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Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոն (ՌԱՀՀԿ), 2014
Armenian Center for National and International Studies
(ACNIS), 2014

ՌԱՀՀԿ. 20 ստեղծարար տարիներ
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) հիմնադիր նախագահ
Ուղիղ քսան տարի առաջ մի քանի մտավորական-նվիր
յալների գաղափարական զորակցությամբ Հայաստանում
առաջին անկախ վերլուծական-փորձագիտական հաստա
տության հիմնումը խիզախ, բայցեւ խիստ պահանջարկ
ված քայլ էր, որովհետեւ նորանկախ երկիրը պետք ուներ
ոչ միայն միջազգային ատյաններում փաստարկված խոս
քի ու ծանրակշիռ դիվանագիտության, այլեւ՝ ներքին կյան
քում հոգեւոր ինքնամաքրման եւ կենսահաստատվող ար
ժեքների համապարփակ իմաստավորման:
Բոլոր ոլորտները ներթափանցող նորարար միտքն ու արդի
արտադրաեղանակները, մեծ ու աննախադեպ փոփոխութ
յունները ամենուրեք արհեստավարժ, համալիր մոտեցում
ների, թարմ հայացքի եւ անկողմնակալ, կառուցողական
դիտազննումների անհրաժեշտություն էին ենթադրում: Եվ
ՌԱՀՀԿ-նեկավ լրացնելու այդ բացը:
Առաջին անգամ հայկական պետության մեջ ստեղծվեց ազ
գային ու միջազգային նշանակության բազմապիսի հար
ցեր արծարծող, անկախ գիտահետազոտական մտքի մի
հիմնաղբյուր, որը հետագա տարիներին կարեւոր ներդ
րում ունեցավ մեր պետականության եւ նրա հանրակար
գերի կայացման, արցախյան հիմնախնդրի համակողմանի
վերհանման գործում՝ հայ հանրությանը ներկայացնելով
փաստերի վրա խարսխված անաչառ, հավասարակշռված
վերլուծություններ, խորհրդատվություններ ու աշխարհա
քաղաքական կանխատեսումներ:
ՌԱՀՀԿ-ի նախասկզբնական կադրային զինանոցը, բնա
կանաբար, համեստ էր. հիմնադիր նախագահից բացի,
աշխատակցում էին եւս 5 հոգի՝ փոխտնօրեն եւ միաժամա
նակ գիտական հետազոտությունների ղեկավար Տիգրան
Հայրապետյանը՝ այժմ լուսահոգի, իրանագետ Էմմա Բեգի
ջանյանը, թուրքագետ Հակոբ Չաքրյանը, լրագրող Աղասի
Ենոքյանը, վարչական մասի պատասխանատու Կարապետ
Կալենչյանը: Ամիսներ անց անձնակազմը համալրվեց փոր
ձագիտական հակումներ ունեցող նոր մասնագետներով,
որոնց մեծ մասը՝ լինելով պատմաբաններ եւ արեւելագետ
ներ, հիանալի տիրապետում էին նորագույն պատմութ
յանն ու տեղի ունեցող իրադարձությունների տրամաբա
նությանը, իսկ փորձագիտական իրենց հմտությունները
զարգացրին արդեն գործնական աշխատանքի ընթացքում:
Հետաքրքրասեր հետազոտողը ինչպես ՌԱՀՀԿ-ի կայքէ
ջերում, այնպես էլ ամենամյա պարբերականներում, ամ
փոփագրերում եւ տարեգրքերում կարող է գտնել հայտնի

վերլուծաբան-փորձագետների, հրապարակախոսների ու
սումնասիրությունների լայն շրջանակ՝ սկսած հայկական
երկու պետությունների ներքին ու արտաքին քաղաքակա
նություններից, ազգի գիտամշակութային, սոցիալ-տնտե
սական եւ օրախնդիր այլ թեմաներից, վերջացրած համաշ
խարհային ու տարածաշրջանային զարգացումներով: Այդ
գործում հսկայական էր ՀՀ-ում առաջին պատկերազարդ՝
«Հայացք Երեւանից» հասարակական-քաղաքական, մշա
կութային հանդեսի դերը, որի լույսընծայումը սկսվել էր
1998 թվականի մայիսից եւ ֆինանսական սղության պատ
ճառով ընդհատվել 2003-ի մայիսին:
Կենտրոնի գաղափարական քուրայում թրծված եւ փորձի
մեծ դպրոց անցած մի շարք մասնագետներ հետագայում
ձեռնարկեցին վերլուծական-քաղաքագիտական իրենց
հաստատությունները եւ այժմ շարունակում են ձեռք բե
րածը նորովի ներդնել կիրառության մեջ՝ զարգացնելով
ու բազմապատկելով ավանդույթները: Բոլորին մենք մաղ
թում ենք հաջողություններ եւ իրավամբ հպարտանում
նրանց աշխատանքային նվաճումներով:
Երկու տասնամյակի ընթացքում ՌԱՀՀԿ-ն պատրաստել է
հարյուրավոր հրատարակություններ ու զեկույցներ, պար
բերաբար անց է կացրել սեմինարներ, խորհրդաժողովներ,
ինչպես նաեւ սոցիոլոգիական հարցումներ եւ կլոր սեղանի
շուրջ տարաբնույթ քննարկումներ՝ նպատակ ունենալով
բարձրացնել հանրային իրազեկությունն ու խորացնել քա
ղաքացիական ներգրավվածությունը մի շարք հրատապ
ոլորտներում:
Հայ-թուրքական
հարաբերությունների
վերհանում, մարդու իրավունքների ու ազատությունների
իրականացման միջավայրի ձեւավորում, ազգային տնտե
սության մարտահրավերների դիմագրավում, անվտան
գություն, արցախյան հիմնախնդրի համակողմանի ար
ծարծում, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության
ներկայացում, Հարավային Կովկասում Հայաստանի տե
ղի ու դերի ճշտորոշում. ահա ՌԱՀՀԿ-ի թեմատիկ անդրա
դարձների ոչ ամբողջական ցանկը:
Կենսագործունեության երրորդ տասնամյակի արշալույ
սին Կենտրոնի անձնակազմը բանաձեւում է առաջիկայի
համար իր ռազմավարությունն ու ծրագրերը, ապագային
միտված խնդիրները, որոնք ավելի խորքային են եւ, ինչպես
վայել է հասուն տարիքին, ավելի ծանրաբարո ու նպատա
կամետ: Հուսանք՝ կհաղթահարվեն ժամանակավոր դժվա
րությունները, եւ Կենտրոնը կշարունակի նոր բեղմնավոր
էջերով հարստացնել իր պանծալի տարեգրությունը:
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Եվրասիական աշխարհ
թղթե տնա՞կ, թե՞
աշխարհաքաղաքական ծուղակ
2014 թվականը Հայաստանի համար նշանավորվեց կա
րեւորագույն մի իրադարձությամբ, որը կարող է երկար
տարիներ կանխորոշել երկրի հետագա տնտեսական զար
գացումը եւ նրա արտաքին քաղաքական կարգավիճակը:
Հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանը պաշտոնապես դարձավ
Եվրասիական տնտեսական միության (ԵՏՄ) անդամ: Դե
պի այդ անդամակցություն Հայաստանի ուղին այնքան էլ
հարթ չէր: 2013-ին Հայաստանը մտադիր էր Եվրամիության
հետ գործընկերության համաձայնագիր ստորագրել, որին
պատրաստվում էր սկսած 1996 թվականից՝ այն բանից
հետո, երբ ստորագրվեց Գործընկերության եւ համագոր
ծակցության մասին համաձայնագիրը (ԳՀՀ), որն ուժի մեջ
մտավ 1999թ. հուլիսին:
Այդպիսով՝ ԳՀՀ-ն դարձավ առաջին իրավաբանական
փաստաթուղթը, որի հիման վրա սկսեցին կառուցվել Եվ
րամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները
առեւտրի, ներդրումների, մշակույթի եւ այլ ոլորտներում:
Այնուհետեւ ԵՄ-ը Հայաստանն ընդգրկեց Եվրոպական հա
րեւանության քաղաքականության (ԵՀՔ) մեջ՝ հարեւան
ների հետ արտոնյալ հարաբերությունները շարունակելու
նպատակով:
Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը 2006թ. ապ
րիլի 24-ին «Գոլոս Արմենիին» տված հարցազրույցում ասել
էր, թե Հայաստանը խորացնում է Եվրամիության հետ հա
րաբերությունները, սակայն «մենք ԵՄ-ին անդամակցելու
խնդիր չենք դնում: Հայաստանի եվրոպական նկրտումնե
րը հավասարակշռված եւ իրատեսական են, դրական են ըն
դունվում եվրոպական կառույցների կողմից եւ Հայաստա
նի հետ խնդիրներ չեն ստեղծում: Մենք մեր դիրքորոշումը
պաշտպանում ենք ե՛ւ Մոսկվայում, ե՛ւ Բրյուսելում, ե՛ւ Վա
շինգտոնում»: Նա միաժամանակ հավելել էր, որ ՀԱՊԿ-ին
4

Հայաստանի անդամակցումն ու Ռուսաստանի հետ ռազ
մատեխնիկական համագործակցությունը ամենաբարձր
մակարդակով լուծում են Հայաստանի անվտանգության
հիմնախնդիրները:
2008թ. մայիսի 26-ին Լեհաստանի եւ Շվեդիայի արտաքին
գործերի նախարարներ Ռադոսլավ Սիկորսկին ու Կառլ
Բիլդտը Բրյուսելում պաշտոնապես նախաձեռնեցին «Արե
ւելյան գործընկերությունը», որի նպատակը ետխորհրդա
յին վեց հանրապետությունների՝ Հայաստանի, Ադրբեջա
նի, Վրաստանի, Բելառուսի, Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի
հետ ԵՄ-ի համագործակցության խորացումն էր: Նոր նա
խաձեռնությունը ենթադրում էր վիզային պայմանակարգի
պարզեցման, կոմերցիոն գործունեության, ծառայություն
ների եւ գյուղատնտեսության ազատ առեւտրի կանոնա
կարգման, ինչպես նաեւ շրջակա միջավայրի պահպանման
ու սոցիալական ոլորտում համագործակցության ուղղութ
յամբ բանակցությունների արագացում:
«Արեւելյան գործընկերության» առանձնահատկությունն
այն էր, որ նա Եվրոպական հանձնաժողովին առաջար
կում էր համագործակցել ոչ միայն Հայաստանի կառավա
րության, այլեւ քաղաքացիական հասարակության հետ:
2013թ. նոյեմբերի 28-29-ը Վիլնյուսում տեղի ունեցած գա
գաթաժողովում Հայաստանը պետք է ստորագրեր ԵՄ-ի
հետ Ասոցացման համաձայնագիրը, եւ դրա համար արդեն
պատրաստ էր ամեն ինչ: Սակայն 2013թ. սեպտեմբերի 3-ին,
գտնվելով Մոսկվայում, նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայ
տարարեց Մաքսային միության մեջ մտնելու՝ Հայաստանի
որոշման մասին:
2014թ. մայիսի 29-ին Աստանայում տեղի ունեցավ Եվրա
սիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստը, որի

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

արդյունքներով Ռուսաստանը, Բելառուսը եւ Ղազախստա
նը ստորագրեցին Եվրասիական տնտեսական միության
մասին համաձայնագիրը, որն ուժի մեջ կմտնի 2015 թվակա
նի հունվարի 1-ից: Նույն օրը Ղազախստանի նախագահը
հայտարարեց, որ նամակ է ստացել Ադրբեջանի նախագա
հից, ով Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով մտահոգված է
ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությամբ: Ուստի նա նպա
տակահարմար է համարում, որ Հայաստանը «Եվրասիա
կան տնտեսական միությանը միանա Միացյալ ազգերի
կազմակերպության կողմից ճանաչված սահմաններով»:
Այդպիսով՝ Հայաստանին զրկեցին հիմնադիր անդամների
թվում ԵՏՄ մտնելու հնարավորությունից:
Հայաստանի նախագահն ավելի ուշ հայտարարեց, որ ին
քը ԼՂՀ-ն չի համարում Հայաստանի մաս եւ խոչընդոտ չի
տեսնում վերջինիս՝ ԵՏՄ մտնելու համար: Բայցեւայնպես՝
բավական երկար վիճաբանություն եղավ Հայաստանի եւ
Լեռնային Ղարաբաղի սահմանում մաքսային վերահսկո
ղության հարցի շուրջ: Հայ մի շարք պաշտոնատար անձինք
հայտարարեցին, որ Արցախը եւ Հայաստանը միասնական
տնտեսական գոտի են հանդիսանում, եւ հայկական կողմի
համար անընդունելի է դրանց անջատումը Երեւանի՝ Մաք
սային միություն մտնելու պարագայում: Նրանց կարծիքով՝
Հայաստանի եւ չճանաչված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա
պետության միջեւ ոչ մի սահման (նաեւ անցակետ) չի կա
րող լինել:
Հարցն այդպես էլ միանշանակ պատասխան չստացավ ԵՏՄ
անդամ երկրների պաշտոնական անձանց կողմից: Պայմա
նագրի բուն տեքստում այդ մասին որոշակի ոչինչ չկա: Հոկ
տեմբերի 10-ին Հայաստանը ստորագրությամբ հաստա
տեց ԵՏՄ-ին իր անդամակցությունը:

Հայաստանի հասարակությունը միանշանակ չընկալեց
Հայաստանի՝ ԵՏՄ մտնելու փաստը: Չնայած դրան, խորհր
դարանական բոլոր քաղաքական կուսակցությունները
(բացի «Ժառանգությունից») չընդդիմացան: Երկրում բա
նավեճ ծավալվեց Հայաստանի ղեկավարության ընդունած
որոշման քաղաքական ու տնտեսական նպատակահարմա
րության հարցի շուրջ: Ինչպիսի՞ կոնկրետ տնտեսական
օգուտներ է Հայաստանին տալիս նրա անդամակցությունը
ԵՏՄ-ին: Տնտեսական մանրամասն վերլուծություն երկրի
իշխանություններն առայժմ չեն ներկայացրել: Միակ պար
զաբանումը եղավ ԱԺ արտաքին հարաբերությունների
մշտական հանձնաժողովի ղեկավար Արտակ Զաքարյանի
հայտարարությունը, թե «Եվրասիական միությանը Հայաս
տանի անդամակցությունը զգալապես պայմանավորված է
տնտեսական հետաքրքրություններով եւ երկրի անվտան
գության ապահովման շահերով»:
ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության արդյունավե
տության, դրա օգուտների ու վնասների մասին, ըստ մի
շարք դիտորդների, կարելի կլինի դատել միայն որոշակի
ժամանակ անց՝ երբ պայմանագիրն ուժի մեջ կմտնի Սահ
մանադրական դատարանի եզրակացությունից եւ Ազգա
յին ժողովում դրա վավերացումից հետո:
Եվ ահա դեկտեմբերի 4-ին ՀՀ Ազգային ժողովը ձայների
մեծամասնությամբ (103 կողմ) վավերացրեց Եվրասիական
միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին պայ
մանագիրը: Խորհրդարանական ուժերից պայմանագրին
դեմ էր քվեարկել միայն «Ժառանգություն» խմբակցությու
նը: Այդպիսով՝ Ռուսաստանի, Բելառուսի եւ Ղազախստանի
խորհրդարանների կողմից ՀՀ պայմանագրի վավերացում
ներից հետո մեր երկիրը 2015թ. հունվարի 1-ից կդառնա Եվ
րասիական միության լիիրավ անդամ:
5
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2014 թվականին երկրից հեռանալու գործընթացի թափը չի թու
լացել: Հայաստանի քաղաքացիները նախանձելի համառութ
յամբ շարունակում են ապագան կապել հեռու երկրների հետ՝
բնավ չմտածելով իրենց որոշումների հետեւանքների մասին:
Բնակչության թվաքանակը գնալով նվազում է՝ խախտելով ժո
ղովրդագրական հավասարակշռությունը: Արտագաղթը մնում
է երկրի ազգային անվտանգության վիժեցման գլխավոր գոր
ծոններից մեկը:
Հայաստանի կառավարությանն առընթեր Քաղաքացիական
ավիացիայի գլխավոր վարչության ս.թ. նոյեմբերին հրապա
րակված պաշտոնական տվյալների համաձայն՝ ընթացիկ տար
վա տասն ամսում միայն օդային փոխադրամիջոցով Հայաստա
նից մեկնել եւ չի վերադարձել մոտավորապես 40 հազար մարդ:
Անցած տարվա նույն ժամանակամիջոցում օդուղիներով երկի
րը լքածների ու չվերադարձածների թիվը կազմել է 29 հազարից
մի փոքր ավելի: Այդպիսով՝ 2013 թվականի համեմատ այդ ցու
ցանիշը բարձրացել է ավելի քան 36 տոկոսով:
Ըստ նոյեմբերի 7-ի մամլո ասուլիսում ժողովրդագիր Ռուբեն
Եգանյանի արած հայտարարության՝ ամեն տարի Հայաստանը
լքում է բնակչության 1 տոկոսը: «Եվ դա ամենամեղմ գնահատա
կանն է: Դա նշանակում է, որ ամեն տարի մեր առանց այն էլ փոքր
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շուկան 1 տոկոսով կրճատվում է»,- ասել է Եգանյանը: Նրա
խոսքով՝ տասը տարվա ընթացքում երկրից հեռացել ու այլեւս
չեն վերադարձել 320 հազար հայաստանցիներ: Արտագաղթի
աճի առաջին պատճառը, ժողովրդագրի դիտարկմամբ, ցածր
աշխատավարձերն են, երկրորդը՝ սոցիալ-բարոյական գոր
ծոնները, մասնավորապես ապագայի հանդեպ անվստահութ
յունը, երրորդը՝ աշխատատեղերի բացակայությունը: Նրա
վկայությամբ՝ հիմնականում մեկնում են սոցիալապես ակտիվ
մարդիկ, որոնց թիվը բնակչության 5-6 տոկոսից չի անցնում:
Արտագաղթը խթանող գործոնների թվում են՝ տնտեսական
ծանր վիճակը, փոքր ու միջին բիզնեսում մրցակցության ան
հավասար պայմանները, աշխատատեղերի սղությունը եւ, որ
պես դրա հետեւանք, զանգվածային գործազրկությունը: Եր
կիրը լքում է բնակչության առավել գործունակ մասը՝ գլխավո
րապես երիտասարդությունը: Արտագաղթողների գերակշիռ
տոկոսը տղամարդիկ են, ովքեր վաստակի համար մեկնում են
հիմնականում Ռուսաստան եւ այնտեղից տրանսֆերներ ու
ղարկում իրենց ընտանիքներին:

հարաբերակցությունը, ինչի հետեւանքով երիտասարդ կա
նայք վերարտադրության ամենաակտիվ շրջանում հնարա
վորություն չեն ունենում ամուսնանալու եւ ծննդաբերելու:
Կրճատվում է ինչպես դպրոցականների, այնպես էլ զորակո
չիկային տարիքի քաղաքացիների թիվը՝ առաջացնելով երկրի
անվտանգության լրջագույն սպառնալիք:
Խնդիրներ են ծագում նաեւ՝ կապված բնակչության ծերաց
ման ու կենսաթոշակառուների թվի մեծացման միտումների
հետ, ինչն իր հետ բերում է բյուջետային ծախսերի ավելա
ցում: Դրա հետեւանքների հաղթահարումը բավական ցավոտ
են, որովհետեւ ծանրության առյուծի բաժինը՝ պարտադիր
կուտակային կենսաթոշակների, ժամանակավոր անաշխա
տունակության նպաստների եւ նմանատիպ այլ օրենսդրա
կան փոփոխությունների տեսքով, ընկնում է համամասնորեն
փոքրաթիվ աշխատողների ուսերին:
Մինչդեռ ամենից առաջ պահանջվում են արտագաղթը զսպե
լու արդյունավետ միջոցներ, որոնք առայժմ գործի չեն դրվում:

Տղամարդկանց երկարատեւ բացակայությունը հաճախ ըն
տանիքների քայքայման պատճառ է դառնում եւ, բացի դրա
նից, խախտվում է երկրում արական ու իգական բնակչության
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2014 թվականը որակական փոփոխություններ մտցրեց
զորքերի շփման գծին առնչվող՝ Հայաստանի քաղաքակա
նության մեջ: Նպատակամիտված կերպով քաղաքական
դիտավորություններով հայ զինծառայողներ սպանելու՝
Ադրբեջանի բազմամյա գործելակերպը (այսպես կոչված՝
«ռազմական դիվանագիտությունը») բախվեց հայկական
կողմի նոր մոտեցումներին՝ պատժիչ գործողություններին:
Հուլիսի վերջ-օգոստոսի սկիզբ ժամանակամիջոցում ԼՂՀ
պաշտպանության բանակը ջարդ տվեց Ադրբեջանի դիվեր
սիոն խմբերին՝ այդ երկրի բանակին ստիպելով ժամանա
կավորապես ետ քաշվել պաշտպանության երկրորդ գիծ
եւ դադարեցնել «դիպուկահարային պատերազմը»: Ծանր
տեխնիկան դուրս բերելով առաջին բնագծեր, Ադրբեջանը
չհամարձակվեց գործի դնել այն: Ընդ որում՝ հարեւան պե
տության ղեկավարությունը ենթարկվեց միջազգային հան
րության սուր քննադատությանը: Ռուսաստանի նախագա
հի հետ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների օգոս
տոսի 9-ին Սոչիում կայացած հանդիպումը միառժամանակ
ամրապնդեց հրադադարի պայմանակարգը:
Ջանալով ինչ-որ կերպ փրկել դեմքը, Ադրբեջանը լայնածա
վալ զորավարժություններ անցկացրեց Թուրքիայի օդուժի
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մասնակցությամբ: Դրան հետեւեցին ԼՂՀ տարածքում հայ
կական եւ արցախյան բանակների՝ «Միասնություն 2014»
համատեղ զորավարժանքները, որոնց մասնակցեցին 47
հազար զինվոր եւ սպա, հազար միավոր ծանր տեխնիկա:
Այդ զորավարժությունները նյարդային հակազդեցություն
հարուցեցին Ադրբեջանում:
Նոյեմբերի 12-ին Արցախում ընթացող զորավարժության
շրջանակներում ուսումնավարժական թռիչք իրականաց
նելիս ադրբեջանական կողմը խոցեց հայկական օդուժի
Մի-24 հարվածային ուղղաթիռը: Անձնակազմի 3 անդամ
ները զոհվեցին՝ մնալով չեզոք գոտում: Ադրբեջանն Արցա
խի ողջ օդային տարածքը հայտարարեց անթռիչք գոտի
եւ բարձրաձայնեց ուղղաթիռը խոցելու իր իրավունքի,
ինչպես նաեւ այդ տարածքում զորավարժություններ անց
կացնելու անթույլատրելիության մասին: Ընդ որում՝ չնա
յած Միջազգային կարմիր խաչի ու ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մի
ջամտությանը, խոչընդոտներ ստեղծվեցին զոհված օդա
չուների մարմինները տարհանելու համար:
Նոյեմբերի 20-21-ին ԼՂՀ պաշտպանության բանակն իրա
կանացրեց հատուկ գործողություն եւ ադրբեջանցիների
քթի տակից դուրս բերեց զոհված օդաչուների մարմիննե

րը՝ կորուստ պատճառելով հակառակորդի կենդանի ուժին:
Այդ հանգամանքը ջղաձգություն առաջացրեց Ադրբեջա
նում, որը հերքեց հատուկ գործողության փաստը եւ Հա
յաստանին մեղադրեց սադրանքի մեջ:
Բայցեւայնպես՝ բոլորի համար հասկանալի դարձավ, որ
ԼՂՀ պաշտպանության բանակն իրենից լուրջ գործոն է ներ
կայացնում, եւ շփման գիծը չունի երրորդ երկրների խաղա
ղարար ուժերի տեղակայման կարիքը: Ավելին՝ Ադրբեջանը
կանգնեց այդ բանակի կողմից պարբերաբար պատժվելու
սպառնալիքի առջեւ, ինչը մեծ խնդիրներ ստեղծեց ադրբե
ջանական բանակում:
Անտարակույս, օգոստոս-նոյեմբերի իրադարձություններն
էական ճշգրտում մտցրեցին հակամարտության կարգա
վորման քաղաքական փոխդասավորության գծապատկե
րում եւ չէին կարող չազդել խնդրի հանգուցալուծման հե
տագա գործընթացին: Լուրջ հետեւություններ պետք է անի
նաեւ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որն անզորություն էր ցուցա
բերել Լեռնային Ղարաբաղում զորքերի շփման գծում տեղի
ունեցած վերջին դեպքերի ժամանակ:
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«Թեժ» աշուն
ժողովրդական շարժման սկի՞զբ,
թե՞ քաղաքական լճացում
2014 թվականը դարձավ Հայաստանում կառավարության
փոփոխման տարի: Ապրիլի 3-ին Հայաստանի վարչապետ
Տիգրան Սարգսյանը հրաժարականի դիմում տվեց, եւ այն
բավարարվեց: Վարչապետ նշանակվեց ՀՀԿ անդամ Հո
վիկ Աբրահամյանը, ով ներկայացվեց իբրեւ «բոլորի կող
մից ընդունելի դեմք»: Տվյալ դեպքում ինտրիգայինն այն էր,
որ խորհրդարանական չորս կուսակցությունները՝ ՀՅԴ-ն,
«Բարգավաճ Հայաստանը», «Հայ ազգային կոնգրեսը» եւ
«Ժառանգությունը», ավելի վաղ առաջ էին քաշում վարչա
պետի հրաժարականի պահանջ՝ սպառնալով ժողովուրդը
դուրս բերել հանրահավաքի: «Ոչիշխանական ուժերի հրա
շալի քառյակ» անվանումը ստացած այդ չորս ուժերի գոր
ծակցությունը Հայաստանի քաղաքական կյանքի ուշադ
րության կենտրոնում գտնվեց ընդհուպ մինչեւ տարեվերջ:
Միաժամանակ երկրում բանավեճ ծավալվեց «քառյակի»
գործունեության իմաստի ու բնույթի շուրջ. շատերը կար
ծիք հայտնեցին, որ տվյալ համագործակցությունն ընդդի
մադիր ուղղվածություն չունի, այլ ընդամենը ողջ քաղաքա
կան դաշտը դնում է ԲՀԿ-ի վերահսկողության ներքո: Բայ
ցեւայնպես՝ խորհրդարանական այդ կուսակցությունները
ստանձնեցին իշխող ՀՀԿ-ի գլխավոր ընդդիմախոսի դերը՝
հետզհետե իրենց գործունեությունն Ազգային ժողովից
դուրս բերելով փողոցները:
Արդեն տարեսկզբից՝ վարչապետի հրաժարականի պահան
ջի առաջքաշմանը զուգընթաց, «քառյակը» լծվեց «Դեմ եմ»
բողոքավոր շարժման շահերի պաշտպանման գործին, որի
նպատակն ի սկզբանե «Կուտակային կենսաթոշակային
համակարգի մասին» օրենքի գործողության կասեցումն էր:
Կուսակցությունները հայցադիմում ներկայացրին Սահմա
նադրական դատարան՝ օրենքի որոշ դրույթների սահմա
նադրականությունը վիճարկելու նպատակով եւ սկսեցին
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մասնակցել քաղաքացիական այդ նախաձեռնության հան
րահավաքներին:
 աշվի առնելով, որ ավելի վաղ՝ 2013թ. նախագահական
Հ
ընտրություններին մի շարք առանցքային կուսակցութ
յունների չմասնակցության պատճառով, կուսակցություն
ները սաստիկ կորցրել էին հասարակության մեջ իրենց
ազդեցությունը, «Դեմ եմ» նախաձեռնությանը սատարե
լու եւ վարչապետի հրաժարականի պահանջը համատեղ
առաջ քաշելու հանգամանքը այդ ուժերին հնարավորութ
յուն տվեց վերականգնելու իրենց տեղը քաղաքական կյան
քում: Իսկ կառավարության փոփոխության փաստը եւ այն,
որ Սահմանադրական դատարանը ապրիլի 2-ին հրապա
րակեց որոշում, համաձայն որի՝ «Կուտակային կենսաթո
շակային համակարգի մասին» աղմկահարույց օրենքի մի
շարք հոդվածներ, մասնավորապես նրա պարտադիր բա
ղադրիչը, չեն համապատասխանում Սահմանադրությանը,
«քառյակին» թույլ տվեց հայտարարել, որ ինքն իր նպատա
կին հասել է եւ հիմա հարկավոր է նոր օրակարգ ձեւավորել:
 անի որ իշխող կուսակցությունը ՀՀ սահմանադրության
Ք
բարեփոխման գործընթաց էր հղացել, որի հայեցակարգի
նախագծում առաջարկվում էր անցում պետական կառա
վարման խորհրդարանական մոդելի, ոչիշխանական ուժե
րի նոր օրակարգը ներառեց իշխանություններին ուղղված
իր գլխավոր պահանջը. հրաժարվել Սահմանադրության
բարեփոխումից, որովհետեւ այդ գործընթացում նկատելի
է իր իշխանությունը վերարտադրելու՝ գործող նախագահի
մտադրությունը: Սակայն այդ պահանջը տարաձայնութ
յուններ առաջացրեց «քառյակի» շրջանակում, եւ վերջինս
կորցրեց ՀՅԴ-ին:


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

Բայցեւայնպես՝ հունիսի 10-ին «եռյակը» կառավարությանը
ներկայացրեց 12 կետից բաղկացած պահանջագիր, որտեղ
տնտեսական բնույթի այլ խնդիրների շարքում կար մինչեւ
սեպտեմբերի 30-ը Հայաստանի ընտրական օրենսգրքում
փոփոխություններ մտցնելու պահանջ, որպեսզի հաջորդ
խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեն միայն
համամասնական ընտրակարգով: Հայտարարվել էր, որ
աշնանը «եռյակը» կկազմակերպի հանրահավաք, որտեղ
կամփոփվի պահանջների կատարման ընթացքը, ինչպես
նաեւ ժողովրդի հետ կքննարկվի Սահմանադրության բա
րեփոխման նախագիծը: Հայտարարվել էր նաեւ Հայաս
տանում «առաջիկա «թեժ» աշնան» մասին:
 ոկտեմբերի 10-ին՝ երկրի մարզերում մի շարք հանրահա
Հ
վաքներ անցկացնելուց հետո, երեւանյան հանրահավա
քում ՀԱԿ առաջնորդ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանն իր ելույթում
հայտարարեց, որ այսօրվանից, երբ ծրագրված հանրահա
վաքային գործընթացին վիթխարի զանգվածներ են միացել,
խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի համագործակ
ցությունը վերածվում է համաժողովրդական շարժման, իսկ
նոր շարժումն այժմ գլխավորում են Հայաստանի ժողովրդա
կան կուսակցությունը (ՀԺԿ), «Ժառանգությունը», ԲՀԿ-նեւ
ՀԱԿ-ը: Հանրահավաքի հատուկ հաջողությունն էր համար
վում այն, որ նրան մասնակցում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ
Ծառուկյանը: Վերջին հանգամանքը հարուցեց տեղի ունե
ցող քաղաքական գործընթացների ոչ միանշանակ գնահա
տական, որոնց մեջ շատերը «քաղաքական շոու» տեսան:
Եվ տարակուսանքներն, ըստ երեւույթին, անտեղի չէին:
 այտարարված շարժումը լուրջ խնդիրների առջեւ կանգ
Հ
նեց արդեն հոկտեմբերի 24-ին տեղի ունեցած երկրորդ
հանրահավաքից հետո, երբ նոր «քառյակի» շարքերում

սուր տարաձայնություններ ծագեցին հետագա պայքարի
մեթոդների եւ որոշումներ ընդունելու խնդրի վերաբեր
յալ: ԲՀԿ-ն հրաժարվեց հետագա հանրահավաքներից եւ
հայտարարեց ողջ երկրում շարժման շտաբներ ստեղծելու
մտադրության մասին: ՀԱԿ-ը հրապարակավ անհամաձայ
նություն հայտնեց ԲՀԿ-ի այդ գծին, բայց նրան առաջարկ
վեց գործել ինքնուրույն: Տարաձայնություններ առաջա
ցան նաեւ արտաքին քաղաքական թեմայով, մասնավորա
պես Հայաստանի՝ Եվրասիական միության մեջ մտնելու
նկատմամբ կուսակցությունների վերաբերմունքի հար
ցում: Այդ միությանը Հայաստանի անդամակցության ուղե
գիծը քննադատող «Ժառանգության» առաջնորդը «քառյա
կից» հրապարակավ պահանջեց ստորագրել միասնական
ռազմավարություն եւ ընդունել որոշումները միակար
ծությամբ կայացնելու մեթոդաբանություն: Այս հարցում
եւս որոշակիություն չմտցվեց: Քաղաքական գործընթացը
կախվեց օդում:
 ոյեմբերի 11-ին Հայաստանի նախագահը կառավարութ
Ն
յանն առաջարկեց եւս մեկ անգամ կետ առ կետ քննարկել
«եռյակի» պահանջները, որից հետո վարչապետ Հ.Աբրա
համյանը հայտարարեց կառավարության պատրաստա
կամությունը՝ կուսակցությունների հետ քննարկելու 100
տոկոսանոց համամասնական ընտրակարգին անցնելու
հարցը: Մինչ այդ հայտնի դարձավ, որ ԲԿՀ առաջնորդ Գ.
Ծառուկյանը գաղտնի զրույց է ունեցել Սերժ Սարգսյանի
հետ: Այդ հանդիպման արդյունքներով էլ սկսեցին պայ
մանավորել ԲՀԿ ուղեգծի կտրուկ փոփոխության փաստը:
«Եռյակը» մնաց առանց համաձայնեցված ուղեգծի, իսկ
«Ժառանգությունը» գնաց ինքնուրույն ուղով՝ դեկտեմբերի
սկզբից հանրապետության տարբեր քաղաքներում կազ
մակերպելով քաղաքացիական ժողովներ:
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Հայաստան – Եվրոպա
կիսամերձեցո՞ւմ, թե՞ ապահարզան
 երջին մեկուկես տասնամյակում եվրաինտեգրումը պար
Վ
բերաբար հռչակվել է Հայաստանի Հանրապետության ար
տաքին քաղաքականության գերակա ուղղություններից
մեկը: Գործընթացը շոշափելի խթան էր ստացել Եվրոպա
կան միության հետ Ասոցացման համաձայնագիր կնքելու
շուրջ 2010թ. հուլիսին մեկնարկած բանակցություններով:
ՀՀ-ԵՄ ասոցացման համաձայնագիրը պետք է նախաս
տորագրվեր 2013թ. նոյեմբերին՝ Վիլնյուսի գագաթաժողո
վում: Սակայն Ռուսաստանի, Ղազախստանի եւ Բելառուսի
նախաձեռնած Մաքսային միությանը (ՄՄ) միանալու՝ Հա
յաստանի մտադրության մասին 2013թ. սեպտեմբերի 3-ի
մոսկովյան հայտարարությունը փոխեց իրերի ընթացքը.
կասեցվեց Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթա
ցը: Իսկ այս տարվա հոկտեմբերի 10-ին Հայաստանն ար
դեն պաշտոնապես դարձավ Եվրասիական տնտեսական
միության (ԵՏՄ) անդամ, ինչով էլ, թերեւս, առայժմ «փակ
վեց» ՀՀ-ի հետագա տնտեսական զարգացման եւ աշխար
հաքաղաքական կողմնորոշման հարցը:
 ույն Վիլնյուսի գագաթաժողովում ընդունված համա
Ն
տեղ հայտարարությամբ Հայաստանը եւ Եվրոպական
միությունը վերահաստատել էին իրենց հանձնառությունը՝
«Արեւելյան գործընկերության ձեւաչափում շարունակե
լու ու ամրապնդելու համագործակցությունը փոխադարձ
հետաքրքրություն ներկայացնող բոլոր ոլորտներում»:
Ընթացիկ տարում Արեւելյան գործընկերության (ԱլԳ)
ծրագրի շրջանակներում որոշակիորեն շարունակվել են
երկկողմ եւ բազմակողմ հանդիպումները, որոնց ընթաց
քում եւս երկու կողմերից բազմիցս հնչել են պաշտոնական
հայտարարություններ՝ Հայաստան-Եվրամիություն հա
մագործակցության իրավական նոր հիմքեր ձեւավորելու
պատրաստակամության մասին: Սակայն 2013թ. վերջերին
գրանցված զարգացումների արդյունքում՝ Հայաստանը
կարծես դուրս է մնացել եվրոպական օրակարգից: 2014-ը
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եվրոպական
ուղղության տեսանկյունից նահանջի տարի էր, բացառութ
յամբ որոշ դրվագների:
ՀՀ արտաքին քաղաքականության եվրոպական գծի էա
կան իրադարձություններից կարելի է համարել ԵՄ-ում
առանցքային դերակատարում ունեցող երկրներից մեկի՝
Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի այցը Հայաս
տան՝ 2014թ. մայիսի 12-13-ին: Այցը պայմանավորված էր
ոչ միայն հայ-ֆրանսիական ավանդական բարեկամական
հարաբերություններով. օրակարգում ընդգրկված էր նաեւ
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ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունների խնդիրը: Օլանդի պաշտոնա
կան հանդիպումների ընթացքում երկուստեք կարեւորվել
էր Հայաստանի՝ Եվրոպայի հետ սերտաճման հեռանկարը:
Ֆրանսիայի նախագահն ընդգծել էր Փարիզի պատրաստա
կամությունը՝ ներդրում ունենալ Հայաստան-ԵՄ հարաբե
րությունների հետագա զարգացման գործում: Հատկանշա
կան է, որ անդրադարձ էր եղել Հայաստանը որպես ՄՄ-ԵՄ
համագործակցության ծրագրահենք դիտարկելու հնարա
վորությանը:
2014թ. հայ-եվրոպական փոխգործակցության էական
դրվագներից մեկն էլ առնչվում է Եվրամիության կողմից
Հայաստանին հատկացվելիք ֆինանսական աջակցությա
նը: Նոյեմբերին Բրյուսելում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար
Կարեն Ճշմարիտյանի եւ Եվրոպական hանձնաժողովի
անդամ, Եվրոպական հարեւանության եւ ընդլայնման քա
ղաքականության հանձնակատար Յոհաննես Հանի մի
ջեւ ստորագրվել է ԵՄ կողմից 2014-2017թթ. Հայաստանին
տրամադրվելիք աջակցության վերաբերյալ փոխըմբռն
ման հուշագիր: Ըստ փաստաթղթի՝ Եվրամիությունը Հա
յաստանին անհատույց 140-170 միլիոն եվրո կտրամադրի`
արդարադատությունը, մասնավոր հատվածն ու հանրա
յին կառավարումը բարեփոխելու համար:
Եվրոպական կամ արեւմտյան ուղղությամբ 2014թ. Հա
յաստանում ընթացող զարգացումների շարքում կարելի է
առանձնացնել նաեւ Հայաստան-ՆԱՏՕ Անհատական գոր
ծընկերության գործողությունների ծրագրի շրջանակնե
րում կազմակերպված «ՆԱՏՕ-ի շաբաթը» Երեւանում (նո
յեմբերի 10-14-ը): Միջոցառումներին մասնակցող ՆԱՏՕ-ի
անդամ երկրների դեսպանները բարձր են գնահատել հայ
խաղաղապահների ծառայությունը Աֆղանստանում՝ Մի
ջազգային անվտանգության աջակցության ուժերի (ISAF)
կազմում: «ՆԱՏՕ-ի շաբաթվա» շրջանակներում կայացել է
նաեւ «ՆԱՏՕ-ի փոխգործունակության հարթակ» նախա
ձեռնությանը նվիրված կլոր սեղանի քննարկում: Հատկան
շական է, որ այդ օրերին (նոյեմբերի 6-13-ը) Հայաստանի
Հանրապետությունն ու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե
տությունը անցկացնում էին «Միասնություն-2014» օպերա
տիվ-մարտավարական համատեղ զորավարժություններ:
Ինչպես երեւում է, չնայած որոշ դրվագային զարգացումնե
րին, Հայաստան-Եվրամիություն փոխգործակցության եւ
ՀՀ-ի եվրամերձեցման հեռանկարը, ընդհանուր առմամբ,
բավական մշուշոտ է:

Հայոց ցեղասպանության. 100-րդ տարելիցին ընդառաջ

Հայոց ցեղասպանության
100-րդ տարելիցին ընդառաջ
 այոց ցեղասպանության եւ Մեծ հայրենազրկման հարյու
Հ
րերորդ տարում աշխարհը շարունակում է ճանաչել ու դա
տապարտել անցած դարասկզբին օսմանյան Թուրքիայում
հայության հանդեպ իրագործված աննախադեպ ոճիրը,
որը շուրջ մեկուկես մարդու կյանք խլեց: Ասում են՝ արդա
րությունը կարող է հիվանդանալ, բայց մեռնել՝ երբեք: Հա
կառակ արդի Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականութ
յանը, տարբեր երկրների օրենսդիր մարմիններ, քաղաքա
կան եւ այլ կառույցներ իրենց ձայնն են բարձրացում ընդ
դեմ մարդկության նկատմամբ կատարված դժնդակ հան
ցագործության՝ զորակցություն հայտնելով հայ ժողովրդի
պահանջատիրական պայքարին:
Այսպես՝ 2014թ. հուլիս 2-ին Նիդերլանդների Օվերեյսել մար
զի խորհրդարանն ընդունել է բանաձեւ, որտեղ մերժում է
2014թ. հունիսի 1-ի թուրքական կազմակերպությունների
բողոքի ցույցը՝ ընդդեմ Ալմելոյի հայկական եկեղեցու բա
կում տեղադրված Հայոց ցեղասպանության հուշարձանի:
Բանաձեւն անընդունելի է համարում Մեծ եղեռնը ժխտող
ների բողոքը՝ վերահաստատելով Հայոց ցեղասպանությու
նը 2004թ. ճանաչելու մասին Նիդերլանդների խորհրդարա
նի որոշումը:
Իր հերթին՝ Հունաստանի խորհրդարանը սեպտեմբերի
9-ին ճանաչել է Հայոց ցեղասպանությունը՝ ապրիլի 24-ը
հայտարարելով Հիշատակի օր: Ամեն տարի ապրիլի 24-ին
Հունաստանի կառավարությունը կշարունակի երկրի 3 խո
շոր քաղաքներում կազմակերպել հիշատակի միջոցառում
ներ:

 եղասպանության մասին հիշատակումների ալիքը հասել
Ց
է նաեւ բուն Թուրքիա: Նոյեմբեր 7-9-ը Կանաչների կուսակ
ցության եվրոպական մասնաճյուղերի՝ Ստամբուլում ըն
թացող նիստի ժամանակ այդ կուսակցության խոսնակը
հայտարարել է Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մա
սին: Նույն ամսի 26-ին Թուրքիայի Ժողովրդադեմոկրատա
կան կուսակցության կին պատգամավոր Սեբահաթ Թուն
ջելը խորհրդարան է ներկայացրել մի օրինագիծ, որով երկ
րի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին առաջարկվում է
Հայոց ցեղասպանության համար ողջ Թուրքիայի անունից
պաշտոնապես ներողություն խնդրել հայերից: Միաժամա
նակ առաջարկվում է Ապրիլի 24-ը հայտարարել սգո օր եւ
ամրագրել օրացույցի մեջ, ինչպես նաեւ կատարել նյութա
կան ու բարոյական փոխհատուցում:
Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող եւ դատապարտող
բանաձեւ է նոյեմբերի 30-ին միաձայն ընդունել Բոլիվիա
յի օրենսդիր ժողովը՝ զորակցելով հայ ժողովրդի՝ «հանուն
մարդու իրավունքների պաշտպանության, ճշմարտութ
յան եւ արդարության հաստատման պահանջատիրական
պայքարին»: Նույն օրը Բուենոս Այրեսի Հայ Առաքելական
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում՝ կիրակնօրյա
պատարագից հետո, տեղի է ունեցել Բոլիվիայի սենատի
եւ Պատգամավորների պալատի կողմից՝ Օսմանյան կայս
րության իրականացրած 1915թ. Հայոց ցեղասպանության
ճանաչման վերաբերյալ փաստաթղթերը Արգենտինայում
ՀՀ դեսպան Վահագն Մելիքյանին եւ Արգենտինայի հայոց
թեմի առաջնորդ, Գերաշնորհ Տեր Գիսակ Արքեպիսկոպոս
Մուրադյանին հանձնելու արարողությունը:
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2014
Հայաստան-2014
Փաստեր,
իրադարձություններ

22 հունվարի
ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարեց, որ Հա
յաստանը միշտ Մաքսային միությանը (ՄՄ) միանալու ցան
կություն է հայտնել, սակայն համապատասխան հրավեր չի
ստացել:
3 փետրվարի
ՀՀ կառավարությունն իր պաշտոնական կայքում հրապարա
կել է ՄՄ-ի մեջ մտնելու «ճանապարհային քարտեզը»:
27 փետրվարի
Համաձայն ԱՄՆ Պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Ջեն
Փսաքիի հայտարարության՝ «Լեռնային Ղարաբաղի հակամար
տությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով»:
27 մարտի
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներն ու ԱԳ նախարար
ները Հաագայում հանդիպեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանա
խագահների հետ եւ քննարկեցին ղարաբաղյան խնդրի լուծ
ման հետագա քայլերը:
3 ապրիլ ի
Հրաժարական տվեց Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգս
յանը:
9 ապրիլ ի
«Դեմ եմ» քաղաքացիական շարժումը ՀՀ ֆինանսների նախա
րարության շենքի առջեւ անցկացրեց բողոքի հերթական ակ
ցիան ընդդեմ երկրում պարտադիր կուտակային կենսաթոշա
կային համակարգի ներդրման:
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11 ապրիլ ի
25 տարվա ընթացքում առաջին անգամ ԱՄՆ Սենատի մի
ջազգային գործերի կոմիտեն ընդունեց բանաձեւ օսմանյան
Թուրքիայում 1915 թվականին իրագործված Հայոց ցեղաս
պանության մասին:
13 ապրիլ ի
ՀՀ վարչապետի պաշտոնում առաջադրվեց երկրի խորհրդա
րանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը:
1 մայիսի
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը
վերանայելու եւ նախագծից «պարտադիր» բաղադրիչը հա
նելու պահանջով Մատենադարանին հարող հրապարակում
հանրահավաք կազմակերպեց «Դեմ եմ» քաղաքացիական
նախաձեռնությունը:
5 մայիսի
Աշխատանքային այցով Ղազախստանում գտնվող՝ ՀՀ նախա
գահ Սերժ Սարգսյանը Աստանայում մասնակցեց Եվրասիա
կան տնտեսական միության (ԵՏՄ) բարձրագույն խորհրդի
ընդլայնված նիստին:

10 հոկտեմբերի
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մինսկում ստո
րագրեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու մասին Պայմանագի
րը:
10 հոկտեմբերի
Երեւանի Ազատության հրապարակում տեղի ունեցավ ԱԺ
ոչիշխանական «եռյակի»՝ «Բարգավաճ Հայաստանի», «Ժա
ռանգության» եւ ՀԱԿ-ի կողմնակիցների բազմահազարանոց
հանրահավաքն ու երթը:
27 հոկտեմբերի
Փարիզում տեղի ունեցան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նա
խագահների բանակցությունները:
1 նոյեմբերի
Ընդդիմադիր «Ժառանգություն» խմբակցությունը խորհրդա
րանում շրջանառության մեջ դրեց Հայաստանի եւ Արցախի
ռազմատեխնիկական անվտանգության ապահովման հայե
ցակարգի մասին օրինագիծը:

13 մայիսի
Պաշտոնական այցով Երեւան ժամանեց Ֆրանսիայի նախա
գահ Ֆրանսուա Օլանդը:

6 նոյեմբերի
Հայաստանի զինված ուժերը եւ Արցախի պաշտպանական
բանակը ձեռնարկեցին համատեղ լայնածավալ զորավար
ժություններ, որոնցում ընդգրկված էին մեծ քանակության
տեխնիկա եւ անձնակազմ:

28 մայիսի
ԱՄՆ Լուիզիանա նահանգի սենատն ընդունեց Ադրբեջանում
էթնիկ հայերի ջարդը դատապարտող բանաձեւ:

7 նոյեմբերի
Ժողովրդագիր Ռուբեն Եգանյանը հայտարարեց, որ ամեն
տարի Հայաստանը լքում է բնակչության 1 տոկոսը:

29 մայիսի
Աստանայում տեղի ունեցավ Բարձրագույն եվրասիական
տնտեսական խորհրդի նիստը, որի արդյունքներով Ռուսաս
տանը, Բելառուսը եւ Ղազախստանը ստորագրեցին Եվրա
սիական տնտեսական խորհրդի մասին Պ
 այմանագիրը:

12 նոյեմբերի
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի՝ Արցախի արեւելյան հատ
վածում ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ ադրբեջա
նական զինված ուժերի կողմից, ի խախտումն հրադադարի
պայմանակարգի, խոցվեց ԼՂՀ պաշտպանության բանակի
օդուժի «Մի-24» ուղղաթիռը: Անձնակազմի բոլոր 3 անդամնե
րը զոհվեցին:

4 հունիսի
Պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց ԵԱՀԿ գործող
նախագահ, Շվեյցարիայի համադաշնության նախագահ,
Արտաքին գործերի դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար
Դիդիե Բուրկհալթերը: Բարձրաստիճան հյուրն այցելեց Ծի
ծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ ծաղկեպսակ դրեց Հայոց
ցեղասպանության զոհերի հուշարձանին:
30 հունիսի
ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց օրենք Հա
յաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության
զարգացման վերաբերյալ պայմանագրի վավերացման մա
սին:
9 օգոստոսի
ՌԴ նախագահ Վ.Պուտինը Սոչիում հանդիպեց Հայաստա
նի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի ու Իլհամ
Ալիեւի հետ: Եռակողմ հանդիպումը նվիրված էր Լեռնա
յին Ղարաբաղի շրջանում հակամարտության բորբոքման
խնդրին:
4 սեպտեմբերի
 եծ Բրիտանիայի Նյուպորտ քաղաքում կայացավ Հայաս
Մ
տանի ու Ադրբեջանի նախագահների եւ ԱՄՆ պետքարտու
ղարի եռակողմ հանդիպումը:
12 սեպտեմբերի
 ունաստանի խորհրդարանը ճանաչեց Հայոց ցեղասպա
Հ
նությունը, իսկ ապրիլի 24-ը հայտարարեց Հ
 իշատակի օր:

22 նոյեմբերի
Հատուկ գործողության արդյունքում հայկական կողմը դուրս
բերեց նոյեմբերի 12-ին ղարաբաղ-ադրբեջանական սահմա
նի չեզոք գոտում հակառակորդի խփած ուղղաթիռի անձնա
կազմի երեք օդաչուների մարմինները:
26 նոյեմբերի
Թուրքիայի Ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության կին
պատգամավոր Սեբահաթ Թունջելը խորհրդարան ներկա
յացրեց մի օրինագիծ, որով երկրի նախագահ Էրդողանին
առաջարկում էր հայերից ներողություն խնդրել Մեծ եղեռնի
համար:
4 դեկտեմբերի
ՀՀ ազգային ժողովը ձայների մեծամասնությամբ վավերաց
րեց ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու մասին պայմանագիրը:
Կողմ քվեարկեցին 103, դեմ՝ 7, ձեռնպահ՝ 1 պատգամավոր
ներ: Խորհրդարանի վեց խմբակցություններից դեմ քվեար
կեց միայն «Ժառանգությունը»:
10 դեկտեմբերի
Ռուսաստանի դաշնության Պետական դուման վավերացրեց
ԵՏՄ-ին Հայաստանի միանալու վերաբերյալ պայմանագիրը:
Որոշումն ընդունվեց միաձայն՝ 441 կողմ:
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Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայ
կական կենտրոնը 1994թ. հիմնադրել է ՀՀ առաջին արտգործ
նախարար Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը՝ արժանանալով հա
յաստանյան եւ Սփյուռքի աջակիցների լայն շրջանակների
զորակցությանը: Հետեւելով համաշխարհային զարգացում
ներին, գիտելիքների հիմքեր խարսխելով, հանրության հետ
երկխոսություն ծավալելով՝ Կենտրոնը հետխորհրդային տի
րույթում հանդես է գալիս որպես երկրաքաղաքական ստեղ
ծագործական մտածողություն ձեւավորող եւ միջազգային
միջավայրի համապարփակ ընկալմանը նպաստող ուժ:
Վերջին շրջանում Կենտրոնն առաջնահերթ տեղ է հատկաց
նում տարածաշրջանային անվտանգության ու համագոր
ծակցության, քաղաքացիական կրթության, պետության եւ
ազգի համար վճռորոշ՝ ներքին ու արտաքին քաղաքակա
նությունների կիրառական հետազոտությանը:

Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոն

ՀՀ, 0033 Երեւան, Երզնկյան 75
Հեռ՝ (37410) 528780, 274818
Ֆաքս՝ (37410) 524846
Էլ.փոստ՝ root@acnis.am
Վեբկայք՝ www.acnis.am
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