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Ստեփանավան ,30 հոկտեմբեր
Ֆիոլետովոյի հանքի շահագործման կասեցում:

Լուրջ խնդիր է հանդիսանում նաև Ֆիոլետովոյում գտնվող հանքավայրը, որի համար ,
համագործակցելով տեղի բնակչության հետ, պայքարելով , առայժմ կատարվել է հանքի
շահագործման աշխատանքների կասեցում:

Նշենք, որ Ֆիոլետովոյի բնակիչները դիմել էին Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոն՝ գյուղի
հարևանությամբ ոսկու հանքի հնարավոր շահագործման վերաբերյալ հավաստի
տեղեկություններ և փորձագիտական օգնություն տրամադրելու խնդրանքով: Կենտրոնի
համակարգողի օգնությամբ նրանք նամակով դիմել էին ԵԱՀԿ դեսպանին՝ ներկայացնելով իրենց
մտահոգությունն ու մտավախությունները:

Ֆիալետովո համայնքի ներկայացուցիչներիը հանդիպում ունեցան ԵԱՀԿ Երևանյան
գրասենյակի ղեկավար, դեսպան Ան. Սորոկինի հետ: որտեղ ներկայացվեց , որ «Գրեյդ Ռեդմետ»

ՍՊԸ-ն մտադիր է համայնքի տարածքում բաց եղանակով շահագործել հանքավայր, հանքից 1,3
կմ հեռավորության վրա 5 տարի շարունակ կուտակել մինչև 3 մլն խմ ծավալի լցակույտեր՝
տարեկան արդյունահանելով 37 հազար տոննա հանքաքար: Այդ պատճառով ամիսներ
շարունակ խաթարվել է մոլոկանների անդորրը:
Ոսկու հանքը նախատեսվում էր շահագործել առանձնատներից ընդամենը 100մ հեռավորության
վրա: Ինչը ենթադրում է, որ գյուղի վարելահողերի, հողահանդակների, արոտավայրերի զգալի
մասը, անգամ բնակելի տների տարածքներ պետք է ծառայեցվեն հանքի շահագործմանը:

ԵԱՀԿ դեսպանն իհարկե արդեն ծանոթ էր խնդիրն, բայց հետագա քայլերը համատեղ
պլանավորելու համար կարևորեց նաև իրավիճակի քննարկումը: Համայնքի բոլոր բնակիչների
անունից հանդես եկող մասնակիցները տեղեկացրին, հանքի շահագործման նախագծի
պլանավորման ժամանակ, վաղ փուլում իրենք չեն տեղեկացվել, հաշվի չի առնվել իրենց
կարծիքը, ավելին՝ երկու հասարակական լսում է անցկացվել առանց համայնքի մասնակցության:
Եվ երբ համայնքը տեղեկացել է, թե ինչ է իրականում կատարվում, միահամուռ դեմ է
արտահայտվել, ինչը, սակայն, հանքարդյունաբերողներին ետ չի պահել իրենց մտադրությունից:
Ֆիալետովո համայնքի ներկայացուցիչները խնդրեցին նախագծի վերաբերյալ անկախ
փորձագիտական ուսումնասիրություն իրականացնել, ինչը հնարավորություն կտա հիմնավորել
իրենց մտավախությունները: Նրանք նշեցին, որ գյուղի տարածքում կան բնական աղբյուրներ,
այդ թվում բուժիչ հանքային ջուր, որին տեղացիներն «Թթու ջուր» են անվանում, որոնք
կենսական նշանակություն ունեն համայնքի բնակիչների գոյության համար, մինչդեռ հանքի
շահագործման արդյունքում դրանք ոչ միայն կորակազրկվեն, այլև իսպառ կցամաքեն: Հանքի
շահագործումը էկոմիգրացիայի կենթարկի խաթարված գյուղի բնակչությանը, այն դեպքում, երբ
սոցիալական, տնտեսական կամ մեկ այլ իրավիճակ գյուղից գոնե մեկ ընտանիք չի հեռացել:

ԵԱՀԿ դեսպան Ան. Սորոկինը, խնդիրը իր անմիջական վերահսկողության տակ վերցրեց , քանի
որ խոսքը ոչ միայն բնական ու մշակությաին ժառանգության պահպանությանն է առնչվում, այլև
մարդկանց իրավունքների պաշտպանությանն ու գոյության անվտանգությանը:Կարճ
ժամանակում նա կազմակերպեց հանդիպում ՌԴ արտակարգ և լիազոր դեսպան Իվ. Վոլինկինի
ու Բնապահպանության նախարար Ար. Գրիգորյանի հետ, որի արդյունքում հարցը ողջամիտ ու
կարճ ժամանակում լուծվեց՝ Ֆիոլետովոյում նախատեսվող հանքի կառուցումը կասեցվեց:

Հայաստանի Հանրապետության մասշտաբով գուցե փոքրիկ թվացող այս խնդիրը սպառնում է
իրենց երկրորդ հայրենիքը վերագտած, համախմբված կենսակերպ ունեցող այս ռուս ժողովրդի
գոյությանը: Դարեր շարունակ այս գողտրիկ անկյունում իրենց իսկ ձեռքով հարմարավետ ու
խաղաղ բնակավայր կառուցած, աշխատասեր ու կարգապահ այս մարդկանց կյանքի բնականոն
ընթացքը հանկարծակիորեն կարող է բեկվել ոսկու տենդով տառապող ձեռներեցների ու որոշում
կայացնողների անշրջահայաց գտնվելու պատճառով

Ամիսներ հետո Ֆիոլետովոյում կազմակերպված հանդիպմանը պարզվեց որ ր Ֆիոլետովոյում
հանքի շահագործման հարցը վերստին բարձրացվել է: Սույն տեղեկությունը շատ զարմացրեց
համայնքապետին ու գյուղացիներին, քանի որ նրանք արդեն իսկ նախագծի վերաբերյալ հայտնել
են իրենց բացասական կարծիքը, որ չեն պատրաստվում հանձնել իրենց պապական բերրի
հողերը, թույլ չեն տա աղտոտել հարազատ գյուղի ջուրը, օդը, հողը, չեն պատրաստվում
հեռանալ իրենց տներից, շարունակելու են աշխատել՝ ստեղծելով բարիք մեր երկրի ժողովուրդի
համար:

Հանդիպման մասնակիցներին՝ Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի համակարգողն
անհրաժեշտության դեպքում արաջարկեց կենտրոնի աջակցությունը՝ համայնքի բնակիչների
իրավունքները պաշտպանելու գործում, կոչ արեց լինել զգոն և ուժեղ, ամենօրյա աշխատանք
տանել համայնքի անվտանգության պաշտպանության համար:

Այսուհանդերձ ֆիալետովոցիների շրջանում անհանգստության նոր ալիք բարձրացավ և նրանք
ըստ համապատասխան գերատեսչությունների պատասխանների, Ֆիոլետովոյում նախատեսվող
հանքի շահագործումը մոլոկանների բազմաթիվ պահանջով փաստացի կասեցվել է, սակայն
ժամանակ առ ժամանակ հանքի կառուցման հարցը վերըստին քննարկվում է: Հավելենք, որ, ըստ
ականատեսների, հանքի համար նախատեսվող «տարածք» պարբերաբար գալիս են մարդիկ՝
մեքենաներով, չափումներ կատարում , նմուշներ վերցնում: Ինչը խիստ զարմացնում և
զայրացնում է տեղաբնակներին, քանի որ իրենք արդեն իսկ ներկայացրել են իրենց դիրքորոշումը,
որ չեն պատրաստվում հանձնել իրենց պապական բերրի հողերը, թույլ չեն տա աղտոտել
հարազատ գյուղի ջուրը, օդը, հողը, չեն պատրաստվում հեռանալ իրենց տներից, շարունակելու
են աշխատել՝ ստեղծելով բարիք մեր երկրի ժողովուրդի համար:

Այդ պատճառով Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի համակարգող Մանյա Մելիքջանյանը
կատարում է պարբերաբար այցելություններ Ֆիոլետովոյի համայնք՝ ազգային
փոքրամասնություն ներկայացնող ռուսազգի մոլոկաններով բնակեցված Ֆիոլետովո
համանքի բնակիչներին աջակցելու նպատակով:
Հանդիպումներին Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնի համակարգողը վերստին ծանոթացնում է
բնակիչներին իրենց իրավունքներին, Օրհուսի կոնվենցիայի դրույթներին և կոչ անում
շարունակել առավել ակտիվ ու հետևողական աշխատանքը՝ կարևորելով նրանց ներգրավումը
շրջակա միջավայրի պահպանության գործընթացում և իրենց ձայնը լսելի դարձնելու համար
վերջնական որոշում կայացնելու առումով:

-
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