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Ար դա րա դա տութ յան մի ջազ գա յին դա-
տա րա նը հրա պա րա կեց Լա չի նի մի ջանց-
քի ա պաշր ջա փակ ման վե րա բեր յալ ժա-
մա նա կա վոր մի ջոց կի րա ռե լու Հա յաս տա-
նի պա հան ջի մա սին ո րո շու մը: Այս պի սով` 
դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ Ադր բե-
ջա նը պար տա վոր է իր՝ կոն վեն ցիա յով 
ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի հա-
մա ձայն՝ ձեռ նար կել ի րե նից կախ ված բո-
լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի ա պա հո վի ան-
ձանց, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի և 
բեռ նե րի ան խա փան տե ղա շար ժը Լա չի-
նի մի ջանց քով եր կու ուղ ղութ յամբ: «Ար-
մենպ րես»-ի հա ղորդ մամբ՝ ո րո շու մը 
հրա պա րակ վեց փետր վա րի 22-ին:

Դ ա տա րա նը նախ հի շեց րեց, որ 2021-ի 
դեկ տեմ բե րի 1-ի ո րոշ մամբ դա տա-
րա նը կի րա ռել է հետև յալ ժա մա նա-

կա վոր մի ջոց նե րը. «Ադր բե ջա նը պար տա վոր 
է մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա յի հա մա ձայն իր 
պար տա վո րութ յուն նե րի ներ քո ձեռն պահ մնալ 
բռնութ յու նից և մարմ նա կան վնաս պատ ճա-
ռե լուց բո լոր այն ան ձանց, ո րոնք գե րե վար վել 
են 2020-ի հա կա մար տութ յան առն չութ յամբ և 
մ նում են ա զա տութ յու նից զրկված, ա պա հո վել 
օ րեն քի ա ռաջ նրանց հա վա սա րութ յունն ու 
անվ տան գութ յու նը: Մի ջոց ներ կի րա ռել կան-
խե լու ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան և  ա տե-
լութ յան սեր մա նու մը, այդ թվում պե տա կան 
կա ռույց նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց կող-
մից՝ մաս նա վո րա պես հա յե րի նկատ մամբ…»։

Հա յաս տա նը 2022-ի դեկ տեմ բե րի 28-ին 
նոր պա հանջ է ներ կա յաց րել՝ պայ մա նա կան 
մի ջոց նե րի կի րա ռութ յան վե րա բեր յալ: Հա յաս-
տա նը նշել է, որ Ադր բե ջա նը կազ մա կեր պել է 
ԼՂ-ում 120 հա զար հա յազ գի ան ձանց՝ ար տա-
քին աշ խար հին կա պող միակ ճա նա պար հի 
ար գե լա փա կու մը: Հա յաս տա նը պա հան ջել է, 
որ դա տա րա նը կի րա ռի հետև յալ եր կու ժա-
մա նա կա վոր մի ջոց նե րը՝ Ադր բե ջա նը պետք է 
դա դա րի ա ջակ ցել ու կազ մա կեր պել են թադր-
յալ բո ղո քի ցույ ցը, ո րով ար գե լա փակ վել է 
Լա չի նի մի ջանց քով ան խա փան տե ղա շար ժը 
և Ադր բե ջա նը պար տա վոր է ա պա հո վել ան-
խա փան ա զատ տե ղա շար ժը բո լոր ան ձանց, 
տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի և բեռ նե րի հա-
մար Լա չի նի մի ջանց քի եր կայն քով եր կու ուղ-
ղութ յուն նե րով:

Դա տա վո րը նշեց՝ դա տա րա նը նկա տում 
է, որ 2022 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 12-ից ԼՂ-ի 
և ՀՀ-ի միջև կա պը Լա չի նի մի ջանց քով խա-
թար ված է: Դա տա րա նը ար ձա նագ րում է, որ 
այս ի րա վի ճա կի հետ ևան քով մի շարք հետ-
ևանք ներ են ծա գել, և, որ հետ ևանք նե րը 
կրող ան ձինք շա րու նա կում են մինչև այս այդ 
ազ դե ցութ յուն կրել: Տե ղե կութ յուն նե րի հա-
մա ձայն՝ նաև խո չըն դոտ վել է ԼՂ կեն սա կան 

Ադրբեջանը 
պարտավոր է 
ապահովել Լաչինի 
միջանցքով 
անխափան 
տեղաշարժը երկու 
ուղղությամբ

Հայոց խորհրդարա նականները Սյունիքի 
արևելյան սահմանագոտում

Փ ետր վա րի 18-ին Գո րիս էին ժա մա նել 
Ազ գա յին ժո ղո վի մի խումբ պատ-
գա մա վոր ներ՝ Ար սեն Թո րոս յան, 

Վա ղար շակ Հա կոբ յան, Դա վիթ Դա նիել  յան, 
Նա րեկ Գ րի գոր յան: Այ ցե լութ յան նպա տակն 
էր տե ղում՝ ան մի ջա բար, ծա նո թա նալ Ս յու նի-
քի ա րևել  յան սահ ման նե րի պաշտ պա նա կան 
հա մա կար գին, լսել սահ մա նա պահ բնա կա-
վայ րե րի բնա կիչ նե րի մտա հո գութ յուն նե րը: 

Ս յու նի քից ԱԺ պատ գա մա վոր Դա վիթ 
Դա նիել  յա նը, ով նա խա ձեռ նել էր պատ գա-
մա վոր նե րի շրջայ ցը, նա խօ րեին հան դի պում 
էր ու նե ցել Հա տուկ նշա նա կութ յան բա նա կա-
յին կոր պու սի նո րան շա նակ հրա մա նա տար, 
գնդա պետ Ար մեն Գ յո զալ  յա նի հետ, ծա նո թա-
ցել սահ մա նա մեր ձի օ պե րա տիվ կա ցութ յա նը 
և քննար կել պատ գա մա վոր նե րի՝ ա ռաջ նա գիծ 
մեկ նե լուն առնչ վող հար ցեր: Նույն օ րը պատ-
գա մա վորն այ ցե լել է «Զան գե րի կենտ րոն» ըն-
կե րութ յուն: 2022-ի մա յի սին հիմ նադր ված այդ 
ըն կե րութ յու նը,  որ տե ղա բաշխ ված է «Գո րիս» 
հյու րա նո ցում, ար դեն իսկ 28 աշ խա տա տեղ 
ու նի Գո րի սում, 16-ը՝ Կա պա նում, 6-ը՝ Սի սիա-
նում: Ըն կե րութ յան հիմ նա դիր Վախ թանգ Հով-
սեփ յա նը ներ կա յաց րեց ա ռա ջի կա ծրագ րե րը, 
մար զում նոր աշ խա տա տե ղեր հիմ նե լու ի րենց 
մտադ րութ յու նը:

Մին չև սահ մա նա մերձ մեկ նե լը Դա վիթ 
Դա նիել  յա նը և Նա րեկ Գ րի գոր յանն այ ցե լե-
ցին Գո րի սի պե տա կան քո լեջ, հան դի պե ցին 
կրթօ ջա խի դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի 
հետ, ծա նո թա ցան հաս տա տութ յան գրե թե 
մեկ դար յա փա ռա վոր ու ղուն, քննար կե ցին 
ու սում նա կան հաս տա տութ յան առ ջև ծա ռա-
ցած հիմ նախն դիր նե րը: Այ նու հե տև խորհր-
դա րա նա կան նե րը՝ ամ բողջ կազ մով, մեկ նե-
ցին Գո րիս-Ս տե փա նա կերտ մայ րու ղուն կից՝ 
Խն ձո րես կի խաչ մե րու կի մեր ձա կայ քի շինհ-
րա պա րակ, որ տեղ գոր ծա րար Սե նիկ Ջուլ-
հակ յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ կա ռուց վում է 
ար տադ րա կան ու սպա սարկ ման հա մա լիր, 
ո րի շա հա գործ ման արդ յուն քում կստեղծ վի 
մին չև 150 աշ խա տա տեղ: Հա մա լի րը, ո րի գոր-
ծար կումն ակն կալ վում է ա ռա ջի կա ամ ռա նը, 
կդառ նա նաև տա րա ծաշր ջա նում ար տադր-
վող գյուղմ թերք նե րի ի րաց ման կենտ րոն: Ի 
դեպ, այդ վայ րի հետ կապ ված ա վան դազ-

րույց ներ կան՝ հին մատ յան նե րից մեզ հա սած, 
որ կհե տաքրք րի նաև զբո սաշր ջիկ նե րին:

Խորհր դա րա նա կան նե րի հա ջորդ կան-
գա ռը Տեղ գյուղն էր, որ տեղ էլ հա մայն քի ղե-
կա վար Դա վիթ Ղու լուն ցի հետ քննարկ վել 
են խո շո րաց ված հա մայն քի բնա կա վայ րե րի 
ի րա վի ճակն և առ կա խնդիր նե րը, նաև դրանց 
լուծ ման ու ղի նե րը: Տեղ հա մայնքն Ադր բե ջա նի 
հետ ու նի 63 կմ սահ ման. պա տա հա կան չէ, որ 
բնա կիչ նե րի գլխա վոր մտա հո գութ յու նը կապ-
ված է անվ տան գութ յան հա մա կար գի  հետ:

Պատ գա մա վո րա կան խմբի ա ռա քե լութ-
յան հիմ նա կան նպա տա կը, ինչ պես նշե ցինք, 
հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նի ի րա վի ճա կին, 
ինչ պես և զին վոր նե րի սո ցիալ-կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րին ծա նո թա նալն էր, ին չի հա մար 
էլ ե ղան ա ռաջ նագ ծի մի շարք դիր քե րում: Այդ 
ըն թաց քում պատ գա մա վոր նե րը հան դի պում-
ներ են ու նե ցել նաև հա մայն քի տա րած քում 
գտնվող աշ խար հա զո րա յին ջո կատ նե րի, ԵԿՄ 
ստո րա բա ժա նում նե րի հետ: 

Վեր ջում պատ գա մա վոր նե րը հան դի պում-
ներ ու նե ցան հա մայն քի բնա կիչ նե րի հետ և 
ունկն դիր ե ղան գյու ղա ցի նե րին մտա հո գող 

հար ցե րին:
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րին ու-

ղեկ ցում էր ԵԿՄ Ս յու նի քի մաս նաճ յու ղի նա-
խա գահ Մե լիք սեթ Պո ղոս յա նը: 

Ան շուշտ, գնա հա տե լի է Ազ գա յին ժո ղո վի 
պատ գա մա վոր նե րի այդ նա խա ձեռ նութ յու նը: 
Դա, ըստ էութ յան, Ս յու նի քի ի րա վի ճա կին և 
սահ մա նա մեր ձի մտա հո գութ յուն նե րին ծա նո-
թա նա լու, առ կա խնդիր նե րը երկ րի ղե կա վա-
րութ յա նը ներ կա յաց նե լու յու րօ րի նակ աշ խա-
տա ձև է, ին չը, կար ծում ենք, շա րու նա կա կան 
պետք է լի նի և ու նե նա գործ նա կան արդ յունք-
ներ: Սահ մա նա պահ գյու ղե րի բնա կիչ նե րը 
հույս հայտ նե ցին, որ ի րենց բարձ րաց րած 
հար ցե րը կընդ հան րաց վեն, և դրանց վրա 
կհրա վիր վի հան րա պե տութ յան պատ կան 
մար մին նե րի ու շադ րութ յու նը:

Հ.Գ. Գո րի սից մայ րա քա ղաք վե րա դառ-
նա լուց ա ռաջ պատ գա մա վոր Ար սեն 
Թո րոս յա նը զրույց ու նե ցավ «Ս յուն յաց 
եր կիր» թեր թի խմբա գիր Սամ վել Ա լեք-
սան յա նի հետ: Հար ցազ րույ ցի տեքս տը՝ էջ 
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Հ ա յաս տա նի հան քա գործ նե րի և մե-
տա լուրգ նե րի միութ յան նա խա գահ, 
«Զան գե զու րի պղնձա մո լիբ դե նա յին 

կոմ բի նատ» ՓԲԸ գլխա վոր տնօ րե նի ա ռա ջին 
տե ղա կալ Վար դան Ջ հան յա նը՝ լրագ րող նե րի 
հետ հան դիպ մանն ամ փո փել է 2022 թվա կա-
նը, ներ կա յաց րել ո լոր տի ար դի մար տահ րա-
վեր նե րը և տե սա կա րար կշի ռը բյու ջե տա յին 
մուտ քե րի կա ռուց ված քում: Հան դիպ ման 
ա ռանց քա յին հատ ված նե րը՝ ստորև։

Մար տահ րա վեր նե րը
Այն մար տահ րա վեր նե րը, ո րոնք ու նենք 

ո լոր տում և ընդ հան րա պես տնտե սութ յան 
մեջ, մե ծա մա սամբ սկսել են 2022 թվա կա նից: 
Ա մե նա ծանր և ա մե նադժ վար գոր ծո նը դրա-
մի ամ րապն դումն է: Ո լոր տը, ինչ պես նաև 
մնա ցած ար տա հա նող կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը, շատ ծանր դրութ յան մեջ են հայտն վել, 

քա նի որ կազ մա կեր պութ յուն նե րից շա տե րի 
ծախ սա յին մա սը դրա մա յին է, իսկ հա սույ թը՝ 
ար տար ժույ թով: Սա բե րել է նրան, որ ինք-
նար ժեքն ա ճել է, և ո լոր տի շատ կազ մա կեր-
պութ յուն ներ փաս տա ցի վնա սով են աշ խա-
տում:

Այս հար ցը մենք մի քա նի ան գամ ներ-
կա յաց րել ենք կա ռա վա րութ յա նը: Ցա վոք, 
խնդիրն ի րա կա նում շատ ա վե լի խոր քա յին է: 
Ե թե Կենտ րո նա կան բան կը քայ լեր ձեռ նար-
կի և դրա մը թու լաց նի, դա էլ կա րող է բե րել 
հա կա ռակ ի րո ղութ յան: Այ սինքն՝ հաս կա-
նում ենք, որ ուղ ղա կիո րեն այս խնդի րը շատ 
դժվար է լու ծել: Մենք մի քա նի ա ռա ջարկ ենք 
ներ կա յաց րել կա ռա վա րութ յա նը, թե դրա-
մի այս պի սի ա մուր կուր սը պահ պան վե լու 
դեպ քում ինչ քայ լեր կա րե լի է ձեռ նար կել, որ 
ո լորտը և ար տա հա նող կազ մա կեր պութ յուն-
նե րը չու նե նան այդ խնդիր նե րը:

Նա խորդ տա րի ո լոր տում ևս եր կու 
խնդիր ու նեինք, բայց այս պա հի դրութ յամբ 
դրանք ար դեն չկան: Մեկն ան նա խա դեպ ար-
տա հան ման տուրքն էր, ո րը, մեր կար ծի քով, 
տնտե սա պես հիմ նա վոր ված չէր, մյու սը՝ հիմ-
նա կան մե տաղ նե րի գնե րի ան կու մը: Այժմ 
ար տա հան ման տուր քը չկա, իսկ մե տաղ նե րի 
գներն ար դեն վե րա կանգն վել են:

Ար տա հան ման ծա վալ նե րը
2021թ. հա մե մատ 2022-ին հան քարդ յու-

նա բե րա կան ար տադ րան քի ար տա հան ման 
ծա վալ նե րի նվա զու մը հիմ նա կա նում պայ մա-
նա վոր ված է ե ղել երկ րորդ խո շոր ար տադ րո-
ղի՝ Թե ղու տի հան քի չաշ խա տե լով: Բայց մնա-
ցած բո լոր ար տադ րող ներն ու նե ցել են աճ: 
ԶՊՄԿ-ն մոտ 20% ա վե լի ար տադ րանք է տվել 
և ար տա հա նել: Մ նա ցած բո լոր կազ մա կեր-
պութ յուն նե րը ևս ար տա հան ման ծա վալ նե րի 
խնդիր ներ չեն ու նե ցել:

Ա մուլ սա րը և չի րաց վող նե րու ժը
Հա յաս տա նում կա մեկ մի ջազ գա յին մա-

կար դա կի խո շոր հան քա գոր ծա կան կազ-
մա կեր պութ յուն՝ ԶՊՄԿ-ը, երկ րորդ այդ պի սի 
էա կան կազ մա կեր պութ յու նը պետք է լի ներ 
Ա մուլ սա րի հան քը: Բայց այն, ինչ պա տա-
հեց Ա մուլ սա րի հետ, շատ վատ էր: Ա րևմտ-
յան մի ջազ գա յին ներդ րող նե րը փոր ձում էին 
Հա յաս տա նում սկսել մի մեծ նա խա գիծ, ին չը 
չստաց վեց, չնա յած նրանք ոչ մի օ րենք չէին 
խախ տել: Երբ խո սում ենք ԶՊՄԿ-ից, ո րի 
վճա րած հար կե րը շատ մեծ են, մի այդ պի սի 
կո րուստ վեր ջին 4-5 տա րում ու նենք Ա մուլ-
սա րի դեպ քում: Խոս քը հար յուր մի լիո նա վոր 
դո լար նե րի չի րա կա նաց ված մուտ քի մա սին է:

Գևորգ Փարսյանը մասնակցել է 
«ԱՐԱՍ ԷՔՍՊՈ 2023» միջազգային 
ցուցահանդեսին

«Ա  րաս» ա զատ տնտե սա կան գո-
տու գոր ծա դիր տնօ րեն, տնօ-
րեն նե րի խորհր դի նա խա գահ, 

դոկ տոր Մա ջիդ Քիա նիի հրա վե րով՝ փետր-
վա րի 14-15-ը Կա պան հա մայն քի ղե կա վար 
Գ ևորգ Փարս յա նի գլխա վո րած պատ վի րա-
կութ յու նը եր կօր յա աշ խա տան քա յին այ ցով 
գտնվել է Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ-
յան (ԻԻՀ) Թավ րիզ քա ղա քում և մաս նակ ցել 
18 տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող «Ա րաս» 
ա զատ տնտե սա կան գո տու ա ռա ջին Էքս պո 
ցու ցա հան դե սի հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յա-
նը: Պատ վի րա կութ յան կազ մում ընդգրկ ված 
էին տար բեր ո լորտ ներ ներ կա յաց նող տե ղի 
գոր ծա րար նե րը:

Հա մայն քի ղե կա վա րը պատ վի րա կութ-

յան ան դամ նե րի հետ շրջել է մե քե նա շի նութ-
յան, շի նա րա րութ յան, գյու ղատն տե սութ յան, 
սննդի արդ յու նա բե րութ յան և մի շարք այլ 
ո լորտ ներ ներ կա յաց նող տա ղա վար նե րում, 
ծա նո թա ցել ցու ցադր ված ապ րան քա տե սա-
կա նուն, զրու ցել ցու ցա հան դե սի ղե կա վար 
կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Տե ղի են ու-
նե ցել նաև հան դի պում ներ, ո րոնց ըն թաց քում 
ձեռք են բեր վել մի շարք պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն ներ հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շուրջ: Այ ցի շրջա նակ նե րում պատ վի րա կութ-
յու նը ե ղել է նաև պատ մամ շա կու թա յին վայ-
րե րում՝ Ջուլ ֆա յի Սուրբ Ս տե փա նոս վա նա-
կան հա մա լի րում (9-րդ դար) և Թավ րի զի 
կենտ րո նա կան շու կա յու մ։

Սիսիան-Քաջարան և Քաջարան-Ագարակ 
ճանապարհահատվածի մրցույթին 
մասնակցել է 23 ընկերություն

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 նը ներ կա-

յաց րեց, թե ինչ փու լում է գտնվում «Հ յու սիս-
հա րավ» ճա նա պար հի շի նա րա րութ յու նը, 
տար բեր հատ ված նե րում ինչ աշ խա տանք ներ 
են ի րա կա նաց վում այս պա հին:

Սա նոս յանն այս մա սին խո սեց ԱԺ տա րա-
ծաշր ջա նա յին և  եվ րա սիա կան ին տեգր ման 
հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նիս տում 
իր ե լույ թում:

«5 տրան շից է բաղ կա ցած, ո րոն ցից փաս-
տա ցի միայն մեկն է, որ հի մա պատ րաստ է: 
Դա Եր ևան-Ար տա շատ, Եր ևան-Աշ տա րակ 
հատ վածն է: Մ յուս հատ ված նե րը տար բեր 
փու լե րում են գտնվում: Հի մա շի նա րա րա կան 
փու լում է Թա լին-Լան ջիկ և Լան ջիկ-Գ յում րի 
հատ վա ծը (Տ րանշ 3): Մի կտո րը՝ Թա լի նից 
Լան ջիկ հատ վածն ա վարտ ված է գրե թե ամ-
բող ջութ յամբ, ա վե լի շուտ հա րա կից աշ խա-
տանք ներ են մնա ցել, քան բուն ճա նա պար հի 
վրա աշ խա տան քը: Շի նա րա րութ յան փու լում 
է Լան ջի կից Գ յում րի հատ վա ծը, ո րը, կար ծում 
ենք, այս տա րի կա վարտ վի», – ա սաց Սա նոս-
յա նը՝ հա վե լե լով, որ ե թե 2024-ին մնան ո րոշ 
աշ խա տանք ներ, հիմ նա կա նում աս ֆալ տա-
պատ մա նը չեն վե րա բե րի, այլ՝ հա րա կից աշ-
խա տանք նե րին:

Աշ տա րա կից-Թա լին հատ վա ծը, ո րը շուրջ 

42 կմ  է, բա ժան ված է եր կու կտոր նե րի՝ 8 կմ -
ա նոց և 34: 8 կմ -ա նոց հատ վա ծում շի նա րա-
րութ յուն է, 34-ում՝ մոտ 3 ամս վա ըն թաց քում 
կլի նի շի նա րար: Նա խա րա րը պար զա բա նեց, 
որ դա այն հայտ նի բարդ հատ վածն է, որ տեղ 
դա տա կան վեճ կա իս պա նա կան ըն կե րութ-
յան հետ: «Բազ մա թիվ խնդիր ներ կան: Բայց 
կար ծես բո լո րիս ջան քե րի արդ յուն քում կա րո-
ղա ցանք այդ բո լո րին զու գա հեռ նաև մրցու-
թա յին գոր ծըն թաց տա նել, մե կում ու նե նալ 
շի նա րար, մյու սում մոտ ժա մա նակ ներս կու-
նե նանք», – ա սաց Սա նոս յա նը:

Տեղի է ունեցել Որոտան-Խոտ 
ավտոճանապարհի վերակառուցման 
աշխատանքների մասնագիտական 
հանձնաժողովի երկրորդ նիստը

Տ ե ղի է ու նե ցել Ո րո տան-Խոտ ավ տո-
ճա նա պար հի վե րա կա ռուց ման աշ-
խա տանք նե րի ըն թաց քում 8-րդ կի-

լո մետ րում գեր խո նա վա ցած լան ջի փլուզ ման 
հետ ևան քով ա ռա ջա ցած խնդիր ներն ու սում-
նա սի րե լու նպա տա կով ստեղծ ված մաս նա-
գի տա կան հանձ նա ժո ղո վի երկ րորդ նիս տը։

Հանձ նա ժո ղո վի կազ մում են ՀՀ տա րած-
քա յին կա ռա վար ման և  են թա կա ռուց վածք-
նե րի նա խա րա րութ յան, «Ճա նա պար հա յին 
դե պար տա մենտ» հիմ նադ րա մի, Ճար տա-
րա պե տութ յան և շի նա րա րութ յան Հա յաս-
տա նի ազ գա յին հա մալ սա րա նի, ՀՀ շրջա կա 
մի ջա վայ րի, ՀՀ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
նա խա րա րութ յուն նե րի, Ս յու նի քի մարզ պե-
տա րա նի, Տաթև հա մայն քի, ճա նա պար հի 
վե րա կա ռու ցու մը նա խագ ծած կազ մա կեր-
պութ յան, շի նա րա րութ յունն ի րա կա նաց նող 
ըն կե րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ։

Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րը ե ղել են 

շինհ րա պա րա կում, տե ղում դի տար կել առ-
կա խնդի րը։ Դաշ տա յին այ ցին հա ջոր դած 
մաս նա գի տա կան քննարկ ման ըն թաց քում 
ար ծարծ վել են մի շարք հար ցեր, տրվել են 
հանձ նա րա րա կան ներ՝ պար զե լու գրունտ նե-
րի գեր խո նա վաց ման պատ ճառ նե րը։

Դի տարկ վել է Ո րո տան բնա կա վայ րի տա-
րած քում ճա նա պար հը նոր ծրագ րով կա ռու-
ցե լու հնա րա վո րութ յու նը։ Քն նարկ վել են նաև 
այլ հար ցեր։

Մաս նա գի տա կան բազ մա կող մա նի հե-
տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք ներն ու նե նա-
լուց հե տո կհստա կեց վեն ճա նա պար հի տվյալ 
հատ վա ծի վե րա կա ռուց ման հետ կապ ված 
խնդիր նե րը։ 

Ն շենք, որ վե րա կա ռուց վող Ո րո տան-Խոտ 
10.3կմ  եր կա րութ յամբ ավ տո ճա նա պար հի 
մյուս հատ ված նե րում այս պա հին կա տար-
վում են հո ղա յին աշ խա տանք ներ։

Հանքարդյունաբերության 
արդի մարտահրավերները և 
չիրացվող ներուժը
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Ի՞նչ դերակատարություն կունենա ԵՄ դիտորդական 
առաքելությունը Սյունիքի անվտանգության ապահովման 
գործում, և արդյո՞ք կունենա

2022 թ. դեկ տեմ բե րի 27-ին 
ԵՄ բարձր ներ կա յա-
ցուց չին հաս ցեագր-

ված նա մա կով ՀՀ արտ գործ նա խա րա րը 
հրա վի րել էր Եվ րո պա կան Միութ յա նը՝ Հա-
յաս տա նում տե ղա կա յե լու քա ղա քա ցիա կան 
ա ռա քե լութ յուն:

2023 թ. հուն վա րի 23-ին՝ ԵՄ ան դամ երկր-
նե րի արտ գործ նա խա րար նե րի հան դիպ ման 
ժա մա նակ ո րո շում ըն դուն վեց Հա յաս տա նում 
Եվ րո պա կան Միութ յան ա ռա քե լութ յուն գոր-
ծու ղե լու մա սին, ո րը կու նե նա գոր ծու նեութ-
յան եր կու տար վա ման դատ: 

ԵՄ ա ռա քե լութ յան անձ նա կազ մը բաղ-
կա ցած է մո տա վո րա պես 100 հո գուց: Տա-
րած ված պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ յու-
նից կա րե լի է են թադ րել, որ նրան ցից 50-ը 
զին ված կլի նեն: Եվ րո պա կան դի տոր դա կան 
ա ռա քե լութ յան աշ խա տանք նե րը մեկ նար կել 
են փետր վա րի 20-ին: Ա ռա քե լութ յան օ պե-
րա տիվ շտա բը տե ղա կայ վել է Ե ղեգ նա ձոր 
քա ղա քում: ԵՄ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան 
հետ կապ ված հար ցեր են ծա գել նաև Ս յու նի-
քում, և դ րանք պար զա բա նե լու հա մար զրույ-
ցի հրա վի րե ցինք ԵՊՀ Ար ևե լա գի տութ յան 
ֆա կուլ տե տի Ի րա նա գի տութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ-
նա ծու Վար դան Ոս կան յա նին:

– Պա րոն Ոս կան յան, զրույ ցը սկսենք 
Ար դա րա դա տութ յան մի ջազ գա յին դա-
տա րա նի փետր վա րի 22-ի ո րոշ մանն 
անդ րա դարձ կա տա րե լով: Արդ յո՞ք Հաա-
գա յի դա տա րա նի ո րո շու մը պար տա դիր 
կա տար ման են թա կա է, և Ադր բե ջա նը 
Լա չի նի մի ջանց քից հետ կկան չի «բնա-
պահ պան նե րին»:

– Ան կեղծ ա սած՝ ի րա վա կան հար թութ-
յու նում չեմ կա րող դրան գնա հա տա կան տալ, 
ո րով հետև մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա-
ծութ յունս ուղ ղա կի չի նե րի դա ա նել: Բայց 
կար ևոր է նման ո րո շում նե րի առ կա յութ յու նը: 
Ըստ էութ յան այդ պի սի ո րո շում նե րը ստեղ-
ծում են բա վա րար ի րա վա կան հիմք կամ 
նաև բա վա րար հա սա րա կա կան տրա մադ-
րութ յուն նե րի հող՝ մի ջազ գա յին աս պա րե-
զում, որ պես զի շա րու նա կենք պայ քարն Ար-
ցախ յան հիմ նախնդ րի լուծ ման ուղ ղութ յամբ, 
ո րի ա մե նաա ռաջ նա յին բա ղադ րիչն այ սօր 
Բեր ձո րի մի ջանց քի խնդիրն է:

Որ քա նով Ադր բե ջանն ու շադ րութ յուն 
կդարձ նի դա տա րա նի ո րոշ մա նը… Կար ծում 
եմ՝ կփոր ձի խու սա փել ո րոշ ման կա տա րու-
մից, բայց, կրկնեմ, նման ո րո շում նե րի, փաս-
տաթղ թե րի առ կա յութ յու նը նաև ի րա վա կան 
տի րույ թում մեր դիր քերն ու ժե ղաց նում են և 
հ նա րա վո րութ յուն տա լիս այլ գոր ծի քա կազ-
մե րի ներգ րավ մամբ լու ծե լու խնդիր նե րը, 
ո րոնք Ար ցա խի բնակ չութ յան հա մար կեն սա-
կան նշա նա կութ յուն ու նեն: 

– Հի մա՝ ԵՄ դի տոր դա կան ա ռա-
քե լութ յան մա սին: Ե՛վ ա ռա քե լութ յան 
ղե կա վա րը, և՛ Հա յաս տա նի արտ գործ-
նա խա րա րը հույս են հայտ նում, որ ա ռա-
քե լութ յու նը կար ևոր ներդ րում կու նե նա 
Ադր բե ջա նի հետ սահ մա նա մերձ շրջան-
նե րում ապ րող բնակ չութ յան անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման գոր ծում: Արդ յո՞ք 
հնա րա վոր է հռչակ ված այդ նպա տակն 
ի րա կա նաց նել գործ նա կա նում:

– Գոր ծըն թա ցը պետք է դի տար կել ա վե-
լի լայն կտրված քով, իսկ դա նշա նա կում է՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման ո րո շա կի բա ղադ րի չը, 
փաս տո րեն, պետք է ի րա կա նաց վի դի տորդ-
նե րի կող մից:

Արդ յո՞ք հնա րա վոր է 100 (բո լո րո վին ան-
զեն կամ կի սով չափ զին ված) դի տորդ նե րով 
վե րահս կել բա վա կան ըն դար ձակ տա րած քը: 
Կար ծում եմ՝ ֆի զի կա պես նույ նիսկ դա ա նելն 
անհ նա րին է, հետ ևա բար՝ դի տոր դա կան 
ա ռա քե լութ յան ներ կա յութ յու նը զուտ խորհր-
դան շա կան կգնա հա տեի, ոչ ա վե լին:

Ինչ վե րա բե րում է խնդրին, թե դի տորդ-
նե րը պետք է տե ղե կատ վութ յուն փո խան ցեն 
առ կա ի րա վի ճա կի մա սին… Բեր վեց պատ-
ճառ՝ Ադր բե ջա նը մտա վա խութ յուն ու նի, որ 

հայ կա կան և ռու սա կան կող մե րը հա մա տեղ 
ջան քե րով փոր ձում են ռևան շի դի մել: Բայց 
դա ա նե լու հա մար չեմ կար ծում, թե պար տա-
դիր էր դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան ներ կա-
յութ յու նը՝ հաշ վի առ նե լով ար դի տեխ նի կա-
կան հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Մեկ այլ կար ևոր հան գա մանք, ո րի վրա 
կու զե նա յի ու շադ րութ յուն սևե ռել. Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յունն ար դեն իսկ ու նի 
անվ տան գա յին մե խա նիզմ ներ իր դաշ նակ ցի՝ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան հետ, և բո լոր հա-
վել  յալ մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք ստեղծ վում են, 
պետք է կոչ ված լի նեն փոխլ րաց նե լու առ կա 
բա ցե րը, այլ ոչ թե փո խա րի նե լու դրանց:

– Ինչ պե՞ս եք պատ կե րաց նում ա ռա-
քե լութ յան դե րա կա տա րութ յու նը Ս յու նի-
քում, երբ Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նը և 
Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յու նը 
(ի սկզբա նե) մեր ժե լի քայլ են հա մա րել 
ԵՄ դի տորդ նե րի հա յաս տան յան ա ռա-
քե լութ յու նը: Ա ռա վել ևս, որ ՌԴ սահ մա-
նա պահ կամ խա ղա ղա պահ ու ժե րը մեր 
սահ մա նա գո տու բազ մա թիվ հատ ված-
նե րում են:

– Տե սեք, Մոսկ վա յում լուրջ ան հանգս-
տութ յուն կա այդ կա պակ ցութ յամբ: Թեհ րա նը 
նույն պես, մեղմ ա սած, խան դա վառ չէ դի տոր-
դա կան ա ռա քե լութ յան ներ կա յութ յամբ:

Մեկ այլ կար ևոր հան գա մանք. ա յո, ա ռա-
քե լութ յու նը հան դես է գա լիս Եվ րո պա կան 
Միութ յան ման դա տով, բայց բո լո րը, այդ 
թվում Մոսկ վա յում և Թեհ րա նում, գի տեն՝ 
այդ նույն ԵՄ երկր նե րը նաև ՆԱՏՕ-ա կան 
պե տութ յուն ներ են, հետ ևա բար՝ ռու սա կան 
և  ի րա նա կան կող մերն այդ գոր ծըն թա ցը դի-
տար կում են ոչ թե Եվ րո պա կան Միութ յան 
դի տորդ նե րի հան գա ման քը նկա տի ու նե նա-
լով, այլ են թադ րե լով, որ գործ ու նենք ՆԱՏՕ-
ա կան ու ժե րի հետ: Ա յո, նրանք դի տորդ ներ 
են, բայց ՆԱՏՕ-ա կան պե տութ յուն ներ ներ-
կա յաց նող ան ձինք:

Հատ կա պես Մոսկ վա յում նման ան հանգս-
տութ յուն կա, ին չը եր ևում է նաև պաշ տո-
նա կան հայ տա րա րութ յուն նե րից: Դա ո րո-
շա կի նոր մար տահ րա վեր ներ է ստեղ ծում 
թե՛ հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի, թե՛ 
հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Իսկ նման մար տահ րա վեր նե րը, 
միան շա նակ, չեն բխում Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան շա հե րից, ո րով հետև գի տենք՝ 
հո ղի վրա, հատ կա պես Ս յու նի քում և Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան մնա ցած մա սում, 
ինչ պես նաև Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու-
նում, անվ տան գութ յունն ա պա հով վում է ռու-
սա կան զո րա կազ մի կող մից: Դ րանց կա րող 
ենք կո չել խա ղա ղա պահ ներ, սահ մա նա պահ-
ներ, բայց ի րա կա նութ յան մեջ գործ ու նենք 
ռու սա կան ռազ մա կան ներ կա յութ յան հետ, 
ո րը կար ևոր զսպող հան գա մանք է թե՛ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան սահ ման նե րին, 
թե՛ Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան բնակ չութ յան 
անվ տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծում:

Մ յուս կող մից՝ ե թե դառ նանք Հա յաս տա նի 
հա րա վա յին հար ևա նին, ո րի հետ ան մի ջա-
կա նո րեն սահ մա նակ ցում է Ս յու նիքի մար զը, 
ա պա ար դեն իսկ ա ներկ բա և  ան կաս կած է, 
որ 2022-ի սեպ տեմ բեր յան սահ մա նա յին սրա-
ցում նե րի ու ադր բե ջա նա կան հեր թա կան 

ագ րե սիա յի պայ ման նե րում Ի րա նը կար ևո-
րա գույն դե րա կա տա րութ յուն ու նե ցավ ադր-
բե ջա նա թուր քա կան նկրտում նե րը զսպե լու 
գոր ծում:

Ուս տի ու նենք մի ի րա վի ճակ, երբ հենց 
հո ղի վրա մեր անվ տան գութ յունն ա պա հո-
վում են ռու սա կան զո րա կազ մը, նաև ի րա-
նա կան կող մը՝ իր հռե տո րա բա նութ յամբ, 
Ադր բե ջա նի սահ ման նե րի ողջ եր կայն քով 
պար բե րա բար անց կաց վող զո րա վար ժութ-
յուն նե րով, դի վա նա գի տա կան ջան քե րով:

Եվ ու նենք եվ րո պա ցի դի տորդ ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նում են ՆԱՏՕ-ա կան պե տութ յուն-
նե րին, ին չը, բնա կա նա բար, ա ռա ջաց նում է 
ո րո շա կի հա կա սութ յուն ներ և շա հե րի բա-
խում:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ի մաստ-
նութ յու նը պետք է դրսևոր վի այն բա նում, որ 
կա րո ղա նա մեր տա րած քում խու սա փել խո-
շոր խա ղա ցող նե րի շա հե րի բա խու մից, ո րով-
հետև դա կա րող է հղի լի նել վտանգ նե րով:

Եվ, ի վեր ջո, մի շատ կար ևոր հան գա-
մանք նույն պես, ո րին ան պայ ման կու զե նամ 
անդ րա դառ նալ. մենք հա ճախ մո ռա նում ենք, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան անվ-
տան գութ յան ա պա հով ման գոր ծա ռույ թը, որ-
պես ա ռաջ նա հեր թութ յուն, հենց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յանն է: Եր բեմն մե զա նում, 
նաև հա սա րա կա կան տի րույ թում, տրա մադ-
րութ յուն ներն այն պի սին են, որ են թադր վում 
է, թե մեր անվ տան գութ յու նը պետք է ա պա-
հո վեն ու րիշ նե րը: Ո՛չ, և կր կին ան գամ ո՛չ: 
Մեր անվ տան գութ յան միակ և  ա մե նավս տա-
հե լի ե րաշ խի քը հա յոց զին վո րի, մեր փա ռա-
պանծ բա նա կի ներ կա յութ յունն է և ն րանց 
վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րու մը 
հան րա պե տութ յան սահ ման նե րի եր կայն քով: 

– Ան կեղ ծո րեն՝ շատ ենք ու զում, որ 
ԵՄ ա ռա քե լութ յու նը հա վել  յալ ներդ րում 
լի նի սահ մա նա մեր ձի անվ տան գա յին 
հա մա կար գում, բայց... Ֆ րան սիա յի նա-
խա գա հի՝ Մ յուն խե նի անվ տան գութ յան 
հա մա ժո ղո վում ա րած հայ տա րա րութ-
յու նը, թե մեզ իբրև բու ֆեր են դի տար-
կում ընդ դեմ Ռու սաս տա նի, մեր հույ սե րը 
նվա զա գույ նի է հասց նում:

– Ես չու նեմ դի վա նա գի տա կան կաշ կանդ-
վա ծութ յուն, հետ ևա բար՝ շատ ան կեղծ և  
ու ղիղ կպա տաս խա նեմ Ձեր հար ցին: Մենք 
պետք է նախ ևա ռաջ մեզ հա մար ար ձա նագ-
րենք՝ որ քա նո՞վ է Հա յաս տանն անհ րա ժեշտ 
հա վա քա կան Արև մուտ քին: Կար ծում եմ՝ մի 
դեպ քում կա րե լի է խո սել նման կեն սա կան 
անհ րա ժեշ տութ յան մա սին, ե թե Հա յաս տա նը 
հա կա ռու սա կան և հա կաի րա նա կան ուղղ-
վա ծութ յուն ու նե ցող պե տութ յուն լի նի:

Արդ յո՞ք Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-
նը կա րող է ի րեն թույլ տալ նման «շռայ լութ-
յուն». բնա կա նա բար, ոչ: Այ լա պես դա կլի նի 
ոչ միայն վտանգ նե րով լի պահ վածք մեր պե-
տութ յան հան դեպ, այլև կա րող է հան գեց նել 
խո շոր տե րութ յուն նե րի շա հե րի բախ մա նը, 
ո րը չա փա զանց վտան գա վոր հետ ևանք ներ 
կա րող է ու նե նալ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յուն նե րի հա մար: Հետ ևա բար՝ 
Եվ րա միութ յան և հա վա քա կան Արև մուտ քի 
ձգտու մը Հա յաս տա նը հա կա ռու սա կան և հա-
կաի րա նա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծելն 

է, ին չը հա կա սում է ազ գա յին ու պե տա կան 
մեր շա հե րին:

Ինչ վե րա բե րում է Արև մուտ քի երկ րորդ 
շա հին, ա պա դա Ադր բե ջա նի վրա ազ դե ցութ-
յան ո րո շա կի լրա ցու ցիչ լծակ ստա նալն է՝ ի 
դեմս այդ դի տորդ նե րի, ո րով հետև Ադր բե-
ջա նը չա փա զանց սերտ կա պե րով, հատ կա-
պես է ներ գե տիկ ո լոր տում և դ րա բա ղադ րիչ 
հան դի սա ցող գա զա յին մա տա կա րա րում նե-
րի տի րույ թում, կապ ված է Եվ րա միութ յան 
հետ: Եվ Եվ րա միութ յու նը չի էլ թաքց նում դա: 
Ուս տի Բաք վի բռնա պե տին սան ձե լու նպա-
տա կով օգ տա գործ վում է թե՛ քաղց րաբ լի թի, 
թե՛ մտրա կի գոր ծա ռույ թը, և կար ծում եմ՝ դի-
տորդ նե րի ներ կա յութ յու նը նաև այդ մտրակն 
ա պա հո վե լու մե խա նիզմ նե րից է:

Ինչ վե րա բե րում է մեր տա րա ծաշր ջա-
նում ռու սա կան կող մի շա հե րին, ակն հայտ է՝ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յունն ու նի կեն սա կան 
շա հեր, և  այդ ի մաս տով Ար ցա խում ու Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հայ կա կան 
բնակ չութ յան առ կա յութ յու նը, նաև մեր եր կու 
պե տա կան միա վոր նե րի առ կա յութ յու նը հա-
մա հունչ են ռու սա կան շա հե րին:

Կր կին մի կողմ թող նե լով հար ցի զգա ցա-
կան կող մը, ար ձա նագ րենք՝ Ռու սաս տա նին 
անհ րա ժեշտ է տա րածք, որ տեղ կկա րո ղա-
նա ու նե նալ իր ռազ մա կա յան նե րը: Եվ նման 
տա րածք նե րը, բա ցի Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նից և Ար ցա խի Հան րա պե տու թու նից, 
Հա րա վա յին Կով կա սում այլևս չկան: Հետ ևա-
բար՝ այս տա րա ծաշր ջա նում մեր և Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան շա հե րը միան շա նակ հա-
մընկ նում են:

Մ յուս կող մից, ե թե դի տար կենք եր րորդ 
խա ղա ցո ղին՝ Ի րա նին, ա պա ակն հայտ է, որ 
ադր բե ջա նա թուր քա կան դա շին քի նկրտում-
նե րը, ո րոնք միտ ված են Ար ցա խի ամ բող-
ջա կան կլան մա նը և Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ան քակ տե լի մաս հան դի սա ցող 
Ս յու նի քի ու Վա յոց ձո րի մար զե րի պոկ մա-
նը, ուղ ղա կի հա կա սութ յան մեջ են ի րա նա-
կան շա հե րի հետ: Ի րան ցի նե րը, Աստ ված 
մի ա րաս ցե, այդ սցե նա րի ի րա կա նաց ման 
պա րա գա յում կհայտն վեն անվ տան գա յին 
բո լո րո վին այլ՝ ի րենց հա մար խիստ խո ցե-
լի մի ջա վայ րում: Կկտր վեն դե պի հյու սիս 
այ լընտ րան քա յին ել քից, փաս տո րեն ի րենց 
հյու սիս-արևմտ յան սահ մա նի եր կայն քով կու-
նե նան ադր բե ջա նա թուր քա կան միաս նա կան 
ռազ մա վա րա կան տա րածք:

Այ նու հետև, Ի րա նում քա ջա տեղ  յակ են, 
որ հա ջորդ թի րա խը՝ պան թու րա նա կան 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման դեպ քում, Թավ րիզն 
է կամ Ատր պա տա կա նը, Ի րա նի հյու սիս-
արևմտ յան հի նա վուրց երկ րա մա սը, ուս տի 
ի րա նա կան կող մի շա հերն էլ այս տա րա ծաշր-
ջա նում հա մընկ նում են Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան շա հե րին:

Ու րեմն՝ Եվ րա միութ յան հետ Հա յաս տանն 
ակն հայ տո րեն պետք է պահ պա նի հա րա բե-
րութ յուն ներ, բայց այդ հա րա բե րութ յուն նե րը 
(կրկնեմ) պետք է գան փոխլ րաց նե լու առ կա 
անվ տան գա յին բա ցե րը: Եվ որ ևէ պա րա-
գա յում չպետք է Հա յաս տա նը թույլ տա, որ 
մեր պե տութ յան տա րածքն օգ տա գործ վի 
հա կա ռու սա կան, հա կաի րա նա կան նպա-
տակ նե րով: Նույն կերպ նաև մեր պե տութ-
յան տա րած քը չպետք է օգ տա գործ վի հա-
կաարևմտ յան նպա տակ նե րով:

– Ներ կա վի ճա կում, հատ կա պես Ս յու-
նի քում, չա փա զանց վտան գա վոր է կեղծ 
հույ սեր փայ փա յե լը... Կր կին տե ղա փոխ-
վենք ի րա կա նութ յան տի րույթ. միայն 
ար ևել քից, հյու սիս-ար ևել քից և հ յու սի-
սից Ս յու նիքն Ադր բե ջա նի հետ ու նի եր կու 
հար յուր կմ -ից ա վե լի սահ ման: Ե ղեգ նա-
ձո րում տե ղա կայ ված ա ռա քե լութ յունն 
ի՞նչ կա րող է ա նել գործ նա կա նում:

– Վերս տին նշեմ՝ նրանց ներ կա յութ յու նը 
(կար ծում եմ) խորհր դան շա կան բնույթ է կրե-
լու: Ա յո, ո րո շա կի դի տար կում ներ էլ կի րա կա-
նաց նեն, բայց նման ա ռա քե լութ յու նից շատ 
մեծ հույ սեր և  ակն կա լիք ներ ու նե նալն ան-
տե ղի կլի նեն, և  որ ևէ պա րա գա յում չպետք է 
ընկ նենք էյ ֆո րիա յի մեջ, թե Հա յաս տա նի Հան-
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 Փ ետր վա րի 18-ին  Գո րի սի տա րա-
ծաշր ջա նի սահ մա նա մերձ բնա-
կա վայ րեր այ ցե լած պատ գա մա վո-

րա կան խմբի մեջ էր Ար սեն  Թո րոս յա նը: Եվ, 
օգտ վե լով պա տե հութ յու նից, մեզ հե տաքրք-
րող մի քա նի թե մա յի շուրջ հար ցազ րույց ու-
նե ցանք նրա հետ: 

 Հար ցազ րույ ցը, բաղ կա ցած ե րեք մա-
սից, ներ կա յաց նում ենք ա ռան ձին-ա ռան ձին: 
 Հար ցե րի ա ռա ջին խում բը, բնա կա նա բար, 
սահ մա նա յին գո տում ստա ցած տպա վո րութ-
յուն նե րի և  մեր երկ րա մա սի պաշտ պա նա կան 
հա մա կար գի վի ճա կի մա սին էր:

–  Պա րոն  Թո րոս յան, նախ ող ջու նում 
ենք Աժ պատ գա մա վոր նե րիդ՝ նման 
ձևա չա փով ու սահ մա նա մեր ձի այ սօր-
յա խնդիր նե րին տե ղում ծա նո թա նա լու 
ա ռա քե լութ յամբ  Գո րի սի տա րա ծաշր-
ջան կա տա րած այ ցը: Ի հար կե, են թադ-
րում ենք, թե ինչ նպա տա կով եք ժա-
մա նել սահ մա նա պահ գյու ղեր, բայց 
կու զե նա յինք  Ձե զա նից լսել այդ մա սին:

– Ա ռա ջին ան գամ չէ, որ Աժ պատ գա-
մա վոր ներն այ ցե լում են ա ռաջ նա գիծ՝ մար-
տա կան դիր քեր:  Դեռ այն ժա մա նակ վա նից, 
երբ նոր էինք իշ խա նութ յան ե կել… 2020 թ. 
պա տե րազ մից, ինչ պես նաև Ադր բե ջա նի հե-
տա գա ագ րե սիա յից հե տո նոր բնագ ծեր ու-
նենք հատ կա պես ար դեն հայտ նի դար ձած 
 Սոթք-Խոզ նա վար հատ վա ծում: Եվ ա ռա-
ջար կութ յուն ե ղավ այս ան գամ հենց այդ 
հատ ված այ ցե լութ յուն կա տա րել, ի հար կե, 
հա մա ձայ նեց նե լով մեր պաշտ պա նա կան գե-
րա տես չութ յան հետ:

Ն պա տակն էր՝ նախ՝ տե ղում ծա նո թա նալ 
պայ ման նե րին, մի քիչ՝ գու ցե եր րորդ կող մի 
աչ քով դի տար կել ի րա վի ճա կը՝ ռազ մա քա ղա-
քա կան, աշ խար հագ րա կան ա ռու մով, ծա նո-
թա նալ զին վոր նե րի կեն ցա ղա յին պայ ման նե-
րին ու մնա ցած հար ցե րին, և  մեր կար ծի քը 
ներ կա յաց նել հա մա պա տաս խան մաս նա-
գետ նե րին կամ գե րա տես չութ յուն նե րին:

 Հան դի պել ենք մեր զին ծա ռա յող նե րին՝ 
ժամ կե տա յին, պայ մա նագ րա յին ու աշ խար-
հա զո րա յին: Դ րա նով նաև հայտ նել ենք մեր 
ա ջակ ցութ յու նը, ցույց տվել, որ ի րենց թի կուն-
քին կանգ նած ենք, այ սինքն՝ ի րենք մե նակ 
չեն այդ կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը կա տա-
րե լիս: Եվ բո լորս՝ կլի նենք ԱԺ պատ գա մա-
վոր, լրագ րող, շի նա րար, ու սու ցիչ, պար տա-

վոր ենք նե ցուկ լի նել զին վո րա կա նութ յա նը, 
ո րով հետև նրանց կա տա րած աշ խա տանքն 
այս պա հին ան փո խա րի նե լի է:  Ճիշտ է, բո-
լո րի աշ խա տանքն էլ կար ևոր է, բայց այս 
պա հին, հատ կա պես, ա մե նա կար ևո րը հենց 
մեր զին վո րա կան նե րի ծա ռա յութ յունն է: Եվ 
պետք է թե՛ հո գե պես, թե՛ մեր պե տութ յան 
ու նե ցած պար տա վո րութ յուն նե րի կա տա րու-

մով նպաս տենք, որ պես զի բո լոր հար ցե րը 
հնա րա վո րինս լուծ վեն՝ սպա ռա զի նութ յու նից 
մինչև ճա նա պարհ ներ:

–  Ձեր խոս քից հաս կա ցանք, որ այ ցե-
լութ յան ըն թաց քում ստա ցած տպա վո-
րութ յուն նե րը, մարդ կանց բարձ րաց րած 
հար ցե րը կամ բող ջաց նեք և  պատ կան 
մար մին նե րին կներ կա յաց նեք:

–  Միան շա նակ, որ պես զի մեր այ ցը, այս-
պես ա սած, դա տարկ կրա կո ցի չնման վի, այլ 
կոնկ րետ հետ ևանք ներ ու նե նա: Այն պես չէ, 
որ բարձ րաց ված կամ նկատ ված հար ցե րը 
շատ-շատ են: Ան կեղծ պետք է լի նեմ՝ սահ-
մա նագ ծում տե սանք ար դեն կա տար ված 
հսկա յա ծա վալ աշ խա տանք:  Նաև զին վո րա-
կա նութ յան հետ խո սե ցինք, ո րոնք ներ կա-
յաց րին այդ աշ խա տանք նե րը՝ վեր ջին մեկ 
կամ եր կու տար վա ըն թաց քում կա տար ված: 
 Բայց և մ նա ցած հար ցե րի լու ծու մը պետք է 
մշտա պես ու շադ րութ յան կենտ րո նում լի նի: 
Եվ ու զում եմ նաև հա տուկ շեշ տել՝ այս ի րա-
վի ճա կում, զին ված ու ժե րի ա ռու մով, եր բեք չի 
գա լու ինչ-որ մի պահ, որ այլևս ա նե լիք չի լի-
նե լու, միշտ կա րե լի է ա վե լի լավն ա նել. այ սօր 
ա րե ցինք նվա զա գույ նը, վա ղը կա նենք ա վե լի 
լա վը, գե րա զան ցը. նոր տեխ նո լո գիա ներ են 
հայտն վում՝ դրանք կի րա ռութ յան մեջ կդնենք, 
նոր  հնա րա վո րութ յուն ներ են ի հայտ գա լու՝ 
դրանք կօգ տա գոր ծենք: Այ սինքն՝ դա մշտա-
կան գոր ծըն թաց է, և  չի լի նե լու մի պահ, որ  
ա սենք՝ վերջ, այլևս ա նե լիք չու նենք…

– Այ սօր գոր ծըն կեր նե րի հետ ե ղել 
եք հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նա գո-
տու մի շարք դիր քե րում կամ, ինչ պես 
ըն դուն ված է ա սել, ա ռաջ նագ ծում:  Ձեր 
տպա վո րութ յուն նե րը մա սամբ հայտ-
նե ցիք, կու զե նա յինք շա րու նա կութ յու նը 
լսել:

–  Կար ծում եմ՝ մեր տղա ներն ա մուր 
կանգ նած են ի րենց դիր քե րում, պատ րաստ 
են հա կա ռա կոր դի յու րա քանչ  յուր ոտնձ գութ-
յուն կա սեց նել:  Զին ված ու ժերն ի րենց մար-
տա կան հեր թա պա հութ յու նը կա տա րում են 
պատ շաճ, բարձր մա կար դա կով: Իսկ ռազ-
մա քա ղա քա կան ղե կա վա րութ յունն ա չա լուրջ 
է, որ պես զի ա րագ լուծ վեն առ կա կամ ա ռա-
ջա ցող խնդիր նե րը:  Մենք էլ, ինչ պես նշե ցի, 
մեր ու ժե րի նե րա ծին չա փով պետք է օգ նենք 
նրանց:

 Զին ծա ռա յող նե րի կեն ցա ղա յին պայ ման-
նե րի մա սով. մենք տե սանք բա վա կան բա րե-
լավ ված վի ճակ: Կրկ նում եմ՝ միշտ էլ կա ա վե-
լին ա նե լու խնդիր, և  այդ մա սին կխո սենք մեր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ: Մ նում է, որ ա մեն մեկն 

– Պա րոն Թո րոս յան, Կա ռա վա րութ-
յան սյու նիք յան քա ղա քա կա նութ յու նը 
բազ մա թիվ հար ցե րի տե ղիք է տա լիս: 
Եվ, ցա վոք, հա ճախ մար դիկ չեն կա րո-
ղա նում ստա նալ մտա հո գող հար ցե րի 
պա տաս խա նը: Դ րան ցից մեկն առնչ-
վում է 2021-ին ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
կող մից Ս յու նի քին հատ կաց ված 1,2 կամ 
1,5 մլրդ դ րա մին, ո րը տնօ րին վել է Ս յու-
նի քի հար ցե րով աշ խա տան քա յին խմբի 
կող մից:

Ա սում են՝ նման հատ կա ցում ներ կա-
տար վել են նաև 2022-ին: Գո նե ու շա-
ցու մով կա րո՞ղ ենք ի մա նալ՝ 2021-ին 
հատ կաց ված գու մա րը կոնկ րետ ի՞նչ 
նպա տա կով և  ո՞ր հա մայնք նե րում է 
ծախս վել:

– Սկ սեմ հար ցի վեր ջից։ Երբ կա ռա վա-
րութ յու նը սո ցիա լա պես խո ցե լի մի խմբի հա-
մար ծրա գիր է ի րա կա նաց նում, ա պա մեկ 
ու րիշ խումբ հարց է բարձ րաց նում՝ ին չո՞ւ 
նրանց հա մար և  ոչ թե մեր խմբի հա մար: Այ-
սօր նման հար ցե րի առնչ վե ցինք նաև Խ նա-
ծախ գյու ղում՝ բնա կիչ նե րի հետ հան դիպ ման 
ըն թաց քում:

Այդ կա պակ ցութ յամբ հետև յա լը պի-
տի ա սեմ՝ ե թե կա ռա վա րութ յունն ինչ-որ 

բան ա նում է, դա չի նշա նա կում, որ մյուս 
խնդիր նե րը չի ու զում լու ծել։ Պար զա պես կա 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի հարց… Կա ռա-
վա րութ յունն էլ անս խա լա կան չէ, կա րող է և  
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ճշգրտման կա րիք 
էլ լի նի…

Հի մա՝ բուն հար ցի մա սին։ Այդ ժա մա-
նակ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի ղե կա-
վարն էի, երբ վար չա պե տի խորհր դա կան 
Ռո բերտ Ղու կաս յա նը գոր ծուղ ված էր Ս յու նի-
քի մարզ ու ղե կա վա րում էր աշ խա տան քա-
յին տվյալ խմբի գոր ծու նեութ յու նը։ Եվ նրան 
տրվել էր լիա զո րութ յուն՝ կա ռա վա րութ յան 
կող մից   հատ կաց ված գու մար նե րը տնօ րի-
նե լու, ո րոշ օ պե րա տիվ հար ցեր լու ծե լու հա-
մար: Ին չո՞ւ է դա ար վել:

Երբ (դժբախ տա բար) 44-օր յա պա տե-
րազ մում պարտ վե ցինք, մենք հաս կա ցանք, 
որ ստեղծ ված ի րա վի ճա կում ա մե նա խո ցե լի 
տա րած քը Ս յու նի քի մարզն է: Եվ անհ րա ժեշ-
տութ յուն ա ռա ջա ցավ՝ օ պե րա տիվ կար գով 
ո րոշ հար ցեր լու ծել, իսկ պե տա կան բյու ջեն 
նման «գոր ծիք ներ» չու նի, որ կա րո ղա նանք 
գու մարն ինչ-որ մե կին տանք՝ ա սե լով՝ գնա 
և  ինչ ու զում ես ա րա, միայն հար ցը լու ծիր: 
Դ րա հա մար նման մե խա նիզմ ստեղծ վեց, 
ո րը, կար ծում եմ, բա վա կան է ֆեկ տիվ աշ-

խա տեց: Ինքս մի քա նի դեպք գի տեմ, թե 
ին չի վրա է ծախս վել հատ կաց ված գու մա-
րը: Օ րի նակ, ծախս վել է Սի սիա նի բժշկա կան 
կենտ րո նի վրա, տար բեր ծա ռա յութ յուն նե րի 
հա մար տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ են ձեռք 
բեր վել՝ ԱԻՆ, ոս տի կա նութ յուն, գյու ղա ցիա-
կան տնտե սութ յուն նե րի հա մար թեթև գյուղ-
տեխ նի կա…

– Շատ լավ, այդ դեպ քում ին չո՞ւ կա-
տար վա ծը՝ հաս ցեա կան և ման րա մասն 
չներ կա յաց նել հան րութ յա նը:

– Ի հար կե, պետք է ներ կա յաց նել, միան-
շա նակ պետք է ներ կա յաց նել: Շատ բա ներ 
են ար վել, թեև ինքս վստահ չեմ, որ ա մեն ինչ 
գի տեմ, ա սում եմ այն, ին չի հետ առնչ վել եմ 
ու նաև ինչ-որ գի տեմ մա մու լից: Բայց գոր ծող 
մարզ պե տը, կար ծում եմ, ա վե լի լավ գի տի՝ 
ինչ է ար վել: Եվ, օ րի նակ, ե թե ես նրա փո խա-
րեն լի նեի՝ մի հաշ վետ վութ յուն կհրա պա րա-
կեի՝ տող առ տող ներ կա յաց նե լով ծախ սե րը: 
Եվ ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով՝ կոչ եմ ա նում, որ 
նա դա ա նի: Նաև Ձեզ եմ խնդրում, որ այդ 
հար ցով ի րեն դի մեք…

Ե կավ մի պահ, որ կա ռա վա րութ յու նը 
հաս կա ցավ՝ այդ մե խա նիզ մով աշ խա տե լը, 
կար ծես, այլևս շա րու նա կե լու ի մաստ չու նի: 
Ս տաց վում էր այն պես, որ ա ռա վե լութ յուն է 
տրվում մի մար զի, իսկ մյուս խո ցե լի մար զե-
րին՝ ոչ. Գե ղար քու նիք, Վա յոց ձոր, Տա վուշ: Ու 
ո րոշ վեց՝ այդ գու մար նե րը, ո րոնք բյու ջեում 
կլի նեն, ուղ ղել ըստ գե րա տես չութ յուն նե րի:

– Ի՞նչ սկզբուն քով և  ով քե՞ր են Ս յու-
նի քին հատ կաց վող նմա նա տիպ պե տա-
կան մի ջոց նե րը տնօ րի նում: Արդ յո՞ք այդ 
մի ջոց նե րը տնօ րի նող նե րը չպետք է տի-
րա պե տեն մար զի հիմ նախն դիր նե րին:

– Դուք տես նում եք, որ պե տա կան բյու-
ջեի աճ է տե ղի ու նե նում ա մեն տա րի և բո լոր 
ո լոր տա յին ծրագ րե րով նույն պես աճ է գրանց-

վում: Դա վե րա բե րում է բո լոր մար զե րին և 
մեր կյան քի ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րին՝ 
կա պի տալ շի նա րա րութ յուն, ճա նա պար հա-
շի նութ յուն, դպրո ցա շի նութ յուն, ման կա պար-
տե զա շի նութ յուն, հի վան դա նոց ներ, բուժ կե-
տեր…

Նաև վստահ եմ, որ գի տեք՝ Հ յու սիս-հա-
րա վի հատ ված նե րից հի մա ա մե նաա ռաջ նա-
յի նը Ս յու նի քի հատ վածն է, որ տեղ լի նե լու են 
թու նել ներ, կա մուրջ ներ, և կա ռա վա րութ յու նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն դրա նով զբաղ վում է:

Ն ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լիս կամ 
մի ջոց ներ հատ կաց նե լիս հա մա պա տաս խան 
պե տա կան կա ռույց նե րը, նաև տա րած քա յին 
ու հա մայն քա յին իշ խա նութ յուն ներն անհ րա-
ժեշտ հիմ նա վո րում ներ են ու նե նում:

– Եվ րո պա կան Միութ յանն ան դա-
մակ ցող մի խումբ երկր ներ հուն վա րի 
18-ին հայ տա րա րե ցին Ս յու նի քին ա ջակ-
ցող ի րենց նա խա ձեռ նութ յան մա սին: 
Նա խա ձեռ նութ յան հինգ տար վա բյու-
ջեն շուրջ 51 մլն  եվ րո է: Ի՞նչ սկզբուն քով 
են բաշխ վե լու այդ մի ջոց նե րը կամ ո րոշ-
վե լու ծախ սե րի ուղ ղութ յու նը:

– Եվ րո պա կան Միութ յան մի շարք երկր-
ներ, նաև Շ վեյ ցա րիան, որ Եվ րո պա կան 
Միութ յան ան դամ չէ, հաշ վի առ նե լով, որ Ս յու-
նի քը շատ կար ևոր տա րածք է ու ոչ միայն Հա-
յաս տա նի, այլև Եվ րո պա յի հա մար, ո րո շել են 
ներդ րում ներ ա նել, որ պես զի Ս յու նի քը լի նի 
ա վե լի պաշտ պան ված ու բա րե կե ցիկ, որ պես-
զի մար դիկ չու զե նան հե ռա նալ Ս յու նի քից: Ես 
մեկ ծրա գիր գի տեմ՝ 20 մլն  եվ րո ար ժո ղութ-
յամբ. դա «ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ» կենտ րոն նե րի կա-
ռու ցումն է Գո րի սում և Կա պա նում, ո րի օ րի-
նակն ու նենք Լո ռու մար զի Դե բեդ գյու ղում:

Ե թե ա ռիթ ու նե նաք և  այ ցե լեք այն տեղ, 
ա պա կտես նեք, թե ինչ պի սի քա ղա քակր-

Մեր տղաներն ամուր կանգնած են 
մարտական դիրքերում, պատրաստ՝ 
կասեցնելու հակառակորդի յուրաքանչյուր 
ոտնձգություն

Ար սեն  Թո րոս յա նը (ծնված 1982-ին) 2018 թ. մա յի սի 12-ից մինչև 
2021 թվա կա նի հուն վա րի 18-ը ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րարն 
էր, այ նու հետև ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րը: 2021 թ. 
հու նի սի 20-ին կա յա ցած ար տա հերթ խորհր դա րա նա կան ընտ րութ-
յուն նե րի արդ յուն քով ընտր վել է ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 8-րդ  գու մար ման 
պատ գա մա վոր «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յան 
ցու ցա կով, ԱԺ եվ րո պա կան ին տեգր ման հար ցե րի մշտա կան հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ է:

Կառավարության սյունիքյան 
քաղաքականությունը 
թափանցիկության 
կարիք ունի

Շարունակությունը՝ էջ 7
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-Պա րոն  Թո րոս յան, նախ՝ 
փոր ձենք հե տա դարձ հա-
յացք ձգել 2022-ի սեպ տեմ-

բեր յան ընտ րութ յա նը. «ՔՊ» կու սակ-
ցութ յան թի մը փաս տո րեն ա մե նա շատ 
ձայ նե րը ստա ցավ, նույ նիսկ հա մայն-
քա պետ ընտ րեց, բայց ընտր ված հա-
մայն քա պե տը՝ Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նը, 
չկա րո ղա ցավ անց նել իր պար տա կա-
նութ յուն նե րի կա տար մա նը՝ երդ ման 
ա րա րո ղութ յանն ա վա գա նու ան դամ նե-
րի պատ շաճ քվո րում չլի նե լու պատ ճա-
ռով:

– Որ պես զի հաս կա նանք, թե ինչ տե ղի ու-
նե ցավ  Սի սիա նում 2022-ի սեպ տեմ բե րին, մի 
քիչ հետ պետք է գնանք ու հաս կա նանք, թե 
ու ժե րի ինչ դա սա վո րութ յուն կար տվյալ ժա-
մա նա կաշր ջա նում և  ինչ տե ղի ու նե ցավ քա-
ղա քա կան ա ռու մով:

 Դեռևս 2021 թվա կա նի աշ նա նը, կոնկ րետ 
ժա մա նա կը չեմ հի շում, նշա նակ վեց  Սի սիա նի 
հա մայն քա պե տի պաշ տո նա կա տար, քա նի 
որ գոր ծող հա մայն քա պետն ընտր վել էր Ազ-
գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր, ո րից հե տո 
դա դա րեց րել հա մայն քա պե տի իր լիա զո րութ-
յուն նե րը: Եվ օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
վար չա պե տը հա մայն քա պե տի պաշ տո նա կա-
տար նշա նա կեց Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նին:

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում տես նե լով, որ 
Ար մեն  Հա կոբ ջան յանն արդ յու նա վետ կա ռա-
վա րիչ է, կու սակ ցութ յու նը ո րո շեց ընտ րութ-
յուն նե րում հա մայն քա պե տի թեկ նա ծու ա ռա-
ջադ րել հենց նրան:

 Զու գա հեռ աշ խա տանք էինք տա րել՝ հաս-
կա նա լու հա մար՝ արդ յո՞ք այլ թեկ նա ծու ներ 
կան, թե՞ ոչ:  Հան դի պել էինք տար բեր ան ձանց 
հետ, ո րոն ցից ո մանք նույն պես ընտ րա պայ-
քա րին մաս նակ ցե ցին: Արդ յուն քում ե կանք 
եզ րա կա ցութ յան, որ թե՛ իր ու նա կութ յուն նե-
րով ու գոր ծե լա կեր պով, թե՛ հաղ թե լու հնա-
րա վո րութ յուն նե րով Ար մեն  Հա կոբ ջան յանն է 
նա խընտ րե լի թեկ նա ծուն:

Ինչ տե ղի ու նե ցավ հե տո: Ո րոշ գոր ծըն-
կեր ներ, ով քեր այս կամ այն կերպ հա րում 
էին իշ խա նութ յուն նե րին կամ առն վազն հայ-
տա րա րում էին, թե հա րում են (ես ան ձամբ 
կաս կա ծում էի նրանց մտադ րութ յուն նե րին)՝ 
կար ծե ցին, թե կկա րո ղա նան նաև իշ խա նութ-
յուն նե րի կա տա րած աշ խա տանքն ի րենց վե-
րագ րե լով՝ ընտ րող նե րի քվե նե րը ստա նալ: 
Եվ ան նա խա դեպ մի ի րա վի ճակ ստեղծ վեց…

 Հա յաս տա նի 18 հա մայն քում այդ ժա-
մա նակ ընտ րութ յուն ներ էին, և  միայն 
 Սի սիա նում էր, որ նա խընտ րա կան պայ քա րի 
դուրս ե կավ յոթ քա ղա քա կան ուժ:  Մի մա սը 
գոր ծող կու սակ ցութ յուն ներ էին՝ ո րո շա կի հե-
տա գիծ ու նե ցող, մյուս մասն էլ ինչ-որ շին ծու 
դա շինք ներ էին՝ հա վա քո վի:  Մենք գի տեինք՝ 
նրանց հետ ևում ով քեր են կանգ նած, ա սենք՝ 
նախ կին հան րա պե տա կան ներ և  այլն: Ու 
ստաց վեց այն պես, որ մո տա վո րա պես 300 
հո գի միայն ա վա գա նու թեկ նա ծու ա ռա-
ջադր վեց նա խընտ րա կան ցու ցակ նե րով: Եվ 
ե թե հաշ վենք, որ նրան ցից ա մեն մե կը գո նե 
10-15 ձայն կա րող է բե րել, ստաց վում էր՝ 4-5 
հա զար ձայն: Եվ շատ դժվար էր 50+ շե մը 
հաղ թա հա րել: Ու հիմ նա կան պատ ճա ռը, որ 
չկա րո ղա ցանք այդ շե մը հաղ թա հա րել, հենց 
դա էր:

Այդ քա նով հան դերձ մենք ստա ցանք ա մե-
նա շատ թվով ձայ ներ…

Ընտ րութ յու նից հե տո, երբ ձայ նե րը բաշխ-
վե ցին, քա ղա քա կան աշ խա տանք տար վեց 
այլևս ընտր ված ա վա գա նու ան դամ նե րի ու 
կու սակ ցութ յուն նե րի հետ, ու, ե թե չեմ սխալ-
վում, երկ րորդ փու լով Ար մեն  Հա կոբ ջան յանն 
ընտր վեց հա մայն քա պետ:  Բայց որ պես-
զի տե ղի ու նե նար պար տա կա նութ յուն նե րի 
ստանձ նում՝ ահն րա ժեշտ էր երդ ման ա րա րո-
ղութ յուն:

Ան կեղծ ա սած՝ մի քիչ լավ չեմ պատ կե-
րաց նում, թե ին չու է «Ընտ րա կան օ րենսգր-
քում» նման կար գա վո րում մտցվել. ե թե 
ընտր վել է, ա պա պետք է կա րո ղա նա իր 
պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րել:

Ինչ ևէ, ու նե ցանք այն պի սի ի րա վի ճակ, 
որ ընտր ված հա մայն քա պե տը չկա րո ղա ցավ 
ստանձ նել պար տա կա նութ յուն նե րի կա տա-
րու մը և, հետ ևա բար, մնաց հա մայն քա պե տի 
պաշ տո նա կա տար: Ընտ րութ յուն նե րին մաս-

նակ ցած և  ժա մա նա կից շուտ ի րենց հաղ թող 
հայ տա րա րած քա ղա քա կան ու ժե րը հաս կա-
ցան, որ ի րենց պլա նը չի աշ խա տել ու ո րո շե-
ցին ամ բող ջա կան ցու ցակ նե րով ա վա գա նու 
ան դա մի ման դատ նե րը վայր դնել: Իսկ նման 
դեպ քում օ րեն քը նա խա տե սում է նոր ընտ-
րութ յուն:

Այն պես որ՝  այդ պի սի ճա նա պարհ ենք 
ան ցել… Եվ կու սակ ցութ յան վար չութ յու նը 
քննար կել ու ո րո շել է՝ մար տի 26-ի ընտ րութ-
յուն նե րում մեր թեկ նա ծուն նույնն է՝ Ար մեն 
 Հա կոբ ջան յա նը:

–  Փոր ձեք ընդ հա նուր գծե րով նկա-
րագ րել Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նին, ում 
երկ րորդ ան գամ է կու սակ ցութ յունն 
ա ռա ջադ րել:

– Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նը պար կեշտ անձ-
նա վո րութ յուն է, ապ րում է  Սի սիան խո շո-
րաց ված հա մայն քի հոգ սե րով. նաև ինձ հետ 
է քա նիցս քննար կել իր մտա հո գութ յուն նե րը: 
 Բայց պետք է հաշ վի առ նել կար ևոր մի հան-
գա մանք՝ դա միայն Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նի 
ընտ րութ յու նը չէ, դա հա մայն քի ամ բողջ 
ա վա գա նու ընտ րութ յունն է, ո րի մեջ նաև ու-
րիշ ներն են ներգ րավ ված, ով քեր նույն պես 
 Սի սիա նի հոգ սե րով են ապ րում:

Ա սել է թե՝ քա ղա քա ցի ներն ընտ րում 
են ոչ միայն Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նին, այլև 
կու սակ ցութ յա նը, ո րը տեր է կանգ նե լու 
 Սի սիա նի հա մայն քա յին կա ռա վար մա նը՝ բո-
լոր ա ռում նե րով, սկսած զուտ հա մայն քա յին 
կա ռույց նե րից՝ ՀՈԱԿ-ներ, տրանս պոր տա յին, 
աղ բա հա նութ յան ծա ռա յութ յուն ներ և  այլն, 
վեր ջաց րած այն ա մե նով, ինչ կա րող է ա նել 
կա ռա վա րութ յու նը՝ մար զա յին ճա նա պարհ-
ներ, դպրոց ներ, ման կա պար տեզ նե րի շի նա-
րա րութ յուն և  այլն:

Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նը մե կու կես տար վա 
ըն թաց քում ա պա ցու ցել է, որ իր միակ նպա-
տա կը  Սի սիանն ա վե լի լավ հա մայնք դարձ-
նելն է, որ պես զի քա ղա քա ցի նե րը ցան կա նան 
ապ րել այդ հա մայն քում, որ փո ղոց նե րը լու-
սա վոր լի նեն, մա քուր լի նեն, տա նիք նե րը վե-
րա նո րոգ ված լի նեն: Ու մենք էլ ամ բողջ թի մով 
կանգ նած ենք նրա կող քին:

–  Նա խորդ ընտ րութ յուն նե րում 
տպա վո րութ յուն էր ստեղծ վել, թե 
«ՔՊ» կու սակ ցութ յան սի սիան յան թի-
մը պա ռակտ ված է կամ, ա վե լի ստույգ, 
հա մայն քա պե տի թեկ նա ծու նե րից մի 
քա նիսն էին ներ կա յա նում «ՔՊ»-ի ա նու-
նից:  Դուք բա ցա ռո՞ւմ եք, որ մեկ նար կած 
ընտ րար շա վում դարձ յալ «ՔՊ» կու սակ-
ցութ յան ա նու նից այլ ուղ ղութ յամբ քա-
րո զիչ ներ կհայտն վեն:

–  Կար ծում եմ՝ խա ղա քար տերն այն քան 
պարզ վե ցին 2022-ի սեպ տեմ բե րի 26-ի ընտ-
րութ յու նից հե տո՝ առն վազն այն մարդ կանց 
մա սով, ով քեր հան րութ յանն այդ պես էին ներ-
կա յա նում… Ե թե ի րենք ընտ րող նե րին ներ կա-
յա նում էին «ՔՊ» կու սակ ցութ յան ա նու նից, 
ա պա կա րող էին, օ րի նակ, միա նալ «ՔՊ»-ի 
ա ռա ջադ րած թեկ նա ծո ւին և  կոա լի ցիա կազ-

մել կամ ա ռանց կոա լի ցիա կազ մե լու ընտ-
րել Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նին, բայց դա տե ղի 
չու նե ցավ: Եվ կար ծում եմ՝ մեր ժո ղո վուրդն 
այն քան է հա սու նա ցել քա ղա քա կա նա պես, 
այն քան է ի մաստ նա ցել, որ թա ցը չո րից տար-
բե րում է: Ու ե թե նույն մար դիկ նո րից գան ու 
ա սեն՝ մենք այ սինչ բանն ենք ու զում ա նել, 
կա սեն՝ եղ բայր, դու հինգ ա միս ա ռաջ կա րող 
էիր դա ա նել, ին չո՞ւ չա րե ցիր:  Նաև մտա ծում 
եմ, որ ա մո թից դրդված ու խայ տա ռակ լի նե-
լուց խու սա փե լու հա մար չեն էլ մաս նակ ցի 
ընտ րութ յա նը…

– Ինչ պե՞ս եք գնա հա տում  Ձեր քա-
ղա քա կան թի մի հնա րա վո րութ յուն նե-
րը  Սի սիա նի ա ռա ջի կա ընտ րութ յու նում, 
մա նա վանդ որ նախ կին եր կու ազ դե ցիկ 
թի մերն այս ան գամ ընտ րա պայ քա րին 
չեն մաս նակ ցե լու:

– Ա մեն դեպ քում տրա մադր ված ենք ժո-
ղովր դի հետ ան կեղ ծո րեն խո սե լու՝ նրա 
քվեն (հնա րա վո րինս մեծ թվով) ստա նա լու 
տե սանկ յու նից, ու ե թե ընտ րո ղը կգնա հա-
տի՝ մենք հի սուն տո կո սից ա վե լի քվե կստա-
նանք: Եվ այդ դեպ քում հա մայն քա պետ 
ինք նըս տինք յան կդառ նա նա խընտ րա կան 
ցու ցա կի ա ռա ջին հա մա րը: Ե թե կլի նի քվե նե-
րի այլ պատ կեր՝ մենք կհաշտ վենք ի րա վի ճա-
կի հետ, քան զի դա կլի նի ժո ղովր դի ընտ րութ-
յու նը:  Բայց մինչ այդ ա մեն ինչ ա նե լու ենք, 
որ յու րա քանչ  յուր քա ղա քա ցու բա ցատ րենք, 
թե ին չու պետք է սեպ տեմ բե րի 26-ին ընտ րել 
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յա նը՝ Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նի գլխա վո-
րութ յամբ:

–  Ձեր քա ղա քա կան ու ժը, իշ խա-
նութ յան գա լուց ի վեր, որ դեգ րել է ար-
դար ընտ րութ յուն նե րի գա ղա փա րը, 
բայց…  Վար չա կան ռե սուրս կոչ վա-
ծը, կար ծեք, միշտ ե ղել է, կա ու կլի նի: 
 Մայ րա քա ղա քա յին մա մու լը մարզ պե-
տի սի սիան յան վեր ջին տուր նեն հենց 
այդ տրա մա բա նութ յան մեջ տե սավ:

 Կա րո՞ղ եք սի սիան ցի ընտ րո ղին հա-
վաս տել, որ մար տի 26-ի ընտ րութ յունն 
այդ ա ռու մով (և  ոչ միայն) խո ցե լի չի 
լի նի, մի խոս քով՝ կու նե նանք ա զատ և  
ար դար ընտ րութ յուն: Բ նա կա նա բար, 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի, ընտ-
րութ յա նը մաս նակ ցող մյուս քա ղա քա-
կան ու ժե րի հետ մեկ տեղ:

– Ան կեղ ծո րեն՝ չեմ կի սում մարզ պե տի 
շրջա գա յութ յան հետ կապ ված տե սա կե տը, 
ա սեմ ին չու:  Մենք թե րա նում ենք հա ճա խա-
կի այ ցեր կա տա րել մեր բնա կա վայ րեր, հա-
մայնք ներ, խո սել բնա կիչ նե րի հետ և  պար զել 
նրանց խնդիր նե րը: Եվ ե թե մարդն ի պաշ-
տո նե, որ պար տա վոր է այդ խնդիր նե րով 
զբաղ վել, այ ցե լում է բնա կա վայ րեր, մենք ոչ 
թե պետք է քննա դա տենք նրան, այլ ող ջու-
նենք:  Հա կա ռակ ի րա վի ճա կը պետք է քննա-
դա տենք, թե ին չո՞ւ, օ րի նակ, որ ևէ մարզ պետ 
պար բե րա բար չի այ ցե լում մար զի բո լոր գյու-
ղե րը: Ես մտա ծում եմ՝ ե թե լի նեի մարզ պետ, 
ա պա պար բե րա բար կայ ցե լեի գյու ղեր: Եվ 
ե թե Ս յու նի քի մարզ պետն այ ցե լել է  Սի սիա նի 
գյու ղեր, ա պա դա տրա մա բա նա կան պետք է 
հա մա րել:

Ինչ վե րա բե րում է վար չա կան ռե սուր սի 
թե մա յին, ա պա հետև յա լը կա սեմ՝ ար դար 
ընտ րութ յուն նե րը ոչ միայն մեր կու սակ-
ցութ յան սկզբուն քի հարց են, այլև ազ գա յին 
անվ տան գութ յան խնդիր: Ե կեք ճիշտ հաս-
կա նանք՝ մեր եր կի րը հի մա ու նի անվ տան-
գա յին մար տահ րա վեր ներ, ո րոնց կա րո ղա-
նում ենք ինչ-որ ձևով դի մա կա յել միայն այն 
պատ ճա ռով, որ ժո ղովր դա վար եր կիր ենք, և 
 ժո ղովր դա վար աշ խար հը, հատ կա պես Եվ րո-
պան, միայն այդ ի րո ղութ յու նը գնա հա տե լով 
են մեզ ձեռք մեկ նում շատ հար ցե րում, օգ նում 
մեր անվ տան գա յին հար ցե րը կա ռա վա րել: 
Ընդ ո րում՝ օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են, թե 
ինչ պես չենք օգ տա գոր ծել վար չա կան ռե սուր-
սը նա խորդ ընտ րութ յուն նե րում:

 Միան շա նակ կա րող եմ հա վաս տիաց նել՝ 
այս ան գամ ևս  խոսք լի նել չի կա րող վար չա-
կան ռե սուր սի օգ տա գործ ման մա սին: Եվ դա 
դա տարկ ու սին հա վաս տիա ցում չէ, այլ առն-
վազն եր կու հա մա պե տա կան ընտ րութ յուն-
նե րով, նաև 2021 և 2022 թվա կան նե րի ՏԻՄ 
ընտ րութ յուն նե րով ա պա ցուց ված գոր ծե լա-

կերպ: Այդ ընտ րութ յուն նե րից ոչ մե կի ժա մա-
նակ տեղ չենք թո ղել, որ խախտ վի ընտ րո ղի 
կա մար տա հայ տութ յան հնա րա վո րութ յու նը: 
Կրկ նեմ՝ դա ոչ միայն մեր կու սակ ցութ յան որ-
դեգ րած սկզբունքն է, այլ մեր երկ րի ազ գա յին 
անվ տան գութ յան հար ցը:  Դա նաև կոչ է մյուս 
բո լոր քա ղա քա կան ու ժե րին՝ եր բեք կաս կա ծի 
տակ չդնել  Հա յաս տա նում անց կաց վող ընտ-
րութ յուն նե րի թա փան ցի կութ յու նը, ա նա չա-
ռութ յու նը:

– Եվս մեկ հարց, ո րը միայն ընտ-
րութ յուն նե րին չի առնչ վում:  Բո լոր ժա-
մա նակ նե րում և  բո լոր երկր նե րում իշ-
խող քա ղա քա կան ու ժը (հաս կա նա լի 
պատ ճա ռով) գայ թակ ղիչ է ե ղել… Ինչ-
պե՞ս եք վե րա բեր վում եր ևույ թին, որ 
«ՔՊ»-ին ե րեկ հայ հո յող կամ բո լո րո վին 
այլ կու սակ ցութ յան «զին վո րագր ված» 
մար դիկ փոր ձում են հի մա էլ մտնել 
«ՔՊ»-ի շար քե րը, և  հա ճախ նրանց հա-
ջող վում է:

– Ես ան ձամբ կար ծում եմ՝ մենք պետք 
է բծախն դիր լի նենք նման մարդ կանց կու-
սակ ցութ յան շար քերն ըն դու նե լու հար ցում: 
 Պա տիվ և  ա ռիթ եմ ու նե ցել անց յալ տա րի հա-
զա րա վոր դի մու մա տո ւի հետ ան ձամբ հան-
դի պել, ով քեր ցան կութ յուն են հայտ նել մտնել 
«Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիր» կու սակ-
ցութ յան շար քե րը: Եվ ինձ հա ճախ հա մե-
մա տել են քննութ յու նից կտրող դա սա խո սի 
հետ, ո րով հետև ինձ հա մար տվյալ անձ նա-
վո րութ յան նա խորդ տա րի նե րի քա ղա քա-
կան դիր քո րո շում ներն են նույ նիսկ կար ևոր 
ե ղել:  Կար ևոր է ե ղել, թե ինքն ին չու է ու զում 
մտնել կու սակ ցութ յան շար քե րը: Ու զում է աշ-
խա տանք կամ պաշ տո նի բարձ րա ցո՞ւմ, թե՞ 
ի րա պես հա վա տում է այն ար ժեք նե րին, գա-
ղա փար նե րին, որ կրում է «Քա ղա քա ցիա կան 
պայ մա նա գիր» կու սակ ցութ յու նը: Եվ, այ-
դու հան դերձ,  Դուք ճիշտ եք նկա տում, նման 
մղում ներ կան, դրա պատ ճա ռով է, օ րի նակ, 
որ կու սակ ցութ յու նը 2018 թվա կա նին ո րո շել 
էր՝ մոտ մեկ տա րի ոչ մե կին չըն դու նել կու-
սակ ցութ յան շար քե րը, և  այդ պես էլ ե ղավ:

 Մենք անց յալ տա րի ենք սկսել լայն թա-
փով կու սակ ցութ յան շար քե րի ըն դու նե լութ-
յուն կա տա րել:  Սա կայն, այդ բո լո րով հան-
դերձ, չենք հա վակ նում դառ նալ մաս սա յա կան 
կու սակ ցութ յուն, ինչ պի սին  Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յունն է ե ղել,  Հան րա պե տա կա նը, 
 Բար գա վաճ  Հա յաս տա նը և  այլն, ով քեր հայ-
տա րա րում էին, թե հար յուր հա զա րա վոր 
ան դամ ներ ու նեն, բայց գի տենք՝ դա ինչ պես 
է ե ղել. ե կել է դպրո ցի ու սուց չու հին, նրան 
տոմս են տվել ու ա սել՝ դու ար դեն կու սակ-
ցա կան ես:  Մենք ոչ միայն չենք ա նում նման 
բան, չենք էլ խրա խու սում, որ ա պա քա ղա քա-
կան մար դիկ քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վեն: 
 Կար ծում ենք՝ կու սակ ցա կա նը պետք է լի նի 
լուրջ քա ղա քա կան գոր ծիչ, պատ րաստ լի նի 
թե՛ կու սակ ցութ յան ար ժեք ներն ա ռաջ տա նել, 
թե՛ պա տաս խա նատ վութ յուն կրել կու սակ-
ցութ յան քայ լե րի հա մար:  Բայց ա յո,  Ձեր նշած 
վտան գը միշտ էլ կա:

Այդ ա մե նի հետ մեկ տեղ ցույց ենք տվել, 
որ մյուս քա ղա քա կան ու ժե րի նկատ մամբ 
տո լե րանտ ենք, բռնաճն շում ներ չենք գոր-
ծադ րում: Այս պի սի օ րի նակ բե րեմ՝ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ներ կա յիս 
պատ կե րը ցույց է տա լիս՝ հա մայնք նե րի գրե-
թե կե սում հաղ թել են քա ղա քա կան այլ ու ժեր, 
և  մենք դրա հետ հաշտ ենք, ո րով հետև դա 
է ժո ղովր դա վա րութ յու նը:  Մենք չենք պատ-
րաստ վում այդ հա մայնք նե րին պատ ժել, 
ա սել՝ տե սեք՝ քա նի որ մեզ չեք ընտ րել, դուք 
այ սինչ բա նը չեք ստա նա: Ընդ հա կա ռա կը՝ 
փոր ձում ենք մեր աշ խա տան քով ցույց տալ, 
որ ե թե հա ջորդ ընտ րութ յուն նե րին մեր կու-
սակ ցութ յանն ընտ րեք, ա պա  կա րող ենք 
ա վե լի լավ աշ խա տել:

– «Քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա-
գիր» կու սակ ցութ յան կա ռույց նե րը Ս յու-
նի քում՝  Մեղ րի,  Քա ջա րան,  Կա պան, 
 Գո րիս,  Սի սիան… Ի՞նչ պատ կեր ու նեն:

– Ս յու նի քում շատ կու սակ ցա կան կա-
ռույց ներ, ցա վոք սրտի, չու նենք: Այս պա-
հի դրութ յամբ ու նենք միայն  Մեղ րիում և 
 Կա պա նում: Այն տեղ են ձևա վոր ված ե ղել 
կո րիզ նե րը, բջիջ նե րը՝ այս պես ա սած: Այդ 
կազ մա կեր պութ յուն նե րում ու նենք ի նը հո-
գուց բաղ կա ցած խոր հուրդ և  մեկ վե րահս-
կող խոր հուրդ, բայց նաև պատ րաստ վում 
ենք տա րած քա յին կազ մա կեր պութ յուն ներ 
հիմ նել  Սի սիա նում ու  Գո րի սում: Որ քան գի-
տեմ՝  Քա ջա րա նը  Կա պա նի հետ է միաց ված, 
ա մեն դեպ քում կազ մա կերպ չա կան բնույ թի 
այդ գոր ծը շա րու նա կե լու ենք… 

Սիսիանում նախընտրական թեժ օրեր են, 
և ոչ միայն այդ մասին

Ար մեն  Հա կոբ ջան յա նը մե կու-
կես տար վա ըն թաց քում ա պա-
ցու ցել է, որ իր միակ նպա տա կը 
 Սի սիանն ա վե լի լավ հա մայնք 
դարձ նելն է, որ պես զի քա ղա քա-
ցի նե րը ցան կա նան ապ րել այդ 
հա մայն քում, որ փո ղոց նե րը լու-
սա վոր լի նեն, մա քուր լի նեն, տա-
նիք նե րը վե րա նո րոգ ված լի նեն: 
Ու մենք էլ ամ բողջ թի մով կանգ-
նած ենք նրա կող քին: 
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Յ ու րա քանչ  յուր գյուղ (մար դու նման) 
ու նի իր ճա կա տա գի րը՝ ոչ մե կին 
չնման վող, չկրկնվող: Նույ նը վե րա-

բե րում է Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նի Նռ նա ձոր 
գյու ղին…

Նռ նա ձո րը վար չա կան տա րած քով Ս յու-
նի քի ա մե նա խո շոր բնա կա վայ րե րից է։ Գ յու-
ղի ներ կա ըն թաց քի մա սին, բնա կա նա-
բար, ա ռա ջին տե ղե կութ յուն նե րը ստա նում 
ենք Ա լեք սան Բո յաջ յա նից. բնա կա վայ րի 
վար չա կան ղե կա վարն է 2016 թ. նո յեմ բե րից՝ 
Մեղ րի հա մայն քի խո շո րա ցու մից հե տո։ Ծն-
վել է Մեղ րիում, որ տեղ էլ դպրոց է հա ճա խել, 
2000 թվա կա նից  բնակ վում է Նռ նա ձո րում, 
զբաղ վում գյու ղատն տե սութ յամբ։ Նռ նա ձո-
րում գրանց ված է  44 տնտե սութ յուն, բնա կիչ-
նե րի թի վը՝ 124։ Ե րի տա սարդ ըն տա նիք ներ 
կան, ծնունդ ներ են լի նում… 

Նռ նա ձո րը բնավ էլ հանգ չող փե թակ չի 
հի շեց նում, ինչ պես Ս յու նի քի լեռ նա յին ու 
սահ մա նա յին շատ գյու ղեր… Դեռ ա վե լին՝ 
սուբ վեն ցիոն ծրագ րով նա խա տես վում է 
բնա կա վայ րում ման կա պար տեզ կա ռու ցել…

Պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում, որ պես 
բնա կա վայ րի գյու ղատն տե սա կան գոր ծու-
նեութ յան ուղ ղութ յուն ներ,  նշվում են ա նաս-
նա պա հութ յու նը և դաշ տա վա րութ յու նը։ Բայց 
ի րա կա նութ յունն այն է, որ գյուղն ու նի 84 
հեկ տար հող, և  գյու ղա ցիք հիմ նա կա նում 
զբաղ վում են պտղա բու ծութ յամբ, ստա նում 
նուռ, թուզ, ար քա յա նա րինջ. վեր ջին եր կու-
սից ըն տիր չիր են պատ րաս տում։ Ընդ հան-
րա պես նռնա ձոր ցի նե րի ե կամ տի աղբ յու րը 
հենց այդ մրգերն են...

Նռ նա ձո րում էր գտնվում «Գո րիս» քրեա-
կա տա րո ղա կան հիմ նար կի Մեղ րու տե ղա-
մա սը, որ տեղ պա տիժ էին կրում անզ գու-
շութ յամբ հան ցանք կա տա րած նե րը՝ մեկ 
տասն յա կից ա վե լի մարդ։ Նռ նա ձո րի վար-
չա կան ղե կա վա րը նշում է, որ գյու ղի վար-
չա կան տա րած քում գտնվող 153 հեկ տար 
հո ղա տա րածք նե րը 1994-ին հատ կաց րել 
են հան րա պե տութ յան Ար դա րա դա տութ յան 
նա խա րա րութ յա նը, կամ որ միև նույնն է՝ վե-
րոնշ յալ քրեա կա տա րո ղա կան  հիմ նար կին, 
ո րը 2018-2019 թվա կան նե րից չի գոր ծում, 
և հի մա տար բեր ատ յան ներ գրութ յուն ներ 
են հղել՝ այդ հո ղա տա րածք նե րը Նռ նա ձո-
րին վե րա դարձ նե լու՝ որ պես հա մայն քա յին 
սե փա կա նութ յուն, ո րից հե տո միայն կա րող 

են այն լիար ժե քո րեն մշա կել ու արդ յունք 
ստա նալ։

Ինչ պես տե ղե կա ցանք՝ ա նաս նա պա-
հութ յու նը, որ պես այդ պի սին, վե րա նում է 
գյու ղում։ Քան զի ա մա ռա յին ա րո տա վայ րե րը 
44-օր յա պա տե րազ մից և դ րան հա ջոր դած 
ի րա դար ձութ յուն նե րից հե տո հայտն վել են 
հա կա ռա կոր դի դիր քե րի ան մի ջա կան հար-
ևա նութ յամբ, ո րոշ տե ղե րում դար ձել դիր քա-
յին հատ ված ներ։ Եվ ի րո ղութ յունն այն է, որ 
լուրջ խնդիր է դար ձել այդ տեղ ա նա սուն ա րա-
ծեց նե լը։ Ճիշտ է, գյու ղում այ սօր հաշվ վում է 
120 ոչ խար, խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներ 
էլ կան, բայց գյու ղատն տե սութ յան այդ ճյուղն 
այլևս ա պա գա չու նի, քա նի դեռ սահ մա նա-
մեր ձի ա րո տա վայ րե րը լիար ժեք չեն օգ տա-
գործ վում:

Բան ջա րա բոս տա նա յին մշա կա բույ սեր՝ 
կա նա չե ղեն, կար տո ֆիլ, լո բի ստա նում են 
տնա մեր ձե րից. այլ տեղ ա ճեց նե լու հնա րա-
վո րութ յուն չու նեն, քա նի որ բնա կա վայ րի 
հիմ նախն դի րը տա րի ներ ի վեր մնում է ո ռոգ-
ման և խ մե լու ջու րը: «Ա մե նաու շը մար տի 
1-ից ո ռոգ ման ջու րը պի տի հաս նի Նռ-
նա ձոր, ո րով հետև այդ ժա մա նակ ենք 
ծա ռա տուն կը սկսում։ Բայց ո ռոգ ման 
ջուր մա տա կա րա րե լու գոր ծում բո լո-
րին մի ար շի նով են չա փում,- ման րա-
մաս նում է վար չա կան ղե կա վա րը,- և 
մեզ ո ռոգ ման ջուր մա տա կա րա րում են 
մար տի վեր ջին, ապ րի լի սկզբին։ 2015 

թվա կա նին «JFAD»-ի  ծրագ րով ո ռոգ-
ման հա մա կարգ են կա ռու ցել, ո րի մի-
ջո ցով ջու րը Լեհ վա զի մո տից հաս նում է 
(ինք նա հոս ե ղա նա կով) Նռ նա ձոր։ Պար-
զա պես «Մեղ րի» ջրօգ տա գոր ծող նե րի 
ըն կե րութ յու նը նո րոգ ման աշ խա տանք-
ներն ա վե լի վաղ պի տի սկսի, որ ջուրն 
Ա րաք սի մեջ թափ վե լու փո խա րեն  հաս-
նի մեզ։ Մար դիկ ծառ են տնկում, և  ով 
ավ տո մե քե նա ու նի՝ ջու րը մե քե նա յով 
տե ղա փո խում է, նո րա տուն կի տակ  մի 
դույլ ջուր լցնում, որ կա րո ղա նան ծա ռը 
պա հել»։

Մինչև օ գոս տոս Մեղ րիի ո ռոգ ման հա-
մա կար գը լիար ժեք գոր ծում է, խնդիր նե րը 
սկսվում են դրա նից հե տո, երբ Մեղ րի գե տը 
բա րա կում է, ջու րը հա զիվ հե րի քում է Մեղ րի 
քա ղա քին և մեր ձա կա բնա կա վայ րե րին։ Այդ 
ժա մա նակ էլ Նռ նա ձո րում անց նում են մե խա-
նի կա կան ո ռոգ ման։ Գոր ծում է ե ռաս տի ճան 
ո ռոգ ման հա մա կարգ, բայց վթար ներն ան-
պա կաս են լի նում մայ րու ղու մաշ վա ծութ յան 
պատ ճա ռով: Նաև պոմ պերն ու շար ժիչ նե րը 
հին են՝ խորհր դա յին ար տադ րութ յան, խո-
ղո վա կա շա րը տեղ-տեղ մաշ ված է, պա հես-
տա մա սե րը դժվա րութ յամբ են գտնվում, տեղ 
են հաս նում ու շա ցում նե րով։ Իսկ այդ ա մենն 
ամ ռան շո գից թա ռա մող բույ սին չես բա ցատ-
րի: Գ յու ղա ցի ներն ա մի սը մեկ են այ գի ջրում, 
սպա սում լավ օր վա գա լուն, սա կայն հա ջորդ 
տա րի նույն պատ մութ յու նը կրկնվում է...

Խ մե լու ջրի մա տա կա րար ման հար ցում էլ 
խնդիր ներ են ծա գում օ գոս տո սից, երբ գյու-
ղի քյա րիզ նե րից մե կը չո րա նում է, մնում են 
մյուս քյա րի զի հույ սին, բայց, այ նո ւա մե նայ-
նիվ, կա րո ղա նում են ամ ռա նը 2-4 ժամ ջուր 
տալ բնակ չին։ Այ դու հան դերձ, նռնա ձոր ցի-
նե րին հու զող ա մե նա կար ևոր խնդիրն ան-
բա րե կարգ, քիչ ա սել է թե՝ դժվա րան ցա նե լի 
ճա նա պարհն է: Ի դեպ, ճա նա պար հի նո րո-
գու մը մի քա նի տաս նամ յա կի պատ մութ յուն 
ու նի. 2003-ին մեր թեր թում («Ս յուն յաց աշ-
խարհ», 10 մա յի սի 2003 թ.) հրա պա րա կում 
էի պատ րաս տել Նռ նա ձո րի մա սին. ո՞րն է 
գյու ղի ա ռաջ ծա ռա ցած ա մե նահ րա տապ 
խնդի րը, այն ժա մա նակ վա գյու ղա պետ Գ րի-
գոր Բո յաջ յա նը (ներ կա յիս վար չա կան ղե կա-
վա րի հայ րը) պա տաս խա նել էր՝ հիմ նա կա նը 
ճա նա պար հի նո րո գումն է, մնա ցածն ինք-
ներս էլ կա նենք։ Ինչ պես տես նում ենք, եր կու 
տաս նամ յակ անց ճա նա պար հի հիմ նա նո րո-
գու մը հրա տապ և  այժ մեա կան է նաև մեր 
օ րե րում։ Ան ցած տա րի նե րին ճա նա պար հի 
մաս նա կի նո րո գում ներ են  ե ղել, բայց չա փա-
զանց  հե ռու է հիմ նախնդ րի լու ծու մից։ Մաս-
նա վո րա պես, ան ցած տա րի գար նա նը մոտ 
ութ կի լո մետր ճա նա պարհ մեղ րե ցի ճա նա-
պար հա շի նա րար նե րը նո րո գել են, բայց դա 
ժա մա նա կա վոր լու ծում է:

Վեր ջերս Մեղ րիի «ՃՇՇՁ» ըն կե րութ-
յան գլխա վոր տնօ րեն Ա զատ Գաս պար յա նը 
«Ս յուն յաց երկ րի» հետ հար ցազ րույ ցում փո-
խան ցեց, որ Շ վա նի ձոր-Նռ նա ձոր ճա նա պար-
հա հատ վա ծի հիմ նա նո րո գումն իր վա ղե մի 
ե րա զանքն է, և դ րա նա խագծ ման աշ խա-
տանք ներն ա վար տա կան փու լում են։ Ինչ պես 
ա սում են, նռնա ձոր ցի նե րը դարձ յալ պի տի 
սպա սեն և հու սան…

Ու րա խաց նողն այն է, որ նաև Մեղ րիի 
հա մայն քա պե տա րա նի ա ջակ ցութ յամբ շա-
բա թա կան չորս ան գամ՝ 2022 թ. սեպ տեմ-
բե րից, եր թու ղա յին փո խադ րա մի ջո ցը գյուղ 
է մտնում, ու ղե վարձն էլ սիմ վո լիկ մի գու մար 
է՝ 200 դրամ: Այ լա պես տաք սու վա րորդ նե-
րը 10-15 հա զար դրամ են պա հան ջում 
Մեղ րուց Նռ նա ձոր հաս նե լու հա մար: 

Նռնաձորում ոգեպինդ 
և արարող մարդկանց 
հանդիպեցինք, թեև 
գյուղը կքած է բազում 
խնդիրներից

Նռնաձորի դպրոցը, որ կրթադաստիարակչական արդյունավետ 
աշխատանքի օրինակ կարող է ծառայել

Գ  յու ղը դպրո ցով է կան գուն. այս 
ճշմար տութ յու նը Նռ նա ձոր գյու ղի 
պա րա գա յում նոր հնչե ղութ յուն է 

ստա նում, քան զի սահ մա նա մերձ բնա կա-
վայրն ու ղիղ գծով ե րեք-չորս կի լո մետր է հե-
ռու թշնա մուց: Ա հա ին չու, այ ցե լե լով Նռ նա-
ձոր, ա ռա ջի նը դպրոց ենք մտնում: 

Կր թօ ջա խի շեն քը հա մայն քի բա րե տես 
կա ռույցն է. շա հա գործ ման է հանձն վել 2007 
թվա կա նին՝ Մեղ րիի «ՃՇՇՁ» ըն կե րութ յան 
շի նա րար նե րի ձե ռամբ: Դպ րո ցի նախ կին 
մաս նա շեն քը փայ տա շեն էր և  ո րի կար գա վի-
ճակն ա նո րոշ է, քան զի ցայ սօր դպրո ցի հաշ-
վեկշ ռում է: Տ նօ րեն Սու սան նա Գ րի գոր յա նը, 
ով պաշ տո նա վո րում է 2009 թվա կա նից, նախ 
ներ կա յաց նում է ու սուց չա կան կազ մը՝ նա խա-
պես հա ղոր դե լով, որ ըն թա ցիկ ուս տա րում 
հա մալր ված են ման կա վարժ նե րով, միայն 
անգ լե րե նի դա սա վան դումն ի րա կա նաց վում 
է հե ռա վար՝ Գ յում րիի թիվ 1 դպրո ցից: Այժմ 
ու սու ցիչ նե րից վե ցը դրսից են հա ճա խում, 
հին գը՝ տե ղա ցի է… Վեց ե րե խա ու նե ցող ման-
կա վար ժը Նռ նա ձոր է հաս նում Վար դա նի ձոր 
գյու ղից, որ տեղ բնակ վում է:

«Մեր ու սու ցիչ նե րը հե րո սա կան աշ-
խա տանք են կա տա րում…», – ա սում է 
տնօ րե նը: Եվ դրա նում դժվար չէ հա մոզ վել. 
մի ա ռան ձին տա ռա պանք է, օ րի նակ, Մեղ-
րիից Նռ նա ձոր հաս նե լը: Նախ՝ եր կու տեղ 
մե քե նան կանգ նեց նում ու ստու գում են 
փաս տաթղ թե րը. ժա մա նակ ներն ու ի րա վի-
ճակն են այդ պես պա հան ջում: Ճա նա պար-
հը սկզբից (մինչև Ալ վան քի և Շ վա նի ձո րի 
խաչ մե րուկ ներ) աս ֆալ տա պատ է, իսկ հե տո 
սկսվում է հո ղա ծածկ հատ վա ծը, և մե քե նան 
է փոր ձութ յուն նե րի են թարկ վում, և վա րորդն 
ու ուղ ևո րը, մինչև գյուղ են հաս նում: Ա սենք, 
որ Նռ նա ձո րը ճա նա պար հի խնդիր է ու նե ցել ի 

հնուց ան տի՝ տա կա վին խորհր դա յին տա րի-
նե րից: Այն ժա մա նակ, որ քան էլ զար մա նա լի 
լի նի, ճա նա պար հը միա կող մա նի երթ ևե կութ-
յուն ու ներ: Այ ծի ճա նա պարհ, – այս պի սի 
բնո րո շում էին տվել անց նող-գնա ցող նե րը: 
Հի մա, թեև այլ տե ղանք նե րով է ձգվում ճա-
նա պար հը ու թեև 2022-ին մաս նա կիո րեն 
բա րե կարգ վել է, բայց հիմ նո վին նո րոգ ման 
կա րիք ու նի:

«Ճա նա պար հը մեծ նշա նա կութ յուն 
ու նի, ման կա վարժ ներ են ե ղել, որ ճա նա-
պար հի պատ ճա ռով չեն ե կել աշ խա տե-
լու մեր դպրո ցում, մե կը, օ րի նակ, ա սաց. 
«Ող նա շա րի խնդիր ու նեմ, այս ճա նա-
պար հին չեմ դի մա նա»: Կամ ու սուց չի 
օգ նա կա նի կես դրույ քը՝ 40 հա զար դրամ 

է, այդ քան վար ձատ րութ յան հա մար նա 
շա բա թա կան չորս ան գամ պի տի Նռ նա-
ձոր հաս նի. ս րա նով, կար ծում եմ, ա մեն 
ինչ աս ված է», – եզ րա կաց նում է մեր զրու-
ցա կի ցը և հա վե լում՝ անհ րա ժեշտ է ար տո-
նութ յուն ներ տալ սահ մա նա մերձ գյու ղե րին, 
որ  ու սու ցիչ նե րի մեջ աշ խա տե լու շա հագրգռ-
վա ծութ յուն ա ռա ջա նա: Կամ՝ «Միև նույն 
դա սը եր կու-ե րեք ա շա կեր տի հա մար 
պա րա պում եմ ջա նադ րա բար, ո րը մեծ 
դպրո ցում կպա րա պեինք 20 ա շա կեր տի 
հա մար, բայց վար ձատ րութ յու նը տար-
բեր է. 2023 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից 
հար ցը, որ քան տեղ յակ եմ, դրա կան լու-
ծում կստա նա. սպա սում ենք»:
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իր պար տա կա նութ յու նը, իր աշ խա տան քը 
կա տա րի պատ շա ճո րեն:

–  Դուք հան րա պե տութ յու նում իշ-
խող քա ղա քա կան ու ժի ներ կա յա ցու ցիչ 
եք, ճա նաչ ված գոր ծիչ: Ուս տի և, ա ռիթն 
օգ տա գոր ծե լով, ու զում ենք մար զի բնա-
կիչ նե րին մտա հո գող ո րոշ հար ցեր ար-
ծար ծել:

2022 թ. սեպ տեմ բեր յան ի րա դար-
ձութ յուն նե րի հետ ևան քով, ըստ ԶՈՒ 
գլխա վոր շտա բի պե տի հայ տա րա-
րութ յան, Ս յու նի քում դիր քեր ենք կորց-
րել և՛  Մեծ Իշ խա նա սա րի հատ վա ծում, 
և՛  Ներ քին  Հան դում: Եր կու դեպ քում 
էլ խոս քը ռազ մա վա րա կան բա ցա ռիկ 
նշա նա կութ յան հատ ված նե րի մա սին է: 
 Հե տաքր քիր է՝ տա րած քա յին կամ դիր-
քա յին այդ կո րուստ նե րի հա մար որ ևէ 
մե կը պա տաս խա նատ վութ յուն կրե՞ց, 
թե՞ ոչ:

– Ե ղել է հա կա ռա կոր դի, ցա վոք սրտի, 
մեր ու ժե րին գե րա զան ցող մե ծա թիվ ու ժե րի 
հար ձա կում  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
սու վե րեն տա րած քի վրա. ո՛չ  Ղա րա բա ղի, ո՛չ 
վի ճե լի տա րածք նե րի վրա:  Մեր զին ված ու-
ժե րը կռիվ են տվել, ու նե ցել ենք 200-ից ա վե լի 
զոհ: Ու այդ կռվի արդ յուն քում հա կա ռա կոր-
դին պատ ճառ վել են զգա լի կո րուստ ներ: Եվ 
ինչ-որ մի պա հի, նաև դի վա նա գի տա կան 
գոր ծիք նե րով, կանգ նեց վել է հար ձա կու մը:

 Հի մա ա սել՝ ինչ-որ մե կը մե ղա վոր է ե ղել 
այդ կո րուստ նե րի հա մար, կար ծում եմ՝ ռազ-
մա գի տա կան ա ռու մով խիստ սխալ է, բայց 
նաև չեմ բա ցա ռում, որ կա րող է որ ևէ մեկն 
իր պար տա կա նութ յու նը չի կա տա րել: Օ րի-
նակ, տագ նապն ուշ տված լի ներ կամ իր 
դի տա կե տը թո ղած լի ներ և  այլն, բայց մենք 
չենք կա րող ապ րիո րի նման մե ղադ րանք ներ 
հնչեց նել, դա նաև վի րա վո րա կան կլի նի մեր 
զին ված ու ժե րի հա մար:  Նաև չեմ ու զե նա, որ 
դա տա րած վի ամ բող ջի վրա, իսկ ե թե ե ղել 
են նման ա ռան ձին դեպ քեր, ա պա պատ կան 
մար մին նե րը պետք է դրա նով զբաղ վեն և 
ք րեաի րա վա կան գնա հա տա կան տան:

 Ռազ մա գի տա կան ա ռու մով, ի հար կե, 
սահ մա նա գո տում կա տար վող աշ խա տան քը 
մշտա կան պրո ցես է՝ սկսած դիր քե րի տե ղա-
կա յու մից՝ մե կը ցածր է, մյու սը՝ բարձր, մե կը 
ճա նա պար հը դի տար կում է, մյու սը՝ ոչ:  Դա 
մշտա կան պրո ցես է, պետք է ի մա նանք մեր 
ա նե լիք նե րը, բայց նաև բա ներ կան, որ այս 
պա հին ա րագ չես կա րող փո փո խել…

– Արդ յո՞ք վե րը նշված պատ ճառ նե-
րով էր վեր ջերս տե ղի ու նե ցել  Հա տուկ 
նշա նա կութ յան բա նա կա յին կոր պու սի 
հրա մա նա տա րութ յան գրե թե ողջ կազ-
մի պաշ տո նան կութ յուն:

– Ինքս չեմ կա րող պնդել կամ հեր քել 
այդ շշուկ նե րը, բայց ա սե կո սե նե րը սո վո րա-
բար այդ քան էլ ճիշտ չեն լի նում: Այդ քա նով 
հան դերձ՝ ան մի ջա կան հրա մա նա տա րութ-
յունն է ո րո շում, թե իր են թա կա յութ յան ներ-
քո գտնվող ստո րա բա ժա նում նե րը, դրանց 
ղե կա վար ներն ինչ քա նով են պատ շաճ կա-
տա րում ի րենց առջև դրված ա ռա ջադ րան քը, 

և  ե թե չեն կա տա րում, ո րո շում է կա յաց վում 
ա վե լի լա վով կամ նո րով փո խա րի նել:

 Հա տուկ նշա նա կութ յան բա նա կա յին կոր-
պու սում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի 
ա ռու մով… Վս տա հում եմ մեր զին ված ու ժե-
րի ղե կա վա րութ յան ո րո շում նե րին և  կար ծում 
եմ՝ մի օր վա հարց չի ե ղել, մար դիկ ծա ռա յել 
են եր կար տա րի ներ, այդ ա մե նը հաշ վի առ-
նե լով է, որ նման ո րո շում ներ են կա յաց վել:

– Ինքս ռազ մա կան գոր ծի մաս նա-
գետ չեմ, բայց ման րա մասն ճա նա չում 
եմ Ս յու նի քի ա մեն մի անկ յուն: Ինչ պե՞ս 
կա րող է բա նա կա յին մեկ կոր պու սը (որ-
քան էլ  Հա տուկ նշա նա կութ յան կոչ վի)՝ 
ըստ պատ շա ճի պաշտ պա նի Ս յու նի քի 
և՛ ար ևել  յան, և՛ արևմտ յան սահ ման նե-
րը: Դ րանք ի րա րից աշ խար հագ րո րեն 
կտրված, ռե լիե ֆով տար բեր տա րածք-
ներ են: 

44-օր յա պա տե րազ մին հա ջոր դած 
ի րա դար ձութ յուն նե րը, ցա վոք, հաս տա-
տե ցին Ս յու նի քի խո ցե լիութ յու նը՝ նաև 
վե րը նշված պատ ճա ռով:  Ձեր քա ղա քա-
կան ու ժը մտադ րութ յուն չու նի՞ քննարկ-
ման ա ռար կա դարձ նել Ս յու նի քում մեր 
զին ված ու ժե րի կա ռա վար ման ներ կա 
կեր պը փո փո խե լու հար ցը:

–  Գի տեք, ես չեմ հա վակ նի լի նել դրա 
գնա հա տո ղը, ո րով հետև մաս նա գետ չեմ: 
Ինքս հի շում եմ՝ ինչ պես է դա տե ղի ու նե ցել: 
Այդ ժա մա նակ վար չա պե տի աշ խա տա կազ-
մի ղե կա վարն էի: Երբ ա ռա ջին հար ձա կու մը 
ե ղավ Ադր բե ջա նի կող մից՝ 2021 թվա կա նի 
մա յի սի 12-ին, այդ ժա մա նակ էլ ո րո շում կա-
յաց վեց միա վո րել բա նա կա յին եր կու կոր-
պու սը: Եվ այդ ո րոշ ման խոր քում հիմ նա-
վո րում ներ կա յին՝ խիստ մաս նա գի տա կան, 
ռազ մա գի տա կան: Ու ե թե այդ հիմ նա վո րում-
ներն այլևս, այս պես ա սած, գոր ծուն չեն ու 
հի մա կա այլ ի րա վի ճակ, ա պա չեմ բա ցա-
ռում, որ կա րող են լի նել քննար կում ներ ու վե-
րա նա յում ներ:  Միև նույն ժա մա նակ կար ծում 
եմ, որ դա ա մեն ևին քա ղա քա կան գոր ծիչ նե-
րի, հատ կա պես պատ գա մա վոր նե րի գոր ծը 
չէ, նույ նիսկ կար ծում եմ՝ վնա սա կար կլի նի, 
ե թե մենք նման մի ջամ տութ յուն ներ ա նենք և 
ն ման խոր հուրդ ներ տանք մեր գոր ծըն կեր նե-
րին:  Դա պետք է ո րո շեն ռազ մա կան գոր ծի 
գի տակ նե րը՝ ի պաշ տո նե ու նաև մաս նա գի-
տութ յամբ, ա մեն ինչ հաշ վի առ նե լով՝ սկսած 
ճա նա պարհ նե րից, աշ խար հագ րութ յու նից, 
ե ղա նա կա յին պայ ման նե րից, զոր քե րի հա-
մալր վա ծութ յու նից, շար ժու նա կութ յու նից, 
զի նա տե սակ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րութ-
յուն նե րից:  Բազ մա թիվ գոր ծոն ներ կան… 

– Աշ խար հում հի մա, ցա վոք, շատ 
պա տե րազմ նե րի ենք ա կա նա տես: Եվ 
երբ մտո վի զու գա հեռ ներ ենք անց կաց-
նում այդ պա տե րազմ նե րի ու մեր շուր-
ջը տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի 
միջև, աչ քի է զար նում ի րո ղութ յու նը, 
թե որ քան ենք խու սա փում մեր բա նա-
կա յին կյան քի, սահ մա նա մեր ձում կա-
տար վող աշ խա տանք նե րի շատ թե քիչ 
ու նե ցած հա ջո ղութ յուն նե րը լու սա բա-
նե լուց, հան րայ նաց նե լուց: Ին չո՞ւ չընդ-

լայ նել թա փան ցի կութ յան սահ ման նե րը 
և չ ներ կա յաց նել լա վը, դրա կա նը, կա-
տար վա ծը, չէ՞ որ հան րութ յու նը բա նա-
կա յին կյան քից լավ լու րեր լսե լու կա րիք 
ու նի:

–  Հաս կա նում եմ՝ բա նա կը պետք է ինչ-որ 
չա փով՝ ող ջամ տութ յան սահ ման նե րում, թա-
փան ցիկ լի նի: Ոչ միայն կա տար ված գոր ծի, 
այլև տի րող բար քե րի, մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան, զին վոր նե րի կամ սպա նե-
րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, ա մեն ին չի 
ա ռու մով:  Բայց տե սեք՝ մենք հի մա խա ղաղ 
պայ ման նե րում չենք, թշնա մին կամ հա կա-
ռա կոր դը, ոնց կու զեք՝ ան վա նեք, ցան կա ցած 
բան օգ տա գոր ծում է իր պլան նե րը՝ մեզ գրա-
վե լու պլան ներն ա վե լի հիմ նա վոր դարձ նե լու 
հա մար:  Տես նում եք նաև՝ սո ցիա լա կան ցան-
ցե րից ինչ ին ֆոր մա ցիա են ստա նում, նաև 
մեր զին ծա ռա յող նե րին խա բե լով կամ (չեմ 
ու զում նո րից հի շեց նել) կա շա ռե լով, գնե լով 
և  այլն. չնա յած դա տա րա նը պետք է ո րո շի, 
թե որ քա նով են նրանք մե ղա վոր կամ ան-
մեղ: Եվ զգու շա վո րութ յու նը՝ այս դեպ քում, 
մեր օգ տին է և  ոչ թե հա կա ռա կը:  Բայց դա 
չի նշա նա կում, որ պետք է ինչ-որ բա ներ 
պար տա կենք: Ընդ հա կա ռա կը՝ ե թե նույ նիսկ 
խնդիր ենք տես նում՝ պետք է հա մա պա տաս-
խան մար մին նե րին ա սենք ու ղիղ, ա ռանց 
ֆեյս բուք նե րի, ա ռանց ին տեր նետ կայ քե րի 
և  այլն: Եվ այդ բա լան սը, ին չը շատ դժվար 
է, պետք է գտնենք, թա փան ցի կութ յան և 
 պաշտ պան վա ծութ յան բա լան սը:

 Հի մա, օ րի նակ, Ուկ րաի նիա յի դեպ քում… 
 Տես նում եք՝ ինչ քան լրա հոս կա. ոչ մի ան-
գամ չեմ տե սել որ ևէ դիր քի կոնկ րետ տե-
ղա կա յում, կոոր դի նատ, այ սինքն՝ նույ նիսկ 
այդ մեծ երկ րում, որ տեղ շատ մեծ ռազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն ներ են ըն թա նում, նրանք 
հետ ևում են, որ պես զի ա վե լորդ տե ղե կատ-
վութ յուն չար տա հոս վի: Ա յո, կա ևոր է ին-
ֆոր մա ցիան, բնակ չութ յա նը տե ղե կաց նե լը, 
թե ինչ է կա տար վում ճա կա տում կամ մեր 
դեպ քում՝ ա ռաջ նագ ծում:  Թեև ակ տիվ ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չկան այս պա հին՝ 
բա րե բախ տա բար, բայց դա եր բեք չպետք է 
լի նի հա վել  յալ «թղթադ րամ»՝ հա կա ռա կոր դի 
ու զած տե ղե կութ յուն նե րը տա րա ծե լու հա-
մար:  Թա փան ցի կութ յան և զսպ վա ծութ յան 
այդ բա լան սը մենք պետք է գտնենք լրագ-
րող նե րի հետ մեկ տեղ: Ի՞նչ բա ցատ րութ յուն 
կա րող է ու նե նալ ի րա վի ճա կը, երբ, օ րի նակ, 
հա կա ռա կոր դի հար ձա կու մից դեռ կես ժամ 
չան ցած, հայ կա կան ո րոշ լրատ վա մի ջոց ներ 
գրում են ինչ-որ կո րուստ նե րի, կորց րած դիր-
քե րի և  այլ նի մա սին, ո րոնք ի րա կա նութ յա նը 
չեն հա մա պա տաս խա նում… Դ րանք խու ճապ 
են տա րա ծում ոչ միայն թի կուն քում գտնվող 
մարդ կանց մեջ, այլ հենց այդ դիր քե րը պա-
հող զին վոր նե րի շրջա նում: Եվ նման դեպ-
քե րում ծնող նե րը կա րող են զան գա հա րել ու 
ա ռաջ նագ ծում կռվող ի րենց որ դուն հարց նել՝ 
տղա ջան, էս ո՞նց է՝ դու չես ի ջել, բա թեր թե րը 
գրում են, որ հանձն վել եք ար դեն…

Այն պես որ՝ պետք է կա րո ղա նանք թա-
փան ցի կութ յու նը մեկ տե ղել զսպվա ծութ յան, 
պաշտ պան վա ծութ յան հետ… 

թա կան մի ջա վայր է ստեղծ վել կենտ րո նի 
շնոր հիվ: Ե րե խա ներն այ ցե լում են այն տեղ, 
ի րա կա նաց վում են գյու ղատն տե սա կան 
ծրագ րեր՝ ա նաս նա պա հութ յուն, պան րա-
գոր ծութ յուն, հո ղա գոր ծութ յուն, ե րե խա նե րի 
հա մար ա կա դե միա կան կրթութ յան դա սըն-
թաց ներ, որ պես զի կա րո ղա նան հե տո բու-
հեր ըն դուն վել, նաև բու հե րի ու սա նող նե րի 
կրթա թո շա կա յին ծրա գիր… Այ սինքն՝ կենտ-
րո նի շուրջ և կենտ րո նի շնոր հիվ ստեղծ վել 
է հա ճե լի աու րա: Այդ պի սի կենտ րոն ներ ենք 
ու նե նա լու նաև Գո րի սում ու Կա պա նում: 
Դ րանք մնա յուն բա ներ են, կա յուն, տաս-
նամ յակ նե րով աշ խա տող կա ռույց ներ: Այլ 
ծրագ րեր նույն պես կան Եվ րո պա կան Միութ-
յան կող մից ֆի նան սա վոր վող՝ նշված բյու ջեի 
շրջա նա կում: 

Կար ծում եմ՝ հատ կա պես տե ղա կան ու 
տա րած քա յին իշ խա նութ յուն նե րը պետք 
է հա վել  յալ ջան քեր գոր ծադ րեն, որ պես զի 
մարդ կանց մատ չե լի բա ցատ րեն, թե ինչ է 
կա ռա վա րութ յունն ա նում ի րենց հա մար և  
ինչ պի սի մի ջոց նե րով՝ կլի նեն Եվ րո պա կան 
Միութ յան մի ջոց ներ, կլի նեն պե տա կան բյու-
ջեի կամ հա մայն քա յին բյու ջեի մի ջոց ներ, 
մար դիկ պետք է ի մա նան՝ գու մար նե րը որ-
տե ղից են հատ կաց վում և  ինչ նպա տա կով ու 
ոնց են ծախս վում…

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՍԱՄՎԵԼ 
ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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րա պե տութ յան տա րած քում տե ղա կայ վել են 
եվ րո պա ցի դի տորդ ներ, թե այլևս խնդիր չենք 
ու նե նա լու թշնա մա կան նկրտում ներ ու նե ցող 
ադր բե ջա նա կան կոչ վող ար հես տա ծին հան-
րա պե տութ յու նից:

Ուս տի պետք է մեզ հա մար շատ կար ևոր 
ար ձա նագ րում ա նենք՝ որ ևէ պա րա գա յում 
չպետք է մեր հա սա րա կութ յա նը մո լո րեց նենք 
խա ղա ղութ յան մա սին չա փից դուրս մեծ ակն-
կա լիք նե րով, ո րով հետև դա բթաց նում է հան-
րութ յան ի մու նի տե տը, ինք նա պաշտ պա նա-
կան հատ կա նիշ նե րը:

Իսկ ե թե դառ նանք կոնկ րետ Ս յու նի քին, 
ա պա բո լո րի հա մար ակն հայտ է՝ այ սօր աշ-
խար հա քա ղա քա կան շա հե րի կենտ րո նա կան 
գո տի նե րից մե կը Հա րա վա յին Կով կա սում 
հենց Ս յու նի քի մարզն է: Ուս տիև՝ Ս յու նի քի 
մար զի կար ևո րութ յու նը միայն Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան հա մար նշա նա կա լի 
չէ: Ս յու նի քի մար զը կար ևոր է Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յան հա մար, կար ևոր է Ի րա նի Իս լա-
մա կան Հան րա պե տութ յան հա մար, կար ևոր 
է թուրք-ադր բե ջա նա կան միաս նա կան դա-
շին քի հա մար, կար ևոր է նաև հա վա քա կան 
Արև մուտ քի հա մար:

Այն պես որ՝ նման աշ խար հա քա ղա քա կան 
կար ևո րութ յան տա րած քի անվ տան գութ-
յան ա պա հո վու մը, կրկնեմ, պետք է ի րա կա-
նաց վի հենց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կող մից, ինչ պես մեր պե տութ յան մնա ցած 
բո լոր տա րածք նե րի անվ տան գութ յան ա պա-
հո վու մը: Դա է ոչ միայն տրա մա բա նա կա նը, 
ոչ միայն պե տա կան մո տե ցու մը, այլ նաև 
ար ժա նա պա տիվ դիր քո րո շու մը: Եվ պետք 
է մեր հա սա րա կութ յա նը, մեր ժո ղովր դին 
հստա կո րեն բա ցատ րենք՝ մենք ենք (ա ռա-
ջին հեր թին), որ պար տա վոր ենք ա պա հո վել 
մեր հայ րե նի քի անվ տան գութ յու նը: Եվ դա, 
բնա կա նա բար, պետք է ա նենք մեր դաշ նա-
կից նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի օգ նութ յամբ, այլ 
ոչ թե պե տա կան այդ լրջա գույն գոր ծա ռույ թը 
պատ վի րա կե լով կամ վե րա պա հե լով նրանց:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Ի՞նչ դերակատարություն 
կունենա ԵՄ դիտորդական 
առաքելությունը Սյունիքի 
անվտանգության 
ապահովման գործում, և 
արդյո՞ք կունենա

Սկիզբը՝ էջ 3

Կառավարության սյունիքյան 
քաղաքականությունը 
թափանցիկության 
կարիք ունի

Սկիզբը՝ էջ 4

Մեր տղաներն ամուր կանգնած են մարտական 
դիրքերում, պատրաստ՝ կասեցնելու 
հակառակորդի յուրաքանչյուր ոտնձգություն
Սկիզբը՝ էջ 4

Վեր ջին նե րիս էլ չի կա րե լի մե ղադ րել, 
այդ քան գու մա րը չի փրկի, ե թե Նռ նա-

ձո րի ան բա րե կարգ ճա նա պար հի պատ ճա-
ռով մե քե նան ան սար քութ յան մատն վի:

Ին չո՞վ էր ապ րում և շն չում հա կա ռա կոր-
դի ան մի ջա կան «հար ևա նութ յամբ» գյու ղը 
44-օր յա պա տե րազ մի օ րե րին. «Ոչ մե կը 
գյու ղից դուրս չի ե կել, – ման րա մաս նում 
է Ա լեք սան Բո յաջ յա նը,- պա տե րազ մի 
օ րե րին տղա նե րը դիր քե րում են ե ղել, 
կա նայք նուռ էին հա վա քում, հե տա մուտ 
լի նում, որ բեր քը չփչա նա»: Այ նո ւա մե նայ-
նիվ, գյու ղը վնաս ներ կրել է, 14 ձի ան ցել է 
թշնա մու կող մը. 2020 թ. նո յեմ բե րին տղա-
նե րը դեռ չէին ի ջել դիր քե րից, ա նա սուն ներն 
ան տեր էին մնա ցել: Բ նա կիչ նե րը դի մել են 
հա մայն քա պե տա րան՝ փոխ հա տու ցում ստա-
նա լու խնդրան քով: 

Նաև հե տաքրքր վե ցինք, թե մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի մի ջո ցով ի՞նչ ծրագ-

րեր է ի րա կա նաց վել բնա կա վայ րում: WW 
Բ նութ յան հա մաշ խար հա յին հիմ նադ րա մը 
դպրո ցին հատ կաց րել է ար ևա յին մարտ կոց-
ներ, ո րոնց շնոր հիվ մե ծա պես լուծ վեց դպրո-
ցի դա սա սեն յակ նե րի ջե ռուց ման խնդի րը:

«IFAD»-ի (գյու ղատն տե սութ յան զար գաց-
ման մի ջազ գա յին հիմ նադ րամ) ծրագ րով գյու-
ղա ցի նե րին հատ կաց վել են ար ևա յին չո րա-
նոց ներ: «Դ րանք փոքր բիզ նես ծրագ րեր 
են, որ բնակ չութ յա նը բա վա կա նին օգ-
նում են», – ման րա մաս նում է Ա լեք սան Բո-
յաջ յա նը: Իսկ սե փա կան ծրագ րե րից Նռ նա-
ձո րի վար չա կան ղե կա վարն ա ռանձ նաց րեց 
խա ղահ րա պա րա կի և հան դի սութ յուն նե րի 
սրա հի կա ռու ցու մը: Ա ռա ջի նի ֆի նա նա սա վո-
րու մը Մեղ րիի հա մայն քա պե տա րանն է ի րա-
կա նաց նե լու, իսկ երկ րոր դի դեպ քում խնդի րը 
կքննարկ վի, ե թե հող հատ կա ցում լի նի, ա վե լի 
ստույգ՝ ե թե կի սա քանդ կա ռույցն Ար դա րա-
դա տութ յան նա խա րա րութ յան հաշ վեկշ ռից 

հա նեն և վե րա դարձ նեն հա մայն քին:
Նա խորդ ան գամ՝ 2013 թվա կա նի գար-

նա նը, երբ դարձ յալ աշ խա տան քա յին այ ցով 
Նռ նա ձո րում էինք, հա մայն քա պե տա րա նի 
շեն քի հար ևա նութ յամբ լքված և կի սա քանդ 
շեն քեր կա յին, որ այժմ հո ղին էին հա վա սա-
րաց վել: Մեր զրու ցա կի ցը բա ցատ րեց, որ 
Մեղ րիի զար գաց ման հիմ նադ րա մը «Յու նի-
բան կի» հետ հա մա տեղ նա խա տե սում են 
բնա կե լի շեն քեր կա ռու ցել: Ար դեն հինգ շա-
հա ռու հաս տատ վել է, նա խա պատ վութ յու նը 
տրվել է ե րի տա սարդ ըն տա նիք նե րին, ո րոնց 
բնակ ֆոն դը վատ վի ճա կում է…

Երբ հրա ժեշտ էինք տա լիս, վար չա կան 
ղե կա վա րը հու սադ րող խոս ք ա սաց. «Մենք 
այս տեղ կմնանք, Նռ նա ձո րը կշե նաց-
նենք, միայն ճա նա պար հի և խ մե լու ջրի 
հար ցը լու ծեն»:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ
24.02.2023
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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` 1045, գինը` 100 դրամ: 
Ստորագրված է տպագրության 
28.02.2023թ.:

ապ րանք նե րի ներ մու ծու մը, ո րի հետ ևան քով 
սննդի, դե ղո րայ քի և  այլ կյանք փրկող պա րա-
գա նե րի պա կա սուրդ է ա ռա ջա ցել: Դա տա րա-
նը գտնում է, որ վնա սը կա րող է ա նուղ ղե լի 
հա մար վել, երբ հա մա պա տաս խան ան ձինք 
հայտն վում են կյան քի և  ա ռող ջութ յան հա-
մար վտան գա վոր հան գա մանք նե րում:

Դա տա րա նը հի շեց րեց՝ 2023 թվա կա-
նի հուն վա րի 30-ին տե ղի ու նե ցած դռնբաց 
նիս տում Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցի չը հաս-
տա տել է, որ իր կա ռա վա րութ յու նը պար տա-
վոր վել է և շա րու նա կում է պար տա վոր վել 
ձեռ նար կել ի րե նից կախ ված բո լոր քայ լե րը՝ 
ե րաշ խա վո րե լու ան ձանց, տրանս պոր տա յին 
մի ջոց նե րի և բեռ նե րի ա զատ տե ղա շար ժը 
Լա չի նի մի ջանց քով՝ այդ թվում շա րու նա կա-
բար աշ խա տե լով ԿԽՄԿ-ի հետ:

Դա տա րանն ի գի տութ յուն է ըն դու նում 
այդ հայ տա րա րութ յու նը: Սա կայն դա չի վե-
րաց նում ա նուղ ղե լի վնաս պատ ճա ռե լու վե-
րա հաս ռիս կը՝ պայ մա նա վոր ված Լա չի նի 
մի ջանց քով տե ղա շար ժը խա թար մամբ: Վե-
րո հիշ յալ հան գա մանք նե րի լույ սի ներ քո դա-
տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ դա տա րա նի 
կող մից ի րա գոր ծե լի ճա նաչ ված ի րա վունք նե-
րի են թադր յալ խա թա րու մը կա րող է ա նուղ-
ղե լի վնաս պատ ճա ռել ի րա վունք նե րին, և կա 
հրա տա պութ յուն: Այ սինքն՝ կա ի րա կան կամ 
վե րա հաս և  ան հա պաղ ռիսկ, որ կա ռա ջա նան 
ա նուղ ղե լի վնաս ներ՝ նախ քան դա տա րա նի 

կող մից գոր ծով վերջ նա կան ո րո շում կա յաց-
նե լը: Ուս տի դա տա րա նը եզ րա կաց նում է, որ 
ժա մա նա կա վոր մի ջոց ներ կի րա ռե լու հա մար 
պայ ման ներն առ կա են ու բա վա րար ված, ուս-
տի անհ րա ժեշտ է, որ դա տա րա նը նախ քան 
վերջ նա կան ո րո շու մը ո րոշ ժա մա նա կա վոր 
մի ջոց ներ կի րա ռի, որ պես զի պաշտ պան վեն 
Հա յաս տա նի կող մից հայց վող դա տա րա նի 
նշած ի րա վունք նե րը: Դա տա րա նը հի շա տա-
կում է, որ ի րա վունք ու նի կա նո նադ րութ-
յան հա մա ձայն կի րա ռել այն պի սի մի ջոց ներ, 
ո րոնք ամ բող ջո վին կամ մա սամբ տար բեր-
վում են հայց վող մի ջոց նե րին:

«Դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ Ադր-
բե ջա նի նա խա գա հի, Հա յաս տա նի վար-
չա պե տի և ՌԴ նա խա գա հի նո յեմ բե րի 9-ի 
ե ռա կողմ հայ տա րա րութ յու նը նա խա տե սում 
է, որ Լա չի նի մի ջանց քը պետք է ա պա հո վի 
կապ՝ ԼՂ-ի և ՀՀ-ի միջև և պետք է մնա ՌԴ 
խա ղա ղա պահ ու ժե րի վե րահս կո ղութ յան 
ներ քո: Հայ տա րա րութ յամբ նաև նա խա տես-
ված է՝ Ադր բե ջա նը պար տա վոր է ե րաշ խա-
վո րել ան ձանց, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 

և բեռ նե րի անվ տանգ տե ղա շար ժը Լա չի նի 
մի ջանց քով՝ եր կու ուղ ղութ յամբ: Սույն գոր-
ծով հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի կող մից 
հայց վող ժա մա նա կա վոր մի ջոց նե րի բնույ թը 
տվյալ գոր ծի հան գա մանք նե րում՝ դա տա-
րա նը եզ րա կաց նում է, որ կի րառ վե լիք մի-
ջոց նե րը պար տա դիր չէ, որ լի նեն նույ նը, ինչ 
հայց ված մի ջոց նե րը: Դա տա րա նը եզ րա կաց-
նում է, որ նախ քան այս գոր ծով վերջ նա կան 
ո րոշ ման կա յա ցու մը Ադր բե ջա նը պար տա վոր 
է իր՝ կոն վեն ցիա յով ստանձ նած պար տա վո-
րութ յուն նե րի հա մա ձայն՝ ձեռ նար կել ի րե նից 
կախ ված բո լոր մի ջոց նե րը, որ պես զի ա պա-
հո վի ան ձանց, տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի 
և բեռ նե րի ան խա փան տե ղա շար ժը Լա չի նի 
մի ջանց քով եր կու ուղ ղութ յամբ», – աս վեց 
հայ տա րա րութ յու նում:

Ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան բո լոր 
ձևե րի վե րաց ման մա սին մի ջազ գա յին կոն-
վեն ցիա յի կի րառ ման գոր ծով Հա յաս տանն 
ընդ դեմ Ադր բե ջա նի հայ ցի լսում նե րը Հաա-
գա յի դա տա րա նում տե ղի էին ու նե ցել հուն-
վա րի 30-ին: 

Ադրբեջանը 
պարտավոր է 
ապահովել Լաչինի 
միջանցքով 
անխափան 
տեղաշարժը երկու 
ուղղությամբ

Սկիզբը՝ էջ 1

Տ նօ րե նը հի շեց այն ժա մա նակ նե րը, երբ 
Մեղ րու տա րա ծաշր ջա նի գյու ղե րի ման կա-
վարժ նե րի աշ խա տա վար ձը մյուս բնա կա-
վայ րե րի հա մե մատ 20 տո կո սով բարձր էր: 
Հե տա գա յում դա վե րաց րին…

Ինչ ևէ, ի րոք փառք ու պա տիվ այն ման-
կա վարժ նե րին, ով քեր հե ռա վոր այս գյուղ են 
հաս նում և կա տա րում ի րենց մաս նա գի տա-
կան պարտ քը… Այս հա մա տեքս տում ու րա-
խաց նողն այն է, որ նախ կին եր կու ան գա մի 
փո խա րեն՝ այժմ շա բա թա կան չորս ու ղերթ է 
կա տար վում Մեղ րիից դե պի Նռ նա ձոր: Դպ րո-
ցում հա ճե լի մաք րութ յուն տե սանք, կա հա վո-
րան քը պար զա պես աչք է շո յում: Նաև հա մա-
կարգ չա յին սեն յակն է կա հա վոր ված, միայն 
է լեկտ րո նա յին գրա տախ տակն է պա կա սում… 
Կր թօ ջա խում 19 ա շա կերտ է սո վո րում:

Այն պես ստաց վեց, որ Նռ նա ձո րի մա սին 
ա ռա ջին նյութս գրել եմ 2003-ին, երկ րոր դը՝ 
2013-ին և հի մա: Տա սը տար վա պար բե րա-
կա նութ յամբ: Դ րան ցից տվյալ ներ քա ղե ցի 
ա շա կերտ նե րի թվա քա նա կի շար ժի մա սին, 
այս պես ու րեմն՝ 2003-ին դպրո ցում 38 ա շա-
կերտ էր սո վո րում, ո րից տա սը՝ նա խադպ-
րո ցա կան խմբում, 2013-ին՝ 32, այժմ՝ ինչ պես 
ար դեն նշվեց, 19: Հե տըն թացն ակ ներև է՝ մա-
նա վանդ տխուր խո հեր հա րու ցող: Ոչ միայն 
թվա քա նակն է նվա զել, նաև տա րեց տա րի 
լավ սո վո րող նե րի թիվն է պա կա սել: Նա խորդ 
տա րի շրջա նա վարտ չեն ու նե ցել, այս տա րի 
կրթօ ջա խին հրա ժեշտ կտա մեկ ա շա կերտ: 

Մ տանք նաև դա սա րան նե րից մե կը. հա-
սա րա կա գի տութ յան դա սին ե րեք ա շա կերտ 
էր՝ մե կը՝ 10-րդ, եր կու սը՝ 11-րդ դա սա րան-
ցի: Ն ման բան միայն Ս յու նի քի դպրոց նե րում 
կհան դի պես:

Այս տա րի ա ռա ջին դա սա րան ցի չու նեն: 
Տ նօ րե նը հա վե լում է, որ նոր ու սում նա կան 
տա րում ե րեք ա ռա ջին դա սա րան ցի կու նե-
նան: Կր թօ ջա խում դպրո ցա կան նե րի սա-
կա վութ յու նը մեր զրու ցա կի ցը շատ պատ կե-
րա վոր ներ կա յաց րեց. «Այն քան ա շա կերտ 
չու նենք, որ շախ մա տա յին օ լիմ պիա դա-
յին թի մով հան դես գանք»: Դպ րոցն ու նի 
կա հա վոր ված ճա շա րան, իսկ տաք սնուն դը 
ստաց վում է Ա գա րա կից. պայ մա նա գիր ու նեն 
«Մա րի շոկ» կազ մա կեր պութ յան հետ:

Տե ղե կա ցանք նաև, որ ար ևա յին մարտ-
կոց ներ են տե ղադր ված, ո րոնք կրթօ ջա խին 
հատ կաց վել են WW Հա յաս տա նի «Ըն ձառ-
յու ծի պահ պա նութ յու նը Հա րա վա յին 

Կով կա սում» ծրագ րի շրջա նա կում՝ Մեղ րիի 
հա մայն քի ա ջակ ցութ յամբ: Դ րա շնոր հիվ հիմ-
նո վին լուծ վել է դսսասենյակներում ջե ռուց-
ման հար ցը։

Նռ նա ձոր հա մայն քի դպրո ցի կա-
հա վո րու մը հո վա նա վո րել է ի րա նա հայ 
բա րե րար Էլ բիս Ար զու ման յա նը՝ ի հի շա-

տակ իր ա մուս նու՝ Խա ժակ Ար զու ման-
յա նի:

Մեղ րիի սահ մա նա պահ Նռ նա ձոր գյու ղի 
կրթօ ջա խը բա ցօթ յա մար զա դաշտ ու նի, ո րի 
բաց ման ա րա րո ղութ յու նը տե ղի է  ու նե ցել 
անց յալ տա րի՝ մա յի սի 11-ին, ծրա գի րը կյան-
քի է կոչ վել «Յու նի բան կի» ֆի նան սա վոր-
մամբ, Մեղ րիի զար գաց ման հիմ նադ-
րա մի ա ջակ ցութ յամբ (հո գա բար ձու նե րի 
խորհր դի նա խա գահ՝ Ար մեն Սա քա պե տո-
յան): Դ րա նով լուծ վել է գյու ղում մաս սա յա կան 
սպոր տի զար գաց ման և մա նուկ նե րի ժա-
ման ցի կազ մա կերպ ման հույժ կար ևոր խնդի-
րը: Բայց և  այն պես, ա նո րոշ է մնում  փակ 
մար զա դահ լիճ ու նե նա լու խնդի րը: Ձմ ռա նը 
մարմ նակր թութ յան դա սերն անց կաց վում են 
դպրո ցի նիս տե րի դահ լի ճի մի մա սում:

Մեր զրույ ցին մաս նակ ցում էր Նռ նա ձո-
րի վար չա կան ղե կա վար Ա լեք սան Բո յաջ յա-
նը. ով նույն պես մտա հո գութ յուն հայտ նեց՝ 
կրթա կան գոր ծին առնչ վող. «Սահ մա նա-
պահ գյու ղե րին պի տի ու շադ րութ յուն 
դարձ վի, մարդ կանց գյու ղին կա պում 
է դպրո ցը, ե թե դպրո ցը չե ղավ, բո լո րը 
դուրս են գա լու այս տե ղից, ինչ քան էլ 
ապ րե լու նպաս տա վոր պայ ման ներ լի-
նեն, ընդ հա նուր առ մամբ՝ պե տա կան 
մա կար դա կով հո գա ծութ յուն պետք է լի-
նի գյու ղե րի հան դեպ, ո րով հետև գյու ղե-
րը դա տարկ վում են»:

Դեռ խոսք կա, որ սեպ տեմ բե րի 
1-ից ի րար մո տիկ գտնվող գյու ղե րի դպրոց-
նե րը միա վոր վե լու են: Փառք Աստ ծո, որ այդ 

հան գա ման քը գո նե Նռ նա ձո րի դպրո ցին չի 
վե րա բե րե լու…

Ա մեն դեպ քում հա ճե լի էր տես նել, որ հե-
ռա վոր Նռ նա ձո րում նման կրթօ ջախ ու նենք, 
և  այդ օ ջա խի ղե կա վա րու մը կրթա կան գոր ծի 
նվիր յա լի ձեռ քե րում է…

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Կարեն Դեմիրճյանը 
Նռնաձորի 
մատույցներում 
արգելափակել էր 
Զանգելանից ձգվող 
այս ճանապարհի 
կառուցումը...

1980 -ա կան ներն էին: 
Ադր բե ջա նի ղե կա-
վար Հեյ դար Ա լի-

ևը ձեռ նար կեց Զան գե լա նից՝ Ա րաք սի ձախ 
ա փով, մինչև Նա խիջ ևա նի Օր դու բադ ճա նա-
պար հա յին մայ րու ղու կա ռու ցու մը:

Ճա նա պար հը հասց վեց մինչև Մեղ րու 
տա րա ծաշր ջա նի Նռ նա ձոր գյու ղի մա տույց-
ներ (լու սան կա րում). հա յոց հնա մե նի այդ 
գյու ղին ի րենք Ն յու վա դի էին ան վա նում: Եվ 
ճա նա պար հի կա ռու ցու մը շա րու նա կութ յուն 
պի տի ու նե նար...

Սա կայն Հա յաս տա նի ար ժա նա պա տիվ 
ղե կա վար Կա րեն Դե միրճ յանն ան թույ լատ-
րե լի հա մա րեց ճա նա պար հի կա ռու ցու մը 
Մեղ րու տա րած քով: Ան գամ Մոսկ վա յի մի-
ջամ տութ յու նից հե տո նա անդրդ վե լի մնաց: 
Եվ շի նա րա րութ յու նը, ինչ պես տես նում ենք, 
ա ռայ սօր կի սատ է:

Տվ  յալ տա րած քով՝ Ադր բե ջա նի արևմտ-
յան շրջան նե րը Նա խիջ ևա նի հետ կա պող 
ճա նա պար հի կա ռու ցու մը մինչ այդ ան թույ-
լատ րե լի էր հա մա րել Հա յաս տա նի ղե կա վար 
Գ րի գոր Հա րութ յուն յա նը. պատ կե րաց նել կա-
րե լի է, թե Ս տա լի նի օ րե րում որ քան քա ջութ-
յուն էր պետք՝ նման դիր քո րո շում ու նե նա լու և 
Հա յաս տա նի շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար:

Ադր բե ջա նի այդ մտադ րութ յու նը հե տա-
գա յում ձա խո ղել են Գ րի գոր Հա րութ յուն յա նին 
հա ջոր դած մեր մյուս ղե կա վար նե րը նույն-
պես՝ Սու րեն Թով մաս յան (մեր հայ րե նա կից), 
Յա կով Զա րոբ յան, Ան տոն Քո չին յան և, ի հար-
կե, Կա րեն սքան չե լի Դե միրճ յան:

Հա յոց ար ժա նա պատ վութ յա նը տեր 
կանգ նե լու և Ս յու նի քի անվ տան գութ յու նը 
պաշտ պա նե լու հեր թը հա սել է մեր սերն դին, 
տես նենք...

Նռնաձորի դպրոցը, որ 
կրթադաստիարակչական 
արդյունավետ աշխատանքի 
օրինակ կարող է ծառայել
Սկիզբը՝ էջ 7
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