
Ս տե փա նա կեր տի հոկ տեմ բե րի 30-ի հան-
րա հա վա քին մաս նակ ցել է շուրջ 40 հա-
զար քա ղա քա ցի։ «Ար մենպ րես»-ին այս 
մա սին տե ղե կաց րին Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վից։

«Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան 
Ազ գա յին ժո ղո վի՝ հոկ տեմ բե-
րի 30-ին հրա վիր ված ար տա-

հերթ նիս տին զու գա հեռ Ս տե փա նա կեր տի 
վե րածնն դի հրա պա րա կում կա յա ցավ հան-
րա հա վա ք: Ս տե փա նա կեր տից և շր ջան նե րից 

շուրջ 40000 քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ հան րա հա վա քում, ի թիվս այլ ե լույթ նե րի, 
ԱԺ պատ գա մա վոր Ա րեգ Ա վագ յա նը ներ կա-
յաց րել է Ազ գա յին ժո ղո վի հայ տա րա րութ յու-
նը», – աս վում է հա ղոր դագ րութ յան մեջ:

Կապանում բացվեց Իրանի գլխավոր 
հյուպատոսությունը

Հոկ տեմ բե րի 21-ին Կա պա նի Շա հում յան 
փո ղո ցի 34/4/1 հաս ցեում բաց վեց Ի րա նի 
Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան գլխա-
վոր հյու պա տո սութ յու նը: 

Ն  շա նա կա լի ի րա դար ձութ յան առ թիվ 
մարզ կենտ րոն էին ժա մա նել Հա յաս-
տա նի և Ի րա նի Իս լա մա կան Հան-

րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա խա-
րար ներ Ա րա րատ Միր զո յա նը և Հո սեյն Ա միր 
Աբ դոլ լա հիա նը, Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր ներ և պաշ տո նա տար այլ ան ձինք, լրագ-
րող ներ:

Բարձ րաս տի ճան հյու րե րին դի մա վո րե ցին 
ա ղու հա ցով, հնչե ցին եր կու երկր նե րի օրհ ներ-
գե րը: Այ նու հետև եր կու երկր նե րի արտ գործ-
նա խա րար նե րը հան դես ե կան օր վա խորհր-
դին պատ շա ճող խոս քե րով:

Ա րա րատ Միր զո յա նը նշեց. «Օ րը նշա նա-
կա լից է հայ-ի րա նա կան բազ մա դար յան բա-
րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն նե րի պատ-
մութ յան մեջ: Վս տա հա բար կա րող եմ նշել, որ 
Ի րա նի գլխա վոր հյու պա տո սութ յան հիմ նու մը 
և արդ յու նա վետ գոր ծու նեութ յու նը նոր ո րակ 
կհա ղոր դեն եր կու երկր նե րի ա ռանձ նա հա-

տուկ հա րա բե րութ յուն նե րին, կխթա նեն երկ-
կողմ փոխ գոր ծակ ցութ յա նը, կնպաս տեն հայ-
ի րա նա կան կա պե րի զար գաց մա նը:

Հատ կան շա կան է, որ այս կար ևոր ի րա-
դար ձութ յու նը տե ղի է ու նե նում Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան և Ի րա նի Իս լա մա կան 
Հան րա պե տութ յան միջև դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 30-րդ 
տա րում: Ան ցած 30 տա րում մեր ու ղին նշա-
նա վոր վել է ռազ մա վա րա կան բնույթ ու նե ցող 
հա րա բե րութ յուն նե րով: Վս տահ եմ՝ հե տա-
գա յում ևս կ ներդր վեն անհ րա ժեշտ ջան քեր՝ 
ա պա գա փոխ շա հա վետ գոր ծակ ցութ յունն 
ա վե լի խո րաց նե լու և ամ րապն դե լու հա մար»:

Այ նու հետև Ա. Միր զո յանն ի րա նա կան 
կող մին հա վաս տիաց րեց, որ Հա յաս տա նում 
խո րա պես ըն կա լում և բարձր են գնա հա տում 
մեր երկ րի ող նա շա րը հան դի սա ցող այս հատ-
վա ծում՝ Ս յու նի քի մար զում հյու պա տո սութ յուն 
բա ցե լու Ի րա նի իշ խա նութ յուն նե րի ո րո շու մը: 
Նաև հայտ նեց հայ կա կան կող մի մտադ րութ-
յու նը՝ Թավ րի զում հյու պա տո սութ յուն բա ցե լու 
վե րա բեր յալ:

Ի րա նի արտ գործ նա խա րա րը նախ ի րա զե-
կեց, որ հյու պա տոս Մոր թե զա Ա բե դին Վա րա-

մին Ի րա նի պրո ֆե սիո նալ դի վա նա գետ նե րից 
է և վս տա հութ յուն հայտ նեց, որ Կա պա նում 
հյու պա տո սութ յան աշ խա տա կից նե րը պար-
տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս կու նե նան 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան, ՀՀ-ում Ի րա նի դես պա նութ յան, 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան, Ս յու նի քի մար զի և Կա-
պան քա ղա քի ղե կա վա րութ յան ա ջակ ցութ յու-
նը և, ի հար կե, տե ղի բնակ չութ յան բա րե հաճ 
վե րա բեր մուն քը:

Պաշ տո նա կան ա րա րո ղութ յու նից հե տո 
բարձ րաս տի ճան դի վա նա գետ նե րը, հան դի-
սութ յան մաս նա կից հյու րե րը մտան հյու պա-
տո սութ յան շենք: Լ րագ րող նե րի հետ կարճ 
ժա մա նա կով շփվե լուց հե տո եր կու երկր նե րի 
արտ գործ նա խա րար ներն ա ռանձ նազ րույց 
ու նե ցան: Հ յու րե րին ճա նա պար հե լուց հե տո 
նո րան շա նակ հյու պա տո սը պա տաս խա նեց 
լրագ րող նե րի հար ցե րին:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Շարունակությունը՝ էջ 7Շարունակությունը՝ էջ 2

Երկու տարի առաջ 
ստորագրված ամոթալի 
հայտարարությունը, որի 
դրույթներն առաջին իսկ 
օրվանից չի կատարում 
Ադրբեջանը

Ու  ղիղ եր կու տա րի ա ռաջ՝ 2020 թ. 
նո յեմ բե րի 9-ին, ՀՀ վար չա պե տի, 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան 

նա խա գա հի և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
նա խա գա հի կող մից ստո րագր վեց հայ տա րա-
րութ յուն, ո րը վեր ջա կե տեց հայ-ադր բե ջա նա-
կան 44 օր տևած պա տե րազ մը, ո րը, սա կայն, 
ե ղավ կա պի տուլ  յա ցիա յի ակտ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան և Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան հա մար:

Դա մի փաս տա թուղթ է, ո րին ա ռայ սօր 
ան վերջ ու ա նընդ հատ հղում ներ են կա տա-
րում վե րոնշ յալ ե րեք երկ րի օր վա պա տաս-
խա նա տու նե րը՝ փաս տե լով, թե իբր կող մերն 
ա ռաջ նորդ վում են դրա նով: Ի րա կա նում, մինչ-
դեռ, ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան բազ մա թիվ 
կե տեր չեն կա տար վում Ադր բե ջա նի կող մից:

Ըստ հայ տա րա րութ յան 1-ին կե տի՝ 2020 
թ. նո յեմ բե րի 10-ի ժա մը 00:00-ից Ադր-
բե ջա նի Հան րա պե տութ յան և Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան զի նա կան ու ժե-
րը կանգ են առ նում ի րենց զբա ղեց րած 
դիր քե րում: Հա կա ռակ այդ դրույ թի, նույն 
տար վա դեկ տեմ բե րի 18-ին Ս յու նի քի ար ևել-
յան սահ մա նի ամ բողջ եր կա րութ յամբ մեր 
ա ռաջ նագ ծի դիր քերն ա ռանց որ ևէ կրա կո-
ցի հանձն վե ցին թշնա մուն, ին չի հետ ևան քով 
Ս յու նի քի շուրջ ստեղծ վեց ռազ մա քա ղա քա-
կան նոր՝ չա փա զանց ծանր ի րա վի ճակ, ո րը 
շա րու նակ վում է մինչև այ սօր: Ա վե լին՝ Ադր բե-
ջա նը 2021-ի մա յի սի 13-ին բռնա զավ թեց Սև 
լճի ար ևել  յան հատ վածն ու Գո րիս քա ղա քի 
հյու սի սա յին հատ վա ծի իշ խող բար ձունք նե րը:

Ադր բե ջա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան դեմ ագ րե սիա սան ձա զեր ծեց 2021-ի նո-
յեմ բե րի 16-ին՝ Մեծ Իշ խա նա սա րի հա րավ-

Օ՜, եղկելի տերեր, զազիր 
ու բազմազան...
Որ վերջին խարիսխը մեր
Վաճառքի հանեցիք...

ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Ադրբեջանն օկուպացրել է Հայաստանի 130 քկմ  տարածք, եթե հաշվարկը կատարվում է հակառակորդի առաջնագծից 
մինչև Հայաստանի տարածքի խորքերը: «Եթե հաշվարկը կատարվում է հակառակորդի առաջնագծից մինչև մեր տարածքի 
խորքերը, որտեղ հակառակորդը հաջողության է հասել, ապա կազմում է 130 քկմ և մի փոքր ավելի: Եթե հաշվում ենք մեր 

առաջնագծից խորությամբ, ապա այդ թիվն ավելի քիչ է կազմում»,- «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ ասաց ԳՇ պետ Ասրյանը:

Հայաստանի Հանրապետության ո՛չ մի իշխանություն 
իրավունք չունի հրաժարվել Արցախի ժողովրդի 
անվտանգությունն ապահովելու առաքելությունից 
կամ ընդունելի համարել որևէ փաստաթուղթ, որտեղ 
ինքնիշխան Արցախի Հանրապետության գոյությունը 
կասկածի տակ կդրվի (ԱՀ ԱԺ հայտարարությունից)

Չորեքշաբթի

10 նոյեմբերի 2022թ.
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Արցախն Ադրբեջանին բռնակցելու 
ցանկացած փորձ հայ ժողովրդի նոր 
ցեղասպանության պաշտոնական 
արտոնագիր է

Ա ր ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վը հոկ տեմ բե րի 30-ին կա յա-
ցած ար տա հերթ նիս տում հայ տա-

րա րութ յուն է ըն դու նել՝ ար ձա նագ րե լով, որ 
Ար ցա խը եր բեք չի ե ղել և չի լի նե լու ան կախ 
Ադր բե ջա նի կազ մում։ Հենց այս գա ղա փա րը 
պետք է լի նի ադր բե ջա նաղա րա բաղ  յան հա-
կա մար տութ յան կար գա վոր ման հիմ քում։ Բա-
ցի այդ, շեշտ վել է, որ ցան կա ցած փորձ՝ Ար ցա-
խը բռնակ ցե լու Ադր բե ջա նին, կհան դի սա նա 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի կոպ տա գույն խախ-
տում և հայ ժո ղովր դի նոր ցե ղաս պա նութ յան 
ի րա գործ ման պաշ տո նա կան ար տո նա գիր, 
հետ ևա բար՝ նման բո վան դա կութ յամբ փաս-
տաթղ թե րը Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան հա-
մար ա նըն դու նե լի են։

Հայ տա րա րութ յան մեջ նշված է. «Վեր ջին 
մի քա նի ա միս նե րի զար գա ցում նե րը, տար-
բեր ու ժա յին կենտ րոն նե րի և մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ ադր բե ջա նա-ղա-
րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր-
ման հե ռան կար նե րի և Ար ցա խի ա պա գա-
յի հետ կապ ված հայ տա րա րութ յուն ներն ու 
հնչեց ված դիր քո րո շում նե րը լուրջ մտա հո-
գութ յուն են ա ռա ջաց րել Ար ցա խում և հա-
մայն հա յութ յան շրջա նակ նե րում։

Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վը, ար տա հայ տե լով Ար ցա խի ժո ղովր դի 
հա վա քա կան կամ քը, հարկ է հա մա րում այս 
բախ տո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծում ի լուր 
աշ խար հի ար ձա նագ րել և փաս տել հետև յա-
լը.

  Ար ցա խը եր բեք չի ե ղել և չի լի նե լու 
ան կախ Ադր բե ջա նի կազ մում։ Հենց այս 
գա ղա փա րը պետք է լի նի ադր բե ջա նա-
ղա րա բաղ  յան հա կա մար տութ յան կար-
գա վոր ման հիմ քում։

  Ցան կա ցած փորձ՝ Ար ցա խը բռնակ ցե լու 
Ադր բե ջա նին, կհան դի սա նա մի ջազ գա-
յին ի րա վուն քի կոպ տա գույն խախ տում 
և հայ ժո ղովր դի նոր ցե ղաս պա նութ յան 
ի րա գործ ման պաշ տո նա կան ար տո նա-
գիր, հետ ևա բար նման բո վան դա կութ-
յամբ փաս տաթղ թե րը Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան հա մար ա նըն դու նե լի են։
Վե րա հաս տա տե լով, որ մեր բո լոր հա ջո-

ղութ յուն նե րի ու ձեռք բե րում նե րի և պե տա-
կա նա շի նութ յան ա ռանց քա յին հիմ քե րից է 
հան դի սա նում Հա յաս տան-Ար ցախ-Սփ յուռք 
ե ռա միաս նութ յու նը՝ Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան Ազ գա յին ժո ղո վը հայ տա րա րում է.

  Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ո՛չ մի 
իշ խա նութ յուն ի րա վունք չու նի հրա ժար-
վել Ար ցա խի ժո ղովր դի անվ տան գութ-
յունն ա պա հո վե լու ա ռա քե լութ յու նից կամ 
ըն դու նե լի հա մա րել որ ևէ փաս տա թուղթ, 
որ տեղ ինք նիշ խան Ար ցա խի Հան րա-
պե տութ յան գո յութ յու նը կաս կա ծի տակ 
կդրվի։ Պա հան ջում ենք Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րից՝ 
մի ջազ գա յին հար թակ նե րում հան դես գալ 
հայ կա կան եր կու հան րա պե տութ յուն-

նե րի միաս նա կան շա հե րը պաշտ պա-
նե լու դիր քե րից՝ հիմք ըն դու նե լով առ կա 
հիմ նա րար փաս տաթղ թե րը, մաս նա վո-
րա պես՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Ան կա խութ յան հռչա կա գի րը և Գե րա-
գույն խորհր դի 1992 թվա կա նի հու լի սի 
8-ի պատ մա կան ո րո շու մը։

  Կոչ ենք ա նում աշ խար հասփ յուռ հա յութ-
յա նը՝ շա րու նա կել սա տա րել Ար ցա խին, 
պաշտ պա նել Ար ցա խի ժո ղովր դի ի րա-
վունք նե րը և շա հե րը տար բեր երկր-
նե րում և մի ջազ գա յին ատ յան նե րում, 
հա մա կող մա նի նպաս տե լով Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան ճա նաչ ման գոր ծին։

  Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը կողմ-
նա կից է կա յուն խա ղա ղութ յա նը և, 
հետ ևա բար, նաև խա ղա ղութ յան 
պայ մա նագ րի ստո րագր մա նը միտ ված 
քայ լե րին, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րը պետք է 
վե րա պա հու մով մո տե նան Ադր բե ջա նի 
Հան րա պե տութ յան տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յան ճա նաչ մա նը՝ հաշ վի 
առ նե լով ադր բե ջա նա-ղա րա բաղ  յան հա-
կա մար տութ յան չկար գա վոր ված լի նե լու 
հան գա ման քը։

  Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան ինք նիշ խա-
նութ յու նը, մեր ինք նո րոշ ման ի րա վուն-
քը և դ րա ի րաց ման փաս տը կաս կա ծի 
տակ դնող ցան կա ցած փաս տա թուղթ և 
ա ռա ջարկ, մեզ հա մար ա նըն դու նե լի է, 
քա նի որ այն չի ար տա ցո լում պատ մաի-
րա վա կան ի րո ղութ յուն նե րը։ Մի ջազ գա-
յին հան րութ յու նը պար տա վոր է հար գել 
ար ցա խա հա յութ յան պա հան ջը, քան զի 
այն հա մա պա տաս խա նում է մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի հիմ նա րար սկզբունք նե րին և 
նոր մե րին։

  Հաշ վի առ նե լով Ռու սաս տա նի պատ-
մա կան դե րա կա տա րութ յու նը մեր 
տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղութ յան և կա-
յու նութ յան ա պա հով ման գոր ծում և, մաս-
նա վո րա պես, ագ րե սոր Ադր բե ջա նի կող-
մից մեզ պար տադր ված՝ 2020 թվա կա նի 
44-օր յա պա տե րազ մի դա դա րեց մանն 
ան ձամբ ՌԴ Նա խա գահ Վ. Պու տի նի ան-
մի ջա կան և գոր ծուն մաս նակ ցութ յու նը՝ 
դի մում ենք Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յա նը` 
Ար ցա խի ժո ղովր դի անվ տան գութ յունն 
ա պա հո վե լու հանձ նա ռութ յու նը շա րու-
նա կե լու խնդրան քով: Այն ամ րապն դե լու 
նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք, հաշ վի 
առ նե լով Ար ցա խի ժո ղովր դին սպառ նա-
ցող գո յա բա նա կան ի րա կան վտանգ նե-
րը, ներդ նել քա ղա քա կան և ռազ մա կան 
լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ։

  Մեր պայ քա րը շա րու նա կա կան է, դիր քո-
րո շու մը՝ ան փո փոխ և ար տա հայ տում է 
աշ խար հասփ յուռ հա յութ յան հա վա քա-
կան կամքն ու ամ բող ջութ յամբ բխում է 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան Ազ գա յին 
ժո ղո վի 2022թ. ապ րի լի 14-ի հայ տա րա-
րութ յամբ նա խանշ ված սկզբունք նե րից»։

Գերագույն հոգևոր 
խորհուրդը հանդես եկավ 
հայտարարությամբ

Նո յեմ բե րի 1-4-ը Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
նա խա գա հութ յամբ Մայր Ա թոռ Սուրբ Էջ-
միած նում գու մար ված Գե րա գույն հոգ-
ևոր խորհր դի ժո ղո վին անդ րա դարձ կա-
տար վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան և Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան շուրջ 
ստեղծ ված ծանր ի րա վի ճա կին։ Քն նար-
կում նե րի արդ յուն քում Գե րա գույն հոգ-
ևոր խոր հուր դը հան դես ե կավ հայ տա-
րա րութ յամբ։

Հայ տա րա րութ յուն

Խ ո րը մտա հո գութ յուն ենք ար տա-
հայ տում Հա յաս տա նի և Ար ցա-
խի նկատ մամբ Ադր բե ջա նի շա-

րու նակ վող ագ րե սիա յի՝ մաս նա վո րա բար 
2020թ. 44-օր յա և 2022թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին 
սան ձա զերծ ված պա տե րազ մի հետ ևան քով 
Հա յաս տա նի և Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յուն նե րին սպառ նա ցող լրջա գույն մար տահ-
րա վեր նե րի, հայ կա կան եր կու պե տութ յուն նե-
րի շուրջ ծա վալ վող աշ խար հա քա ղա քա կան 
ու տա րա ծաշր ջա նա յին ան բա րեն պաստ 
զար գա ցում նե րի առն չութ յամբ:

Մե ծա պես ան հանգս տա ցած ենք մեր ժո-
ղովր դի կյան քում հոգ ևոր-բա րո յա կան ար-
ժեք նե րի աղ ճատ ման, ինք նութ յան ճգնա ժա-
մի, ներ հա սա րա կա կան բևե ռաց վա ծութ յան, 
ա պա գա յի հան դեպ ա նո րո շութ յան ու տագ-
նա պի զգա ցում նե րի ա հագ նաց ման, ար-
տա գաղ թի տրա մադ րութ յուն նե րի ա ճի 
դրսևո րում նե րով, ո րոնք ի րենց քայ քա յիչ ներ-
գոր ծութ յամբ դժվա րաց նում են առ կա գո յա-
բա նա կան մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հա-
րու մը։

Մեր ա ղոթքն ենք մա տու ցում առ Աստ-
ված ու քա ջա լե րան քը հղում Հա յոց բա նա-
կի քա ջա րի զին վոր նե րին և սահ մա նա մերձ 
բնա կա վայ րե րի հե րո սա կան ժո ղովր դին, որ 
բա ցա ռիկ նվի րու մով ու անձ նա զո հութ յամբ 
դի մագ րա վում են թշնա մա կան ոտնձ գութ-
յուն նե րին ու հար ձա կում նե րին։

Ամ բող ջա կան զո րակ ցութ յուն ենք բե րում 
Ար ցա խի մեր ժո ղովր դին՝ իր ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քի պա հան ջա տի րութ յան մեջ, որն 
ար տա հայտ ված է Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յան Ազ գա յին Ժո ղո վի օ րեր ա ռաջ կա տա րած 
հայ տա րա րութ յու նում, և վե րա հաս տա տում, 
որ Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա-
վունքն ան սա կար կե լի է: 

Ող ջու նում ենք մի ջազ գա յին հան րութ յան 
և բա րե կամ երկր նե րի ջան քե րը՝ ուղղ ված 
տա րա ծաշր ջա նում կա յու նութ յան և խա-
ղա ղութ յան հաս տատ մա նը և բա նակ ցութ-
յուն նե րի մի ջո ցով առ կա հա կա մար տութ յան 
խա ղաղ հան գու ցա լուծ մա նը։ Խա ղաղ կար-
գա վոր ման գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում 
ա ռաջ նա հերթ պետք է նկատ վի ռազ մա գե րի-
նե րի և պահ վող քա ղա քա ցիա կան ան ձանց 
ա զատ ար ձա կումն ու զոհ ված նե րի մար մին-

նե րի վե րա դար ձը։
Ե րախ տա գի տութ յամբ կար ևո րում ենք 

խա ղա ղա պահ ու ժե րի ա ռա քե լութ յու նը Ար-
ցա խում՝ մեր ժո ղովր դի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման գոր ծում։ 

Կոչ ենք ուղ ղում Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան իշ խա նութ յուն նե րին՝ ա մե նայն ջանք 
ի գործ դնել ազ գա յին մեր կյան քում բա ժա-
նա րար գծե րը վե րաց նե լու, քա ղա քա կան հա-
մոզ մունք նե րով պայ մա նա վոր ված խտրա կան 
մո տե ցում նե րը դա դա րեց նե լու, ա տե լութ յան 
և թշ նա ման քի մթնո լոր տը հաղ թա հա րե լու, 
ազ գա յին բո լոր շրջա նակ նե րի ներգ րավ մամբ 
բո վան դա կա յին ա ռողջ երկ խո սութ յուն նա-
խա ձեռ նե լու ուղ ղութ յամբ, որ պես զի կա րե լի 
լի նի հա մազ գա յին հա մախմբ մամբ ա պա հո-
վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ար ցա-
խի Հան րա պե տութ յան անվ տան գութ յու նը, 
վե րա կանգ նել տա րած քա յին ամ բող ջա կա-
նութ յու նը, կան խել մարդ կա յին ու տա րած-
քա յին հնա րա վոր նոր ցա վա լի կո րուստ նե րը 
և մի ջազ գա յին հար թակ նե րում հետ ևո ղա կա-
նո րեն պաշտ պա նել Ար ցա խի ժո ղովր դի ինք-
նո րոշ ման ի րա վուն քը։

Այս մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հա րու մը 
կեն սա կան է ու գո յա բա նա կան և պա հան ջում 
է անմ նա ցորդ զո հո ղութ յուն իշ խա նութ յուն-
նե րից, Ե կե ղե ցուց, ազ գա յին կա ռույց նե րից 
և հա մայն մեր ժո ղովր դից։ Հայ րե նի քը ազ գի 
հա րատ ևութ յան ե րաշ խիքն է, ուս տի եր կի րը 
ծայ րաս տի ճան ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճա կից 
դուրս բե րե լու հա մար պետք է բա ցա ռել ա մեն 
հատ վա ծա կան ձգտում և շահ։

Հոր դո րում ենք հայ րե նաբ նակ և աշ խար-
հասփ յուռ ողջ հա յութ յա նը հա մախմբ վել ի 
պաշտ պա նութ յուն Հա յաս տա նի ինք նիշ խա-
նութ յան ու տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յան և Ար ցա խի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի: 

Պատ մութ յան ըն թաց քում բազ միցս բախ-
վել ենք ա ռա վել դժվա րին ի րա վի ճակ նե րի, 
սա կայն Աստ ծո կա մոք մեր ժո ղո վուր դը ի 
գին բա զում զո հո ղութ յուն նե րի, իր ազ գա-
յին բարձր գի տակ ցութ յամբ ու ան սա սան 
հա վա տով, միաս նա կա նութ յամբ և աշ խա-
տա սի րութ յամբ կա րո ղա ցել է հաղ թա հա րել 
ա մեն դժվա րութ յուն և կեր տել իր նոր կյան քը։ 
Աստ ծո ո ղոր մութ յամբ մեր ժո ղո վուր դը այս 
փոր ձութ յու նը ևս  ար ժա նա պատ վո րեն պի տի 
հաղ թա հա րի։

Ա ղո թում ենք պա տե րազ մի հետ ևան քով 
զոհ ված, վի րա վոր ված, գե րե վար ված, ան-
հայտ կո րած հա յոր դի նե րի և բռ նի տե ղա հան-
ված ըն տա նիք նե րի հա մար՝ Ա մե նախ նամ 
Տի րոջ զո րակ ցութ յունն ու մխի թա րութ յու նը 
հայ ցե լով վշտաց յալ ու տագ նա պա հար բո լոր 
հո գի նե րին և մեր ողջ ժո ղովր դին:

Թող Ա մե նո ղորմ Աստ ված խա ղա ղութ յուն 
պարգ ևի աշ խար հին հա մայն և հա մե րաշ-
խութ յան մեջ պա հի ազ գե րին ու ժո ղո վուրդ-
նե րին՝ Իր սի րո ու հաշ տութ յան շնոր հը հե ղե-
լով մարդ կա յին սրտե րում ու հո գի նե րում:

ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ 
ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ
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Հոկ տեմ բե րի 18-ին գրա կա նա գետ ու 
գրաքն նա դատ, բա նա սի րա կան գի տութ-
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ Ար-
վես տի վաս տա կա վոր գոր ծիչ Դա վիթ 
Գաս պար յա նը դառ նում է 75 տա րե կան: 
Միան գա մայն ծան րակ շիռ մի հո բել յան, 
որ լիու լի հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում 
ծանր ու թեթև ա նել նրա ան ցած գի տա-
կան ու ղին, արժ ևո րել վաս տա կը: Իսկ 
այդ ա մենն ա նել և՛ դյու րին է, և՛ դժվա-
րին: Դ յու րին, քա նի որ ստվա րա ծա վալ 
ժա ռան գութ յուն է ստեղ ծել, դժվա րին, 
քան զի մեկ հրա պա րակ ման մեջ հնա րա-
վոր չէ ընդգր կել ա նընդգր կե լին:

Գ  րա կան-քննա դա տա կան գոր ծու-
նեութ յան կես դա րից ա վե լի ճա նա-
պարհ է ան ցել հո բել  յա րը: Գ րա կան 

ա ռա ջին քայ լերն ա րել է դեռևս ու սա նո ղա-
կան տա րի նե րին «Եր ևա նի հա մալ սա րան» 
թեր թում: Հե տո ար դեն 1971-ից աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յունն էր ԳԱԱ Մ. Ա բեղ  յա-
նի ան վան գրա կա նութ յան ինս տի տու տում՝ 
լա բո րան տից մինչև փոխտ նօ րեն:

Ան չափ լայն է նրա հե տաքրք րութ յուն նե-
րի ընդգր կու մը, բայց ա մե նից ա ռաջ հայտ նի 
է որ պես չա րեն ցա գետ: Մեծ պոե տի ստեղ-
ծա գոր ծութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յու նը 
սկսեց 1970-ին պետ հա մալ սա րա նի բա նա սի-
րա կա նի հին գե րորդ կուր սում: Դիպ լո մա յին 
աշ խա տան քի նյու թը Չա րեն ցի «Գիրք ճա նա-
պար հի» ժո ղո վա ծո ւի տա ղա չա փութ յունն էր: 
Երբ ա վար տեց աշ խա տան քը, ստաց վեց այն 
ժա մա նակ վա ծա վալ նե րով ու չա փա նիշ նե րով 
թեկ նա ծո ւա կան մի ա տե նա խո սութ յուն:

Ն րա հե տա զո տա կան գոր ծու նեութ յու նը 
հիմ նա վո րա պես կապ ված է հայ նո րա գույն 
շրջա նի գրա կա նութ յան ու սում նա սի րութ-
յան հետ, ո րի ա ռանց քը ե ղել և մ նում է Չա-
րեն ցը: 1979-ին ըն թեր ցո ղի սե ղա նին դրեց 
«Սո վե տա հայ պոե զիա յի տա ղա չա փութ յու-
նը» գիր քը, ո րի մեջ գի տա կա նո րեն ճշգրտեց 
հա յոց տա ղա չա փութ յան վան կա կան հա մա-
կար գի կշռույ թա յին բնույ թը: Աշ խա տութ յան 
պա տաս խա նա տու խմբա գիր, ա կա դե մի կոս 
Էդ վարդ Ջր բաշ յա նը, գրքի ազ դօ րի նա կը ձեռ-
քին, դի մել է նրան. «Մեր և քո սերն դից ոչ ոք 
դեռևս այս քան ծան րակ շիռ մուտք չի ու նե ցել 
գրա կա նութ յուն»: Գիր քը բարձր է գնա հա տել 
հայտ նի գրա կա նա գետ ու լեզ վա բան Ռո ման 
Յա կոբ սո նը: Գ րա խոս վել է հա մա միու թե նա-
կան «Вопросы литературы» հե ղի նա կա վոր 
ամ սագ րում:

1984-ին պաշտ պա նեց դոկ տո րա կան 
ա տե նա խո սութ յուն՝ «Ե ղի շե Չա րեն ցը և 1920-
ա կան թվա կան նե րի սո վե տա հայ պոե զիան»: 
Իր բնա գա վա ռում ա մե նաե րի տա սարդ տա-
րի քում գի տութ յան դոկ տո րի աս տի ճա նի 
ար ժա նա ցած գրա կա նա գետն է: Գի տա կան 
աս տի ճա նը նրա հա մար ոչ թե դափ նի նե րի 
վրա ննջե լու հանգր վան էր, այլ աշ խա տան-
քա յին մար տահ րա վեր: Ա հա, դրա նից հե տո 
ըն թեր ցո ղի սե փա կա նութ յու նը դար ձան մե-
կը մյու սից ծան րակ շիռ և հիմ նա րար աշ խա-
տութ յուն ներ:

Դա վիթ Գաս պար յա նի գոր ծու նեութ յու նը 
նոր հուն մտավ 1980-ա կան նե րի կե սե րից: 
Հան րա գու մա րի բե րե լով իր հայտ նա բե րած 
ար խի վա յին նյու թե րը՝ 1990-ին լույս ըն ծա յեց 
«Ող բեր գա կան Չա րեն ցը» գիր քը, ո րը և՛ մե-
նագ րութ յուն է, և՛ բնագ րե րի հրա տա րա կութ-
յուն:

1994-ին ծնվեց «Փակ դռնե րի գաղտ նի քը. 
Չա րեն ցը, Բա կուն ցը և մ յուս նե րը» փաս տա-
վա վե րագ րա կան գիր քը, ո րը ար մա տա պես 
փո խեց նո րա գույն շրջա նի հայ գրա կա նութ-
յան աղբ յու րա գի տա կան հիմ քը: Ոչ թե տասն-
յակ, այլ հար յու րա վոր վա վե րագ րեր ե կան 
ճշտե լու հայ գրող նե րի կեն սագ րութ յուն նե րի 
ան հայտ է ջե րը, պար զե ցին նրանց ան տիպ 
ժա ռան գութ յան հետ քե րը, լու սա բա նե ցին 
գրա պատ մա կան շատ նրբութ յուն ներ: Այդ 
գիր քը գրա կա նա գի տա կան սխրանք էր, ո րից 
օգտ վել և օգտ վում են հե տա զո տող նե րը:

1996-ին լույս տե սան Ե ղի շե Չա րեն ցի 
«Նո րա հայտ է ջեր» ան տիպ նե րի ժո ղո վա ծուն 
և «Ե ղի շե Չա րենց. հա յոց բա նաս տեղ ծութ յան 

մայ րա քա ղա քը» ու սում նա սի րութ յու նը, 1997-
ին « Չա րենց յան ա սույթ ներ» մե նագ րութ յու-
նը տպագր վեց Բեյ րու թում, ո րի մեջ ա սույ-
թի սեղ մութ յուն ու նե ցող Չա րեն ցի տո ղե րը 
ա ռանձ նաց րել է ու մեկ նա բա նել:

Միայն Չա րեն ցը չէր, այլև Չա րենցն ու իր 
ժա մա նա կը, գրա կան մի ջա վայ րը, հատ կա-
պես՝ Բա կունցն ու Մա հա րին: Չա փա զանց 
ընդգր կուն և ծան րակ շիռ է նրա բա կուն ցա-
պա տու մը, մեծ ար ձա կագ րի կյանքն ու ստեղ-
ծա գոր ծութ յու նը ներ կա յաց րել է նո րա հայտ 
հա վաս տի վա վե րագ րե րի, փաս տաթղ թե րի 

հի ման վրա, 1930-ա կան թթ. գրա կան-հան-
րա յին կյան քի տե սա դաշ տում: Այս ա մե նի 
շնոր հիվ ծնվել են «Ա լեք սանդր (Ակ սել) Ս տե-
փա նի Բա կունց». Մե ղադ րա կան գործ N 1431 
(1999), «Ակ սել Բա կունց. Ժա ռան գութ յուն» 
(1999), «Ակ սել Բա կունց. Կ յան քը և ս տեղ-
ծա գոր ծութ յու նը» (2009) գրքե րը: Վեր ջին 
մե նագ րութ յու նը հա վել վա ծի կար գով բո վան-
դա կում է նաև գրո ղի եր կե րի ժո ղո վա ծու նե րի 
մեջ չմտած նո րա հայտ նյու թեր, նրա ձեր բա-
կա լութ յան, հար ցաքն նութ յուն նե րի, դա տա-
վա րութ յան ու գնդա կա հա րութ յան վա վե րագ-
րե րը:

Այ նու հետև նրա գրչի ար գա սի քը ե ղավ 
«XX դար: Հայ գրող ներ» մա տե նա շա րը. Մե-
կը մյու սի ետ ևից տպագր վե ցին մե նագ րութ-
յուն ներ՝ նվիր ված Գուր գեն Մա հա րու, Ակ սել 
Բա կուն ցի, Հա մո Սահ յա նի, Պա րույր Ս ևա կի, 
Վա հագն Դավթ յա նի կյան քին և ս տեղ ծա գոր-
ծութ յա նը: Մի այլ մա տե նա շա րով՝ «Հայ գրա-
կա նութ յուն», 2000-2017 թթ. լույս տե սավ 
նրա հե ղի նա կած վեց գիրք: Ըն թաց քի մեջ է 
այդ մա տե նա շա րի 7-րդ գիր քը:

 Ընդ հան րա պես նրա գոր ծու նեութ յան 
2005-2015 թվա կան նե րը ընդգր կող շրջա-
նը ոս կե տաս նամ յակ կա րե լի է հա մա րել, որ 
նշա նա վոր վեց հար յու րա վոր հոդ ված նե րով, 
շուրջ եր կու տասն յա կից ա վե լի գրքե րով ու 
մե նագ րութ յուն նե րով:

 Բ նավ էլ հարթ ու դյու րին չի ե ղել Դա-
վիթ Գաս պար յա նի ճա նա պար հը: Փոր ձել են 
հա նի րա վի քննա դա տել, քան զի ա նա չառ ու 
ան զի ջում էր, եր բեմն ա նո ղոք՝ իր գնա հա տա-
կան նե րում: Ա հա վա սիկ, ու շագ րավ է «Գիրք 
մնա ցոր դաց»-ի ո դի սա կա նը: 2012-ին լույս 
տե սավ Չա րեն ցի «Գիրք մնա ցոր դաց» ան-
տիպ նե րի ժո ղո վա ծուն՝ դարձ յալ տա րի նե րի 
ծանր ու տքնա ջան աշ խա տանք: Տ պագր վեց 
պետ պատ վե րով, գի տա կան լուրջ հրա տա րա-
կութ յուն էր: Ըն թեր ցողն ան համ բեր սպա սում 
էր գրքին: Եվ ի՞նչ, ըն թեր ցո ղի հե տաքրք րութ-
յու նը բա վա րա րե լու փո խա րեն չա րա միտ 
ու նա խանձ մարդ կանց «ա ջակ ցութ յամբ» և 
գ րա կան «բա րե կամ նե րի» դա վա դիր լռութ-
յամբ գիր քը կա լան քի են թար կեց Չա րեն ցի 
իսկ տա նը՝ տուն-թան գա րա նում: Մինչ դեռ 
Եր ևանն այդ տա րի հռչակ վել էր գրքի հա-
մաշ խար հա յին մայ րա քա ղաք, ինչն, ա ռա ջին 
հեր թին, են թադ րում է ա զա տամ տութ յուն, 
մինչ դեռ դա ժան չա րամ տութ յուն ստաց վեց…

Ի՞նչ ա րեց Դա վիթ Գաս պար յա նը: Ա սաց՝ 
ես իմ գործն ա րել եմ, մնա ցա ծը մո լոր յալ նե-
րի սա տա նա յութ յուն է, ծանր տնքաց, հո գոց 
հա նեց, վի րա վոր գա զա նի նման ինքն ի րեն 
բու ժեց, ոտ քի կանգ նեց և ան ցավ հա ջորդ 
գրքե րին: Չա րեն ցի «Գիրք ճա նա պար հի»-ն  

էլ 1933-ին ար գել վեց, բայց ան գամ այն ծանր 
տա րի նե րին հաս կա ցան ինչն ին չոց է և 1934-
ին գիր քը լույս տե սավ: Իսկ մեր ժա մա նակ նե-
րում Դա վիթ Գաս պար յա նի բո լոր դի մում նե րը 
մնա ցին ան պա տաս խան և այդ գրքի ամ բողջ 
տպա քա նա կը, շուրջ 500 օ րի նակ, առ այ սօր 
դեռևս մնում է ար գել ված: Բայց Դա վիթ Գաս-
պար յա նը Դա վիթ Գաս պար յան չէր լի նի, ե թե 
հինգ տա րի անց, իր դժվար վաս տա կած մի-
ջոց նե րով, չվե րահ րա տա րա կեր այդ գիր քը է՛լ 
ա վե լի ըն դար ձակ տար բե րա կով:

Գ րա կա նա գե տի ստեղ ծա գոր ծա կան կեր-
պա րը թե րի կլի նի, ե թե գո նե չհի շա տա կենք 
նրա մյուս աշ խա տութ յուն նե րից մի քա նի սը՝ 
«Բա նաս տեղ ծութ յան ո գին» (1980), «Ժա մա-
նակ և շար ժում» (1984), «Հայ սո վե տա կան 
պոե զիա յի պատ մութ յուն» (1987), «Հե լի կո նի 
աստ ղը» (1988), «Պոե զիան և կ յան քի ճշմար-
տութ յու նը» (1990), «Հայ րե նիք և ճա կա տա-
գիր» (1991), «Երկ նա յին շու շան» (2004), «Հայ 
հին և միջ նա դար յան գրա կա նութ յան պատ-
մութ յուն» (2009), «Հայ կա կան ա պա գա յա-
պաշ տութ յուն» (2009), «Գ րա կա նութ յան տե-
սութ յուն» (2012), «Քն նա դա տութ յունն ըն դեմ 
քննա դա տութ յան» (2012), «Մար դա սի րա կան 
բռնա տի րութ յուն» (2014), «Բանք հա յոց: Հայ-
րե նիք» (2017): Ըն թաց քի մեջ է «XXI դար: Հայ 
գրող ներ» մա տե նա շա րը, ո րի ա ռա ջին եր կու 
գրքե րը ար դեն լույս են տե սել՝ նվիր ված ար-
դի գրա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Խա չիկ 
Մա նուկ յա նին և Սո նա Վա նին: Ն րա կազ մած 
և հ մուտ ա ռա ջա բա նով օժտ ված հայ քնա-
րեր գութ յան «Ոս կե շղթա» ընտ րա նին, ո րը 
կարճ ժա մա նա կում ու նե ցավ եր կու հրա-
տա րա կութ յուն (2014, 2019): Ա վե լաց նենք 
նաև նրա աշ խա տա սի րութ յամբ տպագր ված 
«Չա րեն ցի հետ» (1996, 2008) հու շե րի եր կու 
հա տոր նե րը և Չա րեն ցի քա ռա հա տոր «Ընտ-
րա նի»-ն (2012-2015): Առջ ևում Չա րեն ցի եր-
կե րի ամ բող ջա կան հրա տա րա կութ յունն է 13 
հա տո րով, որ պետք է ի րա կա նաց նի գրա-
կա նութ յան ինս տի տու տի և Չա րեն ցի տուն-
թան գա րա նի հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:

Սա միայն գրքե րի վեր նագ րե րի շարք 
չէ, այլ մի ամ բողջ կյանք՝ նվիր ված գրա կա-
նութ յա նը, իսկ այդ գրքե րից յու րա քանչ  յու րը 
ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յան նյութ է, որ-
տեղ և՛ հայ գրա կա նութ յան պատ մութ յունն է, 
և՛ տե սութ յու նը, և՛ աղբ յու րա գի տութ յու նը, և՛ 
գրա կա նութ յան փի լի սո փա յութ յու նը:

Այս օ րե րին տպագ րութ յան է պատ րաս-
տել կո թո ղա յին մի աշ խա տութ յուն՝ «Ե ղի շե 
Չա րեն ցի կյան քը և ժա մա նա կը»: Բա ցա ռիկ 
մի գիրք՝ 800 է ջից ա վե լի, ո րում ա ռա ջին ան-
գամ ներ կա յաց ված է Չա րեն ցի գի տա կան 
կեն սագ րութ յու նը՝ ծննդյան օր վա նից մինչև 
մահ: Սա ա ռա ջին փորձն է ստեղ ծե լու XX 
դա րի ա մե նա մեծ գրող նե րից մե կի գի տա-
կան ամ բող ջա կան կեն սագ րութ յու նը, նյու թը 
շա րադր ված է որ պես ժա մա նա կագ րութ յուն՝ 
տա րի, օր, փաստ, սկզբնաղբ յուր: Չա րենցն է՝ 
անձ նա կան ու ստեղ ծա գոր ծա կան կյան քով, 
ժա մա նա կի պատ մութ յամբ, ժա մա նա կա կից-
նե րով, մի ջա վայ րով, գրքե րով, մա մու լի հրա-
պա րա կում նե րով, քննար կում նե րով, այլ ևայլ 
փաս տաթղ թե րով: «Իմ ա մե նա ծանր, աշ խա-
տա տար գիրքն է սա», – խոս տո վա նում է 
գրա կա նա գե տը:

Դա վիթ Գաս պար յանն այն հա մո զումն 
ու նի, որ Չա րեն ցին ըն կա լե լու հա մար անհ-
րա ժեշտ է հա սուն միտք, ան նա խա պա շար 
հան րութ յուն և պետք է ոչ միայն լսել, այլև 

կար դալ, բնագ րին մո տե նալ, սկզբնաղբ յու-
րին մեր ձե նալ:

Ին չո՞վ է ու շագ րավ Դա վիթ Գաս պար յա-
նի ո ճը. նրա գրա կա նա գի տա կան ու քննա-
դա տա կան ժա ռան գութ յու նը խո րա պես 
գի տա կան լի նե լով հան դերձ՝ նաև գրված է 
կեն դա նի, պատ կե րա վոր լեզ վով, ին չում ամ-
փոփ վում է նրա ժո ղովր դայ նութ յան գաղտ-
նի քը, ժո ղովր դա կա նութ յուն, ո րը ի րա վամբ 
վա յե լում է… Կար ծիք է հայտն վել՝ ե թե պոե-
զիա յով զբաղ վեր, ան պայ ման մեծ բա նաս-
տեղծ կլի ներ: Բայց գրա կա նա գի տութ յունն 
էլ կա րիք ու նի բարձր տե սա բան նե րի: «Ինձ 
հիաց նում են Դա վիթ Գաս պար յա նի շնորհքն 
ու ե ռան դը, ա մեն ին չին հաս նե լու և ա մեն ինչ 
լավ ա նե լու նրա ձգտու մը, – գրել է Ալ բերտ 
Կոս տան յա նը, – նա ա րագ է մտա ծում, հեշտ 
է գրում և հա ճույ քով է ըն թերց վում: Հատ-
կութ յուն ներ, ո րոն ցով ձևա վոր վում է ան հա-
տա կան նկա րագ րի հմայքն ու դրսևոր վում 
շա րու նա կա բար ու ա նընդ մեջ՝ հան դի պու մից 
հան դի պում, գրքից գիրք»: Իսկ գրքե րը լույս 
են տես նում մե կը մյու սի հետ ևից, ո րով հետև 
գրա սե ղա նի առջև է վաղ ա ռա վո տից մինչև 
ուշ մայ րա մուտ...

Յու րա քանչ  յուր գիր Դա վիթ Գաս պար յա-
նի մա սին թե րի կլի նի, ե թե չներ կա յաց վի այն 
ա վան դը, ո րը ու նի հան րա յին գոր ծու նեութ-
յան, դա սա խո սա կան աշ խա տան քի և դա-
սագր քաս տեղծ ման ո լոր տում: Մայր հայ րե-
նի քում և սփ յուռ քում (Բեյ րութ, Թեհ րան, Ն յու 
Յորք, Գ լեն դել) հան դես է ե կել դա սա խո սութ-
յուն նե րով ու զե կու ցում նե րով: Ն րա խոսքն 
ու ներ կա յութ յու նը միշտ էլ պա հանջ ված են 
ե ղել: Գ րա կա նա գե տը ար դեն 30 տա րի է, ինչ 
հիմ նա կան և ա վագ դպրո ցում գոր ծող գրա-
կա նութ յան դա սագր քե րի հե ղի նակ է, ո րոնք 
սի րով են ըն դուն վել ա շա կերտ ներ և ու սու-
ցիչ նե րի կող մից: 2000-2017 թթ. «Հա յոց լե զու 
և գ րա կա նութ յուն» գի տա մե թո դա կան հան-
դե սի խմբա գիրն էր: Ն շենք, որ ա վե լի վաղ՝ 
1985-1990 թթ., խմբագ րել է նաև «Քն նա դա-
տա կան տա րե գիրք» հան դե սը:

 Այս օ րե րին էլ քննար կում ներ են ըն թա-
նում հան րակր թա կան դպրոց նե րի ա ռար կա-
յա կան չա փո րո շիչ նե րի շուրջ: Ներ հուն բա-
նա սերն ու գիտ նա կա նը մա մու լում ա սում է 
իր ծան րակ շիռ խոս քը, մատ նա ցույց ա նում 
քննարկ ման դրված չա փո րո շիչ նե րի խո ցե-
լի կող մե րը… Ն րան պետք է լսել, որ պես զի 
դպրո ցը չեն թարկ վի հեր թա կան ա ղե տա լի 
փոր ձութ յան:

Տասն հինգ տա րուց ա վե լի Գաս պար յա-
նը բա րիդ րա ցիա կան հա րա բե րութ յուն ներ 
է պահ պա նում «Ս յուն յաց եր կիր» մար զա-
յին թեր թի հետ, մեր պար բե րա կա նի հա մար 
հոդ ված ներ է հե ղի նա կել, հայ գրող նե րի հո-
բել  յան նե րի (և ոչ միայն) ա ռիթ նե րով, հար-
ցազ րույց ներ ենք ու նե ցել նրա հետ: Նա մեր 
թեր թի բա րի խորհր դա տուն է, բա րե կա մը և 
ըն թեր ցո ղը:

«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի խմբագ րա-
կազ մը ի սրտե շնոր հա վո րում է ճա նաչ ված 
գիտ նա կա նին, ա նա չառ գրաքն նա դա տին 
ծննդյան 75-ամ յա հո բել  յա նի առ թիվ, մաղ-
թում ա մուր ա ռող ջութ յուն, ըն տա նե կան ջեր-
մութ յուն, զա վակ նե րի ու թոռ նե րի հա ջո ղութ-
յուն նե րով հպար տա նա լու բա զում ա ռիթ ներ, 
գրա կա նա գի տութ յան ան դաս տա նում ար գա-
սա բեր գոր ծու նեութ յուն:

Հա ջորդ հան դի պու մը հար յու րամ յա կիդ:
ՎԱՀ ՐԱՄ ՕՐ ԲԵԼ ՅԱՆ

Մեր թերթի մեծ բարեկամ 
Դավիթ Գասպարյանը 
դարձավ 75 տարեկան

Յու րա քանչ յուր գիր Դա վիթ Գաս-
պար յա նի մա սին թե րի կլի նի, 
ե թե չներ կա յաց վի այն ա վան դը, 
ո րը ու նի հան րա յին գոր ծու նեութ-
յան, դա սա խո սա կան աշ խա-
տան քի և դա սագր քաս տեղծ ման 
ո լոր տում: Մայր հայ րե նի քում և 
սփ յուռ քում հան դես է ե կել դա սա-
խո սութ յուն նե րով ու զե կու ցում-
նե րով: 
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Հ ոկ տեմ բե րի 27-ին Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նում մեկ նար կեց բու-
հի 55-ամ յա կին նվիր ված «Ս յու նի քը 

կրթութ յան և մ շա կույ թի օ ջախ» խո րագ րով 
եր կօր յա հան րա պե տա կան գի տա ժո ղո վը, 
ո րին մաս նա կ ցում էին ՀՀ-ի, ԱՀ-ի և ար տերկ-
րի շուրջ 25 գի տակր թա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի, այդ թվում՝ Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի, Հա յաս տա նի ազ գա յին պո լի-
տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի, Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի, Շի րա-
կի պե տա կան հա մալ սա րա նի, Եր ևա նի Կո մի-
տա սի ան վան պե տա կան կոն սեր վա տո րիա-
յի, Վա նա ձո րի պե տա կան հա մալ սա րա նի, Վ. 
Բր յու սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա-
նի, Հա յաս տա նի ազ գա յին գրա դա րա նի, Մես-
րոպ Մաշ տո ցի ան վան Մա տե նա դա րա նի, ՀՀ 
ԳԱԱ հնա գի տութ յան և ազ գագ րութ յան, Մ.Ա -
բեղ  յա նի ան վան գրա կա նութ յան, Հ.Ա ճառ յա-
նի ան վան լեզ վի, պատ մութ յան, ար վես տի 
ինս տի տուտ նե րի, Շ վեյ ցա րիա յի Ֆ րի բուր գի 
հա մալ սա րա նի, Հա յաս տա նի ազ գագ րութ-
յան թան գա րա նի, Մես րոպ Մաշ տո ցի ան վան 
Մա տե նա դա րա նի, Սանկտ Պե տեր բուր գի 
Պ. Լես գաֆ տի ան վան ազ գա յին պե տա կան 
հա մալ սա րա նի, Ար ցա խի Մես րոպ Մաշ տոց 
հա մալ սա րա նի և այլ գի տակր թա կան կա-
ռույց նե րի շուրջ 60 գիտ նա կան ներ, մաս նա-
գետ ներ ու հե տա զո տող ներ: Գի տա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված էր նաև 
ԳՊՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը:

Գի տա ժո ղո վի նպա տակն էր գի տա տե սա-
կան քննար կում նե րի բազ մա կողմ հար թակ 
բե րել Ս յու նի քի ոչ միայն հա յա գի տա կան ու 
հա սա րա կա գի տա կան ողջ լայ նույ թի հիմ նա-
հար ցե րը, այլև առ հա սա րակ մատ նան շե լու 
Ս յու նի քի մար զում տար բեր գի տաճ յու ղե րի 
նպա տա կա դիր զար գաց ման թի րախ նե րը, 
գե րա կա յութ յուն ներն ու ա նե լիք նե րը:

Գի տա ժո ղո վի բաց ման ա րա րո ղութ յանն 
ու լիա գու մար նիս տին ներ կա էին Ս յու նի քի 
մարզ պետ Ռո բերտ Ղու կաս յա նը, Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րար Դա վիթ Բա բա յա նը, Գո րիս հա մայն քի 
ղե կա վար Ա ռուշ Ա ռու շան յա նը, Ար ցա խի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը՝ 
ռեկ տոր Ար մեն Սարգս յա նի գլխա վո րութ յամբ, 
պաշ տո նա տար այլ ան ձինք: 

Գի տա ժո ղո վը մեկ նար կեց Գո րի սի հոգ-
ևոր հո վիվ Տեր Տիգ րան քա հա նա Հա կոբ յա նի 
օրհ նութ յան խոս քով և տե րու նա կան ա ղոթ-
քով:

Այ նու հետև ԳՊՀ ռեկ տոր Տիգ րան Վան-
դուն ցը, բաց ման խոս քում ող ջու նե լով ներ-
կա նե րին, շնոր հա վո րեց Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի հիմ նադր ման 55-ամ յա հո-
բել  յա նի առ թիվ՝ այն հա մա րե լով գի տակր-
թա կան աս պա րե զում բու հի ձեռք բե րում-

նե րի ամ փոփ ման ու արժ ևոր ման հրա շա լի 
հնա րա վո րութ յուն: Խո սե լով գի տա ժո ղո վի 
օ րա կար գի, թե մա տիկ բազ մա զա նութ յան, 
գի տա գործ նա կան նշա նա կութ յան ու ա ռա-
քե լութ յան մա սին՝ ռեկ տո րը հա վե լեց, որ գի-
տա ժո ղո վը յու րա տե սակ հար թակ է՝ ոչ միայն 
հե տա դարձ հա յաց քով արժ ևո րե լու Ս յու նի քի 
պատ մամ շա կու թա յին բազ մա հա րուստ ժա-
ռան գութ յու նը, ամ փո փե լու գի տակր թա կան 
ար ժե քա վոր ձեռք բե րում նե րը, այլև քննար-
կե լու գի տութ յան, կրթութ յան և մ շա կույ թի 
ար դի հիմ նախն դիր ներն ու զար գաց ման հե-
ռան կար նե րը Ս յու նի քի մար զում: Նա շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց գի տակր թա կան այն 
բո լոր կա ռույց նե րին, ո րոնց ներ կա յա ցուց չա-
կան կազ մե րը մաս նակ ցում են գի տա ժո ղո վի 
աշ խա տանք նե րին՝ ի րենց գի տա կան նե րու-
ժը ներդ նե լով Ս յու նի քի հա յա գի տա կան ողջ 
լայ նույ թի հիմ նա հար ցե րի ու սում նա սիր ման, 
ինչ պես նաև տար բեր գի տաճ յու ղե րի նպա-
տա կա դիր զար գաց ման գոր ծում: «Մաս նա-
կից նե րի ո րակ յալ կազ մը, զե կու ցում նե րի թե-
մա տիկ շրջա նա կը հրա շա լի նա խադր յալ ներ 
են ստեղ ծում` մեկ տե ղե լու հա յա գի տութ յան, 
հա սա րա կա գի տութ յան և բ նա գի տութ յան 
հիմ նախն դիր նե րով զբաղ վող գիտ նա կան նե-
րին, լսե լի ու քննար կե լի դարձ նե լու գի տութ-
յան մեջ նա խա քայ լեր ա նող հե տա զո տող նե-
րի նո րա հա յաց տե սա կետ նե րը, ստեղ ծե լու 
բա րեն պաստ մթնո լորտ` գա ղա փար նե րի 
փո խա նակ ման, գի տա կան երկ խո սութ յան 
ծա վալ ման, տե ղա կան ու ար տա սահ ման յան 
գի տա կան հաս տա տութ յուն նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ձևա վոր ման հա մար: Նաև 
այս պի սի՛ մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մամբ 

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նը կդառ նա 
ար դիա կան գի տա կան հիմ նախն դիր նե րի 
քննարկ ման տա րա ծաշր ջա նա յին կենտ րոն, 
ին չը մեր ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րից 
է», – նշեց ռեկ տո րը՝ հա մա ռոտ անդ րա դարձ 
կա տա րե լով Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ան ցած ու ղուն, ձեռք բե րում նե րին, 
կրթա կան գոր ծի ե րախ տա վոր նե րին:

Ող ջույ նի խոսք ա սաց Ս յու նի քի մարզ պետ 
Ռո բերտ Ղու կաս յա նը: Նա շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նեց բո լոր այն մարդ կանց, ո րոնք ներդ-
րում ու նեն ԳՊՀ-ի հիմ նադր ման, կա յաց ման 
ու զար գաց ման գոր ծում։ «Միակ տե սա նե լի 
կենտ րո նը, ո րի շուրջ պետք է հա մախմբ վենք, 
կրթութ յունն ու գի տութ յունն են։ Այդ գոր-
ծի քա կազ մով կա րող ենք ու նե նալ խե լա ցի, 
կրթված հա սա րա կութ յուն, ո րի ան դամ նե-
րը երկ րի հա մար կար ևոր հար ցե րում նույն 
ուղ ղութ յամբ են մտա ծում։ Շատ շնոր հա կալ 
եմ այս ծանր փու լում Ս յու նի քում նման գի-
տա ժո ղով նա խա ձեռ նե լու և կազ մա կեր պե-
լու հա մար, այն պա հանջ ված է ու կար ևոր», 
– նշեց մարզ պե տը ու հա վե լեց, որ մար զա յին 
իշ խա նութ յու նը մշտա պես պատ րաս տա կամ 
է ա ջակ ցել նման կար ևոր մի ջո ցա ռում նե րի 
կազ մա կերպ մա նը:

ԳՊՀ-ի հո բել  յա նի և գի տա ժո ղո վի բաց-
ման առ թիվ ներ կա նե րին ող ջու նեց ԱՀ Ար-
տա քին գոր ծե րի նա խա րար Դա վիթ Բա բա յա-
նը՝ բարձր գնա հա տե լով Գո րի սի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի դե րը տա րա ծաշր ջա նում և 
Ար ցա խի հետ կա պի ամ րապնդ ման գոր ծում: 
Վեր ջին տա րի նե րին Ս յու նի քի և Ար ցա խի 
միջև գի տակր թա կան կա պե րի ամ րապնդ-
ման ու զար գաց ման գրա վա կան նե րից մե կը 
պատ մա գի տութ յան դոկ տոր Դա վիթ Բա բա-
յա նի հետ մաս նա գի տա կան արդ յու նա վետ 

հա մա գոր ծակ ցութ յունն է: «Գի տութ յու նը և 
կր թութ յու նը մեր ժո ղովր դի և պե տա կա նութ-
յան հա րատև ման, զար գաց ման և զո րաց-
ման ա ռանց քա յին հիմ քե րից են, իսկ Գո րի-
սի պե տա կան հա մալ սա րա նը՝ կրթութ յան և 
հայ րե նա սեր դաս տիա րա կութ յան կար ևոր 
մի կենտ րոն։ Ա ռանձ նա կի նշա նա կութ յուն 
ու նի պրո ֆե սիո նալ և հայ րե նան վեր կադ րե-
րի պատ րաս տու մը հա յոց պե տա կա նութ յան 
և հայ ազ գա յին ինք նութ յան յու րա հա տուկ 
ԴՆԹ-ն հան դի սա ցող Ար ցա խում և Ս յու նի-
քում», – նշեց նա խա րա րը և հա ջող ըն թացք 
մաղ թեց գի տա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին:

ԱրՊՀ ռեկ տոր Ար մեն Սարգս յա նը իր ող-
ջույ նի խոս քում կար ևո րե լով եր կու հա մալ սա-
րանի փոխ գոր ծակ ցութ յան շա րու նա կա կա-
նութ յու նը՝ բազ մա թիվ կեն սա շահ ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց ման հե ռան կար նե րով, մաս նա-
վո րա պես նշեց. «Մեծ է մեր եր կու բու հե րի 
հա մա գոր ծակ ցութ յան դերն ու նշա նա կութ-
յու նը ոչ միայն Ար ցախ-Ս յու նիք գի տակր թա-
կան փոխ գոր ծակ ցութ յունն ա մուր պա հե լու, 
այլ նաև՝ մեր հայ րե նի քի առջև ծա ռա ցած 
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար ու ղի ներ նա-
խան շե լու տե սանկ յու նից: Պատ մա քա ղա քա-
կան ար դի զար գա ցում նե րի և հատ կա պես 
մեր հայ րե նի քի առջև ծա ռա ցած մար տահ-
րա վեր նե րի ի րո ղութ յուն նե րում ան չափ կար-
ևո րում եմ «Ս յու նի քը կրթութ յան և մ շա կույ թի 
օ ջախ» խո րագ րով գի տա ժո ղո վի կազ մա կեր-
պու մը, ո րը միտ ված է հան րա պե տութ յան գի-
տութ յան ո լոր տի կա րող ու ժե րի մեկ տեղ մա-
նը՝ հա նուն օ րախն դիր հար ցե րի լուծ ման»: 
Ար մեն Սարգս յա նը ԳՊՀ 55-ամ յա կի առ թիվ 
հա մալ սա րա նին հանձ նեց խորհր դան շա կան 

հու շան վեր և ն վի րեց բազ մա քա նակ ար ժե-
քա վոր գրքեր:

Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նի հո բել-
յա նի առ թիվ ու ղերձ ներ էին հղել Հա յաս տա նի 
ազ գա յին ագ րա րա յին հա մալ սա րա նի ռեկ-
տոր Վար դան Ու ռուտ յա նը, ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի 
ինս տի տու տի տնօ րեն Ան նա Ա սատր յա նը: 

Շ նոր հա վո րա կան ե լույթ նե րով հան դես 
ե կան նաև «Ս յուն յաց եր կիր» շա բա թա թեր-
թի գլխա վոր խմբա գիր Սամ վել Ա լեք սան յա-
նը, Պե տեր բուր գի Լես գաֆ տի հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր, ԳՊՀ շրջա նա վարտ Քա ջիկ Օ հան-
յա նը և ու րիշ ներ:

Լիա գու մար նիս տին զե կու ցում նե րով 
հան դես ե կան պ.գ.դ., պրո ֆե սոր Գ ևորգ 
Ս տե փան յա նը («Գո րիս քա ղա քի կրթա կան 
կյան քի պատ մութ յու նից (XIX դար-XX դա րաս-
կիզբ)»), պ.գ.թ., դո ցենտ Հա մո Սու քիաս յա նը 
(«ՀՍԽՀ Զան գե զու րի և ԱՍԽՀ Քուր դիս տա նի 
գա վառ նե րի սահ մա նա յին վե ճե րը 1920-ա-
կան թվա կան նե րին»), ք.գ.դ., պրո ֆե սոր 
Գա գիկ Թո րոս յա նը («Ած խա ծին պա րու նա-
կող թա փոն նե րի և մա զու թի վե րամ շակ մամբ 
հե ղուկ վա ռե լի քի ար տադ րութ յան տեխ նո լո-
գիա»):

Լիա գու մար նիս տից հե տո գի տա կան 
նստաշր ջա նի եր կօր յա աշ խա տան քը ծա-
վալ վեց հինգ մաս նախմ բում՝ «Պատ մութ յուն, 
քա ղա քա գի տութ յուն, ի րա վա գի տութ յուն», 
«Հ նա գի տութ յուն, ազ գագ րութ յուն, ար վեստ», 
«Ման կա վար ժութ յուն և հո գե բա նութ յուն», 
«Բա նա սի րա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ», 
«Բ նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ»:

Ծ րագ րում ընդգրկ ված զե կու ցում նե րը 
վե րա բե րում էին Ս յու նի քի հա յա գի տա կան ու 
հա սա րա կա գի տա կան ողջ լայ նույ թի (հնա գի-
տութ յուն, ազ գագ րութ յուն, բա նա գի տութ յուն, 

լե զու, ար վեստ և այլն) հիմ նա հար ցե րին, ինչ-
պես նաև բնա գի տա կան գի տաճ յու ղե րին:

Օ րա կար գի թե մա տիկ բազ մա զա նութ յու-
նը վկա յում էր բո վան դա կա յին ա ռու մով խոր-
քա յին ընդգր կում ու նե ցող նստաշր ջա նի գի-
տա գործ նա կան ա ռա քե լութ յան մա սին:

Հոկ տեմ բե րի 28-ին տե ղի ու նե ցավ գի տա-
ժո ղո վի փակ ման լիա գու մար նիս տը:

ԳՊՀ ռեկ տոր Տիգ րան Վան դուն ցը շնոր-
հա կա լութ յուն հայտ նեց եր կօր յա արդ յու նա-
վետ աշ խա տան քի հա մար և հույս հայտ նեց, 
որ գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցած կազ մա կեր-
պութ յուն նե րի և ն րանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հետ մաս նա գի տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու-
նը կլի նի շա րու նա կա կան:

Մաս նախմ բե րի նա խա գա հող նե րը՝ բ.գ.դ. 
Հայ կա նուշ Մես րոպ յա նը, պ.գ.դ., պրո ֆե սոր 
Գ ևորգ Ս տե փան յա նը, պ.գ.թ., դո ցենտ Հա մո 
Սու քիաս յա նը, տեխ.գ.դ., պրո ֆե սոր Սու րեն 
Աղ բալ  յա նը, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Վ.Ե ղիա զար-
յա նը, ք.գ.դ. Լո ւի զա Վար դան յա նը, պ.գ.թ. 
Ս վետ լա նա Պո ղոս յա նը, մ.գ.թ., դո ցենտ Էռ-
նեստ Ա վա նե սո վը, հա ղոր դում ներ ներ կա յաց-
րին մաս նախմ բա յին քննար կում նե րի մա սին: 
Կար ևո րե լով նման թե մա տի կա յով գի տա-
ժո ղո վի կազ մա կեր պու մը՝ նրանք բարձր 
գնա հա տե ցին այն թե՛ կազ մա կեր պա կան 
մա կար դա կի և թե՛ գի տա կան ո րա կի ա ռու-
մով: Ս յու նի քն ու նակ է ա պա հո վե լու հե տա-
զո տութ յուն նե րի լայն թե մա տի կա, ինչ պես իր 
պատ մամ շա կու թա յին փո խառն չութ յուն նե րի 
աշ խար հագ րա կան շրջա նակ նե րի (Հս. Կով-
կաս, Ի րան, Ար ցախ, Ս ևա նի ա վա զան, Ա րա-
րատ յան դաշ տա վայր- Նա խիջ ևան և 
այլն), այն պես էլ քա ղա քա կան պատ-

«Սյունիքը կրթության և 
մշակույթի օջախ».
գիտաժողով՝ նվիրված Գորիսի 
պետական համալսարանի 
հիմնադրման 55-ամյակին
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Սո չիում տե ղի է ու նե ցել Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յա նի, Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի և Ադր բե-
ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևի ե ռա կողմ 
հան դի պու մը:

Ռ Դ նա խա գա հը շնոր հա կա լութ յուն է 
հայտ նել Հա յաս տա նի և Ադր բե ջա նի 
ա ռաջ նորդ նե րին՝ Սո չի ժա մա նե լու 

և բա նակ ցութ յուն ներ անց կաց նե լու հա մար 
և հա վե լել, որ ռու սա կան կող մը կշա րու նա-
կի ներդ նել բո լոր ջան քե րը` խա ղա ղութ յան և 
կա յու նութ յան հաս նե լու հա մար:

Հան դիպ ման արդ յունք նե րով ըն դուն վել է 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յուն, ո րում, մաս նա-
վո րա պես նշվել է. «Մենք՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան վար չա պետ Ն.Վ. Փա շին յա նը, 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան նա խա գահ 
Ի.Հ Ա լի ևը և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան նա-
խա գահ Վ.Վ. Պու տի նը 2022 թ. հոկ տեմ բե րի 
31-ին հան դի պե ցինք Սո չիում և քն նար կե-
ցինք 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի, 2021 թ. հուն վա-
րի 11-ի և նո յեմ բե րի 26-ի ե ռա կողմ հայ տա-
րա րութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց քը։

Վե րա հաս տա տե ցինք նշյալ բո լոր պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը խստո րեն պահ-
պան ման հանձ նա ռութ յու նը՝ ել նե լով հայ-

ադր բե ջա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
հա մա պար փակ կար գա վոր ման, Հա րա վա յին 
Կով կա սում խա ղա ղութ յան, կա յու նութ յան, 
անվ տան գութ յան և կա յուն տնտե սա կան 
զար գաց ման ա պա հով ման շա հե րից։ Հա մա-
ձայ նե ցինք լրա ցու ցիչ ջան քեր գոր ծադ րել 
մնաց յալ, այդ թվում` հու մա նի տար խնդիր նե-
րի հրա տապ լուծ ման ուղ ղութ յամբ:

Ն շե լով ռու սա կան խա ղա ղա պահ զո-
րախմ բի ա ռանց քա յին ներդ րումն իր տե ղա-
կայ ման գո տում անվ տան գութ յան ա պա հով-
ման գոր ծում՝ ընդգ ծե ցինք տա րա ծաշր ջա նում 
ի րա վի ճա կի կա յու նաց մանն ուղղ ված նրա 
ջան քե րի պա հանջ վա ծութ յու նը։

Պայ մա նա վոր վե ցինք զերծ մնալ ու ժի կի-
րա ռու մից կամ դրա կի րառ ման սպառ նա լի-
քից, քննար կել և լու ծել բո լոր խնդրա հա րույց 
հար ցե րը բա ցա ռա պես ինք նիշ խա նութ յան, 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յան և սահ-
ման նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յան փո խա դարձ 
ճա նաչ ման հի ման վրա՝ հա մա ձայն ՄԱԿ-ի 
կա նո նադ րութ յան և 1991թ Ալ մա-Ա թա յի Հռ-
չա կագ րի։

Ընդգ ծե ցինք Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան 
միջև խա ղա ղութ յան պայ մա նագ րի կնքման 
ակ տիվ նա խա պատ րաստ ման կար ևո րութ-
յու նը՝ տա րա ծաշր ջա նում կա յուն և եր կա րա-

ժամ կետ խա ղա ղութ յան հաս նե լու նպպա տա-
կով։ Առ կա աշ խա տան քա յին տար բե րակ նե րի 
հի ման վրա պայ մա նա վոր վա ծութ յուն է ձեռք 
բեր վել շա րու նա կել փո խըն դու նե լի լու ծում-
նե րի ո րո նու մը։ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու-
նը հնա րա վոր օ ժան դա կութ յուն կցու ցա բե րի 
դրան:

Շեշ տե ցինք Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յան միջև 
դրա կան մթնո լոր տի ձևա վոր ման կար ևո-
րութ յու նը՝ Ռու սաս տա նի օ ժան դա կութ յամբ 
հա սա րա կութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
փոր ձա գի տա կան հա մայնք նե րի և կ րո նա-
կան ա ռաջ նորդ նե րի միջև երկ խո սութ յան 

շա րու նակ ման, ինչ պես նաև եր կու երկր նե-
րի ժո ղո վուրդ նե րի միջև վստա հութ յան ամ-
րապնդ մա նը միտ ված ե ռա կողմ միջ խորհր-
դա րա նա կան շփում նե րի մեկ նար կի հա մար։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան և Ադր-
բե ջա նի Հան րա պե տութ յան ղե կա վար նե-
րը ող ջու նել են Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
պատ րաս տա կա մութ յու նը` հե տայ սու ևս  
ա մեն կերպ նպաս տե լու Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ-
յան միջև հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վոր-
մա նը, Հա րա վա յին Կով կա սում կա յու նութ յան 
և բար գա վաճ ման ա պա հով մա նը»։ 
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Սոչիում ՀՀ վարչապետի, ՌԴ և Ադրբեջանի 
նախագահների եռակողմ հանդիպմանն 
ընդունվել է հայտարարություն

Սյունիքը տնքում է ցավից… և հուսադրվում, 
գոտեպնդվում իր քաջարի զավակներով. 
երկուսը՝ ահավասիկ

Վ ար դա նա սա րում հի մա ու րիշ ամ-
պեր են նստում: Լե ռան գա գա թից 
Բա սու տա յի հո վիտ իջ նող եր բեմ նի 

մո լոր ված կա ծան նե րի փո խա րեն թշնա մին 
ճա նա պարհ ներ է կա ռու ցում, լեռ նա լան ջե-
րին՝ մար տա կան դիր քեր, թեև դի վա նա գետ-
նե րը շա րու նա կում են պնդել, թե իբր նոր-նոր 
պետք է սահ մա նա զա տում ու սահ մա նագ-
ծում կա տար վեն…

Իսկ թշնա մու դեմ հան դի ման կանգ նած 
Ներ քին Հան դում և մեր ձա կա գյու ղե րում 
պատ րաստ վում են ար ժա նա պատ վո րեն 
ար ձա գան քել հրա դա դար կոչ վա ծի ա մեն մի 
փխրու մի, ին չը, Ադր բե ջա նի պես հա կա ռա-
կոր դի դեպ քում, հնա րա վոր չէ բա ցա ռել…

Մեծ ա նո րո շութ յան այս հան դե սում, փուլ 
ե կած ի րա կա նութ յան մեջ, երբ մեր սա րերն ու 
ձո րերն են հա ռա չում և հո գոց հա նում, ա ռաջ-
նա յի նը երկ րի պաշտ պա նութ յունն է, ինք նա-
պաշտ պա նա կան մեր նե րու ժի վե րա կազ մա-
կեր պու մը, հույս ներս նա խևա ռաջ մեզ վրա 
դնե լը:

* * *
Օ րեր ա ռաջ էինք Ներ քին Հան դում. բնա-

կիչ նե րից ու զո րա կան նե րից դրվա տան քի 
խոս քեր լսե ցինք ԵԿՄ Կա պա նի և Քա ջա րա նի 
կա ռույց նե րի ղե կա վար ներ Հ րայր Եփ րեմ յա նի 
ու Դա վիթ Գալստ յա նի մա սին:

Հոկ տեմ բե րի 21-ին նրանց հան դի պե ցինք 
Կա պա նի մեր ձա կայ քում: Եվ կա մե ցանք ոչ 
միայն մո տի կից ճա նա չել, այ լև նրանց աչ քե-
րով նա յել ի րա կա նութ յա նը: Չէ՞ որ թշնա մու 
դեմ հան դի ման կանգ նե լը մի ու րիշ հո գե վի-
ճակ է են թադ րում, ին չը թույլ է տա լիս բա ցել 
մեր կյան քի չվեր ծան ված ծալ քե րը…

Հ րայր Եփ րեմ յա նը, ծնված 1975 թ., 
«Աժ դա նակ» ՍՊԸ-ում հեր թա փո խի վար պետ 
է, մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ա ռա ջին, 2016 
թ. ապ րիլ  յան, 2020-ի 44-օր յա պա տե րազմ-
նե րին: Ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ 18 
տա րե կան էր, գե նե րալ Ման վել Գ րի գոր յա-
նի փա ռա պանծ բրի գա դում հե տա խույզ էր, 
մաս նակ ցել է մի շարք մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի: Ներ կա յումս ԵԿՄ Կա պա նի 
բա ժան մուն քի նա խա գահն է, ռազ մի դաշ-
տում՝ երկ րա պահ նե րի կա պան յան ջո կա տի 
հրա մա նա տա րը:

Դա վիթ Գալստ յա նը, ծնված 1975 թ., 
դարձ յալ «Աժ դա նակ» ՍՊ ըն կե րութ յու նում է 
աշ խա տում՝ անվ տան գութ յան պետ: Նույն-

պես մաս նակ ցել է Ար ցախ յան ե րեք պա տե-
րազմ նե րին: Ներ կա յումս ԵԿՄ Քա ջա րա նի 
տա րած քա յին բա ժան մուն քի նա խա գահն է, 
մար տա դաշ տում՝ երկ րա պահ նե րի քա ջա-
րան յան ջո կա տի հրա մա նա տա րը:

Կա պա նում և Քա ջա րա նում ԵԿՄ կա-
ռույց նե րը գոր ծում են կա նո նա վոր, ա վե լին՝ 
մար տա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին պատ-
րաստ: Մար դիկ կա մա վոր են ան դա մագր-
վել և ան դա մագր վում կի սա ռազ մա կան այդ 
կա ռույ ցին: Ու, որ քա նով հաս կա ցանք, նաև 
սերն դա փո խութ յուն է տե ղի ու նե նում ջո-
կատ նե րում, կան 20-21 տա րե կան ե րի տա-
սարդ ներ, բա նա կից զո րացր ված ներ, ով քեր 
հա ճույ քով են ան դա մակ ցում ԵԿՄ տե ղա կան 
կա ռույց նե րին:

2022-ի սեպ տեմ բեր յան ե ռօր յա պա-
տե րազ մի ժա մա նակ և հե տո Կա պա նի ու 
Քա ջա րա նի կա մա վո րա կան ջո կատ ներն 
ընդգրկ ված էին ԵԿՄ՝ Ներ քին Հան դի պաշտ-
պա նութ յու նը ստանձ նած գու մար տակ նե-
րում:

Հ րայրն ու Դա վիթն ափ սո սանք են հայտ-
նում, որ սեպ տեմ բե րի 9-ից (հեր թա փոխ ման 
նկա տա ռու մով) ի րենց գու մար տա կը դուրս էր 
բեր վել սահ մա նագ ծից՝ «Բո լոր դիր քե րը կա-
րե լի էր պա հել, զո հեր էլ քիչ կու նե նա յինք…»:

Մեզ, բնա կա նա բար, ա ռա ջին հեր թին հե-
տաքրք րում էր, թե զրու ցա կից ներս ինչ պե՞ս 
են գնա հա տում Ներ քին Հան դի շուրջ սեպ-
տեմ բե րի 13-ից հե տո ստեղծ ված ի րա վի ճա-
կը:

– Ի րա վի ճա կը լար ված է, նրանց կող մից 
ի րա կա նաց վող ամ րա շի նա կան աշ խա տանք-
նե րը մտա հո գիչ են, իշ խող բար ձունք նե րում 
ի րենք են, ե թե մար դիկ չեն կա րո ղա նում այ-
ցե լել գյու ղի գե րեզ մա նա տուն՝ ի՞նչ գնա հա-
տա կա նի մա սին կա րող է խոսք լի նել, – պա-
տաս խա նում են հրա մա նա տար նե րը:

Այդ քա նով հան դերձ կա մա վո րա կան նե րի 
հրա մա նա տար նե րը հու սա հատ չեն և ի րա վի-
ճակն ա նե լա նե լի չեն հա մա րում՝ «90-ա կան-
նե րին էլ թշնա մին նույն այդ բար ձունք նե րը 
գրա վել էր, մտել էր Ներ քին Հանդ ու մեր ձա կա 
գյու ղեր: Այն ժա մա նակ էլ ի րենք ա ռա վե լութ-
յուն ներ ու նեին ե՛ւ տեխ նի կա յով, ե՛ւ մարդ կա-
յին ռե սուրս նե րով, բայց կա րո ղա ցանք հաղ-
թել, կա րո ղա ցանք ա զա տագ րել մեր հո ղե րը, 
կա րո ղա ցանք, ո րով հե տև միաս նա կան էինք, 
սև-սպի տակ չկար, կար գա ղա փար, ո րի շուրջ 

միա վոր ված էինք և հա նուն այդ գա ղա փա րի 
կռվում էինք, 44-օր յա պա տե րազ մում էլ զին-
վո րը չպարտ վեց, վեր ջին ե ռօր յա պա տե րազ-
մում էլ մեր զին վոր նե րը հրաշք ներ գոր ծե ցին, 
բայց…»: Այդ պես են անց յա լը հի շում և ներ-
կա յի հետ զու գա հեռ ներ անց կաց նում հրա-
մա նա տար նե րը՝ հա վե լե լով. «Այ սօր էլ կա րող 
ենք հետ բե րել կորց րա ծը…»:

Ի՞նչ է պա կա սում մեզ, ի՞նչ ա նել:
– Ազգ-բա նակ բա նա ձևը պետք է կյան քի 

կո չել. պետք է միաս նա կան լի նել՝ բա նակ+աշ-
խար հա զոր+ԵԿՄ և մյուս կա մա վո րա կան ներ: 
Հի մա էլ կան լավ զո րահ րա մա նա տար ներ, 
նվիր յալ զին վո րա կան ներ, կան հնա րա վո-
րութ յուն ներ. դրանք պետք է ի մի բե րել, 
մեկ տե ղել, ա ռողջ հուն մտցնել: Պետք չէ, որ 
բո լորն ընդգրկ վեն կա մա վո րա կան ջո կատ նե-
րում կամ աշ խար հա զո րա յին ստո րա բա ժա-
նում նե րում, ընդ հա կա ռա կը՝ յու րա քանչ  յուրն 
իր գոր ծը պետք է ա նի. ե թե մարդ թի կուն քում 
իր գոր ծը լավ է կա տա րում, ու րեմն ար դեն 
ա ջակ ցութ յուն է բա նա կին, սահ մա նին կանգ-
նած տղա նե րին: Երկ րի պաշտ պա նա կան 
գոր ծում չա փա զանց կա րևո րութ յուն պի-
տի տալ մաս նա գի տա կան մտքին: Մի գու ցե 
պար զու նակ թվա, բայց խրա մատ պատ րաս-
տելն ան գամ մաս նա գի տա կան մո տե ցում 
է պա հան ջում և ոչ սի րո ղա կան: Նեղ մաս-
նա գետ ներն են պա հանջ ված. պա տա հում 
է ի րա վի ճակ, երբ զենք ենք ու նե նում, բայց 
արդ յու նա վետ գոր ծա ծել չենք կա րո ղա նում. 
այդ տեղ է, որ նեղ մաս նա գետ նե րը վրա են 
հաս նում: Մի ու րիշ հարց էլ՝ կա մա վո րա կան-
նե րին, աշ խար հա զո րա յին նե րին պետք է տե-
ղա բաշ խել ի րենց տա րա ծաշր ջան նե րին մոտ 
վայ րե րում՝ տե ղան քին ի սկզբա նե քա ջա ծա-
նոթ լի նե լը կա րևոր հան գա մանք է: Հա կա-
ռա կոր դին էլ չպետք է թե րագ նա հա տել. դա 
էլ լուրջ չէ, ին չո՞ւ չնկա տել, որ նրա զին վորն 
ա մե նից ա ռաջ կոնկ րետ գա ղա փա րի կրող է: 
Իսկ ա մե նագլ խա վո րը մեր միաս նութ յունն է, 
վեր կու սակ ցա կան-ազ գա յին մտա ծե լա կերպն 
ու գոր ծե լա կեր պը, ին չով հատ կա պես պետք 
է ա ռաջ նորդ վի զենք վերց նող յու րա քանչ  յուր 
հայ զո րա կան,-այդ պես են մեր հար ցին պա-
տաս խա նում հրա մա նա տար նե րը:

Ան հան գիստ այս օ րե րում, բնա կա նա բար, 
կա րող է և լի նել ազ նիվ զայ րույթ, բայց ոչ նե-
ղա ցա ծութ յուն:

մութ յան բազ մե րան գութ յան ա ռում նե-
րով, հետ ևա բար գիտ նա կան նե րը հույս 

հայտ նե ցին, որ թե մա տիկ ուղղ վա ծութ յամբ 
նմա նա տիպ գի տա ժո ղով նե րի կազ մա կեր-
պու մը Ս յու նի քում կլի նի շա րու նա կա կան ու 
նպա տա կա յին:

Ե լույթ ու նե ցավ նաև գի տա ժո ղո վի պատ-
վա վոր հյուր, Շ վեյ ցա րիա յի Ֆ րի բուր գի հա-
մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, աստ վա ծա բա նա-
կան և փի լի սո փա յա կան գի տութ յուն նե րի 
դոկ տոր Ա բել Մա նուկ յա նը՝ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նե լով գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցե-
լու պար տա վո րեց նող հրա վե րի հա մար, ին չը 
հաս տա տա պես հիմ նա քար կդառ նա՝ եր կու 
հա մալ սա րան նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցա յին 
կա պե րի զար գաց ման և մի ջազ գայ նաց ման 
հա մար:

Ամ փո փիչ խոսք ա սաց նաև գի տա ժո ղո-
վի աշ խա տանք նե րը հա մա կար գող, ԳՊՀ գի-
տա կան քար տու ղար Թեհ մի նա Մա րութ յա նը՝ 
շնոր հա կա լութ յուն հայտ նե լով մաս նա կից-
նե րին՝ Ս յու նի քի մայր բու հի, գի տա ժո ղո վի 
թե մա տիկ ուղղ վա ծութ յան հան դեպ ցու ցա-
բե րած հե տաքրք րութ յան և մաս նակ ցութ-
յան հա մար՝ հա մոզ մունք հայտ նե լով, որ գի-
տա ժո ղո վի նիս տե րում հնչած զե կու ցում նե րը 
կար ևոր կռվան ներ են Ս յու նի քի հոգ ևոր ու 
նյու թա կան հա րուստ ժա ռան գութ յան ու սում-
նա սիր ման, վե րաարժ ևոր ման ու նո րաա-
հաս տատ ման գոր ծում:

Ներ կա նե րին իր շնոր հա կա լա կան խոս քը 
հղեց նաև Հա յաս տա նում Մալ թա յի Ինք նիշ-
խան Ուխ տի դես պա նութ յան ժա մա նա կա վոր 
հա վա տար մա տար Ա շոտ Գա լո յա նը:

Գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում բաց վեց 
նաև հո բել  յա նա կան ցու ցա հան դես, ո րում 
ներ կա յաց ված էին ինչ պես սյու նե ցի հայտ-
նի գե ղան կա րիչ նե րի գոր ծե րը, այն պես էլ 
ԳՊՀ ֊ի «Կեր պար վեստ» մաս նա գի տութ յան 
շրջա նա վարտ նե րի և ու սա նող նե րի լա վա-
գույն գե ղան կար նե րը։ ԳՊՀ ֊ի հիմ նադր ման 
հի շար ժան տա րե թի վը նշա նա վոր վեց ևս 
մեկ խորհր դան շա կան ի րա դար ձութ յամբ։ 
Վեր ջերս կյան քին հրա ժեշտ տված քան դա-
կա գործ, գե ղան կա րիչ, ԳՊՀ ե րախ տա շատ 
դա սա խոս Մի խա յել Ղու կաս յա նի զա վակ նե-
րը Գու սան Ա շո տին պատ կե րող հոր կո թո ղա-
յին կտա վը նվի րա բե րե ցին հա մալ սա րա նին՝ 
ի րա կա նաց նե լով գե ղան կար չի ցան կութ յու նը։

 Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցող գի տակր թա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և ա ռան ձին 
գիտ նա կան նե րի կող մից ԳՊՀ֊ն նվեր ստա-
ցավ մե ծա քա նակ ար ժե քա վոր գրա կա նութ-
յուն։

Գի տա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում ի րա կա-
նաց վե ցին պատ մա ճա նա չո ղա կան շրջայ ցեր 
(Ակ սել Բա կուն ցի տուն-թան գա րան, Տաթ ևի 
վա նա կան հա մա լիր):

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԻՎԱՆՅԱՆ
Շարունակությունը՝ էջ 7
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Ն եր քին Հան դի են թաշր ջա նը դե ռևս 
Ար ցախ յան 1-ին պա տե րազ մի ժա-
մա նակ ռազ մա կան գոր ծո ղութ-

յուն նե րի թա տե րա բեմ էր: Ադր բե ջա նա կան 
հրո սակ նե րը նույ նիսկ հա ջո ղել էին մի քա նի 
օ րով կամ ժա մով խու ժել են թաշր ջա նի ո րոշ 
գյու ղեր: Բայց, ի վեր ջո, նրանք դուրս էին 
շպրտվել և հե տապնդ վել…

2020-ի 44-օր յա պա տե րազ մի օ րե րին 
նույն պես այդ են թաշր ջա նը մերձ ճա կա տա յին 
էր դար ձել: Են թաշր ջա նում և մաս նա վո րա-
պես Ներ քին Հան դի ուղ ղութ յամբ հա կա մար-
տող կող մե րի ու ժե րի հա վա սա րակշ ռութ յու նը 
խախտ վեց 2020-ի դեկ տեմ բե րի 18-ից հե տո, 
երբ Ս յու նի քի պաշտ պա նութ յան ա ռա ջա-
պահ դիր քե րը հանձ նե ցինք թշնա մուն: Ադր-
բե ջան ցի ներն ա վե լի ո գևոր վե ցին: Եվ 2022-
ի մարտ-ապ րի լին նրանց զոր քե րը (Ներ քին 
Հան դի ուղ ղութ յամբ) ներ խու ժե ցին Ս յու նի քի 
տա րածք ու ան մի ջա պես սկսե ցին ճա նա-
պարհ նե րի և ին ժե նե րա կան այլ կա ռույց նե րի 
շի նա րա րութ յուն:

Տե ղի ու նե ցա ծի վե րա բեր յալ (այդ օ րե րին) 
ՀՀ ՊՆ կող մից տա րած վեց, այս պես կոչ ված, 
բա ցատ րութ յուն, թե ադր բե ջա նա կան ստո-
րա բա ժա նում նե րի ա ռաջ խա ղա ցումն ու գյու-
ղի դի մա ցի բար ձունք նե րում տե ղա կա յու մը 
կա տար վել է 2020-ի նո յեմ բե րի 9-ից հե տո՝ 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նում: Այ նու հե տև 
պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ յուն տա րած-
վեց, թե նշված տա րած քում ադր բե ջա նա կան 
զին յալ նե րի շար ժը լիար ժեք վե րահս կե լի է, 
իսկ ա ռաջ խա ղաց ման ո րևէ փորձ կհան գեց-
նի պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի: Սա-
կայն…

Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով ի րա դար ձութ-
յուն նե րի զար գաց ման քրոնիկոնին՝ առն-
վազն եր կու եզ րա կա ցութ յան ենք հան գում. 
նախ՝ մե զա նում չի ե ղել Ներ քին Հան դի են-
թաշր ջա նի ռազ մա վա րա կան բա ցա ռիկ դե րի 
հստակ գի տակ ցում և դրան հա մա հունչ վե-
րա բեր մունք: Փո խա րե նը՝ ադր բե ջան ցի նե-
րը կա րևո րել են Կա պա նի տա րա ծաշր ջա նի 
հա րա վա րևել  յան ծայ րա մա սում, հան րա պե-
տութ յան բնա կան սո սի նե րի ե զա կի պու րա կի 
մո տա կայ քում, Բա սու տա (Ծավ) գե տի ձախ 
կող մում գտնվող գյու ղի ռազ մա վա րա կան 
դերն ու նշա նա կութ յու նը՝ ի րա կա նաց նե լով 
տա րած քի իշ խող բար ձունք նե րը զավ թե լուն 
միտ ված հե տևո ղա կան քա ղա քա կա նութ յուն, 
ո րի հեր թա կան և ող բեր գա կան դրսևոր մանն 
ա կա նա տես ե ղանք 2022-ի սեպ տեմ բե րի 13-
15-ի ե ռօր յա պա տե րազ մում:

Այս ան գամ, ըստ ՀՀ ԶՈՒ գլխա վոր շտա բի 
պե տի հայ տա րա րութ յան, ադր բե ջան ցի նե րը 
Ներ քին Հան դի ուղ ղութ յամբ խո րա ցան մոտ 
1,5 կմ: Միայն տե ղում լի նե լուց կա րե լի է հաս-
կա նալ մե կու կես կի լո մետ րի ի րա կան մասշ-

տաբ ներն ու հե տևանք նե րը …
* * *

Հոկ տեմ բե րի 14-ին մեր ստեղ ծա գոր ծա-
կան խում բը (ըն կե րակ ցութ յամբ Ար ցախ յան 
պա տե րազմ նե րի ակ տիվ մաս նա կից ու հրա-
մա նա տար, ճա նաչ ված զին վո րա կան Լեո նիդ 
Գ րի գոր յա նի) Ներ քին Հան դում էր…

Դե ռևս մար տին սկիզբ ա ռած ճա նա պար-
հա շի նա կան աշ խա տանք նե րը՝ մեր ձա կա լե-
ռան բար ձունք նե րից դե պի Բա սու տա գե տի 
հո վիտ, միան գա մայն նոր ու ան ճա նա չե լի են 
դարձ րել տա րա ծաշր ջա նը: Սեպ տեմ բեր յան 
ագ րե սիա յից հե տո նոր ճա նա պարհ նե րի և 
նոր հե նա կե տե րի կա ռու ցու մը (ադր բե ջան ցի-
նե րի կող մից) կրկին թափ է ա ռել, ընդ ո րում՝ 
գյու ղի ա րևել  յան, հա րա վա յին և հա րա վա-
րևմտ յան ուղ ղութ յուն նե րով աշ խա տանք-
նե րը, ինչ պես գյու ղա ցի ներն են վկա յում, 
կա տար վում են մե զա նից բռնա զավթ ված 
տեխ նի կա յով: Մի խոս քով՝ գյու ղից հա րավ 
ըն կած լեռ նա լան ջե րում ի րենք են, ո րոշ տե-
ղե րում էլ՝ դիր քա վոր վել են գյու ղին շատ մոտ 
գտնվող բար ձունք նե րում…

Եվ այդ ա մենն այն պայ ման նե րում, երբ 
աշ խար հի խո շոր տե րութ յուն նե րը պա հան-
ջում են Ադր բե ջա նից՝ զոր քե րը դուրս բե րել 
Հա յաս տա նի բռնա զավթ ված տա րածք նե րից: 
Ու որ քան էլ ջա նաս՝ չես կա րող վա նել տա րա-
կույս նե րը. ե թե մին չև տա րե վերջ (ըստ պաշ-
տո նա կան հայ տա րա րութ յուն նե րի) պետք է 
նոր-նոր սահ մա նա զա տում և սահ մա նագ-
ծում կա տար վի, ա պա ի՞նչ տրա մա բա նութ-

յամբ է թշնա մա կան եր կի րը՝ օ րեր ա ռաջ 
ինք նիշ խան Հա յաս տա նի բռնա զավթ ված 
հո ղե րում, աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նում, 
ի՞նչ տրա մա բա նութ յամբ է պաշտ պա նա կան 
են թա կա ռուց վածք ներ հիմ նում: Ս տաց վում է, 
որ մեր դի վա նա գի տութ յունն ու սահ մա նում 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րը հե ռա-
վոր ա ղերս ան գամ չու նեն միմ յանց հետ:

* * *
Ներ քին Հան դում հի մա նոր ի րա վի ճակ է…
Թշ նա մին դիր քա վոր վել է գյու ղի ան մի ջա-

կան մեր ձա կայ քում, ինչն անհ նար է դարձ րել 
գյու ղի ա րո տա վայ րե րի մեծ մա սի օգ տա գոր-
ծու մը, գյու ղին հա րա կից ան տառ ներ մտնե լը: 
Ռիս կա յին է դար ձել ան գամ գյու ղի գե րեզ մա-
նա տուն այ ցե լե լը…

Ի րա վի ճա կը սրվե լու դեպ քում թշնա մին 
կա րող է դի մա ցի բար ձունք նե րից կրա կի տակ 
առ նել ոչ միայն Ներ քին Հան դի, այ լև մեր ձա-
կա գյու ղե րի տրանս պոր տա յին հա ղոր դակ-
ցութ յան ու ղի նե րը: Ներ կա յաց նենք գյու ղա ցի-
նե րից եր կու սի նկա տա ռում նե րը ստեղծ ված 
ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ: 

Սեր յո ժա Ա դամ յան. «Պա տե րազ մա կան 
գի շեր նե րին ոտ քի վրա էինք, վի րա վոր նե րով 
էինք զբաղ ված…

Գ յու ղի բո լոր տղա մար դիկ այս տեղ են, 
Հան դի կա պա նաբ նակ ջա հել նե րը նույն պես 
ե կել են: Գ յու ղում են ԵԿՄ ստո րա բա ժա նում-
նե րը. շատ լավ պաշտ պա նութ յուն են ի րա կա-
նաց նում և մեզ ո գեշն չում: Ե թե սեպ տեմ բե-
րի 12-13-ին ի րենք այս տեղ լի նեին՝ այդ քան 
դիրք չէինք կորց նի և այդ քան զոհ չէինք տա: 
Բա սու տա յի աջ և ձախ մա սը մեր վե րահս կո-
ղութ յան ներ քո է: Գե րեզ մա նի ա րևմտ յան եզ-
րով թուր քը ճա նա պարհ է կա ռու ցում՝ մե զա-
նից բռնա զավ թած տեխ նի կա յով: Գե րեզ ման 
գնա լու հնա րա վո րութ յուն չկա…

Գ յու ղի ե րե խա նե րը Ծա վում են. այն տեղ՝ 
մեր ու սու ցիչ նե րով, պա րապ մունք ներ են 
անց կաց վում: Կա նայք Ծա վում են կամ Կա-
պա նում: Ել քը՝ քա նի դեռ գյու ղի մեր ձա կա 
բար ձունք նե րը հետ չենք վերց րել, գյու ղը չի 
կա րող ա պա գա ու նե նալ: Իսկ ե թե Ներ քին 
Հան դը չլի նի (Աստ ված մի ա րաս ցե)՝ չի լի նի 
Ծա վի ամ բողջ են թաշր ջա նը»:

Ար մե նակ Գաս պար յան. «Ծանր էր 
սեպ տեմ բե րի լույս 13-ի գի շե րը: Ճիշտ է, գյու-
ղի վրա ոչ մի փամ փուշտ չի ըն կել, բայց մեր-
ձա կա դիր քե րում ծանր մար տեր էին, մենք 
էլ վի րա վոր նե րով էինք զբաղ վում և ա նում 
ա մեն ինչ, որ տղա նե րի կյան քը հնա րա վո-
րինս փրկենք… Իսկ հի մա՝ թուրքն իմ այ գում 
է, որ տեղ 10-15 տոն նա բերք ու նեմ, հինգ 
հար յուր մրգա տու ծառ:

Գ յու ղում մի քա նի խո շոր եղ ջե րա վոր 
ա նա սուն է մնա ցել, վա խե նում ենք ա րոտ 
դուրս բե րել՝ ա կա նի վրա են պայ թում կամ 
թուր քի ձեռքն ընկ նում: ԵԿՄ-ի քաջ տղեր քի 
շնոր հիվ է, որ գյու ղը կան գուն է, ե թե ի րենք 
չլի նեին՝ մենք այս տեղ չէինք լի նի: Ոտ քի վրա 
են գյու ղի տղա մար դիկ, զենք են վերց րել բո-
լոր նրանք, ով քեր ի վի ճա կի են: Ս տեղծ ված 
ի րա վի ճա կում գյու ղը պետք է ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում լի նի՝ ոչ թե խոս քով, այլ կոնկ րետ 
գոր ծե րով: Գո նե Կա պա նի հետ եր թու ղա յին 
տրանս պոր տը գոր ծար կեին»:

* * *
Ծան րա գույն այս ի րա վի ճա կում, այ դու-

հան դերձ, այն քա՜ն ի րո ղութ յուն ներ կան, որ 

ո գևո րիչ են, հու սա բեր…
Հայ րե նա տի րութ յան ո գին, հայ րե նան վի-

րու մի ո գին է թևա ծում եր կու-ե րեք կող մից 
թշնա մա կան դիր քե րով այ լևս շրջա փակ ված 
գյու ղում…

Գ յու ղի բո լոր տղա մար դիկ տե ղում են՝ 
ի րենց բնօր րա նին մին չև վերջ տեր կանգ նե-
լու վճռա կա նութ յամբ. խեղ ճութ յան, հու սալ-
քութ յան, նա հան ջի ոչ մի նշան…

Երկ րա պահ կա մա վո րա կան նե րի միութ-
յան ջո կատ նե րը… Ս պա րա պետ Վազ գեն 
Սարգս յա նից ու Ման վել Գ րի գոր յա նից հե տո, 
ԵԿՄ ստո րա բա ժա նում նե րը (Սա սուն Մի քա-
յել  յա նի գլխա վո րութ յամբ), կար ծեք, զար թոնք 
են ապ րում և տե ղա ցի նե րին հույս ներշն-
չում: Ի՜նչ տղերք են՝ չհոգ նող, չհիաս թափ վող, 
չկոտր վող… Ի՜նչ դուստ րեր են՝ հա յոց ազն վա-
կան ու փա ռա հեղ կա նանց օ րի նա կով զենք 
վերց րած ու ա ռաջ նագ ծում կանգ նած…

Մի փոքր քա ջա լե րանք և գրա գետ սպա-
նե րի ներ կա յութ յուն, և մեր տղեր քը, հայ զին-
վո րը սա րեր շուռ կտան, հա զար տար վա մեջ 
մա զա չափ ան գամ չփոխ ված և մար դա կեր 
թուր քին իր տե ղը կդնեն…

Ներ քին Հան դում և մեր ձա կա գյու ղե-
րում ար դեն լե գենդ է հյուս վում կա պան ցի 
Հ րո յի մա սին, քա ջա րան ցի Դա վի թի մա սին. 
մոտ օ րերս ան պայ ման կգնանք և կգտնենք 
նրանց:

Կոս տո մա կան վամբ հրե ղեն հրա մա նա-
տա րի մա սին են պատ մում…

Իսկ ա մե նա հու զի չը՝ եր կու-ե րեք ամս վա 
զին ծա ռա յո ղը՝ Կա պա նի զո րա մա սից, 15 օր 
շա րու նակ, թշնա մու վե րահս կո ղութ յան ներ-
քո ան ցած ան տա ռում, ա նե րևա կա յե լի ջան-
քեր գոր ծադ րե լուց հե տո է Ներ քին Հանդ հա-
սել՝ կողմ նո րոշ վե լով հեռ վում՝ բար ձունք նե րից 
մե կի վրա գտնվող Խա չով: Բայց մինչ այդ, 12 
օր շա րու նակ, շա լակն է ա ռել իր մար տա կան 
ըն կե րո ջը՝ ծանր վի ճա կում գտնվող, սնվե լով 
և վի րա վոր ըն կե րո ջը սնե լով ան տա ռա յին 
հա տապ տուղ նե րով: Ցա վոք, ըն կե րը զոհ վել 
է, և նրա մար մի նը թաքց րել է մի նկա տե լի 
տե ղում՝ հե տա գա յում դուրս բե րե լու ակն-
կա լի քով, իսկ ին քը շա րու նա կել մա քա ռու մը՝ 
դուրս գա լու և մեզ հաս նե լու հա մար (Հան դի 
բնա կիչ նե րը գի տեն այն վայ րը, որ տեղ թաքց-
վել է հայ զին վոր-նա հա տա կի մար մի նը):

Ան պայ ման գտնե լու ենք այդ զին վո րին՝ 
մե րօր յա հե րո սին, իս կա կան հե րո սին և ներ-
կա յաց նե լու ենք հան րութ յա նը՝ հպար տա նա-
լու, որ հա յի իս կա կան տե սա կը, ինչ փոր ձութ-
յուն նե րի էլ են թարկ վի, մնա լու է հա վա տա րիմ 
նախն յաց ա վան դույթ նե րին: Ա հա այս պի սի 
հե րո սա կան դրվագ ներ էլ են ե ղել 2022-ի 
սեպ տեմ բեր յան ե ռօր յա պա տե րազ մում:

* * *
Ներ քին Հանդ կա տա րած այ ցի ըն թաց-

քում պա տա հա բար հան դի պե ցինք ՀՀ մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պան Ք րիս տի նե 
Գ րի գոր յա նին. զրու ցում էր գյու ղի բնա կիչ նե-
րի հետ, ծա նո թա նում բնա կա վայ րի հետ պա-
տե րազմ յան մտա հո գութ յուն նե րին:

Մեր ա ռա ջար կութ յամբ այ ցե լե ցինք նաև 
Սո սի նե րի պու րակ, որ տեղ՝ Բա սու տա գե տի 
ա փին, հի շե ցինք մեծն Ակ սել Բա կուն ցին, ո րի 
ձե ռամբ Բա սու տան և Մթ նա ձո րը հա վեր ժո-
րեն տեղ են գտել մեր գրա կա նութ յան ա րևոտ 
ան դաս տա նում: Բայց մեր զրույ ցի կենտ րո-
նում, բնա կա նա բար, Ներ քին Հան դի վի ճակն 
էր և թուր քե րի վեր ջին ագ րե սիա յից հե տո ծա-
գած խնդիր նե րը:

– Գլ խա վոր հոգ սը, ի հար կե, գյու ղի անվ-
տան գութ յան ա պա հո վումն է, դրա նով է պայ-
մա նա վոր ված գյու ղի լի նե լութ յու նը: Ա ռանց 
այդ խնդրի լուծ ման խոսք չի կա րող լի նել մար-
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին: 
Մար դիկ չեն կա րո ղա նում այ ցե լել գյու ղի գե-
րեզ մա նա տուն, չեն կա րո ղա նում ի րենց դաշ-
տերն ու այ գի ներն օգ տա գոր ծել: Ե րե խա ներն 
ու կա նայք տե ղա հան ված են: Նաև ըն թա ցիկ 
հար ցեր կան, ո րոնց պետք է ա րագ լու ծում 
տալ՝ մարզ կենտ րո նի հետ տրանս պոր տա յին 
կա նո նա վոր եր թու ղու վե րա կանգ նում, խմե-
լու ջրի հար ցի լու ծում, – ա սաց Ք րիս տի նե 
Գ րի գոր յա նը:

Իսկ երբ պատ րաստ վում էինք հետ դար ձի 
ճա նա պար հը բռնել, հյու րա սեր հան դե ցի նե րը 
մեզ տուն էին հրա վի րում…

Մենք խոս տա ցանք գյու ղում իս կա պես 
սուփ րա-սե ղան բա ցել, երբ մեր ձա կա բար-
ձունք ներն ա զա տագր ված կլի նեն ո սո խի 
գե րութ յու նից, երբ հայ զին վո րի թաքց ված 
մար մի նը դուրս բեր ված կլի նի գե րութ յու նից 
և հո ղին հանձն ված, երբ գտած կլի նենք ան-
հետ կո րած նե րին…

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՆԴՈՒՄ ԷԻՆՔ.
պատերազմը հերոսներ է 
ծնում, լեգենդներ հյուսում. 
Սյունիքը կա և լինելու է…
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ԿՈՐԵԼ Է  Դավիթ Մխիթարի Պողոսյանի 
«Կապանի թիվ 3 հատուկ կրթահամալիր» 
ՊՈԱԿ-ի 2016 թ. շրջանավարտ՝ նախնական 
մասնագիտական կրթական ծրագրով 
«Հարդարման շինա րա րա կան աշխա տանք-
ների իրականացում» մաս նա գի տու թյամբ 
(ներկարարի որա կա վո րում), N 026932 
դիպլոմը: Համարել անվավեր:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
Ու նե ցել եմ երկ կող մա նի ճող վածք, 

հի վանդ սիրտ: Տեղ  յակ լի նե լով բժիշկ-վի-
րա բույժ Մ հեր Աբ րա համ յա նի  ար հես տա-
վարժ  վի րա հա տութ յուն նե րին, անց նե լով 
մո տա վո րա պես 450 կմ ճա նա պարհ, ե կել 
եմ «Գո րի սի բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲԸ-
ում վի րա հատ վե լու՝ նկա տի ու նե նա լով 
այն հան գա ման քը, որ բժիշկ Աբ րա համ-
յա նը Ս պի տա կի բժշկա կան կենտ րո նում 
վա յե լել է Ս պի տա կի տա րա ծաշր ջա նի հա-
սա րա կութ յան սերն ու հար գան քը։ Մեր 
հի վան դա նո ցում աշ խա տե լու ըն թաց քում 
վի րա հա տել է կնոջս՝ Ե լե նա Խա չատր յա-
նին, հե ռաց րել լե ղա պար կը. շատ գոհ ենք 
ե ղել։ Նույն սերն ու հար գանքն է վա յե լել 
կի նը՝ բժիշկ-գի նե կո լոգ Լու սի նե Մով սիս-
յա նը։ 

Վի րա հա տութ յունս ան ցել է սպաս վա-
ծից հա ջող։ Սր տիս խոսքն եմ հղում Ձեզ՝ 
հար գե լի պա րոն Մա շուր յան։ Շ նոր հա կա-
լութ յուն՝ նման հա մախմբ ված կո լեկ տիվ 
ղե կա վա րե լու և բժշ կա կան կենտ րո նում 
աշ խա տան քա յին  բարձր կար գա պա հութ-
յուն ա պա հո վե լու հա մար, ո րը Ձեր աշ-
խա տան քի շնոր հիվ է։ Շ նոր հա կա լութ յուն՝ 
չորս օր վա ըն թաց քում  վի րա հա տութ յանս 
առնչ ված բո լոր բու ժաշ խա տող նե րին, 
ո րոնց սրտա ցավ վե րա բեր մուն քը զգա ցել 
եմ։ Շ նոր հա կա լութ յուն՝ ա նես թե զիո լոգ ներ 
Մ հեր Հա րութ յուն յա նին և Գա րիկ Այ վազ-
յա նին, ով քեր տեղ  յակ լի նե լով սրտիս ան-
բա վա րար աշ խա տան քին, գլխա վեր ևումս 
կանգ նած, աչք նե րը հա մա կարգ չի էկ րա-
նին, ինձ դուրս բե րե ցին ծանր վի ճա կից։ 
Շ նոր հա կա լութ յուն՝ բժիշկ Աբ րա համ յա-
նին օգ նող բժիշկ Լ ևիկ Հով հան նիս յա նին, 
սրտա բան, բա նի մաց բժիշկ Մա մի կոն 
Հա րութ յուն յա նին, վի րա հա տա րա նի ողջ 
անձ նա կազ մին։ Թող նե րեն հեր թա պահ 
բուժ քույ րե րը և մ յուս բու ժաշ խա տող նե րը, 
ո րոնց ա նուն նե րը չեմ հի շա տա կում։

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ՇՄՈՅԱՆ
ՍՊԻՏԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ԲՆԱԿԻՉ

արևմտ յան ուղ ղութ յամբ բա րե լա վե լով իր 
դիր քե րը: 

Ադր բե ջա նը Ս յու նի քում նոր տա րածք ներ 
բռնա զավ թեց 2022-ի մար տի 3-ին՝ զբա ղեց-
նե լով Ներ քին Հան դի հա րա վա յին ուղ ղութ-
յան բար ձունք նե րը: Ադր բե ջա նը նոր և մե-
ծա ծա վալ ագ րե սիա սան ձա զեր ծեց 2022-ի 
սեպ տեմ բե րի 13-ին, ո րի արդ յուն քում նոր 
տա րածք ներ բռնա զավ թեց և՛ Մեծ Իշ խա նա-
սա րում, և՛ Ներ քին Հան դի մեր ձա կայ քում: 
Ընդ ո րում՝ ադր բե ջա նա կան ագ րե սիա յի բո-
լոր դեպ քերն ու ղեկց վել են մարդ կա յին կյան-
քի կո րուստ նե րով, հայ զին վո րա կան նե րի գե-
րե վա րութ յամբ:

Հայ տա րա րութ յան 8-րդ կե տով սահ ման-
ված է՝ «Ի րա կա նաց վում է ռազ մա գե րի նե րի, 

պա տանդ նե րի և այլ պահ վող ան ձանց, ինչ-
պես նաև զոհ ված նե րի մար մին նե րի փո խա-
նա կում», ո րը եր կու տա րի անց ան գամ կյան-
քի չի կոչ վում:

Հայ տա րա րութ յան 9-րդ կե տով սահ-
ման ված է՝ «Ա պաշր ջա փակ վում են տա րա-
ծաշր ջա նում բո լոր տնտե սա կան և տ րանս-
պոր տա յին կա պե րը»: Ի րա կա նում, սա կայն, 
ա կա նա տես ե ղանք Ս յու նի քով (մեր իսկ 
հան րա պե տութ յան ինք նիշ խան տա րած-
քով) անց նող ճա նա պարհ նե րի շրջա փակ ման 
բազ մա թիվ դեպ քե րի՝ Գո րիս- Կա պան, Կա-
պան- Ճա կա տեն, Կա պան-Եղ վար դի են թաշր-
ջան...

Ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան խիստ ձևա-
կան էութ յան, ե ղած դրույթ նե րի չկա տար ման 
ու Ադր բե ջա նի չընդ հատ վող սան ձար ձա-
կութ յուն նե րի շար քը ներ կա յաց նող փաս տե-

րի թվար կու մը կա րող ենք շա րու նա կել, բայց 
բա վա րար վենք Ս յու նի քին առնչ վող ու վե րը 
թվարկ ված մի քա նի օ րի նա կով: 

Չենք խո սում թուրք-ադր բե ջա նա կան 
կող մից ա մեն օր լսվող վնգստո ցի՝ այս պես 
կոչ ված Զան գե զու րի մի ջանց քի մա սին, ո րի 
վե րա բեր յալ բառ ան գամ չկա ե ռա կողմ հայ-
տա րա րութ յան մեջ, բայց նրանք վկա յա կո չում 
են ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յու նը...

Չենք խո սում հայ տա րա րութ յան՝ Լա չի-
նի մի ջանց քի կար գա վի ճա կը կա նո նա վո րող 
3-րդ կե տի մա սին, ո րը դարձ յալ ա ղա վաղ վեց, 
և Բեր ձորն ու Ա ղավ նոն նույն պես հայտն վե-
ցին թուրք-ադր բե ջա նա կան ե րա խում:

Ծն կա չոք վի ճա կից բարձ րա նա լու և 
թուրք-ա զե րի նե րի գայ լա յին ա խոր ժա կը 
զսպե լու, նաև ի րերն ի րենց ա նու նով կո չե լու 
ժա մա նակն է վա ղուց...

Իսկ ե թե ի վի ճա կի չենք այդ ա մենն ա նե-
լու, ա պա գո նե հրա ժար վենք կեղծ ու ձևա կան 
կեց ված քից, մե ծադ ղորդ բա ցա կան չութ յուն-
նե րից, թե իբր Ար ցա խի շուրջ հայ-ադր բե ջա-
նա կան չկար գա վոր ված հա կա մար տութ յան 
գո տում կող մերն ա ռաջ նորդ վում են 2020 թ. 
նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յամբ:

 

Հ ոկտեմբերի 23-ին Եր ևա նի «Ա րամ 
Խա չատր յան» հա մեր գաս րա հում տե ղի 
է ու նե ցել հան րա յին կար ծի քի ու սում-

նա սիր ման հի ման վրա հիմն ված «Ազ գա յին 
բժիշկ և ա ռա ջա տար բժշկա կան կենտ րոն» 
մրցա նա կա բաշ խութ յու նը, որ տեղ «Հա նուն 
հայ րե նի քի, հա նուն զին վո րի, հա նուն սահ-
մա նի» ան վա նա կար գում պարգ ևատր վել է 
մեր բժշկա կան կենտ րո նը։ Գո րի սի բժշկա-
կան կենտ րո նը մշտա պես կանգ նած է մեր 
բա նա կի կող քին, մեր զին վոր նե րի կող քին, 
սահ մա նի ա ռաջ նագ ծում։ Շ նոր հա կա լութ յուն 
ենք հայտ նում կո լեկ տի վի ողջ անձ նա կազ-
մին՝ սրտա ցավ և բա րե խիղճ աշ խա տան քի 
հա մար, մաղ թում բեղմ նա վոր և ան փոր ձանք 
աշ խա տան ք։

ԳՈՐԻՍԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Բարեկարգումը հասավ 
նաև մեզ

1980 թ. ապ րի լից բնակ վում եմ Կա պա-
նի Ս պան դար յան փո ղո ցի թիվ 1ա շեն քում: 
Ապ րածս եր կար ու ձիգ տա րի նե րին շեն քի 
վրա, ինչ պես և շեն քի շրջա կայ քում բա րե-
կարգ ման ոչ մի աշ խա տանք չէր կա տար-
վել: Այս տար վա մա յիս-հու նիս ա միս նե րին 
վե րա նո րոգ վել է շեն քի տա նի քը, հու լիս-օ-
գոս տոս ա միս նե րին աս ֆալ տա պատ վել է 
շեն քի շրջա կայ քը, որն ա զատ վել է ինք նա-
կամ կա ռույց նե րից: Ի րա կա նաց վել են բա-
րե կարգ ման-բա րե լավ ման աշ խա տանք ներ, 
ին չի հա մար շեն քի բնակ չու թյան և իմ կող-
մից խո րին ե րախ տա գի տու թյուն եմ հայտ-
նում Կա պան հա մայն քի ղե կա վար Գ ևորգ 
Փարս յա նին: Ն րա ջան քով ի րա կա նաց ված 
աշ խա տանք նե րը, ան կաս կած, կնպաս տեն 
շեն քի հե տա գա շա հա գործ մա նը: 

ՌՈՒԲԵՆ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ

Գորիսի բժշկական կենտրոնը 
պարգևատրվել է մրցանակով

Երկու տարի առաջ ստորագրվեց ամոթալի 
հայտարարությունը, որի դրույթներն 
առաջին իսկ օրվանից չի կատարում 
Ադրբեջանը
Սկիզբը՝ էջ 1

– Հայ րե նի քը հա րա զատ ծնո ղի պես 
սրբութ յուն է, հայ րե նի քից չի կա րե լի նե ղա-
նալ, ինչ պես որ չի կա րե լի նե ղա նալ ծնո ղից, 
– ա սում է Հ րայր Եփ րեմ յա նը: – Բայց օգ տա-
կար ա ռա ջար կութ յուն ներ ա նե լը, ակն հայտ 
բաց թո ղում նե րը վեր հա նելն ու մատ նան շե լը 
ոչ միայն նե ղա ցա ծութ յուն չէ, այ լև անհ րա-
ժեշ տութ յուն: Երբ զին վորն ապ րում է լեռ նաշ-
խար հի ցա վե րով, ու զում է քիչ բաց թո ղում ներ 
տես նել, քա նի որ խոս քը հայ րե նի քի պաշտ-
պա նութ յան մա սին է:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում, ան տա րա-
կույս, վճռո րոշ է սահ մա նը պա հող տղա նե րի 
տրա մադ րութ յու նը, ո գին:

– Ու ժեղ ենք, մար տա կան վի ճա կում ենք, 
ու րիշ կերպ չի էլ կա րող լի նել, – ա սում են 
կա մա վո րա կան նե րի հրա մա նա տար նե րը:-
Եր կու-ե րեք օր է՝ մեզ փո խա րի նել են, բայց 
մտքով այն տեղ ենք, այս պա հին էլ ա մեն ին-
չով պատ րաստ ենք՝ մեկ նե լու սահ ման, սպա-
սում ենք…

Զ րու ցա կից ներս քա նիցս գնա հա տան քի 
խոս քեր հնչեց րին Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գևորգ Փարս յա նի, Քա ջա րա նի հա մայն քա-
պետ Ման վել Փա րա մազ  յա նի և «Աժ դա նա-
կան» ՍՊԸ հիմ նա դիր Գա րիկ Ղա զար յա նի 
հաս ցեին՝ նշե լով նրանց դե րա կա տա րութ յու-
նը կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի բնա կա նոն 
գոր ծու նեութ յու նը, մար տա կան պատ րաստ-
վա ծութ յունն ա պա հո վե լու, ինչ պես և են թա-
կա ռույց նե րի պատ րաստ ման գոր ծում:

Հիա ցա կան խոս քեր լսե ցինք N զո րա մա սի 
հրա մա նա տա րի տե ղա կալ Ար ման Կոս տան-
յա նի մա սին, ով դե ռևս 44-օր յա պա տե րազ-

մում (լի նե լով դիր քե րի հրա մա նա տար) ար-
ժա նա պա տիվ վարք է դրսևո րել:

Եվ, աս տի ճա նա բար, հաս նում ենք զրույ-
ցի գա գաթ նա կե տին՝ «Պա տե րազ մը դա ժան 
եր ևույթ է, ո րևէ մե կը պա տե րազմ չի ու զում, 
բայց մենք՝ ազ գո վի, ստիպ ված ենք պատ-
րաստ լի նել պա տե րազ մի, քա նի որ թշնա մին 
ա նընդ հատ նոր տա րածք ներ է ու զում զավ-
թել, իսկ մենք…. Մենք հետ գնա լու, նա հան ջե-
լու տեղ այ լևս չու նենք: Մենք հայ րե նի հո ղում 
ենք և ա մեն գնով պի տի տեր կանգ նենք մեր 
դիր քե րին, նաև ա ռաջ գնանք՝ կորց րա ծը վե-
րա կանգ նե լու վճռա կա նութ յամբ», – հայ տա-
րա րում են կա մա վո րա կան նե րի հրա մա նա-
տար նե րը:

– ԱԹՍ-նե րից պաշտ պան վե լու բազ-
մա թիվ ձևեր կան, բայց շա րու նա կում ենք 
դրանց ա մե նա զո րութ յան, դրան ցից պաշտ-
պան վե լու անհ նա րի նութ յան մա սին կեղծ 
լե գենդ ներ հյու սել: Կամ ռազ մա ճա կա տում 
գտնվող մար տի կի մոտ հե ռա խո սի առ կա-
յութ յու նը. գի տե՞ք, թե որ քան վնաս են բե րել 
ու բե րում հե ռա խոս նե րը, – մտա հոգ ված են 
զրու ցա կից ներս:

– Կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը մի ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն էլ ու նեն՝ մենք մի ըն տա նիք 
ենք, հա մե րաշխ ըն տա նիք, նույն գա ղա փա-
րի շուրջ հա մախմբ ված ներ, ո րը չա փա զանց 
անհ րա ժեշտ գոր ծոն է մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի ըն թաց քում, – ա սում է Դա վիթ 

Գալստ յա նը:
Եր կու հրա մա նա տարն էլ մե ծա գույն 

հիաց մուն քով ու ե րախ տա գի տութ յամբ են 
պատ մում ի րենց ջո կա տի ա մեն մի մար տի կի, 
նրանց հայ րե նան վեր վար քի մա սին. «Յու րա-
քանչ  յուրն իս կա կան հե րոս է, սահ ման գնա-
լիս գի տակ ցում են, որ կա րող է և հետ չգան, 
բայց զեն քը վերց նում և ա ռաջ նա գիծ են շտա-
պում ո գևո րութ յամբ, հայ մար դու պարտ քի 
հստակ գի տակ ցու մով, հայ րե նի քի ցա վը տա-
նե լու պատ րաս տա կա մութ յամբ ու վճռա կա-
նութ յամբ»:

Կա պա նի և Քա ջա րա նի կա մա վո րա-
կան նե րի հրա մա նա տար նե րի հետ զրույ ցի 
վեր ջում ցան կա նում ենք լսել նրանց խոս քը՝ 
ուղղ ված տա րե կից նե րին, հայ րե նա կից նե րին 
առ հա սա րակ:

– Կար գին տղան չի կա րող ան տար բեր 
անց նել այն ա մե նի կող քով, ինչ կա տար վել 
և կա տար վում է մեր սահ ման նե րում: Պետք 
չէ լաց լի նել ու մտա ծել՝ այս չու նենք, այն չու-
նենք: Ս պա րա պետ Վազ գե նի օ րե րում էլ հա-
մար յա ո չինչ չու նեինք, բայց ո գի կար, և կա-
րո ղա նում էինք հա կա ռա կոր դի ու նե ցա ծը 
մե րը դարձ նել: Ս յու նի քը մեր հայ րե նա կան 
տունն է՝ հա զա րամ յակ նե րի խոր քից ե կող, 
և մե ծա գույն խայ տա ռա կութ յուն է թշնա մու 
կող մից հո րին ված ինչ-որ քար տեզ նե րի հի-
ման վրա Ս յու նի քից տա րածք ներ պո կե լը… 
Պատ րաստ լի նենք ի րա դար ձութ յուն նե րի հե-
տա գա զար գա ցում նե րին և հույս ներս մեզ 
վրա դնենք: Հա վա տա ցեք, մենք կա րող ենք, 
մենք ի վի ճա կի ենք…

* * *
Դե ինչ, օրհ նա բա նենք մեր եր կու հրա-

մա նա տա րին՝ Հ րայր Եփ րեմ յա նին ու Դա վիթ 
Գալստ յա նին, նաև նրանց հայ րե նա պահ ջո-
կատ նե րի յու րա քանչ  յուր մար տի կին:

Օրհ նա բա նենք բո լոր նրանց, ով քեր գործ-
նա կան քայ լե րով ա ջակ ցում են Ս յու նի քի ինք-
նա պաշտ պա նա կան նե րու ժի վե րա կազ մա-
կերպ մա նը:

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
24.10.2022

Սյունիքը տնքում է ցավից… և հուսադրվում, 
գոտեպնդվում իր քաջարի զավակներով. 
երկուսը՝ ահավասիկ

Սկիզբը՝ էջ 5
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ «ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

Գլխավոր խմբագիր՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

 3301, Սյունիքի մարզ, 

ք. Կապան, Շահումյան 20/32:

  (+374 91) 45 90 47

 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru

 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրախոսվում 
և հեղինակներին չեն վերադարձվում: 
Խմբագրության և հեղինակների 
կարծիքները կարող են չհամընկնել: 
Նյութերը ներկայացնել մեքենագիր 
վիճակում:

«ԳՈՎԱԶԴ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ» բաժնում 

տպագրվող նյութերի համար խմբագ-
րությունը պատաս խա նատ վություն չի 
կրում:

Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
 նշանի տակ տպագրվում են 

գովազդային նյութեր:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երևան, Արշակունյաց 2:

Ծավալը` 2 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 1200, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
10.11.2022թ.:

Հ ոկ տեմ բե րի 19-ին Կա պան հա մայն քի 
Ս յու նի քի միջ նա կարգ դպրո ցը բազ-
մա թիվ հյու րեր ու ներ: 44-օր յա պա տե-

րազ մի նա հա տակ, մա յոր Էդ գար Մաթ ևոս յա-
նին նվիր ված հուշ-ցե րե կույթ էր կրթօ ջա խում, 
ո րի շրջա նա կում 9-րդ դա սա րա նը կոչ վեց 
նրա ան վամբ:

Մի ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էին Էդ գար 
Մաթ ևոս յա նի մար տա կան ըն կե րը, հա րա-
զատ նե րը, կի նը, որ դին, նրան ճա նա չող 
ան ձինք: Հայ րե նի քի պաշտ պա նը հա սակ է 
ա ռել ա ռանց հոր, ա վար տել է Ս յու նի քի միջ-
նա կարգ դպրո ցը, օ րի նա կե լի և ու շիմ դպրո-
ցա կան էր, կա րող էր ընտ րել յու րա քանչ  յուր 
մաս նա գի տութ յուն, բայց գե րա դա սեց զին վո-
րա կա նի նը և ըն դուն վեց Վազ գեն Սարգս յա նի 
ան վան ռազ մա կան հա մալ սա րանն ու գե րա-
զան ցութ յամբ ա վար տեց այն:

Մաս նակ ցել է 2016 թ. ապ րիլ  յան պա տե-
րազ մին: 2020 թ. սեպ տեմ բե րի 27-ին սկսված 
պա տե րազ մում մա յոր Մաթ ևոս յա նի գու մար-

տա կը տե ղա կայ վել էր Ջ րա կա նում (Ջաբ-
րաիլ), հա ջո ղութ յամբ հետ էր մղում հա կա-
ռա կոր դի գրոհ նե րը, բայց հոկ տեմ բե րի 2-ը 
վեր ջին օ րը ե ղավ նրա կյան քում...

Հետ մա հու պարգ ևատր վել է «Մար տա-
կան խաչ» 2-րդ  աս տի ճա նի շքան շա նով:

Էդ գա րի հետ քե րով Ս յու նի քի միջ նա կարգ 
դպրոց էր հա ճա խել կի նո վա վե րագ րող, լրագ-
րող Ց վե տա նա Պաս կալ ևան, ով իր հե ղի նա-
կա յին «Ն վիր յալ նե րը» ֆիլ մա շա րով ներ կա-
յաց րեց մա յոր Մաթ ևոս յա նին:

Հուշ-ցե րե կույ թի բաց ման խոս քում կրթօ-
ջա խի տնօ րեն Լի լիթ Ա ռա քել  յա նը մաս նա-
վո րա պես նշեց, որ 44-օր յա պա տե րազ մում 
դպրո ցը ե րեք նա հա տակ շրջա նա վարտ ու-
նե ցավ՝ Էդ գար Մաթ ևոս յան, Յու րի Գ ևոր գով, 
Մա նուկ Պո ղոս յան, ում տա րե դարձն է այ սօր: 
Սա կայն օր վա խոր հուրդն է ո գե կո չել Էդ գար 
Մաթ ևոս յա նի հի շա տա կը: Իսկ հայ րե նի քի 
հա մար նա հա տակ ված մեր հե րոս նե րին հի-
շե լը հայ րե նա սի րութ յան մի յու րա հա տուկ 

դաս է:
Մի ջո ցառ մա նը կրթօ ջա խի դպրո ցա կան-

նե րը հան դես ե կան գրա կան-ե րաժշ տա կան 
հա մադ րույ թով՝ հնչեց նե լով ռազ մա հայ րե նա-
սի րա կան բա նաս տեղ ծութ յուն ներ ու եր գեր: 
Նա հա տակ զին վո րի կեր պարն ամ բող ջա ցավ 

Էդ գա րի դաս ղեկ Աշ խեն Իս րա յել  յա նի, Տաթև 
հա մայն քի ղե կա վար Սամ վել Լա լա յա նի, 
մյուս նե րի հու շե րով:

«44-օր յա հե րո սա պա տում» փաս տագ րա-
կան գրքի հե ղի նակ Ոս կե հատ Մել քում յա նը, 
հա վուր պատ շա ճի ներ կա յաց նե լով զինակից 
ըն կե րո ջը, Էդ գա րի վե րա բեր յալ մար տա կան 
դրվագ ներ ներ կա յաց րեց իր հե ղի նա կած 
գրքից:

Մարզ պե տա րա նի աշ խա տա կազ մի 
կրթութ յան, մշա կույ թի և ս պոր տի վար-
չութ յան ա ռա ջա տար մաս նա գետ Նել լի Կա-
րա պետ յանն իր խոս քում կար ևո րեց նման 
մի ջո ցա ռում նե րի դե րը՝ մա նա վանդ դե ռա-
հաս նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս-
տիա րա կութ յան գոր ծում: Մի ջո ցառ ման 
ա վար տին դպրո ցի տնօ րեն Լի լիթ Ա ռա քել-
յա նը ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց հուշ-ցե-
րե կույ թի մաս նա կից նե րին, կազ մա կեր պիչ-
նե րին, կրթօ ջա խի ման կա վարժ նե րին, իսկ 
ա մե նա վեր ջում զին վո րա կան նե րը, ու սու ցիչ-
ներն ու դպրո ցա կան նե րը, զոհ ված հե րո սի 
հա րա զատ նե րը լու սան կար վե ցին՝ ի հի շա-
տակ հի շար ժան օր վա:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
20.10.2022

«Իրանը Քաջարանի 7.2 կմ-անոց թունելի շինարարությունը 
կսկսի 2023թ. գարնանը». իրանցի նախարար

Ի րա նի ճա նա պարհ նե րի և քա ղա քա-
շի նութ յան նա խա րա րը հայ տա րա րել է 
Ի րա նից Հա յաս տան ին ժե նե րա տեխ նի-
կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ար տա հան-
ման մա սին և  ընդգ ծել ի րա նա կան ըն կե-
րութ յուն նե րի լիա կա տար պատ րաս տա-
կա մութ յու նը՝ զար գաց նել փո խադ րում-
նե րը եր կու երկր նե րի միջև և ս տեղ ծել 
նոր տա րան ցիկ մի ջանցք Հա յաս տա նի ու 
Պար սից ծո ցի միջև։ 

Ը ստ ԻՍՆԱ-ի՝ Ռոս տամ Ղա սե մին հան-
դի պել է ՀՀ տա րած քա յին կա ռա վար-
ման և  են թա կա ռուց վածք նե րի նա-

խա րար Գ նել Սա նոս յա նի հետ՝ քննար կե լու 
եր կու երկր նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան 
զար գաց ման հե ռան կար նե րը։ Այս հան դիպ-
մա նը ո րոշ վել է, որ ի րա նա կան ըն կե րութ-
յուն նե րը թու նել նե րի, ճա նա պարհ նե րի ու 
շեն քե րի կա ռուց ման գոր ծում կհա մա գոր-
ծակ ցեն Հա յաս տա նի հետ։ Եր կու երկր նե րը 
հա մա ձայն վել են նաև ա վար տին հասց նել և 
զար գաց նել Հ յու սիս-հա րավ մի ջանց քը՝ Նոր-
դո զի սահ մա նից մինչև Վարզ գան և Թավ րիզ: 
Եր կու երկր նե րը պայ մա նա վոր վել են Հա յաս-
տա նի տա րած քում Քա ջա րա նի՝ 7,2 կմ  եր կա-
րութ յամբ թու նե լի շի նա րա րութ յու նը ի րա նա-
կան ըն կե րութ յուն նե րի կող մից սկսել 2023 

թվա կա նի գար նա նը։
Հաշ վի առ նե լով, որ Հա յաս տա նում կան 

բազ մա թիվ շի նա րա րա կան նա խագ ծեր, 
ո րոնք նե րա ռում են ճա նա պարհ ներ, թու-
նել ներ և բ նա կա րա նա շի նութ յուն, ո րոշ վել է, 
որ Ի րա նից մի խումբ պրո ֆե սիո նալ շի նա-
րար ներ կայ ցե լեն Հա յաս տան։ Ղա սե մին նաև 
հա վե լել է, որ հե տաքրքր ված են դե պի Հա-
յաս տան ին ժե նե րա տեխ նի կա կան ծա ռա յութ-
յուն նե րի ար տա հան մամբ և ն շել, որ Ի րա նը 
ցե մեն տի չոր րորդ խո շոր ար տադ րողն է աշ-
խար հում, ինչ պես նաև հա ջո ղութ յուն ներ է 
գրան ցել պող պա տի ար տադ րութ յան մեջ։
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Հուշ-ցերեկույթ և անվանակոչություն 
Սյունիքի միջնակարգ դպրոցում

«Google» ըն կե րութ յան հետ աշ խա տան-
քի արդ յուն քում «Թա թո յան» հիմ նադ րա-
մին և Ա մե րի կա յի Հայ դա տի հանձ նախմ-
բի արևմտ յան տա րա ծաշր ջա նի հա մա-
տեղ ու ժե րով հա ջող վել է «Google Maps» 
և «Google Earth» հա վել ված նե րից հե-
ռաց նել ՀՀ Ս յու նի քի մար զի հա մայնք նե-
րի տե ղա նուն նե րի կեղծ` ադր բե ջա նե րեն 
տար բե րակ նե րը։

Ի նչ պես նշվել էր սեպ տեմ բե րի 29-ի 
հայ տա րա րութ յամբ, Ի րա վուն քի և 
ար դա րութ յան կենտ րոն «Թա թո յան» 

հիմ նադ րա մը Սի սիան քա ղա քի բնա կիչ նե րից 
մե կի ա հա զան գի հի ման վրա պար զել էր, որ 
«Google Maps» և «Google Earth» հա վել ված-
նե րում ան վա նա փոխ ված և կեղծ կամ գո-
յութ յուն չու նե ցող ադր բե ջա նա կան ա նուն նե-
րով են նշված ՀՀ Ս յու նի քի մար զի դպրոց ներ, 
այ գի ներ, հրա պա րակ ներ և  այլն: Օ րի նակ` 
«Ո րո տան» գե տը նշված է ադր բե ջա նա կան 
ան վա նու մով՝ «Bazarçay» կամ Սի սիա նի զբո-
սայ գին ան վա նա կոչ ված է Ադր բե ջա նի նախ-
կին նա խա գահ Հեյ դար Ա լի ևի ա նու նով կամ 
Ա թա թուր քի ա նու նով, կամ Ս յու նի քի մարզ-
պե տա րա նի տե ղան քը նշված է միայն ադր-
բե ջա նե րե նով՝ «Zəngəzur Vilayəti Administra-
siyası» և  այլն: Ան գամ փորձ են ա րել փո խել 
Սի սիան քա ղա քի ա նու նը` Qarakilise։

Ն մա նա տիպ մո տեց մամբ ադր բե ջա նե րե-
նով էին նշված նաև տե ղա նուն ներ Մեղ րիում, 
Կա պա նում։

Ակն հայտ էր, որ սա ադր բե ջա նա կան իշ-
խա նութ յուն նե րի՝ Ս յու նիքն ադր բե ջա նա կան 
լի նե լու վե րա բեր յալ բա ցար ձակ կեղծ թե զը 
ներ կա յաց նե լու ե ղա նակ էր։ Ա վե լին, դրա նով 
փորձ էր ար վում լե գի տի մաց նել ադր բե ջա նա-
կան հան ցա վոր ներ խու ժում նե րը և հար ձա-
կում նե րը ՀՀ ինք նիշ խան տա րած քի նկատ-
մամբ։ Հե ռաց վել են նաև ադր բե ջա նե րե նով 
նշված կեղծ այլ տե ղա նուն ներ:

Հարկ ենք հա մա րում հա տուկ կար ևո րել 
Ա մե րի կա յի Հայ դա տի հանձ նախմ բի արևմտ-
յան տա րա ծաշր ջա նի ա րագ ար ձա գան քը, 
«Google» ըն կե րութ յա նը հետ կապ հաս տա-
տե լը և  աշ խա տան քի հետ ևո ղա կա նութ յու նը։

«ԹԱԹՈՅԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ար ցա խի Թե մի ա ռաջ նորդ Վր թա նես 
ե պիս կո պոս Աբ րա համ յա նը ներ կա կա-
ցութ յան ա ռի թով հան դես է ե կել կո չով. 

«Սի րո’վ ծա ռա յե ցեք միմ յանց»
(Գաղ 5:13)

Սի րե լի հայ րե նա կից ներ,
Աշ խար հա քա ղա քա կան հա րա-

փո փոխ այս օ րե րին բո լո րիս մտա-
ծում նե րը և ան հանգս տութ յուն նե րը բնա կա-
նո րեն կենտ րո նա ցած են աշ խար հի ա լե կոծ 
ծո վում նա վար կող մի փոքր նա վի և ն րա մա-
կույ կի վրա։ Հա յաս տան և Ար ցախ՝ ա հա այդ 
նա վը և ն րա փրկութ յան մա կույ կը։

Ի՞նչ ա նել և ինչ պե՞ս ա նել, որ մենք կուլ 
չգնանք ա նընդ հատ մեզ խոր տա կել փոր ձող 
ա լիք նե րին։ Ժա մա նա կին մեր Նա վը հզոր էր 
և մեծ, ո րով հետև ու ներ հզոր նա վա պետ ներ 
և միա կամ ուղ ևոր ներ, բայց դա րե րի ըն թաց-
քում սկսե ցին հայտն վել բա զում նա վա պետ-
ներ, ով քեր ա ռան ձին նա վակ ներ կա ռու ցե լով 
մա սե րի բա ժա նե ցին նա վի ուղ ևոր նե րին, և 
քա նի որ ա ռան ձին էին ու փոքր, սկսե ցին վաղ 
թե ուշ խոր տակ վել։ Այն ուղ ևոր նե րը, ով քեր 
կեն դա նի էին մնա ցել տար բեր նա վակ նե րի 
կոր ծա նու մից հե տո, հի շե ցին ի րենց եր բեմ նի 
մեծ նա վա կի հզո րութ յու նը և Աստ ծո օգ նութ-
յամբ կա ռու ցե ցին մի նոր նավ` Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը՝ իր փրկութ յան մա կույկ 
Ար ցա խով։ Բայց միև նույն է` ծո վը և ա լե կո-

ծութ յուն նե րը միշտ էլ կան ու կլի նեն։
Ուս տի մեր գլխա վոր մտա ծու մը մեկն է. 

Ի՞նչ պետք է ա նենք, որ չկրկնենք մեր պատ-
մա կան սխալ նե րը և մա սե րի չբա ժա նենք 
ա ռանց այն էլ փոք րա ցած հա յոց նա վը։ Այ սօր 
թշնա մին փոր ձում է վերջ նա կան կեր պով խլել 
մեր փրկութ յան մա կույ կը ` Ար ցա խը և հե-
տո մաս նա տել բուն նա վը։ Ի՞նչ ա նենք, երբ 
այն տե ղից, որ տե ղից սպա սում էինք գտնել 

պաշտ պա նութ յուն, օգ նութ յուն և հո գա տա-
րութ յուն, գտնում եք կսկիծ և փոր ձութ յուն-
ներ։

Ի րա կա նում այս ա մե նը լի նում է, որ պես-
զի որ ևէ մե կը եր բեք չա պա վի նի մարդ կանց 
և միշտ հի շի Սուրբ Գր քի խոս քը. «Հույս մի’ 
դրեք իշ խան նե րի` մարդ կանց որ դի նե րի 
վրա, ո րով հետև նրան ցից փրկութ յուն չկա» 
(Սաղ. 145:3):

Սի րե լի ներ, այ սօր մեր ազ գը կանգ նած է 
այն պի սի դժվա րին փոր ձութ յան ա ռաջ, երբ 
դրված է մեր լի նել – չ լի նե լու, մեր ազ գա յին 
ար ժա նա պատ վութ յան կորս տի հար ցը։ Մեր 
մեջ այն քան խորն է ար մա տա կա լել ան տար-
բե րութ յան կոր ծա նա րար մեղ քը, որ մեր երկ-
րի մաս նա տու մը ցավ է պատ ճա ռում միայն 
այդ մա սի բնա կիչ նե րին և մի խումբ հայ րե-
նա սեր ու գի տա կից մարդ կանց։ Մեծ հաշ վով 
այն քան ենք բթա ցել, որ պատ րաստ ենք նույ-
նիսկ այն քան թանկ գնով ա զա տագր ված Ար-
ցա խը սկու տե ղի վրա մա տու ցել թշնա մուն` ի 
գին մեր «խա ղաղ և ա պա հով» կյան քի։

Մի՞ թե սա է հա յը, մի՞ թե վերջ նա կա նա-
պես կորց րել ենք մեր ար ժա նա պատ վութ յու-
նը, մի՞ թե մեր զա վակ նե րի ար յամբ սրբա ցած 
հո ղն ինչ որ ապ րանք է, որ կա րող ենք վա-
ճառ քի հա նել….

Սի րե լի հայ րե նա կից ներ, մենք պետք է 
սթափ վենք` ա մե նա բարձր պաշ տոն յա յից 
մինչև ռա միկ շի նա կան և տեր կանգ նենք մեր 
երկ րին։ Հա վա տա ցե’ք, ինչ պի սի փոր ձութ-
յուն ներ էլ լի նեն, դրանք ան զոր են մեզ կոր-
ծա նե լու, ե թե մենք Աստ ծո խոս քի հա մա ձայն 
սի րով ծա ռա յենք միմ յանց (հմմ։ Գաղ. 5:13), 
այդ ժա մա նակ Աստ ված կլի նի մեր բա րի 
Նա վա պե տը, իսկ ե թե Աստ ված մեզ հետ է, 
ով կա րող է լի նել մեզ հա կա ռակ (հմմ։ Հ ռոմ. 
8:31)»։

14.10.2022

Մի՞թե մեր զավակների արյամբ սրբացած 
հողն ինչ-որ ապրանք է, որ կարող ենք 
վաճառքի հանել. Արցախի թեմի առաջնորդ

Google Maps և 
Google Earth 
հավելվածներից 
հեռացվել են կեղծ` 
ադրբեջաներեն 
տարբերակները
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