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Խաղաղաշինական համատեքստում կանանց մա սին խոսելու անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է երկու հիմնական գործոնով։ Հաճախ զինված հա կամարտությունների 
ժամանակ կանանց և տղա մարդ կանց խնդիրները չեն տարբերակվում և տա րան ջատվում, ինչի 
արդյունքում կանանց հիմ նախնդիրները և դրանց լուծման առանձնահատուկ մոտեցումներն 
անտեսվում են։ Հարկ է նշել նաև, որ զինված հա կամարտությունների արդյունքում հիմնական 
սո ցիա լական խնդիրները հետին պլան են մղվում, և բոլոր տնտեսական, ֆինանսական, 
մարդկային ռե սուրսներն ու ենթակառուցվածքային միավորներն ուղ ղվում են բանակին և 
երկրի ռազմականացմանը։ Այս պայմաններում հասարակությունում տարածված վնասակար 
կարծրատիպերը, գենդերային անհա վա սար դերաբաշխումն ու հայրիշխանական արժեքներն 
էլ ավելի մեծ թափ են ստանում և հաճախ արդարացվում տարբեր կառույցների և ժողովրդի 
կողմից։

Շուրջ 26 տարի տևող «պատերազմ-հրադադար-լարված իրավիճակ սահմանում-
պատերազմ-հրա դա դար» փակ շղթայի մեջ մշտական կիսառազմական դրության մեջ գտնվող 
Հայաստանին և Լեռնային Ղարաբաղին սա ավելի քան վերաբերելի է։ 2016թ. ապրիլին 
«4-օրյա» կոչվող պատերազմը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան փոխկապակցված են 
կանանց նկատմամբ ճնշումները և լայնածավալ պատերազմի ու «թշնամու» հանդեպ վախով 
համեմված ազգայնական գաղափարները: Ռազմական լարված իրադրության արդյունքում 
կինը կրկին ներկայացվեց որպես բա ցառապես վերարտադրողական գործառույթ կա տարող, 
որպես զինվորի մայր, և ոչ որպես անհա տա կանություն ունեցող, սեփական կարիքների և 
ցան կությունների մասին մտածող էակ: 

Հայաստանում բրիտանական դեսպանատան մի ջո ցով Միացյալ Թագավորության 
Հակամար տու թյունների, անվտանգության և կայունության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ 
իրականացված «Բարձրացնել կանանց անվտանգությունը և մաս նակցությունը 
խաղաղաշինական գործընթացում՝ ստեղ ծելով արդյունավետ հիմք Հայաստանում ՄԱԿ-ի 
ԱԽ 1325 բանաձևի Գործողությունների ազգային ծրագրի ստեղծման համար» ծրագրի 
շրջանակներում 2016թ. մայիսին «Հասարակություն առանց բռնության» ՀԿ-ն նախաձեռնեց 
այց դեպի Լեռնային Ղարաբաղ՝ այնտեղ բնակվող, պատերազմի ազդեցությունն ուղղակիորեն 
կրող կանանց հետ ոչ ֆորմալ հարցազրույցներ անցկացնելու, նրանց խնդիրներին և կոնֆլիկտի 
ու դրա լուծման վե րաբերյալ պատկերացումներին ծանոթանալու նպա տակով: ՀԱԲ թիմն 
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այդ ընթացքում այցելեց Ստեփանակերտ, Շուշի քաղաքներում և Վանք գյուղում բնակվող, 
ինչպես նաև Թալիշից, Մարտակերտից և Մատաղիսից ապրիլյան հակամարտությունից 
հետո վերոնշյալ տարածքներ ներքին տեղահանված կանանց, որոնցից 30-ի հետ անցկացվեց 
խորքային հարցազրույց: Հարցազրույցների արդյունքները ցույց տվեցին, որ ռազմական 
թոհուբոհի մեջ կանայք և նրանց խնդիրները շարունակաբար անտեսվում են՝ տեղի տալով 
տարածքային ամբողջականությունը պահելու, բանակն ամրացնելու և հզորացնելու` ավելի 
առաջնային համարվող ռազմավարություններին: 

ՀԱԲ թիմի կողմից կանանց հետ իրականացված հարցազրույցները հնարավորություն 
տվեցին վերհանելու կանանց առողջական, հոգեբանական և սոցիալական տարբեր 
հիմնախնդիրներ, ինչպես նաև պարզելու նրանց պատկերացումները գենդերային հիմքով 
բռնության, կոնֆլիկտի և խաղաղության գաղափարների շուրջ: Հատկապես հետաքրքիր էր 
ուսումնասիրել կանանց ընկալումը խաղաղաշինության հաստատման գործում իրենց դերի 
մասին: 

Ինչպես հետազոտության ընթացքում պարզ վեց, կանանց առողջական խնդիրները, որոնց 
մեջ գերակշռող են վարիկոզը, շաքարային հիվան դու թյունները, կանանց սեռական օրգանների 
հետ կապված հիվանդությունները, վախի և նյար դային լարվածության արդյունքում ձևավոր-
ված տա րատեսակ հոգեբանական հիվանդությունները, մե ծա մասամբ պայմանավորված են 
առողջության պա հպանման կամ վերականգնման նկատմամբ անհետևողականությամբ, 
ինչն էլ իր հերթին բա ցատ րվում է մի շարք պատճառներով: Նախ՝ կա նանց շրջանում շատ 
քիչ է իրազեկվածությունը սե փական առողջության, հիգիենայի կանոնների, հատ կապես՝ 
սեռական և վերարտադրողական առողջության և իրավունքների վերաբերյալ: Բացի այդ, 
համապատասխան մասնագիտական օգնության չդի մելու հիմնական պատճառներից են 
սահմանամերձ տարածքներում և նույնիսկ քաղաքներում բժշկական ծառայությունների 
անհասանելիությունն ու ան մատ  չելիությունը, ինչպես նաև բնակիչների անվստահությունն 
այդ ծառայությունների որակի և արդյունավետության հանդեպ: Պատճառներից է նաև 
առողջական խնդիրները չբարձրաձայնելու ընդհանուր մթնոլորտը, ինչը հատկապես 
կանանց դեպքում պայմանավորված է մի շարք հարցերի (մասնավորապես՝ սեռական 
առողջությանը վերաբերող) տաբույացմամբ և հասարակության կողմից անտեսմամբ: Այս 
ամենին գումարվում է պատերազմով ցանկացած խնդիր արդարացնելու 26-ամյա սովորույթը, 
երբ մարդիկ, անընդհատ գտնվելով զինված հակամարտության գոտում, բանակի կարիքները 
գերադասում են սեփական կարիքներից և համարում, որ իրենց ֆինանսական սուղ միջոցներն 
ավելի նպատակահարմար է ուղարկել սահմանին ծառայող որդուն, քան ծախսել սեփական 
առողջությունը վերականգնելու վրա:
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Ֆինանսական միջոցների սղությունն ուղեկցվում է անհրաժեշտ կենցաղային, հիգիենայի 
պարագաների սակավաթվությամբ, հատկապես՝ ներքին տեղահան ված կանանց շրջանում: 
Վերջիններս, զրկված լի նե լով նյութական միջոցներից (բնակարան, գույք, աշխատանք), 
հիմնականում ապրում են տարատեսակ կազմակերպությունների (Հոմ (Home), Կարմիր 
խաչ) կողմից տրամադրվող միջոցներով, ինչպես նաև պետության կողմից տրամադրվող 
սահմանափակ օգնության և տեղի բնակիչների հյուրընկալության շնորհիվ: Մատաղիսից 
Ստեփանակերտ տեղահանված կանանցից մեկը պատմում էր, որ Մատաղիսի ման կա-
պարտեզում, որտեղ նա որպես դաստիարակ է աշխատում, սպառնում են աշխատանքից հե-
ռացնել, եթե ետ չվերադառնա, բայց նա, անհանգստանալով իր երեխաների անվտանգու թյան 
համար, չի համաձայնվում: Աշխատատեղերի սակավաթվությունը և ցածր աշխատավարձը 
հենց կանանց շրջանում հա մատարած խնդիր է Լեռնային Ղարաբաղում: Բազմաթիվ կանայք 
աշխատելու հնարավորությունից զրկված են, ինչն էլ նրանց՝ տղամարդկանցից կախյալ 
վիճակի մեջ է դնում:

Հարցված կանայք հասարակության մեջ կնոջ դերը համարում են խնամքը ընտանիքի 
անդամների նկատմամբ, կենցաղային գործերի կատարումը, երե խաների դաստիարակու -
թյամբ զբաղվելը: Կնոջը նրանք համարում են տղամարդու սպասարկու և նշում են. «Կանայք, 
ցավոք, ոչինչ էլ չեն կարողանում անել, նրանք անօգնական են առանց տղամարդկանց»: 
Նրանք նաև նշում են, որ կինն առանց տղամարդու «անտեր կնոջ սինդրոմ» ունի, այդպիսով՝ 
կնոջը համարելով ստորադաս և ենթարկվող: Նաև ընդունված մոտեցում էր, որ կինը ամուսնուն 
չպետք է անհանգստացնի իր խնդիրներով, պետք է հարմարվող լինի. «Տան կինը խաղաղ 
պիտի լինի»: Հարցազրույցներում կա նանց կողմից հիմնականում վերարտադրվում էին 
հասարակության մեջ ընդունված և խորապես արմատացած կարծրատիպեր: Միաժամանակ 
հատ կանշական է, որ նրանցից շատերը նշում էին, որ կանայք իրազեկված չեն և տեղյակ 
չեն իրենց իրավունքներին: Ակնհայտ է, որ իրազեկվածության պակասը և հա սարակության 
կողմից ճնշումն են հանգեցնում նմա նատիպ մտածելակերպի ձևավորմանը:

Կանայք պնդում էին, որ իրենք երբևէ չեն բախվել այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք են 
ընտանեկան և գենդերային հիմքով բռնությունները: Սակայն այն հարցին, թե արդյոք 
տղամարդն իրենց վրա ձեռք բարձրացրել է կամ արգելել է որևէ բան անել, նրանք դրական 
էին պատասխանում՝ չկարծելով, որ դա բռնության ամենաակներև դրսևորումներից է: 
Հարցումների արդյունքում պարզ դարձավ, որ նման բռնությունները սովորական բնույթ են 
կրում ղա րաբաղյան ընտանիքներում, ինչը, սակայն, կա նանց կողմից ընկալվում է ոչ թե 
որպես բռնություն, այլ ավանդական ընտանիքի մոդել: Կանանցից մեկի պնդմամբ. «Ծեծն 
այստեղ նորմ է, բոլորն էլ ծեծում են, իսկ, այ, հակառակը բացառություն է»: Փաստ է, որ 
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հակամարտության ազդեցությունը, պատերազմական սթրեսը և վախի մթնոլորտը չեն կարող 
չանդրադառնալ ընտանեկան բռնության` որպես հիմնախնդրի տա րածման և դրա առավել 
ուժգին դրսևորման վրա: Բռնաբարությունների վերաբերյալ տարբեր կար ծիք ներ հնչեցին: 
Որոշ կանայք նշում էին, որ բռնա բարություններ համարյա թե չեն լինում, իսկ մյուսները 
փաստում էին, որ բռնաբարություններ եղել են և լինում են, սակայն շատ քիչ կանայք են դրա 
մասին խոսում, և, այսպիսով, դեպքերը մնում են չբացահայտված:

Ցավոք, երբ պետական մակարդակով կոնֆլիկտի լուծման ճանապարհը բռնությունն է 
համարվում, ապա հասարակության մեջ ձևավորվում է հանդուր ժողականություն բռնության 
տարբեր դրսևորումների հանդեպ: Դրան զուգահեռ ձևավորվում է ընդհանուր հոգեվիճակ, 
ինչի արդյունքում մարդիկ (հատկապես տղամարդիկ, քանի որ մեծամասամբ հենց նրանք են 
գտնվում ռազմական գործողությունների կիզակետում) ավելի հակված են լինում բռնություն 
գործադրելու: 

Ընդհանուր առմամբ, հարցված կանանց վերա բեր մունքը ղարաբաղյան հակամարտության 
նկատ մամբ հակասական է: Խաղաղության ձգտումը և ազգի ուժը բանակի զորեղությամբ 
պայմանավորող հայրե նասիրական գաղափարների վերարտադրումը հաճախ զուգորդում 
են միմյանց: Ակնհայտ է, որ այս կանայք ցանկանում են տեսնել չափազանց երկար տևած 
հակամարտության ավարտը, սակայն, միաժամանակ, 26-ամյա սպասումը, սահմանից 
այն կողմ գտնվող մարդկանցից օտարացումը, «թշնամու» կերպարի էլ ավելի վերացական 
դառնալը նորմավորում են այս հակամարտությունը և բնակիչների աչքերում այն դարձնում 
անխուսափելի: 

Այս ամենին ականատես լինելով՝ ՀԱԲ թիմը մտադրվեց իրականացնել մի ծրագիր, որի 
միջոցով կբարձրաձայնվեին պատերազմի մեջ ապրող, բայց միաժամանակ պատերազմական 
դիսկուրսից դուրս մնացած կանանց խնդիրները, և կլուսաբանվեր խա ղաղաշինական 
գործընթացներում նրանց ներ գրավ վածությունը: Սևծովյան տարածաշրջանային հա-
մագործակցության (Black Sea Trust for Regional Cooperation) ֆինանսական աջակցությամբ 
մեկնարկեց «Լրատվամիջոցների և արվեստի միջոցով ընդգծելով կանանց դերը խաղա-
ղաշինության և հակամարտության կարգավորման հարցում Հայաստանում և Լեռնային 
Ղարաբաղում» ծրագիրը, որի շրջանակներում 5 լրագրող և լուսանկարիչ հնա րավորություն 
ստացան մեկնելու Արցախ և պատրաստելու 5 հոդված և ֆոտոպատմություն, որոնք էլ 
ներկայացված են սույն ժողովածուում: 

http://www.gmfus.org/civil-society/black-sea-trust-regional-cooperation
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ԼՂ հակամարտությունը Հարավային Կովկասի 
ամե նաերկարատև պատերազմն է՝ հարաբերական 
խաղաղության ու էսկալացիայի փոփոխվող փուլե-
րով՝ ներառելով ոչ միայն Արցախ-Ադրբեջան սահ-
մանը, այլև Հայաստանի Հանրապետության վարչա-
կան տա րածքի սահմանամերձ գոտիները: 1994 
թվա կանից ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափում ընթացող 
բա նակ ցությունները որևէ օգուտ չեն տվել երկու 
երկրների հասարակություններին. հրադադարի հաս-
տատման մասին համաձայնագիրն, ըստ էության, 
հա  կամարտության կարգավորմանն ուղղված միակ 
իրավական ակտն է վերջին 23 տարիների ըն թաց-
քում: Որոշումների կայացման գործընթացը քո-
ղարկ   ված է հասարակությունից. պարզ չէ՝ ինչ է բա-
նակց  վում, ինչ պայմաններով: Հստակ է մեկ բան. 
հասա րակություններին պատրաստում են ոչ թե խաղա-
ղության, այլ պատերազմի շարունակությանը: Սա 
պատերազմ է, որն արդեն ժառանգվել է երեք սերնդի:

1988-1994թթ., ըստ ՀՀ ԶՈՒ պաշտոնական վի-
ճակագրական տվյալների, Արցախյան պատե րազմին 
մասնակցել է 200 կին, որոնցից 42-ը զոհվել են 
մարտի դաշտում: Արցախյան պատերազմի երկրորդ 
ամենաթեժ փուլին՝ 2016թ. ապրիլյան քառօրյային, 
կանանց մասնակցության վերաբերյալ հստակ տեղե-
կություններ չկան: Սակայն կան այլ տվյալներ. ապ-
րիլյան թեժացումից հետո ռազմական կրթության դիմող 
աղջիկների թիվն աճել է գրեթե կրկնապատիկ: Իսկ ՀՀ 
զինված ուժերում ծառայում է ավելի քան 2000 կին:

Բանակցային և խաղաղաշինական գործընթաց-

ä²îºð²¼Ø àâ Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ. âÎºî²¸ðì²Ì ÎÚ²Üøºð

ներից փաստացիորեն մեկուսացված հասարակության 
համար խաղաղության հասնելու կամ դրան նպաստելու 
մեկ ճանապարհ են թողել՝ պատերազմ:

Պ²Տºð²ԶՄ ²Ռ²ՋԻÜ. ԿՈՒԿԼ² Բ²ԲՈ. ԿՌԻìԸ 
Հ²Ղ   Թ²Ծ, ԿՅ²ÜՔ Տ²ÜՈՒԼ Տì²Ծ

Երևանից Արցախ վեց ժամվա ճանապարհ է: Ինձ 
պատերազմող խաղաղությունից վեց ժամ է բաժանում: 
Վարորդը ձեռքը տանում է գրպանը: 

«Տասն օր առաջ մի ընտանիք էի Ղարաբաղ բե-
րում: Հետներն աղջիկ երեխա կար: Ականջից է ըն-
կել: Հիմա գրպանումս եմ պահում: Պիտի գտնեմ, վե-
րադարձնեմ»,- ասում է միջին տարիքի տղամարդը` 
մատների արանքում կապույտ ծաղկե փոքր ականջօղը 
պտտելով:

«Իմոնք երեքն էլ տղա են, մեծը՝ 13 տարեկան... 5 
տարի հետո զինվոր պիտի դառնա: Մտածում եմ, ու 
սիրտս արդեն կտոր-կտոր է լինում»,- ասում է կողքին 
նստած կինը:

Դրանից հետո ճանապարհը լուռ ենք գնում:
Շուշիում Եվգենիա Առստամյանին բոլորը գիտեն: 

Սպիտակ, ալեխառն կարճ մազերի ու կնճիռների տակ 
քաղաքի ամենասիրուն կինն է ապրում՝ Բաբոն, որին 
դեռ Կուկլա են ասում:

Մեծ, լուսավոր տան բոլոր դռները բաց են: Մի սեն-
յակում փայտի վառարանն է, մյուսում` հեռուս տացույցը: 
Խոհանոցում առանձին սեղանի վրա ծաղիկներն են, 
որ ծաղկում են տարին տասներկու ամիս: Ջանք ու 
ժամանակ չի խնայում: Սերն ամբողջությամբ ծաղիկ-
ներին է տալիս, սերը, որ զավակներին տալ չհասցրեց:
Մեծ, ընդարձակ տան մաքրությունն ապշեցնում է: 
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Կուկլա Բաբո. Եվգենիա Առստամյանի դիմանկարը
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Թվում է` հյուրերի է սպասել: Բացում է սպիտակեղենի 
պահարանը` նոր գուլպաներ հանելու: Սավանը սա-
վանի վրա՝ կարով արդուկած, խնամքով ծալած: Բոլորը՝ 
սպիտակ: Տակի դարակում գուլպաներն են` գույն-գույն 
հավաքած, իրար մեջ դարսած: Ոչ մի ավելորդ իր, ոչ 
մի խառնաշփոթ՝ զինվորական կարգուկանոնով: Ամեն 
ինչ պարզ է. որքան էլ մեծ լինի կորուստը, որքան էլ 
դժվար լինի, իր բաժին աշխարհը մաքուր պիտի լինի: 

Կուկլա բաբոյի տունը լիքն է` մուրաբա, թխվածք, 
ընկույզ ու խնձոր: Մի հոգու համար ակնհայտ շատ է. 
«Ես շաքար ունեմ, քաղցր չեմ ուտում»,- ասում է բաբոն:
Մուրաբաները փակել է թոռների համար, գուցե այցի 
գան: Բայց սովորաբար բաժանում է հարևաններին: 
Հեռուստացույցի կողքին` փոքրիկ սեղանին, երկու 
լուսանկար է. մեկի վրա ինքն է՝ 16 տարեկանում, 
մյուսին՝ որդին:

«Արմենս է: Փոքրս: Հաստ ոսկոր տղա է: Աչքերի 
գույ նը տես` ի՜նչ սիրուն է: Երկու տարի առաջ մա հա-
ցավ»,- ասում է բաբոն` ցույց տալով մյուս լու սա նկա րը: 
Որդին ժպտում է ավելի լայն, քան սո վորաբար ժպտում 

են տապանաքարի նկարների մեջ:
«Բաբո՛, քեզ շա՞տ էին սիրահարվում»,- հարցնում 

եմ ես, քանի դեռ կինը փոխում է հագուստը, հետն էլ` 
գուլպաներն ու հողաթափերը: Սիրում է, որ ամեն ինչ 
գեղեցիկ լինի:

«Չէ, ռիսկ չէին անում: Շատ կոպիտ էի: Սիրած տղա 
ունեի… Ես էլ անսեր ամուսնացա, ինքն էլ: Մեր ճա կա-
տագիրն էր, ի՛նչ արած»,- պատմում է կինը:

Անսեր ամուսնությունից տիկին Եվգենիան երեք 
որդի ունեցավ: Երկրորդ զավակի ծնունդից հետո 
ամու սինը թողեց ընտանիքն ու գնաց արտասահման: 
Վերադարձավ միայն 10 տարի անց: Երրորդ որդին՝ 
Արմենը, ծնվեց ընտանիքը փրկելու համար:

«Այն ժամանակ դեմոկրատիա չկար: Իմ ամուսինն 
էր իմ «խազեինը»: Արմենս ծնվեց եղբայրներից 11 
տարի հետո: Մայրս արդեն չկար, օգնող չունեի: Ես 
աշխատում էի, երեխաներս` մեծանում իրենք իրենցով: 
Մեծ տղերքս պատերազմի հաշմանդամ են՝ երկուսն էլ 
մարտական վիրավորում ստացած: Մեկը Լենինգրադ 
գնաց ու հետ չեկավ, մյուսը մինչև հիմա ծառայության 

Եվգենիան որդու լուսանկարը ձեռքին: Պաշտոնական վար-
կածով` որդին խեղդվել է գազի արտահոսքից 2015թ-ին:

Եվգենիա Առստամյան, 61 տ.
Շուշիում Եվգենիային բոլորը գիտեն Կուկլա Բաբո անունով: 
Արցախյան պատերազմի մասնակից, դիպուկահար:
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Եվգենիայի լուսանկարները

Եվգենիայի շքանշանները. Արիության մեդալը` հայրենիքի 
պաշտպանության, ցուցաբերած անձնական խիզախության, 
կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայո ղա-
կան, քաղաքացիական պարտքը կատարելու համար։ 

1992թ. Արցախյան պատերազմի ժամանակ կազմավոր վեց 12 
հոգանոց ջոկատ` բոլորը կանայք: Եվգենիան դի պու  կա  հար 
էր: 1993թ. օգոստոսին հին Կուբաթլուի մոտ գործողության 
ժամանակ Եվգենիան վիրավորվել է` ծնկներից մինչև կուրծքը 
վնասվածքներ ստանալով: 
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մեջ է: Ամուսնուս մահից հետո ես ու Արմենս իրար հետ 
մնացինք: Ինչ տեսնում ես էս տանը, Արմենիս արածն 
է: Չվայելեց»,- ասում է բաբոն` չոր լաթով մաքրելով 
լվացքի մեքենայի փոքրիկ դռնակը: Այդպես է անում 
ամեն լվացքից հետո. Արմենն է նվիրել, հանկարծ 
չփչանա:

1988 թվականից իրենից անկախ մասնակցեց 
պատերազմին. նամակներ ու հաղորդագրություններ 
էր տեղափոխում. ռուս զինվորականները չէին համար-
ձակվում խուզարկել նրան: 1992թ. երկու որդիներն 
արդեն կամավորագրվել էին` 13-14 տարեկանում, չորս 
եղբայրները՝ ևս:

«1992-ին կազմավորվեց մեր ջոկատը: 12 հոգի 
էինք` բոլորս կին: Ջոկատում ընդամենը մի ԷսՎեԴե 
(Դրագունովի դիպուկահար հրացան) ունեինք, մյուս-
ներս ավտոմատով էինք կռվում: Ես դիպուկահար 
էի: 1993-ի օգոստոսի 23-24-ը հին Կուբաթլուի մոտ 
գործողության էինք: Այդ օրն աղջիկներից մի զոհ 
ունեցանք, երկու վիրավոր. մեկը ես էի»,- պատմում 
է կինն ու բարձրացնում շորի փեշը: Ծնկներից վերև 
անխնամ արված կարկատաններ են` մինչև կուրծքը: 

Պատերազմը տիկին Եվգենիայից խլեց ամեն ինչ` 
երկու եղբայրների կյանքը, զավակների՝ չտեսած ման-
կությունը, իր ջահելությունն ու սիրունությունը: Տվեց 
երկու բեկոր ճերմակ մարմնի մեջ, երկու թիկնակ` 
թևերի տակ, ու մի մեդալ` արիության համար:

«Երեք օր գործողության էինք, երեք օր` տանը: 
Գա  լիս էի տուն, ուտելու բան պատրաստում, լվացք 
անում: Երեխեքս իրենք իրենցով մեծացան… Կռվի 
ժա  մա նակ էլ գիշերները աչք չէի փակում: Լինում էր` 
վիրավորներին գրկում էի, սեղմում ինձ, որ հարմար 
լիներ, վերքերը չցավեին. ամբողջ գիշեր նստած էի 
անց կացնում: Ի՞նչ անեի: Երկու զինվոր էլ ես ունեի 
կռվում: «Մեր ներկայությունից տղաները ոգևորվում 
էին: Շատ ժամանակ, երբ որ հուսահատվում էին, 
վախենում, առաջինը մենք էինք առաջ գնում: Դրանից 

իրենք հա՛մ ոգևորվում էին, հա՛մ էլ ամաչում: Կանայք 
մի կողմից առաջ մղող էին, մյուս կողմից՝ զսպող: Շատ 
վեճեր, խո սակցություններ միանգամից մարում էին, 
երբ մենք էինք մեջտեղում հայտնվում»,- ասում է տատը 
ու լա քապատ, երկար եղունգներով մատներն աննկատ 
տա նում թխվածքաբլիթների տակ: Մի տոպրակ իր 
հա վաքած բույսերից է լցնում` թեյի համար, մի կապոց` 
թխված քաբլիթ ու կոնֆետ: Գիտի՝ զորամաս ենք գնա-
լու հետո:

«Զինվորի բաժինն է: Մի մայր էլ ես եմ»,- ասում է 
տատը:

Պ²Տºð²ԶՄ ºðԿðՈðԴ. Ü²ðԻÜº. 
ԿՌԻì ºÜ ԳÜՈՒՄ ºðºԽ²ÜºðԸ

«Բարև, մեռնեմ կյանքիդ, ես եմ, եկել եմ»,- ցած րա-
ձայն հեռախոսի մեջ ասում է կողքիս նստած զինվորը: 
Իսկ ես մտածում եմ՝ «մեռնեմ կյանքիդ»... սխալ է, չա-
սես, այլևս երբեք չասես դա: 

Նայում եմ Նարինեին՝ պատերազմ գնացած այս 
փոքրամարմին, ժպտերես աղջկան: Դեռ երեխա է՝ 22 
տարեկան, բայց ինքն էլ գիտի՝ զինվորը պետք է ապ-
րի, զինվորը պետք է տուն գա:

Մեքենան մեզ տանում է Տավուշ՝ Ներքին Կարմիր-
աղբյուր: Ադրբեջանական դիրքերն անզեն աչքով են 
երևում: Ժամանակ առ ժամանակ մեքենան կանգնում 
է, զինվորն իջնում է, վառում ծխախոտը:

«Ինձ փոխարինելու եկած տղան այնքան փոքր 
էր, որ ԷսՎեԴե-ն հազիվ էր ուսին պահում»,- պատ-
մում է զինվորը, իսկ ես նայում եմ Նարինեին ու պատ-
կերացնում՝ ինչպես է ուսին ԷսՎեԴե-ն կախել, հաստատ 
փողը ծնկից ցածր է եղել: Նա լուռ է. ինքն ու զինվորը 
նույն պատերազմն են անցել:

«Տես, սա բացառիկ մեքենա է: Երկու տանիք ունի. 
մեկը հիմնական, մյուսը՝ ժամանակավոր: Հիմնականը 
ծակ է՝ սնարյադից: Ժամանակավորը ձյան ու անձրևի 
ժամանակ ենք դնում, որ ներսը չթրջվի: Հայրիկն այս 
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մեքենայով գնում է խաղողի այգի՝ բերքը հավաքելու: 
Դե, այգին էլ հենց ադրբեջանական դիրքերի տակ է. 
երևի բոլոր դիպուկահարները մեր մեքենան գիտեն՝ 
կարմիր, տանիքին՝ մեծ անցք»,- ասում է Նարինեն, երբ 
արդեն գյուղում ենք:

Ապրիլյան պատերազմը հոր ծննդյան օրը սկսվեց: 

Սիմվոլիզմ չկա, ուղղակի պատերազմը ժառանգական 
է դարձել: Հենց այդ օրն էլ Նարինեն տանն ասաց, 
որ «Արծիվ» մահապարտների հետ կամավոր գնում է 
Արցախ: 

«Այս պատերազմը ծորակի նման է, որ պինդ չեն 
փակել. կաթ-կաթ-կաթ... Սպառվում ենք, հասկանո՞ւմ 

Նարինե Վարդանյանի դիմանկարը
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ես, վերջանում ենք: Վատ բան է պատերազմը, սխալ 
բան: Պատերազմներից հետ չեն գալիս, պատե րազմ-
ները խեղում են բոլորի ճակատագրերը: Արցախում 
հանդիպածս մարդկանցից երևի միայն երկուսն էին, 
որ լավ ընտանիք ունեին, երջանիկ էին, մյուսներին 
կյանքը ոտնատակ էր տվել»,- ասում է Նարինեն:

Փոքր սենյակում փայտի վառարանի վրա եռում 
է մասուրի թեյը, հեռուստացույցով ֆիլմ է՝ կյանքի 
ու կռվի մասին: Նարինեն ֆիլմն է նայում, ես՝ իրեն: 
Պատերազմի, մահվան դրվագների ժամանակ աչքերը 
լցնում է, ուսերն անկանոն վեր ու վար են լինում, 
բարակ մատներն աչքերին է տանում: Երբ ֆիլմում 
խոսում են սիրո մասին, ժպտում է: Նա հաղթել է իր 

բաժին պատերազմը, նա ատել չգիտի:
«Սահմանի տարբեր կողմերում մենք իրար գիտենք 

միայն գրքերից: Հիշում եմ՝ փոքր ժամանակ ինձ թվում 
էր, որ թուրքը ինչ-որ վախենալու էակ է, ոչ մարդ: 
Վստահ եմ՝ նույնն էլ սահմանից այն կողմ է: Հենց 
հասկանանք, որ մեր առաջ միս ու արյունից, մեր նման, 
նման երազանքներով, նման վախերով մարդիկ են 
կանգնած, գուցե ինչ-որ բան փոխվի: Գիտե՞ս, ապրիլին 
մի անգամ կրակեցի իրենց դիրքերի վրա: Ուրախ եմ, 
որ գիշեր էր. հաստատ վրիպել եմ»,- ասում է աղջիկը, 
որ պատերազմ էր գնացել:

Ննջասենյակի պատուհանից համարյա լույս չի 
ընկնում. հայրիկն է փակել կիսով չափ: Մի մեծ քար 

Նարինե Վարդանյան, 22 տ.
2016թ. ապրիլյան քառօրյա պատերազմի ժամանակ 
«Արծիվ-մահապարտներ» ջոկատի հետ կամավոր մեկնել է 
Արցախ: 

Նարինեն ցույց է տալիս ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 
կամավորների հետ արված լուսանկարը: Նա 15 օր անց-
կացրել է Մարտունու զորամասերից մեկում և դիրքերում: 
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ու մի տախտակ: Այս պատուհանը պարզ երևում 
է ադրբեջանական դիրքերից: Մի քանի անգամ 
դիպուկահար կրակ է եղել, մի փամփուշտը դեռ 
պատուհանափեղկի մեջ է: Իսկ Նարինեն մահճակալի 
դիրքը չի փոխում:

«Երկու տարի առաջ՝ օգոստոսին, երբ սահմանին 
ահավոր լարված էր, մարդիկ փորձում էին իրենց 
երեխաներին գոնե ապահով պատսպարել: Կրակում 
էին անդադար, գիշեր-ցերեկ: Մերոնք չկարողացան 
ինձ տնից դուրս հանել: Միայն մի անգամ պապիս տուն 
տարան՝ մեր տնից մի 50 մետր հեռու: Ես գիտեի՝ եթե 
այդ պահին տնից դուրս գամ, հետ չեմ կարողանա գալ: 
Կամաչեմ: Գալիս էի, վառում այս սենյակի լույսը, որ 
հրացանի անցքից նայողը հաստատ իմանա՝ ես տանն 
եմ ու չեմ գնալու,- ասում է նա՝ հոտոտելով անկողնու 
սպիտակեղենը. մոր լվացածն է՝ տան հոտով...- Իսկ 
երբ սնարյադով խփեցին, դուրս վազեցի՝ տեսնեմ 
հո չինարիներին բան չի՞ եղել: Մաման կանչում էր 
հետևիցս, իսկ ես ծառերի մասին էի մտածում: Դրանցից 
մեկի բունն այնքան մեծ է, որ փոքր ժամանակ մեջը 
պահմտոցի էինք խաղում, իսկ հարևան տատերից 
մեկը կեղևի մեջ մոմ էր վառում, եկեղեցու պես»:

«Նա՛ր, պատկերացնո՞ւմ ես խաղաղությունը»,- 
հարցնում եմ ես:

«Խաղաղությո՞ւնը: Այսօր չկրակեցին՝ ուրեմն խաղաղ 
է: Մի օր անկրակ, անզոհ... մեր իմացած կիսատ 
խաղաղությունն է սա,- ասում է նա: - Ես կուզենայի, որ 
հարցը լուծվեր բանակցությունների միջոցով: Խոսքը 
կարևոր է, երկխոսությունն՝ առավել ևս: Խնդիրն այն 
է, որ մեր երկու հասարակությունները հստակ չգիտեն՝ 
ինչի մասին են այդ բանակցությունները: Մենք 
լսել ենք միայն ինչ-որ փաստաթղթերի անուններ, 
բայց բովանդակային առումով հասարակությունը 
որևէ կերպ ներգրավված չէ այդ գործընթացի մեջ: 
Բանակցություններին սահմանին ապրողները հետևում 
են միայն մի պատճառով. գիտեն՝ այդ օրերին իրենց 

տները կրակի տակ են լինելու... Տարածքները, որոնց 
մասին խոսում են, սանտիմետրեր չեն միայն, դա ինչ-որ 
մեկի տունն է, ինչ-որ մեկի համար թանկ գերեզմանը, 
ինչ-որ մեկի ապագան, ինչ-որ մեկի կյանքը... Դրանց 
մասին պետք է բանակցել նախ սեփական ժողովրդի 
հետ: Ես միայն գիտեմ՝ խաղաղություն եմ ուզում, 
ուզում եմ մի օր արթնանալ առանց վախի, թե ինչ-որ 
բան կորցրած եմ արթնանալու»:  

Առավոտյան տաք թեյի ու խորոված կարտոֆիլի 
հոտին է խառնվում Նարինեի ժպիտը: Հարևանուհին 
աղջիկ է ունեցել: 

Պ²Տºð²ԶՄ ìºðՋԻÜ Կ²Մ Խ²Ղ²ՂՈՒԹՅՈՒÜ. 
ºì². ²Ռ²ՋԻÜԸ

Եվան առաջինն է կանանց մեջ ու Ստեփանակերտի 
Ք. Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանում: Երկու 
տարի առաջ վարժարանում առաջին ընդունելությունն 
էր աղջիկների համար: Եվան երեք ընդունվողներից 
մեկն էր: 

12-րդ դասարանում Եվան միակն է: Կանաչ-բաց 
կանաչ-բաց դարչնագույն դաշտային հագուստի ֆոնին 
կանգնած է հպարտ` մի հատիկը՝ սև, տոնական շի նե-
լով, երկար մազերը ծոծրակին փունջ արած: Գլխարկը 
ճիշտ չափի է, շինելը երկար է թևքերի մասում ու մի քիչ 
էլ լայն: 

Ժպտում է սիրուն: Դասակի տղաների հպար տութ-
յունն է, ամենալավ սովորողը:

«Վարժարան ընդունվելու մասին երկար չեմ մտա-
ծել: Հստակ գիտեի` ուզում եմ ռազմական իրա վա-
բան դառնալ: Հետո պարզվեց, որ այդ գծով բարձ-
րա գույն ռազմական կրթություն դեռևս չեմ կարող 
ստանալ. ո՛չ Հայաստանում, ո՛չ Ռուսաստանում այդ 
մասնագիտությամբ դեռ ընդունելություն չկա աղ ջիկ-
ների համար: Ստիպված եմ ՀՕՊ-ն (Հա կաօ դային 
պաշտ պանություն) ընտրել»,- ասում է աղջիկը:

Եվան միակն է, ում ընտանիքը դեմ չէր դստեր 
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Եվա Ղազարյան, 17 տ. 
Երկու տարի առաջ Ստեփանակերտի Ք. Իվանյանի անվան ռազմական վարժարանն 
ընդունելություն կազմակերպեց աղջիկների համար: Եվան առաջին երեք ընդունվող 
աղջիկներից մեկն է: 
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ընտրությանը: Հայրը, քեռիները… բոլորը զինվոր են:
«Ես խաղաղություն չեմ տեսել: Մենք սահմանի վրա 

ենք. մի օր լավ, մի օր վատ… Մեզ համար «առաջին 
աս  տիճանի մարտական պատրաստության» ռեժիմը 
երբեք չի դադարում: Դա էլ մեր կյանքն է, ի՞նչ կարող 

ենք անել: Թիկունքում էլ ուժեղ ու խելացի մարդիկ են 
պետք, որոշում կայացնողներ, ցուցումներ տվողներ: 
Թիկունքը պետք է պինդ լինի»,- ասում է նա, իսկ ես 
մտածում եմ` խաղաղ լինի, թիկունքից առաջ չգնաս:

«Չե՞ս սիրահարվում: Տե՛ս, ինչ սիրուն են դասըն կեր-

Ստեփանակերտի Ք. Իվանյանի անվան ռազմական 
վարժարանի ճաշարանում:
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Երկրաչափության դասի ժամանակ

ներդ»,- կատակում եմ ես:
«Չէ՛,-ժպտում է ամաչկոտ,- սիրահարվելու ժամանակ 

չկա: Սովորել է պետք»,- ասում է Եվան:
Սովորում է, որովհետև գիտի` այս պատերազմին 

քա ղաքական, իրավական լուծում է պետք: Պատե րազ-

մով ապրելն արդեն անհնար է: 
«Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ամեն օր զո-

հերի ու վիրավորների մասին էինք լսում: Իմ տարիքի 
տղա ներ՝ մեկ-երկու տարի մեծ: Ահավոր էր: Հայրս 
ու քեռիներս սահմանի վրա էին... Հունվարի 28-ին 
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միջոցառում էինք կազմակերպել` նվիրված մեր 
վարժարանի զոհված սաների հիշատակին: Նրանցից 
մեկի նկարն իմ ձեռքին էր: Միջոցառումից հետո այդ 
տղայի մայրը եկել էր, գրկել ինձ ու լաց էր լինում: Ես 
չգիտեի՝ ինչ ասել նրան»,- պատմում է Եվան:

Դեռ նոր-նոր սափրվել սկսած տղաների հետ 
շարքով մտնում է ճաշարան, նստում սեղանի ծայրին: 
Դասընկերները գիտեն` Եվան սոխ չի ուտում: Աղցանի 
միջից հանում են սոխի մանր կտորներն ու հետո միայն 
փոխանցում ափսեն: 

«Ուրախ են երեխաները»,- ասում եմ սպաներից 
մեկին:

«Թող ուրախ լինեն, շատ ուրախ լինեն, քանի դեռ 
կարող են: Ուրախ են, որովհետև չեն պատկերացնում, 
որ պատերազմն իրենց էլ է հասնելու մի օր: Նայում 

ու մտածում եմ` քանիսը հետ կգան, քանիսը մարդ 
կսպանեն, քանիսի կյանքը կխեղվի պատերազմից: 
Թող ուրախ լինեն»,- կրկնում է սպան:

Հանգստի ժամին փոքրիկ սենյակում՝ երկհարկանի 
մահճակալների արանքում, ոչ զինվորական եռուզեռ 
է. հանգստի ժամ է: Վարժարանի 11 աղջիկ սաներից 
մեկը մյուսի մազերն է հյուսում, երրորդը դասագրքերն 
է պատրաստում ստուգման, մեկ ուրիշն էլ հեռախոսով 
երգեր է միացնում` «սիրո մասին», կատակում են 
նրանք: Եվան դասավորում է հաստ թղթապանակի 
մեջ խնամքով հավաքված պատվոգրերը. մեկը լավ 
երգելու համար է, մյուսը` սպորտային ձեռքբերումների: 
Տոնական համազգեստով պառկել չեն ուզում. շուտ 
է ճմրթվում: Բայց հոգնածությունն իրենն անում է. 
իրար կիպ կպած նստում են մահճակալներից մեկին 
ու սկսում երգել:

Երեկոյան հագնում է տաք վերնազգեստն ու 
դուրս գալիս վարժարանից: Ավտոբուսը կանգնում է 
ճիշտ դիմացը: Զինվորական համազգեստով փոքրիկ 
աղջկան արդեն սովոր են: Սկզբում էին տարօրինակ 
դիտում: Եվս մի քանի րոպե, և արդեն տանն է:

Արագ մտնում է լոգասենյակ ու արդեն տնային 
հագուստով նստում սեղանի ծայրին: Սովորաբար 
ընթրում են մոր, տատի ու քրոջ հետ: Հայրը դեռ սահ-
մանին է: 

Ընտանեկան հին ալբոմների մեջ Եվայի ման կու-
թյունն է ու մոր երիտասարդությունը: Նկարների վրա 
երեքով են` մոր ու քրոջ հետ: Հոր անձնագրի փոքր 
նկարը հետո է սոսնձվել դրանցից մեկի վրա՝ իրենց 
կողքին:

«Պապան տանը քիչ էր լինում. կա՛մ սահմանին 
էր, կա՛մ Ռուսաստանում աշ խատում էր: Շատ էի կա-
րոտում»,- ասում է Եվան` փորձելով հարցիցս առաջ 
ընկնել: 

«Մեր կյանքը սոսնձված անցավ»,- ասում է տատը` 

Ստեփանակերտի Ք. Իվանյանի անվան ռազմական 
վարժարանի մուտքը: 
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տարիքի համեմատ ձիգ ու պինդ կինը, որ դեռ երեկ 
հիվանդացել էր. սահ մա նին զոհ կար, իր որ դիները 
միշտ սահմանին են:

Տան դուռը բացվում է. Եվայի հայրն է, մեկ օրով է եկել 
դիրքերից: Բարևում է բոլորին` զուսպ, զինվորական 
ողջույնի նման, ու միայն Եվային սեղմում թևերի մեջ: 

Ոչինչ չեն ասում իրար: Ամեն ինչ պարզ է:
«Եվա՛, ինչի՞ համար ես սովորում, պատերազմի՞»,- 

հարցնում եմ ես:
«Պատրաստ լինելու... ու հույսով, որ սովորածս 

պետք չի գա գործնականում: Ես պատերազմ չեմ 
ուզում, բայց քաղաքական, իրավական հարթության 

Եվան ռազմական պատրաստվածության դասի ժամանակ
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Եվա Ղազարյանի դիմանկարը

վրա այս հարցը չի լուծվում արդեն 23 տարի: Այս 
պատերազմն ինձանից մեծ է»,- ասում է Եվան ու նորից 
ժպտում: Դռան ապակուց այն կողմ հոր ուրվագիծն է: 
Այսօր իրենց տանը հրադադար է` մինչև առավոտյան 

ժամը 6:00-ը, երբ պատերազմը հորը նորից դիրքեր 
կտանի, իրեն` ռազմական վարժարան` խաղաղության 
համար սովորելու:

Հեղինակ՝ Սոնա Մարտիրոսյան
Լուսանկարները՝ Նազիկ Արմենակյանի
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Յուրաքանչյուր պատերազմ իր  հետքն է թողնում 
մարդկանց հոգեվիճակի վրա՝ առաջ բերելով 
հոգեբանական և առողջական տարբեր խնդիրներ, 
որոնք մարդիկ հիմնականում պայմանավորում են 
վախի առկայությամբ: 

2016 թվականի ապրիլին Արցախում տեղի ունեցած 
պատերազմական գործողությունների արդյունքում 
լուրջ առողջական խնդիրներ առաջացան ոչ միայն 
զինվորականների, այլև խաղաղ բնակչության մոտ: 

Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտու թյու-
նը, սահմանին տիրող մշտական լարվածությունն 
իհարկե չէին կարող չազդել բնակչության կյանքի 
բնա կանոն ընթացքի վրա։ Սա առավել վառ է արտա-
հայտվում կանանց մոտ, ովքեր առավել խոցելի են 
պատերազմական և հետպատերազմական իրավի-
ճակներում, ինչպես նաև ուղղակիորեն կամ ան ուղ-
ղակիորեն իրենց վրա են կրում ռազմական գոր-
ծո  ղությունների հոգեբանական և ֆիզիկական 
հետևանքները:

Ստեփանակերտ, Շուշի, Մարտակերտ, Հադրութ 
քաղաքներում և Թալիշ գյուղում կատարած մեր 
հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ 
պատերազմը, դրա վերսկսման վտանգը և կա նանց 
կողմից սեփական առողջական խնդիրների ան տե-
սումն ուղղակիորեն փոխկապակցված են:

Նախ սկսենք նրանից, որ կինը, կնոջ կերպարը և 
նրա կարևորությունը միշտ երկրորդական են համարվել 
հայ հասարակության մեջ, և այս վերաբերմունքը 
փոխելն այդքան էլ հեշտ գործ չէ: Մեր հետազոտության 
արդյունքները ցույց տվեցին, որ Արցախում բնակվող 
շատ կանայք, կրելով այս հասարակական կարծիքի 

բացասական ազդեցությունը, չեն կարևորում իրենց 
դերը հասարակության մեջ, ինչի հետևանքով նաև 
հարիր չեն համարում իրենց առողջության պահ-
պանման կամ վերականգնման վրա ռեսուրսներ 
ծախսելը: Այս ամենին ավելանում են նաև պա տե-
րազմական իրավիճակների խոչընդոտները (նե-
րառյալ՝ բժշկական ծառայությունների անհա սա նե-
լիությունը և բնակչության կողմից դրանց նկատմամբ 
անվստահությունը), և արդյունքում ունենք հետևյալ 
պատկերը. կին՝ գտնվող առողջական ծանր վիճակում, 

´ÄÞÎÆ â¸ÆØºÈàô §ØÞ²ÎàôÚÂ¦ ²ðò²ÊÆ Î²Ü²Üò Þðæ²ÜàôØ. 
ä²îºð²¼Ø²Î²Ü Æð²ìÆÖ²ÎÆ Ðºîºì²±Üø, Âº± ²ØàÂ...

Հադրութի տարածքային հիվանդանոցի գինեկոլոգիական 
բաժին այցելում են և՛ Հադրութից և՛ հարակից գյուղերից։ 
Բարդ ծննդաբերությունների դեպքում կանանց 
տեղափոխում են Ստեփանակերտ։
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կամ կին՝ զրկված բժշկական ծառայություններից 
օգտվելու հնարավորությունից:

- Ես 5 երեխա ունեմ: Հղիության ընթացքում ոչ բոլոր 
ժամանակներում եմ բժշկի դիմել,- պատմում է Թալիշի 
35-ամյա բնակչուհի Լուսինե Բրուզյանը: 

Բազմազավակ մայրը հինգ հղիության ընթաց-
քում գինեկոլոգիական ծառայություններից գրեթե չի 

օգտվել: Կնոջ անտարբերությունը սեփական առող-
ջության հանդեպ այնքան մեծ է եղել, որ երրորդ 
հղիության մասին տեղեկացել է այն ժամանակ, երբ 
պտուղն արդեն չորս ամսական է եղել: Այն հարցին, 
թե ինչ պարբերականությամբ պետք է դիմել բժշկի 
հետազոտության համար, եթե առողջական խնդիրներ 
չկան, Լուսինե Բրուզյանը ողջամիտ պատասխան 

35-ամյա Լուսինե Բրուզյանը, հղիության ընթացքում հիվան դանոց չայցելելով, իր երեխաներից մեկին ծննդաբերել է տա նը՝ 
Թալիշ գյուղում. այդ տարիներին նրա համար բարդ էր գյուղից մոտակա քաղաք հասնելը։
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Ղարաբաղի Թալիշ սահմանային գյուղ, 2016թ. ապրիլին տեղի ունեցած քառօրյա 
պատերազմի ընթացքում քանդված տներից մեկը

է տալիս՝ կյանքի յուրաքանչյուր վեցերորդ ամսում, 
սակայն նա այս սկզբունքով չի առաջնորդվում: Նրա 
երրորդ հղիության մասին բժիշկներն իմացել են 
այն ժամանակ, երբ երեխան ծնվել է տնային պայ-
մաններում:

Հարցված կանանցից մեկն էլ նշեց.
- Ամաչում էի գնայի բժշկի, քանի որ նախորդ երե-

խաս ինն ամսական էր, երբ իմացա, որ չորս ամսական 
հղի եմ:

Սա վկայում է այն մասին, որ հասարակությունը 
կրկնակի ճնշում է կանանց՝ մայրությունը համարելով 
անքակտելի գործառույթ, բայց և միաժամանակ, հա-
ճախակի մայրանալն ամոթանքի պատճառ դարձնելով:

Հասարակական կարծիքի հետ հաշվի նստելուց 
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զատ, առողջական խնդիրների անտեսումը պայմա-
նա վորված է նաև սահմանամերձ Թալիշում բժիշկ-
մասնագետների սակավաթվությամբ կամ իսպառ 
բա ցակայությամբ: Թալիշի ամբուլատորիան գինե-
կո լոգ չունի, իսկ գյուղից Մարտակերտ հասնելը լուրջ 
ֆինանսական խնդիրների հետ է կապված: Պա-
տերազմական իրավիճակով պայմանավորված՝ շատ 

մասնագետներ, ըստ բնակիչների, հրաժարվել են գալ 
և Թալիշում աշխատել, ինչն էլ, բնականաբար, չէր 
կարող բացասական հետևանքների չհանգեցնել: 

Լուսինե Բրուզյանն այժմ էլ առողջական խնդիրներ 
ունի, սակայն կրկին բժշկի չի դիմում: Ամուսինը 
Թալիշում է, ինքը երեխաների հետ՝ Մարտակերտի 
շրջանի Ալաշան գյուղում: Այս պահին մտածում է միայն 

43-ամյա միայնակ մայր Արաքսյա Գրիգորյանը ֆինանսական դժվարությունների պատճառով 
չի հետևում առողջությանը և խնդիրներ ունի տեսողության հետ։
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Մարտակերտցի Արփինեն հագցնում է իր եղբայրներից 
մեկի շորերը։ Դպրոցից վերադառնալով՝ նա է հիմնականում 
հետևում իր կրտսեր եղբայրներին։

Մարտակերտի ծայրամասում գտնվող տներից մեկը, որը 
ստացել են Սուսաննա Իսրայելյանը և Էդուարդ Այարյանը՝ 
որպես բազմազավակ ընտանիք։

Սուսաննան ու Էդուարդը պատրաստում են համեստ ընթրիք, 
երբ երեկոյան իրենց յոթ երեխաներից չորսը տանն են։

Սուսաննան երեխաներին դպրոց է ճանապարհում՝ չնայած 
վատ ինքնազգացողությանը: Իր վերջին երեխայի՝ Արթուրի 
(աջից) ծննդաբերությունը ծանր է անցել, և այդ ժա մա նակ վա-
նից ի վեր Սուսաննան ճնշման հետ կապված խնդիր ունի: 
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սահմանում գտնվող ամուսնուն օգտակար լինելու 
մասին՝ անտեսելով սեփական առողջությունը:

Իսկ Սոնյա Մանասյանը շատ դժվարությամբ է 
հիշում, թե կյանքի 72 տարիների ընթացքում քանի 
անգամ է բժշկի դիմել: 

- Կռվից վախենում եմ, հանգստացնող դեղեր եմ 

խմում: Բժշկի ես չեմ դիմում: Շատ են, որ իմ նման չեն 
գնում բժշկի: Մեր մոտ հիվանդանոց չկա, բուժկետ 
չկա: 

Այն, որ կանայք գրեթե չեն հետևում իրենց առող-
ջական վիճակին, բարձրաձայնում է նաև Թա լիշի 
ամ բուլատորիայի բուժքույր Բագյում Ավանեսյանը: 

Դիանա Բադալյանն աշխատում է Շուշիի դպրոցներից մեկում որպես ձեռքի աշխատանքի ուսուցիչ։ Ունենալով առողջական 
խնդիրներ ողնաշարի ու ոտքերի հետ՝ բուժման չի դիմում. ասում է՝ երեխաներին խնամել է պետք…
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Բուժքույրը վստահեցնում է, որ կանայք մեծ դժվա-
րությամբ են բժշկի դիմում, սպասում են մինչև հի-
վանդությունը հասնի բարդացման վերջին աստիճանի, 
ասել կուզի՝ մինչև դանակը հասնի ոսկորին: 

- Փողի խնդիր կա: Տարածաշրջանում լավ բժիշկ 
չկա, չունենք լավ սարքավորումներ: Արյան ընդհանուր 
անալիզ տալու համար գնում ենք Ստեփանակերտ, 
նյարդաբան ընդհանրապես չկա,- ասում է բուժքույր 
Բագյումը:

Այս թվարկվածներից զատ թալիշցիների առող-
ջական վիճակի վրա բացասական ազդեցություն է 
ունեցել 2016 թվականի քառօրյա պատերազմը: Ըստ 
բուժքրոջ տեղեկությունների՝ պատերազմից հետո 
կանանց զգալի մասի մոտ վախի պատճառով շա-
քարային հիվանդություն է առաջացել: Բուժքրոջ 
տեղեկությունների համաձայն՝ մոտ 600 հոգանոց 
բնակ  չություն ունեցող Թալիշում մինչ պատերազմի 
վերսկսումն ամբողջ բնակչության շրջանում միայն 
տաս ներկուսն են ունեցել շաքարային դիաբեդ, իսկ 
ներկայումս յուրաքանչյուր 7-րդ կին ունի այդ խնդիրը: 
Հիվանդությունը տարածված է հիմնականում 40-ն անց 

կանանց շրջանում: Հետպատերազմական շրջանում 
այդ հիվանդության պատճառով մահացել է 15 կին՝ 
բժշկի չդիմելու հետևանքով:

Արցախի Մարտակերտ քաղաքը հայտնի է բազ-
մանդամ ընտանիքներով: Քաղաքում նույնիսկ մեկ 
թաղամաս կա, որ, բնակիչների խոսքով, «Բազ մա-
զա վակների» թաղամաս է կոչվում: Այնտեղ բնակվող 
ընտանիքներից յուրաքանչյուրը նվազագույնը 6 երե-
խա ունի, իսկ առավելագույնը՝ 11: 

Լաուրա Շիրինյանը 53 տարեկան է: Բնակվում է 
վերոնշյալ թաղամասում, ունի 6 երեխա: Առողջական 
խնդիրներ ունի, բայց բուժում ստանալու հարցում 
հետևողական չէ: Վեց հղիությունից երեքի ժամանակ 
երբևէ գինեկոլոգի չի դիմել: Հղիության ընթացքում 
հսկո ղության տակ չգտնվելու հետևանքով էլ երեք երե-
խա ները լույս աշխարհ են եկել կեսարյան հատումով: 
Ներկա պահին բժշկի չդիմելն արդարացնում է ֆինան-
սական խնդիրների առկայությամբ:

Ութ երեխայի մայր Արաքսյա Գրիգորյանը 43 տարե-
կան է: Տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ 
ունի: Երբևէ մասնագետի չի դիմել: Պատճառը որդու 

Ստեփանակերտի ավտոկայանի մոտ գտնվող փոքրիկ 
սրճարաններից մեկը, որը մի քանի տարի առաջ բացել է 
Սառա Յաղուբյանը: Այստեղ մատուցվում է սուրճ ու թեյ։

«Մոնա Լիզայի» կրկնօրինակը Ղարաբաղի մայրաքաղաք 
Ստեփանակերտի սրճարաններից մեկում
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պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվելն 
է: Ըստ նրա՝ ավելի կարևոր է ֆինանսական միջոցները 
որդուն ուղարկելը, քան առողջական խնդիրների 
վրա ծախսելը: Բացի այս նշում է, որ Մարտակերտի 
հիվանդանոցում համապատասխան մասնագետ չկա: 

Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում գտնվող Արցախի 
հանրապետական բժշկական ծառայությունից օգտ-
վելն էլ շռայլություն է համարում:

Մարտակերտում և, ընդհանրապես, Արցախի 
Հանրապետությունում կանայք չեն դիմում բժշկի նաև 

Ադրբեջանի սահմանին գտնվող Թալիշ գյուղի մի քանի ընտանիքներ ժամանակավորապես ապրում են Ալաշան կոչվող 
բնակավայրում։ Կանայք այստեղ հիմնականում աշխատանք չունեն։ Շատերը սթրեսի ու վախի պատճառով հոգեկան ծանր 
ապրումների մեջ են։
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վերջիններիս մասնագիտական որակավորման բա-
ցակայության պատճառով: Մարտակերտում բնակ-
վող կանանցից մեկը, ով 9 երեխաների մայր է, միայն 
ծննդաբերելու ժամանակ է դիմել բժիշկ-մասնագետի: 
Ասում է, որ չի հավատում բժիշկների ախտորոշմանը:

Շուշիում բնակվող Դիանա Բալայանը մեկն է այն 
կանանցից, ում չի հետաքրքրում իր առողջական 
վիճակը գոնե բավարար մակարդակի հասցնելը:

- Ինձ համար սովորական է, որ ես այս վիճակով 
պետք է ապրեմ: Ողնաշարի, ոտքերի հետ կապված 
խնդիրներ ունեմ, բայց բժշկի չեմ գնում: 8 երեխա 
ունեմ, նրանց խնամք է անհրաժեշտ: Մեծ տղաս էլ 
բանակում է, իր մասին եմ մտածում: Մեկ տարի է, 
որ այս խնդիրն ունեմ: Մի որոշ ժամանակ անցնի նոր 
կդիմեմ բժշկի: Երեխաներս փոքր են հիմա,- նշում է 
նա:

«Կանանց ռեսուրսային կենտրոն» հասարակական 
կազմակերպության Շուշիի մասնաճյուղի տնօրեն Գա-
յանե Համբարձումյանն անհանգստացնող խնդիր 
է համարում այն, որ Արցախում կանայք ան տե-
սում են առողջությունը: Կազմակերպության ներ-
կա յացուցիչը վեր է հանում այն խնդիրները, որոնց 
պատճառով կանայք չեն դիմում բժշկի. դրանք են 
գումարի բացա կայութ յունը, շրջկենտրոնների զգալի 
մասերում գինեկոլոգիական ծառայությունների բա-
ցա կայությունը, անտեղյակությունը, թե որ ծառա յու-
թյունը որտեղ կա րելի է ստանալ և ինչ գումարի շրջա-
նակներում, իսկ այս ցանկը գլխավորում է այն փաստը, 
որ Արցախը կիսապատերազմական իրա վիճակում է:

-  Երիտասարդ աղջիկները չեն գնում գինեկոլոգի 
մոտ: Խուսափում են շրջապատի կարծիքից: Ամուս-
նական կյանքում խնդիրներն առաջ են գալիս, բայց 
լուծել այլևս հնարավոր չի լինում: Մարաղա գյուղում 
մի կին կա, ով մի քանի տարի է, որ գինեկոլոգի 
հետազոտության կարիք ունի, բայց չի դիմում: Մեր 
կենտրոնը երկու տարի բանակցել է այդ կնոջ հետ, որ 

դիմի գինեկոլոգի: 
Հիվանդության մասին չխոսել և չդիմել բժշկի. 

սա թերևս տարածված վարքագիծ է: Կարևորվում է 
ավելի շատ հասարակական կարծիքը, քան սեփական 
առող ջությունը: Այն, որ կանայք ցանկանում են 
հա  սարակությունից գաղտնի պահել սեփական 
առող ջա կան խնդիրները, պարզ դարձավ հենց 
հար ցազրույցների ընթացքում: Շատ կանայք հրա-
ժարվեցին խոսել այս թեմաներով, երբ իմացան մեր 
հարցերը: Բավականին շատ էին նաև այն կանայք, 
ովքեր նույնիսկ զարմանում էին, երբ հետաքրքրվում 
էինք, թե ինչու հետևողական չեն իրենց առողջական 
խնդիրների կարգավորման հարցերում:

Շուշին և Ստեփանակերտն Արցախի ամենա-
զարգացած քաղաքներն են համարվում այն պատ-
ճա ռով, որ այս քաղաքներում շփումն արտաքին 
մի ջավայրի հետ ավելի ակտիվ է: Սակայն բժշկի դի-
մելու մշակույթն այս քաղաքներում էլ զարգացած չէ: 
Եթե դիտարկենք, որ պատերազմական և հետ պա-
տերազմական իրավի ճակներն ուղղակիորեն փոխ-
կա պակցված են սահ մանամերձ բնակավայրերի 
հետ, և այնտեղ, ի տարբերություն Ստեփանակերտի 
կամ Շուշիի, ավելի շատ են բնակիչներն իրենց վրա 
կրում պատերազմի բացասական ազդեցությունը և 
չեն հետևում իրենց առողջության պահպանմանը 
կամ վերականգնմանը, ապա զարմանալի է, որ նույն 
իրավիճակն է նաև վերոնշյալ երկու քաղաքներում: 

Սպասում էինք, որ բժշկի չդիմելու, առողջության 
պահպանման հարցում հետևողական չլինելու դրդա-
պատճառները հետազոտելիս մեծ տարբերություն ենք 
նկատելու սահմանամերձ և սահմանից բավականին 
հեռու բնակավայրերի միջև: Սակայն կանայք՝ անկախ 
բնակության վայրից, կենտրոնացած են միայն 
սահմանում կատարվող գործողությունների վրա, ինչն 
էլ հիմնական պատճառ է դառնում, որ չհետևեն առող-
ջության պահպանմանը: 



30

Այս պատկերը թերևս լավագույնն է արտացոլում 
այն փաստը, որ պատերազմական իրավիճակներում 
հա սարակության մեջ կնոջ դերը մղվում է ետին 
պլան և արդյունքում հանգեցնում է այնպիսի ծանր 

հետևանքների, ինչպիսիք են առողջական լուրջ 
խնդիր ները, դրանց հանդեպ հետևողական չլինելը, 
որը, ցավոք, երբեմն ավարտվում է մահացության 
դեպ քերով: 

Հեղինակ՝ Նարեկ Կիրակոսյան
Լուսանկարները՝ Անուշ Բաբաջանյանի

Ադրբեջանի սահմանի մոտ գտնվող Մարտակերտ քա ղա քում հիմնականում զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ։ 
Սահ մա նամերձ բնակավայրերում իրավիճակը լարված է. մարդիկ հա ճախ պահում են իրենց ունեցվածքը հավաքած՝ 
ամեն պա հի պատրաստ լինելով տեղափոխվել ավելի ապա հով վայր։
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«Մեզ հարվածում են, իսկ մենք ցավից թռչում ենք 
ավելի վերև` ուղղելով թևերը սեփական տան վրա»: 
Ահա այսպես է ներկայացնում արցախցի կոմպոզիտոր 
Իրինա Փիրումյանն իր կյանքի վերջին 25 տարիները. 
տարիներ, որոնք լի են եղել դժվարություններով, 
ողբերգություններով, բայց և պայքարով ու ապագայի 
հանդեպ հավատով: 

Իրինա Փիրումյան, Նարինե Աղաբալյան, Նելլի 
Ղուլ  յան, Դոնարա Գաբրիելյան… Կանայք, ովքեր ան-
ցել են Արցախյան պատերազմով, կորցրել են ամենա-
հա րազատ մարդկանց, սակայն երբեք թևաթափ 
չեն եղել, պայքարել են և, խեղդելով արցունքները, 
ժպտացել… 

«Ամուսնուս մահից հետո հեռուստատեսությամբ 
դուրս եկա եթեր: Պատերազմում ապրող մարդկանց 
պետք է հույս ներշնչեի, ես պարզապես իրավունք 
չունեի ինքս թևաթափ լինելու: Այդ գիտակցումն ինձ 
ուժ տվեց, որ նորից դուրս գամ եթեր և հաղթահարեմ 
ամեն ինչ»,- պատ մում է Արցախի Հանրապետության 
մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար 
Նարինե Աղաբալյանը, ով երկար տարիներ զբաղվել է 
նաև լրագրությամբ:

Իսկ «Մեսրոպ Մաշտոց» համալսարանի ռեկտոր 
Դոնարա Գաբրիելյանն էլ դողացող ձայնով հիշում 
է. «Ամուսնուս հուղարկավորությունից հետո գնացի 
դասախոսություն կարդալու. երեխաները նստած են, 
բայց ինձ համար շատ դժվար էր խոսելը, անընդ-
հատ ուզում էի լաց լինել, բայց չի կարելի, չէ՞, դու 

դասավանդում ես: Ինձ այս ամենը հաղթահարելու 
համար ուժ տվեցին երեխաները»: 

Այո՛, այս կանայք կարողացել են պայքարել կյանքի 
դժվարությունների դեմ և այդ պայքարում դարձել են 
ավելի ուժեղ… Իսկ այն, ինչի միջով նրանք ստիպված 
են եղել անցնել, սարսափելի է պատկերացնել, է՛լ ավելի 
դժվար՝ հանձնել թղթին: 

«Տանը նստած՝ ինքնաթիռը գալիս էր, ռումբ 
գցում, գնում: Հարվածում էին Աղդամից, կրակոցները 
հասնում էին մինչև մեր դաշտը: Այդ ժամանակ 
մեծ տղաս՝ Արթուրը, ով 5 տարեկան էր, գոռում էր՝ 
«Սամայլոտը, սամայլոտը», որ մենք վազեինք նկուղ: 
Երեխային այնքան էինք տարել բերել, որ մի անգամ էլ 
չհամբերեց, ասաց. «Կյամչում, ինչ ուզումա թող լինի»», 
- պատմում է Նելլի Ղուլյանը: 

Իսկ տիկին Իրինան՝ երաժիշտ Օլեգ Փիրումյանի 
կամ, ինչպես Արցախում է հայտնի, Օլեժկայի կինը, 
արցունքները հազիվ զսպելով, հիշում է. «Երբեք չեմ 
մոռանա աղջկաս բղավոցը: Երբ «Գրադով» կրա-
կում էին, նա գոռում էր. «Ես չեմ վախենում, ես չեմ 
վախենում»: Իհարկե վախենում էր… Երբ ինք նա թիռ-
ներ էին թռչում, երբեմն դուրս էինք գալիս ու նայում 
երկնքին… Մենք ուղղակի հոգնել էինք վախենալուց»:

«Ես եկա ու չճանաչեցի ամուսնուս, անցա կող-
քով. նա ամբողջությամբ այրված էր, ձեռքերը վիրա-
կապված էին: Կողքով անցնելիս նա ինձ ձայն տվեց, 
շրջվեցի, տեսա, ծնկի իջա, իսկ նա ինձ ասաց՝ «Հան-
գիստ, ամեն ինչ լավ է, ես ինձ լավ եմ զգում, մի՛ 
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անհանգստացիր»: Ես միանգամից հավաքեցի ինձ: 
Նրան հետո տեղափոխեցին Երևան: Բժիշկները գի-
տեին, որ նա չի ապրելու, սակայն ինձ ոչ ոք ոչինչ 
չա սաց…»,- պատմում է տիկին Դոնարան, ում ամու-
սինն Արցախյան պատերազմի տարիներին եղել է 
փրկարարական, սանիտարական ծառայությունում, 
ու, ինչպես տիկին Դոնարան է շեշտում, երբեք ոչ մի 
կրակոց չի արձակել. «Նա շատ տղաների է փրկել, 
շատերի դիակներ է դուրս բերել: Շատ էր նիհարել, 
երևի այդ ամենը տեսնելուց…»: 

Պատերազմ…Իսկ ի՞նչ է այն այս կանանց աչքերով:
«Դա ինչ-որ սարսափելի բան է: Երևի թե նման 

է բնական աղետի, զզվելի բնական աղետի, որից 
փախչել հնարավոր չէ: Հասկանո՞ւմ եք, հատկապես, 
երբ կրակի մեջ քո երկիրն է: Այդ պահին դու չգիտես 
քեզ ինչպես պահել, քանի որ կողքիդ երեխաներ են, 
երեք փոքր երեխա, որոնց ցանկանում ես առնել քո 
մեջ, որպեսզի փրկես ռումբից: Երևի թե պատերազմից 
սարսափելի ոչինչ չկա, գուցե միայն բնական աղետը, 
որն ըստ էության նույն բանն է: Ուղղակի այնտեղ 
բնությունն է քեզ պատժում, իսկ այստեղ մարդը 
մարդուն է ոչնչացնում, չգիտես, թե ինչի համար»,- 
նկարագրում է տիկին Դոնարան: 

Իսկ տիկին Իրինայի համար պատերազմը 

Նախապատերազմյան լուսանկարներԴոնարա Գաբրիելյան. «Երևի թե պատերազմից սարսափելի 
ոչինչ չկա, գուցե միայն բնական աղետը, որն ըստ էության 
նույն բանն է: Ուղղակի այնտեղ բնությունն է քեզ պատժում, 
իսկ այստեղ մարդը մարդուն է ոչնչացնում, չգիտես, թե ինչի 
համար»:
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ողբերգություն է, որից վատ բան գոյություն չունի: «Դա 
ոչ միայն վախ է երեխաների, հարազատների համար, 
այն ավելի վատ է, քան երկրաշարժը… Չգիտեմ (խմբ. 
լռություն)… Ի՞նչ է պատերազմը: Այն ցավ է»:

«Պատերազմը յուրաքանչյուրի մոտ տարբեր 
ասոցացիաներ է ստեղծում: Կոնկրետ արցախցիների 
համար պատերազմն ավերված բնակավայրերն են, 
ամեն քայլափոխին լսվող ողբն է, լացն է, բղավոցներն 
են, նկուղներում պատսպարված մարդիկ են»,- պատ-
մում է տիկին Նարինեն՝ նշելով, որ կոնկրետ իր 
համար պատերազմը մեծ ողբերգություն էր, որովհետև 
կորցրեց իր հարազատներին, իր ամուսնուն, ով զոհվել 

է Արցախյան պատերազմի առաջին տարիներին՝ 
մաս նակցելով Շահումյանի ինքնապաշտպանական 
մարտերին: 

Իսկ, Արցախյան ազատամարտի մասնակից 
Աշոտ Ղուլյանի (Բեկոր Աշոտի) կինը՝ տիկին Նելլին, 
պատմում է. «Երբ Աշոտը երկար տնից բացակայում էր, 
ես նրան հարցնում էի, թե ի՞նչ է մտածում, ի՞նչ պետք է 
լինի: Մի անգամ նա պատասխանեց, որ պատերազմ 
պիտի լինի: Երևի այդ պահից ինձ մոտ ամեն ինչ 
փոխվեց: Առաջին հերթին ընտանիքիս համար 
անհանգստություն առաջացավ: Արդեն մեր առաջնեկը 
ծնված էր, երկրորդը պետք է ծնվեր: Անընդհատ 

«Ի՞նչ է պատերազմը: Այն ցավ է»: Իրինա Փիրումյան. «Երբեք չեմ մոռանա 
աղջկաս բղավո ցը: Երբ «Գրադով» կրակում 
էին, նա գոռում էր. «Ես չեմ վախենում, ես չեմ 
վախենում»: Իհարկե վախենում էր»:
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մտածում, պատկերացնում էի: Պատերազմի մասին 
մենք որտեղի՞ց գիտեինք: Հայրենական պատերազմից, 
գրքերից, ֆիլմերից, թեր թերից, և այդ ամենը, երբ 
աչքիս առաջ էր գալիս, շատ վատ էի տանում»:

Այս կանայք, ովքեր իրենց սեփական աչքերով 
տեսել և ապրել են պատերազմի ողջ արհավիրքը, շատ 
բարձր են գնահատում և արժևորում խաղաղության 
դերն ու նշանակությունը: Նրանց համար միանշանակ 
է. խաղաղության հաստատման գործընթացում կինն 
ունի կարևոր առաքելություն:

«Կարծում եմ, որ կինը պետք է ակտիվ մասնակցու-
թյուն ունենա և՛ քաղաքական, և՛ հասարակական, 
և՛ ամեն մի հարցում: Ով ինչ հնարավորություն ունի, 

պետք է ներդնի մեր՝ դժվարությամբ ձեռք բերված 
ազա տությունը պահպանելու, զարգացնելու համար»,- 
նշում է տիկին Նելլին, ով արդեն 19 տարի է, ինչ 
աշխատում է որպես մանկապարտեզի տնօրեն, ինչպես 
նաև հանդիսանում է «Հայ օգնության միություն» 
հասարակական կազմա կերպության անդամ:

Տիկին Դոնարան նույնպես վստահ է, որ կնոջ դերը 
խաղաղության հաստատման ճանապարհին ահռելի 
է. «Մենք կարողացանք մեր ընտանիքներում արագ 
վերականգնել խաղաղության հոգեբանությունը: Սա 
կարևոր է, որ աշխարհը լինի բարի ու ջերմ»: 

Խաղաղության մասին խոսելիս տիկին Իրինայի 
դեմքը պայծառանում է, հիշում է իր երեխաներին: 

25 տարվա հիշողություններՆելլի Ղուլյան. «Կարծում եմ, որ կինը պետք է 
ակտիվ մասնակցություն ունենա և՛ քաղաքական, և՛ 
հասարակական, և՛ ամեն մի հարցում»:
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«Երբ ասում եմ խաղաղություն, ես վերադառնում եմ 
այս արտահայտությանը՝ «հանուն երեխաների»: Չես 
կարող հանձնվել, որովհետև անգամ վերևից Օլեգը 
նայում է: Չես կարող երեխաների մոտ արցունք թափել: 
Պետք է ուժեղ լինել»:

Իր հերթին Արցախի Հանրապետության մշակույթի 
և երիտասարդության հարցերի նախարարը համոզ-
ված է, որ մշակույթի միջոցով հնարավոր է հասնել 
խաղաղության: 

«Նույնիսկ կար ժամանակ, երբ ես այս հայտնի 
խոսքը՝ «Երբ թնդանոթները խոսում են, մուսաները 
լռում են», ձևափոխել և ինձ համար կարգախոս էի 
դարձրել՝ «Երբ մուսաները խոսում են, թնդանոթները 

լռում են»: Մենք ցանկանում էինք տարբեր երկրներում 
նման ակցիա կազմակերպել՝ ասելով եկեք մշակույթով, 
արվեստով զբաղվենք, որպեսզի ավելի մարդասեր 
լինենք, իրար հետ կարողանանք երկխոսություն 
ծավալել և կարողանանք ճիշտ արժեքներ տեսնել և 
գնահատել»: 

Եվ իսկապես, երաժշտության միջոցով հնարավոր է 
խլացնել կրակոցների ձայնը, եթե այդ երաժշտությունը 
հնչում է բոլոր ուղղություններից…

Հեղինակ՝ Լիանա Հովհաննիսյան
Լուսանկարները՝ Գրետա Ավետիսյանի

Նարինե Աղաբալյան. «Պատերազմում ապրող 
մարդկանց պետք է հույս ներշնչեի, ես պարզապես 
իրավունք չունեի ինքս թևաթափ լինել»:

Ընտանիք՝ մինչև պատերազմ
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Ստեփանակերտի սրտում գործում է փոքրիկ թան-
գարան` նվիրված Արցախյան պատերազմում ան-
հայտ կորած ազատամարտիկներին: Նախկինում 
այս տեղ գործել է հեռուստատեսություն: Պատերազմի 
տարիներին այն արկակոծվել է և ավերվել: 1997 թվա-
կա նից կառույցում գործում է «Անհայտ կորած ազա-
տամարտիկների հարազատների միություն» հա-
սարակական կազմակերպությունը, որի հիմնադիրը 
Վերա Գրիգորյանն է: 

Նա հրավիրում է մեզ շրջելու թանգարանի գլխա-
վոր ցուցասրահում, ապա ուղեկցում փոքրիկ սենյակ: 
Դրա անկյունում դրված են անձնական իրեր ու լուսա-
նկարներ: Դրանցից մեկում նորապսակ զույգ է: Փեսան 
կամավորի հագուստով է: Տիկին Վերան համառոտ 
ներ կայացնում է երիտասարդին և արագ դուրս գալիս 
սենյակից:

Իրերը պատկանում են Սպարտակ Գրիգորյանին` 
Վերա Գրիգորյանի որդուն, որի ճակատագիրն անհայտ 
է արդեն 23 տարի: 

Տիկին Վերան բավականին գործնական է և առա-
ջարկում է միանգամից անցնել զրույցին: Խոսում է 
հստակ և անթերի գրական հայերենով, սակայն հուզ-
վելիս կամ ոգևորվելիս անցնում է Արցախի բարբառին:

Նա հիշում է 30 տարի առաջ տեղի ունեցած 
իրադարձությունների յուրաքանչյուր մանրուք, կարծես 
դրանք երեկ են եղել:

Արցախյան շարժման բուռն տարիներին Վերա Գրի-

ø²èàð¸¸²ðÚ² êä²êàôØ. ²ÜÐ²Úî Îàð²ÌÜºðÆ Ø²ÚðºðÜ àô 
Î²Ü²Úø Ê²Ô²ÔàôÂÚàôÜ ºÜ ä²Ð²ÜæàôØ

գոր յանն ապրում էր Ստեփանակերտում, աշխատում 
տեղի համալսարանում որպես մեքենագրուհի, ուներ 
երկու զավակ` որդի և դուստր: 

1988թ. հունվարին սկսվում են առաջին ցույցերը, 
իսկ Սումգայիթի ջարդերից հետո` սաստկանում: Ստե-
փանակերտցիներն անգամ եռագույն դրոշ չունեին: 
Սո վորական վզկապները միացնում էին իրար ու դրոշ 
սար քում: «Մեր մտքով չէր անցնում, որ այդ ամենը 
նման ընթացք կստանա: Չէինք պատկերացնում, որ 
բռնու թյուններ կլինեն, հետո էլ պատերազմ կսկսվի»:

Հետագայում սկիզբ առան ռմբակոծությունները 
և արկակոծությունները: Ամեն 20 րոպեն մեկ գրադով 
կրա կում էին Ստեփանակերտի վրա: Մարդիկ օրերով 
նկուղ ներից դուրս չէին գալիս: 

Յուրաքանչյուր քաղաքացի պաշտպանում էր իր 
թաղամասը: Սպարտակ Գրիգորյանը նախ միա ցավ 
Աշոտ Ղուլյանի ջոկատին, հետո դարձավ հրե տա նա-
վոր, ի վերջո, մտավ ոստիկանության շարքերը:

Ընդամենը 3 ամիս անց որդուն տանում են առաջ-
նա գիծ` Ֆիզուլի. «Մի օր ականջիս հասավ, որ միլի-
ցիո ներներ են զոհվել, մի մասն էլ անհայտ կորել է: 
Եկող չկա: Լուր չկա: Միլիցիայի ջոկատը և Երևանի 
հատուկ ջոկատայիններն ամբողջ երկայնքով եղել են 
առաջնագծում: Ֆիզուլիում կռիվը շատ երկար է շա-
րունակվել: Հարցուփորձ արեցինք՝ ո՞վ է անհայտ կորել: 
Պատասխանեցին` Սպարտակ Գրիգորյան: Արդեն ես 
ընկա: Դմփոցս եմ լսել,- տիկին Վերան մի պահ լռում 
է:- Համալսարանում էի: Կորչի էդ օրը: Հավա սարա-
կշռու թյունս չկարողացա պահել: Չգի տեմ` ինչ էր ինձ 
հետ կատարվում: Աչքերս բացեցի հոս պիտալում: 
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Հիշում եմ ահավոր ծանր հոտ. նաշա դիր էին դրել, որ 
գիտակցության գամ»:

Դեպքը տեղի է ունեցել 1994թ. հունվարի 16-ին: Խրա-
մատում 4 հոգի են եղել, երկուսը փրկվել են, եր կուսը` ոչ: 
Սպարտակն ամուսնացած էր, երեխաներ չու ներ:

Սկսվում է անվերջ սպասման փուլը:
«Էս աշխարհում այդ մի տղան ունեմ` անհայտ 

կորած, մի աղջիկ ունեմ ու երեք թոռ: Թոռներս գե-
ղե ցիկ են: Տղա թոռս Սպարտակից շատ գծեր է 
վերցրել: Տիպիկ Սպարտակի բնավորությունն է` մաք-
րասիրությունը, արդարությունը, ազնվությունը, խա-
ղա ղասիրությունը»:

5 տարի անց, երբ որդու կինը որոշեց նոր ընտանիք 
կազմել, տիկին Վերան ամեն կերպ աջակցեց նրան, 
իսկ այժմ նա առանձնահատուկ հպարտություն է զգում 

Վերա Գրիգորյանի «Կինն ընդդեմ պատերազմի և 
բռնության» գիրքը

Տիկին Վերայի հեղինակային գրքերը «Անհայտ կորած 
ազատամարտիկների հարազատների խորհուրդ»  
ՀԿ-ում

հարսի երեխաների համար. «Հիմա երեք երեխա ունի: 
Հաճախ ենք տեսնվում: Հարսիս երեխաներն այնքան 
խելացի են, որ Հայաստանում ու Արցախում բոլորը 
մատով են ցույց տալիս: Ամուսինն էլ շատ լավն է, խե-
լոք, քարտաշ է»:

Որոնումների առաջին տարիներին տիկին Վերան, 
ինչպես և շատ այլ մայրեր, պարբերաբար գնում էր ՆԳՆ, 
Ազգային անվտանգություն, Կարմիր խաչ. «Գիշերները 
էնտեղ էինք լուսացնում, բորդյուրների վրա: Սոխ, 
պանիր, հաց էինք տանում: Պետք է կարողանալ, չէ՞, 
կենդանի մնալ, որոշել հետագա անելիքները: Ամենից 
շատ մենք էինք գնում-գալիս»,- պատմում է նա:

1994 թվականը դեռ չէր վերջացել, իսկ Վերա 
Գրիգորյանը հասցրել էր շատ վայրեր գնալ տղային 
փնտրելու համար: Բազմիցս լինում էր Նախջևանիկ և 
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Սադախլու գյուղերում. «1997 թվականին որոնումներն 
ինձ տարան մինչև Նովոսիբիրսկ: Ադրբեջանցու պետք 
է հանդիպեի: Ուշացել էի: Գիշերը մնացի էնտեղ` 
օդանավակայանում: Մի կին մաքրում էր սրահը: 
Օգնեցի նրան: Ամբողջ գիշերն աշխատեցի, լվացի 

ամեն ինչ` զուգարան, միջանցք, ամեն ինչ: Այդ կինն 
առաջարկեց գնալ իրենց տուն, թե գոնե տաք ջուր կտա: 
Դե, գիշերը մնայի օդանավակայանում, ի՞նչ անեի: 
Նրա տանը ադրբեջանցու «կանալին» զանգեցինք: 
Ինձ պատասխանեցին, թե մի քանի ժամ սպասել 
են, չեկա, իրենք էլ հեռացան: Յարոսլավլի շրջա-
նում էին, Պերեսլավլ քաղաքում: Մեկնեցի Մոսկվա, 
էնտեղից՝ գնացքով այդ քաղաք: 1 շաբաթ տևեցին 
բա նակցությունները: Ադրբեջանցիներին գտա, բայց 
ոչինչ չստացվեց»:

Արցախ վերադառնալուց հետո ուրիշների հարա-
զատների հետ որոշում է մի միություն ստեղծել, որ-
պեսզի անհրաժեշտ պահին իրար սատար կանգնեն. 
«Մենք որոշեցինք ստեղծել մի կառույց, որը կմիավորի 
և՛ մայրերին, և՛ եղբայրներին, և՛ հայրերին, և՛ քույ րե-
րին, և՛ դուստրերին, և՛ որդիներին: Երբ որոշում էինք 
նախագահին, ինձ ընտրեցին: Համաձայնելը շատ 
դժվար էր, որովհետև խիղճն առաջնահերթ պետք է 
դառ նա, պետք է նվիրվես, մաքուր աշխատես»:

Տիկին Վերան կարծում է, որ հատկապես անհայտ 
կորածների հարազատների ցավը ծանր է. «Մեր վերքը 
բաց է ու չի չորանում: Զոհվածինն ուրիշ է, անհայտինը` 
ուրիշ: Նմանություն կա, որ չկան, բայց նրանք առավել 
են մեզնից նրանով, որ վերջակետը տեսել են, ծաղիկ 
են տանում զոհված օրը, ծնված օրը, հաղթանակի օրը, 
անկախության օրը: Բա մենք ո՞ւր գնանք: Ստիպված 
գալիս ենք էստեղ՝ թանգարան»:

Վերա Գրիգորյանն անձամբ շրջել է Արցախի բո-
լոր շրջաններում և հավաքել տվյալներ անհայտ կո-
րածների ու նրանց ընտանիքների վերաբերյալ: 
Ան   հայտ կորածներից ամեն մեկի համար այսօր նա-
խա տեսված է առանձին թղթապանակ: 

Կան թղթապանակներ ընտանիքների վերաբերյալ՝ 
կա նանց, մայրերի, հայրերի, երեխաների: Միության 
ջան քերով տարվա ընթացքում բազմաթիվ 
ծրագրեր և միջոցառումներ են իրականացվում 

Վերա Գրիգորյանի որդու՝ Սպարտակի իրերը միության 
փոքրիկ հատվածում
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Խնամքով պահպանված և գրադարակներում այբբենական կարգով դասված թղթապանակները (տիկին Վերան 
պատմում է միության կատարած աշխատանքների մասին):
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 Վիշտը սփոփելու համար տիկին Վերան որոշում է գրել. հեղինակային գործերն ընթերցելիս
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ընտանիքներին աջակցելու համար: Առանձին ուշադ-
րու  թյուն է դարձվում սոցիալապես անապահով և քրո-
նիկական հիվանդ ունեցող ընտանիքներին: Սրտի 
վիրահատության անհրաժեշտության դեպքում տիկին 
Վերայի միջնորդությամբ Պաշտպանության բանակը 3 
մլն դրամ է հատկացնում:

Երեխաների և թոռների համար հաճախ միջո ցա-
ռումներ են կազմակերպվում: Այս տարի ամանորյա 
հանդեսին մասնակցել է 66 երեխա: Միությունն ամեն 
տարի հայտարարում է շարադրության մրցույթ կրթա-
կան հաստատություններում:

Երբեմն վիճաբանություններից խուսափել հնարա-
վոր չի լինում. «Ինչքան ուզում ես լավ աշխատիր, ինչ 
ուզում ես արա, մի դժգոհություն, մեկ է, լինում է: Եթե 
ինչ-որ բան այնպես չի անցնում, չեմ կարողանում 
քնել, տրամադրությունս ընկնում է: Ահավոր վատ 
բնավորություն ունեմ, մտածում եմ՝ ինչի պիտի ինձնից 
նեղանան: Հետո էլ մտածում եմ՝ ասա, նըղացալ ես, 
գնա սառը ջուր խմի, հանգստացի: Պա, ես հի՞նչ անիմ: 
Պա, ես հաշվում եմ, որ իմ խոխեքս են»:

Տիկին Վերան չի սահմանափակվում հասարա-
կական ակտիվ գործունեությամբ, նաև գրում է. 19 գրքի 
հեղինակ է: «Հոգնած հույս», «Պողը լեզվի», «Հույսի 
առագաստներ», «Փարիզյան օրագիր», «Եվ դարից 
ձգվում է տունդարձի օրը», «Ան հայտ ճակատագրեր. 
ահագնացող տագնապ», «Կինն ընդդեմ պատերազմի և 
բռնության», «Տառա պանքն ազգություն չի ճանաչում». 
բոլոր գրքերը գրել է որդու անհետանալուց հետո: 

«Ամեն անգամ ադրբեջանցիների հետ էի հան-
դիպում, էստեղ - էնտեղ էի ման գալիս, գալիս էի տուն 
ու հետս պատահածը կոնսպեկտի նման գրանցում 
տետրումս: Այդպես սկսեցի գրել: Մի անգամ էլ գնացել 
էի Սպարտակի համար, ուրիշ տղայի տեղ ասացին: 
Էդ ուրիշ տղային բերել ենք: Իմ Սպարտակի անունը 
տվեցինք, իսկ իրենք էս տղայի անունը տվեցին: Մի 

շատ գեղեցիկ, կուկլա տղա է: Տեսեք՝ ինչ սիրուն տղա 
եմ հետ բերել»,- ասում է տիկին Վերան` ցույց տալով 
լուսանկարը: 

Տիկին Վերայի համար հերթական փորձությունն 
ապրիլյան քառօրյա պատերազմն էր: Ապրիլի 2-ին 
արդեն գիտեին, որ նոր հարձակում է տեղի ունեցել. 
«Միությունում հավաքվել էին մեր մայրերը, կանայք: 
Ճիշտն ասած, նրանք, ովքեր կատաղած են, «բաևիկ» 
են: Ուզում են թե մազերս պոկեն, ասում են` մենք էլ ենք 
գնում ճակատ: Ամուսինս, որ 2-րդ կարգի հաշմանդամ 
է, վեր էր կացել, ասում էր` գնում եմ: Ասում եմ` հիվանդ 
ես, ո՞ւր ես գնում: Ասում է` գնում եմ օգնեմ: Ասացի՝ դու 
ո՞ւր ես գնում: Եթե գրվելու է, ես կգնամ: Դու մնա՛»: 

Ապրիլի 12-ին տիկին Վերան այլ կանանց հետ 
օգնություն է հասցնում դիրքեր՝ գուլպաներ, կերակուր, 
հիգիենայի պարագաներ: «Ապրիլի 20-ին տեղեկություն 
եկավ, որ 16 հոգի անհայտ կորած են: Կարմիր խաչի ու 
այլ կառույցների միջոցով մարմինների փոխանակում 
տեղի ունեցավ: Դիակները խոշտանգված էին: Անգլուխ 
մարմիններ էին: Մեկի ձեռքը չկար, մեկի ոտքը չկար,- 
հոգոց է հանում:- Օրեր անց մի կին զանգեց. որդու 
մարմինը նոր էին ուղարկել: Ասում եմ` մատաղ անիմ, 
խոնարհվում եմ, ցավակցում եմ: Ինքը վրաս գոռգռում 
էր: Պատմեց, որ իր տղան հագնում է 41 չափսի 
կոշիկ: Դագաղը բացել են, տեսել 37 չափսի ոտքեր: 
Գլուխը չկա: «Դա իմ տղայի դիակը չէ: Բերում եմ ձեր 
նախագահականի առաջ շպրտեմ»: Ասացի` քույրիկ, 
գո ռալով, գոչելով ոչ մի բանի չես հասնի, կարող է 
սխալմամբ ուրիշ դիակ են բերել, բայց բոլորին գտել 
են, Եռաբլուրում են հուղարկավորում բոլորին, բայց 
լսի՛ր ինձ, դու մի՛ բեր, ինքս կգամ կվերցնեմ այդ մար-
մինը, կտանեմ, կթաղեմ, վրան կգրեմ՝ Գրիգորյան 
Սպարտակ, միայն թե ողջ կյանքս չսպասեմ, դե, դու 
ողջ կյանքդ սպասիր: Էլ բան չասաց»: 

Վերա Գրիգորյանը որոնողական աշխատանքների 
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ընթացքում հաճախ է հանդիպում բախտակից մայրերի 
Ադրբեջանից և Հայաստանից. «Քանի անգամ հանդի-
պել եմ ադրբեջանցի համանման հայ րերի ու մայրերի 
հետ, նրանք էլ են համարյա մեզ նման մտածում: Ասում 
են՝ կորչի պատերազմը, ի՞նչ անենք, մեր տղաներին 
տանում են ու սկի էլ հետ չեն բերում: Գերությունից 
ազատվելիս հայ տղաներին իշխանությունները 
միան  գամից հանձնում են ընտանիքներին: Իսկ 
ադրբեջանցիներն այդպես չեն անում: Մի քանի ամիս 
պահում են զնդաններում, հետո տիրոջ վրա ծախում: 
Տառապանքն ազգություն չի ճանաչում»: 

Պատին փակցված պաստառներից մեկում ադրբե-
ջանցի, հայաստանցի և արցախցի մայրեր են նկար-
ված՝ գլխաշորով: Նրանց սրտով փշալարեր են անց-
նում. «Ամենաանսահմանը մոր վիշտն է: Մայր է, էլի՛, 
ադրբեջանցի լինի, չեչեն լինի, հայ, թուրք: Մայր է, չէ՞, 
9 ամիս փորում պահում է, հետո ցավ քաշելով ծնում, 

պահում-մեծացնում, տալիս բանակին: Նրանք էլ են 
մեզ հետ համաձայն, որ պատերազմին վերջ դրվի: 
Բայց վախենում են, որովհետև իրենց ղեկավարը 
դահիճ է: Իսկ մենք սովորական մահկանացուներ 
չենք: Մենք կենդանի դիակներ ենք: Մենք աղաչում 
ենք, պաղատում ենք, պահանջում ենք խաղաղություն 
և մեր երկրի ազա տությունն ենք ուզում: Անկախություն 
ենք ուզում: Պետք է, չէ՞, լինի մի պոռթկում: Բայց սա 
որոշ մարդկանց ձեռնտու է կարծես»:

Տիկին Վերան հակամարտության լուծման իր 
բա նաձևն ունի. «Կինը ժայռեր կշրջի, հատկապես 
մայրերը, կատաղած մայրերը: Եթե աշխարհի բոլոր 
կանայք միանան, կկարողանան խաղաղության 
հասնել բոլոր կողմերից: Միակողմանի չի լինի: Իրենք 
մեզ են սպանում, մենք՝ իրենց: Ախր, նախագահները 
հանդիպում են, հոգևոր առաջնորդները հանդիպում 
են, լրագրողները հանդիպում են, սպեկուլյանտները 

«Հայրենիք, հավատ, սպասում» («Անհայտ կորած 
ազատամարտիկների հարազատների միություն» ՀԿ-ի 
շքամուտքը)

Հանդիպում ադրբեջանցի կանանց հետ, 
Թբիլիսի, 2001թ. (տիկին Վերան՝ ձախից)
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հանդիպում են, մարզիկները հանդիպում են: Տակին 
ի՞նչ է մնում, անմեղ զինվորնե՞րը: Երկու կողմից տանում 
են ու կոտորում: Էդ զինվորը ինքնակա՞մ է գալիս մեզ 
վրա հարձակվում: Չէ՛»:

Այս տարիների ընթացքում մի բան կա, որ Վերա 
Գրիգորյանին հանգիստ չի տալիս: Ըստ նրա՝ անհայտ 
կորած ազատամարտիկների գործը գնահատված չէ 
պետության կողմից. «Առաջնագծում, կրակի թոհուբու-
հում անհայտ կորածները հայրենիքի նվիրյալներ 
են: Պահանջում ենք` ստուգե՛ք արխիվները, ովքեր 
մարտական դիրքի առաջին գծում են անհայտ կորել, 
գնահատե՛ք: Հայրենիքի օրենքը պետք է հավասար 
լինի բոլորի համար: Բայց չենք տեսնում դա: Առայսօր 
ոչ մեկս ոչ մի բան չունի: Երբ խոսում են զոհվածների 
մասին, մեր տղաներին համարում են զոհված: Երբ 
ասում են Մայիսի 9 կամ Անկախության օր, ասում 
են՝ «ձերոնք ողջ են, գալու են»: Գիտե՞ք, թե դա որ-
քան վիրավորական է: Հուսով եմ, որ օրենքի մեջ 
փոփոխություններ կմտցնեն: Տղաս հայրենիքի համար 
է գնացել, բայց հայրենիքը չի գնահատում: Դժվար է 
դա, շատ դժվար»,- ձայնը երերում է, սկսում է լաց լինել: 

Տիկին Վերան շատ արագ շտկում է իրեն. 
արցունքները հոսում են, բայց ձայնն արդեն երկաթյա 
հստակություն ունի. «Ամեն անգամ զինվորների մոտ 
գնալիս մտածում ենք, որ մեր տղաներին ենք տեսնում, 
մե՛ր բալիկներին: Ես իմ պայքարից չեմ հոգնում: 
Այսպես էլ կմահանամ: Դեպի առաջ եմ նայում: Սա 
պարզապես պայքար չէ. ես լավ բանի եմ սպասում»,- 
զրույցն ամփոփում է նա: 

Գրկում ենք Վերա Գրիգորյանին ու հրաժեշտ 
տալիս, դռան մոտից հետ ենք նայում. տիկին Վերան 
հեռացել է, իսկ աշխատասենյակից լսվում են նրա 
գործնական կարգադրությունները:

ºð²Զ²ÜՔ Խ²Ղ²ՂՈՒԹՅ²Ü Մ²ՍԻÜ.
ՋՈՒԼԻºՏ² ²Յì²ԶՅ²Ü

1993 թվականի սեպտեմբերի 3-ին վարորդ Բե-
նիա մին Այվազյանը երեք ընկերների հետ Ստե-
փանակերտից ուղևորվում է Կուբաթլու (ներկայիս 
Որոտան)՝ վառելիք բերելու: Թիկունքից նրանց վրա 
կրակ են բացում: Մեքենայում գտնվող երկու ուղևոր-
ները սպանվում են, իսկ Բենիամին Այվազյանի ճակա-
տագիրը մնում է անհայտ: Արդեն 25 տարի է անցել, 
սակայն Բենիամին Այվազյանի ընտանիքը դեռ սպա-
սում է նրան:

Ջուլիետա Այվազյանին հանդիպում ենք Ստեփա-
նակերտի Հեքիմյան փողոցում: Նա մեզ անմիջապես 
իր տուն է հրավիրում: Փոքրիկ բնակարանում մեզ 
ողջունում են նրա որդին՝ կնոջ հետ, և սկեսուրը` 
Անիչկա տատիկը: Զրույցը ծավալվում է մի բաժակ 
թեյի և տիկին Ջուլիայի պատրաստած թխվածքի շուրջ:

Ջուլիետան մինչև ամուսնանալն ապրել է Բաքվում: 
Դպրոցում ցուցաբերել է բարձր առաջադիմություն: 
Նպատակ ուներ բժշկի մասնագիտություն ստանալ, 
սակայն քանի որ դրա համար պետք է կլորիկ գումար 
վճարեր, հրաժարվում է այդ մտքից: Հետագայում 
կարուձև է սովորում: 18 տարեկան էր, երբ ամուսնացավ 
և տեղափոխվեց Ստեփանակերտ. «Ամուսնանալիս 
երեխա եմ եղել, չեմ իմացել՝ աշխարհում ինչ կա, ինչ 
չկա»,-ասում է նա: 

Ամուսնական կյանքը տևեց ընդամենը 6 տա-
րի. «Շատ քիչ ենք իրար հետ ապրել, բայց այդ 
տարիների ընթացքում Բենիկը շատ ուշադիր է եղել 
իմ նկատմամբ: 9 տարի ինձնից մեծ էր: Ինձ որպես 
երեխա էր ընդունում: 6 տարի իրար հետ ապրել ենք, 
բայց ոչ մի անգամ քեփիս նի էկած չի եղել. ո՛չ մի 
հանդիմանություն, ո՛չ մի ծուռ հայացք, ո՛չ մի բան: Շատ 
լավ մարդ էր: Այդպիսի մարդ հնարավոր չի պատ -
կերացնել»: 
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Երբ Արցախյան շարժումը սկսվեց, Ջուլիան չէր 
աշխատում: Նա երեք երեխաների մայր էր և հիմ-
նականում զբաղվում էր նրանց դաստիա րակու-
թյամբ: Երբ շարժումը վերածվեց լայնամասշտաբ 
պատերազմի, Բենիամինը հայկական բանակի համար 
զենք էր տեղափոխում, վառելիք էր բերում: 

Ռմբակոծության տարիներին երեխաներին փրկե-
լու համար տեղափոխում են Նորագյուղ: Երբ վիճակն 
ավելի է վատանում, մի քանի ընտանիքներով երե-
խա ներին տեղափոխում են Տավուշի մարզի Այրում 
գյուղում ապրող բարեկամների տուն: Երեխաներին 
պահում էր Անիչկա տատին. «9 երեխա եմ պահել 
Այրումում: Գիշերը լվացք եմ արել, ցերեկն էլ հաց, ճաշ 
եմ սարքել»,- հիշում է նա: 

Ջուլիան մնում է ամուսնու հետ արկակոծվող Ստե-
փանակերտում: Ոչ մի րոպե նրան մենակ չի թողնում` 
կարծես կանխազգալով, թե ինչ է սպասվում: «Տեգորս 
տանն էի, որ ամուսնուս կորչելու մասին լուրը եկավ: 
Մեծ աղջկաս հետ էի: Մեկ էլ տեսնեմ՝ աղջիկս չկա: 

Պարզվում ա` սուս–փուս մտել ա մյուս սենյակ, դուռը 
փակել ու նստած լաց ա լինում: Առաջին օրերին ամեն 
օր երազում տեսնում էր»,- պատմում է Ջուլիան: 

Միայն ավագ դուստրն է հիշում հորը: Պատմում է, 
թե ինչպես էր մանդարինը մաքրում ու տալիս իրեն: 
Իսկ կրտսերը հիշում է, որ տանը «պախկվոցի» էին 
խաղում, ու հայրն էլ էր մասնակցում…

Ասում է` Բենիամինի վերաբերյալ հակասական 
տեղեկություններ են ստացել: Մեքենայում եղածներից 
մեկը պատմում էր, որ ձախ կողմից` սրտին մոտ, 
վիրավորում է ստացել ու մահացել. «Լուրեր կային, 
որ Բելաղանի հոսպիտալում է որոշ ժամանակ 
պահված եղել: Այնտեղ բուժել են ու տարել: Համոզված 
եմ` նա կենդանի է, բայց որտեղ է գտնվում` ոչ ոք 
չգիտի: Զանգում էի գերի ընկած ադրբեջանցիների 
ծնողներին` խոստանալով փոխանակում անել, եթե 
իրենք էլ իմ ամուսնուն գտնեն: Երկու հոգի նույն բանն 
են ասել. վիրավոր է եղել ձախ կողմից, հոսպիտալում է 
պառկած: Դրանից բացի ոչինչ հայտնի չէ: Ասել են` մի 

Ջուլիան ցուցադրում է իր վեց թոռների լուսանկարները: Ջուլիայի և Բենիամինի հարսանեկան նկարը, 1986թ.
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մարդ է վերցրել նրան ու տարել: Քանի որ պաշտոնով 
մարդ է եղել երևի, ինձ վախենում են ասել, թե ով է: 
Գուցե նաև վախենում են ասել, որպեսզի մենք այստեղ 
նրանց տղաներին որևէ բան չանենք»:

Դրանից հետո պարբերաբար գնում էին ոստի-

կանություն, Ներ քին գործերի նախարարություն` 
որևէ նոր տեղեկություն ստանալու ակնկալիքով. 
«Միայն մենք չէինք, հարյուրավոր մեզ նման մայրեր և 
կանայք: Քանի տարի գնում-գալիս ենք: Բոլորս արդեն 
իրար ճանաչում ենք: Հետո ստեղծեցինք միությունը: 

«Ես որ մեռնեմ, ծիծաղը լինելու ա երեսիս» 
Տիկին Ջուլիան սկեսրոջ՝ Անիչկա տատի հետ:
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Սկզբում ես էլ էի կոմիտեի անդամ, բայց դուրս եմ եկել: 
Ես պետք է աշխատեի, որ երեք երեխաներիս պահեի, 
կրթության տայի: Չէի կարող միությունում ակտիվ 
լինել. պետք է ընտանիքիդ մասին նախ մտածես»:

Երբ Բենիամին Այվազյանն անհետ կորչում է, 
ամբողջ ընտանիքի հոգսն ընկնում է երկու կանանց 
ուսերին: Պետությունից նպաստ էին ստանում, բայց 
դա չէր բավարարում:

Ջուլիան որոշում է կրթություն ստա նալ` միա-
ժա մանակ աշ խա տելով խանութում: Ընդուն վում 
է Ստեփանակերտի գյուղա-
տնտեսական տեխնիկում, ավար  -
տում է տնտեսագետի մաս նա-
գիտությամբ: Անիչ կա տատիկը 
շարունակում էր զբաղվել այգե-
գոր ծու թյամբ: Ստիպված էր լինում 
երբեմն ամեն օր մի քանի անգամ 
գնալ գյուղ և հետ գալ` ծանր 
պարկերը տեղափոխելով առանց 
որևէ մեկի օգնության: 

Երեխաների հագուստը կա-
րում կամ գործում էր Ջուլիան` 
վերա ձևելով իր հին զգեստները. 
«Ամենալավ հագնվողներն իմ 
երեխեքն են եղել: Դրսում ուրիշ 
հա գուստ ունեին, տանը` ուրիշ 
հագուստ: Նրանք ամե նա կոկիկն ու 
մաքուրն են եղել դպրոցում»: 

Երեք երեխաներն էլ բարձ-
րագույն կրթություն են ստացել. 
«Ուսումն անվճար է եղել: Դա շատ 
լավ էր ինձ համար, որովհետև 
ես միայնակ չէի կարող այդքան 
մեծ վարձավճարներ տալ: Սա-
կայն պետք է նաև պարապեին մինչև ընդունվելը: 
Աշխատավարձս 25 հազար էր: Դրանով հնարավոր 

էր միայն մեկ առարկայի վարձի կեսը տալ: Երկար 
ժամանակ ինձ ոչ մի օգնություն չի եղել: Մեկ էլ 
հանկարծ Հայաստանի օգնության միությունից զան-
գեցին ու ասացին, որ ամեն երեխայի համար 120 
դոլար օգնություն կա: 3 տարի վճարել են: Դա մեզ 
համար ուղղակի հիանալի բան էր»:

Այդ օգնության շնորհիվ Ջուլիան կարողանում է 
սեփական խանութը ստեղծել: 4 տարվա անդադար 
աշխատանքից հետո՝ 2007 թվականին, խանութը 
բացվում է: Այն լավ եկամուտ ուներ մինչև քառօրյա 

պատերազմը: «Հարցը միայն 
այն չէ, որ մարդիկ փող չունեն. 
վախենում են, խնայում են: 
Շռայլություններ թույլ չեն տալիս: 
Առաջ տան համար ամեն ինչ բոլ-
բոլ վերցնում էին: Ապրիլից հետո 
էլ այդպես չէ»:

Թե՛ Ջուլիան, թե՛ Անիչկա տա-
տիկը երազում են խա ղա ղու թ յան 
մասին: «Կկենան, հարևանություն 
կա  նեն, մենք էլ իրենցից շատ 
կանենք, բայց նման ցան  կություն 
նրանց կողմից չեմ տեսնում»,- 
ասում է տա տիկը:

Այնուամենայնիվ, Ջուլիան 
շեշտում է` կուզեր, որ խնդիրը 
լուծվեր. «Հույս չունեմ, անկեղծ 
ասած, որ կլուծվի: Հին սերունդն 
այնտեղ գիտի ճշմարտությունը, 
բայց երիտասարդությունը, որքա-
նով ես տեսնում եմ, պատմությունը 
չգիտի: Նրանց այնպիսի բան են 
ներկայացնում, որ ագրեսիվ են 
դառնում»: 

Ջուլիան նաև նկատում է, որ դա մեծ քաղաքա-
կանություն է: Եթե արցախյան հակամարտությունը 

Տիկին Ջուլիան խնամքով պահում է 
ամուսնու՝ Բենիամին Այվազյանի լուսա-
նկարն ու կենսագրականն այն հույսով, 
որ մի օր նա կվերադառնա:
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Սպասումով...
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լուծվի, մի այլ պետություն էլ իր հարցն է դնելու 
սեղանին, դրա համար երևի ավելի հարմար է, որ այս 
խնդիրը լուծում չունենա. «Ես սովորական մարդ եմ, 
ի՞նչ կարող եմ անել: Ամեն պետություն իր շահերն ունի: 
Մենք խաղաղություն ենք ուզում ու ասում ենք դա, բայց 
ասողին լսող է պետք»: 

Ըստ նրա` եթե կանայք ոտքի կանգնեն ու խաղա-
ղու թյուն պահանջեն, հայկական պետությունների 
ղեկավարները կլսեն. «Բայց իրենց պետությունն էլ 
պետք է լսի: Հայկական իշխանությունները միշտ 
ասում են, որ խաղաղություն են ուզում: Նրանց մոտ 
դա չեմ տեսնում»: 

Այվազյանների ընտանիքը շարունակելու է ապրել 
Արցախի Հանրապետությունում: Երեք զավակներն 
էլ արդեն ընտանիք են կազմել և կայուն աշխատանք 
ունեն:

Ջուլիա Այվազյանը վեց թոռ ունի: Անձնական 
կյանքում որևէ փոփոխություն չի ուզում մտցնել: Ասում 
է` իր կյանքը երեխաներն ու թոռներն են: Ամուսնու 
նկարն էլ միշտ իր մոտ է պահում՝ նրա կենսագրության 
հետ միասին: Հույս ունի, որ մի օր մեկին կհանդիպի, 
որը տեղեկություն կունենա Բենիամինի մասին. ուզում 
է պատրաստ լինել դրան: 

«Ես հույս ունեմ, որ նա կվերադառնա. հենց այդ 
հույսով էլ ապրում եմ»: Մինչ այդ նա պատրաստվում 
է ապրել` աշխատելով և վայելելով կյանքի ամեն օրը. 
«Ես որ մեռնեմ, ծիծաղը լինելու ա երեսիս»,- ասում է 
նա ու պայծառ ժպտում:

Հեղինակ՝ Լուսինե Ոսկանյան
Լուսանկարները՝ Արփի Բալյանի

Հյուրասիրության ընթացքում Տիկին Ջուլիան աշխատավայրում (այս աշխատասեր 
կնոջը հաջողվել է հիմնել սեփական փոքրիկ խանութը):
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Խաղաղությունը ներդաշնակություն է... Խա  ղա -
ղությունը պատերազմի ավարտն է... Անվտանգությունն 
է... Սեր է... Հաղթանակ է... 

Եվ այսպես շա րու նակ կարելի է մի քանի շաբաթ 
միայն ստեղ նա շարով հավաքել, թե ինչ է կամ 
ինչ կարող է լինել խաղաղությունը, այնժամ, երբ 
խաղաղություն փնտրող-գտնողները հողը կամ հսկում 

և պաշտպանում են, կամ «մաքրում»: Մաք րում` դեռ 
Արցախյան ազատամարտի ընթացքում տեղադրված 
ահռելի քանակով ական ներից:  

 Տարբեր տեսակ ականներից... 
2000 թվականին Արցախ եկավ «Հալո Թրասթ» 

(Halo Trust)  հումանիտար, ոչ առևտրային, ոչ կրոնական 
կազ մա կերպությունը, որն իր առաջ նպատակ էր դրել 

àôð²Ê �Î²Ø²Ü¸À� Î²Ø ÎÆÜ -ê²Îð²ìàðÜºðÀ 

Պատմության «ամենատղամարդկային» կտորը 
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ականների պայթելու դեպքերը կանխել, ինչպես նաև, 
վնասազերծելով ահռելի տարածքներ, զարգացնել 
գյուղատնտեսությունը Արցախում: Այժմ Արցախում 
գործող «Հալո»-ում աշխատում է 11 խումբ, որոնցից 
երկուսում մեծամասնություն են կազմում կանայք: 
Մեկ խումբն աշխատում է Բերձորում՝ շաբաթվա 5 օրն 
ապրելով նույն տանը՝ մեկ ընտանիքի պես: Իսկ մյուս 
խումբը շրջում է Արցախի տարբեր հատվածներով: 

Առաջին խումբն աշխատում է գրեթե 2 տարի: 
«Սկզբում Լաչինի խմբում էի, հետո տեղափոխվեցի 
էստեղ: Առաջինը ես եմ եկել: Երբ եկա, բոլորը 
տղամարդիկ էին: Էդ մոտ 2 տարի առաջ էր»,- ասում 
է 23-ամյա Վարդիթերը, ում գործընկերները սովոր են 
Թիթեռ ասել:

«Մենք 13 երեխա ենք: Ընտանիքս եմ պահում: Կա-

րո ղանում եմ միաժամանակ և՛ ժողովրդիս անվտան-
գությունն ապահովել, և՛ ընտանիքիս բարեկեցությունն 
ինչ-որ չափով»: 

Նկատեցի, որ նա այլ գործիքով էր աշխատում՝ 
խոտհնձիչով, ինչպես իրենք էին անվանում՝ կասիլ կա-
յով, մինչդեռ մյուս սակրավորները ԷլԷլԴե (LLD) ական 
փնտրող սարքով էին աշխատում:

Վար դի թերը բոլորից տարբերվում էր լուռ լինելով: 
Ինձ թվաց, որ միշտ է այդպես լուրջ և լուռ, մինչև որ 
սակրավորներից մյուսը՝ Նազելին (Նազիկը), չհարց-
րեց՝ «Թիթե՛ռ, ինչի՞ ես էսօր էսքան լուրջ»: 

Այստեղ բոլորի պատմությունները յուրօրինակ են:  
Նազիկը Գորիսից էր եկել: Տեղափոխվել էր սկզբից 
Բերձորի (Լաչինի) գյուղերից մեկը, հետո էլ եկել 
Ստեփանակերտ՝ վարձակալությամբ բնակվելու: 

Աշխատանքային օրվա սկիզբ… Խնամված մատները պարտադիր 
պայման է…
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«Սկզ բում վախենում էի. դե վախը, ոնց էլ չլինի, կար, 
իհար կե: Բայց դասընթացներից հետո՝ թե տեսական, 
թե գործնական, հասկացանք, որ, եթե ուշադիր աշխա-
տենք, ոչ մի վատ բան չի լինի»,- ժպտալով պատմում 
էր Նազիկը: Նազիկը շատ ուրախ կերպար էր, ինչում 
համոզվեցինք, երբ գնացինք իր տուն` հարցազրույցը 
շարունակելու: Մասնագիտությամբ մանկավարժ է՝ 
հայոց լեզվի ուսուցիչ: Երեք երեխա ունի՝ երկու տղա, 
մեկ աղջիկ: Մեծը ծառայում էր հենց այն շրջանում 
(Մարտունի), որտեղ այդ ժամանակ աշխատում էր 
իրենց խումբը: 

«Միջ նեկս է աղջիկ, փոքրս դպրոց է գնում, մեծն էլ 
այս տեղ է ծառայում, դե ես էլ հետը, ոնց տեսնում ես»,- 
ծիծաղելով պատմում է:

Մինչև ճաշի ընդմիջման սուլիչի ձայնը կլսվեր, 

հասցրի խոսել նաև Նարինեի հետ: Նա տեղափոխվել 
էր Երևանից 2003 թվականին: 

«Աշխատանքի բերումով այդպես ստացվեց: 
Սկսեցի աշխատել հիվանդանոցում, ճանապարհին էլ 
մեր շրջանում աշխատող սակրավորներին էի տեսնում 
հեռվից, միշտ երազում էի ես էլ մի օր այսպիսի՝ 
«տղամարդու» մի գործ անեմ, էն էլ, դե, կանանց այն 
ժամանակ չէին ընդգրկում խմբերում»: 

Երբ հարցրի ընտանիքի` այս աշխատանքին վերա-
բերվելու մասին, պատմեց, թե ինչպես էին բարե-
կամ ները «Հալո Թրասթի» աշխատակցին ասել, որ 
Նարի նեն արդեն գործ ունի և չի ուզենա աշխատել 
սակրավոր: 

«Դե, երևի վախենալով, զգուշանալով էին 
էդպես ասել: Ես դիմել էի «Հալո»-ին ու սպասում էի 

Միայն պաշտպանիչ դիմակով… Ականապատ դաշտի տաք թեյը
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Մի խարույկի շուրջ Առանց ավելորդ քայլի…

Տան ճանապարհին… «Ուլիբչկա»՝ նկարում են ….
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պատասխանի, երկար ժամանակ ոչ մի պատասխան 
չկար. դու մի ասա այսպիսի բան էին արել` ինձ համար 
ան հանգստա նալով»,- ժպտալով պատմում է Նարինեն:

Զրույց ները շատ հետաքրքիր էին: Հետո անսպասելի 
ավե  լի հետաքրքրացան. երկու ընտանիք գտա սակ րա-
վոր ների մեջ:

Պարզվեց, որ Նարինեն և Վարդիթերը մայր և 

աղջիկ էին, իսկ Նազելիի հարազատ քույրը՝ Մարինան, 
մյուս խմբում էր աշխատում:

Երբ լսվեց սուլիչի ձայնը, բոլորը հավաքվեցին և 
կրակի վրա սուրճ պատրաստեցին: Հետո էլ սեղան 
փռեցին:  «Մի խինդ, մի ծիծաղ» ասվածը լրիվ կնկա-
րագրի այդ ժամանակահատվածը:

Մյուս Վարդիթերը (Վարդը) աննկարագրելի ուրախ 

Ես Մայան եմ:
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կին էր: Ամեն նախադասության մեջ հումոր կգտնեիր, 
ծիծաղն էլ՝ բարձր, լիաթոք ու վարակիչ:

«Դե էրեխեքս հետս են արթնանում, իրենք պիտի 
գնան դպրոց, ես էլ աշխատանքի գամ: Ամեն անգամ 
«պոպրաշյացյա» ենք անում, ամեն մեկին գումար եմ 
տալիս, ու մեր ճանապարհները բաժանվում են»,- 

ծիծաղելով պատմում է Վարդը: 
«Շատ ոգեշնչող ա, որ մեզ էլ են վարձատրում այն-

քան, որքան տղամարդկանց, էստեղ տարբերություն 
չկա. գործ ես անում, ուրեմն վարձատրվում ես»,- 
պատմում էր նա: 

Մինչ Ինգան հայտնվել էր լուսանկարչի տեսա-

Ես Սուսաննան եմ:
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խցիկում, Վարդը հասցրեց նրա մասին էլ կատակելով 
մի բան պատմել:

«Ամեն տեղ է, լավ փորձ է ձեռք բերում, բա իմանաս 
ի՜նչ մամա է, հինգ երեխա ունի»,- ասում է Վարդիթերը 
Ինգայի մասին: 

Վազեցի դեպի տարիքով ամենափոքր սակրավորը: 

Լիլիթը 23 տարեկան չկար: 
Համալսարանը ավարտելուց անմիջապես հետո 

եկել էր «Հալո Թրասթ»: 
«Երբ դպրոցում էի սովորում, մեզ մոտ «Հալո»-ից աշ-

խատակիցներ էին գալիս, դասընթացներ վարում, այ 
հենց այդ ժամանակից գիտեմ այս կազմակերպության 

Ես Վարդանուշն եմ:



56

մասին: Մտքովս միշտ անցնում էր, որ կարելի է գալ 
այստեղ աշխատել: Բայց, դե, աղջիկ լինելս էր ոնց որ 
խանգարում: Ընդունվեցի համալսարան՝ իրավաբա-
նական ֆակուլտետ: Անցած տարի եմ ավարտել: 
Հուլիսին էլ եկա ու իհարկե չեմ փոշմանում»:

Մյուս՝ Լաչինի խմբի սակրավորների թիմն էլ էր 

շատ յուրօրինակ ու հետաքրքիր: Ի տարբերություն այն 
մի խմբի, Լաչինի սակրա վորները շաբաթվա հինգ օրը 
բնակվում էին նույն տանը՝ մեկ ընտանիքի պես: 

Հատկանշական էր նաև այն, որ այս խմբում բոլորը 
Հայաստանի տարբեր մարզերից էին: Օրինակ՝ Քրիս-
տի նան Վայոց ձորից էր: Քրիստինայի մասին լսել էինք 

Ես Մարինան եմ:
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դեռևս Ստեփանակերտում. Վարդիթերն ու Նազելին 
էին ասել, որ շատ է սիրում «հավես բաներ պատմել», 
բայց ամեն մեկի հետ չէ, որ կխոսի: Բախտը մեզ 
ժպտաց: Նա իրոք շատ հավեսով էր խոսում, հավեսով 
լուսանկարվում, աշխատում, պատմում իրենց գործու-
նեության մասին, կյանքի մասին և այլն:  «Ես հիշում եմ՝ 

մի քանի տարի առաջ մեզ մոտ պայթյուն էր եղել, «Հալո 
Թրասթ»-ից եկել էին իմանային ինչ էր եղել: Հենց այդ 
ժամանակ իմացա նրանց մասին: Հետո ընտանիքով 
տեղափոխվեցինք Լաչին, իմացա, որ կանանց էլ են 
սկսել ընդգրկել, դե ես էլ սենց հավես աշխատանքներ 
սիրում եմ: Վտանգը վտանգ, բայց հետաքրքիր էլ ա»:

Ես Քրիստինան եմ:
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Մենք ենք …
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Նա ցույց տվեց մեզ մի քանի տարբեր իրեր, որոնք 
գտել էր աշխատելու ժամանակ. պատառաքաղ, ական-
ջ օղ, հին մանրադրամ և այլն:

Մեր հարցազրույցից ընդամենը մի քանի օր առաջ 
Քրիստինան ական էր գտել. «Այդ պահին մի փոքր դող 
անցավ, բայց գիտեի, որ եթե ամեն ինչ ճիշտ անեմ, 
ոչինչ չի պատահի»: 

Վարդանուշը ապացուցեց այն, որ նույնիսկ նման՝ 
կյանքին ակնհայտ վտանգ սպառնացող աշխատանք 
կատարելիս հնարավոր է մնալ երիտասարդ: Նա մայր 
էր, 35 տարեկան, բայց 25-ն առավելագույնն էր, ինչ 
կարելի էր պատկերացնել:

Մայան ցույց էր տալիս այն սենյակը, որտեղ նրանք 
ապրում են շաբաթվա 5 օրը: Պատմում, թե ինչպես են 
իր երեխաներն ուրբաթ երեկոյան դիմավորում իրեն, 
անցկացնում հանգստյան օրերը: 

Իսկ Սուսաննան թոռնիկ ուներ: Դա էլ պատ կե րաց-
նելը մի քիչ դժվար էր: Հետաքրքիր էր Սուսաննայի 
բար բառների իմացությունը: Նա ծնվել էր Վարդենի-
սում, ամուս նացել Գյումրիում, հետո էլ տեղափոխվել 
Արցախ: «Հա, էրեխեքն էլ մեկ-մեկ ասում են, որ շաբաթ, 
կիրակի օրերին էլ կարող եմ ներքին թարգմանիչ 
աշխատել»,- ծիծաղելով պատմում է:

Մարինան, ինչպես արդեն նշեցի, Նազիկի հարա-
զատ քույրն էր, եկել էր Գորիսից: «Հենց իմացա «Հալո 
Թրասթ»-ի մասին, որոշեցի ես էլ փոր ձել, դառնալ 
ականազերծող: Հետո ինձ միացավ նաև քույրս»,-
պատ մում է Մարինան: 

Ընդհանուր առմամբ «Հալո Թրասթ» կազմա կեր-
պու թյունն ունի 11 խումբ (յուրաքանչյուր խմբում՝ 6-7 
հոգի): Մոտ 70 աշխատակիցներից 11-ը կանայք են: 
Վար ձատրությունը նույնն է, աշխատանքի տե սակը՝ 
նույն պես: Բոլորն աշխատում են առավոտյան 8:00-ից 
մինչև 15:00-ը: Աշխատում են 45 րոպե, հետո լսվում 

է սուլիչի ձայնը, 5 րոպե ընդմիջում է լինում, ինչպես 
իրենք են ասում՝ պերեկուռ, հետո նորից աշխատանք: 
Մեկ անգամ սուլիչի ձայնը հուշում է 20 րոպե ընդմիջում, 
այդ մեկը ճաշինն է:  

Աշխատանքը վտանգավոր է, պատասխանատու, 
կարևոր: Բայց այդ ամենի մեջ սակրավորների թիմը 
կենսուրախ է, հումորով: Ինչպես կոչեցինք այդ մի 
քանի օրերի ընթացքում՝ լրիվ ուրախ կամանդ էր: 

Հեղինակ՝ Վերոնիկա Շահնազարյան
Լուսանկարները՝ Սիլվա Խնկանոսյանի
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