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Միայնակ ճամփորդելու մասին 
 
Հավանաբար դու ճամփորդել ես ընտանիքիդ անդամների, ընկերներիդ կամ կյանքիդ 
ընկերոջ հետ: Բայց որոշ մարդիկ համարձակվում են միայնակ ճամբա դուրս գալ: Իհարկե 
միայնակ ճամփորդելը ստրեսային կարող է լինել հատկապես եթե դու կին ես: 
Ինչպես յուրաքանչյուր բան այս աշխարհում իհարկե միայնակ ճամփորդելը ունի իր 
դրական և բացասական կողմերը: Կանանց դեպքում դրանք կարող են կրկնապատկվել 
հատկապես երբ խոսում ենք այդ քայլի բացասական կողմերի մասին, որը շատ դեպքերում 
կարող է արգելք հանդիսանալ նման քայլին դիմելու համար: 
Երբ դու որոշում ես ճամփորդել միայնակ դա նշանակում է որ ինչոր ժամանակով դու դուրս 
ես գալիս քո կոմֆորտ տարածքից: Պետք է հայտնվես մի տարածքում որ ծանոթ մարդիկ և 
իրեր չկան և դու չունես վերահսկողություն շրջապատի վրա: Կոնֆորտ զոնայում մեր 
անորոշությունը, խոցելիությունը և սակավությունը մինիմալ վիճակում են և մենք ունենք 
բավարար ամեն ինչ:  Սա արդեն բավականաչափ պատճառ կարող է լինել հրաժարվելու 
միայնակ ճամփա դուրս գալուց: Բայց եկեք այլ տեսանկյունից նայենք այս հարցին, դուրս 
գալով կոնֆորտ զոնայից նախ մենք հայտնվում ենք վախի զոնայում, հետո սովորելու 
զոնայում իսկ վերջում աճելու մթնոլորտն է որտեղ միշտ տեղի են ունենում հրաշքները:  
Հաջորդ կարևոր մարտահրավերը դա մեր մտերիմ մարդկանց արձագանքն է, իհարկե դա 
բնական է որ նրանք մտահոգվեն իրնեց սիրելի համար, բայց պետք  է այդ  հարցը իրենց 
հետ քննրակել, պետք  է զարգացնել մտերիմների հետ բանակցելու հմտությունները:  
Կարծրատիպերի հետ նույնպես պետք է աշխատել, սա իհարկե շատ բարդ հարց է, 
հատկապես որ մեր հասարակությունում ընդունված չէ որ կանայք միայնակ ճամփորդեն: 
Իհարկե տարբեր երկրներում այս կարծրատիպերը տարբեր են, հիմնականում արևմտյան 
երկրներում սա շատ ընդունված պրակտիկա է, մի շարք երկրներում քանի որ 
պատկերացում չունեն մեր հասարակության մասին ապա ենթադրում են որ սա ընդունված 
է մեզ մոտ նույնպես: Իրականում այստեղ ենք հիմնականում բախվում այս կարծրատիպերի 
հետ: Հիմնականում այստեղ են մեզ հարցնում այն մասին որ միայնակ ենք ճամփորդում և 
զարմանում այդ փաստից, հարցնում ինչուների և ինչպեսների մասին: Ցավոք մենք 
այնպիսի հասարակությունում ենք ապրում որ կինը ավելի պասիվ դիրքում է և ընտանիքով 
կամ ընկերներով ճամբորդելու պարագայում էլ հիմնականում տղամարդիկ են ակտիվ 
դերակատարություն վերցնում իրենց վրա ապա միայնակ ճամփորդելը հասարակության 
պատկերացումներին մարտահրավեր է նետում ընդունել այն ինքնավստահ և ինքնուրույն 
կնոջը ով համարձակվել է միայնակ ճամփորդել:  
 
Միայնակ ճամփորդելու մարտահրավերներից մեկը նաև ահռելի կազմակերպչական 
աշխատանքն է, խմբով ճամփորդելու համար հիմնականում աշխատանքները բաշխվում են 
իսկ այս դեպքում դուք պետք է ամեն մի մանրուք ինքնուրույն պլանավորեք, սկսած ինչ 
ուղղով եք հասնում ձեր ուզած վայրը, ինչ միջոցով` ավտոբուս, ինքնաթիռ, գնացք և այլն, որ 
վայրում եք գիշերելու, ինչ տեսարժան վայրեր եք այցելելու, ինչ ակտիվություններ եք 
ցանկանում անել տվյալ երկրում և վերջացրած թե ինչ ճաշատեսակներ եք ուզում համտեսել 
և ուր հարցերով:  Իհարկե սրա համար պետք է տրամադրել ժամանակ և ահռելի 
աշխատանք պետոք է կատարել, պետք է ուսումնասիրել ամեն ինչ և գալ վերջնական 
որոշման:  
 
Նաև գոյություն ունի երկակի վերաբերմուն միայնակ ճամփորդելու համար, որը նաև 
կարծրատիպերի ազդեցությունից է, մի դեպքում քեզ ասում են որ դու շատ երջանիկ և 
բախտավոր մարդ ես որ կարող ես միայնակ ճամփորդել, շատ լավ է որ դու ունես 
հնարավորություն անել դա ասելով դա բարի նախանձով կամ էլ ոչ այն քանի բարի: Իսկ 
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հաջորդ դեպքում հեռևյալ մոտեցումն է որ քեզ խղճում են դրա համար,  հատկապես եթե 
դու կին ես, չէ որ հիմա դու պետք է լինեինր քո ընտանիքի կողքին, ունենայիր երեխաներ և 
զբաղվեիր այդ հարցերով ու խնդիրներով այլ ոչ թե միայնակ հայտնվերի քեզ անծանոթ 
վայրում: Համոզված եմ տղամարդկանց այդ չափ խղճահարությամբ դա չեն ասի, չէ որ բա 
նա պետք է աշխարհ տեսնի որ կարողանա ճիշտ ընտրություն անի: Իսկ դու խեղճ միայնակ 
30-անց կին որ ոչ մեկի չես կարողացել գտնել կամ էլ երևի դու քո ընտանիքը չունենալու 
բացը լրացնելու համար կամ կոմպենսացնելու համար ես ճամբորդում: Ես խորհուրդ կտայի 
նման դեպքերում պարզապես չմտածել այն ամենի մասին ինչ ասում են ուրիշները և 
հաճույքը վայելել պարզապես: 
 
Քանի որ այս աշխարհը այնպիսին է որ կանանց համար այն ավելի վտանգավոր է քան 
տղամարդանց ապա մի մեծ դեր ունի ապահովության վախը միայնակ ճամփորդող կանանց 
համար, առավել ևս որ մեր երկիրը համարվում է ամենա ապահովներից մեկը աշխարհում: 
Իհարկե պետք չէ վախենալ, բայց զգուշավորություն միշտ պետք է, դա նաև կախված է 
նրանից թե մենք ուր ենք գնում: Կան երկիրներ որոնք համարվում են վտանգավոր կանանց 
համար քանի որ բռնությունների քանակը ավելի շատ են ու չկան համապատասխան 
մարմիններ կամ լավ չեն աշխատում այդ մարմինները նման դեպքերում, ապա արժե 
անպայման հաշվի առնել պարզունակ ապահովության նկատառումները: Օրինակ ես 
Հնդկաստանում (աշխարհում ամենա անապահով երկրներից մեկը կանանց համար) 
փորձում էի շատ ուշ դրսում չմնալ: Իհարկե արական սեռի ներկայացուցիչները այս 
հարցերով չեն հուզվում, քանի որ իրենց հանդեպ դժվար թե ինչոր մեկը սեռական 
ոտնձգություն անի կամ սեռական հարաբերություն պահանջի փողի դիմաց և այլ 
օրինակներ:  Ես չեմ բացառում որ ցանկացած տեղ կարող են մնան դեպքեր պատահեն 
բայց իմ փորձը ինձ ցույց տվեց որ մեր աշխարհը ապահով տեղ է ընդհանուր առմամբ և 
պետք չէ վախենալ պարզապես պետք է լինել զգուշավոր:   
 
Իհարկե չեմ կարող չանդրադառնալ ամենա խնդրահարույց հարցերից մեկին միայնալ 
ճամփորդելու դեպքում դա մենակության և տխրության հարցն է: Ամբողջ 
ճանապարհորդության ընթացքում կարող է այս զգացումը առաջանալ, քանի որ դու 
միայնակ ես ամեն ուր գնում և հավանաբար տեսնում ես տարբեր զույգերի կամ մարդկանց 
խմբեր, որոնք միասին են, ուրախ են և զվարճանում են, իսկ դու միայնակ ես և իհարկե սա 
շատ տարբեր մտքեր և ոչ հաճելի հույզեր կարող է առաջացնել: Մի մտահոգվեք այս 
դեպքերում, իհարկե ինկատի չունեմ անտեսել առաջացած զգացմունքները, բայց պետք է 
դրանց հետ առերեսվել: Այս ամենի մեջ կա լավ մի բան որ այս հոգեվիճակը երկար չի տևում 
սովորաբար: 
Հնարավոր է միայնակ ճամփորդելուց ոչ ամեն ինչ փորձեք օրինակ ես երբեք միայնակ այլ 
երկրում ավտոստոպ չեմ արել ելնելով ապահովության նկատառումներից, հնարավոր է 
տղամարդկանց համար դա խնդիր չհամարվի, բայց մենք կանայքս գիտենք ապահով լինելը 
շատ կարևոր է հատկապես անծանոթ միջավայրում: 
Նկարների հարցը նույնպես այստեղ հետաքրքրի է, երբ խմբով ենք ճամփորդում նկարներ 
ունենալը խնդիր չէ, միշտ կան ծանոթներ որ կարող են նկարել քեզ, բայց միայնակ լինելու 
դեպքում վերդառնալով տուն նկատում ենք որ ունենք մի քանի հարյուր նկարներ և 
ընդամենը  7 հատի մեջ մենք կանք: 
 
Իհարկե այս բոլոր բացասական տեսանկյունները ունեն նաև դրական կողմ, և հիմա եկեք 
մի քիչ նաև խոսենք միայնակ ճամփորդելու դրական ասպեկտների մասին: 
Ամենա կարևոր բանը որ միայնակ ճամբորդելով հնարավոր է ձեռք բերել դա այն է որ ոչ 
միայն մենք աշխարհն ենք բացահայտում մեզ համար նաև սկսում ենք մենք մեզ 
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բացահայտել այն ինչ հնարվոր չէ հասկանալ սովորական և ամեն օրվա ռուտինայի մեջ այս 
դեպքում  հասանելի է դառնում: Ինքդ քեզ մոտ լինելու զգացում կա, ավելի շատ ժամանակ 
ունես քո հետ լինելու, քեզ հասկանալու, քո մասին խորհելու և ինքդ քեզ հետ լինելով սկսում 
ես բացահայտել անձիդ այն կողմերը որը մինչ այդ հնարավորությունը չի եղել և իհարկե դա 
տանում է դեպի ինքնաճանաչողության ավելի բարձր մակարդակի: Մի պահ է գալիս որ 
ինքդ քեզ բռնացնում ես այն ժամանակ երբ հաճույք ես զգում մենակությունից, սկսում ես 
գնահատել այդ պահերը և արժեվորել:  
 Հետևյալ երեք բառերը այն արժեքավոր նվերն են ինչ ձեռք եք բերելու այս ճանապարհին՝ 
ազատություն, անկախություն և ինքնավստահություն: Շատ կարևոր երեք զգացում, որոնք 
այլ որակ ունեն երբ միայնակ ես ճամփորդում, այս նույն զգացումները հնարավոր է 
յուրաքանչյուր վայրում զգալ բայց այս իրավիճակում ավելի հասանելի և  շոշափելի են: 
Միայնակ ճամփորդելու առավելություններից մեկը այն է որ դու ինքդ ես որոշում և 
պլանավորում ամեն ինչ օրինակ եթե դու սիրում ես գնալ թանգարաններ իսկ խմբի այլ 
անդամները ոչ ապա կամ դու ես զիջում կամ նրանք իսկ այս դեպքում նման խնդիր չկա: 
Բացի դա նաև ժամանակը ավելի խնայաբար է օգտագործվում, օրինակ խմբով մենք միշտ 
սպասում ենք որ բոլոր անդամները պատրաստվեն, կամ թեկուզ փողոցում քայլելիս 
հնարավոր է խմբի անդամները մի խանութ մտնեն և ստիպված ենք լինում անընդհատ 
սպասել այլոց, իհարկե ոչ բոլոր խմբերի հետ է այդպես բայց հիմնականում միշտ կամ մենք 
ենք սպասում նրանց կամ իրենք մեզ: 
Միայնակ ճամբորդելու դրական կողմերից նաև կարլեի է մատնանշել անծանոթ մարդկանց 
հետ հարբերություններ ստեղծելու հմտության մասին, քանի որ մենք սոցիալական էակ ենք 
ինչքան էլ միայնակ և անկախ լինենք ինչոր պահ է գալիս որ պետք ունենք այլ մարդկանց 
հետ փոխհարաբերվելու և փոխազդեցություն ունենալու, թեկուզ ինչ որ մեկի խնդրես որ 
քեզ նկարի, կամ հասցե հարցնել  և սկսել խոսակցությունը կամ շատ դեպքերում իրենք են 
հարցնում քեզ թե որտեղից ես, ինչն է դուր եկել քեզ և այլ... Իհարկե առաջին մի քանի 
անգամը մի քիչ դժվար է բայց արդեն սկսում ես հմտություններ զարգացնել և ավելի հեշտ է 
ընդանում օրինակ լրիվա նձանոթ մարդկանց հետ սրճել կամ ճաշելը: Միևնույն ժամանակ 
դա հնարավորություն է տալիս ծանոթանալ այլ մշակույթի կրող մարդկանց հետ և ընդլայնել 
մեր սահմանները, ինչը խմբով ճամփորդելու դեպքում մինիմոմի է հասցվում: Շատ 
դեպքերում ես բաց չեմ թողնում հնարավորությունը ուրիշների հետ շփվելու համար և 
իհարկե այդպես նաև շատ շատ տարբեր ընկերներ եմ ձեռք բերել, ովքեր ավելի հետաքրքիր 
են դարձնում կյանքը: 
Մինչև մենք պլանավորում ենք մեր միայնկա արկածները զուգահեռ մեզ մոտ զարգանում են 
ոչ միայն ֆինանսական կառավարումը այլ կազմակերպչական հմտությունները: Այստեղ մեք 
ունքնե հնարավորություն ինքներս մեզ փորձության ենթարկել և տեղավորվել մեր գումարի 
մեջ և կազմակերպել մեր հանգիստը ու ինչոր բան չստացվելու դեպքում ունենք 
հնարավորություն սովորելու:   
Շատ տարօրինակ կարող է լինել բայց այս դրական և բացասական զգացմունքները մեկը 
մյուսին հաջորդելով ստեղծում են մի վիճակ որ լիովին կյանքն ես զգում իր բոլոր լույս և մութ 
կողմերով:  
Այս բառերով նպատակ չունեմ վախեցնել ձեզ որ սա շատ դժվար է լինելու բայց ուզում եմ 
զգուշացնել և մի քանի առաջարկություններ անել եթե դուք որոշեք բացահայտել այս հրաշք 
փորձությունը: 
Նախ եթե սկսնակ եք ապա սկսեք միայնակ ճամփորդել Հայաստանում, որտեղ լեզուն 
գիտեք, ծանոթներ ունեք և ավելի ծանոթ միջավայր է կամ կարելի է սկսել Վրաստանից և 
նմանատիպ երկրներից, որոնց քիչ թե շատ ծանոթ ենք: Ինչքան կազմակերպված է տվյալ 
երկիրը ավելի հեշտ է պլանավորել ճանապարհորդությունը և կողմնորոշվել այդ տեղ; 
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այնպես որ կարող եք սկզբի մի քանի անգամվա համար փորձեք գնալ ավելի 
կազմակերպված երկիրներ, որտեղ ավելի լավ ենթակառուցվածքներ կան: 
Լավ կլինի որ նախորոք պլանավորեք հիմնական բաները, թե ուր եք մանլու կամ ինչպես 
հասնել օդանավակայանից/ավտոկայանից ձեր ուզած հասցեին և այլն: Եթե չունեք հստակ 
փլանավորում, ապա գոնե առաջին գիշերվա համար պլանավորեք ամեն ինչ որ եթե 
հանկարծ մի բան չստացվի գոնե իմանաք առաջին օրը մնալու տեղ ունեք, դա ստրեսի մեծ 
մասը կվերացնի:  Անպայման ունեցեք ձեր մոտ հյուրանոցի/հոստելի հասցեն և 
հեռախոսահամարը կամ ապահովման կոդը (reservation number) ոչ միայն հեռախոսի մեջ, 
քանի որ հնարավոր է անջատվի հեռախոսը, մարտկոցը նստի կամ ինչոր պատճառով այն 
չաշխատի (իսկ որպես կանոն մեզ պետք եղած ժամանակ հեռախոսը չի աշխատում) կամ 
եթե կորցնեք ձեր հեռախոսը նաև թղթի վրա գրած և այն պահեք ձեր մոտ:  
Միշտ ունեցեք աջակցող ծրագիր (backup plan) կամ պլան Բ, միշտ կա հավանականություն 
որ ինչ որ բան այնպես չի ընդանա ինչպես մենք ենք ցանկանում և պլանավորել, իսկ եթե 
մենք գտնվում ենք նոր և անսովոր միջավայրում դա կարող է ստրեսի առիթ դառնալ, բայց 
եթե ունենանք աջակցող պլաններ, օրինակ եթե սա չեղավ կարելի է այն անել և այլն ապա 
մենք մեզ ավելի ապահով կզգանք: Իհարկե ճկունությունը այստեղ նույնպես կարևոր է:  
Նաև քանի որ մենք իրականում հնարավոր է լեզվին չտիրապետենք կամ չկարողանանք 
արագ կողմնորոշվել նոր իրավիճակում ապա պլան Բ-ն մեզ կարող է ապահովագրել 
անհարմար կամ վտանգավոր իրավիճակներում հայտնվելուց: 
Միշտ ունեցեք ձեզ հետ /և հեռախոսի մեջ և թղթային տարբերակով/ տվյալ երկրի 
ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների, շտապօգնության հեռախոսահամարները, որ 
հարկ եղած դեպքում չշփոթվեք, մեկ այլ կարևոր հեռախոսահամարներից է տվյալ երկրում 
ՀՀ հիպատոսության հեռախոսահամարը, կամ եթե կան համայնքներ /իսկ հայ ազգը 
համարյա ամենուր ունի համայնքներ/ այդ կենտրոնների հեռախոսահամարները և 
հասցեները: Եթե այլ երկրում մեզ մի բան պատահի հիպատոսությունը կարող է մեզ օգնել: 
Մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակներում որ ֆինանսական համակարգը փոփոխված է 
և հիմնականում մենք բանկային քարտերով և օնլայն ենք մեր փողերը ծախսում, իսկ 
ճամբորդելուց հաճախ մարդիկ շատ գումար իրենց հետ չվերցնելու պատճառով բանկային 
քարտերով են ճամփորդում, իհարկե դա շատ լավ է և հեշտ, բայց կառաջարկեի միշտ մի քիչ 
առձեռն գումար պահեիք ձեր մոտ, քանի որ ոչ միշտ են ամենուր աշխատում բանկային 
քարտերը, իհարկե լինում են նաև հակառակ դեպքերը, երբ ինչ որ տեղ միայն քարտային 
համակարգով են աշխատում, կամ ինչ որ գումարից պակաս բանկային գործարքներ չեն 
անում, ապա լավ է փոքրիկ գումար ձեր մոտ միշտ ունենաք նման դեպքերի համար: Իհարկե 
սա էլ եմ ուզում նշել որ ճամփորդելու համար ահռելի գումարներ պետք չեն:  
Այսօր ժամանակները այնպիսին են որ համարյան ամենուր կարելի է գտնել ինտերնետ, 
իհարկե համացանցը շատ օգտակար է և հատկապես երբ ճամբորդում ենք այն կարող է 
մեզ շատ օգնել ճանապարհները գտնելու և այլնի մեջ, բայց պետք չէ մեր ամբողջ հույսը դնել 
ինտերնետի վրա, քանի որ  հնարավոր է կարևոր պահին այն անջատվի կամ չաշխատի, 
բայց հատկապես հասցեների համար մարդիկ հիմնականում շատ բարեհամբյուր են 
հյուրերի հանդեպ ամենուր և եթե հարցնեք ինչ որ մեկից հավանականությունը որ ձեզ 
կօգնեն շատ բարձր է, անգամ իմ համար բազմիցս պատահել է որ ինձ ուղեկցել են կամ 
իրենց հեռախոսի քարտեզի միջոցով են հասցեն ինձ ցույց տվել և բացատրել, այնպես որ 
բաց մի թողեք մարդկանց հետ շփվելու շանսերը: 
 
Ընդհանրապես աշխարհը ապահով տեղ է և մարդիկ բարի են, մի վախեցեք նոր 
փորձություններից դրանք ընդամենը կօգնեն ավելի ուրախ և երջանիկ լինեք:   


