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2016 թ.-ի դեկ տեմ բե րի 6-8-ը Եր ևա նում Մե դի ա նա խա ձեռ նու-
թյուն նե րի կենտ րո նը (նախ կին Ին տեր նյուս մա մու լի ա ջակ ցու թյան 
ՀԿ) ան ցկաց րեց «Թ վա պա տում հե տաքն նու թյուն. մե դի ան ը նդ դեմ կո-
ռուպ ցի այի» ե ռօ րյա լրագ րո ղա կան կոն ֆե րան սը։ Աշ խար հի 10 ե րկ րից 
ժա մա նած հե տաքն նա կան լրագ րու թյան ո լոր տի հայտ նի մաս նա գետ-
ներ ներ կա յաց րին ի րենց փոր ձը:

 Կոն ֆե րան սի հիմ ա կան նպա տակն էր նպաս տել Հա յաս տա նում 
հե տաքն նա կան լրագ րու թյան զար գաց մա նը, բա նա խո սու թյուն նե րի, 
ցու ցադ րու թյուն նե րի, գործ նա կան դա սե րի մի ջո ցով ներ կա յաց նել կո-
ռուպ ցի ային ու մար դու ի րա վունք նե րին ա ռնչ վող թե մա նե րի լու սա բան-
ման՝ տար բեր ե րկր նե րի և մաս նա գետ նե րի փոր ձը: 

« Բա ցա հայ տում ե րի հե տագ ծով» ձեռ նար կը մեկ տեղ է հա վա քել 
«Թ վա պա տում հե տաքն նու թյուն» կոն ֆե րան սին բա նա խոս նե րի ներ կա-
յաց րած բազ մա զան թե մա նե րը՝ լրագ րո ղա կան ա վե լի լայն շր ջա նակ նե-
րին հա սա նե լի դարձ նելու հա մար։

 Ձեռ նար կում տեղ գտած 12 հոդ ված նե րի հե ղի նակ նե րը տար բեր 
ե րկր նե րից ե ն՝ Լիտ վա, Չեխիա, Ո ւկ րաի նա, Մոլ դո վա, Թուր քի ա, Վրաս-
տան, Ռուսաս տան, Ա ՄՆ, Մեծ Բրի տա նի ա։

Ն րանք գրում են թե՛ ի րենց մաս նա գի տա կան փոր ձի, լրագ րո ղա-
կան բա ցա հայ տում ե րի, թե՛ ի րենց ե րկ րում առ կա ի րա վի ճա կի, միջ սահ-
մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյան ու ազ դե ցու թյան մա սին։ 

Հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում են հե տաքն նա կան լրագ րու թյան ժա-
մա նա կա կից մի տում ե րը, հար թակ ներն ու գոր ծիք նե րը, խո սում հնա րա-
վո րու թյուն նե րի ու խո չըն դոտ նե րի, ար գելք նե րի ու ճն շում ե րի մա սին։

 « Բա ցա հայ տում ե րի հե տագ ծով» ձեռ նար կը հա մալ րում է Մե դի ա 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի կենտ րո նի մաս նա գի տա կան գրա դա րա նը և 
նա խա տես ված է լրագ րող նե րի, մե դի ա փոր ձա գետ նե րի, լրագ րու թյան 
ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րի, ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան տար բեր խմ բե րի հա մար։ 
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 ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒ ԹՅՈՒՆ Ը ՆԴ ԴԵՄ 
ԿՈ ՌՈՒՊ ՑԻ ԱՅԻ

Հե տաքն նող լրագ րող նե րի մի ջազ գային կոն սոր ցի ու մի (ICIJ) հիմ նադիր 

ան դամ է: Ե ղել է The Guardian թեր թի հե տաքն նու թյուն նե րի բաժ նի 

խմ բա գիրը, որ տեղ այժմ խորհր դա տու է: Ներգ րավ ված է ե ղել մի շարք 

կար ևոր լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն նե րում: L րագ րու թյուն է  

դա սա վան դում Լոն դո նի City հա մալ սա րա նի ժուռնալիս տի կայի  

դպ րո ցում: Բազ մա թիվ գր քե րի հե ղի նակ է: Բազ միցս ար ժա նա ցել է 

բրիտանական և մի ջազ գային լրագրողական մր ցա նակ նե րի: 

 ԴԵՅ ՎԻԴ ԼԻ
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Այն լրագ րող նե րին, ո րոնք փոր ձում են բա ցա հայ տել ու մեր կաց նել 
կո ռուպ ցի ան, միշտ էլ դժ վա րին ու ծանր պայ քար է սպա սում: Նրանք հե-
տապն դում են փող և իշ խա նու թյուն ու նե ցող մարդ կանց, ո րոնք ի րենց 
կեղ տոտ հա շիվ նե րն ա պա հով կեր պով թաքց նե լու հա մար ի զո րու են 
վճա րել հա ճո յա կա տար ի րա վա բան նե րի, հաշ վա պահ նե րի և բան կիր-
նե րի խմ բե րի: 

Այ սու հան դերձ, վեր ջին տա րի նե րի եր կու զար գա ցում ներ հե տաքն-
նող լրագ րող նե րին զի նել են նոր գոր ծիք նե րով: Նո րա րա րու թյուն նե րից 
մե կը ան դր սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյունն է: Մյու սը՝ տ վյալ նե րի 
զանգ վա ծային ար տա հոս քը, ո րը հնա րա վոր դար ձավ հա մա կարգ չային 
ցան ցա հեն նե րի (hacker) շնոր հիվ: Այս եր կու առ ցանց եր ևույթ նե րը մի ա-
սին մի նոր հզոր զենք դար ձան, ո րի մի ջո ցով վճ ռա կան տրա մադր ված 
լրագ րող նե րը սո վո րե ցին հա ջո ղու թյամբ պայ քա րել ֆի նան սա կան կո-
ռուպ ցի այի դեմ:

Մշ տա կան ան դր սահ մա նային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը սկս վեց 
1998-ին: Ես փոր ձա ռու հե տաքն նող լրագ րող նե րի այն հի սուն հո գա-
նոց խմ բի մեջ է ի, ո րոնց հրա վի րել է ին Հար վար դի հա մալ սա րա նի նիս-
տե րի դահ լիճ: Մենք այն տեղ է ինք՝ լսե լու Չարլզ Լյո ւի սին (ո րը CBS-ի  
“60 Minutes” վա վե րագ րա կան ֆիլ մե րի շար քի ա մե րի կյան պրո դյու-
սերն էր), ի նչ պես նաև՝ ո ւր վագ ծե լու մի նա խա գիծ, ո րը հե տա գա յում վե-
րած վեց « Հե տաքն նող լրագ րող նե րի մի ջազ գային կոն սոր ցի ու մի» (ICIJ):

Ծ րագ րի նպա տակն է ր՝ մի ա սին աշ խա տել խո շոր պատ մու թյուն-
նե րի վրա և տար բեր ԶԼՄ-նե րի գոր ծըն կեր նե րի հետ այդ պատ մու-
թյուն ներն աշ խար հով մեկ տա րա ծել մի ա ժա մա նակ: Վա շինգ տո նում 
ստեղծ ված կենտ րո նը, ո րը ֆի նան սա վոր վում էր նվի րա տու նե րի կող մից, 
պետք է հա մա ձայ նեց ներ և տե ղե կատ վու թյու նը տա րա ծեր հա մա ցան ցի 
մի ջո ցով: Մենք ու զում է ինք հաղ թել ան դ րազ գային ըն կե րու թյուն նե րին 
ի րենց ի սկ զեն քով և խա ղի կա նոն նե րով: 

Ա ռա ջին հա ջո ղու թյու նը գրան ցե ցինք այն ժա մա նակ, ե րբ Հա րա-
վային Ա մե րի կայի, Ա սի այի և Ար ևե լյան Եվ րո պայի լրագ րող նե րի հետ 
միա սին ման րա մասն ու սում նա սի րե ցինք ըն կե րու թյուն նե րի ներ քին 
շրջա նա ռու թյան հա զա րա վոր թղ թա պա նակ-գոր ծեր (ի սկ այն ժա մա նակ 
դրանք թղ թի վրա է ին), ո րոնք հրա պա րա կե ցինք Լոն դո նում բրի տա նա-
կան «Ա մե րի կան Տո բա կո» (ԲԱՏ) ըն կե րու թյան դեմ հա րու ցած դա տա-
վա րու թյու նից հե տո: Օգ տա գոր ծե լով այդ տե ղե կու թյուն նե րը՝ մենք ի վի-
ճա կի ե ղանք վեր ծա նել ա հա վոր ճշ մար տու թյու նը. ըն կե րու թյու նը ա չք էր 
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փա կում մաք սա նենգ նե րի զանգ վա ծային գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա՝ զար-
գա ցող ե րկր նե րը լց նե լով է ժան և կախ վա ծու թյուն ա ռա ջաց նող ծխա-
խոտ նե րով:

 Մեր ջան քե րով կար ևոր հե տաքն նա կան ա ղյու սիկ նե րը ը նդ հա-
նուր պատ կե րի մեջ ի րենց ճիշտ տեղն ըն կան: Մենք ցույց տվե ցինք, 
որ հնա րա վոր է աշ խար հի մասշ տա բով ա պա հո վել տե ղե կու թյուն նե րի 
մի ա ժա մա նա կյա հրա պա րա կում: Լրագ րող նե րը հասկացան, որ կա-
րիք չկա գոր ծըն կեր նե րին դի տար կել որ պես մր ցա կից ներ, ե թե նրանք 
հրա տա րակ վում են մեկ ու րիշ լեզ վով և մեկ ու րիշ ե րկ րում: Փո խա րե նը՝ 
նրանք կա րող են օգ նել մի մյանց: Բո լո րը կշա հեն փո խա դարձ շփում նե-
րից և ու շադ րու թյու նից: Այդ գոր ծըն թացն ա պա հո վեց հզոր ի րա վա կան 
պաշտ պա նու թյուն, ին չը նվազ կար ևոր չէ բռ նա պե տա կան ռե ժիմ ու նե-
ցող փոքր ե րկր նե րի լրագ րող նե րի հա մար: Նրանց աշ խա տանքն այլևս 
հնա րա վոր չէր կա սեց նել, քա նի որ ար դյուն քը հրա պա րակ վում էր նաև 
Վա շինգ տո նում և Լոն դո նում: 

Այդ ժա մա նակ գոր ծըն կեր ԶԼՄ-նե րից մե կում՝ Լոն դո նի  
The Guardian-ում ես գրե ցի. « ԲԱՏ-ի պատ մու թյու նը հե տաքր քիր կերպով 
միա վո րել է հե տաքն նա կան հմ տու թյուն նե րը և գլո բալ տեխ նո լո գի-
ա ները: Ու նաև մեկ այլ, ա վե լի քիչ շո շա փե լի բան է սկիզբ ա ռել. դա 
ճշ մար տու թյա նը հաս նե լու նոր հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ աշ-
խար հով մեկ տա րած վող լա վա տե սու թյունն է»:

Հա ջոր դ տա րի նե րին մեզ հա ջող վեց կա ռու ցել ան դր սահ մա նային 
հա մա տեղ մո դել The Guardian-ում՝ օգ տա գոր ծե լով այս ան գին ICIJ կա-
պերը: Մի քա նի տա րի տևած հե տաքն նու թյու նից հե տո մենք կա րո-
ղա ցանք բա ցա հայ տել կա շա ռա կե րու թյան՝ ամ բողջ աշ խար հում տա-
րած ված մի ցանց, ո րն օգ տա գործ վում էր Մի ա ցյալ Թա գա վո րու թյան 
զեն քեր ար տադ րող հս կա BAE-ի թո ղար կած ռազ մա կան ի նք նա թիռ նե րը 
վա ճա ռե լու հա մար: Մենք այս տե ղե կու թյու նը կի սե ցինք Ֆրե դե րիկ Լո րե-
նի և շվե դա կան հե ռուս տա լրագ րող նե րի թի մի, Ռու մի նի ա յում հե տաքն-
նող լրագ րող Փոլ Ռա դո ւի և Թան զա նի այից լրագ րող նե րի հետ, ո րոնք 
մեզ պատ մե ցին այն, ի նչ ի րենք գի տեն (բայց չէ ին կա րող տպագ րել 
ի րենց ե րկ րում) գործում ներգ րավ ված ա նազ նիվ միջ նորդ նե րի մա սին:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը թեև մեծ չէր, բայց կա յա ցավ: Լրագ րող նե-
րի ի տա լա կան թի մի հետ աշ խա տե լով՝ մենք կա րո ղա ցանք բա ցա հայ-
տել, որ «ի տա լա կան» լո լիկ նե րը, ո րոնք վա ճառ վում են բրի տա նա կան 
խա նութ նե րում, ի րա կա նում ներկր ված է ին Չի նաս տա նից: Լո լիկ նե րը 
դր վում է ին ի տա լա կան պա հա ծո յա տու փե րի մեջ, որ պես զի հնա րա-



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

վոր լի նի դրանք մակն շել «Ար տադր ված է Ի տա լի ա յում» պի տա կով:  Այ-
սու հան դերձ, նախ քան խա ղի կա նոն նե րը փո խե լու հզո րու թյուն ձեռք 
բերելը, մեզ ան հրա ժեշտ է ին այլ տե սա կի գործընկեր ներ: Ով քե՞ր է ին 
նրանք: Ցան ցա հեն նե րը: Աշ խար հի ռազ մա կան, տն տե սա կան, բժշ կա-
կան, գի տա կան, ա ռևտ րային, քա ղա քա կան, տեխ նի կա կան և ֆի նան-
սա կան տե ղե կու թյուն նե րը յու րա քան չյուր օր հաս տա տուն և կա նո նա վոր 
կեր պով կու տակ վում են տվյալ նե րի հս կա յա կան բա զա նե րում: Նախ-
կի նում եր բեք տե ղե կատ վու թյան այս պի սի բուր գեր գո յու թյուն չեն ու նե-
ցել:  Եվ ե րբ այդ տե ղե կու թյուն նե րը սկ սե ցին ար տա հո սել, նույն ան հայտ 
« վար պետ նե րը», ո րոնք գի տե ին նաև կա ռա վա րել այդ հա մա կար գե րը, 
կարողացան նաև կոտ րել դրանք:

 Ցան ցա հե նու թյան նե րու ժի ա ռա ջին մեծ դրս ևո րու մը ԲԱՏ-ի 
սկզբ նա կան բա ցա հայ տում նե րից հե տո է ր՝ 2010 թվա կա նին: Սա այն 
պահն էր, ե րբ Վի քի լիք սը ա մպ րո պի պես պայ թեց աշ խար հի գլ խին: 
Խռո ված ա մե րի կյան ե րի տա սարդ շար քային զին վոր Մա նին գը պար-
զեց, որ Ի րա քի ա նա պա տում ծվա րած, աշ խար հին ան հայտ ճամ բա րից 
ին քը կա րող է ցան ցա հե նու թյամբ մտ նել Ա ՄՆ-ի բա նա կի հույժ գաղտ նի 
ռազ մա կան զե կույց նե րի բա զա, ո րն ամ բող ջո վին վե րա բե րում էր եր կու 
պա տե րազմ նե րին՝ Ի րա քում և Աֆ ղանս տա նում:

Ն րան հա ջող վեց բեռ նել մի ցն ցող տե սա նյութ, թե ի նչ պես է Ա ՄՆ-ի 
ո ւղ ղա թի ռը Բաղ դա դում սխալ մամբ գն դաց րային կրա կա հեր թով սպա-
նում խա ղաղ քա ղա քա ցի նե րի: Նա նաև հա ջո ղաց րեց «թռց նել» հա զա-
րա վոր չխմ բագ ր ված դի վա նա գի տա կան հա ղոր դագ րու թյուն ներ Ա ՄՆ-ի՝ 
աշ խար հով մեկ սփռ ված դես պա նատնե րից:

 Մա նին գը և մի քա նի այլ ցան ցա հեն ակ տի վիստ ներ տվե ցին զանգ-
վա ծային թվային ար տա հոս քի դա րաշր ջա նի մեկ նար կը: Այն ու ներ բազ-
մա թիվ տեխ նի կա կան, է թի կա կան և գոր ծառ նա կան խն դիր ներ: Ոչ ոք 
չէր կա րող կար դալ կամ գո նե աչ քի ան ցկաց նել այս նյու թե րը, ան հրա-
ժեշտ էր դրանք դարձ նել ո րո նե լի: Ի՞նչ ծրագ րեր կա րող է ին լրագ րող-
ներն օգ տա գոր ծել տե ղե կու թյուն նե րի այս ահ ռե լի որ սը ո րո նե լի դարձ-
նե լու հա մար: 

Մենք կար ծում է ինք, թե Մա նին գի տե ղե կու թյուն նե րի բա զան ահ-
ռե լի է ր՝ 1.65 գե գա բայթ կոշտ չա փագր ված գրա ռում նե րով, ո րոնք հնա-
րա վոր էր ին դեք սա վո րել և դարձ նել հա մե մա տա բար ա վե լի ո ւղ ղա գիծ 
տվյալ նե րի բա զա: Սա կայն շու տով պարզ վեց, որ դրան հա ջոր դող ար-
տա հոս քե րը կազմ ված են ա մե նա տար բեր խառն ու խճճ ված ֆոր մա-
տա վոր մամբ նյու թե րից. հին է լեկտ րո նային նա մակ ներ, ան ձնագ րե րի 
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պատ ճեն ներ, ա ղյու սակ ներ և տվյալ ներ, ո րոնք հաս նում են հա րյու րա-
վոր գե գա բայ թե րի, ի սկ հե տո նաև՝ տե ռա բայ թե րի: 

Ըն դու նե լի՞ էր, ա րդյոք, նյու թը հան րայ նաց նե լը այն դեպ քում, ե րբ 
այն կա րող էր պա րու նա կել զգա յուն տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք հնա րա-
վոր է ճա նա չե լի դարձ նե ին ի րա զե կիչ նե րին կամ բա ցա հայ տե ին այն պի-
սի մարդ կանց մաս նա վոր հաս ցե ներ, ո րոնք կա րող է ին տուժել դրա նից: 

Եվ կա րո՞ղ է ին, ա րդյոք, ցան ցա հեն նե րը, ի նչ պի սին, օ րի նակ, Վի քի-
լիք սի Ջու լի ան Ա սանժն է, ո ւմ Մա նին գը փո խան ցել էր նյու թե րը, ար դ-
յու նա վե տո րեն աշ խա տել այս պես կոչ ված՝ « հիմ նա կան մե դի այի» հետ: 
Նրանց քա ղա քա կան ծրագ րե րը շու տով խա փան վե ցին: 

Այ նու հան դերձ, ի վեր ջո բախտ վի ճակ վեց տես նել Ա սան ժին և նրա 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը աշ խար հի ա մե նա հե ղի նա կա վոր խմ բա գիր նե րի 
խմ բի հետ՝ The New York Times-ից, Լոնդոնի The Guardian-ից, Իս պա նի այի 
El Pais-ից, Ֆրան սի այի Le Monde-ից և Գեր մա նի այի Der Spiegel-ից: Հա մա-
գոր ծակ ցու թյան գա ղա փա րը տա րա ծում էր գտնում: 

Այս դրա մայի հա ջորդ փուլն իր շր ջապ տույ տի մեջ ա ռավ ա մե րի-
կյան NSA-ի պայ մա նագ րային աշ խա տող Էդ վարդ Սնոու դենին: Աշ խարհն 
ա կա նա տես ե ղավ Ա ՄՆ-ի հե տա խու զա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի տե-
սա հետև ման հա մա կար գե րում նրա ապ շե ցու ցիչ ցան ցա հե նու թյա նը: 

 Շու տով Վա շինգ տո նում ար տա ռոց ար տա հոս քի նոր զանգ վա-
ծա յին հե ղեղ թափ վեց ICIJ-ից, ո րի տնօ րենն ա վստ րա լի ա ցի Գե րարդ 
Ռայլն է ր՝ մի հաս տա տա կամ նախ կին թերթի խմ բա գիր: 2011 թվա կա-
նին Կի ևում Հա մաշ խար հային լրագ րո ղա կան հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ, 
Ռայ լը հա մախմ բեց մի թիմ, ո րը պետք է աշ խա տեր բա ցա հայ տում նե-
րի շա րա նի ա ռա ջին գոր ծե րի հետ: Դա պետք է ցն ցեր օֆ շո րային հա-
մա կար գը, ո րն աշ խար հի կեղ տոտ փո ղե րի ո րջն է: Կո ռուպ ցի այի դեմ 
պայ քա րե լու հա մար կի րառ վող լրագ րո ղա կան այս նոր հնարք նե րի ամ-
բող ջա կան նե րու ժը վեր ջա պես սկ սեց կյան քի կոչ վել: Տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի (ՏՏ) մաս նա գետ նե րը, ով քեր մուտք ու նե ին դե պի օֆ-
շո րային ըն կե րու թյուն ներ հիմ նադ րող գոր ծա կալ նե րի տվյալ նե րի բա-
զա ներ, ի րա վա բան ներ Պա նա մայից և մի շարք շվեյ ցա րա կան բան կեր 
շու կա գտան՝ ի դեմս եվ րո պա կան և ա մե րի կյան հար կային իշ խա նու-
թյուն նե րի, ով քեր պատ րաստ է ին կան խիկ դրա մով վճա րել գո ղաց ված 
տե ղե կու թյուն նե րի հա մար: 

Այս նյու թե րը մշա կե լու հա մար Ռայ լի հա մաշ խար հային ցան ցը լա-
վա գույն կեր պով էր տե ղա կայ ված: Նրանք պար զում է ին տար բեր ան-
ձանց ի նք նու թյունն ու դե րը կաս կա ծե լի գոր ծարք նե րում՝ Մոն ղո լի այից 
սկ սած մինչև Մոլ դո վա ու Պա րագ վայ: 



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Ա ռա ջի նը գոր ծարկ վեց օֆ շո րային ար տա հոս քի նա խա գի ծը, ո րը 
կո ղոպ տեց եր կու մեծ օֆ շո րային ըն կե րու թյուն նե րի թղ թա պա նակ նե-
րը բրի տա նա կան Վիր ջի նյան կղ զի նե րում: Հե տո հայտն վե ցին PWC մի-
ջազ գային հաշ վա պա հա կան ըն կե րու թյան նյու թե րը, ո րոնք բա ցա հայ-
տում է ին հար կե րից խու սա փե լու սխե մա նե րը Լյուք սեմ բուր գում: Դրանց 
հա ջոր դեց Swiss Leaks-ը՝ HSBC-ի մաս կազ մող շվեյ ցա րա կան հիմ նա կան 
բան կե րից մե կի նա մա կագ րու թյու նը՝ բա ցա հայ տե լով, թե ի նչ ճա նա-
պարհ նե րով է ին նրանք օգ նում հա րուստ նե րին թաքց նել ի րենց մի լի-
ոննե րը: 

Այս գոր ծըն թացն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ այս պես կոչ ված 
Պա նա մայի փաս տաթղ թե րով, ո րի ժա մա նակ պարզ վեց, որ Mossack 
Fonseca միջազգային ի րա վա բա նա կան ըն կե րու թյու նը աշ խար հով մեկ 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին և հան ցա գործ նե րին (սկ սած Ռու սաս տա նի 
նա խա գահ Վլա դի միր Պու տի նի գոր ծըն կեր նե րից մինչև տաս նյակ ան-
հատ ներ, ով քեր ա մե նա տար բեր ե րկր նե րում գտն վում է ին քրե ա կան հե-
տապնդ ման մեջ) տրա մադ րում էր գաղտ նի ծա ռա յու թյուն ներ:

 Սա հե ղե ղի պես սրըն թաց գործընթաց է: Ա վե լի շատ գաղտ նի 
փաս տաթղ թեր են լույս աշ խարհ գա լիս ըն կե րու թյուն նե րի ռե եստ րից 
Բա համ նե րում, ի սկ Ռայ լի մր ցա կից եվ րո պա կան կոն սոր ցի ու մը, ո րի 
մեջ մտ նում են Der Spiegel-ը և Լոն դո նի Sunday Times-ը, խո շոր հար կե-
րից խու սա փե լու տվյալ ներ է բա ցա հայ տում, ո րը կապ ված է իս պա նա ցի 
ֆուտ բո լիստ նե րի հետ:

Հ նա րա վոր է, որ ար տա հոս քի այս ցու նա մին ի վեր ջո հանգ չի, ո րով-
հետև տվյալ նե րի է լեկտ րո նային բա զա նե րի տե րե րը շատ ա վե լի մեծ հա-
ջո ղու թյուն ներ են գրան ցում դրանք թա քուն պա հե լու գոր ծում: Բայց քա-
նի դեռ այս ձեռ նար կին խառն ված է մարդ է ա կը, կա րե լի է ա սել, որ ո չինչ 
մինչև վերջ ա պա հով չէ: Ե թե ստեղծ վում է որ ևէ տվյալ նե րի բա զա, ա պա 
այն կա րող է նաև ար տա հոսք ու նե նալ: Ի նչ վե րա բե րում է ներ կային, 
ա պա մի ջազ գային կո ռուպ ցի այի մե խա նիզ մը ակ նա ռու է այն լրագ րող-
նե րի հա մար, ով քեր պատ րաստ են գոր ծի ան ցնել:
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Ա ՎԵ ԼԻ ՄԵԾ ԼՍԱ ՐԱՆ ՄԵՐ 
ՊԱՏ ՄՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

« Կազ մա կերպ ված հան ցա գոր ծու թյան և կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման 

ծրագ րի» (OCCRP) կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նային խմ բա գիրն է: 

Ա մե րի կյան լրատ վա մի ջոց նե րում 25 տար վա գոր ծու նե ու թյու նից հե տո 

որ պես լրագ րող, խմ բա գիր աշ խա տել ու դա սա վան դել է Կամ բո ջա յում, 

Բոս նի ա յում, Ին դո նե զի ա յում, Ար ևե լյան Թի մո րում, Հնդ կաս տա նում, 

Աֆ ղանս տա նում, Լի բի ա յում: 2004-2006-ին ղե կա վա րել է Լրագ րության 

և մե դի ա մե նեջ մեն թի կով կա սյան դպ րո ցը (CSJMM) Թբի լի սի ում: 

Համագոր ծակ ցել է Լրագ րող նե րի մի ջազ գային կենտ րո նի (ICFJ), 

Պատերազ մի և խա ղա ղու թյան լու սա բան ման ի նս տի տու տի (IWPR) հետ: 

ԴԵՅ ՎԻԴ ԲԼՈՍ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Հե տաքն նա կան պատ մու թյուն ներ գրե լիս բո լորս էլ մեծ ջան-
քեր ենք գոր ծադ րում և հա րյու րա վոր ժա մեր ծախ սում հե տա զո տե լու, 
դրա ար դյունք ներն ամ փո փե լու, գրե լու, խմ բագ րե լու, փաս տե րը նո րից 
ստու գե լու և պատ մու թյու նը ձևա կեր պե լու հա մար։

 Սա կայն մենք պետք է նաև հա րյու րա վոր ժա մեր ծախ սենք և հնա-
րա վոր ա մեն ի նչ ա նենք, որ պես զի մեր պատ մու թյուն նե րը դի տեն, ըն-
թեր ցեն կամ ո ւնկնդ րեն ա ռա վե լա գույն թվով մար դիկ։

 Կար ծում ե մ՝ ին տեր նե տը ծու լաց րել է մեզ։ Լրագ րերն ա վե լի շատ 
գու մար և ջան քեր են ծախ սում տպագր ման և տա րած ման, քան լրա քա-
ղի հա մար։ Ի ՞նչ օ գուտ այն լրագ րից, ո րը եր բեք չի հաս նում իր ըն թեր-
ցո ղին։ Հե ռուս տա կա յան ներն ա վե լի շատ գու մար և ջան քեր են ծախ սում 
ար տադ րու թյան և տա րած ման, քան լրա քա ղի հա մար։ Ի ՞նչ օ գուտ հե ռուս-
տա հա ղոր դու մից, ե թե հե ռուս տա դի տո ղը չի կա րող գտ նել այն հե ռա կա-
ռա վար ման վա հա նա կի մեկ սեղ մու մով։

 Սա կայն ե րբ մեր աշ խա տան քը գրե թե ամ բող ջո վին վեր բեռն վում է 
հա մա ցանց, մեզ թվում է, որ նյու թե րի տա րա ծու մը զուտ մեր ին տեր նե-
տային կայ քում (հա ճախ վատ մար քե թին գով) տե ղադ րելն է, այ նու հե տև՝ 
հա մա պա տաս խան հղու մը Ֆեյս բու քով տա րա ծե լը։ Հոգ չէ, որ մր ցակ-
ցու թյունն այժմ մի լի ո նա վոր ին տեր նե տային կայ քե րի միջև է՝ ի տար բե-
րու թյուն մեր շու կա նե րում առ կա սա կա վա թիվ լրագ րե րի և հե ռուս տա-
կա յան նե րի։ 

Աշ խար հում և ոչ մի լրատ վա մի ջոց ի նք ն իրենով հա սա նե լի չի դառ-
նում բա վա րար թվով մարդ կանց հա մար։ Ա հա թե ին չու Facebook-ով 
նյութեր տա րա ծե լը նման ա րագ զար գա ցում ստա ցավ։ Սա կայն ան հրա-
ժեշտ է մտա ծել մեր տե ղե կատ վու թյան ներ կա յաց ման հնա րա վոր բո-
լոր ու ղի նե րի մա սին, որ պես զի կա րո ղա նանք այն ա ռա ջար կել տար բեր 
լրատ վա մի ջոց նե րի։

 Ցան կա ցած մե դի ա շու կա և մեր հե տաքն նա կան բա ժին նե րից յու-
րա քան չյու րը տար բեր են։ Աշ խա տան քի ձևերն էլ շատ են։ Մենք պար-
զա պես ցան կա նում ենք ներ կա յաց նել այն գա ղա փար նե րը, ո րոնք վեր-
ջին չորս տար վա ըն թաց քում փոր ձում ենք կյան քի կո չել Վրաս տա նում։

Աշ խա տան քային պայ ման նե րը գոր ծա րան նե րում
« Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի լու սա բան ման 

նա խագ ծի» (OCCRP) թղ թա կից Նի նո Բաք րա ձեն 2014 թվա կա նին ծպտ-
ված աշ խա տեց Քու թայի սի ի եր կու տեքս տիլ գոր ծա րան նե րում՝ աշ խա-
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տան քային պայ ման նե րը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով։ Նա պատ րաս տեց 
ան գլե րեն մուլ տի մե դի ա պատ մու թյուն OCCRP-ի հա մար։ Քա նի որ մեր 
պատ մու թյուն նե րից շա տերն են ան դրա դառ նում Վրաս տա նի խն դիր-
նե րին, մեր նյու թե րը մի ա ժա մա նակ ան վճար հրա պա րա կում ենք նաև  
www.netgazeti.ge -ո ւմ, ո րը հան րա ճա նաչ և մեծ հար գանք վայե լող լրատ-
վա կան կայք է։ Մենք նրանց հետ մի ա սին նս տում և աշ խա տում ենք 
այդ նյու թե րի խմ բագր ման կամ ձևա չա փի փո փո խու թյուն նե րի վրա։ 
(Ար դյուն քը տե՛ս՝ http://bit.ly/2jmdEi1):

Վ րաս տա նում ի րա կա նաց ված բո լոր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ մարդ կանց մե ծա մաս նու թյան հա մար նո րու թյուն նե րի և տե-
ղե կատ վու թյան աղ բյու րը դեռևս հե ռուս տա տե սու թյունն է։ Ա մե նա բարձր 
վար կա նիշ ու նե ցող լրատ վա կան հա ղոր դու մը PS-ն է, ո րը տա րի ներ շա-
րու նակ հե ռար ձակ վում է կի րա կի օ րե րին, ե րե կո յան ժա մը 9-ի ն Rustavi 2 
հե ռուս տաըն կե րու թյան ե թե րով։ 

Ուս տի ցան կա ցած ժա մա նակ մենք պատրաստ ենք վե րա փոխել 
մեր պատ մու թյուն նե րից որ ևէ մեկն այն պես, որ պես զի PS-ը կա րո ղա նա 
օգ տա գոր ծել այն։ Այս պատ մու թյան դեպ քում Rustavi 2-ը նա խընտ րեց 
օգ տա գոր ծել Բաք րա ձե ի գաղտ նի նկա րա հա նած տե սա նյու թե րից մի 
քա նի վայր կյան տևո ղու թյամբ հատ ված ներ, ման րա մասն հար ցազ րույց 
ան ցկաց նել նրա հետ, ա պա մեկ նա բա նու թյուն ներ ստա նալ գոր ծա րա նի 
պաշ տո նյա նե րից։ Ար դյուն քում ստաց վեց մի պատ մու թյուն, ո րը լայ նո-
րեն դիտ վեց ո ղջ ե րկ րում:

Պա նա մայի փաս տաթղ թե րը
 Կով կա սում OCCRP-ին և դրա հայ կա կան գոր ծըն կեր Հետք-ին Պա-

նա մայի փաս տաթղ թե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նը հա սա նե լի դար ձավ 
2015 թվա կա նի սեպ տեմ բե րին։ Դրա նից կարճ ժա մա նակ ան ց մեզ տե-
ղե կաց րե ցին, որ պատ մու թյուն նե րը, ո րոնց շուրջ բա նակ ցել է ին ո ղջ 
աշ խար հից տաս նյակ լրատ վա մի ջոց ներ, հրա պա րակ վե լու են 2016 թ.-ի 
ապ րի լի 3-ին, տե ղա կան ժա մա նա կով ե րե կո յան ժա մը 10-ի ն։

Ս տաց վում էր կի րա կի գի շե րը՝ Rustavi 2-ի PS-ի հե ռար ձակ ման ճիշտ 
մեջ տե ղում։

 Պա նա մայի փաս տաթղ թե րի բո վան դա կու թյու նը գաղտ նի պա հե լու 
խոստ մա նը հա վա տա րիմ՝ մենք սպա սե ցինք այն քան, մինչև դրանց հրա-
պա րակ ման ամ սաթ վին մնաց ե րեք շա բաթ, ո րից հե տո հան դի պե ցինք 
Rustavi 2-ին և ա ռա ջար կե ցինք հետ ևյա լը՝ ե րե կո յան ու ղիղ ժա մը 10-ին 
Rustavi 2-ը կա րող էր հայ տա րա րել, որ հան դի սա նում է հա րյու րա վոր 



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

լրատ վա մի ջոց նե րից մե կը, ո րոնք ո ղջ աշ խար հում լու սա բա նում են Պա-
նա մայի փաս տաթղ թե րի վրա հիմն ված որ ևէ պատ մու թյուն։ Հե ռուս տա-
կա յա նը հա մա ձայ նեց, և լու սա բա նու մը սկս վեց ապ րի լի 3-ին, ե րե կո յան 
ու ղիղ ժա մը 10-ի ն։

 Պատ մու թյու նը նախ կին վար չա պետ Բի ձի նա Ի վա նիշ վի լի ի մա-
սին էր, ով իր պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում ֆի նան սա կան հայ տա րա-
րագ րե րի պա հանջ նե րը խախ տե լով, չէր նշել հա րյու րա վոր մի լի ոն նե րի 
ակ տիվ ներ ու նե ցող մի ըն կե րու թյան մա սին: Առ ցանց հրա պա րակ ման 
և հե ռուս տա տե սու թյամբ հե ռար ձակ ման հա մար այն տար բեր ձևա-
չա փեր էր պա հան ջում։ Ո ւս տի OCCRP-ի պատ մու թյու նը ձևա փոխ վեց 
հե ռուս տա տե սու թյան հա մար՝ հիմ նա կա նում հեն վե լով այդ բարդ, 
կոր պո րա տիվ կա ռուց ված քի մա սին Բաք րա ձե ի՝ տե սախ ցի կի ա ռջև 
ներ կա յաց րած բա ցատ րու թյուն նե րին։ 

Ապ րի լի 3-ին, ե րե կո յան ու ղիղ ժա մը 10-ին, պատ մու թյու նը հրա-
պա րակ վեց առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե րով։

 Հա ջորդ ա ռա վո տյան OCCRP-ն կապ հաս տա տեց տե ղա կան լրատ-
վա մի ջոց նե րի հետ և ա ռա ջար կեց հար ցազ րույց ներ տալ Պա նա մայի 
փաս տաթղ թե րի և Ի վա նիշ վի լի ի պատ մու թյան շուրջ։ OCCRP-ն հար ցա-
զրույց ներ տվեց Rustavi-2, Imedi-TV, Public TV 1 և Associated Press TV լրատ-
վա մի ջոց նե րին, ի նչ պես նաև թոք-շոու ներ կազ մա կեր պեց՝ Radio Free 
Europe-Tbilisi  կա յա նի և Tabula TV-ի հետ, ի սկ Indigo ամ սագ րին հա մա-
պա տաս խան հոդ ված տրա մադ րեց։

 Ե թե ու նեք պատ մու թյուն, ե ղեք նա խա ձեռ նող և կապ հաս տա
տեք լրատ վա մի ջոց նե րի հետ։ Մի սպա սեք, որ նրանք ձեզ գտ նեն։

Հայտ նա բեր ված ա նուն նե րի հրա պա րա կու մը
Հ նա րա վո րու թյան դեպ քում ձեր պատ մու թյան հրա պա րա կու մը 

դարձ րեք ի րա դար ձու թյուն։ Վրաս տա նում և շատ այլ ե րկր նե րում մեծ էր 
հե տաքրք րու թյու նը այն անունների հանդեպ, որոնք հայտնվել են Պա-
նա մայի փաս տաթղ թե րում։ Եվ կր կին մի ջազ գային հա մա ձայ նու թյուն 
կար հրա պա րակ ման օր վա վե րա բե րյալ՝ մայի սի 9-ին, տե ղա կան ժա-
մա նա կով ե րե կո յան ժա մը 10-ի ն։ 

Այս ան գամ դա եր կու շաբ թի գի շերն էր, ո ւս տի ու ղիղ հե ռուս տաե-
թերն այդ քան էլ հրա պու րիչ տար բե րակ չէր, քա նի որ այդ ժա մին սա կա-
վա թիվ են հե ռուս տա դի տող ները։

OCCRP-ն կազ մա կեր պեց իր սե փա կան մի ջո ցա ռու մը Թբի լի սի ի 
Frontline ա կում բում, ո րը քաջ հայտ նի է լրագ րող նե րին։ Մենք սկ սե-
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ցինք ե րե կո յան 9:30-ի ն՝ բա ցատ րե լով, թե ի նչ է նե րա ռե լու տվյալ նե րի 
հրա պա րա կու մը և ին չը՝ ոչ, ի նչ պես նաև՝ ներ կա յաց նե լով այդ տվյալ-
ներն օգ տա գոր ծե լու հա մար մատ չե լի ո րոն ման գոր ծիք նե րը։

 Մենք նաև ա ռա ջար կե ցինք օգ նել այն լրատ վա մի ջոց նե րին, ո րոնք 
նյութ պատ րաս տե լու ցան կու թյուն կու նե նային, նե րա ռյալ՝ նրանց հա մար 
մատ չե լի դարձ նել մեր ձեռ քի տակ ե ղած Պա նա մայի փաս տաթղ թե րը, 
ո րոնք լայն հան րու թյան հա մար հրա պա րակ ման են թա կա չէ ին։

 Մաս նակ ցում է ին լրատ վա մի ջոց նե րի ա վե լի քան 50 ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ։ Ու ղիղ ե րե կո յան ժա մը 10-ին մի ա սին դի տե ցինք ա նուն նե րի հրա-
պա րակ ման պա հը։ Մի ա ժա մա նակ, մենք ներ կա յաց րե ցինք Պա նա մայի 
փաս տաթղ թե րում հայտն ված 85 հայտ նի վրա ցի նե րի մեր սե փա կան ցու-
ցա կը՝ նա խազ գու շաց նե լով, որ զուտ ցու ցա կում ը նդ գրկ ված լի նե լը որ ևէ 
քրե ա կան գոր ծու նե ու թյուն չի են թադ րում։

Լ րատ վա մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ի րենց ու շադ րու թյու նը 
բևե ռե ցին վրա ցի նե րի ցու ցա կին: Մենք ա վե լի քան մեկ ժամ պա տաս-
խա նե ցինք հար ցե րին և ա ռա ջար կե ցինք պատ մու թյուն նե րի հետ կապ-
ված խորհր դատ վու թյուն և օգ նու թյուն։

 Հա ջոր դող տաս ներ կու ժամ վա ըն թաց քում մեր տե ղա կան  
www.occrp.org/  կայ քը դի տել է ին 5,500 ան գամ և տա րա ծել՝ 530 ան-
գամ, չնա յած կես գի շեր է ր։ Կր կին ակ տիվ կապ հաս տա տե ցինք լրատ-
վա մի ջոց նե րի հետ և ա ռա ջար կե ցինք հար ցազ րույց ներ տալ։ Տե ղա կան 
լրատ վա կան լու սա բա նու մը բուռն է ր։

Պայ մա նա վոր ված խաղ Վրաս տա նում 
Այս պատ մու թյան շուրջ հե ռուս տաըն կե րու թյան հետ հա մա գոր ծակ-

ցու թյու նը ո րոշ խն դիր ներ ա ռա ջաց րեց, ո րոնք բնո րոշ են լրագ րո ղա կան 
հե տաքն նու թյուն նե րին։ Մի քա նի պայ մա նա վոր ված խա ղե րի մա սին պն-
դում նե րի շուրջ քրե ա կան դա տա վա րու թյան վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե-
րի ծա վա լը կազ մում էր ա վե լի քան հա զար էջ, ի սկ դրանց պատ ճեն նե րը 
ստա նա լու հա մար ա միս ներ պա հանջ վե ցին՝ մինչև դա տա պաշտ պա նին 
հնա րա վոր ե ղավ հա մո զել։ Այդ փաս տաթղ թե րում ներ կա յաց ված էր մեծ 
պատ մու թյուն, սա կայն այն այդ քան էլ հրա պու րիչ չէր հե ռուս տա տե սու-
թյան հա մար։ 

Այս ան գամ մենք մի քա նի ա միս աշ խա տե ցինք Rustavi 2 հե ռուս-
տաըն կե րու թյան հետ՝ ոչ թե զուտ նյու թը լու սա բա նե լով, այլև մե ղադ րյալ-
նե րից մի քա նի սի հետ տե սա հար ցազ րույց ներ ու նե նա լով: Ի նչ պես նաև 
Վրաս տա նի ֆուտ բո լի ֆե դե րա ցի այից ստա ցանք խա ղի տե սագ րու թյու-
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նը, որ տեղ հս տակ եր ևում է ին այն խա ղա ցող նե րը, ով քեր փաս տո րեն 
ա պա հո վել է ին ցան կա լի ար դյունք ներ։

 Քա նի որ մենք հրա պա րակ ման որ ևէ կոնկ րետ օր վա հանձ նա ռու-
թյուն չու նե ինք, թույլ տվե ցինք Rustavi 2 հե ռուս տաըն կե րու թյանն ը նտ րել 
ի րենց լա վա գույն հե ռուս տա ժա մա նա կը, ա պա մեր առ ցանց պատ մու-
թյուն նե րը հրա պա րա կե ցինք հա ջորդ օ րը՝ մեզ հա մար ա ռա վել հար մար 
ժա մի։

Ifact.ge-ի մեկ նար կը 
Ե րեք տա րի ան ց մենք պատ րաստ է ինք Վրաս տա նում տե ղա կան 

կազ մա կեր պու թյուն գրան ցել։ Նաև ցան կա նում է ինք այն բրեն դա վո-
րել որ պես տե ղա կան լրատ վա մի ջոց և ա վե լի պարզ ան վա նու մով, քան 
Կով կա սում կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի լու սա-
բան ման նա խա գիծն է։ 

Ար դյուն քում՝ 2016-ի հու լի սի 30-ին բաց վե ց www.ifact.ge կայքը։ 
Մենք ցան կա նում է ինք ա րա գո րեն թրա ֆիկ ա պա հո վել։ Մինչ դեռ դա 
հնա րա վոր չէր հազ վա դեպ հրա պա րա կում նե րի պա րա գա յում, ին չը, որ-
պես կա նոն, բնո րոշ է ո րա կյալ հե տաքն նու թյուն նե րին։ 

Այժմ մենք փոր ձում ենք ա մե նօ րյա ին ֆոգ րա ֆի կա ներ հրա պա րա-
կել, ո րոնք ստեղ ծում ենք, տե ղադ րում կայ քում և Facebook-ում։

 Բա ցի այդ, ստեղ ծել ենք Facebook-ի խումբ տե ղա կան խմ բագ-
րու թյուն նե րի հա մար, և ին ֆոգ րա ֆի կա ներն ան վճար ու ղար կում ենք 
նրանց ա մե նօ րյա հի շեց ման հետ։ Վեր ջերս պատ րաստ ված ին ֆոգ րա-
ֆի կա նե րից մե կը՝ Թբի լի սի ում ավ տո մե քե նա նե րի գրանց ման սրըն թաց 
ա ճի վե րա բե րյալ, Հան րային հե ռուս տա տե սու թյամբ մեկ ժա մա նոց թոք 
շոո ւի հիմք հան դի սա ցավ։

 Նոյեմ բե րի 30-ին կայացավ մեր կայքի պաշ տո նական մեկ նար կը: 
Կր կին վար ձե ցինք Frontline ա կումբն ու հրա պա րա կե ցինք մեր ա մե նա-
վեր ջին պատ մու թյու նը: Այն վե րա բե րում էր խորհր դա րա նի ըն դու նած 
բյու ջե տային օ րենք նե րից դուրս գոր ծող կա ռա վա րու թյան պա հուս-
տային ֆոն դին, ո րը խախ տում նե րով մի լի ո նա վոր դո լար ներ էր ծախ սել։ 
Հրա վիր ված լրատ վա մի ջոց նե րը ստա ցան ifact-ի շա պիկ ներ։
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Գա ղա փար ներ ա պա գայի հա մար
 • JumpStart Georgia-ն (www.jumpstart.ge/en) վի զո ւալ տվյալ նե րի և 

դի զայ նի նո րա րա րա կան կազ մա կեր պու թյուն է Թբի լի սի ում։ Ու-
սա նո ղա կան Radio GIPA 94.3 ռա դի ո կա յա նի (www.radiogipa.ge) 
հետ մի ա սին նրանք փոր ձար կում են տվյալ նե րի օգ տա գոր ծումն 
աու դի ո ֆայ լե րում։

 • OCCRP-ի տեխ նի կա կան թիմն այժմ մեր ին տեր նե տային կայ քե-
րում տե ղադ րում է «push» հա վել ված նե րը, որ պես զի ա մեն ան-
գամ նյու թե րը հրա պա րա կե լիս մեր է ջի հետ ևորդ նե րը ծա նու-
ցում ստա նան ի րենց բջ ջային հե ռա խոս նե րին։

 • Ծրագ րում ենք ստեղ ծել ին տե րակ տիվ տվյալ նե րի բլոգ, ո րի մի-
ջո ցով լայն հան րու թյա նը մատ չե լի կլի նեն թե՛ բաց աղ բյուր նե րի 
և թե՛ այլ մի ջոց նե րով ստաց ված տվյալ նե րը։ Ի նչ պես ին ֆոգ րա-
ֆի կա նե րի դեպ քում, նպա տակն ա մե նօ րյա թրա ֆի կի մե ծա-
ցումն է՝ հան րու թյա նը մի ջան կյալ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե-
լով հե տաքն նա կան պատ մու թյուն նե րի ըն թաց քից։

 • Այժմ ի րա կա նաց վող լա վա գույն հե տաքն նա կան հե տա զո տու-
թյուն նե րից մի քա նի սը նա խա տես ված են HBO-ի «Last Week  
Tonight With John Oliver» կա տա կեր գա կան շոո ւի հա մար։ Մենք 
բա նակ ցում ենք հե ռուս տա հա ղոր դա վա րի հետ՝ մեր պատ մու-
թյուն նե րից մի քա նի սը տե ղե կատ վա կան և ժա ման ցային ծրագ-

րե րի ձևով մա տու ցե լու հա մար։ 

 Մենք չու նենք ցան կա լի ցու ցա նիշ ներ և, վս տա հա բար, չու նենք 
բո լոր պա տաս խան նե րը։ Սա կայն պատ րաստ ենք փոր ձել ցան կա
ցած մի ջոց, որ պես զի մեր հե տաքն նա կան պատ մու թյուն նե րը հնա
րա վո րինս լայն տա րա ծում ստա նան։
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Նշումների համար
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 ԲԱՑ ՏՎՅԱԼ ՆԵ ՐԸ՝ ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՂ ԼՐԱԳ ՐՈՂ ՆԵ ՐԻ 
ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔՈՒՄ 

Հե տաքն նող լրագ րող նե րի գլո բալ ցանցի (GIJN) տնօ րեն նե րի խորհրդի 

ան դամ է և Internews Network-ի ա վագ մե դի ա խորհր դա տու: Ե ղել է 

հե տաքն նող լրագ րող նե րին ա ջակ ցող կա ռույ ցի՝ SCOOP-ի ազ գային 

հա մա կար գո ղը և տա րա ծաշր ջա նային հանձ նա ժո ղո վի ան դամ՝ 

ներգրավ ված Ո ւկ րաի նայի և Բե լա ռու սի ծրագ րե րում: Ա վե լի քան 

20 տար վա փոր ձա ռու թյուն ու նի լրագ րու թյան և մե դի ա կր թու թյան 

ո լորտում, հե տաքն նա կան լրագ րու թյան թե մայով դա սըն թաց ներ է 

անցկաց նում տար բեր ե րկր նե րում, բազ մա թիվ գր քե րի ու 

հրա պարակում նե րի հա մա հե ղի նակ է:

Օ ԼԵԳ ԽՈ ՄԵ ՆՈԿ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Վեր ջին մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում հե տաքն նող լրագ րող նե-
րի աշ խա տան քում լուրջ փո փո խու թյուն ներ են կա տար վում, և դրանք 
կախ ված են ոչ մի այն գլո բա լաց ման գոր ծըն թաց նե րից, այ լև հան րային 
տե ղե կու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյունից, դրանց մշա կու մից և կա նո նա-
կար գու մից: Մեծ քա նա կի տվյալ նե րի թվայ նա ցու մը, կրիչ նե րի չափերի 
փոք րա ցու մը, տե ղե կու թյուն նե րի մշակ ման հա մա կար գի պար զե ցու մը 
մե ծաց նում են հե տաքն նող լրագ րող նե րի աշ խա տան քի հնա րա վո րու-
թյուն ներն ու ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ամ բողջ աշ խար հում հան րային տե ղե կու թյուն նե րը դառ նում են բաց 
ու հան րա մատ չե լի՝ ա ռանց միջ նորդ նե րի: Այ սինքն՝ ցան կա ցած մարդ 
հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ի նք նու րույն գտ նե լու ի րեն ան հրա ժեշտ 
տվյալ նե րը բաց ու հան րա մատ չե լի աղ բյուր նե րում: Մյուս կող մից՝ ստեղծ-
վում և կա տա րե լա գործ վում են է լեկտ րո նային ա ղյու սակ նե րի տես քով 
տե ղե կու թյուն նե րի պահ պան ման և վեր լու ծու թյան հա մա կար գեր, ո րոնք 
ու նեն ո րոն ման, զտ ման, դա սա կարգ ման, տե սա կա վոր ման և այլ ան-
հրա ժեշտ գոր ծիք ներ: Դրանք մի լի ո նա վոր գրա ռում նե րում ա րագ ո րոն-
ման հնա րա վո րու թյուն են ա պա հո վում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, խո սե լով հան րային տվյալ նե րի մատ չե լի ու թյան 
այ սօր վա վի ճա կի մա սին, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ե րեք մա կար դակ, և, 
հա մա պա տաս խա նա բար, հե տաքն նող լրագ րող նե րի հա մար այդ տե ղե-
կատ վու թյան հե տա գա մշակ ման տար բեր հնա րա վո րու թյուն ներ: 

Ա ռա ջին մա կար դակ: Հան րային տե ղե կու թյուն նե րի մատ չե լի ու-
թյունն ա պա հով վում է տե ղե կատ վա կան հար ցում նե րի մի ջո ցով՝ գոր ծող 
ազ գային կամ ե րկ րում վա վե րաց ված մի ջազ գային օ րենք նե րին հա մա-
պա տաս խան. թղ թով կամ է լեկտ րո նային փոս տով խմ բագ րու թյուն նե րի 
կամ լրագ րող նե րի ու ղար կած հար ցում նե րի պա տաս խան նե րը պատ-
ճեն վում են և նույն ե ղա նա կով ու ղարկ վում խմ բագ րու թյուն նե րին: 

Այդ պա տաս խան նե րը պատ րաս տում են տե ղե կատ վու թյու նը տնօ-
րի նող նե րը՝ պե տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րը: Մարդ կային գոր ծո նը բա վա կա նին հա-
ճախ հան գեց նում է սխալ նե րի և տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան ի րա վուն-
քի խախ տում նե րի. տե ղե կու թյուն նե րի ոչ ամ բող ջա կան տրա մադր ման, 
ժամ կետ նե րի խախտ ման կամ տե ղե կու թյու նը տրա մադ րե լուց ա պօ րի նի 
հրա ժար ման՝ հիմն ված տվյալ լրատ վա մի ջո ցի կամ լրագ րո ղի նկատ մամբ 
տե ղե կատ վու թյան տնօ րի նո ղի սուբյեկ տիվ վե րա բեր մուն քի վրա: 
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Հարց մանն ի պա տաս խան ստաց ված տե ղե կու թյուն նե րը, սկզբնա-
կան տես քով, հար մար չեն մե քե նա յա կան մշակ ման հա մար: Դրանք 
հա մա կար գե լու հա մար հարկ է սկա նա վո րել և/ կամ տե ղե կու թյու-
նը է լեկտ րո նային աղյու սակ նե րի տես քի բե րել: Ը նդս մին, թղ թային կամ 
սկա նա վոր ված պատ ճեն նե րի հի ման վրա տվյալ նե րի զանգ ված ստա-
նա լը շատ աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է, ո րը բա վա կա նին մեծ մարդ-
կային ռե սուրս նե րի ներգ րա վում է պա հան ջում: 

Օ րի նակ, Ո ւկ րաի նայի ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի 73875 
օգ նա կան նե րի՝ թղ թային տես քով ցու ցակ նե րը թվայ նաց վե ցին և վե-
րած վե ցին տվյալ նե րի զանգ վա ծի http://posipaky.info կայքո ւմ, ո րը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս ա րագ գտ նել ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե րը և 
տես նել օգ նա կան նե րի « քո չե լը» մի քա ղա քա կան ու ժից դե պի մյու սը: Այս 
գոր ծըն թա ցը շատ ժա մա նակ չխ լեց, քա նի որ տվյալ նե րը ստաց վել է ին 
տպ ված ցու ցակ նե րի տես քով:

Իսկ ա հա Ո ւկ րաի նա յում պե տա կան ծա ռայող նե րի՝ ձեռ քով լրաց-
ված և սկա նա վոր ված 22 հա զար հայ տա րա րագ րե րի թվայ նաց-
ման և հա մե մա տե լով ստուգ ման հա մար www.declarations.com.ua -ի թի-
մը ստիպ ված ե ղավ ու ղար կել մի քա նի հա րյուր հար ցում, մշակել և 
տե ղայ նաց նել քրաուդ սոր սին գային վեր ծան ման հա մա կար գը՝  
http://sotnya.org.ua/type/declaration_task, վեր ծան ման հա մար ներգ րա վել 
3000 կա մա վոր նե րի: 

Երկ րորդ մա կար դակ: Հա մա կարգ չային ին տեր ֆեյ սեր, ո րոնք 
ստեղ ծում են տե ղե կատ վու թյուն տնօ րի նող նե րը՝ պե տա կան իշ խա նու-
թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի պաշ տո նա կան 
կայ քե րի հան րային ռե եստր նե րով տե ղե կու թյուն ներ փնտ րե լու և ստա-
նա լու հա մար: 

Ս պա ռո ղը, կայ քում գրանց վե լով կամ ա ռանց դրա (նա յած օ րենսդ-
րա կան պա հան ջի), հնա րա վո րու թյուն է ստա նում ի նք նու րույն ձևա-
կեր պե լու հար ցու մը հա մա կար գում և ստա նա լու ո րոն ման ար դյուն քը: 
Նման հա մա կար գի ա ռա վե լու թյուն ներն ա կն հայտ են. կր ճատ վում է 
տե ղե կու թյու նը ստա նա լու ժա մա նա կը, բա ցառ վում են մարդ կային գոր-
ծո նով պայ մա նա վոր ված խե ղա թյու րում նե րը: Ո րոն մամբ ստաց ված 
տե ղե կու թյուն նե րը կա րող են լի նել խտաց ված PDF կամ HTML ձևա չա-
փով, ին չը է ա կա նո րեն հեշ տաց նում է դրանց հե տա գա մշա կու մը: Այ-
սու հան դերձ, հա մա կար գը տա լիս է մի այն հայց վող տվյալ նե րը, և մեծ 
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զանգ վա ծի հար ցու մը, որ պես կա նոն, սահ մա նա փակ է: Հա մա պա տաս-
խա նա բար, հե տաքն նող լրագ րո ղին ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն նե-
րի զանգ վա ծի ստեղծ ման հա մար հարկ է ի րա կա նաց նել մեծ քա նա կի 
կրկն վող գոր ծո ղու թյուն ներ՝ պա տաս խան նե րը հա վա քե լու և հա մա կար-
գե լու հա մար: Այս պա հան ջար կը հան գեց րել է սք րեյ փին գի՝ (ներ բեռն-
ման) և փար սին գի (հե տա գա մշակ ման) հա մա կար գի ե րևան գա լուն: Սա 
մար դուն փո խա րի նող ռո բոտ ծրա գիր է, ո րը պար բե րա բար դի մում է 
կայ քին, ձևա կեր պում հար ցու մը և ստա նա լով պա տաս խա նը, պահ պա-
նում է ար դյունք նե րը ա ռա ջադր ված հեր թա կա նու թյամբ և ձևա չա փով՝ 
աս տի ճա նա բար ձևա վո րե լով հան րային ռե եստ րում առ կա տե ղե կու-
թյուն նե րի զանգ վա ծը: Հա մա կար գը կա րող է կար գա բեր վել, որ պես զի 
ո րո նի ու ներ բեռ նի տվյալ նե րի թար մա ցում նե րը: 

Այս պես է ձևա վոր վել պե տա կան գնում նե րի մա սին  
http://z.texty.org.ua տվյալ նե րի բա զան, ո րը մի ա վո րել է Ո ւկ րաի նայի պե-
տա կան գնում նե րի տե ղե կագ րի տվյալ նե րը՝ սկ սած 2008 թվա կա նից և 
ավ տո մատ ներ բեռ նել է նաև փո փո խու թյուն նե րը՝ վեր լու ծու թյան ներդր-
ված գոր ծիք ներ ու նե ցող սե փա կան տվյալ նե րի բա զա յում: 

Եր րորդ մա կար դակ: Կար գա վոր ված, ներ բեռն ված և ավ տո մատ 
ըն թերց վող Excel, CSV կամ JSON ձևա չա փե րով տվյալ նե րի ձևա վո րում, 
ո րոնց մատ չե լի ու թյունն ա պա հով վում է պե տա կան կա ռա վար ման և տե-
ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կայ քե րի կամ բաց տվյալ նե-
րի հար թակ նե րի մի ջո ցով: Նման տվյալ նե րի առ կա յու թյունն ու դրանց 
մատ չե լի ու թյան ապա հո վու մը օգ տա գոր ծող նե րի հա մար լայն հնա րա վո-
րու թյուն ներ են բա ցում, այդ թվում՝ API-ի (Application Programming Inter-
face) ստեղ ծում, տե ղե կու թյուն նե րի ա րագ ստաց ման, մշակ ման, հա մա-
կարգ ման, վեր լու ծու թյան հա մա կար գե րի ներդ րում: 

Այս պես, http://youcontrol.com.ua/landing_001 ծա ռա յու թյու նը պա-
րու նա կում է ներ բեռն ված տվյալ ներ 25 (այդ թվում՝ ի րա վա բա նա կան 
ան ձանց, հար կային պարտք ու նե ցող նե րի, դա տա կան վճիռ նե րի, հան-
րային ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի և այլ) ռե եստր նե րից ու 
օգ տա գոր ծող նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս մի քա նի վայր կյա նում 
ստա նալ բաց տվյալ նե րի վրա հիմն ված տե ղե կանք: 

Եվս մի ծա ռա յու թյուն http://opendatabot.com, որ հիմ նա կան մե սին-
ջեր նե րի ռո բոտ է և օգ տա գոր ծո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ո ւկ րաի-
նա կան ըն կե րու թյան ան վան, տնօ րե նի ազ գան վան, ի րա վա բա նա կան 
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հաս ցե ի, մի աս նա կան ռե եստ րի կո դի մի ջո ցով ա րագ ստա նալ ո րոն ման 
ար դյուն քը, ի նչ պես նաև՝ այդ ըն կե րու թյան վե րա բե րյալ դա տա կան գոր-
ծե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը: 

Նախ կին ԽՍՀՄ-ի եվ րո պա կան մա սի ե րկր նե րը տե ղե կատ վու-
թյան մատ չե լի ու թյան տար բեր մա կար դակ նե րի վրա են: Վրաս տա նում 
(http://data.gov.ge), Մոլ դո վա յում (http://date.gov.md/ru), Ռու սաս տա նում  
(http://data.gov.ru) և Ո ւկ րաի նա յում (http://data.gov.ua), օ րի նակ, գո յու-
թյուն ու նեն հան րային տե ղե կու թյուն նե րի կա ռա վա րա կան հար թակ ներ, 
ո րոնք ու նեն ներ բեռ նե լու հնա րա վո րու թյամբ հա րյու րա վոր զանգ վա ծային 
տվյալ ներ: Բազ մա թիվ բաց տվյալ ներ ներ կա յաց ված են պե տա կան ռե-
եստր նե րի ձևով՝ տար բեր աս տի ճա նի մատ չե լի ու թյամբ: Սրա հետ մեկ-
տեղ լրագ րող նե րը հա ճախ ան հրա ժեշ տու թյուն են ու նե նում տվյալ ներ 
ստա նալ տե ղե կատ վա կան հար ցում նե րի մի ջո ցով՝ հաղ թա հա րե լով դժ-
վա րու թյուն նե րը և դա տա րան նե րում վի ճար կե լով հան րային տե ղե կու-
թյուն նե րը տրա մադ րե լու ան հիմն մերժում նե րը: 

Մատ չե լի տվյալ ներ ըն կե րու թյուն նե րի և մարդ կանց 
մա սին
Զ բաղ վե լով հե տաքն նու թյուն նե րով՝ լրագ րո ղը հա ճախ կա րիք է 

ունե նում ստեղ ծե լու իր ու շադ րու թյանն ար ժա նա ցած ըն կե րու թյան կամ 
մար դու մա սին թղ թա պա նակ: Այն, որ պես կա նոն, կազմ ված է ստուգ ված 
փաս տե րից. կա րևոր է պաշ տո նա կան ու հան րային աղ բյուր նե րից տե ղե-
կու թյուն նե րի հա վա քու մը, քա նի որ այդ պի սով ստաց ված տվյալ նե րը է ա-
կա նո րեն կր ճա տում են լրագ րո ղի աշ խա տան քի ի րա վա կան ռիս կե րը: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձանց մա սին բաց ու թա փան ցիկ տե ղե կու-
թյուն նե րը, ո րոնք հնա րա վոր է ստա նալ պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րից, 
որ պես կա նոն, հե տևյալ ներն են.

 • ան վա նու մը, սե փա կա նու թյան ձևը (Ս ՊԸ, ԲԲԸ, ՓԲԸ, և այլն),  
ռե եստ րային ծած կա գի րը կամ հարկ վճա րո ղի հա մա րը,  
ի րա վա բա նա կան հաս ցեն,

 •  հիմ նա դիր նե րը, կա նո նադ րա կան կա պի տա լը, դրա ձևա վոր ման  
ամ սա թի վը, բաժ նե մա սե րը,

 •  գոր ծու նե ու թյան տե սա կը՝ ը ստ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան  
տե սակ նե րի դա սա կարգ ման,

 •  ղե կա վար մար մին նե րը (տ նօ րեն, վար չու թյուն, վե րահս կիչ  
խոր հուրդ և այլն),
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 •  կա պը (հե ռա խոս, է լեկտ րո նային փոստ, կայ քի հաս ցե),

 • գ րանց ման, վե րագ րանց ման, կայ քի ստեղծ ման ամ սաթ վե րը,

 •  ֆոն դային շու կա յում աշ խա տող ըն կե րու թյուն նե րի հա մար  
նա խա տես ված բան կային հա շիվ նե րը, 

 • ար տո նագ րե րը, հա տուկ թույլտ վու թյուն նե րը, բնա կան  
մե նաշ նորհ նե րը, 

 • իբ րև հար կա տու գրան ցու մը, հար կային պարտ քե րը,  
ար տո նու թյուն նե րը, ԱԱՀ-ի վե րա դար ձը, 

 • ըն կե րու թյան դա տա կան պատ մու թյուն նե րը,

 •  պե տա կան գնում նե րին, ա ճուրդ նե րին, մաս նա վո րեց ման  
գոր ծարք նե րին մաս նակ ցու թյու նը,

 •  հո ղա  տա րածք նե րը և ան շարժ գույ քը (սե փա կա նու թյուն,  
վար ձա կա լու թյուն, օգ տա գոր ծում),

 •  հիմ նա կան ֆոն դե րը (այս տե ղե կու թյու նը կա րող է մատ չե լի լի նել 
մի այն պե տա կան, կո մու նալ ձեռ նար կու թյուն նե րի և ֆոն դային 
շու կայի մաս նա կից ըն կե րու թյուն նե րի դեպ քում),

 •  գյու տե րը, ար դյու նա բե րա կան և ա ռևտ րային նշան ներն ու  
մտա վոր սե փա կա նու թյան այլ օբյեկտ նե րը: 

Այ սու հան դերձ, տա րա ծաշր ջա նի ո րոշ ե րկր նե րում բա ցա ռու թյուն-
ներ կան. Ա դր բե ջա նում, օ րի նակ, Խա դի ջա Իս մայի լո վայի հե տաքն նու-
թյուն նե րից հե տո հիմ նա դիր նե րի և բաժ նե մա սե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու-
թյուն ներն օ րենսդ րո րեն դաս վել են սահ մա նա փակ մատ չե լի նե րի թվին: 

Ինչ վե րա բե րում է ան ձե րին, ա պա պաշ տո նա կան տվյալ ներ ա ռա-
վե լա գույ նը հնա րա վոր է ստա նալ մի այն հան րային դեմ քե րի, որ պես 
կա նոն՝ պե տա կան իշ խա նու թյան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի մա սին: Հե տաքն նու թյան հե րոս հան-
դի սա ցող ան ձի մա սին թղ թա պա նակ կազ մե լիս՝ լրագ րո ղին հե տաքրք-
րում են հե տևյալ տե ղե կու թյուն նե րը.

 • ա նուն, ազ գա նուն, հայ րա նուն, ծնն դյան օ րը, վայ րը, քա ղա քա-
ցի ու թյունը (այս տվյալ նե րը մատ չե լի են, ե թե ան ձն ա ռա ջադր-
վել և մաս նակ ցել է ը նտ րու թյուն նե րին կամ հա մա պա տաս խան 
մր ցույթ ան ցնե լով՝ պաշ տոն է ստանձ նել),
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 • գ րանց ման կամ հաշ վառ ման վայ րը (հա ճախ կա րող է  
չհա մա պա տաս խա նել բնա կու թյան վայ րին), հարկ վճա րո ղի  
ան ձնա կան հա մա րը (ե թե ան հատ ձեռ նար կա տեր է, նրա  
հար կային հա մա րը կա ի րա վա բա նա կան ան ձանց և ան հատ 
ձեռ նար կա տե րե րի ռե եստ րում),

 • կր թու թյու նը (դիպ լոմ նե րը, գի տա կան աս տի ճան ներն ու  
կո չում նե րը), գի տա կան հրա տա րա կու թյուն ներն ու գի տա կան 
թե զի ավ տո ռե ֆե րատ նե րը (այս տե ղե կու թյուն նե րը բաց են ու 
հան րա մատ չե լի և պահ պան վում են ազ գային գի տա կան  
գրա դա րան նե րի թե զե րի կա տա լո գում),

 •  կապը (հե ռա խոս, է լեկտ րո նային փոստ)

 •  կա րի ե րան, ծա ռայո ղա կան ա ռաջ խա ղա ցում նե րի ցան կը  
(նախ կին ու ներ կա աշ խա տա տե ղե րը), պե տա կան ծա ռա յու-
թյունն ու աշ խա տան քը տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար-
մին նե րում,

 •  հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյու նը (մաս նակ ցու թյու նը  
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին), կու սակ ցա կան  
պատ կա նե լու թյու նը, կրո նը,

 •  դատ վա ծու թյուն նե րը, վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րը,

 •  զին վո րա կան ծա ռա յու թյու նը, մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին  
մաս նակ ցու թյու նը, 

 • ե կա մուտ նե րը (աշ խա տա վարձ, նյու թա կան օգ նու թյուն ներ,  
շա հա բա ժին ներ, վար ձատ վու թյու նից վճար ներ և այլն) և  
գույ քը (ան շարժ գույք, հող, բան կային հա շիվ ներ,  
տրանս պոր տային մի ջոց ներ),

 •  բիզ նես նե րը (մաս նակ ցու թյուն ըն կե րու թյուն նե րին,  
մաս նա բա ժին ներ, ֆի նան սա կան պար տա վո րու թյուն ներ), 

 • ոչ նյու թա կան ակ տիվ ներ (գյու տեր, մտա վոր  
սե փա կա նու թյան ի րա վունք ներ):

Թ վարկ ված տվյալ նե րից շա տե րը հա ճախ են թա դատ են տա րա-
ծաշր ջա նի բո լոր ե րկր նե րում գոր ծող ան ձնա կան տվյալ նե րի մա սին 
օ րենք նե րին: Այ սու հան դերձ, հան րային դեմ քե րի գոր ծու նե ու թյան հե-
տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս հան րային շա հը մար դու մա սին տե ղե-
կու թյուն նե րը հրա պա րա կե լու փաս տարկ է: Գո յու թյուն ու նի նաև օ րենսդ-
րա կան կար գա վո րում, ը ստ ո րի նե ղաց վում են հան րային գու մար նե րին 
կամ հա սա րա կա կան սե փա կա նու թյանն ա ռնչ վող ան ձանց մաս նա վոր 
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կյան քի սահ ման նե րը: Ո ւկ րաի նա յում, օ րի նակ, հան րային են հա մար վում 
բյու ջե տային մի ջոց ներ կամ ու նեց վածք տնօ րի նող ան ձանց ա նուն նե րը, 
ազ գա նուն ներն ու հայ րա նուն նե րը և ի րա վա բա նա կան ան ձանց ան վա-
նում նե րը: Մյուս կող մից, Ռու սաս տա նի ի րա վա կան նոր մե րը է ա կա նո րեն 
նվա զեց նում են լրագ րող նե րի ա զա տու թյունն ան ձի վե րա բե րյալ տե ղե-
կու թյուն ներ հա վա քե լու մա սով, և դա տա րա նը ա ռա վել հա ճախ բռ նում է 
պաշ տո նյա նե րի կող մը, քան հա սա րա կու թյան շա հե րի հա մար գոր ծող 
լրագ րող նե րի:

Հան րային տե ղե կու թյուննե րի շտեմարան
 Տա րա ծաշր ջա նի հա մա րյա բո լոր ե րկր նե րը հա մա ցան ցում ու նեն հան-

րային ռե եստր ներ, ո րոն ցում հնա րա վոր է գտ նել՝ 

 • օ րենսդ րու թյու նը և պե տա կան կա ռա վար ման և տե ղա կան  
ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի այլ նոր մա տիվ-ի րա վա կան  
փաս տաթղ թե րը, 

 • ի րա վա բա նա կան ան ձանց ու ձեռ նար կա տե րե րի գրանց ման  
մա սին տե ղե կու թյուն նե րը,

 •  հող հատ կա ցում նե րի մա սին ո րո շում նե րը, հո ղա տա րածք նե րի  
նպա տա կային նշա նա կու թյան մա սին տվյալ նե րը,

 •  հա մայն քային սե փա կա նու թյան մաս նա վո րեց ման մա սին  
ո րո շում ները,

 •  հար կա տու նե րի հաշ վառ ման և հար կային պարտք ու նե ցող նե րի 
մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, 

 • պե տա կան գնում նե րի մա սին հայ տա րա րու թյուն նե րը և  
մր ցույթ նե րի հաղ թող նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը,

 •  ֆոն դային շու կայի մաս նա կից նե րի, ար ժեթղ թեր թո ղար կող նե րի և 
նրանց հաշ վետ վու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը,

 •  բան կե րի, ֆի նան սա վար կային հաս տա տու թյուն նե րի, ա պա հո-
վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի մա սին տվյալ նե րը,

 •  դա տա կան վճիռ նե րը,

 • մ տա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի և օբյեկտ նե րի մա սին 
տվյալ ները: 
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Ս տո րև բեր ված են Ա դր բե ջա նի, Հա յաս տա նի, Մոլ դո վայի, Ռու սաս-
տա նի, Վրաս տա նի և Ո ւկ րաի նայի հան րային տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր-

նե րին հղում նե րը՝ 2016 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի դրու թյամբ:

Այս բոլոր ե րկր ներն ու նեն օ րենսդ րա կան և այլ 
նոր մա տիվ ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի բա զա՝ 
ո րոնման գոր ծիք նե րով.

 • Ադր բե ջան՝ http://bit.ly/2kK9MVU

 •  Հա յաս տան՝ http://www.arlis.am 

 • Մոլ դո վա՝ http://lex.justice.md

 • Ռու սաս տա ն՝ http://bit.ly/2kKi28l 

 • Վ րաս տան՝ http://matsne.gov.ge

 • Ուկ րաի նա՝ http://bit.ly/2kK85aI 

 Որ պես կա նոն ի րա վա կան փաս տաթղ թե րի մե ծա մաս նությունն 
ազգային լե զու նե րով է, սա կայն սահ մա նադ րու թյուն նե րը, օ րենս-
գրքե րը, կա րևոր օ րենք նե րը առ կա են նաև ռու սե րեն և/ կամ 
անգլե րեն:  

Ի րա վա բա նա կան ան ձանց և ձեռ նար կա տե րե րի 
գրանց ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ կան հե տևյալ 
կայ քե րում.

 • Ադր բե ջան՝ http://bit.ly/2kifG3 

 • Հա յաս տան՝ http://www.e-register.am/am 

 • Մոլ դո վա՝ http://www.cis.gov.md

 • Ռու սաս տա ն՝ http://egrul.nalog.ru 

 • Վ րաս տան՝ http://bit.ly/2kipLNJ 

 • Ուկ րաի նա՝ http://bit.ly/1XE6z7y

Ո րոն ման ար դյունք ներն ը ստ ե րկր նե րի տար բեր վում են: Ա դր բե ջա-
նա կան ռե եստ րը, օ րի նակ, կտե ղե կաց նի մի այն ըն կե րու թյան ան վա նումն 
ու հար կային հա մա րը, այն դեպ քում, ե րբ ռու սա կա նում դուք կս տա նաք 
ամ բող ջա կան քաղ վածք՝ PDF ձևա չա փով: Ո ւկ րաի նա յում ռե եստ րում ան-
վճար ո րո նու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փնտ րել ան վա նու մով և հաշ-
վառ ման հա մա րով, և կտ րա մադր վի քաղ վածք՝ ըն կե րու թյան ըն թա ցիկ 
վի ճա կի մա սին, ի սկ վճա րո վի ո րո նու մը հնա րա վո րու թյուն կտա փնտ րել 
տնօ րե նի ա նու նով, հաս ցե ով և այլ չա փո րո շիչ նե րով: 
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Դա տա կան վճիռ նե րի ցանկ տա րա ծաշր ջա նի ոչ բո-
լոր ե րկր ներն ու նեն, օ րի նակ, այն հան րային մատ չե լի-
ու թյուն չու նի Ա դր բե ջա նում.

 •  Հա յաս տան՝ http://bit.ly/2k7ZQGx 

 • Մոլ դո վա՝ http://bit.ly/2jII0va 

 • Ռու սաս տա ն՝ http://sudrf.ru - ՌԴ-ի պե տա կան ավ տո մա տաց-
ված հա մա կար գի «Ար դա րա դա տու թյուն» պաշ տո նա կան հար-
թակն ու նի մոտ 32 մի լի ոն փաս տա թուղթ, ոչ պաշ տո նա կան 
կու տա կիչ հա մա կար գը՝ http://rospravosudie.com 2016 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի սկզ բի դրու թյամբ՝ մոտ 111 մի լի ոն փաս տա թուղթ. 

 • Վ րաս տան՝ http://prg.supremecourt.ge 

 • Ուկ րաի նա՝ http://reyestr.court.gov.ua 

Որ պես կա նոն, դա տա կան վճիռ նե րի ո րոն ման հա մա կար գե րը 
ունե նում են տար բեր զտիչ ներ՝ ը ստ դա տաքն նու թյան տե սա կի, տա րա-
ծաշր ջա նի, ժա մա նա կի, դա տա վո րի ան վան, ու նե նում են նաև տեքս-
տային ո րո նում, ին չը հեշ տաց նում է ան հրա ժեշտ վճիռ նե րը գտ նե լը: 
Ո րոն վող նյու թը կա րող է լի նել ի նչ պես PDF, ան պես էլ html ձևա չա փով:

 Պե տա կան գնում նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներն առ կա են 
հա մա պա տաս խան ռե սուրս նե րում, ո րոնք, որ պես կա նոն, գրան
ցում են պա հան ջում: Տրա մադր վող տե ղե կու թյան ծա վա լը տա տան-
վում է մի այն մր ցույ թում հաղ թո ղի ան վան և բյու ջե տային մի ջոց նե րից 
տրա մադր վող գու մա րի մա սին ա ղյու սա կից մին չև փաս տաթղ թե րի ո ղջ 
փա թե թը՝ սկ սած մր ցույ թի հա յա տա րա րու մից, պայ մա նագ րից ը նդ հուպ 
մին չև կա տար ված աշ խա տան քի վե րա բե րյալ ակ տը: 

 • Ադր բե ջան՝ http://tender.gov.az/new/?lan=az 

 • Հա յաս տան՝ http://www.e-tender.am 

 • Մոլ դո վա՝ http://tender.gov.md/ro 

 • Ռու սաս տա ն՝ http://bit.ly/2jlm4aV 

 • Վ րաս տան՝ http://bit.ly/2ki9GHO 

 • Ուկ րաի նա՝ http://prozorro.gov.ua 
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Ան շարժ գույ քի և հո ղա տա րածք նե րի նկատ մամբ գույ քային 
ի րա վունք նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներն ը ստ ե րկր նե րի տար բեր 
չա փով են մատ չե լի և է ա կա նո րեն տար բեր վում են ծա վա լով: Բա-
ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ ան շարժ գույ քի և հո ղի ռե եստր նե րը պա-
հան ջում են տվյալ ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի գրան ցում, և նման տե ղե կու-
թյուն նե րի տրա մադ րու մը վճա րո վի է: 

 • Ադր բե ջան - ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի  
http://bit.ly/2kio97f ռե եստ րը ո րոն ման սահ մա նա փակ  
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի, պա հան ջում է ան շարժ գույ քի  
հաշ վառ ման հա մա րը, հո ղա տա րածք նե րի մա սին  
տե ղե կու թյուն նե րը մատ չե լի չեն: 

 • Հա յաս տան - կա դաստ րի պե տա կան կո մի տե ի http://bit.ly/2kifmSn 
կայ քը՝ ան շարժ գույ քի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ո րոն ման հա մար, 
ի նչ պես նաև՝ http://www.e-cadastre.am/map կայ քը՝ հո ղա տա րածք-
նե րը քար տե զի վրա փնտ րե լու հնա րա վո րու թյամբ: 

 • Մոլ դո վա - http://bit.ly/2kKvucd կա դաստ րային քար տե զը հնա րա վո-
րու թյուն է տա լիս ո րո նե լու հո ղա մա սի կա դաստ րային հա մա րով: 

 • Ռու սաս տա ն - ան շարժ գույ քի նկատ մամբ գույ քային  
ի րա վունք նե րի և գոր ծարք նե րի https://rosreestr.ru/site/ ռե եստ րը  
հան րու թյան հա մար մատ չե լի տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս ան-
շարժ գույ քի գրանց ված ի րա վունք նե րի մա սին, ի սկ կա դաստ-
րային ան շարժ գույ քի ռե եստ րը՝ http://bit.ly/2jlyO19, հո ղա տա-
րածք նե րի մա սին մատ չե լի տվյալ ներ է պա րու նա կում: Հան րային 
կա դաստ րային քար տե զը՝ http://pkk5.rosreestr.ru, հեշ տաց նում է 
հո ղա մա սե րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րի ո րո նու մը: 

 • Վ րաս տան - գույ քային ի րա վունք նե րի գրանց ման կայ քը՝  
https://napr.gov.ge/udzravi ո րոն ման  http://bit.ly/2jljt0I ծա ռա յու-
թյամբ: 

 • Ուկ րաի նա - ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան վար չա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի գրա սե նյա կի http://bit.ly/2jIQgLL կայ-
քը վճա րո վի է, պա հան ջում է գրան ցում և հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ո րո նե լու ը ստ ան շարժ գույ քի ան վան ման կամ հաս ցե ի: 
Կա դաստ րային http://bit.ly/2qdqzDu քար տե զը և ոչ պաշ տո նա-
կան http://bit.ly/2ki73G7 քար տե զը, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս, 
BankID-ո ւմ գրանց վե լով, ան վճար տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ հո-
ղակ տոր նե րի մա սին: 
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Մ տա վոր սե փա կա նու թյու նը և ոչ գույ քային ի րա վունք նե րը 
ներ կա յաց նում են մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյուն
նե րի և ի նս տի տուտ նե րի ռե եստր նե րը, ը նդ սմին՝ այն տեղ պահ վող 
տե ղե կու թյուն նե րը հա մար վում են բաց, քա նի որ դրանց հան րային 
բնույ թը և մատ չե լի ու թյու նը կար գա վոր վում է մի ջազ գային պա
տեն տային ի րա վուն քով: 

 • Ադր բե ջան - հե ղի նա կային ի րա վունք նե րի http://bit.ly/2jIIUb0 
կայ քը ձեզ կուղ ղոր դի դե պի է լեկտ րո նային ծա ռա յու թյուն նե րի 
http://bit.ly/2kKkrQd հար թակ, ո րը գրան ցում է պա հան ջում: Սա 
մի ակն է տա րա ծաշր ջա նում, որ նման պա հանջ ու նի:

 •  Հա յաս տան - Մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան  
http://www.aipa.am/hy կայ քը ու նի ապ րան քան շան նե րի, պա-
տենտ նե րի և այլ օբյեկտ նե րի ո րո նում՝ հայե րեն, ռու սե րեն և 
ան գլե րեն:

 •  Մոլ դո վա - Մտա վոր սե փա կա նու թյան գոր ծա կա լու թյան  
http://www.agepi.gov.md/ro կայ քում կա րե լի է տե ղե կու թյուն ներ 
գտ նել Մոլ դո վայի մտա վոր սե փա կա նու թյան օբյեկտ նե րի և ի րա-
վա տե րե րի մա սին: 

 • Ռու սաս տա ն - Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան դաշ նային 
ի նս տի տու տի կայ քը ամ բող ջա կան ո րոն ման հա մա կարգ ու նի՝ 
http://bit.ly/2juhylv 

 • Վ րաս տան - Մտա վոր սե փա կա նու թյան ազ գային կենտ րո նի  
http://www.sakpatenti.org.ge կայ քը պաշ տո նա կան տե ղե կագ րե րի 
տվյալ նե րը ներ կա յաց նում է PDF ձևա չա փով: 

 • Ուկ րաի նա - Ար դյու նա բե րա կան սե փա կա նու թյան «Ուկր պա-
տենտ» ի նս տի տու տի կայ քում առ կա է մի քա նի տվյալ նե րի բա-
զա՝ ո րոն ման հա մա կար գե րով՝ http://bit.ly/2jIQF0J: 

 Վե րը բեր վա ծը տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի հան րային տե ղե կու թյուն-
նե րի ռե եստր նե րի ամ բող ջա կան ցան կը չէ, այլ մի փոքր մա սը, որ 
կա րևոր է հե տաքն նող լրագ րող նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար, քա նի 
որ դրանց տե ղե կու թյուն նե րը պաշ տո նա կան են, ին չը, բնա կա նա բար, 
կր ճա տում է հրա պա րակ մանն ա ռնչ վող ռիս կե րը:
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 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ՑԻ Ա ԿԱՆ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒ ԹՅԱՆ 
ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԸ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ՆՈՐ 
ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐՈՒՄ

Ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի Հա ղոր դակ ցու թյան դպ րո ցի 

Հետաքննական լրագ րու թյան ար հես տա նո ցի հրա վի րյալ մաս նա գետ է: 

Ե ղել է լրագ րո ղա կան կր թու թյամբ զբաղ վող International Reporting 

Project-ի հիմ նա դիր փոխտ նօ րե նը, հա մա գոր ծակ ցել է Լրագ րող նե րի 

մի ջազ գային կենտ րո նի (ICFJ) հետ: Թղ թակ ցել է հայտ նի 

լրատ վա մի ջոց նե րի՝ այդ թվում CBS News “60 Minutes”, The New York 

Times, Time, The Boston Globe Magazine: 

ԼՈ ՒԻՍ ԼԻՖ 
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2016 թ.-ի ԱՄՆ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի շուրջ հրա պա-
րակ ված զար մա նա լի վի ճա կագ րու թյան ո ղջ հոս քի մեջ ա ռանձ նա-
նում է մեկ տվյալ. քվե ար կու թյան ի րա վունք ու նե ցող գրե թե 100 մի լի ոն 
ը նտ րող ներ` ը նտ րա զանգ վա ծի գրե թե 47 տո կո սը, քվե ար կու թյան չեն 
ներ կա յա ցել: Սա ա մե նա ցածր ցու ցա նիշն է վեր ջին 20 տա րի նե րի ըն-
թաց քում: Եր կի րը պատ րաստ վում է ան ցում կա տա րել ար մա տա պես 
տար բեր քա ղա քա կան կուր սի, ի սկ քվե ար կող հան րու թյան գրե թե կե սը 
ան հա ղորդ է գոր ծըն թաց նե րին: 

Ան շուշտ, պատ ճառ նե րը բա զում դա տո ղու թյուն նե րի տե ղիք են տա-
լիս. հնա րա վոր է մար դիկ հու սա խաբ են ե ղել հա մա կար գից կամ այլևս 
չեն հա վա տում, որ պե տա կան նշա նա կու թյան հար ցե րում ի րենց ձայ նը 
կշիռ ու նի: Բայց ե րբ այդ քան մարդ չի կի րա ռում ժո ղովր դա վա րու թյան 
իր ա մե նա կար ևոր ի րա վունք նե րից մե կը, ա պա դա արդեն մեծ խնդ րի 
ախ տա նի շ է:

«Թ վա պա տում» կոն ֆե րան սը հե տաքն նա կան լրագ րու թյան մա-
սին է, այն պահ պա նիչ-հս կո ղա կան դե րի, ո րը կա տա րում է ա զատ մե-
դի ան՝ ա սե լով ճշ մար տու թյու նը իշ խա նու թյուն նե րին: Սա կայն որ պես զի 
հե տաքն նող լրագ րող նե րի կրած ան հա վա նա կան ռիս կե րը ի մաստ ու-
նե նան ու ա վե լի հաշ վե տու դարձ նեն կա ռա վա րու թյուն նե րի ու ըն կե րու-
թյուն նե րի աշ խա տան քը, ան հրա ժեշտ է, որ հա սա րա կու թյու նը վս տա հի 
լրագ րող նե րի հայ թայ թած տե ղե կու թյուն նե րին ու գի տակ ցի, որ կա րե լի է 
գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մել՝ օգ տա գոր ծե լով այդ տե ղե կու թյուն նե րը: Այ սօր 
իմ ե րկ րում (հա վա նա բար նաև ձեր) ա վե լի քիչ են վս տա հում մե դի այի 
հա ղոր դած լու րե րին, քան նա խորդ տաս նա մյակ նե րում էր: 

 Վեր ջին ը նտ րու թյուն նե րը բա ցա հայ տե ցին Ա ՄՆ-ո ւմ մե դի այի մութ 
կամ թե րի կող մե րը և նա խան շե ցին այն աշ խա տան քը, ո րը պետք է 
կա տա րենք, նաև ի ցույց դրե ցին կա ռուց ված քային թե րու թյուն նե րը: 
Այդ ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ Ա ՄՆ-ի ԶԼՄ-նե րի մաս նակ ցու թյան և 
ա ռա ջի կա մար տահ րա վեր նե րի լա վա գույն վեր լու ծու թյուն նե րից մե կը 
կա տա րել է Ջո շո ւա Բեն թո նը, ո րը գլ խա վո րում է Հար վար դի հա մալ սա-
րա նի Նեյ ման լա բո րա տո րի ան (նա նաև Մի ջազ գային լրատ վու թյան նա-
խագծի նախ կին ան դամ է): 

Ըստ Բեն թո նի կան խա տե սում ե րի, այն ու ժե րը, ո րոնք 2016թ.-ի 
նոյեմ բե րին Ա ՄՆ-ի ԶԼՄ-նե րին մղել են ձա խո ղում ե րի, ա մե նայն հա-
վա նա կա նու թյամբ կսաստ կա նան: Նրա նշած բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի 
շար քում` նե րա ռյալ կեղծ լու րե րի թվի ա ճը և լրատ վա մի ջոց նե րին ար-
ձա գան քող սո ցի ա լա կան հար թակ նե րի սահ մա նա փակ հե ռան կա րային 
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հնա րա վո րու թյուն նե րը, է ա կան է տե ղա կան լրատ վա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի նվա զու մը, այն, ի նչ նա ան վա նում է « հա մայն քի ող նա շար»:

Թ վան շային դա րաշր ջա նի տն տե սու թյու նը մա սամբ պատ ճառ է 
դար ձել, որ Ա ՄՆ-ի ԶԼՄ-նե րը կենտ րո նա ցել են Նյու Յոր քում, Լոս Ան-
ջե լե սում և մայ րա քա ղաք Վա շինգ տո նում՝ նվազելով կամ գրեթե վե րա-
նալով ե րկ րի կենտ րո նա կան նա հանգ նե րում: 

Լրագ րող նե րին ան հրա ժեշտ է գտ նել նոր ու ղի ներ բազ մա զան հա-
մայնք նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու հա մար՝ օգ տա գոր ծե-
լով ցան ցային աշ խար հի հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ա ջակ ցել քա ղա քա ցի-
նե րին, ակ տի վաց նել քա ղա քա ցի ա կան կյան քը, քա ջա լե րել վա րել ա վե լի 
ար դյու նա վետ դիս կուրս, ո րը չի սահ մա նա փակ վի սո ցի ա լա կան մե-
դիայի “share” և “like” կո ճակ նե րով: 

Ես ու սում ա սի րում եմ լրագ րո ղա կան աշ խար հի ներ սում և դրա նից 
դուրս գոր ծող քա ղա քա ցի ա կան մաս նակ ցու թյան նոր մո դել նե րը, ո րոնք 
վե րաձ ևում և նո րո վի են ներ կա յաց նում լրագ րո ղի դե րը քա ղա քա ցի ա-
կան կյան քում: Լսա րա նը ան հա ղորդ դի տո ղից վե րած վում է տե ղե կատ-
վու թյուն հայ թայ թող ակ տիվ մաս նակ ցի: Այս մո տե ցում ե րը հան րու թյա-
նը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս սե փա կան փոր ձով ստու գել փաս տե րի 
ու ժը և կա ռու ցել պատ մու թյուն նե րը փաս տե րի հի ման վրա: Մար դիկ, 
ո րոնք կի րա ռում են այս նոր մո դել նե րը, ա մեն ևին էլ չեն ա կն կա լում, թե 
մաս նա կից նե րը կսկ սեն զբաղ վել ամ բողջ աշ խար հի գոր ծե րով: Նրանք 
մաս նա կից նե րին խնդ րում են ա նել ըն դա մե նը մեկ բան և բարձր են 
գնա հա տում ցան կա ցած ներդ րում (քն նար կում ե րը ֆո րում ե րում, մեկ-
նա բա նու թյուն նե րը, սե փա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, փաս տե րի ստու-
գու մը):

 Բե րենք մի քա նի օ րի նակ.

WDET-ը, ո րը Wayne պե տա կան հա մալ սա րա նում ծվա րած մի փոքր 
ռա դի ո կա յան է, ո ւնկն դիր նե րին ա ռա ջար կեց մաս նակ ցել Դեթ րոյ թի 
այ գու վե րահս կո ղու թյան ծրագ րին և հայտ նել հան րային այ գու պահ-
պան ման վե րա բե րյալ ի րենց կար ծիք նե րը: Ստեղ ծե ցին մի քար տեզ, 
որ տեղ քա ղա քա ցի նե րը կա րող է ին գրա ռում եր կա տա րել այ գու պահ-
պան ման և այլ խն դիր նե րի շուրջ՝ քա ղա քա պե տա րա նի և լրագ րող նե-
րի դի տար կում ե րին զու գըն թաց կա տա րե լով ի րենց ներդ րու մը: Տե ղե-
կու թյուն նե րի այս պի սի մեծ պա շա րով զին ված՝ WDET-ը ցույց տվեց, որ 
այ գու հո ղա տա րած քի 32 տո կո սը փաս տո րեն ան խնամ է: Սա հա մայն-
քին մղեց, որ կա ռա վա րու թյա նը ան հա պաղ գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար-
կե լու պա հանջ ներ կա յաց նի:
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ProPublica-ն՝ Ա ՄՆ-ի շա հույթ չհե տապն դող ա ռա ջա տար հե տաքն-
նա կան լրագ րու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կը, մի քա նի հե-
տաքն նու թյուն նե րում օգ տա գոր ծել է այս մե թո դը: Ծրագ րե րից մեկն 
ի րա կա նաց նե լիս, հան րու թյա նը խնդ րել են պատ մել փո թո րի կը վե րապ-
րե լուց հե տո Կար միր Խա չի բա րե գոր ծա կան հիմ ադ րա մից օգ նու թյուն 
ստա նա լու ի րենց փոր ձա ռու թյան մա սին, ե րբ կազ մա կեր պու թյունն ին քը 
հրա ժար վել էր բա ցա հայ տել այդ տե ղե կու թյուն նե րը: ProPublica-ն ստեղ-
ծեց թվային մի ա պա հով ֆայլ-փոս տարկղ այդ փաս տաթղ թե րի հա մար:

 Մեկ այլ հե տաքր քիր մո դել ծն վել է Չի կա գոյի հան րային ռա դի ո-
կա յա նում՝ WBEZ-ո ւմ: Նրանց « Հար ցա սեր քա ղա քը» թվային հար թա կը 
ա ռա ջադ րում և քն նար կում է հան րու թյան բարձ րաց րած տա րաբ նույթ 
խն դիր ները: Կա յանն ո ւնկն դիր նե րին հարց նում է Չի կա գոյի կյան քի խն-
դիր նե րի մա սին և դրանց հի ման վրա պատ մու թյուն ներ է ստեղ ծում՝ 
նպա տակ ու նե նա լով լու ծում եր գտ նել և այդ գոր ծըն թա ցում ներգ րա-
վում է նաև իր ո ւնկն դիր նե րին:

« Հար ցա սեր քա ղա քի» հիմ ա դիր նե րից մեկն ա վե լի հե ռուն գնաց՝ 
հիմ ե լով Hearken ըն կե րու թյու նը, ո րը հա ման ման գոր ծիք ներ է ա ռա-
ջար կում լրատ վա կան խմ բագ րու թյուն նե րին ար դեն գլո բալ մասշ տա-
բով՝ օգ նե լով ո ւնկն դիր հա սա րա կու թյա նը մաս նա կից դառ նալ լրատ-
վա կան պատ մու թյուն նե րի ստեղծ մա նը: Նրանք կի րա ռում են գնային 
սա հող սանդ ղակ՝ այն պես որ նույ նիսկ ա մե նա փոքր խմ բագ րու թյուն-
նե րը կա րո ղա նան օ գտ վել: Hearken-ի գոր ծիք ներն այ սօր կի րառ վում են 
հինգ մայր ցա մաք նե րի վաթ սուն լրատ վա մի ջոց նե րում:

 Գոր ծող ֆո րում երն ու մի ջո ցա ռում ե րը խրա խու սե լը հնա րա վո րու-
թյուն է ըն ձե ռում լրատ վա մի ջոց նե րին հա սա րա կու թյան հետ խո րը, բազ-
մա մա կար դակ հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լ և քա ղա քա ցի ա կան ե րկ-
խո սու թյուն խթանել: Մյուս կող մից դա կարող է նաև շա հու թա բեր լինել:

 Տե խա սում գտն վող The Texas Tribune փոք րիկ, շա հույթ չհե-
տապն դող լրատ վա մի ջո ցը, որ պես բիզ նես մո դել, ստեղծել է դինամիկ 
համագործակցություն ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձակ ումերի և առ ցանց 
լրագ րու թյան միջև: Աշ խա տե լով նա հան գի ի րենց գոր ծըն կեր նե րի և հա-
մալ սա րան նե րի հետ՝ Tribune-ը քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին հրա վի րում է 
մաս նակ ցե լու ու ղիղ ե թե րով ֆո րում ե րին, որ տեղ քն նարկ վում են տե-
ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցեր և պա տաս խան ներ են տր վում 
հա սա րա կու թյան ա ռա ջադ րած խն դիր նե րին: Այս կերպ նրանք նաև նոր 
լսա րան են ստեղ ծում, նոր ո ւնկն դիր նե րի են ներգ րա վում ի րենց առ ցանց 
հար թա կում: Սա դառ նում է հան րային ար ձա գանք ման և հե տա դարձ 
կա պի մի ար դյու նա վետ գոր ծիք: 
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Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս տրանս ֆոր մա տիվ մո դել նե րը բախ վում են 
ո րո շա կի ար գելք նե րի: Այն պա րա գա յում, ե րբ Facebook-ը և Google-ը 
կլա նում են գո վազ դային շա հույթ նե րի ա ռյու ծի բա ժի նը, Ա ՄՆ-ի տե ղա-
կան լրատ վա կան կազ մա կե պու թյուն նե րի մեծ մա սը կր ճատ ման ու ղի են 
բռ նել: Ը ստ Ա մե րի կյան լրատ վու թյան ի նս տի տու տի տնօ րեն Թոմ Ռո-
զենշ տեյ լի՝ վեր ջին տա րի նե րին թեր թե րի լրատ վու թյան բա ժին նե րում 
աշ խա տող լրագ րող նե րի թի վը 35 տո կո սով կր ճատ վել է՝ ա ռանց (ի բրև 
փոխ հա տու ցում) ա պա հո վե լու տե ղա կան այլ ԶԼՄ-նե րի ա ճը: 

Իսկ ա վե լի փոքր հա մայնք նե րում ո լոր տը կաթ վա ծա հար ա նող այս 
գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վում է: Շատ խմ բագ րու թյուն ներ պար զա պես 
չու նեն մաս նա գի տա կան նե րու ժ, ո րը ըն դու նակ է պա տաս խա նե լու այն-
պի սի բարդ հար ցե րի, ո րոնք պա հան ջում են մեծ քա նա կի տվյալ նե րի 
հա վա քագ րում կամ ստեղ ծում: Դա հատ կա պես բարդ է այն դեպ քե-
րում, ե րբ չկա պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հու սա լի բա զա: 

Այս ի րա վի ճա կից ե լք գտ նե լու ո րո նում երն ի նձ տա րան քա ղա-
քա ցի նե րի խն դիր ներն ու սում ա սի րող ո լորտ. այ սօր թափ է հա վա քում 
հա մաշ խար հային մի շար ժում, ո րը հան րային ներգ րավ վա ծու թյու նը և 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րի հզո րա ցու մը հա մա րում է իր ան կյու-
նա քա րե րից մե կը: Հիմ ադր վե լով 2014 թվա կա նին՝  Քա ղա քա ցի ա կան 
գի տու թյուն մի ու թյու նը (Citizen Science Association), այ սօր ու նի 5000 ան-
դամ եր 81 ե րկր նե րում: Կա նաև Քա ղա քա ցի նե րի եվ րո պա կան մի ու-
թյուն: Հա րյուր հա զա րա վոր քա ղա քա ցի ներ, գիտ նա կան նե րի ղե կա վա-
րու թյամբ, մաս նակ ցել են տե ղե կու թյուն նե րի հա վաք մա նը, հա ղորդ մանն 
ու վեր լու ծու թյա նը՝ ա ռա ջադր ված գի տա կան հար ցե րին (ո րոն ցից շա-
տե րը վե րա բե րում են սո ցի ա լա կան խն դիր նե րին և մար տահ րա վեր-
նե րին) պա տաս խան գտ նե լու նպա տա կով: Նրանց աշ խա տան քով 
մշակ վել և ստեղծ վել են տվյալ նե րի մեծ բա զա հա վա քագ րե լու, տե սա-
կա վո րե լու և տե ղե կատ վու թյան ո րակն ա պա հո վե լու նոր թվային գոր-
ծիք ներ: Նրանց մե թոդ նե րից օ գտ վում  են կա ռա վա րու թյուն նե րը: Եվ րո-
պա կան մի ու թյու նը հի սուն մի լի ոն եվ րո է ծախ սել շր ջա կա մի ջա վայ րի 
աղ տոտ ման, կեն սա բազ մա զա նու թյան և ծո վային ջրե րի աղ տոտ ման 
խն դիր նե րի նկատ մամբ հս կո ղու թյուն ի րա կանց նող քա ղա քա ցի ա կան 
հինգ դի տա կենտ րոն նե րի հա մար: Ա ՄՆ-ի կա ռա վա րու թյու նը ևս քա ղա-
քա ցի նե րից ստաց վող տեղեկություններն ը նդ գր կել է իր աշ խա տանք-
նե րում: Քսան հինգ տար բեր դաշ նային գոր ծա կա լու թյուն ներ ա ջակ-
ցում են « քա ղա քա ցի ա կան գի տու թյան» և հան րային ի րա զեկ ման ա վե լի 
քան ե րեք հա րյուր ծրագ րե րին: Տե սա կա նո րեն, այն տե ղե կու թյուն նե րը, 
ո րոնք վեր ջին ներս հա վա քում են, հա սա նե լի է նաև հան րու թյան լայն 
շրջա նակ նե րին:



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Մեկ այլ ո լորտ, ո րն ու սում ա սի րել եմ, մե դի այի, հա մայք նե րի և գի-
տա կան հաս տա տու թյուն նե րի միջև ե ղած հա մա գոր ծակ ցու թյունն է, ե րբ 
ան դրա դարձ է կա տար վում այն խն դիր նե րին, ո րոնք ի նք նու րույն չեն 
կա րող հաղ թա հար վել: Մար դիկ հա րա բե րու թյուն ներ են կա ռու ցում ոչ 
մի այն մե դի այի, այլև մի մյանց հետ:

Ֆ լին թում (Մի չի գան նա հանգ) կա պա րով թու նա վոր ված ջրի լուրջ 
խն դի րը բարձ րաց վեց շնոր հիվ հա մայն քի ան դամ ե րի, լրագ րող նե րի և 
գիտ նա կան նե րի հան պատ րաս տից ստեղծ ված դա շին քի: Նրանք մի մ-
յան ցից ան կախ հետազոտեցին ջուրն ու ե րե խա նե րի ա րյու նը՝ ստա նա-
լով հիմ ա վոր փաս տարկ ներ, ո րոնք խիստ կաս կա ծի տակ է ին դնում 
նա հան գային և տե ղա կան մար մին նե րի ներ կա յաց րած խե ղա թյուր ված 
տվյալ նե րը: 

Նյու Յոր քում քրե ա կան ար դա րա դա տու թյան John Jay քո լե ջը և Pace 
հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան կենտ րո նը հա մայն քի ան դամ ե րին 
ներգ րա վե ցին մի հե տա զո տա կան նա խագ ծում՝ պար զե լու հա մար, թե 
ի նչ է նշա նա կում Նյու Յորք քա ղա քում ոս տի կա նա կան հս կո ղու թյան 
տակ մե ծա նա լը: Մի քա նի ա մս վա ըն թաց քում տե ղա կան բնա կիչ նե րից 
հա վաք վեց ա վե լի քան հա զար պա տաս խան. մար դիկ նկա րագ րում է ին 
ի րենց փոր ձա ռու թյու նը կապ ված Նյու Յոր քի ոս տի կա նու թյան բա ժան-
մուն քների հետ: Այ նու հետև այդ տվյալ նե րը վեր լու ծու թյան են թարկ վե-
ցին հա մալ սա րա նա կան գիտ նա կան նե րի հետ: Ստաց ված ար դյունք նե րը 
մար տահ րա վեր է ին Նյու Յոր քի ոս տի կա նու թյան բաժ նի ներ կա յաց րած 
պաշ տո նա կան հաշ վետ վու թյուն նե րին և ոս տի կա նա կան բա րե փո խում-
նե րին ո ւղղ ված ջան քե րին: 

« Վե րահս կո ղու թյան լա բո րա տո րի ան» (The Accountability Lab) հա-
մայն քային մի ին կու բա ցի ոն մո դել է, ո րը նպաս տում է աշ խա տանք նե րի 
ար դյունք նե րի թա փան ցի կու թյանն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյա նը: Տե ղա-
կան լա բո րա տո րի ա նե րն աշ խա տում են լրագ րող նե րի, հա մալ սա րա նա-
կան ու սա նո ղու թյան, կի նո ռե ժի սոր նե րի և այ լոց հետ՝ նրանց ը նտ րած 
թե մա նե րով: Լի բե րի ա յում, օ րի նակ, նրանք քն նար կե ցին հա մայնք նե րից 
մե կում ո րա կյալ խմե լու ջրի պա կա սի խն դի րը, ի նչ պես նաև ստեղ ծե ցին 
ամեն շա բա թյա ռա դի ո շոու՝ թեժ գծով:

 Նե պա լում տե ղի ու նե ցած ե րկ րա շար ժից հե տո տե ղի լրագ րող ների 
հետ, լա բո րա տո րի ան ստեղ ծեց քա ղա քա ցի նե րի օգ նու թյան կե տեր, որ-
տեղ կա մա վոր ներ է ին աշ խա տում: Նրանք մարդ կանց օգնում է ին լրաց-
նել ա ղե տի հետ կապ ված մար դա սի րա կան օգ նու թյան ձևաթղ թե րը: Այդ 
ծրա գիրն ի վեր ջո հան գեց րեց լրագ րող նե րի կող մից տասն չորս շր ջան-
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նե րում ան ցկաց վող հար ցում ե րի՝ պար զե լու, թե որ քա նով ար դյու նա-
վետ է ե ղել մար դա սի րա կան օգ նու թյու նը: Ար դյունք նե րը բա ժան վե ցին 
տե ղա կան ռա դի ոյով թոք շոու ներ ան ցկաց նող հա ղոր դա վար նե րին:  Մի 
քա նի ե րկր նե րում լա բո րա տո րի ան ստեղ ծեց մի հե ռուս տա հա ղոր դում, 
ո րը կոչ վում է « Շի տա կու թյան կուռք»: Հա ղորդ ման ժա մա նակ մարդկանց 
հնա րա վո րու թյուն է տր վում ան վա նել և ի րենց ձայ նը տալ կա ռա վա րու-
թյան ի րենց նախընտրած ազ նիվ պաշ տո նյային: 

Այս նոր մո դել նե րը ցույց են տալիս, թե որ քան շատ բան կա րե լի է 
ա նել: Ե րբ մար դիկ հան րային հար ցում ե րի թղ թեր են լրաց նում, ստու-
գում են ի րենց ջու րը և մաս նակ ցում այլ փոքր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի, 
հա մայնքի յու րա քան չյուր ան դամ, փաս տո րեն, պատ մում է իր սե փա կան 
պատ մու թյու նը, ո րը նե րառ վում է ա վե լի մեծ հա մայն քային պատ մու թյան 
մեջ: Նրանք մի մյանց հետ հա րա բե րու թյուն ներ են կեր տում նաև ԶԼՄ-
նե րի մի ջո ցով՝ մի մյանց ա վե լի լավ ճա նա չե լով, և, հու սանք, սկ սե լով 
ա վե լի շատ վս տա հել մի մյանց: Սա նաև խթա նում է մաս նա կից նե րի վս-
տա հու թյունն ի րենց ու ժե րի նկատ մամբ և հա մար ձա կու թյու նը՝ դի մե լու 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի: 

Տար բեր ու սում ա սի րու թյուն ներ փաս տում են՝ համայնքային կյան-
քի մեջ ը նդ գրկ ված քա ղա քա ցի ներն ա վե լի ակտիվ են մաս նակ ցում 
ը նտ րու թյուն նե րին և քվե ար կում:  Նոր տե ղե կատ վա կան է կո հա մա կար-
գում մե դի այի՝ պա հա պա նի դե րը փոխ վում է: Ե թե լրագ րող նե րին հա ջող-
վի գտ նել ի րենց հա մայնք նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը հաս տա տող և 
զար գաց նող նոր՝ ա վե լի ար դյու նա վետ ու ղի ներ, ա պա նրանք ձեռք կբե-
րեն հան րու թյան վս տա հու թյու նը, ի սկ հե տաքն նա կան լրագ րու թյու նը 
կդառ նա շատ ա վե լի կա րող ո ւժ:



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Նշումների համար
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 ՀԵ ՏԱՔՆ ՆԱ ԿԱՆ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ. Ի ՆՉ ՊԵՍ 
ԱՆՀՆԱ ՐԻ ՆԸ ԴԱՐՁ ՆԵԼ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ

 Ան կախ լրագ րող է, խորհր դա տու՝ Եվ րո պա կան հու մա նի տար

հա մալ սա րա նում: Ե ղել է Լիտ վայի հան րային հե ռուս տաըն կե րու թյան 

լու րերի բաժ նի գլ խա վոր խմ բա գի րը: Թղ թակ ցել է Verslo zinios բիզնես 

օ րա թեր թին: Որ պես խմ բա գիր աշ խա տել է Verslo klase,  

Lietuvos zinios, Lietuvos zinios, Respublika  պար բե րա կան նե րում: 

1989-1992 թթ.-ին լիտ վա կան լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար նյու թեր է 

պատ րաս տել Հա յաս տա նից, Վրաս տա նից, Ա դր բե ջա նից, Լեռ նային 

Ղա րա բա ղից և Ռու սաս տա նից:

ՌԻ ՏԱՍ ՍՏԱ ՍԵ ԼԻՍ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Հե տաքն նա կան լրագ րու թյու նը են թադ րում է գտ նել տե ղե կու թյուն-
ներ, ո րոնք հան րային ար ժեք ու նեն, սա կայն, հնա րա վոր է՝ տե ղե կու-
թյունը, որ ձեռք եք բե րել, բո լո րո վին էլ այն չէ, ի նչ ձեզ պետք էր, կամ ան-
հրա ժեշտ տե ղե կու թյունն ան մատ չե լի է, և դրա ձեռք բե րու մը ա նա սելի 
ջան քեր է պա հան ջում: Ի՞նչ անել նման դեպքերում:

Քն նար կենք այս տար բե րակ նե րը հետ ևյալ եր կու օ րի նա կով:

 Մե ծա մո րի ա տո մային է լեկտ րա կա յա նում (ԱԷԿ) փոր ձար կել 
են այն ար տա կարգ ի րա վի ճա կը, ո րը հան գեց րել էր ճա պո նա կան 
« Ֆու կու սի մա-1» ԱԷԿ-ի խա փան ման: Պարզ վել է, որ նման վտանգ հայ-
կական ԱԷԿ-ին չի սպառ նում: (Նյու թը՝ Վի քի պե դի ա ա զատ հան րա գի-
տա րա նից):

Մեր խն դիրն է ստու գել, թե ա րդյոք այս տե ղե կու թյու նը հա մա պա-
տաս խա նում է ի րա կա նու թյա նը: Նախ հա մոզ վեք, որ Վի քի պե դի ա յում 
բա ցա կա յում է ակ տիվ հղում այդ տե ղե կու թյան սկզբ նաղ բյու րին: Ա պա 
ու սում ա սի րեք մա մու լը: Հնա րա վոր է՝ ո րևէ մե կը գրել է այդ մա սին, ը նդ 
ո րում՝ հի շա տա կե լով այն ան ձանց, ո րոնց կա րե լի է հա մա րել մատ չե-
լի սկզբ նաղ բյուր ներ:  Ե թե կան լի ո վին կամ մաս նա կի հա սա նե լի փաս-
տաթղ թեր, ծա նո թա ցեք դրանց հետ:

Հ նա րա վոր է՝ դուք այդ թե մային (ա տո մային է ներ գե տի կային) լավ 
չեք տի րա պե տում, հարկ է կապ վել փոր ձա գետ նե րի հետ:  Սկ սեք նրան-
ցից, ով քեր ա մե նից քիչն են կապ ված կա ռա վա րու թյան հետ և շահ չու-
նեն ան մի ջա պես «ա մեն ի նչ կար գին է» ա սե լու: 

Ու սում ա սի րեք մի ջազ գային փոր ձը. փոր ձար կում եր (a la Fukushima 
սթ րես-թես թեր) ան ց են կաց վել ոչ մի այն Հա յաս տա նում:

 Հի շեք հայ կա կան ԱԷԿ-ի ո ղջ պատ մու թյու նը՝ կա ռու ցու մը, ան վտան-
գու թյան հար ցե րը, մեծ ու փոքր ե րկ րա շար ժե րի, բնա կան այլ ա ղետ նե-
րի ժա մա նակ մի ջա դե պե րը: Պար զեք, թե որ կա ռույցն է ի րա կա նաց րել 
փոր ձար կու մը. կա յա նի օ պե րա տո՞ րը, ան կախ պե տա կան կար գա վո րող 
կամ վե րահս կիչ հաս տա տությո՞ւ նը: 

Պար զեք թեսթն ի րա կա նաց նո ղը մինչ այդ քա նի՞ ան գամ է նման 
հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց րել, թա փան ցի՞կ կա ռույց է, հա սա րա կու-
թյու նից չի՞ թաքց րել տե ղե կու թյուն նե րը՝ հատ կա պես ԱԷԿ-ի մի ջա դե պե-
րին վե րա բե րող նե րը: Կա րևոր հարց. ո ՞վ է ֆի նա նա սա վո րել թես թի ի րա-
կա նա ցու մը:

 Ձայ նագ րեք ձեր զրույց նե րը: Սղագ րեք դրանք: Ո րո շեք՝ ո րոնք են 
տե ղե կատ վու թյան « մութ» հատ ված նե րը։
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Մ տա ծեք, թե ով կա րող է լի նել տե ղե կու թյուն նե րի աղ բյուր: Նրանց 
ու ձեր փոր ձա գետ նե րի մա սին ի մա ցեք ա վե լին: Ձեզ հետ շփ վե լու/չշփ-
վե լու ի ՞նչ դր դա պատ ճառ ներ կա րող են ու նե նալ: Էլ ո ՞վ կա րող է հաս տա-
տել նրանց տե ղե կու թյուն նե րը: Կա՞ն, ա րդյոք, տե ղե կու թյուն նե րը հաս-
տա տող փաս տաթղ թեր: 

Ե թե հա ջող վել է գտ նել ձեզ հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան պատ րաստ 
մի քա նի փոր ձա գե տի, պար զեք ա րդյոք նրանք հա մա կար ծիք են: Ե թե 
ոչ, կազ մա կեր պեք նրանց դեմ առ դեմ կամ հե ռա կա բա նա վե ճը: Դուք 
հնա րա վո րու թյուն կու նե նաք ներ կա յաց նե լու մի քա նի կար ծիք: Ի նչ քան 
ի րա րից ան կախ աղ բյուր ներ լի նեն, այն քան՝ ա վե լի լավ:

Ն րանց կար ծիք նե րը կա րող են չհա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու-
թյա նը: Խնդ րի նկատ մամբ ո րևէ մե կի տե սա կե տը դեռ ճշ մար տու թյու-
նը չէ: Ճշ մար տու թյան հիմ քը փաս տերն են: 

Ս տու գեք ձեր պատ մու թյան բո լոր փաս տե րը: Ա զատ վեք նախ նա-
կան հի պո թեզ նե րից: Փոր ձեք գտ նել ան մի ջա կա նո րեն ստու գում ան-
ցկաց րած մաս նա գետ նե րին: Ե թե դա հա ջող վեց, նրանց հետ համ բե րա-
տար շփ վեք, ձգ տեք ստա նալ վկա յու թյուն ներ բա ռա ցի ո րեն ա մեն ին չի 
մա սին՝ սկ սած ստու գում ե րի ըն թաց քում նրանց կեն ցա ղից, աշ խա տա-
վար ձից մին չև տեխ նի կա կան չա փո րո շիչ ներն ու ան ձնա կան լու սան-
կար նե րը: Դրանք կա րող են ոչ մի այն հե տաքր քիր, այ լև ձեր պատ մու-
թյան հա մար կա րևոր լի նել: 

Դի տար կենք լիտ վա կան մի հե տաքն նու թյուն, ո րը մոտ է ներ կա-
յաց ված օրինակին:

 Հա մա ձայն Եվ րո պա կան Մի ու թյա նը Լիտ վայի ան դա մագր վե լու 
պայ մա նագ րով նա խա տես ված պար տա վո րու թյուն նե րին՝ 2009 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ին Ignalina ա տո մա կա յա նը (հե տա գա տեքս տում՝ 
Ի ԱԷԿ կամ ձեռ նար կու թյուն) դա դա րեց րեց է լեկտ րաէ ներ գի այի ար տադ-
րու թյու նը: Է ներ գի ա ար տադ րո ղից այն վե րած վեց  իր գոր ծու նե ու թյու նը 
դա դա րեց նող ձեռ նար կու թյան, սա կայն պահ պա նեց մի ջու կային է ներ-
գե տի կայի օբյեկտ շա հա գոր ծող կազ մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կը:

Ա տո մա կա յա նի ՌԲՄԿ-1500 (է լեկտ րա կան հզո րու թյու նը-1500 Մվտ) 
տի պի եր կու ռե ակ տոր նե րը կանգ նեց վե ցին (ա ռա ջին բլո կը՝ 2004 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ին, ե րկ րոր դը՝ 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-
ին), սկս վեց ԱԷԿ-ի ա պա մոն տա ժու մը:

2010 թվա կա նի հուն վա րի 1-ից ձեռ նար կու թյան հիմ ա կան նպա-
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տակն էր ան վտանգ, ժա մա նա կին և ռե սուրս ներն ար դյու նա վետ օգ-
տա գոր ծե լով, ի րա կա նաց նել աշ խար հում ան նա խա դեպ մի նա խա գիծ 
(պահ պա նե լով հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյու նը ա տո մային է ներ գե տի-
կային)` շա հա գոր ծու մից հա նել ՌԲՄԿ տի պի ռե ակ տո րով ա տո մա կա յա նը:

Այդ աշ խա տանքն ի րա կա նաց նե լու հա մար հայ տա րար ված մի ջազ-
գային մր ցույ թը շա հեց NUKEM Technologies ըն կե րու թյու նը (կա պա լա ռու):

Նա խա գիծն ի րա կա նաց նե լիս ի հայտ ե կան մի քա նի կոնկ րետ խն-
դիր ներ: Աշ խա տանք նե րի գրա ֆի կը խախտ վեց, ո րոշ օբյեկտ նե րի շա-
հա գոր ծու մը 2-4 տա րի ու շա ցավ: 

Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը (նա խագ ծի հիմ ա կան դո նո րը) քն-
նա դա տում էր լիտ վա կան կա ռա վա րու թյա նը՝ նման ծա վա լի նա խագ ծի 
աշ խա տան քը հա մա կար գել չկա րո ղա նա լու հա մար:

 Լիտ վա կան կա ռա վա րու թյու նը ժամ ետ նե րի խախտ ման հա մար 
մե ղադ րում էր կա պա լա ռո ւին: Լիտ վայի է ներ գե տի կայի նա խա րա րը ո ւղ-
ղա կի հայ տա րա րեց, որ կա պա լա ռո ւի մեղ քով « կո րել է» 300 մլն. եվ րո:

 Մի և նույն ժա մա նակ NUKEM Technologies-ը պատ ճա ռա բա նում 
էր, թե ըն կե րու թյան կա տա րած աշ խա տանք ներն աշ խար հում նա խա-
դեպ չու նեն: Կա պա լա ռուն նաև նշում էր, որ ռե ակ տոր նե րում և հո վաց-
նող ա վա զան նե րում ի րա վի ճա կի մա սին լիտ վա կան կող մից ստաց-
ված փաս տաթղ թե րը ի րա կա նու թյա նը չէ ին հա մա պա տաս խա նում:  
NUKEM Technologies-ն ա սում էր, որ օգ տա գործ ված մի ջու կային վա ռե լի-
քով կա սետ նե րը դե ֆոր մաց ված վի ճա կում են և հարկ է դրանք բե րել կոն-
դի ցի այի, դա են թադ րում էր նոր նա խագ ծում, սեր տի ֆի կա ցի ա և այլն: 

Տր ված տե ղե կու թյուն նե րը ստու գե լու քիչ հնա րա վո րու թյուն ներ 
կային: Դրանց մի մա սը « գաղտ նի» գրի ֆով է ին, մյուս մա սը՝ խորհր դա-
պա հա կան է ր՝ ը ստ կա ռա վա րու թյան և կա պա լա ռո ւի մի ջև պայ մա նա-
վոր վա ծու թյան: Վե ճի ո րոշ ա ռար կա ներ ռա դի ոակ տիվ մի ջա վայ րում 
է ին, որ տեղ հնա րա վոր չէր մտ նել և ստու գել ա ռանց լրագ րո ղի ա ռող-
ջու թյու նը վնա սե լու: Մա մու լում տե ղե կու թյուն նե րի հոս քը սպառ նում էր 
վե րած վել բազ մա մի լի ո նա նոց դա տա կան հայ ցի: 

Այ սու հան դերձ, ի նձ հա ջող վեց լու ծել հե տաքն նու թյան մի քա նի 
խնդիր ներ :

Աշ խա տե լով տվյալ նե րի բա զայի հետ՝ բա վա կա նին ա րագ հա ջող վեց 
պար զել, որ աշ խա տանք նե րը, ո րոնք կա տա րում էր NUKEM Technologies-ը 
այդ ըն կե րու թյան հա մար ան նա խա դեպ չէ ին, ի նչ պես ի րենք է ին հայ-
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տա րա րում: NUKEM Technologies-ը աշ խա տել էր Չեռ նո բի լի ԱԷԿ-ի (Ո ւկ-
րաի նա) փակ ման նա խագ ծում: Եվ, ի նչ պես պարզ վեց, ոչ միշտ՝ հա ջող: 
Չեռ նո բի լում ըն կե րու թյան տե ղադ րած թան կար ժեք սար քա վո րու մը խա-
փա նում ե րով էր աշ խա տում, պար բե րա բար նո րոգ վում էր և պա րա-
պուր դի մատն վում: Հա մա ցան ցում ան գամ հո լո վակ կար, ո րում Nukem 
Technologies-ի ղե կա վար նե րից մե կը պաշ տո նա տար ան ձին կա շառք էր 
ա ռա ջար կում (պայ մա նագ րի ար ժե քի 15 տո կո սի չա փով):

 Մենք հաս կա ցանք, որ NUKEM Technologies-ի հայտա րա րու թյուն-
ները պետք է վե րա պա հու մով ըն դու նել: 

Ա ռա վել դժ վար էր ստու գել, թե իս կա պես օգ տա գործ ված մի ջու-
կային վա ռե լի քի վի ճակն ա վե լի վատ է, քան ներ կա յաց ված է լիտ վա կան 
կող մի տե ղե կատ վա կան բրո շյու րում: 

Մի քա նի շա բաթ ան ց, ե րբ այդ հար ցը հե տաքն նե լու մեր էն տու զի-
ազմ ար դեն մա րում էր, մեզ հա ջող վեց գտ նել օ պե րա տո րին, ո րը հա տուկ 
սար քա վո րում ե րով լու սան կա րել էր հո վաց ման ա վա զան նե րի ներ սը: 

Ս տա ցանք լու սան կար ներ, ո րոն ցում հս տակ ե րևում է ին, որ ա վա-
զան նե րում պահ պան վող վա ռե լի քային կա սետ նե րը դե ֆոր մաց ված է ին: 
Այ սինքն՝ ա վա զա նից դրանք հա նելն ու եր կար պահ պան ման կոն տեյ-
նե րի մեջ տե ղադ րե լը տեխ նո լո գի ա կան լուծ ման նոր մար տահ րա վեր էր 
են թադ րում, և բնա կա նա բար՝ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում:

 Հա վա քե լով բո լոր փաս տե րը՝ դուք պետք է ա զն վո րեն պա
տաս խա նեք. «ու նե՞ք ա րդյոք, ի նչոր նո րու թյուն» հար ցին: Հնա րա
վոր է ձեր հե տաքն նու թյու նը ոչ մի նոր բան չհայտ նա բե րի:   

Ե թե ձեր պատ մու թյան հա մար կա րևոր ո րևէ տե ղե կու թյուն չեք 
ստա ցել, սա կայն աղ բյուր նե րը պն դում են, թե այդ պի սին կա, բայց 
գաղտ նի է պահ վում, կա րող եք դի մել դա տա րան: Այդ պես վար վե
ցին The Boston Globeի լրագ րող նե րը, ո րոնք հե տաքն նում է ին ման
կապղ ծու թյան փաս տե րը կա թո լիկ ե կե ղե ցում: 

Ե թե հնա րա վոր է, պատ մու թյու նը պատ մեք մեկ մար դու 
միջոցով: Շա րադ րեք հոդ վա ծի ա ռա ջին պար բե րու թյու նը այն պես, 
որ լսա րա նը ցան կա նա կար դալ այն ամ բող ջու թյամբ: 
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Նշումների համար

45



ՀԵ ՏԱՔՆ ՆԱ ԿԱՆ ԼՐԱԳ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՃՆՇ ՄԱՆ 
ՏԱԿ. ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ Օ ՐԻ ՆԱ ԿԸ

Cumhuriyet օ րա թեր թի լրագ րող է: Թղ թակ ցել է Radikal, Sabaհ, 

Vatan ve Milliyet պար բե րա կան նե րին՝ լու սա բա նե լով դա տա կան և 

քա ղա քա կան թե մա ներ: Հե ռուս տա հա ղոր դում ներ է պատ րաս տել IMC 

հե ռուս տաըն կե րության հա մար, ո րը վեր ջերս Թուր քի ա յում փակ ված 

լրատ վա մի ջոց նե րի թվում է: Ան կա րայի հա մալ սա րա նի 

Հա ղոր դակ ցու թյան ֆա կուլ տե տի աս պի րանտ է և հրա վի րյալ դա սա խոս: 

«Հ րանտ Դին քի սպա նու թյու նը. մե դի ա, ար դա րա դա տու թյուն, 

պե տու թյուն» գր քի հե ղի նակն է:

ՔԵ ՄԱԼ ԳՅՈՔ ԹԱՇ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Երբ 2002 թվա կա նին «Ար դա րու թյուն և զար գա ցում» կու սակ ցու թյու նը 
(Ա ԶԿ) ե կավ իշ խա նու թյան, մա մու լի շր ջա նում ո րո շա կի կաս կած ներ ա ռա-
ջա ցան: Այն ստեղ ծել է ին իս լա միս տա կան Fazilet (ա ռա քի նու թյուն) կու սակ-
ցու թյու նից դուրս ե կած կադ րե րը՝ ի րենց մեջ նե րա ռե լով կենտ րո նա մետ և 
ա ջա կող մյան ու ժե րին: 

Սկզբ նա կան շր ջա նում «Ար դա րու թյուն և զար գա ցում» կու սակ ցու թյու-
նը ժխ տում էր իս լա մա կան ի նք նու թյու նը՝ ա սե լով, թե հա նել է Fazilet-ի գա-
ղա փա րա խո սու թյու նը խորհր դան շող «ազ գայ նա կան տե սիլք շա պի կը»: 
Կու սակ ցու թյունն ի րեն ան վա նում էր պահ պա նո ղա կան դե մոկ րա տա կան 
և տն տե սա կան ա ջակ ցու թյուն էր ստա նում փոքր և մի ջին բիզ նե սի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րից, ի նչ պես նաև իր հա մա կիր նե րի՝ Ա նա տո լի ա յում սփռ ված 
կապի տա լից: 

Իշ խա նու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին եՄ ան դա մակ ցու թյանն ո ւղղ-
ված ժո ղովր դա վա րա կան օ րենք նե րը և՛ ներ սում, և՛ դր սում ո րո շա կի ազ-
դե ցու թյուն ու նե ցան: Եվ րո պայի և ա րևմ տյան ին տե լեկ տո ւալ նե րի մեծ 
օ ժան դա կու թյու նը ստա ցած Ա ԶԿ-ն, որ քան էլ մա մու լի հետ խնդ րա հա-
րույց հա րա բե րու թյուն ներ ու ներ, ԶԼՄ-նե րի վրա ճն շում ներ չէր գոր ծադ-
րում: Սա կայն դեռ մինչև իշ խա նու թյան գա լը կու սակ ցու թյու նը ա ջակ-
ցում էր հա մա կիր բիզ նես մեն նե րի, որ պես զի վեր ջին նե րը հե տա գա յում 
օգ նեն ի րեն կա ռա վա րա կան մե դի ա ստեղ ծե լու գոր ծում և դառ նան ո րոշ 
մա մու լի կենտ րոն նե րի սե փա կա նա տե րեր: 

Թույլ վար չա րա րու թյու նը հաղ թա հա րե լու նպա տա կով Ա ԶԿ-ն սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն սկ սեց գյու լե նա կան նե րի հետ (ներ կա յումս Ա ՄՆ 
Փեն սիլ վա նի ա նա հան գում բնակ վող իս լա մա կան հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ Ֆ. Գյու լե նի կողմ նա կից նե րի ը նդ հան րա կան ան վա նումն է): Եր կար 
ժա մա նակ ի վեր գյու լե նա կան կա ռույ ցի կող մից hա տուկ դպ րոց նե րում 
ա ճեց ված մի լի թան նե րը (գա ղա փա րա կան զին վոր) փոր ձում է ին ներդր-
վել պե տա կան կա ռույց նե րում և մի այն Ա ԶԿ-ի իշ խա նու թյան տա րի նե-
րին նրանց հա ջող վեց տե ղա վոր վել բյու րոկ րա տա կան և զին վո րա կան 
շր ջա նակ նե րում: 

2007թ. նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ, ե րբ զին վո-
րա կա նու թյու նը պն դեց, որ աշ խար հիկ նա խա գահ է ցան կա նում, Ա ԶԿ-ն 
կա րո ղա ցավ օ րեն քը փո փո խել և ժո ղովր դի ո ւղ ղա կի քվե ի մի ջո ցով նա-
խա գահ ը նտ րել: Հատ կա պես դա տա կան և ոս տի կա նա կան շր ջա նակ-
նե րում գտն վող գյու լե նա կան նե րը, ստա նա լով քա ղա քա կան ա ջակ ցու-
թյուն, կա րո ղա ցան դա տա վա րու թյուն նե րի մի ջո ցով չե զո քաց նել ի րենց 
ո չն չաց նել ձգ տող ու զին վո րա կան հե ղաշր ջում ներ ծրագ րող ո րո շա կի 
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ան ձանց: Սկզ բում դա տա վա րու թյուն ներն ըն թա նում է ին ան լե գալ պե-
տա կան կա ռույց նե րի և Գլա դի ոյի դեմ (ՆԱ ՏՕ-ի ե րկր նե րում հա տուկ 
ծա ռա յու թյուն նե րի կող մից ստեղծ ված ը նդ հա տա կյա գաղտ նի կազ մա-
կեր պու թյուն ներ, ո րոնք պետք է գոր ծե ին հնա րա վոր պա տե րազ մի դեպ-
քում), սա կայն կարճ ժա մա նակ ան ց դրանք վե րած վե ցին ը նդ դի մու թյան 
որ սի: Իշ խա նու թյան կող մից քուրդ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, ու սա նող-
նե րի, սո ցի ա լիստ նե րի ու լրագ րող նե րի նկատ մամբ ի րա գոր ծած բռ նու-
թյուն ներն ըն կալ վում է ին որ պես դա տա վա րու թյան ար դյունք: 

Գյու լե նա կա նե րին և կա ռա վա րու թյա նը պատ կա նող մա մու լը դա-
տա վա րու թյուն նե րի ժա մա նակ շատ կար ևոր դեր էր խա ղում: Սրան կա-
րող ենք ան վա նել օ պե րա ցի ա նե րին նվիր ված լրագ րու թյուն: Նրանց 
հրա պա րա կում նե րը հնա րա վոր չէ ան վա նել հե տաքն նա կան լրագ րու-
թյուն: Ո րո շա կի աղ բյուր նե րից լու սան կար ներ, ձայ նագ րու թյուն ներ ստա-
նա լով՝ նրանք հրա պա րա կում է ին դրանք, փոր ձում է ին ձևա վո րել հա-
սա րա կա կան կար ծիք և փո փո խել ի րա դար ձու թյուն նե րի ժո ղովր դա կան 
ըն կա լու մը: 

Այս ժա մա նա կա հատ վա ծում կր կին ա վե լա ցավ իշ խա նու թյան ճն-
շումն այլ թեր թե րի նկատ մամբ: Երկ րի խո շո րա գույն մե դի ա կենտ րոն նե-
րից մե կը՝ Dogan Holding-ը պատժ վեց 2,600 մի լի արդ թուր քա կան լի րայի 
չա փով հար կային տու գան քով: Նման մի ջոց նե րով իշ խա նու թյունն ո ւղ-
ղա կի ո րեն հաս կաց նում էր, որ մա մուլն ու հե ռուս տա տե սու թյունն այլևս 
ի րա վունք չու նեն քն նա դա տել ի րենց: Dogan Holding-ի այս հար կային 
պա տի ժը նաև զգու շա ցում էր մյուս թեր թե րին: Մե դի այի սե փա կա նա-
տե րե րը, ո րոնք նաև է ներ գե տի կայի, ֆի նանս նե րի, շի նա րա րու թյան, 
մե քե նա շի նու թյան, տու րիզ մի, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, հան քար դյու-
նա բե րու թյան և այլ ո լորտ նե րում է ին սե փա կա նա տեր, չէ ին ցան կա նում 
փչաց նել հա րա բե րու թյուն ներն իշ խա նու թյուն նե րի հետ: Իշ խա նու թյուն-
նե րին դա տա պար տե լու հա մար զբա ղեց րած պաշ տոնն նե րից հե ռաց-
վում է ին լրագ րող ներ և հե ռուս տա տե սու թյան աշ խա տա կից ներ: 

Կա ռա վա րու թյու նում կային այն պի սի գոր ծիչ ներ, ո րոնց պար տա-
կա նու թյու նը մա մու լին հե տևլն էր: Նրանք կա րո ղա նում է ին եր կու րո-
պե ում փո խել տալ նյու թի վեր նա գիրն ու թե ման: Ե րբ գյու լե նա կան նե րը 
պայ քա րի մեջ մտան իշ խա նու թյան հետ, նրանք հրա պա րա կե ցին վար-
չա պե տի, նա խա րար նե րի, նույ նիսկ քա ղա քա պե տե րի ձայ նագ րու թյուն-
նե րը, ո րոնք զան գա հա րում է ին թեր թի խմ բագ րին կամ լրագ րող նե րին և 
թե լադ րում՝ ի նչ պես պատ րաս տել նյու թը կամ՝ որ լրագ րո ղին է հար կա-
վոր ա զա տել աշ խա տան քից: 



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Այս ա ռու մով մի ջան կյալ օ ղակ էր հան դի սա նում Պե տա կան գո վազ-
դի հիմ նար կը: Թեր թե րի հիմ նա կան ե կա մու տը գո վազ դից էր ստաց վում, 
և գո վազ դի մի ջո ցով ևս կա րե լի էր ճնշ ման են թար կել մա մու լը:

2016թ-ի հու լի սի 15-ի հե ղաշրջ ման փոր ձից հե տո ե րկ րում հայ տա-
րար վեց ար տա կարգ դրու թյուն և մա մու լի վրա ճն շումն ա վե լի ու ժե-
ղա ցավ: Բա ցի գյու լե նա կան մա մու լից, փակ վե ցին քր դա կան ո ւղղ վա-
ծու թյուն ու նե ցող թեր թե րը, լրագ րե րը և հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րը: 
1923 թ. հան րա պե տու թյան հռ չակ ման հետ մի ա ժա մա նակ հիմ նադր ված 
և այն օ րե րի վար չա կար գից իր ա նու նը ստա ցած Cumhuriyet (Հան րա պե-
տու թյուն) թերթն իր դեմ ո ւղղ ված տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րախ 
դար ձավ: Շատ լրագ րող ներ դա տա պարտ վե ցին տար բեր ա հա բեկ չա-
կան խմ բա վո րում նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մե ղադ րան քով: 

Մար դու ի րա վունք նե րի և ժո ղովր դա վա րու թյան ոտ նա հար ման, 
կա ռա վա րու թյան բռ նա պե տա կան ցան կու թյուն նե րի, քր դա կան հար-
ցի, խա ղա ղու թյան բա նակ ցու թյուն նե րի, զի նա դա դա րի մա սին նյու թե րը, 
այ լընտ րան քային ճա նա պարհ ներ ցույց տվող վեր լու ծու թյուն ներն ըն-
կալ վում են որ պես ա հա բեկ չա կան հոդ ված ներ: Նույ նիսկ այն վեր լու ծու-
թյուն նե րը, ո րոնց մեջ չկա որ ևէ լուրջ քն նա դա տու թյուն, մե ղադր վում են 
սուբ լի մեն տար ու ղերձ պա րու նա կե լու պատր վա կով: 2016թ. դեկ տեմ բե րի 
5-ի դրու թյամբ, թուր քա կան բան տե րում PKK-ի (Քր դա կան բան վո րա կան 
կու սակ ցու թյուն) և ձա խա կող մյան ու ժե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հա մար ձեր բա կալ ված է 146 լրագ րող: Թուր քի ա յում թեր թեր փա կել-չ-
փա կե լու հար ցը սո վո րա բար դա տա րան ներն են ո րո շում, սա կայն հու-
լի սի 15 -ից հե տո այդ ո րո շումն իր ձեռ քը վերց րեց նա խա րա րի գլ խա-
վո րու թյամբ ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վը: Այդ ըն թաց քում փակ վել են 63 
թերթ, 28 հե ռուս տաա լիք, 5 լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյուն, 20 լրա գիր, 
21 ռա դի ո, 28 հրա տա րակ չու թյուն: 

Այս պի սի ճնշ ման պայ ման նե րում լրագ րու թյու նը ստիպ ված ան ձ-
նա տուր ե ղավ իշ խա նու թյուն նե րին, լի ո վին վե րաց վեց ար դեն ի սկ բա-
վա կա նին խնդ րա հա րույց խմ բագ րա կան ան կա խու թյու նը: Այն լրագ րող-
նե րը, ո րոնք իշ խա նու թյուն նե րին ան ցան կա լի լու րեր է ին պատ րաս տում, 
ա զատ վե ցին աշ խա տան քից: Լրատ վա մի ջոց նե րի գլ խա վոր պաշ տոն նե-
րում այլևս հնա րա վոր չէ տես նել մարդ կանց, ո րոնք ան ցան կա լի են իշ-
խա նու թյուն նե րի հա մար: 

Մե դի ա աշ խա տող նե րից շա տե րը սկ սել են մտա ծել պե տա կան այ-
րե րի պես: «Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեշնլ»-ի կող մից ի րա կա նաց ված մի 
հե տա զո տու թյան մեջ լրագ րող նե րին հարցրել են. « Ձեր կար ծի քով, ներ-
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քո հի շյալ  թեմանե րից ո րո՞նց կա րող ենք ան վա նել կար միր գծեր լրագ-
րո ղի հա մար»: Հարց ման մաս նա կից նե րը պա տաս խա նել են՝ ազ գային 
ան վտան գու թյուն, կրո նա կան, բա րո յա կան ա վան դույթ ներ, հա վատ, 
ան ձ նա կան կյան քի և տվյալ նե րի բա ցա հայ տում, և մի այն ա մե նա վեր-
ջում նշել են ժո ղովր դի շա հը:

 Լրագ րու թյու նը պետք է կենտ րո նա ցած լի նի հան րային շա հի վրա, 
սա կայն ի նչ պես տես նում ենք այս օ րի նա կից, այն վեր ջին տե ղում է, ին չը 
շատ լավ բնո րո շում է, թե Թուր քի ա յում լրագ րու թյունն ի նչ պես է ճնշ վում: 

 Նյու թա կան ա ռու մով ա նա պա հով լրագ րող ներն այս պա հին չեն 
կա րո ղա նում տա բու դար ձած հար ցե րի մա սին լու րեր պատ րաս տել: 
Մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րի, կա ռա վա րու թյան ավ տո րի-
տար ո րո շում նե րի, կո ռուպ ցի այի մա սին նյու թեր պատ րաս տե լը Թուր քի-
ա յում այլևս հնա րա վոր չէ:  

Շատ քիչ լրագ րող ներ կան, ո րոնք կա րո ղա նում են ը նդ դի մա նալ 
ճն շում նե րին և պատ րաս տել նյու թե ր, ո րոնք կար ևոր են հա մա րում: 
Նրանք մեծ ռիս կե րի են դի մագ րա վում: Լրագ րո ղը պետք է նկա տի ու նե-
նա, որ կա րող է բանտ գնալ, ի սկ թեր թը պետք է հաշ վի առ նի փակ ման 
հնա րա վո րու թյու նը և գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը: Այս ի րա վի ճա կում 
մի շարք փաս տաթղ թեր, ո րոնք պետք է հրա պա րակ վեն, մնում են լրագ-
րող նե րի դա րակ նե րում և սպա սում են այն ան հայտ օր վան, ե րբ կկա րո-
ղա նան ներ կա յաց վել հան րու թյա նը: 

«Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեշն լի» նույն հե տա զո տու թյան մեջ Թուր-
քի այի լրագ րող նե րին հարց րել են. «Ո րո՞նք են հե տաքն նա կան լրագ-
րու թյան ա մե նա մեծ ռիս կե րը»: Նրանք պա տաս խա նել են՝ տե ղա կան 
և մի ջազ գային քա ղա քա կան ճն շում նե րը, գոր ծը կորց նե լու վա խը, նոր 
աշ խա տանք գտ նե լու ան հնա րի նու թյու նը, խմ բագ րա կան ճն շում նե րը, 
գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում սպառ նա լիք ներ ստա նա լը, մե դի այի և կա-
պի տա լի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը, գրաքն նու թյու նը, աղ բյուր նե րին 
հաս նե լու դժ վա րու թյու նը, դա տա կան խն դիր նե րը և այլն:

 Վեր ջին հե ղաշրջ ման փոր ձից հե տո Թուր քի ա յում ոչ մի այն պաշ-
տո նա կան աղ բյուր նե րից տե ղե կու թյուն ներ ստա նա լը, այլև ան կախ 
թե մա նե րի շուրջ լրատ վու թյան աղ բյուր գտ նե լը բա վա կա նին դժ վա-
րա ցել է: Ե րբ մար դիկ վս տահ են, որ ի րենց բո լոր կա պե րը, գրած նե րը 
վե րահսկ վում են, նրանք վա խե նում են ի րենց ու նե ցած տե ղե կու թյու նը 
հայտ նել լրագ րո ղին, ի սկ հե տաքն նող լրագ րող նե րը չեն կա րո ղա նում 
շատ կար ևոր փաս տաթղ թեր, տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կել, քա նի որ 
դա տա կան հա մա կար գը ան կախ չէ, ե րկ րում առ կա չէ ա ռողջ քն նա դա-
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տա կան մթ նո լորտ, հա սա րա կու թյու նը բևե ռաց ված է, մա մու լը չի կա րո-
ղա նում հա սա նե լի լի նել ժո ղովր դին, և լրագ րո ղը չի կա րո ղա նում լի ար-
ժե քո րեն զբաղ վել իր գոր ծով: 

Իշ խա նու թյա նը պատ կա նող թեր թե րի և այլ լրատ վա կան կազ մա-
կեր պու թյուն նե րի մե ծու թյու նը, պե տա կան հե ռուս տաա լիք նե րի և Anado-
lu լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան (հա մար վում է ան կախ լրատ վա մի ջոց, 
սա կայն ի րա կա նաց րել և ի րա կա նաց նում է պե տա կան քա ղա քա կա-
նու թյուն) իշ խա նու թյուն նե րին ա ջակ ցե լը թույլ չեն տա լիս, որ սկան-
դալ ներ, հան ցանք ներ բա ցա հայ տող նյու թե րը հաս նեն ըն թեր ցո ղին: 
Ի սկ ե րբ թեր թը նման նյու թեր տպագ րե լու խի զա խու թյուն է ու նե նում, 
նրա նկատ մամբ շատ ու ժեղ հա կա գո վազդ է սկս վում, և լրատ վա մի ջո-
ցը բա րո յա պես ստո րաց վում է: Ե րկ րի հա րավ-ար ևել քում շա րու նակ վող 
պա տե րազ մի մա սին նյու թեր ևս հնա րա վոր չէ գտ նել մա մու լում: Այդ տա-
րածք նե րից աղ բյուր նե րի հետ կապ ու նե ցող թեր թե րը փակ են, և թղ-
թա կից նե րը, մար դու ի րա վունք նե րի խախտ ման օ րի նակ ներ ու նե նա լով 
հան դերձ, չեն կա րո ղա նում հրա պա րա կել դրանք: 

L րագ րող նե րի գոր ծը ռիս կային է դարձ նում նաև այն հան գա մանքը, 
որ դա տա կան հա մա կար գը ճշ մար տու թյան կող քին չէ:
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ԻՆՉ ՊԵՍ ՍՏԵՂԾ ՎԵՑ 15MIN.LT ԲՐԵՆ ԴԸ

Աշ խա տում է լիտ վա կան 15min.lt լրատ վա կան 

կայ քում, ո րը հայտ նի է որ պես հե տաքն նա կան և բա ցատ րական 

լրագրու թյան հար թակ: Ե ղել է « Պա նա մայի փաս տաթղ թե րի» 

հետաքննող թի մի պաշ տո նա կան գոր ծըն կե րը: Աշ խա տել է լիտվական 

տար բեր լրատ վա մի ջոց նե րում: Վեր ջին տա րի նե րին ներգ րավ ված է

ե ղել Լիտվա յում հն չե ղու թյուն ստա ցած հե տաքն նու թյուն նե րում, 

լու սա բա նում է հան րային ֆի նանս նե րի, կո ռուպ ցի այի, հար կե րի 

ո լորտնե րը։ 

Ս ԿԻՐ ՄԱՆ ՏԱՍ ՄԱ ԼԻ ՆԱՈՒՍ ԿԱՍ 
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Ե կեք սկ սենք հա կիրճ ներ կա յա ցու մից։ Ես Սկիր ման տաս Մա լի-
նաուս կասն եմ (իս կա պես դժ վար հիշ վող ա նուն է), լիտ վա ցի լրագ րող։ 
Վեր ջին 4 տար վա ըն թաց քում աշ խա տում եմ 15min.lt (15 րո պե ա նոց 
հե տաքն նու թյուն ներ) լրատ վա կան կայ քի հա մար։ Լրագ րո ղա կան հե-
տաքն նու թյուն նե րի բաժ նի աշ խա տա կից ե մ։ 

Այժմ մենք 5 լրագ րող ներ ենք: Աշ խա տել ենք Սի րի ա յում, Ո ւկ րաի-
նա յում Մայ դա նի և Դոն բա սի պա տե րազ մի ժա մա նակ, հետ ևել ենք 
փախս տա կան նե րին և մաս նակ ցել փր կա րա րա կան ա ռա քե լու թյուն-
նե րի։ Վեր ջին եր կու տար վա ըն թաց քում գրել ենք բա վա կան ազ դե ցիկ 
հոդ ված ներ Լիտ վա յում կո ռուպ ցի այի մա սին։ Մենք պաշ տո նա պես հա-
մա գոր ծակ ցել ենք Պա նա մայի փաս տաթղ թե րի գոր ծով, ո րի շր ջա նակ-
նե րում հայտ նա բե րել ենք Լիտ վայից Աֆ րի կա փո ղե րի լվաց ման սխե-
մա ներ։

2016-ին սկ սել ենք հա մա գոր ծակ ցել փաս տե րի ստու գում ա պա հո-
վող՝ աշ խար հի ա մե նա խո շոր կայ քի հետ, ի նչ պի սին Պու լի ցե րյան մր ցա-
նա կա կիր www.politifact.com -ն է ։

 Ինչ է լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյու նը
 Մեր թի մի ան դամ ե րից մի այն մեկն ու նի լրագ րու թյան ո լոր տում 

գի տա կան աս տի ճան (թի մը, ի նչ պես նշե ցի, 5 հո գա նոց է)։ Օ րի նակ՝ ես 
մա գիստ րո սա կան աս տի ճան ու նեմ մի ջազ գային ի րա վուն քի բնա գա վա-
ռում։ Շուրջ 15 տա րի աշ խա տում եմ որ պես լրագ րող տար բեր լրագ րե-
րում, ռա դի ո յում, հե ռուս տա տե սու թյու նում, ին տեր նե տային մե դի ա յում։ 

Այս հոդ վա ծում ես չեմ խո սե լու լրագ րո ղա կան աշ խա տան քի տե սա-
կան կող մե րի մա սին։ Ի նձ կնե րեք, ե թե իմ մտ քերն այն քան էլ ա կա դե մի-
ա կան չթ վան։ ես կխո սեմ իմ փոր ձի մա սին, թե ի նչն է մեզ օգ նել ստեղ ծել 
ու ժեղ բրենդ և շա հել տե ղե կատ վա կան աղ բյուր նե րի և ըն թեր ցող նե րի վս-
տա հու թյու նը։ 

Ա ռա ջին հեր թին ցան կա նում եմ ան դրա դառ նալ նրան, թե ի նչ է, 
ը ստ է ու թյան, լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյու նը։ Երբ մեր տեքս տե րի 
վրա սկ սե ցինք կա տա րել «15 րո պե հե տաքն նու թյուն» նշու մը, մեզ բազ-
մա թիվ հար ցեր ո ւղ ղե ցին, օ րի նակ՝ ա րդյո՞ք պա տե րազ մա կան գո տուց 
այս լու սա բա նում ի րոք հե տաքն նու թյուն է, ա րդյո՞ք եր րորդ կող մի տրա-
մադ րած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա պատ րաստ ված հոդ վա ծը կա-
րող է հե տաքն նու թյուն հա մար վել, ին չո՞վ է կո ռուպ ցի այի մա սին այս հե-
տաքն նա կան նյու թը տար բեր վում նույն հար ցի շուրջ մեկ այլ տեքս տից։

 Մենք ո րո շե ցինք հս տա կեց նել, որ մեզ հա մար հե տաքն նու թյու նը 
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լոկ աղ բյուր նե րից տե ղե կու թյուն ներ վերց նելն ու պար զա պես հրա պա-
րա կե լը չէ, այլ այդ տե ղե կու թյուն նե րը հայ թայ թե լու, ստու գե լու, հնա րա-
վո րինս շատ տվյալ ներ օգ տա գոր ծե լու և եզ րա հան գում եր կա տա րե լու 
փաս տա ցի աշ խա տան քը։ Ա հա, թե ի նչ ենք մենք ա նում։

 Մենք մեկ նում ենք Սի րի ա և ի նք ներս ենք լու սան կա րում ա վեր ված 
քա ղաք նե րը։ Մեկ նում ենք Դոն բաս և խո սում տե ղա ցի նե րի հետ։ Մենք 
փոր ձում ենք տես նել ի րա դար ձու թյուն նե րի բո լոր կող մե րը. զին վոր նե րի 
քա ջու թյու նը և քա ղա քա կան իշ խա նու թյան վե րին է շե լոն նե րի կո ռուպ-
ցի ան։ Նույ նը վե րա բե րում է Լիտ վայի խն դիր նե րի մա սին մեր հոդ ված-
նե րին։ Մենք ու նենք տե ղե կատ վու թյան բազ մա թիվ աղ բյուր ներ, սա-
կայն հս տա կեց նում ենք դրանք, ստու գում ենք փաս տե րը և գնա հա տում 
հա մա տեքս տը, հնա րա վո րինս խո րա մուխ ենք լի նում տվյալ նե րի մեջ, 
որ պես զի մեր ըն թեր ցող նե րը ստա նան ա մե նաա նա չառ տե ղե կու թյուն-
նե րը։ Մենք մե դի ան ի րենց շա հե րին ծա ռայեց նող ըն կե րու թյուն նե րի և 
ան հատ նե րի հա մար տե ղե կատ վու թյան ար տա հոս քի հար թակ չենք։

 Ա մե նա մեծ ո րո գայթ նե րը
 Նախ քան հե տաքն նու թյուն նե րով զբաղ վե լը մի քա նի լուրջ հար ցեր 

կային մեր ա ռջև ծա ռա ցած։ Ա ռա ջի նը՝ մենք գոր ծում ենք բա վա կա նին 
փոքր շու կա յում։ 15min.lt կայքն ու նի ամ սա կան մեկ մի լի ոն այ ցե լու։ Նկա-
տի ունեցեք, որ Լիտ վայի բնակ չու թյու նը 3 մի լի ոն է։ 

Ար ժե՞ ա րդյոք շատ ժա մա նակ և մի ջոց ներ տրա մադ րել մեկ հոդ-
վա ծի հա մար. սա լուրջ հարց էր, ո րին մեր հրա տա րա կի չը պետք է պա-
տաս խա ներ։ Կա րո՞ղ եք ա պա հո վել, որ պես զի բարձր ո րա կա վոր մամբ 
ան ձը տևա կան ժա մա նակ աշ խա տի մեկ խնդ րի շուրջ։ 

Երկ րորդ հարցն է ր՝ ի ՞նչ հմ տու թյուն ներ են ան հրա ժեշտ լա վո րակ 
ար տադ րանք թո ղար կե լու հա մար: Ի նչ պես նշե ցի, ոչ ոք լրատ վա մի ջոց-
նե րին չի ար գե լում բրեն դա վո րել որ ևէ հոդ ված որ պես լրագ րո ղա կան 
հե տաքն նու թյուն։ Մենք Լիտ վա յում վատ փորձ ենք ու նե ցել, ե րբ նույ նիսկ 
ա կն հայտ կողմ ա կալ հոդ ված ներն ըն թեր ցող նե րին ներ կա յաց վել են 
որ պես լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն ներ։ 

Եր րորդ հար ցը՝ աշ խա տան քային ի ՞նչ մե թոդ ներ ենք կի րա ռում: Սա 
նույն պես կար ևոր է։ Մար դիկ հա ճախ կար ծում են, թե լրագ րո ղա կան հե-
տաքն նու թյու նը, ը ստ է ու թյան, նույնն է, ի նչ ցան կա ցած այլ հոդ ված գրե-
լը։ Պար զա պես ա վե լի շատ ժա մա նակ ես ծախ սում և ա վե լի մեծ տեքստ 
գրում։ Բո լո րո վին էլ այդ պես չէ։

 Չոր րորդ հար ցը՝ ի նչ պե՞ս ենք մենք ներ կա յաց նում մեր հե տաքն-
նու թյու նը: Նկա տե՞լ եք, որ ես միշտ օգ տա գոր ծում եմ « հոդ ված» բա ռը։ 



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Դա սո վո րա կան է ի նձ հա մար, քա նի որ ես շատ եմ գրում, սա կայն մենք 
շատ ա րագ հաս կա ցանք, որ մի այն տեքս տը կամ նույ նիսկ լու սան կա րով 
տեքս տը մեր օ րե րում և դա րաշր ջա նում բա վա կան չեն։

 Արդյոք ի մաստ ու նի 
Իմ ան ձնա կան տե սան կյու նից կարճ պա տաս խանն է՝ «այո»։ Գոր-

ծա րար նե րի տե սան կյու նից՝ « նա յած»։ Ժա մա նա կը փող է, ի սկ լրագ-
րո ղա կան հե տաքն նու թյուն նե րը եր կար ժա մա նակ են պա հան ջում։ Սա 
կա նոն է։ Թերևս, դա է հիմ ա կան պատ ճա ռը, որ մենք խո սում ենք եր-
կա րա շունչ տեքս տե րի դժ վար ժա մա նակ նե րի մա սին։ Մար դիկ պար զա-
պես դրա ժա մա նա կը չու նեն։ Թե՞ ու նեն։ 

Ինչ վե րա բե րում է ին տեր նե տային է ջե րի դի տում ե րին, ա պա 
բարձ րո րակ և եր կար տեքս տը չի կա րող մր ցակ ցել սեք սի, սպոր տի 
կամ ե ղա նա կի մա սին հինգ կարճ հոդ ված նե րի հետ։ Սա էլ կա նոն է։ Սա-
կայն վս տա հա բար կա րող եմ ա սել, որ մենք հրա տա րա կել ենք բազ մա-
թիվ հե տաքն նա կան նյու թեր, ո րոնք լա վա գույնն են ե ղել՝ դա տե լով մեր 
կայ քի դի տում ե րից։ 

Երբ աշ խա տում եք մեծ շու կա յում, մեկ հան րա մատ չե լի նյու թը կա-
րող է այն պի սի հս կա յա կան թրա ֆիկ ա ռա ջաց նել և ար ձա գանք գտ նել 
այլ լրատ վա մի ջոց նե րում, որ այլևս հարց չծա գի՝ արդյո՞ք ի մաստ ու նի։ 

Ե թե աշ խա տում եք ա վե լի փոքր շու կա յում, ստիպ ված եք հաշ վար-
կել՝ ի ՞նչ եք շա հում նոր այ ցե լու նե րի, հե ղի նա կու թյան, ըն կե րու թյուն նե-
րի ա ռու մով, ով քեր ցան կու թյուն ու նեն գո վազդ ներ տե ղադ րել, քա նի որ 
ձեր հար թա կը նրանց դուր է գա լիս։ 

Այլ խն դիր է, թե ի նչ գին են եր բեմ ու նե նում հե տաքն նա կան նյու-
թե րը։ Դուք կա րող եք կորց նել մեծ ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք այս պա հին 
ձեր հա ճա խորդ ներն են։ Ե րբ մենք հոդ ված գրե ցինք Լիտ վայի ա մե նա-
հա րուստ մար դու՝ Նե րի յուս Նու մա վի չի ու սի մա սին (ն րան է պատ կա-
նում Maxima խա նութ նե րի ա մե նա մեծ ցան ցը Մերձ բալ թյան պե տու թյուն-
նե րում, և նա գոր ծա րա րու թյամբ է զբաղ վում աշ խար հի այլ ե րկր նե րում), 
մեր գո վազ դային բա ժի նը մի ա կն թար թում կորց րեց ա մե նա խո շոր հա-
ճա խորդ նե րից մե կին։ Մյուս կող մից՝ մենք ցույց տվե ցինք, որ չենք վա-
խե նում դրա նից և ծն կի չենք գա այդ պի սի ճնշ ման ազ դե ցու թյամբ։ Մեկ 
տա րի ան ց Maxima-ի գո վազդ նե րը վե րա դար ձան 15 min։ 
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Ան հրա ժեշտ հմտությունները
 Սա նույն պես շատ հե տաքր քիր թե մա է։ Ան ձամբ ես ճա նա չում է ի 

հրա շա լի լրագ րող նե րի, ո րոնք հե տաքն նա կան ու ժեղ բա ժին ներ ստեղ-
ծե լու փոր ձեր են կա տա րել, սա կայն ձա խող վել են։ Ին չո՞ւ։ Պատ ճառ նե-
րից մե կը գրա սե նյա կի ներ սում մր ցակ ցու թյունն է, ճչան վեր նագ րե րով 
նյու թեր գրե լը, ը նդ ո րում՝ նշա նա կու թյուն չու նի, թե ին չի մա սին։ 

Երբ օ գտ վում եք տե ղե կատ վա կան նույն աղ բյուր նե րից, լու սա բա-
նում եք հան րային կյան քի նույն ո լորտ նե րը, ե րբ ձեզ ա նընդ հատ հա-
մե մա տում են կող քի աշ խա տա սե ղա նի մոտ նս տած մեկ այլ լրագ րո ղի 
հետ, դա նյար դայ նաց նում է ։

 Մենք ո րո շե ցինք խու սա փել դրա նից՝ ստեղ ծե լով տար բեր ո լորտ-
նե րում աշ խա տող պրո ֆե սի ո նալ նե րի թիմ։ Ես լու սա բա նում է ի բիզ նե սը, 
ո ւս տի այժմ հիմ ա կա նում աշ խա տում եմ կո ռուպ ցի այի, տեն դեր նե րի, 
ան շարժ գույ քի և ֆի նան սա կան խար դա խու թյան, Պոն ցի (ponzi) սխե-
մա նե րի և նմա նօ րի նակ թե մա նե րի շուրջ։

 Դո վի դաս Պան ցե րո վա սը լու սա բա նում է ազ գային ան վտան գու-
թյան խն դիր նե րը։ Նա իր աշ խա տան քի ըն թաց քում հա ղոր դում եր է 
տվել աշ խար հի տար բեր թեժ կե տե րից։

 Սա րու նաս Չեր նի աուս կա սը հիմ ա կա նում աշ խա տում է տվյալ նե րի 
լրագ րու թյան ո լոր տում։ Նա մի ջազ գային տվյալ նե րի մեր հիմ ա կան մա-
տա կա րա րողն է։ Նա նաև մեզ ներ կա յաց նում է մի ջազ գային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րում և ու նի բազ մա թիվ մի ջազ գային կա պեր։

 Դո վի լե Յաբ լոնս կայ տեն լու սա բա նում է ա ռող ջա պա հու թյան, 
կրթու թյան, մշա կույ թի, կրո նի և այլ հար ցեր։

 Վիդ ման տաս Բալ կու նա սը մր ցա նա կա կիր լու սան կա րիչ է և աշ խա-
տում է բո լո րիս հետ։ 

Այս մո դե լը ստեղ ծում է հա մա գոր ծակ ցու թյուն և պաշտ պա նում մեզ 
մի մյանց ո տք տրո րե լուց։

Մեր մե թոդ նե րը
 Կա րե լի է մի ամ բողջ գիրք գրել այն մե թո դա բա նու թյան մա սին, թե 

ի նչ պես զբաղ վել հե տաքն նա կան լրագ րու թյամբ։ Ես ըն դա մե նը մի քա նի 
կետ նշե ցի։ Մենք ապ րում ենք այն պի սի ժա մա նակ նե րում, ե րբ հա մա-
ցան ցը տրա մադ րում է հս կա յա ծա վալ բաց տվյալ ներ։ Պար զա պես սո վո-
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րեք ճիշտ օգ տա գոր ծել տվյալ նե րի շտե մա րան նե րը, տե ղե կատ վա կան 
ար խիվ նե րը, սո ցի ա լա կան ցան ցե րը և այլն։ 

Այ նու հան դերձ, ես հա մա րում եմ, որ տե ղե կու թյուն նե րի մեր հիմ ա-
կան աղ բյուր նե րը տար բեր հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տող ազ նիվ 
մար դիկ են։ Ցան կա ցած լրագ րող ժա մա նա կի հետ ստեղ ծում է իր կա-
պե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նը, ո րը պետք է փայ փայել։ Մեզ մոտ կա տա-
կում ենք՝ ե թե չգի տեք ին չի մա սին գրել, թե մա մի փնտ րեք, բա ցեք ձեր 
կոն տակտ նե րի ցան կը և զան գա հա րեք մարդ կանց, ո ւմ հետ խո սել եք 
նախ կի նում։ Շատ հա ճախ դուք կս տա նաք այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ, 
ո րոնք կա րող են լուրջ նյու թի աղ բյուր դառ նալ։ 

Ի դեպ, մենք ստա նում ենք բազ մա թիվ է լեկտ րո նային նա մակ-
ներ, հե ռա խո սա զան գեր և նույ նիսկ սո վո րա կան նա մակ ներ՝ թե մա նե րի 
ա ռա ջարկ նե րով։ Դրան ցից շա տե րը ու ղար կում ենք այլ բա ժին ներ։ Հա-
ճե լի է նման «խն դիր» ու նե նա լը։

 Մատուցում 
Եր կար ժա մա նակ կար ծում է ի, որ ա մե նա կար ևո րը տեքստն է և 

գու ցե տեքս տին կից նաև մի քա նի նկար ներ, սա կայն ոչ ա վե լին։ Այժմ ես 
մի ան գա մայն այլ կար ծի քի ե մ։ Մենք շատ հնա րա վո րու թյուն ներ ենք ու-
նե ցել տես նե լու նյու թի մա տուց ման ազ դե ցու թյու նը։ 

Երբ մենք սկ սե ցինք ոչ մի այն հոդ ված ներ գրել, այլև մուլ տի մե-
դի ա նա խագ ծեր ի րա կա նաց նել, ան մի ջա պես զգա ցինք ըն թեր ցող նե րի 
չա փա զանց դրա կան ար ձա գան քը։ Սա իր տե սա կի մեջ ա ռա ջինն է ր՝  
( http://bit.ly/2ci0ht6 )։

Դ րա նից հե տո նման նյու թեր շատ ենք պատ րաս տել։ Տե սա նյու թե-
րը, ին ֆոգ րա ֆի կա նե րը, պատ կե րա զար դում ե րը, լրա ցու ցիչ բա ցատ-
րա կան նե րը դար ձել են մեր հե տաքն նու թյան ան բա ժա նե լի մա սը։ Նման 
տե սա նյու թե րից մե կը, ո րը նկա րա հա նել ենք Սի րի ա յում կա րող եք տես-
նել այս տեղ՝ ( http://bit.ly/2knUfdW ):

 Տեխ նո լո գի ա նե րը փոխ վում են, և մենք պետք է փոխ վենք դրանց 
հետ։ Հա ճախ մենք աշ խա տում ենք լու սա բան ման ա ռու մով շատ դժ-
վար թե մա նե րի շուրջ, ո ւս տի պետք է կի րառ վեն լու սա բա նե լու բո լոր 
մի ջոց նե րը։
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Մոլ դո վայի Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նի նա խա գահն է, 

«Ա զա տու թյուն» ռա դի ո կա յա նի « Քո ի րա վուն քը» հա ղոր դա շա րի 

հե ղի նա կը: Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան, հա ղոր դակ ցու թյան և 

հա կա կո ռուպ ցի ոն թե մա նե րով դա սըն թա ցա վար է: Ան դա մակ ցում է 

Հե տաքն նող լրագ րող նե րի Հա րա վար ևե լյան եվ րո պայի ցանցին, 

«Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեյշնլ»-ի մոլ դո վա կան գրա սե նյա կի 

խորհրդի ան դամ է: Կո ռուպ ցի այի թե մայով նրա հե տաքն նու թյուն նե րը 

բազմաթիվ մր ցա նակ նե րի են ար ժա նա ցել: 

ԿՈՐ ՆԵ ԼԻ Ա ԿՈ ԶՈ ՆԱԿ 
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 Խար դա խու թյան սխե մա նե րը Մոլ դո վայի hան րա պե տու թյու նում, 
ի նչ պես կո ռուպ ցի այի բարձր մա կար դակ ու նե ցող այլ ե րկր նե րում, 
սկս վում են ը նտ րար շավ նե րից։ Նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը ո րոշ 
խմ բե րի հա մար կեղ տոտ փո ղե րի լվաց ման և օ րի նա կա նաց ման բա-
րեն պաստ ժա մա նա կաշր ջան է։ Ի նչ պե՞ս։ Վճա րե լով ը նտ րա կան ո րոշ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար, օ րի նակ՝ վար ձատ րու թյուն ը նտ րար շա վում 
ներգ րավ ված կա մա վոր նե րին, նախ քան ը նտ րար շավ նե րի մեկ նար կը 
տե ղադր ված գո վազ դային վա հա նակ նե րի ֆի նան սա վո րում, ը նտ րա-
կան հա մերգ ներ, ո րոնք չեն հայ տա րա րագր վել քա ղա քա կան կու սակ-
ցու թյուն նե րի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րում և այլն։ Ա ռա վել հա-
ճախ դրանք չեն վճար վում օ րի նա կան աղ բյուր նե րից և չեն նե րառ վում 
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆոն դե րում։

 Լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյան հա մար ան հ րա ժեշտ շատ ման-
րա մաս ներ կա րե լի է գտ նել քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան-
սա կան փաս տաթղ թե րում՝ թեկ նա ծու նե րի կող մից Ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյուն կամ Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով 
(www.cec.md) ներ կա յաց վող պար տա դիր հաշ վետ վու թյուն նե րից։ 

Մենք ստու գում ենք կու սակ ցու թյուն նե րի պաշ տո նա կան դո նոր նե-
րի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը՝ աշ խա տանք, բնա կու թյան վայր, տա րիք և 
նվի րատ վու թյան գու մա րի չափ։ 

Ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն-
նե րում հան դի պում ենք թո շա կա ռու նե րի, գոր ծա զուրկ նե րի կամ ցածր 
աշ խա տա վարձ ստա ցող պե տա կան ծա ռայող նե րի, ո րոնք մեծ գու մար-
ներ են նվի րա բե րում։ Կան ո րոշ մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ ներ, ո րոնց կա տա րած նվի րատ վու թյուն նե րը նույն պես զգա լի են: 

 Ի նչ վե րա բե րում է պե տա կան ծա ռայող նե րին, ա պա մենք կա-
րող ենք ստու գել հան րային հաս տա տու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն-
նե րում զե տեղ ված տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք, որ պես կա նոն, կա րե լի է 
գտ նել ին տեր նե տային կայ քե րում։ Հնա րա վոր է լրագ րո ղա կան հար-
ցում նե րի մի ջո ցով պար զել նաև, թե ա րդյոք նրանք նախ քան քա րո զար-
շա վը նպաստ ներ կամ ֆի նան սա կան օգ նու թյուն են ստա ցել։ Մոլ դո վա-
յում մենք հայտ նա բե րել ենք դեպ քեր, ե րբ կոնկ րետ ան ձինք (ն րան ցից 
ո մանք աշ խա տում է ին ար տերկ րում) պե տու թյու նից ստա ցած ֆի նան-
սա կան օգ նու թյունն օգ տա գոր ծել են թեկ նա ծո ւի ը նտ րար շա վի հա մար։
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 Ե կա մուտ նե րից մեծ նվի րատ վու թյուն ներ
 Վեր ջին 10 տա րի նե րի ը նտ րար շավ նե րի ժա մա նակ մենք ու սում-

նա սի րել ենք պե տա կան պաշ տո նյա նե րի և ը նտ րա ցու ցակ նե րում ը նդ-
գրկ ված թեկ նա ծու նե րի նվի րատ վու թյուն նե րը կու սակ ցու թյուն նե րին։ 
Դրանք հա մե մա տե լով Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղով ներ-
կա յաց ված՝ գույ քի և ե կա մուտ նե րի մա սին հայ տա րա րագ րե րի հետ, 
պար զել ենք, որ ո րոշ պաշ տո նյա ներ այն քան մե ծա հո գի են ե ղել, որ 
նվի րա բե րել են ի րենց 2 տար վա ըն տա նե կան բյու ջե ից ա վե լի մեծ գու-
մար ներ։ Ո րոշ դեպ քե րում 700.000-ից 1 մլն. լեյ (30-50 հա զար Ա ՄՆ դո-
լար) նվի րա բե րած ան ձինք բարձր պաշ տոն ներ են ստա ցել պե տա կան 
հա մա կար գում։ Օ րի նակ՝ Լի բե րալ կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ Մի հայ 
Գիմ պուն 2010 թվա կա նի ը նտ րար շա վի ժա մա նակ կա տա րել էր շուրջ 
750 հա զար Ա ՄՆ դո լա րի նվի րատ վու թյուն: Դա կրկ նա կի ան գամ գե րա-
զան ցում է նրա 2 տար վա ըն տա նե կան բյու ջեն։ Ի սկ ե րբ նրա կու սակ-
ցու թյու նը ան ցավ խորհր դա րան, Գիմ պուն ը նտր վեց օ րենս դիր մարմ նի 
նա խա գահ, ա պա և՝ Մոլ դո վայի Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ժա մա-
նա կա վոր պաշ տո նա կա տար մեկ տա րի ժամ կե տով։ Նույն ը նտ րար շա-
վում Մոլ դո վայի Լի բե րալ դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան նա խա գահ 
Վալդ Ֆի լա տը նույն պես նվի րատ վու թյուն ներ էր կա տա րել իր կու սակ-
ցու թյան օգ տին։ 

Ա պօ րի նի ֆի նան սա կան մեքե նա յու թյուն նե րի հե ղի նակ նե րը և 
դրան ցում ը նդ գրկ ված պաշ տո նյա նե րը շատ ա րագ փո խում են ի րենց 
սխե մա նե րը, ե րբ դրանք բա ցա հայտ վում են հե տաքն նող լրագ րող նե րի 
կող մից։ 2014թ.-ի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում լրագ րո ղա կան 
հե տաքն նու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում հայտն ված պաշ տո նյա նե րը 
կա տա րել են նվի րատ վու թյուն ներ ի րենց հայ տա րա րագ րած ե կա մուտ-
նե րի սահ ման նե րում։ Մինչ դեռ, օ րի նակ, Սո ցի ա լիս տա կան կու սակ-
ցու թյան (ո րը խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րին ա ռա ջին ան գամ 
մաս նակ ցող ե րի տա սարդ կու սակ ցու թյուն էր) դո նոր նե րը կա տա րել են 
հայ տա րա րագր ված ե կա մուտ նե րը գե րա զան ցող նվի րատ վու թյուն ներ։ 
Սա կայն ե րբ նրանք հրա ժար վում են մի սխե մայից, ի հայտ է գա լիս մեկ 
այլ սխե մա։ 2014թ.-ին մենք բա ցա հայ տել ենք դրան ցից մե կը՝ կապ ված 
պե տա կան գնում նե րի հետ, ին չի մա սին կխո սենք ստո րև: 

Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ը նտ րա ցու ցակ նե րում ը նդ գրկ-
ված և ան կախ թեկ նա ծու նե րի գույ քի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն ներ 
կա րե լի է գտ նել Կենտ րո նա կան ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կայ քում՝ 
http://www.cec.md/index.php?l=ro։
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ԿԸՀ ներ կա յաց ված գույ քի հայ տա րա րագ րում թեկ նա ծու նե րը 
նշում են ի րենց ըն տա նի քի եր կու տար վա ը նդ հա նուր ե կա մու տը և ունե-
ցած գույ քը։ 

Ե թե թեկ նա ծուն պե տա կան պաշ տոն է զբա ղեց րել, ա պա նրա գույ-
քի և շա հույ թի վե րա բե րյալ հայ տա րա րագ րե րը մատ չե լի են Ազ գային 
օ րի նա վո րու թյան գոր ծա կա լու թյան (National Integrity Agency) կայ քում՝ 
www.cni.md ։ Այն տեղ կա ո րոն ման հա մա կարգ, որ տեղ կա րող եք մուտ-
քագ րել ան ձի ա նու նը, հայ տա րա րագ րի տե սա կը (գույ քի կամ շա հույ թի) 
և տա րին, այ նու հետև սեղ մել «փնտ րել» կո ճա կը։ 

Է ջի ներք ևում դուք կգտ նեք պա հանջ ված հայ տա րա րագ րե րը PDF 
ձևա չա փով։ Պաշ տո նյա նե րի ե կամ տի վե րա բե րյալ հայ տա րա րագ րե րը 
ստու գե լուց հնա րա վոր է տես նել նրանց կա պը մաս նա վոր ըն կե րու թյուն-
նե րի հետ, ո րից հե տո կա րող եք ստու գել պե տու թյան հետ այդ ըն կե րու-
թյուն նե րի ու նե ցած ա ռն չու թյու նը։ 

Պաշ տո նյա նե րի գույ քի և շա հույ թի վե րա բե րյալ հայ տա րա րագ րե-
րը մատ չե լի են www.avere.md կայ քում, ո րը պատ կա նում է Մոլ դո վա յում 
գոր ծող ADEPT (Thee Association for Participatory Democracy) ան կախ կազ-
մա կեր պու թյա նը։ 

Այս տեղ կա րող եք գտ նել պաշ տո նյա նե րի գույ քի վե րա բե րյալ հայ-
տա րա րագ րեր՝ պե տա կան պաշ տոն զբա ղեց րած ժա մա նա կա հատ վա-
ծի հա մար։ Կա րող եք ո րո նել նաև ը ստ ա նու նի։ Այս կայ քում կգտ նեք մի 
շարք վեր լու ծու թյուն ներ և ին ֆոգ րա ֆի կա ներ պե տա կան պաշ տոն զբա-
ղեց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում տվյալ պաշ տո նյայի գույ քի ա վե լաց-
ման մա սին, ի նչ պես նաև՝ գույ քի հայ տա րա րագ րե րում առ կա խն դիր-
ների և ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ։ 

Այս բո լոր տվյալ նե րը կա րող են հեշ տաց նել լրագ րող նե րի աշ խա-
տան քը կամ կա րող են դառ նալ ա ռա վել ը նդ գր կուն հե տաքն նու թյուն նե-
րի մեկ նա կետ։

 Կա դաստ րի տվյալ նե րի շտե մա րա նը www.cadastru.md օգ տա գործ-
վում է՝ ստու գե լու, թե ե րբ է պաշ տո նյան բնա կա րան ձեռք բե րել։ Այս 
տվյալ նե րի շտե մա րա նից օ գտ վե լը վճա րո վի է։ Հե տաքն նա կան լրագ րու-
թյան կենտ րո նը բա ժա նոր դագր ված է և օգ նում է լրագ րող նե րին օ գտ-
վել Կա դաստ րի տվյալ նե րի շտե մա րա նից։ Կա դաստ րի կայ քում կա րող եք 
ո րո նել կա դաստ րային հա մա րով կամ գույ քի, հո ղակ տո րի հաս ցե ով։ Այս 
տվյալ նե րի շտե մա րանն ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն ներ է տրա մադ րում շեն-
քի կամ հո ղակ տո րի, վա ճառք նե րի քա նա կի, սե փա կա նա տե րե րի մա սին։ 
Մենք կա րող ենք նաև պար զել՝ ա րդյո՞ք այն գրա վադր ված է վար կի դի մաց 
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(ներա ռյալ՝ գու մար, բանկ, վար կի մար ման պայ ման ներ), կա՞ն դա տա րա-
նով սահ ման ված ար գե լանք ներ, և/ կամ ա րդյո՞ք այն ա ռգ րավ ված է։ Այս 
տվյալ նե րը կար ևոր են լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյան հա մար։

 Կու սակ ցու թյուն նե րին ար ված նվի րատ վու թյուն նե րի մա սին մենք 
տե ղե կա նում ենք նաև թեկ նա ծու նե րի ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն-
նե րից։ ԿԸՀ-ի կայ քում ը նտ րում եք ը նտ րու թյուն ներ բա ժի նը, հե տո՝ ը նտ-
րա կան թեկ նա ծու ներ, հա մա պա տաս խան կու սակ ցու թյու նը, այ նու հետև՝ 
ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն ներ։

 Հաշ վետ վու թյան ա ռա ջին մա սում կգտ նեք հաշ վե տու ժա մա նա կա-
հատ վա ծում կա տար ված ծախ սե րը, այ նու հետև նվի րատ վու թյուն նե րից 
ստաց ված ե կա մուտ նե րը։ Կար ևոր է նշել, որ յու րա քան չյուր կու սակ ցու-
թյուն ու նի մի քա նի հաշ վետ վու թյուն՝ կար ճա ժամ կետ և ամփո փիչ։

Պե տա կան գնում նե րը՝ կու սակ ցու թյուն նե րի 
ֆի նան սա վոր ման մի ջոց
 2014թ.-ին, ե րբ մենք ստու գում է ինք տար բեր մարդ կանց կա տա-

րած նվի րատ վու թյուն նե րը կու սակ ցու թյուն նե րին, պար զե ցինք, որ շատ 
նվի րա տու ներ կան ո րոշ տն տե սա կան հիմ նարկ նե րից։ Դա մեզ հա մար 
նոր եր ևույթ էր, ո ւս տի ո րո շե ցինք ը նտ րել 50 հա զար լեյը (2500 Ա ՄՆ դո-
լար) գե րա զան ցող նվի րատ վու թյուն նե րի դեպ քե րը։ Մենք կազ մե ցինք 
այն տն տե սա կան հիմ նարկ նե րի ցան կը, ո րոնց ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
նվի րատ վու թյուն ներ է ին կա տա րել կու սակ ցու թյուն նե րին։ Ստու գե ցինք 
յու րա քան չյու րին ը ստ պետ ռե գիստ րի գրանց ման հա մա րի՝ տես նե լու 
կապն այն կու սակ ցու թյան հետ, ո րին նրանք մեծ գու մար ներ է ին նվի-
րա բե րել։ Տն տե սա կան հիմ նարկ նե րի տվյալ նե րի շտե մա րա նը մա սամբ է 
ան վճար։ Ե թե ձեզ ան հրա ժեշտ է ման րա մասն վեր լու ծու թյուն ըն կե րու-
թյան վե րա բե րյալ, ա պա պետք է վճա րեք։ Մենք այն քան էլ շատ կա պեր 
չգ տանք։ Այ նու հետև ո րո շե ցինք ստու գել, թե ա րդյոք այս տն տե սա կան 
հիմ նարկ նե րը որ ևէ ա ռն չու թյուն ու նեն պե տու թյան հետ կամ ա րդյոք ու-
նեն պե տա կան գնում նե րի պայ մա նագ րեր։ Պե տա կան գնում նե րի ազ-
գային գոր ծա կա լու թյան www.tender.gov.md կայ քը բաց է հան րու թյան 
հա մար և նե րա ռում է պե տա կան բո լոր գնում նե րի վե րա բե րյալ ծա վա-
լուն տվյալ նե րի շտե մա րան։ է ջում կա րող եք ո րո նում կա տա րել ը ստ տն-
տե սա կան հիմ նար կի, պե տա կան հաս տա տու թյան ան վան, պե տա կան 
գնում նե րի ա ռար կայի, պայ մա նագ րի գոր ծու նե ու թյան ժամ կե տի և այլն։ 

Երբ մենք ստու գե ցինք պե տա կան գնում նե րի պայ մա նագ րե րը, 
պար զե ցինք, որ բո լոր տն տե սա կան հիմ նարկ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
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րը նվի րատ վու թյուն ներ են կա տա րել կու սակ ցու թյուն նե րին։ Մենք դուրս 
գրե ցինք ամ բողջ ին ֆոր մա ցի ան գու մար նե րի մա սին և ո րոշ հաշ վարկ-
ներ կա տա րե ցինք այն պայ մա նագ րե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք կնք ված է ին 
պե տու թյան հետ վեր ջին չորս տա րի նե րի ըն թաց քում։ 

 Այ նու հետև հաշ վար կե ցինք նվի րա բեր ված գու մար նե րը. յու րա-
քան չյուր տն տե սա կան հիմ նար կից նվի րատ վու թյուն ներ է ին կա տա րել 
ղե կա վար նե րը և կա ռա վա րիչ նե րը։ Մենք ստու գե ցինք, թե ով քեր են այն 
պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը, ո րոնց հետ պե տա կան 
գնում նե րի պայ մա նագ րեր են ձեռք բե րել տն տե սա կան հիմ նարկ նե րը և 
որ կու սակ ցու թյուն ներն են նպաս տել նրանց ա ռաջ խա ղաց մա նը։ Ստա-
ցանք մի զար մա նա լի պատ կեր։

Տն տե սա կան հիմ նարկ նե րը, ո րոնք, օ րի նակ, գնում նե րի պայ մա-
նագ րեր ու նե ին ո րոշ կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից կա ռա վար վող հա-
մայն քա պե տա րան նե րի, ա վա գա նի նե րի հետ, նվի րատ վու թյուն է ին 
կա տա րել այդ կու սակ ցու թյուն նե րին։ Օ րի նակ, ե թե տն տե սա կան հիմ-
նար կը պայ մա նա գիր էր ձեռք բե րել հա մայն քա պե տա րա նից, ո րի ղե-
կա վա րը Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ էր, նա նվի րատ վու-
թյուն ներ էր կա տա րել հենց այդ կու սակ ցու թյա նը։ 2015թ.-ի տե ղա կան 
ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ մենք կա տա րե ցինք նույն հե տա զո տու-
թյուն նե րը, և պատ կե րը կր կին զար մաց րեց։

Տ պա վո րիչ սխե մա ներ ար ձա նագր վե ցին իշ խա նու թյան ղե կին 
կանգ նած և պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րում ա ռա վել մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նե ցող կու սակ ցու թյուն նե րի հետ կապ ված։

 Մոլ դո վա յում շատ է խոս վում «օտ կա տու րի ի» մա սին. գու մար ներ, 
ո րոնք ու ղարկ վում են որ պես կա շառք պե տա կան պայ մա նագ րե րից՝ 
կազ մե լով գն ման պայ մա նագ րի ը նդ հա նուր գու մա րի 10-20 %-ը։ Ե թե հաշ-
վում ենք տն տե սա կան հիմ նարկ նե րի նվի րատ վու թյուն նե րը կու սակ-
ցու թյուն նե րին և պայ մա նագ րի գու մա րը, ա պա նվի րատ վու թյուն նե րի 
գու մա րը հիմ նա կան դեպ քե րում կազ մում է պայ մա նագ րե րի ար ժե քի 
10-20 %-ը ։

 Հետ ևե լով այս հաշ վարկ նե րին՝ մենք ա ռան ձին-ա ռան ձին հե տաքն-
նե ցինք այն գնում նե րը, ո րոնք մեզ կաս կա ծե լի է ին թվում։ Ո րոշ դեպ-
քե րում մենք պար զե ցինք, որ մի շարք տն տե սա կան հիմ նարկ ներ գու-
մար են ձեռք բե րել մի ան վագ փո խանց մամբ՝ ա ռանց աշ խա տանք ներ 
կա տա րե լու, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում աշ խա տանք ներն ա վարտ ված չէ ին։ 
Օ րի նակ՝ Օր հայ մար զում, ո րի մարզ պե տը Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու-
թյան շնոր հիվ էր պաշ տոն ստա ցել, այդ շր ջա նի բյու ջե ով ճա նա պար-
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հա շի նա րա րու թյան հա մար նա խա տես ված գու մար ներն ո ւղ ղորդ վել է ին 
հա մայն քա պե տա րան ներ, ո րոնց ղե կա վար նե րը նույն կու սակ ցու թյու-
նից է ին։ Ե րբ մենք ա ռան ձին ստու գե ցինք գնում նե րից յու րա քան չյու րը, 
պար զե ցինք, որ գու մար նե րը հատ կաց վել է ին, մինչ դեռ ճա նա պարհ նե-
րը չէ ին վե րա նո րոգ վել։

2015թ.-ի նա խա գա հա կան ը նտ րար շա վի ժա մա նակ ԿԸՀ-ն ան ձնա-
կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան պատր վա կով թաքց րել էր դո նոր-
նե րի աշ խա տան քի, ծնն դյան թվի մա սին տե ղե կու թյուն նե րը, ին չը շատ 
բար դաց րեց լրագ րող նե րի աշ խա տան քը։

 Սա կայն Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նը հե տաքն նու թյուն 
ի րա կա նաց րեց, քա նի որ ու ներ նախ կին ը նտ րար շավ նե րից ստեղ ծած 
դո նոր նե րի տվյալ նե րի մատ չե լի շտե մա րան։ 

Այս ը նտ րար շա վում մենք բա ցա հայ տե ցինք մեկ այլ սխե մա. ը նտ-
րա կան թեկ նա ծու նե րի գու մար նե րի եր կու եր րոր դը ծախս վել էր գո վազդ 
տե ղադ րե լու հա մար այն հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րում, ո րոնք պատ կա-
նում է ին Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան փոխ նա խա գահ, գոր ծա րար 
Վլադ Պլա հոտ նի ու կին։ 

Օ րի նակ՝ Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան հա մար նվի րատ վու-
թյուն նե րի մեծ մա սը հա սել էր այն հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րին, ո րոնք 
կա ռա վար վում է ին նույն կու սակ ցու թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից։

 Պե տա կան գու մար նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը սկս
վում է ը նտ րար շավ նե րից: Լրագ րող նե րի հա մար կար ևոր է պար զել, 
թե ի նչ շահ ու նեն այն ան ձինք, ով քեր ձգ տում են պե տա կան պաշ
տոն ներ զբա ղեց նել և հետ ևել, թե ո ւր են գնում պե տա կան գու մար
նե րը ը նտ րար շավ նե րի ըն թաց քում։



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Նշումների համար
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ԼՈՒՐՋ ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ԿԱ ՐՈՂ  Է 
ՍԿՍ ՎԵԼ ՓՈՔՐ ԴԵ ՏԱ ԼԻՑ

Վ րա ցա կան Studio Monitor ՀԿ-ի հա մա հիմ նա դիրն ու նա խա գահն է, 

կազ մա կեր պու թյան՝ հե տաքն նա կան լրագ րու թյամբ զբաղ վող monitori.

ge կայ քի խմ բա գի րը: Ե ղել է Rustavi 2 հե ռուս տաըն կե րու թյան Business 

Courier, Idea, Money, One Chance, 60 Minutes հա ղոր դա շա րե րի 

լրագ րո ղը, Akhali Versia պար բե րա կա նի թղ թա կի ցը: 

Լ րագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն ներ է ան ցկաց րել մար դու 

ի րավունքների ոտ նա հար ման, կո ռուպ ցի այի, կեղծ դա տա կան 

գործերի, ա նար դար դա տավ ճիռ նե րի և այլ թե մա նե րով: 

ՆԱՆԱ ԲԻԳԱՆԻՇՎԻԼԻ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Ի տար բե րու թյուն նո րու թյուն նե րի լրագ րու թյան՝ հե տաքն նա կա նը 
խո րա պես ու սում ա սի րում է այս կամ այն խն դի րը և ար դյունք նե րը ներ-
կա յաց նում հա սա րա կու թյան դա տին: Հե տաքն նող լրագ րող նե րը, լա վա-
տես լի նե լով, ձգ տում են կյան քը դե պի լա վը փո խել: Նրանք ոչ մի այն բա-
ցա հայ տում են ա մե նա տար բեր խախ տում ե րը, այ լև փոր ձում են գտ նել` 
«ե թե առ կա ի րո ղու թյունն այն քան էլ լա վը չէ, ա պա ի նչ պի սի՞ն պի տի լի նի 
այն» հար ցի պա տաս խա նը:

Studio Monitor-ի լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն նե րում, ո րոնց թի-
վը 150-ից ա վե լի է, մենք բազ մա թիվ հար ցե րի ենք ան դրա դար ձել: Ան-
գամ ան զեն աչ քով տե սա նե լի է, որ հե տաքն նու թյուն նե րի հա մար մենք 
միշտ ը նտ րում ենք ա մե նա սուր թե մա նե րը, ո րոնք տվյալ պա հին ա մե նից 
շատն են հու զում հա սա րա կու թյա նը: 

Ե րբ ե րկ րում սկս վեց « հան ցա գործ նե րի նկատ մամբ զրո յա կան 
հան դուր ժո ղա կա նու թյուն» սկզ բուն քով «թխ ված» քրե ա կան գոր ծե րի 
ման րա մասն ու սում ա սի րու թյու նը, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան ա պօ-
րի նի զավթ ման դեպ քե րի մա սին հե տաքն նու թյուն ներն աս տի ճա նա բար 
հե տին պլան մղ վե ցին: 

Ք րե ա կա տա րո ղա կան հիմ արկ նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան ան-
նա խա դեպ ա ճը հանգեցրեց ա նա զա տու թյան վայ րե րում խոշ տան գում-
նե րի և ան մարդ կային վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի ա վե լաց մա նը: Բան-
տե րում մա հա ցու թյան և խոշ տան գում ե րի մա սին հա ղոր դում ե րին 
հա ջոր դեց է լի տար կո ռուպ ցի այի հե տաքն նու թյուն նե րի փու լը:

Ս տո րև բեր ված լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյու նը լավ օ րի նակ է, թե 
ի նչ պես կա րե լի է սկ սել ու սում ա սի րու թյունն ա ռանց ո րևէ հան ցան շա նի, 
պար զա պես կաս կա ծի հի ման վրա՝ ա պա վի նե լով սե փա կան կան խազ գա-
ցում ե րին:  Այս հե տաքն նու թյու նը` (http://bit.ly/2kJ96El), նշա նա կա լից է նաև 
նրա նով, որ օգ տա գործ վե ցին այդ ժա մա նակ ե րկ րում մատ չե լի տվյալ նե րի 
հա մա րյա բո լոր բաց բա զա նե րը: Ի սկ ա մե նա կա րևո րը. հե տաքն նու թյան 
ար դյունք նե րի հրա պա րա կու մից հե տո Թբի լի սի ի քա ղա քա պե տա րա նի 
ստեղ ծած հիմ ադ րա մը սկ սեց են թարկ վել պե տա կան գնում ե րի մա սին 
օ րեն քին և այժմ սե փա կա նու թյունն օ տա րում է ա ճուրդ նե րի մի ջո ցով:

2007-2012 թվա կան նե րի ըն թաց քում Թբի լի սի ի քա ղա քա պե տա-
րանն ի րա կանց րեց « Հին Թբի լի սի ի նոր կյան քը» նա խա գի ծը՝ մայ րա քա-
ղա քի պատ մա կան թա ղա մա սե րի վե րա կանգն ման նպա տա կով: Թբի-
լի սի ի քա ղա քա պե տա րա նի նա խա ձեռ նած այս նա խա գի ծը կա րևոր էր 
ոչ մի այն Հին Թբի լի սի ի պատ մա կան շեն քե րի վե րա կանգն ման (ի սկ եր-
բեմն նաև փր կու թյան), այ լև՝ մայ րա քա ղա քի տու րիս տա կան նե րու ժի մե-
ծաց ման տե սա կե տից:
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Studio Monitor-ի հե տաքն նու թյունն ա պա ցու ցեց, որ Թբի լի սի ի քա-
ղա քա պե տա րա նի ստեղ ծած հիմ նադ րա մը 365 մի լի ոն լա րի (այդ ժա-
մա նակ վա փո խար ժե քով՝ 219 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար) է ծախ սել բյու ջե ից՝ 
խախ տե լով պե տա կան գնում նե րի մա սին օ րեն քը: Բա ցի այդ, քա ղա-
քային իշ խա նու թյուն նե րը պատ րաստ վում է ին քա ղա քա պե տա րա նին 
պատ կա նող սե փա կա նու թյու նը (պատ մա կան շեն քե րը) ան հա տույց նվի-
րա բե րել հիմ նադ րա մին, ին չը նույն պես օ րեն քի խախ տում էր: Քա ղա քա-
պե տա րա նը նո րաս տեղծ հիմ նադ րա մին տվել էր ո՛չ ար դյու նա բե րա կան, 
ո՛չ էլ ա ռևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ, ին չով էլ հիմ-
նադ րամն ու քա ղա քա պե տա րա նը ար դա րաց նում է ին բյու ջե տային մի-
ջոց ներն ա ռանց մր ցույ թի ծախ սե լը: Ի սկ ու ղիղ վա ճառ քով օ տար ված ան-
շարժ գույքն էլ հայտն վել էր պաշ տո նյա նե րի մեր ձա վոր նե րի ձեռ քե րում:

 Բա ցի այդ, լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյամբ բա ցա հայտ վեց, որ 
բյու ջեն 10 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի վնաս է կրել նա խա գահ Մի խայիլ Սա հա-
կաշ վի լուն մտե րիմ գոր ծա րա րին պատ մա կան հրա պա րակ նե րից մե կի 
(Ռի կե) վա ճառ քից: Փոր ձա գետ նե րը մի ա ձայն հաս տա տե ցին, որ լրագ-
րո ղա կան հե տաքն նու թյամբ բա ցա հայտ ված փաս տե րը վկա յում են ե րկ-
րում է լի տար կո ռուպ ցի այի մա սին: 

Եր բեմն լուրջ հե տաքն նու թյու նը կա րող է սկս վել փոքր, կար ծես ան-
նշան դե տա լից: Այս պես, օ րի նակ, Թբի լի սի ի պատ մա կան Աղ մա շե նե բե-
լի պո ղո տայի վե րա կա ռուց ման ժա մա նակ հին ե րկ հա րա կա նի շեն քե րից 
մե կի տա նի քը եր կու ան գամ փոխ վեց, ա պա, ի վեր ջո, դրա վրա վեր նա-
հարկ կա ռուց վեց:

 Տես նե լով կա ռուց ված վեր նա հար կը՝ ես հե տաքրքր վե ցի՝ որ տե-
ղից են ֆի նան սա վոր վում այդ աշ խա տանք նե րը, և ին չո՞ւ են այդ քան ան-
խղ ճո րեն ծախ սում բյու ջեն: Պա տաս խան նե րը ստա նա լու հա մար, ես, 
բնա կա նա բար, դի մե ցի Թբի լի սի ի քա ղա քա պե տա րան: Հենց այս տե-
ղից էլ ի մա ցա, որ Աղ մա շե նե բե լի պո ղո տայի վե րա կա ռու ցումն ի րա-
կա նաց նում է Թ բի լի սի ի զար գաց ման հիմ նադ րա մը, ո րը հիմ նել էր 
քա ղա քա պե տա րա նը: Ա վե լին՝ ը ստ պե տա կան ռե եստ րի տվյալ նե րի, 
հիմ նադ րա մը ստեղծ վել էր հենց այդ նպա տա կով: Հիմ նադ րա մի վար-
չու թյու նում, բա ցի տար բեր նա խա րա րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րից, ը նդ գրկ ված է ին նաև քա ղա քա պե տա րա նի բարձ րաս տի ճան պաշ-
տո նյա ներ: 

Այդ ժա մա նակ ար դեն ես պաշ տո նա պես դի մե ցի հիմ նադ րա մին: 
Ա պար դյուն. հիմ նադ րա մի ի րա վա բա նը պա տաս խա նեց, որ ես ի րա-
վունք չու նեմ պա հան ջե լու ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն, քա նի որ հիմ-



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

նադ րա մը ոչ ա ռևտ րային ի րա վա բա նա կան ան ձ է: Ստաց վել էր մի փակ 
շր ջան: Մյուս կող մից՝ հենց դա ի նձ հու շեց, որ հե տաքն նու թյու նը հարկ է 
ան պայ ման շա րու նա կել:

 Հա մա ցան ցում ծա նո թա ցա մայ րա քա ղա քի պատ մա կան թա-
ղա մա սե րի վե րա կանգն ման նա խագ ծի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան 
ա տյան նե րի տա րա ծած բո լոր տե ղե կու թյուն նե րին ու նո րու թյուն նե րին: 
Տե ղե կատ վա կան ա ռու մով հա մա րյա ո չինչ չկար, բա ցի մա կետ նե րից, 
սլայդ-շոու նե րից և խոս տում նե րից: Ֆի նանս նե րի մա սին տե ղե կու թյուն-
ներն ա սես գետ նի տակն է ին ան ցել:

Թ բի լի սի ի քա ղա քա պե տա րա նից հան րային տե ղե կու թյուն պա հան-
ջելն էլ, պարզ վեց, ան հույս էր: Հա մա ձայ նեք, ե րբ խոս քը հա րյուր մի լի ո-
նա վոր լա րի գու մա րի մա սին է՝ տե ղե կու թյուն ստա նա լը հա նաք բան չէ:

 Շա րու նա կե լով փորփ րել՝ հայ ցով դի մե ցի դա տա րան, փոր ձե լով 
այդ ճա նա պար հով քա ղա քա պե տա րա նից տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ, 
թե Թբի լի սի ի քա ղա քային բյու ջե ից ը նդ հա նուր առ մամբ որ քան գու-
մար է փո խանց վել Թ բի լի սի ի զար գաց ման հիմ նադ րա մի հաշ վին, ի նչ-
պես են ծախս վել այդ մի ջոց նե րը: Քա նի որ դա տա կան գոր ծըն թա ցը եր-
կա րա տև է, ժա մա նակ չկորց նե լու հա մար դի մե ցի նաև հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ հույս ու նե նա լով, որ եր րորդ սեկ տո րը ա սե լիք 
կու նե նա: Թե ման կա րող էր հե տաքրք րել ո րո շա կի ո ւղղ վա ծու թյան, օ րի-
նակ՝ մշա կու թային ժա ռան գու թյան պահ պան ման կամ ե րկ րում կո ռուպ-
ցի այի հար ցե րով զբաղ վող ՀԿ-նե րի: 

Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ քա ղա քի պատ մա կան թա ղա մա սե րի վե-
րա կանգ նու մը խախ տում նե րով էր ի րա կա նաց վում, հապ ճեպ, ա ռանց 
պահ պա նե լու մշա կու թային ժա ռան գու թյան հու շար ձան նե րը։ Որ պես 
կա նոն, քան դում է ին 200-ա մյա ճա կատ նե րը և դրանք փո խա րի նում ցե-
մեն տով և նույ նիսկ գիպ սով: ՀԿ-ներն ի նձ խոր հուրդ տվե ցին դի մել Նա-
նա Ջա նա շի ային: Նա հրա պա րա կավ բո ղո քում էր 16-րդ դա րին վե րագր-
վող իր նկու ղի քանդ ման դեմ: Ա հա և ա ռա ջին հար ցա զրույ ցը ստաց վեց: 

Ինչ վե րա բե րում է ֆի նանս նե րին, ա պա այս տեղ գործն ա վե-
լի բարդ էր: «Ին ֆոր մա ցի այի ա զա տու թյան զար գաց ման ի նս տի տուտ» 
ՀԿ-ից ի մա ցա, որ նրանք էլ մի քա նի ան գամ տե ղե կու թյուն ներ ստա-
նա լու հարց մամբ դի մել են պաշ տո նա կան ա տյան նե րին: Եվ դար ձյալ՝ 
ա պար դյուն: Զու գա հե ռա բար շա րու նա կում է ի տե ղե կու թյուն ներ փնտ րել 
տվյալ նե րի բա զա նե րում:

Սկ սած 2010 թվա կա նից Պե տա կան գնում նե րի գոր ծա կա լու թյան 
տվյալ նե րի է լեկտ րո նային բա զա յում (http://procurement.gov.ge) տե-
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ղադր վում են պե տա կան կա ռույց նե րի հայ տա րա րած բո լոր մր ցույթ նե-
րի (տեն դեր նե րի) մա սին տե ղե կու թյուն նե րը: Այն տեղ կա րե լի է գտ նել, 
թե ով է հայ տա րա րում մր ցույ թը, ի նչ գու մա րի, ով քեր են մաս նակ ցում և 
վեր ջա պես՝ ով հաղ թեց: 

Այդ տվյալ նե րի բա զայից ես շատ կա րևոր տե ղե կու թյուն քա ղե ցի. 
Թ բի լի սի ի զար գաց ման հիմ նադ րա մը այդ պես էլ մր ցույթ չէր հայ տա րա-
րել: Այ սինքն՝ տվյալ նե րի բա զա յում այդ մա սին ոչ մի տե ղե կու թյուն չկար. 
մի լի ո նա վոր լա րի ներ ծախս վել են պե տա կան գնում նե րի մա սին օ րեն քի 
շր ջան ցու մով: 

Պե տա կան ռե եստ րի ազ գային գոր ծա կա լու թյան տվյալ նե րի բա-
զան ( http://napr.gov.ge ) նույն պես կա րևոր աղ բյուր է: Ար դյու նա բե րա կան 
ռե եստ րը սպա ռիչ տե ղե կու թյուն ներ է տա լիս ցան կա ցած ըն կե րու թյան 
մա սին, նե րա ռյալ՝ հիմ նա դիր նե րը, հիմ նադր ման ամ սա թի վը, հիմ նա-
դիր նե րի հնա րա վոր փո փո խու թյուն նե րը, ըն կե րու թյան կամ մաս նա-
բաժ նի վա ճառ քը, հա մա պա տաս խան գի նը և այլն: 

Ան շարժ գույ քի ռե եստրն, իր հեր թին, ու նի մաս նա վոր սե փա կա նա-
տի րոջ կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի ա նու նով գրանց ված ան շարժ գույ-
քի վե րա բե րյալ բո լոր տե ղե կու թյուն նե րը: Ռե եստ րի տվյալ նե րի բա զայից 
տե ղե կա ցա, որ վեր ջին մի քա նի տա րի նե րին հիմ նադ րա մի ա նու նով է 
գրանց վել շուրջ հա րյուր մի ա վոր ան շարժ գույք, նե րա ռյալ Թբի լի սի ի 
հան րա հայտ պատ մա կան շեն քե րը: Պարզ վեց նաև, որ Թբի լի սի ի իշ խա-
նու թյուն ներն այդ շեն քե րը փուլ առ փուլ ան հա տույց օ տա րել են հիմ-
նադ րա մին, ո րն էլ, ի վեր ջո, դար ձել է դրանց տնօ րի նո ղը՝ քա ղա քա պե-
տա րա նի փո խա րեն: Եվ այս ա մե նից հե տո հիմ նադ րա մը պաշ տո նա պես 
հայ տա րա րում էր, թե վար չա կան օ րենս գիրքն իր նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ: 

Պե տա կան ռե եստ րի տվյալ նե րի բա զա յում յու րա քան չյուր շի նու-
թյուն և հո ղակ տոր ու նի իր կո դը: Դրա նով ես կա րող եմ ի մա նալ, թե ի նչ 
ճա կա տագ րի է ար ժա նա ցել գույ քը հիմ նադ րա մի տնօ րի նու թյանն ան ց-
նե լուց հե տո: Դա շատ հե տաքր քիր զբաղ մունք դուրս ե կավ և ին ձա նից 
մոտ եր կու ա միս խլեց: Ը ստ պե տա կան ռե եստ րի տվյալ նե րի` հիմ նադ-
րամն այդ քա ղա քա պատ կան գույ քը վա ճա ռել էր ա ռանց մր ցույ թի, այ-
սինքն՝ ը ստ սե փա կան հայե ցո ղու թյան:

 Ռե եստ րից քաղ ված՝ հիմ նադ րա մի գոր ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող 
տե ղե կու թյուն նե րի ծո վում մի տե ղե կանք հատ կա պես հե տաքր քիր էր:

 



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Ռի կե ի 10-մի լի ո նա նոց գոր ծը
2010 թվա կա նին հիմ նադ րամն ա վար տեց Թբի լի սի ի պատ մա կան 

Ռի կե հրա պա րա կի վե րա կա ռու ցու մը: Նա խորդ տա րի նե րին քա ղա քի 
կենտ րո նում գտն վող հրա պա րա կը (4000 քմ) տար բեր մաս նա վոր ան-
ձանց սե փա կա նու թյունն էր: Իշ խա նու թյուն նե րի ճնշ մամբ սե փա կա նա-
տե րե րը ի վեր ջո ան հա տույց ի րենց սե փա կա նու թյուն նե րը նվի րե ցին 
պե տու թյա նը:

Թ բի լի սի ի քա ղա քա պե տա րա նը հայ տա րա րեց հրա պա րա կի վե-
րա կա ռուց ման և զար գաց ման մր ցույթ, ո րում հաղ թեց Վրաս տա նի նա-
խա գա հի հետ ա ռն չու թյուն նե րի մեջ կաս կած վող բիզ նես խմ բի ան դամ 
մի ըն կե րու թյուն (« Նոր Ռի կի»): Վեր ջինս, հրա պա րա կի հա մար վճա րե-
լով 7 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լար, պար տա վոր վել էր կա տա րել մր ցույ թի պայ-
ման նե րը. կա ռու ցել հանգս տի գո տի, ի նչ պես նաև՝ Մտկ վա րի (Կուր) գե-
տի վրա կա մուրջ: 

Հա մա ձայն պե տա կան ռե եստ րի տվյալ նե րի (ա ռու վա ճառ քի նո տա-
րա կան փաս տաթղ թեր)՝ եր կու տա րի ան ց Թ բի լի սի ի զար գաց ման հիմ-
նադ րա մը գնել է այդ տա րած քը՝ վճա րե լով 17 մի լի ոն դո լար, այն դեպ-
քում, ե րբ « Նոր Ռի կի»-ն չէր կա տա րել մր ցույ թի պայ ման նե րը: 

Այլ կերպ ա սած, փո խա նակ մր ցույ թի պայ ման նե րը չկա տա րե լու 
հա մար սանկ ցի ա նե րի ար ժա նա նա լու (ին չը հա ճախ է լի նում պրակ տի-
կա յում), « Նոր Ռի կի» ըն կե րու թյու նը ստա ցավ 10 մլն դո լա րի շա հույթ: 

Ինչ վե րա բե րում է մր ցույ թի պայ ման նե րին (հ րա պա րա կի վե րա կա-
ռու ցում և Խա ղա ղու թյան կամր ջի կա ռու ցում), ա պա հիմ նադ րամն այն 
կա տա րեց բյու ջե ից ստաց ված մի ջոց նե րի հաշ վին:

 Ռե եստ րի նույն տվյալ նե րի բա զայի հա մա ձայն՝ եր կու պատ մա կան 
շեն քե րի սե փա կա նա տեր էր դար ձել մի օֆ շո րային ըն կե րու թյուն, ո րի տնօ-
րե նը Թբի լի սի ի քա ղա քա պետ Գի գի Ու գու լա վայի ըն տա նի քի ան դամ էր:

Թ բի լի սի ի քա ղա քա պե տա րա նի ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու-
թյան կայ քը (http://tas.ge) ևս մի տվյալ նե րի բա զա է, ո րը ես օգ տա գոր-
ծե ցի հե տաքն նու թյան ժա մա նակ: 

Թբի լի սի ի պատ մա կան թա ղա մա սե րի վե րա կանգն ման ըն թաց-
քում, բա ցի հին շեն քե րի վե րա կա ռու ցու մից, քա ղա քի իշ խա նու թյուն նե-
րի ո րոշ մամբ նաև նոր շեն քեր են կա ռուց վել: Այդ շի նա րա րու թյուն նե րից 
մեկն իմ ու շադ րու թյու նը գրա վեց նրա նով, որ ի րա կանց վել էր փոք րիկ 
պու րա կի տե ղում: Ի նձ, ի հար կե, չհա ջող վեց պաշ տո նա կան տե ղե կու-
թյուն ներ ստա նալ, թե ին չու է ո րոշ վել հա տել ծա ռերն ու շենք կա ռու-
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ցել, և ով է սե փա կա նա տե րը: Ես շա րու նա կե ցի ման րակր կիտ փնտր տու-
քը ճար տա րա պե տա կան ծա ռա յու թյան կայ քում: Գտա ճշգ րիտ հաս ցեն, 
ո րն այդ փու լում բա վա րար էր: 

Ո րոն ման ըն թաց քում, այդ վայ րի մա սին տե ղե կու թյան կող քին, 
պա տա հա բար հայտ նա բե րե ցի մի գրա ռում, ո րը, հա վա նա բար, այդ-
տեղ էր հայտն վել ծա ռայող նե րից մե կի ան փու թու թյան պատ ճա ռով. 
« Դա վիթ Նի նի ձեն ա սել է. գրան ցել տե ղա ցու ա նու նով, ի սկ հե տո մի 
հո գի ուզում է մի մա սը գրա սե նյա կի հա մար, ի սկ մի մասն է լ՝ ավ տո-
կան գա ռի։ Չ՛ վա ճա ռել»: Հի շեց նեմ, որ Դա վիթ Նի նի ձեն Թբի լի սի ի փոխ-
քա ղա քա պետն էր և հա մա տե ղու թյամբ նաև Թ բի լի սի ի զար գաց ման 
հիմ նադ րա մի վար չու թյան ան դամ:

 Ծանր մե ղադ րանք նե րի (կամ փաս տե րի) վե րա բե րյալ մեկ նա բա-
նու թյուն ներ ստա նա լը հե տաքն նու թյան կա րևոր կող մե րից է: Տվյալ դեպ-
քում չպետք է ա պա վի նել մա մու լի ծա ռա յու թյան հետ հա մա ձայ նեց ված 
հար ցազ րույ ցին: Փնտ րեք այլ ու ղի ներ: Ի մա ցեք, թե ձեզ հե տաքրք րող 
պաշ տո նյան որ տեղ է պլա նա վո րում ան ցկաց նել իր մո տա կա հրա պա-
րա կային հան դի պու մը: Դա քիչ ժա մա նակ չի խլի: Սա կայն չար չա րանքն 
ի զուր չի ան ցնի:



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

Նշումների համար
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ՀԱՆ ՑԱ ԽՈՒՄԲ, ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԳՈՐ ԾԻՉ ՆԵՐ, 
ԿՈ ՆՅԱԿ

 Չե խի այի Հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նի հիմնադիր 

տնօրենն է: Հե տաքն նել է փո ղե րի լվաց ման և օֆ շո րային 

կազմակերպություն նե րի վե րա բե րյալ դեպ քեր: Ներգ րավ ված է 

OCCRP-ի մի ջազ գային հե տաքն նա կան նա խագ ծե րում: Ե ղել է 

People in Need մար դա սի րա կան կազ մա կեր պու թյան Կու բայի բաժնի 

ղեկավարը, մե դի ա կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար բաց կո դով

 գոր ծիք ներ մշա կող Եվ րո պայի ա մե նա մեծ կազ մա կեր պու թյան՝ 

Sourcefabric-ի մի ջազ գային ծրագ րե րի ղե կա վա րը: Ար ժա նա ցել է Global 

Shining Light-ի և Եվ րա մի ու թյան հե տաքն նա կան լրագ րու թյան 

մր ցանակ նե րին:

ՊԱՎ ԼԱ ՀՈԼ ՑՈ ՎԱ



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 Մենք՝ Չե խի այի հե տաքն նա կան լրագ րու թյան կենտ րո նի աշ խա-
տա կից ներս, մե ծա պես հա վա տում ենք լրագ րող նե րի միջև հա մա գոր-
ծակ ցու թյա նը։ Ի սկ ե թե հա մա գոր ծակ ցու թյունն ան դր սահ մա նային է, 
ա պա՝ ա վե լի լավ։ Մենք հե տաքն նա կան լրագ րու թյան ե րեք հիմ նա կան 
ցան ցե րի՝ Կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան և կո ռուպ ցի այի լու սա-
բան ման նա խագ ծի (https://www.OCCRP.org), Հե տաքն նա կան լրագ-
րու թյան գլո բալ ցան ցի (www.GIJN.org) և Հե տաքն նող լրագ րող նե րի մի-
ջազ գային կոն սոր ցի ու մի (https://www.ICIJ.org) ան դամ ենք։ Ո ւս տի մեր 
պատ մու թյուն նե րի մեծ մասն, իս կա պես, ան դր սահ մա նային բնույթ ու-
նի։ Մի այն ան ցյալ տա րի մենք մի քա նի խո շոր բա ցա հայ տում ենք ա րել՝ 
Սի րի ա և Մի ջին ար ևելք զեն քի ա պօ րի նի մա տա կա րար ման դեպ քեր, 
կո կաի նային բիզ նես և դրա՝ Պրա հա յում տե ղա կայ ված գլ խա մա սային 
գրա սե նյա կը, օֆ շո րային կա ռույց ներ, ո րոնք օգ տա գոր ծում է ին Կու-
բայի նա խա գահ ներ Ֆի դել և Ռաուլ Կաստ րո նե րը։

OCCRP-ի կազ մա կեր պած՝ հե տաքն նող լրագ րող նե րի հան դի պում-
նե րից մե կի ժա մա նակ ես ծա նո թա ցա և խո սե ցի մեր հայ գոր ծըն կեր-
ներ  է դիկ Բաղ դա սա րյա նի և Վա հե Սա րու խա նյա նի հետ՝ « Հետք»-ի ց։ Ես 
նրանց պատմե ցի, թե ի նչ հան րա մատ չե լի տվյալ ներ կան Չե խի այի Հան-
րա պե տու թյու նում։

 Մի քա նի ա միս ան ց է լեկտ րո նային նա մակ ներ ստա ցա. ի նձ 
գրում է ին է դիկ Բաղ դա սա րյանն ու Քրիս տի նե Ա ղա լա րյա նը: Նրանք 
ա ռա ջար կում է ին հա մա գոր ծակ ցել Հա յաս տա նի վե րա բե րյալ մի ծրագ-
րի շուրջ։ Իմ պա տաս խա նը դրա կան էր, և 2016 թ.-ի սկզ բին « Հետք»-ի 
լրագ րող ներ Վա հեն և Մա րի նեն ժա մա նե ցին Պրա հա։ Այս մար դիկ ապ-
շե ցու ցիչ գործ ա րե ցին։ Նրանք մեկ շա բաթ վա ըն թաց քում կա րո ղա ցան 
հե տա զո տել ոչ մի այն Չե խի այի բիզ նես նե րը և հո ղային կա դաստր նե րը, 
այլև՝ Պրա հայի հան րային տրանս պոր տի ո լոր տը։ Ի վեր ջո, այդ ա մե նից 
ստեղծ վեց ո րա կյալ հե տաքն նա կան հոդ ված նե րի մի բարդ շարք, ո րոն-
ցից վեր ջի նը հրա պա րակ վել է «Թ վա պա տում. մե դի ան ը նն դեմ կո ռուպ-
ցի այի» գի տա ժո ղո վից (6-8 դեկ տեմ բե րի, 2016) ըն դա մե նը մեկ շա բաթ 
ա ռաջ։ Հնա րա վոր է, որ ա ռա ջի կա յում նոր հոդ ված ներ էլ լի նեն...

 Մենք սկ սել ենք հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ ներ կա յաց նե լով Չե խի այի 
բիզ նես ռե գիստ րը, ո րն ու նի իր ա ռա վե լու թյուն ներն ու թե րու թյուն նե րը։ 
Ա ռա վե լու թյունն այն է, որ Չե խի այի բիզ նես ռե գիստ րում նե րառ ված են 
բազ մա թիվ տվյալ ներ, այդ թվում՝ ըն կե րու թյան հիմ նադր ման ամ սա թիվ, 
պատ մու թյուն, ըն կե րու թյանն ա ռնչ վող փաս տաթղ թեր՝ ի նչ պես, օ րի նակ, 
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տա րե կան հաշ վետ վու թյուն ներ, ֆի նան սա կան հայ տա րա րագ րեր և այլն։ 
Թե րու թյունն այն է, որ պաշ տո նա կան լծակ չկա՝ ստի պե լու ըն կե րու թյուն-
նե րին թար մաց նել ի րենց տե ղե կու թյուն նե րը և տրա մադ րել բո լոր հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը։ Հետ ևա բար եր բեմն կար ևոր ֆի նան-
սա կան տվյալ ներ գտ նե լու փո խա րեն դա տարկ վան դակ է հայտն վում։

 Չե խի այի բիզ նես ռե գիստրն ան վճար հա սա նա լի է առ ցանց, հետ-
ևյալ հաս ցե նե րով՝ https://bit.ly/2kqRqNB, https://bit.ly/1mr111k։

 Կա րե լի է ո րո նել ը ստ՝ 

 • ըն կե րու թյան ան վան ման, 

 • ան ձի ան վան,

 •  բաժ նե տի րոջ ան վան:

 Բիզ նես ռե գիստ րը պա րու նա կում է հետ ևյալ տե ղե կու թյուն նե րը՝ 

 • ան ձի հա մար՝ ա նուն, ծնն դյան ամ սա թիվ, մշ տա կան բնա կու թյան 
վայր, ըն կե րու թյու նում զբա ղեց րած պաշ տոն, 

 • ըն կե րու թյան հա մար՝ պատ մու թյուն, բաժ նե մա սեր/ բաժ նե տե րեր, 
հաս ցե, նույ նա կա նաց ման հա մար:

«Sbirka listin» բաժ նում կան պատ ճեն ված (ս կա նա վոր ված) փաս-
տաթղ թեր, ո րոնք վե րա բե րում են տվյալ ըն կե րու թյա նը, ի նչ պես օ րի նակ՝ 
հիմ նա դիր փաս տաթղ թեր, տա րե կան զե կույց ներ, ֆի նան սա կան հաշ-
վետ վու թյուն ներ, բաժ նե մա սե րի փո խան ցում ներ և այլն:

 Չե խե րե նը դժ վար լե զու է, սա կայն Google translate-ը կա րող է օգ նել 
հիմ նա կա նում կողմ նո րոշ վել։

 Բո լո րո վին այլ է հո ղային կա դաստ րի ի րա վի ճա կը։ Այս տեղ կա-
րող եք փնտ րել ոչ մի այն հաս ցե ով, այլև սե փա կա նա տի րոջ ան վամբ։ Մի-
այն եր կու խն դիր կա՝ այդ տվյալ նե րը ո րո նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է 
հո ղային կա դաստ րի կող մից հաս տատ ված հա տուկ հա շիվ։ Բա րե բախ-
տա բար, մենք ու նենք այդ պի սի հա շիվ։ Եվ ե րկ րոր դը՝ հո ղային կա դաստ-
րը լի է այդ տվյալ նե րը գտ նե լու բարդ ըն թա ցա կար գե րով կամ տա րօ-
րի նակ հա պա վում նե րով, օ րի նակ՝ LV, V2015 և այլն։ Սա կայն դա մեզ չի 
կանգ նեց րել։ Ա հա դրա հան րա մատ չե լի հատ վա ծը. հաս ցե ով փնտրե-
լու հա մար պետք է մուտք գոր ծել հո ղային կա դաստր այս հղում ով՝  
 http://bit.ly/2joiifj ։ 
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Ա վե լի պար զեց ված տար բե րա կը, որ տեղ կա րող եք ը նտ րել ան-
շարժ գույ քը՝ քար տե զին սեղ մե լով, այս տեղ է՝ http://ikatastr.cz/ :

 Կա րե լի է նաև փնտ րել ը ստ ան ձի ան վան (ի նչ սե փա կա նու թյուն 
ու նի ան ձը), սա կայն դրա հա մար ը նդ լայն ված մուտք է ան հրա ժեշտ՝ Չե-
խի այի հո ղային կա դաստ րի գրա սե նյա կի թույլտ վու թյամբ։ Ը ստ ան վան 
ո րո նու մը վճա րո վի է ։

 Մենք ա ռաջ է ինք քա շել աշ խա տան քային վար կած, ըստ որի կան 
ազ դե ցիկ հայ գոր ծա րար ներ, ով քեր ներդ րում ներ են կա տա րում Պրա-
հայի և մեր ձա կայ քի ան շարժ գույ քի շու կա յում։ Որ պես ե րկ րորդ վար-
կած ո րո շե ցինք հե տաքն նել նաև, թե ա րդյոք չե խա կան ակ տիվ նե րը 
պատ շաճ հայ տա րա րագր վում են հայ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ֆի-
նան սա կան հայ տա րա րագ րե րում։ Եվ վեր ջին, բայց ոչ պա կաս կար ևոր 
խնդիրն էր ու սում նա սի րել, թե չե խա կան գոր ծա րար ո լոր տում ի նչ չա-
փով են նե րառ ված հայ գոր ծա րար նե րը։

 Այս հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյունքն ակ նա ռու էր. 8 հոդ ված նե րի 
շարք՝ չորս լե զու նե րով։ Ա հա, թե ի նչ մենք հայտ նա բե րե ցինք։ 

Ի թիվս այլ փաս տե րի՝ մենք պար զե ցինք, ո ր

 •  Հայ հա մայն քը Պրա հա յում կեն սու նակ է, իս կա պես  
ազ դե ցիկ է և կենտ րո նաց ված հիմ նա կա նում Ստո դուլ կի (Stodulky)  
թա ղա մա սում, որ տեղ հաս տատ ված է նաև ռու սա կան  
փոք րա մաս նու թյան զգա լի մա սը։ Նրանք ո րոշա կի  
հե տաքրք րու թյուն ու նեն նո րա կա ռույց բազ մաբ նա կա րան 
շենքերի նկատ մամբ, ո րոնք չե խե րե նով կոչ վում են « պա նե լա կի» 
(Panelaky)։

 • 2007թ.-ից ի վեր բարձր դիրք ու նե ցող հայե րի, ի նչ պես նաև  
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, գոր ծա րար նե րի և ան շարժ գույ քի  
կա ռու ցա պա տող նե րի ներդ րում նե րը սկ սել են հո սել Չե խի այի 
Հան րա պե տու թյուն։

 •  Ներդ րում նե րի ո լորտ ներն են հիմ նա կա նում ռես տո րան նե րը,  
հյու րա նոց նե րը, ան շարժ գույ քի նա խագ ծե րը և մո լե խա ղե րը։

 •  Չե խի այի Հան րա պե տու թյու նում ներդր ված գու մար նե րի չա փը 
հաս նում է տաս նյակ մի լի ո նա վոր դո լար նե րի։
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 Ի նչ սո վո րե ցինք հա մա գոր ծակ ցու թյու նից։

 •  Լե զուն խն դիր չէ, ե թե կա բա րի կամք և Google translate։

 •  Բա ցի այդ, ան շարժ գույ քի ակ տիվ ներն աչ քով տես նե լը միշտ 
ա վե լի լավ է, քան Street view-ի նման վիր տո ւալ գոր ծիք ներ  
կի րա ռե լը, քա նի որ կա րող եք հա մա պա տաս խան  
տե ղե կու թյուն ներ գտ նել ձեր պատ մու թյան հա մար, օ րի նակ՝ այն 
մա սին, թե ով քեր են ձեր հար ևան նե րը։

 • Հրա շա լի է մարդ կանց հետ հար ցազ րույց ներ վա րել նրանց  
մայ րե նի լեզ վով։ Միշտ ա վե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ եք  
ստա նում։ Սա կայն ե թե չկա մե կը, ո ւմ մայ րե նի լե զուն հայե րենն է, 
ա պա ռու սե րե նը նույն պես այդ նպա տա կին լավ է ծա ռա յում։

 • Միշտ ան հրա ժեշտ է տե ղայ նաց նել, այլ ոչ թե թարգ մա նել 
հոդ ված նե րը։ Խնդ րի վե րա բե րյալ չե խա կան և հայ կա կան  
ը նդ հա նուր գի տե լիք նե րը խիստ տար բեր վում են։ Հա յաս տա նում 
հայտ նի ա նուն նե րը բո լո րո վին ան հայտ են Չե խի այի ում և  
հա կա ռա կը։ Թարգ մա նե լու փո խա րեն՝ պետք է նո րո վի  
մատուցել հոդ վա ծը, որ պես զի այն հաս կա նա լի լի նի քո 
լսարանին։



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
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Նշումների համար
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ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
«ТАК-ТАК-ТАК» ՑԱՆ ՑՈՒՄ. 

«Tак-так-так» ի րա վա պաշտ պան սո ցի ա լա կան ցան ցի ղե կա վարն է: 

Որ պես լրագ րող և խմ բա գիր աշ խա տել է Նո վո սի բիրս կի 

լրատ վա մի ջոց նե րում՝ «Молодость Сибири», РИА «Новости», «Сибирская 

газета»: 1999-ից լրագ րու թյուն է դա սա վան դել տար բեր 

հաս տա տու թյուն նե րում, Սի բի րի մա մու լի զար գաց ման ի նս տի տու տի 

տնօ րենն է: Տաս նյա կից ա վե լի մաս նա գի տա կան գր քե րի հե ղի նակ է:

ՎԻԿ ՏՈՐ ՅՈՒ ԿԵ ՉԵՎ 
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Ին չու հենց «Так-так-так» («Այս պես-այս պես-այս պես»)
 Եվ ԱՅՍ ՊԵՍ՝ ին չու է մեր արած գործը այդ քան կար ևոր: Այ սօր ռու-

սա կան հա սա րա կու թյան մեջ ար դա րու թյան ցայ տուն ար տա հայտ ված 
հան րային պա հանջ է ձևա վոր վել: Քա ղա քա ցի ներն ա վե լի ու ա վե լի 
շատ են ձգ տում վե րահս կել պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման ծախ սե րը, ի րա կա նաց նել տե ղա կան կյան քի հրա տապ խն դիր նե-
րը լու ծե լուն միտ ված քա ղա քա ցի ա կան նա խագ ծեր: Սա կայն նրանց մեծ 
մա սը չգի տի, թե ի նչ պես դա ա նել. նրանց բո լո րին պա կա սում են ի րա վա-
կան մշա կույ թը, գի տե լիք ներն ու հա մա գոր ծակ ցու թյան հմ տու թյուն նե րը՝ 
այն պի սի սո ցի ա լա կան բարդ խն դիր ներ լու ծե լիս, ո րոնք հնա րա վոր չէ 
ան տե սել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն ու ժո ղովր դա վա րա կան 
ի նս տի տուտ ներ կա ռու ցե լիս: 

ԱՅՍ ՊԵՍ՝ ին չու է այս գործը այդ քան հրա տապ: Վեր ջին տա րի նե-
րին ռու սաս տան ցի նե րի մե դի աս պառ ման գոր ծըն թա ցում լուրջ փո փո-
խու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել: Թե պետ մե ծա մաս նու թյունն ա ռաջ վա պես 
հիմ նա կան տե ղե կու թյուն նե րը քա ղում է ա վան դա կան ԶԼՄ-նե րից (ը ստ 
Հա սա րա կա կան կար ծի քի ու սում նա սի րու թյան հա մա ռու սա կան կենտ-
րո նի (ВЦИОМ) տվյալ նե րի՝ կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյու նից՝ 98 %, 
տե ղա կան հե ռուս տա տե սու թյու նից՝ 88%), այ սու հան դերձ հարց ված նե րի 
մի այն 78 %-ն է հե ռուս տա տե սու թյու նը հա մա րում ա նա չառ, ի սկ ա ռա վել 
հու սա լի աղ բյուր հա մա րում են հա մա ցան ցը: Subscribe.ru-ի հար ցում նե-
րի ար դյունք նե րով՝ վս տա հե լի ու թյան ա մե նա բարձր վար կա նիշ ու նեն 
նո րու թյուն նե րի կայ քե րը, առ ցանց լրատ վա մի ջոց նե րը (5 %-ն «ամ բող-
ջու թյամբ», 64 %-ը՝ «ա վե լի շուտ» վս տա հում է), հե ռուս տա տե սու թյու նը 
(հա մա պա տաս խա նա բար՝ 7 % և 55 %) և ռա դի ոն (5 % и 53 %): Հարց մա-
նը մաս նակ ցած օգ տա տե րե րի 63 %-ը վս տահ է, որ հա մա ցան ցում սո-
վո րա կան մարդ կանց հրա պա րա կած տե ղե կու թյու նը կա րող է ոչ մի այն 
հա սա րա կա կան հն չե ղու թյուն ստա նալ, այլև օգ նել լու ծե լու ի րա կան խն-
դիր ներ: Այս մի տում նե րը նկա տե լի են քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վու թյան 
ար դյու նա վետ գոր ծիք ներ դար ձած սո ցի ա լա կան ցան ցե րի և բլոգ նե րի 
օգ տա տե րե րի բուռն ա ճի ֆո նին: 

ԱՅՍ ՊԵՍ՝ այս ա մենը փոխ կա պակց ված է. ի րա վա կան մշա կույ-
թի ցածր մա կար դա կը և քա ղա քա ցի նե րի հա մար հրա տապ խն դիր նե րի 
վե րա բե րյալ ա նա չառ տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյու նը ան վս տա-
հու թյուն են ծնում իշ խա նու թյան մար մին նե րի և ա վան դա կան լրատ վա-
մի ջոց նե րի նկատ մամբ: Չհա վա տա լով, որ իշ խա նու թյուն ներն ու ա վան-
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դա կան ԶԼՄ- նե րը կա րող են ի րա պես հաս կա նալ և պաշտ պա նել ի րենց 
ի րա վունք նե րը, մար դիկ ստիպ ված են լի նում ի նք նու րույն զբաղ վել դրանց 
պաշտ պա նու թյամբ և այդ գոր ծում ու նե ցած հա ջո ղու թյուն նե րի ու խն դիր-
նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ տա րա ծել: Ի նք նու րույն նշա նա կում է՝ ի նչ-
պես կա րո ղա նում են. մե կը՝ մի քիչ լավ, մե կը՝ վատ: Ի սկ ա վե լի լա՞վ չէ, 
որ դա հա մա տեղ ա նեն նրանք, ով քեր բախ վել են մար դու ի րա վունք նե-
րի խախ տում նե րի և նրանք, ով քեր գի տեն՝ ի նչ պես այդ տե ղե կու թյու նը 
հասց նել ան սահ մա նա փակ թվով սպա ռող նե րի, որ պես զի վեր ջին ներս էլ 
հե տաքրքր վեն դեռևս ան ձամբ ի րենց չառնչ ված խն դիր նե րով: 

Հենց այն քա ղա քա ցի նե րը, ո րոնք պատ կե րա ցում ու նեն սահ մա նադ-
րա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ու ի րենց ան ձնա կան բա րե-
կե ցու թյան միջև կա պի մա սին, մեծ մա սամբ պատ րաստ են մաս նակ ցե լու 
ոչ մի այն ի րենց սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, այլև մար-
դու ի րա վունք նե րի ա պա հով ման նկատ մամբ հա սա րա կա կան վե րահս կո-
ղու թյա նը: Այլ խոս քով՝ նրանք պատ րաստ են դառ նա լու ի րա վա պաշտ-
պան ներ, թե պետ մե ծա մաս նու թյունն ի րեն այդ պես չի ան վա նում: 

Եվ այս պես-այս պես-այս պես. մենք, թերևս, պատ րաստ ենք նշե-
լու այս տեխ նո լո գի այի սկզ բուն քային նո րա րա րու թյու նը. այն է՝ հա սա-
րա կա կան հե տաքն նու թյան թի մային սկզ բուն քը, ո րը մինչև ա վարտ վե լը 
«Так-так-так» կայ քում ըն թա նում է փակ ռե ժի մով, որ պես զի հա մա ցան ցը 
« չաղ տոտ վի» չս տուգ ված տե ղե կու թյուն նե րով: 

Եվ այս պես-այս պես-այս պես. մենք, թերևս, այս տեխ նո լո գի ա յում 
պատ րաստ ենք տես նել նաև յու րա տե սակ «ար կած». քա նի դեռ օգ տա-
տե րը կայ քում չի ա վար տել հե տաքն նու թյան հա մա պա տաս խան փու լը, 
չի կա րող ան ցնել հա ջորդ ա ռա ջադ րան քին. վար կա ծից՝ մի ջան կյալ վեր-
լու ծու թյա նը, սրա նից է լ՝ ի րա վա կան փոր ձաքն նու թյանն ու հա սա րա կա-
կան վճ ռին:

Ինչ պես
 Դուք, ի հար կե, հի շում եք, թե ի նչ բա ցա կան չեց Ար քի մե դը, ե րբ ջրի 

մեջ բազ միցս ը նկղմ վե լուց հե տո բա ցա հայ տեց իր օ րեն քը: Ի հար կե՝ «Էվ-
րի կա՜» («գ տա՜»): Ի սկ մեզ մոտ հն չեց՝ «Так-так-так!» («Այս պես-այս պես-
այս պես»): Հենց այդ պես, մտա խոհ-կենտ րո նա ցած բա ցա կան չեց մեր 
դի զայ ներ Ի գո րը՝ « հայտ նա բե րե լով» նա խա պես « Մար դիկ ա սում են» 
ան վան ված մեր կայ քի խն դիր նե րից մե կի՝ եր կար ժա մա նակ չգտն վող 
լու ծու մը: Ես ու շա դիր նայե ցի նրա եր ջա նիկ դեմ քին. այն փայ լում էր բա-
ցա հայտ ման և վաս տա կած հաղ թա նա կի եր ջան կու թյու նից: Եվ ան մի-
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ջա պես գլ խի ըն կա. մենք ա կա մա գտել ենք կայ քի ան վա նու մը. չէ՞ որ 
այն նա խա տես ված է ճշ մար տու թյան ո րոն ման ոչ հա սա րակ և ոչ միշտ 
կան խա տե սե լի՝ հա մա տեղ աշ խա տան քի հա մար:

 Հա պա լսեք.

Այս պես-այս պես-այս պես, ես, կար ծես թե, գա ղա փա՛ր եմ գտել:

Այս պես-այս պես-այս պես, մենք մո տե նում ենք ճշ մար տու թյա՛ նը:

Այս պես-այս պես-այս պես, մենք դա ա րե ցի՛նք:

 Ձեռ քի տակ ու նե նա լով հա վաս տի և նշա նա կա լի ա պա ցույց ներ, 
հա սա րա կա կան հե տաքն նող նե րը կա րող են ա վե լի վս տահ սկզ բուն-
քային ե րկ խո սու թյուն վա րել պե տա կան և տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րի հետ ու պա հան ջել ար ձա գան քել հե տաքն նու թյամբ 
բա ցա հայտ ված մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րին:

 Այս պի սով, հա սա րա կա կան հե տաքն նող նե րի թի մե րը, ո րոնք միշտ 
չէ, որ կազմ ված են պրո ֆե սի ո նալ լրագ րող նե րից, ի րա կան ժա մա նա կի 
ռե ժի մով տի րա պե տում են ո րա կյալ մե դի ա տեխ նո լո գի ա նե րի և վարժ-
վում են ի րենց հե տաքն նու թյուն նե րի ար դյունք նե րի սո ցի ա լա կան պա-
տաս խա նատ վու թյա նը:

 Ա հա, մո տա վո րա պես այս պես: Այդ պատ ճա ռով է լ՝ «Այս պես
այս պեսայս պես» 

Հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյուն և հան րային շահ 
Ե կեք նախ հի շենք, թե ի նչ պի սի հե տաքն նու թյուն ներ են լի նում: 

Ի հար կե, դուք գի տեք դրանք. ծա ռայո ղա կան քն նու թյուն, պատ գա մա վո-
րա կան (կամ խորհր դա րա նա կան) հե տաքն նու թյուն, հան ցա գոր ծու թյան 
հե տաքն նու թյուն, ո րն ի րա կա նաց նում են ի րա վա պահ մար մին նե րը: Սա-
կայն մենք այդ հե տաքն նու թյուն ներն այս տեղ չենք քն նար կի: Հե տաքն-
նու թյուն նե րի մեր ձևա չա փը նա խա տես ված է լրագ րող նե րի և քա ղա-
քա ցի ա կան ակ տի վիստ նե րի հա մար, ո րոնք պատ րաստ են հա մա տեղ 
հե տա զո տել հան րային շահ պա րու նա կող ո րոշ փակ կամ խնամ քով 
թաքց ված խն դիր ներ: 

Հան րային շա հը հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյան հա մար ա ռանց-
քային է: Եվ քա նի դեռ մենք չենք հաս կա ցել, թե ի նչ է հան րային շա հը, 
ի նչ պես այն վեր հա նել և ի նչ պես ներ կա յաց նել հա սա րա կու թյա նը, ա վե-
լի լավ է հե տաքն նու թյու նը չսկ սել: 

Ռու սա կան ի րա վա կան դաշ տում հան րային շա հի մի աս նա կան 
սահ մա նում չկա: Մենք ա ռա ջար կում ենք հան րային շա հը բա ցա հայ-
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տել հա սա րա կու թյան հա մար սպառ նա լիք նե րի մի ջո ցով: Դրանք մի քա-
նիսն են, սա կայն մենք նշենք կար ևոր նե րը.

 • Ս պառ նա լիք հա սա րա կա կան ա ռող ջու թյանն ու  
ան վտան գու թյանը:

 •  Պաշ տո նա տար ան ձանց կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծո ղու-
թյուն նե րով կամ ան գոր ծու թյամբ մարդ կանց թյու րի մա ցու թյան 
մեջ գցե լու սպառ նա լիք: 

 • Այն պի սի տե ղե կու թյուն նե րը թաքց նե լու սպառ նա լիք, ո րոնք 
մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ի րենց հա մար կար ևոր 
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ կա յաց նե լու գի տակց ված ո րո շում ներ: 

 Ձեր հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյան հա մար թե մա ը նտ րե լիս, 
պետք է խն դի րը (ի րա վի ճա կը, մի տու մը) դի տար կեք ա սես զտի չով. 
այս ե րեք սպառ նա լիք նե րից ո ՞րն է առ կա: 

Դուք, ի հար կե, հի շում եք դա սա կան բա նաձ ևը. կա րո՞ղ է ա րդյոք 
շան մա սին սյու ժեն դառ նալ նո րու թյուն: Պա տաս խան. կա րող է: Սա-
կայն ե թե շու նը կծել է մար դուն՝  նո րու թյուն չէ, ի սկ, այ, ե թե մար դը կծի 
շա նը՝ ար դեն նո րու թյուն է: Այդ պես էլ մեր դեպ քում է. կա րո՞ղ է քա ղա քա-
պե տի տա տի կի մա սին սյու ժեն հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյան թե մա 
դառ նալ: Պա տաս խան. կա րող է: Սա կայն ե թե ի նչ-որ մե կը գո ղա ցել է 
քա ղա քա պե տի տա տի կի դրա մա պա նա կը, ա պա սա հա սա րա կա կան 
հե տաքն նու թյան թե մա չէ: Ի սկ, այ, ե թե քա ղա քա պե տը իր տա տի կի 
ա նու նով է գրան ցել իր բիզ նեսն ու բնա կա րա նը, ա պա՝ ան շուշտ թե-
մա է: Ի նչ պե՞ս ստու գել: Փոր ձեք պա տաս խա նել ե րեք հար ցե րից մե կին, 
հի շեք՝ կա՞, ա րդյոք, այս տեղ որ ևէ (թե կուզ մի) սպառ նա լիք հա սա րա կու-
թյան հա մար: Պարզ վում է` այս տեղ ա ռն վազն եր կու սը կա. թյու րի մա ցու-
թյան մեջ գցե լը և տե ղե կու թյու նը թաքց նե լը: Սկ սե՞նք հե տաքն նու թյու նը: 
Այո, սկ սենք: Սա կայն ի նչ պի սի՞. լրագ րո ղա կա՞ն, թե՞ հա սա րա կա կան: Ի սկ 
տար բե րությո՞ւն կա: Կա՛: Ես ձեր ու շադ րու թյու նը հրա վի րեմ մի այն ե րեք՝ 
շատ է ա կան տար բե րու թյուն նե րի վրա. 

 • «Так-так-так» կայ քում հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյուն կա րող է 
սկ սել ցան կա ցած մարդ: 

 • Հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյան պար տա դիր սկզ բունք է թի-
մային աշ խա տան քը (լ րագ րող ներ + քա ղա քա ցի ա կան ակ տի-
վիստ ներ):



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

 •  Հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյան ար դյուն քը պի տի լի նի սո ցի-
ա լա կան մի նա խա գիծ, ո րը քա ղա քա ցի նե րին կներգ րա վի վեր 
հան ված խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցի մեջ: 

Ն կա տե ցի՞ք հիմ նա կան նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե-
րը: Հե տաքն նող կա րող է լի նել ցան կա ցած քա ղա քա ցի. սա կայն ա վե-
լի լավ է դա ա նել մի ա վոր վե լով նախ՝ հա մա խոհ նե րի հետ մի թի մում, 
ի սկ հե տո՝ սե փա կան հան րույ թում՝ հա մերկ րա ցի նե րի հետ մի աս նա-
կան նա խագ ծում: Սրա հա մար էլ մենք «Так-так-так» կայ քում, բա ցի 
« Հե տաքն նու թյուն ներ» բաժ նից ստեղ ծել ենք դրա շա րու նա կու թյու նը՝ 
« Հա տուկ նա խագ ծեր»-ը: Եվ այն տեղ, որ տեղ ա վարտ վում է լրա գո ղա-
կան հե տաքն նու թյու նը՝ ի րա կա նու թյան բա ցա հայ տու մը, սկս վում է հա-
սա րա կա կան հե տաքն նու թյան վեր ջին փու լը՝ հա սա րա կու թյան ու ժե րով 
ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան հաս նե լու սո ցի ա լա կան նա խա գի ծը: 

Իսկ ո րոնք են ռիս կե րը 
Ա ռա ջի նը, որ աչ քի է զար նում սո ցի ա լա կան նա խագ ծե րում, ի նչ-որ 

մե կի խախտ ված ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը միտ ված գոր ծու նե-
ու թյունն է: Մի՞ թե այս տեղ շա հե րի հնա րա վոր բա խում չէ թաքն ված. չէ՞ որ 
հետ ևե լով այս սխե մային լրագ րո ղը պետք է դուրս գա մե դի աոլոր տում 
 քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան շր ջա նա կից և շա րու-
նա կի այդ գործն ար դեն ի րա կան կյան քում: Ճիշտ է, են թադր վում է, որ 
նա դա պի տի ա նի կար ծես, ար դեն ոչ թե ի բրև լրագ րող, այլ ի բրև տե-
ղա կան հան րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ: Եվ այ սու հան դերձ... 

Ռու սաս տա նի լրագ րող նե րի մաս նա գի տա կան է թի կայի կա նո նագ-
րում այս հար ցը չի կար գա վոր վում: Դրա նում աս ված է՝ «լ րագ րողն իր 
մաս նա գի տա կան կար գա վի ճակն ան հա մա տե ղե լի է հա մա րում պե տա-
կան կա ռա վար ման, օ րենս դիր կամ դա տա կան իշ խա նու թյան, ի նչ պես 
նաև քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի և քա ղա քա կան ո ւղղ վա ծու թյան 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար մար մին նե րում պաշ տոնն ներ 
զբա ղեց նե լու հետ»: Սա կայն հա սա րա կա կան գոր ծու նե ու թյան մա սին 
խոսք չկա: Ու րեմն՝ կա րե լի՞ է:

 Շատ ա վե լի հս տակ այն գր ված է The Washington Post թեր թի է թի կա-
կան կա նոն նե րում. « Մենք խու սա փում ենք քա ղա քա կան, հա սա րա կա-
կան, սո ցի ա լա կան շար ժում նե րին և ցույ ցե րին ակ տիվ մաս նակ ցե լուց, 
ին չը կա րող է վի ճե լի դարձ նել ա նա չառ, ան կողմ նա կալ և ար դա րա ցի 
հրա տա րա կու թյան մեր վար կը»: 
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Սա նշա նա կո՞ւմ է, ա րդյոք, որ հա սա րա կա կան հե տաքն նու թյունն 
ա վար տե լուց հե տո հե ղի նա կը ան ցնում է լրագ րո ղա կան չա փա նիշ նե-
րի սահ մա նը և պետք է հետ ևի ար դեն այլ՝ ի րա վա պաշտ պան է թի կայի: 
ՄԱԿ-ի՝ Ի րա վա պաշտ պան նե րի պաշտ պա նու թյան հռ չա կագ րում գր-
ված է, որ յու րա քան չյուր մարդ ի րա վունք ու նի պաշտ պա նե լու իր և այ լոց 
ի րա վունք նե րը: Այդ պատ ճա ռով ոչ մե կին չի կա րե լի ար գե լել զբաղ վե լու 
ի րա վա պաշտ պա նու թյամբ: Այդ թվում և լրագ րո ղին: 

Եվ այս պես, ար ձա նագ րենք եր կընտ րան քը. ի րա վա պաշտ պան 
գոր ծու նե ու թյու նը լրագ րո ղին հե ռաց նում է մաս նա գի տու թյան շր ջա-
նակ նե րից, սա կայն յու րա քան չյուր ոք ի րա վունք ու նի զբաղ վե լու ի րա վա-
պաշտ պան գոր ծու նե ու թյամբ: Ը նդ ո րում, մի աս նա կան ի րա վա պաշտ-
պան է թի կա, որ պես զի հնա րա վոր լի նի հա մե մա տել լրագ րող նե րի և 
ի րա վա պաշտ պան նե րի չա փա նիշ ներն ու վեր հա նել դրանց ի րա կան 
նմա նու թյուն ներն ու տար բե րու թյուն նե րը, այ սօր Ռու սաս տա նում չկա: 
Նկա տենք, սա կայն,որ չկա նաև լրագ րո ղա կան է թի կա, ո րը 1994 թվա-
կա նից մեծ հաշ վով գո յու թյուն ու նի մի այն մաս նա գի տա կան կա նո նագ-
րում, այ սինքն՝ մի այն թղ թի վրա:

 Սա կայն ե թե ը նդ հա նուր ի րա վա պաշտ պան է թի կա ա ռայժմ չկա, 
ի սկ ի րա վա պաշտ պա նու թյամբ կա րող է զբաղ վել յու րա քան չյուր մարդ 
(այդ թվում և լրագ րո ղը), գու ցե ի մաստ ու նի խո սել ժա մա նա կա կից 
հա ղոր դակ ցա կան տա րած քում հա մա տեղ աշ խա տան քի ի նչ-որ ը նդ-
հա նուր է թի կայի՞ մա սին: Եվ ե թե հի շենք, որ ռու սաս տան ցի նե րի կե սից 
ա վե լին այ սօր չի վս տա հում պրո ֆե սի ո նալ լրատ վա մի ջոց նե րին, ա պա 
հաս կա նա լի կդառ նա ա վե լի ու ա վե լի շատ « տե ղե կատ վա կան ի նք նաս-
պա սարկ մամբ» զբաղ վե լու քա ղա քա ցի նե րի ցան կու թյու նը: Եվ նման 
«ինք նաս պա սարկ ման» լա վա գույն ձևը, իմ կար ծի քով, պրո ֆե սի ո նալ 
լրագ րող նե րի հետ մաս նակ ցու թյունն է հա սա րա կա կան հե տաքն նու-
թյուն նե րին, որ տեղ եր կու կող մերն էլ կլրաց նեն ի րար. քա ղա քա ցի նե-
րը լրագ րող նե րին՝ մար դու ի րա վունք նե րի կար ևո րու թյու նը գի տակ ցել 
տա լով, ի սկ լրագ րող նե րը քա ղա քա ցի նե րին՝ տեխ նո լո գի ա նե րով և տե-
ղե կու թյուն նե րի հետ ո րա կյալ աշ խա տան քի չա փա նիշ նե րով: Եվ այդ 
դեպ քում ը նդ հա նուր գոր ծի է թի կայի մա սին պատ կե րա ցում նե րը կմեր-
ձե նան: Ի սկ ի նչ պես հայտ նի է, ցան կա ցած գործ սկս վում է դրա մա սին 
մեր պատ կե րա ցում նե րից: 
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Նշումների համար
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ԻՆՉ ՊԵՏՔ  Է Ա ԿՆ ԿԱ ԼԵԼ,   
Ե ՐԲ ՀԵ ՏԱՔՆ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ ՀՐԱ ՊԱ ՐԱԿ ՎՈՒՄ  Է

 Լիտ վա կան Veidas շա բա թա թեր թի գլ խա վոր խմ բա գիրն է: Մինչ 

այդ ե ղել է veidas.lt կայ քի, Լիտ վա յում ա ռա ջա տար 15min.lt լրատ վա կան 

կայ քի բջ ջային հա վել վա ծի , Diena Media News մե դի ա գրու պի

գլ խավոր խմ բա գի րը: Լու սա բա նել է Ո ւկ րաի նայի Նարն ջա գույն 

հե ղա փո խու թյու նը, ռուս-վ րա ցա կան պա տե րազ մը: 

Է ՎԱԼ ԴԱՍ ԼԱ ԲԱ ՆԱՈՒՍ ԿԱՍ
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Լ րագ րո ղա կան հե տաքն նու թյան հրա պա րա կու մից հե տո թե՛ հե-
ղի նա կը և թե՛ խմ բագ րու թյու նը բախ վում են նոր մար տահ րա վեր նե րի, 
ո րոնք կա րող են վճ ռո րոշ լի նել նրանց հա մար։ Ե թե հա կա ռա կորդ նե-
րը պրո ֆե սի ո նալ ներ են, ի նչ պես իմ դեպ քում, նրանք կկի րա ռեն հետ-
ևյալ բո լոր մե թոդ նե րի հա մակ ցու թյու նը. հեր քում, վար կա բե կում, կեղծ 
ի րա դար ձու թյուն ներ, ի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն ներ։ Ի նչ պե՞ս մեղ մել այդ 
հար ձա կում նե րը։

 Ամ բողջ աշ խար հում լրատ վա մի ջոց ներն ան ցնում են փո խա կերպ-
ման բարդ գոր ծըն թա ցի մի ջով, ո րի ա մե նա բարդ մար տահ րա վեր նե րից 
մե կը լրագ րու թյան (այդ թվում նաև՝ հե տաքն նա կան լրագ րու թյան) ո րա կի 
վատ թա րա ցումն է։ Մի շարք խո շոր մե դի ա ըն կե րու թյուն ներ փա կել են 
ի րենց խմ բագ րու թյուն նե րի հե տաքն նա կան բա ժին նե րը (այս մա սին ա վե-
լի ման րա մասն կար դա ցեք հետ ևյալ հղու մով՝ http://on.cc.com/2jldJ5B)։ 

Ինչ պես հայտ նի է, հե տաքն նա կան լրագ րու թյու նը ծախ սա տար է։ 
Հե տաքն նա կան լավ հա ղոր դում պատ րաս տե լու հա մար շատ ժա մա նակ 
և աշ խա տանք է ան հրա ժեշտ։ Ստիպ ված եք գտ նել և ստու գել բազ մա-
թիվ տվյալ ներ, ա պա ստու գել դրանք նո րից ու նո րից, հա մո զել մարդ-
կանց խո սել բարդ հար ցե րի շուրջ և այ նու հետև՝ մեկ ան գամ ևս ստու գել 
ձեր տե ղե կու թյուն նե րը։

 Բա ցի այդ՝ հե տաքն նու թյուն նե րը միշտ չէ, որ հաս նում են ի րենց 
նպա տա կին։ Եր բեմն ձեր հե տաքն նու թյու նը չի ար ժա նա նում այն ու շադ-
րու թյան, ի նչ դուք ա կն կա լում է իք, եր բեմն է լ՝ որ ևէ ազ դե ցու թյուն չի ու-
նե նում հա սա րա կու թյան վրա։ Լի նում է նաև, որ այն ը նդ հան րա պես չի 
հրա պա րակ վում։ Պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են՝ խմ բագ րի ը նտ րու թյու-
նը, լրատ վա մի ջո ցի տի րոջ գոր ծա րար շա հե րը և այլն։ Այլ սկզ բուն քային 
հարց է, թե ա րդյոք մար դիկ ը նդ հան րա պես հե տաքրքր ված են հե տաքն-
նա կան լրագ րու թյամբ (այս մա սին ա վե լի ման րա մասն կա րող եք կար-
դալ այս հղու մով՝ http://bit.ly/2iZ1hK2)։ 

Ե թե նույ նիսկ կա րո ղա ցել եք հաղ թա հա րել բո լոր մար տահ րա-
վեր նե րը և հրա պա րա կել ձեր հե տաքն նու թյու նը, դա դեռ պատ մու թյան 
ա վար տը չէ։ Հե տաքն նա կան նյու թի հրա պա րա կու մից հե տո թե՛ հե ղի նա-
կը և թե՛ հրա տա րա կի չը բախ վում են այլ խն դիր նե րի, ո րոնք կա րող են 
վճ ռո րոշ լի նել նրանց հա մար։ 

Այս հոդ վա ծը հիմն ված է գլ խա վո րա պես իմ ան ձնա կան փոր ձի 
վրա: 2011թ-ին ես «Vilniaus diena» (« Վիլ նյու սի օր») թեր թի փոխխմ բա-
գիրն է ի, պա տաս խա նա տու է ի թեր թի բո վան դա կու թյան հա մար։ Մեր 
օ րա թեր թի լրագ րող նե րից մե կը՝ Սա րու նաս Չեր նյաուս կա սը հե տաքն-
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նում էր Լիտ վայի է կո նո մի կայի նա խա րա րի են թադ րյալ կա պե րը իր ըն-
տա նե կան բիզ նե սի հետ։ Շատ լավ հի շում եմ, թե ես և Սա րու նա սը քա նի 
ան գամ և որ քան հան գա մա նա լից է ինք ստու գել հա վա քած փաս տե րը։ 
Ի վեր ջո, պատ մու թյու նը հրա պա րակ վեց։ Ես շատ ան հան գիստ է ի. հնա-
րա վոր է ր՝ սխալ ներ թույլ տված լի նե ինք, այդ դեպ քում պատ րաստ է ի 
նույ նիսկ աշ խա տան քից ա զատ վել։ Սա կայն մեր տե ղե կու թյուն նե րը հա-
վաս տի է ին։ Չեր կա րաց նե լով նշեմ, որ պատ մու թյան հրա պա րա կու մից 
հե տո մենք են թարկ վե ցինք ահ ռե լի ճն շում նե րի, սա կայն մի քա նի ա միս 
ան ց նա խա րա րը ստիպ ված էր հրա ժա րա կան տալ։ Լիտ վայի բարձ րաս-
տի ճան պաշ տո ն յա նե րի է թի կայի հանձ նա ժո ղո վը, ու սում նա սի րե լով մեր 
հե տաքն նու թյան նյու թե րը, ըն դու նեց, որ պե տա կան և մաս նա վոր շա-
հե րի բա խում է տե ղի ու նե ցել և նա խա րա րը, ո րո շում ներ կա յաց նե լով ի 
նպաստ այն ըն կե րու թյան, ո րի հա մա սե փա կա նա տերն իր մայրն է՝ չա-
րա շա հել է լի ա զո րու թյուն նե րը։ Ա վե լի ո ւշ նա խա րա րը դա տա կան գոր-
ծեր հա րու ցեց, սա կայն պարտ վեց։

 Լիտ վան ժո ղովր դա վա րա կան եր կիր է, և մարդ կանց մեծ մա-
սի հա մար ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը կա րևոր սկզ բունք է։ Լիտ վայի 
ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին լրագ րող նե րի նկատ մամբ բռ նու-
թյուն նե րի մի շարք դեպ քեր են ար ձա նագր վել։ Օ րի նակ՝ 1993 թվա կա-
նին սպան վեց լրագ րող Վի տաս Լին գի սը։ Նա հիմ նա կա նում մա ֆի այի 
ան դամ նե րի հան ցա վոր գոր ծու նե ու թյան մա սին հե տաքն նա կան նյու-
թեր էր պատ րաս տում։ Դա տա րա նը վճ ռեց, որ Վ. Լին գի սը սպան վել է 
իր լրագ րո ղա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար, ի սկ սպա նու թյու նը կա տա-
րած հան ցա գոր ծը դա տա պարտ վեց մա հա պատ ժի։ Գոր ծում ներգ րավ-
ված այլ մար դիկ նույն պես շատ խիստ պա տիժ ներ ստա ցան։ Սա վեր ջին 
դեպքն էր, ե րբ Լիտ վա յում մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
լրագ րող էր սպան վում: Այս գոր ծով վճի ռը վե րաց րեց լրագ րող նե րի 
նկատ մամբ ֆի զի կա կան բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու որ ևէ ցան կու թյուն։ 
Այ դու հան դերձ, լրագ րող նե րի դեմ դեռևս կի րառ վում են այլ բնույ թի ճն-
շում ներ։

Հեր քում
 Սա բազ մա թիվ բա ցա սա կան հրա պա րա կում նե րին հա ջոր դող 

ա ռա ջին ար ձա գանքն է։ Եթե նրանք չեն կա րո ղա նում սխալ ներ գտ նել 
հե տաքն նու թյան փաս տե րում, ա պա հեր քում են դրանք։ Հատ կան շա-
կան է, որ հա ճախ հերք վում են այն պի սի ման րա մաս ներ և հան գա մանք-
ներ, ո րոնք հե տաքն նա կան նյու թում ը նդ գրկ ված չեն: Դրա նով նրանք 
փոր ձում են վար կա բե կել պատ մու թյունը, լրագ րո ղին, հրա տա րակ չին։ 
Նպա տա կը հե տաքն նա կան նյու թից ուշադ րու թյու նը հե տաքն նու թյու նը 
կա տա րած ան ձանց վրա շե ղելն է։
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 Վե րը նշ ված դեպ քում նա խա րա րու թյու նը փոր ձում էր հեր քել, որ 
նա խա րա րը ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել նա խա րա րու թյան ո րո շում նե րի վրա 
(այո, սա ան հե թեթ է հն չում)։ Մինչ դեռ հե տաքն նու թյու նը պար զել և հաս-
տա տել էր, որ նա խա րա րը բա վա կան շա հա վետ պայ մա նա գիր էր ստո-
րագ րել այն ըն կե րու թյան հետ, ո րի հա մա սե փա կա նա տերն իր մայրն է ր։ 
Հոդ վա ծում չէր նշ վել, թե նա խա րարն օգ տա գոր ծել է իր ազ դե ցու թյունն 
ի նչ-որ նպա տա կի հաս նե լու հա մար։ 

Ե թե հերք ման մար տա վա րու թյունն ար դյունք է տա լիս, ա պա հրա-
տա րա կի չը և լրագ րող նե րը թի րախ են դառ նում և ստիպ ված են նե րո-
ղու թյուն խնդ րել։ 

Երբ հի շյալ պատ մու թյու նը տպագր վել էր, իմ լավ ըն կեր նե րից մե կը 
զան գա հա րեց և հարց րեց. «Ո՞վ է վճա րել հե տաքն նու թյան հա մար։ Ո ՞ւմ 
հա մար եք աշ խա տում։ Ճիշտ չէ, որ նա խա րա րը կո ռում պաց ված է և յու-
րաց րել է այդ գու մա րը»։ Ես նրան քա ղա քա վա րի խնդ րե ցի գնել թեր թը, 
կար դալ հոդ վա ծը և հա մե մա տել թեր թում գր վա ծը և այն, ին չը նա խա-
րա րու թյու նը փոր ձում է հեր քել։ Ի վեր ջո, ըն կերս ստիպ ված էր ըն դու նել, 
որ հե տաքն նու թյունն ի րա կա նաց վել էր լրագ րու թյան մաս նա գի տա կան 
չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան, ի սկ նա խա րա րու թյու նը հեր քում էր 
այն, ի նչ հոդ վա ծում գր ված չէր։

Վար կա բե կում 
Ե թե հերք ման մար տա վա րու թյու նը չի աշ խա տում, հա կա ռա կորդ-

նե րը փոր ձում են վար կա բե կել հե տաքն նու թյան հե ղի նա կին ու հրա-
տա րակ չին։ Օ րի նակ՝ իմ ա կան ջին լու րեր է ին հաս նում, թե ի բր հե-
տաքն նու թյան հե ղի նակ Սա րու նաս Չեր նյաուս կասն աշ խա տել է ո րոշ 
գոր ծա րար նե րի օգ տին, ո րոնք գոհ չէ ին նա խա րա րի վա րած քա ղա-
քա կա նու թյու նից։ Մեր հա կա ռա կորդ նե րի հա մար հեշտ էր այս ձևով 
վար կա բե կել մեր լրատ վա կան ըն կե րու թյա նը, քա նի որ պատ մու թյու նը 
տպագ րե լուց ոչ շատ ա ռաջ մեր լրատ վա մի ջո ցը գնել էր ոչ այն քան լավ 
համ բավ ու նե ցող մի գոր ծա րար։ Ո ւս տի, հա կա ռա կորդ ներն օգ տա գոր-
ծել է ին այս թույլ կող մը և մեծ վնաս հասց րել մեր ըն կե րու թյան հե ղի նա-
կու թյա նը։ Սա կայն, ա մե նայն ան կեղ ծու թյամբ պի տի ա սեմ, որ մի այն ես 
և Ս. Չեր նյաուս կա սը գի տե ինք մեր հե տաքն նու թյան մա սին, որ ևէ այլ 
ան ձ դրա նում ներգ րավ ված չի ե ղել։ Մի այն մեր հե տաքն նու թյա նը հա-
ջոր դած ար տա քին ճն շու մից հե տո լրատ վա մի ջո ցի հի շյալ սե փա կա նա-
տե րը սկ սեց մի ջամ տել բո վան դա կու թյա նը, և ո րոշ հե տաքն նու թյուն ներ 
չե ղարկ վե ցին։
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 Կեղծ ի րա դար ձու թյուն ներ
Կեղծ, ու շադ րու թյու նը շե ղող ի րա դար ձու թյուն նե րի մար տա վա րու-

թյունն այն քան հայտ նի է, որ նույ նիսկ Հո լի վուդն է այն նե րա ռել իր ֆիլ-
մե րում։ Հա վա նա բար շա տե րը դի տել են Wag the Dog («Խա բե ու թյուն») 
ֆիլ մը կամ House of Cards («Խաղաքարտերից տնակ») հե ռուս տա սե րի-
ա լը։ Օ րի նակ՝ House of Cards-ի վեր ջին դր վա գում Ֆրենք Ան դեր վու դը 
« հա մընդ հա նուր պա տե րազմ» է հայ տա րա րում՝ ի պա տաս խան իր կո-
ռում պաց վա ծու թյան վե րա բե րյալ լրագ րո ղի կա տա րած հե տաքն նու թյան։ 
Նման մար տա վա րու թյան հիմ ա կան նպա տակն է ու շադ րու թյու նը շե ղել 
ի րա կան պատ մու թյու նից։ Կր կին հի շենք նա խա րա րի պատ մու թյու նը։ Իր 
պաշ տո նա թո ղու թյու նից մի քա նի շա բաթ ա ռաջ նա հրա պա րա կեց « շատ 
կար ևոր և ցն ցող» փաս տա թուղթ, ո րում պն դում էր, որ կո ռում պաց ված 
քա ղա քա կան և գոր ծա րար խմ բե րը փոր ձում է ին հար կադ րա կան ճն շում 
գոր ծադ րել իր և կա ռա վա րու թյան այլ պաշ տո նյա նե րի վրա։ Սա կայն այս 
ա ղմ ա լի պատ մու թյու նը զար գա ցում չս տա ցավ և ըն դա մե նը մի քա նի 
օ րով շե ղեց ու շադ րու թյունն ըն տա նե կան բիզ նե սի հետ նրա ու նե ցած 
կա պի մա սին հիմ ա կան խնդ րից։

Ի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն ներ
Թույլ տվեք են թադ րել, որ գրե թե յու րա քան չյուր լրագ րող իր աշ-

խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ա ռն վազն մեկ ան գամ լսել է, 
որ իր դեմ դա տա կան գործ կհա րու ցեն, ե թե պատ մու թյու նը հրա պա-
րակ վի։ Ո րոշ մար դիկ կա տա րում են խոս տու մը, նույ նիսկ ե թե գի տեն, որ 
դա տը չեն շա հե լու։ 

Այս պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լով՝ նրանք նախ՝ ցան կա-
նում են հա սա րա կու թյա նը ցույց տալ, որ ի րենք ճիշտ են, ի սկ լրագ րո-
ղը՝ սխալ։ Ե րկ րոր դը՝ հո գե բա նա կան ճն շում են գոր ծադ րում լրագ րո ղի և 
ո ղջ լրատ վա մի ջո ցի վրա։ Ոչ ոք չի ցան կա նում հայտն վել դա տա րա նում 
և ժա մա նակ կորց նել դա տա կան գոր ծե րի վրա։ Եվ վեր ջա պես, ոչ բո-
լոր լրատ վա մի ջոց նե րը, հատ կա պես մեր օ րե րում, լավ փաս տա բան ներ 
վար ձե լու բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ ու նեն։

Լ րատ վա մի ջո ցին հասց րած վնա սի լա վա գույն օ րի նակն է Թե րի Ջին 
Բո լե ան ը նդ դեմ Gawker լրատ վա կայ քի գոր ծը։ Կար ևոր է նշել, որ ի րա վա-
կան գոր ծըն թա ցը լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյան ար դյուն քում չէր նա-
խա ձեռն վել, այ նո ւա մե նայ նիվ, Gawker-ի նկատ մամբ գոր ծո ղու թյուն ներն 
ա ղե տա լի հետ ևանք ներ ու նե ցան լրատ վա մի ջո ցի և աշ խա տա կից նե րի 
հա մար։ Նրանք ստիպ ված ե ղան ի րենց սնանկ հայ տա րա րել։ Մեկ այլ 
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օ րի նակ է Դո նալդ Թրամ փը, ո րն իր ը նտ րար շա վի ըն թաց քում շուրջ 20 
ան գամ սպառ նա ցել է դա տի տալ լրատ վա մի ջոց նե րին, այդ թվում՝ The 
New York Times-ին և The Washington Post-ի ն։

 Լիտ վայի է կո նո մի կայի նա խա րա րը նույն պես գործ հա րու ցեց մեր 
լրատ վա մի ջո ցի դեմ, սա կայն՝ պարտ վեց։

 Ինչ պես խու սա փել բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից
 Ցան կա ցած հե տաքն նա կան պատ մու թյան դեպ քում ձեր հա կա ռա-

կորդ նե րը, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, կկի րա ռեն նշ ված չորս մար-
տա վա րու թյուն նե րից ա ռն վազն մե կը՝ հե տաքն նու թյու նը վար կա բե կե լու 
նպա տա կով։ Ե թե նրանք պրո ֆե սի ո նալ ներ են, ի նչ պես իմ օ րի նա կում, 
նրանք կկի րա ռեն բո լոր այս մե թոդ նե րը հա մակց ված։ Կար ծում ե մ՝ սա 
ան խու սա փե լի է։ Սա կայն ձեր նկատ մամբ հար ձա կում նե րի հետ ևանք-
նե րը կա րող եք մեղ մել՝ կի րա ռե լով հետ ևյալ խոր հուրդ նե րը։ 

Ա ռա ջին՝ հե տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լիս ե ղեք որ քան կա րե լի է 
ճշգ րիտ։ Ա մեն ի նչ ստու գեք բազ մա թիվ ան գամ։ Սխալ ներ թույլ մի տվեք, 
քա նի որ չն չին սխա լը կա րող է ճա կա տագ րա կան լի նել հե տաքն նու թյան 
ար դյունք նե րի, ձեր և լրատ վա մի ջո ցի հա մար։ 

Երկ րորդ՝ գոր ծեք հնա րա վո րինս հրա պա րա կայ նո րեն։ Փաս-
տաթղ թե րը և այլ ա պա ցույց նե րը առ ցանց վեր բեռ նեք սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րում և հա մա գոր ծակ ցեք այլ լրատ վա մի ջոց նե րի հետ։ Օ րի նակ՝ 
Ս. Չեր նյաուս կա սը բաց նա մակ էր գրել նա խա րա րին և բա ցատ րու-
թյուն ներ պա հան ջել հե տաքն նու թյան վե րա բե րյալ։ Նա մա կը հրա պա-
րակ վել էր մեկ այլ լրատ վա մի ջո ցում։ Մի՛ խու սա փեք տվյալ թե մայի շուրջ 
քն նար կում նե րից և խո սակ ցու թյուն նե րից։ Հրա պա րա կայ նու թյու նը ձեր 
ա մե նա մեծ զենքն է, մինչ դեռ հա կա ռա կոր դի նպա տակն է լռեց նել ձեզ 
կամ փո խել պատ մու թյու նը։ 

Եր րորդ՝ հա վա տա րիմ թիմ ու նե ցեք, ո րը կա րող է օգ նել ձեզ նաև 
հե տաքն նու թյու նից հե տո՝ տրա մադ րե լով ա վե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ 
հե տաքն նու թյան վե րա բե րյալ և, ա մե նա կար ևո րը՝ բա րո յա պես ա ջակ ցե-
լով ձեզ։ Եվ, այո, լավ փաս տա բա նը պար տա դիր է ։
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Նշումների համար



ԹՎԱՊԱՏՈՒՄ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ.
ՄԵԴԻԱՆ ԸՆԴԴԵՄ ԿՈՌՒՊՑԻԱՅԻ

95



Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 60x84 1/16: 

Ծավալը՝ 6 տպ. մամուլ: 

«Տպագրվել է «ԶԱՆԳԱԿ-97» ՍՊԸ–ի տպարանում:

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, hեռ.՝ (+374 10) 23 25 28 

Էլ. փոստ՝ info@zangak.am, էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am 
Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak




