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«Տեղական ինքնակառավարման համակարգը բարեփոխումների 
ճանապարհին. կանանց հայացք» 

հարցազրույցների ժողովածուն պատրաստվել է Եվրոպական Միության 
աջակցությամբ: Նյութերի բովանդակության համար պատասխանատու 
են հեղինակները, և դրանք որևէ կերպ չեն արտահայտում Եվրոպական 
միության և ՄԱԶԾ-ի տեսակետները: 

Եվրահանձնաժողովը ԵՄ-ի գործադիր մարմինն է:
Եվրոպական Միությունը բաղկացած է 28 անդամ պետություններից, 

որոնք որոշել են աստիճանաբար կապակցել իրենց փորձը, ռեսուրսները և 
ճակատագրերը: 

Համատեղ, 50 տարիների ընդլայնման ընթացքում, նրանք ստեղծել 
են կայունության, ժողովրդավարության և կայուն զարգացման գոտի` 
միաժամանակ պահպանելով մշակութային բազմազանությունը, հանդուր-
ժողականությունը և անհատական ազատությունը: Եվրոպական Միությունը 
հանձն է առել կիսելու իր նվաճումները և արժեքներն իր սահմաններից 
դուրս գտնվող երկրների հետ: 

ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը գործընկերային կապեր է հաստատում 
հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչների հետ` զորակցելով 
պետություններին դիմակայելու ճգնաժամերին: ՄԱԶԾ-ն խթանում է 
նաև աճը, որ կոչված է բարելավելու յու րաքանչյուր անձի կյանքի որակը: 
Ներկայություն ունենալով  ավելի քան 170 երկրներում և տարածքներում` 
ՄԱԶԾ-ն համաշխարհային փորձ և տեղական լուծումներ է մատուցում, 
նպաստելով կյանքի բարելավմանը և աջակցելով կայուն պետականության 
ձևավորմանը: ՄԱԶԾ-ն hաստատվել է Հայաստանում 1993թ. մարտին և 
աջակցում է կառավարությանն իրականացնելու զարգացման առաջ նա-
հերթությունները, ինչպես նաև հասնելու Հազարամյակի զար գացման 
նպատակներին:
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Local self-government system on the road of reform:
Women’s views

The present book has been produced with the assistance of the European 
Union and the United Nations Development Programme. The content of 
the manual is the sole responsibility of the authors and can in no way be 
taken to refl ect the views of the European Union and the United Nations 
Development Programme.

The European Union is the EU’s executive body.

The European Union is made up of 28 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how, resources and destinies. 

Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a 
zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintain-
ing cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European 
Union is committed to sharing its achievements and its values with coun-
tries and peoples beyond its borders”.

UNDP partners with people at all levels of society to help build nations that can 
withstand crisis, and drive and sustain the kind of growth that improves the qual-
ity of life for everyone. 
On the ground in more than 170 countries and territories, we off er global perspec-
tive and local insight to help empower lives and build resilient nations UNDP in 
Armenia was established in March 1993, and supports the government in meeting 
its development priorities and the Millennium Development Goals.
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Քաղաքական և քաղաքացիական մասնակցJ թյJ նը 
ժամանակակից կանանց գործելակերպ է դառնJ մ 

Տեղական ինքնակառավարման մարմինները ժողովրդավարա կան 
կառույցների հիմքերից են: Քաղաքացիների` կառավարմա նը մասնակցելու 
իրավունքն անմիջականորեն իրականացվում է հատկապես համայնքների 
մակարդակով:

Արդի զարգացած ժողովրդավարական երկրների փորձը ցույց է 
տալիս, որ  բարեկեցության բարձր աստիճանի կարելի է հասնել տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի զարգացման և ժողովրդավարության 
մշակույթի ձևավորման միջոցով: 

Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավար ման 
համակարգի առջև ներկայումս ծառացել են կարևոր հիմնախնդիրներ՝ 
մասնակցային ժողովրդավարության զարգացում, պատշաճ կառավարում 
և կառավարման ժամանակակից տեխ նոլոգիաների ներդրում:

Այդ հիմնախնդիրների լուծման նախադրյալներից մեկը որոշումների 
կայացման գործընթացին կանանց  ակտիվ մաս նակ ցությունն է:

Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2012-
2014 թթ. ընտրությունների արդյունքները վկայում են, որ ավագանիների 
կազմում կանանց ներկայացվածության որոշ դրական տեղաշարժ է 
նկատվում: Ընտրված ավագանու անդամների ընդհանուր թվում կանայք 
կազմել են 8,4%, որը գրեթե 2 տոկոսով ավելի է նախորդ ընտրությունների 
համեմատությամբ:

Կանայք և տղամարդիկ հավասարապես պետք է անմիջական և ակտիվ 
մասնակցություն ունենան տեղական ինքնակառավարման համակարգի 
արդյունավետության բարձրացման գործում: 

Կանանց մասնակցությունն օգնում է վեր հանել և քննարկել տեղական 
խնդիրները, սահմանել համայնքի առաջ նահեր թությունները և դրանով 
իսկ նպաստել գործունեության ավելի արդյունավետ կազմակերպմանը՝ 
համայնքի կառավարման գործում  ներգրավելով կանանց ներուժը:

Կանայք,  կազմում են թե՛ բնակչության, թե՛ բարձրագույն կրթու թյամբ 
անձանց  կեսից ավելին, և կարող են լուրջ ներդրում ունենալ տեղա կան 
ինքնակառավարման համակարգի բարեփոխումներում: 
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Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ընտրված կանանց 
միջոցով կարելի է բնակչության ավելի լայն շերտեր ներգրավել համայնքների 
կառավարման և զարգացման գործընթացներում: Բնակիչների լայն 
ներգրավվածությունը տե ղական ինքնակառավարման մարմիններում 
հնարավորություն է ընձեռում ազդեցություն գործելու ներկայացուցչական 
մարմինների որոշումների վրա, որոնք անմիջականորեն առնչվում են 
նրանց կյանքին:  

Սույն գրքում ներկայացված են հարցազրույցներ Հայաստանի 
Հան րապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների                                 
2012-2013 թթ. ընտրություններին մասնակցած կանանց հետ:

Ջեմմա Հասրաթյան

Համալսարանական  կրթությամբ 

կանանց  ասոցիացիա 
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ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ 
ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ                     

ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ՆՎԱՐԴ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ Ապարանի քաղաքային  
համայնքի ավագանու անդամ

ԶՎԱՐԹ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ Իրինդի գյուղական համայնքի 
ավագանու անդամ

ԼԱՈՒՐԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ Սաղմոսավանի գյուղական 
համայնքի ավագանու անդամ
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ՆՎԱՐԴ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ

«Ես ի նպաստ ժողովրդի                      
եմ աշխատում»

Ծնվել է 1961 թ. Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքում:

1978 թ. ավարտել է Ապարանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը, 1982 
թ.` Ֆի զիկական կուլտուրայի հայկական պե  տական ինստիտուտը,                                  
2008 թ.` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
հա մալսարանի կենսաբանության և քիմիայի ֆակուլտետը:

1982-1984 թթ. աշխատել է Ապարանի թիվ 72 միջնակարգ պրո ֆ տեխ-
նիկական  ուսումնարանում որպես ֆիզիկական դաստիա րակության 
ղեկավար, 1984-1991 թթ.` ՀԼԿԵՄ Ապարանի շրջկոմի  2-րդ  քարտուղար, 
1991-1995 թթ.` Ապարանի շրջխորհրդի գործկոմի քարտուղար: 1996 թ. 
մինչ օրս ղեկավարում է Ապարան քաղաքի ավագ  դպրոցը:

1999-2002 թթ. և 2005 թ. մինչև այժմ Ապարանի քաղաքային համայնքի 
ավագանու անդամ է:

- Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ:

- 1990 թ. հիմնարկ-ձեռնարկությունների կոլեկտիվների ընդհանուր 
ժո ղովն առաջադրեց թեկնածությունս շրջխորհրդի պատգամավոր 
ընտրվելու համար: Ինձ հետ առաջադրված էին ևս 6  թեկնածուներ, և 
ես ընտրվեցի շրջխորհրդի պատգամավոր: 

- Ինչպե՞ս են վերաբերվել Ձեր ընտանիքի անդամները  առաջադրման 

գաղափարին:

- Ընտանիքի անդամները  միշտ դրական են վերաբերվել:
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 - Ըստ Ձեզ`  ինչի՞ շնորհիվ եք  ձեռք բերել համայնքի վստա հությունը:

 - Իմ աշխատասիրության, մարդասիրության, ժողովրդական լինելու 
շնորհիվ:

 - Ի՞նչ եք կարծում, կանանց քաղաքական ակտիվությունից հասա րա-

կությունը կշահի՞:

 - Նայած որ դեպքում:  Իհարկե,  կանանց մասնակցությունը ողջունե   լի է: 
 - Ի՞նչ  հաջողությունների եք հասել ընտրվելուց հետո:

 - Ես ի նպաստ ժողովրդի եմ աշխատում: Իմ առաջարկությամբ այս 
տարվա համայնքի բյուջեում ընդգրկվեց Ապարանի թաղամասերից 
մեկի գազաֆիկացումը: Մարդիկ այդտեղ ավելի քան 20 տարի գազ 
չեն ունեցել, վերջապես հաջողվեց լուծել այդ խնդիրը: Իմ ակտիվ 
մասնակցությամբ բյուջեից միջոցներ են տրամադրվել նաև քաղաքի 
մի քանի փողոցների գիշերային լուսավորության, կոյուղու նորոգ ման 
համար: 
Նշեմ, որ ամեն տարի, նախքան ավագանու նիստում համայնքի 
զարգացման ծրագիրն ու բյուջեի նախագիծը քննարկելը,  դրան ծա-
նո թանում են քաղաքի հիմնարկ-ձեռնարկությունների ղեկա վարնե րը 
և իրենց առաջարկություններն են ներկայացնում մեզ` ավագանու ան-
դամներիս: Նիստերին էլ նրանք ներկա են լինում և հնարավորություն 
են ունենում հետևելու մեր քննարկումներին: 

 - Եղե՞լ  է դեպք, որ խտրական7 թյ7 ն զգաք Ձեր նկատ մամբ, Ձեր 

ծրագրերն 7  նախաձեռն7 թյ7 նները վստահ7  թյան չարժանանան 

մի այն այն պատճառով, որ կին եք:

 - Քաղաքի ավագանու  ցանկացած որոշում և ծրագիր  ընդունելիս  իմ  
կարծիքը վճռորոշ է:

 - Ի՞նչ որակներ է ցանկան7 մ տեսնել հասարակ7 թյ7 նը քա ղա-

քական7 թյամբ զբաղվող  կանանց մե ջ:

 - Բարոյական բարձր արժանիքներ, կազմակերպչական ջիղ, ժողովրդի  
խնդիրների ու հոգսերի իմացություն:

 - Ն7 յն այդ հասարակ7 թյան  մե ջ տիրող կարծրատիպերը խո ցելի չե՞ն 

դարձն7 մ քաղաքական7 թյամբ զբաղվող կնոջը: 

 - Ամե նևին:
 - Ի՞նչ որակներ, հատկանիշներ պետք է 7 նենա կինը քաղա քական7 թյան 

մե ջ հաջող7 թյան հասնել7  համար: 

 - Կամք, սկզբունքայնություն, համարձակություն:
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 - Ի՟նչն է այսօր խանգար7 մ կանանց քաղաքական ակտիվ7 թյանը: 

 - Անվստահությունը և անվճռականությունը:
 - Ի՞նչ խորհ7 րդ կտաք այն կանանց, որոնք ավագան7  անդամ դառնալ7  

ցանկ7 թյ7 ն 7 նեն, սակայն չեն համարձակվ7 մ:

 - Անպայման պետք է փորձեն, եթե վայելում են հասարակության 
հարգանքը, ուրեմն  կգտնվեն մարդիկ, որոնք իրենց ձայնը կտան նրանց: 
Ամե նևին չպետք է ընկճվել չընտրվելու դեպքում:

 - 2016 թ. ընտր7 թյ7 ններ7 մ կրկին առաջադրվել7  մտա դր7 թյ7 ն 

7 նե՞ք:

 - Կարծում եմ` հոգնել եմ հասարակական աշխատանքներ կա տարելուց, 
մի գուցե, պետք է մտածեմ:
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ԶՎԱՐԹ ՎԱՐԴՈՒՄՅԱՆ   
                                                                                               

«Եթե կինը ներուժ 
ունի, իրավունք չունի 
չհաղթահարելու 
արգելքները»

 
Ծնվել է 1948 թ. Արագածոտնի մարզի Իրինդ գյուղում։ 

1966 թ. ավարտել է Ներքին Սասնաշենի միջնակարգ դպրոցը, 1973 
թ.` Երևանի պետական համալսարանի  բանասիրական ֆակուլտետի 
հայոց լեզվի և գրականության բաժինը։ 

Ուսանելու տարիներին զբաղվել է հասարակական աշխատանքով։ 

1977-1991 թթ. աշխատել  է  Իրինդի  միջնակարգ դպրոցում որպես կազ-
մա կերպիչ,  հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, ուսմասվար։ 

1991 թ. մինչ օրս Իրինդի միջնակարգ դպրոցի գործադիր տնօրենն է։ 

2005 թ. ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության կողմից պարգևա-
տրվել է Ոսկե մեդալով։ 

 Հայաստանի հանրապետական  կուսակցության անդամ է։ 

 - Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ։ 

 - Ես շատ էի հարգում ու սիրում երջանկահիշատակ Անդրանիկ Մար-
գարյանին։ Նրա խորհրդով և մեծ տեղ տալով նրա գաղափարնե րին` 
անդամագրվեցի Հայաստանի հանրապետական  կուսակցությա-
նը։ Որևէ միջոցառման չեմ մասնակցել իմ անձը ցույց տալու համար, 
բայց անհրաժեշտության դեպքում պայքարել եմ և հասել վերջնական 
հաղթանակի։ 

 - Ինչպե՞ս են վերաբերվել ձեր ընտանիքի անդամներն առաջադրման 

գաղափարին։ 

 - Նրանք են ինձ խորհուրդ տվել, ասում էին` եթե կարող ես օգտակար 
լինել, ինչո՞ւ չլինել։ 
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 - Ըստ Ձեզ, ինչի՞ շնորհիվ եք ձեռք բերել համայնքի վստահությունը։ 

 - Ես այդ վստահությունը ձեռք եմ բերել երկար տարիների աշխատանքի 
շնորհիվ։ 

 - Կանանց քաղաքական ակտիվությունից հասարակությունը կշահի՞։ 

 - Այո, եթե խելոք է և որոշակի գաղափարներով է զինված. ամեն կին չի 
կարող քաղաքական գործիչ լինել։ 

 - Ի՞նչ հաջողությունների եք հասել ընտրվելուց հետո։ 

 - Ավագանու  նիստերում բարձրացրել եմ գյուղի գիշերային լուսա վո-
րու   թյան հարցը,  և  կարողացել ենք այն լուծել: Մեր եկեղեցու շինա-
րարությունը կիսատ էր մնացել, կարողացանք միջոցներ հայթայթել 
շա րունակե  լու համար: Այժմ ընթացքում է խմելու ջրագծի տեղադրումը։ 

 - Եղե՞լ է դեպք, որ խտրականություն զգաք Ձեր նկատմամբ, Ձեր ծրա-

գրերն ու նախաձեռնությունները վստահության չարժանանան միայն 

այն պատճառով, որ կին եք։ 

 - Ոչ։ 
 - Ի՞նչ որակներ է ցանկանում տեսնել հասարակությունը քաղա քակա-

նությամբ զբաղվող կանանց մեջ։ 

 - Ուզում են լավ որակներ տեսնել, և կան նման կանայք։ 
 - Նույն այդ հասարակության մեջ տիրող կարծրատիպերը խոցելի չե՞ն 

դարձնում քաղաքականությամբ զբաղվող կնոջը։ 

 - Եթե կարծրատիպ է, ապա խոցելի է դարձնում։ 
 - Ի՞նչ որակներ, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա կինը քաղա-

քականության մեջ հաջողության հասնելու համար։ 

 - Առաջին` պահպանի կանացիությունը: Մտքերը  հայտնի զուսպ, անտեղի 
ամբիոն չբարձրանա։ Խելացի մտքերով աշխատի միայն օգտակար 
լինել երկրի կայունացմանն ու զարգացմանը։

 - Ի՞նչն է այսօր խանգարում կանանց քաղաքական ակտիվությանը։ 

 - Կանանց քիչ տեղ տալը, կանանց և տղամարդկանց անհա վասա րու-
թյունը։ 

 - Կանայք քաղաքականության մեջ ունե՞ն միայն իրենց բնորոշ գործելաոճ։ 

 - Իհարկե, այո, նայած կին: 
 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ավագանու անդամ դառնալու 

ներուժ ունեն, սակայն չեն համարձակվում կամ ինչ-ինչ արգելքներ չեն 

հաղթահարել։ 
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 - Իմ կարծիքով` եթե կինը ներուժ ունի և համայնքը նրանից ակնկա-
լիք ունի,  եթե կարող է ժողովրդին օգտակար  լինել, իրավունք չունի 
չհաղթահարելու արգելքները։ 

 - 2016 թ. ընտրություններում կրկին առաջադրվելու մտադրություն 

ունե՞ք։ 

 - Ես իմ կամքով չեմ առաջադրվել։ Իմ թեկնածությունը տվել է իմ համայն-
քը։ Ես մտածված եմ գնացել այդ քայլին, քանի որ իմ համագյուղացի-
ներն ակնկալիքներ են ունեցել։ Ես ամեն դեպքում պատրաստ եմ օգնե-
լու իմ գյուղին ու գյուղացուն։  Ես նրանց շատ եմ սիրում։ 
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ԼԱՈՒՐԱ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

«Իմ կատարած ցանկացած 

աշխատանք, որ ընդունվել է 

համայնքի կողմից,  համարում 

եմ հաջողություն»

Ծնվել է 1962 թ. Արագածոտնի մարզի Արտաշավան  գյուղում:
1978 թ. ավարտել է Արտաշավանի 8-ամյա  դպրոցը, 1980 թ.` Երևանի  
թիվ 116 միջնակարգ դպրոցը: 1980 թ. ընդունվել է Երևանի բժշկական 
ուսումնարանը:
1987-2000 թթ. աշխատել է Արտաշավանի մսուր-մանկապարտեզում 
որ  պես բուժքույր,  փոխտնօրեն և տնօրենի ժամանակավոր պաշտո նա-
կատար:
2000-ից «Բարերար կանայք» սոցիալապես անապահով ընտանիքների 
աջակցման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության նախագահն 
է, Սաղմոսավանի համայնքի «Ծաղկունք» թատերախմբի  և «Տաթև» 
երգի-պարի համույթի ղեկավար:
2003 թ. առ այսօր Սաղմոսավանի համայնքի ավագանու անդամ է:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ  է:
Ամուսնացած  է,  ունի  երկու  երեխա:

 - Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ:

 - Քանի որ զբաղվում էի հասարակական աշխատանքներով և շփումս 
սերտ էր համայնքի բնակչության հետ, որոշեցի` էլ ավելի մոտենամ 
համայնքի բնակիչներին և կարողանանամ  իմ աշխատանքները 
հանգեցնել լավ արդյունքների:

 - Ինչպե՞ս են վերաբերվել ձեր ընտանիքի անդամները  առաջադրման 

գաղափարին:

 - Ընտանիքիս անդամները սկզբից էլ կողմ են եղել և մինչև այսօր  
խրախուսում և աջակցում են ինձ ցանկացած հարցում: 
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 - Ըստ Ձեզ`  ինչի՞ շնորհիվ եք  ձեռք բերել համայնքի վստահությունը:

 - Իմ կատարած հասարակական աշխատանքներով և ամենակարևո րը` 
մարդկանց հետ շփման ճիշտ եզրեր գտնելով:

 - Կանանց քաղաքական ակտիվությունից հասարակությունը կշահի՞:

 - Իհարկե, ցանկացած դաշտում, լինի քաղաքական թե հասա րակական, 
կինը միշտ էլ եղել է և կլինի նպատակասլաց և պատասխանատու 
իր աշխատանքներում: Մանավանդ, եթե կինը գրագետ է, հավա սա-
րակշռված, հասարակական-քաղաքական լավ գործիչ,  ապա նրա կա-
տարած աշխատանքներից կշահի նաև հասարակությունը:

 - Ի՞նչ  հաջողությունների եք հասել ընտրվելուց հետո:

 - Իմ կատարած ցանկացած աշխատանք, որ ընդուվել է համայնքի 
կողմից,  համարում եմ հաջողություն:

 -  Եղե՞լ է դեպք,   որ խտրականություն զգաք Ձեր նկատմամբ,  Ձեր ծրա-

գրերն ու նախաձեռնությունները վստահության չար ժանանան միայն 

այն պատճառով, որ կին եք:

 - Ես երբեք չեմ հանդիպել խտրականության, ընդհակառակը`  միշտ 
խրախուսվել եմ թե´ համայնքի  ղեկավարի,  թե´ նրա աշխա տա կազմի 
և թե´ համայնքի բնակչության կողմից:

 - Ի՞նչ որակներ է ցանկանում տեսնել հասարակությունը քաղա քակա-

նությամբ զբաղվող  կանանց մեջ:

 - Իմ կարծիքով` գրագիտություն, բարեկրթություն, հարգանք դիմացինի 
նկատմամբ: 

 - Նույն այդ հասարակության  մեջ տիրող կարծրատիպերը խոցելի չե՞ն 

դարձնում քաղաքականությամբ զբաղվող կնոջը: 

 - Կուզենայի շատ չընդգծել այդ կարծրատիպերը, քանի որ կարծում 
եմ` կա լավ աշխատող և վատ աշխատող: Ինձ համար կարևորը 
պրոֆեսիոնալիզմն է` անկախ սեռից:

 - Ի՞նչ որակներ, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա կինը քաղա քա-

կանության մեջ հաջողության հասնելու համար: 

 - Կինն ի ծնե պետք է օժտված լինի այն հատկանիշներով, որոն ցով  
օժտված է առհասարակ դեպի քաղաքականություն ձգտող յուրա-
քանչյուր մարդ: Բազմիցս նշել եմ, որ կինն առաջին հերթին պետք է 
լինի շատ գրագետ, կիրթ, հանդուրժող, հակ ված լինի խաղաղության, 
լինի վճռական և հարգի անհատի արժանապատվությունը:
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 - Ի՟նչն է այսօր խանգարում կանանց քաղաքական ակտիվությանը: 

 - Հասարակության մի մասը դեռ կարծում է, որ կինը պետք է լինի միայն 
տնային տնտեսուհի, կնոջը չեն տեսնում քաղաքականության, գործադիր 
իշխանության, որոշումների ընդունման համակարգերում: 

 - Կանայք քաղաքականության մեջ ունե՞ն միայն իրենց բնորոշ գործելաոճ:

 - Յուրաքանչյուր կին ունի իր  ներքին հնարավորությունները և պետք 
է ճիշտ ու տեղին կարողանա օգտագործել  դրանք իրեն բնորոշ 
գործելաոճով:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ավագանու անդամ դառնալու 

ներուժ և ցանկություն ունեն, սակայն չեն համարձակ վում կամ ինչ-ինչ 

արգելքներ չեն հաղթահարել:

 - Կցանկանայի, որ կանայք և երիտասարդ աղջիկներն ավելի շատ 
ներգրավվեին քաղաքականության մեջ, հատկապես` այն կանայք և 
աղջիկները, որոնք օժտված են  և կկարողանան դառնալ մեր ապագա 
փոխարինողները: Նաև շատ կարևոր է, որ որևէ անհաջողությունից և 
ձախողումից չհիասթափվեն, միշտ պետք է լինել համառ, չվախենալ 
դժվարություններից և կարողանալ հաղթահարել  ցանակացած  դժվա-
րություն: 

 - 2016 թ. ընտրություններում կրկին առաջադրվելու մտադրություն 

ունե՞ք:

 - Այո, իհարկե, քանի որ դեռ շատ ծրագրեր և նպատակներ ունեմ 
համայնքի զարգացման համար: 
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ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 

ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ

ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՊԵՏՐՈՎԱ Վերին Դվինի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Արարատի քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամի թեկնածու

ԱԼԻՍԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ Փոքր Վեդու գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամի թեկնածու
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ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ՊԵՏՐՈՎԱ 
«Պետք է լինել ազնիվ և երբեք 

չխոստանալ այն, ինչ չես      

կարող անել»

Ծնվել է 1960 թ. Արտաշատի շրջանի Վերին Դվին գյուղում: 1978 թ. 
ավարտել է Արտաշատի շրջանի Ներքին Դվին գյուղի միջնակարգ 
դպրոցը:
1979-1984 թթ. սովորել է  Գյուղատնտեսական ինստիտուտում, մասնա-
գիտացումը՝ ագրոնոմ:
1984-1990 թթ. եղել է Վերին Դվինի կո մե  րիտ   միու  թյան ազատված 
քարտուղար,
1998-2004 թթ.`  Վերին Դվինի համայնքում աշխատակազմի 
քարտուղար:
2004 թ. Արարատի մարզի Վերին Դվինի համայնքի ղեկավարն է:
Անկուսակցական է: 
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա:

 - Տիկին Պետրովա, ինչպե՞ս  որոշեցիք առաջադրվել համայնքի ղեկա-

վարի պաշտոնում:

 - Առաջին առաջադրումը եղել է համայնքի բնակչության պահանջով, 
մարդիկ նման ցանկություն հայտնեցին:

 - Եվ ո՞րն էր պատճառը, որ նման պահանջ հասունացավ:

 - Ես տևական ժամանակ գյուղապետարանի աշխատակազմի քար   տու-
ղար եմ աշխատել ու բնակչությանը, բնական է, անգիր գիտեի. բոլորին  
ճանաչում էի, բոլորի խնդիրներին տեղյակ էի: Հիմնականում ինձ հետ 
էին շփվում մարդիկ, այնպես  էր  ստացվում, որ դժվարություն նե րի 
ու խնդիրների ժամանակ իրենց կողքին էի: Դրանից էլ եկավ վստա-
հությունը: Բայց որ համայնքի ղեկը ձեռքս կառնեմ, մտքովս էլ չէր 
անցնում (ծիծաղում է):
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 - Այդուհանդերձ համաձայնեցիք ու առաջադրվեցիք:

 - Այո: Երբ եկավ թեկնածուների առաջադրման պահը,  կողքից էլ 
անընդհատ ասում էին, էլ չէի կասկածում, առաջադրվեցի:

 - Գյուղացիների  վստահությունը հասկանալի  է, իսկ  ո՞րն էր առա-

ջադրվելու Ձեր նպատակը, ի՞նչ էիք ուզում փոխել, անել համայնքում:

 - Առաջին հերթին ու ամենամեծ նպատակս այն էր, որ համայնքի 
բնակիչները չարհամարհվեն, չանտեսվեն ղեկավարի կողմից:  Դա էր 
երևի իմ շարժիչ ուժը: Եվ իհարկե բարեփոխումներ հանուն համայնքի 
բնակիչների բարեկեցության, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի 
բարելավում:

 - Գո՞հ եք Ձեր աշխատանքից:

 - Ինձ համար հաճելի է հետադարձ հայացք գցել ու տեսնել, որ իրոք իմ 
հետքը թողել եմ համայնքում:

 - Համայնքի ղեկավարները  բողոքում  են, որ բյուջեն շատ փոքր է: Ի՞նչ 

եք կարողացել անել անցած տարիների ընթացքում, ի՞նչ խնդիրներ եք 

կարողացել լուծել:

 - Մեկ թիվ ասեմ. իմ պաշտոնավարման 10 տարիների ընթաց քում 
բյուջեից մոտ 74 մլն դրամի կապիտալ աշխատանքներ են կատար-
վել` գազաֆիկացում, լուսավորություն, հանգստի գոտիների  ստեղ-
ծում, գյուղապետարանի վերանորոգում և այլն: Դպրոցում ջրագիծ 
ենք անցկացրել, տաք սննդի հարցն ենք կարգավորել, ստեղծել ենք 
նախակրթարան: Իսկապես  շատ հարցեր են լուծվել: 

 - Տիկին Պետրովա, ինչպե՞ս են վերաբերվել Ձեր ամուսինը, ընտանիքի 

անդամները  առաջադրման գաղափարին:

 - Ամուսինս ու ընտանիքս եղել են կողքիս, դեմ չեն եղել: Նույնիսկ վստահ 
կարող եմ ասել, որ առաջադրվելու խթաններից մեկը հենց դա էր, որ 
ամեն ինչում պատրաստ էին  օգնել: Ի վերջո, կին եմ, ընտանիքի մայր, 
կարող էի ուշ ժամի տուն գալ և այլն: Եթե չլիներ այդ վերաբերմունքը, 
ես չէի գնա այդ քայլին: Բայց ասեմ ավելին. դեպքեր են լինում, երբ 
գիշերվա կեսին ահազանգ ենք ստանում ինչ-որ դեպքի առնչությամբ: 
Ամուսինս միշտ կողքիս է, օգնում է: Ես որևէ տրտունջ այս ընթացքում 
չեմ լսել: Եթե ամուսինս դեմ լիներ, որոշումս միանգամից կփոխվեր, 
քանի որ ինձ համար առաջնային է իմ  ընտանիքը:

 - Եղե՞լ է դեպք, որ խտրականություն զգաք Ձեր նկատմամբ, Ձեր 

ծրագրերն ու նախաձեռնությունները վստահության չարժանանան 

միայն այն պատճառով, որ կին եք:
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 - Իմ համայնքում` ոչ: 
 - Իսկ բարձր  օղակներո՞ւմ. մարզպետարան, կառավարություն:

 - Որպես կին միշտ հարգանքի եմ արժանացել, բայց երևի… Չեմ կարող 
բացատրել, տարբերությունն ամեն դեպքում զգացել եմ:

 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա, որ 

կարողանա նպաստել գյուղի զարգացմանը:

 - Նախևառաջ պետք է լինի ազնիվ և երբեք չխոստանա այն, ինչ չի կարող 
անել: Ամենակարևորը դա է, որ բնակիչն էլ իմանա` եթե ասում ես` ոչ, 
ուրեմն իսկապես հնարավոր չէ անել, ոչ թե ժամանակ շահել ու խաբել: 
Իմ  նկատմամբ վստահությունը հենց դրա վրա է կառուցված:

 - Ի՞նչ աշխատանքային հարաբերություններ են ավագանու ան դամների  

հետ: Շահո՞ւմ է գյուղն այդ հարաբերություններից:

 - Անշուշտ, քանի որ բոլոր որոշումներն ընդունվում են համատեղ: Ի դեպ, 
այս տարի ավագանու հինգ անդամներն էլ ընտրվել են ընդդիմության 
շարքերից, բայց նման բան չկա, որ առաջնային լինի անձնական շահը: Ոչ: 
Միասին աշխատում ենք, համայնքի զարգացման հարցերի վերաբերյալ 
ես լսում եմ նրանց, նրանք լսում են ինձ: Լավ փոխհարաբերություններ 
են:

 - Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞վ է կնոջ գործելաոճը տարբերվում տղա մարդու  

ոճից:

 - Կանայք ավելի պատասխանատու են և ավելի նվիրված, մոր աչքով են 
նայում աշխատանքին: Իմ համայնքն իմ մեծ ընտանիքն է, և կարծում 
եմ` բոլոր կին համայնքապետներն այդ սկզբունքով են առաջնորդվում:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք կարծրատիպերի պատճառով 

հետ են կանգնում իրենց ներուժը քաղաքականության մեջ ներդնելուց:

 - Առաջին հերթին նրանք իրենց ուժերին պետք է վստահեն, ծա նոթ 
լինեն բնագավառին, դա շատ կարևոր նախապայման է: Նաև պետք 
է ամուսինների համաձայնությունը լինի, քանի որ մենք ապրում ենք 
Հայաստանում…

 - Ես արդեն հասկացա, թե որն է, ըստ Ձեզ, կնոջ համար երջանիկ լինելու 

կարևոր պայմանը:

 - Այո, երջանիկ, ամուր ընտանիք և սիրած աշխատանք:
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ԿԱՐԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
«Կյանքում լինել ազնիվ,             

իսկ պայքարում ՝ զուսպ»

Ծնվել է 1968 թ. մայիսի 9-ին Արարատ քաղաքում:
1975-1985 թթ. սովորել է Արարատ քաղաքի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցում:
Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Երևանի քիմիական տեխնիկու-
մում քիմիկ-լաբորանտ մասնագիտությամբ:
1987 թ. աշխատել է Արարատի ցեմենտի գործարանում:
1987-1996 թթ.աշխատել է «Հայ-Ար» գործարանում որպես հաշվետար:
Աշխատել է «ՄՈՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությունում որպես  
լաբորանտ:
2008-2010  թթ. աշխատել է գյուղատնտեսության նախարարության 
անտառի պետական մոնիթորինգի կենտրոնում:
Այժմ աշխատում է Արարատի քաղաքապետարանում որպես առա-
ջատար մասնագետ:
2000 թ. ի վեր Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության Արարատ քաղաքի 
ճյու ղային բաժնի նախագահն է:
Անկուսակցական է:
Ամուսանացած է, ունի որդի:

 - Տիկին Ալեքսանյան, ինչո՞վ եք զբաղվել մինչև քաղաքական դաշտ 

մտնելը:

 - Զբաղվել և զբաղվում եմ հասարակական աշխատանքով. Հայկական 
Կարմիր խաչի ընկերության Արարատ քաղաքի ճյուղային բաժնի 
նախագահն եմ: Արարատում ինձ բոլորը գիտեն որպես Կարմիր խաչի 
Կարինե: Արդեն 12 տարի է` այդ ոլորտում եմ: Մասնագիտությամբ 
քիմիկոս եմ, սակայն հանգամանքների բերումով հիմնականում 
զբաղվել եմ հասարակական գործունեությամբ: 
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 -  Ի՞նչը ստիպեց մտնել քաղաքականություն:

 - Արարատ քաղաքում կանայք ունեն իրենց դերը: Այն գործը, որ կարող 
է կատարել կինը, տղամարդը չի կատարի, դա կանի միայն կայացած 
տղամարդը: Կանայք ավելի պատասխանատու են, ավելի հեռուն են 
տեսնում: Այսօր երեխաներն են ավագանու թեկնածություն դրել, որոնք 
գրեթե ոչինչ չեն հասկանում: Նրանցից շատերը չգիտեն, թե ուր են 
գալիս, ինչի համար են գալիս: Սա, իհարկե, պատճառներից մեկն է, 
որ ցանկացա առաջադրվել, սակայն հիմնական պատճառն այն է, որ 
որպես ավագանու անդամ` կարող եմ ավելի շատ օգնել մարդկանց: 
Տարիներ առաջ այցելեցի Արարատ քաղաքի Խանջյան 56 հաս-
ցեում գտնվող հանրակացարանը, որը ողբալի վիճակում էր: Ձմեռ-
վա վերջն էր, սարսափելի վիճակում էր, ջրատար խողովակը պայ թել 
էր, բնակիչներն անմարդկային պայմաններում էին ապրում: Նրանք 
ինձ խնդրում էին, որ իրենց օգնեմ: Անցել է մի քանի տարի, սա կայն 
այս հարցին դեռևս որևէ լուծում չի տրվել: Մինչդեռ այդ խոզանոցում 
մարդիկ են մահանում, մարդիկ են ծնվում և պետության աջակցու թյան 
կարիքն են զգում: Նմանատիպ պատմությունները բազմա թիվ են և ինձ 
ստիպեցին, որ հասարակական գործունեությանը զուգա հեռ զբաղվեմ 
նաև քաղաքական ակտիվ կյանքով:
Իմ հիմնական խնդիրը հաշմանդամ և սոցիալապես անապա հով 
անձանց օգնելն է: «Կարմիր խաչի» հետ բազմաթիվ ծրագրեր ենք 
իրագործել, սակայն կան հարցեր էլ, որոնք հնարավոր չէ լուծել, օրինակ` 
հաշմանդամներին նպաստների տրամադրումը, հասարակության 
մեջ նրանց ինտերգրվելը, թեքահարթակ ների կառուցումը և այլն: 
Գիտեք, կան հաշմանդամ երեխաներ, որոնք չեն կարողանում դպրոց 
գնալ, որովհետև դպրոցը թեքահար թակ չունի, կամ երեխան ամաչում 
է,  բարդութավորված է: Սա պետք է կարողանանք հաղթահարել: Ես 
հասկանում եմ, թե ավագանին ինչ է, իրենից ինչ է ներկայացնում, և իմ 
նպատակն է փորձել օգնել այն մարդկանց, որոնք դրա կարիքն ունեն: 
Բացի այդ, անհանգստացնում է քաղաքի մաքրության հարցը:               
Աղբի վարձը թանկացավ, բայց քաղաքը կեղտի մե ջ կորած է: Ուզում 
եմ հասկանալ` այդքան գումարները, որ հավաքվում են, ո՞ւր են գնում: 
Քաղաքի  համար  ոչինչ չի արվում:  Ես  բազմաբնակարան շենքում 
եմ ապ  րում, շենքի դուռը բնակիչներն իրենց հաշվին նորոգեցին: Աղբա-
տար  նե րը շատ վատ են աշխատում, կոյուղին սարսափելի վիճակում է, 
կան թաղամասեր, որտեղ կոյուղին ուղղակի դուրս է հորդում, իսկ դա 
իր հետ բերում է բազմաթիվ հիվանդություններ, վարակներ: Սրանք, 
կարելի է ասել, առաջին օգնության հարցեր են, որոնց պետք է շտապ 
լուծում տալ: Ես ուզում եմ հասկանալ, թե ժողովրդի վճարած հարկերը 
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ուր են գնում, ինչու են գումարներ հավաքում, սակայն ոչինչ չի արվում: 
Հենց այս հարցերը ստիպեցին ինձ, որպեսզի դնեմ իմ թեկնածությունը: 
Քաղաքի կենտրոնական փողոցներն ուղղակի աղբանոց են հիշեցնում, 
շենքերի բակերում աղբարկղեր կան, և այս ամառվա տապին 
գարշահոտություն է տարածվում, երեխաներն էլ մեջը խաղում են: 

 - Ավագանու ընտրությունների, քարոզարշավի կազմակերպման 

առումով Դուք սկսնակ չեք: Սա ավագանու անդամ դառնալու Ձեր 

երկրորդ փորձն է, ի՞նչ պատահեց, որ նախորդ ընտրություններում 

չհաղթեցիք:

 - Գիտեք, երկար ժամանակ քաղաքը միայն դրա մասին էր խոսում, ով 
էլ ինձ չէր ճանաչում, այդ դեպքից հետո ճանաչեց: Բանն այն է, որ 
ընդամենը մեկ ձայնի պատճառով չընտրվեցի և դուրս մնացի: Չգիտեմ` 
դա չար կատա՞կ էր, թե՞ զգուշացում, որ հաջորդ ընտրություններին ավելի 
լավ պատրաստվեմ: Այս չորս տարվա ընթացքում ես էլ եմ փոխվել: Այն 
ժամանակ ամաչում էի մարդկանց հետ զրուցել, ամաչում էի նկարներս 
փակցնել, ինձ ընտրեցին միայն նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում էին, կամ 
որոնց տեղեկացրել էի, որ թեկնածությունս դրել եմ: Այն ժամանակ 
զբաղված էի, աշխատում էի Երևանում: Բացի այդ, այնքան էլ լավ 
պատկերացում չունեի քարոզարշավի, ընտրությունների, ավագանու 
դերի վերաբերյալ: Հիմա ուրիշ է, հանդիպումներ եմ կազմակերպում, 
զրուցում, շատերն են ողջունել իմ քայլը, շատերը մոտեցել ու ասել են, 
որ քաղաքին ինձ նման մարդիկ են հարկավոր:

 - Նախորդ ՏԻՄ ընտրությունների ժամանակ էլ կանայք ակտիվ էին,  

բայց քչերին հաջողվեց  հասնել լավագույն արդյունքի, սակայն 

մասնակցությունն էլ արդեն լուրջ հայտ է: Հասարակական լայն 

շրջանակներում դուք փոփոխություններ նկատո՞ւմ եք: Արդյոք 

հանրության վերաբերմունքը կին քաղաքական գործչին նո՞ւյնն է, ինչ 

4 տարի առաջ: 

 - Իհարկե ոչ, փոփոխությունն ակնհայտ է, իհարկե մենթալիտետը միշտ 
կմնա, միշտ կլինեն ինչ-որ սահմաններ, շրջանակներ, սակայն  այդ 
շրջանակները, այդ «չի կարելիները» ժամանակի ընթացքում ավելի են 
նեղանում: Բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունեցել ընտրողների հետ, 
նրանց մեջ եղել են  տղամարդիկ, որոնք օգնել են, խորհուրդ են տվել, 
եթե չեն էլ ընդունել, ապա չեն էլ վատաբանել: Իհարկե, նրանց կողքին 
կան նաև մարդիկ, որոնք այլ հայացքով են նայում, զարմանում են, որ 
կինն էլ կարող է քաղաքականությամբ զբաղվել,  բայց առաջադիմություն 
կա: Իմ պարագայում հասարակության վերաբերմունքն այլ է, ինձ 
գրեթե բոլորը ճանաչում են, շատերին եմ օգնել, շատերին ձեռք մեկնել, 
հետևաբար նրանք գիտեն ինձ մինչ ավագանու թեկնածու դառնալը: 
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Ես վստահ եմ, որ կանայք նույն գործն ավելի լավ կարող են անել, քան 
տղամարդիկ: Ցանկացած գործ հանձնարարենք տղամարդուն ու կնոջը 
և կտեսնենք՝ կինն ավելի լավ է անում:

- Ո՞րն է պատճառը:

 - Պատճառը մայրական զգացմունքներն են, հատկապես սոցիալա-
կան, կրթական, առողջապահական հարցերում այդ զգացմունքնե-
րը շատ անհրաժեշտ են հարցեր լուծելու համար: Բացի այդ, կանայք 
ավելի պատասխանատու են և պատրասատակամ: Հենց դա էլ կանանց 
առավելությունն է: 

- Որքանո՞վ է Ձեր ընտանիքը Ձեզ աջակցում:

 - Երբ հայտարարեցի, որ ուզում եմ թեկնածությունս առաջադրել, 
ընտանիքիս անդամները միայն ողջունեցին, ասացին, որ ինձ հետ 
են և ինձ կօգնեն: Դա շատ կարևոր է: Ինձ հետ են իմ բարեկամները, 
հարևանները, մարդիկ, ովքեր ինձ երկար տարիներ ճանաչում են: Հիշում 
եմ, երբ հանդիպումներից մեկի ժամանակ ասացի, որ թեկնածությունս 
առաջադրում եմ, մեկը մոտեցավ ու ասաց. «Կեցցես, որ դժվար 
վիրահատությունից հետո կարողացել ես հաղթահարել ամեն ինչ ու դեռ 
պայքարում ես ուրիշների համար»: Հարազատներս ու ընկերներս միշտ 
իմ կողքին են ու խորհուրդներ են տալիս:

- Ո՞րն է եղել վերջին խորհուրդը, որ տվել են ընկերներն ու օգտվել եք 

դրանից:

 - Հանդիպումներից մեկի ժամանակ, երբ շատերը մոտենում էին ու 
ասում, որ ինձ են ընտրելու, ընկերներիցս մեկը հետո ասաց. «Կարինե, 
ոնց եղել ես, այդպես էլ մնա, ավագանի ընտրվելուց հետո չփոխվես և 
արժեքներիդ չդավաճանես:

- Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք առաջին անգամ են 

մասնակցում ավագանու ընտրություններին կամ ցանկանում են մտնել 

քաղաքական դաշտ, սակայն որոշ մտավախություններ ունեն:

 - Ցանկալի կլինի, որ յուրաքանչյուր հարթակում կանայք գերակշռող մաս 
կազմեն: Ես ինքս կընտրեմ կնոջը: Խորհուրդ կտամ, որ լինեն համար-
ձակ, անվախ, ազնիվ և անկեղծ: Ունենան արժեքներ, կարգախոսներ ու 
դրանց չդավաճանեն:

- Իսկ Ձեր կյանքի կարգախոսը ո՞րն է:

- Լինել ազնիվ, սա առաջնայինն է: Կյանքում լինել ազնիվ, իսկ 
պայքարում՝ զուսպ: Ես ուզում եմ, որ ինձ վերաբերվեն այնպես, ինչպես 
ես՝ ուրիշներին, հետևաբար զսպվածությունն ու ազնվու թյունը կարևոր 
դեր ունեն:
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ԱԼԻՍԱ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
«Հարգանքն ու վստահությունը 

ծնվում են  միայն լավ 

աշխատանքի ժամանակ»

Ծնվել է 1973 թ. փետրվարի 12-ին Արարատի մարզի Փոքր Վեդի գյուղում:
1989 թ. ավարտել է Փոքր Վեդիի Մարգար Հովհաննիսյանի անվան 
միջնակարգ դպրոցը:
1990 թ. ընդունվել է Էրեբունու բժշկական ուսումնարան՝ բուժական գործ 
մասնագիտությամբ: 
Ներկայումս աշխատում է Փոքր Վեդու ամբուլատորիայում  որպես 
համակարգող բուժքույր:
2008 թ. մի նչև այսօր «Այգ» հասարակական կազմակերպության կանանց 
խորհրդի նախագահն է:
2008-2012 թթ.եղել  է ավագանու անդամ:
Ամուսնացած է, ունի տղա և աղջիկ:

 - Ի՞նչը ստիպեց, որ առողջապահության ոլորտի մասնագետը մտնի 

քաղաքական դաշտ:

 - Առաջին հերթին հենց առողջապահության հարցը բարձրացնելու կա-
րիքը: Կանայք այնքան էլ չեն հետևում իրենց առողջությանը: Կուզեմ, 
որ մեր կանանց տեսնեմ առողջ, որ բոլոր ոլորտներում լինեն հաջողակ: 
Սկզբում նպատակս միայն առողջական խնդիրների լուծումն էր, սակայն 
ժամանակի ընթացքում բախվեցի բազմաթիվ խնդիրների: Բոլոր 
ոլորտներում էլ կան լուրջ խնդիրներ, սակայն հատկապես սոցիալական, 
կրթական և առողջապահական ոլորտներում դրանք առավել ցայտուն 
են: Քանի որ համայնքի բյուջեն շատ փոքր է, հենց սկզբից առաջարկել 
եմ համագործակցել տարբեր կազմակերպությունների հետ, որպեսզի 
կարողանանք համայնքում որոշակի խնդիրներ լուծել: 
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 - Դուք երկրորդ անգամ եք Ձեր թեկնածությունն առաջադրում: 

Ինչպե՞ս կբնութագրեք նախորդ հինգ տարիների աշխատանքն ու ի՞նչ 

ձեռքբերումներ եք ունեցել այդ ընթացքում:

 - Ձեռքբերումներ եղել են, և դա է պատճառը, որ ես հիմա չեմ ամաչում 
իմ ընտրողներից, նրանց առաջ, այսպես ասած, պարզ ճակատով եմ 
հանդես գալիս: Նախ` կարողացանք վերանորոգել ամբուլատորիան: 
Գիտեք, մարդկանց թվում է, որ եթե ավագանու անդամ ես, ապա 
կարող ես ցանկացած հարց լուծել: Կան բազմաթիվ խնդիրներ, 
խոչընդոտներ: Նիստերի ժամանակ շատ առաջարկություններ եմ արել, 
և մի մասն ընդունվել է: Առաջարկեցի, որ բյուջեում մի կետ մտցնենք, 
որ կարողանանք մեր երեխաներին օգտակար լինել: Կա րողա ցանք 
անապահով մի քանի ընտանիքների երեխաների ուսման վարձը մուծել, 
սպորտսմեն երեխաներին ֆինանսավորեցինք հանրապետական 
մրցում   ներին մասնակցելու համար, առաջարկեցի Երկրապահ կամա-
վորա կան միության անդամների տղաների հա մար կազմակերպել միջո-
ցառումներ, դպրոցի շրջանավարտներին էինք օգնում: Իհարկե, ընտրվե-
լուց հետո ծրագրերը կրկնակի անգամ շատ էին, սակայն բախվում ես 
իրականությանը, և պետք է հնարավորություններն ու ցանկություն ները 
համընկնեն: 
 - Առաջիկա հինգ տարվա համար ի՞նչ ծրագրեր կան, ի՞նչ պետք է սպա սի 

Փոքր Վեդու բնակիչը Ձեզնից: 

 - Առաջիկա հինգ տարվա ընթացքում մտադրվել եմ առաջարկել, որ 
մար զադաշտը վերակառուցվի, սպորտի խմբակ բացվի, որպեսզի երե-
խաները մարզվեն, միջնակարգ դպրոցը վերանորոգվի: Ջեռուցում չկա, 
և երեխաների առողջական խնդիրները հենց այդտեղից են սկսվում: 
Ամբուլատորիան պետք է ջեռուցվի, քանի որ պատվաստումներ են 
կատարվում, ինչը ցուրտ պայմաններում սխալ է: Գյուղում շատ են 
կարիքավոր և հաշմանդամություն ունեցող երեխաները: Նրանց պետք 
է աջակցել: Մի խոսքով, խնդիրները շատ-շատ են, և մենք պետք է 
կարողանանք որոշ չափով թեթևացնել մեր բնակիչների հոգսը: 
 - Նախորդ ՏԻՄ ընտրություններից հետո հասարակության վերա բեր-

մունքը կին թեկնածուների նկատմամբ փոխվե՞լ է:

 - Երբ գնում եմ հանդիպումների, որոշակի ջերմություն եմ զգում: Չէի ասի, 
որ կարծրատիպերն ամբողջությամբ կոտրվել են: Կան մարդիկ, որոնք 
դեռ շարունակում են կարծել, թե կինը չպետք է  քաղաքականությամբ 
զբաղվի, սակայն կան նաև մարդիկ, որոնք մոտեցել են, հարցրել, 
հետաքրքրվել, առաջարկել իրենց օգնությու նը: Իհարկե, որոշակի 
առաջընթաց կա: Պարզապես կանայք պետք է իրենց խելքով, մտքով, 
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զարգացածությամբ ապացուցեն, որ կա րող են ավելի մեծ բարձունքներ 
նվաճել, քան տղամարդիկ: Հետևա բար պետք է առաջնությունը տալ ոչ թե 
սեռին, այլ խելքին: Կանանց դերն ու նշանակությունը մեծ է, գենդերային 
հավասարությունը պետք իրականություն դառնա: Ավագանու նիստերի 
ժամանակ երբեմն խաղաղության աղավնու դեր եմ կատարել, երբեմն 
եղել են վեճեր, և իմ ներկայությամբ նրանք ավելի զուսպ են եղել, առանց 
ավելորդ խոսքերի ու արտահայտությունների:

 - Դժվար չէ՞ր, միակ կինն եք եղել:

 - Սկզբում էր դժվար: Ավագանու 11 անդամների մեջ  միակ կինը ես էի: 
Եղել են դեպքեր, երբ մեծամասնությունն իմ կողմն է եղել, բյուջեի 
քննարկման ժամանակ 6 հոգին իմ կողմն էր: Երբեք չեմ զգացել 
խտրական վերաբերմունք, թե կին ես, ոչինչ չես հասկանում և այլն: 
Այս անգամ մրցակցությունն ավելի թեժ է, քանի որ 9 տեղի համար 
առաջադրվել է 17 մարդ: Կրկին միակ կինը ես եմ:

 - Ինչպե՞ս եք կարողացել արժանանալ այդ վերաբերմունքին:

 - Դժվարությամբ: Ապացուցել եմ, որ ընտրվել եմ ոչ ընտրվելու համար: 
Պատասխանատու անձնավորություն եմ, վստահություն եմ ձեռք բերել, 
ինձ հարգում են, գնահատում իմ խոսքն ու կարծիքը:

 - Մի հետաքրքիր դեպք կպատմե՞ք ավագանու նիստերից:

 - Ավագանու առաջին նիստին ներկա էր նաև մարզպետը, երբ հերթն ինձ 
հասավ, ներկայացրեցի իմ առաջարկություններն ու դիտողությունները: 
Մարզպետը հարցրեց, թե ինչով եմ զբաղվում, ասացի՝ չեմ աշխատում, 
բայց մասնագիտությամբ բուժքույր եմ, ասաց՝ ինչո՞ւ չես աշխատում: 
Պատասխանեցի՝ աշխատատեղ չկա, կա՛մ ծանոթով է, կա՛մ գումար 
պետք է մուծես: Մարզպետն ասաց. «Վաղվանից դու կաշխատես 
ամբուլատորիայում: Քեզ նմանները պետք են քաղաքին, խելացի ես, քո 
գաղափարներն ու համարձակությունն ինձ դուր եկան»:

 - Ընտանիքի անդամների վերաբերմունքն ինչպիսի՞ն էր:
 - Ամուսինս այժմ չի աշխատում, սկզբում նա շատ դեմ էր, եթե տեսնեիք            

նրա դեմքի արտահայտությունը, երբ ասացի, որ ուզում եմ առաջադր-
վել... Հետո ասաց՝ լավ, դի՛ր: Չէր հավատում, որ կընտրվեմ: Ընտրվե-
լուց հետո երկար ժամանակ դեմ էր, դժգոհում էր, խանդում, չէր կարող 
պատկերացնել, որ իր կինը պետք է զբաղվի քաղաքականությամբ կամ 
տղամարդկանց հետ որոշումներ ընդունի, քննարկի: Հետո ժամանա-
կի ընթացքում այդ վերաբերմունքը փոխվեց: Նա տեսավ, որ ես լուրջ 
եմ տրամադրված: Բայց հայ տղամարդու բնավորության համաձայն` մի 
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անգամ եկավ և ավագանու նիստից հետո հանդիպեց ավագանու մյուս 
անդամների հետ: Հետո ասաց՝ դեմ չեմ, աշխատիր: Երեխաներս էլ դեմ 
չէին: Ինձ օգնում էին: 

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կին թեկնածուներին, որոնք առաջին անգամ 

են առաջադրվում:

 - Լինեն համարձակ, առողջ դատողությամբ, լավ ծրագրեր ներկայացնեն, 
երբեք չվհատվեն ու չհուսահատվեն, որ թիմում միակ կինն են, որովհետև 
հարգանքն ու վստահությունը ծնվում է միայն լավ աշխատանքի 
ժամանակ: 

 - Ո՞րն է Ձեր կարգախոսը 

 - Արդարություն յուրաքանչյուր գործում:
 - Կարողանո՞ւմ եք հասնել արդարության:

 - Հասնում եմ միայն այն ժամանակ, երբ մեծամասնությունը լինում է իմ 
կողքին: Միայնակ ոչինչ անել չես կարող: Եթե ավագանու անդամները 
մեծամասնություն են կազմում և իրենց համայնքը զարգացնելու լուրջ 
նպատակներ ունեն, հավատացեք, կստացվի: 
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ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ ԵՎ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ԱՆԱՀԻՏ ԴԱՎԹՅԱՆ Արտամետի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Արևաշատի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՄԱՐԳԱՐԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Նորավանի գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ՋԱՎԱՀԻՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ջանֆիդայի գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ
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ԱՆԱՀԻՏ ԴԱՎԹՅԱՆ 

«Ընտրվել եմ, որ ծառա 
լինեմ մեր ժողովրդին, մեր 
գյուղացիներին»

Ծնվել է 1965 թ. Արմավիրի մարզի Նալբանդյան գյուղում:
1982 թ. ավարտել է Նալբանդյանի միջնակարգ դպրոցը, 1987 թ.` 
Արմավիրի տեխնոլոգիական տեխնիկումի հաշվապահական բաժինը, 
որից հետո աշխատել է Արմավիրի վիճակագրական վարչությունում 
որպես օպերատոր:
1991 թվականից սկսած՝ աշխատել է Բաղրամյանի գյուղական համայնքի 
գյուղապետարանում որպես գանձապահ, հաշվետար, գյուղական 
խորհրդի քարտուղար:
2005 թ.  առաջին անգամ ընտրվել է համայնքի ղեկավար:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

 - Տիկին Դավթյան, ինչպե՞ս որոշեցիք առաջադրվել գյուղապետի 

պաշտո նում:

 - Ամուսնուս առաջարկն էր, նա երկար տարիներ, 1991 թվականից 
գյուղսովետի նախագահն էր: Առաջարկեց, և անկեղծ ասած, մի 
պահ վախեցա, կաշկանդվեցի, բայց հետո  ասացի, որ խնդիր չէ, 
առաջադրվեցի ու հաղթեցի: Իմիջիայլոց իրենից էլ շատ ձայն հավաքեցի 
(ծիծաղում է):

 - Ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ արժանացաք գյուղացիների 

վստահությանը:

 - Ամուսինս լավ մարդ է, օգնող, հասնող: Սիրում ենք մեր ժողովրդին, 
աշխատում ենք, օգնում ենք ցանկացած հարցում:
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 - Ի՞նչ նպատակով եք առաջադրվել:

 - Ծառա լինել մեր ժողովրդին, մեր գյուղացիներին:

 - Անցած 9  տարիների ընթացքում ի՞նչ աշխատանքներ եք իրա կանացրել 

գյուղում:

 - Շատ բան ենք արել: Լավ, մեծ դպրոց ունենք, աղբահանությունն ենք 
կարգավորել: Բայց խնդիրներ էլ ունենք: Օրինակ` համայնքի միայն 70 
տոկոսն է գազաֆիկացված, քանի որ գումարները վճարվել են, բայց 
գործընթացն ավարտին չի հասցվել, հիմա էլ դատական քաշքշուկների 
մեջ ենք: 

 - Ինքներդ գո՞հ եք Ձեր աշխատանքից:

 - Գոհ եմ: Եթե 2011 թվականի կարկուտը չլիներ, եթե այս տարվա 
ցրտահարությունը չլիներ, ավելի գոհ կլինեի:  

 - Իսկ  որո՞նք են առաջիկա անելիքները:

 - Ներկայումս խմելու ջրագծի կառուցումն է կարևորը: Եռակողմ 
պայմանագիր ունենք, գործն ընթացքի մեջ  է, մոտ 2 կմ ներքին 
ցանց ենք կառուցելու գյուղում: Բացի այդ, պետք է լուծենք արտա քին 
լուսավորության խնդիրը:

 - Ինչպիսի՞ն են Ձեր` իբրև համայնքապետի հարաբերություններն 

ավագանու անդամների հետ:

 - Հիանալի: Ավագանու հինգ անդամ ունենք, նրանցից մեկը կին է: Շատ 
նորմալ, լավ հարաբերություններ են, ոչ մի խնդիր չունենք իրար հետ 
աշխատելու առումով: 

 - Այս ընթացքում եղե՞լ են դեպքեր, երբ Ձեր նախաձեռնությունները 

վստահության չեն արժանացել միայն այն պատճառով, որ կին եք: 

Երբևէ խտրականություն զգացե՞լ եք:

 - Ոչ, երբեք: Ի՞նչ խտրականություն: Միշտ եղել ենք հավասարը հավասարի 
պես. կին կամ տղամարդ, այդ տարբերությունը ես երբեք չեմ զգացել:

 - Արմավիրում ընդամենը երկու կին գյուղապետ կա, ունենք մարզեր, 

որտեղ ընդհանրապես կին համայնքապետներ չկան: Որո՞նք են, 

ըստ Ձեզ, կին ղեկավարի և տղամարդ ղեկավարի գործելաոճի 

տարբերությունները:
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 - Կանայք ավելի պարտաճանաչ են, ավելի պատասխանատու:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք քաղաքականության 

մեջ ներկայացված լինելու ներուժ և ցանկություն ունեն, բայց 

կարծրատիպերի  զոհ են դառնում:

 - Դա բարդ հարց է: Ամեն մարդ ինքը պետք է որոշի: Կարծրատիպերը 
իհարկե խանգարում են, շատ տղամարդիկ կան, որոնք կարող են ասել` 
ինչո՞ւ իմ կինը պետք է գյուղապետ աշխատի:

 - Հաջորդ ընտրությունները Ձեր համայնքում 2016-ին են: Նորից 

առաջադրվելու մտադրություն ունե՞ք:

 - Այո, կարծում եմ, որ կառաջադրվեմ:

 - Եվ վերջին հարցս. ի՞նչ է անհրաժեշտ կնոջը երջանիկ լինելու համար:

 - Երջանիկ կին է նա, ով ընտանիքում է երջանիկ:
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

«Ես սիրում եմ իմ առջև 

խնդիրներ դնել և լուծել»

Ծնվել է 1950 թ. Արմավիրի մարզի Արևաշատ գյուղում: 

Սովորել է Արևաշատի 8-ամյա դպրոցում, որից հետո ուսումը շարունակել 
է Մուսալեռի   միջնակարգ դպրոցում:

Միջնակարգն ավարտելուց հետո երեք տարի աշխատել է նույն 
դպրոցում որպես ավագ ջոկատավար:

1971 թ. ընդունվել է Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական 
ֆակուլտետը:

Բարձրագույնն ավարտելուց հետո աշխատանքի է անցել Արևաշատի 
միջնակարգ դպրոցում,  դասավանդել է հայոց լեզու և գրականություն:

1986 թ. նշանակվել է դաստիարակության գծով փոխտնօրեն:

1993 թ. ընտրվել է գյուղխորհրդի նախագահ, ապա համայնքի ղեկա-
վար՝ համատեղության կարգով դասավանդելով նաև դպրոցում:

2000 թ. ստիպված է եղել հրաժեշտ տալ դպրոցին՝ միշտ կապված 
մնալով նրա հետ:

Մինչ օրս  Արևաշատ գյուղական համայնքի ղեկավարն է:

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ:

 - Լինելով ուսուցչուհի` ինչպե՞ս հայտնվեցիք համայնքի ղեկավարի 

պաշտոնում:

 - Գյուղի վիճակը շատ վատ էր, լույս չկար, գազ չկար, ջուր չկար, ոռոգում 
չկար: Եվ գյուղացիները եկան մեր տուն ու առաջարկեցին, որ դառնամ 
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համայնքի ղեկավար: Ասացին, որ ես կազմակերպչական ջիղ ունեմ, 
կարող եմ այդ վիճակից գյուղացիներին հանել: Ամուսինս սկզբում 
համաձայն չէր, հետո համաձայնեց: Այդ ժամանակ պատգամավորներն 
էին ընտրում: Ինը պատգամավոր կար մեր գյուղում, նրանք էլ 
միաձայն ինձ ընտրեցին գյուղսովետի նախագահ: Ու այդպես սկսվեց 
աշխատանքը:

 - Փաստորեն գրեթե 20 տարի ղեկավարում եք գյուղը:

 - Այո, այս տարի լրացավ 20 տարին: Երբ առաջին տարին  անցա 
աշխատանքի, ոռոգման ջրի վիճակը շատ վատ էր: Խորքային հորերը 
ցամաքած  էին, խողովակները վառված կամ փտած էին, Հայաստա-
նում վիճակը սարսափելի էր, և հնարավոր չէր միանգամից բոլոր 
հարցերին լուծում տալ: Սկսեցի ամենագլխավորից: Քանի որ գյու ղը 
«Զվարթնոց» օդանավակայանի հարևանությամբ է, աղմուկը գյուղին 
շատ էր խանգարում: Բացի այդ, օդանավակայանի ճանապարհը 
փակել էր ինքնահոս ջրի ճանապարհը: Խնդրեցինք օդանավակայա-
նի  ղեկավարությանը,  և նրանք օգնեցին: Վերանորոգեցինք մի քա-
նի խորքային հորեր: Ժամանակի ընթացքում բոլոր խորքային հորերը 
վերանորոգվեցին, հետո գյուղը գազաֆիկացվեց, մասնակի աս-
ֆալտապատում արեցինք, դպրոցը հիմնանորոգվեց: Նախկի նում 
պահեստ էր եղել այդ շենքն ու դարձել հարմարեցված դպրոց, իսկ 
հիմա գյուղը հրաշալի դպրոց ունի: Գիշերային լուսավորություն ենք 
անցկացրել: Որոշակի հատվածում ջրագիծ ենք անցկաց րել: Ոռոգման 
ջրի հարցն ենք լուծել:

 - Դուք  գո՞հ եք  20 տարվա ընթացքում կատարած Ձեր աշխատանքից:

 - Աշխատանքներ կան, որ դեռ չեն կատարվել,  եթե դրանք էլ կարողանամ 
կատարել, կասեմ, որ գոհ եմ, հիմա դժգոհ չեմ,  ուստի իմ աշխատանքը 
գնահատում եմ միջին:

 - Ի՞նչ խնդիրներ են, որ կցանկանայիք  լուծել:

 - Ամենաամեծ աշխատանքը, որ կուզեի անել գյուղի համար, 
համայնքում մանկապարտեզ կառուցելն է: Իհարկե, այլ հարցեր էլ 
կան, բայց դրանք ժամանակի ընթացքում կկարողանանք լուծել, 
իսկ մանկապարտեզի վերանորոգումը միայն համայնքի ուժերով  
հնարավոր չէ: Մեր գյուղացիները շատ աշխատասեր մարդիկ են, հողին 
նվիրված: Գյուղացիների մեծ մասը հողագործությամբ է զբաղվում, և 
երեխաներին պահելու հարց է առաջանում, ծնողները չեն կարող դաշտ 
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գնալ, երեխաներին ո՞ւմ թողնեն: Եթե մանկապարտեզի հարցը լուծվի, 
կառավարությունը մեզ օգնի, գյուղացիներին հսկայական օգուտ տված 
կլինենք: 

 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա, որ 

կարողանա արդյունավետ աշխատել:

 - Պարտադիր չէ, որ գյուղապետը շատ կոպիտ լինի: Շատերը մտածում են, 
թե պետք է կոպիտ լինես, որ վախենան: Չէ, դա լուծում չէ: Ես իմ գյու ղում 
եմ ծնվել, մեծացել, բնակիչների կեսն իմ աշակերտներն են: Ընտրվելուց 
հետո մինչև 2000 թ. համատեղությամբ դպրոցում էլ եմ աշխատել, 
որովհետև գյուղում հայոց լեզվի ուսուցիչ չկար: Գործի բերումով  իմացել 
եմ գյուղի ընտանիքների հոգեբանությունը: Յուրաքանչյուրին պետք է 
առանձին մոտեցում ցույց տալ: Յու րաքանչյուրն իր տեսակետն ունի, ու 
յուրաքանչյուրի հետ պետք է իր լեզվով խոսես:

Բնականաբար, անհնարին է, որ բոլորը մեկին սիրեն, բայց ես զգում 
եմ, որ շատերն ինձ սիրում են, հարգում են, երևի դա է պատճառը, 
որ այսքան տարի ինձ են ընտրում: Այս ընտրություններին որոշել էի 
թեկնածությունս չառաջադրել, մտածում էի` հերիք է, հիմա էլ հերթ տամ 
առավել երիտասարդին, ինքս ինձ հանգիստ պարգևեմ: Ու մի անգամ 
զրույցի ժամանակ ասացի, որ երևի չառաջադրեմ թեկնածությունս: Մի 
քանի օր անց սկսեցին զանգահարել, տուն գալ, թե բա ո՞նց, բա որ դու 
չդնես, ո՞վ է մեր գյուղի հարցերը լուծելու: Գյուղացիները թույլ չտվեցին, 
որ չառաջադրվեմ: Դա ամենամեծ գնահատականն էր: 

 - Ձեր բնավորության գծերից որո՞նք կառանձնացնեք:

 - Ես սիրում եմ իմ առաջ խնդիրներ դնել և լուծել: 

 - Դուք գյուղապետ եք աշխատասենյակում, իսկ տա՞նը:

 - Տանը ես կին եմ, մայր, տնային տնտեսուհի: Ճաշ էլ եմ եփում, տուն 
էլ եմ մաքրում, հողամաս էլ եմ մշակում: Շատ եմ սիրում հողի գործը: 
Հողամասում ամեն ինչ էլ ունեմ` լոլիկ, սմբուկ, վարունգ, լոբի: Ես 
նախընտրում եմ իմ մշակած բերքը, սա ավելի համեղ է, քան շուկա-
յից գնվածը, որովհետև իմ ձեռքերով եմ մշակել ու կարևորը` սիրով եմ 
մշակել: Իմ ընտանիքն ինձ շատ է օգնում: Որդիս էլ, աղջիկս էլ շատ են 
օգնում, խորհուրդ էլ են տալիս, քննադատում էլ են: Ես ինձ կայացած 
մարդ եմ համարում: 
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ՄԱՐԳԱՐԻՏ  ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

«Կնոջ ներկայությունը հավատ 
է ներշնչում  և օգնում է հարցեր 
լուծելուն»

Ծնվել է 1962 թ. Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղում:

1979 թ.ավարտել է Արմավիրի մարզի թիվ 8 միջնակարգ դպրոցը, 1984 
թ.` Արմավիրի մարզի տեխնոլոգիական տեխնիկումի հաշվապահական 
հաշվառում և տեխնոլոգիա բաժինը:

1984-1995 թթ.աշխատել է պահածոների գործարանում որպես հաշ-
վապահ, 1995 -2005 թթ.` Արմավիրի մարզի մշակույթի տանը որպես 
գանձապահ-հաշվապահ:

2005-ից մինչ օրս աշխատում է որպես գրադարանավարուհի:

2012-ից մինչ օրս Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղի ավագանու           
անդամ է:

 - Ինչո՞ւ որոշեցիք ավագանու անդամ դառնալ:

 - Եղբայրս ավագանու անդամ էր, երբ մահացավ, շատ կիսատ գործեր 
մնացին, որոշեցի եղբորս կիսատ գործը շարունակել:

 - Որպես կին խնդիրների բախվե՞լ եք:

 - Երբեք խնդիրների չեմ բախվել:
 - Ընտանիքի կողմից խոչընդոտներ կայի՞ն:

 - Սկզբում ամուսինս, չպատկերացնելով ավագանու դերը, մի քիչ դեմ էր: 
Բայց մեր գյուղապետը զրուցեց նրա հետ, բացատրեց` ինչ աշխատանք 
պիտի կատարեմ, հետո ամուսինս մի քանի անգամ մասնակցեց 
ավագանու նիստերին, տեսավ, որ բոլորը եղբորս ընկերներն են, և 
համակերպվեց:

 - Քարոզարշավ անցկացրե՞լ եք:

 - Համայնքի պայմաններում քարոզարշավի անհրաժեշտություն չկա, 
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բավական է փողոցում, տրանսպորտում շփվել մարդկանց հետ: Բացի 
այդ, ես արդեն 30 տարի է` գյուղում Կանանց կոմիտեի նախագահն եմ, 
բոլորը տեղյակ էին իմ գործունեությանը:

 - Դուք միա՞կ կին թեկնածուն էիք:

 - Ոչ, երկու կին էինք, բայց միայն ես ընտրվեցի:
 - Ինչպիսի՞ն էր ընտրողների վերաբերմունքը կին թեկնածուների 

նկատմամբ:

 - Ժողովուրդը շատ լավ ընդունեց, ձայների քանակով ես երկրորդն էի:
 - Ինչպիսի՞ն  է Ձեր նկատմամբ տղամարդ գործընկերների վերաբեր-

մուն քն այժմ և ինչպիսին էր առաջադրվելիս:

 - Ինձ լավ ընդունեցին և ողջունեցին իմ առաջադրվելը:
 - Ինչի՞ կարողացաք հասնել ավագանու անդամ  ընտրվելուց հետո:

 - Համայնքում գրադարան հիմնեցինք, համայնքի լուսավորության հար-
ցը լուծեցինք: Բացի այդ, եթե գյուղապետի հետ աշխատանքային այ ցով 
որևէ տեղ եմ գնում, միշտ ընդառաջում են, կնոջ ներկա յությունը հա-
վատ է ներշնչում և օգնում է հարցեր լուծելուն: Մյուս աշխատանք նե րը 
դեռ ընթացքում են:

 - Մտադրություն ունե՞ք 2016 թ. ընտրություններին կրկին առա ջադրվել:

 - Այդ մասին խոսելը դեռ վաղ է, չեմ սիրում նախապես որոշել: Ժամանա-
կը ցույց կտա:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ավագանու անդամ դառնալ ցանկացող կանանց:

 - Առաջին հերթին չհուսահատվել ամուսնու արգելքներից: Քա րոզար-
շա վի գնալիս նրան էլ տարեք, իրազեկեք ամեն ինչի մասին, թող 
մասնակցի նիստերին, տեսնի Ձեր շրջապատը, և խոչընդոտներն 
ինքնիրեն կվերանան:

 - Ո՞րն է Ձեր հաջողության գրավականը:

 - «Առաջ, միայն առաջ» կարգախոսը  և աշխատասիրությունը:
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ՋԱՎԱՀԻՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ

«Ես հավատում եմ իմ ուժերին  

և լավատես եմ»

Ծնվել է 1980 թ. Արմավիրի մարզի  Ջանֆիդա գյուղում:
1997 թ. ավարտել է Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա գյուղի միջնա կարգ 
դպրոցը, 2005 թ.` Երևանի մշակույթի պետական քոլեջի ֆիլմերի 
ռեժիսուրա բաժինը:
Նկարահանել է  «Մայրամուտից արևածագ» ֆիլմը, որը նվիրված է 
Արցախյան ազատամարտի հերոս Յուրա Դաշտոյանին:
2005-2011 թթ. աշխատել է Արմավիրի մարզային   հեռուստատեսությու-
նում («Նոր Հայաստան») որպես հեռուստալրագրող, նույն ժամա-
նակահատվածում եղել է «Օրինաց երկիր» կուսակցության համանուն 
թերթի մարզային լրագրողը:
2012 թ. աշխատել է mamul.am կայքում որպես լրագրող:
Ներկայումս որպես անհատ լրագրող համագործակցում  է  էլեկտրոնային 
տարբեր կայքերի հետ ( այդ թվում` women.net):
2012 թ. ընտրվել է ավագանու անդամ:
2012-ից «Արմավիրի ընտանիքի աջակցման կենտրոն» սոցիալ-տն տե-
սական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախա գահն է:
Համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ, որոնց հետ 
համատեղ իրականացրել է հումանիտար օգնության ծրագրեր (այդ 
թվում՝ «Ամքոր-Հայաստանի» և «Armenian light house»-ի հետ):

 - Ինչո՞ւ որոշեցիք ավագանու անդամ դառնալ:

 - Լրագրող աշխատելով` շփվում էի քաղաքական դաշտի հետ, և այն 
ինձ հետաքրքրեց, բայց երբեք մտքովս չի անցել ավագանու անդամ 
առաջադրվել, ինձ համոզում էին համագյուղացիները, ավագանու մյուս 
անդամները:
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 - Առաջադրվելիս խնդիրների բախվե°լ եք:

 - Այո: Ես միակ կինն էի: Բոլորն ասում էին. «Ի՞նչ գործ ունես այդքան 
տղամարդու մեջ, հաստատ չես ընտրվի»: Բայց ես փորձեցի ու 
ապացուցեցի, որ կարող եմ: Կային մարդիկ, որոնք 10 տարվա 
աշխատանքային փորձ ունեին, բայց չընտրվեցին, իսկ ես ընտրվեցի 
105 ձայնով:

 - Այդ առնչությամբ ինչպիսի°ն էր Ձեր ընտանիքի դիրքորոշումը:

 - Երբ ցանկանում էի լրագրող դառնալ, ընտանիքս դեմ էր: Ասում էին` դա 
աղջկա աշխատանք չէ: Մեր տանը միշտ գենդերային խտրականություն 
է եղել բոլոր հարցերում: Բայց քանի որ լրագրող աշխատելով 
ապացուցել էի, որ կարող եմ դժվարություններ հաղթահարել, ավագանի 
առաջադրվելիս այլևս դեմ չէին:

 - Ինչպիսի°ն էր ընտրողների վերաբերմունքը միակ կին թեկնածուի 

նկատմամբ:

 - Շատ լավ, նրանք ոգևորված էին: Ճանաչում էին ինձ և գիտեին, որ 
ակտիվ մարդ եմ: Ոչ մեկին չէի ասել, որ առաջադրվել եմ, բայց փողոցում 
տեսնողներն անընդհատ ասում էին, որ գիտեն և ինձ են ընտրելու:

 - Քարոզարշավ անցկացրե՞լ եք:

 - Ոչ: Մինչ առաջադրվելն ակտիվ հասարակական կյանք եմ վարել: 
«Ամքոր-Հայաստան» և «Light house» կազմակերպությունների հետ 
համագործակցելով` միշտ օգնել եմ կարիքավորներին, մանկապարտեզի 
երեխաների համար գրենական պիտույքներ եմ գնել: Քարոզարշավի 
ժամանակահատվածում դադարեցրի գործունեությունս, որպեսզի դա 
իբրև ընտրակաշառք չդիտվեր  և ամեն ինչ արդար լիներ: 

 - Ինչպիսի՞ն է Ձեր նկատմամբ տղամարդ գործընկերների վերաբերմունքն 
այժմ և ինչպիսին էր առաջադրվելու ժամանակ:

 - Ինձ շատ էին հավատում: Բոլորն ինձ ճանաչում էին և վստահ էին. որ 
կանցնեմ: Հիմա նույնիսկ ասում են. «Համայնքապետի թեկնածություն 
դիր, անպայման կընտրվես, դու նախագահ էլ կլինես»:

 - Ինչի՞ կարողացաք հասնել ավագանու աշխատանքներում:

 - Համայնքապետարանում դրված եռագույն դրոշը շատ մաշված էր, 
առաջինը որ արեցի, դրոշը փոխելն էր: Բարեկարգեցինք համայն-
քապետարանի բակը, քայլեր ենք ձեռնարկել գյուղը գեղեցկացնելու, 
աղբահանության կազմակերպման ուղղությամբ: Ավագանու նիս-
տերից հետո որոշումները պետք է պարտադիր փակցվեն պատի ցու-
ցա տախտակին, բայց դա չեր արվում: Այժմ իմ նախաձեռնությամբ 
յուրաքանչյուր նիստից հետո որոշումնե րը փակցվում են պատին: 
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Նոր տարվա գիշերը ժամը 12-ին իմ խնդրան քով համայնքապետի 
և Ձմեռ պապիկի հետ անապահով ընտանիք  ներ այցելեցինք և 
երեխաներին հագուստ նվիրեցինք: Մեր գյուղապե  տը տղամարդ 
է, և կանայք ամաչում են նրան դիմել, գալիս են մեր տուն և խնդրում 
են իրենց հուզող հարցերով գյուղապետին դիմել: Նաև հիմնադրեցի 
«Արմավիրի ընտանիքի աջակցման կենտրոն» սո ցիալ-տնտեսական 
հասարակական կազմակերպությունը և շա րունակում եմ ակտիվ 
զբաղվել բարեգործությամբ: 2012 թ. գյուղում  հիմնել եմ «Նարեկ» պա-
րային խմբակը, որի պարուսույցն եմ մինչ օրս:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք ավագանու անդամ դառնալ ցանկացող կա նանց:

 - Եթե ցանկանում են ավագանու անդամ դառնալ, նախ թող հստակեցնեն 
իրենց որոշումը, չգնան ուղղակի ձեռք բարձրացնելու համար,  պետք է 
նպատակներ ունենան, նոր գնան:

 - 2016 թ. ընտրություններում կրկին առաջադրվելու մտա դրություն 

ունե՞ք:

 - Անպայման:
 - Կառավարման ոլորտում այլ հեռանկարներ ունե՞ք:

 - Կցանկանայի համայնքի ղեկավար լինել, բայց դեռ հստակ պլաններ 
չունեմ:

 - Ո°րն է Ձեր հաջողության գրավականը:

 - Ես հավատում եմ միայն իմ ուժերին և լավատես եմ: Ցանկացած 
ոլորտում աշխատելիս պետք է լավատես լինել և չհիասթափվել:
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ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ  ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄ

ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Գեղաքարի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԹԱԳՈՒՀԻ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ Ծափաթաղի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԶՈՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Շատջրեքի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻԿՅԱՆ Գավառի քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամ
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ԿԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 

«Ամենակարևորն այն է, որ 

լինես ազնիվ ժողովրդի հետ»

Ծնվել է 1975 թ. Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր գյուղում:

1982-1992 թթ. գերազանց առաջադիմությամբ սովորել և ավարտել է 
Խաչաղբյուրի միջնակարգ դպրոցը, 1994 թթ`. Վարդենիսի  ման կա-
վարժական ուսումնարանի  «Հանրակրթական դպրոցի տարրական 
դասարանների դասավանդում» ֆակուլտետը:

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության  անդամ է: 

Համայնքի ղեկավար է ընտրվել 2013 թ.:

Ամուսնացած է, ունի երկու  որդի:

 - Տիկին Մարտիրոսյան, ինչպե՞ս որոշեցիք ներգրավվել հա մայնքի 
ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում:

 - Ամուսինս էր Գեղաքարի համայնքի երկարամյա ղեկավարը, 
մահացավ: Նա շատ նվիրված էր համայնքին, հոգով-սրտով, 
ու ես ցավ ապրեցի նաև այդ իմաստով: Որոշեցի առաջադրվել, 
քանի  որ ամուսինս շատ ծրագրեր ուներ, կիսատ շատ գործեր էին 
մնացել, որոշեցի շարունակել նրա գործը:

 - Ի՞նչն էր պատճառը, որ արժանացաք համագյուղացիների 
վստահությանը,  Ձե՞ր, թե ամուսնու վաստակը դեր խաղաց:

 - Կարծում եմ` երկուսինս էլ դեր խաղաց, որովհետև թե° ամուս  նուս 
շատ լավ գիտեին ու հարգում էին, թե° ինձ լավ գիտեին, որովհետև 
ես էլ ամուսնուս հետ հավասար աշխատել եմ, ոչ  պաշտոնա  պես, 
այլ  որպես հասարակական կազ մակերպության անդամ ակտիվ 
դերակատարում եմ ունեցել համայնքում: 
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 - Տիկին Մարտիրոսյան, Ձեր երեխաներն ինչպե՞ս արձագանքե-
ցին առաջադրվելու որոշմանը:

 - Ամուսնուս մահից հետո հիմնականում երեխաներս ստիպե-
ցին այդ որոշումն ընդունել: Ասում էին. «Մամ, պապայի 
գործն է, պապան ներդրում ունի»: Երեխաներս ինձ թևութի-
կունք հանդիսացան, ու եթե սկզբում կասկածում էի, այնքան 
էլ վստահ չէի, երեխաներիս շնորհիվ վերջնական որոշում 
կայացրի:

 - Արդեն որոշ ժամանակ անցել է, ինչ համայնքապետ եք, գո՞հ 
եք Ձեր աշխատանքից:

 - Այո, գոհ եմ: Մի քիչ դժվար է, մանավանդ կնոջ համար:

 - Մի՞թե եղել են դեպքեր, երբ Ձեզ կամ Ձեր ծրագրերին չեն 
վստահել այն պատճառով, որ կին եք:

 - Մի մասը կարծես չի վստահում` կին  է, չի կարող աշխատել: 
Բայց ես ապացուցում եմ, որ կարող եմ աշխատել, ու վստահ 
եմ, որ ժամանակի ընթացքում այդ մարդիկ կհամոզվեն:

 - Ըստ Ձեզ` համայնքապետն ինչպիսի՞ հատկանիշներ պետք է 
ունենա, որպեսզի կարողանա արդյունավետ աշխատել:

 - Քանի որ համայնքապետն աշխատում է ժողովրդի հետ, 
ամենակարևորն այն է, որ կարողանա բոլորի հետ, ինչպես 
ասում են, լեզու գտնել: Համայնքապետը պետք է իմանա 
համագյուղացիների լավ ու վատ կողմերը ու ըստ այդմ իր 
մոտեցումը կառուցի: Իսկ ամենակարևորն այն է, որ լինես 
ազնիվ ժողովրդի հետ:

 - Առաջիկայում իրականացնելու ի՞նչ ծրագրեր ունեք:

 - Մեր համայնքի հիմնական խնդիրը ջուրն է, եթե կարողանանք 
ջրի խնդիրը լուծել, համայնքը բավական լուրջ զարգացում 
կապրի:

 - Ինչպիսի՞ն պետք է լինի աշխատանքը ավագանու հետ, որ-
պեսզի համայնքը շահի:

 - Ավագանին ներկայացնում է ժողովրդի շահերը, նրա կար-
ծիքները: Համայնքի ղեկավարն էլ պետք է կարողանա ժո-
ղովուրդ-ավագանի-համայնքի ղեկավար եռանկյունու շրջա-
նակում համատեղ լուծումների հասնել համատեղ ուժերով:
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 - Ի՞նչ եք կարծում, ինչո՞վ է կանանց գործելաոճը տարբեր վում 
տղամարդկանց ոճից:

 - Կանայք ավելի հեռատես են, ավելի հմուտ կազմակերպիչ են: 
Կանայք ավելի շուտ են ըմբռնում ժողովրդի խնդիրներն ու 
շուտ հասնում օգնության: Ու նաև ավելի պատասխանատու 
են, իսկ դա շատ կարևոր է:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ներուժ ունեն, բայց 
առկա կարծրատիպերի ու մտածելակերպի պատճառով խու-
սափում են քաղաքականության մեջ ընդգրկվելուց:

 - Համարձակություն: Ես համոզվեցի, որ  համարձակությունը  
գործի կեսն է: Եթե կինը զգում է, որ պատրաստ է, պետք է 
անպայման գնա այդ ռիսկին: Բացի այդ, շատ կարևոր է 
հարազատների, մերձավորների աջակցությունը:

 - Հետաքրքիր է` պատրա՞ստ եք հաջորդ ընտրություններին էլ 
առաջադրվել:

 - Կարծում եմ` այո:

 - Եվ վերջին հարցը. ի՞նչ է անհրաժեշտ կնոջը երջանիկ լինելու 
համար:

 - Առաջին հերթին` ամուր ընտանիք: Կարծում եմ, եթե կինը 
լավ ընտանիք ունի, սիրված է, ուրեմն կայացած ու երջանիկ                 
մարդ է:
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ԹԱԳՈՒՀԻ ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ

«Ինձ համար ամենից կարևորը 

մարդիկ են, հատկապես՝ 

երիտասարդները»

Ծնվել է 1955 թ. Ադրբեջանի ԽՍՀ Դաշքեսանի  շրջանի Կուշչի  գյուղում: 
1962-1972 թթ. սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում, 1972-1977 թթ.` 
Երևանի պետական  համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտե-
տում: 
Ուսանողական տարիներին զբաղվել է կոմերիտական աշխատանքով:
1977-1980 թթ. աշխատել է «Հայգունմետնախագիծ» ինստիտուտում 
որպես ինժիներ-տնտեսագետ, 1980-1993 թթ.` Չարենցավանի «Հայա-
վտո»  արտադրական  միավորումում:
1994-1999 թթ. զբաղվել է ձեռներեցությամբ, եղել է ՍՊԸ-ի փոխտնօրեն:
2000 թվականից Ծափաթաղ համայնքի ղեկավարն է:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է,  ունի երկու   զավակ, երկու թոռնիկ:

 - Ինչպե՞ս ստացվեց, որ տնտեսագետը որոշեց զբաղվել քա ղա քա-

կանությամբ և ստանձնել հանրապետության հե ռավոր գյու ղերից  

մեկի  կառավարումը: 

 - Անկեղծ կպատասխանեմ. գյուղացիներն են առաջարկել, որ լինեմ 
իրենց ղեկավարը: Նրանք դիմեցին և ասացին, որ ցանկանում են ինձ 
տեսնել այդ պաշտոնում: 

 - Ինչո՞վ էիք արժանացել գյուղացիների այդ սիրուն և վստա հությանը:

 - Դրա համար հիմնավոր պատճառներ կային: Հայրս երկար տարիներ 
ղեկավարել է գյուղը, նախ սովխոզի տնօրեն է եղել, հետո` գյուղապետ: 
Երևի այդ հանգամանքը շատ նպաստեց, որ գյուղացիները հայրիկիցս 
հետո ինձ տեսնեին այդ պաշ տոնում: Պետք է խոստովանեմ, որ 
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սկզբնական շրջանում հայրիկս ինձ շատ է օգնել, խորհուրդներ տվել: 
Բնականաբար, այս պարագայում իմ պատասխանատվությունը դար   -
ձավ կրկնակի, որովհետև պետք է այնպես աշխատեի, որ հորս անու-
նը բարձր պահեի և գյուղացիների վստահությունն ու հար գանքը 
մեր ընտանի  քի հանդեպ չկորչեր: Տնտեսագետի համար քա ղաքա-
կանություն մտնե լը դժվար է, որովհետև դրանք տարբեր ոլորտ ներ են, 
մտածողությունն ուրիշ է: Գյուղացիների հետ աշխատելը, անհատական 
մոտե  ցում ունենալը շատ դժվար էր: 

 - Առաջադրվելու նպատակը ո՞րն էր:

 - Մեր գյուղը բազմաթիվ խնդիրներ ուներ, և ես, ինձ համարե լով ուժեղ 
մարդ, որոշեցի առաջադրվել, որ այդ խնդիրները լուծեմ: Որոշել էի, որ 
կարևորագույն խնդիրները լուծելուց հետո տուն կգամ, բայց եկա, տեսա 
ու մնացի: Կարևորում եմ առանձնակի մոտեցումը, սահմանամերձ 
բարձրլեռնային համայնքներին, դա պետք է լինի կառավարական 
մա կարդակով: Եթե այսօր խոսք է լինում տարածքների համաչափ 
զարգացման մասին, սխալ է նույն կերպ մոտենալ սահմանամերձ, 
հեռավոր, բարձրլեռնային դիրք ունեցող համայնքին, որտեղ վեց 
ամիս ձմեռ է, վեց ամիս` ամառ, և այն համայնքներին, որոնք ավելի 
մոտ են մայրաքաղաքին, լավ բնակլիմայական պայմաննե րում են: 
Սահ մանամերձ համայնքի բնակիչը չպետք է այլ բնակա վայր տեղա-
փոխվելու ցան կու թյուն ունենա:

 - Այս տարիների ընթացքում ձեր գյուղում ի՞նչ խնդիրներ են լուծվել:

 - Որպես համայնքի ղեկավար հանդիպել եմ բազում դժվա րությունների, 
որոնք կապված են եղել գյուղի սահմանափակ հնարավորությունների, 
մասնավորապես՝ գյուղի անբա րեն պաստ դիրքի և գյուղական համայնքի 
սուղ բյուջեի հետ:
Դատելով ընտրությունների արդյունքներից` կարող եմ ասել, որ ձեռք 
եմ բերել ամենակարևոր բանը` ժողովրդի սերը: Թերություններ բոլորն 
էլ ունեն: Իսկ մյուս խնդիրները, որոնք տնտեսական բնույթ ունեն, 
ժամանակի ընթացքում լուծ վել են: Նախկինում լքված, հեռավոր 
Ծափաթաղն այսօր դարձել է ճանաչված տուրիստական կենտրոն 
հանրա պե տու թյունում, քանի որ գյուղում կառուցվել են Թուֆենկյան 
հյուրանոցային համալիր, ռեստորան, և մարդիկ ապահովվել են 
աշխատատեղերով: Լուծվել են համայնքի սոցիալական խնդիրները, 
ջրագծեր և խորքային հորեր են նորոգվել ու կառուցվել, համայնքային  
և մանկական զբաղվածության կենտ րոններ են կառուցվել, բուժկետ, 
փողոցային լուսա վորություն ենք անցկացրել, ճանապարհներն ենք 
նորոգել, այգիներ ենք հիմնել: Բայց ինձ համար ամենից կարևորը 



48

մնում են մարդիկ և հատկապես երիտասարդները, որոնցից քչերն են 
ցանկանում հեռավոր գյուղերում ապրել: Այսօր գաղտնիք չէ, որ մեր 
հեռավոր համայնքները համարվում են մեռնող, որովհետև բնակչու-
թյան հիմնական մասը թոշակառու մեծահասակներ են, որովհետև 
երիտասարդներն ուզում են ավելի հեշտ ու թեթև կյանքով ապրել: 
Մեզ մոտ արտագաղթն այն չափերի է, ինչ հանրա պետության այլ 
համայնքներում: Այս հարցում, ցավոք, գյուղապետարանը չի կարող 
որևէ բան անել, անհրաժեշտ են լուրջ ներդրումներ:
Չորս անգամ հաղթել եմ 97 տոկոսից ավելի ձայներով:  Վերջին ընտ-
րությունը մեր համայնքում 2010-ին էր, և ծափաթաղցին ինձ կրկին 
վստահեց: Աշխատանքի ընթացքում, բնականաբար, լինում են դժվա-
րություններ,  բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք հաղթահարելու 
այդ ամենը: Այս տարիների ընթացքում կարողացել եմ հիմնովին փոխել 
գյուղի տեսքը: Եթե հիմա լինեն հին նկարահանումներ և համեմատենք 
ներկայիս Ծափաթաղի հետ, կտեսնեք, թե գյուղում որքան բան է արվել: 
Ձեռքներս ծալած չենք նստել:

 - Դուք գո՞հ եք  ձեր կատարած աշխատանքից:

Միշտ էլ աշխատանքներ ու անելիքներ կան: Առաջիկայում իմ գլխավոր 
անելիքը գազաֆիկացման հարցը լուծելն է: Դրանով կկարողանանք 
լուծել ոչ միայն բնակիչների սոցիալական խնդիրները, այլև 
բնապահպանական, քանի որ բնակարանները տաքացնելու համար 
բնակիչները ստիպված ծառեր են կտրում, իսկ Ծափաթաղը Սևանի 
ավազանի այն համայնքներից է, որտեղ կան հազվագյուտ սոճիների 
անտառներ, շատ եմ ուզում, որ դրանք պահպանվեն: Բայց եթե այս 
հարցն էլ լուծվի, և նորից ինձ հարց տաք` գոհ եմ, թե ոչ, կասեմ` ոչ, 
քանի որ մարդը միշտ անելիքներ ունի, և կարող է գոհ լինել միայն այն 
ժամանակ, երբ այլևս խնդիրներ չլինեն:  

 - Եղե՞լ են դեպքեր, երբ ձեր նախաձեռնություններին չեն վստահել կամ 

լուրջ չեն վերաբերվել այն պատճառով, որ կին եք:

 - Առաջին տարիներին, այո, նման բան զգացել եմ, հատկապես 
մեծահասակներն այլ կերպ էին մոտենում: Երկու գործոն կար: Նախ` 
երիտասարդ էի, երկրորդ` կին էի: Հետագայում ստեղծվեցին այլ 
փոխհարաբերություններ, և հասկացա, որ մարդիկ սկսում են ինձ  
վստահել, երբեմն անգամ իրենց ընտանեկան գաղտնիքներն էին 
վստահում, խորհուրդներ հարցնում, իրենց խնդիրներից պատմում: 

 - Նման վերաբերմունքի եք հասել բնավորության ո՞ր գծերի շնորհիվ:

 - Դրան հասել եմ իմ աշխատանքի արդյունքում: Երկրորդ, չգիտեմ, 
գուցե դա իմ առավելությունն է կամ թերությունը, բայց ես շատ զգայուն 
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անձնավորություն եմ: Մեկ-մեկ մտածում եմ, որ դա ինչ-որ չափով ինձ 
խանգարում է, բայց ես այն եմ, ինչ կամ: Չեմ կարողանում բնակիչնե րի 
ցավով չապրել: Կորցնում եմ իմ հանգստյան օրերը, իմ խնդիրները մնում 
են հետին պլանում,  բայց որպես գյուղապետ շահում եմ, որովհետև իմ 
համայնքի ևս մեկ բնակչի խնդիր լուծվում է: Եթե մարդը հայտնվել է 
ծանր վիճակում, հիվանդ է, կարիքավոր, օգնության կարիք է զգում, 
ապա ինձ համար միևնույն է` շաբաթ-կիրակի է, թե արձակուրդ, իմ օգնու-
թյան կարիքը եթե զգում են, ես պետք է աշխատեմ: Առաջին տարիներին 
շաբաթ-կիրակի, արձակուրդ ու աշխատանքային ժամերի ավարտ 
ընդհանրապես չունեի: Միայն այս տարի եմ գնացել արձակուրդի, երեք 
շաբաթ հանգստացել եմ:

 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա, որպեսզի 

կարողանա ղեկավարել համայնքն ու հասնել արդյունքի:

 - Նախ և առաջ կրթություն ունենա, դա ամենակարևորն է, աշխատան-
քի փորձ ու բազմակողմանի գիտելիքներ: Լինի ազնիվ, մարդասեր, 
հոգատար, նվիրված: Շատ կարևոր է նաև ընտանիքի դերն ու 
աջակցությունը: Եթե չլիներ ընտանիքիս աջակցությունը, շատ դժվար 
կլիներ: Որդիս դպրոցի տնօրենն է և ավագանու անդամ է, շատ 
նվիրված է համայնքին և շատ գործ է վերցնում, որպեսզի մայրն ավելի 
քիչ աշխատի: 
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ԶՈՅԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
«Մեր համայնքի տղամարդկանց 

աջակցությունը շատ եմ զգում» 

Ծնվել է  1956 թ.  Լեռնային Ղարաբաղի  Հադրութի  շրջանի Խծա-
բերդ  գյուղում: 
1972 թ. ավարտել է ՀադրX թի Միքայել Մանվելյանի անվան դպրոցը, 
1976 թ.` Երևանի  բժշկական   ուսումնարանը:
Ուսանողական տարիներին ակտիվ կոմերիտական է եղել, մասնակցել 
տարբեր միջոցառումների:
Մասնակցել է Արցախյան ազատամարտին, Երկրապահ կամա-
վորների  միության անդամ է, պարգևատրվել է «Արցախ» 
մար տական  երախտագիտության մեդալով,  «Երկրապահ» 
հուշամեդալով և     Առաջին գնդի մեդալով: 
2003 թ. սովորել է Երևանի  Հյուսիսային  համալսարանի  Մարտունու 
մասնաճյուղի «Վանևան» ինստիտուտում, ստացել է տնտեսագիտու-
թյան և  կառավարման բակալավրի աստիճան: 
Առաջին անգամ համայնքի ղեկավար է ընտրվել 1996 թ. և մինչ  օրս 
Շատջրեք  համայնքի  ղեկավարն է:
Ամուսնացած  է,  երեք զավակների մայր է: 

 - Տիկին Գևորգյան,  ինչպե՞ս որոշեցիք առաջադրվել Շատջրեք 

հա մայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար, այն էլ` դժվարին 

90-ականներին:

 - Այո, իրավացի եք, ցուրտ, մութ,  դաժան տարիներ էին, փախստա-
կանաբնակ գյուղ էր, ես էլ, որպես բուժաշխատող, օգնում էի 
բնակիչներին: Եվ նրանք էլ առաջարկեցին, որ իմ թեկնածությունն 
առաջադրեմ: Բացի այդ, Երկրապահի Վարդենիսի շրջանի ստո-
րաբաժանման նախագահն էլ պնդեց, որ առաջադրվեմ, ասում էր` 
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դու ջիղ ունես, ունակություններ ունես: Այդպես էլ արեցի ու մնացի 
մինչ օրս: 

 - Ինչպե՞ս ընդունեց ընտանիքն այդ որոշումը, մանավանդ Ձեր 

ամուսինը:

 - Նրանք հարգեցին իմ որոշումը, չնայած շատ դժվար էր իրենց 
համար, մանավանդ` սկզբնական շրջանում: Մայրիկը միշտ տանն 
էր, ընտանիքի կինը միշտ տանն էր ու մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ ուրիշ 
տեղ, ուրիշ մարդկանց հետ է անցկացնում օրը: Բայց  չեմ կարող 
ասել, որ բացասական վերաբերմունք է եղել:

 - Ո՞րն  էր առաջադրվելու նպատակը սկզբում ու հետագա 

տարիներին:

 - Առաջադրվելու հիմնական նպատակը մեր համայնքի բնակիչներին` 
փախստականներին օգնելու  ցանկությունն էր, թեկուզ փոքր 
հարցերում, բայց  անպայման օգնել:

 - Կարելի՞ է ասել, որ հենց այդ օգնելու, կարեկցելու  շնորհիվ է, որ 

համագյուղացիների վստահությանն եք արժանացել: 

 - Այո, անշուշտ, ես այդպես եմ կարծում: 
 - Ի՞նչ խնդիրներ են լուծվել Ձեր ղեկավարման տարիներին:

 - Մեր համայնքը շատ անմխիթար վիճակում էր. լույս չունեինք, 
հեռախոսակապ չունեինք, այդ հարցերը լուծվեցին: Նաև շատ 
կարևոր հարց էր խմելու ջրի մատակարարումը, որը  լիովին լուծվել 
է, բուժկետ ենք կառուցել: Ճիշտ է, այսքան տարիների համար 
դա այնքան էլ շատ չէ, բայց արել ենք այն, ինչ կարողացել ենք ու 
հնարավոր է եղել:

 - Դուք գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Ոչ այնքան, որովհետև շատ կուզենայի ավելին արած լինել:
 - Տիկին Գևորգյան, եղե՞լ են դեպքեր, երբ Ձեր ծրագրերն ու 

նախաձեռնությունները վստահության չեն արժանացել միայն այն 

պատճառով, որ կին եք:

 - Ոչ, նման բան երբեք չի եղել: Եթե չլիներ համայնքի աջակցությունը, 
համայնքի տղամարդկանց աջակցությունը, ապա նման 
հաջողությունների չէի հասնի: Ճիշտ է, սկզբում ուրիշ կերպ էին 
նայում, բացի ինձնից, համայնքի ղեկավարի թեկնածու էին առա-
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ջադրվել նաև տղամարդիկ` երեք-չորս տղամարդ, բայց, այսպես 
ասեմ, հասկացան, որ ես ավելի ակտիվ եմ, ու հենց նրանց 
աջակցությամբ էլ բոլոր գործերը կարողացա ու կարողանում եմ 
անել: Մեր համայնքի տղամարդկանց աջակցությունը շատ եմ զգում, 
հատկապես` երիտասարդների:

 - Իսկ ինչպիսի՞ն են Ձեր աշխատանքային հարաբերություններն 

ավագանու անդամների հետ:

 - Շատ լավ: Չունենք հակասություններ և բախումներ, որովհետև 
ավագանու անդամներն էլ են ձգտում համայնքի զարգացմանն ու 
բարեկեցությանը, ես էլ եմ ձգտում: Մեր հարաբերություններում 
անձնավորման խնդիր չկա, կա ընդհանուր աշխատանք: Մի բան 
էլ. գյուղում ես հարազատ, բարեկամ, ազգական չունեմ, ինձ համար 
բոլորն են հարազատ-բարեկամ-ազգական:

 - Ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա համայնքապետը, որպեսզի 

կարողանա դրական ազդել համայնքի զարգացման վրա:

 - Առաջին հերթին պետք է լինի ազնիվ, շիտակ ու ոչ միայն 
բնակչության, այլև ինքն իր հետ: Ազնվությունից ու շիտակությունից 
լավ բան չկա, որքան էլ դժվար լինի, եթե ազնիվ ես մոտենում, ամեն 
ինչ էլ ստացվում է:

 - Տիկին Գևորգյան, հունիսին համայնքի ղեկավարի ընտրություններն 

են, Դուք նորից առաջադրվելու մտադրություն ունե՞ք:

 - Այո, անպայման առաջադրվելու եմ, որովհետև դեռ անելիքներ ու 
ծրագրեր ունեմ, կիսատ թողած գործեր: Եթե դրանք ավարտին 
հասցրած լինեի, գուցեև չառաջադրվեի:

 - Եվ որո՞նք են առաջիկա անելիքները:

 - Ամենաառաջնայինը դպրոցի հիմնանորոգումն  է, որը մեր համայնքի 
ցավոտ հարցերից է: Նաև Մշակույթի տան վերակառուցումը, քանի 
որ շնորհալի երիտասարդներ ունենք համայնքում. և° նվագում են, և° 
երգում են, և° ասմունքում, Մշակույթի տունն անհրաժեշտություն է: 
Ի դեպ, մեր համայնքը երիտասարդ համայնք է, շատ երիտասարդ 
ընտանիքներ ունենք, և ներհոսքն էլ մեծ է մեզ մոտ:

 - Հայաստանում կին համայնքապետներն այնքան  էլ մեծ թիվ չեն 
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կազմում: Հետաքրքիր է` ինչով է կին համայնքապետը տարբերվում 

տղամարդ համայնքապետից:

 - Կին ղեկավարն առաջնորդվում է սրտի թելադրանքով, չէ՞ որ 
նա մայր է ու հենվում իր ընտանիքի մոդելի վրա, և ուղեղով: Իսկ 
տղամարդկանց դեպքում այդ մայրական բնազդը, սրտի  թելադրան-
քը  չկա...  Ես այդ կարծիքին եմ: Բայց  նորից ու նորից փառք ու պատիվ 
մեր տղամարդկանց, որ կարողանում են ղեկավարել (ծիծաղում է): 
Ամեն ինչ չէ, որ կինը կարող է վերցնել իր ուսերին:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք քաղաքականության մեջ 

լինելու ներուժ և ցանկություն ունեն, բայց խուսափում են դրանից 

կարծրատիպերի և հասարակության վերաբերմունքի պատճառով:

 - Եթե կինը ձգտում ունի և վստահ է իր ուժերի վրա, անպայման 
կհասնի իր նպատակին, ինչ  ասպարեզ էլ որ լինի: Ճիշտ է, 
քաղաքականությունը շատ բարդ միջավայր է, բայց ես վստահ եմ, 
որ ազնվությամբ կարելի է ավելի շատ բանի հասնել, քան ինչ-ինչ 
զարտուղի ճանապարհներով: Եվ մի բան էլ. եթե կինը մտքին մի 
բան դնի, ապա անպայման կանի  ու կհասնի դրան:

 - Եվ վերջին հարցը. ի՞նչ է անհրաժեշտ կնոջը լիարժեք երջանիկ 

լինելու համար:

 - Ամուր, հայկական ընտանիք, մաքուր, ամուր ընտանիք: Որպես 
համայնքի ղեկավարի էլ ինձ  պետք է իմ համայնքի բնակիչների 
աջակցությունն ու հարգանքը: Այս երկուսն են, որ երկար տարիներ 
ինձ պահել են:
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ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԻԿՅԱՆ

«Ավագանու անդամ 
առաջադրվելը 
հասարակությանը, 
քաղաքին, համայնքին 
ծառայելու ցանկություն է»

Ծնվել է 1960 թ. Կամո  քաղաքում:   

1977 թ. ավարտել է Կամոյի  թիվ 4 միջնակարգ դպրոցը, 1983 թ.` Երևանի 
պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 

1983-1988 թթ. աշխատել է Արագածի շրջանի Նորաշեն գյուղի 
միջնակարգ դպրոցում որպես պատմության և հասարակագիտության 
ուսուցիչ, 1988-1989 թթ.`  նույն շրջանի Ծաղկահովիտ գյուղի դպրոցում, 
1989-1990 թթ.` Կամոյի Արծվաքար գյուղի դպրոցում:

1990 թվականից առ այսօր աշխատում է Գավառի թիվ 4 միջնակարգ 
դպրոցում որպես փոխտնօրեն:

2008 թվականից մինչ այժմ Գավառ քաղաքի ավագանու անդամ է:

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա և երկու թոռնիկ:

 - Ե՞րբ և ինչո՞ւ որոշեցիք առաջադրել ձեր թեկնածությունը:

 - Մասնագիտությամբ պատմաբան եմ, ունեմ ավելի քան 30 տարվա 
աշխատանքային փորձ: Առաջին անգամ ավագանու անդամ եմ 
առաջադրվել 2008 թ.: Իմ առաջադրվելու պատճառը տարբեր էր 
մյուսներից: Երեխաներս հասունացել էին, ամուսնացել, ես ու ամուսինս 
մնացել էինք մենակ, ու քանի որ ես ակտիվ մարդ եմ ու սիրում եմ 
հասարակական գործունեությունը, այդ միապաղաղ, ոչ ակտիվ կյանքն 
ինձ համար խորթ էր, ինձ համար չէր: Հետևաբար նոր հնար էի փնտրում, 
նոր միջավայր իմ գործունեությունը շարունակելու համար: Սկզբնական 
շրջանում սա ինձ դրդեց: Այնուհետև, չորս տարի լինելով այդ ոլորտում, 
այլևս ինձ չէի կարող պատկերացնել դրանից դուրս, դա ինձ համար 
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դարձավ ապրելակերպ, պատասխանատվություն հասարակության 
առջև  լինելու նրա «ձայնը» պաշտոնյա մարդկանց մոտ, լուծումներ տա-
լու նրանց հուզող խնդիրներին:

Երբ  առաջին  անգամ   էի   առաջադրվել, անցնում  էի  փողոցով,  և  դի-
մա ցի մայթից մեկը ժպիտով ողջունեց ինձ,  բարևեցի ու ան ցա և ընկա 
մտածմունքների մեջ. եթե հանկարծ չընտրվեմ, ինչպե՞ս եմ քայլելու 
այս փողոցներով, ինչպե՞ս եմ նայելու մարդկանց աչքե  րին:  Ամոթ էի                                                                                                                                           
զգում: 

Հետագայում փոխվեցի, այս ընտրություններին այդ ամոթի և վախի 
զգացումը  լքել  էր  ինձ:  Հասկացա, որ քաղաքականության մեջ ամոթ 
չկա, առաջադրվելը հասարակությանը, քաղաքին, համայնքին ծառայե-
լու, օգնելու ցանկություն է: Ընտրությունները միշտ էլ անկանխատեսելի 
են, կընտրվես, թե ոչ, այլ հարց է, բայց, համենայն դեպս, ոչ ամոթ, քանի 
որ նախագահի թեկնածուներ էլ են առաջադրվում և չեն ընտրվում, 
բայց ոչ թե ամաչում են ու դադարեցնում իրենց գործունեությունը, այլ 
ընդհակառակը`  ձգտում են ավելիին:

 - Ինչպիսի՞ն էր ընտրությունների ընթացքը:

 - Նախորդ ընտրություններում առաջադրված հինգ կանանցից միայն 
ես  ընտրվեցի  և քաղաքի ավագանու  15 անդամների թվում միակ 
կինն էի:  Այս  ընտրություններում  առաջադրված երեք կանանցից,   
հուրա խություն ինձ, ընտրվեցինք երկուսս: Համոզված եմ, որ երկրորդ 
անգամ իմ ընտ րվելն անցած չորս տարիներին կատարած աշխատանքի 
արդյունքն էր:

 - Ի՞նչ դժվարություններ կան կնոջ համար այս բնագավառում:

 - Ասեմ, որ կին լինելու հանգամանքն ինձ երբևէ որևէ դժվարության առաջ 
չի կանգնեցրել: Չգիտեմ` կին լինելն էր պատճառը, թե իմ բարձրացրած 
հարցերի անհրաժեշտությունն ու հրա տա պությունը, բայց իմ 
գործունեության ընթացքում ինչ առա ջար կով դիմել եմ քաղաքապետին,  
երբեք մերժում չեմ ստացել, փո խարենը եղել է նրա աջակցությունն ու 
խնդիրնրին լուծում տալու պատ րաստակամությունը:

 - Ի՞նչ աշխատանք եք կատարել նախորդ չորս տարիների ընթացքում:

 - Այդ տարիների ընթացքում բազում խնդիրներ են լուծում ստացել, 
բայց կնշեմ առավել կարևոր մի քանի աշխատանք: Մեր համայնքում 
Կաբելագործների փողոց կա, որի դիրքն անհարմար է, մի հատված 
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կար, որտեղ երթևեկելիս, հատկապես` ձմռանը, ձորն ընկնելու 
հավանականությունը   շատ  մեծ էր: Խնդրեցի շտկել վիճակը, և ահա 
արդեն  երկրորդ  ձմեռն  է` այն  ամբողջությամբ պարսպապատված 
է: Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման հարցն 
եմ բարձրացրել, դա էլ է լուծվել: Քաղաքապետի աջակցությամբ 
կառուցեցինք մանկական հրապարակ, որն անհրաժեշտություն էր, 
քանի որ ավելի քան 40 երեխա խաղալու հարմարություն ու վայր չուներ:

 - Համայնքի ընտրություններին երիտասարդները մասնակցո՞ւմ են:

 - Ընտրություններում ավելացել է երիտասարդների մասնակ ցութ-
յունը: Ես ուրախ եմ, որ այսօրվա երիտասարդն ակտիվ է, փորձում է 
գործունեություն ծավալել, բայց կա նաև երևույթի հակառակ կողմը:          
20-22 տարեկան տղան ընտրվում է ավագանու անդամ (ի դեպ, բոլորից 
շատ  ձայներ է ստանում), սակայն երբևէ չի ներ կայանում ավագնու 
նիստերին, չգիտի` ինչ բան է դա, առ հասարակ ինչի համար  է  ընտրվել 
ու ինչ գործունեություն պետք է ծավալի: Չէ՞ որ նրա փոխարեն կարող 
էր ընտրվել ավելի պիտանի ու գործին նվիրված մարդ, որն իսկապես 
արդյունավետ աշխատանք կկատարեր համայնքի բնակչության համար:

 - Առաջիկայում  ի՞նչ  պլաններ ունեք, ի՞նչ խնդիրներ եք առաջնա  յին 

համարում:

 - Առաջիկայում  կարևոր եմ համարում միջքաղաքային ճանա պարհ ների 
վերանորոգումը, որոնք անանցանելի վիճակում  են, այդ կապակցութ-
յամբ որոշ խոստումներ կան, և համոզված եմ, որ առաջիկայում խնդիրը 
լուծում կստանա:

 - Հաջորդ ընտրություններում կլինի՞ Ձեր մասնակցությունը:

 - Գալիք ընտրություններին կառաջադրվեմ, թե ոչ, ցույց կտա                            
առա ջիկա չորս տարիներին կատարելիք աշխատանքի արդյունքը, եթե 
հպարտորեն ուզենամ շարունակել աշխատանքս: Մի խոսքով, ինչպես 
ասում են, օրը կգա, բարին` հետը:
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ԼՈՌՈՒ  ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ

ՍՐԲՈՒՀԻ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Բազումի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՄԱՐԻՆԵ ԽՌՈՅԱՆ Դաշտադեմի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՅԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ձյունաշողի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՀԱՄԵՍՏ  ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ Մեղվահովիտի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԴՈՒՄԻԿՅԱՆ Պաղաղբյուրի գյուղական 
համայնքի ղեկավար
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ՍՐԲՈՒՀԻ  ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

«Համայնքի ղեկավարը պետք 
է գյուղացու ցավով տառապի, 
ուրախությամբ` ուրախանա»

Ծնվել է 1951 թ. Գուգարքի շրջանի Մեղրուտ գյուղում:

1969 թ. ավարտել է Մեղրուտի միջնակարգ դպրոցը, 1975 թ.` Վանաձորի 
հաշվապահական դպրոցը:

1977-1997 թթ.աշխատել է Բազումի անասնապահական սովխոզում որպես 
հաշվապահ, 1997-ից` Բազում համայնքի ղեկավարի աշխատակազմում 
որպես հաշվապահ:

2008 թ. ընտրվել է Բազում ի համայնքի ղեկավար: 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

Ամուսնացած է, ունի մե կ դուստր:

 - Տիկին  Հարությունյան, ինչպե՞ս որոշեցիք պայքարել համայն քա պետի 

պաշտոնի համար:

 - Ես ցանկանում էի, որ համայնքում ես էլ իմ լուման ունենամ, այն, ինչ 
չէր արվել մինչ այդ, ինքս անեմ: Դա էր նպատակս: Ու այդպես որոշեցի 
թեկնածությունս դնել:

 - Ի՞նչն  է  պատճառը, որ արժանացել եք գյուղացիների վստահությանը:

 - Ժողովրդի հետ շփումը: Ես երկար տարիներ համայնքի անդամների 
հետ շփվել եմ,  նրանք ինձ լավ էին ճանաչում, քանի որ 30 տարի 
գյուղում հաշվապահ եմ եղել: Վստահեցին,  ու  մեծ մասն ընտ րությունը 
կատարեց իմ օգտին:

 - Ինչպե՞ս է վերաբերվել  այդ որոշմանը Ձեր ընտանիքը,  հատկապես` 

ամուսինը:

 - Ամուսինս մի քիչ դեմ էր, բայց ես  համոզեցի, ասացի`  եթե զգամ, որ չեմ 
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կարողանում, կհրաժարվեմ: Պարտադիր չէ, ի վերջո, մինչև վերջ գնալ:  
Նա իր դեմ լինելը արտահայտում էր հետևյալ մտահոգություններով. 
ծանր է, պատասխանատու է, տղամարդու գործ է: Բայց ես էլ կատակով 
ասում էի` եթե ծանր բան բարձրաց նե լու լինեմ, դու ինձ կօգնես: Ու 
համոզեցի: Բայց ինձ համար դժվա րու թյուն չի եղել, քանի որ մեր 
նախկին գյուղապետի հետ մի սենյակում եմ աշխատել, ամեն խնդիր 
միասին ենք լուծել, փորձ ունեի:

 - Իսկ երկրորդ անգամ առաջադրվելիս` 2008-ին, Ձեր ամուսինը  նորից 

դե՞մ էր:

 - Ոչ, արդեն կողմ էր: Տեսավ, որ խնդիր չկա, բոլորովին դեմ չէր (ծիծաղում 
է):

 - Տիկին Հարությունյան, ի՞նչ խնդիրներ են լուծվել համայնքում Ձեր 

պաշտոնավարման տարիներին:

 - Գերեզմանատուն տանող խորդուբորդ ու լրիվ քայքայված ճանապարհն 
ենք ասֆալտապատել, գերեզմանատունը ցան կապատել ենք, 
կազմակերպել ենք գյուղի աղբահանությունը, համայնքային կենտրոն 
ենք կառուցել: Բացի այդ, գյուղն արտաքին լուսավորություն ունի:

 - Գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Ես իմ կատարած աշխատանքներից շատ գոհ եմ, մնում է` մի շատ 
կարևոր խնդիր էլ լուծենք: Գյուղը ջրամատակարարման  խնդիր ունի, 
դա հրատապ  ծրագրում է ներկայացված, և պիտի որ այս տարի  դա էլ 
իրականացնենք:

 - Անցած  տարիներին  եղե՞լ  են  դեպքեր,  երբ  Ձեր նա խա ձեռնու-

թյունները  վստահության չեն արժանացել  միայն այն պատճառով, 

որ կին եք:

 -  Ոչ, հակառակը կասեմ. ուր էլ դիմել եմ, ոչ մի խնդիր չեմ ունեցել: 
 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա, որ 

կարողանա նպաստել համայնքի զարգացմանը:

 - Կարևոր է իմանալ ժողովրդի հոգեբանությունը, համայնքի ղեկա  վարը 
պետք է իր գյուղացու ցավով տառապի, ուրախությամբ` ուրախանա: 
Եթե համայնքի ղեկավարը ժողովրդի հետ շփում չունենա, չի կարող  
երկար մնալ պաշտոնին ու աշխատել ժողովրդի հետ: 

 - Իսկ ավագանու հետ փոխհարաբերություննե՞րն ինչպիսին պետք է 

լինեն:

 - Առանց ավագանու համայնքի ղեկավարը ոչ մի գործողություն չի կարող 
անել: Ինչ ծրագիր էլ որ նախատեսենք, ես մենակ իրագործող չեմ, 
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առանց ավագանու դա հնարավոր չէ: Քննարկում ենք, համաձայնության 
ենք գալիս ու գործում:

 - Տիկին Հարությունյան, ինչո՞վ են տարբերվում կին համայնքի 

ղեկավարները տղամարդ ղեկավարներից:

 - Ինձ ամեն տեղ, ամեն հարցում առաջ են գցում, որովհետև կին եմ: Իրա-
կանում կին լինելն օգնում է: Կնամեծարությունը նաև այս ոլոր տում է:

 - Մենք շատ կանայք ունենք, որոնք քաղաքականության մեջ 

ներգրավվելու և՛ ցանկություն, և՛ ներուժ ունեն, սակայն զոհ են 

դառնում հասարակության մտածելակերպին ու կարծրատիպերին: 

Ի՞նչ խորհուրդ կտաք նրանց:

 - Եթե կինը ճկուն միտք ունի, ի՞նչ կա վախենալու: Եթե կինը վստահ է, 
որ կարող է ճիշտ կողմնորոշվել, թե որ պահին ինչ անի, ապա չպետք է 
վախենա: Բայց եթե ճկուն միտք չունի…

 - Մտածո՞ւմ եք երրորդ անգամ առաջադրվելու մասին:

 - Ես այնքան էլ չեմ ուզում, բայց մտածում եմ, որ  եթե նույնիսկ որոշում 
կայացնեմ, ժողովուրդը չի թողնի, որ հեռանամ: Ժողովուրդն ինձ լավ է 
ընդունում, բայց դե ես էլ ասում եմ, որ մեծ եմ, արդեն 63 տարեկան եմ, 
էլ ո՞ւր, բայց բոլորն ասում են` չէ,  էդպիսի բան չանես:

 - Վերլուծելով Ձեր անցած ուղին` ի՞նչ կասեք, ի՞նչ է անհրաժեշտ կնոջը 

երջանիկ լինելու համար:

 - Առաջին հերթին ունենալ լավ ամուսին ու երեխաներ, ընտանիքը պետք 
է  նրա թիկունքը լինի: Եթե ընտանիքը հաջող չլինի,  կինը չի կարող ոչ 
մի քայլ անել:
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ՄԱՐԻՆԵ ԽՌՈՅԱՆ
«Կարևոր է  չվախենալ և ուժերը 

փորձել. մնացածը աշխատանքի 

ընթացքում կգա»

Ծնվել է 1972 թ. Տաշիրի շրջանի Մեծավան գյուղում:
1988 թթ. ավարտել է Մեծավան գյուղի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցը:
1997-ից աշխատել է Դաշտադեմի միջնակարգ դպրոցում որպես դասվար:
2011 թ. ավարտել է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 
մանկավարժա կան ինստիտուտը:
2011-2012 թթ. եղել է Դաշտադեմի համայնքի ղեկավարի տեղակալը:
2012 թ. ընտրվել է Դաշտադեմի համայնքի ղեկավար:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա:

 - Տիկին Խռոյան, ի՞նչը Ձեզ դրդեց համայնքի ղեկավարի թեկնածու 
առաջադրվելու որոշում կայացնել:

 - Ճիշտն ասած, ես չեմ որոշել, համագյուղացիներն էին ուզում: Ինձ 
առաջարկեցին, ես էլ ընդունեցի այդ առաջարկը և առաջադրվեցի:

 - Ձեր կարծիքով` ինչո՞վ եք արժանացել համագյուղացիների վստա-
հությանը:

 - Մեր ընտանիքը միշտ աջակցել է համագյուղացիներին, մարդիկ էլ 
երևի դրա հիման վրա որոշեցին, որ  կարող եմ լինել նաև համայնքի 
ղեկավար:

 - Իսկ ինչպե՞ս վերաբերվեց Ձեր ամուսինը առաջադրման որոշմանը:

 - Սկզբում դեմ էր, հետո համոզեցի:  Բայց  շատ դժվար եմ համոզել 
(ծիծաղում է):

 - Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում ի՞նչ խնդիրներ են լուծվել 

համայնքում:
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 - Առաջին` ջրի խնդիրը, քանի տարի ջուր չունեինք. մի օր գալիս էր, 
մի տարի չէր  գալիս: Հիմա կարգին է: Բացի այդ, ճանապարհն ենք 
բարեկարգել, քանի որ ահավոր վիճակ էր. գյուղացիների օգնությամբ, 
ոչ  միայն բյուջեով: Մոտ 60 մեքենա քար ենք լցրել, որովհետև  մեծ 
փոսեր կային, լցնում ու լցնում էինք, բայց դեռ չէին փակվում: Քիչ-քիչ 
արել ու անում ենք. գյուղը ճիշտ է` փոքր է, բայց խնդիրները շատ են:
Եթե մեր գյուղ գաք, կզարմանաք. Ո՛չ գյուղապետարան ունենք, ո՛չ էլ 
այլ հարմարություն: Մեր հարևան սեփական տանը, որտեղ անասուն 
էինք պահում, սենյակ եմ վերցրել, ձևափոխել որպես գյուղապետարան 
ու աշխատում եմ: 

 - Գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Ես էլ եմ գոհ, կարծում եմ` համագյուղացիներս էլ:
 - Իսկ ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա գյուղապետը, որպեսզի 

արդյունավետ աշխատի:

 - Առաջին հերթին խիղճ պետք է ունենա, ժողովրդի հետ վարվելու 
ունակություն ունենա: Պետք է հասկանա դիմացինի ցավն ու խնդիրը: 
Նաև պետք է ունակ լինի աջակցելու, օգնելու:

 - Քանի՞ տարի եք արդեն համայնքի ղեկավար:

 - Երրորդ տարին է: 
 - 2016-ին համայնքում հերթական ընտրություններն են, նորից 

կառաջադրվե՞ք:

 - Կարծում եմ` այո: Միակ խանգարող հանգամանքը համայնքների 
խոշորացումը կարող է լինել, եթե դա չլինի, կառաջադրվեմ:

 - Տիկին Խռոյան, այս ընթացքում եղե՞լ են դեպքեր, որ Ձեր ծրագրերը 

համարժեք չընդունվեն միայն այն պատճառով, որ կին եք: 

 - Ոչ, երբեք նման բան չի եղել:
 - Ի՞նչ հարաբերությունների մեջ եք ավագանու անդամների հետ:

 - Ավագանին շատ կարևոր է: Դաշտադեմը փոքր գյուղ է, գուցե նմա-
նատիպ գյուղերում ավագանու նիստեր չեն էլ անում, բայց մեզ մոտ դա 
պարտադիր է. հավաքվում ենք, քննարկում: Ավագանու անդամնե րից 
երկուսը կին են, մեկը` տղամարդ, ու շատ նորմալ հարաբերություն  ներ 
են:

 - Որո՞նք են Ձեր ապագա անելիքները:

 - Առաջնահերթ ճանապարհի խնդիրն եմ ուզում լուծել, որովհետև 
ահավոր է. մարզպետն էլ է խոստացել:  
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 - Ձեր կարծիքով`  ինչո՞վ է տարբերվում կնոջ գործելաոճը տղամարդու 

գործելաոճից:

 - Կարծում եմ` կինն ավելի պատասխանատու է մոտենում հարցերին, 
խնդիրների լուծման հարցում ավելի պարտավորված է իրեն զգում: Բայց 
տղամարդիկ էլ իրենց առավելություններն ունեն. ամեն տեղ կարող են 
գնալ, ամեն մեկի հետ նստել ու հարցեր լուծել:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ուզում են քաղա քա-

կանության մեջ լինել, բայց զոհ են գնում կարծրա տիպերին ու հարևան-

բարեկամների մտածելակերպին:

 - Կարևորը` չվախենալ և ուժերը փորձել, եթե իսկապես զգում են, որ դա 
իրենց տեղն է: Մնացածը աշխատանքի ընթացքում կգա ու կընկնի իր 
տեղը: 

 - Եվ վերջին հարցը. ի՞նչ է անհրաժեշտ կնոջը լիարժեք երջանիկ լինելու 

համար:
 - Ամուր ընտանիք, համերաշխ ընտանիք: Դա ամենակարևորն է:
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ՅԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

«Կանայք գյուղը ընտանիքի 
պես են  ընկալում  և այդպես 
էլ աշխատում են»

 Ծնվել է 1975 թ. Բաքու քաղաքում: 
1989 թ. մշտական բնակություն է հաստատել ՀՀ Լոռու մարզի                            
Ձյունաշող գյուղում:
1992 թ. ավարտել է Ձյունաշողի միջնակարգ դպրոցը:
2006 թ ընտրվել է Ձյունաշողի համայնքի ղեկավար և ղեկավարել է 
համայնքը մի նչև 2014 թ. հոկտեմբերի 19-ը
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի  երկու երեխա: 

 - Տիկին Գրիգորյան, ինչպե՞ս եք որոշում կայացրել առաջադրվել 

համայնքի ղեկավարի թեկնածու:

 - Մեր գյուղացիներն առաջարկեցին, որ գյուղապետը համագյուղացի 
լինի:  Նախկին գյուղապետները, ցավոք, երկուսն էլ մահացել են: Մեկը 
մեր գյուղից չէր: Եվ գյուղացիներն էլ ասացին` թող մերոնցից լինի: Երկու 
անգամ առաջադրվել եմ, երկրորդ անգամ ընտրվել:

 - Ինչպե՞ս Ձեր առաջադրման որոշումն ընդունեցին ընտանիքի 

անդամները, դեմ չէի՞ն:

 - Ոչ,  ո°չ ամուսինս, ո°չ երեխաներս, ո°չ էլ սկեսուրս ու սկեսրայրս, ոչ միայն 
դեմ չեն եղել, այլև ողջունել են որոշումս: Ասացին, որ ճիշտ որոշում է, 
գյուղին երիտասարդ ղեկավար է պետք:

 - Այս տարի Ձեր համայնքում ընտրություններ են սպասվում: Նորից 

կառաջադրվե՞ք:

 - Կարծում եմ` այո:
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 - Ձեր կարծիքով՝ ի՞նչն է պատճառը, որ  արժանացել եք գյուղացինե րի 

վստահությանը:

 - Չեմ կարող ասել: Կարծում եմ` հատուկ պատճառ չկա, ուղղակի հա-
մագյուղացի եմ, երիտասարդ եմ, աշխատում եմ, մարդիկ ինձ են հաս-
կանում, ես էլ՝ իրենց:

 - Անցած տարիների ընթացքում համայնքում ի՞նչ խնդիրներ են լուծվել:

 - Ամենակարևորը` ջրամատակարարման խնդիրը, ճանապարհն ենք 
բարեկարգել, վերանորոգել ենք համայնքի կենտրոնը, ընթացքի մեջ 
են  դպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքները: Բայց, իհարկե, 
շատ անելիք ունենք:

 - Դուք գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Անպայման: Բայց կարևոր է, որ գոհ լինեն համագյուղացիները:
 - Տիկին Գրիգորյան, համայնքապետ  աշխատած տարիներին երբևէ 

գենդերային խտրականություն զգացե՞լ եք Ձեր նկատմամբ:

 - Ոչ, երբեք: Մեր հարևան երկու գյուղերում էլ գյուղապետները կանայք 
են:

 - Այսինքն` կարելի է ասել, որ Ձեր մարզում կարծրատիպերը հաղ թա-

հարվա՞ծ են:

 - Երևի, Տաշիրում էլ կին գյուղապետներ ունենք:
 - Ձեր կարծիքով` գյուղապետն ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա, որ 

կարողանա արդյունավետ աշխատել:

 - Երևի ամենակարևորը աշխատասեր ու պատասխանատու լինելն է, 
առանց դրա դժվար է պատկերացնել արդյունավետ աշխատանք: Նաև 
ասացի` իրար հասկանանք, գյուղացիները՝ ինձ, ես` իրենց:

 - Իսկ ինչո՞վ են տարբերվում կին համայնքի ղեկավարները տղա մարդ 

ղեկավարներից:

 - Կարծում եմ` կանայք ավելի պատասխանատու են, ավելի նվիրված, 
գյու ղը ընտանիքի պես են ընկալում ու այդպես էլ աշխատում են:

 - Շատ կանայք կան, որոնք քաղաքականություն  մտնելու և° ցան կու-

թյուն ունեն, և° ներուժ, սակայն  կուլ են գնում հա սարակության մտա-

ծելակերպին ու կարծրատիպերին: Ի՞նչ խոր հուրդ կտաք նրանց:

 - Իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ եթե կինն իսկապես ուզում է աշխատել 
ու լինել այդ բնագավառում, կլինի, ոչ մի կարծրատիպ էլ չի խանգարի:
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ՀԱՄԵՍՏ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ

«Այսօր հասարակությունը 
հանգիստ է վերաբերվում այն 
հանգամանքին, որ համայնքի 

ղեկավարը կարող է և կին լինել»

 

Ծնվել է 1958 թ. Կալինինոյի շրջանի Շահնազար գյուղում:
1975 թ. ավարտել է Շահնազարի թիվ 1  միջնակարգ դպրոցը:
1979-1988 թթ. աշխատել է Լենինականի Չկալովի անվանկարի 
գոր ծարանում որպես բանվորուհի, բրիգադավար, հերթափոխի                  
վերա հսկիչ-որակավորող, հերթափոխի հրահանգիչ:
1991 թ. աշխատել է Մեղվահովիտի գյուղ խորհրդում որպես                 
քարտու ղար:

1994 թ. նշանակվել է գյուղխորհրդի նախագահի պաշտոնակատար, 
այնուհետև ընտրվել է գյուղխորհրդի նախագահ:
1997-2001  թթ.  զբաղեցրել   է  Մեղվահովիտ  համայնքի   ղեկավարի   
պաշ   տո նը:
2001-2007 թթ. աշխատել է Մեղվահովիտի գյուղապետարանի քար-
տուղար:
2007 թ. կրկին ընտրվել է Մեղվահովիտի համայնքի ղեկավար: 
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի ութ երեխա:

 - Տիկին Շահբազյան, ինչպե՞ս որոշեցիք առաջադրվել համայնքի 

ղեկավարի թեկնածու:

 - Եկել եմ Մեղվահովիտ բնակության, երբ այն վերաբնակեցվում էր 
փախստականներով: Մեղվահովիտը ադրբեջանցիների կողմից 
լքված գյուղ էր, մենք էլ աղետի  գոտուց էինք` Գյումրիից: Եկել էինք 
որոշ ժամանակով, բայց հետո գյուղխորհուրդ կազմակերպվեց, 
և ինձ առաջարկեցին աշխատել: Սկզբում մտածում էի, որ շուտով 
վերադառնալու ենք Գյումրի,  ուստի համաձայնեցի` մտածելով, որ 
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ընդամենը տարի-տարիուկես կաշխատեմ: Հետագայում ընտրվեցի 
գյուղ խորհրդի նախագահ,  իսկ 1997 թ.` համայնքի ղեկավար: Սկզբնա-
կան շրջանում մրցակիցներ ունենում էի, ուրիշ անձինք առաջադրվում 
էին, բայց վերջին երկու ընտրություններում ինձ թողել են մեն-մենակ:

Գյուղն իմ աչքի առաջ է ձևավորվել. փախստականներին ընդունել ենք, 
տեղավորել, սեփականշնորհումն իմ անմիջական մասնակցությամբ է 
տեղի ունեցել: Այդպես էլ մնացի:

 - Փաստորեն, կարելի է  չհարցնել, թե ինչն է պատճառը, որ համա-

գյուղացիները Ձեզ վստահում են:

 - Այո, իրար հետ սկսել ենք, իրար հետ էլ շարունակում ենք:

 - Իսկ Ձեր ընտանիքը, ամուսինը ինչպե՞ս դրան վերաբերվեցին:

 - Ամուսինս ինքն ասաց. «Եթե զգում ես, որ կարող ես աշխատել, 
առաջադրվիր, ես խնդիր չեմ տեսնում»:

 - Վերջին  տարիներին Ձեր առաջադրվելու նպատակը ո՞րն է եղել:

Նպատակներ ինչպես շատ կային, այնպես էլ շատ կան: Գյուղը, ադրբե-
ջանցիներից լքված, ոչ մի վարչական ենթակառուցվածք չի ունեցել, 
և մենք ամեն ինչ զրոյից ենք սկսել. դպրոց, մանկապարտեզ և այլն: 
Ընթացքում նոր նպատակներ ու ծրագրեր էին ի հայտ գալիս, քանի 
որ այս գյուղում պետք է սերունդ մեծանար, իմ երեխաները՝ նույնպես: 
Օրինակ` ջրագիծ չկար գյուղում, խմելու ջուր ընդհանրապես չունեինք, 
և 2011-12 թթ. երկու փուլով  ջրագիծ անցկացրինք, որոշ ճանապարհներ 
ենք բարեկարգել, մանկական խաղահրապարակներ ենք կառուցել և 
այլն: Շատ մանր-մունր խնդիրներ ենք լուծել, որ հիմա չեմ էլ հիշի, բայց 
դրանք ուղղված էին համայնքի բարեկեցությանը:

 - Իսկ առաջիկայում ի՞նչ եք ծրագրում:

 - Իմ նպատակն է համայնքի գլխավոր ճանապարհի բարեկարգումը, 
քանի որ այն շատ անմխիթար վիճակում է:

 - Տիկին Շահբազյան, եղե՞լ են դեպքեր,  որ Ձեր ծրագրերը մերժվեն կամ 

դրանց լուրջ չվերաբերվեն միայն այն պատճառով, որ կին եք:

 - Ես երբեք նման խտրականություն իմ հանդեպ չեմ զգացել, միշտ գործել 
եմ հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով և այդպես էլ ընդունվել եմ, 
այնպես որ նման խնդրի երբեք չեմ հանդիպել:
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 - Մեր գյուղի օրինակով կարող եմ ասել, որ այսօր հասարակությունը 
հանգիստ է վերաբերվում այն հանգամանքին, որ համայնքի ղեկավարը 
կարող է և կին լինել: Կարծրատիպերը կոտրվել են:

 - Հետաքրքիր է` ինչպե՞ս եք դասավորում Ձեր հարաբերությունները 

համայնքի ավագանու հետ:

 - Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ ավագանու անդամն երի  
հետ, բայց… Անկեղծ ասեմ` ավագանին  փոքր գյուղերում համարյա 
դերակատարություն չունի:  Հունիսի  8-ին  ավագանու ընտրություն-
ներն էին համայնքում, առաջադրված վեց թեկնածուներից հինգն 
ընտրվեցին: Բայց ես գիտեմ մի  բան` գյուղացին սովոր է համայնքի 
ղեկավարին դիմե լ իր խնդիրներով, նրան են մի այն տեսնում իրենց 
հարցերի լուծման համար, նույնիսկ տեղեկանք ստանալու համար են 
դիմում գյուղապետին:

 - Ձեր կարծիքով` ինչո՞վ է կնոջ գործելաոճը տարբերվում տղամարդու 

գործելաոճից:

 - Կարծում եմ` կինն իր աշխատանքին մոտենում է այնպես, ինչպես 
ընտանիքին, պատասխանատվության բարձր զգացումով, միշտ զգոն: 
Երևի ամենակարևորը դա է:
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ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԴՈՒՄԻԿՅԱՆ

«Գյուղապետն առաջին 

հերթին պետք է ձեռք բերի 

բնակիչների վստահությունը» 

Ծնվել է 1959 թ. Կալինինոյի շրջանի Շահնազար գյուղում:
1977 թ. ավարտել է Շահնազարի միջնակարգ դպրոցը, 1982 թ.`                  
Երևանի կոոպերատիվ տեխնիկումը:
1983-1993 թթ. աշխատել  է Տաշիրի շրջկոոպում որպես ավագ վաճառող, 
1994-1998 թթ.` Մեծավանի թիվ 1 մանկապարտեզում որպես տնտեսվար,
1999-2008  թթ.` Պաղաղբյուրի համայնքի գյուղապետարանում որպես 
ֆինանսական բաժնի վարիչ, գյուղապետարանի քարտուղար,              
համայնքի ղեկավարի տեղակալ:
2008 թ. ընտրվել է Պաղաղբյուրի համայնքի ղեկավար:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ունի երեք երեխա:  

 - Տիկին Դումիկյան, ինչպե՞ս հասունացավ այդ որոշումը` առաջադրվել 

գյուղապետի թեկնածու:

 - Քանի որ երկար տարիներ աշխատել եմ գյուղապետարանում, քար-
տուղար եմ եղել, հետո գյուղապետի տեղակալ, բնակիչներն իրենք 
առաջարկեցին, որ ուժերս փորձեմ: Կարող եմ ասել` բնակիչների կամ-
քով է որոշումս հասունացել:

 - Ձեր կարծիքով` ո՞ր արժանիքների համար եք արժանացել 

համագյուղացիների վստահությանը:

 - Երևի բարության:
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 - Իսկ Ձեր նպատակը ո՞րն էր:

 - Գյուղացիներին   օգտակար  լինել,  օգնել նրանց, ամեն հար ցում փոր-
ձել աջակցել: Գյուղը սահմանամերձ է, ամեն ինչից հեռու, տրանսպորտ 
չունենք գյուղում, տասնամյակներ շարունակ հեռախոսակապ չենք 
ունեցել, հիմա նոր բջջային օպերատորի շնորհիվ ունենք:  Շատ  հարցեր 
ենք լուծել այս տարիների ընթաց քում:

 - Գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Այո, քանի որ ամեն ինչ արել եմ մեծ սիրով:

 - Որո՞նք են Ձեր անելիքները առաջիկայում:

 - Իրականում շատ մեծ ցանկություններ ու ծրագրեր ունեմ, բայց չեմ 
կարող իրականացնել, որովհետև բյուջեն շատ փոքր է:

 - Իսկ առաջնայինը ո՞ր խնդիրն է:

 - Ճանապարհը: Մեր ճանապարհն ուղղակի անմխիթար վիճակում է, ու 
առաջնահերթ այդ խնդիրը լուծման կարիք ունի: Հետո ջրագծի խնդիր 
ունենք, այն ժառանգել ենք Խորհրդային Միությունից, և ոչ մի անգամ չի 
վերանորոգվել: Դա ևս առաջնային խնդիր է և° ինձ համար, և° ժողովրդի:

 - Տիկին Դումիկյան, ինչպե՞ս վերաբերվեցին Ձեր ամուսինը, երեխաները 

գյուղապետ դառնալու որոշմանը:

 - Նրանք դրական վերաբերվեցին, դեմ չեն եղել, հակառակը` աջակցել 
են, որովհետև ես միշտ էլ աշխատել եմ, մանավանդ մինչ այդ 
գյուղապետարանում էլ երկար տարիներ աշխատել եմ:

 - Իսկ  այս  ընթացքում եղե՞լ են դեպքեր,  որ Ձեր նախա ձեռնություններին 

չվստահեն միայն այն պատճառով, որ կին եք: Խտրականություն 

զգացե՞լ եք:

 - Ոչ, ոչ, հակառակը` ավելի մեծ հարգանքով և ուշադրությամբ են լսում 
ու մոտենում բոլոր հարցերին: Կարող եմ ասել, որ եթե ինչ-որ խնդրով 
մեկին դիմել եմ, ստացել եմ «հարց չկա» պատասխանը:

 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ինչպիսի՞ հատկանիշներ պետք է ունենա, 

որպեսզի արդյունավետ աշխատի:

 - Առաջին հերթին պետք է ձեռք բերի բնակիչների վստահությունը:
 - Քանի՞ տարի է, ինչ գյուղապետ եք:
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 - Արդեն վեց տարի:

 - Երրորդ անգամ էլ կառաջադրվե՞ք:

 - Եթե համայնքների խոշորացման ծրագիրը չլինի, մեծ սիրով նորից 
կառաջադրվեմ: Իսկ եթե խոշորացման տակ ընկնենք, ապա ոչ ոք 
չգիտի, թե այդ ժամանակ ինչ կլինի:

 - Ձեր կարծիքով` ինչո՞վ է տարբերվում կնոջ գործելաոճը տղամարդու 

գործելաոճից:

 - Երևի կինն ավելի բարի է, ավելի հոգատար ժողովրդի նկատ մամբ, շատ 
հարցերում զիջող է, նաև պատասխանատու:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք քաղաքականության մեջ 

ներգրավվելու ցանկություն ունեն, բայց կարծրատիպերի զոհ են 

դառնում:

 - Չպետք է վախենալ, համարձակություն է պետք, քանի որ դա գործի 
կեսն է:

 - Իսկ որքանո՞վ է կարևոր ավագանին համայնքի զարգացման համար:

 - Շատ մեծ կարևորություն ունի ավագանին, մենք էլ կարծես մեկ ընտանիք 
լինենք, այ այդպիսի հարաբերություններ ունենք ավագանու հետ:

 - Ավագանիում կին անդամ ունե՞ք, հե՞շտ է կանանց հետ աշխատել:

 - Այո, և° ունենք կին ավագանիում, և° հեշտ եմ կանանց հետ աշխատում:

 - Վերլուծելով Ձեր կյանքի փորձը` կարո՞ղ եք ասել, թե ինչ է հարկավոր 

կնոջը երջանիկ լինելու համար:

 - Առաջին հերթին լավ ընտանիք, ամուր ընտանիք, ինչքան էլ աշխատան-
քը լավը լինի, կինը պետք է լավ ու համերաշխ ընտանիք ունենա: Հետո 
նոր աշխատանքը, հարգանքն ու մնացածը:
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ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ 

ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ԱԼԻՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Նոր Երզնկայի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ՆԱԻՐԱ ԲԱԲԱՅԱՆ Գեղաշենի գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ԻՐԻՆԱ ԱԹՈՅԱՆ Մայակովսկու գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ՇՈՒՇԱՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆ Նոր Հաճընի քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ  Ջրվեժի գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ 
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ԱԼԻՆԱ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

«Կին լինելով` համայնք 

ղեկավարելը հերոսություն է»

Ծնվել է 1964 թ. Թալինի շրջանի Մաստարա գյուղում:
1969 թ. ընտանիքով տեղափոխվել է Նաիրիի շրջանի                                  
Նոր Երզնկա գյուղ:
1981 թ. ավարտել է Նոր Երզնկայի միջնակարգ դպրոցը,                               
1985 թ.` Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական ինստիտուտի կուլտուրայի ֆակուլտետը 
և  նշանակվել աշխատանքի Նաիրիի շրջխորհրդի  կուլտուրայի                                                                                                              
բաժնում որպես ավագ մեթոդիստ: 
1988 թ. աշխատանքի է անցել ՀԼԿԵՄ  Նաիրիի շրջկոմում                            
որպես ՀամԼԿԵՄ անդամների հաշվառման և վիճակագրական 
սեկտորի վարիչ: 
1989 թ. ընտրվել է ՀԼԿԵՄ Նաիրիի շրջկոմի քարտուղար,                                    
1990 թ.`  ՀԵՄ Նաիրիի շրջխորհրդի նախագահի տեղակալ:
 1991 թ. ընդունվել է աշխատանքի շրջխորհրդի գործկոմում որպես 
կազ մա կերպչական բաժնի հրահանգիչ, որից հետո տեղափոխման 
կարգով նշանակվել շրջանային խորհրդի նախագահի օգնական:
1993 թ. ընդունվել է աշխատանքի «Զովունի» կարի ֆաբրիկայում 
որպես կադրերի բաժնի վարիչ:
1993-1996 թթ. աշխատել  է Նաիրիի սոցիալական ծառայությունում 
որպես գլխավոր տեսուչ:
1996-ից Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ղեկավարն է:
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ է:
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 - Ինչո՞ւ և ինչ հանգամանքներում որոշեցիք առաջադրվել համայնքի 

ղեկավարի թեկնածու:

 - Մինչև 1996 թ., երբ առաջին անգամ ընտրվեցի Նոր Երզնկայի գյուղա-
պետ,  արդեն քաղաքականության մեջ էի:  Երկար տարիներ աշխատել եմ 
Նաիրիի շրջխորհրդի գործկոմում: Մասնակցելով գործկոմի նիստե րին` 
լսում էի մեր համայնքում առաջացած բազմաթիվ խնդիրների մա սին: 
Ինձ մեծ ցավ էր պատճառում այն հանգամանքը, որ իմ հարազատ գյուղն 
այդքան խնդիրներ ունի, և ոչ մի կերպ դրանք չեն լուծվում: Հենց այդ 
ժամանակ որոշեցի, որ ՏԻՄ ընտրություններում պետք է առաջադրվեմ, 
որպեսզի իմ համայնքը լինի լավագույններից մեկը: Առաջին անգամ 
առաջադրվելու նպատակը սա էր, և ես ընտրվեցի: Իհարկե, մեծ դժ-
վարությամբ, որովհետև այն ժամանակ առաջադրվել էին նաև գյուղ-
խորհրդի գործկոմի նախագահը, տեղակալը, քարտուղարը` երեք 
տղամարդ, և ես որպես օտար կին էի հայտնվել համայնքում, որովհետև 
12 տարի աշխատել էի այլ համայնքում:

 - Այդ դեպքում ինչպե՞ս ստացվեց, որ Ձեզ չճանաչելով հանդերձ` 

գյուղացիները վստահեցին և քվեարկեցին Ձեր օգտին:

 - Ես գյուղում էի ապրում, բայց քանի որ դպրոցն ավարտելուց հետո 
սովորել էի Երևանում, հետո գործուղվել Նաիրիի շրջխորհրդի գործկոմ, 
12 տարի գյուղից կտրված էի: Բայց պետք է խոստովանեմ, որ առաջին 
անգամ ընտրվեցի ոչ թե որպես Ալինա, այլ իմ ծնողների շնորհիվ, 
որովհետև նրանք շատ հարգված և ճանաչված մարդիկ էին: Մայրս 
երկար տարիներ գյուղի մանկաբարձուհին է եղել, հայրս` կոմունալ 
տնտեսության պետը: Ես զգում էի այդ վերաբերմունքը: Իմ ծնողները 
շատ նվիրված են եղել գյուղին, և նրանց աշխատանքն այնպիսին էր, որ 
պետք է օգնեին ու աջակցեին ժողովրդին: Մեր ընտանիքի նկատմամբ 
սերն ու հարգանքն ինձ օգնեց: Գյուղացիներն ասում էին, որ նման 
ընտանիքի աղջիկը չի կարող համայնքը վատ ղեկավարել: Դա ինձ 
պարտավորեցնում էր: Երբ ընտրվեցի, ամեն ինչ ուզում էի անել, որ իմ 
ծնողների լավ անվան վրա որևէ բիծ չթողնեմ:

 - Այդ ժամանակ համայնքի ո՞ր խնդիրների լուծումը դարձավ 

օրակարգային:

 - Համայնքն այդ ժամանակ բազմաթիվ խնդիրներ ուներ: Հապճեպ 
սեփականաշնորհումը, անցման փուլը հանգեցրել էին սարսափելի 
իրավիճակի: Կոմունիկացիայի խնդիրներ, խմելու, ոռոգման ջուր, 
մանկապարտեզի, դպրոցի խնդիր, բազմաթիվ հարցեր: Տարօրինակն 
այն է, որ երբ առաջին օրը մտա սենյակ, նստեցի աթոռին, չգիտեի` ինչից 
պետք է սկսեմ, ինչ պետք է անեմ ու ինչպես: Բայց սկսեցի ինձ ուժ տալ. 



75

«Ալինա, եկել ես, ուրեմն պետք է աշխատես, հաղթահարես ու պատվով 
դուրս գաս»: Եվ սկսվեց... Ում ինչ խոստում տվել էի, կատարեցի, բոլորի 
խնդիրները լուծեցի և իմ աշխատանքի շնորհիվ հասա նրան, որ հաջորդ 
ընտրություններին զգացի բնակչության հարգանքը: 

 - Ձեր գյուղը համարվում է լավագույններից մեկը հանրա պետությունում:

 - Այո, Նոր Երզնկան Երևանին շատ մոտ է, 15 կմ հեռավորության վրա, 
և դա էլ է նպաստում, որ համայնքն ավելի արագ զարգանա: Նոր 
Երզնկան հիմնադրվել է 1965 թ., տեղացիներ չկան, հանրապետու-
թյան բոլոր շրջաններից հավաքված մարդիկ են, որոնք բնակություն 
են հաստատել այստեղ: Ավանդույթներ չունեցող գյուղում ավելի  ծանր 
է, քանի որ յուրաքանչյուր ընտանիքի հետ յուրովի պիտի աշխատես: 
Ես վեցերորդ անգամ եմ առաջադրվում և հաղթանակ տանում: Սա 
ամենամեծ գնահատականն է, որ տալիս է ժողովուրդը: Նրանք զգում 
են կնոջ աշխատանքը, հոգատարությունը, լսելու ունակությունը: Կինը 
չի կարող անտարբեր մնալ, չի կարող հոգատար չլինել: Ի՞նչպես կարող 
է տան կինն անտարբեր լինել իր ընտանիքի որևէ անդամի, որևէ հոգսի 
նկատմամբ: Նույնն էլ համայնքում է, տարբերություն չկա:

 - Որո՞նք են եղել Ձեր ձեռքբերումները:

 - Մենք կառուցեցինք 2 կմ ջրատար, որի շնորհիվ ամբողջ գյուղում 
այսօր չոռոգվող տարածք չկա: Մենք առաջ կիլոմետրերով գնում 
էինք, նստում ու սպասում, թե մեզ երբ ջուր կտան: Կառուցել 
ենք մի ամբողջ թաղամասի խմելու ջրատար` շուրջ 2 կմ, ամեն 
տարի ընթացիկ նորոգումներ ենք անում, հիմնովին նորոգել ենք 
մանկապարտեզը, հրաշալի կուլտուրայի տուն ունենք: Ես գերա գույն 
հաճույք եմ ստանում, երբ անցնում եմ մանկապարտեզի կողքով: Երբ 
դարձա գյուղապետ, մանկապարտեզը լրիվ ավերված էր: Բայց ես 
7 երեխայով մանկապարտեզ եմ աշխատացրել, և  հիմա թիվը հասել 
է առավելա գույնի, կարողացել եմ մարդկանց հոգեբանության մեջ 
մտցնել, որ երեխան պետք է նախադպրոցական կրթություն ստանա: 
Հիմա մենք չունենք դպրոց հաճախող մի երեխա, որը ստացած չլինի 
նախադպրոցական կրթություն: Մշակույթի տունը ավերակ վիճա կում 
էր, դիմեցինք քաղաքաշինության նախարարությանը և կարողա ցանք 
այդ փլատա կից գեղեցիկ կենտրոն ստեղծել երիտասարդնե րի համար: 
Առողջու թյան առաջնային պահպանման կենտրոնն ենք վերանորոգել: 
Համայնքն ամբողջությամբ գազաֆիկացված է, կատարել ենք աս-
ֆալտապատ ման աշխատանքներ, և ընթացիկ նորոգումներն անընդ-
հատ շարունակվում են: 



76

Գյուղապետարանի և դպրոցի համագործակցությունը շատ սերտ է: 
Նոյեմբերի 10-ին ՏԻՄ-երի օրն է, և նոյեմբերի 9-ին մի ջոցառում ենք 
կազմակերպում. ընտրություն ենք անցկացնում դպրոցի աշակերտու-
թյան շրջանում, որից հետո ընտրված «գյուղապետն» իր աշխատակազ-
մով պետք է կառավարի գյուղական համայնքը: Թող տեսնեն, թե որքան 
բարդ է կառավարումը, պատանի տարիքից սովորեն, կարողա նան 
իրենց ձայնը բարձրացնել, կարողանան հարց տալ: 
Ամեն տարի օր ենք որոշում, ես այցելում եմ դպրոց և դասախոսություն 
եմ կարդում, որպեսզի մատաղ սերունդը պատկերացում ունենա ՏԻՄ-
երի  գործունեության մասին, նաև գիտակցի, որ պետք է մտածի իր 
քաղաքի, իր գյուղի մասին, որ իր ձայնը որոշիչ է: 
Գյուղապետարանը պայմանագիր է կնքել Աշտարակ քաղաքի                
ՍՊԸ-ների  հետ, քանի որ մենք աղբավայր չունենք, նրանք շաբաթը մեկ 
անգամ իրականացնում են գյուղի աղբահանությունը: Մոտ 30 հեկտար 
նոր այգիներ ենք հիմնել: Մի խոսքով, ամեն ինչ անում ենք գյուղացու 
հոգսը թեթևացնելու համար:

 - Երբ խոսում են Ձեր մասին, նախ նշում են, որ Ձեր պաշտոնավարու-

մից հետո Նոր Երզնկայում հարկերի հավաքումը հասել է գրեթե 100 

տոկոսի:

 - Այո: Իմ գործընկերները միշտ հումորով ասում են. «Չի լինի՞, որ 130 
տոկոս հարկ չհավաքես և մեզ անհարմար վիճակի մեջ չդնես»: 
Ես Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի հետ պայմանագիր եմ 
կնքել, նրանք  ցուցատախտակներ  տրամադրեցին,  և  գյուղում  մի քա-
նի տեղ փակցված են համայնքի ղեկավարի, ավագանու բոլոր նիստերի 
որոշումները, որպեսզի մարդիկ կարդան, հաշվետվությունները 
տեսնեն: Երբ տեսնում են, որ թափանցիկ ես աշխատում, հավատում են 
քեզ: Մենք հավաքվում էինք ու գյուղացիներին բացատրում, որ իրենց 
տվածով պետք է գյուղը կառուցվի, եթե չվճարեն, ոչինչ չենք կարողանա 
անել: Ու ես հասա դրան: Հիմա մենք 85 տոկոսով հարկերը հավաքել 
ենք, ինձ հավաքելու ոչինչ չի մնացել: Ժողովուրդը գիտակցաբար 
եկավ այն համոզման, որ նախ պետք է վճարի, հետո նոր պահանջի: 
Մի անգամ գործընկերներիցս մեկն այցելեց գրասենյակ, նստած 
էինք, մեկ էլ պատուհանից տեսավ մարդկանց բազմություն, հարցրեց. 
«Ալինա, էս ի՞նչ ժողովուրդ է»:  Ասացի` բնակիչներն են, եկել են 
հարկերը վճարելու: Զարմացավ: Մեր համայնքում այդպես է, մարդիկ 
տեսնում են, թե աղբահանության համար ինչքան ենք ծախսում, հիշում 
են, որ տարիներ առաջ կոյուղու կեղտաջրերը փողոցով հոսում էին, 
այդ փոփոխությունների համար օգտագործվել է իրենց գումարը: 
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Փոխադարձ վստահություն կա: Ես շատ շնորհակալ եմ իմ համայնքին, 
որ կարողանում է իրավիճակը ճիշտ գնահատել: 

 - Դուք վարչապետի կողմից մրցանակ եք ստացել: Դա ի՞նչ մրցանակ է, 

ինչի՞ համար:

 - Համայնքում գենդերային հավասարության ապահովման համար: 
Մեր գյուղապետարանում բազմաթիվ կին աշ խատողներ ունենք, 
մանկապարտեզում 12 կին աշխատող ունենք, բուժամբուլատորիայի, 
դպրոցի և մշակույթի պալատի տնօրենները կին են: Ավագանու 
անդամներից 2-ը կին են: Մի խոսքով, մենք էլ գենդերային խնդիր 
ունենք` տղամարդկանց պակաս ունենք: Գիտե՞ք ինչն է հետաքրքրական, 
որ սոցիալական ծրագրերին նվիրված սեմինարներին կանայք են 
մասնակցում: Ես զգում եմ, որ կանանց բանակն է ինձ պահում: 
Հատկապես վերջին ընտրություններում կանանց զանգվածի դերը շատ 
ցայտուն էր, նրանց հոսքը դեպի ընտրատեղամասեր չէր դադարում: Ես 
զարմացած էի: 
Կին լինելով` համայնք ղեկավարելը հերոսություն է: Յուրաքանչյուր 
գործի արդյունք ստանալու համար պարտավոր ես միջոցներ 
հայթայթել: Շատ դժվար է աշխատել: Բայց ուժ ես գտնում. եթե եկել 
ես, այդ աշխատանքը ստանձնել ես, ինչո՞ւ պետք է քո հանդեպ հատուկ 
վերաբերմունք լինի: 

 - Դուք խտրական վերաբերմունքի չե՞ք հանդիպել:

 - Ոչ, ես նման վերաբերմունքի չեմ հանդիպել, ոչ ոք ինձ արգելք չի 
հանդիսացել, ոչ մի պատնեշ չի եղել, եթե ուզեցել եմ ինչ-որ բանի 
հասնել: Եվ ես դա իմ սեռի հետ չեմ կապում: Ես փորձում եմ իմ հար-
ցերն ու ծրագրերն այնպես կարգավորել, որ պատնեշների չհանդիպեմ: 
Ես ինքս եմ որոշել մտնել քաղաքականություն, ոչ ոք ինձ` որպես կնոջ                     
չի բերել քաղաքականություն: Ի՞նչ տարբերություն իմ և իմ կողքին աշ-
խա տող տղամարդ գործընկերոջ միջև: Ես կոտրում եմ այդ կարծրա-
տիպն ու գնում առաջ:

 - Ինչպե՞ս կբնութագրեք Ձեզ:

 - Պայքարող եմ, բայց ըմբոստ չեմ: Շատ ներողամիտ եմ, ինձ կարող են 
շատ մեծ վատություն անել, բայց ես կարող եմ այդ մարդուն հանգիստ 
բարևել ու նրա հոգսերից հարցնել: Երևի դա իմ առավելությունն է: Եթե 
զգամ, որ իմ հասցեին վատ բան են ասում, ցույց չեմ տա, որ դա լսել եմ: 
Ես շատ վատ եմ զգում, երբ դուռը բացում են ու ասում. «Ալինա ջան, 
կներես, որ քեզ չենք ընտրել»: Ես ասում եմ. «Չգիտեմ`   դու ինձ ընտրել 
ես, թե ոչ: Ինձ համար դա էական չէ, քանի որ ես ամբողջ համայնքի 
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ղեկավար եմ, և° ընտրողների, և° չընտրողների»: Նրանք իմ պահվածքից, 
իմ հոգատար վերաբերմունքից վատ են զգում: 
Ես ոչ թե իմ անձի համար եմ պայքարում, այլ համայնքի, գաղափարների: 
Եթե ինչ-որ բան խոստացա, ապա անպայման պետք է հասնեմ 
իմ նպատակին: Ինձ համար մեծ սթրես կլինի, եթե չհասնեմ իմ 
ուզածին: Նախ` միշտ ռեալ եմ գնահատում իրավիճակն ու իմ առջև 
այնպիսի խնդիրներ դնում, որոնց լուծումն անհնարին չէ: Այսօր մեր 
համայնքում ընդամենը մի հարց է մնացել լուծելու` ասֆալտապատման 
աշխատանքները: Կիլոմետրերով ջրագծեր ու կոյուղագծեր են փոխվել, 
ասֆալտի մեծ մասը մենք ենք ավերել, որովհետև ավելի կարևոր խնդիր 
ունեինք, կոմունալ խնդիրները պետք է կարգավորեինք:  Փաստորեն, 
այսօր համայնքի միակ խնդի րը  բարեկարգումն է, այսպես  ասած` 
կոսմետիկ վերա նորոգումը: 
Գյուղապետարանի առաջին հարկում 1989-ից երեք փախստական 
ընտանիքներ էին ապրում: Այս տարի գարնանը տեղափոխվեցին 
Կոտայքի մարզի Քասախ գյուղ, բայց դուրս չգրվեցին համայնքից: 
Նույնիսկ եկան ընտրության, եկել փաթաթվել էին ու լաց էին լինում, 
ասում էին. «Ալինա ջան, մենք քեզ կարոտում ենք, ամեն առավոտ քո 
«բարի լույսին» ենք կարոտում»:  

 - Փաստորեն, ուժեղ, պայքարող, գաղափարական կնոջ ներսում նստած 

է մի քնքուշ էակ:

 - Գուցե: Ընդհանրապես ճիշտ չէ հոգով կառավարելը, բայց ես հոգով եմ 
կառավարում: Ես գիտեմ իմ սխալը, բայց  դրա դեմ ոչինչ չեմ կարող 
անել: Երբ հոգով ես կառավարում, խիղճն է արթնանում, և այդ դեպքում 
անհնար է մարդկանց համար աննպաստ որոշում ընդունել: Ինձ օգնում 
է դա: Ես չգիտեմ` իմ արձակուրդը երբ է սկսվում և երբ ավարտվում, 
որովհետև եթե մի օր էլ չեմ գնում գյուղապետա րան, ինձ թվում է` մի  
շատ կարևոր բան եմ բաց թողել: 

 - Խորհուրդներ, քննադատություն…

 - Իհարկե ընդունում եմ, եթե ինձ չընտրող, ինձ քննադատող զանգված 
չլինի, կսկսեմ չաշխատել: Վերջին ընտրություններում 230 հոգի ձայն 
չի տվել: Ես ուզում եմ հասկանալ նրանց դժգոհությունը, ի՞նչն եմ սխալ 
արել: Թեկուզ 10 հոգի լինեն, ինչո՞ւ: Ո՞րն է այդ դժգոհության պատճառը, 
ուզում եմ այդ արմատը գտնել և դրա վրա աշխատել: Ամեն պարագայում, 
ցանկացած իրավիճակում փորձում եմ գտնել իմ մեղքի բաժինն ու շտկել 
դա: Չեմ ընդունում ու չեմ հասկանում ինքնահավան կեցվածքը: 
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Երբ ես նոր էի ընտրվել, ինձ դիմում էին «ընկեր Հարությունյանով», 
ասում էի` ինձ այդպես մի դիմեք, ես Ալինան եմ, ձեր Ալինան: Ու հիմա 
բնակիչներն ասում են` «մեր Ալինան»: Ես այդ ընտանիքի անդամն եմ, 
և երբ ինձ ազգանունով են դիմում, թվում է` ինձ հեռացնում են իրենցից: 
Երբ ինձ ասում են` աղջիկ ջան, Ալինա ջան, գերագույն հաճույք է: Իմ 
հաջողությունների մեծ մասն էլ պայմանավորված է նրանով, որ պարզ 
մարդ եմ, փողկապով, կոստյումով պաշտոնյա չեմ, ես համայնքի 
ղեկավար եմ, որը փողոցով քայլելիս բարևում է, հարցնում` ո՞նց ես, 
գործերդ ի՞նչ եղան, և գյուղացին տեսնում է, որ դա ձևական չէ: 
Վերջին ընտրություններից հետո, երբ արդեն քվեատուփերը բացել էին, 
ձայները հաշվել էին, ու պարզվել էր, որ ես եմ հաղթել, ընկերուհիներս 
եկել էին մեր տուն:Նստած զրուցում էինք, մեկ էլ զգացինք, որ փողոցում 
անհասկանալի բան է կատարվում: Տղաների մի բանակ` 18-25 տարեկան, 
ուրախանում էր, բղավում: Ընկերուհիներս հուզմունքից արտասվում 
էին: Վայրկյանը մեկ թակում էին մեր տան դուռն ու ինձ շնորհավո րում, 
ծաղիկներ բերում: Ես ապշել էի: Կարծում էի` սերնդափոխություն է, ես 
եկել եմ, կատարել իմ աշխատանքն ու արդեն պետք է հեռանամ, իմ 
սերունդն ուրիշ է, ինձնից հետո նոր սերունդ է եկել, մտածելակերպ է 
փոխվել, գյուղի երիտասարդությունն էլ չի ուզենա, որ նորից ես լինեմ, 
բայց այդ պահին հասկացա, որ դեռ հրաժեշտի պահը չի եկել, ես դեռ 
պետք եմ: 

 - Ավագանու հետ աշխատանքն ինչպիսի՞ն պետք է լինի, որպեսզի 

համայնքը շահի:

 - Երբեք չեմ ցանկացել` ավագանին այնպիսին լինի, որ ինչ ուզեմ, անեմ: 
Ավագանու անդամների մեծ մասը բարձրագույն կրթություն ունի, 
հիմնականում մանկավարժներ են: Այս անգամ երիտասարդներ էլ են 
ընդգրկվել, ընդդիմության թևից էլ երկու հոգի անցան, և ես շատ ուրախ 
եմ դրա համար:

 - Ըստ ձեզ` գյուղապետն ինչպիսի՞ հատկանիշներ պետք է ունենա, որ 

կարողանա արդյունավետ աշխատել և նպաստել գյուղի զարգացմանը:

 - Պետք է նախ սպանի իր ներսի պաշտոնյային: Գյուղապետը պետք է 
մտածի, որ ինքը եկել է ժողովրդին ծառայելու, ոչ թե բոլորին վերևից 
նայելու: Գյուղապետը պետք է լսելու ունակություն ունենա, չմտածի, որ իր 
ասածը վերին ճշմարտություն է: Մարդկային գործոնն ամենակարևորն 
է: Եվ անկախ այն հանգամանքից` տանն ես, գյուղապետարանում, 
փողոցում թե սրճարանում, պետք է առաջին հերթին մարդ լինես:  
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ՆԱԻՐԱ ԲԱԲԱՅԱՆ 
«Մարդը հենց այնպես երբեք չի 

հասնում հաջողության, 

դրա համար պետք է ճանապարհ 

անցնես»

Ծնվել է 1967 թ. Կոտայքի մարզի Գեղաշեն գյուղում:
1984 թ. ավարտել է Գեղաշենի միջնակարգ   դպրոցը   ոսկե  մեդալով:
1985 թ.ընդունվել է ԵՊՀ կենսաբանական ֆակուլտետի կենսաքիմիայի 
բաժինը:
Ուսանելու տարիներին զբաղվել է հասարակական  աշխատանքով,  
եղել է ՈՒԳԽ-ի նախագահ, ֆակուլտետի  անվանական  թոշակառու:              
1990 թ.  ավարտել  է  ուսումը  գերազանցության  դիպլոմով:
1990-1997 թթ.աշխատել է  Աբովյանի թիվ 7  միջնակարգ   դպրոցում 
որպես  քիմիայի  և  կենսաբանության  ուսուցչուհի, 1997-2003 թթ.` 
Գեղաշենի միջնակարգ դպրոցում:
2003-ից  Գեղաշենի միջնակարգ  դպրոցի   գործադիր  տնօրենն  է:
Անկուսակցական է:
Ամուսնացած  է,  ունի  երեք  երեխա:

 - Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ:

 - Քաղաքականության մեջ իմ ճանապարհը զուգորդվում է իմ աշխա-
տանքային կենսագրությանը: Ես նաև դպրոցի տնօրեն եմ, փաստորեն 
շփվում եմ աշակերտների հետ, որոնք ներկայացնում են համայնքի 
տարբեր սոցիալական շերտեր: Ինձ հայտնի է և՛ համայնքի, և՛ յու-
րաքանչյուր ընտանիքի վիճակը, գիտեմ` ով օգնության կարիք ունի, ով 
ինչ խնդիրներ ունի, ինչ  հարցերի վրա պետք է կենտրոնացնենք մեր 
ուշադրությունը: Դրանք հիմնականում սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ 
են, դրանց լուծումը շատ կարևոր է: Չնայած համայնքի ղեկավարի 
հետ փոխըմբռնման մթնոլորտում եմ աշխատել, սակայն երբեմն 
դպրոցի խնդիրները ստվերում էին մնում, ավագանու նիստերին չէին 
հասնում: Նրանց ուղղորդելու համար ես նպատակահարմար գտա իմ 
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ներկայությունն ապահովել ավագանիում: Որովհետև հեռակա նրանց 
հետ աշխատելը, հեռախոսով ինչ-որ բան հարցնելը, քննարկելը  կամ 
համոզելն արդյունավետ չէ: Այս տարվա ՏԻՄ ընտրություններում դրեցի 
թեկնածությունս և առաջին հորիզոնականով անցա:  

 - Ըստ Ձեզ, կանանց քաղաքական  ակտիվությունից  հասարա կությունը 

կշահի՞:

 - Տեսեք, կինն իր հետ բերում է թե՛ խնդիրը, թե՛ դրա հաղթահարման 
բանաձևը, դեղատոմսը: Կինը լավ է պատկերացնում տնտեսությունը, 
որովհետև բոլորիս ընտանիքներում էլ կնոջ ուսերին է տան տն-
տե սությունը կազմակերպելը: Հասարակությունն իհարկե կշահի, 
որով հետև ամբողջ հասարակության հոգսը, մտավախությունները, 
պահանջմունքներն ու կարիքները կինն իր մաշկի վրա է  զգում: 

 - Իսկ ի՞նչ բերեց Նաիրա Բաբայանն  ավագանի:

 - Թարմություն, աշխատանքի որակի փոփոխություն բերեցի, նաև`  
պահանջկոտություն: Բացի այդ, իմ ներկայությունը զսպվածություն ու 
պատասխանատվություն է ավելացրել: Ընտրվելուց հետո իմ հոգսերը 
շատացան, բայց ես զգում եմ, որ դրա կարիքը կար, իմ ասելիքի, 
իմ անելիքի պահանջը կար, հետաքրքրություն է մտել ավագանու 
աշխատանքի մեջ, մոտիվացիան է փոխվել: Ես կու սակցական չեմ, 
բայց  համայնքում և մարզում, որպես դպրոցի տնօրեն, ակտիվ եմ եղել,  
մարդիկ ընտրում էին «ընկեր Բաբա յանին», որն արդեն իսկ դպրոցում 
կայացած է: Ես սիրում եմ կրկնել, որ  մարդը հենց էնպես երբեք չի 
հասնում հաջողության: Դրա հա  մար պետք է ճանապարհ անցնես:

 - Ի՞նչ որակներ է ցանկանում տեսնել հասարակությունը քաղա-

քականությամբ զբաղվող  կանանց մեջ:

 - Առաջին հերթին գիտելիքներ: Տեսեք, եթե տղամարդ քաղաքա կան 
գործիչն անգամ գրագետ չլինի, դատապարտելի չէ հասարակու-
թյան աչքում, իսկ կինը պարզապես չի կարող մեկ քայլ անգամ անել 
առանց ճկունության, խելքի, կամքի: Նաև լսելի պետք է լինի,  իսկ դրա 
համար  քաղաքականություն պետք է մտնի որոշակի գիտելիքներով ու 
աշխատանքային կենսագրությամբ հարուստ մեկը: Կարևոր է նաև կնոջ 
կերպարը, մարդկային անհրաժեշտ որակներ ունենալը: «Տղամարդ 
կանայք» հաջողություն չունեն, կինը չպետք է տղամարդուն նմանակի, 
իրեն  բնորոշ գծերը չպետք է կորցնի: Ավելին ասեմ, կինը պետք է 
գործով ապացուցի, որ տղամարդկանց վերագրվող շատ հատկանիշներ` 
հավասարակշռվածություն, ուժ, ամրություն, խելք և այլն, եթե ոչ ավելի, 
ապա հավասարաչափ նաև կանանց է բնորոշ: 
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 - Նույն այդ հասարակության  մեջ տիրող կարծրատիպերը խոցելի չե՞ն 

դարձնում քաղաքականությամբ զբաղվող կնոջը: 

 - Կինը չպետք է խոցելի տեղեր ունենա: Հասարակության աչքում 
ամենախոցելին կնոջ անձնական, ընտանեկան հարաբերություն ներն 
են:  Եթե կոլեկտիվն իմանա, որ ես խնդիրներ ունեմ տանը ու լուծել չեմ 
կարողանում,  էլ ինչպե՞ս պետք է 60-70 հոգիանոց խմբին ղեկավարեմ 
կամ ավագանու աշխատանքները ճիշտ կատարեմ:  Հատկապես` 
համայնքներում, որտեղ բոլորը ճանաչում են միմյանց: Դա շատ լուրջ 
խնդիր է: Եկեք չմոռանանք, որ գյուղերում լսելի են անգամ քո տան 
ամենածածուկ խոսակցությունները: Իմ օրինակով կարող եմ փաստել, 
որ ամուր, հաջողված, օրինակելի ընտանիքը հարգանք ու վստահություն 
ձեռք բերելու առաջին նախապայմաններից է համայնքներում: Անհնար 
է, որ մարդը մի քանի գործ նախաձեռնի ու մեկը փայլուն կատարի, 
մյուսը` կիսատ-պռատ: 

 - Ըստ ձեզ, ի՟նչն է այսօր խանգարում կանանց քաղաքական 

ակտիվությանը: 

 - Իներտությունն է ամենամեծ խնդիրը, անտարբերությունը: Մեկ էլ 
այն մտածելակերպը, որ մեկ է, ոչինչ չեն փոխի: Խնդիրն այն է, որ և՜ 
տղամարդիկ,  և՜ կանայք չեն վստահում կանանց: Կանայք մտածում են, 
որ իրենք արդեն իսկ բավական շատ խնդիրներ ունեն: Իսկ ամենից շատ 
ինձ վախեցնում և զայրացնում է ծուլությունը, որը, ցավոք, հատկապես 
կանանց մեջ է տարածվում:

 - Իսկ  ինչպե՞ս կարելի է այդ ծուլությունը հաղթահարել և ավելի 

նախաձեռնող  դառնալ: 

 - Դա կարելի է հաղթահարել, եթե հավատում ես քո արածին, ուղղակի 
ուզում ես ամեն ինչ բարձր մակարդակով անել: Եթե կարելի է մեկի 
փոխարեն երեք-չորս գործ անել, ինչո՞ւ ուրեմն չանել: Այդ ծու լությունից 
ձերբազատվել է պետք,  ժամուկես հեռուստացույցի դիմաց անգործ 
նստելու փոխարեն կինը  կարող է 3-4 ավելի կարևոր գործ անել: Ես ինձ 
շատ զբաղված կին եմ համարում, հաճախ էլ բավականին ուշ եմ տուն  
հասնում: Բայց երբ տուն ես մտնում, թեկուզ ծանր աշխատանքային 
օրվանից հետո, չպետք է մոռանաս, որ դու այդ տան տնտեսուհին ես, 
դա  քո՛տնտեսությունն է, քո՛ ձեռքով ես անելու ամեն ինչ: 
Իսկ հասարակական կյանքում մենք ունենք ակտիվ կանայք, օրի-
նակ` հենց իմ ղեկավարած դպրոցում փոխտնօրենը երիտասարդ 
խոստումնալից կին է: Լավ կլիներ, որ այդպիսիք ավելի շատ լինեին: 
Հասարակության հոգսերով հետաքրքրված կանանց պակաս կա 
մեզանում:
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ԻՐԻՆԱ ԱԹՈՅԱՆ
«Հասարակությունը պետք է 
գիտակցի, որ այսօրվա 

մարտահրավերները 
պահանջում են  կնոջ 
ակտիվացում»

Ծնվել է  1988 թ. ՀՀ  Կոտայքի  մարզի Մայակովսկի գյուղում:

Սովորել է տեղի միջնակարգ դպրոցում՝գերազանց առաջադիմությամբ 
և 2005 թ. ընդունվել է Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան: 2013 թ. ստացել է կենսաբանության 
մագիստրոսի աստիճան:

 2012 թ. ընտրվել է  Մայակովսկու  համայնքի ավագանու անդամ: 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր:

 - Ինչպե՞ս սկսեցիք հետաքրքրվել քաղաքականությամբ: 

 - Մայրս գյուղապետարանում է աշխատում: Նրա աշխատանքին հե-
տևե լով` աստիճանաբար հասկացա, որ այդ աշխատանքը ոչ միայն 
պատասխանատու է, այլև օգտակար ու հետաքրքիր: Մինչև ընտրվելս էլ 
ավագանու  բաց  նիստերին  մասնակցում էի, հետո խորհուրդ տվեցին, 
որ ես էլ ընդգրկվեմ: Ընտրությունների ժա մանակ էլ միակ կին թեկնա-
ծուն էի, իմ ընտրվելու հարցում մեծ դեր  ունեցավ ծնողներիս գործոնը: Ես 
գիտակցում եմ, որ ինքս դեռ որևէ գործ չէի արել, իմ ներուժը տեսանելի 
էր, բայց դեռ ոչինչ չէի արել: Հիմա արդեն նիստերին մասնակցում 
եմ, թեև պարտադիր չէ բոլորին մասնակցելը: Ինձ իսկապես հու զում 
են գյուղում կատարվող բոլոր գործերը, լինի դա գետի ջրի մաքրման 
հարցը, սոցիալ-մշակութային ծրագրերը թե կարիքավոր ընտանիքների 
խնդիրները:

 - Ի՟նչն է փոխվել Ձեր կյանքում ավագանու անդամ դառնալուց հետո:

 - Մինչև թեկնածությունս դնելը տանը տարաձայնություններ կային,  հայրս 
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չէր ուզում, ասում էր` աղջիկ ես, ամոթ է, քեզ պետք չի: Բայց ես ու մայրս 
նստեցինք, խոսեցինք, բացատրեցինք, համոզեցինք, որ մեր գյուղն է, 
մեր խնդիրները  բոլորիս են վերաբերում: Իսկ հիմա գոհ է, հպարտանում 
է ինձնով, չնայած առանձնապես ոչինչ չի փոխվել: Էլի նույն Իրինան 
եմ, պարզապես, երբ ինչ-որ բան ես փորձում ու փորձդ հաջողությամբ է 
պսակվում, մարդիկ հարգանքով են լցվում քո նկատմամբ: Հիմա ավելի 
ուշադիր են, օրինակ` դասի գնալիս մեքենայով են տանում, մի անգամ 
էլ ճանապարհները վատ էին, հիշում եմ, գյուղապետն ինքը մեքենա 
ուղարկեց, ասել էր` վայ, մեր ավագանու անդամը ճանապարհին է 
մնացել, գնացեք, հասեք: Ընտրվելուց հետո ճանաչվում ես, սիրվում, 
գիտակցում ես, որ  հաճելի, հետաքրքիր ու օգտակար գործ է արածդ: 

 - Իսկ ի՟նչ հատկանիշներ են պետք քաղաքական ոլորտ մտնելու և 

հաջողություն ունենալու համար: 

 - Կամքի ուժ է պետք, համառություն, սա հեշտ ճանապարհ չէ, եթե, 
իհարկե, դու լուրջ ես վերաբերվում քո աշխատանքին: Խելացի, 
հարգված պետք է լինես, պարտավոր ես օրինակ ծառայել, ան-
թույլատրելի բաներ չանել, որովհետև դու արդեն հանրային դեմք ես 
համայնքի մասշտաբով: Մարդկային որակներից ինձ ավելի բնորոշ է 
հանգստությունը, հավասարակշռությունը, նպա տակասլացությունը, 
որոնումները, պատահական չէ, որ երկու մասնագիտություն  ունեմ: 
Այստեղ մի նկատառում անեմ. քաղաքա կան դաշտ մտնելն ու հաջողակ 
քաղաքական գործիչ դառնալը տարբեր բաներ են: 

 - Տարածված տեսակետ կա, թե  քաղաքականությունը «ծանր» ոլորտ է 

կնոջ համար: Ինչպե՞ս կմեկնաբանեք այս կարծիքը:

 - Սա երևի ամենացավոտ հարցերից է: Այսօր հենց այդ մտայնությու նից 
ելնելով են քաղաքականության մեջ  տղամարդկանց ավելի վստահում, 
քան կանանց: Բայց պետք է հասարակությունը գիտակցի, որ այսօրվա 
մարտահրավերները պահանջում են  կնոջ ակտիվացում: Ինձ թվում 
է` կինն այլ տեսանկյունից է նայում,  քանի որ նա ունի ամենակարևոր 
բանը` մայր լինելու բնազդը, այսինքն` ավելի լավ կյանք ապահովելու 
բուռն ցանկությունն ու ունակությունը: 

Վերաբերմունքն է պետք փոխել, կինը պետք է նաև այլ ոլորտներում 
լինի, կայանա, տղամարդիկ էլ պետք է շահագրգռված լինեն այդ 
հարցում:  Սկզբում ընկերներիցս ոմանք ասում էին` երիտասարդ 
աղջիկ ես, ինչի՟դ է պետք, դասերիդ հետ ո՟նց ես հասցնելու: Բայց  իմ 
օրինակը նրանց ապացուցեց, որ մեկը մյուսին չի խանգարում:  Իրենք 
էլ են երբեմն գալիս բաց նիստերին: Իմ մուտքը ողջունեցին նաև 
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գործընկերներս, նույնիսկ ծաղիկներ էին բերել ինձ համար: Հիմա, երբ 
ես ներսից տեսնում եմ ավագանու աշխատանքը, ավելի եմ համոզվում, 
որ արժանավոր կանայք շատ կան, որոնք ավելի փորձառու են, ավելի 
գիտակ են, տեղյակ են, և հաստատ ավելի օգուտ կտան, քան ուրիշները: 

 - Քաղաքականությունը կնոջը կանացիությունից չի՞ զրկում: 

 - Ոչ, ընդհակառակը, քաղաքականությամբ զբաղվող կինն ավելի 
խնամված է, ավելի կոկիկ, զգաստացնող տեսք  ունի:  Նա շրջապատված 
է տղամարդկանցով, որոնք առաջին հերթին ընկալում են կնոջը, նոր 
ինտելեկտուալ գործընկերոջը: Հետևաբար կինը պետք է խելամիտ 
կերպով օգտվի այդ լրացուցիչ միջոցից` ի շահ իր կայացմանը: 

 - Այս տարի նախագահական ընտրությունների ժամանակ կին 

թեկնածու կար: Իհարկե, նա չշարունակեց պայքարը, բայց ի՞նչ եք 

կարծում, իրատեսակա՟ն է ներկայիս Հայաստանում քաղաքական 

ամենաբարձր պաշտոնում կին գործիչ ունենալը: 

 - Չեմ  կարծում,  որ կին նախագահ ունենալու պահը հասունացել է, 
մեր տղամարդիկ թույլ չեն տա, որ վերին օղակներում կանայք երևան, 
դա ձևական քայլ էր: Ինչքան էլ խոսենք զարգացման, առաջընթացի, 
ժամանակների թելադրանքի մասին, միևնույն է, սա տղամարդկանց 
աշխարհն է: 

 - Ինչպե՞ս եք պատկերացնում Ձեր հետագա գործունեությունը քաղա-

քականության մեջ: 

 - Ճիշտն ասած, շուտով  պատրաստվում եմ ամուսնանալ, տեղա-
փոխվելու եմ ու, ցավոք, ավագանու անդամի լիազո րու թյուն ներս վայր 
եմ դնելու:  Ես առաջինն էի, որ նման համարձակ քայլ արեցի, փորձեցի, 
հաջողեցի: Շնորհակալ եմ նաև ընկերոջս, որ միշտ  լավ է վերաբերվել 
իմ հետաքրքրությանը, ոչ միայն առարկություն չեղավ նրա կողմից, 
այլև միշտ սատարել է ինձ:  Ինձնից հետո էլի կանայք կլինեն, ես իմ 
ընկերուհիներին էլ խորհուրդ եմ տալիս, որ անտարբեր չմնան գյուղի 
անցուդարձին: Ես հաճույքով կշարունակեի, եթե այստեղ մնայի:



86

 

ՇՈՒՇԱՆ ՆԱԶԱՐՅԱՆ
«Քաղաքապետը միայնակ չի 
կարող համայնքի խնդիրները 
լուծել, նա պետք է ուժեղ թիմ 
ունենա, և այդ թիմը պետք է      
լինի ավագանին»

Ծնվել է 1956 թ. Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքում:
1972 թ. ավարտել է տեղի միջնակարգ դպրոցը:
1973-1978 թթ. սովորել  է Երևանի պետական համալսարանի                                       
իրա վագիտության ֆակուլտետում:
Համալսարանն ավարտելուց հետո ամուսնու հետ մեկնել է                                            
Նովո սիբիրսկի մարզ, ուր աշխատել է որպես իրավաբան:
1985 թ. վերադարձել է Հայաստան:
1985-1998 թթ.աշխատել է Նոր Հաճընի գյուղական համայնքի                                    
«Շո ղակն»գործարանում: Աշխատել է Երևանի  ադամանդի                                                                                                 
վերամշակ ման DSA գործարանում:
2003-ից մի նչ օրս աշխատում է ՀՀ նախագահի աշխատակազմի 
իրավաբանական վարչությունում որպես խորհրդատու:
Առաջին անգամ ավագանու անդամ է ընտրվել 2012 թ. ՀՀԿ-ի կողմից:
Անկուսակցական է:
Ամուսնացած է, ունի երեք որդի:

 - Շատ հարուստ կենսագրություն ունեք: Ի՞նչն է պատճառը, որ հաջողակ 

իրավաբանը, որ լուրջ ձեռքբերումներ ունի, ցանկանում է մտնել 

քաղաքական դաշտ և իր թեկնածությունն է առաջադրում:

 - Նախ նշեմ, որ ես անկուսակցական եմ, բայց երբ Հանրապետական 
կուսակցությունն առաջարկեց, որ համայնքում առաջադրեմ իմ թեկ-
նածությունը, անկեղծ ասած, շոյվեցի, դա ինձ համար մեծ պա-
տասխանատվություն էր, նաև՝ վստահություն: Իհարկե համաձայնեցի, 
մտածեցի, վերլուծեցի, հաշվի առա մի շարք հանգամանքներ:
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 - Ի՞նչն էր Ձեզ մտահոգում, որ միանգամից չհամաձայնեցիք:

 - Պետք է ծանրութեթև անեի` արդյոք արժանի՞ եմ նրանց առաջարկն 
ընդունելու: Ընտանիքում քննարկեցինք այդ հարցը: Ամուսինս և 
որդիներս, ամբողջ ընտանիքով իրավաբանություն ենք ուսում նա-
սիրում, նրանք էլ օգնեցին, նրանց խորհուրդն էլ հաշվի առա, և եկանք 
այն եզրակացության, որ իմ տարիների փորձն ու մասնագիտական 
գիտելիքները կարող են ծառայել կուսակցությանն ու ժողովրդին: 

 - Սովորաբար հակառակն է լինում. ամուսիններն ու որդիները չեն 

համաձայնում, դժգոհում են, խանդում: Ձեր ընտանիքում նման 

իրավիճակ չստեղծվե՞ց: Ի՞նչ խորհուրդ տվեցին նրանք:

 - Գիտեք, մենք ընտանիքում տարաձայնություններ չկան: Մեզ մոտ 
ընդունված է, որ որոշումները միասին կայացնենք` խոսելով, 
քննարկելով,  բանակցելով: Ամուսինս էլ գիտի,  որ եղել  եմ  շատ ակ-
տիվ,  էությամբ լիդեր եմ, դպրոցում կոմերիտմիության քարտուղար 
եմ եղել,  հասարակական աշխատանք սիրով եմ կատարել: Աշխա-
տել եմ «Շողակն» գործարանում և այնտեղ կատարել եմ արհմիու թյան 
նախագահի պարտականությունները:

 - Այսինքն`  մարդկանց հետ շփումը, նրանց կառավարելը, որոշումներ 

կայացնելը Ձեզ համար արդեն սովորական բան է:

 - Այո, մարդկանց ղեկավարել, նրանց հետ շփվել ինձ հաջողվում է: 
Սակայն թեկնածությունս առաջադրեցի` հաշվի առնելով նաև գեն-
դերային խնդիրը:  Մեր  համայնքում  կան  կանայք,  որոնք  լիդեր  են, 
քաղաքականությամբ եմ զբաղվում, տարբեր կուսակ ցություններում են, 
սակայն համայնքի կառավարման մարմիններում ներկայացված չեն: 
Դա էլ հաշվի առա: 

Չեմ ուզում նսեմացրած լինել տղամարդկանց որոշումներ կայաց-
նելու ունակություններն ու կարողությունները, սակայն ցանկացած 
կոլեկտիվում  կնոջ ներկայությունը հանգեցնում է ներդաշնակու թյան, 
մեղմ մթնոլորտի,  մտածեցի, որ խնդիրներին ավելի ճիշտ մո տեցում 
ցույց կտանք, հատկապես սոցիալական ոլորտում, որով հետև կան 
խոցելի խմբեր, երեխաներ, հաշմանդամներ: 

Ուզում եմ նշել նաև, որ առաջադրվելու հիմքերից մեկն այն է, որ սկսած 
80-ականներից, երբ բնակություն հաստատեցինք Նոր Հաճընում, 
համարյա ամբողջ բնակչությունն ինձ ու իմ ընտանիքին ճանաչում է, 
ես էլ` նրանց: Ցանկացած ժամանակ, ցանկացած հարցով, ցանկացած 
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քաղաքացի իրավունք է ունեցել թակելու մեր տան դուռը կամ 
զանգահարելու և մեր իրավաբանական օգնությունն է ստացել անվճար: 
Դա բոլորը գիտեն: Իմ աշխատանքը տեսանելի է: Համարձակ դուրս եմ 
եկել քարոզարշավի և ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ մարդկանաց, 
նրանց երախտագիտությամբ լի հայացքներն են տեսնում: Դա 
նշանակում է, որ նրանք շնորհակալ են և հիշում են իրենց խնդիրներն 
ու այն լուծումները, որոնք տրվել են մեր օգնությամբ: 

 - Մի հետաքրքրական դեպք կպատմե՞ք:

 - Քրեական գործ էր, Միության ժամանակ էր: Ադամանդն արգելված 
գործունեություն էր, համարվում էր վալյուտա: Մեկին ձերբակալել 
էին, շատ ծանր հոդված էր` 15 տարի ազատազրկումից մինչև 
գնդակահարություն: Ամբողջ ընտանիքով մտահոգված էինք: Ինչ-որ մի 
խմբի էին ձերբակալել և ասում էին, որ այդ մարդը խառնված է: Սակայն 
ապացույց չկար, որ նա մասնակից է եղել: Այդ մարդն էլ չէր կարողանոմ 
ապացուցել իր անմեղությունը: Նա մեզ չդիմեց, ուղղակի իմացանք, 
որովհետև քաղաքն էր այդ մասին խոսում: 

Նա փաստաբան ուներ,  և  իբր  պետք է ամեն ինչ իր հունով գնար, 
սակայն… Քանի որ ես ու ամուսինս աշխատել ենք ադամանդի գոր-
ծարանում և շատ լավ տեղյակ էինք արտադրությունից ու ադամանդի 
հետ կապված գործունեությունից, այնպիսի խորհուրդ տվեցինք նրան, որ 
հոդվածը փոխվեց, և պատիժը դարձավ մինչև 6 տարի ազատազրկում: 
Ընտանիքի անդամները հուզված, երախտագիտությամբ մեզ էին 
նայում: 

Քաղաքացիաիրավական հարցեր` պայմանագրեր, արտադրանք, 
վեճեր, ջրմուղի կամ էլեկտրացանցի հետ կապված բազմաթիվ 
խնդիրներ են եղել, խորհուրդ ենք տվել, թե ում դիմեն, ինչ անեն: Շատ 
են դիմել զինվորների մայրերը: Նրանք չգիտեն այն արտոնությունների 
մասին, որոնցից կարող են օգտվել: Մենք նրանց օգնում ենք, խորհուրդ 
ենք տալիս, միասին դիմումի ձևն ենք լրացնում: Այն մարդիկ, որոնք 
իրավաբան չեն, դժվարությամբ են ընկալում: Գրվածը մեկնաբանել է 
պետք, առավել մատչելի ներկայացնել, որպեսզի ընկալեն, հասկանան: 

 - Քանի՞ հոգի է առաջադրվել:

 - Ավագանու 11 տեղի համար առաջադրվել է 19 թեկնածու, երկրորդ կինն 
էլ կա:
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 - Գիտե՞ք, թե Ձեր արժանիքը որն է:

 - Բացի լիդեր լինելուց, ես կին եմ, ընտանիքի մայր, ունեմ չորս թոռնիկ: 
Կյանքիս ամենամեծ ձեռքբերումը երեք զավակներս են: Աշխատելուն 
զուգահեռ` ձգտել եմ նաև ընտանեկան հարաբերությունները 
կարգավորել այնպես, որ ոչ մի դժգոհություն չլինի: Մի ընտանիքում չորս 
տղամարդու հետ միակ կին լինելը շատ դժվար է: Ինքս ինձ հղկելով, 
կանացի դիվանագիտություն կիրառելով` կարողացել եմ հարթել ամեն 
ինչ, կարողացել եմ ստեղծել հաշտ ու համերաշխ ընտանիք:

 - Այսինքն` ընտրվելուց հետո ավագանու նիստերում բարդույթ չեք 

ունենա, որ որպես կին փոքրմասնություն եք, ընտանիքում այդ 

առումով արդեն հղկված եք:

 - Այո, այո, շատ ճիշտ նկատեցիք, այդ առումով խնդիրներ չկան: 
Տղամարդկանց հետ աշխատելու բարդույթ չունեմ, որովհետև նրանց 
հետ շատ եմ աշխատել: Բայց պետք է փաստել, որ նրանց հետ աշխատելը 
դժվար է: Տղամարդկանց պահանջներն ավելի խիստ են, նրանք ավելի 
պահանջկոտ են: 

Ձգտել եմ, որ իմ աշխատանքային գործունեության համար որևէ 
խոչընդոտ չլինի, որովհետև իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, 
միաժամանակ ընտանիքում լինի խաղաղություն: Կարողացել եմ 
ստեղծել ներդաշնակություն: Եվ ժամանակի ընթացքում ինքս ինձ 
փորձել եմ հղկել, որովհետև ակտիվ,  ընդվզող անձնավորություն եմ: 
Ընտանիքում մեր վեճերն առաջանում էին մասնագիտական  հողի վրա: 
Ամուսինս քրեական իրավունքի մասնագետ է, ես` քաղաքացիական: 
Բախումներ հաճախ էին տեղի ունենում, քննարկումների ժամանակ 
նկատում էի, որ իմ ձայնն ամուսնուցս ավելի բարձր է: Հասկացա, որ 
այդպես չի կարելի, կան դեպքեր, երբ պետք է լռել, պետք է համբերել: 
Կարողացա իրագործել կանա  ցի դիվանագիտություն ասվածը և հասա 
արդյունքի: Նույնը, կարծում եմ, կստացվի նաև ավագանու նիստերում:

 - Ի՞նչ ծրագրեր ունեք, ի՞նչ եք առաջարկում:

 - Նոր Հաճընը, կարելի է ասել, մասնագիտացած քաղաք էր և 
կառուցվել էր շափյուղա ու ադամանդ մշակող բնակիչներով: Հիմա 
այդ գործարանները գոյություն չունեն, և պատկերն ուրիշ է. գոր-
ծազրկություն, ընկճվածություն, հավատի կորուստ: Շատ լավ ծանոթ 
լինելով առկա խնդիրներին` փորձում եմ մարդկանց փոխել, հատկապես` 
մտածելակերպը: Հանդիպումների ժամանակ միշտ շեշտում եմ, որ ուրիշ 
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քաղաքներում ադամանդի մշակում չկա, մարդիկ ինչո՞վ են զբաղվում, 
ի՞նչ են անում, ուրեմն մենք էլ պետք է սկսենք: Սկսենք մանր ու միջին 
բիզնեսից, եթե ունեն ծանոթ ներդրողներ, բերեն մեր քաղաք, որպեսզի 
և՛ քաղաքը զարգանա, և՛ մարդիկ աշխատատեղ ունենան: 

Այս հարցում ես կարևորում եմ նաև հասարակական և միջազգային 
կազմակերպությունների հետ աշխատանքը: Ես պատրաստ եմ 
իմ կարողությոններով և կապերով ներկայացնել խնդիրն ու իրա-
վաբանական օգնություն ցույց տալ: Քաղաքապետը միայնակ չի կարող 
համայնքի խնդիրները լուծել, նա պետք է ուժեղ թիմ ունենա, և այդ 
թիմը պետք է լինի ավագանին: Շատ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում 
ավագանու անդամների պատրաստվածությանն ու կրթական մա-
կարդակին:

Մեր հասարակության մեջ, ոչ միայն մեր համայնքում, մարդկանց 
իրավագիտակցության մակարդակը ցածր է, ուզում եմ համայնքում 
այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարել: Ուզում եմ երիտասարդների 
թիմ հավաքել, նրանց սովորեցնել, իմ մասնագիտական փորձը նրանց 
փոխանցել, որպեսզի նրանք էլ կարողանան օգնել հասարակությանը, 
որպեսզի պետության քաղաքացին իմանա իր իրավունքներն ու 
պարտականությունները և ճիշտ պահին դրանք օգտագործի կամ 
օգտվի դրանցից: Եվ մենք քայլ առ քայլ գնում ենք այդ խնդրի լուծմանը:
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
«Քաղաքականությունը սեռ 
չի ճանաչում, ես էլ կարող եմ 
շատ լավ անել այդ գործը, 

տղամարդն էլ»

Ծնվել է 1957 թ. Կարմիրի շրջանի Մարտունի գյուղում (այժմյան 
Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի Մարտունիում):
1964-74 թթ. սովորել է գյուղի միջնակարգ դպրոցում,                                     
1974-76 թթ.` Վանաձորի բժշկական քոլեջում:
1979-ից աշխատում է «Ջրվեժ» ՊՓԲԸ-ում որպես ընտանեկան 
բուժքույր:
«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության անդամ է, Հոգաբարձության 
խորհրդի անդամ, 2005-ից մի նչ օրս` ավագանու անդամ:
Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա:

 - Ինչո՞վ է պայմանավորված  քաղաքական ոլորտ մտնել7  Ձեր ընտ-

ր7 թյ7 նը:

 - Ես  մինչև  ընտրվելս  էլ   հետաքրքրված  եմ  եղել,   թե   գյուղապետարա-
նում ինչ հարցեր են քննարկվում, ինչ մտահոգություններ կան: 
Ինձ համար հետաքրքիր էին գյուղի առաջընթացը, հոգսն ու ցավը: 
Երևի դա պայմանավորված էր իմ աշխատանքով,  ես աշխատում եմ 
Ջրվեժի ամբուլատորիայում, ընտանեկան բուժքույր եմ: Հասկանալի 
է, որ գրեթե գյուղի բոլոր տներում ելումուտ ունեմ, հետևաբար բոլորի 
խնդիրներին քաջածանոթ եմ: Երբ դեռ ավագանու անդամ չէի,  
կարիքավորների կամ այլ թիրախ խմբերի հարցերով միշտ ինձ էին 
կանչում գյուղապետարանից, թե Գայանե, դու տեղյակ ես բոլորի տուն 
ու տեղից, արի, տեսնենք` ինչ ենք անում:                                                                                 
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 - Այդ ժամանակ էլ հասկացաք, որ Դ7 ք պետք եք …

 - Այո, ճիշտ նկատեցիք, այդ ամբողջ ընթացքում ուղեղումս պտտ վում 
էր ընտրություններին մասնակցելու միտքը: Բայց դա պատահական 
ստացվեց: Մի օր, 2005-ին էր, անձնագրիս վավերականության 
ժամկետն էի ավելացնում, տեսնեմ` մարդիկ են հավաքված: Հարցրեցի` 
ինչի համար են հավաքվել, պարզվեց` ընտրություններ են:  Ամուսնուս 
հետ էի, հենց տեղում էլ միասին որոշեցինք, որ ես պետք է դնեմ իմ 
թեկնածությունը:  Շնորհակալ եմ ամուսնուս, որ իմ որոշմանը սատարեց, 
հավատաց ինձ, ավելին` առաջին  ընտրությունների ժամանակ հենց 
ամուսինս ու որդիս էին վստահված անձինք: Այդ ժամանակվանից մինչև 
հիմա ընտանիքս միշտ իմ կողքին է: Իսկ այս տարի, երբ արդեն երրորդ 
անգամ էի ուզում թեկնածությունս դնել, աղջիկս ասաց. «Մեր մա ման 
ինչքա՜ն բարձր կարծիք ունի իր մասին, քեզ ո՞վ է ընտրելու, այ մա մա, 
դու տարիքով կին ես»: Բարկացա, լավ չէ, որ 50-նն անց կնոջն անգամ 
սեփական ընտանիքում տարեց են համարում: Բայց ես գիտեի, որ ինձ 
հարգում և վստահում են, նշանակում է` ես դեռ կարող եմ օգտա կար 
լինել: Ինչպես և սպասում էի, երրորդ անգամ էլ ընտրվեցի բավա կան 
բարձր ձայներով: Ընտրությունից հետո, երբ օրեր շարունակ զանգում 
էին, շնորհավորում, աղջիկս ասաց. «Մամ ջան, ես ընդունում եմ, որ 
թերագնահատել եմ քեզ»:

 - Ըստ Ձեզ, ո՞րն էր Ձեր հաղթաթ7 ղթը, ինչի՞ շնորհիվ եք վաստակել 

համայնքի վստահ7 թյ7 նը:

 - Մեր համայնքը բավականին մեծ է թե՛ բնակչությամբ, թե՛ տարածքով: 
Բնակչության մեծ մասն էլ  եկվորներ են, տեղացիները շատ քիչ են, 
ինքս էլ  վերաբնակվել եմ Կրասնոսելսկից` ներկայիս Ճամբարակից: Ես 
բոլորին օտար եմ էստեղ, բայց միաժամանակ բոլորին հարազատ եմ 
ընդունում, ապրում իրենց ցավով, հոգսով, բացի այդ, իմ եկվոր լինելն 
էլ օգնում է, որ պահպանեմ օբյեկտիվությունը: Համագյուղացիներս 
արդեն համոզվել են, որ եթե իմ կողմից ավագանու քննարկմանը ինչ-որ 
հարց բարձրացվեց, ես մինչև վերջ պետք է պնդեմ, համոզեմ, խնդրեմ, 
պահանջեմ, որ անդրադառնան այդ խնդրին: Արդեն մարդիկ տեսել 
են դրա օրինակները, երբ թե° խարխլված ու վտանգավոր կամրջի, 
թե՛ փողոցների լուսավորության, թե՛ կարիքավոր ընտանիքների հա-
մար ծրագրեր եմ առաջարկել: Իմ հաղթաթուղթը երևի հենց դա է` 
սրտացավություն և հետևողականություն: 
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 - Քաղաքական դաշտ մտնել7 ց հետո ինչ-որ բան փոխվե՞ց Ձեր կյանք7 մ: 

 - Դե, եթե նախկինում շաբաթը մեկ-երկու անգամ էի գնում 
գյուղապետարան, ընտրվելուց հետո  գրեթե ամեն օր եմ գնում: Գնում 
եմ, հարցնում, քննարկում, պատմում, լսում: Մի կարևոր բան եմ ուզում 
ավելացնել. ես երեք երեխա և երկու դպրոցական թոռնիկ ունեմ,  
այսինքն`  ընտանիքս բավական մեծ է, բայց ինձ ոչինչ չի խանգարում 
իմ աշխատանքում: Զբաղված մարդ եմ,  մինչև 4-ը աշխատում եմ, բայց  
ես քնիս կամ առավոտյան վաղ արթնանալու հաշվին հասցնում եմ 
թե° երեխաներիս համար լավ ծնող լինել, թե° աշխատել ու ավագանու 
նիստերին էլ որոշ անդամների նման իմիջիայլոց, անտարբեր չգնալ: 

 - Կանայք քաղաքական7 թյան մե ջ 7 նե՞ն մի այն իրենց բնորոշ 

գործելաոճը:

 - Չեմ կարծում: Ես կնոջ և տղամարդու գործելաոճի մեջ էական տար-
բերություն չեմ տեսնում, երբեք չի պատահել, որ մտածեմ` այ, եթե  
տղամարդ լինեի, այլ կերպ կգործեի:

Երևի միակ տարբերությունն այն է, որ  ես ցանկացած հարցով կարող 
եմ ընտանիք մտնել, բնակիչներն էլ իրենք կարող են ինձ դիմել, բայց 
տղամարդու հետ չեն կարող կիսվել: Թեմաներ կան, որոնք հատկապես 
գյուղական միջավայրում արդիական են, օրինակ` հարս-սկեսուր 
հավերժական խնդիրը  կամ ընտանեկան նեղ հարցերը, որոնք երբեմն 
միջամտության կարիք են ունենում: Բայց տղամարդը  մուտք չունի այդ 
օղակ, իսկ ահա կին ղեկավարը կարող է մեկ-երկու զրույցով, խորհրդով 
հաշտեցնել, լուծել խնդիրը: Մենք շատ լավ կանայք ունենք, հոգատար, 
խելացի ու արժանի: Քաղաքականությունը սեռ չի ճանաչում, ես էլ 
կարող եմ շատ լավ անել այդ գործը, տղամարդիկ էլ:

 - Նշեցիք, որ շնորհալի, արժանավոր կանայք շատ կան, բայց վերջին 

ժամանակներս կանանց թիվը ՏԻՄ մարմի ններ7 մ նվազել է: Ըստ Ձեզ` 

ինչի՞ մասին է խոս7 մ այդ փաստը: 

 - Ճիշտն ասած, տղամարդիկ են ավելի շատ ակտիվացել, ավելի շատ են 
դիմում: Անունով, շրջապատով, ինչ-որ կուսակցության ներկայացուցիչ 
տղամարդկանց մոտ, ցավոք, անկախ այն հանգամանքից՝ խելացի 
ու տեղեկացված է կին թեկնածուն, թե ոչ, միևնույն է, ստվերում է 
մնում: Այսինքն` այդ հավասար պայմաններն իրականում թվացյալ են, 
հավասար պայմաններում անպայման տղամարդն է անցնում: 
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 - Այդ դեպք7 մ ի՞նչ որակներ, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է 7 նենա կինը 

քաղաքական7 թյան մե ջ հաջող7 թյան հասնել7  համար: 

 - Նա պետք է լինի խելացի, իմանա` ինչ է պահանջում, ումից է պա հանջում, 
ուր կարող է դիմել և ինչի կարող է հասնել: Նա պետք է քաջածանոթ 
լինի օրենքներին ու ամենակարևորը` հետևողական լինի, մինչև վերջ 
պետք է հետևի, թե ինչ լուծում  է ստանում իր բարձ րացրած հարցը: Ես  
հաճախ եմ ասում` մի վախեցեք ոչ մի բանից, ինչպես մյուսները, այնպես 
էլ դուք, եթե ձգտեք, կհասնեք: Ուղղակի ցավալի է մեր հասարակության 
վերաբերմունքը կին քաղաքական գործիչների նկատմամբ, որովհետև  
կինը կարող է շատ բան անել, նա մտքի ճկունությամբ, խելքով կամ  
պատրաստակամությամբ տղամարդուն չի զիջում: 

 - Իսկ ինքներդ խտրական վերաբերմ7 նք զգացե՞լ եք Ձեր նկատմամբ:

 - Ոչ: Իհարկե, իմ նկատմամբ ավելի զուսպ են տղամարդիկ, բայց դա 
ես դրական եմ գնահատում: Կնոջ ուսերը փխրուն չեն, կինը կարող 
է շատ բան փոխել, կրկնում եմ,  ես փխրուն չեմ: Իմ նկատմամբ էլ 
խտրականություն չեմ տեսել, եթե անգամ մի հարց է լինում, ինձ են 
ասում, թե դու խոսիր, քո բարձրացրած հարցերը անարձագանք չեն 
մնում: 
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ

ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Ախուրիկի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԱՂb ՆԻԿ ՀԱԶՐՅԱՆ Արեգնադեմի գյուղական 
համայնքի ղեկավար
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ՎԱՐԴԻԹԵՐ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ 

ՀամագյJ ղացիներիս ասJ մ եմ՝ 
եկեք մի ասին աշխատենք J         
մի ասին կառJ ցենք մե ր  գյJ ղը

Ծնվել է 1958 թ. Շիրակի մարզի Ախուրիկ գյուղական համայնքում:

1975 թ. ավարտել է Ախուրիկ գյուղի  միջնակարգ դպրոցը, 1981 թ.` 
Երևանի անասնաբուծական-անասնաբուժական ինստիտուտի կաթի-
կաթ նամթերքի տեխնոլոգիայի ֆակուլտետը:

1981-1990 թթ. աշխատել է Ախուրյանի կաթի գործարանում  որպես 
արտադրության պետ, գլխավոր ինժեներ, 1990-1991 թթ.` Ախուրիկի 
խորհրդային տնտեսությունում որպես տնօրեն: 

1991-1996 թթ. աշխատել է Ախուրյանի շրջխորհրդի գործկոմում որ պես 
քարտուղար, 1996-2009 թթ.` ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի գյու-
ղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունում  որպես առա-
ջատար մասնագետ:

2009  թ. մինչ օրս  Շիրակի մարզի Ախուրիկի համայնքի ղեկավարն է:

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

 - Ինչպե՞ս որոշեցիք վերադառնալ գյ7 ղ և առաջադրվել գյ7 ղա պետի 

պաշտոն7 մ:

 - Ես սիրում եմ իմ գյուղը: Գյուղի պրոբլեմներն ինձ ծանոթ էին, սակայն 
դրանք անլուծելի չեն: Ես վստահ էի, որ ցանկության դեպքում 
յուրաքանչյուր հարց էլ կլուծվի: Ես չէի տեսնում գյուղում այն մարդկանց, 
առաջադրված թեկնածուներին, որոնք պատրաստ են գյուղն առաջ 
տանել: Մարզպետարանի իմ գործընկերներն ասում էին`  ո՞ւր ես գնում, 
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քեզ պե՞տք է, հանգիստ կյանքը թողնում ես գնաս: Բայց ես սովոր եմ 
աշխատելուն և պայքարին: Երբ ստանձեցի գյուղապետի  պաշտոնը,  
Ախուրիկը  մարզի  119  համայնքների շար քում վերջին հորիզոնականներն 
էր զբաղեցնում, այսօր լավագույններից է: Առանց օժանդակության, 
բնականաբար, հնարավոր չէր, սակայն եթե չլիներ կամք ու ցանկություն, 
ոչինչ չէր ստացվի: 

Մեր գյուղում կատակով ասում էին, որ Ախուրիկի բրենդը ավերակներն 
են: Հենց մտնում ես գյուղ, ավերակներն ես տեսնում, քանդված շենքերն 
ու անանցանելի ճանապարհները: Արդեն 25 տարի գյուղը դպրոց չուներ, 
երկրաշարժի ժամանակ էր փլվել: Խմելու ջրի հարց կար: 

Այսօր մենք ունենք հոյակապ ճանապարհներ, ի պատիվ նաև մեր 
իշխանությունների: Մի կարծեք, որ ես սիրաշահում եմ, իմ տարիքն 
արդեն չի ներում, որ ինչ-որ մեկին սիրաշահեմ: Ես սովոր չեմ ան ընդհատ  
ինչ-որ բան խնդրել, ուզում եմ, որ գյուղն ինքն իրեն աջակ ցի, որ 
գյուղացին տեր կանգնի իր տանն ու հողին:   Երբ  ընտրվեցի  գյուղապետի  
պաշտոնում,  առաջինը, որ ինձ ապշեցրեց,    այն  էր, որ շուրջ  20 տարի 
հողի հարկ հավաքված չէր: 

Գյուղապետերանը ոչ մի լումա չուներ: Սակայն այսօր հարկերի 
հավաքման ցուցանիշով մենք առաջիններից ենք: Ախուրիկը կպած է 
Թուրքիայի սահմանին, մի քանի մետրի տարբերությամբ, մենք թուրք 
մշակի հետ կողք կողքի էինք աշխատում: Ես ամեն անգամ մարզխորհրդի 
նիստերին ասում էի, որ երբ թուրք պատվիրակներն իրենց շքեղ 
մեքենանե րով գալիս են (երկու երկրների սահմանապահները 
պրոտոկոլային մաս ունեն և անցնում են գյուղի միջով),  ամեն անգամ 
ամաչում եմ, որ նրանց մեքենաները ցեխի մեջ կորչում են: 

Ես ինձ շատ  վատ էի զգում: Վերջապես հնարավորություն ունեցանք 
ճանապարհները կառուցելու: Անցկացրեցինք գիշերային լուսա-
վորություն: Երկրա շարժից հետո գյուղում մի մեծ թաղամաս էր 
ձևավորվել, կոչվում էր 58 թաղամաս,  թեպետ  ամբողջությամբ  բնա-
կեցված չէր և խմե լու ջրագիծ չուներ: Դիմեցինք հայկական «Կարիտաս» 
կազ մա  կերպությանն ու համատեղ կարողացանք խմելու ջրագիծն անց-
կացնել: Առավոտից իրիկուն բազմաթիվ դռներ եմ թակել, որ հասնեմ 
ինչ-որ արդյունքի:
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Ժամանակին Ախուրիկը հրաշալի դպրոց ուներ, և շրջակա ութ գյուղերի 
երեխաները գալիս  էին մեր դպրոց սովորելու, սակայն երկրաշար-
ժից հետո եռահարկ շենքն ավերվեց: Կառավարության և գյու-
ղապետերանի համատեղ ջանքերով այսօր   գյուղը  շքեղ  դպրոց  
ունի:  Դասագրքերը  գյուղապետե րանն անվճար է տրա մադրում 
գյուղի երեխաներին: Քանի որ գյուղացին հարկ է վճարում, ապա 
մենք էլ պարտավոր ենք գոնե ինչ-որ չափով այդ գումարից 
վերադարձնել գյուղացուն: Այսօր գյուղը 150 աշակերտ ունի: Այս 
տարիների ընթացքում շատ բան է արվել` մեծ, փոքր, սակայն 
բոլորն էլ ուղղված են եղել նրան, որ  գյուղացու կյանքը բարելավ-
վի: 

 - Տիկին Գասպարյան, աս7 մ եք` ավելի քան 20 տարի հարկ չէր 

հավաքվել. ինչպե՞ս, կարողացաք հասնել նրան, որ գյ7 ղ7 մ բոլորը 

վճար7 մ են հարկերը: 

 - Ես ընդամենը մի բան եմ ասում` դու հարկը վճարիր, որ քո կյանքն ավելի 
բարեկեցիկ լինի: Բայց ես միայն չեմ ասում, ես նաև անում եմ: Կապ 
չունի, թե դու ինչ պաշտոն ունես` նախագահ, վարչապետ, քաղաքապետ 
թե գյուղապետ, կարևորն այն է, որ մարդը քեզ վստա հի, եթե չվստահի, 
ոչինչ էլ չի լինի: Եթե մտածի, որ թեկուզ մի լումա տալիս է, և դրանից իր 
խնդիրների համար գումար չի հատկացվում, կհիասթափվի: Գյուղացին 
հենց սկզբից ինձ վստահեց: Նա արդեն տեսել էր իմ կատարած 
աշխատանքը, իմ անցած ուղին: Հենց այդ վստահության շնորհիվ 
հաղթեցի, բայց եթե հետագայում նրանք չհամոզվեին, այս երեք տարին 
հարկ չէին վճարի: 

Սկզբում նպաստ կամ թոշակ տալու օրերին կանգնում էի փոստի շենքի 
դիմաց ու գյուղացուն հասկացնում, որ իրենց գյուղը, իրենց տունը 
հարկով է կառուցվելու: «Եկեք միասին աշխատենք ու միասին կառուցենք 
մեր գյուղը»,-  ասում էի նրանց: Գյուղացին հա վատաց ու գումարը 
հավաքվեց: Հիմա արդեն փոստ չեմ գնում: Առաջինը, որ արեցի գյուղում 
հարկերի վճարման մշակույթ  մտցնելն էր: Ես նրանց ասում էի, որ 
Եվրոպայում պետության հիմնական պահողը հարկն է, մենք նախանձում 
ենք եվրոպական կյանքին, ուրեմն պետք է սկսենք նրանց նման 
վերաբերվել պետությանը:  

Կինը ընտանիքում տնտեսություն է ղեկավարում: Որքան էլ տղամարդը 
գումար բերի, եթե կինը չկարողացավ ճիշտ օգտագործել, ճիշտ բաշխել, 



99

ապա այդ տանը ոչ մի հարց չի լուծվի: Նույնն էլ համայքնի կառավարման 
ոլորտում է, սա էլ մեծ ընտանիք է: Մարդու մեջ չպետք է հույսը մեռնի: 
Արդեն երեք տարի է` գյուղում հսկայական տոնածառ ենք դնում, 
հավաքում ենք մոտակա անտա ռից եղևնիների ճյուղերն ու հսկայական 
տոնածառ դնում: Դա մանրուք է, բայց պետք է տեսնեք, թե գյուղացիներն 
ինչքան են ուրախանում: Երեկոյան ծնողներն իրենց երեխաներին տա-
նում են տոնածառի մոտ զբոսնելու: Գյուղացին իրեն գնահատված է 
զգում: 

 - Դ7 ք որպես մարդ և քաղաքական գործիչ կայացած անձնա վոր7  թյ7 ն 

եք: Վերլ7 ծելով Ձեր կյանքի փորձը՝ կասե՞ք, ինչ է անհրաժեշտ կնոջը 

երջանկ7 թյան համար: 

 - Գիտեք ես ունեմ ընտանիք և աշխատանք, հարգված եմ իմ աշխա-
տանքում, գուցե սիրված: Ես ամբողջ կյանքս աշխատել եմ, հաճախ 
ավելի շատ ուրիշների մասին եմ մտածել, քան իմ ու ընտանիքիս, և 
թերևս դա է պատճառը, որ իմ աղջիկներին պա տա նեկան տարի քից 
խորհուրդ եմ տվել, որ ուսում ստանան, սակայն պետական պաշ տոն 
չզբաղեցնեն, առավել ևս քաղաքա կանություն չմտնեն: Թող ունենան 
աշխատանք, սակայն ոչ այնքան ծանրաբեռնվածությամբ, որ մոռանան 
սեփական անձի ու հաճույքների մասին: Ես տարիներ շարունակ բարձր 
պաշտոններ եմ զբաղեցրել, բայց հավատա ցեք, դա կնոջ համար 
երջանկություն չէ: 

Երբ երեխաներս փոքր էին, աշխատում էի ծանրաբեռնված, այսօր 
արդեն չաշխատել չեմ կարող, սովորել եմ: Ես զգում եմ, որ շատերն են 
ինձ նախանձում, ասում են` տեսեք ում հետ է նստում-վեր կենում, բարձր 
պաշտոն է զբաղեցնում, բայց եթե անկեղծ լինենք, ես էլ բարի նախանձով 
այն կանանց եմ նայում, որոնք կարող են առավոտյան շուտ չզարթնել, 
հանգիստ սուրճ խմել, խալաթով մնալ, չշպարվել և չմտածել, որ ինչ-որ 
տեղից ուշանում են: Իմ տան հոգսը միշտ իմ վրա է եղել: Հիմա, երբ 
համայնք եմ ղեկավարում, արդեն առավել մեծ հոգս է, ծանր աշխատանք: 
Շատ դժվար է ղեկավարել 1300 հոգու, նրանց համար որոշումներ 
կայացնել: 

Շատ դժվար է, մարդկանց հոգեբանությունն է փոխվել, պահանջներն 
ու կարծրատիպերն են փոխվել: Իմ ճանաչած ախուրիկցու նոր սերնդին 
ղեկավարելը բարդ բան է:
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 - Ըստ Ձեզ, գյ7 ղապետն ինչպիսի՞ն պետք է լինի:

 - Գյուղապետը պետք է ապրի իր գյուղի խնդիրներով: Եթե գյուղա ցին 
զգաց, որ  գոնե մի փոքր նվիրում կա, որ դու անկաշառ ես, հավա տա-
ցեք,  կվստահի: Մի սենյակում բոլորս միասին ենք նստում: Հաճախ 
գյուղացին իմ տուն է գալիս՝ իր խնդիրները պատմելու: Եթե անգամ չես 
կարողանում օգնել, լսում ես, ու նրանք մի քիչ խաղաղ վում են: 
Գյուղապետը պետք է նաև հոգեբան լինի: Ընկերական լինի: Չեմ 
ընդունում գոռոզ մարդկանց: Դա դատարկությունից է գալիս: 
Աղջիկներս ինձ հաճախ դիտողություն են անում, որ դուրս եմ գալիս ու 
տան դիմացի փողոցը սրբում, ասում են` դու գյուղապետ ես, ինչո՞ւ ես 
անում, ես էլ ասում եմ՝ ինչպե՞ս կարող եմ թույլ տալ, որ այդ ասֆալտա-
պատ գեղեցիկ փողոցում աղբ լինի, բազմաթիվ գյուղեր ու քաղաքներ 
երազում են ասֆալտապատ փողոցների մասին, մենք ունենք, ու պետք 
է պահպանենք:  

Ես մասնակցում եմ գյուղի բոլոր հարսանիքներին: Առաջ, երբ գյու-
ղապետ չէի ու ինձ հրավիրում էին, կարող էի և մեկին մերժել, մյուսին` 
ոչ: Հիմա չեմ կարող ինչ-որ մեկին մերժել: Ներկա եմ գտնվում բոլոր 
հարսանիքներին, երբեմն դա վնասում է իմ գրպանը, որովհետև ամեն 
անգամ նվեր գնելն այնքան էլ հեշտ չէ, բայց չեմ դժգոհում, մասնակցում 
եմ բոլոր հարսանիքներին և գիտեմ մի բան՝ ինձ հրավիրում են ոչ թե 
նրա համար, որ գյուղապետ եմ, ու փորձում են սիրաշահել, չէ, այլ 
որովհետև սիրում են ինձ, հարգում ու գնահատում:  

 - Ապագա անելիքներն ինչպիսի՞ն են:

 - Հիմա մտածում ենք մանկապարտեզի շենքը վերանորոգել, 1988-
ի դեկտեմբերի 7-ին, երբ մանկապարտեզը կահավորված էր և պետք է 
շահագործվեր, երկրաշարժը եղավ,  շենքը չփլվեց,  և այնտեղ դպրոցն 
էր գործում: Հիմա, երբ դպրոցը տեղափոխվի նորակառույց շենք, 
մտածում ենք այն վերածել մանկապարտեզի և մշակույթի փոքր դահլիճ 
ունենալ, նաև խաղասենյակ ծերերի համար, որ հավաքվեն, զրուցեն, 
հեռուստացույց դիտեն: Մեր գյուղի տեխնիկան կես դարի պատմություն 
ունի: Մենք կարողացանք կառավարության օժանդակությամբ տրակ-
տոր գնել: Հիմա գումար ենք հավաքում գյուղգործիքներ գնելու համար 
և մյուս տարի դրանք էլ կունենանք, ու գյուղացու կյանքը կթեթևանա: 
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 - Տիկին Գասպարյան, 2013-ին համայնքի ղեկավարի  արտահերթ 

ընտր7 թյ7 ններն են:

 - Այո: Եթե առողջությունս  ների, նորից կառաջադրվեմ, մի ընտրա շրջան 
աշխատելը շատ քիչ է: Եթե չընտրվեմ, չեմ վիրավորվի, նշանակում է՝ 
ինչ-որ բան այնպես չեմ արել, և գյուղացին դժգոհ է մնացել:

 - Իսկ դ7 ք գո՞հ եք Ձեր կատարած աշխատանքից: 

 - Այո, ես գոհ եմ: Այս տարիների ընթացքում ինձ համար առաջին պլանում 
գյուղն էր, հետո` ընտանիքը: Երբ երեկոյան հավաքվում ենք տանը, ես, 
ամուսինս, որդիս, զրույցների ընթացքում հասկանում եմ, որ շատ բան 
եմ բաց թողել, որ ընտանիքից մի քիչ հեռացել եմ: Եթե մի տեղը շահում 
է, մյուսը` հաստատ կտուժի:  Ես հիմնականում տղայիս եմ պատմում իմ 
անցած օրն ու նրանից խորհուրդներ ստանում: 

Ընտանիքը շատ կարևոր գործոն է: Առիթներ են լինում, որ իմ կին 
գործընկերնե րը գալիս են որևէ համաժողովի, սակայն ամուսնու 
ուղեկցությամբ: Ես դա չեմ հասկանում: Աշխատանքի ընթացքում ինչո՞ւ 
ես ամուսնուդ դարձնում քո թիկնապահն ու միասին գալիս 
քննարկումներին: Դա կողքից շատ տգեղ է դիտվում, որովհետև 
այնպիսի  տպավորություն է ստեղծվում, թե ամուսինը կնոջը չի 
վստահում և նրան ամեն տեղ ուղեկցում է: Իհարկե, խնջույքի, 
հարսանիքի, հյուր գնալիս կամ ուղղակի լավ ժամանակ անցկացնելիս 
ես չեմ պատկերացնում իմ օրն առանց ամուսնու: 

Չեմ սիրում, երբ կանանց օգտագործում են: Այլ բան է, երբ ինքդ ես 
հասնում: Կինը չպետք է սպասի, որ տղամարդն իրեն առաջարկի: Թող 
մեծամիտ չհնչի, բայց այսօր խորհրդարան մտած կանայք կան, որոնց 
ուղղակի դրել են այնտեղ, և կան, որ այնքան շատ են կրկնվել, որ էլ չես 
ցանկանում նրանց լսել: 

Ես հասկանում եմ, որ նրանք չեն կարողանում ամեն ինչին դիմակայել, 
սակայն սեփական խոսքն էլ չեմ նկատում: Խորհրդարանի կանանցից 
որևէ մեկին չէի առանձնացնի իր գոր ծու նեությամբ, նախարարներից՝ 
մի քիչ գուցե Հասմիկ Պողոսյանին: Նրանք չպետք է դրածո լինեն, 
պետք է կարողանան հասնել այդ աթո ռին: Նախընտրում եմ չլինել 
պաշտոնում, քան ինչ-որ մեկի կողմից օգտագործված կամ թելադրված 
լինել:



102

 - Դա, ըստ Ձեզ, կարիերիզմ չէ՞:

 - Իհարկե կարիերիզմ է, աթոռապաշտություն է: Ես այսօր շատ կուզենայի 
հանրապետության ղեկին տեսնել կին ղեկավար` նախագահ, 
վարչապետ կամ փոխվարչապետ: Կան նման կանայք, որ կարող են 
լինել, սակայն այսօր շատերն իրենց կցորդ ենք սարքում: 

 - Կինը չի՞ նպաստ7 մ, որ իր հանդեպ այդ անվստահ7 թյ7 նը ձևավորվի:

 - Իհարկե նպաստում է: Մեզ պայծառ ուղեղներ են պետք, խելացի 
կանայք:  Եթե հենց այնպես առաջադրված կին լինի, հասարա կու թյունը, 
շատ շուտ կզգա: Այսօր չեմ տեսնում մեկին, որ կարողանա 
հանրապետություն ղեկավարել, որին ես կառաջարկեի սատարել: Հա-
մայն քում ունենք 830 ընտրող, և հավատացեք, իմ խոսքն ինչ-որ չափով 
հարգում են: Ես չեմ պարտադրում, խորհուրդ եմ տալիս, առաջարկում, 
և շատ հաճախ իմ խոսքը հարգում են, ընդունում: Որովհետև գյուղացին 
տեսնում է, որ իմ աշխատանքի շնորհիվ եմ հասել այս պաշտոնին                        
և իրենց կողմից եմ, իրենց շահերն եմ ներկայացնում,  ոչ թե ինձ 
թելադրում են:
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ԱՂՈՒՆԻԿ ՀԱԶՐՅԱՆ
«Երբեք չեմ հանձնվում, և եթե 
կա մի թույլ հույս, որ կարող եմ 
արդյունքի հասնել, պայքարում 

եմ մինչև վերջ»

Ծնվել է  1964 թ.  Վրաստանի Գանձա գյուղում:
1980 թ. ավարտել է  Գանձայի Շոթա Ռուսթավելու անվան միջնակարգ 
դպրոցը,  2011 թ.`  Տերնոպոլի ազգային տնտեսագիտական 
համալսարանի երևանյան մասնաճյուղի հաշվառում և աուդիտ 
ֆակուլտետը:
1980 -1982 թթ. աշխատել է Գանձայի մսակաթնային սովխոզում  
որպես բանվորուհի, 1982-1985 թթ .` Վրաստանի կոմկուսի Կենտկոմի 
հրատարակչությունում որպես գրաշար, 1985 -1986 թթ.` Բոգդանովկայի 
կենտրոնական գրադարանում  որպես գրադարանի վարիչ,        
1987 -1989 թթ.` Գաձայի կուլտուրայի տանը որպես գեղմասվար:
1989 -1994 թթ.`  Արեգնադեմ գյուղի Կուլտուրայի տանը՝ որպես 
գեղմասվար, ապա տնօրեն, 
1999 -2004 թթ.`  Արեգնադեմի կուլտուրայի տան տնօրեն ,                                              
2004 -2005 թթ.`  Արեգնադեմի գյուղապետարանում  որպես 
աշխատակազմի քարտուղար:
2005 թվականից Արեգնադեմ ի համայնքի ղեկավարն է:
Հայաստանի  հանրապետական կուսակցության անդամ է:

 - Տիկին Հազրյան, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս համայնքի ղեկավար դառնալ7  

ցանկ7 թյ7 ն առաջացավ:

 - Մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ:  Ավագանու անդամ եմ եղել, 
հետո աշխատել եմ գյուղապետարանում որպես աշխատակազմի քար-
տուղար: Գյուղի անմխիթար վիճակն ինձ ստիպեց առաջադրվել 
համայնքի ղեկավարի թեկնածու: Ամուսինս շատ նպաստեց այդ 
որոշումը կայացնելու հարցում: Առաջադրվեցի և 2005 թ. հոկտեմբերին 
ընտրվեցի,  երրորդ անգամ վերընտրվում եմ: 
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 - Սովորաբար ամ7 սինները խոչընդոտ7 մ են կամ արգել7 մ են 

աշխատել քաղաքական բնագավառ7 մ:

 - Իմ պարագայում ամուսինս ոչ միայն դրդել է, որ ընտրվեմ, այլև օգնում 
է: Հիմա նա արտագնա աշխատանքի է մեկնել, բայց այնտեղից էլ է 
խորհուրդներ տալիս, ֆինանսապես է օգնում, միշտ խրախուսում է, որ 
մասնակցեմ քաղաքական գործունեությանը վերաբերող սեմինարներին 
ու այլ միջոցառումներին: Բացի այդ, մշտապես խորհուրդներ է տալիս, 
հուսադրում, ինձ ուժ գտնելու հնարավորություն է տալիս:
Իմ  նպատակը գյուղի խնդիրները լուծելն էր: Ինձ շատ քայ քայված գյուղ 
է բաժին ընկել. երկրաշարժից առաջ գյուղը եղել է ադրբեջանաբնակ, 
1989-ին է վերաբնակեցվել հայերով: Որևէ վարչական շենք գոյութ յուն 
չուներ, գյուղապետերանի շենք չկար, դպրոց ու մանկապարտեզ չկա-
յին: Մենք տնակային պայմաններում ենք աշխատում: Արդեն 8-րդ 
տարին է, ինչ պայքարում եմ, համառում, պահանջում ու խնդրում, որ 
ուշադրություն դարձնեն համայնքին: Ամենակարևոր խնդիրը դեռ չի 
լուծվել,  բայց սկիզբը դրվել է. դպրո ցի հիմքը գցվել է: Դա շատ մեծ 
ձեռքբերում է: Ես իմ աշխատան քը, անկեղծ ասած, թերի եմ գնահատում 
և գոհ կլինեմ միայն այն ժամանակ, երբ դպրոցի ու մանկապարտեզի 
հարցը լուծվի: Երբ կառավարությանը համոզեմ, որ այդ երկու շենքերն 
էլ կառուցի, հավատացեք` ինձ կարժանացնեմ գերազանց գնա հա տա-
կանի:

 - Դ7 ք մրցակց7 թյա՞ն պայմաններ7 մ եք ընտրվել գյ7 ղապետ:

 - Իհարկե, առաջին անգամ մրցակցում էի երկու տղամարդու` 
Հանրապետական կուսակցության երկու անդամների հետ:Նրանցից 
մեկը գործող գյուղապետն էր: Բայց ձայների մեծ տարբերությամբ հաղ-
թեցի: Երկրորդ և երրորդ անգամ էլ է լուրջ մրցակցություն եղել, սակայն 
գյուղացին ինձ է վստահել:

 - Ինչո՞ւ գյ7 ղացին Ձեզ վստահեց, նախորդ աշխատանքների արդյո՞ւնքն 

էր հիմք տալիս:

 - Գիտեք, մարդիկ նորություն էին փնտրում, այդ քայքայված գյուղում մի 
նոր բան էին փնտրում: Եվ նրանք մտածեցին, որ կինն ավելի 
պատասխանատու է, ավելի խոստումնալից է, և կարծում եմ` նրանց 
հուսախաբ չեմ արել: 

 - Շատերն աս7 մ են, որ ընտանիքն 7  համայնքը գրեթե ն7 յն սխեման 

7 նեն:

 - Այո, եթե կինն ընտանիքում  լավ կազմակերպող է, կարողանում է 
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տնտեսական և սոցիալական հարցերից գլուխ հանել, նրա համար 
դժվար չի լինի համայնքում աշխատել, որովհետև համայնքն էլ նույն 
ընտանիքն է, ուղղակի` ավելի մեծ: Կինն ավելի քիչ ծախսող է, խնայող 
է: Դժվարություններ իմ աշխատանքում շատ են եղել: Առաջին լուրջ 
խնդիրը մարդկանց մտածելակերպն էր, այն էլ՝ Հայաստանի հեռավոր 
գյուղերից մեկում: Շիրակի ավանդապաշտ ժողովրդի մեջ կոտրել այն 
կարծրատիպը, որ կինը չի կարող համայնքի ղեկավար դառնալ, շատ 
դժվար է: Եղել են պահեր, որ գիշերը գլուխս դրել եմ բարձին ու 
արտասվել, հաճախ իրականությանը չհամապաասխանող խոսակ-
ցություններ ու պատմություններ էլ եմ լսել իմ ու իմ ընտանիքի մասին: 
Բայց իմ մեջ ուժ եմ գտել, որպեսզի բարձր պահեմ իմ ընտանիքի անունը 
և ապացուցեմ, որ կինն էլ վատ ղեկավար չէ, շատ դեպքերում ավելի 
լավ, քան տղամարդը: 

Շատ դժվար էր միջազգային կազմակերպությունների հայացքն ուղղել 
մեր գյուղին, որովհետև այստեղ ներդրումների հիմք չկար: Բայց մենք 
հասանք այն բանին, որ միջազգային կազմակերպու թյուն ներն արդեն 
ներդրումներ են կատարում:

Ջրագիծ  ենք  կառուցել,  դպրոցի  շինարարությունը  նույնպես  միջազ-
գային  կազմակերպության  օժանդակությամբ  է սկսվել: Ամեն տա րի 
ՄԱԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում ենք «Սնունդ աշ խատան  քի 
դիմաց» ծրագիրը: Գյուղում աշխատանք գրեթե չկա, եղանակա յին 
պայմաններն էլ բարենպաստ չեն. վեց ամիս ձմեռ է, վեց ամիս` ամառ: 
Անշուշտ, դժվարություններ շատ կան, բայց եթե մարդ նպատակ ունի, 
եթե կամք ունի, դժվարությունները կհաղթահարվեն: 

Ես որոշումներ կայացնելիս վճռական եմ: Զգացմունքներին չեմ տրվում, 
թեև բարի եմ, լսող, համբերող: Նաև լավ մայր ու լավ կին եմ: Դա շատ 
կարևոր է, որովհետև մարդ պետք է նախ ընտանիքի համար լավ լինի, 
որ հետո կարողանա համայնքի համար լավ լինել, համայնքի աչքում 
բարձր լինել, օրինակ ծառայել: 

 - Ձեր թվարկած բնավոր7 թյան գծերն օգնո՞ւմ են համայնքի ղեկավարի 

դժվարին աշխատանք7 մ:

 - Այո, շատ են օգնում: Ամենակարևորն այն է, որ համբերատար եմ: Բա-
րությունը, համբերատարությունը շատ կարևոր են, և այդ հատ կա-
նիշներով եմ վստահություն ձեռք բերել: Բայց ես նաև պայքարող ու 
նպատակասլաց անձնավորություն եմ: Երբեք չեմ նահանջում: Իմ 
բնավորության գծերից հատկապես կառանձնացնեի պայքարելու ջիղը, 
որովհետև երբեք չեմ հանձնվում, և եթե կա մի թույլ հույս, որ կարող եմ 
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արդյունքի հասնել, պայքարում  եմ  մինչև վերջ: Միաժամանակ ընտա-
նի քում մայր և խոնարհ,  հանդուրժող կին եմ: Տանն արդեն գյուղապետ 
չեմ, տնային տնտեսուհի եմ, լավ խոհարար: Քանի որ ծնունդով 
Գանձայից եմ, շատ լավ խինկալի եմ պատրաս տում: Հայկական տոլման 
ու հարիսան էլ յուրահատուկ ձևով եմ պատրասում, իմ ընկերներն ու 
բարեկամները միշտ գովում են, ասում են` Աղունիկի պատրաստածն 
ուրիշ է: 

Սեպտեմբերի 8-ին իմ ծննդյան օրն էր, կատակում էի, թե իմ ժողովուրդն 
ինձ նվեր մատուցեց իր վստահությամբ: Ընտ րության օրը համոզվեցի, 
որ վայելում եմ հասարակու թյան հարգանքը: Գիտեք, նրանք իրենց 
ընտա նեկան խնդիրներն էլ են ինձ վստա հում: Երբեմն այնպիսի նեղ 
անձնական բաներ են պատմում, որ զարմա նում եմ, երևի իրենց քրոջը 
կամ մտե րիմ ընկերուհուն չպատ մեն, բայց ինձ ասում են:

 - Ուրեմն  գյ7 ղապետն ինչպիսի՞ն պետք է լինի:

 - Վճռական, խոստումնալից, նպատակասլաց, պահանջող, կամքի մեծ 
ուժ պետք է ունենա:

 - Հայաստան7 մ շատ չէ, բայց կան կին գյ7 ղապետներ: Ըստ Ձեզ` 

կանանց աշխատանքը տարբերվո՞ւմ է տղամարդկանցից:

 - Անկասկած: Տղամարդիկ լավ գործ են անում, իսկ կանայք խորն են 
մտածում: Կանայք միանգամից որոշում չեն կայացնում, մի քանի անգամ 
ծանրութեթև են անում, նոր որոշում կայացնում, և այդ որոշումը լինում 
է ճիշտ ու վճռական: Ես կողմ եմ, որ կանայք ավելի շատ լինեն 
քաղաքական ասպարեզում: Չէի ցանկանա, որ հավասար լինեին, 
այսինքն` 50/50 հարաբերակցու թյուն լիներ, դա թերևս շատ կլիներ, 
բայց կանանց ներկայությունը շատ կարևոր է: Ես կառաջարկեի, որ 
նախ ընտանիք կազմեին, զուգահեռ կարիերայով զբաղվեին և հետո 
մտածեին քա ղա քականության ու համայնքի ղեկավարի մասին: Ես 
կուզեի, որ լիներ 30/70 հարաբերություն:

 - Ի՞նչ խորհ7 րդ կտաք այն կանանց, որոնք քաղաքական7 թյ7 ն մտնել7  

ներ7 ժ 7 նեն, սակայն կարծրատիպերի և հասարակ7 թյան մտա ծե-

լակերպի պատճառով հրաժարվ7 մ են:

 - Լսեն իրենց ներքին ձայնին, իրենց մեջ ուժ գտնեն ու պայքարեն: Ոչինչ, 
եթե առաջին անգամ չստացվի, երկրորդ անգամ ամեն ինչ կստացվի:
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ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐ ԵՎ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄ

ՇՈՒՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Հացավանի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Շրվենանցի գյուղական 
համայնքի ղեկավար

ԱՆԱՀԻՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Տորունիքի գյուղական      
համայնքի ղեկավար

ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ Քարահունջի 
գյուղական համայնքի 
ղեկավար

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՏՈՌՈԶՅԱՆ Գորիսի քաղաքային                
համայնքի ավագանու             
անդամ
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ՇՈՒՇԱՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
«Ես չեմ եկել ղեկավարելու, 
այլ եկել եմ,  որ  միասին 
աշխատենք»

Ծնվել է 1958 թ. Հացավան գյուղում: 
1974 թ. ավարտել է Հացավանի 8-ամյա դպրոցը, 1978 թ.` Երևանի 
սննդի արդյունաբերության տեխնիկումը:
1978-1998 թթ.աշխատել է Սիսիանի վիճակագրական վարչությունում 
որպես օպերատոր, 1998-2008 թթ. Հացավան գյուղում վարել է 
գյուղացիական տնտեսություն:
2008-ից  Սյունիքի մարզի Հացավանի գյուղական համայնքի 
ղեկավարն է: 
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի երեք դուստր, չորս թոռ:

 - Տիկին Մարգարյան, ի՞նչը Ձեզ հանգեցրեց այն որոշման, որ 

առաջադրվեք համայնքի ղեկավարի թեկնած7 :

 - Որոշումս կայացրել եմ հարազատներիս խորհրդով, ասացին` ինչու չէ, 
դու կարող ես աշխատել: Մեր նախկին գյուղապետը մի քիչ թույլ 
աշխատող էր, այնքան էլ լավ չէր կարողանում աշխատանքները 
կազմակերպել, ժողովուրդն էլ բողոքում էր: Համենայն դեպս, տա-
րաձայնությունները նրա հետ շատ էին: Այդպես իմ թեկնա ծությունն 
առաջ քաշեցին: Սկզբում մի քիչ տատանվում էի, հետո մտածեցի, որ սա 
իմ համայնքն է, այստեղ եմ ծնվել, բոլորին լավ ճանաչում եմ, և 
համարձակ գնացի պայքարի ու 2008 թ. առաջին անգամ ընտրվեցի, 
իսկ 2012-ին արդեն վերընտրվեցի:
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 - Ինչո՞վ է պայմանավորված համագյ7 ղացիների վստահ7 թյ7 նը Ձեր 

նկատմամբ, եթե  երկրորդ անգամ էլ հաղթանակ տարաք: 

 - Երկրորդ անգամ առաջադրվեցի, որովհետև տեսա, որ անցած 
տարիների աշխատանքիցս  գյուղացիները գոհ են: 2012 թ., ի դեպ, երբ 
պայքարում էի վերընտրվելու համար, մրցակիցս կին էր, բայց 
համագյուղացիների մեծ մասն իմ օգտին քվեարկեց:

 - Հետաքրքիր է` մի  մրցակից, այն էլ` կին:

 - Այո:  Տղամարդիկ  խուսափում  են. գյուղը փոքր է, հնարա վորու թյուն-
ներն ու բյուջեն` փոքր, պատասխանատվությունն ու աշխա տանքը` շատ: 
Երևի սա է պատճառը:

 - Ձեր ամ7 սն7 , ընտանիքի վերաբերմ7 նքը  ինչպիսի՞ն է եղել:

 - Ամուսնուս համար, ճիշտն ասած, անակնկալ էր, որ  իմ  թեկնա ծությունն 
առաջադրեցին եղբայրներս: Մեր տանն էինք հավաքված, ու ամուսինս 
միանգամից պատասխան չկարողացավ տալ: Եղբայրներս ժամանակ 
տվեցին նրան, բայց ամուսինս ասաց, որ եթե բոլորը կողմ են, կարծում 
են, որ կարող եմ,  ուրեմն ինչո՞ւ ոչ: Մենք լավ, համերաշխ ընտանիք ենք, 
ծանրաբեռնված չենք. երեք դուստր ունենք, յուրաքանչյուրն իր 
ընտանիքն ունի, ամուսինս էլ է աշխատում, ես էլ, գյուղում դաշտեր ենք 
մշակում: Հաջորդ տարիներին երբեք այս հարցի շուրջ տա րաձայ-
նություններ ու դժգոհություններ չեն առաջացել: Արդեն 30 տարի է` 
միասին ենք, միշտ իրար հասկացել ենք:

 - Որոշ7 մն երը Դո՞ւք եք կայացն7 մ:

 - Համայնքում ղեկավարելու որոշումները ես եմ կայացնում: Ճիշտ է, 
ավագանու անդամները, համայնքի տղամարդիկ օգնում են ինձ, 
մանավանդ երբ ինչ-որ ծրագիր կա իրականացնելու: Մի  կարևոր բան 
էլ ասեմ. ես այս գյուղի աղջիկ եմ, բոլորն ինձ հարազատ են ու մեծ 
պատրաստակամությամբ են ինձ օգնում:

 - Համայնքի ղեկավար դառնալ7 ց հետո վերաբերմ7 նքը Ձեր 

նկատմամբ բոլորովի՞ն չի փոխվել:

 - Կար նման բան սկզբում, թերահավատորեն էին նայում ու չնչին առիթ 
էին ման գալիս, որ այդ տեսանկյունից խոսեն: Մարդիկ կան, որ ասում 
են` շատ լավ է, ամեն ինչ ստացվում է, բայց մի քիչ հաճելի չէ, որ կին է 
ղեկավարը: Ես էլ բացատրում եմ, որ չեմ եկել իրենց ղեկավարելու, այլ 
եկել եմ, որ  միասին աշխատենք: Խնդիրներ կան, որոնք ինձ ավելի լավ 
է հաջողվում լուծել, որովհետև կինն ավելի հետևողական է ու ավելի քիչ 
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գումարով կարող է գործ անել: Անցած տարիներին դա տեսան:  Ամբողջ 
մեր տարածաշրջանում  ես ոչ թե միակ  կին համայնքապետն եմ, այլև 
միակ համայնքապետը, որ 3 հազար ծառ է տնկել, 21 կետ արտաքին 
լուսավորություն է տեղադրել, մինչդեռ մեր գյուղը նույնիսկ խորհրդային 
տարիներին լուսավորություն չուներ, աղբահանության խնդիրն եմ լուծել 
և այլն: 

 - Ձեր ընտրվել7 ց հետո արդեն 6 տարի ժամանակ է անցել, գո՞հ եք 

Ձեր կատարած աշխատանքից:

 - Գոհ եմ, եթե հաշվի առնենք, որ շատ փոքր բյուջե ունենք` ընդամենը 5 
մլն: Ընդհանրապես ես իմ աշխատանքից  գոհ չեմ, բայց հիմա, փառք 
Աստծո, հնարավոր է բացել ու տեսնել, թե որ համայնքն ինչ բյուջե ունի: 
Երբ տեսնում եմ, որ մեր փոքր բյուջեով ես ինչեր եմ արել ու ինչեր են 
արել այն համայնքները, որոնք ավելի մեծ բյուջե ունեն…

 - Ի՞նչ ծրագրեր 7 նեք ապագայի համար:

 - Առաջնայինը պատշաճ աղբահանությունն է: Համայնքում աղբի համար 
փոսեր ենք փորել, ու մարդիկ օգտվում են, կողքի համայնք ներից են 
բերում, թափում գնում. ճանապարհը համայնքի միջով է անցնում: Բացի 
այդ, քառամյա ծրագրեր ենք ներկայացրել, կու զենայի, որ դոնոր 
կազմակերպությունները գոնե մի ծրագիր էլ մեր համայնքում իրա կա-
նացնեին, որովհետև փոքր համայնքներն ան տեսվում են, բայց 
խնդիրները շատ-շատ են:

 - Գյ7 ղապետն էլ ինչ հատկանիշներ պետք է 7 նենա, որոնք Դ7 ք ինչ-

ինչ հանգամանքների պատճառով դեռ չ7 նեք, կամ բնա վոր7 թյան ի՞նչ 

գծեր 7 նեք, որոնք խանգար7 մ են Ձեր աշխատանքին:

 - Երևի ես շատ ներողամիտ եմ, այդ ներողամտությունը երբեմն ինձ 
հասցնում է տհաճ իրավիճակների: Լինում է, որ ինձ չեն հասկանում, իմ 
հետևից բամբասում են, շատ հարցեր կան: Եվ ես էլ  նրանց ասում եմ` 
դուք ինձ պատժում եք ներողամիտ լինելու համար:

 - Ինչպե՞ս եք աշխատ7 մ ավագան7  անդամն երի հետ, հատկապես` 

տղամարդ անդամն երի: Ստացվո՞ւմ  է  համագործակց7 թյ7 ն:

 - Բարեբախտաբար մեր համայնքում միմյանց նկատմամբ թշնա մանք, 
ագրեսիա չկա, ավագանիում էլ` նույնը: Միասին գալիս ենք, քն նարկում, 
որոշում: Բացի այդ, շատ հարցեր քննարկում եմ նաև գյուղի մեծերի 
հետ, և տարաձայնություններ երբեք չեն եղել:
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 - Ձեր կարծիքով` ինչո՞ւ են կանայք քիչ առաջադրվ7 մ այս պաշտոնի 

համար:

 - Նախ`  կանայք  ավելի լուրջ են վերաբերվում,  ավելի պատասխանա տու 
են: Առաջադրվում են նրանք, ովքեր չեն վախենում: Իրակա նում կին 
համայնքապետներն իրենց ուսերին ավելի մեծ բեռ են վերց նում, քան 
տղամարդիկ, դա  հաճախ եմ  զգացել, տարբեր հար ցերում: Երևի 
դրանից էլ կանայք խուսափում են, չեն  համարձակվում առա ջադրել 
իրենց թեկնածությունը:

 - Իսկ ի՞նչ խորհ7 րդ կտաք այն կանանց, որոնք 7 զ7 մ են քաղա-

քական7 թյան մե ջ իրենց ներ7 ժն օգտագործել, բայց կարծ րատիպերի 

7  հասարակ7 թյան մտածելակերպի պատճառով հրաժարվ7 մ են այդ 

մտադր7 թյ7 նից:

 - Դժվար է… Կանանց խորհուրդ կտամ ավելի շրջահայաց լինել և 
չմտածել, թե եթե կին ես, քեզ չեն լսի: Նման բան չկա: Այդ հարցում 
ուղղակի  համարձակության գործոնն է վճռական դեր խաղում, պետք է 
քո  մեջ ուժ գտնես ու առաջադրվես: Ճիշտ է, ես ինքս չեմ առաջադրվել, 
բայց աշխատանքի ընթացքում զգացել եմ, որ իմ կարծիքը հարգում են, 
հաշվի են առնում: Այնպես որ խորհուրդ կտամ կանանց ավելի  
համարձակ լինել, պասիվ չլինել: 
Ես նկատել եմ, որ պասիվ ու ան համարձակ կանայք հիմնականում 
նրանք են, ովքեր չեն աշխատել, մարդու չաշխատելն ընդհանրապես 
շատ տխուր հետևանքների կարող է հանգեցնել: Եթե ես նախկինում 
կոլեկտիվում աշխատած չլինեի, գուցե հիմա չկարողանայի ինձ ճիշտ 
դրսևորել:  Դա  շատ կարևոր է:

 - Մտադի՞ր եք հաջորդ ընտր7 թյ7 ններ7 մ էլ առաջադրվել:

 - Դեռ չգիտեմ, որովհետև համայնքների խոշորացման գործընթացից են 
խոսում: Իսկ ես ինձ որպես խոշոր համայնքի ղեկավար չեմ տեսնում, 
պատասխանատվությունը շատ է մեծանում, ռիսկս չի հերիքի:

 - Քաղաքական7 թյ7 նն 7  համայնքը դնենք մի  կողմ, ի՞նչ է հարկավոր 

կնոջը երջանկ7 թյան համար:

 - Լավ և խաղաղ ընտանիք, որը ես ունեմ:  Եվ չպետք է մանրուքների 
հետևից ընկնել:
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ԱՐՄԻՆԵ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
«Պատասխանատու եմ 
համայնքի խնդիրների 
համար, և դրանց լուծումը 
պետք է ես գտնեմ»

Ծնվել է 1968 թ. Կապան քաղաքում:

Ավարտել է Կապանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև Երևանի 
անասնաբուժական-անասնաբուծական ինստիտուտը, ստացել 
անասնաբույծ-ինժեների որակավորում:
Աշխատել է թռչնաֆաբրիկայում, Շրվենանց գյուղի ավագ 
գրադարանավար-ակումբավար: 
2005 թ. ընտրվել, 2008 թ. և 2012 թ. վերընտրվել և առ այսօր աշխատում 
է որպես  Սյունիքի մարզի Շրվենանցի գյուղական համայնքի 
ղեկավար:

Անկուսակցական է:

Ամուսնացած է, ունի երկու որդի և մեկ դուստր:

 - Տիկին Ման7 կյան, ինչո՞ւ և ինչպե՞ս համայնքի ղեկավար դառնալ7  

ցանկ7 թյ7 ն առաջացավ:

 - Երկար տարիներ աշխատել եմ գյուղի գրադարանում: Այդ ընթաց քում 
շատ էի շփվում մարդկանց հետ, տեսնում էի համայնքի խնդիրներն ու 
դրանք լուծելու նպատակով 2005 թ. առաջին անգամ առաջադրվեցի: Ես 
անկուսակցական էի, իսկ մյուս թեկնածուն Հանրապետական կուսակ-
ցության կողմից էր, բայց պայքարեցի ու հաղթանակ տարա:  Սակայն 
վերջին ընտրություններում ներկայա ցա որպես Հանրա պետական 
կուսակցության թեկնածու, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ կինը 
պետք է լավ թիկունք ունենա, նախ ընտրե ցի համագործակցել 
կուսակցության հետ: 
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Համայնքը շատ փոքր է, 78 բնակիչ ունենք: Թեպետ մարզի փոքր 
համայնքներից է, պատմական նշանակություն ունի: Սյունիքի մարզի 
առաջին միջնակարգ դպրոցը Շրվենանցում է կառուցվել, բայց այսօր 
դպրոցը չի գործում գյուղում երեխա չլինելու պատճառով: 

 - Ձեր ընտրվել7 ց հետո ի՞նչ խնդիրներ են լ7 ծվել: 
 - Այս տարիների ընթացքում կառուցել ենք խմելու ջրագիծը, 

ճանապարհներն ենք բարեկարգել, առաջին օգնության բուժկետ ենք 
կառուցել: Համայնքային լավ ավանդույթների հիմքն ենք դրել, արդեն 
երկու տարի է` մայիսի 1-ին նշում ենք Շրվենանցի օրը:
Ես աշխատում եմ այնպիսի համայնքում, որտեղ խնդիրները շատ են,  
ցանկալի է, որ կառավարությունն ուշադրություն դարձնի փոքր 
համայնքներին:

 - Ինչպիսի՞ն պետք է լինի գյ7 ղապետը, որ կարողանա հասնել 

հաջող7 թյան:

 - Ես շփվող անձնավորություն եմ և միշտ հետաքրքրվել եմ ուրիշի 
խնդիրներով, ապրել ուրիշի հոգսերով: Երևի դա է պատճառը, որ ինձ 
ընտրեցին: Հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է նախ մարդ 
լինել, առաջնային տեղ տալ մարդկային հարաբերություններին: 
Համայնքի ղեկավարը պետք է շիտակ մարդ լինի: Գիտեք, եթե կինն 
ընտանիքում հասնում է հաջողության, լավ մայր է, լավ տանտիկին, 
դաստիարակված երեխաներ ունի, դա նպաստում է, որ գյուղում նրան 
հարգեն, որ նա բաց ճակատով առաջադրի իր թեկնածությունը: 
Գյուղապետը պետք է իմանա իր համայնքի անդամներին, իմանա 
նրանց հոգսերն ու երբեք վերևից չնայի: 

 - Անկասկած հաջող7 թյ7 ններին զ7 գահեռ 7 նեցել եք նաև 

դժվար7 թյ7 ններ:

 - Դժվարություններ միշտ էլ եղել են: Երբ ընտրվեցի գյուղապետ, մեծերն 
ասում էին` գյուղի հարսը դարձավ գյուղապետ (ես հարս եմ եկել այս 
գյուղը): Բարեբախտաբար ամուսինս ինձ աջակցում է,  բոլոր հարցերի 
շուրջ նրա հետ խորհրդակցում եմ, զրուցում, նրա կարծիքը հարցնում: 
Շատ կարևոր է,  որ ընտանիքը քո կողքին է:
Արել եմ այն, ինչ կարողացել եմ, արժանացել եմ շնորհակալագրի 
մարզպետից, Համայնքների միությունից: Վերջերս շնորհակալագրի 
արժանացա նաև վարչապետից: Իմ աշխատանքը գնահատվում է, և ես 
ուրախ եմ, որ որպես կին, մայր, տատիկ և գյուղապետ կարողանում եմ 
ամեն ինչ հասցնել: Ինձ շատ է օգնում արագ կողմնորոշվելու 
ունակությունը: Ես համայնքն ընկալում եմ որպես մի մեծ ընտանիք և 
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գիտակցում, որ պատասխանատու եմ համայնքի խնդիրների համար, 
որ դրանց լուծումը պետք է ես գտնեմ: 

Հիմա գյուղի առաջ ծառացած ամենալուրջ խնդիրներից մեկը 
տեխնիկայի  ձեռքբերումն է: Հարցեր լուծելիս համայնքի փոքրությունն 
ինձ միշտ խանգարել է: Ես իմ մեջ տեսնում եմ այդ ուժը, որ կարող եմ 
հաղթահարել խնդիրները, բայց հասնում ենք մի կետի և կանգ առնում, 
միջազգային կազմա կեր պությունները չեն ցանկանում գյուղում 
ներդրումներ անել, քանի որ համայնքը փոքրաթիվ է և ապագա չի 
խոստանում, իսկ կառա վարության հատկացրած բյուջեն շատ քիչ է 
լուրջ գործեր կատարելու համար: 

Գյուղում երիտասարդ ընտանիքները շատ քիչ են, դա նույնպես լուրջ 
խնդիր է, որովհետև երիտասարդները նեղվում են, չեն ցանկանում 
մնալ գյուղում, իրենց ապագան տեսնում են քաղաքում: Ինձ համար մեծ 
ցավ է, որ դպրոցը չի գործում: Առավել մեծ ցավ է, որ գյուղի միակ 
երեխան իմ որդին է, որին տեղափոխեցինք քաղաք` տատիկի մոտ, 
որպեսզի կրթություն ստանա: 

Մեր գյուղը դատարկվում է, որովհետև աշխատատեղ չկա, եթե մեզ մոտ 
էլ վերամշակող սարքեր բերեին և մարդիկ կարողանային աշխատել, 
գյուղացիները գաղթի ճամփան չէին բռնի: Իմ ձեռքերն էլ կապած են, 
որովհետև բոլոր միջազգային կազմակերպություններն ասում են` 
շահառուները քիչ են: 
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ԱՆԱՀԻՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
«Եթե աշխատանք   կա անելու 

համայնքի համար, ապա 

կարևոր չէ` կին ես, թե 

տղամարդ, առաջնայինը 

աշխատանքն է»

Ծնվել է 1955 թ. Սիսիանի շրջանի Բնունիս գյուղում: 
Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի 8-ամյա դպրոցում, 1974 թ. 
ավարտել է Երևանի սննդարդյունաբերության տեխնիկումը, ստացել 
տեխնիկ-տեխնոլոգի որակավորում:
1978-1988 թթ. աշխատել է Սիսիանի շրջանի Ախլաթյանի սովխոզX մ 
որպես գանձապահ-հաշվետար, 1988-1991 թթ.` Ախլաթյանի 
գյX ղխորհրդի գործկոմի  քարտX ղար, 1991-2006 թթ. նորաստեղծ 
ՏորX նիքի գյX ղական խորհրդի գործկոմX մ, այնX հետև` ՏորX նիքի 
գյX ղական համայնքի ղեկավարի աշխատակազմX մ որպես 
քարտX ղար:
2006 թ. ընտրվել և 2010 թ. մայիսին վերընտրվել է ՏորX նիքի 
գյX ղական համայնքի ղեկավար:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի չորս դուստր և յոթ թոռ:

 - Տիկին Հակոբյան, ինչո՞ւ որոշեցիք առաջադրվել համայնքի ղեկավարի 

թեկնած7 :

 - Ես երկար տարիներ  եղել եմ գյուղական համայնքի ղեկավարի աշ-
խատակազմի քարտուղար և լավ էի պատկերացնում,   հաջողու թյամբ 
աշխատում էի տղամարդկանց հետ, բոլորն իմ նկատմամբ  շատ բար-
յացակամ էին տրամադրված: Հենց նախկին գյուղապետն ինձ 
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առաջարկեց, որ առաջադրվեմ, խոստացավ, որ կաջակցի: Ու թեև 
մրցակից ունեի, դժվարություններ եղան, բայց անցա:

 - Ի՞նչ եք կարծ7 մ, ինչի՞ շնորհիվ եք արժանացել համագյ7 ղացիների 

վստահ7 թյանը:

 - Իմ գործելաոճն է երևի հիմնական երաշխիքը, որովհետև ես երբեք ոչ 
մի գյուղացու համար, ով ինձ դիմել է, գաղտնի կամ անհասկանա լի 
հարցեր չեմ թողել: Ես յուրաքանչյուր աշխատանքի ընթացքում 
բացատրել եմ, մեկնաբանել, համոզել, ապացուցել, որ կասկածներ 
չլինեն: Մեր համայնքը փախստականներով է բնակեցված, նրանց մեծ 
մասը հույսն ու հավատը կորցրած մարդիկ են, շատ դժվար է այդ 
մարդկանց մեջ հարգանք, հավատ արթնաց նել: Իսկ ես իմ աշխատանքով 
համոզում էի, ցույց տալիս, որ լավ մարդիկ էլ են լինում, հո բոլորը վատը 
չեն: Նույնիսկ Ադրբեջա նում բոլորը չէ, որ վատն են: 

Այդպես իմ աշխատանքով, իմ վերաբերմունքով, իմ ժպիտով էլ 
վաստակել եմ հարգանքը: 

 - Արդեն երրո՞րդ անգամ եք ընտրվ7 մ այս պաշտոն7 մ: 

 - Խոստովանեմ` առաջին չորս տարիներին աշխատանք գրեթե չեմ 
կատարել, հույսս դրել էի այլ կազմակերպությունների, պաշտոն յաների 
վրա: Երկրորդ ժամկետում արդեն հասկացել էի, որ ժողո վուրդը ճիշտ է 
ասում, թե «եղունգ ունես` գլուխդ քորի»: Թեև փոքր բյուջե ունեինք, 
բայց կարողացանք ծրագրեր իրականացնել, և դա ինձ ոգևորեց, 
տրամադրեց շարունակել: Դա էր ինձ առաջ մղում, որ  կարող եմ ավելի 
շատ գործ անել համայնքում: Իսկ այստեղ ամեն մի փոքր գործ երևում 
է, անգամ  թեթև վերանորոգումը համայնքում երևում է: Նպատակս դա 
է` շարունակել աշխատանքս, իրականաց նել այն ծրագրերը, որոնք 
կիսատ են մնացել:

 - Ի՞նչ խնդիրներ են լ7 ծվել համայնք7 մ այդ տարիների ընթացք7 մ:

 - Մենք խմելու ջուր չունեինք, կարծում եմ` սրանով ամեն ինչ ասված է: Եվ 
Սիսիանի ջրմուղի օգնությամբ, «Սյունիք-Զանգեզուր» հիմնա դրամի, 
Պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբ յանի  աջակ-
ցությամբ իրականացրինք այդ աշխատանքը, համայն քում խմելու ջուր 
անցկացրինք: Բացի այդ, համայնքում 25 տարի արտաքին լուսա-
վորություն չկար, դա էլ արեցինք, համայնքի միջոցառումների համար 
ձեռք բերեցինք կենցաղային անհրաժեշտ պարագաներ, որոնք 
նախկինում հարևան համայնքներից էինք բերում և այլն: Շատ բան է 
արվել:
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 - Իսկ ի՞նչ խնդիրներ եք լ7 ծել7  առաջիկայ7 մ:

 - Պատրաստվում ենք Կենցաղի տունը վերանորոգել, այդ հարցում 
խոստացել է օգնել Սյունիքի մարզպետ Վահե Հակոբյանը, այլ 
կազմակերպություններ ևս խոստացել են այդ գործում աջակցել:

 - Ինչպե՞ս են Ձեր ամ7 սինը, երեխաներն ընդ7 նել գյ7 ղապետ դառնալ7  

որոշ7 մը:

 - Իմ ամենամեծ ու առաջին աջակիցն իմ ամուսինն է, և եթե ինչ-որ 
պահերի տատանվում էի առաջադրվելու առումով, ամուսինս կա-
րողացավ իմ մեջ այդ որոշումն ամրապնդել: Ես նրա աջակցությունը 
շատ եմ զգացել և մինչ օրս էլ իմ ցանկացած որոշում, քայլ նախ ստանում 
է ամուսնուս և երեխաներիս հավանությունը:

Միշտ եղել եմ գրասենյակային աշխատող, դրսում, այնպես որ 
ընտանիքիս անդամները սովոր էին դրան: Եվ ամենակարևորը` մեր 
միջև փոխվստահությունը. դրա շնորհիվ եմ հասել այս ամենին: Դա 
շատ մեծ նշանակություն ունի ու շատ կարևոր է:

 - Եղե՞լ է դեպք, որ Ձեզ չվստահեն աշխատանք7 մ մի այն այն բանի 

համար, որ կին եք:

 - Ճիշտն ասած, սկզբնական շրջանում ինքս էի այդպես մտածում, որ եթե 
մի բան ասեմ, ապա առաջին միտքն այն կլինի, որ դիմացինը կին է: 
Բայց զգացի, որ տղամարդկանց համար դա նշանակություն չունի, և  
եթե մարդ ուզում է աշխատել, կապ չունի` կին է, թե տղամարդ: Նաև 
անհատից է կախված, օրինակ` ես ձգտում եմ աշխատանքն անել առանց 
խեղճանալու, պատրաստ եմ մինչև վերջ պայքարել ու միշտ մտածել եմ, 
որ եթե շատ համառեմ, ապա կհասկանան հարցի կարևորությունը, ու 
կհասնեմ ուզածիս: Եվ կարող եմ ասել, որ ղեկավարներից չեմ բողոքում:

 - Այսինքն` չեք կաշկանդվել տղամարդ պաշտոնյաների հետ շփ7 մ-

ներ7 մ:

 - Ոչ: Ես արդեն ասացի` առաջին չորս տարին լռել եմ, քանի որ ներ սի 
աշխատանքի վրա էի ավելի շատ կենտրոնացած, այդ տարինե րից 
հետո ես տեսա, որ շատ հարգանքով են վերաբերվում և ոչ մի խն դիր 
իրականում չկա: 

 - Ինչպիսի՞ն պետք է լինի աշխատանքը ավագան7  հետ:

 - Հենց առաջին տարին իմ հետևից ավագանի կին եմ բերել, իսկ այսօր 
ավագանիում արդեն երկու կին կա: Ես զգացել եմ, որ ավագանու կին 
անդամներին իսկապես անհանգստացնում են համայնքի խնդիրները: 
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Տղամարդ անդամների հետ էլ ընկերական եմ աշխա տում: Եթե 
աշխատանք կա անելու համայնքի համար, ապա կարևոր չէ` կին ես, թե 
տղամարդ, առաջնայինը աշխատանքն է:

 - Ուրեմն  տարբեր7 թյ7 ն չկա՞ կին և տղամարդ ղեկավարների մի ջև, 

չկա՞ն հատկանիշներ, որոնք օգն7 մ են կնոջը ղեկավարել7  հարց7 մ:

 - Ընտանիքն ու համայնքը իրար շատ նման են, համայնքն ուղղակի ավելի 
մեծ ընտանիք է: Ես յուրաքանչյուր տան խնդիրը մեկ առ մեկ գիտեմ, 
գիտեմ, թե որ ընտանիքին ինչպես մոտենալ, ինչպես զրուցել և ինչ անել 
այդ ընտանիքի համար, որ և՛ համայնքը դրանից շահի, և° ընտանիքը: 
Երևի կինը մի քիչ ուրիշ քայլերով է իր աշխատանքն իրականացնում, 
ամեն տղամարդ չի գնա դրան: Կինն ավելի հոգատար է, ավելի ուշադիր: 
Տղամարդու հոգատարությունն ու կնոջ հոգատարությունը երբեք չես 
կարող համեմատել:

 - Ի՞նչ է հարկավոր այն կանանց, որոնք 7 զ7 մ են լինել քաղա-

քական7 թյան մե ջ, գիտելիքներ 7 նեն, եռանդ 7 նեն, բայց ինչ-որ 

կարծրատիպերի, հասարակ7 թյան մտածելակերպի պատճառով 

հրաժարվ7 մ են այդ քայլից: 

 - Ամենակարևորն այն է, որ այդ կարծրատիպերը վերանան: Շատ 
կանանց եմ հանդիպել, զրուցել, որոնք թվարկում են տարբեր 
պատճառներ: Բայց ինչո՞ւ, եթե ուզում ես աշխատել, աշխատանքդ էլ 
սիրով ես անում, վախենալու ոչ մի պատճառ չեմ տեսնում: Ամենադժվարն 
առաջին քայլն է` որոշում կայացնել, առաջադրվել, իսկ հետո արդեն 
այնքան հեշտ է ամեն ինչ, հասկանում ես, որ իզուր էին այդ 
մտավախությունները: Ես շատ կուզենայի խորհուրդ տալ այդ կանանց 
չվախենալ, և եթե զգում են, որ ի վիճակի են այդ աշխատանքը 
կատարելու, վերցնելու  այդ պատասխանատվությունը, ապա ան պայ-
ման գնան այդ քայլին: 

 - Վերլ7 ծելով Ձեր կյանքն 7  փորձը` կասե՞ք` ինչ է անհրաժեշտ կնոջը 

երջանիկ լինել7  համար:

 - Ընտանիք: Անհամեստություն չլինի, բայց ես ինձ երջանիկ կին եմ 
համարում, որովհետև  լավ, չափազանց հոգատար ամուսին ունեմ, լավ 
դուստրեր, որոնք արդեն իրենց ընտանիքն են կազմել, լավ թոռնիկներ: 
Կարծում եմ` ընտանիքում կինը պետք է երջանիկ լինի, որպեսզի 
կարողանա այդպիսին լինել նաև դրսում, լինել հարգված, ընկալելի:
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏՅԱՆ
«Ես հպարտությամբ եմ     

նայում իմ աշխատանքին և 

անցած ուղուն»

Ծնվել է 1974 թ. Քարահունջ գյուղում: 
Ավարտել է Քարահունջի միջնակարգ դպրոցը,                                                
1996 թ.՝ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական 
համալսարանի «Արդյունաբերական էլեկտրոնիկա» բաժինը:
1996-2002 թթ. աշխատել է Քարահունջի միջնակարգ դպրոցում որպես 
ուսուցչուհի:
2002 թվականից Սյունիքի մարզի Քարահունջի գյուղական                   
համայնքի ղեկավարն է:
Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության                             
վարչապետի հուշամեդալով: 
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր և մեկ որդի:

 - Ինչպե՞ս մանկավարժը, մասնագիտ7 թյամբ ինժեները որոշեց զբաղվել 

քաղաքական7 թյամբ:

 - Ես երեք երեխա ունեմ և ցանկանում եմ, որ նրանք լավ ապագա ունե-
նան: Բացի այդ, աշխատելով դպրոցում, մասնակցելով ծնողական ժո-
ղովներին, հաճախ էի լսում դժգոհություններ, տեսնում էի, թե ինչ քան 
խնդիրներ ունի մեր գյուղը: Եվ պատահական, առանց ծրագրի և 
նախընտրական քարոզարշավի առաջադրեցի իմ թեկնածությունն ու 
հաղթեցի: 
Փոքր համայնքներն առաջնորդվում են այն նկատառումներով, թե 
ընտանիքի անդամներն ովքեր են, թեկնածուն ինչպես է կարողանում 
կառավարել իր տունը, ինչ դաստիարակություն է տալիս իր երեխաներին: 
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Հատկապես փոքր համայնքները նման են ընտանիքի: Իմ ընտանիքին 
գյուղում շատ լավ էին ճանաչում: Ամուսինս անհատ ձեռներեց է, գյուղում 
խանութ ունենք: Տեսնում էին, որ չունևորներին ձեռք ենք մեկնում, 
աջակցում: Կարելի է ասել, որ ընտանիքիս շնորհիվ ձեռք բերեցի 
գյուղացիների վստահությունը: Անշուշտ, իմ դերը` որպես ընտանիքի 
մոր և դպրոցի ուսուցչուհու, նույնպես կարևոր գործոն էր, սակայն 
հետագայում արդեն ինձ ընտրեցին, քանի որ ես կայացած համայնքի 
ղեկավար եմ և իմ կառավարման օրոք բազմաթիվ հարցեր լուծում են 
ստացել: 

Շատ դժվար է համայնքի ղեկավարի աշխատանքը, սակայն սովորել 
եմ: Գրեթե ազատ րոպե չեմ ունենում: Գյուղում նախկինում համակար-
գիչ չկար, պատճենահանող սարք չունեինք, և գյուղացին ծննդյան 
վկայական կամ անձնագիր պատճենելու համար ստիպված էր քաղաք 
գնալ: Հիմա գյուղում համակարգիչներ էլ կան, պատճենահանող սարք 
էլ ունենք, ինտերնետ կապն էլ է հասանելի: 

Սկզբում դժվարությունները շատ էին: Մարզի առաջին կին համայնքի 
ղեկավարն էի, ու երբ գնում էի ժողովների,  միջոցառումների, միակ 
կինն էի տղամարդկանց հոծ բազմության մեջ,  նեղվում էի, բայց հետո 
հարմարվեցի, սովորական դարձավ: Նկատել եմ անվստահ հայացքներ, 
հայացք-դիտողություն, թե դու այստեղ ի՞նչ  ես անում, բայց հիմա ամեն 
ինչ փոխվել է: Ես կայացել եմ ու ապացուցել, որ իրենցից վատ չեմ 
կառավարում: Ավելին, շատ հաճախ այլ համայնքների տղամարդ 
ղեկավարներ զանգում են, թե Լուսինե ջան, էս հարցը դուք ո՞նց եք լուծել 
կամ այս հարցի վերաբերյալ ո՞ւմ դիմեմ: Սակայն տղամարդ 
գործընկերներիս հատկապես զարմացրել է այն փաստը, որ մարզում 
գործող միջազգային բոլոր կազմակերպությունները Քարահունջում 
ներդրումներ են կատարել: Միշտ հարցնում են, թե Լուսինե, ո՞նց է 
ստացվում, որ կարողանում ես համագործակցել և քո ծրագրերն 
իրականացնել:

 - Եվ ինչպե՞ս է ստացվ7 մ: Մարդկային ի՞նչ  հատկանիշներ են 

անհրաժեշտ: 

 - Ես պատասխանատու անձնավորություն եմ, երբեք կես ճանա պարհից  
հետ չեմ կանգնում: Եթե անգամ գիտեմ, որ սպաս վելիք ճանապարհն 
ավելի դժվար է ու փշոտ, միևնույն է, իմ նպատակնե րից չեմ հրաժարվում: 
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Համայնքային ակտիվ խումբ ունենք, որը կայացած է, մեզ մոտ «չենք 
կարողանա» արտահայտությունը բացառված է:

 - Ի՞նչ հաջող7 թյ7 նների եք հասել այս տարիներին: 

 - Իմ  ղեկավարման ընթացքում բավական խնդիրներ են լուծվել: 
Հիմնականում աշխատում եմ դոնոր կազմակերպությունների հետ: 
Մանկապարտեզ չունեինք, դպրոցի վիճակն անմխիթար էր, 
պատուհանները`  ջարդված, ցուրտ,  գյուղապետարանն անբարե կարգ 
էր, բուժկետ չունեինք, ոռոգման ջրագիծ էլ չկար, ճանա պա րհների 
անբարեկարգության մասին չեմ էլ ուզում հիշել, մար դիկ վախենում էին 
այդ ճանապարհներով երթևեկել: 

Հենց առաջին տարին, երբ ընտրվեցի համայնքի ղեկավար, կազմեցինք 
քառամյա ծրագրի պլանն ու սկսեցինք աշխատել: Սկզբում 
մանկապարտեզը վերանորոգեցինք, նախ` տանիքը, մի հատվածը, 
որպեսզի կարողանայինք գոնե աշխատացնել, իսկ հետո տարիների 
ընթացքում փուլ առ փուլ վերանորոգեցինք և գույք ձեռք բերեցինք: 
Դպրոցը հիմնանորոգվեց և ջեռուցվեց, համայնքային կենտրոնը 
նույնպես նորոգվեց: Այսօր գյուղն ունի բուժկետ, որոշ թաղամասերում 
խմելու ջրագիծն է նորոգվել: Վերանորոգել ենք երիտասարդական 
կենտրոնը: Քանի որ ճանապարհներն ասֆալ տապատված են և 
նորոգված, նախատեսում ենք երկու նոր կանգառ կառուցել, աղ բա-
մաններ տեղադրել, աղբահանությունը  նորմալ ըն թանում է: Գիշերային 
լուսավորություն ենք անցկացրել:

Այս ամենը կարողացանք իրականացնել մի քանի միջազգային կազ-
մակերպությունների աջակցությամբ: Որոշ հարցերում մեզ օգնել են 
նաև Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն ու մարզպե-
տարանը: Միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատան քի 
ընթացքում մի բան եմ հասկացել. նրանք նախընտրում են, որ հա մայնքը 
ներդրում կատարի, բայց քանի որ համայնքի բնակիչները հնա-
րավորություն չունեին վճարելու, պայմանա վոր վեցինք, որ բնա կիչներն 
աշխատուժով են ներդրում կատարում, իսկ գումարային հարցում 
համայնքին օժանդակում են մասնավոր կառույցները: Մենք ինքներս 
ենք  նախաձեռնում, նամակներ ենք գրում, դիմում, ծրագիր-առաջարկ   
ներկայացնում, և նրանք մեզ աջակցում են: 
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Բյուջեն լցված է, հարկերի առումով խնդիրներ չունենք և կարողա նում 
ենք մեր առջև դրված խնդիրները լուծել: 

Ինչպես տեսնում եք, կառավարության աջակցությամբ և դոնոր 
կազմակերպությունների գումարներով կարողանում ենք որոշակի 
արդյունքի հասնել, սակայն պետք է փաստեմ, որ շատ դժվար 
աշխատանք է համոզել, որ փոքրիկ համայնքներում ներդրում ներ 
կատարվեն:

 - Գյ7 ղապետի պաշտոնը զբաղեցնել7  և արդյ7 նավետ աշխատել7  

համար ի՞նչ հատկանիշներ են անհրաժեշտ:

 - Գյուղապետը պետք է կարողանա ռեսուրսները ճիշտ կառավա րել, 
կառավարում բառը ճիշտ ընկալել, առաջնորդի շնորհ ունենալ, 
թափանցիկ աշխատել, որպեսզի հասարակությունը վստահի: Մենք 
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնից տրամադրված ցուցա-
տախտակներն օգտագործում ենք և համայնքի ղեկավարի, ավա գանու 
բոլոր որոշումներն այնտեղ տեղադրվում են, որպեսզի ժողովուրդը 
տեսնի, թե իր քվեն ստացած մարդիկ ինչ որոշումներ են կայացնում: 
Գյուղապետի պաշտոնում աշխատելու համար ինձ օգ նում է այն 
հատկանիշը, որ ես կարողանում եմ մարդ կանց հաս կանալ, մտնում եմ 
նրանց դրության մեջ: 

Ամեն ինչ անում եմ, որ ընտանիքս չտուժի, հավասարակշռություն լինի, 
կարողանամ և° աշխատանքում հասնել հաջողության, և° տանը լինել 
մայր: Ընտանիքս ինձ ամեն հարցում աջակցում է, լիցքավորում է: 
Ինչքան հոգնած լինես կամ ծանր օր ունենաս, եթե մտնում ես տուն, և 
քեզ ժպտում են, հոգնածությունդ միանգամից անցնում է: 

Ես հպարտությամբ եմ նայում իմ աշխատանքին և անցած ուղուն: 
Կարելի է ասել, որ կանացի ձեռքեր են դիպել գյուղին, և այն փոխ վել է: 
Նախկինում, երբ մտնում էիր գյուղ, առաջինն աղբն էր դիմա վորում: 
Հիմա գյուղն աղբից ազատվել է, ասֆալտապատման աշ խա տանք ներն 
արդեն ավարտված են, այժմ մտածում ենք կանա չապատման մասին: 
Նախկինում աղբաջրերը, կոյուղաջրերը փո   ղոց ների միջով էին անցնում 
և սարսափելի, գարշելի տեսարա նի էիր հանդիպում: Կարողացել ենք 
կոյուղագիծը նորոգել, և դրա շնորհիվ գյուղում այլևս հակահիգիենիկ 
վիճակ չէ: Այն տունը, որտեղ մաքուր է, գեղեցիկ, հավաքած (կարևոր չէ` 
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կահ-կարասին շքեղ է, թե ոչ, վերանորոգված է, թե ոչ), բարեկեցիկ 
տպավորություն է թողնում, այդտեղ առողջ մթնոլորտ է: Նույնն էլ 
համայնքում է: Համայնքի կին ղեկավարները նախ մտածում են 
մաքրության մա սին, որովհետև աղտոտման հետևանքները շատ լուրջ 
կա րող են լինել, առողջությունը վնասեն ու վարակներ տարածեն: 
Ընտանիքի կինը մտածում է երեխաների կրթության, դաս-
տիարակության մասին, նույնն էլ` համայնքում: Այն համայնքները, 
որտեղ կանայք են ղեկավարում, առաջնահերթ լուծում են ստանում 
մանկապարտեզի ու դպրոցի հարցերը, բուժկետի հարցը, դրանով է  
կանացի ձեռքը տարբերվում: Երբ ընտրվեցի համայնքի ղեկավար, 
ամաչում էի մարդկանց ընդունել մեզ մոտ. աթոռ չկար, սեղանը` 
կիսաջարդված, խոնավ, սարսափելի վիճակ էր: Հիմա արդեն վիճակը 
փոխվել է, կահույքն էլ փոխեցինք, փոքրիկ կոսմետիկ նորոգում էլ 
արեցինք, դարձավ կոկիկ մի կառույց, և հիմա գլուխներս բարձր ենք 
հյուրեր ընդունում: 

Շրջեք հանրապետության բոլոր համայնքներում, և աչքի կընկնեն այն 
համայնքները, որտեղ կանայք են ղեկավարում: Վստահ եմ: Թող սա 
մեծամտություն կամ ինքնագովասանք չլինի, բայց կին համայն քի 
ղեկավարները լավ են աշխատում: Մենք ունենք բազմաթիվ հա-
մայնքներ,  որոնք սարսափելի վիճակում են: Հա մոզ ված եմ, որ եթե այդ 
համայնքների ղեկին կանգնեն խելացի, պատասխանա տու և նվիրված 
կանայք, այդ համայնքները շատ շուտ ոտքի կկանգնեն: 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՏՈՌՈԶՅԱՆ 

«Եթե 15 հոգու մեջ միակ  կինն 
ես, պետք է պատրաստված 
լինես, քանի որ կանանց մի 
ամբողջ հանրություն ես 
ներկայացնում»

Ծնվել է 1969 թ. Գորիս քաղաքում:
1990 թ. ավարտել է Երևանի Խ.Աբովյանի անվան  պետական 
մանկավարժական համալսարանը: 
1992 թ. աշխատել է Գորիսի պրոֆտեխX սX մն արանX մ որպես 
արտադրական X սX ցման վարպետ, 1993-1998 թթ.` «Ֆրանս-
Ղարաբաղ» բարեգործական կազմակերպX թյX նX մ որպես կամավոր, 
մասնակցել է Մարտակերտի և ՀադրX թի շրջանX մ իրականացվող  
կրթկան ծրագրերին: 2001 թ. աշխատանքի է անցել Գորիսի 
քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնում որպես 
մասնագետ: 
2003-2005 թթ. եղել է  Գորիսի համայնքի ավագանX  անդամ,          
զX գահեռ աշխատել է ԿրթX թյան ազգային ինստիտX տի ՍյX նիքի  
մասնաճյX ղX մ որպես ավագ  մասնագետ, նX յն թվականին                   
Գp Մ ՀԿ-X մ աշխատել է որպես կրթական ծրագրերի մասնագետ: 
2008-ից «Գորիսի կանանց զարգացման ռեսX րսային կենտրոն» 
հիմն ադրամի  հիմն ադիր անդամն երից է և կազմակերպX թյան 
գործադիր տնօրենը:
2012.-ից Գորիսի համայնքի ավագանX  անդամ է, համակարգX մ է 
ավագանX  կրթX թյան, մշակX յթի և սպորտի հանձնաժողովը: 
2014 թ. նոյեմբերից «ՎԻՆՆԵՏ Հայաստան. Կանանց ռեսX րսային 
կենտրոնների մի X թյան» խորհրդի նախագահն է, և «VINNET 
EUROPE»-ի   (Կանանց եվրոպական ցանց)  խորհրդի անդամ: 

 - Մինչ ավագան7  անդամ ընտրվելն ինչո՞վ եք զբաղվել:

 - 2001-2003 թթ. աշխատելով Գորիսի քաղաքապետարանում` հաս կացա, 
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թե ինչքան խնդիրներ կան, իսկ մարդիկ անտարբեր էին, թե 
քաղաքապետարանն ինչպես է աշխատում, ավագանին ինչ որոշումներ 
է կայացնում, նրանց համար միևնույն էր, երևի չէին վստահում  կամ  էլ  
հույս չունեին, չգիտեմ: Բայց այդ անտարբերու թյունն ինձ շատ 
զարմացրեց, և ես որոշեցի մասնակից դառնալ համայնքի կառավարման 
գործընթացին ու 2003-ին առաջադրվեցի ավագանու անդամության 
համար: Ես Գորիս քաղաքի ավագանու առաջին կին անդամն եմ: 
Համայնքի բնակիչների պասիվությունը, ՏԻՄ-երի  հանդեպ անտար-
բերությունն ինձ մտածելու տեղիք տվե ցին, և որոշեցի առաջադրվել:
Մինչև 2005 թ. եղել եմ ավագանու անդամ: Ինչպես գիտեք, ավա գանու 
անդամ ընտրվելուց հետո պետք է հեռանայի քաղաքա պե տարանից: Ես 
այդպես էլ արեցի և անցա աշխատանքի հասա րակական սեկտորում: 
Աշխատել եմ «Գործընկերություն և ուսու ցում» հասա րակական 
կազմակերպությունում, միաժամանակ աշխա  տել եմ Կրթության ազ-
գային ինստիտուտի Սյունիքի մասնաճյուղում: 
2009 թ. իմ նախաձեռնությամբ և ԵԱՀԿ-ի աջակցությամբ ստեղծե ցինք 
«Կանանց զարգացման ռեսուրսային կենտրոն», դա հնարա վորություն 
էր, որ կարողանայի իմ շուրջը հավաքել խելացի, բա նիմաց կանանց, 
որոնք պատրաստ էին իրենց ուժը ներդնելու և աջակցելու համայնքի 
զարգացմանը: Սակայն պետք է նշեմ, որ 2005-ին էլ եմ առաջադրել իմ 
թեկնածությունը,  բայց այդ անգամ չընտրվեցի:

 - Ինչո՞ւ, խոչընդոտնե՞ր կային:

 - Ես գիտեմ, թե ինչն էր պատճառը, որ չընտրվեցի: Հետաքրքիր է, որ ես 
այդ ժամանակ շատ ավելի ինքնավստահ էի: Առաջին անգամ, երբ 
առաջադրվեցի, ընտրություններից առաջ քարոզարշավ էի կազ-
մակերպել, թաղային, անհատական հանդիպումներ ունեցել, մարդկանց 
ներկայացել, պատմել, թե ինչ ծրագրեր ունեմ, ինչ եմ ուզում անել, 
երկրորդ անգամ նման հանդիպումներ չկազմակերպեցի, մտածեցի, որ 
արդեն ճանաչում եմ ձեռք բերել: Բացի այդ, տարիների ընթացքում եղել 
էր մարդկային արտահոսք, շատերը, որոնք ինձ ճանաչում էին, հեռացել 
էին քաղաքից: Ես իմ աշխատանքի վերաբերյալ չէի իրազեկել 
մարդկանց, և նրանց մեծ մասը չգիտեր, որ իրենց հուզող այս կամ այն 
հարցը լուծվել էր իմ շնորհիվ: Իհարկե, կապ ընտրողների  հետ պահում 
էի, բայց կարելի էր ավելի շատ աշխատել, ավագանու աշխատանքների 
մասին իրազեկել հանրությանը: 
Այսօր, համեմատած նախորդ երկու ընտրությունների հետ, ավագանու 
ինստիտուտի նկատմամբ հետաքրքրությունը նվազել է: Պատճառն այն 
է, որ ներկայիս ավագանիները շատ քիչ կապ են պահպանում 
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բնակիչների հետ, մինչդեռ հետադարձ կապ պետք է լինի: Ավագանիների 
գործունեությունը չի լուսաբանվում, նրանց գործունեությունը չի 
հրապարակվում, և միայն պատահական հանդիպումների արդյունքում 
են մարդիկ իմանում, որ ավագանին այս կամ այն որոշումն է կայացրել: 
Շատերի համար էլ ավագանին դարձել է ինքնահաստատման, 
ինքնավստահություն ձեռք բերելու  հարթակ,  դա է պատճառը, որ այս 
տարվա ընտրություններում շատ երիտասարդներ իրենց թեկնածությունն 
առաջադրեցին` նպատակ ունենալով այդ կերպ ստեղծել հաջող 
կարիերա: 

 - Այս անգամ, որպես կայացած և որոշակի փորձ ձեռք բերած 

անձնավոր7 թյ7 ն, ինչպե՞ս կազմակեպեցիք ձեր քարոզարշավը:

 - Ի տաբերություն նախորդի` քարոզարշավ, թաղային հանդիպումներ 
կազմակերպեցի: Բացի այդ, մեր կազմակերպությունը Կապանի և 
Մեղրիի ռեսուրսային կենտրոնների հետ աջակցել է Սյունիքի և Վայոց 
ձորի մարզերի 37 թեկնածուների: Մինչ ընտրությունները մենք աշխատել 
ենք պոտենցիալ ունեցող կանանց հետ, ոգևորել ենք, խորհուրդներ ենք 
տվել, քաջալերել, որ մասնակցեն: Այնուհետև նրանց համար 
քաղաքական հոլովակներ ենք պատրաստել, տեղեկատվական 
բուկլետներ ենք հրապարակել, որպեսզի կարողանանք համայնքի 
բնակիչներին իրազեկել թեկնածուների մասին:
Այս անգամ իմ քարոզարշավն էլ, նախորդների համեմատությամբ, շատ 
լավ կազմակերպվեց: Ես էլ ունեի քաղաքական հոլովակ, որը ինձ շատ 
օգնեց: 

 - Գորիս7 մ ավագանին քանի՞ հոգ7 ց է բաղկացած: 

 - Ընտրություններին մասնակցել է 25 մարդ, միակ կինը ես էի: Ավա գանին 
բաղկացած է 15 անդամից:    

 - Ի՞նչ եք նախատես7 մ անել առաջիկա տարիների ընթացք7 մ:

 - Կազմակերպությունում շարունակելու եմ կանանց նվիրված աշխա-
տանքները: Մեր կազմակերպությունը երկու կարևոր ուղղվածու թյուն 
ունի: Մեկը գենդերային հավասարությանն ուղ ղված գոր ծու նեու թյունն 
է տարածաշրջանում, պետք է կրթենք տարա ծաշրջա նի կանանց: 
Նրանց պետք է կրթել, օգնել, այդ փուլում սա մեր ծրա գիրն է: Իսկ 
որպես ավագանի` մարզկենտրոնի գենդերային խորհրդի հետ 
կաշխատեմ: Ամենակարևորը տարածաշրջանում զբաղվա ծու թյան 
խնդիրն է: 
Մեր կազմակերպությունը շատ լավ համագործակցում է Թուֆենկ յան 
հիմնադրամի հետ: Այս տարիների ընթացքոմ բազմաթիվ գոր ծազուրկ, 
սոցիալապես անապահով կանանց ուսուցանել ենք գոր գա գործություն: 
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Մենք «Բաց հասարակության հիմ  նա դրամ  ներ-Հայաստան» կազ-
մակերպության աջակցու թյամբ ար  հես տանոց ենք հիմնել, որտեղ 
ուսանել է ավելի քան 60 կին, 42 կին ներգրավված է հելունագործու-
թյան մեջ: Շուկայի խնդիր էլ չունենք, քանի որ համագործակ ցում ենք մի 
քանի միջազգային կազմակերպությունների հետ, որոնք այդ ապրանքն 
արտահանում են: Պատվերները շատ-շատ են, ու խումբը համալրման 
կարիք ունի: Երկար տարիներ Սյունիքի մարզը եղել է գորգագործության 
կենտրոն: Գորիսում գորգա գործական գոր ծարան է  եղել, որն ավելի 
քան 10 տարի չի աշխա տում: Մենք փորձել ենք այդ գործարանը 
վարձակալել, շուտով կաշ խատացնենք, և 30-ից ավելի կանայք էլ 
կներգրավվեն գոր գագործության մեջ: Բազմաթիվ պատվերներ ենք 
արդեն ստացել: Մենք մտածում ենք, որ համայնքն իր ներդրումն ունենա 
այս կարևոր գործում: Սա բիզնես չէ, ներկա դրությամբ մենք տարածքի 
վարձակալման խնդիր ունենք, պետք է համագործակցենք, հա մայնքի 
ներդրումն ապահովենք, որպեսզի համայնքային բյուջեից այդ 
վարձակալության հարցը լուծվի:

 - Դատելով Ձեր կյանքի փորձից` կասե՞ք` ավագան7  աշխատանքի 

հաջող7 թյան գրավականը որն է:

 - Երկու կարևոր հանգամանք կա: Նախ` կապեր ստեղծել, դա ես շատ եմ 
կարևորում: Բոլոր ոլորտներում պետք է համագործակից որոնես, 
գտնես և պահպանես: Իմ աշխատանքի բնույթից ելնելով` բազմաթիվ 
կապեր ունեմ և այդ կապերը կարող եմ օգտագործել ինչ-որ խնդիրներ 
լուծելու, առաջ տանելու համար: Երկրորդ` համայնքի ավագանին 
չպետք է իր կապը կտրի համայնքի հետ: Պետք է ցանկացած հարցի 
շուրջ հետադարձ կապը պահպանես: Եթե մարդը սիրում է փողոցում 
զրուցել, այնտեղ զրուցիր, մարդը ցանկանում է հանրային քննարկման 
մասնակցել` այդպես արա: Բոլոր մեխանիզմներն օգտագործել, 
որպեսզի համայնքի բնակիչն զգա, տեսնի, որ իր ձայնը հասնում է տեղ: 

 - Դ7 ք որքա՞ն ձայն էիք ստացել ընտր7 թյ7 նների արդյ7 նք7 մ:

 - 201  ձայն, սակայն ես միշտ ասում եմ, որ բոլորի համար եմ աշխա տելու, 
անկախ նրանից, թե քանի ձայն եմ ստացել:

 - Դժվար7 թյ7 ններ լինո՞ւմ են, քանի որ մի ակ կինն եք ամբողջ խմբ7 մ:

 - Առաջին անգամ, երբ ընտրվեցի, իմ կողքին էր եղբայրս, որ ինձ 
աջակցում էր, իմ գիտակցական ողջ կյանքում իմ կողքին է եղել, և 
առաջնորդական հմտությունները ստացել եմ  նրանից, մենք երեք տարի 
շատ լավ աշխատել ենք: Կրթության և մշակույթի հանձաժողով էինք 
ստեղծել, որը հաջողություններ ունեցավ: Հիմա ես չեմ պատկերացնում, 
որ լինելու եմ մենակ, դեռ նիստ չի եղել, սակայն նախորդ ընտրությունների 
համեմատությամբ` իմ ինքնավստա հությունն ավելի է բարձրացել, ես 
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ավելի շատ գիտելիքներ ունեմ, փորձս ավելի շատ է, հմտացել եմ: Եթե 
դու 15 հոգու մեջ միակ  կինն ես, պետք է պատրաստված լինես, քանի որ 
միայն քեզ չես ներկայացնում, դու կանանց մի ամբողջ հանրություն ես 
ներկայացնում, և քո սխալը կընկալվի որպես բոլոր կանանց սխալը: 

 - Ընտանիքի անդամն երը Ձեզ աջակցո՞ւմ են:

 - Ընտանիքս առաջադեմ է: Ամուսինս ինձ միշտ աջակցել է: Նախորդ 
ընտրությունների ժամանակ էլ իմ կողքին էր: Ցավոք, այսօր նա 
հանրապետությունում չէ, արտագնա աշխատանքի է մեկնել Ռու-
սաստան և այս անգամ չկարողացավ ինձ օգնել, սակայն  հեռվից էլ ինձ 
ոգևորում է, միշտ ինձ աջակցելու անհրաժեշտ  խոսքեր գտնում է, և երբ 
նրան ասացի, որ որոշել եմ կրկին առաջա  դրել թեկնածու թյունս, 
ողջունեց: 

 - Ի՞նչ խորհ7 րդ կտաք այն կանանց, որոնք պոտենցիալ 7 նեն դառնալ7  

ավագան7  անդամ, սակայն գ7 ցե վախեն7 մ են, չեն համարձակվ7 մ, 

կամ ինչ-ինչ արգելքներ չեն հաղթահարել:

 - Խորհուրդ կտամ համագործակցել ներկա ավագանու անդամնե րի հետ, 
մասնակցել նիստերին, քննարկումներին: Այսօր  հասարա  կական 
սեկտորը շատ ակտիվ է, գոնե հասարակական գործունեու թյուն 
ծավալեն, և այդ կերպ ձեռք բերեն փորձ ու հմտություն: Այդ ամենը 
արդյունք կտա: Տանը նստելով` ինքնավստահությունդ չի բարձրա նա: 
Պետք է փորձես քիչ-քիչ քայլերով առաջ գնալ: Ես իմ փորձից եմ ասում: 
Երբ ամուսնացանք, ամուսինս ասում էր` դու չես աշխատելու:  Պետք է 
զուգահեռ աշխատանք տանես և՛ ընտանիքի անդամների հետ, և՛ քեզ 
կրթես ու քիչ-քիչ առաջ գնաս: Մաս նա գիտությամբ մանկավարժ եմ: 
Կարծրատիպեր կան, հայ տղամարդը մտածում է, որ լավ է, երբ կինը 
տանն է, երեխաներին մեծացնում է: Բայց քիչ-քիչ համոզելով` կարողա-
ցա հասնել այն բանին, որ այսօր ես ավագա նու անդամ եմ և 
հասարակական կազմակերպության ղեկավար: Գիտեք, սոցիալական 
վիճակն էլ է նպաստում, երբ ամուսինը տեսնում է, որ կինն օգնում է, 
ընտանիքի հարցերը լուծում է, դրանից ավելի է  ոգևորվում: 
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ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ 
ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ 

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Եղեգնաձորի 
քաղաքային համայնքի 
ավագանու անդամ

ԱՐՄԻՆԵ ԱՐՍԵՆՅԱՆ Ջերմուկի քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ԹԱՄԱՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Վայքի  քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամ
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ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

«Առաջնորդվում եմ                     
«Օգնիր մարդկանց» սկզբունքով
 և չեմ սպասում պատասխանի»

Ծնվել է 1960թ.:

1978 թ. ավարտել է Եղեգնաձորի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցը, 1984 թ.` 
Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի մանկաբուժական ֆա-
կուլտետը:

1985-2007 թթ. աշխատել է Եղեգնաձոր քաղաքի պոլիկլինիկայX մ և 
Մալիշկայի բX ժկետX մ` որպես մանկաբX յժ, 1986-1995 թթ.` Եղեգնաձորի 
երեք դպրոցների  դպրոցական բժիշկ  համատեղության կարգով, 2008-
ից մինչ օրս`  Վայոց ձորի մարզի  Եղեգնաձորի բժշկական կենտրոնում 
որպես ընտանեկան բժիշկ, ստացիոնարում՝ որպես հերթապահ բժիշկ:

1997 թ. առ այսօր «Երիտասարդ ընտանիքների աջակցX թյան կենտրոն» 
ՀԿ-ի նախագահն է:

Վայոց ձորի մարզի Սոցիալական աջակցության խորհրդի անդամ է:

Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու առաջին կին  անդամն է, ընտրվել է 
2012 թ ՏԻՄ ընտրություններում:

Ամուսանացած է, ունի երեք երեխա:

 - Ինչո՞ւ որոշեցիք առաջադրել Ձեր թեկնած7 թյ7 նը ՏԻՄ ընտր7 -

թյ7 ններ7 մ:

 - Որպես բժիշկ` շփվում եմ գրեթե բոլորի հետ, ծանոթ եմ ընտանիքների 
խնդիրներին, ոչ միայն առողջապահական, այլև սոցիալական: Որպես 
հասարակական կազմակերպության ղեկավար` համայնքա յին զար-
գացման բազմաթիվ ծրագրեր եմ ներկայացրել, իրականացրել և ոչ 
միայն ղեկավարելու կամ ծրագրեր մշակելու փորձ ունեմ, այլև գիտեմ, 
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թե Եղեգնաձորում առաջնային ինչպիսի խնդիրներ կան, որոնք պետք է 
լուծվեն: Հենց դա էր պատճառը, որ որոշեցի առաջադրել իմ թեկ-
նածությունը:

 - Ի՞նչ խնդիրներ կան, որ կցանկանայիք լ7 ծել:

 - Քանի որ ես մանկաբույժ եմ, կցանկանայի լուծել հատկապես երե-
խաներին վերաբերող խնդիրները: Նախ` հասարակությանը տեղե-
կացնել երեխաների խնամքի, առողջության մասին: Շատ կարևոր է 
երեխաների հանգիստը: Ցավոք, Եղեգնաձորում չկան խաղա-
հրապարակներ, որտեղ երեխան կարողանա խաղալ, վազվզել, ինչը 
շատ կարևոր է նրա առողջության և հետագա զարգացման համար: 
Կցանկանայի կանաչապատել մեր քաղաքը, որ մեզ մոտ էլ կանաչ 
այգիներ լինեն: Փողոցային լուսավորությունը նույնպես արդիական 
խնդիր է: Երեկոյան ժամը 8-ից հետո հնարավոր չէ քաղաքում զբոսնել: 
Շատ կարևոր եմ համարում, որ տեղացիները մասնակցեն ավագանու 
նիստերին և իրենց տեսա կետը հայտնեն որոշումների վերաբերյալ:  

Ես ուզում եմ թիմ ունենալ, կարծում եմ` ավագանու յուրաքանչյուր 
անդամ պետք է իր թիմն ունենա, ակտիվ մարդկանց մի խումբ, որն իր 
հետ կգա քննարկումների, իր հետ միասին կմասնակցի բանավեճերին: 
Այսինքն` ժողովուրդը մասնակից լինի ավագանու նիստերին: Նախ-
կինում մեր հասարակական կազմակերպության և քաղաքա պետարանի 
համատեղ ծրագրով երեխաների համար ճամբար էինք կազմակերպում, 
երեխաներն իրենց հանգիստն անցկացնում էին բնության գրկում: 
Ուզում եմ ավագանու նիստերում նաև այս հարցը բարձրացնել, որպեսզի 
ամռան երեք ամիսներին երեխաները որոշակի գրաֆիկով հանգս-
տանան:

 - Սոցիալական խնդիրների մասին ի՞նչ կասեք: Այդ ոլորտ7 մ ի՞նչ 

առաջարկ7 թյ7 ններ 7 նեք:

 - Սոցիալական խնդիրները շատ-շատ են. աշխատատեղեր, նպաստ ներ, 
թոշակներ, հաշմանդամների խնդիրներ, դպրոցի ջեռուցման հարց, 
արտագաղթի խնդիր: Բայց ես չեմ կարող այդ հարցերին լուծում տալ: 
Միգուցե կանանց որոշակի խմբի համար որոշակի աշխատատեղերի 
հարց բարձրացնելն իմ իրավասության շրջա նակներում կլինի, բայց ես 
չէ, որ կարող եմ այդ հարցերին լուծում տալ: Դրանք քաղաքապետին, 
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մարզպետին, կառավարությանը վերաբերող  և  նրանց լուծելիք խնդիր-
ներ են: Հետևաբար ես այնպիսի խնդիրների լուծում եմ առաջարկում, 
որոնք կարող է բարձրացնել ավագանու անդամը:  Մեր հասարակական 
կազմա կերպության ակտիվ խումբը մասնակցել է քաղաքի զարգացման 
քառամյա ծրագրի մշակմանը,  մեր ներկայացրած 19 ծրագրերից հաս-
տատվեցին 17-ը, որոնցից 4-ն արդեն իրականացրել ենք: Դոնորներ 
գտանք և իրականացրինք:  Եթե որպես հասարակական կազմա կեր-
պության ղեկավար կարողացա այդքան հարց լուծել, ապա որպես 
ավագանու անդամ կկարողանամ դրա կրկնապատիկն անել: 

 - Քանի՞ հոգի է առաջադրվել այս անգամ:

 - 25 հոգի է առաջադրվել 11 տեղի համար: Նրանցից երեքը կին են: 

 - Ինչպե՞ս է քարոզարշավն  ընթան7 մ:

 - Կանայք իրար չեն խանգարում: Ցանկալի է, որ երեքս էլ անցնենք, 
որպեսզի մի ասին լինենք և շատ հարցերում համախոհ լինելով՝ 
կարողանանք  իրավիճակը փոխել: Ինչ վերաբերում է քարոզար շավին, 
ապա հանդիպումն եր են լինում, սակայն ավելի հաճախ մարդիկ գալիս 
են մե ր տուն ինչ-որ հարցով կամ փողոցում են կանգնեցնում ու ասում. 
«Բժշկուհի ջան, քեզ ենք ընտրելու»: 

 - Ունե՞ք կարգախոս:

 - «Վստահեք ինձ»: Իսկ առհասարակ առաջնորդվում եմ «Օգնիր 
մարդկանց» սկզբունքով և չեմ սպասում պատասխանի:

 - Ընտանիք7 մ ինչպե՞ս ընդ7 նեցին ձեր որոշ7 մը: 

 - Ամուսինս նախկինում ավագանու անդամ է եղել, երկու անգամ 
առաջադրվել է և ընտրվել: Հիմա որոշեցի ես առաջադրվել: Երեխաներս 
էլ դեմ չեն, ավելին` օգնում են, կազմակերպում իմ հանդիպումները: 



133

 

ԱՐՄԻՆԵ ԱՐՍԵՆՅԱՆ

«Ավագանու և քաղաքապետի 
ճիշտ համագործակցության 

արդյունքում է, որ քաղաքը 
զարգանում է» 

1982 թ.ավարտել  է ՋերմX կի  թիվ 1 մի ջնակարգ դպրոցը,

1986 թ.՝  Խ. Աբովյանի  անվան հայկական պետական 
մանկավարժական   ինստի տX տի  մաթեմատիկայի  ֆակX լտետը՝ 
մաթեմատիկայի  X սX ցչի  որակավորմամբ:

1986-2003 թթ. աշխատել  է Ջերմուկի  թիվ 2 միջնակարգ  դպրոցում 
մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի,  մեթոդմիավորման  նախագահ,

2003-2010 թթ.  Ջերմուկի  թիվ  2  միջնակարգ  դպրոցի  տնօրեն,             
2006 թ. աշխատել է   Ջերմուկի  թիվ  2  «Դպրոց-կենտրոնի» տնօրեն:

2008-2010 թթ. եղել  է «Աննա»  նախակրթարան»  հասարակական 
կազմակերպության  տնօրեն:

2010 թ.մի նչև օրս աշխատում  է  Ջերմուկի  ավագ դպրոցի տնօրեն:

2014 թ.«Երազանքների  կամուրջ»  հասարակական   
կազմակերպության տնօրեն:

2008 և 2014 թթ. ընտրվել է Ջերմուկի համայնքի ավագանու  անդամ:

2008 թ. Հայաստանի հանրապետական կուսակցության  կանանց  
խորհրդի  անդամ  է, «Մտավորականություն»  սկզբնական  
կազմակերպության  նախագահ:

 - Ինչո՞ւ որոշեցիք առաջադրել Ձեր թեկնածությունը ՏԻՄ ընտ րու-

թյուններում:

 - Առաջին անգամ ավագանու անդամ եմ ընտրվել 2005 թ., ժողովրդի 
պահանջով դրեցի թեկնածությունս և կարծեմ մեր մարզում միակ կին 
ավագանու ադամն էի: Անկեղծ ասած, այդ ժամանակ չէի էլ կռահում, թե 
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ինչ աշխատանք է ինձ սպասում, ես ինչ պետք է անեմ: Տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների գործունեությանն այնքան էլ ծանոթ 
չէի: Բայց ընտրվելուց հետո բավական մեծ աշխատանք եմ կատարել: 
Ժողովրդի հետ մշտական կապի մեջ էի: Նրանց հետ հանդիպումների 
ժամանակ հնչած խնդիրները հետագայում բարձրացվել են ավագանու 
նիստերում, և դրանց որոշ մասը մեր հնարավորության սահմաններում 
լուծվել են: 

 - Ըստ Ձեզ` ի՞նչը ստիպեց, որ ջերմուկցին Ձեզ դիմի:

 - Ես ղեկավարում եմ Ջերմուկում մեծությամբ երկրորդ դպրոցը: Դա և՛ 
ոսուցչական անձնակազմի պահանջն էր, և՛ ծնողների, որոնք ճանաչում 
էին ինձ,  գիտեին իմ գործունեության մասին, շարունակ հորդորում էին, 
որ առաջադրվեմ և իրենց խնդիրները բարձրացնեմ տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի ամբիոնից: Իմ միջոցով բազմաթիվ 
հարցեր բարձրացվեցին: 

 - Եթե առաջին անգամ ընտրվելիս ծանոթ չէիք աշխատանքին, ուրեմն 

դժվարություններ են եղել, ինչպե՞ս էիք հաղթահարում:

 - Իհարկե, շատ-շատ: Երբ գնում ես աշխատելու մի տեղ, որից անտեղյակ 
ես ու անելիքդ չգիտես,  ակամա լարվում ես, ան հան գստանում: Բայց 
ամեն ինչ մարդու ցանկությունից է կախված: Եթե ուզում ես աշխատել, 
անպայման կհաղթահարես: Չորս տարին քիչ ժամանակ չէ, որ կայանաս 
որպես ավագանու անդամ: Այդ ընթացքում սկսում ես հասկանալ` ինչ 
անել, ուր գնալ, ում դիմել, որ հարցը լուծվի, ինչպես խոսել խնդրի 
մասին, որ թիմակիցները քեզ աջակցեն: Մի բան է հստակ` պետք է 
ծառայես համայնքիդ անդամներին, վերջապես նրանց ձայներն ես 
ստացել, նշանակում է` նրանք հավատում են քեզ, վստահում են, հույս 
են կապում քեզ հետ: Դա էլ քեզ ուժ է տալիս:  Այս չորս տարվա ընթաց-
քում բազմաթիվ հարցեր եմ բարձրացրել: Նախորդ ավագանին, 
բարեբախտաբար, լուրջ կազմ ուներ:  Ես դպրոցի տնօրեն էի, «Փարոսի» 
տնօրենն էր, երրորդը մեկ այլ հաստատության տնօրեն էր: Այսինքն` 
հավաքվել էին բանիմաց մարդիկ, որոնք տեղյակ էին համայնքի 
խնդիրներին և եկել էին ավագանի աշխատելու համար: Ջերմուկը 
դինամիկ զարգացող քաղաք է, և այս առումով չշեշտել ավագանու դերն 
անհնար է: Մեր ու քաղաքապետի ճիշտ համագործակցության 
արդյունքում է, որ քաղաքը զարգանում է: Իհարկե, պետական այրերի 
ուշադրությունն էլ կա, բայց կա նաև ուղղորդում, մտածված ուղղություն, 
որի շնորհիվ Ջերմուկը վերածվում է եվրոպական քաղաքի: Քննարկվում 
ու որոշվում է, թե հիմնական դրամական միջոցներն ինչ նպատակով 
ծախսել, ինչ ուղղություններին ու խնդիրների առավել ուշադրություն 
դարձնել: 
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Ջերմուկն այն եզակի քաղաքներից է, որտեղ տանիքների վերանորոգում 
է կատարվել: Բոլոր փողոցները լուսավորվել են, ճեմուղիները` 
վերանորոգվել: Ջերմուկը ոչ միայն առողջարանային կենտրոն է, այլև 
զբոսաշրջային, և յուրաքանչյուր լումա պետք է ճիշտ տեղում ծախսվի, 
որպեսզի քաղաքն իսկապես ծառայի իր նպատակին: Ինչպես ողջ 
հանրապետությունում, Ջերմուկում էլ աշխատատեղերի խնդիր կա: Դա 
քաղաքի լրջագույն խնդիրներից է: Ջերմուկում աշխատանքը չպետք է 
սեզոնային լինի, այլ ավելի երկար: Սեզոնի ընթացքում Ջերմուկն 
աշխատուժի խնդիր է ունենում, ուրիշ քաղաքներից էլ են գալիս 
աշխատելու,  բայց սեզոնից հետո Ջերմուկի կյանքը պասիվանում է: 

 - Հավանաբար քարոզարշավ կազմակերպելու հմտություններ էլ եք 

ձեռք բերել: Գո՞հ եք այս անգամ ձեր անցկացրած քարոզարշավից:

 - Քարոզարշավը շատ լավ անցկացրեցինք, բայց ես դժգոհ եմ այս 
ընտրությունների ընթացքից: Մեզ մոտ միայն ավագանու ընտ րություն 
էր: Ես կարծում եմ` ավագանու ընտրության ժամանակ յուրաքանչյուր 
անձ պետք է հստակ ծրագիր ունենա, ոչ թե գնա և այնտեղ փորձ ձեռք 
բերի: Դա երբեմն հաջողվում է, երբեմն` ոչ: Նախորդ անգամ ես 
կրթություն ունեի, ես իմ աշխատանքում կայացած անձնավորություն էի 
և ղեկավարման փորձ ունեի, դա ինձ օգնեց: Բայց այսօր ավագանու 
անդամի թեկնածություն են առաջադրում երիտասարդ տղաներ, որոնք 
անտեղյակ են առաջնորդությունից ու հարց բարձրացնելուց: Ավագանին 
պետք է ծրագիր ունենա և այն ներկայացնի համայնքին: Եթե համայնքն 
է ընտրում, ապա պետք է լսի և իմանա, թե ով ինչ ծրագիր է ներկայացնում, 
ով ինչ նպատակ ու անելիք ունի: Նաև պետք է քաջ ծանոթ լինի 
«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին» օրենքին: 
Չիմացությունը բացասաբար է անդադառնում գործի ընթացքի վրա: 
Մինչև ծանոթանում են, մինչև տիրապետում, բավական ժամանակ է 
անցնում: 
Ինչ վերաբերում է քարոզարշավին, մեծ կոլեկտիվ ունեմ, բացի դրանից, 
մտահոգությունների լայն շրջանակ, շատ հաճախ հանդիպում եմ 
մարդկանց հետ, նրանց իմ տեսակետներն եմ ներկայացնում, լսում 
նրանց խնդիրները: Ես նախորդ անգամ էլ էի միակ կին անդամը, այս 
անգամ էլ միայնակ եմ: Մի երիտասարդ աղջիկ էլ էր թեկնածություն 
առաջադրել, շատ ուրախալի էր, որ  համարձակվել էր ու առաջադրվել,  
բայց չանցավ: Սակայն միակ կին լինելով` ես երբեք մտավախություններ 
չեմ ունեցել, քանի որ ղեկավարման երկար տարիների փորձ ունեի, ինձ 
համար երբեք  դժվար չի եղել տղամարդկանց հետ հարց քննարկելը, 
երբեք անհարմարություն չեմ զգացել: 
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 - Հաշվի առնելով Ձեր հաջողությունները` կարելի՞ է ենթադրել, որ Ձեր 

ընտանիքն աջակցում է Ձեզ:

 - Ընտանիքն անպայման պետք է աջակցի կնոջը, որ նա կայանա: Եթե 
քաղաքականությունում, հասարակական աշխատանքում չունենաս 
ամուր թիկունք, աջակցություն,  չես կարող առաջ գնալ: Շատ հա ճախ 
եմ ամուսնուս, ծնողներիս հետ խորհրդակցում: 

 - Առջևում քառամյա ծրագրի քննարկումն է, ի՞նչ եք պատրաստվում 

անել այդ ուղղությամբ:

 - Բազմաթիվ առաջարկություններ ունեմ, բազմաթիվ ծրագրեր` 
կրթական, սոցիալական, երիտասարդներին վերաբերող: Ես միայնակ 
այդ ամենը չեմ կարող լուծել,  բայց թիմային աշխատանքով, կարծում 
եմ, կհասնենք հաջողությունների:  
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ԹԱՄԱՐԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ

«Իմ կարգախոսն է`                   
«Վայքը  իմ  տունն  է»

Ծնվել  է  1949 թ.  Վայոց  ձորի  մարզի  Ազատեկ  գյուղում:                                          
1966 թվականից  ապրում  և  աշխատում  է Վայք  քաղաքում:
1969 թվականից  աշխատX մ  է  Վայքի  բX ժական  մի ավորX մX մ 
որ պես  մատենավար: 
Վայքի  բուժաշխատողների  արհեստակցական  կազմակերպության  
նա խագահն է, ՀՀ բուժաշխատողների կազմակերպությունների  
հանրա պետական  կոմիտեի  խորհրդի  անդամ:
2012 թ.  Վայքի քաղաքային համայնքի  ավագանու  անդամ է: 
Ամուսնացած  է,  ունի երեք  երեխա:  

 - Ե՞րբ և ինչո՞ւ որոշեցիք առաջադրել ձեր թեկնածությունը:

 - Տեսնելով իմ ակտիվ գործունեությունը` բոլորը հորդորում էին ինձ, 
որ  առաջադրեմ թեկնածությունս, ասում էին` իմ ներ կայությունն 
անհրաժեշտ է ավագանու կազմում: Ես ինքս էլ մտածում էի` եթե 
կարող եմ, եթե փորձում եմ ոչ պաշտոնական դիրքից որևէ հարց 
լուծել, ինչո՞ւ չդառնամ ավագանու անդամ, որպեսզի կարողանամ 
այդ հարցերին ավելի արագ ու հստակ լուծումներ տալ: Դա էլ 
դրդապատճառ դարձավ, որ առաջադրվեմ: Ճիշտ է, առաջին անգամ 
էի ընտրվում ավագանու կազմում, բայց դա ինձ համար ոչ մի 
դժվարություն չէր ներկայացնում: 
Ավագանու 11 անդամների կազմում միակ կինն եմ: Ճիշտն ասած` այն 
ժամանակ, երբ ուզում էի թեկնածությունս առաջադրել, մի տեսակ 
մտավախություն կար, բայց չընտրվելն ինձ համար դժբախտություն 
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չէր լինի: Ես մտածում էի` նայած, թե քանի մարդ ինձ կընտրի, կնշանակի, 
քաղաքում այդքան մարդ կա, որոնք ինձ պես են մտածում, քաղաքի 
մասին են մտածում: Կան երիտասարդ տղաներ, որոնք կրկնակի, եռակի 
ավելի ձայներ ստացան, քան ես, բայց դա էլ գիտենք`  ինչպես է արվել, 
իսկ ես այսօր հպարտ եմ ու հանգիստ, քանի որ արդար ու անաչառ են 
եղել իմ  ձայները, ոչ ոք ինձ ստիպված ձայն չի տվել, իմ քաղաքի 140 
բնակիչ ինձ վսահել է:
Ընտրություններից հետո ստացել եմ համայնքի գրեթե բոլորի 
շնորհավորանքները, հետևաբար կարծում եմ, որ  պետք է աշխատեմ 
բոլորի համար, պետք է բարձրացնեմ բոլորին հուզող խնդիրները:  
Ընտրվելով ես կոտրել եմ մի մեծ կարծրատիպ: Բոլորը տղաներիս 
հարցնում էին. «Ինչո՞ւ դու չէ, այլ մամադ»: Իրենք էլ ոչ թե ցավով, այլ 
հպարտորեն ասում էին. «Մամաս ավելի է պետք քաղաքին»:
Ահա ես մեծ դժվարություն եմ հաղթահարել և շատ դժվարությունների 
առջև դեռ կանգնելու եմ, քանի որ  երիտասարդ տղամարդկանց հետ 
պետք է աշխատեմ, պետք է պայքարեմ, որ շատ հարցեր լուծում 
ստանան: Մանավանդ որ քաղաքապետի համար ես ցանկալի թեկնածու 
չեմ, քանի որ նրան նախապես զգուշացրել եմ, որ չեմ գալիս ուղղակի 
ներկա գտնվելու ու  ձեռք բարձրացնելու համար, ասել եմ որ 
«գլխացավանք» եմ լինելու: Բայց ես գնում եմ աշխատելու ոչ թե 
ընդդիմադիր կեցվածքով, այլ հանուն ժողովրդի, հանուն Վայքի 
բնակչության: Եթե տեսնեմ մի ավելացած կանաչապատ տարածք, մի 
լուսավոր փողոց, բակերի բարեկարգում, երեխաների համար խաղա-
հրապարակ, այդ ամենի համար անչափ ուրախ կլինեմ: Ես որևէ 
անձնական շահ չեմ հետապնդում: Իմ նպատակն է շատ հուզող հարցե-
րի լուծում տալ: 
Իմ կարգախոսն էր` «Վայքը  իմ  տունն  է»: Կարծում եմ` սրանով ամեն 
ինչ ասված է: Ես չեմ կարող երբեք անտարբեր անցնել որևէ բացասա-
կան երևույթի կողքով: Եվ քանի որ երկար տարիներ աշխատում եմ 
Վայքի բուժական միավորման մատենավորման բաժնում, ան-
միջականորեն շփվում եմ բնակչության հետ, նրանց առաջինը ես եմ 
հանդիպում, հետո նոր բժիշկը: Ինձ մտահոգում է ամեն ինչ` սկսած 
առողջապահության բնագավառում եղած թերություններից մինչև 
բնակչությանն առնչվող ամենաչնչին հիմնախնդիրները: Սոցիալապես 
անապահով խավի նկատմամբ չեմ կարող անտարբեր մնալ: Եթե 
ասենք` հնարավորություն ունեն օգտվելու պետպատվերից, բայց 
չգիտեն, գոնե  խորհրդատվությամբ եմ փորձում օգնել:
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 - Առաջիկայում ի՞նչ պլաններ ունեք: Ո՞ր խնդիրներն եք առաջնային 
համարում:

 - Ես բնիկ վայքեցի եմ, ապրում եմ Վայքում, քաղաքն ինձ համար շատ 
հարազատ է: Այստեղ կան բազում խնդիրներ, որոնք ինձ ցավ են 
պատճառում. կանաչապատման խնդիր, երիտասարդության զբաղ-
վածության խնդիր, փողոցների անբարեկարգ վիճակ:
Ինչո՞ւ է, ասենք, մանկապարտեզի վարձը ամեն տարի առնվազն 1000 
դրամով թանկանում, չէ՞ որ շատ ժամանակ դա պատճառ է դառնում, որ 
անապահով խավի երեխան չստանա այդ կրթությունը: Կամ ասենք` 
միջքաղաքային ավտոբուսը, որ դպրոցահասակ երեխաներին տանում 
է դպրոց, ապա տուն, լինի անվճար, եթե այդ գումարը քաղաքապետի 
համար կարող է չնչին համարվել, ապա անապահով խավի համար դա 
մեծ գումար է: Ես այդ առաջարկն արդեն արել եմ, տեսնենք` ինչ լուծում 
կստանա: 
Քաղաքապետին ասել եմ, որ չպետք է ասֆալտապատել փողոցներն ու 
անտեսել մայթերը, փողոցներն ասֆալտապատում եք, քանի որ 
ափսոսում եք ձեր անվադողերը, բայց մի քիչ էլ մտածեք բնակչի կո-
շիկների մասին:

 - Հաջորդ ընտրություններում կլինի՞ ձեր մասնակցությունը:
 - Եթե նկատեմ, որ ավագանու նիստերի ընթացքում ոչ մի աշխատանք չի 

կատարվում, եթե առաջարկ եմ անում ու դա մնում է ձայն բարբառո 
հանապատի, ապա այլևս չեմ էլ գնա նիստերին, ուր մնաց առաջադրվեմ 
գալիք ընտրություններում: Աշխատենք, հետո պարզ կլինի:
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ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ, ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ 

ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 
ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ՎԱՐԴ� Շ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Աղավնավանքի 
գյուղական համայնքի 
ղեկավար

ՍՎԵՏԼԱՆԱ Ղ� ԼԱՐՅԱՆ Այգեհովիտի գյուղական 
համայնքի  ավագանու 
անդամ

ԳՐԵՏԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ Դիլիջանի քաղաքային 
համայնքի ավագանու 
անդամ

ԳՈՀԱՐ ԹԱՄԱՄՅԱՆ Հաղարծինի գյուղական 
համայնքի ավագանու 
անդամ
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ՎԱՐԴՈՒՇ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
«Համայնքի ղեկավար լինելը 

կրկնակի պատասխանատու է,  

եթե ղեկավարը կին է» 

Ծնվել է 1966 թ.  Ադրբեջանի  Շամխորի շրջանի Օրջոնիկիձե գյուղում:

1982 թ. ավարտել է Վանաձորի թիվ 6 միջնակարգ դպրոցը, 1985 թ.՝ 
Վանաձորի գյուղատնտեսական ինստիտուտի հաշվապահական 
բաժինը, 2011 թ.՝  Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի 
մասնաճյուղի բնագիտության ֆակուլտետի մաթեմատիկայի, 
ինֆորմատիկայի և ֆիզիկայի բաժինը:

1989-1991 թթ.աշխատել է հաշվապահ կոլտնտեսությունում:

1991-2003 թթ. աշխատել է Աղավնավանքի գյուղապետարանում որպես 
աշխատակազմի քարտուղար: 

2003 թ. ընտրվել է Աղավնավանքի  համայնքի ղեկավար և ղեկավարել 
է համայնքը մինչև 2014 թ. ապլիլի 25-ը:

2014 թ. մայիսի 13-ից Աղավնավանքի միջնակարգ դպրոցի տնօրենն է:

Ամուսնացած է, X նի երեք երեխա:

 - Ձեր գյուղում հիմնականում Ադրբեջանից բռնագաղթած բնա կիչներ 

են, Դո՞ւք էլ:  

 - Այո, ինչ-որ առումով, քանի որ ծնվել եմ Ադրբեջանի Շամխորի շրջանի 
Օրջոնիկիձե գյուղում, սակայն բնակվել եմ Վանաձոր քաղաքում` 
տատիկիս մոտ. մեր գյուղում դպրոց չկար: Ուսում ստանալուց հետո 
վերադարձա գյուղ, սակայն 1989-ին բռնա գաղթեցինք և հաստատվեցինք 
Հայաստանում: Չեմ կարող չփաստել, որ հարաբերությունները ադր-
բեջանցիները հետ լավ են եղել, սակայն 1988-ից ամեն ինչ խառնվեց, և 
մարդկային, եղբայրական, ընկերական հարաբերութուններին եկան 
փո խարինելու թշնամանքն ու ատելությունը: Մենք թողեցինք ամեն ինչ` 
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մեր տունը, հողը, անասունները և եկանք Իջևան: Այնտեղ մեզ շատ լավ 
դիմավորեցին, որից հետո հաստատվեցինք Աղավ նա վանքում, որը 80 
տոկոսով ադրբեջանաբնակ էր և այդ ժամանակ դատարկվել էր: 

 - Դուք գյուղապետարանում նոր մարդ չէիք, դա՞ է հիմնական պատճառը, 

որ առաջադրվեցիք: 

 - Գյուղի ցանկացած խնդրին ծանոթ եմ, գյուղի բոլոր երեխաներին 
ծննդյան թվերով և տարեթվերով գիտեմ, գյուղի մեծահասակներին 
անուններով գիտեմ, տուն չկա, որ հասցեով չիմանամ կամ այցելած 
չլինեմ, հեռախոսահամարը չիմանամ: Վերջապես 24 տարի այդ գյուղում 
եմ ապրում ու աշխատում, շփվում եմ նրանց հետ: Բացի այդ, ես 
գյուղապետի պաշտոնում առաջադրվեցի հենց այն պատճառով, որ 
տեղյակ էի գյուղի խնդիրներին: Ավելի երիտասարդ տարիքում չէի 
պատկերացնում կին գյուղապետ, այն էլ նման հեռավոր և խնդրաշատ 
գյուղում: Սակայն այն տարիներին, երբ աշխատում էի գյուղա-
պետարանում, հասկացա, որ կինը կարող է նաև ղեկավարել: Բացի 
այդ, գյուղացիներն էլ էին անընդհատ առաջարկում, որ թեկնածու թյունս 
դնեմ, ասում էին, որ իրենք կսատարեն: Սկզբում չէի համարձակ վում, 
բայց հետո համաձայնեցի, առաջադրեցի իմ թեկնածությունն ու 
ընտրվեցի: 

 - Դուք միակ գյուղապետն եք ամբողջ Տավուշի մարզում:

 - Այո, ճիշտ եք, դա շատ պարտավորեցնող է, քանի որ համայնքի 
ղեկավար լինելը շատ պատասխանատու գործ է և կրկնակի պա-
տասխանատու է, երբ ղեկավարը կին է, որովհետև ես ժո ղովներում, 
հանդիպումների ընթացքում ներկայացնում եմ, ոչ միայն Աղավ-
նավանքը, այլև առհասարակ կին ղեկավարներին: Երբ տղամարդն է 
սխալվում, ասում են` այս տղամարդը սխալվեց, երբ կինն է սխալվում, 
ասում են` դե կին է, ի՞նչ էիք ակնկալում: Իմ պարագայում էլ գուցե 
այդպես է եղել, թեպետ իմ ականջին նման խոսակցություններ չեն 
հասել, իմ նկատմամբ այդքան խիստ չեն, որովհետև աշխատում եմ 
հավասարակշռված և կշռադատված որոշում կայացնել, առա ջադրված 
խնդիրները լուծել, չլուծելու պարագայում էլ մարդկանց ասել, որ հարցը 
չի լուծվում բյուջե չունենալու պատճառով, քանի որ դա հա մայնքա-
պետարանի լուծելիք խնդիր չէ:  
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 - Արդեն երեք անգամ անընդմեջ ընտրվում եք գյուղապետ: Նշանակում 

է` բնակիչները Ձեզ վստահում են: Թվարկեք այն ձեռքբերումները, 

որոնց շնորհիվ նվաճել եք հանրության վստահությունը:

 - Առաջին օրվանից այնպես եմ աշխատել, որ չկորցնեմ համա գյու-
ղացիներիս վստահությունը: Բոլորի նկատմամբ հոգատար վե-
րաբերմունք եմ ցույց տալիս: Եթե անգամ բացասական պատաս խան 
եմ տալիս նրանց հարցերին, աշխատում եմ, որ գրասենյակից տխուր 
դուրս չգան,  ճիշտ բացատրեմ իրավիճակը, որ չնեղվեն, չհիասթափվեն: 
Այն, ինչ խոստացել եմ, լինի ընտ րու թյունների նախաշեմին թե դրանից 
հետո, աշխատում եմ ի կատար ածել: 

Քանի որ գյուղն ադրբեջանաբնակ էր, շատ խնդիրներ ունեինք: Նախ` 
պետական բյուջեով վերանորոգել ենք ակումբը, գրադարանը, բուժկետ 
ենք ստեղծել, խմելու և ոռոգման ջրագծեր ենք անցկացրել: Մայիսի 2-ին 
Շամխորում այցելում էինք գերեզման և հիշում մեր անցավորներին, 
գյուղում մի փոքրիկ հատված ենք ցանկապատել, գերազմանատուն 
կառուցել և այդ ավանդույթը շարունակում ենք պահպանել: Վերա-
նորոգել ենք սարամասի ճանապարհը: Կասեմ այսպես, կանացի 
ձեռագիրը համայնքում երևում է: Բացի այդ, լուծվում են այն հարցերը, 
որոնք համայնքային ժողովի ժամանակ առաջարկում են բնակիչները: 
Գուցե դա է պատճառը, որ նրանք ինձ վստահում են: 

 - Ըստ Ձեզ` գյուղապետն ինչպիսի՞ հատկանիշներ պետք է ունենա:

 - Նախ պետք է կիրթ լինի, լսելու ունակություն ունենա, հոգատար 
վերաբերմունք դրսևորի: Ինձ հաճախ ասում են` մայրական վերա-
բերմունք ունեմ գյուղի ու գյուղացիների հանդեպ, ես էլ ասում եմ` այո, 
իսկ ինչո՞ւ ոչ, եթե այդ վերաբերմունքի արդյունքում գյուղը համախմբված 
է և խնդիրները լուծվում են: 

 - Ձեր բնավորության ո՞ր գծերը կառանձնացնեինք, որոնք օգնում են 

Ձեր աշխատանքում:

 - Հավանաբար լավատեսությունը: Անգամ այն գործերի դեպքում, որոնք 
նախաձեռնում եմ, և շատերն ասում են` չի ստացվի, տրամադրվում եմ 
լավատեսորեն: Եթե ստացվի, շատ լավ, եթե ոչ,  ուրեմն չպետք է 
պարտությունից ողբերգություն սարքել: Հենց այդ հատկանիշի շնորհիվ 
փորձում եմ ամենաչլուծվող հարցին էլ անդրադառնալ և լուծել: 
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ՍՎԵՏԼԱՆԱ ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

«Կինը կարող է հաջողությամբ 
մասնակցել համայնքի 

խնդիրների լուծմանը»

Ծնվել է 1967 թ. Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղում:
1983 թ. ավարտել է Ազատամուտի միջնակարգ   դպրոցը, 1986 թ.`                         
Ա. Բա կունցի անվան հայկական մանկավարժական ուսումնարանի նա-
խադպրոցական բաժինը, 2012 թ.` Երևանի պետական համալսարանի 
ման կավարժություն և հոգեբանություն բաժինը:  
1987-ից. աշխատել է որպես մանկավարժ: 1996 թ. մինչ օրս աշխատում է 
Այգեհովիտի միջնակարգ դպրոցում որպես դաստիարակչական աշխա-
տանքների գծով կազմակերպիչ:
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է: 
2006 թ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմավորման 
10-ամյակի կապակցությամբ պարգևատրվել է ՀՀԿ պատվոգրով ՏԻՄ 
կայացմանն ակտիվ մասնակցության համար:

 - Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ:

 - Վստահություն կար և առաջարկություն եղավ համայնքի բնա կիչների 
կողմից:

 - Ինչպե՞ս են վերաբերվել Ձեր ընտանիքի անդամները  առաջադր ման 

գաղափարին:

 - Շատ լավ, ծնողներս գիտակցում էին, որ օժտված եմ կազմա կերպ-
չական ունակություններով և կարող եմ ծառայել ժողովրդին:

 - Ըստ Ձեզ,  ինչի՞ շնորհիվ եք  արժանացել համայնքի վստահությանը:

 - Աշխատանքային կենսագրության շնորհիվ:
 - Կանանց քաղաքական ակտիվությունից հասարակությունը կշահի՞:

 - Այո, քանի որ կան հարցեր, որոնց կանայք ավելի ճիշտ են, մոտենում, 
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քան տղամարդիկ: Հասարակության մեջ կանանց մասնակցության 
նկատմամբ դրական վերաբերմունք է ձևավորվում:

 - Ի՞նչ  հաջողությունների եք հասել ընտրվելուց հետո:

 - Շփվել եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ, մասնակցել եմ  դասընթաց ների, 
սեմինարների, ձեռք բերել տարբեր գիտելիքներ, կա րո ղություններ, 
հմտություններ, որոնք էլ օգտա գործել եմ աշխա տանքային գործու-
նեության մեջ և իմ առօրյայում:

 - Եղե՞լ է դեպք, որ խտրականություն զգաք Ձեր անձի նկատմամբ, քանի 

որ կին եք:

 - Երբեք չեմ զգացել դա: Ընդհակառակը` որպես համայնքի հոգա-
բարձուների և խնամակալության հանձնաժողովի անդամի` կարևորել 
են իմ դերը համայնքում:

 - Ի՞նչ որակներ է ցանկանում տեսնել հասարակությունը քաղա քակա-

նությամբ զբաղվող  կանանց մեջ:

 - Բարձր որակներ, պետք է ընտրել հեղինակություն ունեցող կանանց, 
որոնք էլ կկարողանան խնդիրներին լուծում տալ:

 - Նույն այդ հասարակության  մեջ տիրող կարծրատիպերը խոցելի չե՞ն 

դարձնում քաղաքականությամբ զբաղվող կնոջը: 

 - Լինում են երբեմն խոչընդոտներ, բայց պետք է կարողանաս կամքի ուժ 
դրսևորել:

 - Ի՞նչ որակներ, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա կինը քաղա-

քականության մեջ հաջողության հասնելու համար: 

 - Մարդկային բարձր որակներ` խելացիություն, կամք, պատաս խա նատ-
վության զգացում, ինքնավստահություն:

 - Ըստ Ձեզ` ի՟նչն է այսօր խանգարում կանանց քաղաքական ակ-

տիվությանը: 

 - Այսօր հայ կինը զբաղված է ընտանիքի հոգսերով, տնային գործերով: 
Տան ամբողջ հոգսը մնում է կնոջ ուսերին, երբ ամուսինը արտագնա 
աշխատանքի է մեկնում: Շատ դժվար է համատեղել տան գործերը և 
հասա րակական, քաղաքական աշխատանքը:

 - Ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ավագանու անդամ դառնալու 

ներուժ ունեն, սակայն չեն համարձակվում:

 - Խորհուրդ կտամ առաջադրվել հօգուտ կանանց քաղաքական մաս-
նակցության: Իմանալ, որ կինը կարող է հաջողությամբ մասնակցել 
համայնքի խնդիրների լուծմանը, ազդել որոշումների կայացման վրա:

 - 2016 թ. ընտրություններին կրկին առաջադրվելու մտադրություն 

ունե՞ք:

 - Այո, ունեմ:



146

 

ԳՐԵՏԱ ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ 
«Եթե ունես ներքին ուժ, 
ցանկություն, կարողություններ, 

պատրաստ ես հաղթահարելու 
ցանկացած դժվարություն, 

հնարավոր չէ, որ ձախողվես»

Ծնվել է 1959 թ. Տավուշի մարզի Դիլիջան  քաղաքում:
1976 թ. ավարտել  է Դիլիջանի թիվ 1 դպրոցի մաթեմատիկայի  թեքու-
մով  դա սարանը, 1981  թ.` Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի  
տեխ նիկական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետի  «ավտոմատ  կառավար-
ման  համակարգեր» բաժինը:
1981 թ. աշխատել  է  «Իմպուլս»  գործարանի արտադրա-դիսպետչերական 
բաժնում որպես ինժեներ, 1981-1990 թթ.` «Իմպուլս»  գործարանի կո-
մերիտական կազմա կերպության քարտուղար, 1990- 1993 թթ.`  նույն 
գոր ծարանում որ պես արտադրության  պետի  տեղակալ`   նոր 
տեխնիկայի գծով, 1993-2006 թթ.` Դիլիջանի թիվ 4 դպրոցում  որպես  
փոխտնօրեն,  մաթեմատիկայի ուսուցիչ:
2006 թ.  նշանակվել  է Դիլիջանի  պետական  քոլեջի  տնօրեն:
Եղել է ՀԼԿԵՄ  Դիլիջանի  քաղկոմի բյուրոյի անդամ:
2012 թ.   մինչ այսօր Դիլիջանի համայնքի ավագանու անդամ է:
Դիլիջանի գործատուների խորհրդի, Համալսարանական կրթությամբ 
կանանց ասոցիացիայի անդամ է, Տավուշի մարզի  ուսուցիչների ատես-
տավորման հանձնաժողովի նախագահ:

 - Ե՞րբ և ինչո՞ւ  որոշեցիք առաջադրել ձեր թեկնածությունը:

 - Առաջին անգամ ընտրվել եմ 1991 թ.: Այն ժամանակ խորհուրդ էր 
ընտրվում և նախագահություն, եղել եմ նախագահության անդամ: Այն 
ժամանակ 11  անդամների թվում միակ կինն էի, այժմ էլ 15 անդամների 
թվում միայն ես եմ կին: Հստակ պատկերացնում եմ այն բոլոր դժվա-
րությունները, որոնք կարող են առաջանալ, բայց չեմ վախենում, քանի 
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որ մեծ փորձ ունեմ, հատկապես` հասարակական աշխատանքի 
ոլորտում, և հուսով եմ, որ  կարող եմ պաշտպանել մարդկանց շահերը, 
ինչպես նաև բարձրացնել համայնքի խնդիրները:

 -  Ի՞նչ դժվարություններ կան կնոջ համար այս բնագավառում:

 - Իհարկե, կնոջ համար նման ոլորտում աշխատելն ավելի դժվար է, քանի 
որ նա պարտավորվում է համատեղել հասարակական աշխատանքն ու 
ընտանիքի հոգսերը: Բայց եթե ունես ներքին ուժ, ցանկություն, 
կարողություններ, պատրաստ ես հաղթահարելու ամեն տեսակ 
դժվարություններ, հնարավոր չէ, որ ձախողվես,  հատկապես երբ 
տեսնում ես աշխատանքիդ արդյունքը, այն, որ կարող ես քո համայնքի 
համար օգտակար լինել, որ մարդիկ հույսեր են կապում քեզ հետ (ինչը 
վկայում են ընտրություններում ստացված ձայները): Մարդիկ, տեսնելով 
ներկայիս աշխատանքը, վստահել են ինձ, իսկ ես պարտավորվում եմ 
արդարացնել նրանց հույսերը: 

 - Ինչպե՞ս ընթացան ընտրությունները Ձեզ համար:

 - Բավականին դժվար, քանի որ առաջադրված էր 34 թեկնածու, և բոլորն 
էլ գրեթե հավասարաչափ ձայներ էին հավաքել, բոլորն էլ կարող ուժեր 
էին:  Թեժ պայքար էր: Ճիշտ է, ինձ համար անսպասելի չէր իմ 
հաղթանակը, բայց հեշտ էլ չէր, որովհետև վերջին օրը որոշեցի 
մասնակցել ընտրություններին:  Ծաղկաձորում սեմինարի  էինք, և 
կանանց խորհրդի, տիկին Նաղդալյանի հետ անընդհատ խո-
սակցություններ էին ծավալվում ընտրությունների շուրջ, թե ով կդնի 
թեկնածությունը, ով կհաղթի: Հենց այդ ժամանակ էր, որ համայնքից 
լուր ստացա` գրեթե կին թեկնածու չկա: Անմիջապես որոշեցի, որ 
անպայման  առաջադրեմ թեկնածությունս, կիսատ թողեցի սեմինարն 
ու մեկնեցի քաղաք` զբաղվելու այդ հարցերով: Մտածում էի, որ եթե 
կանայք քիչ են, պետք է մի կողմ  դնել բոլոր դժվարությունները, 
անձնական հանգիստ վիճակը և պիտանի լինել համայնքին:

 - Առաջիկայում ի՞նչ պլաններ ունեք: Ո՞ր խնդիրներն եք առաջնային 

համարում:

 - Իմ հետագա անելիքներն արդեն սկսել եմ: Իմ նախընտրական 
հանդիպումների ժամանակ գրեթե միշտ շեշտել եմ կանանց 
աշխատատեղերի անհրաժեշտությունը և հիմա արդեն զբաղվում եմ 
այդ հարցերով: Տղամարդկանց աշխատանքի տեղավորման խնդիրները 
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մեզ մոտ կարծես լուծված են, մեծ շինհրապարակներ կան, որտեղ 
տղամարդիկ աշխատանք գտնում են, իսկ կանանց հնարավորություն-
նե րը բավական սահմանափակ են: Ուստի սերտ կապեր եմ հաստատել 
զբաղվածության կենտրոնի հետ, պետք է փորձեմ կարճաժամկետ դաս-
ընթացների, գոր ծատուների հետ համատեղ ծրագրերի միջոցով մեր 
կանանց ընդգրկել տարբեր բնագավառներում: Ներկա պահին արդեն 
կան համատեղ աշխատանքներ, հուսով ենք, որ արդյունավետ հա-
մագործակցու թյունը շարունակական կլինի:

 - Հաջորդ ընտրություններում կլինի՞ ձեր մասնակցությունը:

 - Ժամանակը ցույց կտա` կառաջադրվեմ հետագա ընտրություննե րում, 
թե ոչ, բայց հիմա զգում եմ, որ պատրաստ եմ, կարող եմ նվիրվել այդ 
աշխատանքին, չնայած  դա զոհաբերություն է պա հանջում թե՛ ֆիզի-
կական և թե° ժամանակի առումով: 

 - Տեսնելով  Ձեր աշխատանքը` քաղաքի կանայք չե՞ն ոգևորվել, նրանց 

մեջ ավագանու թեկնածություն առաջադրելու ցանկություն չի՞ առա-

ջացել:

 - Ավագանու թեկնածություն առաջադրելը, կարծում եմ,  մենթալիտե տի 
հարց է և ներքին ուժի, համարձակության, պատրաստվածու թյան հարց: 
Դա էր երևի պատճառը, որ այս ընտրություններում կանանց 
մասնակցությունը բավականին քիչ էր: Բայց հուսով եմ` երիտասարդ 
սերնդի մեջ կգտնենք համախոհներ, և ես ինքս պատրաստ եմ օգնել, 
միշտ ոգևորում եմ և սովորեցնում, որ մարդ չպետք է միայն իր համար 
ապրի, այլ պետք է կարողանա հասարակությանը պիտանի լինել: 
Համագործակցում ենք նաև այն կանանց հետ, որոնք առաջադրված 
էին, բայց չընտրվեցին, մեր շուրջն ենք հավաքել երիտասարդ կանանց, 
աղջիկների, և ինձ թվում է, որ կանանց ակտիվությունը կհասցնենք 
բարձր ցուցանիշի:
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ԳՈՀԱՐ ԹԱՄԱՄՅԱՆ

«Կինը   կարող  է շատ   բան   
փոխել,   միայն   պետք  է            
նրան   ավելի   շատ                
հավատալ  և  վստահել»

Ծնվել  է  1961  թ.  Տավուշի   մարզի  Հաղարծին  գյուղում:

1979  թ.  ավարտել  է  Հաղարծինի  միջնակարգ  դպրոցը  և  ընդունվել  
Երևանի պետական համալսարանի  մեխանիկա-մաթեմատիկական   
ֆակուլտետի  մաթեմատիկայի   բաժինը:

1987  թ.  ավարտել  է  ԵՊՀ-ն  և  աշխատանքի  անցել   Դիլիջանի  
համակարգչային  կենտրոնում:  

1997 թ.  աշխատել  է  Երևանի  իրավագիտական  և  կառավարման   
քոլեջում   որպես  ֆիզիկայի  դասախոս: 

2004 թվականից Տավուշի  մարզի  Հաղարծինի  միջնակարգ  դպրոցի  
գործադիր  տնօրենն   է: 

Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ է:

 - Ինչպե՞ս տեղի ունեցավ Ձեր մուտքը քաղաքականության ոլորտ:

 - Տավուշի  մարզի  Հաղարծին  գյուղի  միջնակարգ  դպրոցի   տնօրենն   
եմ   արդեն  10  տարի: Չնայած  ավագանու  անդամի  իմ  ոչ  մեծ  փորձին` 
աշխատանքի  բերումով, նաև  բնակիչների  հետ  մշտական  և  
անմիջական  շփումների  շնորհիվ     լավատեղյակ  եմ  համայնքի  հին  
ու  նոր  խնդիրներին:   Ավագանու  անդամ  լինելը  ոչ  միայն  այլ  խն-
դիրներին  ավելի  համակողմանի  տեղեկանալու, այլև  դրանց  լուծմանը  
և  որոշումների  ընդունմանը  անմիջական  մասնակից  լինելու  հնա-
րավորություն կտար: Դպրոցին  հուզող  հարցերն  էլ  շատ  դեպքերում  
քննարկվում  էին  համայնքի  ղեկավարի  հետ մինչև  համապատասխան 
ատյաններին  հասցնելը:  Եվ  որոշումը  կայացավ  ինքնիրեն: 2012 թ.  
առաջադրեցի  ավագանու  անդամի  թեկնածությունս:
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 - Ինչպե՞ս են վերաբերվել Ձեր ընտանիքի անդամները առաջադրման 

գաղափարին:

 - Ընտանիքիս  անդամներն  ինձ  աջակից  եղան, ոգևորեցին,  և  մենք  
միասին  ներկայացրինք   ընտրա տա րածքային հանձնաժողով  ավա-
գանու անդամի  հայտը:

 - Ըստ Ձեզ`  ինչի՞ շնորհիվ եք վաստակել համայնքի վստահությունը:

 - Նախընտրական  քարոզարշավ, որպես  այդպիսին,   չեմ  իրա կա նա-
ցրել,  իմ աշխատանքային  10   տարիները հավա նաբար հենց  իմ  
վստահության գրավականը եղան:

 - Կանանց քաղաքական ակտիվությունից հասարակությունը կշահի՞: 

 - Կինը   կարող  է շատ   բան   փոխել,   միայն   պետք  է   նրան   ավելի   
շատ   հավատալ  և  վստահել:   Կնոջը   հատուկ   որակները`  կարեկից   
լինե   լու,   ուրիշի   հոգսին   արձագանքելու   ունակությունը,   պատաս-
խա նատվության   զգացումը,  շահեկանորեն  կազդեն  ցանկացած  գոր-
ծի  արդյունքի  վրա:  Կարևոր  է   նաև  կնոջ`  օջախի  պահապանի   
ավանդական   կերպարը:   Կինը  ինչպես  վերաբերվում   է  իր  ըն տա-
նիքին և  տանը, այնպես  էլ իր  ստանձնած ցանկացած  գործին:  Ան-
շուշտ,  հասարակությունը, շրջապատը, գործը  դրանից   միայն   կշա -
հեն: 

 - Ի՞նչ հաջողությունների եք հասել ընտրվելուց հետո:

 - Գյուղում  տարիներ  շարունակ  կոյուղագիծ չի  գործել: Դպրոցում` 
նույնպես: Միայն  հորատիպ  սանհանգույց  է  եղել: Այս  հարցը  բազմիցս  
բարձրացրել  ենք  պատկան  ատյանների  առջև, և  վեր ջապես  մոտ  է  
խնդրի  լուծումը: Արտասահմանյան  ընկերությու նը  գյուղում  կառուցում  
է  կոյուղաջրերի  մաքրման  կայան: Ինձ  համար  առաջնահերթ  է  
բնակավայրին  երիտասարդների կապված  մնալու  խնդիրը: Գյուղի  
բնակչության  մի  ստվար  մաս  հեռացել  է,  շատերը  հանրապետությու-
նից  դուրս  են փնտրում իրենց  ապրուստի  միջոցները: Աշխատանքի  
խնդիրը  հատկապես զգայուն է բարձրա գույն  կրթությամբ երիտա-
սարդների  համար: Հնարա վորության  սահմաններում մի  քանի  երի-
տա սարդ  մաս նագետների  օգնել  եմ  աշխատանք  գտնելու  թե°  դպրո-
ցում, թե° այլ  վայրում: Հաջողվել  է  նաև  հիմնանորոգել  դպրոցի  
մար զադահլիճը  և  ձեռք  բերել  մար զագույք, ինչից  օգտվում  են նաև  
գյուղի  մարզասեր  երիտասարդները:

 - Եղե՞լ է դեպք, որ խտրականություն զգաք Ձեր անձի նկատմամբ  այն 

պատճառով, որ կին եք:

 - Նման  խտրականության  չեմ  հանդիպել  և  չեմ  զգացել:    Ես  կասեի`      
կին  լինելու  հանգամանքը  նույնիսկ   օգնել  է  հարցի  արագ   լուծում 
ստանալուն:
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 - Ի՞նչ որակներ է ցանկանում տեսնել հասարակությունը քաղա-

քականությամբ զբաղվող կանանց մեջ:

 - Մարդիկ  իրենց  կողքին  ցանկանում  են միշտ  տեսնել գեղեցիկ,  
նվիրված, հոգատար, գործնական, ցավն  ու  հոգսը  հասկացող,    
մեղմացնող  և  կիսող   մարդկանց,  ասել  է` կանանց:   

 - Նույն այդ հասարակության մեջ տիրող կարծրատիպերը խոցելի չե՞ն 

դարձնում քաղաքականությամբ զբաղվող  կնոջը: 

 - Մարդիկ    քաղաքականության  մեջ    ցանկանում  են  տեսնել  վերը   
նկարագրված  կերպարով  կին, սակայն ոչ իրենց  կնոջը, մորը, քրոջը: 
Կինն էլ պետք  է  կարողանա   ճկունությամբ,  նրբորեն  իր  համար  
ճանապարհ  հարթել  դեպի  քաղաքական  դաշտ, կարևորը`  ցանկություն 
ու կամք ունենա: 

 - Ի՞նչ որակներ, ի՞նչ հատկանիշներ պետք է ունենա կինը քաղա-

քականության մեջ հաջողության հասնելու համար: 

 - Բնությունը  մարդուն  պետք  է  օժտած լինի  նախ  այդ  շնորհներով: 
Քաղաքականությամբ  զբաղվող  կինը  հաջողության  հասնելու  համար  
պետք  է  դրսևորի   կամք, հանդուրժողականություն,  նպա տակաս-
լացու թյուն:    

 - Ի՞նչն է այսօր խանգարում կանանց քաղաքական ակտիվությանը: 
 - Կանանց  քաղաքականության  մեջ  ակտիվ  չլինելու  պատճառներից  

մեկը,  ըստ  իս,    ազգային  մտածելակերպն է, թե ինչ  կասեն շրջա-
պատում: Ընտանիքի  հոգսը  մեծ  մասամբ կանանց  վրա  է  դրված, 
վախենում  են  չհասցնել,  նրանց  կողքին  նաև  չկան  այն  մարդիկ, 
որոնք  կարող  են  աջակից   լինել  այդ  դաշտում:

 - Կանայք քաղաքականության մեջ ունե՞ն միայն իրենց բնորոշ գործելաոճ:

 - Կարծում  եմ` այո,  այլապես   կին  քաղաքական   գործիչները   չէին   
ընդգծվի:

 - Դուք ի՞նչ խորհուրդ կտաք այն կանանց, որոնք ավագանու անդամ 

դառնալու կարողություն ունեն, սակայն չեն համարձակվում:

 - Վստահ  լինել  սեփական  նախաձեռնություններում  և   մտա-
դրություններում:  Ծրագրերը   կյանքի  կոչելու   համար  զինվել  մարտա-
հրավերներ,  խոչընդոտներ  հաղթահարելու  վճռակա նու թյամբ:   

 - 2016 թ. ընտրություններում կրկին առաջադրվելու մտադրություն 

ունե՞ք:

 - Այո.  ես  այլ  կերպ  չեմ  կարող:



 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ  ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ. 

ԿԱՆԱՆՑ  ՀԱՅԱՑՔ

Հարցազրույցներ  
  Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների 2012 -2013 թթ. ընտրություններին

մասնակցած կանանց հետ

Հարցազրույցները վարել են լրագրողներ Հասմիկ Հարությունյանը,
 Լիա Խոջոյանը, Նինել Հովհաննիսյանը և Արմինե Հովհաննիսյանը

Խմբագրական կազմ`   
Ջեմմա Հասրաթյան (գլխ.խմբագիր),

Անահիտ Հարությունյան,  Գայանե Մերոյան, Նելլի Սրապյան

ՄակետավորJ մը`         
Անուշ Մեսրոպյան

Տարածվում է անվճար
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