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Турнир по национальной борьбе «Гураш» имени
Арутюна Христофоровича Хурдаяна на приз «Бычья
голова» прошел в хуторе
Ленинаван Мясниковского
района. Традиционно турнир
проходит на майские праздники уже более 40 лет. Этот
вид спорта очень популярен
в Мясниковском районе. Для
его развития много сил приложил многократный чемпион СССР, мастер спорта
СССР Мартирос Асватурович Деремян.

Вел турнир известный
журналист, главный редактор журнала «Юг-Спорт.
Тайм» Александр Митропольский. С приветственной
речью к собравшимися обратился глава администрации Мясниковского района
Владимир Килафян и вручил
юбиляру Арутюну Хурдаяну
памятный подарок. На мероприятии присутствовали
и ветераны борьбы, мастера
спорта СССР Ашот Чубаров, Ованес Экизян, Гаспар
Килафян, Капрел Батигян,

Ձեզ եմ ներկայացնում իմ զրուցակից,
ուսուցիչ, հոգեբան Սոնյա Ավագյանին, ով նաեւ Արցախում չինական մարտարվեստում կոփվող խանդավառներից է, ում հետ ունեցած
հարցազրույցս ոչ միայն կհետաքրքրի ընթերցողներին, այլեւ կօգնի պարզաբանել մարտարվեստի հոգեբանական նշանակությունը,
հայ մարտիկի մեջ ամուր ոգի ու կամք սերմանելու անհրաժեշտությունն ու կարեւորությունը:
– Մոտ հինգ տարի է սիրողական պարապում եք. ինչո՞վ գրավեց Ձեզ մարտարվեստը եւ
արդյոք շարունակելու՞ եք կոփվել ուշուի Ձեր
նախընտրած ոճում առաջիկայում:
– Սկզբնական շրջանում, ինչպես իմ հասակակից աղջիկներից շատերը, ուզում էի պարզապես ինքնապաշտպանության դասերի գնալ,
ճիշտն ասած` չգիտեի, որ վինգչունն էլ դասվում
է ուշուի բազմաթիվ ոճերի շարքում: Երբ սկսեցի
հետաքրքրվել, ծանոթացա Արցախում գործող մի
շարք մարզական ֆեդերացիաների եւ փորձառու
մարզիչների հետ, բայց փորձելով ուժերս այս
կամ այն մարտաձեւում, հասկացա, որ դրանք
իմը չեն: Ֆիզիկական լավ պատրաստություն
չունեի, ինչն ինձ անընդհատ խանգարում էր:
Ինձ պետք էր ինքնապաշտպանության այնպիսի արդյունավետ համակարգ, որում կարողանայի հակառակորդի ուժն օգտագործել
հենց նրա դեմ, այսինքն` ֆիզիկական ուժ շատ
չպահանջվեր: Որոնումներիս արդյունքում կողմնորոշում ստացա ուշուի մարզիչ Սայաթ Բաղդասարյանի մոտ, ով հանձն առավ ընդգրկել
ինձ իր վինգչունի խմբի մեջ: Վինգչունն իմ հոգու
պահանջն էր: Աստիճանաբար հասկացա դրա
սկզբունքներն, նկատեցի, որ պարբերաբար պարապունքների շնորհիվ ֆիզիկական ուժ էլ
կարելի է ձեռք բերել, որն իհարկե արտաքնապես
չի զգացվում եւ ձեռնտու է ինձ: Ժամանակի
ընթացքում որոշ տեխնիկաներ էլ մարմինն է
ընդունում, ինչը թույլ է տալիս ինքնաբերաբար
արձագանքել դիմացինիդ շարժումներին: Բայց
ինձ համար վինգչունի ողջ հմայքը դրա փիլիսոփայության մեջ է: Այն թույլ է տալիս յուրաքանչյուրին բացահայտել սեփական հնարավորությունները, դրսեւորել կամքն ու միտքը եւ
կատարելագործվել: Վինգչունը լրիվությամբ յուրացնելու համար, ինչպես ասում են վարպետները, մի ողջ կյանք է պահանջվում, ես էլ
չեմ սիրում սկսած գործս կիսատ թողնել, ուրեմն
կշարունակեմ պարապել այնքան ժամանակ,
որքան հնարավորություն ունենամ:
– Այնպես հասկացա, որ Ձեզ չեն գրավում
սպորտային մրցաշարերին մասնակցելը, հաղթանակները, ռինգն ու պատվանդանը: Այս ամենն հեռո՞ւ է վինգչունից:
– Ճիշտ եք հասկացել, երբեւէ չեմ մրցել ոչ
այլ մեկի հետ, եթե ոչ իմ: Մարդու միակ հակառակորդը թերեւս հենց ինքը` մարդն է: Ինձ
համար հաղթողի կոչմանն է արժանի նախ ինքն
իրեն հաղթել կարողացող մարզիկը: Կիրառվող
ցատկերի, հնարների ու վարպետների սխրագործությունների հետեւում հաճախ դժվար է
լինում նկատել մարտարվեստի իրական ուրվագիծը, այն մշտապես թաքնվում է մեր տեսահորիզոնից, մինչդեռ ուշուն ոչ միայն ինքնապաշտպանության հզոր միջոց է, այլեւ ճանապարհ՝ ամենասովորականի մեջ կենդանի ոգի
տեսնելու, հոգին չեղծելով ներդաշնակության
հասնելու. հնարավոր է սա է մարտարվեստի
իրական արժեքը, եւ ոչ փառքի, ճանաչման կամ
նյութական այլ արժեքների ձգտելը:
– Որպես հոգեբան կասե՞ք, թե արդյո՞ք վինգչունն օգնում է խուսափել սթրեսներից:

Николай Носов, Хачик Хараманян, Аркадий Харахашян.
Болельщики эмоционально
реагировали на протяжении всего турнира. На ковре

борцы пробовали свои силы
в честной схватке. Особо отличились братья Мартын и
Маниел Деремяны – внуки
известного борца и тренера

Мартироса Деремяна, а также Виталий Барашян, Сергей
Майкоглуян. Главный приз –
«Бычья голова» – достался
спортсмену из Ленинавана
Вадиму Явруяну. Награды участникам турнира вручал лично Арутюн Хурдаян,
и каждому участнику было в
радость пожать руку живой
легенде спорта.
Как отметил Арутюн Христофорович: «Это праздник
для нашего района. Люди
получают удовольствие от
турнира. В течение многих
лет этот турнир проводил я,
а в этом году впервые турнир проводится уже в мою
честь, что было для меня неожиданно и очень приятно. Я
благодарен всем, и участникам и организаторам, ведь
это праздник не только для
них, но и для меня как ветерана спорта».
Яков ЧУБАРОВ

Մենք գտնվում ենք հայ ժողովրդի պատմության ոչ սովորական
հանգրվանում: Մեր առջեւ ծառացած են ազգային դժվարագույն
խնդիրներ՝ ժառանգված նախորդ ժամանակներից ու ոչ վաղ
անցյալից: Դրանցից մեկը, անշուշտ, Արցախյան հիմնախնդիրն
է: Մենք այն սերնդի ներկայացուցիչն ենք, որ 1994 թ.
կնքված զինադադարի ու ստատուս-քվոյին վերանայելու
փորձերին արժանապատիվ արձագանքելուց զատ, հաջողությամբ պիտի շարունակենք մեր նոր պետության,
հայոց ազգային բանակի կառուցումն ու հզորացումը:
Բոլոր այդ խնդիրները չեն կարող լուծվել առանց
երիտասարդության ակտիվ կենսադիրքի, առանց նրա
ռազմահայրենասիրական պատշաճ կոփվածքի, առանց ազգային արժեքների համակողմանի եւ խորը
իմացության: Իսկ երիտասարդության նման դաստիարակության համար անփոխարինելի ուղեցույց են
եղել ու այսուհետ էլ կլինեն ազգային մեր մեծերի
կյանքն ու գործը, նրանց ժառանգությունը գիտության,
գաղափարախոսության եւ ռազմական ու մարտական
արվեստների բնագավառներում:

– Մենք միշտ մտածում ենք, թե սթրեսներից
պետք է խուսափել, սակայն ընդհանուր առմամբ դա անհնար է: Պետք է սովորել հաղթահարել դրանք: Ցանկացած մարդու կյանքում
կան կենսական դժվարություններ, որոնց բեռն
անընդհատ ճնշում է՝ առաջացնելով հոգեբանական կոնֆլիկտներ: Վինգչունը թույլ է տալիս
հեշտությամբ ազատվել բարդույթներից, պարզաբանել կյանքի լուսավոր կողմերը: Վինգչունին
տիրապետող մարդու համար անելանելի վիճակ
չկա: Դրա տեխնիկան հագեցած է այնպիսի հնարներով, որոնք թույլ են տալիս ազատվել ցանկացած իրավիճակից: Վինգչունիստի աշխարհայացքը գործում է նաեւ առօրյա կյանքում՝ հեշտությամբ ազատվել դժվարին իրավիճակներից,
սթրեսներից՝ գտնելով օպտիմալ ելք:
– Ուշագրավ է, որ նախքան Ձեզ խմբում պարապում էին միայն տղաներ: Փաստորեն վինգչունի առաջին աղջիկ մարզիկն եք Արցախում:
Այս հանգամանքը որեւէ ազդեցություն ունի
պարապմունքի ընթացքի վրա եւ արդյոք վինգչունը նախատեսված է նաեւ աղջիկների համար:
– Հակառակ այն կարծիքին, որ այդ հանգամանքը կարող է որոշակի կաշկանդվածություն առաջացնել, վստահ կարող եք լինել, որ
դա մեր խմբի համար չէ ասված: Ասեմ ավելին,
վինգչունի ստեղծման նախաձեռնությունը վերագրվում է Շաոլինյան վանքի միանձնուհի
Նըգ Մուեին, ում առաջին աշակերտը նույնպես
վան-քի միանձնուհիներից է եղել, որի անունով
էլ կոչվել է այս արվեստը: Սակայն օբյեկտիվ չէր
լինի պնդել, որ այն նախատեսված է միայն աղջիկների կամ միայն տղաների համար: Ինչպես
արդեն նշել եմ, մարտարվեստի հիմնական գաղափարը կատարելության հասնելն է, իսկ դրա
համար մարդու սեռը նշանակություն չունի:
Կոնկրետ մեր խմբի մասին ասեմ, որ այն աստի-

ճանաբար համալրվում է ինչպես տղաներով, այնպես էլ
աղջիկներով: Գուցե սա սովորական է մեզ համար այն պատճառով,
որ մարզիչը բոլորիս հավասար աչքով
է նայում, մարզադահլիճում բոլորս մարզիկ
ենք:
– Իսկ կին զինվորականի հանդեպ ի՞նչ
վերաբերմունք ունեք:
– Հայ կինը միշտ եղել ու կմնա հոգատարության եւ անձնվիրության խորհրդանիշ: Դա ակնառու ի հայտ է եկել Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ, երբ հարյուրավոր կանայք
մեկնել են մարտի դաշտ, ամեն կերպ սատարել
քաջարի զինվորներին: Այսօր էլ հայ կինն իր
նրբությամբ, գեղեցկությամբ եւ հարկ եղած դեպքում՝ այրաբար խստությամբ ծառայում է զինված
ուժերում: Կին զինծառայողների հանդեպ դրական վերաբերմունք ունեմ:
– Ձեր կարծիքով, անհրաժեշտություն կա՞
հայկական բանակ ընդգրկել նաեւ աղջիկների՝ որպես պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ:
– Չեմ կարող ասել դրա անհրաժեշտությունը կա թե չէ: Բայց այն, որ մեր հայրենակից
աղջիկները ունեն մարտական ոգի, ակնհայտ
է: Հայրենիքի պաշտպանությունը յուրաքանչյուրիս սրբազան պարտքն է: Մեզանում էլ
կան աղջիկներ, ովքեր ոչնչով չեն զիջում
տղաներին և նպատակային պատրաստություն
անցնելու դեպքում կարող են դառնալ հայրենիքին նվիրված, զինվորական պարտքին
հավատարիմ, բարոյականապես կայուն, ֆիզիկապես կոփված, իր զենքին ու ռազմական տեխնիկային կատարելապես տիրապետող զինվոր:
Այսօր էլ սահմանային լարվածությամբ պայմանավորված օրհասական պահին անհամեմատ շատ են զինվորական ծառայությանը
կամավոր ներկայացող աղջիկներն ու կանայք,
որոնց համար ազգային բանակում ծառայելը
պատվախնդրություն է:
– Իսկ մարտարվեստի պարապմունքները
նպաստու՞մ են զինվոր պատրաստելու գործընթացին, սա կարեւորու՞մ եք:

– Այո, կարեւորում եմ, եւ ոչ միայն ես:
Իզուր չէ, որ ՊԲ զինված ուժերի զորավարժություններում կիրառվում են նաև ձեռնամարտի եւ մարտարվեստի հնարներ: Բանակը համալրվում է նախնական զինվորական
պատրաստություն անցած, իրենց քաղաքացիական ու հայրենասիրական պարտքը կատարելուն հոգեբանորեն պատրաստ, ռազմահայրենասիրական դաստիարակություն ստացած
նորակոչիկներով: Տարեցտարի բարելավվում է
ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ առարկաների դրվածքը դպրոցներում, հետեւողականորեն բարձրացվում են զինղեկների և մարզիչների մասնագիտական պատրաստության մակարդակը,
կազմակերպվում են ուսումնամարզական և
ռազմահայրենասիրական բնույթի միջոցառումներ, որոնք նպաստում են հայրենիքի աննկուն
պաշտպան դաստիարակելու գործին: Մարտարվեստը նպաստում է մարզիկի հոգեւոր եւ
բարոյական գործոնների զարգացմանը, իսկ
դրանք այն սյուներն են, որոնց վրա կարելի
է կառուցել զինվորի մարտական ոգու ամրակուռ շենքը: Որպես վառ օրինակ բերեմ
ՊԲ ժամկետային զինծառայող, նաեւ սանդա
ուշուում կոփված մարզիկ Մարատ Պետրոսյանին, ով ադրբեջանական ագրեսիայի օրերին առանց խուճապի մատնվելու ոչնչացրել
է հակառակորդի 5 տանկ և 1 ՀՄՄ, ում սխրագործությունը դեռ շատ ու շատ կփառավորվի
պատմության էջերում: Մեր խմբում էլ տղաներ
ունենք, ովքեր համալրում են ՊԲ շարքերը որպես պայմանագրային զինծառայողներ եւ միաժամանակ հաճախում են վինգչունի պարապմունքների՝ սրտի թելադրանքով:
Այսպիսով, եւս մի անգամ տեսանք Արցախի երիտասարդության կերպար՝ խիզախ, մարտընչող, հաստատակամ, ինչը համընկնում է
հին չինական մարտարվեստի սկզբունքներին:
Ինչպես այսօր կարողանում են արժանի կերպով պաշտպանվել մարզադահլիճում, վաղն արդեն, հարկի դեպքում կպաշտպանվեն ռազմաճակատում:
Հարցազրույցը պատրաստեց
Ալիսա ԱՎԱԳՅԱՆ

