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Ս յու նի քի շուրջ ստեղծ ված ռազ մա-
քա ղա քա կան կա ցութ յու նը, ըն թա ցող 
զար գա ցում նե րը, Ադր բե ջա նի ծա վա-
լա պաշ տա կան նկրտում նե րը շա րու-
նա կում են մտա հո գել սյու նե ցի նե րիս: 
Ի րա վի ճա կը քննար կե լու և մի շարք հար-
ցեր պար զա բա նե լու հա մար զրույ ցի հրա-
վի րե ցինք Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա-
րա նի ար ևե լա գի տութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, թյուր քա գի տութ յան ճա նաչ ված 
մաս նա գետ, պրո ֆե սոր Ռու բեն Մել քոն-
յա նին:

-Պա րոն Մել քոն յան, նախ՝ 
շնոր հա կա լութ յուն՝ հար-
ցազ րույ ցի մեր ա ռա ջար կին 

դրա կա նո րեն ար ձա գան քե լու հա մար:
– Ձեզ եմ շնոր հա կալ:
– Զ րույ ցը սկսենք Թուր քիա յում տե ղի 

ու նե ցած երկ րա շար ժի հան դեպ մեր իշ-
խա նութ յուն նե րի ար ձա գան քը գնա հա-
տե լով:

– Ընդ հան րա պես դի վա նա գի տա կան 
ա րա րո ղա կար գում ըն դուն ված է, որ հար ևան 
պե տութ յուն նե րը կամ ոչ հար ևան, տար բեր 
ա ռիթ նե րով՝ կլի նի ու րախ, տո նա կան, թե ող-
բեր գա կան, ի րենց վե րա բեր մունքն են դրսևո-
րում ո րոշ ստան դարտ ձևե րով՝ ցա վակ ցութ-
յուն, շնոր հա վո րանք և այլն: Բայց միև նույն 
ժա մա նակ կան քա ղա քա կան խնդիր ներ, 
ո րոնք ան տե սել հնա րա վոր չէ, և թշ նա մա-
կան պե տութ յուն նե րը կամ այն պե տութ յուն-
նե րը, ո րոնք վա րում են ոչ բա րե կա մա կան 

քա ղա քա կա նութ յուն, չեն կա րող նույն վե-
րա բեր մուն քին ար ժա նա նալ: Այն պես որ՝ Հա-
յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի ար ձա գան քը 
Թուր քիա յում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յա նը… 
Ի րենք կա րող են դա գնա հա տել որ պես դի վա-
նա գի տա կան ա րա րո ղա կար գով սահ ման ված 
քայլ, բայց և՛ նա խա գա հի, և՛ վար չա պե տի, և՛ 
Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ար ձա գանք նե-
րը, կար ծում եմ, կա րող էին լի նել շատ ա վե լի 
զուսպ: Չ մո ռա նանք՝ Թուր քիան այն եր կիրն է, 
ո րը 44-օր յա պա տե րազ մում Ադր բե ջա նի հետ 

հա վա սար մաս նակ ցել է մար տա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րի, թուրք գե նե րալ ներն են ղե կա-
վա րել այդ պա տե րազ մը, «Բայ րաք թար նե րը» 
ու թուր քա կան այլ զի նա տե սակ նե րը պատ-
ճառ են դար ձել հա զա րա վոր հա յե րի մահ վան, 
և վեր քը դեռ շատ թարմ է, կան հե րոս նե րի մա-
սունք ներ՝ դեռևս հո ղին չհանձն ված: Լա չի նի 
մի ջանց քի փակ վե լը նույն պես Թուր քիա յի ուղ-
ղա կի մաս նակ ցութ յամբ է ի րա կա նաց վում: Եվ 
այդ ա մենն ան տե սել ու ան մի ջա պես հան դես 
գալ հայ տա րա րութ յուն նե րով, ցա վակ ցա կան 
խոս քով… Կար ծում եմ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այդ 
ա մե նը սրբագր ման կա րիք ու ներ: Դ րա նում 
տես նում եմ շտա պո ղա կա նութ յուն, ա վե լի 
զուսպ մո տե ցում ներ էին պետք: Չ նա յած հաս-
կա նա լի է նաև, որ հար ևան եր կիր է, ու այս 
պա րա գա յում Հա յաս տա նի կող մից օգ նութ յան 
ցու ցա բե րումն ինչ-որ տեղ տրա մա բա նա կան 
է, ո րով հետև երկ րա շար ժերն այս տա րա ծաշր-
ջա նում սո վո րա կան եր ևույթ ներ են, և տար-
բեր պե տութ յուն ներ կա րող են բախ վել դրան, 
բայց ա ռաջ նորդ վել միայն դի վա նա գի տա կան 
ա րա րո ղա կար գով ըն դուն ված ձևե րով և ան-
տե սել մնա ցա ծը, կար ծում եմ՝ տրա մա բա նա-
կան չէ, ճիշտ չէ:

– 2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ից և մաս նա վո-
րա պես այդ տար վա դեկ տեմ բե րի 18-ից 
հե տո, երբ մեր ա ռա ջա պահ զոր քե րը հետ 
քաշ վե ցին զբա ղեց րած դիր քե րից, Ս յու-
նի քի շուրջ ռազ մա քա ղա քա կան նոր և 
վ տան գա վոր ի րա վի ճակ ստեղծ վեց:

Սա կայն սյու նիք յան մտա հո գութ յուն-
նե րին անդ րա դառ նա լուց ա ռաջ կու զե-
նա յինք նախ քննար կել Լա չի նի մի ջանց քի 
շուրջ ստեղծ ված վի ճա կը՝ նկա տի ու նե-
նա լով դա րե րով ա պա ցուց ված ճշմար-
տութ յու նը՝ Ս յու նի քի լի նե լիութ յու նը 
պայ մա նա վոր ված է Ար ցա խով, և՝ ընդ-
հա կա ռա կը: Եվ ու րեմն՝ ինչ պե՞ս եք պատ-
կե րաց նում մի ջանց քի վե րա բա ցումն ու 
խնդրի լու ծու մը: Ա յո, պատ ճառ նե րը հան-
րա հայտ են, այս դեպ քում դրանց չար ժե 

Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը, 
իրականանալու դեպքում, կլինի ակտիվ 
ռումբ, որ ամեն պահի կարող է պայթեցնել 
մեր պետականությունը

Սյունիքի փրկարար 
ծառայությունը՝ 
«Լավագույն 
տարածքային 
ստորաբաժանում»

Ա ԻՆ փրկա րար ծա ռա յութ յան Ս յու նի քի 
մար զա յին փրկա րա րա կան վար չութ-
յան պե տի պաշ տո նա կա տար Ռո մա 

Սա հակ յա նի աշ խա տա սեն յակ մտնե լիս ա ռա-
ջինն աչ քի է զար նում «Լա վա գույն տա րած քա-
յին ստո րա բա ժա նում» գրութ յամբ փո խան ցիկ 
դրո շը, ո րին վար չութ յունն ար ժա նա ցել է 2022 
թվա կա նի արդ յունք նե րով։ Պարզ վում է՝ սա 
միակ խրա խու սան քը չէ։ ԱԻՆ փրկա րար ծա-
ռա յութ յան լա վա գույն վա րորդ է ճա նաչ վել թիվ 
54 (Կա պա նի) հրշեջ-փրկա րա րա կան ջո կա տի 
վա րորդ Մա րատ Հա կոբ յա նը, ծա ռա յութ յան 
տար վա լա վա գույն հեր թա փոխ է ճա նաչ վել 
Սի սիա նի հրշեջ-փրկա րա րա կան ջո կա տի եր-
րորդ հեր թա փո խը։ Այդ ա մե նը հան դի սա վոր 
պայ ման նե րում մայ րա քա ղա քում փետր վա րի 
4-ին ստա ցել են փրկա րա րա կան ծա ռա յութ-
յան տնօ րեն, գնդա պետ Կա մո Ցու ցուլ  յա նի 
ձե ռամբ։ Ինչ խոսք, տա րին բա րե բեր էր մար-
զա յին ծա ռա յութ յան հա մար, և այս հրա պա-
րա կու մով պա տեհ եմ հա մա րել նախ ևա ռաջ 
ծա ռա յութ յան ղե կա վա րին ներ կա յաց նել։

Ս յու նի քի մար զա յին փրկա րա րա կան վար-
չութ յու նը 2022 թ. մա յի սից ղե կա վա րում է 
փրկա րար ծա ռա յութ յան փոխգն դա պետ Ռո-
մա Սա հակ յա նը՝ պե տի պաշ տո նա կա տա րի 
կար գա վի ճա կով։ Սո վո րել է Կա պա նի թիվ 1 
միջ նա կարգ դպրո ցում, 1990-1995 թվա կան-
նե րին ըն դուն վել և ա վար տել է Եր ևա նի պետ-
հա մալ սա րա նի պատ մութ յան ֆա կուլ տե տը։ 
1995-1997 թթ. ծա ռա յել է ՀՀ զին ված ու ժե րում։ 
2022 թվա կա նից ծա ռա յութ յան է ան ցել փրկա-
րար ծա ռա յութ յու նում՝ ա վագ սպա, այ նու-
հետև՝ հեր թա փո խի պետ, օ պե րա տիվ բաժ նի 
պետ, Կա պա նի հրշեջ-փրկա րա րա կան ջո կա-
տի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ, ճգնա ժա մա յին 
կա ռա վար ման կենտ րո նի պետ։ Միով բա նիվ, 
ան ցել է ծա ռա յո ղա կան բո լոր աս տի ճան նե րով։

Ս յու նի քի մար զա յին փրկա րա րա կան վար-
չութ յու նը սպա սար կում է աշ խար հագ րա կան 
ռե լիե ֆով բարդ մի տա րա ծաշր ջան՝ Ա գա րա կի 
մաք սա կե տից մինչև Սի սիա նի զան գեր, ու-
նի հինգ ստո րա բա ժա նում՝ Կա պա նի թիվ 54, 
Գո րի սի թիվ 55, Սի սիա նի թիվ 57, Քա ջա րա նի 
թիվ 58 և Մեղ րու թիվ 56 հրշեջ փրկա րա րա-
կան ջո կատ նե րը, ընդ ո րում՝ վեր ջի նիս կազ մի 
մեջ է մտնում Ա գա րա կի հե նա կե տը: Վար չութ-
յունն ու նի 35 միա վոր տեխ նի կա՝ ծա ռա յո ղա-
կան, օ պե րա տիվ, փրկա րա րա կան, հրշեջ ավ-
տո բաք և այլն:

Փր կա րար ծա ռա յութ յու նը միշտ ար տա-
կարգ ի րա վի ճակ նե րի պայ ման նե րում է գոր-
ծում։ Բայց հատ կա պես վեր ջին չորս տա րում 
լար վա ծութ յու նը հա սել էր ա ռա վե լա գույ նի՝ 
նախ կո րո նա վի րու սի հա մա վա րակ էր, այ նու-
հետև՝ 44-օր յա պա տե րազմ։

Բո լո րիս հի շո ղութ յան մեջ թարմ է, թե ինչ-
պես էր ծա ռա յութ յան մե քե նան շրջում քա ղա-
քում և մարդ կանց հի շեց նում սա նի տա րա հի-
գիե նիկ այն պայ ման նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ 
էր պահ պա նել կո րո նա վի րու սով չվա րակ վե լու 
հա մար։ Նաև ախ տա հա նում ներ էին կա տա-
րում մար զի հան րա յին այն վայ րե րում, որ տեղ 
բնակ չութ յան կու տա կում ներ էին լի նում։

Ռո մա Սա հակ յա նը պատ մում է, որ ա մե նա-
լար ված ծա ռա յութ յու նը 44-օր յա պա տե րազ մի 
ժա մա նակ էր. ծա ռա յութ յան փրկա րար նե րը 
մաս նակ ցել են դիե րի ո րոն մա նը և աճ յուն նե րի 
տե ղա փոխ մա նը Գո րի սի ու Կա պա նի բժշկա-

Ինչքա՜ն, ինչքա՜ն անգամ հարցրել 
եմ ես ինձ, թե ի՞նչ է, վերջապես - 
Նաիրին: Գուցե քեզ տարօրինակ 
թվա այս հարցը, սիրելի 
ընթերցող: Բայց դա նույնքան 
է բնական, որքան այն հարցը, 
թե ո՞վ ենք մենք, վերջապես 
-նաիրցիներս: Ի՞նչ ենք մենք և 
ո՞ւր ենք գնում: Ի՞նչ ենք եղել երեկ 
և ի՞նչ պիտի լինենք վաղը:
 ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ

Շարունակությունը՝ էջ 6

Երեքշաբթի

14 փետրվարի 2023թ.
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Հ ա յաս տա նի ա մե նա մեծ հար կա տուն 
Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 
կոմ բի նատն է՝ վճա րած մոտ 144 մի-

լիարդ դրամ հար կե րով: 2021-ի հա մե մատ 
կոմ բի նատն ա վե լի քան կրկնա պատ կել է 
հար կե րի չա փը։

Կոմ բի նա տի կող մից հար կե րի այս պի սի 
մե ծա ցու մը են թադ րա բար կապ ված է մի-
ջազ գա յին շու կա յում պղնձի բարձր գնի հետ։ 
Բա ցի այդ, կա ռա վա րութ յու նը 2021-ից հան-
քարդ յու նա բե րող նե րի հա մար սահ մա նել էր 
պղնձի, մո լիբ դե նի ու ֆե ռո մո լիբ դե նի հա մար 

ար տա հան ման տուրք։ Սա իր հեր թին նպաս-
տել է ԶՊՄԿ-ի կող մից հար կե րի ա վե լաց մա-
նը։ Ս րան պետք է գու մա րել նաև 15 մի լիարդ 
դրա մի վե րա կանգ նու մը, որ ի րա կա նաց րել 
է պղնձա մո լիբ դե նա յի նը՝ ՊԵԿ-ում քննվող 
քրեա կան գոր ծի շրջա նա կում։

Երկ րորդ ա մե նա մեծ հար կա տուն 
«Գազպ րոմ Ար մե նիա»-ն է՝ վճա րած 52,2 մի-
լիարդ դրամ հար կե րով (ըն կե րութ յու նը 2021-
ին վճա րել էր 47,8 մի լիարդ դրամ):

Վ ճա րած հար կե րի մե ծութ յամբ եր րորդ 
տե ղում ծխա խո տի ար տադ րութ յամբ ու ար-

տա հան մամբ զբաղ վող «Գ րանդ տո բա կո»-ն 
է՝ 45 մի լիարդ դրա մի չա փով վճա րած հար-
կե րով։

Խո շոր հար կա տու նե րի տասն յա կում կան 
ծխա խո տի ար տադ րութ յամբ, ներ մուծ մամբ, 
ար տա հան մամբ ու վա ճառ քով զբաղ վող 
4 ըն կե րութ յուն («Գ րանդ տո բա կո», «Ին-
տեր նեյշնլ Մա սիս տա բակ», «Ֆի լիպ Մոր-
րիս Ար մե նիա» և «Ջեյ թի այ Ար մե նիա»), 2 
հան քարդ յու նա բե րա կան ըն կե րութ յուն ներ՝ 
հան ձինս ԶՊՄԿ-ի և Ա գա րա կի պղնձամո-
լիբ դե նա յին կոմ բի նա տի։ Վեր ջի նի վճա րած 

հար կե րը 2022-ին ա ճել են մոտ 300 տո կո սով 
(2021-ին Ա գա րա կի պղնձա մո լիբ դե նա յի նը 
վճա րել էր 6,6 մի լիարդ դրամ հարկ, 2022-ին 
հա սել են 19,6 մի լիար դի): Հա զար խո շոր նե-
րի ցան կի տասն յա կում է նաև կա պի օ պե րա-
տոր Վի վա-ՄՏՍ-ը՝ վճա րած մոտ 16 մի լիարդ 
դրամ հար կե րով, ինչ պես նաև վա ռե լի քի ներ-
մուծ մամբ ու վա ճառ քով զբաղ վող «Սի փի էս 
է ներ ջի գրուպ»-ը՝ մոտ 17 մի լիարդ դրա մով։

Հար կե րի տպա վո րիչ աճ է ար ձա նագ-
րել բջջա յին հե ռա խոս նե րի ներ մուծ մամբ ու 
վա ճառ քով զբաղ վող «Մո բայլ սենթր արթ» 
ՍՊԸ-ն։ Ըն կե րութ յան հար կե րի ծա վա լը 2021-
ի հա մե մատ քա ռա պատկ վել է ու կազ մել 17,5 
մի լիարդ դրամ։ 2022-ի տվյալ նե րով 1000 խո-
շոր հար կա տու նե րի ցան կը եզ րա փա կում 
է «Պ ռո շիան ընդ փարթ ներս» ՍՊԸ-ն։ Ըն կե-
րութ յու նը զբաղ վում է մե ծա ծախ առևտ րով և 
տա րե կան արդ յունք նե րով վճա րել է 261 մի-
լիոն դրամ հարկ։

 

Երկարամյա ծրագրի հաջող 
համագործակցությունը մոտենում է 
ավարտին

Հ ուն վա րի 28–ին Կա պան հա մայն քի 
ղե կա վար Գ ևորգ Փարս յա նը և «Չաա-
րատ Կա պան» ՓԲ ըն կե րութ յան գլխա-

վոր տնօ րեն Դա վիթ Թով մաս յանն այ ցե լել են 
Լեռ նա գործ նե րի 16 հաս ցեում կա ռուց վող 
նա խադպ րո ցա կան ու սում նա կան հաս տա-
տութ յուն, որ տեղ ըն թա նում են կա պի տալ 
շի նա րա րութ յան ծա վա լուն աշ խա տանք ներ:

Հա մայն քի ղե կա վարն ու «Չաա րատ Կա-
պան» ՓԲԸ տնօ րե նը հան դի պել են շի նաշ խա-
տանք ներ ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ-
յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և նա խագ ծա յին 
աշ խա տանք նե րի հե ղի նա կին, հե տաքրքր վել 
շի նա րա րութ յան ըն թաց քով, կա տար ված և 
նա խա տես վող աշ խա տանք նե րով։ Շեն քում 
ներ կա դրութ յամբ ըն թա նում են ար տա քին և 
ներ քին հար դար ման աշ խա տանք ներ։

Հա մայն քի ղե կա վա րը Դա վիթ Թով մաս յա-
նի հետ շրջել է շեն քում, ման րա մասն ծա նո-

թաց րել ա պա գա ման կա պար տե զի շեն քա յին 
պայ ման նե րին՝ ներ կա յաց նե լով, թե որ հար-
կա բաժ նում ինչ է տե ղա կայ ված լի նե լու:

Շր ջայ ցի ա վար տին «Չաա րատ Կա պան» 
ՓԲ ըն կե րութ յան հետ ձեռք է բեր վել պայ մա-
նա վոր վա ծութ յուն՝ շեն քի ջեր մա մե կու սաց-
ման, ման կա պար տե զն անհ րա ժեշտ գույ քով 
հա մալ րե լու և տա րած քի բա րե կարգ ման աշ-
խա տանք նե րը ֆի նան սա վո րե լու մա սին։

Ն շենք, որ ՆՈՒՀ -ի գոր ծար կու մով լուծ վե-
լու է շուրջ 146 ե րե խա յի հա ճա խե լիութ յան 
խնդիր, ստեղծ վե լու են աշ խա տա տե ղեր, 
հատ կա պես կա նանց զբաղ վա ծութ յունն 
ա պա հո վե լու հա մար և, ի հար կե, ե րե խա նե-
րին նա խադպ րո ցա կան կրթութ յան մեջ ա ռա-
վե լա գույն չա փով ներգ րա վե լու հա մար ար-
ժա նա վա յել պայ ման ներ:

ԿԱՊԱՆԻ 
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Արմեն Գյոզալյանը՝ հատուկ բանակային 
կորպուստի հրամանատար

ՀՀ նա խա գահ Վա հագն Խա չա տուր-
յա նի հրա մա նագ րե րով զին ված 
ու ժե րում մի շարք փո փո խութ-

յուն ներ են տե ղի ու նե ցել։ Այս մա սին տե ղե-
կա նում ենք ՀՀ նա խա գա հի կայ քից:

Հ րա մա նագ րե րից մե կով Ար տակ Բու դաղ-
յանն ա զատ վել է հա տուկ բա նա կա յին կոր-
պու սի հրա մա նա տա րի պաշ տո նից, մեկ այլ 
հրա մա նագ րով այդ պաշ տո նում է նշա նակ վել 
Ար մեն Գ յո զալ  յա նը, ո րը մինչ այս զբա ղեց նում 
էր հա տուկ բա նա կա յին կոր պու սի շտա բի 
պետ-կոր պու սի փոխհ րա մա նա տա րի պաշ-
տո նը (2021-ի սեպ տեմ բե րից)։ Հի շեց նենք, որ 
Ար տակ Բու դաղ  յա նն այդ պաաշ տո նին նշա-
նակ վել էր 2021թվա կա նի օ գոս տո սին։

Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով պաշ տո-
նից ա զատ վել են նաև հա տուկ բա նա կա յին 
կոր պու սի շտա բի պետ-կոր պու սի հրա մա նա-
տա րի տե ղա կալ Բագ րատ Մաթ ևոս յա նը, հա-
տուկ բա նա կա յին կոր պու սի հրա մա նա տա րի 
տե ղա կալ Սամ վել Պո ղոս յա նը։

Հա տուկ բա նա կա յին կոր պու սի շտա բի 
պետ-կոր պու սի հրա մա նա տա րի տե ղա կալ է 
նշա նակ վել Լ ևոն Կաս յա նը, իսկ հա տուկ բա-

նա կա յին կոր պու սի հրա մա նա տա րի տե ղա-
կալ` Գա գիկ Պո ղոս յա նը։

Մարտի 1-ից մայիսի 12-ը 
պահեստազորայինների վարժական 
հավաքներ կանցկացվեն

Մ ար տի 1-ից մինչև մա յի սի 12-ը կհայ-
տա րար վի պա հես տա զո րի ա ռա ջին 
խմբի ա ռա ջին և երկ րորդ կար գե-

րում հաշ վառ ված շար քա յին, են թաս պա յա-
կան և ս պա յա կան կազ մե րի պա հես տա զո-
րա յին նե րի վար ժա կան հա վաք ներ։

Վար ժա կան հա վաք նե րին կներգ րավ-
վի մինչև 3281 քա ղա քա ցի, ո րոն ցից 2897-ը՝ 
շար քա յին և կրտ սեր են թաս պա յա կան կազ-
մե րի, 152-ը` ա վագ են թաս պայա կան կազ մի, 
232-ը` սպա յա կան կազ մի պա հես տա զո րա-
յին ներ՝ հա մա զո րա յին և հր թի ռահ րե տա նա-
յին մաս նա գի տութ յուն նե րով:

Վար ժա կան հա վաք նե րը հայ տա րար վում 
են պա հես տա զո րա յին նե րի ռազ մա կան ու-
նա կութ յուն նե րի կա տարե լագործման, մաս-
նա գի տա կան վե րա պատրաստման և պատ-
րաստ ման, բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող 
են թաս պայական կազ մից պա հես տազո րի 
սպա նե րի պատրաստման, մարտական հեր-
թապահության ներգ րավ ման նպա տա կով:

Հայ տա րար ված վար ժա կան հա վաք նե րի 
ըն թաց քում յու րաքանչ  յուր քա ղա քա ցի ներգ-
րավ վում է ոչ ա վե լի, քան 25 օ րա ցու ցա յին օր 
ժամ կե տով:

Կարդիականացվի 
Մեղրիի սահմանային 
անցակետը

Մեղ րիի սահ մա նա յին ան ցա կե տի ար դիա-
կա նաց ման շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի 
ի րա կա նաց ման պայ մա նա գիր է կնքվել «Թա-
նա Է ներ ջի Մե նեջ մենթ» ըն կե րութ յան հետ։ 
Այս մա սին «Ֆեյս բուք»-ի իր է ջում գրել է ՊԵԿ 
նա խա գահ Ռուս տամ Բա դաս յա նը։

Պայ մա նագ րի ար ժե քը 18 մի լիոն 495 
հա զար եվ րո է: «Ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա-
կա լութ յուն եմ հայտ նել մի ջազ գա յին բո լոր 
գոր ծըն կեր նե րին, մաս նա վո րա պես, Եվ րա-
միութ յա նը, Վե րա կա ռուց ման և զար գաց ման 
եվ րո պա կան բան կին՝ հա մա տեղ կա տար ված 
հսկա յա կան աշ խա տան քի հա մար:

Ընդգ ծել եմ, որ Մեղ րիի ար դիա կա նաց-
ված ան ցա կե տը միան շա նակ կնպաս տի Հա-

յաս տա նում սահ մա նա յին անց ման կե տով 
ա րագ սահ մա նա հատ ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րի ստեղծ մա նը, ինչ պես նաև ժա մա-
նա կա կից պայ ման նե րին հա մա հունչ մաք սա-
կետ ու նե նա լու մեր տես լա կա նին», – գրել է 
Բա դաս յա նը։ Շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե-
րը կա վարտ վեն 2026 թվա կա նին, ո րի արդ-
յուն քում նա խա տես վում է ու նե նալ ժա մա նա-
կա կից ան ցա կետ:

Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինը 
2022-ին կրկնապատկել է հարկերի չափը
Պե տե կա մուտ նե րի կո մի տեն հրա պա րա կել է 2022-ի 1000 խո շոր հար կա տու նե րի ցան կը։ 
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Իրանի իսլամական 
հեղափոխության հաղթանակի 
44-րդ տարեդարձը

Իրանը եւ 
Հայաստանը թույլ 
չեն տա, որ միջանցք 
ստեղծվի

Ո  րոշ խո րա ման կութ յուն է նկատ վում, 
խոս վում է այս պես կոչ ված մի ջանցք-
նե րի, ինչ-որ գոր ծո ղութ յուն նե րի մա-

սին, բայց Ի րա նը եւ Հա յաս տա նը թույլ չեն 
տա, որ նման մի ջանցք ստեղծ վի։ Այս մա սին 
«Հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն ներն ընդ-
հա նուր շա հե րի հա մա տեքս տում» թե մա յով 
քննարկ ման ժա մա նակ փետր վա րի 9-ին ա սել 
է Հա յաս տա նում Ի րա նի ար տա կարգ եւ լիա-
զոր դես պան Ա բաս Բա դախ շան Զո հու րին։

Նա նշել է այն մա սին, որ անհ րա ժեշտ է, 
որ պես զի Հա յաս տա նը եւ Ի րանն աշ խա տեն 
այս ուղ ղութ յամբ՝ հան դես գա լով նա խա-
ձեռ նութ յուն նե րով։ «Չ պետք է թույլ տանք, 
որ պես զի նա խա ձեռ նութ յու նը բխի մեկ այլ 
կող մից, իսկ մենք ըն դա մե նը հա մա պա տաս-
խա նենք դրան։ Հա կա ռա կը, մենք պետք է 
ինք ներս հան դես գանք նա խա ձեռ նութ յամբ։ 
Մենք պետք է նա յենք, թե ինչ քայ լեր են հար-
կա վոր, ոչ թե սպա սենք, որ պես զի լի նի ինչ-որ 
մի ջանց քի բաց ման նա խա ձեռ նութ յուն, իսկ 
հե տո ար դեն մտա ծենք, թե ինչ դիր քո րո շում 
զբա ղեց նենք ու ար տա հայ տենք այն։ Մենք 
չպետք է դա թույլ տանք», – ա սել է դես պա նը։

Նա կա րե ւոր խնդիր է հա մա րել պատ մա-
կան փաս տե րի աղ ճա տու մը, եւ ե թե չլի նեին 
տա րած քա յին փո խա նա կում նե րը, ա պա 
այ սօր, նրա գնա հատ մամբ, աշ խար հա քա-
ղա քա կան ի րա վի ճա կը տա րա ծաշր ջա նում 
կա րող էր այլ լի նել։ «Այլ երկր նե րը ցան կա-
նում էին, որ իս լա մա կան հե ղա փո խութ յու նը 
ձա խող վեր։ Դա հան գեց րեց ի րա նաի րաք յան 
պա տե րազ մին, ո րի արդ յունք նե րով Ի րա նը 
ոչ մի թիզ հող չկորց րեց։ Դա ա պա ցու ցում է, 
որ ժո ղովր դի միաս նութ յու նը կա րող է հաս նել 
հա ջո ղութ յան ան գամ 40-ամ յա պատ ժա մի-
ջոց նե րի պայ ման նե րում։ Այդ օ րի նա կին կա-
րող են հե տե ւել նաեւ այլ երկր նե րը», – ա սել է 
Ա բաս Բա դախ շան Զո հու րին։

Կապանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոս 
Մորթեզա Աբեդին Վարամին հյուրընկալվեց «Սյունյաց երկրի» 
խմբագրությունում

Փետր վա րի 6-ին «Ս յուն յաց եր կիր» թեր-
թի խմբագ րութ յուն այ ցե լեց Կա պա նում 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
գե րա գույն հյու պա տո սա րա նի հյու պա-
տոս Մոր թե զա Ա բե դին Վա րա մին:

Լ  րատ վա մի ջո ցի խմբագ րա կազ մի հետ 
հան դիպ մա նը Սամ վել Ա լեք սան յա նը 
նախ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց հյու-

պա տո սին՝ խմբագ րութ յուն այ ցե լե լու և զ րու-
ցե լու հնա րա վո րութ յան հա մար:

Այ նու հետև պար բե րա կա նի խմբագ րա-
կազ մի և ըն թեր ցող նե րի ա նու նից ցա վակ-
ցութ յուն հայտն վեց՝ հուն վա րի 28-ին Խոյ 
քա ղա քում տե ղի ու նե ցած ա ղե տա լի երկ րա-
շար ժի հետ ևան քով մարդ կա յին կո րուստ նե-
րի հա մար, իսկ բո լոր տու ժած նե րին դժվա-
րութ յուն նե րը շու տա փույթ հաղ թա հա րե լու 
մաղ թանք փո խանց վեց:

Ճա նաչ ված դի վա նա գե տին ներ կա յաց վեց 
«Ս յուն յաց եր կիր» թեր թի ան ցած 20-ամ յա ու-
ղին, որ դեգ րած հա յե ցա կար գը և այն ա ռաջ-
նա հեր թութ յուն նե րը, ո րոնք մտա հո գում են 
պար բե րա կա նին ու ըն թեր ցող նե րին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում հե տաքր քիր 
զրույց ծա վալ վեց հայ-ի րա նա կան բազ մա-
դար յա հա րա բե րութ յուն նե րի սյու նիք յան և 
ար ցախ յան ո րոշ դրսևո րում նե րի շուրջ:

Հե տա դարձ հա յացք ձգվեց մաս նա վո րա-
պես Ի րա նի Նա դիր Շա հի ժա մա նակ նե րին 
(Ի րա նի շահ՝ 1736-ից), ում թա գադ րու մը կա-
տար վեց նաև Ա մե նայն հա յոց կա թո ղի կոս 
Աբ րա համ Կ րե տա ցու ձե ռամբ: Նա Ի րա նի 
այն տի րա կալն էր, ով հատ կա պես Եղ վար դի 
ճա կա տա մար տում թուր քե րին ջախ ջա խե-
լուց հե տո լա վա գույնս գնա հա տեց հայ աշ-
խար հա զո րա յին նե րին, հո վա նա վո րեց հայ 
իշ խա նա վոր նե րին ու առևտ րա կան նե րին, 
վե րա կանգ նեց հայ հոգ ևո րա կա նութ յան 
նախ կի նում սահ ման ված ար տո նութ յուն նե-
րը և ա մե նա կար ևո րը՝ Ար ցա խի մե լի քութ-
յուն նե րը միա վո րեց Խամ սա յի մե լի քութ յան 
մեջ՝ նրանց տա լով ռազ մա քա ղա քա կան ան-
կա խութ յան բարձր կար գա վի ճակ:

Ու շագ րավ դրվագ ներ ներ կա յաց վե ցին 
նաև Շահ Աբ բաս 1-ի օ րե րից (1587-1629): 
Նա էր, որ ար քա յա կան հա տուկ հրո վար տա-
կով (1609 թ.) ան նա խա դեպ մեծ լիա զո րութ-
յուն նե րով օժ տեց Ս յու նի քի գլխա վոր իշ խա-
նա վոր, Քա շա թա ղի Մե լիք Հայ կազն 2-ին, 
ով էլ վճռո րոշ դեր խա ղաց Ս յու նի քի պաշտ-
պա նութ յան, Ս յու նի քի հոգ ևոր-մշա կու թա յին 
կյան քի զար գաց ման, Ս յու նի քից և Ար ցա խից 
հա յե րի բռնա գաղ թը կան խե լու գոր ծում:

Շահ Աբ բաս 1-ինն էր, ով ար քա յա կան 
հրա մա նով մեր մեծ հայ րե նա կից Մով սես 

վար դա պետ Խո տա նան ցուն 1627-ին նշա նա-
կեց Էջ միած նի լու սա րա րա պետ:

Հե տա գա յում (1629 թ.) նրա որ դի Շահ 
Սա ֆիի հրա մա նով էր և Մով սես Խո տա նան-
ցու միջ նոր դութ յամբ, որ Էջ միա ծինն ա զատ-
վեց տա րե կան 100 թու ման փիշ քա շի պար-
տա վո րութ յու նից, ին չը մեծ ա ջակ ցութ յուն էր 
Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն:

Շահ Սա ֆիի հա մա ձայ նութ յամբ էր, որ 
Ս յուն յաց աշ խար հի մեծ զա վակ Մով սես Խո-
տա նան ցին ընտր վեց Ա մե նայն հա յոց 101-րդ 
կա թո ղի կոս:

Զ րու ցա կից նե րի խո սակ ցութ յան թե ման 
այ նու հետև մեր տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ-
ված ռազ մա քա ղա քա կան նոր ի րո ղութ յուն-
ներն էին և առ կա մար տահ րա վեր նե րը:

Մոր թե զա Ա բե դին Վա րա մին հի շեց-
րեց Ի րա նի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ Ա լի Խա-
մե նեի, Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-
տութ յան նա խա գահ Էբ րա հիմ Ռա յի սի 
կող մից քա նիցս բարձ րա ձայն ված այն 
միտ քը, որ Հա յաս տա նի ինք նիշ խա նութ-
յու նը, տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յու նը և սահ ման նե րի ան խախ տե լիութ-
յունն ան բե կա նե լի սկզբունք ներ են:

Պա րոն հյու պա տո սը ներ կա յաց րեց 
նաև սյու նիք յան ի րենց ա ռա ջի կա ծրագ րե-
րից մի քա նի սը՝ կրթամ շա կու թա յին և սո-
ցիալ-տնտե սա կան ո լոր տին առնչ վող, հույս 
հայտ նե լով, որ «Ս յուն յաց եր կիր» պար բե-
րա կանն իր հեր թին նպաստ կբե րի դրանց 
ի րա գործ մա նը, ինչ պես և հ յու պա տո սա րա-
նի գոր ծու նեութ յան հան րայ նաց մա նը, հայ-
ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հե տա գա 
զար գաց մա նը:

Այ նու հետև Սամ վել Ա լեք սան յա նը 
ներ կա յաց րեց Լա չի նի մի ջանց քի շրջա-
փակ ման հետ ևան քով Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յու նում ստեղծ ված ծան-
րա գույն ի րա վի ճա կը և ակն կա լիք ներ 
փո խան ցեց առ այն, որ Ի րա նի Իս լա մա-
կան Հան րա պե տութ յու նը գործ նա կան 
քայ լե րի կդի մի մի ջանց քում Ադր բե-
ջա նի հան ցա գործ պահ ված քը վեր ջա-
կե տե լու և Ար ցա խի հայ բնակ չութ յան 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու ուղ-
ղութ յամբ:

Հան դիպ ման ա վար տին պա րոն Մոր թե-
զա Ա բե դին Վա րա միին հանձն վե ցին «Ս յուն-
յաց եր կիր» թեր թի և «Ս յուն յաց եր կիր. 
մշա կու թա յին» ե ռամս յա հան դե սի մի քա նի 
հա մար ներ, ո րոնց մի ջո ցով հար գար ժան 
հյու րե րը հնա րա վո րութ յուն կու նե նան ա ռա-
վել հան գա մա նա լից ծա նո թա նալ Ս յու նի քի 
պատ մութ յանն ու սրբա վայ րե րին:

ՄԱՐԻ ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ

Ի  րա նում Ղա ջար նե րի ար քա յա տոհ մի 
ան կու մից հե տո իշ խա նութ յունն ան-
ցավ Ռե զա շա հին (1925-1941 թթ.)։ 

Ն րա նից հե տո գա հին նստեց որ դին՝ Մո համ-
մադ Ռե զա Շա հը (1941-1979 թթ.)։ Հոր և որ դու 
օ րոք տնտե սա կան, քա ղա քա կան և սո ցիա-
լա կան բազ մա թիվ խնդիր նե րի, ինչ պես նաև 
Ի րա նի քա ղա քա կան ճա կա տագ րին ո րոշ 
երկր նե րի մի ջամ տութ յան պատ ճա ռով Ի րա-
նում ժո ղովր դա կան մեծ դժգո հութ յուն բարձ-
րա ցավ։ Սեյ յեդ Ռու հոլ լա Խո մեյ նին, ու նե նա լով 
լայն հա սա րա կա կան ա ջակ ցութ յուն Ի րա նի 
ժո ղովր դի շրջա նում, ստանձ նեց ընդ դի մութ-
յան ա ռաջ նոր դութ յու նը և սկ սեց պայ քար շա-
հա կան ռե ժի մի դեմ, ո րի արդ յուն քում Ի րա նի 
շա հը ստիպ ված ե ղավ փախ չել երկ րից։

Մարդ կանց տար բեր հա սա րա կա կան 
խա վե րի մաս նակ ցութ յամբ Ի րա նի ժո ղովր-
դա կան հե ղա փո խութ յու նը հաղ թեց 1979 
թվա կա նի փետր վա րի 11-ին, որն էլ սկսվեց 
տոն վել որ պես «Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա-
փո խութ յան» հաղ թա նա կի օր։

Ի րա նի իս լա մա կան հե ղա փո խութ յան 

հաղ թա նա կից եր կու ա միս անց՝ 1979 թվա-
կա նի մար տի 30-ին և 31-ին, ողջ Ի րա նում և 
ն րա սահ ման նե րից դուրս հան րաք վե անց-
կաց վեց, ո րի մաս նա կից նե րի 98,2 տո կո սը 
քվեար կեց «Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե-
տութ յան» հա մա կար գի օգ տին:

Հե ղա փո խութ յու նից հե տո բո լոր կրո նա-
կան փոք րա մաս նութ յուն նե րը՝ հրեա նե րը, 
հա յե րը, ա սո րի նե րը և զ րա դաշ տա կան նե-
րը, պատ գա մա վո րա կան ա թոռ ներ ստա ցան 
Իս լա մա կան խորհր դում, իսկ այժմ էլ Ի րա նի 
խորհր դա րա նում եր կու հայ պատ գա մա վոր 
կա։ Հատ կան շա կան է, որ վե րոնշ յալ փոք րա-
մաս նութ յուն նե րը Շա հի օ րոք խորհր դա րա-
նում ներ կա յութ յուն չու նեին։

Մ յուս կար ևոր փո փո խութ յու նը կա նանց 
ներ կա յութ յունն է Ի րա նի հա սա րա կա կան, 
հա մալ սա րա նա կան, գի տա կան և մաս նա գի-
տա կան կենտ րոն նե րում։ Հա մե մա տած Շա հի 
շրջա նի հետ, Ի րա նում զգա լի կեր պով մե ծա-
ցավ կա նանց հա սա րա կա կան և քա ղա քա-
կան ներ կա յութ յու նը երկ րի տար բեր ո լորտ-
նե րում:

Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ-
յունն ար դեն 44 տա րե կան է, և չ նա յած խիստ 
պատ ժա մի ջոց նե րին, բո լոր ո լորտ նե րում եր-
կի րը հա մաշ խար հա յին մա կար դա կով մեծ 
ա ռա ջըն թաց է գրան ցել։ Հատ կա պես գի տութ-
յան, բժշկութ յան, օ դա տիե զե րա կան ո լոր տում 
և այլն:

 Ի րանն ար դեն 31 տա րի է՝ Հա յաս տա նի 
հետ բո լոր ո լորտ նե րում շատ լավ ու եղ բայ-

րա կան հա րա բե րութ յուն ներ ու նի, և այդ հա-
րա բե րութ յուն ներն օ րե ցօր ա վե լա նում են։

Վեր ջերս Կա պա նում տե ղի ու նե ցավ Ի րա-
նի հյու պա տո սութ յան բա ցու մը, ո րը չա փա-
զանց կար ևոր քայլ էր վե րոնշ յալ եղ բայ րա կան 
հա րա բե րութ յուն ներն ա ռա վել զար գաց նե լու 
հա մար։ Հու սով ենք՝ մոտ ա պա գա յում Ի րա-
նում Հա յաս տա նի հյու պա տո սութ յու նը նույն-
պես կբաց վի։
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«Գորիս» հյուրանոցում. Ինդոնեզիայից վերադարձել են 
մեդալով, բայց չեն կարողանում Արցախ հասնել
Գո րիս-Ս տե փա նա կերտ ճա նա պար հի՝ 
հա կա ռա կոր դի կող մից շրջա փա կե լուց 
հե տո ոչ միայն պա տան դի կար գա վի-
ճա կում է հայտն վել Ար ցա խի Հան րա պե-
տութ յան 120 հա զար բնակ չութ յու նը, այլ 
մար դիկ, ով քեր գոր ծուղ ման և այլ նպա-
տա կով Հա յաս տա նից Ար ցախ էին գնա-
ցել կամ Ար ցա խից Հա յաս տան ե կել, չեն 
կա րո ղա նում տուն հաս նել: Մեկ ամ սից 
ա վե լի է՝ ա նո րոշ վի ճա կում են, կա րո տում 
են ի րենց հա րա զատ նե րին, և հու սա հա-
տեց նողն այն է, որ պարզ չէ, թե երբ է 
բաց վե լու ճա նա պար հը: Մար դիկ, ով քեր 
Ար ցախ պի տի գնան և չեն կա րո ղա նում, 
բնա վոր վել են Գո րի սի հյու րատ նե րում:

«Ս  յուն յաց եր կիր» թեր թի ստեղ-
ծա գոր ծա կան խումբն այ ցե-
լեց ի րենց հա րա զատ օ ջախ-

նե րը վե րա դառ նալ չկա րո ղա ցող մարդ կանց, 
մաս նա վո րա պես, մար զիկ նե րին, ով քեր 
ա պաս տա նել են «Գո րիս» հյու րա նո ցում: 
Ն րանք Ին դո նե զիա յի Ջա կար տա մայ րա-
քա ղաք էին մեկ նել և մաս նակ ցել ու շո ւի 
աշ խար հի ե րի տա սար դա կան ա ռաջ նութ-
յա նը: Հա յաս տա նի հա վա քա կա նի կազ մում 
ընդգրկ ված էին Ար ցա խի Հան րա պե տութ-
յան «ու շու-քունգ-ֆու» ֆե դե րա ցիա յի նա-
խա գահ, մի ջազ գա յին կար գի սպոր տի վար-
պետ և ԱՀ վաս տա կա վոր մար զիչ Դա վիթ 
Գ րի գոր յա նը, մար զիչ Ա վա նես Զա քար յա նը 
և մար զիկ Ար թուր Վար դան յա նը:

Նա խա պես նշենք, որ ար ցախ ցի մար-
զիկ ներն ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցում էին 
Հա յաս տա նի դրո շի ներ քո, ՀՀ հա վա քա-
կա նը ներ կա յաց նում էր վեց մար զիկ, ո րից 
եր կուսն ար ժա նա ցան բրոն զե մե դա լի, այդ 
թվում՝ ար ցախ ցի Ար թուր Վար դան յա նը: 
Ընդ ո րում՝ երկ րորդ ան գամ է, ինչ ար ցախ-
ցի ու շո ւիստ նե րը մաս նակ ցում են նման 
ներ կա յա ցուց չա կան մրցման (այս ա ռաջ-
նութ յա նը մաս նակ ցում էր 62 երկ րի ա վե լի 
քան 700 մար զիկ):

2018 թ. ար ցախ ցի ու շո ւիստ նե րը մաս-
նակ ցել էին Բ րա զի լիա յում կա յա ցած մար-
զաձ ևի պա տա նե կան ա ռաջ նութ յա նը և 
ն վա ճել մե կա կան ոս կե ու բրոն զե մե դալ:

Ո րո շա կի հե տըն թա ցը Դա վիթ Գ րի գոր-
յա նը բա ցատ րում է կո րո նա վի րու սի հա մա-
վա րա կով, ին չի պատ ճա ռով պա սիվ շրջան 
ա ռա ջա ցավ մար զա կան կյան քում:

Ինչ ևէ, Ար թու րը մինչև 56 կգ քա շա յին 
կար գում եր կու հաղ թա նակ տո նեց, եր-
րորդ մրցա մար տում պարտ վեց և կանգ նեց 
պատ վո պատ վան դա նի եր րորդ հար թա կին:

Մար զիչ Դա վիթ Գ րի գոր յա նին խնդրե-
ցինք պատ մել, թե ինչ պես մեկ նե ցին և ինչ 
ըն դու նե լութ յան ար ժա նա ցան հե ռա վոր 
Ին դո նե զիա յում. «Ար ցա խից դուրս ե կանք 
2022 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին, իսկ 2-ին մեկ-
նե ցինք մրցա վայր՝ Ջա կար տա, որ տեղ դեկ-
տեմ բե րի 3-ից 11-ը տե ղի ու նե ցավ ու շո ւի 
աշ խար հի պա տա նե կան 8-րդ  ա ռաջ նութ-
յու նը: Թեև մու սուլ մա նա կան եր կիր է Ին-
դո նե զիան, բայց ա ռաջ նութ յու նում տի րող 
մթնո լոր տը բա րե կա մա կան էր, մեր հան-
դեպ վե րա բեր մուն քը՝ բար յա ցա կամ: Միան-
գա մից ա սեմ, որ մրցա վար նե րի կող մից էլ 
կողմ նա կա լութ յան դեպ քեր չգրանց վե ցին: 
Դեռ ա վե լին, ա ռաջ նութ յան պաշ տո նա կան 
բաց ման ժա մա նակ Ին դո նե զիա յի նա խա-
գահն ըն դու նեց ա ռաջ նութ յա նը մաս նա կից 
երկր նե րի պատ վի րա կութ յուն նե րին: Տե ղի 
բնակ չութ յունն էլ հյու րա սեր և բա րին կա մե-
ցող մարդ կանց տպա վո րութ յուն թո ղեց: Մի 
խոս քով, լավ տրա մադ րութ յամբ վե րա դար-
ձանք մրցա վայ րից՝ 2023 թ. դեկ տեմ բե րի 
12-ին ա ռա վոտ կա նուխ: Հա ջորդ օ րը՝ ժա մը 
12-ի կող մե րը մտա դիր էինք վե րա դառ նալ 
Ար ցախ, բայց մեզ տե ղե կաց րին, որ ինչ-որ 
բնա պահ պան կոչ ված ներ փա կել են ճա-
նա պար հը: Կար ծում էինք՝ ժա մա նա կա վոր 
բնույթ պի տի կրեր, քա նի որ նախ կի նում էլ 
էր նման մի դեպք տե ղի ու նե ցել: Ո րո շե ցինք 
մեկ նել Գո րիս, քան զի Ար ցա խին ա վե լի մոտ 
էր, որ պես զի ճա նա պար հը բաց վե լուց հե տո 

հնա րա վո րինս շուտ տուն հաս նենք, բայց 
նա խախ նա մութ յունն ա ռա վել քան տխուր 
տար բե րակ էր ստեղ ծել, քան հնա րա վոր էր 
պատ կե րաց նել, և դեկ տեմ բե րի 12-ից Գո րի-
սում ենք, ու ոչ ոք չի կա րող ա սել, թե երբ 
կբաց վի ճա նա պար հը»:

Մար զիչ Ա վա նես Զա քար յա նը Մար-
տու նիից է: Ա սում է՝ ա ռա ջին ան գամ էր 
մաս նակ ցում այդ պի սի պա տաս խա նա տու 
մրցում նե րի: Տ պա վոր ված էր այն հան գա-
ման քով, որ ա ռաջ նութ յա նը մաս նա կից 62 
պե տութ յու նից 21-ը կա րո ղա ցավ մե դալ 
նվա ճել և ն րանց թվում Ար ցա խի ներ կա-
յա ցու ցի չը: Ան մի ջա պես ա վե լաց նում է, որ 
շատ է կա րո տում ծնող նե րին, նաև քույ րե-
րին ու եղ բայր նե րին: Իսկ այժմ սո վո րում 
է Գո րի սի թիվ 4 ա վագ դպրո ցում, որ տեղ 
ի րեն դա սագր քեր և գ րե նա կան պի տույք-
ներ են հատ կաց րել: Ա վա նեսն ա սում է, որ 
այս ա ռաջ նութ յա նը հան դի պել է նախ կի նում 
ըն կե րա ցած մար զիկ նե րի, նոր ըն կեր ներ 
ձեռք բե րել: Նաև ա վե լաց նում է, որ տա րիքն 
ար դեն նե րում է, որ հա ջորդ ան գամ հան դես 
գա մե ծա հա սակ նե րի ա ռաջ նութ յու նում:

Ար թուր Վար դան յա նը՝ Ս տե փա նա կեր-
տից, ա ռա ջին ան գամ էր ար տերկ րում մաս-
նակ ցում մրցում նե րի, մա նա վանդ այն պի սի 
էկ զո տիկ երկ րում, ինչ պի սին Ին դո նե զիան է, 
և տ պա վո րութ յուն ներն անջն ջե լի են: Ա սում 
է, որ ապ շած է տե ղի բնակ չութ յան վե րա-
բեր մուն քից: Պատ մում է, որ մար զիկ նե րի 
թվում նաև ադր բե ջան ցի ներ կա յին, բայց 
նրանք ոչ մի ա վե լոր դութ յուն թույլ չեն տվել: 
Իր հա մար գրա վիչն այն է ե ղել, որ ծա նո-
թա ցել է տար բեր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի հետ, ա սել է թե՝ նոր ըն կեր ներ է ձեռք 
բե րել: Ար թու րը ևս ն շեց ին դո նե զիա ցի նե րի 
ազն վութ յան և բար յա ցա կա մութ յան մա սին, 
պա տա հել է, որ ավ տո մե քե նա յում հե ռա-
խոս են թո ղել, ան մի ջա պես վե րա դարձ րել 
են: Ար թուրն էլ ժա մա նա կա վո րա պես սո-
վո րում է Գո րի սի թիվ 2 դպրո ցի ին նե րորդ 
դա սա րա նում: Ն րան ա վե լորդ հա մա րե ցինք 

հարց նել, թե արդ յո՞ք կա րո տել է ծնող նե րին 
և մ տե րիմ նե րին, նրա տես քը մատ նում էր 
այդ մա սին:

Մեզ նաև հե տաքրք րեց, թե ինչ պես ար-
ևել  յան մար տար վես տը ներ կա յաց նող ու շու 
մար զաձ ևը տա րած վեց Ար ցա խում:

Դա վիթ Գ րի գոր յա նի տե ղե կաց մամբ՝ 
1997 թ. հայ սև գո տի նե րի ա կա դե միա յի 
հիմ նա դիր Կա րո Քե բաբջ յա նը մար զիչ ներ 
գոր ծու ղեց Ար ցախ: Քա նի որ 1994 թ. հրա-
դա դա րից հե տո Ար ցա խը նաև բա րո յա հո գե-
բա նա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու ներ, նա 
հնա րա վո րինս ա րեց, որ ու շու մար զաձ ևը 
հա սա նե լի լի նի Ար ցա խի ե րի տա սարդ նե րին 
և պա տա նի նե րին: Մի մար զաձև, ո րի կար-
գա խոսն էր՝ ա ռողջ մար մին, ար թուն միտք, 
ար թուն ո գի: Ա սել է թե՝ այդ մար զաձ ևով 
պա րա պողն այդ ար ժեք նե րի կրո ղը կա րող 
է դառ նալ:

 Ար ցա խում մար զաձ ևը տա րա ծում է 
ստա նում, քա նի որ մեծ վար պե տը նաև 
հո վա նա վոր նե րի շնոր հիվ կա րո ղա նում է 
ա պա հո վել մար զա կան գույ քով, հա մազ գես-
տով: 1999-ին Ար ցա խում կար մար զաձ ևի 
12 ա կումբ և 3500 մար զիկ: 2010 թվա կա նից 
ու շու մար զաձ ևը ներ կա յաց նող ար ցախ-
ցի մար զիկ նե րը սկսե ցին մաս նակ ցել Եվ-
րո պա յի և աշ խար հի ա ռաջ նութ յուն նե րին, 
Ար ցախն ու նե ցավ Եվ րո պա յի չեմ պիոն, աշ-
խար հի ա ռաջ նութ յան ար ծա թե մե դա լա կիր: 
Մի խոս քով՝ մար զաձևն Ար ցա խում ա վան-
դույթ ներ ու նի և դ րանք պի տի շա րու նա կել: 
Նաև ձգտում են, որ մար զաձ ևը մուտք գոր-
ծի սահ մա նա մերձ հա մայնք ներ, որ տեղ չկա 
որ ևէ ար տադպ րո ցա կան խմբակ:

Մեր հան դիպ ման ա վար տին Դա վիթ 
Գ րի գոր յա նը ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց 
գո րի սե ցի նե րին և մաս նա վո րա պես «Գո-
րիս» հյու րա նո ցի սե փա կա նա տեր Սե նիկ 
Ջուլ հակ յա նին՝ ջերմ ըն դու նե լութ յան, հո գա-
տա րութ յան հա մար:
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Ո ր քան էլ դժվար, բայց հա զար ու մի 
ան հանգս տաց նող խո հե րով ու ան-
կոտ րում ար ցախ ցի նե րի մա սին լա-

վա տե սութ յամբ լե ցուն՝ քայ լերս ուղ ղում եմ 
դե պի Գո րի սի չքնա ղա գեղ անկ յուն նե րից 
մե կում ծվա րած, հայ կա կան համ ու հո տով 
«Եղև նուտ» հյու րա նոց, ուր, իմ նախ նա կան 
տե ղե կութ յուն նե րով, ժա մա նա կա վոր բնակ-
վում են մեծ թվով ար ցախ ցի ներ: Շեն քի նա-
խա մուտ քում մի քա նի տղա մարդ խո սում են 
Ար ցա խի բար բա ռով: Թե ման Բեր ձո րի մի-
ջանց քի փակ ման, ցե ղաս պան Ադր բե ջա նի 
մշտա կան թշնա մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի, 
հա յութ յան ու Հա յաս տա նի, մաս նա վո րա պես 
Ար ցա խի և ն րա հե րոս ժո ղովր դի ճա կա տագ-
րի մա սին է...

– Բարև: Հունց ը՞ք: Ծիք ը՞ք, – հարց նում 
եմ:

Հա վա նա բար են թադ րե լով, որ տե ղա ցի 
եմ, բայց այդ քան վարժ «ար ցա խե րեն» եմ 
ող ջու նում, հա վաք ված ան ձանց մտազ բաղ 
հա յացք նե րին մե կեն ժպիտ է ա վե լա նում, ու 
գրե թե միա բե րան պա տաս խա նում են.

– Լ յավ ընք, քը մա տաղ...
Մինչ որ սում էի թևա տա կիս հայ կա կան 

զար դա նախ շե րով նո թա տետ րիս ուղղ ված 
նրանց հե տաքրք րա սեր հա յացք նե րը, որ պի-
տի հարց նեին՝ «բա հոր ը՞ս ե կալ», մուտ քի 
մոտ նկա տե ցի հյու րա նո ցի տնօ րե նին՝ մեկ 
այլ խումբ ար ցախ ցի նե րի հետ կանգ նած: 
Մո տե ցա, հայտ նե ցի այ ցիս նպա տա կը: Տ նօ-
րեն Վա հագն Հայ րա պետ յանն ըն դա ռա ջեց 
ար ցախ ցի նե րի հետ հան դի պե լու, զրու ցե լու, 
գրա ռում ներ և ձայ նագ րութ յուն կա տա րե լու 
ա ռա ջար կութ յանս:

Քիչ անց՝ ըն դար ձակ խո հա նո ցի կլոր սե-
ղա նի շուրջ, ար դեն ան մի ջա կան մթնո լորտ էր 
ստեղծ վել իմ և Սու րե նի, Վա հա նի, Բո րի սի, 
Ար մե նի, Գա րու նի, Սամ վե լի, Կա մո յի, Սե րո բի, 
Կա րե նի, Է դո ւար դի, Անդ րա նի կի միջև:

Ար ցա խի շրջա փակ ման ա ռա ջին օ րե րին 
այս տեղ Ար ցա խից 10-15 մարդ կար: Հե տա-
գա յում՝ դեկ տեմ բե րի վեր ջին, Հա յաս տա նի 
տար բեր վայ րե րից ժա ման ման հետ ևան քով 
նրանց թի վը հա սավ մոտ 50-ի: Ն րանք Գո-
րի սը նա խընտ րել էին որ պես Ար ցա խին ա մե-
նա մոտ քա ղաք: Իր դերն էր խա ղա ցել նաև 
«Ար ցախ-Ս յու նիք» հին ա վան դույ թը, ըստ 

ո րի՝ նրանք նույն նիստ ու կա ցով, բար բա ռով, 
կյանք ու կեն ցա ղով, հու մո րի զգա ցու մով ու 
ըմ բոստ ո գով մի ընդ հան րա կան բնիկ հատ-
ված են հա յոց մեջ:

«Եղև նուտ»-ում ժա մա նա կա վո րա պես 
բնակ վող ար ցախ ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը 
մի ջին տա րի քի տղա մար դիկ են՝ ա ռողջ, հաղ-
թան դամ, կա րող ու ժեր: Կան նաև ա ռան ձին, 
ամ բող ջա կան ըն տա նիք ներ, թո շա կա ռու ներ, 
բան վոր-ծա ռա յող ներ, վա րորդ ներ... Թեև 
նրանց կյան քի պատ մութ յուն նե րը յու րա-
քանչ  յու րիս մատ նա հետ քե րի պես տար բեր 
են, սա կայն, որ քան էլ տա րօ րի նակ է, այս տեղ 

բո լո րին միա վո րել է... թշնա մին: Ն րան ցից մե-
կը՝ Սու րե նը, հենց այս պես էլ ա սաց. 

– Ցր վե լով, բա ժան վում ենք: Միա սին 
ա վե լի ու ժեղ ենք:

Ման վել Մի նաս յանն ու Մ հեր Մ նա ցա-
կան յա նը պա տե րազ մա կան ըն կեր ներ են: 
1991-94 թվա կան նե րին ե ղել են տար բեր 
ռազ մա ճա կատ նե րում, հե տո Մար տա կեր-
տի ուղ ղութ յամբ ծա ռա յել են միա սին. Ման-
վե լը՝ հրե տա նա յին հե տա խույզ, Մ հե րը՝ գու-
մար տա կի հրա մա նա տար, ա պա դար ձել են 
կյան քի ան բա ժան ըն կեր ներ: Ման վե լը ոս-
տի կա նութ յան պա հես տա զո րի գնդա պետ, 
ի րա վա բան է, Մ հե րը՝ պա հես տա զո րի մա յոր: 
Եր կու ըն կե րով մի սեն յա կում են: 

Իմ այ ցե լութ յան պա հին Ման վե լը թեթև 
հի վանդ էր: Ա սաց՝ վի րուս է, կանց նի: Մ հե-
րը, ում սիր տը ստեն տա վոր ված է, ա մեն մի 
վատ լու րից սթրես է ապ րում: Իր ան հանգս-
տութ յու նը պարզ մեկ նա բա նութ յուն ու նի՝ «Էս 
թոր քերն ինձ հու նից հա նում են, պա հի՞նչ 
ա նիմ»... Այս տեղ՝ հյու րա նո ցում, սրտի նո-
պա ու նե ցավ. բո լո րը մեկ մար դու պես գոր-
ծի ան ցան: Րո պե ներ անց շտա պօգ նութ յան 
մե քե նան ե կավ, Մ հե րին տե ղա փո խե ցին 
Գո րի սի սրտա բա նա կան կենտ րոն, որ տեղ 
հնդիկ բժիշ կը ցու ցա բե րեց մաս նա գի տա-
կան հմտութ յուն՝ հի վան դը կարճ ժա մա նա-
կում կազ դուր վեց և դուրս գրվեց բժշկա կան 
կենտ րո նից:

Մ հե րը հի մա էլ թեթև գրիպ է տա նում, 
բժիշկ նե րի հսկո ղութ յան տակ է, հո գա տար 
հայ րե նա կից նե րի և նույն սեն յա կում բնակ-
վող ըն կե րոջ՝ Ման վե լի մշտա կան ու շադ րութ-
յան կենտ րո նում:

Սամ վել Սարգս յա նը 31 տա րե կան է: Հ յու-
րա նո ցում են 5 հո գով, կնոջ՝ Մե րի Հա կոբ յա-
նի, 5-ամ յա Կա րե նի, զո քան չի՝ Նո րա յի և կ նոջ 
ազ գա կա նի՝ Ֆ լո րա յի հետ: Նո րա յի փե սան՝ 
Վա դիմն ըն տա նի քով ապ րում էր Ս տավ րո պո-
լում: 2022 թվա կա նին դժբախտ պա տա հա րի 
զոհ է դառ նում. մա հա նում է ավ տով թա րից: 
Ազ գա կա նի մահ վան տա րե լի ցի ա րա րո ղութ-
յա նը մաս նակ ցե լու նպա տա կով ըն տա-
նի քը Ս տե փա նա կեր տից Ս տավ րո պոլ է 

Հանդիպում Գորիսի «Եղևնուտ» 
հյուրանոցում ժամանակավորապես 
բնակվող արցախցիների հետ
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կան կենտ րոն ներ։
2020 թ. Կա պա նի հրշեջ-փրկա րար նե-

րը հեր թա պա հութ յուն են կա տա րել Ներ քին 
Հանդ գյու ղում, իսկ Սի սիա նի թիվ 57 փրկա-
րա րա կան ջո կա տի աշ խա տա կից նե րը 2022 
թ. մեծ աշ խա տանք են կա տա րել Նո րա վա նի 
զո րա մա սի տա րած քում։ Երբ հրե տա կո ծութ-
յուն նե րը շա րու նակ վում էին, հրդե հա շիջ ման 
աշ խա տանք ներ են կա տա րել, մի սպա յի դի 
դուրս բե րել կրա կա յին գո տուց։

Ամ ռանն ար տա կարգ պա տա հար նե րից 
տա րած ված են հրդեհ նե րը. 2022-ին մար-
զում գրանց վել է 403 հրդե հի դեպք, նա խորդ 
տար վա 389 դեպ քի հա մե մա տութ յամբ: Թեև 
հրդեհ նե րի դեպ քերն ա ճել են 14-ով, այ նո ւա-
մե նայ նիվ, մեր զրու ցա կիցն ընդգ ծեց 2021 թ. 
Մեղ րիում՝ «Ար ևիք» ազ գա յին պար կում տե ղի 
ու նե ցած հրդե հը, որ տևեց շուրջ եր կու շա-
բաթ: Հր դե հա շիջ մա նը ներգ րավ ված էին նաև 
Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան ուղ ղա-
թիռ նե րը:

«Հր դե հի դեպ քում ա ռա վել դժվար է սահ-
մա նա մերձ հա մայնք նե րում, երբ կան չե զոք 
գո տի ներ, ա կա նա պատ ված տա րածք ներ. 
նման դեպ քե րում պետք է լի նել ծայ րաս տի-
ճան զգույշ, քան զի կա րող ես հայտն վել ա կա-
նա պատ ված դաշ տում կամ թշնա մու կրա կի 
տակ», – ման րա մաս նում է մեր զրու ցա կի ցը 
և հա վե լում՝ գո նե լավ է, որ 2022-ին հրդեհ նե-
րից տու ժած ներ չկան, 2021-ին հրդեհ նե րից 
տու ժել է մեկ քա ղա քա ցի:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ի՞նչն է հու զում ա մե նից 
շատ մար զի փրկա րա րա կան աշ խա տանք-
նե րը կոոր դի նաց նող Ռո մա Սա հակ յա նին. 
«Ան տար բե րութ յունն է գլուխ բարձ րաց րել, 
վա րորդ նե րը մե կը մյու սին չեն զի ջում, շտա-
պո ղա կա նութ յու նը, օ րեն քին չեն թարկ վե լը 

մար դու տու նը կա րող է քան դել: Վա րորդ ներ 
կան, որ չեն են թարկ վում ոչ փրկա րար նե րին, 
ոչ ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յա նը, իսկ 
նման վե րա բեր մուն քը հան գեց նում է մի բարդ 
ի րա վի ճա կի, որ կաթ վա ծա հար է ա նում երթ-
ևե կութ յու նը: Մ յուս կող մից էլ գեր բեռն ված 
բեռ նա տար նե րի պատ ճա ռով մեր տեխ նի կան 
է շար քից դուրս գա լիս: Պա տա հել է՝ մեր տղա-
նե րը 72 ժամ աշ խա տել են մե քե նա ներն ար-
գե լա փա կու մից հա նե լու, իսկ մինչ այդ ե րե-
խա նե րին, կա նանց ա ռաջ նա հերթ կար գով 
տե ղա փո խել ենք տա քաց ման հե նա կետ, որ-
տեղ նրանց սուրճ ու թեյ ենք հյու րա սի րում»:

Ընդ ո րում՝ հե նա կե տե րը, ո րոնք տե-
ղադր ված են Վե րին Խո տա նան, Աղ վա նի, Շի-
նու հայր և Գո րայք հա մայնք նե րի վար չա կան 
տա րածք նե րում, շուր ջօր յա հեր թա պա հութ-
յուն են ի րա կա նաց նում: 2022 թվա կա նին 
Աղ վա նիի հե նա կետն ու նե ցել է 67 ելք, ար գե-
լա փա կու մից հա նել՝ 325 մե քե նա, Վե րին Խո-
տա նա նը՝ 69 ելք՝ 345 ավ տո մե քե նա, Շի նու-
հայ րի հե նա կե տը՝ 30 ելք՝ 126 ավ տո մե քե նա, 
Գո րայ քի հե նա կե տը՝ 17 ելք՝ 314 ավ տո մե քե-
նա: Այս հա մա տեքս տում զրու ցա կիցս նշում է, 
որ հա մա գոր ծակ ցում են մար զի ճա նա պար-
հա շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի, 
ճա նա պար հա յին ո տի կա նութ յան, Ս յու նի քի 
մարզ պե տա րա նի, հա մայն քա պե տա րան նե-
րի, զին վո րա կան կա ռույց նե րի հետ:

Տար վա ըն թաց քում վար չութ յան աշ խա-
տա կից նե րը մաս նակ ցել են վե րա պատ րաստ-
ման դա սըն թաց նե րի մայ րա քա ղա քում, նաև 
ար տերկ րում՝ մաս նա վո րա պես, Կա պա նի 
թիվ 54 հրշեջ-փրկա րա րա կան ծա ռա յութ յան 
եր կու ծա ռա յող Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
Հ յու սի սա յին Օ սիա յի Հան րա պե տութ յան մայ-
րա քա ղաք Վ լա դի կավ կա զում մաս նակ ցել են 
«Լեռ նա յին պատ րաս տութ յուն. նախ նա կան 

լեռ նա յին պատ րաս տութ յու նից մինչև 3-րդ 
կար գի լեռ նագ նաց» թե մա յով փրկա րա րա-
կան ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման դա-
սըն թա ցին: Մի այլ դեպ քում Կա պա նի թիվ 54 
ՀՓՋ-ից եր կու ծա ռա յող Չե խիա յում՝ Վիշ կո ֆի 
ռազ մա կան հե տա զո տա կան կենտ րո նում, 
մաս նակ ցել են քի միա կան, կեն սա բա նա կան, 
ճա ռա գայ թա յին և կենտ րո նա կան ո լոր տում 
հա մա գոր ծակ ցութ յուն ծրագ րի շրջա նա կում 
ի րա կան գոր ծոն նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ 
դա սըն թա ցին:

«Արդ յո՞ք ծա ռա յութ յունն ա պա հով-
ված է կադ րե րով» հար ցի առն չութ յամբ փո-
խան ցեց, որ հիմ նա կա նում ա պա հով ված են, 
միայն Մեղ րու և Քա ջա րա նի հրշեջ-փրկա րա-
րա կան ջո կատ նե րում վա րորդ նե րի թա փուր 
տե ղեր կան։ Եր ևույ թը բա ցատ րեց նրա նով, 
որ վա րորդ նե րը նա խընտ րում են աշ խա տել 
Ա գա րա կի և Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե-
նա յին կոմ բի նատ նե րում, որ տեղ աշ խա տա-
վար ձը հա մե մա տա բար բարձր է։ «Նաև չեմ 
մե ղադ րում, ե րի տա սարդ ըն տա նիք ներ կան, 
վար կեր են վերց րել, վար կա յին պար տա վո-
րութ յուն ներ պի տի կա տա րեն», – ա վե լաց-
նում է Ռ. Սա հակ յա նը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, զրու ցա կիցս խնդրեց 
մեր թեր թի մի ջո ցով մարդ կանց փո խան ցել, 
որ այդ եր կու տա րա ծաշր ջա նի փրկա րար ծա-
ռա յութ յուն նե րը վա րորդ նե րի կա րիք ու նեն և 

աշ խա տան քի ըն դուն ման պայ ման նե րին կա-
րող են ծա նո թա նալ փրկա րար ծա ռա յութ յան 
Ս յու նի քի վար չութ յու նում։

Հե տաքր քիր բնո րո շում տվեց մեր զրու-
ցա կի ցը ի րենց մաս նա գի տութ յա նը. «Մեզ 
մոտ դժվարն ա ռա ջին եր կու ա միսն է, երբ 
ար դեն հար մար վում ես դժվա րութ յուն նե րին, 
աշ խա տան քը դառ նում է «հոբ բի», ոչ թե ֆի-
զի կա պես, այլ հո գե բա նո րեն ես սկսում գնա-
հա տել ի րա վի ճա կը»։

Վեր ջում հա վե լենք, որ ոս տի կա նութ յան, 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ-
յան և միգ րա ցիոն ծա ռա յութ յան միա ձուլ ման 
արդ յուն քում ստեղծ վում է Ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րութ յուն (ՆԳՆ)։ Ներ կա յումս գոր ծող 
Ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րութ-
յու նը կդառ նա փրկա րար ծա ռա յութ յուն։ Այդ 
վե րա կազ մա վոր ման հիմ նա վոր ման մեջ աս-
վում է՝ ԱԻՆ-ի գոր ծա ռույթ նե րը ՆԳՆ-ին վե-
րա պա հե լը պայ մա նա վոր ված է ա ղետ նե րի ու 
այլ ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ նե րում մեկ կե-
տից կա ռա վար վող և միմ յանց փոխլ րաց նող 
ար ձա գան քի ա պա հով ման անհ րա ժեշ տութ-
յամբ, ինչ պես նաև նյու թա տեխ նի կա կան կա-
րո ղութ յուն նե րի փոխլ րաց ման ու կա ռա վար-
ման, ռե սուրս նե րի հա մա տեղ օգ տա գործ ման 
նպա տա կա հար մա րութ յամբ։ 

Ս պա սենք նոր զար գա ցում նե րի…
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Սյունիքի փրկարար 
ծառայությունը՝ 
«Լավագույն տարածքային 
ստորաբաժանում»
Սկիզբը՝ էջ 1

մեկ նել դեկ տեմ բե րի 7-ին, իսկ Եր ևան 
վե րա դար ձել դեկ տեմ բե րի 23-ին, որ-

տեղ մի քա նի օր բա րե կա մի տանն ապ րե լուց 
հե տո՝ Ա մա նո րի նա խօր յա կին, ե կան Գո րիս:

Սամ վե լի ա վագ որ դին՝ 7-ամ յա Մ հերն ու 
5-ամ յա Նա տա լին մեկ ամ սից ա վե լի է, ինչ 
ծնող նե րից հե ռու են՝ հայ րե նի Հա թեր քում, 
ուր նրանք գտնվում են հո րեղ բայր Դա վի թի 
և ն րա հո գա տար ըն տա նի քի խնամ քի ներ-
քո: Մ հերն ու Նա տա լին երկ վոր յակ ներ են, 
Մ հերն այս տեղ է, Նա տա լին՝ այն տեղ: Սամ-
վելն ա սում է, որ թշնա մու կող մից Բեր ձո րի 
տա րած քում Հա յաս տա նից Ար ցա խին մա տա-
կա րար վող միակ բարձ րա վոլտ է լեկտ րագ ծի 
վնա սու մից հե տո, Ար ցա խում հով հա րա յին 
ան ջա տում նե րի և հա մա ցան ցի ան կա նոն 
աշ խա տան քի պատ ճա ռով, ըն տա նի քը հի մա 
ա վե լի շատ հե ռա խո սով է հա ղոր դակց վում: 
Մե րին էլ լրաց նում է ա մուս նուն.

– Ար ցախ ցին վհատ վող չէ, մենք կապ-
րենք էլ, կպայ քա րենք էլ: Մենք սո վից մեռ նո-
ղը չենք: Էս պի սի բա նե րի չէ, որ դի մա ցել ենք: 
Էս պա հին միայն հի գիե նա յի պա րա գա ներ 
լի նեին Հա թեր քում... Ո չինչ, էդ էլ ժա մա նա կա-
վոր բան է, – ա սում և ինքն ի րեն հու սադ րում 
է Սամ վե լի կի նը:

Թա լիշ Մար տի րոս յանն Ար ցախ յան 1-ին 
ա զա տա մար տի վե տե րան է, 1991-94 թթ. 
Մար տա կեր տի գյու ղե րի ինք նա պաշտ պա նա-
կան մար տե րի մաս նա կից: 1994 թ. նո յեմ բե րի 
22-ին Կի չա նի մար տե րում վի րա վոր վել է ոտ-
քից, գլխից ստա ցել բե կո րա յին վնաս վածք: 
Խ լա ցել է: Այ սօր դժվար է լսում: Լ սո ղա կան 
սար քը մնա ցել է Ս տե փա նա կեր տում, ո րով-
հետև որ դուն շտապ պետք է տե ղա փո խեր 
Եր ևան... Թա լի շի ե րեք որ դին մաս նակ ցել են 
44-օր յա պա տե րազ մին: Կրտ սե րը՝ Գա րի կը, 
Մա տա ղի սում ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող էր: 
Մ յուս եր կու որ դին՝ քա ռօր յա պա տե րազ մի 
մաս նա կից ներ:

23-ամ յա Մա սիսն ու 22-ամ յա Մա րատն 
Ար ցա խում ու նեին ի րենց զբաղ մուն քը, 
բայց երբ տա րած վեց 44-օր յա պա տե րազ-
մի՝ թշնա մու ուխ տադ րուժ հար ձակ ման բո-
թը, ա ռա ջին նե րից մե կը կա մա վո րագր վե ցին 

Ար ցա խի հե րոս Վ լա դի միր Բա լա յա նի ան-
վան կա մա վո րա կան ջո կա տին ու մեկ նե ցին 
Կար միր շու կա յի ռազ մա ճա կատ: Գա րի կը 
Մա տա ղի սում ան հա վա նա կան ի րա վի ճակ-
նե րից մի կերպ անվ նաս դուրս պրծավ, 
մինչ դեռ մյուս զա վակ նե րի հետ կա տար վեց 
անս պա սե լին. նրանք ի րա կան պա տե րազմն 
ա սես շո շա փում էին ձեռ քե րով. թշնա մին 
ոհ մա կի պես ա նընդ հատ մար տա դաշտ էր 
նե տում մե ծա քա նակ հետ ևակ, իսկ մե րոնք 
հա զիվ էին հասց նում բո լո րին շան սա տակ 
ա նել: Ե ղավ պահ, երբ թուր քե րը սկսե ցին 
ի րենց ա զատ զգալ: Պատ ճա ռը դե պի մեր 
դիր քերն ուղղ ված թշնա մու ին տեն սիվ հրե-
տա նա յին ա ջակ ցութ յունն էր և օ դում բազ-
մա թիվ հար վա ծա յին ա նօ դա չու նե րի ի հայտ 
գա լը: Տ ղա նե րը հա պա ղե լու ժա մա նակ չու-
նեին: Օ դից և ցա մա քից կրա կի տա րա փի 
տակ նրանք ա րագ հեր թա փոխ են ի րա կա-
նաց րել և կող քի մա ցա ռու տի թաքս տո ցից 
բե րել հեր թա կան զի նամ թեր քի խմբա քա նա-
կը: Բայց երբ ԱԹՍ-ի հար վա ծի ու ժեղ պայթ-
յու նի ձայն լսվեց... զո հեր, վի րա վոր ներ, մո-
խիր, ա վե րակ ներ... Ցա վոք, ու նե ցանք 4 զոհ, 
5 վի րա վոր, բո լո րը՝ Մար տա կեր տից: Զոհ վեց 
Մա սի սը, իսկ Մա րատն ան գի տա կից ըն կավ 
գետ նին՝ չի մա նա լով, որ հենց այդ պա հին իր 
կող քին ան մա հա ցավ հա րա զատ եղ բայ րը՝ 
հա յոց խորհր դա նիշ Ա րա րատ լե ռան ան վա-
նա կից Մա սի սը: Գլ խից ծանր վի րա վոր ված 
Մա րա տին մի կերպ դուրս հա նե ցին մար տա-
դաշ տից: 

Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո Ար ցա խի 
բժիշկ ներն ա մեն ինչ ա րե ցին նրա կյան քը 
փրկե լու հա մար: Ոտ քի կանգ նեց, փոքր-ինչ 
կազ դուր վեց, սա կայն հո գե բա նա կան ծանր 
տրավ ման ու գլխում մնա ցած թուր քա կան 
ար կի բե կո րը հան գիստ չէին տա լիս:

44-օր յա պա տե րազ մում ծանր վի րա վո-
րում ստա ցած որ դին Ս տե փա նա կեր տում 
եր կա րատև բու ժում ստա նա լուց հե տո, 
բժիշկ նե րի հոր դո րով, դեկ տեմ բե րի 7-ին հոր՝ 
Թա լի շի ու ղեկ ցութ յամբ շտապ հաս նում է Եր-
ևան՝ «Զին վո րի տուն» վե րա կանգ նո ղա կան 
կենտ րոն: Վե րա դար ձին թուր քը հեր թա կան 

խաղն էր խա ղա ցել՝ փա կել էր Կ յան քի ճա նա-
պար հը:

– Թշ նա մու ի րա կան կեր պա րը սա է, ա հա 
և Գո րի սի այս հյու րա նո ցում գտնվե լու պատ-
ճա ռը,- ծանր հո գոց հա նե լով, իր և որ դի նե րի 
մա սին դա ժան պատ կեր նե րի վեր հու շից և վշ-
տից հուզ ված, ար ցունք նե րը սրբե լով՝ եզ րա-
փա կեց Թա լի շը:

Իսկ ես տե ղում փոք րիկ լրագ րո ղա կան 
հե տաքն նութ յուն ծա վա լե ցի. զբաղ վե ցի վի-
րա վոր որ դու և ն րա պա տե րազ մի վե տե րան, 
հաշ ման դամ ծնո ղի լսո ղա կան սար քի հար-
ցե րով: Զան գա հա րե ցի որ դուն: Մա րա տին 
ջերմ խոս քեր ա սա ցի, ուժ և կո րով մաղ թե-
ցի: Խնդ րե ցի, որ խո սեմ բու ժող բժշկի հետ: 
Հեր թա պահ բժիշ կը վերց րեց հե ռա խո սա հա-
մարս և ա սաց, որ բժշկին տե ղե կաց նե լուց 
հե տո ան պայ ման կապ կհաս տա տի: Քիչ անց 
ինձ զան գա հա րեց «Զին վո րի տուն» վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րո նի ստա ցիո նար վե-
րա կանգ նո ղա կան բա ժան մուն քի ղե կա վար, 
բժիշկ Հա կոբ Ա զիզ  յա նը: Մեր զրույ ցից պարզ-
վեց, որ Մա րատն այդ տեղ ի րեն լավ է զգում, 
ան ցել է խոր հե տա զո տութ յան ամ բող ջա կան 
փու լը և հի մա գտնվում է բուժ ման գոր ծըն-
թա ցում: Բու ժու մից հե տո, մինչև Կ յան քի 
ճա նա պար հի բա ցու մը, նա կմնա բժշկա կան 
կենտ րո նում, իսկ ա ռող ջութ յան ամ բող ջա կան 
վե րա կանգ նու մը եր կա րատև պրո ցես է:

– Որ քան պա հանջ վի, այդ քան Մա րա տը 
կմնա մեզ մոտ, դուրս գրվե լուց հե տո պետք 
է վե րա կանգ նո ղա կան կուրս անց նի՝ հա ճա-
խա կի այ ցե լե լով մեր կենտ րոն: Ո րոշ ժա մա-
նակ անց, Մա րա տի ա ռող ջութ յու նը լիար ժեք 
կլի նի, – ա սաց բժիշ կը:

Մինչ հե րոս Մա սի սի կորս տից հե տո պա-
տե րազ մի ճի րան նե րից պոկ ված, ողջ մնա-
ցած Մա րա տով ու Գա րի կով սփո փում եմ 
Թա լի շին, հե տաքրքր վում նաև վե տե րան 
հոր լսո ղա կան սար քի հար ցով... Տե ղե կա-
ցա, որ Կար միր խա չից կա րիք նե րի գնա հա-
տում են ա րել, խոս տա ցել՝ լսո ղա կան սար քի 
ձեռք բեր ման հա մար հաս ցեա կան կդի մեն 
Սո ցապ նա խա րա րութ յուն: Կապ վե ցի Թա լի շի 
հետ զրու ցած Կար միր խա չի կա մա վո րա կա-

նի հետ: Պարզ վեց՝ նա ար դեն եր կու ան գամ 
ա հա զան գել է հա մա պա տաս խան կա ռույց նե-
րին, բայց սայ լը տե ղից չի շարժ վում: Հ յու րա-
նոց են այ ցե լել նաև սո ցիա լա կան ծա ռա յող-
ներ, ով քեր խոս տա ցել են, որ Թա լի շը շու տով 
կու նե նա անհ րա ժեշտ սար քը, բայց ար դեն 
եր կար ժա մա նակ է՝ նրանք կար ծես մո ռա ցել 
են կա րի քի մեջ գտնվող հաշ ման դամ հի վան-
դին տված ի րենց խոս տու մը...

Մար տու նու Թա ղա վարդ գյու ղից Զա վուր 
Հա րութ յուն յա նը 75 տա րե կան է: Նա թո շա կա-
ռու կնոջ՝ 43 տար վա ման կա վարժ Սե դա Ղու-
կաս յա նի հետ այս հյու րա նո ցում է: Ն րանք էլ 
Ար ցախ յան ա զա տա մար տում զոհ ված հե րո սի 
ծնող ներ են. 28 տա րի ա ռաջ՝ 1994թ. հուն-
վա րի 30-ին, Կ րա խան բեյ լիի ա զա տագր ման 
մար տե րում զոհ վել է նրանց 20-ամ յա որ դին՝ 
«Ա րիութ յան» մե դա լի աս պետ Սամ վել Ա լեք-
սան յա նը: Ա շոտ և Սու սան նա զա վակ ներն 
ապ րում են Ս տե փա նա կեր տում, ի րենք՝ Թա-
ղա վար դում: Թո շա կա ռու ըն տա նի քը Գո րիս 
է հա սել Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րից մե կում 
Զա վու րի բուժ ման կուրսն ա վար տե լուց հե տո:

– Ա շոտս 45 տա րե կան է, բայց դեռ չի 
ա մուս նա ցել: Մենք էլ հո գյու ղը չե՞նք լքի: 
Թուր քը 100 մետ րի վրա է: Գ յու ղի մեծ մա սը 
նրանք օ կու պաց րել են: Ֆի զու լի- Շու շի նոր 
ճա նա պար հի մի մա սը մեր գյու ղի մո տով 
է անց նում: Թուր քե րը հա գնում-գա լիս են: 
Հա մա՝ ես վա խում չըմ: Լի վաց քըս փռում եմ 
թուշ թոր քի քթին տա կին: Խե՞ վա խիմ: Է՛տ էր 
պա կաս: Թող ի՛ րանք վա խին մը զա նա, – ար-
ցախ ցու հա վա քա կան հա մար ձա կութ յունն 
ամ բող ջաց նում է տի կին Սե դան:

– Գի տե՜ս, ինչ ա շա կերտ ներ եմ ու նե ցել: 
40 տա րի Կար միր շու կա յում ռու սե րեն եմ դա-
սա վան դել: Իսկ իմ ա մե նա լավ ա շա կերտն 
Ար ցա խի հե րոս Ա րա րատ Մել քում յա նին եմ 
հա մա րում: Հա, հենց էդ պես էլ գրի, բա լաս: 

Բ նա կա նա բար, «բա լա»-ն հո ժա րա կամ 
ֆիք սեց հե րո սի ա նու նը, որն Ար ցա խի հե-
րոս ժո ղովր դի մե րօր յա հա վա քա կան կեր-
պարն է:

ՎԱՉԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
20.01.2023

5ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ  14 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2023Թ.  № 3 (591)



կրկին անդ րա դառ նալ, մեզ խնդրի լուծ-
ման տար բե րակ ներն են հե տաքրք րում:

– Բ նա կա նա բար, Լա չի նի մի ջանց քը փա-
կե լը և փակ պա հե լը՝ պա տե րազ մա կան գոր-
ծո ղութ յան շա րու նա կութ յուն է, ո րը տե ղի է 
ու նե նում (այս պա րա գա յում) կեղծ բնա պահ-
պան նե րի կամ ի րա կա նում ա հա բե կիչ նե րի 
մաս նակ ցութ յամբ: Այ սինքն` դա ցույց է տա-
լիս, որ պա տե րազ մն ա վարտ ված չէ:

Երկ րորդ փաս տը՝ Ադր բե ջա նի հետ հնա-
րա վոր չէ եր կա րա ժամ կետ կտրված քով պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն ներ ու նե նալ, ո րով հետև 
Ադր բե ջա նը մի պե տութ յուն է, ո րը դուրս է 
քա ղա քակր թութ յան, քա ղա քա կա նութ յան, 
դի վա նա գի տա կան տա րա տե սակ ըն դուն ված 
մի ջազ գա յին նոր մե րից ու երբ ևէ չի հետ ևել 
դրանց: Ադր բե ջանն ի րոք ցե ղաս պան պե-
տութ յուն է և 21-րդ դա րում շա րու նա կում 
է մա հա պա տիժ ներ ի րա կա նաց նել: Դ րանց 
ա պա ցույց նե րը բազ մա թիվ են և բո լո րին են 
հայտ նի: Այ սինքն՝ դա նաև հստակ պա տաս-
խան է հան րա պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե-
րի քա րո զած խա ղա ղութ յան կոն ցեպ տին. 
Ադր բե ջա նի հետ զի ջու մե րով, խնդրանք նե-
րով հնա րա վոր չէ հաս նել խա ղա ղութ յան, 
ո րով հետև այդ պե տութ յան մտա ծո ղութ յունն 
է ու րիշ, ին չի մա սին մաս նա գետ նե րը շա րու-
նակ բարձ րա ձայ նում են:

Ինչ վե րա բե րում է Լա չի նի մի ջանց քը բա-
ցե լուն… Տե սեք, հի մա աշ խար հա կար գը փոխ-
վում է, փլուզ վում են բո լոր գրված ու չգրված 
օ րենք նե րը: Եվ տես նում ենք՝ գրե թե ամ բողջ 
աշ խար հը՝ սկսած ԱՄՆ-ից և տար բեր մի-
ջազ գա յին կա ռույց նե րից, ար ձա գան քում են, 
պա հան ջում են, բայց որ ևէ փո փո խութ յուն 
չկա Լա չի նի մի ջանց քում, ու Ադր բե ջա նը նույ-
նիսկ հարկ չի հա մա րում հա վուր պատ շա ճի 
ար ձա գան քել այդ պա հանջ նե րին: Դա ցույց է 
տա լիս, որ աշ խար հում նոր ի րո ղութ յուն ներ 
են, ու թղթե շե րե փի տրա մա բա նութ յամբ, 
խնդրո ղի դե րով որ ևէ հա ջո ղութ յան չենք կա-
րո ղա նա լու հաս նել:

Մի ջանց քի բաց ման ու ղի նե րը եր կուսն են՝ 
դի վա նա գի տա կան և ռազ մա կան:

Ռազ մա կանն այս պա հին Հա յաս տանն ի 
վի ճա կի չէ ի րա կա նաց նել, ո րով հետև զրկվել 
ենք գոր ծոն լի նե լու, նաև ռազ մա կան գոր ծոն 
լի նե լու մեր բա ցա ռիկ հնա րա վո րութ յու նից:

Մ նում է դի վա նա գի տա կան ճա նա պար-
հը, բայց ոչ թե այն ու ղիով կամ ո ճով, որ իշ-
խա նութ յուն ներն են ի րա կա նաց նում, այլ 
կոնկ րետ ճնշում նե րի, կոնկ րետ պատ ժա մի-
ջոց նե րի մի ջո ցով: Իսկ դրա հա մար պետք 
է աշ խար հի գեր տե րութ յուն նե րի, ու ժա յին 
կենտ րոն նե րի շա հե րը հա մընկ նեն մեր շա հե-
րին: Դ րա հնա րա վո րութ յուն նե րը շատ քիչ են, 
բայց կան: Մինչ դեռ այն քա ղա քա կա նութ յու-
նը, որ ի րա կա նաց վում է ներ կա յումս՝ դաշ նա-
կից նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի փչա ցում 
և այլն, հույս չի ներշն չում:

Ու նաև մի հռե տո րա կան հարց, ո րը միև-
նույն ժա մա նակ հնա րա վո րութ յան ո րո շա կի 
սեգ մենտ է իր մեջ պա րու նա կում. ակն հայտ է, 
որ Լա չի նի մի ջանց քը փա կած պե տութ յուն նե-
րից մե կը Թուր քիան է: Եվ ե թե իշ խա նութ յուն-
նե րը Թուր քիա յի հետ կա րո ղա նում են շփվել 
ու ե թե հայ տա րա րում են, թե իբր հա տուկ 
բա նագ նաց նե րի հան դի պում նե րը տա լիս են 
արդ յունք ներ, ա պա ա մե նա կարճ ու ղին Թուր-
քիա յի հետ բա նակ ցելն է և ն րա մի ջո ցով Լա-
չի նի մի ջանց քը վե րա բա ցե լը:

Այ սինքն` այն շնոր հա վո րա կան ու ցա-
վակ ցա կան հե ռագ րե րը, որ միմ յանց ու ղար-
կում են հայ և թուրք պաշ տոն յա նե րը, ի մի-
տա ցիա են: Ի րա կա նութ յունն այն է, որ ե թե 
կա հնա րա վո րութ յուն, ե թե կա շփում Թուր-
քիա յի հետ, ա պա դա կա րե լի է օգ տա գոր ծել 
ա հա բեկ չա կան այդ եր ևույ թը՝ Լա չի նի մի-
ջանց քի խնդի րը լու ծե լու հա մար:

Լա չի նի մի ջանց քի հար ցը իշ խա նա կան 
պատ գա մա վոր նե րից շա տերն ար դեն փոր-
ձում են ներ կա յաց նել յու րո վի՝ իբր ոչ միայն 
Հա յաս տա նի հար ցը չէ, այլ նույ նիսկ կար ևոր 
չէ Հա յաս տա նի հա մար: Վեր ջին սկան դա լա յին 

հայ տա րա րութ յուն ներն Ազ գա յին ժո ղո վում, 
կար ծում եմ, պա տա հա կան չէին… Բայց այդ 
մար դիկ մի շատ կար ևոր բան չեն գի տակ-
ցում, ո րը գի տի ցան կա ցած սյու նե ցի՝ բնա-
տուր իր մտա ծո ղութ յամբ՝ ա ռանց Ս յու նի քի և 
ա ռանց Ար ցա խի չի կա րող լի նել Հա յաս տան 
պե տութ յու նը: Դա ուղ ղա կի անհ նար է. այդ-
պես էր 100 տա րի ա ռաջ, երբ Գա րե գին Նժ-
դե հը մարտն չում էր Ս յու նի քի հա մար, բայց 
ի րա կա նում՝ Հա յաս տան պե տութ յան գո յութ-
յան հա մար, այդ պես է նաև հի մա: Այդ պարզ 
ճշմար տութ յու նը չտես նել՝ նշա նա կում է ո չինչ 
չհաս կա նալ ո՛չ պատ մութ յու նից, ո՛չ էլ ներ կա 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րից:

– Տե ղա փոխ վենք մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի տի րույթ...

2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ հայ-
տա րա րութ յու նը մի շարք սկզբուն քա յին 
հար ցե րում չի գոր ծում...

Հուն վա րի 16-ին (այս տար վա) Մար-
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա-
րա նը հրա տապ ծա նու ցում ու ղար կեց 
Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո-
մի տե՝ Լա չի նի մի ջանցքն ա պաշր ջա փա-
կե լու մա սին իր՝ 2022 թ. դեկ տեմ բե րի 
21-ի ո րոշ ման կա տա րումն Ադր բե ջա նի 
կող մից տա պա լե լու վե րա բեր յալ: Այ նու-
հետև՝ Եվ րա խորհր դա րանն է խստո րեն 
դա տա պար տել Լա չի նի մի ջանց քի շրջա-
փա կումն ու պա հան ջել ան հա պաղ վե րա-
կանգ նել տե ղա շար ժի ա զա տութ յու նը: 
Այ նու հետև՝ բազ մա թիվ այլ դա տա պար-
տող հայ տա րա րութ յուն ներ, պա հանջ-
ներ՝ վե րա բա ցե լու մի ջանց քը: Սա կայն... 
Ոչ մի տե ղա շարժ, Ադր բե ջա նի կող մից 
ոչ մի նա հանջ: Ա վե լին՝ ԵՄ ար տա քին 
գոր ծե րի և անվ տան գութ յան հար ցե րով 
բարձր ներ կա յա ցու ցիչ Ժո զեպ Բո րելն 
օ րերս հայ տա րա րեց՝ Եվ րա միութ յունն 
Ադր բե ջա նի դեմ սանկ ցիա ներ կի րա ռել 
չի դի տար կում:

Հի մա ի՞նչ, հա վա քա կան արև մուտ-
քից գործ նա կան որ ևէ քայլ չսպա սե՞նք, 
որ ևէ հույս չկա պե՞նք Արև մուտք կոչ վա ծի 
հետ:

– Մեր պատ մութ յու նը բա վա կան հա-
րուստ է խոս տում նե րի և ի րա կա նութ յան բա-
խում նե րով: Արև մուտ քը մեզ խոս տա նում էր 
Սև րի պայ մա նա գիր, խոս տա նում էր մեծ Հա-
յաս տան, բայց այդ նույն պա հին Հա յաս տա-
նում սով էր, Հա յաս տա նը կանգ նած էր թուր-
քա կան սպառ նա լի քի ա ռաջ, դրա հա մար 
կար ծում եմ՝ մենք վա ղուց պետք է թո թա փած 
լի նեինք նման սին պատ րանք նե րով ա ռաջ-
նորդ վե լու մո լո րութ յու նը, որ Արև մուտ քը մեզ 
կօգ նի, Մակ րո նը կզան գի, և Լա չի նի ճա նա-
պար հը կբաց վի… Ես կար ծում եմ՝ շատ ա վե լի 
ի րա տե սա կան ու մի գու ցե ոչ շատ պո պուլ  յար 
մե թոդ ներ կան տա րա տե սակ խնդիր ներ լու-
ծե լու հա մար: Եվ այդ մե թոդ ներն ա մեն ևին 
չեն նշա նա կում, որ պետք է շատ վատ հա-
րա բե րութ յուն ու նե նանք Արև մուտ քի հետ: 
Ուղ ղա կի պետք է հաս կա նալ, թե արևմտ-
յան պե տութ յուն նե րի շա հերն ինչ քա նով են 
հա մընկ նում մեր շա հե րին ու որ տեղ են հա-
մընկ նում: Կոնկ րետ այս պա րա գա յում ակն-
կա լել, որ Ադր բե ջա նի հետ նավ թի, գա զի մեծ 
առևտ րի մեջ գտնվող պե տութ յուն ներն այդ 
ա մե նը ստո րա դա սե լու են հու մա նիս տա կան 
նպա տակ նե րին, ուղ ղա կի միամ տութ յուն 
է: Այս պա րա գա յում կար ծել, թե Հա յաս տա-
նի շա հե րը, ո րոնք շատ հստակ նույ նա կան 
են Ի րա նի շա հե րի հետ, Արև մուտ քի հա մար 
լի նե լու են կար ևոր՝ միամ տութ յուն է: Չէ՞ որ 
Արև մուտ քի հա մար հաս կա նա լի է՝ այն, ինչ 
հի մա ձեռն տու է Հա յաս տա նին և ձեռն տու է 
Ի րա նին, իր հա մար այն քան էլ ձեռն տու չէ, ու 
բնա կան է՝ Արև մուտ քը պետք է նպաս տի հա-
կա հայ կա կան, ա սել է թե՝ հա կաի րա նա կան և 
հա կա ռու սա կան տար բեր քայ լե րին: Լա չի նի 
մի ջանց քի փակ պա հե լը նաև դրա դրսևո-
րումն է, հետ ևա բար՝ մենք պետք է որ պես 
ազգ, որ պես քա ղա քա կան է լի տա, որ պես հա-
սա րա կութ յուն հրա ժար վենք նման մտա ծո-
ղութ յու նից ու դրա նո րօր յա դրսևո րում նե րից: 

Տա րա տե սակ կայ քե րը մեզ հա մար ցան կա լի, 
բայց ի րա կա նութ յան հետ կապ չու նե ցող լու-
րեր են տա րա ծում. մենք պետք է վե րա դառ-
նանք ի րա տե սութ յան դաշտ և փոր ձենք հաս-
կա նալ՝ ինչ պես կա րող ենք մեր կեն սա կան 
խնդիր նե րը լու ծել, իսկ լու ծե լու բա նա լի նե րը, 
հա վաս տիաց նում եմ, կան, ո րով հետև քա ղա-
քա կա նութ յու նը նաև հնա րա վո րի ար վեստ է, 
ու ճիշտ հա մա գոր ծակ ցութ յունն Ի րա նի հետ, 
Ռու սաս տա նի հետ, մեկ այլ ու ժա յին կենտ րո-
նի հետ՝ կա րող են փո խել ի րա վի ճա կը: Եվ 
հա կա ռա կը՝ կույր հա վատքն Արև մուտ քի, 
արևմտ յան բա րե կամ նե րի նկատ մամբ, կար-
ծում եմ, ինչ պես անց յա լում, այն պես էլ հի մա 
ար դա րաց ված չէ: Ոչ թե մենք Արև մուտ քին 
դեմ ենք և կողմ ենք միայն Ռու սաս տա նին, 
այլ կողմ ենք ի րա կա նութ յա նը, իսկ ի րա կա-
նութ յու նը հստակ նշում է, թե մեր փոքր երկ-
րի շա հերն ա վե լի շատ որ երկր նե րի հետ են 
խաչ վում: Կա րո՞ղ ենք ա սել՝ Ռու սաս տա նի 
շա հե րի հետ մեր շա հե րը 100 տո կո սով հա-
մընկ նում են, ի հար կե ոչ, բայց պետք է հաս-
կա նալ՝ երկր նե րի հետ շա հե րի հա մընկ նումն 
ինչ քան տո կո սայ նութ յուն ու նի, հետ ևա բար՝ 
Արև մուտ քի շա հերն այս պա րա գա յում Հա-
յաս տա նի կեն սա կան շա հե րի հետ ան հա-
մե մատ ա վե լի քիչ են զու գա հեռ վում, քան 
այլ պե տութ յուն նե րի: Ուս տի և՝ որ պես ռա-
ցիո նալ, պրագ մա տիկ քա ղա քա կա նութ յան 
կրող ներ, պետք է զարկ տանք այն հա մա գոր-
ծակ ցութ յա նը, ո րը թույլ կտա լու ծել մեր կեն-
սա կան, պե տա կան խնդիր նե րը:

– Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը և Լա-
չի նի մի ջանց քում ստեղծ ված վի ճա կը... 
Ի՞նչ պետք է ա ներ կամ ի՞նչ պետք է ա նի 
ՌԴ խա ղա ղա պահ ու ժը, որ չի ա նում: Եվ, 
ի հար կե, կու զե նա յինք ի մա նալ՝ ի՞նչ ման-
դա տով է (ի վեր ջո) օժտ ված ՌԴ խա ղա-
ղա պահ ուժն Ար ցա խում, նաև մի ջանց-
քում:

– Վեր ջից սկսենք. կար ծում եմ՝ ման դա-
տի հար ցը ո րո շա կիո րեն վի ճե լի է, ո րով հետև 
վերջ նա կան հստա կե ցում նե րը, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, ար ված չեն: Բայց կա հետև յա լը՝ Լա չի նի 
մի ջանց քի անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, Ռու սաս տա նի խա ղա ղա-
պահ նե րի գոր ծա ռույթն է: Հի մա փաս տո րեն 
ստեղծ վել է այն պի սի վի ճակ, որ խա ղա ղա-
պահ նե րը ոչ լիար ժեք են ի րա կա նաց նում 
ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը: Բայց նաև հար ցի 
մյուս կող մը կա՝ արդ յո՞ք ու նենք այ լընտ րանք: 
Այ սինքն՝ երբ տար բեր քա ղա քա կան գոր ծիչ-
ներ կամ քա ղա քա գետ ներ «հե րո սա բար» 
վի րա վո րում, քննա դա տում են Ռու սաս տա-
նին կամ ռուս խա ղա ղա պահ նե րին, արդ յո՞ք 
ներ կա յաց նում են որ ևէ այ լընտ րանք, արդ յո՞ք 
հի մա՝ բա ցի ռուս խա ղա ղա պահ նե րից, որ ևէ 
այլ ուժ, որ ևէ այլ պե տութ յուն կոնկ րետ ինչ-որ 
քայլ ի վի ճա կի է ա նել կամ ա նում է: Հի մա, 
օ րի նակ, Ֆ րան սիա յի նա խա գա հը կա րո ղա-
նո՞ւմ է ա պա հո վել մի նի մալ դե ղո րայք Ս տե-
փա նա կեր տի բնա կիչ նե րին, ոչ, այդ մի նի մալ 
դե ղո րայ քը, մի նի մալ սնուն դը և այլն կրկին 
ա պա հո վում են ռուս խա ղա ղա պահ նե րը՝ 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի: Հետ ևա բար՝ մեր 
այս փոքր ճյու ղը, բա րակ ճյու ղը, ո րի վրա Ար-
ցա խի հա յութ յունն է, կոտ րել, սղո ցել և չու նե-
նալ այ լընտ րանք, կար ծում եմ՝ ոչ թե քա ղա-
քա կան կար ճա տե սութ յուն է, այլև մե ծա գույն 
ար կա ծախնդ րութ յուն: Այս պի սին է մեր տա-
րա ծաշր ջա նում ի րա վի ճա կը, և մենք ընտ-
րութ յուն չենք կա տա րում լա վի ու ա վե լի լա-
վի միջև, մենք ընտ րութ յուն ենք կա տա րում 
գո յութ յուն ու նե նա լու և գո յութ յուն չու նե նա լու 
միջև, հետ ևա բար՝ այս պա հին գետ նի վրա 
միայն ռուս խա ղա ղա պահ ներն են, որ քայ լեր 
են ա նում: Բա վա րա՞ր են արդ յոք այդ քայ լե րը, 
ի հար կե՝ ոչ:

Ակն հայտ է, որ ռուս նե րի հե ռա ցու մը մեր 
տա րա ծաշր ջա նից՝ շատ մեծ քա ղա քա կա-
նութ յան մաս է, Արև մուտ քից սնվող քա ղա-
քա կա նութ յան մաս:

– Ձեր գնա հա տա կա նը ՌԴ արտ գործ-
նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո վի՝ փետր վա-
րի 2-ի հար ցազ րույ ցում հնչեց րած հայ-

տա րա րութ յուն նե րին, մաս նա վո րա պես 
հետև յալ գնա հա տա կա նին՝ «Հա յաս տա-
նը եր կար տա րի ներ օ կու պաց րել է Ադր-
բե ջա նի յոթ շրջան...»:

– Լավ րո վի հայ տա րա րութ յու նը պետք 
է դի տար կենք առն վազն ե րեք հար թութ յան 
մեջ. ա ռա ջին՝ դա դի վա նա գի տա կան տեքստ 
է, դի վա նա գի տա կան հայ տա րա րութ յուն, որն 
իր մեջ կա րող է ու նե նալ կոշտ ձևա կեր պում-
ներ, միև նույն ժա մա նակ՝ են թա տեքս տեր: 
Տե սեք՝ Լավ րո վը հայ տա րա րում է, թե Հա յաս-
տանն օ կու պաց րել էր Ադր բե ջա նի յոթ շրջա-
նը, բայց են թա տեքս տում ա ռանձ նաց նում է 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հար ցը, այ սինքն՝ նախ-
կին ԼՂԻՄ-ը կամ Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու-
նը չի մտնում այդ կոն տեքս տի մեջ, այ սինքն 
յոթ շրջան ներն այլ խնդիր են, Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յու նը՝ այլ խնդիր: Սա այն պա րա-
գա յում, երբ Ադր բե ջա նը պա տե րազ մից հե տո 
պա հան ջում է բո լո րից, այդ թվում և Ռու սաս-
տա նից՝ չօգ տա գոր ծել ան գամ Լեռ նա յին Ղա-
րա բաղ տեր մի նը, պա հան ջում է չխո սել կար-
գա վի ճա կի մա սին և այլն: Այ սինքն՝ Լավ րո վի 
հայ տա րա րութ յան ա ռա ջին շեր տը դի վա նա-
գի տա կան էր, ո րով չէր հերք վում Ար ցա խի 
կար գա վի ճա կի ու Ար ցա խի խնդրի գո յութ յու-
նը գո նե դի վա նա գի տա կան աս պա րե զում:

Երկ րորդ՝ այս տեղ էլ եմ տես նում շատ 
հստակ մի տում՝ Լավ րո վի հայ տա րա րութ-
յունն ա նըն դու նե լի է բո լո րիս հա մար, մա նա-
վանդ այն մարդ կանց հա մար, ով քեր այդ տա-
րածք ներն ա զա տագ րե լու հա մար ար յուն են 
հե ղել, ի րենց կյանքն են դրել: Բայց արդ յո՞ք 
Լավ րո վի հայ տա րա րութ յու նը նո րութ յուն էր, 
և արդ յո՞ք որ ևէ արևմտ յան եր կիր կամ որ ևէ 
այլ եր կիր եր բեմն հայ տա րա րել է, թե այդ տա-
րածք ներն Ար ցա խի կամ Հա յաս տա նի մաս 
են, ի հար կե՝ ոչ:

Մեզ հա մար միան շա նակ ըն դու նե լի է 
ա զա տագր ված տա րածք ձևա կեր պու մը, 
ին չո՞ւ, ո րով հետև տես նում ենք՝ Ադր բե ջա-
նը՝ լի նե լով ա հա բեկ չա կան, ցե ղաս պան պե-
տութ յուն, պետք է խա ղաղ բնակ չութ յու նից 
ո րո շա կի տա րած քով հե ռու լի նի, այ սինքն 
լի նի բու ֆե րա յին գո տի, որ պես զի խա ղաղ 
բնակ չութ յու նը չեն թարկ վի հեր թա կան ցե-
ղաս պա նութ յան, այ սինքն այդ ա զա տագր-
ված տա րածք ներն Ար ցա խի հա սա րակ քա-
ղա քա ցի նե րի անվ տան գութ յան գրա վա կանն 
են ե ղել նաև, որ պես զի ադր բե ջա նա կան 
ա հա բեկ չա կան բա նա կը լի ներ կի լո մետ րե-
րով հե ռու խա ղաղ բնակ չութ յու նից, որ պես զի 
չի րա կա նաց ներ հեր թա կան ցե ղաս պա նութ-
յու նը: Այ սինքն՝ Լավ րո վի ա սածն ըն դու նել 
որ պես շո կա յին և նոր հայ տա րա րութ յուն, 
առն վազն ան կեղծ չէ, ա վե լին՝ Հա յաս տա-
նի իշ խա նութ յուն ներն ան գամ Ար ցախն այլ 
կերպ են ձևա կեր պում. կան չէ՞ իշ խող կու-
սակ ցութ յու նից պատ գա մա վոր ներ, ով քեր 
ուղ ղա կի ա սում են՝ Ար ցախն Ադր բե ջա նի 
մաս է, ա վե լին՝ իշ խա նութ յա նը մոտ կանգ-
նած ո րոշ գոր ծիչ ներ Ար ցա խի հա յե րին հի մա 
ան վա նում են ադր բե ջա նա հա յեր: Եվ այս բո-
լոր հայ տա րա րութ յուն նե րը թո ղել ենք ու շատ 
ակ տիվ ար ձա գան քում ենք, հա կա դար ձում 
Լավ րո վին: Ու րեմն՝ ե թե այդ քան հա մար ձակ 
եք, որ Լավ րո վին կա րո ղա նում եք ար ձա գան-
քել, հա կա դար ձեք նաև նրանց, ով քեր հայ-
տա րա րում են՝ Ար ցախն Ադր բե ջա նի մաս է:

Եվ եր րորդ՝ ին չո՞ւ պետք է Հա յաս տա նի 
իշ խա նութ յուն նե րը և ն րանց մերձ շրջա նակ-
նե րը շա րու նակ քննա դա տեն Ռու սա տա նին, 
բայց Ռու սաս տա նից չլի նի որ ևէ հա կազ դե-
ցութ յուն, որ ևէ ար ձա գանք: Հի մա Հա յաս տա-
նի և Ռու սաս տա նի հա րա բե րութ յուն ներն 
ակն հայ տո րեն դաշ նակ ցա յին չեն, դրանք 
շատ սա ռը, հա կա դիր հա րա բե րութ յուն ներ 
են: Եվ շատ բնա կան է, որ այդ պե տութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ կլի նի Լավ րո վը, թե մեկ 
այլ գոր ծիչ, պետք է նաև եր բեմն-եր բեմն 
կոշտ, վի րա վո րա կան հայ տա րա րութ յուն ներ 
ա նեն: Այդ նույն Լավ րովն ին չո՞ւ նախ կի նում 
հան դես չէր գա լիս նման սկան դա լա յին, կո-
պիտ հայ տա րա րութ յուն նե րով, և ին չո՞ւ ռուս 
գոր ծիչ նե րը նա խորդ տա րի նե րին նման հա-
կա հայ կա կան պահ վածք չէին դրսևո րում, 
ին չո՞ւ հա կա հայ կա կա նութ յու նը Ռու սաս-
տա նում երբ ևէ այս քան դո մի նանտ չի ե ղել: 
Ս րանք հար ցեր են, ո րոնց ա կունք նե րին, 
ար մատ նե րին պետք է նա յել… Հի մա միայն 
խո սում ենք հետ ևանք նե րի մա սին՝ չգի տակ-
ցե լով, թե ին չու ենք հա յան պաստ հայ տա րա-
րութ յուն ներ ա նող Լավ րո վից ստա ցել հա կա-
հայ հայ տա րա րութ յուն ներ ա նող Լավ րով: 

– Զան գե զուր յան մի ջանցք...
2020 թ. նո յեմ բե րի 9-ի ե ռա կողմ 

հայ տա րա րութ յան 9-րդ կե տը հիմք 

Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը, 
իրականանալու դեպքում, կլինի ակտիվ 
ռումբ, որ ամեն պահի կարող է պայթեցնել 
մեր պետականությունը
Սկիզբը՝ էջ 1
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ըն դու նե լով՝ Ադր բե ջա նը շրջա նա-
ռութ յան մեջ դրեց այդ եզ րույ թը, 

թեև ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յան մեջ 
նման դրույթ չկա: Պաշ տո նա կան Եր ևա-
նը մեր ժում է մի ջանց քա յին տրա մա բա-
նութ յամբ հա ղոր դակ ցութ յան որ ևէ ու ղու 
բա ցում արևմտ յան Ադր բե ջա նի ու Նա-
խիջ ևա նի միջև: Թուր քիան, Ադր բե ջա նը 
շա րու նա կում են պնդել, եր բեմն նույ նիսկ 
սպառ նալ...

Եվ հար ցը, այդ պի սով, շա րու նա կում է 
մնալ օ րա կար գում:

– Նախ ևա ռաջ ֆիք սենք՝ Զան գե զու րի մի-
ջանց քը միշտ ե ղել է թուրք-ադր բե ջա նա կան 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րի օ րա կար գում: 
Այն ժա մա նակ վա նից, երբ Ս յու նիքն ա զա-
տագր վեց կամ չդար ձավ թուր քա կան ու ադր-
բե ջա նա կան զավ թո ղա կան նպա տակ նե րի 
ևս մեկ տա րածք, և Գա րե գին Նժ դե հի ու մեր 
ե րախ տա վոր նե րի շնոր հիվ ա զա տագր վեց: 
Այդ նույն ժա մա նակ վա նից Թուր քիան մշա կում 
է ծրա գիր՝ Ս յու նի քով, ե թե ոչ ամ բող ջութ յամբ, 
ա պա գո նե մա սամբ՝ մի ջանց քի տես քով, Ադր-
բե ջա նը կա պել Նա խիջ ևա նի հետ: Այ սինքն՝ 
Զան գե զու րի մի ջանցք կոչ ված եր ևույ թը ծնվել 
է թուր քա կան ու ադր բե ջա նա կան քա ղա քա-
կան մտա ծո ղութ յան մեջ 1920-ա կան նե րին և 
հա ջոր դող տաս նամ յակ նե րին մնա ցել թուր քա-
կան ու ադր բե ջա նա կան քա ղա քա կան մտա-
ծո ղութ յան մեջ, ան կախ նրա նից, որ գո յութ-
յուն ու ներ Սո վե տա կան Միութ յուն: Թուր քիան 
շա րու նա կում էր Զան գե զու րի նկատ մամբ իր 
հե ռա հար նպա տակ ներն ի րա կա նաց նել: Դ րա 
ա ռա ջին քայ լը ե ղավ 1932 թվա կա նին, երբ 
Թուր քիան՝ Ի րա նի հետ գա լով հա մա ձայ նութ-
յան, տա րածք ներ փո խա նա կեց ու ձեռք բե-
րեց ցա մա քա յին սահ ման Նա խիջ ևա նի հետ, 

այս պես կոչ ված մի ջանցք, ո րը Թուր քիա յին 
կա պում է Նա խիջ ևա նի հետ: Դա ի րա նա կան 
տա րածք էր, որ միայն 1932 թվա կա նին Թուր-
քիան կա րո ղա ցավ ձեռք բե րել: Թուր քիա յի 
այն ժա մա նակ վա նա խա գահ Քե մալ Ա թա-
թուրքն ա սում էր՝ սա ա ռա ջին քայլն է դե պի 
Զան գե զու րի մի ջանցք, հա ջորդն ար դեն պետք 
է ա նեն իր ժա ռանգ նե րը: Իսկ հա ջորդն ար դեն 
Նա խիջ ևա նի ցա մա քա յին կա պը պետք է լի ներ 
Ադր բե ջա նի հետ, ո րը կանց ներ Ս յու նի քով:

Սո վե տա կան Հա յաս տա նի ամ բողջ գո-
յութ յան ըն թաց քում Ադր բե ջա նը ցան կա ցել է 
Զան գե զու րով՝ Մեղ րիով ու նե նալ մի ջանցք, և 
Սո վե տա կան Հա յաս տա նի բո լոր ղե կա վար-
նե րը դրան դեմ են կանգ նել՝ Գ րի գոր Հա րութ-
յուն յան, Քո չին յան, Դե միրճ յան… Այ սինքն՝ այն, 
ինչ հի մա ա սում ենք Զան գե զու րի մի ջանց քի 
մա սին՝ ա վե լի քան 100-ամ յա թուրք-ադր բե-
ջա նա կան ծրա գիր է:

Երկ րորդ՝ մենք գի տենք, որ Թուր քիան 
ու ներ հայտ նի ե րեք նա խա պայ ման՝ դրված 
Հա յաս տա նի առջև. Ար ցա խի հարցն էր, ցե-
ղաս պա նութ յան հար ցը և Թուր քիա յի սահ-
ման նե րի ճա նաչ ման հար ցը, բայց ար դեն 
2020 թվա կա նից հե տո Զան գե զու րի մի ջանց-
քը դար ձել է Թուր քիա յի չոր րորդ նա խա պայ-
մա նը՝ դրված Հա յաս տա նի առջև: Այ սինքն՝ 
հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կկար-
գա վոր վեն միայն այն դեպ քում, ե թե Հա յաս-
տա նը Զան գե զու րով մի ջանցք տրա մադ րի 
Ադր բե ջա նին:

Ու եր րոր դը՝ Զան գե զու րի մի ջանց քի 
հետ կապ ված թուրք-ադր բե ջա նա կան պա-
հանջ ներն ու քա րոզ չութ յու նը եր կու ո ճով են 
դրսևոր վում՝ մե կը կոշտ, հայ տա րա րում են՝ 
ե թե կա մո վին չտաք՝ մենք բռնի ու ժով կվերց-
նենք, մյու սը՝ սի րա շա հե լով՝ Զան գե զու րի մի-

ջանց քի բա ցու մը դա նաև Հա յաս տա նին է 
օ գուտ, տնտե սա կան շա հեր, կո մու նի կա ցիա-
ներ և այլն: Այ սինքն՝ գոր ծում է սի րա շա հե-
լու ար ևել  յան մե խա նիզ մը, բայց և միև նույն 
է՝ Զան գե զու րի մի ջանցք կոչ ված եր ևույ թը, 
ի րա կա նա նա լու դեպ քում, Հա յաս տա նի հա-
մար գլխա վոր սպառ նա լիք նե րից մե կը կլի-
նի, Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան հիմ քում 
դրված ակ տիվ ռումբ կլի նի, որն ա մեն պա-
հի կա րող է պայ թել: Եվ միայն այն, որ Սո վե-
տա կան Հա յաս տա նի ղե կա վար ներն ան գամ 
Սո վե տա կան Միութ յան գո յութ յան ժա մա նակ 
ակ տի վո րեն պայ քա րել են այդ մի ջանց քի դեմ, 
թույլ է տա լիս են թադ րել, թե դա որ քան մեծ 
վտանգ է Հա յաս տա նի պե տա կա նութ յան հա-
մար: Այն պես որ՝ քա նի Թուր քիան և Ադր բե-
ջանն այդ քան ին տեն սի վո րեն պա հան ջում են 
այդ մի ջանց քը, պետք է գի տակ ցել՝ դա մեծ 
կար ևո րութ յուն ու նի Թուր քիա յի և Ադր բե ջա-
նի հա մար: Իսկ ե թե այդ քան մեծ կար ևո րութ-
յուն ու նի նրանց հա մար, ու րեմն ու ղիղ դեմ է 
Հա յաս տան պե տութ յան շա հե րին: 

– Հայտ նի ար տա հայ տութ յուն կա, որ 
նաև Գա րե գին Նժ դե հին է վե րագր վում՝ 
ու զում ես խա ղա ղութ յուն, պատ րաստ-
վիր պա տե րազ մի: Դուք կի րար կե լի՞ եք 
հա մա րում այդ բա նաձ ևը մե զա նում՝ 
ստեղծ ված ռազ մա քա ղա քա կան ներ կա 
ի րա վի ճա կում:

– Որ պես նաև ար ևե լա գետ՝ գի տեմ մի ի րո-
ղութ յուն՝ Ար ևել քում, Մեր ձա վոր ար ևել քում, 
իսկ Հա յաս տանն ըստ էութ յան ար ևելք է, եր-
բեք խա ղա ղութ յուն չի լի նում: Եվ խա ղա ղութ-
յու նը դի տում են միայն այն պա րա գա յում, երբ 
դու ու նես լծակ ներ, նաև ռազ մա կան լծակ ներ՝ 
ա պա հո վե լու քո խա ղա ղութ յու նը: Այդ դեպ-
քում թշնա մին գի տի, որ քո դեմ ոտնձ գութ-

յու նը կա րող է իր հա մար ծանր հետ ևանք ներ 
ու նե նալ: Եվ միայն այդ պա րա գա յում է լի նում 
փխրուն խա ղա ղութ յուն, ինչ պի սին որ կար, 
օ րի նակ, Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մից 
հե տո: Հետ ևա բար՝ ապ րել Մեր ձա վոր ար ևել-
քում և են թադ րել, որ պա տե րազմ չի լի նե լու, 
և դու կա րող ես միայն խա ղաղ ձևով քո հա-
րա բե րութ յու նե րը կար գա վո րել հար ևան նե-
րի հետ, ուղ ղա կի մո լո րութ յուն է: Եվ խա ղա-
ղութ յան ներ կա յիս կոն ցեպ տի հե ղի նակ նե րի 
ա մե նա կար ևոր սխալն այն է, որ դրանք խառ-
նում են տա րա ծաշր ջան նե րը, մտա ծում են՝ 
այն օ րենք նե րը, որ գոր ծում են Եվ րո պա յում, 
այն հա րա բե րութ յուն նե րը, որ կան, ա սենք, 
Ֆ րան սիա յի, Գեր մա նիա յի, Լ յուք սեն բուր գի 
միջև, նույն հա րա բե րութ յուն նե րը հնա րա վոր 
է տե ղա փո խել Ար ևելք և նույն ո ճով այս տեղ 
խա ղա ղութ յուն ա պա հո վել. այդ պես չի լի նում: 
Ե թե դի տար կենք Ար ևել քը, ա պա այս տեղ 
պեր մա նենտ պա տե րազմ ներ են՝ մե ծա մասշ-
տաբ, փոք րա մասշ տաբ: Եվ ե թե ապ րում ենք 
այս տա րա ծաշր ջա նում, ե թե մեր պե տութ յունն 
այս տեղ է, ուղ ղա կի վայր դնել մեր զեն քե րը 
և հույս ներս դնել ինչ-որ բա նաձ ևե րի, փաս-
տաթղ թե րի, պայ մա նագ րե րի վրա, դա ուղ-
ղա կի դե պի կոր ծա նում տա նող ա մե նա կարճ 
ճա նա պարհն է: Հետ ևա բար՝ Գա րե գին Նժ դե-
հի ա սա ծը, բնա կա նա բար, ճիշտ է, բայց նաև 
ճիշտ է այն, որ աշ խար հա քա ղա քա կան, քա-
ղա քա գի տա կան ի րո ղութ յուն ներն ուղ ղա կի, 
բաց տեքս տով ա սում են՝ Ար ևել քում փխրուն 
խա ղա ղութ յուն կամ հա րա բե րա կան խա ղա-
ղութ յուն կա րող է լի նել միայն այն դեպ քում, 
երբ դու ու նես զսպող մե խա նիզմ ներ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

ՇԱՆԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Սյունիքում մարդիկ շատ ավելի 
բնույթին տեղ տվող, ձևից հեռու կերպարի մեջ են»
«Կի նոաշ խար հի» հար ցազ րույ ցը՝ ՀՀ 
վաս տա կա վոր ար տիստ, դե րա սան 
Շանթ Հով հան նիս յա նի հետ է։

-Պա րո՛ն Հով հան նիս յան, մեր 
խո սակ ցութ յու նը մի քա-
նի ան գամ հե տաձգ վեց, 

ա սա ցիք՝ Ձեր հոր գե րեզ մանն եք սար-
քում, հե տո հա րա զա տի մահ ու նե ցաք… 
կար ծես թե, դժվա րին ժա մա նակ ներ են 
բո լոր ա ռում նե րով:

– Բո լո րիս հա մար են դժվա րին ժա մա-
նակ ներ, դրան գու մա րած նաև՝ անձ նա կա նը: 
Պա տե րազ մից հե տո հայրս մա հա ցավ, հա-
րա զատ նե րի կո րուստ ու նե ցա… Վատ շրջան 
էր, բայց փոր ձում ենք ու ժեղ լի նել:

– Շա՞տ էիք կապ ված Ձեր հոր հետ:
– Վեր ջին տա րի նե րին ա ռա վել մտե րիմ 

էինք դար ձել: Չ նա յած ըն դա մե նը 75 տա րե-
կան էր, բայց վեր ջին շրջա նում փոխ վել էր. 
կար ծես կան խազ գում էր իր կյան քի մայ րա-
մու տը: Ծ նող նե րը միակ ար ժեքն են, որ փո-
խա րի նել հնա րա վոր չէ, ու բախ տա վոր են 
այն մար դիկ, ո րոնք լավ ծնող ներ են ու նե-
նում: Երբ լիար ժեք ըն տա նի քում ու սի րո մեջ 
ես մե ծա նում, հե տա գա յում դա իր ազ դե ցութ-
յունն է ու նե նում թե՛ քո ստեղ ծած ըն տա նի քի, 
թե՛ շրջա պա տում վար քագ ծիդ վրա։

Մեր ըն տա նի քում՝ հորս ստեղծած ըն տա-
նի քում, ջեր մու թունն այն քան շատ էր, որ դեռ 
մի քա նի սե րունդ էլ կապ րեց նի: Հորս հետ 
հա րա բե րութ յուն ներս սո վո րա կան ըն կե րա-
կան չէին, ինչ պես հա ճախ պա տա հում է. մենք 
հենց հայր ու որ դի էինք, հա րա բե րութ յուն նե-
րում հար գան քի պատ նեշ կար։ Հորս մեկ բա-
ռը, մեկ հա յացքն ինձ հա մար ա վե լի ազ դե ցիկ 
էր, քան շա տե րի՝ ժա մե րով խո սե լը: Ի րեն ըն-
դօ րի նա կե լու ցան կութ յուն միշտ եմ ու նե ցել, և 
ճիշտ են ա սում, թե տղա մար դու հա մար լա-
վա գույն օ րի նա կը հայրն է: Երբ ծնող ես կորց-
նում, կյան քին սկսում ես այլ աչ քե րով նա յել, 
ու կապ չու նի՝ որ տա րի քում ես որ բա նում. 
այդ կե տից հե տո կյանքդ այլևս ա ռաջ վա նը 
չէ, դու այլևս ա ռաջ վա նը չես: Առ հա սա րակ, 
կո րուստ նե րի հետ շատ մեծ դժվա րութ յամբ 
եմ հաշտ վում, չեմ հաշտ վում, բայց պա տաս-
խա նատ վութ յու նը, թե ներ սում ե ղած մեկ այլ 
ա վե լի զո րեղ ուժ ա ռաջ են մղում, ստի պում 
հի շո ղութ յուն նե րը վե րա ծել կյան քի ապ րեց-
նող ռիթ մի։

– Իսկ ստեղ ծա գոր ծա կան ռիթմն ինչ-

պե՞ս եք վե րա կանգ նում:
– Գի տեք, ա մեն շրջա նի հա ջոր դում է մեկ 

ու րի շը՝ վա տին լա վը, հե տո՝ նո րից վա տը ու 
այդ պես շա րու նակ: Բայց ե թե կա ընդ հա նուր 
ցավ, հոգս, հա ճախ ստեղ ծա գոր ծող մար դը 
դա իր վրա է կրում: Ի հար կե, դժվար է այս 
ա մե նի մեջ հե տաքր քիր մտահ ղա ցում ներ ու-
նե նալ, քա նի որ միտքդ ա վե լի շատ զբաղ ված 
է լի նում հոգ սե րով, խնդիր նե րով: Այդ ի րա վի-
ճա կը հա ճախ փրկում է նաև այն, երբ զբաղ-
ված ես ֆիլ մով կամ ներ կա յա ցու մով՝ փոր ձե-
լով ստեղ ծա գոր ծութ յան մի ջո ցով քո խոսքն 
ա սել, հույ զերդ ար տա հայ տել:

– Ձեր հիմ նա կան բնա կութ յան վայ րը 
Գո րիս քա ղաքն է: Սո վո րա բար Եր ևա-
նում կրթութ յուն ստա նա լուց ու ո րոշ ժա-
մա նակ այս տեղ աշ խա տե լուց հե տո շա-
տերն այդ պես էլ չեն վե րա դառ նում ի րենց 
հայ րե նի գյուղ կամ քա ղաք: Ձեր դեպ քում 
հա կա ռակն է...

– 1990-ա կան նե րից այս տեղ եմ ստեղ ծա-
գոր ծում ու ապ րում, իմ հիմ նա կան բնա կա-
վայ րը Ս յու նի քի մարզն է, բայց մայ րա քա ղա քի 
հետ կա պը եր բեք չեմ կտրել ու չեմ կտրե լու: 
Ես հի մա Գո րի սի թատ րո նի տնօ րենն եմ, 
միև նույն ժա մա նակ՝ դե րա սան, բայց պար բե-
րա բար լի նում եմ նաև Եր ևա նում. հրա վե րից 
հրա վեր գա լիս, աշ խա տում եմ։ Շատ հա ճախ 
էլ Եր ևա նում եմ լի նում թատ րո նի ադ մի նիստ-
րա տիվ գոր ծե րով։ Իմ կեն սագ րութ յունն այդ-
պես ստաց վեց, իսկ թե ինչ կլի նի վա ղը՝ չգի-
տեմ: Ա ռայժմ Ս յու նի քում եմ:

– Շատ է խոս վում սյու նե ցի նե րի ան-
կոտ րում լի նե լու, յու րա հա տուկ և միայն 
ի րենց բնո րոշ բնա վո րութ յան գծե րի մա-
սին: Դժ վար թե որ ևէ մեկն այդ տար բե-
րութ յու նը կա րո ղա նա այն քան խո րութ-
յամբ նկա տել, որ քան Դուք:

– Չ նա յած նույն ազգն ենք, բայց զգա-
լի տար բեր են մտա ծե լա կեր պի, պահ ված քի 
ա ռու մով: Ի վեր ջո, բնութ յունն իր ազ դե ցութ-
յունն է թող նում մար դու բնա վո րութ յան ու 
էութ յան վրա: Գի տեք, ներ քին վի ճակ կա, որ 
բա ռե րով բնու թագ րել հնա րա վոր չէ. հա ճախ 
մար դուն տես նե լով, հե տը մի քա նի բառ խո-
սե լով՝ զգում ես՝ նա կա րող է լի նել սյու նե ցի, 
գյում րե ցի կամ…

Ինչ պես է, չէ՞, պտու ղը մեկ տա րած քում 
ու ե ղա նա կա յին պայ ման նե րում այլ համ է 
ու նե նում, իսկ մեկ ու րիշ տե ղում՝ բո լո րո վին 
այլ: Ինչ քան էլ այս հա մե մա տութ յու նը կո պիտ 

թվա, բայց այդ պես է:
Ս յու նի քը միշտ էլ գո յա մար տի ու ա զա-

տա մար տի է պի կենտ րո նում է ե ղել, մար դիկ 
զգոն են, իսկ չո րութ յունն էլ, կար ծում եմ, 
այս բնութ յան մեջ ապ րե լուց է գա լիս. այս-
տեղ մար դիկ շատ ա վե լի բնույ թին տեղ տվող, 
ձևից հե ռու կեր պա րի մեջ են: Գու ցե կեն ցա-
ղի մեջ շատ ճկուն չեն, բայց կյան քում ա վե լի 
հաս տա տա կամ են:

– Եր ևի այդ զգո նութ յու նը կրկնա-
պատկ վել է այ սօր:

– Հի մա… հի մա մո տե ցանք ա մե նադժ վար 
հար ցին։ Տա րօ րի նակ բան է կա տար վում բո-
լո րիս հետ։ Չ գի տեմ՝ աշ խար հում է՞լ է այդ պես։ 
Չ նա յած աշ խարհն էլ է հի վան դա ցել: Մեզ մոտ 
ան տար բե րութ յունն այն քան մեծ է ա մեն ին-
չի նկատ մամբ, հա ճախ չես էլ հաս կա նում, թե 
մար դիկ որ տեղ են ծվա րած ի րենց մտքե րով 
ու հոգ սե րով, կա՛մ ի՞նչն է ի րենց շար ժիչ ու ժը, 
ի՞նչն է դրդում ապ րե լու ու ա րա րե լու, ի վեր ջո, 
ի՞նչ ստի մուլ ու նեն, որ տե ղի՞ց են սնվում. հա-
ճախ չեմ կա րո ղա նում հաս կա նալ:

Մե զա նում վատ եր ևույթ ներ ե ղան, մար-
դիկ նպա տակ նե րից շեղ վե ցին: Ամ բող ջի 
կար ևո րութ յու նը լղոզ վել է, կո րել: Թե այդ ո՞ր 
պա հից ե ղավ, որ մենք սկսե ցինք չհաս կա նալ, 
որ այդ ամ բող ջից ենք «սնվում», ամ բողջն 

է մեզ պա հում: Այ սօր ա վե լի շատ մե ծա ցել 
են ան հա տա կան ձգտում նե րը: Մենք այ սօր 
փոր ձում ենք ան հա տա պես կա յա նալ բո լոր 
բնա գա վառ նե րում, ինչ-որ ան հաս կա նա լի 
մրցա վազք է մտել մարդ կանց մեջ, ո րը վատ 
հետ ևանք նե րի է տա նում:

Այդ ա ռու մով այդ պես է ա մեն տեղ, ոչ 
միայն ար վես տում, ին չը մեր նման փոքր պե-
տութ յուն ու նե ցո ղի հա մար կա րող է կոր ծա-
նա րար լի նել: Ինչ քան փոր ձում ես է վոլ  յու ցիա-
յի օ րենք նե րով շարժ վել, այն քան կորց նում ես 
քո ինք նութ յամբ ապ րե լու կա րո ղութ յունդ: 
Այդ պես միայն մեզ մոտ չէ, բայց մենք՝ հա յերս, 
շատ շուտ ենք կլա նում ա մեն ինչ՝ թե՛ լա վը, թե՛ 
վա տը, ին չը, ցա վոք, նստվածք է տա լիս:

– Ի՞նչ տրա մադ րութ յուն է տի րում հի-
մա Ս յու նի քում: 

– Հի մա այս տեղ շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք ներ են ըն թա նում: Ջ րի խո ղո վակ ներ 
են թար մաց նում: Ե ռու զեռ կա, բայց ինչ-որ 
պա հի չգի տես՝ ու րա խա նաս, թե կաս կա ծես: 
Այ այդ պես, բո լո րիս սար քե ցին կաս կա ծա-
միտ։ Ան հաս կա նա լի ու ա նո րոշ վի ճակ է, տա-
րաբ նույթ շա հար կում նե րը և ի րա րա մերժ ին-
ֆոր մա ցիան լա վա տե սութ յուն չեն ներշն չում:

Հի մա շատ հա ճախ եմ հի շում պա տա նե-
կան տա րի նե րս. մարդ կանց հա մախմբ վա-
ծութ յու նը, ի րար հետ ու րա խա նա լը. մի գու ցե 
տա րի քից էր, կամ ժա մա նակ ներն էին այդ պի-
սին: Մար դիկ հա մախմբ ված էին, միա սին ու-
րա խա նում էին, միա սին տխրում. հի մա այդ 
զգա ցո ղութ յունն է ինձ ապ րեց նում: Խա ղա-
ղութ յուն կար, ան հոգ էինք: Ա զատ էինք, կաշ-
կանդ ված չէինք: Ներ դաշ նա կութ յուն կար, 
ա նում էինք գործ, որ տեղ ան հայ տութ յուն 
կար, բայց հո գե հա րա զատ վի ճակ էր, ո րի մեջ 
մեզ լավ էինք զգում:

– Պա տա նե կութ յան տա րի նե րին Շի-
նու հայ րում ու նե ցած ինք նա գործ խմբի 
մա սի՞ն է խոս քը:

– Ա յո՛: Մի քա նի հո գով բե մադ րութ յուն-
ներ էինք ա նում, ամ բողջ գի շեր մնում, ինչ-որ 
բան մո գո նում, հե տո 300-400 հո գա նոց դահ-
լիճ ներ էինք լցնում: Այդ ա մենն ա նում էինք 
անվ ճար՝ հա մագ յու ղա ցի նե րի հա մար, կող-
քի հա մայնք նե րի հա մար: Շատ էինք սի րում, 
երբ մեզ ծա փա հա րում էին, եր ևի հենց դա էլ 
օգ նեց հե տա գա յում մաս նա գի տութ յան ընտ-
րութ յան հար ցում:

14 տա րե կա նում խա ղում էինք 18-20 տա-
Շարունակությունը՝ էջ 8
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 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` 1045, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
14.02.2023թ.:

րե կան զին վո րի դե րեր: Սո վե տա կան շրջան 
էր. զին վո րի, նրա գոր ծի մա սին ի մա ցութ յուն-
ներն ու պատ կե րա ցում ներն այն քան էլ մեծ 
չէին: Ինչ էլ կար, հիմ նա կա նում մեր ա վագ 
ըն կեր նե րի ու ծնող նե րի զրույց նե րից էր ձևա-
վոր ված: Ան կա խութ յու նից հե տո շատ բան 
փոխ վեց, կա մաց-կա մաց սկսե ցի կար դալ, 
ինչ-որ բա ներ փորփ րել… Ար ժեք ներ ենք ու-
նե ցել, ո րոնք ժա մա նա կի ըն թաց քում մո ռա-
ցութ յան են տրվել:

– Հի մա կա՞ն այդ ար ժեք նե րը։
– Հի մա ժա մա նակ նե րը փոխ վել են. փոր-

ձում են վեր հա նել թաքն ված ար ժեք ներ, բայց 
չես հաս կա նում, թե պատ մութ յու նը դե պի ուր 
է գնում: Մեզ մոտ ա նընդ հատ փո փո խութ-
յուն նե րի փու լա յին տար բե րակ ներ են. եր ևի 
մեզ հետ խա ղում են, մե՜ծ խաղ են խա ղում, 
մենք էլ չենք կա րո ղա նում մեր ինք նութ յու նը 
պաշտ պա նել, մեր խոսքն ա սել:

Ցա վոք, այդ պես է: Ա նընդ հատ ինչ-որ 
առևտ րի մեջ ենք մտնում: Մի ազգ, որ այս-
քան լավ գեն ու նի՝ մտա ծող, ստեղ ծա գոր ծող, 
հա զա րամ յակ նե րի պատ մութ յուն: Ցա վա լի 
է, որ չենք կա րո ղա նում մեր ի րա կան դեմ քը 
գտնել, ա նընդ հատ սի րում ենք լղոզ վել, ըն դօ-
րի նա կել:

– Ին չո՞ւ այդ պես ե ղավ:
– Խն դի րը կրթութ յան մեջ է: Սա ինձ նից 

խե լոք մար դիկ են միշտ ա սել: Այս տեղ հարցն 

այն չէ, թե ինչ հա մալ սա րան ես ա վար տել. 
կա րող ես աշ խար հի բո լոր բա նաձ ևերն ի մա-
նալ, բայց ըն կա լու նա կութ յան խնդիր ու նե-
նալ: Մեր ազ գին հա տուկ կրթա կան մի մե թոդ 
է պետք մշա կել, որ կա րո ղա նանք դա րեր շա-
րու նակ մեր ինք նութ յու նը պահ պա նել: Օ տա-
րա մո լութ յու նը, ցա վոք, խեղ դում է մեզ: Տա-
րի ներ շա րու նակ ինք նութ յան պահ պան ման 
«հոգսն» ա վե լի շատ ըն տա նիք ներն են ի րենց 
վրա վերց րել, պա պիկ-տա տիկ նե րը. հի մա էլ 
է նույ նը:

– Ըն տա նիք ներն այ սօր կա րո ղա նո՞ւմ 
են այդ պա տաս խա նատ վութ յու նը հաղ-
թա հա րել:

– Դե այն քա նով, որ քա նով. ինչ էլ կա րո-
ղա ցել ենք պաշտ պա նել, ի րենց շնոր հիվ է 
ե ղել: Գո նե «ըն տա նիք» հաս կա ցութ յան ինս-
տի տուտն է պահ պան վել և ե կե ղե ցին. որ քան 
էլ հի մա շա տե րը հա կա սա կան մտքեր տա-
րա ծեն, այ դու հան դերձ, ե կե ղե ցին ո րո շա կի 
ա ռու մով իր դերն ու նշա նա կութ յունն ու նե ցել 
է և ու նի:

– ՀՀ ԿԳՄՍ նա խա րա րութ յունն ա ռա-
ջար կում է չե ղար կել վաս տա կա վոր և ժո-
ղովր դա կան ար տիս տի կո չում նե րը: Դուք 
ևս ՀՀ վաս տա կա վոր ար տիս տի կո չում 
ու նեք: Ի՞նչ կար ծի քի եք այդ ա ռա ջար կի և 
կո չում նե րի մա սին:

– Ա մեն լավ եր ևույթ մար դիկ կա րող են 
փչաց նել, կա րող են դա օգ տա գոր ծել շա հա-

դի տա կան նպա տակ նե րով. բո լոր եր ևույթ-
նե րը, նույն բնութ յան մեջ գո յութ յուն ու նե ցող 
է ներ գիան կա րե լի է օգ տա գոր ծել և՛ լավ, և՛ 
վատ նպա տակ նե րով: Չ գի տեմ՝ արդ յոք հետ-
ևան քի չե ղար կու մը վատ եր ևույթ նե րից և 
պատ ճառ նե րից մեզ հե ռու կպա հի: Կար ծում 
եմ՝ պատ ճառ նե րի վե րաց ման վրա պի տի 
աշ խա տենք: Ես իմ կո չու մը ստա ցել եմ 40 
տա րե կա նում, եր ևի վաս տա կա վո րի հա մար 
հար մար տա րիք էր (ծի ծա ղում է):

Վաս տա կա վոր լի նե լու փաստն ինձ ո չինչ 
չի տվել, բայց կա պահ, երբ զգում ես, որ այն, 
ինչ դու ա րել ես, նկատ վել է, ինչն, ի հար կե, 
չի կա րող հա ճե լի չլի նել: Յու րա քանչ  յուր գոր-
ծում փոր ձում եմ կար ևո րութ յուն գտնել, իսկ 
է ժա նա գին, քան դող, ոչ ստեղ ծա գործ բա նե-
րից շուտ եմ հրա ժար վում: Փոր ձել եմ վատ 
եր ևույթ նե րից խու սա փել, ու մար դիկ հաս կա-
ցել են, որ ար ժե տալ այդ կո չու մը։ Այդ ա ռու-
մով հան գիստ եմ, որ այդ կո չումն ինձ վա-
ճառ ված չէ: Ա վե լի շատ իմ ծնող նե րի հա մար 
եմ լավ զգում. ի րենց ու րա խութ յու նը, աչ քե րի 
փայլն ինձ հա մար ա մեն ինչ էին:

Իմ մաս նա գի տութ յան ու զբաղ վա ծութ յան 
բե րու մով ծնող ներս բա վա կա նա չափ դժվա-
րութ յուն ներ են կրել. գու ցե այլ կերպ լի ներ, 
ե թե ես այս մաս նա գի տութ յու նը չընտ րեի, 
բայց ի րենք թո ղել են, որ իմ սի րած գոր ծով 
զբաղ վեմ: Այդ կո չումն ինձ ինչ-որ ա ռու մով 
նաև զգո ն է դարձ րել։ Ար վես տա գե տը միշտ 
պետք է իր կար ծիքն ու նե նա, մտա հոգ լի նի 
իր երկ րի ու ազ գի ճա կա տագ րով, բայց ճիշտ 
բո վան դա կութ յամբ, ոչ թե՝ ձևի մեջ: Պետք 
է մատ նան շի իշ խա նութ յան կող մից ար վող 
սխալ նե րը: Ի վեր ջո, թատ րո նով, կի նո յով 
փոր ձում ենք այդ բա լան սը պա հել: Դա է մեր 
ա ռա քե լութ յու նը:

– Շա տերն ա սում են, որ հայ կա կան 
կի նոն մե ռել է: Մե ռա՞ծ է հայ կա կան կի-
նոն:

– Մենք երբ վա նի՞ց ենք ճա նա չում հայ-
կա կան կի նոն: 20-ա կան թվա կան նե րին, երբ 
Բեկ նա զար յա նը ե կավ, հիմ նադ րեց «Պետ-
լուս կի նո»-ն, նկա րեց իր ա ռա ջին ֆիլմն ու 
այդ պես սկսվեց հայ կա կան կի նո յի պատ-
մութ յու նը: Կար մի շրջան, երբ ֆիլ մար տադ-
րութ յու նը վե րելք ապ րեց, նույ նը ե ղավ նաև 
Հա յաս տա նում, հնչե ցին մեծ ա նուն ներ, ու-
նե ցանք լավ ֆիլ մեր, ո րոնք մինչև այ սօր սե-
րունդ ներ են կրթում: Հե տո՝ ան կա խութ յուն, 
փո փո խութ յուն ներ… նման դեպ քե րում միշտ 
մշա կույ թը երկ րորդ պլան է մղվում, մի քա նի 
նվիր յալ ներ փոր ձում են փշրանք նե րը պա հել, 
պահ պա նել նոր ձևե րի մեջ, տար բե րակ ներ 
գտնել: Կի նո յի մա սին խո սե լիս նաև պետք 
է հաս կա նանք, թե որ ֆիլ մե րից ենք խո սում՝ 
ար վես տի գոր ծե րի՞ց, թե՞ զուտ կո մեր ցիոն 
նպա տա կով ար ված ֆիլ մե րից. այդ եր կու-
սի մեջ հա կա սութ յուն կա: Ա ռա ջի նը ֆի նանս 
կլա նող է. այ սօր վա ֆիլ մար տադ րութ յու նը 
նաև պա հան ջում է, որ քո ար տադ րան քը 
հան րայ նաց նես, շա հույթ ու նե նաս, որ տեղ 
էլ ար դեն խախտ վում են շատ- շատ նոր մա-
տիվ ներ: Հա յաս տա նի նման փոքր երկ րում էլ 
է հնա րա վոր ոչ մեծ գու մար նե րով ֆիլմ նկա-
րել: Մենք այ սօր ու նենք կա րող ու ժեր: Մեր 
վե րա բեր մուն քի և մո տե ցում նե րի ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն նե րից ել նե լով՝ պետք է լի նի հա-
մա պա տաս խան վե րա բեր մունք: Մեզ պե՞տք 
է կի նո, մշա կույթ, և անհ րա ժե՞շտ է արդ յոք 
դրա վրա ռե սուրս ու ժա մա նակ վատ նել. ես 
դրա պա տաս խանն ու նեմ (ժպտում է):

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ԱՂՈՒՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ

ՇԱՆԹ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. «Սյունիքում մարդիկ 
շատ ավելի բնույթին տեղ տվող, ձևից 
հեռու կերպարի մեջ են»

«Ա  ռողջ մարմ նում՝ ա ռողջ հո գի» 
ձևա կեր պու մը լա վա գույնս 
կյան քի կո չե լու հնա րա վո-

րութ յուն ներ են ստեղծ վել մարզ կենտ րոն Կա-
պա նում: Հուն վա րի 14-ին հան դի սա վո րա պես 
բաց վեց «ԻնՍ պորտ-Ս յու նիք» մար զաա ռող-
ջա րա րա կան բազ մա ֆունկ ցիո նալ հա մա լի րը, 
ո րի կա ռու ցա պատ ման ընդ հա նուր մա կե րե-
սը կազ մել է 7514 քառ. մետր: Մար զա հա մա-
լի րի թո ղու նա կութ յու նը մեկ ժա մում 200 մարդ 
է, գոր ծե լու են լո ղա վա զան ներ (մե ծա հա սակ-
նե րի հա մար և ման կա կան), ո րոնք հա գե ցած 
են ֆիլտր ման գեր ժա մա նա կա կից քա ռաս-
տի ճան հա մա կար գով, ժա մա նա կա կից մար-
զա սար քե րով կա հա վոր ված ֆիտ նե սի սրահ, 
բռնցքա մար տի ու ար ևել  յան մար տար վես տի 
սրահ ներ և այլն: Մե ծա հա սակ նե րի լո ղա վա-
զա նի երկարոթյունը 38 մ է և հար մա րեց ված 
է ինչ պես ակ տիվ լո ղի, այն պես էլ հանգս տի 
հա մար:

Մար զա կան բա ղադ րի չից բա ցի՝ կար-
ևոր է նաև սո ցիա լա կա նը: Մար զա հա մա լի-
րի գոր ծարկ մամբ՝ ստեղծ վել է 42 մշտա կան 
աշ խա տա տեղ՝ 195,000 դրամ մի ջին աշ խա-
տա վար ձով, և սա դեռ ներդ րու մա յին ծրագ րի 
ա ռա ջին փուլն է:

Մար զա հա մա լի րի բաց մա նը մաս նակ-
ցում էին մար զա յին և հա մայն քա յին իշ խա-
նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, կա ռույ ցի 
շի նա րա րութ յու նը ի րա կա նաց րած կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար ներ, հան րա պե-
տութ յան զանգ վա ծա յին լրատ վա մի ջոց նե րի 
լրագ րող ներ:

Օր վա խորհր դին պատ շա ճող օրհ նութ յան 
կարգ կա տա րե ցին Ս յու նի քի թե մի ա ռաջ նոր-
դա կան տե ղա պահ գե րաշ նորհ տեր Մա կար 
վար դա պետ Հա կոբ յա նը և Վա հա նա վան քի 
հոգ ևոր հո վիվ տեր Ա վե տիք քա հա նա Մար-
տի րոս յա նը:

«Այ սօր շատ կար ևոր օր է իմ գի տակ-

ցա կան կյան քում, ո րով հետև իմ հա րա զատ 
քա ղա քում, որ տեղ ծնվել եմ, իմ ման կութ յան 
քաղցր հի շո ղութ յուն ներն այս հող ու ջրի հետ 
են կապ ված, կա տա րում եմ մի լավ գործ: Եվ 
կա տա րում եմ մեծ հպար տութ յամբ, ո րով-
հետև այս մասշ տա բի, այս կար գի են թա կա-
ռուց վածք Հա յաս տա նի ոչ մի մարզ չու նի, 
մենք այն շա րու նա կե լու ենք և մա նուկ նե րի 
հա մար ու նե նա լու ենք մի գրա վիչ գո տի: Կա-
պա նում չորս մի լիոն դո լա րի չա փով ներդ րում 
ենք կա տա րել, ո րով հետև հա վա տում էինք 
Ս յու նի քի ա պա գա յին, մեր զար գաց մա նը, – 
ող ջեր թի խոս քում ա սաց Ար սեն Քա րամ յա նը 
և սա հուն ան ցում կա տա րեց Կա պա նի բար-
բա ռին, – բո լո րիդ սի րում եմ, մուք ու ժեղ ընք, 

մենք ա մեն ինչ հաղ թա հա րե լու ենք, և շատ 
լավ օ րեր են կյա լու, լավ նիք»:

«Ու րախ եմ, որ այս ծրա գիրն ի րա կա նա-
ցավ հետ պա տե րազմ յան ի րա կա նութ յան մեջ: 
Ան շուշտ, հա մա լի րի բա ցու մը խթան կլի նի թե 
սպոր տի զար գաց ման, թե քա ղա քի կյան քի 
աշ խու ժաց ման հա մար: Այն մի ջոց կլի նի և 
ա ռողջ ապ րե լա կեր պի, թե ժա ման ցի կազ մա-
կերպ ման հա մար: Կու զե նա յի նաև փաս տել, 
որ այս ծրա գիրն իր մասշ տա բով ու ֆի նան-
սա կան ներդր ման չա փով ա ռանձ նա հա տուկ 
է, և Կա պան հա մայն քում ի րա կա նաց ված 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի շար քում խո շոր-
նե րից մեկն է: Ու զում եմ շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նել «ԵՊՀ շրջա նա վարտ նե րի միա վո-
րում» ՀԿ նա խա գահ Ար սեն Քա րամ յա նին՝ 
այս կար ևոր ներդր ման հա մար, սա յու րա հա-
տուկ օ րի նակ նե րից մեկն է, թե ինչ պես կա րե-
լի է սի րել իր ծննդա վայ րը», – բա րե մաղ թան-
քի խոս քում ա սաց Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յա նը:

Հա մա լի րի մուտ քի մոտ ար դեն ծա ծան-
վում էին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
և Կա պան քա ղա քի դրոշ նե րը: Իսկ «ԻնՍ-
պորտ-Ս յու նիք»-ի դրո շը բարձ րաց նե լու պա-
տի վը վե րա պահ վեց «ԻնՍ պորտ» -ի խորհր դի 

գոր ծա դիր տնօ րեն Դա վիթ Հայ րա պետ յա նին 
և «ԻնՍ պորտ-Ս յու նիք»-ի տնօ րեն Ա շոտ Հայ-
րա պետ յա նին: Իսկ մար զա հա մա լի րի մուտ քը 
ե րի զող ժա պա վե նի կտրե լու ա րա րո ղութ յու-
նը կա տա րե ցին Կա պա նի հա մայն քա պետ 
Գ ևորգ Փարս յա նը և «Եր ևա նի պե տա կան 
հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րի միա վո-
րում» ՀԿ նա խա գահ Ար սեն Քա րամ յա նը:

Այ նու հետև ա րա րո ղութ յան մաս նա կից-
նե րը ծա նո թա ցան մար զա հա մա լի րի պայ-
ման նե րին. ներ սում նվա գա խում բը հան-
րա ծա նոթ մե ղե դի ներ էր հնչեց նում, իսկ 
լո ղա վա զա նի լա զուր ու վճիտ ջու րը պար զա-
պես լո ղով զբաղ վե լու ան զուսպ ցան կութ յուն 
էր ա ռա ջաց նում…

Մ նում է հա վե լել, որ ծրագ րի երկ րորդ 
փու լը կմեկ նար կի 2025 թվա կա նին և կձգ վի 
մինչև 2028 թ. կե սե րը: Նա խա տես վում է հա-
մա լի րի ձախ հատ վա ծում հիմ նել այ գի, ման-
կա կան եր կա թու ղի, սա հա դաշտ, շատր վան-
ներ, հա մեր գա յին սրահ (400 նստա տե ղով) 
և փոք րիկ սրճա րան: Այս ա մե նով կամ բող-
ջա նա մար զաա ռող ջա րա րա կան հա մա լի րի 
տա րած քը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
16.01.2023

Սյունիքում ամենախոշոր 
մարզահամալիրը բացեց 
դռները
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