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Ո րո՞նք էին անց նող տար վա հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան քի ա ռանց քա յին ի րա դար-
ձութ յուն նե րը, ի՞նչ կորց րեց եւ ի՞նչ շա հեց  Հա-
յաս տա նը 2013-ին, կա՞ն արդ յոք ո րա կա կան 
փո փո խութ յուն նե րի նա խան շան ներ ներ քին 
եւ ար տա քին հար թութ յան վրա:  Ծա նո թա ցեք 
ՌԱՀՀԿ փոր ձա գի տա կան խմբի ամ փոփ տես-
լա կա նին:
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Հայաստան-2013.
հաղթահարելով դժվարությունները

2013 թվա կա նը ցույց տվեց, որ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում ա վե լի ու ա վե լի գե-
րիշ խող է դառ նում քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի հա մար հա րա ճուն պայ քա րը:  Մար դիկ 
ոչ միայն գի տակ ցե ցին, որ ի րենք են երկ րի տե րը, այ լեւ նպա տա կաուղղ ված ջա նադ րութ-
յուն սկսե ցին ցու ցա բե րել՝ պաշտ պա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը:

Այն պա հից ի վեր, երբ  Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յու նը դա-
դա րեց հա վա տալ գո յութ յուն ու նե ցող կար գե րի պահ պան-
ման պայ ման նե րում երկ րի զար գաց ման հնա րա վո րութ-
յա նը, սկիզբ ա ռավ ազ գա յին գժտութ յուն նե րի պատ ճառ-
ներն ար մա տա պես վե րաի մաս տա վո րե լու գոր ծըն թա ցը: 
 Վե րար ժե ւոր ման են թարկ վե ցին մինչ այդ հե ղի նա կա վոր 
թվա ցող բո լոր կար ծիք նե րը, գնա հա տա կան նե րը եւ երկ րի 
կեն սա գոր ծու նեութ յան ու զար գաց ման ա վե լի նպաս տա-
վոր պայ ման նե րի հա մար պայ քա րի մի ջոց նե րը:

Արդ յուն քում, ա ռա ջին հեր թին, ջարդ վե ցին «ազ գի պաշտ-
պան նե րի ու փրկիչ նե րի» մա սին կարծ րա տի պե րը.  Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցի նե րը հաս կա ցան, որ ի րեն ցից բա ցի, ոչ 
ոք ի զո րու չէ փո խել վի ճա կը երկ րում: Իսկ փո փո խութ յուն-
նե րի էութ յու նը տե սան ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
պե տա կան իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման հա մար պայ ման-
ներ եւ այդ իշ խա նութ յան նկատ մամբ լիա կա տար հա սա-
րա կա կան վե րահս կո ղութ յան հա մա կարգ ստեղ ծե լու անհ-
րա ժեշ տութ յան մեջ: Երկ րի այդ հան գու ցա յին խնդի րը հա-
սա րա կութ յան գի տակ ցութ յան մեջ բյու րե ղա ցավ իր ողջ 
ակն հայ տութ յամբ: Այդ խնդրի պրիզ մա յի մի ջով էլ սկսեց 
 Հա յաս տա նի կեն սա կան ի րո ղութ յուն նե րի վե րագ նա հա-
տու մը:
 
Չի կա րե լի պնդել, թե այ դօ րի նակ վե րագ նա հա տու մը 
միան շա նակ ու ժե ղաց րեց  Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յա-
նը:  Քա ղա քա ցի նե րի մի մա սը պար զա պես ան զոր գտնվեց 
եւ սկսեց լքել եր կի րը, մյուս նե րը հաշտ վե ցին գո յութ յուն ու-
նե ցող կար գե րի հետ:  Սա կայն 2013 թվա կա նը ցույց տվեց, 
որ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան կյան քում ա վե լի ու ա վե-
լի գե րիշ խող դար ձավ քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի հա-
մար հա րա ճուն պայ քա րը:  Մար դիկ ոչ միայն գի տակ ցե ցին, 
որ ի րենք են երկ րի տե րը, ոչ թե ար ժեզրկ ված քա ղա քա կան 
դա սը, այ լեւ նպա տա կաուղղ ված ջա նադ րութ յուն սկսե ցին 
ցու ցա բե րել՝ պաշտ պա նե լու ի րենց ի րա վունք նե րը:

Աս պա րեզ դուրս ե կան կազ մա կերպ ված նա խա ձեռ նութ-
յուն ներ, ո րոնք կոչ ված էին պաշտ պա նե լու ազ գա յին հարս-
տութ յունն ու հան րա յին սե փա կա նութ յու նը, զին ծա ռա յող-
նե րի ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաեւ քա ղա քա ցի նե րի՝ պե-
տա կան իշ խա նութ յան ա զատ ընտ րութ յան ի րա վունք նե րը: 

Եր կի րը հայտն վեց փո փո խութ յուն նե րի կողմ նա կից նե րի եւ 
ա նօ րի նա կա նութ յան կարծ րա ցած մե խա նիզմ նե րը պաշտ-
պա նող նե րի լիա կա տար դի մա կա յութ յան հոր ձա նու տում: 
Ազ գա յին ի րո ղութ յուն նե րի ա ռա վել «հան րա ճա նաչ» նկա-
րա գի րը փո ղոց նե րում ոս տի կան նե րի կու տա կում նե րը 
դար ձան:

Իշ խող դա սա կար գը եւ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րը 
հայտն վե ցին հա լած վա ծի վի ճա կում: 2012-13թթ. հա մա պե-
տա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ի րենց դիր քե րը 
պահ պա նած օ լի գար խիկ խմբա վո րում ներն ու ժե ղաց նում 
էին հո վա նա վոր նե րի փնտրտու քը երկ րի սահ ման նե րից 
դուրս: Դ րա հե տե ւան քով եր կի րը կանգ նած էր իր ինք նիշ-
խա նութ յունն ու անվ տան գութ յան ե րաշ խիք նե րը կորց նե-
լու սպառ նա լի քի առ ջեւ:  Քա ղա քա կիրթ աշ խար հի մի ջազ-
գա յին կա ռույց նե րին ին տեգր վե լու ծրագ րե րը ձա խող վե-
ցին, իսկ դաշ նա կից նե րից  Հա յաս տա նի ռազ մա կան կախ-
վա ծութ յու նը խո րա ցավ: Ա վե լին, գլխա վոր դաշ նա կի ցը՝ 
 Ռու սաս տա նը, սկսեց բա ցեի բաց նո րա գույն զենք մա տա-
կա րա րել  Հա յաս տա նի հա կա ռա կորդ նե րին՝ դրա նով իսկ 
մեր երկ րին ստի պե լով գնալ ստրկա ցու ցիչ ո րո շում նե րի: 
Այդ պի սի պայ ման նե րում կտրուկ նե ղա ցան ազ գա յին իր 
հարս տութ յուն նե րը լայ նա ծա վալ կո ղո պու տից պաշտ պա-
նե լու՝  Հա յաս տա նի հնա րա վո րութ յուն նե րը: 
 
Հաս կա նա լի է, որ երկ րում գլխա վոր հար ցը հե տեւ յալն էր. 
կա րո՞ղ է արդ յոք  Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յու նը հաղ-
թա հա րել ար տա քին ու ներ քին ու ժե րի կող մից իր երկ րի 
ստրկաց ման մի տում նե րը: Ի վի ճա կի՞ են արդ յոք  Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցի նե րը ճեղ քել երկ րի զար գա ցումն ար գե-
լա կող գոր ծոն նե րը եւ փո խել նրա նո րա գույն պատ մութ յան 
ըն թաց քը:

ՌԱՀՀԿ փոր ձա գետ նե րը գտնում են, որ դա հնա րա վոր է 
փո փո խութ յուն ներ ցան կա ցող քա ղա քա ցի նե րի՝ ողջ երկ րի 
հան դեպ հա մընդ հա նուր պա տաս խա նատ վութ յան բարձ-
րաց ման դեպ քում:  Գի տա կից քա ղա քա ցի նե րի կա ռու ցո ղա-
կան ակ տի վութ յու նը հա սա րա կա կան կյան քի ա ռող ջաց-
ման, հա կոտն յա ե րե ւույթ նե րի հաղ թա հար ման լա վա գույն 
դե ղա տոմսն է:
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 Հա յաս տա նի քա ղա քակր թա կան դե գե րում նե րի մա սին շատ 
ա վե լի լայն տի րույ թով կա րե լի է խո սել, բայց այ սօր վա զար-
գա ցում նե րի հա մա տեքս տում օ րա կար գը բա վա կա նա չափ 
հստակ է: Եվ խնդի րը սոսկ այն չէ, որ պատ մա կան սո վո րույ թի 
ու ժով մեր եր կի րը կրկին հայտն վել է քա ղա քակր թա կան ճամ-
փա բա ժա նի առ ջեւ: Խն դիրն այ սօր ներ կա յա նում է հար ցադ-
րում նե րի ան հա մե մատ ընդգր կուն տար րա պատ կե րով:  Մաս-
նա վո րա պես դրանք են.

♦	 ին չո՞ւ «Եվ րո պա կամ Եվ րա սիա» եր կընտ րանքն ա ռա վել 
սուր բնույթ ստա ցավ հատ կա պես վեր ջին ժա մա նա կա-
հատ վա ծում,   

♦	 որ քա նո՞վ է  Հա յաս տա նը հան դես գա լիս իբ րեւ ընտ-
րութ յուն կա տա րող սուբ յեկտ,

♦	 ինչ պի սի՞ն է ստեղծ ված ի րա վի ճա կի հան րա յին ըն կա-
լու մը. ուր վագծ վո՞ւմ է արդ յոք հա սա րա կութ յան կրի-
տի կա կան զանգ վա ծի կոն սեն սուս պե տութ յան քա ղա-
քակր թա կան հե ռան կա րի շուրջ:

Ան կա խա ցու մից ի վեր ար տա քին կողմ նո րո շում նե րի հար ցում 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան տե սա կե տը փո փո խութ յուն 
չի կրել: Ա ռաջ նա հեր թութ յուն սահ մա նե լու ա ռու մով նույ նիսկ 
«Ազ գա յին անվ տան գութ յան ռազ մա վա րութ յուն» փաս տաթղ-
թում չկա ո րե ւէ հի շա տա կում. ՀՀ-ն  հա վա սա րա պես կա րե ւո-
րում է մաս նակ ցութ յու նը ե՛ւ Եվ րո պա յում, ե՛ւ հետ խորհր դա-
յին տա րած քում ծա վալ վող ներգ րավ ման (ին տեգ րա ցիոն) 
գոր ծըն թաց նե րին: Ա վե լի պարզ ձե ւա կերպ մամբ՝  Հա յաս տա-
նի եւ Ար ցա խի անվ տան գութ յան ռազ մա քա ղա քա կան ա պա-
հով ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ են դիտ վել  Ռու սաս տա նի  Դաշ-
նութ յան հետ ռազ մա վա րա կան, դաշ նակ ցա յին փոխ հա րա-
բե րութ յուն նե րը եւ ան դա մակ ցութ յու նը  Հա վա քա կան անվ-
տան գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յա նը (ՀԱՊԿ): 
 Միա ժա մա նակ որ դեգր վել է զար գաց ման եվ րո պա կան ու ղին՝ 
ընդ հա նուր ար ժեք նե րի հի ման վրա եվ րո պա կան կա ռույց նե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով: Այս տեղ հարկ է, թե-

րեւս, նշել, որ անվ տան գութ յան բաղ կա ցու ցի չը ին տեգր ման 
ու ժա գիծն ուղ ղոր դում է դե պի  Ռու սաս տան կամ Եվ րա սիա, 
ինք նութ յունն ու զար գաց ման ու ղե նիշ նե րը՝ դե պի Եվ րո պա:

Ա հաեւ, վե րը նշված տրա մա բա նութ յան շրջա նակ նե րում, 
 Հա յաս տա նը 2009-10 թվա կան նե րից մաս նակ ցում էր Եվ րա-
միութ յան Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան նա խագ ծին եւ ԵՄ-ի 
հետ բա նակ ցում Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր կնքե լու շուրջ՝ 
միա ժա մա նակ  Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի անվ տան գութ յան 
հար ցում ա պա վի նե լով ՌԴ-ի ռազ մա քա ղա քա կան ա ջակ ցութ-
յա նը:  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 միա նա լու՝  Հա յաս տա նի 
մտադ րութ յան մա սին սեպ տեմ բե րի 3-ի մոս կով յան հայ տա րա-
րութ յունն «անս պա սե լիո րեն» խախ տեց մին չեւ այժմ գոր ծող 
տրա մա բա նութ յու նը: Ին չո՞ւ: Են թադ րութ յու նը՝ հա ջոր դիվ:

 Թե պետ  Հա յաս տա նը, ինչ պես ար դեն նշվեց, մոտ եր կու տաս-
նամ յակ մաս նակ ցում է եվ րո պա կան ներգ րավ ման գոր ծըն-
թաց նե րին, բայց դա ե ղել է ձե ւա կան, ա ռա վե լա պես խորհր-
դատ վա կան բնույթ կրող, հիմ նա կա նում ի մի տա ցիոն մաս-
նակ ցութ յուն: Ընդ ո րում, ներգ րավ վա ծութ յան նման բնույ թը 
«հար մա րա վետ» էր ե րեք կող մե րի՝ ե՛ւ ՀՀ պե տա կան շրջա նակ-
նե րի, ե՛ւ Եվ րո պա յի, ե՛ւ  Ռու սաս տա նի հա մար:  Սա կայն 2013թ. 
նո յեմ բե րի 28-29-ին  Վիլն յու սում Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան 
գա գա թա ժո ղո վը, ո րի ըն թաց քում ի սկզբա նե նա խա տես ված 
էր Եվ րա միութ յան հետ Ա սո ցաց ման, այդ թվում`  Խո րը եւ հա-
մա պար փակ ա զատ ա ռեւտ րի գո տու մա սին հա մա ձայ նագ րի 
նա խաս տո րագ րու մը  Հա յաս տա նի, Վ րաս տա նի ու  Մոլ դո վա յի 
կող մից, ինչ պես նաեւ ստո րագ րու մը Ուկ րաի նա յի կող մից, ար-
դեն ո րո շա կիո րեն ա ռար կա յաց րեց հետ խորհր դա յին երկր նե-
րի եվ րա մեր ձե ցու մը (գա գա թա ժո ղո վում  Մոլ դո վան ու Վ րաս-
տա նը նա խաս տո րագ րե ցին Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գի րը, 
Ուկ րաի նան ու  Հա յաս տա նը` ոչ):  Մինչ վիլն յուս յան շրջա նում 
 Ռու սաս տա նի «նոր» իշ խա նութ յու նը թարմ լիցք էր հա ղոր դել, 
այս պես կոչ ված, եվ րա սիա կան վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա-

Եվ րա սիա կան աշ խար հա կար գի ճար տա րա պետ ներն այս պա հին հե-
տաքրքր ված են հետ խորհր դա յին երկր նե րին ռու սա կան ա ռանց քի շուրջ 
պա հե լու աշխարհաքաղաքական պարզ գա ղա փա րով, ին չի արդ յուն քում 
ստեղծ վող կա ռույց նե րը կա րող են լի նել ար հես տա կան եւ օգ տա կա րութ-
յան ցածր նիշ ու նե ցող:
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ցին՝ հետ խորհր դա յին տա րած քի հաշ վին Եվ րա միութ յան ծա-
վալ մա նը հա կադր վե լու մի տու մով: Այս տեղ կա րե ւոր է հաշ վի 
առ նել մի «փոքր» նրբե րանգ. Եվ րա միութ յան Ա րե ւել յան գոր-
ծըն կե րութ յան նա խագ ծի մեկ նար կը եւ ա ռաջ խա ղա ցու մը 
տե ղի ու նե ցան մի շրջա նում, երբ ՌԴ նա խա գա հը Վ լա դի միր 
 Պու տի նը չէր, ու նրա երկ րորդ «գա լուս տը» պետք է որ թու լաց-
ներ եվ րա մեր ձեց ման տեմ պե րը: Եվ, չնա յած ո՛չ եվ րո պա կան, 
ո՛չ էլ նոր թափ ա ռած եվ րա սիա կան ներգ րավ ման ա ռաջ նա յին 
թի րա խը ա մե նե ւին էլ  Հա յաս տա նը չէր, բայց եր կի րը հայտն-
վեց բա վա կան հե տաքր քիր ի րա վի ճա կում. ԵՄ-ի հետ 3-4 տա-
րի տե ւած բա նակ ցութ յուն նե րից հե տո ՀՀ-ն  բա խեց  Մաք սա-
յին միութ յան դռնե րը եւ հայտ ներ կա յաց րեց դառ նա լու 2015թ. 
ստեղծ վե լիք Եվ րա սիա կան միութ յան լիի րավ ան դամ:

Այս պի սով՝  Հա յաս տանն այս պա հին անվ տան գութ յուն-զար-
գա ցում պարզ դի խո տո միա յի տրա մա բա նութ յան մեջ է, այն 
է՝ ե թե սպառ նա լի քի տակ է երկ րի անվ տան գութ յու նը, ստիպ-
ված ո րո շում ըն դու նող նե րը նա հանջ են կա տա րում «եվ րա-
զար գա ցու մից»:  Հա մե նայն դեպս` առ ժա մա նակ (այլ հարց է 
ու նաեւ ըն կալ ման խնդիր, թե ինչ պես ենք պատ կե րաց նում 
զար գա ցու մը եւ որ տեղ ենք տես նում անվ տան գութ յու նը): Եվ 
ստաց վում է՝ հնա րա վոր չէ անվ տան գութ յան հար ցում ան վերջ 
ա պա վի նել տա րա ծաշր ջա նի գեր տե րութ յա նը, բայց չմաս նակ-
ցել նրա իսկ նա խա ձեռ նած աշ խար հա քա ղա քա կան նա խագ-
ծե րին, ե թե ան գամ դրանք ան հե ռան կա րա յին են  Հա յաս տա նի 
հա մար:

Իսկ դա ակն հայտ է:  Հետ խորհր դա յին տա րած քում սկզբնա-
վոր վող ներգ րավ ման գոր ծըն թաց ներն ի րենց հիմ քում չու-
նեն միա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ՝ ո՛չ 
հա սա րա կութ յուն նե րի քա ղա քակր թա կան կամ ար ժե հա մա-
կար գա յին ընդ հան րութ յուն, ո՛չ էլ տնտե սա կան արդ յու նա-
վե տութ յան մե խա նիզմ ներ: Եվ րա սիա կան աշ խար հա կար գի 
ճար տա րա պետ ներն այս պա հին հե տաքրքր ված են հետ-
խորհր դա յին երկր նե րին ռու սա կան ա ռանց քի շուրջ պա հե լու 

աշխարհաքաղաքական պարզ գա ղա փա րով, ին չի արդ յուն-
քում ստեղծ վող կա ռույց նե րը կա րող են լի նել ար հես տա կան 
եւ օգ տա կա րութ յան ցածր նիշ ու նե ցող:  Հա մե նայն դեպս՝  Հա-
յաս տա նի պա րա գա յում այդ պես է. գոր ծող կամ ստեղծ վե լիք 
ո րե ւէ նա խա գիծ չի հա վակ նում, օ րի նակ, բա րե լա վել ՀՀ-ի կա-
րե ւո րա գույն հիմ նախն դիր նե րից մե կը՝ փակ սահ ման նե րի ու 
հա ղոր դակ ցութ յուն նե րի հար ցը:

Այս պես՝ ստեղծ վել է ար տա սո վոր մի ի րա վի ճակ, երբ  Հա յաս-
տա նը մի կող մից կանգ նած է քա ղա քակր թա կան եր կընտ րան-
քի առ ջեւ, մյուս կող մից, սա կայն, ընտ րո ղը (ո րո շում կա յաց-
նո ղը) ին քը չէ: Այս պա րա գա յում խիստ կա րե ւոր վում են հան-
րութ յան կող մից խնդրի բա նա կան ըն կա լու մը եւ այդ հիմ քով 
ձե ւա վոր վող հա սա րա կա կան կոն սեն սուսն ու ինք նո րո շու մը: 
 Հիմ նա կա նի շուրջ հա մա ձայ նութ յան գա լով, թե րեւս, կձե ւա-
վոր վի ի րա վի ճա կի վրա անհ րա ժեշտ չա փով ազ դե լու նե րու ժը:

 Սա կայն  Հա յաս տա նում մի ջազ գա յին զար գա ցում նե րի` ա ռա-
վե լա բար այ լոց վա րած քա ղա քա կա նութ յան մա սին դա տում 
են զգաց մուն քա յին մա կար դա կում եւ բա րո յա կան չա փա նիշ-
նե րով՝ «լավ ու վատ», «բա րի ու չար» կա տե գո րիա նե րով (այս 
եր կի րը վատն է, այն եր կի րը մեր բա րե կամն է եւ այլն):  Բա ցի 
դրա նից, հան րութ յունն ին քը դե ռեւս ար ժե հա մա կար գա յին 
հստա կե ցում նե րի կա րիք է զգում, որ պես զի կա րո ղա նա հա-
մար ժե քո րեն գնա հա տել իր ներ սում ու իր շուր ջը տե ղի ու նե-
ցո ղը եւ գտնել լու ծում ներ: Ա վե լի պարզ ա սած՝ պետք է ճա նա-
չել եւ ամ րաց նել սե փա կան ինք նութ յու նը, ա պա հաս կա նալ 
ի րա վի ճակն ու նրա դե րա կա տար նե րին եւ հա մա տեղ ջան քե-
րով փնտրել ու գոր ծի դնել առ կա բո լոր հնա րա վո րութ յուն նե-
րը:

Աշխեն Մուշեղյան
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական 
կենտրոնի հանրային կապերի մասնագետ

Քաղաքակրթական ուղու որոնումներում
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Իշխանությունների հերթական 
վերարտադրությունը
Կամ՝ ի՞նչն էր բացակայում
փետրվարյան ընտրություններում

Այն պայ ման նե րում, երբ իշ խա նութ յուն ներն ու պե տութ յու նը սեր տա ճած են, որ պես կա նոն, 
իշ խա նա փո խութ յու նը, ար մա տա կան ժո ղովր դա վա րա կան փո փո խութ յուն նե րը հնա րա վոր 
են դառ նում, ե թե երկ րում ձե ւա վոր ված է  պրո դե մոկ րա տա կան հզոր շար ժում՝ իր կուռ ռազ-
մա վա րութ յամբ եւ մար տա վա րութ յամբ:

 Հա յաս տա նում 2013 թվա կա նը ընտ րութ յուն նե րի տա րի 
էր։  Փետր վա րի 18-ին կա յա ցան հեր թա կան նա խա գա հա-
կան ընտ րութ յուն նե րը, ո րոնց արդ յուն քում իշ խող  Հան րա-
պե տա կան կու սակ ցութ յան նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը 
հնա րա վո րութ յուն ստա ցավ մնալ իր պաշ տո նում եւս հինգ 
տա րի։ Այս ան գամ նույն պես չի րա կա նա ցան ընտ րութ-
յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա նա փո խութ յան հաս նե լու՝ ընդ դի-
մա դիր հան րութ յան մի զգա լի հատ վա ծի ակն կա լիք նե րը: 
Ընդ դի մութ յու նը դարձ յալ չըն դու նեց ԿԸՀ-ի հրա պա րա կած 
արդ յունք նե րը եւ դրանք վի ճար կեց  Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նում, որն, իր հեր թին, ինչ պես միշտ, ու ժի մեջ թո ղեց 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րը։ 

Ընտ րութ յուն ներն ա ռանձ նա ցան նրա նով, որ ոչ իշ խա նա-
կան մի քա նի լուրջ քա ղա քա կան ու ժեր չա ռա ջադ րե ցին 
սե փա կան թեկ նա ծո ւին, ան գամ չպաշտ պա նե ցին այլ թեկ-
նա ծո ւի, ըստ էութ յան, հիմ նա կա նում պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ ա նի մաստ են գտնում մաս նակ ցել ներ կա վար չա կար-
գի կող մից ի րա կա նաց վող ընտ րութ յուն նե րին, քա նի որ 
դրանք, միեւ նույն է, դա տա պարտ ված են կեղծ ված լի նե լու։ 
 Հարկ է նկա տել, որ ըն դա մե նը մեկ տա րի ա ռաջ նույն ու ժե-
րը մաս նակ ցե ցին խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին։ 
 Դա թույլ տվեց շա տե րին են թադ րել, որ ի րա կա նում այդ ու-
ժե րը 2012-ին էլ հաղ թե լու հույ սեր չեն ու նե ցել ու մաս նակ-
ցել են, քա նի որ ԱԺ ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ հնա րա-
վո րութ յուն կա ստա նա լու ո րո շա կի ման դատ ներ եւ գո նե 
ներ կա յաց ված լի նե լու օ րենս դիր մարմ նում։ 

Այ դու հան դերձ՝ ընտ րութ յուն նե րի նույ նիսկ պաշ տո նա կան 
արդ յունք նե րը շա տե րի հա մար ա նակն կալ  էին։  Նախ քան 
ընտ րութ յուն նե րը շատ էր խոս վում, որ իշ խա նութ յուն նե րը՝ 
դի մե լով ընտ րա կեղ ծա րա րութ յան ա վան դա կան մե թոդ նե-
րի ան գամ մի չնչին մա սին, հեշ տութ յամբ վե րար տադր վե-
լու են, մա նա վանդ, որ ոչ իշ խա նա կան ա ռանց քա յին ու ժե-
րից թեկ նա ծու չու նեն ԲՀԿ-ն, ՀԱԿ-ը եւ ՀՅԴ-ն: Ու թե պետ 
հենց ա ռա ջին փու լով իշ խա նութ յունն իս կա պես վե րար-

տադր վեց, սա կայն « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
ա ռաջ նորդ, ինք նա ռա ջադր ված թեկ նա ծու  Րաֆ ֆի  Հով-
հան նիս յա նը՝ պաշ տո նա կան արդ յունք նե րի հա մա ձայն 
գրա վե լով երկ րորդ տե ղը, ստա ցավ փոր ձա գետ նե րի մե ծա-
մաս նութ յան կան խա տե սա ծից շատ ա վե լի ձայ ներ՝ 539.691 
կամ շուրջ 37 տո կոս։ Ու շագ րավ է, որ  Հով հան նիս յա նը, 
ըստ նույն պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, հաղ թող ճա նաչ վեց 
 Հա յաս տա նի ավելի քան 10 քաղաքներում ու գյուղական 
բնակավայրերում՝ այդ թվում այնպիսի խո շոր քա ղաք-
նե րում, ինչպիսիք են Գ յում րին, Վանաձորը, Էջմիածինը, 
Արմավիրը, Աբովյանը, Կապանը եւ այլք։  Դա հիմք տվեց 
նրա կողմ նա կից նե րին պնդե լու, որ  Հով հան նիս յա նի նա-
խընտ րա կան քա րոզ չութ յան՝ «Հ նա րա վոր է» հիմ նա կան 
կար գա խոսն ար դա րաց րեց ի րեն, եւ ե թե ընդ դի մա դիր քա-
ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան սուբ յեկտ ներն ա վե լի ակ-
տիվ լի նեին, ա պա նույ նիսկ այս վար չա կար գի կազ մա կեր-
պած ընտ րութ յուն նե րով հնա րա վոր էր հաս նել իշ խա նա-
փո խութ յան։ 

Այս ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րը եւս ու ղեկց վե ցին բո ղո-
քի գոր ծո ղութ յուն նե րով, սա կայն, ի տար բե րութ յուն նա-
խորդ ընտ րութ յուն նե րի, այս ան գամ սո վո րա կան դար ձած 
հան րա հա վաք նե րին, եր թե րին ու պի կետ նե րին ա վե լա ցան 
ընդ դի մա դիր եր կու թեկ նա ծու նե րի կող մից ի րա կա նաց-
ված հա ցա դուլ նե րը։  Հան րութ յունն ա կա նա տես ե ղավ մի 
ար տա սո վոր ե րե ւույ թի՝ բո ղո քի ակ ցիա նե րից մեկն ըն թա-
ցավ ոչ թե ընտ րութ յուն նե րից հե տո, այլ ամ բողջ ընտ րա-
կան փու լում՝ նե րառ յալ նա խընտ րա կան քա րո զար շա վը։ 
 Դա թեկ նա ծու նե րից Անդ րիաս  Ղու կաս յա նի  հա ցա դուլն էր՝ 
«Ո՛չ կեղծ ընտ րութ յուն նե րին» կար գա խո սով: Չ նա յած այն 
հան րութ յան կող մից ըն կալ վեց ոչ միան շա նակ, սա կայն այս 
կամ այն կերպ ստա ցավ ընդ դի մա դիր այլ թեկ նա ծու նե րի 
եւ ընտ րա զանգ վա ծի ո րո շա կի հատ վա ծի ա ջակ ցութ յու նը։ 

Ար տա սո վոր էր իր ձե ւով ու բնույ թով նաեւ հե տընտ րա կան 
ընդվ զու մը, ո րը ստա ցավ « Բա րե ւա հե ղա փո խութ յուն» ան-
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վա նու մը։  Նախ՝ ընդ դի մութ յան հա մոզ մամբ հաղ թող թեկ-
նա ծու, իսկ պաշ տո նա կան տվյալ նե րով՝ երկ րորդ տե ղը 
գրա ված  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը մարդ կանց հետ ան մի-
ջա կան, անբռ նազ բոս շփման ե ղա նա կով  բազ մա թիվ եր-
թեր ու ցույ ցեր անց կաց րեց ոչ միայն մայ րա քա ղա քում, այ-
լեւ տար բեր մար զե րում:  Տե ղի ու նե ցավ նաեւ ան նա խա դեպ 
մի ի րա դար ձութ յուն՝ պաշ տո նա պես հաղ թած թեկ նա ծո ւի 
եւ ընդ դի մա դիր ընտ րա զանգ վա ծի կող մից հաղ թող հա-
մար վող թեկ նա ծո ւի հան դի պու մը, որ տեղ վեր ջինս ա ռաջ  
քա շեց «ժո ղովր դի հաղ թա նակն ըն դու նե լու» պա հան ջը: 
Այդ հիմ նա կան պա հան ջով էլ  Հով հան նիս յա նը հա ցա դուլ 
ի րա կա նաց րեց Ա զա տութ յան հրա պա րա կում։ Իշ խա նութ-
յուն նե րը, սա կայն, չըն դու նե ցին  Հով հան նիս յա նի եւ ոչ մի 
պա հանջ, եւ հե տընտ րա կան բո ղո քի ար տա հայ տութ յուն 
հան դի սա ցող հա ցա դու լը, ո րը բա վա կան եր կար տե ւեց, եւ 
մյուս ակ ցիա նե րը, վեր ջի վեր ջո, դա դա րեց վե ցին։  Հայ տա-
րար վեց, որ պայ քա րը շա րու նակ վե լու է, բայց ար դեն այլ 
ե ղա նա կով ու ձե ւա չա փով։

 Ճիշտ է, ՀԱԿ-ը, ՀՅԴ-ն  եւ ար տա խորհր դա րա նա կան ո րոշ 
ընդ դի մա դիր ու ժեր ու քա ղա քա ցիա կան հո սանք ներ այս 
կամ այն կերպ  ի րենց զո րակ ցութ յու նը հայտ նե ցին  Րաֆ ֆի 
 Հով հան նիս յա նի կազ մա կեր պած հե տընտ րա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րին, սա կայն, մեծ հաշ վով, չստեղծ վեց ընդ դի մա-
դիր նոր ձե ւա չափ, որն այդ բո ղո քը կվե րա ծեր պրո դե մոկ-
րա տա կան ինս տի տու ցիո նա լաց ված շարժ ման։

Ընտ րութ յուն ներն ա ռանձ նա ցան նաեւ դե տեկ տիվ պատ-
մութ յուն հի շեց նող ի րա դար ձութ յուն նե րով։  Թեկ նա ծու նե-
րից մե կի՝  Պա րույր  Հայ րիկ յա նի նկատ մամբ հրա զե նա յին 
հար ձա կում կա տար վեց, իսկ դա տա րա նը հե տա գա յում՝ 
որ պես այդ հան ցա գոր ծութ յան կազ մա կեր պիչ, 14 տար վա 
ա զա տազրկ ման դա տա պար տեց է պո սա գետ ներ կա յա ցող 
նա խա գա հի մեկ այլ թեկ նա ծո ւի՝  Վար դան  Սեդ րակ յա նին։ 
Իշ խա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հան ցա գոր ծութ-
յու նից ան մի ջա պես հե տո, երբ  Սեդ րակ յա նը դեռ կաս կած-
յալ նե րի թվում չէր, հայ տա րա րե ցին, որ հան ցա գոր ծութ յան 
հե տե ւում կանգ նած են ինչ-որ քա ղա քա կան ու ժեր, ո րոնք 
ու զում են ա պա կա յու նաց նել ի րա վի ճա կը։ Ընտ րութ յուն-
նե րը կա րող էին հե տաձգ վել, սա կայն վեր ջին պա հին  Պա-
րույր  Հայ րիկ յա նը՝ չնա յած ա ռող ջա կան վատ վի ճա կին, 
ո րո շեց շա րու նա կել քա րո զար շա վը՝ պատ ճա ռա բա նե լով, 
որ չի ցան կա նում ընտ րութ յուն նե րի հե տաձգ ման մեջ շա-
հագրգռ ված ու ժե րը հաս նեն ի րենց նպա տա կին։  Սա կայն 

հան րութ յան հա մար ան հայտ մնա ցին բազ մա թիվ հար ցեր. 
այդ պես էլ պարզ չդար ձան այդ հան ցա գոր ծութ յան դրդա-
պատ ճա ռը եւ այն ու ժե րը, ո րոնց մա սին ակ նար կում էին իշ-
խա նութ յուն նե րը։ 

 Շա տե րի գնա հատ մամբ՝ ժո ղո վուր դը կրկին չկա րո ղա ցավ 
ի րաց նել իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու իր ի րա վուն քը, քան-
զի ընտ րութ յուն ներն այս ան գամ էլ ա զատ եւ ար դար չէին։ 
 Հան րա յին քա ղա քա կան դիս կուր սում նո րից հրա տապ 
դար ձավ ներ կա վար չա կար գի օ րոք ընտ րութ յուն նե րով 
իշ խա նա փո խութ յան հաս նե լու հնա րա վո րութ յան/անհ նա-
րի նութ յան թե ման։ Ընտ րութ յուն նե րից հե տո տե ղա կան 
եւ մի ջազ գա յին դի տորդ նե րը նշե ցին, որ թեեւ, օ րի նակ, հե-
ռուս տաե թե րը հա մե մա տա բար հա սա նե լի էր ընդ դի մա դիր 
թեկ նա ծու նե րի հա մար, իսկ ընտ րութ յուն նե րի օ րը հիմ նա-
կա նում չե ղան բռնի գոր ծո ղութ յուն ներ, սա կայն վար չա-
կան ռե սուր սի լայն կի րառ ման դեպ քեր, ընտ րա ցու ցակ նե-
րի հետ կապ ված խնդիր ներ, թա ղա յին հե ղի նա կութ յուն-
նե րի կող մից տար բեր տե սա կի ճնշում ներ, մի շարք ընտ-
րա տե ղա մա սե րում ձայ նե րի հաշ վար կի ժա մա նակ թույլ 
տրված կեղ ծիք ներ, այ նո ւա մե նայ նիվ, ե ղան։  Եվ րո պա կան 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան զե կույց նե րում մաս նա վո րա-
պես նշված էր, որ չի ստեղծ վել «խա ղի» հա վա սար կա նոն-
ներ թեկ նա ծու նե րի մի ջեւ, ինչ պես նաեւ չի տրա մադր վել 
«ընտ րող նե րին տե ղե կաց ված ընտ րութ յուն կա տա րե լու եւ 
պատ ժից երկ յուղ չկրե լով՝ ա զա տո րեն քվեար կե լու հնա րա-
վո րութ յուն»:  Բա ցի դրա նից, ըստ մի ջազ գա յին դի տորդ նե-
րի, խախտ ված էր պե տութ յան եւ իշ խող կու սակ ցութ յան 
տա րա բա ժան ման սկզբուն քը։

 Հարկ է նշել, որ ինչ պես ցույց է տա լիս մի ջազ գա յին փոր ձը, 
վե րոնշ յալ պայ ման նե րի դեպ քում, հատ կա պես երբ իշ խա-
նութ յուն ներն ու պե տութ յու նը սեր տա ճած են, իշ խա նա-
փո խութ յուն, ար մա տա կան ժո ղովր դա վա րա կան փո փո-
խութ յուն ներ, որ պես կա նոն, հնա րա վոր են, ե թե երկ րում 
ձե ւա վոր ված է  պրո դե մոկ րա տա կան հզոր շար ժում՝ իր 
կուռ ռազ մա վա րութ յամբ եւ մար տա վա րութ յամբ, խա ղաղ 
քա ղա քա ցիա կան դի մադ րութ յուն ցույց տա լու պատ րաստ 
քա ղա քա ցի նե րի բազ մութ յամբ:  Հենց այդ պի սի շար ժումն է, 
որ բա ցա կա յում էր 2013թ. փետր վար յան ընտ րութ յուն նե-
րում։

Էդգար Վարդանյան
Քաղաքագետ

Իշխանությունների հերթական վերարտադրությունը



8

2013 թվա կա նին  Հա յաս տա նի ու աշ խար հասփ յուռ հա յութ-
յան հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ ար մա տա ցավ սե փա-
կան բնօր րա նում «ցե ղի» վե րաց ման վա խը։  Մեծ ե ղեռ նից 
գրե թե հար յուր տա րի անց  Հա յաս տա նում կրկին սկսե ցին 
խո սել հա յութ յա նը պա տած մեկ այլ ար հա վիր քի՝ «սպի-
տակ» ցե ղաս պա նութ յան են թարկ վե լու վտան գի մա սին։ 
Եվ այդ մտա վա խութ յու նը լուրջ հիմ քեր ու նի. բնակ չութ յան 
ար տա գաղ թը ներ կա յում դար ձել է երկ րի թիվ մեկ խնդի րը:

 Սո ցիա լա կան մի փոքր շեր տի կող մից հա րա ճուն շա հա-
գործ ման են թարկ վե լու հան րա յին գի տակ ցու մը, ար տա-
գաղ թի կոր ծա նա րար թափն ու երկ րում ժո ղովր դագ րա-
կան պատ կե րի անմ խի թար վի ճա կը հու սա հա տութ յուն 
եւ ա նե լա նե լիութ յան զգա ցում են ա ռա ջաց րել:  Շա տե րը 
չեն ու զում, բայց ստիպ ված են ար տա գաղ թել, ո րով հե տեւ 
ա պա գա չեն տես նում թե՛ ի րենց, թե՛ ի րենց ե րե խա նե րի 
հա մար: Եվ ա պա գա յի ա նո րո շութ յան, «ցե ղի» ոչն չաց ման 
զգա ցո ղութ յան մռայլ խո րա պատ կե րին ե թե կա մի փոքր 
մխի թա րանք, ա պա դա ստեղծ ված ի րա վի ճա կից ելք ո րո-
նե լու՝ ե րի տա սար դա կան ո րոշ շրջա նակ նե րի գործ նա կան 
ակ տի վութ յունն է վեր ջին շրջա նում, ո րը կա րող է դառ նալ 
հան րութ յա նը հու սա հա տութ յան ու ան տար բե րութ յան 
թմբի րից հա նող, նրան հա մախմ բող եւ ար դար պայ քա րի 
մղող ուժ:

 Տա րի ներ շա րու նակ հայ րե նի քից հե ռա նա լու ե րե ւույ թը դի-
տարկ վում էր որ պես պա տե րազ մա կան վի ճա կի, քա ղա քա-
կան, սո ցիալ-տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե րի, ի րա վա կան 
կա մա յա կա նութ յուն նե րի եւ բա ցա սա կան այլ գոր ծոն նե րի 
հե տե ւանք:  Պատ կե րա վոր ա սած՝ պար բե րա բար ստեղծ-

Արտագաղթը զսպող 
ուժերի հասունացման 
ժամանակը

Տն տե սա կան մրցակ ցութ յան եւ սո ցիա-
լա կան ար դա րութ յան բա ցա կա յութ յու-
նը, ձեռ նե րե ցութ յամբ ա զատ զբաղ վե լու 
անհ նա րի նութ յու նը, տնտե սա կան ու 
քա ղա քա կան մե նաշ նորհ նե րի գո յութ-
յու նը պե տութ յու նից վա նե ցին իշ խող 
է լի տա յի շրջա նա կից դուրս մնա ցած բո-
լոր ու նակ տնտես վա րող խմբե րին եւ 
ան հատ նե րին:
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վում է մի վի ճակ, երբ ցա վի ու հոգ սի բե ռան տակ կքած  Հա-
յաս տան կոչ վող «շի կա ցած կաթ սա յից» կամ ե ռա ցող ջուրն 
է բնա կա նո րեն թափ վում, կամ էլ, որ պես զի «կաթ սան» 
չպայ թի, իշ խող վար չա խում բը գի տակ ցա բար «գո լոր շի» է 
բաց թող նում: Այս պես՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
վեր ջին 22-ամ յա գրե թե ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծը կա րե լի 
է բնո րո շել իբ րեւ վե րո հիշ յալ պատ ճառ նե րով երկ րից հար-
յուր հա զա րա վոր մարդ կանց հե ռա նա լու պատ մա կան մի 
շրջան:

Ան կա խութ յան ա ռա ջին տա րի նե րին ար տա գաղ թի պատ-
ճառ դար ձան  Ղա րա բաղ յան պա տե րազ մի հե տե ւան քով 
երկ րում ստեղծ ված անվ տան գութ յան պա կա սուր դը, վա-
խի ու անվս տա հութ յան մթնո լոր տը, ինչ պես նաեւ պա-
տե րազ մի բե րած սո ցիալ-տնտե սա կան դժվա րութ յուն նե-
րը: Այդ մի տու մը շա րու նակ վեց նաեւ 1994թ. պա տե րազ մի 
ա վար տից հե տո, երբ բնակ չութ յան կեն սա գոր ծու նեութ յան 
հա մար տնտե սութ յան անմ խի թար վի ճակն ինք նին հետ-
պա տե րազմ յան բար դութ յուն ներ էր ստեղ ծում:  Սա կայն 
1995-96թթ. ընտ րա կան տա րի նե րի բե րած քա ղա քա կան 
հա մա ղետ ներն ի րենց հեր թին լրա ցու ցիչ ծան րութ յուն հա-
ղոր դե ցին ՀՀ բնակ չութ յան հետ պա տե րազմ յան տնտե սա-
կան զրկանք նե րին` ստի պե լով դարձ յալ բռնել տա րագ նա-
ցութ յան ճա նա պար հը: Այ դու հետ աս տի ճա նա բար նշմար-
վե ցին երկ րի կա ռա վար ման ղե կին գտնվող ու ժե րի ներ քին 
քա ղա քա կա նութ յան լիա կա տար վնա սա բե րութ յունն ու 
գաղ թա ծին բնույ թը: Իսկ ընտ րա կան մե խա նիզմ նե րի ան-
գոր ծութ յան պայ ման նե րում իշ խա նութ յան հա մար քա-
ղա քա կան մյուս ու ժե րի «պայ քա րը» դար ձավ հու սա խաբ-
ված նո րա նոր զանգ վա ծե րի՝ երկ րից հե ռա նա լու հա վել յալ 
խթան:

 Ներ քա ղա քա կան ա նարդ յու նա վետ պայ քա րի օ րա կար-
գը հե տա գա տա րի նե րին «հա մալր վեց« պե տա կա նութ յան 
ճգնա ժա մով: 1999թ. հոկ տեմ բե րի 27-ին Ազ գա յին ժո ղո վում  
տե ղի ու նե ցած ա հա բեկ չա կան ակ տը խլեց ԱԺ նա խա գա-
հի, վար չա պե տի եւ այլ գոր ծիչ նե րի կյան քը: Դ րա նից հե տո 
բնակ չութ յան շրջա նում ար մա տա վոր վեց նաեւ այն հա մոզ-
մուն քը, որ ե թե պե տութ յու նը չի ե րաշ խա վո րում ան գամ իր 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի կյան քը, հե տե ւա բար չի 
կա րող ա պա հո վել սո ցիա լա կան մյուս խմբե րի անվ տան-
գութ յու նը: Իսկ սկսած 2000 թվա կա նից, երբ նշա նա կա լի 
դիր քե րի հա սած նախ կին ռազ մա կան օ լի գար խիա յի հեն քի 
վրա սկսեց ձե ւա վոր վել նոր կա ռա վա րող է լի տան, պե տութ-
յու նից հան րութ յան սպա սե լիք նե րի ճգնա ժամն ա վե լի խո-
րա ցավ:  Նոր քրեաօ լի գար խիկ վար չա խում բը խո ցի նման 
ախ տա հա րեց պե տութ յան ա ռողջ բջիջ նե րը` նո րա նոր 
դիր քեր գրա վե լով երկ րի տնտե սա կան հարս տութ յունն իր 
ձեռ քում կենտ րո նաց նե լու գոր ծում: Տն տե սա կան մրցակ-
ցութ յան եւ սո ցիա լա կան ար դա րութ յան բա ցա կա յութ յու-
նը, ձեռ նե րե ցութ յամբ ա զատ զբաղ վե լու անհ նա րի նութ յու-
նը, տնտե սա կան ու քա ղա քա կան մե նաշ նորհ նե րի գո յութ-
յու նը պե տութ յու նից վա նե ցին իշ խող է լի տա յի շրջա նա կից 
դուրս մնա ցած բո լոր ու նակ տնտես վա րող խմբե րին եւ ան-
հատ նե րին:

Ար տա գաղ թի ա լի քը ժա մա նա կա վո րա պես հնա րա վոր 
ե ղավ դա դա րեց նել միայն 2004-06 թվա կան նե րին, այն էլ՝ 
շի նա րա րութ յան բնա գա վա ռում սփյուռ քից հսկա յա կան 
ներդ րում ներ ա պա հո վե լու եւ երկ րի տնտե սութ յու նում 
ար հես տա կան տնտե սա կան է ֆեկտ ստա նա լու մի ջո ցով: 
 Սա կայն հե տա գա տա րի նե րին երկ րի ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րի վրա ա ղե տա լիո րեն անդ րա դար ձան «շի նա րա-
րա կան փու չի կի» պայթ յու նը, 2007թ. վերսկս ված ներ քա ղա-
քա կան անպ տուղ պայ քա րը, «մար տի 1»-ի ող բեր գութ յու-

նը, հա մաշ խար հա յին ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի հասց րած 
վնաս նե րը, օ լի գո պո լիա նե րի տես քով տնտե սութ յան բե ւե-
ռա ցու մը եւ կո ռուպ ցիա յի ան նա խա դեպ չա փե րը:

2011թ. անց կաց ված մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հա մա-
ձայն՝ երկ րի բնակ չութ յունն ար դեն կազ մում էր 2 մի լիոն 
871.771 մարդ: Ընդ ո րում, ե թե նա խորդ տա րի նե րին  Հա յաս-
տա նը լքող բնակ չութ յու նը տա րե կան հաշվ վում էր մի քա նի 
տասն յակ հա զա րով, ա պա բո լոր պաշ տո նա կան հաշ վարկ-
նե րը ցույց են տա լիս, որ 2013թ. այն անց նե լու է 100 հա զա-
րի սահ մա նա գի ծը:  Սա է պատ ճա ռը, որ վեր ջին տա րի նե րին 
ար տա գաղ թի թե ման գրա վեց հան րա յին դիս կուր սի ողջ 
բո վան դա կութ յու նը: Ա վան դա կան հան րա յին-քա ղա քա կան 
հիմ նախն դիր նե րը՝ ար տա քին սպառ նա լի քի վտանգ, ղա րա-
բաղ յան օ րա կարգ եւ այլն, հետզ հե տե ի րենց տե ղը զի ջե ցին 
ար տա գաղ թի խնդրին:

ՀՀ վար չա պե տի կող մից ար տա գաղ թը որ պես հե ղա փո-
խութ յու նը կան խե լու քայլ ներ կա յաց նե լուց հե տո հան-
րութ յան շրջա նում փորձ ար վեց հաս կա նալ ընդ հան րա-
պես խնդրո ա ռար կա յի վե րա բեր յալ պե տութ յան եւ իշ խող 
վար չախմ բի ի րա կան քա ղա քա կա նութ յու նը: Լ րա հո սում ի 
հայտ ե կան այն պի սի զու գա հեռ ներ, ո րոնք հաս տա տում 
էին պե տա կան «Ա րի տուն» ծրագ րի լիա կա տար սնան կութ-
յու նը եւ ՀՀ բարձ րա գույն իշ խա նութ յուն նե րի թողտ վութ-
յամբ ՌԴ կող մից  Հա յաս տա նում ի րա կա նաց նող « Հայ րե-
նա կից ներ» ծրագ րի վտանգ նե րը:  Դա լրա ցու ցիչ ազ դակ էր, 
որ պես զի ար տա գաղ թի խնդի րը դի տարկ վի ազ գա յին անվ-
տան գութ յա նը սպառ նա ցող մար տահ րա վեր նե րի հա մա լիր 
շաղ կապ վա ծութ յան մեջ, այդ թվում՝ իշ խող վար չախմ բի 
վա րած ար տա քին ու ներ քին քա ղա քա կա նութ յան խո րա-
պատ կե րին:

Այ սօր ար դեն ար տա գաղ թի խնդի րը դար ձել է  Հա յաս տա-
նի ներ քա ղա քա կան պայ քա րում ընդ դի մութ յան զի նա նո ցի 
հիմ նա րար փաս տարկ նե րից մե կը, եւ իշ խող վար չախմ բի 
քա րոզ չութ յունն այ լեւս ի զո րու չէ «ար տադ րել» ար տա-
գաղ թի ծա վալ նե րը թաքց նող տվյալ ներ ու հիմ նախն դիրն 
ա պա կողմ նո րո շող թե զեր: 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ-
րութ յուն նե րից ան մի ջա պես հե տո սույն թե մա յին ՀՀ նա-
խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նի անդ րա դար ձը են թարկ վեց ան-
նա խա դեպ սար կազ մի՝ թե ւա վոր խոս քի վե րա ծե լով մի 
քա նի լրատ վա մի ջոց նե րի ստեղ ծած «գաղջ մթնո լոր տի» 
մա սին նրա ար տա հայ տութ յու նը: Այդ ա մե նը նպաս տեց, 
որ 2013 թվա կա նին ձե ւա կերպ վի հան րա յին մեկ այլ «ե ռա-
ցող զանգ վա ծի» ձայ նը, որն ան վե րա պա հո րեն մեր ժում է 
թե՛ «կաթ սան» կա մա վոր լքե լու, թե՛ ի րեն «գո լոր շիա նա լու» 
պար տադ րող ճա նա պարհ նե րը։

 Ներ կա յում քա ղա քա կան պայ քա րի կի զա կե տում են 
հայտն վել «ճոր տա նա լու» կամ ար տա գաղ թե լու եր կընտ-
րան քի առ ջեւ կանգ նած եւ եր կու տար բե րակն էլ վճռա կա-
նո րեն մեր ժող ան հատ քա ղա քա ցի ներն ու քա ղա քա ցիա-
կան խմբե րը: Ն րանց գոր ծու նեութ յու նը կա րե ւոր ազ դակ 
է՝ հու սա լու, որ Ար մա վի րի մար զի կարկ տա հա րութ յու նից 
տու ժած բնակ չութ յան,  Գե տա հով տի, Բ յու րա կա նի,  Մար-
ցի գյու ղա ցի նե րի, Ե րե ւա նի  Կո մի տա սի 5,  Սա յաթ  Նո վա-
յի 12, Ա միր յան 24 հաս ցե նե րի քա ղա քա ցի նե րի պայ քա րի 
ա լիք նե րը շու տով կա րող են լցնել ողջ  Հան րա պե տութ յու-
նը՝ դառ նա լով ար տա գաղթն ու նրա բե րած հե տե ւանք նե րը 
զսպող ուժ: Այս ան գամ՝ ար դեն տե ւա պես:

Սարո Սարոյան
Պատմաբան, քաղաքական վերլուծաբան

Արտագաղթը զսպող ուժերի հասունացման ժամանակը
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Երկ րում ա զատ ընտ րութ յուն նե րի մե խա նիզ մի ար մա տա-
վոր ման ուղ ղութ յամբ մե կու կես տաս նամ յա կի անպ տուղ 
ջան քե րը հան գեց րին ոչ միայն հա սա րա կութ յան եւ քա ղա-
քա կան դա սա կար գի բե ւե ռաց մա նը, այ լեւ Հա յաս տա նում 
քա ղա քա կան պայ քա րի բուն էութ յան ու ի մաս տի վե րար-
ժե ւոր մա նը: 2008թ. ող բեր գա կան ա վարտ ու նե ցած նա խա-
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րից հե տո ի րենց ակ տի վութ յու-
նը դրսե ւո րած քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը 
վեր ջին տա րի նե րին դուրս ե կան Հա յաս տա նի ա ռա վել ինք-
նու րույն քա ղա քա կան ե րե ւույթ նե րի շար քը:

Քա ղա քա կան կյան քում կու սակ ցա կան-կլա նա յին շա հե-
րի տի րա պե տութ յան քսա նամ յա ժա մա նա կաշր ջա նը ճաք 
տվեց. « Մենք ենք տե րը երկ րի» կար գա խո սով աս պա րեզ 
մտան կազ մա կերպ ված քա ղա քա ցի նե րը: Եր կի րը պատ-
րաստ չէր «իր նոր տե րե րի» պա հանջ նե րի դրսե ւոր ման 
գոր ծո ղութ յուն նե րին: Այդ ե րե ւույթ նե րի ա ռա ջին ի րա կան 
արդ յուն քը դար ձավ ինչ պես իշ խող, այն պես էլ քա ղա քա-
կան է լի տա յի հա մընդ հա նուր ջղա գա րութ յու նը: Քա ղա քա-
ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րը բո լոր կող մե րից են թարկ-
վե ցին քննա դա տութ յան ան նա խա դեպ գրոհ նե րի ու ան-

բար յա ցա կամ վե րա բեր մուն քի: Ընդ հան րա կան դար ձավ 
ոտնձ գութ յուն նե րի մեջ «ինչ-որ» ու ժե րի հաս ցեագր ված 
մե ղադ րան քը:

Սա կայն ա ռա վել մեծ խնդի րը ծա գեց այն ժա մա նակ, երբ 
հա սա րա կութ յան՝ քա ղա քա ցիա կան շար ժում նե րը չող ջու-
նող մա սը ոչ միայն դրանց մեջ ոտնձ գութ յուն տե սավ սե-
փա կան շա հե րի հան դեպ, այ լեւ ա կա մա յից դուրս ե կավ քա-
ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րի դեմ ուղ ղա կի առ ճա կատ-
ման՝ հա կա գոր ծո ղութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու մի ջո ցով: 
Դժ վար կան խա տե սե լի հե ռան կա րի դեմ հան դի ման ա ռա-
ջա ցավ քա ղա քա ցիա կան դի մա կա յութ յան գծա պատ կե րը: 
Մաշ տո ցի պո ղո տա յի Փակ շու կա յի հիմ նախնդ րի շուրջ Ե րե-
ւա նում «դե ղին ու կար միր գլխարկ նե րի» դի մա կա յութ յու նը 
եւ նույն պո ղո տա յում ոս տի կա նութ յան հետ (ո րոնց մի մա-
սը քա ղա քա ցիա կան հա գուս տով էր) «հե ղա փո խա կան նե-
րի» դա ժան բա խու մը դար ձան գա ղա փա րա կան փա կու ղու 
եւ ա նե լա նե լիութ յան խորհր դա նիշ: Դ րանք, միա ժա մա նակ, 
հա սա րա կութ յան ա ռող ջաց ման նա խան շան նե րի ար տա-
հայ տութ յուն էին:

Հասարակության 
եւ պետության 
առողջացման 
ճանապարհին

Քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րի բազ մամս յա դի մա կա յութ յան փոր ձը Ե րե ւա նի Մաշ տո-
ցի պու րա կում, որ տեղ իշ խա նութ յուն ներն ամ բողջ խա ղադ րույ քը դրել էին ոս տի կա նութ յան 
հնա րա վո րութ յան վրա, չէր կա րող ի հայտ չբե րել ստվե րա յին բիզ նե սի ա նօ րի նա կան շա հե րը 
պաշտ պա նող ոս տի կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ողջ սնան կութ յու նը:
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Չ նա յած ի րենց հան դեպ ժխտո ղա կա նութ յան եւ անվս տա-
հութ յան մթնո լոր տի խտաց մա նը, Հա յաս տա նի քա ղա քա-
ցիա կան ակ տի վիստ նե րը (բնա պահ պան նե րը, Մաշ տո ցի 
պու րա կի պաշտ պան նե րը, քա ղա քա յին տրանս պոր տի 
սա կագ նե րի թան կաց ման հա կա ռա կորդ նե րը) վեր ջին եր-
կու տա րում կա րո ղա ցան ոչ միայն լու ծել ա ռա ջադր ված մի 
շարք խնդիր ներ, այ լեւ նոր քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ-
յուն հաս տա տել երկ րում: Ուղ ղա կի ժո ղովր դա վա րութ յան 
գա ղա փար նե րը ջար դե ցին «վար չա կար գի հրա ժա րա կա նի 
հա մար» շա րու նա կա բար ա պարդ յուն պայ քար մղե լու՝ կու-
սակ ցա կան-կլա նա յին մտա ծո ղութ յան կարծ րա տի պե րը՝ 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծա ծութ յան մեջ դնե լով 
«ինք նո րոշ ված քա ղա քա ցի» հաս կա ցութ յու նը: Ար մա տա-
պես փոխ վեց քա ղա քա կան պա հանջ նե րի, ինչ պես նաեւ 
ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու ե ղա նակ նե րի 
ի մաս տը:

Քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րը հրա տապ դարձ րին բո-
լոր քա ղա քա ցի նե րի՝ ան կախ նրանց հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան կար գա վի ճա կից, պար տա դիր օ րեն քին են թարկ-
վե լու պրակ տի կան: Հա յաս տա նում տի րող քրեաօ լի գար-
խիկ կար գի պայ ման նե րում քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ-
նե րի այ դօ րի նակ դիր քո րո շու մը հան գու ցա յին խնդիր էր իշ-
խա նութ յուն նե րի եւ նրանց հետ սեր տա ճած քա ղա քա կան 
դա սի ու օ լի գար խիկ բիզ նե սի հա մար: Հին հա մա կար գին 
նոր ե ղա նակ ներ էին անհ րա ժեշտ՝ պաշտ պա նե լու երկ րում 
հաս տատ ված հա կա սահ մա նադ րա կան կար գերն ու ա պօ-
րի նի շա հե րը. հա սա րա կութ յան հետ ուղ ղա կի դի մա կա-
յութ յու նում հին կար գը կորց նում էր իր կա րո ղութ յուն նե րը:

Քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ յուն նե րի հիմ նախն դի-
րը լուրջ ի մաստ ստա ցավ այս տա րի, երբ գոր ծող վար չա-
կար գը ո րո շեց գնալ քա ղա քա ցի նե րի հետ ուղ ղա կի դի մա-
կա յութ յան նպա տա կաս լաց գծա պատ կեր ձե ւա վո րե լու 
ճա նա պար հով: Քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րի բազ-
մամս յա դի մա կա յութ յան փոր ձը Ե րե ւա նի Մաշ տո ցի պու-
րա կում, որ տեղ իշ խա նութ յուն ներն ամ բողջ խա ղադ րույ քը 
դրել էին ոս տի կա նութ յան հնա րա վո րութ յան վրա, չէր կա-
րող ի հայտ չբե րել ստվե րա յին բիզ նե սի ա նօ րի նա կան շա-
հե րը պաշտ պա նող ոս տի կան նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի ողջ 
սնան կութ յու նը:

Իսկ ար դեն այս տա րի ե րե ւան յան Փակ շու կա յի նախ կին 
տես քի վե րա կանգ նու մը պա հան ջող ակ տի վիստ նե րի ճա-
նա պարհն ար գե լա փա կե ցին ոչ թե ոս տի կան նե րը, այլ շու-
կա յի սե փա կա նա տի րոջ աշ խա տա կից նե րը: Ընդ ո րում՝ 
շու կա յի աշ խա տա կից նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րին տրվել էր 
կազ մա կերպ վա ծութ յուն եւ գա ղա փա րա կան բնույթ (ընդ-
հուպ մին չեւ ակ տի վիստ նե րի գլխարկ նե րի պատ ճե նու մը, 
բայց այլ գույ նով. կար միր՝ ընդ դեմ դե ղի նի): Սա կայն ա մե-
նա կա րե ւորն այն հան գա մանքն էր, որ, ան կախ շու կա յի աշ-
խա տող նե րին փո ղոց դուրս բե րե լու կեր պից, վեր ջին ներս 
եւս կանգ նե ցին սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ-
յան հիմ նախնդ րի առ ջեւ (այն ի րա վունք նե րի, ո րոնք սե փա-
կա նա տի րոջ կող մից կա րող էին խլվել՝ նրա ի րա վունք նե րը 
պաշտ պա նե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում): Այ սինքն՝ ակ տի-
վութ յու նը ձեռք բե րեց կեն սա կա նո րեն կա րե ւոր ի մաստ:

Հասարակության եւ պետության առողջացման ճանապարհին
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Հատ կա պես վեր ջին հան գա մանքն է, որ «շու կա յի պաշտ-
պան նե րի» գոր ծո ղութ յուն նե րը դարձ րեց ներ քա ղա քա-
կան լուրջ գոր ծոն. մարդ կանց հա մար այլ ելք չթո ղե ցին, 
քան «ճար տա րա պե տա կան հու շար ձա նի պաշտ պան նե րի» 
ակ տի վութ յան ճնշու մը՝ «ի րենց աշ խա տան քի ի րա վուն-
քի ոտ նա հար ման» հա յե ցա կարգ ա ռաջ քա շե լու մի ջո ցով: 
Տվ յալ դեպ քում շու կա յի սե փա կա նա տի րոջ կող մից հար-
կադր ված լի նե լու փաստն ա ռանձ նա պես նշա նա կութ յուն 
չու նի: Ն պա տա կը դրված է «վե րե ւից», եւ այն պետք է ի րա-
կա նաց վի՝ միայն դրա նով է «կար միր նե րի» շարժ ման ի մաս-
տը տար բեր վում «դե ղին նե րի» շարժ ման ի մաս տից, ո րոնք 
ան ձամբ են ձե ւա կեր պում ի րենց նպա տակ նե րը: Մ նա ցած 
բո լոր հար ցե րում ճամ բար նե րի շար ժա ռիթ նե րը հա վա սա-
րա զոր են՝ նրանք պաշտ պա նում են ի րենց ի րա վունք նե րը:

Ոս տի կա նութ յան հետ քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րի դի մա կա յութ յան ա ռա վել սո վո րա կան ի րա վի ճակ-
նե րի հա մե մատ վե րը նկա րագր ված գծա պատ կե րով քա-
ղա քա ցիա կան դի մա կա յութ յան ի րա վի ճա կը վե րած վում 
է ա վե լի լուրջ ներ քին հիմ նախնդ րի, չնա յած վեր ջին նե րիս 
հետ դի մա կա յութ յան էութ յու նը չի փոխ վում (ե՛ւ ոս տի կա-
նութ յու նը, ե՛ւ «շու կա յի ա ջա կից նե րը» պաշտ պա նում են 
օ լի գարխ նե րի ի րա վունք նե րը): Ընդ ո րում՝ դի մա կա յութ յան 
ձե ւը ձեռք է բե րում բա ցա ռա պես նոր ի մաստ: 

Ոս տի կա նութ յան հետ ակ տի վիստ նե րի դի մա կա յութ յան 
դեպ քում (ինչ պես դա ե ղավ Մաշ տո ցի պու րա կը պաշտ պա-
նե լու ժա մա նակ՝ 2012թ. աշ նա նը) ակն հայտ էր այդ պու րա-
կի շուրջ ծա վալ ված ի րա վա կան վե ճի ի մաս տը: Պու րա կի 
պաշտ պան նե րի խնդի րը (հան րա յին սե փա կա նութ յու նը 
մաք րել ա նօ րի նա կան շի նա րա րութ յու նից) ար մա տա պես 
տար բեր վում էր ոս տի կա նութ յան խնդրից, ո րին մե ղադ-
րում էին հան րա յին տա րած քում ա պօ րի նա բար տե ղադր-
ված սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի ա նօ րի նա կա նութ յան հա մար: Այդ հան գա ման քը կաթ-
վա ծա հար էր ա րել ոս տի կա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը, 
ո րը ստիպ ված էր հիմ նա հար ցի լուծ ման հա մար օգ նութ-
յուն խնդրել երկ րի իշ խա նութ յուն նե րից:

Ներ կա յում իշ խա նութ յուն նե րը եր կու ճամ բար նե րի քա ղա-
քա ցի նե րի դի մա կա յութ յու նը խրա խու սող ի րենց գոր ծո-
ղութ յուն նե րով լղո զում են շու կա յի պաշտ պան նե րի գոր-
ծո ղութ յուն նե րի ի րա վա կան հիմ քե րը եւ նպա տա կաս լաց 
կեր պով փոր ձում են վար կա բե կել քա ղա քա ցիա կան նա-
խա ձեռ նութ յու նը: Հաս կա նա լի է, որ այդ ճա նա պար հին իշ-
խա նութ յուն նե րը շա հագրգռ ված են հա կա մար տող ճամ-
բար նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րում ա նօ րի նա կա նութ յուն նե րի 
չա փա բա ժի նը մե ծաց նե լու մեջ: Արդ յուն քում քա ղա քա ցիա-
կան ակ տի վիստ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը կորց նում են 
արդ յու նա վե տութ յու նը:

Կա րե լի է պնդել, որ տվյալ դի մա կա յութ յան մեջ մշակ վում 
է ա մեն տե սա կի քա ղա քա ցիա կան ակ տի վութ յուն չե զո-
քաց նե լու մո դել: Հա մե նայն դեպս, ոս տի կա նութ յու նը հա-
կազ դող ու ժի դե րից անց նում է «շու կա յի պաշտ պան նե րի» 
շա հե րը միան շա նակ պաշտ պա նող ա նար դար դա տա վո րի 
դե րին: Վեր ջին հան գա մանքն ան հա վա սար է դարձ նում ու-
ժե րը. ա ռա ջադր ված խնդրի լուծ ման նկատ մամբ ներ կա-
յում ցու ցա բեր վող մո տե ցում նե րի դեպ քում քա ղա քա ցիա-

կան ակ տի վիստ նե րը հա զիվ թե կա րո ղա նան հա ջո ղութ-
յան հաս նել:

Ե թե նույ նիսկ բա ցա սենք նկա րագր ված ի րա վի ճա կը հա-
մա տա րած քա ղա քա ցիա կան դի մա կա յութ յան վե րած վե լու 
հե ռան կա րը, անհ րա ժեշտ է ըն դու նել, որ ի րենց ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յա նը միտ ված քա ղա քա ցիա կան շար-
ժում նե րի ճա նա պար հին (հա սա րա կա կան կյան քի այս կամ 
այն ո լորտ նե րում) Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յու նը բախ վել 
է ան հա վա նա կա նո րեն բարդ մի հան գույ ցի: Ն մա նօ րի նակ 
գծա պատ կե րով դի մա կա յութ յու նում ար դա րութ յան հաս-
տա տու մը դառ նում է դժվար լու ծե լի խնդիր: Իշ խա նութ յուն-
նե րը միշտ կա րո ղա նում են քա ղա քա ցի նե րի պա հանջ նե-
րին հա կադ րել մարդ կանց բա վա կա նա չափ անձ նա կազմ, 
ով քեր ստիպ ված են պայ քա րել ի րենց աշ խա տան քա յին 
տե ղերն ու կար գա վի ճա կը պահ պա նե լու հնա րա վո րութ-
յան հա մար: Հա յաս տա նի տնտե սա կան պայ ման նե րում 
իշ խա նութ յուն նե րի խնդիրն այն քան էլ բարդ չէ: Դժ վա րը 
խո շոր բիզ նե սին են թա կա մարդ կանց հա մո զելն է, որ պես-
զի նրանք հրա ժար վեն քա ղա քա ցիա կան ակ տի վիստ նե րի 
հետ դի մա կա յութ յու նից, ա ռա վել եւս՝ օ րի նա կան ճա նա չեն 
վեր ջին նե րիս պա հանջ նե րը:

Ա ռա ջին հա յաց քից թվում է, թե ստեղծ ված ի րա վի ճա կը ելք 
չի թող նում օ րի նա կա նութ յան հաս տատ ման ու ղի դուրս 
գա լու հա մար՝ չի ձե ւա վոր վում օ րի նա կա նութ յան բուն 
գծա պատ կե րը: Սա կայն նման ի րա վի ճակ նե րում հա մաշ-
խար հա յին պրակ տի կա յում ե ղած ժո ղովր դա կան շար ժում-
նե րի փոր ձի ու սում նա սի րութ յու նը թույլ է տա լիս պնդել, 
որ հա սա րա կութ յան՝ օ րի նա կա նութ յուն պա հան ջող մա սը 
միշտ կա րո ղա նում է ի րա վա պահ մար մին նե րին ստի պե լու 
հա մո զիչ ե ղա նակ ներ գտնել, որ պես զի նրանք ըն դու նեն 
այս կամ այն պա հանջ նե րի օ րի նա կա նութ յու նը եւ պաշտ-
պա նեն այդ պա հանջ նե րը:

Դա ստաց վում է միայն այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցիա-
կան շար ժումն իր գոր ծո ղութ յուն նե րում օ րի նա կա նութ յան 
նկատ մամբ հակ վա ծութ յուն է ցու ցա բե րում ա մեն ին չում: 
Ցան կա ցած հա կադր վող ուժ զրկվում է հե նա րա նից եւ ըն-
դու նում օ րեն քի գե րա կա յութ յունն ու նրան են թարկ վե լու 
պա հանջ նե րի օ րի նա կա նութ յու նը:

Մանվել Սարգսյան
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական 
կենտրոնի գիտական տնօրեն, քաղաքագետ
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14 հուն վա րի
Իր ար տա հերթ նիս տում ՀՀ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
(ԿԸՀ) գրան ցեց փետր վա րի 18-ին կա յա նա լիք նա խա գա հա կան ընտ րութ-
յուն նե րի 8 թեկ նա ծու:

21 հուն վա րի
Հա յաս տա նի նա խա գա հի թեկ նա ծու Անդ րիաս Ղու կաս յա նը հա ցա դուլ 
հայ տա րա րեց՝ պա հան ջե լով ընտ րա կան գոր ծըն թա ցից դուրս բե րել Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յան թեկ նա ծո ւին, ում թի մա-
կից ներն ընտ րա կա շառք էին բա ժա նում եւ կա տա րում նա խընտ րա կան 
այլ զեղ ծա րա րութ յուն ներ:

22 հուն վա րի
Հա յաս տա նում Մեծ Բ րի տա նիա յի դես պա նը հայ տա րա րեց, թե իր եր-
կիրն ափ սո սանք է հայտ նում, որ խորհր դա րա նում ներ կա յաց ված ե րեք 
հիմ նա կան ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն նե րից ոչ մե կը չի մաս նակ ցում 
ընտ րութ յուն նե րին եւ չի սա տա րում այլ ու ժե րի թեկ նա ծու նե րին:

25 հուն վա րի
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան փոխ նա խա գահ Ար մեն Մար տի րոս-
յա նը հայ տա րա րեց, թե ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու, ընդ դի մա դիր « Ժա-
ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի նա խընտ րա կան 
ծրագ րում աս ված է, որ իր նա խա գա հութ յու նից հե տո հա ջորդ վար չա-
կար գի օ րոք Հա յաս տանն ար դեն կդառ նա Ե վա միութ յան ան դամ: Նա 
նշեց, որ « Ժա ռան գութ յու նը» հան դես է գա լիս Խո րը եւ հա մա պար փակ 
ա զատ ա ռեւտ րի գո տու մա սին հա մա ձայ նագ րի եւ Ա սո ցաց ման հա մա-
ձայ նագ րի շու տա փույթ ստո րագր ման ու ի րա կա նաց ման օգ տին եւ, բնա-
կա նա բար, կողմ նա կից չէ, որ Հա յաս տա նը մտնի Մաք սա յին միութ յուն 
Ղա զախս տա նի, Ռու սաս տա նի ու Բե լա ռու սի հետ:

31 հուն վա րի
ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու, «Ազ գա յին ինք նո րո շում» միա վոր ման ա ռաջ-
նորդ Պա րույր Հայ րիկ յա նը ե րե կո յան ստա ցած հրա զե նա յին վնաս ված-
քով տե ղա փոխ վեց հի վան դա նոց:

8 փետր վա րի
Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա յութ յու նը (ԱԱԾ) հա ղոր-
դեց, որ ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու, «Ազ գա յին ինք նո րո շում» միա վոր ման 
ա ռաջ նորդ Պա րույր Հայ րիկ յա նի նկատ մամբ կա տար ված մա հա փոր ձի 
գոր ծով ձեր բա կալ վել է եր կու մարդ:

10 փետր վա րի
ՀՀ նա խա գահ թեկ նա ծու, «Ազ գա յին ինք նո րո շում» միա վոր ման ա ռաջ-
նորդ Պա րույր Հայ րիկ յա նը դի մում ներ կա յաց րեց Սահ մա նադ րա կան 
դա տա րան նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի օ րը եր կու շա բաթ հե-
տաձ գե լու խնդրան քով: Հա ջորդ օ րը Հայ րիկ յա նը Սահ մա նադ րա կան դա-
տա րա նից ետ վերց րեց իր դի մու մը:

12 փետր վա րի
«Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան» շրջա նակ նե րում Թ բի լի սիում անց կաց-
ված ոչ պաշ տո նա կան հան դիպ ման ժա մա նակ ԵՄ ընդ լայն ման եւ Եվ րո-
պա կան հա րե ւա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան հար ցե րով հանձ նա կա-
տար Շ տե ֆան Ֆ յու լեն հայ տա րա րեց. « Մենք հու սով ենք, որ Վիլն յու սում 
կա յա նա լիք բարձր մա կար դա կով հան դի պու մը կոնկ րետ արդ յունք ներ 
կտա, եւ մեզ կհա ջող վի Ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր կնքել Վ րաս տա նի, 
Մոլ դո վա յի եւ Հա յաս տա նի հետ, ինչ պես նաեւ ա ռաջ խա ղա ցում ա պա հո-
վել Ադր բե ջա նի հետ բա նակ ցութ յուն նե րում»:

19 փետր վա րի
Հա յաս տա նի ԿԸՀ-ն հ րա պա րա կեց հան րա պե տութ յու նում տե ղի ու նե-
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ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի նախ նա կան արդ յունք նե րը: 
Երկ րի գոր ծող նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի օգ տին քվեար կել է 861.160 
ընտ րող կամ նրանց ընդ հա նուր թվի 58,64 տո կո սը: Երկ րորդ արդ յուն-
քը ընդ դի մա դիր « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի 
Հով հան նիս յա նինն է՝ 36,75 տո կոս (539.672 ձայն), եր րորդ տե ղում է ՀՀ 
նախ կին վար չա պետ Հ րանտ Բագ րատ յա նը՝ 2,15 տո կոս (31.643 ձայն): 

19 փետր վա րի
ԵԱՀԿ/ԺՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան, ԵԽԽՎ-ի եւ Եվ րա խորհր դա-
րա նի նախ նա կան զե կույ ցում աս վում է, որ փետր վա րի 18-ին Հա յաս տա-
նում անց կաց ված նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րը, ընդ հա նուր առ-
մամբ, լավ էին կազ մա կերպ ված եւ բնու թագր վում են հիմ նա րար ա զա-
տութ յուն նե րի հան դեպ հար գան քի դրսե ւոր մամբ:

19 փետր վա րի
Ընդ դի մա դիր « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի 
Հով հան նիս յա նը Ա զա տութ յան հրա պա րա կում տե ղի ու նե ցած յու րօ րի-
նակ մամ լո ա սու լիս-հան րա հա վա քում Սերժ Սարգս յա նից պա հան ջեց 
«ըն դու նել հայ ժո ղովր դի հաղ թա նա կը»՝ նրան խոր հուրդ տա լով հա կա-
ռակ դեպ քում մտա ծել հրա ժա րա կա նի մա սին:

19 փետր վա րի
ՀՀ նա խա գա հի թեկ նա ծու, քա ղա քա գետ Անդ րիաս Ղու կաս յա նը նա խա-
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի հա ջորդ օ րը դուրս ե կավ շուրջ 30 օր տե ւած 
հա ցա դու լից:

4 մար տի
Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը քննութ յան ըն դու նեց 
փետր վա րի 18-ին անց կաց ված նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ-
յունք ներն ան վա վեր ճա նա չե լու մա սին ՀՀ նա խա գա հի նախ կին թեկ նա-
ծու, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս-
յա նի հայ ցը:

10 մար տի
Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յանն 
ան ժամ կետ հա ցա դուլ հայ տա րա րեց Ա զա տութ յան հրա պա րա կում:

14 մար տի
Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մար տի 14-ի նիս տում ու-
ժի մեջ թո ղեց փետր վա րի 18-ին երկ րում անց կաց ված նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո-
ղո վի փետր վա րի 25-ի ո րո շու մը: 

18 մար տի
Պաշ տո նա կան Բր յու սե լը Հա յաս տա նին զգու շաց րեց, որ անհ նար է Ռու-
սաս տա նի նա խա ձեռ նած Մաք սա յին միութ յու նում մաս նակ ցութ յու նը 
հա մա տե ղել Եվ րա միութ յան ա ռա ջար կած ա զատ ա ռեւտ րի գո տու մա-
սին հա մա ձայ նագ րի հետ:

22 մար տի
Ե րե ւա նի Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հա ցա դու լի մեջ գտնվող՝ ընդ դի-
մա դիր « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան-
նիս յա նին, ով երկ րորդ տեղն էր գրա վել փետր վա րի 18-ին ՀՀ-ում անց-
կաց ված նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում, այ ցե լեց Հա յաս տա նում 
ԱՄՆ ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Ջոն Հե ֆեր նը՝ տիկ նոջ հետ:

31 մար տի
ՀՀ նա խա գա հի նախ կին թեկ նա ծու, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը դա դա րեց րեց ի նշան բո ղո քի ընդ-
դեմ նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի արդ յունք նե րի՝ մար տի 10-ին 
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում հայ տա րա րած հա ցա դու լը:

10 ապ րի լի
Մեն նա հան գի Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տը եւ Սե նա տը ըն դու նե ցին 
հա մա տեղ բա նա ձեւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յան ան կա-
խութ յու նը ճա նա չե լու մա սին: Բա նա ձե ւի հե ղի նակ նե րը, մաս նա վո րա-
պես, կոչ են ա նում ԱՄՆ նա խա գա հին եւ Կոնգ րե սին պաշտ պա նել Ղա րա-
բա ղի ինք նո րոշ ման ու ան կա խութ յան ի րա վուն քը:

18 ապ րի լի
Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն իր գլխա վո րած իշ խող՝ Հան-
րա պե տա կան կու սակ ցութ յան գե րա գույն եւ գոր ծա դիր մար մին նե րի 
նիս տում կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի պաշ տո նում ա ռա ջար կեց վար չա-
պե տի պաշ տո նա կա տար Տիգ րան Սարգս յա նի թեկ նա ծութ յու նը:

5 մա յի սի
Տե ղի ու նե ցան Ե րե ւա նի ա վա գա նու ընտ րութ յուն նե րը: Պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րով՝ Հա յաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու նը (ՀՀԿ) 
ստա ցավ ընտ րող նե րի ձայ նե րի 55,89 տո կո սը, « Բար գա վաճ Հա յաս տան» 
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կու սակ ցութ յու նը՝ 23,07 տո կո սը, « Բա րեւ Ե րե ւան» դա շին քը՝ 8,48 տո կո սը, 
Հայ ազ գա յին կոնգ րե սը՝ 3,8 տո կո սը, ՀՅ դաշ նակ ցութ յու նը՝ 3,8 տո կո սը, 
«Օ րի նաց եր կիր» կու սակ ցութ յու նը՝ 3,73 տո կո սը եւ «Ա ռա քե լութ յուն» կու-
սակ ցութ յու նը՝ 0,64 տո կո սը:

16 մա յի սի
Ստ րաս բուր գում տե ղի ու նե ցավ Եվ րա խորհր դի 123-րդ նիս տը, ո րի ըն-
թաց քում Հա յաս տա նը ստանձ նեց Եվ րո պա կան խորհր դի Նա խա րար նե-
րի կո մի տեի նա խա գա հութ յու նը:
 
18 հու լի սի
Հան րա յին դժգո հութ յան հեր թա կան ա լիք ա ռա ջաց րեց Ե րե ւա նում հա-
սա րա կա կան տրանս պոր տի ու ղե վար ձի՝ պաշ տո նա պես հայ տա րար ված 
թան կա ցու մը:

22 հու լի սի
Ե րե ւա նում թափ է առ նում « Չեմ վճա րի150 դրա մը» քա ղա քա ցիա կան ակ-
ցիան, ո րի մաս նա կից նե րը բո ղո քում են ընդ դեմ մայ րա քա ղա քում հա սա-
րա կա կան տրանս պոր տի սա կագ նե րի ա ճի:

25 հու լի սի
Ե րե ւա նի քա ղա քա պետ Տա րոն Մար գար յա նը հրա վի րեց կա ռույց նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, քա ղա քա յին տրանս պոր տի պա տաս խա նա տու նե-
րի մաս նակ ցութ յամբ խորհր դակ ցութ յուն, որ տեղ հանձ նա րա րեց չեղ-
յալ հա մա րել հա սա րա կա կան տրանս պոր տում ու ղե վար ձի փո փոխ ման 
(բարձ րաց ման)մա սին իր իսկ ո րո շու մը:

31 օ գոս տո սի
«Ա զա տենք հու շար ձա նը օ լի գար խից» նա խա ձեռ նող խումբն անց կաց րեց 
ակ ցիա՝ ի պաշտ պա նութ յուն Փակ շու կա յի, ո րի նոր սե փա կա նա տե րը՝ 
ԱԺ պատ գա մա վոր, «Ե րե ւան սի թի» սու պեր մար կետ նե րի ցան ցի սե փա-
կա նա տեր Սամ վել Ա լեք սան յա նը, ինչ պես են թադր վում է, մտա դիր է այն 
վե րա փո խել սու պեր մար կե տի: Փակ շու կան գրանց ված է մայ րա քա ղա քի՝ 
պե տութ յան կող մից պահ պան վող ճար տա րա պե տա կան շի նութ յուն նե րի 
ցու ցա կում:

3 սեպ տեմ բե րի
Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը սեպ տեմ բե րի 3-ին Մոսկ-
վա յում ռու սաս տան ցի պաշ տո նակ ցի՝ Վ լա դի միր Պու տին հետ երկ կողմ 
բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նակ հայ տա րա րեց, որ Հա յաս տա նը կան դա-
մակ ցի Մաք սա յին միութ յա նը եւ այդ նպա տա կով կձեռ նար կի անհ րա-
ժեշտ գործ նա կան քայ լեր, իսկ հե տա գա յում կմաս նակ ցի Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յան ձե ւա վոր մա նը:

4 սեպ տեմ բե րի
Լիտ վա յի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Լի նաս Լինկ յա վի չու սը, ով նա-
խա գա հում է Եվ րա միութ յու նում, հայ տա րա րեց, որ, ըն դու նե լով Մաք սա-
յին միութ յուն մտնե լու մա սին ո րո շում, Հա յաս տանն ար գե լա փա կեց ԵՄ-ի 
հետ Խո րը եւ հա մա պար փակ ա զատ ա ռեւտ րի մա սին հա մա ձայ նա գիր 
ստո րագ րե լու իր շան սե րը: Նույն օ րը Եվ րա խորհր դա րա նի ար տա քին 
հա րա բե րութ յուն նե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ, Եվ րո պա յի Ժո ղովր-
դա կան կու սակ ցութ յան փոխ նա խա գահ Էլ մար Բ րոկն իր հեր թին հայ-
տա րա րեց, որ Հա յաս տա նը չի կա րող մտնել Մաք սա յին միութ յուն եւ 
միա ժա մա նակ Եվ րա միութ յան հետ ա սո ցաց ման հա մա ձայ նա գիր ստո-
րագ րել:

4 սեպ տեմ բե րի
«Եվ րա միութ յու նը սպա սում է, որ պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը պար զա բա-
նում ներ կտա երկ րի՝ Ռու սաս տա նի նա խա ձեռ նած Մաք սա յին միութ յուն 
մտնե լու մտադ րութ յան մա սին Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա-
նի հայ տա րա րութ յան կա պակ ցութ յամբ»,- լրագ րող նե րի հետ հան դիպ-
ման ժա մա նակ հայ տա րա րեց ԵՄ ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան եւ 
պաշտ պա նութ յան գծով ԵՄ գե րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ Քեթ րին Էշ թո-
նը: Նույն օ րը Հա յաս տա նի նա խա գա հի նստա վայ րի դի մաց անց կաց վեց 
բո ղո քի ակ ցիա՝ ընդ դեմ Մաք սա յին միութ յա նը Հա յաս տա նի ան դա մակ-
ցութ յան ո րոշ ման: 

7 սեպ տեմ բե րի
Վիլն յուս ժա մա նած՝ Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ-
վարդ Նալ բանդ յա նը հա վաս տիաց րեց, որ, չնա յած Ռու սաս տա նի գլխա-
վո րած Մաք սա յին միութ յուն մտնե լու ո րոշ մա նը, իր եր կիրն ու զում է հա-
մա գոր ծակ ցել Եվ րա միութ յան հետ:
 
11 սեպ տեմ բե րի
Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը հայ-
տա րա րեց, որ Հա յաս տա նը ցան կութ յուն ու նի ստա նա լու Հա մա գոր ծակ-
ցութ յան Շան հա յի կազ մա կեր պութ յու նում (ՀՇԿ) դի տոր դի կար գա վի-
ճակ եւ այդ նպա տա կով դի մեց ՀՇԿ:

3 հոկ տեմ բե րի
Ստ րաս բուր գում Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը ե լույթ ու նե-
ցավ Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղո վի (ԵԽԽՎ) լիա-
գու մար նիս տում:

16 հոկ տեմ բե րի
Բր յու սե լում Հա յաս տա նի Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Հո վիկ Աբ րա համ-
յա նը Եվ րա խորհր դա րա նի փոխ խոս նակ Յա ցեկ Պ րո տա սիե ւի չի հետ 
քննար կեց իր երկ րի՝ Մաք սա յին միութ յուն մտնե լու ո րո շու մը:

24 հոկ տեմ բե րի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Մինս կում գտնվող՝ Հա յաս տա նի նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը մաս նակ ցեց ընդ լայն ված կազ մով Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան բարձր խորհր դի նիս տին, որ տեղ քննարկ ման էին դրված 
Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի եւ Ղա զախս տա նի Մաք սա յին միութ յանն (ՄՄ) 
ու Միաս նա կան տնտե սա կան տա րած քին (ՄՏՏ) Հա յաս տա նի միա վոր-
մա նը վե րա բե րող ե րեք փաս տաթղ թեր, ո րոնք ըն դուն վե ցին:

31 հոկ տեմ բե րի
Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված 102-րդ ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի հրա-
մա նա տար, գնդա պետ Անդ րեյ Ռու զինս կին հայ տա րա րեց, որ ե թե Ադր-
բե ջա նի ղե կա վա րութ յու նը ո րո շի ու ժա յին ճա նա պար հով վե րա կանգ նել 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յու նը, ա պա ռու սա կան 
ռազ մա հե նա կե տը կա րող է մաս նակ ցել զին ված հա կա մար տութ յա նը՝ 
ՀԱՊԿ-ի շրջա նակ նե րում Ռու սաս տա նի ստանձ նած պայ մա նագ րա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան:

5 նո յեմ բե րի
Ե րե ւան ժա մա նած՝ Միս կի խմբի հա մա նա խա գահ նե րը «կող մե րին կոչ են 
ա նում զսպվա ծութ յուն դրսե ւո րել տե ղե րում, ինչ պես նաեւ ի րենց հրա-
պա րա կա յին հայ տա րա րութ յուն նե րում: Ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե-
րը, հատ կա պես այս պա հին, կա րող են դիտ վել իբ րեւ խա ղաղ գոր ծըն թա-
ցին վնա սե լու փորձ»:

13 նո յեմ բե րի
Խորհր դա րա նա կան խմբակ ցութ յուն նե րի մե ծա մաս նութ յու նը բոյ կո տեց 
Հա յաս տա նի կող մից Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ան կա խութ յու նը ճա նա չե լու 
մա սին օ րի նա գի ծը, ո րը ԱԺ էր ներ կա յաց րել « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ-
ցութ յան ղե կա վար Զա րու հի Փոս տանջ յա նը: Օ րի նա գիծն ա ռա ջին ըն-
թերց մամբ չան ցավ, քա նի որ նրա օգ տին քվեար կել էր միայն 10 պատ-
գա մա վոր, դեմ քվեար կութ յուն չկար, իսկ ընդ դի մա դիր պատ գա մա վոր 
Ա լեք սանդր Ար զու ման յա նը ձեռն պահ էր մնա ցել:

19 նո յեմ բե րի
Վիեն նա յում տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի ու Ադր բե ջա նի նա խա գահ ներ 
Սերժ Սարգս յա նի եւ Իլ համ Ա լիե ւի հան դի պու մը, ո րը շա րու նակ վեց եր-
կու երկր նե րի արտ գործ նա խա րար ներ Էդ վարդ Նալ բանդ յա նի ու Էլ մար 
Մա մեդ յա րո վի, ինչ պես նաեւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ ներ 
Ի գոր Պո պո վի ( Ռու սաս տան), Ջեյմս Ո ւոր լի քի (ԱՄՆ), Ժակ Ֆո րի (Ֆ րան-
սիա) եւ ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ան ջեյ 
Կասպր շի կի մաս նակ ցութ յամբ: Սա նա խա գահ նե րի ա ռա ջին հան դի-
պումն էր 2012թ. հուն վա րին Սո չիում կա յա ցած գա գա թա ժո ղո վից հե տո: 
Նա խա գահ նե րը հա մա ձայ նե ցին ազ դակ հա ղոր դել խա ղաղ կար գա վոր-
ման ձեռք բեր մանն ուղղ ված հե տա գա բա նակ ցութ յուն նե րին եւ հանձ-
նա րա րե ցին ի րենց ԱԳ նա խա րար նե րին՝ հա մա նա խա գահ նե րի հետ միա-
սին, ար վա ծի հի ման վրա շա րու նա կել աշ խա տան քը՝ խա ղաղ գոր ծըն թա-
ցի ակ տի վաց ման նպա տա կով:

29 նոյեմբերի
Սերժ Սարգս յա նը մաս նակ ցեց Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան պե տութ-
յուն նե րի ղե կա վար նե րի Վիլն յու սում տե ղի ու նե ցած 3-րդ գա գա թա ժո-
ղո վին եւ հան դես ե կավ ե լույ թով: Նա խա գա հը չստո րագ րեց ԵՄ-ի հետ 
Հա յաս տա նի Ա սո ցաց ման մա սին հա մա ձայ նա գի րը: Գա գա թա ժո ղո վում 
ըն դուն վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ Եվ րա միութ յան մի ջեւ 
հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ հա մա տեղ հայ տա րա րութ-
յուն:

2 դեկտեմբերի
ՌԴ նա խա գահ Վ լա դի միր  Պու տի նը եր կօր յա պե տա կան այ ցով ժա մա նեց 
 Հա յաս տան: Այ ցի շրջա նակ նե րում  Ռու սաս տա նի եւ  Հա յաս տա նի նա խա-
գահ նե րը ե ղան 102-րդ  ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տում:  Պու տի նը մաս-
նակ ցեց նաեւ հայ-ռու սա կան միջ տա րա ծաշր ջա նա յին եր րորդ հա մա գու-
մա րի աշ խա տանք նե րին: Ե րե ւա նում կա յա ցան հայ-ռու սա կան բարձր 
մա կար դա կի բա նակ ցութ յուն ներ, քննարկ վե ցին երկ կողմ հա մա գոր ծակ-
ցութ յա նը վե րա բե րող կա րե ւոր հար ցեր:  Բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն-
քում ստո րագր վե ցին մի շարք հա մա տեղ փաս տաթղ թեր:

Կազմեց
Կարապետ Կալենչյանը
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