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Լույսի ցոլքեր 
Շուռնուխում. 
անդամահատված 
գյուղը դիմակայում է 
արհավիրքին

Դե ռևս 2021-ի հուն վա րի 5-ին Շուռ նուխ 
գյու ղի ա րևել յան հատ վա ծը (Մ-2 մայ րու-
ղուց ա րևելք), ա ռանց հիմ նա վոր ված և 
ի րա վա կան ար ժեք ու նե ցող պատ ճառ նե-
րի, պաշ տո նա պես փո խանց վեց Ադր բե-
ջա նին…

Մ -2 մայ րու ղու՝ գյու ղա մի ջով անց նող 
հատ վա ծը վե րած վեց յու րօ րի նակ 
սահ մա նա բա ժա նի, ո րի հսկո ղութ-

յու նը հանձն վեց ռուս սահ մա նա պահ նե րին: 
Տասն մեկ տան բնա կիչ ներ զրկվե ցին տա-
րի նե րով ի րենց ա րած-դրա ծից: Հի մա այդ 
թա ղա մա սում ադր բե ջան ցի զին յալ ներն են 
վխտում…

Գ յու ղը մի նոր փոր ձութ յան են թարկ վեց 
2021-ի նո յեմ բե րի 16-ից հե տո, երբ ադր բե-
ջան ցի նե րը շրջա փա կե ցին Գո րիս- Կա պան 
մայ րու ղին:

Շուռ նուխն այդ պի սով ոչ միայն կի սատ-
վեց, ոչ միայն շրջա փակ վեց, այ լև դար ձավ մեր 
ծնկա չոք, նվաս տա ցած վի ճա կի, մեր ինք նիշ-
խա նութ յու նը տրո րե լու յու րօ րի նակ խորհր դա-
նիշ…

* * *
2021-ի հուն վա րի 5-ից հե տո լրջա գույն 

խնդիր դար ձավ գյու ղի հե տա գա գո յութ յան 
(գո նե այդ տես քով) պահ պա նու մը:Կա ռա վա-
րութ յու նը ստանձ նեց գյու ղի ա րևել  յան թա ղա-
մա սից տե ղա հան ված 11 ըն տա նի քին բնա կա-
րա նով ա պա հո վե լու խնդրի լու ծու մը:

Եվ հայ կա կան հատ վա ծում 2021-ի ապ րի-
լի 23-ին տրվեց բնա կե լի նոր թա ղա մա սի կա-
ռուց ման մեկ նար կը: Կա ռուց վող թա ղա մա սը 
զբա ղեց նում է մոտ 2,5 հա տա րածք, կա ռուց-
վում է 14 ան հա տա կան բնա կա րան՝ օ ժան դակ 
հար մա րութ յուն նե րով, մեկ բնա կա րա նը՝ 170 
քա ռա կու սի մետր մա կե րե սով:

Բ նա կե լի նե րի շի նա րա րութ յունն ի րա կա-
նաց նում է «Ա նա պատ-2» ար տադ րա կան կոո-
պե րա տի վը: Նախ նա կան տվյալ նե րով 470 մլն 
դ րամ ար ժո ղութ յամբ այդ ծրագ րի ի րա կա նա-
ցու մը, կար ծեք, վերջ նա կան հանգր վա նում է, 
թեև խոս տա ցել էին ա վար տին հասց նել 2021-
ի տա րե վեր ջին:

Ին չևէ, հու սանք, որ 2022-ի դեկ տեմ բե րին 
(ե թե ոչ շուտ) բնա կա րա նա մուտ կտո նենք 
Շուռ նու խում:

* * *
Շուռ նու խի հա րա տևումն ա պա հո վե լու 

ա ռաջ նա հերթ պայ ման նե րից մեկն էլ ճա նա-
պար հա յին բնա կա նոն հա ղոր դակ ցութ յան 
վե րա կանգ նումն է, ո րի ուղ ղութ յամբ աշ խա-
տանք ներ են տար վում, ին չը խո սակ ցութ յան 
ա ռան ձին թե մա է:

Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ Գո րի սի հա մայն-
քա յին իշ խա նութ յունն էլ իր քայ լերն է ձեռ նար-
կում գյու ղի շատ թե քիչ բնա կա նոն կյան քը 
կազ մա կեր պե լու հա մար:

Ան ցած գրե թե մե կու կես տա րում հա-
մայն քա պե տա րա նը մի քա նի ծրա գիր է ի րա-
կա նաց րել Շուռ նու խում: Դ րան ցից մեկն էլ 
եր բեմ նի գյու ղա պե տա րա նի շեն քի (որ նաև 
բնա կա վայ րի ա կում բի ու գրա դա րա նի շենքն 
էր) բնա կե լիի վե րա փո խե լու ծրա գիրն էր:

Դե ռևս Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ-
մի ժա մա նակ ռմբա հար ված, կի սա քանդ ված 
շեն քի վե րա կա ռուց ման ու բնա կե լի դարձ նե լու 

ԷՋ 3

Գարեգին Նժդեհը 
Պողոս Տեր-Դավթյանի 
մասին. «Մեր պաշտելի 
Պողոսը, այդ մեծ ու 
հերոս նահատակը...»:

Սեպտեմբերի 1-ին (նախնական տվյալներով) մարզի հանրակրթական դպրոցների առաջին դասարաններ 
կհաճախեն 1550 երեխա... Շնորհավորում ենք նրանց, ինչպես և բոլոր դպրոցականներին, միջին մասնագիտական 
և բուհական հաստատությունների ուսանողներին, մանկավարժներին ու դասախոսներին՝ 2022/2023 ուսումնական 

տարվա մեկնարկի առիթով և ցանկանում հաջողություններ գիտելիքների զարմանահրաշ աշխարհում:
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Պատգամավոր 
Դավիթ Դանիելյանը 
պատասխանում է «Սյունյաց 
երկրի» հարցերին 

Տասնամյակներով սպասված 
իրադարձություն. Պողոս Տեր-
Դավթյանի կիսանդրին՝ Կապանի 
կենտրոնում

Ս յու նի քում և Ս յու նի քի շուրջ տե ղի ու նե-
ցող զար գա ցում նե րը, ո րոշ հար ցե րում՝ 
ա նո րո շութ յու նը, շա րու նա կում են մնալ 
հան րութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում: 
Ա ռա վել հրա տապ և մտա հո գող մի քա նի 
հար ցի շուրջ է զրույ ցը «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յու նից Ազ գա-
յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր Դա վիթ Դա-
նիել յա նի հետ:

-Պա րոն Դա նիել  յան, որ քան 
հի շում ենք, վեր ջին ան-
գամ մեր լրագ րի է ջե րում 

ներ կա յա ցաք տա րի ներ ա ռաջ. մենք լու-
սա բա նե ցինք Ձեր գե ղան կար նե րի ցու-
ցա հան դես նե րից մե կը… Այ սօր էլ կու զե-
նա յինք զրու ցել Ձեր վրձնած կտավ նե րի 
շուրջ՝ բա վա կա նին հե տաքր քիր թե մա 
է, բայց ի րա վի ճակն այլ հար ցեր է պար-

տադ րում: Ար վես տի մա սին՝ մեր հա ջորդ 
հան դիպ ման ըն թաց քում: Ի՞նչ կա սեք:

– Լիո վին հա մա ձայն եմ, որ այս պա հին 
ար վես տի մա սին խո սե լը դժվար է:

– Նախ՝ Ս յու նի քի ներ քին կյան քին 
առնչ վող մի քա նի հարց: Սկ սենք ներ կու-
սակ ցա կան խնդիր նե րից: 

«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 
կու սակ ցութ յան Կա պա նի տա րա ծաշր ջա-
նա յին կազ մա կեր պութ յու նում, դա տե լով 
մա մու լի հրա պա րա կում նե րից, հա մե րաշ-
խութ յու նը (կար ծեք) ճաք է տվել և կա լի-
դե րութ յան հա մար պայ քար, ընդ ո րում՝ 
թևե րից մե կը Դուք եք գլխա վո րում:

Բա նը նրան էր հա սել, որ Սու րեն Պա-
պիկ յանն ան ձամբ էր ժա մա նել Կա պան՝ 
մաս նակ ցե լու խորհր դի ձևա վոր մա նը, 
և իբր փոխ զի ջու մա յին լու ծում ներ են 
գտնվել:

Ե թե գաղ տիք չէ, մի փոքր բա ցեք փա-
կագ ծե րը և հա մա ռոտ ներ կա յաց րեք ՔՊ 
կու սակ ցութ յան Կա պա նի տա րա ծաշր ջա-
նա յին կա ռույ ցը, ի՞նչ է այն ի րե նից ներ կա-
յաց նում:

– ՔՊ կու սակ ցութ յան տա րած քա յին կա-
ռույցն ի րա կա նաց նում է կազ մա կերպ չա կան 

Երեքշաբթի
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հա մար հա մայն քա յին իշ խա նութ յու նը 38 մլն 
դ րա մի ներդ րում էր կա տա րել:

2021-ի եր րորդ ե ռամս յա կում մեկ նար կած 
այդ ծրա գի րը կյան քի կո չեց «Բեսթ հոուդ» ՍՊ 
ըն կե րութ յու նը (ղե կա վար՝ Հայկ Բաղ դա սա-
յան): Շեն քը, ի վեր ջո, վե րած վեց չորս բնա-
կա րա նի՝ յու րա քանչ  յու րը ե րեք սեն յա կով, 
ո րոն ցում ստեղծ վել են ապ րե լու հա մար յա 
բո լոր պայ ման նե րը՝ ժա մա նա կա կից հար դա-
րան քով: Նույն շեն քում կա հա վոր վել է Ե րի-
տա սար դա կան կենտ րո նը (գույ քը տրա մադ-
րել է «Վորլդ վիժն» կազ մա կեր պութ յու նը):

Կա հա վոր վել է նաև Ման կա կան զար-
գաց ման կենտ րո նը՝ «Մար դը կա րի քի մեջ» 

կազ մա կեր պութ յան ծրագ րով:
ՄԱԶԾ «Կա յուն հա մայնք ներ» կազ մա կեր-

պութ յունն էլ վե րա կա ռուց ված շեն քի տա նի-
քին ա րևա յին պա նել ներ է տե ղադ րել և ջրա-
տա քա ցու ցիչ ներ:

Օ գոս տո սի 12-ը բնա կա րա նա մու տի 
սպաս ված պահն էր… Գ յուղ էին ժա մա նել մի 
քա նի տասն յակ մար դիկ Գո րի սից, Կա պա-
նից, Ս տե փա նա կեր տից, հան րա պե տութ յան 
այլ վայ րե րից: Եվ բնա կա րա նա մու տը վե րած-
վեց յու րօ րի նակ տո նախմ բութ յան…

Բ նա կա րան նե րը հատ կաց րին Թա մա րա 
Մար տի րոս յա նի (Ար ցա խից տե ղա հան ված), 
Մա րի նե Միր զո յա նի ( Գո րի սից Շուռ նուխ տե-
ղա փոխ ված), Նի կո լայ Ղու կաս յա նի ( Գո րի սից 

Շուռ նուխ տե ղա փոխ ված), Ն վեր Ա լեք սան յա-
նի (Ար ցա խից տե ղա հան ված) ըն տա նիք նե-
րին: Բայց մին չև բնա կա րան նե րի բա նա լի նե-
րի հանձ նու մը… Վե րա կա ռուց ված բնա կե լիի 
բա կում տե ղի ու նե ցավ նա խա ժամ հա վաք, 
ո րը վա րում էր Գու սան Ա շո տի ան վան մշա-
կույ թի կենտ րո նի գեղ մաս վար Ռուս լան նա 
Ման վել  յա նը:

Հա վա քում՝ նախ օրհ նութ յան խոսք ա սաց 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, 
տեր Մա կար վար դա պետ Հա կոբ յա նը: Ե լույթ 
ու նե ցավ Գո րի սի Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան-
գա րա նի տնօ րեն Վար դան Սարգս յա նը:

Բ նա կե լիի բա նա լի նե րը տան տե րե րին 
հանձ նե ցին տեր Մա կար վար դա պետ Հա կոբ-
յա նը, Գո րի սի հա մայն քա պետ Ա ռուշ Ա ռու-
շան յա նը, Ս տե փա նա կեր տի քա ղա քա պետ 
Դա վիթ Սարգս յա նը, Ս յու նի քի մարզ պե տի 
օգ նա կան Սու րեն Քե սեջ յա նը: Ընդ ո րում՝ 
Ս ռե փա նա կեր տի քա ղա քա պետն ա մեն մի 
բնա կա րա նի հե ռուս տա ցույց նվի րեց: Իսկ 
Թա մա րա Մար տի րոս յա նը ե րախ տա գի-
տութ յան խոսք ուղ ղեց Գո րի սի հա մայն քա-
յին իշ խա նութ յա նը, հա մայն քա պետ Ա ռուշ 
Ա ռու շան յա նին՝ ի րենց բնա կա րա նա յին կա-
րիք նե րը լա վա գույնս հո գա լու հա մար:

Այ նու հե տև տեր Մա կար վար դա պետ Հա-
կոբ յա նը և Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նի հո գևոր 
հո վիվ տեր Ա հա րոն քա հա նա Մել քում յա նը 
կա տա րե ցին տնօրհ նե քի ա րա րո ղութ յուն:

Այդ ա մե նից հե տո տո նա կա տա րութ յու նը 
շա րու նակ վեց գյու ղի ա րևմտ յան բար ձուն-
քում՝ հա յոց ե ռա գույ նի ծփան քի ներ քո…

Նախ մա տուց վեց մա տաղ, այ նու հե տև 
նո րա կա ռույց թա ղա մա սի միջ նա մա սում 
կա տար վեց ման կա կան խա ղահ րա պա րա-
կի բա ցում՝ կա ռուց ված ՄԶԱԾ «Կա յուն հա-
մայն քեր» ծրագ րով: Իսկ հե տո… Գո րի սի 
Շառլ Ազ նա վու րի ան վան ար վես տի դպրո ցի 
սա նե րի և Գո րի սի «Կա նանց ռե սուրս» կենտ-
րո նի ձեռ քի աշ խա տանք նե րի ցու ցա հան դես, 
վե րի շեն ցի ժո ղովր դա կան վար պետ Ալ բերտ 
Միր զո յա նի քան դակ նե րի ցու ցադ րութ յուն, 
Գո րի սի երկ րա գի տա կան թան գա րա նի ցու-
ցա հան դես՝ «Զան գե զուր ի հե րո սա մար տը» 
թե մա յով, ազ գա յին խա ղեր և, ի հար կե, գո-
րիս յան բա րիք նե րի հյու րա սի րութ յուն՝ ըստ 
հա մայն քի գյու ղե րի տա ղա վար նե րի:

Տո նա կա տա րութ յա նը հա մեր գա յին ծա-

վա լուն ծրագ րով հան դես ե կավ Գո րի սի Գու-
սան Ա շո տի ան վան մշա կույ թի կենտ րո նի 
ժող գոր ծիք նե րի հա մույ թը, ո րը վա րում էր 
մշա կույ թի կենտ րո նի տնօ րեն Հայկ Խա չատր-
յա նը: Հա մեր գա յին ծրագ րում ե լույթ ներ ու-
նե ցան նաև ան հատ կա տա րող ներ Ար թուր 
Դա դալ  յա նը, Սո նա Ման վել  յա նը, Վա չե Ման-
վել  յա նը և Վա նու հի Խա չատր յա նը: Հա մեր-
գա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում ներ կա նե րին 
հա ճե լի պա հեր պար գևե ցին նաև «Ս յու նիք» 
պա րա յին հա մույ թը (գե ղար վես տա կան ղե-
կա վար՝ Վա հե Մել քում յան) և Ա շոտ Սաթ յա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան դպրո ցի դհո լա հար նե-
րի «Զան գե զուր» հա մույ թը (գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Հա րութ Ա ռուս տամ յան):

Ինչ պես ար դեն ա սա ցինք՝ բազ մա թիվ 
հյու րեր էին ժա մա նել Շուռ նուխ. ե րևի գյուղն 
այդ քան մար դա շատ չէր ե ղել եր բևէ: Հ յու րե րի 
մեջ էր նաև Վայ քի «Ար շա կու նի» ռազ մա մար-
զա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան 
պատ վի րա կութ յու նը՝ ի րենց ղե կա վար Ար-
տա վազդ Վար դան յա նի գլխա վո րութ յամբ:

Հաս կա նա լի հան գա մանք նե րի և տո նի 
ան նա խա դեպ բազ մա մար դութ յան պատ ճա-
ռով էր, որ տո նախմ բութ յան ամ բողջ ըն թաց-
քում ոտ քի վրա էր Գո րի սի ոս տի կա նութ յու նը՝ 
ոս տի կա նա պետ Ա լեն Կա րա պետ յա նի գլխա-
վո րութ յամբ:

Տո նը, որ կա յա ցավ բարձր մա կար դա կով, 
ճա շա կով և հա րուստ բո վան դա կութ յամբ, 
կազ մա կեր պել էր Գո րի սի հա մայն քա յին իշ-
խա նութ յու նը: Տո նը վերս տին հա վաս տեց, որ 
Շուռ նուխն ար ժա նա պատ վո րեն է դի մա կա-
յում պար տադր ված ար հա վիր քին, որ գյուղն 
ի վեր ջո հաղ թա հա րե լու է փոր ձութ յուն նե րը և 
լի նե լու է հա վեր ժութ յան ճամ փա բռնած հա-
յոց Ս յու նի քի հպարտ մաս նիկն ու սահ մա նա-
պահ գյու ղը…

Հ.Գ. Հ յու րե րը Շուռ նուխ էին ժա մա նել 
տար բեր ճա նա պարհ նե րով, մի մա սը՝ 
Խոտ-Ո րո տան- Թա սի լեռ նանցք (Մ-2) 
մայ րու ղով, մյուս մա սը՝ Տա թև- Կա պան 
նո րա շեն ճա նա պար հից դե պի Բարձ-
րա վան ձգվող և ա պա Մ-2-ին միա ցող 
ճա նա պար հով, եր րորդ խում բը՝ Տան-
ձա վեր- Շուռ նուխ կա ռուց վող ու դե ռևս 
դժվա րան ցա նե լի ճա նա պար հով:

Լույսի ցոլքեր Շուռնուխում. 
անդամահատված գյուղը 
դիմակայում է արհավիրքին

Սկիզբը՝ էջ 1

Գորիս. հիմնանորոգված Արտաշեսյաններ փողոցը 
քաղաքի գեղեցիկ անկյուններից մեկը դարձավ
Գա լիք՝ 2023 թ. տա րե վեր ջին (ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ) Գո րիս քա ղա քում 
ա կա նա տես կլի նենք վե րա կանգն ված 
պատ մա կան կենտ րո նին (մոտ 20 հա զար 
քա ռա կու սի մետր մա կե րե սով), ո րը նոր 
շուք կհա ղոր դի հնա մե նի մեր բնօր րա-
նին: Մինչ այդ, սա կայն, ստիպ ված կլի-
նենք հա մա կերպ վել քա ղա քի կենտ րո նի 
ո րոշ փո ղոց նե րի ոչ բա րե կարգ վի ճա կին:

Հ ա յաս տա նի տա րած քա յին զար գաց-
ման հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րով ի րա-
կա նաց վե լիք այդ ծրագ րին նա խոր դել է 

(նույն հիմ նադ րա մի կող մից) կենտ րո նի ջրա-
մա տա կա րար ման և կո յու ղու հա մա կար գի 
ներ քին ցան ցի հիմ նա նո րո գու մը, ո րը գրե թե 
ա վար տին է հասց ված: Եվ հի մա, երբ փո ղոց-
նե րը պետք է բեր վեն նախ կին տես քին, նույն 
այդ հատ վա ծում (ինչ պես նշե ցինք) քա ղա-
քա շի նա կան մեկ այլ՝ պատ մա կան կենտ րո նի 
վե րա կանգն ման ու կա ռու ցա պատ ման ծրա-
գիրն է մեկ նար կում…

Այդ ա մե նը, մինչ դեռ, չի խան գա րում, որ 
Գո րի սի ա ռան ձին փո ղոց ներ ու թա ղա մա սեր 
հիմ նա նո րոգ վեն, բա րե կարգ վեն…

Ն ման մի ծրագ րի ա վար տը նշա նա վոր վեց 
օ գոս տո սի 12-ին՝ Ար տա շես յան ներ վե րա շին-
ված փո ղո ցի բաց մա նը նվիր ված տո նա կա-
տա րութ յամբ: Մոտ մեկ կի լո մետր եր կա րութ-
յամբ փո ղո ցը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ 
չէր վե րա նո րոգ վել և հա մար վում էր Գո րի սի 
ներ քա ղա քա յին ա մե նաան բա րե կարգ ճա նա-
պարհ նե րից մե կը:

Գո րի սի հա մայն քա պե տա րա նի և ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան ջան քե րով 2021-ի 3-րդ  ե ռամս-
յա կում սկսվեց փո ղո ցի կա ռու ցա պա տու մը, 
ո րի նա խագ ծա յին ար ժե քը մոտ 130 մլն դ րամ 
է: «Ար հով շին» ՍՊ ըն կե րութ յու նը (տնօ րեն՝ 
Մ. Գ րի գոր յան) հա ջո ղեց ան ցած ա միս նե րին 

կյան քի կո չել ծրագր ված աշ խա տանք նե րը:
Մաս նա վո րա պես՝ աս ֆալ տա պատ վեց 

փո ղո ցը, վե րա կանգն վե ցին մայ թե րը, կա-
ռուց վե ցին ջրա հե ռաց ման ա ռու նե րը, վե-
րա շին վե ցին կամ նո րո վի կա ռուց վե ցին 
ան հա տա կան բնա կե լի տնե րին հա րա կից հե-
նա պա տե րը, լուծ վեց փո ղո ցի ար տա քին լու-
սա վոր ման հար ցը:

ՄԱԶԾ «Կա յուն հա մայնք ներ» կազ մա կեր-
պութ յան ծրագ րով էլ փո ղո ցի միջ նա մա սում 
կա ռուց վեց ման կա կան խա ղահ րա պա րակ:

Ժա մը 14-ին Ա շոտ Սաթ յա նի ան վան 
ե րաժշ տա կան դպրո ցի դհո լա հար նե րի 
«Զան գե զուր» հա մույ թը (գե ղար վես տա կան 
ղե կա վար՝ Հա րութ Ա ռուս տամ յան) փո ղո ցի 

սկզբնա մա սում ազ դա րա րեց տո նա կա տա-
րութ յան սկիզ բը, ո րին հա ջոր դեց Գո րի սի 
Գու սան Ա շո տի ան վան մշա կույ թի կենտ րո-
նի մե թո դիստ Նա րի նե Մի նաս յա նի խոս քը. 
նա ներ կա յաց րեց օր վա խոր հուր դը, ինչ պես 
և ի րա կա նաց ված ծրագ րի և՛ քա ղա քա շի նա-
կան, և՛ բա րո յա հո գե բա նա կան նշա նա կութ-
յու նը:

Հա ջոր դեց Ար տա շես յան ներ փո ղո ցի 
մուտ քը ե րի զող ժա պա վե նը կտրե լու պա հը, 
ո րի պա տի վը վե րա պա հե ցին Ս յուն յաց թե մի 
ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, տեր Մա կար 
վար դա պետ Հա կոբ յա նին, Գո րի սի հա մայն-
քա պետ Ա ռուշ Ա ռու շան յա նին, Ս տե փա նա-
կեր տի քա ղա քա պետ Դա վիթ Սարգս յա նին, 

ԱԺ պատ գա մա վոր Ար թուր Սարգս յա նին, 
շվեյ ցա րա հայ բա րե րար Թե րե զա Մ խի թար յա-
նին, Գո րի սի նախ կին քա ղա քա պետ Սամ վել 
Հա րութ յուն յա նին, «Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի 
խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յա նին, քան դա-
կա գործ Միհ րան Մի րում յա նին, «Օգ մեն թար» 
ըն կե րութ յան հիմ նա դիր Ար թուր Խո ջա բաղ-
յա նին, Քա ջա րա նի հա մայն քա պետ Ման վել 
Փա րա մազ  յա նին, ՄԱԶԾ «Կա յուն հա մայնք-
ներ» ծրագ րի ղե կա վար Ար ման Վա լես յա նին:

Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան մաս նա կից-
ներն այ նու հե տև քայ լերթ կա տա րե ցին հիմ-
նա նո րոգ ված փո ղո ցով, ո րի մի ջա կայ քում՝ 
նո րա բաց խա ղահ րա պա րա կի մոտ, հա վաք-
վել էին թա ղա մա սի բնա կիչ նե րը՝ սուփ րա-սե-
ղա նով, ե րաժշ տութ յամբ:

Օր վա խորհր դին պատ շա ճող օրհ նութ-
յան խոսք ա սաց տեր Մա կար վար դա պետ 
Հա կոբ յա նը, ե լույթ ներ ու նե ցան Սամ վել Ա լեք-
սան յանն ու Սամ վել Հա րութ յուն յա նը:

Տո նա կան օ րը հա մեմ վեց «Մեծ Հայք» 
ման կա կան պա րա յին հա մույ թի կա տա րում-
նե րով (գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Համ լետ 
Ի սա խան յան), ինչ պես և Գո րի սի ման կա պա-
տա նե կան դպրո ցի սա նե րի հե ծան վա վազ-
քով՝ ի նշան փո ղո ցի հար մա րա վե տութ յան 
(դպրո ցի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տար՝ Ա լիկ 
Հով սեփ յան):

Վեր ջում, ինչ պես և սպաս վում էր, թա ղա-
մա սի բնա կիչ նե րը գնա հա տան քի խոս քեր 
ուղ ղե ցին Գո րի սի հա մայն քա յին իշ խա նութ-
յա նը և մաս նա վո րա պես հա մայն քա պետ 
Ա ռուշ Ա ռու շան յա նին՝ տա րի ներ ի վեր սպաս-
ված աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա մար:

Հ.Գ. Ար տա շես յան ներ փո ղո ցը խորհր-
դա յին տա րի նե րին կրում էր բոլ շևիկ 
Սու րեն Ս պան դար յա նի ա նու նը: 
Նո րան կախ Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
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շրջա նում, երբ Գո րիս քա ղա քը ղե-
կա վա րում էր Համ լետ Մկրտչ  յա նը, 

խնդիր դրվեց վե րա նա յել Գո րի սի փո-
ղոց նե րի ան վա նում նե րը: Արդ յուն քում՝ 
քա ղա քի բազ մա թիվ փո ղոց ներ նոր 
ա նուն ներ ստա ցան, ո րոնք մին չև հի մա 
գոր ծա ծութ յան մեջ են:
Նոր ա նուն ստա ցավ նաև Ս պան դար յան 
փո ղո ցը: Ին չո՞ւ Ար տա շես յան ներ:
Գո րի սի շրջա նա յին «Զան գե զուր» թեր-
թում խնդրի շուրջ այդ ժա մա նակ տե ղի 
ու նե ցած քննար կում նե րից պարզ է 
դառ նում, որ դրա նով փորձ է ար վել ևս 
մեկ ան գամ շեշ տել ու սե րունդ նե րին 
հի շեց նել, որ Ս յուն յաց աշ խար հը մաս է 
կազ մել Ար տա շես յան թա գա վո րա կան 
հարս տութ յան (մ.թ.ա. 189-մ.թ.1), ին չի 
ար ժա նա հա վա տութ յան մա սին վկա յում 
են նաև Գո րի սի ու Սի սիա նի սահ մա նագ-
ծում դե ռևս 1960-ա կան նե րին գտնված 
սահ մա նա քա րե րը՝ ա րա մեա կան ար ձա-
նագ րութ յամբ: Դ րա անհ րա ժեշ տութ-
յունն իս կա պես կար, քան զի այդ օ րե րում 
նույն պես թուրք-ա զե րի լժե պատ մա-
բան նե րը սի րո ղա կան մա կար դա կով 
փոր ձում էին վի ճար կել Ս յու նիք- Զան գե-
զու րի պատ կա նե լիութ յու նը:
Ա հա այս պի սի նկա տա ռու մով էլ Գո րի սի 
քա ղա քա յին իշ խա նութ յու նը փո ղո ցին 
շնոր հեց Ար տա շես յան ներ բարձր ա նու-
նը:

Ապրիր խաղաղ, 
Սյունյաց ոստան

Ար դեն ա վան դա կան դար ձած քա ղա քի 
տո նը ու ղիղ մեկ տա րի հե տո նշվեց «Ապ-
րիր խա ղաղ, Ս յուն յաց ոս տան» խո րագ-
րով:

Տ ո նա կան օ րը սկսվեց հա մա քա ղա քա-
յին ֆլեշ մո բով, այ նու հետև Գա րե գին 
Նժ դեհ փո ղո ցում տե ղի ու նե ցավ կրո-

սա վազք ու հե ծան վա վազք, մրցա նա կա յին 
տեղ գրա ված մաս նա կից նե րը հա մայն քա պե-
տի կող մից ար ժա նա ցան պատ վոգ րի և հու-
շան վե րի:

Կա պանն օ գոս տո սի 20-ին բազ մա թիվ 
հյու րեր ու ներ. հա մայն քա պե տա րա նի պու-
րա կից հան դի սութ յան մաս նա կից նե րը շարժ-
վե ցին դե պի Դա վիթ Բեկ թա ղա մաս: Ծա-
ղիկ ներ դրվե ցին ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի ռահ վի րա յի հու շար ձա նին. ի դեպ, 
այս տա րի լրա նում է նրա ղե կա վա րած ազ-
գա յին-ա զա տագ րա կան շարժ ման 300-ամ յա-
կը:

Հա ջորդ հանգր վա նը Բա ղա բուր ջի հու-
շա հա մա լիրն էր, որ տեղ հար գան քի տուրք 
մա տուց վեց Ար ցախ յան պա տե րազմ նե րում 
նա հա տակ ված կա պան ցի մար տիկ նե րի և 
Ս պա րա պետ Վազ գեն Սարգս յա նի հի շա տա-
կին:

Տո նա կա տա րութ յան հան դի սա վոր մա սը 
Կա պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի մեծ դահ լի-
ճում էր, որ տեղ տե ղի ու նե ցավ նիստ և տո-
նա կան հա մերգ՝ նո րաս տեղծ էստ րա դա յին 
սիմ ֆո նիկ նվա գախմ բի մաս նակ ցութ յամբ:

Տո նա կան օր վա առ թիվ կա պան ցի նե րին 
և հ յու րե րին բա րե մաղ թան քի խոս քեր հղե ցին 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, 
հո գեշ նորհ տեր Մա կար վար դա պետ Հա-
կոբ յա նը, Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ Ղու-
կաս յա նը, Կա պա նի հա մայն քա պետ Գ ևորգ 
Փարս յա նը: Կա պան հա մայն քին մա տու ցած 
ծա ռա յութ յուն նե րի հա մար հա մայն քա պե-
տա րա նի պատ վոգ րի ար ժա նա ցան Կա պա նի 
գե ղար վես տի ման կա կան դպրո ցի տնօ րեն 
Ս տե փան Դավթ յա նը, Կա պան խո շո րաց ված 
հա մայն քի Արծ վա նիկ բնա կա վայ րի վար չա-
կան ղե կա վար Ա նու շա վան Հա րութ յուն յա նը, 
իր կյան քը մար զաշ խար հում անց կաց րած 
Լ յուդ վիգ Ա վագ յա նը, իսկ պատ մա բան, ազ-
գագ րա գետ Գ րի շա Սմ բատ յա նը պարգ ևատր-
վեց «Կա պան» մե դա լով: Տո նա կան հա մեր-
գին հան դես ե կավ կա նանց երգ չա խում բը 
(ղե կա վար՝ Գա յա նե Հա րութ յուն յան), մշա-
կույ թի կենտ րո նի փո ղա յին նվա գա խում բը 
(ղե կա վար՝ Սամ վել Հայ րա պետ յան), դե իսկ 
էստ րա դա յին-սիմ ֆո նիկ երգ չախմ բի ե լույթն 
ա վե լի քան տպա վո րիչ էր (դի րի ժոր՝ Սամ վել 
Հայ րա պետ յան):

Կա պա նի օր վա հան դի սութ յուն նե րի շար-
քում, թերևս, ա մե նա հի շար ժա նը 20-րդ դա-
րասկզ բին Ս յու նի քի ազ գա յին-ա զա տագ րա-
կան շարժ ման նվիր յալ Պո ղոս Տեր- Դավթ յա նի 
կի սանդ րու բաց ման ա րա րո ղութ յունն էր:

Մ շա կույ թի կենտ րո նից հան դի սութ յան 
մաս նա կից նե րը քայ լե ցին Չա րեն ցի փո ղո ցով, 
ո րի սկզբնա մա սում մի յու րա հա տուկ պու րակ 

է ձևա վոր վել: Մինչ հիմ նա կան ա րա րո ղութ-
յու նը՝ ներ կա նե րի հա մար ե լույթ ու նե ցան Կա-
պա նի մշա կույ թի կենտ րո նի ժո ղովր դա կան 
նվա գա րան նե րի ան սամբ լը, գե ղար վես տա-
կան ղե կա վար՝ Վի գեն Հով հան նիս յան, մե-
նա կա տար՝ Է միլ Հա րութ յուն յան և Կա պա նի 
մշա կույ թի կենտ րո նի «Զան գե զուր» պա րա-
յին հա մույ թը, գե ղար վես տա կան ղե կա վար՝ 
Վա հագն Գաս պար յան:

Պո ղոս Տեր- Դավթ յան ռազ մա կան գործ-
չին հա վուր պատ շա ճի ներ կա յաց րին հե րո սի 
հայ րե նի գյու ղի՝ Վե րին Խո տա նա նի ազ գա յին 
նվիր յա լի ա նու նը կրող դպրո ցի տնօ րեն Խա-
չա տուր Բա դալ  յա նը և Պո ղոս Տեր- Դավթ յա նի 
եղ բոր ծոռ Ար մեն Սո ղո մոն յա նը: Ե րախ տա-
գի տութ յուն հայտն վեց Պո ղոս Տեր- Դավթ յա-
նի քան դա կի հե ղի նակ, կա պան ցի Գա գիկ 
Ա լեք սան յա նին, ձևա վո րող-դի զայ ներ Անդ-
րեաս Օ հան ջան յա նին, ում եր ևա կա յութ յան 
և ն վի րու մի շնոր հիվ պու րա կի տեսքն ամ բող-
ջա կան ու ակ նա հա ճո դար ձավ: Իսկ ա մե նա-
վեր ջում Պո ղոս Տեր- Դավթ յան գեր դաս տա նի 
շա ռա վիղ նե րը հա ճույ քով լու սան կար վում էին 
ի րենց նշա նա վոր ազ գա կա նի կի սանդ րու ֆո-
նին:

Ս յու նի քի մար զա յին գրա դա րա նը և 
«ՏԱՎԵՐՍ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-
յու նը կազ մա կեր պել էին յու րա հա տուկ ցու-
ցադ րութ յուն՝ «Ծա նոթ և ան ծա նոթ կա պան-
ցի ներ» խո րագ րով, ո րում ներ կա յաց ված էին 
Կա պա նի եր բեմ նի մե լի քա կան տնե րը, գեր-
դաս տան նե րը, տար բեր ո լորտ նե րի ան վա նի 
մար դիկ, ով քեր ճա նա չում են բե րել Կա պա-
նին:

Կա պա նի հա մայն քա պե տա րա նի այ գում 
անց կաց վե ցին նար դու, շաշ կու, շախ մա տի 
մրցա շա րեր: Վազ գեն Սարգս յա նի ան վան 
ման կա կան զբո սայ գում հա մեր գա յին ծրագ-
րով հան դես ե կան «Վա հան Մա նուկ յան» եր-
գի ստու դիա յի սա նե րը:

Դա սա կան ե րաժշ տութ յան սի րա հար նե րը 
Կա պա նի ար վես տի քո լե ջի Վ. Ս տամ բոլց յա նի 
ան վան եր գե հո նա յին դահ լի ճում ունկնդ րե-
ցին Մա կար Եկ մալ  յա նի, Ար մեն Տիգ րան յա նի, 
Ալ. Ս պեն դիար յա նի, Տիգ րան Չու խաջ յա նի, 
Կո մի տա սի, Առ նո Բա բա ջան յա նի, Ա լեք սանդր 
Հա րութ յուն յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րից: 
Հն չեց նաև հե ղի նա կա յին ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն՝ «Տուր ինձ թևեր» ( Շու շա նիկ Գ ևորգ յան):

Գա րե գին Նժ դե հի հրա պա րա կի շատր-

վան նե րի հա րա կից տա րած քում կազ մա-
կերպ վել էր ցու ցա հան դես-վա ճառք, ներ-
կա յաց ված էին մարզ կենտ րո նի ան հատ 
ձեռ նե րեց նե րի, շնոր հա լի մարդ կանց ձեռ քե-
րով պատ րաստ ված ար տադ րան քը՝ տա րա-
տե սակ փայ տա փո րագ րութ յուն ներ, կա նա ցի 
ար դու զարդ, օ ճառ ներ, պա յու սակ ներ, մաք-
րա մե և այլն: Հըն թացս Գա րե գին Նժ դե հի 
հրա պա րա կի հա րա կից տա րած քում անց-
կաց վե ցին մար զա կան խա ղեր, բազ կա մարտ, 
պա րա նի ձգում, կշռա քա րե րի բարձ րա ցում:

Մարզ կենտ րո նի փոք րիկ բնա կիչ նե րի հա-
մար, ան կաս կած, հե տաքրք րա կան էին ման-
կա կան կրկե սի ար տիստ նե րի ե լույթ նե րը: 
Իսկ երբ օ րը ե րե կո յա ցել էր, մար դիկ ան մո-
ռաց հա մեր գի մաս նա կի ցը ե ղան. նրանց հա-
մար հան դես ե կան «Գա թա» բեն դը և Ա րամ 
Mp3-ին, իսկ Գա րե գին Նժ դե հի հրա պա րա կը 
վե րած վել էր մի հսկա պա րահ րա պա րա կի, և 
այս պես եր կու-ե րեք ժամ...

Կա պա նի օր վան նվիր ված հա մեր գի 
շրջա նա կում տե ղի ու նե ցավ վի ճա կա հա նութ-
յուն. Թու նիս շրջա գա յութ յան ու ղեգ րի (երկու 
հոգու համար) տեր դար ձավ Աստ ղիկ Հայ րա-
պետ յա նը: 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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Տոն էր նաև Քաջարանում

Ք ա ջա րա նին քա ղա քի կար գա վի-
ճակ շնոր հե լու 64-րդ տա րե դար ձին 
նվիր ված տո նա կան մի ջո ցա ռում նե-

րի շար քը (օ գոս տո սի 21-ին) սկսվեց քա ղա-
քի կենտ րո նա կան հրա պա րա կից՝ հյու րե րի 
դի մա վո րու մով:Այ նու հետև տո նա կան օր վա 
մաս նա կից նե րը ե ղան Ար ցախ յան պա տե-
րազմ նե րում նա հա տակ ված քա ջա րան ցի 
ա զա տա մար տիկ նե րի հու շա հա մա լի րում, որ-
տեղ հար գան քի տուրք մա տուց վեց նրանց 
հի շա տա կին և ծա ղիկ ներ խո նարհ վե ցին շի-
րիմ նե րին:

Ա պա տո նա կա տա րութ յան մաս նա կից-
ներն այ ցե լե ցին Գե տափն յա փո ղոց, որ-
տեղ հան դի սա վոր պայ ման նե րում բաց վեց 
հանգստ յան գո տի. քա ղա քի ժա ման ցի վայ-
րե րին ա վե լա ցավ ևս մե կը:

Քա ջա րա նի Ա բով  յան փո ղո ցում տե ղի 
ու նե ցավ պու րա կի և խա ղահ րա պա րա կի 
բաց ման ա րա րո ղութ յուն, որ կա ռուց վել է 
հանրապետության կառավարության, Զան-
գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի 
և Քա ջա րա նի հա մայն քա պե տա րա նի հա մա-
ֆի նան սա վոր մամբ: Նո րա կա ռույ ցի մուտ քը 
ե րի զող ժա պա վե նը կտրե լու պա տի վը վե-
րա պահ վեց կոմ բի նա տի գլխա վոր տնօ րեն 

Ռո ման Խու դո լի յին, Ս յու նի քի փոխ մարզ պետ 
Նա րե Ղա զար յա նին, Քա ջա րա նի հա մայն քա-
պետ Ման վել Փա րա մազ  յա նին:

Քա ղա քի մշա կույ թի պա լա տում՝ Եր ևա-
նում «Մոս կով  յան տուն» մշա կու թա գոր ծա-
րա րա կան կենտ րո նի նա խա ձեռ նութ յամբ 
բաց վեց մշա կու թա գոր ծա րա րա կան կենտ-
րոն: Այդ ա ռի թով ող ջեր թի խոս քով հան դես 
ե կան Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա վա-
տար մա տար Մաք սիմ Սե լեզն յո վը, Քա ջա րա-
նի հա մայն քա պետ Ման վել Փա րա մազ  յա նը, 
Հա յաս տա նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
անվ տան գութ յան դաշ նա յին ծա ռա յութ յան 
սահ մա նա պահ վար չութ յան պե տի տե ղա կալ, 
գնդա պետ Յու րի Դե դո վը, Եր ևա նում «Մոս-
կով  յան տուն» մշա կու թա գոր ծա րա րա կան 
կենտ րո նի գլխա վոր տնօ րեն Վահ րամ Կա րա-
պետ յա նը: Նշ վեց, որ քա ջա րան յան կենտ րո նը 
յո թե րորդն է հան րա պե տութ յու նում և հույս 
հայտն վեց, որ այն կնպաս տի Քա ջա րա նում 
ռու սաց լեզ վի հան րայ նաց մա նը, ռու սա կան 
մշա կույ թի տա րած մա նը:

Մ շա կույ թի պա լա տում տե ղի ու նե ցավ 
քա ղա քի տո նա կա տա րութ յա նը նվիր ված 
հան դի սա վոր նիստ: Օրհ նան քի խոս քով հան-

դես ե կավ Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան 
տե ղա պահ Մա կար վար դա պետ Հա կոբ յա նը, 
օր վա խոր հուր դը ե լույթ նե րով արժ ևո րե ցին 
«Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի-
նատ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն 
Ռո ման Խու դո լի յը, Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո-
բերտ Ղու կաս յա նը:

Իսկ հե տո ե ղան պարգ ևատ րում ներ. Քա-
ջա րա նի հա մայն քա պե տի ո րոշ մամբ 
ֆի զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր տի 

2021-2022 
թթ. ԶՊՄԿ ՓԲ 
ընկերության 
մասնակցությունը 
Քաջարանում 
իրականացվող 
սուբվենցիոն 
ծրագրերին կհասնի 
շուրջ 700 միլիոն 
դրամի
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նա տը հրա պա րա կում է Քա ջա րան հա-
մայն քում 2021 թ. ի րա կա նաց ված և 2022 
թ. նա խա տես վող սուբ վեն ցիոն ծրագ րե-
րին «ԶՊՄԿ» ՓԲԸ մաս նակ ցութ յան մա-
սին տվյալ նե րը։

Ա յս պես՝ հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ-
վա ծում Քա ջա րան հա մայն քում 
ի րա կա նաց ված և ի րա կա նաց վող 

ծրագ րե րի հա մար ԶՄՊԿ մաս նակ ցութ յու նը 
կհաս նի շուրջ 700 մի լիոն ՀՀ դրա մի։

Սուբ վեն ցիոն ծրագ րերն ի րա կա նաց վել 
են պե տութ յան, հա մայն քի և ԶՄՊԿ հա մա-
տեղ ներդր մամբ։ Բո լոր ծրագ րե րում ԶՊՄԿ 
ներդ րու մը կազ մել է ընդ հա նուր ներդր ման 
10-30%-ը։

Հա մայն քա պե տա րա նից տրա մադր ված 
տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ի րա կա նաց ված ըն-
թա ցիկ և ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րերն են՝

   Գե ղա վանք- Գե ղի ներ հա մայն քա յին ճա-
նա պար հի հիմ նա նո րո գում, 

  Մ-2- Խա չի նա ճա նա պար հի հիմ նա նո րո-
գում,

   Տեր յան փո ղո ցի և բա կե րի հիմ նա նո րո-
գում,

   Շիր վան զա դե փո ղո ցի բա կա յին հատ վա-
ծի հիմ նա նո րո գում,

   Բա բի կա վան բնա կա վայ րի բազ մաբ նա-
կա րան շեն քե րի բա կե րի հիմ նա նո րո-
գում, 

   Բա կունց 3,4 և 7 բազ մա հարկ բնա կե լի 
շեն քե րի բա կերի հիմ նա նո րո գում,

   Չա րենց և Շա հում յան փո ղոց նե րի բնա-
կե լի շեն քե րի բա կե րի հիմ նա նո րո գում, 

   Գա յի փո ղո ցի, Խանջ յան փո ղո ցի, 
Գայ-Մ-2 մայ րու ղի ան ցու ղու հիմ նա նո-
րո գում: 
Հա մայն քում 11 շենք նե րառ վել է շեն քե րի 

ջեր մա մե կու սաց ման ծրագ րում, ո րի ընդ հա-
նուր բյու ջեն կազ մում է 1 մլրդ 91 մի լիոն 90 
հա զար դրամ, ո րից 709,735 մլն դրամ հատ-
կաց րել է պե տութ յու նը, 25 մլն հատ կաց րել 
է հա մայն քը, 265,9 մլն հատ կաց րել է ՄԱԿ-ի 
Զար գաց ման ծրա գի րը, իսկ Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը՝ 91,18 մլն։

2022 թվա կա նին կա տար վե լիք աշ խա-
տանք ներն են՝

   Քա ջա րան հա մայն քի բնա կա վայ րե րի 
խմե լու ջրա մա տա կա րար ման հա մա-
կար գի կա ռու ցում/հիմ նա նո րո գում 
( Գե տի շեն, Ձա գի կա վան, ք. Քա ջա րան)։

   Քա ջա րան հա մայն քի բնա կա վայ րե րի 
փո ղո ցա յին լու սա վո րութ յան հա մա կար-
գե րի կա ռու ցում (Ա ջի բաջ, Կաթ նա ռատ, 
Նոր Աստ ղա բերդ, Փուխ րուտ, Ան դո կա-
վան, Ձա գի կա վան):

   Մե քե նա սար քա վո րում նե րի ձեռք բե րում 
(ջրցան, ավ տոաշ տա րակ, մի նի ամ բար-
ձիչ, տրակ տոր):
Վե րոնշ յալ բո լոր ծրագ րե րի հա մար 

ԶՊՄԿ-ն հատ կաց րել է մոտ 700 մլն դ րա մ։

Նո րա կա ռույ ցի մուտ քը ե րի զող ժա պա վե նը կտրե լու պա տի վը վե րա պահ վեց կոմ բի նա տի 
գլխա վոր տնօ րեն Ռո ման Խու դո լի յին, Ս յու նի քի փոխ մարզ պետ Նա րե Ղա զար յա նին, Քա ջա րա-
նի հա մայն քա պետ Ման վել Փա րա մազ  յա նին:

«Քա ջա րան» ոս կե հու շա մե դա լով պարգ ևատր-
վե ցին «ԶՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր 

տնօ րեն Ռո ման Խու դո լի յը և Գա րիկ Ղա զար-
յա նը:

Քա ջա րա նի հա մայն քա պե տի ո րոշ մամբ ֆի-
զի կա կան կուլ տու րա յի և ս պոր տի բնա գա-

վա ռում ու նե ցած եր կա րամ յա աշ խա տան քի, 
հա մայն քի մար զա կան կյան քի զար գաց մա նը 
նպաս տե լու հա մար Մե րու ժան Ա թա յա նին 

շնորհ վեց Քա ջա րա նի պատ վա վոր քա ղա քա-
ցու կո չում:
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Զանգեզուրի 
պղնձամոլիբդենայինի 
ջանքով Սիսիանում 
վերագործարկվեց քարի 
արդյունահանման և 
մշակման ընկերությունը

Օ գոս տո սի 23-ին նշա նա կա լից ի րա դար-
ձութ յան մաս նա կի ցը ե ղանք Սի սիան քա-
ղա քում. գոր ծու նեութ յան ե րեք տար վա 
դա դա րից հե տո վե րա գոր ծարկ վեց քա րի 
արդ յու նա հան ման և մ շակ ման VH Stone 
ըն կե րութ յու նը:

Մ ինչ տո նա կա տա րութ յան բուն ըն-
թաց քին անդ րա դառ նա լը՝ հե տա-
դարձ հա յացք ձգենք ըն կե րութ յան 

ան ցած ճա նա պար հին:
«Վի էյջ սթոուն» ՍՊ ըն կե րութ յու նը (դա 

ըն կե րութ յան սկզբնա կան ան վա նումն էր) 
հիմ նադր վել է 2000 թվա կա նին՝ Գառ նիկ Հո-
վա կիմ յա նի կող մից ( Սի սիա նի քա ղա քա պետն 
էր 1996-99 թվա կան նե րին): Հե տա գա յում մի 
քա նի ան գամ փոխ վել են սե փա կա նա տե րե-
րը: 2015-ին դար ձել է Զան գե զու րի պղնձա-
մո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի դուստր ձեռ նար-
կութ յուն, սա կայն 2019-ին դա դա րեց վել է 
ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը:

Ձեռ նար կութ յունն ի սկզբա նե զբաղ վել է 
բնա կան քա րե րի՝ գրա նի տի, տրա վեր տի նի, 
բա զալ տի, մար մա րի, տու ֆի (հրաբ խա յին և 
ֆել զի տա յին) արդ յու նա հան մամբ ու մշակ-
մամբ: Որ պես հումք օգ տա գործ վել է Շե-
նա թա ղի գրա նի տը, Շա քիի բա զալ տը, իսկ 
Բռ նա կո թում հե տա զոտ վել է ֆել զի տի հան-
քա վայ րը:

Սկզ բից ի վեր հիմ նա կան շեշ տը դրվել 
է Սի սիա նի բնաշ խար հի քա րա տե սակ նե րի 
արդ յու նա հան ման և մ շակ ման վրա, բայց քա-
րի հում քի ներ մուծ ման աշ խար հագ րութ յունն 
ընդգր կուն էր՝ Ար ցա խից մինչև Նո յեմ բեր յան:

2008 թվա կա նին ըն կե րութ յու նը վե րա կա-
ռուց վել-վե րա զին վել է պար սիկ մաս նա գետ-
նե րի ա ջակ ցութ յամբ, ով քեր էլ տե ղադ րել-
կար գա բե րել են քար մշա կող ժա մա նա կա կից 
սար քա վո րում ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են ըն ձե ռել ամ սա կան մինչև 20 հա զար քա-
ռա կու սի մետր ե րե սա պատ ման սա լիկ ներ 
ար տադ րել: Ըն թաց քում բա րե կարգ վել է ըն-
կե րութ յան զբա ղեց րած 2,7 հեկ տար տա րած-
քը:

Ար տադ րան քը հիմ նա կա նում սպառ վում 
էր ար տերկ րում, այն լայն կի րա ռութ յուն ու ներ 
շի նութ յուն նե րի ինչ պես ներ քին, այն պես էլ 
ար տա քին հար դար ման աշ խա տանք նե րում 
և ար տա հան վում էր հատ կա պես Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յուն, Ֆ րան սիա, ԱՄՆ:

Ըն կե րութ յու նը մաս նակ ցել է մի շարք ցու-
ցա հան դես նե րի, ար տադ րան քը ցու ցադր վել 
է Մոսկ վա յում, Հուն գա րիա յում, Ի տա լիա յում: 
Այդ ժա մա նակ VH Stone ըն կե րութ յունն ար-
դեն իսկ լուրջ դե րա կա տա րութ յուն ու ներ Սի-
սիա նի տա րա ծաշր ջա նի սո ցիա լա կան ո լոր-
տում:

* * *

Հա րուստ անց յալ..., բայց և ա նո րոշ ու 
սա ռեց ված վի ճակ էր քա րե րի մշակ ման այդ 
ձեռ նար կութ յու նում մինչև վեր ջին ժա մա նակ-
ներս..

«Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ-
բի նատ» ՓԲ ըն կե րութ յան նոր սե փա կա նա-
տերն ու նոր թի մը, դա տե լով ըն կե րութ յան 
վեր ջին ա միս նե րի գոր ծու նեութ յու նից, սո-
ցիա լա կան ո րո շա կի պար տա վո րութ յուն են 
ստանձ նել ոչ միայն Քա ջա րան ու Կա պան 
հա մայնք նե րում, այլև մար զի ամ բողջ տա-
րած քում, ին չը, ան շուշտ, քա ջա լե րան քի ար-
ժա նի գոր ծե լա կերպ է: Այդ ռազ մա վա րութ յան 
շնոր հիվ էր, որ դեռևս այս տար վա ապ րի լին 
խնդիր դրվեց վե րա գոր ծար կել VH Stone ըն-
կե րութ յու նը: Եվ աս տի ճա նա բար սկսե ցին 
վե րա գոր ծարկ մա նը միտ ված աշ խա տանք-
նե րը, ո րոնք էլ հա ջո ղութ յամբ պսակ վե ցին:

Ներ կա յումս ար դեն ըն կե րութ յու նում կա 
40 աշ խա տա տեղ՝ հա մալր ված հիմ նա կա նում 
տե ղա ցի փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րով, իսկ 
ամ սա կան ար տադ րո ղա կա նութ յու նը հա սել է 
2500 քա ռա կու սի մետր սա լիկ նե րի ար տադ-
րութ յան:

Օ գոս տո սի 23-ի տո նա կան օ րը «Զան-
գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» 
ՓԲԸ-ի ղե կա վար անձ նա կազմն ա վե լի վաղ էր 
ժա մա նել Սի սիան՝ գլխա վոր տնօ րեն Ռո ման 
Խու դո լի, գլխա վոր տնօ րե նի ա ռա ջին տե ղա-
կալ Վար դան Ջ հան յան, գլխա վոր տնօ րե նի 
տե ղա կալ Ար թուր Նի կո ղոս յան, ըն կե րութ-
յան կա յուն զար գաց ման գծով տնօ րեն Ար մեն 
Ս տե փան յան: Ն րանք հե տաքրքր վում էին ոչ 
միայն տո նա կա տա րութ յան նա խա պատ րաս-
տութ յան ըն թաց քով, այլև հըն թացս քննար-
կում ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յանն առնչ վող 
հար ցեր:

Ըն կե րութ յան բա կում կազ մա կերպ վել 
էր ներ կա յումս մշակ վող քա րա տե սակ նե րից 
պատ րաստ վող ար տադ րա տե սակ նե րի ցու-
ցա հան դես՝ ե րե սա պատ ման սա լիկ ներ, եզ-
րա քա րեր, քի վեր, ճա ղա վան դակ ներ, տար-
բեր տե սա կի շի նա քա րեր, ո րոնք ար դեն իսկ 
պա հան ջարկ ու նեն ՌԴ-ում, Հա րա վա յին Կո-
րեա յում և ԵՄ երկ րնե րում:

VH Stone-ի վե րա գոր ծարկ ման ա ռի թով 
ըն կե րութ յուն էին այ ցե լել բազ մա թիվ հյու րեր:

Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը սկսվեց 
ըն կե րութ յան բա կում կազ մա կերպ ված հան-
րա հա վա քով:

Նախ ե լույթ ու նե ցավ «Զան գե զու րի 
պղնձա մո լիբ դե նա յին կոմ բի նատ» ՓԲ ըն կե-
րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Ռո ման Խու դո լին, 
ով ար տադ րա մա սի բա ցու մը գնա հա տեց 
իբրև ՓԲ ընկե րութ յան և ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան հեր թա կան դրսևո-
րում, ո րը կոչ ված է ո րո շա կիո րեն լու ծե լու 
Սի սիա նի բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան 

խնդի րը, ինչ պես և արդ յու նա վե տո րեն օգ տա-
գոր ծե լու տե ղա կան հում քա յին ռե սուրս նե րը: 
Նա հա վաս տիաց րեց, որ ըն կե րութ յունն ար-
դեն իսկ ու նի 120 աշ խա տա տե ղի ու ամ սա-
կան 5 հա զար քա ռա կու սի մետր սա լիկ նե րի 
ար տադ րութ յան նե րուժ: Այ նու հետև ե լույթ-
ներ ու նե ցան 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, VH Stone ըն կե րութ յան տնօ րեն Նի-
կո լայ Վի դե նին, Ս յու նի քի մարզ պետ Ռո բերտ 
Ղու կաս յա նը:

Գե ղե ցիկ կա տա րում նե րով հան դես ե կան 
Սի սիա նի «Աղ վան Մի նաս յա նի ան վան ար-
վես տի և ս տեղ ծա գոր ծութ յան կենտ րոն» 
ՀՈԱԿ-ի պա րա յին հա մույ թի սա նե րը:

Հա ջոր դեց ար տադ րա մա սի մուտ քի ժա-
պա վե նը կտրե լու ա րա րո ղութ յու նը, ո րը 
կա տա րե ցին գլխա վոր տնօ րե նը, Ս յու նի քի 
մարզ պե տը և Սի սիա նի հա մայն քա պե տի 
պաշ տո նա կա տար Ար մեն Հա կոբ ջան յա նը:

Ներ կա նե րը շրջայց կա տա րե ցին ար-
տադ րա մա սում: Այն տեղ ա կա նա տես ե ղանք 
ար տադ րութ յան հրա շա լի տե սա րան նե րի՝ 
ժա մա նա կա կից մե քե նա սար քա վո րում ներ, 
քա րի մշակ ման տար բեր փու լեր, ար տադ-
րա կան բարձր կուլ տու րա և, ի հար կե, անվ-
տան գութ յան կա նոն նե րի խստա գույն պահ-
պա նում... Իսկ պատ րաստ վող ար տադ րան քի 

հումքն ա ռայժմ Շա քեի ան դե զի տա յին բա-
զալ տի հան քա վայ րից է: Ի դեպ, ի րա կանց-
վում են ծրագ րեր տա րա ծաշր ջա նում նոր 
քա րա հան քեր շա հա գոր ծե լու, ինչ պես և հան-
րա պե տութ յան տար բեր վայ րե րից այլ քա րա-
տե սակ ներ ներկ րե լու ուղ ղութ յամբ:

Վեր ջում, ի հար կե, հյու րա սի րութ յուն էր, 
ո րը նախ ևա ռաջ շփում նե րի հնա րա վո րութ-
յուն ըն ձե ռեց հյու րե րին և ըն կե րութ յան աշ-
խա տա կից նե րին:

Ըն կե րութ յան վե րա գոր ծարկ ման ա րա րո-
ղութ յա նը մաս նակ ցում էին նաև Ազ գա յին ժո-
ղո վի սյու նե ցի պատ գա մա վոր ներ «Քա ղա քա-
ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յու նից՝ 
Կա րեն Համ բար ձում յան, Դա վիթ Դա նիել  յան, 
Մա րի նե Ղա զար յան, Ար մեն Խա չատր յան, 
Նա րեկ Ղահ րա ման յան:

Տո նա կա տա րութ յա նը ներ կա էին նաև ՀՀ 
նախ կին փոխ վար չա պետ, ներ կա յումս ՔՊ 
կու սակ ցութ յու նից Եր ևա նի հա մայն քա պե-
տի թեկ նա ծու Տիգ րան Ա վին յա նը, «Չաա րատ 
Կա պան» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն 
Դա վիթ Թով մաս յա նը, ՀՀ ԶՈՒ բա նա կա յին 
կոր պու սի հրա մա նա տար Ար տակ Բու դաղ-
յա նը, մար զի ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ:

բնա գա վա ռում ու նե ցած եր կա րամ յա 
աշ խա տան քի, հա մայն քի մար զա կան 

կյան քի զար գաց մա նը նպաս տե լու հա մար 
Մե րու ժան Ա թա յա նին շնորհ վեց Քա ջա րա նի 
պատ վա վոր քա ղա քա ցու կո չում: «Քա ջա-
րան» ոս կե հու շա մե դա լով պարգ ևատր վե ցին 
«ԶՊՄԿ» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն 
Ռո ման Խու դո լի յը և Գա րիկ Ղա զար յա նը: Ն վի-
րա կան աշ խա տան քի և հա մայն քի խնդիր-
նե րի հան դեպ սրտա ցավ վե րա բեր մուն քի 
հա մար Քա ջա րա նի հա մայն քա պե տա րա նի 
պատ վոգ րին ար ժա նա ցան մի խումբ քա ջա-
րան ցի ներ:

Հան դի սա վոր նիս տից հե տո մշա կույ թի 
պա լա տի ճե մաս րա հում տե ղի ու նե ցավ հյու-
րա սի րութ յուն, ո րից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
Քա ջա րա նում բե մադր վեց Ար մեն Տիգ րան յա-
նի «Ա նուշ» օ պե րան (ստու դիա կան մա կար-
դա կով):

Նաև միմ յանց հետ շփվե լու, ան կեղծ զրու-
ցե լու պա տեհ ա ռիթ էր հա մա քա ղա քա յին 
հյու րա սի րութ յու նը հրա պա րա կի շատր վան-
նե րի մոտ:

Քա ջա րան ցի նե րի տո նա կան օ րը լիա-
կա տար դարձ րե ցին «Կա րին» ա վան դա կան 
եր գի-պա րի հա մույ թի կա տա րում նե րը (գե-
ղար վես տա կան ղե կա վար՝ Գա գիկ Գի նոս-
յան): Ճա նաչ ված եր գի-պա րի խմբին միա ցան 
տե ղա ցի պա րող ներ: Հա մե նայն դեպս, «Կա-
րին»-ի ե լույ թը բա վա կա նին տպա վո րիչ էր 
և հո գե հա րա զատ տո նախմ բութ յան մաս նա-
կից նե րի հա մար: Գոր ծա րար Գա րիկ Ղա զար-
յա նի կող մից Քա ջա րան քա ղա քին նվի րա-
բեր վեց ե րեք ավ տո մե քե նա՝ մեկ բեռ նա տար, 
եր կու աղ բա տար: 

Իսկ ա մե նա վեր ջում գա լա-հա մերգն էր…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
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ծա վա լուն և ընդգր կուն աշ խա տանք հենց 
տե ղում: Բ նա կա նա բար, այդ կա ռույ ցը, ինչ-
պես ցան կա ցած քա ղա քա կան միա վո րում, 
անց նում է զար գաց ման, վե րա փոխ ման, 
սերն դա փո խութ յան օ րի նա չափ փու լե րով: 
Զար գաց ման այս բնա կան ըն թաց քը են թադ-
րում է քննար կում ներ, ին չու չէ՝ տա րա ձայ-
նութ յուն ներ և բա նա վե ճեր: Բ նա կան է, որ 
կան մո տե ցում նե րի և տես լա կան նե րի տար-
բե րութ յուն ներ: Մեկ այլ հարց է, որ լրատ վա-
մի ջոց նե րը և ա ռան ձին ան հատ ներ փոր ձում 
են ինտ րիգ ներ ու սեն սա ցիա ներ որ սալ: Որ ևէ 
խնդիր այս պա հին չկա:

– Դե ռևս նա խորդ մարզ պե տի պաշ-
տո նա վար ման օ րե րում Ձեր ա նու նը 
շրջա նառ վում էր Ս յու նի քի մարզ պե տի 
հնա րա վոր թեկ նա ծու նե րի շար քում:

Հի մա էլ, թեև ա միս ներ ա ռաջ է մարզ-
պետ նշա նակ վել, կրկին շրջա նառ վում 
է խո սակ ցութ յուն (հատ կա պես՝ Կա պա-
նում), թե պատ րաստ վում ենք փո խա րի-
նե լու գոր ծող մարզ պե տին:

Ի հար կե, Դուք կհեր քեք նման խո սակ-
ցութ յուն նե րի իս կութ յու նը, ինչ պես քա-
նիցս եք հեր քել: Բայց մի՞ թե ա ռանց կրա-
կի ծուխ է լի նում…

– Ես երբ ևէ չեմ հա վակ նել մարզ պե տի 
պաշ տո նին, նման ա ռա ջարկ չեմ ստա ցել: 
Հա մա ձայն եմ, շատ է այդ մա սին խոս վում 
Կա պա նում, մեր հա մա քա ղա քա ցի ներն ինձ էլ 
հա ճախ հարց նում են, թե ե՞րբ եմ նշա նակ-
վե լու մարզ պետ, գրե թե ա մեն այ ցե լութ յանս 
ըն թաց քում այդ հար ցը ստա նում եմ: Բայց 
կրկին վե րա հաս տա տում եմ նախ կի նում 
ա սածս՝ նման ա ռա ջարկ չեմ ստա ցել և հա-
վակ նութ յուն նույն պես չու նեմ:

– Այդ ա մե նով հան դերձ՝ իս կա պե՞ս 
Ս յու նի քից պատ գա մա վոր ընտր ված ՔՊ 
կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
հա մա ձայն չեն ե ղել գոր ծող մարզ պե տի 
նշա նակ մա նը:

Այդ թե ման, կար ծեք, չի իջ նում մայ-
րա քա ղա քա յին մա մու լի է ջե րից. մի օր 
գրում են՝ դեմ եք, հա ջորդ օ րը՝ ՔՊ-ա կան 
պատ գա մա վոր նե րը (Ս յու նի քից) այ լևս 
հա մե րաշխ են գոր ծող մարզ պե տի հետ:

Մա մու լի հրա պա րա կում նե րը մի կողմ 
դնենք. փոր ձեք ան կեղ ծա նալ…

– Մ յուս պատ գա մա վոր նե րի հա մա ձայ-
նութ յան կամ ան հա մա ձայ նութ յան մա սին 
ո չինչ չեմ կա րող ա սել: Իմ մո տե ցու մը հետև-
յալն է. այս կամ այն նշա նա կու մը պետք է 
ու նե նա ոչ միայն քա ղա քա կան նպա տա կա-
հար մա րութ յուն, այլև գոր ծա ռու թա յին արդ-
յու նա վե տութ յուն: Տվյալ դեպ քում հարցն 
ան ձե րը չեն, այլ այդ ան ձե րի արդ յու նա վե-
տութ յու նը զբա ղեց րած պաշ տո նում: Կար-
ծում եմ՝ մարզ պե տի պաշ տո նա վար ման 
մաս նա գի տա կան և գոր ծա ռու թա յին արդ յու-
նա վե տութ յան մա սին գնա հա տա կան կտան 
քա ղա քա ցի նե րը:

– 2018-ի իշ խա նա փո խութ յու նից հե-
տո ՔՊ կու սակ ցութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը եր կու ան գամ մաս նակ ցե ցին 
Կա պան հա մայն քի ղե կա վա րի ընտ րութ-
յա նը (ընդ ո րում՝ 2021-ին ա վա գա նու 
ընտ րութ յուն էր հա մա մաս նա կան կար-
գով, Դուք էլ նա խընտ րա կան ցու ցա կը 
գլխա վո րողն էիք): Եր կու դեպ քում էլ ՔՊ 
կու սակ ցութ յան թեկ նա ծու նե րը պար-
տութ յուն կրե ցին:

Կու զե նա յինք ճշտել՝ նախ՝ Ձեր քա-
ղա քա կան թիմն ի՞նչ դա սեր է քա ղել կա-
պան յան ձա խո ղում նե րից:

Այ նու հե տև՝ արդ յո՞ք իշ խող քա ղա քա-
կան ու ժը, կու սակ ցութ յան կա պան յան 
թի մը, ան ձամբ Դուք նե ղա ցա ծութ յան 
զգա ցում ու նեք հաղ թող թի մից, թե՞ հա-
նուն Կա պա նի հա մա գոր ծակ ցում եք հա-
մայն քա պե տա րա նի հետ:

– Ժո ղովր դա վա րութ յան էութ յունն ա զատ 
կա մար տա հայ տումն է ընտ րութ յան մի ջո ցով: 
Ան հե թեթ է խո սել նե ղա ցա ծութ յան մա սին: 
Նե ղա նալ ու մի՞ց, քո սե փա կան ժո ղովր դի՞ց…
Ի հար կե, չկա նման բան: Ե թե հետ ևում եք իմ 
գոր ծու նեութ յա նը՝ պետք է ի մա նաք, որ այս 

պա հին գոր ծըն կեր նե րիս հետ միա սին ի րա-
կա նաց նում եմ իմ նա խընտ րա կան ծրագ րի 
մի քա նի նա խա գիծ սահ մա նա մերձ գյու ղե-
րում, ու նե նում եմ հան դի պում ներ ներդ րող-
նե րի հետ, այ ցե լում եմ բնա կա վայ րեր և ծա-
նո թա նում աշ խա տանք նե րի ըն թաց քին: Ես 
աշ խա տում եմ նույն ոգ ևո րութ յամբ և ակ տի-
վութ յամբ:

– Դուք, ա մե նայն հա վա նա կա նութ-
յամբ, պե տա կան կար գա վի ճա կի բե րու-
մով, տեղ յակ եք Ս յու նի քում ի րա կա նաց-
վող տա րած քա յին քա ղա քա կա նութ յա նը. 
հա մե նայն դեպս մենք այդ հա մոզ մունքն 
ու նենք:

Այս պի սի հարց է հե տաքրք րում սյու-
նե ցի նե րից շա տե րին:

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից հե տո (գու ցե 
մի փոքր ուշ) կա ռա վա րութ յու նը ստեղ-
ծեց Ս յու նի քի հար ցե րով զբաղ վող աշ-
խա տան քա յին խումբ…

Հե տո, երբ աշ խա տան քա յին խմբի 
ղե կա վա րը նշա նակ վեց Ս յու նի քի մարզ-
պետ, աշ խա տան քա յին խումբն աս պա-
րե զից հե ռա ցավ. առն վազն հան րա յին 
հար թակ նե րում խոսք չկա տվյալ աշ խա-
տան քա յին խմբի մա սին:

Հարց՝ կա՞, թե՞ չկա Ս յու նի քի հար ցե-
րով աշ խա տան քա յին խում բը: Ե թե ա յո, 
ա պա ի՞նչ գոր ծա ռույթ ներ է ի րա կա նաց-
նում և ո՞վ է ղե կա վա րը: Ե թե չկա, ա պա 
ին չո՞ւ, չէ՞ որ սյու նիք յան խնդիր նե րը 
ոչ թե պա կա սում, այլ օ րե ցօր բազ մա-
պատկ վում են:

– Աշ խա տան քա յին խումբ կա, և իմ ու նե-
ցած տե ղե կութ յամբ՝ այն դեռ կգոր ծի: Իս կա-
պես, կա ռա վա րութ յան կող մից հատ կաց ված 
գու մար նե րով կար ևոր ծրագ րեր ի րա կա-
նաց վել են, ես նույն պես մի քա նի ծրագ րեր 
ա ռա ջար կել եմ, և այդ ծրագ րե րը կյան քի են 
կոչ վել, շատ կար ևո րում եմ այդ աշ խա տանք-
նե րի շա րու նա կա կա նութ յու նը, ա ջակ ցե լու 
եմ աշ խա տան քա յին խմբի հե տա գա գոր ծու-
նեութ յա նը:

– Երբ ամ փոփ վում էր 2021 թվա կա նը, 
պե տա կան-պաշ տո նա կան մա կար դա կով 
քա նիցս հայ տա րար վեց, թե տար վա ըն-
թաց քում Ս յու նի քի մար զին տրա մադր-
վել է հա վել  յալ 1,2 մլրդ դ րամ՝ հրա տապ 
խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա կով:

Մար դիկ հարց նում են՝ կա րո՞ղ եք 
ման րա մաս նել (հաս ցեա կան), թե այդ 
գու մարն ի՞նչ նպա տա կով է ծախս վել:

– Այդ գու մար նե րը բաշխ վել են գրե թե 
բո լոր ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յուն ու-
նե ցող ո լորտ նե րում, հատ կա պես գյու ղա կան 
բնա կա վայ րե րի դի մադ րո ղա կա նութ յան և 
կեն սա մա կար դա կի բարձ րաց ման նպա տա-
կով:

– Եվս մի հարց՝ ֆի նան սա կան-ներդ-
րու մա յին ո լոր տին առնչ վող:

2021-ի աշ նանն առն վազն եր կու հայ-
տա րա րութ յուն հնչեց առ այն, թե Գո րի սի 
խնդիր նե րի լուծ մա նը կա ռա վա րութ յու նը 
հա վել  յալ 1 մլրդ գու մար է հատ կաց նում, 
Կա պա նի խնդիր նե րի լուծ մա նը՝ 9 մլրդ:

Ի՞նչ ճա կա տա գիր ու նե ցան այդ խոս-

տում նե րը:
– Այդ գու մար նե րի հատ կա ցու մը տե ղի է 

ու նե նա լու փու լա յին կար գով, հատ կա պես ու-
զում եմ ընգ ծել, որ 9 մլրդ դ րա մի ներդ րումն 
ուղղ ված է Կա պա նում կրթա կան բա րե փո-
խում նե րին, սա շատ կար ևոր քայլ է կրթա-
կան են թա կա ռուց վածք նե րի զար գաց ման և 
բա րե լավ ման տես նակ յու նից:

– Մեր զրույ ցը տե ղի է ու նե նում Ս յու-
նի քի հա մար ընտ րա կան տա րում՝ սեպ-
տեմ բե րի 25-ին հա մա մաս նա կան կար-
գով ա վա գա նու ընտ րութ յուն ներ տե ղի 
կու նե նան Քա ջա րան և Սի սիան խո շո-
րաց ված հա մայնք նե րում:

Ձեր քա ղա քա կան ու ժի վե րա բեր-
մուն քը կու զե նա յինք ճշտել այդ ի րա դար-
ձութ յուն նե րի հան դեպ և, ի հար կե, մար-
տա վա րութ յու նը, ե թե գաղտ նիք չէ:

Ձեր թեկ նա ծու նե րի հա ջո ղութ յան 
հա վա նա կա նութ յու նը:

– Ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յուն նե րի 
արդ յունք ներն ան կան խա տե սե լի են, բազ-
մա թիվ գոր ծոն ներ են ազ դում ընտ րութ յուն-
նե րի արդ յուն քի վրա, օ րի նակ քա րո զար շա-
վը, բա նա վե ճե րը, ե լույթ նե րը: Դժ վար է ա սել՝ 
ինչ պի սի ըն թացք է ու նե նա լու ընտ րա կան 
գոր ծըն թա ցը: Կա րող եմ ա սել մեկ բան՝ մեր 
քա ղա քա կան թիմն ա նե լու է հնա րա վոր բո լոր 
քայ լե րը, որ պես զի ստեղ ծենք ե րաշ խիք ներ 
քա ղա քա ցի նե րի ա զատ կա մար տա հայտ ման 
ի րա վունքն ի րաց նե լու հա մար:

– Անց յալ տար վա աշ նա նից Ձեր ա նու-
նը շրջա նառ վում է մեկ այլ տե սա կե տից 
նույն պես. նախ՝ հայ տա րար վեց, թե Դուք 
ո րո շիչ խոսք եք ու նե նա լու մար զի հան-
քարդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն-
նե րում տե ղա կան աշ խա տու ժից կադ րեր 
նշա նա կե լու հար ցում:

Թե որ քա նով է դա հա մա հունչ կա ռա-
վա րութ յան դիր քո րոշ մա նը, թե որ քա նով 
էր դա հա մա ձայ նեց ված հան քարդ յու-
նա բե րա կան ըն կե րութ յուն նե րի գլխա-
վոր բաժ նե տե րե րի հետ, չգի տենք: Բայց, 
արդ յո՞ք ար ժա նա հա վատ են այդ խո սակ-
ցութ յուն նե րը, արդ յո՞ք օժտ ված եք նման 
լիա զո րութ յուն նե րով:

– Ես հա մա գոր ծակ ցում եմ հան քարդ-
յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րի աշ-
խա տա կից նե րի և տ նօ րի նութ յան հետ, ի 
պաշ տո նե քա ղա քա ցի ներն ինձ դի մում են 
աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի ա պա հով-
ման կամ ի րաց ման հար ցե րով, աշ խա տան-
քա յին պայ ման նե րի ա պա հով ման խնդիր նե-
րով և այլն: Բ նա կա նա բար, դա են թադ րում 
է աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն ներ ըն-
կե րութ յուն նե րի մե նեջ մեն թի հետ: Սա է իմ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ֆոր մա տը, այլ խո սակ-
ցութ յուն ներն ան հիմն են:

– Ս յու նի քում և մաս նա վո րա պես Կա-
պա նի տա րա ծաշր ջա նում կադ րե րի ընտ-
րութ յան հար ցում Ձեր մի ջամ տութ յուն-
նե րի մա սին ա հա զան գե րը (հատ կա պես 
վեր ջերս) ա հագ նա ցել են:

Կա պա նի բժշկա կան կենտ րո նի տնօ-
րե նի պաշ տո նա կա տա րի նշա նա կում, 
«Պատ մամ շա կու թա յին ար գե լոց-թան-

գա րան նե րի և պատ մա կան մի ջա վայ-
րի պահ պա նութ յան ծա ռա յութ յուն» 
ՊՈԱԿ-ի տնօ րե նի պաշ տո նա կա տա րի 
նշա նա կում…

Իս կա պե՞ս Ձեր մի ջամ տութ յամբ են 
նշա նակ վել այդ պաշ տոն յա նե րը, այն էլ՝ 
Ձեր հա րա զատ նե րից ու մեր ձա վոր շրջա-
պա տից:

Իս կա պե՞ս այդ կո լեկ տիվ նե րում՝ ընդ-
դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րին հա րող 
մարդ կանց հան դեպ հե տապն դում ներ են 
ի րա կա նաց վում:

– Ես ու նեմ բազ մա թիվ ըն կեր ներ, և բ նա-
կան է, որ նրան ցից շա տերն աշ խա տում են 
այս կամ այն հաս տա տութ յու նում: Քա նի որ 
հան րա յին մարդ եմ, իմ շրջա պա տում ցան կա-
ցա ծի հա ջո ղութ յու նը կամ ան հա ջո ղութ յու նը 
կա պում են ինձ հետ:

Ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի ա ջա-
կից նե րի նկատ մամբ հե տապն դում նե րի 
մա սին որ ևէ տե ղե կութ յուն չու նեմ, դրանք 
աբստ րակտ խո սակ ցութ յուն ներ են, այ լա պես 
հարց է ա ռա ջա նում՝ ին չո՞ւ տվյալ քա ղա քա-
ցի նե րը չեն դի մել ի րա վա պահ մար մին նե-
րին՝ ի րենց աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րը 
պաշտ պա նե լու նպա տա կով:

– Իշ խող քա ղա քա կան ու ժի վեր նա-
խա վը տեղ յա՞կ է, որ մար զի Տեղ, Ներ քին 
Խն ձո րեսկ, Հար ժիս գյու ղե րում լար ված 
ի րա վի ճակ է պետ ֆոն դի հո ղե րի օգ տա-
գործ ման հետ կապ ված հար ցե րի պատ-
ճա ռով: Մի տեղ (ժա մա նա կին) գոր ծող 
գյու ղա պե տը կամ բնա կա վայ րի վար չա-
կան ղե կա վա րը կեղծ պայ մա նագ րով (չե-
ղած, բայց թղթի վրա գրված մրցույ թի 
հի ման վրա)՝ 10-20 տա րով ի րեն է վերց-
րել գյու ղի վա րե լա հո ղե րի զգա լի մա սը…

Նույն այդ գյու ղում եր բեմ նի նզով  յալ 
մարզ պետն իր կու սա կից նե րին (դարձ յալ 
կեղծ մրցույ թի հի ման վրա) հո ղեր է նվի-
րել ու նրանց օգ նութ յամբ ընտ րող նե րից 
ձայ ներ կոր զել…

Գ յու ղե րից մե կում էլ բո լոր տղա մար-
դիկ կանգ նած են դա տա րա նի ա ռաջ՝ 
ի րենց գյու ղի հո ղե րի վե րա բաշ խու մը 
պա հան ջե լու հանդգ նութ յան հա մար…

Հե տաքր քիրն այն է, որ հա մայնք նե րի 
ներ կա իշ խա նա վոր նե րի մի մա սը հենց 
այդ հո ղե րի օգ նութ յամբ է ընտ րութ յուն-
նե րին ձայ ներ հա վա քել, ու հի մա էլ ա մեն 
ին չի դի մում են վա րե լա հո ղերն ի րենց 
ձեռ քին պա հե լու, հո ղա յին օ րենսդ րութ-
յու նը շրջան ցե լու հա մար:

Հա յաս տա նում կա՞ մի ատ յան, որ 
կհա մար ձակ վի պետ ֆոն դի նշված հո ղե-
րը վե րա դարձ նել ժո ղովր դին, որ կհա-
մար ձակ վի լույս սփռել հո րին ված պայ-
մա նագ րե րի ար ժա նա հա վա տութ յան 
վրա:

– Խնդ րին ծա նոթ եմ, ծա նոթ են նաև 
պատ կան մար մին նե րը: Այս պա հին աշ խա-
տանք ներ են ըն թա նում օ րենսդ րա կան բա ցը 
շտկե լու և բո լոր հար ցերն ի րա վա կան հար-
թութ յու նում լու ծե լու ուղ ղութ յամբ: Ա նըն դու-
նե լի եմ հա մա րում ցան կա ցած ա նօ րի նա կան 
գոր ծարք, և ինքս էլ ու շադ րութ յան կենտ րո-
նում եմ պա հե լու այդ խնդիրների պատ շաճ 
կար գա վոր ման հար ցը:

– Տե ղա փոխ վենք խորհր դա րան…
Նախ՝ ո՞ր հանձ նա ժո ղո վում եք 

ընդգրկ ված: Արդ յո՞ք, որ պես պատ գա-
մա վոր, ան ցած մեկ տա րում օ րենսդ րա-
կան ո րևէ նա խա ձեռ նութ յամբ հան դես 
եք ե կել: Ե թե ա յո, ա պա մի փոքր հան գա-
մա նա լից այդ մա սին:

– Ընդգրկ ված եմ Տա րած քա յին կա ռա-
վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման, 
գյու ղատն տե սութ յան և շրջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նութ յան հար ցե րի մշտա կան հանձ-
նա ժո ղո վում:

Որ պես հա րա կից զե կու ցող հան դես եմ 
ե կել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան 
ո լոր տի մի քա նի օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րով, ո րոնք անկ յու նա քա րա յին 
նշա նա կութ յուն ու նեն ո լոր տի հե տա գա զար-
գաց ման հա մար: Օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րը միտ ված են նաև գյու ղատն տե-
սա կան ո լոր տի բա րե փո խում նե րին՝ էա պես 
նպաս տե լով սեր մեր ու տնկան յութ ար տադ-
րող նե րի և ի րաց նող նե րի ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յա նը:

– Նո րութ յուն ա սած չենք լի նի, ե թե 
փաս տենք՝ պատ գա մա վորն ի րա վունք 
ու նի կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րին դի-
մել հար ցադ րում նե րով (գրա վոր, բա նա-
վոր):

Ան ցած մեկ տա րում Ս յու նի քին 

Դա վիթ Հ րան տի Դա նիել  յան. 
ծնվել է 1992 թ. սեպ տեմ բե րի 
2-ին Կա պան քա ղա քում:
Սո վո րել է Կա պա նի հան րակր-
թա կան վար ժա րա նում, որն 
ա վար տե լուց հե տո 2009 թ. 
ըն դուն վել է Ե րևա նի Գե ղե ցիկ 
ար վեստ նե րի ա կա դե միա:
Ու սում նա ռութ յան ըն թաց քում՝ 
2010-12 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին-
ված ու ժե րում: 2017 թ. աշ խա-
տել է ՀՀ բնա պահ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան «Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ներ գոր ծութ յան 
մո նի տո րին գի կենտ րոն»
ՊՈԱԿ-ի Կա պա նի պա տաս խա-

նա տու: 2017 թվա կա նից ՀՀ նկա րիչ-
նե րի միութ յան ան դամ է:
2018-ին ստա ցել է Ֆ րան սիա յի Մոն-
դիալ ար վես տի ա կա դե միա յի ան դա-
մի կո չում: 2019 թ. նշա նակ վել է ՀՀ 
ԿԳՄՍ նա խա րա րի օգ նա կան:
2020 թ. սեպ տեմ բե րին ըն դուն վել 
է ՀՀ Գե ղար վես տի ա կա դե միա յի 
մա գիստ րա տու րա, որն ա վար տել է 
2022-ին: 2021-ի հու նի սի 20-ին տե ղի 
ու նե ցած ար տա հերթ ընտ րութ յուն-
նե րի արդ յուն քում ընտր վել է ՀՀ ԱԺ 
պատ գա մա վոր՝ «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յան նա-
խընտ րա կան ցու ցա կով:
Ա մուս նա ցած է, ու նի դուստր:

Պատգամավոր Դավիթ Դանիելյանը 
պատասխանում է «Սյունյաց երկրի» 
հարցերին 
Սկիզբը՝ էջ 1
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Ալեն Դավթյանն է ցույց տալիս՝ 
Քաջարանց գյուղում այգեգործության մեծ 
հնարավորություններ կան

առնչ վող ի՞նչ հար ցե րով եք դի մել 
կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րին և 

բարձ րաց ված հար ցերն ի՞նչ ըն թացք են 
ու նե ցել:

– Վեր ջին շրջա նում զբաղ վել եմ Ս յու նի-
քի անվ տան գա յին խնդիր նե րով, ու նե ցել եմ 
հան դի պում ներ Պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րի հետ, պար բե րա բար զրու ցում եմ Տա-
րած քա յին կա ռա վար ման նա խա րա րի հետ, 
քննար կել եմ սահ ման նե րի ամ րա կայ ման 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քը, խո սել եմ ճա-
նա պար հա շի նա կան աշ խա տանք նե րի հետ 
կապ ված խնդիր նե րի մա սին: Քա ղա քա-
ցի նե րի դի մում նե րից ել նե լով դի մել եմ կա-
ռա վա րութ յան գրե թե բո լոր ան դամ նե րին՝ 
ո լոր տա յին հար ցե րով: Կր թութ յուն, քա ղա քա-
շի նութ յուն, ա ռող ջա պա հութ յուն, մշա կույթ… 
Հար ցե րը բազ մա զան են, կար ծում եմ՝ ինձ 
դի մած քա ղա քա ցի նե րը կփաս տեն, որ բո-
լոր հար ցե րի ուղ ղութ յամբ էլ հետ ևո ղա կան և 
արդ յու նա վետ աշ խա տանք եմ կա տա րել:

– Ե թե չենք սխալ վում՝ ան կախ Հա-
յաս տա նի խորհր դա րա նում եր բեք այս-
քան պատ գա մա վոր չի ու նե ցել Ս յու նի քը:

Հաս կա նում ենք՝ խորհր դա րա նը կու-
սակ ցա կան-հա մա մաս նա կան ընտ րա-
կար գով է ձևա վոր վել և այդ սկզբուն քով 
էլ գոր ծում է: Բայց, ի վեր ջո, կու սակ ցա-
կան-թի մա յին շա հե րից վեր ազ գա յին 
շահ ու նենք, այս դեպ քում՝ Ս յու նի քի ընդ-
հան րա կան շա հը:

Հե տաքր քիր է՝ սյու նե ցի ութ պատ գա-
մա վո րով եր բևէ հա վաք վել ու քննար կե՞լ 
եք Ս յու նի քին առնչ վող լրջա գույն սպառ-
նա լիք նե րից որ ևէ մե կը, թե՞ սյու նիք յան 
հար ցե րում էլ սյու նե ցի նե րը բա րի կա դի 
տար բեր կող մե րում են:

– Քա նի որ մեր ընդ դի մա դիր գոր ծըն կեր-
նե րը հիմ նա կա նում ԱԺ չեն ե կել՝ ի րենց հետ 
հան դի պում չի ստաց վել: Սա կայն հա վաք-
վել ենք մեր խմբակ ցութ յան սյու նե ցի պատ-
գա մա վոր նե րով և պար բե րա բար քննար կել 

կար ևոր հար ցեր: Ես կար ծում եմ՝ բա րի կադ-
ներ չկան այս կար ևոր շրջա նում:

– Գի տե՞ք, թե ինչն է ա մե նա շա տը 
շար քա յին մարդ կանց զար մաց նում…

Ս յու նի քի շուրջ ա նընդ հատ ի րա դար-
ձութ յուն ներ են տե ղի ու նե նում, գրե թե 
ա մեն շա բաթ օ տար երկր նե րի դես պան-
ներ են այ ցե լում Ս յու նիք՝ ա ռայժմ ան-
վեր ծա նե լի ա ռա քե լութ յամբ, Ս յու նի քին 
առնչ վող հար ցե րի շուրջ աշ խարհն է 
աղմ կում, վի ճում, բայց… Որ քան էլ տա-
րօ րի նակ է՝ Ս յու նի քի տա րած քա յին իշ-
խա նութ յու նը լուռ է, պատ գա մա վոր նե րը 
լուռ են….

Ու նի՞ այդ ա մե նը ող ջա միտ բա ցատ-
րութ յուն:

– Հա մա ձայն չեմ, որ լուռ են: Պատ գա մա-
վոր նե րը հան դի պում ներ են ու նե նում դես-
պան նե րի հետ, մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի 
հետ և ներ կա յաց նում բո լոր անվ տան գա յին 
խնդիր նե րը, հար ցադ րում ներ են ա նում և 
քն նար կում ներ ու նե նում մար տահ րա վեր նե-
րի չե զո քաց ման նպա տա կով: Աշ խա տան քի 
զգա լի մա սը մնում է չհրա պա րակ ված և չ լու-
սա բան ված, սա կայն աշ խա տանքն ի րա կա-
նաց վում է:

– Այս տար վա մար տին Ներ քին Հան-
դի ուղ ղութ յամբ թշնա մին մտավ մեր 
հայ րե նա կան տա րածք, դրա նից ա ռաջ 
հայտ նի մայ րու ղի նե րը շրջա փակ վե ցին, 
ա վե լի վաղ Սև լճի մեր ձա կայքն ու Մեծ 
Իշ խա նա սա րի ա րևմտ յան ստո րո տը 
բռնա զավթ վեց, 21-ի հուն վա րին Շուռ-
նուխն ան դա մա հատ վեց, Կա պա նի և Գո-
րի սի տա րա  ծաշր ջան նե րի ո րոշ գյու ղե րի 
հո ղա տա րածք ներ ի սկզբա նե խլե ցին 
մե զա նից…

Բարձր իշ խա նութ յան տե սա կետ նե-
րին՝ այդ հար ցե րի շուրջ, ծա նոթ ենք, իսկ 
Դուք՝ որ պես մեր լեռ նաշ խար հի զա վակ, 
որ պես խորհր դա րա նա կան, ինչ պե՞ս եք 
գնա հա տում ի րա վի ճա կը և ինչ պի սի՞ ելք 

եք տես նում:
– Այդ ըն թաց քում ան մի ջա պես հան դի-

պում եմ ու նե ցել Պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րի հետ, պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կի ար դա րա ցի հան գու-
ցա լուծ մա նը հաս նե լու հա մար ցան կա ցած 
աշ խա տանք ի րա կա նաց նել: Բ նա կա նա բար, 
հարցն ինձ հա մար ու նի է մո ցիո նալ ֆոն, քա-
նի որ այս տա րած քի բնա կիչ եմ: Բայց պետք 
է սթափ գնա հա տել ի րա վի ճա կը, հաս կա նալ 
մեր ի րա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը և փոր-
ձել ել նել ի րո ղութ յուն նե րից: Այս պա հին մենք 
աշ խա տում ենք դե լի մի տա ցիա և դե մար կա-
ցիա ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յամբ, սա շատ 
կար ևոր է հետ պա տե րազմ յան շրջա նում: Ես 
հա մոզ ված եմ՝ հետ ևո ղա կան աշ խա տան քը 
մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րի հետ կտա ցան-
կա լի արդ յունք:

– Դուք հա մա ձա՞յն եք Ս յու նի քի սահ-
մա նա պահ բնա կա վայ րե րի բնա կիչ նե րի 
մտա հո գութ յա նը, որ Բեր ձորն ու մեր-
ձա կա եր կու գյուղն Ադր բե ջա նին հանձ-
նե լով, Լա չի նի մի ջանց քում նոր եր թու ղի 
բա ցե լով ա վե լի խո ցե լի են դառ նում Ս յու-
նի քի՝ ա ռանց այդ էլ խո ցե լի սահ ման նե-
րը:

– Հա մաշ խար հա յին անվ տան գա յին ի րա-
վի ճա կը բա վա կա նին բարդ ու ա նո րոշ է: Մեր 
տա րա ծաշր ջա նը գտնվում է տուր բու լենտ 
փու լում, խո ցե լի ենք բո լորս: Բ նա կա նա բար, 
հետ պա տե րազմ յան Ս յու նիքն առնչ վում է 
անվ տան գա յին ռիս կե րի և մար տահ րա վեր-
նե րի: Այս պա հին սա փաստ է, ո րից պետք 
է ել նենք մեր անվ տան գա յին ճար տա րա-
պե տութ յու նը կա ռու ցե լու հա մար: Այս ի րո-
ղութ յու նը հաշ վի առ նե լով աշ խա տանք ենք 
տա նում անվ տան գա յին ե րաշ խիք նե րի ա պա-
հով ման ուղ ղութ յամբ:

– Դա րեր շա րու նակ Ս յու նիքն ու Ար-
ցա խը գրե թե մեկ մար մին են ե ղել, միմ-
յանց թի կունք… Դուք պատ կե րաց նո՞ւմ 
եք Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ո րևէ 

կար գա վի ճակ Ադր բե ջա նի կազ մում:
– Ե թե մենք պատ կե րաց նեինք Ար ցախն 

Ադր բե ջա նի կազ մում, տե ղի չէր ու նե նա պա-
տե րազմ, իսկ այ սօր տե ղի չէին ու նե նա բա-
նակ ցութ յուն ներ: Ա նում ենք հնա րա վո րը, որ-
պես զի Ար ցախն ու նե նա ար ցա խա հա յութ յան 
անվ տան գա յին շա հե րին հա մա պա տաս խա-
նող տրա մա բա նա կան կար գա վի ճակ:

– Ձեր անձ նա կան դիրք րո շու մը եր բևէ 
գո յութ յուն չու նե ցած Զան գե զու րի մի-
ջանց քի վե րա բեր յալ ադր բե ջա նա կան և 
թուր քա կան նկրտում նե րին:

– Ողջ քա ղա քա կան թի մը բազ միցս նշել 
է, որ մի ջանց քա յին տրա մա բա նութ յու նը 
բա ցառ ված է ՀՀ սու վե րեն տա րած քում: Սա 
միան շա նակ դիր քո րո շում է, ո րը վե րա նայ-
ման են թա կա չէ:

– Եվ վեր ջին հար ցը՝ Ձեր կար գա վի ճա-
կի բե րու մով հե տաքրքր վո՞ւմ եք Ար ցախ-
յան եր րորդ պա տե րազ մի հե տևան քով 
Ադր բե ջա նում (շին ծու մե ղադ րան քով) 
դա տա պարտ ված կա պան ցի մեկ գե րու 
և ան հետ կո րած տասն մեկ սյու նե ցու ճա-
կա տագ րե րով:

– Ոչ միայն կա պան ցի հայ րե նա կից նե րի 
ճա կա տագ րով եմ հե տաքրքր վում. մեր բո-
լոր ռազ մա գե րի նե րը պետք է վե րա դառ նան 
հայ րե նիք օր ա ռաջ: Չ կա որ ևէ մի ջազ գա յին 
ձևա չափ, ո րի շրջա նա կում այս հար ցը չբարձ-
րա ձայ նենք:

– Մեր հա ջորդ հան դիպ մա նը, ինչ պես 
ար դեն պայ մա նա վոր վե ցինք, կտե ղա-
փոխ վենք գույ նե րի աշ խարհ և կզրու-
ցենք գե ղան կար չութ յան ո լոր տում Ձեր 
գոր ծու նեութ յան մա սին:

– Սի րով կսպա սեմ:
– Կր կին շնոր հա կա լութ յուն հար ցազ-

րույ ցի հա մար:
– Ես եմ շնոր հա կալ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Քա ջա րան ա նու նը մե զա նում առն վազն 
յոթ տաս նամ յակ շա րու նակ լեռ նա հան-
քա յին արդ յու նա բե րութ յան հո մա նիշ և 
խորհր դա նիշ է: Ա վե լին՝ Քա ջա րան հան-
քա վայրն ու Քա ջա րա նի կոմ բի նա տը, 
որ Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նատ է կոչ վում, աշ խար հահռ չակ 
ա նուն ներ են հատ կա պես մո լիբ դե նի ար-
տադ րութ յան ո լոր տում...

Ա յդ ա մե նին զու գա հեռ և այդ ամ բողջ 
ըն թաց քում, նաև դրա նից ա ռաջ՝ 
դա րեր շա րու նակ, Քա ջա րանց գյու-

ղը հայտ նի է ե ղել գյու ղատն տե սութ յան լուրջ 
նե րու ժով ևս. Կա պուտ ջու ղի ար ևել  յան լան-
ջերն ի վեր սփռված ալ պիա կան ա րո տա-
վայ րեր, սառ նո րակ և մա քուր ջրաղբ յուր ներ 
ու գե տակ ներ, խոտ հարք ներ, բան ջա րա բոս-
տա նա յին մշա կա բույ սե րի հա մար պա րարտ 
հող...

Այլ հարց է, թե այդ ռե սուրս նե րը որ քա նով 
են օգ տա գործ վել ու օգ տա գործ վում...

Պարզ վում է սա կայն, որ Քա ջա րանց գյու-
ղի հո ղա տա րածք նե րը՝ ծո վի մա կեր ևույ թից 
2050 մ բարձ րութ յամբ, նաև այ գե գոր ծութ-
յան, պտղա բու ծութ յան հա մար մեծ հնա րա-
վո րութ յուն ներ ու նեն...

Այդ «բա ցա հայտ ման» գլխա վոր հե ղի-
նակն Ա լեն Դավթ յանն է՝ իր նախն յաց ե զեր քի 
մե րօր յա նվիր յա լը, ով վեր ջին վեց տա րում այ-
գե գոր ծա կան տնտե սութ յուն է հիմ նել՝ փռված 
գյու ղից դե պի արև մուտք, դե պի Կա պուտ-
ջուղ-Աժ դա նա կան, դե պի հրա շա լիք Կա պու-
տան եր թի ե լած լեռ նա գա գաթ նե րի ստո րո-
տում (հան դա մա սը կոչ վում է Գիդր ջանց):

Ո՞վ է Ա լեն Դավթ յա նը:
Քա ջա րանց գյու ղի հայտ նի գեր դաս տան-

նե րից մե կի շա ռա վիղն է, ծնված 1981-ին, 
մաս նա գի տութ յամբ ճար տա րա գետ ու տնտե-
սա գետ, ծա ռա յել է հա յոց բա նա կում, հիմ նա-
կա նում զբաղ վել է ձեռ նար կա տի րութ յամբ:

Դեռևս 2016-ին հիշ յալ տա րած քում ձեռք 
է բե րել ութ հա հո ղա մաս և պտ ղա տու այ գի 
հիմ նե լու փորձ նա կան քայ լեր ձեռ նար կել: Եվ 

դա այն դեպ քում, որ այն տեղ ա վան դա բար 
բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սեր են 
միայն ա ճեց վել՝ կա ղամբ, ճակն դեղ, կար տո-
ֆիլ...

Նախ տնկել է մրգա տու բա զում ծա ռա տե-
սակ նե րից նմուշ ներ՝ յու րա քանչ  յու րից մինչև 
քսան մատ ղաշ ծառ: Հիմ նա կա նում՝ խնձո րե-
նի, տան ձե նի, ծի րա նե նի, կե ռա սե նի, բա լե նի, 
հո նի, սա լո րե նի, դեղ ձե նի, զկե ռե նի, հա ղար-
ջե նի, ըն կու զե նի...

Բո լոր տնկի նե րը, բա ցի նշե նուց, դի մա ցել 
են տե ղան քի կլի մա յա կան պայ ման նե րին և 
հար մար վել մի ջա վայ րին:

Հե տա գա յում՝ ա մեն տա րի, փոր ձարկ-
ված ծա ռա տե սակ նե րից նո րա նոր ծա ռեր են 
տնկվել, ընդ հա նուր թվով՝ 12300 ծառ:

Աշ նա նը կտնկվի ևս 2750 ծառ, ո րի հա-
մար նա խա պատ րաս տա կան ակ տիվ աշ խա-
տանք ներ են տար վում ներ կա յումս:

Ն կա տի ու նե նա լով տե ղան քի բնակ լի մա-
յա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը՝ այ գու 
չորս կող մում բար դի ներ են տնկվել և տնկ-
վում, ո րոնք ի րենց բարձր, սլա ցիկ ներ կա-
յութ յամբ տա րի ներ հե տո կպաշտ պա նեն այ-
գին՝ հնա րա վոր ու ժեղ քա մի նե րից, ո րոնք այդ 
կող մե րում ան խու սա փե լի են:

Որ քան էլ զար մա նա լի է՝ հսկա յա կան այդ 
հո ղա մա սը մշա կում են վեց հո գով: Ն րան ցից 
եր կու սին հան դի պե ցինք՝ Ռու բիկ Մու սա յել-
յան և Հեն րիկ Հա րութ յուն յան, ո րոնց փորձն 
ու մաս նա գի տա կան դրվա տե լի կա րե լիութ-
յուն նե րը, նաև քրտնա ջան աշ խա տան քը 
հնա րա վոր չէր չնկա տել:

Ռու բի կի և Հեն րի կի ու ղեկ ցութ յամբ շրջա-
գա յե ցինք այ գում: Ե ղանք նաև այ գու այն 
հատ վա ծում, որ տեղ այս աշ նանն ար դեն իսկ 
բեր քա հա վաք է սպաս վում: Մինչ այդ կե ռա-
սի, թթի, նաև վա ղա հաս ծի րա նի բերք են ու-
նե ցել, իսկ ու շա հաս ծի րա նը կհա վա քեն հոկ-
տեմ բե րի 10-ից ոչ շուտ:

Մենք ար ժա նա ցանք հյու րա սի րութ յան և 
այ գու մրգե րը համ տե սե լու հնա րա վո րութ յուն 
ու նե ցանք. ա ռա վել տպա վո րիչ էր ծի րա նը՝ 
մեղ րա ցած:

Այ գե պան նե րը մրգե րի քաղց րութ յան և 
ա նու շութ յան էա կան պայ ման հա մա րե ցին 
ո ռո գե լի ջրի բարձր ո րա կը, որ բե րել-այ գի է 
հասց վել (ինք նա հոս ե ղա նա կով) մոտ 600 մ 
հե ռա վո րութ յու նից՝ Ուղ տա հան կոչ ված վայ-
րից: Իսկ այդ վայ րե րի ջու րը, ի րոք, անմր ցե լի 
է իր մաք րութ յամբ, քաղց րա հա մութ յամբ: Մի 
փոքր հա րավ Կա պուտ ջուղ և Քա ջա րանց գե-
տակ ներն են գրկա խառն վում ի րար և ծ նունդ 
տա լիս Ող ջի գե տին. դրանց ջրե րը չա փա-
զանց հա ճե լի են խմե լու հա մար, դրան ցով էլ 
ո ռոգ վում են այ գի նե րը...

Այս տա րի բեր քի մթեր ման անհ րա ժեշ-
տութ յուն չի լի նի, բայց ե կող տա րի նման 
խնդիր կա ռա ջա նա, ին չի հա մար էլ Ա լեն 
Դավթ յա նը պատ րաստ վում է այ գու մեր ձա-
կայ քում գտնվող եր բեմ նի ա նաս նա շեն քի 
հիմ քե րի վրա սառ նա րա նա յին տնտե սութ յուն 
հիմ նել:

Մի եր ևույթ էլ, ո րի կող քով հնա րա վոր չէր 
ան տար բե րութ յամբ անց նել. ամ բողջ այ գում 
դաղ ձի ծաղ կի աստ վա ծա յին բույրն էր թևա-
ծում... Ու նո րո վի հաս կա ցանք, թե ին չու է այդ 

ծա ղի կը հա վեր ժո րեն տնա վոր վել հայ գրա-
կա նութ յան ար ևոտ ան դաս տա նում՝ շնոր հիվ 
Ս յուն յաց աշ խար հի մեծ զա վակ, մեծ քնա րեր-
գու Հա մո Սահ յա նի: Եվ ա կա մա յից հի շե ցինք 
«Դաղ ձի ծա ղիկ» ժո ղո վա ծուն, մտա բե րե ցինք 
գրքի մի քա նի բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, ո րոնց 
թվում և այս քա ռա տո ղը՝

Ծ լել ենք: Ապ րել ենք ու բա ցել
Մեզ հա մար մեր հո գու խո րուն կը,
Եվ է լի դժվար ենք հաս կա ցել
Մեր ցե ղի գո յութ յան խոր հուր դը...
Իս կա պես, չենք հաս կա ցել ու շա րու նա-

կում ենք չհաս կա նալ մեր ցե ղի գո յութ յան 
խոր հուր դը, բայց և տե սել ենք քա նիցս ու հի-
մա էլ եր բեմն տես նում ենք, որ մեր լի նե լիութ-
յան ստույգ գրա վա կա նը սե փա կան ու ժե րին 
ա պա վի նելն ու միաս նութ յունն է, նաև ստեղ-
ծա րար աշ խա տան քը, ո րի մի փոք րիկ, բայց 
և ու շագ րավ օ րի նակն Ա լեն Դավթ յա նի այ գին 
է՝ Ս յուն յաց աշ խար հի օ լիմ պոս հա մար վող 
Կա պուտ ջու ղի ար ևե լա հա յաց ստո րո տում:

Մեր այ ցե լութ յան օ րը՝ օ գոս տո սի 15-ին, 
սա կայն, չհան դի պե ցինք Ա լեն Դավթ յա նին, 
Եր ևա նում էր: Բայց նա խա ձեռ նած գոր ծով 
գրե թե ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե-
ցինք նրա ստեղ ծա րար կեր պա րի մա սին:

Ն ման տպա վո րութ յուն նե րով էլ վե րա դար-
ձանք...

Հ.Գ. Մեր ստեղ ծա գոր ծա կան խում բը 
Քա ջա րանց գյու ղի հրա շա լի այդ անկ յուն 
այ ցե լեց Մե րու ժան Ա թա յա նի ըն կե րակ-
ցութ յամբ: Վերս տին հա մոզ վե ցինք՝ 
Ս յու նի քի մար զաշ խար հում ճա նա չում 
ու նե ցող Մե րու ժան Ա թա յա նը նաև իր 
հայ րե նի քա րափ նե րի քա ջա գի տակն է: 
Ն րա լա վա տեղ յա կութ յու նը, որ կար ևոր 
է, հա մեմ ված է հպար տութ յամբ: Հ պար-
տութ յուն այն բա նի հա մար, որ մեր 
պատ մութ յան ա մե նադժ վար հանգր-
վան նե րում ան գամ թուր քը չի հա ջո ղել 
Կա պուտ ջու ղից անց նել Քա ջա րանց, իսկ 
ե թե եր բեմն հա ջո ղել է, ա պա ջախ ջախ-
վել է խոր խո րատ նե րի պռնկին իշ խող 
Ար յու նոտ քար կոչ վող վայ րում. և նախն-
յաց այդ վար քը, ինչ պես ինքն է ա սում, 
դաս պետք է լի նի ժա մա նա կա կից նե-
րիս հա մար: Վե րա դար ձից ա ռաջ կանգ 
ա ռանք Թ թու ջուր կոչ ված վայ րում, ո րը 
հա մայն քա պետ Ման վել Փա րա մազ  յա-
նի ջան քով դար ձել է հանգս տի հրա շա լի 
գո տի:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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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 
30.08.2022թ.:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Կա պա նի պե տա կան բժշկա-
կան քո լեջ» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է 
մրցույթ ներ քոգր յալ ման կա վար ժա-
կան աշ խա տո ղի թա փուր տե ղե րի 

հա մար.
  «Մա թե մա տի կա» ա ռար կան դա սա վան-
դող դա սա խոս -344 ժամ,

  « Պատ մութ յուն» ա ռար կան դա սա վան-
դող դա սա խոս - 246 ժամ,

  « Հա սա րա կա գի տութ յուն» ա ռար կան 
դա սա վան դող դա սա խոս -172 ժամ,

  «Հո գե բա նութ յուն, ծա ռա յո ղա կան վար-
վե լա կերպ, մաս նա գի տա կան ի միջ» մո-
դու լը դա սա վան դող դա սա խոս -18 ժամ,

  «Ընդ հա նուր հո գե բա նութ յան հի մունք-
ներ» մո դու լը դա սա վան դող դա սա խոս 
- 18 ժամ,

  «Բժշ կա կան հո գե բա նութ յան հի մունք-
ներ» մո դու լը դա սա վան դող դա սա խոս 
- 18 ժամ,

  «Ն կար չութ յան հմտութ յուն ներ» մո դու լը 
դա սա վան դող դա սա խոս - 54 ժամ:
Թա փուր տե ղե րի մրցույ թին կա րող են 

մաս նակ ցել այն ան ձինք, ով քեր հա մա պա-
տաս խա նում են.

  հան րակր թա կան ա ռար կա նե րի դա սա-
վանդ ման դեպ քում՝ «Հան րակր թութ յան 
մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
օ րեն քի 26-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի պա-
հանջ նե րին,

  մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի/մո դուլ-
նե րի դեպ քում տվյալ մաս նա գի տութ յան 
պե տա կան կրթա կան չա փո րոշ չով սահ-
ման ված պա հանջ նե րին:
Պա րապ մունք ներ վա րող դա սա խո սը 

պետք է ու նե նա դա սըն թա ցի բնույ թին հա-
մա պա տաս խա նող մի ջին կամ բարձ րա գույն 
մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո րա կա վո րում, 
կամ տվյալ մաս նա գի տա կան զբաղ վա-
ծութ յան բնա գա վա ռում աշ խա տան քա յին 
գոր ծու նեութ յան փորձ՝ ե թե տվյալ դա սըն-
թա ցի ուղ ղութ յամբ մի ջին կամ բարձ րա-
գույն կրթութ յուն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում չի ի րա կա նաց վում: Հա տուկ 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րը վա րող 
դա սա խոս նե րի հա մար մաս նա գի տա կան 
աշ խա տան քի փոր ձի առ կա յութ յու նը ցան-
կա լի է:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար ան ձը 
պա տաս խա նա տու աշ խա տակ ցին է ներ կա-
յաց նում ներ քոնշ յալ փաս տաթղ թե րը.

  դի մում,
  կր թութ յան մա սին հա վաս տող փաս տա-
թուղթ (դիպ լոմ՝ բնօ րի նա կը և պատ ճե-
նը),

  անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),
  աշ խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ 
տե ղե կանք (առ կա յութ յան դեպ քում),

  ինք նա կեն սագ րութ յուն,
  մեկ լու սան կար՝ 3x4 չա փսի,
  ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ կա-
յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ 
(բնօ րի նա կը և պատ ճե նը):
Փաս տաթղ թե րն ըն դուն վում են քո լե ջի 

մաս նա շեն քում ս.թ օ գոս տո սի 30-ից մինչև 
սեպ տեմ բե րի 12-ը նե րառ յալ, ա մեն օր, ժա մը 
10:00-ից մինչև 16:00, բա ցի շա բաթ, կի րա կի 
և ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րին:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա 2022 թ. սեպ-
տեմ բե րի 15-ին ժա մը 14:00-ին՝ քո լե ջում:

Հաս ցեն՝ ք. Կա պան, Շա հում յան 37ա, հե-
ռա խոս՝ 0285-5-25-70, 093-777-663: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայ տա րար վում է մրցույթ «Քա ջա-
րա նի ար հես տա գոր ծա կան պե տա կան 
ու սում նա րան» ՊՈԱԿ-ի ֆի զի կա յի (68 

դա սա ժամ), Ճա նա պար հա յին երթ ևե կութ-
յան և անվ տան գութ յան ա պա հո վում (180 
դա սա ժամ ) և աշ խար հագ րութ յան (34 
դա սա ժամ) ու սու ցիչ նե րի, թա փուր տե ղե-

րի հա մար:
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 կանց 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 վին է ներ կա յաց նում՝

  դի մում,
  կրթութ յան մա սին հաս տա տող փաս տա-
թուղթ (դիպ լոմ՝ բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),

  անձ նա գիր (բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),
  աշ խա տան քի ստա ժի վե րա բեր յալ տե ղե-
կանք (առ կա յութ յան դեպ քում),

  ինք նա կեն սագ րութ յուն,
  մեկ լու սան կար 3x 4 չա փի,

  այլ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում աշ խա տե-
լու ի րա վուն քը հա վաս տող փաս տա թուղթ, 
բա ցա ռութ յամբ՝ ՀՀ հա մա պա տաս խան 
մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի ու ժով աշ խա-
տան քի թույլտ վութ յուն ստա նա լու պա հան-
ջից ա զատ ված օ տա րերկ րա ցի նե րի,

  ՀՀ ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը ներ-
կա յաց նում են նաև զին վո րա կան գրքույկ 
(բնօ րի նա կը և պատ ճե նը),

  հ րա տա րակ ված հոդ ված նե րի ցանկ կամ 
գի տա կան աս տի ճան, կո չու մը հա վաս տող 
փաս տաթղ թեր (դրանց առ կա յութ յան դեպ-
քում):
Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար փաս տաթղ-

թերն ըն դուն վում են սույն թվա կա նի օ գոս տո սի 
30-ից մինչև սեպ տեմ բե րի 12-ը նե րառ յալ, ա մեն 
օր՝ ժա մը 10:00-ից 15:00-ը, , բա ցի շա բաթ, 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 15-ին՝ ժա մը 14:30-ին, «Քա ջա րա-
նի ար հես տա գոր ծա կան պե տա կան ու սում նա-
րան» ՊՈԱԿ, հաս ցեն՝ ք. Քա ջա րան, Խանջ յան 5։ 
Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար զան գա հա րել 077-52-
32-90 հե ռա խո սա հա մա րին: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 Հայ տա րար վում է մրցույթ` ՀՀ Ս յու նի քի մար-
զի «Ս յու նի քի միջ նա կարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի քի-
միա յի (11 դա սա ժամ), կեն սա բա նութ յան (12 
դա սա ժամ), դաս վա րի (14 դա սա ժամ), անգ լե րե-
նի (21 դա սա ժամ), ին ֆոր մա տի կա յի (7 դա սա-
ժամ), մա թե մա տի կա յի (15դա սա ժամ) ու սուց չի 
թա փուր տե ղի հա մար: Մր ցույթն անց կաց վում 
է եր կու փու լով` թես տա վոր ման եւ հար ցազ րույ-
ցի:  Թես տա վոր ման փուլն անց կաց վում է` ըստ 
ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշա կած հար ցա շա րի:  Հար ցազ րույ ցի 
փու լի հար ցա շա րը կազ մում է հաս տա տութ յու նը 
եւ յու րա քանչ  յուր մաս նակ ցի հետ հար ցազ րույցն 
անց կաց նում ա ռան ձին:

Մր ցույ թին մաս նակ ցե լու հա մար պետք է 
ներ կա յաց նել`

- դի մում ( Ձեւ 1), մեկ լու սան կար 3x4 չափ սի,
- բարձ րա գույն կրթութ յու նը հա վաս տող 

փաս տա թուղթ (դիպ լոմ),
- ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ,
- « Հան րակր թութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 26-

րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սին հա մա պա տաս խան՝ աշ-
խա տան քա յին ստա ժի վե րա բեր յալ տե ղե կանք 

աշ խա տա վայ րից եւ աշ խա տան քա յին գրքույ կի 
պատ ճե նը (առ կա յութ յան դեպ քում),

- ինք նա կեն սագ րութ յուն ( Ձեւ 5),
- այլ պե տութ յուն նե րի քա ղա քա ցի նե րը` ՀՀ-

ում աշ խա տե լու ի րա վուն քը հա վաս տող փաս-
տա թուղթ,

- ՀՀ ա րա կան սե ռի քա ղա քա ցի նե րը՝ նաեւ 
զին վո րա կան գրքույկ,

- հրա տա րակ ված հոդ ված նե րի ցանկ կամ 
գի տա կան կո չու մը հա վաս տող փաս տաթղ թեր 
(առ կա յութ յան դեպ քում),

- ո րա կա վոր ման տա րա կարգ ու նե նա լու 
դեպ քում՝ հա վաս տող փաս տա թուղթ:

 Փաս տաթղ թերն ըն դուն վում են սեպ տեմ-
բե րի 1-ից մին չեւ սեպ տեմ բե րի 14-ը նե րառ յալ, 
ա մեն օր` ժա մը 10:00-ից 15:00-ը, բա ցի շա բաթ, 
կի րա կի եւ այլ ոչ աշ խա տան քա յին օ րե րից:

Մր ցույ թը տե ղի կու նե նա սեպ տեմ բե րի 16-
ին` ժա մը 13:00-ին/քի միա ,մա թե մա տի կա, անգ-
լե րեն ա ռար կա ներ ,դաս վար / և  ժա մը 14:00-ին 
/ին ֆոր մա տի կա, կեն սա բա նութ յուն ա ռար կա-
ներ/ ՝ՀՀ Ս յու նի քի մար զի Ս յու նի քի միջ նա կարգ 
դպրո ցում, հաս ցեն՝ գ. Ս յու նիք,  Վե րին թաղ 19:

 Տե ղե կութ յուն նե րի հա մար զան գա հա րել` 
(094) 06-48-13 հե ռա խո սա հա մա րին:

Հայ-իրանական փառատոն 
Սիսիանում 
Օ գոս տո սի 10-ին Սի սիա նում տե ղի է ու-
նե ցել հայ-ի րա նա կան մշա կու թա յին-խո-
հա նո ցա յին «Նա վա սարդ» փա ռա տո նը։

Ա յն կազ մա կեր պել էին Տու րիզ մի հայ-
կա կան ֆե դե րա ցիան և «Հայ խո հա-
րա րա կան ա վան դույթ նե րի զար գաց-

ման և պահ պան ման» ՀԿ-ն՝ ՀՀ է կո նո մի կա յի 
նա խա րա րութ յան զբո սաշր ջութ յան կո մի տեի 
ա ջակ ցութ յամբ, Ս յու նի քի մարզ պե տա րա նի, 
Սի սիա նի հա մայն քա պե տա րա նի, ԻԻՀ մշա-
կու թա յին ժա ռան գութ յան, ձեռ նար վես տի և 
զբո սաշր ջութ յան նա խա րա րութ յան, ՀՀ-ում 
ԻԻՀ դես պա նութ յան հետ հա մա գոր ծակ ցութ-
յամբ։

Փա ռա տոնն ի րա կա նութ յուն է դար ձել 
նաև «Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նատ» ՓԲԸ-ի զգա լի ա ջակ ցութ յամբ։
Սի սակ նա հա պե տի ա նու նը կրող հրա-

պա րա կում ու մեր ձա կա փո ղոց նե րում տե-
ղադր ված տա ղա վար նե րում ներ կա յաց ված 
էին հայ և ի րա նա կան ար տադ րա տե սակ ներ, 
ձե ռա գործ ար հեստ նե րի նմուշ ներ, կազմա-
կերպ վել էին ազ գա յին խո հա նոց ներ:

Մի ջո ցա ռումն ու ղեկց վում էր գե ղար վես-
տա կան հա մույթ նե րի, սի սիան ցի ու մայ րա-
քա ղա քից ժա մա նած կա տա րող նե րի ե լույթ-
նե րով։ Փա ռա տո նի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը 
ներ կա նե րին ող ջու նե ցին Սի սիան հա մայն քի 
ղե կա վա րի պաշ տո նա կա տար Ար մեն Հա կոբ-
ջան յա նը, ՀՀ Է կո նո մի կա յի նա խա րա րութ յան, 
ՀՀ-ում Ի րա նի դես պա նա տան, նա խա ձեռ նող 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րը։

ԿԳՄՍ փոխնախարարը հանդիպել 
է մարզի կրթության ոլորտի 
պատասխանատուներին

Ս  յու նի քի մարզ պե տա րա նի դահ լի ճում 
տե ղի ու նե ցավ ու սու ցիչ նե րի ա վան-
դա կան օ գոս տոս յան խորհր դակ-

ցութ յու նը, ո րին մաս նակ ցում էին նաև ՀՀ 
կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր-
տի նա խա րա րի տե ղա կալ Ժան նա Անդ րեաս-
յա նը, նա խա րա րութ յան՝ հան րակր թութ յան 
ո լոր տի աշ խա տա կից նե րը: Վեր ջին ներս հան-
դես ե կան պար զա բա նում նե րով: Ներ կա յաց-
վեց ան ցած ուս տար վա ձեռք բե րում նե րը, նա-
խանշ վե ցին ա նե լիք նե րը, խոս վեց կրթութ յան 
ո լոր տի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա վեր նե րի 
մա սին: Թ վա կան տվյալն ե րով ներ կա յաց վեց 
մար զի կրթա կան ո լոր տի պատ կե րը, մաս նա-
վո րա պես, մար զը 2020-2021 ու սում նա կան 
տա րում ու նե ցել է 15 մե դա լա կիր, բուհ է ըն-
դուն վել 463 շրջա նա վարտ, նրան ցից 105-ը՝ 
անվ ճար: Նախ նա կան տվյալ նե րով՝ այս տա-
րի Ս յու նի քում ա ռա ջին դա սա րան է հա ճա խե-
լու 1550 ա շա կերտ:

Ժան նա Անդ րեաս յանն ընդգ ծեց, որ սյու-
նե ցի դպրո ցա կան ներն աչ քի են ըն կել տար-
բեր ա ռար կա յա կան օ լիմ պիա դա նե րում, մար-
զա կան մի ջո ցա ռում նե րում, մար զում քիչ չեն 
կրթութ յա նը նվիր ված մար դիկ: Այս հա մա-
տեքս տում փոխ նա խա րա րը նշեց, որ ա ռա ջի-
կա ու սում նա կան տա րին կար ևոր է այն քա-
նով, որ նա խա պատ րաստ վում են կրթութ յան 
ա ռար կա յա կան նոր չա փո րո շիչ ներ, ա վե-
լի ստույգ՝ դա կլի նի 2023 թվա կա նից, բայց 
մինչև այդ նա խա պատ րաս տա կան աշ խա-
տանք ներ են անհ րա ժեշտ ի րա կա նաց նել:

Հան րա պե տա կան մա մու լում մտա-
հո գութ յուն հայտն վեց այն ա ռի թով, որ 
ման կա վարժ նե րի թա փուր տե ղեր կան, 
և նշ վեց թի վը՝ 900: Արդ յո՞ք վի ճակն 
այդ քան մտա հո գիչ է, արդ յո՞ք այդ թի վը 
հա մա պա տաս խա նում է ի րա կա նութ-
յա նը: Հա մա ժո ղո վի ա վար տից հե տո 
«Ս յուն յաց եր կի րը» խնդրո ա ռար կա յի 
առն չութ յամբ փոր ձեց պար զա բա նում 
ստա նալ փոխ նա խա րա րից.

- Ձեր բարձ րաց րած հար ցը, ի րոք, մեզ 
մտա հո գում է, տա րեց տա րի ման կա վար-
ժա կան բու հե րի դի մորդ նե րի թիվն է նվա-

զում, ե րի տա սարդ ման կա վարժ նե րի մուտ քը 
դպրոց գնա լով պա կա սում է, տա րե կան ու նե-
նում ենք 700-800 ու սուց չի թա փուր տեղ, ուս-
տի դի մել ենք է լեկտ րո նա յին դա սա վանդ ման 
հնա րա վո րութ յա նը՝ որ պես ժա մա նա կա վոր 
լու ծում, որ պես զի ա շա կերտ նե րը չզրկվեն 
տվյալ ա ռար կան ու սում նա սի րե լու հնա րա-
վո րութ յու նից, և մեն թոր դպրոց նե րի մի ջո ցով 
տվյալ ա ռար կա նե րը կա րող են դա սա վանդ-
վել: Հու սով եմ՝ այս մի ջո ցը գո նե ժա մա նա կա-
վոր լու ծում է լի նե լու խնդրի մեղմ ման հա մար: 
Իսկ խնդրի եր կա րա ժամ կետ լու ծու մը կլի նի 
այն, որ ման կա վար ժի մաս նա գի տութ յու նը, 
ի րոք, լի նի գրա վիչ, որ ե րի տա սարդ նե րը գան 
և աշ խա տեն դպրո ցում, - նկա տեց փոխ նա-
խա րա րը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

ԺԱՆ ՆԱ ԱՆԴ ՐԵԱՍ ՅԱ Ն
ՀՀ կրթութ յան, գի տութ յան, մշա կույ թի և 
ս պոր տի նա խա րա րի տե ղա կալ
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