
Ամ�լսարի շ�րջ կրքերը փոքր-ինչ հան-

դարտվել են, բայց սա անդորր է փոթորի-

կից առաջ։ Ամեն դեպք�մ՝ ակտիվիստնե-

րի խ�մբը շար�նակ�մ է հանքի ճանա-

պարհը փակ պահել, իսկ «Լիդիան Արմե-

նիա»-ն՝ սպասել, որ ճանապարհը բաց-

վել� է, և սկսվել� են հանքի գործարկ-

մանն �ղղված աշխատանքները։ Մենք 

զր�ցեցինք «Լիդիանի» գործադիր տնօրեն 

Հայկ Ալոյանի հետ։ 

- Պարոն Ալոյան, Ամ�լսարի շ�րջ քննար-

կ�մները շար�նակվ�մ են, հնչ�մ են ե՛ւ 

կողմ, ե՛ւ դեմ կարծիքներ, բայց «Լիդիան 

Արմենիան» կարծես չի մասնակց�մ 

բանավեճին: Օրերս «Հրապարակ�մ» եր-

կ� հոդված հրապարակվեց, որի հեղի-

նակներից մեկը հիմնավոր�մ էր, որ Ամ�լ-

սարի չաշխատելն ավելի մեծ վնաս է երկրի 

համար, քան աշխատելը, մյ�սի հեղինակը 

հակառակն էր հիմնավոր�մ: Ինչպե՞ս 

կմեկնաբանեք վերջին իրադարձ�թյ�ն-

ները, և Ձեր հիմնավոր�մը՝ երկրի համար 

ո՞րն է ավելի լավ կամ վատ` գործարկե՞լը, 

թե ո՞չ:

- «Լիդիանը» վերջին շրջան�մ, որպես կա-

նոն, չի արձագանք�մ Ամ�լսարի շ�րջ 

ծավալվող քննարկ�մներին: Մանրամաս-

ներին հիմա էլ չեմ անդրադառնալ�: Մենք 

համար�մ ենք, որ ամեն ինչ ասված է, � 

բոլորի համար ակնհայտ է, որ երկրի լավա-

գ�յն ներդր�մային ծրագիրը տևական 

ապօրին�թյան պատճառով դարձել է 

քաղաքական քաշքշ�կի առարկա: Ի՞նչ 

բնապահպան�թյան մասին է խոսքը, երբ 

բոլոր կողմերը, ն�յնիսկ հանքի ընդդիմա-

խոսները, ընդ�ն�մ են, որ «Լիդիանի»

բնապահպանական կառավար�մը մի քա-

նի անգամ գերազանց�մ է Հայաստան�մ 

մինչ այժմ գործող բոլոր ոլորտների բոլոր

  

ծրագրերինը: Ու, միևն�յն է՝ այս անվերջ 

«բեմադր�թյ�նը», աղմ�կ-աղաղակը հենց 

միայն Ամ�լսար�մ է: Դեռ կա՞ն մարդիկ, 

որոնց թվ�մ է, որ աշխարհ�մ չեն տեսն�մ 

այս անհեթեթ�թյ�նը: Բոլորի համար 

ամեն ինչ պարզ է, բայց Ձեր նշած հոդ-

վածներ�մ հնչած թեր և դեմ կարծիքների 

կապակց�թյամբ մի քանի հակիրճ բան 

կասեմ: 

«Ո՞րն է ավելի վնաս՝ աղքատ երկիր �նե-

նա՞լը, թե՞ Ամ�լսարը գործարկելը» հար-

ցադր�մն ի սկզբանե սխալ է: Ամենայն պա-

տասխանատվ�թյամբ պնդ�մ եմ, որ 

Ամ�լսարը միայն օգ�տ է երկրի համար: 

Այն բնապահպանական չափանիշները, 

որոնցով մենք աշխատել� ենք, բացառ�մ է 

օդի, ջրի, հողի «աղտոտ�մը»: Եթե խոս�մ 

ենք վտանգներից � վնասներից, ապա 

վնասը, օրինակ, ոչ մի չափանիշի չհամա-

պատասխանող Երևանի տրանսպոր-

տային արտանետ�մներն են: Արևմտյան 

լավագ�յն չափանիշներին համապա-

տասխանող հանքը, հաստատ, նման 

վտանգներ չ�նի: Հետևաբար, «վնա՞սն է 

շատ, թե՞ օգ�տը» հարցադր�մը ն�յնն է, 

թե քննարկենք՝ Հայաստան�մ, օրինակ, 

Toyota-ի, Samsung-ի կամ IKEA-ի գործարանի 

կառ�ցման վնա՞սն է շատ, թե՞ օգ�տը:

Ամ�լսարի տնտեսական օգ�տներն ան-

հերքելի են, իսկ եթե Հայաստան�մ լիներ 

«Լիդիանի» նման ևս 5 ներդրող, երկրի տն-

տես�թյ�նն աննախադեպ աճ կգրանցեր: 

Բայց կգա՞ն նման որակի ներդրողներ՝ 

տեղի �նեցածից հետո: Գոյ�թյ�ն չ�նե-

ցող «վտանգների» հեղինակներն � այդ 

կրակի վրա ձեռքերը տաքացնողներն ար-

դեն իսկ լրջագ�յն � գ�ցե անդառնալի 

վնաս են հասցրել երկրի հեղինակ�թյանը: 

Իրական վնասը հենց դա է:

Վերջին մեկ տարվա ընթացք�մ ոսկ� 

համաշխարհային գինը 25 տոկոսի աճ է 

գրանցել:  

Եթե չլիներ ապօրին�թյ�նը,  այսօր արդեն 

Ամ�լսարն արտադրանք կտար՝ էլ ավելի 

շատ մ�տքեր ապահովելով բյ�ջե, քան ի 

սկզբանե նախատեսվ�մ էր:   
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