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ԶՊՄԿ գլխավոր 
տնօրենի առաջին 
տեղակալ Վարդան 
Ջհանյանի 
հարցազրույցը

հատված

ԶՊՄԿ-ն այս տար վա ա ռա ջին կի սամ-
յա կում գրան ցել է պետբ յու ջե հար կա յին 
մուտ քե րի ան նա խա դեպ աճ։ Այս և այլ 
խնդիր նե րի վե րա բեր յալ հան րութ յա նը 
հե տաքրք րող հար ցե րին 1in.am-ի ե թե-
րում պա տաս խա նել է ԶՊՄԿ 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 նա խա գահ Վար դան Ջ հան յա-
նը։ Ս տորև՝ հատ ված այդ հար ցազ րույ-
ցից:

2022 թվա կա նի ա ռա-
ջին կի սամ յա կի ՀՀ 
ա մե նա խո շոր հար-

կա տուն Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նատն է` 104.8 մլրդ դրամ վճար ված 
հար կով։ Կոմ բի նա տը զգա լիո րեն ա վե լաց րել 
է հար կե րը և կի սամ յա կի տվյալ նե րով ար դեն 
իսկ  գե րա զան ցել է 2021 թվա կա նի տա րե կան 
հար կե րի մա կար դա կը։ Ան ցած տար վա արդ-
յունք նե րով ԶՊՄԿ-ն բ յու ջե էր վճա րել  մոտ 
49 մլրդ դրա մի հարկ։ Ըն կե րութ յան գլխա վոր 
տնօ րե նի ա ռա ջին տե ղա կալ Վար դան Ջ հան-
յա նը՝ 1in.am-ի ե թե րում  բա ցատ րել է սրա 
պատ ճառ նե րը, խո սել է բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի և այլ հար ցե րի մա սին։ Հար ցազ-
րույ ցից մի հատ ված ՝ ստորև։ 

– Պա րոն Ջ հան յան, Հա յաս տա նի հար-
կա յին պատ մութ յան մեջ չի ե ղել նման 
դեպք, երբ 6 ամս վա ըն թաց քում այս քան 
հարկ մուտք լի նի բյու ջե, կբա ցատ րեք ին-
չո՞վ է պայ մա նա վոր ված այ ս ա մե նը։

– Հար կա յին մուտ քե րը ռե կոր դա յին են, ոչ 
միայն 6 ամս վա կտրված քով, նման ցու ցա-
նիշ ներ չեն գրանց վել ՀՀ ան կախ պե տութ-
յան  պատ մութ յան ըն թաց քում նույ նիսկ մեկ 
տար վա կտրված քով և դա ցույց է տա լիս, որ 
ար վում են քայ լեր, որ ՀՀ կար ևո րա գույն և 
խո շո րա գույն հիմ նար կը ա պա հո վի նաև պե-
տութ յան հար կա յին մուտ քե րի ա վե լա ցում։

– Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված։ Պետե-
կա մուտ նե րի կո մի տեն ա սում է՝ կոմ բի-
նա տի հար կերն ա վե լա ցել են՝ ռո յալ թիի, 
բնա պահ պա նա կան վճա րի բարձ րաց ման 
հետ ևան քով։ Խո սենք մի քա նի պատ ճառ-
նե րի մա սին։

– Պատ ճառ նե րը մի քա նիսն են։ Ա ռա ջին և 
հիմ նա կան պատ ճառն այն է, որ մե տաղ նե րի 
հա մաշ խար հա յին գնե րը ան ցած տա րի և այս 
տար վա ա ռա ջին կի սամ յա կում շատ բարձր են 
ե ղել՝ նա խորդ տա րի նե րի հա մե մատ։ Որ պես 
երկ րորդ պատ ճառ շեշ տենք հար կա յին բե ռի 
ա վե լա ցու մը։ Պատ ճառ նե րից կար ևո րը նաև 
այն է, որ ԶՊՄԿ նոր ղե կա վա րութ յու նը փոր-
ձում է ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նել աշ խա-
տան քը, իսկ արդ յու նա վե տութ յու նը ի հար կե 
նաև ազ դե ցութ յուն ու նի վճար ված հար կե-
րի վրա . արդ յու նա վետ աշ խա տե լու դեպ քում 
ծախ սե րը կրճատ վում են, շա հույթն ա վե լա-
նում է, ա վե լա նում են նաև հար կա յին մուտ-
քե րը։

Տուր քե րի ա վե լա ցու մը ի հար կե կար ևոր 
պատ ճառ է, բայց՝ ոչ հիմ նա կա նը, այ սինքն՝ 
ե թե չլի նեին ար տա հան ման տուր քե րի ա վե-

Որո՞նք են լինելու վաղվա 
Հայաստանի սահմանները. 
անոնք, որ պիտի գծեն հայ  
զինվորի արիությունն ու 
հայրենասիրությունը:

Գարեգին Նժդեհ

Թուրքիան սպառնում է հակամարտության վերսկսմամբ, եթե... Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 
Թուրքիայի դեսպանների 13-րդ համաժողովի բացմանը (08.08.22 թ.) հայտարարել է. «Մենք կրկին 

զգուշացնում ենք Հայաստանին հետագա սադրանքների անթույլատրելիության մասին»

Շարունակությունը՝ էջ 2

Ադրբեջանը չի հրաժարվում 
հակահայկական իր ծրագրերը զենքի ուժով 
կյանքի կոչելու գործելակերպից

Նոր ռիսկեր Գորիս-Լաչին սահմանագծում և Հայաստան-Արցախ 
նորահնար միջանցքում

Ա դր բե ջա նա կան վեր ջին ագ րե սիա յի 
հիմ քում Հա յաս տա նի իշ խա նութ յանն 
ի ջեց ված 2 պա հանջ է, ո րի չկա տար-

ման դեպ քում Ադր բե ջա նը սպառ նում է ու ժի 
կի րառ մամբ։ Այդ մա սին գրել է ԱԺ «Պա տիվ 
ու նեմ» խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր Տիգ-
րան Աբ րա համ յա նը:

Նա նաև նշել է. «Ա ռա ջի նը, Ար ցա խի տա-
րած քում ՀՀ զին ված ու ժե րի ներ կա յութ յանն է 
վե րա բեր վում, ո րի հետ կապ ված օ րեր ա ռաջ 
հայ տա րա րութ յամբ է հան դես ե կել ՀՀ Անվ-
տան գութ յան քար տու ղա րը։

44-օր յա պա տե րազ մից հե տո ՀՀ-ից Ար-
ցախ զո րա կո չը դա դա րեց վել է, իսկ մինչ այդ 
ի րա կա նաց վա ծի արդ յուն քում Ար ցա խում 
պար տա դիր ժամ կե տա յին ծա ռա յող նե րի վեր-
ջին զո րա կո չը կզո րացր վի մինչև օ գոս տո սի 
վերջ։

Սեպ տեմ բե րի դրութ յամբ Ար ցա խում ՀՀ 
գրան ցում ու նե ցող զին ծա ռա յող չի լի նի և, 
ըստ էութ յան, ադր բե ջա նա կան պա հանջն ակ-
տո ւա լութ յու նը կկորց նի։

Երկ րորդ խնդի րը, որն Ադր բե ջա նում 
ա ռաջ նա յին օ րա կարգ են հա մա րում՝ ՀՀ-ի տա-

րած քով, դե պի Նա խիջ ևան մի ջանցք ստա-
նալն է։

Պա տա հա կան չէ Ադր բե ջա նի նա խա գա-
հի հո խոր տանքն այն մա սին, որ ե թե ՀՀ իշ-
խա նութ յունն այդ պա հան ջը չկա տա րի, ա պա 
ի րենք կվե րա նա յեն ի րենց մո տե ցում նե րը ՀՀ-ն 
Ար ցա խին կա պող մի ջանց քի վե րա բեր յալ։

Ա ռաջ գնա լով` Ա լի ևը հայ տա րա րում է, որ 
Լա չի նի մի ջանց քը, ՀՀ-ով նա խա տես ված մի-
ջանց քի հետ պետք է ու նե նա նույն ռե ժի մը։

Պարզ ա սած, ե թե ՀՀ-ն մի ջանցք չի տրա-
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ՀԱՅՈՑ ԲԵՐՁՈՐԸ,
 ԱՂԱՎՆՈՆ և ՍՈՒՍԸ

ՀԱՆՁՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՆ

Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան հյու սի-
սա յին և հ յու սիս-արևմտ յան սահ մա-
նա գո տու մի շարք հատ ված նե րում 

օ գոս տո սի 1-ին, ժա մը 09:00-ից սկսած, ադր-
բե ջա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րը դի մել են 
սադ րան քի՝ կա տա րե լով շփման գի ծը հա տե-
լու փոր ձեր, ո րոնք կա սեց վել են ՊԲ ստո րա-
բա ժա նում նե րի ու ժե րով:

* * *
Օ գոս տո սի 3-ին՝ ժա մը 09։00-ից սկսած, 

ադր բե ջա նա կան ստո րա բա ժա նում նե րը, 
կոպ տո րեն խախ տե լով հրա դա դա րի պահ-
պան ման ռե ժի մը, թի րա խա վո րել են ՊԲ 
մար տա կան դիր քերն ու զո րա մա սե րից մե կի 
մշտա կան տե ղա կայ ման վայ րը՝ բա ցի տար բեր 
տրա մա չա փի հրաձ գա յին զի նա տե սակ նե րից 
կի րա ռե լով նաև ա կա նա նետ ներ, նռնա կա-
նե տեր և հար վա ծա յին ԱԹՍ-ներ, ին չի հետ-
ևան քով մա հա ցու վի րա վո րում են ստա ցել ՊԲ 
պայ մա նագ րա յին զին ծա ռա յող ներ Գուր գեն 

Գա լե րիի Գաբ րիել  յա նը և Ար թուր Յու րիի Խա-
չատր յա նը:

Եվս 14 զին ծա ռա յող տար բեր աս տի ճա նի 
վի րա վո րում ներ է ստա ցել:

* * *
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ռուս խա ղա ղա-

պահ նե րը նշում են ի րենց պա տաս խա նատ-
վութ յան գո տում ի րա վի ճա կի սրման մա սին:

Սա րի բա բա բար ձուն քի շրջա նում հրա-
դա դա րի պահ պան ման ռե ժի մը խախտ վել է 
Ադր բե ջա նի ԶՈւ կող մից, հայտ նում է ՌԴ ՊՆ 
տե ղե կա գի րը:

Ռուս խա ղա ղա պահ հրա մա նա տա րութ-
յու նը հայ կա կան և ադր բե ջա նա կան կող մե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հա մա տեղ մի ջոց ներ 
է ձեռ նար կում ի րա վի ճա կը կա յու նաց նե լու հա-
մար։ 

03.08.22 Թ.
* * *

Ադր բե ջա նա կան բա նա կը պնդում է, որ 

ի րա կա նաց ված «Հա տու ցում» գոր ծո ղութ յան 
ըն թաց քում Ղա րա բա ղում մի շարք բար ձունք-
ներ է գրա վել։ Այս մա սին հա ղոր դում է «Ին-
տեր ֆաքս» գոր ծա կա լութ յու նը՝ վկա յա կո չե լով 
Ադր բե ջա նի պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յա նը։

«Ադր բե ջան ցի զին ծա ռա յո ղի մահ վանն ի 

Բերձորի Սուրբ Համբարձման 
եկեղեցին

Չորեքշաբթի

10 օոգոստոսի 2022թ.
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Շ ուրջ 9 ա միս է՝ Մեղ րի-Ա գա րակ ճա նա-
պար հին տե ղադր ված են մո դու լա յին 
հե նա կե տեր, որ տեղ ռուս սահ մա նա-

պահ նե րը ծա ռա յութ յուն են ի րա կա նաց նում 
«Պե տա կան սահ մա նի» մա սին օ րեն քի հա-
մա ձայն։ Այս մա սին NEWS.am-ի հետ զրույ-
ցում ա սաց Մեղ րի հա մայն քի ղե կա վար Բագ-
րատ Զա քար յա նը՝ չնշե լով սա կայն, թե ինչ 
նկա տա ռում նե րից ել նե լով են տե ղադր ված 
այդ հե նա կե տե րը։

«Կխնդ րեմ այդ մա սով դի մել հա մա պա-
տաս խան գե րա տես չութ յուն նե րին, ես որ պես 
Մեղ րի հա մայն քի ղե կա վար կա րող եմ ա սել, 
որ այդ մո դու լա յին հե նա կե տե րը տե ղադր ված 
են 8–ից 9 ա միս։ Ռուս սահ մա նա պահ նե րի 
ծա ռա յութ յու նն ի րա կանաց վում է Հա յաս տա-
նի և Ռու սաս տա նի հա մա տեղ ստո րագ րած 
փաս տաթղ թե րի հի ման վրա։ Այդ սահ մա նա-
յին գո տում սահ մա նա հա տում ներ են լի նում, 
ռու սա կան սահ մա նա պահ զոր քե րի նշա նա-
կութ յու նը հենց դրա հա մար է»,– ա սաց հա-
մայն քա պե տը։

Հա մայն քա պե տի խոս քով՝ սա նշա նա-
կում է, որ քա ղա քա ցի նե րն ի րենց հետ պետք 
է ու նե նան անձ նա գիր, որ պես զի հարկ ե ղած 
դեպ քում ցույց տան դրանք ռուս սահ մա նա-
պահ նե րին, ո րից հե տո միայն կա րող են անց-
նել հե նա կե տը։

Բագ րատ Զա քար յա նի խոս քով՝ ա մեն ան-
գամ չէ, որ ռուս սահ մա նա պահ նե րը ստու-
գում են քա ղա քա ցի նե րին, բայց լի նում են 
դեպ քեր, երբ մեկ ժա մից ա վե լի քա ղա քա-

ցի նե րի տե ղա շար ժը դա դա րեց վում է, ինչը, 
ի հար կե, զայ րաց նում է բնա կիչ նե րին։

* * *
Վեր ջին շրջա նում հայ-ի րա նա կան պե-

տա կան սահ մա նի հատ վա ծում ստեղծ վել է 
լար ված օ պե րա տիվ ի րա վի ճակ, ո րը պայ մա-
նա վոր ված է Ի րա նից Հա յաս տան թմրա մի-
ջոց նե րի և հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի (հա շիշ, 
մե թամ ֆե տա մին, հե րոին) ա պօ րի նի տե ղա-
փոխ ման փոր ձե րի ա վե լաց մամբ:

Այս մա սին «Լու րե րին» հայտ նել են Հա-
յաս տա նում Ռու սաս տա նի անվ տան գութ յան 
դաշ նա յին ծա ռա յութ յան սահ մա նա պահ վար-
չութ յու նից։

Նշ վում է, որ բա ցի այդ՝ ար ձա նագր վում 
են ծայ րա հե ղա կան և ա հա բեկ չա կան կազ-

մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
կող մից Հա յաս տա նի պե տա կան սահ մա նի 
խախտ ման դեպ քեր։ 2021 թ. Մեղ րիի սահ-
մա նա պահ ջո կա տի հատ վա ծում ռուս սահ-
մա նա պահ նե րը ձեր բա կա լել են եր կու զին-
յալ ներ՝ զեն քով, նռնա կա նետ նե րով և մեծ 
քա նա կութ յամբ զի նամ թեր քով, ո րոնք ա պօ-
րի նի կեր պով մուտք էին գոր ծել Ի րա նից:

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման նպա տա կով, 
«Պե տա կան սահ մա նի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
հա մա ձայն, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան, Ազ գա յին անվ տան գութ յան 
ծա ռա յութ յան և այլ ի րա վա սու մար մին նե րի 
հետ հա մա ձայ նեց մամբ՝ ըն թա ցիկ տար վա 
սկզբից կազ մա վոր վել են սահ մա նա յին հսկո-
ղութ յան ծա ռա յութ յան ի րա կա նաց ման մի 
շարք կա հա վոր ված դիր քեր՝ ընտ րո ղա կան 
(իսկ սահ մա նա խախտ նե րի ո րոն ման և հե-
տապնդ ման դեպ քում՝ ա ռանց բա ցա ռութ յան) 
մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու ան ձանց և 
տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի նկատ մամբ՝ 

մաք սա նեն գութ յան, ա նօ րի նա կան միգ րա-
ցիա յի և այլ ի րա վա խախ տում նե րի փաս տե-
րի հայտ նա բեր ման, կանխ ման և խա փան-
ման նպա տա կով: Սահ մա նա յին գո տում 
տե ղա շարժ վող քա ղա քա ցի նե րին խնդրում 
ենք ըմբռ նու մով մո տե նալ ի րա վա պահ մար-
մին նե րի օ րի նա կան պա հանջ նե րին»,- նշել 
են Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի ԱԴԾ սահ-
մա նա պահ վար չութ յու նից։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Ռու-
սաս տա նի ԱԴԾ սահ մա նա պահ վար չութ յու նը 
Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան և Ի րա նի Իս-
լա մա կան Հան րա պե տութ յան հետ Հա յաս տա-
նի պե տա կան սահ մա նի պաշտ պա նութ յունն 
ի րա կա նաց նում է «Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան տա րած քում տե ղա կայ ված Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան սահ մա նա պահ զոր քե րի 
կար գա վի ճա կի և դ րանց գոր ծու նեութ յան 
պայ ման նե րի մա սին» միջ պե տա կան պայ մա-
նագ րի հի ման վրա, ո րը ստո րագր վել է եր կու 
երկր նե րի միջև 1992 թվա կա նին:

08.08.2022

Ի՞նչ է կատարվում Մեղրի-
Ագարակ մայրուղում՝ Իրան-
Հայաստան սահմանին մերձ

«Իմացանք, որ մի քանի օրից պետք է գնանք ուրիշ տեղ 
ապրելու, հավաքվել ենք՝ գյուղի երեխաներով իրար հրաժեշտ 
տալու»

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ՝ ԴԱՎԻԹ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆԻ / 6 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2022 Թ.

պա տաս խան ադր բե ջա նա կան բա նա կը վե-
րահս կո ղութ յուն է սահ մա նել Գը րըղ գըզ բար-
ձուն քի, ինչ պես նաև Ղա րա բա ղի լեռ նաշղ-
թա յում գտնվող մի քա նի այլ բար ձունք նե րի 
նկատ մամբ», – պնդում է Ադր բե ջա նի ռազ մա-
կան գե րա տես չութ յու նը։

«Գոր ծո ղութ յան ըն թաց քում ոչն չաց վել 
են հայ կա կան ա նօ րի նա կան զին ված կազ-
մա վո րում նե րի մի քա նի մար տա կան դիր-
քեր, ա վիա ցիոն հար ված է հասց վել Աղ դե րեի 
( Մար տա կեր տի) շրջա նում գտնվող զո րա-
մա սե րից մե կին», – պնդում է պաշ տո նա կան 
Բա քուն։

«Ռու սաս տան ցի խա ղա ղա պահ նե րի տե-
ղա կայ ման գո տում գոր ծող ա նօ րի նա կան 
կազ մա վո րում նե րի զի նա թա փու մը պետք է 
պար տա դիր բնույթ կրի», – նշված է Ադր բե-
ջա նի ՊՆ հայ տա րա րութ յան մեջ։

03.08.2022

* * *
Ար ցա խում շփման գծի լար վա ծութ յան 

հետ ևան քով վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րի թի-
վը 19-ի է հա սել, 4-ի վի ճա կը բժիշկ նե րը ծանր 
են գնա հա տում, ո րոն ցից մե կի նը՝ ծայ րա հեղ 
ծանր: Այս մա սին հայտ նել է Ար ցա խի ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րար Մի քա յել Հայ րի-
յա նը: Ա ռող ջա պա հա կան գե րա տես չութ յան 
ղե կա վա րի խոս քով՝ մյուս վի րա վոր նե րի վի-
ճա կը թեթև և մի ջին ծան րութ յան է: Հայր յա նի 
փո խանց մամբ՝ վի րա վոր նե րի մի մա սը տե-
ղա փոխ վել է Եր ևան: 

Վի րա վո րում նե րը, ըստ նա խա րարի, բե-
կո րա յին են՝ ԱԹՍ-ի հար վա ծի հետ ևանք:

03.08.2022
* * *

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գահ 
Ա րա յիկ Հա րութ յուն յանն օ գոս տո սի 3-ին ստո-
րագ րել է հրա մա նա գիր, հա մա ձայն ո րի՝ 2022 

Ադրբեջանը չի հրաժարվում 
հակահայկական իր ծրագրերը զենքի 
ուժով կյանքի կոչելու գործելակերպից
Սկիզբը՝ էջ 1

Աղավնո գյուղի երեխաներ.

Շարունակությունը՝ էջ 4
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լա ցու մը, մենք է լի ռե կոր դա յին ցու ցա նիշ էինք 
ա պա հո վե լու։

– Ար տա հա նումն ա վե լա ցե՞լ է։
– Ար տա հան ման ա վե լա ցու մը կան խա տե-

սում ենք տար վա կտրված քով, այ սինքն՝ այս 
տա րի կու նե նանք ար տա հան ման աճ՝ նա-
խորդ տար վա հա մե մատ, բայց ա ռա ջին կի-
սամ յա կում դեռ այդ ա վե լա ցու մը չենք գրան-
ցել։ Հիմ նա կան տար բե րութ յու նը կտես նենք 
երկ րորդ կի սամ յա կում։

– Երբ դի տար կում ենք 1000 խո շոր 
հար կա տու նե րի ցու ցա կը, հան քարդ-

յուն բե րութ յամբ զբաղ վող ըն կե րութ-
յուն նե րն ա ռա ջին հո րի զո նա կան նե րում 
են հար կա յին մուտ քե րի տե սանկ յու նից, 
սա ո րո շա կի մի տում է են թադ րում՝ երբ 
մի կող մից մենք հայ տա րա րում ենք, որ 
տնտե սութ յան շո գե քարշ չենք դի տար-
կում հան քարդ յու նա բե րութ յու նը, մյուս 
կող մից տես նում ենք, որ այն դառ նում է 
տնտե սութ յան շո գե քարշ։ Այս տեղ դի սո-
նանս չի՞ ա ռա ջա նում։

– Ա ռանց հան քարդ յու նա բե րութ յան 
դժվար է տնտե սա կան աճ ա պա հո վել ՀՀ-ում, 

կար ծում եմ, ու նենք նա խադր յալ ներ էլ ա վե լի 
զար գաց նե լու ո լոր տը, ու նենք հա մա պա տաս-
խան հիմ քեր։ Պե տութ յան հիմ նա կան նպա-
տակ նե րից է՝ բա րե կե ցիկ կյանք ա պա հո վել 
բ նակ չութ յան հա մար։ Բա րե կե ցիկ կյանք կա-
րող ենք ա պա հո վել եր կա րա տև տնտե սա կան 
աճ ա պա հո վե լով։ Այ սինքն՝ ե թե երկ րի տնտե-
սութ յու նը տա րի ներ շա րու նակ ու նի տնտե-
սա կան աճ, դա չի կա րող չհան գեց նել բա րե-
կե ցութ յան բարձ րաց ման։ Մենք տես նում ենք 
և կա ռա վա րութ յու նը նույն պես տես նում է, որ 
տնտե սա կան ա ճի ա պա հով ման հիմ նա րար 
տար բե րա կը հան քարդ յու նա բե րութ յան ո լոր-
տի զար գա ցումն է։

– Ո լոր տի կար ևո րա գույն խնդիր նե-
րից են բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րը, 
և օ րերս հա մա ցան ցում տե սան յութ էր 
տա րած վել, որ տեղ եր ևում էր՝ կեղ տաջ-
րե րը լցվում են Ող ջի գե տը։ Ին չի՞ հետ-
ևանք էր դա, և արդ յոք խնդի րը կար գա-
վոր ված է։

– Ըն կե րութ յան հա մա պա տաս խան ստո-
րա բա ժա նում նե րը վեր լու ծում են ի րա վի ճա-
կը, և շու տով պարզ կլի նի խնդրի պատ ճա-
ռը կապ վա՞ծ է կոմ բի նա տի հետ, թե՞ ոչ։ Մեր 
մաս նա գետ նե րը նախ նա կան ա սել են, որ դա 
նման էր ցե խաջ րե րի, բայց քա նի որ մենք 
շատ լուրջ ենք վե րա բեր վում այս խնդիր-
ներին, հա մա պար փակ հե տաքն նութ յուն ենք 
ի րա կա նաց նե լու, որ պես զի պար զենք պատ-
ճառ նե րը։ 

Ընդ հա նուր առ մամբ, բնա պահ պա նա կան 
հար ցերն ու խնդիր նե րը հիմ նա րար հար ցե-
րից են մեզ հա մար։ Ի հար կե, շատ պրոբ լեմ-
ներ կան կու տակ ված այդ տեղ։ Խոս քը միայն 

կոմ բի նա տի մա սին չէ, ո լոր տում և ընդ հան-
րա պես երկ րում շատ բնա պահ պա նա կան 
խնդիր ներ կան կու տակ ված։ ԶՊՄԿ ի հետ 
կապ ված մենք այդ հար ցե րին շատ լուրջ ենք 
վե րա բեր վում։ 

– Այդ ուղ ղութ յամբ նոր քայ լեր մշակ-
վո՞ւմ են:

– Ի հար կե, մշակ վում են, և սկ սել ենք 
ա նել նոր քայ լեր։ Մի օ րի նակ բե րեմ, ըն թա-
ցիկ տար վա ա ռա ջին կի սամ յա կում ԶՊՄԿ-ն 
5 մլրդ դ րա մի ներդ րում ներ է կա տա րել 
միայն բնա պահ պա նա կան ուղղ վա ծութ յամբ։ 
Ու զում եմ ընդգ ծել սա, որ այդ ծա վա լի ռե-
սուրս ներ կոմ բի նա տը հի մա ուղ ղում է այդ 
խնդիր նե րի լուծ մա նը։ Կա և այդ ուղ ղութ յամբ 
ներդ րում նե րի ծա վա լա յին աճ, և փոր ձում 
ենք ցու ցա բե րել հա մա կարգ ված մո տե ցում։ 
Մենք ներգ րա վում ենք մի ջազ գա յին լա վա-
գույն մաս նա գետ նե րի, որ պես զի խնդիր նե-
րը լուծ վեն ա մե նա բարձր ստան դարտ նե րով։ 
Դա եր կար պրո ցես է, և մենք քայլ առ քայլ 
հաս նե լու ենք դրան, որ բնա պահ պա նա կան 
նոր մե րը հա մա պա տաս խա նեն մի ջազ գա յին 
ստան դարտ նե րին։ 

– Շա՞տ ենք հե ռու այդ ստան դարտ նե-
րից:

– Գ նա հա տա կա նը պետք է տան հենց 
այդ մաս նա գետ նե րը, ո րոնց հրա վի րել ենք, 
և ո րոնք ներգ րավ ված են այդ խնդիր նե րն 
ու սում նա սի րե լու մեջ։ Ի րենք կտան գնա հա-
տա կա նը, թե որ քա նով ենք հե ռու։ Մենք ու-
զում ենք հնա րա վո րինս մոտ լի նել, որ քա նով 
ենք հե ռու՝ կա սեն մաս նա գետ նե րը շու տով, և 
մենք կփոր ձենք հնա րա վո րինս մոտ գալ։

 

ԶՊՄԿ գլխավոր 
տնօրենի առաջին 
տեղակալ Վարդան 
Ջհանյանի 
հարցազրույց (ՀԱՏՎԱԾ)

Սկիզբը՝ էջ 1

 Հար գե լի պա րոն Խա չատր յան 
Ու զում ենք Ձեր ու շադ րութ յու նը 

հրա վի րել Հար ժիս գու ղի բնա կիչ նե րի 
մեծ մա սին մտա հո գող մի հար ցի վրա:

Սա կայն, մինչ հար ցի էութ յու նը ներ կա-
յաց նե լը, Ձեզ ենք փո խան ցում բազ մա թիվ 
հար ժիս ցի նե րի ե րախ տա գի տութ յունն այն 
ջան քի հա մար, որ գոր ծադ րե ցիք Մ-2 մայ րու-
ղուց դե պի գյուղ ձգվող մոտ 6 կմ  եր կա րութ-
յամբ ճա նա պար հը հիմ նա նո րոգ ման ծրագ-
րե րի մեջ նե րա ռե լու հա մար: Հա վա տում ենք, 
որ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ չլուծ ված այդ 
խնդիրն ա մե նա մոտ ա պա գա յում և ո րա կով 
լու ծում կստա նա, ին չին հե տա մուտ կլի նեք 
Դուք:

Հի մա՝ մեզ մտա հո գող հար ցի մա սին:
Գ յու ղի մեր ձա կայ քում ու նենք մոտ 300 հա 

վա րե լա հող (հա մայն քի վար չա կան տա րած-
քից դուրս), ո րի վար ձա կա լութ յան հա մար 
տա րի ներ շա րու նակ բնա կիչ ներն ար դա րա ցի 
հե տաքրք րութ յուն են ու նե ցել՝ նկա տի ու նե-
նա լով, որ Հար ժի սում տնտե սութ յուն ու նե նա-
լու և ապ րե լու հիմ քը դաշ տա վա րութ յունն ու 
ա նաս նա պա հութ յունն են:

Օ գոս տո սի 1-ին լրա ցել է այդ հո ղե րի վար-
ձա կա լութ յան գոր ծող պայ մա նագ րե րի ժամ-
կե տը: Դա նշա նա կում է, որ ներ կա յիս վար-

ձա կալ նե րը տվյալ հո ղա տա րածք ներն այլևս 
մշա կե լու ի րա վունք չու նեն:

Դա նշա նա կում է նաև, որ այդ հո ղե րի 
վար ձա կա լութ յան հա մար Տաթև հա մայն-
քի իշ խա նութ յու նը պետք է հայ տա րա րեր 
մրցույթ՝ ա ռա ջի կա մի քա նի տա րի նե րի հա-
մար վա րե լա հո ղե րը վար ձա կա լութ յան տա լու 
նպա տա կով:

Օ րեն քով սահ ման ված կար գով մրցույ թի 
հայ տա րա րու մը՝ ան հաս կա նա լի պատ ճառ նե-
րով, ձգձվել է, թեև հա մայն քա յին իշ խա նութ-
յան ղե կա վա րը հրա պա րա կավ հա վաս տիաց-
րել էր, թե մրցույ թը կհայ տա րար վի հու լի սի 
կե սե րին:

Տեղ  յակ ենք պա հում, որ այդ հո ղե րի օգ-
տա գոր ծու մը տա րի ներ շա րու նակ վե ճի 
ա ռար կա է ե ղել, ին չը բնա կան պի տի հա մա-
րել, քան զի ա մեն մի ըն տա նիք ցան կա ցել է 
բա ժին ու նե նալ այդ հո ղե րից:

Հի մա չենք ու զում ան ցած տա րի նե րի լու-
ծում նե րին կամ ի րա դար ձութ յուն նե րին անդ-
րա դառ նալ: Չենք ու զում վեր հի շել նույ նիսկ 
հինգ տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած մրցույթ կոչ-
ված խա ղը, երբ մարզ պե տա րա նից խստա-
գույնս կար գադր վեց՝ կոնկ րետ ըն տա նիք նե րի 
զրկել «մրցույ թին» մաս նակ ցե լու ի րա վուն-
քից, երբ միև նույն ո րա կի հո ղա տա րածք նե րը 

տար բեր սա կագ նե րով շնորհ վեց մարդ կանց՝ 
նրանց քա ղա քա կան կողմ նո րո շում նե րից ել-
նե լով, երբ դա րե րով հար ժիս ցի նե րի կող մից 
մշակ վող վա րե լա հո ղե րը տրվե ցին հա մայն քի 
այլ գյու ղե րի բնա կիչ նե րի՝ դարձ յալ քա ղա քա-
կան-թի մա յին նկա տա ռում նե րից ել նե լով:

Այդ ա մե նը թող նում ենք պատ մութ յա նը:
Արդ, ո՞րն է Ձեզ ներ կա յաց վող մեր 

խնդրան քը:
Նախ՝ խնդրո ա ռար կա հո ղե րի հար ցը բա-

ցա ռա պես տնօ րի նել գոր ծող օ րենսդ րութ յա-
նը հա մա հունչ և ոչ թե ինչ-որ մարդ կանց (մի 
մա սը՝ հայտ նի, մյուս մա սը՝ ծպտված) ճա շա-
կին կամ քա ղա քա կան-թի մա յին կողմ նո րո-

շում նե րին հա մա պա տաս խան:
Ձեզ, բնա կա նա բար, կհե տաքրք րի նաև, 

թե ող ջա միտ ինչ ճա նա պարհ կա տա րի նե րով 
չարչրկ ված այդ հար ցը լու ծե լու հա մար:

Ա ռա ջին հեր թին, ճիշտ կլի ներ, վար ձա-
կա լութ յան են թա կա այդ հո ղե րը հա վա սա-
րա պես բա ժա նել գյու ղի ըն տա նիք նե րի միջև: 
Թող բո լորն էլ օգտ վեն դրա նից, ընդ ո րում՝ 
հա վա սար սա կագ նե րով:

Ե թե նման լուծ ման հա մար գոր ծող 
օ րենսդ րութ յու նը հնա րա վո րութ յուն չըն ձե-
ռի, ա պա պետք է հայ տա րա րել մրցույթ, այն 
էլ՝ օբ յեկ տիվ, ա նա չառ, հա մայն քա յին իշ խա-
նութ յու նից լիո վին ան կախ հանձ նա ժո ղո վի 
տնօ րի նութ յամբ ու հո ղա յին օ րենդ րութ յան 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան:

Միայն այդ պես կա րող են այդ վա րե լա հո-
ղե րը դուրս բեր վել քա ղա քա կան-թի մա յին-
ընտ րա կան ռե սուր սի կար գա վի ճա կից և ծա-
ռա յեց վել գյու ղի բնակ չութ յան կա րիք նե րին:

Եվ որ պես Ազ գա յին Ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր, Դուք ու նեք պե տա կա նո րեն ամ րագր ված 
բո լոր ի րա վունք նե րը, նաև ու նեք անհ րա-
ժեշտ սկզբուն քայ նութ յուն (որ քա նով տես-
նում ենք)՝ խնդի րը գոր ծող օ րենսդ րութ յա նը 
հա մա հունչ լու ծե լու հա մար, ին չի ակն կա լի-
քով ու հա վա տով դի մում ենք Ձեզ:

Ն կա տի պետք է ու նե նալ նաև, որ աշ նա-
նա ցա նի հա մար վա րու ցան քի աշ խա տանք-
ներն ար դեն իսկ մեկ նար կել են, ին չը նշա նա-
կում է՝ հար ցի կար գա վո րում հնա րա վո րինս 
ա րագ և օր ա ռաջ:

ՀԱՐ ԳԱՆ ՔՈՎ՝ ՀԱՐ ԺԻՍ ԳՅՈՒ ՂԻ ՄԻ 
ԽՈՒՄԲ ԲՆԱ ԿԻՉ ՆԵՐ

ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Արմեն 
Խաչատրյանին
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մադ րում, այլ ուղ ղա կի ճա նա պարհ տրա մադ-
րում՝ հայ կա կան ան ցա կե տով, ա պա Ադր բե-
ջանն էլ սպառ նում է ան ցա կետ տե ղա կա յել 
Լա չի նի մի ջանց քում։

Ադր բե ջա նա կան վեր ջին ագ րե սիան Ար-
ցա խի ուղ ղութ յամբ պետք է դի տար կել այս 
պա հանջ նե րի տրա մա բա նութ յան ներ քո։

* * *
«Ար ցա խում անվ տան գութ յան խորհր-

դի նիստ է գու մար վել, որի շրջա նակ նե րում 
քննարկ վել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հետ կա պող 
մի ջանց քի հար ցը։

«Ադր բե ջա նա կան կողմն Ար ցա խում տե-
ղա կայ ված խա ղա ղա պահ զո րա կազ մի մի-
ջո ցով պա հանջ է ներ կա յաց րել ա ռա ջի կա յում 
երթ ևե կութ յու նը նոր եր թու ղով կազ մա կեր-
պե լու վե րա բեր յալ», – նշված է նիս տի վե րա-
բեր յալ հա ղոր դագ րութ յու նում։

«Պարզ, մատ չե լի լեզ վով ա սած, Ադր-
բե ջանն ա ռա ջի կա յում ան ցա կետ կտե ղա-
կա յի դե պի Բեր ձոր, Ա ղավ նո, Սուս գնա ցող 
հատ վա ծում և Հա յաս տա նից Ար ցախ շար ժը 
կկազ մա կերպ վի ԱՆԱՎԱՐՏ ճա նա պար հով։

Հի շեց նեմ, որ ար դեն տևա կան ժա մա նակ 
է Ադր բե ջա նը Լա չի նի մի ջանց քին զու գա հեռ 
նոր՝ 32 կմ -ոց ճա նա պարհ է կա ռու ցում, ո րը 
պետք է սկիզբ առ նի ՀՀ Կոռ նի ձոր գյու ղից ու 
շա րու նակ վի դե պի Շու շիի շրջա նի Մեծ շեն, 
Հին շեն գյու ղեր՝ շրջան ցե լով Բեր ձոր քա ղա-
քը, Սուս և Ա ղավ նո գյու ղե րը։

Այս պա հին ճա նա պար հի քիչ հատ ված է 
աս ֆալ տա պատ ված, այ սինքն՝ Ադր բե ջա նը 
շարժն ուղ ղոր դում է գրուն տա յին՝ ա նա վարտ 
ճա նա պար հով։

Ի դեպ, դե պի Կոռ նի ձոր գնա ցող հատ վա-
ծում, որ տեղ մոտ 7 կմ հատ ված զրո յից պետք 
է ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ճա նա պարհ կա ռու ցի, 
աշ խա տանք ներ դեռ չեն սկսել, ին չը ի րա վի-
ճա կը նաև այդ ա ռու մով է բար դաց նում։

Հեր թա կան ան գամ Ադր բե ջա նը խախ-
տում է նո յեմ բե րի 9-ի պայ մա նա վոր վա ծութ-
յուն նե րը և շան տա ժի մի ջո ցով փոր ձում 
հաս նել իր հեր թա կան հա վակ նութ յան բա վա-
րար մա նը», – նշում է Տիգ րան Աբ րա համ յա նը։

* * *
Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան խորհր դի 

քար տու ղար Ար մեն Գ րի գոր յա նը շեշ տում է, 
որ Ար ցա խը Հա յաս տա նի հետ կա պող երթ-
ևե կութ յու նը Լա չի նի մի ջանց քի փո խա րեն այլ 
եր թու ղով կազ մա կեր պե լու Ադր բե ջա նի պա-
հան ջը լե գի տիմ չէ: Ար մեն Գ րի գոր յանն այս 
մա սին ա սել է «Ար մենպ րես»-ին տված հար-

ցազ րույ ցում:
– Պա րոն Գ րի գոր յան, ԼՂ նա խա գա հը 

Անվ տան գութ յան խորհր դի ընդ լայն ված 
նիս տում հայ տա րա րել է, թե Ադր բե ջա նը 
ՌԴ խա ղա ղա պահ զո րախմ բի հրա մա-
նա տա րութ յան մի ջո ցով ի րենց պա հանջ 
է ներ կա յաց րել Հա յաս տա նի հետ կա պող 
եր թևե կութ յու նը կազ մա կեր պել այլ եր-
թու ղով: Ինչ պե՞ս կմեկ նա բա նեք այդ հայ-
տա րա րութ յու նը:

– ՀՀ վար չա պե տի, ՌԴ նա խա գա հի և 
Ադր բե ջա նի նա խա գա հի՝ 2020թ. ե ռա կողմ 
հայ տա րա րութ յան 6-րդ կե տում, որ տեղ սահ-
ման ված են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը Հա յաս տա-
նին կա պող Լա չի նի մի ջանց քի ստեղծ ման և 
գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված հար ցեր՝ սահ-
ման ված է հե տև յա լը. «Կող մե րի (այ սինքն՝ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան, Հա յաս տա նի 
և Ադր բե ջա նի) հա մա ձայ նեց մամբ ա ռա ջի-
կա ե րեք տար վա ըն թաց քում կո րոշ վի Հա-
յաս տա նի հետ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի կապն 
ա պա հո վող Լա չի նի մի ջանց քով եր թևե կութ-
յան նոր եր թու ղու կա ռուց ման պլա նը, ռու-
սա կան խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տի հե-
տա գա վե րա տե ղա բաշխ մամբ՝ այդ եր թու ղու 
պահ պա նութ յան հա մար»: Այս ըն թաց քում, 
ի հար կե, այդ ուղ ղութ յամբ ո րո շա կի աշ խա-
տանք կա տար վել է, բայց այս պա հի դրութ-
յամբ հա մա ձայ նեց ված պլան գո յութ յուն չու-
նի: Հա մե նայն դեպս՝ Հա յաս տա նը ո րևէ պլա նի 
հա մա ձայ նութ յուն չի տվել, հե տևա բար Ադր-
բե ջա նի պա հան ջը լե գի տիմ չէ:

– Բայց դուք հայ տա րա րել էիք, որ Հա-
յաս տա նը սկսում է Կոռ նի ձոր- Տեղ-Մ-12 

ավ տո ճա նա պար հի վե րա կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րը, ո րը, են թադր վում է, 
պի տի միա նա Լա չի նի մի ջանց քի նոր եր-
թու ղուն:

– Ա յո, այդ շի նա րա րութ յունն ար դեն իսկ 
սկսվել է, բայց ու շադ րութ յուն դարձ րեք, որ 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան մեջ նշվում է նոր 
եր թու ղու կա ռուց ման պլա նի մա սին: Ն ման 
հա մա ձայ նեց ված պլան գո յութ յուն չու նի: Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յունն ար դեն իսկ 
ա ռա ջար կել է ե ռա կողմ ձևա չա փով հա մա-
ձայ նեց նել և ստո րագ րել պլա նը և հա մա ձայ-
նեց ված ժա մա նա կա ցույ ցով ու ճա նա պար-
հա յին քար տե զով գնալ ա ռաջ: Դա այն է, ինչ 
նա խա տես ված է 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա-
կողմ հայ տա րա րութ յամբ: 

03.08.2022
* * *

«Հայ կա կան կող մը մեր հատ վա ծում սկսել 
է Բեր ձո րը շրջան ցող ճա նա պար հա հատ վա ծի 

նա խագծ ման աշ խա տանք նե րը: Այս մա սին ի 
պա տաս խան «Փաս տին ֆո»-ի գրա վոր հարց-
ման՝ հայտ նում են ՏԿԵ նա խա րա րութ յու նից: 
Ընդ ո րում, ընդգ ծենք, խոս քը ոչ թե ճա նա-
պար հի վե րա կա ռու ցումն սկսե լու մա սին է, 
այլ միայն նա խագծ ման աշ խա տանք նե րի։ 
Ընդ ո րում՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը նշված ո րո-
շու մը կա յաց րել է բո լո րո վին վեր ջերս՝ հու նի-
սի 30-ին։

«Տե ղե կաց նում ենք, որ (Մ-12) - Կոռ նի-
ձոր-ԱՀ սահ ման միջ պե տա կան նշա նա կութ-
յան ավ տո ճա նա պար հի վե րա կա ռուց ման 
նպա տա կով ի րա կա նաց վում են նա խագծ-
ման աշ խա տանք ներ։ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
30.06.22 թ. թիվ 1005-Ն ո րոշ մամբ նշված 
ավ տո ճա նա պար հի վե րա կա ռուց ման նա-
խագ ծա նա խա հաշ վա յին փաս տաթղ թե րի 
կազմ ման և դրանց փոր ձաքն նութ յան հա-
մար ՀՀ պե տա կան բյու ջեից հատ կաց վել են 
մի ջոց ներ», – նշվում է նա խա րա րի տե ղա կալ 
Ք. Ղա լե չա նի ստո րագ րութ յամբ ու ղարկ ված 
պա տաս խա նում։

Իսկ թե բուն ճա նա պար հի վե րա կա ռուց-
ման աշ խա տանք նե րը երբ են նա խա տես վում 
սկսել, հե տևա պես նաև ա վար տել՝ նա խա րա-
րի տե ղա կա լը ձեռն պահ է մնա ցել ժամ կետ-
ներ նշե լուց։

Դե ռևս հու լի սի 1-ին «Փաս տին ֆո»-ն գ րա-
վոր հար ցում էր ու ղար կել ՀՀ փոխ վար չա պետ 
Մ հեր Գ րի գոր յա նին՝ պար զե լու, թե Ադր բե-
ջա նի կող մից կա ռուց վող Բեր ձո րը շրջան ցող 
ճա նա պար հի եր թու ղին արդ յո՞ք հա մա ձայ-
նեց ված է ե ղել հայ կա կան կող մի հետ, հա-

մա ձայ նութ յուն տրվե՞լ է, որ նոր ճա նա պար հը 
կա ռուց վի հենց այդ եր թու ղով, թե՞ ոչ։ Հե-
տաքրքր վել էինք նաև՝ քա նի՞ այ լընտ րան քա-
յին եր թու ղի է քննարկ վել, ո րոն ցից ընտր վել է 
հենց այդ մե կը։ Բա ցի այդ՝ խնդրել էինք պար-
զա բա նել, թե նոր եր թու ղուն հա մա ձայ նութ-
յու նը տա լիս արդ յո՞ք հաշ վի առն վել է, որ այն 
շրջան ցում է Բեր ձո րը, որ տե ղով անց նում են 
Ար ցա խը սնու ցող հիմ նա կան են թա կա ռուց-
վածք նե րը։ Եվ վեր ջա պես՝ 2020 թ. նո յեմ բե-
րի 9-ի ե ռա կողմ փաս տաթղ թում ուղ ղա կի 
նշված չէ, որ նոր ճա նա պար հի շա հա գործ-
ման հանձն վե լու դեպ քում Բեր ձոր, Ա ղավ նո 
և Սու սի հա մայնք նե րը պետք է հանձն վեն 
Ադր բե ջա նին ու խնդրել էինք փոխ վար չա պե-
տին՝ տե ղե կաց նել, թե ի՞նչ հիմ նա վոր մամբ է 
այդ գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վե լու։

ՀՀ փոխ վար չա պետ Մ հեր Գ րի գոր յա նը 
խու սա նա վել է պա տաս խա նել այս հար ցե-
րին։ Նախ գրա սեն յա կից պար զա բա նել էին, 
թե հար ցե րին կպա տաս խա նեն ԱԳՆ-ի հետ 
քննար կում նե րից հե տո, սա կայն հե տա գա-
յում այն վե րա հաս ցեա վո րել են ՏԿԵ նա խա-
րա րութ յուն, թեև ակն հայտ էր, որ մեր բարձ-
րաց րած հար ցերն այս նա խա րա րութ յան 
ի րա վա սութ յան ներ քո չէին, այլ հենց Մ հեր 
Գ րի գոր յա նի, ո րը նաև հան դի սա նում է հա-
մա պա տաս խան հանձ նա ժո ղով նե րի նա խա-
գահ։

ՏԿԵ նա խա րա րութ յունն էլ նախ մեկ ա միս 
ժա մա նակ էր ու զել՝ հար ցե րին պա տաս խա-
նե լու նպա տա կով ու սում նա սի րութ յուն կա-
տա րե լու հա մար, բայց, ի վեր ջո, ու ղար կել 
գրութ յուն՝ անդ րա դառ նա լով միայն ի րենց 
ի րա վա սութ յան ներ քո գտնվող՝ ճա նա պարհ-
նե րի շի նա րա րութ յան վե րա բեր յալ հար ցին։

Բեր ձո րի հետ առնչ վող վե րը թվարկ ված 
հար ցե րին ար ձա գան քե լով՝ սույն նա խա րա-
րութ յան փոխ նա խա րա րը նշել էր, որ դրանց 
«պա տաս խան նե րը են թադ րում են հղում՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վար չա պե տի, 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի, 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան նա խա գա հի 2020 
թ. նո յեմ բե րի 9-ի հա մա տեղ հայ տա րա րութ-
յա նը՝ մաս նա վո րա պես 6-րդ կե տին»»։

* * *
Լա չի նի մի ջանց քի այ լընտ րան քա յին եր-

թու ղու՝ Հա յաս տա նի տա րած քում գտնվող 
հատ վա ծի՝ Տեղ- Կոռ նի ձոր ճա նա պար հի կա-
ռու ցու մը կա վարտ վի մինչև գա րուն։

Այդ մա սին օ գոս տո սի 4-ին, լրագ րող նե րի 
հետ ճե պազ րույ ցում, հայ տա րա րել է 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։

«Շի նա րա րութ յու նը սկսել ենք, տեխ նի-
կա ներն աշ խա տում են։ Ե րեք մա սի ենք բա-
ժա նել, ակ տիվ աշ խա տում ենք», – նշել է Սա-
նոս յա նը։

* * *
«Ադր բե ջա նի հու շար ձան նե րի պաշտ պա-

նութ յան հա սա րա կա կան միա վո րում» կազ-
մա կեր պութ յու նը հայ տա րա րել է Բեր ձո րի 
Սուրբ Համ բարձ ման ե կե ղե ցին մզկի թի վե րա-
ծե լու մա սին՝ հրա պա րա կե լով նաև նա խագ-
ծի լու սան կա րը։

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ԿԳՄՍ փոխ-
նա խա րար Լեռ նիկ Հով հան նիս յանն այդ կա-
պակ ցութ յամբ նշել է՝ «Ադր բե ջանն ա մեն 
կերպ փոր ձում է ա վե րել, պղծել ու ա վե րել 
հայ կա կան հու շար ձան նե րը, իսկ որ պես-
զի օ գոս տո սի 25-ից հե տո նմա նա տիպ նոր 
տե սա րան նե րի չհան դի պենք Բեր ձո րում, 
Ա ղավ նո յում և Ներ քին Սու սում՝ այս օ րե րին 
ի րա կա նաց վում են այդ բնա կա վայ րե րից 
պատ մամ շա կու թա յին ժա ռան գութ յան տար-
հան ման աշ խա տանք ներ»: 

Նոր ռիսկեր Գորիս-
Լաչին սահմանագծում 
և Հայաստան-Արցախ 
նորահնար միջանցքում

ՀԱՅՈՑ ԲԵՐՁՈՐԸ,
 ԱՂԱՎՆՈՆ և ՍՈՒՍԸ
ՀԱՆՁՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻՆ

Սկիզբը՝ էջ 1

թվա կա նի օ գոս տո սի 3-ից հան րա պե տութ յու-
նում հայ տա րար վել է մաս նա կի զո րա հա վաք: 
«Ար մենպ րես»-ին այս մա սին տե ղե կաց րին 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի աշ-
խա տա կազ մից։

* * *
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում ռու սա կան խա-

ղա ղա պահ զո րա խում բն ան ցած մեկ օր վա 
ըն թաց քում իր պա տաս խա նատ վութ յան գո-
տում ար ձա նագ րել է ադր բե ջա նա կան զի նու-
ժի կող մից հրա դա դա րի ռե ժի մի խախտ ման 4 

դեպք: «Ար մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ այս 
մա սին հայտ նում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը:

«Ան ցած 24 ժամ վա ըն թաց քում Սա րի բա-
բա և Բուզ դուխ բար ձունք նե րի շրջան նե րում, 
նաև Մար տա կեր տի շրջա նում ռու սա կան 
խա ղա ղա պահ զո րախմ բի պա տաս խա նատ-
վութ յան գո տում ար ձա նագր վել է ադր բե ջա-
նա կան զի նու ժի կող մից հրա դա դա րի ռե ժի մի 
խախտ ման 4 դեպք: Դ րա հետ ևան քով Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի զին ված ու ժե րի 2 ներ կա-
յա ցու ցիչ զոհ վել է, 14-ը՝ վի րա վոր վել (Ար ցա-

խի ՊԲ-ն հայտ նում է 19 վի րա վո րի մա սին, 
- խմբ.)», – աս ված է հա ղոր դագ րութ յու նում:

ՌԴ ՊՆ-ից ընդգ ծել են, որ ռուս խա ղա ղա-
պահ նե րի հրա մա նա տա րութ յու նը՝ ադր բե ջա-
նա կան և հայ կա կան կող մե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յամբ, այդ մի ջա դե պե րը հար թել 
է, շփման գծի խախ տում ներ չեն ե ղել:

04.08.2022
* * *

Ար ցա խի ՊՆ մա մու լի ծա ռա յութ յու նից 
հայտ նում են՝ օ գոս տո սի 5-ի լույս 6-ի գի շե րը 
և ա ռա վոտ յան 09:00-ի դրութ յամբ օ պե րա-
տիվ ի րադ րութ յու նը, չնա յած ո րո շա կի լար-
վա ծութ յա նը, հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է 
ե ղել։ Շփ ման գծի ո րոշ հատ ված նե րում ադր-
բե ջա նա կան զի նու ժը խախ տել է հրա դա դա րի 
պահ պան ման ռե ժի մը՝ կի րա ռե լով տար բեր 
տրա մա չա փի հրաձ գա յին զի նա տե սակ ներ։ 
Հայ կա կան կող մից կո րուստ ներ չկան։

Ռու սա կան խա ղա ղա պահ զո րա կազ մի 
միջ նոր դութ յամբ շա րու նակ վում են աշ խա-
տանք նե րը լար վա ծութ յան հե տա գա սրա ցում 
թույլ չտա լու և ի րա վի ճա կի կա յու նաց ման 
ուղ ղութ յամբ։

06.08.2022
* * *

Օ գոս տո սի 6-ի լույս 7-ի գի շե րը և ա ռա-
վոտ յան 09:00-ի դրութ յամբ օ պե րա տիվ 
ի րադ րութ յու նը, չնա յած ո րո շա կի լար վա-
ծութ յա նը, հա րա բե րա կա նո րեն կա յուն է 
ե ղել։ Ո րոշ հատ ված նե րում ադր բե ջա նա կան 
զի նու ժի ստո րա բա ժա նում նե րը խախ տել են 
հրա դա դա րի պահ պան ման ռե ժի մը’ կի րա ռե-
լով հրաձ գա յին զի նա տե սակ ներ։ Ռու սա կան 
զո րա կազ մի միջ նոր դութ յամբ շա րու նակ վում 
են աշ խա տանք նե րն ի րա վի ճա կի հե տա գա 
կա յու նաց ման ուղ ղութ յամ բ։

07.08.2022

Ադրբեջանը չի հրաժարվում 
հակահայկական իր ծրագրերը զենքի 
ուժով կյանքի կոչելու գործելակերպից
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Հ ու լի սի 28-ին Գո րի սի քա ղա քա յին 
պատ կե րաս րա հում տո նա կան մթնո-
լորտ էր...

Նշ վում էր գե ղան կա րիչ Ժի րայր Մար տի-
րոս յա նի 65-րդ տա րե դար ձը, նշվում էր յու րօ-
րի նակ ձևա կեր տու մով...

Նախ՝ կազ մա կերպ վել էր գե ղան կար նե րի 
ցու ցա հան դես, ներ կա յաց ված էին հո բել  յա րի 
80-ից ա վե լի կտավ: Ցու ցադր ված էին տար-
բեր ո ճի ստեղ ծա գոր ծութ յուն ներ, թե մա տիկ 
կոմ պո զի ցիա ներ, դի ման կար ներ, նատ յուր-
մորտ ներ և բ նան կար ներ:

Ն կար ներն ար վես տա գե տի կյան քի տար-
բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում կա տար ված 
աշ խա տանք ներ են՝ սկսած 1981-ից:

Տա րի նե րի ըն թաց քում փոխ վել են Ժի րայր 
Մար տի րոս յա նի մտա ծե լա կեր պը, ստեղ ծա-
գոր ծա կան մո տե ցում նե րը և նա խընտ րած 
գույ նե րը, ինչն անհ նար էր չնկա տել ցու ցա-
հան դե սը դի տե լիս:

Թե մա տիկ աշ խա տանք նե րի կենտ րո նում 
մարդն է՝ բնութ յան հետ ձուլ ված:

Ներ կա յաց ված կտավ նե րի մեծ մա սում 
Գո րիսն է՝ իր ան զու գա կան բնաշ խար հով:

Հո բել  յա նա կան ցե րե կույ թին ե կել էին 
տասն յակ հյու րեր Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի 
հոգ ևոր-մշա կու թա յին կյան քի գրե թե բո լոր 
ո լորտ նե րից:

Ցու ցադ րութ յա նը, կտավ նե րին ծա նո թա-
նա լուց, դրանց շուրջ միմ յանց հետ մտքեր 
փո խա նա կե լուց հե տո ներ կա նե րից մի քա-
նիսն օր վան պատ շա ճող ե լույթ ներ ու նե ցան՝ 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ, լրագ րող Գա գիկ 
Հայ րում յան, «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբա-
գիր Սամ վել Ա լեք սան յան, ՀԳՄ Ս յու նի քի մաս-
նաճ յու ղի նա խա գահ, բա նաս տեղծ Լ ևոն Սա-
հակ յան, Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Տիգ րան Վան դունց, ար ձա կա գիր 
Վա րու ժան Գալստ յան, լրագ րող Էլ մի րա Բա-
լա սան յան, ման կա վարժ ներ Սա լո նիկ Ջ հան-
գիր յան և Ս ևա դա Խո ջա բաղ  յան, Գո րի սի հա-
մայն քա պե տա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ Ար մի նե 
Հո վա կիմ յան:

Ե լույթ ու նե ցող նե րը դրվա տան քով անդ-
րա դար ձան Ժի րայր Մար տի րոս յա նի ան ցած 
ճա նա պար հին, Գո րի սի մշա կու թա յին կյան-
քում նրա ու նե ցած ներդ րու մին, նկա տա-
ռում ներ հայտ նե ցին նրա գու նաշ խար հի ու 
ներ կա յաց ված ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րի վե-
րա բեր յալ:

Հո բել  յա րին հանձն վեց Գո րիս հա մայն քի 
ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յա նի գնա հա տան-
քի գի րը:

Ժի րայր Մար տի րոս յա նի հո բել  յա նը շնոր-
հա վո րագ րե րով նշա նա վո րե ցին Գո րի սի պե-
տա կան հա մալ սա րա նը, Հա յաս տա նի գրող-
նե րի միութ յան Ս յու նի քի մաս նաճ յու ղը:

Իսկ ցե րե կույ թի սկզբում Ժի րայր Մար տի-
րոս յա նի կյանքն ու գոր ծու նեութ յու նը ներ կա-
յաց րին պատ կե րաս րա հի աշ խա տա կից ներ 
Մա րիամ Դո լուն ցը և Գա յա նե Սարգս յա նը: 
Կեն սագ րա կա նից վերս տին ի մա նում ենք, որ 
1957 թ. Գո րի սում ծնված Ժի րայր Մար տի րոս-
յա նը սո վո րել է Փա նոս Թեր լե մեզ  յա նի ան վան 
գե ղար վես տի ու սում նա րա նի գե ղան կար-
չութ յան բաժ նում, հե տա գա յում ձեռք է բե րել 
նաև «Ն կար չութ յուն և գե ղան կա րի ու սու-
ցում» մաս նա գի տութ յուն:

Տ ևա կան ժա մա նակ գլխա վո րել է Գո րի սի 
Գու սան Ա շո տի ան վան մշա կույ թի կենտ րո նը, 
ա պա՝ Գո րի սի մշա կույ թի բա ժի նը: Ըն թաց-
քում Եր վանդ Մա նար յա նի հետ ստեղ ծել է 
ման կա կան տիկ նի կա յին թատ րոն:

2003-2005 թթ. ե ղել է Գո րի սի Վա ղարշ 
Վա ղարշ յա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի-
կա կան թատ րո նի տնօ րեն:

2003թ. դար ձել է Հա յաս տա նի նկա րիչ նե-
րի միութ յան, 2014-ին՝ Ար ցա խի նկա րիչ նե րի 
միութ յան ան դամ, 2005-ին ընտր վել է Հա յաս-

տա նի նկա րիչ նե րի միութ յան Ս յու նի քի մաս-
նաճ յու ղի նա խա գահ, 2018-ին դար ձել ՌԴ 
գե ղար վես տի ա կա դե միա յի պատ վա վոր ան-
դամ:

Այդ տա րի նե րին, միա ժա մա նակ, դա սա-
վան դել է Գո րի սի Գ ևորգ Պա րոն յա նի ան վան 
ար վես տի դպրո ցում, 2017-ից՝ Գո րի սի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի գե ղան կար չութ յան 
ֆա կուլ տե տում:

Բազ միցս ան հա տա կան ցու ցա հան դես-
ներ է ու նե ցել Գո րի սում, Ս տե փա նա կեր տում, 
ՌԴ տար բեր քա ղաք նե րում, Սի սիա նում, Կա-
պա նում, Ե ղեգ նա ձո րում, Ջեր մու կում, Եր ևա-
նում, Ֆ րան սիա յում, ԱՄՆ-ում և Եվ րո պա յի մի 
շարք երկր նե րում:

Ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել 1988-
ին սկիզբ ա ռած հա յոց ազ գա յին զար թոն քին, 
հե տա գա յում՝ Շուռ նու խի ինք նա պաշտ պա-
նա կան մար տե րին ( Մեծ Սո սի ջո կա տում):

Ն րա նկար նե րը պահ պան վում են Հա յաս-
տա նի և Ար ցա խի պատ կե րաս րահ նե րի պա-
հոց նե րում, Կա նա դա յի պատ կե րաս րա հի հայ 
մշա կույ թի սրա հում, Ֆ րան սիա յի Վիեն քա ղա-
քի հայ մշա կույ թի տա նը, ինչ պես և մի շարք 
ար վես տա սեր նե րի մաս նա վոր հա վա քա ծու-
նե րում:

Զ բաղ վում է նաև քան դա կա գոր ծութ յամբ. 
ո րոշ քան դակ ներ տե ղադր ված են Ակ սել Բա-
կուն ցի տուն-թան գա րա նում:

Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, հո բել  յա նա-
կան ցե րե կույ թի բարձ րա կե տը վեր ջում էր, 
երբ Ժի րայր Մար տի րոս յա նը ներ կա յա ցավ 
իր տիկ նոջ, ե րեք զա վա կի, ի նը թո ռան, հա-
րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր նե րի հետ: Ի լուր 
ա մեն քի՝ հո բել  յարն ապ րե լու իր բա նաձևն ու 
պատ գամ-հոր դո րը հղեց նրանց... Պա հը հա-
մեմ վեց տասն մե կամ յա Առ նո թոռ նի կի՝ պա-
պի կին նվիր ված ո տա նա վո րով:

* * *
Հո բել  յա նա կան ցե րե կույ թի վեր ջում Ժի-

րայր Մար տի րոս յա նը պա տաս խա նեց «Ս յուն-
յաց երկ րի» հար ցե րին:

– Պա րոն Մար տի րոս յան, ըն դու նեք, 
խնդրեմ, «Ս յուն յաց երկ րի» շնոր հա վո-
րան քը՝ ծննդյան 65-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ:

– Շ նոր հա կալ եմ:
– Երբ ևէ հաշ վար կե՞լ եք, թե քա նի 

կտավ եք վրձնել տա րի նե րի ըն թաց քում:
– Շատ-շատ, մոտ հա զար, գու ցե և ա վե լի: 

Քա նի գնում՝ նկար ներն ա վե լա նում են, բայց 
և պա կա սում՝ նվի րում եմ, վա ճա ռում...

Այ սօր վա ցու ցա հան դե սին ա վե լի շատ 
նկար էի նա խա տե սել, բայց տե ղը սահ մա նա-
փակ էր, 30-40 նկար դուրս մնաց:

– Ի՞նչ տեղ եք զբա ղեց նում գե ղա-

նկար չութ յան մեջ (թեև դա մաս նա գետ-
նե րի գնա հատ մամբ կա րող է ո րո շարկ-
վել), որ ևէ ուղ ղութ յան հետ ևո՞րդ եք, թե՞ 
Ձեր սե փա կան ճա նա պար հով եք ըն թա-
նում:

– Ես շատ եմ ու սում նա սի րել և́ մանրա-
նկարչ ությ ուն ը, և́ ժամա նա կա կի ց արվե-
ստը , և́ Վեր ածննդի դարաշ րջանի նկարչու-
թյունը, և́ իհարկ ե մեր ազգայի ն մշակո ւյթը, ու 
բոլորի ց մի բ ան վերցրել եմ և դրանց հիման 
վրա ստեղծել իմը.. . 

– Որքանո վ տեսն ում ենք, պատկերա-
սրահի ա ռաջին հարկում բնանկարն եր 
են, կոմպոզի ցիոն ստեղծագո րծություն-
ներ...

– Ճիշտ  եք նկատել՝ հիմնակա նում գորիսյ-
ան բնապատկ երներ են, նաև Բակո ւնցի 
նկարն է...

– Մեր ձայնապե տ Կոմի տասին 
նույնպես տեսնում ենք այստեղ, Սայա թ-
Նովա յին ևս...

– Հայո ց մեծե րին նվիրված շարքը 
ն րանցով չի սահմանա փակվում : Վրձնել եմ 
նաև Սերո  Խանզ ադյանի դիմանկ արը, Համո  
Սահյ անին, Գուս ան Աշոտի ն, Սուր են Այվազ-
յանին: 

– Ստեղծ ագործ ական տարինե րին 
համընթ աց գույների  փոփոխո ւթյուն ենք 
նկատում Ձեր կտավներո ւմ:

– Այո, երիտա սարդ տարինե րին նախընտ-

րած գույներս  մռայլ էին, իսկ հիմա ա վելի 
վ առ են, թեև հակառա կը պետք է լիներ մեր 
ժամանա կներում :

– Անշուշ տ, միայն մասնագե տները 
կ արող են Ձեր կտավները  գեղարվես տա-
կա ն տեսա կետից արժևորե լ: Ցուցա հան-
դ եսի մ ասնակի ցներից յուրաքա նչյուրն 
էլ, անկասկ ած, յուրովի է ընկալո ւմ ամե-
ն մի ն կարի ա սելիքը , իմաստ ը: Միգո-
ւցե (ընդհանո ւր գծերո վ) Դո՞ւ ք բացա-
հայտեք՝  ո՞րն է Ձեր ասելի քը, դեպի ո ՞ւր 
եք առաջն որդում  հայ մարդուն :

– Իմ ապրում ներն են, իմ աշխարհայացք ը, 
արտաքի ն աշխ արհի ս եփակա ն ընկալո-
ւմներս: Իմ գործերո ւմ չարո ւթյուն չեք գտնի, 
իշխողը  բարութ յունն է, մաքրութ յունը, սերը, 
ծաղիկն երը, կանայք  ու աղջիկն երը:

– Իսկ գաղափա րական առում ով...
– Իմ գեղանկ արչութ յունը դ ուրս է 

քաղաքա կանութ յունից, իմ գաղափա-
րախոսո ւթյունը մ արդն է՝ իր էությամբ , 
իր շրջապատո վ: Որքան կապված լինես 
ընտանի քիդ, ընկերն երիդ՝  այնքան երջանի կ 
կլինե ս: Դա է լ փորձ ում եմ արտացո լել...

– Եվ, այնուա մենայն իվ, այսօրվ ա մեր 
ազգայի ն ծանր  վիճակո ւմ արդ յո՞ք ինչ-
որ բան չեք ուզում  ներարկ ել մարդկանց : 
Սովո րաբար արվեստ ն առա ջնորդելո ւ, 
կողմնորո շելու առաքե լություն  ունի 
ն աև: Եվ ուերմ ն...

– Նոր իրավի ճակը, անտարա կույս, 
բավակա նին տհաճ ու ծանր է, և հոգե-
բանորե ն մեծ ազդեցո ւթյուն է գործում 
յուրաքա նչ յուր ողջամի տ ու արժանա պատիվ 
հայ մարդու վրա: Բայց  նոր իրավի ճակում , 
թող զարմանա լի չթվա, էլի մ նում եմ իմ 
տեղում : Չեմ սիրում  սարսափե լի տեսարա-
ններ պատկերե լ. դրանք ոչ թե օգնում  են 
ապրելո ւն, մաքառե լուն, այլև ավելի են 
վհատեցն ում մարդուն : Համո զված եմ՝ նման 
իրավի ճակներո ւմ նույ նպես մարդը պ իտի 
կ արողա նա տեսնել գեղեցի կը, ասել է թե՝ 
տխուր իրակա նության դեմ նույնպես պետք 
է պայքարե լ գեղե ցիկով. .. 

– Դա ն շանակո ւմ է ն աև, որ ծաղրա-
նկարչութ յան ժանրը տ եղ չո՞ւնի Ձ եր գե-
ղա գի տական պատկերա ցումների  տի-
րույ  թում:

– Ուղղակի դա իմ ներսում չկա: 
– Իսկ ինչպե՞ս է այսօր ապրում  

գեղանկ արիչը ՝ անհրաժե շտ նյութ եր, 
ծախսեր. .. Կարո ղանո՞ւ մ եք Ձեր գործերը 
վաճառե լով սեփակա ն ծախս երը հ ոգալ: 

– Երջանի կ է ա յն նկարի չը, ով կարողա-
նում է իր կտավներո վ ոչ միայն անհրաժե շտ 
ծախս երը հ ոգալ, այլ նաև ընտանի ք պահե լ: 
Ես չեմ դժգոհում ... Ամիս է լինում ՝ վաճառվում 
է, ամիս է լինում ՝ չի վաճառվ ում: Ինքը՝ 
գեղանկ արչութ յունը ծ ախսատա ր ոլո րտ է՝ 
կտավ պիտի ո ւնենալ, վրձիններ, ներկեր, 
վերջում  շրջանակի  խնդիրն է առաջ գալիս. ..

– 65 տարեկա ն եք, ի՞նչ ծրագրեր 
ունեք: 

– Դեռ ստեղծագո րծական ակտիվ 
աշխատա նքի մեջ եմ, ասելի ք շատ ունեմ: 
Մի գ աղտնիք էլ բացահա յտեմ՝ ոչ մի նկար իմ 
ստեղծագո րծություն ներից չեմ հավանո ւմ, 
անընդ հատ զգում եմ՝ ինչ-որ բան պակասում 
է: Չեմ հագենո ւմ, իսկ երբ հագենա մ՝ այդ 
ժամանա կ էլ չեմ նկարի:

– Ձեզ՝ հաջողո ւթյուն:
– «Սյուն յաց երկիր» պարբերա կանին՝ 

նույնպես:
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Իմաստավոր և ինքնատիպ 
ճանապարհ. նա իր 
ստեղծագործություններով 
մարդուն առաջնորդում 
է դեպի մաքրություն ու 
բարություն, դեպի լույս
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Դա վիթ Հա րութ յուն յան. 
հաղ թա հա րեց ու հաղ թեց

Դ ա վիթ Հ րայ րի Հա րութ յուն յան, ծնվել է 
2000 թ. հու լի սի 12-ին Կա պա նում: Հա-

ճա խել է Կա պա նի թիվ 3 միջ նա կարգ դպրո-
ցը: 2018 թ. ըն դուն վել է Հա յաս տա նի պե տա-
կան ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի 
«Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա ներ» բա ժի-
նը: Ու սու մը կի սատ թող նե լով՝ 2019-ի ձմռա նը 
զո րա կոչ վեց բա նակ, ծա ռա յել է Իջ ևա նի հա-
կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան զո րա մա սում։ 

Վս տահ էր՝ գա լու է և շա րու նա կե լու է ու-
սու մը…

Նա դեռ ծա ռա յութ յան մեջ էր, երբ 2020 
թ. հու լի սին հայ-ադր բե ջա նա կան շփման 
գծի Տա վուշ- Թո վուզ հատ վա ծում Ադր բե ջա-
նը հրահ րեց զին ված ռազ մա կան բա խում ներ։ 
Դա վի թը պատ վով հաղ թա հա րեց բո լոր մար-
տա կան ա ռա ջադ րանք ներն ու փոր ձութ յուն-
նե րը: Կարճ ժա մա նակ անց՝ սեպ տեմ բե րի 
27-ին, Ադր բե ջա նը սան ձա զեր ծում է պա տե-
րազմ Ար ցա խում, ո րը ճա կա տագ րա կան է 
դառ նում Դա վի թի հա մար։ Նա է լի վստահ էր, 
որ հաղ թա հա րե լու է ու մի քա նի ա միս հե տո 
զո րացր վե լու և վե րա դառ նա լու է իր ըն տա նի-
քի գիր կը, բայց…

Դա վիթն այս ան գամ նույն բառն օգ տա-
գոր ծեց եր կու ի մաս տով. հաղ թա հա րել ու 
հաղ թել: Հաղ թեց բո լո րին ու հե ռա ցավ հաղ-
թա նա կը բարձր պա հած գլխա վեր ևում։

Ապ րեց կարճ, բայց ի մաս տա լից…
Դա վի թը հե րո սա բար ըն կավ հոկ տեմ բե րի 

19-ին՝ Ջ րա կա նի մո տա կայ քում ( Ջաբ րաիլ):
Հետ մա հու պարգ ևատր վեց «Հայ րե նի քին 

մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  
աս տի ճա նի մե դա լով։ Հու ղար կա վոր վել է Կա-
պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Գա գիկ Մա լինց յան. 
կռվեց անձ նու րաց՝ 
հա նուն հայ րե նի քի

Մ ա լինց յան Գա գիկ Ա րա մի, ծնվել է 2001 
թ. փետր վա րի 11-ին Գո րի սում։

2018 թվա կա նին ա վար տել է քաղաքի 
4-րդ  ա վագ դպրո ցը և ըն դուն վել ԵՊՀ պատ-
մութ յան ֆա կուլ տե տի «Կով կա սա գի տութ-
յուն» բա ժի նը։ 

Ծա ռա յութ յան է ան ցել 2020 թ. հուն վա-
րի 8-ին՝ Հադ րու թում։ Պա տե րազ մի ա ռա ջին 
օ րե րից մաս նակ ցել է Հադ րու թի և Մար տու-
նիի թեժ մար տե րին։ Մար տա կան ըն կեր նե րի 
հետ շրջա փա կու մից դուրս են հա նել տասն-
յակ զին վոր նե րի։ Կռ վել է անձ նու րաց՝ հա նուն 

հայ րե նի քի։
Քա ջի մա հով ըն կել է նո յեմ բե րի 8-ին։
Հայ րը՝ Ա րամ Մա լինց յա նը, պատ մում է, 

որ հոկ տեմ բե րի 7-ին, երբ որ դու՝ շրջա փակ-
ման մեջ գտնվող զո րա մա սը Հադ րու թից նա-
հան ջել է, նրա գտնվե լու վայ րը չի ի մա ցել: Այդ 
պատ ճա ռով Ս տե փա նա կեր տից է սկսել Գա-
գի կի ո րո նում նե րը: Հայ րը զեն քի հա մա րով 
է գտել Գա գի կին: Ա րամ Մա լինց յա նը պատ-
մում է՝ «Սկզ բում դիր քի վրա են ե ղել, որ տեղ 
կա տա րել են թեթև ին ժե նե րա կան աշ խա-
տանք ներ: Հե տո տե ղա փոխ վել են դիրք, որ-
տեղ լրիվ բա ցա կա յել է հա կաօ դա յին պաշտ-
պա նութ յու նը, ին չի պատ ճա ռով էլ ա նօ դա չու 
սար քից զոհ վել են»: 

Մայ րը՝ Սո նա Վար դան յա նը, ակ նա ծան-
քով է պատ մում որ դու մա սին. «Ծն վել է Գո-
րի սում, սո վո րել Յու րի Բախշ յա նի ան վան 
դպրո ցում, 2018-ին ըն դուն վել Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ յան ֆա-
կուլ տե տի կով կա սա գի տութ յան բա ժի նը: 
Սո վո րել է նաև Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան 
ռազ մա կան հա մալ սա րա նում՝ «Պա տիվ ու-
նեմ» ծրագ րով»:

Պա տե րազ մի ա ռա ջին օր վա նից կռվել է 
ա ռաջ նագ ծում, որ տեղ էլ Հադ րու թի զո րա-
մասն ըն կել է շրջա փակ ման մեջ, ա պա թշնա-
մուն հետ մղե լով՝ դուրս են ե կել շրջա փա կու-
մից և տե ղա փոխ վել Մար տու նի-2 զո րա մա սի 
դիր քեր: Այդ տեղ էլ Գա գիկն ու Դա վի թը զոհ վել 
են պա տե րազ մի ա վար տից ըն դա մե նը չորս 
ժամ ա ռաջ: Սո նա Վար դան յանն ա սում է, որ 
որ դու հետ վեր ջին ան գամ խո սել է նո յեմ բե րի 
6-ին: «Միշտ եր կար էր խո սում, բայց վեր ջին 
ան գամ կարճ խո սեց՝ հա զիվ մեկ վայրկ յան. 
«Ա սաց՝ մամ, տեղ հաս նեմ, կզան գեմ»: Մայ րը 
դեռ սպա սում է որ դու խոս տա ցած զան գին...

Հու ղար կա վոր վել է Գո րի սի զին վո րա կան 
պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 
ԼՂՀ «Մար տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դա լով:

Դա վիթ Հա րութ յուն յան. 
հայ րե նի քի նվիր յա լը

Դ ա վիթ Յու րի կի Հա րութ յուն յան, ծնվել է 
1961 թ. հոկ տեմ բե րի 6-ին Կա պա նում: 

1968 թ. հա ճա խել է Կա պա նի թիվ 6 դպրոց, 
այ նու հետև ու սու մը շա րու նա կել գի շե րօ թիկ 
դպրո ցում: Հետո ըն դուն վել է պրոֆ տե խու-
սում նա րան՝ մաս նա գի տութ յուն ստա նա լու 
նպա տա կով: Ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա-
կում՝ ՌԴ Մուր մանսկ քա ղա քում: Աշ խա տել է 
Կա պա նի «Թու նել» ՓԲԸ-ում:

1990 թ. Կա պա նի երկ րա պահ կա մա վո-
րա կան ջո կա տի կազ մում ակ տի վո րեն մաս-
նակ ցել է Կա պա նի շրջա նի սահ մա նա մերձ 
գյու ղե րի հա մար մղված ինք նա պաշտ պա նա-
կան մար տե րին: N զո րա մա սի կազ մում ե ղել է 
վաշ տի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ: Մար տա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ ստա ցել է 
տար բեր մարմ նա կան վնաս վածք ներ՝ բե կո-
րա յին, գան գու ղե ղա յին: Որ պես գու մար տա կի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կալ՝ ծա ռա յել է մինչև 
1997 թ.: 

2016 թ. Դա վիթ Հա րութ յուն յա նը մաս նակ-
ցել Ապ րիլ  յան քա ռօր յա պա տե րազ մին:

2020 թ. սեպ տեմ բե րին, երբ սկսվեց պա-
տե րազ մը, Դա վիթն ա ռա ջին նե րից էր, որ մեկ-
նեց Ար ցախ՝ հայտն վե լով մար տա կան գոր ծո-

ղութ յուն նե րի ա մե նա թեժ կե տում:
Ցա վոք, հոկ տեմ բե րի 5-ին Ջ րա կա նում 

մղված մար տե րի ժա մա նակ հրա զե նա յին մա-
հա ցու վնաս վածք է ստա նում:

Դա վիթ Հա րութ յուն յանն ար ժա նա ցել է 
բազ մա թիվ պատ վոգ րե րի, շնոր հա կա լագ րե-
րի:

Հա յաս տա նի և Ար ցա խի սահ ման նե-
րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում ցու ցա բե րած 
ա րիութ յան հա մար պարգ ևատր վել է «Հայ-
րե նի քի պաշտ պան», «ՀՀ զին ված ու ժեր 20 
տա րի» հո բել  յա նա կան, «5-րդ բ րի գա դի 20 
տա րի» հո բել  յա նա կան, «Գա րե գին Նժ դեհ», 
«Մայ րա կան ե րախ տա գի տութ յուն», «Մար-
տա կան ծա ռա յութ յուն» մե դալ նե րով, «97-րդ  
ա ռան ձին մո տոհ րաձ գա յին բրի գա դի 15-ամ-
յակ» կրծքան շա նով:

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Հայ րե նի քին 
մա տու ցած ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար» 2-րդ  
աս տի ճա նի, Կա պա նի հա մայն քա պե տի ո րոշ-
մամբ՝ «Կա պան» մե դա լով: Հու ղար կա վոր վել 
է Կա պա նի Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Վա հագն Գ րի գոր յան. նրա 
ճախ րանքն էլ ա նա վարտ 
մնաց

Վ ա հագն Ար տու շի Գ րի գոր յան, ծնվել է 
1996 թ. նո յեմ բե րի 16-ին Սի սիան քա-

ղա քում: Սո վո րել է Սի սիա նի գի շե րօ թիկ 
դպրո ցում, ա պա մայ րը նրան տե ղա փո խել է 
Սի սիա նի թիվ 2 հիմ նա կան դպրոց: Ին նե րորդ 
դա սա րանն ա վար տե լուց հե տո Վա հագ նը 
մտա դիր էր սո վո րել Սի սիա նի ա վագ դպրո-
ցում, բայց նա խընտ րեց Սի սիա նի պե տա կան 
քո լե ջը: Ն պա տա կը Վազ գեն Սարգս յա նի ան-
վան ռազ մա կան հա մալ սա րա նում սո վո րելն 
էր: «Չս տաց վեց… Ա սա ցի` ես այդ հնա րա վո-
րութ յուն նե րը չու նեմ: Եր ևա նում էր՝ ըն կեր նե-
րից մե կի մոտ, զան գա հա րեց-ա սաց` մամ, 
շնոր հա վո րիր ինձ, վաղ վա նից սո վո րե լու եմ 
«Պա հա պան ար ծիվ ներ» թիկ նա պահ նե րի 
դպրո ցում՝ Ար կա դի Տեր- Թադ ևոս յա նի ղե կա-
վա րութ յամբ», – հի շում է մայ րը:

Թիկ նա պահ նե րի դպրոցն ա վար տե լուց 
հե տո ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում` Նո յեմ բեր-
յա նի զո րա մա սե րից մե կում: Բա նա կից հե տո 
մեկ նեց Ռու սաս տան, մոտ մեկ տա րի աշ խա-
տեց, բայց վե րա դար ձավ: Նույն ժա մա նակ 
ծա ռա յութ յունն ա վար տել և տուն էր վե րա-
դար ձել նաև ա վագ եղ բայ րը` Նա րե կը, ով աշ-
խա տան քի էր ան ցել Սի սիա նի զո րա մա սում: 
Վա հագն էլ աշ խա տան քի ան ցավ Նո րա վա նի 
զո րա մա սում: Իր վաս տա կով մե քե նա էր գնել, 
շատ բա նի կա րող էր հաս նել, ձգտում նե րը 
մեծ էին…

Բայց սկսվեց պա տե րազ մը… Հան րա-
կա ցա րա նի ա ռա ջին հար կի հար ևա նու հին 
պատ մել է, որ երբ մուտ քի մոտ տե սել է Վա-
հագ նին, հարց րել է` մայ րը գի տի՞, որ պա տե-
րազմ է գնում: Շ տա պե լիս բո յով մեկ գետ նին 
փռված Վա հագ նը վեր է կա ցել, թափ տվել 
շո րե րը և ա սել` հա ջող, Սի րուշ տո տա, պա-
տե րազմ եմ գնում…

Վա հագ նի հետ վեր ջին շա բաթ նե րը 
չեն խո սել, ո չինչ չգի տեն` նրա ապ րում նե-
րի, տրա մադ րութ յան մա սին, բայց, ինչ պես 
ա սում է մայ րը, պա տե րազմ էր, շատ լավ են 
պատ կե րաց նում, թե ին չեր կա րող էին լի նել…

«Վա հագնս էն քան ըն տա նի քա սեր էր, 
ծնո ղա սեր, հա րա զա տա սեր, ան համ բեր 
սպա սում էր` հո պար դառ նար, բայց` զոհ-
վեց, էդ պես էլ չտես նե լով եղ բոր դստե րը` 
Լ յու սիին, չտե սավ նաև քրոջ` Աս յա յի բա լի-
կին… Բայց Վա հագնս երկն քից տես նում է և 
ու րա խա նում: Նա էդ պի սի տղա էր, նա ու րիշ 
զա վակ էր… 24 տա րե կան էր, բայց իր տա րի-
քից շատ հա սուն էր, ա ռողջ էր մտա ծում ու 
դա տում», – ա սում է մայ րը:

Վա հագն Գ րի գոր յա նը հու ղար կա վոր վել 
է հոկ տեմ բե րի 23-ին Սի սիա նի զին վո րա կան 
պան թեո նում: Հետ մա հու պարգ ևատր վել է 
«Մար տա կան ծա ռա յութ յան» մե դա լով:

Վար դան Դավթ յան. 
ըն կավ հե րո սի մա հով

Վ ար դան Վա հա նի Դավթ յան, ծնվել է 1985 
թ. օ գոս տո սի 25-ին Սի սիան քա ղա քում: 

2002 թ. ա վար տել է Սի սիա նի թիվ 3 միջ նա-
կարգ դպրո ցը, նույն տա րում ըն դուն վել է Վ. 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան հա մալ սա-
րա նը, այ նու հետև լեյ տե նան տի կո չու մով ծա-
ռա յութ յան է ան ցել Գո րի սի զո րա մա սում՝ հրե-
տա նու դա սա կի հրա մա նա տար: 

2011 թ. ստա ցել է կա պի տա նի կո չում, 
շա րու նա կել ծա ռա յութ յու նն Ար ցա խում՝ Մար-
տու նու զո րա մա սում:

Ծա ռա յութ յան տա րի նե րին աչ քի է ըն կել 
ռազ մա կան գի տե լիք նե րով, սպա յին բնո-
րոշ մտա ծե լա կեր պով ու ան բա սիր վար քով. 
պարգ ևատր վել է «Ան բա սիր ծա ռա յութ յան 
հա մար» և «Մար տա կան ծա ռա յութ յան» 
մե դալ նե րով: Մաս նակ ցել է Ապ րիլ  յան պա-
տե րազ մին, ցու ցա բե րել գրա գետ հրե տա-
նա վո րին հա տուկ սառ նասր տութ յուն և հա-
կա ռա կոր դին պատ ճա ռել տեխ նի կա յի ու 
մար դու ժի մեծ կո րուստ ներ, պարգ ևատր վել 
«Ա րիութ յան» մե դա լով: Ա րի էր հո գով, ա րի էր 
սրտով, ա րի էր էութ յամբ… 

Ար դեն զի նա կա նի փոր ձա ռու ճա նա պարհ 
ան ցած ու մեծ վաս տակ ու նե ցող կա պի տան 
Վար դան Դավթ յա նը տե ղա փոխ վել էր հայ րե-
նի Սի սիան և ծա ռա յութ յան ան ցել Սի սիա նի 
գնդում…

2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սյու նե ցի 
սպան շտա պեց օգ նութ յան հաս նել Ար ցա-
խում օր հա սա կան կռիվ տվող իր ըն կեր նե-
րին։ Զան գա հա րում էր տուն, հու սադ րում, 
հոր դո րում պինդ մնալ, ա սում, որ ին քը պար-
տութ յուն թույլ չի տա, որ ինքն ու իր ըն կեր-
նե րը փառ քով են պա հե լու հայ րե նի հո ղը։ 
Վեր ջին ան գամ զան գա հա րել է հոկ տեմ բե րի 
21-ին և հա վա տաց րել, որ ի րեն վստահ ված 
դիր քն ա նա ռիկ է մնա լու, որ ին քը հաղ թա նա-
կած է վե րա դառ նա լու։

Վար դա նը սո վոր չէր խոս տու մը դրժել. 
իր բնա վո րութ յանն ու տե սա կին հա րա զատ 
մնաց՝ հոկ տեմ բե րի 21-ին ըն կավ հե րո սի մա-
հով, բայց պա հեց ի րեն վստահ ված դիր քը, 
վե րա դար ձավ վա հա նի վրա, բայց չպարտ-
ված։

Վար դան Դավթ յա նը հու ղար կա վոր վել է 
Սի սիա նի պան թեո նում՝ հոկ տեմ բե րի 24-ին: 
Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա կան 
ծա ռա յութ յան» մե դա լով:

ԷՋԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՄԱՐԻ 
ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԸ

Հավերժ փառք Արցախյան 
պատերազմում նահատակված 

հայոց քաջորդիներին
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Մոտ ե րեք տա րի տևած ծանր և ան բու-
ժե լի հի վան դութ յու նից հե տո՝ 2022 թ. 
հու լի սի 27-ի վաղ ա ռա վոտ յան, կյան քին 
հրա ժեշտ տվեց եր ևե լի սյու նե ցի, Բա ղաց 
աշ խար հի ար ժա նա վոր զա վակ, 2008-12 
թթ. Կա պան հա մայն քի ընտր յալ ղե կա-
վար Ար տուր Ա թա յա նը։

Ծ ն վել է 1964 թ. ապ րի լի 6-ին Կա պան 
քա ղա քում։ 1981 թ. ա վար տել է տե-
ղի N 2 միջ նա կարգ դպրո ցը։ 1982-84 

թթ. ծա ռա յել է խորհր դա յին բա նա կում։ 1984 
թվա կա նից աշ խա տան քի է ան ցել Կա պա-
նի «Է լեկտ րոն» գոր ծա րա նում։ 1988 թվա-
կա նից ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է հա յոց 
ազ գա յին զար թոն քին, հե տա գա յում ներգ-
րավ վել ՀՀ սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յան 
կազ մա կերպ ման, ինք նա պաշտ պա նա կան 
ջո կատ նե րի ձևա վոր ման, սպա ռա զին ման 
ու հան դեր ձա վոր ման գոր ծին։

1991 թվա կա նից ՀՅԴ ան դամ էր, նույն 
տար վա նից՝ ՀՅԴ ԿԿ գոր ծի չը Ս յու նի քում, 
1996-ից՝ ՀՅԴ «Լեռ նա հա յաս տան» մար զա-
յին կո մի տեի ան դամ։

2002 թ., որ պես գոր ծա րար, հիմ նել է 
«Վայբլ» ՍՊ ըն կե րութ յու նը, ո րի տնօ րենն 
էր մինչև 2008 թ. նո յեմ բեր ա մի սը։

Ակ տի վո րեն զբաղ վել է հա սա րա կա կան 
գոր ծու նեութ յամբ, բազ մա թիվ բա րե գոր-
ծութ յուն նե րի հե ղի նակ էր, մաս նա վո րա պես՝ 
սո ցիա լա կան ու մշա կու թա յին ո լորտ նե րում։ 
«Ս յուն յաց տուն» ազ գա յին-մշա կու թա յին ըն-
կե րութ յան հիմ նա դիր ան դամն էր, ՀՀ առևտ-
րաարդ յու նա բե րա կան պա լա տի խորհր դի 
ան դա մը, 2008 թ. նո յեմ բե րից՝ «Կա պան» բա-
րե գոր ծա կան հիմ նադ րա մի հո գա բար ձու նե-
րի խորհր դի նա խա գա հը։ 

2008 թ. հոկ տեմ բե րի 12-ին ընտր վել է 
Կա պա նի քա ղա քա պետ. ա ռա ջադր վել էր քա-
ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յամբ։ 

Ու ներ ֆի նան սիստ-տնտե սա գե տի բարձ-
րա գույն կրթութ յուն. 2006 թ. ա վար տել է Եր-
ևա նի կի րա ռա կան բիո տեխ նո լո գիա յի ինս-
տի տու տի տնտե սա գի տա կան ֆա կուլ տե տը։

Ա մուս նա ցած էր, ու նի եր կու որ դի և մեկ 
դուստր, չորս թոռ։

Ձեռ նե րե ցութ յամբ աչ քի ըն կած Ար տուր 
Ա թա յա նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ընդգծ ված հոգ-
ևոր-մշա կու թա յին կողմ նո րո շում ու ներ։ Դ րա 
դրսևո րում նե րից էին մշա կու թա յին մի շարք 
ար ժեք նե րի ստեղ ծու մը, ան վա նի կա պան ցի-

նե րի հի շա տա կի հա վեր ժա ցումն ու ո գե կո-
չու մը, ա ճող սերն դին մեր հե րոս նախ նի նե րի 
ո գով դաս տիա րա կե լուն միտ ված քայ լե րը:

Հա մայն քա պե տի պաշ տո նում ա մեն տա-
րի բարձր մա կար դա կով կա րո ղա ցել է նշել 
Կա պան քա ղա քի տո նը՝ «Կա պան յան օ րեր» 
վեր տա ռութ յամբ. հատ կա պես հի շար ժան են 
2010 և 2011 թվա կան նե րի տո նա կա տա րութ-
յուն նե րը։ 

Պաշ տո նա վար ման շրջա նում՝ գրե թե 
ա մեն տա րի, մարզ կենտ րո նը ե ղավ փա ռա-
տո նե րի, մրցում նե րի, ցու ցա հան դես նե րի 
հա մազ գա յին աս պա րեզ. այդ ա մե նի բարձ-
րա կե տը դար ձավ «Արմ մո նո» մի ջազ գա յին 
փա ռա տո նի մեկ նար կը 2009 թվա կա նին:

2010-ին՝ գո յութ յուն ու նե ցող փառ քի սրա-
հի հի ման վրա ստեղ ծեց Շ մա վոն Մով սիս յա-
նի ան վան պատ մութ յան թան գա րա նը, նոր 
ու հար մա րա վետ պայ ման ներ ստեղ ծեց Կա-
պա նի երկ րա գի տա կան թան գա րա նի ու Ալ. 
Շիր վան զա դեի ան վան պե տա կան դրա մա-
տի կա կան թատ րո նի գոր ծու նեութ յան հա-

մար:
Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ և ջան քով Կա-

պա նի կենտ րո նում կանգ նեց վեց Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին հան րա պե տութ յան հիմ նա դիր, մեր 
լեռ նաշ խար հի մե ծա նուն զա վակ Ա րամ Մա-
նուկ յա նի կի սանդ րին (2009 թ.), մար զա կան 
աշ խար հի ճա նաչ ված ներ կա յա ցու ցիչ Դա վիթ 
Համ բար ձում յա նի կի սանդ րին (2009 թ.), նո-
րօր յա Կա պա նի նշա նա վոր շի նա րար Սար-
գիս Վար դան յա նի հու շար ձա նը։ 

Ն րա նա խա ձեռ նութ յամբ նշվե ցին պե տա-
կան և քա ղա քա կան գոր ծիչ, Կա պա նի տա-
րա ծաշր ջա նի մեծ ե րախ տա վոր Ռա ֆիկ Մի-
նաս յա նի 85-ամ յա կը (2011 թ.), 1918-20 թթ. 
Զան գե զու րի գո յա մար տի ա ռաջ նորդ նե րից 
մե կի՝ Սմ բատ Մե լիք-Ս տե փան յա նի 130-ամ-
յա կը (2009 թ.)։

Ն րա ա ջակ ցութ յամբ «Ս յուն յաց եր կիր» 
պար բե րա կա նը ո գե կո չեց Ա մե նայն հա յոց 
101-րդ կա թո ղի կոս, տիե զե րահռ չակ լու սա-
վո րիչ հա յոց, Սուրբ Էջ միած նի վերս տին նո-

րո գող, հա յոց ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան 
վեր ջին սուրբ Մով սես Խո տա նան ցու 
հի շա տա կը (2015 թ.)։

Ար տուր Ա թա յա նի կազ մա կերպ-
չա կան ու նա կութ յուն նե րը, պե տա-
կան մտա ծե լա կերպն ու երկ րա-
մա սի հոգ սե րին նվիր վա ծութ յու նը 
հատ կա պես ար տա հայտ վե ցին 
2008-12 թվա կան նե րին, երբ 
գլխա վո րում էր Կա պա նի հա-
մայն քա յին իշ խա նութ յու նը։

Կա րե լի է բազ մա թիվ օ րի-
նակ ներ բե րել՝ հա մայն քա յին 
բյու ջեի կրկնա պա տու մից, 
կո մու նալ տնտե սութ յան վե-
րա կազ մա կեր պու մից, քա-
ղա քա շի նութ յան ո լոր տի 
բա րե կար գում նե րից, հա-
մայն քա յին են թա կա ռուց-
վածք նե րը նոր հիմ քե րի 

վրա դնե լուց մինչև կրթա կան ու մշա կու թա-
յին, մար զա կան և տն տե սա կան ո լորտ ներ, 
ո րոնք մնա յուն վկա յութ յունն են նրա հայ րե-
նան վեր գոր ծու նեութ յան։ 

2002 թվա կա նից նա խա ձեռ նել ու նպաս-
տել է «Կա պան-Գ լեն դել քույր քա ղաք նե րի 
ըն կե րակ ցութ յան» հիմ նադր մա նը։ Առ հա սա-
րակ նրա պաշ տո նա վար ման օ րե րում հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ակ տիվ կա պեր ստեղծ վե ցին 
ոչ միայն Գ լեն դել, այլև Բե լա ռու սի Բո րի սով 
քույր քա ղաք նե րի միջև։

Ա ռանձ նա հա տուկ հար գան քի ար ժա նի 
էր Ար տուր Ա թա յան մարդ-ան հա տի տե սա կը։ 
Դա էլ, նախ ևա ռաջ, գա լիս էր ոչ սո վո րա կան 
ու դժվա րին, բայց պարզ, հա սա րակ, մա քուր 
ման կութ յու նից։ Ն րա անձ-ան հա տի ձևա-
վո րու մը խարսխ ված էր ի մաս տուն տա տի 
և բա րի ու ազ նիվ մոր դաս տիա րա կութ յան 
վրա, ին չի վե րա բեր յալ ար տա հայտ վում էր 
գո րո վան քով։

Ա թա յան մար դուն բնո րոշ էին աշ խա-

տա սի րութ յու նը, բա րութ յու նը, հան դուր ժո-
ղա կա նութ յու նը, ըն կա ծին ձեռք մեկ նե լու, 
մարդ կանց լսե լու հատ կա նիշ նե րը, ըն կե րա-
սի րութ յու նը, Կա պա նի ղե կա վա րին բնո րոշ 
հա մար ձակ դիր քո րո շումն ու ար ժա նա պա-
տիվ կեց ված քը, մա նա վանդ երբ խոս քը հայ-
րե նի քա ղա քի ընդ հան րա կան շա հի մա սին էր 
լի նում։ 

Ընդգծ ված ջա տա գովն էր Կա պա նի հան-
րա յին միաս նութ յան ու հա մե րաշ խութ յան: 
Նա, իս կա պես, ար ժա նա պա տիվ Կա պա նի մի 
դա լար շյուղն էր։ Դ րա հեր թա կան վառ ա պա-
ցույ ցը ե ղավ 2012-ի նա խընտ րա կան ար շա-
վը, ո րին իբրև կար գա խոս էր ընտ րել Պո ղոս 
Ա ռաք յա լի աստ վա ծաս կիզբ խոս քը՝ «Խա ղա-
ղութ յուն ու նե ցեք միմ յանց միջև»։ Ցա վոք, 
ա ռա քե լա կան այդ պատ գա մը լսե լի չե ղավ, 
և ընտ րա պայ քա րի ա մե նավճ ռո րոշ պա հին, 
երբ ար դեն տե սա նե լի էր նրա հաղ թա նա կը, 
դուրս ե կավ ընտ րա պայ քա րից՝ հիաս թափ-
ված լի նե լով պե տա կան ա մե նա բարձր մա-
կար դա կի ճնշում նե րից։

Պաշ տո նա թո ղութ յու նը, այ դու հան դերձ, 
նրան ընկճ վա ծութ յան, նա հան ջի հուն չմղեց: 
Նախ կին ե ռան դով զբաղ վում էր ձեռ նար կա-
տի րութ յամբ, հնա րա վորն ա նում իր քա ղա քի 
շե նաց ման հա մար:

Ա հա այդ պի սինն էր Ար տուր Ա թա յա նը...
Ցա վոք, 2019-ից նրա ա ռող ջա կան վի-

ճակն անս պա սե լիո րեն և կտ րուկ վա տա ցավ: 
Դ րութ յունն այն պի սին էր, որ հնա րա վոր չէր 
գո նե եր բեմն-եր բեմն տե սակ ցութ յան գնալ 
նրան...

Տես նում էինք՝ նրա հար գե լի տի կինն ու 
զա վակ նե րը հնա րա վոր ա մեն ինչ ա նում 
են Ար տուր Ա թա յա նի ա ռող ջութ յու նը գո նե 
մա սամբ վե րա կանգ նե լու հա մար, սա կայն 
բժշկութ յունն էլ ան զոր գտնվեց...

Հի մա ա մեն ինչ, ցա վոք, մնաց անց յա լում, 
նրա հա րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր նե րի, նաև 
ե րախ տա պարտ կա պան ցի նե րի հի շո ղութ-
յուն նե րում ու սրտե րում...

Խո նարհ վենք նրա՝ այլևս հի շա տակ դար-
ձած ան վան առջև, ա ղո թենք նրա հո գու 
հանգս տութ յան հա մար, և ինչ պես ըն դուն-
ված է ա սել՝ հի շա տակն ար դա րոց օրհ նութ-
յամբ ե ղի ցի։

Եվ, ի հար կե, մեր ան կեղծ ցա վակ ցութ յու-
նը մեր ձա վոր նե րին ու հա րա զատ նե րին, Կա-
պա նի հա մայն քա պե տա րա նին, նաև բո լոր 
կա պան ցի նե րին։

Ար տուր Ա թա յանն իր բնօր րան Կա պա նի 
նվիր յալ նե րից էր։ Եվ նրա հի շա տակն ար թուն 
պա հե լու ա մե նագլ խա վոր առ հա վատչ  յան 
կլի նի հա յա շունչ ու զար գա ցող Կա պան քա-
ղա քը, որն ան նա խա դեպ դժվա րութ յուն նե րի 
ու փոր ձութ յուն նե րի մեր օ րե րում հաս տա-
տուն քայլ քով, ար ժա նա պատ վո րեն ձգտում է 
այ սու հետ նույն պես կյան քի կո չել աստ վա ծա-
տուր իր ա ռա քե լութ յու նը։

ՍԱՄ ՎԵԼ Ա ԼԵՔ ՍԱՆ ՅԱՆ 

Մեծ ֆուտ բո լը կրկին վե րա դառ նում է Կա-
պան: Օ գոս տո սի 9-ին մարզ կենտ րո նում 
բո լոր ճա նա պարհ նե րը Կա պա նի քա ղա-
քա յին մար զա դաշտ էին տա նում: Զան գե-
զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի 
հո վա նա վո րութ յամբ վե րա նո րոգ ված, 
նոր շուք ստա ցած մար զա դաշ տում Կա-
պա նի նո րաս տեղծ «Ս յու նիք» թի մը ՀՀ 
ֆուտ բո լի ա ռա ջին խմբի ա ռաջ նութ յան 
2022/23 թթ. մրցաշր ջա նի անդ րա նիկ 
խա ղում հյու րըն կա լեց « Շի րակ-2»-ին: 
Մինչև կա նաչ գոր գի վրա պայ քար ծա-
վալ վե լը տե ղի ու նե ցավ նո րոգ ված մար-
զա դաշ տի և  ա ռաջ նութ յան բաց ման տո-
նա կան ա րա րո ղութ յու նը:

Օ ր վա խոր հուր դը՝  ֆուտ բո լը կրկին 
վե րա դառ նում է Կա պան, ող ջեր թի 
խոս քե րով արժ ևո րե ցին Ս յուն յաց 

թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ տեր Մա-
կար վար դա պետ Հա կոբ յա նը, Ս յու նի քի մարզ-
պետ Ռո բերտ Ղու կաս յա նը, Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի գլխա վոր 
տնօ րե նի ա ռա ջին տե ղա կալ Վար դան Ջ հան-
յա նը, ով մաս նա վո րա պես ա սաց, որ Ս յու նի քը 
պի տի դառ նա ա մե նաս պոր տա յին քա ղա քը 

հան րա պե տութ յու-
նում, իսկ Կա պա նը՝ 
նրա մայ րա քա ղա քը: 
Ե լույթ ներն ու ղեկց-
վում էին պա րա յին 
և  եր գա յին կա տա-
րում նե րով: Եր կու 
թի մե րի ա վագ նե րը 
հան րա պե տութ յան 
օրհ ներ գի հնչ յուն-
նե րի ներ քո բարձ-
րաց րին հա յոց 
ե ռա գույ նը և  ա ռաջ նութ յու նը խորհր դան շող 
դրոշ նե րը: 

Ն ման տո նա կան մթնո լոր տում մրցա վար-
նե րը և ֆուտ բո լիստ նե րը խա ղա դաշտ մտան: 
Մեկ նար կա յին հուզ մունքն անց նե լուց հե տո 
թի մերն ան ցան վճռա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի, և  ա ռա ջին հա ջո ղութ յան հա սան դաշ տի 
տե րե րը՝ 19-րդ րո պեին Յու րա Ա ռա քել  յա նի 
խփած գնդա կի շնոր հիվ: Հա շի վը մինչև ա ռա-
ջին խա ղա կե սի ա վարտն ան փո փոխ մնաց: 
Հան դիպ ման երկ րորդ կե սից հինգ րո պե էր 
ան ցել, երբ Ա լեն Տա տինց յա նը կրկնա պատ-
կեց հա շի վը: Մինչև խա ղա վարտ եր կու թի-
մե րի ջան քե րը՝ փո փո խութ յուն մտցնել հաշ վի 

մեջ, ա պարդ յուն ան ցան: Տան տե րե րից հատ-
կա պես հու սա լի խա ղով աչ քի ըն կավ դար-
պա սա պահ Միհ րան Հով հան նիս յա նը, ում էլ 
Վար դան Ջ հան յա նը հանձ նեց « Լա վա գույն 
խա ղա ցո ղի հա մար» սահ ման ված մրցա նա-
կը: Իսկ ա մե նա վեր ջում հա մընդ հա նուր ոգ-
ևո րութ յունն էր թևա ծում մար զա դաշ տում՝ 
փո խա դարձ շնոր հա վո րանք ներ և բա րե մաղ-
թանք ներ:

Հա ջորդ տնա յին հան դի պու մը «Ս յու նի քը» 
սե փա կան հար կի տակ կանց կաց նի Կա պա նի 
« Գան ձա սա րի» հետ օ գոս տո սի 28-ին, իս կը՝ 
կա պան յան դեր բի:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Նորաստեղծ «Սյունիք»  ֆուտբոլային 
թիմը սկսում է հաղթանակով

Կյանքից հեռացել է 
Արտուր Աթայանը 
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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 
10.08.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի մաքսային կետ բաժնի 1-ին բաժանմունքի 
մաքսային տեսուչ Մարե Մաքսիմի Մելքումյանի 0398 համարի մաքսային ծառայողի վկայականը: 
Համարել անվավեր:ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 2022թ օգոստոսի 12-ին կկայանա «Սյունիք» ջրօգտագործողների ընկե-

րու թյան գլխավոր հաշվապահի պաշ տոնի համար մրցույթ։ Մրցույթի 
մաս նակ ցության հայտերն ընդունվում են մինչև 2022թ օգոստոսի 11-ի ժամը 14.00։ Հասցեն՝ ՀՀ, Սյունիքի 
մարզ,ք.Սիսիան, Ն.Ադոնցի 13 (syuniqwua@mail.ru):

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կապանի արվեստի պետական 
քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 

մրցույթ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ 
ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2021 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 24-ի N 1569-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված՝ 
նախ նա կան մաս նա գի տա կան (ար հես տա գոր-
ծա կան) և մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան 
ու սում նա կան հաս տա տութ յան տնօ րե նի ընտ-
րութ յան կար գի 4-րդ կե տի հա մա ձայն՝ «Կա պա-
նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի լիա զոր 
մար մի նը հայ տա րա րում է մրցույթ՝ հաս տա տութ-
յան տնօ րե նի պաշ տո նի թա փուր տեղը զբա ղեց-
նե լու հա մար:

1. Հաս տա տութ յան տնօ րե նի պաշ տո նի 
հա մար անց կաց վող մրցույ թին մաս նակ ցե-
լու պար տա դիր պայ ման ներն են՝

  ՀՀ քա ղա քա ցիութ յու նը,
  ու սում նա կան հաս տա տութ յան ղե կա վար-
ման ի րա վուն քը (հա վաս տա գիր):
2. Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար հա-

վակ նոր դը ներ կա յաց նում է`
  դի մում` կա ռա վար ման խորհր դի նա խա գա-
հի ա նու նով,

  ՀՀ քա ղա քա ցու անձ նագ րի կամ նույ նա կա-
նաց ման քար տի պատ ճե նը,

  հաս տա տութ յան ղե կա վար ման ի րա վուն քի 
հա վաս տագ րի պատ ճե նը,

  տվյալ հաս տա տութ յան 5 տար վա զար գաց-
ման ծրա գի րը թղթա յին և է լեկտ րո նա յին 
տար բե րակ նե րով` սույն կար գի 26-րդ կե տի 
պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան,

  ինք նա կեն սագ րութ յուն:
Փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը խորհր դի նա-

խա գա հին կամ քար տու ղա րին առ ձեռն ներ կա-
յաց նե լու դեպ քում պետք է ներ կա յաց նել բնօ րի-
նակ նե րի հետ:

 Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են «Կա պա-
նի ար վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ Ս յու նի-
քի մարզ, ք. Կա պան, Ռ. Մե լիք յան 2-ում: 2022թ. 
օ գոս տո սի 10-ից 30-ը նե րառ յալ, ա մեն օր՝ ժա մը 
10:00-ից մինչև ժա մը 18:00-ն, բա ցի հանգստ յան 
(շա բաթ, կի րա կի) և օ րեն քով սահ ման ված ոչ աշ-
խա տան քա յին` տո նա կան և հի շա տա կի օ րե րից:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2022թ. սեպ տեմ-
բե րի 8-ին՝ ժա մը 15:00-ին, «Կա պա նի ար-
վես տի պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ում, Ս յու-
նի քի մարզ, ք. Կա պան, Ռ. Մե լիք յան 2-ում: 
Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար դի մել (+374 285) 2 
48 91, (+374 94) 99 88 02, art.kollej@mail.ru, 
zhannavardanyan451@gmail.com: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին 
պե տա կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ի թա փուր 

աշ խա տա տե ղե րը
Ս յու նի քի տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան 

քո լե ջը հայ տա րա րում է մրցույթ թա փուր աշ խա-
տա տե ղերի հա մար։

ա) 1041.02.4 «Տ րանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
շա հա գոր ծում և նո րո գում» մաս նա գի տութ յան 
ար տադ րա կան ու սուց ման վար պետ

բ) 0724.01.5 «Բաց լեռ նա յին աշ խա տանք-
ներ» մաս նա գի տութ յան դա սա խոս

գ) 0613.02.5 « Հա մա կարգ չա յին գե ղար վես-
տա կան նա խագ ծում» մաս նա գի տութ յան դա սա-
խոս:

Բարձ րա գույն կրթութ յու նը պար տա դիր է: 
Մր ցույ թի մաս նա կից նե րի գի տե լիք նե րի և մաս-
նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի ստու գումն 
ի րա կա նաց վե լու է եր կու փու լով՝ գրա վոր և բա-
նա վոր՝ ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յան կող մից 
հաս տատ ված հար ցա շա րե րի։ Մր ցույ թին մաս-
նակ ցե լու հա մար ան ձը հանձ նա ժո ղո վ է ներ կա-
յաց նում՝

  Հանձ նա ժո ղո վի ա նու նով գրա վոր դի մում՝ 
նշե լով այն աշ խա տա տե ղը, ո րին հա վակ-
նում է, 

  փաս տա թուղթ /դիպ լոմ/ «Հան րակր թութ-
յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին 

մա սի պա հան ջին հա մա պա տաս խան ո րա-
կա վոր ման վե րա բեր յալ, 

  անձ նագ րի պատ ճե նը, 
  ինք նա կեն սագ րութ յուն, 
  թա փուր աշ խա տա տե ղը զբա ղեց նե լու 
հա մար մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րին 
և աշ խա տան քա յին ու նա կութ յուն նե րին 
ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը 
հա վաս տող փաս տաթղ թե րի, հա վաս տագ-
րե րի պատ ճե նե րը /դրանց առ կա յութ յան 
դեպ քում/, 

  մեկ լու սան կար՝ 3x4 չափ սի, 
  ՀՀ ա րա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ներ-
կա յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ,

  այլ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը՝ ՀՀ-
ում աշ խա տե լու ի րա վունք։ 
Փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը պետք է ներ-

կա յաց նել բնօ րի նակ նե րի հետ։ Փաս տաթղ թերն 
ըն դուն վում են սույն հայ տա րա րութ յան հրա պա-
րակ ման օր վա նից մին չև 2022 թվա կա նի սեպ-
տեմ բե րի 10-ը նե րառ յալ, ա մեն օր՝ ժա մը 10։00-
ից մին չև 15։00-ը, բա ցի շա բաթ և կի րա կի և այլ 
ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րից։ Փաս տաթղ թե րի ըն-
դու նու մը կանց կաց վի՝ ըստ կար գի։

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2022 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 11-ին՝ ժա մը 12։00-ին, Ս յու նի քի 
տա րա ծաշր ջա նա յին պե տա կան քո լե ջում։ Ման-
րա մասն տե ղե կութ յուն նե րի հա մար դի մել հե-
տև յալ հաս ցեով՝ Ք, Կա պան, փ. Գ. Ար զու ման յան 
11ա։ Հե ռա խոս (0285) 5 30 61:

Գինեձոն Կապանում. ներկայացվեց 
«Քնարե» լիրիկական անվամբ գինին

Կ ա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի նա-
խաս րա հում գի նու բույր էր և ան չափ 
ան մի ջա կան մթնո լորտ, ո րի պայ ման-

նե րում «Գի նու ար վեստ» գի նե գոր ծա կան 
ըն կե րութ յան նա խա ձեռ նութ յամբ տե ղի ու-
նե ցավ «Ք նա րե» նարն ջա գույն գի նու ձոն ման 
ա րա րո ղութ յուն և համ տես: Գի նին Տե րու-
նա կան ա ղոթ քով օրհ նեց Կա պա նի հոգ ևոր 
հո վիվ Տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ-
յա նը, ո րից հե տո գի նե ձո նի մաս նա կից նե-
րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան համ տե սե լու 
աստ վա ծա տուր այդ խմիչ քը: 

«Ք նա րե»-ի ստեղծ ման մա սին հա կիրճ 
ներ կա յաց րեց և գի նե ձո նին պատ շա ճող խոսք 
ա սաց «Գի նու ար վեստ» ՍՊ ըն կե րութ յան 
հիմ նա դիր տնօ րեն Տիգ րան Ա վագ յա նը՝ մաս-
նա վո րա պես նշե լով, որ թեև Կա պա նը խա-
ղո ղա գոր ծութ յան և գի նե գոր ծութ յան օր րան 
չէ, բայց ա մեն դեպ քում փոր ձում են Ա րա գա-
ծոտ նի և Վա յոց ձո րե րի մար զե րից հե տո այդ 
մշա կույ թը ներդ նել Հա յաս տա նի մյուս մար զե-
րում, այդ թվում նաև Ս յու նի քում, և այս հա-
մա տեքս տում ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց 
Մա րի նե Սա հակ յա նին, ով ըն կե րութ յան հա-
մա հիմ նա դիրն է և ում ջան քե րի ու նվի րու մի 
շնոր հիվ ծնունդ է ա ռել «Ք նա րեն»: 

Մա րի նե Սա հակ յա նը՝ նույն ին քը միսս 
Մա րի նեն, Կա պա նա տան ոչ պաշ տո նա կան 
դես պանն է Չի նաս տա նում: Անգ լե րե նի մաս-
նա գե տը վեր ջին տա րի ներս բնակ վում է այդ 

երկ րում, բայց հո գով ու սրտով իր սի րե լի Կա-
պա նի հետ է: Շա տե րիս հա մար նո րութ յուն 
էր, որ նա ներգ րավ ված է գի նու ար տադ րութ-
յան մեջ և «Գի նու ար վեստ» ՍՊ ըն կե րութ յան 
հա մա հիմ նա դիրն է, մի ըն կե րութ յուն, ո րը 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ կա կան 
գի նին ներ կա յաց րել է աշ խար հում: Իր գի նին 
էլ «Ք նա րե», պաշ տե լի դուստ րե րի՝ Ք նա րի և 
Նա րեի ա նուն նե րի հա մադ րութ յամբ է կոչ-
վում: 

Կա յա ցավ ցու ցա հան դես-վա ճառք, ո րից 
գո յա ցած հա սույ թը հատ կաց վե լու է բա րե գոր-
ծա կան նպա տակ նե րի հա մար: Նաև տե ղի 
ու նե ցավ նկար չու հի Ան նա Ման գա սար յա նի 
վրձնած «Ք նա րե» գե ղան կա րի ա ճուր դը: Այս 
ա մենն ու ղեկց վում էր սրտա մոտ երգ-ե րաժշ-
տութ յամբ և ան կեղծ շնոր հա վո րանք նե րով: 

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին Կա պան 
հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նը, այլ 
պաշ տո նա տար ան ձինք, Մարի նեի մտե րիմ-
ներն ու նրան ճա նա չող նե րը, պար զա պես 
կա պան ցի ներ:

Իր հա մա քա ղա քա ցի նե րին ե րախ տա գի-
տութ յան խոս քե րով հա մեմ ված տե սաու ղերձ 
հղեց Մարի նե Սա հակ յա նը՝ էկ րա նից հնչող 
խոս քում ու րա խութ յուն հայտ նե լով, որ իր սի-
րե լի քա ղա քը հա մայն քա պետ Գ ևորգ Փարս-
յա նի ջան քե րով օ րա վուր ակ նա հա ճո ու բա-
րե կարգ է դառ նում:
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Կ ա պա նի Ալ. Շիր վան զա դեի ան վան 
դրա մա տի կա կան թատ րո նի 2021 թ. 
հուն վա րի 28-ին բե մադ րած «Ես դեռ 

հույս ու նեմ» ներ կա յա ցու մից ծնվեց ե րաժշ-
տա կան մի ալ բոմ, որ «Հույս» խո րա գիրն է 
կրում: Ալ բո մում զե տեղ ված եր գե րը 44-օր յա 
պա տե րազ մի ի րո ղութ յուն նե րով էին ծնված՝ 
Ս յու նի քում, մաս նա վո րա պես, Կա պա նում: 
Հան րա պե տութ յան տար բեր վայ րե րում հնչել 
են «Հույս» ալ բո մի եր գե րը, և հեր թը Կա պա-
նինն էր:

Հու լի սի 24-ին Կա պա նի մշա կույ թի պա-
լա տի մեծ դահ լի ճում դե րա սան, եր գիչ Խո րեն 

Լ ևոն յա նը, Տիգ րան Ա թա յա նը, Իշ խան Ղա-
րիբ յա նը, «Հ-1» ա լի քով հե ռար ձակ վող «Երգ 
եր գոց» հա ղորդ ման նվա գախմ բի ե րա ժիշտ-
նե րի հետ կա պան ցի հան դի սա կա նին ներ-
կա յաց րին «Հույս» ալ բո մում զե տեղ ված եր-
գե րը: Հա մերգը եր կու մա սից էր բաղ կա ցած, 
ա ռա ջին մա սում հնչե ցին մոտ ու հա րա զատ 
եր գեր, նաև այն պի սիք, որ տեղ են գտել մեր 
ժա մա նակ նե րի ֆիլ մե րում, դրան ցից մե կի հե-
ղի նա կը վեր ջերս վախ ճան ված կոմ պո զի տոր, 
եր գիչ Հայ կոն է: Որ պես մե նա կա տար հան-
դես ե կավ Խո րեն Լ ևոն յա նը, ով նաև եր գե լուց 
ա ռաջ մեկ նա բա նութ յուն ներ էր ա նում՝ ան մի-
ջա կան մթնո լորտ ստեղ ծե լով դահ լի ճում:

Հա մեր գի երկ րորդ մա սում Խո րե նին միա-
ցան Տիգ րանն ու Իշ խա նը, և ներ կա յաց-
վեց «Հույս» ալ բո մի եր գե րը՝ «Պա տե րազմ», 
«Եր դում», «Որ դիս», «Հայ րե նիք»: Շարքն 
ա վարտ վեց մի եր գով, որ տեղ որ պես կրկներգ 
հնչում էր Մով սես Գոր գիս յա նի «Սու գը հա-
վերժ է, երբ չկա պայ քար» մար գա րեա կան 
միտ քը...
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Գ եր մա նիա յի Դաշ նութ յան Դորտ մունդ 
քա ղա քում նո յեմ բե րի 18-ին տե ղի 
կու նե նա ռո բոտ նե րի հա մաշ խար-

հա յին օ լիմ պիա դա, ո րին մաս նակ ցե լու ու ղե-
գիր է նվա ճել Կա պա նի «Գիտ տուն-1» թի մը: 
Հու լի սի 19-ին «Այբ» կրթա կան հա մա լի րում 
կազ մա կերպ ված օ լիմ պիա դա յի ազ գա յին 
փու լին, տա րի քա յին ե րեք խմբով մաս նակ-
ցում էին Հա յաս տա նի ռո բո տա շի նութ յան 
լա վա գույն դպրոց նե րը՝ 17 թիմ մայ րա քա-
ղա քից և մար զե րից: Կա պան յան թի մը ( Հայկ 

Վար դա նի Ս տե փան յան, Տիգ րան Սարգս յան, 
Հայկ Ս տե փան յան, մար զիչ՝ Հա րութ յուն Դա-
նիել  յան) գե րա զան ցեց մրցա կից նե րին՝ ճա-
նաչ վե լով հաղ թող: Կա պան յան երկ րորդ թի-
մը գրա վեց երկ րորդ հո րի զո նա կա նը, ո րը ևս 
խ րա խու սիչ արդ յունք է:

Կա պան յան հնա րա միտ նե րին մաղ թենք 
հա ջո ղութ յուն ներ և հու սանք, որ լա վա գույն 
կող մե րով կդրսևո րեն օ լիմ պիա դա յի հա մաշ-
խար հա յին փու լում:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Ճանապարհը Եվրոպա է տանում

Ներկայացվեց 
«Հույս» 
երաժշտական 
ալբոմը և ոչ միայն...
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