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ՌԱՀՀԿ. 20 ստեղծարար տարիներ

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի
հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) հիմ նա դիր նա խա գահ

Ու ղիղ քսան տա րի ա ռաջ մի քա նի մտա վո րա կան-նվիր-
յալ նե րի գա ղա փա րա կան զո րակ ցութ յամբ Հա յաս տա նում 
ա ռա ջին ան կախ վեր լու ծա կան-փոր ձա գի տա կան հաս տա-
տութ յան հիմ նու մը խի զախ, բայ ցեւ խիստ պա հան ջարկ-
ված քայլ էր, ո րով հե տեւ նո րան կախ եր կի րը պետք ու ներ 
ոչ միայն մի ջազ գա յին ատ յան նե րում փաս տարկ ված խոս-
քի ու ծան րակ շիռ դի վա նա գի տութ յան, այ լեւ՝ ներ քին կյան-
քում հո գե ւոր ինք նա մաքր ման եւ կեն սա հաս տատ վող ար-
ժեք նե րի հա մա պար փակ ի մաս տա վոր ման:

Բո լոր ո լորտ նե րը ներ թա փան ցող նո րա րար միտքն ու ար դի 
ար տադ րաե ղա նակ նե րը, մեծ ու ան նա խա դեպ փո փո խութ-
յուն նե րը ա մե նու րեք ար հես տա վարժ, հա մա լիր մո տե ցում-
նե րի, թարմ հա յաց քի եւ ան կողմ նա կալ, կա ռու ցո ղա կան 
դի տազն նում նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն էին են թադ րում: Եվ 
ՌԱՀՀԿ-ն  ե կավ լրաց նե լու այդ բա ցը:

Ա ռա ջին ան գամ հայ կա կան պե տութ յան մեջ ստեղծ վեց ազ-
գա յին ու մի ջազ գա յին նշա նա կութ յան բազ մա պի սի հար-
ցեր ար ծար ծող, ան կախ գի տա հե տա զո տա կան մտքի մի 
հիմ նաղբ յուր, ո րը հե տա գա տա րի նե րին կա րե ւոր ներդ-
րում ու նե ցավ մեր պե տա կա նութ յան եւ նրա հան րա կար-
գե րի կա յաց ման, ար ցախ յան հիմ նախնդ րի հա մա կող մա նի 
վեր հան ման գոր ծում՝ հայ հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լով 
փաս տե րի վրա խարսխ ված ա նա չառ, հա վա սա րակշռ ված 
վեր լու ծութ յուն ներ, խորհր դատ վութ յուն ներ ու աշ խար հա-
քա ղա քա կան կան խա տե սում ներ:

ՌԱՀՀԿ-ի նա խասկզբ նա կան կադ րա յին զի նա նո ցը, բնա-
կա նա բար, հա մեստ էր. հիմ նա դիր նա խա գա հից բա ցի, 
աշ խա տակ ցում էին եւս 5 հո գի՝ փոխտ նօ րեն եւ միա ժա մա-
նակ գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի ղե կա վար Տիգ րան 
Հայ րա պետ յա նը՝ այժմ լու սա հո գի, ի րա նա գետ Էմ մա Բե գի-
ջան յա նը, թուր քա գետ Հա կոբ Չաքր յա նը, լրագ րող Ա ղա սի 
Ե նոք յա նը, վար չա կան մա սի պա տաս խա նա տու Կա րա պետ 
Կա լենչ յա նը: Ա միս ներ անց անձ նա կազ մը հա մալր վեց փոր-
ձա գի տա կան հա կում ներ ու նե ցող նոր մաս նա գետ նե րով, 
ո րոնց մեծ մա սը՝ լի նե լով պատ մա բան ներ եւ ա րե ւե լա գետ-
ներ, հիա նա լի տի րա պե տում էին նո րա գույն պատ մութ-
յանն ու տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի տրա մա բա-
նութ յա նը, իսկ փոր ձա գի տա կան ի րենց հմտութ յուն նե րը 
զար գաց րին ար դեն գործ նա կան աշ խա տան քի ըն թաց քում:

Հե տաքրք րա սեր հե տա զո տո ղը ինչ պես ՌԱՀՀԿ-ի կայ քէ-
ջե րում, այն պես էլ ա մե նամ յա պար բե րա կան նե րում, ամ-
փո փագ րե րում եւ տա րեգր քե րում կա րող է գտնել հայտ նի 

վեր լու ծա բան-փոր ձա գետ նե րի, հրա պա րա կա խոս նե րի ու-
սում նա սի րութ յուն նե րի լայն շրջա նակ՝ սկսած հայ կա կան 
եր կու պե տութ յուն նե րի ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յուն նե րից, ազ գի գի տամ շա կու թա յին, սո ցիալ-տնտե-
սա կան եւ օ րախն դիր այլ թե մա նե րից, վեր ջաց րած հա մաշ-
խար հա յին ու տա րա ծաշր ջա նա յին զար գա ցում նե րով: Այդ 
գոր ծում հսկա յա կան էր ՀՀ-ում ա ռա ջին պատ կե րա զարդ՝ 
« Հա յացք Ե րե ւա նից» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, մշա-
կու թա յին հան դե սի դե րը, ո րի լույ սըն ծա յու մը սկսվել էր 
1998 թվա կա նի մա յի սից եւ ֆի նան սա կան սղութ յան պատ-
ճա ռով ընդ հատ վել 2003-ի մա յի սին:

Կենտ րո նի գա ղա փա րա կան քու րա յում թրծված եւ փոր ձի 
մեծ դպրոց ան ցած մի շարք մաս նա գետ ներ հե տա գա յում 
ձեռ նար կե ցին վեր լու ծա կան-քա ղա քա գի տա կան ի րենց 
հաս տա տութ յուն նե րը եւ այժմ շա րու նա կում են ձեռք բե-
րա ծը նո րո վի ներդ նել կի րա ռութ յան մեջ՝ զար գաց նե լով 
ու բազ մա պատ կե լով ա վան դույթ նե րը: Բո լո րին մենք մաղ-
թում ենք հա ջո ղութ յուն ներ եւ ի րա վամբ հպար տա նում 
նրանց աշ խա տան քա յին նվա ճում նե րով:

Եր կու տաս նամ յա կի ըն թաց քում ՌԱՀՀԿ-ն պատ րաս տել է 
հար յու րա վոր հրա տա րա կութ յուն ներ ու զե կույց ներ, պար-
բե րա բար անց է կաց րել սե մի նար ներ, խորհր դա ժո ղով ներ, 
ինչ պես նաեւ սո ցիո լո գիա կան հար ցում ներ եւ կլոր սե ղա նի 
շուրջ տա րաբ նույթ քննար կում ներ՝ նպա տակ ու նե նա լով 
բարձ րաց նել հան րա յին ի րա զե կութ յունն ու խո րաց նել քա-
ղա քա ցիա կան ներգ րավ վա ծութ յու նը մի շարք հրա տապ 
ո լորտ նե րում: Հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
վեր հա նում, մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման մի ջա վայ րի ձե ւա վո րում, ազ գա յին տնտե-
սութ յան մար տահ րա վեր նե րի դի մագ րա վում, անվ տան-
գութ յուն, ար ցախ յան հիմ նախնդ րի հա մա կող մա նի ար-
ծար ծում, Հա յաս տան-Ար ցախ-Սփ յուռք ե ռա միաս նութ յան 
ներ կա յա ցում, Հա րա վա յին Կով կա սում Հա յաս տա նի տե-
ղի ու դե րի ճշտո րո շում. ա հա ՌԱՀՀԿ-ի թե մա տիկ անդ րա-
դարձ նե րի ոչ ամ բող ջա կան ցան կը:

Կեն սա գոր ծու նեութ յան եր րորդ տաս նամ յա կի ար շա լույ-
սին Կենտ րո նի անձ նա կազ մը բա նա ձե ւում է ա ռա ջի կա յի 
հա մար իր ռազ մա վա րութ յունն ու ծրագ րե րը, ա պա գա յին 
միտ ված խնդիր նե րը, ո րոնք ա վե լի խոր քա յին են եւ, ինչ պես 
վա յել է հա սուն տա րի քին, ա վե լի ծան րա բա րո ու նպա տա-
կա մետ: Հու սանք՝ կհաղ թա հար վեն ժա մա նա կա վոր դժվա-
րութ յուն նե րը, եւ Կենտ րո նը կշա րու նա կի նոր բեղմ նա վոր 
է ջե րով հարս տաց նել իր պան ծա լի տա րեգ րութ յու նը:
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Եվրասիական աշխարհ
թղթե տնա՞կ, թե՞ 
աշխարհաքաղաքական ծուղակ

2014 թվա կա նը Հա յաս տա նի հա մար նշա նա վոր վեց կա-
րե ւո րա գույն մի ի րա դար ձութ յամբ, ո րը կա րող է եր կար 
տա րի ներ կան խո րո շել երկ րի հե տա գա տնտե սա կան զար-
գա ցու մը եւ նրա ար տա քին քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը: 
Հոկ տեմ բե րի 10-ին Հա յաս տա նը պաշ տո նա պես դար ձավ 
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան (ԵՏՄ) ան դամ: Դե-
պի այդ ան դա մակ ցութ յուն Հա յաս տա նի ու ղին այն քան էլ 
հարթ չէր: 2013-ին Հա յաս տա նը մտա դիր էր Եվ րա միութ յան 
հետ գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րել, ո րին 
պատ րաստ վում էր սկսած 1996 թվա կա նից՝ այն բա նից 
հե տո, երբ ստո րագր վեց Գոր ծըն կե րութ յան եւ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մա սին հա մա ձայ նա գի րը (ԳՀՀ), որն ու ժի մեջ 
մտավ 1999թ. հու լի սին:

Այդ պի սով՝ ԳՀՀ-ն դար ձավ ա ռա ջին ի րա վա բա նա կան 
փաս տա թուղ թը,  ո րի հի ման վրա սկսե ցին կա ռուց վել Եվ-
րա միութ յան հետ Հա յաս տա նի հա րա բե րութ յուն նե րը 
ա ռեւտ րի, ներդ րում նե րի, մշա կույ թի եւ այլ ո լորտ նե րում: 
Այ նու հե տեւ ԵՄ-ը Հա յաս տանն ընդգր կեց Եվ րո պա կան հա-
րե ւա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան (ԵՀՔ) մեջ՝ հա րե ւան-
նե րի հետ ար տոն յալ հա րա բե րութ յուն նե րը շա րու նա կե լու 
նպա տա կով: 

Հա յաս տա նի նա խա գահ Ռո բերտ Քո չար յա նը 2006թ. ապ-
րի լի 24-ին « Գո լոս Ար մե նիին» տված հար ցազ րույ ցում ա սել 
էր, թե Հա յաս տա նը խո րաց նում է Եվ րա միութ յան հետ հա-
րա բե րութ յուն նե րը, սա կայն «մենք ԵՄ-ին ան դա մակ ցե լու 
խնդիր չենք դնում: Հա յաս տա նի եվ րո պա կան նկրտում նե-
րը հա վա սա րակշռ ված եւ ի րա տե սա կան են, դրա կան են ըն-
դուն վում եվ րո պա կան կա ռույց նե րի կող մից եւ Հա յաս տա-
նի հետ խնդիր ներ չեն ստեղ ծում: Մենք մեր դիր քո րո շու մը 
պաշտ պա նում ենք ե՛ւ Մոսկ վա յում, ե՛ւ Բր յու սե լում, ե՛ւ Վա-
շինգ տո նում»: Նա միա ժա մա նակ հա վե լել էր, որ ՀԱՊԿ-ին 

Հա յաս տա նի ան դա մակ ցումն ու Ռու սաս տա նի հետ ռազ-
մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը ա մե նա բարձր 
մա կար դա կով լու ծում են Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան 
հիմ նախն դիր նե րը:

2008թ. մա յի սի 26-ին Լե հաս տա նի եւ Շ վե դիա յի ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար ներ Ռա դոս լավ Սի կորս կին ու Կառլ 
Բիլդ տը Բր յու սե լում պաշ տո նա պես նա խա ձեռ նե ցին «Ա րե-
ւել յան գոր ծըն կե րութ յու նը», ո րի նպա տա կը ետ խորհր դա-
յին վեց հան րա պե տութ յուն նե րի՝ Հա յաս տա նի, Ադր բե ջա-
նի, Վ րաս տա նի, Բե լա ռու սի, Մոլ դո վա յի եւ Ուկ րաի նա յի 
հետ ԵՄ-ի հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րա ցումն էր: Նոր նա-
խա ձեռ նութ յու նը են թադ րում էր վի զա յին պայ մա նա կար գի 
պար զեց ման, կո մեր ցիոն գոր ծու նեութ յան, ծա ռա յութ յուն-
նե րի եւ գյու ղատն տե սութ յան ա զատ ա ռեւտ րի կա նո նա-
կարգ ման, ինչ պես նաեւ շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան ման 
ու սո ցիա լա կան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան ուղ ղութ-
յամբ բա նակ ցութ յուն նե րի ա րա գա ցում:

«Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան» ա ռանձ նա հատ կութ յունն 
այն էր, որ նա Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վին ա ռա ջար-
կում էր հա մա գոր ծակ ցել ոչ միայն Հա յաս տա նի կա ռա վա-
րութ յան, այ լեւ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան հետ: 
2013թ. նո յեմ բե րի 28-29-ը Վիլն յու սում տե ղի ու նե ցած գա-
գա թա ժո ղո վում Հա յաս տա նը պետք է ստո րագ րեր ԵՄ-ի 
հետ Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գի րը, եւ դրա հա մար ար դեն 
պատ րաստ էր ա մեն ինչ: Սա կայն 2013թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին, 
գտնվե լով Մոսկ վա յում, նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը հայ-
տա րա րեց Մաք սա յին միութ յան մեջ մտնե լու՝ Հա յաս տա նի 
ո րոշ ման մա սին:

2014թ. մա յի սի 29-ին Աս տա նա յում տե ղի ու նե ցավ Եվ րա-
սիա կան բարձ րա գույն տնտե սա կան խորհր դի նիս տը, ո րի 



5

արդ յունք նե րով Ռու սաս տա նը, Բե լա ռու սը եւ Ղա զախս տա-
նը ստո րագ րե ցին Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յան 
մա սին հա մա ձայ նա գի րը, որն ու ժի մեջ կմտնի 2015 թվա կա-
նի հուն վա րի 1-ից: Նույն օ րը Ղա զախս տա նի նա խա գա հը 
հայ տա րա րեց, որ նա մակ է ստա ցել Ադր բե ջա նի նա խա գա-
հից, ով Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պատ ճա ռով մտա հոգ ված է 
ԵՏՄ-ին Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յամբ: Ուս տի նա նպա-
տա կա հար մար է հա մա րում, որ Հա յաս տա նը «Եվ րա սիա-
կան տնտե սա կան միութ յա նը միա նա Միաց յալ ազ գե րի 
կազ մա կեր պութ յան կող մից ճա նաչ ված սահ ման նե րով»: 
Այդ պի սով՝ Հա յաս տա նին զրկե ցին հիմ նա դիր ան դամ նե րի 
թվում ԵՏՄ մտնե լու հնա րա վո րութ յու նից:

Հա յաս տա նի նա խա գահն ա վե լի ուշ հայ տա րա րեց, որ ին-
քը ԼՂՀ-ն չի հա մա րում Հա յաս տա նի մաս եւ խո չըն դոտ չի 
տես նում վեր ջի նիս՝ ԵՏՄ մտնե լու հա մար: Բայ ցե ւայն պես՝ 
բա վա կան եր կար վի ճա բա նութ յուն ե ղավ Հա յաս տա նի եւ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի սահ մա նում մաք սա յին վե րահս կո-
ղութ յան հար ցի շուրջ: Հայ մի շարք պաշ տո նա տար ան ձինք 
հայ տա րա րե ցին, որ Ար ցա խը եւ Հա յաս տա նը միաս նա կան 
տնտե սա կան գո տի են հան դի սա նում, եւ հայ կա կան կող մի 
հա մար ա նըն դու նե լի է դրանց ան ջա տու մը Ե րե ւա նի՝ Մաք-
սա յին միութ յուն մտնե լու պա րա գա յում: Ն րանց կար ծի քով՝ 
Հա յաս տա նի եւ չճա նաչ ված Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա-
պե տութ յան մի ջեւ ոչ մի սահ ման (նաեւ ան ցա կետ) չի կա-
րող լի նել:

Հարցն այդ պես էլ միան շա նակ պա տաս խան չստա ցավ ԵՏՄ 
ան դամ երկր նե րի պաշ տո նա կան ան ձանց կող մից: Պայ մա-
նագ րի բուն տեքս տում այդ մա սին ո րո շա կի ո չինչ չկա: Հոկ-
տեմ բե րի 10-ին Հա յաս տա նը ստո րագ րութ յամբ հաս տա-
տեց ԵՏՄ-ին իր ան դա մակ ցութ յու նը:

Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յու նը միան շա նակ չըն կա լեց 
Հա յաս տա նի՝ ԵՏՄ մտնե լու փաս տը: Չ նա յած դրան, խորհր-
դա րա նա կան բո լոր քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը 
(բա ցի « Ժա ռան գութ յու նից») չընդ դի մա ցան: Երկ րում բա-
նա վեճ ծա վալ վեց Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան ըն դու նած 
ո րոշ ման քա ղա քա կան ու տնտե սա կան նպա տա կա հար մա-
րութ յան հար ցի շուրջ: Ինչ պի սի՞ կոնկ րետ տնտե սա կան 
օ գուտ ներ է Հա յաս տա նին տա լիս նրա ան դա մակ ցութ յու նը 
ԵՏՄ-ին: Տն տե սա կան ման րա մասն վեր լու ծութ յուն երկ րի 
իշ խա նութ յուն ներն ա ռայժմ չեն ներ կա յաց րել: Միակ պար-
զա բա նու մը ե ղավ ԱԺ  ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի ղե կա վար Ար տակ Զա քար յա նի 
հայ տա րա րութ յու նը, թե «Եվ րա սիա կան միութ յա նը Հա յաս-
տա նի ան դա մակ ցութ յու նը զգա լա պես պայ մա նա վոր ված է 
տնտե սա կան հե տաքրք րութ յուն նե րով եւ երկ րի անվ տան-
գութ յան ա պա հով ման շա հե րով»:

ԵՏՄ-ին Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան արդ յու նա վե-
տութ յան, դրա օ գուտ նե րի ու վնաս նե րի մա սին, ըստ մի 
շարք դի տորդ նե րի, կա րե լի կլի նի դա տել միայն ո րո շա կի 
ժա մա նակ անց՝ երբ պայ մա նա գիրն ու ժի մեջ կմտնի Սահ-
մա նադ րա կան դա տա րա նի եզ րա կա ցութ յու նից եւ Ազ գա-
յին ժո ղո վում դրա վա վե րա ցու մից հե տո:

Եվ ա հա դեկ տեմ բե րի 4-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը ձայ նե րի 
մե ծա մաս նութ յամբ (103 կողմ) վա վե րաց րեց Եվ րա սիա կան 
միութ յա նը Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան մա սին պայ-
մա նա գի րը: Խորհր դա րա նա կան ու ժե րից պայ մա նագ րին 
դեմ էր քվեար կել միայն « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յու-
նը: Այդ պի սով՝ Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի եւ Ղա զախս տա նի 
խորհր դա րան նե րի կող մից ՀՀ պայ մա նագ րի վա վե րա ցում-
նե րից հե տո մեր եր կի րը 2015թ. հուն վա րի 1-ից կդառ նա Եվ-
րա սիա կան միութ յան լիի րավ ան դամ:

Եվրասիական աշխարհ. թղթե տնա՞կ, թե՞ աշխարհաքաղաքական ծուղակ



6

2014 թվա կա նին երկ րից հե ռա նա լու գոր ծըն թա ցի թա փը չի թու-
լա ցել: Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րը նա խան ձե լի հա մա ռութ-
յամբ շա րու նա կում են ա պա գան կա պել հե ռու երկր նե րի հետ՝ 
բնավ չմտա ծե լով ի րենց ո րո շում նե րի հե տե ւանք նե րի մա սին: 
Բ նակ չութ յան թվա քա նա կը գնա լով նվա զում է՝ խախ տե լով ժո-
ղովր դագ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը: Ար տա գաղ թը մնում 
է երկ րի ազ գա յին անվ տան գութ յան վի ժեց ման գլխա վոր գոր-
ծոն նե րից մե կը:

Հա յաս տա նի կա ռա վա րութ յանն ա ռըն թեր Քա ղա քա ցիա կան 
ա վիա ցիա յի գլխա վոր վար չութ յան ս.թ. նո յեմ բե րին հրա պա-
րակ ված պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ըն թա ցիկ տար-
վա տասն ամ սում միայն օ դա յին փո խադ րա մի ջո ցով Հա յաս տա-
նից մեկ նել եւ չի վե րա դար ձել մո տա վո րա պես 40 հա զար մարդ: 
Ան ցած տար վա նույն ժա մա նա կա մի ջո ցում օ դու ղի նե րով եր կի-
րը լքած նե րի ու չվե րա դար ձած նե րի թի վը կազ մել է 29 հա զա րից 
մի փոքր ա վե լի: Այդ պի սով՝ 2013 թվա կա նի հա մե մատ այդ ցու-
ցա նի շը բարձ րա ցել է ա վե լի քան 36 տո կո սով:

Ըստ նո յեմ բե րի 7-ի մամ լո ա սու լի սում ժո ղովր դա գիր Ռու բեն 
Ե գան յա նի ա րած հայ տա րա րութ յան՝ ա մեն տա րի Հա յաս տա նը 
լքում է բնակ չութ յան 1 տո կո սը: «Եվ դա ա մե նա մեղմ գնա հա տա-
կանն է: Դա նշա նա կում է, որ ա մեն տա րի մեր ա ռանց այն էլ փոքր 

Արտագաղթ
ի՞նչն է պակասում հայերին
սեփական երկրում
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Արտագաղթ. ի՞նչն է պակասում հայերին սեփական երկրում

շու կան 1 տո կո սով կրճատ վում է»,- ա սել է Ե գան յա նը: Ն րա 
խոս քով՝ տա սը տար վա ըն թաց քում երկ րից հե ռա ցել ու այ լեւս 
չեն վե րա դար ձել 320 հա զար հա յաս տան ցի ներ: Ար տա գաղ թի 
ա ճի ա ռա ջին պատ ճա ռը, ժո ղովր դագ րի դի տարկ մամբ, ցածր 
աշ խա տա վար ձերն են, երկ րոր դը՝ սո ցիալ-բա րո յա կան գոր-
ծոն նե րը, մաս նա վո րա պես ա պա գա յի հան դեպ անվս տա հութ-
յու նը, եր րոր դը՝ աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յութ յու նը: Ն րա 
վկա յութ յամբ՝ հիմ նա կա նում մեկ նում են սո ցիա լա պես ակ տիվ 
մար դիկ, ո րոնց թի վը բնակ չութ յան 5-6 տո կո սից չի անց նում:

Ար տա գաղ թը խթա նող գոր ծոն նե րի թվում են՝ տնտե սա կան 
ծանր վի ճա կը, փոքր ու մի ջին բիզ նե սում մրցակ ցութ յան ան-
հա վա սար պայ ման նե րը, աշ խա տա տե ղե րի սղութ յու նը եւ, որ-
պես դրա հե տե ւանք, զանգ վա ծա յին գոր ծազր կութ յու նը: Եր-
կի րը լքում է բնակ չութ յան ա ռա վել գոր ծու նակ մա սը՝ գլխա վո-
րա պես ե րի տա սար դութ յու նը: Ար տա գաղ թող նե րի գե րակ շիռ 
տո կո սը տղա մար դիկ են, ով քեր վաս տա կի հա մար մեկ նում են 
հիմ նա կա նում Ռու սաս տան եւ այն տե ղից տրանս ֆեր ներ ու-
ղար կում ի րենց ըն տա նիք նե րին:

Տ ղա մարդ կանց եր կա րա տեւ բա ցա կա յութ յու նը հա ճախ ըն-
տա նիք նե րի քայ քայ ման պատ ճառ է դառ նում եւ, բա ցի դրա-
նից, խախտ վում է երկ րում ա րա կան ու ի գա կան բնակ չութ յան 

հա րա բե րակ ցութ յու նը, ին չի հե տե ւան քով ե րի տա սարդ կա-
նայք վե րար տադ րութ յան ա մե նաակ տիվ շրջա նում հնա րա-
վո րութ յուն չեն ու նե նում ա մուս նա նա լու եւ ծննդա բե րե լու: 
Կր ճատ վում է ինչ պես դպրո ցա կան նե րի, այն պես էլ զո րա կո-
չի կա յին տա րի քի քա ղա քա ցի նե րի թի վը՝ ա ռա ջաց նե լով երկ րի 
անվ տան գութ յան լրջա գույն սպառ նա լիք:

Խն դիր ներ են ծա գում նաեւ՝ կապ ված բնակ չութ յան ծե րաց-
ման ու կեն սա թո շա կա ռու նե րի թվի մե ծաց ման մի տում նե րի 
հետ, ինչն իր հետ բե րում է բյու ջե տա յին ծախ սե րի ա վե լա-
ցում: Դ րա հե տե ւանք նե րի հաղ թա հա րու մը բա վա կան ցա վոտ 
են, ո րով հե տեւ ծան րութ յան առ յու ծի բա ժի նը՝ պար տա դիր 
կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի, ժա մա նա կա վոր ա նաշ խա-
տու նա կութ յան նպաստ նե րի եւ նմա նա տիպ այլ օ րենսդ րա-
կան փո փո խութ յուն նե րի տես քով, ընկ նում է հա մա մաս նո րեն 
փոք րա թիվ աշ խա տող նե րի ու սե րին:

Մինչ դեռ ա մե նից ա ռաջ պա հանջ վում են ար տա գաղ թը զսպե-
լու արդ յու նա վետ մի ջոց ներ, ո րոնք ա ռայժմ գոր ծի չեն դրվում: 
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2014 թվա կա նը ո րա կա կան փո փո խութ յուն ներ մտցրեց 
զոր քե րի շփման գծին առնչ վող՝ Հա յաս տա նի քա ղա քա կա-
նութ յան մեջ: Ն պա տա կա միտ ված կեր պով քա ղա քա կան 
դի տա վո րութ յուն նե րով հայ զին ծա ռա յող ներ սպա նե լու՝ 
Ադր բե ջա նի բազ մամ յա գոր ծե լա կեր պը (այս պես կոչ ված՝ 
«ռազ մա կան դի վա նա գի տութ յու նը») բախ վեց հայ կա կան 
կող մի նոր մո տե ցում նե րին՝ պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն նե րին: 

Հու լի սի վերջ-օ գոս տո սի սկիզբ ժա մա նա կա մի ջո ցում ԼՂՀ 
պաշտ պա նութ յան բա նա կը ջարդ տվեց Ադր բե ջա նի դի վեր-
սիոն խմբե րին՝ այդ երկ րի բա նա կին ստի պե լով ժա մա նա-
կա վո րա պես ետ քաշ վել պաշտ պա նութ յան երկ րորդ գիծ 
եւ դա դա րեց նել «դի պու կա հա րա յին պա տե րազ մը»: Ծանր 
տեխ նի կան դուրս բե րե լով ա ռա ջին բնագ ծեր, Ադր բե ջա նը 
չհա մար ձակ վեց գոր ծի դնել այն: Ընդ ո րում՝ հա րե ւան պե-
տութ յան ղե կա վա րութ յու նը են թարկ վեց մի ջազ գա յին հան-
րութ յան սուր քննա դա տութ յա նը: Ռու սաս տա նի նա խա գա-
հի հետ Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի օ գոս-
տո սի 9-ին Սո չիում կա յա ցած հան դի պու մը միառ ժա մա նակ 
ամ րապն դեց հրա դա դա րի պայ մա նա կար գը:

Ջա նա լով ինչ-որ կերպ փրկել դեմ քը, Ադր բե ջա նը լայ նա ծա-
վալ զո րա վար ժութ յուն ներ անց կաց րեց Թուր քիա յի օ դու ժի 

Շփման գիծ
օգոստոսյան պայթյուն



9

Շփման գիծ. օգոստոսյան պայթյուն

մաս նակ ցութ յամբ: Դ րան հե տե ւե ցին ԼՂՀ տա րած քում հայ-
կա կան եւ ար ցախ յան բա նակ նե րի՝ « Միաս նութ յուն 2014» 
հա մա տեղ զո րա վար ժանք նե րը, ո րոնց մաս նակ ցե ցին 47 
հա զար զին վոր եւ սպա, հա զար միա վոր ծանր տեխ նի կա: 
Այդ զո րա վար ժութ յուն նե րը նյար դա յին հա կազ դե ցութ յուն 
հա րու ցե ցին Ադր բե ջա նում:

Նո յեմ բե րի 12-ին Ար ցա խում ըն թա ցող զո րա վար ժութ յան 
շրջա նակ նե րում ու սում նա վար ժա կան թռիչք ի րա կա նաց-
նե լիս ադր բե ջա նա կան կող մը խո ցեց հայ կա կան օ դու ժի 
Մի-24 հար վա ծա յին ուղ ղա թի ռը: Անձ նա կազ մի 3 ան դամ-
նե րը զոհ վե ցին՝ մնա լով չե զոք գո տում: Ադր բե ջանն Ար ցա-
խի ողջ օ դա յին տա րած քը հայ տա րա րեց անթ ռիչք գո տի 
եւ բարձ րա ձայ նեց ուղ ղա թի ռը խո ցե լու իր ի րա վուն քի, 
ինչ պես նաեւ այդ տա րած քում զո րա վար ժութ յուն ներ անց-
կաց նե լու ան թույ լատ րե լիութ յան մա սին: Ընդ ո րում՝ չնա-
յած Մի ջազ գա յին կար միր խա չի ու ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի մի-
ջամ տութ յա նը, խո չըն դոտ ներ ստեղծ վե ցին զոհ ված օ դա-
չու նե րի մար մին նե րը տար հա նե լու հա մար:

Նո յեմ բե րի 20-21-ին ԼՂՀ պաշտ պա նութ յան բա նակն ի րա-
կա նաց րեց հա տուկ գոր ծո ղութ յուն եւ ադր բե ջան ցի նե րի 
քթի տա կից դուրս բե րեց զոհ ված օ դա չու նե րի մար մին նե-

րը՝ կո րուստ պատ ճա ռե լով հա կա ռա կոր դի կեն դա նի ու ժին: 
Այդ հան գա ման քը ջղաձ գութ յուն ա ռա ջաց րեց Ադր բե ջա-
նում, ո րը հեր քեց հա տուկ գոր ծո ղութ յան փաս տը եւ Հա-
յաս տա նին մե ղադ րեց սադ րան քի մեջ:

Բայ ցե ւայն պես՝ բո լո րի հա մար հաս կա նա լի դար ձավ, որ 
ԼՂՀ պաշտ պա նութ յան բա նակն ի րե նից լուրջ գոր ծոն է ներ-
կա յաց նում, եւ շփման գի ծը չու նի եր րորդ երկր նե րի խա ղա-
ղա րար ու ժե րի տե ղա կայ ման կա րի քը: Ա վե լին՝ Ադր բե ջա նը 
կանգ նեց այդ բա նա կի կող մից պար բե րա բար պատժ վե լու 
սպառ նա լի քի առ ջեւ, ին չը մեծ խնդիր ներ ստեղ ծեց ադր բե-
ջա նա կան բա նա կում:

Ան տա րա կույս, օ գոս տոս-նո յեմ բե րի ի րա դար ձութ յուն ներն 
էա կան ճշգրտում մտցրե ցին հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման քա ղա քա կան փոխ դա սա վո րութ յան գծա պատ կե-
րում եւ չէին կա րող չազ դել խնդրի հան գու ցա լուծ ման հե-
տա գա գոր ծըն թա ցին: Լուրջ հե տե ւութ յուն ներ պետք է ա նի 
նաեւ ԵԱՀԿ Մինս կի խում բը, որն ան զո րութ յուն էր ցու ցա-
բե րել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղում զոր քե րի շփման գծում տե ղի 
ու նե ցած վեր ջին դեպ քե րի ժա մա նակ:
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2014 թվա կա նը դար ձավ  Հա յաս տա նում կա ռա վա րութ յան 
փո փոխ ման տա րի: Ապ րի լի 3-ին  Հա յաս տա նի վար չա պետ 
 Տիգ րան  Սարգս յա նը հրա ժա րա կա նի դի մում տվեց, եւ այն 
բա վա րար վեց:  Վար չա պետ նշա նակ վեց ՀՀԿ ան դամ  Հո-
վիկ Աբ րա համ յա նը, ով ներ կա յաց վեց իբ րեւ «բո լո րի կող-
մից ըն դու նե լի դեմք»: Տվ յալ դեպ քում ինտ րի գա յինն այն էր, 
որ խորհր դա րա նա կան չորս կու սակ ցութ յուն նե րը՝ ՀՅԴ-ն, 
« Բար գա վաճ  Հա յաս տա նը», « Հայ ազ գա յին կոնգ րե սը» եւ 
« Ժա ռան գութ յու նը», ա վե լի վաղ ա ռաջ էին քա շում վար չա-
պե տի հրա ժա րա կա նի պա հանջ՝ սպառ նա լով ժո ղո վուր դը 
դուրս բե րել հան րա հա վա քի: «Ո չիշ խա նա կան ու ժե րի հրա-
շա լի քառ յակ» ան վա նու մը ստա ցած այդ չորս ու ժե րի գոր-
ծակ ցութ յու նը  Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քի ու շադ-
րութ յան կենտ րո նում գտնվեց ընդ հուպ մին չեւ տա րե վերջ:
 Միա ժա մա նակ երկ րում բա նա վեճ ծա վալ վեց «քառ յա կի» 
գոր ծու նեութ յան ի մաս տի ու բնույ թի շուրջ. շա տե րը կար-
ծիք հայտ նե ցին, որ տվյալ հա մա գոր ծակ ցութ յունն ընդ դի-
մա դիր ուղղ վա ծութ յուն չու նի, այլ ըն դա մե նը ողջ քա ղա քա-
կան դաշ տը դնում է ԲՀԿ-ի վե րահս կո ղութ յան ներ քո:  Բայ-
ցե ւայն պես՝ խորհր դա րա նա կան այդ կու սակ ցութ յուն նե րը 
ստանձ նե ցին իշ խող ՀՀԿ-ի գլխա վոր ընդ դի մա խո սի դե րը՝ 
հետզ հե տե ի րենց գոր ծու նեութ յունն Ազ գա յին ժո ղո վից 
դուրս բե րե լով փո ղոց նե րը:

Ար դեն տա րեսկզ բից՝ վար չա պե տի հրա ժա րա կա նի պա հան-
ջի ա ռաջ քաշ մա նը զու գըն թաց, «քառ յա կը» լծվեց « Դեմ եմ» 
բո ղո քա վոր շարժ ման շա հե րի պաշտ պան ման գոր ծին, ո րի 
նպա տակն ի սկզբա նե « Կու տա կա յին կեն սա թո շա կա յին 
հա մա կար գի մա սին» օ րեն քի գոր ծո ղութ յան կա սե ցումն էր: 
 Կու սակ ցութ յուն նե րը հայ ցա դի մում ներ կա յաց րին  Սահ մա-
նադ րա կան դա տա րան՝ օ րեն քի ո րոշ դրույթ նե րի սահ մա-
նադ րա կա նութ յու նը վի ճար կե լու նպա տա կով եւ սկսե ցին 

մաս նակ ցել քա ղա քա ցիա կան այդ նա խա ձեռ նութ յան հան-
րա հա վաք նե րին:

 Հաշ վի առ նե լով, որ ա վե լի վաղ՝ 2013թ. նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րին մի շարք ա ռանց քա յին կու սակ ցութ-
յուն նե րի չմաս նակ ցութ յան պատ ճա ռով, կու սակ ցութ յուն-
նե րը սաս տիկ կորց րել էին հա սա րա կութ յան մեջ ի րենց 
ազ դե ցութ յու նը, « Դեմ եմ» նա խա ձեռ նութ յա նը սա տա րե-
լու եւ վար չա պե տի հրա ժա րա կա նի պա հան ջը հա մա տեղ 
ա ռաջ քա շե լու հան գա ման քը այդ ու ժե րին հնա րա վո րութ-
յուն տվեց վե րա կանգ նե լու ի րենց տե ղը քա ղա քա կան կյան-
քում: Իսկ կա ռա վա րութ յան փո փո խութ յան փաս տը եւ այն, 
որ  Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ապ րի լի 2-ին հրա պա-
րա կեց ո րո շում, հա մա ձայն ո րի՝ « Կու տա կա յին կեն սա թո-
շա կա յին հա մա կար գի մա սին» աղմ կա հա րույց օ րեն քի մի 
շարք հոդ ված ներ, մաս նա վո րա պես նրա պար տա դիր բա-
ղադ րի չը, չեն հա մա պա տաս խա նում  Սահ մա նադ րութ յա նը, 
«քառ յա կին» թույլ տվեց հայ տա րա րել, որ ինքն իր նպա տա-
կին հա սել է եւ հի մա հար կա վոր է նոր օ րա կարգ ձե ւա վո րել:

 Քա նի որ իշ խող կու սակ ցութ յու նը ՀՀ սահ մա նադ րութ յան 
բա րե փոխ ման գոր ծըն թաց էր հղա ցել, ո րի հա յե ցա կար գի 
նա խագ ծում ա ռա ջարկ վում էր ան ցում պե տա կան կա ռա-
վար ման խորհր դա րա նա կան մո դե լի, ո չիշ խա նա կան ու ժե-
րի նոր օ րա կար գը նե րա ռեց իշ խա նութ յուն նե րին ուղղ ված 
իր գլխա վոր պա հան ջը. հրա ժար վել  Սահ մա նադ րութ յան 
բա րե փո խու մից, ո րով հե տեւ այդ գոր ծըն թա ցում նկա տե լի 
է իր իշ խա նութ յու նը վե րար տադ րե լու՝ գոր ծող նա խա գա հի 
մտադ րութ յու նը:  Սա կայն այդ պա հան ջը տա րա ձայ նութ-
յուն ներ ա ռա ջաց րեց «քառ յա կի» շրջա նա կում, եւ վեր ջինս 
կորց րեց ՀՅԴ-ին:
 

«Թեժ» աշուն
ժողովրդական շարժման սկի՞զբ,
թե՞ քաղաքական լճացում
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«Թեժ» աշուն. ժողովրդական շարժման սկի՞զբ, թե՞ քաղաքական լճացում

Բայ ցե ւայն պես՝ հու նի սի 10-ին «եռ յա կը» կա ռա վա րութ յա նը 
ներ կա յաց րեց 12 կե տից բաղ կա ցած պա հան ջա գիր, որ տեղ 
տնտե սա կան բնույ թի այլ խնդիր նե րի շար քում կար մին չեւ 
սեպ տեմ բե րի 30-ը  Հա յաս տա նի ընտ րա կան օ րենսգր քում 
փո փո խութ յուն ներ մտցնե լու պա հանջ, որ պես զի հա ջորդ 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն ներն անց կաց վեն միայն 
հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գով:  Հայ տա րար վել էր, որ 
աշ նա նը «եռ յա կը» կկազ մա կեր պի հան րա հա վաք, որ տեղ 
կամ փոփ վի պա հանջ նե րի կա տար ման ըն թաց քը, ինչ պես 
նաեւ ժո ղովր դի հետ կքննարկ վի  Սահ մա նադ րութ յան բա-
րե փոխ ման նա խա գի ծը:  Հայ տա րար վել էր նաեւ  Հա յաս-
տա նում «ա ռա ջի կա «թեժ» աշ նան» մա սին:

 Հոկ տեմ բե րի 10-ին՝ երկ րի մար զե րում մի շարք հան րա հա-
վաք ներ անց կաց նե լուց հե տո, ե րե ւան յան հան րա հա վա-
քում ՀԱԿ ա ռաջ նորդ  Լե ւոն  Տեր- Պետ րոս յանն իր ե լույ թում 
հայ տա րա րեց, որ այ սօր վա նից, երբ ծրագր ված հան րա հա-
վա քա յին գոր ծըն թա ցին վիթ խա րի զանգ ված ներ են միա ցել, 
խորհր դա րա նա կան ընդ դի մա դիր ու ժե րի հա մա գոր ծակ-
ցութ յու նը վե րած վում է հա մա ժո ղովր դա կան շարժ ման, իսկ 
նոր շար ժումն այժմ գլխա վո րում են  Հա յաս տա նի ժո ղովր դա-
կան կու սակ ցութ յու նը (ՀԺԿ), « Ժա ռան գութ յու նը», ԲՀԿ-ն  եւ 
ՀԱԿ-ը:  Հան րա հա վա քի հա տուկ հա ջո ղութ յունն էր հա մար-
վում այն, որ նրան մաս նակ ցում է ԲՀԿ ա ռաջ նորդ  Գա գիկ 
 Ծա ռուկ յա նը:  Վեր ջին հան գա ման քը հա րու ցեց տե ղի ու նե-
ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի ոչ միան շա նակ գնա հա-
տա կան, ո րոնց մեջ շա տե րը «քա ղա քա կան շոու» տե սան: 
Եվ տա րա կու սանք ներն, ըստ ե րե ւույ թին, ան տե ղի չէին: 

 Հայ տա րար ված շար ժու մը լուրջ խնդիր նե րի առ ջեւ կանգ-
նեց ար դեն հոկ տեմ բե րի 24-ին տե ղի ու նե ցած երկ րորդ 
հան րա հա վա քից հե տո, երբ նոր «քառ յա կի» շար քե րում 

սուր տա րա ձայ նութ յուն ներ ծա գե ցին հե տա գա պայ քա րի 
մե թոդ նե րի եւ ո րո շում ներ ըն դու նե լու խնդրի վե րա բեր-
յալ: ԲՀԿ-ն հ րա ժար վեց հե տա գա հան րա հա վաք նե րից եւ 
հայ տա րա րեց ողջ երկ րում շարժ ման շտաբ ներ ստեղ ծե լու 
մտադ րութ յան մա սին: ՀԱԿ-ը հրա պա րա կավ ան հա մա ձայ-
նութ յուն հայտ նեց ԲՀԿ-ի այդ գծին, բայց նրան ա ռա ջարկ-
վեց գոր ծել ինք նու րույն:  Տա րա ձայ նութ յուն ներ ա ռա ջա-
ցան նաեւ ար տա քին քա ղա քա կան թե մա յով, մաս նա վո րա-
պես  Հա յաս տա նի՝ Եվ րա սիա կան միութ յան մեջ մտնե լու 
նկատ մամբ կու սակ ցութ յուն նե րի վե րա բեր մուն քի հար-
ցում: Այդ միութ յա նը  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան ու ղե-
գի ծը քննա դա տող « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նոր դը «քառ յա-
կից» հրա պա րա կավ պա հան ջեց ստո րագ րել միաս նա կան 
ռազ մա վա րութ յուն եւ ըն դու նել ո րո շում նե րը միա կար-
ծութ յամբ կա յաց նե լու մե թո դա բա նութ յուն: Այս հար ցում 
եւս ո րո շա կիութ յուն չմտցվեց:  Քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցը 
կախ վեց օ դում:

 Նո յեմ բե րի 11-ին  Հա յաս տա նի նա խա գա հը կա ռա վա րութ-
յանն ա ռա ջար կեց եւս մեկ ան գամ կետ առ կետ քննար կել 
«եռ յա կի» պա հանջ նե րը, ո րից հե տո վար չա պետ Հ.Աբ րա-
համ յա նը հայ տա րա րեց կա ռա վա րութ յան պատ րաս տա-
կա մութ յու նը՝ կու սակ ցութ յուն նե րի հետ քննար կե լու 100 
տո կո սա նոց հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գին անց նե լու 
հար ցը:  Մինչ այդ հայտ նի դար ձավ, որ ԲԿՀ ա ռաջ նորդ Գ. 
Ծա ռուկ յա նը գաղտ նի զրույց է ու նե ցել  Սերժ  Սարգս յա նի 
հետ: Այդ հան դիպ ման արդ յունք նե րով էլ սկսե ցին պայ-
մա նա վո րել ԲՀԿ ու ղեգ ծի կտրուկ փո փո խութ յան փաս տը: 
«Եռ յա կը» մնաց ա ռանց հա մա ձայ նեց ված ու ղեգ ծի, իսկ 
« Ժա ռան գութ յու նը» գնաց ինք նու րույն ու ղով՝ դեկ տեմ բե րի 
սկզբից հան րա պե տութ յան տար բեր քա ղաք նե րում կազ-
մա կեր պե լով քա ղա քա ցիա կան ժո ղով ներ:
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 Վեր ջին մե կու կես տաս նամ յա կում եվ րաին տեգ րու մը պար-
բե րա բար հռչակ վել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ար-
տա քին քա ղա քա կա նութ յան գե րա կա ուղ ղութ յուն նե րից 
մե կը:  Գոր ծըն թա ցը շո շա փե լի խթան էր ստա ցել Եվ րո պա-
կան միութ յան հետ Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր կնքե լու 
շուրջ 2010թ. հու լի սին մեկ նար կած բա նակ ցութ յուն նե րով: 
ՀՀ-ԵՄ ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գի րը պետք է նա խաս-
տո րագր վեր 2013թ. նո յեմ բե րին՝  Վիլն յու սի գա գա թա ժո ղո-
վում:  Սա կայն  Ռու սաս տա նի,  Ղա զախս տա նի եւ  Բե լա ռու սի 
նա խա ձեռ նած  Մաք սա յին միութ յա նը (ՄՄ) միա նա լու՝  Հա-
յաս տա նի մտադ րութ յան մա սին 2013թ. սեպ տեմ բե րի 3-ի 
մոս կով յան հայ տա րա րութ յու նը փո խեց ի րե րի ըն թաց քը. 
կա սեց վեց Եվ րա միութ յան հետ ա սո ցաց ման գոր ծըն թա-
ցը: Իսկ այս տար վա հոկ տեմ բե րի 10-ին  Հա յաս տանն ար-
դեն պաշ տո նա պես դար ձավ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան (ԵՏՄ) ան դամ, ին չով էլ, թե րեւս, ա ռայժմ «փակ-
վեց» ՀՀ-ի հե տա գա տնտե սա կան զար գաց ման եւ աշ խար-
հա քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման հար ցը:

 Նույն  Վիլն յու սի գա գա թա ժո ղո վում ըն դուն ված հա մա-
տեղ հայ տա րա րութ յամբ  Հա յաս տա նը եւ Եվ րո պա կան 
միութ յու նը վե րա հաս տա տել էին ի րենց հանձ նա ռութ յու նը՝ 
«Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան ձե ւա չա փում շա րու նա կե-
լու ու ամ րապն դե լու հա մա գոր ծակ ցութ յու նը փո խա դարձ 
հե տաքրք րութ յուն ներ կա յաց նող բո լոր ո լորտ նե րում»: 
Ըն թա ցիկ տա րում Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան (ԱլԳ) 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում ո րո շա կիո րեն շա րու նակ վել են 
երկ կողմ եւ բազ մա կողմ հան դի պում նե րը, ո րոնց ըն թաց-
քում եւս եր կու կող մե րից բազ միցս հնչել են պաշ տո նա կան 
հայ տա րա րութ յուն ներ՝  Հա յաս տան-Եվ րա միութ յուն հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ի րա վա կան նոր հիմ քեր ձե ւա վո րե լու 
պատ րաս տա կա մութ յան մա սին:  Սա կայն 2013թ. վեր ջե րին 
գրանց ված զար գա ցում նե րի արդ յուն քում՝  Հա յաս տա նը 
կար ծես դուրս է մնա ցել եվ րո պա կան օ րա կար գից: 2014-ը 
 Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան եվ րո պա կան 
ուղ ղութ յան տե սանկ յու նից նա հան ջի տա րի էր, բա ցա ռութ-
յամբ ո րոշ դրվագ նե րի:

ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան եվ րո պա կան գծի էա-
կան ի րա դար ձութ յուն նե րից կա րե լի է հա մա րել ԵՄ-ում 
ա ռանց քա յին դե րա կա տա րում ու նե ցող երկր նե րից մե կի՝ 
Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Ֆ րան սո ւա Օ լան դի այ ցը  Հա յաս-
տան՝ 2014թ. մա յի սի 12-13-ին: Այ ցը պայ մա նա վոր ված էր 
ոչ միայն հայ-ֆրան սիա կան ա վան դա կան բա րե կա մա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րով. օ րա կար գում ընդգրկ ված էր նաեւ 

ՀՀ-ԵՄ հա րա բե րութ յուն նե րի խնդի րը: Օ լան դի պաշ տո նա-
կան հան դի պում նե րի ըն թաց քում եր կուս տեք կա րե ւոր վել 
էր  Հա յաս տա նի՝ Եվ րո պա յի հետ սեր տաճ ման հե ռան կա րը: 
Ֆ րան սիա յի նա խա գահն ընդգ ծել էր  Փա րի զի պատ րաս տա-
կա մութ յու նը՝ ներդ րում ու նե նալ  Հա յաս տան-ԵՄ հա րա բե-
րութ յուն նե րի հե տա գա զար գաց ման գոր ծում:  Հատ կան շա-
կան է, որ  անդ րա դարձ էր ե ղել  Հա յաս տա նը որ պես ՄՄ-ԵՄ 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րա հենք դի տար կե լու հնա րա-
վո րութ յա նը:

2014թ. հայ-եվ րո պա կան փոխ գոր ծակ ցութ յան էա կան 
դրվագ նե րից մեկն էլ առնչ վում է Եվ րա միութ յան կող մից 
 Հա յաս տա նին հատ կաց վե լիք ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յա-
նը:  Նո յեմ բե րին Բր յու սե լում ՀՀ է կո նո մի կա յի նա խա րար 
 Կա րեն Ճշ մա րիտ յա նի եւ Եվ րո պա կան hանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ, Եվ րո պա կան հա րե ւա նութ յան եւ ընդ լայն ման քա-
ղա քա կա նութ յան հանձ նա կա տար  Յո հան նես  Հա նի մի-
ջեւ ստո րագր վել է ԵՄ կող մից 2014-2017թթ.  Հա յաս տա նին 
տրա մադր վե լիք ա ջակ ցութ յան վե րա բեր յալ փո խըմբռն-
ման հու շա գիր: Ըստ փաս տաթղ թի՝ Եվ րա միութ յու նը  Հա-
յաս տա նին ան հա տույց 140-170 մի լիոն եվ րո կտրա մադ րի` 
ար դա րա դա տութ յու նը, մաս նա վոր հատ վածն ու հան րա-
յին կա ռա վա րու մը բա րե փո խե լու հա մար:

Եվ րո պա կան կամ ա րեւմտ յան ուղ ղութ յամբ 2014թ.  Հա-
յաս տա նում ըն թա ցող զար գա ցում նե րի շար քում կա րե լի է 
ա ռանձ նաց նել նաեւ  Հա յաս տան-ՆԱՏՕ Ան հա տա կան գոր-
ծըն կե րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի շրջա նակ նե-
րում կազ մա կերպ ված «ՆԱՏՕ-ի շա բա թը» Ե րե ւա նում (նո-
յեմ բե րի 10-14-ը):  Մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցող ՆԱՏՕ-ի 
ան դամ երկր նե րի դես պան նե րը բարձր են գնա հա տել հայ 
խա ղա ղա պահ նե րի ծա ռա յութ յու նը Աֆ ղանս տա նում՝  Մի-
ջազ գա յին անվ տան գութ յան ա ջակ ցութ յան ու ժե րի (ISAF) 
կազ մում: «ՆԱՏՕ-ի շա բաթ վա» շրջա նակ նե րում կա յա ցել է 
նաեւ «ՆԱՏՕ-ի փոխ գոր ծու նա կութ յան հար թակ» նա խա-
ձեռ նութ յա նը նվիր ված կլոր սե ղա նի քննար կում:  Հատ կան-
շա կան է, որ այդ օ րե րին (նո յեմ բե րի 6-13-ը)  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յունն ու  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա պե-
տութ յու նը անց կաց նում էին « Միաս նութ յուն-2014» օ պե րա-
տիվ-մար տա վա րա կան հա մա տեղ զո րա վար ժութ յուն ներ:

Ինչ պես ե րե ւում է, չնա յած ո րոշ դրվա գա յին զար գա ցում նե-
րին,  Հա յաս տան-Եվ րա միութ յուն փոխ գոր ծակ ցութ յան եւ 
ՀՀ-ի եվ րա մեր ձեց ման հե ռան կա րը, ընդ հա նուր առ մամբ, 
բա վա կան մշու շոտ է:

Հայաստան – Եվրոպա
կիսամերձեցո՞ւմ, թե՞ ապահարզան

Հայաստան – Եվրոպա. կիսամերձեցո՞ւմ, թե՞ ապահարզան
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Հայոց ցեղասպանության. 100-րդ տարելիցին ընդառաջ

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան եւ  Մեծ հայ րե նազրկ ման հար յու-
րե րորդ տա րում աշ խար հը շա րու նա կում է ճա նա չել ու դա-
տա պար տել ան ցած դա րասկզ բին օս ման յան  Թուր քիա յում 
հա յութ յան հան դեպ ի րա գործ ված ան նա խա դեպ ո ճի րը, 
ո րը շուրջ մե կու կես մար դու կյանք խլեց: Ա սում են՝ ար դա-
րութ յու նը կա րող է հի վան դա նալ, բայց մեռ նել՝ եր բեք:  Հա-
կա ռակ ար դի  Թուր քիա յի ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նութ-
յա նը, տար բեր երկր նե րի օ րենս դիր մար մին ներ, քա ղա քա-
կան եւ այլ կա ռույց ներ ի րենց ձայնն են բարձ րա ցում ընդ-
դեմ մարդ կութ յան նկատ մամբ կա տար ված դժնդակ հան-
ցա գոր ծութ յան՝ զո րակ ցութ յուն հայտ նե լով հայ ժո ղովր դի 
պա հան ջա տի րա կան պայ քա րին:

Այս պես՝ 2014թ. հու լիս 2-ին  Նի դեր լանդ նե րի Օ վե րեյ սել մար-
զի խորհր դա րանն ըն դու նել է բա նա ձեւ, որ տեղ մեր ժում է 
2014թ. հու նի սի 1-ի թուր քա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
բո ղո քի ցույ ցը՝ ընդ դեմ Ալ մե լո յի հայ կա կան ե կե ղե ցու բա-
կում տե ղադր ված  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հու շար ձա նի: 
 Բա նա ձեւն ա նըն դու նե լի է հա մա րում  Մեծ ե ղեռ նը ժխտող-
նե րի բո ղո քը՝ վե րա հաս տա տե լով  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու-
նը 2004թ. ճա նա չե լու մա սին  Նի դեր լանդ նե րի խորհր դա րա-
նի ո րո շու մը:

Իր հեր թին՝  Հու նաս տա նի խորհր դա րա նը սեպ տեմ բե րի 
9-ին ճա նա չել է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը՝ ապ րի լի 24-ը 
հայ տա րա րե լով  Հի շա տա կի օր: Ա մեն տա րի ապ րի լի 24-ին 
 Հու նաս տա նի կա ռա վա րութ յու նը կշա րու նա կի երկ րի 3 խո-
շոր քա ղաք նե րում կազ մա կեր պել հի շա տա կի մի ջո ցա ռում-
ներ:

 Ցե ղաս պա նութ յան մա սին հի շա տա կում նե րի ա լի քը հա սել 
է նաեւ բուն  Թուր քիա:  Նո յեմ բեր 7-9-ը  Կա նաչ նե րի կու սակ-
ցութ յան եվ րո պա կան մաս նաճ յու ղե րի՝ Ս տամ բու լում ըն-
թա ցող նիս տի ժա մա նակ այդ կու սակ ցութ յան խոս նա կը 
հայ տա րա րել է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նաչ ման մա-
սին:  Նույն ամ սի 26-ին  Թուր քիա յի  Ժո ղովր դա դե մոկ րա տա-
կան կու սակ ցութ յան կին պատ գա մա վոր  Սե բա հաթ  Թուն-
ջե լը խորհր դա րան է ներ կա յաց րել մի օ րի նա գիծ, ո րով երկ-
րի նա խա գահ  Ռե ջեփ   Թա յիփ Էր դո ղա նին ա ռա ջարկ վում է 
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հա մար ողջ  Թուր քիա յի ա նու նից 
պաշ տո նա պես նե րո ղութ յուն խնդրել հա յե րից:  Միա ժա մա-
նակ ա ռա ջարկ վում է Ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րել սգո օր եւ 
ամ րագ րել օ րա ցույ ցի մեջ, ինչ պես նաեւ կա տա րել նյու թա-
կան ու բա րո յա կան փոխ հա տու ցում:

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ճա նա չող եւ դա տա պար տող 
բա նա ձեւ է նո յեմ բե րի 30-ին միա ձայն ըն դու նել  Բո լի վիա-
յի օ րենս դիր ժո ղո վը՝ զո րակ ցե լով հայ ժո ղովր դի՝ «հա նուն 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, ճշմար տութ-
յան եւ ար դա րութ յան  հաս տատ ման պա հան ջա տի րա կան 
պայ քա րին»:  Նույն օ րը  Բո ւե նոս Այ րե սի  Հայ Ա ռա քե լա կան 
 Սուրբ Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ մայր տա ճա րում՝ կի րակ նօր յա 
պա տա րա գից հե տո, տե ղի է ու նե ցել  Բո լի վիա յի սե նա տի 
եւ  Պատ գա մա վոր նե րի պա լա տի կող մից՝ Օս ման յան կայս-
րութ յան ի րա կա նաց րած 1915թ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
ճա նաչ ման վե րա բեր յալ փաս տաթղ թե րը Ար գեն տի նա յում 
ՀՀ դես պան  Վա հագն  Մե լիք յա նին եւ Ար գեն տի նա յի հա յոց 
թե մի ա ռաջ նորդ,  Գե րաշ նորհ  Տեր  Գի սակ Ար քե պիս կո պոս 
 Մու րադ յա նին հանձ նե լու ա րա րո ղութ յու նը:

Հայոց ցեղասպանության
100-րդ տարելիցին ընդառաջ
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22 հուն վա րի
ԱԳ նա խա րար Էդ վարդ  Նալ բանդ յա նը հայ տա րա րեց, որ  Հա-
յաս տա նը միշտ  Մաք սա յին միութ յա նը (ՄՄ) միա նա լու ցան-
կութ յուն է հայտ նել, սա կայն հա մա պա տաս խան հրա վեր չի 
ստա ցել:

3 փետր վա րի
ՀՀ կա ռա վա րութ յունն իր պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա-
կել է ՄՄ-ի մեջ մտնե լու «ճա նա պար հա յին քար տե զը»:

27 փետր վա րի
 Հա մա ձայն ԱՄՆ  Պետ քար տու ղա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ  Ջեն 
Փ սա քիի հայ տա րա րութ յան՝ « Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի հա կա մար-
տութ յու նը չի կա րող լուծ վել ռազ մա կան ճա նա պար հով»:

27 մար տի
 Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ ներն ու ԱԳ նա խա րար-
նե րը  Հաա գա յում հան դի պե ցին ԵԱՀԿ  Մինս կի խմբի հա մա նա-
խա գահ նե րի հետ եւ քննար կե ցին ղա րա բաղ յան խնդրի լուծ-
ման հե տա գա քայ լե րը:

3 ապ րի լի
Հ րա ժա րա կան տվեց  Հա յաս տա նի վար չա պետ  Տիգ րան  Սարգս-
յա նը:

9 ապ րի լի
« Դեմ եմ» քա ղա քա ցիա կան շար ժու մը ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա-
րա րութ յան շեն քի առ ջեւ անց կաց րեց բո ղո քի հեր թա կան ակ-
ցիան ընդ դեմ երկ րում պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շա-
կա յին հա մա կար գի ներդր ման:

Հայաստան-2014
Փաստեր,
իրադարձություններ

2014
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11 ապ րի լի
25 տար վա ըն թաց քում ա ռա ջին ան գամ ԱՄՆ  Սե նա տի մի-
ջազ գա յին գոր ծե րի կո մի տեն ըն դու նեց բա նա ձեւ օս ման յան 
 Թուր քիա յում 1915 թվա կա նին ի րա գործ ված  Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան մա սին:

13 ապ րի լի
ՀՀ վար չա պե տի պաշ տո նում ա ռա ջադր վեց երկ րի խորհր դա-
րա նի նա խա գահ  Հո վիկ Աբ րա համ յա նը:

1 մա յի սի
 Պար տա դիր կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին օ րեն քը 
վե րա նա յե լու եւ նա խագ ծից «պար տա դիր» բա ղադ րի չը հա-
նե լու պա հան ջով  Մա տե նա դա րա նին հա րող հրա պա րա կում 
հան րա հա վաք կազ մա կեր պեց « Դեմ եմ» քա ղա քա ցիա կան 
նա խա ձեռ նութ յու նը:

5 մա յի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով  Ղա զախս տա նում գտնվող՝ ՀՀ նա խա-
գահ  Սերժ  Սարգս յա նը Աս տա նա յում մաս նակ ցեց Եվ րա սիա-
կան տնտե սա կան միութ յան (ԵՏՄ) բարձ րա գույն խորհր դի 
ընդ լայն ված նիս տին:

13 մա յի սի
 Պաշ տո նա կան այ ցով Ե րե ւան ժա մա նեց Ֆ րան սիա յի նա խա-
գահ Ֆ րան սո ւա Օ լան դը:

28 մա յի սի
ԱՄՆ  Լո ւի զիա նա նա հան գի սե նատն ըն դու նեց Ադր բե ջա նում 
էթ նիկ հա յե րի ջար դը դա տա պար տող բա նա ձեւ:

29 մա յի սի
Աս տա նա յում տե ղի ու նե ցավ  Բարձ րա գույն եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան խորհր դի նիս տը, ո րի արդ յունք նե րով  Ռու սաս-
տա նը,  Բե լա ռու սը եւ  Ղա զախս տա նը ստո րագ րե ցին Եվ րա-
սիա կան տնտե սա կան խորհր դի մա սին  Պայ մա նա գի րը:

4 հու նի սի
 Պաշ տո նա կան այ ցով  Հա յաս տան ժա մա նեց ԵԱՀԿ գոր ծող 
նա խա գահ, Շ վեյ ցա րիա յի հա մա դաշ նութ յան նա խա գահ, 
Ար տա քին գոր ծե րի դաշ նա յին դե պար տա մեն տի ղե կա վար 
 Դի դիե  Բուրկ հալ թե րը:  Բարձ րաս տի ճան հյուրն այ ցե լեց  Ծի-
ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լիր եւ ծաղ կեպ սակ դրեց  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հու շար ձա նին:

30 հու նի սի
ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր  Պու տի նը ստո րագ րեց օ րենք  Հա-
յաս տա նի հետ ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
զար գաց ման վե րա բեր յալ պայ մա նագ րի վա վե րաց ման մա-
սին:

9 օ գոս տո սի
ՌԴ նա խա գահ Վ. Պու տի նը  Սո չիում հան դի պեց  Հա յաս տա-
նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ ներ  Սերժ  Սարգս յա նի ու Իլ համ 
Ա լիե ւի հետ: Ե ռա կողմ հան դի պու մը նվիր ված էր  Լեռ նա-
յին  Ղա րա բա ղի շրջա նում հա կա մար տութ յան բոր բոք ման 
խնդրին:

4 սեպ տեմ բե րի
 Մեծ Բ րի տա նիա յի Ն յու պորտ քա ղա քում կա յա ցավ  Հա յաս-
տա նի ու Ադր բե ջա նի նա խա գահ նե րի եւ ԱՄՆ պետ քար տու-
ղա րի ե ռա կողմ հան դի պու մը:

12 սեպ տեմ բե րի
 Հու նաս տա նի խորհր դա րա նը ճա նա չեց  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յու նը, իսկ ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րեց  Հի շա տա կի օր:

10 հոկ տեմ բե րի
 Հա յաս տա նի նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը  Մինս կում ստո-
րագ րեց ԵՏՄ-ին  Հա յաս տա նի միա նա լու մա սին  Պայ մա նա գի-
րը:

10 հոկ տեմ բե րի
Ե րե ւա նի Ա զա տութ յան հրա պա րա կում տե ղի ու նե ցավ ԱԺ 
ո չիշ խա նա կան «եռ յա կի»՝ « Բար գա վաճ  Հա յաս տա նի», « Ժա-
ռան գութ յան» եւ ՀԱԿ-ի կողմ նա կից նե րի բազ մա հա զա րա նոց 
հան րա հա վաքն ու եր թը:

27 հոկ տեմ բե րի
 Փա րի զում տե ղի ու նե ցան  Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի նա-
խա գահ նե րի բա նակ ցութ յուն նե րը:

1 նո յեմ բե րի
Ընդ դի մա դիր « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յու նը խորհր դա-
րա նում շրջա նա ռութ յան մեջ դրեց  Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի 
ռազ մա տեխ նի կա կան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հա յե-
ցա կար գի մա սին օ րի նա գի ծը:

6 նո յեմ բե րի
 Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րը եւ Ար ցա խի պաշտ պա նա կան 
բա նա կը ձեռ նար կե ցին հա մա տեղ լայ նա ծա վալ զո րա վար-
ժութ յուն ներ, ո րոն ցում ընդգրկ ված էին մեծ քա նա կութ յան 
տեխ նի կա եւ անձ նա կազմ:

7 նո յեմ բե րի
 Ժո ղովր դա գիր  Ռու բեն Ե գան յա նը հայ տա րա րեց, որ ա մեն 
տա րի  Հա յաս տա նը լքում է բնակ չութ յան 1 տո կո սը:

12 նո յեմ բե րի
 Հայ-ադր բե ջա նա կան շփման գծի՝ Ար ցա խի ա րե ւել յան հատ-
վա ծում ու սում նա վար ժա կան թռիչ քի ժա մա նակ ադր բե ջա-
նա կան զին ված ու ժե րի կող մից, ի խախ տումն հրա դա դա րի 
պայ մա նա կար գի, խոց վեց ԼՂՀ պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
օ դու ժի « Մի-24» ուղ ղա թի ռը: Անձ նա կազ մի բո լոր 3 ան դամ նե-
րը զոհ վե ցին:

22 նո յեմ բե րի
 Հա տուկ գոր ծո ղութ յան արդ յուն քում հայ կա կան կող մը դուրս 
բե րեց նո յեմ բե րի 12-ին ղա րա բաղ-ադր բե ջա նա կան սահ մա-
նի չե զոք գո տում հա կա ռա կոր դի խփած ուղ ղա թի ռի անձ նա-
կազ մի ե րեք օ դա չու նե րի մար մին նե րը:

26 նո յեմ բե րի
 Թուր քիա յի  Ժո ղովր դա դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յան կին 
պատ գա մա վոր  Սե բա հաթ  Թուն ջե լը խորհր դա րան ներ կա-
յաց րեց մի օ րի նա գիծ, ո րով երկ րի նա խա գահ Էր դո ղա նին 
ա ռա ջար կում էր հա յե րից նե րո ղութ յուն խնդրել  Մեծ ե ղեռ նի 
հա մար:

4 դեկ տեմ բե րի
ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վը ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ վա վե րաց-
րեց ԵՏՄ-ին  Հա յաս տա նի միա նա լու մա սին պայ մա նա գի րը: 
 Կողմ քվեար կե ցին 103, դեմ՝ 7, ձեռն պահ՝ 1 պատ գա մա վոր-
ներ:  Խորհր դա րա նի վեց խմբակ ցութ յուն նե րից դեմ քվեար-
կեց միայն « Ժա ռան գութ յու նը»:

10 դեկ տեմ բե րի
 Ռու սաս տա նի դաշ նութ յան  Պե տա կան դու ման վա վե րաց րեց 
ԵՏՄ-ին  Հա յաս տա նի միա նա լու վե րա բեր յալ պայ մա նա գի րը: 
Ո րո շումն ըն դուն վեց միա ձայն՝ 441 կողմ:
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2014թ. Երեւան

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ-

կա կան կենտ րո նը 1994թ. հիմ նադ րել է ՀՀ ա ռա ջին արտ գործ-

նա խա րար  Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան նիս յա նը՝ ար ժա նա նա լով հա-

յաս տան յան եւ Սփ յուռ քի ա ջա կից նե րի լայն շրջա նակ նե րի 

զո րակ ցութ յա նը:  Հե տե ւե լով հա մաշ խար հա յին զար գա ցում-

նե րին, գի տե լիք նե րի հիմ քեր խարս խե լով, հան րութ յան հետ 

երկ խո սութ յուն ծա վա լե լով՝  Կենտ րո նը հետ խորհր դա յին տի-

րույ թում հան դես է գա լիս որ պես երկ րա քա ղա քա կան ստեղ-

ծա գոր ծա կան մտա ծո ղութ յուն ձե ւա վո րող եւ մի ջազ գա յին 

մի ջա վայ րի հա մա պար փակ ըն կալ մա նը նպաս տող ուժ: 

 Վեր ջին շրջա նում  Կենտ րոնն ա ռաջ նա հերթ տեղ է հատ կաց-

նում տա րա ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յան ու հա մա գոր-

ծակ ցութ յան, քա ղա քա ցիա կան կրթութ յան, պե տութ յան եւ 

ազ գի հա մար վճռո րոշ՝ ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կա-

նութ յուն նե րի կի րա ռա կան հե տա զո տութ յա նը:

ՌԱՀՀԿ
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