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 ՊԱ ՀԱ ՊԱՆ ՇՈւՆ.
Բնո րո շում, ո րով
հպար տա նում են
լրագ րող նե րը 

Վ  տա նգ ներ զգա լու, կաս կա ծե լի այ-
ցե լու ներ նկա տե լու դեպ քում պա-
հա պան շնե րը աղ մուկ են բա րձ-
րաց նում, փոր ձում են պա շտ պա-

նել ի րե նց վս տահ ված տա րած քը, ի մաց 
են տա լիս տե րե րին: Լրագ րու թյան գոր ծա-
ռույթ նե րից մե  կը բա ցատ րում են շնե րի այս 
վար քի օ րի նա կով . հան րու թյա նը սպառ-
նա ցող , վնա սող տե ղե կու թյուն նե րը հրա-
պա րա կե լո վ՝ լրագ րող նե րը բա ցա հայ տում 
են դա վադ րու թյուն ներ, ի րա զե կում են հա մ-
ընդ հա նուր կե ցու թյան և ան վտան գու թյան 
վրա ազ դող ո րո շումն  ե րի մա սին, հե տա-
քըննում են գա ղտ նի գոր ծա րք ներ, ու շադ-
րու թյան են ար ժա նաց նում պաշ տո նյա նե-
րին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ: 

« Պա հա պան շուն» եզ րույ թը ա մե  րի կյան է, 
բայց աշ խար հում այս պես են բնու թագ րում 
այն լրագ րող նե րին, ով քեր գե րա դա սում են  
հան րային, հա սա րա կա կան շա հը պե տա-
կա նից և ազ գային ան վտան գու թյու նից: 
Այս լրագ րող նե րին, բա ցի պա հա պան շնե-
րից, կո չում են նաև « բա րոյա կա նու թյան 
պա հա պան ներ», « հան րու թյան պա հակ-
ներ», « հա սա րա կու թյան հս կիչ ներ» և այն: 
Նրա նց նաև քն նա դա տում են, որ խոս քի 
ա զա տու թյու նը վեր են դա սում պե տա կան 
գա ղտ նիք նե րից:
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 Պա հա պան շա ն «watchdog» եզ րույ թին հա կա ռակ՝ 
գոր ծած վում է նաև «lapdog»-ը, բա ռա ցի՝ « գո գի շուն» 
կամ « ձեռ նա սուն շուն»: Այս ա նու նով հեգ նում են այն 
լրագ րող նե րին, ով քեր «նս տած են իշ խա նու թյան գո-
գին»: Այ սի նքն՝ նրա նք սպա սար կում են պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րին և նրա նց հետ սեր տա ճած խո շոր 
ձեռ նար կա տե րե րին: 

« Հան րու թյան պա հակ նե րն» ի րե նց գոր ծում հի նգ
հիմն  ա կան հմ տու թյուն ներ են բա նեց նում:

 Փաս տե րի ստու գում
 Հետ ևում են պաշ տո նյա նե րի, պե տա կան, քա ղա-
քա կան կամ հան րային գոր ծիչ նե րի հայ տա րա րու-
թյուն նե րին և գոր ծու նե ու թյա նը, դրա նց վե րա բե րյալ 
փաս տեր հա վա քում, ճշ տում, թե որ քա նով են այդ 
հայ տա րա րու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում ի րա-
կա նու թյա նը: 

 Հա տուկ հար ցազ րույց ներ 
Օգ տա գոր ծե լով ի րե նց մաս նա գի տա կան հմ տու-
թյուն նե րը՝ փոր ձում են պա տաս խա նա տու նե րից 
պար զել , շատ հաճախ՝ կոր զել տե ղե կու թյուն ներ և 
տվյալ ներ: Հարցազ րույ ցի կար ևոր ժան րը նրա նք օգ-
տա գոր ծում են խոս տո վա նու թյուն ներ, ան կե ղծ պա-
տաս խան ներ կամ ա նա կն կալ բա ցա հայ տումն  եր 
ստա նա լու հա մար: 

 Խո րհր դա պա հա կան զրույց նե ր
Ս տեղ ծում են վս տա հե լի, ա մուր կա պեր տե ղե կատ-
վու թյան աղ բյուր նե րի հետ և, դրա նք չբա ցա հայ տե-
լու պայ մա նով , գնում են նյու թի հետ քե րով: Այս դեպ-
քում տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր նե րը կա րող են լի նել 
ոչ մի այն  պաշ տո նյա նե րը, այլև նրա նց գոր ծու նե ու-
թյա նը, շր ջա պա տին ծա նոթ մար դիկ, ով քեր կա րող 
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են ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել , բայց 
ցան կա նում են գա ղտ նի մն ալ: Հա ճա խա կի հան դի-
պումն  ե րի շնոր հիվ լրագ րո ղը ձեռ քը մի շտ պա հում 
է ի րա դար ձու թյուն նե րի « զար կե րա կին»: Դրա հա-
մար ԱՄՆ -ում այն կո չում են նաև « զար կե րա կային 
լրագրու թյուն» (beat journalism):

Լ րագ րո ղա կան հե տա քն նու թյուն
 Խո րա պես ու սումն  ա սի րում են մե կ թե մա կամ դեպք, 
հա վա քում ան հրա ժե շտ ա պա ցույց ներ, գտ նում առնչ-
վող մա րդ կա նց, հե րոս ների, կա տա րում ձայ նագրու-
թյուն ներ, նկա րա հա նումն  եր, նույ նի սկ ձե ռք են բե րում 
ի րե ղեն ա պա ցույց ներ: Այ սօ րի նակ հե տա քն նու թյուն-
նե րը կա րող են տա րի ներ տևել , պա հան ջում են մե ծ 
ջան քեր, մի ջոց ներ, խի ստ կար գա պա հու թյուն և զգու-
շու թյուն:  

Աշ խա տա նք « սու լիչ փչող նե րի» հե տ
« Սու լիչ փչո ղը» ան գլե րեն whistleblower եզ րույ թի 
բա ռա ցի թա րգ մա նու թյունն է: Այս պես են ան վա նում 
այն մար դուն, ով , իրազեկ լինելով իր աշխատավայրի 
անօրինություններին կամ հանրությանը սպառ-
նացող վտանգներին՝ գաղտնի համագործակցում է 
լրագրողի հետ, նյու թեր ու տե ղե կու թյուն ներ է տրա-
մադ րում: Նրա նք « ներ սի» մար դիկ են և սո վո րա բար 
մե ծ ռիս կի են դի մում ՝ աշ խա տան քը, նույ նի սկ կյան քը 
կո րց նե լու հե ռան կա րով: Այս մար դիկ կա րող են լի նել 
սպա նու թյուն նե րի ա կա նա տես ներ, գոր ծա րք նե րի 
վկա ներ, կա րող են ու նե նալ փաս տա թղ թեր և ի րե ղեն 
ա պա ցույց ներ:
  
Պատ մու թյան ա մե  նա ցայ տուն օ րի նակ նե րից մե  կը, 
որ բնու թագ րում է լրագ րու թյան watchdog գոր ծա-
ռույ թը, Ուո թեր գեյ թի սկան դա լն է: 
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ԱՄՆ , ՈւՈ ԹԵՐ ԳԵՅԹ
« պա հա պան շներ» Վու վար դը և Բե ռս թայ նը 
մաք րում են ԱՄՆ  Սպի տակ տու նը 

1972 թվա կա նին ԱՄՆ  նա խա գահ Ռի չա րդ Նիք սո նը 
պատ րա ստ վում էր իր վե րը նտր ման քա րո զար շա-
վին: Նրա նա խը նտ րա կան շտա բը դար ձել էր երկ րի 
ա մե  նահ զոր կա ռույց նե րից մե  կը և ու ներ հա տուկ ստո-
րա բա ժա նում, ո րը տե ղա վոր վել էր մայ րա քա ղաք 
Վա շի նգ տո նի Ուո թեր գեյթ կոչ վող վար չա կան շեն-
քե րից մե  կում (այն հի մա հյու րա նոց է): Այս տեղ ա նօ-
րի նա կան գոր ծա կալ նե րը պա հում է ին պե տա կան 
փաս տա թղ թեր, գա ղտ նալ սում է ին բա րձ րաս տի ճան 
պաշ տո նյա նե րին և ԱՄՆ  կո նգ րե սի ան դամն  ե րին, 
ի րա կա նաց նում է ին ֆի նան սա կան գոր ծա րք ներ: 
Գա ղտ նալ սումն  ե րը ԱՄՆ  նա խա գա հի գրա սե նյա կից 
տե ղա փոխ վում է ին Ուո թեր գեյթ և այն տեղ մշակ վում:  

« Վա շի նգ տոն փո ստ» թեր թի լրագ րող ներ Բոբ Վուդ-
վար դը և Կառլ Բե ռնս թայ նը այս մա սին տե ղե կու թյուն 

Լուսանկար 1. Գաղտնի նկարահանում. ԱՄՆ  նախագահ Ռիչարդ 
Նիքսոնը և նրա աշխատակազմի ղեկավար Բոբ Հալսեմանը 
տնօրինում են պետական կարևոր փաստաթղթերի ճակատագիրը:
Լուսանկարը՝ «Վաշինգտոն փոստի»
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է ին ստա նում ի րե նց գա ղտ նի աղ բյու րից, ում նրա նք 
կո չում է ին « Խոր Կո կո րդ»: Եր կու լրագ րող նե րը իս կա-
կան պա հա պան շնե րի նման հետ ևում է ին ի րա դար-
ձու թյուն նե րին, Խոր Կո կոր դի նշած կաս կա ծե լի պաշ-
տո նյա նե րին: Լրագ րող նե րն ի րե նց աղ բյուր նե րի հետ 
հան դի պում է ին Ռոս լին թա ղա մա սում գտն վող մի ավ-
տոտ նա կում խի ստ գա ղտ նի պայ ման նե րում: Ի րա կա-
նում նրա նք բա ցա հայ տում է ին այն, ինչ պե տու թյու նը և 
հա տուկ ծա ռայու թյուն նե րը փոր ձում է ին թա քց նել: 

Վուդ վար դի և Բե ռնս թայ նի 
հրա պա րա կումն  ե րը գրա-
վե ցին ա մե  րի կյան հա սա-
րա կու թյան ու շադ րու թյու նը: 
Լրագրող նե րը, ար դեն իսկ 
ի մա նա լով ո րոշ գա ղտ նիք-
ներ, գնում է ին մա մու լի ա սու-
լիս նե րի և պաշ տո նյա նե րին 
« նե ղը գցում» ի րե նց հար ցե-
րով: Օ րի նակ՝ նրա նք Սպի-
տակ տան ան վտան գու թյան 
պա  տաս  խա  նա  տու  նե  րին 
հա րց նում է ին, թե արդյո՞ք 

Լուսանկար 2. Լրագրողներ Կառլ Բեռնսթայնը և Բոբ Վուդվարդը 
վարում են Ուոթերգեյթի հետաքննությունը:
Լուսանկարը՝ «Վաշինգտոն փոստի»

Լուսանկար 3. Լրագրողների ուրվագծած 
սխեման՝ «Ով ում հետ կապ ունի, և ով է 
ենթարկվում»
Լուսանկարը՝ «Վաշինգտոն փոստի»
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ձայ նա գր վում են նա խա գա հի հան դի պումն  ե րը և 
զրույց նե րը: Որ տե ՞ղ են պահ վում պե տա կան գա ղտ-
նիք պա րու նա կող թղ թե րը, և ով քեր են դրա նք տնօ-
րի նում: 

Մի քա նի այլ հե ղի նա կա վոր 
լրագ րեր, օ րի նա կ՝ « Նյու Յո րք 
Թայմ սը», ևս սկ սե ցին հե տա-
քն նել Ուո թեր գեյ թը: Կաս-
կած նե րը գնա լով ա վե լա նում 
է ին: 1972 թվա կա նի հու նի սի 
17-ին, երբ փո խում է ին Սպի-
տակ տա նը գա ղտ նի տե ղա-
դր ված ձայ նագ րող սար քը և 
ժա պա վեն նե րը, մի պա հակ 
նկա տեց զեղ ծա րար նե րին և 
աղ մուկ բարձրաց րեց: Ոս տի-
կա նու թյու նը, կար ծե լով , թե 
գո ղու թյուն է կա տար վում,  
ձեր բա կա լեց այդ մա րդ-
կանց: Լու րը պայ թեց լրատ-
վա մի ջոց նե րում: Կաս կած-
նե րը, ո րո նք ա ռա ջա ցել է ին 
լրագ րող նե րի հոդ ված նե-
րից, սկ սե ցին հաս տատ վել: 
Պա րզվեց, որ ձայ նագրող 
սար քը փո խող նե րը ա նօ րի-
նա կան աշ խա տող գոր ծա-
կալ նե րն է ին: Այս պես բա-
ցա հայտ վեց Ուո թեր գեյ թի 
ամ բո ղջ ցան ցը: Նա խա գահ 
Նիք սո նը սկզ բում հրա ժար-
վեց ըն դու նել , թե կապ է ունե-
ցել այդ գա ղտ նալ սումն  ե րի 
հետ: (Տե սա նյու թի հղու մը 
այս տեղ` https://youtu.be/
sh163n1lJ4M?t=26):

Տեսանյութ 1. Ռիչարդ Նիքսոնը ԱՄՆ  
Կոնգրեսի լսումն երի և հարցաքննության 
ժամանակ փորձում էապացուցել իր 
անմե ղությունը: Այստեղ նա արտասանում 
է իր հայտնի խոսքը. «Մարդիկ պետք է 
իմանան՝ արդյոք իրենց նախագահը խաբեբա 
է, թե ոչ: Ես խաբեբա չեմ (I am not a crook)»:
Հղումը՝ https://youtu.be/sh163n1lJ4M?t=26

Լուսանկար 4. Վերնագիրը՝ «Նիքսոնը 
հրաժարական տվեց»
Լուսանկարը՝ «Վաշինգտոն փոստի»



7

 Սա կայն լրագ րող նե րը, Կո նգ րե սը, ինչ պես նաև Հե-
տա խու զու թյան դաշ նային բյու րոն ա պա ցու ցե ցին 
նրա կա պը Ուո թեր գեյ թի հետ: Նա խա գա հը, ճի շտ է, 
վե րը նտր վեց, բայց կա րճ ժա մա նակ ան ց, փաս տե րի 
ճնշ ման տակ, հրա ժա րա կան տվեց: Հրա ժա րա կա նի 
հա մար լուրջ պատ ճառ էր « Նա խա գա հի բո լոր մար-
դիկ» խո րագ րով հոդ ված նե րի շար քը՝ « Վա շի նգ տոն 
փո ստ» թեր թում:  

« Վա շի նգ տոն փոս տի» լրագ րող ներ Վուդ վա րդն ու 
Բե ռնս թայ նն ստա ցան ա մե  նա հե ղի նա կա վոր՝ Պու-
լի ցե րյան մր ցա նա կը: Ա վե լի քան 40 պաշ տո նյա 
դա տա պա րտ վեց ա զա տա զրկ ման: Լրագ րող նե րը 
այդ պես էլ չբա ցա հայ տե ցին Ուո թեր գեյ թի ի րե նց տե-
ղե կատ վու թյան աղ բյու րի ն՝ Խոր Կո կոր դին: Մի այն 
2005 թվա կա նին, երբ Խոր Կո կոր դը ին քը ցան կա ցավ 
դուրս գալ ստ վե րից, հա սա րա կու թյունն ի մա ցավ նրա 
ա նու նը՝ Մա րկ Ֆե լթ: Նա Հե տա խու զու թյան դաշ-
նային բյու րոյի բա րձ րաս տի ճան աշ խա տա կից էր և 
հա նուն ար դա րու թյան դեմ էր գնա ցել հա մա կար գին 
ու տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րել լրագ րող նե րին:  

Լուսանկար 5. «Խորը կոկորդ» 
Մարկ Ֆելթը՝ աղջկա հետ
Լուսանկարը՝ «Վաշինգտոն 
փոստի»
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Ո  ՞րն էր Ուո թեր գեյ թի ազ դե ցու թյու նը ա մե  րի կյան 
հա սա րա կու թյան, և, ո րոշ ի մաս տով, հա մաշ խար-
հային լրագ րու թյան վրա: 

 Հ րա ժա րա կան տվեց ար դեն ընտր ված նա խա գա-
հը, ով խոս տո վա նեց իր սխա լը:

  Պա տաս խա նատ վու թյան են թա րկ վե ցին նրա 
տաս նյակ մե ր ձա վոր ներ, ով քեր կապ է ին ու նե ցել 
ա նօ րի նա կան և գա ղտ նի գոր ծա րք նե րի հետ:

 Լ րագ րող նե րը դար ձան ա վե լի ինք նա վս տահ և հա-
մար ձակ: Հետ ևե ցին նոր բա ցա հայ տումն  եր: 

  Բազ մա թիվ գր քեր և ֆիլ մե ր ստե ղծ վե ցին, ո րո նք 
ներ կայաց րին այդ սկան դա լի և մե ծ խար դա խու թյան 
բո լոր ման րա մաս նե րը:

 ՀԱՅԱՍ ՏԱՆ, ԹՌՉ ԿԱ Ն
 հան րու թյան պա հա պան նե րը ջր վե ժի 
հա մար ան ձնա գիր են հա նում

2010 թ. հու նի սին Լո ռու մար զի Մեծ Պար նի գյու ղում 
ժո ղով էր: Շի նա րա րա կան մի կազ մա կեր պու թյուն 
մոտ տա սը գյու ղա ցի նե րի ներ կայաց նում էր իր ծրա-
գի րը՝ գյու ղին մոտ գտն վող Թռչ կա նի ջր վե ժի տա-
րած քում հիդ րոէ լե կտ րա կայան (ՀԷԿ) կա ռու ցել , աշ-
խա տա տե ղեր ստեղ ծել , կա սեց նել ար տա գաղ թը: 
2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 18-ին հե տա քն նող 
լրագ րող նե րի Hetq.am պար բե րա կա նը գրում է. 
«Այս լու րը ի մա նա լուց հե տո մի խումբ գյու ղա ցի ներ, 
ով քեր ան տար բեր չեն ի րե նց գյու ղի, ի րե նց ե րե խա նե-
րի և ի րե նց ճա կա տագ րով , հա մա խմբ վում են, ստո-
րագ րա հա վաք են կազ մա կեր պում և մոտ 100 հո գու 
ա նու նից 2010 թ. հու լի սին նա մակ են գրում բնա պահ-
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պա նու թյան նա խա րա րին և 
վար չա պե տին: Մի քա նի օ րից 
2 հո գի գա լիս են բնա պահ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյու նից, 
գնում են իբր ջր վե ժի տա րած-
քը ու սումն  ա սի րե լու: Եվ շատ 
շու տով սկս վում են ՀԷԿ-ի շի-
նա րա րու թյան աշ խա տանք-
նե րը` ա ռա նց որ ևի ցե բա-
ցատրու թյուն տա լու գյու ղա ցի-
նե րին»: (Լու սան կա րի հղու մը՝ 
այս տեղ . https://hetq.am/hy/
article/4800):

2011 թվա կա նի սեպ տեմ բե րից հայաս տա նյան լրատ-
վա մի ջոց նե րում հայտն վե ցին բնու թյա նը սպառ նա-
ցող վտան գի մա սին լու րեր: Չնայած ՀԷԿ կա ռու ցող 
ըն կե րու թյու նը հա վաս տի աց նում էր, որ շի նա րա րու-
թյու նը ոչ մի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն չի ու նե նա-
լու ո՛չ շր ջա կա մի ջա վայ րի վրա, և ո՛չ էլ , ա ռա վել ևս, 
Թռչ կան ջր վե ժի վրա, լրագ րող նե րն ի րե նք են այ ցե-
լում « դեպ քի» վայր, ճշ տում խն դի րը մաս նա գետ նե-
րից և տե ղա ցի նե րից, բա րձ րա ձայ նում հար ցը:
 
Թռչ կա նի ջր վե ժը գտն վում է Շի րա կի և Լո ռու մար զե րի 
սահ մա նին՝ Փամ բակ գե տը թափ վող Չիչ խան վտա-
կի վրա։ Թռչ կա նը Հայաս տա նի գա հա վի ժող ջրվեժ-
նե րից ա մե  նա բա րձրն է՝ 22 մե  տր: 2008 թվա կա նից 
Թռչ կա նն ընդ գրկ ված էր ՀՀ բնու թյան հու շար ձաննե-
րի ցան կում ՝ որ պես գե ղա գի տա կան ա ռա նձ նա հա-
տուկ ար ժեք ու նե ցող ջրագ րա կան հու շար ձան: Այ-
սինքն՝ ջր վե ժը պահ պան վում էր օ րեն քով: (Տե սա նյու-
թի հղու մը՝ այս տեղ . https://youtu.be/QZQbsrnnVVk):

Լուսանկար 6. Մեծ Պարնիի 
գյուղացիների նամակը
Լուսանկարը՝ «Հետք» պարբերականի



10

2011 թվա կա նին շր ջա կա բնա կիչ նե րը ա հա զան գե-
ցին, որ տա րած քում ար դեն տեխ նի կա է աշ խա տում 
և ա վե րա ծու թյուն ներ է գոր ծում: Ինչ պե ՞ս կա րող էր 
օ րեն քով պահ պան վող տա րած քում շի նա րա րու թյուն 
սկս վել: Բնա պահ պան նե րը և լրագ րող նե րն սկ սե ցին 
բա ցա հայ տել Թռչ կա նի շուրջ հյուս ված մի ամ բո ղջ 
գոր ծա րք: 

Բ նա պահ պան կազ մա կեր պու թյուն նե րն ի րե նց վրա 
վե րց րին « ներ սի մար դու» գոր ծը. ա րա գո րեն հան-
րու թյա նը ներ կայաց վե ցին Հայաս տա նի հա մա պա-
տաս խան օ րե նսդ րու թյու նը, ՀԷԿ-ի շի նա րա րու թյան 
թույլտ վու թյու նը ստա ցած « Ռոբ շին» ՍՊԸ-ի տեխ նի-
կա կան հիմն  ա վո րումն  ե րը, տե ղան քի բնա պահ պա-
նա կան վեր լու ծու թյան ծա վա լուն փաս տա թղ թե րը: 
Դրա նք, ճի շտ է, փա կի տակ չէ ին, ձե ռք չէ ին բեր վել 
գա ղտ նի ճա նա պա րհ նե րով , բայց ու սումն  ա սիր ման 
հա մար ժա մա նակ, հմ տու թյուն և ջան քեր է ին պա-
հան ջում: Այդ պես, մի քա նի  լրատ վա մի ջոց ներ « մաս-
նա գի տա ցան» Թռչ կա նի հար ցում: Վեր նագ րե րից և 

Տեսանյութ 2. Թռչկանի ջրվեժի հմայքները
Հղումը՝ https://www.youtu.be/QZQbsrnnVVk
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լու սա բան ման հա ճա խա կա նու թյու նից ար դեն պա րզ 
էր դառ նում, որ հայ կա կան մե  դի ան, Թռչ կա նի պա-
հա պան նե րին հետ ևե լով , ստա նձ նել էր « պա հա պան 
շան» դե րը:  

Բ նա պահ պան նե րը բո ղո քի ակ ցի ա ներ է ին կազ մա-
կեր պում հե նց Թռչ կա նի տա րած քում, Լո ռու և Շի րա-
կի մար զե րում, մայ րա քա ղա քում, « պա շա րում է ին» 
կա ռա վա րու թյան շեն քը: Ի րե նց հեր թին էլ՝ լրագ րող-
նե րը  «գ րո հում է ին» պա տաս խա նա տու պաշ տո նյա-

նե րի վրա: Թեև բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րն 
ա սել էր, որ ՀԷԿ-ը կշա հա գո րծ վի գար նան վա րար 
ա միս նե րին, իսկ ամ ռա նը սե փա կա նա տե րը ձե ռք չի 
տա ջր վե ժին, սա կայն բնա պահ պան նե րը չէ ին դա-
դա րում բո ղո քե լ:
 
Թռչ կա նի ջր վե ժի տա րած քը ճի շտ մե կ հեկ տար է: 
Այս մե կ հեկ տա րի շուրջ կր քե րը բոր բոք վե ցին այն 
աս տի ճան, որ բնա պահ պան նե րն սկ սե ցին ի րա զեկ-
ման ար շավ ներ ի րա կա նաց նել , նս տա ցույ ցեր կազ-
մա կեր պել , հան րա հա վաք ներ ա նել: Ա սու լիս ներ է ին 
տա լիս թե՛ բնա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը, 
թե՛ ՀԷԿ-ի կա ռուց մա նը դեմ կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 
Հայաս տա նյան www.1in.am լրատ վա մի ջո ցը ա վե-
լի քան 45 հոդ ված գրեց, « Հետ քը»՝ շուրջ 20 հե տա-

Լուսանկար 7. 
Բնապահպանների 
բողոքը. «Թռչկանը ՀԷԿ չի 
դառնալու»
Լուսանկարը՝ 
«Արմենիանաու» 
պարբերականի
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հե ռար ձա կե ցին ի րա դար ձու թյուն նե րը: 2011 թվա կա-
նի նոյեմ բե րի 3-ին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
կա ռա վա րու թյան նիս տում վար չա պե տը, ան դրա-
դառ նա լով Թռչ կա նի խնդ րին, հա նձ նա րա րեց ջր վե-
ժը հա տուկ պահ պան վող տա րա ծք դա րձ նել:  
(Տե սա նյու թի հղու մը՝ այս տեղ . 
https://youtu.be/Dq5S2urVzn8?t=12):

Սա Թռչ կա նի թն ջու կի հան գու ցա լու ծումն  էր: « Ռոբ-
շին» ՍՊԸ-ն հայ տա րա րեց, որ  դա դա րեց նում է Թռչ-
կա նի ջր վե ժի տա րած քում ՝ Չիչ խան գե տի վրա կա-
ռուց վող հիդ րոէ լե կտ րա կայա նի շի նա րա րու թյու նը 
և տեխ նի կան դուրս է բե րում տա րած քից: Պատ-
մու թյան վեր ջը, ի հար կե, « Հետ քի» տա րա ծած այն 
լուրն էր, որ «Թռչ կան ջր վեժ» բնու թյան հու շար ձա նի 
անձնագ րի նա խա գի ծն ար դեն մշակ վել է նա խա րա-
րու թյան կող մից: Ա հա այդ մե կ հեկ տա րի քար տե զը, 
ո րը « հան րու թյան պա հակ նե րի» հս կո ղու թյան տակ 
էր հայտն վել:

քննու թյուն ա րեց, lragir.am-ը՝ 10 հոդ ված, A1+, Civilnet 
առ ցա նց լրատ վա մի ջոց նե րը նույ նի սկ ու ղիղ ե թե րում 

Տեսանյութ 3. ՀՀ 
վարչապետը 
կառավարության նիստում 
հայտարարում է Թռչկանի 
հարցով որոշման մասին
Հղումը՝ https://www.youtu.
be/ Dq5S2urVzn8?t=12
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Փաս տա թղ թի հղու մը՝ այս տեղ . 
http://hetq.am/static/content/pdf/trchkan.pdf

Լուսանկար 8. Թռչկանի՝ բնության հուշարձանի 
անձնագիրը
Փաստաթուղթը՝ «Հետք» պարբերականի

Աղ բյուր նե ր
www.wikipedia.org
www.washingtonpost.com
www.ecolur.org
www.econews.am
www.hetq.am
www.1in.am
www.aravot.am
www.a1plus.am
www.armenianow.com
www.organize-now.am
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Ա ռա ջադ րա նք

 Պատ մու թյու նը լրագ րող նե րի քայ լե րին հա մադ րե լով՝ 
նշեք հետ ևյալ դե րե րն ու գոր ծա ռույթ նե րը.
 
 Ո  ՞վ էր Ուո թեր գեյ թի « սու լիչ փչո ղը»:
 
 Ի նչ պե ՞ս է ին հա տուկ հար ցազ րույց ներ ան ցկաց-
նում Բե ռնս թայնն ու Վուդ վար դը: 

 Ով քե ՞ր է ին Թռչ կա նի « սու լիչ փչող նե րը»:
 
 Ի ՞նչ ի րա դար ձու թյուն ներ է ին օգ տա գոր ծում 
լրագրող նե րը՝ Թռչկանի հար ցով պա տաս խա նա տու-
նե րին հար ցեր տա լու հա մար: 

Ո  ՞րն էր Թռչ կա նի լու սա բան ման ազ դե ցու-
թյու նը հայաս տա նյան հա սա րա կու թյան 
վրա:  

 Հս տակ ո րո շում կայաց վեց Թռչ կա նի տա րած քում 
շի նա րա րու թյու նը դա դա րեց նե լու մա սին: 

  Հայ կա կան առ ցա նց լրատ վա մի ջոց նե րը ցու ցա-
բե րե ցին հետ ևո ղա կա նու թյուն և «գ նա ցին» մի խումբ 
բնա կիչ նե րի նա մա կի հետ քե րով մի նչև վե րջ: 

  Հա մա գոր ծակ ցե ցին բնա պահ պան ակ տի վի ստ նե-
րը և լրագ րող նե րը: 

 Թռչ կա նի լայն լու սա բա նու մը ցույց տվեց, որ ու ժե րը 
հա մա խմ բե լու դեպ քում կա րե լի է հաս նել հան րու թյան 
հա մար կար ևոր հար ցե րի վե րջ նա կան լուծ մա նը:
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Օգ տա գո րծ ված նյու թեր
և օգ տա կար հղումն  եր
«Վաշինգտոն փոստ» թերթի` Ուոթերգեյթին վերաբերող 
բաժինը՝ տեսանյութերով, լուսանկարներով.
https://www.washingtonpost.com/politics/watergate/
 
«Թռչկան» քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյան կայ քը, ուր 
կան փաս տա թղ թեր և հա րա կից թե մա նե րով հոդ ված նե ր
http://trchkan.blogspot.com/

Թռչ կա նի ջր վե ժի մոտ «ա վե րիչ» շի նա րա րու թյու նը ե ռում է
http://ecolur.org/hy/news/sos/vdestructivev-civil-works-at-full-
capacity-near-trchkan-waterfall/2933/

Ս տել և փոր ձել են հի մա րաց նել Մեծ Պար նի ի բնա կիչ նե րին
https://hetq.am/hy/article/4800

Երբ պաշ տո նյան դառ նում է բնա կան ա ղետ 
https://hetq.am/hy/article/6147

 ՖԻԼ ՄԵ Ր
 
 Նա խա գա հի բո լոր մար դիկ 
(All the President’s Men), 1976:  Ռե ժի սո ր՝ Ա լեն Պա կու լա
  
Ա մե  նա զոր Էյ վա նը 
(Evan Almighty), 2007:  Ռե ժի սո ր՝ Թոմ Շա դյակ 

Այս կա տա կեր գու թյու նը լրագ րո ղի մա սին պատ մող «Ա մե նա-
զոր Բրյու սը» ֆիլ մի երկ րո րդ մա սն է, ո րը պատ մում է Էյ վա նի 
մա սին, ում վի ճակ ված է փր կել բնու թյունն ու եր կի րը:
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Նշումն երի համար



Արմեն Սարգսյան
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