
Հայոց Սյունիքի 
անդամահատումը 
շարունակվում է

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի կա պի տուլ յա ցիա-
յից մոտ մեկ ա միս անց՝ դեկ տեմ բե րի 18-
ին, վե րին հրա մա նով Ս յու նի քի ուղ ղութ-
յամբ մեր ա ռաջ նագ ծի դիր քե րը նվիր վե-
ցին թուրք-ա զե րի նե րին:

2021 թ. մա յի սի 12-13-ին թուրք-ա զե րի-
նե րը ներ խու ժե ցին Սև լճի տա րածք և բռ նա-
զավ թե ցին լճի ար ևել  յան հատ վա ծը, ինչ պես 
և Գ լուխ Ձա գե ձո րո լե ռան բար ձուն քը, որ տե-
ղից դի տարկ վում է Գո րի սի ամ բողջ տա րա-
ծաշր ջա նը:

2021-ի նո յեմ բե րի 16-ին թուրք-ա զե րի ներն 
ագ րե սիա սան ձա զեր ծե ցին Մեծ և Փոքր Իշ-
խա նա սա րե րի հա րա վարևմտ յան ուղ ղութ-
յամբ և ամ րապնդ վե ցին այդ վայ րե րում:

2021-ի աշ նա նը շրջա փակ վե ցին Գո րիս- 
Կա պան և Կա պան- Ճա կա տեն մայ րու ղի նե րը:

Շր ջա փակ վեց Կա պան-Եղ վար դի են թաշր-
ջան մայ րու ղին:

2022-ի մար տին թուրք-ա զե րի նե րը զավ-
թե ցին Ներ քին Հան դի մեր ձա կա բար ձունք նե-
րը՝ հա րա վից և հա րավ-ար ևել քից:

2022-ի սեպ տեմ բե րի 13-15-ին, ՀՀ զին ված 
ու ժե րի գլխա վոր շտա բի պե տի վկա յութ յամբ, 
ադր բե ջան ցի զավ թիչ նե րը նոր տա րածք ներ 
զավ թե ցին Ներ քին Հան դի մեր ձա կայ քում և 
Մեծ Իշ խա նա սա րում:

Ա վե լի վաղ ադրբեջանցիները զավ թել 
էին մոտ 300 հա վա րե լա հող՝ Տեղ հա մայն քին 
պատ կա նող:

Հա վաս տի տե ղե կատ վութ յուն չկա այն մա-
սին, թե որ քան է թշնա մին ա ռաջ ե կել Գոր հայ-
քի ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րում և Ուխ տա-
սա րի ու Ծ ղուկ լե ռան տա րած քում:

Այդ ա մե նը զու գորդ վել է հայ զին վո րա կան-
նե րի մահ վամբ ու գե րե վա րութ յամբ:

 

 Փրկվելու համար պետք է արիանալ, այսինքն՝ հաղթահարել սեփական սարսափը: Երկյուղը միշտ էլ ճիվաղներ 
է ստեղծում՝ մտացածին հրեշներ: Ժողովուրդները հաճախ մեռնում են հենց այս ճիվաղներից: Եվ մինչև որ 

չկարողանանք այս ներքին թշնամուն սպանել, անկարելի է, որ արտաքին թշնամուց ազատվել կարողանանք:
 Գարեգին Նժդեհ

Հայրենիքում իմ 
արնաներկ
Գիշերն իջավ անլույս 
ու լուռ...

ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆ

Կապանում Իրանի գլխավոր 
հյուպատոսության վայրը հայտնի է

Սյունիքը վտանգի մեջ է.
սեպտեմբերի 13-15-ին Ադրբեջանը նոր 
տարածքներ է բռնազավթել Ներքին Հանդի 
մերձակայքում և Մեծ Իշխանասարում

Կա պա նում Ի րա նի գլխա վոր հյու պա տո սութ յու նը կգոր ծի Շա-
հում յան փո ղո ցում՝ Ող ջի գե տի հա րե ւա նութ յամբ։ Շեն քի հա րե-
ւա նութ յամբ ար դեն տե ղադր վել են Հա յաս տա նի եւ Ի րա նի դրոշ-
նե րը։ 

Հ ա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րար Ա րա րատ Միր զո յա նը սեպ-
տեմ բե րի 30-ին ըն դու նել է Հա յաս տա-

նում Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
դես պան Ա բաս Բա դախ շան Զո հու րիի ու ղեկ-
ցութ յամբ ՀՀ ԱԳՆ այ ցե լած Կա պա նում Ի րա նի 
նո րան շա նակ գլխա վոր հյու պա տոս Մոր թե զա 
Ա բե դին Վա րա մի նին: 

Ինչ պես «Ար մենպ րես»-ին տե ղե կաց րին ՀՀ 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նից, Կա-
պա նում ԻԻՀ գլխա վոր հյու պա տոսն Ա րա րատ 
Միր զո յա նին է հանձ նել հյու պա տո սա կան ար-
տո նա գի րը: Այ նու հետև` ՀՀ ԱԳ նա խա րա րը 
Մոր թե զա Ա բե դին Վա րա մի նին է հանձ նել էկ-
զեկ վա տու րան: 

«Կող մե րը գո հու նա կութ յուն են հայտ նել 
բարձր մա կար դա կում հայ-ի րա նա կան, հատ-
կա պես՝ վեր ջին շրջա նի շփում նե րի ակ տի վաց-
ման կա պակ ցութ յամբ: 

Ա րա րատ Միր զո յա նը նշել է, որ Ի րա նի 
գլխա վոր հյու պա տո սութ յան բա ցու մը կար ևոր 
և խորհր դան շա կան քայլ է, ո րը վկա յում է Հա-
յաս տա նի և Ի րա նի միջև հա մա գոր ծակ ցութ-
յունն ա ռա վել խո րաց նե լու և ո րա կա կան նոր 
մա կար դա կի հասց նե լու երկ կողմ պատ րաս-
տա կա մութ յան մա սին: Հա մոզ մունք է հայտն-
վել, որ գլխա վոր հյու պա տո սութ յունն իր գոր-
ծու նեութ յամբ կնպաս տի, Ս յու նի քի մար զում 
առևտ րատն տե սա կան, տրանս պոր տա յին, 
է ներ գե տիկ, գի տակր թամ շա կու թա յին բնա-

գա վառ նե րում առ կա նե րու ժի ա ռա վել արդ յու-
նա վետ ի րաց մա նը», –  աս վում է հա ղոր դագ-
րութ յան մեջ:

Նշ վում է, որ հան դիպ ման ըն թաց քում կող-
մերն անդ րա դարձ են կա տա րել տա րա ծաշր-
ջա նա յին կա յու նութ յան և անվ տան գութ յան 

հար ցե րին: 
ՀՀ ԱԳՆ տե ղե կաց մամբ՝ Ա րա րատ Միր-

զո յա նը նշել է, որ հայ կա կան կող մը բարձր է 
գնա հա տում տա րա ծաշր ջա նա յին հար ցե րի 
վե րա բեր յալ ի րա նա կան կող մից ար տա հայտ-
վող վճռա կան ու հստակ դիր քո րո շում նե րը: 

Հինգշաբթի

13 հոկտեմբերի 2022թ.
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Ներքին Հանդը՝ փորձությունների մեջ. 
ի՞նչ է արվում գյուղի մերձակայք ներխուժած ադրբեջանցի 
հրոսակներին հետ շպրտելու ուղղությամբ

Հ ա յաս տա նի զին ված ու ժե րի գլխա վոր 
շտա բի պետ Էդ վարդ Ասր յա նը ներ կա-
յաց րել է, թե որ ուղ ղութ յուն նե րով են 

Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րի ստո րա բա ժա-
նում նե րը մխրճվել ՀՀ ինք նիշ խան տա րածք: 
Ինչ պես տե ղե կաց նում է «Ար մենպ րես»-ը, 
Ասր յանն այդ մա սին խո սել է Ջեր մու կում՝ Հա-
յաս տա նում հա վա տար մագր ված դի վա նա գի-
տա կան կոր պու սի ներ կա յա ցու ցիչ ներ հետ 
հան դիպ մա նը:

«Ջեր մու կի ուղ ղութ յամբ հա կա ռա կոր դի 
ներ թա փանց ման խո րութ յու նը, ինչ պես նաև 
ճա կա տը կազ մում է 8-8.5 կմ, մյուս 5 ուղ ղութ-
յուն նե րում հա կա ռա կոր դի ստո րա բա ժա նում-
նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը չի կա րող հա մե մատ-
վել Ջեր մու կի ուղ ղութ յամբ նրանց մխրճման 
խո րութ յան հետ: Ներ քին Հան դի և Շոր ժա յի 
ուղ ղութ յամբ հա կա ռա կոր դը մխրճվել է 1-1.5 
կմ խո րութ յամբ, Իշ խա նա սա րի ուղ ղութ յամբ 
0.5 կմ խո րութ յամբ են մխրճվել: Մ յուս հատ-
ված նե րում հա ջող վել է հա կա ռա կոր դին հետ 
շպրտել»,– ա սաց Ասր յա նը:
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Հարձակման առաջին օրն ադրբեջանցիները Ներքին Հանդի 
ուղղությամբ առաջխաղացում են ունեցել

Ադր բե ջա նա կան ագ րե սիա յի ա ռա ջին օ րը 
հա կա ռա կոր դը Ս յու նի քի մար զի Ներ քին Հանդ 
գյու ղի սահ մա նի եր կայն քով մի հատ վա ծում 
ա ռաջ խա ղա ցում է ու նե ցել։ Տե ղե կութ յու նը 
NEWS.am–ի հետ զրույ ցում հաս տա տեց Ներ-
քին Հանդ գյու ղի վար չա կան ղե կա վար Խա-
չա տուր Բաղ դա սար յա նը։

Նա հա վե լեց, որ ադր բե ջա նա կան դիր քե-
րը ճա նա պար հով գյու ղից մեկ, մե կու կես կմ 
հե ռա վո րութ յան վրա են, ու ղիղ գծով՝ ա վե լի 
կարճ։

Ներ քին Հան դից կա նայք եւ ե րե խա նե րը 
տար հան վել են, իսկ տղա մար դիկ գյու ղում 
են։ Խա չա տուր Բաղ դա սար յա նի խոս քով՝ եր-
կու օր է՝ գյու ղի ուղ ղութ յամբ կրա կոց ներ չեն 
հնչում։

Հի շեց նենք, որ սեպ տեմ բե րի 13-ին՝ ժա-
մը 00:05-ից, Ադր բե ջա նի ԶՈՒ ստո րա բա ժա-
նում նե րը Գո րի սի, Սոթ քի, Ջեր մու կի, Կա պա-
նի ուղ ղութ յամբ հրե տա նա յին մի ջոց նե րից, 
խո շոր տրա մա չա փի հրաձ գա յին զի նա տե-
սակ նե րից սկսել էին ին տեն սիվ կրակ վա րել 

հայ կա կան դիր քե րի ուղ ղութ յամբ: Հա կա ռա-
կոր դը կի րա ռում էր նաեւ ԱԹՍ-ներ»: Հա կա-
ռա կոր դը հար վա ծում էր թե՛ ռազ մա կան, թե՛ 
քա ղա քա ցիա կան օբ յեկտ նե րին։

Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
հա ղորդ մամբ, սեպ տեմ բե րի 14-ին, ժա մը 
20։00-ից բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով կրա կը գրե-
թե դա դա րել է, էա կան մի ջա դե պեր չեն ար-
ձա նագր վել։ Սեպ տեմ բե րի 15-ին՝ կես գի շերն 
անց, Անվ տան գութ յան խորհր դի քար տու ղար 
Ար մեն Գ րի գոր յա նը հայ տա րա րել էր, որ մի-
ջազ գա յին հան րութ յան ներգ րավ վա ծութ յան 
շնոր հիվ հա ջող վել է ձեռք բե րել կրա կը դա-
դա րեց նե լու պայ մա նա վոր վա ծութ յուն։ Գի շե-
րը հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին էա կան 
մի ջա դե պեր չեն ար ձա նագր վել:

Վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը նա խօ րեին 
ԱԺ- Կա ռա վա րութ յուն հար ցու պա տաս խա-
նի ժա մա նակ հայ տա րա րել էր, որ այդ պա հի 
դրութ յամբ ադր բե ջան ցի նե րը Հա յաս տա նից 
օ կու պաց րել են 10 քա ռա կու սի կմ։

15.09.2022

Հայ զինծառայողների 
գնդակահարությունը տեղի է 
ունեցել Իշխանասարում

Սո ցիա լա կան ցան ցե րում տա րած ված 
տե սան յու թը, ո րում ե րե ւում էին հայ ռազ-
մա գե րի նե րի գնդա կա հա րութ յան կադ-
րեր, կա տար վել է Իշ խա նա սա րի դիր-
քե րից մե կում։ Այս մա սին NEWS.am-ը 
տե ղե կա ցավ ռազ մա գե րի նե րի շա հե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ, Մի ջազ գա յին եւ հա մե-
մա տա կան ի րա վուն քի կենտ րո նի նա-
խա գահ Սի րա նուշ Սա հակ յա նից։

Ս ի րա նուշ Սա հակ յա նը հայտ նեց, որ 
եր կու զին ծա ռա յող նույ նա կա նաց վել 
է։

«Ու սում նա սիր ված է տե սան յու թը, ստուգ-
ված է, այն ի րա կան է։ Դեպ քը տե ղի է ու նե ցել 
Իշ խա նա սա րում սեպ տեմ բե րի 13-ին ադր բե-
ջան ցի զին վոր նե րի ներգ րավ մամբ։ «Կո ման-
դո» նո րաս տեղծ ստո րա բա ժա նումն է, ո րը 
վե րա պա տ րաստ վում է Թուր քիա յի կող մից, 
եւ ո րո շա կի ա ջակ ցութ յուն, ի հար կե, տրա-
մադր վում է որ պես ՆԱՏՕ-ի ան դամ եր կիր։ 
Վե րա պատ րաստ վող ստո րա բա ժա նում ներն 
էլ ծրագ րա վո րում եւ ի րա կա նաց նում են պա-
տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն ներ հա յե-
րի նկատ մամբ, եւ, բնա կա նա բար, խրա խուս-
վում են այդ ա րարք նե րի հա մար», – նշեց 
Սի րա նուշ Սա հակ յա նը։

Սի րա նուշ Սա հակ յա նը նշեց, որ գնդա-
կա հա րութ յան այդ տե սան յու թի սկզբում 
ե րե ւում են ի նը հայ զին ծա ռա յող ներ. «Ո րից 
հե տո հստակ ցու ցադր վում է չոր սի գնդա կա-
հա րութ յու նը։ Ս տո րա բա ժա նու մը նույ նա կա-
նաց ված է։ Կոնկ րետ որ չորսն են ե րե ւա ցող 
գնդա կա հար վող նե րը դեռ շա րու նակ վում են 
ուղ ղութ յուն նե րը պար զե լու հա մար։ Տե սան-
յու թում ե րե ւում են այլ հա յեր, ըստ ե րե ւույ թին 
մյուս զին ծա ռա յող նե րը, ո րոնց գնդա կա հա-
րութ յու նը չի ե րե ւում, եւս սպան վել են։ Տե-
ղան քը նույ նա կա նաց ված է, այդ տե ղան քում 
ծա ռա յութ յուն ի րա կա նաց նող զին ծա ռա յող-
նե րի ա նուն նե րը հայտ նի են։ Բայց ով քեր են 
գնդա կա հար վող զին ծա ռա յող նե րը, դեռ աշ-
խա տանք ներ են տար վում»։

Ըստ Սա հակ յա նի՝ սա ա ռա ջին տե սան-
յու թը չէ, 44-օր յա պա տե րազ մում եւս ե ղել 
են նման տե սան յու թեր ինչ պես ա ռան ձին, 
այն պես էլ խմբե րի գնդա կա հա րութ յուն ներ. 
«Պա տաս խա նը մի ջազ գայ նո րեն ան հա մար-
ժեք է ե ղել, չի բխել ի րա վի ճա կից։ Չեն օգ տա-
գործ վել բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե րը, ո րոնք 
ներ կա յումս Ուկ րաի նա յի պա րա գա յում են 

գոր ծադր վում։ Լ ռութ յամբ հո վա նա վոր վել է 
Ադր բե ջա նի վար քը, ինչն էլ ծնում է նոր հան-
ցա գոր ծութ յուն ներ»։

Հար ցին՝ այս դեպ քի առն չութ յամբ Հա յաս-
տանն ին չո՞ւ չի դի մում Մի ջազ գա յին քրեա-
կան դա տա րան, Սա հակ յանն ար ձա գան քեց.

«ՄԻԵԴ-ը պե տութ յան պա տաս խա նատ-
վութ յան խնդիր ներ է քննար կում, իսկ մի ջազ-
գա յին քրեա կան դա տա րանն ան հատ նե րի 
քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յուն, որ պես-
զի կա րո ղա նան դի մեն քրեա կան դա տա րան 
պետք է լի նի քա ղա քա կան ո րո շում կոնկ րետ 
դեպ քով ճա նա չել դա տա րա նի ի րա վա զո-
րութ յու նը։ Այս պա հին Հա յաս տա նը չի ճա-
նա չում մի ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նի 
ի րա վա զո րութ յու նը, ուս տի դա տա րա նը չի 
կա րող քննել Հա յաս տա նի տա րած քում տե ղի 
ու նե ցած հան ցա գոր ծութ յուն նե րի գոր ծե րը։ 
Մի ջա դե պի հետ կապ ված պետք է ո րոշ վի, որ 
ի րա վա սու են քննել, հե տո հե տաքն նութ յան 
արդ յուն քում ի րենք կբա ցա հայ տեն ներգ րավ-
ված ան ձանց, եւ պա տաս խատ վութ յուն կկի-
րա ռեն ան ձե րի նկատ մամբ։ Ի րենք ան ձե րին 
են տա նե լու դա տա րա նի առ ջեւ, իսկ Եվ րո-
պա կան դա տա րա նում մենք պա տաս խա նող 
կողմ ու նենք պե տութ յա նը, ո րը խախ տում է 
մի ջազ գա յին մար դու ի րա վունք նե րի եւ մար-
դա սի րա կան ո լոր տի պար տա վո րութ յուն-
նե րը, եւ պե տութ յու նը հա վա քա կա նո րեն 
են թարկ վում է պա տաս խա նատ վութ յան։ 
Ք րեա կան դա տա րա նի դեպ քում ներգ րա ված 
ան ձինք եւ նրանց հրա մա նա տար կազ մը կա-
րող են են թարկ վել ա զա տազրկ ման եւ պա-
տաս խա նատ վութ յուն կրել»։

Հակառակորդը 
հրթիռակոծել է Վերիշենի 
բնակչի տունը

Ադր բե ջա նը հրթիռ նե րով հար վա ծել է Վե-
րի շեն գյու ղին. ինչ պես վկա յում են խա ղաղ 
բնա կիչ նե րը, գի շե րը ժա մը 01։20-ին` ա ռա ջին 
հար վա ծից 1 հրթիռ ու ղիղ հար վա ծել է տա նը, 
2 հրթիռ ըն կել է ան մի ջա պես տան հար ևա-
նութ յամբ։ Հար ձակ ման պա հին բնա կիչ նե րը 
ե ղել են տա նը և միայն հրաշ քով են փրկ վել։ 
Տան հար ևա նութ յամբ մի քա նի կի լո մետր հե-
ռա վո րութ յամբ որ ևէ զո րա մաս կամ զին վո-
րա կան հիմ նարկ գո յութ յուն չու նի։ Փաս տե րը 
վկա յում են, որ սա ակն հայտ պա տե րազ մա-
կան հան ցանք է, որ կա տար վել է մարդ կանց 
սպա նե լու և քա ղա քա ցիա կան բնա կա վայրն 
ա վե րե լու նպա տա կով։

Մի ջազ գա յին կա ռույց նե րը պար տա վոր 
են հաս ցեա կան ար ձա գան քել՝ կան խե լու հա-
մար ադր բե ջա նա կան հան ցանք ներն ու ցե-
ղաս պան քա ղա քա կա նութ յու նը։

13.09.2022

Նորավանում խաղաղ 
բնակիչ է զոհվել

Ս յու նի քի մար զի սահ մա նա մերձ Նո րա-
վան բնա կա վայ րի սահ մա նին սեպ տեմ բե-
րի 14-ին ի րա վի ճա կը նույն պես լար ված էր։ 
Գ յու ղի հա րա կից տա րած քում հա կա ռա կոր դը 
կի րա ռել է «Ս մերչ» հա մա զար կա յին կրա կի 
ռեակ տիվ հա մա կարգ։

Նո րա վան բնա կա վայ րի վար չա կան ղե-
կա վար Ս լա վիկ Պապ յանն ա սել է, թե չի 
կա րող ա սել՝ ինչ զենք է կի րառ վել, սա կայն 
հա կա ռա կոր դի գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե-
ւան քով գյու ղի հա րա կից տա րածքն այր վել 
է. «Կոն կերտ չեմ կա րող զեն քի ա նուն տալ, 
տար բեր զենք է կի րառ վել։ Է րե խե քին հա նել 
ենք գյու ղից...»։ Նրա խոս քով` թշնա մու գոր-
ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով սեպ տեմ բե րի 
14-ին նո րա վան ցի մի ե րի տա սարդ է զոհ-
վել. «Խա ղաղ բնա կիչ է զոհ վել, նա գնա ցել 
էր դաշտ` ա նա սուն նե րի հե տե ւից։ Մի քա նի 
օր ա ռաջ էլ վի րա վոր ու նեինք, փառք Աստ ծո, 
թեթև վի րա վո րում էր»:

15.09.2022 

Ներքին Հանդի ուղղությամբ թշնամին 
մխրճվել է 1-1.5 կմ, Իշխանասարի 
ուղղությամբ՝ 0.5 կմ խորությամբ
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Արմեն Գասպարյան. 
մերօրյա հերոսը Կապանից

Ն ո յեմ բե րի 9-ին  ստո րագր ված ե ռա-
կողմ հայ տա րա րութ յունն այդ պես էլ  
խա ղա ղութ յուն չբե րեց Հա յաս տան 

աշ խար հին:
Թշ նա մին ա ռի թը բաց չի թող նում և պար-

բե րա բար լար վա ծութ յուն է ստեղ ծում շփման 
գծում, իսկ սեպ տեմ բե րի 13-ին լայ նա ծա-
վալ  հար ձա կում ձեռ նար կեց մեր հան րա պե-
տութ յան սահ ման նե րի ողջ եր կա րութ յամբ: 
Մար տա կան գոր ծո ղութ յուն ներն ա ռանձ նա-
պես թեժ էին Ջեր մու կի, Մեծ Իշ խա նա սա րի և 
Ներ քին Հան դի ուղ ղութ յուն նե րով:

Ջեր մու կի ուղ ղութ յամբ տե ղի ու նե ցած 
ան հա վա սար մար տե րում զոհ վեց 19-ամ յա 
Ար մեն Ար կա դիի Գաս պար յա նը՝ Կա պա նից:

Ծն վել է 2003 թ. ապ րի լի 27-ին, ա վար-
տել է Կա պա նի թիվ 8 միջ նա կարգ դպրո ցը: 
Ա վար տա կան վկա յա կա նը ստա նա լուց հե տո 
2021թ. հու լի սին զո րա կոչ վել է պար տա դիր 
զին վո րա կան ծա ռա յութ յան:

Ար մե նի դաս ղե կը՝ դպրո ցի հա յոց լեզ վի 
և գ րա կա նութ յան ու սուց չու հի Սա թի նե Հա-
րութ յուն յա նը, նրան բնու թագ րեց որ պես հայ-
րե նա սեր պա տա նու, ով միշտ շեշ տում էր, թե 
պատ վով է ծա ռա յե լու հայ րե նի քին: Ո գով ու-
ժեղ էր, ոչն չի առջև չէր ընկր կում, ինչ ա սում 
էր՝ պի տի կա տա րեր, հա վա տա րիմ ու լավ ըն-
կեր էր:

Հա սակ է ա ռել Ար կա դի Գաս պար յա նի և 
Նա տալ  յա Ա լեք սան յա նի բա րե պաշտ ըն տա-
նի քում, ու նի մեկ քույր…

Ար մենն ու իր զի նա կից նե րը նա հան-

ջի հրա մա նին չեն են թարկ վել՝ երդ վե լով, որ  
կռվե լու են մինչև վերջ: Եվ ե թե Ջեր մու կի ուղ-
ղութ յամբ թշնա մին էլ ա վե լի ա ռաջ չի ե կել, 
Ար մե նի ու իր մար տա կան ըն կեր նե րի պայ-
քա րի շնոր հիվ է նաև…

Զին վո րի դին հնա րա վոր ե ղավ գտնել եր-
կար փնտրե լուց հե տո:

Հար յու րա վոր կա պան ցի ներ հայ րե նի քի 
նա հա տակ պաշտ պա նին հոկ տեմբե րի 5-ին 
վեր ջին հրա ժեշ տը տվե ցին մարզ կենտ րո նի 
Սուրբ Մես րոպ Մաշ տոց ե կե ղե ցում, որ տեղ 
կազ մա կերպ վել էր հո գե հանգստ յան ա րա րո-
ղութ յուն՝ ձե ռամբ Կա պա նի  հոգ ևոր հո վիվ 
Տեր Խա չա տուր քա հա նա Հայ րա պետ յա նի:

Նա հա տակ մար տի կին հոկ տեմ բե րի 6-ին 
զին վո րա կան պա տիվ նե րով մայր հո ղին 
հանձ նե ցին  Բա ղա բուր ջի հու շա հա մա լի րում:

Խունկ և աղոթք հայ րե նի քի հա մար նա-
հա տակ ված Ար մեն Գաս պար յա նի հի շա տա-
կին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Տեղ գյուղը վերջին 
հրաժեշտը տվեց 19-ամյա 
իր հերոս զավակին՝ Արսեն 
Վարդանյանին

Ս եպ տեմ բե րի 17-ի շա բաթ օ րը Տեղ 
գյու ղը պար փակ ված էր սգո ստվար 
մշու շի եւ մրմուն ջի մեջ…

Ամ բողջ գյու ղը՝ մե ծից մին չեւ փոքր, դուրս 
էր ե լել վեր ջին հրա ժեշ տը տա լու Ար սեն Գա-
րու նի Վար դան յա նին…

Ժամ կե տա յին զին ծա ռա յո ղի մեկ տար վա 
կեն սա փորձ ու նե ցող Ար սե նը ծա ռա յում էր 
Ջեր մու կի մեր ձա կայ քի այն բար ձունք նե րում, 
ո րի ուղ ղութ յամբ թուրք-ա զե րի հրո սակ նե րը 
սեպ տեմ բե րի լույս 13-ի գի շե րը հան կար ծա-
կան գրոհ սկսե ցին…

Մար տա կան դիր քը, որ տեղ հեր թա պա-
հում էր Ար սե նը՝ իր զի նա կից ըն կեր նե րի 
հետ, հե րո սա կան դի մադ րութ յուն ցույց տվեց 
թշնա մու բազ մա պա տիկ ան գամ շատ զին յալ-
նե րին: Ծա ռա յա կից ըն կեր նե րը պատ մում են, 
որ թշնա մու կրա կոց նե րից ե րեք ան գամ վի-
րա վոր ված, ծանր վեր քեր ստա ցած եւ ար յու-
նա հո սութ յան մեջ հայտն ված Ար սե նը կռվեց 
մին չեւ երկ րա յին կյան քի վեր ջին րո պե նե րը…

Ա վե լին՝ մահ վան դեմ հան դի ման ար դեն 
իսկ հայտն ված զին վորն ուժ էր գտել իր մեջ եւ 
հրա մա նի պես կո չել ըն կեր նե րին՝ կմեռ նենք, 
բայց դիր քը թուր քին չենք հանձ նի…

Ա հա այս պի սի հե րո սա կա նութ յամբ նա-
հա տակ վեց եւ ան մա հութ յան ճամ փա ե լավ 
19-ամ յա Ար սեն Վար դան յա նը:

Տեղ հա մայն քի ղե կա վար Դա վիթ Ղու լուն-
ցի նա խա ձեռ նութ յամբ եւ հա մայն քի ա վա գա-
նու ո րոշ մամբ Ար սեն Վար դան յա նի աճ յու նը 
հո ղին հանձն վեց Մեծ հայ րե նա կա նում զոհ-
ված տեղ ցի նե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող 
հու շա հա մա լի րի տա րած քում: Ար սեն Վար-
դան յա նը, փաս տո րեն, դար ձավ գյու ղի նո-
րա հիմն զին վո րա կան պան թեո նի ա ռա ջին 
«բնա կի չը»:

– Կար ծում ենք՝ դրա նով ա ռա վել հա վեր-
ժաց ված կլի նի Ար սեն Վար դան յա նի հի շա-
տա կը, ով ցույց տվեց, թե ինչ պես պետք է 
պաշտ պա նել վտան գի մեջ հայտն ված հայ րե-
նի քը, – ա սաց հա մայն քի ղե կա վար Դա վիթ 
Ղու լուն ցը եւ հա վե լեց՝ «Տա Աստ ված, որ այդ-
տեղ նոր նա հա տակ ներ հու ղար կա վո րե լու 
ա ռիթ այ լեւս չու նե նանք»:

Նո րա հիմն պան թեո նում մխի թա րա կան 
խոսք ա սաց Գո րիս քա ղա քի եւ տա րա ծաշր-
ջա նի հո գե ւոր հո վիվ տեր Տիգ րան քա հա նա 
Հա կոբ յա նը: Դամ բա նա կան խոս քով հան դես 

ե կավ Ա րա գած Ղու լուն ցը, ով մաս նա վո րա-
պես նշեց՝ «Ար սե նը հայ րե նա սեր ե րի տա-
սար դի իս կա կան տի պար էր եւ իր գոր ծած 
սխրան քով օ րի նակ պետք է լի նի ապ րող նե-
րիս հա մար»: Ա րա գած Ղու լունցն այ նու հե տեւ 
հա վե լեց՝ «Ծան րա գույն վի ճա կում գտնվող 
մեր ազ գի փրկութ յու նը մեր միաս նութ յան 
մեջ է, միայն այդ պես կա րող ենք տեր կանգ-
նել մեր հայ րե նի քին եւ ար ժա նա վա յել ձե ւով 
հա կա դար ձել թշնա մու չդա դա րող ոտնձ գութ-
յուն նե րին. դա մեզ պար տա վո րեց նում են 
նաեւ Ար սեն Վար դան յա նի եւ նման նա հա-
տակ նե րի ան մա հա ցած կեր պար նե րը»:

Հա մագ յու ղա ցի ներն Ար սեն Վար դան յա-
նին բնու թագ րում էին մարդ կա յին լա վա գույն 
հատ կա նիշ նե րով ու նրա կորստ յան փաս տին 
անդ րա դառ նում մե ծա գույն ցա վով ու ափ սո-
սան քով:

Պարզ վում է՝ 2003 թվա կա նին ծնված 
Ար սեն Վար դան յանն Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազ մի նա հա տակ Սա սուն Միր զո յա-
նի քրոջ որ դին էր, ով զոհ վել էր 1992-ին, ում 
ա նու նով էլ կոչ վում է Տեղ գյու ղի թիվ 2 միջ նա-
կարգ դպրո ցը:

Ար սեն Վար դան յա նի աճ յու նը գե րեզ ման 
ի ջեց վեց զին վո րա կան պա տիվ նե րով՝ Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան պե տա կան հիմ նի 
եւ հրա զե նա յին հա մա զար կե րի հնչ յուն նե րի 
ներ քո:

Խունկ եւ ա ղոթք Ար սեն Վար դան յան հե-
րոս զին վո րի եւ նա հա տա կի լույս հի շա տա-
կին:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

«Պապ, շրջափակման մեջ ենք ընկել, ձեզ լավ նայեք, 
հաջող». կապանցի 19-ամյա Ապերը Ջերմուկում շարունակել 
է «բոյ» տալ, երբ թշնամին արդեն խրամատում էր

19-ամ յա Ար մեն Գաս պար յա նը, ում Կա-
պա նում բո լորն Ա պեր էին ա սում, սեպ տեմ բե-
րի 13-ի լու սա դե մին՝ մոտ մեկ ժամ. Ջեր մու կի 
դիր քե րում կա տա ղի մարտ է վա րել՝ ի մա նա-
լով, որ շրջա փակ ման մեջ է գտնվում և թշ նա-
մու ու ժե րը թվա քա նա կով ի րեն ցից մի քա նի 
ան գամ գե րա զան ցում են:

«Ամ բողջ գի շեր կա պի մեջ եմ ե ղել հե տը, 
կես ժա մը մեկ զան գում էր, ա սում էր՝ պապ, 
հան գիստ ե ղեք, մեզ վրա չեն կրա կում: Սկզ-
բում Ջեր մու կի ներք ևի դիր քերն էին թի րա-
խա վո րել, բայց ա ռա վոտ յան 7-ի կող մերն 
ու ժեղ հար ձա կում է ե ղել այն դիր քե րի վրա, 
որ տեղ որ դիս էր: Ամ սի 13-ի ա ռա վոտ յան՝ 
8:05 րո պե զան գեց մո րը՝ թե տուր պա պա յին, 
մամ: Վերց րե ցի, ա սաց՝ պապ, շրջա փակ ման 
մեջ ենք ըն կել, ձեզ լավ նա յեք, հա ջող ու ան-
ջա տեց: Դա որ դուցս ստա ցած վեր ջին զանգն 
էր», – «Փաս տին ֆո»-ին պատ մում է Ար մե նի 
հայ րը՝ Ար կա դի Գաս պար յա նը:

Դիր քի ա վա գի զոհ վե լուց հե տո շուրջ 45 
րո պե մար տը վա րել է Ար մե նը. հրա մա նա-
տա րի հետ հե ռա կա կա պը պա հե լով և՛ հրե-
տա նու հա մար կոոր դի նատ ներ էր տա լիս, և՛ 
«բոյ» տա լիս: Հայ րը պատ մում է՝ երբ դիր քի 
ա վա գի զոհ վե լուց հե տո հրա մա նա տա րի հետ 

կա պի դուրս ե կած Ար մե նին հրա մա նա տարն 
ա սել է՝ կոոր դի նատ ներն ա սա, որ հրե տա նին 
աշ խա տի, Ար մենն ա սել է՝ ես մի տար վա ծա-
ռա յող եմ, ո՞նց ա սեմ: Այ դու հան դերձ, Ար մենն 
այն պի սի ճշգրտութ յամբ էր ա սում, թե ինչ հե-
ռա վո րութ յան վրա խփի մեր հրե տա նին, որ 
չորս կող մից շրջա պատ ված լի նե լով թշնա մա-
կան ու ժե րով՝ տղա նե րը և՛ կա րո ղա ցել են մեկ 
ժամ դի մադ րել, և՛ ահ ռե լի կո րուստ ներ պատ-
ճա ռել թշնա մուն:

«Վեր ջում ե րեք հո գի էին մնա ցել՝ որ դիս 
ու ևս  եր կու հո գի: Ադր բե ջան ցի նե րի գցած 
տե սան յութ գտանք, որ տեղ որ դուս ճա նա չե-
ցի. հա գին հրա մա նա տա րա կան սվի տեր էր. 
խո սեց նում էին տղա յիս... ձայնն էլ լսե ցի... 
Բայց Ջեր մու կում ինձ ա սա ցին, որ դժվար թե 
այդ ե րեք հո գին ողջ մնա ցած լի նեն, ողջ չէին 
թող նի նրանց, քա նի որ ա հա գին կո րուստ ներ 
էին պատ ճա ռել թշնա մուն: Ու ժեղ «բոյ» են 
տվել...», – պատ մում է հայ րը:

Հ րա մա նա տարն Ար մե նի հո րը պատ մել է, 
որ Ար մե նը չի հանձն վել ան գամ այն ժա մա-
նակ, երբ թուր քե րը լցվել էին խրա մատ: Հ րա-
մա նա տա րի վեր ջին զան գին ար դեն թուրք է 
պա տաս խա նել...

Թե երբ են գե րե վար ված Ար մե նին սպա-

2003 թվա կա նին ծնված Ար սեն 
Վար դան յանն Ար ցախ յան ա ռա-
ջին պա տե րազ մի նա հա տակ Սա-
սուն Միր զո յա նի քրոջ որ դին էր, 
ով զոհ վել էր 1992-ին, ում ա նու-
նով էլ կոչ վում է Տեղ գյու ղի թիվ 2 
միջ նա կարգ դպրո ցը:

Ար մենն ու իր զի նա կից նե րը նա-
հան ջի հրա մա նին չեն են թարկ-
վել՝ երդ վե լով, որ  կռվե լու են 
մինչև վերջ: 

նել ադր բե ջան ցի նե րը, հայ րը չգի տի, բայց 
ո րո շել է, որ սեպ տեմ բե րի 13-ին է որ դին զոհ-
վել, քա նի նոր հենց այդ օրն է զան գել ու ա սել՝ 
շրջա փակ ման մեջ ենք, լավ նա յեք ձեզ:

Ար մե նը տան կրտսերն ու միակ ա րու 
զա վակն էր: Ն րան Ա պեր ա սում էին դեռևս 
փոք րուց: Դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո բա-
նակ զո րա կոչ ված Ար մե նը 6-7 ա միս Վայ քում 

է ծա ռա յել, հե տո տե ղա փոխ վել է Ջեր մուկ: 
Հոր պատ մե լով՝ տղա նե րը՝ 6-7 ժամ կե տա յին, 
այդ քան էլ պայ մա նագ րա յին, մեկ ամ սով դիր-
քեր էին բարձ րա նում՝ և՛ դիրք պա հում, և՛ ին-
ժե նե րա կան աշ խա տանք ներ կատարում, յոթ 
օ րով՝ իջ նում: Ար մենն ու մար տա կան ըն կեր-
նե րը վեր ջին ան գամ դիրք բարձ րա ցան օ գոս-
տո սի կե սե րին ու էլ իջ նել չհասց րե ցին.... 

2022Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐՅԱՆ ԵՌՕՐՅԱ (13-ԻՑ 15-Ը) ՊԱՏԵՐԱԶՄՈՒՄ ՆԱՀԱՏԱԿՎԱԾ 
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Համահայկական ու համաժողովրդային 
դիմադրություն Ադրբեջանի 
բարբարոսությունների դեմ. Արամ Ա 
կաթողիկոսի պատգամը

Մ ե ծի Տանն Կի լի կիո Ա րամ Ա կա թո ղի-
կո սը պատ գամ է հղել սեպ տեմ բե րի 
13-ին Հա յաս տա նի դեմ Ադր բե ջա-

նի սան ձա զեր ծած ագ րե սիա յի վե րա բեր յալ՝ 
շեշ տե լով. «Ա յո՛, հա յոց բա նա կին կող քին 
հա մա հայ կա կան ու հա մա ժո ղովր դա յին դի-
մադ րու թիւն ցե ղա պաշտ, ա րիւ նար բու ու 
յար ձա կո ղա պաշտ Ազր պէյ ճա նի դէմ: Փաս տօ-
րէն այլ ճա նա պարհ չկայ»։

Ինչ պես «Ար մենպ րես»-ին տե ղե կաց-
րին Մե ծի Տանն Կի լի կիո կա թո ղի կո սութ յու-
նից, Ա րամ Ա կա թո ղի կո սը նաև նշել է. «Երբ 
4-օ րեայ ու 44-օ րեայ պա տե րազմ նե րով ու 
ա պա շա րու նա կո ւող յար ձա կում նե րով Ազր-
պէյ ճան կը փոր ձէ ինք նիշ խան ու խա ղաղ 
ապ րե լու մեր ժո ղո վուր դին ի րա ւուն քը խլել:

Երբ ան տե սե լով մի ջազ գա յին օ րէն քը, թէ՛ 
պա տե րազ մի եւ թէ՛ զի նա դա դա րի շրջա նին, 
կը փոր ձէ դի մել ան մարդ կա յին ու ա նարգ մի-
ջոց նե րու:

Երբ ար հա մար հե լով քա ղա քա կան բա-
նակ ցու թիւն նե րը, կը փոր ձէ զէն քի ու ժով ինք-
զինք պար տադ րել:

Երբ իր ան պա տաս խա նա տու մօ տե ցու-
մով, յար ձա կո ղա պաշտ ո ճով եւ բիրտ մի ջոց-
նե րով կը փոր ձէ իր տե սա կէտ նե րը պար տադ-
րել նոյ նիսկ մի ջազ գա յին հա մայն քին...:

Ո՛չ, կա րե լի չէ ըն դու նիլ ան մեղ զո հե րով ու 
պա տե րազ մա կան գե րի նե րով հպար տա ցող 
ներ կայ ժա մա նակ նե րու ցե ղաս պա նին շա-
րու նա կո ւող ո ճի րը:

Ո՛չ, կա րե լի չէ ըն դու նիլ Հա յաս տա նին հո-
ղա յին ամ բող ջա կա նու թիւ նը ու անվ տան գու-
թիւ նը բիրտ ու ժի գոր ծա ծու թեամբ վտան գող 
Ազր պէյ ճա նի նկրտում նե րը:

Ո՛չ, կա րե լի չէ ոչ-քա ղա քա կիրթ մի ջոց նե-
րով մեր ժո ղո վուր դի ար ժա նա պա տո ւու թիւ նը 
վի րա ւո րող պե տու թեան մը ան պա տաս խա-
նա տու վե րա բե րու մը:

Արդ, Հա յաս տա նի հան րա պե տու թեան 
հո ղա յին ամ բող ջա կա նու թիւ նը ու գե րիշ խա-
նու թիւ նը վտան գող ճա կա տագ րա կան այս 
կա ցու թեան դի մաց՝

Անհ րա ժեշտ է դու ռը թա կել բո լոր բա րե-
կամ եւ ոչ-բա րե կամ եր կիր նե րուն, մօ տա ւոր 
եւ հե ռա ւոր ղե կա վար նե րուն, շրջա նա յին թէ 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թիւն նե րուն:

Անհ րա ժեշտ է ի րա ւա կան մի ջոց նե րով 
ան պատ ժե լիու թեան քո ղը վար առ նել Ազր-
պէյ ճա նի վրա յէն:

Անհ րա ժեշտ է հա յոց բա նա կի կող քին 
հա մա հայ կա կան ու հա մա ժո ղովր դա յին դի-
մադ րու թեան զան գը հնչեց նել: Սա մեր ժո ղո-
վուր դին ար դար ի րա ւունքն է: Իր գո յու թիւ նը, 
ան կա խու թիւ նը, անվ տան գու թիւ նը պա հե լու 
կո չո ւած ժո ղո վուր դի մը հա ւա քա կան դի մադ-
րու թիւ նը մարդ կա յին ի րա ւունք նե րուն ան-
բա ժան մա սը կը կազ մէ:

Ազր պէյ ճա նը պէտք է ի մա նայ, որ Հա-
յաս տա նի ու Ար ցա խի կող քին իր դի մաց կը 
գտնո ւի նա ՛եւ Ս փիւռ քը, մեր ո՛ղջ ժո ղո վուր դը՝ 
իր ամ բողջ կա րո ղա կա նու թեամբ. հե տե ւա-
բար ան չի կրնար մեր ժո ղո վուր դին հա ւա քա-
կան կամ քը ընկ ճել:

Ազր պէյ ճա նը պէտք է ի մա նայ, որ մեր 
ժո ղո վուր դի հին ա սա ցո ւած քին հա մա ձայն 
«որ ո՛չ լո ւի ցէ բա նիւ, լո ւի ցէ գա նիւ» (ան որ 
խօս քով չի հասկ նար, գա ւա զա նով միայն կը 
հասկ նայ):

Փաս տօ րէն ներ կայ քա ղա քա կիրթ աշ-
խար հին մէջ Ազր պէյ ճա նը խօս քի լե զո ւէն չ ‘ու-
զեր հասկ նալ: Հե տե ւա բար, ա նոր հետ հարկ 
է խօ սիլ գա ւա զա նի լե զո ւով՝ դի մե լով հա մա-
ժո ղովր դա յին դի մադ րու թեան բո լոր մի ջոց նե-
րով, բո լոր մար զե րէն ներս ու բո լոր մա կար-
դակ նե րու վրայ:

Հարկ է դի մել հա մա հայ կա կան դի մադ-
րու թեան ամ րապն դե լով մեր ներ քին միաս-
նա կա նու թիւ նը՝ Հա յաս տան-Ար ցախ-Ս փիւռք 
ղե կա վար նե րու շու տա փոյթ ու միա տեղ հան-
դի պու մով եւ մեր ողջ ազ գին մար դու ժին ու 
նե րու ժին հա մախմ բու մով»: 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդ Ամենայն 
Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը

Ս ի րե լի ժո ղո վուրդ հա յոց,
Վերս տին խռով ված են մեր հո-

գի նե րը։ Ցա վով և ան հանգս տութ-
յամբ ենք հետ ևում Հա յաս տա նի սահ մա նի 
եր կայն քով Ադր բե ջա նի կող մից գի շե րը սան-
ձա զերծ ված սադ րիչ մար տա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րին, ո րոնց հետ ևան քով գնդա կոծ վել 
են խա ղաղ բնա կա վայ րեր, կան զո հեր և վի-
րա վոր ներ։ Դա տա պար տե լի են խա ղա ղութ-
յան օ րա կար գով բա նակ ցա յին գոր ծըն թաց-
նե րի ժա մա նա կա հատ վա ծում ձեռ նարկ ված 
այս դա վա դիր քայ լե րը։ Ակն հայտ է՝ թշնա մին 
չի փոխ վել, չեն փոխ վել նաև նրա նկրտում-
ներն ու մտադ րութ յուն նե րը։ 2020 թվա կա նի 
պա տե րազ մը, վայ րագ գոր ծո ղութ յուն նե րը 
Ար ցա խի մեր ժո ղովր դի և ոտնձ գութ յուն նե-
րը Հա յաս տա նի սահ ման նե րի նկատ մամբ, 
որ հա մար ժեք մի ջազ գա յին գնա հա տա կա նի 
այդ պես էլ չար ժա նա ցան, հա մար ձա կութ-
յուն ներշն չե ցին թշնա մուն շա րու նա կա կան 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով փոր ձե լու 
հաս նել ցան կա լի զի ջում նե րի։ Ի րա կան, ար-
ժա նա պա տիվ խա ղա ղութ յու նը չի կա րող 
հաս տատ վել սպառ նա լիք նե րով ու պար տադ-
րանք նե րով, չի կա րող բա րե բեր լի նել և հա-
րատ ևութ յուն ու նե նալ։

Սի րե լի զա վակ ներ մեր ի Հա յաս տան, Ար-
ցախ և ի սփյուռս, վստահ ենք, մեր ժո ղովր-
դի ո գին ա մուր է, հայ րե նի քի սահ ման նե րը 

պա հող զին վոր նե րը՝ ան վե հեր։ Թի կուն քում 
հայ րե նի սրբա զան հողն է, մեր ըն տա նիք նե-
րը, հայ րե նի դրո շը ծա ծա նող մեր նա հա տակ 
հե րոս նե րի շի րիմ նե րը և առ Աստ ված ձայ-
նող տա ճար նե րը։ Առ կա ի րադ րութ յան մեջ 
թույլ չպետք է տանք, որ ան միա բա նութ յունն 
ու ներ հա սա րա կա կան բևե ռա ցում նե րը մեզ 
ա ռաջ նոր դեն նոր պար տութ յուն նե րի, պար-
տադր ված խա ղա ղութ յու նը՝ նոր զի ջում նե-
րի։ Մեր միաս նա կա նութ յամբ և հայ րե նի քի 
հան դեպ հա վա տար մութ յամբ պետք է դի-
մա կա յենք նաև այս փոր ձութ յա նը։ Արդ, մեր 
կա րո ղութ յուն ներն ու հնա րա վո րութ յուն նե-
րը, ազ գա յին ողջ նե րու ժը հա մախմ բենք և 
սա տար լի նենք Հա յոց Բա նա կին և հայ րե նի-
քի կա րիք նե րին։ Չերկմ տենք և գոր ծենք առ 
հայ րե նին սի րով և պա տաս խա նատ վութ-
յամբ։ Ա մե նայն հանձ նա ռութ յամբ յու րա քանչ-
յուրս մեր պա տաս խա նատ վութ յան ո լոր տում 
ա նենք կա րե լին՝ հա նուն ան կախ պե տա կա-
նութ յան ան սա սա նութ յան, հա նուն մեր ազ գի 
հա րատ ևութ յան։

Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նից կոչ ենք ուղ-
ղում մի ջազ գա յին հան րութ յա նը և հատ կա-
պես մեր բա րե կամ երկր նե րին՝ ազ դու քայ լեր 
ձեռ նար կել կա սեց նե լու Ադր բե ջա նի հեր թա-
կան ագ րե սիան և նկր տում նե րը Հա յոց աշ-
խար հի նկատ մամբ։

Եղ բայ րա կան մեր դի մումն է Քույր Ե կե ղե-
ցի նե րի հով վա պե տե րին՝ ա ղո թե լու ա ռա ջին 
քրիս տոն յա պե տութ յան, նրա հա վա տա վոր 
ժո ղովր դի ա պա հո վութ յան հա մար և կա րե լի 
նպաստ բե րե լու տա րա ծաշր ջա նում ի րա կան 
խա ղա ղութ յան հաս տատ մա նը։

Մեր հայցն է առ Միա ծին Որ դին՝ մեր Տե-
րը Հի սուս Ք րիս տոս՝ վերս տին այ ցի գա լու իր 
փոքր հո տին, ո րին դա րեր ա ռաջ ընտ րեց ի 
վկա յութ յուն իր հա վա տի։ Ա ղո թում ենք զոհ-
ված մեր զա վակ նե րի հո գի նե րի խա ղա ղութ-
յան, նրանց հա րա զատ նե րի ու ըն տա նիք նե րի 
մխի թա րութ յան հա մար։ Շու տա փույթ ա պա-
քի նում ենք մաղ թում բո լոր վի րա վոր նե րին։ 
Թող Տե րը ա մուր ու տո կուն պա հի և Իր Ա մե-
նախ նամ Սուրբ Ա ջով պահ պա նի հա յոց զին-
վո րին։

Աստ ված պա հա պան Հա յոց բա նա կին և 
մեր հայ րե նի քի ն։
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Իրանի նախագահն անընդունելի է 
համարել Հայաստանի և Ադրբեջանի 
ճանաչված սահմանների ցանկացած 
հնարավոր փոփոխություն

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը 
չի հան դուր ժի Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա-
նի ճա նաչ ված սահ ման նե րի որ ևէ փո փո-
խութ յուն։ 

«Ա ր մենպ րես»-ի փո խանց մամբ, 
այս մա սին Ուզ բեկս տա նի Սա-
մար ղանդ քա ղա քում ըն թա-

ցող Շան հա յի հա մա գոր ծակ ցութ յան կազ մա-
կեր պութ յան գա գաթ նա ժո ղո վի շրջա նա կում 
իր ե լույ թի ժա մա նակ հայ տա րա րել է Ի րա նի 
նա խա գահ Էբ րա հիմ Ռա յի սին։

«Կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում խա ղա-
ղութ յան, կա յու նութ յան և անվ տան գութ յան 
հաս տա տու մը շատ կար ևոր է Ի րա նի Իս լա-
մա կան Հան րա պե տութ յան հա մար։ Մենք 
մշտա պես շեշ տել ենք, որ անհ րա ժեշտ է 
հար գել երկր նե րի տա րած քա յին ամ բող ջա-
կա նութ յու նը, ազ գա յին ինք նիշ խա նութ յու նը 
և մեր ժել Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան և 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ճա նաչ ված 
սահ ման նե րի ցան կա ցած փո փո խութ յուն։ 
Կող մե րը պետք է լու ծեն տա րա ձայ նութ յուն-
նե րը երկ խո սութ յան մի ջո ցով և խա ղաղ ճա-
նա պար հով՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հի ման 
վրա», – IRNA-ի փո խանց մամբ, նշել է նա խա-

գահ Ռա յի սին։ Նա հայ տա րա րել է, որ Ի րա նը, 
պաշտ պա նե լով իր ազ գա յին շա հերն ու անվ-
տան գութ յու նը՝ հայտ նում է իր պատ րաս տա-
կա մութ յու նը՝ օգ նե լու Հա յաս տա նին և Ադր բե-
ջա նին լու ծե լու ի րենց տա րա ձայ նութ յուն նե րը։
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Մելիքսեթ Պողոսյան. «Համախմբվենք 
հայոց բանակի շուրջ եւ ոչ թե խոսքով, այլ 
գործով աջակցենք մեր զինված ուժերին»

Խ նա ծա խի սահ մա նա պահ դիր քեր կա-
տա րած այ ցի ըն թաց քում հան դի պե ցինք 
ԵԿՄ Ս յու նի քի կա ռույ ցի ղե կա վար, ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի Ս յու նի քի 
եւ Վա յոց ձո րի սահ ման նե րի պաշտ պա-
նութ յան հար ցե րով խորհր դա կան Մե լիք-
սեթ Պո ղոս յա նին եւ զրույց ու նե ցանք մի 
քա նի խնդրի շուրջ:

-Պա րոն Պո ղոս յան, նախ՝ 
Ս յու նի քի սահ ման նե րում 
տի րող վի ճա կի Ձեր գնա-

հա տա կա նը կու զե նա յինք ի մա նալ:
– Հ րա դա դա րի խախ տում է ար ձա նագր-

վել սեպ տեմ բե րի լույս 17-ի գի շե րը՝ Խ նա ծա-
խի եւ Տե ղի ուղ ղութ յամբ: Հա կա ռա կոր դի 
հրա զե նա յին հրաձ գութ յուն նե րին հա մար ժեք 
պա տաս խան է տրվել: Այս պա հի դրութ յամբ 
մեր զո րա մա սե րը կա տա րում են ի րենց առ ջեւ 
դրված խնդիր նե րը:

Մի կա րե ւոր հան գա մանք եմ ու զում 
ա ռանձ նաց նել՝ ե թե վեր ջին ե րեք-չորս ա միս-
նե րին սահ մա նի եր կա րութ յամբ կա տար ված 
չլի նեին ին ժե նե րա կան, ամ րա շի նա կան մե-
ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ, ա պա մեր կո-
րուստ նե րը (ե՛ւ մարդ կա յին, ե՛ւ տա րած քա յին) 
ա վե լի շատ կլի նեին:

Մի դի տար կում էլ՝ ճիշտ է, ու նենք տա-
րած քա յին կո րուստ ներ, բայց Հա տուկ բա նա-
կա յին կոր պու սի զո րա մա սե րին հա ջող վել է 
ձա խո ղել թշնա մու հիմ նա կան՝ Ս յու նի քով Նա-
խի ջե ւա նին միա նա լու ծրա գի րը:

– ԵԿՄ Ս յու նի քի կա ռույ ցի ղե կա վարն 
եք, ինչ պե՞ս ար ձա գան քե ցիք ադր բե ջան-
ցի նե րի ագ րե սիա յին:

– Սեպ տեմ բե րի 13-ի կես գի շե րին, երբ 
տե ղե կա ցանք ադր բե ջա նա կան լայ նա ծա վալ 
հար ձակ ման մա սին, ոտ քի հա նե ցինք ամ-
բողջ երկ րա պա հը: Մի մասն ան մի ջա պես ճա-
կատ է մեկ նել, մյուս մասն էլ մար տա կան հեր-
թա պա հութ յան է ան ցել: Հա մա գոր ծակ ցում 
ենք Հա տուկ բա նա կա յին կոր պու սի հետ…

– Դե ռեւս 44-օր յա պա տե րազ մի ժա-
մա նակ, որ քա նով տեղ յակ ենք, Դուք 
ա ռա ջար կում էիք սահ մա նա մերձ հա-
մայնք նե րում կազ մա կեր պել մշտա պես 
գոր ծող ինք նա պաշտ պա նա կան ստո րա-
բա ժա նում ներ՝ կա մա վո րա կան-
նե րից բաղ կա ցած, նաեւ հա մա-
պա տաս խան զի նա նո ցով: Ի՞նչ 
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Սեպտեմբերի 25-ին Սյունիքում տեղի ունեցած 
ՏԻՄ ընտրությունների արդյունքները

Ս եպ տեմ բե րի 25-ին տե ղի ու նե ցած 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի ընտ րութ յուն նե րին քվե-

ար կութ յան մաս նա կից նե րի ա ռա վել ակ տի-
վութ յուն է դրսևոր վել Քա ջա րան խո շո րաց-
ված հա մայն քում: Ք վեար կե լու ի րա վունք 
ու նե ցող 6099 քա ղա քա ցուց ընտ րութ յա նը 
մաս նակ ցել է 4743 ընտ րող կամ 77,77 տո կո-
սը: Հաղ թող է ճա նաչ վել «Դե մոկ րա տա կան 
այ լընտ րանք» և «Ար դա րութ յուն» կու սակ-

ցութ յուն նե րից ձևա վոր ված «Դե պի միաս-
նութ յուն» դա շին քը՝ Ման վել Փա րա մազ  յա նի 
ա ռաջ նոր դութ յամբ, ո րը ստա ցել է քվե նե րի 
65,25 տո կո սը:

Ս ի սիան հա մայն քի նո րըն տիր ա վա-
գա նին հա մայն քի ղե կա վար է ընտ րել 
Ար մեն Հա կոբ ջան յա նին: «Ար մենպ-

րես»-ի փո խանց մամբ՝ այս մա սին հայտ նել է 
Սի սիա նի հա մայն քա պե տա րա նը: «Սի սիա նի 
հա մայն քի ղե կա վար ընտր վեց Ար մեն Բեն-
յա մի նի Հա կոբ ջան յա նը։ Շ նոր հա վո րում ենք 
և մաղ թում ար գա սա բեր գոր ծու նեութ յուն», 
– աս ված է Սի սիա նի հա մայն քա պե տա րա նի 
«Ֆեյս բուք»-ի է ջում հրա պա րակ ված գրառ-
ման մեջ։

Սի սիա նում հա մայն քի ղե կա վա րի ընտ-
րութ յու նը կա յա ցել է եր կու փու լով: Ա ռա ջին 
փու լում ա վա գա նու ան դամ նե րը չեն կա րո-
ղա ցել հա մայն քի ղե կա վար ընտ րել: Ա ռա ջին 
փու լում ի րենց թեկ նա ծութ յուն ներն ա ռա-
ջադ րել էին «Հա նուն Հան րա պե տութ յան» 
կու սակ ցութ յու նից՝ Սե ւակ Մու սաթ յա նին, 
«Աշ խա տանք եւ Ար դա րութ յուն» դա շին քից՝ 
Հայկ Ա ռա քել  յա նին եւ «Քա ղա քա ցիա կան 

պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յու նից՝ Ար մեն 
Հա կոբ ջան յա նին: Երկ րորդ փու լով ընտր վել 
է «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու-
սակ ցութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Ար մեն Հա կոբ-
ջան յա նը: «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 
կու սակ ցութ յան թեկ նա ծո ւի օգ տին քվեար կել 
է նաև «Հա նուն Հան րա պե տութ յան» կու սակ-
ցութ յան ներ կա յա ցու ցի չը: Սի սիա նում ՏԻՄ 
ընտ րութ յուն նե րը տե ղի էին ու նե ցել սեպ տեմ-
բե րի 25-ին: Ա մե նա շատ ձայ նե րը հա վա քել էր 
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յու նը: Եր րորդ տե ղում «Ապ րե լու եր կիր» 
կու սակ ցութ յունն էր: 

Սիսիան համայնքի 
ղեկավար է ընտրվել 
Արմեն Հակոբջանյանը

3127
«Դե պի միաս նութ յուն» 

դա շինք

482
«Հան րա պե տութ յուն» 

կու սակ ցութ յուն

1118
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» 

կու սակ ցութ յուն

«Ա պ րե լու եր կիր» խմբակ ցութ-
յու նը նպա տա կա հար մար չի 
հա մա րում իր գոր ծու նեութ-

յու նը գոր ծող ա վա գա նու կազ մում և ո րո շում 
է կա յաց նում վայր դնել ա վա գա նու ան դամ-
նե րի ման դատ նե րը։ Այս մա սին գրել է Սի սիա-
նում «Ապ րե լու եր կիր» խմբակ ցութ յան ա վա-
գա նու ա ռա ջին հա մա րը զբաղեցնող Ա րա 
Զա քար յա նը:

«Ապ րե լու եր կիր» խմբակ ցութ յու նը չմաս-
նակ ցե լու ո րո շում ու ներ, ո րով պի տի ա պա-
հով վեր նիս տի չկա յա ցում և հա մայն քա պե տի 

ընտ րութ յան հար ցը կրկին հա մայն քի բնա-
կիչ նե րի լիա զո րութ յան տի րույթ տե ղա փո խե-
լուն։ Այս ո րոշ ման հիմ քում ըն կած էին սեպ-
տեմ բե րի 13֊ին ադր բե ջա նա կան ագ րե սիա յի 
պատ ճա ռով մեր հա մայն քի խախտ ված սահ-
ման նե րի պայ ման նե րում քա րո զար շա վի դա-
դա րե ցու մը, ո րի հետ ևան քով մեր հա մա քա-
ղա քա ցի նե րը հնա րա վո րութ յուն չու նե ցան 
լիար ժեք տե ղե կաց ված ընտ րութ յուն կա տա-
րե լու։ Հետ ևա բար, ա ռա ջին նիս տի և հե տա-
գա 14 օր վա ըն թաց քում հա մայն քա պե տի 
ընտ րութ յան նիս տի չկա յա ցումն այդ ի րա-

վուն քը կվե րա դարձ ներ բնա կիչ նե րին։
Ցա վոք սրտի, քվո րումն ա պա հով վեց, 

ին չը և ն պաս տեց «Քա ղա քա ցիա կան պայ-

մա նա գիր» կու սակ ցութ յան թեկ նա ծո ւին 9 
ձայ նով հա մայն քա պետ ընտր վել։ Ըն դա մե նը 
9 հո գի` 8+1, ին չը նույ նիսկ ա վա գա նու մե-
ծա մաս նութ յուն չէ, ո րո շե ցին պե տութ յան հա-
մար ռազ մա վա րա կան հա մայն քի ա ռա ջի կա 5 
տար վա ճա կա տա գի րը։ Սա գնա հա տում ենք 
ան թույ լատ րե լի և ա նըն դու նե լի։

Այս ի րա վի ճա կում, «Ապ րե լու եր կիր» 
խմբակ ցութ յու նը նպա տա կա հար մար չի հա-
մա րում իր գոր ծու նեութ յու նը գոր ծող ա վա-
գա նու կազ մում և ո րո շում է կա յաց նում վայր 
դնել ա վա գա նու ան դամ նե րի ման դատ նե րը։

Միևնույն ժա մա նակ, մենք ա նե լու ենք 
ա ռա վե լա գույ նը՝ Սի սիան հա մայն քում ի րա-
պես ժո ղովր դի վստա հութ յու նը վա յե լող իշ-
խա նութ յան ձևա վո րե լու հար ցում՝ շա րու նա-
կե լով մեր նվի րու մը հա մայն քի բնա կիչ նե րին՝ 
ան կախ որ ևէ կար գա վի ճա կի ց։

12.10.2022

«Ապրելու երկիր» խմբակցությունը 
Սիսիանում վայր է դնում ավագանու 
իր մանդատները

Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով 
զոհվածների և անհետ կորածների թիվը 
հասնում է 207-ի 

2022 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի 12-ի լույս 13-ի 
գի շե րը Ադր բե ջա նի 

զին ված ու ժե րի լայ նա ծա վալ ագ րե սիա յի հե-
տե ւան քով զոհ ված նե րի եւ ան հետ կո րած նե-
րի թի վը հաս նում է 207-ի: «Ար մենպ րես»-ի 
փո խանց մամբ՝ այս մա սին հայ տա րար վել է 
ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նի գլխա վո-
րութ յամբ սեպ տեմ բե րի 19-ին տե ղի ու նե ցած 
ՀՀ Անվ տան գութ յան խորհր դի նիս տի ըն թաց-
քում:

«Այդ թվում՝ զոհ վել է քա ղա քա ցիա կան 3 
անձ, 2 քա ղա քա ցիա կան ան ձի գտնվե լու վայ-
րը հա մար վում է ան հայտ, վի րա վոր վել է 293 
զին ծա ռա յող և 3 քա ղա քա ցիա կան անձ, գե-
րե վար վել է 20 զին ծա ռա յող: Առ կա են ա պա-
ցույց ներ հա յաս տան ցի գե րե վար ված կամ 
զոհ ված զին ծա ռա յող նե րին ադր բե ջան ցի նե-
րի կող մից խոշ տան գում նե րի են թար կե լու, 

ան դա մա հա տե լու, այդ պի սով՝ ա պօ րի նի կեր-
պով կյան քից զրկե լու դեպ քե րի վե րա բեր յալ», 
– նշված է հայ տա րա րութ յան մեջ:

ԱԽ-ի տա րա ծած հա ղոր դագ րութ յան մեջ 
նաև հի շեց վում է, որ Ադր բե ջա նի զին ված ու-
ժե րի կող մից թի րա խա վոր վել են 36 բնա կա-
վայ րեր, այդ թվում` Գո րիս, Սի սիան, Կա պան, 
Ջեր մուկ, Վար դե նիս, Տեղ, Գե ղա մա սար հա-
մայնք նե րը, ին չի հե տե ւան քով մաս նա կի կամ 
ամ բող ջա կան ա վեր վել են 192 տուն, 3 հյու րա-
նոց, 2 դպրոց, 1 բժշկա կան հաս տա տութ յուն, 
1 հան դի սութ յուն նե րի սրահ, 4 ա նաս նա գոմ: 
Վ նաս վել է 7 է լեկտ րա կան են թա կա ռուց վածք, 
5 ջրա յին են թա կա ռուց վածք, 3 գա զա մուղ, 1 
կա մուրջ, 2 ավ տո ճա նա պարհ, 1 փո ղոց: Թի-
րա խա վոր վել են 2 շտա պօգ նութ յան մե քե նա, 
4 անձ նա կան օգ տա գործ ման ավ տո մե քե նա:

19.09.2022

ճա կա տա գիր ու նե ցավ այդ գա-
ղա փա րը:

– Չէի ցան կա նա ման րա մաս նե րի 
մեջ մտնել, բայց կա րող եմ ա սել՝ այն բնա-
կա վայ րե րում, որ տեղ ե ղել է միաս նութ յուն 
եւ հայ րե նի ե զեր քը պաշտ պա նե լու վճռա կա-
նութ յուն, որ տեղ ու նե ցել ենք կազ մա կերպ-
ված եւ մար տու նակ ինք նա պաշտ պա նա կան 
ջո կատ, այդ գյու ղե րից (սեպ տեմ բե րի 13-ին եւ 
14-ին) ո րե ւէ բնա կիչ չի հե ռա ցել եւ, որ գլխա-
վորն է, այդ գյու ղե րի ուղ ղութ յամբ թշնա մին 
չի կա րո ղա ցել մեկ քայլ ան գամ ա ռաջ գալ: 
Խոզ նա վար- Սեւ լիճ պաշտ պա նա կան գծի 
օ րի նա կը՝ ա հա վա սիկ: Ագ րե սո րը ոչ մի կերպ 
չկա րո ղա ցավ ճեղ քել մեր պաշտ պա նա կան 
գի ծը:

Ու զում եմ նշել մի քա նի գյու ղի օ րի նակ, 
ո րոնք մինչ այդ ստեղ ծել էին մար տու նակ 
ինք նա պաշտ պա նա կան ջո կատ ներ՝ Խոզ նա-
վար, Վա ղա տուր, Խ նա ծախ, Ա րա վուս, Տեղ, 
Կոռ նի ձոր, Խն ձո րեսկ, Հար թա շեն, Ակ ներ, 
Վե րի շեն, Քա րա հունջ, Հար ժիս, Տա թեւ հա-
մայնք…

– Իսկ ին չո՞ւ նման սկզբուն քով ինք-
նա պաշտ պա նա կան ջո կատ նե րի կազ-
մա կերպ ման գոր ծը չշա րու նա կել:

– Ի հար կե, շա րու նա կում ենք, եւ այդ 
ա մենն ի րա վա կան ա ռու մով կար գա վոր վել է, 
մնում է կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք զին-
կո մի սա րիա տի հետ: Խո սում ենք հրա դա դա-
րի մա սին…

Ես իմ ըն կա լումն ու նեմ այդ ա մե նի վե-
րա բեր յալ՝ հրա դա դա րի եւ խա ղա ղութ յան 
ա մեն րո պեն պի տի կա րո ղա նանք ծա ռա յեց-
նել երկ րի սահ ման նե րի պաշտ պա նութ յա նը: 
Մե ծա գույն անլր ջութ յուն է, երբ պաշտ պա նա-
կան խնդիր նե րի մա սին մեր մտա հո գութ յուն-

ներն ակ տիվ ար տա հայ տութ յուն են գտնում 
միայն պա տե րազ մի ժա մա նակ: Մ յուս կող-
մից՝ կա մա վո րա կան ջո կատ աս վածն էլ, երբ 
յու րա քանչ  յուր կա մա վո րա կա նի հետ ար դեն 
պայ մա նա գիր է կնքված, չի կա րող լուրջ գոր-
ծոն լի նել մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն-
թաց քում, ե թե կա մա վո րա կա նը նա խա պես 
չի ան ցել մար տա կան պատ րաս տութ յուն: 
Այ սինքն՝ կա մա վո րա կան ջո կատ կազ մա-
կեր պե լիս պետք է հրա ժար վել սի րո ղա կան 
մո տե ցում նե րից եւ կա րե ւոր նշա նա կութ յուն 
տալ մար տա կան պատ րաստ վա ծութ յա նը…

– Եվ, այդ քա նով հան դերձ, գլխա վոր 
եզ րա կա ցութ յու նը, ո րին հան գել եք սեպ-
տեմ բե րի 13-15-ի ադր բե ջա նա կան ագ-
րե սիա յից հե տո:

– Ակն կա լում եմ, որ պե տա կան հա մա-
պա տաս խան օ ղակ նե րում հան գա մա նա լից 
վեր լու ծութ յուն կկա տար վի՝ դրա նից բխող 
եզ րա կա ցութ յուն նե րով եւ գոր ծո ղութ յուն նե-
րով: Կար ծում եմ՝ մեր պաշտ պա նա կան գի-
ծը պետք է խտաց վի, մեր սահ մա նի ա մեն մի 
մետ րը պի տի պաշտ պան ված լի նի:

Հեր թա կան ան գամ հա մոզ վե ցինք՝ թշնա-
մին մեր տա րածք է խու ժում այն վայ րե րում, 
որ տեղ մեր պաշտ պա նա կան գի ծը թույլ է, որ-
տեղ մեր շար քե րը նոսր են, որ տեղ ինքն ակն-
հայտ գե րա զան ցութ յուն ու նի:

– Ամ փո փենք մեր զրույ ցը…
– Մեր զին վո րա կա նութ յունն այդ գոր ծո-

ղութ յուն նե րում հեր թա կան ան գամ հե րո սա-
կա նութ յուն դրսե ւո րեց, վերս տին հա մոզ վե-
ցինք՝ հայ զին վո րա կանն իր երկ րի նվիր յալն 
է, հայ զին վո րա կա նը պատ րաստ է իր կյան քը 
զո հա բե րել հա նուն հայ րե նի քի… 

Ու րեմն՝ հա մախմբ վենք հա յոց բա նա կի 
շուրջ եւ ոչ թե խոս քով, այլ գոր ծով ա ջակ ցեք 

մեր զին ված ու ժե րին: Դա հա մա րեք իմ կո չը 
հայ րե նա կից նե րիս…

Ժամն է ի րե րը կո չե լու ի րենց ա նուն նե րով. 
ի րա վի ճա կը բախ տո րոշ է, կանգ նած ենք հայ 
լի նել-չլի նե լու ջրբա ժա նում: Կրկ նում եմ՝ այս 
հրա դա դա րի ա մեն ժա մը պի տի ճիշտ օգ տա-
գոր ծենք…

Խոսքս նաեւ թի կուն քին է վե րա բե րում՝ 
ա մեն կրթօ ջախ՝ ման կա պար տե զից մին չեւ 

բուհ, ա մեն մի տնտես վա րող սուբ յեկտ պի տի 
լու ծի ա պաս տա րա նի հար ցը, պի տի ի մա նա, 
թե ի րա դար ձութ յուն նե րի ան ցան կա լի զար-
գաց ման դեպ քում ինչ պես է ա պա հո վե լու քա-
ղա քա ցիա կան բնակ չութ յան անվ տան գութ-
յու նը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

18.09.2022Թ.

Մանվել Փարամազյանի 
գլխավորած դաշինքը 
ստացել է ընտրողների 65,25 
%-ի վստահությունը
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Չոր րորդ օրն է՝ Ս յու նի քի մար զում իր հեր-
թա կան վի մագ րա գի տա կան հե տա զո-
տութ յունն է ի րա կա նաց նում պատ մա-
կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տութ յան եւ ազ գագ րութ յան ինս-
տի տու տի ա ռա ջա տար գի տաշ խա տող 
Ար սեն Հա րութ յուն յա նը:
Պա տեհ ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով եւ թե մա-
յի նկատ մամբ մեր հե տաքրք րութ յու նը 
նկա տա ռե լով՝ այ սօր զրու ցե ցինք ու սում-
նա սի րո ղի հետ, ով Հար ժի սի հու շար ձան-
նե րի հե տա զո տութ յուն ներն ա վար տե-
լուց հե տո տե ղա փոխ վել էր Շի նու հայր՝ 
նույն ա ռա քե լութ յամբ, որ տեղ էլ հան դի-
պե ցինք:

-Պա րոն Հա րութ յուն յան, 
նախ՝ ող ջու նում ենք Ձեր 
հեր թա կան այ ցը Ս յու նիք, 

նաեւ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նում՝ մեր 
երկ րա մա սի մշա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան հան դեպ ցու ցա բե րած հե տաքրք-
րութ յան հա մար:

2014-15 թթ., ինչ պես տե ղե կա ցանք, 
մաս նակ ցել եք Տա թե ւի վան քում ի րա-
կա նաց ված պե ղում նե րին: Կու զե նա յինք 
ի մա նալ՝ ստույգ ո՞ր տա րածք նե րում եք 
պե ղում ներ կա տա րել, ո՞ւմ կող մից էին 
ի րա կա նաց վում պե ղում նե րը եւ, ի հար կե, 
ի՞նչ արդ յունք ներ ու նե ցաք:

– Պե ղում ներն ի րա կա նաց նում էր ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տութ յան եւ ազ գագ րութ յան ինս տի-
տու տի հնա գի տա կան ար շա վա խում բը՝ ղե-
կա վա րութ յամբ պատ մա կան գի տութ յուն նե-
րի թեկ նա ծու Հու սիկ Մել քոն յա նի:

Պե ղում ներն ի րա կա նաց վել են հյու սի-
սա յին պարս պա պա տի զույգ աշ տա րա կի եւ 
նախ կին մուտ քի տա րած քում, հա ջոր դիվ 
նաեւ պեղ վել են ա րե ւել  յան պարս պա շա րը, 
ինչ պես եւ հին գավ թի ու հա րա վա յին (եր բեմ-
նի) նա խաս րա հի տա րածք նե րը:

Արդ յուն քում՝ հո ղա լից քից բաց վել են կա-
ռույց նե րի հիմ նա պա տե րը, փաս տագր վել են 
ուղ ղանկ յու նա ձեւ տա պա նա քա րեր, մե կը՝ 
ար ձա նա գիր (բե կո րա յին), խե ցե ղեն նյութ, 
այդ թվում՝ ա րա բե րեն ար ձա նագ րութ յամբ 
փիա լա, ո րը թվագր վում է 14-15-րդ դա րե րին:

Պե ղում նե րի արդ յունք նե րը հրա տա րակ-
վել են «Ա րա մազդ» գի տա կան պար բե րա-
կա նի 2017-ի թիվ 1-2 հա մա րում՝ անգ լե րեն 
լեզ վով:

– Ըստ Ձեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն-
նե րի՝ Տա թե ւի վա նա կան հա մա լի րը երբ-
վա նի՞ց է ար ժա նա ցել ու սում նա սի րող նե-

րի ու շադ րութ յա նը:
– 20-րդ դա րասկզ բին Սուրբ Էջ միած նի 

միա բան, մեծ սյու նե ցի Մես րոպ Մա գիստ րոս 
ար քե պիս կո պոս Տեր- Մով սիս յանն այ ցե լել է 
Տա թեւ եւ ո րոշ ժա մա նակ զբաղ վել տե ղի հու-
շար ձան նե րի ու հա րա կից բնա կա վայ րե րի ու-
սում նա սի րութ յամբ:

Արդ յունք նե րը հրա տա րա կել են նախ՝ 
«Ա րա րատ» ամ սագ րում 1918-ին, իսկ ա ռա-
վել ամ բող ջա կան՝ կից Դա դի վան քի եւ Հա-
ղար ծի նի վի մագ րե րի՝ 1938 թվա կա նին՝ Ե րու-
սա ղե մում, ուր ընդգրկ ված է Տա թե ւից շուրջ 
150 ար ձա նագ րութ յուն:

Այդ գիր քը, ցա վոք, չի օգ տա գործ վել «Դի-
վան հայ վի մագ րութ յան» 2-րդ պ րա կի պատ-
րաստ ման ժա մա նակ:

Այ նու հե տեւ՝ Տա թե ւի վան քի վա նա հայր 
Ար տակ ե պիս կո պոս Սմ բատ յան ցը «Տա թեւ» 
տա րեգր քում (1930 թ.) հրա տա րա կել է «Տա-
թե ւի հա մա ռոտ պատ մութ յուն» խո րագ րով 
ծա վա լուն հոդ վա ծը ( Հա լե պում): Դ րա նում 
հրա տա րակ վել է Տա թե ւին առնչ վող հինգ 
տասն յա կից ա վե լի ար ձա նագ րութ յուն:

1931 թ. ապ րի լի 28-ի երկ րա շար ժից 
Տա թե ւի վան քը մե ծա պես վնաս վել է, իսկ 
1960-ա կան նե րի վեր ջե րից սկսվել է վան քի 
վե րա կանգ նու մը:

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հնա գետ Ա րամ 
Քա լան թար յա նը վան քի ա վե րակ նե րից դուրս 
է բե րել Ս տե փա նոս Օր բել  յա նի ան վա նա-
կիր զույգ զան գը, ո րոնք մինչ այդ կո րած էին 
հա մար վում, ո րոն ցից մե կը ներ կա յումս ցու-
ցադր վում է վան քի նո րա բաց թան գա րա նի 
նա խաս րա հում, իսկ մյու սը գտնվում է այժմ-
յան զան գա կա տան ներ սում:

Այ նու հե տեւ՝ Տա թե ւի վան քի վի մագ րե րի 
ու սում նա սի րութ յամբ զբաղ վել է վի մագ րա-
գետ Սու րեն Սա ղում յա նը, ով 2001-ին հրա-
տա րա կել է Տա թե ւի վան քի վի մագ րե րից 
շուրջ 30-ը՝ միա ժա մա նակ փաս տե լով, որ 
հա մա լի րի որ մե րին են գտնվում բազ մա թիվ 
վի մագ րեր, ո րոնք դեռ սպա սում են հե տա զո-
տող նե րին:

Դ րա նից հե տո, ինչ պես ար դեն նշվեց, 
2014-15 թթ. մեր ար շա վախմ բի կող մից ի րա-
կա նաց վել են հնա գի տա կան պե ղում ներ, 
ո րոնց հա ջոր դել են իմ հե ղի նա կած հոդ ված-
նե րը (2016-21 թթ.):

– Մեզ հե տաքրք րում է Տա թե ւի գլխա-
վոր՝ Սբ Պո ղոս- Պետ րոս տա ճա րի կա ռու-
ցու մը նա խա ձեռ նած եւ ի րա կա նաց րած 
Ս յուն յաց Հով հան նես ե պիս կո պո սի տա-
պա նա քա րի գտնվե լու վայ րը, քա նի որ 
այդ խնդրի շուրջ մին չեւ հի մա տար բեր 

Ար սեն Հա րութ յուն յան. ծնված 1985-ին՝ 
Ե րե ւա նում, ար մատ նե րով՝ Մեղ րու տա-
րա ծաշր ջա նի Վահ րա վար գյու ղից: 2007 
թ. ա վար տել է Ե րե ւա նի Մես րոպ Մաշ տո-
ցի ան վան հա մալ սա րա նի բա նա սի րա-
կան ֆա կուլ տե տը, մինչ այդ՝ 2003-05 թթ. 
ծա ռա յել է Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան 
պաշտ պա նութ յան բա նա կում:
2009 թվա կա նից աշ խա տում է ՀՀ ԳԱԱ 
հնա գի տութ յան եւ ազ գագ րութ յան ինս-
տի տու տում, 2012-ից հա մա տե ղութ յամբ 
աշ խա տում է նաեւ Մես րոպ Մաշ տո ցի 
ան վան Մա տե նա դա րա նում՝ ա վագ գի-
տաշ խա տող: 2019-ից ԵՊՀ պատ մութ յան 
ֆա կուլ տե տում դա սա վան դում է վի մագ-
րութ յուն ա ռար կա:
Ի նը գրքի եւ ութ սու նից ա վե լի հոդ վա ծի 
հե ղի նակ է, մաս նակ ցել է մի ջազ գա յին 
գի տա ժո ղով նե րի՝ Վ րաս տա նում, Տա ջիկս-
տա նում, Մոլ դո վա յում, Ռու սաս տա նում, 
ԱՄՆ-ում: Թեկ նա ծո ւա կա նը պաշտ պա-
նել է 2013 թ., թե ման՝ «Վա ղար շա պա տի 
վան քե րը. պատ մա վի մագ րա գի տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն ներ»:
2014-15 թթ. մաս նակ ցել է Տա թե ւի վան-
քի հնա գի տա կան պե ղում նե րին, ո րից 
հե տո սկսել է զբաղ վել Տա թե ւի վան քի 
եւ հա րա կից բնա կա վայ րե րի հու շար-
ձան նե րի վի մագ րե րի ու սում նա սի րութ-
յամբ: 2015-ից՝ ա մեն տա րի, գոր ծուղ վել 
է Ս յու նի քի մար զի Տա թեւ, Տան ձա տափ, 
Ս վա րանց, Հա լի ձոր, Շի նու հայր, Խոտ, 
Հար ժիս բնա կա վայ րեր, ըն դօ րի նա կել է 
ա վե լի քան 300 նո րա հայտ ար ձա նագ-
րութ յուն, ո րոնց հի մամբ պատ րաստ վում 
է պաշտ պա նել դոկ տո րա կան ա տե նա խո-
սութ յուն՝ «Միջ նա դար յան Տա թե ւը եւ նրա 
գրա վոր-մշա կու թա յին ժա ռան գութ յու նը» 
թե մա յով: Հա վա քած նյու թի շրջա նակ-
նե րում հրա տա րա կել է շուրջ 20 հոդ ված, 
այդ թվում՝ մի ջազ գա յին գի տա կան պար-
բե րա կան նե րում:
Ա ռա ջի կա հոկ տեմ բե րին Բել գիա յի Լու վեն 
քա ղա քի կա թո լիկ հա մալ սա րա նում դա-
սա խո սութ յուն կներ կա յաց նի «Տա թե ւի 
վան քի պատ մութ յունն ըստ վի մագ րե րի» 
թե մա յով:

Տաթեւի վանքի 
վիմագիր 
գաղտնիքները

վար կած ներ են շրջա նառ վում: Ձեր կար-
ծի քը:

– Հով հան նես ե պիս կո պո սը, ա մե նայն 
հա վա նա կա նութ յամբ, թաղ վել է տա ճա րին 
ա րեւ մուտ քից կից եր բեմ նի գավ թում, որ տեղ 
թաղ ված են ե ղել Ս յու նի քի թա գա վո րութ յան 
ա ռա ջին եր կու գա հա կա լը, բարձ րաս տի ճան 
իշ խան ներ, հո գե ւո րա կան ներ:

Ցա վոք, 1890 թվա կա նին Տա թե ւի վան քի 
վա նա հայր Ա նա նիա Հա մա զասպ յա նը հա ջո-
ղել է քան դել եր բեմ նի գա վիթն ու զան գա կա-
տու նը՝ տե ղում կա ռու ցե լով էջ միած նա տիպ 
ե ռա հարկ զան գա կա տու նը, ո րի բարձ րութ-
յու նը գե րա զան ցել է գլխա վոր տա ճա րի գմբե-
թի բարձ րութ յա նը, մի բան, որն ան թույ լատ-
րե լի է:

Ի դեպ, ըստ Ար տակ ե պիս կո պոս Սմ բատ-
յա նի՝ Տա թե ւի վան քի հին զան գա կա տու նը 
կա ռուց վել է Սուրբ Հով հան Ո րոտ նե ցու նա-
խա ձեռ նութ յամբ, սա կայն, մեր կար ծի քով, 
Տա թե ւում զան գա կա տուն ե ղել է շատ ա վե լի 
վաղ, ին չի մա սին է վկա յում Ս տե փա նոս Օր-
բել  յա նի ան վա նա կիր զան գե րի թվագ րութ յու-
նը, այն է՝ 1302, 1304 թվա կան ներ, մի բան, 
որ թույլ է տա լիս են թադ րել՝ զան գա կա տու նը 
Հով հան Ո րոտ նե ցու օ րոք կա րող էր նո րոգ-
ված կամ առն վազն շի նա րա րութ յունն ա վար-
տին հասց ված լի նել:

Նոր զան գա կա տու նը քանդ վել է 1931-
ի երկ րա շար ժից եւ ներ կա յումս կան գուն է 
միայն ա ռա ջին հար կա բա ժի նը:

Կա րե լի է են թադ րել, ինչ պես ա սա ցի, որ 
քանդ ված գավ թում է ե ղել նաեւ Ս յուն յաց թե-
մի ե րե ւե լի ա ռաջ նորդ Հով հան նե սի տա պա-
նա քա րը:

– Դուք նշե ցիք Տա թե ւի վան քի վա-
նա հայր Ա նա նիա վար դա պետ Հա մա-
զասպ յա նի նա խա ձեռ նութ յան մա սին: 
Մինչ դեռ, շրջա նառ վում է կար ծիք, թե հին 
գա վի թը քանդ վել եւ տե ղը զան գա կա-
տուն է կա ռուց վել Խ րիմ յան Հայ րի կի նա-
խա ձեռ նութ յամբ:

– Այդ ժա մա նակ Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի-

կո սը Խ րիմ յան Հայ րիկն էր, ով էլ ար տո նել է 
գավ թի քանդ ման եւ նոր զան գա կա տան կա-
ռուց ման գոր ծըն թա ցը:

– Վան քի վե րա կանգն ման ողջ ըն-
թաց քում հայտ նա բեր վել են ար ձա նա-
գիր քա րեր, խաչ քա րեր, տա պա նա քա-
րեր: Որ տե՞ղ են դրանք ցու ցադր վում, եւ 
արդ յո՞ք հա սա նե լի են ուխ տա վոր նե րին:

– Դե ռեւս Սու րեն Սա ղում յանն է իր վե-
րոնշ յալ հոդ վա ծում գրում, որ վան քի վե-
րա կա ռուց ման ժա մա նակ (1980-ա կան ներ) 
Սուրբ Գ րի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու որ մե րի 
լից քից դուրս են բեր վել ամ բող ջա կան վի ճա-
կում գտնվող մի քա նի խաչ քար, ո րոնց վրա 
այ սօր էլ տե սա նե լի են կրա շա ղա խի կարծ րա-
ցած հետ քե րը, ին չը նշա նա կում է՝ ա վե լի վաղ 
դրանք օգ տա գործ վել են իբ րեւ շի նա քար՝ 
չկա րե ւո րե լով կո թո ղի ի րա կան նշա նա կութ-
յու նը:

Լից քից դուրս բեր ված խաչ քա րե րից ո րոշ-
ներն այ սօր ցու ցադր վում են Գո րի սի Սուրբ 
Գ րի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցու բա կում, տե-
ղի երկ րա գի տա կան թան գա րա նում, ինչ պես 
նաեւ Տա թե ւի վան քում վեր ջերս բաց ված 
թան գա րա նում:

Չ նա յած այդ ա մե նին, մի շարք կո թող ներ 
ցու ցադր վում են վան քի բա կում՝ հե նած տար-
բեր շի նութ յուն նե րի որ մե րին, մի քա նիսն էլ 
կանգ նեց ված են պատ վան դան նե րի վրա: 
Այդ շար քում խիստ կա րե ւո րում եմ Գ րի գոր 
Տա թե ւա ցու հի շա տա կին ձոն ված խաչ քա րը, 
ո րը 1410 թ. կանգ նեց րել է նրա քրո ջոր դի եւ 
հայտ նի մա տե նա գիր, փի լի սո փա, ե րա ժիշտ, 
Տա թե ւի հա մալ սա րա նի ե րե ւե լի ներ կա յա-
ցու ցիչ Ա ռա քել Ս յու նե ցին: Նախ կի նում այդ 
խաչ քարն ա գուց ված է ե ղել հա րա վա յին կա-
մա րա կապ սրա հի որ մին, իսկ այժմ կանգ նեց-
ված է ՍԲ Պո ղոս- Պետ րոս տա ճա րի ա րեւմտ-
յան պա տին կից:

– Հե տաքր քիր է, Տա թե ւի վան քի խաչ-
քա րա յին ար վեստն արդ յո՞ք եր բե ւէ ամ-
բող ջա կան ու սում նա սիր վել է եւ արդ յո՞ք 
դրանք ու նեն ի րենց բնո րոշ ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն նե րը:

– Տա թե ւի կո թո ղա յին-խաչ քա րա յին ար-
վես տը խիստ յու րա հա տուկ է հատ կա պես 
վաղ խաչ քա րա յին՝ 9-10-րդ դա րե րի շրջա-
փու լի հա մա պատ կե րում: Մեր հե տա զո-
տութ յուն նե րը պար զում են, որ ար դեն 10-
րդ դա րասկզ բին Տա թե ւի դպրո ցին բնո րոշ 
խաչ քա րա յին հո րին ված քը ներ կա յա նում է 
խիստ բու սա կա նաց ված, հիմ նա խա չը՝ շրջա-
փակ ված խա ղո ղի որ թա գա լա րով, ե ռա գունդ 
խա չաթ ևե րով, ո րոնք էլ այս դպրո ցին բնո րոշ 
հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յունն են:

Մեզ հա ջող վել է վա վե րաց նել ստույգ 
թվա կիր՝ 906, 910 թվա կան նե րի խաչ քա րեր, 
ո րոնց հո րին ված քա յին ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը լիո վին հաս տա տում են վերն աս վա-
ծը:

Իսկ խա ղո ղը՝ քրիս տո նեա կան խորհր դա-
բա նութ յան մեջ ցու ցա նում է Հի սուս Ք րիս տո-
սին, նրա ար յունն ու փրկա գոր ծա կան նշա-
նա կութ յու նը:

– Ձեր հե տա զո տութ յուն նե րի ըն թաց-
քում ըն դօ րի նա կած-վեր ծա նած նո րա-
հայտ վի մագ րե րից ո՞ րը կցան կա նա յիք 
ա ռանձ նաց նել:

– Ես կա ռանձ նաց նեի հա մաք րիս տո նեա-
կան Սուրբ Պան դա լեո նի ան վա նա կիր կո թո-
ղը, որն այ սօր ցու ցադր վում է Տա թե ւի վան քի 
նո րա բաց թան գա րա նում եւ իր նշա նա կութ-
յամբ մե ծա պես հաս տա տում է Տա թե ւում այս 
սրբի պաշ տա մուն քի գո յութ յու նը:

Կո թո ղը, ըստ ար ձա նագ րութ յան հնագ-
րա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի՝ թվագր-
վում է 9-10-րդ դա րե րով:

Ո՞վ է Սուրբ Պան դա լեո նը. ծա գու մով Նի-
կո մե դիա յից, մաս նա գի տութ յամբ՝ բժիշկ:

Պան դա լեո նի պաշ տա մուն քը մե զա նում 
ա ռա վե լա պես տա րած ված է ե ղել Ար ցա խում, 
իսկ նո րա հայտ ար ձա նագ րութ յան գյու տը 
փաս տում է, որ այն կեն ցա ղա վա րել է նաեւ 
Ս յու նի քում, ի մաս նա վո րի՝ Տա թե ւի վան քում:

Այս ար ձա նագ րութ յու նը հրա պա րա կել 
ենք Բեյ րու թում լույս տես նող Հայ կազ  յան հա-
յա գի տա կան հան դե սում:

Պան դա լեո նը հի շա տակ վում է դե ռեւս 
վաղ միջ նա դար յան աղբ յուր նե րում, իսկ որ 
հե տաքր քիրն է՝ հայ ման րան կար չութ յան մեջ 
նա մշտա պես պատ կեր վում է դե ղա տու փը 
եւ գդա լը ձեռ քին, ին չը խորհր դան շում է նրա 
բժիշկ լի նելն ու հի վանդ նե րին բու ժե լու պատ-
րաս տա կա մութ յու նը:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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Հ ա զա րամ յակ նե րի խոր քից ե կող Շի նու-
հայ րում դա րե րի ըն թաց քում բազ մա-
թիվ սրբա վայ րեր են կա ռուց վել…

Հին գյու ղի կենտ րո նում Սուրբ Ս տե փա-
նոս ե ռա նավ բա զի լիկ տա ճարն է՝ հիմ նադր-
ված դե ռեւս 4-րդ դա րում: Գ յու ղի ա րեւմտ յան 
ծայ րին Կու սա նաց ա նա պատն է՝ կենտ րո-
նում ու նե նա լով Սուրբ Աստ վա ծա ծին ե կե ղե-
ցին՝ կա ռուց ված 17-րդ դա րում: Հա րա վա յին 
ծայ րին՝ Ո րո տան գե տի ա փին, Շի նու հայ րի 
վանքն է, որ նաեւ Հին ե կե ղե ցի է կոչ վում (կա-
ռուց ման ժամ կե տը եւ ա նու նը հայտ նի չեն):

Հին գյու ղի կենտ րո նի գե րեզ մա նա տանն է 
իր ձե ւով ե զա կի խաչ քա րը՝ 1229 կամ 1261-ին 
կանգ նեց ված: Ու րիշ սրբա վայ րեր էլ կան՝ Բա-
դուն խա չը, Վն սար ե կե ղե ցու ա վե րակ նե րը, 
Սուրբ աղբ յու րը, որ նաեւ «Քո սի աղբ յուր» է 
կոչ վում, Մա տա ղա սա րը (ա վա զա հան քի բլու-
րը), ո րի գա գա թին 2016-ին գյու ղի ե րի տա-
սարդ նե րը եր կաթ յա խաչ են կանգ նեց րել… 
Սա կայն գյու ղը 1960-ա կան նե րից սկսած տե-
ղա փոխ վել է վե րե ւի սա րա հարթ՝ ներ կա յիս 
գյու ղա տե ղի, եւ բնա կիչ նե րը դժվա րութ յամբ 
են կա րո ղա նում հա ղոր դակց վել քրիս տո նեա-
կան այդ սրբա վայ րե րին, ա սել է թե՝ հան րա-
պե տութ յան ա մե նա խո շոր գյու ղե րից մե կում՝ 
Շի նու հայ րում անհ րա ժեշ տութ յուն էր դար ձել 
տա ճա րի կա ռու ցու մը:

* * *

Ներ կա յիս Շի նու հայ րում ե կե ղե ցի կա ռու-
ցե լու նա խա ձեռ նութ յան հե ղի նա կը Տա թե ւի 
վան քի վա նա հայր Տեր Մի քա յել վար դա պետ 
Գե ւորգ յանն է:

Կա ռուց վել է օ րի նա կը չու նե ցող նա խագ-
ծով՝ ե կե ղե ցա շի նութ յան ազ գա յին եւ սյու նիք-
յան ա վան դույթ նե րի հա մադր մամբ (նա խագ-
ծի հե ղի նակն ու ճար տա րա պետն է Ա շոտ 
դպիր Հա կոբ յա նը): Ե կե ղե ցու հիմ նօրհ նե քը 
կամ հիմ նար կե քը տե ղի ու նե ցավ 2018 թ. մա-
յի սի 17-ին՝ Մայր տա ճա րի լու սա րա րա պետ 
Հով նան ե պիս կո պոս Հա կոբ յա նի գլխա վո-
րութ յամբ: Տեղն էլ պա տա հա կան չէ ընտր-
ված. այդ վայ րում, ըստ Տեր Մի քա յել վար դա-
պետ Գե ւորգ յա նի, սրբա վայր է ե ղել հնում, 
ո րը վկա յող խաչ քա րը պահ պան վում է:

Ե կե ղե ցին կա ռուց վել է հան գա նա կութ-
յամբ եւ նվի րատ վութ յամբ հա վաք ված դրա-
մա կան մի ջոց նե րով:

Շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց նող նե րից 
են Գե ւորգ Պա րոն յա նը, Գուր գեն Գե ւորգ յա-
նը…

Միա նավ բա զի լիկ ե կե ղե ցին կա ռուց վեց 
հինգ տա րի շա րու նակ. եր կա րութ յու նը 17 մ  է, 
լայ նութ յու նը՝ 10 մ, բարձ րութ յու նը՝ 11 մ (խա-
չով՝ 13 մ): Շա րը գո րիս յան է (բա զալ տը՝ Սի-
սիա նից, խամ շա րի քա րե րը՝ Շի նու հայ րից): 
Մեկ տա րի ա ռաջ է ե կե ղե ցու խաչն օծ վել 
Մայր ա թոռ Սուրբ Էջ միած նում, ո րից հե տո էլ 
տե ղադր վել է:

* * *

Մե ծա գույն հա ճույ քով ենք փաս տում 
հան գա ման քը, որ Շի նու հայ րի նո րա շեն ե կե-
ղե ցին նվիր ված է հայ կազ  յան ազ գի երկ րորդ 
լու սա վո րիչ, ե ռա մե ծար փի լի սո փա, աստ-
վա ծա բան ու մեկ նիչ, ման կա վարժ ու ման-
րան կա րիչ, ե րաժշ տա գետ, ե րիցս ե րա նե լի 
վար դա պետ Գ րի գո րին, ով ա շա կերտն էր 
տիե զե րահռ չակ փի լի սո փա, Տա թե ւի հա մալ-
սա րա նի հիմ նա դիր եւ մեծն րա բու նա պետ 
Հով հան Ո րոտ նե ցու:

Գ րի գոր Տա թե ւա ցին մա հա ցավ 1409-ի 
դեկ տեմ բե րի 27-ին՝ Տա թե ւի վան քում, որ-
տեղ էլ թաղ վեց մեծ ա ռաք յալ նե րի՝ Պո ղո սի եւ 
Պետ րո սի տո նին ու հա վեր ժո րեն նրանց դա-
սա կից ու պատ վա կից ե ղավ:

* * *
Հոկ տեմ բե րի 8-ն  ան նա խա դեպ մար դա-

շատ էր տո նա կա նութ յամբ շնչող Շի նու հայ-
րում՝ Սուրբ Գ րի գոր Տա թե ւա ցի ե կե ղե ցու 
օ ծումն էր: Մեկ օր ա ռաջ էլ տե ղի էր ու նե ցել 

Շինուհայրի գեղաշեն 
եկեղեցին՝ Սուրբ Գրիգոր 
Տաթեւացու անունով, օծվեց 
սրբալույս մյուռոնով

ե կե ղե ցու նա խա տո նա կը կամ նա վա կա տի-
քը: Հար յու րա վոր հա վա տաց յալ նե րի մաս-
նակ ցութ յամբ ե կե ղե ցին օ ծե ցին Վե հա փառ 
հայ րա պե տի օրհ նութ յամբ եւ Մայր ա թոռ 
Սուրբ Էջ միած նի լու սա րա րա պետ, գե րաշ-
նորհ Տեր Մու շեղ ե պիս կո պոս Բա բա յա նի ու 
Մայր ա թոռ Սուրբ Էջ միած նի վա նո րեից տե-
սուչ Տեր Ար տակ ե պիս կո պոս Տիգ րան յա նի 
ձե ռամբ: Սր բա լույս մյու ռո նով օծ վե ցին Սուրբ 
խո րա նը, ե կե ղե ցու 16 սյու նե րը:

Այ նու հե տեւ մա տուց վեց Սուրբ պա տա-
րագ՝ ձե ռամբ Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
Ս յուն յաց թե մի ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ, 
հո գեշ նորհ Տեր Մա կար վար դա պետ Հա կոբ-
յա նի:

Օծ ման ա րա րո ղութ յու նը հա մեմ վեց «Տա-
թե ւի զան գակ ներ» երգ չախմ բի գե ղե ցիկ կա-
տա րում նե րով:

Շի նու հայ րում կանգ նեց ված Աստ ծո փառ-
քի տու նը զար դար վեց Սուրբ Հով հան Ո րոտ-
նե ցու եւ Սուրբ Գ րի գոր Տա թե ւա ցու մե ծա դիր 
գե ղան կար նե րով: Ե կե ղե ցու օծ ման ա րա րո-
ղութ յա նը ներ կա էր Ս յուն յաց թե մի ամ բողջ 
հո գե ւոր դա սը: Ներ կա էին նաեւ Ս յու նի քի 
մարզ պետ Ռո բերտ Ղու կաս յա նը, Գո րի սի 
հա մայն քա պետ Ա ռուշ Ա ռու շան յա նը, Տա-
թեւ հա մայն քի ղե կա վար Սամ վել Լա լա յա նը, 
Ս յուն յաց հո գե ւոր թե մի ա տե նա պետ Ա շոտ 
Մի նաս յա նը, Շի նու հայ րի, ինչ պես եւ մեր ձա-
կա գյու ղե րի բնա կիչ ներ:

* * *

Ան տա րա կույս, ո րե ւէ սրբա վայ րի օ ծու մը 
նշա նա կա լից ի րա դար ձութ յուն է քրիս տոն յա-
նե րիս կյան քում: Սա կայն Շի նու հայ րի Սուրբ 
Գ րի գոր Տա թե ւա ցի ե կե ղե ցու օ ծումն ա վե լի 
մեծ խոր հուրդ ու նի, ինչ-որ ա ռու մով՝ պատ-
մա կան նշա նա կութ յուն…

Մեր օ րե րում, երբ հա յոց հնա մե նի, բայց 
բռնա զավթ ված հո ղե րում ա նարգ վում եւ 
պղծվում են քրիս տո նեա կան սրբա վայ րե րը, 
երբ բազ մա թիվ տա ճար ներ խո նարհ ված են 
ու խո նարհ վում են, փոր ձութ յուն նե րի եւ ա նո-
րո շութ յան մեջ մխրճված Ս յուն յաց աշ խար հի 
բնա կա վայ րե րից մե կում ե կե ղե ցի է կա ռուց-
վում եւ օծ վում: 

Քա նիցս ա սել ու կրկնում ենք՝ Ս յու նի քը 
պատ մութ յան ար հա վիրք նե րին դի մա կա յել 
եւ ծան րա գույն վի ճակ նե րից հաղ թող է դուրս 
ե կել ոչ միայն հա յոց քա ջա զուն նե րի ար յան 
գնով ու Ս յուն յաց հաղ թա կան զեն քով, այլ 
նաեւ հո գե ւոր-մշա կու թա յին նե րու ժով. դա է 
ե ղել հաղ թա նակ նե րի բա նա ձե ւը, ո րը եր բեք 
չպետք է մո ռա նալ: Եվ ու րեմն՝ Շի նու հայ-
րի ե կե ղե ցին Աստ ծո տա ճար եւ բնա կա րան 
դարձ նե լով, մենք վերս տին հաս տա տա կա-
մութ յուն հայտ նե ցինք՝ հա վա տա րիմ մնա լու 
մեր նախն յաց հի շա տա կին, նաեւ այն նա-

հա տակ նե րի հի շա տա կին, ով քեր Ար ցախ յան 
ա ռա ջին, Ապ րիլ  յան (2016) եւ Ար ցախ յան եր-
րորդ պա տե րազմ նե րում, ինչ պես եւ մեր օ րե-
րում ի րենց կյան քը չխնա յե ցին հա նուն հայ-
րե նի քի ու հա նուն հա յոց պե տա կա նութ յան՝ 

այդ ա մե նին ար ժա նա վոր տե րը լի նե լու ա ռա-
քե լութ յու նը թող նե լով մեզ՝ ող ջե րիս: Ուս տի 
վերս տին հի շենք՝ մեզ հետ է Աստ ված եւ Դա-
վիթ Բե կի ու Գա րե գին Նժ դե հի վրի ժակ ո գին:

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 
13.10.2022թ.:

ԿՈՐԵԼ Է  Կապանի բժշկական ուսումնարանի 1989 թ. շրջանավարտ Անուշ Արշավիրի 
Ղոնյանի դիպլոմը՝ МТ-I N231622, գրանցման համար 1963: Համարել անվավեր:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բարձ րա գույն կրթութ յու նը պար տա դիր 
է։ Մր ցույ թի մաս նա կից նե րի գիտե 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
  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 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 չափ սի, 
  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 
հոկ տեմ բե րի 05-ից մինչև 2022թ. հոկ տեմ-
բե րի 17-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 հոկ տեմ բե րի 21-ին՝ ժա մը 14:30-ին, 
«Քա ջա րա նի ար հես տա գոր ծա կան պե տա-
կան ու սում նա րան» ՊՈԱԿ-ում, 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

ՀՀ կառավարության 2021 թվականի սեպ-
տեմբերի 24-ի N 1569-Ն որոշ մամբ հաս-
տատ ված՝ նախնական մաս նա գի տա-
կան (ար հես տա գործական) և միջին 
մաս նա գիտական պետական ուսումնական 
հաստատության տնօրենի ըն տրու թյան 
կարգի 4-րդ կետի համաձայն՝ «Կա պանի 
արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի Լի-
ազոր մարմինը հայտարարում է մրցույթ՝ 
հաս տատության տնօրենի պաշտոնի թա-
փուր տեղն զբաղեցնելու համար:

1. Հաստատության տնօրենի 
պաշտոնի հա մար անցկացվող 
մրցույթին մասնակցելու պարտադիր 
պայմաններն են՝
1) ՀՀ քաղաքացիությունը,
2) ուսումնական հաստատության ղեկա-
վար ման իրավունքը (հավաստագիր):

2. Մրցույթին մասնակցելու համար 
հավակ նորդը ներկայացնում է`
1) դիմում` կառավարման խորհրդի 
նախագահի անունով,
2) ՀՀ քաղաքացու անձնագրի կամ 
նույնականացման քարտի պատճենը,
3) հաստատության ղեկավարման 

իրավունքի հավաստագրի պատճենը,
4) տվյալ հաստատության 5 տարվա 
զար գաց ման ծրագիրը թղթային և 
էլեկտրոնային տար բերակներով` սույն 
կարգի 26-րդ կետի պահանջներին 
համապատասխան,
5) ինքնակենսագրություն:
Փաստաթղթերի պատճենները խորհրդի 
նախա գահին կամ քարտուղարին 
առձեռն ներկայացնելու դեպքում պետք է 
ներկայացնել բնօրինակների հետ:
Փաստաթղթերն ընդունվում են «Կապանի 
ար վես տի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, 
Սյունիքի մարզ, ք. Կապան, Ռ. Մելիքյան 2, 
2022 թ. հոկտեմբերի 14-ից մինչև նոյեմբերի 
3-ը ներառյալ, ամեն օր՝ ժամը 10:00-ից 
մինչև ժամը 18:00, բացի հանգստյան 
(շաբաթ, կիրակի) և օրենքով սահմանված 
ոչ աշխա տան քային` տոնական և 
հիշատակի օրերից:
Մրցույթը տեղի կունենա 2022 թ. նոյեմբերի 
14-ին՝ ժամը 15:00-ին, «Կապանի ար-
վես տի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ, Սյու-
նի քի մարզ, ք. Կապան, Ռ. Մելիքյան 
2-ում: Տեղեկությունների համար դիմել 
(+374 285) 2 48 91, (+374 94) 99 88 02, 
zhannavardanyan451@gmail.com: 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մր ցույ թին կա րող է մաս նակ ցել 65 տա-
րին չլրա ցած այն դո ցեն տը կամ պրո ֆե սո-
րը, ով ու նի գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի 
կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան և առն-
վազն 3 տար վա գի տա ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քի ստաժ: Դե կանն ընտր վում 
է ֆա կուլ տե տի խորհր դում՝ փակ, գաղտ նի 
քվեար կութ յամբ՝ 5 տա րի ժամ կե տով: Դե-
կա նի պաշ տո նի թեկ նա ծու ներն ա ռա ջադր-
վում են ֆա կուլ տե տի կա ռուց ված քա յին 
ստո րա բա ժա նում նե րի կող մից կամ ինք նա-
ռա ջադր մամբ: 

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի դե-
կա նի թա փուր պաշ տո նի մրցույ թին մաս-
նակ ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ-
թե րը (դի մում ռեկ տո րի ա նու նով, ան ձը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ, կադ րե րի հաշ-

վառ ման անձ նա կան թեր թիկ /լրաց ված/, 
առն վազն 3 տար վա գի տա ման կա վար ժա-
կան ստա ժը հա վաս տող փաս տա թուղթ, 
ինք նա կեն սագ րութ յուն, գի տա կան աս տի-
ճա նի և գի տա կան կոչ ման վե րա բեր յալ հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի պատ ճեն-
ներ` հաս տատ ված սահ ման ված կար գով, 
հրա տա րակ ված գի տա կան աշ խա տութ-
յուն նե րի ցանկ, ա ռա ջադր ված թեկ նա ծո ւի 
գրա վոր հա մա ձայ նութ յուն) պետք է ներ-
կա յաց նել ԳՊՀ գի տա կան քար տու ղար Թեհ-
մի նա Մա րութ յա նին մինչև ս/թ. նո յեմ բե րի 
09-ը նե րառ յալ, ժա մը 10:00-ից մինչև 16:00-
ն (բա ցի շա բաթ և կի րա կի օ րե րից): 

Հաս ցեն՝ ՀՀ Ս յու նի քի մարզ, ք. Գո րիս, 
Ա վան գարդ 2, հեռ.` 098196720, 093003103:

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Մր ցույ թին կա րող է մաս նակ ցել 65 տա-
րին չլրա ցած այն դո ցեն տը կամ պրո ֆե սո-
րը, ով ու նի գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի 
կամ դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան և առն-
վազն 3 տար վա գի տա ման կա վար ժա կան 
աշ խա տան քի ստաժ: Դե կանն ընտր վում 
է ֆա կուլ տե տի խորհր դում՝ փակ, գաղտ նի 
քվեար կութ յամբ՝ 5 տա րի ժամ կե տով: Դե-
կա նի պաշ տո նի թեկ նա ծու ներն ա ռա ջադր-
վում են ֆա կուլ տե տի կա ռուց ված քա յին 
ստո րա բա ժա նում նե րի կող մից կամ ինք նա-
ռա ջադր մամբ: 

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի դե-
կա նի թա փուր պաշ տո նի մրցույ թին մաս-
նակ ցե լու հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ-
թե րը (դի մում ռեկ տո րի ա նու նով, ան ձը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ, կադ րե րի հաշ-

վառ ման անձ նա կան թեր թիկ /լրաց ված/, 
առն վազն 3 տար վա գի տա ման կա վար ժա-
կան ստա ժը հա վաս տող փաս տա թուղթ, 
ինք նա կեն սագ րութ յուն, գի տա կան աս տի-
ճա նի և գի տա կան կոչ ման վե րա բեր յալ հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րի պատ ճեն-
ներ` հաս տատ ված սահ ման ված կար գով, 
հրա տա րակ ված գի տա կան աշ խա տութ-
յուն նե րի ցանկ, ա ռա ջադր ված թեկ նա ծո ւի 
գրա վոր հա մա ձայ նութ յուն) պետք է ներ-
կա յաց նել ԳՊՀ գի տա կան քար տու ղար Թեհ-
մի նա Մա րութ յա նին մինչև ս/թ. նո յեմ բե րի 
09-ը նե րառ յալ, ժա մը 10:00-ից մինչև 16:00-
ն (բա ցի շա բաթ և կի րա կի օ րե րից): 

Հաս ցեն՝ ՀՀ Ս յու նի քի մարզ, ք. Գո րիս, 
Ա վան գարդ 2, հեռ.` 098196720, 093003103):

Կ ա պան ցի ե րաժշ տա սե րը վա ղուց 
եր գե հո նա յին նման բարձ րա կարգ 
կա տա րում ներ չէր լսել: Այս օ րե րին 

հան րա պե տութ յու նում անց կաց վում է հան-
րա ճա նաչ եր գե հո նա հար Վա հագն Ս տամ-
բոլց յա նի ան վան եր գե հո նի մի ջազ գա յին փա-
ռա տոն, որ կազ մա կեր պել են ՀՀ կրթութ յան, 
գի տութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի նա խա րա-
րութ յու նը և կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան ազ-
գա յին կենտ րո նը: 

Հոկ տեմ բե րի 7-ին փա ռա տո նի շրջա նա-
կում հա մերգ անց կաց վեց նաև Կա պա նում՝ 
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: Ող ջու նե-
լով ներ կա նե րին՝ կա մե րա յին ե րաժշ տութ յան 
ազ գա յին կենտ րո նի փոխտ նօ րեն Ար մեն Սու-
քիաս յա նը հի շեց րեց, որ Վա հագն Ս տամ բոլց-
յա նը մեծ ա վանդ ու նի Կա պա նում եր գե հո-
նա յին ե րաժշ տութ յան մաս սա յա կա նաց ման, 
ինչ պես նաև Կա պա նի այն ժա մա նակ վա 
ե րաժշ տա կան ու սում նա րա նի դահ լի ճում եր-
գե հո նի տե ղադր ման գոր ծում:

Այ նու հետև հան դես ե կան մի ջազ գա-

յին մեծ ճա նա չում ու նե ցող եր գե հո նա հար 
ժան- Պիեռ Ս թեյ վեր սը ( Նի դեր լանդ ներ), մի-
ջազ գա յին մրցույթ նե րի դափ նե կիր Եվ գե նի 
Ավ րա մեն կոն ( Ռու սաս տան) և Կա պա նի ման-
կա կան ար վես տի դպրո ցի տնօ րեն Մա րի նա 
Նա հա պետ յա նը:

Հն չե ցին Բա խի, Սե զար Ֆ րան կի, Լեոն 
Բոել մա նի, Կո մի տա սի, Մա կար Եկ մալ  յա նի 
և այլ կոմ պո զի տոր նե րի ստեղ ծա գոր ծութ-
յուն ներ՝ հան դի սա կա նին տե ղա փոխ վե լով 
ե րաժշ տա կան ո գե ղեն հնչ յուն նե րի աշ խարհ, 
մե կու կես ժամ նրանց կտրե լով ա ռօր յա հոգ-
սե րից:

– Շատ ու րախ եմ, որ ե կանք Հա յաս տա-
նի հե ռա վոր այս անկ յու նը, այս տեղ հան դես 
ե կանք, դուք հո յա կապ եր գե հոն ու նեք, հիա-
նա լի եր գե հո նա հա րու հի, փայ փա յեք նրանց, 
իսկ հան դի սա կա նն ան չափ ան մի ջա կան էր, 
– հա մեր գի ա վար տին «Ս յուն յաց երկ րին» 
տպա վո րութ յուն նե րը ներ կա յաց րեց Եվ գե նի 
Ավ րա մեն կոն: 

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Երգեհոնային 
երաժշտության 
աննախադեպ երեկո 
Կապանում 

Հայտարարվում է մրցույթ «Քաջարանի արհեստագործական 
պետական ուսումնարան» ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի (68 դասաժամ), 

Ճանապարհային երթևեկության և անվտանգության 
ապահովում (180 դասաժամ ) և աշխարհագրության (34 
դասաժամ) ուսուցիչների թափուր տեղերի համար:

«Կապանի արվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 
մրցույթ ՏՆՕՐԵՆԻ ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆՆ ԶԲԱՂԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում է 
բաց մրցույթ հու մա նի տար մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի 

դե կա նի թա փուր պաշ տո նի տե ղա կալ ման հա մար:

«Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը հայ տա րա րում 
է բաց մրցույթ բնա գի տա կան և ին ժե նե րատն տե սա գի տա կան 

մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի դե կա նի թա փուր պաշ տո նի 
տե ղա կալ ման հա մար:
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