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«Ս յուն յաց երկ րի» սույն հա մա րը 
նվի րում ենք Տաթև հէկ-ի գոր ծարկ-
ման 50-ամ յա կին և Ո րո տա նի հէկ-
երի հա մա լի րի մաս նա վո րեց ման 
հին գե րորդ տա րե դար ձին:

Ա յդ հո բել  յան նե րը նշե լու ող ջա միտ 
ժամ կե տը 2020-ի տա րե վերջն 
էր, բայց Հա յաս տան աշ խարհն 

ա լե կոծ ված էր այդ օ րե րին, ծնկա չոք վի-
ճա կում, հա մազ գա յին սգի մեջ, ուս տի և 
խոսք լի նել չէր կա րող տո նա կան ինչ-ինչ 
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին:

Ու հի մա, թեև ու շա ցու մով, պարտք 
ու նենք անդ րա դառ նա լու ոչ միայն Ս յու նի-
քի, այ լև ողջ Հա յաս տա նի հա մար նշա նա-
կա լից այդ ի րա դար ձութ յուն նե րին:

Տաթև հէկ և Ո րո տա նի հէկ-երի հա-
մա լիր ե րևույթ նե րը մե զա նում, խոս տո-
վա նենք, յու րօ րի նակ ըն կա լում ներ են ու-
նե ցել տաս նամ յակ ներ շա րու նակ և ու նեն 
հի մա:

Նախ՝ հա մա լի րի կա ռու ցու մը՝ սկսած 
Տաթև հէկ-ից, նա խօ րի նա կը չու նե ցող շի-
նա րա րա կան ե րևույթ էր Ս յու նի քում, մեր 
ժո ղովր դի մտքի և ջան քի փայ լա տակ ման 
բա ցա ռիկ դրսևո րում:

Կա ռույ ցում ընդգրկ ված էին հա զա-
րա վոր շի նա րար բան վոր ներ, ար հես տա-
վոր ներ՝ քա րա գործ վար պետ ներ, որմ նա-
դիր ներ, զո դող ներ, մե քե նա վար ներ, նաև 
ճար տա րա գետ ներ և, ի հար կե, նա խագ-
ծող ներ ոչ միայն Ս յու նի քից ու Հա յաս տա-
նից, այ լև Խորհր դա յին Միութ յան ա մե-
նա տար բեր անկ յուն նե րից, ո րոնք ի րենց 
հետ բե րել էին խորհր դա յին հիդ րոէ ներ-
գա շի նութ յան ա ռա ջա վոր փոր ձը:

Գո րի սի և Սի սիա նի տա րա ծաշր-
ջան նե րում չկար մի բնա կա վայր, որ տեղ 
ե ռու զեռ չլի ներ՝ պայ մա նա վոր ված այդ 
կա ռույ ցով: Չ կար մի բնա կա վայր, որ տե-
ղից առն վազն մի քա նի տասն յակ մարդ 
ընդգրկ ված չլի ներ շի նաշ խա տանք նե-
րում:

Տաթև հէկ-ի և հա մա լի րի մյուս հէկ-
երի կա ռուց մա նը զու գա հեռ երկ րա մա-
սում ծնվե ցին Շամ բի, Ո րո տա նի և Շի նու-
հայ րի բա նա վան նե րը, ո րոնք, ի վեր ջո, 
վե րած վե ցին շեն ու բա րե կարգ բնա կա-

վայ րե րի:
Ա շո տա վան, Տո լորս, Բո րի սով կա 

(Ծ ղուկ) և Բա զար չայ ( Գո րայք) գյու ղե րը, 
ո րոնց բուն տա րած քը մնաց ջրամ բար նե-
րի տակ, տե ղա փոխ վե ցին մո տա կա վայ-
րեր և կա ռուց վե ցին նո րո վի:

Մի քա նի գյուղ դուրս ե կան Ո րո տա նի 
կիր ճից և այլ դժվա րա մատ չե լի վայ րե րից 
ու կա ռուց վե ցին նոր տե ղե րում (օ րի նակ՝ 
Խոտ, Շի նու հայր):

Կա ռուց վե ցին մի քա նի տասն յակ 
կի լո մետր եր կա րութ յան ավ տո ճա նա-
պարհ ներ, բազ մա թիվ կա մուրջ ներ, 
սո ցիալ-տնտե սա կան և մշա կու թա յին 
նշա նա կութ յան տասն յակ օբ յեկտ ներ: 
Ճա նա պար հա շի նութ յան ու շագ րավ օ րի-
նակ էր հատ կա պես Շի նու հայր-Ո րո տան 
ավ տո մայ րու ղին: Տա րի նե րի հեռ վից, 
ճա նա պար հա շի նա կան տեխ նի կա յի մե-
րօր յա նվա ճում նե րի բար ձուն քից ան գամ 
դժվար է պատ կե րաց նել, թե ինչ պես են 
մարդ ա րա րա ծին այդ պես հե զո րեն հնա-
զանդ վել երկ նա քեր ժայ ռերն ու անդն դա-
խոր ձո րե րը:

Մա նա վանդ Գո րիս և Սի սիան քա-
ղաք նե րում թափ ա ռավ պե տա կան 
բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յու նը, որն 
ու ղեկց վում էր հան րա յին վայ րե րի կա ռու-
ցա պատ մամբ:

Այդ ա մե նին հա մըն թաց՝ երկ րա մաս 
էին մուտք գոր ծում ճար տա րա պե տա կան 
նոր ոճ ու ար վեստ, ո րոնց հիմ քում, բնա-
կա նա բար, Ս յուն յաց աշ խար հի ժո ղովր-
դա կան ճար տա րա պե տութ յան բազ մա-
դար յա հա րուստ փորձն էր:

Շի նա րա րութ յան մեջ սկսե ցին լայ-
նո րեն օգ տա գոր ծել ժա մա նա կաշր ջա նի 
ա մե նաա ռա ջա դի մա կան մե խա նիզմ ներն 
ու շի նա րա րա կան տեխ նո լո գիա նե րը՝ եր-
կաթ բե տո նե կա ռուց վածք ներ, քա րի նո-
րա նոր տե սակ ներ և այլն:

Իր մասշ տաբ նե րով ապ շեց նող էր 
թու նե լա շի նութ յու նը, ամ բար տակ նե րի 
կա ռու ցու մը: Դ րա ա մե նա վառ օ րի նա կը 
Շամբ- Խոտ թու նե լի շի նա րա րութ յունն էր, 
ո րի մի ջով պետք է հո սեր Ո րո տան գե տը. 
մոտ 19 կմ  եր կա րութ յամբ թու նե լը շա հա-
գործ ման հանձն վեց 1969 թ. դեկ տեմ բե րի 

Տաթև հէկ. 20-րդ դարի գլխավոր 
կառույցը Սյունիքում, որը զգալիորեն 
փոխեց երկրամասի սոցիալ-
տնտեսական նկարագիրը

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
«Սյունյաց երկիր» թերթի 
գլխավոր խմբագիր, ՀՀ 
վաստակավոր լրագրող

Ա շո տա վան, Տո լորս, 
Բո րի սով կա (Ծ ղուկ) և 
Բա զար չայ ( Գո րայք) 
գյու ղե րը, ո րոնց բուն 
տա րած քը մնաց ջրամ-
բար նե րի տակ, տե ղա-
փոխ վե ցին մո տա կա 
վայ րեր և կա ռուց վե ցին 
նո րո վի:
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Հարգելի՛ պարոն Հովսեփյան
Տաթև հէկ-ի գոր ծարկ ման 

50-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ շնոր-
հա վո րանքս եմ հղում Ձեզ, ինչ պես և 
«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ 
ըն կե րութ յան կո լեկ տի վին, բո լոր վե տե-
րան նե րին, ո րոնց նվի րու մի և ջան քի 
շնոր հիվ կերտ վել է ե զա կի այդ կա ռույ ցը, 
և տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում հյուս վել 
կաս կա դի բա րի համ բա վը: Մաղ թում եմ 
հե տա գա հա ջո ղութ յուն ներ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան է ներ գե տիկ հա մա-
կար գի կա յու նութ յան ա պա հով ման և, 
ի հար կե, զար գաց ման գոր ծում:

Տաթև հէկ-ի կա ռու ցու մը 20-րդ դա-
րում մեր ա վագ սերն դա կից նե րի շի նա-
րա րա կան ա մե նա խո շոր և ա մե նա վառ 
ա րա րում նե րից էր Ս յու նի քում:

1960-ա կան նե րին մեկ նար կած շի նա-
րա րա կան մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րը 
շա րու նակ վե ցին մոտ ե րեք տաս նամ յակ: 
Եվ Ս յու նիքն ու նե ցավ Տա թևի, Շամ բի ու 
Ս պան դար յա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան-
նե րը, ո րոնք միա սին դար ձան Ո րո տա նի 
հէկ-երի հա մա լիր՝ ծան րակ շիռ և վճռո րոշ 

տեղ զբա ղեց նե լով Հա յաս տա նի է ներ գե-
տիկ հա մա կար գում:

2015 թվա կա նից հէկ-երի հա մա լի րը՝ 
ի դեմս «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» 
ՓԲ ըն կե րութ յան, ու նե ցավ նոր սե փա կա-
նա տեր, ո րի ջան քե րով էլ զար գաց ման 
նոր հանգր վան դուրս ե կավ:

Հա ճե լի է տես նել հիդ րո սար քա վո-
րում նե րի վե րա զին ման-ար դիա կա նաց-
ման ուղ ղութ յամբ վեր ջին տա րի նե րին 
ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը. այդ 
նպա տա կով կա տար վեց մոտ 70 մլն դո-
լա րի ներդ րում, ա սել է թե՝ ըն կե րութ յունն 
ա մե նա մեծ բիզ նես ծրա գիրն էր մե րօր յա 
Ս յու նի քում:

Գ նա հա տե լի է ի րո ղութ յու նը, որ ըն-
կե րութ յու նը մար զի խո շո րա գույն գոր ծա-
տու նե րից է, իսկ մարդ կա յին կա պի տա լը 
կաս կա դի ա մե նա կա րևոր ար ժեքն է:

Ն կա տե լի են բնա պահ պա նութ յան 
ո լոր տում ռիս կե րի չե զո քաց ման ուղ ղութ-
յամբ տար վող աշ խա տանք նե րը, ինչ պես 
և ազ դա կիր բնա կա վայ րե րում ի րա կա-
նաց վող սո ցիա լա կան ծրագ րե րը:

Զար գաց ման ներ կա յիս տեմ պե րը և 
որ դեգ րած ար ժեք ներն ու սկզբունք նե րը 
վստա հութ յուն են ներշն չում, որ «Քոն-
թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲԸ-ն, իբ-
րև մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող ըն կե րութ յուն, այ սու հետ 
ևս իր վճռո րոշ ու ա ռա ջա տար տե ղը կու-
նե նա հան րա պե տութ յան տնտե սութ յան 
զար գաց ման գոր ծում:

Միև նույն ժա մա նակ ակն կա լում ենք, 
որ «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ 
ըն կե րութ յունը հե տայ սու նույն պես Ս յու-
նի քում ակ տի վութ յամբ կի րա կա նաց նի 
սո ցիա լա կան, բնա պահ պա նա կան և հո-
գևոր-մշա կու թա յին ծրագ րեր՝ ուղղ ված 
մար զի առ ջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի լուծ-
մա նը:

 

ԽՈՍՔ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԻ

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո 
Կասկադ» ՓԲ ընկերության 
գլխավոր տնօրեն 
Արա Հովսեփյանին

ՄԵԼԻՔՍԵԹ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

1960-ա կան նե րին մեկ նար կած շի նա րա-
րա կան մե ծա ծա վալ աշ խա տանք նե րը 
շա րու նակ վե ցին մոտ ե րեք տաս նամ յակ: 
Եվ Ս յու նիքն ու նե ցավ Տա թևի, Շամ բի ու 
Ս պան դար յա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րը, 
ո րոնք միա սին դար ձան Ո րո տա նի հէկ-
երի հա մա լիր՝ ծան րակ շիռ և վճռո րոշ տեղ 
զբա ղեց նե լով Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ հա-
մա կար գում:
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«Քոնթուր-
Գլոբալ Հիդրո 
Կասկադ» 
ՓԲԸ գլխավոր 
տնօրեն Արա 
Հովսեփյանին

ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
«ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ» ՓԲԸ 
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

 Տաթև հէկ-ը հան դի սա նում է 
«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կա-
դի» եր րորդ հէ կ-ը, ո րը կազ մում է 

Հայ կա կան է ներ գա հա մա կար գի բաղ-
կա ցու ցիչ մա սը: Կա յա նը ժա մա նա կին 
հան դի սա ցել է Խորհր դա յին Միութ յան 
ա մե նա բարձր ճնշու մա յին կա յա նը:
Թո ղար կու մից հե տո այն կա րևոր տեղ 
է ու նե ցել Հայ կա կան է ներ գա հա մա-
կար գի է ներ գե տիկ ռե ժիմ նե րի կա ռա-
վար ման գոր ծում:
Սկ սած 1997 թվա կա նից կա յանն Ի րա-
նի և Հա յաս տա նի մի ջև միջ պե տա կան 
220 կՎ է լեկտ րա հա ղորդ ման գծե րով 
ի րա կա նաց նում է փոխ հոս քե րի ավ-
տո մատ կար գա վո րու մը, ինչ պես նաև 
Ի րա նի է ներ գա հա մա կար գից ա ռանձ-
նաց ված ռե ժիմ նե րում կար գա վո րում 
է է ներ գա հա մա կար գի հա ճա խա կա-
նութ յու նը:
«Է լեկտ րաէ ներ գե տի կա կան հա մա-
կար գի օ պե րա տոր» ՓԲԸ-ի ողջ անձ-
նա կազ մի և ան ձամբ իմ ա նու նից 
շնոր հա վո րում ենք հիդ րո կաս կա դի 
և ա ռանձ նա հա տուկ  Տաթև հէկ-ի ողջ 
անձ նա կազ մին՝ Տաթև հէկ-ի թո ղարկ-
ման 50-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ:
Ցան կա նում եմ անվ թար և ան խա-
փան աշ խա տանք՝ ի բա րօ րութ յուն 
հայ ժո ղովր դի և ի շահ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան:
 

Վ ար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա նի 
ներ կա յութ յամբ կա ռա վա րութ-
յու նում 2015թ. հու նի սի 8-ին 

ստո րագր վել է «Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ-
րա կա յան նե րի հա մա լիր» ըն կե րութ յան 
գույ քի առ քու վա ճառ քի փո փոխ ված և 
լրամ շակ ված պայ մա նա գիր՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան, «Ո րո տան հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան նե րի հա մա լիր», «Քոն թուր 
գլո բալ հիդ րո կաս կադ», «Քոն թուր գլո բալ 
տեր րա հոլ դինգս» և «Սի- Ջի սոլ  յուշնս 
գլո բալ հոլ դինգ քամփ նի» ըն կե րութ յուն-
նե րի մի ջև:

Փաս տա թուղթն ստո րագ րել են ՀՀ 
է ներ գե տի կա յի և բնա կան պա շար նե րի 
նա խա րար Եր վանդ Զա խար յա նը, «Քոն-
թուր գլո բալ հիդ րո կաս կադ» և «Քոն թուր 
գլո բալ տեր րա հոլ դինգս» ըն կե րութ յուն-
նե րի լիա զոր ված անձ/ներ կա յա ցու ցիչ, 
«Սի- Ջի սոլ  յուշնս գլո բալ հոլ դինգ քամփ-
նի» ըն կե րութ յան գլխա վոր գոր ծա դիր 
տնօ րեն Ջո զեֆ Բ րանդ տը, «Ո րո տա նի 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա լիր» 
ըն կե րութ յան գլխա վոր տնօ րեն Սա սուն 
Խա չատր յա նը: 

Մինչ ստո րագր ման ա րա րո ղութ յու-
նը վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա համ յանն 
ըն դու նել է «Սի- Ջի սոլ  յուշնս գլո բալ հոլ-
դինգ քամփ նի» ըն կե րութ յան գլխա վոր 
գոր ծա դիր տնօ րեն Ջո զեֆ Բ րանդ տին: 
Կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րը ող ջու նել 

է «Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի 
հա մա լիր» ըն կե րութ յան գույ քի առ քու-
վա ճառ քի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը` 
որ պես երկ կողմ տնտե սա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի ամ րապնդ ման ուղ ղութ-
յամբ կա րևոր քայլ: Եր կու երկր նե րի 
տնտե սա կան կա պե րի ընդ լայն ման հա-
մա տեքս տում վար չա պե տը կար ևո րել է 
նաև մա յի սին Վա շինգ տո նում «Ա ռևտ րի 
և ներդ րում նե րի մա սին շրջա նա կա յին 
հա մա ձայ նագ րի» ստո րագ րու մը, ո րը բա-
րեն պաստ պայ ման ներ է ստեղ ծում ներդ-
րում նե րի ներգ րավ ման, ապ րան քաշր-
ջա նա ռութ յան և առևտ րի խրա խուս ման 
հա մար: 

Ջո զեֆ Բ րանդտն ան նա խա դեպ է 
հա մա րել «Ո րո տան հիդ րոէ լեկտ րա կա-
յան նե րի հա մա լիր» ըն կե րութ յան գույ քի 
առ քու վա ճառ քի պայ մա նագ րի ստո րագ-
րու մը և ընդգ ծել, որ ի րենք շա հագրգռ-
ված են մե ծա ծա վալ ներդ րում ներ կա տա-
րել` Ո րո տան հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի 
հա մա լի րի ար դիա կա նաց ման և լիար ժեք 
գոր ծարկ ման հա մար: 

Կող մե րը փո խա դարձ շնոր հա կա լութ-
յուն են հայտ նել արդ յու նա վետ աշ խա-
տան քի հա մար և եր կուս տեք վե րա հաս-
տա տել կա ռու ցո ղա կան ու թա փան ցիկ 
գոր ծըն կե րութ յու նը շա րու նա կե լու պատ-
րաս տա կա մութ յու նը:

GOV.AM

ԷՋԵՐ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Ստորագրվել է «Որոտանի 
հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» 
ընկերության գույքի առքուվաճառքի 
փոփոխված և լրամշակված 
պայմանագիրը
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Կա յա նի շեն քը տե ղա կայ ված է Ո րո տան գե տի 
ձախ ա փին, հաշ վար կա յին ճնշու մը 568,8 մետր 
է, ու նի 3 ագ րե գատ, 157,2 հազ. կՎտ ընդ հա-
նուր դրված քա յին հզո րութ յուն։

 Մ
աս նա գետ նե րը (և ոչ միայն) 
 Տաթև հէկ-ը հայ կա կան է ներ գա-
հա մա կար գի բա բա խող սիրտն 
են հա մա րում: Եվ դա պա տա-
հա կան չէ: Ա ռանց այս կա յա նի 

դժվար է կար գա վո րել ռե ժիմ նե րը հայ-
կա կան է ներ գա հա մա կար գում: Հիդ-
րո կա յա նը շա հա գործ ման է հանձն վել 
կես դար ա ռաջ՝ 1970-ի դեկ տեմ բե րին, 
բայց դրա նա խագ ծա յին աշ խա տանք-
նե րը սկսվել էին 1954 թվա կա նից, շի-
նա րա րութ յու նը մեկ նար կել՝ 1961-ին: 
Այս է ներ գաօբ յեկ տի պատ մութ յու նը 
ներ կա յաց նե լիս հա վել  յալ տե ղե կութ-

Տաթև հէկ-ում նոր 
ժամանակներ են

«Ք
Ո
Ն
Թ
Ո
ՒՐ
Գ
ԼՈ
Բ
Ա
ԼԻ

» 
Ա
Ռ
Ա
Ջ
Ն
Ե
Կ
Ը
՝ Տ
Ա
Թ
Ե
Վ

 Հ
ԷԿ

-Ը

յուն ներ էինք ու զում քա ղել ժա մա նա կի 
մա մու լից, բայց ոչ միշտ էինք հաջողության 
հասնում:

Նախ՝ Ազ գա յին գրա դա րա նի պա հո ցում 
փոր ձե ցինք գտնել կա ռույ ցի բաց ման ա րա-
րո ղութ յան մա սին ո րևէ հրա պա րա կում՝ 
հոդ ված, ռե պոր տաժ կամ պար զա պես 
լուր, ո րը մեզ չհա ջող վեց: Կա յա նի ղե կա-
վար Ա րամ Ա ռու շան յա նը բա ցատ րում է, որ 
 Տաթև հէկ-ի հան դի սա վոր բա ցում (կար-
միր ժա պա վեն կտրել, շամ պայն բա ցել, վե-
րամ բարձ շնոր հա վո րանք ներ) չի ե ղել:

Կա յա նի գոր ծարկ ման ա ռա ջին օ րը 
հա վա նա բար ե ղել է դեկ տեմ բե րի 22-ը, ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

Լուսանկարը՝ Արամ Արեխցյանի
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երբ նախ կին Խորհր դա յին Միութ յու նում 
նշվում էր որ պես է ներ գե տի կի օր:  Տաթև 
հէկ-ի տա րած քում, ինչ պես ներ կա յաց-
նում են մեզ, նույ նիսկ նոր մալ բա րե-
կար գում չի ե ղել, իսկ կա յա նի ղե կա վար-
ման սրա հի ջե ռու ցումն ա պա հով վում էր 
փայ տի վա ռա րա նով: «Այս տեղ ոչ միայն 
լրագ րող, այ լև ո րևէ պաշ տոն յա չի ե ղել, 
քան զի կա յա նը փոր ձա րա րա կան է ե ղել, 
իր տուր բի նով և գե նե րա տո րով միա կը 
տա րա ծաշր ջա նում»:

Տաթև հէկ-ի մաս նա շեն քը Թա սի ո լո-
րան նե րի ա մե նա բարձր կե տից է աչ քի 
զար նում, բայց դա, ինչ պես ա սում են, 
այս բեր գի ե րևա ցող մասն է: Հէ կ-ը հա-
մա կար գի ա ռաջ նեկն է և  ա մե նա բարձ ր 
ճնշու մա յին է լեկտ րա կա յա նը հա մա կար-
գում։ Ճն շու մա յին ա ռու մով կա յա նը ա ռա-
ջինն էր նաև նախ կին ԽՍՀՄ-ում։ 

Կա յա նի հիմ նա կան կա ռույց ներն են՝
  Գլ խա մա սա յին հան գույց
   Դե րի վա ցիոն /թե քու մա յին/ թու-
նել

  ՕԿՋ և տուր բի նա յին խո ղո վա-
կա շար

   Կա յա նա յին հան գույց:
Գլ խա մա սա յին հան գույ ցի մեջ մտնում 

են պատ վա րը, Տաթև ջրամ բա րը, ջրըն-
դու նի չը և ջր թափ կա ռույ ցը։

Ջ րամ բարն ու նի 13.6 մլն.մ3 տա րո-
ղութ յուն։

Ջ րըն դու նի չը, ո րի հաշ վար կա յին թո-
ղու նա կութ յու նը կազ մում է 25 մ3/վրկ։

Ջր թափ կա ռույ ցը բաղ կա ցած է 6 
թու նե լա խոր շե րից և մար գար տա ծա ղ կի 
տեսք ու նեցող ջրըն դու նի չից։ Ըն դա նուր 
բաց թո ղու նա կութ յու նը կազ մում է 348 մ3/
վրկ։ Հիմ նա կան են թա կա ռուց վածք նե րը 
գետ նի տակ են, մաս նա վո րա պես 18,4 
կմ  եր կա րութ յամբ ոչ ճնշու մա յին թու նե լը, 
ո րով ջու րը հաս նում է Խոտ գյու ղի օր վա 
կար գա վոր ման ջրա վա զան։

Փաս տա ցի թո ղու նա կութ յու նը 23 մ3 
վրկ։

ՕԿՋ
Ջ րա վա զանն ու նի 85 հազ. մ3 տա րո-

ղութ յուն:
Ջ րի բարձ րա գույն մա կար դա կը հաս-

նում է 1306,54 մ: Ճն շու մա յին ա վա զա նը 
ու նի 20 մ տ րա մագ ծով կլոր տեսք:

Այս տե ղից 1888 մետր ընդ հա նուր 
եր կա րութ յամբ ճնշու մա յին խո ղո վա կա-
շա րով ջու րը հաս նում է կա յան։ Ներ քին 
հո րի զո նա կան տե ղա մա սի վեր ջում խո-
ղո վա կա շա րը բա ժան վում է 3 մա սի և 
յու րա քանչ  յու րը 11 մ3 /վրկ թո ղու նա կութ-
յամբ միա նում է կա յա նի ագ րե գատ նե րին։

Հիդ րո տուր բի նը գոր ծարկ վում է շե րե-
փա վոր բան վո րա կան ա նի վով, ո րը պայ-

Գավրուշա Աթայան, Տաթև 
հէկ-ի տնօրենի տեղակալ

Կառավարման վահանակի մոտ 
են Կամո Դալլաքյանը և Սևադա 

Բաբախանյանը

հուստ՝ ռե զերվ, կար գա վա րի պա հան ջով 
տվյալ է ներ գիա յի քա նա կութ յամբ կա րո-
ղա նում է ա պա հո վել հան րա պե տութ յան 
է ներ գա հա մա կար գը։ «Հա յաս տա նի 
միակ կա յանն է, որ վայրկ յան նե րի 
ըն թաց քում բե ռը մի նի մու մից հասց-
նում է մաք սի մու մի», – սա ար դեն որ-
պես հպար տութ յուն է հնչում։

... Հիդ րո կա յա նի տա րած քում «Ս յուն-
յաց երկ րի» լրագ րող նե րին դի մա վո րում 
է Տաթև հէկ-ի տնօ րե նի տե ղա կալ Գավ-
րու շա Ա թա յա նը։ Ն րա նից տե ղե կա նում 
ենք, որ հիդ րո կա յա նի վե րա կա ռուց ման-
վե րա զին ման թի մում մեր այ ցե լութ յան 
օ րը 21 հո գի է աշ խա տում, ո րից եր կու սը՝ 
հեր թա փո խի օ պե րա տոր։ Հիմ նա կան հա-
ջո ղութ յուն նե րից մե կը կա րե լի է հա մա րել 
այն, որ թիվ 3 Հ.Գ.-ի վե րա զին ման աշ-
խա տանք նե րը վստահ վեց Տաթև հէկ-ի 
աշ խա տա կից նե րին, վեր ջին ներս պատ-
վով հանձ նե ցին աշ խա տան քը։ Բ նա կա-
նա բար, մեզ հե տաքրք րում է, թե վե րա-
զի նու մից հե տո ինչ փո փո խութ յուն ներ են 
լի նե լու հիդ րո կա յա նում։

– Անվ տան գութ յունն ու սար քա վո-
րում նե րի հու սա լիութ յունն է ա վե լա նա-

մա նա վոր ված է ջրի բարձր ճնշմամբ։ 
Կա յա նի շեն քը տե ղա կայ ված է Ո րո-

տան գե տի ձախ ա փին, հաշ վար կա յին 
ճնշու մը 568,8 մետր է, ու նի 3 ագ րե գատ 
157,2 հազ.կՎտ ընդ հա նուր դրված քա յին 
հզո րութ յամբ։

Օր վա յու րա քանչ  յուր ժա մի  Տաթև 
հէկ-ը հան դի սա նում է է ներ գիա յի պա-
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լու, ինչ պես նաև է ներ գիա յի ար տադր ման 
արդ յու նա վե տութ յու նը նա խա տես վում է 
բարձ րաց նել ե րե քից հինգ տո կո սով։

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ըն կե րութ յան տեխ-
նի կա կան վե րա զին մա նը մաս նակ ցում են 
ար տա սահ ման ցի ներ, բա ցի այդ  Տաթև 
հէկ-ը ա մե րիկ յան «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ-
րո կաս կադ» ըն կե րութ յան սե փա կա նութ-
յունն է, ձեռ նար կութ յան կար գա վի ճա կի 
փո փո խութ յու նը ոչ միայն թե լադ րում է 
նոր աշ խա տաոճ, կա ռա վար ման նոր 
ձևեր ու մո տե ցում ներ, այ լև են թադ րում 
է տի րա պե տում անգ լե րե նին։ «Լեզ-
վա կան խո չըն դոտ կար, մեր հին 
աշ խա տող նե րը դժվա րա նում էին 
անգ լե րե նին տի րա պետ ման ա ռու-
մով, ե րի տա սարդ նե րի շրջանում այդ 
խնդիրն ան հա մե մատ ա րագ է լուծ-
վում։ Ինչ խոսք, հնա րա վոր չէ, որ 
ըն կե րութ յան ամ բողջ կազ մը տի րա-
պե տի անգ լե րե նին, ուս տի խնդրել 
ենք ներ կա յաց նել գրութ յուն նե րի 
ռու սե րեն տար բե րա կը։ Բայց դա չի 
նշա նա կում, որ ա վար տել ենք ու-
սում նա կան պրո ցե սը, սո վո րեց նում 
ենք ե րի տա սարդ նե րին, ա վե լի ենք 
կա տա րե լա գոր ծում թի մը», – ներ կա-
յաց նում է կա յա նի տնօ րեն Ա րամ Ա ռու-
շան յա նը։

Հիդ րո կա յան մտնո ղին ա ռա ջի նը դի-
մա վո րում է «Ն պա տա կը՝ դժբախտ 
պա տա հար նե րի զրո յա կան ցու ցա-
նիշ» վեր տա ռութ յամբ ցու ցա նա կը, ո րից 
տե ղե կա նում ենք, որ 192 օր աշ խա տել են 
ա ռանց պա տա հա րի, վեր ջինս էլ տե ղի է 
ու նե ցել Ս պան դար յան հէ կ-ում։ Մեկ այլ 
ցու ցա նա կից կա րե լի է ի մա նալ, թե տվյալ 
օրն ինչ աշ խա տանք ներ են կա տար-
վում, ով է հա կահր դե հա յին անվ տան-
գութ յան պա տաս խա նա տուն, թե տվյալ 
պա հին, որ մե խա նիզմ ներն են գտնվում 
աշ խա տան քի մեջ, որ պես զի այ ցե լու նե րը 

վում», – ման րա մաս նում է Գավ րու շա 
Ա թա յա նը։

Ի դեպ, այս սրա հում պա տին ամ րաց-
ված է վեց տոն նա քաշ ու նե ցող բան վո-
րա կան ա նի վը, ո րի շե րե փի մի հատ ված 
օ տար մար մի ն վնա սել է։ Փոք րիկ տե ղե-
կատ վութ յու նից ի մա նում ենք, որ բան վո-
րա կան ա նիվն ար տադր վել էր 1972 թվա-
կա նին, ա պա մոն տաժ վել՝ 1975-ին։

Վե րա զին ման աշ խա տանք ներն 
ավար տման փու լում են, ինչ պես տե ղե-
կաց րին, մե կու կես, ա ռա վե լա գույ նը՝ եր-
կու տա րում կա յանն ամ բող ջո վին կլի նի 
նո րա ցած։

Իսկ ա մե նա վեր ջում կա յա նի տնօ րե-
նից հե տաքրքր վե ցինք սերն դա փո խութ-
յան մա սին.

– Սե րունդ նե րի հեր թա փո խութ յու նը 
մեր հիմ նաս յու նե րից մեկն է, – այս պի սի 
հա մե մա տութ յուն ա րեց մեր զրու ցա կի ցը 
և շա րու նա կեց, – քա նի որ ար դիա կան 
սար քա վո րում ներ են ար դեն տե ղադր վել 
կա յա նում, իսկ մի ջին տա րի քի և ա վե լի 
տա րեց մարդ կանց հա մար մի քիչ դժվար 
է յու րաց նել նոր տեխ նո լո գիան։ Ուս տի 
«Քոն թուրԳ լո բա լը» խնդիր է դրել հնա րա-
վո րինս ա րագ և սա հուն ի րա կա նաց նել 
սերն դա փո խութ յու նը, ին չը, ան կաս կած, 
նպաս տե լու է ըն կե րութ յան արդ յու նա վետ 
աշ խա տան քին։ Ես էլ մի քա նի ան գամ 
ա ռա ջար կել եմ մեզ փո խա րի նող կադ րեր 
պատ րաս տել, քա նի որ հա ղոր դակց ման 
խնդիր կա, ին չին էլ բախ վե ցինք կա յա-
նի տեխ նի կա կան վե րա զին ման ժա մա-
նակ։ Եվ այդ հա ղոր դակ ցութ յու նը, երբ չի 
ստաց վում, կա րող է հան գեց նել խնդրի 
սխալ լուծ ման, բա ցի այդ՝ մարդ վատ է 
զգում, երբ ու զում է միտքն ար տա հայ տել 
և չի կա րո ղա նում։

Մի խոս քով՝  Տաթև հէկ-ում նոր ժա-
մա նակ ներ են...

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ

 Տաթև հէկ-ի մաս նա շեն քը 
Թա սի ո լո րան նե րի ա մե նա-
բարձր կե տից է աչ քի զար-
նում, բայց դա ինչ պես ա սում 
են, այս բեր գի ե րևա ցող մասն 
է: Հէ կ-ը հա մա կար գի ա ռաջ-
նեկն է և  ա մե նա բարձ րա գույն 
ճնշու մա յին է լեկտ րա կա յա նը 
հա մա կար գում։ Ճն շու մա յին 
ա ռու մով կա յա նն ա ռա ջինն էր 
ԽՍՀՄ-ում։ 

շրջան ցեն տվյալ հատ ված նե րը և խու սա-
փեն վտանգ նե րից։

Կա ռա վար ման սրա հում վա հա նա կի 
մոտ հեր թա պա հում են կա յա նի ա մե նա-
փոր ձա ռու աշ խա տա կից նե րը՝ Կա մո Դալ-
լաք յանը (31 տար վա աշ խա տան քա յին 
կեն սագ րութ յամբ) և Սևա դա Բա բա խան-
յանը (27 տար վա աշ խա տան քա յին կեն-
սագ րութ յամբ)։ «Այս տեղ հնա րա վոր 
չէ պա տա հա կան մարդ նստած լի-
նի», – բա ցատ րում են մեզ ու ղեկ ցող նե-
րը և հա վե լում, որ հա մա կարգ չի մկնի կի 
օգ նութ յամբ հնա րա վոր է գե նե րա տո րը 
մտցնել ցանց։

Շր ջայ ցի ըն թաց քում վե րա զին ման 
թի մի կող մից՝ մե քե նա յա կան սրա հում եր-
րորդ հիդ րո գե նե րա տո րի ա ռանց քա կա լի 
յու ղի մա կար դա կա չափն էր տե ղադր վում։ 
«Որ պես զի սար քա վոր ման աշ խա-
տան քի ըն թաց քում հե ռա վար ե ղա-
նա կով կա րո ղա նանք տես նել, թե 
յու ղի մա կար դակն ինչ պես է փոխ-

Ա րամ Ա ռու շան յա ն, կա յա նի 
տնօ րեն

Լո
ւս
ա
նկ
ա
րը
՝ Ա
րա
մ 
Ա
րե
խ
ցյ
ա
նի
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- Տի կին  Փա լանջ յան, 50 
տա րի ա ռաջ՝ 1970 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րին, 

շա հա գործ ման հանձն վեց  Տաթև 
հէկ-ը:  Մեզ հե տաքրք րում են հէ կ-ի 
կա ռուց ման նա խա պատ մութ յու նը, 
նաև նա խագծ մանն առնչվող ո րոշ 
հար ցեր:  Բայց մինչ այդ կու զե նա յինք 
հա մա ռոտ պատ կե րա ցում կազ մել 
« Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս-
տի տու տի մա սին, ո րը նա խագ ծել է 
 Տաթևի հէկ-ը:

–  Նախ նշեմ՝ Ս յուն յաց աշ խարհն 
իր գե ղեց կութ յամբ բա ցար ձա կա պես 
ֆան տաս տիկ վայր է և  ա ռավել տպա-
վո րիչ է կիր ճով հո սող Ո րո տան գե տի 
վրա կա ռուց ված՝ միմ յանց հա ջոր դող 

երեք հիդ րոէ ներ գե տի կա կան կա ռույ ցով՝ 
Ս պան դար յա նի,  Շամ բի,  Տա թևի հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան նե րի վիթ խա րի հա մա լի-
րով:

...  Հա յաս տա նը գործ նա կա նում չու-
ներ է ներ գե տիկ հա նա ծո ներ. Է լեկտ րաէ-
ներ գիա յի միակ աղբ յու րը, չհաշ ված ոչ 
ա վան դա կան աղբ յուր նե րը, ջրա յին է ներ-
գա պա շար ներն էին:

Ա ռա վե լա գույն է ներ գե տիկ նե րու ժով 
օժտ ված են Հ րազ դան, Ա րաքս, Ո րո տան, 
 Դե բեդ գե տե րը:

1930-ա կան թվա կան նե րին՝ Հայաս-
տա նի արդ յու նա բե րութ յա նը և գ յու-
ղատն տե սութ յանն Է լեկտ րաէ ներ գիա յով 
ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշ տութ-
յուն էր ա ռա ջա ցել նա խագ ծել և  կա ռու ցել 

Դրվագներ Տաթև հէկ-ի նախագծման 
պատմությունից

Զ ՐՈՒՅ ՑԸ՝ « ՀԱՅ ՀԻԴ ՐՈԷ ՆԵՐ ԳԱ ՆԱ ԽԱ ԳԻԾ» ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՏՆՕ ՐԵՆ 
 ՀԱՍ ՄԻԿ  ՓԱ ԼԱՆՋ ՅԱ ՆԻ ՀԵՏ
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հզոր է ներ գե տիկ օբ յեկտ ներ՝ ջրի ռա ցիո նալ օգ տա-
գործ մամբ: Խն դիր էր դրվել օգ տա գոր ծել Հ րազ դան և 
Ո րո տան գե տե րի ջրա յին է ներ գիան...

 Հա յաս տա նի հիդ րոէ ներ գե տի կա յի կազ մա վոր-
ման և  զար գաց ման պատ մութ յունն ան մի ջա կա նո-
րեն կապ ված է «Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ին-
ստի տու տի պատ մութ յան հետ:  Կազ մա կեր պութ յան 
ա ռա քե լութ յու նը ե ղել և մ նում է  Հա յաս տա նի հիդ-
րո պա շար նե րի յու րա ցու մը՝ է ներ գե տիկ, ո ռոգ ման և 
բ նա պահ պա նա կան նպա տակ նե րով: 

Ա ռա ջին հեր թին սկսվե ցին աշ խա տանք նե րը 
Հ րազ դան գե տի ա վա զա նից: 1932 թ. Ս ևան-Հ րազ-
դան հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա լի րի նա խագծ-
ման հա մար  Հա յաս տա նում ստեղծ վեց ա ռա ջին 
նա խագ ծա յին կազ մա կեր պութ յու նը՝ «Հիդ րոէ ներ գա-
նա խա գիծ»-ը՝ Ս.  Ժու կի ան վան «Հիդ րո նա խա գիծ» 
հա մա միու թե նա կան ինս տի տու տի հայ կա կան բա-
ժան մուն քը, ո րը կոչ ված էր ի րա կա նաց նե լու հան րա-
պե տութ յան հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի, բարձր լար-
ման է լեկտ րա հա ղորդ ման կա ռույց նե րի նա խագծ ման 
աշ խա տանք նե րը:  Բա ժան մուն քի գլխա վոր ին ժե նե րի 
պաշ տո նը ստանձ նեց ա կա նա վոր հիդ րոէ ներ գե տիկ 
Հ.Ա.  Տեր-Աստ վա ծատր յա նը:

1961-1962թթ. «Հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս-
տի տու տի կող մից սկսվեց «Ար փա- Ս ևան» բա ցա-
ռիկ հիդ րո տեխ նի կա կան հա մա լի րի նախագծումը. 
նախատեսվում էր Ար փա գե տի ջրհոս քի մի մա սի տե-
ղա փո խու մը Ս ևա նա լիճ ( Ս ևա նա լճի ջրա յին պա շա-
րի վե րա դարձ):  Նա խագ ծի գլխա վոր  Ճար տա րա գետն 
էր Հ.Մ.  Մար ջան յա նը:  Նա խագծ մա ն աշխատանքում 
մեծ ա վանդ ու նի գլխա վոր մաս նա գետ Կ.Ս. Գն դոլ-
յա նը. նա մին չև 2020թ. աշ խա տել է ինս տի տու տում: 
«Հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս տի տու տը 1993թ. վե-
րան վան վել է ՀՀ Է ներ գե տի կա յի նա խա րա րութ յան 
նա խագ ծահե տա խու զա կան և  գի տա հե տա զո տա կան 
« Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս տի տուտ, իսկ 2005 
թվա կա նին դուրս է ե կել ՀՀ է ներ գե տի կա յի նա խա րա-
րութ յան են թա կա յութ յու նից և  ներ կա յումս մաս նա վոր 
ՓԲ ըն կե րութ յուն է: 

– Ե՞րբ է ծա գել Ո րո տան գե տի վրա հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան կա ռու ցե լու հար ցը: 

– Ս յու նի քի շրջան նե րի արդ յու նա բե րա կան զար-
գաց ման հա մար, ո րի կենտ րո նում գտնվում են 
 Կա պա նի պղնձի հան քա վայ րե րը, անհ րա ժեշ տութ-
յուն էր ա ռա ջա ցել ստեղ ծել է լեկտ րաէ ներ գիա յի այլ 
աղբ յուր ներ՝ ներ մուծ վող վա ռե լի քի փո խա րեն:  Խոս քը 
Ո րո տան գե տի վրա հիդ րոէ լեկտ րա կա յան ներ կա ռու-
ցե լու մա սին էր, քա նի որ Ս ևան-Հ րազ դան հա մա կար-

գից այս տա րա ծաշր ջա նի մա տա կա րա րու մը ռա ցիո-
նալ չէր՝ է լեկտ րա հա ղորդ ման գծի մեծ եր կա րութ յան 
պատ ճա ռով:  Մա նա վանդ որ տա րա ծաշր ջա նում առ-
կա էին հիդ րոէ ներ գե տիկ ռե սուրս նե րի զգա լի պա-
շար ներ, ո րոնք էին Ո րո տան և Ող ջի գե տե րի հնա րա-
վո րութ յուն նե րը: 

Ո րո տան գե տը  Հա յաս տա նի բարձր լեռ նա յին 
խո շոր գետ է. ա վա զա նը գտնվում է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան հա րավ-ա րևել  յան մա սում, հան-
դի սա նում է Ա րաքս գե տի ա մե նա մեծ ձա խա կողմ յան 
վտակ նե րից մե կը: Ուս տի և « Հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» 
հայ կա կան բա ժան մուն քի կող մից նա խա ձեռն վել էին 
Ո րո տան գե տի ին ժե նե րահե տա խու զա կան՝ հիդ րո լո-
գիա կան, տե ղագ րա կան, երկ րա բա նա կան ո սում նա-
սի րութ յան աշ խա տանք նե րը՝ գե տի է ներ գե տի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րը բա ցա հայ տե լու հա մար: 

–  Հե տաքր քիր է, ին չո՞ւ հենց սկզբից հէկ-ը 
կոչ վեց  Տաթև հէկ, թեև  Տա թևից բա վա կան հե-
ռու է և, կա րե լի է ա սել,  Տա թևի հետ կապ չու-
նի... 

– ՀԷԿ -ի ան վա նու մը՝  Տաթև հէկ, կապ ված է Ս յու-
նի քի մար զի պատ մամ շա կու թա յին և  հո գևոր գլխա-
վոր կենտ րո նի՝  Տա թևի վան քին առնչ վող լե գենդ նե-
րից մե կին՝ «տա-թև»:  Տաթև հէկ կա ռույ ցը նույն պես 
շրջա պատ ված է ան դունդ նե րով, կար ծես՝ ճախ րում 
է Ո րո տա նի կիր ճի վրա... Ն ման ան վա նում տա լով, 
կար ծում եմ, ընդգծ վել է կա ռույ ցի ե զա կիութ յու նը:

– Ով քե՞ր էին զբաղ վում  Տաթև հէկ-ի նա-
խագծ մամբ. կար ծում ենք՝ ար ժե հի շել նրանց 
ա նուն առ ա նուն, և  տա րի նե րի հեռ վից հար-
գանք ըն ծա յել:

– 1955թ. « Հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս տի տու-
տը ձեռ նա մուխ ե ղավ կազ մե լու Ո րո տան գե տի հոս քի 
վրա կա ռուց վե լիք հա մա լի րի՝ է ներ գե տի կա յի և  ո ռոգ-
ման, օգ տա գործ ման, հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի` 
 Տա թև,  Շամբ, Ս պան դար յան սխե ման: 

1955թ. սխե մա յի հա մա ձայն կազմ վել է կաս կա դի 
ա ռաջ նե կի՝  Տաթև հէկ-ի նա խագ ծա յին ա ռա ջադ րան-
քը, իսկ 1956 թվա կա նից, հա մա ձայն հաս տատ ված 
սխե մա յի, կազմ վե ցին  Շամբ, Ս պան դար յան հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան նե րի տեխ նի կա կան նա խագ ծե րը: 
Ս պան դար յան հէկ-ի նա խագ ծի գլխա վոր ճար տա րա-
գետն էր Թ.Կ.  Յաղջ յա նը,  Շամբ հէկ-ի նը՝ Բ.Ս.  Չո լո յա-
նը: 

1961 թվա կա նին  Տաթև հէկ-ի նա խագ ծա յին աշ-
խա տանք նե րը հասց վե ցին ա վար տին:  Տաթև հէկ-ի 
նա խագ ծի գլխա վոր ճար տա րա գետ ներն էին Ա.Մ. 
 Սարգս յա նը, Գ.Ս.  Ղա զար յա նը և Գ.Ռ.  Գաս պար յա նը՝ 
մին չև հէկ-ի շա հա գործ ման հանձ նե լը: 

– Ի՞նչ ա սել է  Տաթև հէկ. բուն հէկ, ջրամ-
բար, թու նել ներ, ո ռոգ ման հա մա կարգ, բա նա-
վան ներ, ճա նա պարհ ներ, սո ցիա լա կան այլ և 
 բա զում են թա կա ռույց ներ:  Ճի՞շտ ենք են թադ-
րում:

– Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա-
կար գը բաղ կա ցած է ե րեք է լեկտ րա կա յա նից, ո րոնք 
տե ղա բաշխ ված են Ո րո տան գե տի վրա՝ Ս յու նի քի 
մար զի (  Սի սիա նի և  Գո րի սի շրջան ներ) տա րած քում 
և  օգ տա գործ վում են ինչ պես գե տի, այն պես էլ վտակ-
նե րի ջրե րը: 

 Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նը ե զա կի կա ռույց է: 
Այն Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա կար-
գի ա ռաջ նեկն է՝ ա մե նա բարձր ճնշու մա յին է լեկտ րա-
կա յանն է և  հա մա կար գի 3-րդ  աս տի ճա նը: Ճն շու մա-
յին ա ռու մով՝ ջրի մա կար դակ նե րի տար բե րութ յու նը՝ 

1961 թվա կա նին  Տաթև հէկ-ի նա խագ ծա յին աշ-
խա տանք նե րը հասց վե ցին ա վար տին:  Տաթև հէկ-ի 
նա խագ ծի գլխա վոր ճար տա րա գետ ներն էին Ա.Մ. 
 Սարգս յա նը, Գ.Ս.  Ղա զար յա նը և Գ.Ռ.  Գաս պար յա նը՝ 
մին չև ՀԷԿ-ի շա հա գործ ման հանձ նե լը: 
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600մ, կա յանն ա ռա ջինն էր նախ կին ԽՍՀՄ-ում: Բ նու-
թագ րիչ ա ռանձ նա հատ կութ յունն այս կա յա նի շե րե-
փա վոր տի պի տուր բինն էր, ո րը ա ռա ջինն էր տե-
ղադր վել նախ կին ԽՍՀՄ տա րած քում:

 Տաթևի հէկ -ի կազ մի մեջ են մտնում  Տա թևի 
(  Շամ բի) ջրամ բա րը՝ 1.8 մլն մ3 օգ տա կար ծա վա լով, 
13.6 մլն մ3 լրիվ ծա վա լով ստեղծ ված՝  Շամ բի հէկ-ից 
ներ քև Ո րո տան գե տի վրա 41.0մ  բարձ րութ յան հո-
ղա յին պատ վա րով և  Լո րա ձոր գե տի հոս քի՝ դե պի 
 Տա թևի ջրամ բար տե ղա փոխ ման կա ռույց նե րով:

Ո րո տան գե տի տա րե կան հոս քը՝ հաշ վի ա ռած 
նաև  Լո րա ձոր գե տի ջու րը, կազ մում է 608 մլն մ3, ո րից 
450 մլն մ3 օգ տա գործ վում է է ներ գե տիկ և 79 մլն մ3 
ո ռոգ ման կա րիք նե րի հա մար:

  Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի հիմ նա կան կա-
ռույց ներն են.

  գլխա մա սա յին հան գույց՝ պատ վար,  Տա թևի 
ջրամ բա րը, ջրըն դու նիչ, 

  խրա մու ղա յին ջրա հեռ « Մար գա րիտ կա» տի պի, 
  դե րի վա ցիոն անճն շում թու նել,
  կա յա նա յին հան գույց` օ րա կան կար գա վոր ման 
ջրա վա զան (ՕԿՋ), 

  տուր բի նա յին ջրա տար, 
  հէկ-ի շենք:

– Ե թե կա րե լի է, մի փոքր ման րա մաս նեք:
–  Տաթևի հէկ-ի գլխա մա սա յին հան գույ ցը տե ղա-

կայ ված է  Շամբ ա վա նի մոտ՝ 1.75 կմ  ներ քև  Շամ բ 
հէկ-ի շեն քից: Ջ րըն դու նիչ՝ եր կաթ բե տո նե, եր կու 
2.5x2.5մ  բաց ված քի անց քե րով՝ հաշ վարկ ված 25 մ3/
վրկ  թո ղու նա կութ յան:

Ջ րա նետ կա ռույց. 
  գլխա մա սը « Մար գա րիտ կա» - մար գար տա ծաղ-
կի տեսք ու նե ցող հազ վագ յուտ ջրթափ կա ռույ-
ցով՝ հաշ վարկ ված 216 մ3/վրկ  մե ծութ յան վա րա-
րում նե րի ել քի հե ռաց ման հա մար, 

  խրա մու ղա յին ջրա հեռ՝ ոււղ ղա ձիգ խրա մու ղի 5.2 
մ տ րա մագ ծի պլա նում կցորդ վում է 5.2 մ տ րա-
մագ ծի շի նա րա րա կան թու նե լին:
 Դե րի վա ցիա՝  Տա թևի ջրամ բա րի ջրըն դու նի չից ոչ 

ճնշու մա յին թու նե լով՝ 3.3x3.3մ կտր ված քի, 18.4 կմ  
եր կա րութ յան, հաշ վար կա յին 25 մ3/վրկ  ել քը հաս նում 
է օր վա կար գա վոր ման ջրա վա զան (ՕԿՋ), որ տե ղից էլ 
տուր բի նա յին խո ղո վա կա շա րով՝  Տաթև հէկ:

 Կա յա նա յին հան գույց. մո տեց նող ջրանցք, օ րա-
կան կար գա վոր ման ջրա վա զան (ՕԿՋ), տուր բի նա յին 
ջրա տար, ՀԷԿ-ի շենք: 

 Մո տեց նող ջրանց քը՝ 139մ  եր կա րութ յան, կա պում 
է դե րի վա ցիոն թու նելն ՕԿՋ-ի ճնշու մա յին ա վա զա նի 
հետ, հաշ վար կա յին թո ղու նա կութ յու նը՝ 25 մ3/վրկ: 
 Մո տեց նող ջրանց քի պա տին նա խա տես ված է ո ռոգ-
ման ջրթող դե պի ո ռոգ ման ջրանցք:

Օ րա կան կար գա վոր ման ջրա վա զա նը` 100 
հազ.մ3 ծա վա լով եր կաթ բե տո նե կա ռույց է, հա րում 
է ճնշու մա յին ա վա զա նին: Այն 20.0մ տ րա մագ ծով, 
14.6մ  խո րութ յան աշ տա րակ է, ո րը հա րում է տուր բի-
նա յին ջրա տա րի խոր քա յին ջրըն դու նի չին, սի ֆո նա յին 
ջրթա փին և լ վա ցի չին: 

 Տուր բի նա յին ջրա տար՝ 1885 մ  ընդ հա նուր եր-
կա րութ յան, 2.9-2.3մ տ րա մագ ծով, կազմ ված եր կու 
հատ վա ծա մա սից.

  1185 մ  եր կա րութ յան վեր գետն յա, 
  700 մ  եր կա րութ յան ստոր գետն յա: 

 Տուր բի նա յին ջրա տա րը վերջ նա մա սում ճյու ղա-
վոր վում է ե րեք մա սի՝ ել նե լով ագ րե գատ նե րի քա նա-
կից:  Տուր բի նա յին ջրա տա րի մաք սի մալ հաշ վար կա-

յին ել քը կազ մում է 33.0մ3/վրկ՝ ել նե լով ՕԿՋ-ում ել քի 
դո տա ցիա յից: ՀԷԿ-ի շենք. տե ղա կայ ված են ե րեք 
շե րե փա վոր տի պի ագ րե գատ՝ յու րա քանչ  յու րը 54.6 
հազ. կՎտ հզո րութ յան:

–  Կու զե նա յինք ի մա նալ նաև  Տա թևի հիդ-
րոէ լեկտ րա կա յա նի հիմ նա կան (նա խագ ծա յին) 
ցու ցա նիշ նե րի մա սին:

–  Հաշ վար կա յին հզո րութ յուն՝ 157 ՄՎտ, հաշ վար-
կա յին ճնշում՝ 552 մ, հաշ վար կա յին ելք՝ 33.0 մ3/վրկ, 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի տա րե կան ար տադ րան քը՝ 670 
մլն. կՎտժ:

–  Հե տա գա յում փո փո խութ յուն ներ, սրբագ-
րում ներ կա տար վե ցի՞ն ար դեն իսկ ըն դուն ված-
հաս տատ ված նա խագ ծե րում, թե՞ մին չև  հի մա 
հէ կ-ը գոր ծում է նա խագ ծա յին նույն լու ծում նե-
րի հի ման վրա:

– 1993 թվա կա նից սկսած՝ տա րի ներ շա րու նակ, 
« Հայ հիդ րոէ ներ գա նա խա գիծ» ինս տի տու տի կող մից 
ի րա կա նաց վել են Ո րո տա նի հէկ-ե րի հա մա լի րի, այդ 
թվում՝  Տաթև հէկ-ի հիդ րո տեխ նի կա կան կա ռուց-
վածք նե րի վե րա նո րոգ ման-վե րա կանգն ման բան-
վո րա կան նա խագ ծե րը. դե րե վա ցիոն թու նե լի, դե-
րե վա ցիոն ջրանց քի, հո րա նա յին ջրթա փի,  Տո լոր սի 
հան գույ ցի գլխա մա սա յին հան գույ ցի՝ պատ վար, 
ջրըն դու նիչ, խրա մու ղա յին ջրա հեռ, վեր գետն յա տուր-
բի նա յին խո ղո վա կա շա րի, տուր բի նա յին ջրա տա րի 
ստոր գետն յա հատ վա ծա մա սի, օ րա կան կար գա վոր-
ման ջրա վա զա նի:

– Ե՞րբ ա վարտ վե ցին  Տաթև հէկ-ի նա խագծ-
ման աշ խա տանք նե րը, ո րից հե տո էլ, են թադ-
րում ենք, մեկ նար կեց շի նա րա րութ յու նը:

–  Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան սկիզ բը 1962 թվա-
կանն էր, իսկ շա հա գործ ման հանձն վեց 1970 թվա կա-
նին:

–  Հա մա ռոտ բնու թագ րեք նաև Ո րո տա նի 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի հա մա կար գը:

–  Բաղ կա ցած է ե րեք է լեկտ րա կա յա նից 
(Ս պան դար յան,  Շամբ,  Տա թև), ո րոնք տե ղա կայ-
ված են Ո րո տան գե տի վրա՝  Գո րի սի և  Սի սիա նի 
շրջան նե րի տա րած քում, ո րոնք օգ տա գոր ծում 
են ինչ պես գե տի, այն պես էլ վտակ նե րի ջրե րը: 
 Հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա կար գի գու մա րա յին 
տե ղա կայ ված հզո րութ յու նը կազ մում է 404.2 ՄՎտ, 
տա րե կան մի ջին նա խագ ծա յին ար տադ րան քը՝ 1.16 
մլրդ կՎտ ժամ:

– Շ նոր հա կա լութ յուն զրույ ցի հա մար:
Զ ՐՈՒՅ ՑԸ՝  

ՏԻԳ ՐԱ ՆՈՒ ՀԻ  ԲԱ ԴԱԼ ՅԱ ՆԻ

 Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նը ե զա կի կա ռույց է: Այն 
Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա մա կար գի 
ա ռաջ նեկն է՝ ա մե նա բարձր ճնշու մա յին է լեկտ րա կա-
յանն է և  հա մա կար գի 3-րդ  աս տի ճա նը: Ճն շու մա յին 
ա ռու մով՝ ջրի մա կար դակ նե րի տար բե րութ յու նը՝ 600մ, 
կա յանն ա ռա ջինն էր ԽՍՀՄ-ում: Բ նու թագ րիչ ա ռանձ-
նա հատ կութ յունն այս կա յա նի շե րե փա վոր տի պի 
տուր բինն էր, ո րը ա ռա ջինն էր տե ղադր վել ԽՍՀՄ տա-
րած քում:
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Մին չև «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս-
կադ» ՓԲԸ գլխա վոր տնօ րե նի պաշ տո-
նը ստանձ նե լն Արա Հովսեփյանը մաս-
նակ ցել է «Քոն թուր Գ լո բալ»-ի ա նու նից 
ՀՀ կա ռա վա րութ յան հետ բա նակ ցութ-
յուն նե րին՝ Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա-
կա յան նե րի հա մա լի րի ձեռք բեր ման 
նպա տա կով:

Աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը 
սկսել է ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րա րութ յու նում՝ 1995 թվա կա նից, 
որ տե ղից հե ռա ցել է 2000 թվա կա նին՝ 
դառ նա լով Միաց յալ Թա գա վո րութ յան 
դես պա նա տան Մի ջազ գա յին զար գաց-
ման նա խա րա րութ յան (DFID) հա յաս-

ԱՐԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ. ««ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո 
Կասկադ» ՓԲԸ-ն Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի 
ոլորտի ամենամեծ արտադրողն է և լուրջ տեղ է 
զբաղեցնում համաշխարհային չափանիշներին 
համապատասխանող հիդրոկառույցների շարքում»

ԱՆՑԱԾ ՀԻՆԳ ՏԱՐՈՒՄ. ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՑՔ

 – Ա վե լի քան 50 տա րի է, ինչ շա հա-
գործ վում է Տաթև հէկ-ը, ո րը Ո րո տա նի 
կաս կա դի ա ռանց քա յին հիդ րո կա յանն 
է, ո րով հե տև Տաթև հէկ-ը ու նի ոչ միայն 
է լեկտ րաէ ներ գիա ար տադ րե լու գոր ծա-
ռույթ, այ լև հան րա պե տութ յան է լեկտ-
րա մա տա կա րար ման հա մա կար գի մեջ 
հա ճա խա կա նութ յան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թաց է ի րա կա նաց նում, ին չը, ըստ 
էութ յան, թույլ է տա լիս շատ ա րագ ար-
ձա գան քել օ պե րա տո րի պա հանջ նե րին, 
հէկ-ը շա հա գործ ման մեջ դնել շատ կարճ 
ժա մա նա կա մի ջո ցում և կար գա բե րել ամ-
բողջ հա ճա խա կա նութ յու նը հա մա կար-
գում: Նախ կին Խորհր դա յին Միութ յան 
ժա մա նակ նե րում հէկ-ը հա մար վել է է ներ-
գե տի կա կան ո լոր տի ա դա մանդ նե րից 
մե կը, և այդ ա ռու մով շատ նշա նա կա լի 
տա րե դարձ է: Ափ սոս, որ անց յալ տա րի 
հաս կա նա լի պատ ճառ նե րով չկա րո ղա-
ցանք ըստ ար ժան վույն նշել 50-ամ յա հո-
բել  յա նը: Բայց փույթ չէ, ինչ-որ մի ժա մա-
նակ կնշա նա վո րենք այդ տա րե դար ձը:

Իսկ մինչ այդ սրտանց շնոր հա վո րում 
եմ ըն կե րութ յան աշ խա տա կից նե րին, 
Տաթև հէկ-ի և ընդ հան րա պես Ո րո տա-
նի հէկ-երի հա մա կար գի վե տե րան նե րին՝ 
Տաթև հէկ-ի գոր ծարկ ման 50-ամ յա կի, 
ինչ պես և ըն կե րութ յան մաս նա վո րեց ման 
5-րդ տա րե դար ձի կա պակ ցութ յամբ:

– Պա րոն Հով սեփ յան, ան ցած 
տա րի նե րին «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ-
րո Կաս կադ» ՓԲ ըն կե րութ յան և 
«Ս յուն յաց երկ րի» մի ջև պահ պան վել 
է հա մա գոր ծակ ցութ յան սերտ մթնո-
լորտ, քա նիցս լու սա բա նել ենք ըն կե-
րութ յան գոր ծու նեութ յու նը:

Սա կայն կան հար ցեր, ո րոնց պա-
տաս խա նը ցան կա լի է լսել նա խևա-
ռաջ ձե զա նից, ին չի հա մար և կա-
րևո րե ցինք սույն հար ցազ րույ ցը:

Թեև նախ կի նում էլ ա ռիթ է ե ղել 
ներ կա յաց նե լու «Ո րո տա նի հէկ-երի 
հա մա լի րի» ներ կա յիս սե փա կա նա-
տի րո ջը, բայց հարկ ենք հա մա րում 
կրկին լսել Ձեր խոս քը:

– Սե փա կա նա տեր ըն կե րութ յու նը ոչ 

Սկիզբը՝ էջ 2
թե ան հատ է, այլ «Քոն թուրԳ լո բալ» մի-
ջազ գա յին ըն կե րութ յու նը, որ հիմ նադր վել 
է Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում, 
բայց 2016 թ. վեր ջից գրանց ված է Լոն-
դո նի ար ժեթղ թե րի հիմ նադ րա մում, որ-
պես բաց բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն, 

– Պա տե րազմն այն պի սի 
ե րևույթ է, որ հան րա պե-
տութ յան բո լոր ո լորտ նե րի 
վրա ազ դե ցութ յուն է ու-
նե նում: Իսկ թե ինչ ազ դե-
ցութ յուն կու նե նա է լէ ներ-
գիա յի սա կագ նե րի վրա, 
չեմ կա րող ա սել: Ի րոք, չեմ 
տի րա պե տում այդ դաշ տի 
ամ բող ջա կան ի րա վի ճա-
կին: Մի բան է ստույգ՝ ինչ-
քան տնտե սութ յու նը թույլ 
լի նի, է լէ ներ գիա յի սպա-
ռումն այն քան նվազ կլի նի:
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տան յան ներ կա յա ցուց չութ յան ա ռա ջին 
տե ղա կան ղե կա վա րը: Այ նու հե տև՝ 
2006-2011թթ., ե ղել է ԱՄՆ «Հա զա րամ-
յա կի մար տահ րա վեր ներ» (ՀՄՀ) ծրագ րի 
գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րե նը:

2012 թ. տե ղա փոխ վել է ղե կա վա րե լու 
Ա սիա կան զար գաց ման բան կի և ՀՀ կա-
ռա վա րութ յան կող մից ֆի նան սա վոր վող 
«Հ յու սիս-հա րավ ճա նա պար հա յին մի-
ջանց քի կա ռուց ման» ներդ րու մա յին ծրա-
գի րը: 2013թ. մա յի սին իր ցան կութ յամբ 
նա հե ռա ցավ այդ պաշ տո նից՝ միա նա լով 
1990 թվա կա նից Հա յաս տա նում ԱՄՆ 
ա մե նա խո շոր մաս նա վոր ներդ րու մա յին 
գոր ծար քի բա նակ ցութ յուն նե րին՝ որ պես 

«Քոն թուրԳլո բալ» ըն կե րութ յան գլխա վոր 
ներ կա յա ցու ցիչ:

Ա րա Հով սեփ յանն ու նի Վ. Բր յու սո վի 
ան վան Ե րևա նի լեզ վա գի տա կան հա մալ-
սա րա նի անգ լե րեն լեզ վի և պատ մութ-
յան ֆա կուլ տե տի բա կա լավ րի դիպ լոմ 
(1995թ.), Հա յաս տա նում Ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նի քա ղա քա գի տութ յան և 
մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի մա-
գիստ րո սի դիպ լոմ (1997թ.), ինչ պես նաև 
Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի մի ջազ գա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի և դի վա նա գի տութ-
յան հետ բու հա կան աս պի րան տա կան 
դիպ լոմ (Oxford University, Exeter Col-
lege,1999):

այ սինքն՝ հիմ նադր վել է մի տեղ (ԱՄՆ), 
գրանց ված է մեկ այլ տեղ ( Լոն դոն), և 
այս պես ա սած՝ նաև անգ լիա կան կա պի-
տա լի ներ կա յա ցու ցիչ է: Ըն կե րութ յու նը 
հա մե մա տա բար ե րի տա սարդ է, հիմ-
նադր վել է 2004 թվա կա նին, դեռ 20 տա-
րին չի լրա ցել, բայց բա վա կա նին ա րագ 
տեմ պե րով ա ռա ջա դի մում է, այժմ ու նի 
մոտ հինգ հա զար մե գա վատտ ընդ հա-
նուր դրված քա յին հզո րութ յուն, մո տա վո-
րա պես 30 երկ րում՝ չորս մայր ցա մա քում 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում, ներդ րում-
ներ է կա տա րել ե՛ւ վե րա կանգ նո ղա կան 
է ներ գե տի կա յի, ե՛ւ ա վան դա կան, ե՛ւ ֆոր-
մալ է ներ գե տի կա յի ո լոր տում:

– Փոր ձենք հա մա ռոտ ամ փո փել 
«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» 
ՓԲ ըն կե րութ յան ան ցած հինգ տար-
վա գոր ծու նեութ յու նը, գլխա վոր 
արդ յունք նե րը:

Ձեզ հետ ու նե ցած նա խորդ 
զրույց նե րից մե կում Դուք ընդ հա նուր 
գծե րով նշել եք նոր սե փա կա նա տի-
րոջ մտադ րութ յուն նե րը, ծրագ րե րը: 
Հե տաքր քիր է, այդ ծրագ րե րը, նա-
խան շում նե րը որ քա նո՞վ կա րո ղա-
ցաք կյան քի կո չել: 

– Նախ՝ ան խա փան կա րո ղա ցել ենք 
ա պա հո վել Ո րո տան հիդ րո կաս կա դի շա-
րու նա կա կան աշ խա տան քը՝ ա մե նօր յա 
ռե ժի մով, և եր բևէ խա փա նում չի ե ղել 
է ներ գիա յի ար տադ րութ յան ու Հա յաս-
տա նի է լեկտ րա ցան ցե րին (ՀԷՑ) մա տա-
կա րար ման գոր ծում, չնա յած կա յան նե րի 
սար քա վո րում նե րը հնա ցած են ե ղել, երբ 
ձեռք ենք բե րել հա մա կար գը: Ու հիմ նա-
կան մեր ա ռա քե լութ յու նը, երբ մաս նա-
վո րեց ման գոր ծարքն ար դեն կա տար վել 
էր, ներդ րում ներ կա տա րելն էր, որ ողջ 
հա մա լի րի սար քա վո րում ներն ար դիա-
կա նաց վեն: 

Վեր ջին հինգ տար վա ըն թաց քում 
կա րո ղա ցանք ե՛ւ ըն կե րութ յան ան խա-
փան աշ խա տան քը կազ մա կեր պել, ե՛ւ 
մեր ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րը 
կյան քի կո չել, այն է՝ ներդ րում ներ կա-
տա րել: 2017 թ. սեպ տեմ բե րից սկսե ցինք 

ի կա տար ա ծել է լեկտ րա մե խա նի կա կան 
վե րա զին ման ծրա գի րը, ո րի ար ժե քը մոտ 
51 մի լիոն եվ րո է, ֆի նան սա կան աղբ յու րը 
գեր մա նա կան KFW բանկն է, ո րը պե տա-
կան, ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն է, 
և գու մա րը մեզ հատ կաց վում է Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան կա ռա վա րութ-
յան մի ջո ցով: Այդ ծրա գի րն այս տարվա 
հու նի սի 30-ի դրությամբ հիմնականում 
ավարտված է: 

Առ այ սօր ինչ նպա տակ դրել ենք մեր 
առ ջև՝ պատ շաճ կա տա րել ենք: Ի հար կե, 
անց յալ տար վա ֆորս մա ժո րա յին ի րա վի-
ճակ նե րը՝ COVID և պա տե րազմ, ազ դե-
ցութ յուն ու նե ցան մեր ծրագ րի ի րա կա-
նաց ման ժամ կետ նե րի վրա, այն պետք 
է ա վար տեինք 2020 թ. նո յեմ բե րի 25-ին, 
բայց նշածս եր կու հան գա ման քի պատ-
ճա ռով հե տաձգ վեց: Այ դու հան դերձ՝ ծա-
վալ նե րի վրա այդ ա մե նը չազ դեց, մի քիչ 
խախտ վեց սար քա վո րում նե րի ներկր-
ման ժա մա նա կա ցույ ցը: Ա մեն դեպ քում 
սար քա վո րում նե րը ներդր վե ցին և ի րենց 
գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րում են, շու տով 
կհաս նենք լիա կա տար շա հա գործ ման:

Վե րա զին ման ծրա գի րը կա րո ղա ցել 
ենք կա տա րել ա նընդ հատ, ան խա փան 
աշ խա տան քա յին ռե ժի մով: Դա բա վա կա-
նին բարդ գոր ծըն թաց էր: 

– Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա-
նում այս պի սի մի մշա կույթ է ձևա-
վոր վել, երբ խոս քը վե րա բե րում է 
հատ կա պես եր բեմ նի պե տա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րի մաս նա վո րեց-
մա նը. կա տար ված աշ խա տան քը 
չա փել-նժա րել նա խևա ռաջ նոր սե-
փա կա նա տի րոջ ներդ րում նե րով և 
ընդ հան րա պես ներդ րու մա յին քա-
ղա քա կա նութ յամբ: Ուս տի և՝ որ-
քա՞ն ներդ րում է կա տար վել ըն կե-
րութ յու նում վեր ջին հինգ տա րում ու 
հատ կա պես ո՞ր ո լորտ նե րում, մա-
նա վանդ որ ի սկզբա նե ըն կե րութ-
յան մաս նա վո րե ցու մը ներդ րում-
նե րի ներգ րավ ման բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի ստեղ ծու մով էր պայ-
մա նա վո րել Հա յաս տա նի կա ռա վա-

րութ յու նը:
– Վե րը նշվա ծը միակ խո շոր ներդ-

րու մա յին ծրա գիրն է: Բայց ըն թաց քում՝ 
ա մեն տա րի՝ մի ջի նը 5-7 մլն դո լա րի չա-
փով ներդ րում ներ ենք կա տա րել, ին չի 
շնոր հիվ բա րե լավ վում, ար դիա կա նաց-
վում է ար տադ րութ յու նը: Ընդ հա նուր 
առ մամբ՝ այս պա հի դրութ յամբ մոտ 
70 մլն դո լա րի ներդ րում ենք կա տա րել՝ 
կաս կա դի մո դեռ նի զաց ման, վե րա կա-
ռուց ման ուղ ղութ յամբ: Դա պայ մա նա-
վոր ված է ե ղել հան րա պե տութ յան կա-
ռա վա րութ յան հետ ժա մա նա կին ձեռք 
բեր ված հա մա ձայ նութ յամբ՝ գոր ծար քի 
շրջա նակ ում: Երբ 2015 թ. հու լի սի 8-ին 
ստո րագ րում էինք առք ու վա ճառ քի գոր-
ծար քը՝ «Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա կարգ» 
ՓԲ ըն կե րութ յան ձեռք բեր ման մա սին, 
մեր ստանձ նած պար տա վո րութ յունն այն 
էր, որ 70 մլն դո լա րի չա փով ներդ րում կա-
տա րենք: Եվ դա ոչ միայն կա տա րել ենք, 
այլ՝ գե րա կա տա րել…

– Վե րոնշ յալ եր կու տա րե դար ձը 
հա ճե լի ա ռիթ են անդ րա դառ նա լու 
հար ցին՝ ի՞նչ է ի րե նից այ սօր ներ-
կա յաց նում «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո 
Կաս կադ» ըն կե րութ յունն իր ե րեք 
հէ կ-ով:

– «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կա դը» 
խո շոր է ներ գե տի կա կան կա ռույ ցի սե փա-
կա նա տեր է, որն ար դեն հինգ տա րում 
իր ձեռք բե րած կա ռույ ցը հասց րել է մի-
ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին՝ որ դեգ րած 
է լեկտ րա կան և մե խա նի կա կան վե րա-
զին ման շնոր հիվ: Ա ռա ջի կա տա րի նե րին 
նա խանշ ված ներդ րում նե րը կհան գեց նեն 
նրան, որ ամ բող ջութ յամբ կկա յա նա՝ ե՛ւ 
իր է լեկտ րա կան-մե խա նի կա կան սար-
քա վո րում նե րով, ե՛ւ իր պատ վա րա յին ու 
ջրա յին կա ռույց նե րով, ինչ պես նաև կա-
յան նե րը շա հա գոր ծող անձ նա կազ մով ու 
բա րե կարգ ված այլ տա րածք նե րով: Եվ 
լուրջ տեղ կզբա ղեց նի հա մաշ խար հա յին 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող 
հիդ րո կա ռույց նե րի շար քում: Դա որ պես 
նպա տակ դրել ենք մեր առ ջև և հաս տա-
տուն քայ լե րով գնում ենք դրա ի րա կա-
նաց մա նը: 

– Ձեր գլխա վո րած ըն կե րութ-
յան ե րեք հէ կ-ի կշի ռը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան է ներ գե տիկ հաշ-
վեկշ ռում:

– Մո տա վո րա պես 12-15 տո կոս է 
կազ մում Հա յաս տա նի ընդ հա նուր է ներ-
գե տիկա կան հաշ վեկշ ռում: Հիդ րոէ ներ գե-
տի կա յի ար տադ րութ յամբ ա մե նա խո շորն 
ենք, տա րե կան կտրված քով եր կու ան-
գամ ա վե լի է լէ ներ գիա ենք ար տադ րում, 
քան, ա սենք, «Սևան» հիդ րո կաս կա դը: 
Իսկ Հա յաս տա նի հիդ րոէ ներ գե տի կա յի 
ո լոր տում ար տադ րում ենք հան րա պե-
տութ յան հիդ րոէ ներ գե տի կա յի մոտ 1/3-ը: 
Մի խոս քով՝ ո լոր տի ա մե նա մեծ ար տադ-
րողն ենք:

– Վե րա զին ման, հիդ րո սար քա վո-

13№ 14 (556)  28 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.



րում նե րի ար դիա կա նաց ման շնոր-
հիվ, կար ծում ենք, փո փո խութ յուն-
ներ են կա տար վել կամ կկա տար վեն 
ար տադր վող է լէ ներ գիա յի ինք նար-
ժե քում. ե թե ա ռևտ րա յին գաղտ նիք 
չէ՝ կու զե նա յինք ի մա նալ այդ մա սին:

– Հիդ րո սար քա վո րում նե րի վե րա-
զին ման-վե րա կա ռուց ման նպա տակն 
ար տադ րութ յան հու սա լիութ յան բարձ-
րա ցումն է, ան խա փան աշ խա տան քի 
ա պա հո վու մը, այ սինքն՝ մենք փո խել ենք 
այն սար քա վո րում նե րը, որ կա յան նե րի 
հիմ նադր ման ա ռա ջին օր վա նից գոր ծում 
են և չեն փո խա րին վել, մի ջի նը՝ 40-50 
տար վա վա ղե մութ յուն ու նեն: Մեր ձեռ-
նար կած տեխ նի կա կան վե րա զին ման 
նպա տա կը հենց սար քա վո րում նե րի հու-
սա լիութ յան բարձ րա ցումն է, այ սինքն՝ 
տուր բո գե նե րա տո րա յին տնտե սութ յու նը 
և տրանս ֆոր մա տոր նե րը ևս 40-50 տա րի 
հու սա լիո րեն կաշ խա տեն: Իսկ այդ ա մե-
նը դժվար թե ֆի նան սատն տե սա կան հե-
տևանք ներ ու նե նա է լեկտ րա էներ գիա յի 
սա կագ նի փո փո խութ յան ա ռու մով, ո րով-
հե տև վե րա զին ման ի մաս տը և նպա տա-
կը դա չի ե ղել: Ի դեպ, մեր ար տադ րած 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի սա կա գի նը մնում է 
ա մե նաէ ժան նե րից մե կը հան րա պե տութ-
յու նում:

– Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մի հե տևան քով փաս տո րեն էա կա նո-
րեն կրճատ վե ցին ոչ միայն Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յան, այ լև Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան է ներ գե տիկ 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Ա վե լին՝ Հա-
յաս տա նի ո րոշ կա յան ներ ա ռա ջի կա-
յում ժա մա նա կա վոր դա դար կառ-
նեն՝ վե րա նո րոգ ման պատ ճա ռով: 
Ա սել է թե՝ մե զա նում կա ռա ջա նա (և 
ար դեն իսկ ա ռա ջա ցել է) է ներ գե տիկ 
ռե սուրս նե րի խնդիր:

Ն ման պայ ման նե րում, բնա կա-
նա բար, ա վե լի կմե ծա նա «Քոն-
թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ ըն-
կե րութ յան դե րը: Արդ յո՞ք ստեղծ ված 
վի ճակն անդ րա դարձ կու նե նա Ձեր 
ըն կե րութ յան սա կագ նա յին քա ղա-
քա կա նութ յան վրա: 

– Պա տե րազմն այն պի սի ե րևույթ է, 
որ հան րա պե տութ յան բո լոր ո լորտ նե րի 
վրա ազ դե ցութ յուն է ու նե նում: Իսկ թե 
ինչ ազ դե ցութ յուն կու նե նա է լէ ներ գիա յի 
սա կագ նե րի վրա՝ չեմ կա րող ա սել: Ի րոք, 
չեմ տի րա պե տում այդ դաշ տի ամ բող-
ջա կան ի րա վի ճա կին: Մի բան է ստույգ՝ 
ինչ քան տնտե սութ յու նը թույլ լի նի, է լէ ներ-
գիա յի սպա ռումն այն քան նվազ կլի նի: 
Ե թե երկ րի տնտե սութ յու նը վե րելք ապ-
րի, ա պա է լեկտ րաէ ներ գիա յի սպա ռումն 
էլ կա ճի, ին չը մեզ ձեռն տու է: Այդ դեպ-
քում ար դեն կա րող ենք խո սել ե՛ւ ա ռողջ 
տնտե սութ յան, ե՛ւ է ներ գե տիկ հա մա կար-
գի զար գաց ման մա սին:

– Ո րո տան գյու ղի մեր ձա կայ քում, 
ա վե լի ճիշտ Գո րիս- Կա պան ավ տո-

մայ րու ղու Գո րիս-Ո րո տան հատ վա-
ծում անվ տան գա յին նոր ի րա վի ճակ 
է 2020թ. նո յեմ բե րի 9-ից, ա վե լի 
ստույգ 2020թ. դեկ տեմ բե րի 18-ից 
հե տո, երբ հայ կա կան մար տա կան 
դիր քե րը նա հան ջե լու հրա ման ստա-
ցան, ո րի հե տևան քով Ո րո տան գյու-
ղը հայտն վեց սահ մա նա յին գյու ղի 
կար գա վի ճա կում, իսկ Գո րիս-Ո րո-
տան մայ րու ղու մոտ 4 կմ հատ վա ծը՝ 
Կու բաթ լո ւի շրջա նի Էյ վազ լար գյու-
ղի վար չա կան տա րած քում:

Նախ՝ ըն կե րութ յան աշ խա տա-
կից ներն ա մեն օր անց նում են այդ 
ճա նա պար հով, մյուս կող մից՝ Տաթև 
հէկ-ը հայ-ադր բե ջա նա կան սահ-
մա նից մի քա նի հար յուր մետր հե-
ռա վո րութ յան վրա է գտնվում: Ե թե 
կա րե լի է, ի՞նչ նոր գոր ծե լա կերպ 
եք որ դեգ րել անվ տան գա յին այդ 
խնդիր նե րը կար գա վո րե լու հա մար:

– Մենք բա ցա ռել ենք գի շե րա յին եր-
թևե կութ յու նը Տաթև հէկ-ից Գո րիս և 
հա կա ռա կը: Այն պես ենք կազ մա կեր պել, 
որ աշ խա տա կից նե րը եր թևե կեն մին չև 
մութն ընկ նե լը: Եվ, ի հար կե, հնա րա վո-
րութ յան դեպ քում քիչ լի նի եր թևե կութ յու-
նը: Ճա նա պար հի, ինչ պես և Տաթև հէկ-ի 
անվ տան գութ յունն ա պա հո վում են պե-
տա կան հա մա պա տաս խան մար մին նե-
րը, կար ծում եմ այդ խնդրում ո րևէ բան 
չի փոխ վել:

– Կու զե նա յինք ի մա նալ, թե սե-
փա կա նա տերն ու րիշ ի՞նչ ծրագ րեր 
է ի րա կա նաց նում Հա յաս տա նում և 
մաս նա վո րա պես Ս յու նի քի մար զում:

– Միայն նշված ու շագ րավ ծրագ րե րը 
չէ, որ ի րա կա նաց նում ենք: Սո ցիա լա կան 
ծրագ րեր էլ ու նենք՝ յու րա քանչ  յուր տար-
վա հա մար, որ ի րա կա նաց նում ենք՝ մոտ 
80-100 հա զար դո լա րի սահ ման նե րում, 
նաև զա նա զան այլ ծրագ րեր ենք ի րա-
կա նաց նում տար բեր բնա կա վայ րե րում, 
հիմ նա կա նում նրան ցում, ո րոնք մեր գոր-
ծու նեութ յան շա ռավ ղում են գտնվում: 
Ա մե նա հե տաքր քիր նե րից մեկն այն է, որ 
շու տով Գո րի սում կբաց վի Ա մե րիկ յան 
հա մալ սա րա նի կրթա կան կենտ րո նը, որ-
տեղ ա ռա ջին փու լում կմա տուց վեն Ա մե-
րիկ յան հա մալ սա րա նի կար ճա ժամ կետ 
նեղ մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ, 
ո րը լավ սկիզբ կհան դի սա նա Գո րի սում 
և Ս յու նի քում Ա մե րիկ յան հա մալ սա րա նի 
հիմ նա վոր ներ կա յութ յունն ա պա հո վե լու 
հա մար: Իսկ ծրագ րեր, ի հար կե, ի րա կա-
նաց վում են Գո րի սի և Սի սիա նի տա րա-
ծաշր ջան նե րում՝ հիմ նա կա նում սո ցիա-
լա կան բնույ թի:

– Եվ, այդ բո լո րով հան դերձ, կու-
զե նա յինք ի մա նալ ըն կե րութ յու նում 
առ կա խնդիր նե րի, Ձեր հիմ նա կան 
մտա հո գութ յուն նե րի և, ի հար կե, առ-
կա մար տահ րա վեր նե րի ու ա պա գա-
յին միտ ված ծրագ րե րի մա սին:

– Ինչ վե րա բե րում է ա ռա ջի կա ա նե-

լիք նե րին, ցան կա նում ենք ծրագ րեր ի րա-
կա նաց նել ա րևից և քա մուց է ներ գիա 
ստա նա լու ո լորտ նե րում: Գա ղա փար ներ 
կան, որ ու զում ենք ի րա կա նաց նել՝ երկ-
րում ներդ րու մա յին ի րա վի ճա կից ել նե-
լով... Շատ կա րևոր է կա ռա վա րութ յան 
հետ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, և հույս ու-
նենք, որ մոտ ժա մա նակ ներս կկա րո ղա-
նանք հա մա ձայ նութ յան եզ րեր գտնել, թե 
ինչ պես ա ռաջ շարժ վել: Ա մեն դեպ քում 
մեր կող մից այդ հե տաքրք րութ յու նը կա: 
Ո րոշ ծրագ րե րի մա սին չեմ ու զում այս 
պա հին բարձ րա ձայ նել:

– Վեր ջին տարում Հա յաս տա նում 
հեր թա կան ան գամ գրանց ված երկ-
րա շար ժե րը վերս տին հի շեց րին ոչ 
միայն մեր շի նութ յուն նե րի, բնակ-
շեն քե րի, այ լև (նա խևա ռաջ) հիդ-
րո կա ռույց նե րի անվ տան գութ յան 
ա պա հով ման հույժ կա րևո րութ յան 
մա սին:

Հատ կա պես հե տաքր քիր է ջրամ-
բար նե րի, թու նել նե րի սեյս մա կա յու-
նութ յու նը և առ հա սա րակ պաշտ-
պան վա ծութ յու նը:

Ի դեպ, Գո րի սում և Սի սիա նում 
չեն մո ռա ցել Շամ բի ջրամ բա րի 
պատ վա րի վթա րը՝ 1970-ին, Ս պան-
դար յա նի և Տո լոր սի ջրամ բար նե րի 
վթար նե րը՝ 1980-ա կան նե րին: Թեև 
դրանք այլ պատ ճառ ներ ու նեին, 
բայց, միև նույն է, մար դիկ տե սան, 
թե որ քան ան դառ նա լի վնաս ներ բե-
րե ցին այդ վթար նե րը Ո րո տա նի կիր-
ճին:

Հե տաքր քիր է ի մա նալ ջրամ բար-
նե րի, կար գա վո րիչ ջրավազանի և 
թու նել նե րի անվ տան գութ յան ա պա-
հով ման ուղ ղութ յամբ Ձեր գլխա-
վո րած ըն կե րութ յան կա տա րած 
աշ խա տանք նե րի և ա նե լիք նե րի մա-
սին:

– Ըն կե րութ յու նը կա տա րել է բո-
լոր պատ վար նե րի ու սում նա սի րութ յուն, 
նաև օր վա կար գա վոր ման ջրամ բա րում, 
և պարզ վել է՝ բո լո րը սեյս մա կա յուն են: 
Սա կայն, դրա նով հան դերձ, նպա տակ 
ու նենք, ինչ պես է լեկտ րա մե քե նա յա կան 
սար քա վո րում նե րը, այն պես էլ պատ-
վա րա յին տնտե սութ յունն ու ջրամ բա րը 
հա մա պա տաս խա նեց նե լ մի ջազ գա յին 
ստան դարտ նե րին: Դա ո րոշ մի ջո ցա ռում-
ներ է են թադ րում՝ այ սինքն՝ պատ վա րի 
վի ճա կի մո նի թո րին գա յին հա մա կար գի 
ար դիա կա նա ցում և ավ տո մա տա ցում: 
Ա սեմ նաև, որ նշված կա ռույց նե րը սեյս-
մա կա յուն են, ուղ ղա կի մի ջազ գա յին 
ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խա նեց-
նե լը նույն պես ո րոշ ներդ րում ներ է պա-
հան ջում:

– Շ նոր հա կա լութ յուն հար ցազ-
րույ ցի հա մար:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ ԵՎ 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

14 № 14 (556)  28 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.



ԱՆՑԱԾ ՀԻՆԳ ՏԱՐՈՒՄ. ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՀԱՅԱՑՔ

ԱՐԱՄ ՅՈԼՅԱՆ. 
«Հանրապետության 
էներգետիկայում մեր 
ընկերությունը ծանրակշիռ 
դեր ունի»

«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» 
ՓԲ ըն կե րութ յու նը՝ տե ղա կայ ված 
հզո րութ յուն նե րով, տա րե կան մի-
ջին նա խագ ծա յին ար տադ րան քով, 
ա ռաջ նա յին տեղ է զբա ղեց նում հան-
րա պե տութ յան է ներ գա հա մա կար-
գում:
Հե տա դարձ հա յացք ձգե լով ըն կե-
րութ յան հնգամ յա գոր ծու նեութ յա-
նը՝ ակն հայտ են դառ նում ՓԲ-ում 
կա տար ված կա ռուց ված քա յին փո-
փո խու թուն նե րը, ներդր ված նոր աշ-
խա տաո ճը, որ դեգր ված նոր ար ժեք-
նե րը, վար քա գիծն ու սկզբունք նե րը:
Մեզ հե տաքրք րող այդ և նման այլ 
հար ցե րի շուրջ է զրույ ցը ըն կե րութ-
յան ար տադ րութ յան ղե կա վար 

Ա րամ Յոլ յա նի հետ:

-Պա րոն Յոլ  յան, նախ՝ 
կու զե նա յինք ներ կա-
յաց նեիք Ձեր ըն կե-

րութ յու նը:
– «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո կաս կա դը» 

ե րի տա սարդ, ա րագ զար գա ցող մի ջազ-
գա յին «Քոն թուրԳ լո բալ» կազ մա կեր-
պութ յան մաս է կազ մում, ո րը գոր ծում է 
աշ խար հի շուրջ եր կու տասն յակ երկր-
նե րում՝ ձեռք բե րե լով և կա ռու ցե լով նոր 
բիզ նես ներ վե րա կանգ նո ղա կան և ջեր-
մա յին է ներ գե տի կա յի ո լորտ նե րում։ 

Հա յաս տա նում «ՔԳՀԿ»-ն մուտք է գոր-
ծել 2015 թվա կա նին՝ գնե լով «Ո րո տան» 
կաս կա դը՝ հանձ նա ռե լով 60-ա կան նե րին 

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ «ՔՈՆ-
ԹՈՒՐԳ ԼՈ ԲԱԼ ՀԻԴ ՐՈ 
ԿԱՍ ԿԱԴ» ՓԲ ԸՆ ԿԵ-
ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒԹ-
ՅԱՆ ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ Ա ՐԱՄ 
ՅՈԼ ՅԱ ՆԻ ՀԵՏ
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հիմ նված հա մա լի րն ար դիա կա նաց նել և 
մո տեց նել մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին՝ 
ա պա հո վե լով տե խանվ տան գութ յունն ու 
հու սա լիութ յու նը։

– Խնդ րում ենք նկա րագ րել հիդ-
րո կաս կա դի կա ռուց ված քը:

– Հիդ րո կաս կա դը բաղ կա ցած է 
ե րեք հիդ րո կա յան ից` «Ս պան դար յան», 
«Շամբ» և «Տաթև», 4 ջրամ բա րից՝ 
Ս պան դար յան, Տա թև, Տո լորս, Ան գե ղա-
կոթ և մեկ օր վա կար գա վոր ման ջրա-
վա զա նից։ Հիդ րո կաս կա դը տե ղա կայ ված 
է Հա յաս տա նի հա րավ-ար ևել քում, Ո րո-
տան գե տի վրա և գե տի ջուրն օգ տա-
գործ վում է ե րեք կա յան ում հա ջոր դա բար՝ 
է ներ գիա յի ար տադ րութ յան հա մար։ 

Ար տադ րութ յան անձ նա կազ մը հիմ-
նա կա նում բաղ կա ցած է ե րեք կա յանի 
շա հա գործ ման և ս պա սարկ ման թի մե-
րից, ո րոնց օ ժան դա կում են կենտ րո նաց-
ված ին ժե նե րա կան և վար չա տեխ նի կա-
կան բա ժին նե րը։ 

– Ըն կե րութ յան տեխ նի կա կան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի մա սին ամ-
բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մե լու 
հա մար խնդրում ենք ա ռան ձին-ա-
ռան ձին ներ կա յաց նել ըն կե րութ յան 
հիդ րո կա ռույց նե րը:

– Կաս կա դը սկիզբ է առ նում Ս պան-
դար յա ն ջրամ բա րից, ո րը բազ մամ յա օգ-
տա գործ ման ջրամ բար է և  ու նի 257 մլն 
խմ ծա վալ։ Ս պան դար յան ջրամ բա րից 
ճնշու մա յին խո ղո վա կա շա րով ջու րը հաս-
նում է Ս պան դար յան հէկ և  աշ խա տեց-
նում հիդ րո տուր բին նե րը: Հա ջոր դը՝ 3.4 
մլն խմ ծա վա լով Ան գե ղա կո թի ջրամ բարն 
է, ո րը ոչ ճնշու մա յին թու նե լով կու տակ-
ված ջու րն ուղ ղոր դում է Տո լոր սի ջրամ-
բար, ո րի ծա վա լը կազ մում է 96 մլն խմ։ 

Տո լոր սի ջրամ բա րից ճնշու մա յին թու-
նե լով և խո ղո վա կա շա րով ջուրն ուղղ-
վում է դե պի Շամբ հէկ, որ տեղ է լեկտ րաէ-
ներ գիա ար տադ րե լով՝ լցվում է Տա թևի 
ջրամ բար, ո րի ծա վալն է 13.6 մլն խմ: 

Տաթ ևից ոչ ճնշու մա յին թու նե լով ջու րը 
տե ղա փոխ վում է Տաթև հէկ-ի օր վա կար-
գա վոր ման ջրա վա զան, ո րի տա րո ղութ-
յուն է 85 հազ.խմ: Օր վա կար գա վոր ման 
ջրա վա զա նից ճնշու մա յին խո ղո վա կա-
շա րով ջուրն ուղղ վում է դե պի Տաթև հէկ, 
որ տեղ է լեկտ րաէ ներ գիա ար տադ րե լով՝ 
ջուրն ա ռանց ո րա կա կան և քա նա կա կան 
լուրջ փո փո խութ յուն ներ կրե լու՝ վե րա-
դարձ վում է Ո րո տան գետ:

– Հիդ րո կաս կա դի դե րը Հա յաս-
տա նի է ներ գա հա մա կար գում:

– Ո րո տա նի կաս կա դը նշա նա կա լի 
դեր ու նի հայ կա կան է ներ գա հա մա կար-
գում, 404 մվտ դր ված քա յին հզո րութ յամբ 
և տա րե կան 1,16 մլրդ կվտ.ժ նա խագ ծա-
յին ար տադ րութ յան հնա րա վո րութ յամբ 
հիդ րո կաս կա դը մաս նակ ցում է ինչ պես 
բա զի սա յին, այն պես էլ պի կա յին է լեկտ-
րաէ ներ գիա ար տադ րե լու գոր ծըն թա ցին։ 

Հիդ րո կաս կա դի ագ րե գատ նե րի կա-
ռուց ված քը թույլ է տա լիս մաս նակ ցել 
է լեկտ րա հա մա կար գի կա յու նութ յան 
ա պա հով ման գոր ծըն թա ցին։ Այն կա տա-
րում է հա մա կար գի հա ճա խա կա նութ յան 
և Ի րան- Հա յաս տան փոխ հոս քի կար գա-
վոր ման գոր ծա ռույթ ներ։ 

– Մենք տեղ յակ ենք, որ հիդ րո-
կաս կա դում ի րա կա նաց վում են վե-
րա զին ման աշ խա տանք ներ, ինչ կա-
սեիք այդ մա սին։ 

– Մեծ ու րա խութ յամբ կու զե նա-
յի ներ կա յաց նել, որ «ՔԳՀԿ» -ի կող մից 
ստանձ նած պար տա վո րութ յու նը՝ վե րա-
զի նե լու հիդ րո կաս կա դի է լեկտ րա մե խա-
նի կա կան սար քա վո րում նե րը, հիմ նա-
կա նում ա վար տին է հասց վել։ Եվ հի մա 
ու նենք ժա մա նա կա կից, հու սա լի, արդ-
յու նա վետ և  անվ տանգ հա մա լիր։ Ար դեն 
մեկ նար կել են հիդ րո կա ռույց նե րի անվ-
տան գութ յան բարձ րաց ման և  ար դիա կա-
նաց ման ծրագ րե րը։ 

– Ակն հայտ է, որ ըն կե րութ յու նում 
մեծ նշա նա կութ յուն և ա ռաջ նա հեր-
թութ յուն է տրվում տեխ նի կա կան 
անվ տան գութ յան հար ցե րին: Կոնկ-
րետ ի՞նչ մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա-
նաց վել և ի րա կա նաց վում այդ ուղ-
ղութ յամբ:

– Տե խանվ տան գութ յու նը և մարդ-
կանց ա ռող ջութ յու նը մեզ հա մար ան չափ 
կար ևոր են: Ու նենք մեկ նպա տակ, որ 
մեր ձևա կերպ մամբ կոչ վում է զրո յա կան 
թի րախ, այն է՝ ար տադ րութ յան ըն թաց-
քում ու նե նալ զրո աշ խա տա ժա մա նա կի 
կորս տով պա տա հար: 

Անվ տանգ աշ խա տան քա յին մի ջա-
վայ րի ա պա հո վու մը մեր ա ռաջ նա յին 
նպա տակն է, ո րի հա մար մե ծա ծա վալ 
կազ մա կերպ չա կան և տեխ նի կա կան մի-
ջո ցա ռում ներ են ի րա կա նաց վում, մաս-
նա վո րա պես. ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ-
րա ցում դա սըն թաց նե րի, վար ժանք նե րի, 
քննութ յուն նե րի մի ջո ցով։ Նաև զգա լի 
մի ջոց ներ են ներդր վում աշ խա տան քա-

յին տե ղա մա սե րը և սար քա վո րում նե րն 
անվ տանգ դարձ նե լու ու աշ խա տա կից նե-
րին ժա մա նա կա կից պաշտ պա նիչ մի ջոց-
նե րով ա պա հո վե լու հա մար։

– Վեր ջին տա րի նե րին ա ռե րևույթ 
նկատ վում են ե ղա նա կա յին փո փո-
խութ յուն ներ մեր տա րա ծաշր ջա նում 
նույն պես՝ մթնո լոր տա յին տե ղում նե-
րի նվազ ման մի տու մով: Հե տաքր քիր 
է՝ է լէ ներ գիա յի ար տադր ման ծա վա լը 
կախ վա՞ծ է դրա նից, էա կան տար բե-
րութ յուն կա՞ ջրա ռատ և սա կա վա-
ջուր տա րի նե րին ար տադր ված է լէ-
ներ գիա յի քա նա կութ յուն նե րի մի ջև:

– Մեր հիմ նա կան ռե սուր սը՝ ջու րը, 
ջրամ բար նե րում կու տակ վում է ձնհալ քի 
և  անձրև նե րի արդ յուն քում, ուս տի՝ ա յո, 
կլի ման մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի հիդ րոէ-
լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րութ յան վրա։ 
Եր կար տա րի նե րի դի տար կում նե րը ցույց 
են տվել, որ ջրա ռատ և սա կա վա ջուր 
տա րի նե րը մեզ մոտ կրկնվում են ցիկ լա-
յին տես քով, ո րի ժա մա նակ ար տադ րութ-
յան ծա վալ նե րը հա մա պա տաս խա նա-
բար փո փոխ վում են։ 

– Ակն հայտ է, որ «Քոն թուրԳ-
լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ ըն կե-
րու թու նը Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ 
հա մա կար գի ա ռա ջա տար նե րից 
է: Են թադ րում ենք, որ (այ դու հան-
դերձ) Ձեզ հե տաքրք րում է ճյու ղի 
ա ռա ջա վոր փոր ձը ոչ միայն հան-
րա պե տութ յու նում, այ լև աշ խար հի 
տար բեր երկր նե րում: Հա ջող վո՞ւմ է 
հա մա գոր ծակ ցել ո լոր տի ա ռա ջա-
տար ըն կե րութ յուն նե րի հետ՝ աշ-
խար հի մասշ տա բով:

– Ինչ պես նշե ցինք, «Քոն թուրԳ լո բա-
լը» մի ջազ գա յին ըն կե րութ յուն է և  ու նի 
է լեկտ րա կա յան ներ երեք տասն յակ երկր-
նե րում, ո րոնց հետ մշտա պես սեր տո րեն 
հա մա գոր ծակ ցում ենք։ 

– Ի՞նչ կա վե լաց նեիք աս վա ծին, 
որ պես մեր զրույ ցի վեր ջա բան և 
ա վարտ:

– «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կա դի» 
մուտ քով Հա յաս տան՝ հան րա պե տութ յան 
է ներ գե տի կա յի բնա գա վա ռում բա վա կա-
նին լուրջ մշա կույթ է ներդր վել, նշա նա-
կա լի փո փո խութ յուն ներ կան ոչ միայն 
աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի, աշ խա տա-
պայ ման նե րը բա րե լա վե լու ա ռու մով, այ լև 
աշ խա տան քի նկատ մամբ մո տե ցում ներն 
են փոխ վել: Նոր մշա կույթ է ներդր վել: 
Օ րի նակ, երբ կո րո նա վի րու սի վա րա կը 
սկսվեց, շատ ըն կե րութ յուն ներ հան կար-
ծա կիի ե կան, ո րով հե տև զին ված չէին 
տեխ նի կա պես, իսկ «Քոն թուր Գ լո բա-
լում» հե ռա վար հա ղոր դակ ցութ յան այդ 
մշա կույ թը ներդր վել էր շատ ա վե լի վաղ, 
ո րը մեզ հնա րա վո րութ յուն տվեց ա ռանց 
ցնցում նե րի հե ռա վար աշ խա տանք կազ-
մա կեր պել։ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ

Անվ տանգ աշ խա տան քա յին 
մի ջա վայ րի ա պա հո վու մը մեր 
ա ռաջ նա յին նպա տակն է, ո րի 
հա մար մե ծա ծա վալ կազ մա-
կերպ չա կան և տեխ նի կա կան 
մի ջո ցա ռում ներ են ի րա կա-
նաց վում...
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«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ-
րո Կաս կադ» ՓԲ ըն-
կե րու թան գլխա վոր 

ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից մե կը 
հա մա կար գի ար դիա կա նա ցումն ու 
վե րա զի նումն է, ո րը, աշ խա տան քի 
արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց-
նե լուց զատ, էա կան անդ րա դարձ 
է ու նե նում և կու նե նա աշ խա տան-
քի պաշտ պա նութ յանն ու անվ տան-
գութ յա նը, ինչ պես և բնա պահ պա-
նութ յանն ու շրջա կա մի ջա վայ րի 
ա նա ղար տութ յան ա պա հով մա նը:
Վե րա կա ռուց ման, վե րա զին ման ու 
ար դիա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ 
կա տար վող և կա տար վե լիք աշ խա-
տանք նե րի մա սին է զրույ ցը «Քոն-
թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ 
ըն կե րութ յան վե րա զին ման ծրագ րի 
ին ժե նե րա տեխ նի կա կան գծով ղե-
կա վար Գա գիկ Մկրտչ յա նի հետ:

– Պա րոն Մկրտչ  յան, վե րա կա-
ռուց ման, վե րա զին ման և ընդ հան-
րա պես հա մա կար գի ար դիա կա նաց-
ման գոր ծըն թացն ըն կե րութ յու նում 
սկսել է, որ քա նով տեղ յակ ենք, 2017 

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԶԻՆՈՒՄ, ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

Համակարգի վերազինում և 
արդիականացում. ահա ընկերության 
գլխավոր առաջնահերթություններից 
մեկը

ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ «ՔՈՆ-
ԹՈՒՐԳ ԼՈ ԲԱԼ ՀԻԴ ՐՈ 
ԿԱՍ ԿԱԴ» ՓԲ ԸՆ ԿԵ-
ՐՈՒԹ ՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԶԻՆ-
ՄԱՆ ԾՐԱԳ ՐԻ ԻՆ ԺԵ ՆԵ-
ՐԱ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԳԾՈՎ 
ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ ԳԱ ԳԻԿ 
ՄԿՐՏՉ ՅԱ ՆԻ ՀԵՏ

Գա գիկ Սմ բա տի Մկրտչ  յան, ծնվել է 1952թ. Գո րիս քա ղա քում, 
ծա ռա յո ղի ըն տա նի քում։
Կր թութ յու նը ստա ցել է նախ՝ Գո րի սի թիվ 1 միջ նա կարգ 
դպրո ցում, հե տո շա րու նա կել Եր ևա նի ֆիզ մաթ. դպրո ցում և  
ա վար տել 1970-ին։ Նույն տա րում ըն դուն վել է Եր ևա նի պո լի-
տեխ նի կա կան ինս տի տու տի է լեկտ րա մե խա նի կա կան բա ժի նը 
և  ա վար տել 1975 թվա կա նին՝ ստա նա լով ին ժե ներ-է լեկտ րի-
կի ո րա կա վո րում։ Աշ խա տան քա յին կեն սագ րութ յու նը ս կսել 
է «Զան գե զու րի է լեկտ րա կան ցան ցեր» ձեռ նար կութ յու նում՝ 
ռե լեա կան պաշտ պա նութ յան ա վագ ին ժե ներ Շի նու հայ րի են-
թա կա յա նում: Եր կու տա րի աշ խա տե լուց հե տո տե ղա փոխ վել 
է «Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա կարգ»՝ ս կզբում ա վագ ին ժե ներ, 
իսկ հե տո՝ վե րա նո րոգ ման-պրո ֆի լակ տիկ բաժ նի պետ։
1982-1991 թթ. աշ խա տել է Գո րի սի «Գամ մա» գոր ծա րա նում, 
սկզբում՝ գլխա վոր Է ներ գե տիկ-մե խա նիկ, իսկ 1985 թվա-
կա նից՝ գլխա վոր ին ժե ներ։ 1992թ. աշ խա տել է «Ո րո տա նի 
հէկ-երի հա մա կարգ»-ում՝ գլխա վոր ին ժե նե րի տե ղա կալ։ 
1997-2000 թթ. աշ խա տել է Գո րի սի նո րա բաց «Բարձ րա վոլտ 
է լեկտ րա կան ցան ցեր» ՓԲԸ-ում՝ գլխա վոր ին ժե ներ։
2000թ. մա յիս ամ սից մինչև 2018 թվա կանն աշ խա տել է «Ո րո-
տա նի հէկ-երի հա մա կարգ» ՓԲԸ-ում՝ գլխա վոր ին ժե ներ, իսկ 
մինչև այժմ «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲԸ-ում՝ վե րա-
զին ման ծրագ րի ին ժե նե րա տեխ նի կա կան գծով ղե կա վար։ 
ԱՊՀ-ի վաս տա կա վոր Է ներ գե տիկ է, 2003 թ. պարգ ևատր վել 
է «Ա նա նիա Շի րա կա ցի» մե դա լով։ Ա մուս նա ցած է, ու նի ե րեք 
զա վակ։
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թվա կա նից՝ կա պա լա ռու եր կու ըն-
կե րութ յան հետ պայ մա նա գիր կնքե-
լուց ու նա խա պատ րաս տա կան աշ-
խա տանք նե րի մեկ նար կը տա լուց:

Փոր ձենք ընդ հա նուր գծե րով ամ-
փո փել մին չև հի մա կա տար ված աշ-
խա տանք նե րը:

– Վե րա զին ման և վե րա կա ռուց ման 
աշ խա տանք նե րի սկիզ բը կա րե լի է հա-
մա րել 1994-1996 թթ., երբ ըն կե րութ յան 
Տաթև և Շամբ հէկ-երի հիմ նա կան է լեկտ-
րա մե խա նի կա կան սար քա վո րում նե-
րի շա հա գործ ման ժամ կե տը սպառ վում 
էր։ Այդ ժա մա նակ կա տար վեց ա ռա ջին 
ար տա քին հե տա զո տութ յու նը, և  ա ռա-
ջարկ նե րի հի ման վրա  կազմ վեց վե րա-
կանգն ման մի ջո ցա ռում նե րի պլա նը։ Հե-
տա զո տութ յու նը կա տար վել էր «Lahmeyer 
International» ըն կե րութ յան կող մից և  
ընդ հա նուր ծախ սե րը գնա հատ վել 27,0 մլ 
ԱՄՆ դո լար։ Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա-
ցա կա յութ յան պատ ճա ռով ծրա գի րը հե-
տաձգ վեց և հե տա գա յում՝ 1999 թ. «Hagler 
Bailly» ըն կե րութ յան կող մից շա րու նակ-
վեց՝ հիմք ըն դու նե լով նա խորդ գնա հա-
տու մը, լրամ շա կե լով աշ խա տանք նե րի 
ծա վա լը՝ նե րա ռե լով բնա պահ պա նա կան 
պա հանջ նե րը։ KFW Գեր մա նա կան բան կի 
պատ վե րով «Fichtner» ին ժե նե րա կան ըն-
կե րութ յու նը 2007 թ. սկսում է ե րեք հէ կ-ի 
է լեկտ րա մե խա նի կա կան սար քա վո րում-
նե րի վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րի 
հե տա զո տու մը և գ նա հա տու մը, ո րը կազ-
մել է 51.0 մլ  եվ րո։ Հե տա զո տութ յուն նե րը 
և նախ նա կան նա խագ ծե րի ու մրցույ թի 
ամ բողջ փա թե թի պատ րաստ ման աշ-
խա տանք ներն ա վարտ վում են 2012թ -ին։ 
2015թ. տե ղի է ու նե նում ըն կե րութ յան 
վա ճառք, ո րի պատ ճա ռով վե րա կանգն-
ման աշ խա տանք նե րի մրցույ թը տե ղի 
է ու նե նում 2017թ .։ Բա ցի նշված ըն կե-
րութ յուն նե րից՝ աշ խա տանք նե րի խորհր-
դատ վութ յու նը և հս կո ղութ յունն ի րա-
կա նաց նում է «Fichtner» ին ժե նե րա կան 
ըն կե րութ յու նը։

– Կա րո՞ղ ենք ար ձա նագ րել, որ 
վե րա զին ման ու վե րա կա ռուց ման 
քա ղա քա կա նութ յու նը, որ ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն էր հռչակ վել ըն կե րութ-
յան մաս նա վո րեց ման ժա մա նակ, 
շա րու նա կում է մնալ իբ րև ա ռաջ նա-
հեր թութ յուն:

– «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» 
ըն կե րութ յու նում վե րա կանգն ման և վե-
րա զին ման աշ խա տանք նե րը նա խա տես-
վում են ինչ պես կար ճա ժամ կետ, այն պես 
էլ եր կա րա ժամ կետ ծրագ րե րով։ Հիմ-
նա կան ուղ ղութ յուն նե րը աշ խա տան քի 
պաշտ պա նութ յունն է, բնա պահ պա նութ-
յու նը, անվ տան գութ յու նը, սար քա վո րում-
նե րի հու սա լի և  ան խա փան շա հա գոր-
ծու մը: Ու շադ րութ յան կենտ րո նում են 
հիմ նա կան հիդ րոէ ներ գե տի կա կան կա-
ռույց նե րը և սար քա վո րում նե րը, նրանց 
անվ տան գութ յու նը և շա հա գործ ման հու-

սա լիութ յու նը։
– Ար դիա կա նա ցու մը, ժա մա նա կի 

հետ հա մա հունչ քայ լե լը, գի տութ յան 
և տեխ նի կա յի նվա ճում նե րին հա-
ղոր դա կից լի նե լը, ան շուշտ, կա րևոր 
պա հանջ են տնտե սութ յան գրե թե 
բո լոր ո լորտ նե րում: Բայց հիդ րոէ-
ներ գե տի կա յի բնա գա վա ռում, կար-
ծեք, ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն ներ կան: Ուս տի և կու զե նա յինք 
ի մա նալ՝ ի՞նչ կոնկ րետ նպա տակ ներ 
է հե տապն դում վե րա զի նումն ու վե-
րա կանգ նումն ըն կե րութ յու նում:

– Հիդ րոէ ներ գե տի կա յի բնա  գա վա-
ռում ար դիա կա նա ցումն ու նի իր ա ռանձ-
նա հատ կութ յունն այն տե սա կե տից, որ 
հիմ նա կան կա ռույց նե րի, շեն քե րի և հիդ-
րո տուր բին նե րի տե ղա կա յու մը փո փոխ-
ման են թա կա չէ, կամ դա են թադ րում 
է հսկա յա կան կա պի տալ ներդ րում ներ։ 
Մեր դեպ քում նպա տակ էր դրվել փո խա-
րի նել ծա ռա յութ յան ժամ կե տը սպա ռած 
բո լոր է լեկտ րա մե խա նի կա կան սար քերն 
ու սար քա վո րում նե րը, վե րաց նել շա հա-
գործ ման ըն թաց քում ի հայտ ե կ ած նա-
խագ ծա յին սխալ ներն ու թե րութ յուն նե րը։ 
Օգ տա գոր ծե լով ար դիա կան նոր տեխ-
նո լո գիա նե րը և սար քա վո րում նե րը՝ կա-
պա հո վենք կաս կա դի հէկ-ե րի հու սա լի, 
ա վե լի արդ յու նա վետ և  ան խա փան աշ-
խա տան քը տասն յակ տա րի ներ:

– Քիչ ա ռաջ հա մա ռոտ ամ փո-
փե ցինք կա տար վա ծը: Որ պես զի դա 
ա ռա վել հաս կա նա լի լի նի, կու զե-
նա յինք անդ րա դարձ կա տա րել կա-
տար ված աշ խա տանք նե րին՝ ըստ 
հէկ-երի:

– Կա տար ված աշ խա տանք ներն ըստ 
հէկ-երի հետև յալ պատ կերն ու նեն.

Տա թև  հէկ.
  փո խա րին վել են ե րեք գե նե րա-
տո րի ստա տո րի ակ տիվ մե տա ղը 
և փա թույթ նե րը, ռո տո րի բևե ռի 
փա թույթ նե րը, գրգռման հա մա կար-
գը, ա ռանց քա կալ նե րի և գե նե րա-
տո րի հո վա ցու ցիչ նե րը, ռե լեա կան 
պաշտ պա նութ յան և ղե կա վար ման 
հա մա կար գե րը, գե նե րա տո րա յին 
ան ջա տիչ նե րը, սե փա կան կա րիք-
նե րի ու ժա յին և չափ ման տրանս-
ֆոր մա տոր նե րը, 0,4 կՎտ սնուց ման 
բո լոր վա հան նե րը,

  փո խա րին վել են տուր բի նա յին 
ծայ րա փո ղակ նե րը, յու ղաճնշ ման 
պոմ պե րը, ա ռանց քա  կա լի հո վա ցու-
ցիչ նե րը։

  փո խա րին վել են հաս տա տուն 
հո սան քի սնման հա մա կար գը, 
ըն դա նուր հո վաց ման սխե ման, 
տե ղադր վել 250 կՎտ հզո րութ յան 
դի զել-գե նե րա տոր և  ընդ հա նուր կա-
յա նա յին սնման-տրանս ֆոր մա տոր 
ավ տո մատ փո խա րին ման վա հա նով,

  ամ բող ջութ յամբ փո խա րին վել են 110 
կՎտ ԲԲՍ-ի նախ կին սար քա վո րում-

նե րը, տե ղադր վել են նոր 110 կՎտ 
ե րեք ան ջա տիչ, հո սան քի և լար ման 
տրանս ֆոր մա տոր ներ, օ դա յին գծե րի 
և  ու ժա յին տրանս ֆոր մա տոր նե րի 
ղե կա վար ման ու ռե լեա կան պաշտ-
պա նութ յան հա մա կար գեր,

  փո խա րին վել է գնդա յին փա կան նե րի 
ղե կա վար ման հա մա կար գը,

  վե րա նո րոգ վել է Տաթ ևի ջրամ բա րի 
ջրըն դու նի չի վե րամ բարձ կռուն կը՝ 
փո խա րի նե լով չորս փա կան նե րը 
նո րով։

Շամբ  հէկ
  փո խա րին վել են եր կու գե նե րա տոր-
նե րի ստա տո րի ակ տիվ մե տա ղը և 
փա թույթ նե րը, ռո տո րի բևեռ նե րը, 
գրգռման հա մա կար գը, ա ռանց քա-
կալ նե րի և գե նե րա տո րի հո վա ցու-
ցիչ նե րը, ռե լեա կան պաշտ պա նութ-
յան և ղե կա վար ման հա մա կար գե րը, 
գե նե րա տո րա յին ան ջա տիչ նե րը, 
սե փա կան կա րիք նե րի ու ժա յին 
տրանս ֆոր մա տոր նե րի 0,4 կՎտ 
սնուց ման բո լոր վա հան նե րը, հո սան-
քի և լար ման չա փիչ տրանս ֆոր մա-
տոր նե րը,

  փո խա րին վել են տուր բի նի ուղ ղորդ 
սարքն ամ բող ջութ յամբ, բան վո րա-
կան ա նիվ նե րը, թիվ 1 ագ րե գա-
տի տուր բինի լի սե ռը, ջրթող կո նը, 
ա ռանց քա կալ նե րի հո վաց ման հա-
մա կար գը, յու ղաճնշ ման պոմ պե րը,

  փո խա րին վել են եր կու տուր բի նի 
ա րա գութ յան կար գա վո րիչ ներ,

  տե ղադր վել է 40 մթն. ճնշման օ դի 
նոր հա մա կարգ՝ եր կու օ դի կոմպ րե-
սո րով,

  փո խա րին վել են հաս տա տուն հո-
սան քի սնման հա մա կար գը և մարտ-
կոց նե րը, 

  տե ղադր վել են 250 կՎտ հզո րութ յան 
դի զել-գե նե րա տոր և  ընդ հա նուր կա-
յա նա յին սնման ավ տո մատ փո խա-
րին ման վա հան,

  տե ղադր վել է դրե նա ժա յին ջրե րի 
պոմ պե րի հա մա կարգ, փո խա րին վել 
է գնդա յին փա կան նե րի ղե կա վար-
ման հա մա կար գը,

  վե րա նո րոգ վել են տուր բի նի ջրազրկ-
ման ամ բար ձի չը և փա կան նե րը,

  ամ բող ջութ յամբ փո խա րին վել են 
220 կՎտ ԲԲՍ-ի բո լոր է լեկտ րա կան 
սար քա վո րում նե րը՝ չորս հատ ան ջա-
տիչ, չորս հատ լար ման և հո սան քի 
տրանս ֆոր մա տոր, տասն չորս հատ 
բա ժա նիչ, մա լուխ նե րը, նո րոգ վել 
են մա լու խա յին խրա մատ ներն ու 
սար քա վո րում նե րի տե ղադր ման 
հիմ քե րը,

  փո խա րին վել են ու ժա յին տրանս-
ֆոր մա տոր նե րի և  օ դա յին գծե րի 
ղե կա վար ման և ռե լեա կան պաշտ-
պա նութ յան սար քե րը, հիդ րոագ րե-
գատ նե րի ղե կա վար ման հա մա կար-
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գը։

Ս պան դար յան  հէկ
  փո խա րին վել են եր կու տուր բի նի 
ա րա գութ յան կար գա վո րիչ ներ, փո-
խա րին վել են յու ղաճնշ ման սար քի 
պոմ պե րը, տե ղադր վել է տուր բի նի 
ղե կա վար ման հա մա կարգ,

  տե ղադր վել են հիդ րոագ րե գա տի և  
ու ժա յին տրանս ֆոր մա տո րի ղե կա-
վար ման և ռե լեա յին պաշտ պա նութ-
յան սար քեր,

  փո խա րին վել են 220 կՎտ օ դա յին 
գծե րի ռե լեա կան պաշտ պա նութ յան 
սար քե րը,

  փո խա րին վել են ԲԲՍ-220 կՎտ բո լոր 
սար քե րը, այդ թվում՝ ե րեք ան ջա-
տիչ, չորս լար ման սահ մա նա փա կիչ, 
տաս ներ կու բա ժա նիչ, եր կու լար ման 
և  ե րեք հո սան քի տրանս ֆոր մա տոր։ 
Տե ղադր վել է նոր հիբ րի դա յին չոր-
րորդ ան ջա տիչ։
– Ան շուշտ, ըն կե րութ յան ե րեք 

հէկ-ում կա տար վող աշ խա տանք նե-
րը թանկ հա ճույք են: Եվ օ րի նա չափ 
հարց է ա ռա ջա նում՝ ֆի նան սա կան 
ի՞նչ մի ջոց նե րով ու հնա րա վո րութ-
յուն նե րով են կյան քի կոչ վում այդ 
ծրագ րե րը:

– «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» 
ըն կե րութ յան է լեկտ րա մե խա նի կա կան 
սար քա վո րում նե րի վե րա կանգ ման ծրա-
գիրն ամ բող ջութ յամբ ֆի նան սա վոր վում 
է գեր մա նա կան KFW բան կի վար կա յին 
մի ջոց նե րով, ո րը տրա մադր վել է 2012թ.։ 
Այդ ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վել է 
մրցույ թի նա խա պատ րաստ ման, ի րա կա-
նաց ման աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը՝ 
նե րա ռե լով խորհր դատ վա կան ծախ սե-
րը։ Ինչ պես ար դեն նշել եմ՝ վար կի չա-
փը կազ մել է 51 մլ  եվ րո։ Ըն կե րութ յու նը 
եր կա րատև շա հա գործ ման ըն թաց քում 
կու տա կել էր նույն չափ ֆի նան սա կան մի-
ջոց ներ, որն օգ տա գործ վում էր նա խա-
րա րութ յան կող մից և  ուղղ վում այլ ըն կե-
րութ յուն նե րի կա րիք նե րի ուղ ղութ յամբ։

– Ար դիա կա նա ցում, վե րա զի-
նում, վե րա կանգ նում… Դրանք շատ 
տա րո ղու նակ հաս կա ցութ յուն ներ 
են, և կար ծում ենք՝ այդ աշ խա-
տանք նե րը ծրագ րե լուց ու ի կա տար 
ա ծե լուց ա ռաջ պետք է քա ջա ծա-
նոթ լի նել ո լոր տի նվա ճում նե րին, 
ա ռա ջա վոր տեխ նո լո գիա նե րին աշ-
խար հի մասշ տա բով: Որ քա նո՞վ է 
դա ձեզ հա ջող վում, հատ կա պես ո՞ր 
երկր նե րի սար քա վո րում նե րին եք 
նա խա պատ վութ յուն տա լիս: Արդ-
յո՞ք ռու սա կան տեխ նո լո գիա նե րը 
դի մա նում են մրցակ ցութ յա նը. նկա-
տի ու նենք, որ ե րեք հէկ-ն էլ ժա մա-
նա կին գլխա վո րա պես կա ռուց վել 
են խորհր դա յին կոչ վող ռու սա կան 
տեխ նո լո գիա նե րով:

– Վե րա զին ման, ար դիա կա նաց ման 

և վե րա կանգ ման աշ խա տանք նե րի ի րա-
գոր ծումն ընդ հա նուր առ մամբ բարդ ու 
ժա մա նա կա տար պրո ցես է և  այն ինք-
նան պա տակ չի կա տար վում։ Ն մա նա-
տիպ աշ խա տան քա յին ծրագ րե րի հա մար 
հիմք են հան դի սա նում այդ նպա տա կով 
ի րա գործ ված հե տա զո տութ յուն ներն ու 
շա հա գործ ման արդ յուն քում ստաց ված 
տեխ նի կատնտե սա կան տվյալ նե րի ու-
սում նա սի րութ յու նը։ Ն ման կար գի խնդիր-
նե րի առ կա յութ յան դեպ քում մի ջազ գա յին 
մրցույ թով ընտր վում է ին ժե նե րա կան 
ըն կե րութ յուն, ո րը տի րա պե տե լով ար-
դիա կան տեխ նո լո գիա նե րին և ն վա ճում-
նե րին՝ տրա մադ րում է ծրագ րի փա թեթ՝ 
նշե լով աշ խա տանք նե րի ծա վա լը, ժա մա-
նա կա ցույ ցը և ֆի նան սա վոր ման չա փը։ 
Ծ րագ րե րի մրցույ թի կազ մա կեր պիչ նե րը 
նա խօ րոք հղում չեն ա նում սար քա վո-
րում ներն ար տադ րող երկ րին, այլ նշում 
են անհ րա ժեշտ տեխ նի կա կան պայ ման-
նե րը, ո րոնց դեպ քում չի բա ցառ վում ռու-
սա կան սար քա վո րում նե րի ներգ րա վու մը։

– Ար դիա կա նա ցում, վե րա զի-
նում… Մենք խո սե ցինք ըն կե րութ-
յու նում այդ ուղ ղութ յամբ ի րա-
կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յան, 
նպա տակ նե րի, կա տար ված աշ-
խա տանք նե րի մա սին: Մի գու ցե և 
վաղ է անդ րա դառ նալ նոր տեխ նո-
լո գիա նե րի արդ յու նա վե տութ յա նը, 
քա նի դեռ ծրագ րերն ա վար տին չեն 
հասց վել ամ բող ջա պես: Բայց և չենք 
կա րող չհարց նել՝ նոր տեխ նո լո գիա-
ներն արդ յու նա վե տութ յամբ ար դա-
րաց նո՞ւմ են ի րենց, ա վե լի կոնկ րետ՝ 
ար դա րաց վո՞ւմ են ձեր սպա սե լիք նե-
րը, թե՞…

– Է լեկտ րա մե խա նի կա կան սար քա վո-
րում նե րի վե րա կանգն ման ծրագ րի նախ-
նա կան փու լում նոր սար քա վո րում նե րի 
տեխ նի կա կան տվյալ նե րը ե ղել են պա-
հանջ ված և ներ կա յաց ված նա խագ ծե-
րում հաս տատ ված։ Այ սօր ար դեն ու նենք 
ա վարտ ված աշ խա տանք ներ, ո րոնք 
հիմք են տա լիս ա սե լու՝ սպաս ված արդ-
յունք նե րը հա մա պա տաս խա նում են նա-
խագ ծա յին տվյալ նե րին։ Ամ բող ջա կան 
արդ յունք նե րի ամ փո փու մը կկա տար վի 
այս տար վա մա յիս-հու նիս ա միս նե րին։ 
Ն շա նա կա լի արդ յունք ենք ար ձա նագ րել 
հատ կա պես Շամբ  հէ կ-ի թիվ մեկ հիդ րո-
տուր բի նի թո ղար կու մից հե տո։

– Որ քա նով հայտ նի է՝ վե րա զին-
ման-վե րա կանգն ման ըն թաց քում, 
կա մա-ա կա մա, ի հայտ են գա լիս 
լրա ցու ցիչ խնդիր ներ, հա վել  յալ 
հար ցեր: Նախ՝ ի՞նչ ծա վալ ու նեն այդ 
խնդիր նե րը և, արդ յո՞ք դրանք անդ-
րա դար ձել և անդ րա դառ նում են նա-
խա պես ծրագ րա վոր վա ծին, ժա մա-
նա կա ցույ ցին և մյուս հար ցե րին:

– Ն ման ծրագ րե րի ըն թաց քում հնա-
րա վոր չէ բա ցա հայ տել ամ բող ջա կան աշ-
խա տանք նե րի լրիվ ծա վա լը, և միշտ էլ լի-

նում են չնա խա տես ված աշ խա տանք ներ, 
ո րոնք հայտ նա բեր վում են ըն թաց քում։ 
Դ րանք հիմ նա կա նում հին դե տալ նե րի 
մե տաղ նե րի հոգ նա ծութ յան պատ ճա-
ռով են կամ չա փե րի չհա մա պա տաս խա-
նութ յամբ։ Այս բո լո րը հայտ նա բեր վում են 
զննման և հե տա զո տութ յուն նե րի արդ-
յուն քում։ Ն մա նա տիպ աշ խա տանք նե րից 
կա րող եմ նշել, օ րի նակ, գե նե րա տոր նե-
րի ռո տո րի սկա վա ռակ նե րի և բ ևեռ նե րի 
միաց ման հան գույ ցում մե տաղ նե րի ճա-
քե րի առ կա յութ յու նը, ո րոնք վտան գում 
էին հիդ րո գե նե  րա տո րի հու սա լի աշ խա-
տան քը թա փառ քի ժա մա նակ։ Ծ րագ րի 
ըն թաց քում փո խա րին վել են՝ 

  Շամբ  հէկ-ում՝ գե նե րա տոր նե րի 
նշված հան գույց նե րը, իսկ Տաթև 
հէկ-ի հա մար նա խա տես վել է ի րա-
կա նաց նել 2021-2022 թթ.։
Ն մա նա տիպ աշ խա տանք նե րի կա-

տար ման հա մար ծրագ րով նա խա տես-
ված էր մի ջոց ներ և դ րանք հիմ նա կա նում 
ուղ ղվել են այդ ուղ ղութ յամբ, Տաթև հէկ-ի 
ռո տո րի վե րա կանգ նման աշ խա տանք նե-
րը կֆի նան սա վոր վեն սե փա կան մի ջոց-
նե րից։

Լ րա ցու ցիչ աշ խա տանք նե րը հիմ նա-
կա նում չեն ազ դել ծրագ րի ժա մա նա կա-
ցույ ցի վրա, այս տե սա կե տից խո չըն դոտ 
են ե ղել կո րո նա վի րու սը և պա տե րազ մա-
կան դրութ յու նը։

– Նոր տեխ նո լո գիա նե րի հե ռան-
կա րայ նութ յու նը. են թադ րում ենք, 
որ ար դիա կա նաց ման պատ ճառ նե-
րից մե կը 40-50 տա րի ա ռաջ ներդր-
ված սար քա վո րում նե րի ֆի զի կա-
կան և բա րո յա կան մաշ վա ծութ յունն 
է, օգ տա գործ ման ժամ կե տի լրա նա-
լը, որ սո վո րա բար սահ ման վում է ի 
սկզբա նե: Ա սել է թե՝ որ քա նո՞վ են 
հե ռան կա րա յին (նաև ժամ կե տի, եր-
կա րա կե ցութ յան, հու սա լիութ յան 
ա ռու մով) նոր տեխ նո լո գիա նե րը, 
արդ յո՞ք ոչ հե ռու ա պա գա յում տեխ-
նի կա կան նոր սերն դա փո խութ յան 
խնդիր չի ծա ռա նա ըն կե րութ յան 
առ ջև:

– Նոր տեխ նո լո գիա նե րի ներդ րու մը 
միշտ էլ ար դիա կան է, բայց հիդ րոէ ներ-
գե տի կա յում նրանց ի ներ ցիան մեծ է։ Այս 
ծրա գի րը նա խա տե սում է փո խա րին ված 
սար քա վո րում նե րի 25-30 տար վա հու-
սա լի և  ան խա փան աշ խա տանք։ Այդ ըն-
թաց քում չեն բա ցառ վում մաս նա կի փո-
փո խութ յուն ներ՝ կապ ված ղե կա վար ման 
և պաշտ պա նա կան հա մա կար գե րի ար-
դիա կա նաց ման հետ։

– Ներ կա յումս ի՞նչ աշ խա տանք-
ներ են կա տար վում քննարկ վող 
ո լոր տում և ընդ հան րա պես՝ կա-
տար վե լիք աշ խա տանք նե րի մա սին 
կու զե նա յինք ի մա նալ:

– Ծ րագ րով նա խա տես ված աշ խա-
տանք նե րից այս պա հին կա տար վում են 
Շամբ հէկ-ի թիվ 2 հիդ րոագ րե գա տի հա-
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վաք ման, ԲԲՍ-220 կՎտ սար քա վո րում նե-
րի մոն տաժ ման, թիվ 2 ու ժա յին տրանս-
ֆոր մա տո րի նո րոգ ման, Տաթև հէկ-ի թիվ 
3 հիդ րոագ րե գա տի հա վաք ման և թո-
ղարկ ման աշ խա տանք նե րը։

– Են թադ րում ենք, որ վե րա զին-
ման-վե րա կանգն ման աշ խա տանք-
ներն ի րա կա նաց վում են տվյալ 
տեխ նո լո գիա ներն ար տադ րող՝ 
տար բեր երկր նե րի կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի հետ, նրանց մաս նա գետ նե-
րի մի ջո ցով: Մի քա նի խոսք այդ մա-
սին...

– Ծ րագ րով նա խա տես ված աշ խա-
տանք նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա նաց-
վում են ավստ րիա կան «VOIT» և պոր-
տու գա լա կան «Efacec» ըն կե րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով։ Ն րանք մեր հա մա ձայ նութ յամբ 
ներգ րա վել են այլ են թա կա պա լա ռու ըն-
կե րութ յուն ներ, ո րոնք կա տա րում են շին-
մոն տա ժա յին աշ խա տանք ներ։ Այդ ըն կե-
րութ յուն նե րից կա րող եմ նշել հայ կա կան 
«Է լեկտ րասև կավ մոն տաժ» ՍՊԸ և սեր-
բա կան «OTRAKS»-ը։

Է լեկտ րա կան սար քա վո րում ներն 
ամ բող ջութ յամբ պատ րաստ վել են եվ րո-
պա կան երկր նե րում և տե ղում կար գա-
բեր վել նրանց մաս նա գետ նե րի մի ջո ցով։ 
Մե խա նի կա կան սար քերն ու մա սե րը 
պատ րաստ վել են Ավստ րիա յում և Ի տա-
լիա յում։

– Մենք չխո սե ցինք թու նել նե րի, 
ջրամ բար նե րի, հիդ րո տեխ նի կա կան 
այլ կա ռույց նե րի անվ տան գութ յան 
հա մա կար գի հու սա լիութ յան բարձ-
րաց ման մա սին՝ պայ մա նա վոր ված 
ե՛ւ բնա կան խնդիր նե րով (երկ րա-
շարժ, ստոր գետն յա այլ ցնցում ներ), 
ե՛ւ դրանց մաշ վա ծութ յան, կա ռույց-
նե րի թու լաց ման բնա կան պրո ցես-
նե րով: Ի՞նչ կա սեք դրանց վե րա-
զին ման ուղ ղութ յամբ կա տար վող 
աշ խա տանք նե րի մա սին:

– Այս փու լում կա տար վում են ըն կե-
րութ յան չորս ջրամ բա րի պատ վար նե րի և 
շի նութ յուն նե րի հե տա զոտ ման, վտանգ-
նե րի գնա հատ ման, ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ նե րի կա ռա վար ման հա մար անհ րա-
ժեշտ աշ խա տանք ներ։ Աշ խա տանք նե րի 
ա վար տից հե տո ի հայտ ե կած ռիս կե րի 
ղե կա վար ման անհ րա ժեշտ մի ջո ցա ռում-
նե րը կպլա նա վոր վեն և կ կա տար վեն։

– Ե՞րբ է նա խա տես վում վե րա-
կանգն ման-վե րա զին ման աշ խա-
տանք նե րի ա վար տը:

– Ծ րագ րի ժա մա նա կա ցույ ցով աշ-
խա տանք նե րի ա վար տը նա խա տես ված 
է 2021 թ. հու լի սին։ Այս պա հի դրութ յամբ 
այդ ժա մա նա կա հատ վածն ի րա տե սա-
կան է, և հու սով եմ, որ այլ խոչըն դոտ նե-
րի բա ցա կա յութ յան դեպ քում այն կի րա-
գործ վի։

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ 
ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ, ՍԱՄՎԵԼ 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ըն կե րու թունն իր կոր պո-
րա տիվ ռազ մա վա րութ յա նը հա մա հունչ որ դեգ րել է սո ցիա-
լա կան պա տաս խա նատ վութ յան քա ղա քա կա նութ յուն, ո րի 
շրջա նակ նե րում ա մեն տա րի ի րա կա նաց վում են ներդ րու մա-
յին ծրագ րեր՝ ո րո շա կի բյու ջեի շրջա նակ նե րում:
Թե ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս-
կադ» ՓԲ ըն կե րու թան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նութ յու նը և  
ի՞նչ կոնկ րետ դրսևո րում ներ ու նի այն, փոր ձե ցինք ճշտել ըն-
կե րութ յան բնա պահ պա նութ յան և սո ցիա լա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան բաժ նի ղե կա վար Զա րու հի Խա չատր յա նի 
հետ զրույ ցում:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«ՔոնթուրԳլոբալ 
Հիդրո Կասկադ» 
ՓԲ ընկերութան 
սոցիալական 
պատասխա նատվության 
քաղաքակա նությունը
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-Տի կին Զա րու հի, որ պես 
զրույ ցի նա խա բան, ներ-
կա յաց րեք խնդրեմ՝ ի՞նչ 

ա սել է կոր պո րա տիվ սո ցիա լա կան 
պա տաս խա նատ վութ յուն:

– Ե թե խո սենք կոր պո րա տիվ սո ցիա-
լա կան պա տաս խա նատ վութ յուն (ԿՍՊ) 
ընդ հա նուր հաս կա ցութ յան մա սին, ա պա 
այն բազ մա թիվ սահ մա նում ներ ու նի։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ ԿՍՊ-ն  ըն կալ վում է 
որ պես բիզ նես գոր ծա ռույթ, ո րը վե րա բե-
րում է ըն կե րութ յանն առնչ վող տնտե սա-
կան, սո ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րին։ ԿՍՊ-ի նպա տակն է գտնել 
նման խնդիր նե րի լու ծում ներ, ո րոնք շա-
հա վետ կլի նեն և՛ ըն կե րութ յան, և՛ հա սա-
րա կութ յան, և՛ պե տութ յան հա մար։ 

Կա րե լի է հա մա րել, որ ԿՍՊ-ն կազմ-
ված է հետև յալ 2 բա ղադ րի չից.

  տվ  յալ ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ-
յու նից բխող բնա պահ պա նա կան և 
սո ցիալ-տնտե սա կան խնդիր նե րի 
նվա զե ցում, ընդ հուպ՝ դրանց վե րա-
ցում,

  փոխ շա հա վետ լու ծում նե րի մշա կում 
և կի րա ռում հա սա րա կութ յան մեջ 
կամ շրջա կա մի ջա վայ րում առ կա այն 
խնդիր նե րի հա մար, ո րոնք տվյալ 
ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յանն են 
առնչ վում։
Ա ռա ջին կետն ան մի ջա կա նո րեն վե-

րա բե րում է ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ-
յան արդ յուն քում ա ռա ջա ցած խնդիր նե-
րին, իսկ երկ րոր դը՝ ար դեն իսկ առ կա 
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան կամ բնա-
պահ պա նա կան խնդիր նե րին, ո րոնց 
ա ռա ջաց ման պատ ճա ռը տվյալ ըն կե-
րութ յան գոր ծու նեութ յու նը չէ, սա կայն 
վեր ջին ներս ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են 

ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան վրա։ 
Ընդ հա նուր առ մամբ ԿՍՊ-ն հիմն ված 

է ըն կե րութ յան եր կա րա ժամ կետ նպա-
տակ նե րի և տես լա կա նի վրա և բո լոր 
կող մե րի հա մար (ըն կե րութ յուն, հա սա-
րա կութ յուն, պե տութ յուն) շա հա վետ լու-
ծում նե րի ի րա գոր ծու մը ԿՍՊ-ի հա մար 
ան խախ տե լի սկզբունք է։

– Սո ցիա լա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան քա ղա քա կա նութ յան 
զբա ղեց րած տեղն ըն կե րութ յան 
գոր ծու նեութ յան մեջ և  այդ քա ղա-
քա նութ յան կա ռա վար ման հա մա-
կար գը:

– «Քոն թուրԳ լո բալ» ըն կե րութ յու նը, 
որ պես մի ջազ գա յին ը կե րութ յուն, որն աշ-
խա տում է տար բեր կա ռա վա րութ յուն նե-
րի, զար գաց ման բան կե րի և բազ մազգ 
սպա ռող նե րի հետ, իր կող մից ի րա կա-
նաց վող բո լոր ծրագ րե րի հա մար որ դեգ-
րել է «սպա ռողն ա ռաջ նա յին է» սկզբուն-
քը և դ րա նից ել նե լով՝ ի րա կա նաց նում է 
է ներ գիա յի ար տադ րութ յան ծրագ րեր՝ 
վերջ նա կան սպա ռող նե րի հա մար ա պա-
հո վե լով հու սա լի և հա սա նե լի է լեկտ րաէ-
ներ գիա, որն արդ յուն քում նպաս տում է 
նաև տնտե սա կան ա ճին ու սո ցիա լա կան 
բա րե կե ցութ յա նը։ 

Ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան արդ-
յուն քում վերջ նա կան սպա ռո ղի կյան-
քի ո րա կի բա րե լավ ման ա մե նա կար ևոր 
բա ղադ րիչ նե րից մեկն էլ հենց ի րա կա-
նաց վող նա խագ ծե րի սո ցիա լա կան և 
բ նա պահ պա նա կան կա յու նութ յունն է։ 
Իր կող մից ի րա կա նաց վող բո լոր նա-
խագ ծե րում «Քոն թուրԳ լո բալ» ըն կե րութ-
յու նը հանձն է ա ռել՝ խու սա փել աշ խա-
տա կից նե րի, հա մայնք նե րի և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ-
յուն նե րից, իսկ ե թե բա ցա սա կան ազ դե-
ցութ յու նից լիո վին խու սա փել անհ նա րին 
է, ա պա նվա զա գույ նի հասց նել, մեղ մաց-
նել այն կամ հա մա պա տաս խան կոմ-
պեն սա ցիա ա պա հո վել։ Ըն կե րութ յու նը 
վստահ է, որ իր կող մից որ դեգր ված սո-
ցիա լա կան և բ նա պահ պա նա կան քա ղա-
քա կա նութ յանն ուղղ ված սկզբունք ներն 
արդ յուն քում զգա լի օ գուտ նե րի են բե րում 
թե՛ ըն կե րութ յան ար տադ րան քի վերջ նա-
կան սպա ռող նե րի, թե՛ ըն կե րութ յան գոր-
ծըն կեր նե րի և թե՛ այն հա մայնք նե րի հա-
մար, որ տեղ մենք աշ խա տում ենք։

– Ով քե՞ր են ըն կե րութ յան ԿՍՊ 
ի րա կա նաց ման շա հա կից նե րը:

– Ընդ հա նուր առ մամբ ցան կա-
ցած ԿՍՊ գոր ծա ռույ թի շա հա կից նե-
րը դրանք այն ան ձիք են կամ կող մե րը, 
ո րոնք ազ դում են տվյալ ըն կե րութ յան 
գոր ծու նեութ յան վրա կամ են թարկ վում 
են տվյալ ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յան 
ազ դե ցութ յա նը։ ՔԳՀԿ-ի դեպ քում ըն կե-
րութ յան շա հա կից ներն ա ռա ջին հեր թին 
ըն կե րութ յան աշ խա տա կից ներն են, ար-
տադ րան քի վերջ նա կան սպա ռող նե րը, 
ինչ պես նաև մա տա կա րար նե րը, ըն կե-

րութ յան կա ռույց նե րի տե ղա բաշխ ման 
գծի եր կայն քով Ո րո տան գե տի գե տա-
վա զա նի ջրա յին ռե սուրս նե րը ո ռոգ ման 
նպա տա կով օգ տա գոր ծող բո լոր հա-
մայնք նե րը և ջ րօգ տա գոր ծող նե րի ըն կե-
րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև այն տնտես-
վա րող նե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խան 
ջրօգ տա գործ ման թույլտ վութ յուն նե րով 
գոր ծու նեութ յուն են ծա վա լում վե րոնշ յալ 
տա րած քում։ 

Ըն կե րութ յան ան մի ջա կան շա հա-
կից են հան դի սա նում նաև ըն կե րութ յան 
գոր ծու նեութ յան ազ դա կիր հա մայնք ներն 
ու ի րենց բնա կիչ նե րը, ո րոնք նաև հան-
դի սա նում են ըն կե րութ յան կող մից ԿՍՊ 
շրջա նա կում ի րա կա նաց վող սո ցիա լա-
կան ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ան մի ջա-
կան շա հա ռու նե րը։

– Կար ծում ենք՝ ար ժեր ներ-
կա յաց նել ըն կե րութ յան ազ դա կիր 
բնա կա վայ րե րի ցան կը: Եվ հե-
տաքր քիր է՝ շա հա ռու նե րի, ազ դա-
կիր հա մայնք նե րի ցան կը հաս տա-
տո՞ւն է, թե՞ կա րող է փո փո խութ յան 
են թարկ վել այս կամ այն ծրագ րի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից ել նե-
լով:

– ՔԳՀԿ ըն կե րութ յան ազ դա կիր հա-
մայնք նե րը (բնա կա վայ րե րը, ո րոնք 
են թարկ վում են ըն կե րութ յան գոր ծու-
նեութ յան հնա րա վոր ազ դե ցութ յա նը) ՀՀ 
Ս յու նի քի մար զի Գոր հայք, Գո րիս, Սի-
սիան և Տաթև խո շո րաց ված հա մայնք-
նե րի՝ ընդ հա նուր առ մամբ 15 բնա կա-
վայր են։ Ազ դա կիր հա մայն քե րի ցան կում 
նե րառ ված են հիմ նա կա նում այն բնա-
կա վայ րե րը, ո րոնց հա րա կից տա րածք-
նե րում են տե ղա կայ ված ըն կե րութ յան 
կա ռույց նե րը՝ հէկ-եր, ջրամ բար ներ, տեխ-
նի կա կան կա ռուց վածք ներ։ 

– Նա խորդ հար ցին պա տաս խա-
նե լիս նշե ցիք նաև ըն կե րութ յան կող-
մից ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի մա սին։ 
Ըն թեր ցո ղի և մի գու ցե ըն կե րութ յան 
հե տա գա ԿՍՊ ծրագ րե րի շա հա ռո ւի 
հա մար հատ կան շա կան է ի մա նալ՝ 
ի՞նչ մե խա նիզ մով կամ աս տի ճա նա-
կութ յամբ են հաս տատ վում ի րա կա-
նաց վե լիք ներդ րու մա յին ծրագ րե րը, 
և  ինչ պի սի՞ ծրագ րե րի է ըն կե րութ-
յու նը նա խա պատ վութ յուն տա լիս:

– Սո ցիա լակն ներդ րու մա յին ծրագ-
րե րի հետ կապ ված ըն կե րութ յունն ու նի 
հստակ մշակ ված սո ցիա լա կան ռազ մա-
վա րութ յուն, ո րի շրջա նակ նե րում էլ ի րա-
կա նաց վում են վե րոնշ յալ ծրագ րե րը։ Ըն-
կե րութ յան կող մից ի րա կա նաց վող բո լոր 
ծրագ րե րը նախ և  ա ռաջ պետք է հա մա-
հունչ լի նեն «Քոն թուրԳ լո բալ» ըն կե րութ-
յան հիմ նա կան չորս սկզբուն քին, այն է՝

  գոր ծել անվ տանգ և  արդ յու նա վետ ու 
նվա զա գույ նի հասց նել շրջա կա մի-
ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յուն նե րը,

  բիզ նե սի լավ աճ,

Ծն վել է 1988թ. Գո րիս քա ղա քում։ Միջ-
նա կարգ կրթութ յու նը ստա ցել է Ակ. Բա-
կուն ցի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցում։ 
Բարձ րա գույն կրթութ յու նը՝ Եր ևա նի պե-
տա կան հա մալ սա րա նի քի միա յի ֆա կուլ-
տե տի «Է կո լո գիա կան քի միա» բաժ նում։ 
Ու նի է կո լոգ-քի մի կոսի մա գիստ րո սի աս-
տի ճան։ Լ րա ցու ցիչ սեր տի ֆի կա ցում ներ՝ 
ԱՊՏԱՄԿ-անվ տանգ ղե կա վար ման սեր-
տի ֆի կա ցում (IOSH-managing safely cer-
tifi cation)։
Աշ խա տան քա յին փորձ՝ ՋԻՆՋ ին ժե նե րա-
խորհր դատ վա կան ըն կե րութ յուն է կո լոգ-
քի մի կոսի պաշ տո նում։ Մաս նակ ցել է ՀՀ-
ում Հա մաշ խար հա յին բան կի, Ա սիա կան 
զար գաց ման բան կի ֆի նան սա վոր մամբ 
ի րա կա նաց վող մի շարք ծրագ րե րի՝ որ-
պես ԲՍՊ մաս նա գետ։ «ՔԳՀԿ» ըն կե րութ-
յան թի մին միա ցել է 2017-ից՝ որ պես ըն-
կե րութ յան ԲՍՊ մաս նա գետ։ 

ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ԽԱ ՉԱՏՐ ՅԱՆ.
ԱՅ ՑԵ ՔԱՐՏ
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  կա ռա վա րել բիզ նե սը պա տաս խա-
նա տու ձևով, և բա րե լա վել մեր շա-
հա գործ ման մի ջա վայ րը։
Վե րոնշ յալ սկզբունք նե րի հետ հա-

մա տեղ, ըն կե րութ յան կող մից ի րա կա-
նաց վող ներդ րու մա յին ծրագ րե րը նաև 
հա մա հունչ են Կա յուն զար գաց ման 
տասն յոթ նպա տակ նե րին։

Ընդ հա նուր առ մամբ ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց ման ողջ գոր ծըն թա ցը հիմ նա կան 
չորս փու լից է բաղ կա ցած՝ յու րա քանչ  յուր 
տար վա ա ռա ջին և  երկ րորդ ե ռամս յակ-
նե րում ի րա կա նաց վում են հնա րա վոր 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ա ռա ջարկ նե րի 
հա վա ք ման գոր ծըն թա ցը, ո րին հա ջոր-
դում է ՔԳՀԿ ըն կե րութ յան ԿՍՊ կո մի տեի 
կող մից ծրագ րե րի քննար կումն ու նախ-
նա կան ընտ րութ յու նը։ ՔԳՀԿ ներ քին ԿՍՊ 
կո մի տեի կող մից ար դեն իսկ ընտր ված 
ծրագ րե րը եր րորդ փու լում ներ կա յաց վում 
են ՔԳ Կոր պո րա տիվ Սո ցիա լա կան Կո մի-
տեի վերջ նա կան հաս տատ մա նը և միայն 
կոր պո րա տիվ կո մի տեի հաս տա տու մից 
հե տո մեկ նար կում է ծրագ րի ի րա կա նաց-
ման գոր ծըն թա ցը (վեր ջին՝ 4-րդ փուլ)։

– Հի մա փոր ձեք հա մա ռոտ անդ-
րա դառ նալ սո ցիա լա կան ծրագ-
րե րին, ո րոնք ի րա կա նաց վել են 
ըն կե րութ յան կող մից 2016-20 թվա-
կան նե րին: Եվ, ե թե կա րե լի է, որ-
քա՞ն է կազ մում բո լոր այդ ծրագ րե րի 
գու մա րա յին ար տա հայ տութ յու նը:

– ՔԳՀԿ ըն կե րութ յան կող մից 2016-
2020թթ.  ըն թաց քում ընդ հա նուր առ-
մամբ ի րա կա նաց վել են կրթա կան, 
բնա պահ պա նա կան, աշ խա տան քի 
պաշտ պա նութ յան և տեխ նի կա կան անվ-
տան գութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յան և գեն դե րա յին հա-
վա սա րութ յան ուղղ ված 40 սո ցիա լա կան 
ներդ րու մա յին ծրագ իր։ Ի րա կա նաց ված 
ծրագ րե րի ընդ հա նուր բյու ջեն կազ մել է 
ա վե լի քան 350,000 ԱՄՆ դո լար։ Վեր ջին 
չորս տա րվա ըն թաց քում ներդ րու մա յին 

ծրագ րերն ի րա կա նաց վել են ՔԳՀԿ ըն կե-
րութ յան ազ դա կիր գրե թե բո լոր բնա կա-
վայ րե րում։ Ի րա կա նաց ված ծրագ րե րի 
շա հա ռու նե րի թիվն ա վե լի քան 70,000 է։

– Ներ կա յումս ի՞նչ ծրագ րեր են 
գոր ծո ղութ յան մեջ և, առ հա սա րակ, 
ի՞նչ եք մտա դիր ա նել 2021-22 թվա-
կան նե րին, ե թե, ի հար կե, ար դեն 
սահ ման ված ըն թա ցա կար գով հաս-
տատ վել են դրանք:

– Ներ կա յումս ա վար տին են հասց վում 
դեռևս 2019 թ. հաս տատ ված և Ո րո տա նի 
հիդ րո հա մա լի րի վե րա զին ման ծրագ րի 
շրջա նա կում Գո րիս քա ղա քում ի րա կա-
նաց վող եր կու ներդ րու մա յին ծրա գի րը՝

  Հա յաս տա նի Ա մե րիկ յան Հա մալ-
սա րա նի բաց կրթա կան կենտ րո նի 
ստեղ ծում Գո րի սում, 

  Գո րի սի պո լիկ լի նի կա յի ըն դու նա րա-
նի և սան հան գույց նե րի վե րա նո րո-
գում։
Վե րոնշ յալ ծրագ րե րի ա վար տը զգա լի 

դրա կան ազ դե ցութ յու նը կու նե նա Գո րիս 
հա մայն քի զար գաց ման վրա։

Ինչ վե րա բե րում է 2021-22թթ. ի րա-
կա նաց վե լիք ներդ րու մա յին ծրագ րե-
րին, ըն կե րութ յու նը դեռևս հստակ 
հաս տատ ված ծրագ րեր չու նի այդ ժա-
մա նա կա հատ վա ծի հա մար։ Ներ կա յումս 
հա մա պա տաս խան հա մայնք նե րի, հա-
մայն քա յին ա ռան ձին կա ռույց նե րի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան և  ազ դա կիր բնա-
կա վայ րե րում ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
արդ յուն քում հա վա քագր վում են հնա րա-
վոր ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ա ռա ջարկ-
նե րը՝ դրանք հե տա գա մշակ ման և հաս-
տատ ման հա մար։

– Մեկ տա րի ա ռաջ մենք բախ-
վե ցինք Covid-19 հա մա վա րա կին, 
հա ջորդ ա միս նե րին հա մա ճա րա կը, 
կա րե լի է ա սել, կաթ վա ծա հար ա րեց 
պե տութ յան տնտե սա կան կյան քը:

Նախ՝ հա ջող վե՞ց ա պա հո վել ըն-
կե րութ յան շա րու նա կա կան գոր-
ծու նեութ յու նը: Ի՞նչ ծրագ րեր կամ 
մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց րիք ըն-
կե րութ յան ներ սում և  ըն կե րութ յու-
նից դուրս՝ ազ դա կիր հա մայնք նե-
րում:

– Կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կը 
մար տահ րա վեր էր և շա րու նա կում է լի-
նել այդ պի սին ողջ մարդ կութ յան ու հատ-
կա պես բիզ նե սի հա մար։ Ըն կե րութ յու նը 
շատ ա րագ և հս տակ ձևով ար ձա գան-
քեց հա մա վա րա կին՝ ա պա հո վե լով թե՛ իր 
աշ խա տա կից նե րի անվ տան գութ յու նը, 
թե՛ բիզ նե սի շա րու նա կա կա նութ յունն ու 
անվ տանգ շա հա գոր ծու մը։ 

Ըն կե րութ յու նում մշակ վե ց և ներդր-
վե ց հա մա վա րա կին ար ձա գանք ման 
պլան, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան 
քա ղա քա կա նութ յուն։ Հե ռա վար աշ խա-
տան քա յին ռե ժի մում սկսե ցին աշ խա տել 
գրա սեն յակ նե րի աշ խա տա կից նե րը, իսկ 
հէկ-ե րը գրե թե վեց ա միս տևո ղութ յամբ 

աշ խա տե ցին ի զո լաց ված ռե ժի մում։
Այ սօր՝ հա մա վա րա կից առն վազն 

մեկ տա րի անց, հստակ կա րող ենք ար-
ձա նագ րել, որ ըն կե րութ յա նը հա ջող վել 
է ա պա հո վել բիզ նե սի ան խա փան և շա-
րու նա կա կան շա հա գոր ծումն ու միա ժա-
մա նակ հոգ տա նել իր իսկ աշ խա տա կից-
նե րի աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան և 
տեխ նի կա կան անվ տան գութ յան մա սին։

Ինչ վե րա բե րում է ազ դա կիր հա-
մայնք նե րում ի րա կա նաց ված մի ջո-
ցա ռում նե րին՝ ըն կե րութ յու նը 2020-ի 
սկզբին ո րո շում կա յաց րեց տվյալ տար-
վա հա մար նա խա տես ված իր ողջ սո-
ցիա լա կան ներդ րու մա յին ծրագ րե րի 
բյու ջեն ուղ ղել Covid-19 հա մա վա րա կի 
մեղ մաց մա նը և հա մայնք նե րին հա մա-
պա տաս խան ա ջակ ցութ յան ցու ցա բեր-
մա նը։ 2020թ. ընդ հա նուր առ մամբ ՔԳՀԿ 
ըն կե րութ յան կող մից ի րա կա նաց վե ցին 
ա վե լի քան 72000ԱՄՆ դո լա րին հա մար-
ժեք դրամ ընդ հա նուր բյու ջեով 7 ծրա գիր։ 
Ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը նե րա ռում են 
սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յուն հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց, բժշկա-
կան սար քա վո րում նե րի ձեռք բե րում և 
ն վի րա բե րում հա մայն քա յին բժշկա կան 
կենտ րոն նե րին, ինչ պես նաև ու սում նա-
կան հաս տա տութ յուն նե րում անվ տանգ 
ու սում նա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ-
մանն ա ջակ ցութ յան մի ջո ցա ռում ներ։

– Ար ցախ յան եր րորդ պա տե րազ-
մը, ո րին բախ վե ցինք 2020-ի աշ նա-
նը, մեծ դժբախ տութ յուն ներ բե րեց 
հայ ժո ղովր դին, այդ թվում՝ այն հա-
մայնք նե րին, որ տեղ ըն կե րութ յու նը 
գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում: Արդ-
յո՞ք ըն կե րութ յան կող մից ի րա կա-
նաց վել են ա ջակ ցութ յան ծրագ րեր 
պա տե րազ մի հետ ևան քով տու ժած 
ըն տա նիք նե րին։

– Կո րո նա վի րու սի հա մա վա րա կից 
զատ 2020-ի սեպ տեմ բեր-նո յեմ բեր ա միս-
նե րին տե ղի ու նե ցած պա տե րազ մը ևս 
շատ լուրջ մար տահ րա վեր էր բո լո րիս 
հա մար։ 

Ըն կե րութ յու նը, ի հար կե, ԿՍՊ գոր ծա-
ռույ թի շրջա նա կում իր ա ջակ ցութ յունն է 
ցու ցա բե րել պա տե րազ մի արդ յուն քում 
Ար ցա խից տար հան ված բնա կիչ նե րին։ 
«ՍՕՍ ման կա կան գյու ղեր» Հայ կա կան 
Բա րե գոր ծա կան Հիմ նադ րա մի հետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում ըն կե-
րութ յու նը 2020-ի դեկ տեմ բե րին ի րա-
կա նաց րեց սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան 
ծրա գիր ա վե լի քան 13,5 մլն ՀՀ դրամ ար-
ժե քով։ Ծ րագ րի արդ յուն քում սո ցի ալա-
կան ա ջակ ցութ յան 250 փա թեթ (նե րառ-
յալ սնունդ և հի գիե նա յի պա րա գա ներ), 
80 ձմե ռա յին վե րար կու և 50 թաբ լեթ  
բաշխ վե ցին Ար ցա խից տե ղա հան ված և 
ՀՀ-ում ա պաս տա նած ըն տա նիք նե րին։

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ, 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ

Ըն կե րութ յան ան մի ջա-
կան շա հա կից են հան դի-
սա նում նաև ըն կե րութ յան 
գոր ծու նեութ յան ազ դա-
կիր հա մայնք ներն ու ի րենց 
բնա կիչ նե րը, ո րոնք նաև 
հան դի սա նում են ըն կե րութ-
յան կող մից ԿՍՊ շրջա նա կում 
ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան 
ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ան-
մի ջա կան շա հա ռու նե րը։
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«Զ րո յա կան վնաս» շրջա կա մի ջա-
վայ րի հա մար կար գա խո սը, կար-
ծեք, սկզբից ևեթ դրվել է աշ խա-
տանք նե րի հիմ քում: Ա վե լին՝ հոգ է 
տար վում տե ղա կան հա մայնք նե րի 
բնա կան ռե սուրս նե րի նկատ մամբ: 
Ու շրջա կա մի ջա վայ րի հան դեպ սե-
փա կա նա տի րոջ ստանձ նած պար-
տա վո րութ յուն նե րը նե րառ ված են 
ըն կե րութ յան ա մե նօր յա կա ռա վար-
ման մեջ:
Բազ մա կող մա նի և բազ մա բո վան-
դակ այդ ո լոր տում ըն կե րութ յու նում 
կա տար վող աշ խա տանք նե րի մա-
սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում 
կազ մե լու հա մար կար ևո րե ցինք 
զրույ ցը ՓԲ ըն կե րութ յան բնա պահ-
պա նութ յան և սո ցիա լա կան պա-
տաս խա նատ վութ յան բաժ նի ղե կա-
վար Զա րու հի Խա չատր յա նի հետ:

-Տի կին Խա չատր յան, նախ 
կու զե նա յինք ի մա նալ, 
թե ի՞նչ տեղ է գրա վում 

բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո 
Կաս կադ» ՓԲ ըն կե րութ յան որ դեգ-
րած գոր ծու նեութ յան մեջ, և  ո րո՞նք 
են ու ղեկ ցող սկզբունք նե րը:

– Շ նոր հա կալ եմ հար ցազ րույ ցի հա-
մար։ Արդ յու նա վետ բնա պահ պա նա կան 
կա ռա վա րու մը բիզ նե սի ի րա գործ ման 
մեջ հան դի սա նում է «ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յան 

հիմ նա կան սկզբունք նե րից մե կը։ «Քոն-
թուրԳ լո բա լը» կոր պո րա տիվ մա կար դա-
կով իր հա մար ըն դու նել է բնա պահ պա-
նա կան սկզբունք նե րի հա մա պար փակ 
խումբ՝ ե րաշ խա վո րե լու, որ ըն կե րութ յան 
կող մից ի րա կա նաց վող կամ ի րա կա նաց-
վե լիք նա խագ ծերն ար տա ցո լում են հու-
սա լի բնա պահ պա նա կան կա ռա վար ման 
նոր մեր։ 

Ըն կե րութ յունն «Աշ խա տան քի պաշտ -
պա նութ յան, տեխ նի կա կան անվ տան-
գութ յան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ-
պա նութ յան (ԱՊՏԱ և ՇՄՊ) քա ղա քա-
կա նութ յան» ըն դուն մամբ հանձն է ա ռել 
տրա մադ րել և պահ պա նել անվ տանգ ու 
ա ռողջ աշ խա տան քա յին մի ջա վայր ըն կե-
րութ յան աշ խա տա կից նե րի, կա պա լուռ-
նե րի և  այ ցե լու նե րի հա մար, հոգ տա նել 
շրջա կա մի ջա վայ րի, այդ թվում՝ տե ղա-
կան հա մայնք նե րի և դ րանց բնա կան ռե-
սուրս նե րի մա սին։ 

Աշ խա տան քի պաշտ պա նութ յան, 
տեխ նի կա կան անվ տան գութ յան և շր ջա-
կա մի ջա վայ րի պահ պա նութ յան գե րա-
զան ցութ յան այս հանձ նա ռութ յամբ ըն կե-
րութ յու նը հաս տա տում է շա հա կից նե րին, 
այդ թվում՝ մեր աշ խա տա կից նե րին, հա-
ճա խորդ նե րին, բաժ նե տե րե րին և հա-
մայնք նե րին, որ մեր բիզ նե սը կվա րենք 
հար գան քով և հո գա տա րութ յամբ:

Ըն կե րութ յան կող մից ԱՊՏԱ և ՇՄՊ 
հան դեպ ստանձ նած պար տա վո րութ յուն-
նե րը նե րառ ված են բիզ նե սի ա մե նօր յա 

կա ռա վար ման մեջ և  ըն կե րութ յան աշ-
խա տա կից նե րից յու րա քանչ  յու րը հան-
դես է գա լիս որ պես դես պան մարդ կանց 
ու շրջա կա մի ջա վայ րի հա մար «Զ րո յա-
կան վնաս» ծրագ րի հա մար և հանձ նա-
ռու է ըն կե րութ յան բնա պահ պա նա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րի գի տակ ցա բար կա ռա-
վար ման հա մար։

– Ի՞նչ հա մա կարգ է ներդր ված 
ըն կե րութ յան բնա պահ պա նա կան 
գոր ծու նեութ յան կա ռա վար ման հա-
մար:

– Ըն կե րութ յու նում բնա պահ պա-
նա կան կա ռա վար ման պատ շաճ ի րա-
կա նաց ման հա մար ներդր վել է հա-
մա պա տաս խան բ նա պահ պա նա կան 
կա ռա վար ման հա մա կարգ։ Այն ի րե նից 
ներ կա յաց նում է մի շարք փաս տաթղ-
թե րի (ա ռան ձին շա հա գործ ման ըն թա-
ցա կար գեր և հ րա հանգ ներ) հա մա լիր, 
ո րոնք մշակ ված են՝ հաշ վի առ նե լով ըն-
կե րութ յան գոր ծու նեութ յան հետ առնչ-
վող բնա պահ պա նա կան աս պեկտ նե րը 
և միտ ված են կան խար գե լե լու կամ նվա-
զեց նե լու մար դու ա ռող ջութ յան և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա բա ցա սա կան ազ դե ցութ-
յուն նե րը՝ կան խե լով կամ նվա զա գույ նի 
հասց նե լով ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ-

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ՝ «ԶՐՈՅԱԿԱՆ ՎՆԱՍ»

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲ 
ընկերությունում բնապահպանությունը՝ 
գործունեության կարևոր սկզբունք

 Համաշխարհային մաքրության օր 
(World cleanup day) միջոցառում Գորիսի 
համայնքապետարանի և Ակ. Բակունցի 

անվան դպրոցի աշակերտների հետ
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յու նից ա ռա ջա ցող աղ տո տու մը և  ա պա-
հո վե լով կլի մա յի փո փո խութ յուն նե րին 
նպաս տող ար տա նե տում նե րի նվա զե ցու-
մը։ Կա ռա վար ման հա մա կար գը ֆիքս ված 
փաս տաթղ թե րի հա մա լիր չէ և պար բե-
րա բար վե րա նայ վում է՝ ըն կե րութ յան 
կող մից շա հա գործ ման ըն թաց քում ա ռա-
ջա ցող բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի 
ա ռա վել արդ յու նա վետ կա ռա վար ման 
հաս նե լու նպա տա կով։

– Որ պես զի հաս կա նա լի լի նի 
բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա-
նութ յան կար ևո րութ յու նը, ցան կա լի 
է ի մա նալ՝ ընդ հան րա պես բնա պահ-
պա նա կան ի՞նչ ռիս կեր է պա րու-
նա կում «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո 
Կաս կադ» ՓԲ ըն կե րութ յան գոր ծու-
նեութ յու նը:

– Ըն կե րութ յան շա հա գործ ման հետ 
կապ ված բնա պահ պա նա կան ռիս կե րը 
հիմ նա կա նում կապ ված են շա հա գործ-
ման մեջ կի րառ վող քի միա կան նյու թե րով 
և դ րանց հետ կապ ված հնա րա վոր բնա-
պահ պա նա կան պա տա հար նե րով։ 

Ըն կե րութ յու նը, ինչ պես ար դեն նշե ցի, 
իր բնա պահ պա նա կան քա ղա քա կա նութ-
յամբ հանձն է ա ռել գոր ծել «Զ րո յա կան 
վնաս» սկզբուն քին հա մա պա տաս խան 
և, հետ ևա բար, իր շա հա գործ ման գոր-
ծըն թա ցը կազ մա կեր պում և  ի րա կա նաց-
նում է այդ սկզբուն քին հա մա հունչ։ 

– Մենք տեղ յակ ենք, որ ըն կե-
րութ յու նում հսկա յա ծա վալ ծրագ-
րեր են ի րա կա նաց վում սար քա-
վո րում նե րի ար դիա կա նաց ման 
ուղ ղութ յամբ:

Տեխ նո լո գիա կան նոր ներդ րում-
ներն ու վե րա զի նում նե րը որ քա նո՞վ 
են հա մա պա տաս խա նում բնա պահ-
պա նա կան չա փա նիշ նե րին, որ քա-
նո՞վ են դրանք նվա զեց նում շրջա կա 
մի ջա վայ րին հասց վող վնաս նե րը, 
արդ յո՞ք դրանք նոր ռիս կեր չեն ա ռա-
ջաց նում:

– 2015թ. «Քոն թուրԳ լո բալ» ըն կե-
րութ յան կող մից Ո րո տա նի հիդ րո հա մա-
լի րի ձեռք բե րու մից հե տո ըն կե րութ յու-
նը նա խա ձեռ նեց հա մա լի րի բա ղադ րիչ 
կազ մող 3 հէկ-ե րի լայ նա մասշ տաբ վե-
րա զին ման աշ խա տանք ներ՝ հիդ րո կոմպ-
լեք սի հե տա գա ա ռա վել արդ յու նա վետ 
շա հա գոր ծումն ա պա հո վե լու հա մար։ 
Ծ րագ րի հնա րա վոր բնա պահ պա նա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րի մեղմ ման կամ նվա-
զեց ման նպա տա կով նախ քան Վե րա զին-
ման ծրագ րի մեկ նար կը, գեր մա նա կան 
Ֆիխտ ներ ըն կե րութ յան կող մից ի րա կա-
նաց վեց ծրագ րի՝ Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
վրա ազդ եցութ յան գնա հա տում (ՇՄԱԳ)։ 
Ծ րագ րի հնա րա վոր բնա պահ պա նա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն-
նե րի արդ յուն քում էլ մշակ վեց հա մա պա-
տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե րի պլան, ո րը 
մինչ այ սօր հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց-
վում է ըն կե րութ յան կող մից։

Չ նա յած Վե րա զին ման ծրագ րի 
ՇՄԱԳ հաշ վետ վութ յու նը են թա կա չէր 
բնա պահ պա նա կան փոր ձաքն նութ յան 
(ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար-
գով՝ պատ կան մարմ նի հա մա պա տաս-
խան ծա նուց ման հի ման վրա), սա կայն 
«ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յու նը հաշ վե տու ձևով 
բիզ նե սի վար ման իր սկզբուն քին հա-
մա հունչ ի րա կա նաց րեց ՇՄԱԳ հաշ վետ-
վութ յան վե րա բեր յալ հան րա յին քննար-
կում ներ՝ շա հա կից նե րին ներ կա յաց նե լով 
թե՛ վե րա զին ման ծրա գի րը, թե՛ ծրագ րի 
արդ յուն քում հնա րա վոր բնա պահ պա նա-
կան ազ դե ցութ յուն նե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է Վե րա զին ման 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման արդ յուն քում 
բնա պահ պա նա կան նոր ռիս կե րի ա ռա-
ջաց մա նը, հստակ կա րող ենք ա սել, որ 
նոր բնա պահ պա նա կան ռիս կեր այն չի 
ա ռա ջաց նում՝ քան զի չի նե րա ռում նոր 
հիդ րո կա ռույց նե րի շի նա րա րութ յուն, այլ 
միտ ված է ար դեն գոր ծող կա ռուց վածք-
նե րի ար դիա կա նաց մա նը, ինչը, ընդ հա-
կա ռա կը, արդ յուն քում կբե րի բիզ նե սի 
ընդ հա նուր բնա պահ պա նա կան ոտ նա-
հետ քի նվա զեց ման։

– Բ նա պահ պա նա կան քա ղա քա-
կա նութ յան կար ևոր ուղ ղութ յուն-
նե րից մե կը, ան շուշտ, անվ տանգ և  
ա ռողջ աշ խա տան քա յին մի ջա վայ-
րի ա պա հո վումն է աշ խա տա կից նե-
րի հա մար. ի՞նչ կա նո նա կար գեր են 
գոր ծում ըն կե րութ յու նում, որ քա նո՞վ 
են դրանք արդ յու նա վետ:

– Ինչ պես ար դեն նշե ցի, անվ տանգ 
ու ա ռողջ աշ խա տան քա յին մի ջա վայ րի 
տրա մադ րումն ու պահ պա նումն ըն կե-
րութ յան աշ խա տա կից նե րի, կա պա լա-
ռու նե րի և  այ ցե լու նե րի հա մար «ՔԳՀԿ» 
ըն կե րութ յան հիմ նա րար սկզբունք նե րից 
է և սահ ման ված է ըն կե րութ յան «Աշ խա-

տան քի պաշտ պա նութ յան, տեխ նի կա-
կան անվ տան գութ յան և շր ջա կա մի ջա-
վայ րի պահ պա նութ յան» (ԱՊՏԱ և ՇՄՊ) 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ։ 

ՇՄՊ կա ռա վար ման հա մա կար գին 
զու գա հեռ ըն կե րութ յու նում գոր ծում է 
ԱՊՏԱ կա ռա վար ման հա մա կար գը, որն 
իր մեջ նե րա ռում է հա մա պա տաս խան 
օ պե րա տիվ ըն թա ցա կար գեր և հ րա-
հանգ ներ, ո րոնք միտ ված են շա հա գործ-
ման գոր ծըն թացն ա ռա վել անվ տանգ 
դարձ նե լուն։ Այս դեպ քում ևս  ըն կե րութ-
յու նը գոր ծում է նույն «Զ րո յա կան վնաս» 
թի րա խին հաս նե լուն հա մա հունչ, ո րին 
հաս նե լու հա մար սահ ման վում են նպա-
տակ ներ, ո րոնք գե րա կա են ըն կե րութ յան 
ար տադ րա կան և տն տե սա կան նպա-
տակ նե րից։ 

– Դուք ար դեն նշե ցիք, թե ինչ 
ռիս կեր է պա րու նա կում ըն կե րութ-
յու նը բնա պահ պա նա կան ա ռու մով: 
Ու, որ քա նով հայտ նի է, ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան հետ ևան քով 
ա ռա ջա նում են վտան գա վոր թա-
փոն ներ, ո րոնց անձ նագ րե րը հաս-
տատ ված են ՀՀ շրջա կա մի ջա վայ-
րի նա խա րա րութ յան կող մից: Ի՞նչ 
է ար վում դրանք չե զո քաց նե լու հա-
մար, և հատ կա պես ո՞ր թա փոն ներն 
են վտան գա վոր:

– Թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր-
ծըն թա ցը, որն ըն կե րութ յան բնա պահ-
պա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
բա ղադ րիչ նե րից մեկն է, ըն կե րութ յու նը 
սկսել է ի րա կա նաց նել Ո րո տա նի հիդ-
րո հա մա լի րի ձեռքբե րու մից ի վեր։ Նախ՝ 
նույ նա կա նաց վել են հնա րա վոր բո լոր 
վտան գա վոր թա փոն նե րը, ո րոնք կա րող 
են ա ռա ջա նալ հա մա լի րի շա հա գործ ման 
արդ յուն քում, ո րից հե տո վեր ջին ներս, 
օ րեն քով սահ ման ված կար գով, անձ նագ-

«Ընդդեմ պլաստիկի» թեմայով բնապահպանական դասընթաց դպրոցականների 
համար
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րա վոր վել են և հաս տատ վել Շր ջա կա 
մի ջա վայ րի նա խա րա րութ յան կող մից։ 
Թա փոն նե րի անձ նագ րա վոր ման գոր ծըն-
թա ցին հա ջոր դեց «ՔԳՀԿ» կա ռույց նե րում 
վտան գա վոր թա փոն նե րի պատ շաճ պա-
հես տա վոր ման տա րածք նե րի կա ռու ցու-
մը։ Պա հես տա վոր ման տա րածք նե րի հա-
մա պա տաս խան պատ կան մար մին նե րի 
կող մից են թարկ վե ցին ԱՊՏԱ և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցութ յան փոր ձաքն-
նութ յան, և  արդ յուն քում ու նե ցանք հա-
մա պա տաս խան դրա կան եզ րա կա ցութ-
յուն ներ։ 

Օ րեն քով սահ ման ված նոր մե րին 
հա մա պա տաս խան պա հես տա վոր ման 
տա րածք նե րի կա ռուց մա նը հա ջոր դեց 
վ տան գա վոր թա փոն նե րի գոր ծա ծութ-
յան լի ցեն զիա յի ձեռքբեր ման գոր ծըն թա-
ցը։ Արդ յուն քում՝ 2019 թ. դեկ տեմ բե րին 
«ՔԳՀԿ» չորս կա ռույ ցի հա մար՝ Գո րի սի 
գրա սեն յակ և Տաթև, Շամբ, Ս պան դար-
յան հէկ-եր, ձեռք բեր վեց շր ջա կա մի ջա-
վայ րի նա խա րա րի կող մից հաս տատ ված՝ 
ՀՀ-ում վ տան գա վոր թա փոն նե րի գոր-
ծա ծութ յան լի ցեն զիա նե րը, ո րով սահ-
ման վում է «ՔԳՀԿ» գոր ծու նեութ յան 
արդ յուն քում ա ռա ջա ցած վտան գա վոր 
թա փոն նե րի պահ պա նու մը կա ռույց նե-
րում։

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ «ՔԳՀԿ» գոր-
ծու նեութ յան արդ յուն քում ա ռա ջա նում 
են ա ռա ջի նից չոր րորդ դա սի վտան գա-
վո րութ յան 12 տե սա կի թա փոն ներ։ Ա ռա-
ջին դա սի վտան գա վո րութ յան թա փոն 
հան դի սա նում են սնդիկ պա րու նա կող 
լ յու մի նես ցեն տա յին լամ պե րը, ո րոնք ար-
դեն «ՔԳՀԿ» բո լոր կա ռույց նե րում փո-
խա րին վել են, իսկ վտան գա վոր թա փո նը 
պա հես տա վոր վել է հա մա պա տաս խան 
պա հես տա վոր ման տա րա նե րում՝ վտան-
գա վոր թա փո նի հա մար հատ կաց ված 

հա տուկ տա րած քում։ Ցա վոք, ՀՀ-ում 
դեռևս չկա հա մա պա տաս խան լի ցեն զա-
վոր ված ըն կե րութ յուն, ո րը նման թա-
փո նի վե րամ շակ ման գոր ծու նեութ յուն է 
ծա վա լում։ Մ յուս վտան գա վոր թա փոն-
նե րի դեպ քում, ինչ պի սիք են օ րի նակ եր-
րորդ դա սի վտան գա վո րութ յան թա փոն 
հան դի սա ցող յու ղոտ ված հո ղերն ու յու-
ղոտ ված լա թե րը, հանձն վում են հա մա-
պա տաս խան վե րամ շակ ման լի ցեն զիա 
ու նե ցող ըն կե րութ յուն նե րի՝ թա փո նի 
պատ շաճ հե տա գա վե րամ շակ ման և չե-
զո քաց ման նպա տա կով։

– Ինչ պես հայտ նի է՝ «Քոն թուրԳ-
լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ ըն կե-
րու թու նը հա մա գոր ծակ ցում է ջրօգ-
տա գոր ծող նե րի ըն կե րութ յուն նե րի 
հետ և ն րանց պայ մա նագ րե րի հա-
մա ձայն՝ հա մա պա տաս խան քա նա-
կութ յամբ ջուր է մա տա կա րար վում՝ 
ո ռոգ ման նպա տա կով:

Դա շատ կար ևոր հարց է, քան-
զի տա րա ծաշր ջա նը նախ ևա ռաջ 
գյու ղատն տե սա կան ուղղ վա ծութ-
յուն ու նի, իսկ ո ռոգ ման հա մա կարգն 
ա ռանց քա յին նշա նա կութ յուն ու նի 
այդ ա ռու մով:

Ներ կա յաց րեք, խնդրեմ, այդ հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը, ինչ պես և  
առ կա հար ցե րը, ո րոնք կա րող են 
մտա հո գել կամ մտա հո գում են գյու-
ղա ցուն:

– «ՔԳՀԿ» գոր ծու նեութ յան բա ցա սա-
կան ազ դե ցութ յու նը գյու ղատն տե սութ յան 
վրա բա ցա ռե լու հա մար ըն կե րութ յու նը 
սերտ հա մա գոր ծակ ցում է իր գոր ծու-
նեութ յան տա րած քում ո ռոգ ման ջրա մա-
տա կա րա րում ի րա կա նաց նող ըն կե րութ-
յուն նե րի հետ։ Մաս նա վո րա պես «ՔԳՀԿ» 
Ըն կե րութ յան և «Ս յու նիք» ջրօգ տա գոր-
ծող նե րի ըն կե րութ յան, ինչ պես նաև ՀՀ 

Ս յու նի քի մար զի Սի սիան հա մայն քի Շա-
ղատ բնա կա վայ րի հետ երկ կողմ կնքված 
պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս խան՝ 
«ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յունն ի րա կա նաց նում է 
ըստ պա հան ջի ո ռոգ ման ջրի ա պա հո վում 
հա մա պա տաս խան հիդ րո կա ռույց նե րից։ 
Հա մա գոր ծակ ցութ յունն ի րա կա նաց վում է 
2015-ից ի վեր և մշ տա կան բնույթ է կրում։

– Շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա բա-
ցա սա կան ազ դե ցութ յուն նե րը կան-
խե լու կամ նվա զեց նե լու հա մար ոչ 
պա կաս կար ևոր է «է կո լո գիա կան 
թող քի» խնդի րը, ո րը հա ճախ տա-
րաբ նույթ քննար կում նե րի տե ղիք է 
տա լիս: Կու զե նա յինք փոքր-ինչ ման-
րա մաս նել այդ հար ցի դրված քը:

– «ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յու նը Ո րո տա նի 
հիդ րո հա մա լի րի շա հա գոր ծումն ի րա-
կա նաց նում է ՀՀ շր ջա կա մի ջա վայ րի 
նա խա րա րութ յան ջ րա յին ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման գոր ծա կա լութ յան կող մից 
տրված 3 ջրօգ տա գործ ման թույլտ վութ-
յուն նե րի հի ման վրա, հա մա պա տաս-
խա նա բար՝ Տաթև, Շամբ և Ս պան դար-
յան հէկ-երի հա մար։ Ջ րօգ տա գործ ման 
թույլտ վութ յուն նե րը ձեռք էին բեր վել ի 
սկզբա նե՝ 2015թ -ին, 3 տա րի ժամ կե տով։ 
2018թ. ըն կե րութ յու նը հա մա պա տաս-
խան փաս տաթղ թե րի փա թեթ նե րով դի-
մել էր ՋԹ-նե րի եր կա րաձգ ման հա մար։ 
Արդ յուն քում՝ վեր ջին ներս եր կա րաձգ վել 
են նույն պայ ման նե րով՝ ըն կե րութ յա նը 
հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա-
վո րող հանձ նա ժո ղո վի կող մից տրված 
է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րութ յան լի-
ցեն զիա յի ժամ կե տով։

Հենց վե րոնշ յալ ՋԹ-նե րով էլ սահ-
ման վում են ջրամ բար նե րից յու րա քանչ-
յու րի հա մար է կո լո գիա կան թող քի այն 
մե ծութ յուն նե րը, ո րոնք պետք է ա պա-
հով վեն ջրամ բար նե րից հե տո՝ Ո րո տան 
գե տի հո սան քով ներքև, տար վա բո լոր 
ե ղա նակ նե րին ջրա յին ռե սուր սի և դ րան 
հա րա կից տա րածք նե րի, ինչ պես նաև 
ջրա յին ռե սուր սում ու դրան հա րա կից 
տա րածք նե րում առ կա բու սա կան և կեն-
դա նա կան տե սակ նե րի բնա կա նոն կեն-
սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
պայ ման ներն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ 
պահ պա նե լով գե տում է կո լո գիա կան 
հա վա սա րակշ ռութ յու նը և դ րա ինք նա-
վե րա կանգ նու մը։ Ըն կե րութ յու նը հա ջո-
ղութ յամբ ի րա կա նաց նում է ՋԹ-նե րով 
սահ ման ված իր պար տա վո րութ յուն նե րը՝ 
ա պա հո վե լով սահ ման ված է կո լո գիա կան 
թող քե րը ողջ տար վա ըն թաց քում։

– Մեր ու նե ցած տե ղե կութ յուն-
նե րով՝ վեր ջին շրջա նում ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան տա րած քում 
ի րա կա նաց վել է է կո հա մա կար գա-
յին ու սում նա սի րութ յուն՝ նպա տակ 
ու նե նա լով նաև պար զել ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան ազ դե ցութ յու նը 
կեն սա բազ մա զա նութ յան վրա: Ի՞նչ 
պատ կեր կամ ի րա վի ճակ ու նենք 

Ծառատունկ Գորիս քաղաքի Հայրենական մեծ պատերազմի և Արցախյան 
պատերազմի զոհերի հիշատակին կառուցված հուշարձանի հարակից այգում
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այդ ա ռու մով, և  ի՞նչ է ար վում ռիս կե-
րի նվա զեց ման ուղ ղութ յամբ:

– Ըն կե րութ յու նը, վե րա զին ման աշ-
խա տանք նե րի ՇՄԱԳ հաշ վետ վութ յան 
հի ման վրա, կազ մել էր ձկ նա պաշտ պան 
մի ջո ցա ռում նե րի ցանկ, ո րը հա մա ձայ-
նեց վել և հաս տատ վել էր KfW կող մից և 
հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց վում է 2018-ից 
ի վեր։ Որ պես վե րոնշ յալ գոր ծո ղութ յուն-
նե րի պլա նի մաս, ըն կե րութ յունը 2019-ի 
երկ րորդ ե ռամս յա կում սկսեց ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան տա րած քում է կո հա-
մա կար գա յին ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
ի րա կա նա ցու մը։ Ու սում նա սի րութ յուն-
ներն ի րա կա նաց վել են «Բիո տոմ» ՓԲԸ և 
«Ակ վաս կոպ» ՓԲԸ (Biotope LLC & Aquas-
cope LLC (France)) կոն սոր ցիու մի կող մից 
2019 թ. հու նիս-2020 նո յեմ բեր ըն կած ժա-
մա նա կա հատ վա ծում։ 

Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման հիմ նա կան նպա տակն էր ստա-
նալ «ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ-
յան տա րած քում ջրա յին ռե սուրս նե րի 
վե րա բեր յալ բա զա յին տե ղե կատ վութ յուն՝ 
ա ռա վել կենտ րո նա նա լով ըն կե րութ յան 
կող մից շա հա գործ վող ջրամ բար նե րի և 
հիդ րո հան գույ ցի եր կայն քով՝ Ո րո տան 
գե տի ջրա յին կեն սա մի ջա վայ րի և  է կո-
լո գիա յի վրա՝ ու սում նա սի րութ յուն ներն 
ի րա կա նաց նե լով մի ջազ գա յին ստան-
դարտ նե րին հա մա պա տաս խան և լա-
վա գույն փոր ձի կի րառ մամբ։ Բա ցի այդ, 
ու սում նա սի րութ յու նը նպա տակ ու ներ 
բա ցա հայ տե լու հիդ րոէ ներ գե տիկ կոմպ-
լեք սի ազ դե ցութ յու նը ջրա յին մի ջա վայ րի, 
մաս նա վո րա պես ձկնե րի պո պուլ  յա ցիա յի 
վրա, ինչ պես նաև մշա կե լու հա մա պա-
տաս խան մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում նե րի 
ցանկ, ո րոնց հե տա գա ի րա կա նա ցու մը 
կբե րի ջրա յին է կո հա մա կար գի վրա ըն կե-
րութ յան ազ դե ցութ յան նվա զեց ման։

Ու սում նա սի րութ յուն նե րը հա ջո-
ղութ յամբ ա վարտ վել և «Բիո տոպ» ՓԲ 
և «Ակ վաս կոպ» ՓԲ ըն կե րութ յուն նե րի 
կող մից 2020-ի նո յեմ բե րին ներ կա յաց վել 
է վերջ նա կան հաշ վետ վութ յու նը, ո րը, 
ինչ պես նշե ցի, նե րա ռում է նաև ըն կե-
րութ յան ջրա յին է կո հա մա կար գի վրա 
ազ դե ցութ յան մեղ մաց նող մի ջո ցա ռում-
ներն ու մո նի տո րին գա յին աշ խա տանք-
նե րը։ Վեր ջին ներս ար դեն իսկ քննարկ վել 
և հաս տատ վել են KfW կող մից և ներ կա-
յումս գտնվում են պլա նա վոր ման փու լում։

– Եր կու-ե րեք տա րի ա ռաջ գեր-
մա նա կան ին ժե նե րա կան ըն կե րութ-
յուն նե րից մե կի կող մից կա տար ված 
ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում 
եզ րա կա ցութ յուն էր ար վել՝ նշե լով 
նաև մաքր ման կա յան նե րի, ջրամ-
բար նե րում ձկնա պաշտ պան կա-
ռույց նե րի, բիո սան հան գույց նե րի 
տե ղադր ման կար ևո րութ յու նը: Հաս-
կա նում ենք՝ դրանք մեծ ներդ րում-
ներ և տ ևա կան ժա մա նա կի հետ են 
կապ ված, բայց և հե տաքր քիր է՝ ի՞նչ 

է հա ջող վել կա տա րել այդ ուղ ղութ-
յամբ:

– Ա յո, ճիշտ եք, խոս քը գեր մա նա կան 
Ֆիխտ ներ ըն կե րութ յան կող մից ի րա կա-
նաց ված՝ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա ազ-
դե ցութ յան գնա հատ ման մա սին է, ո րին, 
որ պես արդ յունք, հա ջոր դել էր ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յան բնա պահ պա նա կան 
ազ դե ցութ յուն նե րի մեղմ ման ուղղ ված 
գոր ծո ղութ յուն նե րի պլա նի մշա կումն ու 
հա ջոր դա կան ի րա գոր ծու մը։ Կա րող եմ 
վստահ նշել, որ ըն կե րութ յունն ար դեն 
հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց րել և շա րու-
նա կում է ի րա կա նաց նել վե րոնշ յալ պլա-
նում նե րառ ված գոր ծո ղութ յուն նե րը։ 
Մաս նա վո րա պես աե րո բի կա բիո հան-
գույց ներ են նա խագծ վել և կա ռուց վել 
«ՔԳՀԿ» 5 ջրամ բարում (Ս պան դար յան, 
Ան գե ղա կոթ, Տաթև, Տո լոր սի ջրամ բար-
ներ և  օր վա կար գա վոր ման ջրամ բար) ու  
ար դեն գոր ծում են 3 տա րի շա րու նակ։ 

Ջ րա յին է կո հա մա կար գի պահ պան-
ման և ջ րօգ տա գործ ման թույլտ վութ-
յուն նե րով սահ ման ված աղ տո տիչ նե րի 
ջրա յին է կո հա մա կարգ ար տա նետ ման 
թույ լատ րե լի չա փա բա ժին նե րի ա պա հով-
ման նպա տա կով ըն կե րութ յու նը 2017-ին 
ի րա կա նաց րեց «ՔԳՀԿ» 3 հէկ-երի հա-
մար կոմ պակտ մաքր ման կա յան նե րի 
նա խագծ ման և տե ղադր ման աշ խա-
տանք նե րը։ Կա ռույց նե րում օգ տա գործ վել 
են TOPAS տե սա կի կոմ պակտ մաքր ման 
կա յան ներ, ո րոնք արդ յու նա վետ կեր պով 
ի րա կա նաց նում են հէկ-երում ա ռա ջա-
ցած կեն ցա ղա յին կեղ տաջ րի մաք րում 
և  արդ յուն քում կան խում հէկ-ի հոս քով 
ներքև գե տա յին է կո հա մա կար գի աղ տո-
տու մը կեն ցա ղա յին կեղ տաջ րե րով։

Ինչ վե րա բե րում է ձկնա պաշտ պան 
կա ռուց վածք նե րին, ինչ պես ար դեն նշե-
ցի, 2019-2020 թթ. ըն կած ժա մա նա կա-
հատ վա ծում ըն կե րութ յան նա խա ձեռ-
նութ յամբ ի րա կա նաց վել է Ո րո տա նի 
հիդ րո հա մա լի րի ողջ եր կայն քով՝ Ո րո տան 
գե տի է կո հա մա կար գա յին ու սում նա սի-
րութ յուն ներ։ Արդ յուն քում՝ ա ռա ջարկ վել 

են մի շարք մեղ մաց ման մի ջո ցա ռում ներ, 
ո րոնց ի րա կա նա ցու մը ներ կա յումս պլա-
նա վոր ման փու լում է։ 

– Երբ մենք խո սում ենք շրջա կա 
մի ջա վայ րի աղ տոտ ման կան խար-
գել ման և ն վա զեց ման, ազ դա կիր 
բնա կա վայ րե րում առ կա բնա պահ-
պա նա կան խնդիր նե րի մա սին, ա կա-
մա հան գում ենք եզ րա կա ցութ յան, 
որ կար ևոր է խնդրո ա ռար կա յի վե-
րա բեր յալ բնակ չութ յան գրա գի-
տութ յունն ու ի րա զեկ վա ծութ յու նը: 
Ուս տի և՝ ի՞նչ բնա պահ պա նա կան, 
կրթա կան ու նմա նա տիպ այլ ծրագ-
րեր է ի րա կա նաց նում ըն կե րութ յու-
նը:

– «ՔԳՀԿ» ըն կե րութ յան հիմ նա կան 
սկզբունք նե րից մե կը հետև յալն է՝ բա-
րե լա վել այն մի ջա վայ րը, որ տեղ մենք 
գոր ծում ենք։ վեր ջի նիս ի րա գոր ծու մը 
են թադ րում է նաև ըն կե րութ յան կող մից 
ազ դա կիր հա մայնք նե րում բնա պահ-
պա նա կան ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում 
ու ազ դա կիր հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի 
բնա պահ պա նա կան ի րա զեկ վա ծութ յան 
մա կար դա կի բարձ րա ցում։ Այս շրջա նա-
կում ըն կե րութ յու նը պար բե րա բար ի րա-
կա նաց նում է թե՛ ներդ րու մա յին ծրագ րեր, 
ինչ պի սին, օ րի նակ, Գո րիս քա ղա քում՝ 
հա մայն քա յին այ գում ծա ռա տուն կի ի րա-
կա նա ցու մը, և թե՛ կա մա վո րա կան ծրագ-
րեր՝ բնա պահ պա նա կան դա սըն թաց նե րի 
կազ մա կեր պում դպրոց նե րի ա շա կերտ-
նե րի հա մար, հա մայն քա յին այ գու մաքր-
ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ցում 
ե րի տա սարդ նե րի հետ, «Ընդ դեմ պլաս-
տիկ թա փո նի» ի րա զեկ ման ար շա վի 
կազ մա կեր պում։ 

– Որ պես զի լիար ժեք լի նի մեր 
պատ կե րա ցու մը խնդրո ա ռար կա-
յի վե րա բեր յալ, ցան կա լի է, որ լույս 
սփռեք նաև հար ցին, թե ի՞նչ ա սել է 
Մի ջազ գա յին կա յուն զար գաց ման 17 
նպա տա կը և  որ քա նո՞վ է ըն կե րութ-
յան գոր ծու նեութ յու նը հա մա հունչ 
այդ նպա տակ նե րին:

Կա յուն զար գաց ման 17 նպա տակ նե րը
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«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս-
կադ» ՓԲԸ ա մե նա կա րևոր 
ար ժեքն ըն կե րութ յան աշ խա-
տուժն է։ Իսկ աշ խա տող-ղե կա-
վա րութ յուն ա ռողջ փոխ հա րա-
բե րութ յունն ըն կե րութ յան կա-
յու նութ յան հիմ նա կան բա ղադ-
րիչն է։ Այդ ա մե նի դրված քին 
և ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա-
նութ յա նը ծա նո թա նա լու նպա-
տա կով զրու ցե ցինք ըն կե րութ-
յան աշ խա տու ժի (մարդ կա յին 
ռե սուրս նե րի) ղեկավար Մա րի-
նա Մեյ մար յա նի հետ։

 -«Քոն  թո ւրԳ  լ ո  բա լ 
Հիդ րո Կաս կադ» 
ըն կե րութ յան մա-

սին խո սե լիս նա խևա ռաջ կենտ-
րո նա նում ենք ար տադր վող 
է լէ ներ գիա յի, տեխ նի կա կան 
ցու ցա նիշ նե րի և խնդիր նե րի 
վրա։ Ան շուշտ, դրանք կա րևոր 
հան գա մանք ներ են, բայց ի րա-
կա նում ըն կե րութ յու նը Գո րի սի 
և Սի սիա նի տա րա ծաշր ջան նե-
րի ա մե նա խո շոր գոր ծա տուն է, 
ին չը չա փա զանց ու շագ րավ հան գա-
մանք է։ Որ քա՞ն մարդ է ընդգրկ ված 
ըն կե րութ յու նում։ Ան ցած հինգ տա-
րում նոր աշ խա տա տե ղեր ստեղծ-
վե՞լ են, թե՞ ոչ։

– Ան շուշտ, մարդ կա յին կա պի տա լը, 
որ պես աշ խա տակ ցի գի տե լիք նե րի, փոր-
ձի և հմ տութ յուն նե րի ամ բող ջութ յուն, ըն-
կե րութ յան կար ևո րա գույն բաղ կա ցու ցիչ 
մասն է կազ մում։ Պետք է ա սեմ, որ «Քոն-
թուրԳ լո բա լը» ոչ միայն Ս յու նի քի մար զում 
է խո շո րա գույն գոր ծա տու, այլ նաև կար-
ևո րա գույն դեր է խա ղում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան հա մար առ հա սա րակ։ 

Չէ՞ որ այն ա մե նա մեծ բիզ նես ներդ րումն 
է ՀՀ-ում։ Սա իր հեր թին մեծ պա տաս խա-
նատ վութ յուն է դնում մեր թի մի յու րա-
քան չուր աշ խա տակ ցի գոր ծու նեութ յան 
վրա, այն է՝ մեր ա մե նօր յա աշ խա տան-
քում հա մա պա տաս խա նել ըն կե րութ յան 
որ դեգ րած ըն թա ցա կար գե րին և չա փա-
նիշ նե րին, ին չը, հու սամ, կա րող եմ փոքր- 
ինչ ման րակր կիտ ներ կա յաց նել։ 

Մեր հա յաս տան յան թի մը կազմ ված 
է մոտ 130 աշ խա տակ ցից՝ բաշխ ված հա-
մա պա տաս խա նա բար ըստ գրա սեն յակ-
նե րի և կա յան նե րի։ ՔԳ-ում աշ խա տե լու 
բազ մա թիվ ա ռա վե լութ յուն նե րից մեկն 
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Հարցազրույց 
«ՔոնթուրԳլոբալ 
Հիդրո Կասկադ» ՓԲ 
ընկերության մարդկային 
ռեսուրսների ղեկավարի 
Մարինա Մեյմարյանի հետ

– Կա յուն զար գաց ման նպա տակ նե րը 
(ԿԶՆ) կամ, ինչ պես նաև ա սում են, գլո-
բալ նպա տակ ներն ի րեն ցից ներ կա յաց-
նում են միմ յանց հետ փոխ կա պակց ված 
17 նպա տակ, ո րոնք կոչ ված են լի նե լու 
հա մայն մարդ կութ յան հա մար ա վե լի լավ 
և  ա ռա վել կա յուն ա պա գա յին հաս նե լու 
քայ լեր։ 

ԿԶՆ հաս տատ վել են 2015-ին ՄԱԿ-ի 
Գլ խա վոր Ա սամբ լեայի կող մից և պի տի 
ի րա կա նաց վեն մինչև 2030թ.։ Ն րանք 
նե րառ ված են ՄԱԿ-ի 2030-ի Օ րա կարգ 
ռե զոլ  յու ցիա յում։ Կա յուն զար գաց ման 
նպա տակ նե րը հիմն վում են հա զա րամ-
յա կի զար գաց ման նպա տակ նե րի (ՀԶՆ) 
ար ձա նագ րած հա ջո ղութ յուն նե րի վրա և 
ն պա տա կաուղղ ված են վե րաց նե լու աղ-
քա տութ յունն իր բո լոր ձևե րով ու դրսևո-
րում նե րով: Թեև կա յուն զար գաց ման 
նպա տակ ներն ի րա վա բա նո րեն պար տա-
դիր չեն, կա ռա վա րութ յուն նե րից ակն կալ-
վում է ստանձ նել հանձ նա ռութ յուն ներ և 
մ շա կել ազ գա յին ծրագ րեր այդ 17 նպա-
տա կին հաս նե լու հա մար: 

– Տի կին Խա չատր յան, Դուք մե-
ծա մա սամբ բա վա րա րե ցիք մեր 
հար ցա սի րութ յու նը: Եվ, այ դու հան-
դերձ, որ պես ըն կե րութ յան բնա պահ-
պա նա կան քա ղա քա կա նութ յան 
պա տաս խա նա տու պաշ տոն յա, ի՞նչն 
է Ձեզ ա ռա վե լա պես ու նախ ևա ռաջ 
հու զում-մտա հո գում, որ կու զե նա-
յիք ըն կե րութ յան ջանք ներն ուղ ղել 
ա ռա ջին հեր թին այդ ուղ ղութ յամբ:

– Շր ջա կա մի ջա վայ րի հան դեպ 20-
րդ դա րի հա սա րա կութ յան սպա ռո ղա-
կան վե րա բեր մուն քը, գլո բալ է կո լո գիա-
կան հիմ նախն դիր նե րի, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, կլի մա յի փո փո խութ յունն ու 
ա նա պա տա ցու մը, ջրա յին ռե սուրս նե րի, 
մթնո լոր տա յին օ դի աղ տո տու մը, ըն դեր-
քի անխ նա շա հա գոր ծու մը, վե րա բեր յալ 
մա կե րե սա յին ըն կա լու մը հետ ևանք են 
է կո լո գիա կան գի տե լիք նե րի և մ շա կույ թի 
ցածր մա կար դա կի կամ բա ցա կա յութ յան: 
Հետ ևա բար՝ առ կա բնա պահ պա նա կան 
խնդիր նե րի լուծ ման, բնա պահ պա նա կան 
բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան մեղ մաց ման 
և նոր բնա պահ պա նա կան խնդիր նե րի 
ա ռա ջաց ման կան խար գե լումն անհ նար 
է պատ կե րաց նել ա ռանց բնութ յան հետ 
հա մա հունչ զար գաց ման վրա հիմն ված 
նոր է կո լո գիա կան մտա ծե լա կեր պի ձևա-
վոր ման, հետ ևա բար նաև՝ հա մընդ հա-
նուր է կո լո գիա կան կրթութ յան ու դաս-
տիա րա կութ յան: 

Ուս տի՝ ա ռողջ և կա յուն շրջա կա մի-
ջա վայ րում ապ րե լու հա մար բո լո րիս ու-
ժե րը պի տի կենտ րո նաց վեն է կո լո գիա-
կան տե սանկ յու նից դաս տիա րակ ված 
սե րունդ և գ րա գետ հա սա րա կութ յուն 
ու նե նա լու ն։

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ ՎԱՀՐԱՄ 
ՕՐԲԵԼՅԱՆԻ, ՍԱՄՎԵԼ 

ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆԻ
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այն է, որ շփու մը չի սահ մա նա փակ վում 
ՀՀ սահ ման նե րով և մեր հայ կա կան թի-
մով։ Ըն կե րութ յու նը գոր ծու նեութ յուն է 
ծա վա լում 18 երկ րում։ Այս պի սով՝ մեր 
ա մե նօր յա աշ խա տան քում նաև սերտ 
հա մա գոր ծակ ցում ենք ար տերկր յա գոր-
ծըն կեր նե րի հետ՝ ի րեն ցից փո խա ռե լով 
անն կա րագ րե լի մի ջազ գա յին փորձ, ինչ-
պես ա սում են՝ «քա ռա կու սուց դուրս» 
մտա ծե լա կերպ և նո րա րա կան ո ճով, 
կարծ րա տի պե րից դուրս լու ծում նե րի կի-
րա ռում։ Պա տա հա կան չէ, որ ՔԳ ա ռանց-
քա յին ար ժեք նե րից մեկն է՝ Աշ խա տել 
ա ռանց սահ մա նա փա կում նե րի՝ որ պես 
բազ մազգ, ին տեգր ված թիմ։

Ան ցած հինգ տար վա ըն թաց քում, 
ան շուշտ, ստեղծ վել են նոր աշ խա տա տե-
ղեր։ Դ րան նպաս տել է նաև վե րա զին ման 
ծրա գի րը, որն իր ա վար տին կհասց նենք 
այս տա րի։ Որ պես մարդ կա յին ռե սուրս-
նե րի կա ռա վար ման ղե կա վար, այս տեղ 
կու զե նա յի նշել, որ ան գամ այն պաշ-
տոն նե րը, հաս տիք նե րը, ո րոնք նույնն են 
մնա ցել, ան ցել են հսկա յա կան է վո լու ցիոն 
ճա նա պարհ՝ կրե լով գոր ծա ռույթ նե րի, 
ո րակ նե րի, հմտութ յուն նե րի հսկա յա կան 
փո փո խութ յուն ներ։ Այս պի սով՝ կու զե նամ 
հա վաս տել, որ մար դիկ, ո րոնց հետ ան ցել 
ենք այս ու ղին, նույն պես մեծ մաս նա գի-
տա կան աճ են գրան ցել՝ շա տե րը դառ նա-
լով մի ջազ գա յին ցու ցա նիշ նե րով ի րենց 
գոր ծի վար պետ նե րը։

– Կադ րե րի և հատ կա պես մաս-
նա գետ նե րի ընտ րութ յու նը, սերն-
դա փո խութ յունն ա նընդ հատ գոր-
ծըն թաց են։ Հե տաքր քիր է՝ ի՞նչ 
սկզբուն քով եք ա ռաջ նորդ վում 
կադ րեր ընտ րե լիս, ո րո՞նք են կադ-
րե րի ընտ րութ յան հիմ նա կան չա-
փո րո շիչ ներն ըն կե րութ յու նում։ Արդ-
յո՞ք օ տար լե զու նե րի ի մա ցութ յու նը 
պար տա դիր է մաս նա գետ նե րի հա-
մար։

– Սկ սեմ վեր ջին հար ցից. վստա հեց-
նում եմ, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հում 
անգ լե րե նի ի մա ցութ յունն այլևս պար տա-
դիր կամ գո նե կար ևո րա գույն պայ ման է։ 
Մենք ապ րում ենք թվայ նաց ված, տեխ-
նո լո գիա կան հե ղա փո խութ յան դա րաշր-
ջա նում, և գո նե ե րի տա սարդ սե րունդն 
անգ լե րե նի բա վա րար ի մա ցութ յուն պի-
տի ու նե նա։ Ա վե լորդ եմ հա մա րում նշել, 
որ ՔԳ-ը ա մե րիկ յան ըն կե րութ յուն է, և, 
բնա կա նա բար, մեծ նա խընտ րութ յուն է 
տրվում անգ լե րե նի ի մա ցութ յա նը, ա ռա-
վել ևս` ղե կա վար պաշ տոն նե րի հա մար, 
որ տեղ ուղ ղա կի անհ նար է աշ խա տել 
ա ռանց անգ լե րե նի գոր ծա ծութ յան։

Սերն դա փո խութ յան մա սին. ՔԳ-ն 
ա րագ տեմ պե րով զար գա ցող և ս րըն թաց 
փո փոխ վող մի ջա վայ րով ըն կե րութ յուն 
է։ Ա յո, դա նշա նա կում է, որ սերն դա փո-
խութ յու նը մեր ռազ մա վա րա կան մո տե-
ցում նե րից պի տի լի նի։ Ա մեն ա միս ներդր-
վում են նոր ամ պա յին տեխ նո լո գիա ներ, 

հա ղոր դակց ման նոր մի ջոց ներ, ար տադ-
րա կան նոր տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնք այլ 
ո րակ ներ են պա հան ջում։ Մենք բո լորս, 
որ պես մեկ կուռ թիմ, ա մեն օր կանգ նում 
ենք նոր մար տահ րա վեր նե րի առջև և 
միա սին լու ծում դրանք՝ հա ճախ ըն թաց-
քում շատ բան սո վո րե լով և սեր տե լով։ 
Ով քեր չու նեն մաս նա գի տա կան հա մա-
պա տաս խան պատ րաստ վա ծութ յուն, 
ճկուն մտա ծե լա կերպ և նորն ա րագ սեր-
տե լու ու նա կութ յուն, ցան կութ յուն, կար-
ծում եմ, չեն կա րող ՔԳ մշա կույ թի կրո ղը 
լի նել։ Կոր պո րա տիվ մշա կու թի մա սին 
նույն պես կխո սեմ ստորև` ա վե լի ման րա-
մասն։ Բայց մի բան հստակ է՝ ա ռաջ նա-
յին նա խա պատ վութ յունն աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լիս տրվում է այն թեկ նա ծու նե-
րին, ով քեր ՔԳ ար ժեք նե րի և քա ղա քա-
կա նութ յան դես պա նը կամ կրո ղը կլի նեն։ 
Բ նա կա նա բար, ար հես տա վարժ հմտութ-
յուն նե րը ոչ ոք չի չե ղար կել, մենք նույն-
պես ան դա դար փոր ձում ենք ներգ րա վել 
պրո ֆե սիո նալ նե րի։ Բայց ա ռա վել ար ժե-
քա վոր ենք հա մա րում այն թեկ նա ծու-
նե րին, ով քեր կոր պո րա տիվ մշա կույ թի 
տա րա ծողն են դառ նում ըն կե րութ յան 
ներ սում և  ին չու չէ` կեն ցա ղում։ Քա նի որ 
ան հա տին կա րող ենք կրթել, սո վո րեց նել, 
կա տա րե լա գոր ծել, բայց ե թե տար բեր 
ար ժե հա մա կար գի կրող է, ա պա դա գրե-
թե անհ նար է կամ շատ բարդ խնդիր։ 

Պի տի նշեմ նաև, որ ՔԳ ա վագ սերն-
դի՝ ին ժե ներ նե րի, ար տադ րա կան անձ-
նա կազ մի տա րի նե րի կու տա կած փորձն 
անգ նա հա տե լի է։ Ն րանց շնոր հիվ ի վի-
ճա կի ենք լի նում ա պա հո վել անձ նա կազ-
մի հա մալ րու մը նոր, ե րի տա սարդ կադ րե-
րով։ Ինձ թվում է՝ մեր՝ հա յե րիս, գե նե տիկ 
կո դի մեջ է լա վա գույ նը մեր հա ջոր դող նե-
րին փո խան ցե լը։ Սա շատ վառ եր ևում 
է մեր փոր ձա ռու, կա յա ցած մաս նա գետ-
նե րի աշ խա տաո ճում, ով քեր ա նում են 
ա մեն ինչ, որ ե րի տա սարդ կադ րերն 
ա րագ ին տեգր վեն և մաս նա գի տա կան 
աճ ցու ցա բե րեն։ 

– Որ քա նով տեղ յակ ենք՝ ըն-
կե րութ յան ար ժե հա մա կար գի մեջ 
մտնում են ո րո շա կի չա փա նիշ նե րով 
պայ մա նա վոր ված աշ խա տաոճ, աշ-
խա տան քա յին մշա կույթ։ Այ սինքն՝ 
աշ խա տո ղին ներ կա յաց վում են բա-
րո յա կան ու գե ղա գի տա կան ո րո շա-
կի պա հանջ ներ։ Այդ ա մե նի մա սին 
կու զե նա յինք ի մա նալ։

– Յու րա քանչ  յուր ըն կե րութ յան կազ-
մա կերպ չա կան մշա կույ թը և  ար ժեք նե րը 
նրա ա պա գա յի և գոր ծու նեութ յան հե-
նաս յունն են։ Մեր ար ժեք ներն ըն կած են 
ա մե նօր յա աշ խա տան քի հիմ քում, դրանք 
են կողմ նո րո շում մեր վար քը և  ո րո շում-
նե րը թե՛ տա նը, թե՛ աշ խա տա վայ րում։ 
Ե թե հա կիրճ, ա պա դրանք են՝ գոր ծել 
թա փան ցիկ և  ազ նիվ, հո գալ աշ խա տա-
կից նե րի ա ռող ջութ յան, անվ տան գութ-
յան, բա րե կե ցութ յան մա սին, աշ խա տել 

ինչ պես բազ մազգ մեկ թիմ, կա տա րե լա-
գործ վել և շա րու նակ սո վո րել, հար գել 
այն մարդ կանց հանձ նա ռութ յուն նե րը, 
ով քեր վստա հել են մեզ։ 

ՔԳ հա ջո ղութ յան հիմ քում ըն կած է 
նաև մեր սխալ նե րից դաս քա ղե լու փի-
լի սո փա յութ յու նը. գոր ծառ նա կան գե րա-
զան ցութ յան հաս նե լու հա մար՝ թա փան-
ցիկ, միմ յանց չմե ղադ րե լու և հար գան քի 
դրսևոր մամբ։ Օգ տա գոր ծում ենք «Հինգ 
ին չո ւի մե թո դը», ո րը ճա պո նա կան Lean 
Мanagement-ի գոր ծիք նե րից է` ձա խո-
ղում նե րի վեր լու ծութ յան սխե մա։ Հիմն-
ված է այն ակն հայտ ճշմար տութ յան 
վրա, որ բո լոր ըն կե րութ յուն ներն էլ ձա-
խո ղում են, սա կայն ա ռա ջա դի մա կան 
ըն կե րութ յուն նե րը չեն թաքց նում ի րենց 
ան հա ջո ղութ յուն նե րը, այլ հա կա ռակ՝ 
բարձ րա ձայ նում են դրանք, վեր լու ծում 
ան հա ջո ղութ յուն նե րը՝ դրանց կրկնութ յու-
նը կան խե լու նպա տա կով։ 

– Նոր տեխ նո լո գիա նե րի տե-
ղադր ման-մոն տաժ ման բուն ըն-
թաց քը, են թադ րում ենք, գլխա վո-
րա պես ի րա կա նաց վում է տվյալ 
սար քա վո րում նե րը թո ղար կող գոր-
ծա րան նե րի մաս նա գետ նե րի ու ժե-
րով՝ նրանց այս տեղ հրա վի րե լով: Մի 
քա նի խոսք այդ մա սին: Եվ արդ յո՞ք 
հրա վիր ված նե րը կադ րեր են պատ-
րաս տում այս տեղ՝ տե ղա կան աշ-
խա տու ժից:

– ՔԳ ին ժե նե րա կան թի մը հա վա սար 
աշ խա տում է մեր կա պա լա ռու նե րի հետ՝ 
այս պի սով անգ նա հա տե լի փորձ ձեռք 
բե րե լով օ տա րերկր յա գոր ծըն կեր նե-
րից։ Վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում 
բազ մա թիվ գոր ծու ղում-թրեյ նինգ ներ են 
կազ մա կերպ վել Ավստ րիա յում, Պոր տու-
գա լիա յում, Գեր մա նիա յում, որ պես զի մեր 
ար տադ րա կան թի մը հենց գոր ծա րան նե-
րում անց նի գործ նա կան ու սու ցում։ Ա վե լի 
քան վստահ ենք, որ մեր շա հա գործ ման 
թի մը պատ րաստ է գոր ծար կել ար դիա-
կա նաց ված սար քա վո րում նե րը։ 

– Ի սկզբա նե որ դեգ րել եք նաև 
մեկ այլ՝ «Ն պա տա կը՝ դժբախտ պա-
տա հար նե րի զրո յա կան ցու ցա նիշ» 
սկզբուն քը: Արդ յո՞ք ան ցած տա րի-
նե րին հա ջող վել է լիար ժեք կյան քի 
կո չել այդ նպա տա կը: 

– ՔԳ հա մար աշ խա տան քի անվ տան-
գութ յունն ա ռաջ նա յին է։ Ա յո, ըն կե րութ-
յու նը որ դեգ րել է զրո վնա սի քա ղա քա-
կա նութ յուն՝ ե րաշ խա վո րե լու հա մար, որ 
մենք մեր աշ խա տա կից նե րի, կա պա լա-
ռու նե րի, այ ցե լու նե րի համար ստեղ ծում 
և պահ պա նում ենք անվ տանգ աշ խա տա-
վայր։ Մենք յու րա քանչ  յուր գոր ծո ղութ յուն, 
հան դի պում, ամ սա կան հաշ վետ վութ յուն 
սկսում ենք տե խանվ տան գութ յան հա-
մար տար ված աշ խա տանք նե րի քննարկ-
մամբ, մի խոս քով՝ ա նում ենք ա մեն ինչ, 
որ յու րա քան չուր անձ ա մեն օր ա պա հով 
տուն վե րա դառ նա։ Վ տան գը ժա մա նա-
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կին գնա հա տե լու հա մար 
շա րու նակ ի րա գործ վում են 
բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ՝ 
մի ջա դե պե րի մա սին զե կու-
ցում, մի ջազ գա յին ըն կե րութ-
յուն նե րի կող մից կա տար վող 
ան կախ աու դիտ ներ, աշ խա-
տա վայ րի կա նո նա վոր ստու-
գում ներ։ Այս ա մե նը նաև 
նպաս տում է մեր տե խան-
վ տան գութ յան մա սին մշա-
կույ թի և գի տակ ցութ յան ամ-
րապնդ մա նը։ Ցա վոք, անց յալ 
տա րի պա տա հար ու նե ցանք 
և չ կա րո ղա ցանք 100%-ով 
հա մա պա տաս խան լի նել մեր 
որ դեգ րած նպա տակ նե րին։ 
Բայց հա վա տա րիմ մնա լով 
թա փան ցիկ գոր ծե լաո ճին և 
ձա խո ղում նե րից էլ ա վե լի ու-
ժեղ դուրս գա լու փի լիսոփա-
յութ յա նը, ա րել ենք ա մե նը, որ պես զի 
նմա նա տիպ դեպք այ լևս չար ձա նագր վի 
և մեր աշ խա տա կից նե րը ա վե լի պաշտ-
պան ված և ԱՊՏԱ գի տա կից լի նեն։ 

– Ըն կե րութ յան աշ խա տա կից նե-
րին գնա հա տե լու ի՞նչ սկզբունք ներ 
գո յութ յուն ու նի. միայն ֆի նան սա-
կա՞ն, թե՞ նաև բա րո յա կան:

– Այս հար ցի շրջա նա կում կու զե նա յի 
անդ րա դառ նալ ՔԳ ա մե նամ յա կա տա րո-
ղա կա նի ըն թա ցա կար գին, ո րը նաև նե-
րա ռում է պարգ ևավ ճար նե րի և  աշ խա-
տա կից նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցը, 
և  ոչ միայն։ Ին չո՞վ է գրա վիչ և մի ջազ-
գա յին լա վա գույն փոր ձա ռութ յուն նե րին 
հա մա պա տաս խան, կհարց նեք դուք. 
նրա նով, որ գնա հա տե լով աշ խա տակ ցի 
տա րե կան կա տա րո ղա կա նը՝ գնա հատ-
վում է թե՛ նրա ներգ րավ վա ծութ յունն 
ըն կե րութ յան ար ժեք նե րի և սկզ բունք նե-
րի տե սանկ յու նից և թե՛ տար վա սկզբում 
դրված 5 նպա տակը։ Այ սինքն՝ մենք 
պարգ ևավ ճար նե րի քա ղա քա կա նութ յու-
նը մշա կել ենք «կա տա րո ղա կա նի դի մաց 
վճա րե լու» սկզբուն քով, այս պի սով՝ ա պա-
հո վե լով հնա րա վո րին օբ յեկ տիվ գնա հա-
տում։ 

Ի՞նչ է ար վում այս ամ բողջ գոր ծըն թա-
ցի շրջա նակ նե րում։ 

  Հա մա պա տաս խա նեց վում են ըն կե-
րութ յան բիզ նես և կադ րա յին քա ղա-
քա կա նութ յուն նե րը:

  Ա պա հո վվում է աշ խա տա կից / ղե-
կա վար ա մե նամ յա գնա հա տում և 
հե տա դարձ կապ։

  Պարգ ևավ ճար նե րի մա սով կա յաց-
վում են ո րո շում ներ։

  Սահ ման վում են վե րա պատ րաստ-
ման և զար գաց ման հե ռան կար նե րը։

  Սահ ման վում են պաշ տո նի բարձ րա-
ցում ներ։

  Սահ ման վում են պարգ ևավ ճար նե րի 
և բա զա յին աշ խա տա վար ձի տրա-
մադր ման մա սով ճշգրտում ներ, ե թե 

կա դրանց կա րի քը:
Աշ խա տա կից նե րի գնա հա տու մը 

սկսվում է ինք նագ նա հա տա կա նից, ին-
չը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս տար վա 
մար տահ րա վեր նե րի և ձեռք բե րում նե րի 
մա սին զրույց ծա վա լել։ Ղե կա վա րը կա-
ռու ցո ղա կան հե տա դարձ կապ է տա լիս, 
ինչ պես նաև գա ղա փար ներ՝ վե րա պատ-
րաստ ման և զար գաց ման պլա նի վե-
րա բեր յալ։ Հաշ վի են առն վում ոչ միայն 
աշ խա տակ ցի ան հա տա կան նպա տակ-
նե րին հաս նե լը, այլ նաև բիզ նե սի կոր-
պո րա տիվ նպա տակ նե րը տվյալ տար վա 
հա մար, օ րի նակ ԱՊՏԱ կա տա րո ղա կա-
նը, հաս տա տուն ծախ սե րը բյու ջեի հա մե-
մատ և  այլ ԿՀՑ-ներ (Key Performance in-
dicators KPIs). մի խոս քով, եր կար կա րող 

եմ խո սել մեր կա տա րո ղա կա նի գոր ծըն-
թա ցի մա սին, ո րը, ին չու չէ, լավ օ րի նակ 
կա րող է ծա ռա յել մյուս ըն կե րութ յուն նե-
րի հա մար ևս։ Ամ փո փե լով կա սեմ, որ 
փաս տո րեն աշ խա տա կից նե րի տա րե կան 
գնա հա տումն ըն կե րութ յու նում ի րա կա-
նաց վում է ե րեք տե սանկ յու նից՝ բիզ նե սի 
հա ջո ղակ, ե կամ տա բեր լի նե լը, ֆի նան-
սա կան և բա րո յա կան ար ժեք ներ։

– Աշ խա տու ժի հետ տար վող քա-
ղա քա կա նութ յան մեկ այլ արդ յուն քի 
մա սին կու զե նա յինք ի մա նալ: Մեր 
հան րա պե տութ յու նում ըն դուն ված է 
գոր ծա ծել «մի ջին ամ սա կան աշ խա-
տա վարձ» հաս կա ցութ յու նը: Ե թե 
գաղտ նիք չէ, ըն կե րութ յու նում որ-
քա՞ն էր մի ջին ամ սա կան աշ խա տա-
վար ձը հինգ տա րի ա ռաջ և հի մա: 

– Բ նա կա նա բար, պայ ման նե րը շա-
րու նակ բա րե լավ վում են, և դա ժա մա-
նա կի հրա մա յա կանն է։ Ե թե ցան կա նում 
ենք պրո ֆե սիո նալ մաս նա գետ ներ հա-
վա քագ րել և պա հել նրանց ըն կե րութ յու-
նում (ինչն ա վե լի բարդ խնդիր է), պետք 
է լի նենք մրցու նակ, ա պա հո վել այն պի սի 
վար ձատ րութ յուն, որ պես զի աշ խա տա-
կի ցը հնա րա վո րինս քիչ մտա հոգ լի նի 
կեն ցա ղա յին խնդիր նե րի մա սին, մո տի-
վաց նել թի մա կից նե րին, որ պես զի դա 
միայն ֆի նան սա կան բնույթ չու նե նա, 
այլ բո վան դա կա յին բա վա րար վա ծութ-
յուն նաև լի նի կա տա րած աշ խա տան-
քից։ Ի հար կե, սխալ կլի նի հա մե մա տա-
կան ներ անց կաց նել անց յա լի և ներ կա յի 
միջև։  Կու զե նա յի, որ մեր հա սա րա կութ-
յունն աշխատողի վարձատրության վե-
րաբերյալ այլ մոտեցում ցուցաբերի և 
պայ մա նագ րա յին դրույթ նե րը, ո րոնք 
գաղտ նի և կոն ֆի դեն ցիալ տե ղե կութ յուն 
են, մնան մի միայն գոր ծա տու-աշ խա տա-
կից հա րա բե րութ յուն նե րու մ։ 

ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ՝ 
ՏԻԳՐԱՆՈՒՀԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆԻ

...ՔԳ հա մար աշ խա տան քի 
անվ տան գութ յունն ա ռաջ-
նա յին է։ Ա յո, ըն կե րութ յու նը 
որ դեգ րել է զրո վնա սի քա-
ղա քա կա նութ յուն՝ ե րաշ խա-
վո րե լու հա մար, որ մենք մեր 
աշ խա տա կից նե րի, կա պա լա-
ռու նե րի այ ցե լու նե րի համար 
ստեղ ծում և պահ պա նում ենք 
անվ տանգ աշ խա տա վայր։
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Օր վա հրա մա յա կան պա հանջ էր 
դար ձել Զան գե զու րը հիդ րոէ ներ գե-
տի կա յի շտե մա րան դարձ նե լը: ՀՀ 
ա ռա ջին դեմ քերն այդ պի սի մղու-
մով էին ո րո շում կա յաց րել 60-ա-
կան թվա կան նե րին ու գոր ծի ան-
ցել` գի տակ ցե լով, որ Զան գե զու րը, 
նաև ամ բողջ Հա յաս տա նը, դրա կա-
րի քը շատ ու նեն: Դա րեր շա րու նակ 
ա պարդ յուն հո սող Ո րո տան գե տի 
ջրե րը կա րե լի էր սան ձել, հու նը փո-
խել, ջրի ուժն օգ տա գոր ծել` էլեկտ-
րաէ ներ գիա ա րա րե լու, լեռ նաշ խար-
հի խա վա րը ցրե լու նպա տա կով…

Հ ա յաս տա նի տա րած քով հո սող գե-
տե րի մեջ Ո րո տանն իր եր կա րութ-
յամբ գրա վում է չոր րորդ տե ղը: Գե-

տը տա րե կան տա նում է ա վե լի քան 700 
մլն խո րա նարդ մետր ջուր: Հա յաս տա նի 
տա րած քում այն գլխապ տույտ ա րա գութ-
յամբ 3045մ բարձ րութ յու նից իջ նում է 
մին չև 700 մ` կա տա րե լով 2345մ  ան կում, 
և այս քա նը միայն 119կմ տա րա ծութ յան 
վրա: Հաշ վար կը ցույց է տա լիս, որ յու-
րա քանչ  յուր կմ վ րա նրա հու նի ան կու մը 
կազ մում է 20մ: Այդ ա մե նի արդ յուն քում 
Ո րո տանն է լեկտ րա կան է ներ գիա յի անս-
պառ աղբ յուր է հան րա պե տութ յու նում:

Նախ նա կան հաշ վարկ նե րով՝ գե տի 
վրա կա րե լի էր կա ռու ցել է լեկտ րա կա-
յան նե րի մի ամ բողջ հա մա լիր: Այն կու-
նե նար 405 հա զար կվտ  ընդ հա նուր կա-
րո ղութ յուն, տա րե կան կար տադր վեր մեկ 
մլրդ 200 մլն կվտ-ժամ է ժան է լէ ներ գիա: 
Այն կփո խեր ողջ Զան գե զու րի դեմ քը, 
նրա ներ քին, ար տա քին տեսքն ու կյան-
քը` ե րաշ խիք լի նե լով նաև հա զա րա վոր 

հեկ տար ծա րավ հո ղա տա րա ծութ յուն նե-
րի ո ռոգ ման, նո րա կերտ բնա կա վայ րե րի 
շե նաց ման, կա նաչ տա րածք նե րի ստեղծ-
ման, նո րաց վող տնտե սութ յան մե քե նա-
յաց ման:

…1958թ., երբ գար նան շունչն իր 
դաղ ձա խառն, ծաղ կա վետ, հրա պու րիչ 
բուր մունքն էր սփռել Զան գե զու րի լեռ-
նաշ խար հում, ՀԿԿ ԿԿ ա ռա ջին քար տու-
ղար Սու րեն Թով մաս յա նը, Հա յաս տա նի 
Մի նիստր նե րի խորհր դի նա խա գահ Ան-
տոն Քո չին յա նը, Հա յէ ներ գո շի նի վար չութ-
յան պետ Սու րեն Վար դան յա նը, նա խագ-
ծող բարձ րա կարգ ին ժե ներ ներ Ե րևա նից 
ժա մա նե ցին Զան գե զուր «Վի լիս» ավ տո-
մե քե նա յով: Սի սիա նի տա րած քում կանգ 
ա ռան, ու սում նա սի րե ցին տե ղան քը՝ մին-
չև Շահ վերդ լար (այժմ` Ո րո տան գյուղ) 
Ո րո տան գե տի վրա հիդ րո կա յան կա ռու-
ցե լու նպա տա կով: 18 կի լո մետր ճա նա-
պարհն ան ցան նաև ոտ քով: Ն պա տակն 
էր` ո րո շար կել ուղ ղութ յու նը, որ գետ նի 
տա կով` 300 մետր խո րութ յամբ, Սի սիա-
նից մին չև Շահ վերդ լար ստոր գետն յա 
ճա նա պար հով, թու նե լով Ո րո տա նի ջրե-
րը հո սեն դե պի նշված վայր:

Աշ խա տանք նե րը նոր մալ էին ըն թա-
նում: Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
բարձ րաս տի ճան ղե կա վար նե րը, նրանց 
հետ ե կած մաս նա գետ նե րը կա րո ղա ցան 
հա մա ձայ նութ յան գալ ու ո րո շել հիմ նա-
հար ցը` Շահ վերդ լա րում, Ո րո տան գե տի 
ձախ ա փին, Գո րի սից Կա պան ձգվող ավ-
տոխ ճու ղու կամր ջին չհա սած, բարձ րա-
դիր ժայ ռի ստո րո տում կա ռու ցել հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան: 

... Նա խագ ծա նա խա հաշ վա յին փաս-
տաթղ թե րը պատ րաստ էին 1961 թվա-
կա նին: 

Խո շոր կա ռույ ցի աշ խա տանք նե րը 
1961թ. սկսվե ցին ճա նա պար հա շի նա րա-
րութ յու նից: 

…Գ յու ղի մի քա նի ե րի տա սարդ-
ներ, Շի նու հայ րի մե քե նատ րակ տո րա յին 
(ՄՏԿ) կա յա նի շեն քե րի մոտ կանգ նած, 
զրու ցում էին սո վո րա կա նի նման: Ն րանց 
է մո տե նում ան ծա նոթ մի մարդ, ձեռ քով 
բա րևում բո լո րին ու ան մի ջա պես ներ կա-
յաց նում իր ով լի նե լը:

– Ե կել եմ «Հայ հիդ րոէ ներ գո շին» վար-
չութ յու նից, Ո րո տան գե տի վրա ՀԷԿ ենք 
կա ռու ցե լու, որ կոչ վե լու է Տա թև հէկ:

Ներ կա յա նո ղը Մար սել Հա րութ յուն-
յանն էր, ով դար ձավ Տաթև հէկ-ի Շի-

նու հայ րի կա ռույ ցի ա ռա ջին պե տը (ղե-
կա վա րը): Ն րա հայտ նած ու րախ լու րը 
գրա վեց ե րի տա սարդ մարդ կանց ու շադ-
րութ յու նը, ջեր մաց րեց նրանց սրտե րը և 
հե տաքրք րութ յու նից վառ ված` ու շադ-
րութ յամբ լսե ցին Մ. Հա րութ յուն յա նի խոս-
քի շա րու նա կութ յու նը: Վեր ջում հայ տա-
րա րեց, որ Շի նու հայր գա լու ի մաստն այն 
է, որ հենց այ սօր վա նից հա վա քագ րեն ու 
ցու ցա կագ րեն կա ռույ ցում աշ խա տել կա-
մե ցող մարդ կանց: 

Ան մի ջա պես կազմ վեց շի նա րա րա-
կան բրի գադ, ո րը հա մալր վեց ե րի տա-
սարդ նե րով. բրի գա դա վա րի պաշ տո նը 
ստանձ նեց Յու րիկ Սարգս յա նը: Բ րի գա դի 
մար դիկ գոր ծի ան ցան ե ռան դով: Ն րանց 
առ ջև խնդի րը դրվեց` կա ռու ցել Շի նու-
հայ րից Հա լի ձոր գյու ղի տա րածք, դե պի 
մայր թու նել տա նող ճա նա պարհ, ո րը 
կոչ վեց տա րած քի ա նու նով` «Հա լի ձո րի 
շտրեկ»: Շի նու հայ րից «Հա լի ձո րի շտրեկ» 
ճա նա պար հի հե ռա վո րութ յունն ութ կմ  
է: Ճա նա պար հի կա ռու ցու մը պետք է 
ա վարտ վեր ե րեք ամ սում: Ճա նա պար հի 
հո ղա յին աշ խա տանք նե րը կա տա րե լուց 
հե տո քա րա պատ վեց ու խճա պատ վեց, 
բան վոր նե րի թի վը հա սել էր 50-ի, ո րոնք 
ե կել էին Գո րի սի քա ղա քից ու շրջա նի 
գյու ղե րից:

«Շտ րեկ» տա նող ճա նա պար հի կա-
ռուց ման աշ խա տանք նե րի ա վար տից 
հե տո բրի գա դը բա ժան վեց նախ ե րեք, 
ա պա` չորս տե ղա մա սի` Շի նու հայ րի, 
Հա լի ձո րի շտրե կի, Խո տի` «Խա զալ կապ» 
տե ղա մա սի և շի նա րա րութ յան` Շի նու-
հայ րի տե ղա մա սի: Չորս տե ղա մա սից 
հե տո բաց վե ցին այլ ար տադ րա շի նա րա-
րա կան տե ղա մա սեր ևս` Շի նու հայ րի 
սղո ցա րա նը, մե խա նի կա կան ար հես տա-
նո ցը, եր կաթ բե տո նե կա ռուց վածք նե րի 
գոր ծա րա նը: Գոր ծի դրվեց հզոր ավ տո-
հա վա քա կա յա նը: Վեր ջի նիս հա մար ծա-
ռա յեց վե ցին Շի նու հայ րի ՄՏԿ-ի շի նութ-
յուն նե րը:

«Շտ րե կի» ճա նա պար հի կա ռու ցումն 
ա վար տե լուց հե տո սկսվեց Շի նու հայր- 
Խոտ-«Խա զալ կապ»- Շահ վերդ լար (դե պի 
Ո րո տա նի ափ իջ նող) դժվա րա մատ չե լի, 
ո լո րապ տույտ ճա նա պար հի կա ռու ցու մը: 

Տա թև հէկ շի նի` այս խո շոր կա ռույ ցի 
բո լոր տե ղա մա սե րի շի նա րա րա կան աշ-
խա տանք նե րի կազ մա կեր պու մը 1961թ. 
մա յի սից ղե կա վա րում էր Սի սակ Սարգս-
յա նը, ով և այդ կա ռույ ցի հիմ նա դիրն էր: 
Ն րան փո խա րի նեց Խոս րով Դուր յա նը, ով 
նույն պես մեկ տա րուց փոքր-ինչ ա վե լի 
աշ խա տեց, և նա խոր դի պես ար ժա նա-
վոր, բա նի մաց ու հարգ ված մարդ էր:

1962թ. սկսվեց «Խա զալ կա պից» Ո րո-
տա նի ափ ճա նա պար հի շի նա րա րութ յու-
նը: Ինչ պես ար դեն նշե ցինք, տե ղան քի 
ռե լիեֆն ու ներ շատ բարդ կա ռուց վածք` 
բարձ րա դիր ու ցած րա դիր լեռ ներ, ձո րեր 
ու ձո րակ ներ, թեք լան ջեր, զա ռի թա փեր…

Մի քա նի ա միս անց լեռ նա յին բար-

ԷՋԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Թե ինչպես լույս աշխարհ 
եկավ Տաթև հէկ-ը
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ձուն քից ձգվեց աս ֆալ տա պատ ճա նա-
պար հը: Եվ օ րա կան հար յու րա վոր մե քե-
նա ներ էին Ղա փա նից եր թևե կում Գո րիս, 
Շի նու հայր, Ե րևան և հա կա ռակ ուղ-
ղութ յամբ, իսկ բեռ նա տար նե րը Ո րո տա-
նի ձախ ա փին կա ռուց վե լիք հէկ-ի շեն քի 
ծնունդն ի րա կա նաց նող աշ խա տանք նե-
րի հա մար նյու թեր, հումք և օ ժան դակ մի-
ջոց ներ էին տե ղա փո խում… 

Ակ նե րև դար ձավ, որ ճա նա պար հի` 
ժամ կե տից շուտ ա վարտն ինք նին նա-
խան շում է Տաթև հէկ-ի աշ խա տանք նե-
րի ա րա գա ցում: Ե րի տա սարդ բրի գա դի 
բո լոր ութ տղա նե րը կո մե րի տա կան ներ 
էին` Մի խա յել Բար սեղ  յան (ղա րա բաղ-
ցի- Մար տա կերտ), Ռու դոլֆ Մկրտչ  յան 
( Գո րի սից), Ժո րա Շի րին յան, Ռազ միկ 
Համ բար ձում յան, Յու րիկ Սարգս յան, Յու-
րիկ Մար գար յան, Վ լա դիկ Հայ րա պետ-
յան, Մար տուն Գալստ յան ( Շի նու հայ րից): 
Բ րի գա դը ղե կա վա րում էր Մի խա յել Բար-
սեղ  յա նը: Եր կու օր ա ռաջ տե ղի ու նե ցած 
բազ մա մարդ մի տին գի մաս նա կից ներն 
ու րախ տրա մադ րութ յամբ, երգ-ե րաժշ-
տութ յան ա խոր ժա լուր հնչյուն նե րի ներ քո 
դի մա վո րե ցին շի նա րա րութ յան պետ Սի-
սակ Սարգս յա նին, ով, բա ցե լով մի տին գը, 
ժպի տը դեմ քին ող ջու նեց հա վաք ված նե-
րին: 

– Այժմ մենք պատ վո գիր ենք հանձ-
նում կո մե րի տա կան բրի գա դի ան դամ 
մի թու նե լա գոր ծի, ով իր ջան քե րը մեծ 
նվի րու մով ներդ րել է Բ րատս կի հէ կ-ի կա-
ռուց մա նը, իսկ այժմ ար ժա նա ցել է Է ներ-
գե տի կա յի մի նիստ րութ յան բարձր պար-
գևին, - ա սում և հան դի սա վո րութ յամբ 
սեղ մում է Մի խա յել Բար սեղ  յա նի ձեռ քը:

Ե րի տա սարդ բրի գա դա վար Մի խա-
յե լի մա սին ջերմ խոս քեր ա սա ցին նաև 
Դե րե նիկ Սարգս յանն ու բրի գա դի մար-
դիկ: Ն րանք սկսել էին «Խա զալ կա պից» 
ներ քև խո շոր ջրամ բար տակ` թու նե լի 
ել քով դուրս ժայթ քող Ո րո տա նի ջու րը 
ժա մա նա կա վոր կանգ նեց նե լու, հանգս-
տաց նե լու կար գա վո րիչ հան գույց կա ռու-
ցե լու, ա պա ջրամ բար տա կից հսկա յա կան 
խո ղո վա կա շա րը լայ նաշր ջան ե րա խով, 
կա տա ղի հոս քով դե պի Շահ վերդ լար` 
ՀԷԿ-ի կող մը մղե լու աշ խա տան քը, ո րը 
շարժ ման մեջ էր դնե լու հսկա գե նե րա-
տոր նե րը:

Հո րա տանց ման աշ խա տանք-
նե րի մա սին

Սի սիա նի տա րած քում սկսվել էին հո-
րա տանց ման աշ խա տանք նե րը: Ս տոր-
գետն յա ճա նա պար հի ուղ ղութ յու նը տա-
նում էր դե պի Հա լի ձո րի շտրեկ, որ տե ղից 
հո րա տող նե րի բրի գա դը պետք է հե տա-
դարձ հո րա տան ցում կա տա րեր դե պի 
Սի սիան, իսկ մյուս բրի գա դի մար դիկ ճա-
նա պարհ բա ցեին դե պի Շի նու հայ րի տե-
ղա մաս և այս տե ղից մյուս բրի գա դը` դե-
պի «Խա զալ կա պի» տե ղա մաս: Այս պես 
էին կոչ վում այդ տե ղա մա սե րը` Սի սիա նի 

N1, Հա լի ձո րի N2, Շի նու հայ րի N3, «Խա-
զալ կա պի» N4:

Սկս վել էր աշ խա տան քա յին ե ռու զեռն 
ինչ պես վե րերկր յա, այն պես էլ ստոր-
գետն յա պայ ման նե րում: Տաթև հէկ-ի 
շի նա րար նե րի կո լեկ տի վում, որ տեղ աշ-
խա տում էին 20-ից ա վե լի ազ գե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ, շա րու նակ վում էր գո-
տե մար տը Ո րո տա նի հետ` նրա քմա հաճ 
հոս քին նոր ուղ ղութ յուն տա լու, ա պարդ-
յուն ըն թացքն արդ յու նա վետ դարձ նե լու 
նպա տա կով:

Շի նու հայ րի, Սի սիա նի ու Հա լի ձո րի 
տե ղա մա սե րից մին չև «Խա զալ կա պի» 
տե ղա մա սը վե րած վել էր ըն դար ձակ 
հրա պա րա կի: Շի նու հայ րի, Գո րի սի շրջա-
նի այլ գյու ղե րի` Խո տի, Քա րա հուն ջի, 
Հար ժի սի, Հա լի ձո րի, Տա թևի, Սվա րան-
ցի, Տան ձա տա փի և հան րա պե տութ յան 
ու Խորհր դա յին Միութ յան տար բեր բնա-
կա վայ րե րի հար յու րա վոր մաս նա գի տաց-
ված բան վոր ներ, ին ժե ներ ներ, տեխ նիկ-
ներ և այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի տեր 
մար դիկ ե կել էին մաս նակ ցե լու ին տեր-
նա ցիո նալ մեծ կա ռույ ցի շի նա րա րութ յա-
նը: Ա րա գո րեն վեր էին սլա նում բնա կե լի 
շեն քե րը: Մինչ այդ աշ խա տող նե րի հա-
մար բնա կա րան էին ծա ռա յում 2-3 սեն յա-
կա նոց 24 հա վա քո վի ֆին նա կան տնակ-
նե րը, ո րոնց կա ռուց ման ու տե ղադր ման 
աշ խա տանք ներն ա վարտ վե ցին 10 օր վա 
ըն թաց քում: Գո րի սի շրջա նի բնակ չութ-
յու նը մի նոր կյանք ու նոր ժա մա նա կաշր-
ջան սկսեց ապ րել. երգ-ե րաժշ տութ յուն, 
կի նո, թատ րոն, է ժան ապ րանք ներ ու 
սնունդ, հո գևոր կյան քի զար թոնք, հա զա-
րամ յակ նե րի պատ մութ յուն ու նե ցող շատ 
գյու ղե րի` անդն դա խոր ձո րե րից դուրս 
գալ, բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յուն…

Տաթև հէկ-ի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րին մաս նակ ցում էին նաև շատ 
կա լա նա վոր ներ:

«Կո մու նիս տա կան աշ խա-
տան քի հա ր վա ծա յին» 
կոչ ման հա մար

Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան հե-
րոս նե րը դար ձան ա ռանձ նա պես հմուտ, 
փորձ ու նե ցող մար դիկ, ո րոնց շար քե րը 
հա մալր վե ցին նո րե րով ու այ լազ գի շի նա-
րար նե րով:

Պա տա հա կան չէ, որ ճնշման տե ղա-
մա սի շրջա նում` «Խա զալ կա պում», Ո րո-
տա նի ա փին, վեր է խո յա նում մի շքեղ 
ա վան: Հրճ վան քով էր լցվում սիրտդ, երբ 
կանգ նում էիր քա րա փին ու դի տում աշ-
ղեկ Բա լա բեկ Քե շիշ յա նի շի նա րա րա կան 
տե ղա մա սի աշ խա տան քը, ո րը փռված է 
«Շի նա րա րութ յան բլրի» հա րավ-ա րևել-
յան ստո րո տում, որ տեղ կա ռուց վում էր 
Շի նու հայր բա նա վա նը: 

Ներ կա յաց նենք մի ե րի տա սար դի, ով 
ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն է ու նե ցել Ա թար-
բեկ յան հէ կ-ի կա ռուց մա նը, իր ըն կեր նե րի 
հետ պայ քա րել ու ար ժա նա ցել կո մու նիս-

տա կան աշ խա տան քի հար վա ծա յին կոչ-
մա նը: Իսկ Մ նա ցա կան Հով հան նիս յանն 
ար ժա նա ցել է Լե նի նի շքան շա նի:

…Ա հա և հո րա տող ներ Դու լիկ Մկրտչ-
յա նը, Գուր գեն Գաս պար յա նը, Կոլ  յա Հով-
սեփ յա նը: Հ մուտ թու նե լա գործ ներ են, 
ար դեն հո րա տան ցել են 50 մետր տա րա-
ծութ յուն ու լու սա վո րել լե ռան ըն դեր քը, 
իսկ դրանց շար քե րում, փոքր-ինչ տա-
րի քով փոր ձա ռու վար պետ Մի շա Խե չո-
յանն է, ով նույն պես Ա թար բեկ յան հէ կ-ից 
է ե կել: 

Ինչ պես ար դեն ա սել ենք, Տաթև հէկ-ի 
շի նա րա րութ յան հա ջորդ պե տը Խոս րով 
Դուր յանն էր, ով կա ռա վա րեց ըն դա մե նը 
մեկ տա րի: Կա ռույ ցի ղե կա վար ման մեծ 
բա ժի նը պատ կա նում է Գե ղամ Սարգս-
յա նին, ում կա ռա վար ման օ րե րին Շի նու-
հայր գյուղն ամ բող ջո վին տե ղա փոխ վեց 
նոր վայր: 

Շի նու հայր բա նա վա նը
Շի նու հայ րե ցու տա րի նե րի ցան կութ-

յունն ու ե րա զան քը մի օր ի րա կա նութ յուն 
դար ձան: Չ կար ար դեն նախ կին զար ման-
քը Տա թև հէկ շի նի աշ խա տանք նե րի հան-
դեպ, ար դեն հա մոզ մունքն էր գե րիշ խում 
օբ յեկ տիվ ի րա կա նութ յան հան դեպ: Ոչ թե 
զար մանք, այլ ու րա խութ յուն էր ծնվում 
հո գուդ մեջ, երբ աչ քովդ տես նում էիր 
ա մեն օր վեր բարձ րա ցող շի նութ յուն նե-
րը: Ա յո՛, տես նում էինք և ու րա խութ յուն 
ապ րում: Շի նու հայր բա նա վա նում ի րար 
հե տևից վեր էին բարձ րա նում բնա կե-
լի հո յա կապ շեն քե րը: Կա ռուց վե ցին 24 
բնա կա րա նից բաղ կա ցած ե ռա հարկ 8 
բնա կե լի շենք, բաղ նիք, կաթ սա յա տուն, 
հա ցի փուռ, խա նութ ներ, ման կա պար-
տեզ, գրա սեն յակ ներ, ճա շա րան, հի վան-
դա նոց, դպրոց ու նաև ստոր գետն յա 
պա հեստ մթերք նե րի պահ պա նութ յան 
հա մար: Շի նու հայր բա նա վա նը դար ձավ 
գողտ րիկ մի բնա կա վայր` ընկղմ ված 
պտղա տու ծա ռե րի, կա նաչ նե րի ու վար-
դե րի մեջ: Աշ խա տան քից հե տո Տաթև 
հէկ-ի աշ խա տող ներն այս տեղ էին անց-
կաց նում ի րենց ա զատ ժա մա նա կը: Բա-
նա վա նի տե ղա մա սի պետն էր Հեն րի կը: 
Ա մե նօր յա կի նո ցու ցադ րում նե րը, թա տե-
րա կան ներ կա յա ցում նե րը, հա մերգ նե րը, 
մար զա կան խա ղերն ու բազ մա զան այլ 
մի ջո ցա ռում նե րը մեծ բա վա կա նութ յուն 
էին պատ ճա ռում բնա կիչ նե րին: 

Եր կաթ բե տո նե կա ռուց վածք-
նե րի գոր ծա րա նը

Գոր ծա րա նը կա ռուց վել է Շի նու հայ-
րի ՄՏԿ-ի շի նութ յուն նե րին կից ա զատ 
տա րա ծութ յան վրա: Այդ տեղ աշ խա տում 
էր 150-ից ա վե լի մարդ: Չ նա յած կա յին 
տար բեր մաս նա գի տութ յան տեր մար-
դիկ, բայց գոր ծա րա նը կա րիք ու ներ ավ-
տոկ ռուն կա վար նե րի: Սմ բատ Պապ յա նը, 
Ժո րա Ա թա յա նը, Մել սիկ Հա րութ յուն յա նը 
գոր ծուղ վե ցին Նո վո սի բիրսկ քա ղաք` վե-
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րամ բարձ կռուն կա վա րի դա սըն թաց նե-
րում սո վո րե լու: Ա վար տե լուց հե տո, երբ 
ան ցել էր ութ ա միս, ե րի տա սարդ մաս նա-
գետ նե րը ներ կա յա ցան ու աշ խա տե ցին 
ավ տոկ ռուն կա վար: Ս. Պապ յա նը, մին չև 
1967թ. աշ խա տե լուց հե տո, նույն մաս-
նա գի տութ յամբ աշ խա տեց Գո րիս քա ղա-
քում` Տա թև հէկ շի նի կող մից կա ռուց վող 
բնա կե լի շեն քե րի շի նա րա րութ յու նում: 

Գոր ծա րանն իր թո ղար կած ար տադ-
րան քով սպա սար կում էր Շի նու հայ րի, 
Ո րո տա նի, Սի սիա նի, Գո րի սի, Հա լի ձո րի 
տե ղա մա սե րին, ա պա նաև Շի նու հայ րի 
ռե տի նե կոշ կե ղե նի կա ռուց վող գոր ծա-
րա նին: Հե տա գա յում Շի նու հայր գյու ղի 
հյու սիսա րևմտ յան մա սում կա ռուց վեց 
եր կաթ բե տո նե կա ռուց վածք նե րի երկ-
րորդ գոր ծա րա նը:

Ավ տոտն տե սութ յու նը
Ավ տո մե քե նա նե րի այս հա վա քա-

կա յա նը «Հա յէ ներ գո շին» տրես տի տե-
ղա մա սի կենտ րոնն էր: Ու ներ տար բեր 
մակ նի շի 130 բեռ նա տար և մար դա տար 
մե քե նա : Ժո ղովր դատն տե սա կան բեռ-
նե րի տե ղա փո խու մը կա տար վում էր 
Կա պա նից, Ե րաս խա վա նից, Ե րևա նից, 
Լու սա վա նից և հան րա պե տութ յան այլ 
քա ղաք նե րից ու շրջան նե րից: Ավ տո-
պար կի աշ խա տող նե րի թի վը կազ մում 
էր 180 մարդ: Ձեռ նար կութ յան ա ռա ջին 
վա րի չը Գուր գեն Դո լու խան յանն էր, ով 
աշ խա տեց 1961 թվա կա նից մին չև 1962 
թվա կա նի ա շունը: Լա վա գույն մար դուն 
և կազ մա կերպ չին, ով գյու ղի բնա կիչ նե րի 
հետ սերտ կա պե րի մեջ էր, փո խա րի նեց 
Ա րամ Սարգս յա նը: Ա պա 1965թ. հա վա-
քա կա յա նի վա րիչ նշա նակ վեց Վ լա դի միր 
Պո ղոս յա նը: Ավ տո վա րորդ նե րը Գո րի սից, 
մեր ձա կա գյու ղե րից էին: Միայն Շի նու-
հայ րից հա վա քա կա յա նում աշ խա տում էր 
40 ավ տո վա րորդ: 

Ճա շա րան նե րի միա վո րու մը
Այս նշա նա վոր կազ մա կեր պութ-

յու նը Տա թև հէկ շի նի աշ խա տող նե րին 
սննդամ թեր քով ու արդ յու նա բե րա կան 
ապ րանք նե րով մա տա կա րա րող-ա պա-
հո վող ձեռ նար կութ յունն էր, ո րը բո լոր 
շի նա րա րա կան տե ղա մա սե րում ու ներ իր 
օբ յեկտ նե րը` Շի նու հայ րում, Ո րո տա նում, 
«Խա զալ կա պում», Շտ րե կում, Սի սիա-
նում: Ս պա սար կու մը կա նո նա վոր էր, սա-
նի տա րա հի գիե նիկ ա ռու մով` կա տար յալ: 
Տա թև հէկ շի նի բան վոր նե րի սպա սարկ-
ման վար չութ յան պե տը ե ղել է Յոլչ  յա նը, 
ով աշ խա տել է ե րեք տա րի: Ն րան փո խա-
րի նել է Սամ սոն Հա կոբ յա նը ( Գո րի սից)` 
մի բա րե կիրթ, խե լա ցի, բա րե խիղճ մարդ: 
Վար չութ յան պետ է աշ խա տել նաև Օգ սեն 
Սե միրջ յա նը: Ն րա մա սին քիչ տե ղե կութ-
յուն ներ գի տենք, բայց հայտ նի էր որ պես 
բա նի մաց աշ խա տող: Պե տի պաշ տոնն 
ա վե լի եր կար զբա ղեց րեց Ա զատ Սարգս-
յա նը, ով նույն պես ան բա սիր աշ խա տող 

էր: «Օր սի» վար չութ յան գրա սեն յա կը 
Տաթև հէկ-ի կա ռույ ցի ա վար տից հե տո 
տե ղա փոխ վեց Սի սիան: 

Ակ նի ջու րը բարձ րա ցավ 
բա նա վան

Ակն աղբ յու րը գտնվում է Շի նու հայր 
գյու ղից դե պի ա րև մուտք` «Ակ նի քո լի» 
ստո րո տում: Մի հսկա գետ էր դուրս գա-
լիս: Այս ջրի մա սին գի տեին հան րա պե-
տութ յու նում ու նրա նից դուրս: Եվ ի զուր 
չի ե ղել վար չութ յան հա մա պա տաս խան 
ղե կա վար նե րի կող մից կազ մած ծրա գի-
րը` ջու րը պոմ պա կա յա նի մի ջո ցով Տա-
թև հէկ շին կա ռու ցող բնա կիչ նե րին հասց-
նե լու վե րա բեր յալ: 

Այդ աշ խա տան քում ընդգրկ վե ցին 
հմուտ ու ար հես տա վարժ զո դող ներ` 
Ա նու շա վան Դավթ յան, Պավ լիկ Բախշ-
յան և Յու րիկ Բեգ լար յան: Ակ նի ջուրն 
անդն դա խոր ձո րից պոմ պա կա յա նի մի-
ջո ցով մոտ 1կմ  եր կա րութ յամբ խո ղո վա-
կա շա րով (տեղ-տեղ 50-60 աս տի ճա նի 
թե քութ յամբ), բարձ րա ցավ ու լցվեց գյու-
ղի «Շի նա րա րութ յան բլրի» գա գա թին 
կա ռուց ված բե տո նա պատ կար գա վո րիչ 
ջրամ բա րը: Այն տե ղից ջու րը խո ղո վա կա-
շա րով հա սավ Շահ վերդ լար ու Շտ րեկ:

Գ յու ղա ցի Մի խա յել Սարգս յա նը, ով 
ա ռաջ քե ֆե րում, հար սա նիք նե րում եր-
գում էր` «Ակ նին ջու րը կլխանտ վեր (վե-
րևից ներ քև) քյու նու մա» հայտ նի եր գը, 
դրա նից հե տո շուռ էր տվել` «Ակ նին ջու-
րը տա կան տի յիր քյու նու մա, տե՛ս, ծա ղի-
կը ծաղ կին նհետ խո սում ա»:

Մե խա նի կա կան 
ար հես տա նո ցը

Շի նու հայ րի ՄՏԿ-ի շի նութ յուն ներն 
օգ տա գործ վե ցին հզոր կա ռույ ցի հա մար: 
Նշ ված ար հես տա նո ցի շեն քում տե ղադր-
վե ցին ժա մա նա կա կից սար քա վո րում-
ներ: Ար հես տա նո ցում աշ խա տում էր մեկ 
տասն յա կից ա վե լի մարդ` խա ռատ ներ, 
զո դող ներ, դար բին ներ և այլն: Այս տեղ 
ա ռաջ նա կարգ մաս նա գետ ներ էին խա-
ռատ ներ Լա դիկ Ա ռա քել  յա նը, Պավ լիկ 
Վար դան յա նը, Սա րու խան Բար սեղ  յա նը, 
ու րիշ ներ: Ար հես տա նո ցը սպա սար կում 

էր Տա թև հէկ շի նի բո լոր տե ղա մա սե րին: 
Ա մե նօր յա պատ վեր նե րը կա տար վում 
էին ան թե րի ու ո րա կով: Ար հես տա-
նո ցի վա րիչն Ա րա րատ Դավթ յանն էր: 
Դ րա կող քին էր գտնվում տրակ տոր նե րի 
հա վա քա կա յա նը, այն զին ված էր հզոր 
տրակ տոր նե րով և այլ տեխ նի կա յով, կո-
լեկ տի վը ղե կա վա րում էր Լի պա տո վը, 
նրա օգ նա կանն էր հա լի ձոր ցի Պե պոն: 
Տ րակ տոր նե րի և այլ մե խա նիզմ նե րի հա-
վա քա կա յա նի հա րևա նութ յամբ էր գոր-
ծում մոն տա ժի տե ղա մա սը, եր կաթ յա 
ձո ղե րի միաց ման տե ղա մա սը, որ տեղ աչ-
քի ընկ նող ամ րա նա գործ ներ էին Հ մա յակ 
Ներ սիս յա նը և Ս պար տակ Հա կոբ յա նը: 

Տե ղա մա սի բո լոր աշ խա տող նե րը 
հմուտ մաս նա գետ ներ էին: Այս տե ղա մա-
սը ղե կա վա րում էր նույն` եր կաթ բե տոն-
յա կա ռուց վածք նե րի գոր ծա րա նի տնօ-
րեն Ար շակ Գ րի գոր յա նը: Հ մուտ շի նա րար 
էր, ե կել էր իր մաս նակ ցութ յունն ու նե նա-
լու Զան գե զու րի մեծ կա ռույ ցին: 

Տա թև հէկ շի նի մյուս կա րևոր օբ յեկտ-
նե րը դար ձան սղո ցա րա նը և ա վա զա-
հան քը:

Ս ղո ցա րանն աշ խա տում էր եր կու 
հեր թով: Վա գոն նե րով շի նա փայտն իր 
ձևն էր ստա նում սղո ցա րա նում: Տա թև-
հէկ շի նի բո լոր տե ղա մա սե րը շի նա փայ-
տով ա պա հով վում էին սղո ցա րա նից: 
Ս ղո ցա րա նը բաց էր թող նում գե րան-
ներ, տախ տա կե շի թեր, դռան և լու սա-
մու տի շրջա նակ ներ, դռներ, հա տա կի 
տախ տակ ներ, շեն քի տա նի քի ձո ղեր և 
փայտ յա այլ շին վածք ներ: Ա վա զա հան քը 
գտնվում էր Շի նու հայ րի բա նա վա նի հյու-
սի սա յին մա սում` թիկ նած մի հսկա յա-
կան բլրի, ո րը նախ կի նում կոչ վում էր Մա-
տա ղաբ լուր, իսկ հե տա գա յում` 1931թ. 
երկ րա շար ժից հե տո, շի նա րա րութ յան 
բլուր: Այդ ժա մա նակ Շի նու հայր էր ե կել 
ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 
Ա ղա սի Խանջ յա նը` կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վար նե րի ու ղեկ ցութ յամբ` երկ րա-
շար ժից տու ժած նե րին օգ նութ յուն ցույց 
տա լու նպա տա կով: Ո րոշ վեց Շի նու հայր 
գյու ղը ձո րից տե ղա փո խել հար թութ յուն: 
Նույն տա րում հար թութ յան վրա սկսվե-
ցին բնա կա րան նե րի կա ռուց ման աշ խա-
տանք նե րը և օգ տա գոր ծե ցին մո տա կա 
բլրի ա վա զը. այդ օր վա նից այն կոչ վեց 
Շի նա րա րութ յան բլուր: 

Ա վա զա հանքն ու ներ ա վա զի տե-
սա կա վոր ման մի քա նի մե խա նիզմ ներ, 
բար ձիչ ներ, հզոր բուլ դո զեր ներ: Ա վա զա-
հանքն ա վազ է մա տա կա րա րել Գո րի սին 
ու նրա գյու ղե րին: 

Թու նե լա գործ նե րը
Շի նու հայր ու հա րևան գյու ղե րից 

ե կած հար յու րա վոր ե րի տա սարդ ներ աշ-
խա տում էին թու նե լի տար բեր տե ղա մա-
սե րում: Մե ծա մա սամբ ա ռաջ նեկ թու նե-
լա գործ վար պետ նե րից նրանք սո վո րել 
և դար ձել էին վար պետ ներ, տի րա պե տել 

Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան 
հետ հա մա քայլ թափ ա ռավ 
պե տա կան և մաս նա վոր շի-
նա րա րութ յու նը: Տա րա ծաշր-
ջա նում կա ռուց վե ցին նոր 
գյու ղեր, երկ հար կա նի հար-
մա րա վետ բնա կա րան ներ:
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ստոր գետն յա բարդ ու դժվա րին աշ խա-
տանք նե րին: Միայն Շի նու հայր գյու ղից 
20-ից ա վե լի ե րի տա սարդ աշ խա տում էր 
թու նե լի տար բեր տե ղա մա սե րում: Հա լի-
ձո րի տե ղա մա սի N2 կոչ վող շտրե կի մի 
բրի գադ գնում էր ստոր գետն յա ճա նա-
պարհ բա ցե լու Սի սիա նի ուղ ղութ յամբ, 
իսկ Սի սիա նի N1 շտրե կի թու նե լա գործ-
նե րը գա լիս էին դե պի Շի նու հայ րի N3 
տե ղա մա սի կող մը: Հա լի ձո րի N2 շտրե կից 
դե պի Շի նու հայ րի N3 տե ղա մաս ե կող 
բրի գա դի թու նե լա գործ ներն ութ տա րի 
շա րու նակ աշ խա տե ցին միա սին: Շի նու-
հայ րի N3 շտրե կի տե ղա մա սի պետն էր 
Ա լեք սանդր Բուշ նևը: Նա ե կել էր Ռու սաս-
տա նից, մաս նակ ցել էր Բ րատս կի հէ կ-ի 
կա ռուց մա նը, հմուտ և փոր ձա ռու թու նե-
լա գործ էր: Լ սել էր Հա յաս տա նի հե ռա վոր 
շրջան նե րից մե կում` Զան գե զու րում, կա-
ռուց վող հսկա կա ռույ ցի մա սին և ե կել: 
Տե ղա մա սի ղե կա վա րու մը ստանձ նե լուց 
հե տո մեծ պա տաս խա նատ վութ յան հետ 
մեկ տեղ գոր ծի է դնում գի տե լիք նե րը ու 
հա րուստ աշ խա տան քա յին փոր ձը: Ա. 
Բուշ նևի կի նը` Վալ  յան, ու սուց չու հի է 
աշ խա տել Շի նու հայ րի միջ նա կարգ դպրո-
ցում, իսկ երբ դպրո ցա հա սակ ե րե խա նե-
րի թի վը մե ծա ցավ, բաց վե ցին ռու սա կան 
դա սա րան ներ: Միև նույն կո լեկ տի վում 
աշ խա տող Վալ  յա Բուշ նևան, Մա րիա 
Օ նիշ չեն կոն, Գա լի նա Գոր բա չո վան (Ֆ յո-
դո րո վա) դար ձան Շի նու հայ րի ման կա-
վար ժա կան կո լեկ տի վի լիի րավ ան դամ-
ներ: 

Խո տի «Խա զալ կա պի» տե ղա մա սի 
թու նե լա գործ նե րը շարժ վում էին դե պի 
Շի նու հայ րի թու նե լա խորշ տա նող ուղ-
ղութ յամբ: Հա լի ձո րի N2 տե ղա մա սի թու-
նե լա գործ նե րի մյուս բրի գա դը շարժ վում 
էր Սի սիա նի ուղ ղութ յամբ: Այս բրի գա դի 
ղե կա վարն էր հա լի ձոր ցի Սամ սոն Խաչ-
յա նը: Բ րի գա դը հա մալր ված էր հա մա-
պա տաս խան մաս նա գետ նե րով: Այս տեղ 
բնակ վում էին ըն տա նի քա վոր ներ: Չա-
փա հաս դար ձած ե րե խա նե րի հա մար 
բաց ված ե ռա կոմպ լեքս դա սա րա նում 
ու սուց չի պա հանջ կար, անհ րա ժեշտ էր 
ու սու ցիչ գոր ծու ղել: Գո րի սի շրջժողկրթ-
բաժ նի վա րիչ Ա.Ա ռա քել  յա նը 1968-69 
ուս տա րին նոր սկսած, կան չեց ու ա սաց.

– Մա նուց յա՛ն, պա տիվ չի բե րում 
թու նե լա գործ նե րի ե րե խա նե րին թող նել 
դպրո ցից դուրս, ա րի հա մա ձայն վի՛ր, գնա՛ 
Շտ րեկ ու աշ խա տիր այն տեղ:

Մեծ ու րա խութ յամբ հրա մա նը ձեռ քիս 
ներ կա յա ցա աշ խա տան քի: 

Թու նե լա գործ նե րը ո րո շե ցին մեկ նել 
օգ նութ յան Խո տից ե կող հո րա տան ցող նե-
րին: Ի րար դեմ էին գա լիս ար դեն Շի նու-
հայ րից ու Խո տից ե կող թու նե լա խոր շե րը: 
1.5 տա րի անց նե լուց հե տո թու նե լա գործ-
նե րը հան դի պե ցին Խո տի տե ղա մա սում: 
Թու նե լա գործ ներն ար ժա նա ցան Հա յաս-
տա նի կա ռա վա րութ յան բարձր պար գև-
նե րի:

Շի նու հայ րի թու նե լա գործ նե րից շա-
տե րը գնա ցին մաս նակ ցե լու Սի սիա նում 
կա ռուց վող Ո րո տա նի կաս կա դի երկ րորդ 
հեր թի` 171 հա զար կի լո վատ հզո րութ-
յամբ Շամ բի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի թու-
նե լա խոր շի աշ խա տանք նե րին: Սի սիա նի 
շի նա րա րութ յան պետն էր Ջր բաշ յա նը:

Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան պետ 
Գե ղամ Սարգս յա նին փո խա րի նե լու ե կավ 
Մի քա յել Ա լո յա նը: Ն րա գլխա վո րութ-
յամբ կա ռուց վե ցին ա նա վարտ մնա ցած 
շի նութ յուն նե րը` Խո տի «Խա զալ կապ» 
ջրամ բա րի կա ռու ցու մը, Շի նու հայ րի բա-
նա վա նի մաքր ման կա յա նը և այլ շի նութ-
յուն ներ: 

Լուրջ և դժվա րին աշ խա տանք ներ 
էին տարվում «Խա զալ կա պի» ջրամ բա րի 
մեր ձա կայ քում: Ա մե նադժ վա րին աշ խա-
տանք նե րից մե կը դար ձավ ջրամ բա րից 
դե պի հէ կ-ի շեն քը տա նող հսկա խո ղո-
վակ նե րի զո դումն ու խո ղո վակ նե րի տե-
ղադ րու մը: Դ րան զու գա հեռ անց էր կաց-
վում ստոր գետն յա թու նել` ջրամ բա րից 
դե պի հէ կ-ի շեն քը: Թու նե լի աշխ ղեկն էր 
փոր ձա ռու Հե րոս Ա վետ յա նը:

Տա թև հէկ շի նի շի նա րա րութ յան պետ 
Մ.Ա լո յա նին փո խա րի նեց Ալ բերտ Բա բա-
յա նը, ով Տա թև հէկ շի նի վեր ջին պետն 
էր. մինչ այդ Տա թև հէկ շի նի գլխա վոր ին-
ժե ներն էր: Նա կա րո ղա ցավ ի մի բե րել 
եզ րա փա կիչ աշ խա տանք նե րի կոոր դի-
նա ցու մը և այն հասց նել ա վար տին ու 
վերջ նա կան հաղ թա նա կի:

Հէ կ-ի աշ խա տանք նե րը վերջ նագ ծին 
հա սան շեն քի կա ռու ցու մով և բարդ ու 
հզոր սար քա վո րում նե րի տե ղադ րու մով:

Տաթև հէկը լույս աշ խարհ ե կավ և 
լույս ճա ռա գեց Զան գե զու րում:

Մ յուս կա ռույց նե րի մա սին 
Հ զոր կա ռույ ցի շի նա րա րութ յան տա-

րի նե րին զու գա հե ռա բար կա ռուց վե ցին 
կա րևոր նշա նա կութ յուն ու նե ցող օբ յեկտ-
ներ: Գո րի սում և Ե րևա նում Տա թև հէկ-
շի նի աշ խա տող նե րի հա մար կա ռուց վե-
ցին բնա կե լի շեն քեր, բո լոր դի մող ներն 
ա պա հով վե ցին հար մա րա վետ բնա կա-
րան նե րով: Կա ռուց վեց Տա թևի ա ռող-
ջա րա նի շեն քը: Շի նու հայ րում կա ռուց-
վե ցին երկ հար կա նի ռե տի նե կոշ կե ղե նի 
գոր ծա րա նի տու ֆա կերտ չորս հար կա նի 
վար չա կան շեն քը, ար հես տա նո ցը, հզոր 
կաթ սա յա տու նը, հրշեջ ծա ռա յութ յան 
շեն քը և հզոր մաքր ման կա յա նը:

Գոր ծա րա նի կաթ սա յա տան հզո րութ-
յունն այն քան մեծ էր, որ ջե ռու ցում մա-
տա կա րա րեց բա նա վա նին, Շի նու հայ րի 
դպրո ցին, կուլ տու րա յի տա նը, կա պի բա-
ժան մուն քին, գյու ղա կան խորհր դի շեն-
քին, կեն ցա ղի տա նը: 

Աշ խա տող նե րի կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի մա սին

Բո լոր աշ խա տող նե րը ստա նում էին 
բարձր աշ խա տա վարձ: Բարձր էր սպա-

սարկ ման կուլ տու րան: Մե ծա մաս նութ-
յուն էին կազ մում մար դիկ, ով քեր աշ խա-
տա վար ձից տնտե սած փո ղը պա հում էին 
դրա մարկ ղե րում: Ե րի տա սար դութ յան 
հա մար գոր ծում էին ֆուտ բո լի, բաս-
կետ բո լի, վո լեյ բո լի, բռնցքա մար տի և այլ 
խմբակ ներ: Գոր ծում էր գրա դա րա նը, որն 
ու ներ մին չև 10000 կտոր գրա կա նութ-
յուն: Գ րա դա րանն ու ներ ըն թեր ցաս րահ: 
Կուլ տու րա յի օ ջախ նե րում մշտա պես 
գոր ծում էին եր գի, պա րի, թա տե րա կան, 
ե րաժշ տա կան ինք նա գործ խմբեր, ո րոնք 
հա ճա խա կի հան դես էին գա լիս հոծ բազ-
մութ յան առ ջև: Կի նոն մեծ մաս սա յա կա-
նութ յուն էր վա յե լում: Վեր ջին տա րի նե րին 
մուտք գոր ծեց հե ռուս տա ցույ ցը: Կեն ցա-
ղում գոր ծում էր հե ռա խո սա կա պը: Տա-
թև հէկն ու ներ իր սե փա կան հե ռա խո սա-
յին կա յա նը: 

Կա րևոր գոր ծոն նե րից մե կը հա մար-
վեց տրանս պոր տը. մար դա տար ավ տո-
բուս ներն օր վա մեջ մի քա նի ան գամ մեկ-
նում էին Գո րիս :

Վեր ջա բա նի փո խա րեն
Ա ռաջ նե կը տվեց իր ար տադ րան քը` 

տա րե կան 500 մլն կվտ-ժամ է լեկտ րաէ-
ներ գիա: Այն մտավ Շի նու հայ րի են թա-
կա յան, սկսեց է ներ գիա մա տա կա րա րել 
Գո րի սին, Զան գե զու րի մյուս շրջան նե րին, 
Հա յաս տա նի ժողտն տե սութ յա նը:

1970թ. Տաթև հէկ-ի գոր ծար կու մից 
հե տո ար տադ րած է լեկտ րաէ ներ գիան 
մտնում էր Շի նու հայ րի են թա կա յան: 
1961թ. սկսվեց են թա կա յա նի կա ռու ցու-
մը, որն ա վարտ վեց 1966թ.: Այն մե ծաց-
րեց ու զար գաց րեց Հա յաս տա նի է ներ գե-
տի կա յի բա զան, Զան գե զու րը դար ձավ 
է ներ գիա յի հզոր աղբ յուր: Շի նու հայ րի են-
թա կա յա նից է լեկտ րաէ ներ գիա էր մա տա-
կա րար վում Զան գե զու րի քա ղաք նե րին ու 
գյու ղե րին, արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար-
կութ յուն նե րին, հան քարդ յու նա բե րութ-
յա նը, շի նա րա րութ յա նը, կոլտն տե սութ-
յուն նե րին: Զան գե զու րի է ներ գա ցան ցը 
միաց վեց Հա յաս տա նի է ներ գա հա մա կար-
գին: 

Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան հետ 
հա մա քայլ թափ ա ռավ պե տա կան և 
մաս նա վոր շի նա րա րութ յու նը: Տա րա-
ծաշր ջա նում կա ռուց վե ցին նոր գյու ղեր, 
երկ հար կա նի հար մա րա վետ բնա կա-
րան ներ: Գ յու ղե րը նման վե ցին քա ղաք-
նե րին: Վե րա նում էին գյու ղի և քա ղա քի 
մի ջև ե ղած տար բե րութ յուն նե րը: Ս յու նի-
քի բո լոր քա ղաք նե րում շարք մտան ար-
տադ րա կան խո շոր օբ յեկտ ներ, լայն թափ 
ա ռավ պե տութ յան կող մից կա ռուց վող 
բնա կա րա նա յին շի նա րա րութ յու նը: Գ նա-
լով շա հութաբեր դար ձավ է կո նո մի կան:
Հ.Գ. Հոդվածն առաջին անգամ 
հրատարակվել է 2011 թ. մայիսի 
28-ին՝ «Սյունյաց երկիր» թերթում՝ 
«Տաթևհէկ. Դարի կառույցը 
Զանգեզուրում» վերտառությամբ:
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Տա թև շի նի կո մե րիտ միութ յան 
քար տու ղար Գա գիկ Հայ րում յա նը 
ՍՍՀՄ-ի քար տե զը փակց րել է աշ-
խա տա սեն յա կում, քար տե զի վե-
րևը գրել. «Մեր ան ծայ րա ծիր հայ-
րե նի քի որ մա սից ա սես, որ մար դիկ 
չեն աշ խա տում մեր կա ռույ ցում»։ 
Հե տո Գա գի կը ո րո նել՝ քար տե զի 
վրա ճա րել է այն կե տը, ո րը պետք է 
կա ռույ ցի տե ղը լի նի (ո՛չ քա ղաք, ո՛չ 
ա վան, ո՛չ գյուղ, այլ ըն դերք՝ թու-
նել) և այդ կե տի վրա կա րել կար-
միր մի կո ճակ, իսկ կո ճա կը ծած-
կել է Գո րի սը, Զան գե զու րը, Հա յաս-
տա նը։ ԵՎ կո ճա կից կար միր-թել 

ճա ռա գայթ նե րը տա րել՝ Լե նինգ րադ, Տալ լին, 
Գոր կի, Տա գիլ, Տաշ քենդ, Դու շամ բե, Նո վո սի-
բիրսկ, Իր կուտսկ... Թել ճա ռա գայթ նե րից մեկն 
էլ կտրել-ան ցել է Օ խոտ յան ծո վը, հա սել Խա-
ղաղ օվ կիա նո սի ա փե րը։

Է ս ինչ շշմե լու աշ խարհ է. էս աշ խար հի աչ քա դե-
մից ոչ մի ձոր թա քուն, իր հա մար մի կողմ ըն-
կած պա հել չես կա րող, ոչ մի տրա քոց ա կան ջի 

կող քով չի անց նի, միայն թե ին քը՝ աշ խար հը կա մոք 
աչք ու ա կանջ չփա կի։ Ու րեմն, Խա ղաղ օվ կիա նո սի 
ա փից Ի վան Սո կոլ նի կո վը տե սավ, որ, է՜, աշ խար հի 
էն ծե րին մի «կար միր կո ճակ» կա, կո ճա կի տակ մի 
կետ, էդ կե տը Գա գի կը ծա կեց, – դո՜ւմ-դո՜ւմ, – Խա ղաղ 
օվ կիա նո սի ջրե րը խառն վե ցին ի րար, – Օ հո՜, թու նե լի 
ձայնն է, – և Սո կոլ նի կո վը վեր կա ցավ, ե կավ։ Մին չև 
տեղ հաս նե լը նա գի տեր նաև գե տի Ո րո տան ա նու-
նը, գի տեր, Ո րո տա նի վրա Սա տա նի կա մուրջ կա։ Եվ 
դե պի Ո րո տան գե տը ուղ ղութ յուն վերց րած այ լազ գի 
Ի վան Սո կոլ նի կո վը սուր ու թուր չու ներ և ճա նա պար-
հին իր թու րը չէր սրում, եր կար ու ման րակր կիտ չէր 
սրում՝ որ գար, կանգ ներ Սա տա նի կա մուր ջին և մի 
հար վա ծով թռցներ Ո րո տա նի գլու խը։ Ճա նա պար հը 
եր կար էր, և Ի վա նը մի եր կու շիշ օ ղի ա ռած իր հա-
մար կա մաց-կա մաց խմե լով գա լիս էր։ Ե կավ, տեղ հա-
սավ, ճա նա պար հի հոգ նա ծութ յու նը մի հո րան ջո ցով 
դեն գցեց և հարց րեց, – Ի՞նչ է պա տա հել, բրա տոկ։

Ու րեմն, է՜, էս քան ժա մա նակ Ո րո տան գե տը իր 
200 կի լո մետր ճա նա պար հին հա զար տեղ սխալ վել՝ 
խո տոր ճամ փով է գնա ցել, ու սյու նիք ցի նե րը չե՞ն 
ի մա ցել, –  ա հա թե ի՜նչ։ – Իսկ թե Ա վա նես ա պո րը 
հարց նես, կա սի.

 – Չէ, այ բա լամ, մեր գե տը սխալ չու նի, – Ո րո տա-
նի պա տի վը կպաշտ պա նի ինչ պես իր բե ղե րի նը, ո րը 
ո՛չ եր կար է, ո՛չ կարճ, ո՛չ ցան ցառ, ո՛չ խիտ, այն պես, 
ինչ պես պետք է լի նի։ 

– Ո րո տա նը հա զար չար ու փոր ձան քից է մեզ 

փրկել։
Ա վա նես ա պե րը որ ա սում է Ո րո տան, պետք է 

հաս կա նալ Ո րո տան գետ և Ո րո տան ձոր։ 
Հա՜, Ո րո տա նը Ս յու նիք աշ խար հը ոտք կո խած 

թշնա մու թի կուն քին մտրակ է ե ղել, ամ պե րից ի ջած 
կայ ծակ-լախտ՝ ծայ րը Ա րաք սի մեջ, դաս տա կը վե՜ր-
վե՜ր-վե՜ր, եր կու հա զար յոթ հար յուր ութ սուն մետր 
բարձր։ Ե՛վ հար վա ծի թա փից շա ռա չուն, ե՛ւ դար ձե-
դարձ։ Ս յու նիք աշ խար հը ոտք կո խած թշնա մի ներն 
այդ մտրա կի տա կից դուրս գա լու հա մար ո րո նել են 
ու գտել Սա տա նի կա մուր ջը։ Իսկ Սա տա նի կա մուր ջը 
գող տուկ կապ վել է Ո րո տա նի վրա, զգույշ ու դա վա-
դիր։ Ո րո տա նի ձո րի ա փից մի քիչ ջուր է մի օր ե լել, սո-
ղա լով ի ջել, ըն կել է գե տի ոտ քը, սո ղե սող գնա ցել՝ ըն-
կել ոտ քը, սո ղա ցել՝ ըն կել ոտ քը և ճա նա պար հին օ ձի 
պես թո ղել իր շա պի կը, ա մեն օր՝ օ ձի պես մի շա պիկ՝ 
գու մար վել են, բազ մա պատկ վել, է՜, բազ մա պատկ վել 
են ու կարծ րա ցել, մի օր էլ գե տը տե սել է, որ էդ բա-
րա՜կ-մա րակ, սո ղե սող իր ոտ քը ե կող ջու րը նե ղում 
է՝ և զայ րա ցել է ու գա լա րել մեջ քը, բայց էդ լղա րի-
կը քաշ վել է վեր, թափ վե՛լ, թափ վե՛լ, շա պի կը թո ղած՝ 
կարկ տի պես ծե ծել է Ո րո տա նի գլու խը... Եվ մի գի շեր 
էլ Ո րո տա նի մեջ քին է զար կել իր բո լոր շա պիկ նե րից 
հյու սած եր կա թե թամ բը,- Սա տա նի կա մուր ջը,- Եվ մի 
տեղ Ս յու նիք ոտք կո խած թշնա մի նե րի թի կուն քին 
ի ջած մտրա կը քա րի տակ ըն կել,- Սա տա նի կա մուր-
ջը,-և Ս յու նիք կո խած թշնա մի նե րը ո րո նել ու գտել են 
այդ քա րը,- Սա տա նի կա մուր ջը։ 

– Հի մա որ վեր ենք կա ցել, ի՞նչ խելք եք ու զում 
սո վո րեց նել էս գե տին, – Ա վա նես ա պե րը խո րա մանկ 
ժպտում է բե ղե րի տակ։ Եվ այդ բո լո րի մեջ մի ազ-
նիվ բան կա։ Որ Ո րո տա նի ձո րում, գե տա փին, հա-
զար տեղ պայթ յուն ու ո րոտ է, որ մար դիկ գե տին 
մոտ լի նե լու հա մար, ձորն իջ նե լու փո խա րեն, գետն 
են քա շում ի րենց մոտ՝ սա րե րը, որ... որ... Ո րո տա նի 
մա սին ա մե՜ն ինչ գի տի ծե րու նին և ե ղա ծի հա մար հո-
գու խոր քում ու րախ է, բայց ծափ չի տա լիս. չի ու զում 
դա վա ճա նել իր ի մա ցած, իր հին, ման կութ յան ըն կեր 
Ո րո տա նին... Նա մի ե րե խա էր, ու րախ, ու րա խութ-
յու նը շղար շած և ըն կե րոջ հա մար լեզ վակ ռիվ տվող։

– Գե տին ինչ խելք պետք է սո վո րեց նել, Ա վա նես 
ա պեր, – հար ցը չհաս կա նա լու եմ տա լիս։

– Էս պես, է լի, ի՞նչ եք ու զում սար քել էդ գե տից։
Սի սիա նում Ո րո տան կաս կա դի աշխ ղեկ Ոս տա-

նիկ Հայ րա պետ յա նը եր կար բա ցատ րում էր, թե ինչ 
են ու զում «սար քել» էդ գե տից։ Կիր ճում Ո րո տան գե-
տի ա փին կանգ նած բա ցատ րում էր.  ձեռ քը մեկ նում 
էր աջ՝ ցույց տված ուղ ղութ յու նը, հա յաց քիս հետ, դեմ 
էր առ նում ժայ ռե րին ու մնում կիր ճում, բա ցատ րում՝ 
ցույց էր տա լիս ձախ-ուղ ղութ յուն, նույ նը. կիր ճից եր-
կինքն էր ե րևում միայն և մին չև ձո րի ծուն կը՝ Ո րո-
տան գե տը։ Ոս տա նի կը բա ցատ րում, մեջ-մեջ հարց-
նում էր, – հաս կա նա լի՞ է, – լռում էի։ Հե տո նա յեց 
աչ քե րիս, տե սավ, որ չեմ հաս կա ցել, ժպտաց, գրպա-
նից հա նեց ծո ցա տետրն ու մա տի տը և սկսեց նո րից.

– Ու րեմն սա Բա զար չայ գյուղն է։
Իսկ Բա զար չա յի պատ մա կան ա նու նը Ա կունք է, և 

Ոս տա նի կը պատ մա կան Ա կուն քի ու հո րին ված Բա-
զար չա յի գլխին խաչ քա շեց՝ ոչ ինձ, ոչ քեզ և ա ռավ 
շրջագ ծի մեջ։ 

– Այս տեղ Ս պան դար յան ջրամ բարն է լի նե լու։ 
Ջ րամ բա րի մո տից սկսեց՝ կետ-գիծ, .—.—.—.—.—

.—.—.—.—.
Սա թու նել է։
Մի տասն հինգ կի լո մետր կետ-գիծ ա րեց և Շա-

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղկած քարեր

ՀԱՏՎԱԾ ՄՈՒՇԵՂ ԳԱԼՇՈՅԱՆԻ ՀԱՄԱՆՈՒՆ 
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ղատ գյու ղի մոտ ջու րը դուրս բե րեց թու նե լից ու թա-
փով բաց թո ղեց հիդ րո կա յա նի գլխին։ 

– Ս պան դար յան ՀԷԿ-ն  է։
Այդ տե ղից Ոս տա նի կը թույլ տվեց, որ Ո րո տան գե-

տը մի քիչ տեղ իր հու նով գնա և ծո ցա տետ րում մի 
կարճ զսպա նակ գծեց, ու ծայ րը փա կեց շրջա նագ ծով։

– Ջ րամ բար է, Ան գե ղա կո թի մոտ։
Ան գե ղա կո թի մոտ Ո րո տանն ար դեն խո տոր հու-

նով էր գնում և ջրամ բա րի միտ քը գե տին նոր ուղ-
ղութ յուն տալն էր և մեկ էլ կցել կտրված թու նե լը. և 
Ոս տա նի կը կետ-գծով.-. հա սավ մին չև Ա շո տա վան 
գյու ղը, գյու ղի գլխին խաչ քա շեց։

– Էս տեղ Ա շո տա վան- Տո լորս ջրամ բարն է։
Եվ գծեց ոչ թե շրջան, ինչ պես Ան գե ղա կո թի և 

Ա կուն քի ջրամ բար նե րինն էր, այլ նկա րեց տա բատ։ 
– Ջ րամ բա րը շալ վա րի ձև ու նի, էս փող քի մոտ 

Տո լորսն է, էս մե կի մոտ՝ նոր Ա շո տա վանն է կա ռուց-
վել։ Ջ րամ բա րից ջու րը կմտնի..., – Ոս տա նի կը ոտ քի 
կանգ նեց և ձեռ քը մեկ նեց թու նե լի մութ դու ռը, ո րը 
մե զա նից մի քա նի քայլ այն կողմ էր, – մեր թու նե լը։

Հեր թա փո խի թու նե լա գործ տղեր քը ե կել-նստել են 
քա րե րին, հաց ու պա նիր են ու տում, կա տա կում են, 
ձեռք առ նում ի րար, հի մա պի տի վեր կե նան, մտնեն 
թու նե լը, ճա կատ նե րը դեմ ա նեն ա պառ ու որ ձա քա րի։

– Սա կոչ վում է ճնշու մա յին թու նել,-Ոս տա նի կը 
ոտ քի վրա ար դեն յոթ կի լո մետր կետ-գիծ ա րեց՝ Ո րո-
տա նը դուրս բե րեց ճնշու մա յին թու նե լից՝ ուղ ղեց կիր-
ճում սպա սող հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի գլխին։

– Շամ բի հԷԿ-ն  է, –  աշ խա տեց րեց և ջուրն ա զատ 
ար ձա կեց Շամ բի ջրամ բա րը։ Շամ բի ջրամ բա րից ու 
Սի սիա նի շրջա նից Ոս տա նի կը ջու րը պի տի կետ-գծով 
տա ներ՝ հասց ներ Գո րի սի շրջան, աշ խա տեց ներ Տա-
թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նը, բայց ծո ցա տետ րի թեր-
թում տեղ չկար ար դեն, և նա լրիվ շրջա նի փո խա րեն 
Շամ բի ջրամ բա րի հա մար կի սաշր ջան գծեց, իսկ Գո-
րիս գնա ցող 18 կի լո մետ րա նոց թու նե լի կետ-գծե րը 
շա րու նա կեց, Գո րի սի ուղ ղութ յամբ՝ կետ-գիծ, .—.—.

Հի մա նստել եմ Ա վա նես ա պոր կող քին, Ոս տա նի-
կի բա ցատ րա ծը կրկնում եմ, հա սել եմ Շամ բից Գո րիս 
գնա ցող 18 կի լո մետ րա նոց թու նե լին, ա սում ու թղթի 
վրա նշում եմ, կետ-գիծ, .—.—.—.—.—.—.  և ձեռքս չի 
պոկ վում թղթից ու զգում եմ, որ ա տամ ներս սեղմ վում 
են. հո րա տող թու նե լա գոր ծի մկան նե րի է լեկտ րա կա-
նութ յու նը փո խանց վել է ինձ։ 

– Հա՜, ձգում է Ա վա նես ա պե րը,-դժվա՜ր է, դժվա՜ր 
է... էդ քա նի փո խա րեն մի թա զա գետ կհա նեինք, է լի։

– Որ տե ղի՞ց հա նենք։
– Էն սա րի տա կից։
Իսկ էն սա րի տա կը Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա-

նի կա ռույցն էր, սպա սող՝ նույն Ո րո տան գե տը։ 
Հա՛, գե տը իր Ո րո տան ա նու նը պի տի թող նի ձո-

րում և Գո րի սի լեռ նե րը բարձ րա նա մի խո նարհ 
ա նու նով «Ո րո տա նի ո ռոգ ման սիս տեմ»։ Պի տի ել նի՝ 
գլուխ կախ, ա ռանց շա ռաչ ու ո րո տի, ա ռանց ա փե րը 
ծե ծե լու պի տի գնա...

– Էս պես, – տեխ նիկ Ռա ֆիկ Դինկչ  յա նը ձեռ քը 
մեկ նում է դե պի ջրանց քը։

Ա պա Խա զալ կապ սա րի պոր տից ո՛չ գա հա վի ժե լու 
է ձո րը, ո՛չ նոր հուն է քան դե լու.

– Կմտ նի, էս խո ղո վա կա շա րը։ 
Կմտ նի, կբարձ րա նա ու ձո րա փին, ո րը սար է ու 

սա րի գա գաթ, չի ժայթ քի, այլ կպառ կի ու հան գի՜ստ 
կգնա...

– Էս ջրանց քով։
Եվ ջրանց քը եր կար չէ, մի եր կու հար յուր քայլ 

գնում է ու կախ վում կիր ճի գլխին։ Ո րո տանն է, հի մա 
ջրվեժ կդառ նա... 

– Կմտ նի էս խո ղո վա կա շա րը... էս թու նե լով կանց-
նի...Կգ նա էս ջրանց քով... էս ջրհան կա յա նից կմղվի... 
էս թու նե լով կանց նի... կգնա էս ջրանց քով... էս խո-
ղո վա կա շա րով կմտնի-կբարձ րա նա... Կգ նա այ էս 
ջրանց քով... Էս խո ղո վա կա շա րով կիջ նի... Կմտ նի 
էս թու նե լը... Կմտ նի էս խո ղո վա կա շա րը։ (Էս խո ղո-
վա կա շա րը օ դում պտտվող է, Ո րո տա նի երկն քում 
կպտտվի կպտտվի և...) էս խո ղո վա կա շա րով կմտնի 
էս կիր ճը... Էս ջրհան կա յա նից կմղվի... Էս ջրանց քով 
կգնա...

– Խեղ ճի հո գին դուրս կգա, – տն քում է Ա վա նես 
ա պե րը, և հաս կա նում եմ, որ կա տակն ու լուրջն ի րար 
խառ նող ծե րու նու մտքում մի մարդ կա, դադ րած ու 
տաք շնչով մե կը, որ Ա կուն քից ռե տի նե մի խո ղո վակ 
շա լա կած, սու րա ցող ջրի թա փից գա լար վող ռե տի-
նե մի խո ղո վակ ուսն ա ռած, քայ լում է Զան գե զու րի 
աշ խար հի սար ու ձո րե րով, քարշ տա լիս խո ղո վա-
կը, հա յաց քով կառ չում է լեռ նա գա գաթ նե րից, մագլ-
ցում, կիր ճում ճա կա տով է բա ցում ճամ փան, քա շում, 
քաշք շում է ռե տի նե ան հան գիստ խո ղո վա կը։

– Էս ջրանց քից էլ ծայր կառ նեն գյու ղեր գնա ցող 
ո ռո գիչ նե րը։ 

Դ րանք ար դեն բա զում են և բա զում ուղ ղութ յուն-
նե րով՝ կաղ նու ար մատ նե րի պես, և Ռա ֆիկ Դինկչ  յա-
նը լե ռան բար ձուն քին կանգ նած նա յում է շուրջ բո լո-
րը՝ վա րը ե րևա ցող գյու ղե րին ու դաշ տե րին։

– Հա՛, գե տը իր Ո րո տան ա նու նը պի տի թող նի ձո-
րում, Գո րի սի լեռ նե րը պի տի բարձ րա նա մի խո նարհ 
ա նու նով, գլու խը կախ գա, հաս նի էս բար ձուն քը և... 
Էս լե ռան կա տա րին Ո րո տան գե տը պի տի դառ նա 
ծառ՝ աստ ղե րը պի տի վառ վեն սա ղար թի մեջ, իսկ 
ար մատ նե րը պի տի քշեն-տա րած վեն Զան գե զուր աշ-
խար հու մ։
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Ղ ա րա դամի թանձր խա վա րի մեջ՝ մեռ նող 
տատ րա կի սրտի նման թրթռում էր ճրա գի 
բո ցը, և այդ ա ղոտ բո ցի տակ ա լևոր պապս 

հե քիաթ ներ էր պատ մում լու սա վոր աշ խար հի և լույ սի 
թա գա վո րութ յան մա սին։

Պատ մում էր, թե ինչ պես մի ան գամ, ան հի շե լի 
ժա մա նակ նե րում, երբ դեռ աշ խար հում չկա յին Ո րոտ-
նա բերդն ու Տա թևի վան քը, Ղամ շա սա րը հրաշ քով 
շարժ վել է տե ղից, չո քել Ո րո տա նի կիր ճում, փա կել 
գե տի ճա նա պար հը։

Պատ մում էր, թե ինչ պես մո լեգ նած գե տը գլու խը 
զար կել էր քար ու քա րափ նե րին, պղտոր ա լիք նե րը 
փշրել ա պա ռաժ նե րի վրա, մռնչա ցել ան ձավ նե րի մեջ, 
ու ռել, փրփրել զայ րույ թից, հե տո իր հա տա կից հուր 
ու բոց ժայթ քել մին չև եր կինք և լու սա վո րել ամ բողջ 
Զան գե զու րը` Իշ խա նի կի լան ջե րից մին չև Ա րա մազ դի 
գա գաթ նե րը և Սալ վար դի փե շե րից մին չև Գ յազ բե լի 
արծ վաբ նակ քեր ծե րը...

– Ե ղել է, թե չի ե ղել, այդ հե քիաթ հնա րո ղը գի տե, 
– շա րու նա կում էր պապս, – բայց ե թե չի ե ղել, պետք է 
լի նի։ Պետք է լի նի, ո րով հե տև աշ խար հը բռնել է լույ սի 
ճա նա պար հը։

Վեր ջա նում էր պատ րույ գը, սպառ վում էր նավ-
թի վեր ջին կա թի լը ճրա գում, մա րում էր բո ցը։ Պապս 
քնում էր քուր սու կար պե տի ծայ րը քա շե լով վրան, 
իսկ մենք եր կար-բա րակ մտքով թա փա ռում էինք լու-
սա վոր աշ խարհ նե րում և լույ սե րի թա գա վո րութ յան 
մեջ...

Լույ սի ե րա զան քը զան գե զուր ցուն ու ղեկ ցել է 
վաղն ջա կան անց յալ նե րից, ան ցել է սերն դե-սե րունդ, 
որ դուց-որ դի։

Նա, հին զան գե զուր ցին, մթին քա րան ձա վի և 
մրոտ ղա րա դա մի բնա կի չը, լույ սի հաս կա ցո ղութ յան 
հետ է կա պել իր բո լոր սրտա գին օրհ նանք ներն ու 
ա նո ղոք ա նեծք նե րը։ Լույ սի հետ է հա մե մա տել ի րեն 
հա մար ա մե նից նվի րա կանն ու գե ղե ցի կը և ինչ-որ 
ի րեն խորթ է ե ղել ու ա տե լի, հա մե մա տել է խա վա րի 
հետ։ – Ուր որ գնաս, ճա նա պար հիդ վրա լույս կա թի, 
լույս դառ նան ծնող ներդ, –  ա սել են մե կին օրհ նե լիս, 
իսկ ա նի ծե լիս ա սել են` աչ քիդ լույ սը խա վա րի, եր-
կին քը մթնի գլխիդ վրա, լույ սի շո ղը մոտ չգա եր դի կիդ։

– Աչքդ լույս լի նի, –  ա սել են ո րևէ ա ռի թով մե կին 
շնոր հա վո րե լիս։ Աչքդ լույ սով լի քը լի նի, լույ սե րի մեջ 
կե նաս, –  ե ղել է պա տաս խա նը։

– Աղ ջիկ չի է, լույս ա լույս, մու թի մեջ էլ շա փաղ 
կտա։ Գե ղե ցիկ աղ ջիկ ներն այս պի սի բնո րո շու մով են 
ներ կա յաց վել հարս նա ցու փնտրող նե րին։ Իսկ երբ 
խոսք է բաց վել մի չար մար դու մա սին, ա սել են` թող 
կոր չի, ա նու նը մի տվեք, խա վար մարդ է...

Վեր ջա նում էր պատ րույ գը, սպառ վում էր լի քը 
լցրած նավ թի վեր ջին կա թի լը ճրա գում, մա րում էր բո-

ցը... բայց այդ պես լի նում էր տա րին մի ան գամ։ Միայն 
մի ան գամ` այն օ րե րին, երբ գյու ղը նավթ էր գա լիս։

– Այ նա վութ ա լան, այ նա վութ ա լա՜ն... Տա րած-
վում էին նավ թա վա ճառ ուղ տա պան նե րի կանչն ու 
բո ժոժ նե րի զրնգո ցը ձյու նա պատ բլուր նե րի վրա. 
ար ձա գանք տա լիս քեր ծե րի խո ռոչ նե րում, զարկ վում 
քար ու քա րափ նե րին, փշրվում խոր ձո րե րի մեջ, եր-
դիկ նե րից ծո րում խա վար խրճիթ նե րը։

Այդ ձայ նե րի վրա մեծ ու մա նուկ, հարս ու աղ ջիկ 
բարձ րա նում էին կտուր նե րը, նա յում դե պի Դար բա սի 
լան ջը։ Լանջն ի վար, ո լո րուն պա րա նի պես մի կա ծա-
նով իջ նում էր ուղ տե րի քա րա վա նը, ո րը կար ծես թե 
խո շոր հա տիկ նե րով թազ բեհ լի ներ Ցից քա րից կախ-
ված Դար բա սի վրա...

Գ յուղ էին մտնում Մու ղա նի ան ծայ րա ծիր տա-
փաս տանն ու Զան գե զու րի լեռ ներն ան ցած հոգ նա-
տանջ ուղ տե րը։ Ա՜յ նա վութ ա լան, ա՜յ նա վութ ա լան... 
սկսվում էր նավ թի ա ռև տու րը։ Այդ պի սի ու րա խութ-
յուն գյու ղում ոչ բա րե կեն դա նին էր լի նում, ոչ զատ-
կին, ոչ էլ վար դա վա ռին։ Եվ միայն այդ պի սի օ րե րին 
էր, որ մեր լույ սը վառ վում էր մին չև վեր ջա նում էր 
նավ թի վեր ջին կա թի լը ճրա գում...

Գ յու ղա ցի ներն առ նում էին սև նավ թը, լցնում 
տի կե րի, հին կճուճ նե րի, ուն կը կոտ րած կժե րի և դո-
րակ նե րի մեջ։ Դա նրանց լույ սի մի ամ բողջ տար վա 
պա շարն էր։

Լույ սի պա շա րը... Ինչ պի սի խնա յո ղութ յամբ էին 
բա նեց նում նավ թը։ Ամ ռան ե րե կո նե րին ընթ րի քի 
սուփ րան բա ցում էին կամ լուս նի լույ սի տակ, կամ, 
ե թե լու սին չկար, վառ վող օ ջա խի ա ռաջ։ Իսկ ձմեռն 
ընթ րիքն առ նում էին մին չև մթնե լը։ Ճ րա գը վա ռում 
էին միայն ան կո ղին նե րը բա ցե լիս մի քա նի րո պեով և 
մեկ էլ գո մում, «տա վա րին ա կը տա լիս»։ Նավ թը պահ-
պա նում էին ինչ պես «տե ղա պե տի» պա հած միր գը, 
ինչ պես հազ վագ յուտ դե ղը։ Ինչ քան մթին գի շեր ներ 
եմ հի շում ման կութ յան օ րե րից։ Զար հու րե լի են լի-
նում ամ պա մած գի շեր նե րը Ո րո տա նի կիր ճում։ Գետ 
ու գե տին, քա ր ու քա րափ, ծառ ու ծեր պեր, հող ու 
եր կինք, ա մեն, ա մեն ինչ խառն վում են ի րար, դառ-
նում մի վիթ խա րի սև զանգ ված, ո րը ճեղ քել կա րող 
է միայն կայ ծա կը։

– Պա պի, – ղա րա դա մի թանձր խա վա րի մեջ ընդ-
հա տե լով պա պի հե քիա թը լու սա վոր աշ խարհ նե րի 
մա սին, հարց նում էինք մենք, –  որ բարձ րա նանք Եղ-
յա կի գլու խը, լու սա վոր աշ խար հը կե րևա՞...

Լու սա վոր աշ խար հը մեր ե րևա կա յութ յան մեջ 
Գո րիս քա ղաքն էր, որ տեղ վա ճա ռա կան նե րը դե ռևս 
անց յալ դա րի վեր ջե րին է լեկտ րա կա յան էին կա ռու ցել 
30 ձիու ու ժա նոց և լու սա վո րել ի րենց «մա ղա զին-
ներն» ու «ա մա րաթ նե րը»։

– Չէ՛, չի՛ ե րևա, –  ա սում էր պա պը։
Դա րե րով լույս է տեն չա ցել զան գե զուր ցին, դա րե-

րով լույս է խնդրել երկն քից, լույս է սպա սել հե ռա վոր 
աշ խարհ նե րից և չի ի մա ցել, թե հայ րե նի Ո րո տանն 
իր ա լիք նե րի մեջ որ քան լույ սեր է տա նում ծո վի մթին 
ջրե րում կորց նե լու։

* * *
Շամ բի հով տում, «հա սան բա ղի» թթե նի նե-

րի ստվե րի տակ, չոր խո տի խո րոմ նե րի վրա նստել 
զրույց են ա նում Դար բա սի կոլտն տե սութ յան և գյուղ-
սո վե տի նա խա գահ նե րը։

– Ին չի՞ էս քան ու շա ցան, – կար ծես թե ինքն ի րեն 
հարց նե լով ա սում է կոլտն տե սութ յան նա խա գահ 
Գ րի գոր Բա բա յա նը, – փոր ձանք պա տա հած չլի նի՞...
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– Ի՞նչ փոր ձանք պի տի պա տա հի, որ տեղ որ է 
հի մի կգան, – Ղամ շա սա րի կող մը նա յե լով ա սում է 
գյուղ սո վե տի նա խա գա հը։

– Տ նա շեն, Նա զար յա նի պես աժ դա հա մար դը քա-
րաէ ծի կա ծան նե րով է գնում։ Մեկ էլ տե սար ո տի տա-
կի քա րը դուրս պրծավ, ինքն էլ նրա հե տևից դե պի 
ան դուն դը։

– Քա րաէ ծի կա ծան ես ա սում, Նա զար յա նը մա զե 
կա մուր ջով էլ անց կկե նա, ու բան չի պա տա հի, դու 
բա ղե րի մա սին մտա ծի, որ ծո վի հա տա կին են մնա լու։

– Բա ղե րի մա սին ար դեն մտա ծել ենք, քո չեց նե-
լու ենք Միջ նա դաշտ, պոմ պե րը դնենք ու ծո վի ջրե րով 
լո ղաց նենք, պե տութ յու նը դրա հա մար մեր կոլ խո զին 
30 մի լիոն ռուբ լի է տա լիս։

– 30 մի լիոն, – զար մա նում է գյուղ սո վե տի նա խա-
գա հը, –  էդ հո 30 Շամբ ա։

– 30 կլի նի, թե քա նի սը, չեմ ի մա նում, հա մա բա-
ղե րը 30 ան գամ կջա հե լա նան։ Քո տու նը գի տե՞ս, որ 
նա վա հան գիստ է դառ նա լու։ 

– Որ իմ տու նը նա վա հան գիստ դառ նա, քո կոլ-
խոզն էլ կդառ նա Սո չի, էլ ի՞նչ դարդ ու նես։

– Դե դու հա նա քի ես տա լիս, հա մա ես լուրջ բան 
եմ ա սում։ Մե լի քիչն ա սաց, որ Լ ծե նի ձորն էլ է ծով 
դառ նա լու, ջրե րը հաս նե լու են մին չև Դար բա սի տա-
կը։ Հի մա տունդ կամ պետք է տա նես, կամ էլ պետք է 
թող նես, որ նա վա հան գիստ դառ նա, դու էլ կդառ նաս 
կա պի տան։ Զուր չեն ա սում, որ պա պիդ պա պը Կոր-
ֆուն առ նե լիս ադ մի րալ Ու շա կո վի օգ նա կանն է ե ղել։

– Քո պա պի մա սին էլ ա սում են Նա խի մո վի ֆլագ-
մա նա կան նա վի վրա բոց ման ա ե ղել։ Հա մա լու սա հո-
գին ձիու ոտ նա տե ղի ջրից վա խում էր, թե մե ջը կա րող 
ա ջրա շուն լի նի...

Նա խա գահ նե րի կա տակ նե րը գու ցե շատ եր կա-
րեին, ե թե չե րևար հե տա խու զութ յու նից վե րա դար-
ձող երկ րա բան նե րի խում բը, որ Ղամ շա սա րի կող-
մից, բոս տան նե րի տա կով, գա լիս էր դե պի «հա սան 
բա ղը»։

– Հը, խեր լի նի, – բա րևե լուց հե տո նա խա գահ նե-
րին է դի մում հե տա խու զա կան խմբի պետ Նի կի տա 
Հա խում յա նը։

– Խեր ա, –  ա սում է կոլտն տե սութ յան նա խա գա-
հը, –  ե կել ենք տես նենք ծո վից ինչ խա բար կա։

– Մին չև ծո վը դեռ գոր ծեր շատ կան, փո րիդ ցավն 
ա սա, – կա տա կին կա տա կով պա տաս խա նում է Հա-
խում յա նը։ 

– Փո րա ցավ չու նեմ, –  ա սում են հնում մեր գյու-
ղում մի քա նի աղբ յուր ներ են ե ղել, գնա ցել են գե տի 
տա կը, ե թե կա րե լի է գաք, հա նեք ա րևե րես, ջրի պա-
կաս ենք զգում։

– Տ նա շեն, է՞դ է խնդիրքդ։ Բա ձեր կոլտն տե սութ-
յան վար չութ յու նը մեզ մի ամ բողջ այ գի է տրա մադ րել, 
սրբած թրի պես տղերք է ու ղար կել, որ մեզ մոտ աշ-
խա տեն, մենք էդ քան էլ չենք ա նի՞։

Աղբ յուր չէ, գետ նի տա կից ձեզ հա մար գետ էլ 
կհա նենք։

– Ծովն էլ հե տը, –  ա վե լաց նում է Տա թևի հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յա նի գլխա վոր ին ժե ներ Գուր գեն Մե լի քի չը 
և դառ նա լով ա վագ հիդ րո տեխ նիկ Ներ սես Նա զար յա-
նին, հարց նում է. դուք ի՞նչ կար ծի քի եք։

Ա վագ հիդ րո տեխ նի կը հա մա ձայ նութ յան նշան է 
ա նում, ա պա գլու խը տե ղագ րա կան քար տեզ նե րից 
բարձ րաց նե լով նկա տում է իր դի մաց կանգ նած պա-
տա նուն։

– Ի՞նչ կա։
– Ե կել եմ ձեզ մոտ աշ խա տեմ, – պա տաս խա նում 

է պա տա նին։
– Կոլ խո զի աշ խա տան քից խու սա փո՞ւմ ես։
– Ոչ, նա խա գա հը թույլ է տա լիս։
– Ի՞նչ կրթութ յուն ու նես։
– Տասն եմ ա վար տել։
– Դե մի հարց եմ տա լու, որ պա տաս խա նե ցիր, 

կըն դու նեմ։
– Խնդ րե՞մ։
– Կա րող ես քար տե զի վրա Շամ բի ծո վը ցույց 

տալ։
– Շամ բի ծովն այն տեղ է, որ տեղ «Ս պի տա կին է 

տա լիս ա ռա գաս տը մե նա վոր», –  ա սում է պա տա նին, 
ձեռ քով ցույց տա լով Նա զար յա նի վրան-թիկ նո ցը։

– Սուր տղա ես ե րևում, է գուց կգաս, կսկսես աշ-
խա տել։

– Դու ի՞նչ ես ու զում, – պա տա նուն ճա նա պար հե-
լուց հե տո, ա ռանց հետս ծա նո թա նա լու, հին ծա նո թի 
մտեր մութ յամբ հարց նում է Նա զար յա նը։

– Ըն կեր Նա զար յան, խմբագ րութ յու նից է, –  իմ 
փո խա րեն ա վագ հիդ րո տեխ նի կին պա տաս խա նում է 
Դար բա սի գյուղ սո վե տի նա խա գահ Ա շո տը։

– Խմ բագ րութ յու նի՞ց, դե ա սա զգույշ լի նենք, թե չէ 
կգնա, մեր խոս քե րը կգրի։

– Չէ, ըն կեր Նա զար յան, – մի ջամ տում եմ ես, – 
պար զա պես ու զում եմ ծա նո թա նալ ձեր աշ խա տանք-
նե րի հետ։

– Խնդ րեմ, խնդրեմ, ճա շից հե տո գնա լու ենք Ղամ-
շա սա րը, եկ, տես՝ ինչ ենք ա նում։

Ճա շից հե տո մենք ու ղևոր վում ենք դե պի Ղամ շա 
սար։ Ճա նա պար հին գլխա վոր ին ժե նե րը բա ցատ րում 
է ամ բար տա կի կա ռուց ման, ջրամ բա րի և գետ նու-
ղի նե րի մա սին։ Ծա նո թա նում է տե ղագ րա կան քար-
տեզ նե րի վրա։ Պատ մում է այն մա սին, թե ինչ պես 
Ո րո տա նը Ղամ շա սա րի լան ջին մտնե լով գետ նու ղու 
մեջ, դուրս է գա լու Շահ վեր դի լա րի գլխից և ութ հար-
յուր մետր բարձ րութ յու նից թռչե լու է է լեկտ րա կա յա նի 
տուր բին նե րի վրա։

– Վեր ջին նա խագ ծի հա մա ձայն, –  ա սում է Գուր-
գեն Մե լի քի չը, – Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նը ոչ թե 
հար յուր հա զար, այլ հար յուր վաթ սուն հա զար կի լո-
վատ-ժամ կա րո ղութ յուն է ու նե նա լու։ Այդ հնա րա վո-
րութ յունն ստեղծ վում է Շահ վեր դի լա րի վեց հար յուր 
մետր բարձ րութ յու նը։

– Հե տաքր քիր աշ խա տանք է ձեր աշ խա տան քը, 
–  ա սում եմ հե տա խու զա կան խմբի պե տին, –  ափ սոս 
որ տնից, տե ղից շատ ենք հե ռու։

– Ան հե տաքր քիր աշ խա տանք առ հա սա րակ չկա, 
ե թե սի րում ես գործդ, –  ա սում է նա, –  ինչ վե րա բե-
րում է տա նը, որ տեղ գնում ենք, մեր տունն է, կա՞ 
ա վե լի մեծ եր ջան կութ յուն, քան երբ զգում ես, որ քո 
ոտ նա հետ քե րով լույսն է գա լիս...

«Քո ոտ նա հետ քե րով լույսն է գա լիս», այս գի տակ-
ցութ յունն է, որ սխրան քի է մղում մեր է ներ գե տիկ նե-
րին, հե տա խույզ նե րին, տե ղա գիր նե րին։

Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նը, ո րը մտնե լու է 
ընդ հա նուր է ներ գե տիկ սիս տե մի մեջ, վե րա փո խե լու 
է ամ բողջ Զան գե զու րի վայ րի բնութ յու նը։ Ո րո տա նից 
ստաց ված է լեկտ րաէ ներ գիան աշ խա տեց նե լու է Ղա-
փա նի, Քա ջա րա նի, Ա գա րա կի, Գո րի սի արդ յու նա-
բե րա կան ձեռ նար կութ յուն նե րը, լու սա վո րե լու է գյու-
ղե րը, Գ յազ բե լի, Իշ խա նի կի, Ա րա մազ դի, Հն չա բե լի, 
Սալ վար դի կոլտն տե սա յին յայ լաղ նե րը։
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«Հ այջր շինտ րես տի»  Գո րի սի N 8 շին վար-
չութ յան պետ  Գուր գեն  Բա դիր յա նը հենց 
այն է պատ րաստ վում էր մեկ նել շին տե-

ղա մա սե ր, երբ հյու րե րը հայտն վե ցին նրա աշ խա տա-
սեն յա կի շե մին։  Վար չութ յան պե տը ըն դա ռաջ գնաց, 
ու րա խութ յամբ սեղ մեց նրանց ձեռ քե րը, զան գե զուր-
ցու սո վո րութ յամբ ա սաց. «Բա րով եք ե կել մեր լեռ-
նաշ խար հը։  Բայց ին չո՞ւ չեք հայտ նել՝ դի մա վո րեինք»։

«Վի լի սը» թեք վեց աս ֆալ տա պատ ու ղուց, 
թպրտաց դաշ տա միջ յան ճա նա պար հի խոր դու բորդ-
նե րում։ Ա պա գա ջրանց քի հու նի ուղ ղութ յամբ նրանք 
մի ա հա գին ճա նա պարհ էլ կտրե ցին ոտ քով՝  Տա թևի 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի օ րա կան կար գա վոր ման 
ջրամ բա րից մին չև «Հա զա րանփր կիչ»։

Հ յու րե րը կանգ նե ցին ձո րի եզ րին և զար ման քից 
քա րա ցան։  Ներ քևը ան հա տակ ձոր էր, լան ջե րին 
ուս-ու սի, մեջք-մեջ քի տված ժայ ռե նա խիր ներ։ Ուր 
աչքդ բռնում էր, ա մե նուր ժայռ էր, ու հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ նե րից մե կը շրջվե լով տա րա կու սած դի մեց 
 Բա դիր յա նին։

– Եվ այս տե ղո՞վ պի տի գցվի խո ղո վա կա շա րը։
– Ոչ միայն այս տե ղով։ Ն ման տասն յակ ձո րեր ենք 

կտրե լու ջրանց քի շի նա րա րութ յան ըն թաց քում։
 Բայց մին չև հսկա յա կան տրա մա չա փի զույգ խո-

ղո վա կա շա րի տե ղադ րե լը, հար կա վոր էր հար թել 
տե ղան քը, բե տո նե ամ րա կալ հե նակ ներ դնել։  Բայց, 
ինչ պե՞ս... Այս հարցն ա մե նից շատ հու զում էր շին տե-
ղա մա սի պետ  Հայ կազ  Սար դար յա նին։ Երբ հյու րե րը 
ժա մա նե ցին, նա քա րին նստած, հա յաց քը ձո րին հա-
ռած՝ խոր հում էր, հե տո, ոչ մի ելք չգտնե լով, կրկին 
դար ձավ ներ կա նե րին։

– Դժ վա՜ր է։
 Շին տե ղա մա սի պե տը փորձ ված շի նա րար էր, 

ե ղել էր շատ կա ռույց նե րում, բայց  Զան գե զուր գա լուց 
հե տո շատ նո րա նոր դժվա րութ յուն նե րի հան դի պեց։ 
Եվ հի մա, ինչ պես ա սում են, գլու խը դժժում էր՝ ինչ-
պե՞ս է հի սուն աս տի ճան թե քութ յամբ զա ռի թա փում 
հար թե լու հա զար հինգ հար յուր մետր տա րա ծութ յու-
նը։

Ն րան օգ նութ յան հա սան բուլ դու զե րա վար եղ-
բայր նե րը՝  Վա ղար շակ և  Վո լոդ յա  Թուն յան նե րը։ 
Ն րանք եր կար նա յե ցին ձո րա լան ջին ցցված ժայ ռե-
րին, ա պա ո րո շե ցին.

–  Փոր ձենք։
Եղ բայր նե րի ման կութ յունն ու պա տա նե կութ-

յունն ան ցել են Խն ձո րես կում, այն տեղ են նրանք 
սո վո րել տրակ տոր վա րել, մեջ քի են շուռ տվել հայ-

րե նի գյու ղի դաշ տե րը, հո ղին պահ տվել սեր մը։ Իսկ 
երբ  Վա ղար շակն ու  Վո լոդ յան շի նա րա րութ յուն գա-
լու միտք հայտ նե ցին, կոլտն տե սութ յան նա խա գա հը 
տխրեց, ու զեց հա մո զել, որ մնան, բայց  Վա ղար շակն 
ա սաց. 

–  Նա խա գահ ջան, մեր դաշ տե րը մի բուռ են, 
գնանք, ջրի ճամ փան բա ցենք, ջու րը գա, հո ղե րը ո ռո-
գի, վա րե լա հո ղե րը շա տա նան։  Հե տո գանք, շատ հող 
վա րենք, շատ հաց ցա նենք։

 Նա խա գա հը չնա յած սպառ նաց. «Կոլ խո զի ժո ղո-
վը ձեզ կար գե լի գնալ», բայց հե տո տե ղի տվեց եղ-
բայր նե րի ան կոտ րում կամ քի ա ռաջ։

Եվ ա հա եղ բայր նե րը ջրանց քի շի նա րա րութ յան 
մի հատ վա ծում են, մտա ծում են ըստ նա խագ ծի լեռ-
նե րի մի ջով հար թել ջրի ճա նա պար հը։

Եր կար խոր հե լուց հե տո  Վա ղար շա կի բոլ դո զե րը 
կանգ նում է լե ռան կա տա րին, իսկ  Վո լոդ յա յի եր կա-
թե նժույ գը գա լիս ծառս է լի նում ձո րի ու ղիղ պռնկին։ 
Ա ռա ջի նի կնճի թից կա պե ցին պող պա տե ճո պա նը, 
միաց րին երկ րոր դի պո չին։  Վա ղար շա կի մե քե նան, 
որ լե ռան կա տա րին էր, ճո պա նով պա հեց  Վո լոդ յա յի 
բուլ դո զե րին, ո րը մերթ կա մաց, մերթ պինդ դռռաց, 
վեր ցցված մե տա ղե քթից օ ղակ-օ ղակ ծուխ ար ձա-
կեց, կախ վեց քթի վրա, ա պա ան դուն դի եզ րով, շատ 
դան դաղ, վե հե րոտ ըն թաց քով ի ջավ զա ռի թափն ի 
վար։ Ա հա ար մա տա հան ե ղավ և ցած գլոր վեց մի 
ժայռ։ Ն րան հա ջոր դեց երկ րոր դը, եր րոր դը, նրանց 
ան դունդ գա հա վի ժե լու ձայ նը դրնգդրնգաց, ար ձա-
գան քեց, ծալք-ծալք տա րած վեց շրջա պա տում։ Ե րևի 
հրճվան քից էր,  Վա ղար շա կը վե րևից բղա վեց.

–  Պինդ կա՜ց,  Վա լոդ։
 Բուլ դո զե րի գո ռո ցի, քա րե րի դղրդո ցի մեջ 

 Վո լոդ յան լսե՞ց, թե՞ չլսեց եղ բոր ձայ նը։  Բայց ձեռ քը 
դուրս բե րեց խցի կից, թա փա հա րեց, և  Վա ղար շա կը 
հաս կա ցավ. «Ա մեն ինչ կար գին է»։

– Զ դո րո վո, –  բա ցա կան չեց ռուս հյու րե րից մե կը, 
–  մար դիկ այս տեղ հրաշք են գոր ծում։

 Մի ա միս թե ամ սից ա վե լի հար թեց րին զա ռի թա-
փը, ի ջան ձո րը՝  Վա րա րակ նի ա փը։  Նույն քան տա րա-
ծութ յուն էլ հար թե ցին դի մա ցի լան ջից՝  Քա րա հունջ 
գյու ղի տակ։

* * *

 Գո րի սում նրան  Գուր գեն չեն կո չում։ Ե թե հենց 
այն պես ա սեն՝  Գուր գեն, ոչ ոք չի ճա նա չի։ Դ րա հա-
մար էլ նրան կո չում են  Բա դի րին  Գուր գեն։

 Գուր գե նը ման կութ յու նից քիչ բան է հի շում, ա մե-
նից շատ հի շում է հին Կ յո րե սի շրջա կայ քում ըն կած 
չոր ու ցա մաք հո ղե րը, ո րոնց ին քը շատ է խղճա ցել, 
նեղսրտ վել, որ հո ղի վրա ա կոս ու կա նաչ չկա։ Ի՞նչ 
կա րող էր ա նել։ Եվ այն ժա մա նակ  Գուր գենն ինչ ի մա-
նար, որ տա րի ներ հե տո հենց ին քը պի տի ղե կա վա րի 
հայ րե նի հո ղե րին ջուր հասց նե լու հա մար ի րա գործ-
վող այդ խո շոր կա ռույ ցը։

 Պա տե րազ մը սկսվե լու նա խօր յակն էր՝ ա վար տեց 
միջ նա կարգ դպրո ցը։ Իսկ կռի վը պայ թե լու օ րը գնաց 
զին վո րա կան կո մի սա րիատ և ա սաց. «Ըն կեր ներս 
բա նակ գնա ցին, ինձ էլ տա րեք»։ Բժշ կա կան քննութ-
յուն անց կաց նե լուց հե տո բժիշ կը շար ժեց գլու խը. 
«Բա նա կի են թա կա չէ»։

Աշ խա տան քի ան ցավ  Գո րի սի շրջսո վե տի գործ-
կո մի ջրա յին բաժ նում, հե տո սո վո րեց դա սըն թաց նե-
րում, տի րա պե տեց գոր ծին։ Իսկ Ե րևա նի գյու ղատն-
տե սա կան ինս տի տու տի հիդ րո ֆակն ա վար տե լուց 
հե տո ղե կա վա րեց Էջ միած նի ջրա յին, Հ րազ դա նի 
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ո ռոգ ման սիս տե մի վար չութ յուն նե րը։ «Հայջր շինտ-
րես տի»  Գո րի սի N8 շին վար չութ յան պետն է այն օր-
վա նից, երբ վառ վեց ա ռա ջին պայթ յու նի պատ րույ-
գը։ Որ քան դժվա րութ յուն ներ են ե ղել հենց ա ռա ջին 
օր վա նից։  Սիր տը պա րու րել է թա խի ծը, երբ բնա կան 
չա րի քի պատ ճա ռով խան գար վել է կա ռույ ցի այս կամ 
այն հատ վա ծի գոր ծը, լցվել է բերկ րան քով, երբ շի-
նա րա րը դժվա րին հաղ թա նակ է շա հել ժայ ռե րի հետ 
գո տե մար տում։ Եվ ա մեն հաղ թա նակ ա սես նրա մեջ 
ա վե լաց րել է ա վե լի եր կար ապ րե լու ու կա ռու ցե լու 
ձգտու մը, ե ռան դը։

Երբ ա ռիթ է լի նում նրան հան դի պել աշ խա տա-
սեն յա կում, և հարց նել կա ռույ ցի մա սին, նա սի րա լիր 
ա սում է. «Խնդ րեմ, ա մեն ինչ կպատ մեմ։  Բայց գրե լու 
հա մար հար կա վոր է տես նել կա ռույ ցը»։

Եվ այն պես կա նի, որ հենց իր հետ կտա նի շի նա-
րա րութ յուն, ցույց կտա տար բեր տե ղե րում ցրված 
տե ղա մա սե րը, կբա ցատ րի, կծա նո թաց նի մեր օ րե րի 
հե րոս նե րին, ո րից հե տո գոհ, ան պայ ման գոհ, հա-
րուստ տպա վո րութ յուն նե րով կվե րա դառ նաս։

Երբ Խն ձո րեսկ գյու ղի տակ,  Կու րաթ գե տի ձո րում 
շա հա գործ ման հանձն վեց մայր ջրանց քի երկ րորդ 
ջրհան կա յա նը, ես նրա հետ մեկ նե ցի բաց ման հան-
դի սա վոր ա րա րո ղութ յա նը։ Ամ բողջ ճա նա պար հին 
 Գուր գե նը լուռ էր, բայց ժպտում էր, և ես հաս կա նում 
էի այդ ժպի տի ի մաս տը։ Իսկ ո՞վ չի ժպտում հաղ թա-
նակ տա նե լիս, որ տեղ էլ այն լի նի։

– Է լի՞ պի տի ջրհան կա յան կա ռու ցեք,-խախ տում 
եմ լռութ յու նը։

–  Շի նու հայ րի նը,  Քա րա շե նի նը, Խ նա ծա խի նը, 
 Քա րա հուն ջի նը, – թ վում է և հե տո բա ցատ րում,-մայր 
ջրանց քի վրա կա ռուց վե լու է ար հես տա կան 94 տար-
բեր օ ժան դակ շի նութ յուն։ Իսկ այս մե կը՝  Կու րա թի 
ձո րի կա յա նը, ա մե նա մեծն է լի նե լու կա ռուց վող հինգ 
կա յան նե րից և վայրկ յա նում դե պի դաշ տերն է մղե լու 
50 խո րա նարդ մետր ջուր։

Ե թե  Գուր գե նի հետ խո սես թվե րի լեզ վով, նա կա-
րող է ժա մե րով բա ցատ րել, բայց թվե րը հե տո...

Ա յո, հի մա, մեր օ րե րում հյու րերն են զար մա նում, 
թե հա յոց երկ րի հրաշք քա րե րի ու ժայ ռե րի մեջ ինչ-
պի սի հրաշք կա ռույց է ղե կա վա րում  Գուր գե նը։ Իսկ 
թե հայ րը հրաշ քով հա րութ յուն առ ներ ու տես ներ, 
թե ինչ պես է որ դին ժայ ռե ղեն այս աշ խար հում քան-
դա կում իր դի ման կա րը, որ դա րեր հե տո սե րունդ-
նե րը գան տես նեն ու ա սեն՝ սա շի նա րար  Գուր գեն 
 Գա լուս տի  Բա դիր յանն է, կամ՝  Բա դի րին  Գուր գե նը։

 Գու ցե չհա վա տար հայ րը... այս հրաշ քին, ինչ պես 
չէր հա վա տում Այ գե ձոր ցի  Թուն յան Ա սա տու րը, ո րին 
հա մագ յու ղա ցիք՝ մեծ թե փոքր,  Ծա տուր դա յի էին 
կոչ վում։

 Շին տե ղա մա սե րի պե տե րից մե կը՝ ե րի տա սարդ 
մի ին ժե ներ, քայ լում էր ձո րի գյու ղե րի մո տեր քում։ 
 Նա նոր էր ա վար տել պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու-
տը, ե կել շի նա րա րութ յուն և ջրանց քի ա պա գա հու-
նի տե ղանքն էր ստու գում, որ տեղ պի տի աշ խա տեին 
իր տե ղա մա սի շի նա րար նե րը։  Նա տե սավ, որ գյու ղի 
գլխին, ա րևից կե ծա ցած մի քա րի վրա նստած է ա լե-
հեր, դեմքն ար դեն ճմռթված, ծալ քա շատ, ու սե րից 
քիչ կո րա ցած մի ծե րու նի։

–  Բա րի օր, –  հին ծա նո թի նման ող ջու նեց ին ժե-
նե րը։

– Աստ ծու բա րին, – շրջ վում է ծե րու նին, ոտ քից 
գլուխ զննում ին ժե նե րին ու հարց նում,-մեր կող մե-
րում ի՞նչ ես ա նում, այ որ դի։

– Ջ րի տեղն եմ նա յում։

– Էդ ո՞ր ջրի։
– Էն, է լի՜, որ պի տի Ո րո տա նից գա։  Հի միկ վա նից 

բոս տա նիդ հո ղը կար գի բեր, որ ջու րը գա, չքշի։
–  Ծա՞ղր ես ա նում, –  ծե րու նին նե ղա նում է, և 

այն պես է նա յում ին ժե նե րին, կար ծես ա սում է, դու էդ 
կարճ բո յով ի՞նչ ջրանցք կա ռու ցող ես, բայց հան գիստ 
իր կար ծիքն է ար տա հայ տում,- էդ ջու րը մեզ հաս նող 
չի, էս կող մե րը չի գա։

– Կ գա, – պն դում է ին ժե նե րը, –  հե տո հարց նում է, 
–  ա նունդ ի՞նչ է, հայ րիկ։

– Ինձ  Ծա տուր դա յի են ա սում։  Բա քու ա նու նը 
ի՞նչ է։

–  Յու րիկ է,  Յու րիկ  Պետ րոս յան։
– Ո՞ւմ տղան ես։
–  Գո րի սից եմ։
–  Հա, բայց ո՞ւմ տղան ես։
–  Հաշ վա պահ Գ րի գո րի։
 Ծա տուր դա յին հա յաց քը կա խում է, մտա ծում, 

իսկ  Յու րի կը տա լիս է իր հոր մա կա նու նը. «Չո փուռ 
Գ րի գո րին գի տե՞ս»։

 Յու րի կի հո րը այդ պես են կո չում շրջա նում, և 
 Ծա տուր դա յին նրան ան մի ջա պես ճա նա չում է. «Հա, 
ի մա ցա։  Բայց  Չո փու ռի տղա, ես մե ռած, դու՝ սաղ, էդ 
ջու րը էս տեղ ե կող չի»։

 Ծա տուր դա յին թե րա հա վատ լի նե լու հիմք ու նի, 
և դրա նում  Յու րի կը նրան չի մե ղադ րում. ձո րի գյու-
ղերն ո՜ւր, Ո րո տանն ո՜ւր։  Հա զար ու մի սար ու ձոր է 
նրանց բա ժա նում։

2

 ԲԱ ԴԻՐ ՅԱՆ  ԳՈՒՐ ԳԵՆ
 Պե տա կան, տնտե սա կան աշ խա-
տող, ՀԽՍՀ վաս տա կա վոր մե լիո-
րա տոր

Ծն վել է 1924թ.  մար տի 8-ին 
 Գո րիս քա ղա քում, ազն վա կան 
ծա գում ու նե ցող  Բա դի րանց ըն-
տա նի քում։  Միջ նա կարգն ա վար-
տե լուց հե տո ու սու մը շա րու նա կել 
է  Հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան 
ինս տի տու տի հիդ րո մե լիո րա տիվ 
ֆա կուլ տե տում և մին չև 1959 թ.  
աշ խա տել է Էջ միած նում՝ որ պես 
ո ռոգ ման և ջրար բիաց ման հա-

մա կար գե րի գլխա վոր ին ժե ներ։ 
1959-66 թթ.  աշ խա տել է  Սի սիա նի 
(Ս պան դար յան ջրանց քի) ո ռոգ ման 
և ջրար բիաց ման հա մա կար գե-
րի վար չութ յան պետ, հսկա յա կան 
աշ խա տանք կա տա րել ջրատն տե-
սա կան կա ռույց նե րի գոր ծարկ ման 
ու հա մա կար գի ամ րապնդ ման 
բնա գա վա ռում։ 1966-ին նշա-
նակ վել է Ո րո տա նի ո ռոգ ման և 
ջրար բիաց ման հա մա կար գի շի-
նա րա րութ յան պետ, ի րա կա նաց-
րել հան րա պե տութ յու նում ե զա կի 
Ո րո տա նի ջրանց քի ու  Քա րա հուն ջի 
բարդ ջրա հան գույ ցի շի նա րա-
րութ յու նը։ Այ նու հե տև աշ խա տել է 
 Գո րի սի ո ռոգ ման և ջրար բիաց ման 
հա մա կար գե րի վար չութ յան պետ, 
ստեղ ծել դա րին վա յել կա ռույց ներ, 
շա հա գործ ման հանձ նել բազ մա-
թիվ ջրատն տե սա կան օբ յեկտ ներ, 
բնա կե լի, հա սա րա կա կան շեն քեր, 
դրանց պսա կը կազ մող  Սը դը ղի գյո-
լի ու Ո րո տա նի հանգս տա վայ րե րը։

1991 թ.  ան ցել է կեն սա թո շա կի։ 
 Նա բարձ րակարգ մաս նա գետ էր, 
մեծ հմայ քի տեր անձ նա վո րութ յուն, 
կյանքն իր ժո ղովր դին անմ նա ցորդ 
նվի րած զա վակ։  Մա հա ցել է 1992 թ. 
 սեպ տեմ բե րի 11-ին,  Գո րի սում։
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Է միլ  Բու դաղ  յա նի «տնտե սութ յու նը» N 6 շին տե-
ղա մասն է, որ գտնվում է «Վար դե րի» ձո րում, այս տե-
ղից էլ ձգվում դե պի  Կու րա թի ձոր։ Իր ղե կա վա րած 
շին տե ղա մա սում հենց ինքն է ա ռա ջի նը մեզ դի մա վո-
րում։

Այս տե ղա մա սին բա ժին է ըն կել ջրանց քի ա մե-
նադժ վա րին հատ վա ծի շի նա րա րութ յու նը։ Այս տեղ 
է, որ պի տի ի րա գործ վի ե րե քու կես կի լո մետր եր-
կա րութ յամբ թու նե լի փոր ման ու բե տո նա պատ ման 
աշ խա տան քը։ Տ ղա նե րը գոր ծը գլուխ են բե րում, 
բայց դա նրանց հա ջող վում է մեծ դժվա րութ յամբ։ 
 Պա տա հում է, որ ա պարն ա մուր է լի նում, պայ թեց ման 
հա մար հար մար, և լեռ նան ցու մը կա տար վում է հա-
մե մա տա բար ա վե լի ա րագ, իսկ ո րոշ հատ ված նե րում 
ջուր է անձ րևում վե րևից, փլվում է փուխր ա պա րը։

 Թու նե լը նեղ է, եր կու մետ րից քիչ ա վե լի բարձ-
րութ յամբ։  Բե տո նե եր կու կո ղե րից, ա սես պայ ծառ աչ-
քեր, կախ ված են դե ղին ճրագ նե րի շղթա ներ, ո րոնց 
լույ սի տակ փայլփ լում է ջու րը։

Է լեկտ րա քար շը իր պող պա տե ճամ փան կուլ է 
տա լիս ջու րը չլմփաց նե լով։  Տեղ-տեղ նեղ լիկ եր կաթ գի-
ծը չի ե րևում, և է լեկտ րա քար շը վա րող Է մի լը ստիպ-
ված է լի նում ըն թաց քը դան դա ղեց նել։ Ու տեղ-տեղ էլ 
մեզ զգու շաց նում է՝ գլուխ նե րը ա վե լի ի ջեց նել՝ թու նե լի 
ա ռաս տա ղով անց նող օ դամ ղիչ խո ղո վա կին չզարն-
վե լու հա մար։

Է լեկտ րա քար շը աղ մու կով կանգ ա ռավ։  Դի մա ցը 
դե ռևս չքրքրված ժայռն էր։  Ռե տի նե սա պոգ նե րով 
կանգ նում ենք ջրի մեջ։  Վե րևի ժայ ռե ա ռաս տա ղի մի 
հատ վա ծից, ո րը բե տո նա պատ ված չէ, և դեռ գե րա-
նա կապ է, ջուրն անձ րևում է, ու թվում է, թե մե կը ան-
տե սա նե լի ինչ-որ գե տի հու նը գի տակ ցա բար կա պել է 
դե պի հո րա տանց քը։

 Հո րա տող մուր ճի եր գը խլաց նում է։  Տե ղա մա սի 
պե տը ինչ-որ բան է բղա վում բրի գա դավարի ա կան-
ջին, և վեր ջինս մո տե նում է մեզ։

–  Գառ նիկ Կ լա զանց, –  ներ կա յա նում է նա, մեկ-
նում թաց ա փը։

 Գառ նի կը ստոր գետն յա աշ խար հի հին բնա կիչ-
նե րից է։  Դե ռևս պա տա նի էր, երբ Խն ձո րեսկ գյու ղից 
բռնեց  Ղա փան տա նող ճա նա պար հը, ցան կա ցավ 
ար հեստ սո վո րել։  Ծանր ու թե թև ա րեց, տնտղեց, 
հե տո հա վա նեց հո րա տո ղի ծանր աշ խա տան քը և 
ձեռքն ա ռավ մուր ճը։  Մի տաս նամ յա կի չափ տքնել է 
 Ղա փա նի հան քե րում, հե տո լսել, որ ջրանցք են կա-
ռու ցում հենց ի րենց գյու ղի մոտ, ե կել ան դա մագր վել 
է ջրա շի նա րար նե րի ըն տա նի քին, խնձո րեսկ ցի նե րի 
տե ղա մա սին։

–  Մեր կո լեկ տի վում «չու ժո յը»  Վա լոդն ու  Սե րոժն 
են, –  կա տա կում է  Գառ նի կը, – մ նա ցածս խնձո րեսկ-
ցի ենք։

 Վո լոդ յա  Փար սա դան յանն ու  Սեր յո ժա 
 Տա տինց յա նը գո րի սե ցի են, ժա մա նա կին աշ խա տել 
են  Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի շի նա րա րութ յու-
նում, ա պա ե կել ջրանց քի կա ռույց։ Ն րանց ղե կա վա-
րած բրի գադ նե րը ա ռա ջա վոր նե րի շար քե րում են։ 
Ն րան ցից ետ չի մնում նաև  Սա շիկ  Սի րավ  յա նի բրի-

գա դը։  Սա շի կը նույն պես խնձո րեսկ ցի է և ինքն է փո-
րել թու նե լի ա ռա ջին մետ րե րը, սեղ մե լ ու ժա նա կը։

 Գառ նի կը պատ մում է, որ թու նե լի աշ խա տանք նե-
րի ա վար տին քիչ է մնա ցել, բայց ջու րը շատ է խան-
գա րում ...

–  Մեկ է, այս հո ղա պատ նե շի հո գին կառ նենք, 
բայց, դե, ժա մա նակ է կոր չում,- շա րու նա կում է նա։

 Գառ նիկն իր աշ խա տան քա յին ա ռօր յա յից հի շում 
է մի դեպք. երկ րա շար ժից ան մի ջա պես հե տո փլու-
զում էր ե ղել։

 Չորս-հինգ հո գով՝ ին քը,  Սա շի կը,  Ռազ մի կը, եր-
կու հո րա տող և շին տե ղա մա սի պետ Է մի լը մտան 
թու նել։ Վ տանգ նե րով հղի էր ստոր գետն յա աշ խար հը։ 
Ն րանք չգի տեին՝ արդ յոք նո րից երկ րա շարժ կլի նի՝ թե 
ոչ։  Բայց ջրի ու ցե խի մեջ ա ռաջ շարժ վե ցին, դժվա րին 
պայ ման նե րում վե րաց րին փլուզ ման հետ կապ ված 
գոր ծերն ու վե րա դար ձան։ Դր սում ա րևը ջեր մո րեն 
ա կո սում էր երկ նի կա պույ տը։

–  Ժա մը քա նի՞սն է, մի՞ թե այս քան շուտ վե րա-
դար ձանք։

 Զար մա ցան։  Հե տո պարզ վեց, որ նրանք գետ նի 
տակ անց էին կաց րել մի ամ բողջ գի շեր ու ցե րեկ։

Ն ման դժվա րին ու հու զում նա լից պա հեր շատ են 
ապ րել հո րա տող նե րը։

 Միայն ե րե քու կես կի լո մետ րա նոց թու նե լի հո-
րատ ման աշ խա տանք նե րով չէ, որ զբաղ ված են տե-
ղա մա սի ջրա շի նա րար նե րը։ Ն րանք  Կու րա թի ձո րում 
կա ռու ցել են կի սա խո ղո վակ նե րի ար տադ րութ յան 
գոր ծա րան և այժմ կի սա խո ղո վա կա շար են անց կաց-
նում տար բեր դաշ տե րի ուղ ղութ յուն նե րով։

 Նախ կի նում այդ կի սա խո ղո վակ նե րը բեր վում էին 
 Հա յաս տա նի տար բեր շրջան նե րից, ո րի հե տևան քով 
հա ճախ խա փան վում էր դրանց նոր մալ մա տա կա րա-
րու մը։ Օբ յեկտ նե րում թույլ էին տրվում ընդ հա տում-
ներ։ Իսկ սե փա կան նա խա ձեռ նութ յամբ գոր ծա րան 
կա ռու ցե լու շնոր հիվ օ րա կան թո ղարկ վում են 25-30 
հատ, 40-80 սան տի մետր տրա մագ ծով կի սա խո ղո-
վակ ներ։ Դ րանք լի նում են տար բեր եր կա րութ յան, 
ան մի ջա պես փո խադր վում են տե ղա մա սերն ու շար-
վում։ Այժմ, երբ նա յում ես դաշ տե րին, ան մի ջա պես 
աչ քի են զարն վում սպի տակ գո տու պես նրանց մեջ-
քով ըն կած կի սա խո ղո վա կա շա րե րը, ո րոնք ձգվում 
են դե պի  Գո րի սի շրջա նի  Տեղ,  Կոր նի ձոր, Խն ձո րեսկ, 
 Քա րա շեն,  Շի նու հայր և այլ գյու ղե րը։

 Ձո րը շատ է խոր, քա մին եր բեք չի մտնում այն-
տեղ, միայն ա րևի շո ղերն են ա ռա վո տը կախ վում 
նրա մեջ և դուրս գա լիս ա րևա մու տին։ Եվ դրա հա-
մար շի կա նում են ձո րի ա մեն մի ժայ ռը, քա րը, հա-
մեղ է լի նում ձո րա հո ղե րի պտու ղը։  Բայց հող այդ-
տեղ հա մար յա չկա, բա ցի ժայ ռա լան ջե րին կպած մի 
բուռ տնա մեր ձե րից, որ տեղ խո շոր թթե նի ներ կան և 
պտղա տու մի քա նի ծա ռեր։

Կ յո րուն,  Մա ղան ջու ղը և Ա լի ղու լին գյու ղե րի 
հին ա նուն ներն են, և նրան ցից յու րա քանչ  յու րը իր 
պատ մութ յունն ու նի։  Փոխ վել են գյու ղե րի ա նուն նե-
րը, դար ձել  Ձո րա շեն, Ա զա տա շեն, Այ գե ձոր։ Գ յու ղե րը 
փոք րիկ են, յու րա քանչ  յու րում մի քա նի ծուխ, դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րի թի վը հաս նում է քսան-ե րե սու նի։ Այդ 
պատ ճա ռով, հաշ վի առ նե լով հո ղե րի ո ռոգ ման նշա-
նա կութ յու նը, ջրանց քի ճա նա պար հին՝ հար թա վայ րի 
վրա նոր գյուղ է կա ռու ցել՝ տու ֆա կերտ դպրո ցով, 
անհ րա ժեշտ շեն քե րով։  Ձո րի մարդ կան ցից ո մանք 
ե լել են հար թա վայ րը, մյուս նե րը դժվա րութ յամբ են 
ան ջատ վում հին գյու ղե րից...

Արջ- Գառ նի կը նույն պես դժվա րութ յամբ է հա մա-

Ո րո տանն այժմ ի րա վամբ բա րիք է դար ձել և լույս։ Ն րա 
հու նը փո խե լուց հե տո շրջա նի 10 գյու ղ լքել է ձո րե րը, 
բարձ րա ցել հար թա վայ րերն ու հիմ նել նոր տներ, այ գի-
ներ...
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կերպ վում նոր գյու ղա տեղ տե ղա փոխ վե լու հետ։  Նա 
նստել է  Զան գե զուր սով խո զի միջ նա կարգ դպրո ցի 
դի րեկ տոր Գ րի շա  Մա նու չար յա նի փոք րիկ այ գու թթե-
նի նե րից մե կի տակ, մեկ-մեկ նա յում է առ ջևը դրված 
օ ղու շշին, հե տո դառ նում է Գ րի շա յին։

–  Դու կար դա ցած մարդ ես, Գ րի շա, էս գյու ղե րի 
հա լը ի՞նչ կլի նի, որ բարձ րա նում են հան դը։

–  Լավ կլի նի։
–  Բա էս այ գի նե րը, էս ծա ռե րը ի՞նչ պի տի ա նենք։
–  Նո րը վե րևում կտնկենք։  Բա ջրանց քը ին չի՞ ենք 

կա ռու ցում, որ դեռ սրա նից լավ այ գի էլ չենք հիմ նե լու, 
բա ցատ րում է Գ րի շան և հայտ նում, որ հան դում ին քը 
ար դեն հո ղա մաս է վերց րել, գցել տան հիմ քե րը, հե տո 
խոր հուրդ է տա լիս,- ինքդ էլ հող վերց րու, կփոշ մա-
նես։  Թու նե լում գի շեր-ցե րեկ ժայռ ես փո րում, որ ջու րը 
գա, մի՞ թե չար չա րանքդ չես գնա հա տում...

 Գառ նի կը հա մա ձայ նում է հան դում հող վերց նել, 
ապ րել միաց յալ նոր գյու ղա տե ղում, որ այժմ կրում է 
 Հար թա շեն ա նու նը։

 Քա րա հունջ գյու ղի ոտ քե րի տակ ըն կած ձո րա-
լան ջից մե տա ղե զույգ խո ղո վա կա շա րը գա հա վի ժում 
է ցած, հե տո բարձ րա նում դի մա ցի ժայ ռա խեղդ լանջն 
ի վեր, միա նում «Հա զա րանփր կիչ»-ից սկսվող բաց 
ջրանց քին։

«Հա զա րանփր կի չը» բլրի վրա մամ ռած, հին, հե-
ռա վոր ժա մա նակ նե րից մնա ցած մա տուռ է։ Ն րա 
մնա ցորդ նե րի կե սը հո ղի տակ է, կե սը՝ գետ նի ե րե-
սին։  Ծեր մար դիկ պատ մում են, որ դա րե րի ըն թաց-
քում մո տա կա գյու ղե րի բնա կիչ նե րը ե կել են, մա տու-
ռի մոտ ոչ խար ու գառ մոր թել, մոմ վա ռել, ա ղո թել 
Աստ ծուն, որ անձ րև թա փի, հո ղե րը ե րաշ տից չայր-
վեն։  Բայց աստ ված չի լսել նրանց, չի խղճա ցել, և 
հո ղը մնա ցել է այդ պես խանձ ված-ճաք ված։  Միայն 
մեկ ան գամ է մա տա ղից հե տո անձ րև ե կել, տա րին 
ա ռատ է ե ղել, և մա տու ռի ա նու նը այդ պես էլ դրել են՝ 
«Հա զա րանփր կիչ»։

– Ես էլ եմ շատ մա տաղ ա րել, –  ա սում է  Ծա տուր 
դա յին, –  բայց «Հա զա րանփր կի չը» մեզ եր բեք չի 
փրկել։

 Նա նստել է ի րենց գյու ղի՝ Այ գե ձո րի հենց գլխով 
անց նող խո ղո վա կա շա րի մոտ, ա կանջ է դնում նրա 
մի ջով հո սող ջրի խշշո ցին և շար ժում է շուր թե րը, 
շշնջում. «Փր կի չը սա է, սա՜»։

–  Բա ա սում էիր ջու րը չի՞ գա, – ն րան հի շեց նում է 
 Յու րի կը, և  Ծա տուր դա յին գոհ ժպտում է։

–  Բեր ճա կատդ պա չեմ, է՜,  Չո փու ռի տղա։ Ախր ես 
ի՞նչ ի մա նա յի, թե ջու րը էս սար ու ձո րե րը կտրե լով 
կհաս նի մեզ։

 Տա թևի հիդ րո կա յա նի օ րա կան կար գա վոր ման 
ջրամ բա րից, ո րի տա րո ղութ յու նը հար յուր հա զար 
խո րա նարդ մետր է, սկսվում է ջրանց քը։ Ն րա ա ռա-
ջին հեր թը ար դեն գոր ծարկ վել է, և հնգամ յա կի ան-
ցած ե րեք տա րում ար դեն ո ռոգ ման տակ է դրվել 4200 
հեկ տար հո ղա տա րա ծութ յուն, որ տեղ պտղա տու այ-
գի ներ են հիմն վել, ցան վել են հա ցա հա տի կա յին, 
բան ջա րաբոս տա նա յին շատ կուլ տու րա ներ։

– Երբ ա վարտ վի ջրանց քի լրիվ կա ռու ցու մը, 
ո ռոգ ման տակ է դրվե լու շրջա նի մոտ 10 հա զար 
հեկ տար հո ղա տա րա ծութ յուն,- բա ցատ րում է շին-
վար չութ յան պետ  Գուր գեն  Բա դիր յա նը, հե տո շա րու-
նա կում, որ Ո րո տա նի ո ռոգ ման հա մա կար գի մայր 
ջրանց քի ընդ հա նուր եր կա րութ յու նը լի նե լու է 29 կի-
լո մետր՝ 250 կի լո մետր ներ քին ջրա յին ցան ցով, ո րը 
ձգվե լու է դե պի  Կոր նի ձոր,  Քա րա շեն,  Տեղ, Խն ձո րեսկ, 
 Քա րա հունջ,  Շի նու հայր,  Հար թա շեն և այլ գյու ղե րի 

դաշ տե րը։ Ջ րանց քի վրա շա րու նակ վում են կա ռուց-
վել մյուս ջրհան կա յան նե րը, ո րոնց շնոր հիվ ջրվե լու 
են ջրանց քից բարձր ըն կած հո ղե րը։

Ջ րա շի նա րար նե րի հա մար մեծ հաղ թա նա կի տա-
րի դար ձավ 1973 թվա կա նը։ Ն րանք նո յեմ բե րի 29-ին 
զե կու ցե ցին  Կոր նի ձոր գյու ղի մոտ կա ռույ ցի 27 հա-
զար 700-րդ  մետ րը շա հա գործ ման հանձ նե լու մա սին։ 
 Բա ցի այդ գցվեց նաև մոտ 75 կի լո մետր ջրա յին ցանց, 
ո րի ճյու ղե րը մայր ջրանց քից ձգվում են տար բեր ուղ-
ղութ յուն նե րով։

Ո րո տանն այժմ ի րա վամբ բա րիք է դար ձել և լույս։ 
Ն րա հու նը փո խե լուց հե տո շրջա նի 10 գյու ղ լքել է 
ձո րե րը, բարձ րա ցել հար թա վայ րերն ու հիմ նել նոր 
տներ, այ գի ներ...

 Մենք կանգ նել ենք «Հա զա րանփր կիչ»-ի բար-
ձուն քում, որ տե ղից ե րևում են ջրանց քի տար բեր 
հատ ված ներ, մար դու հրաշք ստեղ ծա գոր ծութ յու նը՝ 
ա նա նուն ու տձև ժայ ռե րի հա մաս տե ղութ յու նում։

Է ԴՈ ՒԱՐԴ  ԶՈՀ ՐԱԲ ՅԱՆ,
«Ո ՐՈ ՏԱ ՆԻ ՈՐ ԴԻ ՆԵ ՐԸ», 
Ե ՐԵՎԱՆ 1974, ԷՋ 37-53

41№ 14 (556)  28 ՀՈՒԼԻՍԻ 2021Թ.



ՏԱԹԵՎ ՀԷԿ-Ի ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԵՎՔԸ՝ ՄԱՄՈՒԼԻ ԷՋԵՐՈՒՄ

Լեգենդ Որոտանի ափին

ԱՆԱՀԻՏ ՍԵԿՈՅԱՆ

Տ ա սը տա րի ա ռաջ է ե ղել։ Ա յո՛, 
ի հար կե, տա սը տա րի ա ռաջ, 
ձյուն-ձմռան մի օր չորս ձիա վոր 

են հայտն վել Շի նու հայ րում։ Ն րանք, ձիե-
րի սան ձե րը ձգած, շա վի ղի հետք ո րո-
նե լով, ան ցել են գյու ղի մի ջով։ Ի՜նչ գյուղ, 
աստ ված գյուղ հա մա րի, մե կի կտու րը, 
մեր լեռ նաշ խար հի չգրված օ րեն քով, մյու-
սին բակ է ծա ռա յե լիս ե ղել։

Ձիա վոր ներն իջ նում են կա ծա նով, 
հաս նում Խոտ կոչ վող գյու ղը, ո րի տես քը 
ա վե լի մխի թա րա կան չի ե ղել։ Հա մա տա-
րած ձյուն, ի րար ու սի ե լած լեռ ներ, սան-
ձար ձակ բքա խառն քա մի, ցա ծում՝ Ո րո-
տա նը, ինքն ի րեն ո լորք տվող։

Ձիա վոր նե րից մե կը գլա նա կա ձև փա-
թեթ է հա նել։ Մ յուս նե րը մո տե ցել ու նա յել 
են նա խագ ծին։

– Ճի՛շտ ենք ե կել։ Ա պա գա Տա թև գէ-
սի օր վա ջու րը կար գա վո րող ա վա զանն 
ա հա այս բլրի տե ղում պի տի լի նի։

– Ինչ պե՞ս թե։
– Ա յո՛, այս սա րը գլխատ վե լու է։
– Իսկ ե՞րբ ենք սկսում աշ խա տան քը։
– Ձն հա լի հետ։ Ճա նա պարհ նե րը բա-

ցե լով ու կար գա վո րե լով, պի տի գանք 
մին չև խաչ մե րուկ, այն տե ղից մի թևով 
Սի սիան, այ սինքն՝ Շամբ, մյու սով այս-
տեղ՝ Շի նու հայր։

Եվ այս պես շի նու հայր ցի նե րը չի-
մա ցան ան ծա նոթ նե րի գալն ու գնա լը։ 
Ն րանք էլ տա նը փակ ված սպա սում էին 
ձնհա լին։

Ա յո, տա սը տա րի ա ռաջ էր այս կա-
տար վա ծը, երբ կա ռույ ցը դեռ նա խա-
գիծ էր, քար տեզ, պլան։ Թե րևս այդ պես 
է սկսվել յու րա քանչ  յուր գէ սի կա ռու ցում 
մեզ մոտ։

Հենց նույն գար նա նը ճա նա պարհ-
ներ ու կա մուրջ ներ գցվե ցին փո խադր վող 

բուլ դո զեր նե րի, լա ֆետ նե րին հե նած 60 
տոն նա նոց էքս կա վա տոր նե րի ու տրանս-
ֆոր մա տոր նե րի հա մար։ Մեր լեռ նաշ խար-
հին ան ծա նոթ մարդ կանց ան պատ կե-
րաց նե լի կմնա, որ ճա նա պարհ անց նո ղը 
պետք է նախ ճա նա պարհ ստեղ ծի իր հա-
մար։ Այդ պես է բո լոր խո շոր մե քե նա նե րի 
պա հան ջը։

Սա կայն ա մե նից ա ռաջ ձե՛ռք էր հար-
կա վոր, մարդ կա յին ձեռք, այն էլ՝ մաս նա-
գե տի։ Եվ «Հայ հիդ րոէ ներ գա շին» վար-
չութ յու նը կոչ ու ղղեց Միութ յան տար բեր 
կող մեր ու որ տե ղի՜ց չե կան թու նե լա գործ, 
հո րա տող, զո դող, վա րորդ, էքս կա վա-
տո րա վար, ին ժե ներ, հեր թա փո խի պետ։ 
Ե կան և՛ ըն տա նի քով, և՛ ըն տա նի քից 
հե ռա ցած ներ, զո րացր ված ներ ե կան, 
ո մանք ե կան ի րենց կեն սագ րութ յան բաց 
է ջե րը լրաց նե լու, ո մանք՝ նոր ճա նա պարհ 
գտնե լու, շա տե րը՝ կորց րա ծը ետ բե րե լու 
հույ սով։ Հայտն վե ցին մար դիկ նույն պես, 
ճշմա րիտ բախ տա վոր ներ, որ աշ խա-
տան քա յին կեն սագ րութ յու նը սկսել էին 
Ձո րա գէ սում, ան ցել էին Հա յաս տա նի հա-
մար յա բո լոր գէ սե րով և ցան կա նում էին 
ա վար տել այս տեղ՝ Տա թև գէ սում։ Ե կան 
բո լոր կող մե րից, շա տե րը գնա ցին կրկին, 
մի մա սը վե րա դար ձավ այս տեղ և մնում 
է մին չև հի մա, որ պես զի շա բաթ ներ հե-
տո մաքր վեն շինհ րա պա րակ նե րը, լռեն 
գի շեր-ցե րեկ ան դադ րում հռնդոց նե րը, 
որ պես զի ա մեն ինչ տես քի գա և սա րե-
րի բզկտվա ծութ յունն ի մաստ առ նի։ Գ նա-
ցին, ճիշտ է, թե րևս ա վե լի անհ րա ժեշտ 
գոր ծի հաս նե լու, բայց նրանք նույ նիսկ, 
ով քեր ա մե նա կարճ ժա մա նակ են այս-
տեղ ե ղել, մտո վի հե տևում են շի նա րա-
րութ յան յու րա քանչ  յուր քայ լին և գէ սի 
ա վար տին են սպա սում սրտատ րոփ։ Ե թե 
այ սօր հա վաք վեն բո լոր նրանք, ով քեր 
ե ղել են այս տեղ, ոչ մի հրա պա րա կում չեն 
տե ղա վոր վի:

Ա հա այդ պես սկսվեց նա խագ ծից 
ի րա կա նութ յուն դառ նալ հիդ րոէ լեկտ րա-
կա յա նը՝ մաս առ մաս։ Եվ ի՜նչ դժվա րութ-
յամբ։ Ի հար կե, յու րա քանչ  յուր մեծ գործ 
մեծ էլ հոգս, տա ռա պանք, լար վա ծութ յուն 
է պա հան ջում, սա կայն Տա թև գէսն ու րի՜շ է։ 
Այս տեղ հար ցը միայն բնա կան ան սո վոր 
պայ ման նե րին չի վե րա բեր ում, կեռ ման-
նե րով լի նեղ լիկ ճա նա պարհ ներ, պա-
պե րի սար քած կա մուրջ ներ, ան դունդ, որ 
հենց այդ կա մուրջ նե րի տակ է գտնվում, 
լեռ ներ, որ պի տի բարձ րա նա յին մեր վա-
րորդ նե րը՝ նո րա մուծ ահ ռե լի մե քե նա ներ 
տա նե լով։ Ո՜չ։ Եր կաթ գիծ չկա։ Եվ ոչ միայն 
սո վո րա կան բեռ նե րին է վե րա բե րում 

(սնունդ, հա գուստ, շի նան յութ), այլ վիթ-
խա րի մե քե նա նե րին, ո րոնց ա ռա ջին ան-
գամ էր տես նում մեր լեռ նաշ խար հը։ 

Եվ տա րի նե րի մի ջո ցում հա զա րա վոր 
պայթ յուն ներ լսվե ցին սա րե րի տակ ու 
գետ նի ե րե սին, լեռ ներ շրջվե ցին, հատ-
վե ցին, կիս վե ցին, սա րեր շարժ վե ցին՝ 
նոր դժվա րութ յան ա ռաջ կանգ նեց նե-
լով շի նա րար նե րին, բլուր ներ նստե ցին, 
ջրեր հո սե ցին թու նե լա խոր շե րում... Ին-
չե՜ր չկա տար վե ցին այս տա րի նե րի ըն-
թաց քում, մին չև Շամ բի ջուրն ըն դու նող, 
տաս նե րեք մի լիոն խո րա նարդ մետր ջրի 
տա րո ղութ յամբ ջրամ բա րը կա ռուց վեց, 
մին չև այս տե ղից Խոտ ձգվող տաս նութ 
կի լո մետր եր կա րութ յամբ ստոր գետն յա 
թու նե լը պատ րաստ վեց. Խո տում օր վա 
ջու րը կար գա վո րող ե րեք հար յուր հա զար 
խո րա նարդ մետր ջուր տա նող ա վա զա-
նը ստեղծ վեց, հե տո 7-16 տոն նա նոց 380 
խո ղո վակ տե ղադր վեց լե ռան գա գա թից 
մին չև ստո րո տը՝ վա խեց նող թե քութ յամբ, 
գար նան ջրա ռատ օ րե րի հա մար պա րապ 
ջրա թա փը եր կա րեց մին չև Ո րո տան։ Ո րո-
տա նի ա փին գէ սը կանգ նեց հզոր ու տի-
րա կան, ո րից պետք է ել նի այն հո սան քը, 
ո րին սպա սում են Ա գա րա կը, Մեղ րին, 
Գո րի սը, Սի սիա նը, ե ինչ քա՜ն հեկ տար 
ծա րավ դաշտ ու դաշ տա վայր է սպա սում 
Ո րո տա նի ջրին։

Ջ րամ բար նե րի ու ա վա զան նե րի հա-
մար գյու ղեր տե ղա հան վե ցին, գյու ղեր, 
որ, զար մա նա լի բան մեր շի նա րար երկ-
րում՝ եր կար տա րի ներ քար չդրե ցին 
քա րի վրա՝ միշտ սպա սե լով այս օր վան։ 
Ո մանք ցա վով թո ղե ցին հայ րե նա կան 
տու նը, շա տե րը բնա կան հա մա րե ցին 
և՛ գէ սի գա լը, և՛ նրա հետ բե րած ա մեն 
ին չը։ Եվ միայն գէ սին հա սա նե լիք վայ-
րե րը չփոխ վե ցին։ Թու նե լա խոր շում, մե-
քե նա նե րի մեջ, ճա նա պարհ նե րին կրքեր 
բոր բոք վե ցին, բնա վո րութ յան նոր գծեր 
ծնունդ ա ռան, հար յու րա վոր բա րե կամ-
ներ գտան միմ յանց, զրույ ցի, ե րա զան քի 
ո րակն ու մասշ տա բը փոխ վեց, ներ դաշ-
նակ վե ցին մար դիկ ու դար ձան Տա թև գէ-
սի զա վակ ներ:

Իսկ հի մա, ճիշտ այն տեղ, որ տեղ 
տա սը տա րի ա ռաջ, նա խա գի ծը ձեռք-
նե րին կանգ նած են ե ղել չորս ձիա վոր-
նե րը՝ մո տա վո րա պես մատ նա ցույց ա նե-
լով ա պա գա ա վա զա նի տե ղը, այժմ այդ 
սա րից ո չինչ չի մնա ցել, բաց վել է մի լայն 
հրա պա րակ՝ բե տո նե բարձր պա տե րով։ 
Ա ռայժմ չի փակ վել շրջա գի ծը, և հա վա-
տալդ չի գա լիս, թե ի րոք շա բաթ նե րի 
գործ է մնա ցել։

Կանգ նած ա վա զա նի այն հատ վա-
ծում, ո րը դեռ չի փակ վել մե քե նա նե րի 
ե լու մու տի հա մար, նա յում եմ ցած. վե րից 
վար խիստ թե քութ յամբ նետ վում է ան սո-
վոր մե ծութ յամբ մի խո ղո վա կա շար։ Նա-
յում եմ և ան հար մար եմ զգում հարց նել 
այն, ինչ հարց նում է բա րե կամս.

– Ես չեմ հաս կա նում, ջուրն այս խո-
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ղո վա կով վե րե՞ւ է գնա լու, թե՞ իջ նե լու է 
ցած։

– Այս պես է մեր լեռ նաշ խար հի օ րեն-
քը. եր բեմն ջրի հոս քը ճամ փում ենք հա-
կա ռակ ուղ ղութ յամբ։

– Շի նա փայ տը պա կա սում է, – լս վում 
է մի ձայն։

– Գ լուխ կհա նենք, – լի նում է պա տաս-
խանն այն պա հի, երբ անս պա սե լի դժվա-
րութ յուն է ծա ռա նում։

Սամ վել Ջր բաշ յանն է պա տաս խան 
տվո ղը, Տա թև գէ սի շի նա րա րութ յան 
գլխա յին հան գույ ցի պե տը, որ Շամ բում 
գոր ծը հա զիվ ա վար տած՝ իր հետ է վերց-
րել Տա թև գէ սի գլխա յին հան գույ ցի շին-
տե ղա մա սի պե տեր Սեր գեյ Հա կոբ յա նին 
և Լավ րեն տի Սարգս յա նին, վաթ սուն 
մաս նա գետ բան վոր նե րի ու ե կել է այս 
ջրա վա զա նի աշ խա տանք նե րին օգ նե լու։

– Մի ա միս է՝ տուն չեմ գնա ցել, – կա-
պույտ աչ քե րով ժպտում է Լավ րեն տին։ 
Նա էլ այդ պե՛ս է խնդրում։

Ա րևը վար դա գույն է ներ կել նրա ե րե-
սը, ճա ռա գայթ ներ գցել վրան, փո շուց, 
չգի տես, հոն քերն ու թար թիչ նե րը ինչ գույ 
ու նեն ի կա պես, և ժպտում է։ 

Կ ռուն կա վար Մի շա Խա չատր յա նը 
հա ճախ օր վա մեջ հա զիվ մի քա նի ժամ է 
քնում։ Ոչ թե չի ու զում կամ քու նը չի տա-
նում, այլ փո խա րի նող չու նի. այս տեղ քա-
նի մե քե նա՝ այն քան մարդ։

Սեր գե յի վի ճա կը մի քիչ մխի թա րա-
կան է։ Լի րիկ բնա վո րութ յամբ այդ ե րի-
տա սար դը, որ կիրթ ու հա ճե լի ար տա քին 
ու նի, ա ռայժմ ստիպ ված չէ իր ըն կեր նե րի 
նման հինգ ա միս շա րու նակ կնո ջը հու-
սադ րել, թե մի քա նի օր վա լար ված գործ է 
մնա ցել։ Ո մանց հե տևե լով՝ նա ևս ա մուս-
նութ յան հար ցը գցել է գէ սի հանձ նու մից 
հե տո։

Ա հա վեր ջա պես նա, չորս ձիա վոր նե-
րից մե կը, որ խո շոր քայ լե րով այն պես է 
ել նում վեր, ա սես ցած է իջ նում։ «Հայ հիդ-
րոէ ներ գա շին» վար չութ յան մե խա նի զա-
ցիա յի պետ Վազ գեն Կի րա կոս յանն է, ո րը 
բո լո րին տասն յակ տա րի ներ հայտ նի է 
որ պես Գա գաս։ Ն րա նոր մալ քայ լե լը՝ վա-
զելն է, խո սե լը՝ վրա տա լը, լսե լը՝ ա րան-
քում սրան-նրան շտա պեց նե լը, հաց ու-
տե լը՝ ո տի վրա, տուն ընկ նե լը՝ ե րևույթ։

– Դու ի ջիր քսան հինգ տոն նա նոց բեր, 
– կար գադ րում է նա ու ժպտում քնատ 
աչ քե րով, խփում է էքս կա վա տո րա վա րի 
կրծքին, ո րի շո րից ցե մեն տի ամպ է բարձ-
րա նում։

– Քի՛չ մնաց, տղա ներ, հու՛պ տվեք։ 
Տես նում եք, չէ՞, որ մեզ օգ նե լու են ե կել 
Շամ բից, Ե րևա նից, Հ րազ դա նից, որ 
հասց նենք։

Այն պես է «մեզ» ա սում, կար ծես 
Շամբն ու Տո լորսն ի րե նը չեն, և ինքն 
այս տեղ ա վար տե լուց հե տո չի շտա պե լու 
Ս պան դար յան կամ ա տո մա յին կա յան, որ-
տեղ ար դեն նրան են սպա սում։ Եվ նույն 
օ րը այդ տե ղե րը կար ծես չեն դառ նա լու 

ի րե նը։ Գո նե վեր ջին տա սը տար վա ըն-
թաց քում րո պեի խախ տում չու նե ցավ այդ 
հո ղա ծի նը։ Վա րոր դը՝ Դե րե նի կը, ինքն էլ 
չի մա նա լով ինչ պես է ըն կել պե տի տեմ պի 
մեջ, ա սում է, որ հենց դրա հա մար է այդ-
քան հար գում նրան։ 

– Վայրկ ե նա չա փով է աշ խա տում։ 
Ծ խելս թո ղե ցի իր պատ ճա ռով։ Ա սում 
է, որ աշ խա տան քա յին այս տեմ պի մեջ 
մարդ պետք է մա քուր թո քեր ու նե նա։

– Ե թե մի քիչ լավ կազ մա կերպ վեին 
տա րի նե րը, վեր ջին ա միս նե րի վրա այս-
քան բեռ չէր ընկ նի, –  ա սում է Գա գա սը։ 
– Բայց ո չի՜նչ, կհասց նենք։

Հան դարտ ա ռա ջա նում է ա լե խառն 
մա զե րով, վաթ սու նի մոտ, հայ կա կան 
լեռ նաշ խար հին սա զող դի մագ ծե րով, բա-
րի հա յաց քով մի տղա մարդ։ Ու ղիղ Կա-
կոս յա նի հա մա պատ կերն է Ս պան դար 
Շահ սու վար յա նը, որ եր կար տա րի ներ 
ղե կա վա րում է «Հայ հիդ րոէ ներ գա շին» 
վար չութ յան ավ տոգ րա սեն յա կի աշ խա-
տանք նե րը։ Սա էլ իր ձևով է ա մեն ինչ 
հասց նում։ Նա հիա նա լի գի տե իր բո լոր 

վա րորդ նե րին և յու րա քանչ  յու րի հետ 
վար վե լու ձևը։

Հե ռու ժա մա նակ նե րում վա րորդ է 
ե ղել, սի րել է մե քե նան, ինչ պես ա ռաջ 
նժույգն են սի րել ու նույ նիսկ դժվար պա-
հին զրու ցել հե տը։ Շահ սու վար յա նը գի տե 
բո լոր մե քե նա նե րի լե զուն։

Այս տեղ տրակ տո րա վար Ռազ մի կին էլ 
են հի շում, որ գնա ցել է ստա տոր բե րե լու։ 
Ինչ պես են բե րե լու կեռ ման նե րով, կա-
մուրջ նե րով. ա մեն ան գամ մտա հոգ վում 
են մնա ցած նե րը և ի րենք՝ բե րող նե րը։

Մո տե նում է հա լի ձոր ցի Լ յուդ վի գը, 
հայ ե րի տա սար դի տի պար, բարձ րա հա-
սակ, թուխ ու գան գուր մա զե րով, առ նա-
կան, ծնո ղի պա տի վը հաս կա ցող։ Տա սը 
տա րի Ե րևա նում աշ խա տեց, տե սավ, որ 
ծնող նե րին քա շում է հայ րե նա կան տու-
նը, այ գին, չեն հաշտ վում քա ղա քի հետ, 
Լ յուդ վիգն ա ռավ ամ բողջ ըն տա նի քը ու 
վե րա դար ձավ Հա լի ձոր։

Աշ խա տում է լու սա բա ցից մթնշա ղ։
«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ»,

10 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1970Թ.
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«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ»-ի 
«հնաբ նակ նե րից» մե կը Վ լա դիկ 
Թոխ սանցն է՝ ԱՊՀ վաս տա կա վոր 
է ներ գե տիկ-ճար տա րա գետ (կոչ-
մանն ար ժա նա ցել է 2010 թ.): Ն րա 
աշ խա տա սեն յա կի դռա նը կից ցու-
ցա նակ է փակց ված՝ «Ին ժե նե րա-
կան-տեխ նի կա կան գծով ղե կա-
վար»: Դ րան հաս նե լու հա մար եր-
կար ճա նա պարհ է ան ցել: Բայց երբ 
ներ կա յաց նում ես որ ևէ մե կին, տար-
րա կան պատ շա ճութ յու նը պա հան-
ջում է սկսել ա կունք նե րից, գո նե 
ծնող նե րից:

Մ եր ակ նար կի հե րո սը ծնվել է 
Խն ձո րես կում (1953 թ.) ծա ռա-
յո ղի ըն տա նի քում: Իր ձևա-

կերպ մամբ՝ հայ րը կոլտն տե սութ յու նում 
զբա ղեց րել է բո լոր պաշ տոն նե րը՝ բա ցի 
գլխա վոր հաշ վա պա հից. մայ րը դպրո ցում 
է աշ խա տել: Ծնն դա վայ րում միջ նա կարգ 
կրթութ յուն ստա նա լուց հե տո դի մել է Եր-
ևա նի Կարլ Մարք սի ան վան պո լի տեխ-
նի կա կան ինս տի տուտ. ո րո շեց փաս-
տաթղ թե րը հանձ նել է ներ գե տի կա կան 
ֆա կուլ տե տի «Արդ յու նա բե րա կան ձեռ-
նար կութ յուն նե րի, քա ղաք նե րի և գ յու-
ղե րի է ներ գա մա տա կա րա րում» բա ժի նը: 
Բուհն ա վար տե լուց հե տո գոր ծու ղել են 
Եր ևա նի կա բե լի գոր ծա րան՝ փա թաթ ման 
ար տադ րա մա սում վար պետ էր, հե տո 
փո խադր վել է Գո րի սի «Միկ րո շար ժիչ» 
գոր ծա րան: Ո րոշ ժա մա նակ անց ար դեն 
Ո րո տա նի հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի հա-
մա կար գում էր: Դա 1981-ի փետր վա րին 
էր: 

Ո՞ւմ է հա մա րում իր ու սու ցի չը կամ 
ու սու ցիչ նե րը: Խորհր դա յին ժա մա նակ-
նե րում մի այս պի սի հաս կա ցութ յուն կար՝ 
վար պետ-դաս տիա րակ, երբ սկսնակ 
մաս նա գե տը փոր ձա ռու գոր ծըն կե րո-
ջից վար պե տութ յան դա սեր էր առ նում, 
հմտութ յուն ներ ձեռք բե րում:

«Փոր ձա ռու է ներ գե տիկ ներ կա յին, 
նրան ցից եմ շատ բան սո վո րել, իսկ ընդ-
հան րա պես չի մա ցա ծիս վե րա բեր յալ չեմ 
քաշ վել հարց նել փա կա նա գոր ծից, է լեկտ-
րի կից», – հի շում է Թոխ սան ցը՝ նաև հա-
վե լում՝ երբ որ ան դա մագր վեց է ներ գե-
տիկ նե րի ընտանիքին, ար տադ րա մա սի 

պե տը Գա գիկ Մկրտչ  յանն էր (այժմ՝ ըն-
կե րութ յան տեխ նի կա կան վե րա զին ման 
բաժ նի ղե կա վարն է): Հի մա ար դեն ինքն 
է ի րեն փո խա րի նող պատ րաս տում: «Հու-
սով եմ, որ ա րագ դե րի մեջ կմտնի, թե-
պետ է ներ գե տի կա յում նրբութ յուն նե րը 
շատ-շատ են», – իր ե րի տա սարդ գոր ծըն-
կե րոջ մա սին ա սում է և վստա հութ յուն 
հայտ նում, մա նա վանդ որ նրան դա սա-
վան դել է Գո րի սի պետական հա մալ սա-
րա նում և բնո րո շում է որ պես ու շիմ և 
բա նի մաց ե րի տա սար դի:

Իր մուտ քը է ներ գե տի կա յի բնա գա-
վառ «նշա նա վոր վեց» նրա նով, որ վթար 
ե ղավ Շամբ հէկ-ում, կա յա նի գե նե րա-
տո րա յին հար կա բա ժի նը կի սով չափ 
հայտն վեց ջրի մեջ: «Այդ պա տա հա րով էլ 
եմ պրակ տի կա ձեռք բե րել, – կես-լուրջ, 
կես-կա տակ ա սում է Թոխ սան ցը, – ջու-
րը հե ռաց րել ենք, տուր բի նա յին հար-
կում ինչ քան սար քա վո րում ներ կա յին, 
հա նել-չո րաց րել, նո րից տե ղադ րել ենք»: 
Մի պատահար էլ եղավ 1989թ., երբ ըն-
թաց քի մեջ էին Ս պան դար յան հէ կ-ի թո-
ղարկ ման աշ խա տանք նե րը, կի սով չափ 
լցվեց «Ս պան դար յան» ջրամ բարը, պայ-
թեց ջրամ բա րի կա ռուց ման շի նա րա րա-
կան թու նե լի խցա նը, և ջու րը թափ վե-
լով Ո րո տան գետը, դրա մա կար դա կը 
բարձ րաց նե լով՝ ո ղո ղեց Սի սիան քա ղա քի 
ա փա մերձ տնե րը։ «Մեր թիմն օ պե րա տիվ 
աշ խա տեց, թե պետ խու ճա պա յին ի րա վի-
ճակ էր ստեղծ վել, կա րո ղա ցանք կան խել 
ա վե լի մեծ հե տևանք նե րը»: Հի շում է՝ այդ 

օ րե րին Սի սիա նի բան կի թղթադ րամ նե րը 
տե ղա փո խել են Գո րիս:

1986 թ. ար դեն հսկիչ-չա փիչ սար քա-
վո րում նե րի ար տադ րա մա սի պետն էր: 
Աշ խա տան քա յին գրքույ կում կար դում 
ենք՝ կար գա բեր ման և պրո ֆի լակ տիկ վե-
րա նո րոգ ման ար տադ րա մա սի պետ, հե-
տո՝ է լեկտ րա կան հսկիչ-չա փիչ սար քա վո-
րում նե րի ար տադ րա մա սի ղե կա վար: Այդ 
ժա մա նակ եր կու հիդ րո կա յան էին գոր-
ծում՝ Տա թև հէ կ-ը և Շամբ հէ կ-ը: Ս պան-
դար յան հէ կ-ի գոր ծար կու մը ոչ միայն իր 
աչ քի ա ռաջ էր ե ղել, այ լև մաս նակ ցել էր 
կա յա նի սար քա վո րում նե րի կար գա բեր-
ման-տե ղադր մա նը: Դա 1989 թվա կա նին 
էր. այդ  տա րե թի վը մշտա պես ամ րա կայ-
վել է նրա մտա պատ կե րում:

... Հան րա ճա նաչ ֆուտ բո լիս տի որ դին 
ֆուտ բո լիստ է դառ նում, ի րա վա բա նի որ-
դին՝ ի րա վա բան, ու սուց չի նը՝ ու սու ցիչ: 
Սա ո րոշ դեպ քում նկատ ված օ րի նա չա-
փութ յուն է: Վ լա դիկ Թոխ սան ցի որ դի նե րը 
նա խընտ րե՞լ են է ներ գե տիկ հոր մաս նա-
գի տութ յու նը: Պարզ վում է՝ ա վագ որ դին՝ 
Հայ կը, «Քոն թուրԳ լո բա լում» է աշ խա-
տում, ա վե լի ստույգ՝ Տաթև հէկ-ում՝ վար-
պետ: Կրտ սեր որ դին՝ Հա կո բը, հե ռա կա 
կար գով ա վար տել է Գո րի սի ճար տա րա-
գի տա կա նը՝ է ներ գե տի կա կան ուղղ վա-
ծութ յամբ, բայց ման կուց նա խա սի րութ-
յուն ու ներ փայ տամ շա կութ յամբ զբաղ վել, 
այժմ՝ կա հույ քա գործ է: Պատ մում է, երբ 
տե ղա փոխ ե ցին է ներ գե տի կա յի բնա գա-
վառ, նոր էր ա մուս նա ցել, հե տո ծնվե ցին 
որ դի նե րը, լար ված-հա գե ցած ա ռօր յա յից 
հե տո տու նը ձգում էր...

Է ներ գե տի կի աշ խա տան քը նոր մա-
վոր ված չէ. ե թե վթար է, օր վա որ ժա մին 
էլ լի նի, պի տի պա տա հա րի վայր շտա-
պես. «Գի շեր ենք լու սաց րել, երբ կա յա նը 
ջրով էր լցված, բայց ներ քին բա վա րար-
վա ծութ յուն ես զգում, երբ ան սար քութ-
յուն ես վե րաց նում, վե րա կանգ նում է ներ-
գիա յի մա տա կա րա րու մը: Ն ման դեպ քեր 
շատ են ե ղել», – վեր հի շում է մեր զրու-
ցա կի ցը: Նաև հա վե լում, որ ե թե նո րից 
սկսեր իր աշ խա տան քա յին ու ղին, է լի 
կընտ րեր է ներ գե տի կի մաս նա գի տութ-
յու նը: Թե պետ շատ դժվա րին ժա մա նակ-
ներ շատ է տե սել, մա նա վանդ Ար ցախ յան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի օ րե րին (1992-1994 
թվա կան ներ): Գո րի սը հրե տա կոծ վում 
էր «Գ րադ» կա յանք նե րից: Իսկ հրե տա-
կո ծութ յուն նե րից վնաս վում էին են թա-
կա յան նե րը, տրանս ֆոր մա տոր նե րը, 
է լեկտ րագ ծե րը: Մար դիկ նկուղ նե րում և  
ա պաս տա րան նե րում էին պատս պար-
վում, գո նե է լեկտ րա կա նութ յամբ պի տի 
ա պա հով ված լի նեին:

«Չ նա յած հրե տա կո ծութ յուն նե րին, 
գնա ցել ենք կա յան ներ, ճիշտ է, մի փոքր 
վա խը սրտնե րումս, տեղ ենք հա սել, ա վե-
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Ո րո տա նի ձո րում դղրդոց էր. ա մե հի ժայ ռերն ա սես ուսու-
սի տված, գիր կըն դխա ռը ցած են գլոր վում՝ ի րենց հետ պո-
կե լով-տա նե լով հաս տա բուն ծա ռեր, թփեր... Ձո րում ա սես 
«դժոխք» էր. ժայ ռե րի պայ թեց ման ձայն ե րը հա զա րա ձայն 
ար ձա գանք վում էին եր բեմ նի լուռ ու խա ղաղ ձո րում՝ ստեղ-
ծե լով նա խա դե պը չու նե ցող ա հար կու մի պատ կեր: Եվ այդ 
«դժոխ քում» մի նո րի սկիզբ էր դրվում, սկիզբ, որ պի տի 
մար մին առ ներ հաս տա փոր թղթա պա նակ նե րում տե-
ղադր ված գծա պատ կեր նե րից ու դառ նար ժա մա նա կի 
վկա յագ րե րից մե կը՝ դառ նա լով մար դու մտքի սլաց քի ու 
ա րա րող ձեռ քե րի ի րա կան մի քան դակ:

-Կ ա ռույ ցը Եվ րո պա յի ե թե ոչ ա ռա ջին, ա պա ա ռա ջին 
տե ղե րում գտնվող ե զա կի կա ռույց նե րից մեկն է, –  
ա սում է Խա սան Հա րութ յուն յա նը:

 Եվ թվար կում է այն փաս տարկ նե րը, ո րոնք այդ տիտ ղո սին 
ար ժա նա նա ցած լի նե լու հա վաս տագ րերն են՝ Շամ բի ջրամ բա րի 
հո ղա յին պատ վար, ջրըն դու նիչ, մար գար տա ծա ղիկ, 18 կմ  եր կա-
րութ յամբ թու նել, 100 հա զար խո րա նարդ մետր տա րո ղութ յամբ 
օր վա կար գա վո րիչ ջրամ բար, ճնշման խո ղո վա կա շա րեր, հո րի զո-
նա կան թեք թու նել ներ, հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի նման հսկա և ժա-
մա նա կի մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յող շենք:

– Աշ խար հում գո յութ յուն ու նե ցող նմա նա տիպ ոչ բո լոր կա-
ռուց ներն ու նեն այս պի սի տեխ նի կա կան բնու թագ րեր: Այս տեղ 
մենք ոս կեր չա կան աշ խա տանք ենք կա տա րել: Եվ դա ոչ միայն 
նրա հա մար, որ է ներ գե տի կա յի այս հսկան եր կար կյանք ու նե նա, 
այլև լի նի անվ տանգ՝ ա մեն ա ռում նե րով:

 Խոս քը Տաթև հէկ-ի մա սին է: Դ րա նա խագ ծանա խա հաշ վա յին 
աշ խա տանք նե րը կա տար վել են ա մե նայն ման րակր կի տութ յամբ, 
հաշ վի են առն վել լեռ նա յին ռե լիե ֆը, բնակ լի մա յա կան պայ ման նե-
րը, դրա ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յու նը տա րա ծաշր ջա նի ու 
երկ րի հա մար: Բա վա կան է միայն ա սել, որ այս տեղ ար տադր վող 
է լէ ներ գիա յի ինք նար ժե քը բա վա կա նին ցածր է: 

Զ րու ցա կիցս՝ Խա սան Հա րութ յուն յա նը, Տաթև հէկ-ի ա ռա ջին 
շի նա րար նե րից մեկն է: Նա աշ խա տել է Տաթև հէկ-ի կառուցման 
տեղամասի պետի տեղակալ:

– 1965 թվա կանն էր, – հի շում է Խ. Հա րութ յուն յա նը, – մեզ մոտ 
ե կավ ՀՀԿ կենտ կո մի 1-ին քար տու ղար Յա կով Զա րուբ յա նը: Ինձ 
տե ղե կաց րին, որ ցան կա նում է խո սել ինձ հետ: Ես կոստ յում չհա-
գա, փող կապ չկա պե ցի, հիդ րո շի նա րա րի հա գուս տով էլ ներ կա-
յա ցա նրան: Պարզ վեց, որ հիդ րո շի նա րա րի հա գուստն ինձ ա վե լի 
«զար դա րեց», այն մեծ տպա վո րութ յուն թո ղեց, այն հա զար ան-
գամ ա վե լի տպա վո րիչ էր ու հե տաքր քիր: Ինձ տես նե լով նման 
հագ ու կա պով՝ Յ. Զա րուբ յա նը դի մեց ՀԿԿ Գո րի սի շրջկո մի ա ռա-
ջին քար տու ղա րին՝ ե րի տա սար դը կու սակ ցա կա՞ն է: Ոչ, ե ղավ 
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րա ծութ յան հետ քե րը վե րաց րել, վե րա-
կանգ նել է ներ գա մա տա կա րա րու մը, որ 
մարդ կանց օ ջախ նե րում գո նե լույս լի նի»: 
Հե տո մեր զրու ցա կիցն անդ րա դառ նում է 
մե րօր յա պա տե րազ մին. «Պա տե րազմ նե-
րը մահ ու ա վեր են բե րում: Ո րոշ ան միտ-
ներ ա սում են՝ մեր զին վոր նե րը զոհ վե ցին 
ին չի՞ հա մար: Անժխ տե լի է, որ ան դառ նա-
լի կո րուստ ներ ու նե ցանք, բայց ե թե այդ 
մար դիկ զեն քը ձեռ քը չվերց նեին, ա վե-
լի շատ տա րածք ներ կզի ջեինք, ա վե լի 
սար սա փե լի վի ճա կում կլի նեինք: Ն րանց 
ըն տա նիք նե րին տո կու նութ յուն եմ մաղ-
թում, ա ղո թենք, որ եր կի րը հնա րա վո-
րինս ա րագ դուրս գա այս ճգնա ժա մից: 
Հայ ժո ղո վուր դը լավ օ րի է ար ժա նի»:

Հ րա ժեշ տից ա ռաջ ցան կա ցանք 
վաս տա կա շատ է ներ գե տի կի խոս քը լսել 
«Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ըն-
կե րութ յան 50-ամ յա հո բել  յա նի առ թիվ: 
Այն նշա նա վոր վեց նրա նով, որ ա վարտ-
վում են վե րա զին ման ծրագ րով նա խա-
տես ված աշ խա տանք նե րը Տաթև, Շամբ 
և Ս պան դար յան հէկ-երում, ո րոն ցում 
հին, հիմ նա կան և  օ ժան դակ սար քա-
վո րում նե րը փո խա րին վել են նոր սար-
քա վո րում նե րով, հիմ նո վին փոխ վել են 
ռե լեա կան պաշտ պա նութ յան, ավ տո-
մա տի կա յի և հե ռա կա ռա վար ման սար-
քա վո րում նե րը, ո րոնց շնոր հիվ ա վե լի 
կբարձ րա նան է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար-
տադ րութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը, 
հու սա լիութ յու նը և  ո րա կը: «Կ ցան կա-
նա յի, որ ե րի տա սարդ նե րը շա րու նա-
կա բար զար գաց նեին ի րենց հմտութ-
յուն նե րը, հարս տաց նեին գի տե լիք նե րը, 
ընդ լայ նեին մտա հո րի զո նը: Ես էլ ան-
կախ այն բա նից, այս տեղ կաշ խա տեմ, 
թե ոչ, ե թե օգ նութ յանս կա րի քը լի նի, 
պատ րաստ եմ օ ժան դա կել, խոր հուրդ-
նե րով, փոր ձով, գի տե լիք նե րով օգ տա-
կար լի նել սկսնակ է ներ գե տիկ նե րին: 
Ե թե թո շա կի էլ անց նեմ, է լի գոր ծըն-
կեր նե րիս, իմ կո լեկ տի վի հետ եմ լի նե-
լու: Խորհր դա յին տա րի նե րին մեր ձեռ-
նար կութ յու նը Խորհր դա յին Միութ յան 
է ներ գե տիկ բնա գա վա ռում ճա նա չում 
ու ներ, պար բե րա բար փո խան ցիկ դրոշ-
նե րի էր ար ժա նա նում, ին չը հպար տութ-
յան զգա ցու մով էր մեզ հա մա կում: Դա, 
ի րոք, գնա հա տանք էր: Մենք էլ ձգտում 
էինք ար դա րաց նել վստա հութ յու նը:
Այ սօր էլ Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա կար գի 
կո լեկ տի վը հպարտ է, որ իր նշա նա կա-
լի ա վանդն է բե րում հայ կա կան է ներ-
գա հա մա կար գի հու սա լիութ յան, կա յու-
նութ յան ա պա հով ման, հա մա կար գին 
ո րակ յալ և  ան խա փան է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի մա տա կա րար ման գոր ծում», – 
հրա ժեշ տից ա ռաջ ա սում է վաս տա կա-
վոր է ներ գե տի կը:

ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ 
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պա տաս խա նը: Ն րա խո ժոռ հա յաց քը խո սուն էր: Մի 
քա նի օր անց ինձ կու սակ ցութ յան շար քերն ըն դու նե-
ցին, Եր ևա նում էլ բնա կա րան տվե ցին:

 Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յունն ա սես ողջ Խորհր-
դա յին Միութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում լի ներ:

Այս տեղ էին գա լիս բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա-
ներ, նա խա րար ներ՝ Խորհր դա յին Միութ յան մասշ տա-
բով և  այ լք: Ն րանք դի տում էին մեր կա տա րած աշ-
խա տան քը, հա մե մա տում գծագ րե րի հետ և... Մնում 
էին ապ շած. ա մեն ինչ տե ղը տե ղին էր ար վում, անն-
շան մի շե ղում ան գամ թույլ չէինք տա լիս: Եվ դա այն 
դեպ քում, երբ աշ խա տող 17 անձ նա կազ մից ըն դա մե-
նը 5 հո գի ու նեին հա մա պա տաս խան մաս նա գի տութ-
յուն: Մ նա ցածն աշ խա տան քի փորձ չու ներ: Իսկ հինգ 
հո գին չէր կա րող հսկա յա ծա վալ այդ ա շա տանքն 
ի րա կա նաց նել: Աշ խա տան քի ժա մա նակ նույ նիսկ 
անհ նա րինն էինք հնա րա վոր դարձ նում: Դ րա հա մար 
ցե րեկ ներն աշ խա տում էինք, իսկ գի շեր նե րը գրա դա-
րա նից վերց րած մաս նա գի տա կան գրքե րը կար դում: 
Ես, որ ժայ ռե րի պայ թեց ման աշ խա տանք ներն էի ղե-
կա վա րում, փորձ չու նեի: Դ րա հա մար հարկ ե ղավ 
հա տուկ դա սըն թաց ներ անց նել: Լե ռան ծեր պին ենք 
աշ խա տել. մի անն շան ա նու շադ րութ յուն, ա մեն ինչ 
գլխի վայր շուռ կգար, դե, մենք էլ ցած կգլոր վեինք: 
Այս գոր ծը կա տա րում էինք ա մե նայն պա տաս խա-
նատ վութ յամբ, ճի գե րի գեր լա րու մով: Առ հա սա րակ, 
Տաթև հէկ-ի շի նա րա րութ յան ողջ ըն թաց քում մեր 
աշ խա տան քի հա ջո ղութ յան հիմ նա կան գրա վա կա-
նը դար ձել էր ստեղ ծա գոր ծա կան մեր նե րու ժը, որն 
ա մեն քայ լա փո խի օգ նում էր մեզ: Հէկ-ի հիմ քե րը փո-
րել ենք գե տի հու նից 15 մետր խո րութ յան վրա, իսկ 
հար թութ յու նում՝ 19 մետր: Հիմ քե րը բե տո նով լցնե լուց 
ա ռաջ կա տա րում էինք ջրա հե ռաց ման աշ խա տանք-
ներ՝ է լեկտ րա կան պոմ պե րի մի ջո ցով: Երբ շինհ րա-
պա րա կը հո սան քազրկ վում էր, ջու րը լցվում էր կա-
ռույ ցի հիմ քե րը, ծած կում պոմ պե րը: Երբ հո սան քը 
միա նում էր, պոմ պե րը պետք է ջրի մե ջից հա նեինք, 
մաք րեինք, չո րաց նեինք և հե տո գոր ծը շա րու նա-
կեինք: Դա իս կա կան գլխա ցա վանք էր մեզ հա մար: 
Ժա մա նա կի ան տե ղի վատ նում, ու ժե րի լա րում էր դա 
մեզ նից պա հան ջում: Ի՞նչ ա նել: Եվ այս տեղ դարձ յալ 
մեզ օգ նութ յան հա սավ մեր եր ևա կա յութ յու նը. փայ-
տե լաստ պատ րաս տե ցինք, պոմ պե րը դրե ցինք դրա 
վրա: Հո սան քի ան ջատ վե լու դեպ քում, երբ հիմ քե րը 
լցվում էին ջրով, պոմ պե րը չէին սուզ վում ջրի տակ, 
այլ լաս տի վրա տա րու բեր վում էին՝ մնա լով չոր: Եվ 
հո սան քը միա նա լուն պես կրկին անց նում էինք մեր 
գոր ծին:

 Խա սան Հա րութ յուն յա նին խնդրում եմ պատ մել 
հի շար ժան որ ևէ դեպ քի մա սին: Քիչ մտա ծե լուց հե տո 
ա սում է.

– Իմ ծննդյան 26-րդ տա րե դար ձի օրն էր: Շամ-
պայ ննե րը բա ցե ցինք, ու րա խա ցանք, զվար ճա ցանք: 
Ե րի տա սարդ էինք, բա զում ե րա զանք ներ ու նեինք: 
Ու մեր ե րա զանք նե րը գրե ցինք, հետն էլ՝ մեր ա նուն-
ազ գա նուն նե րը, դրե ցինք շամ պայ նի շշե րի մեջ, շշերն 
էլ դրե ցինք կա ռույ ցի հիմ քում և բե տո նե շա ղա խը 
լցրինք. այդ պես մեկ նար կեց կա ռույ ցի հիմ քե րի բե տո-
նալց նու մը:

 Ա մեն ինչ սկիզբ ու վերջ ու նի: Այդ պես էլ Տաթև 
հէկ-ի շի նա րա րութ յու նը: Վեր ջա պես բա զում մարդ-
կանց տքնա ջան աշ խա տան քի շնոր հիվ շունչ ու ո գի 
ա ռավ Տաթև  հէ կ-ը:Ե կավ շա հա գործ ման պա հը: Հան-
դի սա վոր պահ է: Հ րա վիր ված էին բարձ րաս տի ճան 
մար դիկ, այդ թվում ԽՍՀՄ է ներ գե տի կա յի և  է լեկտ րա-

ֆի կա ցիա յի փոխ նա խա րար Վ լա դի միր Վոլ կո վը: Բո-
լորն ան համ բեր սպա սում են: Վեր ջա պես՝ 1, 2, 3... 9, 
10: «Պուսկ»: Այդ պա հին կա տար վեց անս պա սե լին. 
շեն քում ա հա վոր դղրդյուն լսվեց: Թ վաց, թե 12 բա-
լա նոց երկ րա շարժ է: Բո լո րը խու ճա պա հար փա խան:

– Շեն քում մնա ցի ես և կա պան ցի Օ նիկ Դավթ-
յա նը, ով Տաթև հէկ-ի տնօ րենն էր, – հի շում է Խա-
սան Հա րութ յուն յա նը: – Բո լո րիս հա մար հա նե լուկ էր 
կա տար վա ծը: Ինչն էր դղրդո ցի պատ ճա ռը: Եր կու օր 
շա րու նակ Ո րո տա նի ձո րում դղրդոց էր, բա նա վա նի 
մար դիկ ապ րում էին վախ վո րած կյան քով՝ ա մեն րո պե 
սպա սե լով վատ թա րա գույ նի: Ինչ պես ա սում են, մենք 
մեզ թափ տվե ցինք՝ որ տե՞ղ ենք թե րա ցել: Ամ բողջ 
անձ նա կազ մը լա բո րա տո րիա յի հետ միա սին սկսե ցին 
քննել-զննել-ստու գել բո լոր դե տալ նե րը, դղրդո ցի հա-
վա նա կան յու րա քանչ  յուր պատ ճառ հա զար ան գամ 
ստու գե ցինք: Եվ գտանք դղրդո ցի պատ ճա ռը: Տեխ-
նի կա կան խո տա նը վե րաց վեց, հէ կ-ը սկսեց նոր մալ 
աշ խա տել և  է ներ գիա ար տադ րել: Եր կու օր տևած 
ա հա վոր դղրդյու նից հէ կ-ի շեն քը նստվածք չտվեց, ոչ 
մի պա տի վրա անն շան մի ճաք ան գամ չկար: Դա ար-
դեն շի նա րա րի հաղ թա նակն էր...

Կես դար է ան ցել Տաթև հէկ-ի գոր ծար կու մից: Այն 
հի մա էլ աշ խա տում է մեծ հզո րութ յամբ՝ Ո րո տա նի ձո-
րը դարձ նե լով լույ սի աղբ յուր: Եվ լույսն այդ սփռվում 
է՝ ա մե նուր ա վե տե լով բա րին:

– Սո վո րա բար նման կա ռույց նե րը պետք է աշ խա-
տեն 50 տա րի, –  ա սում է Խա սան Հա րութ յուն յա նը: – 
Սա կայն այն մենք այն պես ենք կա ռու ցել, որ 50 տա րի 
էլ դեռ կշա րու նա կի գրել իր կեն սագ րութ յու նը:

 Կեն սագ րութ յուն, որ դար ձավ հայ մար դու կամ քի 
ու հա մա ռութ յան խորհր դա նի շը, նրա պա տաս խա-
նատ վութ յան ա մե նա բարձր ցու ցիչն ու վա վե րա գի րը:

ԱԼՎԱՐԴ ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

Լուսանկարում Սուրեն Վարդանյանն է, ում անունով կոչվում է Տաթև 
ՀԷԿ-ը: Նա ՀԽՍՀ էներգետիկայի գլխավոր վարչության ղեկավարն էր 
Տաթև ՀԷԿ-ի կառուցման ժամանակ: Լուսանկարից ձախ փորագրված 
է՝ Հարությունյան Խասան: Ահա, թե ինչ է այդ առիթով պատմում ինքը՝ 
Խասան Հարությունյանը. «Անտոն Երվանդիչը հանձնարարեց կանչել Տաթև 
ՀԷԿ-ի շենքի ճարտարապետին՝ Սուրեն Պետրոսյանին և շենքի մուտքի 
պատին փորագրել իմ ազգանուն-անունը՝ Հարությունյան Խասան: Այդպես 
էլ արվեց...»:
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11-ին:
Վե րոնշ յալ աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե լու 

հա մար տա րա ծաշր ջա նում ստեղծ վե ցին մի քա նի 
շի նա րա րա կան կազ մա կեր պութ յուն, սպա սարկ ման 
ո լոր տի հիմ նարկ ներ: Ա ռանձ նա պես հի շա տա կում 
ենք «Հայ հիդ րոէ ներ գո շի նի» Տա թևի հիդ րո կա յա նի 
շի նա րա րա կան վար չութ յու նը, որ ստեղծ վեց 1962-ին 
Գո րի սում:

Հի շա տակ ման ար ժա նի է նաև Ո րո տա նի հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յան նե րի շի նա րա րութ յան տնօ րի նութ յու նը 
(հիմ նադր վել է 1960-ին Գո րի սում):

Տաթև հէկ-ի և ընդ հան րա պես Ո րո տա նի հէկ-երի 
հա մա լի րի կա ռուց ման շնոր հիվ Գո րի սի և Սի սիա նի 
տա րա ծաշր ջան նե րում ստեղծ վեց գյու ղատն տե սա-
կան հո ղա տա րածք նե րի ջրար բիաց ման՝ նա խա դե-
պը չու նե ցող հա մա կարգ, որ գոր ծում է մին չև հի մա 
և գոր ծե լու է հար: Այդ նպա տա կով կա ռուց վեց Ո րո-
տա նի ջրանց քը՝ 8,5 կմ  եր կա րութ յամբ, որն անց նում 
է զու գա հեռ խո ղո վա կա շա րով՝ անդն դա խոր ձո րե րի 
մի ջով, ո րից 3,5 կի լո մետ րը՝ թու նե լով, մնա ցա ծը՝ բաց 
տա րած քով:

Դ րա շնոր հիվ Ո րո տա նի ջրե րի մի մա սը՝ տա րե-
կան 80 մլն խո րա նարդ մետր, օգ տա գործ վեց ո ռոգ-
ման նպա տա կով. այդ ջրե րով ո ռոգ վում է 19 400 հեկ-
տար հո ղա տա րածք:

Տաթև հէկ-ի և Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա լի րի կա-
ռուց մամբ ա ռա ջին ան գամ երկ րա մա սի և մաս նա-
վո րա պես Ո րո տան գե տի է ներ գե տիկ ռե սուրս ներն 
այդ պի սի ծա վա լով ծա ռա յեց վե ցին մար դուն, երկ րի 
տնտե սութ յա նը:

Ան շուշտ, Ս յու նի քի է ներ գե տիկ հա մա կարգն ա վե-
լի հին պատ մութ յուն ու նի…

Ս յու նի քի (նաև Հա յաս տա նի) է ներ գե տի կա յի 
սկզբնա վոր ման պատ մութ յու նը կապ ված է Ող ջի գե-
տի վրա 1903-ին ֆրան սիա ցի նե րի կող մից կա ռուց-
ված հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի հետ (75 կՎտ հզո րութ-
յամբ): Դա Ող ջի 2-ն  էր կամ Ջ րա խո րի հէկ-ը: 1954 
թվա կա նին էլ շա հա գործ վեց Ող ջի 3-ը: 

«Կա պա նի հան քարդ յու նա բե րութ յան պատ մութ-
յուն» գրքի հե ղի նակ Ար շա վիր Հայ րա պետ յա նը, մինչ-
դեռ, նշում է դե ռևս 1860-ա կան նե րին Կա պա նում 
կա ռուց ված եր կու հիդ րո կա յա նի մա սին: Դ րանք կա-
ռու ցել էին հան քարդ յու նա բե րող ներ Կոն դու րո վը՝ Ող-
ջիի աջ ա փին և Խո ջա միր յա նը՝ գե տի ձախ ա փին:

Ող ջի գե տի ձախ ա փին մեկ այլ հիդ րոէ լեկտ րա կա-
յան էլ կա ռու ցել է հան քարդ յու նա բե րող Մե լիք-Ա զար-
յա նը 1897 թվա կա նին:

1898-ին մե ծա հա րուստ Գա լուստ և Ա լեք սանդր 
Մի րում յան եղ բայր ներն էին Գո րի սի Վա րա րակն գե-
տի վրա՝ քա ղա քի հա րա վա յին հատ վա ծում հիդ րոէ-
լեկտ րա կա յա նի շի նա րա րութ յուն նա խա ձեռ նել (գոր-
ծարկ վեց 1903-ին): Դ րան անդ րա դար ձել է նաև Ակ սել 
Բա կուն ցը:

1931-ին Գո րի սից դե պի հյու սիս՝ Վա րա րակ նի 
վրա կա ռուց վեց «Ակ ներ» ա ռա ջին հիդ րոէ լեկտ րա կա-
յա նը, 1950-ա կան նե րին՝ «Ակ ներ» երկ րոր դը:

Ա վե լի ուշ՝ 1931-ին, Հա յաս տա նի ժող կոմ խոր հի 
ո րոշ մամբ հիմք դրվեց Մեղ րու հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի 
կա ռուց մա նը, ո րը գոր ծարկ վեց 1937 թ. փետր վա րի 
18-ին (1200 ձիաուժ կա րո ղութ յամբ). կա յա նի կա ռու-
ցումն ու ղե կա վա րումն ի րա կա նաց րե ցին փոր ձա ռու 
ճար տա րա գետ ներ Ա. Սարգս յա նը, Կո նո վը և Շի լի կո-
վը:

1936-ին հիդ րոէ լեկտ րա կա յան կա ռուց վեց Սի-
սիա նում՝ Շա քեի ջրվե ժի մեր ձա կայ քում, որն ա վե լի 
ար դիա կա նաց ված գոր ծում է մին չև հի մա:

Այդ ա մե նից հե տո՝ 1953 թվա կա նին «Հայ հիդ րո-
նա խա գի ծը» կազ մեց Ո րո տան գե տի է ներ գե տիկ ռե-
սուրս նե րի հա մա լիր օգ տա գործ ման սխե ման, ո րով 
նա խա տես վում էր Ո րո տա նի ջրա յին պա շար նե րի 
լրիվ օգ տա գոր ծում ինչ պես Հա յաս տա նի, այն պես էլ 
Ադր բե ջա նի տա րած քում:

Նա խա տես վում էր ութ դե րի վա ցիոն հէ կ-ի շի նա-
րա րու թյուն, ո րից հին գը պետք է լի ներ Հա յաս տա նի 
տա րած քում, ե րե քը՝ Ադր բե ջա նի:

Հա յաս տա նում, ի վեր ջո, հին գի փո խա րեն կա-
ռուց վեց ե րեք հիդ րոէ լեկտ րա կա յան՝ Տա թևի, Շամ բի, 
Ս պան դար յա նի:

1961 թ. ե րեք հէ կ-ից բաղ կա ցած կաս կա դի շի նա-
րա րութ յամբ սկսվեց Ո րո տան գե տի է ներ գե տիկ նե-
րու ժի յու րա ցու մը:

Տաթև հէկ-ը շա հա գործ ման հանձն վեց 1970 թվա-
կա նին, Շամբ  հէ կ-ը՝ 1977 թվա կա նին, Ս պան դար յան 
հէ կ-ը՝ 1989 թվա կա նին:

Արդ յուն քում ու նե ցանք Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա-
լիր՝ կազմ ված չորս ջրամ բա րից, ե րեք հիդ րոէ լեկտ րա-
կա յա նից, մեկ օ րա կան կար գա վոր ման ջրա վա զա նից: 
Տե ղա կայ ված հզո րութ յուն նե րի ընդ հա նուր գու մա րը 

Տաթև հէկ. 20-րդ դարի գլխավոր 
կառույցը Սյունիքում, որը զգալիորեն 
փոխեց երկրամասի սոցիալ-
տնտեսական նկարագիրը

Սկիզբը՝ էջ 3

Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա լի րի կես դար յա զար գաց ման 
ըն թաց քում շրջա դար ձա յին հանգր վան էր 2015 թվա-
կա նը: Այդ ժա մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ մաս նա վո րեց վեց ըն կե-
րութ յու նը, ո րի սե փա կա նա տեր դար ձավ «Քոն թուրԳ-
լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ ըն կե րութ յու նը:

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
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404 ՄՎտ է, տա րե կան մի ջին նա խագ ծա յին 
ար տադ րան քը՝ 1,16 մլրդ կՎտ ժամ:

Ա ռա ջին հա յաց քից վե րո բեր յա լը սոսկ 
փաս տե րի, թվե րի շա րադ րանքն է, բայց…
Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա լի րի կա ռուց մամբ, 
Ո րո տան գե տի է ներ գե տիկ պա շար նե րի օգ-
տա գործ մամբ Ս յու նի քում նոր և ան նա խա-
դեպ հիմ քեր ստեղծ վե ցին տնտե սութ յան 
զար գաց ման, բնակ չութ յան կեն ցա ղա յին 
պայ ման նե րի ար մա տա կան բա րե լավ ման 
հա մար:

Ինչ խոսք, 1960-70-ա կան թվա կան նե-
րի շի նա րա րա կան ե ռու զե ռը պատ մութ յուն 
է այ լևս, գե ղե ցիկ հուշ: Սա կայն այդ ա մե նի 
շնոր հիվ ստեղծ ված Ո րո տա նի հէկ-երի հա-
մա լի րը ոչ միայն չի մնա ցել անց յա լում, այ լև 
հան րա պե տութ յան տնտե սութ յան ներ կա 
ըն թաց քի է ներ գե տիկ հիմ նաս յուն նե րից է՝ 
ա պա գա յին միտ ված հաս տա տուն քայ լե-
րով:

Ո րո տա նի հէկ-երի հա մա լի րի կես դար-
յա զար գաց ման ըն թաց քում շրջա դար ձա-
յին հանգր վան էր 2015 թվա կա նը: Այդ ժա-
մա նակ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ մաս նա վո րեց-
վեց ըն կե րութ յու նը, ո րի սե փա կա նա տեր 
դար ձավ է ներ գե տի կա յի ո լոր տում (և ոչ 
միայն) հա մաշ խար հա յին համ բավ ու նե-
ցող, աշ խար հի տար բեր երկր նե րում գոր-
ծող «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ 
ըն կե րութ յու նը:

Հինգ տար վա ըն թաց քում հստակ ներդ-
րու մա յին քա ղա քա կա նութ յամբ ծա վա լուն 
աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին հա մա լի րի 
հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի վե րա զին ման ու 
ար դիա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ: 

Ներդր վե ցին կա ռա վար ման նոր և 
արդ յու նա վետ հա մա կարգ, մարդ կա յին ռե-
սուրս նե րի օգ տա գործ ման նոր չա փո րո շիչ-
ներ, ո րոնց շար քում ա ռանց քա յին նշա նա-
կութ յուն տրվեց ար հես տա վար ժութ յա նը: 

Բ նա պահ պա նա կան և սո ցիա լա կան 
կշռա դատ ված ու հե տևո ղա կան քա ղա-
քա կա նութ յամբ ըն կե րութ յունն ա վե լի ակ-
տի վո րեն ու գործ նա կա նո րեն ընդգրկ վեց 
տա րա ծաշր ջա նի ու մաս նա վո րա պես ազ-
դա կիր հա մայն քնե րի խնդիր նե րի լուծ ման, 
առ կա ռիս կե րի չե զո քաց ման աշ խա տանք-
նե րում:

Արդ յուն քում՝ «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո 
Կաս կադ» ՓԲ ըն կե րութ յու նը շա րու նա-
կում է լուրջ ներդ րում ու նե նալ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան տնտե սա կան զար գաց-
ման գոր ծում՝ պահ պա նե լով սե փա կան 
տեղն ու դեմքն է ներ գե տիկ ըն կե րութ յուն-
նե րի հա մաշ խար հա յին ու ժա մա նա կա կից 
ըն տա նի քում:

… Վե րոնշ յալ հար ցե րը փոր ձել ենք ար-
ծար ծել թեր թի սույն հա մա րում: Բայց, 
մինչ այդ, մեր ժա մա նա կա կից նե րի ա նու-
նից ե րախ տա գի տութ յան խոսք ենք հղում 
1960-70-ա կան նե րի սերն դին, ո րոնց մտքի 
թռիչ քի, բազ կի ու ժի և ջան քի շնոր հիվ 
ա րար վեց Ո րո տա նի հէկ-երի ան զու գա կան 
հա մա լի րը:

Ջրահարսը՝ լույսի 
խորհրդանիշով 

քանդակ, հեղինակ՝ 
Միքայել Ղուկասյան, 

1977 թ., գտնվում է 
Տաթև հէկ-ի բակում

Հատ կա պես ու զում ենք հի շել այն մարդ կանց, ով քեր 1961-
ից սկսած (հա ջոր դա բար) ղե կա վա րել են Ո րո տա նի հէկ-երի 
հա մա լի րի կա ռու ցու մը և շա հա գոր ծու մը՝ մին չև այ սօր՝ Սի սակ 
Սարգս յան, Խոս րով Դուր յան, Գե ղամ Սարգս յան, Մի քա յել Ա լո-
յան, Ալ բերտ Բա բա յան, Օ նիկ Դավթ յան, Մելս Բար խու դար յան, 
Ա լեք սանդր Հայ րա պետ յան, Կառ լեն (Լ յո վա) Ա ռու շան յան, Հա-
կոբ Դինգչ  յան, Սա սուն Խա չատր յան, Ա րա Հով սեփ յան:

Այդ շար քում ա վե լաց նում ենք ՀԽՍՀ է ներ գե տի կա յի գլխա-
վոր վար չութ յան ղե կա վար նե րի ա նուն-ազ գա նուն նե րը, ո րոնց 
ներդ րու մը մեծ է ե ղել շի նա րա րութ յան ամ բողջ ըն թաց քում՝ 
Սու րեն Վար դան յան, Մի քա յել Գ րի գոր յան, Միհ րան Վար դան-
յան, Ֆե լիքս Հա կոբ ջան յան:

Չենք կա րող ե րախ տա գի տութ յամբ չհի շել բա ցա ռիկ այդ 
կաս կա դի նա խագ ծող նե րին և հատ կա պես գլխա վոր ճար տա-
րա գետ նե րին՝ Ս պան դար յան հէ կ-ի նա խագ ծի գլխա վոր ճար-
տա րա գետ Թ.Կ. Յաղջ յան, Շամբ հէկ-ի նա խագ ծի գլխա վոր 
ճար տա րա գետ Բ.Ս. Չո լո յան, Տաթև հէկ-ի նա խագ ծի գլխա վոր 
ճար տա րա գետ ներ Ա.Մ. Սարգս յան, Գ.Ս. Ղազարյան և Գ.Ռ. 
Գաս պար յան:

Տաթև հէկ-ի գոր ծարկ ման 50-ամ յա կի և Ո րո տա նի հէկ-
երի հա մա լի րի մաս նա վո րեց ման հին գե րորդ տա րե դար ձի 
կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո րում ենք կաս կա դի բո լոր վե տե-
րան նե րին, ինչ պես և «Քոն թուրԳ լո բալ Հիդ րո Կաս կադ» ՓԲ 
ըն կե րութ յան վաս տա կա բեռ կո լեկ տի վին՝ ըն կե րութ յան ղե կա-
վար Ա րա Հով սեփ յա նի գլխա վո րութ յամբ, ցան կա նում` հե տա-
գա բա րե հա ջող գոր ծու նեութ յուն և այն ա ռա քե լութ յան ար-
ժա նա պա տիվ ի րա կա նա ցում, որ դրվել է հէկ-երի հա մա լի րի 
առ ջև ի սկզբա նե: 
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Ովքեր են եղել Տաթև հէկ-ի, ինչպես 
և Որոտանի հէկերի համակարգի 
ղեկավարները

Ն րա կա ռուց ման սկզբից՝ 1961 թ. 
մա յի սից, Տաթև հէկ-ի շին վար-
չութ յան պետն էր Սի սակ Գե ղա-
մի Սարգս յա նը, ով դրել է ոչ միայն 
ՀԷԿ-ի, այ լև գրե թե բո լոր շի նօբ յեկտ-
նե րի՝ թիվ 2 Շտ րե կի, դե պի Խոտ ու 
Ո րո տան ճա նա պարհ նե րի, Շի նու-
հայ րի բա նա վա նի հիմ քե րը։ Գոր-
ծուն յա մարդ էր, փորձ ված շի նա րար, 
սա կայն շի նա րա րութ յու նը ղե կա վա-
րեց ըն դա մե նը մեկ տա րի։ Ն րան փո-
խա րի նեց Խոս րով Տիգ րա նի Դուր յա-
նը, ով նույն պես մեկ տա րի մնաց իր 
պաշ տո նում։ Հե տո շի նա րա րութ յան 
ղե կը ստանձ նեց Գե ղամ Արտ յու շա-
յի Սարգս յա նը։ Վեր ջինս աշ խա տեց 
մոտ 5 տա րի։ Հ րա շա լի մարդ էր, ըն-
դա ռա ջող, նեղ օ րի հաս նող ոչ միայն 
շի նա րա րին, այ լև տուն կա ռու ցող 
գյու ղա ցուն։ Ն րա օ րոք են ի րա կա-
նաց վել շի նօբ յեկտ նե րի հիմ նա կան 
կա ռու ցում նե րը, շա հա գործ վել բա-
նա վա նը, հի վան դա նո ցը, դպրո ցը, 
18,5 կմ թու նե լի բե տո նա պա տու մը։

Գե ղամ Սարգս յա նին փո խա րի նել 
է Մի քա յել Սարգ սի Ա լո յա նը՝ զօր 
ու գի շեր շի նա րար նե րի շրջա պա-

տում, թու նել նե րում, ժպի տը միշտ դեմ-
քին ե ռան դուն մի այր։ Մ. Ա լո յա նի օ րոք 
միաց վե ցին թու նել նե րը, շա հա գործ վե ցին 
թե րի բո լոր կա ռույց նե րը։ Ն րա աշ խա տած 
տա րի նե րին գլխա վոր ին ժե ներ էր Ալ բերտ 
Հով հան նե սի Բա բա յա նը, ով էլ Մ. Ա լո յա-
նին փո խա րի նեց որ պես շին վար չութ յան 
պետ։ 

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում վար-
չութ յան հիմ նա կան խնդի րը ե ղել է Շի նու-
հայր բա նա վա նում ռե տի նե կոշ կե ղե նի 
գոր ծա րա նի, նրա մաքր ման կա յանք նե րի 
կա ռու ցու մը, Տաթև հէկ-ի սար քա վո րում-
նե րի տե ղադր ման հար ցե րը։

Գլ խա վոր ին ժե ներն էր Ժո րա Մել  յա նը։
Շի նա րա րութ յան ըն թաց քին և հա ջող 

ա վարտ մա նը մե ծա պես նպաս տել են էքս-
կա վա տո րա յին, ավ տոտ րանս պոր տա յին 
և տեխ նի կա կան այլ սար քա վո րում նե-
րի պար կե րի ղե կա վար նե րը։ Կար Ա րամ 
ա նու նով սի սիան ցի ավ տո պար կի վա րիչ, 
հիա նա լի մի կազ մա կեր պիչ, ո ւմ շնոր հիվ 
ավ տո ձեռ նար կութ յու նը գոր ծել է ան խա-
փան, ա ռանց լուրջ պա րա պուրդ նե րի։ Նա 
տա ռա պա կիր անձ նա վո րութ յուն էր, Տա-
թև  հէկ էր ե կել 10 տա րի ստա լին յան աք-
սո րում գտնվե լուց հե տո, ուր նրան բռնի 

ու ղար կել էին Ե ղի շե Չա րեն ցի ստեղ ծա-
գոր ծութ յուն ներն ար տա սա նե լու հա մար։

Շի նա րա րութ յու նում ակ տի վո րեն են 
գոր ծել կու սակ ցա կան, արհ միու թե նա-
կան, կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րը։ Կուս կազ մա կեր պութ յան քար-
տու ղար ներն էին Ա վե տիք Աբ գար յա նը, 
Հայ կազ Թա դևոս յա նը, կո մե րի տա կան 
կազ մա կեր պութ յան քար տու ղար ներն էին 
Հեն րիկ Գևորգ յա նը, Գա գիկ Հայ րում յա նը, 
Մել սիկ Ծատր յա նը։ Արհ միու թե նա կան 
կո մի տեի նա խա գահն էր ՀԽՍՀ Գե րա գույն 
խորհր դի պատ գա մա վոր Հ րա չիկ Սոլ կար-
յա նը։

Շի նա րա րութ յան 10 տա րի նե րի ըն-
թաց քում մեծ է ե ղել ՀԽՍՀ է ներ գե տի կա յի 
գլխա վոր վար չութ յան ղե կա վա րութ յան 
ներդ րու մը։ Վար չութ յու նը գլխա վո րել են 
Սու րեն Ա սա տու րի Վար դան յա նը, Մի քա-
յել Ա վե տի քի Գ րի գոր յա նը, Միհ րան Տիգ-
րա նի Վար դան յա նը, Ֆե լիքս Խա չա տու րի 
Հա կոբ ջան յա նը։

Այժմ Սու րեն Վար դան յա նի 
ա նունն է կրում Տաթև հէկը՝ ի 
նշան նրա ան բա սիր ու եր կա-
րամ յա աշ խա տան քի։ 

Տաթև հէկ-ի և ընդ հան րա պես ամ բողջ 
հա մա կար գի շի նա րա րութ յան ա ռա ջըն-
թա ցի հա մար լուրջ խթան հան դի սա ցավ 
կա ռուց վող հէկ-ի պատ վի րա տու կազ-
մա կեր պութ յան ստեղ ծու մը 1960 թվա-
կա նին։ Ն րա ղե կա վա րութ յան ստանձ-
նու մը հենց սկզբից վստահ վեց տե ղա ցի 
կադ րե րին։ Կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջին 
պե տը ե ղավ ծննդով կա պան ցի, բնա վո-
րութ յամբ գոր ծա րար և աշ խույժ, գոր ծի 
դան դաղ կո տութ յու նը չհան դուր ժող Օ նիկ 
Վա ղար շա կի Դավթ յա նը։ Տա սը տա րի ղե-
կա վա րե լով հա մա կար գը՝ այդ ըն թաց քում 
նա զբաղ վել է Տա թևի հիդ րոէ լեկտ րա կա-
յա նի սար քա վո րում նե րի ներկր ման, տե-
ղադր ման ու մոն տաժ ման, Շամ բի ջրամ-
բա րի պարս պա քաշ ման ու գոր ծարկ ման 
հար ցե րով, կա ռու ցել Ո րո տա նի բա նա վա-
նը, բնա կե լի ու վար չա կան շեն քեր Գո րի-
սում, Սի սիա նում։

1970-ից նրան փո խա րի նել է Մելս 
Բար խու դար յա նը, լրջա խոհ ու շրջա հա յաց 
մի շի նա րար-ին ժե ներ, ով ա վար տե լով 

Ե րևա նի պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տու-
տը, ան մի ջա պես ե կել է շի նա րա րութ յուն, 
և, ինչ պես ա սում են, իր հինգ մա տի պես 
գի տեր նրա ա մեն քա րի տե ղը։ 11 տա րի 
աշ խա տե լով որ պես տնօ րեն, նաև նրա 
ջան քե րի շնոր հիվ է, որ հատ կա պես Սի-
սիա նի շրջա նում կյան քի ու ղե գիր են 
ստա ցել եր կու հէկ-ե րը, ջրամ բար ներ և 
կա րևո րա գույն այլ կա ռույց ներ։ 

1970 թ. ս տեղծ վեց Ո րո տա նի հէկ-ե րի 
հա մա կար գի վար չութ յու նը, ո րը գլխա վո-
րեց Ա լեք սանդր Հայ րա պե տի Հայ րա պետ-
յա նը։ Գո րի սի Հա լի ձո րի գյու ղա ցի, ո վ հա-
մա կար գը ղե կա վա րել է ե րեք տա րի։

Ա ռա վել եր կար՝ 1974-1994 թվա կան-
նե րին, հա մա կար գի պետ է աշ խա տել 
Կառ լեն (Լ յո վա) Գ րի գո րի Ա ռու շան յա նը՝ 
Է ներ գե տի կա յի բնա գա վա ռի բազ մա փորձ 
ու կազ մա կերպ ված մաս նա գետ նե րից 
մե կը։ Իր աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ-
յու նը սկսե լով շար քա յին է լեկտ րի կից՝ նա 
այ նու հե տև ա վար տել է է լեկտ րո տեխ նի-
կու մը, ա պա՝ Ե րևա նի գյու ղինս տի տու տի 
է ներ գո մեխ ֆա կուլ տե տը։ 1971-ից ղե կա-
վա րել է շրջա նա յին էլ ցան ցը, ո րից հե տո 
նշա նակ վել է Ո րո տա նի hէկ-երի հա մա-
կար գի տնօ րեն։ Ն րա ան վան հետ են կապ-
ված շրջա նում բազ մա թիվ է լեկտ րա հա-
ղորդ ման գծե րի անց կաց ման, է ներ գիա յի 
ան խա փան մա տա կա րար ման, Շամ բի, 
Ս պան դար յա նի հէկ-երի սար քա վո րում նե-
րի անվ թար փո խադր ման, տե ղադր ման 
ու մոն տաժ ման, տեխ նի կա յի անվ տան-
գութ յան, ա պա հով ման աշ խա տանք նե րը։ 
Նա Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վաս-
տա կա վոր ին ժե ներ է, կա ռա վա րա կան մի 
շարք պար գև նե րի՝ «Ժո ղո վուրդ նե րի բա-
րե կա մութ յան» շքան շա նի և մե դալ նե րի 
աս պետ:

1994 թվա կա նից նրան փո խա րի նել է 
Հա կոբ Լ յուդ վի գի Դինգչ  յա նը, ով հա մա-
կար գը ղե կա վա րել է ե րեք տա րի, նպաս-
տել հէկ-ե րի անվ թար գոր ծու նեութ յանն 
ու է լեկտ րաէ ներ գիա յի ար տադ րո ղա կա-
նութ յան բարձ րաց մա նը:

2000 թվա կա նի ապ րի լից հա մա-
կար գը ղե կա վա րել է Սա սուն Սա շա յի 
Խա չատր յա նը: Ա վար տել է Ե րևա նի Կ. 
Մարք սի ան վան պո լի տեխ նի կա կան ինս-
տի տու տի «Մե քե նա շի նութ յան տեխ նո լո-
գիա» ֆա կուլ տե տը: 

ԱՎԵՏԻՔ ԱԲԳԱՐՅԱՆ 
ԷԴՈՒԱՐԴ ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ

«ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՒՅՍԵՐԻ 
ՀՆՁԱՆԸ», ԷՋ 102-105
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Գտնվում է Տոլորսի ջրամբարի 
ափին` Սիսիան-Արևիս խճուղու 
վրա: Հեռավորությունը Սիսիան 
քաղաքից 6 կմ է: Հին Կիրակոսիկն 
է, կոչվել է նաև Աղքենդ (Սպիտակ 
գյուղ):
Խորհրդային Միության մարշալ 
Հովհաննես Բաղրամյանի առա-
ջար կությամբ` գնդապետ Աշոտ 
Սարգսյանի հիշատակին վերան-
վան վել է Աշոտավան: Հին գյուղը 
մնացել է Տոլորսի ջրամբարի տակ 
Որոտանի հէկերի կառուցման 
ժամանակ: Եվ կառուցվել է 
ներկայիս գյուղը:

ՏՈԼՈՐՍ

Գտնվում է համանուն ջրամբարի ափին` Սիսիան քաղաքից 7 կմ հարավ-արևելք:
Նախկին Տոլորսն ընկած էր Այրի գետի աջափնյա հովտում, բավականին գեղեցիկ էր և բարեկարգ, 
ինչը վկայում է Շչորս Դավթյանը: Հին գյուղատեղում հիմա ջրամբարն է: Ներկայիս գյուղը կառուցվել է 
Որոտանի հէկերի համալիրի կառուցմանը զուգահեռ 1960-70-ական թվականներին:

ԱՇՈՏԱՎԱՆ
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ԾՂՈՒԿ (ԲՈՐԻՍՈՎԿԱ)
Գտն վում է Ս պան դար յա նի ջրամ բա րի հյու սի սա յին մա սում: Այդ տեղ են տե ղա փոխ վել նախ կին Բո րի սով կա գյու ղի 
բնա կիչ նե րը՝ այդ բնա կա վայ րի տա րած քը ջրամ բա րի տակ մնա լու պատ ճա ռով: Ըստ Շ չորս Դավթ յա նի՝ Բո րի սով կան 
հնա գույն Հայ կա վան գյու ղա քա ղաքն է, ո րի մա սին էա կան տե ղե կութ յուն ներ չեն պահ պան վել: Հե ռա վո րութ յու նը Սի-
սիան քա ղա քից 28 կմ  է:

Գտն վում է Սի սիան-Ե րևան մայ րու ղու ա ջա կողմ յան հատ վա ծում, Ա մուլ սա րի ա րևել  յան լան ջե րին հա րող մի սա-
րա հար թի, ծո վի մա կե րևույ թից 2150 մ բարձ րութ յան վրա՝ Սի սիա նից 35 կմ հ յու սիս-ա րև մուտք: Գ յու ղը կա ռուց վել է 
Ո րո տա նի կաս կա դի շի նա րա րութ յան հետ կապ ված, ո րով հե տև նախ կին գյու ղը՝ Բա զար չա յը, մնա ցել է Ս պան դար-
յա նի ջրամ բա րի տա րած քում:
Բա զար չա յը տա րած ված էր Ո րո տա նի վե րին հո սան քի ձա խափն յա մա սում՝ շրջա պատ ված կա նա չա վետ մար գա գե-
տին նե րով ու ա րո տա վայ րե րով: Նախ կի նում կոչ վել է Վա սա կա կերտ, Ա կունք:

ԳՈՐԱՅՔ (ԲԱԶԱՐՉԱՅ)
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Գտն վում է Գո րի սի տա րա ծաշր ջա նում, 
Գո րիս քա ղա քից 15 կմ հա րավ, Գո րիս- 
Կա պան ճա նա պար հին՝ Ո րո տան գե տի 
աջ ա փին, Թա սի լեռ նանց քի սկզբնա մա-
սում:
Կա ռու ցել են Տաթև հէկ-ի շի նա րար նե րը 
(1960-ա կան թվա կան ներ) նախ կին Շահ-
վերդ լար բնա կա տե ղում:
Սե րո Խան զադ յա նի կար ծի քով՝ Ս տե փա-
նոս Օր բել  յա նի վկա յա կո չած Շա թի թաղ 
գյուղն է: Բա նա վա նին կից Տաթև հէկ-ն է:

Ըստ Ժո րա Մա նուց յա նի՝ բա նա վա նի կա-
ռու ցու մը մեկ նար կել է 1960-ա կան նե րին:
Կա ռուց վել են 24 բնա կա րա նից բաղ կա-
ցած 8 բնա կե լի շենք և այլ են թա կա ռուց-
վածք ներ՝ բաղ նիք, կաթ սա յա տուն, հա-
ցի փուռ, խա նութ ներ, ման կա պար տեզ, 
գրա սեն յակ ներ, ճա շա րան, հի վան դա նոց, 
դպրոց և այլն:
Շի նու հայ րի բա նա վա նը ժա մա նա կին 
դար ձավ գողտ րիկ մի բնա կա վայր:
Բա նա վա նը գտնվում է Շի նու հայր գյու ղի 
հա րա վա յին հատ վա ծում:

Ա վան Լո րա ձո րում, Սի սիա նից 22 կմ հա-
րավ-ա րևելք: Ըստ Հեն զել Ա ռա քել  յա նի՝ 
հին բնա կա վայր է, սա կայն իր ծաղ կումն 
ապ րել է 1960-70-ա կան թվա կան նե րին, 
այն ժա մա նակ, երբ կա ռուց վում էին 
Շամբ  հէկ-ը, Շամ բի ջրամ բա րը, բաց վում 
էր Շամբ- Խոտ թու նե լա խոր շը:
Սկզբ նա պես այն տեղ կա ռուց վեց բա րե-
կարգ ա վան՝ հիդ րո շի նա րար նե րի հա-
մար: Այն տեղ բնա կութ յուն հաս տա տե ցին 
հիմ նա կա նում Դար բաս և Լ ծեն գյու ղե րից 
շի նա րա րութ յու նում աշ խա տող բան վոր-
նե րը: Շամ բի հիդ րո կա յա նի գոր ծար կու-
մից և շի նա րա րութ յան ա վար տից հե տո 
Շամ բը շա րու նա կեց մնալ որ պես ինք-
նու րույն բնա կա վայր: Շամբ տե ղա նու նը 
ե ղեգ նուտ ի մաստն ու նի:

Շի նու հայրն այդ սա րա վանդ է 
տե ղա փոխ վել 1960-70-ա կան 
թվա կան նե րին՝ Տաթև հէկ-ի կա-
ռուց մա նը զու գա հեռ:

Շի նու հայ րի 
բա նա վա նը

Որոտանի 
բանավանը կամ 

Տաթև հէկ-ի 
ավանը

Շամբ ավան
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ. «Տաթև հէկ. 20-
րդ դարի գլխավոր կառույցը 
Սյունիքում, որը զգալիորեն 
փոխեց երկրամասի սոցիալ-
տնտեսական նկարագիրը», 
Սամվել Ալեքսանյան

«ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼԻ» ԱՌԱՋՆԵԿԸ՝ 
ՏԱԹԵՎ ՀԷԿ-Ը. Տաթև հէկ-ում նոր 
ժամանակներ են (ՎԱՀՐԱՄ ՕՐԲԵԼՅԱՆ)

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» 
ՓԲԸ-ն Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի 
ոլորտի ամենամեծ արտադրողն է եւ լուրջ 
տեղ է զբաղեցնում համաշխարհային 
չափանիշներին համապատասխանող 
հիդրոկառույցների շարքում»
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 
ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ ԱՐԱ 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆԻ ՀԵՏ 2

ԽՈՍՔ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԻ. Սյունիքի մարզպետ 
Մելիքսեթ Պողոսյան. ««ՔոնթուրԳլոբալ 
Հիդրո Կասկադ» ՓԲ ընկերության գլխավոր 
տնօրեն Արա Հովսեփյանին» 4

ԽՈՍՔ ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔԻ. Մնացական 
Մնացականյան ««ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո 
Կասկադ» ՓԲ ընկերության գլխավոր 
տնօրեն Արա Հովսեփյանին» 5

ԷՋԵՐ ՏԱՐԵԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. «Ստորագրվել 
է «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների 
համալիր» ընկերության գույքի 
առքուվաճառքի փոփոխված եւ լրամշակված 
պայմանագիրը» 5

ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՏԱԹԵՒ ՀԷԿ-Ի ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ. Զրույց «Հայհիդրոէ ներ գա-
նախագիծ» ինստիտուտի տեխնիկական 
տնօրեն Հասմիկ Փալանջյանի հետ) 9

«Հանրապետության էներգետիկայում մեր 
ընկերությունը ծանրակշիռ դեր ունի» 
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 

ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՐԱՄ 
ՅՈԼՅԱՆԻ ՀԵՏ 15

Համակարգի վերազինում եւ 
արդիականացում. ահա ընկերության 
գլխավոր առաջնահերթություններից մեկը 
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 
ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ՎԵՐԱԶԻՆՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 
ԻՆԺԵՆԵՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾՈՎ ՂԵԿԱՎԱՐ ԳԱԳԻԿ 
ՄԿՐՏՉՅԱՆԻ ՀԵՏ 17

ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲԸ 
սոցիալական պատասխանատվության 
քաղաքականությունը 
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 
ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՒ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԶԱՐՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՀԵՏ 20

ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» ՓԲ 
ընկերությունում բնապահպանությունը՝ 
գործունեության կարեւոր սկզբունք 
ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 
ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՒ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ ԶԱՐՈՒՀԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ՀԵՏ 23

3

6
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Որոտանի ոռոգման 
համակարգը՝ մարդու հրաշք 
ստեղծագործություն (ԷԴՈՒԱՐԴ 
ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ)

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԵՎ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉ 
«ՍՅՈՒՆՅԱՑ ԱՇԽԱՐՀ» ՍԱՀՄԱ ՆԱ ՓԱԿ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆ ԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ: 
ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Է 2003Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1-ԻՑ:

 3301, Սյունիքի 
մարզ, ք. Կապան, 
Շահումյան 20/32:

 (+374 91) 45 90 47
 (+374 77) 45 90 47

 syuniacyerkir@mail.ru
 www.syuniacyerkir.am

Թղթակցությունները չեն գրա խոսվում և հեղի-
նա կներին չեն վերադարձվում: Խմբագրության 
և հեղի նակ ների կարծիքները կարող են 
չհամընկնել: Նյութերը ներ կայացնել մեքենագիր 
վիճա կում:
Հղումը «Սյունյաց երկրին» պարտադիր է:
Գրանցման վկայականը` 01Մ 000231: 

Թերթը տպագրվում է «Տիգրան Մեծ»
հրատարակչության տպարանում: 
Հասցեն` ք. Երևան, Արշակունյաց 2:
Ծավալը` 7.5 տպագրական մամուլ: 
Տպաքանակը` 500: 
Ստորագրված է տպագրության 26.07.2021թ.:Գլխավոր խմբագիր՝ 

ՍԱՄՎԵԼ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Մարդկային կապիտալը՝ ամենակարեւոր 
արժեք. ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ «ՔՈՆԹՈՒՐԳԼՈԲԱԼ ՀԻԴՐՈ 
ԿԱՍԿԱԴ» ՓԲԸ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՄԱՐԻՆԱ ՄԵՅՄԱՐՅԱՆԻ ՀԵՏ 27

Էջեր տարեգրությունից. Թե ինչպես լույս 
աշխարհ եկավ Տաթեւ հէկ-ը 30 

Հատված Մուշեղ Գալշոյանի «Ծաղկած 
քարեր» ժողովածուից 34 

Հատված Համո Սահյանի «Որոտանի 
կիրճում» ակնարկից 36

Տաթեւ հէկ-ի կառուցման հեւքը մամուլի 
էջերում (ԼԵԳԵՆԴ ՈՐՈՏԱՆԻ ԱՓԻՆ, ԱՆԱՀԻՏ 
ՍԵԿՈՅԱՆ) 42

Մեկը՝ «ՔոնթուրԳլոբալի» 
երախտավորներից. Չորս տասնամյակ 
էներգետիկների ընտանիքում (ՎԱՀՐԱՄ 
ՕՐԲԵԼՅԱՆ) 44

Մեկը՝ Տաթեւ հէկ-ի շինարարներից.
 Եվ... ձորը լցվեց լույսով (ԱԼՎԱՐԴ 
ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ) 45

Ովքեր են եղել Տաթեւ հէկ-ի, ինչպես 
եւ Որոտանի հէկերի համակարգի 
ղեկավարները 49

Չորս գյուղ տեղափոխվեց այլ վայր եւ 
կառուցվեց նորովի 50

Որոտանի հէկերի համալիրի կառուցմանը 
զուգահեռ ծնվեց երեք բանավան 52

Շամբի հիդրոէլեկտրակայանը 55

38

Սպանդարյան հէկ-ը եւ Սպանդարյան 
ջրամբարը 56

Տաթեւի հիդրոէլեկտրակայանում 
(ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ) 57

Տաթեւ հէկ-ն արդիականացվում է 
(ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ) 58

Օրվա կարգավորման ջրավազանը, որ 
գտնվում է Խոտ գյուղի մերձակայքում 59

Տաթեւի հիդրոէլեկտրակայանի հիմնական 
կառույցներից մեկը՝ գլխամասային 
կառույցը՝ Շամբի ջրամբարը՝ 
«Մարգարտածաղիկ» ջրթափով 60
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Ո  րո տա նի կաս կա դի երկ րորդ, 
ա մե նահ զոր կա յա նը։ Գոր ծարկ-
վել է 1976-ին։ Կաս կա դի ա ռա-

ջին հիդ րո հան գույ ցից՝ Ս պան դար յա նի 
ՀԷԿ-ից դուրս ե կող Ո րո տան գե տի ջրե-
րը ստեղ ծում են Ան գե ղա կո թի՝ 3,4 մլն 
մ3 տա րո ղութ յան ջրամ բա րը, որ տե ղից 
10,5 կմ  եր կա րութ յան անճն շու մա յին 
թու նե լով այդ ջրերն առ բեր վում են Սի-
սիան գե տի հո վի տը։ Այս տեղ 69 մ բարձ-
րութ յան հո ղե պատ վա րով դիմ հար վող 

Ո րո տան և Սի սիան գե տե րի, Շա քիի 
աղբ յուր նե րի հոս քե րից ստեղծ վում է 
96 մլն մ3 տա րո ղութ յան Թո լոր սի ջրամ-
բա րը։ Ջ րամ բա րից խոր քա յին ջրըն դու-
նի չով 6,9 կմ  եր կա րութ յան ճնշու մա յին 
թու նե լով ջուրն առ բեր վում է Շամ բի 
ՀԷԿ-ի ու ժա յին հան գույ ցը։ Ճն շու մա յին 
կա ռույց նե րը հիդ րավ լի կա կան հար-
ված նե րից պահ պա նե լու հա մար դե րի-
վա ցիոն թու նե լի վեր ջում նա խա տես-
ված է հա վա սա րեց ման ռե զեր վո ւար։ 

Կա յա նի շեն քում տե ղադր ված են 171 
հազ. կվտ ընդ հա նուր հզո րութ յամբ 2 
հիդ րոագ րե գատ։ Կա յա նի է լեկտ րաէ ներ-
գիա յի մի ջին տա րե կան ար տադ րան քը 
330 մլն կվտ.ժ է։ Կա յա նին կցա կա ռուց-
ված է 220/110 կվ բարձ րաց նող են թա-
կա յա նը։ Շամբի հիդրոէլեկտրակայանի 
աշ խա տանք ներն ավ տո մա տաց ված ե ն։

Ռ. ՄԱԼԽԱԶՅԱՆ
ՀՍՀ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ, ՀԱՏՈՐ 8, 

ԷՋ 440

Շամբի հիդրո էլեկտրա կայան
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Հիդրոէլեկտրակայանն ունի երկու 
ագրեգատ:
Հաշվարկային հզորությունը՝ 76 
ՄՎտ, հաշվարկային ելքը՝ 30,0 մետր 
խորանարդ վրկ, հաշվարկային 
ճնշումը՝ 300 մ, էլեկտրաէներգիայի 
տարեկան արտադրանքը՝ 170 մլն 
կՎտ ժամ:

Սպանդարյան հէկը

Գտնվում է ՀՍՍՀ Սիսիանի շրջա նում, 
Որոտան գետի վրա, շրջկենտրոնից մոտ 
35 կմ հս-արմ.։ Սպանդարյանի հէկի 
գլխա մասային ջրամբարն է։ Ունի 7 կմ 
երկարություն, 2,5-3 կմ լայնություն, 73 
մ խորություն։ Պատվարը հողալիցքային 
է՝ ավազակավային միջուկով, ունի 89 

մ բարձրություն, 315 մ երկարություն, 
կատարային մասում՝ 10 մ լայնություն։ 
Ջրամբարի հայելու մակերեսը 10,8 կմ2 է, 
որից տարեկան 27 մլն մ3 ջուր տրվում է 
3900 հա հողատարածություն ոռոգման և 
16 հազ. հա հողատարածության ջրա պա-
հով վածության համար։ Որոտան-Ար փա 

ջրատար թունելը շահագործման հան ձն-
վելուց հետո ջրամբարից 165 մլն մ3 ջուր 
տեղափոխվելու է Կեչուտի ջրամ բար, 
ապա՝ Սևանա լիճ։

Ս. ԱՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
ՀՍՀ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ 

ՀԱՏՈՐ 11, ԷՋ 54

Սպանդարյան ջրամբարը
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Լուսանկարը՝ Արամ Արեխցյանի
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Գեներատորայի հարկ

մեքենայական 
սրահ

110 կՎ բաց բաշխիչ 
սարքավորումներ

Ռելեական սրահ թիվ 3 տուրբինա
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Թիվ 3 հիդրոգեներատորի նորոգում «ՔոնթուրԳլոբալի» 
աշխատակիցների կողմից

Թիվ 3 հիդրո տուր բինի նորոգում և կարգաբերում՝ 
«Վոյտ» ընկե րու թյան աշխա տա կիցների 
մասնակցությամբ

Անցած հինգ 
տարում 

Որոտանի հէկերի 
համալիրում 
կատարվել 
է մոտ 70 մլն 

դոլարի ներդրում, 
ինչի շնորհիվ 
բարելավվել, 

արդիակա նացվել 
է արտադ-

րությունը:
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