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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-
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


