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ԿԱՄՈՒՐՋՆԵՐԿԱՌՈՒՑԵԼ, 
ԹՅՈՒՐԸՆԿԱԼՈՒՄՆԵՐԸ 
ՎԵՐԾԱՆԵԼԵՒԴԵՆՆԵՏԵԼ. 
ԽԱՂԱՂԱՊԱԳԱՅԻՆԸՆԴԱՌԱՋ 

«Խաղաղարարությանամրապնդումկարողություններիզարգացմանևհանրայինմասնակ
ցությանմիջոցով»(PeaCE)1ծրագրումներգրավվածենԵՀՀՀայաստան,ԵՀՀԱդրբեջան,ՀՌԿԿ
ՎրաստանևԻնթերնեյշնլալերթկազմակերպությունները:ԾրագիրըֆինանսավորվումէԵՄի
կողմից:Այնձգտումէիցույցդնելհայկականևադրբեջանականքաղաքացիականհասարա
կությանանդամներիմիջևհամատեղծրագրերիհնարավորլինելը,վիճարկելկարծրատիպերը
ևներգրավել«նորդեմքեր»,այսկերպմեծացնելովտարիներշարունակայսպիսիծրագրերի
մասնակցած,սակայնվերջերսնրանցարժեքինկատմամբբավականինհոռետեսորենտրա
մադրված«սովորականկասկածյալների»շրջանակը:

Ծրագիրընաևդրդումէհասարակություններիառնվազնորոշանդամների՝քննարկումներծա
վալելդժվարինխնդիրներիվերաբերյալմիմյանցհետևիրենցհասարակություններիներսում:
Մասնակիցներինառաջարկվումէհաղթահարելտաբուները,որպարտադրվումենամենօրյա
պաշտոնականևսոցիալականքարոզիկողմից:Չէորվերջիններսսովորաբարխթանումեն
բացառապեսպատերազմականևառճակատայինխոսույթները:

ԵՀՀբազմաթիվգործընկերների՝այսծրագրիշրջանակումիրագործվողշատնախաձեռնութ
յուններդեռևսկայացմանփուլումեն,սակայնդրանցիցմիքանիսնարդենարդյունքենտալիս։

Միասինհնարավորէ

Երեխաներիձեռքերի՝պատիվրադրոշմվածհետքերըջերմմանկականհիշողություններևդրա
կանզգացմունքներենարթնացնում։Այսզգացմունքներնուժգնանումեն,երբգիտակցումեք,որ
ձեռքերիհետքերըերկուազգերիմիջևգոյությունունեցողանջրպետներիմասինանիրազեկև
դրանքհաշվիչառած,միմյանցհետխաղացողհայևադրբեջանցիերեխաներիննեն։

ՆելլիՇիշմանյանը`4Plusվավերագրականլուսանկարչությանկենտրոնից,այսլուսանկարնարելէ
ՎրաստանիԾոփիգյուղում,որտեղհայերնուադրբեջանցիներըմինչօրսապրումեննույնհա
մայնքում։Ապրումենխաղաղ,թեևերկուազգերիմիջևշփմանեզրերնայլտարածքներումգրեթե
անհետացելեն։Նելլին,ադրբեջանցիգործընկերներԱհմադՄուխթարովիևՖամիլՄահմուդբեյ
լիիհետմիասին,որոշեցլույսսփռելայնփաստիվրա,որայստեղերկուազգերիներկայացուցիչ
ներնապրումենկողքկողքի,ունենբազմաթիվընդհանուրմշակութայինսովորույթներևհամա
տեղենզարգացնումհամայնքը։Սկզբումլուսանկարիչներըլուսաևտեսանկարահանեցինայն

1. Epfarmenia.am(2019)։Խաղաղարարությանամրապնդումկարողություններիզարգացմանևհանրային
մասնակցությանմիջոցով(PeaCE)|ԵՀՀ,[առցանց]հասանելիէ՝ https://epfarmenia.am/hy/project/peace

https://epfarmenia.am/hy/project/peace
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վայրերը,որտեղհայերն
ուադրբեջանցիներն
անցյալումմիասինէին
ապրում։Նելլինեղավ
ՏավուշիևԱրարատի
մարզերում,Ահմադնու
Ֆամիլը՝Ադրբեջանի
ՇամախիիևԱղդա
միշրջաններում։Հե
տոմիասինայցելեցին
ՎրաստանիԾոփիև
Խոժորնիգյուղերը։

Գործընկերներըմեկ
տեղեցինլուսանկար
ները,տեսանյութերը
ևհարցազրույցները՝

ստեղծելովմուլտիմեդիամիֆիլմ2,որըներկայացնումէգյուղացիներիկյանքը։Մարդիկապրում
ենընդհանուրտարածքում,երեխաներըսովորումեննույնդպրոցում,խաղումմիասին,մարդիկ
ջուրենխմումնույնաղբյուրից,միասինտոնումտոները,մասնակցումմիմյանցուրախևտխուր
առիթներին:

Խաղաղհամակեցությանմոռացվածընդհանուրանցյալիայսպարզ,սակայնազդեցիկպահե
րըսկզբումներկայացվեցին«Միասինհնարավորէ»խորագրովցուցահանդեսում,որըտեղի
ունեցավԹբիլիսիումևտևեցերկուշաբաթ:Հետոլուսանկարիչներըցուցահանդեսներկազմա
կերպեցիննաևԵրևանում՝ՆՓԱԿում,ևԲաքվում:

Նախագիծնիրագործողլուսանկարիչներնապրեցինյուրահատուկփորձառություն.Վրաստա
նիհայադրբեջանականխառըէթնիկհամայքներընրանցընդունեցինմեծխանդավառութ
յամբ,ջերմորեն:Նելլինպատմումէ.

Երբեսմեկնումէի Խոժորնի,մայրսմտահոգդեմքուներ:Ասաց.«Զգույշկլինես…»:
Իմպատասխաննէր,ինչպեսմիշտ.«Ամենինչլավկլինի»:Հասկացա,որչեմսխալ
վել, երբադրբեջանցիներիընտանիքումխմեցիառաջինբաժակթեյը: Հետոբորշչ
կերաՀամլետիտանը,էլիթեյխմեցի,այսանգամ՝Նազիմիտանը,Համլետիմտերիմ
ընկերոջ:Բազմաթիվանգամշփվելեմտարբերերկրներիցեկածներիհետ,բայցլրիվ
այլզգացմունքէ,երբքեզհյուրընկալումենադրբեջանցուտանը,ճաշումեքմիասին:
Այսծրագիրըշատբանէփոխելիմմեջ:Առաջինանգամիմաչքովտեսա,ևտեսախցիկս
որսացհայերիևադրբեջանցիներիմիջևընկերությունը:

Մարդկայինհարաբերություններըևկապերնայստեղզարգանումեն՝անկախերկուազգություն
ներիմիջևստեղծվածանջրպետից:Ծրագիրըհաստատումէմշակութայինփոխանակմանև
մարդկանցմիջևերկխոսության,ինչպեսնաևմիմյանցաչքերումսովորականմարդկանցկերպար
ներիմարդկայնացմանկարևորությունը:

2019թ.հունիսինՆելլինևԱհմադնիրենցլուսանկարներիցուցահանդեսըկազմակերպե
ցինԲրյուսելիՄամուլիակումբում:Հաճախորդները,այդթվում՝Եվրոպականմիության(ԵՄ)
պաշտոնյաները,իրենցհետտարանպաստառներիպատճեններ,ևայժմդրանցիցշատերը
Շումանիհրապարակի՝ԵՄ«սրտի»տարբերգրասենյակներիպատերինենփակցված:

2. Շիշմանյան,Ն․(2019),Միասին հնարավոր է,[առցանց]հասանելիէ՝https://www.youtube.com/
watch?v=p1GnTXo1sA

https://www.youtube.com/watch?v=p-1GnTXo1sA
https://www.youtube.com/watch?v=p-1GnTXo1sA
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Ապաառասպելականացում.Alter’notion

ԵՀՀիհեղինակայինԿոնֆլիկտներիտրանսֆորմացիայիդպրոցը3(ԿՏԴ)նպատակունիխթանել
ստեղծարարևքննադատականմիտքը,երիտասարդներիմոտզարգացնելսեփականուժերի
հանդեպվստահությունը:ԴպրոցիերկարատևազդեցությանօրինակէAlter’notionնախագիծը:
Այնիրականացվումէութերիտասարդհայերիևադրբեջանցիներիթիմով:Նրանցիցմիքանիսը
ԿՏԴ2016թ.շրջանավարտներեն:

2018թ.փետրվարինթիմնօգտագործեցPeaCEծրագրիկողմիցտրամադրվողուղևորական
դրամաշնորհը,հանդիպեցԹբիլիսիումևմիացյալուժերովմշակեցնախագծիառաջարկը:Մինչ
այդթիմերիանդամներնարդենհասցրելէինընկերանալ.սովորելէինԱՄՆումփոխանակման
ծրագրով:ԸնկերությունըևԿՏԴումձեռքբերածփորձառությունըշարունակելուձգտումը
դրդեցիննրանցհանդեսգալնորմիասնականնախաձեռնությամբ:

Ներգրավված20հայև20ադրբեջանցիերիտասարդներիհամարնախագիծըփոխուսուց
մանհարթակդարձավ,կազմվածսկզբում՝իրենցերկրներում,հետո՝միասինանցկացվող
աշխատաժողովներից:

Իրենցերկրներումանցկացվողսեմինարներիժամանակսովորումէինբլոգվարել,մուլտի
մեդիաբովանդակությունստեղծել,պատումներմշակելևհակամարտողկողմերիմիջև
երկխոսությունումդրանքօգտագործելուգաղափարներքննարկում:Սեմինարներիամենա
մոտիվացվածմասնակիցներըգնացինՎրաստան՝հայադրբեջանականհանդիպման:Քննար
կեցինթեմաներ,որոնքկարևորեներկուհասարակություններիերիտասարդներիհամար.
հասարակություններիխնդիրները,սեռականհարցերը,խորհրդայինազդեցությունը,ընդհա
նուրբառապաշարը,ընտանեկանարժեքներըևայլն:Մասնակիցներըպիտիմյուսկողմի
մասնակիցներիցընտրեինհամահեղինակ(համաբլոգեր),ումհետհետոպիտիաշխատեին
միասնականտեքստստեղծելուվրա:Ստորևներկայացվածեննրանցիցոմանցտպավորու
թյունները.

Իմամենամեծտպավորությունը,գուցե,բոլորիհետմիասինպարելնէր:Այդպահին
մենքգտնվումէինքմիաշխարհում,որտեղամենինչկարողէրբարելավվել:

Նախագիծն ամբողջությամբ իմ կյանքի կարևորագույն տպավորություններից էր:
Այն ինձ թույլ տվեց հասկանալ, որքա՛ն նման ենք մենք, մեր լեզուները, մշակույթը,
հիշողությունները, ամեն ինչ: Դա և՛ վախեցնող է, և՛ հաճելի: Նոր ընկերներն այն
լավագույննվերներիցեն,որհետսկտանեմ:

3. Epfarmenia.am(2018)։Կոնֆլիկտների տրանսֆորմացիայի դպրոց․ խաղաղարարների նոր սերնդին ընդառաջ | 
ԵՀՀ,[առցանց]հասանելիէ՝https://epfarmenia.am/document/CTSinfoleaflet

https://epfarmenia.am/document/CTS-infoleaflet
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Ամենալավ բանը հակառակ կողմի մարդկանց հետ քննարկումներն էին, քանի որ
մենք հասկացանք, թե որքան էին այս տարիների ընթացքում մեզ հիմարացրել
լրատվամիջոցները,քաղաքականխոսույթները,պատմությանգրքերը,«փաստերը»:
Զարմանալի էր իմանալ որոշ ավանդույթների մասին, որոնք, մեր իմացածով,
կապված էին բացառապես մեր կրոնի հետ և կիրառվում էին միայն մեր կողմից,
սակայնպարզվեց,որդրանքերկուհասարակություններումէլտարածվածեն:

Այդօրիցիվերերեսունբլոգտեքստէհամատեղմշակվելևհրատարակվելբլոգ
հարթակում4:Թեմաներիցեն.ԽորհրդայինՄիությանավանդույթներիցժառանգվածմշակու
թայինազդեցությունները,երկուհասարակություններումնմանևմիևնույնժամանակ
տարբերսոցիալականխնդիրները,սեռովևսեռականկողմնորոշմամբպայմանավորված
խտրականությունըևայլն5:

Կանանցիրավունքներիբարձրաձայնումնուկանանցառջևծառացածսոցիալականխոչըն
դոտներիմասինիրազեկությանբարձրացումնայնխնդիրներիցեն,որոնցբախվումեներկու
հասարակություննէլ:Երկուհասարակությունումէլհիմնականումառաջենմղվում«հայրիշ
խանական»գաղափարները,ևկականանցդերիընկալմանփոփոխությանանհրաժեշտություն6։

Բլոգհարթակումամենաշատդիտումներստացելէ«Սարըգելին/Սարիաղջիկ»երգի
համատեղկատարումը:Ինչպեսգիտենք,երկուազգերնէլերգըհամարումենիրենցը:Մեկ
ձայնագրությանմեջերգիհայկականևադրբեջանականտարբերակներիհամադրման
միջոցովառճակատմանթեմանվերափոխվումէփոխգործակցությանթեմայի:

Երկուհասարակություններումառկանույնխնդիրներինհամատեղմոտեցումըմարդուն
ստիպումէփոխելընկալումըևմտածողությունը,նպաստումէմիասինդեպիխաղաղություն
աշխատելու՝երկուքաղաքացիականհասարակություններինպատակադրմանը։

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՛սhttps://alternotion.org/կայքը։

5. alter’notion(2019)։ԼԳԲՏ+ անձանց իրավունքների օտարումը Ադրբեջանում և Հայաստանում | alter’notion, 
[առցանց,անգլերեն]հասանելիէ՝https://alternotion.org/alienationoflgbtrightsinazerbaijanandarmenia/

6. alter’notion(2019)։Ինչպես էինք մենք նշում մարտի 8ը ԽՍՀՄում և ինչպես ենք նշում այսօր | alter’notion, 
[առցանց,անգլերեն]հասանելիէ՝https://alternotion.org/howwecelebratedmarch8thinussrandhowwedoitnow/
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