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Նախաբան 
 
2010թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին Հայաստանի անտառամերձ բնակավայրերում անց է 
կացվել հետազոտություն, որի նպատակն էր պարզել  անտառամերձ բնակչության 
իմացությունները և փաստացի վերաբերմունքը անտառապահպապան խնդիրներին: 
Մասնավորապես խնդիր էր դրված հասկանալ, թե ինչ գիտեն մարդիկ անտառի 
կառավարման, անտառի ֆունկցիայի մասին, անտառի նկատմամբ բնակչության 
հոգածության մակարդակը և փաստացի վերաբերմունքը, օրինական և ապօրինի 
անտառահատման պրոբլեմները, բնակչության կողմից անտառի վրա ազդելու 
աստիճանի նրանց ըկալումը, անտառպահպան գործունեության մասին 
իրազեկվածությունը և փաստացի մտահոգությունները, անտառի հանդեպ 
պատասխանատվության խմբերի մասին պատկերացումները: Հետազոտության 
նպատականերից էր նաև  հասկանալ բնակչության բնապահպանական գիտելիքների 
ձևավորման աղբյուրները և նրանց մեջ այդ կարգի գիտելքիներ տարածելու 
հնարավոր օպտիմալ ձևերը:  
 
Հետազոտությունն իրականացվել է «Հազարաշեն» ազգաբանական 
հետազոտությունների հայկական կենտրոն հասարակակա կազմակերպության 
անդամների կողմից` / NGO “Hazarashen ” Armenian Center for Ethnological Studies/  
Հ.Խառատյանի ղեկավարությամբ: Հետազոտությունն իրականացվել է բացառապես 
որակական մեթոդով` ֆոկուս խմբերի քննարկումների  միջոցով: Կատարվել են նաև 
դիտարկումներ և երբեմն իրականացվել են անհատական ինտերվյուներ: Ֆոկուս 
խմբերը կազմել և քննարկումները կազմակերպել են չորս հետազոտող` Արա 
Գուլյանը, Զարուհի Համբարձումյանը,  Շուշանիկ Սարատիկյանը և Ռուզան 
Մանուչարյանը: Նախապես ընտրված ութ բնակավայրերից չորսում` Կապանում, 
Դիլիջանում, Բերդում և  Շնողում հետազոտության ընթացքին մասնակցել և ֆոկուս 
խմբերի քննարկումներ է կազմակերպել նաև հետազոտության ղեկավար 
Հ.Խառատյանը:  Վերլուծությունն արել և սույն հաշվետվությունը կազմել է 
Հ.Խառատյանը:   
 
Դաշտային հետազոտությունն անց է կացվել Հայաստանի երեք մարզերում, ութ 
բնակավայրերում: Բնակավայրերն ընտրվել են IUCN CPC առաջարկած 
աշխատանքային ծրագրի չափանիշներին համաձայն` մեկ մեծ քաղաք, երկու փոքր 
քաղաքներ, երկու մեծ գյուղեր, և երեք փոքր գյուղեր:  Բնակավայրերի չափերից բացի 
ընտրանքի համար հիմք են հանդիսացել ապօրինի անտառահատաման տվյալները, 
բնակավայրերին հարող անտառների կարգավիճակը /Հայանտառի տարածքներից 
բացի ընտրվել են նաև “Ազգային պարկի” և “արգելոցի” կարգավիճակ ունեցող 
անտառներին կից բնակավայրեր/, բնակավայրում անտառային ձեռնարկության 
առկայության/բացակայության հանգամանքը: Հաշվի են առնվել լրատվամիջոցների 
մատչելիության աստիճանը /ընտրվել են լավ, միջակ, վատ մատչելիությամբ 
բնակավայրեր/, բնակչության կենսամակարդակի տարբերությունները, 
բնակավայրերի տուրիստական պոտենցիալը: Ըտրույթի ժամանակ հաշվի է առնվել 
նաև բնակավայրում բնական գազի առկայության/բացակայության հանգամանքը` 
որպես այլընտրանքային վառելիք: Արդյունքում հետազոտությունն անց է կացվել 
հետևյալ բնակավայրերում.  
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Աղյուսակ 1. Ընտրված բնակավայրերը և ընտրույթի սկզբունքը 

# Բնակա-
վայրը 

Կարգա-
վիճակը 

Հարակից 
անտառի 
կարգա-
վիճակ 

Ապօրինի 
անտառա-
հատում 

Լրատվամիջոցների 
մատչելիության 
աստիճան 

Տուրիզմի 
առկայություն և 
տուրիստական 
պոտենցիալ 

Բնակչության 
կենսամակարդ
ակ 

Բնական 
գազի 
առկայութ-
յուն 

Անտառային 
ձեռնարկութ-
յան 
առկայություն 

1 Կապան Քաղաք Հայանտառ Առկա է Ունի տեղական 2 
հեռուստաալիք, 
մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները  

Ընկած է 
տուրիստական 
երթուղիների 
ճանապարհի 

Հայաստանի 
չափանիշ-
ներով` միջին 

Կա Կա 

2 Շիկահող Փոքր 
գյուղ 

Արգելոց Առկա է Կա արբանյակային 
կապ, հասնում է 
«Շանթ»-ը 

Չունի Աղքատ Չկա Չկա 

3 Արծվա-
նիկ 

Փոքր 
գյուղ 

Հայանտառ Առկա է Շատ վատ Չունի Աղքատ  Չկա 

4 Դիլիջան Քաղաք Ազգային 
պարկ 

Առկա է Մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները 

Համարվում է 
տուրիստական 
քաղաք 

Հայաստանի 
չափանիշ-
ներով` միջին 

Կա Կա 

5 Գոշ Փոքր 
գյուղ 

Ազգային 
պարկ 

Առկա է Մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները 

Համարվում է 
տուրիստակա 
գյուղ 

Աղքատ Չկա Չկա 

6 Ազատա-
մուտ 

Մեծ գյուղ  
 

Հայանտառ Առկա է Մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները 

Չունի Աղքատ Կա Չկա 

7 Բերդ  Քաղա-
քատիպ 
ավան 

Հայանտառ Առկա է Մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները 

Չունի Աղքատ Կա Չկա  

8 Շնող Մեծ գյուղ Հայանտառ Առկա է Մատչելի են 
հիմնական 
լրատվամիջոցները 

Չունի Հայաստանի 
չափանիշ-
ներով` միջին 

Կա Չկա  
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Բոլոր բնակավայրերում իրականացվել են երեքական ֆոկուս խմբային քննարկումներ` 
կանանց, տղամարդկանց, և լիդերների: Ընդհանուր առմամբ իրականացվել է քսանչորս 
քննարկում, որոնց մասնակցել են  բոլորը միասին 133 մարդ , այդ թվում` ութսուներկու 
տղամարդ, հիսունմեկ կին: Ֆոկուս խմբերի կազմը եղել է չորսից վեց մարդ, միայն  
Ազատամուտում և Բերդում կանանց խմբերը մեծ էին` համապատասխանաբար  ինը և 
յոթ մարդ: Ֆոկուս խմբերին մասնակցել են գլխավորապես երեսուն-վաթսուն 
տարեկաններ, առանձին դեպքերում եղել են նաև ավելի երիտասարդ և ավելի տարեց 
մարդիկ: Կանանց ֆոկուս խմբերի մասնակիցները հիմնականում տնային 
տնտեսուհիներ էին, Բերդում` նաև վարչական ապարատի աշխատող, ուսուցիչ, ՀԿ 
ներկայացուցիչ: Դիլիջանում  կանանց ֆոկուս խումբը կազմվել է բացառապես վարձու 
աշխատող կանանցից: Այսպես կոչված “լիդերների” կազմում եղել են գյուղապետեր, 
Հայանտառի  ազգային պարկի աշխատակիցներ, բժիշկներ, բնապահպաններ, 
ուսուցիչներ, ավագանու անդամներ, գործարարներ, այդ թվում` փայտի բիզնեսով 
զբաղվող մարդիկ, բանկիր, հյուրանոցի տնօրեն, դատավոր, ՀԿ ղեկավարներ, 
անդամներ և այլն:   
 

Աղյուսակ 2. Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների քանակը ըստ բնակավայրերի և խմբերի   

# Քաղաք/գյուղ Լիդերներ Կանայք Տղամարդիկ 
1 Քաղաք Կապան 5 6 6 
2 Գյուղ Շիկահող 4 6 6 
3 Գյուղ Արծվանիկ 5 6 5 
4 Քաղաք Դիլիջան 5 5 5 
5 Գյուղ Գոշ 6 5 5 
6 Գյուղ Ազատամուտ 5 9 5 
7 Բերդ, քաղաքատիպ ավան 6 7 4 
8 Շնող, մեծ գյուղ 5 

 
6 6 

 Ընդամենը 41 50 42 

 

Նյութերի վերլուծությունը համառոտ ցույց է տալիս հետևյալ պատկերը.  
 
Թեմա 1. Անտառի և վերջինիս օգտագործման վերաբերյալ գիտելիք, 
վերաբերմունք և պրակտիկաներ:  
 
Հետազոտված բնակավայրերին մերձակա անտառների կարգավիճակը 
 
Հայաստանում պետական սեփականությունից զատ անտառի սեփականության այլ ձև 
չկա, և մեր քննարկումներին մասնակցած բոլոր մարդիկ գիտեին այդ մասին:  Միշտ չէ, 
որ մեր քննարկումների մասնակիցները հստակ ձևակերպում էին անտառի 
սեփականատիրոջը, նրանց պատասխաններում սովորաբար հնչում էր անտառի 
տնօրինման ինստիտուտի անունը` “Անտառը անտառտնտեսությանն է”, 
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„Անտառտնտեսությունն ա, պետությունն  էլ ինչ որ տեղ վերահսկում է երևի”, „Անտառի 
տերը անտառտնտեսությունն է”, երբեմն էլ ասվել է` „Անտառը ժողովրդինն է”:  
 
„Հայանտառ” բառը քչերը գիտեն, բայց մեր` հետազոտողների կողմից այդ անունն 
օգտագործելու դեպքում մարդիկ հասկանում էին, որ դա իրենց օգտագործած 
„անտառտնտեսություն” բառի համարժեքն է: Բնակչության մեջ շրջանառվում են լուրեր, 
որ անտառի առանձի հատվածներ սեփականաշնորհվել են կամ վաճառվել են առանձին 
անհատների` որպես սեփականություն: Սյունիքում` հարավում, մասնավորապես 
Արծվանիկ գյուղում այդպիսի կարծիք կար հյուսիսի, մասնավորապես Վանաձորի 
անտառերի մասին, հյուսիսում, հատկապես Բերդում ասում էին, որ փաստացի 
սեփականացվել և հատվել են Ծաղկաձորի անտառները, ճանապարհամերձ 
հատվածներում հանգստյան գոտիներ և հյուրանոցներ են սարքել և այդ ամենի 
հետևանքով կտրուկ փոխվել է անտառի ֆունկցիան: Դիլիջանում որպես 
սեփականաշնորհված անտառի օրինակ էին բերում անտառի` քաղաքին հարող փեշի 
հատվածները, որոնք որպես շինարարական տարածք սեփականացրել են, ըստ 
բնակչության իմացությունների, Երևանի բարձրաստիճան անձիք, ցանկապատել, 
առանձնատներ կառուցել և դժվարացրել իրենց հարաբերություններն անտառի հետ: 
Բերդի տղամարդկանց ֆոկուս խմբում, որ բաղկացած էր գլխավորապես տեղական 
գործարարներից, վստահ էին, որ իրենց բնակավայրին հարող անտառի խորքային մասի 
անտառի որոշ շերտ որպես սեփականություն գնել և ամբողջովին կտրտում են 
մասնավոր անձիք: Նրանց այդ կարծիքի համար հիմք էր հանդիսացել այն երևույթը, որ 
դեպի անտառի հատվող այդ հատված ինչ որ մարդիկ ճանապարհ են սարքել, և այդ 
ճանապարհով բեռնատարներով տեղափոխում են կտրտված ծառերը կամ, ավելի շուտ,  
գերանները: Այդ ճանապարհով այլոց մեքենաները չեն կարող գնալ, արգելում են: 
Հատուկ քաղաքացիական պահակային ծառայությունը, ինչպես մեզ տեղեկացրին, 
հսկում է ճանապարհը և թույլ չի տալիս որևէ մեկին մոտենալ անտառի հատվող մասին: 
Ինչպես պնդում էին ֆոկուս խմբի մեր քննարկումերի մասնակիցները, և հետո նաև  
 
Բերդի „հեղինակությունների” ֆոկուս խմբում,  բոլորն էլ գիտեն, թե կոնկրետ ում է 
պատկանում այդ տարածքը, և բոլորն էլ այն համարում էին մասնավոր 
սեփականություն, սակայն խուսափում էին որևէ անձի անուն ասել: Ըստ մեր 
զրուցակիցների` այդ տարածք կարող են մտնել միայն անտառտնտեսության /պետք է 
հասկանալ` „Հայանտառի”/ աշխատակիցները, և հենց անտառապահն էլ հսկում է 
ծառահատումը, սակայն նրա հսկողությունը ոչ թե ծառը հատողներին է ուղղված, այլ 
բնակիչների հետաքրքրասիրությունից նրանց պաշտպանելուն: Մեր բոլոր ջանքերը` 
հանդիպել „Հայանտառի” Տավուշի մարզի համապատասխան բաժանմունքի պետին, 
կամ` Բերդի անտառապահներից  որևէ մեկին` լիովին ապարդյուն անցավ: Ավելի ուշ 
Երևանում „Հայանտառի” պետը հաստատեց, որ Հայաստանում անտառի որևէ 
հատվածի մասնավոր սեփականություն չկա, և եթե անտառի որևէ հատված 
օգտագործվում է հանգստյան գոտու կամ շինարարական նպատակներով`   անտառի 
այդ հատվածի համար  ամբողջովին փոխում են կարգավիճակը և այն այլևս անտառ չի 
կոչվում: Բնակիչներին բոլորովին անծանոթ էր անտառի` համայնքային 
սեփականության կարգավիճակի երևույթը, և մեր հետագա քննարկումներում այդ 
երևույթն զգալի տեղ է զբաղեցրել: Հայաստանում համայնքային սեփականության 
անտառային հատվածներ չկան:  
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Բնակչությունը բավական աղոտ է պատկերացնում նաև  “Հայանտառի” /ինչպես իրենք 
են ասում` “Անտառտնտեսության”/, “Արգելոցի” և “Ազգային պարկի” ենթակայության, 
կառուցվածքի և ֆունկցիայի խնդիրները: Մեր քննարկումների մասնակիցների 
հանրագումարային պատկերացումները կարելի է ամփոփել հետևյալ  
ձևակերպումներով. “Անտառտնտեսությունը հետևում է, որ  տվյալ տարածքի անտառը, 
անտառի շրջակայքը մաքուր պահի, ծառերը չկտրվեն”,  «Արգելոցն էն է, որ մարդուն և 
ընտանի կենդանիներին արգելված է այնտեղ մտնելը», իսկ “ազգային պարկը ավելի 
շատ պահպանական բնույթ ունի, կեչու առանձին տարածքներ կան,  ինչ որ 
փշատերևներ, կամ կարմիր գրքում հայտնված բույսերի, ծառեի տեսակներ, դրանք են 
պահպանում”:  Սակայն միշտ չէ, որ բնակչությունը գիտի կոնկրետ իրենց 
բանակավայրին հարող անտառամասի կարգավիճակը: Դիլիջանում,  օրինակ, որտեղ 
նախկինում արգելոցի կարգավիճակ ունեցող անտառի հատվածը փոխվել է Ազգային 
պարկի, քաղաքի բնակչության մի մասը, հատկապես կանայք, չէին կոմնորոշվում, թե 
“իրենց անտառն” ինչ է և ում կողմից է վերահսկվում` անտառտնտեսության, արգելոցի, 
թե Ազգային պարկի, ինչպես նաև չգիտեին դրանց տարբերությունը. “ Ճիշտն ասած` 
չգիտեմ”, „չգիտեմ, որ իմանամ` կասեմ”:  
 
 
1. Անտառի օգտագործումը և անտառի օգուտների ընկալումը 
 
Բոլոր բնակավայրերում և այդ բնակավայրերում անցկացված ֆոկուս խմբերում 
անտառի կիրառման օգուտների բազմատեսակ քննարկումներ են եղել; Սկզբունքորեն 
տղամարդիկ և կանայք մի փոքր տարբեր են սկսում ներկայացնել անտառի կիրառումն 
ու օգտակարությունը, բայց քննարկումից հետո հաճախ նրանց ամփոփումները 
նույնականանում են:  
 
Հետազոտված բոլոր բնակավայրերում, թե քաղաքային, թե գյուղական, բնակիչների 
զգալի մասն անտառային նյութական բարիքներն օգտագործում են համարյա գարնան 
սկզբից մինչև ուշ աշուն: Տպավորիչ է անտառային հատապտուղների, մրգի և վայրի 
կանաչեղենի տեսականին, որ օգտագործվում է բնակչության կողմից 
 
Սունկ, մոշ, մոռ, հաղարջ, մասուր, 
Հոն, տանձ, շլոր, երբեմն` նաև խնձոր, զկեռ, ալոճ, 
Սինդրիկ, ծնեբեկ, շուշան, բոխի, սիբեխ, փիփերթ, եղինջ, ավելուկ, խազազ /սխտորի 
նման/,  խնջլոզ/սոխի նման/ և այլն 
Ընկույզ, հաճար, կաղին: Հաճարը հյուսիսային անտառններում է շատ /Տավուշ, Լոռի/, 
ընկույզը` հարավի /Սյունիք/, 
Դեղաբույսեր: Բնակիչների մեծ մասը հստակ պատկերացնում է, թե իրենց շրջապատող 
անտառում որոնք են դեղաբույսերը և ինչ նպատակների համար կարելի է դրանք 
օգտագործել /աղիքային հիվանդությունների, ցավազրկող, հակաբորբոքային, 
արյունատար անոթների ճնշման դեմ և այլն/: Մանրամասն թվարկվում է տեսականին և 
նկարագրվում օգտագործմա տեխնոլոգիան:  
Վայրի կանաչեղենը, հատապտուղները, մրգեղենը օգտագործվում է թե ընթացիկ 
կարիքների համար, թե ձմեռվա պաշար` պահածոյացման կամ մուրաբաներ ու 
կոմպոտներ պատրաստելու եղանակով, չորացնելով /հոնը, տանձը/, թթու 
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դնելով/հատկապես շուշանը/: Մրգերի մեծ մասից պատրաստում են նաև մրգօղի, 
պաստեղներ /թթու լավաշ/:   
 
Անտառային բարիքներն առավել աղքատ բնակչության կողմից օգտագործվում է նաև 
որպես ապրանք` վաճառում են: Մմեր կողմից հետազոտված բնակավայրերում սա 
տարածված է հատկապես Տավուշի մարզի Ազատամուտ, Բերդ բնակավայրերում, 
Կապան քաղաքում, մասամբ` Լոռվա Շնող գյուղում:  Սակայն սա կիրառվում է` եթե 
բնակավայրը մեծ է, կամ` բանուկ ճանապարհների վրա է, կամ շատ մոտիկ է 
քաղաքներին: Սյունիքի Շիկահող գյուղում, որի անտառները շատ հարուստ են ուտելի 
բույսերով ու մրգերով, / Ավելուկ, հացի տաճա` ազազիլ, գանձակ,  շրիշ, կարմանձուկ, 
խազազ, խլոպոզ, հոն, մոշ, կաճապ, շուշան…/, վաճառք գործնականում  չկա, քանի որ 
մեկուսի են: Այս գյուղի անտառերում այնքան մոշ կա, որ մարդիկ գինի են սարքում, 
երբեմն` մինչև երեք հարյուր-հինգ հարյուր լիտր: Գյուղում, սակայն, հիմնականում 
տարեցներ են, երիտասարդները գնացել են: Մարդիկ պատմում են, որ իրենց 
անտառների հարստությունը հիմնականում հենց անտառներում էլ մնում է: “Անտառից 
ալոճ ենք քաղում, էսա քաղել եմ, չորացրել, կոմպոտ ենք անում, ալոճը ասում են 
ճնշման դեղ ա, ում պետք ա` քաղում եմ, բաժանում եմ, 13 կգ չորացրել եմ, որ ուզող 
լինի` տամ, էնա մնումա, 60 կիլո մասուր եմ քաղել, չորացրել, հենա մնում ա, ուղարկել 
եմ Ղափան, որ փոխանակում անի, էդ կոմպոտների, սոկերի գործարան տանի, բայց 
չտարան: Պոպոք ենք հավաքում, սեզն ենք քաղում, վայրի խնձորա լինում, հավաքում 
ենք, բերում արաղի համար, արաղ ենք քաշում, հոն ենք հավաքում, բերում ենք էլի 
արաղ ենք քաշում, կոմպոտ ենք անում, մուրաբա ենք եփում, տարի ա լինում` կաղինա 
լինում, հավաքում ենք, բերում անասունների համար’’:   
 
Անտառը հաճախ օգտագործվում է նաև որպես խոտհարք` անասունների ձմռան կերի 
պահեստավորման համար: Սակավահող տարածքներում անտառի բացատներում 
ոմանք կարտոֆիլ են ցանում, լոբի, կաղամբ:  
 
Անտառը շատ վայրերում օգտագործվում է նաև անասունների արածեցման համար, ընդ 
որում եթե խոշոր եղջերավոր անասուններին արածացնելիս անասուններին 
վերահսկող է լինում, որպեսզի անասունը ճյուղերին ու մատղաշ շիվերին վնաս չտա, 
ապա խոզերին ողջ սեզոնի ընթացքում /հուլիս-հոկտեմբեր/  կարող են պահել 
անտառում` հաճար ու կաղին ուտելու: Համարվում է, որ խոզերը անտառին ոչ միայն 
չեն վնասում, այլև ծառերի տակերը մաքրելով` սանիտարական օգուտ են բերում: Խոզն 
անտառում պահելը տարածված է հատկապես Հայաստանի հյուսիսային` Տավուշի և 
Լոռվա մարզերում, որոնց անտառները հարուստ են կաղինով ու հաճարով:  
Հանգստի գոտի, հատկապես երիտասարդների կողմից ակտիվ է օգտագործվում: 
Հյուսիսում` նաև տոնահանդեսների անցկացման վայրը /Տավուշում և Լոռիում 
ամառային ժողովրդական Վարդավառի տոնը նշվում է անտառային գոտում/, 
Էսթետիկական դաստիարակություն- դպրոցներն էքսկուրսիաներ են անցկացնում 
անտառում, 
 
Որոշ բնակավայրերում` Գոշում, Ազատամուտում, Բերդում ասում էին, որ 
պատերազմի տարիներին անտառը մարդկանց փրկել է սովամահությունից և 
ցրտահարությունց:  
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Անտառ մտնել հանգստանալ, անտառային բարիքներից օգտվելը միանգամայն ազատ է, 
առանց սահմանափակումների և իրավունքի. “Ազատ է, ազատ, չեն արգելում, էդ լրիվ 
սունկ ա, հատապտուղնի ա, բոլորն էլ օգտվում են, մոշա, ասենք ինչ որիս ա, բոլորն էլ 
օգտվում են, զկեռա, ոչ մի մարդ, ոչ մի բան չի ասում, բայց ծառահատման ժամանակ  
խոսում են, արգելում են”,-Ազատամուտ: Արգելում են ոչ միայն ծառահատման, այլև` 
առանց հատուկ թույլատվության փայտի թափոների հավաքումը:  
 
Արգելոցի և Ազգային պարկի կարգավիճակով անտառներին հարևանությամբ 
բնակավայրերում, սակայն, անտառային բարիքներից օգտվելու սահմանափակումներ 
կան: Նախ, այս տարածքներում արգելվում է, որ  անասունը անտառ մտնի: Գոշ 
գյուղում, սակայն, դա շատ լուրջ և արդեն մի քանի տարի քննարկվող խնդիր է: Գոշ 
գյուղի արոտավայրերը գյուղին կից չեն, ավելին` գյուղից անջատված են արգելոց-
անտառով: Գյուղացիներն այլ ճանապարհ չունեն, քան արոտավայրերին հասնելու 
համար արգելոց-անտառով անցնելը; Սա մշտական վեճերի և դժգոհությունների խնդիր 
է: Իրականում լավ չհասկանալով իրենց անտառն արգելոցի վեր ածելու 
անհրաժեշտությունը, գյուղացիները միաժամանակ գտնում են, որ անտառը որքան էլ 
կարևոր լինի` մարդուց ավելի կարևոր չի, և անտառի պաշտպանության միջոցով 
մարդուն չի կարելի զրկել այլ ռեսուրսներից, տվյալ դեպքում` արոտավայրերից: 
Երկրորդ` արգելոցի, ազգային պարկի կարգավիճակի դեպքում մարդկանց մուտքն 
անտառ սահմանափակվում է. “Իսկ գարնան էս ժամանակով ոչ մի 
անտառտնտեսության պահակ, տնօրեն, ով էլ ըլնի էլի, թույլ չեն տալի անտառ մտնել և 
մեր ժողովուրդը ենթակա ա իրենց: Որովհետև, եղնիկ ենք ասում իրանց, ձագ դնելու 
ժամանակն ա: Չեն մտնում անտառ եղնիկներին անհանգստացնեն, ինչ որ էտ պահի 
կարող ա նա նստած ա ինում, դա բերում ա էլի, ոնց որ մարդկությունը, ընենց էլ 
անասունը, վեր իրան ծննդից վեր չկենա փախչի”: Շիկահողում գյուղացիները դառնորեն 
կատակում էին, որ իրենց արգելված է նույնիսկ գյուղում բարձր ծիծաղել կամ 
երաժշտություն լսել, “որովհետև, գիտես, հովազը կվիժի, գայլը կվախենա”: Դիլիջանում 
տղամարդկանց ֆոկուս խմբում այլ բանից էին դժգոհում: Դիլիջան քաղաքը 
շրջապատող անտառի փեշերը, ըստ բնակիչների, սեփականացրել են առանձին 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ցանկապատել: Դրանով քաղաքի բնակչության մուտք 
անտառ զգալիորեն սահմանափակվել է: Նույնիսկ սովորական հանգիստ 
կազմակերպելու համար հիմա պետք է շատ ավելի խորքերը գնալ:   
 
Անտառային բարիքները կենսական նշանակություն ունեն հատկապես աղքատ 
բնակավայրերի բնակչության համար: Մեր հետազոտած բնակավայրերից 
Ազատամուտում, որը ԽՍՀՄ շրջանում կառուցվել էր բենտոնիտի արտադրության մեջ 
ընդգրկված աշխատողների համար, հող չունի, անասնապահությունը շատ դժվար է 
/մարդիկ ապրում են բազմաբնակարան շենքերում, գոմի տեղ չունեն, ձմեռային կերի 
պահեստներ չունեն/ անտառը եկամտի չափազանց կարևոր  աղբյուր է: 
Ազատամուտում շատ սուր են զգում վերջին քսան տարիների անտառահատման 
հետևանքները. ”Էդ  ծառահատումները որ եղել են վատ տարիների ընթացքում 
անտառը գնալով ավելի ա  նոսրացրել, անտառից օգտվելը բոլորի համար հիմա 
հասանելի չի, շատ դժվարացել է:  Ճանապարհները շատ տեղերում խնդիրներ ունեն և 
դժվարություններ կան բերքը անտառից տեղ հասցնելու հարցում”: Նույն կարգի 
դժգոհություն կար նաև Բերդում` վերջին քսանամյակի ծառահատումների հետևանքով 



 9 

անտառն զգալիորեն „հեռացել է” բնակավայրից և մարդիկ, հատկապես տարեցերը մեծ 
դժվարությամբ են հասնում անտառ:  

  
 Եվ, իհարկե, վառելափայտ, ինչը համարվում է անտառի ամենակարևոր օգուտը: 

Անտառի օգտագործման բոլոր ձևերը, ըստ բոլոր ֆոկուս խմբերի մասնակիցների, 
համեմատելի չեն հիմնական օգուտի` վառելափայտի հետ: Իրականում անտառամերձ 
բնակավայրերում անտառն ընկալվում է նախ և առաջ որպես վառելափայտի աղբյուր: 
Բոլոր բնակչներն էլ պնդում էին, որ վառելափայտը ոչ թե կտրված ծառն է, այլ` կամ 
ընկած և չորացած ծառը, կամ` արդեն կտրված ծառի ճյուղերը` թափոնները:  Անտառի 
այս ամենակարևոր բարիքի համար բնակիչները վճարում են, և նրանց մեծ մասի 
համար աննընդունելի և անհասկանալի է, որ այդ թափոնների հավաքման համար 
իրենք վճարում են: Նրանք գտնում են, որ թափոնները և ընկած ծառերը հավաքելով` 
իրենք անտառը մաքրում են, անտառին օգուտ են բերում և մասամբ, իրենց ընկալմամբ, 
կատարում են “Հայանտառի” աշխատանքը: Այս մոտեցումը գնահատականը մասամբ 
ձևավորվել է խորհրդային տարիներին. “Քամին  քշում, ջարդում, փշրում, կտրատում ա: 
Կոմունիստների վախտ ժողովուրդին վարձատրում էին, որ գնան անտառը մաքրեն, էդ 
փայտերը բերեն վառեն, դաշտը բացվի, ճանապարհները բացվի, մաքրվի, որ պաժառի 
դեպքում ժողովուրդը կարողանա գնա հանգցնի, հիմա դա բացառված ա, վերացվել ա 
արդեն” /Շիկահող, տղամարդիկ, Գոշ, տղամարդիկ/: Գյուղացիները, մասամբ նաև 
քաղաքների բնակչությունը գտնում է, որ այսօր անտառի հետ կապված 
հաստատությունների թիվը և անձիք շատացել են, և դրանից անտառը չի շահում, 
մարդը չի շահում, պետությունը չի շահում. “Առաջ պետությունը ուներ մի բան` մի հատ 
անտառտնտեսություն: Հիմա կա բնապահպանություն, կա անտառտնտեսություն, կա 
արգելանոց, կան հատուկ բուսական բաներ1, ամեն մեկը մի ցեխ դրել են2, էս քո ցեխն ա, 
էս իմն ա, դրել են աշխատում են: Պետությունը բյուջեն դուրս ա տալիս, մարդկանց 
պահում են…” /Շիկահող, տղամարդիկ/:  
 
Ուշագրավ է, որ քննարկումներին մասնակցողներից և ոչ մեկը հստակ չգիտեր, թե 
որտեղ է կայացել անտառային թափոնների հավաքման դիմաց վճարելու որոշումը, և 
իրականում ինչ գին է սահմանված մեկ խորանարդ մետր թափոնի համար: Անտառի 
հետ կապված նրանց տեղեկության հիմնական աղբյուրը անտառապահներն են, 
երբեմն` նաև անտառապետերը, եթե նրանց անձամբ ճանաչում են: Իրականում 
սովորաբար անձամբ ճանաչում են անտառապահին և նրան էլ դիմում են թափոններ 
հավաքելու իրավունք ստանալու համար:  
 
Տարբեր բնակավայրերում տարբեր պատկերացումներ կան թե թափոնների արժեքի, թե 
այն ծավալի մասին, որ մարդն իրավունք ունի հավաքել: Ամենից ավելի հաճախ 
խոսվում է երկու խորանարդ մետրի մասին: Ոչ մեկը որևէ փաստաթուղթ չի տեսել, որի 
վրա գրված լինի վառելափայտի կամ թափոնների հավաքման և օգտագործման 
իրավունքները, թույլատրելի ծավալը  և արժեքները: Կանայք` հազվադեպ, տղամարդիկ 

                                                             

1 Նկատի ունի բույսերի պաշտպանության խմբերին:  
2 “Ցեխ” ասելով պատմողն ի նկատի ունի “արտադրությունը” և ակնարկում է, որ այս բոլոր կառույցները 
իրենք իրենց համար փող աշխատելու միջոցներ են, մասամբ` պետական բյուջեյից ստացվող 
աշխատավարձի, մասամբ` բնակիչներից շորթվող գումարների միջոցով:  
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հիմնականում գիտեն, որ թափոններ հավաքելու իրավունք ստանալու համար պետք է 
մուծում անեն անտառտնտեսության տեղական բաժանմունքում /նկատի ունեն 
„Հայանտառի”/: Իրական փորձը երբեմն ընկալվում է որպես իրավունք: Այն գյուղական 
բնակավայրերում, որոնք հեռու են “Հայանտառի” տեղական գրասենյակներից, հաճախ 
խնդիրները լուծում են անտառապահի միջոցով. նա ինքն է գյուղում “վաճառում” 
փաստաթուղթը, ինքն է մուծում պայմանավորված ծավալի համար և թափոն 
հավաքելու իրավունքի փաստաթուղթը տալիս գյուղացուն:  
 
Թափոնների գինը բնակավայրից բնակավայր երբեմն էականորեն տարբերվում է` 1200 
դրամից մինչև 3000 դրամ: Շիկահողի կանանց ֆոկուս խմբի իմացության համաձայն 
“Գալիսա չեկը գրումա, դու 6000 ռուբլի ես մուծելու Անտառտնտեսությանը, եթե չունես 
կեսը հիմա տուր, կեսը` հետո: Ես իրավունք ունեմ գնամ անտառից չոր փայտեր 
հավաքեմ, թացը իրավունք չունեմ: Չորն էլ չկա, դժվարանում ենք: Հետո շատ հեռու ա: 
6000 դրամ պիտի մուծեք փայտ բերեք, էդ 6000 դրամի մեզ թույլ են տալիս 2 մետր 
թափոն, մնացորդ, անտառում թափված, փտած, չորացած փայտ: էդ 2 մետրով մի 
գյուղացին մի տարի կկարա յոլա գնա?”: Նույն Շիկահողում տղամարդիկ այլ գին 
ասացին` „3 կուբամետրը արժե հիմիկվա գներով ասենք  հինգ? հազար չորս հարյուր 
դրամ” /այսինքն` մեկ խորանարդ մետրը` 1800 դրամ-Հ.Խ./:  
 
Կապանում ասում էին, որ „Չեկը եռամսյակը չորս ու կես հազար ա գալիս, բայց հիմա 
թանկացրել են:Հիմա տարին գալիս ա տասնութ հազար: Տարեկան տասնութ հազար  
պետք ա փակվել: Դրանից հետո, առանձին, որ գնում ես փայտի, դրա հանար էլ պիտի 
վճարեք: Տասներկու հազար, տասնվեց հազար, նայած. ու բերում ես երեք-չորս 
խորանարդ մետր փայտ: Ընկած, չորացած ծառերից: Հերիքում է 2-3 ամիս: Ավել չես 
կարող բերել, հարմար մեքենա չկա: Բերում ես „Բելառուսով”: Այսինքն փաստացի մի 
տարվա թափոնների համար վճարում ես 18.000 դրամ, 3-4 անգամ գնում ես անտառ, 
ամեն նագամ մեքենայի համար վճարում ես 12-16 հազար դրամ, ստացվում է, որ 
տարեկան ծախսում ես համարյա 60.000 դրամ բերելու համար, 18.000` փայտի համար: 
Եթե կարողանաս` իրավունք ունես միանգամից բերել, ավելի էժան կնստի: Բայց էդ 
պահին կամ փող չունես, կամ հարմար մեքենա չկա... Ոչինչ, այսպես էլ է հարմար” 
/Կապան, տղամարդիկ/: Գոշում և Դիլիջանում մեկ խորանարդ մետր թափոնների 
համար, ըստ բնակիչների, վճարում են 2500 դրամ: „Թափուկը  երկու հազար չորս 
հարյուր դրամ է, եթե ուղղակի հավաքում ես թափվածները, բայց եթե կանգնած ծառ է, 
բայց անտառապահն ասել է, որ կարելի է կտրել, արդեն 4800 դրամ է մեկ խորանարդ 
մետրը: Դա էլ` նայած ծառի տեսակը” /Գոշ, լիդերներ/: ”Ազատամուտում` 2000 դրամ: 
Բերդում դժգոհում էին, որ անտառի «հեռանալու» հետ մարդիկ շատ դժվարությամբ են 
թափոնները հավաքում և բերում: Բերդի բնակչությունը չքավոր բնակչություն է և մեծ 
մասը չեն կարող վճարել «Հայանտառի» կողմից վաճառվող թափոնների համար, որը, 
ըստ պատկերացումների, «հավանաբար 7000 դրամ արժի» /Բերդ, կանայք/: Դեռևս 
տասնհինգ տարի առաջ «մարդ կար շալակով բերում էր իր ամբողջ տարվա վառելիքը, 
ամեն օր գնում էր անտառ, ուսը նրա արդեն լրիվ պոկել էր, բայց  իրա օրական խնդիրը 
լուծում էր: 97, 98 թվականներից հետո արդեն փայտը սկսվեց օգտագործվել 
արտադրական նպատակներով և մասսայաբար, անտառը շատ նոսրացավ և հեռացավ: 
Հիմա թափոնների համար էլ պետք է շատ հեռու գնալ և այլևս շալակով չեն կարող 
բերել: Հիմա էս քանի տարի ա, տարածքը հեռու ա և քանի որ անտառը հեռվացել ա, ծառ 
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կտրելու համար ծախսերը շատացել ա, ստեղ արդեն բավականին մեծ գումար ա 
կազմում, եկամուտը անտառից սկսել ա նաև քչանալ, իսկ փայտը թանկացել ա» /Բերդ, 
լիդերներ/: 
 
Թափոններ հավաքելու թույլտվություն տվող անտառապահն ինքն է որոշում, թե 
որտեղից կարող են հավաքել դրանք. „Անտառապահները ժողովրդին ասում են, որ 
անտառի շատ հեռու տեղերից, բերեն, ժողովուրդն էլ գնում են ձորերից 
բերում...Իրականում շատ թանկ ա նստում” /Գոշ, լիդերներ/:  
 
Որտեղ են որոշվում գները` ոչ ոք չգիտի3: Փայտի գինը նրանց հայտնում է 
անտառապահը: Ոչ ոք երբևէ որևէ փաստաթուղթ չի տեսել, որտեղ թափոնի կամ փայտի 
գինը գրված լինի: Փոխարենը բոլոր բնակավայրերում գիտեն, թե գործնականում 
ինչպես ձեռք բերեն անհրաժեշտ  քանակության վառելափայտը և ինչ գնով. „ես գիտեմ 
մեխանիզմը ոնց ա, գալիս ա անտառապետը, թե աբեշիկը /անտառապահը-Հ.Խ./, ասում 
ա ախպեր ջան, 10000 տուր ինձ, գնա քո 20 մետրը բեր, բայց 5 կուբամետրի պետք ա 
մուծես” /Շիկահող, լիդերներ/: Նույն տրամաբանությամբ են գործում փայտի հետ 
աշխատող տեղական արտադրողները կամ արհեստավորները /Շնող, Բերդ, 
տղամարդիկ/: Նրանք միշտ երկու-երեք խորանարդ մետր փայտի հատման թարմ 
թույլտվություն ունեն ձեռքին:  
 
<Հայանտառի> գրասենյակները բանվոր և մեքենա են առաջարկում անտառից թափոնը 
տուն բերելու համար: Սակայն բնակիչները գտնում են, որ այդ ծառայությունը շատ 
ավելի թանկ է, քան եթե իրենք կազմակերպեն թափոնի տեղափոխությունը: Ոմանք 
օգտագործում են ազգակցական-հարևանական ռեսուրսները, միմյանց օգնում են 
բեռնելու և բեռնաթափելու համար, վարձում են ավելի էժան մեքենա կամ նույնիսկ 
գրաստ:   
 
Վառելափայտ ձեռք բերելու մյուս տարբերակն էլ “Հայանտառի” կտրած. 
պահեստավորած փայտն է, որ վաճառվում է, ըստ ֆոկուս խմբի մասնակիցների, 
բնակիչների համար չափազանց թանկ գնով. “Հայանտառն ինքը փայտը անումա, 
տանում, պահեստավորում, եկեք մեզանից բարձր գնով առեք, տարեք, վառեք… Մեզ 
տենց միջոց չունենք, որ տանենք մի կուբամետր փայտի համար 10000 դրամ տանք: Եթե 
մուծեմ, պիտի երեխաս սոված մնա” /Շիկահող, տղամարդիկ/: “Բեր մուծի, ինչքան 
ուզում ես քեզ համար վառելիք բեր: Բայց պետք է վճարել նաև փոխադրության գինը, 
մեքենայի վառելիքի գինը: Մեզ տարեկան 20 խորանարդ մետր փայտ է պետք, էդքանը 
որտեղից մուծես?” /Շիկահող, կանայք, Շնող, տղամարդիկ/: “Գնում են վեց կբմ-երով 
փետ են շալակում, դուրս են գալի, բա էդ հաշվի չեք առնում, բա իրա առողջությունը?”: 
“Էդ տասը կուբամետր փայտը, որ բերում ա իրա դուռը, գիտես ինչքան ա իրա վրա 
նստում?”: “Գիտեք, քանի հոգի մեջքի ցավ ունի: Այ  ըստեղ քանի հոգի են, քանի հոգի 
մեջքի ցավ ունի?” /Գոշ, տղամարդիկ/: 

                                                             

3 “Հայանտառի” տնօրենը մեզ հայտնեց, որ թափոնների արժեքն ամենուր ստանդարտ 1000 դրամ է մեկ 
խորանարդ մետրի համար, գումարած 200 դրամ` ավելացած արժեքի հարկը:  
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Թափոններ հավաքելու թույլտվություն ստացած և դրա դիմաց մուծած մարդիկ 
պրակտիկայում հազվադեպ են սահմանափակվում թափոններով: Ահա ֆոկուս 
խմբերից մեկից քաղվածք  տիպական  մի դիալոգ.  

 -Փայտ բերում եք անտառից?: 
 -Հա: Հավաքում եմ: 
 -Երր. Տղ. – Ծառերն ենք էլի կտրում: 
 -Ես կտրում չեմ: 
 -Դու կտրում չես, մեծամասնությունը կտրում ա: 

  
 Ուշագրավ է, որ ծառ կտրելու մասին խոսում էին գլխավորապես տղամարդիկ: Կանայք 

երբեք չէին խոստովանում ծառ կտրելու երևույթը, ընդհակառակը, ջերմորեն 
պաշտպանում են ծառ կտրելն արգելող որոշումը: Սակայն հիմնականում կանանց 
ֆոկուս խմբերում էր, որ “բացահայտվում էին” բնակիչների կողմից ծառ կտրելը 
թաքցնելու նպատակով կիրառվող խորամանկությունները: Միաժամանակ կանանց 
ֆոկուս խմբերում էր, որ դժգոհությամբ հիշատակվում էին քաղաքներում 
վառելափայտի վաճառքով զբաղվող մարդկանց գոյությունը, ընդ որում դժգոհությունը 
վերաբերում էր ոչ թե ծառ կտրելու փաստին, այլ ծառ կտրելու իրավունքի 
տարբերավածությանը, այն փաստին, որ ոմանք ծառ կտրելով փող են վաստակում, իսկ 
այլոց արգելում են իրենց տունը տաքացնելու նպատակով ծառ կտրել: 
 
Կապանում մենք հանդիպեցինք վառելափայտի վաճառքով զբաղվող մի մարդու հետ: 
Իրականում այդ մարդը հետիոտն գնում է անտառի խորքերը, գտնում է ընկած ծառերը, 
„Դե հիմա ես չորս ժամ գնում եմ անտառ,  ծառ` չորս-հինգ մետրանոց, ճարում եմ... 
անպայման ման եմ գալի չորը, էս  հաստության` մոտ երեսուն սմ, բայց անպայման 
ընգածը լինի: Որ չբռնեն, ասեն գնացիր անտառ թաց ծառը կտրեցիր /գուցե նաև կտրում 
է առողջ ծառեր, քանի որ նրանից փայտ գնած մարդիկ երբեմն թաց փայտ էին գնել/, 
ըսենց մի բան կա սարքած, դնում եմ վրեն. Հետո քցում եմ վիզս, դե սպուսկ ա, հեշտ ա, 
քաշելով գալիս եմ: Հինգ անգամ գնում եմ, որ մի խորանարդ մետր բերում եմ: Այսինքն` 
շաբաթը մի մետր բերում եմ: Եթե ամեն օր անընդհատ գնամ: Ճախ չի է, իսկական փայտ 
ա: Բոխի ա, կտրտած, պատրաստ, մնում ա վեր փեչը վառես: Ծանր փայտ ա: Ձմռանը 
փայտը թանկ ա, մեկ խորանարդ մետրը ծախում եմ 10.000 դրամով: Դժվար գործ ա, 
ոտքիս երակի տրոմբ ունեմ: Նագրուզկա ա, որ ձգում ես, երակդ պայթում ա: Շատ 
ժամանակ կանգնում եմ հանգստանում, եթե չէ, ոտքս  առաջ չի գնում: Պադյոմ ա է, 
ըսենց պադյոմ ա”: 
 
Բոլոր դեպքերում անտառամերձ բոլոր բնակավայրերի համար վեռալափայտը անտառի 
ամենակարևոր ռեսուրսն է համարվում և տեսականորեն մարդիկ պատրաստ են 
հրաժարվել անտառի մնացած նյութական բարիքներից` հանուն վառելափայտի:  
 
2. Տեղյակ են արդյոք անտառների բնապահպանական օգուտներից: Հողի 

ստաբիլացում, կենսաբազմազանություն, հակաանապատացում, փոշու և քամիների 
պահպանական վարագույր, ջրի աղբյուր, թթվածինը, և այլն, և այլն:   

 
Բոլոր ֆոկուս խմբերում էլ մարդիկ այս կամ այն չափով տեղյակ էին անտառի 
ֆունկցիային: Որպես գրականությունից և կրթությունից ստացած գիտելիք` դրանք 
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ավելի քիչ են և հատվածային, որպես սեփական փորձ` ավելի շատ և համեմատաբար 
նույնական: Կարելի է, թերևս, ասել, որ ֆոկուս խմբերի մասնակիցները, առանձին 
դեպքերից զատ, ավելի շատ տեղյակ էին գլոբալ կլիմայական փոփոխություններին, 
քան` իրենց բնակավայրի և Հայաստանի հանրապետության պրոբլեմներին: Գոշի 
գյուղապետը ֆոկուս խմբի մասնակիցների ներկայությամբ թվարկեց` „Եթե անտառը 
չլինի, ջուրն է պակասում, բնապահպանական շերտն է պակասում, ջրի աղբյուրներն են 
պակասում, քամիներն են ուժեղանում, ջրհեղեղներն են ավելի շատ վնասում... Անտառը 
բազմաթիվ պրոբլեմներից պաշտպանում է”: 
 
Գյուղապետերից մեկը ֆոկուս  խմբում մանրամասնեց կոնկրետ իրենց անտառի 
պրոբլեմները. „Աղբյուրները պակասում են, արդեն պակաս են. այն մասում, որտեղ 
ասենք բնական աղետ է եղել, կամ  հատատեղ է  եղել, այդ տարածքներում աղբյուրները 
պակասել են: Քամիները շատացել են, դա բնական է, անտառների պակասելու հետ 
քամիները շատանում են: Քամիների շատանալու հետ հենց նույն անտառն էլ է 
վտանգվում: Փոթորիկները քսան հեկտար տարածքը փչացրել են, քամիները մի քանի 
րոպեի մեջ էդ համատարած տարածքը ջարդեցին, քանի որ անտառը նոսր էր, կտրտած 
էր”:  
 
Նույն երևույթների մասին խոսվեց Բերդի «հեղինակությունների» ֆոկուս խմբում, և 
բոլոր մասնակիցները համաձայնվեցին.  «Հիմա տեսեք, էլի աչքով տեսանելի է, վերջին 
5-6 տարվա ընթացքում ուժեղ քամիներ են սկսվել Շամշադինում, դա չի եղել 
ընդհանրապես ոչ մեր պապերի ժամանակ, ոչ ասենք մեր մանկության տարիներին: Դա 
լինում է գարնանը, նույնսիկ ձմեռն է լինում և էդ քամիները ասենք անտառը վայր են 
գցում...Երբ որ հեկտարով անտառը սենց հատում է, անտառի ոչնչացման հետևանքով 
նոսրացվում է, արդեն քամիների համար ճանապարհը բացվում է: Ինչքան անտառը 
նոսրանում է, էնքան քամիները ուժեղանում են: Էդ պահը հիմա մեր աչքի առաջ 
զգացվում է: Վերջին երկու տարիների ընթացքում նույնիսկ ահագին մարդ տուժել է  
քամիներից, տների տանիքներ են պոկվել: Բացի այդ, կոնկրետ մեր շրջանի տարածքով 
անցնող երեք գետերը, ոչ միայն կլիմայի գլոբալ փոփոխության, այլ նաև տեղական 
լոկալ փոփոխության,  անտառների հատման հետևանքով,  էդ գետերի ռեժիմը փոխվել 
է: Այդ փոփոխման պատճառները գլոբալ են, բայց դրան գումարվել է նաև մեր 
տեղական, լոկալ երևույթները, անտառների հատումը: Անտառների հատման 
հետևանքով ջուրը ուրեմն մակերեսային հոսքի տեսքով է հեռանում, չի հասցնում 
անտառում մնալ: Ուրեմն մի հատ շերտ կա, որը սպունգի դեր է կատարում: Մեր շերտը 
բավականին հաստ էր, երեխա ժամանակ որ անտառ էինք մտնում, ոտդ որ կոխում էիր, 
ամորտիզացիա էր անում ոտդ, տակը միշտ խոնավությունը կար, հումուս էր գոյանում, 
դրա տակ հումուս էր գոյանում: Այդ շերտը հիմա չկա, քանի որ արդեն նոսրացել է 
անտառը, էդ տերևների շերտը արդեն էդ շերտը չի ստեղծում: Դրան գումարվում է 
մեքենաների համար սարքված ճանապարհները, որով փայտանյութը հանում են: Պարզ 
է, որ ամեն տեղ ճանապարհ են սարքում, ճանապարհ սարքելու պրոցեսում գրունտային 
ջրերի հոսքը խախտվում է, երբ-որ հատում են գրունտը, ասենք 2 մետր կամ 3 մետր 
խորությամբ կտրում են, այսինքն ջրի անտառային հոսքը հատվեց, նա դուրս է գալիս էդ 
ճանապարհի վրա, սկսում է արդեն նվազման պրոցես գնալ: Դրան գումարվում է նաև 
անասունների արածեցումը, էդ անտառի հատման հետևանքով արդեն կանաչապատում 
է սկսվում, անասունները սկսում են արածել: Նախկինում սարերի տակ բույս չէր աճում, 
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որ արածեն, ինչ-որ որոշակի բուսականություն կար, բայց նա կովերի, ոչխարների 
ուտելու համար պիտանի չէր: Հիմա անասունը մտնում է, դե անձրևներ, չորացում, 
անասունի ոտքի հետ նաև հողն է սկսում քայքայվել...  Երբ որ մեր բնակչությունը 
հեռանում է Շամշադինից,  բնազդորեն նա զգում է, որ իր ապրելու արեալը ոչնչանում է, 
նա փնտրում է նոր ապրելու միջոց»:  
 
Բերդի «հեղինակությունների» ֆոկուս խմբի մասնակիցներից մեկը բժիշկ էր: Հարցի 
քննարկման ժամանակ նա էլ ավելացրեց, որ գետերի նվազման և աղտոտման 
հետևանքով զգալի տարածում են ստացել հեպատիտը և աղիքային վարակիչ 
հիվանդությունները, հատկապես  դիզենտերիան:  
 
Բերդում տղամարդկանց ֆոկուս խմբի մասնակիցները մեկն էլ շատ ցավոտ էր 
վերաբեում լանջային մասում կտրվող ծառերի  հարցին, մանրամասնորեն պատմելով 
ծառերի արմատների հողապաշտպան նշանակությունը: 
 
„Դե անտառի լավն էն ա, որ ջրհեղեղ չանի...  Անտառը թթվածին շնչում ա, ածխաթթու 
գազ արտաշնչում ա, էդ առաջին օգուտն ա, հետո ծառը ինչքան ջուր ա վերցնում, էդքան 
ջուր տալիս ա...Անտառի մեջը տաք ա...”  /Արծվանիկ, տղամարդիկ/: Կապանում 
կանայք քննարկման ընթացքում եզրակացրին. „Էկոլոգիան, ջրերը… ես կարծում եմ,  
տափաստան կլինի, եթե անտառը չլինի, անապատ կդառնա”: 
 
Այս կարգի առանձին դեպքերից  զատ, սակայն, մարդկանց մեծ մասը մի բան գիտի` 
„անտառը թթվածին է, մաքուր օդ”:  
  
Անտառամերձ  հատվածի բնակչության մի մասը վերջին քսանամյակի համար տեսնում 
է կլիմայական և ռեսուրսային փոփոխություններ, ինչը բացատրում են տարբեր կերպ: 
„Անտառում հոսող տեղեր կա, ծառ չկա, մարդիկ ասում են տնկենք, որ մյուս տարին 
ծառ ըլի, որ հոսքը դադարի,  չէ որ մեզ պաշտպանում է ամեն ձևի: Օդի մաքրությունն էլ 
ա”/Գոշ, կանայք/; „Էսօր մեր մեծերը ասում են` մենք ըսենց բան չենք տեսել, թռչունները 
առվույտն են ուտում: Ասում եմ, բա շատ էլ լավ են անում: Պտղատուները չկան, 
տանձենիները չկան, խնձորենիները չկան…”/Կապան, լիդերներ/; “Կա, կա ըտենց 
փոփոխություն: Օրինակ մենք արտ ունենք, առաջ  ավելուկ կար մեր արտում, իսկ հիմա 
մի հատ էլա ավելուկ չկա”; „Ասենք` մի ժամանակ էս տարածքի բուսականությունը 
ավելի փարթամ էր, իսկ հիմա ավելի նոսր ա, կան էդպիսի երևույթներ”; „Նախկինում 
ձյունը գալիս էր իր ժամանակներում, մի երկու մետր նստում էր, իրա ժամանակին էլ 
հալում էր: Հիմա արդեն քանի տարի ա` ով  ա ձյուն տեսել, շատ-շատ մի երեսուն-
քառասուն սանտիմ ձյուն նք տեսնում մի երկու անգամ: Հիմա կլիման լրիվ փոխվել ա: 
Ջրերը լրիվ ցամաքել են” /Արծվանիկ, տղամարդիկ/: 
 
Ինչու են կատարվել և կատարվում այս կարգի փոփոխությունները` երբեք մեր 
քննարկման մասնակիցների հետ ոչ ոք չի քննարկել, և մեր քննարկումների ընթացքում 
մարդիկ փորձում էին բացատրություններ գտնել սեփական փորձից: Օրինակ, Գոշում 
գտնում էին, որ անտառում սունկը նվազել է և դա բացատրում էին այն հանգամանքով, 
որ վառելիքի նպատակով ծառահատումների արգելքի պատճառով ավելացել է անտառի 
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գյուղամերձ հատվածի ընկած և փտած ծառերի ու թափոնների հավաքումը, իսկ սունկը 
աճում է գլխավորապես այդ թափոնների վրա: 
 
Դիլիջանում, Գոշում, Բերդում շատ էին խոսում թեղի ծառի վերանալու մասին: Գոշի 
կանանցից մեկը նույնիսկ պատմեց, որ իր հայրը վաղուց էր կանխատեսում թեղու 
վերանալը, ինչը ճակատագրական էին համարում.  „Ծառեր կան, որ ինքնիստինքյան 
բնությունը ընդունում չի, վերացել են, դա ընչիցն ա` չեմ հասկանում: Իմ հերը ասում էր, 
որ մի ժամանակ էդ թեղի ծառերը էնքան չորանալու են, որ վերանալու ե: Այ հիմի թեղին 
վերացել է: Ասում էր, թե դրանից հետո բոխի ծառերը պիտի չորանան, վերանան, հետո` 
հաճարին, ու դրա հետ բնությունը, ոնց որ թթվածինը պակասիլու է ու ժըղովրդի կյանքը 
պակասելու է.... Ու իրոք եղել է: Էտ թեղի ծառը վերացել է, համարյա էլ թեղի ծառ չկա...”:  
 
Կապանից ոչ հեռու գտնվող Արծվանիկ գյուղում իրենց բնական ռեսուրսների հետ 
կատարվող բոլոր փոփոխությունները մարդիկ վերագրում էին Քաջարանի Պղնձա-
մոլիբդենային գործարանի արտադրության հետևանքով վտանգավոր նյութերի 
կուտակումներին, քանի որ Արծվանիկում է գտնվում այդ գործարանի թափոնների ելքը, 
ասյպես կոչված „պոչամբարը”. „Օրինակ` մեր այգում խնձորենիները լրիվ չորացել ա: 
Խնձորենի չունենք: Ժամանկին լավ խնձորի ծառեր եմ ունեցել, հիմա չորացել ա, չկա: 
Խնձոր  չկա, տանձ չկա, իրենք իրենց չորանում են...Մի ժամանակ ձորում շատ լավ 
տարածք ա եղել. որտեղով մաքուր գետ էր հոսում, ձկները մեջը լիքը.  Էդտեղ շատ տաք 
էր ու ամեն ինչից էլ լավ բերք սպասվում էր: Մեր գյուղի ամենալավ տեղն էր էդտեղ, 
հիմա դա չկա: Մեր կոլտնտեսության  այգիները ընդեղ էր,  խաղողի, ձմերուկի, ամեն 
բան էլ կար...Հիմա ոչ ջուր ունենք, գետ չունենք; Էն ժամանակ գետը վերևներից գալիս էր 
ու մեր էդ տարածքով էլ գնում էր, շատ լավ էր:  Բայց հիմա?  Ամբողջ 
փոշին….էէէէէէէէէէէ, մի քիչ քամի ա անում, լրիվ գալիս ա մեզ մոտ…Երկու տարի 
առաջ կովը երկու գլխանի հորթ է ծնել.../Արծվանիկ, կանայք/: 
„Պոմիդորը որ արդեն կարմրելու վրա է, միանգամից բույսից պոկվում է: Դեղձ էի 
աճեցնում` շըվթալի, դեղձի վայրի տեսակ: Որ սկսում է հասունանալ,  պոչից սկսում է 
թուլանալ: Սևանում է ու թափվում... Էդ պոչամբարում  մեջ ձկներ կան, սնվում են, շատ 
մեծանում են, բայց հանում ես` հոտ է գալիս…մարդը չի կարող ուտել....Լրիվ քիմիա է, 
այդ պատճառով էլ անտառները վարակված է... էն ծառը հիմա բերք չի տալի... Էսքան 
քիմիայի մեջ անտառն ա մեզ պահում”:  
 
Ջրերի նվազելը Արծվանիկում բացատրում էին պայթեցումներով, որոնց հետևանքով 
ջրերը հունը փոխում են. „Մեր ջուրը էս կողքի գյուղով էր գալիս, թունելներ սարքելիս 
պայթեցրել են, ջուրը տակ ա տվել, ուրիշ տեղով ա գնում հիմա... ջրերը հունը փոխում 
են...Վաթսունական թվականներին պայթեցումներ են արել, վաթսուն քանի թվի 
երկրաշարժն էլ ա ազդել: Որ բաժակի մեջ լցնում ես էփում ա, նստվածք ա տալիս: 
Հրաբխային բաներ ա էլի եղել ըստեղ... Բայց դա միշտ էլ եղել ա, նոր բան չի”/Արծվանիկ, 
տղամարդիկ/:  
 
Շրջակա միջավայրի փոփոխությունը ոմանք կապում էին նաև մարդկանց 
անտարբերության, էգոիզմի, բնության անխնա օգտագործման, ընդհանուր բարոյական 
արժեքների նվազման հետ. “... դաշտ, անտառ գնացողը ոչ թե տերևն ա պոկում. այլ 
արմատով հանում ա: Դե, մեկը ես , մեկը դու, էս մեկը, էն, մեկը,  արդեն քչանում ա, 
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ժամանակի հետ էլ վերանում ա: Հետո ասենք անասուններ ա, անխնա բաց են թողնում, 
կոխկրտում են, ես ինչ իմանամ, ամեն մեկը իրան հերթին, պոչամբարն էլ իրան հերթին, 
դրա համար էլ վերանում ա էլի կամաց-կամաց” /Արծվանիկ, կանայք/ :       
 
3. Արդյոք բնակչությանը պետք է թույլատրել կամայականորեն օգտագործել 

անտառները, թե անտառներն ազգային ժառանգության մաս են` հետագա 
սերունդների համար լավ խնամքի պարտավորությամբ:  

 
Քննարկումների մասնակիցների բացահայտ մեծամասնությունը գտնում է, որ անտառն 
օգտագործելը պետք է ազատ լինի, անտառային բարիքները` բոլորին հասանելի և 
մատչելի, բայց պետք է անտառի նկատմամբ խնայողական վերաբերմունք ունենալ և 
պետք է սահմանվեն խնայողական վերաբերմունքի չափանիշներ ու 
վերահսկողությունը: Բոլորն էլ գտնում էին, որ անտառն իրենք չեն ստեղծել, ներկայիս 
բնակչությունն անտառը ժառանգել է նախորդ սերունդներից և պետք է ժառանգություն 
թողնեն հաջորդ սերունդներին: Անտառամերձ բնակավայրերում անխտիր բոլորը 
գտնում էին, որ  իրենք` անտառամերձ հատկապե’ս գյուղական բնակչությունը հենց 
այդպես` խնայողաբար է վերաբերում անտառին, որ իրենք փորձով գիտեն, թե ինչ և 
ինչպես պիտի անեն, որպեսզի անտառը չտուժի մարդու գործունեությունից, և եթե 
անտառը վնասվում է` ապա հիմնականում „օտարների” կողմից, նրանց, ովքեր այդտեղ 
չեն ապրում, „քանի որ նրանք չգիտեն անտառի հետ վարվելու կերպը”, և „որովհետև 
նրանց սիրտը չի ցավում”: „Մենք բերում ենք էն ծառերը,   որ քամին պոկում,ջարդում ա, 
թե չէ ծառերը մենք որ հատենք, էդ ծառերը կշարունակե աճել? Ծառն ա էլի պահում 
անտառը” /Գոշ, կանայք/; „Մեր սնման աղբյուրը հենց անտառն ա, եթե անտառը 
փչացնեն, հաջորդ տարին ինչից են օգտվելու?”/Ազատամուտ, կանայք/: „Գյուղացին 
երբեք մատղաշը չի կտրի, երբեք, բայց դրսից եկողը, նրան շատ պետք ա, թե անտառը 
վերանում ա: Նրանք որ ծառը լավն ա, էն կտրում են ու տանում”/Կապան, կանայք/:  
„Գյուղացու օգտագործածը էն թափված ծառերն ա, փչացած, փթած…Գյուղացին 
անտառին վնաս չի տա” /Կապան, Արծվանիկ, կանայք/: 
  
„Եթե բիզնես նպատակով հիմա անտառը օգտագործվի, մի հինգ տարի հետո  արդեն 
անտառ չի լինի” /Դիլիջան, տղամարդիկ/; „Եթե վերահսկողություն չլինի, անտառը շուտ 
կվերանա” /Շնող, կանայք/; „Պահպանման առումով մեր անտառը գտնվում ա 
ամենավերջի տեղերից մեկում… աշխարհի մասշտաբով որ չափես` վերջին տեղն է 
Հայաստանը „Բերդ, լիդերներ/: 
 
Անտառի հանդեպ ոչ խնայողական, եսասիրական վերաբերմունքի հիմնական օրինակը 
համարում են անտառի փայտանյութը, մասնավորապես ծառը բիզնես նպատակներով 
օգտագործելու հանգամանքը: Այս ընդհանրական ամփոփումից զատ, սակայն, ոմանք 
հիշում էին նաև իրենց բնակավայրերից առանձին դեպքեր, մարդկանց, ովքեր 
խախտում են ընդունված նորմերը և եզրակացնում, որ եթե պատշաճ վերահսկողություն 
չլինի, մարդիկ անտառին վնասներ շատ կպատճառեն: Առանձին դեպքերում 
կարծիքներ են հնչել նաև այն մասին, որ անկախ մարդու/մարդկանց վերաբերմունքից, 
անտառները ինքնավերականգնման ընդունակություն ունեն և առանձնահատուկ 
մտահոգության կարիք չկա: Բացառիկ կարծիքներ նույնպես հնչել են, մասնավորապես 
այն մասին, որ աղետալի իրավիճակներում մարդկությունը միշտ էլ լուծումներ գտել է, և 
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եթե անտառի վերացման հետևանքով կարող է աղետալի իրավիճակ առաջանալ, ապա 
մարդկությունը կգտնի նաև այդ իրավիճակից ելքը: Եղել են նաև մարդիկ, ովքեր 
բացահայտ, խմբի ներկայությամբ պնդել են, որ իրենք „ապրում են այսօրվա կյանքով”, և 
եթե «այսօրվա Հայաստանում ով ինչ ուզում` անում է, ուրեմն ինքն էլ պետք է իր մասին 
մտածի: եթե իրենք իրեց անտառը իրենց կարողացածի չափով չօդտագործեն, դա, մեկ է, 
անում են և անելու են ուրիշները»:   
 
Հիմնական, գերակշիռ մոտեցումը, սակայն, հանգում է անտառը պահպանելու, 
վերականգնելու և կառավարելու անհրաժեշտության գաղափարին: Քննարկումների 
մասնակիցներից նրանք, ովքեր չափահաս էին եղել խորհրդային տարիներին, հիշում 
էին անտառօգտագործման խելամիտ ծրագրերը, երբ կատարվում էին ծրագրային 
անտառահատումներ` թե վառելափայտի, թե շինարարական, թե արտադրական 
նպատակներով, այն զուգակցելով անտառատունկերով, անտառի պարբերական 
սանիտարական մաքրման աշխատանքներով, առհասարակ` անտառազարգացմամբ:   
 
Բնակչության կողմից անտառին հասցվող վնասից բացի քննարկումների 
մասնակիցները անդրադառնում էին նաև անտառի այլ վնասներին, մասնավորապես 
անտառի խնամքի գլոբալ խնդիրներին: Գյուղապետերից մեկն, օրինակ, գտնում էր, որ 
անտառի ինքնավերականգնումը մեխանիկական երևույթ չէ, որ եթե մարդը չմիջամտի 
այդ պրոցեսին, ապա անտառը ոչ միայն չի վերականգնվի, այլև վնասներ կունենա: 
„Օրինակ,-ասում էր նա,-խիտ անտառի դեպքում օդը չի թափանցում անտառ, ինչը 
նշանակում է, որ նոր շիվերը չեն աճում, օդափոխանակություն չի կատարվում, ծառերը 
փտում են և այս ամենի հետևանքով անտառը ոչ միայն չի աճում, այլև վնասվում է: 
Սրանից ելքն այն է, որ այդպիսի տարծքներում պետք է որոշ չափով նոսրացնել 
անտառը: Արդյունքում և մարդը կշահի, և անտառը: Կտրված ծառը կօգտագործվի 
մարդու կողմից, նոսրացված անտառն ինքնուրույն կվերականգնվի: Սակայն դա փող 
արժի, որ չունի անտառտնտեսությունը: Արդյունքում կտրվում է բնակավայրին մոտ 
անտառը, որը փչանում է և անտառը կորցնում է իր ֆունկցիան, իսկ խորքում ոչինչ չի 
արվում, որից դարձյալ տուժում է անտառը: Անհատ մարդն էլ դա չի կարող անել երեք 
պատճառով. նախ` նա մասնագետ չէ, երկրորդ` մարդիկ աղքատ են և հազիվ օրվա 
խնդիրներն են լուծում, երրորդ` դա կարգավորված չէ: Անտառի այդ մասերին 
մոտենալու համար ճանապարհ չկա, ենթակառուցվածքներ չկան: Ստացվում է այնպես, 
որ անտառում ավելորդ փայտ կա, որ պետք է մարդուն, և այդ փայտն օգտագործելու 
դեպքում անտառին իրենք կօգնեն, բայց իրավիճակն այնպիսին է, որ մարդն 
օգտագործում է անտառի այն մասի փայտը, որից անտառը տուժում է”: 
 
Բոլորը համակարծիք էին, որ եթե անտառը կամայականորեն օգտագործվի, ապա դա 
կունենա աղետալի հետևանքներ: Նույնիսկ նրանք, ովքեր գտնում էին, որ իրենք 
անտառի հանդեպ խնայողական վերաբերմունք ունեն, քննարկումների ընթացքում 
հանգում էին այն եզրակացությանը, որ անտառների հանդեպ վերահսկողության 
պակասի դեպքում իրենք կարող են ավելի ագրեսիվ օգտագործել անտառը: Եթե 
չվախենան տուգանքներից ու պատիժներից, շատերը ծառ կկտրեն թե որպես վառելիք 
իրենց ընտանիքի համար, թե վաճառքի համար:  Ֆոկուս խմբերի քննարկումներում սա 
բացատրվում էր ինչպես բնակչության ընդհանուր ցածր կենսամակարդակով, այնպես էլ 
ընդհանուր բարոյականության անկմամբ. Շատերը, սակայն, գտնում են, որ եթե 
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անտառի հանդեպ հսկողությունը թուլանա, այն գործականում իսպառ կհատվի. 
կկտրեն թե իրենց կարիքների համար, թե վաճառքի: «Բայց գիտես խի պետք ա ծախի?: 
Աշխատանքի պակասի պատճառով են անելու: Աշխատանք չկա, եկամուտ չկա» 
/Արծվանիկ, Գոշ, Շնող/:  «Բա մեկը ամեն ինչ անի, ու նրան ամեն ինչ թույլ տան, մեկին 
էլ, որ աղքատ է, պաշտպան չունի, ոչինչ թույլ չտան?»  Արդյունքում կարելի է 
հաստատել, որ անտառի հանդեպ բնակչության խնայողական վերաբերմունքի 
պատճառը ոչ թե անտառի պահպանությունը և հաջորդ սերունդներին հանձնելու 
մտահոգությունն է, այլև` պատժվելու վախը: Բոլորը, թե կանայք, թե տղամարդիկ, թե 
«հեղինակությունները» հաստատեցին այս ձևակերպումը:   
 
4. Գիտեն արդյոք թե ինչ է անտառի կառավարման պլանը: Որևէ բան լսել են արդյոք 

իրենց անտառի կառավարման պլանի մասին:  
 
Միջին և ավագ սերնդի մարդիկ գիտեն կամ պատկերացնում են, որ անտառը 
կառավարվում է, և նույնիսկ առանց կառավարման ծրագրի մասին տեղյակ լինելու, 
ավել կամ պակաս հստակությամբ պատկերացնում են, թե ինչ կարող է նշանակել 
անտառի կառավարումը: Իրականում նրանց մեծ մասը չեն լսել անտառի կառավարման 
պլանի մասին, իսկ տեսնել` ոչ մեկը չի տեսել: Այդ պատկերացումները 
հանրագումարային տեսքով հետևյալն է. „ամեն տարի հաշվում են, թե ինչքան ծառ 
պիտի կտրվի, որ ծառը պիտի կտրվի, որտեղ պիտի կտրվի, պլան են կազմում և 
„Հայանտառի” ամեն մարզի ներկայացուցչությանը հայտնում են այդ մասին: Թե ինչքան 
պիտի կտրվի կամ տնկվի  ողջ հանրապետությունում, կամ` իրենց մարզում, կամ` 
„Հայանտառի” իրենց տեղամասում` ոչ ոք չգիտեր: Ոմանք գիտեն, որ „Հայանտառը” 
որպես կառույց գտնվում է գյուղ.նախարարության կազմում, սակայն շատերը, 
հատկապես կանայք, տեղյակ չեն ոչ իշխանության կառուցվածքին, ոչ „Հայանտառի” 
կառուցվածքին ու լիազորություններին: Անտառի հետ նրանց հարաբերություններն 
անհատական են, որ կարգավորվում են կամ անտառապահի միջոցով, կամ` իրենց 
համայնքապետի:  
 
Սկզբունքորեն չիմանալով կառավարման պլանի մասին, մարդիկ, այնուամենայնիվ, 
գիտեն, որ ինչ որ տեղ հաշվարկ են անում, որոշումներ կայացնում. „Ես գիտեմ, որ 
աշնանը ծառերը պեչատում են: Այսինքն` որոշում են, թե որ ծառերն ա կարելի կտրել: 
Իրանք երևի ունեն հատակագիծը, էդ քարտեզը… անտառապահը ինքը գիտի, որ ծառն 
ա կարելի կտրել”/Կապան, կանայք/: 
 
Երիտասարդերի մեծ մասն ու կանայք առհասարակ չգիտեն կառավարման պլանի 
մասին: Անտառի ողջ կառավարումը, նրանց պատկերացմամբ, հանգում է 
անտառապահի կողմից ծառահատման և թափոնների հավաքման թույլտվությանը.-
ինչքան և որտեղից` անտառապահի որոշելիք հարցն  է:  Այնուհանդերձ եթե նույնիսկ 
ինչ որ տեղ ծրագրավորվում է մարդ-անտառ հարաբերությունները, ապա այն 
կարգավորղները, ըստ մեր քննարկումների մասնակիցների, հաշվի չեն առնվում 
բնակչության ռեալ պրոբլեմները: Մասնավորապես, օրինակ, թափոնները հավաքելու 
թույլտվությունն սկսվում է աշանից. «Ցեխ ժամանակ են թույլ տալիս անտառից փայտը 
բերես, դե դու գնա անտառից փայտը բեր վառի, որդից գնաս?: Չորով թույլ չեն տալիս, 
իրանց բուջեն ունեն, իրանց բուջեն հատավ` ցեխոտ ձմեռը գնա բեր: Ոնց գնաս?: Դուք 
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ընդեղ եք, չգիդեք ըստեղ ոնց ա»: „Անտառտնտեսությունը զապրետ ա տնում մի ամիս, 
էն չոր ժամանակ զապրետ ա տնում, թույլ չի տալիս: Էս մարդին անհրաժեշտ ա իրան 
մի կուբամետր փետը հիմա վառի,  իրան էրեխեն ճաշ ա մաշ ա, զապրետ ա տնում»:  
 
„Եթե իսկապես ինչ որ տեղ ծրագրավորվում է անտառօգտագործումը, ապա լավ կլինի, 
որ  նախապես հայտարարվի և մարդկանց տեղեկացվի, թե որտեղ, որ անտառներում 
ինչքան փայտ պիտի հատվի, ով պիտի հատի /ցանկալի է, որ փայտահատները լինեն 
անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչներ/, ինչ գնով պիտի վաճառվի այն, ինչքան 
թափոն պիտի հավաքվի, որտեղ պիտի կուտակվի, որտեղ և ինչպես, ինչ մեխանիզմով 
պիտի ձեռք բերվի”:  
 
Ոմանք, ովքեր գիտեն, որ «Հայանտառը» գյուղ.նախարարության ենթակայության տակ 
է, գտնում են, որ դա էական և սկզբունքային սխալ է. «Երևի աշխարհի ոչ մի երկրում, 
ասենք անտառի համակարգ ասենք, թե տնտեսություն ասենք, չի տրվել 
գյուղնախարարությանը, սա երևի եզակի դեպք է, որ գյուղնախարարության 
հաշվեկշռում գտնվում է անտառային էս բնագավառը: Դա իր հետևից շատ ավելի մեծ  
բացասական հետևանքներ է բերում: Անտառը մարդիկ ոչ ջրում են, ոչ խնամում են, 
հատում են ու տանում, դա փող է:  Անտառի վերականգնում բացարձակ չկա:  Կոնկրետ 
գյուղնախարարությունը Հայաստանի համար ոչ մի բան չի անում, ով ուզում է լինի 
նախարար, գյուղնախարարությունը ոչ մի բան չի անում: Երբ որ անտառը տվին 
գյուղնախարարությանը, դա տվել են երևի 2003 թվին, մինչև էդ անտառը առանձին 
պետական կոմիտե էր, երբ-որ անտառը տրվեց նրանց, նրանք լրացուցիչ ասենք 
կոնկրետ աշխատելու միջոց գտան և ամբողջ գյուղատնտեսական տեխնիկան դրեցին 
անտառը ոչնչացնելու համար, էդ տրակտորները անտառները ոչնչացնելիս են շարքից 
դուրս են եկել, հիմա դու չես կարա տրակտոր ճարես: Ամբողջ տրակտրային պարկը 
Սովետական միությունից մեզ մնացած սկսեցին անտառից փայտ հանելը: Մարդը երբ 
որ գնում է վար ու ցանք  անում, գարնանը կամ աշնանը ցանում է, որ մյուս աշնանը 
բերք ստանա: Նա մի տարի սպասում է:  Նա չարչարվում է, որպեզի բերք ստանա: Իսկ 
երբ նա գնում է  ծառը կտրում, հանում, նա իրա փողը անմիջապես վերցնում է, նա չի 
սպասում մի տարի: Ժղովրդի հոգեբանությունը փոխվում է էս անտառը ոչնչացնելու 
վրա, նույն օրը նա իրա փողը ստանում է: Հիմա էդ տրակտորիստը չի գնա 2 հեկտար 
վար անի ամբողջ օրը, տանջվի, պտտվի հոլի նման, որ էդ գյուղացին իրա փողը տա, բա 
մի հատ գերանա, կապում է, հանում է... Ես դեռ չեմ լսել Գյուղ նախարարությունից մի 
ծրագիր, որ անտառի զարգացում ցույց տա: Նա կառավարում է ոչ թե անտառը, այլ նա 
կառավարում է անտառի ոչնչացումը: Եվ նա փաստացի մոնոպոլիստ է, որովհետև 
տեղական ինքնակառավարման մարմինները անտառի հանդեպ ոչ մի իրավունք չունեն, 
և չեն կարող միջամտել նրանց գործերին» /Բերդ, հեղինակություներ/: 
  
Առանձին մարդիկ միանգամայն հստակ համոզմունք ունեն, որ անտառի իրական, 
փաստացի կառավարումը ենթարկվում է շուկայի տրամաբանությանը և ոչ թե անտառի 
կենսագործունեության հաշվարկին. „Էսօր անտառի  կտրել- չկտրելու հարցը որոշվում 
ա շուկայում, ոչ թե ոչ թե պետական ծրագրերով: Օրինակ, բոլորս գիտենք, թե փայտի 
պահանջարկը ինչքան ա գազի հետ կապված: Հանրահայտ է, որ գազաֆիկացման հետ 
կապված փայտի պահանջարկը որոշակի նվազել ա: Հիմա տեսեք, կրկին գազի 
թանկացում կատարվեց: Բոլորս էլ գիտենք, որ էդ գազի թանկացումը 
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չպատճառաբանված էր: Մի քանի անգամ արդեն գազը թանկացրել են, գազի 
թանկացումը բերել ա անտառի հատմանը: Հիմա ժողովուրդը ոգևորված գազիֆիկացիա 
կատարեց, Շամշադինում սենց ժողովուրդը վերջին կոպեկը դնում ա, որ իրա ոտւնը 
գազ քաշի, տարբեր ձևով մարդիկ գազ են քաշում, չարչարվելով: Բայց արդյունքում 
գազի թանկացումը կրկին հանգեցնելու է անտառների ոչնչացմանը: 
 
Երկրորդ, հիմնական արտադրական փայտը կրում են պարկետ սարքելու նպատակով: 
Իրեք տարի ա, որ համարյա փայտ չեն տանում: էրկու տարի կա , որ ոչ մի հատ 
պարկետ չեն տանում, որովհետև շենքերում արդեն լամինատ են տեղադրում, ասենք` 
փայտի պահանջարկը քչացել ա որոշակիորեն, որովհետև փայտը ավելի թանկ ա 
նստում, քան լամինատը: Դրանից բացի, հիմա Շամշադինում շատ դժվար է 
փայտահատ գտնել: Դա շատ դժվար, ծանրագույն աշխատանք է, բազմաթիվ մարդիկ 
հիվանդացել են:  Հիմա նույնիսկ եթե պարկետի ցեխ դնես, բանվոր չես ճարի, որ գնա 
անտառ փայտա կտրի: Այդ գործի համար կոպեկներ են վճարում: Իսկ եթե թանկ 
վճարեն` պարկետի գինն է բարձրանալու, որն առանց այն էլ արդոն պահանջարկ չունի: 
Այնպես որ անտառահատումն, այո, մասամբ նվազել է, բայց այս գործի հետ անտառի 
կառավարումը գործ չունի: Անտառ կառավարողները ամենաշատը գյուղացուն են 
խանգարում` իր վառելիքը, իր թափոնները հավաքի: Սա նշանակում է արդյոք անտառի 
կառավարում?” /Բերդ, հեղինակություններ/: 
 
Հեղինակությունների մի շարք ֆոկուս խմբերում գտնում էին, որ եթե անտառի 
տնօինումն առհասարակ ծրագրավորվում է, ապա հիմնականում այն իմաստով, թե 
ինչպես օրինականացնել անօրինականը: Որպես օրինակ բերվում է այն փաստարկը, որ 
ծառահատում անտառներում կատարվում է գլխավորապես „սանիտարական 
մաքրման” անվան տակ, իսկ „սանիտարական մաքրումից” ձեռք բերված փայտը 
ծախսվում է որպես շինափայտ: Շատ շատերն են օրինակներ բերում, որ իրենց անտառի 
սանիտարական մաքրման կարիք ունեցող հատվածներում տարիներով  ոչինչ չի 
արվում, իսկ ահա „սանիտարական մաքրում” իրականացվում է անտառի հիանալի 
ծառերի նկատմամբ: Անտառին վնասելուց բացի այս երևույթը բնակչությանը ցավ է 
պատճառում նաև այն առումով, որ հիանալի շինափայտն ու արտադրական այլ 
նպատակներով ձեռք բերվող փայտը փաստացի վաճառվում է „թափոնների” գնով4: Այս 
արատավոր պրակտիկան ընդհատելու միակ լուծումը տեսնում են շինարարական կամ 
արտադրական նպատակներով Հայաստանի անտառափայտի օգտագործումն արգելելը:  
 
 
                                                             

4 Շնողում մեզ ցույց տվեցին Թողուտի հատված անտառներից կուտակված փայտը, որն ամբողջովին 
օրինական վաճառվում է որպես վառելափայտ, բայց որի մեջ կան հիանալի, թանկարժեք 
ծառատեսսակներ: Թեղուտում հատումը կատարվում է ոչ թե ընտրաբար, այլ` դեպի հանք տանող 
ճանապահին ընկած բոլոր ծառերը: Բնակիչների կարծիքով անտառապետը, որն ունի այդ փայտն 
իրացնելու իրավունք, իրականում թանկարժեք փայտի տեսակները վաճառելիս ձևակերպում է շատ 
էժան` որպես վառելիք, թափոն,  բայց փաստացի վաճառում է թանկարժեք փայտի շուկայական գնով: 
Կուտակված փայտը վաճառվում է դանդաղ: “Բա եթե որպես վառելիք վաճառեին` այդ փայտը կմնար? 
Վաղուց արդեն վաճառված կլիներ: Իսկ վառելիք փնտրող գյուղացիներին վաճառում են կտրոն, որով նա 
իրավունք ունի այդ նույն ճանապարհին թափթված փայտի ճյուղերը հավաքի: Ինքը նույնիսկ այդ 
սանիտարական մաքրումը չի անում, ինքը միայն փայտի լավագույն մասն է հավաքում և կամաց-կամաց 
վաճառում վառելափայտի անվան տակ”:   
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Չիմանալով, չտեսնելով կամ քննադատելով անտառի կառավարման ծրագրերը, մեր 
քննարկումների մասնակիցներն, այնուամենայնիվ, իրենք առաջարկում են անտառի 
օգտագործումը ծրագրավորել /փաստացի` անտառը կառավարել/: Նրանց մեծ մասն 
այդ հնարավորությունը տեսնում է իրենց համայնքի օրինակով և իրենց համայնքի 
շրջանակներում: Նրանք գտնում են, որ անտառամերձ համայնքներն ավելի լավ գիտեն 
«իրենց» անտառը և իրենք կկարողանան իրենց գյուղապետի հետ ծրագրավորել 
անտառի թե պահպանությունը, թե պաշտպանությունը, թե զարգացումը, թե 
օգտագործումը: Շատերը, հատկապես տղամարդիկ ու լիդերները, գտնում են, որ 
տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ավելի թափանցիկ են, որոշումների 
կայացման մասին բնակչությունն այս կամ այն ձևով տեղյակ է դառում և 
համայքապետերն ավելի քիչ հնարավորություն ունեն ապօրինի գործարքների գնալու: 
Այս քննարկումներն ու դրանց շուրջ վեճերը աստիճանաբար հանգեցնում էին անտառի 
առանձին հատվածներ սեփականության իրավունքով համայնքին հանձնելու 
գաղափարին:   
 
Անտառը համայնքի սեփականության հնարավորությունը գյուղացիների մի մասին 
ոգևորում է, նախ և առաջ, հարաբերությունները հեշտացնելու պատճառով: Մարդիկ 
գործ կունենան իրենց գյուղապետի հետ.  „Նախ փայտ բերելու համար պետք է հասնես 
Սյունիք սովխոզ:  Ընդեղ ա անտառտնտեսությունը:  Փողը ընդեղ ենք մուծում:  Վատ 
կըլնի ասենք, որ մեր գյուղապետը տնօրինի? Թող մեր համայնքին պատկանա, էդ փողն 
էլ, որ մենք տալիս ենք, մտնի մեր համայնքի բյուջեն:Դա էլ օգտագործվի մեր գյուղի 
նպատակների համար: Հետո գյուղացին ավելի շատ կապված ա իրա գյուղի հետ, 
գյուղապետը ավելի շատ ա ճանաչում իրա գյուղացուն, քան թե անտառապետը, որը 
կարող ա մի անգամ գնաս տեղում չլինի, նորից գնաս, նորից գնաս,.. հլա հաշվի քանի 
անգամ պետք ա գնաս- գաս էդ փողը փակելու համար, բայց որ քո գյուղում  լինի` ավելի 
հեշտ ա: Նաև ավելի ձեռնտու է: Թող էդ փողը մտնի մեր գյուղապետարանի բյուջեն, իսկ 
գյուղապետը անտառապետի հետ ինչ փոխհարաբերություններ կունենա, էդ արդեն 
իրենք գիտեն: Բայց լավ կլինի, որ գյուղացին անմիջապես գյուղապետարանի հետ 
գործարք ունենա”:  
 
Ոմանց պատկերացումներում անտառը համայնքին պատկանելու դեպքում  
համայնքներում փայտի վերամշակման արհեստանոցներ կառաջանան, և իրենց 
պատկանող անտառից ոչ թե փայտը կտարվի, այլ` վերամշակված փայտը: Արդյունքում 
նաև աշխատատեղ կառաջանա:  „Դրա փոխարեն լավ կըլներ մի հատ փայտամշակման 
արհեստանոց դներ, փայտը դուրս չգնար, բանվոր աշխատեր, մշակեր, ինչ աներ... Որ 
գյուղապետը օբյեկտ  ունենա` փայտամշակման ցեխ  ըստե, մի քսան – երեսուն հոգի 
աշխատեն, մեբել կարտադրի թե չէ, չգիտեմ...Բա հիմա գյուղապետը, որ ցեխ ունենա, 
պետք ա անտառտնտեսությունից փայտը առնի, որ իրան ձեռ չի տալի, շատ թանկ ա:  
« Հա, ինչ-որ բան կփոխվի, մեր տեղական չինովնիկը շատ ավելի սրտացավ է, շատ 
ավելի բարեխիղճ է, շատ ավելի մարդկային է, մենք նրա հետ ամե օր երես-երեսի 
հանդիպում ենք: Մինչդեռ գյուղնախարարության կամ անտառտնտեսության համար 
մենք պռոստո շամշադնեցի ենք, անանուն, առանց որևէ բանի» /Բերդ, լիդերներ/: 
 
Անտառի պահպանությունն և խնամքը տեղական ինքնակառավարման մարմիններին 
հանձնելու գաղափարների զարգացումները ներառում էին ինչպես 
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անտառօգտգործման, այնպես էլ` վերահսկողությանն հարցադրումներ: Բնակավայրերի 
մեծ մասում անտառօգտագործման ձևերը տարբեր կերպ էին դիտվում, բայց 
գերակշռում էր «մեր»` տվյալ բնակավայրի բնակիչների և «այլոց» իրավունքների ու 
պարտականությունների տարբերույթուններ: Օրինակ, անտառամերձ տարածքների 
բնակչության` «անտառի տերերի» համար թափոնները հավաքելը դարձնել անվճար, 
թափոները վաճառել միայն «դրսեցիներին»...Թափոններ հավաքել և դրսեցիներին 
կարողանան վաճառել համյնքի բոլոր անդամները` համայնքի բյուջեյին որոշ 
մուխումներ անելով: Կամ` համայնքակիցները կտրվող ծառի փայտի համար վճարեն 
շատ էժան, «դրսեցիներին» վաճառեն անհամեմատ թանկ: Դրա փոխարեն համայնքի 
բոլոր փայտ օգտագործող ընտանիքները մասնակցեն անտառի հետ կապ ունեցող բոլոր 
աշխատանքներին, ինչ որ կորոշի ավագանին` շիվերի աճեցում,   ծառատունկ, 
լրացուցիչ հսկողություն: Բոլոր դեպքերում անտառը իր մացած բարիքներով մատչելի 
լինի բոլորին: Անտառի վերկանգնման ծրագրերի համար մասնագետ ուենալ, որին 
վճարել անտառի օգտագործումից համայնքի բյուջե մտնող գումարներով: Անտառի 
օգտագործման վերահսկողությունը իրականացնի պետությունը` էկոլոգիայի 
նախարարության միջոցով: Էկոլոգիայի նախարարության ներկայացուցիչն ամեն տարի 
մասակցի համայնքի ծրագրերի կազմմանը:  
 
Շատերը, սակայն, հատկապես լիդերները գտնում են, որ համայնքի ենթակայության 
դեպքում անտառին նույն վտանգներն են սպառնում, ինչ կա հիմա, երբեմն էլ` ավելի 
մեծ վտանգներ են տեսնում, որոնք ներկայացնում են հետևյալ շարքը. Գյուղապետը չի 
կարողանա առարկել բնակչի խնդրանքին, կամ` գյուղապետը համայնքին իրականում և 
փաստացի պատասխանատու չէ, և համայնքի կողմից անվերահսկելի է: Տեղական 
ինքնակառավարման մարմնի ղեկավարը և ավագանին ընտրովի են և ընտրողների 
սիրաշահելու համար նրանք կարող են վտանգել անտառի պահպանությունն ու 
պաշտպանությունը:  
 
Փոխարենը նրանք առաջարկում են այլ տարբերակ` համայնքները մասնակցեն անտռի 
տնօրինմանը, թե վերականգնմանը, թե պաշտպանությանը, թե օգտագործմանը: 
Անտառը մնա պետական սեփականություն, բայց ճշտվեն անտառամերձ 
բնակավայրերի` անտառի առանձին հատվածների կառավարմանը մասնակցելու 
ձևերը և հնարավորությունը: Ոչ մի կառույց ինքնուրույն և միայնակ չտնօրինի անտառը:       
 „Կարող են արդյոք անտառի առանձին հատվածներ դառնալ մասնավոր 
սեփականություն” հարցի քննարկումը գործնականում ամենուր բացասական 
պատասխան ստացավ: Բացարձակ մեծամասնությունը փաստարկներ էր բերում, որոնք 
հաստատում էին, թե Հայաստանի ներկայիս անիվարական հարաբերությւոնների 
դեպքում որքան էլ անտառի սեփականատիրոջ նկատմամբ անտառահատման 
սահմանափակումներ դրվեն կամ անտառվերականգնողական պայմաններ դրվեն, 
դրանք չեն աշխատի: „Հետո էլ ով ձեռնտու չլինի` կպատժեն, մեկ ուրիշն էլ անպատիժ 
կմնա, բայց դրանիից ինչ օգուտ, եթե անտառն արդեն փչացրաժ լինեն”: Իրականում 
մարդկանց խորապես տագնապեցնում էր, որ անհատական սեփականության դեպքում 
լրջագույնս կսահմանափակվի անտառից օգտվելու մարդկանց հնարավորությունները. 
„ամեն մեկը մի ցանկապատ կսարքի, պահակ կդնի, որ մարդիկ նույնիսկ անտառ 
չմտեն”: Առարկությունների հիմնական փաստարկները. 
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-   Եթե սեփականաշնորհենք, էդ որ սեփականատերը կասի արի իմ անտառիցը փետ 
տար:  
- Չեն թողնի անտառին մոտենանք: 
- Անձամբ ես, իմ վրա եմ վերցնում. Որ ես դառնամ սեփականատեր, ես էլ չեմ թողնի, 

որ իմ անտառիցը ով ոնց ուզում ա օգտվի: 
- Էս ինչ ա, էս ժըղովուրթին մըհացնում են գլինց: Ասում ա գողանում են. Գողը ինքն ա, 

մի ձուկը հազար դրամ ա,  
- Մինն էլ ա մեր վիճակը մտնում չի, ինչ մնա մասնավոր սեփականության դառնա:  
- Լավ, դուք ձեր կարծիքն արդեն ասել եք, փաստորեն եթե մնա լավագույն 

տարբերակը ձեզ համար համայնքն ա: 
- Մասնավոր չէ: Եթե մասնավոր ըլի կթողան, որ ժողովուրդը օգտվի անտառիցը?: 
 
Քննարկումների արդյունքի հանրագումարային եզրակացությունը` մարդիկ 
գերադասում են ներկա պահին ձևավորված հարաբերությունները, քանի որ տվյալ 
դեպքում „մենք ձմեռվա համար կարում ենք որոշ չափով օգտվել բնությունից”: Շատ-
շատերին ներկա պահի հուզող ամենակարևոր հարցը դարձյալ վերաբերում է 
թափոնների անվճար հավաքման կամ փչացող ծառերի հատման օրինականացման 
հեշտացման խնդրին. «թող պետությունը օրենք հանի, անտառամերձ բնակավայրերում 
գոնե թափուկները անվճար ժողովուրդին տան:  Էդ թափուկների մասին ա խոսքը: 
Անվճար  որ անեն, անտառն ավելի հանգիստ կլինի, անտառը լավ կմաքրվի, 
կոնֆլիկտներ չեն լինի ոչ անտառապետի, ոչ էկոլոգների հետ: Ամեն մարդու իր 
ընտանիքի անդամների թվով թող հաշվեն` տան: Սկսեն տաս կուբամետրից, սա` 
նվազագույնը: Առավելագույնն էլ թող քսան կուբամետրը լինի»:  „Թող իրավունք տան, 
որ անտառապահների կողմից պեչատած ծառերը մարդիկ գնան կտրեն: Թող տուգանեն 
այն դեպքում, երբ մարդիկ այլ ծառեր են կտրում: Բայց եթե արդեն պեչատել են, եթե 
արդեն գիտեն, որ այդ ծառերը կարելի է կտրել, ուրեմն թող էլ դրա համար լրացուցիչ 
թույլտվություն չպահանջեն: Չէ որ կտրողը հենց անտառտնտեսությանն է օգնում”:        
 
5. Ձեր կարծիքով և հիմնվելով Ձեր իմացածի վրա, որն է ապօրինի անտառահատման 

հասցրած վնասը: Եթե դա սխալ է, ինչու է սխալ:  
 
Ապօրինի անտառահատման հասցրած վնասի շուրջ քննարկումները հիմնականում 
դուրս էին գալիս հարցադրման շրջանակներից և տեղափոխվում „ապօրինի 
անտառահատման” բնութագրման հարցին: Օրինականի-ապօրինիի հարցը բնակիչների 
զգալի մասի կարծիքով պայմանավորված է մի գործոնով` ունի մարդը „թուղթ” թե ոչ: Ով 
„թուղթ” ունի, նա ինչ էլ անի, ինչ փայտ էլ կտրի` օրինական է համարվում, չունի` 
ապօրինի, եթե նույնիսկ մարդն ընդամենը թափոններ է հավաքել: Մասնավորապես 
կանանց խմբերում իշխում է այն պատկերացումը, որ ապօրինին այն է, ինչի համար 
կարող են բռնել և պատժել: Եթե մարդը կարող է անտառապահի հետ իր 
հարաբերույթւոնը կառուցել այնպես, որ իր խախտումը չհայտնաբերվի` դա օրինական 
է. „Եթե, ասենք, ինքը` անտառապահն ա կտրում, անատառապահը գիտի որ ծառն ա 
կտրում, ինքը  գիտի ոնց խախտի, որ ոչ իրա վրա խոսակցություն գա, ոչ քո վրա գա”: 
Այսպիսով ոչ թե խախտումն ինքնին է ապօրինի համարվում, այլ խախտման այն ձևը, 
որը կարող է հանգեցնել պատժի:  
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 Ֆորմալ օրինական-ապօրինի պատկերացումներից զատ, սակայն, առկա են ռեալ 
գնահատականներ: Համատարած պատկերացում կա, որ բնակչության կողմից 
օգտագործվող վառելափայտն այնպիսին է և այն չափի, որ այն անտառին չի կարող 
վնասել: Ընդհակառակն, անտառամերձ հատվածի բնակչության կողմից օգտագործվող 
վառելափայտի որակն ու հավաքելու ձևը միայն նպաստում է անտառին: „Դե, ծառը եթե 
ծեր ա, պիտի կտրվի, հիվանդ ա` պիտի կտրվի, չորանում ա` ավելի լավ ա կտրես: 
Մատղաշը կտրում ես` ապօրինի ա, մրգատու ծառը կտրում ես` ապօրինի ա, 
տանձենին, հացենին կտրում ես, ապօրինի ա, ոչ մի բերքատու ծառ չպետք ա կտրես: 
Հիմի սա կապ չունի այն բանի հետ, թե դու ծառ կտրելու թուղթ ունես, թե` ոչ: Կարող ա 
դու թուղթ ունես, իրավունք ունես մի լավ ծառ կտրելու: Շատ դեպքերում տեսնում էլ ես, 
գնում են շիվեր են կտրում, էսքան – էսքան, որովհետև ինչ որ տեղ դա ա պահանջվում, 
ինչ որ տեղ դա ա թանկ, իրանց պետք է դա կտրել: Ես էլ թուղթ չունեմ, բայց կտրում եմ 
մի չորացած, ընկնող, փտող ծառ: Մեզ համար կարևորն այն է, որ վառվի: Թուղթ չունեմ, 
որովհետև չեմ կարողացել գնալ անտառտնտեսություն, գյուղացի եմ, ինձ համար գնալը 
դժվար է, կամ չեմ կարողացել անտառապահին տանել ցույց տալ էդ փչացած ծառը: 
Հիմի ինչ է ստացվում, որ իմ կտրածն ապօրինի է, բայց անտառին վնաս չի, իսկ նրա 
կտրածն օրինական է, բայց ախր հենց դա է անտառին վնասը: Հիմա դուք հարցնում եք, 
թե որն է ապօրինի անտառահատման վնասը: Վնասը միշտ այն է, երբ անտառի կարևոր 
ծառն է կտրվում` օրինական լինի, թե անօրինական” /Կապան, կանայք/:  
 
Ըստ քննարկումներին մասնակցողների պատկերացումների, անտառին վնասում է 
արտադրական նպատակով իրականացող ծառահատումը, որքան էլ այն „թղթով” 
օրինական լինի: Այսպիսով հարցը տեղափոխվում է այլ հարթություն. Օրինական կամ 
անօրինական` անտառին վնասում է առողջ ծառի հատումը, քանի որ այսօր 
Հայաստանում ծառահատումը, ըստ բնակչության իմացությունների և 
պատկերացումների, կատարվում է ոչ թե անտառի հետազոտության և 
անտառապաշտպանական ծրագրերի համակարգում, այլ` կամայական որոշումների 
հիմամբ կամ նույնիսկ առանց որոշումների:  
 
Ոմանց, հատկապես որոշ լիդերների կարծիքով, Հայաստանում արտադրական 
նպատակով անտառահատում առհասարակ չպիտի թույլատրվի, քանի որ այդ կարգի 
ցանկացած թույլտվություն փաստացի մի քանի անգամ գերազանցում է թույլտվության 
ծավալները և շրջանցում ծառահատման թույլատրելի նորմաները: Այս կարծիքը ոչ թե 
Հայաստանի անտառների առանձնահատկությամբ է բացատրվում, այլ` իրավական 
ամենաթողությամբ:   
 
Այս ընդհանրական կարծիքների կողմին առկա են նաև խիստ մասնավոր դեպքերի 
վերաբերող կարծիքներ: Շատերը գտնում են, որ Հայաստանում անտառահատման բուն 
պրոցեսը կատարվում է ոչ մասնագիտորեն: Խորհրդայհին տարիներից մարդիկ 
վարժվել են մտածել, որ ծառ կտրելը մասնագիտություն է, տարբեր ծառեր տարբեր 
կերպ են կտրվում: Միաժամանակ գտնում են, որ վերջին քսան տարիներին խառերը 
կտրվել են և մեծ մասամբ շարունակում են կտրվել անխնամ, առանց ծառի 
յուրահատկության հետ հաշվի նստելու:  
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Առանձին մարդկանց կողմից ապօրինի, թաքուն, գողությամբ ծառ կտրելու դեպքերում 
էլ մարդը մի կողմից շտապում է, որպեսզի չբռնվի, մյուս կողմից էլ ծառը կտրում է 
այնքան խորը, որ կարողանա թաքցնել կտրած ծառի բունը` հող լցնել վրան: 
Գողությամբ ծառ կտրողը տվյալ վայրում և տվյալ ծառը կտրելու որոշումը կայացնելիս 
չի առաջնորդվում անտառի պահպանության նպատակահարմարությամբ, այլ` ծառ 
կտրելու պրոցեսը և կտրված ծառի տեղը թաքցնելու հնարավորությամբ: Բոլոր դեպքում 
գողություն անողը վնասում է ինչպես ծառին, այնպես էլ` անտառին:  
 
6. Ով պետք է մտահոգվի անտառների վիճակի կապակցությամբ:   
 
Քննարկումներին մասնակցողների մեծ մասը տեսականորեն գտնում էր, որ 
անտառների վիճակով պիտի մտահոգվեն բոլորը` գյուղացիներն ու քաղաքացիները: 
Իրենց մտահոգությունն արտահայտվում է նրանով, որ իրենք խնայողաբար են 
վերաբերում անտառին, այն չեն փչացնում, և անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ 
են նպաստել անտառվերակնգնողական և մաքրման աշխատանքներին: 
Քննարկումներից հետո շատերը համաձայնվեցին, որ բոլոր համայնքներում էլ մարդիկ 
պարբերաբար մեկ-երկու օր դուրս կգան և անվճար կաշխատեն անտառի 
պահպանության համար` մաքրում, ծառատունկ և այլն, եթե տեղական 
ինքնակառավարման մարմինները կազմակերպեն: Իրականում եհնց այսօր էլ այդպես 
են վարվում: Եթե որևէ ՀԿ կազմակերպի` հազիվ թե դուրս գան աշխատելու: Որոշ 
բնակավայրերում լիդերների խմբերում ընդգրկված ավագանու անդամներն առաջինն 
էին, որ գտնում էին, որ անտառը հատվում և փչանում է այլոց կողմից, իրենք դրա դեմ 
ոչինչ չեն կարող անել, և պետությունն է, որ պետք է լուծի այդ հարցը, ոչ թե 
անտառամերձ հատվածի բնակիչները:  
 
Առանձին ֆոկուս խմբերում քննարկվել են այն դեպքերը, երբ որոշ համայնքներում 
1996-97 թվականների ակտիվ անտառահատումների ժամանակ համայնքների որոշ 
անդամներ փորձել են ընդդիմանալ, ըմբոստանալ, նամակներ են գրել երկրի 
նախագահին, այլ պաշտոնատար մարդկանց, ովքեր լիազորություններ ունեին 
խանգարելու զանգվածային անտառահատումները /Կապան, Բերդ/: Սակայն նրանց 
ջանքերը ոչ միայն որևէ արդյունք չեն տվել, այլև անտառահատումներն իրենց 
տարածքներում օրեցօր ավելացել և ավելի բացահայտ ապօրինի ձևեր է ընդունել: 
«Տեսնում էին, որ անտառը տրակտոր է մտել, ճանապարհ է բացում դեպի խիտ մասը, 
տեսնում էին, որ օրը տաս մեքենա գերան են տանում, բայց ոչ միայն բան չէին ասում, 
այլև դեռ միլիցիան կանգնում էր, որ իրենց խանգարողներ չլինեն: Անտառապահը, որ 
պիտի թույլ չտար, ինքն էր նրանց հետ աշխատում, ինքն էր գալիս մեր գյուղից 
աշխատողներ տանում ծառ կտրելու, բարձելու համար: Բոլոր դրուժբա ունեցողները 
իրանց համար աշխատել են» /Բերդ, Գոշ, Ազատամուտ/: Մարդիկ  եզրակացրել են, որ 
անտառահատումը հովանավորվում է իշխանության ամենաբարձր մակարդակներում, 
և դադարել են խառնվել այդ գործին: Համայնքների ներսում դժգոհությունները խտացել 
են, բայց քննարկումները մնացել են փակ, նույնիսկ` վախենալով են խոսել այդ մասին:  
 
Դիլիջանի կանանց ֆոկուս խմբի այս հատվածը ներկայացնում է մտահոգության 
արտահայտմա կերպը.  
- Ասում ենք, ասում ենք  սրանք էս ինչ են անում? 
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- Ում եք ասում? 
- Մենք, մեզ ու մեզ, ասում ենք սրանք բա չեն տեսնում? էս Դիլիջանի անտառը ըսենց 

փչացնում են: 
- Անտառին ինչ օգուտ, որ դուք ձեզ ու ձեզ խոսում եք? 
- Դե որ ձեր բանվորներով գնացել եք, ազատ կտրում եք, ուրեմն տեղյակ են: 
- Ով է տեղյակ? ձեզանից բարձր մարդիկ եթե տեղյակ են, ուրեմն` դուք բավարարված 

եք դրանով? 
- Բայց ինչ պիտի անենք?: 
- Կարող է կաշառք են տվել անտառապետին?: 
- Որ կաշառք էլ են տվել, մենք ինչ կարանք անենք?: Անողը ազատվում ա, չանողն ա 

տուժում:  
 
Անտառի խնամքով, ըստ Ֆոկուս խմբերի մասնակիցների մեծ մասի, պիտի զբաղվեն 
նրանք, ում պատկանում է անտառը, և ով դրա համար աշխատավարձ է ստանում. 
„Անտառտնտեսության աշխատողը, որ ասենք ծառ ա տնկում, դրա համար 
վարձատրվում են, այդ պատճառով էլ ասում ենք, որ ինքը պիտի անի: Եթե գյուղացին 
իմանա, որ անտառը իրանն ա, իրա ծառն ա, կտնկի էլի”: „Ով որ ծառը կտրում ա, նա էլ 
պետք է ծառ տնկի: Եթե ծառը մենք ենք կտրում, մենք էլ պետք է տնկենք: Եթե ծառը 
ուրիշներն են կտրում, մենք ինչու պիտի տնկենք?: Թող իրենք էլ տնկենք: Ծառը կտրելու 
թույլտվություն որ տալիս են, մեզ հարցնում են?”:  “Եթե քաղաքի բնակիչն ա 
օգտագործել, թող գան մաքրեն էլ, ծառեր էլ տնկեն, եթե ծառը հատում ես` պետք ա 
տեղը տնկես”: 
 
Քննարկման ընթացքում մեր հարցադրումներին, որ անտառի փչանալու հետևանքով 
առաջին տուժողը անտառամերձ տարածքների բնակավայրերն ու բնակչությունն են, 
մարդկանց արձագանքը համարյա միասնական էր. իրենք հասկանում են, որ այդպես է, 
բայց իրենք ի զորու չեն, չեն կարող խանգարել: Գտնում են, որ անտառը, 
մասնավորապես ապօրինի անտառահատման միջոցով, փչացնում են արտոնյալ 
կարգավիճակ ունեցող անձիք, ովքեր պաշտպանված են իշխանության կողմից: „Ուրեմն 
նրանք իրենց փողի համար գալիս կտրում են, փչացնում են, նրանց ոչ մեկը չի 
կշտամբում, պատասխանատվության չի կանչում, մենք էլ գնանք նրանց փչացրածը 
վերականգնենք?”: Անտառը պատկանում է պետությանը, պետությունն էլ պետք է 
մտահոգվի անտառի խնամքով և վերահսկի պահպանությունը:  
 
Այս ամենից զատ սկզբունքորեն բնակչությանը վարժեցրել են այն մտքին, որ 
անտառպահպանությունը մասնագիտական աշխատանք է, և ոչ ոք, պետության կողմից 
հաստատված մասնագետներից բացի, իրավունք չունի անտառում որևէ աշխատանք 
անելու:    
  
Մարդկանց մեծ մասը հասկանում է անտառը պահպանելու անհրաժեշտությունը, բայց 
գտնում է, որ դա միայն բնակչության մտահոգությամբ չի լուծվի: Բնապահպանական, 
մասնավորապես անտառապահպանական ծրագրերի դեպքում մարդիկ 
պատրաստակամ են անվճար աշխատանք ներդնել` մասնակցել ծառատունկին, 
սանիտարական մաքրմանը և այլն:  Որոշ վայրերում պրոբլեմը հասկացող մարդկանց 
կողմից կան նաև կոնկրետ նախաձեռնություններ: Կապանում, օրինակ, ՀԿ-ներից մեկը 
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նախաձեռնել է անխնա հատված ընկուզենիները վերականգնելու ծրագիր, իսկ 
ներկայումս նախապատրաստել է տանձի ու խնձորի տնկիներ` աճեցնելով դրանց 
սերմը, պայմանավորվածություն ունի „Հայանտառի” հետ: Մեր դաշտային 
հետազոտությունների ընթացքում Տավուշի մարզում /Դիլիջան, Բերդ/ մենք ականատես 
եղանք ծառատունկի, որն իրականացվում էր մարզպետարանի նախաձեռնությամբ` 
դպրոցականների հետ համատեղ: Նույնիսկ որոշ ոգևորություն կար: Սակայն 
մարդկանց մեծ մասը խիստ թերահավատ է վերաբերում այս նախաձեռնություններին. 
„Հավաքվում են, մի քանի հարյուր ծառ են տնկում, հեռուստացույցով ցույց են տալիս, 
իբր գործ են անում, անտառ են վերականգնում: Բայց կտնկեն, հետո կթողնեն կգնան, 
կմոռանան: Ով պիտի ջրի, ով պիտի պաշտպանի այդ շիվերը?:  Եթե դրանց 10 տոկոսն էլ 
կպչի` լավ է” /Դիլիջան, տղամարդիկ, Ազատամուտ, Բերդ, լիդերներ/: «եթե սա լուրջ 
գործ լիներ, կընտրեին անտառի այնպիսի տարածքներ, որտեղ շիվերը կկպչեն, կամ` 
որտեղ ջուր կա և կարելի է ջրել: Բայց տեսեք, տնկում են այնպիսի տեղերում, որտեղ 
մարդկանց համար տեսանելի է, որ ցույց տան, թե գործ են անում; Բայց այդտեղ ջուր 
չկա, ստվեր չկա, ավելորդ աշխատանք են անում, ավելորդ փող են ծախսում»:  
 
Բնակչության անտառային մտահոգությունը սկզբունքորեն երկուսն է` անտառի 
պաշտպանություն և անտառից օգտվելու հնարավորություն: Մարդիկ գտնում են, որ 
հենց հիմա էլ իրենց  խնայողական վերաբերմունքը, անկախ այդ խնայողական 
վերաբերմունքի պատճառներից, անտառապաշտպան է: Ինչ վերաբերում է 
անտառօգտագործմանը, ապա, քննարկումների մասնակիցների կարծիքով և մեր 
դիտարկումներով, դրա վերահսկողության  ձևերը դարձրել են այնպիսին, որ մարդիկ 
վախենան անտառից և իրենց գող զգան... «Հա, բնակիչն էլ ասում ա, ավելի լավ ա ես էս 
ծառը չկտրեմ, աշխատանք ըլի գնամ աշխատեմ, ոչ թե ես գամ անտառ հասնեմ, կամ 
փետ բերեմ,  էդ ինձ ձեռ չի տալիս, ասում ա: Բայց թե ուզած չուզած մարդը գնում ա, որ 
իրա երեխեն չսառչի ու ինքը մի կտոր հացից չընկնի» /Ազատամուտ/: 
 
Հասարակական-տնտեսական գործընթացներին ավելի լավատեղյակ որոշ մարդիկ 
անտառի հանդեպ բնակչության երբեմն անտարբեր վերաբերմունքը բացատրվում է 
բնակչության ընդհանուր դեգրադացիայով, անհուսության զգացողությամբ. „Հույս չկա, 
որ այստեղ պիտի շարունակեն ապրել: Մարդիկ որ հողը չեն մշակում, որ 
գյուղատնտեսություն չկա, որ հողամշակություն չկա, արդեն ամեն ինչ հանդեպ 
անտարբեր են դառնում: Մարդկանց  մեջ մտել է այն համոզմունքը, 
որ հող մշակելով ոչնչի չես հասնի: Դրան գումարած` շատերը հող մշակելու ֆինանսներ 
էլ չունեն, նույնիսկ պարզ դիզվառելիքի գումար չունեն, որ տրակտորը դաշտ մտնի: 
Տարիներով չաշխատող, հող չմշակող մարդիկ, մեր ժողովուրդը նաև որոշակի 
վայրենանում է...” /Բերդ, լիդերներ/: „Գյուղացին այսօր խոպանով է ապրում, 
Ռուսաստնով: Տղամարդիկ  ամբողջը գյուղից դուրս են գալիս, երիտասարդության մեծ 
մասը գնացել է, ինչպես պիտի անտառ պաշտպանեն?: Նրանք արդեն ուրիշ հոգսերով 
են ապրում” /Գոշ, լիդերներ/:  
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7. Ո՞վ պետք է պատասխանատու լինի անտառի պաշտպանության համար: Իսկ 
կառավարմա՞ն: Ո՞վ է հսկում անտառը: Հայանտա՞ռը Բնության պահպանության 
տեսուչնե՞րը Ոստիկանությու՞նը։   

 
Բնակչության մեջ ամենատարածված կարծիքն այն է, որ անտառի պաշտպանության 
պատասխանատուն անտառտնտեսությունն է /Հայանտառը/: Հայանտառն է, որ 
պատասխանատու է անտառի պաշտպանության համար, և նա դա իրականացնում է 
պանտառապահների միջոցով:  
 
Քննարկումների մասնակիցների մեծ մասը ոչ մի կերպ չէին կարող պատկերացնել, որ 
անտառը կարող է մեկին պատկանել /տվյալ դեպքում` պետությանը/, բայց 
վերահսկողությունը կարող է իրականացնել մեկ ուրիշը: Բնապահպանության 
նախարարության մասին տեղեկացվածությունը շատ աղոտ է: Մարդիկ լսել են, շատերը 
գիտեն, որ „էկոլոգները” անտառը վերահսկողներ են, բայց գտնում են, որ նրանք միայն 
իրենց կյանքն են դժվարացնում, „թանկացնում են” իրենց կյանքը, քանի որ եթե ծառ 
կտրելիս բռնվեն` ավելի էժան է անտառապետի հետ պայմանավորվելը: „Էկոլոգների 
հետ ավելի թանկ է”: „Առաջի հերթին բնապահպանության նախարարության անունը 
պետք է փոխեն, դնեն շահագործման նախարարություն, պահպանություն բառը անոթ է, 
հանեն էդ նախարարության վրայից... էդ էկոլոգիա կոչվածը զբաղվում է միայն նալոգ 
հավաքելով: Նրանք էկոլոգիայով չեն զբաղվում,  նրանք անտառը չեն պաշտպանում” 
/Բերդ, հեղինակություններ/:  
 
Մյուս կողմից շատերն ուղղակի չգիտեն, թե ովքեր են էկոլոգները, որտեղ են նրանք 
գտնվում ֆիզիկապես, ինչպես կարելի է նրանց հետ պայմանավորվել /Շնող, կանայք, 
տղամարդիկ/: «Էկոլոգներով» նրանց հաճախ վախեցնում են հենց անտառապահները, 
որոնց սովորաբար ճանաչում են և որոնց հետ հաճախ են գործ ունենում: Քանի որ 
անտառապահները թափոն հավաքելու թույլտվություն` «չեկ» տալիս են սովորաբար 
երկու-երեք խորանարդ մետրի համար, բայց թույլ են տալիս ավելի շատ բերել /գնի, 
արժեքի տարբերույունը իրենք են վերցնում/, սովորաբար թափոններ հավաքելու 
թույլտվության փաստաթուղթը տալիս զգուշացնում են. «Տես, հա, էկոլոգները չտեսնեն», 
«էկոլոգները չիմանան»: Քանի որ մարդիկ իրականում չգիտեն էկոլոգների ֆունկցիան և 
իրավունքները, նրանցից վախենում են: Անտառապահներն ավելի հասկանալի են:  
 
Միշտ չէ, որ մարդիկ պատկերացնում են, որ „էկոլոգները” և „բնապահպանները” նույն 
բանն են: Մարդիկ հստակ չգիտեն, թե ով իրավունք ունի վերահսկել անտառը. 
„Էկոլոգիան մի կողմից, միլիցիան մյուս կողմից, բնապահպանությունը մի կողմից, 
անտառտնտեսությունը մի կողմից... բայց դե մարդիկ վախելով հասնում են անտառ: 
Էշով էլ են փետ բերում` էլի փող են ուզում: Ով էլ բռնեց` փող է ուզում”:   „Ուրեմն` 
էկոլոգիան ստուգում ա, անտառապահը կա, անտառտնտեսությունը իրա 
անձնակազմով ստուգում ա,  միլիցիան ստուգում ա, նախարարությունից տարեկան մի 
քանի անգամ գալիս են ստուգում, մի քանի անգամ ժուռնալիստնին մտնում են քոլը,  
նկարահանում` ինչ ծառ ա կտրված” /Գոշ, լիդերներ/: 
 
Շնող գյուղում, որտեղ «էկոլոգները» հաճախ են լինում հարևան Թեղուտ գյուղում 
հատվող անտառների պատճառով, նույնպես վատ էին պատկերացնում նրանց: 
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Էկոլոգների դերը Ֆոկուս խմբում երկար քննարկելուց հետո գյուղի երկու 
երիտասարդների հետ զրույցի այս պատառիկը ներկայացնում է մոտավոր պատկերը.  
 

 Դու էկալոգիայի տեղը գիտես?  
 Ա, գալիս են ֆռռում, գնում, էլի: 
 Ովքեր են դրանք? Տեսած կաս, որ եկել են ֆռռալու? 
 Ավտոն եմ տեսել, իրանց տեսած չկամ: 
 Ինչից գիտես, որ էդ ավտոն էկալոգիայի ավտոն է?: 
 Դե ասում են, եսիմ: 
 Ավտոյի վրա էկալոգիայի նշան կա? 
 Համարներն ա: 
 Համարներով մեկը իմացել է, որ սա էկալոգիայի մեքենան է? 
 Հա: 
 Բայց որտեղ է գտնվում, չգիտես?: 
 Չէ: 
 Գյուղում էկալոգիա կա?: 
 Չէ, գյուղի էկալոգիան էլ աբեշիկն ա /անտառապահը/: 
 Լավ, իսկ Ալավերդի, Ախթալա? Չգիտես որտեղ է? 
 Չէ: 
 Տաթև, դու էլ չգիտես էկալոգիան որտեղ է? 
 Ըստեղ էկալոգիա չկա: 
 Ինչից գիտես, որ չկա: 
 Ուրիշ տեղից գալիս են, բայց… աբեշիկն ա, մեկ էլ անտառտնտեսության պետը: 
 Էդ աբեշիկն ու էկալոգիան նույն կառույցն են? 
 Աբեշիկը ոնց որ հետևում ա, որ անտառին վնաս չտան: 
 Բա էկալոգիան ինչ է? 
 Տղ. Էկալոգիան էլ ա էդ, էլի հսկիչ ա, էլի: 
 Նա ում է հսկում?: 
 Նա էլ աբեշիկներին, անտառապետին… 
 Տաթև-   Նա պատժում ա: 
 Ում է պատժում? 
 Օրինակ` անտառապահին, որին ինքն ա դրել, պատժում ա, ասում ա ինչի չես 

հետևում? 
 Տղ.   Գլխավորին: 
 Լսել եք, որ նա երբևէ պատժել է?: 
 Հա: Օրինակ` շատ մարդ գիտեմ, որ հեռացրել է: 
 Էկալոգիայի պատճառով են հեռացրել? 
 Հա: Շամլուղի անտառապահին: Էկալոգիան բռնել ա փետ ծախելիս: 
 Լավ է, որ էկոլոգիան պաշտպանում է անտառը?: 
 Ա դե եսիմ? Անտառապահն էլ ա պաշտպանում: Մարդ մարդի հետ թարսվում ա` 

պատժում ա: Հըմի հենց մեր գյուղում ծախում են փետը, բա խի էկոլոգիան չի 
պատժում? 

 
«Անտառի պաշտպանությունը» բնակչությանը ներկայացվում է հիմնականում 
արգելքների ձևով. գարնանն անտառ չմտնել, որպեսզի անտառային կենդանիների 
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չխանգարեն /արգելոցների և Ազգային պարկի մերձակա բնակավայրերի բակչությունը/, 
դանակը կամ կացինը ձեռքին երբեք անտառ չմտնել /անտառապահը կասկածում է 
ծառահատման մտադրության մեջ/, անասունն անտառ չմտնի, որպեսզի շիվերը և 
ճյուղերը չվնասվեն.  „Թույլ էլ չեն տալի, որ անասունը անտառ մտնի, ասում են 
անասունները ծառերի քոքը քանդում են, թուլանում են ու չորանում: Ճիշտ ա, 
փոխանակ մենք ծառ տնկենք, կարող ա դեռ վնասենք էլ, երբ որ անասունին թողնում 
ենք անտառ մտնի: Բայց ախր անասունն էլ ուտել է ուզում, ամառ է, մենք էլ  չենք կարող 
սար տանել անասունը: Արոտավայր էլ ուրիշ չունենք: Բա ոնց անենք, մենք հո երեխուն 
չենք կարա կաթ ու մածունից կտրենք?: Բայց հո անասունն առանց հսկողության չենք 
թողնում? Մենք էլ մարդ ենք, հասկանում ենք, անասունը հսկող է ունենում»:  Եթե 
անտառապահը, «էկոլոգը» անտառպահպանության գործում այդ մարդկանց կանչեն 
իրենց օգնելու` սիրով կգնան, բայց մարդիկ ուզում են նաև իրենց տնտեսությունն 
ունենան:  
 
Պատասխանատու է արդյոք ոստիկանը անտառի պաշտպանության համար? Մեծ մասը 
պատասխանում է անմիջապես` «բա ոնց?» «Անտառը պետությանն է, ոստիկանն էլ 
պետության աշխատող է»: Այն հարցադրմանը, որ պետությունը շատ տարբեր 
աշխատողներ ունի, հո բոլորը անտառի պաշտպանության պատասխաննատուներ չեն` 
սովորաբար տարակուսանք է առաջացնում: Ոստիկանը ընկալվում է որպես հսկիչ: 
Քննարկումների մասնակցողների մի մասը փորձում էր ապացուցել, որ ոստիկանը 
անտառի հետ գործ չունի, սակայն մյուսները խոսում էին իրենց փորձի մասին: Մարդիկ 
փորձով գիտեն, որ «ավելի լավ է ոստիկանի հետ գործ չունենալ» և նրան «բախվելու» 
դեպքում` աշխատել նրանից շուտ ազատվել: Փորձը ցույց է տալիս, որ անտառում 
ոստիկանի հազվադեպ կարելի է հանդիպել, բայց ոստիկանը կարող է հանդիպել 
ճանապարհներին, և նրան վերագրվում է հարց տալու իրավունք: Եթե ոստիկանը հարց 
տա` պետք է պատասխանել: Պատասխանից կարող են հետևանքներ բխել, ուրեմն այդ 
ամենը կանխելու համար գերադասելի է ոստիկանի հետ «հարցը փակել. «Հավաքածս 
փայտի կեսը տարա իրա դռանը թափեցի» /Շնող/; «Ասեց հենց հիմա այդ հավաքածդ 
փայտով տեղամաս եմ տանում, դե տեղամաս գնացողն էլ ավելի թանկ պիտի վճարի: 
Ասեցի գինըդ ասա, թող գնամ»:  
 
Ոչ մի կառույց, ոչ «Հայանտառը», ոչ «բնապահպանությունը», ոչ «ոստիկանությունը», ոչ 
դպրոցը, ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմինը երբեք և ոչ մի ձևով որևէ 
բացատրական և/կամ իրազեկման աշխատանք չի անում անտառի հանդեպ բակչության 
իրավունքերը, պետության ծրագրերը բացատրելու, ոչ մի տեղ որևէ հայտարարություն, 
որևէ տեղեկատու թուղթ չի հանդիպել և ոչ էլ բնակչությունն է տեսել` իչում է անտառի 
այս հատվածում արգելվում այս ու այն, կամ` ինչպես կարող են մարդիկ օգտագործել 
անտառը, ում են իրենք պատասխանատու և որ հարցերի համար և ունի արդյոք 
համայնքը որևէ պատասխանատվություն անտառի հանդեպ կամ` որևէ իրավունք:  
 
Որպես  «համայնք» ըկալվում է նախ և առաջ քաղաքապետը կամ գյուղապետը. «մեր 
գյուղապետը շատ ուժեղ նայում է մեր անտառին, ոչ մեկի չի թողնում մոտենա» /Գոշ, 
կանայք, տղամարդիկ/; «Մեր քաղաքապետի ձեռին ինչ կա, որ ինչ անի, իրան ով ա 
հարցնում, երբ որ գալիս են կամազներով կտրում տանում են» /Բերդ, տղամարդիկ/, 
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«Ամեն ինչ մեր գյուղապետի ձեռին ա: Եթե ուզի` լավ կպաշտպանի անտառը, եթե 
ուզենա` ամենը կծախի» /Շնող, կանայք/:  
 
Շատերը գտնում էին, որ համայնքը անտառի համար պետք է պատասխանատու լինի 
միայն այն դեպքում, երբ անտառը կլինի համայնքի սեփականությունը: “Որ  ասենք, եթե 
անտառը պատկանում ա մեր գյուղին, ինչ էլ ուզում ա լինի, եթե անտառը գյուղացունն 
ա, ինքը ավելի լավ չէ կարա տնօրինի էդ անտառը, ինքը անտառ մտնելուց ավելի 
ուշադիր կլինի, ավելի կհետևի, որ անտառին վնասող չլինի: Թե չէ, մեր տարածքում ա, 
բայց դիտորդի դերում ես լինում: Գալիս են տանում են, շիվերը տանում…Կամազներով 
տանում են, բայց դու կանգնում մենակ նայում ես”:  
 
Ուրիշները գտնում են, որ համայնքը կարող է անտառը պաշտպանել միայն 
վերականգնողական աշխատանքներով. «կարան ծառատունկ կազմակերպեն, մենք էլ 
կգնանք, կմանակցենք»: Ոմանք առարկում են սրան. «Թող անտառտնտեսությունն անի,  
եթե ինքը իրավունքը տվելա, որ գնա հատի, ով ուզումա լինի, մեծահարուստա, թե 
դեպուտատա, թող ինքն էլ կազմակերպի»:      
 
Իրականում անտառի հետ որևէ աղետ պատահելու դեպքում առաջինը անտառամերձ 
համայնքի բնակիչներ են օգնության հասնում: Թե գյուղացիների, թե անտառապահների 
վկայությամբ մեր հետազոտած բնակավայրերում անտառային հրդեհների երկու 
դեպքերում հրդեհները մարել են գյուղացիների ուժերով. Իրենց մեքենաներով, իրենց 
վառելիքով, իրենց ռեսուրսներով գյուղապետարաններն ու անհատ մարդիկ են ողջ 
գիշեր աշխատել, ոմանք` այրվածքներ ստացել:    
  
Անտառապահների հետ քննարկումները ցույց են տալիս անտառը պաշտպանելու մի 
շարք օբյեկտիվ դժվարությւոններ,- «Գողությունը կանխելու համար մեզ տալիս են չնչին 
աշխատավարձ, ընդամենը 40000 դրամ, բայց 24 ժամ, շաբաթ-կիրակին էլ հետը պիտի 
անտառը պահեեք, հարյուրավոր հեկտարներ: Մեքենա չկա, վառելիք չկա,  ոչ հագուստ 
են տալիս, ոչ կոշիկ են տալիս: Անտառում որ հրդեհ է սկսվում, մինչև տեղ հասնեմ` 
ահագին վառվում է: Բուն անտառը պաշտպանելու օբյեկտիվ դժվարություններն 
այնքան են, որ անհամեմատ հեշտանում է անտառը «թալանելը»: 
 
8. Ո՞վ է ապօրինաբար հատում անտառը: Որպես սոցիալական խումբ, ոչ թե 

անվանապես:  
 
„Նայած, թե ապօրինի ինչն եք համարում: Եթե թուղթը` մի բան է, եթե արգելված ծառ 
կտրելը` ուրիշ բան է: Օրինական անտառահատման թուղթ ունեն մարդիկ, որոնց 
կտրածը փաստացի ապօրինի է, և երբեմն ծառ են կտրում մարդիկ, ովքեր օրինական 
թուղթ չունեն, բայց նրանց կտրած ծառն օրինական է: Սովորական մարդիկ չեն կարող 
ապօրինի անտառ հատել”:  
 
“Հիմա, որ ես ուզենամ էսօր անտառ գնամ, թեկուզ մեկ կուբամետր վառելափայտ իմ 
տան համար հավաքեմ բերեմ` չեմ կարողանա: Բայց մարդիկ կան, անհատներ կան, որ 
ասենք էդ գործը մինչև հիմա անում են, ու փոխկապակցված, շղթայված ձևով, թե 
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տնօրենի հետ, թե ով որ մարդ ունի վերևներում... Նման տիպի մարդիկ են, որ էսօր 
կարողանում են անտառից օգտվել /Բերդ, հեղինակություններ/: 
 
„Անտառը գիտես ով է ոչնչացնում? Մեքենան: Մենք որ ուզենանք էլ` չենք կարողանա 
անտառը ոչնչացնել, որովհետև մենք միայն ընկած ծառն ենք բերում:   Անտառը 
ոչնչացնում են „մեջք ունեցողները” /Արծվանիկ, տղամարդիկ/:  
 
„Անտառը կտրում են նրանք, ովքեր Երևանում վառելափայտ են ծախում, մենք ով ենք, 
որ անտառ կտրենք: Դրանք էլ գնում են, կտրելու համար թույլատրելի ծառեր կան, ըստ 
տարիքի, անտառտնտեսության հետ պայմանավորվում են, որ այդ ծառերը իրանք 
կտրեն:  Իրավունքը վերցնում են, գնում են կտրում դարավոր կաղնիներ, չգիտեմ ինչ 
անթույլատրելի ծառեր, էդ ձևով ոչնչացնում են անտառը: Փաստորեն 50 տոկոս ճիշտ 
ծառահատում է, 50 տոկոս. երևի կարելի ա ասել ապօրինի” ?բերդ, կանայք/: 
 
“Աաաա, դրանք ընենց մարդիկ են, որ աբեշիկը ըսկի մոտ էլ չի գալիս; Նրանք ուրիշ 
մարդիկ են” /Արծվանիկ,տղամարդիկ/: 
 
“Սովորական մարդիկ, այ մեզ նման մարդիկ ռիսկ չեն անի ապօրինի կտրեն: եթե մենք 
գնանք դիմենք, որպեսզի օրինական ծառ կտրենք, մեզ թույլ էլ չեն տա:  Բայց արտոնյալ 
մարդիկ կան, որ նրանց թողում են: Հիմնակյան հատումները նրանք են անում, բայց դե 
նրանք էլ երևի թուղթ կունենան /այսինքն` թույլտվություն կունենան, այսինքն` նրանց 
հատումը հավանաբար օրինական կլինի-Հ.Խ./ Դիլիջան, կանայք 

 
9. „Նրանք պետք  պատժվե՞ն։ Թե՞ պետք է պաշտպանվեն հասարակության կողմից 

պահպանական ուժերից/ոստիկանությունից:    
 
Մեր քննարկումներին մասնակցող բոլոր մարդիկ միաբերան գտնում էին, որ ապօրինի 
անտառահատները պետք է անպայման պատժվեն, ովքեր էլ որ նրանք լինեն: 
Միաժամանակ բոլորը գտնում էին, որ պետք է շատ հստակ լինի օրինականի-
ապօրինիի սահմանը, չափորոշիչները: Շատերը համաձայն չեն այն պրակտիկայի հետ, 
որ անտառում փայտանյութի հետ գործ ունենալիս օրինական է համարվում միայն 
„Հայանտառի” ֆորմալ թույլտվությունը: Եթե թափոնները, ընկած ծառերը առանց 
ֆորմալ թույլտվության հավաքվում են` դա չպետք է դիտվի պատժի ենթակա 
գործողություն, ընդհակառակն, դա պետք է խրախուսվի: Բայց քանի որ գործող կարգի 
համաձայն թոփոնների, ընկած կամ „պեչատած” ծառերի համար մարդիկ վճարում են, 
ուրեմն նախ պետք է վճարեն, թույլտվություն ստանան, որից հետո կարող են „անտառը 
մաքրել”, այլապես նրա կողմից արվող  „մաքրումը” կօրակվի հանցանք և պատժի 
ենթակա: Մյուս պրոբլեմն էլ այն է, որ թափոններ հավաքելու թույլտվություն տվող 
անտառապահն ինքն է որոշում, թե մարդը որ մասից պետք է հավաքի թափոնները. „էդ 
փայտը պատահում ա շատ խորը ձորում ա, ու ճանապարհից շատ հեռու ա: 
Անտառապահն ասում ա, էս  մի կմ խորը ձորումը փայտ կա, գնա շալակով բեր:  Մարդը 
ձորից շալակով շատ դժվարությամբ է բերում, հասցնում ճանապարհ, որպեսզի  բարձի 
մեքենան: Կոնֆլիկտը անտառտնտեսության հետ ըտեղից  ա առաջանում: ճանապարհ 
չկա, էդքան գումար չի կարա ներդնի ոչ մեկը, գյուղացին էլ չի կարողանում ընդեղից 
տեղափոխի: Դե թե կարող են` թող անտառտնտեսությունը գնա այդ դժվարամատչելի 
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վայրերի թափոններն ինքը հավաքի բերի, ինքն էլ վաճառի գնողին:  Իրանք չեն անում 
հերիք չի, դեռ մարդուց էլ փող են ուզում, որ նա գնա իրենց գործն անի” /Գոշ, 
տղամարդիկ/:  
  
„Հաճախ պատժում են այն մարդուն, ով օգնում է անտառի պահպանությանը: Եթե 
անտառում էս ծառն ընկել ա, գյուղացին ծառը բերում ա, որ մնա`  փչանալու ա, մյուս 
ծառերին էլ ա վնասելու, ուրեմն  մաքրում ա, բայց արդյունքում ինքը կարող ա պատժվի:  
...  Որոշումներ ընդունելիս  նմանատիպ  հարցերը պետք ա քննարկեն տեղի 
բնակչության հետ: Պետք ա մարդ լինի, որ էդ բոլոր հարցերը իրա կաշվի վրա զգացած 
լինի: Այնտեղ սեղանի հետևը նստում են ու ասում.   արգելել, կտրողին դատել,  էս մեկին 
գնդակահարել /Գոշ, տղամարդիկ/:  
 
„Տուգանքն էլ ա գյուղացու գլխին պտտվում, բոլորին հո չեն տուգանում: Մարդիկ կան 
անտառը կրած տանում են, ինչ տուգանքի մասին կարող ա խոսք լինի? Ամբողջ 
տարածքում մի պոպոքի ծառ չեն թողել: Ոնց են տարել, ոնց են յուրացրել էդքանը? Դե 
թող մի գյուղացի գնա մի պոպոքի ծառ կտրի, տես ինչ են անում: Եվ բացահայտ էլ 
կանգնում են ասում, իրանք  ոչինչից չեն վախենում” /Արծվանիկ, տղամարդիկ/:   
  
„Մեր անտառում մի մեծ խումբ արդեն երկար ժամանակ անտառը կտրում են; Նույնիսկ 
ճանապարհ են սարքել իրենց համար, որ խոշոր ծառերը մեքենայով դուրս տանեն: Մեզ 
չեն էլ թողնում այդ ճանապարհով անցնենք, պահակ է կանգնած: Իրականում դրանք 
պիտի պատժվեն, բայց դրանց պահակ են կանգնած, որ վնաս չտան ուրիշները” /Բերդ, 
բիզնեսմեններ/:   
 
Բնակչության մեծ մասը ռեալ չգիտի, թե պատժվում են արդյոք իրենց պատկերացմամբ 
անօրինական անտառահատները, բայց համոզված են, որ ոչ: Նրանց պատկերացմամբ 
եթե նույնիսկ որևէ մեկը պատժվում է, ապա` այն անտառապահները կամ 
անտառապետերը, որոնց տարածքում կատարվել է անօրինական անտառահատումը: 
Մի դեպքում անտառահատումը կարող է անտառապահի իմացությամբ լինել, այլ 
դեպքում` ոչ, բայց բոլոր դեպքերում հիմնական պատժվողները անտառապահներն են: 
Ըստ բնակչության պատկերացումների, անտառապահները կարող են պատժվել 
հիմնականում այն դեպքերում, երբ իշխանության վերին օղակներում 
„հովանավորության կոնյուկտուրան” փոխվում է և այդ օղակներում ուզում են կոնկրետ 
մարդկանց նկատմամբ բացասական մթնոլորտ ձևավորել: Հենց այդպես էին Շնողում 
մեկնաբանում, օրինակ, հարևան Շամլուղ գյուղի անտառապետներից մեկին 
հեռացնելու և նրա դեմ դատական գործ հարուցելու դեպքը:  
 
Բնակչությունը „պաշտպանում է” անտառի հետ խնայողական ռեժիմով կատարվող 
անօրինական հարաբերությունը երկու պայմանով. նախ` եթե „հանցավորը” ծայրահեղ 
նյութական կարիքի հետևանքով է կատարել խախտումը և այդ խախտումը անտառին 
էական վնաս չի պատճառի /”հո երեխան ցրտից չի սառչելու?”; „թող աշխատատեղ լինի, 
աշխատանք լինի, այլ վառելիք լինի, թող բոլորին արգելեն”; „Մարդ կա` 
հնարավորություն ունի, վճարում ա, չեկը վերցնում ա, գնում ա անտառ փայտ բերելու: 
Մարդ էլ կա, որ էդ հնարավորությունը չունի, որ չեկ վերցնի, նա էլ գնում ա չոր փայտ 
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հավաքում, բա ինչ անի, էս անտառի մեջ հո ցրտից չեն սառելու?/, և երկրորդ` եթե 
անտրամաբանական է գործող կարգը:   
 
Մարզերից երկուսում դատավորների հետ ունեցած մեր զրույցները հաստատեցին, որ 
սովորաբար դատական քննության առարկա են դառնում մանր խախտումները կամ 
անկարող և չքավոր մարդկանց կողմից իրականացված օրինախախտումները:   

 
10. Քանի որ արդեն երկար ժամանակ է, ինչ մարդիկ ներգրավված են մոտակա անտառի 

հատման գործում, դա ավելի փո՞քր հանցանք է Արդյոք մարդիկ կարծում են, որ 
իրենք ծառերը կտրելու իրավունք ունեն: Արդյոք ապօրինի անտառահատումը 
հավասար  է գողության:   

 
Ապօրինի անտառահատումն իսկապես գողություն է,-այսպիսին է մեր ֆոկուս խմբերի 
մասնակիցների սկբնական արձագանքը: Սակայն քննարկումների ընթացքում սկսում 
են տարբերակել օրինականի-ապօրինիի պատկերացումները:  
 
Ֆոկուս խմբերի քննարկումներին մասնակցողները պնդում էին, որ իրենց համայնքների 
բնակիչներն արդեն մի քանի տարի է` ծառ չեն կտրում: „Հիմա եթե նույնիսկ կանայք 
դանակը կամ կացինը ձեռքին անտառ են մտնում, անտառապահը բռնում է, ով ռիսկ 
ունի անտառում ծառ կտրել?” /Շնող, կանայք/: „Հիմի եթե մեր գյուղացին ծառ կտրի, 
նույնիսկ մինիստրությունից չեն կարա ազատեն, ծառ կտրելը մոռացվել է” /Գոշ, 
տղամարդիկ, կանայք/:   
 
„Գողություն ա, բա ինչ ա”,-ասացին Բերդի լիդերների ֆոկուս խմբում, բայց անմիջապես 
հետո քննարկում սկսվեց մասնակիցներից մեկի առարկությունից հետո. „Ասենք խեղճ 
ու կրակ, առանց ամուսին կին էր, ընդեղից ճյուղ- մուղ էր կտրել ընգած ծառերից, 
չորուկներ, վրեն ակտ են գրել` որպես գողություն: Էսօր դրա վրա ակտ են գրում, բայց 
մարդիկ ահագին ծառեր են կտրում` չեն գրում: Մարդիկ կան` ծառ կտրելով  գումար են 
աշխատում, մարդ էլ կա, որ մենակ հացի խնդիր ա լուծում: Ասենք` մենակ հացի խնդիր 
լուծելը գողություն համարելը խղճի դեմ ա, և իրականում մենք դա գողություն չենք 
համարում”: Երկար քննարկումից հետո խումբը եկավ այն համաձայնության, որ „ծառ 
կտրելը միշտ գողություն է, եթե օրենքի առաջ բոլորը հավասար են: Բայց քանի որ այսօր 
իրական ծառ կտրողներն օրենքի առաջ արտոնյալ են, ապա ծայրահեղ կարիքի համար 
ծառ կտրող բնակչին չի կարելի գող համարել” /Բերդ, լիդերներ/: Այս կարծիքն այս կամ 
այն չափով ընդհանարական է և տարբեր ձևակերպումներով կարող է դիտարկվել 
որպես հասարակական կարծիք:   
 
„Եթե մարդն իր երեխայի չմրսելու համար է ծառ կտրում` դա գողություն չէ, բայց եթե 
կտրում է վաստակի համար` գողություն է”:  
 
„Ցուրտը սովից վատ է: Եթե տաքանալու ուրիշ հնարավորություն չունես` ծառ կտրելը 
հանցանք չի”:  
  
„Եթե մարդը ծառ է կտրում` հանցանք է, եթե թափոններ է հավաքում` հանցանք չի:  
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Բայց եթե մարդը չոր ծառ, ընկած ծառ, թափոններ է հավաքում առանց թույլտվության` 
պատժում են”:  
 
„Հանցանք է, բա ինչ է? Մեկը` ես, մեկը` դու, բա որ բոլորս կտրենք` անտառ կդիմանա? 
Բայց ծառ կտրողը մենք չենք, կամ` մեր կտրած ծառն աննշան է այն ծառերի համեմատ, 
որ ուրիշներն են տանում, ոչ թե մեր բնակիչները”: 
 
11. Գիտեն արդյոք թե երբ է ապօրինի անտառահատումը դառնում պատժի ենթակա 

հանցագործություն, որը հետաքննվում է դատախազության կողմից և միայն 
վարչական տուգանք չի ենթադրում:   

 
„Ճիշտն ասած ես չգիտեմ էն սահմանը, որի ժամանակ ծառ կտրելու համար քրեական 
պատասխանատվության են ենթարկում”,-Ազատամուտի բնակչի այս պատասխանն այս 
կամ այն չափով ընդհանրական է բոլոր ֆոկուս խմբերի համար: Ազատամուտի ֆոկուս 
խմբում երկար քննարկվեց պատասխանատվության խնդիրը: Մարդիկ մի բան գիտեն,-
եթե իրենց տուգանել են և իրենք տուգանքը չեն վճարել, իրենց դեմ կարող են գործ 
հարուցել և դատարանը կորոշի իր պատժի ձևը և չափը: Կանանց պատկերացումներն 
ավելի աղոտ են, նրանք մի բան գիտեն` “ակտ են գրում”, „տուգանում են”: Ոչ մեկը որևէ 
տեղ չէր լսել, որ անտառին հասցված վնասի դիմաց պատիժ սահմանվի 
անտառվերականգնողական որևէ գործ անելով: Ամենուր հայտնի է մի պատիժ` 
տուգանք: Տուգանքի չափի մասին նույնպես պատկերացումները բավական անորոշ են. 
„նայած ինչքան փայտ է”, „նայած ինչ տեսակ ծառ է”, „նայած ինչով ես բերել` շալակով, 
էշով, մեքենայով”, „նայած քանի կուբամետր է: Կարող ա մի կուբամետր էս բերել կամ 12 
կուբամետր”: Հանացավորին տուգանքի չափը սովորաբար հայտնում է անտառապահը, 
և հանցավորը սովորաբար աշխատում է անտառապահի հետ համաձայնության գալ` 
կամ „սահմանված” տուգանքի մի մասը տալ անտառապահին և ազատվել, կամ, 
սակարկելով անտառապահի հետ, „նվազեցնել” հանցանքի, հետևաբար նաև տուգանքի 
չափը:  
 
 „Եթե մարդը բռնվում ա, անտառապահն ասում ա գնա էսինչ տեղը էսքան մուծի, 
էսքանի ակտ եմ գրում վրադ: Իրանք միշտ ասում են, որ ծառի կտրելը էսքան-էսքան 
տուգանք արժի` էսքան` բոխին, էսքան` հաճարին, էսքան` պոպոքը... Որքան գիտեմ 
եթե տուգանքի չափը 500.000 դրամն անցնում ա, ուրեմն գործը գնում է ոստիկանատուն: 
Գործը գնում է ոստիկանատուն նաև այն դեպքում, երբ տուգանքը վրադ գրած է, ու դու 
չես գնացել մուծել: Ոստիկանատանից կարող ա գնա դատախազություն, ու դա արդեն 
քրեական գործ ա”: Այսինքն` մարդկանց պատկերացումներով ոչ թե հանցանքի չափն է 
քրեական պասխանատվության ենթակա, այլ` պատժի իրականացման ընթացք կարող է 
վեր ածվել քրեականի: Բայց հենց որ խնդիրն սկսում է քննարկվել, պարզվում է, որ 
մարդիկ իրականում չգիտեն պրոբլեմը, խախտում-հանցանք երևույթը, դրանց 
իրավական լուծման մեխանիզմը: Այդ հարցերի դեպքում նույնիսկ գյուղապետերն են 
ասում „չգիտեմ”,  „հաստատ չգիտեմ”: Եվ սկսում են բողոքել` „Ով ա մեզ էդ մասին 
ասում, որ մենք իմանանք: Դրա համար պետք ասենք թերթերը տպի, կամ 
հեռուստատեսության լուրերի ալիքով լինի, որ այ ըսենց-ըսենց դեպքերում 
տուգանքները էս ինչ չափերի ա հասնում…”:  
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Միայն մի տեղ` Շիկահողի գյուղապետարանում մենք հանդիպեցինք տուգանքների 
չափի մի գնացուցակ, որին, միևնույնն է, բնակիչները տեղյակ չէին:  
 
12. Նրանցից որևէ մեկը լսե՞լ է արդյոք այլընտրանքային ջեռուցման մասին կամ 

ջեռուցման նման պրակտիկաներ կիրառու՞մ է։ 
 

 Միայն գազ  
 Մասամբ գազ 
 Ջրիկ վառելիք – դիզել/ յուղ, այլ 
 Ածուխ 
 Ջերմամեկսուսացված բնակարան/տուն,  
 Խնայում է տարվա ընթացքում` ձմռանը ջեռուցման դիմաց վճարելու համար: 
 Գյուղապետից/Հայանտառից թույլատրություն է խնդրում անվճար/էժան չոր 

ճյուղերը հավաքելու համար 
 Աթար, 
 Հնոտի, 
 Այլ:  

 
Այն բնակավայրերում, որոնք գազաֆիկացված են, բնակչության մի մասը բնակարանը 
տաքացնում կամ մասամբ տաքացնում է գազի վառարաններով: Սա տարածված է 
հատկապես քաղաքներում` Դիլիջանում, Կապանում, մասամբ` Բերդում, ինչպես նաև 
մեծ գյուղերում /օրինակ` Շնողում/: Գազ ունեցող բնակավայրերում գազն  
օգտագործում են այն ընտանիքներում, որոնք աշխատող ունեն և 
համապատասխանաբար որոշ եկամուտ ունեն, որով կարող են գազի դիմաց վճարել: 
Քիչ, սակայն կան նաև կենտրոնական ջեռուցումով գազով տաքացվող բնակարաններ: 
Ոմանք զուգակցում են վառելիքի երկու, երբեմն էլ` երեք տեսակներ: Օրինակ, 
հիմնական բնակելի սենյակում փայտով վառարան են վառում, իսկ ննջարանում գիշերը 
թույլ միացնում են գազի վառարանը: Բնական գազ չունեցող բնակավայրերում երբեմն 
ննջարաններում էլեկտրաէներգիա օգտագործող պլիտա են միացնում: Տաքացման 
համար այլ աղբյուրներ չեն օգտագործվում և Հայաստանում դրանք կամ չկան, կամ` 
շատ թանկ են /ածուխ չկա, նավթ չկա, դիզ.վառելիքը շատ թանկ է/:  2009թ. սկզբներին 
գազով տունը տաքացնելու հեռանկարը շատերին էր ոգևորում, սակայն աշնանը 
մարդիկ համոզվեցին, որ գազի թանկացման հետ այն  գործնականում անմատչելի է: 
2010թ. Գարնանը, մեր հետազոտությունների ընթացքում, գազը կրկին թանկացավ, և 
ամենուր բոլոր բնակավայրերում, որտեղ գազ կա, խոսվում էր այն մասին, որ 2009թ. 
ընթացքում գազ օգտագործողների զգալի մասը ստիպված կլինի հրաժարվել գազից: 
Կարևոր է, սակայն, նկատել, որ անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչների բացարձակ 
մեծամասնությունը վերջին 2-3 տարիներին իրականում ոչ թե կտրած ծառի փայտ է 
օգտագործում, այլ` անտառներից հավաքված թափուկները, ճյուղերը, չորացած, ընկած 
ծառերը: Սրան բոլորն էլ փայտանյութ են, և բնակչության լեզվում հենց փայտ են 
կոչվում: Կասկածից վեր է, որ այն դեռ երկար կօգտագործվի, ընդ որում ոչ միայն որպես 
տաքացման միջոց: Այդ փայտանյութն է վառվում թոնիրներում` հաց թխելու համար, 
վառարանների վրա տաքացվում է լողանալու, լվացքի և այլ անհրաժեշտ կարիքների 
համար ջուրը, եփվում է ճաշը: Համարյա ամենուր հաճախ օգտագործվում է նաև հեղուկ 
գազը: Վառարանը հիմնականում ձմռանն են օգտագործում, իսկ գազն այդ ընթացքում 
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օժանդակ է` օգտագործվում է որևէ բան արագ եփելու համար` սուրճ, թեյ, ձվածեղ...: 
Ամռանը գազի ծախսն ավելանում է: Սակայն ամռանը նույնպես երկար եփելու համար 
/մուրաբա, կոմպոտ, ձմռան այլ պահածոներ պատրաստելիս/ փայտ են վառում:  
 
Այսպիսով, այլընտրանքային վառելիք օգտագործումը ոչ միայն անծանոթ չէ, այլև 
հաճախ ցանկալի է, բայց մատչելի չէ:  
 
Թեմա 2. Լոզունգների և լոգոների ստուգում  
 
Թեմայով առաջադրված լոզունգները ֆոկուս խմբերի մեծ մասում առաջացնում էին 
մտքերի փոխանակություն, աշխույժ քննարկումներ: Մարդիկ արտահայտությունը 
լսելուն պես ուզում էին այն բարձրաձայն քննարկել: Լինում էին դեպքեր, երբ մեկի 
գնահատականն ազդում էր մյուսի վրա, մարդիկ կողք-կողքի էին նստած և հաճախ աչքի 
պոչով նայում էին, թե կողքինն  ինչպես գնահատեց: 
 
Ուշագրավ են լոզունգների քննարկումների ընթացքում արտահայտված մտքերը: 
Դրանք վկայում են այն մասին, որ չնայած մեր զրուցակիցներն սկզբունքորեն համաձայն 
էին լոզունգներին, այնուամենայնիվ նրանց հազվադեպ էր հաջողվում տեղափոխվել 
իրենց կոնկրետ հուզող խնդիրների հարթությունից` դժվար է ապրել, կոնկրետ այս 
պահին փող չկա, աշխատանք չկա, եկամուտ չկա, ուստի վառելափայտի խնդիրը չի 
կարելի դրանից դուրս հարթություն տեղափոխել: Մարդկանց գնահատականները, 
կարելի է ասել, վերաբերում էին ոչ թե առհասարակ կոնկրետ լոզունգին, այլ` հենց 
այսօր և հենց այս պահին իրենց կյանքում այդ լոզունգի հետ առնչվող պայմաններին: 
Դրանք հաստատում են բնակչության հիմնական ընկալումը` այո, անտառը շատ 
կարևոր է, կենսականորեն կարևոր է, բայց նախ` ոչ հնարավորություն չկա այդ 
կենսականորեն  կարևոր անտառը չօգտագործել, երկրորդ` անտառի “թշնամին” իրենք` 
անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչները չեն: Այս ընդհանրական մոտեցումից բացի 
տարբերակվում են տարբեր բնակավայրերի բնակչության մոտեցուները: Հատկապես 
“արգելոց-անտառին” մերձակա Շիկահողի և Գոշի բնակչությունը, որոնց մուտքն 
անտառ և անտառի օգտագործման հնարավորություններն էապես սահմանափակ է, և 
ովքեր առհասարակ գտնում են, որ այդ սահմանափակումները չափազանցված են և 
դրանք արվում են մերձակա բնակչության կենսական կարիքների շրջանցումով, 
առաջարկված լոզունգների գաղափարները համարում էին մի փոքր չափազանցված:    
 
M2- “Անտառի կործանումը հանգեցնում է կործանման“ լոզունգի կապակցությամբ 
շատրն էին բարձրաձայն ասում “համաձայն եմ”, սակայն Շիկահողի կանայք, օրինակ, 
գտնում էին, որ անտառի կործանումը մարդկանց առնձնապես չի վնասում: “Սիսիանում 
անտառ չկա, ժողովուրդը կործանվում է? Ոչ”: Շիկահողի բնակիչների պատկերացմամբ 
իրենց ավելի շատ վնասում է անտառի հանդեպ գերզգուշավորությունը, ինչը 
խանգարում է  անտառից օգտվելու բնակչութայն կարիքների իրացմանը: Դիլիջանի 
լիդերները համարեցին, որ անտառի շրջակա բնակչության կտրած «մի երկու ծառով» 
անտառը չի կործանվի, անտառի ու մեր կործանումը վառելափայտը չի, այլ 
արտադրական նպատակներով իրականացվող ծառահատումները, իսկ տղամարդկանց 
խմբում գտան, որ “Հարցադրումը մի քիչ խիստ է, քանի որ մի քանի փայտով անտառը չի 
կործանվի, բայց իհարկե Ճիշտ ա, եթե անտառները կործանվեն, մենք էլ կկործանվենք”: 
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Գոշում կանայք մեղմորեն համաձայնվեցին` “Ճիշտ է, անտառը եթե կործանվի, մենք էլ 
կկործանվենք”, բայց լիդերները բավական կոշտ էին. “Բա հիմա ինչ է, նախ մենք 
կործանվենք? Իսկ ինչ եք առաջարկում, ինչպես ապրենք? Գազ չունենք, գազի փող 
չունենք”: Նույն Գոշում տղամարդիկ թերահավատ էին և նրանցից յուրաքանչյուրը 
տարբեր ձևակերպումներով  կամ կասկած արտահայտեց կործանման գաղափարի 
վերբերյալ, կամ` հաստատեց, որ մարդկանց կործանումն ավելի տագնապահարույց է. 
 
- Դե ասում են, բայց դա չենք տեսել: 
- Էդքանը որ տեսենենք, քոչենք, էլի: 
- Նաղդը նիսյի յեդն ա: Եթե տենց պահ ա, կործանվում ա, դու կործանվելու ժամանակ 
թող անտառն էլ կործանվի:  
- Եսիմ կործանվի թե չէ, բայց դու նաղդ կործանվում ես: 
- Այսպես թե այնպես  կործանվում եմ: 
- Պտի վերջին վարիանտն օգտագործես չկործանվես: Նաղդի մի ծառ կտրեմ, 
չկործանվեմ, հետո կտենամ: 
 
Ազատամուտի կանայք համաձայն էին լոզունգին, տղամարդիկ` թերահավատ. 
“Պարտադիր չի, որ եթե նա քանդվում ա, ուրեմն սա էլա քանդվում”: 
Բերդի տղամարդիկ, որ հիմնականում գործարարներ էին, այդ թվում` փայտանյութի 
բիզնեսով զբաղվողներ, առարկեցին. “Բա հիմա որ մենք կործանվենք, ու անտառը մնա, 
դա ավելի լավ ա? Ավելի լավ ա անտառը կործանվի, մարդը նորը կստեղծի”: Նույն 
Բերդի լիդերները հաստատեցին լոզունգի գաղափարը. “Իհարկե: Հենց դրա համար էլ 
հիմա մեր բնակչությունը փախչում է, ապրելու ուրիշ տարածք է փնտրում, որովհետև 
այստեղ արդեն կյանքի համար վտանգավոր է”:  
 
M3  - ”Անտառը հայերին օգնել է պատերազմի ընթացքում և այն վնասվել է: Այժմ այն 
վերականգնելու ժամանակն է” լոզունգը պակաս քննարկումներ առաջացրեց. Համարյա 
բոլորը համաձայն էին անտառի վերականգմանը: Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղի 
կանայք դառնությամբ հաստատեցին. “Դրա մասին նույնիսկ պետք չի խոսել, էնքան  են 
հատել, բան չի մնացել”: Միայն Շիկահող գյուղում էին ավելորդ համարում 
անտառվերականգնողական աշխատանքը: Շիկահողի կանայք հաստատեցին, որ 
պատերազմի տարիներին իրենք մի քանի գիշեր անտառում թաքնվել են, բայց գտան, որ 
անտառը գործնականում չի տուժել և դրա վերականգնման մասին խոսելն ավելոր է: 
Շիկահողի լիդերները նույնպես գտան, որ սկզբունքորեն, իհարկե, անտառը պետք է 
վերականգնվի, բայց դա իրենց անտառին չի կարող վերաբերվել: Այն չի վնասվել, և 
այսօր էլ, արգելոց լինելով, հիանալի պահպանվում է: 
 
M4 -“Անտառը փայտ չէ, այն մեր հարստությունն է”  
Ամենուր, համարյա բոլոր ֆոկուս խմբերում այս ձևակերպմանը որոշ չափով 
առարկեցին. “Անտառը նաև փայտ է”: Շիկահողի  կանանց խմբի ձևակերպամամբ 
“անտառը նաև փայտ է և հենց դրանով է մեր հարստությունը”: Նրանց հիմնական 
առարկությւոնն այն էր, որ առանց փայտի իրենք առհասարակ չեն կարողանա ապրել, 
իրենք այլընտրանքային վառելիք չունեն, գոնե` ֆինանսապես մատչելի վառլիք. “Մի 
հատ էլ հարց տվեք, առանց փայտ էս գյուղացիք ոնց ապրեն”:  Դիլիջանի տղամարդիկ 
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առաջարկեցին. “Համաձայն ենք արտահատության հետ, բայց փոխեք, ոչ միայն փայտը 
հիշեք, թե չէ ստացվում է` որ անտառը մեզ համար միայն փայտ է:” 
Բերդի տղամարդիկ` “Մեր հարստությունն է, բայց մենք չափազան աղքատ ենք այդքան 
հարուստ լինելու համար:  Անտառ պահելը հարուստի արտօնությունն է”: 
Իսկ Շնողում կանայք շուռ տվեցին լոզունգը` -“Մեր անտառները ուրիշների 
հարստությունն են /նկատի ունեին անտառը հատողներին, որ գյուղի բնակիչներ չեն/, 
թող մեզ համար էլ փայտ լինեն”: 
 
M5 “Անտառը հատելով կորցնում ես ամեն ինչ` ձեռք բերելով շատ քիչ” 
Շիկահողում կանայք սկզբունքորեն համաձայն էին, սակայն գտնում էին, որ կոնկրետ 
իրենց անտառը մասամբ հատելով քիչ բան ես կորցնում կամ չես կորցնում, բայց կարող 
ես հող ձեռք բերել:  
Գոշի կանայք` “Դե մենք անտառով ենք ապրում”: 
Ազատամուտի տղամարդիկ` “Ավելի լավա աշխատանք լինի, քան թե անտառից փայտ 
բերենք, մարդիկ գազ կվառեն”: 
Բերդի տղամարդիկ` “Մեր ձեռք բերածը մեր կյանքն է, դա շատ քիչ է?”  
 
M6 -«Մի կտրիր այն ճյուղը, որին նստած ես» 
Շիկահող, կանայք-“Բնություն շատ ենք սիրում, անտառը շատ ենք սիրում, բայց առանց 
փայտի էլ չենք կարա ապրենք”:  
Գոշ, տղամարդիկ  -“Էդ ճյուղը նայած ընչի համար ա ծառայում”: 
Ազատամուտ, կանայք- “Արդեն կտրել ես”: “Մենք չենք կտրել, կտրողն ա կտրել,  նրա 
ճյուղն էլ մենք ենք բերել”:  
Շնող, տղամարդիկ-“Բայց մեր տակի ճյուղը մենք չենք կտրում, ուրիշներն են կտրում”: 
 
Ինչպես երևում է քննարկման ժամանակ մարդկանց արտահայտած մտքերից, նրանք 
հիմնականում համաձայն են լոզունգների գաղափարներին /հակառակը վկայող 
բացառությունները քիչ են/, սակայն համարում են, որ իրենք ապրում են ճգնաժամային 
պայմաններում և այդ դեպքում կարող են վերանայվել հանրահայտ 
ճշմարտությունները: Դրանցից ամենակարևորն այն է, որ երբ կշեռքի նժարին իրենց 
ներկայիս կյանքն է, որը խորապես անապահով է, ապա “անտառը” կսպասի, մինչև 
մարդկանց կյանքը կարգավորվի: Հենց այս երևույթն էլ արտահայտվել է 
գնահատումներում, որոնք հիմնականում բարձր նիշեր են:  
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Ստորև աղյուսակով ներկայացվում է լոզունգների  1-5 բալանոց գնահատումները. 
 
Ֆոկուս խմբի 
կազմը և 
մասնակիցների 
թիվը 

M2. 
Անտառի 
կործանումը 
հանգեցնում 
է 
կործանման 
 

M3. Անտառը 
հայերին օգնել է 
պատերազմի 
ընթացքում և այն 
վնասվել է: Այժմ 
այն 
վերականգնելու 
ժամանակն է 

M4. Անտառը 
փայտ չէ, այն մեր 
հարստությունն է  

 
 

M5. 
Անտառը 
հատելով 
կորցնում 
ես ամեն 
ինչ` ձեռք 
բերելով 
շատ քիչ 

M6. Մի կտրիր 
այն ճյուղը, 
որին նստած 
ես 
 

Կապան, 
լիդերներ –5 

4, 4, 5, 3, 3 
 

5, 5, 5, 5, 5 4, 3, 5, 5, 5 4, 4, 5, 3, 3 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 5 2, 2, 3, 1, 1 
 

3, 3, 5, 2, 3 5, 4, 3, 4, 3 4, 1, 4, 1, 1 5, 5, 1, 1, 1 

Տղամարդիկ - 6 1, 2, 4, 1, 1, 
4 

5, 4, 4, 4, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 2, 
4 

5, 5, 5, 5, 5, 5 
 

Արծվանիկ, 
լիդերներ - 5 

5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 6 5, 5, 5, 5, 5, 
5 

5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 4, 4, 
5 

5, 5, 5, 4, 4, 5 

Տղամարդիկ - 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 3, 5, 4, 5 5, 3, 3, 3, 5 3, 3, 5, 4, 5 4, 5, 5, 5, 5 
Շիկահող, 
լիդերներ - 4 

5, 3, 5, 1 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 6 5, 5, 1, 1, 1, 
1 

4, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 3, 2, 3, 1, 3, 
3 

5, 5, 5, 1, 5, 5 

Տղամարդիկ - 6 5, 5, 5, 4, 5, 
5 

5, 5, 5, 5, 5, 4 5, 5, 5, 5, 5, 4 4, 3, 3, 3, 3, 
3 

5, 5, 5, 4, 5, 5 

Դիլիջան, 
լիդերներ - 5 

5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 4, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 5 4, 4, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 4, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 
Տղամարդիկ - 5 4, 5, 3, 3, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 4, 4, 4, 5, 4 5, 5, 5, 5, 5 
Գոշ, լիդերներ -6 4, 3, 4, 5, 4, 

5 
5, 5, 5, 4, 4, 5 4, 4, 3, 2, 4, 4 4, 4, 3, 2, 4, 

4 
5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 5 4, 5, 5, 5, 5 5, 4, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 4, 5, 5, 5, 5 5,  5, 5, 5, 5 
Տղամարդիկ - 5 

 
5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 3, 5, 5, 5, 5 4, 5, 5, 5, 5 

Ազատամուտ, 
լիդերներ - 5 

4, 3, 5, 5, 5 5, 3, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 4, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 9 
 

5, 5, 5, 3, 5, 
5, 5, 5, 5 

5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 
5, 5 

5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 
5, 5 

4, 4, 4, 4, 5, 
5, 5, 5, 5 

5, 4, 5, 4, 5, 5, 
5, 5, 5 

Տղամարդիկ - 5 5, 5, 5, 5, 1 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 1 5, 5, 5, 5, 1 5, 5, 5, 5, 1 
Բերդ, լիդերներ - 
6 

5, 5, 5, 4, 5, 
5 

5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 4, 4, 4 5, 5, 5, 4, 4, 
5 

5, 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 7 5, 1, 5, 5, 5, 
5, 5 

5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 4, 5, 5, 
4, 4 

5, 4, 5, 5, 5, 5, 
5 

Տղամարդիկ - 4 3, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 3, 4, 5, 5 2, 4, 5, 5 5, 5, 5, 5 
Շնող, լիդերներ-
5 

5, 5, 5, 4, 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 4, 5 5, 5, 4, 3, 3 5, 5, 5, 5, 5 

Կանայք - 6 5, 5, 5, 5, 5, 
5 

5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 
3 

5, 5, 5, 5, 5, 5 

Տղամարդիկ - 6 4, 4, 5, 4, 4, 
4 

5, 5, 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5, 5, 4 4, 4, 5, 4, 4, 
4 

5, 5, 5, 5, 5, 5 
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Ինչ վերաբերում է “Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու համար մի երկու 
ծառ կտրեմ” ձևակերպման գնահատմանը,  ապա ան տրվել է երկու անգամ, սկզբում և 
այն պահին, երբ քննարկվել են անտառահատման վնասները և դրանից բխող 
հետևանքները` սողանքներ, հողի դեգրադացիա և անապատացում, սակավաջրություն, 
օդի աղտոտում և այլն: Թե առաջին, թե հատկապես երկրորդ անգամ ձևակերպումը 
գնահատելիս մարդիկ առաջարկում էին այդ հարցն իրենց տալուց առաջ փորձել իրենց 
կենցաղային դժվարություններին ծանոթանալ` աշխատանք չկա, 
գյուղատնտեսությունից եկամուտ չկա, դրամ չկա, այլընտրանքային վառելիք չկա. “Երբ 
երեխադ ձմռանը սառչում է, ամեն ինչ կարելի է”: խնայողաբար ծառ կտրելն  
արդարացնող փաստարկների մեջ մարդիկ պնդում էին, որ մարդը միշտ էլ օգտագործել 
է և պիտի օգտագործի բնական ռեսուրսները, սակայն դա պետք է արվի չափավոր: 
Միաժամանակ դրան հակադրում էին այն փաստը, որ անտառամերձ բնակավայրերի 
բնակչությունը շատ սրտացավ է անտառի հանդեպ, սակայն անտառն ագրեսիվ 
շահագործման է ենթարկվել և մասամբ ենթարկվում է “օլիգարխների” կողմից: Իրենց 
կտրած “մեկ-երկու ծառը”, որ կենցաղային բարդությունների պատճառով է արվում, չի 
կարող համեմատվել նրանց բարբարոս վերաբերմունքի հետ, և այդ ֆոնին, իհարկե, 
իրենց արածն անարդար չի:  
 
Ուշագրավ է, որ չնայած պատասխանների մեծ մասը “արտոնում են” վառելափայտ 
օգտագործելը և նույնիսկ ծառ կտրելը, այնուամենայնիվ մարդկանց մեծ մասն անտառի 
հանդեպ պատասխանատվություն ունի, որը մի նախադասությամբ կարելի է 
արտահայտել Շիկահող գյուղի երիտասարդների ասածով. “Եթե մենք չըլնենք, ոչ մի 
անտառապահ անտառը չի կարա պահի: Հրդեհ է լինում` մենք ենք հանգցնում, անտառը 
պետք մաքրել` մենք ենք անում: Մեր անտառն է”: Ստորև ներկայացվում է այդ 
հատվածի քննարկման ժամանակ արտահայտված որոշ մոտեցումներ` առանց 
մեկնաբանությունների, և ապա` հարցադրման գնահատումը` մեկից հինգ բալանոց 
սանդղակով: Գնահատումն ամբողջովին համապատասխանում  է մոտեցումներին:   
 
Առաջին քննարկման ժամանակ Կապանի լիդերների խմբում գտան, որ ծառն 
անպայման պիտի կտրվի, բայց ընտրաբար, ձեռք չտալով առողջ և բնապահպանական 
նշանակություն ունեցող ծառերին:   
Կապան, կանայք “Հինգ, հինգ, հինգ ծառ էլ ա կարելի կտրել: Կտրողը պիտի իմանա ինչ 
ծառ կտրի: Գյուղացի մարդը հասկանում է”: 

Արծվանիկի լիդերներ – Եթե վառելիքի այլ հնարավորություն լինի և գյուղացին 
վճարունակ լինի, ծառ կտրել չի կարելի: 

Արծվանիկի տղամարդիկ - Հա, նորմալ է, բայց եթե  ծառ կտրենք, մեր վրա  մի միլիոն 
ակտ կգրեն: Եթե չոր ծառն էլ կտրենք, ահռելի տուգանքներ կգրեն: Այո, չոր ծառը պետք 
է կտրել, փոխարենը նորը տնկել: Մեզ մոտ  էդ մի էրկու ծառը, որ հանկարծ կտրում ենք, 
երկու տարի հետո հազար հատ ծառ ա  աճում ըտե: Եվ դա  օգտակար ա բնությանը: 
Ավելի օգուտ ենք տալի, որ  թույլատրեն հատված-հատված կտրվի ծառերը: 
Շիկահողի կանայք- -Շատ համաձայն եմ ախր, ոչ թե ուղղակի համաձայն եմ: 
Շիկահողի տղամարդիկ - Իհարկե ընդունելի է: Եթե 6 էլ հնարավոր լինի դնել, 6 էլ 
կարելի է դնել: 
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Դիլիջանի կանայք 
- “Հինգ կդնեմ, բա պիտի կտրի, բա հո չի թողի որ էրեխեն մրսի”: “Հինգ կդնեմ”: “Հինգ 

կդնեմ”: “Երկու չեմ դնի, չորս կդնեմ”: 
- Մոդերատոր - Հա, բայց պատկերացրեք, որ ամեն մեկդ գնաք ու էդ մի երկու ծառը 

կտրեք: 
- Էդ պահին արդեն ինքը մոռանում ա ամեն ինչի մասին, որ արդեն իրա էրեխեն տաք 

մնա, որ արդեն երեխեն չի թողում , որ ինքը ապագայի մասին մտածի: 
- Մոդերատոր - Իսկ եթե անտառ չլինի ինչ կլինի? 
- Սովամահ կլինեն: 
- Դե չէ, էն ժամանակ, որ անտառ չլինի, արդեն մի բան կմտածեն, անպայման մի բան 

կհնարեն: 
- Դե ուրեմն, թող գազը էդքան չթանկացնեն,  որ անտառը պահպանվի: 
 
Գոշի լիդերները երկար քննարկում էին, որ իրենց պատասխանի դեպքում կարող են 
տուժել` պատասխանատվության ենթարկվել,  հետո մեկն ամփոփեց` “ ծառը պետք չի 
կտրել”: 
- Որ չկտրես, բա ինչով ես տաքացնում տունդ?: 
- Կտրելն ու թափոնը նույնը չի: Թափոնը բերես ուրիշ ա, բայց եթե կտրես, դա 

խայատառակություն ա: 
- Եթե թափոն չկա, ինչ անել? 
- Որ չկտրես, բա ինչով ես տաքացնում տունդ?: 
- Ես դրան արդեն պատասխանեցի. եթե թափոն չկա, եթե աշխատատեղ չկա, իհարկե 

կտրելու ենք: Մեկ-երկու ծառ կտրում է ամբողջ գյուղացին, հազար բնակիչը: Երկու 
հատ ծառ կտրի, հատում ա էլի անտառը, ուրիշ անուն չունեմ: 

- Եթե հենց հիմա էլ մի քիչ հսկողությունը թուլացնեն, լրիվ կկտրտեն: 
- Մի էրկու բառով ասեմ էլի, բնակիչը, որ մրսեց, աչքը չի գալիս  ոչ մի բան, իրան 

երեխեն, իրան ընտանիքը, որ մրսեց, անտառն էլ չի աչքը գալիս: 
 
Գոշի կանայք քննարկման ընթացքում համաձայն էին, որ մեկ-երկու ծառով ողջ 
անտառը կարող է վնասվել, իսկ անտառն իրենց համար շատ կարևոր է, “Աճար  ա 
բռնում, ծաղիկ ա բռնում, օգտվում ենք, կովը ուտում ա կաղինը, աճարն էլ հետը”, 
սակայն ի վերջո համաձայնվեցին երիտասարդ մի կնոջ հետ. “Ես կկտրեմ, իմ էրեխեքը, 
որ մրսեն, ես կկտրեմ”, և ի վերջո համաձայնությունը ամփոփվեց հետևյալ տեսքով.  
այսօր ով որ գյուղում ծառ չի կտրում, բացառապես այն պատճառով, որ վախենում է 
տուգանքներից: Իսկ առհասարակ ծառը պետք է թե կտրել, թե տնկել, “միայն չափավոր”:  
 
Ազատամուտ, կանայք,-“Մենք չենք ասում գնանք նորմալ ծառը կտրենք”; “Հանուն 
երեխայի ամեն ինչ էլ կանենք”:  
 
Բերդ, տղամարդիկ,-“Կարելի է 20 էլ դնել, շատ լավ էլ կարելի է, շատ էլ նորմալ է: Բա 
մենք մի-երկու ծառ չկտրենք, իսկ մեր անտառներից հեկտարներով ծառ կտրեն տանեն?” 
 
Շնող, լիդերներ,- “Անտառն արդեն կործանվել է, գյուղացու կտրած-չկտրածով բան չեք 
փոխի”:  
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Շնող, կանայք,- “Չի կարելի, որ ամեն մեկը ծառ կտրի: Բայց անտառտնտեսությունը 
պետք է անտառի ավելորդ ծառերը կտրի և էժան վաճառի բնակիչներին: Իսկ ծերերին ու 
աղքատներին պետք է անվճար տա: Անտառի կողքի գյուղերից բացի թող ուրիշներին 
թանկ վաճառի, բայց մեր ունեցածն էս անտառն է, մեզ պետք է էժան տան”: 
Շնող, տղամարդիկ,-“Գյուղացին անտառ չի փչացնի: Միշտ կտրել են, անտառը դրանից 
չի փչանում: Բայց գյուղում ապրողներ կան` գյուղացի չեն, գնացեք նրանց հարցրեք”: 
 
Երկրորդ քննարկում 
Կապան, լիդերներ,- “Հիմա անընդհատ խոսում են գլոբալ տաքացման մասին: Ես 
կասկածում եմ, որ հիմա գլոբալ տաքացում կա, և որ դա մարդու ազդեցության 
հետևանք Է: Դա ոչ թե մարդածին աղետ է, այլ բնական, և դրա հաշվին կարելի է 
ահագին գումարներ աշխատել: Հիմա շատ սխալ է առաջարկել բնությունից չօգտվել: 
Մարդը չի կարում գազի համար վճարի, նա անպայման պետք ա ծառ կտրի: Եթե 
մարդուն պետք ա, նա էլի գնալու ա ծառ կտրի:  Իմ պապը, ըստեղ ծառ կա չէ, նա սա չի 
կտրում, այլ իմ ձեռիցը բռնած, էշի վրա,  գնում հասնում էր էդքան հեռու ու կտրում էր 
ամենածեր ծառը, որը շուտով պետք է շարքից դուրս գար: Այ մոտեցումը դա պետք է 
լինի` սովորեցնել, որ ճիշտ կտրեն, ոչ թե արգելել”:  
 
Կապան, կանայք-“Նորմալ է, տունդ տաքացնելու համար է… Բայց եթե այնպես էս 
կտրում, որ անտառը չվնասվի, նորմալ է”:  
 
Արծվանիկ, լիդերներ-“Էս հարցին նորմալ մարդը հանգիստ չի կարա պատասխանի: 
Ասես հա, նորմալ ա, մեզ աննորմալի տեղ պիտի դնեն, ասես չէ` չի կարելի, ախր սուտ 
կլինի, ինչու չի կարելի՞”: 

  
 Արծվանիկ, տղամարդիկ – “Կկտրենք նա, որը չորացել  ա, չորացած ծառ շատ կա: 
 Ես էն ծառը կկտրեմ, որը բերքատու չի: Իսկ եթե  չորը չլինի, թացն  էլ կկտրեմ: Չորն 
  ամեն տեղ չի լինում:  Բա ինչ անեմ, չապրե՞մ” : 

 
Շիկահող, կանայք- “Մի հատը որ կտրում ես` կողքերից աճում ա: Մենք չափավոր 
պիտի կտրենք, բայց առանց դրա հնարավոր չէ”:   
 
Դիլիջան, տղամարդիկ—“Պարտադիր: Եթե չկա ուրիշ տաքացման միջոց` անպայման: 
Երբ մարդիկ սկսում են բնակատեղեր ստեղծել, աշխատում են լինել կամ գետի մոտ, 
կամ անտառի մոտ: Անտառը եղել ա մարդկանց գոյության միջոցը: Անասուն են պահել: 
Սևանի 4 բոլորը որ բնակեցրել են գյուղերով, հույսն ու հավատը եղել ա ջուրը: Ուրիշ 
միջոց չկա ընդեղ ապրելու: Դիլիջանից փետը կբերեն, ես ձկով կփոխեմ, ես տունս 
կտաքացնեմ, նա էլ ձուկը կուտի: Անտառի հերն անիծում ա մասսայական 
անտառահատումները: Ինչ ա բնակիչը, ինչքան փայտ ա օգտագործելու?: Առաջինը ոչ 
բոլորն են օգտագործելու, կօգտագործի մի 30 %-ը, անտառին դրանից վնաս չի տրվի”: 

 
Գոշ, լիդերներ-“Ո՞վ ա ուզում անտառ կտրի։ Ո՞վ ա ուզում անտառ վերացնի։ Գյուղի 
բնակիչներից ոչ մեկը: Բայց այլընտրանք չկա, պիտի տաքացնի իրա տունը, վերջ: 
Անտառն էլ իրա կանտրոլը ունի., հո իրանուգլուխ չի, վերցնեն ու անտառը վերացնեն: 
Էս անտառը դարերով պիտի գնա, չէ: Եթե մեզ ա հասել, ուրեմն պիտի որոշ չափով էլ 
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մեզանից հետո  էլ առաջ գնա, չէ՞: Բայց այսօր մտածում ենք ո՞նց ապրենք, ո՞նց 
գոյատևենք։ 

 
- Մարդը ճիշտ ա ասում էլի, կասես դե անտառ ա…էդ գյուղն էլ ենթադրենք հինգ հազար 
բնակիչ ա, մի հինգ հարյուր հեկտար անտառն ա, ծառ ա, կկտրտեմ տանեմ: 
- Չգիտես, ասես հա, թե ասես չէ՞: 
- Ախր չգիտես ասես հա, թե չէ?: 
 
Գոշ, կանայք- “Չենք ուզում կտրել, բայց կկտրենք: Կկտրենք, բայց վախենում ենք”:  
Գոշ, տղամարդիկ- “Գնհատել եմ, 5 էլ դրել եմ”: “Եթե մարդը մտել ա սղոցի բանի բիզնես 
անի` դա ուրիշ, բայց եթե կարիքն ա ստիպել` կարելի է”:  
  
Ազատամուտ, կանայք- “Ես համաձայն չեմ: Փայտը մոխիր ա, մուր ա, կեղտ ա, բայց դե 
որ ուրիշ միջոց չկա, գազի ծախսը քաշելու միջոց չկա, ստիպված մի հնարով փետը 
ստեղծում ենք”: “Ավելի լավա գնամ պարտք անեմ, գազի վարձը տամ, քան թե անտառը 
հատեմ, բա օդը կկեղտոտվի, ամառն էնքան շոգա անում, աղբյուրները չորանում են, 
ջրերը պակասում են, էն տարիներին որ արել ենք, կարիքից դրդված ենք արել”: 
 
Բերդ, լիդերներ-Սա շատ տխուր բան է` ամեն մեկը մի երկու ծառ եթե կտրի: Հենց հիմա 
ամեն գիշեր այստեղից մեքենաները բարձած փայտ են տանում: Փաստորեն մեր տունը 
քանդում են: Մեր բերդեցին էլ նայում է, ձեռից բան չի գալիս: Ուրեմն ինքն էլ դեմ չի լինի 
մի-երկու ծառ կտրի: Եթե միայն մերոնց մնա` մերոնք կարող է բոլորովին չկտրեն էլ: 
Բայց հիմա, այս պայմաններում, իհարկե նորմալ է տունը տաքացնելու համար ծառ 
կտրելը: Բայց այն դեպքում, եթե անտառում այլևս չորուկներ, թափոններ չկան: 
 
Շնող, լիդերներ- “Մեր կյանքը կործանվում ա, դուք ասում եք` երկու ծառ”: 
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Ֆոկուս խմբերի կազմը և 
մասնակիցների քանակը 

«Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու համար 
մի երկու ծառ կտրեմ» 

 Առաջին պատասխան Երկրորդ պատասխան 
Կապան, լիդերներ - 5 5, 5, 1, 4, 3 5, 5, 1, 3, 3 
Կանայք - 6 1, 1, 3, 1, 2, 2 2, 2, 1, 2, 2, 1 
Տղամարդիկ - 6 3, 4, 4, 3, 5, 4 3, 3, 5, 3, 5, 4 
Արծվանիկ, լիդերներ - 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 4, 3, 4, 5 
Կանայք - 6 4, 3, 4, 5, 5, 4 5, 3, 4, 5, 5, 5 
Տղամարդիկ - 5 3, 4, 3, 3, 4 2, 2, 1, 1, 1 
Շիկահող, լիդերներ - 4 5, 5, 5, 5 5, 5, 5, 5 
Կանայք - 6 1, 1, 1, 1, 1, 1 2, 2, 2, 1, 4, 4 
Տղամարդիկ - 6 3, 4, 3, 3, 5, 5 5, 4, 5, 3, 5, 5 
Դիլիջան, լիդերներ - 5 5, 3, 3, 2, 1 5, 3, 3, 3, 1 
Կանայք - 5 5, 5, 4, 3, 2 4, 4, 4, 3, 2 
Տղամարդիկ - 5 4, 4, 4, 5, 5 4, 4, 5, 5, 5 
Գոշ, լիդերներ - 6 5, 4, 5, 5, 2, 1 5, 4, 5, 5, 3, 1 
Կանայք - 5 1, 5, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1, 1 
Տղամարդիկ - 5 5, 5, 5, 1, 4 5, 5, 5, 4, 4 
Ազատամուտ, լիդերներ - 5 5, 5, 5, 5, 5 5, 3, 1, 3, 1 
Կանայք - 9 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 1 
Տղամարդիկ - 5 1, 5, 5, 5, 5 1, 5, 5, 5, 5 
Բերդ, լիդերներ - 6 4, 3, 4, 1, 3, 2 4, 3, 4, 1, 1, 1 
Կանայք - 7 4, 5, 3, 1, 4, 3, 3 4, 4, 3, 1, 2, 3, 3 
Տղամարդիկ - 4 5, 4, 5, 1 5, 4, 4, 1 
Շնող, լիդերներ - 5 4, 3, 4, 4, 1 4, 2, 4, 5, 1 
Կանայք - 6 3, 3, 4, 5, 1, 2 3, 3, 4, 4, 1, 2 
Տղամարդիկ - 6 4, 4, 4, 3, 4, 3 4, 4, 4, 3, 4, 3 
 
Օրինաչափ է, որ “Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու համար մի երկու ծառ 
կտրեմ” ձևակերպման առաջին և երկրորդ պատասխանները միմյանցից տարբերվում 
են հիմնականում Շիկահող և Գոշ գյուղերի, մասամբ` Բերդ քաղաքատիպ ավանի 
բնակիչների դեպքում, ընդ որում վերջինում` լիդերների դեպքում երկու մարդ “3” և “2” 
գնահատումից նվազել են “1” գնահատման` ազդվելով, հավանաբար, քննարկման 
ժամանակ բացահայտված անտառի մռայլ հեռանկարից: Ազատամուտ գյուղում, որտեղ 
բնակիչների համար անտառի դերը չափազանց մեծ է, և գյուղն էլ գազ ունի, 5 լիդերների 
մոտ առաջին պատասխանի համատարծ 5, 5, 5, 5, 5 գնահատումները երկրորդ 
գնահատման ժամանակ փոխվել է, դառնալով  5, 3, 1, 3,1: Շիկահողում լիդերները հենց 
սկբից էլ գտնում էին, որ “Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու համար մի 
երկու ծառ կտրեմ”, և բոլորն էլ երկու պատասխանի դեպքում էլ գնահատել են  5, 5, 5, 5: 
Կանայք ու տղամարդիկ, սակայն, ովքեր  սկզբում գնահատել են զուսպ` 1, 1, 1, 1, 1, 1  և 
3, 4, 3, 3, 5 ,5  քննարկումից հետո, որի ընթացքում բացահայտվեցին նրանց բազում 
պրոբլեմները և անտառը որպես վառելափայտ օգտագործելու դժվարությունները, 
երկրորդ անգամ գնահատման ժամանակ ավելի բարձր նիշեր սահմանեցին, 
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գործնականում համաձայնվելով, որ “Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու 
համար մի երկու ծառ կտրեմ”: Նրանց երկրորդ գահատականները բոլորի մոտ էլ 
առաջինից բարձր է, համապատասխանաբար` 2, 2 ,2, 1, 4, 4 և 5, 4, 5, 3, 5, 5: Պետք է 
ասել, սակայն, որ Շիկահողի անտառները գործնականում չեն հատվել կամ շատ քիչ են 
հատվել: Գյուղի բնակչությունը չի տեսել և չի պատկերացնում անտառահատման 
ուղղակի վտանգները, միաժամանակ Շիկահողն արգելոց է, և գյուղի ոչ մեծաթիվ 
բնակչությունը գտնում է, որ անտառի արգելոց լինելու պարագան շատ դժվարացնում է 
իրենց հարաբերություններն անտառի հետ: Անտառն աճելով շատ է մոտեցել գյուղին, 
գործնականում “գյուղ է մտել”` “կլանելով” որոշ երկրագործական հողեր, արգելոց-
անտառի պատճառով դժվարացել է գյուղացիների տնտեսվարումը, և մարդիկ 
բոլորովին դեմ չեն անտառը “մի փոքր թեթևացնել”, հատկապես որ վառելափայտի մեծ 
կարիք ունեն և գյուղում էլ այլընտրանքային ջեռուցման միակ տարբերակը թանկ 
էլեկտրաէներգիան է:  
 
Գոշում նույնպես քննարկումից հետո գնահատման երկրորդ փուլում մասամբ մեծացել է 
համաձայնությունը “Միանգամայն նորմալ է, որ տունս տաքացնելու համար մի երկու 
ծառ կտրեմ” արտահայտության հետ: Գոշը նույնպես արգելոց-անտառի մոտ է, անտառը 
շատ է դժվարացնում նրանց անասնապահությունը, քանի որ արոտավայրերը տանող 
ճանապարհը անտառի միջով է անցնում, իսկ անասունին արգելոց-անտառ մտնել չի 
թույլատրվում, գյուղը գազ չունի, այլընտրանքային վառելիքի հնարավորություն չի 
տեսնում, և, իհարկե, արգելոց-անտառի պրոբլեմներից հոգնած բնակչությունը կրկին 
դեմ չի  անտառը մի փոքր “թեթևացնել”:   
 
Ինչ վերաբերում է խորհրդանշաններին, ապա Հայաստանի հանրապետության գերբից 
բացի դրանք հիմնականում անծանոթ էին քննարկումների մասնակիցներին: Որոշ 
խմբերում ոմանք ճանաչեցին Համաշխարհայի բանկի խորհրդանշանը, այլոք` 
Եվրոխորհրդի, ուրիշները տեսել էին վայրի կենդանիների պաշտպանության 
կազմակերպության խորհրդանշանը: Ոչ մեկը, այդ թվում անտառապետ, բնապահպան, 
չեն ճանաչել ոչ FLEG-ի, ոչ International Union for Conservation Nature-ի խորհրդանշանը:  
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Ստորև աղյուսակով ներկայացվում է խորհրդանշանների մասին արտահայտված կարծիքները այն դեպքերում երբ դրանք եղել են: 

Ֆոկուս 
խմբերի կազմը 

FLEG 
 

 

Coat of RA 
 

 

EC 
 

 

WB 
 

 

International 
Union of 
Conservation 
Nature

 

WWF 
 

 

Կապան, 
լիդերներ 

 
- 

Հայաստանի 
գերբը 

Եվրոմիությունը Համաշխարհային 
հիմնադրամը 
 

- Պանտան ա:  
Կարող ա ասեն Շիկահողի 
տնօրենը ավտո ա քշում, վրեն 
պանտա ա կապած 

Կապան, 
կանայք 

- Հայաստանի 
գերբն է 

- - - Էդ արջը տելևիզրով ցույց են 
տալիս: 

Կապան, 
տղամարդիկ 

- - - Աշխարհի 
բարձրությունն ա: 

- -Չինաստանի սիմվոլը 
- Ինչ որ մի հատ արջի տեսակ է: - 
Հավանաբար դրանք զբաղվում են 
բնության պահպանության գործով: 

Արծվանիկ, 
լիդերներ 

 
- 

Հայաստանի 
գերբն է 

- - - Չինական փոխառություններ են:  

Արծվանիկ, 
կանայք 

- - - - -  

Արծվանիկ, 
տղամարդիկ 

- - - - - -Կարմիր գրքում գրանցված 
կենդանին չի՞ 
-Երիտասարդական ինչ որ… 
-Սպորտի պենն ա լի: 

Շիկահող, 
լիդերներ 

 
- 

Զինանշաննա: 
 

Էս Եվրոխորհրդի 
դրոշնա: 
 

Էս էլ բնության 
պաշպանության 
ինչ-որ մի բան, էս 
գլոբուսը: 

- -Էդ էլ մեր վայրի կենդանիների 
պաշտպանության բաննա, էտի 
գիտենք էլի: 
-Էս կենդանու անունն ինչա? 
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 -Պանդա: 

Շիկահող, 
կանայք 

- Զինանշանա: 
 

Թուրքական 
դրոշի վրա էլ կա: 
 

Եվրոբանկի 
նշաննա, ինչա: 
 

- -Դա էլ մեր Արգելոցի նշաննա: 
-Պանդանա: Պանդա արջա, 
Կարմիր գրքումա գրված, 
վերանումա: 

Շիկահող, 
տղամարդիկ 

_ Հայաստանի 
զինանշաննա: 

Եվրոխորհուրդնա
: 
 

 
- 

Հովազի 
նշաննա: 

Դա էլ պանդայա 

Դիլիջան, 
լիդերներ 

Անտառի 
պահպա-
նության 
կազմակեր
պություն է 

Հայաստանի 
գերբն է 

 
- 

Համաշխարհային 
բանկը 
 

- Վայրի կենդանիների 
պաշտպանության հասարակական 
կազմակերպություն է 

Դիլիջան, 
կանայք 

- Հայաստանի 
գերբն է 

- - - - 

Տղամարդիկ` - Հայկական 
գերբն է 

Եվրախորհուր-դը  «ՄԱԿ»-ի նշանն է - Հեռուստացույցով տեսել ենք 

Գոշ, լիդերներ - Մեր 
զինանշանն է 

- 
 

Համաշխարհային 
բանկն է 
 

- Մեքենայի վրա տեսել ենք այս 
նշանը 
 

Գոշ, 
Տղամարդիկ 

- Հայաստանի 
գերբը 

Նախ նույնացրին 
ԱՄՆ-ի դրոշի 
հետ, հետո 
միմյանց ճշտելով 
անվանեցին 
«Եվրոպայի 
դրոշը» 

Համշխարհային 
բանկն է 

-  - 
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Գոշ, կանայք - - - - - «Սա տեսել ենք, սա… պանդաների 
ինչ որ պահպանման…» 

Ազատամուտ, 
լիդերներ 
 

- Հայաստանի 
գերբն ա:  
 

Եվրախորհուրդի 
նշան չի?                           

Էս մեկը երևի ՄԱԿ-
ի? 

- - 

Ազատամուտ, 
կանայք 

- - - Գլոբուսնա ծանոթ: 
 

- Օլիմպիադիայա: 

Ազատամուտ, 
տղամարդիկ 

- Հայաստանի 
գերբն ա:  
 

Եվրոխորհդի: 
 

Ֆոլցվագենի 
նշաննա 

- -Մարոժնի Ասանա 
-Արջնա: 
 

Բերդ, 
լիդերներ 

- Հայաստանի 
գերբն ա:  

- Համաշխարհային 
բանկը 

- Հավանաբար կենդանիների 
պաշտպանության 
կազմակերպություն է 

Բերդ, կանայք - Հայաստանի 
գերբն ա:  
 

- - Այս նշանը 
բոլորս էլ 
գիտենք, լավ 
ենք 
վերաբեր-
վում, 
UNICEF-նա, 
գալիս են: 

- 

Բերդ, 
տղամարդիկ 

- Հայաստանի 
գերբն ա:  

- - - - 

Շնող, 
լիդերներ 

-- Հայաստանի 
գերբն ա:  

- - - - 

Շնող, կանայք  Մեր գերբն է - - - - 
Շնող, 
տղամարդիկ 

- Հայաստանի 
գերբն ա:  
 

- - - - 
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Խորհրդանշանները չճանաչելով հանդերձ մեր քննարկումների մասնակիցների մի 
մասը, հատկապես “լիդերների” կազմից, գիտեին թե Համաշխարհային Բանկի, թե 
Եվրոխորհրդարանի ու Եվրոմիության մասին, ինչպես նաև տեղյակ էին, որ կան  թե 
միջազգային, թե տեղական բնապահպանական կազմակերպություններ: Հենց 
լիդերների կազմն էլ գլխավորապես անվստահությամբ էր վերաբերում բոլոր 
կառույցներին. “Նրանք մոտենում են սովորեցնողի դիրքից: Մենք ունենք մեր ազգային 
առանձնահատկությունները: Մենք Եվրոպա չենք և Ասիա էլ չենք: Մեր 
յուրահատկությունները առանձին ա, ուրիշ ա: Դեպի Եվրոպա, եվրոպական արժեքներ 
և այլն, բայց ես այլևս չեմ ընդունում եվրոպական արժեքները: Էն դերը որ մենք 
սպասում ենք, որ նրանք կատարեն, չեն կատարում” /Դիլիջան, տղամարդիկ/; “Գալիս 
են իրանց օգտի համար” /Բերդ/, “Գործողություն կա` շահ ա, ըստեղ նախապես պետք է 
իմանալ դա ինչ շահ ա”/Կապան/:    

Միջազգային կազմակերպությունների հանդեպ անվստահության գլխավոր պատճառը 
Հայաստանում ընտրությունների ընթացքին նրանց, բնակիչների կարծիքով, բարեհաճ 
վերաբերմունքն է. “Նրանց ավելի ձեռնտու ա լինի էնպիսի իշխանություն, որ հնարավոր 
լինի էդ իշխանության նկատմամբ ամեն ձևի էլ վարվել: Ինչ մնում ա ընտրություններին, 
ձեզ թվում ա նրանք չգիտեին, որ էդ ընտրությունները կեղծ են?: Հիմա արդեն քանի 
տարի ա անցել, նոր են խոսում էդ մասին, մարտի 1-ը կապում դրա հետ: Որ էկան 
մասնակցեցին, չգիտեին էդ մասին?”;  

Մեր առարկաթյուններին, որ կան խորապես հումանիստական կազմակերպություններ,  
կա հումանիստական շահ, և կան մարդիկ ու կազմակերպություններ, ովքեր 
հումանիստական շահեր են հետապնդում, քննարկման ժամանակ մասնակիցները 
հանգում էին այն եզրակացության, որ նույնիսկ անկեղծորեն հումանիստական շահեր 
հետապնդող մարդիկ ու կազմակերպություններն են փոխվում. “Վերջը էդ ծրագրերը  
որևէ մեկից ֆինանսավորվում է, չէ՞ Մարդիկ աշխատավարձ են ստանում չէ՞: 
Բնապահպանական կառույցները ի վերջո դառնում են քաղաքական, ասենք` 
կանաչների միություն, որը արդեն սկսում է արդեն քաղաքական որոշումներ կայացնել, 
ըստեղ արդեն Ձեր ասած բնապահպանականը քիչ կապ ունի: Ըսենց մի բան ասեմ,  էդ 
ձեր ասած կանաչները փողը վերցնում են իբր թե ծրագրերը իրականացնելու համար, 
բայց ինչպես են դրանք իրականացնու՞մ”: 

Չհավատալով ու առանձնապես չվստահելով միջազգային կազմակերպություններին, 
այնուամենայնիվ ոմանք համարում են, որ նրանք “Դե էլի օգնություններ բերում են”: 
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Թեմա 3.  Հաղորդակցության կանալները 

Բնակավայրերը, որտեղ մենք աշխատել ենք, ունեն տեղեկությունների մատչելիության 
տարբեր մակարդակներ: Տեղեկատվության ամենահիմնական միջոցը հեռուստացույցն 
է: Գործնականում բոլոր բնակավայրերում, որտեղ մենք քննարկումներ ենք ունեցել, 
լուրեր լսում են նախ հիմնական հանրային ալիքով` Հ 1 –ով, և այն գործնականում 
մատչելի է բոլորին: Սակայն այդ լուրերի ավելի վստահություն ներշնչող 
մեկնաբանությունը համարվում է “Շանթ” հեռուստաընկերության ալիքը, 
մանսվորապես նրա “Հորիզոն” ծրագիրը:  “Շանթի” ալիքին հաջորդում է “Արմենիա” 
հեռուսատաալիքը, և այս եռյակը, կարելի է  ասել, ձևավորում է տեղեկությունների 
հիմնական հոսքերը: Կապանում կա երկու տեղական հեռուստաալիք, երկուսն էլ ունեն 
բավական ընդարձակ լսարան ինչպես Կապան քաղաքում, այնպես էլ` տարածքի 
գյուղական բնակավայրերի զգալի մասում: Տավուշի մարզկենտրոն Իջևանը նույնպես 
ունի հեռուստաալիք:  

Հեռուստացույց  լսել, սակայն, չի նշանակում հավատալ նրա տեղեկություններին. 
“Ժողովուրդը ոչ մեկին էլ չի վստահում: Էսօր վեր են կենում հեռուստատեսությամբ 
ասում են ուրիշ բան, իրականում  տեսնում են լրիվ ուրիշ բան: Ոչ մեկը չի բռնում իրար 
հետ” /Գոշ, լիդերներ/: Հեռուստացույցով հաղորդվող տեղեկությունն, այնուամենայնիվ, 
անմիջական հետաքրքրություն առաջացնում է, և անհրաժեշտ դեպքերում փորձում են 
ճշտել: Օրինակ, երբ մենք սկսեցինք խոսել տուգանքների գների մասին, կամ` այն 
մասին, թե, ենթադրենք, “Հայանտառը” որոշի թափուկների գինը վերացնել և դարձնել 
անվճար, և այդ մասին հաղորդվի հեռուստատեսությամբ,  կհավատան? Շատերի 
արձագանքն էր` որ կգնան անտառապահից կհարցնեն, կստուգեն, որից հետո նոր 
կհավատան:  Ավելի շատ կհավատան անտառապահին: Կարծում եմ անտառի հետ 
կապված ինֆորմացիան կամ անտառի օգտագործման խնդիրները բնակչությանը 
ներկայացնելիս ճիշտ կլինի, եթե անտառապահը ներկա լինի: Այս կարգի նյութերի 
դեպքում նրա ներկայությունն ավելի շատ վստահություն կներշնչի, քան ` գյուղապետի 
ներկայությունը, առավել ևս` որևէ ՀԿ-ի ներկայությունը:  

Ռադիոն գործնականում դադարել է տեղեկատվության միջոց լինել: Լարային 
ռադիոցանցը վերացել է: Թերթ գյուղական բնակավայրերում հազվադեպ են կարդում, 
քաղաքներում էլ առանձնապես շատ չեն կարդում: Թերթ կարդացող մարդիկ 
գործնականում նրանք են, ովքեր հետաքրքրվում են քաղաքականությամբ, և թերթերի 
այլ նյութերը գավառում հազվադեպ են կարդացվում կամ քննարկումների նյութ 
դառնում:  

Շանթը, որ կարծես թե օգտվում է բնակչության մեծ մասի վստահությունից, պրոբլեմ 
ունի իշխանության տեղական մակարդակի մեծ ու փոքր ներկայացուցիչների հետ. “Էն 
Շանթը, Էն ինչա անունը, էն Նվերը վեր կացավ ասեց իշխանիկնին: Եթե ես նրան 
տենամ, քացուս տակ կքցեմ, իշխանիկնին որնա? Էս ամբողջ համայնքի ղեկավարներին 
ինչի տեղա նա դնում? Ուրեմն  մենք էս ինչ ենք դառել?  Ինչքան համայնքի ղեկավարներ 
կան Հայաստանում` թթված են նրա վրա: Ոչ թե նրան պիտի թակեն, այլ պետքա 
սպանեն: Նա ովա ընդեղ նստած?”  /Ազատամուտ, լիդերներ/ : Հնարավոր է, որ շանթով 
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տրվող տեղեկութոյւնները բոյկոտվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից:  

Քաղաքապետերը և գյուղապետերը միշտ չէ, որ անհրաժեշտ են համարում 
համապատասխան նյութերի իրազեկում անել բնակիչներին: Մի դեպքում դա 
բացատրվում է անփութությամբ, անտարբերությամբ, երկրորդ դեպքում` ծուլությամբ, 
երրորդ դեպքում` իրենց, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների 
ոչ բավարար գրագիտությամբ և վերջապես, ամենայն հավանականությամբ, որոշ 
տեղեկություններ թաքցնելու ցանկությամբ: Մեր հետազոտած գյուղերից մեկում, երբ 
ֆոկուս խմբում քննարկվում էր Անտառների կառավարման մասին իմացությունների 
խնդիրը, գյուղապետն ասաց, որ ինքը տեղյակ է այդ պլանին և նույնիսկ ունի պլանը: 
Երբ մենք խնդրեցինք նրան պատմել պլանի մասին, գյուղապետն ասաց. “Անտառի 
պլանավորման քարտեզը ինձ հո թույլատրված չի, որ բոլորին ցույց տամ?”: Մեր այն 
հարցին, թե ով է արգելում դա անել, գյուղապետն սկսեց ընդհանուր բնույթի 
դատողություններ. “գյուղացին ասենք իմացավ, ինչն ա փոխվում?”: Մենք շարունակում 
էինք առարկել,- “Հո անտառի պլանավորման մասին տվյալները պետական գաղտնիք 
չեն?, Դրանք ինտերնետում դրված են և բոլորը կարող են ծանոթանալ: Բա ձեր 
գյուղացիները չիմանան, թե ինչ է պատրաստվում անել “Հայանտառը” Հայաստանի 
անտառների հետ?” և այլն: Գյուղապետն առարկում էր, ասելով, որ եթե “Հայանտառը” 
կարիք ունի որևէ բան հաղորդել բնակչությանը, նա այդ հնարավորությունն ունի, 
կարող է հեռուստատեսությամբ ներկայացնել: Մեր տպավորությունն այնպիսին էր, որ 
գյուղապետն իրականում չգիտեր կառավարման պլանի գոյության մասին:   

Փոքր քաղաքներում և գյուղերում առավել վստահություն, կարծեք թե, ներշնչում են 
տեղական հեռուստաալիքները, հատկապես, եթե լուրերը  վերաբերում են տեղական 
իրադարձություններին: Այդ ալիքներում միշտ ծանոթ մարդիկ կան և նրանց միջոցով 
կարող են հարց ու փորձ անել, փորձել ճշտել լուրերի արժանահավատության 
աստիճանը:  

 Տեղակությունների տարածման ֆորմալ մյուս ձևը հայտարարություններն են: Դրանք 
սովորաբար փակցվում են գյուղապետարանների/քաղաքապետարանների 
միջանցքներում, և մարդիկ հիմնականում դրանք կարդում են: Իրենց համար 
հետաքրքրություն ներկայացնող լուրերն այնուհետև շատ արագ տարածվում են 
բանավոր: Առավել կարևոր հայտարարությունները փակցվում են նաև փոստի 
տեղական բաժանմունքի, խանութների դռներին:  

 Եթե անտառների հետ կապված որևէ խորհրդակցություն, քննարկում կազմակերպվի, 
կարելի է համոզված լինել, որ բնակչության զգալի մասը, հատկապես տղամարդիկ,  
կուզենան ներկա լինել: Անտառների և փայտանյութի խնդիրը շատերի համար 
կենսական նշանակություն ունի և հատկապես տղամարդիկ հետքրքրվում են անտառի 
հարցերով: Ամենամեծ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցը տուգանքների հարցն է` 
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տուգանքների չափը, ձևը: Կարելի է վստահ լինել, որ մատչելի լեզվով ներկայացնելու 
դեպքում մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի Անտառների կառավարման պլանն 
ինքնին: Շահագրգիռ խոսակցություն սկսելու դեպքում բնակիչները կուզենան ազդել 
դրա ձևավորման վրա:  

Բնապահպանական և անտառապաշտպան նյութերը, մատչելի, հասկանալի և 
հրապուրիչ ձևավորված լինելով, կկարդան նաև բրոշյուրներից: Այդ կարգի նյութեր 
տպագրելիս ցանկալի է օրինակները բերել կոնկրետ և ծանոթ տեղանքից:  

Կարելի է համոզված լինել, որ բանավիճային մթնոլորտով լավ մատուցելու դեպքում 
կարող է մեծ ուշադրություն գրավել հանրապետական հեռուստաշարքը: Այն կարող է 
շոու լինել, բայց պետք է մաքսիմում տեղայնացվի: Հավանաբար ցանկալի կլինի, որ այդ 
հաղորդումներին մասնակցեն տեղերում հայտնի և վստահություն ներշնչող մարդիկ: 
Այդպիսի մի մարդ մեզ հանդիպեց  Բերդում և Բերդի լիդերների ֆոկուս խումբը, որ 
սկզբունքորեն կազմված էր ուժեղ մարդկանցից, “ծածկեց” իր իմացություններով և 
հմայքով: Մարդը խոր ցավ էր ապրում իրենց տարածքի երևույթների համար, չէր 
թաքցնում այդ ցավը և կարողանում էր, առանց հատուկ արտիստիզմի, արտահայտել իր 
հուզմունքն ու իմացությունը: Այդ կարգի մի քանի մարդու ներկայությունը տարբեր 
շոուների կարող է դրանք դարձնել պոպուլյար և մեծ լսարան ապահովել: Դրանք կարող 
են լինել անտառապահներ, անտառապետներ, բժիշկներ, դատավորներ, 
գյուղապետներ, ուղղակի նյութն իմացող և գրագետ մարդիկ: Բոլոր դեպքերում խիստ 
կարևոր է, որ խոսակցությունը տեսական չլինի, ընդհանրական չլինի, այլ` խորապես 
տեղայնացված լինի: Առավել հաջողված և տեղայնացված հաղորդումները կարելի է 
կրկնել տեղական հեռուստաալիքներով:  

 
Թեմա 4. Հիմնական իմիջային վեկտորների հայտնաբերում, արշավի 
գործընկերներ. 
 
Մեր քննարկման թեմայի շրջանակներում վստահության զգալի չափ ունեն ինչպես 
իրենց համայնքից իրենց ծանոթ անատառպահները, այնպես էլ ` գյուղապետը, 
առհասարակ գյուղապետարանի աշխատակիցները: Նրանց տված ինֆորմացիան 
համարվում է ամենավստահելին:  Սակայն մարդիկ միշտ տագնապ ունեն, որ 
կառավարման մարմինները միշտ թերի են հաղորդում տեղեկությունները և ջանում են 
իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները ճշտել տարբեր աղբյուրներից:  

    

Եթե պիտի կազմակերպվեն կենսաբազմազանության, բնապահպանական սեմինարներ, 
հավանաբար ցանկալի է, որ դրանք արվեն ոչ տեղական ՀԿ-ների միջոցով: ՀԿ-ներն 
առհասարակ, տեղական ՀԿ—ները մասնավորապես կորցրել են բնակչության 
վստահությունը: Դրանք ընկալվում են որպես փող աշխատելու միջոցներ, և ոչ թե 
մարդկանց ռեալ խնդիրներով հետաքրքրվող ու լուծող կառույցներ: Շատերը պատմում 
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են, որ որևէ քննարկում անելիս արվում է այդ քննարկման իմիտացիան. Հկ-ները 
հավաքում են ազգականներին, այլ ՀԿ-ների առաջնորդների, իրենց մտերիմ ընկերներին 
և փաստացի ներկայացում են կազմակերպում:  

Նույն երևույթը վերագրվում է նաև մարզպետարաններին և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններին: Մեր քննարկումնեից մեկի ժամանակ հիանալի 
ներկայացվեց այդ կառույցների քննարկումների տիպը ժողովրդի հետ. “Գիտեք ինչպես 
ա լինում քննարկումը?: Գոյություն ունի, ասենք, քաղաքապետարան, կան իրանց 
աշխատակիցները: Ներս ա մտնում բաժնի պետը. ասում ա էսօր ժամը էսքանին 
հանդիպում կա, էսինչ հարցն ա քննարկվելու, դու’, դու’, դու’, դու’ պետք է գնաք: Կգնաք 
կներկայանաք, բայց համը չհանեք հանկարծ: Համը հանելը որն ա. ընդեղ ավելորդ 
խոսակցությունը նշանակում ա աշխատատեղի կորցնել: Դրա համար նա պետք է 
սիրուն գնա ընդեղ, նստի, ներկայություն ապահովի: Չներկայանալն էլ աշխատանքի 
թողել ա նշանակում, աշծատանք կորցնել: Պարտադիր պետք է գնաս, ներկայանաս, որ 
տեսնեն աթոռները զբաղված են: Միջոցառումը շատ լավ անցավ ու մարդիկ գնացին 
իրանց տները: Իսկ էս ժողովրդի մասսան հեռու են էտ ամեն ինչից”: 

Սեմինարներն, ընդհանուր առմամբ, կորցրել են հետաքրքրությունը: Բացի վերը 
նկարագրված ներկայացումից, սեմինարների, հատկապես ուսուցողական 
սեմինարների կազմակերպումը վերջին տարիներին ուղեկցվում է մշտական ակտիվի 
հավաքումով, ովքեր տեղերում այս կամ այն չափով հայտնի են որպես բոլոր 
սեմինարների մասնակիցներ: Այս դեպքերը նույնպես հղի են անվստահության 
մթնոլորտի ստեղծումով: Գյուղերում տղամարդիկ գործնականում չեն մասնակցում 
դրանց, իսկ հատկապես միջին տարիքի ակտիվ կանայք “զզվել են” սեմինարներից, 
որտեղ լավ վարժեցված ակտիվիստները գրագետ խոսքեր են ասում, ճիշտ մտքեր 
զարգացնում, որոնք ոչ մի կապ չունեն մարդկանց ապրած կյանքի հետ:  Արծվանիկում 
նույնիսկ խնդրեցին,-ինչ ուզում եք արեք, միայն սեմինարներ չկազմակերպեք: Սա չի 
նշանակում, որ սեմինարները չեն աշխատի: Սա պարզապես նշանակոււմ է, որ 
սեմինար կազմակերպողները պետք է իսկապես տեղական նյութը լավ իմանան, 
սեմինարից մեկ-երոկւ օր առաջ լինեն կոնկրետ բնակավայրում, հանդիպեն մարդկանց 
հետ, զրուցեն և ձևավորեն ձևով ու բովանդակնությամբ տվյալ վայրին 
համապատասխանող ճիշտ քննարկում:  Խիստ կարևոր է, որ տվյալ նյութի դեպքում 
դրնաց ներկա լինեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հատկապես 
ղեկավարները, անտառապետներ: Նրանք անպայման պետք է մասնակցեն, բայց ոչ թե 
կազմակերպեն: Նրանք կողմերից մեկն են միայն: Կարելի է վստահ լինել, որ եթե 
առաջին հանդիպման ժամանակ մասնակիցները շահագրգռվեն, հետաքրքրվեն, ապա 
նրանք կմասնակցեն նաև հաջորդ սեմինարներին, և կմասնակցեն ոչ թե ձևի, այլ 
բովանդակության համար: Սեմինարները, հատկապես ուսուցողական սեմինարները, ոչ 
մի դեպքում չպիտի լինեն ուսուցիչ-աշակերտ հարաբերությունների ոճով: Այդպիսիք 
ծայրահեղ դեպքում կարող են լինել իրավունքի իրազեկման սեմինարները, չնայած դա 
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նույնպես ոճի իմաստով ցանկալի չէ:  Այսօր մարդիկ նույնիսկ կասկածում են 
տեղեկացված լինելու անհրաժեշտությանը. “Դու գիտես քո իրավունքները, բայց չես 
կարա էդ իրավունքերից օգտվես: Ոչ մի դեպքում չես կարա օգվես”: Բայց մեծ մասն, 
այնուամենայնիվ, գտնում է, որ տեղեկացված լինելն ավելի լավ է, և կարևոր է 
մարդկանց իմացություններին նպաստելը:  

Կարծում եմ տարբեր սոցիալական շերտերի համար կարելի է տարբեր սեմինարներ 
կազմակերպել. ակտիվ և գործարար մարդկանց ներկայությունը ճնշում է պասիվ և 
չքավոր մարդկանց: Բոլոր դեպքերում այդ գործը չպետք է անեն կառավարման 
մարմինները: Մարդիկ խորապես համոզված են, որ կառավարման մարմինները 
“հարցերը լղոզում են”: 

Ընդհանուր առմամբ տեղերում քննարկուներ կազմակերպելիս խորապես կարևոր է 
նախադեպերի և/կամ փաստերի մասին պատմելը և դրանց շուրջ քննարկումներ 
ծավալելը: Այս իմաստով լավ գործընկերներ կլինեն անտառապահները, 
անտառապետերը, դատավորները, ովքեր քննաել են փայտանյութի և անտառի հետ 
կապ ունեցող գործեր,  գյուղապետերը, կենսաբանության ուսուցիչները, բայց, իհարկե, 
տեղերում “ի հայտ եկած” առանձին մարդիկ, ում սիրում են և ով տեղյակ է: Մեր 
հետազոտությունների ընթացքում մենք հանդիպել ենք այդ կարգի մարդկանց` բանկիր, 
ավագանու անդամ, բժիշկ, փայտի վերամշակման վարպետ, պարկետ արտադրող, 
բնապահպանության աշխատակից, վարսավիր, խանութպան, շինարար: Այս մարդիկ 
տեղերում ի հայտ են գալիս շահագրգիռ աշխատելու դեպքում: Մենք հանդիպել ենք նաև 
մի շարք անտառապետների, անտառապահների, բնապահպանների, ուսուցիչների, 
որոնց ոչ մի դեպքում չի կարելի հրավիրել այս քննարկումներին:   

 

Հետազոտության եզրակացություն 

1. Հետազոտված բոլոր բնակավայրերում, թե քաղաքային, թե գյուղական, 
բնակիչների զգալի մասն անտառային նյութական բարիքներն օգտագործում են 
համարյա գարնան սկզբից մինչև ուշ աշուն: Անտառն օգտագործվում է թե 
անտառային ուտելիքների հավաքման /միրգ, հատապտուղ, դեղաբույսեր, 
ընկուզեղեն և այլն, թե անասունների ձմեռային կերի համար համար խոտ 
մթերելու, երբեմն` նաև արածեցման,  թե երկրագործական նպատակներով 
/սակավահող տարածքներում անտառի բացատներում ոմանք կարտոֆիլ են 
ցանում, լոբի, կաղամբ/: Անտառային բարիքները կենսական նշանակություն 
ունեն հատկապես աղքատ բնակավայրերի բնակչության համար: Անտառն, 
անշուշտ, օգտագործվում է նաև որպես հանգստի գոտի, աշակերտների 
բնապահպանական գիտելիքների ուսուցման և էսթետիկական 
դաստիարակության նպատակներով: Ամենից ավելի, սակայն, անտառը 
գնահատվում է որպես ձմեռային վառելիքի միջոց, ընդ որում անտառի այդ 
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օգուտը իր կարևորությամբ ալտերնատիվ վառելիք` գազ ունեցող 
բնակավայրերում շատ քիչ է զիջում գազ չունեցող բնակավայրերին:  

2. Վերջին երեք-չորս տարիներին անտառամերձ բնակավայրերում զգալիորեն 
նվազել է անտառահատումը: Վառելիքի ծավալում զգալիորեն մեծացել է փայտի 
թափոնների և սանիտարական հատումներից կուտակվող փայտանյութի 
ծավալը: Անտառամերձ բնակավայրերի բնակիչների պնդմամբ այսօր 
անտառահատման ծավալներում անհամեմատ մեծ է արտադրական 
նպատակներով իրականացվող անտառահատումը, որին անտառամերձ 
բնակչությունը կամ չի մասնակցում, կամ մասնակցում է որպես վարձու 
փայտահատ: Վերջիններիս թիվն ավելի ու ավելի է պակասում,-աշխատանքը 
դժվար է, վտանգավոր, վարձատրությունը` շատ ցածր: Մարդիկ գործնականում 
տեղյակ չեն արտադրական նպատակներով անտառահատման օրինականության 
աստիճանի մասին:  Այն քիչ դեպքերում, երբ անտառամերձ բնակավայրերում 
փայտի արտադրությամբ զբաղվող առանձին մարդիկ կան /մեր հետազոտած 
բնակավայրերից` Բերդում, Դիլիջանում, Շնողում/, մեր նյութերը վկայում են, որ 
նրանց օգտագործած փայտանյութի իրական ծավալները մի քանի անգամ 
գերազանցում է փայտանյութ ձեռք բերելու նրանց օրինական իրավունքի 
ծավալը:   

3. Անտառային թափոնների և սանիտարականն մաքրման միջոցով ձեռք բերվող 
փայտանյութի համար մարդիկ վճարում են, և նրանց մեծ մասի համար 
անընդունելի և անհասկանալի է, որ այդ թափոնների հավաքման համար իրենք 
վճարում են: Նրանք գտնում են, որ թափոնները և ընկած ծառերը հավաքելով` 
իրենք անտառը մաքրում են, անտառին օգուտ են բերում, և չեն հասկանում, թե 
ինչու դրա համար իրենք պիտի վճարեն:  Այս մոտեցումը գնահատականը 
մասամբ ձևավորվել է խորհրդային տարիներին. “Քամին  քշում, ջարդում, 
փշրում, կտրատում ա: Կոմունիստների վախտ ժողովուրդին վարձատրում էին, 
որ գնան անտառը մաքրեն, էդ փայտերը բերեն վառեն, դաշտը բացվի, 
ճանապարհները բացվի, մաքրվի, որ պաժառի դեպքում ժողովուրդը կարողանա 
գնա հանգցնի, հիմա դա բացառված ա, վերացվել ա արդեն”:  Քննարկումներին 
մասնակցողներից և ոչ մեկը հստակ չգիտեր, թե որտեղ է կայացել անտառային 
թափոնների հավաքման դիմաց վճարելու որոշումը, և իրականում ինչ գին է 
սահմանված մեկ խորանարդ մետր թափոնի համար: Տարբեր բնակավայրերում 
տարբեր պատկերացումներ կան թե թափոնների արժեքի, թե այն ծավալի մասին, 
որ մարդն իրավունք ունի հավաքել: Ամենից ավելի հաճախ խոսվում է երկու 
խորանարդ մետրի մասին: Ոչ մեկը որևէ փաստաթուղթ չի տեսել, որի վրա գրված 
լինի վառելափայտի կամ թափոնների հավաքման և օգտագործման 
իրավունքները, թույլատրելի ծավալը  և արժեքները: Թափոններ հավաքելու 
թույլտվություն տվող անտառապահն ինքն է որոշում, թե որտեղից կարող են 
հավաքել դրանք. „Անտառապահները ժողովրդին ասում են, որ անտառի շատ 
հեռու տեղերից բերեն, ժողովուրդն էլ գնում են ձորերից բերում...Իրականում շատ 
թանկ ա նստում”:   
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4. Մեր հետազոտած բնակավայրերում քննարկումներում ընդգրկված մարդկանց 
մեծ մասը շատ աղոտ էր պատկերացնում անտառի կառավարման սկզբունքները 
և գործնականում չգիտեին անտառի կառավարմանն պլանի մասին: Ընդհանուր 
առմամբ գիտեն «Հայանտառ» անունը, բայց շարունակում են օգտագորխել իրենց 
ավելի ծանոթ «Անտառտնտեսություն» բառը: «Հայանտառի» իրական ֆունկցիան 
կանայք ամենևին չեն պատկերացնում, ենթադրում են, որ դա մի մարմին է, որին 
պետք է վճարեն և իրավունք ստանան թափոններ հավաքելու: Տղամարդիկ և, 
իհարկե, լիդերների ֆոկուս խմբերն ավելի իրազեկ են, սակայն նրանց 
իմացությունները նույնպես հատվածային է: Համարում են, որ «Հայանտառը» 
պետք է մաքրի անտառը, հետևի անտառի զարգացմանը և վերահսկի մարդ-
անտառ հարաբերություններին: Առանձին մարդիկ, սակայն,  միանգամայն 
հստակ համոզմունք ունեն, որ անտառի իրական, փաստացի կառավարումը 
ենթարկվում է շուկայի տրամաբանությանը և ոչ թե անտառի 
կենսագործունեության հաշվարկին և անտառի կառավարման ծրագրերին: 

5. Չիմանալով, չտեսնելով կամ քննադատելով անտառի կառավարման ծրագրերը, 
մեր քննարկումների մասնակիցներն, այնուամենայնիվ, իրենք առաջարկում են 
անտառի օգտագործումը ծրագրավորել /փաստացի` անտառը կառավարել/: 
Նրանց մեծ մասն այդ հնարավորությունը տեսնում է իրենց համայնքի օրինակով 
և իրենց համայնքի շրջանակներում: Նրանք գտնում են, որ անտառամերձ 
համայնքներն ավելի լավ գիտեն «իրենց» անտառը և իրենք կկարողանան իրենց 
գյուղապետի հետ ծրագրավորել անտառի թե պահպանությունը, թե 
պաշտպանությունը, թե զարգացումը, թե օգտագործումը: Շատերը, հատկապես 
տղամարդիկ ու լիդերները, գտնում են, որ տեղական ինքնակառավարման 
մարմիններն ավելի թափանցիկ են, որոշումների կայացման մասին 
բնակչությունն այս կամ այն ձևով տեղյակ է դառում և համայքապետերն ավելի 
քիչ հնարավորություն ունեն ապօրինի գործարքների գնալու: Այս 
քննարկումներն ու դրանց շուրջ վեճերն աստիճանաբար հանգեցնում էին 
անտառի առանձին հատվածներ սեփականության իրավունքով համայնքին 
հանձնելու կամ, որ ավելի շատ կողմնակիցներ գտավ` անտառամերձ 
համայնքներին անտառի կառավարմանը ,մասնակից դարձնելու  գաղափարին.  
անտառը մնա պետական սեփականություն, բայց ճշտվեն անտառամերձ 
բնակավայրերի` անտառի առանձին հատվածների կառավարմանը մասնակցելու 
ձևերը և հնարավորությունը` համայնքները մասնակցեն անտառի թե 
վերականգնմանը, թե պաշտպանությանը, թե օգտագործմանը:: Ոչ մի կառույց 
ինքնուրույն և միայնակ չտնօրինի անտառը:  

6. Բնակչության շատ փոքրն է մասն է պատկերացնում կենսաբազմազանության 
պրոբլեմները և անտառի ողջ ֆունկցիան: Ամենատարածված գիտելիքն այն է, որ 
անտառն ապահովում է մաքուր, թթվածով հագեցած օդը: Սակայն 
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տղամարդկանց ու լիդերների ֆոկուս խմբերում համարյա միշտ գտնվում էին 
մարդիկ, ովքեր այս կամ այն չափով, իսկ երբեմն էլ` շատ խորը տեղյակ էին 
անտառի կարևորագույն ֆունկցիային, և թվարկում էին անտառի նոսրացման 
հետևանքով կանկրետ իրենց բնակավայրում և դրա շուրջն առաջացած 
պրոբլեմներիը /հողի սահք, անապատացում, ջրերի նվազում, կենսաբանական 
տեսակների փոփոխություն: մարդկանց բացարձակ մեծամասնությունը 
անտառափայտի չափավոր օգտագործման մեջ  վտանգ չի տեսնում, եթե դրան 
զուգահեռ տարվեն անտառվերականգնողական աշխատանքներ: Առհասարակ 
գտնում են, որ անտառամերձ վայրերի բնակչությունը սրտացավ ու խնայողական 
վերաբերմունք ունի անտառի հանդեպ, և եթե անտառը փչանում է` ապա 
գլխավորապես ատառափայտն արտադրական նպատակներով օգտագործող 
“դրսեցիների”, “օտարների” ոչ խնայողական, ագրեսիվ վերաբերմուքի 
հետևանքով:  

7. Անտառապահպան աշխատանքների և կազմակերպությունների մասին 
անտառամերձ շրջանի բնակչության պատկերացումները չափազանց քիչ են կամ, 
կարելի է ասել, գործնականում բացակայում են: Նրանք մասամբ գիտեն 
“էկոլոգներ” բառը, որոնց անելիքը հստակ չեն պատկերացնում: Նրանց 
պատկերացմամբ անտառը հսկում է “անտառապահը”, իսկ էկոլոգները 
լրացուցիչ հսկողություն են անում անտառապահների վրա, որով “թանկանում է” 
անտռօգտագործման իրենց հնարավորությունը: Անտառափայտի հավաքման, 
օգտագործման ձևերն այնպիսին են, որ մարդիկ իրենց ակամա “գող” են զգում: 
Քանի որ մարդիկ սովորաբար դրամարկղ մուծում են երկու-երեք խորանարդ 
փայտի թափոնի համար, երեք-հինգ խորանարդ մետրի արժեքը կանխիկ տալիս 
են անտառապահին, և տուն են բերում փաստացի տասնհինգ-քսան խորանարդ 
մետր փայտանյութ, նրանք վատ են պատկերացնում իրավունքի և ապօրինիի 
սահմանը: Իրավունքն այնքանն է, որքան բանավոր թույլ է տվել անտառապահը, 
բայց զգուշացնելով` որ “էկոլոգները” հանկարծ չիմանան: Այլապես բնակիչները 
տուգանքներ են մուծում, որոնց սահմաններն ու չափը նույնպես նրանց 
կամայական է թվում:  

8. Քննարկումներին մասնակցողների մեծ մասը տեսականորեն գտնում էր, որ 
անտառների վիճակով պիտի մտահոգվեն բոլորը` գյուղացիներն ու 
քաղաքացիները: Իրենց մտահոգությունն արտահայտվում է նրանով, որ իրենք 
խնայողաբար են վերաբերում անտառին, այն չեն փչացնում, և 
անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են նպաստել անտառվերակնգնողական 
և մաքրման աշխատանքներին: Քննարկումներից հետո շատերը 
համաձայնվեցին, որ բոլոր համայնքներում էլ մարդիկ պարբերաբար մեկ-երկու 
օր դուրս կգան և անվճար կաշխատեն անտառի պահպանության համար` 
մաքրում, ծառատունկ և այլն, եթե տեղական ինքնակառավարման մարմինները 
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կազմակերպեն: Հիմնականում, սակայն, անտառի զարգացման, պահպանության, 
պաշտպանության պատասխանատուն, ըստ անտառամերձ բնակավայրերի 
բնակչության, պետությունն է: Անտառամերձ համայնքները պատրաստակամ են 
օգնել անտառվերականգնողական աշխատանքներին, սակայն անզոր են 
անտառը պաշտպանել “դրսեցիների” ագրեսիվ վերաբերմունքից: Նրանք այդ 
կարգի լիազորություն չունեն, իսկ “դրսեցիները”, նրանց համոզմամբ, 
պաշտպանված է իշխանությունների կողմից:  

9. Քննարկումների ընթացքում ի հայտ եկած կարևոր պրոբլեմներից է անտառի, 
մասնավորապես փայտանյութի հանդեպ բնակչության իրավունքերի 
իմացության անորոշությունը, գիտելիքների պակասը: Ոչ մի կառույց, ոչ 
«Հայանտառը», ոչ «բնապահպանությունը», ոչ «ոստիկանությունը», ոչ դպրոցը, ոչ 
տեղական ինքնակառավարման մարմինը երբեք և ոչ մի ձևով որևէ 
բացատրական և/կամ իրազեկման աշխատանք չի անում անտառի հանդեպ 
բակչության իրավունքերը, պետության ծրագրերը բացատրելու, ոչ մի տեղ որևէ 
հայտարարություն, որևէ տեղեկատու թուղթ չի հանդիպել և ոչ էլ բնակչությունն է 
տեսել` իչում է անտառի այս հատվածում արգելվում այս ու այն, կամ` ինչպես 
կարող են մարդիկ օգտագործել անտառը, ում են իրենք պատասխանատու և որ 
հարցերի համար և ունի արդյոք համայնքը որևէ պատասխանատվություն 
անտառի հանդեպ կամ` որևէ իրավունք:  

10. Մեր քննարկումներին մասնակցող բոլոր մարդիկ միաբերան գտնում էին, որ 
ապօրինի անտառահատները պետք է անպայման պատժվեն, ովքեր էլ որ նրանք 
լինեն: Միաժամանակ բոլորը գտնում էին, որ պետք է շատ հստակ լինի 
օրինականի-ապօրինիի սահմանը, չափորոշիչները: Շատերը համաձայն չեն այն 
պրակտիկայի հետ, որ անտառում փայտանյութի հետ գործ ունենալիս օրինական 
է համարվում միայն „Հայանտառի” ֆորմալ թույլտվությունը: Եթե թափոնները, 
ընկած ծառերը առանց ֆորմալ թույլտվության հավաքվում են` դա չպետք է 
դիտվի պատժի ենթակա գործողություն, ընդհակառակն, դա պետք է խրախուսվի: 
Բայց քանի որ գործող կարգի համաձայն թոփոնների, ընկած կամ „պեչատած” 
ծառերի համար մարդիկ վճարում են, ուրեմն նախ պետք է վճարեն, 
թույլտվություն ստանան, որից հետո կարող են „անտառը մաքրել”, այլապես նրա 
կողմից արվող  „մաքրումը” կօրակվի հանցանք և պատժի ենթակա:  

11. Ոչ մեկը որևէ տեղ չէր լսել, որ անտառին հասցված վնասի դիմաց պատիժ 
սահմանվի անտառվերականգնողական որևէ գործ անելով: Ամենուր հայտնի է մի 
պատիժ` տուգանք: Տուգանքի չափի մասին նույնպես պատկերացումները 
բավական անորոշ են: Որևէ պատկերացում չկա հանցանքի „վարչական” կամ 
„քրեական” որակավորման մասին:  
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12. Քննարկումների ընթացքում մասնակիցների աճող հետաքրքրությունը վկայում է, 
որ հմուտ կազմակերպելու դեպքում կարելի է բնակչության մեջ անտառի 
ֆունկցիայի և անտառի հանդեպ գրագետ վերաբերմունքի, ինչպես նաև անտառի 
կառավարման պլանի մասին գիտելիքներ տարածել: Նրանց այսօրվա 
գիտելիքները հիմնված են անտառի իմացության իրենց փորձի վրա, որը 
զգալիորեն անհատական է:  

 

 

 


