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2016 –ի ապ րի լյան քա ռօ րյա պա տե րազ մը ցույց տվեց, որ 
լրագ րող նե րի ան վտան գու թյու նը Հա յաս տա նում լուրջ ու շադ-
րու թյան կա րիք ու նի։ Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րո-
նը, վեր լու ծե լով ի րա վի ճա կը և կար ևո րե լով մե դի աաշ խա տա-
կից նե րի ան վտան գու թյու նը, ի րա կա նաց րեց «Ա ջակ ցու թյուն 
հայ կա կան մե դի ային պա տե րա զմա կան ի րա վի ճակ նե րի և բա-
խում նե րի ժա մա նակ» ծրա գի րը, ո րի շր ջա նակ նե րում նա խա-
տես ված էր լրագ րող նե րին ա պա հո վել հա տուկ պաշտ պա նա-

կան հան դեր ձան քով, վե րա պատ րաս տել ֆի զի կա կան և տե-
ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան ու հո գե բա նա կան տրավ մայի 
հաղ թա հար ման թե մա նե րով, հրա պա րա կել հա կա մար տու-
թյուն նե րի և ճգ նա ժա մե րի լու սա բան մա նը վե րա բե րող հոդ-
ված ներ media.am կայ քում, ի նչ պես նաև կազ մել ու հրա տա րա-
կել «Լ րագ րող նե րի ան վտան գու թյու նը» ձեռ նար կը, ո րն էլ այժմ 
ձեր ա ռջև է։ Այս ձեռ նար կում տեղ են գտել ոչ մի այն ան ցկաց-
ված դա սըն թաց նե րի ու սում նա կան նյու թե րը, այլև ներ կա յաց-
ված են հա կա մար տու թյուն նե րի և ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
լրատ վու թյան մի ջազ գային ու տե ղա կան փոր ձը, լրագ րող նե րի 
ան ձնա կան պատ մու թյուն նե րը:

 Հու սով ե նք՝ այս ձեռ նար կի գործ նա կան խոր հուրդ նե րը 
կօգ նեն լրագ րող նե րին՝ սե փա կան ան վտան գու թյան հար ցե-
րում ա ռա վել ի րա զեկ ված և պատ րաստ ված լի նել, ի նչ պես նաև՝ 
գի տակց ված ու ար դյու նա վետ լու սա բա նել կեն սա կան կար ևո-
րու թյուն ու նե ցող և դրա մա տիկ թե մա նե րը: Ձեռ նար կը կա րող է 
ևս մեկ ան գամ հու շել խմ բագ րու թյուն նե րին՝ ներ քին ան վտան-
գու թյան հա մա կարգ ստեղ ծե լու և հա տուկ քա ղա քա կա նու թյուն 
մշա կե լու կար ևո րու թյան մա սին, այդ քայ լերն էլ կօգ նեն ճգ նա-
ժա մե րը լու սա բա նե լիս և կինս տի տու ցի ո նա լաց նեն գի տե լիք նե-
րը։ Մենք չենք կա րող կա ռա վա րել վտան գը, սպառ նա լի քը, սա-
կայն կա րող ե նք կա ռա վա րել ռիս կը, նվա զեց նել հետ ևանք նե րը: 
Կար ևոր է գի տակ ցու մը, որ կան վտանգ ներ,ո րոնք կախ ված չեն 
մեզ նից։ Դրանք կա րող են մեզ պա տու հա սել ան կախ մեր կամ-
քից: Ա նհ րա ժեշտ է ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ բա ցա հայ տել 
այդ վտանգ–ս պառ նա լիք նե րը և պատ րաստ լի նել դրանց։ 

Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնում վերոնշյալ 
դասընթացներն անցկացրեցին և ձեռնարկի համար նյու թեր 
տրամադրեցին փորձագետներ Սթիվեն Քուկը (Մեծ Բրի տա-
նիա), Միկոլա Կոստինիանը (Ուկրաինա) և Անջելինա Ֆուսկոն 
(Իռլանդիա)։ 

  Ձեռ նար կը հա մալ րում է Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
կենտ րո նի մաս նա գի տա կան գրա դա րա նը և նա խա տես ված է 
լրագ րող նե րի, ին ֆոր մա ցի ոն ո լոր տի այլ աշ խա տա կից նե րի, 
փոր ձա գետ նե րի, լրագ րու թյան ու սա նող նե րի հա մար։
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Ի լրումն 

Հա յաս տա նի տա րած քում և տա րա ծաշր ջա նի թեժ կե տե րում 
զին ված հար ձա կում նե րի, բո ղո քի ցույ ցե րի, ռազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ըն թաց քում և ցան կա ցած այլ ի րադ րու թյու նում, 
ե րբ ի նք նա պաշտ պա նու թյուն է ան հրա ժեշտ, մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող լրագ րո ղը կա րող է պաշտ պա
նիչ հան դեր ձանք օգ տա գոր ծել։ Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
կենտ րո նը լրագ րող նե րի հա մար գնել է 12 զրա հա բաճ կոն և 12 
սա ղա վարտ։ 

2 զրա հա բաճ կոն և 1 սա ղա վարտ հնա րա վոր ե ղավ ձեռք 
բե րել Մոն րե ա լում բնակ վող լրագ րող Լ ևոն Սևուն ցի ապ րի լյան 
պա տե րազ մից հե տո կազ մա կեր պած առ ցանց դրա մա հա վաքի 
նվի րատ վու թյուն նե րով։ 

Հան դեր ձանքն ան վճար կտ րա մադր վի խմ բագ րու թյուն
նե րին և ա զատ լրագ րող նե րին՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում: 
Նրանք կա րող են դի մել Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ
րոն, կն քել պայ մա նա գիր, տե ղե կա նալ օգ տա գործ ման կա նոն
նե րին:

 Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րո նը շնոր հա կա լու
թյուն է հայտ նում այս հնա րա վո րու թյան հա մար Ա մե րի կայի Մի
ա ցյալ Նա հանգ նե րի NED (National Endowment for Democracy) 
կազ մա կեր պու թյա նը, Լևոն Սևուն ցին և բո լոր նրանց, ով քեր 
մաս նակ ցել են դրա մա հա վա քին։ 

Նշումների համար
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Պա տե րազմ նե րի, հա կա մար տու թյուն նե րի, ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի, մա սսա յա կան ան կար գու թյուն նե րի կամ բա-
խում նե րով բո ղո քի ցույ ցե րի, խո շոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, 
մեծ ու փոքր ող բեր գու թյուն նե րի, զո հե րի, շատ ա րյան, մարդ-
կային ցա վի ու տա ռա պան քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
հա մար վում է « լավ» ին ֆոր մա ցի ա, ո րով հետև ա մե նա լավ « վա-
ճառ վողն է»: Շատ լրատ վա մի ջոց ներ ա ռա ջի նը դա են հա ղոր-

Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ԱՆ ՎՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
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դում։ Այն գլ խագ րի, ա ռա ջին է ջի, ա ռա ջին սյու ժե ի լրատ վու-
թյուն է. պատ մու թյուն ներ մարդ կային խեղ ված ճա կա տագ րե-
րի, մարդ կային կր քե րի, հե րո սու թյան, վախ կո տու թյան ու մե-
ղա վոր նե րի, ա րագ ար ձա գանք ման ու ան տար բե րու թյան, ցավ 
պատ ճա ռե լու ու վիշ տը կի սե լու, մար դա սի րու թյան, ա ջակ ցու-
թյան, գթասր տու թյան ու դա ժա նու թյան մա սին: Նման սր ված 
ի րա վի ճակ նե րում հա կա մար տող կող մե րը հիմ նա կա նում փա-
կում են մուտ քը դե պի տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր ներ, մար դու 
ի րա վունք նե րը մղ վում են մի կողմ, ա ռան ձին դեպ քե րում՝ կոպ-
տո րեն ոտ նա հար վում, և լրագ րող նե րի պրո ֆե սի ո նա լիզ մից է 
հա ճախ կախ ված ստաց վող տե ղե կատ վու թյան օ պե րա տի վու-
թյու նը, ճշգր տու թյու նը, ա նա չա ռու թյու նը, հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը, ամ բող ջա կա նու թյու նը, մարդ կայ նու թյու նը։ Մի այն այդ 
դեպ քում մար դիկ կհաս կա նան կա տար վա ծը, կլի նեն ի րա զեկ 
ու գի տակց ված ո րո շում նե րի ըն դու նակ: Օբյեկ տի վու թյան, չս-
պաս ված տե ղե րում հայտն վե լու, « քիթն այ լոց գոր ծե րի մեջ խո-
թե լու» և բա ցա հայ տում նե րի ու հրա պա րա կայ նաց ման հա մար 
լրագ րող նե րին հա ճախ չեն սի րում, խո չըն դո տում են նրանց 
աշ խա տան քը, բռ նա նում են, հե տապն դում, ա հա բե կում, ձեր-
բա կա լում են, ծե ծում և նույ նիսկ սպա նում:

Սկ սած 2005 –ից «Լ րագ րող ներ ա ռանց սահ ման նե րի» կազ-
մա կեր պու թյունն ա մե նա մյա զե կույց է հրա պա րա կում՝ լրագ-
րող նե րի նկատ մամբ բռ նու թյան դեպ քե րի վե րա բե րյալ։ Ը ստ 
այդ զե կույ ցի՝ 2016 –ի ըն թաց քում ամ բողջ աշ խար հում սպան-
վել է 74 լրագ րող։ ՄԱԿ –ի տվյալ նե րով վեր ջին տաս նա մյա կում 
ա վե լի քան 800 լրագ րող է սպան վել, ի սկ վեր ջին 25 տա րում՝ 
2297: Լրագ րող նե րի հա մար ա մե նավ տան գա վոր եր կի րը ե ղել է 
Ի րա քը, որ տեղ 25 տար վա ըն թաց քում սպան վել է մե դի այի 309 
աշ խա տա կից։

2013 –ին ՄԱԿ –ի Գլ խա վոր Ա սամբ լե ան, հաշ վի առ նե լով 
լրագ րո ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և մի ջազ գային հան-
րու թյան մտա հո գու թյուն ներն ու լրագ րող նե րի ան վտան գու-
թյան մա սին 2012թ.–ի բա նաձ ևի ար դի ա կա նու թյու նը, նոյեմ բե րի 
2 –ը հռ չա կեց լրագ րող նե րի դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի ան պատ ժե լի ու թյան դա դա րեց ման օր:
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Լ րագ րող նե րի դեմ բռ նու թյուն ներ ար ձա նագր վել են նաև 
Հա յաս տա նում: Ա մե նաաղմ կա հա րույցն, ի հար կե, 2002 թվա-
կա նին հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյան ղե կա վար Տիգ րան 
Նաղ դա լյա նի սպա նու թյունն էր: Ա հա բե կե լու, լռեց նե լու, մաս-
նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լուն խո չըն դո-
տե լու, ի րենց ոչ ձեռն տու տե ղե կատ վու թյան ար տա հոս քը կան-
խե լու կամ պար զա պես բե րա նը փա կե լու նպա տա կով տար բեր 
տա րի նե րին հաշ վե հար դար– հար ձա կում ներ են ե ղել լրագ րող-
նե րի վրա։ Միշտ չէ, որ բռ նու թյուն են գոր ծում այս պես կոչ-
ված ան հայտ ան ձինք: Հա ճախ դրանք լի նում են ի րա վա պահ 
մար մին նե րի կամ ու ժային այլ կա ռույց նե րի, նաև՝ մաս նա վոր 
պահ նոր դա կան ծա ռա յու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Նման դեպ-
քե րում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայ տումն ա վե լի է դժ-
վա րա նում: Հենց մաս նա գի տա կան ի րենց պարտ քը կա տա-
րե լու հա մար հայ լրագ րող նե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ 
գոր ծադր վե ցին Բաղ րա մյան պո ղո տա յում բո ղո քի ակ ցի այի 
(2015–ի հու նի սի 23) և ՊՊԾ գն դի գրավ ման հետ կապ ված ցույ-
ցը ցրե լու ժա մա նակ (2016 –ի հու լի սի 29): Ե ղան լրագ րող նե րի 
մաս նա գի տա կան օ րի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը խո չըն դո տե լու 
մեջ մե ղադր վող ներ, սա կայն պատժ վող ներ այդ պես էլ չե ղան: 
Թվար կա ծը հա յաս տա նյան լրագ րող նե րի դեմ բռ նու թյուն նե րի 
ամ բող ջա կան պատ կե րը չէ, դրանք ա վե լի շատ են: Ի հար կե, կի-
րառ վել են նաև լրատ վա մի ջոց նե րին ու լրագ րող նե րին լռեց նե-
լու այլ ե ղա նակ ներ. բա ցատ րա կան զրույց ներ՝ նվաս տա ցու ցիչ 
օգ տա կար խոր հուրդ նե րով և ան թա քույց սպառ նա լիք նե րով, 
ֆի նան սա կան ճն շում ներ՝ հո վա նա վոր նե րի ու գոր ծըն կեր նե րի 
շր ջա փա կում նե րով և հար կային քաշք շուկ նե րով, « շա հա վետ 
ա ռա ջարկ ներ», հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի զի նա նո ցի այլ մե-
թոդ նե րի կի րա ռում ներ: 

 Սա կայն այս ձեռ նար կում մենք ա վե լի շատ կանդ րա դառ-
նանք լրագ րող նե րի ան վտան գու թյա նը պա տե րազ մա կան գո-
տի նե րում, ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում և հա կա մար տու-
թյուն նե րի ժա մա նակ: Լրագ րող նե րի ի րա վունք նե րը և պար տա-
կա նու թյուն նե րը զի ված հար ձա կում նե րի ժա մա նակ ո րո շում է 
մի ջազ գային հու մա նի տար ի րա վուն քը, ո րի նոր մե րի մեծ մասն 

ըն դուն ված են աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րի կող մից: Այս ի րա վուն-
քի հան գու ցային փաս տաթղ թերն են Հաա գայի կոն վեն ցի ան և 
դեկ լա րա ցի ան, Ժն ևի կոն վեն ցի ան և ՄԱԿ –ի գլխա վոր ա սամբ-
լե այի բա նաձ ևը: Սա կայն մեր օ րե րում պա տե րազ մող կող մե րը 
մեծ մա սամբ ար հա մար հում են այդ նոր մե րը։ 

1988 թ–ին Լրագ րող նե րի մի ջազ գային ֆե դե րա ցի ան 
քննար կե ց ան վտան գու թյան հար ցե րով զբաղ վող մեկ մի աս-
նա կան մի ջազ գային կա ռույց ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: Հրա պա-
րակ վեց հա տուկ կո դեքս, ո րի հի ման վրա այ սօր BBC–ն, CNN –ը, 
Reuters –ը և Associated press –ը պա հան ջում են հա տուկ պատ-
րաստ վա ծու թու ն մինչ մե դի աաշ խա տակ ցի վտան գա վոր գո տի 
մեկ նե լը: Այս խո շոր մե դի ա ըն կե րու թյուն նե րը գի տակ ցե ցին, որ 
հնա րա վոր ռիս կե րը կան խե լու և նվա զեց նե լու հա մար հա տուկ 
դա սը նա թաց ներ են ան հրա ժեշտ: 

Մե դի աո լոր տի աշ խա տակ ցի այ ցը վտան գա վոր գո տի պա-
հան ջում է ոչ մի այն պատ շաճ պատ րաստ վա ծու թյուն, այլ նաև 
տե ղե կաց վա ծու թյուն, ա պա հո վագ րու թյուն և սար քա վո րում ներ: 

Ա զատ կամք. պա տե րազ մի լու սա բա նու մը են թադ րում է 
հնա րա վոր ռիս կե րի գի տակ ցում, հետ ևա բար, լրագ րողն այդ 
քայ լին պետք է դի մի մի մի այն կա մա վոր սկզ բուն քով։ 

Փոր ձա ռու թյուն. պա տե րազ մի լու սա բա նու մը հա տուկ 
հմտու թյուն ներ և փորձ է պա հան ջում, հետ ևա բար, խմ բա գի րը 
պետք է ը նտ րի ա վե լի փոր ձա ռու և ռիս կային ի րա վի ճակ նե րի 
սո վոր լրագ րո ղի։ 

Պատ րաստ վա ծու թյուն. պա տե րազ մա կան կամ վտան գա-
վոր այլ գո տի նե րում աշ խա տան քային կա նոն նե րի վե րա բե րյալ 
դա սըն թաց ներն օգ տա կար կա րող են լի նել լրագ րո ղի հա մար։ 
Մեկ նե լուց ա ռաջ լրագ րո ղը պետք է նաև ա ռա ջին բու ժօգ նու-
թյան նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ան ցնի: 

Սար քա վո րում ներ. խմ բագ րու թյու նը վտան գա վոր գո տի 
գոր ծուղ վող աշ խա տակ ցին պետք է ա պա հո վի ան վտան գու-
թյան պա րա գա նե րով (պաշտ պա նիչ բաճ կոն, սա ղա վարտ), կա-
պի մի ջոց նե րով և ա ռա ջին օգ նու թյան պա րա գա նե րով: 

Ա պա հո վագ րու թյուն. պա տե րազ մա կան գո տի նե րում աշ-
խա տող լրագ րո ղը պետք է ա պա հո վագ րու թյուն ու նե նա՝ հի-
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վան դու թյան, հաշ ման դա մու թյան կամ մահ վան պա րա գա յում 
ծախ սե րի հա մար: 

Խմ բագ րու թյունն այս հար ցը պետք է կար գա վո րի մինչև 
աշ խա տակ ցին վտան գա վոր հանձ նա րա րու թյուն տա լը։

 Հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն. խմ բագ րու թյու նը պետք է 
պատ րաստ լի նի պա տե րազ մա կան և այլ վտան գա վոր ի րա վի-
ճակ նե րի լու սա բա նու մից հե տո լրագ րո ղին, նրա ցան կու թյան 
դեպ քում, ա պա հո վել հո գե բա նա կան խորհր դատ վու թյամբ։ 

Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն. Ժն ևի կոն վեն ցի այի 1 –ին 
հա վել վա ծի 79–րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ վտան գա վոր ի րա վի-
ճակ նե րում աշ խա տող լրագ րո ղը հա մար վում է քա ղա քա ցի-
ա կան ան ձ։ Լրագ րո ղի վրա ցան կա ցած դի տա վո րյալ հար ձա-
կում հա մար վում է այս դրույ թի ոտ նա հա րում և ո րակ վում որ-
պես ռազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն։ Հա մա պա տաս խա նա բար, 
լրագ րո ղը չպետք է այս կար գա վի ճա կին հա կա սող որ ևէ քայլ 
ձեռ նար կի, օ րի նակ, պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում ո ւղ ղա կի-
ո րեն ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րի, զենք կրի կամ լր տե սի։ 

 
 

Նշումների համար
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 Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան կա նոն նե րի ի մա ցու թյունն 
ու պաշտ պա նու մը հա ճախ կա րող են ե րաշ խա վո րել, որ վտան-
գա վոր ի րա վի ճա կում մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյու նը 
կա տա րող մե դի այի աշ խա տա կի ցը չի տու ժի։ Ա նվ տան գու-
թյան հար ցում ման րուք ներ չկան, և ա մեն ի նչ կար ևոր է՝ սկ սած 
խմ բագ րու թյու նում հանձ նա րա րու թյան ձևա կերպ ման պա հից 
մինչև լրագ րո ղի աշ խա տան քի ա վար տը։ 

Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ  
ԱՆ ՎՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

Լո
ւս

ա
նկ

ա
րը

՝ R
eu

te
rs

Ա մեն ման րուք պետք է նա խօ րոք պլա նա վո րել՝ մինչ վտան-
գա վոր տե ղում հանձ նա րա րու թյան կա տա րու մը:

Պ լա նա վո րու մը նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քի կար-
ևո րա գույն փուլն է, ո րի նպա տակն է ա մե նաանվ տանգ ե ղա նա-
կով մե ծաց նել աշ խա տանքն ի րա կա նաց նե լու հա վա նա կա նու-
թյու նը: Պետք է հան գա մա նո րեն նա խա պատ րաստ վել՝ ա ռա-
ջադ րան քի հա ջո ղու թյունն ա պա հո վե լու, ռիս կե րը նվա զեց նե լու 
և ի րա վի ճա կը կա ռա վա րե լու հա մար: 

Այս գոր ծըն թա ցում կար ևոր է պահ պա նել տրա մա բա նա-
կան հեր թա կա նու թյու նը՝ սկզ բից մինչև վերջ: Նախ քան պլա-
նա վո րում սկ սե լը, ան հրա ժեշտ է հս տակ ձևա կեր պել ա ռա ջադ-
րան քը. մնա ցած ա մեն բան պլա նա վոր վում է դրա շուրջ: Զգո-
նու թյու նը հանձ նա րա րու թյան հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյունն 
է: Այս տեղ ա ռա վել հա ճախ տր վող հար ցը պետք է լի նի «ինչ 
ա նել, ե թե…»: 

Ու նե ցեք գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա կան և այ լընտ
րան քային պլան (պ լան Բ): Խոսքն այն պի սի աշ խա-
տան քի մա սին է, ո րը կա րող է վտան գել ձեր կյան քը: 

Աշ խա տեք, որ պես զի գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նը լի նի լի-
ար ժեք, հան գա մա նո րեն ու սում նա սի րեք տե ղան քը, որ տեղ 
պատ րաստ վում եք գտն վել, և մտա ծեք՝ 

 ինչ պե՞ս եք ճա նա պար հոր դե լու, 
 որ տե՞ղ եք մնա լու, 
 ի՞նչ այ լընտ րան քային տար բե րակ ներ ու նեք, 
 ի՞նչ սար քա վո րում ներ ու պա րա գա ներ են ձեզ ան հրա-

ժեշտ, 
 ի՞նչ կա պեր ու նեք և ի ՞նչ կա պեր են հար կա վոր, 
 ի՞նչ վտանգ ներ կան և ի նչ պես կա րե լի է կան խել դրանք, 
 ինչ պե՞ս կա րե լի է օգ նու թյուն ստա նալ, 
 ո րո՞նք են ա պա հով վայ րե րը: 

Թի մի այլ ան դամ նե րի հետ (լու սան կա րիչ, օ պե րա տոր, 
պրո դյու սեր) նա խօ րոք ո րո շեք հան դիպ ման վայ րե րը, ե թե մի-
մյան ցից հե ռա նա լու եք: Ձեզ հետ վերց րեք բջ ջային հե ռա խոս՝ 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի հա մար նա խա տես ված հե ռա խո-

TYR solutions –ի նյու թե րով

Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ԱՆ ՎՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
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սա հա մար նե րը նա խա պես կար գա վո րե լով ա րագ մի ա նա լու 
հա մար։ Նախ քան ճա նա պարհ ը նկ նե լը, ան պայ ման փոր ձար-
կեք դրանք: Ձեզ հետ ա ռա ջին բժշ կա կան օգ նու թյան պա յու սակ 
ու նե ցեք և ի մա ցեք՝ ի նչ պես օգ տա գոր ծել այն: Ձեզ մոտ պա հեք 
աչ քե րը պաշտ պա նե լու մի ջոց ներ՝ լո ղի ակ նոց ներ (ար ցուն քա-
բեր գա զից պաշտ պան վե լու հա մար), պաշտ պա նիչ և հար վա-
ծա դի մաց կուն ա պա կուց ակ նոց ներ, դեմ քը ծած կող ե րես կալ 
կամ հա կա գազ, ծն կա կալ ներ, փոք րիկ կրակ մա րիչ, մե կան գա-
մյա օգ տա գործ ման հա կաաղմ կային ա կան ջա կալ ներ, ռես պի-
րա տոր (ար ցուն քա բեր գա զից և փո շուց պաշտ պան վե լու հա-
մար), պաշտ պա նիչ գլ խարկ:

 Հա գեք ա զատ, բնա կան գործ ված քից հա գուստ, քա նի որ 
այն չի բռնկ վի այն քան ա րագ, որ քան սին թե տի կը: Ցան կա լի է, 
որ ձեր հա գուս տը գույ նով տար բեր վի ոս տի կա նու թյան և զին-
ված ու ժե րի հա մազ գես տից։ Հար մա րա վետ, ա մուր, ձիգ կապ-
ված կո շիկ նե րը ան հրա ժեշ տու թյուն են: 

Ու սա պար կում այն քան ու տե լիք և ջուր ու նե ցեք, որ հե րի քի 
ձեզ մեկ օր, ե թե չկա րո ղա նաք դուրս գալ տա րած քից: Ու սա-
պար կը կա րե լի է որ պես վա հան օգ տա գոր ծել՝ ռե տի նե փամ-
փուշտ նե րից, ջր ցան մե քե նա նե րից և բե կոր նե րից պաշտ պան-
վե լու հա մար: Հոգ տա րեք, որ պես զի ու սա պար կը գո նե մեկ կա-
պով ամ րա նա կրծ քա վան դա կի հատ վա ծում, մե կով է լ՝ գոտ կա-
տե ղի հատ վա ծում. այդ պես հար մար է, ե րբ վա զում ե ք։

 Ձեզ մոտ պա հեք բժշ կի նշա նա կած, դե ղատ նից գնած պի-
տա կա վոր ված դե ղո րայք: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է 
ան պայ ման ու նե նալ զրա հա բաճ կոն և սա ղա վարտ: 

Ե թե ձեզ հետ դեպք է պա տա հել, ա պա այդ մա սին հա ղոր-
դե լիս ան պայ ման նշեք, թե ով եք, որ տեղ եք, ի նչ է պա տա հել, 
ե րբ և ի նչ քայ լեր եք ձեռ նար կել և ին չի կա րիք ու նեք:

 Վ տան գա վոր հանձ նա րա րու թյան մեկ նե լիս հար կա
վոր է խմ բագ րու թյու նում ո ւղ ևո րու թյան մա սին բրի ֆինգ 
ան ցկաց նել, մշա կել հա ղոր դակ ցու թյան պլան և հա վաս-

տի ա նալ, որ բո լորն ի րա զեկ են ծրագ րե րի, հնա րա վոր չնա խա-
տես ված դեպ քե րի, գոր ծող ըն թա ցա կար գե րի մա սին: Մեկ նե-

լուց ա ռաջ պետք է տե ղե կա նալ ան վտան գու թյան ի րա վի ճա կի 
մա սին, ա պա հո վել, որ ո ւղ ևո րա կազ մից գո նե մե կը միշտ ան-
պայ ման ի մա նա, թե որ տեղ եք գտն վում: Բարձր ռիս կային գոր-
ծը թի մային աշ խա տանք է։ Մի ա սին ա ռա վել ան վտանգ է, հատ-
կա պես գի շե րային ժա մե րին: Փոր ձեք մի ա սին մնալ, ե թե զին-
ված բա խում ներ են տե ղի ու նե նում:

 

« Դո նեց կում մի մի ջա դեպ տե ղի ու նե ցավ. ի նձ 
առ ևան գե ցին ո րոշ ժա մա նա կով, շատ եր կար չէր, այ-
նո ւա մե նայ նիվ՝ մոտ 7–8 ժամ: Սար սա փե լի էր: Ա հա 
թե ին չու է կար ևոր, որ մար դիկ ի մա նան՝ որ տեղ եք:

 Մի ա ժա մա նակ ան հան գիստ է ի ա մե րի կա ցի 
գոր ծըն կե րոջս հա մար, քա նի որ նրան լր տե սի տեղ 
է ին դրել ու տե ղա փո խել է ին այլ մե քե նայով: Ան հան-
գիստ է ի նրա ան վտան գու թյուն հա մար: 

Իմ ան վտան գու թյան հա մար էլ է ի շատ ան հան-
գիստ: Ի նչ –որ պա հի շն չա ռու թյունս դժ վա րա ցել էր, 
բայց հե տո ո րո շե ցի խո սել հետ նե րը: Այս խոր հուր դը 
շատ է ի լսել՝ այն պես ա րա, որ քո մեջ մարդ տես նեն, 
ոչ թե մսի կտոր: Հենց սկ սես զրու ցել, ձեր միջև կապ 
կհաս տատ վի: Սկ սե ցի խո սել ֆուտ բո լից, ու զրույ ցը 
ստաց վեց: Նրանք ի նձ ա զատ ար ձա կե ցին»: 

Օ լի վեր Քե րոլ
Բ րի տա նա ցի լրագ րող
(Օ լի վեր Քե րո լի մա սին հոդ վածն ամ բող ջու-
թյամբ տես էջ 60 –ում)։ 

 Ապս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ հա մար ժեք ար ձա-
գան քեք վտան գին կամ նա խազ գու շաց ման նշան նե րին: 
Պատ րաստ ե ղեք փախ չել ծխից, կրա կից, ոս տի կա նու-

թյու նից և թռ չող ա ռար կա նե րից: Ա րեք դա գլուխն ի ջեց րած վի-
ճա կում: 
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Միշտ մա մու լի տար բե րան շան կրեք, բայց թաքց րեք այն, 
ե թե ան հար կի ու շադ րու թյուն է գրա վում: Մի ներ կա յա ցեք որ-
պես լրագ րող, ե թե չեք ու զում էլ ա վե լի բոր բո քել ամ բո խին: 
Հար ցազ րույց նե րը բա խում նե րի տա րած քից դուրս ան ցկաց-
րեք: Պար տա դիր չէ, որ լրագ րող նե րը լի նեն ցու ցա րար նե րի 
շար քե րում. կար ևորն այն է, որ հնա րա վոր լի նի տես նել, թե ի նչ 
է կա տար վում: 

Քայ լեք ցու ցա րար նե րի կող քով: Մար դիկ, ով քեր քա րեր են 
նե տում, սո վո րա բար դա ա նում են հա վաք ված ցու ցա րար նե-
րի կենտ րո նից, որ պես զի հե տո կա րո ղա նան ա րագ խառն վել 
ամ բո խին: Ե թե դուք լու սան կա րիչ եք կամ օ պե րա տոր, փոր ձեք 
նկա րա հա նել ա վե լի բարձր կե տից կամ կող քից: 

Զ գույշ մնա ցեք ձեզ վրա թռ չող ի րե րից։ Ո չինչ մի վերց րեք 
գետ նից: Ե թե վերց նեք ցու ցա րար նե րի նե տած բե կոր նե րը, ձեզ 
կա րող են ձեր բա կա լել, ո րով հետև կա րող է թվալ, որ դուք եք 
դրանք նե տում: Ե թե վերց նեք ար ցուն քա բեր գա զով լի տա րան, 
կվա ռեք ձեր ձեռ քը: 

Մի ը նդ դի մա ցեք ձեր բա կալ մա նը: Ե թե ձեր բա կալ վել եք 
ցույ ցի ժա մա նակ՝ ձեզ հա վա նա բար կտա նեն ձեր բա կալ ված-
նե րին պա հե լու վայ րը, որ տեղ ստիպ ված կլի նեք սպա սել հա-
մա պա տաս խան ըն թա ցա կար գին: Ներ կա յա ցեք ձեր բա կալ ված 
ան ձանց պա հե լու վայ րում, որ տեղ ոս տի կան ներն ա վե լի հան-
գիստ են: 

 Խոր հուրդ ներ ար ցուն քա բեր գա զից պաշտ պան վե
լու հա մար 
Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ ա պս տամ բու թյուն նե րը կա-

ռա վա րե լու, ամ բո խը ցրե լու և ան հատ նե րին ճն շե լու հա մար 
ու ժային կա ռույց նե րի կող մից հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում 
է ար ցուն քա բեր գազ: Այն նա խա տես ված է ցավ պատ ճա ռե լու 
հա մար: Գա զի ազ դե ցու թյու նը ժա մա նա կա վոր է: Ախ տա նիշ նե-
րի մեծ մա սը թեթ ևա նում են գա զի կի րա ռու մից հե տո մի քա նի 
ժամ վա ըն թաց քում: 

Ե թե կար ծում եք, որ հնա րա վոր է ար ցուն քա բեր գազ կի-
րա ռեն, կա րող եք խո նավ/ թաց թաշ կի նակ պա հել քթի և բե րա-

նի մոտ՝ վրան քա մե լով լի մո նի հյութ կամ խն ձո րի քա ցախ: Ձեզ 
մոտ տուփ պա հեք՝ լի մո նի մզ ված քի և խն ձո րի քա ցա խի մեջ 
թա թախ ված թաշ կի նա կով կամ թղ թե սր բի չով: Կտր տած սո խի 
հո տը շն չե լը նույն պես կա րող է օգ նել: 

Ար ցուն քա բեր գա զը սո վո րա բար կի րառ վում է նռ նա կի 
տես քով, ո րը տե ղադր վում է զեն քի փո ղին և կրա կո ցի մի ջո ցով 
ար ձակ վում զեն քից: Այդ պատ ճա ռով գա զի կի րառ ման ժա մա-
նակ դուք կա րող է կրա կո ցի ձայ ներ լսեք: Մի են թադ րեք, որ 
ձեզ վրա կրա կում են: Ու շա դիր ե ղեք և խու սա փեք նռ նա կի ո ւղ-
ղու թյու նից: Ար ցուն քա բեր գա զով նռ նակ նե րը հա ճախ պայ թում 
են օ դում՝ ար ձա կե լով մե տա ղյա տա րա, ո րը տա րա ծում է գա-
զը: Պայ թյու նից հե տո ար ցուն քա բեր գա զի բա լո նին մի դիպ չեք, 
այն դեռևս կա րող է պայ թել և վնաս վածք պատ ճա ռել: Ար ցուն-
քա բեր գա զից ա մե նա լավ պաշտ պա նու թյու նը դի մակ կրելն է, 
բայց ե թե այդ պա հին դի մակ չու նեք, կան գոր ծո ղու թյուն ներ, 
ո րոնք կա րող են նվա զեց նել վնաս նե րը: 

Ար ցուն քա բեր գա զի կի րառ ման դեպ քում դիր քա վոր վեք քա-
մու ո ւղ ղու թյա նը հա կա ռակ: Ե թե գազն ար դեն հար վա ծել է ձեզ, 
փա խեք որ քան կա րող եք ա րագ՝ փոր ձե լով քիչ շն չել: Խու ճա պի 
մի՛ մատն վեք: Դրա նով դուք մի այն էլ ա վե լի կդժ վա րաց նեք շն-
չե լը, ա վե լի մեծ քա նա կու թյամբ ծուխ կկ լա նեք, և ա վե լի ցա վոտ 
կլի նի: Մի քա նի շերտ հա գուստ հա գեք: Ե րբ որ հա գուս տի մի 
շեր տը կլա նի ծու խը, ա զատ վեք դրա նից: Փոր ձեք վրայից ան-
ջրան ցիկ շոր՝ ան ձր ևա նոց, հագ նել: Կա րող եք օգ տա գոր ծել աղ-
բի տոպ րակ ներ, ե թե այլ հնա րա վո րու թյուն չկա: Սուզ վե լու հա-
մար նա խա տես ված ակ նո ցը պաշտ պա նու թյան հրա շա լի մի ջոց 
է: Ե թե քի մի ա կան նյու թե րից պաշտ պան վե լու ակ նոց չու նեք, կա-
րող եք հեշտ կր վող ջրային ակ նոց օգ տա գոր ծել: Եր բեք մի կրեք 
կոն տակ տային ո սպ նյակ ներ այն վայ րե րում, որ տեղ ար ցուն քա-
բեր գազ կա րող է կի րառ վել: Ե թե կրում եք, ան մի ջա պես հա նեք, 
քա նի որ դրանք կվ նա սեն աչ քե րը: Ե թե ակ նոց կամ որ ևէ տե սա կի 
դի մակ չու նեք, կա րող եք շն չել ձեր վեր նա շա պի կի ներ սի օ դը, 
քա նի որ այն տեղ ա վե լի քիչ օ դաշր ջա նա ռու թյուն կա ու, հետ ևա-
բար, գա զի ա վե լի քիչ կու տա կում կլի նի։ Բայց դա կա րող է քիչ 
ար դյու նա վետ լի նել, ե թե գործ վածքն ար դեն կլա նել է գա զը: 
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Այր վածք նե րի հա մար կա րե լի է բժշ կա կան բինտ օգ տա-
գոր ծել: Խու սա փեք դի մա հար դա րու մից, այն կխ թա նի գա զի 
ազ դե ցու թյու նը: 

 Ռե տի նե փամ փուշտ նե րը նույն պես հա ճախ են կի րառ-
վում ոս տի կա նու թյան կող մից: Ե թե չեք կա րող վա զել 
կամ թաքն վել որ ևէ տեղ, ոս տի կա նու թյա նը մեջ քով 

շրջվեք, ծն կի ի ջեք, ի ջեց րեք գլու խը և պաշտ պա նեք դեմ քը: Ձեր 
ու սա պար կը կա րող է որ պես ծածկ ծա ռայել:

 Ջր ցան սար քե րը հեշտ է նկա տել: Ե թե դրանք գոր ծի 
դր վեն, ետ շրջ վեք, կծկ վեք ներքև, փա կեք աչ քե րը և 
վրա նի պես մի բան ստեղ ծեք քթի և բե րա նի մոտ, որ-

պես զի շն չե լու օդ լի նի: Ի մա ցեք, որ ջու րը կա րող է ձեզ քշել: 
Աշ խա տեք թի մի հետ և մտո վի կազ մեք ձեր փա խուս տի ճա-
նա պար հի քար տե զը, ե թե ա մեն ի նչ ան բա րեն պաստ դա սա-
վոր վի: 

 Պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ ներ, հա կա մար տու
թյան գո տի ներ
 Բազ մա թիվ լրագ րող ներ ամ բողջ աշ խար հում զոհ վում 

են պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ լու սա բա նե լիս։ Լրագ-
րող նե րը կա րող են թի րա խա վոր վել սխալ մամբ կամ դի տա վո-
րյալ։ Քիչ չեն դեպ քե րը, ե րբ լրագ րող նե րը նշա նա ռու նե րի կամ 
հար ձա կում նե րի զոհ են դար ձել։ Լրագ րո ղի հիմ նա կան պաշտ-
պ ա նու թյու նը իր ի րա զե կու թյունն է։ Կա րո ղա նա լով ճիշտ գնա-
հա տել զին վո րա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և կի րառ վող 
զենք ու զի նամ թեր քի հնա րա վո րու թյուն նե րը, լրագ րող նե րը 
հիմ նա կա նում կա րող են խու սա փել վնաս վածք նե րից։ 

Թեժ կե տե րում հայտն վե լուց ա ռաջ պետք է հի շել, որ մե-
դի այի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին չի կա րե լի հագ նել զին վո րա կան 
ար տա հա գուստ։ Տե սախ ցիկ նե րը հա կա ռա կոր դի կող մից սխալ-
մամբ կա րող է ըն կալ վել որ պես զենք։ Տե սախ ցի կի օբյեկ տի վը, 
ակ նո ցը, գո տու մե տա ղա կան հատ վա ծը, լա քա պատ կաշ վից 
ի րե րը, ժա մա ցույց նե րը կա րող են ար ևի լույսն ար տա ցո լել և 

ան հար կի ու շադ րու թյուն հրա վի րել։ Լու սան կար չա կան սար քի 
լու սար ձա կու մը կա րող է ըն կալ վել որ պես կրա կոց։

Ն կա րա հա նող սար քե րի լույ սե րը կա րող են նկա տե լի լի նել 
մթի մեջ նույ նիսկ մեծ հե ռա վո րու թյու նից։ Վա ռած ծխա խո տը 
նշա նա ռու նե րի հա մար հար մար թի րախ է։ 

Ե թե ձեզ ու ղեկ ցում են պաշտ պա նա կան բա նա կի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, ա պա պետք է հետ ևել ան վտան գու թյան վե րա բե-
րյալ նրանց ցու ցում նե րին։ 

Անձ նա կան պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց վում է զրա-
հա բաճ կոն նե րի և զրա հա շա պիկ նե րի օգ նու թյամբ, ո րոն ցից 
յու  րա քան չյու րը պաշտ պա նու թյան տար բեր մա կար դակ ներ է 
ա պա հո վում: Զրա հա բաճ կոն նե րը լի նում են տար բեր ձևի ու 
չափ սի և նա խա տես ված են մարմ նի վե րին հատ վա ծի՝ կեն սա կան 
նշա նա կու թյուն ու նե ցող օր գան նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: 
Զրա հա բաճ կո նը պատ րաստ ված է փամփշ տա դի մաց կուն ճկուն 
նյու թից՝ ներ սից, ի սկ դր սից այն ու նի շերտ, ո րը պաշտ պա նու-
թյուն է ա պա հո վում ցածր, ի նչ պես նաև ո րոշ բարձր ա րա գու-
թյան սպա ռա զի նու թյուն նե րից: Պաշտ պա նու թյունն ամ րաց նե-
լու նպա տա կով բաճ կո նի ար տա քին շեր տի գր պան նե րի տակ 
կա րե լի է տե ղադ րել սա լիկ ներ, ո րոնք պաշտ պա նում են բարձր 
ա րա գու թյան սպա ռա զի նու թյուն նե րի բազ մա կի հար ված նե րից: 
Ար տադ րող նե րը սո վո րա բար պի տակ նե րի վրա նշում են, թե 
զրա հա բաճ կո նը և կե րա մի կա կան սա լիկ նե րը ի նչ մա կար դա կի 
պաշտ պա նու թյուն են ա պա հո վում: 

Հ րա զե նից պաշտ պան վե լու հա մար փոր ձեք գտ նել ստա
տիկ ծածկ, օ րի նակ որ ևէ ա ռար կա, ո րը փամփշ տա դի մաց-
կուն է և առ կա է տվյալ տա րած քում՝ դրա տակ կամ ետ ևում 
թաքնվե լու հա մար: Օ րի նակ՝ ա ղյու սե պատ, ժայ ռոտ տե ղանք, 
հո ղա թումբ, մե քե նա, ծառ (ա ռն վազն 1 մետր հաս տու թյան): 

Շար ժա կան ծած կե րը ո րոշ չա փով կա րող են պաշտ պա նել 
սո վո րա կան սպա ռա զի նու թյուն նե րից, այ դու հան դերձ, նույ նիսկ 
զրա հա պատ մե քե նա նե րը թա փան ցե լի են հզոր, մեծ տրա մա-
չա փի կրա կա հեր թե րի հա մար: 

Ու ղիղ կրա կա հեր թի ժա մա նակ հրե տա նու կամ ա կա նա-
նե տե րի մի ջո ցով թի րա խա վոր վում են կոնկ րետ կե տեր՝ օգ տա-
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գոր ծե լով դիտ ման դաշ տի մե թոդ նե րը: Սա տե ղի է ու նե նում 
թի րախ նե րի վրա կրակ բա ցե լով՝ օգ տա գոր ծե լով կամ զեն քի 
ու ղիղ տե սա դաշ տը դե պի թի րա խը կամ կար գա վո րե լով կրա-
կե լու դիր քը հա մա պա տաս խան ան ձնա կազ մի կող մից: 

Ա մե նա նոր, պայ թյու նի ծա վա լով ա մե նա ծանր և տե սա կա-
նո րեն ա մե նաճշգ րիտ զեն քը օգ տա գործ վում է օ դում: Ի րենց 
պայ թու ցիկ ազ դե ցու թյան պատ ճա ռով մինչև 2000 կգ –ի հաս-
նող ռում բե րը կա րող են վտանգ ներ կա յաց նել նաև բո լոր 
նրանց հա մար, ով քեր գտն վում են թի րա խի մո տա կայ քում: 
1980 –ա կան նե րի կե սե րից սկ սած ճշգ րիտ կա ռա վար ման ռում-
բերն ու հր թիռ նե րն ի րենց կա յուն օգ տա գոր ծումն են գտել 
օ դային ու ժե րի կող մից: Այս հր թիռ ներն ու ռում բե րը կա րող են 
նետ վել կոր ծա նիչ նե րից, ռմ բա կո ծիչ ի նք նա թիռ նե րից և ո ւղ ղա-
թիռ նե րից: 

Ա նօ դա չու թռ չող սար քե րը, ը ստ ռազ մա կան փոր ձա գետ-
նե րի, կա րո ղա նում են ի րա կա նաց նել ա վի ա ցի ային բնո րոշ բո-
լոր գոր ծա ռույթ նե րը՝ բա ցա ռու թյամբ մար տա դաշ տից վի րա-
վոր նե րի դուրս բեր ման և փո խադր ման: 

ԱՄՆ –ի բա նա կում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց են տվել, որ ա նօ դա չու թռ չող սար քե րը ի վի ճա կի են 
ի րա կա նաց նել մար տա դաշ տում հե տա խու զու թյան հետ կապ-
ված խն դիր նե րի 67% –ը, զին ված ու ժե րի պահ պան ման գոր-
ծա ռույթ նե րի 50% –ը, մար տա կան խոց ման գոր ծա ռույթ նե րի 
մի այն 25%–ը: 

Ա նօ դա չու նե րն օգ տա գործ վում են հիմ նա կա նում այն ժա-
մա նակ, ե րբ ա վի ա ցի այի գոր ծա ծու մը շատ դժ վար է կամ 
վտան գա վոր: Այդ սար քե րը ի վի ճա կի են 7 օր շա րու նակ՝ 24 
ժամ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել հա կա ռա կոր դի մա սին՝ 
օ դում մնա լով մինչև 17 ժամ: Իրականացնելով տեղանքի լուսա 
և տեսանկարահանումը՝ այդ սարքերը տեղեկությունները 
ուղար  կում են ռազմակայան: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի պայ ման նե րում օ դա չու-
նե րը կա րող են ա րագ ո րո շում ներ կա յաց նել, սա կայն ա նօ դա-
չու նե րի տեխ նի կա կան ան նշան ան սար քու թյան պայ ման նե րում 
դրանք կա րող են վթա րի են թարկ վել:

Ծանր սպա ռա զի նու թյուն նե րից պաշտ պան վե լու 
մա սին խոր հուրդ ներ տա լը դժ վար է, քա նի որ կան 
դրանց օգ տա գործ ման բազ մա թիվ հա մա կար գեր 
և զեն քե րի տե սակ ներ՝ ի րենց ու րույն բնու թագ րով։ 
Պետք է հի շել, որ բո լոր այն զեն քե րը, ո րոնք օգ տա-
գործ վում են ձեր մո տա կայ քում, նա խա տես ված են 
սպա նե լու հա մար: Ա մե նա լավ պաշտ պա նու թյու նը 
հրե տա նու ռմ բա կո ծու թյան վայ րից հե ռու լի նելն է։ 
Այ սինքն՝ պետք է մոտ չլի նել ա կն հայտ թի րախ նե րին: 
Բաց տա րած քի տե ղան քը, ո ւր ը նկ նում է ռում բը, ա մե-
նա կար ևոր գոր ծոնն է պայ թյու նի ժա մա նակ: Կոշտ 
գետ նի վրա պայ թյու նը տե ղի կու նե նա ան մի ջա պես 
գետ նին, ի սկ փա փուկ գե տի նը մի փոքր կզս պի պայ-
թյու նը և կն վա զեց նի բե կոր նե րի տա րա ծու մը: Կոշտ 
գետ նի վրա պայ թյու նը նաև կխ փի մի փոքր դե պի 
վերև՝ ցրե լով բե կոր նե րը: Լի նի դա կոշտ, թե փա փուկ 
գետ նի վրա, ան հա պաղ գոր ծո ղու թյու նը պետք է լի-
նի ու ղիղ պառ կե լը: Ե թե մո տա կայ քում (4–5 մետր հե-
ռա վո րու թյամբ) փոս կամ խո րու թյուն կա, այն պետք 
է օգ տա գոր ծել: Մեծ սխալ է նման դեպ քում վա զե-
լը. կանգ նած վի ճա կում գտն վո ղին՝ ան կախ վա զե լու 
հան գա ման քից, պայ թյու նը ա ռա ջինն է հար վա ծում: 

 
Շի նու թյուն նե րը, քա րը կամ ա ղյու սը փամփշ տա դի մաց-

կուն և բե կո րա դի մաց կուն են, ե թե ու նեն ա ռն վազն 0.45 մետր 
հաս տու թյուն: 

Ա վա զե պար կե րը հա ճախ օգ տա գոր ծում են պաշտ պա-
նա կան նպա տա կով: Ա վա զե պար կե րը կպատռ վեն, ե թե չա-
փից դուրս լիքն են լց ված: Այս ի սկ պատ ճա ռով պետք է լց նել 
պար կե րի մի այն ե րեք քա ռորդ մա սը: Վեր ևի հար կում չա փից 
դուրս շատ ա վա զե պար կե րը կծան րա բեռ նեն հա տա կը: Վե րա-
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կա ռուց ված ա ռաս տաղ նե րը կամ րաց նեն ը նդ հա նուր սե նյա կը: 
Շեն քի դր սային պա տե րը կա րե լի է ամ րապն դել՝ շեն քի ներ սից 
կամ դր սից ա վա զե պար կեր տե ղադ րե լով: Ներ սի մա սում ա վա-
զե պար կեր տե ղադ րե լու դեպ քում դր սից չի եր ևա, որ շեն քը այս 
կերպ պաշտ պան ված է և ա վե լորդ ու շադ րու թյուն չի գրա վի: 
Այ նու ամե նայ նիվ ներ սում ա վա զե պար կեր տե ղադ րե լը նվա-
զեց նում է ներ քին տա րած քը: Այն պես տե ղադ րեք պար կե րը, որ 
սե նյա կում օդ խա ղա: 

Շատ կար ևոր է գի տակ ցելն ու մտա պա հե լը, որ ձեր ֆի զի-
կա կան ան վտան գու թյու նը ստա ցած հանձ նա րա րու թյունն ար-
դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու ա ռա ջին նա խա պայ մանն է: Հի շեք, 
որ ձեր կյան քը շատ ա վե լի թանկ է, քան ձեր պատ րաս տած նյու-
թը, և որ ձեզ սպա սում են խմ բագ րու թյու նում ու տա նը, և դուք 
պար տա վոր եք վե րա դառ նալ, ու շատ լավ կլի նի, որ դա ա նեք 
ա ռողջ ու ան վնաս:

 
 
 
 
 

Նշումների համար
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Ի՞նչ է տվյալ նե րի ան վտան գու թյու նը, և ի նչ է 
այն են թադ րում

Թ վայ նա ցումն ու սո ցի ա լա կան ցան ցե րն ար մա տա պես փո-
խել են մե դի այի հնա րա վո րու թյուն նե րը, հզո րաց րել կա րո ղու-
թյուն նե րը, բայցև, մյուս կող մից, լրագ րո ղը դար ձել է ա ռա վել 
ճա նա չե լի, նրա բո լոր տվյալ նե րը սփռ ված են ցան ցում՝ հաս ցե-
ներ, հե ռա խոս, ըն տա նիք, հա րա զատ ներ, կա պեր, ան ցած ճա-

նա պարհ, ե ղած վայ րեր, նա խա սի րու թյուն ներ, մտ քեր, գա ղա-
փար ներ, հայ թայ թած տե ղե կատ վու թյուն… Ի սկ ե րբ լրագ րո ղը 
զբաղ վում է հե տաքն նու թյամբ կամ հայտն վում է հա կա մարտ 
կող մե րի սահ մա նագ ծին, ե րբ նրա նով սկ սում են հե տաքրքր վել 
մեղմ ա սած՝ ոչ բա րյա ցա կամ նե րը կամ նե ղա ցած նե րը, պար զա-
պես ան հրա ժեշ տու թյուն է դառ նում մտա հո գվել ան ձնա կան ու 
լրագ րո ղա կան տվյալ նե րի ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ:

Լ րագ րո ղա կան տվյալ նե րի ան վտան գու թյունն այն է, ե րբ 
եր րորդ ան ձը չի կա րող չար տոն ված մուտք ու նե նալ այդ տվյալ-
նե րին, չի կա րող կոտ րել լրագ րո ղի է լեկտ րո նային փոս տը, նրա 
գրա ռում նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, ֆայ լա փո խա նակ ման 
հոս թինգ նե րը, մե սեն ջեր նե րը։ Նույ նիսկ ե թե ի նչ –որ կերպ եր-
րորդ ան ձի ձեռքն ը նկ նի լրագ րո ղի հա մա կար գի չը, սմարթ ֆո նը 
կամ հա մա կարգ չային կրի չը, տվյալ նե րը կմ նան ան հա սա նե լի։ 
Այդ տվյալ նե րը հափշ տա կել հնա րա վոր չէ նաև դրանց փո խանց-
ման ըն թաց քում, ո’չ ին տեր նետ մա տա կա րա րի մա կար դա կով, ո’չ 
էլ, օ րի նակ wi–fi ցան ցի, ո րին այդ պա հին մի ա ցել է լրագ րո ղը: 

 Լրագ րողն ին քը միշտ կա րող է մուտք գոր ծել իր տվյալ նե-
րի բա զա, այ սինքն՝ ե թե ան գամ կոտր վել է, կո րել է, գո ղա ցել 
ե ն նրա նոութ բու քը, սմարթ ֆո նը կամ հա մա կարգ չային կրի չը, 
միև նույն է, աշ խա տան քի հա մար ան հրա ժեշտ տվյալ նե րը պի-
տի հա սա նե լի լի նեն լրագ րո ղին։ 

 Եր րորդ ան ձը չի կա րող չար տոն ված կեր պով փո փո խել 
այդ տվյալ նե րը, օ րի նակ՝ ան նկատ փո խել հա մա կարգ չում ֆայ-
լե րը, էլ. փոս տով նա մա կագ րու թյու նը, ֆայ լային հոս թինգ նե-
րում գտն վող ֆայ լե րը և այլն: 

Կար ևոր է հի շել, որ տվյալ նե րի բա ցար ձակ ան վտան գու-
թյուն գո յու թյուն չու նի: Այ նու հան դերձ հնա րա վոր է հաս նել ան-
վտան գու թյան պատ շաճ մա կար դա կի: Դա մի ան գա մայն հա սա-
նե լի խն դիր է ցան կա ցած լրագ րո ղի և խմ բագ րու թյան հա մար: 

Ու րեմն, ի նչ պես ա պա հո վել սե փա կան տվյալ նե րի ան-
վտան գու թյու նը: Դրա հա մար նախ ան հրա ժեշտ է գնա հա տել 
ռիս կե րը և այդ ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա կարգ մշա կել։ 

Ու շադ րու թյուն դարձ րեք, որ խոս քը կա ռա վար ման ո րո-
շում նե րի և ոչ թե ան վտան գու թյան տեխ նի կայի մա սին է: Հենց 

Լ ՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ  
ԱՆ ՎՏԱՆ ԳՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան փոր ձա գետ
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ճիշտ ո րո շում նե րի և հա մա կար գային մո տե ցում նե րի մի ջո ցով է 
հնա րա վոր դառ նում հաս նել տվյալ նե րի ան վտան գու թյա նը, այլ 
ոչ թե հա մա կարգ չի կամ սմարթ ֆո նի մեջ ներ բեռն ված այս կամ 
այն ծրագ րի: 

Կա ևս մեկ կար ևոր հան գա մանք. ռիս կե րի կա ռա վա րու-
մը որ պես կա նոն ա վե լի լավ աշ խա տում է կազ մա կեր պու թյան, 
քան ան հա տա կան լրագ րո ղի մա կար դա կով: Այ սինքն՝ պետք 
է պաշտ պան վել խմ բագ րու թյան մա կար դա կով և մի այն այն 
դեպ քե րում, ե րբ դա հնա րա վոր չէ (կամ բա վա րար չէ)՝ ան հա-
տա կան ձևով: 

Ին չի՞ց է պետք պաշտ պան վել: Ռիս կե րի գնա
հա տում 

Այս պի սով, ան վտան գու թյու նը սկս վում է ռիս կե րի գնա հա-
տու մից: Ռիս կե րի գնա հա տու մը պատ կե րա ցում կտա, թե ին-
չից է պետք պաշտ պան վել և թե ին չից պաշտ պան վել պետք չէ: 
Ա ռանց ռիս կե րի գնա հատ ման դուք եր բեք չեք ի մա նա՝ ճի՞շտ են 
ա րդյոք ան վտան գու թյան այն մի ջոց նե րը, ո րոնք դուք ը նտ րում 
եք և, ը նդ հան րա պես, աշ խա տու՞մ են դրանք: Ա ռանց ռիս կե րի 
գնա հատ ման, ի նչ էլ որ ա նե լու լի նեք, ար դյու նա վետ լի նել չի 
կա րող: Ե թե ան գամ լի նի, ա պա մի այն եր ջա նիկ պա տա հա կա-
նու թյամբ: 

Ռիս կե րի գնա հա տու մը կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու-
թյան կող մից ժա մեր շա րու նակ քն նարկ վե լիք թե մա է: Ե թե 
դուք ռիս կե րի գնա հատ մամբ զբաղ վում եք ան հա տա պես, 
ա պա թղթին հանձ նած ձեր մտո րում նե րը կխ լեն ոչ ա վե լի, 
քան քա ռա սուն րո պե: Վե րոն շյալ քնար կում նե րին կամ ան-
հա տա կան դի տար կում նե րին կա րե լի է ներգ րա վել ներ քին 
խորհր դա տո ւի, ո րը ճիշտ հար ցեր կտա: Ը նդ ո րում, ո ղջ այս 
գոր ծըն թացն ու ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րը միշտ 
կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րու թյան կամ ա ռան ձին լրագ րո-
ղի սե փա կա նու թյունն են: 

Զ րույ ցի/ դի տար կում նե րի ար դյուն քում պետք է 
հաս կա նալ 

 Ի՞նչն է պետք պաշտ պա նել: Ի ՞նչն է կար ևոր: Վերջ նա կան 
ար դյուն քում կկազմ վի այն կար ևոր տվյալ նե րի ցու ցա կը, 
ո րոնք պետք է պաշտ պա նել: Օ րի նակ՝ է լեկտ րո նային փոս-
տով նա մա կագ րու թյու նը, ֆի նան սա կան թղ թա բա նու թյու-
նը, ո րը պահ պան վում է ներ քին սեր վե րի վրա և գլ խա վոր 
հաշ վա պա հի հա մա կարգ չում, աշ խա տա կից նե րի հա մա-
կար գիչ նե րում և սմարթ ֆոն նե րում պահ պան վող տվյալ նե-
րը, Ֆեյս բուք– մե սեն ջե րով կամ այլ մե սեն ջեր նե րով նա մա-
կագ րու թյու նը, հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րը և այլն: 

 Ի՞նչ կա րող է պա տա հել այն ա մե նի հետ, ի նչ մենք ու զում 
ե նք պաշտ պա նել: Ին չի՞ց ե նք մենք վա խե նում: Ի ՞նչ վի ճա-
կագ րա կան տվյալ ներ ու նա խա դե պեր կան: 

 Կազմ վում է վտանգ նե րի ցու ցա կը՝ այն ա մե նը, ին չը սպառ-
նում է նա խորդ ցու ցա կի կե տե րից յու րա քան չյու րին: Օ րի նակ՝ 
հար ևան պե տու թյան հա տուկ ծա ռա յու թյու նը կա րող է կոտ րել 
է լեկտ րո նային փոս տը: « Սուբյեկ տը» (ը նդ հան րա պես, որ քան 
կոնկ րետ ձևա կերպ ված լի նի սպառ նա լի քը, այն քան՝ լավ) կվա-
րա կի հա մա կար գի չը այն վի րու սով, ո րն ի րենց կտ րա մադ րի բո-
լոր տվյալ նե րը: Նա խորդ ցու ցա կի յու րա քան չյուր սպառ նա լիք 
պետք է գնա հա տել եր կու չա փո րո շի չով. 

հա վա նա կա նու թյու նը (1. ցածր, 2. մի ջին, 3. բարձր)
հետ ևանք նե րի ծան րու թյու նը (1. ցածր, 2. մի ջին, 3. բարձր)
«Որ քա նո՞վ է դա հնա րա վոր»՝ ա ռա ջին հար ցը բո լոր սպառ-

նա լիք նե րի հա մար: Ը նդ ո րում, ե թե նման բան ար դեն ի սկ պա-
տա հել է ձեզ հետ կամ ձեր բնա գա վա ռից որ ևէ մե կի հետ, ա պա 
հա վա նա կա նու թյունն ի նք նըս տին քյան բարձր է: Կար ևոր է հաշ-
վի առ նել չա րա միտ նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը. ե թե « խու լի-
գան նե րը կկոտ րեն է լեկտ րո նային փոս տը» սպառ նա լի քը, ը ստ 
ա մե նայ նի, կս տա նա ցածր հա վա նա կա նու թյուն, ա պա « հա տուկ 
ծա ռա յու թյուն նե րը կկոտ րեն է լեկտ րո նային փոս տը» կու նե նա 
մի ջին և բարձր հա վա նա կա նու թյուն: 
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Յու րա քան չյուր սպառ նա լի քի հետ կապ ված հա ջորդ հար-
ցը հետ ևյալն է. «ի՞նչ ա նել, ե թե դա տե ղի ու նե նա: Ի նչ քա նո՞վ է 
վատ ի րա վի ճա կը»: Ը նդ ո րում պետք չէ չա փա զանց նել: Ե կեք 
հետ ևանք նե րը ծանր հա մա րենք մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ 
դրանք կապ ված են կյան քի կամ ա ռող ջու թյան կորս տի, ա զա-
տազրկ ման, մեծ գու մա րային կո րուստ նե րի, կազ մա կեր պու-
թյան աշ խա տան քի դա դա րեց ման և նման այլ բա նե րի հետ: 
Օ րի նակ՝ հար ևան պե տու թյան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը 
կկոտ րեն է լեկտ րո նային փոս տը (ա պառ նա լիք 2/ հետ ևանք 3), 
« սուբյեկ տը» կվա րա կի հա մա կար գի չը վի րու սով, ո րը կփո խան-
ցի նրան բո լոր տվյալ նե րը (1/3), ես կկորց նեմ իմ հա մա կար գի չը, 
սմարթ ֆո նը, հա մա կարգ չային կրի չը (3/2), « սուբյեկ տը» կլ սի իմ 
հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե րը (3/3): 

Այժմ դուք ու նեք սպառ նա լիք նե րի ցան կը, ո րից յու րա քան-
չյու րը գնա հատ ված է ը ստ հա վա նա կա նու թյան և հետ ևան քի: 
Նման կերպ գնա հատ ված սպառ նա լիքն էլ հենց ռիսկն է: Այժմ 
կա րող ե նք նա խա դա սա կար գել ռիս կե րը՝ մե ծից մինչև փոքր: 
Մեր են թադր վող օ րի նա կում դա կձ ևա կերպ վի այս պես. 

 « Սուբյեկ տը» լսում է իմ հե ռա խո սային խո սակ ցու թյուն նե-
րը (3/3)

  Հար ևան պե տու թյան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը կկոտ րեն 
է լեկտ րո նային փոս տը (2/3) 

 Ես կկորց նեմ իմ հա մա կար գի չը, սմարթ ֆո նը, հա մա կարգ-
չային կրի չը (3/2)

 « Սուբյեկ տը» կվա րա կի հա մա կար գի չը վի րու սով, ո րը կփո-
խան ցի նրան բո լոր տվյալ նե րը (1/3): 
Բո լոր ռիս կե րը, ո րոնք ու նեն 3/3, 2/3 և 3/2 մի ա վոր՝ բարձր 

են, 2/2, 1/3 և 3/1 մի ա վո րը՝ մի ջին, ի սկ 1/2, 2/1 և 1/1՝ ցածր: Հար-
մար օգ տա գործ ման հա մար ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյունք-
նե րը կա րե լի է տե սա նե լի պատ կե րել, օ րի նակ՝ « ռիս կե րի մատ-
րի ցայի» տես քով: 

Մեր վե րա ցա կան օ րի նա կում ա ռա ջին ե րեք ռիս կե րը բարձր 
են, չոր րոր դը՝ մի ջին: Հա մա պա տաս խա նա բար, լրագ րո ղին կամ 
խմ բագ րու թյա նը պետք կլի ներ ա ռա ջին հեր թին ու շադ րու թյու-
նը և մի ջոց նե րը կենտ րո նաց նել ա ռա ջին ե րե քի վրա: 

Մի ան գա մայն հնա րա վոր է, որ ռիս կե րի գնա հատ ման ար-
դյուն քում ստաց վի այն պես, որ բարձր ռիս կեր առ հա սա րակ 
չլի նեն: Պար տա դիր չէ, որ բո լոր լրագ րող նե րի ու խմ բագ րու-
թյուն նե րի մոտ լի նեն բարձր ռիս կեր, ո րոնց շտապ ան դրա դառ-
նալ է պետք: Նման դեպ քե րում մի ան գա մայն ող ջա միտ կլի նի 
ըն դու նել մի ջին և ցածր ռիս կե րը և «ո չինչ չա նել»: 

Ի նչ պե՞ս կա ռա վա րել այս ռիս կե րը 

Կա ռիս կե րի ցու ցա կը, ի սկ ի նչ պե՞ս հաս կա նալ՝ մենք դրան ցից 
որ քա նով ե նք պաշտ պան ված և ի ՞նչ է պետք ա նել պաշտ պան վե-
լու հա մար: Այս հար ցե րի պա տաս խան նե րը մեզ կտա ան վտան-
գու թյան աու դի տը: Ա նվ տան գու թյան աու դիտն ի րա կա նաց նե լիս 
ի նչ –որ մե կը կող քից դի տում է, թե ի նչ պես է ա մեն ի նչ աշ խա-
տում, թե ի նչ պես է ա մեն բան կար գա վոր ված լրագ րո ղի սար քա-
վո րում նե րում/խմ բագ րու թյու նում (ս տու գում է հա մա կար գիչ նե-
րի, սմարթ ֆոն նե րի, էլ. փոս տի և այլ նի կար գա վո րում նե րը): 

Ար դյուն քում, յու րա քան չյուր ռիս կի հա մար տր վում է եզ րա-
կա ցու թյուն՝ պաշտ պան ված եք դուք դրա նից, թե ո չ։ Ե թե ո չ՝ ի ՞նչ 
է պետք ա նել բա վա կա նա չափ պաշտ պան ված լի նե լու հա մար: 
Այդ ա ռա ջար կու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քում, որ պես կա-
նոն, մշակ վում են ան վտան գու թյան ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ կա-
նոն ներ (« քա ղա քա կա նու թյուն»): Օ րի նակ, որ այ սու հետև ծած-
կագ րե րը պետք է լի նեն այս պի սին կամ այն պի սին, ի նչ պե՞ս եք 
դուք պաշտ պա նում ձեր հա շիվ նե րը, որ տե՞ղ եք պահ պա նում 
կար ևոր տվյալ նե րը և ի նչ պե՞ս եք պաշտ պա նում դրանք, ի ՞նչ 
մի ջոց նե րից եք օ գտ վում ա ռա վել կար ևոր թե մա նե րով նա մա-
կագ րու թյուն վա րե լիս և այլն: 

Բա ցի այդ, պետք է ու նե նալ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, 
ե թե որ ևէ դեպք պա տա հի: Ա մե նա քի չը, որ պետք է կա րո ղա-
նանք ա նել՝ ի մա նանք, թե ո ւմ դի մենք։ Այս ա մե նը՝ ռիս կե րի 
գնա հա տում, ան վտան գու թյան աու դիտ, ա ռա ջար կու թյուն նե-
րի կա տա րում, ան վտան գու թյան կա նոն նե րի մշա կում և գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր, ե թե դեպ քը տե ղի ու նե նա, կոչ վում է 
թվային ան վտան գու թյան ռիս կե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց 
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(պար զեց ված տես քով): Սա պետք է ա նել տա րին մեկ ան գամ, 
գու մա րած լուրջ մի ջա դե պի ի հայտ գա լուց ան մի ջա պես հե տո, 
ե թե այդ պի սին լի նի: 

Ինչ պի սի՞ տա րած ված « տի պիկ» ռիս կեր կան 
լրագ րող նե րի հա մար, և ո րո՞նք են դրանք նվա
զեց նե լու ան վտա գու թյան մի ջոց նե րը

 Տա րած ված ռիսկ 1. հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը, հե տաքն-
նու թյուն նե րում ներգ րավ ված ան ձինք, մր ցա կից նե րը, ան բա րյա-
ցա կամ մար դիկ կկոտ րեն էլ. փոս տը և/ կամ սո ցի ա լա կան ցան-
ցե րում ձեր հա շիվ նե րը (Facebook, Twitter, ВКонтакте և այլն) և/ 
կամ ֆայ լային հոս թինգ նե րում ձեր հա շիվ նե րը (Dropbox և այլն): 

Անվ տան գու թյան մի ջոց ներ 
(էլ. փոս տի հա մար) Օգ տա գոր ծել այն պի սի փոստ, ո րը հետ-

խորհր դային ի րա վա սու թյան են թա կա չէ (օ րի նակ Gmail): 
Օգ տա գոր ծել լավ ծած կա գիր. եր կար, ցան կա լի է՝ 16 նի շից 

բաղ կա ցած, ո րը չի պա րու նա կում ան ձնա կան տվյալ ներ՝ ծնն-
դյան օ րեր, հա րա զատ նե րի ա նուն ներ, ըն տա նի կեն դա նի նե րի 
ա նուն ներ՝ ո չինչ, ո րը կապ ու նի ձեզ հետ: 

Այն պետք է բա ցա ռիկ լի նի բո լոր կար ևոր հար թակ նե րի 
հա մար, այ սինքն՝ էլ. փոս տի այն պի սի ծած կա գիր, ո րը ոչ մի այլ 
տեղ չի օգ տա գործ վում: 

Կար գա վո րում նե րը պետք է կա տա րել ը ստ տվյալ նե րի ճա-
նաչ ման ե րկ գոր ծոն հա մա կար գի, ը նդ ո րում, ցան կա լի է ոչ թե 
SMS –ի, այլ սմարթ ֆոն նե րի հա մար նա խա տես ված ծած կագ րե-
րի գե նե րաց ման ծրագ րի մի ջո ցով (օ րի նակ՝ Google Autenticator՝ 
http://bit.ly/2yVDfCL). 

Ձեր հաշ վի կար գա վո րում նե րում ստու գեք դե պի հա շիվ 
մուտ քը վե րա կանգ նե լու մի ջոց նե րը այն դեպ քե րի հա մար, ե թե 
կմո ռա նաք հաշ վի ծած կա գի րը: Որ պես կա նոն՝ դա է լեկտ րո-
նային փոս տի պա հես տային հաս ցեն է (այդ հաս ցեն նույն պես 
պետք է լի նի պաշտ պան ված և վս տա հե լի), հե ռա խո սա հա մա-
րը (լավ կլի նի սա առ հա սա րակ հե ռաց նել) և գաղտ նի հար ցը 
(նույն պես ճիշտ կլի նի ջն ջել): 

Մուտք գոր ծեք է լ. փոս տը և այլ կար ևոր հա շիվ ներ մի այն 
պաշտ պան ված սար քե րից (այս մա սին՝ ստորև): 

Ճա նա չեք կեղ ծա րար (phishing) նա մակ ներն ու հա ղոր-
դագ րու թյուն նե րը սո ցի ա լա կան ցան ցե րում: Սա ի նչ –որ մե կը 
պետք է ցույց տա և սո վո րեց նի, օ րի նակ՝ թվային ան վտան գու-
թյան թե մայով դա սըն թաց նե րի ժա մա նակ: Ե թե խոս քը կոր պո-
րա տիվ էլ. փոս տի մա սին է (օ ր՝. vashlogin@adres–sayta.com), 
ա պա կար ևոր է հի շել, որ կազ մա կեր պու թյու նը պետք է ա պա-
հո վի ը նդ հա նուր կար գա վո րում ներ բո լոր հա շիվ նե րի հա մար 
(սահ մա նել նվա զա գույն պա հանջ ներ ծած կագ րե րի հա մար, 
բո լոր հա շիվ նե րի հա մար մի աց նել տվյալ նե րի ճա նաչ ման ե րկ-
գոր ծոն հա մա կարգ և այլն): 

Ե թե դուք չեք վս տա հում ին ֆոր մա ցի ոն տեխ նո լո գի ա նե րի 
գծով մաս նա գետ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա-
րու թյա նը, ա պա հատ կա պես զգա յուն թե մա նե րի շուրջ նա մա-
կագ րու թյու նը պետք չէ վա րել աշ խա տան քային է լեկտ րո նային 
փոս տի մի ջո ցով: Դրա հա մար ա վե լի լավ է ու նե նալ ա ռան-
ձին, ան ձնա կան և լավ պաշտ պան ված հա շիվ: Ե թե խոսքն օ րի-
նակ Ֆեյս բու քի կոր պո րա տիվ է ջի մա սին է, ա պա դրա հա մար 
պաշտ պա նու թյուն պետք չէ: 

Է ջի վա րու մը (ադ մին ներ, խմ բա գիր ներ) պետք է ի րա կա նաց-
նեն որ քան հնա րա վոր է քիչ թվով օգ տա գոր ծող ներ: Է ջի բո լոր վա-
րող նե րի ան ձնա կան հա շիվ նե րը պետք է պաշտ պան ված լի նեն: 

 
Տա րած ված ռիսկ 2. Հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը, հե տաքն-

նու թյուն նե րում ներգ րավ ված ան ձինք, մր ցա կից նե րը, ան բա-
րյա ցա կամ մար դիկ կխ լեն, կգո ղա նան, կվերց նեն հա մա կար գի-
չը, սմարթ ֆո նը, հա մա կարգ չային կրի չը, ար տա քին կոշտ սկա-
վա ռա կը: 

Անվ տան գու թյան մի ջոց ներ
 Բո լոր սար քա վո րում նե րում մի աց նել սկա վա ռա կի լի ա կա-

տար գաղտ նագ րու մը: Այն դեպ քե րում, ե րբ սար քը կընկ նի չա-
րա կա մի ձեռ քը, նա չի կա րո ղա նա ոչ կար դալ տվյալ նե րը, ոչ է լ՝ 
փո փո խել դրանք: Ա վե լի լավ է օգ տա գոր ծել օ պե րա ցի ոն հա մա-
կար գե րում ներ կա ռուց ված մի ջոց ներ սկա վա ռա կի լի ա կա տար 
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ծած կագր ման հա մար: Օ րի նակ՝ Windows 8, 10 Professional –ի 
հա մար դա BitLocker–ն է: Mac –ի հա մար՝ Filevault –ը՝ http://apple.
co/2ByOi7V: Android սմարթ ֆոն նե րի (ոչ բո լոր) կար գա վո րում-
նե րում պետք է գտ նել « գաղտ նագ րել սար քը» կե տը: iPhone –ը 
և iPad –ը գոր ծա րա նային վի ճա կում ար դեն ի սկ գաղտ նագր-
ված են, բայց բնա կա նա բար պետք է ու նե նալ ծած կա գի րը էկ-
րա նը ա պաբ լո կա վո րե լու հա մար, որ պես զի այդ գաղտ նագ րու-
մը ի մաստ ու նե նա: Սար քե րի գաղտ նագր մամբ պետք է զբաղ-
վեն ՏՏ մաս նա գետ նե րը: Տեխ նի կա պես դա այն քան էլ բարդ չէ, 
բայց եր բեմն չնա խա տես ված ի րա վի ճակ ներ են լի նում: 

Միշտ կո դա վո րեք հե տա խոսն ու հա մա կար գի չը, ե րբ դրան-
ցից չեք օ գտ վում, նույ նիսկ ե թե «ըն դա մե նը մեկ րո պե ով» եք հե-
ռա նում դրան ցից: Որ պես կա նոն դրա հա մար սմարթ ֆո նի վրա 
պետք է սեղ մել մի աց ման կո ճա կը: Windows –ով աշ խա տող հա-
մա կար գիչ նե րի վրա՝ Win+L ստեղ նե րի հա մադ րու թյու նը: Mac –ի 
հա մար՝ պար զա պես փա կեք այն, բայց մինչև այդ տվեք հա մա-
պա տաս խան կար գա վո րում նե րը այն պես, որ փա կե լիս այն ան-
մի ջա պես բլո կա վոր վի: 

Ու նե ցեք բո լոր կար ևոր տվյալ նե րի պա հես տային տար բե-
րակ նե րը «ամ պում» (cloud, օ րի նակ Dropbox, Onedrive, Google 
Drive), ար տա քին կրիչ նե րի վրա կամ՝ թե՛ մե կում, և թե՛ մյու սում: 
Այս դեպ քում ձեր սար քե րի կո րե լու դպ քում ձեզ հա մար կար ևոր 
տվյալ նե րը կպահ պան վեն: 

 Տա րած ված ռիսկ 3: Հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը, հե տաքն-
նու թյուն նե րում ներգ րավ ված ան ձինք, մր ցա կից նե րը, ան բա-
րյա ցա կամ մար դիկ կգաղտ նալ սեն հե ռա խո սային խո սակ ցու-
թյուն նե րը, կգո ղա նան SMS– նե րը և կհետ ևեն շար ժա կան կա-
պով ձեր գոր ծու նե ու թյա նը: 

 Կար ևոր բա նե րի մա սին հե ռա խո սով մի խո սեք: Եր բեք 
ե րաշ խա վոր ված չեք, որ ձեզ չեն գաղտ նալ սում: 

 Կար ևոր բա նե րի մա սին SMS մի գրեք: 
 Ձեզ հետ հե ռա խոս մի վերց րեք, ե թե չեք ու զում, որ ձեր տե-

ղա շար ժին հնա րա վոր լի նի հետ ևել բջ ջային կա պի մի ջո-
ցով կամ գո նե ան ջա տեք հե ռա խո սը և հա նեք SIM քար տը: 

 Հե ռա խո սային զրույց նե րի և SMS –ի փո խա րեն զրույց-
նե րի և նա մա կագ րու թյան նպա տա կով օգ տա գոր ծեք 
պաշտ պան ված մե սեն ջեր ներ, ի նչ պի սիք ե ն՝ WhatsApp –ը, 
Signal–ը, Wire –ը: Ը նդ հա նուր առ մամբ, հա մա ցան ցի մի ջո-
ցով զրույցն ու նա մա կագ րու թյունն ա վե լի ան վտանգ են, 
քան՝ հե ռա խո սով և SMS –ով: 

 Փոր ձեք ան մատ չե լի պա հել Ձեր սար քե րը վնա սա կար 
ծրագ րե րից (այս մա սին՝ ստորև) և եր րորդ ան ձի հա մար 
(տես՝ վեր ևում, սար քե րը խլե լու մա սին)։

 Տա րած ված ռիսկ 4: Հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը, հե տաքն-
նու թյուն նե րում ներգ րավ ված ան ձինք, մր ցա կից նե րը, ան բա-
րյա ցա կամ մար դիկ կվա րա կեն հա մա կար գի չը, սմարթ ֆո նը 
վնա սա կար («լր տե սա կան») ծրագ րով: 

Հա մա կարգ չի վրա պետք է լի նի ար տո նագր ված օ պե րա-
ցի ոն հա մա կարգ և այն պետք է ավ տո մատ թար մաց վի: Սմարթ-
ֆոն նե րում օ պե րա ցի ոն հա մա կար գը նույն պես պետք է ար դի-
ա կա նաց նել: 

Հա մա կարգ չում և սմարթ ֆոն նե րում բո լոր ծրագ րե րը պետք 
է լի նեն ար տո նագր ված, ա վե լորդ ծրագ րեր պետք չէ ներ բեռ-
նել: Բո լոր ծրագ րե րը պետք է թար մաց նել: 

Հա մա կարգ չով դուք պետք է աշ խա տեք ոչ թե ադ մի նիստ-
րա տո րի հաշ վից, այլ սո վո րա կան օգ տա գոր ծո ղի: Ձեր հա մա-
կարգ չի (Windows, Mac) և Android սմարթ ֆո նի վրա պետք է 
լի նի հա կա վի րուս: Ա նվ ճար հա կա վի րու սային ծրա գի րը մի ան-
գա մայն բա վա րար է (Avast, Avira, AVG): Պետք չէ գո ղա նալ հա-
կա վի րու սային ծրա գի րը. դա ան վտանգ չէ: 

Android հա մա կար գի սմարթ ֆոն նե րում պետք է սեղ մել 
կար գա վո րում ներ և «ան հայտ աղ բյուր նե րը» ան ջա տել: Դա 
թույլ չի տա, որ պես զի ներ բեռն վեն այն հա վել ված նե րը, ո րոնք 
Play Store –ում չեն գտն վում: 

Այս ա մե նը Դուք ի նք նու րույն դժ վար թե կա րո ղա նաք 
ա նել: Որ պես զի սար քա վո րում նե րը պաշտ պան ված լի նեն վի-
րուս նե րից, ան հրա ժեշտ է մաս նա գի տա կան տեխ նի կա կան 
ա ջակ ցու թյուն: 
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 Տա րած ված ռիսկ 5. Հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը, հե տաքն-
նու թյուն նե րում ներգ րավ ված ան ձինք, մր ցա կից նե րը, ան բա-
րյա ցա կամ մար դիկ կկոտ րեն WhatsApp –ի կամ Telegram –ի մե-
սեն ջեր նե րը։ 

Անվ տան գու թյան մի ջոց ներ
 Թե մե կի, և թե մյու սի հա մար սահ մա նեք մուտ քային տվյալ-

նե րի ճա նաչ ման ե րկ գոր ծոն հա մա կարգ: Այդ դեպ քում ձեր հա-
շիվ մուտք գոր ծե լու հա մար SMS –ից կո դը գո ղա նա լը քիչ կլի նի, 
քա նի որ պետք կլի նի նաև ի մա նալ ձեր ծած կա գի րը: 

Սե փա կան սար քա վո րում նե րը պետք է պաշտ պա նել թե 
հափշ տա կում նե րից, և թե լր տե սա կան ծրագ րե րից (տես՝ 
վերևում): 

Կար ևոր է հաս կա նալ, որ մենք ան դրա դար ձանք այն ռիս-
կե րին, ո րոնք «բ նո րոշ» են լրագ րող նե րի հա մար: Ե թե խոս քը 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի (խմ բագ րու թյուն նե րի) մա սին է, նրանց 
հա մար ի րա կան են նաև ռիս կե րը, ո րոնք կապ ված են տե ղա կան 
ցան ցի (տե ղա կան սեր վեր ներ, ը նդ լայն ված թղ թա պա նակ ներ, 
մուտ քի ի րա վունք և այլն) և ցան ցային են թա կա ռուց ված քի (վեբ 
սեր վեր ներ, կայ քեր, կոր պո րա տիվ է լեկտ րո նային փոստ) հետ: 

Տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի մոտ ռիս կե րը տար բեր են, 
այդ պես է նաև լրագ րող նե րի դեպ քում: Ո ւս տի պետք չէ փո խա-
ռել այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի և լրագ րող նե րի ռիս կե րի գնա-
հատ ման ար դյունք նե րը: Միշտ ի նք նու րույն կա տա րեք ռիս կե րի 
գնա հա տու մը. չէ՞ որ դուք ձեր ռիս կերն եք կա ռա վա րե լու, ո չ՝ 
ու րիշ նե րի նը: 

 

Նշումների համար
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Ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը Բես լա նի դպ րո ցում 
2004 թ.–ի սեպ տեմ բե րի 1 –ին, 2001 –ի սեպ տեմ բե րի 11 –ի հար ձա-
կում նե րը Ա ՄՆ –ում, գնաց քի պայ թյու նը Մադ րի դում 2004 թ.–ին, 
2011 –ի կրա կա հեր թը Նոր վե գի այի Ու թո յա կղ զում ու սա նո ղա-
կան ճամ բա րում. պատ մու թյան ող բեր գա կան դեպ քե րի ցան կը 
ծա վա լուն է և օր օ րի ա վե լի է ը նդ լայն վում։ Այս և մյուս տա րեթ-
վե րը, ան վա նում ներն ու ա նուն նե րը եր բեմն մեխ վում են մե դի-
այի այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հի շո ղու թյան մեջ, ով քեր հա ճախ 

նման դեպ քեր են լու սա բա նում՝ պա տե րազմ, ա հա բեկ չու թյուն, 
ա վի ավ թար, բնա կան ա ղետ, ծանր հան ցա գոր ծու թյուն։

 Զանգ վա ծային ող բեր գու թյուն ներ լու սա բա նող լրագ րող-
նե րը հա ճախ են հան դի պում բար դու թյուն նե րի: Նրանք հնա-
րա վո րու թյուն ու նեն ա ռա ջինն ար ձա գան քել կա տար վա ծին: 
Նրանք գործ ու նեն ա կա նա տես նե րի, տու ժած նե րի և նրանց 
ան փա րա տե լի վշ տի հետ: Ցան կա ցած ա րյու նա լի դեպք լու սա-
բա նե լիս նրանք կար ծես մաս նա գի տա կան պատ են ան ցկաց-
նում ի րենց և այն մարդ կանց միջև, ո րոն ցից հար ցազ րույց են 
վերց նում։ Ի վեր ջո նրանք պետք է կա տա րեն ի րենց ա ռջև դր-
ված ա ռա ջադ րան քը: Բայց ծանր կո րուստ ներ կրած մարդ կանց 
հետ շփ վե լուց հե տո հենց այդ պա տը կա րող է օգ նել լրագ րո-
ղին հաղ թա հա րել սե փա կան ցա վի զգա ցու մը՝ կապ ված իր տե-
սա ծի ու լսա ծի հետ: 

Լ րագ րող նե րը, ո րոնց ի սկզ բա նե սո վո րեց րել են զգաց-
մուն քայ նու թյուն չդրս ևո րել, ժա մա նա կա կից ռե պոր տաժ նե րում 
սկ սել են փո խել ի րենց մո տե ցում նե րը՝ ող բեր գա կան դեպ քե րը 
լու սա բա նե լիս: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ող բեր գու թյու նը տպա վո րիչ 
կեր պով ներ կա յաց նե լու և միև նույն ժա մա նակ բա րո յա կան նոր-
մե րի սահ մա նը չանց նե լու նպա տա կով, լրագ րող նե րը պետք է 
նկա տի ու նե նան մի քա նի կար ևոր հան գա մանք: 

2001 թ.–ի սեպ տեմ բե րի 11 –ից հե տո Փոյն թե րի Զանգ վա-
ծային լրատ վա մի ջոց նե րի ի նս տի տու տից (Ա ՄՆ) Էլ Թոմփ կին-
սը գրել է. «Լ րագ րող նե րը, ֆո տոլ րագ րող նե րը, օ պե րա տոր-
նե րը, ռե ժի սոր նե րը հա ճախ ձեռք ձեռ քի տված աշ խա տում են 
փր կա րար նե րի հետ մի ա սին: Լրագ րող նե րի մոտ տրավ մա տիկ 
սթ րե սի ախ տա նիշ նե րը զար մա նա լի ո րեն նման են ող բեր գու-
թյուն նե րի հետ ևանք նե րի հետ ա ռնչ վող ոս տի կան նե րի և հր շեջ-
նե րի մոտ դրս ևոր վող ախ տա նիշ նե րին: Սա կայն լրագ րող նե րը 
նյութն ա վար տե լուց հե տո սո վո րա բար չեն ստա նում մաս նա-
գի տա կան օգ նու թյուն: Այն դեպ քում, ե րբ հա սա րա կա կան ան-
վտան գու թյան ո լոր տի ծա ռայող նե րին նման դեպ քե րից հե տո 
հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն է ա ռա ջարկ վում ո րոշ ե րկր նե-
րում, լրագ րող նե րին գրե թե ան մի ջա պես մեկ այլ ա ռա ջադ րան-
քի են ու ղար կում»: 

Dart center –ի նյու թե րով 

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՏՐԱՎ ՄԱՅԻ
ՀԱՂ ԹԱ ՀԱ ՐՈՒ ՄԸ
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Խմ բագ րու թյան ան ձնա կազ մի յու րա քան չյուր ան դամ 
պետք է տե ղե կաց ված լի նի՝ ի նչ ա նել տրավ մայի դեպ քում: 
Թի մի ան դամ նե րը պետք է հաս կա նան, որ մար դիկ տար բեր 
կերպ են դի մա կա յում տրավ մա նե րին, որ դրանց ազ դե ցու թյու-
նը կա րող է կու տակ վել ժա մա նա կի ըն թաց քում։ Նրանք պետք 
է կա րո ղա նան կողմ նո րոշ վել՝ ե րբ է, որ ի րենք կամ ի րենց գոր ծ-
ըն կեր նե րը կա րիք ու նեն ա վե լի ակ տիվ ի նք նօ գու թյան: Սա վե-
րա բե րում է բո լոր աշ խա տա կից նե րին, այդ թվում՝ օգ նա կան նե-
րին ու տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մին: 

Տ րավ մա տիկ վի ճա կին կա րող են հա ջոր դել ան քնու թյու նը, 
մղ ձա վան ջը, դեպ քե րի ան հանգս տաց նող պատ կեր նե րը կամ 
դրանց մա սին մտ քե րը, տրավ մայի մա սին հի շե ցում նե րից խու-
սա փե լը, կան խազ գա ցու մը, որ ի նչ–որ վատ բան է տե ղի ու նե-
նա լու, տե ղից վեր թռ չե լը և ա մեն հա սա րակ բա նից ան հանգս-
տու թյու նը։ Տրավ ման հի շե լիս՝ կա րող են ա ռա ջա նալ նաև ֆի-
զի կա կան ռե ակ ցի ա ներ՝ քրտ նար տադ րու թյուն, ա րագ սրտխ-
փոց, գլ խապ տույտ, սրտ խառ նոց: 

Երբ ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն եք լու սա բա նում և 
զգում եք, որ դեպ քե րը ձեզ վրա մեծ տպա վո րու թյուն են գոր-
ծում՝ փո խե լով ձեր բնա կա նոն կյան քի ըն թաց քը, զգոն ե ղեք։ 
Փոր ձեք զբաղ վել մարմ նա մար զու թյամբ: Ան գամ պար զա պես 
քայ լե լը օգ նում է ա զատ վել սթ րե սից: Ը նդ մի ջում ա րեք և ձեր 
գոր ծըն կեր նե րին նույն պես հոր դո րեք ա նել նույ նը: Դա կօգ նի 
ա վե լի լավ յու րաց նե լու նյու թը և կպար զեց նի միտ քը: Փոր ձեք 
հաս կա նալ ձեր զգաց մունք նե րը, դա կօգ նի դի մա կայել տրավ-
մային: Կիս վեք մտ քե րով ձեր գոր ծըն կեր նե րի հետ: Աշ խա տան-
քից հե տո զրու ցեք մե կի հետ, ո ւմ վս տա հում եք: Ը նտ րեք լսե լու 
լավ ու նա կու թյուն ու նե ցող մե կին: Օր վա ըն թաց քում զան գա-
հա րեք տուն և կապ պահ պա նեք ձեր սի րե լի նե րի հետ։ Եր կար 
մի նայեք դա ժան տե սա րան նե րին: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ-
քում խնդ րեք, որ պես զի ձեզ որ ևէ մե կը փո խա րի նի: 

Ե թե ծանր ապ րում նե րի մեջ եք, մի թաքց րեք: Նման 
ար ձա գան քը մարդ կային է, և դա ըն դու նե լը թու լու
թյուն չէ և չի կա րող սպառ նալ ձեր կա րի ե րային: 

Ո րո՞նք են զգու շա նա լու նա խան շան նե րը 

Ե թե աշ խա տան քի ըն թաց քում նկա տում եք, որ չեք կա րո ղա-
նում կենտ րո նա նալ, ցր ված եք, դժ վա րա նում եք պարզ գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րե լիս, դար ձել եք բռնկ վող և չա փից դուրս 
բար կա ցած, ու րեմն՝ ժա մա նակն է ան հանգս տա նալ: Ուշա դիր 
ե ղեք նաև, ե րբ ֆի զի կա կան կամ հո գե կան գեր հոգ նա ծու թյուն 
եք զգում կամ պար բե րա բար ու նե նում եք ան պետ քու թյան, 
ա նօգ նա կա նու թյան, սար սա փի, սե փա կան կյան քի հա մար վա-
խի, ա մո թի զգա ցում: Նման դրս ևո րում նե րը վկա յում են, որ ը նդ-
միջ ման կամ շր ջա գայե լու կա րիք կա: Ե թե դրանք շա րու նակ վում 
են ա վե լի քան 3–4 շա բաթ կամ որ ևէ փու լում չա փա զանց ը նդ-
գծվա ծ են ար տա հայտ վում, դի մեք մաս նա գե տի օգ նու թյա նը։

«Ես հի մա ա մեն մի թրխ կո ցից վեր եմ թռ նում:  
ԱԺ բրի ֆինգ նե րի սե նյա կում, որ տեղ ա սու լիս ներն 
են տե ղի ու նե նում, պա տա հել է, որ տե սախ ցիկ կամ 
ձայ նագ րիչ է ցած ը նկ նում, լրագ րող նե րից նրանք, 
ով քեր 1999–ի հոկ տեմ բե րի 27 –ին՝ կրա կոց նե րի օ րը 
(http://bit.ly/2mFxMgj), ե ղել են ԱԺ դահ լի ճում, մի-
ան գա մից վեր են թռ չում: Դա մի ա հա վոր բան էր, որ 
ապ րե ցինք ու շա րու նա կում ե նք վե րապ րել բո լորս»։ 

Գո հար Սարգ սյան, լ րագ րող

Ող բեր գա կան տե սա րան նե րով պատ կեր նե րի 
հետ աշ խա տե լը 

Պա տե րազ մի, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րի, բնա կան ա ղետ նե րի տե սա րան նե րը հա ճախ ճն շող 
և ազ դե ցիկ են: Թեև այդ ի րա դար ձու թյուն նե րը ներ կա յաց նող 
լու սան կար ներն ու տե սագ րու թյուն նե րը բարձր փաս տագ րա-



4342

կան և լրատ վա կան ար ժեք ու նեն, սա կայն պետք է զգույշ լի նել, 
քա նի որ այդ նյու թե րը կա րող են ռիս կի տակ դնել մարդ կանց 
հո գե վի ճա կը։

2013թ.–ին Հո գե բան նե րի ա մե րի կյան ա սո ցի ա ցի այի փոր-
ձա գետ նե րը հետտ րավ մա տիկ սթ րե սից բխող խան գա րում նե րի 
մա սին ու ղե ցույ ցում ար ձա նագ րել են, որ տրավ մա տիկ պատ-
կեր նե րի հետ տևա կան աշ խա տան քը լուրջ ռիս կային գոր ծոն է 
լրագ րող նե րի, ոս տի կան նե րի և ի րենց աշ խա տան քային գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում նման պատ կեր նե րի հետ շա րու նա կա-
բար ա ռնչ վող այլ ան ձանց հա մար: 

Վեր ջին տաս նա մյա կում տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց ման 
շնոր հիվ մե ծա ցել է խմ բագ րու թյուն նե րի ստա ցած նյու թե րի 
ծա վա լը։ Ան գամ ե թե ի րա դար ձու թյուն նե րը հեռ վում են տե ղի 
ու նե նում, լրագ րող նե րը, ո րոնք խո րա նում են բռ նու թյուն նե րով, 
բա ցա հայտ ու դա ժան տե սա րան նե րով լի պատ կեր նե րի և տե-
սա նյու թե րի հոր ձա նու տի մեջ, կա րող են այն պի սի զգա ցո ղու-
թյուն ապ րել, կար ծես այդ ա մե նը գտն վում է ի րենց ան ձնա կան 
տի րույ թում։ Ի բրև ար ձա գանք, սո վո րա բար, ի հայտ են գա լիս 
զզ վանք, գեր հուզ վա ծու թյուն և ա նօգ նա կա նու թյան զգա ցում, 
ի սկ աշ խա տան քից դուրս՝ կպ չուն մտ քեր և ան քնու թյուն: 

Այս խոր հուրդ նե րը կօգ նեն լրագ րո ղին թեթ ևաց 
նել տրավ ման

 Լավ հաս կա ցեք՝ ին չի հետ գործ ու նեք։
Մ տա ծեք տրավ մա տիկ պատ կեր նե րի մա սին՝ ա սես դա 
ճա ռա գայ թում է, թու նա վոր նյութ, ո րը կախ վա ծու թյան 

մեջ գցե լու հատ կու թյուն ու նի: Լրագ րող ներն ու մար դա սի րա-
կան գոր ծու նու թյամբ զբաղ վող նե րը, ի նչ պես մի ջու կային ո լոր-
տի աշ խա տա կից նե րը, ու նեն ի րենց ա ռջև դր ված հս տակ աշ-
խա տանք, բայց միև նույն ժա մա նակ ող ջա միտ քայ լեր պետք է 
կա տա րեն ան հար կի ազ դե ցու թյուն նե րը նվա զա գույ նի հասց նե-
լու հա մար: Դիտ ման հա ճա խա կա նու թյու նը կա րող է ա ռա վել 
խնդ րա հա րույց լի նել, քան քա նա կը, ո ւս տի մտա ծեք տրավ մա-
տիկ նկար նե րի հոս քե րի և դիտ ման ը նդ մի ջում նե րի մա սին: 

Ն վա զեց րեք ոչ ան հրա ժեշտ կրկ նա կի ազ դե ցու
թյու նը։
 Վե րա նայեք նյու թե րը դա սա վո րե լու և նշե լու ըն թա ցա-

կար գե րը։ Փոր ձեք այն պես կազ մա կեր պել թվային ֆայ լե րի ու 
թղ թա պա նակ նե րի հետ աշ խա տան քը, որ զերծ մնաք ան հար կի 
դի տում նե րից։ Ե րբ կա տա րում եք պատ կե րի նույ նա կա նա ցում՝ 
այն տար բեր աղ բյուր նե րի հետ հա մադ րե լով, կար ևոր հատ կա-
նիշ նե րի մա սին գրա ռում ներ կա տա րե լը կա րող է օգ նել, որ-
պես զի շատ հա ճախ չդի տեք բնօ րի նա կի հետ հա մե մատ վող 
նկար նե րը։ Եր բեք նյու թը գոր ծըն կե րո ջը մի փո խան ցեք՝ ա ռանց 
նա խազ գու շաց նե լու, թե այն տեղ ի նչ կա: 

Փոր ձար կում ներ ա րեք, թե ի նչ հե ռա վո րու թյու նից 
կա րե լի է դի տել նկար նե րը: 
Ո րոշ մար դիկ գտ նում են, որ օգ տա կար է կենտ րո նա-

նալ ի նչ –որ դե տալ նե րի վրա, օ րի նակ՝ հա գուս տի, և խու սա փել 
այլ բա նե րից, օ րի նակ՝ դեմ քից: Կա րող եք ժա մա նա կա վո րա-
պես ծած կել նկա րի ա ռա վել ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռող 
հատ ված նե րը: Ա րյու նա լի բա խում ներ պատ կե րող կադ րե րի 
հետ աշ խա տե լիս մոն տա ժող նե րը պետք է խու սա փեն կրկն վող 
տե սա րան նե րի ֆունկ ցի այի օգ տա գոր ծու մից (loop play) կամ 
այն չա փա վոր օգ տա գոր ծեն: Ու նե ցեք վե րո հի շյալ խն դիր նե րը 
հաղ թա հա րե լու ձեր սե փա կան մե թոդ նե րը: 

Պատ կեր նե րը նայե լիս փոր ձեք հար մա րեց նել մի ջա
վայ րը։ 
Փոք րաց նե լով պա տու հա նը, փո փո խե լով էկ րա նի պայ-

ծա ռու թյու նը կամ տե սա նյու թի ո րա կը, կա րող եք նվա զեց նել 
ըն կալ ման ազ դե ցու թյու նը: Ե րբ հնա րա վոր է, փոր ձեք ան ջա տել 
ձայ նը. եր բեմն դա ա մե նաազ դե ցիկ մասն է: 

Հա ճա խա կի ը նդ մի ջում ներ ա րեք։ Որ ևէ հա ճե լի բան 
դի տեք, շր ջեք, ձգ վեք կամ շփ վեք բնու թյան հետ (կա նաչ 
տա րա ծու թյուն և մա քուր օդ): Այս ա մե նը կօգ նի խլաց նել 

գեր հուզ ված վի ճա կը: Մաս նա վո րա պես խու սա փեք քնե լուց 
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ա ռաջ ճն շող նկար նե րի հետ աշ խա տե լուց. այդ ժա մե րին դա 
ձեր հո գե կան վի ճա կի վրա ա վե լի ո ւժ գին ազ դե ցու թյուն կա-
րող է ու նե նալ: 

Օր վա ըն թաց քում փոքր –ինչ նն ջե լը լավ մի ջոց է ա ռույ գու-
թյու նը պահ պա նե լու հա մար, բայց մի նն ջեք գի շե րային քնին 
մոտ ժա մա նա կա հատ վա ծում, քա նի որ հե տո դժ վար կլի նի 
քնե լը: Նն ջեք 10–20 րո պե ի սահ ման նե րում: Ա վե լի քան 20 րո պե 
նն ջե լը բա վա կան է, որ ա ռա ջաց նի քնի ի ներ ցի ա՝ քն կո տու թյուն, 
ո րն ի հայտ է գա լիս 90 րո պե ա նոց քնային ցիկ լի կե սին ա րթ-
նա նա լիս: 

Գ րա սե նյա կը, որ տեղ աշ խա տում եք դա ժան բռ նու թյուն նե-
րի պատ կեր նե րի հետ, պետք է դուրս նայող պա տու հան ու նե-
նա, որ տե ղից եր ևում են ծա ռեր և բնու թյան այլ տե սա րան ներ: 
Սա նույն պես կա րող է ցրել կադ րե րում ներ կա յաց վող բռ նու-
թյան ազ դե ցու թյու նը: 

Ձեր լա վա գույն աշ խա տան քային ժա մե րը նվի րեք 
ա մե նա բարդ նյու թին։ 
Ե թե ը նտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն ու նեք, ա վե լի լավ 

է տրավ մա տիկ պատ կեր նե րի հետ աշ խա տել օր վա այն հատ-
վա ծում, ե րբ ա ռույգ եք և ու նակ կենտ րո նա նա լու: Մեր ու ղե-
ղը պա կաս ար դյու նա վետ է ըն կա լում նյու թը, ե րբ մենք հոգ-
նած ե նք: 

Կազ մեք ի նք նօգ նու թյան ձեր սե փա կան ծրա գի րը։ 
Ձեզ մոտ կա րող է ցան կու թյուն ա ռա ջա նալ բարձր կար-
ևո րու թյուն ու նե ցող պատ մու թյան վրա աշ խա տել եր կու, 

ե րեք, չորս ժամ, ան գամ ա վե լի շատ: Բայց կար ևոր է ժա մա նակ 
թող նել նաև աշ խա տան քից դուրս շունչ քա շե լու հա մար: Ու-
սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ա վե լի դի մադ րու նակ 
են այն մար դիկ, ով քեր կա նո նա վոր մարզ վում են, ու նեն հե-
տաքրք րու թյուն ներ և նա խա սի րու թյուն ներ, ժա մա նակ են հատ-
կաց նում սո ցի ա լա կան շփում նե րի հա մար։ Կան լրագ րող ներ, 
ով քեր ի րենք ի րենց ա նաշ խա տու նակ են դարձ նում գեր հոգ նա-
ծու թյան պատ ճա ռով: 

Մտ քե րը թղ թին հանձ նե լը նույն պես կա րող է լավ ձև լի-
նել հույ զե րը ար տա հայ տե լու և ձեզ հա մար կար ևո րի հետ վե-
րա հա ղոր դակց վե լու հա մար: Ե թե զգում եք, որ պատ մու թյու նը 
կլա նում է ձեզ, կար ծես ո չինչ այլևս նշա նա կու թյուն չու նի, դա 
ցու ցա նիշ է, որ պետք է հա վա սա րակշ ռու թյու նը վե րա կանգ նել: 

Աշ խա տեք որ պես թիմ։ 
Ան կեղծ խո սեք գոր ծըն կեր նե րի հետ և փոր ձեք հաս-
կա նալ՝ ո ւմ վրա ի նչն է ազ դում և ի նչ պես: Մարդ կանց 

հան դուր ժո ղա կա նու թյան մա կար դա կը տար բեր է: Օ րի նակ՝ ձեր 
թի մում կա րող է լի նել մե կը, ո ւմ վրա ազ դում է կեն դա նա հեր-
ձու մը կամ կեն դա նի նե րի նկատ մամբ դա ժա նու թյու նը, բայց նա 
այն պես չի ա զդ վում վի րա վոր ե րե խա նե րի նկար նե րից, ի նչ պես 
մյուս գոր ծըն կեր նե րը, ով քեր ե րե խա ներ ու նեն: Հա մա պա տաս-
խա նա բար կա տա րեք աշ խա տան քի բա ժա նում: 

Տա րան ջա տեք աշ խա տան քը ան ձնա կան կյան քից։ 
Աշ խա տան քից դե պի սո ցի ա լա կան կյանք ան ցու մը կա-
րող է դյու րին չլի նել: Դժ վար կլի նի շփ վել այն մարդ-

կանց հետ, ով քեր հանգս տա նում և զվար ճա նում են, ե թե նյու-
թը, ո րի վրա աշ խա տել եք, դեռ խռո վում է ձեր միտ քը: Մտա-
ծեք բու ֆե րային գո տի ստեղ ծե լու մա սին: Օ րի նակ, կա րող եք 
այն պես կազ մա կեր պել աշ խա տան քը, որ տրավ մայի հետ կապ 
չու նե ցող կազ մա կերպ չա կան գոր ծե րը կամ ոչ այն քան մեծ 
լար վա ծու թյուն պա հան ջող հե տա զո տու թյուն նե րը օր վա վեր-
ջում կա տա րեք։ Կա րե լի է տուն գնա լիս գոր ծի հետ կապ չու-
նե ցող որ ևէ բան ա նել: Ո րոշ մար դիկ նա խընտ րում են ֆի զի-
կա կան վար ժանք, ա սենք՝ հե ծա նի վով տուն գնալ կամ վա զել։ 
Դա ա ռողջ բա ժա նա րար մի ջոց է աշ խա տան քի և կյան քի մյուս 
աս պա րեզ նե րի միջև։ 

Խո սեք այդ մա սին 
Մի վա խե ցեք խո սել այն նկար նե րի կամ բո վան դա կու-
թյան մա սին, ո րոնք ձեզ հա մար ծանր են: Հա վա նա-

կան է, որ ձեր գոր ծըն կեր նե րը նույնն են զգում, նույ նիսկ ե թե 
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չեն ար տա հայտ վում: Խոր հուրդ ներ տվեք ա վե լի ե րի տա սարդ 
ու ոչ այն քան փոր ձա ռու գոր ծըն կեր նե րին։ Ան կեղծ ե ղեք 
ծանր պատ կեր նե րի հետ աշ խա տե լիս. մի աս նա կա նու թյու նը 
և սո ցի ա լա կան կա պե րը խն դիր նե րը հաղ թա հա րե լու հիմ նա-
քա րերն են: 

Ե թե վե րոն շյալ խոր հուրդ նե րը օգ տա կար եք հա մա րում 
կամ ի նք ներդ օգ տա կար հու շում ներ ու նեք՝ ի նչ պես կա րե լի է 
կար գա վո րել տրավ մա տիկ պատ կեր նե րի օգ տա գոր ծու մը աշ-
խա տա վայ րում, կիս վեք դրան ցով գոր ծըն կեր նե րի հետ: 

Նշումների համար
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Ս պի տա կի ե րկ րա շարժն ա նակն կա լի բե րեց բո լո րին՝ կա-
ռա վար ման մար մին նե րին, ե րե խա նե րին, ման կա վարժ նե րին, 
ին ժե ներ նե րին, բժիշկ նե րին, լրագ րող նե րին, գյու ղա ցի նե րին, 
բո լոր բո լո րին խորհր դային ան ծայ րա ծիր ե րկ րում, մաս նա վո-
րա պես մեզ՝ հայե րիս։ Մենք ե րկ րա շար ժե րի մա սին եր կու հա-
զար տար վա գրա վոր վկա յու թյուն ներ ու նե ինք, պատ միչ նե րի 
ման րակր կիտ ու ա հա սար սուռ նկա րագ րու թյուն ներ և տե ղե-

կու թյուն ներ, որ Հա յաս տա նի 12 մայ րա քա ղաք ներն էլ ամ բող-
ջու թյամբ կամ մա սամբ ա վեր վել են ե րկ րա շար ժե րից, հայոց 
ե կե ղե ցի ներն ա վե լի շատ խո նարհ վել են ե րկ րա շար ժե րից, քան՝ 
թշ նա մի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից: 

Ես՝ մշե ցի Գրե Ար շա կի թոռ Նի կո լայ Գրի գո րյանս, որ ար-
դեն ճա նաչ ված հե ռուս տա ռա դի ո լրագ րող է ի, ոչ մի պատ կե-
րա ցում չու նե ի՝ ի նչ է ե րկ րա շար ժը, ի նչ հետ ևանք ներ է ու նե նում՝ 
ֆի զի կա կան, սո ցի ա լա կան, տն տե սա կան, հո գե բա նա կան, բա-
րո յա կան… Ի նչ պես է կա ռա վար վում ե րկ րա շար ժե րի հետ ևանք-
նե րի վե րա ցու մը, ի նչ պես են այն լու սա բա նում, ի նչ է նշա նա-
կում ար տա կարգ ի րա վի ճա կի ի րա կան պատ կեր, և ի նչ պի սին 
պի տի լի նի դրա ար տա ցո լու մը տե ղե կատ վա կան դաշ տում։ Ո րն 
է լրատ վա մի ջոց նե րի դե րը, ով քեր են փոր ձա գետ նե րը, ով քեր 
են հե րոս նե րը, ով է մե ղա վոր, ով է պա տաս խա նա տու, ի նչ է 
նշա նա կում ապ րեց նող լրատ վու թյուն, ի նչն է կա տե գո րիկ ար-
գել վում ցու ցադ րել, ի նչն է պար տա դիր, կար ևոր, ան հրա ժեշտ, 
հե տաքր քիր ու փնտր ված, ի նչն է ճիշտ և ին չը սխալ, ո րոնք են 
կա նոն նե րը, և կան, ա րդյոք, այդ կա նոն նե րը: Չկար այդ տե ղե-
կատ վու թյու նը, չկար գի տե լի քը, չկար փոր ձը: Մենք ե րկ րա շար-
ժի գո տի մտանք ան տե ղյակ, ան գրա գետ, ո տա բո բիկ ու սկ սե-
ցինք սո վո րել մեր սխալ նե րի վրա՝ ա ղե տի գո տու ա հա սար սուռ 
պատ կե րը իր ման րակր կիտ դե տալ նե րով ման րա դի տա կի տակ 
բե րե ցինք ե թեր. դի ակ ներ ու մարմ նի մա սեր, ան ձայն ոռ նա-
ցող տղա մար դիկ, ո ղբ ու սուգ կա պած կա նայք, ձեռ քե րով հող 
փո րող ու ար տաս վող ե րե խա ներ, դի ակ ներ, դա գաղ ներ, դի-
ակ ներ, փլա տակ ներ, դի ակ ներ, եղ բայ րա կան գե րեզ ման ներ, 
գլու խը կամ թևն ու ո տը պո կած տիկ նիկ ներ, ման կա կան կո շիկ, 
այ սո ւայն կողմ վազվ զող խե լա կո րույս մար դիկ… Ի նք ներս ան-
պատ րաստ է ինք՝ ֆի զի կա պես ու հո գե բա նո րեն, ան պաշտ պան 
ու խո ցե լի: Փոր ձում է ինք գտ նել ա մե նաազ դե ցիկ ու տպա վո րիչ 
կադ րե րը, ա մե նաող բեր գա կան պատ մու թյուն նե րը, ան ցկաց-
նում է ինք մեր մի ջով, նույ նա կա նաց նում մեր ան ձի, մեր ըն տա-
նի քի հետ, ար տաս վում ու նույ նա կա նա նում ա մեն ող բա ցո ղի 
հետ, կի սում կորս տի ցա վը, կոտր վում ան տա նե լի վշ տից: Ո՞վ 
էր այդ քան դի ակ տե սել, եղ բայ րա կան գե րեզ մա նոց ներ՝ դա սա-
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րան նե րով ե րե խա ներ, կուր սե րով ու սա նող ներ, ան դա գաղ մե-
ռել ներ, հա զա րա վոր դա գաղ ներ… Սո վե տի ժա մա նակ լրատ-
վու թյուն չկար, կար պրո պա գան դա: Ի սկ ար տա կարգ ի րա վի-
ճակ ներ պա տա հում է ին մի այն կա պի տա լիս տա կան ե րկր նե-
րում: Մեզ չէ ին սո վո րեց րել մահ ու ա վե րի լու սա բա նու մը, չէ ին 
նա խազ գու շաց րել տար բեր տե սա կի վտանգ նե րի մա սին, չէ ին 
նա խա պատ րաս տել հո գե բա նո րեն, մենք չգի տե ինք՝ ի նչ սար-
սա փե լի հետ ևանք ներ են ու նե նում, ի նչ ա վեր ներ են գոր ծում 
զո հի ու տու ժա ծի հետ նույ նա կա նա ցումն ու վե րապ րու մը, այն 
է լ՝ ժա մա նա կային մեծ կտր ված քով: 

Ես ան ձնա պես չէ ի հաշտ վում Գրե ի ցե ղի՝ Ար շա կի ու իր եղ-
բոր, Գրի գո րյան ու Գևոր գյան, հա րյու րից ա վե լի հա րա զատ-
նե րի կորս տյան հետ, հիմ նա կա նում կա նայք ու ե րե խա ներ: Որ-
պես լրագ րող, ներ քին հո տա ռու թյամբ ու ան ձնա կան փոր ձով 
զգում է ի, որ ա մե նաս պաս ված ու ա մե նաապ րեց նող նյու թե րը 
փր կու թյան պատ մու թյուն ներն է ին: Մարդ կանց հա մար, այ սօր 
լե զուս դժ վար է պտտ վում դա ար տա բե րե լը, մեծ ու րա խու թյուն 
էր փլա տակ նե րում ի րենց հա րա զա տի դին գտ նե լը: Ժա մա նա-
կը կանգ էր ա ռել, զգաց մունք նե րը քա րա ցել է ին, ար ցունք նե րը՝ 
ցա մա քել, բա նա կա նու թյունն ար գե լա փակ վել էր, ա սես դա մեզ 
չէր վե րա բե րում, այդ ա մե նը մեզ հետ չէր կա տար վում։ Ամ բողջ 
աշ խար հը մեզ օգ նե լու հա մար լց վել էր Հա յաս տան, և այդ քան 
մեծ օգ նու թյան պատ րաս տա կա մու թյունն ո ւժ ու կո րով էր տա-
լիս: Մար դիկ մե նակ չէ ին ի րենց կորս տի, վշ տի ու ցա վի հետ: 
Սա էլ տե ղե կատ վա կան կար միր թել էր, որ ա նընդ հատ բե րում 
է ինք մա մուլ ու ե թեր: 

Ես ի նձ հա մար որ պես տպա վո րու թյուն չէ ի ա ռանձ նաց րել 
Լե նի նա կա նի ստա դի ո նը՝ սա վա նով ու ա դյա լով ծածկ ված դի-
ակ նե րով: Բայց ա րի ու տես, հենց դա դար ձավ այն հա վա քա կան 
կեր պա րը, որ եր կար ա միս ներ գի շեր ներն ի նձ այ ցի էր գա լիս՝ 
մղ ձա վան ջի վե րա ծե լով տան ջա հար քունս: Մահ ճա կա լիս տա-
կից մե կը մյու սի հետ ևից դուրս է ին գա լիս ծած կոց նե րը գլխ նե-
րին գցած մար դիկ ու կի սա կոր մո տե նում է ին ի նձ: Ա րթ նա նում 
է ի՝ ո ՞վ ես, ո ՞վ ես, իմ շն չա հեղձ գո ռոց նե րից: Էհ, էս աշ խար-
հում ով ե րազ չի տես նում, բո լորն էլ մղ ձա վանջ ներ տես նում 

են, հետ ևիցդ ը նկ նում են, չես կա րո ղա նում փախ չել, ու զում ես 
գո ռալ, ձայնդ չի գա լիս և այլն: Հա զար ու մի ե րազ ու պատ-
կեր, մղ ձա վան ջային ու նույ նիսկ հա ճե լի, բայց վեր է ի թռնում 
մահ ճա կա լիս տա կից ծած կո ցա վոր դի ակ նե րի լուռ եր թից ու 
իմ ձայ նից: Տա նը ե րեք ման կա հա սակ ե րե խա, քեզ մղ ձա վան-
ջից հրե լով ա րթ նաց նող կին ու կող քի սե նյա կից նույն մտա հոգ 
դեմ քի ար տա հայ տու թյամբ ներս վա զող մայր: Ի նչ բժիշկ, ի նչ 
հո գե բան: Մայրս մի քսան օր հե տո ի նչ–որ «աչ քի բժիշկ» էր բե-
րել՝ աչ քով տվա ծին բու ժող, նավս հա նող: Իմ բուռն ը նդ վզու մից 
հե տո մայրս նա հան ջեց, բայց ես ա նա լի տիկ ու ղեղս մի աց րե ցի 
ու ել քը գտա. տե ղա փոխ վե ցի հյու րա սե նյակ ու քնե ցի բազ մո-
ցին, ո րը տակ չու ներ՝ հեն ված էր ու ղիղ հա տա կին: Սկ սե ցի քնել 
ան խռով քնով: Հա, լի նում է ին, ա սենք, տե ղա կան նշա նա կու-
թյան ար տա կարգ դեպ քեր՝ դի ակ, ո ւր վա կան, ան հայտ ծագ ման 
ա հա բե կիչ–հ րեշ ներ կամ հի մար ի րա վի ճակ ներ, բայց դրանք 
հեշ տու թյամբ հաղ թա հա րում է ի: Այն պես որ, եր կու շա բա թյա 
ա ռողջ քնից հե տո, տե ղա փոխ վե ցի իմ հա րա զատ նն ջա րա նը: 
Ու քա նի որ մահ ճա կա լիս տակ ա հա գին տա րածք կար, այն-
տե ղից դար ձյալ սկ սե ցին դուրս գալ ծած կոց նե րը գլխ նե րին 
քա շած ո ւր վա կան նե րը: Հաստ բա ռա րան նե րով ու բազ մա հա-
տո րյակ նե րով մահ ճա կալս տա կազր կե ցի՝ այն պես զմռ սե ցի, որ 
նույ նիսկ սո ղու նը չէր ան ցնի, բայց նրանք ան ցան… Մի եր կու 
շա բաթ հե տո ես հանձն վե ցի, և եր կու ճա կա տով սկս վեց պայ-
քա րը գի շե րային այ ցե լու նե րի դեմ: Կինս՝ բժիշկ ներ, ա նի մաստ 
դե ղեր, մայրս՝ է ՛լ տեր տեր, է ՛լ մոմ թա փող, է ՛լ բախ տա գու շակ, 
է ՛լ գե րեզ ման ներ: Հե տո էդ եր կու ճա կատ նե րը մի ա նում է ին ու 
հա մա տեղ ակ ցի ա ներ է ին ի րա կա նաց նում, ո րից ի րենք էլ է ին 
վա խե նում: Չգի տեմ, ծած կո ցա վոր նե րը վեր ջա ցան, դե ղերն օգ-
նե ցին, մոմ թա փե լը, ա ղոթք նե րը, թե՝ նոր տագ նապ ներ ա ռաջ 
ե կան, ոչ մե կը ճշգ րիտ նշել չի կա րող, բայց ե րեք– չորս ա միս 
ան ց ես այլևս գի շե րային քո ղարկ ված մշ տա կան այ ցե լու ներ չու-
նե ի, և իմ գո ռում– գո չյու նից ամ բողջ տու նը վեր չէր թռ նում: 

Երկ րա շար ժի ժա մա նակ ես վախ չեմ ապ րել, կար ցավ, 
վիշտ, ան հանգս տու թյուն, տա ռա պանք, հու սա հա տու թյուն, 
ա նօգ նա կա նու թյուն, զսպ վող հե կե կոց, զռ ռո ցի վե րած վող ան-
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զուսպ լաց… Կյան քիս, ա ռող ջու թյանս հա մար եր բեք չեմ ան-
հանգս տա ցել, եր բեք չեմ վա խե ցել: 

Ինչ պես բո լոր ան փորձ լրագ րող նե րը, ես էլ վախ չու նե ի, 
ե րբ սկս վե ցին սահ մա նային բա խում նե րը, հե տո՝ պա տե րազ մը: 
Լու սա բա նել եմ հա մա րյա բո լոր շր ջան նե րի սահ մա նային բա-
խում նե րը, թռել եմ Գե տա շեն, Շա հու մյան, Ղա րա բա ղի տար-
բեր շր ջան ներ: 

Երբ վախն ի նձ այ ցե լեց, ես ար դեն փոր ձա ռու լրագ րող է ի, 
այ սինքն՝ նաև փորձն ու նե ի, թե ի նչ պես կա րե լի է այն հաղ թա-
հա րել: Պատ կե րաց րեք, ո ւղ ղա թի ռով պա տե րազ մա կան գո-
տում ես, տար բեր զեն քե րից կրա կում են քեզ վրա, ի սկ դու 
ար դեն փորձ ու նես՝ ի նչ պես է գե տին թա վալ վում խփ ված ո ւղ-
ղա թի ռը, ե թե բախտդ բե րում է ու չի պայ թում–հր դեհ վում– մոխ-
րա նում, ա պա գո նե կո ղերդ կոտր վում են, ա տամ ներդ փշր վում 
են, ձեռ քերդ վնաս վում են, մի քիչ էլ քերծ վածք ներ ու վերջ: 90 
թվի մար տին նման « բա րե հա ջող» վայ րէջք կա տա րե ցի Շա հու-
մյա նում, ա վե լի փա փուկ՝ Գե տա շե նում, ի սկ հե տո կամ գն դա-
կո ծում է ին կամ ի նքն ի րեն փչա նում էր: Ի սկ դու պար զա պես 
պար տա վոր ես թռ նել: 92 թվա կա նից սկ սած, ե րբ թռ չող սարք 
է ի նս տում՝ ի նք նա թիռ կամ ո ւղ ղա թիռ, հենց ա նիվ նե րը պոկ վում 
է ին գետ նից, ի նձ մոտ սկ սում էր ներսս հո շո տել մի բնազ դային 
ու ա նաս նա կան վախ։ Ոչ մի տրա մա բա նու թյուն չէր աշ խա տում՝ 
ա տամ ներս սկ սում է ին ցա վել, կո ղերս՝ մղկ տալ, գլուխս՝ պայ-
թել: Նս տա տե ղե րից այն պես է ի բռն վում, մատ ներս մտ նում է ին 
մե տա ղի մեջ, շունչս կտր վում էր: Ո ւղ ղու թյան ա մեն մի փո փո-
խու թյուն, վե րելք ու վայ րէջք, օ դային փոս ու ան հար թու թյուն, 
վա խիս նո պան վե րա ծում էր խու ճա պի: Սկզ բում դա փոր ձում 
է ի հաղ թա հա րել ալ կո հո լի հար վա ծային չա փա բաժ նով, բայց 
տե սա, որ ար դյունք չի տա լիս: Ալ կո հո լը պռն կեպ ռունկ լց վում 
էր մինչև շուր թերս, ի սկ սթա փու թյունն ու ծայ րա հեղ լար վա ծու-
թյունն ի նձ չէ ին լքում: 

Երբ ա սում են վախ, ես դա զգում եմ մաշ կիս վրա, ա վե լի 
ստույգ՝ քիչ ա վե լի խո րը. այն սկ սում է գոտ կա տե ղից, ող նա շա-
րով բարձ րա նում վեր, շունչդ կտր վում է, սկս վում է կա մազր կող 
խու ճա պը, հնա րա վոր է նաև քա րա ցա ծու թյուն: Ե րբ մահ վան 

սպառ նա լիքն այլևս ո ւր վա կան չէ, այլ ա չքդ խցկ վող ի րա կան 
պատ կեր, մի քիչ դժ վար է մի ան գա մից ժպի տով այն դի մագ րա-
վե լը, վա խը հաղ թա հա րե լը: Դրա հա մար ի նք նա տի րա պե տում, 
կո րով ու փոր ձա ռու թյուն է պետք, ո րը ձեռք է բեր վում, դաս տի-
ա րակ վում է: 

Երբ ես դեռ մահ ու ա վեր չէ ի տե սել, կախ վում է ի ո ւղ ղա-
թի ռի բաց դռ նից, ռմ բա կո ծու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ բո լո րը 
նկուղ ներ ու պատս պա րան ներ է ին փախ չում, ես բաց պա տու-
հան նե րից հետ ևում է ի՝ դր սում ի նչ է կա տար վում։ Դիր քե րում 
զգու շա վոր չէ ի, ես վս տահ է ի, որ Ա ստ ծո ձեռ քը իմ գլ խին է, և 
ի նձ ո չինչ չի պա տա հի: Սա կայն, ե րբ աչ քիս ա ռաջ գրա դը զրու-
ցա կից նե րիս կյան քը խլեց՝ նրանց ան ճա նա չե լի դարձ նե լով, ե րբ 
հա կա ռա կոր դի տան կե րը դեմ հան դի ման մեր դիր քերն ա վե-
րե ցին, ե րբ զրա հա տեխ նի կան ու մո ջա հեդ նե րով հա մալր ված 
հետ ևա կը ե րեք կող մից շր ջա փա կեց մեզ, ու դի պու կա հար ներն 
աշ խա տում է ին ա նընդ մի ջում, ե րբ հա կա ռա կոր դը նռ նակ նե րի 
կար կուտ տե ղա լով՝ լց վեց մեր հար ևան դիր քե րը, ե րբ հոս պի-
տալ նե րում ան ձե ռո ւոտ ե րի տա սարդ նե րի թիվն աչ քիս ա ռաջ 
ա ճեց, ե րբ նաև գոր ծի բե րու մով հա մա րյա ա մեն օր զոհ ված 
հե րոս նե րի թա ղում նե րի մաս նակ ցե ցի, հաս կա ցա, որ ես նրան-
ցից մեկն եմ, պար զա պես՝ դեռ ո ղջ եմ: Ես ՆԳՆ լրատ վա կան 
ծա ռա յու թյան ղե կա վարն է ի և կազ մա կեր պում է ի նաև պաշ տո-
նա կան թա ղում նե րի նկա րա հա նում նե րը: Այդ տեղ ես փոր ձե-
ցի ի նչ քան հնա րա վոր է ա զա տագր վել նույ նա կա նա ցու մից: Ոչ 
հնա րա վոր էր այդ քան խմել և ոչ էլ տա նել այդ քան ցա վը. զոհ-
ված նե րը հիմ նա կա նում ե րի տա սարդ ներ է ին՝ սևազ գեստ ե րի-
տա սարդ կին, կարմ րած աչ քե րով ե րե խա ներ, վշ տից կո րա ցած 
ծնող ներ, քույր –եղ բայր– հա րա զատ ներ –ըն կեր ներ: Ա մեն ան-
գամ հա մա րյա նույն պատ կե րը՝ պատ վո պա հակ ներ, ժպ տա ցող 
ե րի տա սար դի սևա ժա պա վեն լու սան կար, մե դալ ներ, վշ տա բեկ 
հա րա զատ ներ ու հա մազ գես տով զի նա կից ներ, բազ մա մարդ 
գլ խա հակ ե րթ, ծաղ կեպ սակ ներ, հրա ժեշ տի ար ցունք քա մող 
խոս քեր, դեմ քեր, դեմ քեր, դեմ քեր ու պատ վո հա մա զարկ: Ի նչ-
քան էլ որ սո վո րե ցի, սո վո րա կան չդար ձավ. ա մեն ան գամ իմ 
ե րե խա ներն է ին որ բա նում, իմ ծնող ներն է ին աչ քիս ա ռաջ հալ-
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վում, ա մեն մեռ նո ղի հետ մեռ նում է ի: Ա մե նա սար սա փե լին այդ 
վեր ջին հա մա զարկն էր: Վայր կյան նե րով գի տե ի ու տես նում է ի, 
որ հի մա դա կլի նի, բայց միշտ, ա սես ա նակն կա լի գայի՝ ամ բողջ 
մարմ նով ցնց վում է ի, ու կրա կոց ներն իմ մի ջով է ին ան ցնում:

 Ժա մա նա կից հզոր սպե ղա նի աշ խար հում չկա: Ա մե նա նեղ 
պա հին սա միշտ պետք է հի շել: Գի շե րը որ քան էլ եր կա րի, նույ-
նիսկ՝ բե վե ռային լի նի, միև նույն է՝ վերջ ու նի, ո րին հա ջոր դում է 
լու սա բա ցը: Ե րկ րա շար ժի ժա մա նակ ա մե նա շատ ե րգ վո ղը Ջի-
վա նու ե րգն է ր՝ ձա խորդ օ րե րը ձմ ռան նման կու գան ու կեր-
թան, վհա տե լու չէ, վերջ կու նե նան, կու գան ու կեր թան:

 Մյուս հզոր դե ղը ցա վի ու վա խի դեմ՝ ե րգն է: Ե րբ ի նք-
նա թի ռը վեր ու վար էր ա նում, ես վա խից եր գում է ի: Օ րի նակ, 
ա ղոթքն այդ քան չի օգ նում, որ քան՝ եր գը: Ա նձ նա կան փոր ձից 
եմ ա սում, ա մեն ան գամ սահ ման գնա լիս կամ ա վե լի հե ռուն, 
ես միշտ եր գում եմ ու եր գաց նում բո լո րին, նույ նը՝ դիր քե րում: 
Հա վա տաց նում ե մ՝ մար տա կան ո գին այն քան է բարձ րա նում, 
որ մար դիկ մերկ ձեռ քե րով պատ րաստ են տան կե րի դեմ գնալ, 
ի սկ վա խը հե տին պլան է մղ վում:

 Մի ե րեք– չորս ան գամ է վա խը ի նձ ի րե նով ա րել, ցա վի 
տես քով մտել ող նա շարս, կտ րել շունչս, կա մազր կել, են թար-
կել խու ճա պի, ցան կա ցել եմ փախ չել՝ ոտ քերս չեն են թարկ վել: 
Գու ցեև Ա ստ ծո նա խախ նա մու թյունն էր այդ ան գամ, ո րով հետև 
ով փա խավ՝ մնաց Գրա դի տակ: Վախ չու նե նա լը խել քի բա ցա-
կա յու թյան, վտան գը գնա հա տե լու ան կա րո ղու թյան նշան է: Ես 
էլ ջա հել ժա մա նակ դեպ քեր են ե ղել՝ ցույց եմ տվել, ի բր չեմ 
վա խե նում: Ան վա խու թյու նը նաև հզո րա գույն մո տի վա ցի այի 
ար դյունք էր: Շարժ ման ա ռա ջին տա րի նե րին հայ ե րի տա սարդ-
նե րից շատ շա տե րը պատ րաստ է ին զո հա բե րել ի րենց կյան քը: 
Ես էլ է ի ի նձ մա տա ղա ցու ձևա կեր պել: Հե տո ե կան վա խերն ու 
դրանք կա ռա վա րե լու հրա մա յա կա նը և փոր ձա ռու թյու նը: Քա-
ջու թյան, ան վա խու թյան, վա խի կա ռա վար ման հիմ նա կան բա-
ղադ րիչ ներն ե ն՝ բա րո յա հո գե բա նա կան պատ րաստ վա ծու թյու-
նը, ներ քին մղումն ու կո րո վը, ար տա քին մո տի վա ցու մը, վտան-
գի ու ռիս կե րի ճիշտ գնա հա տու մը և պրո ֆե սի ո նա լիզ մը՝ ա ռա-
քե լու թյան ու ա նե լի քի հս տակ գի տակ ցու թյամբ և կա տա րե լիք 

քայ լե րի հեր թա գա յու թյան ի մա ցու թյամբ: Ի սկ ե թե վախն ա նո-
րոշ է, ար դեն թա փան ցել է ող նա շար, խո րը շունչ քա շեք, ի նչ-
քան հնա րա վոր է շատ և դուրս փչեք վա խը, հե տո նո րից ու նո-
րից, խո րը եր կար ներշն չում՝ վերց նում ե նք կո րով, քա ջու թյուն, 
խի զա խու թյուն, տղա մարդ կու թյուն ու դուրս ե նք փչում՝ վախ, 
ան հանգս տու թյուն, թու լու թյուն: Ըն դա մե նը մեկ, լավ, ա մե նա-
շա տը եր կու րո պե ից վա խը ձերն է, բայց դուք այլևս վա խի նը 
չեք: Դուք ար դեն կա ռա վա րում եք այն: Ոչ մի վախ չի կա րող 
ի նձ հետ պա հել իմ ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց նե լիս: Վախ կոտ 
լրագ րո ղը վախ կոտ զին վո րից վատ է: Վա խով հնա րա վոր չէ 
վտանգ ու ար գելք հաղ թա հա րել, տուն ու հայ րե նիք պա հել: 
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Ես եր բեք չեմ մտա ծել իմ ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան 
մա սին, ո ւղ ղա կի միշտ մտա ծել եմ, որ այն տեղ պի տի լի նեմ և 
վերջ: Վեր ջերս սկ սել եմ ա վե լի շատ մտա ծել այդ հար ցե րի մա-
սին, քա նի որ կոոր դի նաց նում եմ Հետ քի աշ խա տանք նե րը և իմ 
բազ մա թիվ աշ խա տա կից նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն 
եմ կրում։ 

Մեր աշ խա տա կից նե րից շա տերն ան վտան գու թյան թե-
մայով տար բեր դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցե ցին։ Կար ծում եմ, որ 

պետք է ի մա նալ բո լոր օ րենք ներն ու կա նոն նե րը։ Թե որ քա նով 
կկա րո ղա նան հետ ևել դրանց, ար դեն այլ խն դիր է։ 

Ե թե լրագ րո ղը ո րո շել է, որ պետք է գնա թեժ կետ, ու րեմն 
նա հաս կա նում է բո լոր վտանգ նե րը, դա իր ո րո շումն է։ Շատ 
դեպ քե րում ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը բնազ դային մա կար դա-
կում է, հա ճախ չես էլ մտա ծում, այլ ո ւղ ղա կի ա նում ե ս։ Ե րբ 
կող քիդ մար դը վի րա վոր վում է, դու փոր ձում ես օգ նել նրան, 
այլ ոչ թե մտա ծում ես քո ան վտան գու թյան մա սին։ 

Ե թե ար դեն հա սել ես դեպ քի վայր, ու րեմն պետք է լու սա-
բա նես։ Վտան գը կա րող է ան սպա սե լի լի նել, և, ի հար կե, պետք 
է զգույշ լի նել։ 

Սե փա կան ե րկ րում պա տե րազմ լու սա բա նե լը ա մե նադժ-
վար բանն է։ Դա սըն թաց նե րին խոր հուրդ ներ տա լը հեշտ է, 
բայց ի րա կան կյան քում, ա մեն ի նչ մի փոքր այլ է։ 

Երբ այն տեղ պա տե րազմ է, դու պետք է այդ տեղ լի նես: 
Ի րա կա նում, իմ դեպ քում դա է գոիզ մի դրս ևո րում է: Թի կուն քում 
թող նում ես ըն տա նիքդ, հա րա զատ նե րիդ ու, քեզ լավ զգա լու, 
ի նքդ քեզ նից գոհ մնա լու հա մար մեկ նում ես պա տե րազմ: Մեծ 
տղաս ծն վել էր ար դեն: Ես 29–30 տա րե կան է ի: 1990–91 թթ. Ար-
ցախ գնա ցի որ պես լրագ րող: Ար ցա խից Հան րային հե ռուս տա-
տե սու թյան « Հայ լուր» ծրագ րի հա մար ռե պոր տաժ ներ է ի պատ-
րաս տում: Հե տո ըն տա նի քիս տե ղե կաց րի, որ մնա լու եմ, չեմ 
վե րա դառ նա լու: Մտա Մոն թե ի ջո կատ: Մինչև 1994 թվա կա նի 
ձմ ռան կռիվ նե րի ժա մա նակ Ար ցա խում եմ ե ղել որ պես լրագ-
րող: Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ մի քա նի ա միս 
մնա ցել եմ հիմ նա կա նում Մար տու նի ում, նաև Մար տա կեր տում: 
Այդ ժա մա նակ ար դեն՝ որ պես զին վոր: 

Պա տե րազ մը գր քե րով, տեքս տե րով, պատ մե լով հնա-
րա վոր չէ ներ կա յաց նել: Ի րա կա նում այն բո լո րո վին ու րիշ է՝ 
ա ռա ջին մարտ, ա ռա ջին հան դի պու մը հա կա ռա կոր դի հետ, 
պա տե րազ մի դաշ տում ան ցկաց րած ա ռա ջին գի շե րը: Պա տե-
րազ մում ես հե րո սա կա նու թյու նը չեմ տես նում, այլ՝ ող բեր գա-
կա նը: Ե րբ մա մու լում հե րոս նե րի հե րո սա կա նու թյան մա սին 
են գրում, դրա հիմ քում էլ ող բեր գու թյունն է: Տղան հե րո սա-
նում է՝ իր ըն տա նի քը կոր ծա նե լով, ի սկ ի րա կան ող բեր գու-
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թյան մա սին չեն գրում կամ գրում են այն պի սի տեքս տով, 
ո րի մեջ պա թե տիզմն է գե րիշ խում: Այդ տեքս տե րում վատ 
կեր պար ներ չպետք է լի նեն: Բայց պա տե րազ մում ա մեն ի նչ 
էլ կա՝ դա վա ճա նու թյուն, փա խուստ: Ի րա կա նու թյունն ա վե լի 
դա ժան է, քան ներ կա յաց վում է: 

Երբ մտա Մոն թե ի ջո կատ, նա ար դեն սիմ վոլ էր: Ազ նիվ 
էր, ու բո լորն ու զում է ին նրա պես ազ նիվ լի նել, նրան նման վել: 
Մենք տե սախ ցիկ ու նե ինք, նկա րում է ինք: Մոն թե ի հետ մի քա նի 
հար ցազ րույց եմ ա րել: Նկա րա հան ված նյու թը տար բեր տե ղեր 
է ինք ու ղար կում, հատ կա պես՝ ար տա սահ ման, որ պես զի դր սում 
տես նե ին, թե ի նչ ի րա վի ճակ է Ար ցա խում: Ջո կա տում ի նձ Ժուռ-
նա լիստ է ին ա սում: 

Այն ժա մա նակ մենք պա տե րազ մա կան լրագ րու թյան փորձ 
ը նդ հան րա պես չու նե ինք, սո վո րում է ինք մեր սխալ նե րի վրա։ 
Խորհր դային փակ կյան քի հետ քերն է ին, ան կախ մե դի այի 
ձևա վոր ման փուլ էր, ա մեն ի նչ կար ծես զրոյից էր սկս վում։  
Ա մեն օ րն է մար դուն փո խում, էլ ո ւր մնաց պա տե րազ մը: Զոհ-
ված նե րի մի ջով ես քայ լել, ո ՞նց կա րող է պա տե րազ մը քեզ չփո-
խել: Պա տե րազ մը խր վում է ու ղե ղիդ մեջ, ու այն այլևս եր բեք 
չես կա րող հա նել այդ տե ղից: Պա տե րազ մից հե տո շատ դժ վար 
է բնա կա նոն կյան քի ան ցնել: Լրիվ ու րիշ աչ քե րով ես նա յում 
աշ խար հին: Թվում է՝ քեզ ոչ ոք չի հաս կա նում, ու ի րա կա նում, 
իս կա պես, քեզ ոչ ոք չի հաս կա նում: Այդ պի սի փու լում շա տերն 
են հայտն վել: Բո լոր խն դիր նե րը քո մեջ ես կրում, ու տա րի նե րը 
դրանք ա վե լի ու ա վե լի են շա տաց նում: 

Պա տե րազ մում նաև ժուռ նա լիս տի կայի բո լոր կա նոն նե-
րը, սկզ բունք ներն են խախտ վում: Պա տե րազ մի լու սա բան ման 
շատ գր քեր ու ձեռ նարկ ներ կան, բայց այդ բո լորն ու րի շի պա-
տե րազմ նե րի մա սին են: Սե փա կան պա տե րազ մը լու սա բա նե-
լու մա սին ձեռ նարկ չկա: Շատ հեշտ է գնալ Սի րի ա ու պա տե-
րազ մը լու սա բա նել, բայց դա քո՛ պա տե րազ մը չէ: Քո պա տե-
րազ մը լու սա բա նե լիս խախ տում ես բո լոր կա նոն նե րը, ան գամ՝ 
է թի կայի, ո րով հետև պա տե րազ մող կող մե րից մե կը դու ես: 
Չ սի րե լու բան է պա տե րազ մը: Ոչ մի սե րունդ չի ու զում, որ իր 
հա ջոր դը պա տե րազմ տես նի, բայց մեր զա վակ ներն էլ տե սան։

Նշումների համար
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Բ րի տա նա ցի լրագ րող Օ լի վեր Քե րո լը վեր ջին տա րի նե րին 
ին տեն սի վո րեն լու սա բա նել է ո ւկ րաի նա կան ի րա դար ձու թյուն-
ներն ու հե տաքր քիր, նաև օգ տա կար փորձ է ձեռք բե րել:

 Դո նեց կում մի մի ջա դեպ տե ղի ու նե ցավ. ի նձ առ ևան գե ցին 
ո րոշ ժա մա նա կով, շատ եր կար չէր, մոտ 7–8 ժամ: Սար սա փե-
լի էր: Ա հա թե ին չու է կար ևոր, որ մար դիկ ի մա նան՝ որ տեղ եք: 

Ի դե ա լա կան է, ե րբ խմ բա գի րը գի տի ձեր տե ղը, ցան կա լի 
է, որ այլ մար դիկ էլ ի մա նան: Օ րի նակ, ե թե օ տա րերկ րյա թղ-

թա կից եք, ա պա, ձեր գոր ծըն կեր նե րը, ա սենք, Լոն դո նում կամ 
Նյու Յոր քում պետք է ի մա նան՝ ե րբ եք հեր թա կան ան գամ կապ-
վե լու ի րենց հետ, ու, ե թե ը ստ պայ մա նա վոր վա ծու թյան տե ղե-
կու թյուն չու նե նան ձեր մա սին, տագ նապ հն չեց նեն: 

Եր բեմն սպա սումն ա վե լի բա ցա սա կան ե րանգ նե րով է լի-
նում, քան ի րա կա նու թյու նը, սա կայն նա խա պատ րաստ վե լը 
միշտ պետք է: Դուք չեք կա րող պատ րաստ լի նել բո լոր ի րա-
վի ճակ նե րին, բայց մտ քում պետք է ո րո շա կի սցե նար ներ ու նե-
նաք: Պա տե րազ մի լրագ րո ղի հա մար շատ կար ևոր է ա մեն ի նչ 
հս տակ ծրագ րե լը: Պետք է հե ռա խո սա հա մար ներ ու նույ նա կա-
նաց ման նշան ներ թող նել մե կի մոտ, ով կհետ ևի ու ծրագ րից 
շեղ ման դեպ քում քայ լեր կձեռ նար կի:

 Պետք է ծան րու թեթև ա նել ա մեն ի նչ. կան հե տա գիծ ցույց 
տվող GPS սար քեր, սա կայն, ե թե հա կա մար տու թյան մաս նա-
կից նե րը տես նեն դրանք, հնա րա վոր է՝ կար ծեն, թե լր տես եք: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, պա տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում 
պետք է ա ռաջ նորդ վել «արդյոք ռազ մա կան գոր ծո ղու թյու նե-
րին մոտ լի նե լը ար դա րաց ված է» սկզ բուն քով: Միշտ հարց 
տվեք ի նք ներդ ձեզ՝ ա րդյոք իս կա պես ար ժե մո տե նալ թեժ կե-
տե րին: Ե թե գրող լրագ րող եք, ա պա, ը ստ է ու թյան, կա րիք 
չու նեք հենց շփ ման գծում լի նե լու, քա նի որ տե ղե կու թյուն ներ 
կա րող եք ձեռք բե րել դրա նից շատ հե ռու վայ րում, որ տեղ և 
կա յաց վում են ո րո շում նե րը: 

Ե թե կար ծում եք, որ այն, ի նչ լու սա բա նե լու եք, զգա լի ո-
րեն վտան գե լու է ձեր կյան քը, մի լու սա բա նեք: Շատ քիչ պատ-
մու թյուն նե րի հա մար ար ժե (ե թե առ հա սա րակ ար ժե) կյան քը 
վտան գել: 

Ես ը նդ հան րա պես չեմ սի րում ռիս կի դի մել, բայց սո վո րա-
բար շր ջա պատ ված եմ լի նում մարդ կան ցով, ո րոնք սի րում են: 
Ի հար կե, լրագ րո ղա կան նյութ ու նե նա լու հա մար պետք է ռիս կի 
դի մել: Սա կայն կար ևո րը խմ բի ներ սում հա մա ձայ նու թյունն է, 
ե րբ ի նչ –որ մե կը վս տահ չէ, ու րեմն ոչ մե կը չի գնում: Ու խա ղի 
կա նոն նե րի մա սին պետք է պայ մա նա վոր վել նա խա պես:

 Դո նեց կում ա մե նա վատ զար գա ցում նե րից է ի վա խե նում: 
Ի նձ պա հում է ին մի վայ րում, որ կոչ վում է մե կու սա րան՝ զին վո-
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րա կան զո րա մա սի վե րած ված հին ար վես տի կենտ րոն էր: Գի-
տե ի՝ ին չեր են տե ղի ու նե ցել այն տեղ: Խոշ տան գում նե րի մա սին 
պատ մու թյուն ներ է ի լսել և, բնա կա նա բար, չէ ի կա րող այդ ա մե-
նը մտ քիցս հա նել:

 Մի ա ժա մա նակ ան հան գիստ է ի ա մե րի կա ցի գոր ծըն կե րոջս 
ան վտան գու թյան հա մար, քա նի որ նրան լր տե սի տեղ է ին դրել 
ու տե ղա փո խել է ին այլ մե քե նայով: 

Իմ ան վտան գու թյան հա մար էլ է ի շատ ան հան գիստ: Ի նչ –
որ պա հի շն չա ռու թյունս դժ վա րա ցել էր, բայց հե տո ո րո շե ցի 
խո սել հետ նե րը: Այս խոր հուր դը շատ է ի լսել՝ այն պես ա րա, որ 
քո մեջ մարդ տես նեն, ոչ թե մսի կտոր: Հենց սկ սես զրու ցել, ձեր 
միջև կապ կհաս տատ վի: Սկ սե ցի խո սել ֆուտ բո լից, ու զրույ ցը 
ստաց վեց: Նրանք ի նձ ա զատ ար ձա կե ցին: 

Ես միշտ ա պա հո վագր վում եմ, ան պայ ման, միշտ, միշտ, 
միշտ: 

Ան կեղծ ա սած՝ կար ծում եմ, որ սա պետք է լի նի խմ բագ րու-
թյան պա տաս խա նատ վու թյան ներ քո, լրագ րո ղը չպետք է վճա րի 
իր ա պա հո վագ րու թյան հա մար: Բայց ե թե այն պես է ստաց վում, 
որ լրագ րո ղը ստիպ ված է ի նքն ա նել դա, ու րեմն չպետք է վա-
րա նի: Ի նքս միշտ իմ սե փա կան մի ջոց նե րով եմ ա պա հո վագր վել:

 Կար ծում եմ՝ հնա րա վոր է հայ րե նա սի րու թյու նը մի կողմ 
դնել: Ո ւկ րաի նա յում լրագ րող ներ կան, որ ի րենց գոր ծով են 
դա ա պա ցու ցել: Օ րի նակ՝ Hromadske հե ռուս տաըն կե րու թյան 
ար տա սո վոր թի մը։ Նրանց աշ խա տա կից Նաս տյա Ստան կոն 
Ո ւկ րաի նա յում խն դիր նե րը քն նա դա տող ա մե նա լավ լրագ րող-
նե րից է, չնա յած ո ւկ րաի նա կան դիր քո րո շում ու նի, քա նի որ 
ա մու սի նը ա զա տա մար տիկ էր կա մա վո րա կան գու մար տակ նե-
րից մե կում:

 Չեմ կար ծում, որ ու ժով պար տադր ված հա վա սա րակշ ռու-
թյու նը կաշ խա տի, բայց բո լո րը պետք է ջա նան ի րենց կար ծիքն 
ի րենց պա հել, ներ կա յաց նել փաս տերն ու ձգ տել լա վա գույնս 
պատ կե րաց նել այն մարդ կանց կյան քը, ո ւմ չեն հաս կա նում: 

Ո րո շեք՝ թղ թա կի՞ց եք ու զում լի նել, թե՞ հայ րե նա սեր: Հայ րե-
նա սեր ե ղեք՝ որ պես լրագ րող ազ նիվ աշ խա տե լով ու իշ խա նու-
թյուն նե րին հաշ վե տու դարձ նե լով այն տեղ, որ տեղ գտն վում եք: 

Ա մեն մարդ յու րո վի է պատ կե րաց նում իր նյութն ու դրա 
հետ աշ խա տան քը: Սա կայն միշտ պետք է շատ զգույշ լի նել պա-
տե րազ մա կան ի րա վի ճակ նե րում, քա նի որ մար դիկ հետ պա տե-
րազ մա կան տրավ մա տիկ սթ րես են ու նե նում, ու կան հար ցեր, 
ո րոնք նրանց չար ժե ո ւղ ղել:

 Թույլ տվեք մար դիկ ի րենք խո սեն, խնդ րեք նրանց պատ-
մել՝ ի նչ է ե ղել, ի նչ են տե սել, ի նչ են զգա ցել: Կոր զեք տե ղե-
կու թյուն նե րը նրան ցից, մե ղադ րող հար ցեր մի տվեք, ա սենք՝ 
ին չու չեք ա սել ո ւկ րաի նա ցի նե րին, որ այս տեղ պայ քա րող նե րի 
խումբ կար: Փոր ձեք այն պես ա նել, որ ի րենց ա վե լի հար մա րա-
վետ զգան: 

Պետք չէ փո խել մարդ կանց ի րա կան տվյալ նե րը, ե թե դրա 
կա րիքն իս կա պես չկա: Ես եր բեմն փո խել եմ ամ սաթ վե րը, նկա-
րագ րա կան ո րո շա կի տվյալ ներ, ո րո շա կի նույ նա կա նաց նող 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Մ տա ծեք՝ ին չը կա րող է ձեզ սահ մա նա փա կել՝ ֆի զի կա կան 
տվյալ նե րը, ան վտան գու թյան հար ցե րը: Մտա ծեք ձեր նա խա-
պա շար մունք նե րի մա սին ու հի շեք դրանք: Ի մի բե րեք՝ ի նչ գի-
տեք, ի նչ չգի տեք, և ին չը, հնա րա վոր է, չգի տեք էլ, որ չգի տեք:
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Լ րագ րող նե րի կյան քը, ա ռող ջու թյու նը կամ սար քա վո-
րում ներն ա պա հո վագ րե լը շատ լրատ վա մի ջոց նե րի ու ա զատ 
լրագ րող նե րի պար տա դիր ա նե լիք նե րի ցան կում են:

Անվ տանգ լրատ վու թյան մի ջազ գային ի նս տի տու տը ը նդ-
հան րաց նում է լրագ րող նե րին ան հրա ժեշտ ա պա հո վագ րու-
թյան տե սակ նե րը ե րեք խմ բում.

 Ճամ փոր դա կան ու ա ռող ջա պա հա կան ան ձնա կան ա պա-
հո վագ րու թյուն

  Սար քա վո րում նե րի ա պա հո վագ րու թյուն

  Կյան քի ա պա հո վագ րու թյուն՝ մահ վան կամ հաշ ման դա մու-
թյան դեպ քում:
1993 –ին Ռու սաս տա նում ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ 

օ պե րա տոր Ռո րի Փե քի սպա նու թյու նից հե տո ստեղծ վեց Rory 
Peck Trust –ը, ո րն ան վտանգ լրագ րու թյան մշա կույ թի ջա տա-
գով նե րից ու նպաս տող նե րից է։ Այն ա վե լի ման րա մասն ցանկ 
(http://bit.ly/2D2RVDr ) է ներ կա յաց նում՝ ի նչն ա պա հո վագ րել 
և ին չու: Ա պա հո վագ րու թյուն ը նտ րե լիս կազ մա կեր պու թյու նը 
խոր հուրդ է տա լիս ու շադ րու թյուն դարձ նել բազ մա թիվ ման-
րա մաս նե րի, օ րի նակ, թե պայ ման նե րով ի նչ ա ռող ջա պա հա կան 
կենտ րոն է նա խա տես ված ու որ քան հե ռու է այն դեպ քի վայ-
րից: Կամ՝ ի նչ պայ ման ներ են գոր ծում դի ա կի վե րա դար ձի հա-
մար: Խոր հուրդ է տր վում մտա ծել՝ վի րա վոր վե լու պա րա գա յում 
որ քան ա ջակ ցու թյան կա րիք կլի նի ու որ քան ժա մա նակ: Rory 
Peck Trust–ն ա ռանձ նաց նում է նաև առ ևանգ ման ու փր կագ նե-
րի հա մար ա պա հո վագ րու թյու նը: 

Անվ տանգ լրատ վու թյան մի ջազ գային ի նս տի տու տը շատ է 
կար ևո րում ճիշտ ա պա հո վագ րու թյուն ը նտ րե լու հան գա ման քը՝ որ-
պես հե տա գա բազ մա թիվ խն դիր նե րից խու սա փե լու հնա րա վո րու-
թյուն: Դրա հա մար, ը ստ կազ մա կեր պու թյան, պետք է ան հրա ժեշտ 
ժա մա նակ հատ կաց նել ու ծան րու թեթև ա նել ճամ փոր դու թյա նը 
կամ հանձ նա րա րու թյա նը վե րա բե րող բո լոր հան գա մանք նե րը:

 Մե դի ա ո լոր տի ա ռա ջա տար հա մար վող լրատ վա մի ջոց-
նե րը սո վո րա բար ի րենք են հո գում ի րենց լրագ րող նե րի ան-
վտան գու թյան ու ա պա հո վագ րու թյան խն դի րը: Օ րի նակ՝ BBC–ն 
լրագ րող նե րին վտանգ պա րու նա կող ա ռա ջադ րան քի ու ղար-
կե լիս ա պա հո վագ րում է նրանց ա ռող ջու թյու նը, ի նչ պես նաև 
ա պա հո վում է ա ռա ջին օգ նու թյան փա թե թով ու ան վտան գու-
թյան պա րա գա նե րով՝ զրա հա բաճ կո նով, սա ղա վար տով և այլն: 
Ի սկ ճամ փոր դու թյան ա պա հո վագ րու թյան հա մար BBC –ի լրագ-
րող նե րը վճա րում են ան ձնա կան մի ջոց նե րից:

 Սա կայն սո վո րա բար հա մաշ խար հային հա մա րում ու նե ցող 
լրատ վա մի ջոց նե րը ա պա հո վագ րում են մի այն ի րենց աշ խա-
տա կազ մի ան դամ նե րին, ի սկ ի րենց տե ղա կան թղ թա կից նե րին 
կամ ա զատ հի մունք նե րով ի րենց հա մար նյու թեր պատ րաս-
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տող նե րին՝ ոչ: Ա զատ լրագ րող նե րը հիմ նա կա նում ի րենք պետք 
է հո գան ի րենց ա պա հո վագ րու թյան խն դի րը:

Rory Peck Trust –ը ներ կա յաց նում է 7 կազ մա կեր պու թյուն նե-
րի մի ցանկ (http://bit.ly/2BwzBlD ), ո րոնք ա պա հո վագ րու թյուն 
են տրա մադ րում հենց ա զատ լրագ րող նե րին: Լրագ րող նե րի 
պաշտ պա նու թյան խոր հուր դն ա ռանձ նաց նում է նման 5 կազ-
մա կեր պու թյուն (http://bit.ly/2oQFuYz ):

Insurance for Journalists նա խա ձեռ նու թյունն ա պա հո վագ-
րու թյան հա մար աշ խար հի ե րկր նե րը բա ժա նել է 5 գո տի նե րի 
(http://bit.ly/2Be4fUa), ո րոն ցից ա մե նավ տան գա վո րը ան վա-
նել է է քստ րե մալ: Այս գո տու ե րկր նե րից են Սի րի ան, Ո ւկ րաի-
նան, Ի րա նը, Ռու սաս տա նը, Աֆ ղանս տա նը և այլն: Հա յաս տա նը 
գտն վում է մի ջին գո տում, ի նչ պես մեր հար ևան ներ Ա դր բե ջանն 
ու Թուր քի ան, Վրաս տա նը՝ ա մե նա ցածր՝ ան վտանգ գո տում է: 
Insurance for Journalists –ի ծա ռա յու թյուն նե րը կազ մել են հենց 
լրագ րող նե րը՝ լրագ րող նե րի հա մար: 

Անվ տանգ լրատ վու թյան մի ջազ գային ի նս տի տու տը Սի րի-
այի, Ի րա քի ու Մա լի ի հա մար ա ռա ջարկ վող ա պա հո վագ րա կան 
ա ռա ջարկ նե րի մի ցանկ (http://bit.ly/2yXSyuE) է ա ռանձ նաց նում, 
որ տեղ եր կու շա բաթ վա ա ռա ջար կը տա տան վում է 70–700 ֆունտ 
ստեր լին գի սահ ման նե րում (40 հա զա րից 400 հա զար դրամ): 

Այժմ աշ խար հում ա ռա ջարկ վող լրագ րո ղա կան ա պա հո-
վագ րու թյան ա մե նա մատ չե լի տար բե րակ նե րից են Լրագ րող-
ներ ա ռանց սահ մա նի կազ մա կեր պու թյան փա թեթ նե րը՝ (http://
bit.ly/2BwkNDR) օ րա կան մոտ 2,7 դո լա րի կամ եվ րոյի չա փով:

Վ տան գա վոր գո տի նե րում մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու-
թյան հա մար ա պա հո վագ րու թյու նից զատ՝ ա զատ լրագ րող նե-
րի հա մար գոր ծում են նաև ի րա վա կան շատ հար ցե րի դեպ քում 
պաշտ պա նու թյուն ու նե նա լու ա պա հո վագ րա կան ա ռա ջարկ ներ՝ 
(http://bit.ly/2yWqyYF): Դրան ցից մեկն է վնա սի փոխ հա տուց-
ման պա հան ջի հետ գործ ու նե նա լու հա մար նա խա տես ված 
ա պա հո վագ րու թյու նը: Ա զատ լրագ րող նե րը կա րող են ա պա-
հո վագր վել նաև պատ վի րա տո ւի՝ պայ մա նա գի րը խզե լու, գրա-
գո ղու թյան հա մար մե ղադր վե լու դեպ քե րի դեմ և այլն:

media.am « Խաչ մե րուկ»

Նշումների համար
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Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում բո ղո քի ակ ցի ա նե րի, 
հան րա հա վաք նե րի լու սա բան ման ժա մա նակ լրագ րող նե րի 
հան դեպ տե ղի ու նե ցած բռ նու թյուն նե րը խմ բագ րու թյուն նե րի 
կող մից լրագ րող նե րի ա պա հո վագր ման ան հրա ժեշ տու թյուն են 
ա ռա ջաց նում: 

Ըստ Խոս քի ա զա տու թյան պաշտ պա նու թյան կո մի տե ի 
2016թ. եր րորդ ե ռամ սյա կային (հու լիս– սեպ տեմ բեր) զե կույ ցի՝ 
Եր ևա նի Խո րե նա ցի փո ղո ցի ու Սա րի թա ղի հու լի սյան ի րա դար-
ձու թյուն նե րի ժա մա նակ ֆի զի կա կան բռ նու թյան է են թարկ վել 
19 լրագ րող և օ պե րա տոր: 2015 թվա կա նին #ElectricYerevan –ին 
բռ նու թյան է են թարկ վել 14 լրագ րող և օ պե րա տոր:

 Հու լի սի 29 –ին Սա րի թա ղում եր թի ժա մա նակ լու սա ձայ-
նային նռ նա կի պայ թյու նի հետ ևան քով ոտ քե րի և ձեռ քի բե-
կո րային վնաս վածք ներ ստա ցած «Ա1+» –ի լրագ րող Ռո բերտ 
Ա նա նյա նը նշում է, որ Հա յաս տա նում որ ևէ խմ բագ րու թյուն չու-
նի այն պի սի հա մա կարգ, որ տեղ լրագ րող նե րը ա պա հո վագր-
ված են, սա կայն լրագ րող նե րի մաս նա գի տա կան կյանքն ա պա-
ցու ցում է, որ նման հա մա կար գի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյուն 
կա: Նրա դի տարկ մամբ՝ խոս քը վե րա բե րում է ոչ մի այն ա պա հո-
վագ րու թյա նը, այլև հան դեր ձան քին, քա նի որ շատ դեպ քե րում, 
գնա լով որ ևէ հան րա հա վաք կամ բո ղո քի ակ ցի ա լու սա բա նե լու, 
լրագ րող նե րը չեն կա րող են թադ րել, որ այն կա րող է ա վարտ-
վել ոս տի կան նե րի կող մից պայ թու ցիկ նե րի կի րառ մամբ:

« Հա յաս տա նում լրագ րո ղը բռ նու թյան է են թարկ վում, 
հայտն վում է հի վան դա նո ցում, և պե տու թյունն ի նքն է հո գում 
ծախ սե րը, քա նի որ ի նքն է բռ նու թյան են թար կել, ի նչ պես ե ղավ 
իմ դեպ քում: Բայց հնա րա վոր է՝ հրա ժար վի այդ գոր ծա ռույ թը 
ի րա կա նաց նե լուց, և այդ բո լո րը ծախ սե րը կմ նան լրագ րո ղի 
վրա: Հիմք չկար մտա ծե լու, որ Սա րի թա ղի դեպ քե րի ժա մա-
նակ իմ աչ քը դուրս չէր գա, կամ ես այլ ծանր վնաս վածք չէ ի 
ստա նա: Հայտ նի չէ ին հետ ևանք նե րը, ու ե ս՝ մի ջին աշ խա տա-
վարձ ստա ցող լրագ րողս, ի նչ պե՞ս պետք է փա կե ի ծախ սե րը, 
կամ ո ՞վ էր փո խհա տու ցե լու: Իմ խմ բագ րու թյան՝ «Ա1+» –ի ա ջակ-
ցու թյու նը միշտ եմ զգա ցել՝ թե՛ ֆի նան սա պես, թե՛ բա րո յա պես: 
Խմբագ րու թյունն ի նձ մի այ նակ չի թո ղել եր բեք, չի ա սել՝ մենք 
քեզ չենք ա պա հո վագ րել, գնա քո գլ խի ճա րը տես: Բայց ես 
հար ցը դի տար կում եմ մշ տա կան ա պա հո վագ րու թյան դաշ-
տում», — ա սում է Ռո բերտ Ա նա նյա նը:

« Հետ քի» գլ խա վոր խմ բա գիր է դիկ Բաղ դա սա րյա նը նշում 
է՝ լրագ րող նե րի ա պա հո վագ րու թյուն Հա յաս տա նի մե դի ա դաշ-
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տում չի ի րա կա նաց վում, քա նի որ լրատ վա մի ջոց նե րը չու նեն 
այդ քան ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, հարցն ան գամ չի քննարկ վում 
խմ բագ րու թյուն նե րում: Ը ստ նրա՝ աշ խար հում շատ քիչ լրատ-
վա մի ջոց ներ ու նեն այդ ա պա հո վագ րու թյու նը, գու ցե միայն աշ-
խար հի խո շոր նե րը:

« Շատ կա մա վոր լրագ րող ներ են ի րենց մի ջոց նե րով, ա ռանց 
ա պա հո վագ րու թյան մեկ նում պա տե րազ մա կան գո տի ներ աշ-
խա տե լու, խո շոր լրատ վա մի ջոց նե րից շա տե րը սկ սում են նյու-
թեր գնել նրան ցից՝ ա ռանց սե փա կան լրագ րող պա հե լու: Մեր 
լրագ րող նե րը գի տեն, որ ա պա հո վագր ված չեն, բայց գնում և 
աշ խա տում են թեժ կե տե րում: Մենք պաշտ պա նիչ բաճ կոն ներ 
նույն պես չու նենք: Չեմ կար ծում, որ ան գամ մոտ ա պա գա յում, 
կու նե նանք ա պա հո վագ րու թյուն. քա նի դեռ եր կիրն այս վի ճա-
կում է, ես չեմ տես նում, թե ի նչ պես է հնա րա վոր դա ա նել»,— 
ա սում է « Հետ քի» խմ բա գի րը:

«Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի եր ևա նյան գրա սե նյա-
կի բյու րոն վեր ջերս է պաշտ պա նիչ բաճ կոն ներ ձեռք բե րել իր 
լրագ րող նե րի հա մար: Ռա դի ո կա յա նի բյու րոյի տնօ րեն, գլ խա-
վոր խմ բա գիր Սի րա նուշ Գևոր գյա նը նշում է, որ ար դեն եր կու 
տա րի է լրագ րող նե րը հար ձակ ման են են թարկ վում բո ղո քի ակ-
ցի ա նե րը ցրե լու ժա մա նակ՝ չնա յած բո լո րը գի տեն, որ նրանք 
լրագ րող ներ են, ա նընդ հատ դեպ քի վայ րում են ու աշ խա տում 
են տեխ նի կայով:

«Ո րո շե ցինք գո նե պաշտ պա նիչ հան դեր ձան քով ա պա հո-
վել նրանց: Դրանց վրա մեծ տա ռե րով գր ված է «Press»: Ու նենք 
բա վա րար քա նա կու թյուն, որ պես զի դեպ քի վայ րում աշ խա տող 
լրագ րող ներն ու օ պե րա տոր նե րը կրեն այն: Ոս տի կա նու թյու նը 
ցույ ցը ցրե լիս օգ տա գոր ծում է այն պի սի մի ջոց ներ, ո րոնք բե-
կո րային վնաս վածք ներ են ա ռա ջաց նում: Ու հի մա, ե թե կրեն 
այդ պաշտ պա նիչ հան դեր ձան քը, վս տահ չեմ՝ որ քա նով կօգ նի, 
բայց գո նե կտես նեն, որ լրագ րող է ու աշ խա տում է դեպ քի վայ-
րում: Ի հար կե, նաև չենք կա րող ա սել, թե 100% –ով ա պա հո վում 
ե նք մեր լրագ րող նե րի ան վտան գու թյու նը»,– ա սում է «Ա զա-
տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի եր ևա նյան բյու րոյի տնօ րե նը՝ ա վե-
լաց նե լով, որ ի րենք չեն ա պա հո վագ րում ի րենց լրագ րող նե րին:

 Սա րի թա ղի դեպ քե րի ժա մա նակ քա ղա քա ցի ա կան հա-
գուս տով ան ձինք՝ մոտ 8 հո գի, փայ տե հաստ ձո ղե րով ծե ծի 
է ին են թար կել «Lragir.am» –ի թղ թա կից Մա րութ Վա նյա նին, 
ին չի ար դյուն քում լրագ րո ղը ստա ցել էր աջ ոտ քի սալ ջարդ, 
մար մինն ամ բող ջո վին պատ վել էր կապ տուկ նե րով: Վա նյա նը 
հասց րել էր մի այն ձեռ քե րով և ու սա պար կով պա հել դեմքն ու 
կրծ քա վան դա կը, ին չի ար դյուն քում էլ ամ բողջ հար ված նե րը 
ստա ցել էր ձեռ քե րին և ոտ քե րին:

«Որ քան էլ ու զում ես պաշտ պա նիչ բաճ կոն ու սա ղա վարտ 
հա գիր, ե թե զոր քը հար ձակ վել է վրադ ու ծե ծում է, դա քեզ չի 
փր կե լու: Դեպ քից հե տո ի նձ ա ջակ ցել է խմ բագ րու թյու նը, ըն-
կեր ներս: Ոչ մե կը չի փո խա հա տու ցել, ես ի նքս եմ իմ հի վան-
դա նո ցային ծախ սե րը հո գա ցել: Հա յաս տա նի խմ բագ րու թյուն-
նե րը չու նեն այդ հնա րա վո րու թյու նը, հա կա ռակ դեպ քում ո ՞ր մի 
լրատ վա մի ջո ցը չի ցան կա նա իր աշ խա տո ղին ա պա հո վագ րել: 
Լրատ վա մի ջոց նե րը մեծ ե կա մուտ ներ չեն ստա նում գո վազ դից, 
շու կան փոքր է, ի րենք հա զիվ ծայ րը ծայ րին հասց նե լով կա րո-
ղա նում են մի այն աշ խա տա վարձ վճա րել»,– ա սում է Վա նյա նը:

« Ֆո տո լու րի» տնօ րեն Մե լիք Բաղ դա սա րյանն էլ կար ծում է, 
որ ոչ մի այն լրագ րող նե րը ա պա հո վագր ված չեն, այլ նաև այն 
թան կար ժեք տեխ նի կան, ո րով աշ խա տում են օ պե րա տոր ներն 
ու լու սան կա րիչ նե րը:

«Լ րագ րողն իր գրի չը կա րող է պա հել ու չեն ի մա նա, որ 
լրագ րող է, բայց լու սան կա րի չը իր սարքն ի ՞նչ ա նի, ո ՞նց ա նի: 
Նա այդ ի րադ րու թյան կի զա կե տում պետք է գտն վի. ե թե հե ռու 
ե ղավ, էլ ի ՞նչ լու սան կա րիչ, էլ ո ՞նց է լու սա բա նե լու: Նա պետք է 
լու սան կար ներ բե րի խմ բագ րու թյուն: Բաղ րա մյա նի, Սա րի թա-
ղի դեպ քե րի ժա մա նակ ո ւղ ղա կի բախտ ե նք ու նե ցել, որ մեր 
տղա նե րը չեն վնաս վել, բայց ե րբ Խո րե նա ցի ի վրա հրա վա-
ռու թյուն ա րե ցին, մեր աշ խա տո ղը այր վածք ներ էր ստա ցել»,– 
մտա հոգ ված պատ մում է բազ մա մյա լու սան կա րի չը:

 Նա դեմ է պաշտ պա նիչ բաճ կո նով աշ խա տե լուն, կար ծում 
է, որ դա ըն դա մե նը կխան գա րի լու սան կա րիչ նե րին:

«Ե թե դա զրա հա բաճ կոն է, ա պա մի 10 կգ ծան րու թյուն է 
ի րե նից ներ կա յաց նում, մի ա հա գին ծան րու թյուն էլ տեխ նի կան 
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է, այդ մարդն էլ ի նչ պե՞ս կաշ խա տի: Պար զա պես կա րե լի է ու նե-
նալ բաճ կոն ներ, վրան գր ված՝ «Press», բայց կար ծում եմ դա էլ 
չի ա պա հո վի մեր ան վտան գու թյու նը»,– ա սում է « Ֆո տո լու րի» 
տնօ րե նը:

«4 պլյուս» վա վե րագ րա կան լու սան կար չու թյան հայ կա կան 
կենտ րո նի հա մա հիմ նա դիր, լու սան կա րիչ Ա նուշ Բա բա ջա նյա նը 
ա ռա ջին ան գամ հա մոզ վել է, որ կա րիք ու նի պաշտ պա նու թյան, 
ե րբ ա ռաջ նագ ծից լու սա բա նել է ապ րի լյան քա ռօ րյա պա տե-
րազ մը։

«Ես հա մա կերպ վել եմ այն մտ քի հետ, որ, լի նե լով ա զատ 
ֆո տոլ րագ րող, չու նեմ խմ բագ րու թյուն իմ մեջ քին կանգ նած: Իմ 
գոր ծո ղու թյուն նե րը իմ պա տաս խա նատ վու թյան տակ են, բայց 
ե թե լի ներ ի նչ –որ մի կազ մա կեր պու թյուն, ո րին կա րող է ինք դի-
մել թե կուզ սա ղա վարտ ու զրա հա բաճ կոն ձեռք բե րե լու հա-
մար, ար դեն մեծ օգ նու թյուն կլի ներ: Ա ռաջ նա գիծ մեկ նե լուց էլ 
է ի մտա ծում, բայց շատ քիչ ժա մա նակ ու նե ի, ու հե տո էլ, Հա-
յաս տա նում նման հնա րա վո րու թյուն չկա: Հնա րա վոր է, գու ցե, 
սա ղա վարտ ճա րել, բայց զրա հա բաճ կոն ճա րե լը շատ դժ վար 
է»,— ա սում է ֆո տոլ րագ րո ղը:

(Նշ ված դեպ քե րից հե տո Մե դի ա նա խա ձեռ նու թյուն նե րի 
կենտ րո նը լրագ րող նե րի հա մար ձեռք է բե րել զրա հա բաճ կոն ներ 
և սա ղա վարտ ներ, ման րա մաս նե րը՝ տես էջ 6–ում — Խմբ)։

media.am « Խաչ մե րուկ»




