կանց, ձեռ նար կութ յան ղե կա-
վար նե րին, մաս նա վո րա պես ար ժա նին հա-
տու ցե լով Ֆ րուն զե Պետ րոս յա նին, ով եր կու 
ան գամ նշա նակ վել է կոմ բի նա տի տնօ րեն՝ 
ընդ հա նուր առ մամբ պաշ տո նա վա րե լով 18 
տա րի, տա սը տա րի ղե կա վա րել է հան րա-
պե տութ յան գու նա վոր մե տա լուր գիա յի վար-
չութ յու նը:

«Աշ խա տան քը եր ջան կութ յան հայրն է», – 
այս պի սի խոս քե րով ա վար տեց ու ղեր ձը՝ զգա-
լի աշ խու ժութ յուն ա ռա ջաց նե լով դահ լի ճում:

Հան դի սութ յունն ա վարտ վեց Քա ջա րա նի 
ար վես տի դպրո ցի սա նե րի և ժող գոր ծիք նե րի 
ան սամբ լի ե լույթ նե րով:

Իսկ երբ օ րը ե րե կո յա ցավ, «Զան գե զու րի 
ՊՄԿ» ՓԲԸ վար չա կան շեն քի հա րա կից հրա-
պա րա կում տե ղի ու նե ցավ տո նա կան հա-
մերգ, իսկ ամենավերջում՝ հրավառություն:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ՆՎԵՐ ԶԵԼՅԱՅԻ

Հ ան քա գոր ծի և մե տա լուր գի օր վա առ-
թիվ «Չաա րատ Կա պան» ըն կե րութ յան 
գլխա վոր տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս յա-

նը մաս նա գի տա կան բարձր վար պե տութ յան, 
բա րե խիղճ աշ խա տան քի, ար տադ րութ յան 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման գոր ծում 
ներդ րում ու նե նա լու հա մար ըն կե րութ յան 18 
աշ խա տակ ցի հանձ նեց շնոր հա կա լագ րեր և 
դրա մա կան պարգևներ։

Այս տա րի գլխա վոր տնօ րե նի շնոր հա կա-
լագ րով են խրա խուս վել նաև ըն կե րութ յու-
նում ղե կա վար պաշ տոն ներ զբա ղեց նող մի 
շարք աշ խա տա կից ներ ևս։

Մաս նա գի տա կան տո նի առ թիվ ըն կե-
րութ յան 2 աշ խա տա կից Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան լեռ նա գործ նե րի, մե տա լուրգ-
նե րի և ոս կե րիչ նե րի ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան րա-
պե տա կան միութ յան կող մից պարգ ևատր վե-
ցին միութ յան հու շա մե դա լով ու դրա մա կան 
պարգ ևով։

Շ նոր հա վո րում ենք պարգ ևատր ված աշ-

խա տա կից նե րին և մաղ թում մաս նա գի տա-
կան նո րա նոր ձեռք բե րում ներ ու հա ջո ղութ-
յուն ներ։

Ս տորև՝ պարգ ևատր ված աշ խա տա կից-
նե րի ա նուն նե րը՝ Պապ յան Ա րա Ա րա մա յի սի, 
Դավթ յան Ա րա Է դի կի, Նա վա սարդ յան Դա վիթ 
Սամ վե լի, Դա նիել  յան Դա նիել Յու րի կի, Մի քա-
յել  յան Ե րեմ Ա րա մա յի սի, Սարգս յան Սա սուն 
Սա շա յի, Զա խար յան Սեր գեյ Անդ րա նի կի, 
Հով հան նիս յան Ռա ֆիկ Ա նու շա վա նի, Գ րի-
գոր յան Վի գեն Վո լո դիա յի, Մար գար յան Սա-
ղա թել Յու րի կի, Գալստ յան Վա նիկ Դե րե նի կի, 
Պո ղոս յան Սար գիս Ար կա դիա յի, Կա րա պետ-
յան Դա վիթ Ա շո տի, Գ րի գոր յան Վ րեժ Ալ բեր-
տի, Հով սեփ յան Վա հե Է դո ւար դի, Մի քա յել  յան 
Լուս յա Վո լո դիա յի, Օ հան յան Գա րե գին Բե նի-
կի, Բաղ դա սար յան Ար մեն Անդ րա նի կի:

Հան րա պե տութ յան լեռ նա գործ նե րի, մե-
տա լուրգ նե րի և ոս կե րիչ նե րի ար հես տակ ցա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ճյու ղա յին հան-
րա պե տա կան միութ յան կող մից՝

Պապ յան Ա րա Ա րա մա յի սի, Ա թա յան 
Լ յուդ մի լա Մաք սի մի:

«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ», 18.07.2022

Սկիզբը՝ էջ 1

Լավագույն 
աշխատակիցները 
խրախուսվեցին

2022-ի 1-ին կեսին Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենայինն ավելի 
շատ հարկ է վճարել, քան 
վերջին երկու տարում միասին 
վերցրած

Հայաստանի պետական եկամուտների 
կոմիտեի հրապարակած 2022 թ. առաջին 
կիսամյակի տվյալների համաձայն 
ԶՊՄԿ-ն ոչ միայն շարունակում է մնալ 
երկրի ամենախոշոր հարկատուն, այլև 
առաջին 6 ամսվա տվյալներով վճարել է 
աննախադեպ՝ 104 մլրդ դրամի հարկ:

Ա վելին ԶՊՄԿ-ն վճարած հարկերի 
ծավալով մոտ 3 անգամ գերազանցել 
է ցուցակի հաջորդ ընկերությանը:

ԶՊՄԿ ղեկավարությունը շարունակելու 
է հետամուտ լինել կոմբինատի գոր ծու նե-
ության արդյունավետության բարձրացմանը՝ 
նպաս տելով մեր համայնքների, երկրի, մեր 

աշխատակիցների և կոմբինատի համար 
լավագույն արդյունքների արձանագրմանը։ 
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Արման Հարությունյան. հայրենիքի 
անվեհեր զինվորը

Ա ր ման Ռա դի կի Հա րութ յուն յան, ծնվել 
է 1984 թ. հու նի սի 24-ին Կա պան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 5 հիմ նա-
կան դպրո ցում: 2002-2004 թթ. ծա ռա յել է 
ՀՀ զին ված ու ժե րում՝ Տա վու շի մար զի Բերդ 
քա ղա քում: Սո վո րել է Կա պա նի տա րա ծաշր-
ջա նա յին քո լե ջի «Օգ տա կար հա նա ծո նե րի 
հարս տա ցում» բաժ նում: Ա մուս նա ցած էր, ու-
նի եր կու որ դի: Աշ խա տել է տար բեր բնա գա-
վառ նե րում, նաև եր կու տա րի պայ մա նագ րա-
յին զին ծա ռա յող էր: Ե րի տա սարդ ըն տա նի քի 
հայրն աշ խա տան քին զու գա հեռ սո վո րում էր, 
որ կարողանա ըն տա նիքն ա պա հո վել բա րե-
կե ցիկ կյան քով: Ըն դա մե նը մեկ ամս վա ու սա-
նող էր, բայց ար ժա նա ցել էր դա սա խոս նե րի, 
կուր սըն կեր նե րի հար գան քին:

Ար մանը սեպ տեմ բեր 29-ին ա ռա ջին նե-
րից էր, որ ար ձա գան քեց զո րա հա վա քին: Նա 
իր պարտքն էր հա մա րել կանգ նել հայ րե նի-
քի կող քին, լի նել նրա զին վո րը և մաս նակ ցել 
պաշտ պա նա կան մար տե րին: Մեկ նել են Սա-
նա սար (Կու բաթ լի)։ Այն տեղ մնա ցել են շրջա-
փակ ման մեջ 18 հո գով։ Ար մա նը շատ ա րագ 
կողմ նո րոշ վեց, օգ նեց տղա նե րին դուրս գալ 
ծու ղա կից։ Տուն էր վե րա դար ձել շատ տխուր 
և հո գե բա նո րեն ճնշված։ Հոկ տեմ բե րի 7-ին 
մեկ նե ցին Ջ րա կան (Ջաբ րաիլ), ու ա մե նա-
ծանր օ րե րին մաս նակ ցել է թշնա մու դեմ 
մղվող ան հա վա սար ու թեժ մար տե րին։ Թշ-
նա մու սան ձա զեր ծած պա տե րազ մը հոկ տեմ-
բե րի 14-ին խլեց Ար մա նի կյան քը։ Նա զոհ վեց 
Ջ րա կա նում՝ ա նօ դա չու թռչող սար քի հար-
վա ծից, շա տե րի պես ըն կավ հե րո սի մա հով՝ 
հա նուն Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի, հա նուն հայ 
ժո ղովր դի ա պա գա յի։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է Կա պա նի 
հա մայն քա պե տա րա նի «Կա պան» մե դա լով: 
Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 
հու շա հա մա լի րում:

Վլադ Գրիգորյան. նահատակված 
պայմանագրայինն Աղիտու գյուղից

Գ  րի գոր յան Վ լադ Ալ բեր տի, ծնվել է 1999 
թ. օ գոս տո սի 11-ին Սի սիա նի Ա ղի տու 

գյու ղում։ Հիմ նա կան կրթութ յու նը ստա ցել 
է տե ղի դպրո ցում, ա պա սո վո րել Սի սիա նի 
պե տա կան քո լե ջում, մաս նա գի տութ յամբ շի-
նա րար էր։ 2018-2020 թթ. ծա ռա յել է ազ գա յին 
բա նա կում՝ Ար ցա խի Վա րան դա յի շրջա նում։ 

2020 թ. հուն վա րին էր զո րացր վել։ Մի քա-
նի ա միս անց պայ մա նագ րա յին ծա ռա յութ յան 
է ան ցել Նո րա վա նի զո րա մա սում։ Ըն կեր նե րը 
պատ մում են, որ չնա յած շատ ե րի տա սարդ 
տա րի քին, Վ լա դը լուրջ նպա տակ ներ ու ներ, 
ո րոնց հաս նե լու միակ ճա նա պարհն իր ան-

խոնջ աշ խա տանքն էր։
2020 թ. սեպ տեմ բե րի 29-ին Վ լա դը միա-

ցավ Ար ցախ մեկ նող ըն կեր նե րին։ 
Նրա կող քին մարտն չած ըն կե րը՝ Հայկն է 

պատ մում. «Սեպ տեմ բե րի 29-ին ենք գնա ցել 
Ար ցախ, ամ բողջ ըն թաց քում միա սին էինք, 
Վ լադն ա րա գա շարժ, կա տա կա սեր տղա էր, 
հեշտ ու ա րագ էր կողմ նո րոշ վում։ Ն րա մա-
սին միայն լա վը կա րող եմ ա սել, ու զում եմ 
ա ռանձ նաց նել նրա հայ րե նա սի րութ յունն ու 
լա վա տե սութ յու նը։ Հոկ տեմ բե րի 20-ին Ադր-
բե ջանն ա վիա ցիոն հար ձակ ման ան ցավ այն 
հատ վա ծում, ուր մենք էինք։ Այս պա տե րազմն 
ան նա խա դեպ էր զո հե րի թվով. զոհ վեց նաև 
Վ լա դը, նա ծնող նե րի միակ որ դին էր, ծանր, 
շատ ծանր է վեր հի շել այդ օ րե րը, ըն կեր նե րիս 
նա հա տակ վե լու ցավն ան տա նե լի է»։

Վ լադն ըն տա նի քի միակ ա րու զա վակն էր, 
նրա նպա տակ նե րից մեկն էլ ա մուր հայ կա-
կան ըն տա նիք ստեղ ծելն ու մոր՝ թոռ նե րով 
շրջա պատ ված լի նե լու փա փա գը կա տա րելն 
էր։ Ծ նող նե րը հի մա մե նակ են, նրանց այս 
կյան քի հետ կա պո ղը Վ լա դի լու սան կար ներն 
ու նրա նից մնա ցած ջերմ հի շո ղութ յուն ները՝ 
«Իմ որ դին բո լո րին հաս նում էր, մե կին մի 
վատ բան չի ա րել, մե կի վա տը չի ցան կա ցել, 
իմ մի հա տիկն էր, իմ մի նու ճարն էր։ Ն կար նե-
րին նա յե լով եմ ապ րում, նկար ներ շա՜տ-շա՜տ 
ու նի...», – հու սա հատ հե կե կում է մայ րը։

Վ լա դի աճ յու նը հո ղին է հանձն վել 2020 թ. 
հոկ տեմ բե րի 23-ին Սի սիա նի զին վո րա կան 
պան թեո նու մ։

Արեգ Հակոբյան. «Պրծավ, էսօր 
տուն ենք գնալու…» 

Ա  րեգ Ա շո տի Հա կոբ յան, ծնվել է 1977 թ. 
սեպ տեմ բե րի 17-ին Կա պան քա ղա-

քում։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 7 միջ նա կարգ 
դպրո ցում: Ու սու մը շա րու նա կել է ՀԱՊՀ Կա-
պա նի մաս նաճ յու ղի «Հաշ վո ղա կան տեխ նի-
կա» բաժ նում: Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու 
դուստր։

Աշ խա տում էր «Կա պան Է նեղ ժի» ՓԲԸ-
ում՝ հեր թա փո խի պետ: Աշ խա տան քա յին ըն-
կեր նե րի խոս քով՝ բո լո րին հաս նող էր. «Ե թե 
մե կին մի բան պետք էր լի նում, չե ղած տե ղից 
ճա րում՝ բե րում էր։ Շատ բա րի սիրտ ու ներ...»։

Ա րեգ Հա կոբ յա նը սեպ տեմ բե րի վեր ջին 
օ րե րին, երբ զին կո մի սա րիա տից ծա նու ցա-
գիր ե կավ, ան մի ջա պես ներ կա յա ցավ։ Բայց 
գնա լը չէր ստաց վում։ Ե րեք ան գամ տուն ու-
ղար կե ցին, ա սե լով՝ սպա սիր, կկան չեք։ «Կան-
չե ցին՝ գնաց. պայ ծառ մարդ էր Ա րե գը, շատ 
հու մո րով, բո լո րին ա սում էր՝ ձեր հրա մա-
նա տարն եմ, կգաք ինձ մոտ, որ կան չեմ», – 
պատ մում է Ա րե գի քույ րը՝ Թա մա րը։ Վեր ջի նիս 
խոս քով՝ եղ բայրն այն քան հա ջո ղակ է ե ղել 
կյան քում, որ տնե ցի նե րի մտքով ան գամ չէր 
անց նում, թե թշնա մու գնդա կը կա րող է վնա-
սել Ա րե գին, մտա ծում էին՝ հաղ թա նա կած 
տուն կվե րա դառ նա։ Հոկ տեմ բե րի 3-ին գնաց։ 
«Ա մեն օր ժա մը 12:30-ին զան գում էր կնո ջը, 
ա սում էր՝ լավ եմ, աղ ջիկ նե րիս լավ նա յի, մին-
չև գամ», – ա սում է քույ րը: Մար տա կան ըն-
կե րը՝ Նո րայ րը, պատ մում է, որ Ա րեգն ի րենց 
ու րա խութ յունն էր. «Մեզ ա սում էր՝ քնեք, ես 
պոս տե րը մե նակ կպա հեմ։ Դու խով էր։ Ա մեն 
օր ա սում էր՝ հեչ, պրծավ, է սօր տուն ենք 
գնա լու, չմտա ծեք»: 

Նո րայ րի աչ քի ա ռաջ, Ջ րա կա նում՝ հոկ-
տեմ բե րի 13-ին, ա նօ դա չո ւի հար վա ծից ե րեք 

ըն կե րոջ հետ զոհ վեց Ա րե գը։
«Ա նու նի նման լու սա վոր էր, ախր հայ կա-

կան դի ցա բա նութ յան մեջ ա րևի աստ ծո՝ Ա րե-
գի ա նունն էր կրում եղ բայրս...», – պատ մում 
է քույ րը, – «Ու րեմն թող Ա րեգս վեր ջին զո հը 
լի նի, թող ոչ մի քույր ու կին, մայր ու հայր, եղ-
բայր, ա մու սին ու որ դի չկորց նեն»։ 

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յան» և Կա պա նի հա մայն-
քա պե տա րա նի «Կա պան» մե դալ նե րով։ 
Հու ղար կա վոր վել է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի 
հու շա հա մա լի րում:

Տիգրան Սաթունց. «Երկիրը 
զենքով պաշտ պանում են, 
պահում՝ աշխատանքով»

Ս ա թունց Տիգ րան Մար տու նի, ծնվել է 
1963 թ. մար տի 23-ին Գո րի սում: Սո վո-

րել է Գո րի սի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո ցում, 
1981-1986 թթ. սո վո րել է Խ. Ա բով  յա նի ան-
վան պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի-
տու տում՝ ֆի զի կա և մա թե մա տի կա մաս նա-
գի տութ յամբ: 

Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում: 1989-
1993 թթ. աշ խա տել է Գո րի սի թիվ 73 ՄՊՏՈՒ-
ում՝ զին ղեկ: 1995-2015 թթ. ե ղել է «Սա թունց» 
ՍՊԸ հիմ նա դիր տնօ րե նը: 2016-2017 թթ. աշ-
խա տել է «Բիո տեքս» ՍՊՈՒ-ում, այ նու հետև 
շա րու նա կել աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յու նը՝ որ պես ան հատ ձեռ նե րեց:

1992 թ. ան դա մակ ցել է «Մ խի թար սպա-
րա պետ» կա մա վո րա կան ջո կա տին, իսկ 
1993-1994 թթ. ծա ռա յե լով N զո րա մա սի 3-րդ 
պայ մա նագ րա յին գու մար տա կում՝ մաս-
նակ ցել Շուռ նու խի, Կոռ նի ձո րի, Կու բաթ լիի 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: Ա կա նի 
պայթ յու նից ստա ցել է ծանր մարմ նա կան 
վնաս վածք ներ, սա կայն վեր քե րի փոքր-ինչ 
ա պա քի նու մից հե տո վե րա դար ձել է մար տա-
դաշտ և մինչև պա տե րազ մի ա վար տը մաս-
նակ ցել Գո րի սի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ-
յա նը:

1993 թվա կա նին Ար ցախ յան ա ռա ջին պա-
տե րազ մում զոհ վել է Տիգ րա նի հայ րը՝ Մար-
տուն Սա թուն ցը: 1999 թվա կա նին ա մուս նա-
ցել է, ու նի եր կու որ դի:

Տիգ րանի ու նրա ըն տա նի քի մա սին Գո-
րի սում միայն դրա կան կար ծիք ներ են հայտ-
նում. «Հարգ ված մարդ էր, աշ խա տող, ստեղ-
ծող, լավ ըն տա նիք ու նի՝ խե լա ցի տղա ներ, 
նվիր ված կին: Տիգ րան Սա թուն ցը հայտ նի 
էր իր հայ րե նա սի րութ յամբ: Ա մեն ան գամ, 
երբ հայ րե նի քը վտան գի մեջ է ե ղել, Տիգ րա նը 
զենք է վերց րել և պաշտ պա նել մեր եր կի րը: 
Միշտ էլ պատ րաստ է ե ղել կյան քը զո հա բե-
րել հա նուն հայ րե նի քի, բայց պնդում էր, թե 
եր կի րը զեն քով պաշտ պա նում են, պա հում՝ 
աշ խա տան քով...»:

2016 թ. ապ րի լին թշնա մին նո րից գլուխ 
էր բարձ րաց րել, Տիգ րան Սա թուն ցը ԵԿՄ 
կազ մում մեկ նել է Ար ցախ, ա միս ներ շա րու-
նակ կանգ նել ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող-
նե րի կող քին՝ իր փոր ձով, գի տե լիք նե րով ու 
ներ կա յութ յամբ նպաս տել 18-20 տա րե կան 
տղա նե րի բա րո յա հո գե բա նա կան վի ճա կի 
բարձ րաց մա նը: 2020 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 
29-ին Տիգ րա նը կա մա վո րագր վել է և մեկ նել 
Մար տա կերտ: Նա շտա պում էր հաս նել ժամ-
կե տա յին զին ծա ռա յող որ դուն, ում կող քին 
մարտն չել է 25 օր: 

Տիգ րան Սա թուն ցը զոհ վել է 2020 թ. 

հոկ տեմ բե րի 27-ին՝ ա նօ դա չո ւի հար վա ծից: 
Նա հա տակ ված քա ջոր դու աճ յու նը հո ղին է 
հանձն վել հոկ տեմ բե րի 29-ին՝ Գո րի սի զին-
վո րա կան պան թեո նում: Հետ մա հու պար-
գևատր վել է «ԵԿՄ» հու շա մե դա լով: 2022 թ. 
հուն վա րի 27-ին, հայ րե նի քի պաշտ պա նութ-
յան և անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր-
ծում ներդ րած ա վան դի, մար տա կան գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում ցու ցա բե րած 
խի զա խութ յան և ն վի րու մի հա մար, պարգ-
ևատր վել է «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե-
դա լով:

Նորայր Սարգսյան. նա բարի հսկա 
էր…

Ն ո րայր Փայ լա կի Սարգս յան, ծնվել է 1967 
թ. Ղա փա նի շրջա նի Ներ քին Խո տա նան 

գյու ղում: Ծ նող նե րը՝ Փայ լակ Սարգս յանն 
ու Ռո զա Մել քում յա նը 1971 թ. տե ղա փոխ-
վել են Քա ջա րան քա ղաք: Այն տեղ սո վո րել 
և ա վար տել է թիվ 1 միջ նա կարգ դպրո ցը: 
1985-1987 թթ. ծա ռա յել է ԽՍՀՄ զին ված ու-
ժե րում: Ծա ռա յութ յու նից հե տո աշ խա տել է 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա-
տում: Եր կու տա րի անց տե ղա փոխ վել և մինչ 
1995 թ. աշ խա տել է «Հա յաս տա նի է լեկտ րա-
կան ցան ցեր» ՓԲ ըն կե րութ յան Քա ջա րա նի 
մաս նաճ յու ղում, իսկ 1995 թվա կա նից՝ կրկին 
կոմ բի նա տի աշ խա տա կից էր: Մաս նա գի տա-
կան բարձր ո րակ նե րով, կար գա պա հութ յամբ 
և պա տաս խա նատ վութ յամբ պատ շաճ հե-
ղի նա կութ յուն էր վա յե լում գոր ծըն կեր նե րի 
շրջա նում:

Սա կայն Նո րայ րն էութ յամբ զին վո րա կան 
էր, ու ներ հա րուստ մար տա կան կեն սագ րութ-
յուն: Ար ցախ յան գո յա մար տի մաս նա կից նե-
րից էր, որ պես կա մա վոր 1992 թ. զին վո րագր-
վեց Ար ցախ յան ա զա տա մար տին, հայ րե նի քի 
սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յա նը: 90-ա կան-
նե րին դիր քերն էր բարձ րա նում կա պի սար-
քա վո րումն ու սած: Այն բա վա կա նին ծանր 
էր, և ֆի զի կա պես լավ պատ րաստ ված պետք 
էր լի նել՝ տե ղա փո խե լու հա մար, հատ կա պես՝ 
դժվա րան ցա նե լի տե ղան քում, ու չէր սի րում, 
երբ փոր ձում էինք օգ նել: Միշտ ա սում էր. 
«Կա րող եմ, ինքս կտա նեմ…»:

Պարգ ևատր վել է ՀՀ ՊՆ «Ա ռա ջին գունդ», 
«Ծո վա կալ Ի սա կով» մե դալ նե րով, «Լա վա-
գույն մար տա կան դիր քա պահ» մե դա լով և 
պատ վոգ րե րով:

2020 թվա կա նի պա տե րազ մը հե րո սա-
ցած Նո րայր Սարգս յա նի հա մար եր րորդն էր:

«Երբ լսե ցինք պա տե րազ մի բո թը, ար-
դեն գի տեինք՝ նա տա նը նստել և ա ռօր յան 
շա րու նա կել չէր կա րող: Ուս տիև, ռազ մա ճա-
կատ մեկ նե լու նրա ո րո շու մից հան կար ծա կիի 
չե կանք, ա վե լին՝ չքննար կե ցինք… Գի տեինք՝ 
քննարկ ման են թա կա չէ», – պատ մում է 
տղան՝ Ա շո տը:

Նո րեկ նե րին նե ցուկ էր, սի րով ու ժպի տով 
փո խա րի նում էր հեր թա փո խում կանգ նած 
հոգ նած ըն կե րո ջը՝ չնա յած իր հոգ նա ծութ յա-
նը: Նա բա րի հսկա էր…

«Նո րայր Սարգս յա նի հետ մտե րիմ ըն կեր-
ներ ենք, բնա կան է, այս ան գամ էլ հայտն վե-
ցինք նույն մար տա կան ջո կա տում», – պատ-
մում է Լեռ նիկ Հա րութ յուն յա նը: «Հեր թա փո խի 
մեկ նե լուց ա ռաջ զան գա հա րեց և ա սաց. «Ան-
պայ ման քեզ հետ գա լիս եմ»: Իս կա պես լավ 
մարդ էր, բա ռիս բուն ի մաս տով` խի զախ 
մար տա կան ըն կեր: Այդ օ րը դե պի մեր զբա-
ղեց րած դիր քերն էր գրո հում թշնա մու մե-
ծա թիվ խում բը: Դիր քա վոր վում ենք և անց-
նում պաշտ պա նութ յան: Դի վեր սիոն խումբն 
ար ժա նի հա կա հար ված ստա ցավ: Տ ղա նե րը 
կռվել են առ յու ծա բար, իսկ Նո րայր Սարգս-
յանն ան մա հա ցավ»:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր-
վել է Քա ջա րա նի զոհ ված ա զա տա մար տիկ-
նե րի հու շա հա մա լի րում:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Ի՞նչ կստանա Հայաստանը Սյունիքի միջով 
ճանապարհից

«Հ ա յաս տա նը Ադր բե ջա նի մի ջով դե պի Ռու-
սաս տան եր կու ճա նա պարհ ու ներ. մե կը 
Նա խի ջևա նով... Ս յու նի քի մի ջով սահ մա-

նի եր կայն քով, ա պա՝ Ի րա նի հետ սահ մա նի եր կայն-
քով և մին չև Բա քու։ Սա ա ռա վել էա կան մայ րու ղի է, 
ո րով հնա րա վոր էր ա վե լի խո շոր բեռ ներ տե ղա փո խել։ 
Երկ րոր դը Վ րաս տա նի և նո րից Ադր բե ջա նի մի ջով էր 
և կա պում էր ռու սա կան ճա նա պարհ նե րի հետ։ Սա՝ 
կոնֆ լիկ տից ա ռաջ և խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա-
նում։ Ի դեպ, երկ րորդ ճա նա պարհն այդ քան էլ հու-
սա լի չէ։ Տեխ նի կա կան հար ցե րը, ի հար կե, լուծ վում են 
կա պի տալ ներդ րում նե րով, հա վել  յալ շի նա րա րութ-
յամբ, են թա կա ռուց վածք նե րի կա տա րե լա գործ մամբ 
և այլն։ Սա մի ամ բողջ հա մա լիր է, ո րը կող մե րը կա-
րող են լու ծել շա հա գործ ման սկզբից», – NEWS.am-ի 
հետ զրույ ցում ա սաց Ռու սաս տա նի Գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի Հա մաշ խար հա յին տնտե սութ յան և մի-
ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի ինս տի տու տի ա վագ 
գի տաշ խա տող Վիկ տոր Նա դեին-Ռաևս կին։

Ն րա խոս քով՝ այս հար ցում թուր քե րի հա մար չա-
փա զանց կա րևոր է քա ղա քա կան բա ղադ րի չը, քա նի 
որ նրանք, իբ րև թե, լու ծա րում են հայ կա կան սե պը, 
որն ի րենց հաս կա ցո ղութ յամբ խախ տել է թյուր քա-
կան աշ խար հը և ան ջա տել Թուր քիան այլ թյուր քա-
լե զու պե տութ յուն նե րից։ «Բայց ի՞նչ է ստա նում Հա-
յաս տա նը սրա նից։ Գ րե թե ո չինչ։ Ին չո՞ւ։ Ինչ պե՞ս է 
նա խա տես վում ճա նա պար հը: Ե րևա նից գնում է Նա-
խի ջևան, մին չև Ս յու նիք, Ս յու նի քի մի ջով և սահմա-
նի եր կայն քով՝ մին չև Բա քու։ Ս յու նի քից Բա քու մոտ 
500 կմ  է, որ քան հաս կա ցա։ Ա վե լին, կան մայ րու ղի-
ներ, ո րոնք տա նում են դե պի Ռու սաս տան, դրանք 
արդ յու նա վետ են։ Վե րա կանգն ման են թա կա է նաև 
հյու սի սա յին ճա նա պար հը, ո րի մա սին լռում են։ Բայց 
սրանք ըն դա մե նը տեխ նի կա կան հար ցեր են։ Այս տեղ 
կա նաև քա ղա քա կա նութ յուն։ Փաստ է, որ միա կող-
մա նի խա ղը եր բեք չի կա րող միան շա նակ հա ջո ղութ-
յուն ու նե նալ», – ընդգ ծեց ռուս փոր ձա գե տը։

Ըստ նրա՝ Հա յաս տա նը նույն պես պետք է ստա նա 
իր դրա կան արդ յունք նե րը, օ գուտ քա ղի ճա նա պարհ-
նե րի օգ տա գոր ծու մից։

«Կա րո՞ղ է Հա յաս տա նը վստահ լի նել, որ իր բեռ-
նե րը չեն թա լան վի, օ րի նակ, Ադր բե ջա նի տա րած քով 
դե պի Ռու սաս տան անց նե լիս։ Կա րո՞ղ է Հա յաս տա նը 
վստահ լի նել ու ղևոր նե րի անվ տան գութ յան հա մար։ 

Ա ռայժմ դժվար է ա սել: Ես այն քան էլ վստահ չեմ, 
ա վե լի ճիշտ՝ բո լո րո վին վստահ չեմ, որ Ադր բե ջանն ի 
վի ճա կի է ա պա հո վել թե՛ հայ կա կան բեռ նե րի, թե՛ հայ 
ու ղևոր նե րի անվ տան գութ յու նը», – ընդգ ծեց քա ղա-
քա գե տը։

Միա ժա մա նակ նա հի շեց րեց, որ Ս յու նի քով անց-
նող եր թու ղին հսկե լու են ԱԱԾ սահ մա նա պահ զոր-
քե րը, ուս տի վստահ պետք է լի նել, որ անվ տան գութ-
յունն ա պա հով ված կլի նի։

«Ինչ վե րա բե րում է մայ րու ղու մնա ցած հատ վա-
ծին, ես չեմ տես նում այս հար ցի շուրջ բա նակ ցութ-
յուն ներ կամ նույ նիսկ բարձ րա ձայ նում հայ կա կան 
կող մից, կամ այլ պե տութ յուն նե րի և գոր ծըն թա ցի 
մաս նա կից նե րի կող մից։ Այ սինքն՝ դժվար հարց է լի նե-
լու և չա փա զանց բարդ», - ա սաց փոր ձա գե տը։ 

«Հայ կա կան կող մը, տրա մա բա նո րեն, պետք է 
պնդի բո լոր մի ջանցք նե րի աշ խա տան քի վերսկ սու մը։ 
Հա կա ռակ դեպ քում Հա յաս տա նի և աշ խար հի մի ջև 
լիար ժեք հա ղոր դակ ցութ յուն չի լի նի։ Ինչ վե րա բե-
րում է Թուր քիա յի վճռա կա նութ յա նը, ա յո, դա ցույց է 
տա լիս այս վճռա կա նութ յու նը։ Ման րա մասն, այս պես 
թե այն պես, մենք ա նընդ հատ լսում ենք թե՛ Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան ժխտու մը, թե՛ այն, որ կա րիք չկա 
բարձ րա ձայ նել այդ հար ցը։ Ցե ղաս պա նութ յան հար ցը 
պատ մա բան նե րի դաշտ տե ղա փո խե լը ճիշտ չէ։ Ըստ 
իս՝ կան բա վա րար ա պա ցույց ներ, որ այդ հան ցա գոր-
ծութ յու նը կազ մա կերպ վել է օս ման յան պե տութ յան 
կող մից և ղե կա վար վել է այդ պե տութ յան կող մից», – 
ա սաց նա։ 

անց նե լուց գրե թե անհ նար է դառ նում շար-
ժը։ Բա ցի դրա նից՝ այս ձմռանն էլ շատ լուրջ 
խնդիր ներ ենք ու նե ցել, ա նընդ հատ խցա-
նում ներ, ճա նա պար հը սկսեց քանդ վել ու 
ձմեռ վա նից հե տո ա վե լի խայ տա ռակ վի ճա-
կում էր։ Հի մա նո րից նո րոգ ման աշ խա տանք-
ներ են ըն թա նում, բայց ես վստահ չեմ, որ էս 
ին տե սի վութ յամբ շա հա գործ վե լու դեպ քում 
ճա նա պար հը կդի մա նա, ո րով հե տև դա պար-
զա պես նա խա տես ված չէ այդ պի սի մե քե նա-
նե րի հա մար»։

Տա թև-Կա պա նի վե րա նո րոգ ման ըն-
թաց քում ճա նա պար հի վրա գտնվող Վե րին 
Խո տա նան գյու ղը շրջան ցող նոր հատ ված է 
կա ռուց վում, քա նի որ գյու ղի ո լո րան նե րում 
բեռ նա տար նե րը շա րու նա կա բար խնդիր ներ 
են ու նե նում՝ ա ռա ջաց նե լով խցա նում ներ։ 
Բա ցի դրա նից՝ նա խա տես վում է Տա թևից ճա-
նա պար հը դե պի Մ-2 շա րու նա կել ոչ թե Շի-
նու հայ րով, այլ դե պի Սի սիա նի Լ ծեն գյուղ, ին-
չը հնա րա վո րութ յուն կտա կրճա տել ոչ միայն 
ամ բողջ ճա նա պարհն ու ժա մա նա կը, այ լև 
բաց թող նել Տա թևից Շի նու հայր տա նող (Սա-
տա նի կա մուրջ իջ նող) ան հար մար ո լո րան նե-
րը Ո րո տա նի կիր ճում։

«Վե րին Խո տա նա նը շրջան ցե լը ո րո շա-
կի ա ռու մով լու ծում է խնդի րը, – նկա տում է 

Կա պա նի հա մայն քա պե տը, – Վե րին Խո տա-
նա նից դե պի Տան ձա վեր ո լո րան նե րի ծանր 
հատ ված կա, դրա հար ցը լու ծում է, մի քա նի 
ան գամ ո լո րան նե րի թի վը կրճա տում է։ Լ ծե նի 
ճա նա պար հի հետ կապ ված գնա հա տա կան 
չեմ կա րող տալ, ո րով հե տև ծա նոթ չեմ ռե լիե-
ֆին, թե կոնկ րետ որ հատ վա ծով է անց նում 
ճա նա պար հը։ Բայց միևնույնն է՝ կար ծում եմ, 
որ ե թե նույ նիսկ մի շերտ էլ աս ֆալտ ա նեն 
(այ սինքն՝ եր կու շերտ – հեղ.), Տա թև-Կա պան 
ճա նա պար հը հիմ քի հետ կապ ված խնդիր ու-
նի, դրա հա մար չի դի մա նա լու»։

Թե ինչ պես է պատ կե րաց նում լու ծու մը, 
հա մայն քա պետ Փարս յանն ա սում է. «Հիմ նա-

կան ճա նա պարհ նե րի հետ կապ ված իմ հույ-
սը «Հ յու սիս-հա րավն» է, և մեծ ակն կա լիք ներ 
ու նեմ օ դա նա վա կա յա նի գոր ծարկ ման հետ»։ 
Մեր հար ցին, թե արդ յո՞ք թշնա մու առ կա-
յութ յու նը չի խան գա րի օ դա նա վա կա յա նի 
գոր ծարկ մա նը, Կա պա նի ղե կա վա րը նշում 
է. «Խն դիրն ադր բե ջա նա կան կող մից անվ-
տան գութ յան ե րաշ խիք ներն են, բազ մա թիվ 
ան գամ իշ խա նութ յուն նե րի, պա տաս խա նա-
տու նե րի հետ խո սել ենք, քննար կել ենք այդ 
թե ման։ Չշ տա պեմ, սահ մա նա փակ վեմ դրա-
նով. հույս ու նեմ, որ կգոր ծարկ վի»։
Ադր բե ջա նա կան կեղծ 
քա րոզ չութ յու նը կա րող է 
ու նե նալ հե ռա հար նպա տակ ներ

Անդ րա դառ նա լով շփման գծում գրանց-
վող մի ջա դե պե րին և վեր ջին դեպ քին, երբ 
մա յի սի 28-ին Ներ քին Հան դի հատ վա ծում 
թշնա մու կրա կո ցից վի րա վո րում էր ստա ցել 
ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող Դա վիթ Վար դան-
յա նը, ո րը գի շե րը հի վան դա նո ցում մա հա ցել 
էր, հա մայն քա պետն ա սում է, որ կրա կոց ներ 
լի նում են, հիմ նա կա նում՝ Ներ քին Հան դի, 
Ծա վի ուղ ղութ յամբ, բայց թի րա խա յին կրա-
կոց նե րը շատ չեն։ Կ րա կոց նե րի թի րա խա յին 
լի նե լը գնա հատ վում է հասց ված վնաս նե րով։ 
«Մա յի սին զոհ ու նե ցանք ցա վա լիո րեն, մեր 
հատ վա ծում ա ռա ջին զոհն էր, դա թի րա խա-
վոր ված կրա կոց էր, ո րով հե տև վրա նի վրա 
էին կրա կել», – նշում է Գևորգ Փարս յա նը։

Կա պա նի ղե կա վարն 
ու շադ րութ յուն է հրա վի րում 
մեկ այլ հան գա ման քի վրա

– Ինձ հի մա ֆի զի կա կան անվ տան գութ-
յու նը, ճիշտ է, ան հանգս տաց նում է, բայց 
սկսել է նաև ան հանգս տաց նել պատ մա կան 
փաս տե րը խե ղաթ յու րե լը, պատ մա կան անվ-
տան գութ յու նը, պատ մութ յու նը խե ղաթ յու րե-
լու քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րը հի մա վա րում 
է ադր բե ջա նա կան կող մը։ Ինձ ա վե լի շատ 
ան հանգս տաց նում է, որ այ սօր վա դրութ յամբ 
Ադր բե ջա նի նա խա գահն ա ռի թը բաց չի թող-
նում խո սե լու Զան գե զու րի, Ե րևա նի, Սևա-
նա լճի ադր բե ջա նա կան պատ մա կան հո ղեր 
լի նե լու մա սին։ Սա պատ մա կան փաս տերն 
ակն հայտ խե ղաթ յու րե լու քա ղա քա կա նութ-
յուն է նրանց կող մից։ Դա ինձ ան հանգս տաց-
նում է նրա նով, որ չի բա ցառ վում, որ նրանց 
մոտ հե ռա հար նպա տակ ներ լի նեն։

– Նոր պա տե րազմ սկսե լո՞ւ։
– Չէի ու զե նա էդ պի սի տագ նապ ա ռա-

ջաց նել, բայց ան հանգս տութ յուն կա։
– Արդ յո՞ք Ձեր ան հանգս տութ յու նը 

կախ ված է նաև Հա յաս տա նի իշ խա նութ-
յուն նե րի չար ձա գան քե լուց։

– Ա յո, մեր իշ խա նութ յուն ներն ընդ հան րա-
պես չեն ար ձա գան քում նման հայ տա րա րութ-
յուն նե րին, ինչն ինձ հա մար զար մա նա լի է։ 
Ի՞նչ է նշա նա կում, երբ ինչ-որ մե կը խո սում է 
Զան գե զու րի ադր բե ջա նա կան հո ղե րի մա սին։ 
Դա ակն հայտ կեղ ծիք է և ակն հայտ վար վող 
քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը կա րող է ու նե նալ 
հե ռա հար նպա տակ ներ։ Մի երկ րի ղե կա վար 
խո սում է այն բնա կա վայ րե րի, այն շրջան նե րի 
մա սին, որ տեղ հայ կա կան քա ղա քակր թութ-
յուն ե ղել է, երբ ի րենք որ պես ազգ գո յութ յուն 
չեն ու նե ցել։ Մենք հու նի սի 25-ին նշել ենք Վա-
հա նա վան քի հիմ նադր ման 1111-ամ յա կը, ին-
չը խո սում է այն մա սին, որ Կա պա նի տա րա-
ծաշր ջա նում հայ կա կան քա ղա քակր թութ յուն 
է ե ղել այն ժա մա նակ, երբ ադր բե ջան ցի նե րը 
որ պես ազգ գո յութ յուն չեն ու նե ցել, ու Ադր բե-
ջա նի ղե կա վա րը դեռ փոր ձում է խո սել պատ-
մա կան փաս տե րի մա սին։
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Կապանն ու 18 
գյուղերը դարձել են 
սահմանապահ. ըստ 
համայնքապետ Փարսյանի՝ 
անվտանգությունն 
առաջնային հարց է

Սկիզբը՝ էջ 1

Նիկոլ Փաշինյան. «Մենք ուզում 
ենք, որ ՀՀ բոլոր սահմանները 
հանձնվեն սահմանապահ զորքերի 
հսկողությանը»

Ս ահ մա նա պահ զոր քե րը խա-
ղա ղութ յան խորհր դա նիշ են, 
ո րով հետև այն սահ ման նե-

րը, ո րոնց պահ պա նութ յու նը հանձն-
ված է սահ մա նա պահ զոր քե րին, 
սո վո րա բար հա մար վում են խա ղաղ 
սահ ման ներ: «Ար մենպ րես»-ի փո-
խանց մամբ՝ այդ մա սին ա սել է վար-
չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը Ազ գա-
յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յան 
սահ մա նա պահ զոր քե րի կազ մա վոր-
ման 30-ամ յա կին նվիր ված հան դի-
սա վոր մի ջո ցառ ման ժա մա նակ:

«Եր րորդ հան րա պե տութ յան 
ամ բողջ պատ մութ յան ըն թաց քում 
սահ մա նա պահ զոր քերն ի րենց 
նպաստն են բե րել Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան, անվ տան գութ յան 
պահ պան մա նը և մեր բա նա կի հետ 
կա տա րել են այն խնդիր նե րը, ո րոնք 
դրված են ե ղել բա նա կի ա ռաջ: Բայց 
ու զում եմ ընդգ ծել, որ զուտ գա ղա-
փա րի, հա յե ցա կար գի ա ռու մով՝ սա-
հա մա նա պահ զոր քե րը, ընդ հան րա-
պես, խա ղա ղութ յան խորհր դա նիշ 
են, ո րով հետև այն սահ ման նե րը, 
ո րոնց պահ պա նութ յու նը հանձն ված 
է սահ մա նա պահ զոր քե րին, սո վո-
րա բար հա մար վում են խա ղաղ սահ-
ման ներ, ո րով հետև են թադր վում է, 
որ այդ սահ ման նե րի ուղ ղութ յամբ 
գտնվող երկր նե րի, պե տութ յուն նե-
րի հետ կնքված է բա րե կա մութ յան 
կամ խա ղա ղութ յան պայ մա նա գիր, 
և սա ար ձա նագ րե լու շատ կար ևոր 
հան գա մանք է: Մենք գլուխ ենք խո-
նար հում և հար գան քի տուրք մա-
տու ցում սահ մա նա պահ զոր քե րի 

այն ծա ռա յող նե րին, ով քեր ըն կել են 
հա նուն Հայ րե նի քի», – ա սել է վար-
չա պե տը:

Նի կոլ Փա շին յա նը նաև ընդգ ծել է 
կա ռա վա րութ յան դիր քո րո շումն առ 
այն, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան բո լոր սահ ման նե րը, ա ռանց բա-
ցա ռութ յան, պետք է հանձն վեն սահ-
մա նա պահ զոր քե րի հսկո ղութ յա նը, 
և բա նա կի ստո րա բա ժա նում նե րը 
վե րա դառ նան մշտա կան տե ղա կայ-
ման վայ րեր:

«Եվ հենց Զին ված ու ժե րի տրա-
մա բա նութ յան մեջ հենց այս նկա տի 
ու նենք՝ խա ղա ղութ յան օ րա կարգ 
ա սե լով, հենց այս նկա տի ու նենք, 
երբ ար ձա նագ րում ենք, որ Հա յաս-
տա նի կա ռա վա րութ յու նը որ դեգ րել 
է խա ղա ղութ յան օ րա կարգ: Ի հար կե, 
հաս կա նում ենք, թե ինչ բար դութ-
յուն նե րի հետ է այս ա մե նը կախ ված: 
Շատ է քննարկ վում այն, որ ա յո, մեզ 
պետք է խա ղա ղութ յուն՝ բայց ոչ ցան-
կա ցած գնով, բայց ոչ ա մեն գնով: 
Ընդ հան րա պես՝ որ ևէ բան պետք չէ 
որ ևէ մե կին ա մեն գնով կամ ցան կա-
ցած գնով, ո րով հետև ա մեն ինչ ու նի 
իր գի նը, և խա ղա ղութ յան կա րե լի է 
հաս նել ոչ թե ա մեն ին չի գնով, ոչ թե 
ա մեն գնով, այլ հենց խա ղա ղութ յան 
գնով: Ես այս ա ռի թով այս ա մենն 
ա սում եմ՝ ընդգ ծե լու մեր քա ղա քա-
կա նութ յան ուղ ղութ յու նը և ցան-
կութ յու նը, բայց նաև ար ձա նագ րում, 
որ այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
մենք դեռ եր կար ճա նա պարհ ու նենք 
անց նե լու, շատ բարդ և դժ վա րին 
ճա նա պարհ ու նենք անց նե լու», - 
հա վե լել է Նի կոլ Փա շին յա նը: 
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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 
27.07.2022թ.:

 Մեղ րե ցի նե րը հնուց ի վեր մեծ հա կում 
են ու նե ցել եր գար վես տի և ե րաժշ տութ-
յան նկատ մամբ: Այս տե սա կե տից Մեղ րու 
մշա կու թա յին կյան քում մեծ դեր են խա-
ղա ցել պատ մա կան գողթ նե ցի նե րը: (Ի 
դեպ, Նա ղաշ Հով նա թա նը լի նե լով մեղ-
րե ցու փե սա, հա ճախ է Մեղ րի ե կել, իսկ 
հե տա գա յում այդ կա պը պա հել է որ դին՝ 
Հա կո բը):

Հ ով նա թան յան գեր դաս տա նի մտեր միկ 
կապն ու բա րե կա մութ յու նը 17-18-րդ 
դա րե րում դրա կան դեր են խա ղա ցել 

Մեղ րու ոչ միայն եր գար վես տի, այլ նաև կեր-
պար վես տի կյան քում:

Ով քեր գեթ մեկ ան գամ ե ղել են պատ մա-
կան Ա գու լիս քա ղա քի ե կե ղե ցի նե րում, հաս-
տա տա պես կհա վաս տեն տա րեց մեղ րե ցի նե-
րի ա սածն այն մա սին, որ Հով նա թան յա նին 
են պատ կա նում Մեղ րու ե կե ղե ցի նե րի որմ-
նան կա րնե րը նույն պես:

Մեղ րե ցի նե րի հի շո ղութ յան մեջ սերն դե-
սե րունդ պահ պան վել է գողտ րիկ մի պատ-
մութ յուն այն մա սին, թե 1908թ. Մեղ րիում 
ինչ պես են ըն դու նել Մեծն Կո մի տա սին, ով 
Գողթն գա վա ռով ե կել էր Մեղ րի, որ տե ղից էլ 
Տաթ ևի վանք պի տի գնար՝ Վե հա փա ռի ո րոշ 
հանձ նա րա րա կան ներ կա տա րե լու:

Ա գու լի սե ցի պատ միչ Ա զա րիա Մահ-
տեսն իր ձե ռա գիր հի շա տա կա րա նում նշել է. 
«Պատ մա կան Հա յաս տա նի Գողթն գա վա ռի 
Ցղ նա գյու ղից էին Կո մի տա սի նախ նի նե րը: 
18-րդ դա րում գաղ թել էին Ք յո թա հիա՝ Կա տի-
նա, ուր էլ 1869-ին ծնվել է Սո ղո մոն Գ ևոր գի 
Սո ղո մոն յա նը: Կո մի տա սը բուռն ցան կութ յուն 
ու ներ լի նե լու իր նախն յաց սրբա զան վայ րե-
րում և ա հա 1908-ին հանգր վա նում է Ցղ նա-
յում: Սո սի նե րով, սառ նո րակ աղբ յուր նե րով, 
ա ռատ թթված նով հա րուստ գյու ղը հմա յում է 

նրան: Այ ցե լում է գե րեզ ման ներ, մտնում գյու-
ղի Սուրբ Մա րիամ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե ցին, 
մո մեր վա ռում, հե տո նստում ե կե ղե ցու բա կի 
թթե նու տակ դրված սա լա տակ քա րին և եր-
գում իր «Մո կաց Միր զան»: Ն րան է մո տե նում 
հայ կա կան հին տա րա զով մի ծեր կին, շո յում 
նրա գլու խը, հե տո հե կե կո ցով լաց լի-
նում՝ ի մա նա լով «ան ծա նոթ հյու-
րի» ով լի նե լը»:

Հենց այս գյու ղից Օր-
դու բա թով Մեղ րի է գա լիս 
հան ճա րեղ եր գա հա նը...

Ս րա նից 30-40 տա-
րի ա ռաջ՝ Մեղ րու հրա-
պա րա կի մեր ձա կայ-
քում ապ րող Վա հան 
Դավ թի Խա թուն յա նը 
խան դա վա ռութ յամբ 
էր պատ մում այն մա-
սին, թե Կո մի տա սին 
ինչ պի սի ջեր մութ յամբ 
են ըն դու նել մեղ րե ցի-
նե րը ճիշտ նույն թվա-
կա նին և մեծ բա վա-
կա նութ յուն պատ ճա ռել 
նրան՝ նրա իսկ հրաշք-եր-
գե րը կա տա րե լով:

Հա յաս տա նի ԳԱ հիմ նա-
դիր ան դամ նե րից Մա նուկ Ա բեղ-
յա նը, ով պատ մա կան Գողթն գա վա-
ռի Աս տա պատ գյու ղից էր, ակ նա ծան քով է 
գրել Կո մի տա սի ու նրա նախն յաց մա սին և 
հու շագ րութ յամբ տե ղե կաց րել, որ խենթ ջեր-
մութ յամբ են նրան ըն դու նել Գողթն և Ար ևիք 
(Մեղ րի) գա վառ նե րի բնա կիչ նե րը 1908թվա-
կա նին:

Մեղ րիում մինչև 1900-ա կան թվա կան նե-
րը գոր ծել է ե կե ղե ցա կան երգ չա խումբ, ո րի 
ղե կա վարն է ե ղել Վե րին Ա գու լի սից ե կած 
Թ ևատ րոս Վար դա պետ յա նը: Թե ով է ե ղել 
Թ ևատ րոս Վար դա պետ յա նը, գրե թե ո չինչ 
հայտ նի չէ:

1911-12թթ. ե կե ղե ցուց ան ջատ գոր ծել է 
քա ռա ձայն երգ չա խում բը, ո րը ղե կա վա րել է 
Պո ղոս Բո ռուլ  յա նը: Երգ չախմ բում հե տա գա-
յում ընդգրկ վել են և հ րա շա լի ձայն են ու նե ցել 
Վար շամ Փար սա դան յա նը, Բար դուղ Տոշ յա-
նը, Ա վե տիս Ա զար յա նը, Մաթ ևոս Վաչ  յա նը, 
Մկր տիչ Ա ղա վել  յա նը, Սա մո սա Դա նիել  յա նը, 
Իգ նա տիա Մե լիք-Մկրտչ  յա նը:

«Ն րանք կո մի տաս յան եր գե րի կրքոտ 
սի րա հար ներ էին», - պատ մում էր տա րեց 
բժիշկ, Մեղ րիում շատ հարգ ված Սեր գո Պետ-
րո վի չը (Խոնդ յա նը):

Սեր գո Պետ րո վի չի պատ մա ծից (այդ պես 
էին Մեղ րիում նրան կո չում) բա ռա ցիո րեն բե-
րում եմ մի հատ ված՝ «Մեղ րու շրջա նի Կարճ-
ևան գյու ղա ցի Վա ղար շակ Տեր-Վա հան յա նը, 
ով 1932-1935թթ. Մոսկ վա յի Կ րեմ լի պա լա-
տում Ֆի նանս նե րի մի նիստրն էր և ան ձամբ 
ստո րագ րում էր սո վե տա կան «червонец» 
դրա մի վրա, 1934 թվա կա նին գա լիս է Մեղ-
րի և մի խումբ ե րի տա սարդ նե րի հետ լի նում 
Լիճք վազ կոչ վող հան դա մա սում՝ հանգս տա-
նա լու նպա տա կով: Զ րույ ցի ժա մա նակ հան-
կարծ լսվում է Կո մի տա սի «Սիրտս նման է 
էն փլած տներ» եր գը և ծի ծա ղում՝ ա սե լով. 
«Հ նա րա միտ տղա ներ, էդ ինչ պե՞ս եք Կո մի-
տա սի ձայ նապ նակն այս տեղ միաց րել»: Տ ղա-
նե րից մեկն ընդ հա տե լով նրան, ա սում է, թե 
եր գո ղը մեղ րե ցի Աստ ղիկ Խոնդ յանն է:

Վա հան յա նը, փոքր-ինչ շփոթ վե լուց հե-
տո, ժպտա լով ա սում է. «Ես ան սահ ման ու-
րախ եմ և եր ջա նիկ, որ իմ ծննդա վայ րում 
ար քա յա վա յել ապ րում, շնչում է Կո մի տա սը»:

«Մեղ րիում հրա շա լի ջու թակ էին նվա գում 
Դ րո և Մի սակ Վար դան յան նե րը, թառ՝ Գուր-
գեն Չարչ  յա նը, լավ համ բավ և հե ղի նա կութ-
յուն ու ներ նաև շե փո րա հար նե րի խում բը», 
-ոգ ևո րութ յամբ պատ մում էր տա րեց Վա հան 
Խա թուն յա նը:

1880-ա կան թվա կան նե րից Մեղ րիում օգ-
տա գոր ծել են սաք սո ֆոն գոր ծի քը: Այն ա ռա-
ջին ան գամ Մեղ րի են բե րել Հա րութ յուն յան-
նե րը:

Ձայ նասփ յուռ էլ օգ տա գոր ծել է դպրո ցի 
հո գա բար ձու և դե ղա գործ Գ ևորգ Իս րա յել  յա-
նը, ով այն բե րել էր Փա րի զից:

Մեղ րե ցի ներն ի րենց կուլ տու րա յի մա սին 
խո սե լիս հպար տութ յամբ էին նշում, որ 1895-
1896թթ., երբ Հա յաս տա նի գրե թե շատ վայ-
րե րում չէին տե սել դաշ նա մուր, ի րենք բախտ 
ու նեին օգ տա գոր ծե լու այն:

Մեղ րե ցի հար գար ժան Ա ղա նի որ դին՝ 
Մկր տիչ Վաչ  յա նը, ա մուս նա ցել էր 

ա գու լիս ցի Ե ղի սա բե թի հետ: 
Վաչ  յան նե րի ըն տա նի քին մոտ 
մար դիկ, մոտ 25-30 հո գի, 
Մեղ րուց ուղ ևոր վում են 
Ա գու լիս՝ օ ժիտ-դաշ նա-
մու րը բե րե լու նպա տա-
կով:

Ն րան ցից էին՝ 
Ա ղան և Լ ևոն Փար-
սա  դան  յ ա ն  ն ե  ր ը , 
Հով հան նես Թու ման-
յա նը, Թ ևատ րոս 
Մկրտչ  յա նը, Հով հան-
նես Սեթ յա նը և այլք:

Զար մա նա լին այն 
է, որ օ ժի տի տե րը՝ 
տի կին Ե ղի սա բե թը, 
նվա գել չի ի մա ցել: Դաշ-
նա մուրն օգ տա գոր ծել են 

Եվ րո պա յում ու սա նող մեղ-
րե ցի ե րի տա սարդ նե րը, երբ 

ար ձա կուր դի օ րե րին վե րա դար-
ձել են Մեղ րի: Ն րանք շատ հա ճախ 

տե ղա ցի նե րի հետ հա վաք վել են Վաչ  յան-
նե րի տա նը, նվա գել, պա րել, զվար ճա ցել: 
Հե տա գա յում դաշ նա մուրն օգ տա գոր ծել են 
մաս նա գի տա կան ա ռու մով:

Կուլ տու րա կան բարձր մա կար դա կով են 
կազ մա կերպ վել Մեղ րիում բո լոր տո նե րը: Սի-
րով են եր գել գող թան եր գե րը:

Ճար տա րա պե տա կան հե տաքր քիր ո ճով 
են կա ռուց վել Մեղ րու ե կե ղե ցի նե րը, հին 
տնե րը՝ կա մա րաձև դար պաս նե րով ու պա-
տու հան նե րով, պա տե րի մեջ կա ռուց ված 
փայտ յա նախ շա վոր պա հա րան նե րով:

Մեղ րին իր պատ մամ շա կու թա յին ար ժեք-
նե րով ու սում նա սի րութ յան կա րիք ու նի. այն 
փոք րիկ Հա յաս տան է Հա յաս տա նի մեջ:

Հ.Գ. «Ս յուն յաց երկ րի» բա րե կամ, ճա-
նաչ ված ման կա վարժ, լու սա հո գի Լի լիկ 
Պո ղոս յա նի հե ղի նա կած այս հոդ վա ծը 
հրա պա րակ վում է ա ռա ջին ան գամ: Հար-
գանք Լի լիկ Պո ղոս յա նի հի շա տա կին, ով 
գե ղե ցիկ այս պատ մութ յու նը փո խան ցել 
է սե րունդ նե րին:

 

ԼԻԼԻԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Պատերազմի 
բերումով ԼՂ 
մուտք գործած 
ԶՈւ ստորաբաժա-
նումները 
վերադառնում են ՀՀ
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Մեղրի՝ օրհնյալ եզերք՝ 
նվիրագործված ձայնապետ 
ու ձայների արքա 
Կոմիտասի հուշով

կի րա ռե լի մի ջազ գա յին ի րա վուն քի կո պիտ 
խախ տում են: Ադր բե ջա նի ԶՈւ ստո րա բա-
ժա նում նե րը ներ խու ժե ցին Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղում ՌԴ խա ղա ղա պահ ու ժե րի պա-
տաս խա նատ վութ յան գո տի: Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նը մեզ հա վաս տիաց րել է, որ 
ներ խու ժած ադր բե ջա նա կան ու ժե րը պետք 
է դուրս գան այն տե ղից, և մենք հույս ու-
նենք, որ ՌԴ խա ղա ղա պահ ու ժե րը կա պա-
հո վեն ա պօ րի նի ներ խու ժած ադր բե ջա նա-
կան ստո րա բա ժա նում նե րի դուրս բե րու մը 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ՌԴ խա ղա ղա պահ 
ու ժե րի պա տաս խա նատ վութ յան գո տուց: 
ՌԴ խա ղա ղա պահ ու ժե րի առ կա յութ յունն 
ինք նին վկա յում է ԼՂ բնակ չութ յան հա մար 
ի րա կան գո յա բա նա կան վտան գի առ կա-
յութ յան հան գա ման քի ըն դու նում ՌԴ կող-
մից, և խա ղա ղա պահ ու ժերն ա ռանց քա յին 
նշա նա կութ յուն ու նեն ԼՂ հա յութ յան անվ-
տան գութ յան ե րաշ խա վոր ման գոր ծում։

– Բայց ճշգրիտ լի նե լու հա մար. ԼՂ-
ում Հա յաս տա նի Զին ված ու ժե րի ժամ-
կե տա յին զին ծա ռա յող նե րը փո խա րին-
վում են պայ մա նագ րա յին նե րո՞վ, թե՞ 
ՀՀ ԶՈւ ստո րա բա ժա նում նե րը դուրս են 
գա լիս ԼՂ-ից:

– Ճշգ րիտ լի նե լու հա մար ար ձա նագ-
րենք: Պա տե րազ մի բե րու մով ՀՀ ԶՈւ մի 
շարք ստո րա բա ժա նում ներ ՊԲ-ին օգ նե լու 
նպա տա կով մուտք են գոր ծել ԼՂ: Հ րա դա-
դա րի հաս տա տու մից հե տո նրանք վե րա-
դառ նում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յուն: Այս գոր ծըն թա ցը մոտ է ա վար տին և 
սեպ տեմ բե րին կա վարտ վի: Ինչ վե րա բե-
րում է Պաշտ պա նութ յան բա նա կին, այն 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում է ե ղել և շա րու նա-
կում է այն տեղ մնալ:

– Այ սինքն՝ հա յաս տան յան ժամ կե-
տա յին զին ծա ռա յող ներ սեպ տեմ բե րից 
հե տո չե՞ն լի նե լու ԼՂ-ում:

– Ոչ: Բայց ԼՂ իշ խա նութ յուն նե րից մեր 
ստա ցած տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի զո րա կո չիկ նե րը, ինչ-
պես նախ կի նում, զո րա կոչ վե լու են ՊԲ-ում 
ծա ռա յե լու:

– Իսկ պայ մա նագ րա յին նե՞ր:
– ԼՂ իշ խա նութ յուն նե րից մեր ստա ցած 

տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն` ինչ պես 
նախ կի նում, այն պես էլ հի մա ՊԲ-ում կծա-
ռա յեն նաև պայ մա նագ րա յին ներ:

– Նաև Հա յաս տա նի՞ց:
– Հա յաս տա նից ԼՂ Պաշտ պա նութ յան 

բա նակ պայ մա նագ րա յին ներ չեն զո րա կոչ-
վում: Ըստ անհ րա ժեշ տութ յան՝ ԼՂ-ն տե ղում 
է կազ մա կեր պում պայ մա նագ րա յին զին ծա-
ռա յող նե րի ներգ րա վում: 
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