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ՆախաբաՆ
«Այլ հայացք» նախագիծը շարունակությունն է 
այն աշխատանքի, որն «Ինտերնյուսն» իրա
կանացնում է Հարավային Կովկասում երկար 
տարիներ: Նախագծի անունն արդեն շատ բան 
է ասում. մենք փորձել ենք օգնել երիտասարդ 
մարդկանց այլ տեսանկյունից նայել հակա
մարտությանը, անցած պատերազմին, մարդ
կային ճակատագրերին, այսօրվա իրադարձու
թյուններին: Այն տեսանկյունից, որը կա րող 
է օգնել լուծումներ գտնել և երկու հա սա րա
կու թյունների միջև կամուրջներ գցել: Արդյո՞ք 
մենք հասանք մեր նպատակին: Չենք կարող 
միանշանակ պատասխանել այս հարցին: 
Բայց նախագիծը մասնակիցների հա  մար հնա
րա վորություններ բացեց այդ այ լըն տրան քային 
հայացքի համար: 

Առաջին և հիմնական խնդիրը, որը ծրագիրն 
իրականացնողները դրել էին իրենց առաջ, 
այն պի սի հարթակի ստեղծումն էր, որտեղ հա
կա մար տության մեջ ներգրավված եր կու եր
կըր նե րի երիտասարդները, մաս նա գի տա կան 
առաջին քայլերն անելով, մի ա ժա մանակ կա
րողանային շփվել իրար հետ և խո սել իրենց 
հասարակությունների խնդիրների մասին վա
վերագրության լեզվով:

Երկրորդ` ոչ պակաս կարևոր խնդիրը հա
մատեղ ստեղծագործական աշխատանքի հա
մար հնարավորությունների ստեղծումն էր: 
Մեր համոզմամբ՝ նման համագործակցությունը 
հող է նախապատրաստում «թշնամու» կեր
պարի հաղթահարման համար, ինչպես նաև 
օգնում է հրաժարվել այն կարծրատիպերից, 
որոնք կան ինչպես Հայաստանում, այնպես 
էլ՝ Ադրբեջանում: Չէ՞ որ հակամարտության 
տարիների ընթացքում հարևան երկրում ապ

րող իրական մարդկանց հետ շփվելու հնա
րա վորություն չեն ունեցել անգամ նրանք, ով
քեր ժամանակին կողք կողքի են ապրել: Իսկ 
երիտասարդները ոչ միայն շփվելու փորձ 
չունեն, այլև հաճախ հրաժարվում են նման 
հնարավորությունից: 

18-25 տարեկան 20 երիտասարդներ՝ ուսա նող
ներ, լրագրողներ և ռեժիսորներ Հա յաս տա
նից և Ադրբեջանից, դարձան նախագծի մաս
նա կիցներ: Դա այն սերունդն էր, որը ծըն
վել էր 80ականների վերջին, 90ականների 
սկզբին, երբ ղարաբաղյան հակամարտությունը 
վերածվել էր լայնածավալ պատերազմի: Նույն 
տարիներին փլուզվում էր նաև Խորհրդային 
կայսրությունը, նրա հետ մեկտեղ՝ մեզ հա
մար սովորական դարձած կապերը, պատ կե
րացումները:

Շնորհիվ «Այլ հայացքի»՝ «ո՛չ պատերազմի, 
ո՛չ խաղաղության» սերունդը հնարավություն 
ստացավ շփվելու հակամարտության «մյուս 
կողմի» իր սերնդակիցների հետ և մի ասին 
«լրագրողական դիվանագիտության» ճա նա
պարհ անցնելու: Միասնական ստեղ ծագոր
ծա կան աշխատանքը նշանակում էր ոչ մի
այն ընդհանուր լեզու գտնել, այլ հաճախ 
նաև՝ փոխզիջումների գնալ, քանի որ ֆիլմերի 
մեծ մասը այս կամ այն կերպ առնչվում էին 
հակամարտության թեմային:

Նախագծի իրականացման մեթոդոլոգիայի 
հա մար որոշիչ էր այն փաստը, որ այսօր 
շատ դժվար` գործ նակա նում անհնար է 
ադրբեջանցի ների հա մար Հա յաս տան, իսկ 
հայաստանցիների համար Ադրբեջան գնալը: 
Այդ պատճառով էլ շատ ֆիլ մեր զուգահեռ 



2

նկարահանվել են երկու երկրնե րում: Բայց 
հեղինակները և նրանց խորհրդատուներն ան
ընդհատ կապի մեջ են եղել՝ քննարկելով թե
մա ները, գաղափարները, պատմությունները, 
ծա գած խնդիրները: Որոշ ֆիլմեր հա մա տեղ 
նկա րա հան վել են ղարաբաղյան հակա մար
տու թյան հա մար ավանդաբար չեզոք երկրում` 
Վրաս տա նում: 

2011թի դեկտեմբերին Թբիլիսիում կազ մա
կերպ վեց «Այլ հայացք» աշխատանքային 
փա  ռատոնը: «Ռուսթավելի» կինոթատրոնում 
ցու ցադրվեցին նախագծի շրջանակում պատ
րաստված բոլոր ֆիլմերը, երի տասարդ հեղի
նակ ներին էլ մրցանակներ հանձնվեցին: Ֆիլ
մերի գնահատման համար ստեղծ վել էր եր կու 
երկրների պրոֆեսիոնալնե րից կազմված հանձ
նաժողով: «Այլ հայացք» ան վա նա կարգում 
գլխա վոր մրցանակը ստացավ «Ընկեր: Ծա
նոթ... Ընկե՞ր» ֆիլմը: «Նոր հայացք» անվա
նակարգում հաղթեց «Սեփական, օտար պա
տերազմ» ֆիլմը, իսկ «Համատեղ հայացք» 
անվանակարգում՝ «Մատների կախարդանքը»: 
«Հատուկ հայացք» անվանակարգում առանձ
նացվեց «Ընկերներ առանց սահմանի» ֆիլմը, 
որը հանձնաժողովի կարծիքով շատ համահունչ 
էր նախագծի ոգուն:

Ստեղծագործական աշխատանքի ավարտը 
միշտ նաև նոր սկիզբ է: Ֆիլմերը սեփական 
ճա նա պարհն են սկսում իրենց երկրների հե
ռուս տա ալիք ներով, հաճախ ցուցադրվում են 
նաև արտերկրում՝ տարբեր փառատոնների ժա
մա նակ, տեղադրվում են համացանցում: Հեղի
նակ ներն էլ իրենց ստեղծագործական, հա ճախ 
նաև խաղաղարար ճանապարհն են սկսում:

Այս գրքույկին կից կա նաև խտասկավառակ՝ 
նախագծի շրջանակում պատրաստված բոլոր 

ֆիլմերի տեսագրություններով: Գրքույկի մեջ 
կգտնեք նաև նախագծի խորհրդատու, հա կա
մարտությունների հարցերով փորձագետ, փա
ռատոնի հանձնաժողովի անդամ Նատալյա Մի
րիմանովայի վերլուծությունը ֆիլմերի մա սին: 
Բացի այդ՝ այստեղ կարող եք ծանոթանալ բոլոր 
ֆիլմերի համառոտ բովանդակութանը և նրանց 
հեղինակների հետ՝ կար դալով նրանց կարճ 
տպավորությունները համատեղ աշխատանքի 
և ֆիլմերի պատ րաստ ման ընթացքի մասին:

«Այլ հայացք» նախագիծը համատեղ իրա կա 
նացրել են Մամուլի աջակցության «Ին տեր
նյուս» հասարակական կազմակերպությու նը 
(Հայաստան) և «Ինտերնյուս» հա սարակա
կան ասոցիացիան (Ադրբեջան)՝ Վրաս տա
նի Ինտերնյուս հիմնադրամի կազ մա կեր
պա կան աջակցությամբ: «Ին տեր նյուսի» 
գրա սե նյակները Հարավա յին Կով կասի եր
կըր ներում առանձին տեղական կազ մա կեր
պություններ են, որոնք աջակցում են ազատ 
և անկախ տեղեկատվության ստեղծմանն ու 
տարածմանը՝ ստեղծագործական, նո րա րա րա
կան մոտեցումների միջոցով, ինչն իր հերթին 
նպաստում է ժողովրդավարության զար գաց
մանն ու բազմաշերտ ու ներ դաշ նակ հա սա
րակության ձևավորմանը:
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Ընկե՛ր: Ծանոթ... Ընկե՞ր
Հեղինակներ՝ Արթուր Խաչատրյան, Դուրնա Սաֆարլի

Ֆիլմը հայ և ադրբեջանցի երկու երիտասարդի մասին է, ովքեր մոտ ընկերներ են եղել Ռուսաս
տա նում ապրելու տարիներին: Միմյանցից բաժանվելուց երեք տարի անց մեր նախագծի շնորհիվ 
նրանք հանդիպեցին Թբիլիսիում, որ հասկանան, փոխվել են արդյո՞ք իրենց հարաբերությունները, 
թե՞ մնացել են նույնը: Ֆիլմի ընթացքում կիմանաք, թե ինչ էին մտածում և ինչ էին սպասում 
տղաները մինչև հանդիպումը, կտեսնեք նրանց ամուր գրկախառնությունը հանդիպման ժամանակ 
և կծանոթանաք նրանց զգացմունքներին արդեն հրաժեշտից հետո:

Ես այս նա խա գը
ծում իմ մաս նակ
ցու թյունը եր կու 
մա սի եմ բա ժանել: 
Նախ, մաս նա գի
տա կան ա ռու մով 
բա վա կա նին հըմ
տա ցա, զարգացում 
ապ րեցի. դա զգա

ցի թե՛ վարպետության դասերի, թե՛ նկա
րահանումների ընթացքում։ Եվ երկրորդը՝ 
կարծում եմ՝ ես ճանաչեցի ինքս ինձ... 
Կայացավ մի հանդիպում, որին ես սպասել էի 
շատ երկար ժամանակ՝ 3 տարի։ Ես այնքան 
բան զգացի, որ հիմա երևի չկարողանամ 
բառերով փոխանցել։ Տեսա մի մարդու, ում 
ուզում էի տեսնել: Վերապրեցի այն կյանքը, 
որը ես կորցրել էի։ Մի քիչ հետ վերադարձա, 
դեպի մանկություն գնացի։ 
Գոհ եմ, թե` դժգոհ՝ արդեն ուրիշ հարց է: Բայց 
ուզում եմ հարյուր տոկոսով վստահեցնել, որ 
ընկերոջս հետ այս հանդիպումը ինձ պետք էր։ 
Ընկերոջս հետ՝ ընդգծեմ այս բառը։ 

Թբիլիսյան հանդիպման ժամանակ ես և 
իմ հայ գործընկերը մշակեցինք մեր աշխա
տան քային պլանը և վերադարձից հետո ին
տերնետով շարունակում էինք ճշտել նույ նիսկ 
ամենաանշան մանրամասները, աշ խա տում 
էինք համատեղ և կազմակերպված: Մեր ջան
քե րը գնահատվեցին ըստ արժանվույն՝ ֆիլմը 
ճանաչվեց լավագույնը և ստացավ փա ռա տոնի 
գլխավոր մրցանակը: Չնայած եր կու ազգերի 
հակամարտությանը, մեր ֆիլմի հերոսները շա
րունակում են ընկերություն ա նել, թեև ամեն 
մեկն իր դիրքորշումն ունի այդ մասին: Ֆիլմում 
նրանք խոսում են իրենց մի ավորող, ոչ թե 
բաժանող պա  հերի մասին: Ինչպես ասել է 
Ֆրոյդը, քա ղա քա
կըր թու թյունն արա
րեց այն մար դը, որը 
քա րի փո խա րեն վի
րա վո րանք շպրտեց: 
Ես էլ եմ մտածում, որ 
խնդիրները կա րելի է 
լուծել քննարկելով, 
այլ ոչ թե ուժով: 

արթուր Խաչատրյան
Հայաստան

Դուրնա Սաֆարլի
Ադրբեջան
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Համատեղ աշխա տան քի ժամանակ իրար 
նկատմամբ անվստահությունն ու հակակրանքը, 
կա րելի է ասել, չքացան: Երկու կող մից էլ 
բավական բարյացակամ երի տասարդներ էին 
ընտրված, հենց սկզբից էլ ոչ ոք ոչ մե կի 
հետ «չէր պա տերազմում»: Մեր փորձը ցույց 
տվեց, որ հա յերն ու ադրբեջանցիները կարող 
են այսօր գտնվել իրար կողքի և նույնիսկ 
աշխատել իրար հետ: Դա ապացուցում է, որ 
մեր հակամարտությունը ար հեստական բնույթ 
է կրում: Համատեղ աշ խատանքը նպաս տեց 
մեր մերձեցմանը: Ամեն մեկս մեր կար ծիքին 
մնալով՝ սկսեցինք ավե լի հանդուրժողա բար 
վե րաբերվել հակառակ 
կար ծիք ունեցողներին: 
Եթե խնդիրներ կան, դը
րանք պետք է լուծել՝ հաշ
վի առնելով բո լոր կող
մերի շահերը: Բոլո րին 
բա վա րա րող ար դյունք՝ 
դա է հակամարտության 
լու ծումը:

Այս նախագիծն, առաջին հերթին, պրո ֆե
սիոնալ մարդ կանց հետ աշ խա տելու հնարա վո
րու թյուն էր: Հնա րա վո րու թյուն լավ աշ խա տանք 

անելու ու լավ 
ֆիլմ ունենալու, 
որով հետև կող
քիդ կան մարդիկ, 
ով քեր իրոք կօգ
նեն, որ ուզածիդ 
հասնես։ Ադրբե
ջան ցիների հետ 
Թ բի լիսի ում մի ա
սին լավ ժա մա

նակ անց կաց րե ցինք։ Ամե նա կա րևորը՝ կա րո ղա
ցա շփվել այն մարդ կանց հետ, ում թշնամի էի 
համարում։ Կարողացա ընդհանուր լեզու գտնել: 
Հիմա ըն կերաբար շփվում ենք իրար հետ, ու 
դա շատ լավ է: Ինչոր մի սահման էր դրված 
մեր միջև, որը կարողացանք հաղթահարել: 
Նախկինում ես մտա ծում էի` հնա րավոր չէ, որ 
փողոցում ադրբե ջանցու տես նեմ ու կարո ղա
նամ ինձ համար ժեք պահել։

Ֆիլմը Թբիլիսիի Մատների թատրոնի և այն ստեղծող Բեսո Կուպրեիշվիլիի մասին է: Պարզվում, 
է, որ դերասանի միայն ձեռքերը, ավելի ստույգ՝ նրա մատները կարող են մտքեր և զգացմունքներ 
հաղորդել հանդիսատեսին և կերպարներ` նույնիսկ շեքսպիրյան հերոսներ, ստեղծել բեմի վրա: 
Իսկ դիմակահանդեսը կառավարում է, այսինքն՝ բոլոր դերասաններին իր բուռն է հավաքում շատ 
խիստ, միաժամանակ շատ սիրված մի մարդ, ում այստեղ բոլորը Գլխավոր մատ են անվանում:

Մատների կաԽարԴանքԸ
Հեղինակներ՝ Իլկին Հուսեյնով, Մարի Մխիթարյան

Մարի Մխիթարյան 
Հայաստան

իլկին Հուսեյնով
Ադրբեջան
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Ճիշտն ասած, մինչև այս 
նա խագծին մասնակցելը ես 
շատ ավելի պահ պա նո ղա
կան ու ազ գայնական գա ղա
փարների տեր էի։ Չեմ ասի, 
որ ամբողջովին փոխ վել եմ, 
բայց շատ բան տեղն ընկավ: 
Եթե առաջ ադրբեջանցին 
ինձ համար ինչոր ընդ
հան րական կերպար էր, այսինքն՝ իրենք ինձ 
համար մարդիկ էին, ով քեր պատերազմի ժա
մանակ կանգնած էին մեր դիմաց, ում հետ մենք 
պետք է կռվեինք և հաղթեինք, ապա հիմա ես 
հասկացա, որ ադրբեջանցիները տարբեր են։ 
Մենք հանդիպեցինք տասը երի տասարդների 
հետ, ու տասն էլ մեկը մյուսին նման չէին։ 
Չեմ ասի՝ լավն էին, վատն էին: Համենայն 
դեպս, բոլորը մի կերպար չէին, բնա վորություն 
ունեին։ Կային և՛ շատ ազատ մտա ծե լա
կերպի տեր մարդիկ, և՛ ավելի փակ ու պահ
պա նողական։ Ամեն դեպքում նախագծի շնոր
հիվ պատ մության գրքե րի մեջ գրածից ու 

հեռուստացույցով լսածից բացի, ամե
նը փորձեցի տեսնել իմ աչքերով։ 
Ոչ թե լսել, թե ինձ ինչ կասեն, այլ 
փորձել ինքնուրույն կողմնորոշվել ու 
հաս կանալ՝ ինչ մտածել և ինչ պես 
վերաբերվել։

Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցել են ոչ միայն հայերն ու ադրբեջանցիները, այլև` Հա
յաստանում և Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնությունները: Այս ֆիլմը պատմում 
է ռուսների մասին, որոնք հակամարտության մեջ ներքաշված երկրների քաղաքացիներ հան
դիսանալով` մասնակցել են ո՛չ իրենց, բայց միևնույն ժամանակ՝ իրենց պատերազմին:

Սեփական, օտար պատերազՄԸ
Հեղինակներ՝ Յանա Շախրամանյան, Անար Ագաև

Յանա Շախրամանյան 
Հայաստան
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Ինձ թվում է` պետք է ավելի անկեղծ լինել՝ 
չխուսա փել Ղա րա բա ղի մա սին քննար կում նե
րից, ինչ պես սո վո րա բար անում ենք ադրբե
ջան ցինե րի հետ հան դիպում նե րի 
ժա մա նակ։ Պետք է քննար կել 
խնդիրը, որպեսզի գանք վերջ
նական եզրա կա ցու թյան։ Կա րող 
է առաջին ան գա մից չստաց վի, 
կարող է վեճ լի նի, բայց մի
այն այդ դեպքում է հնա րավոր 
մի բանի հաս նել։ Լռե լով կամ 
ուղ ղակի դրա մասին չխոսելով, 
մտա ծե լով, որ ավելի լավ է ոչ մի 
բան չա սեմ, քան հանկարծ իմ գործընկերոջ 
հետ վիճեմ, ձևական հարաբերություններով` ոչ 
մի բան չի փոխվի։ 
Երբ ես առաջին անգամ մասնակցեցի նման 
ծրագրի, փոքր էի՝ 1314 տարեկան... Ու ավելի 
ոգևորված էի: Այդ ժամանակ բոլորս ավելի 

Մարիամ Սարգսյան
Հայաստան

Այս ֆիլմը պատերազմի հետևանքների մասին է՝ այն մասին, թե ինչ դժոխքի է վերածվում  խաղաղ 
բնակիչների կյանքը ռազմական գործողությունների ժամանակ: Մարդիկ պայթում են ականների 
վրա, կորցնում իրենց առողջությունը, ծնողներին, բայց չնայած այդ ամենին՝ իրենց մեջ ուժ 
են գտնում լիարժեք կյանքով ապրելու՝ առանց կսկիծի և ատելության: Այս ամենը՝ կոնկրետ 
մարդկանց օրինակով. հայ տղայի, ով կորցրել է տեսողությունը, և ադրբեջանցի երիտասարդի, ով 
կորցրել է ինքնուրույն տեղաշարժվելու հնարավորությունը:

ականապատվաԾ ԴրաԽտ
Հեղինակներ՝ Գուրբան Բունյաթով, Մարիամ Սարգսյան

անկեղծ էինք, ու ես ունեի շատ լավ ընկերներ, 
որոնց հետ մինչև հիմա էլ շփ վում եմ ու շատ 
սիրում եմ, վստահ եմ՝ իրենք էլ ինձ: Բայց 

այդ ընկերները տարիքի հետ 
քչա նում են։ Որ քան մեծանում 
ենք, այն քան ավելի շատ է քա
րոզ չությունն ազդում մեզ վրա... 
Չգիտեմ, ինչն է փոխվում, բայց 
պակասում է ընկերությունը, ու 
շփում ներն ու քննարկումները 
դառ նում են ավելի քա ղաքական՝ 
ար դեն հարաբերվում ենք որպես 
հայ ու ադրբեջանցի։ Դա շատ 

վատ է: Բայց, ամեն դեպքում, այս շփում ները 
շատ բան են տալիս, որովհետև մի այն դրանց 
արդյունքում է հնարավոր որևէ բան փո խել։ 
Եթե կղզիանանք, մեկուսանանք ամեն մեկս 
մեր մեջ ու ատենք իրար, դա ոչ մի բանի չի 
հանգեցնի, բացի պատերազմից։
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անահիտ ալեքսանյան 
Հայաստան

Էլդար իսրաֆիլով
Ադրբեջան

Այս նախագծի հիմնական նպատակը հա մա
գործակցության ոգի ստեղծելն էր՝ մի մյանց 
հասկանալու, փոխզիջման գնալու և կարծ րա
տիպերից ազատվելու համար: Կարծում եմ, 
այդ նպատակն իրականացավ, քանի որ նման 
պահեր շատ եղան մասնակիցների հարաբե
րություններում: Հավանաբար համեստ չի լի
նի, եթե ասեմ, որ մեր ֆիլմը ստացված է, 
բայց այդպես է: Այն ասում է, որ դրական 
տրա մադրվածությունը հրաշալի է, քանի որ 
յու րաքանչյուր կոնֆլիկտի 
լուծում հիմնվում է լավա
տե սության վրա: Ես կար
ծում եմ, որ բա րո յա կա նու
թյան և մար դա սի րու թյան 
վրա հիմնված լու ծում ները 
կբա վա րա րեն բո լոր կող
մերին և այդ պի սով կլու ծեն 
խնդիրը:

Պետք է ճանա չել, 
շփվել ու հար գել 
իրար։ Իսկ կոնֆ
լիկտը, ինձ թվում 
է, ժամա նա կի ըն
թաց քում, սերնդա
փո խության հետ 
պետք է լուծվի: 
Երբ ֆիլ մի հա մա
հեղինակի հետ մենք Թբի լիսիում էինք նկա
րահանումների համար, հեշտ ու արագ լեզու 
գտանք։ Կարող եմ ասել, որ ես նրա կողմից 
հարգանք զգացի իմ նկատմամբ։ Բայց երբ 
մեզ ներկայացրեցին մեր հերոսներից մեկի 
ընկերոջը, նա ասաց. «Հայ և ադրբեջանցի՞, 
դա հնարավո՞ր է»: Անգամ հրաժեշտ տալիս՝ 
նա, միևնույնն է, կրկնում էր. «Բայց ո՞նց կա
րող է այսպես լինել»։ Մենք դրան ծիծաղով 
արձագանքեցինք:

Ֆիլմի հեղինակները փորձել են թբիլիսյան փողոցներում գտնել այն անուղղելի երազողներին, 
ովքեր այստեղ ներկայանում են որպես արվեստագետներ: Միայն պարզ հետաքրքրասիրությունը 
չէր, որ դրդել էր նրանց գտնել Թբիլիսիի փողոցային արտիստներին: Հեղինակները ցանկանում էին 
հասկանալ, թե ինչն է ստիպում դերասանին, երգչին, նկարչին դուրս գալ փողոց և գլխարկը դնել 
անցորդների առաջ. միայն դրամ հավաքե՞լը, թե՞ իրենց ոգեշնչանքը մարդկանց ներկայացնելու 
ցանկությունը:

ՌոՄանտիկներ որոնելիՍ
Հեղինակներ՝ Անահիտ Ալեքսանյան, Էլդար Իսրաֆիլով
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արամ կիրակոսյան
Հայաստան

Ես չէի ճանա չում ոչ մի ադրբե ջանցու ու ինք 
նա բերաբար մտածում էի, որ իրենք պետք է 
մեր թշնա մին լինեն։ Երբ ճա նաչում ես, տեսնում 
ես, որ իրենք էլ մսից, արյու նից, նույն ձևի 
մարդիկ են։ Կան լավերը, կան վատերը։ Ոնց 
որ մեր երկրում՝ ամեն մեկի հետ ընկերություն 
չես անի, չէ՞: Ամեն մեկին չես ասի՝ լավն 
է։ Ինձ համար դա էր 
կարևորը։ Ես ճա նա չե
ցի նրանց որպես մարդ: 
Մենք միասին շատ լավ 
ժամանակ ենք անց կաց
րել Վրաս տա նում: Դրա
նից հետո մարդուն չես էլ 
կարող թշնամի համարել։ 
Այս նախագիծն ինձ նախ` 
շփման հնարավորություն 
տվեց, երկրորդը՝ մասնագիտական մեծ փորձ, 
որը ես չունեի ու որի համար շնորհակալ 
եմ: Ես ընդհանրապես ոչ մի բան չգիտեի ու 
ընթացքում կամացկամաց սովորեցի։ Հուսով 
եմ՝ ադրբեջանցի մասնակիցներին էլ նույնն է 
տվել նախագիծը։

Ֆիլմ նկա րա հա նել, 
միա ժա մա նակ հան դի
սա նա լով դրա սցե նա
րիստն ու ռե ժի սորը, 
իսկական հաճույք էր: 
Սա իմ առաջին ֆիլմն 
էր, ըն թացքում բաներ 
սովորեցի, որոնց մա
սին պատ կերա ցում էլ 

չունեի: Այդ գիտելիքներն ու հմտություն ները 
ինձ համար խթան են, որ էլի փորձեմ ուժերս 
այս գործում: Մինչ այդ ես երբեք չէի շփվել 
հա յերի հետ և բոլորովին այլ պատկերացում 
ունեի նրանց մասին: Իսկ դասընթացից հե
տո հասկացա, որ Հա յաս տանն ու Ադրբե
ջանն ավելի մոտ են իրար, քան մնա ցած 
բո լոր հարևան երկրները: Ինչպես ե ղել ենք 
հարևաններ, այդ պես էլ կմնանք, արդեն ոչինչ 
չես փոխի: Եվ ես մտածում եմ, որ մեր մեջ 
եղած հա կա մարտությունը պետք է լուծվի քա
ղա քա կիրթ ճանապարհով, այսինքն՝ հան դի
պում ների, քննարկումների, մտքերի փոխա
նակման և բանավեճերի միջոցով:

Ֆիլմը պատմում է տարբեր մասնագիտություններ և հետաքրքրություններ ունեցող երիտասարդների 
մասին, ովքեր տարբեր մոտեցումներ ունեն նաև իրենց հանգիստը կազմակերպելու հարցում, 
հատկապես՝ գիշերային ժամերին: Օրինակ, քանդակագործը սիրում է երգեր հորինել և շատ բարձր 
ձայնով երգել դրանք գիշերները կիթառի նվագակցությամբ, իսկ հայտնի ռեփերը գերադասում է 
պարզապես քայլել գիշերային քաղաքի փողոցներով...

ինչպեՍ են ՀանգՍտանուՄ 
երիտաՍարԴներԸ
Հեղինակներ՝ Գումրու Աբդուլլազադե, Արամ Կիրակոսյան

գումրու աբդուլլազադե
Ադրբեջան
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կինԸ պատերազՄուՄ
Հեղինակներ՝ Շարմաղ Սաքունց, Գյուլարա Ազիմզադե

Ֆիլմում ներկայացված են երկու ճակատագիր, երկու կին, ովքեր պատերազմի ժամանակ 
տղամարդկանց կողքին էին ոչ թե բուժքրոջ, այլ նրանց հետ հավասար կռվողի կարգավիճակով: 
Երկու հերոսուհին էլ այժմ վերադարձել են խաղաղ կյանքին: Ֆիլմն այն մասին է, թե ինչ են 
զգացել նրանք պատերազմի տարիներին, երբ պետք էր զենքը ձեռքին պաշտպանել հայրենիքը:

Երևի ինձ՝ զուտ որպես լրագրողի համար, պետք 
էր, որ մասնակցեմ այս նախագծին և հաս
կանամ իրա վիճա կը: Հասկա
նամ, թե Ադրբեջանում մար
դիկ ինչպես են մտա ծում, թե 
այնտեղ երի տասարդությունը 
ին չով է զբաղված ու հե տա
քըրքրված։ Այս նախագծում 
մասնակցությունը, կարելի է 
ասել, որ ինձ հար յուր տո
կոսանոց ար դյունք տվեց, 
որով հետև ես ստացա այն 
ամենը, ինչ ակնկալում էի։ Կար ծում եմ, որ
պես լրագ րող, շատ մեծ փորձ եմ ձեռք բերել 
այս նախագծից: Մեր շփումը ոչ միայն Վրաս
տանում է եղել, այլ նաև սոցիալական կայքերի 
միջոցով։ Իհարկե, շատ լավ բաներ եմ տեսել 
իրենցից. չեմ կարող ասել, որ նման բան չի եղել։ 
Եվ կուզեի ավելի շատ շփվել ադրբեջանցի նե րի 
հետ, որպեսզի ավելի լավ հաս կա նամ նրանց։ 
Այս պիսի նախագծերը հաս տատ պետք են, թեև 
կան առանձին հար ցեր, որոնք անլուծելի են 
մնում։

Շարմաղ Սաքունց
Հայաստան
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լիանա Սմբատյան
Հայաստան

վուգար ադիգյոզալով
Ադրբեջան

Երբ սկսեցի թեմաս հետազոտել, շատ ներ
շընչվեցի, որովհետև ծանոթանում էի հերոսնե րի 
հետ և աչքիս առաջ կինո էր գալիս... Արդյունքում, 
ֆիլմը սկզբում հենց մեզ փոխեց։ Համենայն 
դեպս, ինձ վրա այն հաստատ ազ դեցություն 
ունեցավ։ Չեմ ասում, որ հենց ադրբե ջանական 
ազգի նկատմամբ իմ վերաբերմունքը փոխ վեց, 
բայց մարդասիրությունս երևի ավելացավ։ Ու 
ինձ թվում է՝ դիտողին էլ ֆիլ մը հաստատ մի 
բան կտա: Ինձ այս նա խա գի ծը փորձ տվեց։ 
Ես վա վե րագ րող եմ, ու սո վորեցի, թե նման 
պատ մու թյուն  ների դեպ  քում ֆիլմը սովորաբար 
ինչ ելք է ունե նում, ինչ տե սան կյու նից է պետք 
դիտարկել այդ ամենը։ Ամե նա կարևորը` ֆիլմի 
միջոցով ար տա
հայտ վեցի և այլ 
ազգի ներկայա
ցուցչի հետ շըփ
վելու հնա րա վո
րու թյուն ստա ցա: 
Հաս կա ցա, որ 
մենք իրար շատ 
նման ենք։

Երբ տեսնում ես, որ 
սահ մանից այն կողմ 
գտնվող «մար դակերը» 
նույն չափ «լավ» է մտա
ծում քո մա սին, հաս կա
նում ես՝ որ քան տար բեր 
ենք, այդ քան էլ նման 
ենք: Թեև մեր ֆիլ
մը գլուխ գործոց չէ, ես 

բարձր եմ գնահատում մեր համատեղ աշ խա
տանքը: Մենք ուզում էինք հիշեց նել լսարանին 
մի ճշ մար տություն՝ մարդը դժվար պահերին 
առաջնորդվում է բարոյական արժեքներով, այդ 
պատ ճառով էլ օգնության է գալիս մյուս ներին: 
Այս նախագիծն էլ է մարդկանց մոտեց նում և 
ոչ միայն կինոարվեստի բնագավառում: Մեր 
հանդիպումների ժամանակ ոչ միայն միա սին 
աշխատում էինք, այլև հանգստանում, զրու
ցում, հաց կիսում... Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, 
թե ինչպես և երբ կլուծվի ղարաբաղյան հակա
մարտությունը մեր երկրների և նույնիսկ մեր 
միջև: Ես հարցի լուծման իմ տարբերակն 
ունեմ՝ Կովկասյան միության ստեղծումը:

Պատմություններ այն մասին, թե ինչպես են մարդիկ իրար օգնել՝ ադրբեջանցիները հարևան 
հայերին, իսկ հայերը՝ ծանոթ ադրբեջանցիներին՝ այն տարիներին, երբ «թշնամուն» ձեռք մեկնողը 
կարող էր գլխով պատասխան տալ դրա համար... Ինչպես ասում է ֆիլմի հերոսուհիներից մեկը, 
ոչինչ չի մոռացվում՝ ո՛չ լավը, ո՛չ վատը:

Սիրելի թՇնաՄի
Հեղինակներ՝ Վուգար Ադիգյոզալով, Լիանա Սմբատյան
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այնուր գարաևա
Ադրբեջան

Այսպիսի նախա գծե
րը կարող են մեզ 
ինչոր չա փով մոտեց
նել, բայց միայն այն 
դեպքում, եթե պա տե
րազ մի և հայ րե նի քի 
մասին ֆիլմեր չնկա
րահան վեն: Այն ֆիլ
մը, որը մենք նկա
րահանեցինք հայուհու հետ, հենց պա տե րազ
մի մասին էր, անվերջ պատերազմի մասին: 
Սահ մա նամերձ գոտում ապ րող երե խա ները, 
ամեն Աստծո օր դպրոց գնալիս, են թարկ
վում են սահ մա նից այն կողմ գտնվող նշա նա
ռուի զենքից գնդա կահար վելու վտանգին: Իսկ 
հետո երեխաները նստում են դասի ու լսում 
իրենց ուսուցիչների մարդա սիրական պատ
մությունները: Անտանելի տխուր է և ցա վա
լի... Իսկ արվեստի, թատրոնի և ազատ ժա
մանցի մասին խոսելը հայ հասակակիցների 
հետ հետաքրքիր էր: Այս իրավիճակը չի 
փոխ վի, քանի դեռ լուծված չէ ղարաբաղյան 
հակամարտությունը:

Այս նախագիծն ինձ հա մար փոք րիկ կյանք 
էր, որ մեծ կյան քում ինձ ան պայ ման կօգնի։ 
Այն օգնեց ինձ շփման առու մով. տե սա ադըր
բե ջանցիներին: Նրանք արդեն աներևույթ 

կամ լրիվ մի ֆական 
կերպարներ չէին ինձ 
համար, մար դիկ էին, 
որոնց հետ մենք շըփ
վում էինք։ Դե, ճանա
չե ցինք իրար, տե ղե
կու թյուն ներ փոխանա
կե ցինք, փոր ձե ցինք 
հաս կանալ, թե մեզնից 

ով ինչ պես է մտածում։ Իրենք էլ ունեին իրենց 
հետա քր քրու թյունները, որոնք շատ հա ճախ 
նման էին մե րին։ Երբ դի տում էի իմ գործ
ընկերոջ ուղար կած կադ րե րը, փոր ձում էի 
պատ կե րաց նել, թե ին քն ինչ պես է աշ խա
տել, ինչ է զգա ցել, ինչու է հատ կապես այդ 
կտոր ներն ընտ րել: Եվ ինձ, երևի, հաջողվեց 
հասկանալ նրան։ Ֆիլմը որոշակիորեն մո տեց
րեց մեզ, բայց որ ասեմ լիարժեք՝ ճիշտ չի 
լինի:

Ռուզաննա գիշյան
Հայաստան

Դպրոցական տարիքի երեխաները դասի են գնում՝ իմանալով, որ նշանառուն ամեն օր ու ժամ 
հետևում է իրենց անցուդարձին... Պարզ է, որ սարի հետևում ապրող հարևանների մասին նրանց 
կարծիքը պատմության դասագրքերով չի ձևավորվում: Հաջողվում է արդյո՞ք այդ երեխաներին 
որակյալ կրթություն ստանալ, ո՞ր ուսուցիչներն են համաձայնվում աշխատել սահմանամերձ 
գոտու դպրոցներում, ու՞մ կհաջողվի մայրաքաղաքում բարձրագույն կրթություն ստանալ, և 
կվերադառնա՞ն այդ երեխաներն իրենց գյուղերը: Այս բոլոր հարցերին պատասխանում են ֆիլմի 
հերոսները՝ խոսելով իրենց ամենօրյա խնդիրների և ապագայի ծրագրերի մասին:

նՇանաՌութՅան տակ
Հեղինակներ՝ Ռուզաննա Գիշյան, Այնուր Գարաևա
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նազրին Մամեդովա
Ադրբեջան

տիգրան Դանիելյան
Հայաստան

Ղարաբաղյան հա կա մար տու թյունը լուծել հնա
րա վոր է: Ինչ քան էլ ես փոր ձեմ ու ցան կա
նամ, գոնե հի մա չգի տեմ այդ հար ցի լուծ ման 
պա տասխա նը: Բայց ցան կու թյունս մեծ է, որ 
խնդիրը լուծվի, ու ես տեսնեմ իմ ընկերներին՝ 
թեկուզ Բաքվում, 
թեկուզ իրենք գան 
Երևան... Այն
պես որ, կարծում 
եմ, շուտով դրա 
լուծումը պետք է 
գտնենք բո լորս 
մի ասին։ Դա հա
մատեղ ջանքերի 
մի ա վորում պետք 
է լինի: Ինչպես մեր ֆիլմերի հե րոսների գաղա
փար ները մեկ կետի են հանգում, այնպես էլ մեր 
բոլորի ցանկությունները խաղաղ ճանապարհով 
այդ խնդիրը լուծելու ցանկությանը պետք է 
հանգեն։

Մեր ֆիլմի ասե
լիքն այն է, որ 
պատե րազմը՝ կո
րուստ է և ցավ, 
մեզ պետք է միա
վորվել ընդ դեմ դը
րա: Պա տե րազ
մում հաղ թող ներ 
և պարտ վողներ 

չեն լինում, քանի որ երկու կողմերն էլ տուժում 
են, և ամենաշատը՝ հայրենի հողից կտրված 
մարդիկ: Այս նախագծի շնորհիվ հաս կա ցա, որ 
եր կու կողմն էլ դեմ չեն մերձեցմանը: Բոլորս էլ 
կողմ ենք, որ մեր հողերի վրա խաղաղություն 
լի նի: Ես շատ հայ րե նա սեր եմ, չնա յած դրան՝ 
հա մա րում եմ, որ կոնֆ լիկ տի լուծումը պայ
մա նա վորված է կողմե րի փոխըմբռնումով: Այս 
աշ խարհը մենք չենք ստեղծել: Մենք ինք ներս 
ավե լի լա վը պետք է դառ նանք, որպես զի այն 
էլ ա վե լի լավը լինի:

Ֆիլմ Ադրբեջանում ծնված հայերի և Հայաստանում ծնված ադրբեջանցիների մասին: Հակա
մարտությունը ստիպել է մարդկանց հեռանալ իրենց հայրենիքներից, և այդ ժամանակից հետո 
նրանք էլ չեն եղել իրենց նախկին բնակավայրերում: Ֆիլմի հեղինակները փորձել են ծանոթանալ 
այդ մարդկանց ճակատագրերին, հասկանալ, թե ինչ են նրանք զգում և ինչ սպասելիքներ ունեն 
ապագայից: Հեղինակներին հուզող հիմնական հարցն է` «կուզեի՞ր վերադառնալ այնտեղ, որտեղ 
ծնվել ես»:

պատերազՄի զավակներԸ
Հեղինակներ՝ Նազրին Մամեդովա, Տիգրան Դանիելյան
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Ընկերներ 
աՌանց ՍաՀՄանների
Հեղինակ՝ Յանա Շախրամանյան

Թբիլիսիում բնակվող հայուհին և ադրբեջանցին, ովքեր, բնականաբար, միմյանցից բաժանված 
չեն պետական սահմանով, արդեն տասը տարի է` լավ ընկերներ են: Միաժամանակ նրանք 
իրենց համայնքներն են ներկայացնում և նրանց շահերն են պաշտպանում տեղական, տա
րածաշրջանային և միջազգային կազմակերպություններում: Ավելին, նրանք Վրաստանում ազ
գային փոքրամասնությունների հարցերով են զբաղվում... Եվ իրենց ընկերության պատմության 
օրինակով` նրանք խոսում են հակամարտության և դրա հաղթահարման մասին:

Ինչ ազդեցություն ունեցավ իմ ֆիլմն ինձ վրա, 
նույնը կունենա երևի և դիտողի վրա։ Զաուրի 
և Մարիի ընկերությունը սկզբում 
տարօրինակ էր թվում։ Բայց հետո 
հասկացա, որ իրականում նրանք 
շատ անկեղծ են։ Հայը և ադրբե
ջանցին ապրում են այլ՝ երրորդ երկ
րում, և այդ երրորդ երկրի հա մար 
նրանք ինչոր բան են փորձում անել՝ 
ազ գային փոքրամասնությունների 
հար  ցերով են զբաղվում, փորձում 
են ավելի լավը դարձնել Վրաստանը։ Նրանց 
օրի նա կը Հարավային Կովկասի խա ղա ղարար 
մոդելի պես մի բան է։ Անկեղծ ասած, ես 
երևի դեռ չկարողանամ այնպես ըն կերանալ 
ադրբեջանցու հետ, ինչպես Մարին ու Զաուրն  
են ընկերություն անում։ Ինձ թվում է՝ խնդիրը 
Հայաստանում ու Ադրբեջանում գտնվելն է։ 
Իրենք երրորդ երկրում են ծնվել, մեծացել։ 
Իրենց համար չկա այդ բաժանումը։ 

Յանա Շախրամանյան
Հայաստան

Այս նախագծի շնորհիվ իմ մեջ շատ բան 
փոխվեց, այլ կերպ սկսեցի նայել կյանքին՝ 

մի քիչ ավելի հասուն, ավելի 
լայն։ Ունեմ ընկերներ, ովքեր 
ասում են՝ ադրբեջանցիները 
մեր թշնամիներն են, և այդ 
պատից այն կողմ ոչինչ չեն 
տեսնում։ Կարող եմ ասել, 
որ այս նախագծից հետո 
ես շատ ավելի հայրենասեր 
դարձա, քան առաջ էի։ Ավելի 

գիտակցված հայրենասեր դարձա։ Առաջ եթե 
«հայրենիք», «պատերազմ», «Արցախ» բառերն 
ինձ համար ուղղակի խոսքեր էին, ապա 
հիմա ես ավելի իմաստավորված եմ դրանք 
արտասանում։ Ուզում եմ հիմա ընկերներիս 
էլ առաջարկել մասնակցել նման նախագծի՝ 
գուցե իրենց մեջ էլ մի բան փոխվի:
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Սպասելիքները կառավարելը սովորաբար դըժ
վար է: Կրկնակի դժվար է  հանդիպել «թշնամու» 
ներ կա յա ցուցչին և միասին ստեղծագործական 
աշ խա տանք կատարել:

Կատարյալ կլիներ, եթե մարդկանց հետ մեր 
բոլոր հարաբերությունները դրական բնույթ 
ունենային: Բայց միամտություն և նույնիսկ սխալ 
է մտածել, որ եթե հակամարտող կողմերի երի
տասարդներին, իրենց ցանկությանը հակառակ, 
հավաքեն մի տեղում հաղորդակցվելու հա մար, 
նրանք մեծ հաճույքով կընդունեն իրար: Նման 
դեպքերում շատերն, իրականում, փորձում են 
բար յացակամ լինել միմյանց նկատմամբ, ինչը 
կա րող է հակառակ ազդեցություն ունենալ:

Հակամարտող կողմերի ներկայացուցիչներին 
միավորող ծրագրերը պետք է մշակել «հա ղոր
դակցության կանխավարկածի» հիման վրա, 
ըստ որի շփումը զուգորդվում է հավաքական 
կարծրատիպեր կոտրելու հետ: Ոչ բոլոր հան
դիպումների արդյունքում են կարծրատիպեր 
կոտրվում և իսկական հարա բերություններ 
ստեղծվում: Հանդիպումների միջոցով հնարա
վոր է նաև, որ կարծրատիպերը խորանան 
և բացասական հետևանքների հանգեցնեն: 
Յուրաքանչյուր հանդիպմանը հարկավոր է ոչ 
միայն մանրամասն նախապատրաստվել, այլև 
մտածել արդյունքի ու ծրագրի ապագայի մա
սին: Հարկավոր է նաև ապահովել հետևյալ 
նախապայմանները.

 | մասնակիցների հավասար կարգավիճակը,

 | համագործակցային, ոչ մրցակցային հա
ղոր դակցությունը,

«աՅլ ՀաՅացք» Ծրագրի ԴերԸ
հակամարտություՆՆերի կարգավորմաՆ գործում
Նատալյա Միրիմանովա

 | փոխադարձ կապը և նը
պա տակ ների համադրու
մը, որոնց կարելի է հասնել 
մի այն հա մա գործակցության միջոցով,

 | մտերիմ և կանոնավոր շփումները:

Ավելին, բացասական շփումները կարող են 
հաս տատել գոյություն ունեցող կողմնակալ 
կար ծիքները: «Այլ հայացք»ի նման ծրագ
րերը մասնակիցներին բազմաբնույթ հա րա
բերությունների հնարավորություն են ըն ձե
ռում՝ այնպես, ինչպես իրական կյան քում: 
Սա կարծրատիպերի դեմ պայքարի ամենա
արդյունավետ միջոցն է, որը հաջողությամբ 
դառ նում է մասնակիցների մտածելակերպը, 
որով հետև նրանք ուղղակիորեն չեն շփվում 
կարծ րա տիպեր ունեցողների հետ: Բազմա թիվ 
համատեղ աշխատանքները, որոնք սկսվում են 
դասընթացներով ու քննարկումներով, շարու
նակ վում համատեղ ֆիլմարտադրությամբ և 
վեր ջանում փառատոնով, ապահովում են այն 
տարբեր ձևաչափերը, որոնց միջոցով մարդիկ 
միմյանց առավել լավ են ճանաչում` և՛ որպես 
անհատ, և՛ որպես մասնագետ:

Համատեղ ֆիլմարտադրությունը ծրագրի ամե
նա խոցելի բաղադրիչն է, որով հետև այդ ըն
թացքում դրսևորվում են իրական զգաց մունք
ները, կարծիքները, մտա վախությունները և 
հույսերը: Ծրագրի որոշ մաս նա կիցներ խի
զախություն են ունեցել և ար տա հայտել են 
դրանք ի լուր աշխարհի, ինչպես օրինակ՝ 
«Ընկեր: Ծանոթ... Ընկե՞ր» ֆիլմում: Մյուս
ներն, առավել շրջահայաց լինե լով, իրենց 
և հանդիսատեսի ուշադրությունը շե ղել են 
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հակամարտությունից դեպի արտերկ րում տե
ղի ունեցող իրադարձությունները, ինչ պես օրի
նակ՝ «Մատների կախարդանքը» ֆիլմում: 
Այլ մասնակիցներ հակամարտությանն անդ
րա դարձել են ոչ ավանդական տեսան կյու
նից, ինչպես օրինակ՝ «Սիրելի թշնամի» և 
«Սեփական, ուրիշի պատերազմը» ֆիլմերում: 
Յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է եղել 
ցուցաբերել մեծ զգուշավորություն և ըմբռնում: 

Համատեղ արտադրությունը սովորելու արդյու
նավետ միջոց է, որը խթանում է մասնագիտա
կան և միջանձնային հարաբերությունները: Այս 
գործընթացը չի կարող հարթ լինել, և ծրագ
րի հեղինակները, ամեն դեպքում, չպետք է 
հիասթափվեն, եթե ինչոր բան չստացվի:

Համատեղ ֆիլմարտադրության գործընթացում 
«հաղորդակցության կանխավարկածը» ենթադ
րում է, որ.

 | Մասնագիտական հաղորդակցությունը 
պետք է երկու կողմի համար էլ օգտակար 
լի նի։ Սա չի նշանակում, որ երկու հե ղի
նակ  ներն էլ պետք է հավասար գիտելիք 
և փորձ ունենան։ Եթե ծրագրի ավարտին 
նրանցից յուրաքանչյուրն ասի, որ գործ
ընկերոջից ինչոր բան է սովորել, նրանց 
համատեղ աշխատանքը կարելի է երկու 
կողմի համար օգտակար համարել։

 | Անձնական շփումը պետք է հաճելի լինի։ 
Սա չի նշանակում, որ գործ ըն կերները 
պետք է համաձայնեն միմյանց հետ վի
ճե լի հարցերում կամ խուսափեն աշխա
տանքային վեճերից։ Նրանք պետք է միմ

յանց հասկանան, չվիրավորեն և փորձեն 
գտնել երկու կողմի համար ընդունելի լու
ծում  ներ։ Համատեղ ֆիլմարտադրության 
ձևա չափը կարող է սահմանափակել ան
հա տի ստեղծագործական թռիչքն ու երևա
կայությունը և խթանել պարզունակ, բայց 
անվտանգ գեղարվեստական ու բո վան
դա կային լուծումներ։ Գործընթացի ստեղ
ծա գործական բաղադրիչի համա կար գումը 
բարդ է. նպատակն այն է, որ «մենք» և 
«նրանք» համատեքստում մասնագիտական 
ու անձնային հիասթափություններ չլինեն։ 
Այս տեսակետից ծրագրի ղեկավարների 
խնդիրն է փորձել բարձրացնել մասնա
կիցների մասնագիտական մակարդակը 
լրա  ցուցիչ ուսուցման միջոցով՝ ներառյալ 
աշխա տելով սովորելու և գործընկերոջը սո
վո րեց նելու մեթոդները։ Հաջող աշխա տան
քի դեպքում արդյունքը խրախուսական 
կլի նի մասնակիցների և ուշադրության ար
ժա նի՝ լսարանի համար։ 

Համատեղ արտադրության նպատակը ոչ թե 
օբյեկտիվ պատկերը ներկայացնելն է, այլ 
հաս տատելը երկու կողմերի միջև եղած սուբ
յեկ տիվությունը` որպես հակա մար տու թյուն
նե րի ձևավորման միջոց։ «Ես օբյեկտիվ եմ» 
դրույթը ենթադրում է, որ «դու օբյեկտիվ չես»։ 
«Փոքր պատմությունները», ի տարբերություն 
«մեծ պատմությունների», լսարանին հնա րա
վորություն են ընձեռում վերանայելու անցյալը 
և լուծումների նոր հո րի զոն ներ տեսնելու։ 
Ավելին, նախկինում վերացական և դաժան, 
միատարր թշնամու փոխարեն բացահայտվում 
են նոր մարդիկ։



Այս գիրքը պատրաստել է «Ինտերնյուս» մամուլի աջակցության հասարակական կազմակերպությունը 
«Այլ հայացք» ծրագրի  շրջանակում` ԱՄՆ խաղաղության ինստիտուտի (USIP) ֆինանսական 
աջակցությամբ: Գրքում արտահայտված տեսակետները և կարծիքները պարտադիր չէ, որ 
համընկնեն ԱՄՆ խաղաղության ինստիտուտի տեսակետների հետ: 

Խմբագիրներ` .................. Նաիրա Մարտիկյան, Նարինե Սաֆարյան, 

     Հարություն Մանսուրյան, Նաիլյա Յագուբովա

Թարգմանիչներ` .............. Նաիրա Մարտիկյան, Նարինե Սաֆարյան,

     Արշալույս Մուրադյան

DVD արտադրություն` .... Լևոն Տաքսիլդարյան, Արթուր Ներսեսյան

Լուսանկարիչներ` ............ Հակոբ Հովհաննիսյան, Իսմայիլ Իսմայիլով

Դիզայն և էջադրում` ...... Նատալի Հարությունյան

Նախագծի ղեկավարներ`  Նունե Սարգսյան, Իլհամ Սաֆարով

երևան - 2012 
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