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Մա յի սի 9-ին մենք նշում ենք Մեծ հաղ թա նա կի 
75-ամյա կը̀ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում մեր 
ընդ հա նուր Հաղ թա նա կի տա րե լի ցը: Սա իս կա պես 
մեր ընդ հա նուր Հաղ թա նակն է, որին ներդ րում ու-
նե ցան մեր նախ նի նե րը: Նախ կին Խորհր դա յին 
Մի ու թյան տա րած քում գրե թե չկա ըն տա նիք, որին 
շրջան ցեց պա տե րազ մը: 26 մի լի ոն կյանք̀ հսկա-
յա կան գին է, որը վճա րեց սո վե տա կան ժո ղո վուր-
դը: Եվ յու րա քան չյուր ըն տա նիքն ու նի իր հե րոս նե-
րը, որոնց հի շում և հար գում են նոր սե րունդ նե րը:

Այս օրը մենք հի շում ենք նրանց, ով քեր մնա-
ցել են ռազ մա ճա կա տի մար տե րում, նրանց, ով քեր 
պա տե րազ մի ծանր տա րի նե րին աշ խա տել են թի-
կուն քում, հի վան դա նոց նե րում, գոր ծա րան նե րում, 
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ով քեր պա տե րազ մից հե-
տո խա ղաղ կյանք են հաս-
տա տել և շնոր հա վո րում 
ենք մեր սի րե լի վե տե րան-
նե րին, շնոր հա կա լու թյուն 
հայտ նում նրանց մեզ նվի-
րած խա ղա ղու թյան հա-
մար:

Հայ րե նա կան մեծ պա-
տե րազ մի տա րի նե րին 
եր կա թու ղա յին նե րը տե-
ղա փո խե ցին 20 մի լի-
ոն վա գոն, ապա հո վե ցին 
բնակ չու թյան և ար դյու նա-
բե րու թյան թի կունք տար-
հան ման ողջ գոր ծըն թա ցը, 
վե րա կանգ նե ցին և վե րա-
կա ռու ցե ցին 120 հա զար կմ 
ու ղի: 

 Անգ նա հա տե լի է հայ ժո ղովր դի հաղ թա նա կի 
գոր ծում ներդ րու մը̀ ավե լի քան 60 գե նե րալ-հա յե րը 
գլխա վո րում էին Կար միր բա նա կի խո շոր մի ա վո-
րումն ե րը: Իվան Բաղ րա մյա նի, Սեր գեյ Խու դյա կո վի 
(Ար մե նակ Խամ ֆե րյանց), Հա մա զասպ Բա բա ջա-
նյա նի, Իվան Իսա կո վի և շատ ու րիշ նե րի անուն նե րը 
ընդ միշտ գրված են պատ մու թյան մեջ:

Մար տե րում ցու ցա բեր ված քա ջու թյան և արի ու-
թյան, հմուտ հրա մա նա տա րու թյան հա մար ԽՍՀՄ 
շքան շան նե րով և մե դալ նե րով պար գև ատր վե ցին 
70 հա զար հայ զին վոր ներ, սպա ներ և գե նե րալ ներ: 
Բարձ րա գույն պար գևը̀ Խորհր դա յին Մի ու թյան Հե-
րո սի կո չու մը, շնորհ վեց 106 հայ զին վոր նե րին: 27 
հա յեր դար ձան Փառ քի շքան շա նի լի ի րավ կա վա լեր:

Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի ճա կատ նե րում 
կռվում էին շուրջ 600 000 հայ, որոնց կե սը զոհ վեց: 
Պա տե րազ մի տա րի նե րին ԽՍՀՄ-ում ձև ա վոր վել 

Հու լի սի 1-ից, այ սինքն 2020-ի երկ րորդ կի-
սա մյա կի սկիզ բից, ու ժի մեջ կմտնի ըն կե րու թյան 
Աշ խա տող նե րի պար գև ատր ման ակ տո ւա լաց-
ված կա նո նա կար գը, որը նա խա տե սում է պար-
գև ատր ման հա մա կար գի փո փո խու թյուն ներ: 
Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղու աշ խա տող նե րի 
և կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նումն ե րի աշ-
խա տա կից նե րի աշ խա տա վար ձե րի հաշ վարկ ման 
կար գի հիմն ա կան փո փո խու թյունն այն է, որ լի-
ո վին բա ցառ վում է աշ խա տող նե րի պար գև նե րի 
մա կար դա կի կախ վա ծու թյու նը ճա նա պար հի հիմ-
նա կան ցու ցա նիշ նե րի ատա րո ղա կա նից:

Եթե ներ կա յումս աշ խա տա վար ձից կամ դրույ-
քա չա փից պար գևի չա փը պետք է ամ բող ջու թյամբ 
ձև ա վոր վի Ճա նա պար հի ար տադ րո ղա կան ցու ցա-
նիշ նե րի հի ման վրա, այ սինքն մա տուց ված ծա ռա յու-
թյուն նե րի ծա վա լի (փո խադր վող բեռ նե րի ծա վալ և 
ու ղև որ նե րի քա նակ), ապա փո փո խու թյուն նե րը պար-
գև ավ ճա րը կկա պեն աշ խա տո ղի անձ նա կան ցու ցա-
նիշ նե րին և մի ակն փոքր չա փով` այն ձեռ նար կու թյան 
ցու ցիչ նե րի հետ, որ տեղ աշ խա տում է աշ խա տա կի ցը:

են վեց հայ կա կան դի վի զի ա ներ, որոնք կռիվ ե րով 
ան ցել են Կով կա սից մին չև Բեռ լին: Հատ կա պես 
առանձ նա նում էր 89-րդ հայ կա կան կարմ րադ րոշ 
հրաձ գա յին դի վի զի ան̀ հայտ նի Թա մա նյան դի վի-
զի ան, որը մաս նակ ցել է Բեռ լի նի գրո հին: Ի դեպ, 
մի ա կը ազ գա յին մի ա վո րումն ե րից:

Հայ ժո ղովր դի տաս նյակ հա զա րա վոր որ դի-
ներ մաս նակ ցել են ֆա շիս տա կան լծից Լե հաս տա-
նի, Չե խոս լո վա կի ա յի, Ռու մի նի ա յի, Բուլ ղա րի ա յի, 
Հուն գա րի ա յի, Հա րավս լա վի ա յի, Ավստ րի ա յի ազա-
տագր մա նը, Ֆրան սի ա յում և եվ րո պա կան շատ այլ 
երկր նե րում ազա տագ րա կան պա տե րազ մին:

Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մին մաս նակ ցե ցին 
73 հայ եր կա թու ղա յին ներ: Նրանց անուն նե րը ան-
մա հա ցան Գյում րիի լո կո մո տի վա յին դե պո յի տա-
րած քում գտնվող Հի շա տա կի և պատ վի պու րա կում:

Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղում իրենց 
պարտքն են հա մա րում աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել 
վե տե րան-եր կա թու ղա յին նե րին, հար գել զոհ ված-
նե րի հի շա տա կը: Առա ջին տա րին չէ, որ Հաղ թա-
նա կի օր վա նա խօ րե ին վե րա կանգն վում են վե տե-
րան նե րի տնե րը, նրանց օգ նու թյուն ցու ցա բեր վում: 
Տա րեց տա րի վե տե րան նե րի թի վը պա կա սում է, և 
նրանց հան դեպ ամե նօ րյա հո գա տա րու թյու նը մեր 
բա րո յա կան պարտքն է և հար գան քի տուր քը հաղ-
թա նա կը նվա ճաց նե րին:

Շնոր հա վո րում ենք մեր վե տե րան նե րին և եր-
կար կյանք մաղ թում նրանց: Մենք շնոր հա կա-
լու թյուն ենք հայտ նում մեր խա ղաղ կյան քի հեր-
թա կան տար վա հա մար, որը ձեռք է բեր ված մեր 
պաշտ պան նե րի, Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մի 
տա րի նե րին մեր կյան քի իրա վուն քը պաշտ պա նած 
զին վոր նե րի շնոր հիվ: 

«Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» ըն կե րու թյան 
գլխա վոր տնօ րեն Ա.Վ.Մել նի կով 

Կարևոր է 
Պար գև ավ ճար նե րը չպետք է ամ բող ջու

թյամբ կախ ված լի նեն Ճա նա պար հի 
ար տադ րո ղա կան ցու ցա նիշ նե րից

երկաթուղային

Հայաստանը և Համաշխարհային երկրորդ պատերազմը 

Հիտ լե րյան Գեր մա նի ա յի կող մից 
սան ձա զերծ ված Երկ րորդ հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մը մարդ կու թյա-
նը ան թիվ աղետ ներ և տա ռա պանք ներ 
բե րեց:

Այն տաս նյակ մի լի ո նա վոր մարդ-
կանց կյան քեր խլեց, Երկ րի երե սից 
ջնջվե ցին հա րյու րա վոր քա ղաք ներ, 
հա զա րա վոր գյու ղեր և բնա կա վայ-
րեր: Եվ րո պան փլա տակ նե րում էր, 
իսկ վա սի չա փը անհ նար է հաշ վել: 
Սա կայն ֆա շիս տա կան Գեր մա նի ան, 
կրե լով և իրա գոր ծե լով հա մաշ խար հա-
յին գե րիշ խա նու թյան իր ծրագ րե րը, հաշ վի չա ռավ 
գոր ծոն նե րը, որոնք ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց րե-
ցին դրա փլուզ մա նը:

Հայ ժո ղովր դի հա մար 1941-1945 թթ պա տե րազ-
մը բազ մա դա րյա, պայ քա րով լի պատ մու թյան հեր-
թա կան փոր ձու թյուն էր դար ձել: 

1920 թվա կա նին Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թի վը 
կազ մում էր ըն դա մե նը 700 հա զար մարդ: Պա տե-
րազ մի նա խօ րե ին այն հա սել է մին չև 1,5 մլն մարդ: Այ-

նո ւա մե նայ նիվ հան րա պե տու թյու նը շա րու նա կում էր 
մնալ Սո վե տա կան Մի ու թյան ամե նա սա կա վա թիվ 
հան րա պե տու թյուն դա րա վոր, լի պայ քա րի պատ մու-
թյան մեջ մեկ այլ փոր ձու թյուն (ԽՍՀՄ բնակ չու թյան 
1,1%): Այ նո ւա մե նայ նիվ, 1941 թվա կա նից մին չև 1945 
թվա կա նը ռազ մա ճա կատ էր գնա ցել ավե լի քան 
500 հա զար մարդ: Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 
Հա յաս տանն ու հա յե րը ահ ռե լի կո րուստ ներ կրե ցին: 
Ամեն երկ րոր դը չէր վե րա դար ձել ռազ մա ճա կա տից:

Շարունակությունը 3-րդ էջ. Շարունակությունը 3-րդ էջ.

Հարգելի վետերաններ, 
գործընկերներ:



Գործընթացը 
շարունակվում է

«Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» ըն կե րու-
թյան ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա նակ նե րում 
2020 թվա կա նի սկզբին Հա յաս տան է մա տա կա-
րար վել ըն կե րու թյան կող մից նոր կի սա վա գոն նե-
րի հեր թա կան խմբա քա նա կը: 

Վա գոն նե րը կծա ռա յեն բեռ նե րի ար տա հա-
նումն իրա կա նաց նե լու նպա տա կով, ին չը կբարձ-
րաց նի փո խադր ման հու սա լի ու թյունն ու անվ-
տան գու թյու նը, ինչ պես նաև կա պա հո վի բե ռի 
պահ պան ման բարձր մա կար դակ: Կի սա վա գոն-
նե րը̀ շար ժա կազ մի հիմն ա կան տե սակն են, որոնք 
շա հա գործ վում են «Հա րավ կով կա սյան եր կա թու-
ղի» ըն կե րու թյան կող մից: 2015-2019 թվա կան նե-
րի ըն թաց քում ըն կե րու թյու նը գնել է 112 մի ա վոր 
կի սա վա գոն ներ:

«ՀԿԵ» կող մից կի սա վա գոն նե րի շար ժա կազ-
մի ար դի ա կա նա ցու մը մի այն ող ջու նե լի է: Այդ 

Խա չիկ Համ բա րյա նը ծնվել է մեկ դար առաջ̀ 1919 
թվա կա նին, Շի րա կի մար զի Նալ բանդ գյու ղում, սո-
վո րա կան գյու ղա ցու ըն տա նի քում:

Ինչ պես չի նա ցի ներն են ասում, գե նե րալ-գնդա-
պե տի կոչ մա նը հաս նե լու ճա նա պարհն առա ջին 
քայ լից է սկսվում: Եվ այդ առա ջին քայ լը պար տա-
դիր չէ, որ կան խո րո շի հե տա գա քայ լե րը: Օրի նակ, 
Խա չիկ Համ բա րյանն իր ճա նա պար հը սկսել է Շի-
րա կում, որ պես եր կա թու ղու կա յա րա նի պե տի օգ-
նա կան, բայց մաս նակ ցել է Քյո նիգս բեր գի գրավ-
մանն ու գե նե րալ է դար ձել:

Շի րա կի մար զը Հա յաս տա նոմ հե ռա վոր Հյու-
սիս է ոչ մի այն աշ խար հագ րա կան առու մով, այ-
լև կլի մա յով: Գյու ղա ցու աշ խա տանքն այս տեղ 
առանձ նա կի դժվար է. ցուրտ է, այն ամե նը, ին չը 
մի հա րյուր կի լո մետր այն կողմ շատ լավ բերք է 
տա լիս, այս տեղ պար զա պես չի աճում: Ստիպ ված` 
շեշ տը դնում են անաս նա պա հու թյան վրա: Ամեն 
դեպ քում, նույ նիսկ մեկ հա րյու րա մյակ առաջ, գյու-
ղա ցի նե րի հա մար շատ կա րև որ էր կրթու թյուն 
տալ երե խա նե րին, իսկ ամե նօ րյա աշ խա տան քին 
ու զեն-չու զեն` կսո վո րեն, ճար ներն ինչ:   

Խա չիկ Համ բա րյա նը ծնվել է ու ղիղ մեկ դար 
առաջ̀ 1919 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22-ին, Շի րա կի 
մար զի Նալ բանդ գյու ղում: Քա նի որ Լե նի նա կա նը 
գյու ղին շատ մոտ էր, հայ րը նրան ու ղար կեց հենց 
այն տեղ̀ Եր կա թու ղա յին տեխ նի կու մում սո վո րե լու: 
Հե տո պետք էր կի րա ռել ձեռք բե րած գի տե լիք նե րը, 
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ու Խա չիկն աշ խա տում էր եր կա թու ղու Բա յան դուր 
կա յա րա նում, իսկ 1930-ական նե րին վեր ջին կա յա-
րա նի պետ էր դար ձել:

1939 թվա կա նին Համ բա րյա նին զո րա կո չե ցին: 
Նա որո շեց հա մա տե ղել ծա ռա յու թյունն ու ու սու մը և 
1941 թվա կա նի հու նի սի սկզբին ավար տեց ռազ մա-
կան ու սումն ա րա նը: Բնա կա նա բար, առա ջին իսկ 
օր վա նից նա մաս նակ ցել է Հայ րե նա կան մեծ պա-
տե րազ մին: Առա ջին վի րա վո րու մը ստա ցել է հու լի-
սի 5-ին̀ Արևմ տյան ճա կա տում, երկ րոր դը̀ սեպ տեմ-
բե րի 21-ին: Այս պի սի յու րա հա տուկ նվեր̀ ծննդյան 
օր վա կա պակ ցու թյամբ:

Ապա քին վե լուց հե տո ցրտի սո վոր գյում րե ցուն 
ու ղար կե ցին կա րի ե լյան ճա կատ, որ տե ղի կլի մա յին 
հար մար վե լը նրա հա մար դժվար չէր: Հենց այն տեղ 
էլ նա ստա ցավ բա վա կա նին հազ վա դեպ` Խորհր-
դա յին անդր բև ե ռա յին պաշտ պա նու թյան մե դալ:

1944-45 թվա կան նե րին Խա չիկ Համ բա րյա նը 
ևս երեք վի րա վո րում է ստա ցել: Նա անընդ հատ 
ձգտում էր մաս նա ցել մար տե րին, թեև ադեն Առա-
ջին մերձ բալ թյան ճա կա տի օպե րա տիվ կա յա նի 
պե տի օգ նա կան էր ու չորս մար տա կան շքան շան 
ու ներ, որոն ցից եր կու սը̀ Հայ րե նա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ ստա ցած:

Երև ա նի բա նա կա յին ղե կա վա րու թյունն էլ հաս-
կա ցավ, որ Համ բա րյա նին չես ստի պի կա յա նում 
նստել. նա մաս նակ ցել է Սմո լենս կի, Վի տեբս կի, 
Հա րավ-Պրու սա կան ու բե լա ռու սա կան գրո հա յին 
գոր ծո ղու թյուն նե րին որ պես հրա ձիգ նե րի գնդե րի, 
դի վի զի ա նե րի ու կոր պուս նե րի հրա մա նա տար:

Սա կայն ին քը̀ Համ բա րյա նը, ամե նա կա րև որ 
իրա դար ձու թյու նը հա մա րում էր 1945-ի մար տին 
Քյո նիգս բեր գի ազա տագ րու մը հիտ լե րա կան նե րից, 
երբ հրա ձիգ նե րի գնդի հրա մա նա տար էր:

Մար շալ Վա սի լևս կու մտահ ղաց ման հա մա ձայն̀ 
պաշտ պան վող կա յա զո րի ու ժե րը պետք է հատ վե-
ին հյու սի սից ու հա րա վից հասց վող հատ վող ուժ գին 
հար ված նե րով, իսկ գրո հը պետք է ավար տեր գոր-
ծո ղու թյու նը: Քյո նիգս բեր գում նստած գեր մա նա ցի-
նե րը բարձ րաց նում էին իրենց զին վոր նե րին ոգին, 
հի շեց նե լով, որ խորհր դա յին զոր քերն իրենց թույլ 
պաշտ պա նու թյու նով 250 օր պա հում էին Սև աս տո-
պո լը: Նրանք ասում էին̀ մենք, գեր մա նա ցի ներս, 
պար տա վոր ենք ավե լի եր կար դի մա կա յել:

Վա սի լևս կին նույն ոգով էր պա տաս խա նել̀ 250 
օր պաշտ պա նում էին, իսկ հե տո չորս օր վա մեջ 
ազա տագ րե ցին: Մար շա լը ճիշտ էր գու շա կել:

Քյո նիգս բեր գի գրո հի հա մար 26 գրո հա յին ջո-
կատ ու 104 գրո հա յին խումբ էր ստեղծ վել ինչ պես 
հրա ձիգ նե րից, այն պես էլ ին ժե ներ նե րից: Հրա ձիգ-

նե րի գնդե րից մե կի հրա մա նա տա րը Խա չիկ Համ-
բա րյանն էր:

Խորհր դա յին հրե տա նին կրակ բա ցեց հիտ լե րա-
կան նե րի ամ րաց ված շրջան նե րի վրա ապ րի լի 2-ին, 
ապ րի լի 6-ին պաշտ պան վող նե րի հա մար դժոխք 
սկսվեց. գեր մա նա ցի նե րի կա յա զո րի վրա կրակ էր 
թափ վում:

Գեր մա նա ցի նե րը հու սա հատ կռվում էին, կպչե-
լով իրենց դիր քե րին, սա կայն  օր վա վեր ջում խորհր-
դա յին զին վոր նե րը կա րո ղա ցան առաջ անց նել ու 
փա կել եր կա թու ղին: Ապ րի լի 7-ի առա վո տյան բեր-
դա մա սը տա պալ վեց, հա ջորդ օրը գեր մա նա ցի նե րը 
քա ղա քի կենտ րո նում շրջա փակ ման մեջ էին: Ու ամ-
սի 9-ին ամեն ինչ ավարտ ված էր: Այն կա խար դա-
կան չորս օրե րը:

Գրո հի չորս օր վա մեջ Համ բա րյանն իր գնդով 
մաք րեց քա ղա քի 9 թա ղա մա սե րը, մոտ հա զար մարդ 
գե րի վերց րեց, վե րաց րեց 19 հրա նոթ ու 38 գնդա ցիր 
և բա զում այլ տեխ նի կա: Այդ սխրանք նե րի հա մար 
գուն դը ստա ցավ «Քյո նիգս բեր գի գուն դ» անու նը, 
իսկ Համ բա րյա նը Լե նի նի շքան շան ստա ցավ:

Պա տե րազ մին մեկ ամիս էր մնում, բայց Համ բա-
րյա նի ռազ մա կան կեն սագ րու թյու նը շա րու նա կում էր 
զար գա նալ նաև խա ղաղ ժա մա նակ, ու գե նե րա լը դեռ  
եր կար մնում էր գոր ծող զոր քե րի կազ մում: Նա Մերձ-
բալ թյան զին վո րա կան օկ րու գի դի վի զի ա յի ու 11-րդ 
բա նա կի հրա մա նա տարն էր, հե տո որ պես ռազ մա կան 
խորհր դա տու ծա ռա յել է Բուլ ղա րի ա յում ու Եթով պի ա-
յում: Իսկ Մոն ղո լի ա յում ծա ռա յու թյան հա մար ստա ցել 
է Մոն ղո լի ա յի Մար տա կան կար միր դրո շի շքան շան:

Պար գև նե րի մեջ առանձ նա հա տուկ տեղ է գրա-
վում թե րևս ամե նա խո սուն անու նով մե դա լը̀ «Ան-
թե րի ծա ռա յու թյան հա մա ր»: Գե նե րալ-գնդա պետ 
Խա չիկ Համ բա րյա նը ստա ցել է այն ԽՍՀՄ-ի Զին-
ված ու ժե րի 70-ամյա կի կա պակ ցու թյամբ:
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գոր ծըն թա ցը անհ րա ժեշտ է դի տար կել Հա յաս-
տա նի տնտե սու թյան զար գաց ման լայն հա մա-
տեքս տում, ինչն իր հեր թին նպաս տում է տրանս-
պոր տա յին ծա ռա յու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը: Ի 
վեր ջո, տրանս պոր տա յին ըն կե րու թյուն ներն ինք-
նու րույն չեն զար գա նում, այլ սպա սար կում են 
բիզ նե սին, ար տադ րու թյա նը, առևտ րին: Կար ծում 
եմ, բեռ նա փո խադ րումն եր իրա կա նաց նե լու հա-
մար շար ժա կազ մի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն-
թա ցը «ՀԿԵ» պա տաս խանն է տնտե սու թյան և 
բիզ նե սի փո խադ րումն եր իրա կա նաց նե լու պա-
հան ջար կի նե - նշում է «Ապա վե ն» խո շո րա գույն 
բեռ նա փո խադ րող ըն կե րու թյան գոր ծա դիր տնօ-
րեն Գա գիկ Աղա ջա նյա նը:

- Բեռ նա փո խադ րումն ե րի առու մով` «Գե ոպ-
րո մայ նինգ գոլ դ» ըն կե րու թյու նը ավան դա բար 
հան դի սա նում է «ՀԿԵ» ըն կե րու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րի խո շո րա գույն սպա ռո ղը: Ավե լի քան 
10 տար վա մեր հա մա տեղ հա մա գոր ծակ ցու թյու-
նը հա վաս տում է, որ եր կա թու ղին կա րո ղա նում 

է ապա հո վել տա րեց տա րի «Գե ոպ րո-
մայ նինգ գոլ դ» ըն կե րու թյան ան խա փան 
բեռ նա փո խադ րումն եր իրա կա նաց նե լու 
աճող պա հան ջար կը: Կար ծում եմ, շար-
ժա կազ մի ար դի ա կա նա ցու մը հե տա-
գա յում երաշ խա վո րում է եր կա թու ղա յին 
փո խադ րումն ե րի կա յու նու թյու նը և որա-
կը, - նշում է «Գե ոպ րո մայ նինգ գոլ դ» ըն-
կե րու թյան գլխա վոր տնօ րեն Անա տո լի 
Գո գո տի նը:

«ՀԿԵ» ներդ րու մա յին ծրագ րի շրջա-
նակ նե րում նա խա տես վում է կի սա վա-
գոն ներ ձեռք բե րել նաև 2020 թվա կա նին:

Կապիտալ վերանորոգում 
«Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղի» ըն կե րու թյու-

նում սկսվել են գծե րի կա պի տալ վե րա նո րոգ ման 
2020 թվա կա նի պլա նա յին աշ խա տանք նե րը: Ապ-
րի լի 13-ից «Մա սի ս» գծա յին մե քե նա յաց ված կա-
յա նի բրի գա դը սկսել է կա պի տալ վե րա նո րոգ ման 
աշ խա տանք նե րը Լո ռու մար զի Փամ բակ-Շա հա լի 
հատ վա ծում:

Գյում րիից մինչև Քյո նիգս բերգ

Ընդ հա նուր առ մա մաբ ըն կե րու թյան 2020 թվա-
կա նի են թա կա ռուց վաց քի ներդ րու մա յին հաս տատ-
ված պլա նի հա մա ձայն, կա պի տալ վե րա նո րոգ վե լու է 
8 կի լո մետր գիծ, տե ղադր վե լու է 17 հա զար եր կաթ բե-
տո նե կոճղ, փոխ վե լու է ավե լի քան 13 հա զար տոն նա 
խճա քար, կա տար վե լու է 7 կի լո մետր հպա կա յին ցան-
ցի նո րո գում և Հրազ դան-Սև ան ու ղե մա սի էլեկտ րա-
կան կենտ րո նաց ման կա յա նի ար դի ա կա նա ցում:

«ՀԿԵ» են թա կա ռուց վաց քի ար դի ա կա նաց ման 
ընդ հա նուր ներդ րու մա յին ծրա գի րը 2020 թվա կա նի 
հա մար գնա հատ վում է 1 մի լի արդ 845 մի լի ոն դրամ, 
ին չը կա րող է ավե լա նալ 77 տո կո սով:
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Հայ զին վոր նե րը ծա ռա յում էին Կար միր բա նա-
կի բազ մա թիվ ստո րա բա ժա նումն ե րում` հե տև ա զո-
րում, զրա հա տան կա յին ու ժե րում, ավի ա ցի ա յում, 
հրե տա նա զո րում, նա վա տոր մում, սահ մա նա պահ 
զոր քե րում, սա նի տա րա կան և թի կուն քի ստո րա բա-
ժա նումն ե րում:

Հայ զին վոր նե րի շար քե րում կա յին ինչ պես շար-
քա յին զին վոր ներ, այն պես էլ բո լոր մա կար դակ նե րի 
հրա մա նա տար ներ ` ընդ հուպ մին չև դի վի զի ա նե րի, 
կոր պուս նե րի և բա նակ նե րի հրա մա նա տար ներ:

Պա տե րազ մի սկիզ բին (1941-ի հու նի սից մին չև 1942-
ի հուն վա րը) Խորհր դա յին բա նա կում ձև ա վոր վե ցին 
ազ գա յին զո րա մի ա վո րումն եր, որոնք հե տա գա յում էլ 
ավե լի ամ րապն դե ցին դրա մար տու նա կու թյու նը:

Հայ զին ծա ռա յող նե րից ձև ա վոր վել է 6 դի վի-
զիա: Բազ մա թիվ հա յեր կռվում էին 31-րդ, 61-րդ և 
320-րդ հրաձ գա յին դի վի զի ա նե րի շար քե րում, 28-
րդ և 38-րդ պա հես տա յին բրի գադ նե րում և ստո րա-
բա ժա նումն ե րում: Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյու նը 
ր այդ զո րա մա սե րին մա տա կա րա րում էր անհ րա-
ժեշտ ամեն ինչ:

Հայ գե նե րալ նե րը Խորհր դա յին բա նա կի ռազ մա-
կան ղե կա վար նե րի մեծ խումբ էին կազ մում: Նրան-
ցից շա տե րը ծա ռա յում էին նաև տար բեր զոր քե րում, 
որոնք ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան Հայ րե նա-
կան մեծ պա տե րազ մում: Հի շա տա կենք մի քա նի 
անուն ներ̀ հրե տա նու գե նե րալ-գնդա պետ Մ.Ա.Պար-
սե գով, տան կա յին զոր քե րի գե նե րալ-լեյ տե նանտ 
Վ.Ս.Տեմ րու չի (Դամ րու չան), ավի ա ցի ա յի գե նե րալ-
լեյ տե նանտ Ս.Ա.Մի կո յան,  բժշկա կան ծա ռա յու թյան 
գե նե րալ-լեյ տե նանտ Ա. Ի. Բուռ նա զյան, ավի ա ցի ա յի 
գե նե րալ-գնդա պետ Ս.Ա. Սար դա րով, բժշկա կան ծա-
ռա յու թյան գե նե րալ-գնդա պետ Լ.Ա.Օր բե լի, ցա մա-
քա յին ու ժե րի գե նե րալ-գնդա պետ Խ.Մ.Համ բա րյան 
և այլն: Այս ցու ցա կը կա րե լի է ան վերջ շա րու նա կել: 

60-ից ավե լի հայ հրա մա նա տար ներ ան մի ջա-
կան մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել Հայ րե նա կան մեծ 
պա տե րազ մի ռազ մա կան օպե րա ցի ա ներ րի ղե կա-
վար մա նը: Նրան ցից առա վել նշա նա վոր ներն են 
Խորհր դա յին Մի ու թյան մար շալ Իվան Բաղ րա մյա-
նը, ավի ա ցի ա յի մար շալ Սեր գեյ Խու դյա կո վը (Ար-
մե նակ Խամ ֆե րյանց), զրա հա տան կա յին ու ժե րի 
գլխա վոր մար շալ Հա մա զասպ Բա բաջ ժա նյա նը, 
ԽՍՀՄ նա վա տոր մի ծո վա կալ Իվան Իսա հա կով 
(Հով հան նես Իսա հա կյան): 

Տաս նյակ հա զա րա վոր հայ զին վոր ներ պար գև-
նե րի, շքան շան նե րի և մե դալ նե րի են ար ժա նա ցել: 
Խորհր դա յին Մի ու թյան Հե րո սի կո չու մը շնորհ վել է 
107 զին վոր նե րի և սպա նե րի (այդ թվում ` հետ մա հու 
38-ին): Հե րո սի կոչ մա նը հա մար ժեք Փառ քի երեք 

շքան շան նե րով պար գև ատր վել է 
27 զին վոր:

Պատ մու թյու նը հե տաքր քիր 
փաստ ար ձա նագ րեց̀ Չար դախ-
լու հայ կա կան գյու ղի ռազ մա կան 
սխրան քը: Այդ գյու ղի 1250 բնա կիչ 
գնաց ռազ մա ճա կատ: Նրան ցից 
853-ը պար գև ատր վել են շքան-
շան նե րով և մե դալ նե րով, 452-ը̀ 
քա ջե րի մա հով զոհ վե ցին մար տի 
դաշ տում: Այս գյու ղը Հայ րե նի քին 
տվեց եր կու մար շալ (Բաղ րա մյան, 
Բա բա ջա նյան), 12 գե նե րալ և Սո-
վե տա կան Մի ու թյան 7 հե րոս ներ, 
բազ մա թիվ ավագ սպա ներ: Ամե-
նայն հա վա նա կա նու թյամբ, 16 դար 

պատ մու թյուն ու նե ցող ար ցա խյան Չար դախ լո ւի 
նման գյուղ դժվար է գտնել ոչ մի այն Սո վետ նե րի մեր 
նախ կին երկ րում, այ լև նրա սահ ման նե րից դուրս: 

ԽՍՀՄ օկու պաց ված շրջան նե րում ստեղծ վե ցին 
պար տի զա նա կան մի ա վո րումն եր, որոնց մաս նա-
կից նե րի թվում նաև հա յեր էին: Դրանք  Բե լա ռու սը, 
Ուկ րա ի նան, Լե նինգ րա դի շրջա նը և Հյու սի սա յին 
Կով կասն էին: Ուկ րա ի նա յում գոր ծում էր Սեր գեյ Հա-
րու թյու նյա նի «Հաղ թա նա կ» ջո կա տը: Գե նե րալ Նա-
ու մո վի պար տի զա նա կան խմբա վոր ման կազ մում 
կռվում էր Մի կո յա նի ան վան ջո կա տը, որի հրա մա-
նա տարն էր Արա մա յիս Հով հան նի սյա նը: 1943-1944 
թվա կան նե րին նրանք̀ ոչն չաց նե լով ռազ մա կան տեխ-
նի կան, ան ցան 2000 կմ ճա նա պարհ: Նրանց հաշ վին 
հա զա րա վոր գեր մա նա ցի զին վոր ներ և սպա ներ են:

Հայ ժո ղովր դի տաս նյակ հա զա րա վոր որ դի ներ 
մաս նակ ցե ցին հիտ լե րյան լծից Լե հաս տա նի, Չե խոս-
լո վա կի ա յի, Ռու մի նի ա յի, Բուլ ղա րի ա յի, Հուն գա րի ա-
յի, Հա րավս լա վի ա յի, Ավստ րի ա յի ազա տագր մա նը: 
Այս տեղ խի զա խի մա հով զոհ վե ցին Հայ կա կան ԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհր դի նախ կին նա խա գահ Խա չիկ 
Հա կոբ ջա նյա նը, մար շալ Ռի բալ կո յի տան կա յին բա-
նա կի հրե տա նու հրա մա նա տար Նի կո լայ Հով հան-
նի սյա նը: Ռայ խի մայ րա քա ղա քի գրո հին մաս նակ-
ցում էր փա ռա հեղ հայ կա կան 89-րդ Թա մա նյան 
դի վի զի ան իր լե գեն դար հրա մա նա տար Նվեր Սա-
ֆա րյա նի հետ: Կով կա սից մին չև Բեռ լին դի վի զի ան 
ան ցել էր ավե լի քան 7,500 կմ մար տա կան ու ղի, իր 
հաշ վին ավե լի քան 9 հա զար ոչն չաց ված և 11 հա զար 
գե րե վար ված նա ցիստ ներ են:

Ան մի ջա պես Հա յաս տա նի տա րած քում կազ-
մա կերպ վել է բա նա կի հա մար զին վո րա կան նե րի 
պատ րաս տում: Հան գա ման նե րը պա հան ջում էին, որ 
Հա յաս տա նում կա յան վի մար տա կան զին վո րա կան 
կոն տին գենտ, քա նի որ ան մի ջա կան հա րև ան Թուր-
քի ան ցան կա ցած պա հին պատ րաստ էր պա տե րազ-
մի մեջ մտնել Գեր մա նի ա յի կող մում: 

Աշ խա տող նե րը ռազ մա ճա կա տի կա րիք նե րի 
հա մար նվի րա բե րե ցին իրենց խնա յո ղու թյուն նե րը 
(փող, ոս կե իրեր, պար տա տոմ սեր): Այդ մի ջոց նե րը 
կազ մել են ավե լի քան 216 մի լի ոն ռուբ լի, ին չը թույլ 
է տվել կա ռու ցել «Սո վե տա կան Հա յաս տա ն», «Հայ 
մարմն ա մար զի կ» էս կադր րի լի ա ներ, «Հայ կոլ խոզ-
նի կ» և «Հա յաս տա նի կոմ սո մո լե ց» տան կա յին շա և-
ա սյու ներ: Հի նա վուրց Ար տա շա տի կոլ խոզ նիկ նե րի 
գու մար նե րով կա ռուց վել էր «Սո վե տա կան Հա յաս-
տա ն» զրա հա պատ գնաց քը:

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջան ներ էր ու-
ղարկ վել 206 հազ ծան րոց-նվեր, սննդի 45 վա գոն ներ:

Գոր ծող բա նա կին, ռազ մա ճա կա տին, մաս նա-

«Այս տեղ չա փա զանց կա րև որ է ար ձա նագ րել, 
որ մեր կող մից կա տար ված աշ խա տան քի, վար-
ձատ րու թյան ոլոր տում իրա վի ճա կի վեր լու ծու-
թյան, արհ մի ու թե նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ խորհր դատ վու թյուն նե րի և հա մա ձայ նե ցում-
նե րի ար դյուն քում` հաշ վարկ ման նոր սխե մա յի 
ներդ րու մից հե տո աշ խա տող նե րի ներ կա յիս աշ-
խա տա վար ձի մա կար դա կը չի նվա զի, - պնդում 
է տնտե սու թյան և ֆի նանս նե րի գծով գլխա վոր 
տնօ րե նի տե ղա կալ Ռո ման Սավ չեն կոն: - Մեր աշ-
խա տող նե րի պար գև ատր ման չա փը Ճա նա պար-
հի կոնկ րետ ձեռ նար կու թյան կա տա րո ղա կա նից 
կախ ված կլի նի մի այն 10%: Իսկ բո նու սի չա փի 90%-
ը պայ մա նա վոր ված կլի նի աշ խատ վո րի ան հա տա-
կան ցու ցա նիշ նե րի ց»:

Աշ խա տա վար ձե րի 
մա կար դա կը չի նվա զի

վո րա պես տան կիստ նե րին, մեծ օգ նու թյուն են ցու-
ցա բե րել Սփյուռ քի հա վա տա ցյալ հա յե րը̀ Գև որգ IV 
Չե րեք չյա նի գլխա վո րու թյամբ: Նվի րա բե րու թյուն-
նե րի մի ջո ցով հա վա քագր վել են էա կան նյու թա կան 
մի ջոց ներ, կա ռուց վել և մեր բա նա կին հանձն վել 
«Սա սուն ցի Դա վի թ» և «Հով հան նես Բաղ րա մյա ն» 
տան կա յին դի վի զի ա ներ:

Մեջ բե րենք 1944 թվա կա նի ապ րի լի 4-ին Կա թո-
ղի կո սին ուղղ ված գե նե րալ-լեյ տե նանտ Կո րոբ կո վի 
նա մա կը. «... 1944 թ. փետր վա րի 29-ին հան դի սա վոր 
մթնո լոր տում N տան կա յին մի ա վոր մա նը փո խանց-
վել է «Սա սուն ցի Դա վի թ» տան կա յին շա րա սյու նը, 
որը կա ռուց վել է Ձեր նա խա ձեռ նու թյամբ̀ հայ հո գև-
ո րա կա նու թյան և օտա րերկ րյա պե տու թյուն նե րում 
բնակ վող հա վա տա ցյալ հա յե րի մի ջոց նե րի հաշ վին: 
Սպա նե րը «Սա սուն ցի Դա վի թե տան կե րի վրա երդ-
վե ցին ` անխ նա ջար դել գեր մա նա ցի զավ թիչ նե րին: 
Տան կե րը մեկ նե ցին ճա կատ: Կար միր բա նա կի զրա-
հա տան կա յին զոր քե րի հրա մա նա տա րի օգ նա կան, 
տան կա յին ու ժե րի գե նե րալ-լեյ տե նանտ Կո րոբ կո վե:

Ֆա շիզ մի դեմ պայ քա րին մաս նակ ցում էին նաև այլ 
երկր նե րում բնակ վող հա յե րը: Սո վե տա կան զին ված 
ու ժե րին աջակ ցե լու ար շավ սկսե ցին ԱՄՆ-ում գոր ծող 
«Ամե րի կա հա յե րի ազ գա յին խոր հուր դը», Ֆրան սի ա-
յի «Հա յե րի ազ գա յին ճա կա տը», «Սի րի ա յի և Լի բա-
նա նի հայ կա կան ազ գա յին խոր հուր դը», «Իրա քում 
ԽՍՀՄ ըն կեր նե րի մի ու թյու նը», «Հայ կա կան մշա կույ-
թի ըն կեր նե րի մի ու թյուն Եգիպ տո սու մ», «Հայ կա կան 
ճա կա տը Ռու մի նի ա յու մե, «Ար գեն տի նա հա յե րի մշա-
կու թա յին մի ու թյու նը», Լա տի նա կան Ամե րի կա յի շատ 
երկր նե րում գոր ծող «Հա յաս տա նին օգ նու թյան մի ու-
թյու նը», մի շարք առա ջա դեմ կազ մա կեր պու թյուն ներ 
Կիպ րո սում, Հոր դա նա նում և այլ երկր նե րում: 

Աշ խար հաս փյուռ հա յու թյու նը օգ նու թյան ձեռք 
մեկ նեց սո վե տա կան զոր քե րին: Նշենք, որ պա տե-
րազ մի տա րի նե րին ամե րի կյան բա նա կի թի կուն քի 
ղե կա վարն էր Ցե ղաս պա նու թյու նից փրկված ըն տա-
նի քի զա վակ Ջորջ (Գև որգ) Մար տի կյանն էր: Ավե-
լի քան 30 հա զար հա յեր կռվում էին դաշ նա կից նե-
րի բա նակ նե րում, որոն ցից 20 հա զա րը̀ ամե րի կյան 
և կա նա դա կան բա նակ նե րում: Նրանք լռվում էին 
Ֆրան սի ա յի Դի մադ րու թյան շար քե րում:

Խո սե լով Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մում հա-
յու թյան ճա կա տագ րի մա սին̀ մար շալ Գ.Կ. Ժու կո վը 
գրել է. «Ֆա շիզ մի դեմ տա րած հաղ թա նա կում հա-
յե րը̀ սկսե լով շար քա յի նից և ավար տե լով մար շա լով, 
ան մա հաց րե ցին իրենց անուն նե րը̀ խի զախ մար-
տիկ նե րի ան մար փառ քո վ»:

Այդ պի սին է Հայ րե նա կան Մեծ պա տե րազ մում 
հայ ժո ղովր դի ար ժա նիք նե րի ոչ ամ բող ջա կան 
ցան կը, այդ պի սին է նրա ներդ րու մը հիտ լե րյան 
զավ թիչ նե րի նկատ մամբ աշ խար հի ժո ղո վուրդ նե րի 
ընդ հա նուր հաղ թա նա կում ավան դը:

Աղ բյու րը̀ All Armenia

Հայաստանը և Համաշխարհային երկրորդ պատերազմը 

Ըստ Սավ չեն կո յի, նոր սխե ման ապա գա յում 
թույլ կտա բա ցա ռել աշ խա տա վար ձի նվազ ման 
ռիս կե րը Ճա նա պար հի ար տադ րու թյան ցու ցա նիշ-
նե րի հնա րա վոր կրճատ ման (փո խադ րումն ա րի 
ծա վալ նե րի ան կում) պա րա գա յում և, հա մա պա-
տաս խա նա բար, պար գև նե րի իջեց ման ար դյուն-
քում: Բա ցի այդ, ինչ պես ասաց գլխա վոր տնօ րե նի 

տե ղա կա լը, նոր կա նո նա կար գը սահ մա նում է, որ 
աշ խա տո ղի կող մից խիստ նկա տո ղու թյան ստա-
նա լու դեպ քում, նա պար գև ավ ճար չի ստա նա ոչ 
թե 12 ամիս նե րի, ինչ պես հի մա, այլ ըն դա մե նը 3 
ամս վա ըն թաց թում:

«Ու զում եմ ևս մեկ ան գամ շեշ տել այն սկզբուն-
քա յին կե տը, որը ըն կե րու թյան ղե կա վա րու թյան 
կող մից առաջ նա հեր թու թյուն է հա մար վում պար գև-
ավ ճար նե րի հա մա կար գի բա րե փոխ ման ժա մա նակ̀ 
բո լոր աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րը, առանց 
բա ցա ռու թյան, չեն նվա զի, ան կախ նրա նից, թե ինչ 
իրա վի ճակ է հե տա գա յում ձև ա վոր վե լու բեռ նա փո-
խար րումն ե րի ոլոր տում: Կա րև ո րը, որ աշ խա տո ղը 
շա րու նա կի բա րեխղ ճո րեն կա տա րել իր աշ խա-
տան քը, չխա խի աշ խա տան քա յին և ար տադ րո ղա-
կան կար գա պա հու թյու նը», - նշեց Սավ չեն կոն:

Նոր սխե մա յով աշ խա տող նե րը աշ խա տա վար-
ձեր կստա նան հու լի սի վեր ջից և օգոս տո սի սկզբից:

1-ին էջ.

1-ին էջ.
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Փորձի փոխանակումը կայացել է

Իս կա կան ռև ի զո րը

Ներսես Կարապետյան. Ապրեց սիրով, 
գնաց կարոտը սրտում: Ան ցած տար վա նո յեմ բեր-դեկ տեմ բեր ամիս նե րին 

Հա րավ կով կա սյան եր կա թու ղու և Ռու սա կան եր կա թու-
ղի նե րի մե քե նա վար նե րը փո խա նակ վե ցին  փոր ձով̀  
ռու սաս տան ցի մաս նա գետ ներն աշ խա տե ցին Հա յաս-
տա նում, իսկ հայ կա կան մաս նա գեն տե րը գոր ծուղ վե-
ցին Կույ բի շևի եր կա թու ղի: Այդ ծրա գի րը րե լու է պար-
բե րա կան բնույթ և ուղղ ված է եր կու ըն կե րու թյուն նե րի 
մաս նա գետ նե րի որա կա վոր ման բարձ րաց մա նը: ՌԴ 
գոր ծուղ ված մաս նա գետ նե րից մե կը̀ ՀԿԵ մե քե նա վար 
Վա հագն Հա րե յա նը մեր թեր թին պատ մեց կա տար-
ված աշ խա տան քի մա սին: 

Այս փոք րիկ պատ մու թյու նը վաղ 
տա րի քից անա սե լի դառ նու թյուն ներ 
տե սած, իր կյան քի մի քա նի տաս նա-
մյակ նե րը եր կա թու ղուն նվի րած, այս 
աս պա րե զում իր ներ կա յա նա լի վաս-
տակն ու նե ցող մի մար դու̀ Ներ սես 
Սա ու խի Կա րա պե տյա նի սեղմ, բայց 
և հու զիչ ու գե ղե ցիկ կեն սագ րու թյունն 
է:

Ծնվել է 1898-ին Ղար սա Բու լա-
նիկ (Բու լա նըխ) գյու ղում: Տա նու տի-
րոջ զա վակ էր: Հայ րը̀ Սա ու խը, հա-
մայն քում բա րի անուն ու ներ, գյու ղի 
բնակ չու թյան շրջա նում հարգ ված 
մարդ էր: 1915 թվա կա նի հայտ նի 
բռնա գաղ թի ու կո տո րա ծի նա խօ րե-
ին թուրք հա րև ա նը նրան գաղտ նի 
զգու շաց նում է` ըն տա նիքդ հե ռաց-
րու, վա ղը հա յե րին կո տո րե լու են: 
Հայ րը չի հա վա տում, կա րև ո րու թյուն չի տա լիս 
բա րե կա մա կան մտա հո գու թյամբ աս ված խոս քին, 
մինչ դեռ վաղն իս կա պես տե ղի է ու նե նում սար-
սա փե լին: Սա ու խի մեծ ըն տա նի քը սրի են քա շում, 
քսան հո գա նոց գեր դաս տա նից փրկվում է մի այն 
նրա Ներ սես որ դին, որին հա ջող վում է իր եր կու 
ազ գա կան նե րի հետ փախ չել, հաս նել Հա յաս տան 
ու ապաս տա նել Ար մա վի րի մար զի գյու ղե րից մե-
կում: Հա յաս տա նի հա մար ծանր ու դժվար ժա-
մա նակ ներ էին:   Գաղ թա կան հայ մար դը չէր կա-
րող ան տար բեր մնալ իր հայ րե նի քի ճա կա տագ րի 
հան դեպ ու չդառ նալ այդ տա րի նե րին ծա վալ ված 
հայ ազա տագ րա կան շարժ ման մաս նա կի ցը: Ներ-
սե սը զին վո րագր վեց այդ շարժ մա նը, Հով հան նես 
Բաղ րա մյա նի հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող զո-
րախմ բում մաս նակ ցեց Սար դա րա պա տի ճա կա-
տա մար տին: Մար տե րից մե կի ժա մա նակ ծանր 
վի րա վոր ված իր զին վո րին բուժ մաս է տե ղա փո-
խել ին քը̀ հրա մա նա տա րը, որից հե տա գա յում շվե-
ցա րա կան ժա մա ցույց է նվեր ստա ցել: Որ դու̀ Եր-
վանդ Կա րա պե տյա նի խոս քով, զա վակ ներն այ սօր 
էլ այն պահ պա նում են,  որ պես թանկ մա սունք, 
իրենց հոր կեն սագ րու թյան թանկ մի  պա տա ռիկ: Ի 
պա տիվ նրա` հա վե լենք, որ Ներ սե սը կռվել է նաև 
Զո րա վար Անդ րա նի կի հրա մա նա տա րու թյամբ, 
որը ևս նկատ վել ու վա վե րաց վել է:  Իսկ վա վե-
րա գի րը Զո րա վա րի դի ման կա րով հու շա մե դալն է, 
որն իր մնա յուն տեղն է  գտել Եր կա թու ղու պատ-
մու թյան թան գա րա նի ցու ցադ րու թյուն նե րում, և 
որ տեղ մեր հե րոսն ու նի իր հու շան կյու նը: Որ դին չի 
մո ռա նում հի շել, թե ողջ կյան քում ինչ պես էր հայրն 
հպար տա նում եր կու մեծ զո րա վար նե րի հետ ու նե-
ցած իր հան դի պումն ե րով ու առն չու թյուն նե րով: 
Ներ սեսն ան մասն չի եղել և խորհր դա յին հայ րե նի-
քի պաշտ պա նու թյա նը: Հայ րե նա կան պա տե րազ-
մի տա րի նե րին, որ պես հաշ ման դամ, նա ծա ռա յել 
է թի կուն քում` զո րա կոչ վե լով Թբի լի սի: 

1955 թվա կա նին Ներ սես Կա րա պե տյա նի ըն տա-
նի քը մշտա կան բնա կու թյուն է հաս տա տել Անի կա-
յա րա նում, որ տեղ էլ ան մի ջա պես աշ խա տան քի է 
ան ցել եր կա թու ղում, որ պես գնացք կազ մող: Նրան 
ճա նա չող ներն այ սօր էլ հի շում են , թե ինչ պի սի մեծ 
պա տաս խա նատ վու թյամբ ու աչալր ջու թյամբ էր կա-
տա րում իրեն վստահ ված աշ խա տան քը, որ քան լավ 
էր տի րա պե տում իր գոր ծի նրբու թյուն նե րին: Եր-
կա թու ղու աշ խա տա կից էր նաև կի նը̀ Ծա ղի կը; Տի-
կի նը մաք րու հի էր, նրա աշ խա տան քը բո լո րին գո-
հաց նում էր, հի աց մունք պատ ճա ռում. Կա յա րա նի 
սպա սաս րա հը, առ հա սա րակ տա րած քը Ծա ղի կի 

օր նի բուն աշ խա տան քով օրը բո լոր իր մաք րու թյամբ 
աչք էր  շո յում: Գյու ղում նա հայտ նի էր նաև իր ձե-
ռաշ նոր հու թյամբ ու բա րեսր տու թյամբ: Մե կի տա նը 
ու րա խու թյուն կար̀ խնջույք ու հար սա նիք, սե ղա նի 
հա ցը̀ ավան դա կան լա վա շը, թխո ղը Ծա ղիկն էր: 
Ձեռ քը լավ է, -ասում էին,- սիր տը բա րի:  Ամու սին-
նե րով եր կար աշ խա տե ցին  եր կա թու ղում, պատ վո°վ 
աշ խա տե ցին̀ բազ միցս ար ժա նա նա լով պար գև նե րի 
ու խրա խու սանք նե րի: Գնաց քով խորհր դա յին երկ րի 
ցան կա ցած վայր ամե նա մյա ու ղև ո րու թյունն էլ կար 
ու կար:

Ըն տա նի քը կորց րած մար դը ըն տա նի քի պաշ-
տա մունք ու ներ: Ու շա դիր ու նվիր ված ծնող եղավ 
իր չորս զա վակ նե րի հա մար: Ու սումն ու կրթու թյունն 
հար գող մարդ էր: (Հայրս ոչինչ չխնա յեց, որ մենք 
կրթու թյուն ստա նանք, ինչ պես ինքն էր ասում` մարդ 
դառ նանք: Ամ բողջ կյան քում նա մեզ թև ու թի կունք 
եղավ: Խիստ ու պա հանջ կոտ մարդ էր, բայց և շատ 
բա րի, ար դա րա միտ ու ավան դա պաշտ: Իր ծննդա-
վայ րը, իր վա թա նը եր բեք մտքից դուրս չե կավ: 
Երա զում էր̀ մի ան գամ, մեն մի ան գամ ոտքս դնեմ 
էդ հո ղին, կա րոտս առ նեմ ու... Ապ րեց (էրգ րի) կա-
րո տով ու կա րո տը սրտում` գնաց աշ խար հից),- այս-
պես է հորն հի շում ու պատ մում  Եր վանդ որ դին:

Կյանքն ար ժա նա պա տիվ ապ րեց. նվիր վեց իր 
աշ խա տան քին ու  ըն տա նի քին, եր ջա նիկ եղավ 
իր զա վակ նե րով, իր տա սը թոռ նե րով, որոնք բո-
լո րը գեր դաս տա նի ավա գի ար ժա նա վոր շա ռա-
վիղ ներն են, պա պի պատ գամն ե րով ապ րող, նրա 
սեր մա նած ավան դույթ ներն ար ժա նա պատ վո րեն 
պահ պա նող, պատ վով ապ րող ու արա րող մար-
դիկ: Ահա վա սիկ, Եր կա թու ղու պատ մու թյան թան-
գա րա նի տնօ րեն Նի կո ղա յոս Գրի գո րյա նի ջերմ 
խոս քը Ներ սե սի թոռ նե րից մե կի̀ Լի ան նա Կա րա-
պե տյա նի մա սին, որ «Աստ ղիկ» բժշկա կան կենտ-
րո նի արյան փոխ նե րարկ ման բա ժան մուն քի բուժ-
քույր է: Տնօ րենն ան թա քույց երախ տա գի տու թյամբ 
և շնոր հա կա լան քի ու հի ա ցու մի զգա ցու մով է խո-
սում նրա պրո ֆե սի ո նա լիզ մի, մարդ կայ նու թյան,   
մեծ պա տաս խա նատ վու թյան ու հո գա ծու թյան մա-
սին, որի ակա նա տեսն են և որին ար դեն եր կար 
տա րի ներ Աստ ծո ամեն օր ար ժա նա նում են ին քը 
և բո լոր մյուս հի վանդ նե րը: Լսում ենք Նի կո ղա-
յոս Գրի գո րյա նին ու մտա ծում. մի±թե սա  պա պի 
գոր ծի շա րու նա կու թյու նը չէ, մի±թե սա էլ  ծա ռա-
յու թյուն չէ եր կա թու ղուն, երբ դու օգ նում ես եր կա-
թու ղա յի նին̀ մաս նա գի տո րեն ու մարդ կայ նո րեն 
հո գա լով նրա առող ջա կան խնդիր նե րը:

Սու սան նա Մար տի րո սյան

Պա տաս խա նատ վու թյունն ու ու շադ րու թյու նը լավ եր կա թու-
ղա յին մաս նա գե տի հատ կա նիշ ներ րից են: Նրանց առ կա յու թյու-
նը նպաս տում է ոչ մի այն մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն-
նե րի որա կյալ կա տար մա նը, այ լև եր բեմն թույլ է տա լիս խնա յել 
տեխ նի կան ու սար քա վո րումն ե րը, իսկ որոշ դեպ քե րում նույ նիսկ 
մարդ կանց առող ջու թյու նը և կյան քը:

Ան ցյալ տա րի «Հա յաս տա նի եր կա թու ղա յի ն»-ը գրել էր «Սև ա ն» 
ԳԿՄ Շոր ժա հե նա կե տա յին կա յա րա նի հեր թա պահ Ջա հան Սա րի-
բե կյա նի մա սին, ով օգոս տո սի 7-ին Շոր ժա-Ծո վա գյուղ հատ վա-
ծում ժա մա նա կին նկա տել է անց նող գնաց քի վա գոն նե րից մե կում 
բռնկված կրա կը: Նրա ու շադ րու թյան շնոր հիվ գնաց քը ժա մա նա կին 
կանգ նեց վեց, ին չը թույլ է տվել խու սա փել հնա րա վոր վտան գա վոր 
հե տև անք նե րից և ապա հո վել եր թև ե կու թյան անվ տան գու թյու նը:

Այս տար վա ապ րի լի 23-ին, N6512/6511 մերձ քա ղա քա յին 

է լեկտ րագ նաց քը 
ու ղեկ ցող Փո խադ-
րումն ե րի տնօ րի-
նու թյան ճա նա-
պար հա յին ռև ի զոր 
Վի լիկ Պետ րո սյա նը̀ 
գտնվե լով մե քե-
նա վա րի  խցի կում, 
Մա սիս-Նո րա գա-

վիթ վա զուր դում հայտ նա բե րել է տրանս ֆոր մա տո րից ել նող մա-
լու խի բռնկու մը և և դրա մա սին ան մի ջա պես տե ղե կաց րեց դիս-
պետ չե րին̀ օպե րա տիվ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հա մար: Այս պի սով, 
Պետ րո սյա նը կան խեց տրանս ֆոր մա տո րի հնա րա վոր հրդե հը, ին չը 
էա կան նյու թա ան վաս կա րող էր պատ ճա ռել ըն կե րու թյա նը:

ՀԿԵ գլխա վոր տնօ րե նի հրա մա նով Վի լիկ Պետ րո սյա նին 
շնոր հա կա լու թյուն հայտն վեց:

 Եթե չեմ սխալ վում, Վա հագն, դա Ռու սաս
տա նում աշ խա տե լու Ձեր առա ջին փոր ձը չէ: 

- Այո, 2015-16 թվա կան նե րին ես աշ խա տել եմ 
Հյու սիս կով կա սյան եր կա թու ղու Տի մու շևս կու շա հա-
գործ ման դե պո յում որ պես էլեկտ րա քար շի մե քե նա-
վա րի օգ նա կան: Մենք շա հա գոր ծում էինք Թխ80  
սե րի ա յի էլեկտ րա քար շեր: Ես սկսե ցի աշ խա տել 
որ պես մե քե նա վար, սա կայն քննու թյուն ներ հանձ-
նե լուց հե տո պարզ վեց, որ Հայ կա կան եր կա թու ղու 
կող մից տրված էլեկտ րա քար շե րի վար ման վկա յա-
կա նը Ռու սա կան եր կա թու ղին չի ըն դու նում: Ինձ 
գոր ծու ղե ցին Բես լա նի տեխդպ րոց̀ ու սու ցում անց-
նե լու հա մար: Քննու թյուն նե րը հա ջող հանձ նե լուց 
հե տո ես ստա ցա ռու սա կան ստան դար տի վկա յա-
կան: Սա կայն կա րո տը տուն վե րա դարձ րեց ինձ : 

 Ի՞նչ փորձ եք ստա ցել Ու ֆա յում, աշ խա տանքն 
այն տեղ և այս տեղ շատ է տար բեր վում՞:

- Տար բե րու թյու նը մեծ է, թե կուզ գծի պրո ֆի լից 
ել նե լով: Հա յաս տա նում բարդ ռե լի եֆ է, ին չի հետ 
կապ ված այս տեղ ավե լի բարդ, բայց մի և նույն ժա-
մա նակ ավե լի հե տաքր քիր է վա րել: Գի ծի թույլ չի 
տա լիս հանգս տա նալ: Իսկ Ռու սաս տա նում ան ծայր 
բաց տա րածք ներ են և եր կար ու ղիղ հատ ված ներ: 

Ու ֆա յում մեզ լավ ըն դու նե ցին, պատ րաստ էին 
ամեն ին չով օգ նել, սա այն քա նի որ մենք ծա նոթ 
էինք տեխ նի կա յին, ոչ մի բար դույթ չի առա ջա ցել: 

Ռու սաս տան ցի գոր ծըն կեր նե րից մեզ տար բե րում 
է բարդ ռե լի ե ֆում աշ խա տան քի մեծ փոր ձը: Ռու սա-
կան լո կո մո տիվ ե րում տե ղադր ված են անվ տան գու-
թյան բազ մա թիվ հա մա կար գեր, ին չը մի կող մից նվա-
զեց նում է լո կո մո տի վա յին բրի գադ նե րի սխալ նե րի 
հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն մյուս կող մից տեխ նի կա յի 
տվյալ նե րը ավե լի բարձր ու շադ րու թյուն է պա հան ջում: 

 Ո՞ր մա սով է մեր փոր ձը հե տաքր քիր ռու սաս
տա նյան մե քե նա վար նե րին̀ այդ թվում Հա յաս տա
նում աշ խա տած: 

- Մեծ մա սով նրանց հե տաքր քիր էր վար ման 
մեր փոր ձը մին չև 40-հա զա րա նոց թե քու թյուն նե-
րում, ար գե լակ ման ինչ մե թոդ ներ են կի րառ վում: 
Ընդ հա նուր առ մամբ, նրանց օգ տա կար էր լեռ նա յին 
պայ ման նե րում մե քե նա վար նե րի աշ խա տան քի մեր 
փոր ձը: Ես այն տեղ շփվել եմ Հա յաս տան գոր ծուղ-
ված մե քե նա վար նե րի հետ, նրանք շատ գոհ էին 
Հա յաս տա նում աշ խա տան քով, սա կայն խոս տո վա-
նե ցին, որ մեր տե ղայն քը հար թա վայ րե րում վա րե լու 
նրանց փոր ձի հա մար բա վա կա նին բարդ էր: 

Խմբագրական խորհուրդ
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Дорогие ветераны, коллеги!

9 мая мы от ме ча ем 75-ле тие Ве ли кой По бе ды 
- на шей По бе ды в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не. 
Это дейст ви тель но на ша об щая По бе да, вклад в 
ко то рую внес ли на ши пред ки. На прост ранст-
ве быв ше го Со ветс ко го Со ю за прак ти чес ки нет 
ни од ной семьи, ко то рую вой на обош ла бы сто-
ро ной: 26 мил ли о нов жиз ней - ог ром ная це на, 
ко то рую зап ла тил со ветс кий на род. И в каж дой 
семье свои ге рои, ко то рых пом нят и чтят до сих 
пор уже но вые по ко ле ния.

В этот день мы вспо ми на ем тех, кто остал-
ся на по лях сра же ний, кто в тя же лые во ен ные 

С 1 ию ля, то есть с на ча лом вто ро го по лу го-
дия 2020 го да, всту пит в си лу ак ту а ли зи ро ван-
ное По ло же ние о пре ми ро ва нии сот руд ни ков 
ком па нии, пре дус мат ри ва ю щее из ме не ния в 
си сте ме пре ми ро ва ния. Ос нов ным из ме не ни ем 
по ряд ка рас че та за ра бот ной пла ты сот руд ни ков 
"ЮКЖД» и струк тур ных под раз де ле ний - иск-
лю че ние пол ной за ви си мо сти уров ня пре мии ра-
бот ни ков от вы пол не ния ос нов ных по ка за те лей 
До ро ги в це лом. 

Ес ли в на сто я щее вре мя ве ли чи на пре мии от 
ок ла да или та риф ной став ки долж на пол ностью 
фор ми ро вать ся на ос но ве про из водст вен ных по-
ка за те лей До ро ги, то есть от объ е ма пре до став-
лен ных ус луг (объ ем пе ре ве зен ных гру зов и ко-
ли чест во пас са жи ров), то из ме не ния при вя жут 
пре ми аль ные к лич ным по ка за те лям ра бот ни-
ка и нез на чи тель но к по ка за те лям конк рет но го 
предп ри я тия, где ра бо та ет сот руд ник.

Продолжение на стр. 3Продолжение на стр. 3

го ды ра бо тал в ты лу, в 
гос пи та лях, на за во дах, 
кто пос ле вой ны на ла-
жи вал мир ную жизнь и 
позд рав ля ем на ших до-
ро гих ве те ра нов, бла го-
да рим их за по да рен ный 
нам мир.

В го ды Ве ли кой Оте-
чест вен ной вой ны же-
лез но до рож ни ки пе-
ре вез ли 20 мил ли о нов 
ва го нов, обес пе чи ли 
весь про цесс эва ку а-
ции на се ле ния и про-
из водств в тыл, вос ста-
но ви ли и пост ро и ли 
за но во 120 тыс. км пу ти.

Не о це ним вклад в 
По бе ду ар мянс ко го на-

ро да: бо лее 60 ге не ра лов - ар мян ко ман до ва ли 
круп ны ми со е ди не ни я ми Крас ной ар мии. Име-
на Ива на Баг ра мя на, Сер гея Ху дя ко ва, Ама зас па 
Ба бад жа ня на, Ива на Иса ко ва и мно гих дру гих 
нав сег да впи са ны в исто рию. 

70 ты сяч ар мянс ких сол дат, офи це ров и ге не-
ра лов за му жест во и от ва гу, про яв лен ную в бо-
ях, за уме лое ко ман до ва ние во инс ки ми ча стя ми 
бы ли наг раж де ны ор де на ми и ме да ля ми СССР. 
Выс шей наг ра ды - зва ния Ге роя Со ветс ко го Со-
ю за бы ли удо сто е ны 106 ар мянс ких бой цов. Пол-
ны ми ка ва ле ра ми ор де на Сла вы ста ли 27 ар мян.

На фрон тах Ве ли кой Оте чест вен ной во е ва ли 
око ло 600.000 ар мян, по ло ви на из ко то рых по-

гиб ли. В го ды вой ны в СССР бы ли сфор ми ро ва-
ны шесть ар мянс ких ди ви зий, ко то рые с бо я ми 
прош ли путь от Кав ка за до Бер ли на. Осо бен но 
от ли чи лась 89-я ар мянс кая триж ды ор де но нос-
ная стрел ко вая ди ви зия - зна ме ни тая Та манс кая 
ди ви зия, участ во вав шая в штур ме Бер ли на. 

Де сят ки ты сяч сы нов ар мянс ко го на ро да участ-
во ва ли в ос во бож де нии от гит ле ровс ко го ига Поль-
ши, Че хос ло ва кии, Ру мы нии, Бол га рии, Венг рии, 
Югос ла вии, Авст рии, ос во бо ди тель ной вой не во 
Фран ции, мно гих дру гих ев ро пейс ких стран.

В Ве ли кой Оте чест вен ной вой не при ни ма ли 
уча стие 73 ар мянс ких же лез но до рож ни ка. Их 
име на уве ко ве че ны на Ал лее па мя ти и по че та в 
Гюм рийс ком ло ко мо тив ном де по. 

На Юж но-Кав казс кой же лез ной до ро ге счи-
та ют сво им дол гом ока зы вать со дейст вие ве те-
ра нам-же лез но до рож ни кам, чтить па мять по-
гиб ших. Уже не пер вый год в предд ве рии Дня 
По бе ды вос ста нав ли ва ют ся до ма ве те ра нов, им 
ока зы ва ет ся по силь ная по мощь. Ве те ра нов сре-
ди нас ста но вит ся все мень ше и мень ше, и каж-
дод нев ная за бо та о них яв ля ет ся на шим мо раль-
ным дол гом и данью па мя ти ко вав шим по бе ду.

Мы позд рав ля ем на ших ве те ра нов и же ла-
ем им дол гие го ды жиз ни! Бла го да рим вас за 
оче ред ной год на шей мир ной жиз ни, до бы тый 
бла го да ря на шим за щит ни кам - во и нам, от сто-
яв шим на ше пра во на жизнь в го ды Ве ли кой 
Оте чест вен ной вой ны!

Ге не раль ный ди рек тор ком па нии "Юж но-кав-
казс кая же лез ная до ро га" А.В.Мель ни ков

"Важно!"

Пре мии не долж ны 
все це ло за ви сеть от 
про из водст вен ных 
по ка за те лей До ро ги  

ÀÐÌÅÍÈÈ
Железнодорожник
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Армения и Вторая мировая война 

Вто рая ми ро вая вой на, раз вя зан-
ная гит ле ровс кой Гер ма ни ей, при нес-
ла че ло ве чест ву не ис чис ли мые бедст-
вия и стра да ния.

Она унес ла жиз ни де сят ков мил ли-
о нов лю дей, с ли ца Зем ли бы ли стер ты 
сот ни го ро дов, ты ся чи сел и на се лен-
ных пунк тов. Ев ро па ле жа ла в ру и-
нах, а масш та бы на не сен но го ущер ба 
не под да ют ся сче ту. Но фа шистс кая 
Гер ма ния, вы на ши вая и ре а ли зуя свои 
пла ны ми ро во го гос подст ва, не учи-
ты ва ла фак то ров, ко то рые не из беж но 
ве ли ее к кра ху.

Вой на 1941-1945 гг. яви лась для ар мянс ко го на-
ро да еще од ним ис пы та ни ем в мно го ве ко вой, пол-
ной борь бы, исто рии.

В 1920 г. на се ле ние Ар ме нии со став ля ло все го 
700 тыс. че ло век. К на ча лу вой ны оно вы рос ло до 
1,5 млн. че ло век. Тем не ме нее, рес пуб ли ка оста-
ва лась са мой ма ло чис лен ной в со ста ве Со ветс ко го 
Со ю за (1,1% на се ле ния СССР). И все-та ки, в ря ды 
Со ветс кой Ар мии с 1941 по 1945 г. уш ло бо лее 500 

тыс. чел. Ар ме ния и ар мя не в Ве ли кой Оте чест-
вен ной вой не по нес ли ог ром ные по те ри. Каж дый 
вто рой не вер нул ся с фрон та. По те ри со ветс ких 
ар мян мож но срав нить с по те ря ми аме ри канс кой 
ар мии (свы ше 300 тыс.). По те ри ар мян ди ас по ры 
не из вест ны. Пер вые 10-15 лет пос ле во ен но го пе ри-
о да в де мог ра фии Ар ме нии про и зош ли боль шие 
из ме не ния, рез ко сок ра ти лось мужс кое на се ле ние. 
Осо бен но это бы ло за мет но в се лах, где в ос нов ном 
оста лись ста ри ки, жен щи ны, де ти.



Процесс продолжается
В рам ках ин ве сти ци он ной прог рам мы ком па нии "Юж но-Кав казс кая же-

лез ная до ро га" в на ча ле 2020 го да в Ар ме нию по став ле на оче ред ная пар тия 
за куп лен ных ком па ни ей но вых по лу ва го нов.

Ва го ны бу дут обс лу жи вать гру зы в экс порт ном со об ще нии, что по вы сит 
на деж ность и бе зо пас ность пе ре во зок, а так же обес пе чит вы со кую сте пень 
сох ран но сти гру зов. По лу ва го ны - ос нов ной тип под виж но го со ста ва, эксп лу-
а ти ру е мо го ЮКЖД. В 2015-2019 гг. ком па ни ей бы ло за куп ле но 112 еди ниц ва-

го нов дан ной ка те го рии.
"Об нов ле ние пар ка 

по лу ва го нов со сто ро-
ны ЮКЖД мож но толь ко 
при ветст во вать. Этот про-
цесс не об хо ди мо рас смат-
ри вать в ши ро ком кон тек-
сте раз ви тия эко но ми ки 
Ар ме нии, что в свою оче-
редь при во дит к раз ви тию 
транс порт ных ус луг. Ведь 
транс порт ные ком па нии 

не раз ви ва ют ся са ми по се бе, а обс лу жи ва ют биз нес, про из водст во, тор гов лю. 
Про цесс об нов ле ния под виж но го со ста ва для гру зо вых пе ре во зок счи таю отк ли-
ком ЮКЖД на спрос со сто ро ны эко но ми ки и биз не са на пе ре воз ки", - от ме ча ет 
ис пол ни тель ный ди рек тор круп ней шей экс пе ди торс кой ком па нии "Апа вен" Га-
гик Агад жа нян.

"Ком па ния GeoProMining Gold тра ди ци он но яв ля ет ся круп ней шим пот ре-
би те лем ус луг ЮКЖД по ча сти гру зо пе ре во зок. Опыт на ше го сов мест но го сот-
руд ни чест ва на про тя же нии бо лее чем 10 лет сви де тельст ву ет, что же лез ная 
до ро га обес пе чи ва ет ра сту щие из го да в год пот реб но сти GPM Gold в пе ре воз-
ках в бес пе ре бой ном ре жи ме. По ла гаю, что об нов ле ние под виж но го со ста ва 
га ран ти ру ет ста биль ность и ка чест во пе ре во зок по же лез ной до ро ге и в бу ду-
щем", - от ме ча ет ге не раль ный ди рек тор GPM Gold Ана то лий Го го тин.

В со от ветст вии с ин ве сти ци он ной прог рам мой ЗАО «ЮКЖД" пла ни ру ет 
за куп ки по лу ва го нов и в 2020 го ду.

Как го во рят ки тай цы, путь до зва ния ге не ра ла 
на чи на ет ся с пер во го ша га. Этот пер вый шаг сов-
сем не обя за тель но дол жен пред вос хи щать пос ле-
ду ю щие. Нап ри мер, Ха чик Ам ба рян, на чав ший с 
по мощ ни ка на чаль ни ка же лез но до рож ной стан-
ции, бу дет брать Ке нигс берг и ста нет ге не ра лом.

Об ласть Ши рак в масш та бах Ар ме нии - Край-
ний Се вер, и не толь ко ге ог ра фи чес ки, но и по 
кли ма ту. Кресть янс кий труд здесь тя жек осо бен-
но - хо лод но, мно гое из то го, что щед ро пло до-
но сит сот ней ки ло мет ров юж нее, здесь про сто не 
ра стет, при хо дит ся на пи рать на жи вот но водст во. 
В лю бом слу чае, да же сто ле тие на зад, кресть я-
нам бы ло очень же ла тель но дать де тям хоть ка-
кое об ра зо ва ние - к пов сед нев ной ру ти не они, 
во лей или не во лей, при вык нут, ку да де нут ся.

Ха чик Ам ба рян ро дил ся век то му на зад, 22 
сен тяб ря 1919 в ши ракс ком се ле Нал банд. До Ле-
ни на ка на от ту да ру кой по дать, и отец пос лал ту-
да сы на, учить ся в же лез но до рож ном тех ни ку ме. 
По том, ко неч но, по лу чен ные зна ния нуж но бы ло 
при ло жить к де лу, вот и ра бо тал Ха чик на же лез-
но до рож ной стан ции Ба ян дур, дос лу жив шись к 
кон цу 1930-х до ее на чаль ни ка.
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В ар мию Ам ба ря на приз ва ли в 1939 го ду, он 
ре шил сов ме стить от да чу дол га ро ди не с даль-
ней шей уче бой, и за кон чил во ен ное учи ли ще ак-
ку рат в на ча ле ию ня 1941 го да. Ра зу ме ет ся, в Ве-
ли кой Оте чест вен ной участ во вал с пер во го дня, 
по лу чив на За пад ном фрон те пер вое ра не ние 5 
ию ля, а вто рое 21 сен тяб ря - та кой вот по да рок 
ко дню рож де ния.

Пос ле выз до ров ле ния был Ка рельс кий фронт 
- ему, ар мянс ко му "си би ря ку" к хо ло дам бы ло не 
при вы кать, там и бы ла по лу че на до воль но ред-
кая ме даль "За обо ро ну Со ветс ко го За по лярья", 
од на из мно гих. В 1944-45 го дах по лу чил еще 
три ра не ния - что тут по де лать, рвал ся че ло век 
в бой, хоть и дос лу жил ся уже до по мощ ни ка на-
чаль ни ка опе ра тив но го шта ба од ной из ар мий 
1-го При бал тийс ко го фрон та, с 4 бо е вы ми ор де-
на ми, два из них - Оте чест вен ной вой ны.

На вер ное, ар мейс кое на чальст во то же по ня ло, 
что Ам ба ря на в шта бе си деть не за ста вишь: Смо-
ленс кая, Ви тебс кая, Во сточ но-Прус ская и Бе ло-
рус ская на сту па тель ные опе ра ции прош ли при 
его жи вей шем уча стии: Ам ба рян ко ман до вал 
стрел ко вы ми пол ка ми, ди ви зи я ми и кор пу са ми, 
в том чис ле - гвар дейс ки ми, элит ны ми.

Од на ко сам Ам ба рян глав ным со бы ти ем счи-
тал свое уча стие в ос во бож де нии от гит ле ров цев 
Ке нигс бер га в мар те 1945-го, ког да он был во гла-
ве стрел ко во го пол ка.

По за мыс лу мар ша ла Ва си левс ко го, си лы 
обо ро няв ше го ся гар ни зо на долж ны бы ли быть 
рас се че ны мощ ны ми уда ра ми с се ве ра и юга по 
схо дя щим ся нап рав ле ни ям, а штурм до вер шал 
опе ра цию. Нем цы, за сев шие в Ке нигс бер ге (а 
там бы ли сос ре до то че ны очень серь ез ные си лы), 
под ни ма ли дух собст вен ных сол дат на по ми на-
ни ем о том, что со ветс кие войс ка, имея сла бую 
обо ро ну, за щи ща ли Се ва сто поль 250 дней. Мы, 
го во ри ли нем цы, обя за ны про сто ять еще доль ше.

Ва си левс кий от ве тил в том ду хе, что за щи ща-
ли Се ва сто поль 250 дней, а по том ос во бо ди ли за 
че ты ре. Мар шал как в во ду гля дел.

Для штур ма ук реп ле ний Ке нигс бер га бы ли 
соз да ны 26 штур мо вых от ря дов и 104 штур мо-
вые груп пы ¬ как из со ста ва стрел ко вых ча стей, 
так и из ин же нер ных войск. Ко ман ди ром од но го 
из стрел ко вых пол ков был Ха чик Ам ба рян.

Со ветс кая ар тил ле рия на ча ла обст ре ли вать ук-

реп рай о ны гит ле ров цев 2 ап ре ля, а 6 чис ла для 
обо ро няв ших ся на сту пил ад - это бы ла ла ви на ог-
ня, об ру шив ша я ся на не мец кий гар ни зон. Ос нов-
ные си лы об хо ди ли фор ты, бло ки ро ван ные стрел-
ко вы ми под раз де ле ни я ми при под держ ке ору дий, 
по дав ляв ших вра жес кий огонь, са пе ров, ис поль-
зо вав ших под рыв ные за ря ды, и ог не мет чи ков.

Нем цы сра жа лись от ча ян но, цеп ля ясь за по зи-
ции, но к ис хо ду дня со ветс ким ча стям уда лось 
прод ви нуть ся впе ред и пе ре ре зать же лез ную до-
ро гу. К ут ру 7 ап ре ля пал форт, на сле ду ю щий 
день нем цы бы ли ок ру же ны в цент ре го ро да, а 
9 чис ла все, фак ти чес ки, бы ло кон че но - те же 
ма ги чес кие че ты ре дня.

За че ты ре дня штур ма Ам ба рян с од ним свои 
пол ком за чи стил 9 квар та лов го ро да, взяв око-
ло ты ся чи че ло век плен ных, унич то жив 19 ору-
дий и 38 пу ле ме тов, мно жест во дру гой тех ни ки. 
За эти слав ные под ви ги полк по лу чил по чет ное 
собст вен ное имя - "Ке нигс бергс кий", а Ам ба рян 
- ор ден Ле ни на.

Вой не оста вал ся ме сяц, но во ен ная би ог ра фия 
Ам ба ря на про дол жи лась и в мир ное вре мя, и ге не-
рал еще дол го оста вал ся в дейст ву ю щих войс ках, 
ко ман до вал ди ви зи ей и 11-ой ар ми ей При бал тийс-
ко го во ен но го ок ру га. По том отп ра вил ся за гра ни-
цу, во ен ным со вет ни ком в Бол га рии и Эфи о пии. А 
за ра бо ту в Мон го лии по лу чил и вов се ред кост ную 
для оте чест вен ных во ен ных наг ра ду: ор ден Бо е-
во го Крас но го Зна ме ни Мон го лии.

А из всей боль шой кол лек ции наг рад особ ня-
ком сто ит са мая, по жа луй, крас но ре чи во наз ван-
ная ме даль - "За бе зуп реч ную служ бу", вру чен ная 
ге не ра лу-пол ков ни ку Ха чи ку Ам ба ря ну в оз на ме-
но ва ние 70 го дов щи ны Во о ру жен ных Сил СССР.

© Sputnik Ру бен Гюль ми са рян

Капитальный ремонт
В ком па нии "Юж но-кав казс кая же лез ная до ро га" в ап ре ле на ча лись 

пла но вые ра бо ты по ка пи таль но му ре мон ту пу тей. С 13 ап ре ля пу те вая 
бри га да пу те вой ма шин ной стан ции (ПМС) "Ма сис" при сту пи ли к за ме-

не верх не го стро е-
ния пу тей на участ ке 
Пам бак-Ша га ли в Ло-
рийс кой об ла сти Ар-
ме нии.

В це лом по ут-
верж ден но му пла ну 
хо зяйст ва инф раст-
рук ту ры на 2020 год 
пла ни ру ет ся ка пи-
таль ный ре монт 8 
ки ло мет ров пу ти, за-
ме на 17 ты сяч шпал 
но вы ми же ле зо бе-
тон ны ми шпа ла ми, 

за ме на 13,2 ты сяч тонн щеб ня, ре монт 7 ки ло мет ров кон такт ной се ти и 
мо дер ни за ция по ста элект ри чес кой цент ра ли за ции на пе ре го не Раз дан-
Се ван.

Раз мер ут верж-
ден ной прог рам мы 
ин ве сти ций "ЮКЖД" 
толь ко в инф раст-
рук ту ру на 2020 
год оце ни ва ет ся в 1 
млрд 845 млн дра-
мов, од на ко зап ла-
ни ро ван ный объ ем 
ин ве сти ций мо жет 
уве ли чить ся на 77%.

От Ширака до Кенигсберга
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Ар мянс кие во и ны слу жи ли во мно гих ро дах 
войск Крас ной Ар мии: в пе хо те, бро не тан ко вых войс-
ках, ави а ции, ар тил ле рии, на во ен но-морс ком фло те, 
в пог ра нич ных, ты ло вых и са ни тар ных ча стях.

Сре ди во и нов-ар мян бы ли как ря до вые бой цы, 
так и ко ман ди ры всех сте пе ней, вплоть до ко ман-
ду ю щих ди ви зи я ми, кор пу са ми и ар ми я ми.

К на ча лу вой ны (с ию ня 1941 по ян варь 1942 г.) в 
Со ветс кой Ар мии бы ли об ра зо ва ны войс ко вые со-
е ди не ния по на ци о наль но му приз на ку, еще бо лее 
ук ре пив шие ее бо е вую мощь.

Из во и нов-ар мян бы ли сфор ми ро ва ны 6 об ще-
войс ко вых ди ви зий. Мно го ар мян во е ва ло в ря дах 
31-й, 61-й и 320-й стрел ко вых ди ви зи ях, в 28-й и 
38-й ре зерв ных бри га дах и под раз де ле ни ях. Ру-
ко водст во Ар ме нии укомп лек то вы ва ло и снаб жа-
ло эти войс ко вые ча сти всем не об хо ди мым.

Об ще войс ко вые ге не ра лы-ар мя не со став ля-
ли боль шую груп пу сре ди во е на чаль ни ков Со-
ветс кой Ар мии. Но не ма ло их бы ло и по ро дам 
войск, при няв ших ак тив ное уча стие в Ве ли кой 
Оте чест вен ной. На зо вем име на не ко то рых: ге-
не рал-пол ков ник ар тил ле рии М. А. Пар се гов, 
ге не рал-лей те нант ар тил ле рии А. С. Ело ян, ге-
не рал-лей те нант тан ко вых войск В. С. Тем ру чи 
(Дам ру чан), ге не рал-лей те нант ави а ции С. А. 
Ми ко ян, ге не рал-лей те нант ме ди цинс кой служ-
бы А. И. Бур на зян, ге не рал-пол ков ник ави а ции 
С. А. Сар да ров, ге не рал-пол ков ник ме ди цинс-
кой служ бы Л. А. Ор бе ли, ге не рал-пол ков ник 
су хо пут ных войск Х. М. Ам ба рян и мно гие дру-
гие. Спи сок этот мож но про дол жать джо бес ко-
неч но сти. 

Бо лее 60 во е на чаль ни ков-ар мян при ни ма ли 
не пос редст вен ное уча стие в ру ко водст ве во ен-
ны ми опе ра ци я ми на всех фрон тах Оте чест вен-
ной вой ны. На и бо лее вы да ю щи е ся из них - Мар-
шал Со ветс ко го Со ю за - Иван Баг ра мян, Мар шал 
Ави а ции - Сер гей Ху дя ков (Ар ме нак Хам фе рянц), 
Глав ный Мар шал бро не тан ко вых войск - Ама засп 
Ба бад жа нян, Ад ми рал фло та СССР - Иван Иса а ков 
(Ова нес Иса а кян).

Де сят ки ты сяч во и нов-ар мян удо сто и лись наг-
рад, ор де нов и ме да лей. Зва ние Ге роя Со ветс ко го 
Со ю за бы ло прис во е но 107 сол да там и офи це рам (в 
том чис ле 38 - пос мерт но). Тре мя ор де на ми Сла-
вы, что при рав ни ва ет ся к зва нию Ге роя, бы ли наг-
раж де ны 27 во и нов.

Ин те рес ный факт за-
пе чат ле ла исто рия - во-
ен ный под виг ар мянс-
ко го се ла Чар дах лу. 1250 
жи те лей это го се ла уш ли 
на фронт. 853 из них бы-
ли наг раж де ны ор де на-
ми и ме да ля ми, 452 па ли 
смертью храб рых на по ле 
боя. Это се ло да ло Ро ди-
не двух мар ша лов (Баг-
ра мян, Ба бад жа нян), две-
над цать ге не ра лов и семь 
Ге ро ев Со ветс ко го Со ю за, 
мно гих офи це ров стар-
ше го ко манд но го со ста ва. 
По всей ве ро ят но сти, не 
толь ко в на шей быв шей 
Стра не Со ве тов, но и за ее 
пре де ла ми труд но най ти 

по доб ное се ло, по доб ное 16-ве ко во му ар цахс ко му 
Чар дах лу.

В ок ку пи ро ван ных рай о нах СССР бы ли соз-
да ны пар ти занс кие со е ди не ния, в ко то рых участ-
во ва ли ар мя не: это Бе ло рус сия, Ук ра и на, Ле нинг-
радс кая об ласть, Се вер ный Кав каз. На Ук ра и не 
дейст во вал от ряд "По бе да" Сер гея Ару тю ня на. В 
со ста ве пар ти занс кой груп пы ге не ра ла На у мо ва 
сра жал ся от ряд име ни Ми ко я на под ко ман до ва ни-
ем Ара ма и са Ова не ся на. В пе ри од с 1943-1944 гг. 
они прош ли, унич то жая во ен ную тех ни ку, путь в 
2000 км. На их сче ту ты ся чи не мец ких сол дат и 
офи це ров.

Де сят ки ты сяч сы нов ар мянс ко го на ро да участ-
во ва ли в ос во бож де нии от гит ле ровс ко го ига Поль-
ши, Че хос ло ва кии, Ру мы нии, Бол га рии, Венг рии, 
Югос ла вии, Авст рии. Здесь па ли смертью храб-
рых Ха чик Акопд жа нян, быв ший пред се да тель 
Вер хов но го Со ве та Ар мянс кой ССР, Ни ко лай Ова-
не сян - ко ман дир ар тил ле рии тан ко вой ар мии 
мар ша ла Ры бал ко. В штур ме сто ли цы Рей ха участ-
во ва ла прос лав лен ная ар мянс кая 89-я Та манс кая 
ди ви зия со сво им ле ген дар ным ко ман ди ром Нве-
ром Са фа ря ном. От Кав ка за до Бер ли на ди ви зия 
прош ла свы ше 7500 км бо е во го пу ти, на ее сче ту 
бо лее 9 тыс. унич то жен ных и 11 тыс. взя тых в плен 
гит ле ров цев.

Не пос редст вен но на тер ри то рии Ар ме нии бы ла 
ор га ни зо ва на под го тов ка во ен ных кад ров для ар мии.

Об сто я тельст ва тре бо ва ли, что бы в Ар ме нии 
на хо дил ся бо ес по соб ный во инс кий кон тин гент, 
пос коль ку ее не пос редст вен ный со сед, Тур ция, 
го то ва бы ла в лю бой мо мент всту пить в вой ну на 
сто ро не Гер ма нии.

Тру дя щи е ся по жерт во ва ли на нуж ды 
фрон та свои сбе ре же ния (день ги, зо ло тые 
из де лия, об ли га ции). Эти средст ва со ста-
ви ли бо лее 216 млн. руб., что поз во ли ло 
пост ро ить эс кад рилью "Со ветс кая Ар ме-
ния", "Ар мянс кий физ куль тур ник", тан-
ко вые ко лон ны "Ар мянс кий кол хоз ник" 
и "Ком со мо лец Ар ме нии". Кол хоз ни ка ми 
древ не го Ар та ша та бы ли соб ра ны день ги 
для пост рой ки бро не по ез да "Со ветс кая 
Ар ме ния".

В рай о ны, где ве лись не пос редст вен но 
бо е вые дейст вия, бы ли нап рав ле ны 206 

"Очень важ но здесь от ме тить, что в ре зуль та-
те про ве ден ной на ми ра бо ты, ана ли за си ту а ции 
в сфе ре оп ла ты тру да, кон суль та ций и сог ла со-
ва ний с проф со юз ны ми ор га ни за ци я ми, от внед-
ре ния но вой схе мы рас че та те ку щий уро вень 
зарп ла ты сот руд ни ков не сни зит ся, - ут верж да-
ет зам ген ди рек то ра ком па нии по эко но ми ке и 
фи нан сам Ро ман Сав чен ко. - Ве ли чи на пре мии 
на ших ра бо чих бу дет за ви сеть от вы пол не ния 
по ка за те лей конк рет но го предп ри я тия До ро ги 
лишь на 10%. А 90% раз ме ра пре мии - от ин ди-
ви ду аль ных по ка за те лей сот руд ни ков. 

Уро вень зарп лат не 
сни зит ся!

Армения и Вторая мировая война 
тыс. по сы лок-по дар ков и 45 ва го нов про до вольст-
вия.

Боль шую по мощь дейст ву ю щей ар мии, фрон-
ту, в част но сти, тан ки стам, ока за ли ве ру ю щие ар-
мя не ди ас по ры во гла ве с Ка то ли ко сом Ге вор гом 
IV Че рек чя ном. Пу тем по жерт во ва ний бы ли соб-
ра ны зна чи тель ные ма те ри аль ные средст ва, пост-
ро е ны и пе ре да ны на шей ар мии тан ко вые ко лон-
ны "Cасун ци Да вид" и "Ова нес Баг ра мян".

При ве дем пись мо ге не рал-лей те нан та Ко роб ко-
ва от 4 ап ре ля 1944 го да, ад ре со ван ное Ка то ли ко су: 
"... 29 фев ра ля 1944 го да в тор жест вен ной об ста нов-
ке Н-ской тан ко вой ча сти бы ла пе ре да на тан ко вая 
ко лон на "Да вид Са сунс кий", ко то рая пост ро е на 
по Ва шей ини ци а ти ве на средст ва ар мянс ко го ду-
хо венст ва и ве ру ю щих ар мян за ру беж ных стран. 
Офи це ры пок ля лись на тан ках "Да вид Са сунс кий" 
бес по щад но гро мить не мец ких зах ват чи ков. Тан-
ко вая ко лон на дви ну лась на фронт.

По мощ ник ко ман ду ю ще го бро не тан ко вы ми 
войс ка ми Крас ной Ар мии, ге не рал-лей те нант тан-
ко вых войск Ко роб ков".

Не оста лось в сто ро не от борь бы про тив фа-
шиз ма и за ру беж ное ар мянст во. Кам па нию по 
ока за нию по мо щи со ветс ким Во о ру жен ным си-
лам раз вер ну ли та кие ор га ни за ции, как "На ци-
о наль ный со вет аме ри канс ких ар мян" в США, 
"На ци о наль ный фронт ар мян" во Фран ции, "Ар-
мянс кий на ци о наль ный со вет Си рии и Ли ва на", 
"Со юз дру зей СССР в Ира ке", "Со юз дру зей ар-
мянс кой куль ту ры в Егип те", "Ар мянс кий фронт 
в Ру мы нии", "Куль тур ный со юз ар ген тинс ких 
ар мян", "Со юз по мо щи Ар ме нии", дейст ву ю щий 
во мно гих стра нах Ла тинс кой Аме ри ки, ряд 
прог рес сив ных ор га ни за ций на Кип ре, в Иор да-
нии и дру гих стра нах.

Ар мянс кая ди ас по ра все го ми ра про тя ну ла 
свою ру ку по мо щи со ветс ким войс кам. От ме тим, 
что на чаль ни ком ты ла аме ри канс кой ар мии в го ды 
вой ны был по то мок спас шей ся от Ге но ци да семьи 
ге не рал Джордж (Ге ворг) Мар ти кян. Бо лее 30 ты-
сяч ар мян сра жа лись в ар ми ях со юз ни ков, из них 
20 ты сяч - в аме ри канс кой и ка надс кой ар ми ях. 
Они участ во ва ли в ря дах Соп ро тив ле ния Фран ции.

Го во ря об уча сти ар мян в Ве ли кой Оте чест вен-
ной Вой не, мар шал Г. К. Жу ков на пи сал: "В по бе де 
над фа шиз мом ар мя не, на чи ная с ря до во го, и кон-
чая мар ша лом, обес смер ти ли свои име на не туск-
не ю щей сла вой му жест вен ных во и нов".

Та ков да ле ко не пол ный пе ре чень зас луг ар-
мянс ко го на ро да в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не, 
та ков его вклад в об щую по бе ду на ро дов ми ра над 
гит ле ровс ки ми ок ку пан та ми.

Источ ник: All Armenia

Сог лас но Сав чен ко, но вая схе ма пре ми ро ва ния 
поз во лит иск лю чить в бу ду щем рис ки сни же ния 
уров ня за ра бот ной пла ты в ре зуль та те воз мож но го 
сок ра ще ния про из водст вен ных по ка за те лей До-
ро ги (спад объ е ма пе ре во зок) и, со от ветст вен но, 
сок ра ще ния пре мий. Кро ме то го, со об щил зам-
ген ди рек то ра, но вое По ло же ние о пре ми ро ва нии 

пре дус мат ри ва ет, что в слу чае по лу че ния сот руд-
ни ком стро го вы го во ра, пре мии он ли шит ся не на 
12 ме ся цев, как сей час, а толь ко на 3 ме ся ца. 

"Хо чу еще раз под черк нуть прин ци пи аль ный 
мо мент, ко то рый ста вит ся во гла ву уг ла ру ко водст-
вом ком па нии при ре фор ме си сте мы пре ми ро ва-
ния: объ ем за ра бот ной пла ты всех без иск лю че ния 
сот руд ни ков ком па нии не сни зит ся, не за ви си мо 
от то го ка кая си ту а ция сло жит ся с объ е мом пе ре-
во зок в бу ду щем. Глав ное, что бы сот руд ник про-
дол жал доб ро со вест но вы пол нять свою ра бо ту, не 
до пус кал на ру ше ний тру до вой и про из водст вен-
ной дис цип ли ны", - от ме тил Сав чен ко.  

По но вой схе ме пре ми ро ва ния за ра бот ные 
пла ты сот руд ни ки ста нут по лу чать с кон ца ию-
ля и на ча ла ав гу ста. 

1-ая стр.

1-ая стр.
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Прожил с любовью, ушел с 
тоской в сердце

Обмен опытом состоялся

Эта не боль шая исто рия по вест ву ет о че ло ве-
ке, ко то рый еще с ран не го воз ра ста столк нул ся 
с жиз нен ны ми труд но стя ми, пос вя тил нес коль-
ко де ся ти ле тий сво ей жиз ни же лез ной до ро ге и 
от ме тил ся в этой сфе ре зна чи тель ны ми вкла дом. 
Это тро га тель ная и кра си вая исто рия жиз ни Нер-
се са Са у ха Ка ра пе тя на. 

Он ро дил ся в 1898 го ду се ле Кар са Бу ла ник. 
Его отец Са ух сла вил ся в се ле сво им бла го че-
сти ем и был ува жа ем од но сель ча на ми. Пе ред 
из вест ны ми со бы ти я ми 1915 го да со сед-ту рок 
пре дуп ре дил Са у ха о над ви га ю щем ся бедст вии 
и по со ве то вал ему уй ти с семь ей. Отец се мейст-
ва не по ве рил со се ду, но бе да приш ла в их се-
ло. Боль шая семья Са у ха бы ла вы ре за на, из 20 
чле нов семью спас ся толь ко его сын Нер сес, сбе-
жав из се ла вме сте с дву мя родст вен ни ка ми в 
Во сточ ную Ар ме нию. Он не мог остать ся в сто-
ро не от су деб сво е го на ро да, за пи сал ся в опол-
че ние и в со ста ве от ря да под ко ман до ва ни ем 
Ован не са (Ива на) Баг ра мя на при нял уча стие в 
Сар да ра патс кой бит ве. Бу ду чи ра не ным в од ной 
из битв был до став лен в гос пи таль ко ман ди ром 
сво им сво е го от ря да и по лу чил от не го в по да рок 
швей царс кие ча сы. По сло вам сы на Нер се са, Ер-
ван да Ка ра пе тя на, эти ча сы до сих пор хра нят-
ся в ка чест ве фа миль ной ре лик вии, как цен ная 
часть исто рии семьи. Нер сес участ во вал в бо е-
вых дейст ви ях и под ко ман до ва ни ем пол ко вод-
ца Анд ра ни ка. С тех вре мен сох ра ни лась ме даль 
Ка ра пе тя на с про фи лем Анд ра ни ка, ко то рая 
наш ла ме сто в Му зее исто рии же лез ной до ро ги, 
где ему пос вя щен от дель ный уго лок. Сын Нер се-
са вспо ми на ет, что его отец всег да гор дил ся сво-
и ми встре ча ми с дву мя ве ли ки ми пол ко вод ца ми. 
Он при нял уча стие и в Ве ли кой Оте чест вен ной 
Вой не, и со сво ей ин ва лид ностью прос лу жил в 
ты лу в Тби ли си. 

В 1955 го ду семья Нер се са Ка ра пе тя на по се-
ли лась на стан ции Ани, где он при сту пил к ра-
бо те на же лез ной до ро ге в ка чест ве со ста ви те ля 
по ез дов. Зна ко мые с ним и се год ня вспо ми на ют, 
как он с от ветст вен ностью и усер ди ем от но сил-
ся к сво ей ра бо те, как глу бо ко он был зна ком с 

В но яб ре-де каб ре прош ло го го да меж ду ма ши-
ни ста ми ком па ний "Юж но-кав казс кая же лез ная 
до ро га" и "Рос сийс кие же лез ные до ро ги" со сто ял ся 
об мен опы том: рос сийс кие спе ци а ли сты про ра бо-
та ли в Ар ме нии, а ар мянс кие бы ли ко ман ди ро-
ва ны на по ли гон Куй бы шевс кой же лез ной до ро ги. 
Эта прог рам ма но сит пе ри о ди чес кий ха рак тер и 
нап рав ле на на по вы ше ние ква ли фи ка ции спе ци а-
ли стов двух ком па ний. Один из ко ман ди ро ван ных 
в РФ ма ши ни стов ЮКЖД Ва агн Аре ян рас ска зал 
на шей га зе те о ко ман ди ров ке. 

тон ко стя ми сво ей про фес сии. Его же на Ца хик 
ра бо та ла на же лез ной до ро ге, за ни ма лась убор-
кой. Чи сто та и по ря док в зда нии стан ции и на 
при ле га ю щей тер ри то рии ра до ва ла глаз. В се ле 
ее все зна ли, как тру до лю би во го и доб ро душ но го 
че ло ве ка. Ес ли у ко го-то бы ло за столье, то ла-
ваш на сто ле в обя за тель ном по ряд ке дол жен был 
быть ис пе чен ее ру ка ми. "Зо ло тые ру ки, доб рое 
серд це", - го во ри ли на се ле. Суп ру ги дол гие го ды 
ра бо та ли на же лез ной до ро ге, ра бо та ли с честью 
и по лу ча ли наг ра ды и бла го дар но сти. Еже год ное 
пу те шест вие по же лез ной до ро ге в лю бую точ ку 
Со ю за бы ло нор мой.     

У по те ряв ше го семью че ло ве ка осо бое к ней 
от но ше ние. Нер сес был вни ма тель ным и пре-
дан ным от цом для сво их чет ве рых де тей. Це-
нил уче бу и об ра зо ва ние. "Отец ни че го не жа лел 
для на ше го об ра зо ва ния, как он го во рил, что бы 
стать че ло ве ком. Всю свою жизнь он был для нас 
опо рой, был стро гим и тре бо ва тель ным, спра-
вед ли вым и ува жа ю щим тра ди ции. Он так и не 
смог за быть свой от чий дом. Меч тал, что бы еще 
хоть раз сту пить на эту зем лю, уто лить тос ку, и... 
Про жил он с тос кой по род но му краю и ушел с 
тос кой в серд це", - вспо ми на ет об от це сын Ер-
ванд.

Про жил он жизнь с честью, пос вя тив се бя ра-
бо те и семье, был счаст лив сво и ми деть ми и де-
сятью вну ка ми, ко то рые пе ре ня ли у не го тра ди-
ции и лю бовь к се мей ным цен но стям. Об од ной 
из вну чек Нер се са, мед сест ре от де ле ния пе ре ли-
ва ния кро ви мед цент ра "Аст хик" Ли а не Ка ра пе-
тян смот ри тель Му зея исто рии же лез ной до ро ги 
Ни ко лай ос Гри го рян от зы ва ет ся с неп рик ры той 
бла го дар ностью и вос хи ще ни ем, рас ска зы ва ет 
о ее про фес си о на лиз ме, че ло веч но сти, от ветст-
вен ном и бе реж ном от но ше нии к боль ным в те-
че ние дол гих лет и с Божь ей по мощью. Слу шая 
Ни ко лай о са Гри го ря на не воль но за ду мы ва ешь ся, 
раз ве не это про дол же ние де ла ее де да, раз ве не 
это слу же ние же лез ной до ро ге, ког да ты по мо-
га ешь же лез но до рож ни ку сох ра нить и вос ста но-
вить свое здо ровье?        

Су сан на Мар ти ро сян

Настоящий ревизор
От ветст вен ность и наб лю да тель ность - от ли чи тель ные чер-

ты хо ро ше го спе ци а ли ста-же лез но до рож ни ка. Их на ли чие спо-
собст ву ет не толь ко ка чест вен но му вы пол не нию про фес си о-
наль ных обя зан но стей, но по рой поз во ля ет сох ра нить тех ни ку 
и обо ру до ва ние, а в от дель ных слу ча ях - здо ровье и да же жиз ни 
лю дей. 

В прош лом го ду "Же лез но до рож ник Ар ме нии" на пи сал о 
де жур ном по опор ной стан ции Шор жа ЛСО "Се ван" Джа га не 
Са ри бе кя не, ко то рый 7 ав гу ста на пе ре го не Шор жа-Цо ва гюх 
вов ре мя за ме тил пла мя в бук се од но го из ва го нов про хо дя ще-
го ми мо со ста ва. Бла го да ря его вни ма тель но сти бы ли при ня ты 
ме ры по сво ев ре мен ной оста нов ке по ез да, что поз во ли ло из бе-
жать воз мож ных опас ных пос ледст вий и обес пе чить бе зо пас-
ность дви же ния.

23 ап ре ля те ку-
ще го го да до рож-
ный ре ви зор Ди-
рек ции пе ре во зок 
Ви лик Пет ро сян, 
соп ро вож дав ший 
при го род ный по-
езд N6512/6511 в 
ка би не ма ши ни ста, 

на пе ре го не Ма сис-Но ра га вит об на ру жил воз го ра ние ис хо дя ще-
го ка бе ля из транс фор ма то ра пи та ния и не мед лен но со об щил 
об этом дис пет че ру для при ня тия опе ра тив ных мер. Тем са мым 
Пет ро сян пре дотв ра тил воз мож ное воз го ра ние транс фор ма то ра, 
что при чи ни ло бы серь ез ный иму щест вен ный ущерб ком па нии. 

По при ка зу ге не раль но го ди рек то ра "ЮКЖД" Ви ли ку Пет-
ро ся ну объ яв ле на бла го дар ность.  

 Ва агн, ес ли не оши ба юсь, это не пер вый 
ваш опыт ра бо ты в РФ. 

- Да, дейст ви тель но, в 2015-16 гг. я про ра бо тал 
на Се ве ро кав каз кой же лез ной до ро ге в Ти мо шевс-
ком эксп лу а та ци он ном де по в ка чест ве по мощ ни-
ка ма ши ни ста элект ро во за. Мы эксп лу а ти ро ва ли 
элект ро во зы се рии ВЛ80 пе ре мен но го то ка. Сна ча-
ла я об ка тал ся на ма ши ни ста, но пос ле сда чи эк за-
ме нов вы яс ни лась, что пра ва на уп рав ле ние элект-
ро во зов, вы дан ные Ар мянс кой же лез ной до ро гой, 
РЖД не при ни ма ет. Меня отп ра ви ли учить ся на 
ма ши ни ста в Бес ланс кую техш ко лу. Пос ле ус пеш-
ной сда чи эк за ме нов я по лу чил пра ва уп рав ле ния 
элект ро во за ми рос сийс ко го стан дар та. Од на ко 
тос ка по до му вер ну ла ме ня до мой. 

 Ка кой опыт по лу чи ли в Уфе, боль шая ли 
раз ни ца меж ду ра бо той здесь и там?

- Раз ни ца боль шая хо тя бы по про фи лю пу-
тей. У нас в Ар ме нии слож ный рель еф и про филь 
пу тей, в свя зи с чем во дить у нас слож нее, но и 
ин те рес нее. Путь не да ет рас сла бить ся. В Рос сии 
беск рай ние про сто ры и про дол жи тель ные пря-
мые участ ки. 

При ня ли нас в Уфе очень хо ро шо, бы ли го то-
вы по мочь всем, но пос коль ку мы бы ли зна ко мы 
с тех ни кой, ни ка ких слож но стей с ее ос во е ни-
ем не воз ник ло. Что от ли ча ет нас от рос сийс ких 
кол лег, у нас боль ше опы та вож де ния по слож-
но му рель е фу. В Рос сии на ло ко мо ти вах уста-
нов ле но мно жест во си стем бе зо пас но сти, что с 
од ной сто ро ны сни жа ет ве ро ят ность оши бок ло-
ко мо тив ны ми бри га да ми, но с дру гой тре бу ет ся 
по вы шен ное вни ма ние к по ка за ни ям обо ру до ва-
ния. 

 Ка кой наш опыт был ин те ре сен рос сийс
ким ма ши ни стам в том чис ле про шед шим об
кат ку в Ар ме нии?  

- В боль шей ча сти им был ин те ре сен наш опыт 
уп рав ле ния на ук ло нах до 40-ты сяч ных, ка кие 
ме то ды тор мо же ния на ми при ме ня ют ся. В це лом 
им был по ле зен наш опыт дейст вий ма ши ни стов 
на гор ном рель е фе. Я там по об щал ся с ко ман ди-
ро ван ны ми к нам ма ши ни ста ми, они бы ли очень 
до воль ны ра бо той в Ар ме нии, но приз на ва лись, 
что наш рель еф до воль но сло жен для их опы та 
вож де ния на рав нин ных по ли го нах. 
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