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 ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 Սույն հե տա զո տու թյու նը կոչ ված է բա ցա հայ տել հա յաս տա նյան 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վե րա բեր
մուն քը ջա տա գո վու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րենց ի սկ փոր ձի և, ը նդ
հա նուր առ մամբ, ջա տա գո վու թյան հետ կապ ված ո րո շա կի խն դիր
նե րի վե րա բե րյալ: Մի շարք ակ տիվ քա ղա քա ցի ա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ խոր քային հար ցազ րույց ներ 
ի րա կա նաց նե լու մի ջո ցով բա ցա հայտ վել և ամ փոփ վել է խնդ րո վե
րա բե րյալ նրանց դիր քո րո շու մը ը ստ հե տևյալ հիմ ա կան հար ցե րի՝ 
ջա տա գո վու թյան վե րա բե րյալ նախ կին և ներ կա իշ խա նու թյուն նե րի 
վե րա բեր մուն քը, ջա տա գո վու թյան հա ջող ված և ան հա ջող փոր ձը և 
դրա պատ ճառ նե րը, ջա տա գո վու թյան հա մար առ կա խո չըն դոտ նե
րը, ջա տա գո վու թյան ժա մա նակ կի րառ վող հիմ ա կան գոր ծիք նե
րը: Հե տա զո տու թյու նը պատ րաստ վել է « Քա ղա քա կան ե րկ խո սու
թյուն» կազ մա կեր պու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ և Նի դեր լանդ նե րի 
Թա գա վո րու թյան Ա ԳՆի ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյամբ։

 ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Էդ գար Վար դա նյան
 Քա ղա քա գետ, հե տա զո տող

 Էդ գար Վար դա նյանն ա վար տել է Սանկտ Պե տեր բուր գի պե տա
կան հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րան՝ ստա նա լով հե տա զո տող
դա սա վան դո ղի ո րա կա վո րում: Նա ստա ցել է քա ղա քա գի տու թյան 
մա գիստ րո սի աս տի ճան ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նից: Նրա գի տա կան հե տաքրք րու թյան թե մա ներն ե ն՝ ժո
ղովր դա վա րու թյան տե սու թյու նը, ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն
թաց նե րը, քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րու թյու նը, Հա յաս տա նի ներ քին 
քա ղա քա կա նու թյու նը, քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը: 
Այդ թե մա նե րով մի քա նի հե տա զո տու թյուն նե րի հե ղի նակ է: Որ պես 
ան կախ քա ղա քա կան վեր լու ծա բան Էդ գար Վար դա նյա նը հա մա
գոր ծակ ցել է մի շարք տե ղա կան և մի ջազ գային ա ռա ջա տար հա
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, հիմ ադ րամ ե րի հետ:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

« Ջա տա գո վու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա յաս տա նյան փոր ձը».  
Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

Մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նի ջա տա գո վու թյան վե րա բե րյալ  
իշ խա նու թյուն նե րի վե րա բեր մուն քը    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  4

Մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նում ՔՀԿնե րի ջա տա գո վու թյան  
ո րո շա կի հա ջո ղու թյուն նե րը եվ դրանց պատ ճառ նե րը    .   .   .   . 6

 Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նում ջա տա գո վու թյան հա մար  
առ կա նպաս տա վոր պայ ման նե րը .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

 Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նի ջա տա գո վու թյան հա մար  
առ կա խո չըն դոտ նե րը   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11

 Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նի ջա տա գո վու թյան հա ջող ված  
օ րի նակ նե րը .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14

ՔՀԿնե րի ջա տա գո վու թյան հիմ ա կան գոր ծիք նե րը .  .  .  .  . 15

 Հիմ ա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
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« ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆԵ ԼՈՒ  
ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՅԱՆ ՓՈՐ ՁԸ».  

ՀԵ ՏԱ ԶՈ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ

 Հե տա զո տու թյան նպա տակն էր պար զել, թե ի նչ պի սին է քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից ի րա կա նաց վող ջա տա գո վու
թյան փոր ձը Հա յաս տա նում: 
Սույն հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում hա յաս տա նյան քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի (այ սու հետ 
ՔՀԿ) կող մից ջա տա գո վու թյուն ի րա կա նաց նե լու փոր ձը ու սում ա
սիր վել է ը ստ եր կու ժա մա նա կաշր ջա նի՝ մինչ 2018թ.ի թավ շյա հե
ղա փո խու թյու նը և դրա նից հե տո ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը: Այդ 
եր կու ժա մա նա կաշր ջան նե րը տար բեր վում են մե կը մյու սից հաս
տատ ված քա ղա քա կան ռե ժի մի բնույ թով և մեր կան խա վար կածն 
այն էր, որ այդ հան գա ման քը պետք է մե ծա պես ազ դեր եր կու տար
բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ի րա կա նաց րած ջա տա գո վու թյան 
բնույ թի և ար դյունք նե րի վրա:
 Հե տա զո տու թյան մե թոդն է փոր ձա գի տա կան խոր քային հար ցազ
րույց նե րը։ Խոր քային հար ցազ րույց ներ են ի րա կա նաց վել քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջա տար կա ռույց նե րի մի շարք 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րոնք ու նեն ակ տի վիս տա կան, ի րա վա
պաշտ պա նա կան և, ը նդ հան րա պես, հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու
թյան հա րուստ փորձ՝ հիմ ա կա նում մար դու հիմ ա րար ի րա վունք
նե րի պաշտ պա նու թյան, ը նտ րու թյուն նե րի դի տարկ ման, կա նանց 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, խոս քի և խղ ճի ա զա տու թյան 
պաշտ պա նու թյան, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու
թյան և այլ ո րոլտ նե րում։ 

ՄԻՆՉ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԻ ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՄՈՒՆ ՔԸ 

Ինչ պես ե րևում է մեր զրու ցա կից նե րի ներ քո շա րադ րյալ խոս քե
րից մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նի վար չա խում բը ֆոր մալ մո տե ցում 
է ցու ցա բե րել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հետ հա մա գոր
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ծակ ցու թյան նկատ մամբ և բա վա րար կամք չի ցու ցա բե րել ՔՀԿնե
րի կող մից ներ կա յաց ված ա ռա ջարկ նե րի, բարձ րաց ված խն դիր
նե րի ու սում ա սիր ման, ճա նաչ ման և ըն դուն ման հա մար: Չնա յած 
ՔՀԿնե րը հա ճախ հրա վիր վել են տա րա տե սակ խորհր դատ վու
թյուն նե րի, կլոր սե ղան նե րի, սա կայն, ՔՀԿնե րի ա ռա ջարկ նե րը, 
մե ծա մա սամբ, չեն նե րառ վել նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի մշակ ված 
փաս տաթղ թե րում և քա ղա քա կա նու թյուն նե րում: 

« Նախ կի նում կար հա մոզ մունք, որ իշ խա նու թյուն նե րը պատ
րաստ չեն ի րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան, ի նչոր բան փո խե
լու»։

«Իշ խա նու թյուն նե րը միտ ված է ին «ց րե լու» ՔՀԿնե րին»:

« Նախ կի նում ու ղար կել ե նք հար ցում եր և ոչ մի պա տաս խան 
չի ե ղել»:

«Ան ցյա լում կամ ե րկ խո սու թյուն հնա րա վոր չէր, կամ այն շատ 
էֆիկ տիվ էր»։ 

« Չէ ինք բա ցա ռում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պե տու թյան հետ, 
սա կայն վեր ջինս պատ րաստ չէր հա մա գոր ծակ ցու թյան»։

« Մենք վեր ջում բախ վել ե նք քա ղա քա կան բնույ թի խո չըն դո տի, 
ո րը պայ մա նա վոր ված է ե ղել նախ կին քա ղա քա կան ռե ժի մի 
բնույ թով»:

«Իշ խա նու թյուն նե րը լսել են մեզ, սա կայն խն դիր ներ լու ծե լու 
հա մար կամք չեն ու նե ցել»: 

Մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րը նշում է ին, որ նախ կին իշ խա նու
թյուն նե րի հա մար, այ նու ա մե նայ նիվ, կա րևոր է ե ղել պատ րանք 
ստեղ ծել, որ ի րենք սերտ հա մա գոր ծակ ցում են ՔՀԿնե րի հետ։ Հա
ճախ իշ խա նու թյուն նե րը, օ րի նակ, ո րոշ օ րենք ներ ըն դու նե լիս հայ
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տա րա րել են, որ դրանք ՔՀԿնե րի հետ ի րա կա նաց րած հա մա տեղ 
աշ խա տան քի ար դյունք են, ին չը, ը ստ ՔՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի, հիմ ա կա նում ի րա կա նու թյա նը չի հա մա պա տաս խա նել։

« Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դի ոյի մա սին օ րենք մտավ մեր 
ա ռա ջարկ նե րի 2030 տո կո սը և իշ խա նու թյուն նե րը ա սե ցին, 
որ դա մեր հա մա տեղ օ րենքն է։ Մենք ա սե ցինք՝ ստոպ, ոչ, հա
մա տեղ բան չս տաց վեց»։

ՄԻՆՉ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ ՔՀԿ-ՆԵ ՐԻ  
ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ Ո ՐՈ ՇԱ ԿԻ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ  

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ

 Մեր զրու ցա կից նե րը նշում է ին, որ այն հազ վա դեպ դեպ քե րում, 
ե րբ ՔՀԿնե րին հա ջող վել է իշ խա նու թյուն նե րի հետ աշ խա տան քի 
մա սով ջա տա գո վու թյան ար դյուն քում հաս նել ի րենց առ ջև դր ված 
նպա տակ նե րին, դա հիմ ա կա նում ե ղել է այն ժա մա նակ, ե րբ իշ
խա նու թյուն նե րը հակ ված են ե ղել ո րոշ հար ցե րում ո րո շա կի զի ջում
նե րի գնալ՝ հիմ ա կա նում մի ջազ գային հան րու թյան, եվ րո պա կան 
կա ռույց նե րին սի րա շա հե լու նպա տա կով, կամ էլ դա ա րել են այն 
պատ ճա ռով, որ մեծ է ե ղել նրանց նկատ մամբ մի ջազ գային հան
րու թյան ճն շու մը։

«Ն րանք (իշ խա նու թյուն նե րը) ցան կա ցել են ար տա քին աշ խար
հին ցույց տալ, որ ի րենք հար գում են դե մոկ րա տա կան ըն թա
ցա կար գե րը, քա նի որ ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան ա կն կա լիք 
են ու նե ցել նրա նից»:

«Ա րև մուտ քի աչ քե րին թոզ փչե լու քա ղա քա կա նու թյուն էր վար
վում»։
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« Մենք ը նտ րել ե նք այն պա հը, ե րբ, հա մըն կել են մի ջազ գային 
հան րու թյան, կա ռա վա րու թյան և մեր շա հե րը»։

«Ես տե ղյակ չեմ այն պի սի դեպ քե րից, ե րբ ա ռանց ա րևմ տյան 
կա ռույց նե րի ՔՀԿնե րը կա րո ղա նային այն պի սի լո բինգ ա նել, 
որ հաս նե ին շո շա փե լի ար դյուն քի»։

« Մինչ հե ղա փո խու թյու նը լավ լո բինգ կա րող էր լի նել այն ժա
մա նակ, ե րբ հենց իշ խա նու թյուն ներն է ին ի րենց հա մար հար
մար հար ցի վե րա բե րյալ գոր ծըն կեր փնտ րում, որ ցույց տային 
Ա րև մուտ քին, թե ի բր դա ի րենց հա մա տեղ ա ռա ջարկն է»: 

Զ րու ցա կից նե րը նաև հն չեց րել են տե սա կետ, որ մինչ հե ղա փո խու
թյու նը ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում եր բեմ հնա րա վոր էր լի նում 
մաս նա կի հա ջո ղու թյան հաս նել նաև այն պատ ճա ռով, որ գտն վում 
է ին հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար պատ րաստ ա ռա ջա դեմ պե տա
կան պաշ տո նյա ներ։

«Ո րոշ գե րա տես չու թյուն նե րի հետ հնա րա վոր էր լի նում աշ խա
տել, քա նի որ լի նում է ին, օ րի նակ, փոխ նա խա րար ներ, ո րոնք 
պրոգ րե սիվ մտա ծո ղու թյուն ու նե ին, օ րի նակ, ար դա րա դա տու
թյան նա խա րա րու թյու նում»։ 

« Նախ կի նում մի փոքր « ֆիդ բեք» կար պաշտ պա նու թյան նա
խա րա րու թյան և ար դա րար դա տու թյան նա խա րա րու թյու նից»։ 

Մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նում ՔՀԿնե րից ո մանց հա ջող վել է 
ի րա կա նաց նել ար դյու նա վետ ջա տա գո վու թյուն ո րո շա կի սահ մա
նա փակ խն դիր նե րի վե րա բե րյալ:
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« Կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյան մա սով կա նանց խն դիր նե
րով զբաղ վող կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րո ղա ցել են ի րա
կա նաց նել հան րային ի րա զե կում, գտ նել գոր ծըն կեր ՀԿներ 
մար զե րում, շա հա ռու խմ բե րի հետ աշ խա տանք տա նել, գտ նել 
բազ մա պատ կող մարդ կանց և ար դյուն քում շա տա ցել են բռ նու
թյուն նե րի վե րա բե րյալ հա ղոր դում ե րը, ին չը կա րե լի է դի տար
կել որ պես ջա տա գո վու թյան ար դյու նա վե տու թյան ցու ցիչ»։

« Սե ռով պայ մա նա վոր ված ա բորտ նե րի թե մայի մա սով քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը կա րո ղա ցավ հա սա րա կու թյան 
մեջ այս խն դի րը բարձ րաց նել»: 

Հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ նաև տե սա կետ է հն չել, որ շա րու նա
կա կան մո նի տո րին գի գո յու թյու նը, օ րի նակ, մար դու ի րա վունք նե րի 
ո լոր տում ար դեն ի սկ խո սում է այն մա սին, որ Հա յաս տա նում կա 
ար դյու նա վետ ջա տա գո վու թյան փորձ:
Պե տա կան մար մին նե րի հետ աշ խա տան քի մա սով մեր զրու ցա կից
նե րի որ պես ջա տա գո վու թյան ա ռն վազն մաս նա կի հա ջող ված օ րի
նակ նե րից ա ռանձ նաց րել ե նք հե տևյալ նե րը. 

	ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում բա րե փո խում ե րի հաս նե լը՝

 «օ րի նակ, պա լի ա տիվ խնամ քի կա տար ման ո լոր տում», 

	խղ ճի ա զա տու թյան ո լոր տում հե տա դի մա կան օ րեն քի ըն դու նում 
կան խար գե լե լը՝
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«Կ րո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա սին օ րենք է ին ու
զում ըն դու նել և մենք հան դես ե կանք բո ղո քով, դի մե ցինք մի
ջազ գային կա ռույց նե րին, որ պես զի նրանք կար ծիք հայտ նեն, 
նրանք էլ շատ դեմ է ին և մենք օգ տա գոր ծե լով նրանց կար ծի քը 
կանգ նեց րե ցինք օ րեն քի ըն դու նու մը»,

	սե ռա կան շա հա գործ ման դեմ պայ քա րի ո լոր տում կա ռա վա րու
թյան կող մից ա ռա ջարկ նե րի ըն դու նու մը՝

«ե րե խա նե րին սե ռա կան բռ նու թյան են թար կե լու հար ցե րի վե
րա բե րյալ կա տար ված հե տա զո տու թյու նում նե րառ ված ա ռա
ջարկ նե րը ըն դուն վել են կա ռա վա րու թյան կող մից»,

	խոս քի ա զա տու թյան ո լոր տում օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե
րի հաս նե լը՝

«ԶԼՄի մա սին օ րեն քը 80 տո կո սով դա մեր ու զած օ րենքն էր»,

	ի րա վա պահ մար մին նե րի բա րե փոխ ման հար ցում օ րեն քում ո րո
շա կի փո փո խու թյուն նե րի հաս նե լը՝

«о րեն քում փո փո խու թյուն ե ղավ նաև մեր կազ մա կեր պու թյան 
շնոր հիվ, թե ոս տի կան նե րը ի ՞նչ ի րա վունք ու նեն նկա րե լու, ի նչ՝ ոչ»
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ՔՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րը նշում է ին, 
որ մինչ հե ղա փո խու թյու նը հիմ ա կա նում կոն վեն ցի ո նալ ու ղի նե րի 
փակ լի նե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված, փո ղո ցային պայ
քա րը, ոչ կոն վեն ցի ո նալ քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը, հա ճախ 
ե ղել է ջա տա գո վու թյան մի ակ ձևը, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր էր եր
բեմ հաս նել ո րո շա կի խն դիր նե րի լուծ մա նը: Հա ջող ված, կամ կի
սով չափ հա ջող ված այդ պի սի օ րի նակ նե րից են նշ վել՝ Թռչ կա նի 
ջր վե ժի պահ պան ման շար ժու մը, Մաշ տո ցի պու րա կի պահ պան ման 
շա ժու մը, 100 դրա մի շար ժու մը և այլն:

 ՀԵՏ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ՀԱ ՄԱՐ ԱՌ ԿԱ ՆՊԱՍ ՏԱ ՎՈՐ ՊԱՅ ՄԱՆ ՆԵ ՐԸ

 Մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րը ը նդ գծել են, որ հետ հե ղա փո խա կան 
շր ջա նում ջա տա գո վու թյան հա մար ստեղծ վել են նպաս տա վոր պայ
ման ներ այն ա ռու մով, որ պե տա կան մար մին նե րի, կա ռա վա րող ու
ժի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից շա տե րը բաց են և պատ րաս տա կամ հա
մա գոր ծակ ցու թյան հա մար և բազ մա թիվ հար ցե րում հան դի սա նում 
են ՔՀԿնե րի հա մա խոհ նե րը։

« Հե ղա փո խու թյու նից հե տո կա ռա վա րու թյու նը ա վե լի հա մա
գոր ծակ ցային է, կա կամք ի րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն ծա
վա լե լու հա մար»:

« Ներ կայիս իշ խա նու թյուն նե րը հենց ի րենք են նա խա ձեռ նում 
հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր հար թակ ներ և չա փից ա վե լի 
ակ տիվ են»։

« Հի մա ե րկ խո սու թյուն նե րը շա տա ցել են, հի մա պաշ տո նյա նե
րը հան րային կար ծի քից վա խե ցած են, ժո ղո վուրդն է ի րենց 
ը նտ րել և ի րենք հաս կա նում են, որ պետք է հաշ վե տու լի նեն»։ 
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« Հի մա ա վե լի հեշտ է լո բինգ ի րա կա նաց նե լը: Օ րի նակ, սո ցի ա  
լա կան ո լոր տում շատ ա վե լի հեշտ է գործ ա նե լը, քա նի որ նա
խա րա րու թյան բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը պատ րաս
տա կամ են, ա ռա ջա դեմ են»։

« Հի մա կա հս կա յա կան փո փո խու թյուն, իշ խա նու թյուն նե րը քեզ 
հա ղորդ են լի նում»:

« Հի մա լսե լի ե նք և մեզ պատ րաստ են ըն դու նել, հի մա իշ խա
նու թյուն նե րը ի րենք են ա կն կա լում, որ ՔՀԿնե րը պետք է ակ
տիվ մաս նակ ցեն»:

 ՀԵՏ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԻ ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱՐ 
ԱՌ ԿԱ ԽՈ ՉԸՆ ԴՈՏ ՆԵ ՐԸ

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ակ տիվ ներ կա յա ցու ցիչ մեր 
զրու ցա կից նե րը, որ պես կա նոն, նշում է ին, որ չնա յած այն հան գա
ման քին, որ այ սօր ա ռա վել բա րեն պաստ պայ ման ներ են ստեղծ վել 
ջա տա գո վու թյան հա մար, սա կայն առ կա են նաև ո րո շա կի խո չըն
դոտ ներ՝ ի նչ պես օբյեկ տիվ, այն պես էլ սուբյեկ տիվ բնույ թի։
Օ րի նակ, հա ճախ նշ վում էր, որ ՔՀԿնե րը ա ռա վել հա ճախ հա մա
գոր ծակ ցում են իշ խա նու թյուն նե րի այն ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, 
ո րոնց հետ ու նե ցել են սերտ գոր ծըն կե րային կամ ըն կե րա կան կա
պեր մին չև նրանց իշ խա նու թյան մաս կազ մե լը և դա ստեղ ծում է 
ան հա վա սար մր ցակ ցային դաշտ։

« Բայց մենք շա հե կան վի ճա կում ե նք՝ ոչ թե ի նս տի տու ցի ո նալ 
ա ռու մով, այլ ան ձնա կան կա պեր ու նե նա լու շնոր հիվ ե նք կա
րո ղա նում հա ջո ղու թյան հաս նել։ Նրանք ով քեր չու նեն ծա նոթ
ներ, դրանք կա րող են դուրս մալ խա ղից: Մենք դեռ չգի տենք 
այդ բա ցու թյու նը բո լո րի հա մար է, թե ը նտ րյալ նե րի հա մար է»:
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«Իշ խա նու թյուն նե րից շա տե րը կո մու նի կա ցի այի մեջ են մտ նում 
նրանց հետ, ու մ հետ աշ խա տել են ժա մա նա կին, ե րբ քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ան դամ է ին... այդ պի սի ՀԿնե
րը կա րող է ին ա սել՝ գի տես դու ի նձ մի ա ռանձ նաց րու, քա նի 
որ մենք ծա նոթ ե նք, մի գու ցե կան ու րիշ ՀԿներ, ո րոնք ա վե լի 
լավ ա ռա ջարկ ներ ու նեն, բայց դա չեն ա նում, ա ռի թից օ գտ վում 
ե ն... և կա ռա վա րու թյու նը պետք է ստեղ ծի այն պի սի մե խա
նիզմ, ո րը հա վա սար պայ ման ներ կս տեղ ծի լո բին գի հա մար»։ 

Մեր զրու ցա կից նե րը նաև հի շա տա կել են ջա տա գո վու թյան հա մար 
առ կա մի շարք այլ խո չըն դոտ նե րի մա սին, օ րի նակ՝

« Շատ դեպ քում չկան գոր ծիք ներ, ո րոնց մի ջո ցով բա րե փո
խում ե րի փա թեթ ներ հնա րա վոր լի նի ա ռա ջար կել, Այ սօր լսե
լու ա ռու մով պրոբ լեմ չկա, բայց կան բյու րոկ րա տա կան խո չըն
դոտ ներ, նաև պաշ տո նյա նե րը հա մոզ ված չեն ա րդյո՞ք կա րող 
են ա ռաջ տա նել ա ռա ջար կը, կա պրո ֆե սի ո նա լիզ մի պա կաս»։

« Կան նաև գե րա տես չու թյուն ներ, ո րոնք ան հա ղորդ են և պարզ 
չէ, թե ին չու է այդ պես; մի գու ցե ժա մա նակ չու նեն, փորձ չու նեն 
և այլն, դեռ ժա մա նակ է պետք որ պես զի հաս կա նանք ի րա կան 
պատ ճառ նե րը»։

«Չ կան ՀԿիշ խա նու թյուն ներ հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա
նիզմ եր, բա րի կամ քի վրա է ա մեն ի նչ»:

« Հի մա նույն պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը չու նի 
քա ղա քա կան գոր ծըն կեր, չկա բա նա վեճ, չու նեն փոր ձա գետ
ներ, մի ջազ գային ա ջա կից ներ»:

« Հի մա էլ ՔՀԿնե րը հա ճախ չու նեն ան հրա ժեշտ ռե սուր նե րը, 
ժա մա նա կը, որ պես զի ար ձա գան քեն հա մա գոր ծակ ցու թյան բո
լոր ա ռա ջարկ նե րին»:
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« Պետք է զրոյից մտագ րո հով մի ա սին գանք լու ծում ե րի, կա
ռա վա րու թյու նը չպետք է ար դեն ի սկ մշակ ված փաս տաթղ թեր 
ա ռաջ քա շի և կար ծիք հա վա քի»:

« Բայց ՔՀԿի քն նա դա տու թյան ո րա կը, լե զուն լա վը չի, ի ներ
ցի այով վե րա բեր վում են այն պես ի նչ պես նախ կին նե րին և դա 
վա նում է պաշ տո նյա նե րին, բա ցա սա բար է ազ դում ջա տա գո վու
թյան ո րա կի վրա»։ 

«Հ նում քան դե լու խն դիր կար։ Հի մա հս տակ չի թի րա խը, հս տակ 
չի, թե ով ին չի հա մար է պա տաս խա նա տու»: 

« Չի կա րե լի ա սել, որ այ սօր խն դիր նե րը միշտ լուծ վում են, որ 
կա ռա վա րու թյու նը այ սօր միշտ շատ նե րա ռա կան է։ Ո րոշ հար
ցե րում ի րա վի ճա կը նույ նիսկ վա տա ցել է, օ րի նակ, հար ցում ե
րի հի ման վրա տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու մա սով։ Կա ռու ցա
պա տում ե րի մա սով հան րային մաս նակ ցու թյուն, ի նչ պես նախ
կի նում էր հի մա էլ չկա, հի մա շատ դեպ քե րում չի նով իկ նե րից 
շա տե րը մե ծամ տո րեն են վե րա բեր վում քա ղա քա ցի նե րին։ Կա 
այս պի սի մի խն դիր՝ պե տա կան հա մա կար գում չկա ար ժե քային 
ըն դհա նուր մո տե ցում, շատ սպոն տան է ա մեն ի նչ, գե րա տես չու
թյու նից գե րա տես չու թյուն վի ճա կը շատ տար բեր է, և մեզ հա մար 
շատ բան ան կան խա տե սե լի է»։

« Հի մա հարկ է լի նել ա վե լի պրոակ տիվ, հարկ է պրոակ տիվ ձևով 
օ րա կարգ ձևա վո րել։ Հա ճախ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու
թյան կա ռույց նե րին դա չի հա ջող վում քա նի որ լի նում են շատ 
խն դիր ներ, ո րոնց մենք ստիպ ված ե նք լի նում ար ձա գան քել»։

« Լավ է, որ նոր իշ խա նու թյուն նե րը շատ զգա յուն են հան րային 
կար ծի քի նկատ մամբ, սա կայն նրանք գրե թե ան հա ղորդ են մի
ջազ գային հան րու թյան կար ծի քի նկատ մամբ և դա կա րող է թու
լաց նել ջա տա գո վու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը»։

« Հի մա ո րոշ ա ռում ե րով շատ ա վե լի դժ վար է լո բինգ ա նել, քա
նի որ իշ խա նու թյուն նե րի բարձր լե գի տի մու թյան հե տևան քով 
շատ քչերն են սա տա րում և ա ջակ ցում այն գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
ո րոնք իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ քն նա դա տու թյուն են պա
րու նա կում»։ 
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«Այ սօր վա իշ խա նու թյուն նե րը ո րոշ դեպ քե րում չա փից ա վե լի 
ի նք նավս տահ են, հա ճախ նրանք ա սում ե ն՝ մենք ստա ցել ե նք 
ժո ղովր դի ման դա տը և մենք ա նե լու ե նք այն ա մենն ի նչ ճիշտ 
ե նք գտ նում: Այս պի սի դիր քո րո շու մը մե ծա պես դժ վա րաց նում 
է նրանց տե սա կե տի հետ չհա մընկ նող մո տե ցում ե րի հի ման 
վրա ի րա կա նաց վող ջա տա գո վու թյու նը»: 

«Եր բեմ ո րոշ ո լորտ նե րում իշ խա նու թյուն նե րի ո րոշ ներ կա յա
ցու ցիչ ներ թե և ու շա դիր լսում են մեզ՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րիս, սա կայն վեր ջում պարզ վում 
է, որ նրանք ար դեն ու նեն ո րո շում և չեն պատ րաստ վում այն 
փո խել: Այս պայ ման նե րում ի նչ պե՞ս կա րե լի է փո խել նրանց մո
տե ցում ե րը, ի նչ պե՞ս կա րող ե նք ար դյու նա վետ ջա տա գո վու
թյուն ա նել՝ մենք չգի տենք»: 

 Հե տաքրք րա կան է նաև, որ խո չըն դոտ նե րի թվում նշ վել է նաև վար
չա պե տի բարձր վար կա նի շը, ին չը նշա նա կում է, որ իշ խա նու թյուն
նե րի բարձր լե գի տի մու թյու նը դե ռևս ե րաշ խիք չէ ՔՀԿնե րի և իշ
խա նու թյան ար դյու նա վետ փոխ գոր ծակ ցու թյան հա մար:

 ՀԵՏ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆԻ ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ  
ՀԱ ՋՈՂ ՎԱԾ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Մեր զրու ցա կից նե րը նշում է ին, որ թե և դեռ վաղ է խո սել այն մա
սին, թե որ քա նով է ար դյու նա վետ ՔՀԿնե րի ջա տա գո վու թյու նը 
հետ հե ղա փո խա կան փու լում, քա նի որ դեռ քիչ ժա մա նակ է ան ցել 
հա սա րա կա կանքա ղա քա կան նոր խա ղի կա նոն նե րի հաս տատ վե
լուց հե տո, սա կայն, ար դեն ի սկ կան ջա տա գո վու թյան ո րոշ հա ջող
ված օ րի նակ ներ։ Նշ ված ձեռք բե րում ե րը վե րա բեր վում է ին տար
բեր ո լորտ նե րին։
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«О րի նակ, հո գե կան ա ռող ջու թյան ո լոր տում խնամք ի րա կա
նաց նե լու ի նչոր կարգ կա, «իդ րավ թում» դր վել է, մենք ա ռա
ջարկ ներ ե նք ա րել և դրանք ըն դուն վել են»:

« Հի մա մենք կա րո ղա ցել ե նք ցույց տալ ու հա մո զել կր թու թյան նա
խա րա րին, որ օ րի նակ գյու ղա կան դպ րոց ներ չպետք է փակ վեն»:

«О րի նակ, ու ղիղ դե մոկ րա տի այի վե րա բե րյալ ա ռա ջարկ ներ 
ե նք ա րել, սե մի նար ե նք կազ մա կեր պել կոնկ րետ պատ գա մա
վո րի մաս նակ ցու թյամբ և ար դյուն քում օ րեն քի նա խագ ծի մեջ 
նե րառ վել են մեր ա ռա ջարկ նե րը»։

«Ար դեն կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին կոն ցեպ տի մեջ կան մեր 
ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք ըն դուն վել են որ պես ըն դու նե լի, կոն սեն
սու սային»:

« Մե դի ա ո լոր տի, ը նտ րու թյուն նե րի հետ կապ ված մեր ա ռա
ջարկ նե րը ար դեն ըն դուն վել են ՍԵ ՊԱի ճա նա պար հային 
քար տե զի մեջ»։

ՔՀԿ-ՆԵ ՐԻ ՋԱ ՏԱ ԳՈ ՎՈՒ ԹՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԸ

Մեր զրու ցա կից նե րը նշել են, որ ջա տա գո վու թյան շր ջա նակ նե րում 
ՔՀԿնե րը հիմ ա կա նում կի րա ռել և կի րա ռում են հե տևյալ գոր ծիք
նե րը՝

 ի րա զեկ ման ար շավ եր՝ բուկ լետ նե րի բա ժան ման, վի զու ալ նյու
թե րի պատ րաստ ման և ցու ցադր ման, սե մի նար նե րի ան ցկաց
ման և այլ մի ջոց նե րով,

 կոնկ րետ պե տա կան պաշ տո նյա նե րին ու ղղ ված ու ղերձ ներ և 
ա ռա ջարկ ներ պա րու նա կող ի նչ պես է լէկտ րո նային, այն պես էլ 
թղ թային տար բե րա կով նա մակ նե րի ու ղար կե լը,
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	կոնկ րետ պաշ տո նյա նե րի հետ տետատետ հան դի պում ե րի 
կազ մա կեր պու մը,

	հան րային մի ջո ցա ռում ե րի ան ցկա ցում ԶԼՄե րի և հա մա պա
տաս խան ո լոր տի պաշ տո նյա նե րի ներգ րավ մամբ,

	կոն վեն ցի ո նալ և ոչ կոն վեն ցի ո նալ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծում՝ եր
թեր, ցույ ցեր, հա ցա դուլ, դա սա դուլ, ճա նա պարհ նե րի շր ջա փա
կում և այլն: 

Հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ շա տե րի կող մից նշ վում էր, որ ՔՀԿ
նե րը, որ պես կա նոն, չու նեն և չեն ու նե ցել ջա տա գո վու թյուն ի րա կա
նաց նե լու ռազ մա վա րու թյուն և մար տա վա րու թյուն և հիմ ա կա նում 
գոր ծել են քաո տիկ կեր պով, ը ստ ի րա վի ճա կի: 
Ար ձա նագր վել է, որ ար դյու նա վետ ջա տա գո վու թյուն կազ մա կեր
պե լու հմ տու թյուն ներ սո վո րե լու և հա մա կարգ ված, կոա լի ցի ա նե րով 
գոր ծե լու կա րիք կա։ Նշ վում էր նաև, որ ար դյու նա վետ ջա տա գո
վու թյուն ա նե լու հա մար շատ կա րևոր է լի նել պրոակ տիվ և ու նե նալ 
սե փա կան ա ռա ջարկ նե րը գրա վոր տես քով, ո րոնք հիմ ված կլի նեն 
պրո ֆե սի ո նալ վեր լու ծու թյան և գնա հա տա կան նե րի վրա։

« Նախ կի նում պա կա սում է ին «է վի դենս բեյսդ» հե տա զո տու
թյուն նե րը, թե և այդ հար ցը կա մացկա մաց լուծ վում էր»: 

Մեր զրու ցա կից նե րը հն չեց րել են նաև տե սա կետ, որ ջա տա գո վու
թյու նը պետք է հեն վի տե ղա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, տե
ղա կան խն դիր նե րը հաշ վի առ նե լու վրա և որ չի կա րե լի ավ տո մատ 
կեր պով կի րա ռել մի ջազ գային փոր ձը։
Եվ վեր ջա պես մեր զրու ցա կից նե րը խո սել են նաև այն մա սին, որ 
ան հրա ժեշ տու թյուն կա, որ ՔՀԿնե րը վե րա նայեն ջա տա գո վու թյան 
մե թո դա բա նու թյու նը։
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«Այ սօր հին, ծայ րա հեղ գոր ծիք նե րը շատ դեպ քե րում հնա ցած 
են, լե գի տիմ չեն, նաև շա տե րը չեն դի մում դրանց, քա նի որ 
ի րենց նման մար դիկ են իշ խա նու թյու նում, սա կայն խն դիր ներ 
կան, ո րոնք չեն լուծ վում և հաս կա նա լի չէ, թե ըն դհան րա պես 
ի նչ պե՞ս հի մա պետք է ազ դել, որ խն դիր նե րը լուծ վեն»։

« Ժա մա նակ է պետք, որ մենք ըն տե լա նանք նոր ի րա վի ճա կին և 
ջա տա գո վու թյան հա մար ճիշտ լե զու գտ նենք: Քա նի կա թշ նա
մու ջրա ղա ցին ջուր լց նե լու գոր ծո նը, քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյու նը, մի և նույն է, շատ ա ռում ե րով, իշ խա նու թյուն նե րի 
հա մա խո հի դիր քե րից է հան դես գա լիս, ին չը խիստ քն նա դա
տու թյուն նե րի դաշ տը փակ է պա հում քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյան հա մար»: 

 ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի ամ փո փու մը ցույց է տա լիս, որ 
ՔՀԿնե րի կող մից մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նում պե տու թյան ու ղ
ղու թյամբ ի րա կա նաց ված ջա տա գո վու թյու նը կա րե լի է մե ծա մա
սամբ ոչ ար դյու նա վետ գնա հա տել: Դրա ա մե նա հիմ ա կան պատ
ճա ռը մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նի վար չախմ բի մոտ հան րային 
շահ սպա սար կե լու հա մար ան հրա ժեշտ քա ղա քա կան կամ քի բա
ցա կա յու թյունն է: Ի հար կե այն պես չէ, որ ՔՀԿնե րը ամ բող ջու թյամբ 
օգ տա գոր ծել են ի րենց նե րու ժը և միշտ ար դյու նա վետ են գոր ծել, 
սա կայն գո յու թյուն են ու նե ցել բազ մա թիվ ո լորտ ներ և հար ցեր, 
ո րոնք փակ են ե ղել հան րու թյան հա մար և, ա մե նայն հա վա նա
կա նու թյամբ, որ քան էլ մեծ ջան քեր գոր ծադ րե ին ՔՀԿնե րը ի րենց 
հու զող օ րա կար գե րը ա ռաջ տա նե լու հա մար, մի և նույն է դրանք 
ա պար դյուն է ին լի նե լու: 
Նա խա հե ղա փո խա կան շր ջա նում այն սահ մա նա փակ հա ջո ղու
թյուն նե րը, որ գրան ցել են ՔՀԿնե րը, մե ծա մա սամբ այն պատ
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ճա ռով է, որ կոնկ րետ դեպ քե րում մեծ է ե ղել մի ջազ գային հան
րու թյան ճն շու մը իշ խա նու թյուն նե րի նկատ մամբ, ո րի հե տևան քով 
վեր ջին ներս ըն դա ռա ջել են ՔՀԿնե րին և գո նե մա սամբ ըն դու նել 
են նրանց ա ռա ջարկ նե րը: Ո րոշ հա ջո ղու թյուն նե րի նաև հնա րա
վոր է ե ղել հաս նել այն պատ ճա ռով, որ ՔՀԿնե րը կա րո ղա ցել են  
գտ նել այն պի սի ար հես տա վարժ պե տա կան պաշ տո նյա նե րի, ո րոնց 
հետ ու նե ցել են ո րո շա կի գա ղա փա րա կան, ար ժե քային ը նդ հան րու
թյուն ներ, ին չի շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել ար դյու նա վետ փոխ գոր
ծակ ցու թյուն կազ մա կեր պել: 
Այ նու ա մե նայ նիվ, մինչ հե ղա փո խա կան շր ջա նում ՔՀԿնե րից շա տե
րը կա րո ղա ցել են ո րոշ հար ցե րի մա սով ար դյու նա վետ աշ խա տանք 
տա նել հան րու թյան հետ, ազ դե ցիկ ի րա զեկ ման ար շավ եր կազ
մա կեր պել: Կա րող ե նք նշել, որ վե րոն շյալ շր ջա նում, ը ստ է ու թյան, 
ՔՀԿնե րը ան հա մե մատ ա վե լի ար դյու նա վետ ջա տա գո վու թյուն են 
ի րա կա նաց րել հենց հան րու թյան հետ աշ խա տան քի մա սով: 
Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նի ՔՀԿնե րի ջա տա գո վու թյան փոր ձի 
վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան գնա հա տա կան ներ տա լու հա մար դե ռևս 
բա վա րար ժա մա նակ չի ան ցել: Սա կայն հարկ է նշել, որ ՔՀԿնե
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մեծ մա սի հա մար այս փու լում ջա տա գո վու
թյան հա մար նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղծ վել այն ա ռու մով, 
որ իշ խա նու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից շա տե րը ՔՀԿնե րից 
շա տե րի հա մա խոհ ներն են և պատ րաս տա կամ են ար դյու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցել նրանց հետ: Մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րը նշում 
է ին, որ կա ռա վա րող ու ժի մոտ նկատ վում է հան րու թյան շա հը սպա
սար կե լու, ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում եր ի րա կա նաց նե լու 
քա ղա քա կան կամք: 
Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նի ջա տա գո վու թյա նը ա ռա վել քան հա
տուկ է ան ձնա կան կա պե րի օգ տա գործ ման ե րևույ թը, ին չի շնոր
հիվ ՔՀԿնե րից շա տե րը կա րող են ա վե լի ար դյու նա վետ կեր պով 
փոխ գոր ծակ ցել պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: 
Սա կայն այդ հան գա ման քը ոչ բո լորն են նշում որ պես մի ան շա նակ 
դրա կան ե րևույթ, քա նի որ վեր ջինս կա րող է ստեղ ծել ան հա վա սար 
մր ցակ ցային պայ ման ներ ջա տա գո վու թյան ի րա կա նաց ման դաշ
տում: Գո յու թյուն ու նի տե սա կետ, որ կա ռա վա րող ու ժը պետք է հա
վա սար պայ ման ներ ստեղ ծի ջա տա գո վու թյան հա մար: 
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Կար ծիք կա, որ ՔՀԿնե րի հա մար ստեղծ ված չեն հա մա պա տաս
խան գոր ծիք ներ, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի ներ տեղ հասց նել 
ա ռա ջարկ նե րը: Ը նդ հան րա պես, հա ճախ է շեշտ վել այն հան գա
ման քը, որ այժմ էլ իշ խա նու թյուն նե րի բա րի կամ քի վրա է ա մեն ի նչ, 
և որ հա մա գոր ծակ ցու թան հա մար ստեղծ ված չեն ի նս տի տու ցի ո
նալ հիմ քեր: Սա կայն, մի և նույն ժա մա նակ կա րևոր վել է ՔՀԿնե րի 
կող մից պրոակ տիվ լի նե լը և նրանց կող մից ո րա կյալ ա ռա ջարկ նե րի 
ներ կա յա ցու մը, ին չը, հա ճախ չէ, որ ա պա հով վել է նախ կի նում: 
ՔՀԿնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի գնա հատ մամբ, չնա յած իշ խա նու
թյու նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ա ռու մով մի շարք բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի առ կա յու թյա նը հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նում, այ նու  
ա մե նայ նիվ, չի կա րե լի ա սել, որ բո լոր ո լորտ նե րը և բո լոր պաշ տո ն 
յա նե րը բաց են հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մար: Հե տաքր քիր է նաև 
այն կար ծի քը, որ կա ռա վա րող ու ժի բարձր լե գի տի մու թյու նը, ո րոշ 
ա ռում ե րով, բա ցա սա բար կա րող է ազ դել ՔՀԿնե րի ջա տա գո վու
թյան ար դյու նա վե տու թյան վրա: Նշ վել է, որ կա ռա վա րու թյան քն նա
դա տու թյուն պա րու նա կող ո րևէ գոր ծո ղու թյան հա մար շատ դժ վար 
է հա մա խոհ ներ գտ նել, մո բի լի զաց նել մարդ կանց: Ո րոշ դեպ քե րում, 
մեր զրու ցա կից նե րից ո մանց խոս քե րով, ջա տա գո վու թյան հա մար 
լուրջ խո չըն դոտ է հան դի սա նում ո րոշ պե տա կան պաշ տո նյա նե րի 
խիստ ի նք նավս տա հու թյու նը: Վեր ջինս ար տա հայտ վում է նրա նում, 
որ նրանք հղում ա նե լով այն հան գա ման քի վրա ու նեն ժո ղովր դի 
ման դա տը, հրա ժար վում են ըն դու նել բո լոր այն դրա կան և հիմ ա
վոր ա ռա ջարկ նե րը, ո րոնք սա կայն չեն մտ նում նրանք ա ռաջ նա
հեր թու թյուն նե րի մեջ:
 Մեր զրու ցա կից նե րից շա տե րը կա րևո րել են այն փաս տը, որ ի նչ պես 
նախ կի նում, այն պես էլ հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նում, ՔՀԿնե րից 
շա տե րը ջա տա գո վու թյուն ի րա կա նաց նե լիս գոր ծում են հա խուռն, 
ի րա վի ճա կային և որ պես կա նոն չու նեն հա մա պա տաս խան ռազ մա
վա րու թյուն: Կա րևոր վել է նաև այն, որ ՔՀԿնե րը մե խա նի կո րեն 
չկի րա ռեն այլ ե րկր նե րի փոր ձը, ցու ցա բե րեն պրո ֆե սի ո նալ մո տե
ցում և կա րո ղա նան պե տա կան մար մին նե րի հետ հա ղոր դակց ման 
ճիշտ լե զու գտ նել: 
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  տա զո   նը պատ րաստ վել է  
« Քա ղա քա կան ե րկ խո   մա կեր  թյան  

նա խա ձեռ  թյամբ և Նի դեր լանդ նե րի Թա գա վո  թյան Ա ԳՆ-ի 
ֆի նան սա կան ա ջակ  թյամբ։


