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Նախագծի իրականացմանն աջակցել է «Լեռնային 
Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ 
կարգավորման եվրոպական գործընկերությունը» 
(EPNK), որը Եվրոպական Միության 
նախաձեռնություններից է: Այստեղ արտահայտված 
կարծիքները կարող են չհամընկնել Եվրոպական 
միության տեսակետների հետ:



Գաղափարն ինքնին 
ռիսկային էր. 

իրականացումը  
պահանջում էր 

շատ ջանք, երկար 
ժամանակ, հսկայական 
ռեսուրսներ ու հույզեր:

Նախագծի մասերից է նաև «Ֆիլմ ֆիլմի մասինը», որը պատմում է նախագծի 
ստեղծման, հեղինակների և հերոսների մասին։ Ինչպես «Շրջանի մասերը», այնպես 
էլ՝ մտորումների այս հավաքածուն օգտակար նյութ են ուսանողների, 
հետազոտողների և փորձագետների ուսումնասիրության, քննարկումների և 
բանավեճերի համար, նաև՝ հիշեցում միջազգային կազմակերպություններին և 
ազդանշան՝ ուղղված դեռ մինչ այսօր հակամարտող ժողովուրդներին։

ԴԵՊԻ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄ

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ 
ՈՐՈՆԵԼԻՍ

համակարտության 
բռնկման և 
պատճառների մասին

հայերի և 
ադրբեջանցիների միջև 
արյունալի պատերազմի 
ծանր տարիների մասին

բանակցությունների 
գործընթացի, 
հակամարտության 
լուծման փորձերի և առ 
այսօր ձգվող չլուծված 
խնդրի մասին

«Շրջանի մասերը» երեք մասից բաղկացած վավերագրական ֆիլմաշար է։ 
Կարելի էր ենթադրել, թե այն Հայաստանում և Ադրբեջանում արված բազմաթիվ 
համանման աշխատանքներից մեկն է, բայց այս նախագիծն առաձնահատուկ է։ 
Ծրագիրն իրականացրել է հայ և ադրբեջանցի լրագրողների ու վավերագրողների 
միացյալ խումբը։ Գաղափարը ծնվել է երկար տարիների համատեղ աշխատանքի 
արդյունքում։ Այն է՝ ստեղծել մի ֆիլմ, որտեղ լսելի կլինի երկու պատմություն, երկու 
տեսակետ, միևնույն ժամանակ՝ փորձելով հնարավորինս համադրել դրանք։ 
Գաղափարն ինքնին ռիսկային էր. իրականացումը  պահանջում էր շատ ջանք, 
երկար ժամանակ, հսկայական ռեսուրսներ ու հույզեր։ Այնուամենայնիվ, ամեն ինչ 
ստացվեց։  

«Շրջանի մասերը» երեք ֆիլմեր են, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ներկայացնում է   Ղարաբաղյան հակամարտության մի փուլը.

Նունե 
Սարգսյան

Երևան 

1 2 3



Երկու պատմությունները 
հանդիպում և համադրվում 
են կողք-կողքի՝ 
հնարավորություն տալով 
դիտողին սեփական 
մեկնաբանությունը ստանալ 
ոչ վաղ անցյալի դեպքերից։

Այս ծրագրի մեծագույն բարդությունը հայկական և ադրբեջանական 
մոտեցումների համատեղումն էր։ Երկուսի պատմություններն էլ զոհերի և 
հանցագործների մասին էին, բայց նրանք փոխվում էին դերերով՝ նայած, թե ով էր 
շարադրում պատմությունը։ 1980-ականների վերջից այդ պատմությունները 
միշտ գերակշռել են հայկական և ադրբեջանական հասարակություններում։ 
Քննարկման տեսանկյունից դրանք ավանդույթի ուժով անձեռնմխելի են եղել 
տեղի անկախ հետազոտողների համար, ինչպես նաև չեն վիճարկվել 
միջազգային մարմինների կողմից, ինչպիսին դարձավ, օրինակ, միջազգային 
քրեական տրիբունալը Հարավսլավիայի գործով։

2000-ականների կեսերից կտրուկ բացառվեց մի կողմի պատմության մեջ մյուսի 
նույնիսկ ամենափոքր ներթափանցումը, և տաբու դրվեց հայերի և 
ադրբեջանցիների փոխադարձ այցերին միմյանց երկրներ։ Սա նաև նշանակում 
էր, որ անհնար էր  ֆիլմ նկարել հայերի և ադրբեջանցիների համատեղ խմբով։ 
«Շրջանի մասերը» մի դժվար ու երկար գործընթաց էր. պետք էր հանդիպումներ 
անցկացնել Թբիլիսիում, համաձայնության գալ բովանդակության ու սցենարի 
շուրջ, վերադառնալ տուն, նկարահանել, կրկին հավաքվել ամիսներ անց՝ 
վերանայելու արվածը։ Մեկ այլ խնդիր էր պատմության գիծը պահելը, քանի որ 
երկու թիմերն էլ պետք է ներկայացնեին նույն և շատ էական դեպքերը՝ իրենց 
տեսանկյունից։ Առաջին և երկրորդ ֆիլմերի համար այս խնդիրը մենք լուծեցինք՝ 
բաժանելով դրանք 15 րոպեանոց հատվածների, որոնցից յուրաքանչյուրի 
պատմիչը մի կողմն է միայն։ Որոշ իրադարձություններ կրկնակի են 
հիշատակվում և մեկնաբանվում, ինչը դրական ազդեցություն է թողնում. երկու 
պատմությունները հանդիպում և համադրվում են կողք-կողքի՝ հնարավորություն 
տալով դիտողին սեփական մեկնաբանությունը ստանալ ոչ վաղ անցյալի 
դեպքերից։  
 
Կար և երրորդ խնդիրը։ Այս ծրագիրն իրականացվում էր 2012-2015 
թվականներին հակամարտության շուրջ կտրուկ մերժողական 
քաղաքականության համատեքսում։ Մեր հանդիպումներից շատերում 
լարվածություն էր նկատվում։ 2016 թվականին, երբ ֆիլմերն արտադրության 
ավարտական փուլում էին, տեղի ունեցավ ապրիլյան «Քառօրյա պատերազմը», 
ինչն ավելի բարդացրեց ֆիլմաշարի երեք մասերի լայն տարածումը։ Հետո 
բախումները դադարեցին, կրկին հաստատվեց զինադադար, և երկու տարի անց 
Հայաստանում տեղի ունեցավ թավշյա հեղափոխություն: Եվ ահա 2019-ի 
հունվարին միջնորդները հայտարարեցին, որ երկու կողմերն անհրաժեշտ են 
համարում «նախապատրաստել ժողովուրդներին խաղաղության»:

Առաջին բանը, ինչին բախվում է ցանկացած հակամարտող կողմ, երբ  
խաղաղություն հաստատելու երկխոսության մեջ է մտնում, դա իր հակառակորդի 
պատմությունն է, ինչն անխուսափելի է և տհաճ։ Այս ֆիլմերը դիտելը նույնպես 
հաճելի չէ։ Բայց այդ անհարմարությունը տեղեկացված լինելուց դեպի ճանաչում 
տանող երկարատև ճանապարհի առաջին քայլն է։ Սա նաև միմյանցից անկախ 
գոյություն ունեցող երկու թերի պատումների հնարավոր հաշտեցման քայլն է։ 
Այսպես է ստեղծվում ընդհանուր տարածք՝ մեկ միասնական պատմության 
համար, որտեղ չկա զոհի մենաշնորհ, բայց կան մարդկային պատմություններ 
երկու կողմից էլ, և կա ճանաչում՝ նրանց տառապանքի: Եթե «Շրջանի մասերը» 
նպաստեն սկսել այդ ճանապարհը, ուրեմն նախագիծը հասել է իր նպատակին։

Լորենս Բրոերս
Ջենի Նորտոն
Լոնդոն



Ինձ պատմեցին «Շրջանի մասեր» նախագծի մասին և առաջարկեցին սցենար 
գրել Ղարաբաղի հակամարտության պատմության երեք մասանոց ֆիլմի համար։ 
Մեծ ոգևորությամբ ընդունեցի առաջարկը, որովհետև այդ թեման իմ 
լրագրողական գործունեության հիմնական ուղղությունն է։ Ես միջազգային ու 
միջկրոնական հակամարտությունների լուսաբանման բավական փորձ ունեի, և 
այս նախագիծն ինձ խիստ կարևոր թվաց։ Մասնակցությունը դրան ոչ միայն 
հետաքրքիր էր, այլև՝ պատվաբեր ինձ համար։ Թող վերամբարձ չհնչի, բայց շատ 
էի ցանկանում իմ լուման ներդնել Ղարաբաղյան հակամարտության 
«տարեգրության» մեջ։ Ցանկանում էի լսարանին անկողմնակալ տեղե- 
կություններ տալ մեր հակամարտության մասին, որովհետև երկու կողմերում էլ 
աճող պրոպագանդայի և կեղծիքի փորձերն ակնհայտ են։ 

Միևնույն ժամանակ, ես կասկածների մեջ էի։ Մինչ այդ իմ լրագրողական 
գործունեությունը միայն տպագիր մամուլի հետ էր։ Ես աղոտ պատկերացումներ 
ունեի, թե ինչ է «ֆիլմի սցենարը», ավելին՝ գաղափար չունեի տեսալրագրության 
հմտությունների ու հատուկ հնարքների մասին։ Այդ անլիարժեքության բարդույթը 
ես, ի վերջո, հաղթահարեցի հայ և ադրբեջանցի գործընկերների և խորհրդա- 
տուների աջակցությամբ։ Ինչքանով է ստացվել՝ պետք է լսարանն ասի, բայց ինձ 
մեր համատեղ աշխատանքը դուր է եկել։ Կարծում եմ, միջոցներն ու ժամանակն 
իզուր չեն ծախսվել։ 

Աշխատանքը դժվար էր առաջ գնում։ Ինձ համար գլխավոր խնդիրը Հայաստանի 
և Ղարաբաղի գործընկերների հետ անհամաձայնությունը չէր, թեպետ՝ դա էլ կար։ 
Հիմնական խնդիրն ադրբեջանական թիմի ներսում եղած տարա- 
կարծություններն էին։ Ֆիլմի ստեղծման ընթացքում ադրբեջանական կողմը 
փոխեց երեք ռեժիսոր, որոնցից յուրաքանչյուրն ուներ իր տեսակետը, իր 
փիլիսոփայությունը։ Շատ դեպքերում ես զիջում էի նրանց, բայց ներքուստ դեմ 
էի։ Հիմա, երբ նախագիծն արդեն ավարտվել է, կարծում եմ, որ պետք է ավելի 
վճռականորեն պնդեի իմ տեսակետը։ 

Մյուս խնդիրը լայն լսարանի համար ֆիլմի անհասանելիությունն է։ Պետք է այս 
ֆիլմաշարը ազատորեն հասանելի լինի և ամեն կերպ տարածվի։ Հասկանալի է, 
որ Ադրբեջանում հասարակական կազմակերպությունների և մեդիայի վրա 
բանեցրած ճնշումների պատճառով ծրագրի մասնակիցները փորձում են ռիսկի 
չդիմել, բայց ասված է՝ «գայլից վախեցողն անտառ չի գնա»։ 

Ինչևէ, այս ծրագիրն իրապես կարելի է աննախադեպ համարել, և ես ուրախ եմ, 
որ իմ համեստ լուման ունեմ դրա իրականացման գործում։ 

Շահին 
Ռզաև 

Բաքու

Ցանկանում էի լսարանին 
անկողմնակալ 

տեղեկություններ տալ 
մեր հակամարտության 

մասին, որովհետև երկու 
կողմերում էլ աճող 
պրոպագանդայի և 
կեղծիքի փորձերն 

ակնհայտ են։ 



- Վերջ, գրողի ծոցը այս ֆիլմը,- բացականչեց մեր ադրբեջանցի գործընկերը՝ 
պատառոտած սցենարը նետելով աղբարկղի մեջ ու դուրս գալով  սենյակից, 
որտեղ հայ-ադրբեջանական  խումբը քննարկում էր «Շրջանի մասեր» ֆիլմի  
հերթական փոփոխությունները։

Մեծ անհանգստություն չկար մեր մեջ այդ միջադեպից  հետո։ Առաջին անգամը 
չէր, երբ որևէ մեկի նյարդերը տեղի էին տալիս։ Յուրաքանչյուրս էլ յուրովի ու 
մտովի գրողի ծոցն ենք ուղարկել ֆիլմը՝ մեկը հոգու ճիչը հենց հոգում էլ 
խեղդելով, մյուսն ուղեղի ծալքերում ոչ կոռեկտ բառամթերքով լեզվի ծայրին 
հասած միտքը վերջին պահին շտկելով-խմբագրելով, երրորդ արտահերթ 
գլանակը ծխելով, հինգերորդը  սպառնալով չմասնակցել հաջորդ հանդիպմանը։ 
Գիտեինք, որ որոշ ժամանակ անց  ինչ-որ անտեսանելի ուժ նորից մեզ բերելու էր 
սեղանի շուրջ, ու մենք հերթական անգամ փորձելու էինք փոխզիջումային 
տարբերակ գտնել։

Բոլորիս ուսերին մի անտեսանելի բեռ էր։ Մենք փորձում էինք հնարավորինս 
խնայել միմյանց՝ խաղաղարարությունը հակամարտող ոչ մի հանրությունում 
հարթ ճանապարհով չի անցնում։

Այս ամենը, բնականաբար, արտացոլվում էր ֆիլմում։  Առ այսօր որոշ դրվագներ 
շարունակում են կրծել հոգիս։ Դրանք այն դրվագներն են, որոնցում փորձել ենք 
հնարամիտ ու «գանգուր» մտավարժանքներով մեղմացնել-քողարկել այս կամ 
այն փոխզիջումը։ Բայց արդյո՞ք փոխզիջում կարող է լինել ճշմարտության 
հարցում։ Ոչ, իհարկե։ Սակայն մի հարց էլ կա, որ տանջում է։ Իսկ ու՞մ համար է 
ճշմարտությունը։ Մարդու, այլ ոչ թե ճշմարտություն՝ ճշմարտության համար։ 
Ուրեմն պիտի գնահատել ու խնայել այն մարդկանց, որոնք իրենց ուսերին են 
վերցրել հակամարտող հանրություններին ճշմարտությունը  կում-կում, էջ առ էջ, 
դրվագ առ դրվագ հրամցնելու ծանր առաքելությունը։ Ու այսպես էլ աշխատում 
էինք՝ խախտման եզրին, ճշմարտության եզրագծին։  Եթե  հումորային սերիալի 
պարզամիտ հերոսի նման մաքուր թուղթը երկու հավասար մասի բաժանենք, մի 
մասում գրենք մեր ֆիլմերի հետ կապված բացասականը, իսկ մյուսում դրականը, 
ապա դրականի մասում  կանցնենք մյուս երեսը, իսկ բացասականում ընդամենը 
մի քանի տող կգրենք։ 

Մեր համատեղ աշխատանքի ընթացքում մենք  «զոհ» չենք ունեցել։ Կամ՝ գրեթե 
չենք ունեցել։ Մի՞թե այսպես չի լինելու, կամ մի՞թե այսպես չպիտի լինի նաև 
հակամարտության կարգավորումը։ Գնահատելով-խնայելով միմյանց։ 
Փոխզիջման գնալով։ Հանուն  մարդկանց։ Թեկուզ և հայտնվելով խախտման 
եզրին,  ճշմարտության եզրագծին…

Գեղամ 
Բաղդասարյան
Ստեփանակերտ 

Պիտի գնահատել ու խնայել 
այն մարդկանց, որոնք իրենց 
ուսերին են վերցրել հակա- 
մարտող հանրություններին 
ճշմարտությունը  կում-կում, 
էջ առ էջ, դրվագ առ դրվագ 
հրամցնելու ծանր 
առաքելությունը։



Դժվար է պատմել այս ֆիլմերի ստեղծմանն իմ մասնակցության մասին։ Ֆիլմի 
հեղինակներից մեկը Թբիլիսի էր գնում այդ թեմայով հանդիպման, և ես 
պարզապես ճամփորդում էի նրա հետ։ Գնացքում կատակում էինք, թե 
ստեղծագործական խմբի համար ես ընկալվելու եմ որպես երկրորդ Լինդի 
Մաքքարթնի, ով ազդում էր բոլորի նյարդերի վրա փորձերի ընթացքում։ 

«Շրջանի մասեր» ֆիլմաշարը պատմում է իմ սերնդի հիշողություններում եղած 
իրադարձությունների մասին։ Սակայն, մենք չգիտենք, կամ էլ՝ շատ քիչ բան 
գիտենք դրանց մասին։ Դիտելուց հետո առաջին միտքն այն է, որ պետք է ֆիլմերն 
անպայման հրապարակել Յություբում։ 

Երիտասարդ լրագրողներին ես հաճախ եմ պատմում հակամարտության 
լուսաբանման առանձնահատկությունների մասին։ Իմ ասածների կեսը նրանց 
համար նորություն է։ Բաքվի ջարդե՞ր։ Չէ՛, չենք լսել։ «Օղակ» գործողությու՞ն։ Դա 
ի՞նչ է։ Այսպիսի դեպքերում ուղղակի ուզում եմ խոսելու փոխարեն նրանց այս 
ֆիլմի հղումը տալ՝ որտեղ համառոտագրված փաստերն են։ 

Թբիլիսիում մի դասընթացի ժամանակ ֆիլմի առաջին մասը ցուցադրեցինք 
հայաստանցի, ադրբեջանցի և ղարաբաղցի երիտասարդ լրագրողներին։ 
Դիտումից հետո չգիտեինք գլուխներս ոնց ազատենք հարցերից։ Մասնակից մի 
աղջիկ նույնիսկ դուրս եկավ մաքուր օդի՝ հանգստանալու համար։ Դրան 
հակառակ, հայտնի մեդիա ընկերության մի լրագրող ֆիլմի ամբողջ ընթացքում իր 
սմարթֆոնի մեջ էր։ Ոչ բոլորին է հետաքրքիր մեր արածը։ Եվ դա պետք է 
հանգիստ ընդունել։

Քննարկումների ամենահետաքրքիր հատվածները վեճերն էին։ Կարելի՞ է 
վառված  մարմիններ ցույց տալ։ Հեղինակի տեքստում արդյո՞ք տեղանունները 
պատշաճ կերպով են ներկայացված։ Լուռ տեսարան է. ֆիլմի հեղինակները՝ հայն 
ու ադրբեջանցին, շփոթված իրար են նայում և չգիտեն ինչպես կոչել այն լեռը, որի 
անունը տարբեր է երկու լեզուներում։ 

Ամենատանջալից քննարկումները ֆիլմի ցուցադրության կազմակերպման շուրջ 
էին։ Տարբերակներ շատ էինք առաջարկում, բայց միևնույն է՝ առաջ չէինք գնում։ 
Եվ քանի դեռ քննարկում էինք, ֆիլմի հերոսներից մի քանիսն Ադրբեջանում 
բանտ ընկան, մի մասն անգամ դուրս եկավ բանտից այդ ընթացքում։ 

Համատեղ ծրագրի ընթացքում միշտ մտածում էի, թե հայ գործընկերներից ու՞մ էլ 
երբեք չեմ հանդիպի, եթե ծրագիրն ավարտվի։  Միանգամից ասեմ, որ շատ կուզեի 
նորից լսել ֆիլմի հեղինակ, բաքվեցի Շահին Ռզաևի և ռեժիսոր, երևանցի Լևոն 
Քալանթարի վեճ-քննարկումը «Հիսուս Քրիստոս-սուպեր աստղ» ռոք օպերայի 
տարբերակների մասին։ 

Ալիա 
Հակվերդի 

Բաքու

«Շրջանի մասեր» 
ֆիլմաշարը պատմում է 

իմ սերնդի 
հիշողություններում եղած 

իրադարձությունների 
մասին։ Սակայն, մենք 

չգիտենք, կամ էլ՝ շատ քիչ 
բան գիտենք դրանց 

մասին։ 



«Երեխանե՛ր, հանգստացեք։ Պարզապես և՛ հայերն են այնտեղ վաղուց ապրում, և՛ 
ադրբեջանցիները, դրա համար էլ հիմա վիճում են, թե ումն է»։ Լեռնային 
Ղարաբաղի մասին առաջին ադրբեջանական տեսակետը ես լսեցի 13 
տարեկանում, իմ ադրբեջանցի ուսուցչուհի Ելենա Կուրբանովայից։ Նա ասում էր, 
որ չի ուզում կորցնել ամեն ինչ Ղարաբաղի պատճառով։ Դրա համար էլ փոխեց 
ազգանունն ու մնաց։ Երկու տարի անց արդեն վիճում էինք Բաքվից 
տեղահանված ռուսերենի մեկ այլ ուսուցչուհու՝ Մարինա Սամսոնովնայի հետ։ Նա 
ասում էր, որ հենց Ղարաբաղի պատճառով է ամեն ինչ կորցրել։ Երկուսն էլ 
հուզվում էին, լաց լինում։ 

Այդ արցունքները ես տեսել եմ, երբ տասնամյակներ անց «Շրջանի մասեր» ֆիլմը 
նկարահանելիս զրուցում էի սումգայիթցի Կարինե Մելքումյանի հետ։ Նրա 
ընտանիքի անդամներին սպանել էին շենքի մանկական խաղահրապարակում։ 
Եվ էլի նույն զգացումներն ունեի, երբ ֆիլմում տեսա Թուրաջ Ալիզադեին, ով երեք 
մանկահասակ երեխաների հետ ձմռանն անցել էր Մռավ լեռը։ 

«Շրջանի մասեր» ֆիլմի առանձնահատկությունն այն է, որ վիճակագրությունը, 
քաղաքականությունն ու փաստերը հակադարձում են իրար, բայց մարդիկ 
լրացնում են միմյանց։ Ադրբեջանցի գործընկերների հետ երկարատև վեճի 
առարկան կարող էր մեկ տառը լինել՝ Շուշի՞, թե Շուշա։ Այս հակամարտության 
ցանկացած եզրույթ, քարտեզի ամեն մի գիծ, նույնիսկ՝ կոչումի և պաշտոնի 
թվացյալ անմեղ հիշատակում մեզ վերադարձրել է 1988թ.՝ ԽՍՀՄ և նույնիսկ 
ավելի վաղ տարեգրություն։ Բայց մեզ ավելի շատ հետաքրքրում էին ոչ թե թվերն 
ու տվյալները, այլ թե ինչպես ներկայացնել մարդկային պատմությունները։ 

Հետագայում, Հայաստանի լսարանը մեզ նույն հարցերն էր տալիս, ինչ մենք, 
ֆիլմի ստեղծողներս՝ իրար։ Դուք ինչու՞ եք ՄԱԿ-ի բանաձևերի մասին խոսում ձեր 
ֆիլմում. դա ադրբեջանական պրոպագանդայի մաս է։ Ինչպե՞ս է պատահել, որ 
հայերը Խոջալուի 900 գերիներին անվնաս հանձնել են Ադրբեջանին, բայց 
ադրբեջանցիներն ասում են, թե հայերի նպատակը նրանց վերացնելն էր։ Ինչու՞ է 
ֆիլմում խոսում նրանց նախագահը, իսկ Հայաստանի առաջին նախագահը 
հարցազրույց չի տվել։ 

Հարցերի հեղինակները 17 տարեկան տղաներ և աղջիկներ էին։ Վանաձորցի 
ուսուցիչ Արշալույս Զուրաբյանը որոշել էր պատմության դաս անցկացնել՝ 
ցուցադրելով  «Շրջանի մասերի» երեք ֆիլմերը։ Նա Ղարաբաղի պատերազմի 
կամավոր է եղել։ «Հարց տվեք ինքներդ ձեզ, ինչու՞ այստեղ հերոսներ չկան։ Հետո 
հարց տվեք, թե ինչու՞ են ձեր դասագրքերում հերոսացվում նրանք, ովքեր 
պաշտոն են զբաղեցրել», ասաց Արշալույս Զուրաբյանը աշակերտներին։ «Այս 
ֆիլմով ավելի հեշտ է հասկանալ մեր նորագույն պատմությունը, որովհետև 
խոսքը հենց նրա ընթացքի մասին է»։

Մինչև ցուցադրությունները կազմակերպելը ինձ թվում էր, թե չեմ դիմանա այս 
ֆիլմը մի քանի անգամ դիտելուն։ Դժվար է երեք տարի աշխատել, փոխել, 
թարգմանել և հետո էլ նույնը տասնյակ անգամներ դիտել։ Բայց այդպես էլ ես ու 
իմ գործընկերները ոչ մի անգամ չհեռացանք ցուցադրության սենյակներից։ 
Մարդիկ ֆիլմն էին դիտում, մենք՝ նրանց։ 

Դժվար է երեք տարի 
աշխատել, փոխել, 
թարգմանել և հետո էլ նույնը 
տասնյակ անգամներ դիտել։ 
Բայց այդպես էլ ես ու իմ 
գործընկերները ոչ մի 
անգամ չհեռացանք 
ցուցադրության 
սենյակներից։ 
Մարդիկ ֆիլմն էին դիտում, 
մենք՝ նրանց։ 

Արմեն
Սարգսյան 
Երևան



Ֆիլմաշարի ցուցադրությունը միշտ ուղեկցվել է հույզերով։ Ճիշտ է, արտացոլված 
փաստերը միջին սերնդի համար նորություն չէին, բայց միևնույն է՝ հակառակ 
կողմի տեսակետները լսելիս նրանք հաճախ չէին սպասում ֆիլմի ավարտին, 
նյարդայնանում էին, հիասթափված կիսվում հարևանի հետ դեպքերի իրենց 
տարբերակներով, պնդում էին իրենց տեսակետը։ Երբ մարդիկ դիտում են 
պատմական դեպքեր, որոնց իրենք են մասնակից եղել, չեն կարողանում զսպել 
զգացմունքները։ Մինգեչավուրում դիտման մասնակիցներից մեկը, որը 
պատերազմի մասնակից էր, ասաց. «Իմ երեխաներն ու թոռները մեծացել և 
ապրում են իրենց կյանքով, բայց ամեն անգամ, երբ հանդիպում եմ նրանց, ինձ 
չեմ զսպում և նորից եմ պատմում, թե ինչեր եմ տեսել պատերազմում, ինչպես են 
մարդիկ լքել իրենց տները։ Նրանք հասկանում են, որ դա իմ հիշողության մի մասն է»։

Չլուծված հակամարտության ենթատեքստում իրական պատմության ընկալումը 
մի այլ փորձություն է, հատկապես՝ երիտասարդության համար։  Ֆիլմը մինչև վերջ 
նայելով՝ նրանք խոստովանում էին, որ շատ բան չգիտեին, չէին լսել։ Չնայած 
դրան՝ քննարկման ժամանակ ծայրահեղ քննադատական դիրք էին բռնում։ Մի 
անգամ, առաջին ֆիլմի ցուցադրությունից հետո մի ուսանողուհի ասաց. 
«Հակամարտությունն ավելի խճճված է, քան մենք պատկերացնում էինք»։ Բոլորը 
համաձայնվեցին նրա հետ։ 

Ցուցադրություններին ներկա են եղել շատ մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն տուժել 
էին հակամարտությունից, օրինակ՝ բռնի տեղահանվածներ։ Նրանք շատ սուր էին 
ընկալում ֆիլմի ցանկացած դրվագ՝ վերապրելով անցած իրադարձությունները։ 
Տեսածի տպավորության տակ, նրանք կիսվում էին իրենց անձնական 
պատմություններով, խոստովանում, թե դեռ չեն կորցրել հակամարտության 
շուտափույթ կարգավորման իրենց հույսը։ Ավելի հաճախ էին երևան գալիս 
հայերի հետ անցյալի հարևանության հիշողությունները։ Ներկաներից շատերին 
հաջողվել էր բարելավել իրենց սոցիալական վիճակը, բնակարաններ ստանալ, 
հարմարվել նոր տանը։ Նրանցից մեկը, սովետական տարիների կոլխոզի մի 
բրիգադիր, հիմա ապրում է նոր թաղամասում կառուցված շենքի հինգերորդ 
հարկում։ Նրա շատ կենցաղային խնդիրներ արդեն լուծված են, բայց, ամեն 
դեպքում, կարծում է, որ «իրենց սովորական նախկին կյանք վերադառնալն այս 
հարմարավետությունից ավելին է»։ 

Այս ֆիլմը միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, 
դիվանագետների, լրագրողների, հետազոտողների համար կարևոր ռեսուրս է։ 

Ավազ 
Հասանով 

Բաքու

Երբ մարդիկ դիտում են 
պատմական դեպքեր, 

որոնց իրենք են 
մասնակից եղել, չեն 
կարողանում զսպել 

զգացմունքները։ 



Պետք է գնահատել այն 
հային, ով փրկել է շարքային 
ադրբեջանցու կյանք, և այն 
ադրբեջանցուն, ով փրկել է 
մեր հայրենակցին։ Այդպիսի 
դրվագները ֆիլմին տվել են 
մարդկային դեմք։ 

Թաթուլ 
Հակոբյան
Երևան

Սա հակամարտության պատմության մասին առաջին ֆիլմն է, որտեղ կա բալանս, 
կա մյուս կողմին հասկանալու թեպետ դժվար, բայց՝ իրական ցանկություն, և կա 
նաև գիտակցում, որ դու կարող ես արժանանալ քո հասարակության տարբեր 
խավերի կողմից ամենադաժան քննադատության։ Շատ դժվար աշխատանք էր, 
շատ նյարդային։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ մենք չենք փորձել կեղծիքներին 
ևս մեկ կեղծիք ավելացնել։ Հակառակը, փորձել ենք եղած միֆերը և 
պրոպագանդան մի կողմ մղել և իրականությանը մոտ պատկեր ստեղծել, 
պատմել այս հակամարտության պատմությունը իր բոլոր էջերով՝ ցավալի, 
ողբերգական, հերոսական, դաժան, մարդասիրական։ Մենք արել ենք հնարավոր 
անհնարինը՝ ստեղծելով միմյանց զսպման մեխանիզմներ և ինչ-որ տեղ 
ապահովագրելով միմյանց։ Դրանից ֆիլմը շատ տուժել է։ 

Ինձ համար ամենադժվարը հենց մարդասիրական պահերն էին, թե ինչպես 
շարքային հայերն ու ադրբեջանցիները փորձել են միմյանց կյանքեր փրկել։ 
Ռազմականացված, ազգայնական տրամադրություններով, ինչ-որ իմաստով 
պատրիարխալ հասարակություններում այդ մասին հեշտ չէ խոսել, բայց պետք է 
գնահատել այն հային, ով փրկել է շարքային ադրբեջանցու կյանք, և այն 
ադրբեջանցուն, ով փրկել է մեր հայրենակցին։ Այդպիսի դրվագները ֆիլմին տվել 
են մարդկային դեմք։ 

Ֆիլմերը ստեղծվել են, երբ ատելությունը, պատերազմական քարոզչությունը,  
պրոպագանդան ամենա պիկում էին։ Դրանք կարող էին ավելի համ ու հոտ 
ունենալ, բայց մենք աշխատում էինք մի միջավայրում, որտեղ զգում էինք 
հասարակությունների, իշխող վարչակարգերի շնչառությունը մեր թիկունքում, 
հատկապես ադրբեջանցի գործընկերները։ Սա մի փորձ է, որի շնորհիվ նոր 
սերունդը կարող է պատկերացում կազմել հակամարտության մասին։ 
Միաժամանակ, այս ֆիլմը մինի մոդել է երկխոսելու, նաև՝ ցույց տալու, թե ինչքան 
բարդ է երեք հանրությունների, նրանց ղեկավարների համար փոխզիջում և 
խաղաղություն գտնելու հույսը, հնարավորությունը, միջոցները։ 

Խաղաղության ուղիները գտնելու համար խաղաղության միջավայր է պետք։ Երբ 
այն չկա, ամենամարդասիրական, ամենաարդարացի, ամենաարժանապատիվ 
կարգավորման տարբերակը չի աշխատելու։ 

Պետք է հասկանանք, որ չլուծված հակամարտության պայմաններում 
չափազանց դժվար է անկեղծ ու բալանսավորված ֆիլմ ստեղծել։ Ես չեմ սիրում և 
չեմ օգտագործում հերոս ու դավաճան բառերը, բայց ինչ-որ տեղ հերոսական 
աշխատանք էր տարվում այս ֆիլմն ավարտելու համար։ Դիտողը պետք է 
գնահատի՝ լավ ենք աշխատել, թե վատ։



Ֆիլմում նկատելի են 
հաշտության նոտաներ, 

հույս, որ երբևէ 
հնարավոր կլինի 

վերականգնել եթե ոչ 
բարեկամական, ապա 

գոնե սովորական 
բարիդրացիական 

հարաբերությունները 
երկրների միջև։ 

Ռախման 
Բադալով

Բաքու

«Շրջանի մասեր» ֆիլմի գլխավոր արդյունքը Ղարաբաղյան հակամարտության 
տարբեր փուլերի մասին (մինչև պատերազմ, պատերազմ և պատերազմից հետո) 
երկու տեսակետներն են, որոնք ամփոփված են մեկ ֆիլմում, ինչը համատեղ 
թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Ֆիլմում օգտագործված են արխիվային 
փաստաթղթեր, փորձագետների կարծիքներ, զինված հակամարտությունից 
տուժած ականատեսների, հասարակ մարդկանց վկայություններ։ 

Այս ֆիլմի պարադոքսն այն է, որ, առաջին հերթին, երկու հակամարտող երկրների 
թիմերն աշխատեցին միասին, այդ ընթացքում կարողանալով հաղթահարել 
միմյանց հանդեպ զգուշավորությունը, գտնելով այնպիսի լուծումներ, որոնք 
երկու կողմերի համար էլ ընդունելի էին։ Երկրորդ. ֆիլմում, որտեղ հիմնական 
մղումը փոխադարձ մեղադրանքներն են (պետք է խոստովանենք, որ դրանք 
անխուսափելի են), նկատելի են հաշտության նոտաներ, հույս, որ երբևէ 
հնարավոր կլինի վերականգնել եթե ոչ բարեկամական, ապա գոնե սովորական 
բարիդրացիական հարաբերությունները երկրների միջև։ Ապագան ցույց կտա, թե 
պետությունների և հասարակությունների հարաբերություններում ինչպիսի 
թշնամական կամ փոխըմբռնման ուժեր գլուխ կբարձրացնեն։ 

Ֆիլմն արդեն նկարված է, դարձել է պատմական ևս մի վավերագրություն՝ ինչ-որ 
իմաստով ի մի բերելով Ղարաբաղյան հակամարտության կոնկրետ փուլերը։ Իսկ 
ի՞նչ անել, որ այն չմնա դարակին դրված, չօգտագործվի սոսկ որպես արխիվային 
նյութ։ Կարո՞ղ  է արդյոք այս ֆիլմը, պատմական վավերագրությունից բացի, որևէ 
դեր խաղալ խաղաղարար գործընթացում։ Դժվար հարցեր են, հաշվի առնելով 
այն հանգամանքները, թե վերջին տասնամյակում ինչպիսի հարաբերություններ 
են ձևավորվել մեր երկրների միջև, թե ինչպես են հատուկենտ սթափ ձայները 
կորել ապատեղեկատվության հոսանքներում, իսկ «հավերժական թշնամու» 
մասին անհավանական (ատավիստական) առասպելները թափանցել 
դպրոցական դասագրքեր։ Բայց պետք է սկսել ինչ-որ տեղից, չնայած 
շտապողական քայլերն այս դժվարին ընթացքում կարող են հակառակ 
ազդեցությունն ունենալ։ Կարծում եմ, որ ճիշտ աշխատանք տանելու և 
քննարկումների փորձառու վարող ունենալու դեպքում կարելի է որոշակի 
խմբերում ցուցադրել և լսարանին փոխանցել ֆիլմի խաղաղասիրական ներուժը։ 

Կցանկանայի, որ այսօրինակ ծրագրերում աշխատող խմբերը շարունակեին 
իրենց գործը և թևաթափ չլինեին։ Քաղաքական իրադրությունների 
փոփոխությունը պետք է իր համարժեք անդրադարձն ունենա նման ծրագրերում, 
որոնք կողմերի համար իրենց երկրների քաղաքական և հասարակական 
գործընթացների մասին միմյանց տեղեկություններ փոխանցելու 
հնարավորություն են։ 



հունվարի 12   ԽՍՀՄ Գերագույն 
խորհուրդը ստեղծում է Ղարաբաղի 
Հատուկ կառավարման կոմիտեն, որը 
ղեկավարում է Վոլսկին:

նոյեմբեր   Վերահաստատվում է 
Ադրբեջանի ուղղակի 
իշխանությունը ԼՂԻՄ-ի նկատմամբ: 
Ադրբեջանի կոմունիստական 
կուսակցության երկրորդ 
քարտուղար Վիկտոր Պոլյանիչկոն 
փոխարինում է Վոլսկու թիմին՝ իր 
նոր «Կազմակերպչական կոմիտեով»:

դեկտեմբեր  Ղարաբաղի Ազգային 
խորհուրդը և Հայաստանի 
Գերագույն խորհուրդը համատեղ 
որոշում են ընդունում` 
հայտարարելով Լեռնային Ղարաբաղի 
ՀԽՍՀ-ի հետ միացման մասին։

փետրվարի 20  ԼՂԻՄ-ի մարզային խորհուրդը 
արտահերթ նստաշրջանում որոշում է կայացնում 
դիմել ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդին ԼՂԻՄ-ը 
Ադրբեջանի ՍՍՀ-ի կազմից Հայաստանի ՍՍՀ կազմ 
տեղափոխելու խնդրանքով: Երևանը աջակցում է այդ 
խնդրանքին զանգվածային ցույցերով:      

փետրվարի 22  Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքից 
հազարավոր մարդիկ ցույցից հետո շարժվում են 
դեպի ԼՂԻՄ-ի հայկական Ասկերան ավան։ Ընդհարման 
արդյունքում երկու ադրբեջանցի սպանվում են, 
տասնյակ հայեր՝ վիրավորվում։

փետրվարի 27-29  Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում 
տեղի են ունենում ջարդեր, որոնց հետևանքով 
զոհվում են 26 հայ և 6 ադրբեջանցի։ Գրեթե 
ամբողջ հայ բնակչությունը լքում է քաղաքը։

նոյեմբեր  Հայաստանում բռնություններ են 
կատարվում ադրբեջանցիների հանդեպ, ինչը 
արագացնում է նրանց միգրացիան Ադրբեջան:

դեկտեմբերի 7  Երկրաշարժից Հայաստանում 
զոհվում է 25 000 մարդ: Տասնյակ հազարավոր 
մարդիկ մնում են անօթևան: Միաժամանակ 
հազարավոր հայեր տեղահանվում են Ադրբեջանից։
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Ժամանակացույց
Ղարաբաղյան
հակամարտության



մարտի 17   Տեղի է ունենում Խորհրդային Միության 
պահպանման հարցով հանրաքվե։ Ադրբեջանը կողմ է 
քվեարկում (92%), Հայաստանը բոյկոտում է հանրաքվեն:

ապրիլ-հոկտեմբեր   Սովետական բանակը և ադրբեջանական 
միլիցիան համատեղ իրականացնում են «Օղակ» 
գործողությունը. շրջափակում են ԼՂԻՄ-ի շուրջը գտնվող 
հայկական գյուղերը և տեղահանում նրանց բնակիչներին:

օգոստոսի 19-22   Սովետական պետական գործիչների խումբը 
հեղաշրջման փորձ է իրականացնում Մոսկվայում, որը 
ձախողվում է:

օգոստոսի 30   Ադրբեջանը հռչակում է իր անկախությունը:

նոյեմբերի 20   Լեռնային Ղարաբաղում խփվում է ԽՍՀՄ 
ներքին զորքերի ՄԻ-8 ուղղաթիռը, որտեղ Ադրբեջանի 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին և դիտորդներ՝ 
Ռուսաստանից ու Ղազախստանից:
     
նոյեմբերի 26   Ադրբեջանի խորհրդարանը որոշում է 
լուծարել ԼՂԻՄ-ը՝ մարզի կարգավիճակը հավասարեցնելով 
հանրապետության վարչական շրջանների կարգավիճակի հետ:

դեկտեմբերի 10  Հանրաքվեին Ղարաբաղի հայերը քվեարկում 
են իրենց անկախության օգտին:

դեկտեմբերի 26   Լուծարվում է Խորհրդային Միությունը:

նոյեմբեր   
Մինսկի խումբը 
քննարկում է Ռուսաստանի 
արտգործնախարար Եվգենի 
Պրիմակովի «ընդհանուր 
պետության» առաջարկը։ 
Բաքուն մերժում է այն։ 
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հոկտեմբերի 16
Նախագահներ Ալիևը և 
Սարգսյանը հանդիպում են 
Ժնևում և պայմանավորվում 
են նվազեցնել 
լարվածությունը կողմերի 
միջև:20

07

նոյեմբերի 29-30
Մինսկի խմբի 
համանախագահները 
Մադրիդում ներկայացնում 
են 14 «Հիմնական 
սկզբունքները»՝ որպես 
խաղաղության պաշտոնական 
առաջարկ:

հոկտեմբերի 27
ՀՀ Ազգային ժողովում 
կատարվեց աննախադեպ 
ահաբեկչություն, սպանվեց 
8 մարդ՝ պատգամավորներ, 
ԱԺ խոսնակն ու վարչապետը: 19

99

նոյեմբերի 2
Հայաստանի և Ադրբեջանի 
նախագահները Մոսկվայում 
ստորագրում են հռչակագիր` 
Ղարաբաղյան 
հակամարտության գոտում 
կայունության ու 
անվտանգության ամրապնդման 
մասին:
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ապրիլ
Հայաստանի «Թավշյա 
հեղափոխությունը» 
գահընկեց է անում Սերժ 
Սարգսյանին։ Շարժման 
առաջնորդ Նիկոլ 
Փաշինյանը դառնում է 
հանրապետության 
վարչապետ։     

20
18

հունվար   Ադրբեջանը 
խոշոր հակահարված է 
սկսում:

մայիսի 12   ՈՒժի մեջ է 
մտնում Ղրղզստանի Բիշքեկ 
քաղաքում խորհրդարանական 
պատվիրակությունների 
կողմից ձեռք բերված 
հրադադարի մասին 
համաձայնագիրը:

սեպտեմբերի 20   
Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար 
Ալիևը ստորագրում է «դարի 
պայմանագիրը»՝ միջազգային 
նավթային ընկերություն- 
ների կոնսորցիումի հետ:

դեկտեմբերի 5-6  
Եվրոպայում անվտանգության 
և համագործակցության 
խորհրդաժողովը (ԵԱՀԽ) 
դառնում է Եվրոպայում 
անվտանգության և 
համագործակցության 
կազմակերպություն (ԵԱՀԿ)։ 
Այն վստահում է «Մինսկի 
խմբին» միջնորդ լինել 
հայ-ադրբեջանական 
հակամարտության մեջ:

19
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հունվարի 13-15   Բաքվում 
տեղի են ունենում հայկական 
ջարդեր, զոհվում է մոտ 90 
հայ։ Հայերը ստիպված 
փախչում են Ադրբեջանից՝ 
փրկելու համար իրենց 
կյանքը։ ԼՂԻՄ-ում մտցվում 
է արտակարգ դրություն։ 

հունվարի 19-20  
Խորհրդային տանկերն ու 
զորքերը մտնում են Բաքու։ 
Նրանց դիմավորում են 
ազգայնական ցուցարարները, 
զոհվում է ավելի քան 130 
քաղաքացի: Այազ 
Մութալիբովը դառնում է 
կուսակցության առաջնորդը 
Ադրբեջանում:

օգոստոսի 23   Հայաստանը 
հռչակում է իր 
անկախությունը։       

հունվարի 6   ԼՂՀ Գերագույն 
խորհուրդն ընդունում է Անկախության 
հռչակագիր՝ օրենսդրորեն ամրագրելով 
հանրաքվեի արդյունքները:                         

փետրվարի 25-26   Հարյուրավոր 
ադրբեջանցիներ են սպանվում Ղարաբաղի 
Խոջալու գյուղում:

մարտի 24   Հելսինկիում ԵԱՀԽ 
խորհրդաժողովը որոշում է Մինսկում 
(Բելառուսի Հանրապետություն) 
գումարել հայ-ադրբեջանական 
խաղաղապահ կոնֆերանս:     

ապրիլի 10   Ադրբեջանական զորքերը 
գրավում են Ղարաբաղի հյուսիս- 
արևելքում գտնվող հայաբնակ Մարաղա 
գյուղը: Սպանվում է մոտ 50 բնակիչ:

մայիսի 9-10   Հայաստանի նախագահ 
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ադրբեջանի 
նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ 
Մամեդովը Թեհրանում բանակցում են 
հրադադարի ռեժիմի շուրջ։ Նույն 
ժամանակ հայկական ուժերը իրենց 
վերահսկողության տակ են առնում 
Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քաղաքը:

19
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ապրիլ-նոյեմբեր
Հայկական ուժերը 
գրավում են Լեռնային 
Ղարաբաղի շուրջ 
գտնվող ադրբեջանական 
մի քանի շրջաններ: 
ՄԱԿ-ի Անվտանգության 
խորհրդի չորս 
բանաձևեր կոչ են 
անում դադարեցնել 
ռազմական 
գործողությունները և 
դուրս բերել 
զորքերը։
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փետրվար 
Մինսկի խմբի համար 
համաձայնեցվում է երեք 
համանախագահների մշտական խումբը` 
Ֆրանսիա, Ռուսաստան և ԱՄՆ:

մայիս-սեպտեմբեր
Հայաստանի և Ադրբեջանի 
ղեկավարությունների կողմից 
քննարկվում են խաղաղության 
«փաթեթային» և «փուլային» 
ծրագրերը։

հունիսի 24   Ռուսաստանի նախագահ 
Դմիտրի Մեդվեդևի հրավիրած 
նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի 
միջև գագաթնաժողովը ոչ մի 
համաձայնության չի հանգեցնում:20

11

ապրիլ
Արտաքին գործերի 
նախարարներ Էլմար 
Մամեդյարովը և Վարդան 
Օսկանյանը սկսում են 
կանոնավոր 
բանակցությունները՝ 
Պրահայի գործընթացի 
շրջանակներում:20

05

օգոստոսի 1
Շփման գծում 
իրավիճակը լարվում է։20

14 20
19

հունվարի 16
Արտաքին գործերի 
նախարարներ Էլմար 
Մամեդյարովը և 
Զոհրաբ Մնացականյանը 
հանդիպում են 
Փարիզում և 
համաձայնում են 
«նախապատրաստել 
ժողովուրդներին 
խաղաղության համար»:

ապրիլի 2-5
Շփման գծում դաժան 
ընդհարումը վերածվում է 
«քառօրյա պատերազմի»։ 
Զոհվում են ավելի քան 
200 մարտիկ և խաղաղ 
բնակիչ. Ադրբեջանը հետ 
է վերցնում իր 
վերահսկողության տակ 
փոքր տարածք:20

16

դեկտեմբերի 2-3
Լիսաբոնում կայացած ԵԱՀԿ 
գագաթնաժողովում Հայաստանը 
վետո է դնում Ադրբեջանի 
տարածքային 
ամբողջականությունը 
պաշտպանող հավաքական 
հայտարարությանը։ 19

96

19
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ապրիլ
Նախագահներ Ալիևը և 
Քոչարյանը հանդիպում 
են Քի Ուեսթում, բայց 
չեն կարողանում 
համաձայնության գալ։


