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ԱՐԺԵՔ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ, ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
2018-ը հե ղա փո խութ յան տա րին էր:

 Մեր կազ մա կեր պութ յան ան դամ ներն ակ տի վո րեն միա ցան հե ղա փո խա կան ա լի քին:  Հե ղա-
փո խութ յունն ազ դա րա րում էր այն ար ժեք նե րը, ո րոնց ի րա գործ ման հա մար մեր կազ մա կեր-
պութ յունն աշ խա տել էր եր կար տա րի ներ և  շա րու նա կում է աշ խա տել. իս կա կան ժո ղովրդա-
վա րութ յուն, մար դու ի րա վունք ներ, բռնութ յան բա ցա սում, կո ռուպ ցիա յի հաղ թա հա րում, 
ինք նիշ խա նութ յուն (սու վե րե նութ յուն):

 Հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա կը նոր ի րադ րութ յուն ստեղ ծեց մեր կազ մա կեր պութ յան հա մար: 
 Մինչ այս մեր բո լոր ծրագ րե րում մենք աշ խա տում էինք կա՛մ քիչ շփվել պե տա կան հա մա կար գի 
հետ, կա՛մ ա վե լի խո րա պես շփվել միայն հա տուկ վստա հութ յան դեպ քե րում: Այժմ, երբ մեր շատ 
հա մա խոհ ներ, գոր ծըն կեր ներ և  շա հա ռու ներ ստանձ նե ցին պե տա կան պաշ տոն ներ, և, ընդ հա-
նուր առ մամբ, իշ խա նութ յան ե կան մար դիկ, ո րոնց խո շոր մա սը նույն ար ժեք ներն է ազ դա րա-
րում, ինչ մենք ու մեր կազ մա կեր պութ յու նը՝ մենք պի տի փո խեինք մեր աշ խա տան քի հին ո ճը: 
 Նախ՝ շատ ա վե լի ակ տի վո րեն սկսեինք շփվել պե տա կան հա մա կար գի հետ, հաս ցեագ րե լով այն 
խնդիր նե րը, որ պե տութ յունն է աշ խա տում հաս ցեագ րել: Երկ րորդ՝ օգ նեինք պե տա կան հա մա-
կար գի նոր մա սին և  քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը միաս նա կան ու ժե րով անդ րա դառ-
նալ ա նե լիք նե րին:

 Դա, ի հար կե, ա ռանց փո խե լու մեր հիմ նա կան ռազ մա վա րութ յուն նե րը և ծ րագ րե րի ըն թաց քը 
ա վե լաց րեց և՛ դրանց նշա նա կութ յուն նե րը, և՛ մեր զբաղ վա ծութ յու նը: 2018 թ. օ գոս տո սին մենք 
լայ նա ծա վալ քննար կում կազ մա կեր պե ցինք նոր պաշ տոն յա նե րի և  քա ղա քա ցիա կան հա սա-
րա կութ յան մաս նակ ցութ յամբ, մի քա նի օր հար յու րից ա վե լի անձ ա նե լիք ներն էին քննար կում 
 Ծաղ կա ձո րում: Արդ յունք ներն ամ փո փե ցինք և  շա րու նա կե ցինք լրամ շա կել, շարժ վե լով դեպ մեր 
և  մեր գոր ծըն կեր նե րի լայն շրջա նակ նե րի ռազ մա վա րութ յան նո րա ցում, խորհր դատ վութ յուն 
պե տութ յա նը և, ինչ պես միշտ, օգ նութ յուն՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յա նը: Այդ պես հիմք 
դրվեց մեր նոր գոր ծե լա կեր պին:

 Պե տութ յան ռե ֆոր մի ըն թացքն ու նի հա ջո ղութ յուն ներ և դժ վա րութ յուն ներ: Ե՛վ նոր կադ րե րը, 
և՛ քա ղա քա ցիա կան հան րութ յունն ակ տի վո րեն սկսե ցին փոր ձել հաս կա նալ, թե ի՛նչ կա րե լի է 
փո խել և  ինչ պե՛ս: Ու րախ ենք, որ ո րոշ դեպ քե րում մեր հին, ինչ պես նաև նոր պլան ներն այժմ 
հա մընկ նում են պե տութ յան տես լա կա նին, ինչ պես, օ րի նակ՝ բռնութ յան բո լոր դրսևո րում նե րի 
բա ցա ռու մը:  Պատ րաստ ենք մեր փոր ձով և  կա րո ղութ յուն նե րով օգ նե լու նո րաց ված պե տութ-
յա նը, որ պես զի փո փո խութ յուն ներն ա վե լի ակ տի վո րեն, ճիշտ ուղ ղութ յանբ և  արդ յու նա վետ 
ի րա գործ վեն:

 Հար ցե րի քննարկ ման մեր տա րի նե րի մո տե ցու մը դա դա րեց լի նել լու սանց քա յին և  դար ձավ հա-
վա սա րա զոր ձայն՝ փո փո խութ յուն նե րը քննար կող դիս կուրս նե րի մեջ: Եվ դա է, ա ռայժմ, գլխա-
վոր դրա կա նը:  Մենք նաև չենք տա տամ սում շա րու նա կել քննա դա տել պե տութ յա նը, նույ նիսկ, 
կա րե լի է ա սել, ա վե լի ակ տի վո րեն, քան ա ռաջ նե րում. քա նի որ այժմ հույս կա, որ պե տութ յու նը 
կանդ րա դառ նա մեր կար ծի քին, այն հաշ վի կառ նի: 

Իշ խա նութ յան ե կած նոր սե րուն դը ո րոշ հար ցե րում ու շա ցու մով է հաս կա նում, թե որ քա՛ն 
խնդիր ներ կան հաս ցեագ րե լու, քա նի որ չէր սպա սում, որ պե տութ յան շա՜տ խո շոր մասն է «թու-
նա վոր ված» նախ կին իշ խող ու ժի ստեղ ծած կամ հո վա նա վո րած կլեպ տոկ րի մի նալ հա մա կար-
գով, ո րը մենք ան վա նում էինք «ռի զոմ» («արմ տիք»): Եվ դեռ շատ ջանք է պա հանջ վե լու այդ 
հա մա կարգն աշ խա տու նակ և  արդ յու նա վետ հա մա կար գով փո խա րի նե լու հա մար: 

Դ րան գու մա րած՝ մա նի պու լա տիվ (ձեռ նա ծո ւա կան) և տ րոլ լա կան ու ժե րը հար ձա կո ղա կան ար-
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շավ սկսե ցին քա ղա քա ցի նե րի «հո գի նե րի» հա մար՝ աշ խա տե լով թա ցը խառ նել չո րին, սա սա նել 
հա վա տը փո փո խութ յուն նե րի հան դեպ, թի րա խա վո րե լով պե տութ յան նոր աշ խա տա կից նե րի 
թու լութ յուն նե րը, սո ղոս կե լով նո րե րի շար քե րը, օգ տա գոր ծե լով հսկա յա կան մաս նա վոր ռե-
սուրս ներ, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ՝ ա պօ րի նի կեր պով ժո ղովր դից նախ կին տա րի նե րին 
օ տար ված, հե ղա փո խութ յու նը վար կա բե կե լու և  ան հա ջո ղութ յան մատ նե լու հա մար: Ինչ պես 
ա սում է մեր գոր ծըն կեր, ար վես տա բան  Ռու բեն Արև շատ յա նը. «Ա մե նավ տան գա վոր բանն է տե-
ղի ու նե նում, երբ «սիս տե մը»՝ հա մա կա գը, յու րաց նում է, այս պես ա սած, հե ղա փո խա կան հռե-
տո րա բա նութ յու նը և  շուռ է տա լիս դա ընն դեմ այն ի րա կան փո փո խութ յան մի տում նե րի, ո րոնք 
ըն թաց քի մեջ են դեռևս»:

Այս պա րա գա յում ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րութ յուն ստա ցավ մեր գոր ծու նեութ յու նը քննա դա-
տա կան մտա ծո ղութ յան, հե տա դի մա կան կարծ րա տի պե րի կազ մա քանդ ման և  բա րի համ բա վի 
(reputation) ար ժե քի վե րա կանգն ման աս պա րեզ նե րում. դրանք այժմ, խոս քի և  հա վաք նե րի մեծ 
ա զա տութ յան պայ ման նե րում, պե տութ յան ոչ բո լոր ճյու ղե րի՝ դեռևս նո րաց վա ծութ յան պա-
րա գա յում, կար ևո րա գույն էութ յուն նե րից են, ո րոնք քա ղա քա ցին պի տի հաս կա նա, որ պես զի 
կա րո ղա նա ճիշտ գնա հա տել ի րադ րութ յու նը, կողմ նո րոշ վել և  ճիշտ ու ակ տի վո րեն գոր ծել: Ոչ 
ֆոր մալ կրթութ յու նը, մշա կույ թը՝ լայն ի մաս տով, նե րառ յալ վար քա յին մշա կույ թը, և  հա կա հե տա-
դի մա կան ար ժեք նե րը սեր մա նե լը դար ձան մեր գլխա վոր ա ռաջ նայ նութ յուն նե րը:

Ու րեմն հե ղա փո խութ յու նը բնավ ա վարտ ված չէ և  հե ռու է ա վար տից: Ընդ հա կա ռա կը:  Մենք 
շա րու նա կում ենք մեր աշ խա տան քը:  Մեր աշ խա տա կից նե րը՝ մեր կազ մա կեր պութ յան գան ձը, 
ա վե լի քան երբ ևէ նվիր ված են մեր ար ժեք նե րի հի ման վրա հա սա րա կութ յանն օգ նե լու ա ռա-
քե լութ յա նը: Շ նոր հա կալ ենք մեր բո լոր դրա մաշ նոր հա տու նե րին և  գոր ծըն կեր նե րի այն խո շոր 
ցան ցին, ա ռանց ո րոնց չէինք կա րո ղա նա ի րա գոր ծել մեր ծրագ րե րը, և  ո րոնց հա մա խո հութ-
յու նը գրա վա կանն է մեր փոք րիկ հա ջո ղութ յան՝  Հա յաս տա նի սպաս վե լիք մեծ հա ջո ղութ յան 
հա մա տեքս տում: Այդ ա ռու մով հա մեստ, սա կայն մեզ հա մար շատ սիմ վո լիկ ի րա դար ձութ յուն 
էր այն, որ ԵՀՀ-ն  այս հաշ վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում, ա ռա ջին ան գամ իր պատ մութ յան ըն-
թաց քում, դրա մաշ նորհ ստա ցավ  Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան նո րաց ված պե տութ յու նից: 
Շ տա պեմ կրկնել, որ դա, ի հար կե, չխան գա րեց և  չի խան գա րի մեզ կա ռու ցո ղա կան կեր պով 
քննա դա տել պե տութ յու նը, երբ դրա կա րի քը կա:

ԳևորգՏեր-Գաբրիել յան
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 ԲԱՑ ՏԻ ՐՈՒՅԹ. 

ՏԵՍ ԼԱ ԿԱՆ ԵՒ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻԱ ԿԱՆ 
ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹ ՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ

2018 թ. ապ րիլ  յան Բաց ձեռ քե րի հե ղա փո խութ յու նը հա րու ցեց մի ջազ գա յին հան րութ յան զար-
ման քը։ Այն տե ղի ու նե ցավ կի սաիշ խա նա վա րա կան (կի սաավ տո րի տար)  երկ րում, ո րը վա րըն-
թաց շարժ վում էր դե պի իշ խա նա վա րութ յուն՝ ա վե լի ու ա վե լի նե ղաց նե լով քա ղա քա ցիա կան 
ակ տի վիզ մի տի րույ թը։ Խա ղաղ, ոչ բռնի Թավշ յա հե ղա փո խութ յու նը մեծ հնա րա վո րութ յուն ներ 
ստեղ ծեց ժո ղովր դա վա րա կան և կա յուն զար գաց ման հա մար, սա կայն քա ղա քա ցիա կան հա-
սա րա կութ յու նը (ՔՀ) պետք է ջան քեր գոր ծադ րեր՝ ա պա հո վե լու հե ղա փո խութ յան օ գուտ նե րի 
շա րու նա կա կա նութ յու նը և  օգ նե լու կա ռու ցել բա րե փո խում նե րի նա խա ձեռն ման կամ զար գաց-
ման տես լա կան և ռազ մա վա րութ յուն բո լոր ո լորտ նե րում։ 

Ար ձա գան քե լով ՔՀԿ– նե րի՝ հե ղա փո խութ յան օ գուտ նե րի շա րու նա կա կա նութ յան ա պա հով ման 
և դ րանք կա ռու ցո ղա կան ու տե սա նե լի փո փո խութ յուն նե րի վե րա ծե լու ձգտմա նը՝ ԱՄՆ ՄԶԳ –ի 
ֆի նան սա վո րած ՔՀԿ Դե պո — Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի 
շրջա նա կում 2018 թ. օ գոս տո սի 24–26–ը ԵՀՀ–ն կազ մա կեր պեց ե ռօր յա մի ջո ցա ռում. «ՔՀԿ– նե-
րի տես լա կա նի և ռազ մա վա րութ յան քննար կում հա նուն ա պա գա յի»: ԵՀՀ-ն հա մախմ բեց ՔՀ 
ակ տիվ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, կա ռա վա րութ յան պաշ տոն յա նե րի և  ո լորտ նե րի փոր ձա գետ նե րի՝ 
մտո րե լու նոր պայ ման նե րում ՔՀԿ-նե րի ռազ մա վա րութ յան վե րա բեր յալ։ 

ՔՀԿ– ներ, կա ռա վա րութ յան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ների (ՏԻՄ), քա ղա քա-
ցիա կան շար ժում նե րի, ԶԼՄ– ների ներ կա յա ցու ցիչ ներ, հան րա յին և  ա կա դե միա կան ո լորտ նե րը 
ներ կա յաց նող ան հատ ներ՝ 120 մաս նա կից քննար կե ցին ըն թա ցիկ բա րե փո խում նե րը և  ան ցու-
մա յին գոր ծըն թաց նե րը, ՔՀ և կա ռա վա րութ յան միջև հա ղոր դակց ման և հա մա գոր ծակ ցութ յան 
մե խա նիզմ նե րը, նո րա րա րա կան գա ղա փար նե րը և ՔՀ տես լա կա նը: 

Մտագրոհի արդյունքում հայտնաբերած 30 ո լորտ նե րից, որոնք բարեփոխման կարիք ունեն, 
մաս նա կից ներն ընտ րե ցին մեկ տասն յա կի չափ կոնկ րետ հար ցեր՝ բա նա վի ճե լու և մ տո րե լու 
հա մար։ Ի նը խումբ աշ խա տում էր այն պի սի թե մա նե րի վրա, ինչ պի սիք են. Պե տութ յուն - ՔՀ 
հա րա բե րութ յուն ներ, Կա ռա վա րութ յուն/ Հան րա յին կա ռա վա րում, ՔՀ զար գա ցում, Կա յուն զար-
գա ցում - Շր ջա կա մի ջա վայր, Մե դիա, Թ վա յին տեխ նո լո գիա նե րը և գոր ծիք նե րը կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րում, Գ լո բալ Հա յաս տան (ար տա քին հա րա բե րութ յուն ներ), Մ շա կույթ, Կա նանց 
դե րը նոր հան գա մանք նե րում, Ծայ րա մա սե րի հա մա չափ զար գա ցում, Գա ղա փա րա խո սութ յուն-
ներ և կու սակ ցութ յուն ներ, Ար հես տակ ցա կան միութ յուն ներ։ Մի ջո ցառ ման արդ յուն քում ստաց-
վեց ա վե լի քան 100 ընդ հա նուր և մաս նա վոր ա ռա ջար կութ յուն։ 

Մի ջո ցա ռու մը հնա րա վո րութ յուն տվեց մաս նա կից նե րին դուրս գա լու ա ռօր յա հար ցե րի 
նեղ շրջա նա կից, մտո րե լու հա սա րա կութ յան գլո բալ մար տահ րա վեր նե րի շուրջ, մշա կե լու 
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հնա րա վոր լու ծում ներ և ռիս կեր, անդ րա դառ նա լու չլուծ ված խնդիր նե րի և ծանոթանալու 
միմյանց մոտեցումներին ու կարծիքներին։ 

Կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներն ու նեին ու նի կալ հնա րա վո րութ յուն՝ տե ղե կա նա լու հա-
սա րա կութ յան ա մե նամ տա հոգ և գի տակ խմբե րից՝ հա մայն քա հեն կազ մա կեր պութ յուն նե րից և 
քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րից, թե ի՛նչն է ա րագ զար գա նում և  ի՛նչն է հետ մնում բա րե փո-
խում նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն թաց նե րում, ո րո՛նք են մարդ կանց 
ձգտում ներն ու ակն կա լիք նե րը և Հա յաս տա նի զար գաց ման տես լա կան նե րը: Այս պի սի ա զատ և 
հա մա գոր ծակ ցութ յան բաց հնա րա վո րութ յուն նե րով քննար կում կա ռա վա րութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի և ՔՀ-ի միջև մինչ հե ղա փո խութ յունն, ի հար կե, անհ նա րին էր:

Ս տորև ներ կա յաց ված է քննարկ ված հար ցե րի և  ա ռա ջար կութ յուն նե րի հա տըն տի րը. 

Հա մա գոր ծակ ցութ յուն ՔՀ և կա ռա վա րութ յան միջև

ՔՀ պի տի սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցի կա ռա վա րութ յան հետ բա րե փո խում նե րի վաղ փու լից 
սկսած, որ պես զի ազ դե ցութ յուն ու նե նա նա խա րա րութ յուն նե րի օ րա կար գի ձևա վոր ման վրա՝  
չդրվե լով զուտ կա ռա վա րութ յան ա ռա ջարկ նե րի քննարկ ման մաս նակ ցի կամ հա ճախ ան գոր-
ծու նակ և  ա նարդ յու նա վետ ձևա կան հան րա յին խոր հուրդ նե րի ան դա մի կար գա վի ճա կում։ 
ՔՀԿ– նե րը պի տի ա վե լի ա ռաջ նոր դող գի տակց վեն կա ռա վա րութ յան կող մից և մաս նա կից 
դարձ վեն ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի ձևա վոր ման հենց սկզբից։ Ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի 
ա մե նա նախ նա կան քննար կու մը և ծ րագ րե րի մտագ րո հը պի տի սկսվեն ՔՀԿ-նե րի ան մի ջա-
կան մաս նակ ցութ յամբ: Կա ռա վա րութ յու նը պի տի մշա կի ա վե լի ընդգր կուն մե խա նիզմ ներ և 
մո դել ներ, որ պես զի կա րո ղա նա բա րե փո խում ծրագ րե լու վաղ պա հից օգ տա գոր ծել ՔՀԿ– նե րի 
կա րո ղութ յու նը։ 

ՔՀԿ– նե րը կա րող են նաև օգ նել գե րա տես չութ յուն նե րին՝ կիս վե լով կա ռա վար ման ի րենց լա վա-
գույն փոր ձով. թի մի ստեղ ծում, գոր ծառ նութ յուն նե րի կա ռա վա րում, ա ռաջ նոր դութ յուն և մո տի-
վա ցիա յի ձևա վո րում, ծրագ րի կա ռա վա րում, կոր պո րա տիվ մշա կույթ, պայ քար կո ռուպ ցիա յի 
դեմ, ինս տի տու ցիո նալ հի շո ղութ յուն, պե տա կան գնում նե րի գոր ծըն թաց նե րի թա փան ցիկ և  
ար դար կազ մա կեր պում (մրցույթ ներ, ներ կա յաց վող հայ տեր), հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նութ-
յուն և  ո րո շում նե րի կա յաց ման աշ խա տա կար գե րի թա փան ցի կութ յուն։ 

Ա ռա ջարկ վեց, որ պե տութ յու նը փո խի զար գաց մանն ուղղ ված հա սա նե լի ֆի նան սա կան մի ջոց-
նե րի հատ կաց ման իր սկզբունք նե րը։ Այս գոր ծըն թա ցը ներ կա յումս կա ռա վար վում է պե տութ յան 
են թա կա յութ յամբ գոր ծող Ծ րագ րե րի ի րա կա նաց ման գրա սեն յակ նե րի (ԾԻԳ –ե րի) և տար բեր 
հիմ նադ րամ նե րի կող մից։ Պե տութ յու նը պի տի ներգ րա վի ՔՀԿ– նե րին՝ որ պես ծա ռա յութ յուն 
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մա տու ցող նե րի, և հա վա տա րիմ մնա ֆի նան սա կան հատ կա ցում նե րի ժա մա նակ ո րո շում նե րի 
կա յաց ման թա փան ցիկ և  ար դար գոր ծե լա կեր պին։ Սա կլի նի կո ռուպ ցիոն ռիս կե րը նվա զեց նող 
հստակ քայլ, ո րը կբարձ րաց նի կա ռա վա րութ յան նկատ մամբ հա սա րա կութ յան վստա հութ յու-
նը։ Բա ցի դրա նից՝ կօգ նի խնա յե լու «ծան րա ծախս» ԾԻԳ –ե րի և հիմ նադ րամ նե րի պահ պան ման 
վար չա կան ծախ սե րը։ Միև նույն ժա մա նակ ՔՀԿ– նե րը պի տի կա րո ղա նան ա պա հո վել բարձ րո-
րակ արդ յունք։ ՔՀԿ– նե րին ուղղ ված պե տա կան դրա մաշ նորհ նե րի և մր ցույթ նե րի մե խա նիզ մը 
շատ ա վե լի ճկուն է՝ տա րի ներ շա րու նակ ԾԻԳ –ե րի և հիմ նադ րամ նե րի պահ պան ման բյու ջե տա-
յին պար տա վո րութ յուն նե րի հա մե մա տութ յամբ։ Ե թե ՔՀԿ– նե րը ո րակ յալ ծա ռա յութ յուն չմա տու-
ցեն, պե տութ յու նը կա րող է և պի տի ներգ րա վի այլ՝ ա վե լի նոր գոր ծորդ նե րի դրա մաշ նոր հի կամ 
մրցույ թի հայ տա րա րութ յան հա ջորդ փու լում։ 

Ար տա քին հա րա բե րութ յուն ներ (Գ լո բալ Հա յաս տան)

ՔՀԿ– նե րը կա րող են օգ նել ա վե լի արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծե լու Սփ յուռ քի փոր ձա գի տա կան 
գի տե լիքն ու կա րո ղութ յու նը Հա յաս տա նի զար գաց ման գոր ծըն թաց նե րում: ՔՀ–ն կա րող է օգ նել 
ստեղ ծե լու հայ և  այ լազ գի մաս նա գետ նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մաշ խար հա յին ցան ցեր 
հրա տապ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, կա րող է հրա վի րել Հա յաս տա նից և  ար տա սահ մա նից 
դի տորդ նե րի և խորհր դա տու նե րի խմբեր՝ տար բեր ո լորտ նե րի բա րե փոխ ման հա մար։ Սփ յուռ-
քը և մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պի տի հնրա վա րութ յուն ստա նան ա վե լի լավ հաս կա նա լու այն 
գոր ծըն թաց նե րը, ո րոնք ըն թա նում են Հա յաս տա նում, կա յաց նեն տե ղե կաց ված ո րո շում ներ և  
ի րենց կա րո ղութ յուն ներն ու մտա վոր և տեխ նի կա կան ռե սուրս նե րը ներդ նեն տե ղա կան կա րիք-
նե րին հա մա պա տաս խան։ Այս ա ռու մով նույն պես ՔՀԿ– նե րը կա րող են էա կան դեր խա ղալ։

Մ շա կույթ

Անհ րա ժեշ տութ յուն կա ին տեգ րե լու մշա կույ թը և մ շա կու թա յին մտա ծե լա կեր պը ան ցու մա յին 
զար գաց ման բո լոր ո լորտ նե րում՝ խթա նե լով վար քագ ծա յին մշա կույ թը. լեզ վի, կա նոն նե րին  
հետ ևե լու, ար ժեք նե րին և  է թի կա յին հա վա տա րիմ լի նե լու և  այլն, թե՛ հա սա րա կութ յու նում, թե՛ 
հան րա յին կա ռա վար ման ո լոր տում։ Վերջ նարդ յուն քը՝ մշա կու թա յին ար տե ֆակտ նե րը, պետք է 
բխեն վե րա բեր մուն քի և վար քի փո փոխ ման կա րիք նե րից և  արդ յունք նե րից։ Այն պի սի հաս կա-
ցութ յուն նե րը, ինչ պի սիք են բռնութ յան բա ցա ռու մը, թա փան ցի կութ յու նը, հա կա կո ռուպ ցիոն 
է թի կան, շա հե րի բա խու մից խու սա փե լը, հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը և  այլն, հարկ է խթա նել 
մշա կու թա յին նա խագ ծե րի մի ջո ցով, ո րոնք ներ կա յաց նում են այս ար ժեք նե րը և հ նա րա վո րութ-
յուն են ըն ձե ռում մշա կույ թի սպա ռո ղին մտո րե լու դրանց շուրջ։

Գ յու ղա կան և քա ղա քա յին մշա կույ թի հա մա չափ զար գա ցում

Ման րա մասն քննարկ վե ցին գյու ղա կան վայ րե րի զար գաց ման հա մար պե տա կան ֆի նան սա-
վոր ման և խ թան ման մե խա նիզմ նե րին վե րա բե րող ծրագ րե րը, բա րե փո խում նե րը և  ըն թա ցա-
կար գե րը։ Խմ բի ա ռաջ քա շած ա մե նա մեծ մտա հո գութ յու նը վե րա բե րում էր ժա ռանգ ված և 
խո րա պես ար մա տա վոր ված պրակ տի կա յին, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ըն տա նե վա րութ-
յամբ, շա հե րի բախ մամբ և  այլ կան խա կալ մո տե ցում նե րով վարակված ո րո շում նե ր կա յաց նե լ։ 
Արդ յուն քում համայնքների անդամները չեն դրսևո րում նո րա րա րութ յուն և շա հագրգ ռութ յուն 
զար գաց ման ծրագ րե րում ներգ րավ վե լու հա մար՝ և պե տա կան ֆի նան սա վոր ման, և սո ցիա լա-
կան ար դա րութ յան նկատ մամբ վստահությունը չի արմատավորվում։ Խում բը նշեց, որ տե ղա-
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցումն էա կան է այս փակ 
շրջա նը հաղ թա հա րե լու հա մար: ՏԻՄ-երը պիտի սովորեն ա ռաջ նոր դութ յու ն, մաս նակ ցա յին 
կա ռա վար ում, նա խագ ծե րի մշա կում ու կա ռա վա րու մ, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քարի ու շա հե-
րի բա խու մ բացառելու միջոցներ, ծրագ րե րի կա ռա վա րու մ, բիզ նես մտա ծո ղութ յու ն և  այլն։ 
Շեշտ վեց ՔՀԿ– նե րի՝ որ պես կա րող գոր ծորդ նե րի դե րը, նրանք կա րող են ՏԻՄ –ե րին օգ նել 
ստեղ ծա րար, նո րա րար (մշա կույթ, կրթութ յուն, ձեռ նար կա տի րութ յան զար գա ցում) տե ղա կան 
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զար գաց ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րեր ներդ նե լ հա մայն քա յին զար գաց ման ռազ մա վա րութ-
յուն նե րում։ Անհ րա ժեշտ է ջա տա գո վութ յուն՝ ա պա հո վե լու պե տա կան հատ կա ցում նե րի ար դար 
բաշ խու մը, բա րե լավ ված չա փա նիշ նե րով և ռե սուրս նե րի հա մա չափ բաշխ ման մե խա նիզմ նե րով 
բա րե փոխ ված բա նաձ ևե րի ներդ րու մը, հա մայնք նե րի հա մար զար գաց ման և նո րա րա րա կան 
նա խագ ծե րի խթա նու մը տե ղա կան բյու ջե տա վոր մամբ և հա մայն քա յին զար գաց ման անկախ 
փոր ձա գետ նե րի ակ տիվ ներգ րավ մամբ։  

Բ նա պահ պա նութ յան ո լոր տում աշ խա տան քա յին խում բը խոր հուրդ տվեց մե ծաց նել հան-
քարդ յու նա բե րութ յան, փոքր հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի և ձկ նա բու ծա րան նե րի գոր ծու նեութ-
յան թա փան ցի կութ յու նը և դրանց հան րա յին վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ նե րը, բա ցել դրանք 
հան րութ յան և ՔՀԿ– նե րի հա մար։ Բա ցի դրա նից՝ խում բը շեշ տադ րեց վե րա կանգն վող է ներ գե-
տիկ և ջ րա յին ռե սուրս նե րի ու են թա կա ռուց վածք նե րի հա մար պե տա կան ռազ մա վա րութ յան 
անհ րա ժեշ տութ յու նը։ 

Խմ բե րի ա ռա ջար կութ յուն նե րից շատերը վե րա բե րվում էին տար բեր ո լորտ նե րի հա մար ընդ հա-
նուր հար ցե րի: Դ րան ցից են կա ռա վար ման նոր մշա կույ թի խթա նու մը՝ ի հա կադ րութ յուն հան-
րա յին վար չա րա րութ յան ո լոր տում ըն դուն ված խա ղի հին կա նոն նե րի, կա ռա վա րութ յան հին 
և նոր աշ խա տա կազ մե րի միջև միջ սերն դա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան ա պա հո վու մը, բիզ նես 
մտա ծո ղութ յան ներդ րու մը, միջ գե րա տես չա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, վար չութ յուն նե րի 
ներ սում և դ րանց միջև հա ղոր դակ ցութ յու նը, կա ռա վա րութ յու նից հան րա յին ակն կա լիք նե-
րի կա ռա վար ման հա մա կար գե րը։ Հարկ է նաև ու շադ րութ յուն դարձ նել ծրագ րե րի հան րա յին 
ըն կալ մա նը, որ հան րութ յու նը գնա հա տի փո փո խութ յուն նե րը և դառ նա փո փո խութ յան կա ռու-
ցո ղա կան ա ջա կից։ 

ՔՀԿ– նե րը նշե ցին մի շարք լուրջ բա ցեր, ո րոնց հարկ է անդ րա դառ նալ։ Պի տի բա րե լավ վեն քա-
ղա քա կա նութ յան մշակ ման գոր ծըն թաց նե րը, միջ կա ռա վա րա կան հա մա ձայ նագ րե րի կնքման 
գոր ծըն թաց նե րը և Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ըն կա լու մը, ծրագ րե րի մշակ-
մանն ուղղ ված խորհր դատ վա կան ա ռա ջարկ նե րի կա պի տա լի զա ցու մը,  հան րութ յան ներգ-
րա վու մը, տվ յալ նե րի հա վա քագ րումն ու վեր լու ծութ յու նը, հա յե ցա կար գա յին փաս տաթղ թե րի 
շա րադր ման պրո ցես նե րը: 

Կար ևոր է նաև նպաս տել ո լոր տա յին ցան ցե րի աշ խա տան քին, հա մա գոր ծակ ցել նրանց հետ, 
ՔՀԿ - Կա ռա վա րութ յուն, ՔՀԿ - ՏԻՄ, ՔՀԿ - Գոր ծա րար հատ ված հա րա բե րութ յուն նե րը դարձ նել 
ա վե լի է ֆեկ տիվ: Հատ կա պես կար ևոր է ռազ մա վա րութ յուն նե րում քննա դա տա կան մտա ծո-
ղութ յան, ստեղ ծա րար և նո րա րա րա կան սկզբունք նե ր ներդ նել, նոր լրատ վա մի ջոց ներ և տեխ-
նո լո գիա ներ օգ տա գոր ծել, կա ռու ցել տևա կան մի ջազ գա յին գոր ծըն կե րութ յուն ներ։ 

«ՔՀԿ Դե պո. ՔՀԿ– նե րի զար գաց ման ծրա գիր»–ը հնա րա վոր է դար ձել ա մե րիկ յան ժո ղովր դի 
ա ջակ ցութ յամբ՝ Ա ՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գործակալության ծրագ րի շնոր հիվ (ԱՄՆ 
ՄԶԳ)։ Ծ րագ րի բո վան դա կութ յունն ու դրա շրջա նա կում ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը բա
ցա ռա պես Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մինն են և կա րող են չհա մընկ նել ԱՄՆ 
ՄԶԳ –ի կամ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րի հետ։
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« ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ «ՈՎ»-Ե ՐԻ 
ՁԵՒԱ ՎՈՐ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՔԵ ԼՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ 

ԵՀՀ-Ն  ՈՐ ՊԵՍ ՄԵ ԴԻԱ ԵՒ 
ՆՈՐ ՍԵՐՆ ԴԻ ՄԵ ԴԻԱ ՄՈ ԴԵԼ 

Երբ 2010 թվա կա նին Մե դիա նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի (ՄՆԿ, այն ժա մա նակ՝ Ին-
տերն յուս- Հա յաս տան) հետ հա մա տեղ, ԱՄՆ ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ, ԵՀՀ-ն սկ սեց իր ա ռա ջին 
խո շոր մե դիա ծրա գի րը, պրո ֆե սոր Դա վիթ Հով հան նիս յա նի1 ա ռաջ նոր դութ յամբ տե ղի ու նե ցավ 
մի կրեա տիվ խաղ2, ո րի խմբե րից մե կը կոչ վում էր «Ես թերթ եմ»: Դ րա նից ան ցել են տա րի ներ, 
և վա ղուց ար դեն ՄՆԿ կող մից ստեղծ ված media.am շատ կար ևոր ռե սուր սի սլո գանն է՝ « Մար-
դիկ են մե դիան»: Դա ոչ միայն շա րու նա կութ յունն է Մար շալ Մըք լու հը նի մտա ծո ղութ յան, այլև՝ 
ըն դու նումն այն փաս տի, որ ին ֆոր մա ցիոն-հա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յունն աշ խար հում 
այլևս ան դառ նա լի է, և  որ սա մարդ կութ յան զար գաց ման ա մե նա կար ևոր ի րա դար ձութ յունն է 
Գու տեն բեր գի գյու տից ի վեր:

Հա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յու նը փո խեց ա մեն ինչ, նե րառ յալ իշ խի հա րա բե րակ ցութ յու նը 
մաս սա յա կան կո մու նի կա ցիա յի մի ջոց նե րի նախ կին տար բե րա կի (թեր թեր, ռա դիո, հե ռուս տա-
ցույց) և  այ սօր գոր ծող մի ջոց նե րի միջև: Հենց դրա նից է ել նում ԵՀՀ մե դիա ծրագ րե րի ռազ մա-
վա րա կան պլա նա վո րու մը: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մենք աշ խա տում ենք այն պի սի մաս նա գի տա ցած կա ռույց նե րի հետ, ինչ պի-
սիք են ՄՆԿ-ն, Եր ևա նի մա մու լի ա կում բը (ԵՄԱ) և  ու րիշ ներ, ո րոնք կանգ նած են ե ղել ան կախ 
Հա յաս տա նի մե դիա դաշ տի ձևա վոր ման հիմ քում, սկսած ա ռա ջին «ԶԼՄ-նե րի մա սին» օ րեն- 
 քից (1991), ԵՀՀ-ն  իր գոր ծըն կեր նե րի հետ կենտ րո նա նում է այն խնդիր նե րի վրա, ո րոնք 
հաս ցեագ րում են.

• «ա մեն քա ղա քա ցի պո տեն ցիալ կամ ակ տո ւալ մե դիա է» պարզ փաս տը,

• այն, որ մասնագիտական մե դիա նե րը պի տի ա րա գո րեն կողմ նո րոշ վեն և փոխ վեն՝ մրցու-
նակ մնա լու հա մար հա մա ցան ցա յին հե ղա փո խութ յան դա րաշր ջա նում, և

• «ԵՀՀ-ն  է մե դիա, և մե դիան ԵՀՀ է» մո տե ցու մը:

Այդ է պատ ճա ռը, որ ԵՀՀ-ն  ա վան դա բար, 2010-ից ի վեր, աշ խա տում է ե րեք ուղ ղութ յամբ.

ա. զար գաց նե լու քա ղա քա ցիա կան մե դիա գոր ծու նեութ յու նը («ես եմ մե դիան»),

1. Hy.wikipedia.org (2019)։ Դավիթ Հովհաննիսյան (արևելագետ), [առցանց] հասանելի է՝ https://bit.ly/2WsIcyR

2. Gtergab.com (2010). Отчёт группы «Информационный мир», декабрь 2010 г.  Примечательные проекты  
Nouvelle Observatoire Kreatiff 3. [առցանց, ռուսերեն] Gtergab.com, հասանելի է՝ https://gtergab.com/ru/news/projects/
the-information-world-a-group-report/110/

https://bit.ly/2WsIcyR
https://gtergab.com/ru/news/projects/the-information-world-a-group-report/110/
https://gtergab.com/ru/news/projects/the-information-world-a-group-report/110/
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բ. ա ջակ ցե լու մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի այն ծրագ րե րին, ո րոնք այ լա պես չէին ի րա գործ վի,

գ. մի կող մից՝ լի նե լու մե դիա, մյուս կող մից՝ հա յաս տան յան մե դիա նե րին դարձ նե լու, կազ մա-
կերպ չա կան ա ռու մով, «իր պես» ա մուր և կա րող:

Ա. «Ես եմ մե դիան»

ԵՀՀ-ն մար զա յին իր գոր ծըն կեր նե րի օգ նութ յամբ զար գաց րել է մի ու նի կալ ցանց՝ ին ֆոտ նե րի 
հա մա կար գը3: Այս կա ռույց ներն օգ նում են քա ղա քա ցի նե րին, մա նա վանդ ե րի տա սարդ նե րին, 
դառ նալ մե դիա. հա մա ցան ցում, սո ցիա լա կան ցան ցե րում ի մաս տա վոր գոր ծու նեութ յուն ծա վա-
լե լ. կրթվել մե դիագ րա գի տութ յան և քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան աս պա րեզ նե րում. ազ դել 
տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րումն ա վե լի «ներ ևից վերև» դարձ նե լու վրա, հաս ցեագ րել մար դու 
ի րա վունք նե րը, թա փան ցի կութ յու նը և հա մախմ բել քա ղա քա ցի նե րին՝ կար ևոր և դ րա կան ռե-
ֆորմ ներ ի րա գոր ծե լու նպա տա կով:

Ին ֆոտ նե րի հա մա կար գը հա մալր վում է « Մար դա մեջ» սո ցիա լա կան նո րա րա րութ յան4 ճամ բա րի 
ա մե նամ յա մի ջո ցա ռում նե րով. այս տեղ ե րի տա սարդ նե րը սո վո րում են մի հա տուկ տեխ նո լո գիա՝ 
լի նել կրեա տիվ և նո րա րար, և ծ նում են ի րենց հա մայնք նե րի կա րիք նե րը հաս ցեագ րե լու նո րա-
րար գա ղա փար ներ, ո րոնց հե տո ա ջակ ցութ յուն է ցու ցադր վում, և  ո րոնք ի րա գործ վում են5:

Այս հա մա կարգն ամ րապնդ վում է «Քն նա դա տա կան մտա ծո ղութ յան դպրո ցի»6 ա մե նամ յա 
նստաշր ջան նե րով. մոտ քա ռա սուն ե րի տա սարդ ողջ Հա յաս տա նից և Ար ցա խից մաս նակ ցում 
են ե ռօր յա ակ տիվ քննար կում նե րի Եր ևա նում: Դպ րոց նե րի տա րա տե սակ ներ նաև տե ղի են ու-
նե նում մար զա յին ին ֆոտ նե րում: ԵՀՀ-ն Հա յաս տա նում քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յան զար-
գաց ման ա ռա ջա տար նե րից է. այդ թե մա յով նա ստեղ ծել է մի շարք տե սան յու թեր7 և, ա ռայժմ, 
մի կար ևոր գրքույկ8:

Այս դպրո ցը սեր տո րեն առնչ վում է ԵՀՀ միջ սահ մա նա յին ծրագ րե րի մեկ այլ կրթա կան նա խա-
ձեռ նութ յան՝ կոնֆ լիկտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիա յի դպրո ցին9, այն քա նով, որ եր կու ձևա չափն 
էլ նախ և  ա ռաջ նվիր ված են ե րի տա սարդ նե րին սո վո րեց նե լու՝ կարծ րա տի պե րը քան դել և 
տա բո ւաց վող թե մա նե րը կա րո ղա նալ քննար կել, զա տել ճշմար տութ յու նը կեղ ծի քից և ձեռք բե-
րել զրահ և հա կա զենք՝ «ետ-ճշմար տութ յուն» կոչ վող դա րաշր ջա նի տրոլ լա կան ագ րե սիա նե րի 

3. Epfarmenia.am (2005)։ «Ինֆոտուն» հեռահաղորդակցային կենտրոնների բաղադրիչ (2005  2009) | ԵՀՀ, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/project/Infotun-Telecommunication-Centers

4. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Մարդամեջ 2019, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/nwdm0Jg3Bns

5. Տե՛ս մանրամասներ, օրինակ, «Քաղաքային զարգացում և պլանավորում» տեքստում` Epfarmenia.am 
(2019). Քաղաքային պլանավորում և զարգացում, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/urban-
planning-and-development

6. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Critical Thinking School / Քննադատական մտածողության դպրոց, [առցանց] հասանելի 
է՝ https://youtu.be/Vbp6I5Zqa5A

7. ԵՀՀ YouTube ալիք (2016)։ Քննադատական մտածողություն. տեսություններ. Գևորգ ՏերԳաբրիել յան, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/EhfkeITgcG0., ԵՀՀ YouTube ալիք (2016)։ Ներածություն տեքստի հանդեպ 
քննադատական մտածողության. Գևորգ ՏերԳաբրիել յան, [առցանց] hասանելի է՝ https://youtu.be/i6ADipZCcqw

8. Epfarmenia.am (2019). Քննադատական մտածողություն. տրամաբանական սխալներ և հռետորաբանական շեղող 
կիրառուկներ | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-
Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking

9. Epfarmenia.am (2017)։ Conflict Transformation School. Towards a New Generation of Peacebuilders | EPF, 
[առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet

https://epfarmenia.am/hy/project/Infotun-Telecommunication-Centers
https://youtu.be/nwdm0Jg3Bns
https://epfarmenia.am/document/urban-planning-and-development
https://epfarmenia.am/document/urban-planning-and-development
https://youtu.be/Vbp6I5Zqa5A
https://youtu.be/EhfkeITgcG0
https://youtu.be/i6ADipZCcqw
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/hy/document/Logical-Fallacies-and-Misleading-Rhetorical-Tricks-Critical-Thinking
https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet
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դեմ, ինչ պես նաև ար խա յիկ և ռետ րոգ րադ (հե տա դի մա կան) մտա ծո ղութ յան10 ար շա վան քի, 
ո րի նպա տակն է կա սեց նել մարդ կութ յան շար ժը դեպ ա ռա ջա դի մութ յուն: Իսկ դրա հա մար նաև 
հար կա վոր է օգ նել ին ֆոտ նե րի շա հա ռու նե րին՝ ձևա վո րել հստակ, սա կայն ոչ պար զու նակ ար-
ժե քա յին հա մա կարգ11, ո րը կյան քում կողմ նո րոշ վե լու և  ո րո շում ներ ըն դու նե լու միակ հիմքն է: 

Ու րա խա լի է, որ ին ֆոտ նա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ նե րը և ԵՀՀ «ես եմ մե դիան» ուղ ղութ յան 
և  ոչ ֆոր մալ կրթա կան ռազ մա վա րութ յան շատ այլ շա հա ռու ներ ի րենք են դառ նում «մարդ-ռե-
սուրս» և  արդ յուն քի բազ մաց նող, ստանձ նե լով ա վե լի ու ա վե լի լայն շրջա նակ նե րի կրթու մը նույն 
ար ժե քա յին և մաս նա գի տա կան մո տեց մամբ:

Բ. Այ լա պես չար վե լի քը՝ ար վող

ԵՀՀ-ի աշ խա տան քի մյուս մա սը, ՄՆԿ-ի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ և, սո վո րա բար, ԱՄՆ 
ՄԶԳ ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ, մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին ա ջակ ցութ յունն է: Այս տեղ 
էլ ՄՆԿ-ն և ԵՀՀ-ն հե տապն դում են մի քա նի նպա տակ. 

• Հ նա րա վո րութ յուն տալ մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին յու րաց նել նոր տեխ նո լո գիա ներ և 
ժան րեր.

• Փոք րաց նել կամ վե րաց նել անջր պե տը ա վան դա կան մե դիա նե րի և  այն պի սի կա րող ան-
հատ նե րի միջև, ինչ պես «ես եմ մե դիան» ուղ ղութ յան շա հա ռու ներն են.

• Ուժգ նաց նել մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի կար ևո րա գույն և նո րա րար ար տադ րանք նե րի 
ազ դե ցութ յու նը, դրանք «դուրս ըն ծա յե լով» այն պի սի լսա րան ներ, որ պի սիք այլ պայ ման նե-
րում տեղ  յակ չէին լի նի դրան ցից:

Մուլ տի մե դիա զար գա ցող ժան րե րը, փաս տե րի ստու գու մը, հե տաքն նա կան լրագ րութ յու նը, 
տվ յալ նե րի հե ղա փո խութ յու նը բո լորն այն թե մա ներն են, ո րոնց անդ րա դառ նում են ՄՆԿ-ն և 
ԵՀՀ-ն մե դիա նե րին ա ջակ ցութ յան ծրագ րում: 

Նո րա րա րա կան էր 2018 թ. դեկ տեմ բե րի ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ Հ1-ով հե ռար ձակ ված դե-
բատ նե րի շար քը12: 

Տիգ րան Պասկ ևիչ յա նի մուլ տի մե դիա GALLERY Տեքս տիլ «էս սեն»13 Լե նի նա կա նի տեքս տի լի 
ֆաբ րի կա յի մա սին նոր քայլ է այդ ժան րի հնա րա վո րութ յուն ներն օգ տա գոր ծե լու մեջ: 

« Հետք»-ի զար գաց րած՝ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի ու նեց ված քի և ֆի նան սա կան կա րո ղութ-
յուն նե րի տվ յալ նե րի շտե մա րա նը14 նոր խոսք է թա փան ցի կութ յան աս պա րե զում: 

Բա զում այլ նման անկրկ նե լի ծրագ րեր են ի րա գործ վել այս տա րի նե րին, շա տերն ըն թաց քի մեջ 
են, շա տերն էլ դեռ կի րա գործ վեն:

10. ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ Արխայիկ մտածողություն․ մաս 1. Տեսլականը և նպատակը՝ քննադատական 
մտածողության անհրաժեշտ մաս, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/JsZ6JPrwMyQ, ԵՀՀ YouTube ալիք (2019)։ 
Արխայիկ մտածողություն. մաս 2, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/jeXR1PWIp8g

11. Boon TV (2018)։ Արժեքները մեզանում | Գևորգ Տեր-Գաբրիել յան | :Բուն TV, [առցանց] Boon.am. Հասանելի 
է՝ https://boon.am/values/, Epfarmenia.am (2017). Արվեստ, մշակույթ, քաղաքակրթություն, արժեք․ խնդիրների 
ձևակերպում (Jam Session 27) | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/video/art-culture-civilization-
lecture

12. 1tv.am (2018)։ Նախընտրական բանավեճ. Կրթություն, գիտություն, մշակույթ («Իմ քայլը», «ՀՀԿ», «Լուսավոր 
Հայաստան», «ՕԵԿ»), [առցանց] հասանելի է՝ https://bit.ly/2o2RNku

13. GALLERY Տեքստիլ (2019)։ Տիգրան Պասկևիչյան․ «GALLERY ՏԵՔՍՏԻԼ», [առցանց] հասանելի է՝ https://
readymag.com/u49594707/1274026/

14. Data.hetq.am (2019). Հետք․ պաշտոնյաների ունեցվածքի շտեմարան, [առցանց] հասանելի է՝ https://data.hetq.
am/

https://youtu.be/JsZ6JPrwMyQ
https://youtu.be/jeXR1PWIp8g
https://boon.am/values/
https://epfarmenia.am/hy/video/art-culture-civilization-lecture
https://epfarmenia.am/hy/video/art-culture-civilization-lecture
https://bit.ly/2o2RNku
https://readymag.com/u49594707/1274026/
https://readymag.com/u49594707/1274026/
https://data.hetq.am/
https://data.hetq.am/
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Գ. «ԵՀՀ-ն  է մե դիան, և մե դիան ԵՀՀ է»

ԵՀՀ-ն մաս նա գի տաց ման տե սա կե տից մե դիա չէ, սա կայն այ սօր ար դեն պարզ է. ցան կա ցած կազ-
մա կեր պութ յուն, ինչ պես նաև անձ, ե թե ու զում է հա սա րա կա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նալ՝ պի տի 
լի նի նաև մե դիա: Այդ է պատ ճա ռը, որ ԵՀՀ-ն, քաջ գի տակ ցե լով, որ իր ար տադ րան քի խո շոր մա սը 
կմնա «քա ղա քա ցիա կան մե դիա յի» մա կար դա կի, տա րի ներ շա րու նակ ար տադ րում է նաև սե-
փա կան մե դիա նյու թե րը, ինչ պես, օ րի նակ, Ջեմ սեշշն15 շար քը, անդ րա դառ նա լով վե րը նշված և 
շատ այլ հար ցե րի՝ իր գոր ծու նեութ յան ողջ ծի րով մեկ: Դե, ի հար կե, տա րօ րի նակ կլի ներ մարդ-
կանց փոր ձել կրթել կամ օգ նել մի աս պա րե զում, ո րում ինքդ բա ցար ձա կա պես չկաս. դա ԵՀՀ-ի 
մե թո դա կան կար ևոր սկզբունք նե րից է. ա մեն մարդ կա րող է ու սու ցիչ դառ նալ, ե թե մի 
որ ևէ բան լավ է կա րո ղա նում ա նել: Նա պի տի սո վո րի իր գի տե լի քը կի սել և սկ սի դա ա նել: 

ԵՀՀ-ի մյուս ա ռա քե լութ յու նը, հատ կա պես մաս նա գի տա կան մե դիա նե րի հան դեպ, սպա ռո ղի 
տե սա կե տից ո րա կի ա պա հո վումն է, այն է՝ սո վո րեց նել մաս նա գի տա կան մե դիա նե րին անդ րա-
դառ նալ ի րենց ար տադ րան քին, երբ այն պատ րաստ է, ի րենց դնե լով սպա ռո ղի դե րում, և վե-
րա փո խել այն, բա րե լա վել ո րա կը, սպա ռո ղին ա վե լի հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար, մինչև 
վերջ նա կան թո ղար կու մը: 

Դա էլ է ԵՀՀ-ի մե թո դա կան մո տե ցում նե րից մե կը: Այն օգ տա գործ վում է և՛ խա ղա ղա րա րա կան 
աշ խա տան քում («քեզ դիր հա կա ռա կոր դի տե ղը»), և՛ կրթա կան մե թոդ նե րում, որ տեղ կի րառ-
վում են ոչ թե «վեր ևից ներքև» «թե լադ րո ղա կան» մե թոդ ներ, այլ՝ մաս նակ ցա յին, ին տե րակ տիվ, 
շա հա ռո ւի «մի ջից» ե ղած գի տե լի քը, իր ստեղ ծա գոր ծա կա նութ յու նը «դուրս ըն ծա յող» և  այն 
հա մա կար գել ու կազ մա կեր պել օգ նող: Եվ դա ա նե լիս՝ ԵՀՀ-ն  ոչ պա կաս սո վո րո ղի դե րում է իր 
շա հա ռու նե րից, քան վեր ջին ներս՝ ԵՀՀ-ից:

Գլ խա վո րը՝ որ մե դիան դա դա րում է լի նել «իշխ»՝ ում խոս քից չես փախ չի, ով օ րո ւել  յան աշ խար-
հի « Մեծ Եղ բոր» պես հե տապն դում է մար դուն օ րու գի շեր, թե լադ րե լով իր «միակ ճշմար տութ յու-
նը»՝ հե տա դարձ կա պի հնար չտրա մադ րե լով:

Մե դիան դառ նում է քա ղա քա ցու ա ջա կից, հա ղոր դակց ման ի րա կան մի ջոց, օգ նող և հա մա խոհ, 
և  ա վան դա կան ու քա ղա քա ցիա կան մե դիան, լի նե լով խո րա պես տար բեր, փոխլ րաց նում են 
միմ յանց ի րենց ար ժե քա յին մո տե ցում նե րով և  ա ռա քե լութ յուն նե րով: 

Դեռ շա՜տ ու շատ գործ կա ա նե լու, և՛ ո լոր տա յին քա ղա քա կա նութ յան աս պա րե զում, և՛ մե դիագ րա-
գի տութ յունն ու քննա դա տա կան մտա ծո ղութ յունն ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար գե րի մեջ ներդ-
նե լու: Եվ, ի վեր ջո, մենք քաջ գի տակ ցում ենք, որ ֆոր մալ և  ոչ ֆոր մալ կրթութ յունն ու հա սա րա-
կութ յանն ի րա զե կե լը եր բեք չսպառ վող կա րիք ներ են:

Բայց մի քա նի կար ևոր քայլ ար ված է, և դ րանք շա րու նա կա կան են, շնոր հիվ նրա, որ շա հա ռու-
նե րը կա մաց-կա մաց սո վո րում են կա պի տա լի զաց նել ի րենց տրվա ծը և դառ նալ, ի րենց հեր թին, 
այս մո տե ցում նե րի ա ռա ջա տար և  ա ռաջ նորդ, այ սինքն՝ « Ռազ մա վա րա կան «Ով». ան հատ ներ 
և կա ռույց ներ, ո րոնք ի րա գոր ծում են զար գաց ման և  ա ռա ջըն թա ցի նպա տա կադ րում ու նե ցող 
հա ջող ված նա խագ ծեր:

15. Epfarmenia.am. (2019). Jam Session | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/Jam-Session

https://epfarmenia.am/hy/Jam-Session
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 ԿԱ ՄՈՒՐՋ ՆԵՐ ԿԱ ՌՈՒ ՑԵԼ, 
ԹՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱ ԼՈՒՄ ՆԵ ՐԸ 
ՎԵՐ ԾԱ ՆԵԼ ԵՒ  ԴԵՆ ՆԵ ՏԵԼ. 

ԽԱ ՂԱՂ Ա ՊԱ ԳԱ ՅԻՆ ԸՆ ԴԱ ՌԱՋ 

« Խա ղա ղա րա րութ յան ամ րապն դում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման և  հան րա յին մաս նակ-
ցութ յան մի ջո ցով» (PeaCE)1 ծրագ րում ներգ րավ ված են ԵՀՀ  Հա յաս տան, ԵՀՀ Ադր բե ջան, ՀՌԿԿ 
Վ րաս տան և Ին թեր նեյշնլ ա լերթ կազ մա կեր պութ յուն նե րը: Ծ րա գի րը ֆի նան սա վոր վում է ԵՄ-ի 
կող մից: Այն ձգտում է ի ցույց դնել հայ կա կան և  ադր բե ջա նա կան քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան ան դամ նե րի միջև հա մա տեղ ծրագ րե րի հնա րա վոր լի նե լը, վի ճար կել կարծ րա տի պե րը 
և  ներգ րա վել «նոր դեմ քեր», այս կերպ մե ծաց նե լով տա րի ներ շա րու նակ այս պի սի ծրագ րե րի 
մաս նակ ցած, սա կայն վեր ջերս նրանց ար ժե քի նկատ մամբ բա վա կա նին հո ռե տե սո րեն տրա-
մադր ված «սո վո րա կան կաս կած յալ նե րի» շրջա նա կը: 

Ծ րա գի րը նաև դրդում է հա սա րա կութ յուն նե րի առն վազն ո րոշ ան դամ նե րի՝ քննար կում ներ ծա-
վա լել դժվա րին խնդիր նե րի վե րա բեր յալ միմ յանց հետ և  ի րենց հա սա րա կութ յուն նե րի ներ սում:  
 Մաս նա կից նե րին ա ռա ջարկ վում է հաղ թա հա րել տա բու նե րը, որ պար տադր վում են ա մե նօր յա 
պաշ տո նա կան և  սո ցիա լա կան քա րո զի կող մից:  Չէ որ վեր ջին ներս սո վո րա բար խթա նում են 
բա ցա ռա պես պա տե րազ մա կան և  առ ճա կա տա յին խո սույթ նե րը:

ԵՀՀ բազ մա թիվ գոր ծըն կեր նե րի՝ այս ծրագ րի շրջա նա կում ի րա գործ վող շատ նա խա ձեռ նութ-
յուն ներ դեռևս կա յաց ման փու լում են, սա կայն դրան ցից մի քա նիսն ար դեն արդ յունք են տա լիս։

 Միա սին հնա րա վոր է

Ե րե խա նե րի ձեռ քե րի՝ պա տի վրա դրոշմ ված հետ քե րը ջերմ ման կա կան հի շո ղութ յուն ներ և դ րա-
կան զգաց մունք ներ են արթ նաց նում։ Այս զգաց մունք ներն ուժգ նա նում են, երբ գի տակ ցում եք, որ 
ձեռ քե րի հետ քե րը եր կու ազ գե րի միջև գո յութ յուն ու նե ցող անջր պետ նե րի մա սին ա նի րա զեկ և 
դ րանք հաշ վի չա ռած, միմ յանց հետ խա ղա ցող հայ և  ադր բե ջան ցի ե րե խա նե րինն են։ 

 Նել լի  Շիշ ման յա նը` 4Plus վա վե րագ րա կան լու սան կար չութ յան կենտ րո նից, այս լու սան կարն ա րել է 
Վ րաս տա նի  Ծո փի գյու ղում, որ տեղ հա յերն ու ադր բե ջան ցի նե րը մինչ օրս ապ րում են նույն հա-
մայն քում։ Ապ րում են խա ղաղ, թեև եր կու ազ գե րի միջև շփման եզ րերն այլ տա րածք նե րում գրե թե 
ան հե տա ցել են։  Նել լին, ադր բե ջան ցի գոր ծըն կեր ներ Ահ մադ  Մուխ թա րո վի և  Ֆա միլ  Մահ մուդ բեյ-
լիի հետ միա սին, ո րո շեց լույս սփռել այն փաս տի վրա, որ այս տեղ եր կու ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներն ապ րում են կողք-կող քի, ու նեն բազ մա թիվ ընդ հա նուր մշա կու թա յին սո վո րույթ ներ և  հա մա-
տեղ են զար գաց նում հա մայն քը։ Սկզբում լու սան կա րիչ նե րը լու սա- և  տե սան կա րա հա նե ցին այն 

1. Epfarmenia.am (2019)։ Խաղաղարարության ամրապնդում կարողությունների զարգացման և հանրային 
մասնակցության միջոցով (PeaCE)| ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/project/peace

https://epfarmenia.am/hy/project/peace
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վայ րե րը, որ տեղ հա յերն 
ու ադր բե ջան ցի ներն 
անց յա լում միա սին էին 
ապ րում։  Նել լին ե ղավ 
 Տա վու շի և Ա րա րա տի 
մար զե րում, Ահ մադն ու 
 Ֆա մի լը՝ Ադր բե ջա նի 
 Շա մա խիի և Աղ դա-
մի շրջան նե րում։  Հե-
տո միա սին այ ցե լե ցին 
Վ րաս տա նի  Ծո փի և 
 Խո ժոր նի գյու ղե րը։

 Գոր ծըն կեր նե րը մեկ-
տե ղե ցին լու սան կար-
նե րը, տե սան յու թե րը 
և  հար ցազ րույց նե րը՝ 

ստեղ ծե լով մուլ տի մե դիա մի ֆիլմ2, ո րը ներ կա յաց նում է գյու ղա ցի նե րի կյան քը։  Մար դիկ ապ րում 
են ընդ հա նուր տա րած քում, ե րե խա նե րը սո վո րում են նույն դպրո ցում, խա ղում միա սին, մար դիկ 
ջուր են խմում նույն աղբ յու րից, միա սին տո նում տո նե րը, մաս նակ ցում միմ յանց ու րախ և տ խուր 
ա ռիթ նե րին:

 Խա ղաղ հա մա կե ցութ յան մո ռաց ված ընդ հա նուր անց յա լի այս պարզ, սա կայն ազ դե ցիկ պա հե-
րը սկզբում ներ կա յաց վե ցին « Միա սին հնա րա վոր է» խո րագ րով ցու ցա հան դե սում, ո րը տե ղի 
ու նե ցավ Թ բի լի սիում և տ ևեց եր կու շա բաթ:  Հե տո լու սան կա րիչ նե րը ցու ցա հան դես ներ կազ մա-
կեր պե ցին նաև Եր ևա նում՝ ՆՓԱԿ-ում, և  Բաք վում: 

 Նա խա գիծն ի րա գոր ծող լու սան կա րիչ ներն ապ րե ցին յու րա հա տուկ փոր ձա ռութ յուն. Վ րաս տա-
նի հայ-ադր բե ջա նա կան խա ռը էթ նիկ հա մայք նե րը նրանց ըն դու նե ցին մեծ խան դա վա ռութ-
յամբ, ջեր մո րեն:  Նել լին պատ մում է. 

Երբ ես մեկ նում էի  Խո ժոր նի, մայրս մտա հոգ դեմք ու ներ: Ա սաց. «Զ գույշ կլի նես…»: 
Իմ պա տաս խանն էր, ինչ պես միշտ. «Ա մեն ինչ լավ կլի նի»:  Հաս կա ցա, որ չեմ սխալ-
վել, երբ ադր բե ջան ցի նե րի ըն տա նի քում խմե ցի ա ռա ջին բա ժակ թե յը:  Հե տո բորշչ 
կե րա  Համ լե տի տա նը, է լի թեյ խմե ցի, այս ան գամ՝ Ն ազ իմ ի տան ը, Հ ամլ ետ ի մտեր իմ 
ընկերոջ: Բ ազմ աթ իվ անգ ամ շփվել եմ տարբեր երկրն եր ից եկ ածն եր ի հետ, բայց լրիվ 
այլ զգացմ ունք է, երբ քեզ հյուր ընկ ալ ում են ադրբ եջ անց ու տան ը, ճաշ ում եք միաս ին: 
Այս ծրագ իր ը շատ բան է փոխ ել իմ մեջ: Առ աջ ին անգ ամ իմ աչք ով տես ա, և տ ես ախց իկս 
որս աց հայ եր ի և  ադրբ եջ անց ին եր ի միջև ընկ եր ությ ուն ը:

Մ արդկ այ ին հար աբ եր ությ ունն եր ը և կ ապ երն այստ եղ զարգ ան ում են՝ անկ ախ երկ ու ազգ ություն- 
ն եր ի միջև ստեղծվ ած անջրպ ետ ից: Ծր ագ իր ը հաստ ատ ում է մշակ ութ այ ին փոխ ան ակմ ան և 
մ արդկ անց միջև երկխ ոս ությ ան, ինչպ ես նաև միմյ անց աչք եր ում սով որ ակ ան մարդկ անց կերպար-
ն եր ի մարդկ այն ացմ ան կարև որ ությ ուն ը: 

2019 թ. հուն իս ին Ն ելլ ին և Ահմ ադն իր ենց լուս անկ արն եր ի ցուց ահ անդ ես ը կազմ ակ երպ ե- 
ց ին Բրյ ուս ել ի Մ ամ ուլ ի ակ ումբ ում: Հ աճ ախ որդն եր ը, այդ թվում՝ Եվրոպ ական  միության  (ԵՄ) 
պաշտոն յաներ ը, իրեն ց հետ  տարան  պաստառ ների  պատճեն ներ, և այ ժմ դրան ցից շատեր ը 
Շու մանի  հրապար ակի՝  ԵՄ «սրտի» տարբեր  գրասեն յակներ ի պատեր ին են փակցված :

2. Շիշմանյան, Ն․ (2019), Միասին հնարավոր է, [առցանց] հասանելի է՝ https://www.youtube.com/watch?v=p-
1GnTXo1sA

https://www.youtube.com/watch?v=p-1GnTXo1sA
https://www.youtube.com/watch?v=p-1GnTXo1sA
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Ապաա ռասպել ական ացու մ. Alter’notion 

ԵՀՀ-ի հեղին ակայ ին Կոն ֆլիկտներ ի տրանսֆոր մացիա յի դպրոցը3 (ԿՏԴ) նպատակ ունի  խթանել  
ստեղծար ար և քննադ ատակ ան միտքը,  երիտ ասար դների  մոտ զարգաց նել սեփակ ան ուժեր ի 
հանդեպ  վստահու թյունը:  Դպրոց ի երկար ատև ազդեց ության  օրին ակ է Alter’notion նախագ իծը:  
Այն իրակ անաց վում է ութ երիտ ասար դ հայ երի  և ադրբեջ անցին երի  թիմով : Նրան ցից մի քանիս ը 
ԿՏԴ 2016 թ. շրջանավ արտներ  են: 

2018 թ. փետրվար ին թիմն օգտագ ործեց  PeaCE ծրագրի  կողմից  տրամադ րվող ուղևոր ական  
դրամաշ նորհը,  հանդիպ եց Թբիլ իսիո ւմ և միացյալ  ուժեր ով մշակեց  նախագ ծի առաջ արկը:  Մին չ 
այ դ թիմեր ի անդամ ներն արդեն  հասցրել  էին ընկեր անալ . սովոր ել էին ԱՄՆ-ում փոխան ակման  
ծրագրով : Ընկեր ությու նը և  ԿՏԴ-ում ձեռք բերած  փորձառ ությու նը շարու նակել ու ձգտումը 
 դրդեցին  նրանց հանդես  գալ նոր միասնական  նախաձ եռնու թյամբ: 

Ներ գրավված  20 հայ և 20 ադրբեջ անցի  երիտ ասար դների  համար  նախագ իծը  փոխու սուց-
ման  հարթակ  դարձավ , կազմված  սկզբում՝ իրեն ց եր կրներու մ, հետո՝  միասին  անցկաց վող 
աշխատաժող ովներ ից: 

Իրեն ց եր կրներու մ ան ցկացվող  սեմին արներ ի ժաման ակ սովոր ում էին բլոգ վարել , մուլտի-
մեդիա  բովան դակու թյուն ստեղծել , պատու մներ մշակել  և հակ ամար տող կողմեր ի միջև 
երկխոս ությու նում դրանք օգտագ ործել ու գաղափ արներ  քննարկում: Սեմին արներ ի ամեն ա- 
մոտ իվաց ված մասնակ իցներ ը գնացին  Վրաս տան՝ հայ-ադրբեջ անակ ան հանդիպ ման: Քննար-
կեցին  թեման եր, որոն ք կար ևոր են երկու  հասար ակու թյուններ ի երիտ ասար դների  համար . 
հասար ակու թյուններ ի խնդիրներ ը, սեռակ ան հարցեր ը, խորհրդայ ին ազդեց ությու նը, ընդհա-
ն ուր բառապ աշար ը, ընտան եկան  արժեք ները  և այ լն: Մաս նակից ները  պիտի  մյուս կողմի 
 մասնակ իցներ ից ընտրեի ն համ ահեղ ինակ  (համաբ լոգեր ), ում հետ հետո  պիտի  աշխատ եին 
միասնակ ան տեքստ ստեղծել ու վրա: Ստոր և ներ կայաց ված են նրանցից  ոման ց տպավ որու-
թյուններ ը. 

Իմ ամեն ամեծ  տպավոր ությու նը, գուցե,  բոլոր ի հետ միասին  պարել ն էր : Այդ պահին  
մենք գտնվում էինք մի աշխար հում, որտեղ  ամեն  ինչ կարող  էր բարել ավվել :

Նախ ագիծ ն ամ բողջու թյամբ իմ կյանքի  կարևոր ագու յն տպավ որու թյուններ ից էր: 
Այն ինձ թույլ տվեց հասկան ալ, որքա՛ ն նման  ենք մենք, մեր լեզու ները,  մշակու յթը, 
հիշողությու նները,  ամեն  ինչ: Դա  և՛ վախեց նող է, և՛ հաճել ի: Նոր  ընկեր ներն այն 
լավագ ույն նվերներ ից են, որ հետս կտանեմ :

3. Epfarmenia.am (2018)։ Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոց․ խաղաղարարների նոր սերնդին ընդառաջ | 
ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet

https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet
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Ամեն ալավ  բանը  հակառ ակ կողմի  մարդկան ց հետ  քննարկու մներն էին, քանի  որ 
մենք հասկաց անք, թե որքան  էին այս տարին երի  ընթաց քում մեզ հիմար ացրել  
լրատվամիջոց ները,  քաղաք ական  խոսու յթները,  պատմու թյան գրքերը,  «փաստեր ը»: 
Զար մանալ ի էր իման ալ որոշ  ավան դույթներ ի մասին , որոն ք, մեր իմաց ածով , 
կապված  էին բացառ ապես  մեր կրոնի  հետ և կիր առվու մ էի ն միա յն մեր  կողմից , 
սակայ ն պարզվեց, որ դրանք երկու  հասար ակու թյուններ ում էլ տարած ված են: 

Այդ օրից  ի վեր երես ուն բլոգ-տեքստ է համատ եղ մշակվել  և հրատ արակ վել բլոգ-
հարթակում4: Թեմ աներ ից են. Խոր հրդային  Միության  ավան դույթներ ից ժառան գված մշակու-
թային  ազդեցությու նները,  երկու  հասար ակու թյուններ ում նման և միև նույն ժաման ակ 
տարբեր  սոցիա լական  խնդիրներ ը, սեռով  և սեռ ական  կողմնոր ոշմամ բ պայ մանավ որված  
խտրականությու նը և այ լն5:

Կան անց իրավ ունքներ ի բարձրաձ այնու մն ու   կանան ց առ ջև ծառ ացած  սոցիա լական  խոչըն-
դոտներ ի մասին  իրազ եկու թյան բարձրաց ումն այն խնդիրներ ից են, որոն ց բախ վում են երկու  
հասար ակու թյունն էլ: Երկու  հասար ակու թյունու մ էլ  հիմնակ անու մ առ աջ են մղվում «հայրիշ-
խանակ ան» գաղափ արներ ը, և կա  կանան ց դեր ի ընկալ ման փոփոխ ության  անհրաժ եշտու թյուն6։ 

Բլոգ -հարթակ ում ամեն աշատ  դիտու մներ ստացել  է «Սար ը գելին / Սար ի աղջիկ » երգի 
 համատեղ կատար ումը:  Ինչպես  գիտեն ք, երկու  ազգեր ն էլ  երգը  համար ում են իրեն ցը: Մեկ 
ձայնագ րության  մեջ երգի հայկակ ան և ադ րբեջան ական  տարբեր ակներ ի համադ րման 
միջոցով  առճակ ատման  թեման  վերափոխվում է  փոխգոր ծակցու թյան թեմայ ի: 

Երկու  հասար ակու թյուններ ում առկա  նույն խնդիրներ ին համատ եղ մոտեց ումը  մարդու ն 
ստիպում է փոխել  ընկալ ումը  և մտած ողու թյունը,  նպաստու մ է  միասին  դեպի  խաղաղ ությու ն 
աշ խատել ու՝ երկու  քաղաք ացիա կան հասար ակու թյուններ ի նպատակ ադրման ը։

Այս նյու թը ստեղծ վել է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ` « Խա ղա ղա րա
րութ յան ամ րապն դում կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց ման և  հան րա յին մաս նակ ցութ յան մի ջո ցով» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ն յու թի բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նա տու է Եվ րա սիա 
համա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը (ԵՀՀ Հա յաս տան)։  Բո վան դա կութ յու նը կա րող է չհա մընկ նել 
Եվ րո պա կան միութ յան և ծ րա գիրն ի րա կա նաց նող այլ գոր ծըն կեր կազ մա կեր պութ յուն նե րի, այդ 
թվում՝ ԵՀՀ Ադր բե ջա նի, Ին թեր նեյշնլ ա լերթի և ՀՌԿԿ Վ րաս տա նի տե սա կետ նե րի հետ:

4. Տե՛ս https://alternotion.org/ կայքը։

5. alter’notion (2019)։ ԼԳԲՏ+ անձանց իրավունքների օտարումը Ադրբեջանում և Հայաստանում | alter’notion, 
[առցանց, անգլերեն] հասանելի է՝ https://alternotion.org/alienation-of-lgbt-rights-in-azerbaijan-and-armenia/

6. alter’notion (2019)։ Ինչպես էինք մենք նշում մարտի 8ը ԽՍՀՄում և ինչպես ենք նշում այսօր | alter’notion, 
[առցանց, անգլերեն] հասանելի է՝ https://alternotion.org/how-we-celebrated-march-8th-in-ussr-and-how-we-do-it-now/

https://alternotion.org/
https://alternotion.org/alienation-of-lgbt-rights-in-azerbaijan-and-armenia/
https://alternotion.org/how-we-celebrated-march-8th-in-ussr-and-how-we-do-it-now/
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2018 Թ. ՔՀԿ ԴԵ ՊՈ ԾՐԱԳ ՐԻ 
ԴՐԱ ՄԱՇ ՆՈՐ ՀԱ ՌՈՒ ՆԵ ՐԻ 
ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅԱՆ ՊԱՏ ՄՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ 
«ՈՉ ԹԵ ՁՈՒԿ, 
ԱՅԼ ՁԿՆՈՐ ՍԱ ԿԱՆ ԿԱՐԹ»

  Կազ մա կեր պութ յան ներ քին կա ռա վա րու մը և  բա րե լա վու մը հա ճախ թվում են ձանձ րա լի և  միօ-
րի նակ: ՔՀԿ   Դե պո-ի նպա տակն է փո խել այս վե րա բեր մուն քը, ցույց տալ, որ դրանք կա րող են 
լի նել հա ճե լի, ոգ ևո րիչ, ստեղ ծա րար, արդ յու նա վետ։ ՔՀԿ– նե րը հա ճախ չու նեն ներ քին զար գաց-
ման և  կա յու նութ յան վրա աշ խա տե լու հնա րա վո րութ յուն, նաև հակ ված են դրանց ա վե լի քիչ 
ու շադ րութ յուն դարձ նե լու՝ չկար ևո րե լով դրանք, հա մա րե լով «բյու րոկ րա տա ցում»։   Բայց նրանք, 
ով քեր դառ նում են ՔՀԿ   Դե պո –ի շա հա ռու ներ, այլ բան են պատ մում։ 

«Թևեր» առան

Ար ևիկ   Պետ րոս յանն ու Աշ խեն   Բա բա յա նն ակ տի վաց րին Ս պի տա կի   Հել սինկ յան խում բը (ՍՀԽ)՝ 
Ս պի տա կում և  հար ևան հա մայնք նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յանն ուղղ-
ված գոր ծու նեութ յան նպա տա կով։   Կա նանց և  ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ 
զբաղ վող կազ մա կեր պութ յա նը սա տա րել են դրա մաշ նոր հա տու ներ։ Ծ րագ րեր ի րա գոր ծե լիս և 
 գու մար նե րի հայ թայթ ման ուղ ղութ յամբ աշ խա տե լիս փոքր թի մը ժա մա նակ և  մի ջոց ներ չու ներ՝ 
մտա ծե լու կազ մա կեր պութ յան ռազ մա վա րա կան ա ճի, ներ քին զար գաց ման մա սին։ Ա ռա ջին 
հինգ տա րի նե րի ըն թաց քում զար գա ցու մը, կա յուն հա ղոր դակց ման հա մա կար գեր ձևա վո րե լը, 
արդ յու նա վետ ջա տա գո վութ յան մեթոդները և  շատ այլ խնդիր ներ օ րա կար գի մաս էին կազ մում, 
սա կայն դրանք հասցեագրելու ու ղի նե րը հստակ չէին։ 

Երբ   Դե պո-ն  հան դես ե կավ ա ռա ջար կով՝ սա տա րել ՔՀԿ– նե րի կազ մա կեր պա կան ա ճին, ՍՀԽ-ն 
 բաց չթո ղեց հնա րա վո րութ յու նը։ 2015 թ. սկզբին ՍՀԽ–ն սկսեց ակ տի վո րեն օգտ վել   Դե պո –ի 
ռե սուրս նե րից։   Դի մու մը ներ կա յաց րին www.hkdepo.am հար թա կի մի ջո ցով՝ գտան հայ տա-
րա րութ յու նը, երբ ո րո նում էին զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն ներ։  Հայտ ներ կա յաց րին մաս-
նակ ցե լու ՔՀԿ կա ռա վար ման դպրո ցին։ Այ նու հետև ՍՀԽ–ն գնա հա տեց իր կա րո ղութ յուն նե րը, 
գոր ծա ծե լով Կազմակերպական կարողությունների զարգացման գործիքը։  Սա ե զա կի մե թո-
դա բա նութ յուն է, որն օգ նում է հաս կա նալ ՔՀԿ-նե րի կա րիք նե րը և  ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը։ 

 Խորհր դատ վութ յան արդ յունք նե րի հի ման վրա ՍՀԽ–ն դի մեց «ՔՀԿ– նե րի կա յու նութ յան ռազ-
մա վա րութ յան» ֆի նան սա վոր ման բա ղադ րի չին և ս տա ցավ փոք րա ծա վալ ա ջակ ցութ յուն՝ 
 Հա յաս տա նով մեկ ՔՀԿ– ներ այ ցե լե լու, կազ մա կեր պա կան քա ղա քա կա նութ յան, գոր ծե լա կեր պի 
և  հա ղոր դակ ցութ յան ո լորտ նե րում նրանց փոր ձից դա սեր քա ղե լու և  լա վա գույն փորձն ի րեն 
հար մա րեց նե լու նպա տա կով։  

Կա յու նութ յանն ուղղ ված ներ քին կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը եր կա րատև գործ է, արդ-
յունք նե րը տե սա նե լի են դառ նում տա րի նե րի նվիր ված աշ խա տան քից հե տո միայն։ 2018 թ. 

https://www.hkdepo.am/hy/
http://hkdepo.am/en/evaluationtool
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վեր ջին, երբ ամ փոփ վում էր 
 Դե պո –ի ծրա գի րը, ՍՀԽ–ն 
ար ձա նագ րեց. ընդ լայ նել 
էր գոր ծու նեութ յան շրջա-
նա կը, մեկ փոք րա ծա վալ 
ծրագ րից ան ցել հինգ շա-
րու նա կա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն նե րի, ու ներ ա վե լի 
մեծ գրա սեն յակ և, բա ցի 
Աշ խե նից և Ար ևի կից, ևս 
 չորս աշ խա տա կից։ Այլ 
ՔՀԿ-ներ այ ցե լե լուց հե տո 
ՍՀԽ-ն ձ ևա վո րեց գոր ծըն-
կե րա յին ցանց երկ րով 
մեկ, թո ղար կեց իր կայ քը՝ 
www.spitakhelsinki.org և 

ծ րագ րում է հիմ նել սո ցիա լա կան ձեռ նար կութ յուն։  Նա խորդ վեց տա րի նե րի հա մե մատ կա զմա-
կեր պութ յու նը զգա լիո րեն ա ճել է ե րեք տար վա ըն թաց քում։ 

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հետ աշ խա տող « Հա վա սար ի րա վունք ներ, հա վա սար 
հնա րա վո րութ յուն ներ» ՔՀԿ –ի (ՀԻՀՀ) աշ խա տա կից նե րը պնդում են, որ օգ տա կար տե ղե կութ-
յուն ո րո նե լիս www.hkdepo.am հար թա կը նրանց ա մե նա շատ օգ տա գոր ծած ռե սուրսն է։ ՀԻՀՀ–ն 
օգտ վել է  Դե պո-ի խորհր դատ վութ յուն նե րից, ՔՀԿ կա ռա վար ման դպրո ցից և  Կա րո ղութ յուն նե-
րի զար գաց ման գոր ծի քի մի ջո ցով գնա հա տու մից։ ՀԻՀՀ-ի նա խա գահ Ա նուշ Աս լան յա նը նշում է.

 Մենք ստեղ ծե ցինք մեր կազ մա կեր պութ յու նը՝ մե կու սա ցու մից դուրս բե րե լու հաշ ման-
դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց և  ա պա հո վե լու նրանց հա վա սար հնա րա վո րութ յուն նե րը։ 
 Նախ կի նում հույս էինք կա պում բա րե գոր ծա կան փոքր օ ժան դա կութ յուն նե րի հետ՝ լավ 
գի տակ ցե լով ա վե լի ու ժեղ կազ մա կեր պութ յուն ու նե նա լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, որ պես-
զի շա րու նա կա բար և  կա յուն կեր պով լու ծենք հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող մարդ կանց 
խնդիր նե րը։ Այդ պատ ճա ռով կազ մա կեր պա կան բա րե լավ ման, ինս տի տու ցիո նալ դրա-
մաշ նոր հա տու ներ ներգ րա վե լու և  հա ղոր դակ ցութ յունն ու տե սա նե լիութ յու նը զար գաց նե-
լու մա սին գի տե լի քը դար ձավ գե րա կա ա ռաջ նա հեր թութ յուն։ 

Կա յու նութ յան ռազ մա վա րութ յան մշակ ման նպա տա կով ֆի նան սա վոր ման դի մե լիս նրանք ո րո-
շե ցին խնդրել օ ժան դա կութ յուն ա մե նահ րա տապ կա րի քի՝ հա ղոր դակ ցութ յան և  տե սա նե լիութ-
յան հա մար: ՀԻՀՀ-ն  ու ներ սո ցիա լա կան ձեռ նար կութ յուն՝ «ՀԻՀՀ սթայ լը», որ տեղ աշ խա տում 
են հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք՝ ա պա հո վե լու հա մար ի րենց տնտե սա կան նե րա ռու մը 
և  ո րո շա կի ե կա մուտ։ ՔՀԿ–ն կա րիք ու ներ բա րե լա վե լու իր ար տադ րան քի հան րահռ չա կու մը։ 
ՀԻՀՀ –ը կազ մա կեր պեց գրա ֆի կա կան դի զայ նի, տե սա–, լու սան կա րա հան ման և  մոն տա ժի դա-
սըն թաց ներ։  Ձեռք բե րեց անհ րա ժեշտ սար քեր, որ պես զի հենց կազ մա կեր պութ յու նում ու նե նա 
հա ղոր դակ ցութ յան և  տե սա նե լիութ յան ծա ռա յութ յունն այ լոց տրա մադ րե լու հնա րա վո րութ յուն։ 

 Դե պո դրա մաշ նոր հը փոքր էր, բայց այն վստա հութ յուն ներշն չեց և ևս եր կու աշ խա տակ-
ցի ըն դու նե ցինք, ին չը նշա նա կա լի ա ռա ջըն թաց է,—  ա սում է Ա նու շը: —  « Հե տա մուտ էինք 
նաև ռազ մա վա րա կան այլ նպա տակ նե րի. սկսեցինք հան րա ֆի նան սա վոր ման ար շա վ և 
 ստացանք մեր սե փա կան, ըն դար ձակ գրա սեն յա կա յին տա րածք, ին չը կար ևոր է կա յու-
նութ յան հա մար։ Այժմ ու նենք ա վե լի շատ ծա ռա յութ յուն ներ և  մեր սո ցիա լա կան ձեռ նար-
կութ յան ար տադ րան քի ա վե լի լավ հան րահռ չա կում, ին չը մեզ «թևեր» է տա լիս է՛լ ա վե լի 
հե ռուն թռչե լու, մեր ծա ռա յութ յուն նե րը հա սա նե լի դարձ նե լու հա վա սար հնա րա վո րութ-
յուն նե րի կա րիք ու նե ցող ա վե լի շատ մարդ կանց։

http://www.spitakhelsinki.org
https://www.hkdepo.am/hy/
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Զարգացման մարաթոն

Հ րազ դան քա ղա քում  Մա րի նե Ե գոր յանն ու նրա թի մը վեր ջերս բա ցե ցին «Ե րե խա յի և  ըն տա-
նի քի զար գաց ման» բա րե գոր ծա կան ՀԿ –ի գրա սեն յա կը։  Մա րի նեն կազ մա կեր պութ յուն հիմ նեց, 
ո րով հետև հա տուկ կա րիք ներ ու նե ցող իր ե րե խա յին մե ծաց նե լիս ու նե ցել էր բա զում դժվա րութ-
յուն ներ և  հաս կա ցել, որ նման խնդիր նե րի հան դի պող ծնող նե րը կա րիք ու նեն ա վե լի լավ տե ղե-
կաց վա ծութ յան և  ա ջակ ցութ յան։ 

 Մա րի նեն իր շուր ջը հա վա քեց հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ե րե խա նե րի՝ կազ մա կեր պե լով մի-
ջո ցա ռում ներ և  բա րե գոր ծա կան ար շավ ներ։  Մեկ տա րի հե տո դի մեց Դե պո –ին, որ պես զի հիմ նի 
այն պի սի կազ մա կեր պութ յուն, ո րը կու նե նա անհ րա ժեշտ գոր ծե լա կեր պե րը և  ըն թա ցա կար գե-
րը՝ շա հե լու դրա մաշ նոր հա տու նե րի և  հա մայն քի վստա հութ յու նը։  Կարճ ժա մա նակ անց հա-
վա քագ րեց հինգ աշ խա տակ ցի և  ութ կա մա վո րի, մշա կեց ե ռամ յա ռազ մա վա րա կան ծրա գիր, 
հա ղոր դակ ցութ յան ռազ մա վա րութ յուն և  ձեռ նար կեց ակ տիվ ֆոն դա հայ թայ թում։ 

 Հիմ նադ րա մը կազ մա կեր պեց բա րե գոր ծա կան մա րա թոն՝ հա մայն քում հաշ ման դա մութ յուն ու-
նե ցող ե րե խա նե րի կա րիք նե րի մա սին ի րա զե կութ յու նը բարձ րաց նե լու հա մար։  Հան րա ֆի նան-
սա վոր ման մի ջո ցով գո յա ցած գու մա րը հիմ նադ րա մի «վստա հութ յան կա պի տա լը» դար ձավ։ 
 Շու տով սկսեց հա մա գոր ծակ ցել տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի հետ և գ րա սեն յա կա յին 
տա րածք ստա ցավ տասն հինգ տա րի ժամ կե տով։ 

Առօրյայից անդին տեսլական

 Գո րի սում ԵՀՀ-ն  սա տա րում է « Սո սե» ՔՀԿ –ին, որն ա ռաջ է մղում կա նանց ի րա վունք նե րը, 
գեն դե րա յին հա վա սա րութ յու նը և  վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յու նը։ Ս յու նի քում բնակ-
չութ յու նը մե ծա պես կապ ված է ազ գա յին ա վան դույթ նե րին, ին չը եր բեմն կա րող է հան գեց նել 
խիստ հայ րիշ խա նութ յան և  կա նանց հիմ նա րար ի րա վունք նե րի խախտ ման. այս տեղ, ինչ պես 
և  Հա յաս տա նում այ լուր, լի նում են նաև ըն տա նե կան բռնութ յան և խտ րա կա նութ յան դեպ քեր։ 
 Կա կա նանց ի րա վա զոր մամբ զբաղ վող կազ մա կեր պութ յան կա րիք, ո րը կաշ խա տի, որ պես զի 
ա վան դույթ նե րը նպաս տեն լա վա գույն ար ժեք նե րի խո րաց մա նը, ոչ թե բռնութ յա նը։ 

 Հիմ նադ րու մից ի վեր « Սո սեն» իրագործում էր ծրագ րեր կա մա վո րա կան ջան քե րով։  Հիմ նա դիր 
 Լիա նա  Սա հակ յա նը դի մեց ՔՀԿ  Դե պո –ի են թադ րա մաշ նոր հին, հստակ նկա րագ րեց զար գաց-
ման ու ղին, ո րի ա վար տին ՔՀԿ–ն կու նե նա գրա սեն յա կա յին տա րածք, աշ խա տա կազ մի ե րեք 

ան դամ, բազ մա թիվ կա մա վոր-
ներ և  ա ջակ ցութ յուն կստա նա 
ևս  ե րեք դրա մաշ նոր հա տու-
նե րից։ Այժմ աշ խա տա կազ մը 
մաս նակ ցում է դա սըն թաց նե րի՝ 
հմտութ յուն նե րի կա տա րե լա-
գործ ման և  կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծառ նութ յուն նե րի շրջա նա կի 
ընդ լայն ման նպա տա կով։ 
Այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը նկա-
րագր ված են ՔՀԿ–ի կայքում՝  
www.sose–ngo.am, ո րը նույն-
պես ստեղծ վեց  Դե պո-ի շնոր հիվ: 
ՔՀԿ –ին նաև տրվեց ա ջակ ցութ-
յուն « Սո սե»–ի խորհր դա նի շի ու 
հա ղոր դակ ցութ յան ռազ մա վա-
րութ յան մշակ ման հա մար։ 

http://www.sose-ngo.am
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ՔՀԿ  Դե պո-ի շա հա ռու նե րի թի վը 300–ից ա վե լի է։ Ս տա ցել են մեծ կամ փոքր ծա վա լի օ ժան դա-
կութ յուն դա սըն թաց նե րի, քոու չին գի, խորհր դատ վութ յուն նե րի տես քով։ Ք սան մեկ կազ մա կեր-
պութ յուն ստա ցել է ֆի նան սա վո րում, ինչ պես նաև լրա ցու ցիչ ա ջակ ցութ յուն՝ ուղղ ված ռազ մա-
վա րա կան զար գաց մա նը, զար գաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րի ճա նաչ մա նը, կա ռա վար ման 
բա րե լավ մա նը և  ա ռօ րեա կան գոր ծա ռույթ նե րից ան դին տես լա կա նի ձևա վոր մա նը։ 

 Շա հա ռու ՔՀԿ– նե րը կա րո ղա ցան «կար ճա ժամ կետ գո յատև ման» ռե ժի մից անց նել լայ նա ծա վալ 
մտա ծե լա կեր պի և  ռազ մա վա րութ յան հի ման վրա զար գաց ման ռե ժի մի:  Ծա ռա յութ յուն նե րը հա-
սա նե լի դար ձան ա վե լի մեծ թվով շա հա ռու նե րի, արդ յու նա վետ ծրագ րե րի և  ծա ռա յութ յուն նե րի 
մի ջո ցով լուծ վե ցին շատ խնդիր ներ. ի վեր ջո սա նպաս տում է երկ րի զար գաց մա նը։  Ձեռք բե րում-
նե րը մնա յուն են, կա յուն և  շա րու նա կա կան, ո րով հետև  Դե պո–ն, ինչ պես ա սաց վածքն է ա սում, 
ՔՀԿ-նե րին ոչ թե «ձուկ» է նվի րա բե րել, այլ «ձկնոր սա կան կարթ»։ 

«ՔՀԿ Դե պո. ՔՀԿ– նե րի զար գաց ման ծրա գիր»–ը հնա րա վոր է դար ձել ա մե րիկ յան ժո ղովր դի 
ա ջակ ցութ յամբ՝ Ա ՄՆ Մի ջազ գա յին զար գաց ման գործակալության ծրագ րի շնոր հիվ (ԱՄՆ 
ՄԶԳ)։ Ծ րագ րի բո վան դա կութ յունն ու դրա շրջա նա կում ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը բա
ցա ռա պես Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մինն են և կա րող են չհա մընկ նել ԱՄՆ 
ՄԶԳ –ի կամ ԱՄՆ կա ռա վա րութ յան տե սա կետ նե րի հետ։ 
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՅԻՆ ՊԼԱ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒՄ 
ԵՒ  ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒՄ

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մի (ԵՀՀ) բա զում հե տաքրք րութ յուն նե րի ա ռանց-
քում են գտնվում քա ղա քա յին մշա կույ թի և  ճար տա րա պե տութ յան պահ պա նու մը, բա րե լա վու մը 
և  զար գա ցու մը։  Հիմ նադ րա մը խիստ կար ևո րում է քա ղա քա յին մշա կույ թի զար գա ցումն իր բո-
լոր դրսևո րում նե րով։ ԵՀՀ-ն  տա րի ներ ի վեր ի րա կա նաց րել է քա ղա քա յին բնա պահ պա նութ յան, 
կա յուն ճար տա րա պե տութ յան, ա նօթ ևան նե րի և  ծա ռա հատ ման խնդիր նե րին, քա ղա քա յին 
տու րիզ մին, թան գա րան նե րին և  այլ ո լորտ նե րին վե րա բեր վող ծրագ րեր կամ օ ժան դա կել է գոր-
ծըն կեր նե րի հա մա պա տաս խան նա խա ձեռ նութ յուն նե րին այդ և  այլ աս պա րեզ նե րում։ ԵՀՀ-ն 
 հա մա կարգ ված և  ընդգր կուն մո տե ցում է կի րա ռում քա ղա քա յին պլա նա վոր մա նը վե րա բեր վող 
իր աշ խա տանք նե րում, արդ յու նա վետ, հա մա լիր և  փոխ հարս տաց նող լու ծում ներ գտնե լու հա-
մար՝ ան գամ փոքր ծրագ րե րի պա րա գա յում։ 

ԵՀՀ-ի գոր ծու նեութ յան հիմ նաս յունն իր բո լոր աշ խա տանք նե րում, նե րառ յալ քա ղա քա յին զար-
գաց ման աս պա րե զում, ոչ ֆոր մալ կրթութ յան մի ջո ցով մար դու ի րա վունք նե րին առնչ վող հար-
ցե րի և  վար քա յին մշա կույ թի հաս ցեագ րումն է։ Այդ մո տե ցու մը միա վո րում է շրջա կա մի ջա վայ-
րի, բռնութ յան բա ցառ ման, ճա շա կի, կրթա կան և  գեն դե րա յին հար ցե րը, հա կա կո ռուպ ցիոն և 
 քա ղա քա ցիա կան ար ժեք նե րը։  Քա ղաք նե րը պի տի հար մա րա վետ լի նեն սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րութ յուն նե րով ան ձանց հա մար։  Քա ղա քա յին պլա նա վո րու մը պետք է ի րա կա նաց նել, հաշ-
վի առ նե լով աղ քա տութ յան և  ծանր սո ցիալ-տնտե սա կան պայ ման նե րում ապ րող մարդ կանց, 
ինչ պես նաև ներ կա յաց նե լով անց յա լի ար ժե քա վոր մշա կույ թը։ 

Վարքային մշակույթ

 Տա րի նե րի ըն թաց քում դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադր ման և  գոր ծըն կեր նե րի մի ջո ցով ԵՀՀ-ն  անդ-
րա դար ձել է այն պի սի հար ցե րի, ինչ պի սիք են քա ղա քա յին են թամ շա կույթ նե րը, օ րի նակ, հիպի նե-
րի են թամ շա կույ թը խորհր դա յին Եր ևա նում1, «քյառ թու նե րի» են թամ շա կույթն2 այ սօր:  Սա ե րի-
տա սարդ նե րի վար քա յին մշա կույթ է, ո րը սո վո րա բար կուլ տի վաց նում է նեղ մտա հո րի զոն, կեղծ 

1. Տե՛ս Հիպիներ | Խորհրդային Հայաստանի երիտասարդական ենթամշակույթները, [առցանց] հասանելի է․ http://
sovarmsubcult.blogspot.com/p/blog-page.html

2. Գաբրիել յան, Ա․, Նիկողոսյան, Ա․ (2017), Քյառթուի կերպարը որպես անհանդուրժողականության ներկայացման 
միջոց հայ արդի արձակում։ Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ 
գրականության մեջ ժողովածու | Երևան, ԵՀՀ, էջեր 201-224, [առցանց] հասանելի է` https://epfarmenia.am/hy/
document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature

http://sovarmsubcult.blogspot.com/p/blog-page.html
http://sovarmsubcult.blogspot.com/p/blog-page.html
https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
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պահ պա նո ղա կան ար ժեք ներ, ան ճա շա կութ յուն և  ան հան դուր ժո ղա կա նութ յուն: Այն իր սկիզբն 
է առ նում խորհր դա յին մի շարք են թամ շա կույթ նե րից, նե րառ յալ՝ «բլատ նոյ» (քրեա կան) են թամ-
շա կույ թից, ո րը կա րե լի է ան վա նել հա կամ շա կույթ: Այս հա կամ շա կույ թը թվաց յալ կամ ի րա կան 
բռնութ յուն պա րու նա կող վար քա գիծ է, ժա ռանգ ված խորհր դա յին ու րույն քրեա կան աշ խար հից: 
 Բազ մա թիվ հա յեր ԳՈւԼԱԳ-ում (խորհր դա յին հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րի հա մա կարգ) 
տա ռա պե լուց հե տո բե րել են այն Եր ևան և  հա յաս տան յան այլ քա ղաք ներ։ 

 Ցա վոք սրտի, այս հա կամ շա կույ թը գո յութ յուն ու նի մինչ այ սօր: Այն ֆի զի կա կան և  հո գե բա նա-
կան բռնութ յան բազ մա թիվ դեպ քե րի ար տա հայտ ման ա ռանցքն է, ինչ պես, օ րի նակ, ըն տա-
նե կան բռնութ յան, դպրոց նե րում հա լա ծան քա յին մշա կույ թի կամ բա նա կում ստո րա ցում նե րի 
մշա կույ թի։ Այս հա կամ շա կույ թի հիմ քը մար դու ար ժա նա պատ վութ յան մեր ժումն է։ ԵՀՀ-ն  ու-
սում նա սի րում է այն և  կազ մում հանձ նա րա րա կան ներ, թե ինչ պե՛ս վե րաց նել նման եր ևույթ նե րը 
ան կախ  Հա յաս տա նի քա ղա քա յին բնակ չութ յան վար քագ ծից։ Բ նութ յան, բույ սե րի և  կեն դա նի-
նե րի հան դեպ ան հան դուր ժող և բռ նի վե րա բեր մուն քը նույն պես նշված շար քում է և գտն վում է 
ԵՀՀ-ի ու շադ րութ յան կենտ րո նում3։ 

Նյութական և ոչնյութական. պայքար հիշողության ջնջման դեմ

Ան կա խութ յու նից ի վեր  Հա յաս տա նի ու նե ցած խնդիր նե րից մեկն է ար ժե քա վոր հին հու շար-
ձան նե րի, հան րա յին և  կա նաչ տա րածք նե րի անխ նա ոչն չա ցու մը: Դ րա պատ ճա ռը հա ճախ 
կո ռուպ ցիոն ֆի նան սա կան շա հերն են, ամ րապնդ ված, կրկին, վար քա յին մշա կույ թի և  ար ժեք-
նե րի ո րո շա կի խե ղաթ յու րում նե րով։ Ոչն չա ցումն ի րա կա նաց վել է և  այ սօր էլ շա րու նակ վում է 
կո ռում պաց ված օ լի գար խիա յի կող մից։ ԵՀՀ-ն  պատ րաս տել է այդ հար ցե րի մա սին պատ մող մի 
քա նի տե սա հա ղոր դում և  ֆիլմ։ « Հին և  նոր Եր ևա նը»4 ներ կա յաց նում է կեր պա րա նա փո խութ-
յուն նե րը, ո րոնց մի ջով ան ցել է Եր ևա նը, դրա կան և  բա ցա սա կան փո փո խութ յուն նե րը։ «SOS․ 
 Գե րա կա շա հի ան ժամ կետ պա տանդ ներ»5 ֆիլ մը պատ մում է հին մի ջա վայ րե րի և  մարդ կանց 
տնե րի ա պօ րի նի քանդ ման խնդիր նե րի մա սին։ ԵՀՀ ար տադ րած բա զում տե սան յու թե րից մե կը6   
ներ կա յաց նում է հա նուն  Մաշ տո ցի պու րա կը պահ պա նե լու տար ված պայ քա րը։  Սա այն ե զա-
կի դեպ քե րից էր, երբ նախ կին քա ղա քա կան ու ժի իշ խա նութ յան ժա մա նակ մարդ կանց կամ քը, 
պայ քա րը և  բա նա կա նութ յու նը հաղ թե ցին կլեպ տոկ րա տիկ օ լի գար խա յի բան դի տիզ մին։ 

2019 թվա կա նից « Հա զա րա շեն» ազ գագ րա կան հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րո նի և ԵՀՀ-ի հա-
մա տեղ նա խա գի ծը,  Հա յաս տա նի Մ շա կույ թի նա խա րա րութ յան ֆի նան սա վոր մամբ, փաս տա- 
գ րում է Եր ևա նի քա ղա քա յին մշա կու թա յին պատ մութ յու նը բա նա վոր պատ մութ յան մե թո դա-
բա նութ յամբ։ Անց կաց վում են խոր քա յին հար ցազ րույց ներ Եր ևա նի տա րի քով բնա կիչ նե րի հետ, 
նրանց կյան քի պատ մութ յուն նե րը ձայ նագր վում են, տեքս տայ նաց վում և  վեր լուծ վում։  Հե տա-
զո տութ յան նպա տա կը Եր ևա նի պատ մութ յան և  ոչ նյու թա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան 
վե րա բեր յալ հար ցե րի ըն դար ձակ խմբին պա տաս խան ներ ա ռա ջար կելն է։ 

Երևանից դուրս

ԵՀՀ-ն  անդ րա դառ նում է քա ղա քա յին զար գաց ման խնդիր նե րին նաև Եր ևա նից դուրս. 2019 թ․ 

3. ԵՀՀ YouTube ալիք (2018)։ Կենդանիների պաշտպանության խնդիրը Հայաստանում, [առցանց] հասանելի է՝ 
https://youtu․be/vELYm2EAra4

4. ԵՀՀ Youtube ալիք (2012)։ Հոդված 27․ Հին և նոր Երևանը, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.be/2re9BAHMyg4

5. ԵՀՀ YouTube ալիք (2009): SOS: Գերակա շահի անժամկետ պատանդներ, [առցանց] հասանելի է՝ https://youtu.
be/uRqq9OG1OCs

6. ԵՀՀ YouTube ալիք (2012)․ Հոդված 27․ Մաշտոցի պուրակ (ապրիլ 11, 2012), [առցանց] հասանելի է՝ https://
youtu.be/flLgHUELiFw

https://youtu.be/vELYm2EAra4
https://youtu.be/2re9BAHMyg4
https://youtu.be/uRqq9OG1OCs
https://youtu.be/uRqq9OG1OCs
https://youtu.be/flLgHUELiFw
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 փետր վա րին կազ մա կերպ վեց  Մար տու նու զար գաց մա նը նվիր ված քննար կում՝ կրթա կան, մշա-
կու թա յին, տնտե սա կան, տե ղա կան կա ռա վար ման և  այլ հա մա պա տաս խան հաս տա տութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ։  Քա ղա քի ըն թա ցիկ քար տե զի վրա ի րա կա նաց վեց 
ա ռա ջարկ վող փո փո խութ յուն նե րի քար տե զագ րում։  Սահ ման վե ցին  Մար տու նու հե տա գա զար-
գաց ման նկատ մամբ մի շարք սկզբուն քա յին մո տե ցում ներ, ել նե լով քա ղա քի հա մա կար գա յին 
զար գաց ման կա րի քից:  Մո տե ցում նե րը փոխ կա պակց ված ձևով են ներ կա յաց ված, ընդգր կում 
են մշա կու թա յին, տնտե սա կան, շրջա կա մի ջա վայ րի, ճար տա րա պե տա կան և  այլ խնդիր ներ: 
Այս աշ խա տան քը կկա պի տա լի զաց վի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի, քա ղա քա ցիա-
կան հա սա րա կութ յան և  այլ մաս նա կից նե րի կող մից՝ ի րենց հե տա գա քայ լե րը ո րո շե լիս։  

Ար դեն մի քա նի տա րի է, ինչ ԵՀՀ-ն ԱՄՆ  Մի ջազ գա յին զար գաց ման գոր ծա կա լութ յան օ ժան դա-
կութ յամբ կազ մա կեր պում է տա րե կան « Մար դա մեջ» սո ցիալ նո րա րա րութ յան ճամ բա րը7։ Նա-
խա գի ծը ե րի տա սարդ նե րին հնա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում սո վո րել և  ա ռա ջադ րել ստեղ ծա րար 
և  նո րա րար մո տե ցում ներ, զար գաց նել և  ի րա գոր ծել շրջան նե րի կա րիք նե րին լու ծում ներ տվող 
նոր գա ղա փար ներ։  Հա ճախ վերջ նարդ յունք գա ղա փար նե րը վե րա բեր վում են քա ղա քա յին մի-
ջա վայ րի և բ նա կիչ նե րի հար մա րա վե տութ յան բա րե լավ մա նը։ Այդպիսի օ րի նակ է  Հա յաս տա նի 
քա ղաք նե րում պլաս տիկ շշե րի կա փա րիչ նե րից խճան կար ներ ստեղ ծե լու ծրա գի րը։ Ծ րա գի րը 
կդառ նա զբո սաշր ջա յին հե տաքրք րութ յուն նե րից մե կը, ինչ պես նաև կխթա նի բնա կիչ նե րի գի-
տակ ցութ յան բարձ րա ցու մը՝ կապ ված պլաս տիկ աղ բի կրճատ ման անհ րա ժեշ տութ յան հետ։ 

 Մեկ այլ՝ «Ոտ նա հետք» կոչ վող նա խագ ծում, Գ յում րու,  Մար տու նու,  Սի սիա նի և  Գո րի սի ե րի տա-
սարդ նե րը քար տե զագ րում են շեն քե րի մատ չե լիութ յու նը և համապատասխան ն շան ներ դնում։ 
 Շեն քե րի մատ չե լիութ յան և  ան մատ չե լիութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յու նը նշվում է առ-
ցանց ին տե րակ տիվ քար տե զի վրա։ Ան մատ չե լի շեն քե րի կող քին տե ղադր վում են արկ ղիկ ներ՝ 
թե քա հար թակ ներ սար քե լու հա մար գու մար հա վա քագ րե լու նպա տա կով։ 

Գրքեր

 Վեր ջերս տպագր վեց Եր ևա նի կենտ րո նում գտնվող բազ մաէթ նիկ թա ղա մա սի վե րա բեր յալ 
« Ֆիր դուս» աշ խա տութ յու նը8։  Մեկ այլ ա ռի թով ԵՀՀ-ն տ պագ րել է ճար տա րա պետ նե րի և  փոր-
ձա գետ նե րի մի ջազ գա յին խմբի աշ խա տութ յու նը՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հա մաշ խար հա յին մշա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան ցու ցա կում ընդգրկ ված Ա նիի ճար տա րա պե տա կան հու շար ձան նե րի վի ճա կի 

7. Epfarmenia.am (2017): «Մարդամեջ» սոցիալ նորարարության ճամբար | ԵՀՀ, [առցանց] հասանելի է՝ https://
epfarmenia.am/hy/project/mardamej-social-innovation-camp

8. Facebook.com. (2019): Firdus: The Memory of a Place / Ֆիրդուս․ տեղի հիշողությունը, [առցանց] հասանելի է՝ 
https://www.facebook.com/firdusmemory/

https://epfarmenia.am/hy/project/mardamej-social-innovation-camp
https://epfarmenia.am/hy/project/mardamej-social-innovation-camp
https://www.facebook.com/firdusmemory/
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վե րա բեր յալ։  Հա յաս տա նի և  Թուր քիա յի մաս նա գետ նե րը պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ 
միա սին գնա հա տե ցին Ա նիի հու շար ձան նե րի պահ պան ման հնա րա վո րութ յուն նե րը և մ շա կե-
ցին դրանց քայ քայ ման մա կար դա կի գնա հատ ման և  ա րագ ար ձա գան քի հա մա տեղ մե թո դա-
բա նութ յուն9։  

Ն ման ծրագ րեր են ի րա կա նաց վել նաև  Մու շի10 և Արդ վի նի վե րա բեր յալ։ Այս աշ խա տանքն ի րա-
կա նաց վում է ԵՀՀ-ի եր կա րամ յա գոր ծըն կեր Anadolu Kültür –ի ա ռաջ նոր դութ յամբ։  Զե կույց նե րը 
տրա մադր վում են  Հա յաս տա նի և  Թուր քիա յի կա ռա վա րութ յուն նե րին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին և  հա-
մա պա տաս խան այլ հաս տա տութ յուն նե րին։  Բա ցի այդ 2017 թ. ԵՀՀ գոր ծըն կեր նե րը կա տա րել 
են Գ յում րի և  Կարս քա ղաք նե րի11 քա ղա քա յին ժա ռան գութ յան հա մե մա տա կան գնա հա տում։ 
 Թուր քիա յում հայ կա կան ճար տա րա պե տա կան ժա ռան գութ յան խնդիր նե րը12 ԵՀՀ-ի շա րու-
նա կա կան ու շադ րութ յան ներ քո են։ 2018 թ․  հու նի սին ԵՀՀ-ի օ ժան դա կութ յամբ  Հա յաս տա նի 
 Ճար տա րա պե տութ յան թան գա րա նում ա ռա ջին ան գամ բաց վեց Ա նիի մա սին պատ մող ցու ցա-
հան դե սը՝ կազ մա կերպ ված Anadolu Kültür –ի կող մից։ Աշ խա տանք նե րի այս շար քը սո վո րա բար 
ֆի նան սա վո րում են Եվ րո պա կան  Միութ յու նը և Շ վե դիան։ 

ԵՀՀ-ի ու շադ րութ յու նը քա ղա քա յին զար գաց ման խնդիր նե րին հիմ նադ րա մի եր կա րա ժամ կետ 
ռազ մա վա րա կան հե տաքրք րութ յուն նե րից է, և  կազ մա կեր պութ յու նը նա խա տե սում է շա րու նա-
կել այս գործը։ 

9. Հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամ, Anadolu Kültür և Մշակութային ժառանգության 
ուսումնասիրության նորվեգական ինստիտուտ (2013)։ «Անին համատեքստում» աշխատաժողովի զեկույց [էլ․ գիրք] 
Հուշարձանների համաշխարհային հիմնադրամ, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/ani-in-
context

10. Դորթեր, Գ․ և այլք (2017)։ Մուշ։ Նյութական մշակութային ժառանգության գնահատման զեկույց [էլ․ գիրք] 
Anadolu Kültür, [առցանց, անգլերեն] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/document/Mush-Report-2017

11. Պետրոսյան, Ս․ և այլք (2017)։ Ընդհանուր նոթատետր։ Գյումրի-Կարս քաղաքային ժառանգություն [էլ․ գիրք] 
Քաղաքային հիմնադրամ հանուն կայուն զարգացման, [առցանց] հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/document/
Gyumri-Kars-Urban-Heritage-Common-Notepad

12. ԵՀՀ YouTube ալիք (2016)։ Հայկական ճարտարապետությունը Թուրքիայում։ Զրույց լրագրող 
և ճարտարապետ Զաքարիա Միլդանօղլուի հետ, [առցանց] հասանելի է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=Y0hYiAmYtsU&feature=youtu.be

https://epfarmenia.am/hy/document/ani-in-context
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https://epfarmenia.am/document/Mush-Report-2017
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