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Թողարկման հարցազրույցը

Հան դե սի հար ցե րին պա տաս խա նում 
է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի մա
մու լի քար տու ղար, ԵՊՀի եւ Վազ գեն 
Սարգս յա նի ան վան ռազ մա կան ինս տի
տու տի դա սա խոս, պատ մա գի տութ յան 
թեկ նա ծու ԱրծրունՀովհաննիսյանը:

- Լեռնային Ղարաբաղի ապրիլյան
պատերազմը հայ հասարակության
շրջանումտարբերգնահատականների
արժանացավ:Հնչեցինվարկածներ,թե
դաԱդրբեջանիհաջողվածդիվերսիա-
յի հետեւանքով առաջացած բախում
էրկամ՝«հետախուզությունմարտով»:
Ո՞րնէՀայաստանիպաշտպանության
նախարարությանպաշտոնականգնա-
հատականն այդ ռազմական գործո-
ղություններիառնչությամբ:

- Մեր պաշ տո նա կան դիր քո րո շու-
մը հայտ նել ենք վա ղուց եւ բազ մա թիվ 
ան գամ: Ադր բե ջա նի զին ված ու ժե րը 
պլա նա վո րել էին կարճ կայ ծակ նա յին 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ՝ ներգ-
րա վե լով ան մի ջա պես ճա կա տի կոր պու-
սա յին ու ժե րը, հա տուկ նշա նա կութ յան 
զգա լի ու ժեր, մի ջոց ներ եւ օ դուժ: Դա 

ա վե լի շատ նոր մար տա վա րա կան լու-
ծում եր ու նե ցող օ պե րա տիվ ռազ մա-
գոր ծո ղութ յան տե սակ է, ո րը ռազ մա-
կան ար վես տում կի րառ վել է 1999-ին: 
Այն են թադ րում է ա վե լի փոքր ու ժե րով 
ա ռա ջին հար վա ծի հասց նում, որ տեղ 
ա ռանց քա յին դե րը հա տուկ նշա նա կութ-
յան ու ժե րինն է, իսկ հիմ ա կան ու ժե րի 
ներգ րա վու մը կա տար վում է ըն թաց-
քում, որ պես զի նախ նա կան կու տակ-
մամբ չմատ նի ռազ մա գոր ծո ղութ յան 
պլա նը: « Հե տա խու զութ յուն մար տով» 
կամ դի վեր սիոն գոր ծո ղութ յուն չեն ի րա-
կա նաց նում օ դու ժի, զրա հա տան կա յին 
մի ջոց նե րի եւ այլ ու ժե րի նման քա նա-
կութ յամբ: Հա կա ռա կոր դը գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ա ռա ջին իսկ օ րը կի րա ռել է 
ան նա խա դեպ քա նա կի հրե տա նա յին 
մի ջոց ներ ու տան կեր: Այդ պի սի մի ջոց-
ներ դի վեր սիա նե րի ու հե տա խու զութ-
յան ժա մա նակ չեն գոր ծադր վում: Բա ցի 
դրա նից, կա նաեւ անտ րա մա բա նա կան 
մի բան այդ պնդում ե րում: Սո վո րա բար, 
«հե տա խու զութ յուն մար տով» տար-
բե րակն ի րա կա նաց վում է եր կար ժա-
մա նակ ի րար նկատ մամբ ակ տի վո րեն 
չգոր ծե լու պա րա գա յում, այ սինքն՝ երբ 
կող մե րը ծա ծուկ ո րո շա կի գոր ծուն նա-
խա պատ րաս տութ յուն ներ են կա տա րած 
լի նում: Մեր դեպ քում նա խորդ մե կու կես 
տա րին հա գեց ված է ե ղել ակ տիվ գոր ծո-
ղութ յուն նե րով, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը 
մի-մի «հե տա խու զութ յուն մար տով» էր: 

-ԼՂՀ-ի՝սահմանադրորենամրագր-
վածսահմանըխախտվելէապրիլյան
պատերազմի հետեւանքով: Համայնք-
ներից մեկի՝ Թալիշի բնակիչները
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ստիպված են եղել լքել գյուղը: Սա-
կայն քաղաքական ղեկավարությունն
ու բանակը նպատակահարմար չեն
համարում վերականգնել պետական
սահմանը եւ ապահովել Թալիշ հա-
մայնքի անվտանգությունը: Սա արդ-
յո՞ք ծառայողական պարտականութ-
յուններից եւ հասարակության առջեւ
բանակիունեցածպարտավորություն-
ներիցհրաժարումչէ:

- Ար ցախ յան պա տե րազ մից հե տո՝ 
1994 թվա կա նից ի վեր, ԼՂՀ-ի, ինչ պես 
նաեւ ՀՀ-ի սահ մա նադ րո րեն ամ րագր-
ված տա րածք նե րի սահ մա նագծ ման 
ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն չկա: 
Զին ված ու ժերն այս տա րի նե րի ըն թաց-
քում նմա նա տիպ տա րածք նե րի՝ փոքր 
ստո րա բա ժա նում ե րի, այն է՝ մար տա-
կան դիր քե րի, հե նա կե տե րի, փո փո-
խութ յան, մաս նա վո րա պես հօ գուտ մեզ 
բա րե լավ ման բազ մա կի աշ խա տանք ներ 
են կա տա րել, սա կայն ոչ մի ան գամ դա 
չի բարձ րա ձայն վել՝ ան գամ երբ այդ մա-
սին հայտ նի է դար ձել այլ ճա նա պարհ-
նե րով: Ել նե լով ի րա վի ճա կից, նպա-
տա կա հար մար չենք գտել այ դօ րի նակ 
փո փո խութ յուն նե րը ման րա մաս նել: 
Գոր ծո ղութ յուն նե րի նպա տա կա հար մա-
րութ յա նը, տե ղին, ժա մա նա կին ու բնույ-
թին առնչ վող ման րա մաս նե րը մին չեւ 
այժմ եւ հե տայ սու եւս անհ րա ժեշտ չենք 
հա մա րում քննար կել: Ա վե լին՝ գտնում 
ենք, որ դա միայն վնաս է պատ ճա ռում 
նմա նա տիպ գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար: Չ կա աշ խար հում մի 
պե տութ յուն, որ տեղ ո րե ւէ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յան, ան գամ ա մե նա փոք րի, 
պլա նա վո րու մը հայ տա րար վի նա խօ-
րոք, իսկ դրա ի րա կա նաց ման տե ղը, 
ժա մա նա կը եւ այլ ման րա մաս ներ դրվեն 
հան րա յին քննարկ ման: Հա յաս տա նի 
Հան րա պեութ յան տա րած քում գտնվող 
27 բնա կա վայր, Լեռ նա յի Ղա րա բա ղի 
Հան րա պե տութ յան Թա լիշ բնա կա վայ րի 
նման, պար բե րա բար են թարկ վում է հա-

կա ռա կոր դի գնդա կո ծութ յա նը, սա կայն 
ՀՀ զին ված ու ժերն ի րենց ողջ նե րու ժով 
կա սեց նում են հա կա ռա կոր դի ոտնձ-
գութ յուն ներն ու տա լիս ար ժա նի հա կա-
հար ված: Նույն ի րա վի ճակն է նաեւ Թա-
լիշ բնա կա վայ րի առն չութ յամբ: Հե տե ւա-
բար, բա նա կի պար տա վո րութ յուն նե րը 
կա տա րե լու հար ցադ րու մը կո ռեկտ չենք 
հա մա րում: 

- Հասարակությանմեջմեծ արձա-
գանք գտավ ԼՂՀ սահմանին ապրիլի
1-ի լույս 2-ի գիշերվա իրադարձութ-
յունները պատկերող մի տեսանյութ:
Բանակի ղեկավարությունը ոչ մի
կերպ չի մեկնաբանում այդ իրադար-
ձությունները,ինչնանառողջիրարան-
ցում էառաջացնում: Որքանո՞վ էար-
դարացված բանակի ղեկավարության
դիրքորոշումը:

- Նշ ված տե սան յու թի մա սին ԼՂՀ ՊԲ 
հա մա պա տաս խան ծա ռա յութ յու նը տվել 
է իր մեկ նա բա նութ յու նը, ո րին մենք կա-
րող ենք միայն ա վե լաց նել, որ ցան կա-
ցած նյութ եւ տե ղե կութ յուն, ըստ ցան-
կութ յան, կա րե լի է մեկ նա բա նել յու րո վի, 
ա վե լի հա ճախ՝ սի րո ղա կան մա կար դա-
կով: Մենք նշված ոչ ամ բող ջա կան նյու-
թի մեջ տես նում ենք տվյալ ստո րա բա-
ժան ման կրտսեր հրա մա նա տա րութ յան 
գրա գետ եւ արդ յու նա վետ գոր ծո ղութ-
յուն նե րը, ո րոնք էլ բե րել են ա ռանց անձ-
նա կազ մի կորս տի տվյալ դիր քի պահ-
պան մա նը եւ հա կա ռա կոր դի ե րե ւա ցող 
խմբա վոր ման ջախ ջախ մա նը: Վեր ջին 
ժա մա նակ ներս ա մեն մի կի սաճշտ ված 
եւ կա մա յա կա նութ յան շրջա նակ նե րում 
մա տուց ված սի րո ղա կան տե սա կետ մե-
զա նում ներ կա յաց վում է որ պես հան-
րութ յան պա հանջ կամ գնա հա տա կան: 
Դի ցուք՝ այս նյու թի օ րի նա կով, որ տեղ 
փոքր ստո րա բա ժան ման ակն հայտ հե-
րո սա կան ու գրա գետ գոր ծո ղութ յուն նե-
րը, ո րոնք ա վարտ վել են հաղ թա նա կով 
եւ ա ռանց մարդ կա յին ու տա րած քա յին 
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կո րուստ նե րի, հան րութ յա նը ներ կա յաց-
վում է գլխի վայր շուռ տված ի րա կա-
նութ յամբ: Ս խալ ենք հա մա րում ա մեն 
ան գամ հան դես գալ հա սա րա կութ յան 
ա նու նից կամ նման տե ղե կութ յուն նե րով 
հա սա րա կութ յան մի փոքր հատ վա ծին 
խա բե լով՝ են թար կել մա նի պուլ յա ցիա յի: 

- Արտաքին հարաբերություննե-
րի խորհրդարանական հանձնաժո-
ղովը դրական գնահատական է տվել
հայ-ռուսական համատեղ ՀՕՊ հա-
մակարգի մասինպայմանագրին: Հա-
սարակության շրջանում այդ պայմա-
նագիրը միանշանակ չի ընդունվել:
Կանկարծիքներ,որայդհամակարգը
սահմանափակում է հայկական կող-
մի՝ ինքնիշխան որոշում եր ընդու-
նելու հնարավորությունը եւ դրանով
իսկ սպառնալիք է հանդիսանումմեր
երկրիանվտանգությանհամար:Բացի
դրանից, Լեռնային Ղարաբաղի անվ-
տանգության հետ կապված մտահո-
գություններեւսկան:Կա՞րարդյոքէր
այդպիսի պայմանագրի կնքման հրա-
տապություն:

- Այդ պայ մա նագ րի նա խա պատ-
րաստ ման եւ կնքման մա սին Պաշտ պա-
նութ յան նա խա րար Սեյ րան Օ հան յա-
նը, ինչ պես նաեւ փոխ նա խա րար Ա րա 
Նա զար յա նը տվել են անհ րա ժեշտ եւ 
պատ շաճ բա ցատ րութ յուն՝ նշե լով, որ 
հա մա ձայ նա գի րը են թադ րում է ՀՀ-ում 
տե ղա կայ ված ռու սա կան Հա կաօ դա յին 
պաշտ պա նութ յան (ՀՕՊ) մի ջոց նե րի են-
թար կե ցում հայ կա կան հրա մա նա տա-
րութ յա նը, իսկ ԼՂՀ-ի անվ տան գութ յան 
հետ այն չի կա րող կապ ու նե նալ, քա նի 
որ առնչ վում է զուտ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ՀՕՊ մի ջոց նե րին: ԼՂՀ 
պաշտ պա նութ յան բա նակն ու նի ՀՕՊ 
անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ եւ ու ժեր իր մար-
տա կան խնդիր նե րը կա տա րե լու, իսկ 
հարկ ե ղած դեպ քում նույ նիսկ Հա յաս-
տա նին օգ նե լու հա մար: Հայ-ռու սա կան 

հա մա տեղ ՀՕՊ հրա մա նա տա րութ յու նը 
վա ղուց է գոր ծում, այս փաս տաթղ թով 
ըն դա մե նը գոր ծա ռույթ նե րի մեջ փո փո-
խութ յուն է մտցվում: 

- Ռուսաստանի կողմից Հայաստա-
նինտրամադրված200մլնդոլարվար-
կի շրջանակներում ռուսական զեն-
քի մատակարարումը Հայաստանին
սպառնումէվերածվելհայ-ռուսական
հարաբերությունների փորձաքարի:
Որո՞նքենայդառաքում երիժամկետ-
ներիուշացմանպատճառները:Արդյո՞ք
դապայմանավորվածէՌուսաստանի
նկատմամբԱդրբեջանիճնշմամբ,քա-
նի որ, ինչպես հայտնի է, Ադրբեջանն 
այս հարցի կապակցությամբ բողոքի
նոտաէհղելՌուսաստանին:

- ՌԴ-ի կող մից մեր երկ րին տրա մադր-
ված 200 մլն դո լար վար կի շրջա նակ-
նե րում սպա ռա զի նութ յան մա տա կա-
րար ման գոր ծըն թացն ըն թա նում է ըստ 
սահ ման ված պլան-ժա մա նա կա ցույ ցի: 
Շուրջ 80 տո կոս մի ջոց նե րի մա սով ձեռ-
նար կութ յուն նե րի հետ ար դեն կնքված 
են հա մա պա տաս խան հա մա ձայ նագ րեր 
եւ աշ խա տանք ներ են տար վում մա-
ցած 20 տո կո սի վե րա բեր յալ: Այդ վար-
կի շրջա նա կում տրա մադր վող զենք-զի-
նամ թեր քը Հա յաս տա նի կող մից ձեռք 
բեր վող նո րա գույն զեն քի միայն մի մասն 
է, այն նոր չի սկսվել եւ մշտա կան գոր-
ծըն թաց է: 

-ԱՊՀերկրներիվերջինխորհրդակ-
ցության շրջանակներում պաշտպա-
նության նախարարների հանդիպման
ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպա-
նության նախարարը հայտարարեց,
որՌուսաստանըայսուհետեւսշարու-
նակելու է խորացնել ռազմա-տեխնի-
կական եւ ռազմական համագործակ-
ցություննԱդրբեջանիհետ:Արդյո՞քսա
նշանակումէ,որԱդրբեջանինմատա-
կարարվելուէհարձակողականզենքի
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նորխմբաքանակ:Ի՞նչմիջոցներպետք
է ձեռնարկի Հայաստաննայս իրավի-
ճակում: Այլ երկրներից ժամանակա-
կիցզենքիձեռքբերմանպլաններկա՞ն:

- Ձեր հարցն ու նի քա ղա քա կան 
բնույթ, իսկ քա ղա քա կան հար ցե րին 
զին վո րա կան նե րը սո վո րա բար չեն պա-
տաս խա նում:

- Հայաստանում տարբեր տեսա-
կետներ կան սեփական ռազմարդյու-
նաբերական համալիրի ձեւավորման
խնդրի շուրջ: Ի վիճակի՞ էմեր երկի-
րըստեղծելռազմավարականբնույթի
ժամանակակիցզինատեսակներիար-
տադրություն:

- Մե զա նում ցան կա ցած հար ցի շուրջ 
տար բեր տե սա կե տե րի ու դիր քո րո շում-
նե րի պա կաս եր բեք չի զգաց վել, ռազ-
մա կան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ՝ ա ռա-
վել եւս, ո րով հե տեւ ՀՀ-ում այդ ո լոր տը 
ներ կա յաց նող փոր ձա գետ նե րի եւ մաս-
նա գետ նե րի թի վը բա վա կան մեծ է: Ա սել 
է թե՝ երկ րի մտա վոր ու գի տա կան նե րու-
ժը բա վա րար է՝ զար գաց նե լու հզոր ռազ-
մարդ յու նա բե րա կան հա մա լիր: Սա կայն 
դրա հա մար հար կա վոր են ժա մա նակ եւ 
մեծ մի ջոց ներ: Այ սօր Պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րութ յան կա ռուց ված քում գոր-
ծող Ռազ մարդ յու նա բե րա կան կո մի տեն 
ան ցել է եր կար ճա նա պարհ եւ, ստեղծ-
վե լով գրե թե զրո յից, հա սել է ինք նա բա-
վութ յան բա վա կան բարձր մա կար դա կի: 
Այդ ըն թաց քում ՀՀ-ում ստեղծ վել են բա-
զում գի տաար տադ րա կան ձեռ նար կութ-
յուն ներ, ո րոնց աշ խա տան քը տա րեց-
տա րի բա րե լավ վում է, իսկ ստաց ված 
արդ յունք ներն օգ տա գործ վում են Զին-
ված ու ժե րում: Հատ կա պես մեծ ձեռք բե-
րում եր ու նենք ա ռան ձին զի նա տե սակ-
նե րի ար տադ րութ յան ո լոր տում, դրանց 
մեծ քա նա կի դեպ քում՝ նաեւ վե րա նո-
րոգ ման գոր ծում եւ այլն: Սա կայն մեր 
ու ղե նիշ նե րը ա պա գա յում ա վե լի բարձր 

ցու ցա նիշ ներն են, ընդ հուպ հար ձա կո-
ղա կան եւ պաշտ պա նո ղա կան զեն քի 
մեծ ու գեր ժա մա նա կա կից տե սա կա նու 
ար տադ րութ յու նը: Ինչ վե րա բե րում է 
կոնկ րետ ռազ մա վա րա կան բնույ թի զի-
նա տե սակ նե րին, կար ծում եմ, այս տեղ 
մի փոքր մեկ նա բա նութ յան կա րիք կա. 
ներ կա յումս ռազ մա վա րա կան բնույ թի 
զի նա տե սակ ներ ար տադ րում են միայն 
մի քա նի գեր տե րութ յուն ներ:

-Շնորհակալությունհարցազրույցի
համար:

Интервью номера

Наша веха на будущее – производ-
ство сверхсовременных видов ору-
жия

На вопросы журнала отвечает пресс-
секретарь министра обороны РА, препо-
даватель ЕГУ и Военного института им. 
Вазгена Саркисяна, кандидат историче-
ских наук Арцрун Ованнисян.

The Interview of the Issue

Our Guideline for the Future is the 
Production of Modern Weapons

Artsrun Hovhannisyan, the Spokesman for 
the Armenian Minister of Defense, Lecturer 
at the Yerevan State University and the 
Military Institute after Vazgen Sargsyan, 
Candidate of Historical Sciences.
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ՍԱՐՈՍԱՐՈՅԱՆ

Ա ռաս պել նե րը հա վա քե լու ժա մա նա կը

ՍԱ ՐՈ ՍԱ ՐՈ ՅԱՆ
Քա ղա քա կան վեր լու ծա բան

Նա խա բան

Ապ րի լի 2-5-ը ղա րա բա ղա-ադր բե-
ջա նա կան զոր քե րի շփման գծում ծա-
վալ վե ցին ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
ներ, ո րոնք ան նա խա դեպ էին 1994թ. 
կնքված զի նա դա դա րից հե տո։ Հան րա-
յին քննար կում ե րում եւ մաս նա գի տա-
կան գրա կա նութ յան մեջ ա ռա վե լա պես 
« Քա ռօր յա պա տե րազմ» ան վա նու մը 
ստա ցած այդ գոր ծո ղութ յուն նե րը մեծ 
տե ղա շար ժեր ա ռա ջաց րին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան եւ Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի-
նե րի գի տակ ցութ յան մեջ՝ ստի պե լով վե-
րա նա յել բա զում պատ կե րա ցում եր ու 
հա մոզ մունք ներ։ 

Պա տե րազ մը, մաս նա վո րա պես, ու նե-
ցավ այն հե տե ւան քը, որ ոչն չաց րեց շատ 
ա ռաս պել ներ, ո րոնք տա րի նե րի ըն թաց-
քում ձե ւա վոր վել էին հայ հան րութ յան 
մեջ՝ կապ ված ղա րա բաղ յան խնդրի, 
Հա յաս տա նի ար տա քին կողմ ո րո շում-
նե րի ու ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի 
վրա այդ խնդրի ազ դե ցութ յան, ինչ պես 
նաեւ ար տա քին աշ խար հի տար բեր 
սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ մեր պե տութ-
յան փո խառն չութ յուն նե րի հետ։ Սե-

փա կան կեղծ հա մոզ մունք նե րի մա սին 
մար դիկ սկսե ցին խո սել թե՛ բա կե րում եւ 
թե՛ սո ցիա լա կան ցան ցե րում, այդ թե մա-
յի շուրջ մաս նա գի տա կան քննար կում-
ներ ծա վալ վե ցին գրա սեն յակ նե րում ու 
սրահ նե րում, ե ղան մի քա նի լրագ րո ղա-
կան-վեր լու ծա կան հրա պա րա կում եր1։ 
Դ րա շնոր հիվ ակն հայտ դար ձավ, որ հայ 
հան րութ յու նը նախ կի նում ապ րել է ո րո-
շա կի կարծ րա տի պե րով, ո րոնք ի րա կա-
նութ յան հետ ո րե ւէ ա ղերս չու նեն։

Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նի անվ-
տան գութ յան ե րաշ խա վորն է

Ա ռաս պել նե րից գլխա վո րը, ո րը 
փլուզ վեց հան րա յին գի տակ ցութ յան 
մեջ, կապ ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան անվ տան գութ յան հիմ ախն-
դի րը նրա ար տա քին կողմ ո րոշ մա նը 
շաղ կա պե լու հար ցի հետ։ Տա րի ներ շա-
րու նակ գոր ծող վար չա խում բը ու նաեւ 
Հա յաս տա նում պրո ռու սա կան մե դիա 
տի րույ թը հայ հան րութ յա նը սնու ցում 
էին այն ա ռաս պե լը, թե Ռու սաս տա նի 
Դաշ նութ յու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ռազ մա վա րա կան ան փո խա-
րի նե լի դաշ նա կիցն ու անվ տան գութ-
յան ե րաշ խա վորն է։ Սա կայն հատ կա-
պես վեր ջին տա րի նե րին Ռու սաս տա նի 
կող մից Ադր բե ջա նին հար ձա կո ղա կան 
զեն քով ին տեն սիվ զի նե լու փաստն2 
ար դեն իսկ ո րո շա կի կաս կած ներ էին 
ա ռա ջաց րել մեր հան րութ յան մեջ այդ 
երկ րի՝ Հա յաս տա նի հան դեպ ստանձ-
նած պար տա վո րութ յուն նե րի մա սով։ 
Ի հար կե, Ադր բե ջա նին զեն քի վա ճառ քի 
փաս տը հնա րա վոր չէր կոծ կել։ Ուս տի 
շա հագր գիռ կող մե րը պետք է ո րե ւէ հիմ-
նա վո րում կամ ար դա րա ցում գտնեին՝ 
մեկ նա բա նե լու հա մար Հա յաս տա նի եւ 
ԼՂՀ-ի հետ ռազ մա կան դի մա կա յութ յան 
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Առասպելներըհավաքելուժամանակը

մեջ գտնվող Ադր բե ջա նին Ռու սաս տա նի 
կող մից զենք վա ճա ռե լու փաս տը։ Այդ 
հիմ ա վո րու մը ձե ւա կերպ վել էր հե տեւ-
յալ բա նա ձե ւի մեջ՝ Ռու սաս տա նի կող-
մից Ադր բե ջա նին վա ճառ վող զեն քը չի 
կա րող կի րառ վել ղա րա բաղ յան հա կա-
մար տութ յան մեջ։

Չ նա յած ուղ ղա կի փաս տաթղ թեր 
չկան այն մա սին, որ Ադր բե ջա նի հետ 
Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յունն ու ներ 
հստակ պայ մա նա վոր վա ծութ յուն՝ ռու-
սա կան զեն քը Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յան ու Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
Հան րա պե տութ յան դեմ չկի րա ռե լու մա-
սին, սա կայն Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
տար բեր պաշ տոն յա ներ, ինչ պես նաեւ 
քա ղա քա կան-վեր լու ծա կան շրջա նակ-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ այդ մա սին 
քա նիցս բարձ րա ձայ նել են։ Նույն այդ 
շրջա նակ նե րում թե ման ար ծարծ վել է 
նաեւ քա ռօր յա պա տե րազ մից հե տո՝ 
Ադր բե ջա նի կող մից ռու սա կան զեն քի 
կի րառ ման փաս տը դի տար կե լով որ պես 
նա խա պես կա յաց ված պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն նե րի խախ տում3։

Սա կայն քա ռօր յա պա տե րազ մը հօդս 
ցնդեց րեց Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ռազ-
մա վա րա կան դաշ նա կիցն ու անվ տան-
գութ յան ե րաշ խա վո րը լի նե լու ա ռաս պե-
լը։ Այն թույլ փաս տար կում ե րը, ո րոնք 
հիմ վում էին պատ մա կան ո րո շա կի ժա-
ռան գութ յան, բնա կան դաշ նակ ցութ յան, 
փո խա դարձ ռազ մա վա րա կան շա հե րի 
ճա նաչ ման վրա եւ հույս էին ներշն չում 
հայ հան րութ յան ո րո շա կի շրջա նակ նե-
րին՝ միան գա մից չքա ցան։ Պա տե րազ-
մի ըն թաց քում Ադր բե ջա նը կի րա ռեց 
իր ձեռք բե րած ռու սա կան նո րա գույն 
զին տեխ նի կան, այդ թվում՝ Т-90С տան-
կե րը, «Ս մերչ» հա մա զար կա յին կրա կի 
ռեակ տիվ հա մա կար գե րը եւ այլ զի նա-
տե սակ ներ։ Հա յաս տա նում սկսե ցին 
բա ցա հայտ խո սել պա տե րազ մի սան-
ձա զերծ ման գոր ծում ռու սա կան կող-
մի մեղ քի մա սին։ Ա վե լին՝ պա տե րազ մի 

ա վար տից ըն դա մե նը չորս օր անց ՌԴ 
փոխ վար չա պետ Դ միտ րի Ռո գո զի նը 
լրագ րող նե րի հար ցին ի պա տաս խան 
ա սաց, որ Ռու սաս տա նը Ադր բե ջա նին 
ու Հա յաս տա նին՝ որ պես իր ռազ մա վա-
րա կան գոր ծըն կեր նե րի, կշա րու նա կի 
զենք մա տա կա րա րել՝ ըստ նախ կի նում 
կնքված պայ մա նագ րե րի4։

Դա ա ռա վել գրգռեց հա յութ յա նը՝ 
լիար ժեք կոր ծա նե լով այն ա ռաս պե լը, 
թե Ռու սաս տա նը եր բեք ի վնաս Հա յաս-
տա նի շա հե րի չի գոր ծի, քա նի որ նա 
Հա յաս տա նի ռազ մա վա րա կան դաշ նա-
կիցն է։ Մե դիա դաշ տում ե ղան տար բեր 
հրա պա րա կում եր ընդ դեմ Ռու սաս տա-
նի վա րած քա ղա քա կա նութ յան՝ բոր բո-
քե լով հա կա ռու սա կան տրա մադ րութ-
յուն ներ ամ բողջ երկ րով մեկ։ Այս պես, 
Ռու սաս տա նի նկատ մամբ հան րա յին 
ըն կա լում ե րի փո փո խութ յան հետ կապ-
ված՝ քա ղա քա կան մեկ նա բան Հա կոբ 
Բա դալ յա նը մաս նա վո րա պես գրեց. 
« Բանն այն է, որ քա ռօր յա պա տե րազմ 
ի հայտ բե րեց Հա յաս տա նի հիմ ա րար 
խնդիր նե րից մե կը՝ դաշ նակ ցի, ի րա կան 
դաշ նակ ցի բա ցա կա յութ յու նը: Բա ցա-
հայ տեց Ռու սաս տա նի «կեղծ» դաշ նա-
կից լի նե լու, Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի 
շահն ու անվ տան գութ յու նը պար զա պես 
վա ճառ քի հա նած լի նե լու հան գա ման-
քը: Այդ ի րո ղութ յու նը ա ներկ բա յո րեն 
ուր վագ ծել է մի տում եր, ո րոնք շատ 
կա րե ւոր են ազ գա յին անվ տան գութ յան 
հա մա կար գի գլո բալ ար դիա կա նաց ման 
հա մար, քա նի որ ար դիա կա նա ցու մը 
են թադ րում է ոչ միայն ռազ մա տեխ նի-
կա կան բա ղադ րիչ, այլ նաեւ, ա ռա ջին 
հեր թին՝ մտա ծո ղութ յան, քա ղա քա կան 
գի տակ ցութ յան»5:

Այ սօր Հա յաս տա նում շա տերն են խո-
սում այն մա սին, որ պե տութ յուն նե րի 
ար տա քին հա րա բե րութ յուն ներն ամ-
բող ջութ յամբ հիմ ված են փո խա դարձ 
շա հե րի ճա նաչ ման վրա։ Լորդ Պալ-
մերս տո նի հայտ նի խոս քե րը՝ «Բ րի տա-
նիան չու նի մշտա կան բա րե կամ եր, 
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ու նի միայն մշտա կան շա հեր», ի վեր ջո 
դար ձել են հան րութ յան սե փա կա նութ-
յու նը՝ կոտ րե լով այն ա պա քա ղա քա-
կան հա մոզ մուն քը, թե ան շա հախն դիր 
բա րե կա մութ յամբ, քծնան քով կամ լուռ 
հնա զան դութ յամբ հնա րա վոր է ար տա-
քին հա րա բե րութ յուն նե րում սե փա կան 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նել։ « Ֆեյս-
բուք» սո ցիա լա կան ցան ցում օգ տա տե-
րե րից մե կը՝ Ռու բեն Շուխ յա նը (Ruben 
Shukhyan), այս կա պակ ցութ յամբ հե տեւ-
յալ գրա ռում էր կա տա րել. « Քա ռօր յա 
ապ րիլ յան պա տե րազ մը մեր հա սա րա-
կութ յան մեջ հասց րեց շատ մի ֆեր կոտ-
րել: Թե րեւս ա մե նագլ խա վորն այն էր, 
որ վեր ջա պես շա տե րին տեղ հա սավ, որ 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ չեն լի նում հա-
վերժ բա րե կամ եր, այլ լի նում են միայն 
մշտա կան շա հեր: Աշ խարհն ա րագ 
փոխ վում է ու դեռ է լի շատ է փոխ վե լու, 
իսկ մեր ազ գա յին են թա գի տակ ցութ յու-
նը դե ռեւս կաշ կանդ ված է 19-րդ դա րի 
ա ռա ջին կե սից ե կող ու ա բով յա նա կան 
քա հա նա յութ յամբ կնքված այդ «տեր եմ-
հնա զանդ եմ» ռուս-հայ կա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի հնա ցած կարծ րա տի պով: 
Ներ կա պա հին այդ «բա րե կա մութ յան» 
ա մե նաճշգ րիտ գի նը ո րո շե ցին մեր ե րի-
տա սարդ նե րը՝ եր կու օր ա ռաջ կա յա ցած 
բո ղո քի եր թի ըն թաց քում Ռու սաս տա նի 
դես պա նա տան փոս տարկ ղում խորհր-
դան շա կան կեր պով թող նե լով ըն դա մե նը 
մեկ դո լար: Հայտ նի խոսք կա՝ նախ ե կեք 
ա ռա ջին հեր թին սո վո րենք ինք ներս մեզ 
հար գել, որ հե տո կա րո ղա նանք ար դեն 
ու րիշ նե րին ստի պել հար գել մեզ»:

Ղա րա բաղ յան խնդրի լու ծում՝ բա-
նակ ցութ յուն նե րում փոխ զիջ ման հաս-
նե լու մի ջո ցով

Հայ հան րութ յան մեջ շրջա նառ վող 
մեկ այլ ա ռաս պել առնչ վում էր ընդ հան-
րա պես ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ-
յու նը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չա փով 
բա նակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով լու ծե լու 

եւ, մաս նա վո րա պես, փոխ զի ջում ե-
րի ճա նա պար հով հա կա մար տութ յան 
հա մա պար փակ կար գա վոր ման հա մա-
ձայ նագ րի կնքման հնա րա վո րութ յա նը։ 
Նախ՝ անդ րա դառ նանք Մինս կի խմբի 
մի ջո ցով Ղա րա բաղ յան խնդրի լուծ ման 
ա ռաս պե լին։

Քա ռօր յա պա տե րազմ ար դեն իսկ 
շա տե րի հա մար հիմք ծա ռա յեց խո սե-
լու այն մա սին, որ ռազ մա կան նման ծա-
վա լի գոր ծո ղութ յուն նե րը դի վա նա գի-
տա կան ճա նա պար հով խնդրի լուծ ման 
չհաս նե լու, փա կու ղում գտնվե լու պատ-
ճա ռով է, որ տեղ գտան։ Հետ պա տե-
րազմ յան շրջա նում տար բեր վեր լու ծութ-
յուն նե րում ակն հայտ շեշ տադ րում եր 
ե ղան խնդրի խա ղաղ կար գա վոր մամբ 
զբաղ վող միակ մարմ ի՝ ԵԱՀԿ Մինս կի 
խմբի ա նարդ յու նա վետ գոր ծու նեութ-
յան, նրա կող մից բա նակ ցութ յուն նե րի 
ժա մա նակ կող մե րին փո խա դարձ ըն-
դու նե լի ա ռա ջարկ ներ ա նե լու անհ նա րի-
նութ յան եւ ընդ հան րա պես փոխ զիջ ման 
վրա հիմ ված խնդրի խա ղաղ լուծ ման 
գոր ծըն թա ցի փա կու ղում գտնվե լու մա-
սին։ Այս պես, Ռազ մա վա րա կան եւ ազ-
գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան 
կենտ րո նի տնօ րեն Ման վել Սարգս յա նը 
մատ նան շեց Մինս կի խմբի հա մա նա-
խա գահ նե րի՝ ա նօգ նա կան վի ճա կում 
գնվե լու փաս տը, քա նի որ «նրանք, ըստ 
էութ յան, հայ տա րա րե ցին, որ ոչ մի նոր 
ա ռա ջարկ չու նեն, եւ բո լոր այն հին ա ռա-
ջարկ նե րը, ո րոնց մա սին խոս վել է, փաս-
տա ցի չեն գոր ծում։ Այ սինքն՝ դա կամ 
նպա տա կաուղղ ված ինչ-որ դիր քո րո շում 
է, կամ էլ՝ մար դիկ իս կա պես ո չինչ չու նեն 
ա ռա ջար կե լու»6։

Բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի մա-
սին գրե թե նույն կերպ ար տա հայտ վեց 
ռուս քա ղա քա գետ Սեր գեյ Մար կե դո-
նո վը։ Անդ րա դառ նա լով ղա րա բաղ յան 
խնդրում Ռու սաս տա նի դե րա կա տա-
րութ յա նը եւ քա ռօր յա պա տե րազ մից հե-
տո հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րում ի հայտ ե կած լար վա ծութ յա նը՝ նա 
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նկա տել էր. «Իսկ ի՞նչ է, հա կա մար տութ-
յան սա ռե ցու մը, ո րին ցան կա նում է հաս-
նել Ռու սաս տա նը, ինչ-որ կերպ վնա սո՞ւմ 
է հայ կա կան ռազ մա վա րա կան շա հե րին։ 
Թե մենք պետք է կրկնենք Ա րեւ մուտ քի 
մեր գոր ծըն կեր նե րի «մանթ րա նե րը»՝ 
կար գա վոր ման արդ յու նա վետ մո դել նե-
րի բա ցա կա յութ յան մա սին։ Իսկ դրանք, 
այդ մո դել նե րը կա՞ն։ Կ բե րե՞ք դրանք 
ստու դիա, ե թե, ի հար կե, այդ մո դե լը սեր-
բա կան Կ րաի նա յի մո դե լը չէ»7։

Մինս կի խմբի գոր ծու նեութ յան պա-
տա յին վի ճակն ընդ հան րա պես կապ ված 
է ղա րա բաղ յան խնդրում կող մե րի փոխ-
զի ջում ե րի հաս նե լու անհ նա րի նութ յան 
հետ։ Վեր ջինս, սա կայն, իր հեր թին ու նի 
շատ խո րը պատ մա կան ու քա ղա քա կան 
բեռն վա ծութ յուն։ Եվ դա է պատ ճա ռը, 
որ քա ղա քա կան լուրջ գոր ծո նի է վե-
րած վել հայ կա կան ու ադր բե ջա նա կան 
հան րութ յուն նե րի՝ զիջ ման գնա լու ցան-
կութ յան բա ցա կա յութ յու նը։ Եվ պա տա-
հա կան չէ, որ շատ փոր ձա գետ ներ այ սօր 
բա վա կան ան կեղծ ըն դու նում են, որ ղա-
րա բաղ յան խնդի րը՝ որ պես այդ պի սին, 
լու ծում չու նի։ Ինչ պես նշում է ռուս փոր-
ձա գետ, Քա ղա քա կան եւ ռազ մա կան 
վեր լու ծութ յան ինս տի տու տի փոխտ նօ-
րեն Ա լեք սանդր Խ րամ չի խի նը՝ « Վատն 
այն է, որ ընդ միշտ ստա տուս քվո յի պահ-
պա նում հնա րա վոր չէ, իսկ «հա կա մար-
տութ յան խա ղաղ կար գա վոր ման» կա-
խար դա կան դե ղա տոմս Մոսկ վան չու նի, 
քա նի որ նման դե ղա տոմս ընդ հան րա-
պես գո յութ յուն չու նի»8։

Մին չեւ այժմ բա նակ ցա յին գոր ծըն-
թա ցի նպա տա կը նշվել է փոխ զի ջում-
նե րի մի ջո ցով ղա րա բաղ յան խնդրի 
լու ծու մը։ Սա կայն տա րի ներ շա րու նակ 
տար բեր քա ղա քա կան-վեր լու ծա կան 
շրջա նակ ներ մատ նան շել են, որ փոխ զի-
ջում եր աս վա ծը, հա մե նայն դեպս այն 
տես քով, որն ըն կած է ե ղել « Մադ րիդ յան 
սկզբունք ներ», «Ընդ հա նուր պե տութ-
յուն» եւ ա ռա ջարկ ված այլ փաս տաթղ-
թե րի ա ռանց քում, հայ կա կան կող մի 

հա մար միա կող մա նի զի ջում եր է են-
թադ րել։ Այս պես՝ բա նակ ցութ յուն նե րի 
սե ղա նին դրված վեր ջին՝ « Մադ րիդ յան 
սկզբունք ներ» փաս տա թուղ թը «կար-
գա վի ճակ՝ հո ղե րի դի մաց» բա նա ձե ւի 
կեն սա գոր ծում է են թադ րում։ Այն է՝ հայ-
կա կան կող մը զի ջում եւ Ադր բե ջա նին է 
վե րա դարձ նում ա զա տագր ված նախ-
կի նում ադր բե ջա նաբ նակ շրջան նե րի 
մեծ մա սը, իսկ ադր բե ջա նա կան կող մը 
զի ջում եւ հա մա ձայ նում է Ար ցա խի ան-
կախ կար գա վի ճա կին։ Սա կայն մարդ-
կա յին մեծ զո հե րի գնով կեն սա կան տա-
րածք նե րի ա զա տագ րութ յան, ռազ մա-
ճա կա տի գծում անվ տան գութ յան գո տու 
հաս տատ ման, ազ գա յին ար ժա նա պատ-
վութ յան վե րա կանգն ման հա մա տեքս-
տում հո ղեր վե րա դարձ նե լու թե ման, 
ըստ էութ յան, մշտա պես ե ղել է ա մե նից 
դյու րագր գիռ հար ցը հան րա յին քննար-
կում ե րում, ո րը բա ցա ռել է նման փոխ-
զիջ ման կա յաց ման հնա րա վո րութ յու նը 
հայ կա կան կող մի հա մար։

Ադր բե ջա նը եւս պաշ տո նա պես միշտ 
ա նըն դու նե լի է հա մա րել Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի ան կախ կար գա վի ճա կի ձեռք-
բե րու մը։ Ն ման հան գու ցա լուծ ման անհ-
նա րի նութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
ինչ պես ա լիեւ յան կլա նի՝ Ադր բե ջա նում 
կա ռա վար ման լծակ նե րից չզրկվե լու 
հան գա ման քով, այն պես էլ տա րա ծաշր-
ջա նում թուր քա կան շա հե րը չնսե մաց-
նե լու՝ պաշ տո նա կան Բաք վի պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յամբ։

Քա ռօր յա պա տե րազմ ա վե լի ցայ-
տուն դարձ րեց ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե-
ւա չա փով բա նակ ցա յին սե ղա նին դրված 
փոխ զիջ ման ա ռար կա յի՝ «կար գա վի-
ճակ՝ հո ղե րի դի մաց» բա նա ձե ւի կեն-
սա գործ ման անհ նա րի նութ յու նը։ Այ սօր 
ար դեն հա կա մար տող կող մե րի մի ջեւ 
բա նակ ցութ յուն ներն են հար ցա կա նի 
տակ, քան զի Մինս կի խմբի եւ ա ռան ձին 
երկր նե րի միջ նոր դա կան ջան քերն ուղղ-
ված են նրան, որ բա ցառ վի ու ժի գոր-
ծադ րու մը, ներդր վեն շփման գծում տե-
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ղի ու նե ցող խախ տում ե րի բա ցա հայտ-
ման եւ հե տաքն նութ յան մե խա նիզմ եր, 
իսկ դրանց առ կա յութ յան դեպ քում 
ստեղծ վեն նաեւ հաս ցեա կան պա տաս-
խա նատ վութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ։ 
Այդ ա մե նը քա ղա քա կան տար բեր շրջա-
նակ նե րի հա մո զում է, որ այս հա կա-
մար տութ յան փոխ զի ջում ե րի ա ռար կա 
հան դի սա ցող հար ցերն ընդ հան րա պես 
չեն կա րող հան գեց նել խնդրի կար գա-
վոր մա նը։

Պետք է նկա տել, սա կայն, որ ե թե մի-
ջազ գա յին հան րութ յան, ինչ պես նաեւ 
հա յաս տան յան լայն զանգ ված նե րի 
հա մար «կար գա վի ճակ՝ հո ղե րի դի-
մաց» բա նա ձե ւի մի ջո ցով ղա րա բաղ յան 
խնդրում փոխ զի ջում ե րի գնա լու ամ-
բողջ ֆարսն ար դեն իսկ բա ցա հայտ ված 
է թվում, ա պա քա ղա քա կան ա ռան ձին 
միա վոր ներ ու նրանց հե տե ւող մե դիա 
դաշ տը ներ կա յաց նող լրագ րո ղա կան, 
վեր լու ծա կան շրջա նակ նե րը շա րու նա-
կում են մալ տա րի ներ ի վեր հա սա-
րա կութ յան մեջ տա րա ծում գտած այն 
ա ռաս պե լի գե րին, ըստ ո րի՝ « Մադ րիդ-
յան սկզբունք նե րով» հնա րա վոր է կար-
գա վո րել ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ-
յու նը։ Այս պես, քա ռօր յա պա տե րազ մի 
հե տե ւանք նե րին անդ րա դառ նա լիս ռուս 
հայտ նի մեկ նա բան, REGNUM տե ղե-
կատ վա կան գոր ծա կա լութ յան գլխա վոր 
խմբա գիր Մո դեստ Կո լե րո վը՝ պա տաս-
խա նե լով ԳԱԼԱ-ի թղթակ ցի՝ հայ կա կան 
կող մի զի ջում ե րի գնա լու վե րա բեր յալ 
հար ցին եւ ինչ-որ տեղ հան կար ծա կիի 
գա լով նման կար գի ա ռաս պել նե րին 
տուրք տա լու՝ հայ լրագ րութ յան քայ-
լից, ա սել էր. « Մի շտա պեք զի ջում ե րի 
գնալ, այ լա պես նման կար գի ար յու նա-
լի գոր ծո ղութ յուն նե րը կկրկնվեն ա վե լի 
հա ճախ: Ես չեմ տես նում հիմ քեր Հա-
յաս տա նի կող մից զի ջում ե րի հա մար: 
Ա մե նա մեծ զի ջու մը Բաք վի ագ րե սիա յից 
հե տո, ա ռանց անվ տան գութ յան հա վել-
յալ ե րաշ խիք նե րի, բա նակ ցութ յուն նե րի 
ա ռա ջար կի փաստն է»9։

Այս պա տաս խա նը Ադր բե ջա նի կող-
մից պա տե րազմ սան ձա զեր ծե լու գոր-
ծում ի րենց մտա ծո ղութ յամբ ա պա քա-
ղա քա կան հայ հան րութ յան մի ո րո շա կի 
շեր տի՝ ինչ-ինչ փոխ զի ջում ե րի գնա լու 
ցան կութ յան ինք նա կոր ծան ազ դե ցութ-
յան մա սին է խո սում։ Ինչ պես մեր հան-
րութ յան մե ծա մաս նութ յու նը, երբ խո-
սում է հող հանձ նե լու անհ նա րի նութ յան 
մա սին, ինչ պես Մինս կի խմբի հա մա նա-
խա գա հող երկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը, երբ հայ տա րա րում են նոր ա ռա-
ջարկ ներ չու նե նա լու մա սին, ինչ պես 
օ տար քա ղա քա գետ ներն ու վեր լու ծա-
բան նե րը, երբ բարձ րա ձայ նում են կար-
գա վոր ման մո դել նե րի բա ցա կա յութ յան 
մա սին, այն պես էլ պաշ տո նա կան Բա-
քուն՝ քա ռօր յա պա տե րազմ սան ձա զեր-
ծե լու իր գոր ծո ղութ յուն նե րով, բո լո րին 
հա մո զում են, որ բա նակ ցութ յուն նե րի 
մի ջո ցով հնա րա վոր չէ ղա րա բաղ յան 
խնդրի լուծ ման հաս նել, քան զի չկան 
կար գա վոր ման այն պի սի մո դել ներ, 
ո րոնք կբա վա րա րեն հայ եւ ադր բե ջան-
ցի ժո ղո վուրդ նե րին ու հա կա մար տութ-
յան ե րեք կող մե րին։ Գո յութ յուն ու նի 
միայն ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ-
յու նը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի ձե ւա չա փով 
բա նակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով լու ծե լու 
եւ, մաս նա վո րա պես, փոխ զի ջում ե րի 
ճա նա պար հով հա կա մար տութ յան հա-
մա պար փակ կար գա վոր ման հա մա ձայ-
նագ րի կնքման ար դեն ի րեն սպա ռած 
մի ա ռաս պել, ո րի շրջա նա ռող ներն են 
մում հայ կա կան քա ղա քա կան ու լրագ-
րո ղա կան ինչ-ինչ շրջա նակ ներ։

Ամ փո փում

Նա խորդ դա րում հայ ժո ղովր դի ֆի-
զի կա կան գո յութ յա նը սպառ նա ցող 
գլխա վոր վտան գը 21-րդ դա րում վե րա-
փոխ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման հիմ-
նախնդ րի։ Ցե ղաս պա նութ յուն տե սած 
ազ գի հա մար 1992-1994թթ. ղա րա բաղ-
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յան պա տե րազ մը մի նոր փոր ձութ յուն 
էր։ Դ րա նից հե տո քսան եւ ա վե լի տա-
րի ներ ապ րե լով մշտա պես պա տե րազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի վերսկս ման 
վտան գի տակ, հա յութ յու նը մշտա պես 
զգա յուն է ե ղել ար տա քին անվ տան գութ-
յան հետ կապ ված հար ցե րի նկատ մամբ։ 
Այդ հան գա ման քը չէին կա րող հաշ վի 
չառ նել քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հե ղի նակ ներն ու մաս նա կից նե րը։ Թե՛ 
ար տա քին սուբ յեկտ նե րը եւ թե՛ ներ քին 
քա ղա քա կան դե րա կա տար նե րը՝ օգտ-
վե լով իր անվ տան գութ յան նկատ մամբ 
հա յութ յան ու նե ցած «ֆո բիա նե րից», 
տա րի նե րի ըն թաց քում լա վա գույնս կա-
րո ղա նում էին օգ տա գոր ծել այդ հան գա-
ման քը՝ սե փա կան շա հերն ու ծրագ րե րը 
կյան քի կո չե լիս։

Նա խորդ տա րի նե րին տե ղի են ու նե-
ցել մի շարք քա ղա քա կան գոր ծըն թաց-
ներ, կնքվել են երկ րի ինք նիշ խա նութ յու-
նը սահ մա նա փա կող մի ջազ գա յին հա-
մա ձայ նագ րեր, ո րոնց կեն սա գոր ծու մը 
հիմ ա վոր վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան անվ տան գութ յունն ա պա հո վե-
լու անհ րա ժեշ տութ յամբ։ Կոնկ րետ այդ 
ու նման կար գի այլ գոր ծո ղութ յուն նե րի 
սա հուն ըն թացքն ա պա հո վե լու նպա-
տա կով թե՛ գոր ծող վար չախմ բին եւ թե՛ 
ար տա քին շա հագր գիռ ու ժե րին հարկ է 
ե ղել դի մել ո րո շա կի ա ռաս պել նե րի օգ-
նութ յա նը՝ հիմ ա վո րե լու ի րենց վար քա-
գի ծը։

« Գա ղա փար նե րի» ծո վում մարդ կանց 
մտքե րը որ սա լու հա մար տա րի ներ շա-
րու նակ բաց է թողն վել ա ռաս պել նե րի 
«ուռ կա նը», ո րին ամ րաց վել են «անվ-
տան գութ յուն», «ա պա հո վութ յուն», 
«ռազ մա վա րա կան դաշ նակ ցութ յուն» եւ 
նման ան վա նում ե րով բազ մա թիվ խայ-
ծեր։ Դ րանց մի ջո ցով հիմ ա վոր վել է, թե 
ին չու է Հա յաս տանն իր ինք նիշ խա նութ-
յու նը, կա պի տալն ու պա շա րա մի ջոց նե-
րը հանձ նում ար տա քին ու ժի, ին չու է 
պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը հան դուր ժում 
իր շա հե րի ոտ նա հա րու մը, ին չու է Հա-

յաս տա նում սո ցիա լա կան վի ճա կը մում 
անմ ի թար, ին չու հա մա կար գա յին փո-
փո խութ յուն ներ չեն կա տար վում երկ-
րում եւ այլն։

Սա կայն քա ռօր յա պա տե րազմ իր 
կնի քը թո ղեց Հա յաս տա նում եւ նրա 
շուրջ ծա վալ վող քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց նե րի վրա։ Ապ րիլ յան այդ օ րե րին 
հայ զին վո րը ոչ միայն կան խեց թշնա մու 
ա ռաջ խա ղա ցու մը ռազ մա ճա կա տում եւ 
պար տութ յան մատ նեց ադր բե ջա նա կան 
բա նա կին, ոչ միայն ստի պեց մի ջազ գա-
յին շա հագր գիռ ու ժե րին ու Ադր բե ջա-
նին՝ ի վնաս Հա յաս տա նի ու հա յութ յան 
շա հե րի նոր պայ ման նե րում ու նոր պայ-
ման նե րով ի րեն չա ռա ջար կել խա ղաղ 
կար գա վոր ման նոր մո դել ներ, ոչ միայն 
բո լո րին հար կադ րեց պա տե րազ մը դա-
դա րեց նե լու քայ լեր ձեռ նար կել, ոչ միայն 
հա յութ յան հա մախմբ ման կազ մա կեր-
պիչն ու երկ րում քա ղա քա կան փո փո-
խութ յուն նե րի սկզբնա վո րո ղը դար ձավ, 
այլ նաեւ ե ղավ մարդ կանց գի տակ-
ցութ յու նը խա թա րող շատ ու շատ կեղծ 
պատ կե րա ցում ե րի ու հա մոզ մունք նե-
րի գե րեզ մա նա փո րը։ Պա տա հա կան չէ, 
որ հայ կա կան ա ռածն ա սում է՝ «Չ կա 
չա րիք՝ ա ռանց բա րի քի»։ Այս պի սով՝ քա-
ռօր յա պա տե րազ մի թո ղած դրա կան 
արդ յունք նե րից մեկն էլ հայ հան րութ յան 
մեջ նախ կի նում քա ղա քա կան գոր ծի քի 
վե րած ված ա ռան ձին պատ կե րա ցում-
նե րի ու հա մոզ մունք նե րի փլու զում էր։ 
Այդ գոր ծուն ա ռաս պել նե րը՝ անց նե լով 
պա տե րազ մի ֆիլտ րաց նող խո ղո վակ-
նե րով, ա պա ցու ցե ցին ի րենց սնան կութ-
յու նը՝ միա ժա մա նակ բա ցա հայ տե լով 
դրանք գոր ծադ րող քա ղա քա կան միա-
վոր նե րի գաղ ջութ յու նը։ 
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tert.am/am/author/110/1991869, Թաթուլ 
Հակոբյան, Ապրիլյան 4-օրյա պատերազմ, 
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2 Александр Храмчихин. Армия одной во-
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нарушил это обещание, и использовал 
оружие против вас»: Станислав Тарасов, 
http://ru.1in.am/1145924.html 

4 Рогозин: РФ продолжит поставлять 
оружие Азербайджану и Армении, 
http://tass.ru/politika/3188289 

5 Հակոբ Բադալյան, Զգուշացեք, ներդրվում 
են վտանգավոր գաղափարներ http://
www.lragir.am/index/arm/0/comments/
view/130915 

6 Манвел Саркисян. Армения соби-
рает камни http://www.ekhokavkaza.
com/a/27665687.html 

7 Сергей Маркедонов. Разрыв с Росси-
ей Армении не поможет, а новые вы-
зовы создаст, http://newsarmenia.am/
news/politics/razryv-s-rossiey-armenii-
ne-pomozhet-a-novye-vyzovy-sozdast-
markedonov/ 

8 Александр Храмчихин. Карабахский раз-
лом вечен http://nvo.ng.ru/wars/2016-05-
13/1_karabah.html 

9 Մ․ Կոլերով, Պատերազմի ընդլայնումը 
կանխվեց միայն հայ զինվորի շնորհիվ 
http://galatv.am/hy/news/144932/

Саро Сароян

Время собирать мифы

Автор обращается к проблеме кру-
шения в прошлом ложных представле-

ний и убеждений в кругах армянского 
общества, произошедших в результате 
четырехдневной войны. В частности, 
исследуются темы гарантий безопасно-
сти Армении со стороны России, как и в 
протекающих в рамках Минской группы 
переговорных процессов по решению 
Карбахского вопроса путем взаимных 
уступок. Согласно автору, эти темы на 
протяжении долгих лет выступали как 
политические мифы, с помощью ко-
торых как в правящая верхушка в Ар-
мении, так и внешние заинтересован-
ные силы смогли внушить армянской 
общественности, почему Армения свой 
суверенитет, капитал и ресурсы пере-
дает какой-либо внешней силе, почему 
официальный Ереван терпит попрание 
своих прав, почему в Армении неутеши-
тельное социальное положение, почему 
в стране не происходят системные из-
менения.

Saro Saroyan

Time to Collect Myths

The author addresses the problem of 
the collapse of the false assumptions and 
beliefs in the Armenian society after the 
four-day war in April. A particular attention 
is devoted to the issues of perception of 
Russia as Armenia’s security guarantee, 
as well to Karabagh conflict settlement as 
a result of mutual concessions in negotia-
tions mediated by the Minsk Group. Ac-
cording to the author, these topics have 
acted as political myths for many years, 
and both the ruling elite in Armenia and 
foreign interested forces have inspired 
the Armenian public why Armenia should 
transmit its sovereignty, capital and re-
sources to an external force, why official 
Yerevan is so tolerant to violation of its 
rights, why the social situation in Armenia 
is so disappointing, and why there are no 
system changes in the country.
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ՀանրայինդիսկուրսըՀայաստանումքառօրյապատերազմիցհետո

Ա ՐԱՄ ՍԱՐԳՍ ՅԱՆ
Լ րագ րող, պատ մա գի տութ յան
մա գիստ րոս

« Պա տե րազ մը բո լո րի հայրն է, բո լո րի 
թա գա վո րը. ո մանց նա հռչա կում է աստ
ված, մյուս նե րին` մարդ, ո մանց ստրուկ է 
ա րա րում, մյուս նե րին` ա զատ»

ՀերակլիտեսԵփեսացի
(մ.թ.ա. 554 - 483)

Նա խա բան

2016թ. ապ րի լի 1-ի լույս 2-ի գի շե րը 
ղա րա բա ղա-ադր բե ջա նա կան սահ մա-
նին վերսկս ված ռազ մա կան ին տեն-
սիվ գոր ծո ղութ յուն նե րը շրջա դար ձա յին 
նշա նա կութ յուն ու նե ցան ոչ միայն ղա-
րա բաղ յան հա կա մար տութ յան եւ հիմ-
նախնդ րի շուրջ հե տա գա գոր ծըն թա ցի 
հա մար, այ լեւ զգա լիո րեն ազ դե ցին Հա-
յաս տա նի ներ քին կյան քի ու քա ղա քա-
կա նութ յան վրա:

Ադր բե ջա նա կան զոր քե րի հար ձակ-

ման հե տե ւան քով սկսված ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներն ա վե լի շատ լո կալ 
բնույթ ու նեին, քան՝ լայ նա ծա վալ, բայց 
ռազ մա կան գոր ծիչ ներն ու փոր ձա գետ-
նե րը միա կար ծիք են այն հար ցում, որ 
սա շփման գծում ա մե նա խո շոր ռազ մա-
կան բա խում էր 1994թ. մա յիս յան զի-
նա դա դա րի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ-
րու մից ի վեր:

Քա ռօր յա պա տե րազ մի հե տե ւանք նե-
րից մե կը հան րա յին նոր դիս կուրս նե րի 
ի հայտ գալն էր եւ պե տա կան քա ղա քա-
կա նութ յունն ու հան րա յին գոր ծու նեութ-
յու նը վե րա նա յե լու, վե րագ նա հա տե լու 
եւ վե րաի մաս տա վո րե լու անհ րա ժեշ-
տութ յան գի տակ ցու մը` ինչ պե՞ս ենք մին-
չեւ օրս կա ռու ցել պե տութ յուն եւ ինչ պե՞ս 
պի տի շա րու նա կենք այս պա տե րազ մից 
հե տո: 

Ըստ էութ յան, այս ի րա դար ձութ յուն-
նե րից ա ռաջ հան րա յին օ րա կար գում 
կար մեկ գլխա վոր դիս կուրս` իշ խա նա-
փո խութ յան եւ երկ րում օ րի նա կան քա-
ղա քա կան իշ խա նութ յան ձե ւա վոր ման 
հար ցի շուրջ: Ընդ դի մութ յու նը, հան-
րութ յան զգա լի հատ վա ծի ա ջակ ցութ-
յամբ, այս օ րա կար գի հետ էր կա պում 
պե տութ յան հե տա գա զար գաց ման եւ 
ա պա գա յին վե րա բե րող հար ցե րը: 

Քա ռօր յա պա տե րազ մը զգա լիո րեն 
փո խեց մի շարք կա րե ւոր հար ցե րի վե-
րա բեր յալ հան րա յին ըն կա լում ե րը` 
ա ռա ջաց նե լով նոր դիս կուրս ներ: 

Դիս կուրս 1. Ռազ մա կան գոր ծո-
ղութ յուն նե րը եւ տա րածք նե րի հար ցը

Ո՞վ է հաղ թել ղա րա բա ղա-ադր բե-
ջա նա կան սահ մա նա յին գո տում տե ղի 
ու նե ցած ռազ մա կան ին տեն սիվ գոր-
ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում, եւ կա՞ն 
ընդ հան րա պես հստակ հաղ թող ներ եւ 

Հան րա յին դիս կուր սը Հա յաս տա նում քա ռօր յա պա տե րազ մից հե տո
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պարտ վող ներ ապ րիլ յան ճա կատ մար-
տում: Հան րա յին քննար կում ե րը նա խե-
ւա ռաջ ծա վալ վե ցին այս հար ցի շուրջ: 
Քա ռօր յա պա տե րազմ, ան շուշտ, եւս 
մեկ ան գամ ցույց տվեց հայ կա կան բա-
նա կի մար տու նա կութ յու նը, հայ զին վո րի 
բա րո յա հո գե բա նա կան, կա մա յին բարձր 
հատ կա նիշ նե րը` ծնե լով նո րօր յա հե րոս-
ներ ան կա խութ յան սերն դից: Մ յուս կող-
մից՝ այն բա զում լուրջ խնդիր ներ բա ցա-
հայ տեց նույն բա նա կի ներ սում:

Բայց մինչ այդ խնդիր նե րին անդ րա-
դառ նա լը, գանք նա խորդ հար ցադր մա-
նը: Ե թե ե լա կետ դարձ նենք փոր ձա գի-
տա կան շրջա նակ նե րում տա րած ված 
տե սա կե տը, թե Ադր բե ջա նի նպա տակն 
էր կայ ծակ նա յին պա տե րազ մի` «բլից-
կրի գի» մի ջո ցով ռազ մա կան լու ծում տալ 
հիմ ախնդ րին կամ առն վազն բռնա-
զավ թել 1-2 շրջան` փո խե լով ստա տուս-
քվոն ու ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը 
շփման գծում, եւ բա նակ ցութ յուն նե րը 
վերսկ սել իր հա մար ա վե լի շա հե կան 
դիր քե րից, ա պա Ադր բե ջա նը չի կա րող 
հա մար վել հաղ թող կողմ: Ադր բե ջա նա-
կան կող մը չկա րո ղա ցավ բռնա զավ թել 
գեթ մեկ բնա կա վայր ԼՂՀ տա րած քում, 
թեեւ գրա վեց մի շարք մար տա կան հե-
նա կե տեր շփման գծի հյու սի սա յին 
( Թա լիշ- Մար տա կերտ ուղ ղութ յամբ) եւ 
հա րա վա յին ( Ջաբ րա յի լի ուղ ղութ յամբ) 
հատ ված նե րում1: Հայ կա կան կող մը հե-
տա գա օ րե րին վե րա դարձ րեց կորց րած 
դիր քե րից մի քա նի սը, բայց մի մա սը 
մինչ օրս մում է ադր բե ջա նա կան կող մի 
վե րահս կո ղութ յան տակ:

Այս փաս տը հե տա գա յում պի տի դառ-
նար բա նա վե ճի լուրջ թե մա` ստա նա լով 
նաեւ ներ քա ղա քա կան ե րան գա վո րում-
ներ: « Հիմ ա դիր խորհր դա րան» քա ղա-
քա կան նա խա ձեռ նութ յան ղե կա վար, 
ա զա տա մար տիկ Ժի րայր Սէ ֆիլ յա նը 
հայ տա րա րեց2, թե իշ խա նութ յուն նե րը 
թաքց նում են ճշմար տութ յու նը ժո ղովր-
դից` ա սե լով, որ հա կա ռա կորդն ըն դա մե-
նը մի քա նի հար յուր մետ րի ա ռաջ խա ղա-

ցում է ու նե ցել շփման գծում: Սէ ֆիլ յա նի 
խոս քով` հայ կա կան կող մը ապ րիլ յան 
պա տե րազ մում միայն Թա լի շի ուղ ղութ-
յամբ կորց րել է 7 մի լիոն քմ կամ 700 հա 
տա րածք: Հայ տա րա րութ յու նը եր կա կի 
ար ձա գանք ստա ցավ. մի մա սը սա տա-
րեց Շու շիի ա ռանձ նա կի գու մար տա կի 
հրա մա նա տա րին, մյուս նե րը խստո րեն 
քննա դա տե ցին` մե ղադ րե լով ադր բե ջա-
նա կան քա րոզ չութ յա նը նպաս տող հայ-
տա րա րութ յուն ներ ա նե լու հա մար:

ՀՀ նա խա գահ, Զին ված ու ժե րի գե-
րա գույն գլխա վոր հրա մա նա տար Սերժ 
Սարգս յա նը մա յի սի 16-ի Վիեն նա յի 
հան դի պու մից վե րա դառ նա լիս, ըստ 
էութ յան, հաս տա տեց3 Սէ ֆիլ յա նի տե ղե-
կութ յու նը` նշե լով, որ հայ կա կան կող մը 
կորց րել է մոտ 800 հեկ տար տա րածք: 
Նա խա գա հը նաեւ ա վե լաց րեց, որ կորց-
րած մար տա կան դիր քե րը չու նեն ռազ-
մա վա րա կան կամ մար տա վա րա կան 
նշա նա կութ յուն: Սէ ֆիլ յա նի կողմ ա-
կից նե րը կտրա կա նա պես հա մա ձայն չեն 
այդ գնա հա տա կա նի հետ` պնդե լով, որ 
ադր բե ջա նա կան կող մը այդ բար ձունք-
նե րի շնոր հիվ գե րիշ խող դիրք է ստա ցել 
տար հան ված Թա լիշ գյու ղի նկատ մամբ: 

Այս տեղ կա րե ւո րը ոչ այն քան մար-
տա կան դիր քե րի կամ տա րած քի ռազ-
մա կան նշա նա կութ յունն է, որ քան ռազ-
մա կան նուրբ խնդրի հան րայ նա ցու մը, 
հրա պա րա կա յին քննարկ ման ա ռար կա 
դարձ նե լը: Ն մա նա տիպ քննա դա տա-
կան հայ տա րա րութ յուն ներն օգ նո՞ւմ են 
արդ յոք, թե՞ ընդ հա կա ռա կը` խան գա-
րում զին վո րա կան նե րին ի րենց գոր-
ծում: Ընդ հան րա պես քա ղա քա ցի նե րը 
պե՞տք է քննար կեն ռազ մա կան ո լոր տին 
եւ անվ տան գութ յանն առնչ վող հար ցեր: 
Սա հան րա յին դիս կուր սի կա րե ւոր հար-
ցե րից մեկն է:

Հա մե նայն դեպս, ՀՀ ՊՆ մա մու լի խոս-
նակ Արծ րուն Հով հան նիս յա նը հոր դո-
րեց4 քիչ քննար կել տա րածք նե րին վե-
րա բե րող հար ցեր:

Տա րած քա յին կորս տի հարցն ու նի 
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եւս մի կա րե ւոր են թա տեքստ: Ի վեր-
ջո, այս խնդրի հան րայ նաց մամբ իշ խա-
նութ յու նը, կա մա թե ա կա մա, ստու գում 
է հան րութ յան տրա մադ րութ յուն նե րը, 
հան րութ յան հնա րա վոր ար ձա գան-
քը հիմ ախնդ րի կար գա վոր ման շրջա-
նակ նե րում տա րած քա յին հնա րա վոր 
զի ջում ե րին: Սա չա փա զանց կա րե ւոր 
հարց է պաշ տո նա կան Ե րե ւա նի հա-
մար`բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի վերսկս-
ման, ստա տուս-քվոն փո խե լու եւ մի-
ջազ գա յին հան րութ յան՝ հիմ ախնդ րի 
վերջ նա կան կար գա վոր մա նը հաս նե լու 
կո չե րի հա մա պատ կե րում:

Այս պի սով՝ Հա յաս տա նի նա խա գահն 
իր վե րոնշ յալ հայ տա րա րութ յամբ ինքն 
է խթա նում հան րա յին քննար կում ե րը, 
եւ չի բա ցառ վում, որ բա նակ ցութ յուն-
նե րի ժա մա նակ նա կներ կա յաց նի հան-
րութ յան ընդգծ ված բա ցա սա կան վե րա-
բեր մուն քը տա րած քա յին զի ջում ե րին` 
փոխ զիջ ման չգնա լու Ե րե ւա նի դիր քո րո-
շու մը հիմ ա վո րե լու նպա տա կով:

Հա յաս տա նի նա խա գա հը կորց րած 
դիր քե րի ոչ մար տա վա րա կան լի նե լու 
մա սին հայ տա րա րութ յամբ, ըստ էութ-
յան, նաեւ տե ղե կաց րեց, որ հայ կա կան 
կող մը Վիեն նա յում հրա ժար վել է դրանք 
գրա վե լու մտադ րութ յու նից: Եվ պա տա-
հա կան չէ, որ Վիեն նա յի հան դի պու մից 
հե տո շփման գծում լար վա ծութ յու նը 
կտրուկ նվա զեց, ա ռաջ նա գիծ մեկ նած 
կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը սկսե ցին 
վե րա դառ նալ:

Շա տե րը նա խա գա հի հայ տա րա րութ-
յու նը մեկ նա բա նում են նաեւ հա կա ռակ 
տե սանկ յու նից, որ տա րած քա յին կո-
րուստ ներն ըն դու նե լով` իշ խա նութ յուն-
նե րը պատ րաս տում են հա սա րա կութ-
յա նը տա րած քա յին զի ջում ե րի` հիմ-
նախնդ րի վերջ նա կան կար գա վոր ման 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 

Դիս կուրս 2. Երկ րորդ ճա կատ ներ-
քին թշնա մու դեմ. վե րա նա յու մը` որ-
պես քա ղա քա կա նութ յուն

Հան րա յին աչ քը քա ռօր յա պա տե-
րազ մից հե տո մե ծաց րեց ու շադ րութ-
յու նը նաեւ բա նա կի ներ քին վի ճա կի 
վրա: Ա ռաջ նագ ծում հե րո սա ցող 18-20 
տա րե կան զին վոր նե րին ու նրանց հրա-
մա նա տար նե րին զու գա հեռ՝ հան րա յին 
քննարկ ման թի րախ դար ձան Զին ված 
ու ժե րի մի շարք բարձ րաս տի ճան պաշ-
տոն յա ներ, ո րոնք են թադ րա բար պա-
տաս խա նա տու են հար ձակ ման ա ռա ջին 
ժա մե րին թույլ տրված բաց թո ղում ե րի 
եւ մե ծա թիվ զո հե րի հա մար: 

Քն նա դա տութ յան են թարկ վե ցին 
ինչ պես պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
Սեյ րան Օ հան յա նը եւ Զին ված ու ժե րի 
գլխա վոր շտա բի պետ Յու րի Խա չա-
տու րո վը, այն պես էլ բարձ րաս տի ճան 
այլ սպա ներ: Խա չա տու րո վին մա մու լը 
քննա դա տեց5 նախ՝ կապ ված ապ րի լի 
5-ին Մոսկ վա յում Ադր բե ջա նի զին ված 
ու ժե րի գլխա վոր շտա բի պե տի հետ 
կրա կի դա դա րեց ման մա սին բա նա վոր 
պայ մա նա վոր վա ծութ յան կա պակ ցութ-
յամբ: Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ իր կա պե րով հայտ նի Խա չա տու րո-
վը մեկ նեց Մոսկ վա ադր բե ջան ցի գոր-
ծըն կե րոջ հետ պայ մա նա վոր վե լու կրա-
կի դա դա րեց ման մա սին այն ժա մա նակ, 
երբ հայ կա կան բա նա կը փաս տա ցի 
ան ցել էր հա կագ րո հի: Սա նաեւ հա կա-
սում էր Հա յաս տա նի նա խա գա հի հայ-
տա րա րութ յա նը, որ Ադր բե ջա նը պետք է 
սկսի ու ղիղ խո սել Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի հետ: Մոսկ վա մեկ նեց ոչ թե Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
հրա մա նա տա րը կամ գլխա վոր շտա բի 
պե տը, այլ ՀՀ զին ված ու ժե րի գլխա վոր 
շտա բի պե տը: Այս փաստն ինք նին ա ռա-
ջաց րեց ո րոշ կաս կած ներ դա վադ րութ-
յան կամ դա վա ճա նութ յան վար կա ծի 
հնա րա վո րութ յան մա սին:

Դա վադ րա կան վար կածն ամ րապնդ-
վեց լրատ վա կան ո րոշ կայ քե րում հրա-
պա րակ ված տե ղե կութ յու նից հե տո, ըստ 
ո րի՝ գլխա վոր շտա բի պե տը տե ղե կաց-
վել է ադր բե ջա նա կան լայ նա ծա վալ հար-
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ձակ ման մա սին ապ րի լի 1-ի ե րե կո յան, 
սա կայն ո րե ւէ քայլ չի ձեռ նար կել` հոր-
դո րե լով ու շադ րութ յուն չդարձ նել ադր-
բե ջան ցի նե րին: Մե ղադ րանք նե րը Յու րի 
Խա չա տու րո վի հաս ցեին չհաս տատ վե-
ցին եւ չա պա ցուց վե ցին. նա մաց իր 
պաշ տո նում: Փո խա րե նը պաշ տո նից 
ա զատ վե ցին6 բարձ րաս տի ճան մի շարք 
զին վո րա կան ներ, մաս նա վո րա պես 
ՀՀ ՊՆ տե ղա կալ Ա լիկ Միր զա բեկ յա նը 
նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման դե-
պար տա մեն տի պե տի պաշ տո նից, գե-
նե րալ-մա յոր Ար շակ Կա րա պետ յա նը` ՀՀ 
ԶՈՒ գլխա վոր շտա բի հե տա խու զութ յան 
վար չութ յան պե տի պաշ տո նից եւ գե նե-
րալ-մա յոր Կո մի տաս Մու րադ յա նը` ՀՀ 
ԶՈՒ կա պի զոր քե րի պե տի պաշ տո նից: 
Ա վե լի ուշ ե ղան նաեւ բարձ րաս տի ճան 
զին վո րա կան նե րի ձեր բա կա լութ յուն-
ներ: 

Մա յի սի 30-ին քրեա կան տար բեր 
գոր ծե րի շրջա նակ նե րում ձեր բա կալ վե-
ցին7 ՀՀ ԶՈՒ սպա ռա զի նութ յան վար-
չութ յան պետ, գե նե րալ-մա յոր Մելս Չի-
լին գար յա նը, ՀՀ ԶՈՒ սպա ռա զի նութ յան 
վար չութ յան ավ տո ծա ռա յութ յան պետ, 
գնդա պետ Դա վիթ Աբ րա համ յա նը եւ 
ՊՆ նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման 
դե պար տա մեն տի քի միա կան, ին ժե նե-
րա կան ու հե տա խու զա կան մի ջոց նե րի 
ա պա հով ման բաժ նի պետ, գնդա պետ 
Մ հեր Պապ յա նը: Այս պաշ տոն յա նե րին 
մե ղադ րանք է ա ռա ջադր վել իշ խա նութ-
յու նը չա րա շա հե լու հա մար, ո րը հան գեց-
րել է ծանր հե տե ւանք նե րի: Ա վե լի պարզ 
ա սած` գնել են ա նո րակ ապ րանք կամ 
բա նա կին մա տա կա րար վող ապ րան քը 
ձեռք են բե րել ուռ ճաց ված գնե րով` անձ-
նա կան ֆի նան սա կան շա հույթ ներ ստա-
նա լու նպա տա կով: Ի դեպ, զբա ղեց րած 
պաշ տոն նե րից ա զատ վել են8 նաեւ Ջաբ-
րա յի լի (Ջ րա կան) եւ Մա տա ղի սի զո րա-
մա սե րի հրա մա նա տար նե րը` գնդա պետ-
ներ Հո վիկ Աբ րա համ յա նը եւ Հա րութ յուն 
Ա միր խան յա նը, այ սինքն՝ այն զո րա մա-
սե րի հրա մա նա տար նե րը, ո րոնք ապ-

րիլ յան պա տե րազ մի ըն թաց քում կրել 
էին դիր քա յին ու մարդ կա յին ա մե նա մեծ 
կո րուստ նե րը: Տար բեր կերպ մեկ նա-
բան վեց Զին ված ու ժե րի ներ սում կո-
ռուպ ցիա յի դեմ սկսված պայ քա րը: Օ րի-
նակ՝ ՀՀ մար դու ի րա վունք նե րի նախ-
կին պաշտ պան Կա րեն Անդ րեաս յա նը 
նշված զին վո րա կան նե րի պաշ տո նան-
կութ յուն ներն ու ձեր բա կա լութ յուն նե րը 
գնա հա տեց9 որ պես կա ռա վա րութ յան 
հա կա կո ռուպ ցիոն գրո հի ի մի տա ցիա. 
« Ձեր բա կալ վե ցին, ո րով հե տեւ կե րել էին 
ու չէին կիս վել ա մե նա վե րեւ նե րի հետ»:

Քա ռօր յա պա տե րազ մից հե տո ա վե լի 
ակ նե րեւ դար ձան կո ռուպ ցիոն ե րե ւույթ-
նե րը բա նա կի ներ սում: Ե թե նախ կի նում 
բա նա կը, ի տար բե րութ յուն պե տա կան 
այլ կա ռույց նե րի, ու ներ հան րա յին ո րո-
շա կի վստա հութ յուն եւ գնա հատ վում էր 
որ պես կա յա ցած ե զա կի ինս տի տուտ նե-
րից մե կը, ա պա վեր ջին ի րա դար ձութ-
յուն նե րը փոքր-ինչ փո խե ցին ի րա վի ճա-
կը: Պարզ վեց, որ պե տա կան մի ջոց նե րը 
չեն բա վա րա րում ան գամ բա նա կի եւ 
անվ տան գութ յան տար րա կան հար ցե րը 
լու ծե լու, այն է` Զին ված ու ժե րը ժա մա-
նա կա կից սպա ռա զի նութ յամբ եւ սար-
քա վո րում ե րով ա պա հո վե լու հա մար: 
Հա յաս տա նի նա խա գա հը ապ րի լի 7-ին 
Գեր մա նիա յում հայ տա րա րեց10, որ «ա յո՛, 
մենք կռվում ենք հիմ ա կա նում 1980-ա-
կան թվա կան նե րի զեն քով»: Սա էա պես 
փո խում է ի րա վի ճա կը` բա ցա հայ տե լով 
իշ խա նութ յան կեղ ծի քը եւ նրան զրկե լով 
կա րե ւոր փաս տար կից. պե տութ յան ֆի-
նան սա կան սուղ մի ջոց նե րը, ոչ բարձր 
աշ խա տա վար ձե րը այ լեւս ա վե լի դժվար 
կլի նի պատ ճա ռա բա նել բա նա կին ուղղ-
ված ծախ սե րով: 

Ա մեն դեպ քում փաստն ար ձա նագր-
ված է` վեր ջին տա րի նե րին խախտ վել 
է ռազ մա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը 
հայ կա կան եւ ադր բե ջա նա կան կող մե-
րի մի ջեւ, հայ կա կան բա նա կը սպա ռա-
զի նութ յամբ զի ջում է ադր բե ջա նա կան 
բա նա կին: Ռազ մա կան հա վա սա րակշ-
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ռութ յու նը հա կա մար տող կող մե րի մի ջեւ 
կա րող էր չխախտ վել, ե թե չլի նեին կո-
ռուպ ցիան եւ չա րա շա հում ե րը ինչ պես 
Զին ված ու ժե րում, այն պես էլ այլ ո լորտ-
նե րում: Այս ի րա վի ճա կում հան րութ յունն 
ինքն է դառ նում գոր ծըն թա ցի մաս նա-
կից` ձե ւա կեր պե լով պա հանջ ներ` ա մեն 
գնով հայ թայ թել ֆի նան սա կան մի ջոց-
ներ անհ րա ժեշտ սպա ռա զի նութ յու նը 
ձեռք բե րե լու հա մար: Թի րա խա վոր վում 
են են թադ րա բար ա նօ րի նա կան ճա նա-
պար հով հարս տա ցած պաշ տոն յա ներն 
ու օ լի գարխ նե րը, ո րոն ցից հան րութ-
յու նը պա հան ջում է ուղ ղա կի վա ճա ռել 
ի րենց ու նեց ված քը եւ գու մարն ուղ ղել 
բա նա կի ար դիա կա նաց մա նը: Ե թե կա 
ռազ մա կան ձա խո ղում եւ կո րուստ ներ, 
ա պա պետք է լի նեն նաեւ մե ղա վոր ներ: 
Իսկ դա ա նե լը բա վա կան հեշտ է կո-
ռում պաց ված պե տա կան հա մա կարգ եւ 
լե գի տի մութ յան ակն հայտ պա կաս ու նե-
ցող իշ խա նութ յան պա րա գա յում:

Դիս կուրս 3. Դաշ նակ ցա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րի վե րա նա յում. հա կա-
ռու սա կան տրա մադ րութ յուն ներ

Քա ռօր յա պա տե րազ մի հե տե ւան քով 
լուրջ տե ղա շար ժեր ե ղան նաեւ Հա յաս-
տա նի դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն-
նե րի մա սին հան րա յին ըն կա լում ե րում: 
Խոս քը մաս նա վո րա պես հայ-ռու սա կան 
ռազ մա վա րա կան հա րա բե րութ յուն նե-
րի մա սին է: Գլ խա վոր խնդիրն այս տեղ, 
ի հար կե, Ռու սաս տա նի հա վա տար մութ-
յունն է դաշ նա կից Հա յաս տա նին եւ 
դաշ նակ ցա յին պար տա վո րութ յուն նե-
րի կա տա րու մը: Հան րա յին ըն կալ ման 
մեջ Ռու սաս տա նը տա րի ներ շա րու նակ 
հա մար վել է Հա յաս տա նի անվ տան-
գութ յան ե րաշ խա վո րը, սա կայն ռուս-
ադր բե ջա նա կան ռազ մա տեխ նի կա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան եւ այդ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յան 
տա րա ծու մը, դրան զու գա հեռ Ադր բե ջա-
նի պա տե րազ մա կան հռե տո րա բա նութ-

յունն ու ա ճող ռազ մա կան սպառ նա լի քը 
զգա լիո րեն փո խե ցին ի րա վի ճա կը: Հայ-
կա կան մա մու լը վեր ջին մի քա նի տա րի-
նե րին սկսել էր ակ տի վո րեն քննար կել 
ռուս-ադր բե ջա նա կան ռազ մա կան հա-
րա բե րութ յուն նե րը եւ հար ձա կո ղա կան 
զի նա տե սակ նե րի, մար տա վա րա կան, 
հրթի ռա յին հա մա կար գե րի վա ճառ-
քը ադր բե ջա նա կան կող մին` փոր ձե լով 
հաս կա նալ Հա րա վա յին Կով կա սում 
Ռու սաս տա նի եր կա կի քա ղա քա կա-
նութ յունն ու դրա վտանգ նե րը: 

Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յու նը, իշ-
խող քա ղա քա կան ու ժի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րը 2013թ. սեպ տեմ բե րի 3-ին Մաք սա-
յին միութ յա նը եւ Եվ րա սիա կան տնտե-
սա կան միութ յան (ԵՏՄ) նա խագ ծին 
Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան մա սին 
Սերժ Սարգս յա նի հայ տա րա րութ յու նից 
հե տո հա վաս տիաց նում էին հան րութ յա-
նը, որ ԵՏՄ-ին ՀՀ ան դա մակ ցու մը կա-
վե լաց նի ու կամ րապն դի ՀՀ եւ ԼՂՀ անվ-
տան գութ յու նը: Փո խա րե նը ա կա նա տես 
ե ղանք հա կա ռակ գոր ծըն թա ցին: Հա-
յաս տա նի ու Ար ցա խի անվ տան գութ-
յան սպառ նա լիք նե րը գնա լով ա վե լի 
մե ծա ցան գլխա վո րա պես Ռու սաս տա-
նի կող մից սպա ռա զին վող Ադր բե ջա նի 
ռազ մա կան ագ րե սիա յի հե տե ւան քով: 
Գ նա լով ա վե լի ակ նե րեւ էին դառ նում 
տա րա ծաշր ջա նում ռու սա կան քա ղա-
քա կա նութ յան վնաս նե րը, հատ կա պես 
ռուս-ադր բե ջա նա կան ռազ մա վա րա կան 
գոր ծըն կե րութ յու նը, ո րը շեշ տա կիո րեն 
հա կա սում է հայ-ռու սա կան դաշ նակ ցա-
յին հա րա բե րութ յուն նե րի էութ յանն ու 
տրա մա բա նութ յա նը:

Երբ ադր բե ջա նա կան կող մը 2016թ. 
ապ րի լի 2-ին Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի դեմ 
սկսեց կի րա ռել ոչ միայն իս րա յե լա կան 
կամ թուր քա կան, այ լեւ հիմ ա կա նում 
ռու սա կան հար ձա կո ղա կան զի նա տե-
սակ ներ, իսկ Ռու սաս տա նի բարձ րաս տի-
ճան պաշ տո նա տար ան ձինք՝ մաս նա վո-
րա պես ՌԴ փոխ վար չա պետ, ռազ մարդ-
յու նա բե րութ յան ո լոր տը հա մա կար գող 
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Դ միտ րի Ռո գո զի նը եւ ՌԴ վար չա պետ 
Դ միտ րի Մեդ վե դե ւը, հայ տա րա րե ցին11, 
որ Ռու սաս տա նը շա րու նա կե լու է զեն քի 
վա ճառ քը Ադր բե ջա նին, դժգո հութ յու նը 
Ռու սաս տա նից բարձ րա ցավ նոր, ան-
նա խա դեպ մա կար դա կի` հրա մա յա կան 
դարձ նե լով հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի ար մա տա կան ու խոր քա-
յին վե րա նա յու մը:

Քա ռօր յա պա տե րազ մից հե տո, մաս-
նա վո րա պես ՌԴ արտ գործ նա խա րար 
Սեր գեյ Լավ րո վի եւ վար չա պետ Դ միտ-
րի Մեդ վե դե ւի այ ցե րի ժա մա նակ Ե րե-
ւա նում կա յա ցան բո ղո քի մի քա նի 
ակ ցիա ներ12 հա կա ռու սա կան կար գա-
խոս նե րով: Հա յաս տա նի նա խա գահն 
ան գամ բաց տեքս տով դժգո հութ յուն 
հայտ նեց Ռու սաս տա նի վար չա պե տին13 
եւ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րին14 
Ադր բե ջա նին զենք վա ճա ռե լու կա պակ-
ցութ յամբ, ին չը ան նա խա դեպ ե րե ւույթ 
է հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
պատ մութ յան մեջ կամ առն վազն Սերժ 
Սարգս յա նի նա խա գա հութ յան տա րի նե-
րի կտրված քով: Հա յաս տա նի նա խա գա-
հը ստիպ ված ե ղավ ար ձա նագ րել` «մենք 
չու նենք մեծ հո վա նա վոր ներ», այդ պի-
սով բա ցե լով հան րա յին դիս կուրս, ո րը 
պի տի ուղղ ված լի նի ար տա քին քա ղա-
քա կա նութ յան եւ դաշ նա կից պե տութ-
յուն նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րի վե-
րա նայ մա նը:

Դիս կուրս 4. Ար ցա խի ճա նա չում` 
նպա տա՞կ, թե՞ քա ղա քա կան գոր ծիք

Հա կա մար տութ յան ան նա խա դեպ էս-
կա լա ցիան ազ դեց նաեւ հիմ ախնդ րի 
կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի վրա` փո-
խե լով ո րոշ շեշ տադ րում եր: Ադր բե ջա-
նի ռազ մա կան ագ րե սիան, ո րը լիա կա-
տար փա կու ղի մտցրեց կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցը, կոշ տաց րեց պաշ տո նա-
կան Ե րե ւա նի դիր քո րո շու մը: Հայ կա կան 
կող մը, ի դեմս Հա յաս տա նի նա խա գա-
հի, ա ռաջ քա շեց ե րեք նա խա պայ ման15, 

ո րոնց ի րա գոր ծու մը, պաշ տո նա կան 
Ե րե ւա նի կար ծի քով, անհ րա ժեշտ է բա-
նակ ցութ յուն նե րը վերսկ սե լու եւ դրանք 
ի մաս տա վոր ված դարձ նե լու հա մար: 

Դ րանք էին` 1. շփման գծում մի ջա դե-
պե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզմ ե րի 
ներդ րու մը, 2. հաս ցեա կան հայ տա րա-
րութ յուն նե րը, 3. ե րաշ խիք ներ, որ Ադր-
բե ջա նը նոր պա տե րազմ չի սկսի Լեռ նա-
յին Ղա րա բա ղի ժո ղովր դի դեմ:

Բայց ա վե լի կա րե ւոր էր մեկ այլ շեշ-
տադ րում. պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը օ րա-
կարգ բե րեց կամ աշ խու ժաց րեց Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յու նը 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան կող մից 
ճա նա չե լու հար ցը: Մա յի սի 3-ին հայտ-
նի դար ձավ16, որ ԱԺ պատ գա մա վոր-
ներ Զա րու հի Փոս տանջ յա նի եւ Հ րանտ 
Բագ րատ յա նի ներ կա յաց րած՝ «Ար ցա խի 
Հան րա պե տութ յու նը ճա նա չե լու մա սին» 
ՀՀ օ րեն քի նա խա գի ծը ընդգրկ վել է ՀՀ 
կա ռա վա րութ յան նիս տի օ րա կար գում:

Ա մե նա հե տաքր քիր զար գա ցում ե րը 
տե ղի ու նե ցան կա ռա վա րութ յան նիս տի 
օ րը` մա յի սի 5-ին: Կե սօ րին մոտ լրատ-
վա մի ջոց նե րը տա րա ծե ցին կա ռա վա-
րութ յան հա ղոր դագ րու թու նը17 այն մա-
սին, որ կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ-
յուն է տվել Ար ցա խի ճա նաչ ման օ րի-
նագ ծին: Սա ո րո շա կի շփոթ ա ռա ջաց-
րեց` հան րութ յան մեջ տպա վո րութ յուն 
ստեղ ծե լով, որ Հա յաս տա նը ճա նա չել է 
Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը: Ա վե լի 
ուշ կա ռա վա րութ յու նը ստիպ ված ե ղավ 
նոր պար զա բա նում եր տալ18` հայ տա-
րա րե լով, որ կա ռա վա րութ յու նը ոչ թե 
ըն դու նել է Ար ցա խի ճա նաչ ման օ րի նա-
գի ծը, այլ հա վա նութ յուն է տվել օ րի նագ-
ծի մա սին եզ րա կա ցութ յա նը: Մեկ նա բա-
նութ յու նը կա ռա վա րութ յան նիս տից ժա-
մեր անց տվեց ՀՀ կա ռա վա րութ յան մա-
մու լի քար տու ղար Գո հար Պո ղոս յա նը 
իր ֆեյս բուք յան է ջում` հայ տա րա րե լով, 
որ կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն չի 
տվել ճա նաչ ման մա սին օ րի նագ ծին. «Ի 
պա տաս խան տար բեր լրատ վա մի ջոց նե-
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ՀանրայինդիսկուրսըՀայաստանումքառօրյապատերազմիցհետո

րի հար ցում նե րի, պար զա բա նում եմ, որ 
ՀՀ կա ռա վա րութ յունն իր այ սօր վա նիս-
տում հաս տա տել է ԱԺ եր կու պատ գա-
մա վո րի՝ «Ար ցա խի Հա նա րա պե տութ-
յու նը ճա նա չե լու մա սին» օ րի նագ ծի 
վե րա բեր յալ կա ռա վա րութ յան եզ րա կա-
ցութ յու նը, որ տեղ հստակ աս ված է, որ 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ներ կա յաց ված 
օ րեն քի նա խագ ծի ըն դու նու մը կպայ մա-
նա վո րի Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի մի ջեւ 
քննար կում նե րի արդ յունք նե րով՝ հաշ վի 
առ նե լով հե տա գա զար գա ցում նե րը, այդ 
թվում նաեւ ար տա քին գոր ծոն նե րը։ Հե-
տե ւա բար, այս փու լում Ար ցա խի ան կա-
խութ յան ճա նաչ ման մա սին օ րի նագ ծին 
ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը հա վա նութ յուն չի 
տվել»:

Մինչ այդ ե ղել էր մի ջազ գա յին ար-
ձա գանք, մաս նա վո րա պես` Կ րեմ լի մեկ-
նա բա նութ յու նը19: Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի 
մա մու լի խոս նա կը հայ տա րա րեց, թե 
Ե րե ւա նը չի քննար կել Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի ճա նաչ ման հար ցը Մոսկ վա յի 
հետ: Արդ յոք պաշ տո նա կան Ե րե ւա նը 
նա հա՞նջ կա տա րեց իր մտադ րութ յու-
նից, թե՞ ի սկզբա նե ծրագր ված էր ա ռաջ 
քա շել ճա նաչ ման հար ցը` գոր ծըն թա ցը 
չհասց նե լով ա վար տին, պարզ չէ: Ա մեն 
դեպ քում օ րի նա գի ծը չընդգրկ վեց ԱԺ 
քա ռօր յա նիս տե րի օ րա կար գում, ինչ-
պես նա խա տե սում է օ րեն քը, քա նի որ 
ԱԺ ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի 
մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը դրա կան եզ-
րա կա ցութ յուն չտվեց 20 օ րի նագ ծին մա-
յի սի 16-ին կա յա ցած նիս տում: Այդ նույն 
օ րը` օ րի նա գի ծը մեր ժե լուց ժա մեր անց, 
ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը Վիեն-
նա յում պի տի հան դի պեր ԵԱՀԿ Մինս կի 
խմբի հա մա նա խա գահ նե րի, հա մա նա-
խա գա հող պե տութ յուն նե րի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գա հի 
հետ:

Ամ փո փում

Քա ռօր յա պա տե րազ մը, իր ծանր հե-
տե ւանք նե րով հան դերձ, նաեւ ու նե ցավ 
շատ կա րե ւոր նշա նա կութ յուն՝ բա ցա-
հայ տե լով կամ ա վե լի ակն հայտ դարձ-
նե լով պե տութ յան եւ իշ խա նութ յուն նե րի 
բաց թո ղում ե րը, պե տա կան հա մա կար-
գի ա րատ նե րը: Ինչ պես նշվեց վե րե ւում, 
ապ րիլ յան պա տե րազ մը զգա լիո րեն փո-
խեց հան րա յին ըն կա լում ե րը մի շարք 
կա րե ւոր խնդիր նե րի առն չութ յամբ: Այդ 
խնդիր նե րի հան գու ցա լուծ ման հետ են 
կապ վում ինչ պես Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի հիմ ախնդ րի վերջ նա կան կար գա-
վո րու մը Ար ցա խի եւ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան շա հե րին հա մա պա տաս-
խան, այն պես էլ ա վե լի լայն ի մաս տով՝ 
պե տութ յան անվ տան գութ յու նը, իսկ 
պատ մա կան տե սանկ յու նից` ընդ հան-
րա պես հա յոց պե տա կա նութ յան գո յութ-
յան հար ցը, որն ամ փոփ ված է Մոն թե 
Մել քոն յա նի հայտ նի ձե ւա կերպ ման մեջ` 
«կորց նե լով Ար ցա խը` կշրջենք հա յոց 
պատ մութ յան վեր ջին է ջը»: 

Հե տե ւա բար, կա րե լի է ա սել, որ քա-
ռօր յա պա տե րազ մը կա րե ւոր ազ դան-
շան էր սթափ վե լու, անց յա լը գնա հա տե-
լու եւ վեր հան ված խնդի նե րի լուծ ման 
ուղ ղութ յամբ աշ խա տե լու հա մար:

Այդ խնդիր նե րից գլխա վո րը, ի հար-
կե, պե տութ յան անվ տան գութ յան ամ-
րապն դում է`ոչ միայն նեղ ռազ մա կան 
ար դիա կա նաց ման կամ բա նա կի սպա-
ռա զի նութ յան հա մալր ման, այ լեւ ա վե լի 
լայն` քա ղա քա կան, տնտե սա կան զար-
գաց ման ի մաստ նե րով: Այս տե սանկ յու-
նից հիմ ա րար նշա նա կութ յուն է ստա-
նում կո ռուպ ցիա յի դեմ ի րա կան պայ քա-
րը: Այլ հարց է, թե արդ յոք հնա րա վո՞ր 
է իշ խող օ լի գար խիկ քա ղա քա կան եւ 
տնտե սա կան հա մա կար գի պայ ման նե-
րում արդ յու նա վետ պայ քար մղել կո-
ռուպ ցիա յի դեմ: Բայց հարկ է նկա տել, 
որ հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի անհ րա-
ժեշ տութ յան գի տակ ցու մը երկ րի ներ-
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սում բարձ րա ցավ հենց քա ռօր յա պա-
տե րազ մից հե տո:

Մ յուս կա րե ւոր խնդի րը ար տա քին 
քա ղա քա կա նութ յունն է, դաշ նա կից պե-
տութ յուն նե րի հետ ար ժա նա պա տիվ, 
հո րի զո նա կան հա րա բե րութ յուն ներ կա-
ռու ցե լու հար ցը: Ինչ պես նշվեց վե րե-
ւում, այս ի մաս տով ա ռաջ նա յին նշա նա-
կութ յուն ու նեն հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը: Ցա վոք, այս հար ցում եւս 
ա ռայժմ դրա կան ա ռա ջըն թաց չկա, թեեւ 
ապ րիլ յան պա տե րազ մից հե տո Հա յաս-
տա նի ղե կա վա րութ յու նը մի պահ ո րոշ 
հա մար ձա կութ յուն դրսե ւո րեց Ռու սաս-
տա նի հետ հա րա բե րութ յուն նե րում`բա-
ցա հայտ խո սե լով իշ խա նութ յուն նե րին 
եւ ժո ղովր դին մտա հո գող խնդիր նե րի՝ 
մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նի կող մից 
Ադր բե ջա նին զենք մա տա կա րա րե լու եւ 
դրա հե տե ւանք նե րի մա սին:

Կա րե լի է ա սել, որ սա տե ւեց մի պահ 
եւ հա մազ գա յին ո գե ւո րութ յան անկ մա-
նը զու գա հեռ` հայ-ռու սա կան հա րա-
բե րութ յուն նե րը վե րա դար ձան ի րենց 
նախ կին տրա մա բա նութ յա նը, ո րի հիմ-
նա կան էութ յու նը ոչ թե հո րի զո նա կան, 
գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րութ յուն ներ 
զար գաց նելն է, այլ Մոսկ վա յի հրա հանգ-
նե րը ան վե րա պա հո րեն կա տա րե լը: 
Ս րա վառ վկա յութ յունն է Հա յաս տա նի եւ 
Ռու սաս տա նի մի ջեւ ստո րագր ված հա-
մա ձայ նա գի րը21 Հա վա քա կան անվ տան-
գութ յան կով կաս յան տա րա ծաշր ջա նում 
հա կաօ դա յին պաշտ պա նութ յան (ՀՕՊ) 
միա վոր ված հա մա կարգ ստեղ ծե լու մա-
սին, ո րով Հա յաս տա նի օ դա յին տա րած-
քի տնօ րի նու մը փաս տա ցի հանձն վում 
է Ռու սաս տա նին` Հա յաս տա նի ՀՕՊ հա-
մա կար գը են թար կեց նե լով Ռու սաս տա-
նի Հա րա վա յին զին վո րա կան օկ րու գի 
զոր քե րի հրա մա նա տա րութ յա նը:

Ինչ պես տե սանք, հան րա յին կա րե ւոր 
դիս կուրս ծա վալ վեց նաեւ ղա րա բաղ-
յան հա կա մար տութ յան կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցի շուրջ, ո րի ա ռանց քում 
Ար ցա խի ան կա խութ յու նը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան կող մից ճա նա չե լու 
հարցն էր:

Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ան կա խութ յու-
նը ճա նա չե լու հար ցը պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րից հե տո օ րա կարգ 
բե րե լը ա մե նե ւին պա տա հա կա նութ յուն 
չէր, այլ բնա կան ար ձա գանք Ադր բե ջա նի 
զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Ի 
պա տաս խան տա րածք նե րը վե րա դարձ-
նե լու Ադր բե ջա նի պա հան ջին` պաշ տո-
նա կան Ե րե ւա նը ա ռաջ է քա շում իր 
փաս տար կը` շեշ տե լով, որ Ար ցա խի ժո-
ղովր դի ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի ի րա-
ցու մը չի կա րող ստո րա դաս վել Ադր բե-
ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ-
յան ի րա վուն քին, որն ադր բե ջա նա կան 
կող մը ձգտում է վե րա կանգ նել բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րով` դի վա նա գի տա-
կան-քա ղա քա կան, ռազ մա կան` խախ-
տե լով 1994թ. Զի նա դա դա րի մա սին 
ե ռա կողմ ան ժամ կետ հա մա ձայ նա գի րը 
եւ ոտ նա հա րե լով մի ջազ գա յին մար դա-
սի րա կան ի րա վուն քի նոր մե րը:

Ար ցա խի ճա նաչ ման հար ցը, չնա յած 
շա տե րի կող մից այն նսե մաց նե լու հե տե-
ւո ղա կան ջան քե րին, ու նի մեկ այլ` չա-
փա զանց կա րե ւոր են թա տեքստ: Խոս քը 
վե րա բե րում է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
բնակ չութ յան ֆի զի կա կան անվ տան-
գութ յա նը, ո րի մա սին, ի դեպ, բարձ րա-
ձայ նել են ոչ միայն Ե րե ւանն ու Ս տե փա-
նա կեր տը, այ լեւ ա ռա ջին հեր թին մի ջազ-
գա յին հան րութ յան՝ մաս նա վո րա պես 
Եվ րա միութ յան, Միաց յալ Նա հանգ նե րի 
տար բեր ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի բնակ չութ յան ֆի զի կա կան 
գո յութ յա նը սպառ նա ցող վտանգն ա վե-
լի մե ծա ցավ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր-
ծած պա տե րազ մից հե տո: Եվ ա հա այս 
պայ ման նե րում Ար ցա խի մի ջազ գա յին 
ճա նա չու մը դիտ վում է որ պես ե րաշ խիք` 
ա պա հո վե լու այդ բնակ չութ յան ֆի զի կա-
կան գո յութ յու նը: Ս րա մա սին էր Եվ րա-
խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր Ֆ րանկ 
Էն գե լի հայ տա րա րութ յու նը22 ապ րիլ յան 
պա տե րազ մից օ րեր անց` Լեռ նա յին Ղա-
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րա բա ղի ան կա խութ յու նը ճա նա չե լու 
անհ րա ժեշ տութ յան մա սին: Լ յուք սեմ-
բուրգ ցի պատ գա մա վո րը կրկնեց23 իր 
այս հայ տա րա րութ յու նը նաեւ Ե րե ւա-
նում` ա սե լով. «ե թե չկանգ նենք Ղա րա-
բա ղի կող քին, տե ղի կու նե նա եւս մեկ 
ցե ղաս պա նութ յուն»:

Այս հան գա ման քը էա պես ազ դում է 
բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի ընդ հա նուր 
տրա մա բա նութ յան վրա՝ ցույց տա լով, 
որ կար գա վո րու մը նախ կին մե թո դա բա-
նութ յամբ եւ չա փա նիշ նե րով ա նըն դու նե-
լի է: Այլ հարց է, թե արդ յոք կկա րո ղա նա՞ 
հայ կա կան դի վա նա գի տութ յու նը արդ-
յու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծել այս կա րե-
ւոր փաս տար կը բա նակ ցութ յուն նե րում: 
Հա մե նայն դեպս, ա ռա ջարկ ներ ար դեն 
ե ղել են: Մաս նա վո րա պես, Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս-
յա նը իր հոդ վա ծում24 խոր հուրդ է տվել 
հայ դի վա նա գետ նե րին կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում հա ջո ղութ յան հաս նե լու 
հա մար օգ տա գոր ծել «ան ջա տում հա-
նուն փրկութ յան» (remedial secession) 
հա յե ցա կար գը:

Ակն հայտ է մի բան, որ Ադր բե ջա նի 
կող մից Ար ցա խի բնակ չութ յան հան դեպ 
բռնութ յուն նե րի ա ճին զու գա հեռ՝ ամ-
րապնդ վում են Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հար ցում Կո սո վո յի նա խա դե պը կի րա-
ռե լու փաս տարկ նե րը: Սա նշա նա կում 
է, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հար ցը ռազ-
մա կան ճա նա պար հով լու ծե լու հա ջորդ 
չստաց ված փոր ձը կա րող է իս կա պես 
խթա նել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա-
պե տութ յան ան կա խութ յու նը ճա նա չե լու 
մի ջազ գա յին գոր ծըն թաց: Իսկ սա ինք-
նին ճա նա պարհ է բա ցում հիմ ախնդ րի 
ի րա կան լուծ ման հա մար:
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Ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին 
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20 ԱԺ հանձնաժողովը դրական 
եզրակացություն չտվեց ԼՂ 
անկախությունը ճանաչելու օրինագծին, 
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ցեղասպանություն. Ֆրենկ Էնգել, http://
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24 Լեւոն Տեր-Պետրոսյան. Ղարաբաղի 
անկախության ճանաչման հարցի շուրջ, 
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Арам Саргсян

Общественный дискурс после 
четырехдневной войны в Армении

В ночь на первое и утро втророе 
апреля 2016 года азербайджанская 
армия начала широкомасштабное 
наступление против НКР вдоль всей 
линии азербайджано-карабахской 
границы. Длившиеся около четырех дней 
интенсивные военные действия, которые 
принято называть Четырехдневной 
войной, отразились не только конкретно 
на Карабахском противостоянии, но и на 
внутренней жизни и политике Армении, 
вызвав новые общественные дискурсы. 
По сути, до Четырехдневной войны в 
повестке дня общественности был всего 
один дискурс – смена власти в стране. 
Новые процессы в Нагорном Карабахе 
значительно изменили ситуацию. 
В представленном исследовании 
мы выделили несколько значимых 
дискурсов, которые имеют очень важные 
значения и по части урегулирования 
карабахского конфликта, и дальнейшему 
государственному строительству, 
и с точки зрения безопасности. 
Это - обсуждения по вопросам 
потери определенных территорий, 
борьбы с коррупцией, отношений 
с союзническими государствами и 
признания независимого госдарства 
Арцах.
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Aram Sargsian

Public Discourse in Armenia after 
the Four-Day War

Azerbaijani armed forces launched 
large-scale attacks against Karabagh 
along the entire length of the Karabagh-
Azerbaijani frontier, on April 1 and 
throughout the morning of April 2. The 
intensive military actions which have 
lasted for about four days and have been 
defined as “Four-Day War,” have had 
a turning importance for not only the 
Karabakh conflict, but also for Armenia’s 
domestic political situation, creating 
new public discourses. Basically, there 
was only a major issue on the agenda 
of public discourse before the four-day 
war—change of authorities of the country. 
New developments in Karabagh have 
significantly changed the situation. This 
article has considered several important 
discourses having very important 
significance for Karabakh conflict 
settlement, for state-building process, and 
for our security. The discourses include 
territorial losses of Karabagh, the fight 
against corruption, relations between 
Armenia and its allies, and the issue of 
recognition of the Artsakh Republic.
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Ա ՐԱ ՆԵ ԴՈԼ ՅԱՆ
Հ րա պա րա կա խոս

Նա խա բան

Հա յաս տա նի ան կա խութ յան ձեռք-
բե րու մը դե ռեւս չհան գեց րեց ներ քին 
կյան քի ու րույն պատ կե րի ձե ւա վոր ման 
եւ ո րո շա կի սո ցիալ-տնտե սա կան հե տե-
ւո ղա կան բո վան դա կութ յան մշակ ման: 
Փաս տո րեն, պե տա կան-հա սա րա կա կան 
ինս տի տուտ նե րը ձե ւա վո րե լիս եւ դրանց 
անհ րա ժեշ տութ յան քա ղա քա կան հիմ-
նա վո րու մը ձե ւա կեր պե լիս մե զա նում 
մին չեւ օրս հե տե ւում են գլխա վո րա պես 
ռու սաս տան յան օ րի նա կին, «հետ խորհր-
դա յին» տրա մա բա նութ յա նը՝ կրկնե լով 
ո րո շա կի փոք րա մաս նութ յան ձեռ քում 
իշ խա նութ յան ու սե փա կա նութ յան 
կենտ րո նաց ման մի տու մը: Արդ յուն քում 
ա ռօ րեա կան մա կար դա կում վատ թա-
րա նում է մե ծա մաս նութ յան կյան քը, եւ 
վատ թա րա նում է հատ կա պես ա պա գա-
յի ա նո րո շութ յան տե սանկ յու նից: Բանն 
այն է, որ քա ղա քա կան, տնտե սա կան, 
ուս տիեւ մշա կու թա յին լայն ա ռու մով՝ 
ինք նա կա յաց ման հե ռան կա րը «բուր գա-

յին» կա ռուց վածք ու նե ցող նման հա սա-
րա կութ յուն նե րում մարդ կանց հա մար 
բա ցա կա յում է:

Բա րե բախ տա բար, այժմ հետ խորհ-
դա յին կամ «ռու սա կան» մո դե լը մտնում 
է ա նե լա նե լի մի ճգնա ժա մի մեջ, ո րի 
հան գու ցա լու ծում ա ռա ջի կա մո տա-
վո րա պես տա սը տա րում ծա վալ վե լու է 
մեր աչ քի առ ջեւ եւ հան գեց նե լու է Հա-
յաս տա նի ի րա կան ինք նիշ խա նութ յան 
ձեռք բեր մա նը: Ի րա կան ինք նիշ խա նութ-
յան հիմ քը, սա կայն, ոչ միայն եւ ոչ այն-
քան երկ րի ան կախ ու հա մար ժեք ար-
տա քին քա ղա քա կա նութ յուն ու նե նալն 
է. դա ա վե լի շուտ հե տե ւանք է, քան այն-
պի սի ներ քին հա սա րա կա կան կա ռուց-
ված քի ստեղ ծում, ո րը թույլ կտա բո լոր 
մարդ կանց ապ րել ու զար գա նալ ա զա-
տութ յան պայ ման նե րում, ա ռօր յա յի մա-
կար դա կում լի նել ինք նիշ խան:

Այ սինքն՝ ե թե ար տա քին (ռու սա կան) 
կա խու մից ա զատ վելն այս պես թե այն-
պես տե ղի կու նե նա պար զա պես «հետ-
խորհր դա յին աշ խար հի» ան խու սա փե լի 
հե տըն թա ցի պատ ճա ռով, ա պա կեն-
սու նակ հա սա րա կութ յան ստեղ ծու մը 
կա րող է լի նել միայն գի տակ ցա կան-
կա մա յին գոր ծո ղութ յան հե տե ւանք՝ մի 
գոր ծո ղութ յան, ո րը կտա պա լի քա ռորդ 
դար ար դեն ստեղծ վող ա նա զա տութ յան 
բուր գը եւ կսահ մա նի յու րա քանչ յու րի 
ա զա տութ յան վրա հիմ ված նոր տի պի 
հա սա րա կա կան ար ժեք ներ ու դրան ցից 
բխող հա սա րա կա կան ինս տի տուտ ներ: 
Դա է լի նե լու այն խնդի րը, ո րի շուրջ 
ծա վալ վե լու են քա ղա քա կան-հա սա րա-
կա կան միտքն ու գոր ծու նեութ յու նը, եւ 
ո րով ո րոշ վե լու են քա ղա քա կան գա ղա-
փա րի ի րա կա նութ յու նը կամ պո պու լիզ-
մը, դրա ա ռա ջա դի մա կան կամ հե տա դի-
մա կան լի նե լը:

Ա զա տութ յան հան րա կար գայ նա ցու մը՝ իբ րեւ սո ցիալ-տնտե սա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ա ռանցք
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Ի հար կե, դի տարկ վող խնդի րը միայն 
Հա յաս տա նի կամ հետ խորհր դա յին աշ-
խար հի առ ջեւ ծա ռա ցած ա ռանձ նա-
հատ կութ յուն չէ, գլո բալ զար գաց ման մի-
տում ե րը, աշ խար հում ի րա կա նաց վող 
ար դի խնդրա կա նա ցու մը պայ մա նա վոր-
ված են քա ղա քակր թա կան օբ յեկ տիվ 
փո փո խութ յուն նե րով: Գ լո բալ գոր ծոն 
է մարդ կա յին ա վե լա ցող ա զա տութ յան 
հա մա պա տաս խան ինս տի տու ցիո նա-
լաց ման խնդի րը քա ղա քա կան, տնտե-
սա կան, մշա կու թա յին ո լորտ նե րում: 
Ա ռանց քա յին ո լոր տը այս տեղ տնտե սա-
կանն է, փո փո խութ յուն նե րը սկիզբ են 
առ նում տնտե սա վար ման ձե ւե րի փո փո-
խութ յու նից: Ֆի զի կա կան աշ խա տան քի 
անհ րա ժեշ տութ յան ան կու մը, ար տադ-
րութ յան կենտ րո նաց ման անհ րա ժեշ-
տութ յան վե րա ցու մը, տեխ նո լո գիա նե րի 
հա մա տա րած հա սա նե լիութ յան ա ճը, 
ա պա կենտ րո նաց ված ար տադ րութ յան 
եւ տնտե սութ յան մատ չե լիութ յունն ու 
տա րա ծու մը հան գեց նե լու են դա սա կան 
կա պի տա լիզ մի, այ սինքն՝ կա պի տա լի, 
գի տե լի քի ու ար տադ րա կան մի ջոց նե-
րի կու տակ ման անհ րա ժեշ տութ յան վե-
րաց ման: Սա չի նշա նա կում, որ դրանք 
կու տակ վե լու են պե տութ յան ձեռ քում 
(խորհր դա յին ձե ւի սո ցիա լիզմ), այլ նշա-
նա կում է, որ դրանք հա մե մա տա բար 
հա վա սա րա չափ բաշխ վե լու են բո լո րի 
եւ յու րա քանչ յու րի մի ջեւ (պարզ օ րի նակ՝ 
3D տպի չը կա րե լի է տե ղա կա յել յու րա-
քանչ յու րի տա նը կամ ավ տոտ նա կում):

Դ րա նից ել նե լով փոխ վե լու է զար գա-
ցած հա սա րա կութ յուն նե րի սո ցիա լա-
կան նկա րա գի րը՝ բիզ նես, ոչ թե աշ խա-
տանք, ե կա մուտ, ոչ թե աշ խա տա վարձ, 
աշ խա տան քի օ տար ման, շա հա գործ-
ման խնդրի հաղ թա հա րում: Տա րած վե-
լու է բա ցար ձակ ե կամ տի գա ղա փա րը, 
փոխ վե լու է հա սա րա կութ յան սո ցիա լա-
կան պատ կե րը՝ այն դառ նա լու է ա վե լի 
միա տարր, քան երկ փեղկ ված, ի րա վա-
սութ յուն նե րի ա ռա վել հա վա սար եւ ար-
դա րա ցի բաշխ մամբ: Հա մա պա տաս-

խա նա բար փոխ վե լու են քա ղա քա կան 
մշա կույթն ու հան րա կար գե րը, ներ կա-
յա ցուց չա կան դե մոկ րա տիա յից ան ցում 
է կա տար վե լու դե պի ու ղիղ ժո ղովր դա-
վա րութ յուն, ընտ րա նու սա կա վա թիվ 
քա ղա քա կան խմբե րից՝ դե պի զանգ վա-
ծա յին քա ղա քա կա նութ յուն:

Մ շա կույ թում ին տե րակ տիվ, ստեղ ծա-
գոր ծա կան գոր ծու նեութ յուն նե րը կփո-
խա րի նեն կրթութ յու նում, քա ղա քա շի-
նութ յու նում եւ ար վես տում սակ րալ-հե-
ղի նա կա յին գոր ծու նեութ յա նը: Կար ծում 
ենք՝ մո տա վո րա պես տա սը տար վա 
կտրված քով ար դեն ակն բա խո րեն տե-
սա նե լի կդառ նան նշված մի տում ե րը եւ 
լայ նո րեն կմտնեն ա ռօր յա քա ղա քա կան 
օ րա կարգ:

Այժմ դի տար կենք ո լորտ առ ո լորտ, 
թե ինչ պես կա րող են վե րա կա ռուց վել 
հա սա րա կա կան հիմ ա կան ինս տի-
տուտ նե րը՝ ա պա կենտ րոն, հա կաէ լի-
տիս տա կան, մար դու հա մար շա հա վետ 
դառ նա լու նպա տա կով:

Տն տե սա կան ո լորտ՝ սե փա կա նութ յուն

Ա զա տութ յան ինս տի տուտ նե րից 
ա ռաջ նա յի նը հա մա րենք սե փա կա նութ-
յու նը՝ ըն կա լե լով այն ոչ թե իբ րեւ գույք, 
այլ՝ ի րա վունք: Մար դու գոր ծու նեութ-
յան արդ յուն քում ստեղծ ված բա րիք նե-
րի, ե կա մուտ նե րի հա մա պա տաս խան 
բա ժի նը տնօ րի նե լու, ինչ պես նաեւ այդ 
գոր ծու նեութ յու նը կա ռա վա րե լու ի րա-
վունք: Հա մա տա րած սե փա կա նա տի-
րութ յուն տնտե սա կան ո լոր տում, ոչ 
վար ձու աշ խա տան քի սկզբուն քի կի րա-
ռում, աշ խա տանք ոչ թե աշ խա տա վար-
ձի, այլ հա մա սե փա կա նութ յան ի րա վուն-
քի (բաժ նե տոմ սա յին ձե ւով) հի մուն քով, 
ե կամ տի հա մա պա տաս խան մա սի դի-
մաց: Սե փա կա նա տերն իշ խա նա վոր է, 
վար ձու աշ խա տո ղը՝ ոչ: Խոս քը այս տեղ 
ոչ թե ե ղած սե փա կա նութ յան բռնի վե-
րա բաշխ ման մա սին կա րող է լի նել, այլ՝ 
ա պա գա յում ստեղծ վող սե փա կա նութ-
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յան ու դրա ե կա մուտ նե րի բաշխ ման նոր 
սկզբուն քի: Մե նաշ նոր հա յին վի ճա կից 
պետք է ա զա տագ րել ոչ թե գույ քը, այլ 
մարդ կանց, ո րոնք կցան կա նան աշ խա-
տել նոր պայ ման նե րում, նոր տնտե սութ-
յու նում՝ հաշ ված տա րի նե րի ըն թաց քում 
հաս տա տե լով աշ խա տան քա յին հա րա-
բե րութ յուն նե րի նոր չա փո րո շիչ:

Այդ միտ քը Հա յաս տա նի քա ղա քա-
կան կյան քում ո րոշ զար գա ցում ստա-
ցավ 2008-2011թթ. քա ղա քա կան աշ-
խու ժաց մամբ, ո րը հե տա գա յում կան-
վա նենք պար զա պես Ի րա դար ձութ յուն: 
Իր մշա կած ու ար տա հայ տած սո ցիալ-
քա ղա քա կան ի մաստ նե րի տե սա կե տից 
Ի րա դար ձութ յու նը տա կա վին միակն է, 
ո րը փոր ձեց Հա յաս տա նում ար տա հայ-
տել ի րա կան քա ղա քա կան գա ղա փար-
ներ: Մաս նա վո րա պես, այդ ըն թաց քում 
Հ րանտ Բագ րատ յա նը եւ ՀԱԿ Տն տե սա-
կան մշա կույ թը ձե ւա կեր պե ցին «Ոչ վար-
ձու աշ խա տան քի» բա նա ձե ւը1 եւ ա րա-
րե ցին «100 քայլ» ծրա գի րը,2 որն այդ 
նպա տա կին հաս նե լու ինչ-որ ու ղի էր: 
Ցա վոք, նման կար գի ծրագ րե րը չդար-
ձան Ի րա դար ձութ յան գա ղա փա րա կան 
ա ռանց քը՝ մա լով շատ ա վե լի մար տա-
վա րա կան բնույթ կրող կար գա խոս նե րի 
ստվե րում:

 Հա մա տա րած սե փա կա նութ յան մո-
դե լը եւ կար գա խո սը ի րենց մեջ, խո շոր 
հաշ վով, կլա նում եւ լու ծում են դա րե րի 
պատ մութ յուն ու նե ցող շա հա գործ ման, 
ա նար դա րութ յան, ան հա վա սա րութ յան 
դիս կուրս նե րը՝ հան դի սա նա լով դրանց 
հաղ թա հար մանն ուղղ ված ա ռաջ նա յին, 
պար զա գույն, ա նօ տա րե լի ի րա վուն քի 
հաս տատ ման մի նոր չա փո րո շիչ: Ե թե 
քա ղա քա կան կյան քում նման չա փո-
րո շի չը տե սա կա նո րեն դար ձավ բո լոր 
իշ խա նութ յուն նե րի ընտ րե լիութ յունն 
ու «մեկ մարդ-մեկ ձայն» պար զա գույն 
սկզբուն քը, ա պա տնտե սութ յու նում 
նույն դե րը խա ղա լու էր կոչ ված ոչ վար-
ձու աշ խա տան քի բա նա ձե ւը: Ինչ պես 
որ մեկ ձայ նի ա նօ տա րե լի ի րա վուն քի 

հի ման վրա միայն կա րող են կա ռուց վել 
մարդ կանց հա մա տեղ կյան քի բո լոր այն 
սո ցիալ-քա ղա քա կան ձե ւե րը, ինչ պի սիք 
են պե տութ յուն, կու սակ ցութ յուն, հա-
սա րա կա կա կան կազ մա կեր պութ յուն եւ 
այլն, նույն կերպ էլ «մեկ աշ խա տող-մեկ 
չա փա բա ժին» սկզբուն քի վրա կա րող են 
կա ռուց վել տնտե սա կան բարդ նե րա ռա-
կան սուբ յեկտ նե րը:

Քա ղա քա կան իշ խա նութ յու նը՝ յու-
րա քանչ յու րին եւ ա նընդ հա տութ յան 
սկզբուն քով

Քա ղա քա կան իշ խա նութ յու նը, այ-
սինքն՝ կա ռա վար ման ըն թաց քի ա պա-
հո վու մը այժմ պետք է ի րա կա նաց վի յու-
րա քանչ յու րի կող մից ա նընդ հատ, դառ-
նա ար դի մար դու նույն պի սի հատ կա նիշ 
եւ անհ րա ժեշ տութ յուն, ինչ պի սիք են, 
օ րի նակ, հի գիե նա յից կամ կեն ցա ղա յին 
տեխ նի կա յից օգտ վե լու ու նա կութ յուն-
նե րը: Պատ վի րակ ված ժո ղովր դա վա-
րութ յան ձե ւե րը նման հա մա տա րած եւ 
ա նընդ հատ կա ռա վա րում ու ինք նա կա-
ռա վա րում չեն ա պա հո վում, եւ պետք է 
փո խա րին վեն հան րա յին կա ռա վար ման 
ան մի ջա կան, ու ղիղ ձե ւե րով: Դ րանք են 
հա մընդ հա նուր եւ լո կալ հան րաք վեն, 
ո լորտ նե րի կո լե գիալ ինք նա կա ռա վա-
րու մը (ոչ թե միայն տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վա րու մը), հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յուն նե րի օժ տու մը իշ խա նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րով եւ քա ղա քա կան ընդ-
դի մութ յան օժ տու մը հստակ, նույ նիսկ 
գոր ծա դիր, ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե-
րով: « Զանգ ված նե րը» պետք է վե րած-
վեն իշ խա նա վոր ան հա տա կա նութ յուն-
նե րի եւ իշ խա նա վոր միութ յուն նե րի: Այդ 
ե ղա նա կը պետք է կի րառ վի սկզբում 
հենց հան րա յին ինք նա կազ մա կերպ ման 
հար թակ նե րում՝ լի նեն դրանք քա ղա քա-
կան կու սակ ցութ յուն ներ ու դրանց դա-
շինք ներ, թե քա ղա ցիա կան նա խա ձեռ-
նութ յուն ներ ու շար ժում եր: Այ սինքն՝ 
դա հենց այն է, ին չը ոչ իշ խա նա կան 
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կազ մա կեր պութ յուն նե րը կա րող են ի րա-
կա նաց նել հի մա, ուղ ղա կիո րեն, ա ռանց 
ո րե ւէ մե կի թույլտ վութ յու նը հարց նե լու: 
Դ րա հա մար պետք է մշակ վի ու կի րառ-
վի յու րա քանչ յուր մար դու ձայնն ազ դե-
ցիկ դարձ նե լու մե խա նիզ մը: 

Անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը յու-
րա քանչ յու րի գործն է ու ի րա վուն քը

Անվ տան գութ յան ա պա հո վու մը՝ անձ-
նա կա նից մին չեւ պե տա կա նը, պետք է 
դառ նա յու րա քանչ յու րի գոր ծը, ա ռանց 
տա րի քա յին ու սե ռա յին խտրա կա-
նութ յան: Ար մա տա կան փո փո խութ յան 
են թա կա է, ա ռա ջին հեր թին, բա նակ 
կազ մե լու սկզբուն քը: Այն հան գա ման-
քը, որ երկ րի պաշտ պա նութ յունն այժմ 
հար կադ րա բար ծան րա ցած է 18-20 
տա րե կան տղա նե րի ու սե րին, մաց յալ 
քա ղա քա ցի նե րին փաս տո րեն դարձ նում 
է անվ տան գութ յան պա սիվ սպա ռող, 
կախ ման մեջ է դնում իշ խա նութ յուն նե-
րից, թույլ չի տա լիս յու րա քանչ յու րին՝ 
գի տակ ցե լու անվ տան գութ յան աղբ յու րի 
իր ա ռա քե լութ յու նը: Մինչ դեռ ինքն ի րեն 
անվ տան գութ յան աղբ յուր գի տակ ցող 
քա ղա քա ցին, ա մեն ին չից զատ, ա ռօր յա 
կյան քում հան դես է գա լու որ պես ինք-
նա պաշտ պա նութ յան ու նակ ան հատ, 
ին չը կտրուկ նվա զաց նե լու է պե տա կան 
ռեպ րե սիվ մար մին նե րի կա րի քը: Կա մա-
վոր-պրո ֆե սիո նալ բա նակն ու աշ խար-
հա զո րը, ինչ պես նաեւ քա ղա քա ցիա կան 
զենք կրե լու ի րա վուն քը (հա մա պա տաս-
խան դաս տիա րա կութ յան, բար քե րի ձե-
ւա վոր ման հետ մեկ տեղ) ինք նիշ խան 
քա ղա քա ցու կազ մա վոր ման անհ րա-
ժեշտ գրա վա կանն են:

Սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ ներ՝ 
կրթութ յուն, ա ռող ջա պա հութ յուն, 
խնամք

Էա կան է, որ ինք նիշ խան քա ղա քա ցին 
կա րո ղա նա սե փա կան շա հե րից ել նե լով՝ 

իր պատ կե րա ցում ե րին հա մա պա տաս-
խան սո ցիա լա կան բնույ թի մար մին ներ 
ու հա րա բե րութ յուն ներ կա ռու ցի, ոչ թե 
են թարկ վի իշ խա նութ յան կող մից իր հա-
մար նա խա տես ված նե րին: Այ սինքն՝ ոչ 
թե պե տութ յունն է սո ցիա լա կան բնույ-
թի այդ հիմ արկ նե րը ստեղ ծում քա ղա-
քա ցու հա մար, այլ մար դը ինքն է նման 
հաս տա տութ յուն ներ հիմ ում իր վճա-
րու նակ պա հան ջար կի մի ջո ցով: Ֆի նան-
սա վո րել ոչ թե սո ցիա լա կան հիմ ար կը, 
այլ այդ հաս տա տութ յու նից օգտ վո ղին՝ 
սա է ինք նիշ խան մար դու՝ կյան քին հար-
մա րեց ված օ ժան դակ հաս տա տութ յուն-
նե րի ստեղծ ման ճա նա պար հը: Ն ման 
մո տե ցու մը նույն պես ար տա ցոլ ված է 
վե րը նշված փաս տաթղ թի Ա ռող ջա պա-
հութ յան3 եւ Կր թութ յան4 հանձ նա ժո ղով-
նե րի հա յե ցա կար գե րում, որ տեղ ա ռա-
ջարկ վում է, մաս նա վո րա պես, կրթա կան 
ու ա ռող ջա պա հա կան հա վաս տագ րե րի 
հանձ նու մը քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնք 
ի րենց վճա րու նակ պա հան ջար կով կա-
ռա ջաց նեն բազ մա զան եւ սե փա կան 
կա րիք նե րին ա ռա վե լա գույնս հար մա-
րեց ված հաս տա տութ յուն ներ: 

Մ շա կու թա յին հաս տա տութ յուն նե րի 
հան րայ նա ցում

Վե րոնշ յալ չորս կե տե րի կեն սա կոչ-
մամբ միայն հնա րա վոր կդառ նա հին գե-
րորդ՝ «իշ խա նաց ման» ի րա կա նա ցու մը, 
այն է՝ մշա կու թա յին ինք նիշ խա նութ յան 
ձեռք բե րու մը: Մարդն ու զում է սե փա կան 
հա մոզ մունք նե րի, ճա շա կի, պատ կե րա-
ցում ե րի հի ման վրա ա զատ տնօ րի նել 
իր մար մի նը, մյուս մարդ կանց հետ հա-
րա բե րութ յուն նե րը, ստեղ ծել եւ ու նե նալ 
իր պատ կե րա ցում ե րին զու գա հար մար 
կրթութ յուն, գի տութ յուն, ա ռող ջա պա-
հութ յուն, դա վա նանք, մեր ձա վոր նե րի 
հետ հա րա բե րութ յուն ներ, ար վեստ: Այ-
սօր մենք դրա հայտն ու նենք բազ մա թիվ 
ան հատ նե րի կող մից, ո րոնք, սա կայն, 
հա ճախ զուրկ են ի րենց մշա կու թա յին 
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ընտ րութ յու նը պաշտ պա նե լու պատ շաճ 
ի րա վա սութ յուն նե րից, իշ խա նութ յու նից: 
Տն տե սա պես, քա ղա քա կա նա պես իշ խա-
նա վոր ված, սե փա կան անվ տան գութ յան 
աղբ յու րը հան դի սա ցող մարդն ի զո րու է 
արդ յու նա վետ պաշտ պա նել իր մշա կու-
թա յին ընտ րութ յու նը, դառ նալ մշա կույ-
թի աղբ յուր, ստեղ ծա գոր ծող ան հատ, 
այլ ոչ թե միայն սպա ռող:

 Մար դու իշ խա նա վոր ման ծրագ րի 
կա րե ւո րութ յու նը

Ա մե նօր յա կյան քում տես նում ենք ինչ-
պես մեր, այն պես էլ հետ խորհր դա յին մի 
շարք այլ երկր նե րի տա րա տե սակ հա-
սա րա կա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու-
նեութ յան անմ ի թար վի ճա կը: Տա րի առ 
տա րի դրանք դառ նում են ա վե լի ա նարդ-
յու նա վետ եւ ժա մա նա կավ րեպ: Պար զու-
նակ մո տե ցում կլի ներ, կար ծում եմ, դա 
բա ցատ րել այդ հաս տա տութ յուն նե րը 
«վատ մարդ կանց» ձեռք ընկ նե լու հան-
գա ման քով: Պատ ճառ նե րը բո լո րո վին 
այլ փի լի սո փա յութ յան եւ այլ աշ խար հըն-
կալ ման մեջ են: Այն կա րե լի է ան վա նել 
«թաքն ված ի մաս տութ յան» փի լի սո փա-
յութ յուն: Իբր՝ կա հա տուկ ի մաս տութ-
յան կրող հեր մե տիկ մի խումբ՝ կոմ կուս, 
կայսր, հա տուկ ծա ռա յութ յուն ներ եւ 
այլն, ո րոնք գի տեն «վերջ նա կան նպա-
տա կը» եւ հա սա րա կութ յա նը տա նում 
են դե պի այդ նպա տա կը: 1988-91թթ. 
Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած ժո ղովր-
դա վա րա կան, հա կաէ լի տիս տա կան հե-
ղա փո խութ յու նը հան գեց րեց «թաքն ված 
ի մաս տութ յան» վար կա ծից պաշ տո նա-
պես հրա ժար ման, սա կայն հան րա յին 
ինս տի տուտ նե րը եւ քա ղա քա ցու հետ 
դրանց հա րա բե րութ յու նը մա ցին գրե-
թե նույ նը, չեն թարկ վե ցին անհ րա ժեշտ 
ար մա տա կան փո փոխ ման:

Եվ այ սօր, ան կաս կած, հետ խորհ դա-
յին ինս տի տուտ ներն ու հա րա բե րութ-
յուն նե րը գոր ծում են ա վե լի վատ, քան 
նա խորդ նե րը՝ խորհր դա յին նե րը, քա նի 

որ չկա այն խում բը, ո րը գո նե հի շում էր 
դրանց ա ռա ջաց ման նա խա գի ծը: Դա 
կո մու նիզմ կա ռու ցելն էր: Այդ նա խագ-
ծից դուրս բո լոր այդ ինս տի տուտ ներն 
ի մաստ չու նեն, բայց մա ցել են, եւ դրանք 
«բնա կեց նող» բո լոր մար դիկ ի րա վամբ 
կրում են ինք նա կո չե րի դրոշ մը: Այ սինքն՝ 
չու նեն լե գի տի մութ յուն, ո րով հե տեւ այն 
կորց րել են բուն ինս տի տուտ նե րը: Հա-
սա րա կութ յու նը, եր կի րը, պե տութ յու նը 
օ դում կախ ված են եւ գո յա տե ւում են 
ի ներ ցիա յով: Նո րը, ի հար կե, ծնվում է 
ներ սում կամ ներ խու ժում է մեծ աշ խար-
հից, սա կայն, չու նե նա լով ինս տի տու ցիո-
նալ հիմք, ա րագ սնան կա նում է: Հար կա-
վոր է ստեղ ծել կյան քի նոր շար ժիչ, ո րը 
կա րող է լի նել միայն մար դու ա զա տութ-
յան եւ ինք նիշ խա նութ յան հան րա կար-
գայ նա ցու մը հա սա րա կա կան կյան քում:

Այդ հիմ ա րար ինս տի տուտ նե րը 
պետք է ա պա հո վեն մար դու «իշ խա նա-
ցու մը» տնտե սա կան կյան քում՝ իբ րեւ 
սե փա կա նա տեր, քա ղա քա կան-հա սա-
րա կա կան կյան քում՝ իբ րեւ ա նընդ հատ 
կա ռա վար վող ու ինք նա կա ռա վար վող 
օբ յեկտ, անվ տան գութ յան ո լոր տում՝ իբ-
րեւ դրա աղբ յուր եւ ոչ թե սպա ռող, սո-
ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րի ո լոր տում՝ 
իբ րեւ դրանց ստեղ ծող եւ ոչ միայն օգտ-
վող, մշա կույ թում՝ իբ րեւ կյան քի մշա կու-
թա յին ձե ւե րի հե ղի նակ, ոչ թե են թա կա:

Սա է օ րա կար գա յին խնդի րը, եւ սրա 
շուրջ միայն կա րող է քա ղա քա կան խո-
սակ ցութ յուն ծա վալ վել Հա յաս տա նում: 
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Ара Недолян

Институционализация свободы как 
основа социально-экономической 
политики

Общественные, государственные, 
экономические, социальные, культур-
ные институты Армении и стран пост-
советского типа вообще были созданы 
на философской основе «скрытого зна-
ния», которым якобы обладает отличная 
от общества, элитистская группа людей 
– компартия, император, спецслужбы – 
и которая призвана вести общество в 
определяемом лишь ими направлении. 
В ходе демократической революции 
1988-91 годов смысл государства и об-
щества радикально изменился, однако 
институты остались прежними. Именно 
этим объясняется органическая утрата 
всеми прежними институтами легитим-
ности, утрата, даже не зависящая от 
персональной воли личностей в пост-
советской власти. Необходимо корен-
ное реформирование институтов с тем, 
чтобы они стали приспособлены к сво-
ей основной задаче в демократическом 
обществе – утверждению суверенности 
и свободы каждого отдельного граж-
данина. В экономической области за-
дачей реформированных институтов 
должно стать утверждение принципа 
«труд в обмен на соответствующую 
часть прибыли, а не зарплату», в по-
литической – обеспечение непрерыв-

ного влияния гражданина на процесс 
управления путем использования форм 
прямой, а не опосредованной демокра-
тии. В области социальной политики – 
формирование социальных институтов 
со стороны гражданина, а не государ-
ства, путем наделения его платежеспо-
собным спросом в том числе и за счет 
бюджета, через систему сертификатов. 
В области безопасности – превращение 
гражданина в источник, а не только в 
пассивного потребителя безопасности 
путем создания профессиональной 
армии и всеобщего ополчения, а так-
же развития форм гражданской само-
обороны. И лишь обретя суверенность 
в этих основополагающих областях 
жизни, человек сможет осуществлять и 
отстаивать свой выбор стратегий само-
развития и взаимоотношения с другими 
людьми, то есть становится источником, 
а не потребителем форм культуры и ис-
кусства. Именно постановка и решение 
вопросов модернизации общественных 
институтов в этом направлении станет 
основным содержание политической и 
общественной мысли в Армении на про-
тяжении ближайших лет.

Ara Nedolyan

The Institutionalization of Freedom 
as the Basis of Social and Economic 
Policy

Public, political, economic, social and 
cultural institutions in Armenia and other 
post-Soviet countries were generally es-
tablished on the philosophical basis of 
“hidden knowledge,” which is supposedly 
owned by a different from society elitist 
group of people—the Communist Party, 
the emperor, the secret services—who 
are intended to lead society in their own 
way. Although the democratic revolutions 
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in 1988-91 have dramatically changed 
the value of state and society, but the in-
stitutions have remained the same. This 
explains the organic loss of legitimacy of 
all those institutions. They should be fun-
damentally reformed so that they would 
be adapted to their primary task in a 
democratic society—the assertion of sov-
ereignty and freedom of every citizen. In 
the economic sphere, the reformed institu-
tions should assert the principle of “work 
for a corresponding portion of profit, not 
salary,” in political area—the institutions 
should ensure continuous influence of 
citizens on the decision-making process 
through the forms of direct democracy. In 
the field of security, the modernized insti-
tutions should provide transformation of 
citizens into the source from only consum-
ers by creating a professional army and 
developing forms of civil self-defense. And 
only having acquired sovereignty in these 
fundamental areas of life, people will be 
able to carry and defend their choice of 
strategies of self-development and rela-
tionships with other people, and thus they 
can become the source but not consumer 
of forms of culture and art. So, the for-
mulation and solution of the problems of 
modernization of public institutions will be 
the main content of political and social 
thought in Armenia over the coming years.
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1 ապ րի լի
Վա շինգ տո նում մեկ նար կել է Մի ջու-

կա յին անվ տան գութ յան գա գա թա ժո ղո-
վը, ո րին Միաց յալ Նա հանգ նե րի նա խա-
գահ Բա րաք Օ բա մա յի հրա վե րով մաս-
նակ ցում է նաեւ ՀՀ նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը: Ա վե լի քան հինգ տասն յակ 
պե տութ յուն նե րի եւ կա ռա վա րութ յուն-
նե րի ղե կա վար նե րի մաս նակ ցութ յամբ 
անց կաց վող այդ հա վա քում կքննարկ-
վեն մի ջազ գա յին անվ տան գութ յան հա-
մար մեծ վտանգ ներ կա յաց նող մի ջու-
կա յին ա հա բեկ չութ յան դեմ պայ քա րի 
մի ջոց նե րը:

2 ապ րի լի
Ղա րա բա ղի եւ Ադր բե ջա նի հա կա-

մարտ զոր քե րի շփման գծի ողջ եր կայն-
քով, ինչ պես հայտ նում է ԼՂ պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յու նը, շա րու նակ-
վում են ապ րի լի 1-ի լույս 2-ի գի շե րը 
սահ մա նի հա րա վա յին, հա րա վա րե-
ւել յան եւ հյու սի սա րե ւել յան ուղ ղութ-
յուն նե րով հա կա ռա կոր դի ձեռ նար կած 
հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը` 
հրե տա նու, զրա հա տեխ նի կա յի եւ օ դու-
ժի օգ տա գործ մամբ: « Բա ցի ա ռաջ նագ-
ծում ըն թա ցող մար տե րից, հա կա ռա կոր-
դը հրե տա նա յին հար ված ներ է հասց րել 
խա ղաղ բնա կա վայ րե րի եւ մի շարք 
զո րա մա սե րի մշտա կան տե ղա կայ ման 
վայ րե րին»,- նշված է ՊՆ տա րա ծած 
հայ տա րա րութ յու նում։ Պաշտ պա նա կան 
բա նա կի ա ռա ջա պահ ստո րա բա ժա-
նում նե րը՝ ըն դու նե լով հա կա ռա կոր դի 
մար տահ րա վե րը, վա րում են հու սա լի 
պաշտ պա նա կան մար տեր:

3 ապ րի լի
ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղար Բան 

Կի Մու նը խո րա պես ան հանգս տա ցած է 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ-
յան գո տու շփման գծում հրա դա դա րի 

լայ նա ծա վալ խախ տում նե րի մա սին 
վեր ջին հա ղոր դագ րութ յուն նե րից: «Ն-
րան հատ կա պես մտա հո գել են ծանր 
զի նա տե սակ նե րի կի րա ռու մը եւ զոհ-
ված նե րի մեծ թի վը՝ նե րառ յալ քա ղա քա-
ցիա կան բնակ չութ յան շրջա նում»,- աս-
ված է ՄԱԿ-ի պաշ տո նա կան կայ քէ ջում 
տե ղադր ված հայ տա րա րութ յու նում: 
Բան Կի Մու նը կող մե րին կոչ է ա նում 
վերջ տալ մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րին, ամ բող ջութ յամբ հար գել հրա դա-
դա րի հա մա ձայ նա գի րը եւ շտապ քայ լեր 
ձեռ նար կել՝ լից քա թա փե լու ի րա վի ճա կը:

3 ապ րի լի
Միաց յալ Նա հանգ նե րը խստա գույնս 

դա տա պար տում է հրա դա դա րի լայ նա-
ծա վալ խախ տում նե րը ղա րա բաղ յան 
շփման գծի եր կայն քով, ին չի հե տե ւան-
քով մեծ թվով մար դիկ են զոհ վել, այդ 
թվում՝ քա ղա քա ցիա կան ան ձինք: Այդ 
մա սին հայ տա րա րել է ԱՄՆ-ի պետ-
քար տու ղար Ջոն Քեր րին: Կ րա կը դա-
դա րեց նե լու եւ հա կա մար տութ յան խա-
ղաղ կար գա վոր ման անց նե լու հոր դո-
րով Ադր բե ջա նին եւ Հա յաս տա նին կոչ 
են ա րել նաեւ Ֆ րան սիա յի նա խա գահ 
Ֆ րան սո ւա Օ լան դը, Ի րա նի ԱԳՆ մամ-
լո խոս նակ Հո սեյն Ան սա րին եւ մի շարք 
այլ երկր նե րի բարձ րաս տի ճան պաշ տոն-
յա ներ։

Նույն օ րը հա ղոր դագ րութ յուն տա-
րած վեց, որ ադր բե ջա նա կան կող մը Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի հա րա վա յին հատ վա-
ծում կի րա ռել է «Ս մերչ» տե սա կի հրթի-
ռա յին հա մա կարգ: Զո հե րի եւ վի րա վոր-
նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը ճշտվում 
են:

4 ապ րի լի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի եւ Ադր բե ջա-

նի հա կա մարտ զոր քե րի շփման գծի ողջ 
եր կայն քով ըն թա նում են թեժ մար տեր: 
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ԼՂ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
մա մու լի ծա ռա յութ յան հա ղորդ մամբ՝ 
ղա րա բաղ յան ու ժե րը հա կա ռա կոր դին 
պատ ճա ռե լով զգա լի կեն դա նի ու ժի ու 
զին տեխ նի կա յի կո րուստ ներ, մար տագ-
ծի հյու սի սա րե ւել յան եւ հա րա վա րե ւել-
յան ուղ ղութ յուն նե րով նա խա ձեռ նութ-
յու նը վերց րել են ի րենց ձեռ քը: Ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ըն թաց քում 
հա կա ռա կոր դը հյու սի սա րե ւել յան ուղ-
ղութ յամբ կորց րել է 3 տանկ, իսկ հա րա-
վա րե ւել յան ուղ ղութ յամբ՝ 2 տանկ: Խփ-
վել է հա կա ռա կոր դի 4 ա նօ դա չու թռչող 
սարք:

5 ապ րի լի
Ժա մը 12:00-ի դրութ յամբ ղա րա-

բա ղա-ադր բե ջա նա կան շփման գծում 
կրա կը դա դա րեց ված է «երկ կող մա նի 
պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ»: Նույն օ րը 
տե ղի են ու նե ցել ՌԴ նա խա գահ Վ լա-
դի միր Պու տի նի հե ռա խո սազ րույց նե րը 
Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս-
յա նի եւ Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ 
Ա լիե ւի հետ: Մ տա հո գութ յուն հայտ նե լով 
լայ նա ծա վալ ռազ մա կան բա խում նե րի 
կա պակ ցութ յամբ, ո րոնք հան գեց րել են 
բազ մա թիվ մարդ կա յին զո հե րի, Պու-
տի նը կող մե րին կոչ է ա րել ան հա պաղ 
ձեռ նա մուխ լի նել զի նա դա դա րի ռե ժի մի 
պահ պան մա նը:

6 ապ րի լի
Ապ րի լի 6-7-ը պաշ տո նա կան այ ցով 

Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե-
տութ յու նում գտնվող Սերժ Սարգս յա նը 
հան դի պում ներ է ու նե ցել Գեր մա նիա յի 
բարձ րա գույն ղե կա վա րութ յան՝ նա խա-
գահ Յոա խիմ Գաու կի, կանց լեր Ան գե լա 
Մեր կե լի, Բուն դես թա գի նա խա գահ Նոր-
բերթ Լամ մեր թի, Գեր մա նիա յի ար տա-
քին գոր ծե րի նա խա րար, ԵԱՀԿ գոր ծող 
նա խա գա հող Ֆ րանկ- Վալ տեր Շ տայն-
մա յե րի հետ:

6 ապ րի լի
Քա ռօր յա մար տա կան գոր ծո ղութ յուն-

նե րի ըն թաց քում հա կա ռա կորդն աչ քի 

ըն կավ ան նա խա դեպ բար բա րո սա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րով ոչ միայն Պաշտ-
պա նութ յան բա նա կի զին ծա ռա յող նե րի, 
այ լեւ խա ղաղ բնակ չութ յան հան դեպ: 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յան տա րա ծած հա-
ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն՝ Ադր բե-
ջա նա կան բա նա կի զին ծա ռա յող նե րի 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի փաս տի առ թիվ 
հա մա պա տաս խան ռազ մաի րա վա պահ 
մար մին նե րի կող մից հա րուց վել է քրեա-
կան գործ: ԼՂ ռազ մա կան գե րա տես-
չութ յունն իր կայ քէ ջում հրա պա րա կել է 
լու սան կար ներ, ո րոն ցում պատ կեր ված 
են հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րած 
մար դաս պան նե րի միայն մի մա սի դիակ-
նե րը, որ հայ զին վոր նե րի կող մից ոչն-
չաց վել են փա խուս տի պա հին:

7 ապ րի լի
Հա յաս տա նի վար չա պետ Հո վիկ Աբ-

րա համ յա նի հրա վե րով Ռու սաս տա նի 
վար չա պետ Դ միտ րի Մեդ վե դե ւի գլխա-
վո րած պաշ տո նա կան պատ վի րա կութ-
յու նը ժա մա նել է Հա յաս տան: «Զ վարթ-
նոց» օ դա նա վա կա յա նում Ռու սաս տա նի 
իր գոր ծըն կե րո ջը դի մա վո րել է Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նը, ո րից հե տո պատ վի րա-
կութ յունն ու ղե ւոր վել է Ծի ծեռ նա կա բեր-
դի հու շա հա մա լիր՝ հար գան քի տուրք 
մա տու ցե լու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
զո հե րի հի շա տա կին: Ուշ ե րե կո յան Բեռ-
լի նից վե րա դար ձած Սերժ Սարգս յանն 
ըն դու նել է Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ-
յան նա խա գա հին:

8 ապ րի լի
Մոսկ վա յում աշ խա տան քա յին այ ցով 

գտնվող արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ 
Նալ բանդ յա նը հան դի պել է Ռու սաս-
տա նի Դաշ նութ յան արտ գործ նա խա-
րար Սեր գեյ Լավ րո վին: Հա յաս տա նի 
եւ Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րար-
նե րը շա րու նա կել են ար ցախ յան հա-
կա մար տութ յան գո տում ի րա վի ճա կի 
լար ման վե րա բեր յալ վեր ջին օ րե րին ու-
նե ցած քննար կում նե րը: Նալ բանդ յանն 
ընդգ ծել է, որ Ադր բե ջա նի կող մից սան-
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ձա զերծ ված լայ նա ծա վալ ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով լուրջ 
հար ված է հասց վել ղա րա բաղ յան հիմ-
նախնդ րի կար գա վոր ման բա նակ ցա յին 
գոր ծըն թա ցին եւ ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի 
հա մա նա խա գահ նե րի ջան քե րին։ Լավ-
րովն ա նըն դու նե լի է հա մա րել ԼՂ հա կա-
մար տութ յան գո տում ու ժի կի րա ռու մը, 
կա րե ւո րել է ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի դա դա րեց ման մա սին պայ մա նա-
վոր վա ծութ յան պահ պա նու մը եւ նման 
ի րա վի ճակ նե րի կրկնութ յան բա ցա ռու-
մը:

9 ապ րի լի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն ըն դու-

նել է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-
գահ ներ Ի գոր Պո պո վին ( Ռու սաս տան), 
Ջեյմս Ո ւոր լի քին (ԱՄՆ), Պիեռ Անդ րիո-
յին (Ֆ րան սիա) եւ ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա-
գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ան ջեյ 
Կասպ շի կին: Զ րու ցա կից նե րը քննար-
կել են Լեռ նա յին Ղա րա բաղ-Ադր բե ջան 
շփման գծում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը: 
Նույն օ րը Սերժ Սարգս յա նը հան դի պել է 
ՀՀ ա ռա ջին նա խա գահ Լե ւոն Տեր- Պետ-
րոս յա նին՝ վեր ջի նիս նա խա ձեռ նութ-
յամբ: Շուրջ մեկ ժամ տե ւած զրույ ցը 
բա ցա ռա պես վե րա բե րել է ղա րա բա-
ղա-ադր բե ջա նա կան սահ մա նագ ծում 
տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձութ յուն նե րին, 
ղա րա բաղ յան կար գա վոր ման բա նակ-
ցա յին գոր ծըն թա ցում սպաս վող ա ռա ջի-
կա զար գա ցում նե րին եւ այդ մար տահ-
րա վեր նե րի հան դեպ նե րազ գա յին հա-
մախմբ ման անհ րա ժեշ տութ յա նը:

10 ապ րի լի
Այ սօր Կար միր խա չի մի ջազ գա յին 

կո մի տեի (ԿԽՄԿ) եւ ԵԱՀԿ գոր ծող նա-
խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի 
գրա սեն յա կի միջ նոր դութ յամբ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի ու Ադր բե ջա նի մի ջեւ տե ղի է 
ու նե ցել ադր բե ջա նա կան կող մի սան ձա-
զեր ծած ագ րե սիա յի ըն թաց քում զոհ ված 
զին ծա ռա յող նե րի դիակ նե րի փո խա նա-
կում, ո րի ըն թաց քում հայ կա կան կող մին 
են փո խանց վել ՊԲ զոհ ված 18 զին ծա-

ռա յող նե րի մար մին նե րը: Հաշ վի առ նե-
լով հայ կա կան կող մին փո խանց ված 
մար մին նե րի խոշ տանգ ման եւ ա նար-
գան քի փաս տը, որն ար ձա նագր վել է ԼՂ 
պատ կան մար մին նե րի եւ ԿԽՄԿ-ի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, ԼՂՀ եւ ՀՀ իշ-
խա նութ յուն նե րը մի ջազ գա յին կա ռույց-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար ի րա-
կա նաց նում են հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
վե րա բեր յալ ա պա ցույց նե րի հա վաք ման 
աշ խա տանք ներ, ո րոնց հի ման վրա հա-
րուց վում են քրեա կան գոր ծեր:

11 ապ րի լի
Մե ծի Տանն Կի լի կիո կա թո ղի կոս 

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա րամ Ա ռա ջի նը ե րե կո յան 
ժա մա նել է Ե րե ւան։ Կա թո ղի կո սութ յան 
մա մու լի դի վա նի փո խանց մամբ՝ Վե հա-
փառ հայ րա պե տը եւ Գա րե գին Երկ րորդ 
Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կո սը ա ռա ջի կա 
օ րե րին հան դի պում ներ են ու նե նա լու 
Հա յաս տա նի ու Ար ցա խի նա խա գահ-
նե րի հետ եւ ի րենց զո րակ ցութ յունն են 
հայտ նե լու հա յոց բա նա կին՝ ի խնդիր 
Ղա րա բա ղի պաշտ պա նութ յան։

Ապ րիլ յան բա խում նե րի ըն թաց քում 
հայ կա կան կող մից զոհ վել է 92 մարդ:

13 ապ րի լի
Մի խումբ քա ղա քա ցի ներ բո ղո քի 

երթ եւ ակ ցիա են անց կաց րել ընդ դեմ 
Ադր բե ջա նին ռու սա կան զեն քի վա ճառ-
քի: Ցու ցա րար նե րը եր թով ան ցել են 
Կա ռա վա րութ յան եւ Արտ գործ նա խա-
րա րութ յան շեն քե րի մո տով` հնչեց նե լով 
«ա մոթ» վան կար կում ներն ու արտ գործ-
նա խա րար Էդ վարդ Նալ բանդ յա նին մե-
ղադ րե լով ան գոր ծութ յան մեջ: Այ նու հե-
տեւ՝ հա վաք վե լով ՀՀ-ում Ռու սաս տա նի 
դես պա նա տան առ ջեւ, նրանք ձվեր են 
նե տել դես պա նա տան ուղ ղութ յամբ:

15 ապ րի լի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նել է ՀԱՊԿ 

գլխա վոր քար տու ղար Նի կո լայ Բորդ-
յու ժա յին, ՀԱՊԿ միաց յալ շտա բի պետ, 
գե նե րալ-գնդա պետ Ա նա տո լի Սի դո րո-
վին եւ ՀԱՊԿ ան դամ երկր նե րի զին ված 
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ու ժե րի գլխա վոր շտաբ նե րի պատ վի րա-
կութ յուն նե րի ղե կա վար նե րին, ով քեր 
Հա յաս տան են ժա մա նել այ սօր կա յա-
նա լիք ՀԱՊԿ ռազ մա կան կո մի տեի ու-
թե րորդ նիս տին մաս նակ ցե լու նպա-
տա կով։ Ար ծարծ վել են տա րա ծաշր ջա-
նում անվ տան գութ յան ու կա յու նութ յան 
ա պա հով մա նը վե րա բե րող հար ցեր, 
մաս նա վո րա պես ղա րա բա ղա-ադր բե-
ջա նա կան շփման գծում Ադր բե ջա նի 
սան ձա զեր ծած ռազ մա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հե տե ւան քով ստեղծ ված ի րա-
վի ճա կը: Վեր ջում ա ռանձ նազ րույց է տե-
ղի ու նե ցել Սերժ Սարգս յա նի եւ Նի կո լայ 
Բորդ յու ժա յի մի ջեւ:

17 ապ րի լի
Այ սօր Ա րա գա ծոտ նի, Ա րա րա տի, Ար-

մա վի րի, Գե ղար քու նի քի, Լո ռու, Կո տայ-
քի, Ս յու նի քի եւ Վա յոց ձո րի մար զե րի 
հա մայնք նե րում Տե ղա կան ինք նա կա ռա-
վար ման մար մին նե րի ընտ րութ յուն ներ 
են անց կաց վում: Իսկ նա խօ րեին Հա-
տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յուն (ՀՔԾ) են 
ու ղարկ վել Հ րազ դան հա մայն քի ղե կա-
վա րի թեկ նա ծու, գոր ծող քա ղա քա պետ 
Ա րամ Դա նիել յա նի նա խընտ րա կան 
շտա բում ընտ րա կա շառք բա ժա նե լու 
վե րա բեր յալ ԶԼՄ-նե րի հրա պա րա կում-
ներն ու տե սան յու թե րի հղում նե րը:

18 ապ րի լի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն աշ խա-

տան քա յին այ ցով մեկ նել է Լեռ նա յին 
Ղա րա բաղ: Ս տե փա նա կեր տի օ դա նա-
վա կա յա նում նրան դի մա վո րել են ԼՂՀ 
նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նը, հայ-
կա կան եր կու հան րա պե տութ յուն նե րի 
պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րը, պաշ տո նա տար այլ ան-
ձինք: Ե րե կո յան ԼՂՀ ՊԲ բարձ րա գույն 
սպա յա կան կազ մի հետ անց կաց ված 
խորհր դակ ցութ յան ըն թաց քում քննարկ-
վել է բա նա կա շի նութ յանն առնչ վող հար-
ցե րի լայն շրջա նակ:

18 ապ րի լի
ՀՀ երկ րորդ նա խա գահ Ռո բերտ Քո-

չար յա նի ա ռանձ նա տան բա կի գլխա-
վոր մուտ քի ուղ ղութ յամբ ու սում նա կան 
նռնակ նե տե լու դեպ քի առ թիվ Քնն չա-
կան կո մի տեի հատ կա պես կա րե ւոր 
գոր ծե րի (ՀԿԳ) քննութ յան գլխա վոր 
վար չութ յան վա րույ թում քննվող քրեա-
կան գոր ծով ձեր բա կալ վել եւ ցուց մունք 
է տվել Ե րե ւա նի 32-ամ յա բնա կիչ, տաք-
սու վա րորդ Հով հան նես Մու րադ յա նը:

20 ապ րի լի
Հա յաս տա նի Մար դու ի րա վունք նե րի 

պաշտ պան Ար ման Թա թո յա նը պաշ տո-
նա պես դի մել է ՌԴ Մար դու ի րա վունք-
նե րի հանձ նա կա տա րի աշ խա տա կազմ՝ 
օ րերս Մոսկ վա յի դա տա րա նի կող մից 4 
տար վա ա զա տազրկ ման դա տա պարտ-
ված հա յազ գի գոր ծա րար, բա րե րար, 
հա սա րա կա կան գոր ծիչ Լե ւոն Հայ րա-
պետ յա նի ա ռող ջութ յա նը վտան գող 
պայ ման նե րի վե րաց ման եւ նրան անհ-
րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յան տրա-
մադր ման հար ցով:

21 ապ րի լի
Հա յաս տա նի ԱԳ նա խա րար Էդ վարդ 

Նալ բանդ յա նի հրա վե րով եր կօր յա այ-
ցով Ե րե ւան ժա մա նած՝ Ռու սաս տա նի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Սեր գեյ 
Լավ րո վին ըն դու նել է նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը: Պաշ տո նա կան այ ցի շրջա-
նակ նե րում Ռու սաս տա նի արտ գործ նա-
խա րա րը Ծի ծեռ նա կա բեր դում հար գան-
քի տուրք է մա տու ցել Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան զո հե րի հի շա տա կին:

22 ապ րի լի
«Ավ րո րա» մրցա նա կա բաշ խութ յա նը 

մաս նակ ցե լու նպա տա կով Հա յաս տան 
է ժա մա նել հո լի վուդ յան հան րա հայտ 
դե րա սան Ջորջ Ք լու նին։ Նույն ա ռի թով 
ե րեկ ե րե կո յան ար դեն Ե րե ւա նում էր 
ֆրան սա հայ լե գեն դար շան սոն յե Շառլ 
Ազ նա վու րը:

«Ավ րո րա» մրցա նա կա բաշ խութ յու նը 
տե ղի կու նե նա ապ րի լի 24-ին, Ե րե ւա-
նում։
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23 ապ րի լի
Ա զա տութ յան հրա պա րա կից ե րե կո-

յան մեկ նար կեց ա վան դա կան ջա հե րով 
եր թը դե պի Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
զո հե րի հու շա հա մա լիր: Ծի ծեռ նա կա-
բերդ շարժ վե լուց ա ռաջ եր թի մաս նա-
կից ներն այ րե ցին Թուր քիա յի եւ Ադր բե-
ջա նի պե տա կան դրոշ նե րը:

24 ապ րի լի
Օս ման յան Թուր քիա յում հա յե րի 

դեմ ի րա կա նաց ված ե ղեռ նա գոր ծութ-
յան 101-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցութ-
յամբ բազ մա հա զար մար դիկ՝ այդ թվում 
սփյուռ քա հա յեր, օ տա րերկր յա հյու րեր, 
այ ցե լե ցին Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա-
մա լիր` հար գան քի տուրք մա տու ցե լու 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա վե լի քան մե-
կու կես մի լիոն ան մեղ զո հե րի հի շա տա-
կին: Աշ խար հի 24 երկր ներ՝ այդ թվում 
Ու րուգ վա յը, Ֆ րան սիան, Ռու սաս տա նը, 
Շ վեյ ցա րիան, Կա նա դան, Ար գեն տի նան, 
ինչ պես նաեւ Եվ րո պա կան խորհր դա րա-
նը, ա մե րիկ յան 50 նա հանգ նե րից 44-ը, 
մի ջազ գա յին հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր-
պութ յուն ներ ու կա ռույց ներ պաշ տո նա-
պես ճա նա չել են Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յու նը:

25 ապ րի լի
Մայ րա քա ղա քի Հա լաբ յան-Ար զու-

ման յան փո ղոց նե րի խաչ մե րու կում 
պայթ յուն է տե ղի ու նե ցել թիվ 63 եր-
թու ղին սպա սար կող «Bogdan» մակ նի շի 
ավ տո բու սում: Կա 2 զոհ, վա րոր դը եւ 6 
ու ղե ւոր ներ ստա ցել են տար բեր աս տի-
ճա նի մարմ նա կան վնաս վածք ներ: Դեպ-
քի հան գա մանք նե րը պարզ վում են:

26 ապ րի լի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ 

Բա կո Սա հակ յանն ըն դու նել է « Ժա ռան-
գութ յուն» կու սակ ցութ յան ղե կա վար 
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նին: ԼՂՀ նա խա-
գա հի պաշ տո նա կան կայ քէ ջի փո խանց-
մամբ՝ հան դիպ մա նը քննարկ վել են ապ-
րի լի 2-5-ը Ադր բե ջա նի կող մից սան ձա-
զերծ ված լայ նա ծա վալ պա տե րազ մա-

կան գոր ծո ղութ յուն նե րին առնչ վող մի 
շարք հար ցեր:

26 ապ րի լի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա մա-

նագ րե րով զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից 
ա զատ վել են Հա յաս տա նի պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րի տե ղա կալ-նյու թա-
տեխ նի կա կան ա պա հով ման դե պար-
տա մեն տի պետ Ա լիկ Միր զա բեկ յա նը, 
զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի հե տա-
խու զութ յան վար չութ յան պետ գե նե րալ-
մա յոր Ար շակ Կա րա պետ յա նը, զին ված 
ու ժե րի կա պի զոր քե րի պետ-կա պի եւ 
ավ տո մա տաց ված կա ռա վար ման հա-
մա կար գե րի վար չութ յան պետ գե նե րալ-
մա յոր Կո մի տաս Մու րադ յա նը։

27 ապ րի լի
Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան նա-

խա րար Սեյ րան Օ հան յա նի գլխա վո-
րած պատ վի րա կութ յունն այ սօր մեկ նել 
է Մոսկ վա՝ մաս նակ ցե լու մի ջազ գա յին 
անվ տան գութ յան հար ցե րով 5-րդ հա մա-
ժո ղո վին։ Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րութ յան փո խանց մամբ՝ 
հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում Սեյ րան 
Օ հան յա նը այ սօր Մոսկ վա յում հան-
դի պել է Ի րա նի պաշտ պա նութ յան եւ 
զին ված ու ժե րի ա ջակց ման նա խա րար 
Հո սեին Դեհ ղա նի հետ: Կող մե րը մտա-
հո գութ յուն են հայտ նել Ղա րա բա ղի եւ 
Ադր բե ջա նի հա կա մարտ ու ժե րի շփման 
գծում ի րա վի ճա կի սրման կա պակ ցութ-
յամբ՝ կա րե ւո րե լով լար վա ծութ յան թու-
լաց ման ու փոխվս տա հութ յան մթնո լոր-
տի հաս տատ ման անհ րա ժեշ տութ յու նը: 
Անդ րա դարձ է ե ղել նաեւ եր կու երկր նե-
րի պաշտ պա նա կան գե րա տես չութ յուն-
նե րի մի ջեւ հա մա գոր ծակ ցութ յան առ կա 
վի ճա կին ու հե տա գա զար գաց ման հե-
ռան կար նե րին առնչ վող հար ցե րին:

27 ապ րի լի
Հա յաս տան է տե ղա փոխ վել « Տան-

կա յին բիաթ լոն-2014» մի ջազ գա յին 
մրցույ թի ըն թաց քում հայ տան կիստ նե-
րի նվա ճած մրցա նա կը` Տ-90Ս տան կը: 
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Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան նա խա-
րա րութ յան հա ղորդ մամբ՝ տանկն ար-
տադր վել է 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե-
րին եւ կհա մալ րի զին ված ու ժե րի սպա-
ռա զի նութ յու նը:

28 ապ րի լի
Ազ գա յին ժո ղովն այ սօր ձայ նե րի 98 

կողմ, 9 դեմ եւ 5 ձեռն պահ հա րա բե-
րակ ցութ յամբ, ա ռա ջին ըն թերց մամբ, 
ըն դու նեց նոր ԸՕ-ի նա խա գի ծը: Ք վեար-
կութ յունն ան ցավ թեժ մթնո լոր տում: ԱԺ 
նա խա գահ Գա լուստ Սա հակ յա նը մինչ 
քվեար կութ յունն այդ պես էլ վար ման 
կար գով ո րե ւէ պատ գա մա վո րի ձայն 
չտվեց, ին չը, ըստ ընդ դի մա դիր պատ գա-
մա վոր նե րի, ԱԺ կա նո նա կարգ օ րեն քի 
կո պիտ խախ տում է։

29 ապ րի լի
Իս պա նիա յի Կար կա խենտ, Ա լա կո-

ւաս եւ Էլ դան քա ղաք նե րը պաշ տո նա-
պես ճա նա չել ու դա տա պար տել են Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յու նը: Հա յաս տա նի 
ԱԳ նա խա րա րութ յան փո խանց մամբ, 
Կար կա խեն տի քա ղա քա յին խորհր դում 
ներ կա յաց ված բո լոր հինգ քա ղա քա կան 
ու ժե րը միա ձայն կողմ են քվեար կել հա-
մա պա տաս խան ինս տի տու ցիո նալ հայ-
տա րա րութ յան ըն դուն մա նը:

30 ապ րի լի
Ապ րի լի 29-ի լույս 30-ի գի շե րը Լեռ-

նա յին Ղա րա բա ղի եւ Ադր բե ջա նի հա-
կա մարտ զոր քե րի շփման գծի ողջ եր-
կայն քով հա կա ռա կոր դը շա րու նա կել 
է խախ տել կրա կի դա դա րեց ման պայ-
մա նա վոր վա ծութ յու նը` հրաձ գա յին զի-
նա տե սակ նե րից բա ցի կի րա ռե լով նաեւ 
60 եւ 82 մի լի մետ րա նոց ա կա նա նե տեր 
ու տար բեր տի պի նռնա կա նե տեր: ԼՂ 
ՊՆ մա մու լի ծա ռա յութ յան փո խանց-
մամբ՝ հա կա ռա կոր դի կող մից կրա կի 
դա դա րեց ման պայ մա նա վոր վա ծութ յան 
խախտ ման արդ յուն քում հյու սի սա յին 
( Թա լիշ) ուղ ղութ յամբ մա հա ցու վի րա-
վո րում են ստա ցել ՊԲ զին ծա ռա յող ներ 
Գա րիկ Մով սիս յա նը եւ Վազ գեն Հա-

րութ յուն յա նը: ԼՂՀ ռազ մա կան գե րա-
տես չութ յու նը հայ տա րա րում է, որ հա-
կա ռա կոր դի գոր ծո ղութ յուն ներն ան պա-
տաս խան չեն մնա լու, իսկ դրանց հե տե-
ւանք ներն ընկ նե լու են ադր բե ջա նա կան 
կող մի վրա:

2 մա յի սի
ԼՂ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-

յան տե ղե կաց մամբ՝ չնա յած մա յի սի լույս 
2-ի գի շե րը Ղա րա բա ղի եւ Ադր բե ջա նի 
հա կա մարտ զոր քե րի շփման գծում հիմ-
նա կա նում պահ պան վել է կրա կի դա-
դա րեց ման պայ մա նա վոր վա ծութ յու նը, 
բայ ցե ւայն պես, ա ռաջ նա յին գծի տար-
բեր ուղ ղութ յուն նե րում նկատ վում են 
հա կա ռա կոր դի զի նու ժի կու տա կում ներ 
ու ակ տիվ տե ղա շար ժեր: «Ի րադ րութ-
յունն ամ բող ջութ յամբ գտնվում է Պաշտ-
պա նութ յան բա նա կի ա ռա ջա պահ ստո-
րա բա ժա նում նե րի ա չա լուրջ վե րահս կո-
ղութ յան տակ»,- աս ված է ԼՂ ՊՆ տա րա-
ծած հա ղոր դագ րութ յու նում:

2 մա յի սի
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 

ա ռա ջին նա խա գահ, ընդ դի մա դիր Հայ 
ազ գա յին կոնգ րե սի ա ռաջ նորդ Լե ւոն 
Տեր- Պետ րոս յա նը մեկ նել է Լեռ նա յին 
Ղա րա բաղ եւ հան դի պում ներ ու նե ցել 
նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նի եւ այլ 
պաշ տո նա տար ան ձանց հետ: Հան դի-
պում նե րին մաս նակ ցում էր նաեւ ա ռա-
ջին նա խա գա հի հետ ԼՂ մեկ նած՝ ՀՀ Ազ-
գա յին ժո ղո վի նախ կին նա խա գահ Բաբ-
կեն Ա րարքց յա նը:

3 մա յի սի
Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րար Էդ-

վարդ Նալ բանդ յանն այ սօր Հել սին կիում 
հան դի պել է ԵԱՀԿ խորհր դա րա նա կան 
վե հա ժո ղո վի (ԵԱՀԿ ԽՎ) նա խա գահ Իլ-
կա Կա ներ վա յի հետ՝ ներ կա յաց նե լով 
Ադր բե ջա նի կող մից Ար ցա խի դեմ սան-
ձա զերծ ված ագ րե սիվ գոր ծո ղութ յուն նե-
րի հե տե ւանք նե րը։ Նա խա րա րը հա վե լել 
է, որ Ադր բե ջա նը շա րու նա կում է ար հա-
մար հել հրա դա դա րը հար գե լու մա սին 
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մի ջազ գա յին հան րութ յան կո չե րը, ոտ-
նա հա րել 1994-1995թթ. զի նա դա դա րի 
հաս տատ ման եւ ամ րապնդ ման մա սին 
ե ռա կողմ ան ժամ կետ հա մա ձայ նագ րե-
րը։ Իլ կա Կա ներ վան ա նըն դու նե լի է հա-
մա րել ու ժի կի րա ռու մը եւ նշել, որ ԵԱՀԿ 
խորհր դա րա նա կան վե հա ժո ղովն ամ-
բող ջո վին սա տա րում է միջ նոր դութ յան 
մի ջազ գա յին ման դատ ու նե ցող Մինս-
կի խմբի ե ռա նա խա գահ նե րի ջան քե րը՝ 
ուղղ ված բա նակ ցութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ղա րա բաղ յան հիմ նախնդ րի խա ղաղ 
կար գա վոր մա նը։

4 մա յի սի
Ա րեւմտ յան Վիր ջի նիան դար ձավ Հա-

յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ճա նա չած ա մե-
րիկ յան 44-րդ նա հան գը: Ա մե րի կա յի Հայ 
դա տի հանձ նախմ բի Ա րեւմտ յան տա-
րա ծաշր ջա նի գրա սեն յա կի հա ղոր դագ-
րութ յան հա մա ձայն՝ նա հան գա պետ Ըրլ 
Ռեյ Թոմբ լի նը հան դես է ե կել 2016 թվա-
կա նի ապ րի լը Ա րեւմտ յան Վիր ջի նիա-
յում « Ցե ղաս պա նութ յան մա սին ի րա զե-
կութ յան եւ դրա կան խար գել ման ա միս» 
հռչա կե լու հայ տա րա րութ յամբ: Փաս-
տաթղ թում հի շա տակ ված են 1915-23 
թթ. մե կու կես մի լիո նից ա վե լի հա յե րի, 
մի լիո նից ա վե լի հույ նե րի ու ա սո րի նե րի 
կո տո րած նե րը, ինչ պես նաեւ ներ կա յումս 
Մի ջին Ա րե ւել քում քրիս տոն յա նե րի, եզ-
դի նե րի եւ այլ փոք րա մաս նութ յուն նե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա-
նութ յու նը:

5 մա յի սի
Կա ռա վա րութ յու նը այ սօր վա նիս-

տում հա վա նութ յուն տվեց Ազ գա յին 
ժո ղո վի պատ գա մա վոր ներ Զա րու հի 
Փոս տանջ յա նի եւ Հ րանտ Բագ րատ յա-
նի՝ օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նութ յան 
կար գով ներ կա յաց րած «Ար ցա խի Հան-
րա պե տութ յու նը ճա նա չե լու մա սին» 
օ րի նագ ծի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցութ յան 
նա խագ ծին: Կա ռա վա րութ յան եզ րա կա-
ցութ յու նը ստա նա լուց հե տո նա խա գի ծը 
սահ ման ված կար գով ներ կա յաց վե լու 
է խորհր դա րա նի քննարկ մա նը: «Ե թե 

Ադր բե ջա նը ծա վա լի նոր ռազ մա կան 
ագ րե սիա, Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ճա-
նաչ ման հար ցը կմտնի օ րա կարգ»,- հայ-
տա րա րել է Հա յաս տա նի ԱԳ նա խա րա-
րի տե ղա կալ Շա վարշ Քո չար յա նը։

6 մա յի սի
Միաց յալ Նա հանգ նե րը ղա րա բաղ-

յան հա կա մար տութ յան բո լոր կող մե-
րին կոչ է ա նում վե րա դառ նալ բա նակ-
ցա յին սե ղա նի շուրջ՝ հա մա պար փակ 
կար գա վոր ման հաս նե լու նպա տա կով: 
Այս մա սին հայ տա րա րել է ԱՄՆ-ի Պետ-
քար տու ղա րութ յան փոխ խոս նակ Մարկ 
Թո նե րը՝ մեկ նա բա նե լով Հա յաս տա նի 
խորհր դա րա նում Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի ան կա խութ յան ճա նաչ ման նա խա-
ձեռ նութ յու նը: Պետ քար տու ղա րութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչն ա վե լաց րել է, որ Միաց-
յալ Նա հանգ ներն ա ռաջ նորդ վում է ու ժի 
չկի րառ ման, ինք նո րոշ ման ի րա վուն քի 
եւ սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիութ յան 
սկզբունք նե րով՝ միա ժա մա նակ ընդգ-
ծե լով, որ այս ա մե նը պետք է մշակ վի 
Մինս կի խմբի հա մա տեքս տում:

9 մա յի սի
Հա յաս տանն այ սօր նշում է Հաղ թա-

նա կի եւ խա ղա ղութ յան տո նը, իսկ Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղը՝ մա յիս յան Ե ռա տո նը։ 
Այդ կա պակ ցութ յամբ շնոր հա վո րա կան 
ու ղերձ ներ են հղել Հա յաս տա նի եւ Ար-
ցա խի նա խա գահ նե րը, Ա մե նայն Հա-
յոց կա թո ղի կո սը, Հա յաս տա նի Ազ գա-
յին ժո ղո վի նա խա գա հը, վար չա պե տը, 
բարձ րաս տի ճան այլ պաշ տոն յա ներ, 
քա ղա քա կան ու հա սա րա կա կան գոր-
ծիչ ներ: Հաղ թա նա կի եւ խա ղա ղութ-
յան տո նի առ թիվ Սերժ Սարգս յա նը ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րի ու ԶՈՒ 
բարձ րաս տի ճան սպա յա կազ մի ու ղեկ-
ցութ յամբ այ ցե լել է «Ե ռաբ լուր» զին վո-
րա կան պան թեոն եւ հար գան քի տուրք 
մա տու ցել ի րենց կյան քը հայ րե նի քի 
ան կա խութ յան հա մար զո հա բե րած հա-
յոր դի նե րի հի շա տա կին: Իսկ նա խօ րեին 
ՀՀ վար չա պե տի գլխա վո րած պաշ տո-
նա կան պատ վի րա կութ յու նը մեկ նել է 
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ԼՂՀ՝ մաս նակ ցե լու ե ռա տո նի՝ Հայ րե նա-
կան մեծ պա տե րազ մում տա րած հաղ-
թա նա կի 71-րդ տա րե դար ձին, Ար ցա խի 
պաշտ պա նութ յան բա նա կին եւ Շու շիի 
ա զա տագր ման օր վան նվիր ված մի ջո-
ցա ռում նե րին:

10 մա յի սի
Տե ղի ու նե ցավ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 

նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նի եւ Հա-
յաս տա նի երկ րորդ նա խա գահ Ռո բերտ 
Քո չար յա նի հան դի պու մը: ԼՂ ղե կա վա-
րի պաշ տո նա կան կայ քէ ջի փո խանց-
մամբ՝ հան դիպ մա նը քննարկ վել են Ղա-
րա բաղ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նում 
ապ րի լի 2-5-ը հա կա ռա կոր դի կող մից 
սան ձա զերծ ված լայ նա ծա վալ պա տե-
րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին եւ 
դրանց հե տե ւանք նե րին վե րա բե րող մի 
շարք հար ցեր: Նույն օ րը Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի պաշտ պա նութ յան նա խա րար, 
Պաշտ պա նութ յան բա նա կի հրա մա նա-
տար Լե ւոն Մ նա ցա կան յանն ըն դու նել է 
ԵԱՀԿ-ի գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ, դես պան Ան ջեյ Կասպ-
շի կին: Քն նարկ վել են Ղա րա բաղ-ադր բե-
ջա նա կան հա կա մարտ զոր քե րի շփման 
գծում տի րող ի րա վի ճա կի եւ մա յի սի 11-
ին հյու սի սա րե ւել յան ուղ ղութ յամբ անց-
կաց վե լիք մշտա դի տարկ ման հետ կապ-
ված հար ցեր:

12 մա յի սի
ՀՀ ա ռա ջին նա խա գահ, ՀԱԿ ա ռաջ-

նորդ Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յա նը հան դի-
պում ու նե ցավ ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ 
Միլ սի հետ՝ վեր ջի նիս նա խա ձեռ նութ-
յամբ: Քն նարկ վել են Ղա րա բաղ-ադր բե-
ջա նա կան շփման գծում տե ղի ու նե ցած 
ապ րիլ յան դեպ քե րը եւ դրանց հե տե-
ւան քով ա ռա ջա ցած նոր ի րա վի ճա կի 
խնդիր նե րը»: Տեր- Պետ րոս յա նը կար ծիք 
է հայտ նել, որ մշտա դի տարկ ման պայ-
մա նա կար գի կի րա ռու մը թույլ կտա զի-
նա դա դա րի խախտ ման յու րա քանչ յուր 
կոնկ րետ դեպ քում մատ նան շել խախ-
տող կող մի հաս ցեա տի րո ջը, ին չը կա րող 
է զսպող դեր խա ղալ շփման գծում ան-

դորր պահ պա նե լու եւ բա նակ ցա յին գոր-
ծըն թա ցի շուրջ ա ռողջ մթնո լորտ ա պա-
հո վե լու հա մար։

16 մա յի սի 
Վիեն նա յում մեկ նար կեց Հա յաս տա նի 

նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի եւ Ադր բե-
ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լիե ւի հան դի-
պու մը՝ ԵԱՀԿ-ի Մինս կի խմբի հա մա նա-
խա գահ երկր նե րի արտ գործ նա խա րար-
նե րի մաս նակ ցութ յամբ։ Ա վե լի ուշ ղա-
րա բաղ յան հա կա մար տութ յան խա ղաղ 
կար գա վոր ման խնդի րը քննար կե լու 
հա մար Սարգս յա նի ու Ա լիե ւի հետ հան-
դի պում ու նե ցան ԱՄՆ պետ քար տու ղար 
Ջոն Քեր րին, ԵՄ ար տա քին հա րա բե-
րութ յուն նե րի գծով բարձր ներ կա յա ցու-
ցիչ Ֆե դե րի կա Մո գե րի նին, Ռու սաս-
տա նի ԱԳ նա խա րար Սեր գեյ Լավ րո վը, 
Ֆ րան սիա յի եվ րո պա կան հար ցե րով 
պետ քար տու ղար Ար լեմ Դե զի րը, ինչ-
պե սեւ ԵԱՀԿ ՄԽ հա մա նա խա գահ նե-
րը: Եր կու նա խա գահ նե րի մի ջեւ հա մա-
ձայ նութ յուն ձեռք բեր վեց պահ պա նել 
հրա դա դա րի այն պայ մա նա կար գը, ո րը 
հաս տատ վել էր 1994-1995 թվա կան-
նե րի հա մա ձայ նագ րե րով: Նա խա գահ-
նե րը վե րա հաս տա տե ցին հրա դա դա րի 
պահ պան ման եւ խնդրի խա ղաղ կար-
գա վոր ման ի րենց հանձ նա ռութ յու նը: 
Հե տա գա բռնութ յուն նե րի վտան գը նվա-
զեց նե լու հա մար նրանք հա մա ձայ նել են 
հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում վերջ-
նա կա նաց նել ԵԱՀԿ-ի հե տաքն նա կան 
մե խա նիզ մը, շա րու նա կել Կար միր Խա չի 
մի ջազ գա յին կո մի տեի հո վա նու ներ քո 
ան հետ կո րած ան ձանց մա սին տվյալ նե-
րի փո խա նա կու մը:

16 մա յի սի 
ԱԺ պատ գա մա վոր ներ Զ. Փոս տանջ-

յա նի եւ Հ. Բագ րատ յա նի՝ օ րենսդ րա կան 
նա խա ձեռ նութ յան կար գով ներ կա յաց-
րած՝ «Ար ցա խի Հան րա պե տութ յու նը 
ճա նա չե լու մա սին» օ րեն քի նա խա գի ծը 
չընդգրկ վեց խորհր դա րա նի ըն թա ցիկ 
նստաշր ջա նի օ րա կար գում: ԱԺ այ սօր վա 
նիս տի ժա մա նակ օ րի նա գի ծը նստաշր-
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ջա նի օ րա կար գում ընդգր կե լու օգ տին 
քվեար կե ցին ՀՅԴ պատ գա մա վոր նե րը 
եւ « Ժա ռան գութ յան» ո րոշ պատ գա մա-
վոր ներ, քվեար կութ յա նը չմաս նակ ցե ցին 
ՀՀԿ, ՀԱԿ, ԲՀԿ եւ ՕԵԿ խմբակ ցութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

18 մա յի սի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի ե րեկ վա 

հրա մա նագ րե րով Ավստ րիա յում Հա յաս-
տա նի դես պան Ար ման Կի րա կոս յա նը 
հա մա տե ղութ յան կար գով նշա նակ վել 
է Խոր վա թիա յում Հա յաս տա նի դես-
պան (նստա վայ րը` Վիեն նա), Վիկ տոր յա 
Բաղ դա սար յա նը նշա նակ վել է Ի տա լիա-
յում Հա յաս տա նի դես պան (նստա վայ-
րը` Հ ռոմ), Սուրբ Ա թո ռում Հա յաս տա նի 
դես պան Մի քա յել Մի նաս յա նը հա մա-
տե ղութ յան կար գով նշա նակ վել է Պոր-
տու գա լիա յում Հա յաս տա նի դես պան 
(նստա վայ րը` Վա տի կան): Նա խա գա հի 
այլ հրա մա նագ րով Սար գիս Ղա զար-
յանն ա զատ վել է Ի տա լիա յում, Խոր վա-
թիա յում, Սան Մա րի նո յում, Մալ թա յում 
եւ Ս լո վե նիա յում Հա յաս տա նի ար տա-
կարգ եւ լիա զոր դես պա նի պաշ տո նից:

18 մա յի սի
Մա յի սի 18-ին ՀՀ զին ված ու ժե րի 

գլխա վոր շտա բի պետ, գե նե րալ-գնդա-
պետ Յու րի Խա չա տու րո վի գլխա վո-
րած պատ վի րա կութ յու նը Բր յու սե լում՝ 
ՆԱՏՕ-ի կենտ րո նա կա յա նում, մաս նակ-
ցել է գլխա վոր շտաբ նե րի պե տե րի մա-
կար դա կով Հ յու սի սատ լանտ յան դա շին-
քի ռազ մա կան կո մի տեի հան դիպ մա նը: 
« Փոխ գոր ծու նա կութ յան հար թակ» ձե-
ւա չա փով նիս տի ժա մա նակ քննարկ վել 
են ՆԱՏՕ-ի եւ գոր ծըն կեր պե տութ յուն-
նե րի մի ջեւ օ պե րա տիվ հա մա տե ղե-
լիութ յան զար գաց մանն ու մի ջազ գա յին 
կա յու նութ յան ամ րապնդ մանն առնչ վող 
հար ցեր:

19 մա յի սի
ԱՄՆ Մի չի գան նա հան գում ե րե խա-

նե րին ա ռա ջի կա յում կու սու ցա նեն Հո-
լո քոս թի եւ 1915 թ. Հա յոց ցե ղաս պա-

նութ յան մա սին` ըստ նա հան գի Սե նա-
տի ու Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տի 
հաս տա տած նոր օ րի նագ ծի: Դպ րո ցա-
կան ծրագ րում Հո լո քոս թի եւ Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան մա սին դա սըն թաց ներ 
կանց կաց վեն 8-12-րդ դա սա րան նե րի 
ե րե խա նե րի հա մար:

20 մա յի սի
Սերժ Սարգս յանն այ սօր ըն դու նել 

է Եվ րա սիա կան միջ կա ռա վա րա կան 
խորհր դի ան դամ նե րին եւ Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան հանձ նա ժո ղո վի (ԵԱՏՀ) 
կո լե գիա յի նա խա գահ Տիգ րան Սարգս-
յա նին, ով քեր Հա յաս տան են ժա մա-
նել Եվ րա սիա կան միջ կա ռա վա րա կան 
խորհր դի հեր թա կան նիս տին մաս նակ-
ցե լու նպա տա կով:

ԵԱՏՄ-ի ան դամ երկր նե րի տնտե սութ-
յուն նե րի հե տա գա բնա կա նոն զար գաց-
ման ա ռու մով Հա յաս տա նի նա խա գա հը 
կա րե ւո րել է անվ տան գութ յան բա ղադ-
րի չը եւ այդ տե սանկ յու նից ներ կա յաց-
րել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հիմ նախնդ-
րի շուրջ վեր ջին զար գա ցում նե րը: Մինչ 
նիս տի մեկ նար կը, այ սօր ա ռա վոտ յան 
Սերժ Սարգս յա նը նախ ըն դու նեց Ռու-
սաս տա նի վար չա պետ Դ միտ րի Մեդ վե-
դե ւին, ա պա՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա-
կան միութ յան ան դամ երկր նե րի վար չա-
պետ նե րին:

22 մա յի սի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի նա խա գահ 

Բա կո Սա հակ յա նը ե րեկ ըն դու նել է Հա-
յաս տա նի պաշտ պա նութ յան նա խա-
րար Սեյ րան Օ հան յա նին: Ղա րա բա ղի 
նա խա գա հի պաշ տո նա կան կայ քէ ջի 
փո խանց մամբ` հան դիպ մա նը, ո րին 
մաս նակ ցում էր Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի պաշտ պա նութ յան նա խա րար Լե ւոն 
Մ նա ցա կան յա նը, քննարկ վել են բա նա-
կա շի նութ յա նը եւ այդ ո լոր տում եր կու 
հայ կա կան պե տութ յուն նե րի հա մա գոր-
ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող մի շարք հար-
ցեր:



42

Հայաստան-2016, երկրորդ եռամսյակ. փաստեր, իրադարձություններ

23 մա յի սի
Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան նա-

խա րար Սեյ րան Օ հան յանն ըն դու նել է 
Եվ րո պա յում ԱՄՆ ցա մա քա յին զոր քե-
րի հրա մա նա տար, գե նե րալ-լեյ տե նանտ 
Ֆ րե դե րիկ ( Բեն) Հո ջե սի եւ ԱՄՆ Քան զաս 
նա հան գի ադ յու տանտ-գե նե րալ, գե նե-
րալ-մա յոր Լի Թա ֆա նե լիի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յա նը: Հան դիպ ման ըն-
թաց քում, ո րին ներ կա է ե ղել նաեւ Հա-
յաս տա նում ԱՄՆ ար տա կարգ եւ լիա զոր 
դես պան Ռի չարդ Միլ սը, քննարկ վել են 
Եվ րո պա յում ԱՄՆ ցա մա քա յին զոր քե րի 
ու Քան զաս նա հան գի հետ հա մա գոր-
ծակ ցութ յանն առնչ վող հար ցեր:

24 մա յի սի
Մա յի սի 24-26-ը Հա յաս տա նում տե-

ղի կու նե նա « Կո բալտ-2016» մար տա-
վա րա կան-մաս նա գի տա կան զո րա վար-
ժութ յու նը՝ Հա վա քա կան անվ տան գութ-
յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան 
(ՀԱՊԿ) ան դամ-պե տութ յուն նե րի օ պե-
րա տիվ ար ձա գանք ման հա վա քա կան 
ու ժե րի կազ մում ներգ րավ ված հա տուկ 
նշա նա կութ յան ու ժե րի կազ մա վո րում-
նե րի, ներ քին գոր ծե րի եւ ոս տի կա նութ-
յան ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ-
ցութ յամբ: Հան դի սութ յա նը մաս նակ ցել 
են Ղա զախս տա նի, Ղր ղըզս տա նի, Ռու-
սաս տա նի, ՀԱՊԿ-ի, Հա յաս տա նի ոս տի-
կա նութ յան եւ Ոս տի կա նութ յան զոր քե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

25 մա յի սի
Ազ գա յին ժո ղո վը 102 կողմ, 17 դեմ, 

3 ձեռն պահ ձայ նե րի հա րա բե րակ ցութ-
յամբ այ սօր եր րորդ ըն թերց մամբ եւ 
ամ բող ջութ յամբ ըն դու նեց Ընտ րա կան 
օ րենսգր քի նա խա գի ծը։

26 մա յի սի
Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րար Էդ-

վարդ Նալ բանդ յանն ըն դու նել է ԵԱՀԿ 
գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ Ան ջեյ Կասպ շի կին: ԵԱՀԿ 
գոր ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ-
կա յա ցու ցի չը Հա յաս տա նի արտ գործ նա-

խա րա րին է ներ կա յաց րել Ադր բե ջա նի 
եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի մի ջեւ շփման 
գծում անց կաց ված մշտա դի տարկ-
ման ման րա մաս նե րը։ Զ րու ցա կից նե-
րը քննար կել են Վիեն նա յում մա յի սի 
16-ի գա գա թա ժո ղո վում ձեռք բեր ված 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի, մաս նա-
վո րա պես՝ ԵԱՀԿ գոր ծող նա խա գա հի 
անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի գրա սեն յա-
կի եւ նրա թի մի կա րո ղութ յուն նե րի ա վե-
լաց ման վե րա բեր յալ հա մա ձայ նութ յան 
ի րա կա նաց ման ուղ ղութ յամբ ձեռ նարկ-
վող քայ լե րը:

27 մա յի սի
Կա ռա վա րութ յան ըն դու նե լութ յուն նե-

րի տա նը տե ղի ու նե ցավ « Հա յաս տան» 
հա մա հայ կա կան հիմ նադ րա մի հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի եւ տե ղա կան 
մար մին նե րի 25-րդ հա մա տեղ նիս տը, 
ո րը վա րել է խորհր դի նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նը: Օ րա կար գի շրջա նակ նե-
րում « Հա յաս տան» հա մա հայ կա կան 
հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր տնօ րեն Ա րա 
Վար դան յա նը ներ կա յաց րել է 2015թ. 
կա տար ված աշ խա տանք նե րի վե րա-
բեր յալ հիմ նադ րա մի գոր ծա դիր վար-
չութ յան հաշ վետ վութ յու նը: Օ րա կար գի 
հա ջորդ հար ցը՝ « Հա յաս տան» հիմ նադ-
րա մի « Մա րա թոն-2016»-ի նպա տա-
կաուղղ վա ծութ յան մա սին, զե կու ցել 
է ԼՀՂ նա խա գահ Բա կո Սա հակ յա նը` 
ա ռա ջար կե լով « Հե ռուս տա մա րա թոն-
2016»-ի ծրագ րում նե րա ռել Ղա րա բա-
ղի՝ ապ րիլ յան պա տե րազ մից տու ժած 
բնա կա վայ րե րի վե րա կանգ նու մը: Ա ռա-
ջարկն ըն դուն վել եւ ընդգրկ վել է 2016թ. 
հե ռուս տա մա րա թո նի ծրագ րի մեջ:

27 մա յի սի
Ինչ պես ցույց տվեց մա յի սի 25-ի 

քվեար կութ յու նը, իշ խա նութ յուն նե րը՝ 
չնա յած ապ րիլ յան պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի սաստ կաց մա նը, չեն 
փո խել կեղ ծիք նե րի մի ջո ցով ի րենց իշ-
խա նութ յու նը պա հե լու մտադ րութ յու նը: 
Այդ մա սին աս ված է չո րեք շաբ թի օ րը 
Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված 
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Ընտ րա կան օ րենսգր քի վե րա բեր յալ 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան հայ-
տա րա րութ յու նում: Ն րա նում ընդգծ ված 
է` Օ րենս գիր քը, որն ըն դուն վել է ա ռանց 
ընդ դի մութ յան եւ հա սա րա կա կան դաշ-
տի հետ հա մա խո հութ յան, «մեծ տեղ է 
թող նում ընտ րա կեղ ծա րա րութ յան եւ 
ընտ րա կան գոր ծըն թա ցի մա նի պուլ յա-
ցիա նե րի հա մար»:

29 մա յի սի
Հա յաս տա նի ֆուտ բո լի հա վա քա-

կանն իր պատ մութ յան մեջ ա մե նա խո-
շոր հաշ վով հաղ թա նա կը գրան ցեց՝ 7:1 
հաշ վով ա ռա վե լութ յան հաս նե լով Գ վա-
տե մա լա յի ընտ րա նու նկատ մամբ: Հան-
դի պու մը կա յա ցավ Լոս Ան ջե լե սում, որ-
տեղ Հա յաս տա նի հա վա քա կա նը ու սում-
նա մար զա կան հա վաք էր անց կաց նում: 
Հա կա ռա կոր դի դար պա սը ե րեք գնդակ 
ու ղար կեց մեր թի մի ա ռա ջա տար Հեն-
րիխ Մ խի թար յա նը: Մե կա կան գո լե րի 
հե ղի նակ դար ձան նաեւ Էդ գար Մա նու-
չար յա նը, Գե ղամ Կա դիմ յա նը, Ար թուր 
Սար կի սո վը եւ Զա վեն Բա դո յա նը:

30 մա յի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Լ յուք սեմ-

բուր գում գտնվող Սերժ Սարգս յա նը 
մաս նակ ցել է ԵԺԿ-ի 40-ամ յա կին նվիր-
ված հո բել յա նա կան գա գա թա ժո ղո վին 
եւ կու սակ ցութ յան հիմ նադր ման քա-
ռաս նամ յա կի կա պակ ցութ յամբ ու ղերձ 
է հղել` մե ծա պես կա րե ւո րե լով միջ կու-
սակ ցա կան փոխ գոր ծակ ցութ յու նը Եվ-
րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ-
յան հետ: « Հայ ժո ղո վուր դը եվ րո պա կան 
քա ղա քակր թութ յան ան բա ժա նե լի մասն 
է իր անց յա լով ու մշա կույ թով, իղ ձե րով 
ու նպա տակ նե րով, իսկ հա յաս տան յան 
կու սակ ցութ յուն նե րի ան դա մակ ցութ-
յու նը ԵԺԿ-ին բխում է մեր ընդ հա նուր 
քրիս տո նեա կան ժա ռան գութ յու նից, 
ինչ պես նաեւ հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
նե րի, ժո ղովր դա վա րութ յան եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի սկզբունք նե րին հա մա-
տեղ հանձ նա ռութ յու նից»,- մաս նա վո-
րա պես ա սել է Սարգս յա նը:

31 մա յի սի
Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար-

գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի (ՀԾԿՀ) այ սօր-
վա ո րոշ մամբ մին չեւ 10 հա զար խո րա-
նարդ մետր գազ ծախ սող սպա ռող նե րի 
հա մար գա զի սա կա գի նը ի ջեց վեց 9.3 
դրա մով։ Ար դեն հու լի սի 1-ից սպա ռող-
նե րը 1 խո րա նարդ մետր գա զի դի մաց 
156 դրա մի փո խա րեն կվճա րեն 146,7։ 
Այս փո փո խութ յու նը կապ ված է Հա յաս-
տա նի եւ Ռու սաս տա նի իշ խա նութ յուն-
նե րի մի ջեւ ձեռք բեր ված պայ մա նա-
վոր վա ծութ յամբ, ըստ ո րի` ապ րի լի 1-ից 
Հա յաս տան ա ռաք վող գա զի գի նը սահ-
մա նին նվա զել է 15 դո լա րով:

2 հու նի սի
Գեր մա նիա յի Բուն դես թագն ըն դու-

նեց Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ճա նա-
չող բա նա ձե ւը: Իշ խող կոա լի ցիա յի մաս 
կազ մող Ք րիս տո նեա-դե մոկ րա տա կան 
միութ յուն (CDU) եւ Ք րիս տո նեա-սո-
ցիա լա կան միութ յուն (CSU), Սո ցիալ-
դե մոկ րա տա կան (SDP) եւ ընդ դի մա դիր 
« Կա նաչ նե րի» կու սակ ցութ յուն նե րի ներ-
կա յաց րած հա մա տեղ բա նա ձե ւը վեր-
նագր ված է՝ «1915թ. հա յե րի եւ մյուս 
քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի ցե-
ղաս պա նութ յան հի շա տա կի եւ ո գե կոչ-
ման մա սին»: Ք վեար կութ յան նա խօ րեին 
պաշ տո նա կան Ան կա րան ա մե նա բարձր՝ 
նա խա գա հի ու վար չա պե տի մա կար-
դա կով նա խազ գու շաց րել էր, որ փաս-
տաթղ թի ըն դուն ման դեպ քում Թուր-
քիան կվե րա նա յի Գեր մա նիա յի հետ քա-
ղա քա կան, ռազ մա կան ու տնտե սա կան 
կա պե րը:

3 հու նի սի
Պաշ տո նեա կան դիր քը չա րա շա հե լու 

հա մար մե ղադ րանք ներ են ա ռա ջադր-
վել Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յան մա տա կա րար ման եւ սպա ռա զի-
նութ յան ո լորտ նե րը ներ կա յաց նող ե րեք 
բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի` գե-
նե րալ-մա յոր Մել սիկ Չի լին գար յա նին, 
գնդա պետ ներ Ար մեն Մար գար յա նին եւ 
Մ հեր Պապ յա նին, ո րոնց նկատ մամբ որ-
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պես խա փան ման մի ջոց է կի րառ վել կա-
լա նա վո րու մը։ Նախ նա կան քննութ յան 
տվյալ նե րով՝ բա վա րար ա պա ցույց ներ 
են ձեռք բեր վել նրանց կող մից խո շոր 
չա փե րի չա րա շա հում նե րի եւ յու րա ցում-
նե րի մա սին:

5 հու նի սի
Պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս տան է 

ժա մա նել Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան 
Հան րա պե տութ յան Պե տա կան խորհր դի 
ա ռա ջին փոխ վար չա պետ, Չի նաս տա նի 
Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան կենտ-
կո մի քաղբ յու րո յի մշտա կան հանձ նա ժո-
ղո վի ան դամ Ճան Գաո լիի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յու նը: Այ ցի ըն թաց քում 
նա խա տես վում են ՉԺՀ պե տա կան 
խորհր դի ա ռա ջին փոխ վար չա պե տի 
հան դի պում նե րը ՀՀ նա խա գահ Սերժ 
Սարգս յա նի եւ ՀՀ վար չա պետ Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նի հետ: Կս տո րագր վեն մի 
շարք ո լորտ նե րում երկ կողմ հա մա գոր-
ծակ ցութ յան վե րա բեր յալ փաս տաթղ-
թեր:

6 հու նի սի
Ծե ծի է են թարկ վել Լեռ նա յին Ղա րա-

բա ղի Ազ գա յին ժո ղո վի ընդ դի մա դիր 
« Վե րած նունդ» խմբակ ցութ յան ղե կա-
վար, «Ազ գա յին վե րած նունդ» կու սակ-
ցութ յան նա խա գահ Հայկ Խա նում յա-
նը: Վեր ջի նիս հա րա զատ նե րի խոս քով՝ 
դեպ քը տե ղի է ու նե ցել Ս տե փա նա կեր-
տի կենտ րո նա կան հրա պա րա կում։ ԱԺ-
ից դուրս գա լու ժա մա նակ Խա նում յա-
նին են մո տե ցել զին վո րա կան հա մազ-
գես տով մար դիկ՝ ծե ծե լով նստեց րել մե-
քե նան եւ տա րել ան հայտ ուղ ղութ յամբ: 
Այս պա հին Հայկ Խա նում յա նը գտնվում 
է Ս տե փա նա կեր տի հի վան դա նո ցի վե-
րա կեն դա նաց ման բա ժան մուն քում։

7 հու նի սի
Գող թե ցի ներն այ սօր կրկին փա կել են 

Գե ղարդ տա նող ճա նա պար հը։ Ն րանք 
պա հան ջում են չե ղար կել Գե ղար դալ-
ճի հաշ վին ինք նա հոս ե ղա նա կով Ա րա-
րա տի եւ Կո տայ քի մար զե րի ո րոշ տա-

րածք ներ ո ռո գե լի դարձ նե լու ծրա գի րը։ 
Գող թե ցի ներն ա սում են, որ Գե ղար դալ-
ճի ջրամ բա րի ջու րը չի բա վա կա նաց նում 
նույ նիսկ ի րենց հո ղե րը ո ռո գե լու հա-
մար։ « Գողթ հա մայն քի ո ռոգ ման հա մա-
կար գի հետ ո րե ւէ ծրա գիր պետք է կապ 
չու նե նա։ Թող կա ռու ցեն ո ռոգ ման նոր 
հա մա կարգ ու այդ ջու րը տա նեն այդ հա-
մայնք նե րի հա մար»,- ա սում են գյու ղա-
ցի նե րը:

9 հու նի սի
Նա խա գա հի նստա վայ րում տե ղի ու-

նե ցավ պե տա կան այ ցով Հա յաս տան 
ժա մա նած` Չե խիա յի նա խա գահ Մի-
լոշ Զե մա նի հրա ժեշ տի պաշ տո նա կան 
ա րա րո ղութ յու նը:

Մինչ այդ տե ղի ու նե ցած ա ռանձ նազ-
րույ ցի ըն թաց քում եր կու երկր նե րի ղե-
կա վար նե րը բարձր են գնա հա տել այ ցի 
շրջա նակ նե րում կա յա ցած բա նակ ցութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րը, ո րոնք, կող մե-
րի հա մոզ մամբ, նոր ազ դակ կհա ղոր դեն 
հայ-չե խա կան բա րե կա մա կան կա պե րի 
զար գաց մանն ու փո խա դարձ հե տաքրք-
րութ յուն ներ կա յաց նող ո լորտ նե րում 
հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րաց մա նը: Չե-
խիա յի նա խա գա հը նա խօ րեին հայ տա-
րա րեց, որ իր եր կիր վե րա դառ նա լուց 
հե տո կդի մի խորհր դա րա նին՝ Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յու նը ճա նա չե լու կո չով:

10 հու նի սի
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե-

տութ յան նա խա գահ Բա կո Սա հակ յանն 
այ ցե լել է Բել գիա յի Մե խե լեն քա ղաք: 
Նա հան դի պել է քա ղա քա պետ Բարտ 
Զո մեր սի, փոխ քա ղա քա պետ Մարկ 
Հենդ րիք սի եւ մի շարք այլ պաշ տոն յա-
նե րի հետ: Քն նարկ վել են Մե խե լե նի եւ 
Ար ցա խի փոխ գոր ծակ ցութ յանն առնչ-
վող հար ցեր: Նույն օ րը Սա հակ յանն 
այ ցե լել է Մե խե լեն քա ղա քում Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա տա կին 
նվիր ված խաչ քար-հու շար ձան եւ ծաղ-
կեպ սակ դրել այն տեղ:
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13 հու նի սի
ՀՀ զին ված ու ժե րում ա ռա ջին ու սում-

նա կան փու լի ա վար տի շրջա նա կում հու-
նի սի 13-ին շա րա յին ստու գա տես նե րի 
անց կաց մամբ մեկ նար կե ցին ամ փո փիչ 
հսկո ղա կան ստու գում նե րը, ո րոնց նպա-
տակն է գնա հա տել զոր քե րի եւ դրանց 
կա ռա վար ման մար մին նե րի մար տա կան 
պատ րաս տա կա նութ յու նը, ստո րա բա-
ժա նում նե րի ներ դաշ նակ ման մա կար-
դա կը, զոր քե րի ծա ռա յութ յան, մար տա-
կան պատ րաս տութ յան, զին վո րա կան 
կար գա պա հութ յան ու բա րո յա հո գե բա-
նա կան ա պա հով ման վի ճա կը: Տե սա կան 
եւ գործ նա կան պա րապ մունք նե րի մի ջո-
ցով գնա հատ վե լու է նաեւ ստո րա բա ժա-
նում նե րի ու անձ նա կազ մի մար տա կան, 
կրա կա յին, մար տա վա րա մաս նա գի տա-
կան, ֆի զի կա կան, զո րա հա վա քա յին եւ 
տեխ նի կա կան պատ րաստ վա ծութ յունն 
ու ա պա հով ման մի ջոց նե րի հա մա պա-
տաս խա նութ յան մա կար դա կը:

13 հու նի սի
91 տա րե կա նում կյան քից հե ռա-

ցավ ան վա նի երգ չու հի, Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա կան ար տիս տու հի Օ ֆել յա 
Համ բար ձում յա նը: Ծն վել է 1925 թվա-
կա նի հուն վա րի 9-ին Ե րե ւա նում, սո վո-
րել եւ ա վար տել է Ռո մա նոս Մե լիք յա նի 
ան վան ե րաժշ տա կան ու սում նա րանն 
ու հրա վիր վել ռա դիո յի ժո ղովր դա կան 
նվա գա րան նե րի ան սամբլ, ո րին գրե թե 
մի ամ բողջ կյանք է նվի րել։ Եր գա ցանկն 
ընդգր կում է հիմ նա կա նում հայ ժո ղովր-
դա կան, գու սա նա կան եւ ա շու ղա կան, 
ինչ պես նաեւ կոմ պո զի տո րա կան եր գեր։

14 հու նի սի
ԱՊՀ-ի պաշտ պա նութ յան նա խա րար-

նե րի խորհր դի հեր թա կան նիս տին մաս-
նակ ցե լու նպա տա կով Մոսկ վա է մեկ նել 
Հա յաս տա նի պաշտ պա նութ յան նա խա-
րար Սեյ րան Օ հան յա նի գլխա վո րած 
պատ վի րա կութ յու նը: Այդ մա սին հայտ-
նում է պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-
յան տե ղե կատ վութ յան եւ հա սա րա կայ-
նութ յան հետ կա պե րի վար չութ յու նը:

15 հու նի սի
Ձայ նե րի 8 կողմ, 21 դեմ, 18 ձեռն-

պահ հա րա բե րակ ցութ յամբ Ազ գա յին 
ժո ղովն ա ռա ջին ըն թերց մամբ ըն դու-
նեց նոր Հար կա յին օ րենսգր քի նա խա-
գի ծը։ Նախ քան քվեար կութ յու նը ՀՅ 
Դաշ նակ ցութ յուն խորհր դա րա նա կան 
խմբակ ցութ յան ղե կա վար Ար մեն Ռուս-
տամ յանն ա սաց, որ խմբակ ցութ յու-
նը մտա հո գութ յուն ներ ու նի նա խագ ծի 
շուրջ եւ ձեռն պահ է քվեար կե լու։ ՀԱԿ-ը 
եւ «Օ րի նաց եր կիր»-ը հայ տա րա րե-
ցին, որ դեմ են քվեար կե լու նա խագ ծին։ 
ԲՀԿ խմբակ ցութ յան ղե կա վար Նաի րա 
Զոհ րաբ յանն ա սաց, որ չի մաս նակ ցի 
քվեար կութ յա նը, իսկ խմբակ ցութ յու նը 
կքվեար կի ձեռն պահ « Ժա ռան գութ յուն» 
խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր Զա րու-
հի Փոս տանջ յա նի խո սա փո ղը ԱԺ նա-
խա գահ Գա լուստ Սա հակ յա նը խոս քի 
կե սից ան ջա տեց։

16 հու նի սի
Ընտ րա կան օ րենսգր քի վե րա բեր յալ 

իշ խա նութ յան, ընդ դի մութ յան եւ քաղ-
հա սա րա կութ յան մի ջեւ 4+4+4 ձե ւա-
չա փով ըն թա ցող բա նակ ցութ յուն նե րի 
արդ յուն քում հու նի սի 16-ին ստո րագր-
վեց նոր Ընտ րա կան օ րենսգր քում ընտ-
րա կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա կա նութ յան 
վե րահսկ ման կազ մա կերպ ման տեխ-
նի կա կան մե խա նիզմ նե րի սահ ման ման 
շուրջ փախ հա մա ձայ նութ յան մա սին 
հայ տա րա րութ յու նը: Այն ստո րագ րե ցին 
ԱԺ ընդ դի մա դիր Հայ ազ գա յին կոնգ-
րես, « Բար գա վաճ Հա յաս տան» եւ «Օ րի-
նաց եր կիր», ինչ պես նաեւ իշ խա նա կան 
Հան րա պե տա կան եւ Դաշ նակ ցութ յուն 
խմբակ ցութ յուն նե րը: Բա նակ ցութ յուն-
նե րին մաս նակ ցող քաղ հա սա րա կութ-
յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայ տա րա րե-
ցին, որ ի րենց ստո րագ րութ յու նը չեն դնի 
ԸՕ-ի շուրջ իշ խա նութ յան ներ կա յաց րած 
ա ռա ջարկ նե րի տակ, այլ կպահ պա նեն 
չե զո քութ յուն եւ հան դես կգան ա ռան ձին 
հայ տա րա րութ յամբ: 4+4+4 ձե ւա չա փով 
ա միս ներ շա րու նակ վող բա նակ ցութ-
յուն նե րից հե տո, նա խօ րեին իշ խա նութ-
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յու նը հայ տա րա րեց, թե պատ րաստ է 
քաղ հա սա րա կութ յան եւ ընդ դի մութ յան 
ներ կա յաց րած հինգ պա հանջ նե րից չոր-
սին լու ծում ներ տալ եւ, ըստ այդմ, փո-
փո խութ յուն ներ կա տա րել Ընտ րա կան 
օ րենսգր քում։

17 հու նի սի
Ընդ դի մա դիր « Ժա ռան գութ յուն» կու-

սակ ցութ յու նը պնդում է, որ Ընտ րա կան 
օ րենսգր քի շուրջ կոն սեն սուս ձեռք բեր-
ված չէ: « Ժա ռան գութ յու նը»՝ լի նե լով 
Ընտ րա կան օ րենսգր քի վե րա բեր յալ 
նա խա պես ներ կա յաց ված հինգ հայտ-
նի ա ռա ջարկ նե րի ակ տիվ հա մա հե ղի-
նակ նե րից մե կը, հան դես էր ե կել դրանց 
ամ բող ջա կան ու ան փո փոխ ըն դուն ման 
օգ տին, ին չը չի ար վել: «Գտ նում ենք, որ 
ներ կա յաց ված Ընտ րա կան օ րենս գիրքն 
ակն հայտ մե ծա մաս նա կան բա ղադ րիչ 
ու նի եւ հեր թա կան ան գամ ծա ռա յե լու է 
ընտ րա կա շառ քի, ա հա բեկ ման, ճնշում-
նե րի ու ուղ ղոր դում նե րի մի ջո ցով իշ-
խա նութ յուն նե րի վե րար տադր մա նը»,- 
այ սօր տա րա ծած հայ տա րա րութ յու-
նում հա մոզ մունք է հայտ նել « Ժա ռան-
գութ յու նը»:

20 հու նի սի
Սանկտ Պե տեր բուր գում Սարգս յան- 

Պու տին-Ա լիեւ ե ռա կողմ հան դի պու մից 
ա ռաջ կա յա ցած՝ Պու տին- Սարգս յան 
զրույ ցը ըն թաց քում ՀՀ նա խա գա հը հայ-
տա րա րել է, որ հրա դա դա րի ռե ժի մի 
խախ տում նե րի հե տաքն նութ յան մե խա-
նիզ մի ստեղ ծու մը լավ հիմք կդնի Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան 
կար գա վոր ման շուրջ բա նակ ցութ յուն-
ներ վա րե լու հա մար: Եր կու երկր նե րի 
նա խա գահ նե րը քննար կել են երկ կողմ 
հա րա բե րութ յուն նե րի զար գաց ման հե-
ռան կար նե րը, ինչ պես նաեւ Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցին վե-
րա բե րող հար ցեր՝ այդ հա մա տեքս տում 
անդ րա դառ նա լով տա րա ծաշր ջա նի 
զար գա ցում նե րին ու անվ տան գութ յա-
նը սպառ նա ցող մար տահ րա վեր նե րին: 

Պու տի նը եւ Սարգս յա նը մտքեր են փո-
խա նա կել Վիեն նա յում ԵԱՀԿ ՄԽ հա-
մա նա խա գա հող երկր նե րի ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար նե րի նա խա ձեռ-
նութ յամբ կա յա ցած հան դիպ ման արդ-
յուն քում ձեռք բեր ված պայ մա նա վոր-
վա ծութ յուն նե րի կա տար ման ըն թաց քի 
շուրջ:

20 հու նի սի
Մի խումբ ան ձանց կող մից ա պօ րի-

նի կեր պով զենք եւ ռազ մամ թերք ձեռք 
բե րե լու, փո խադ րե լու եւ պա հե լու կաս-
կա ծան քով այ սօր ձեր բա կալ վել է « Նոր 
Հա յաս տան» ըն դի մա դիր շարժ ման 
ա ռաջ նորդ, ա զա տա մար տիկ Ժի րայր 
Սե ֆիլ յա նը:

«Ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րը 
հիմ նա վոր վել են ինչ պես գոր ծով ձեռք 
բեր ված բազ մա թիվ ա պա ցույց նե լով, 
այն պես էլ՝ խմբի ան դամ նե րի խոս տո-
վա նա կան ցուց մունք նե րով»,- մաս նա-
վո րա պես նշված է Քնն չա կան կո մի տեի 
տա րա ծած հա ղոր դագ րութ յան մեջ:

22 հու նի սի
Աշ խա տան քա յին այ ցով Լեռ նա յին 

Ղա րա բաղ մեկ նած՝ Հա յաս տա նի նա-
խա գահ Սերժ Սարգս յանն այ սօր Ղա-
րա բա ղի հա րա վա յին թե ւում Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի նա խա գահ Բա կո Սա հակ-
յա նի եւ ԼՂ երկ րորդ նա խա գահ Ար կա-
դի Ղու կաս յա նի հետ այ ցե լել է սահ մա-
նագ ծի մի շարք հատ ված ներ, տե ղում 
ծա նո թա ցել զին վոր նե րի ծա ռա յութ յան 
ըն թաց քին եւ տի րող ի րա վի ճա կին: Հայ-
կա կան եր կու պե տութ յուն նե րի ղե կա-
վար նե րը, Հա յաս տա նի նա խա գա հի մա-
մու լի ծա ռա յութ յան հա ղորդ մամբ, Ս տե-
փա նա կեր տում խորհր դակ ցութ յուն են 
անց կաց րել Պաշտ պա նութ յան բա նա կի 
բարձ րա գույն սպա յա կան կազ մի հետ եւ 
քննար կել բա նա կա շի նութ յանն առնչ վող 
հար ցե րի լայն շրջա նակ:

23 հու նի սի
Bleacher Report մար զա կան կայ քը՝ 

հղում ա նե լով Daily Mirror պար բե րա-
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կա նին, հա ղոր դում է, որ « Ման չեսթր 
Յու նայ թեդ» անգ լիա կան ա կում բը 
Դորթ մուն դի « Բո րու սիա»-ի հետ հա-
մա ձայ նեց րել է Հա յաս տա նի ֆուտ բո լի 
ազ գա յին հա վա քա կա նի ա վագ Հեն րիխ 
Մ խի թար յա նի տրանս ֆե րի՝ 40 մի լիոն 
եվ րո յի (28 մի լիոն բրի տա նա կան ֆունտ) 
գոր ծար քը: Գեր մա նա կան ա կում բի հետ 
Մ խի թար յա նի գոր ծող պայ մա նագ րի 
ժամ կե տը սպառ վում է 2017 թվա կա-
նին: Մ խի թար յա նը վեր ջերս մի քա նի 
ա ռիթ նե րով նկա տել է տվել, որ կցան-
կա նար խա ղալ Անգ լիա յի Պ րե միեր լի-
գա յում: Հա յազ գի աստ ղին ձեռք բե րե լու 
ցան կութ յուն էին հայտ նել նաեւ անգ լիա-
կան «Ար սե նալ»-ը, « Չել սի»-ն  եւ ի տա լա-
կան « Յու վեն տուս»-ը:

24 հու նի սի
Ե րե ւա նի «Զ վարթ նոց» օ դա նա վա-

կա յա նում վայ րէջք կա տա րեց Alitalia 
ա վիաըն կե րութ յան ինք նա թի ռը, ո րով 
Հա յաս տան է ժա մա նում Հ ռո մի Ֆ րան-
ցիս կոս Պա պը: Օ դա նա վա կա յա նում 
սկսվեց Կա թո լիկ ե կե ղե ցու քա հա նա յա-
պե տի դի մա վոր ման ա րա րո ղութ յու նը՝ 
Հա յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս-
յա նի եւ Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս 
Գա րե գին երկ րոր դի գլխա վո րութ յամբ, 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի ու 
հո գե ւո րա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ: 
Նա խա գա հի նստա վայ րում Պա պի ըն-
դու նե լութ յան ըն թաց քում նա խա տես-
ված էր հան դի պում Հա յաս տա նի իշ խա-
նութ յուն նե րի, հա սա րա կայ նութ յան եւ 
Ե րե ւա նում հա վա տար մագր ված դի վա-
նա գի տա կան կոր պու սի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի հետ: Նա խա գա հի պաշ տո նա կան 
կայ քէ ջի փո խանց մամբ՝ մինչ այդ, Սերժ 
Սարգս յա նը եւ Սր բա զան Քա հա նա յա-
պե տը Նա խա գա հի նստա վայ րի «Ոս կե-
զօծ» դահ լի ճում ա ռանձ նազ րույց են ու-
նե ցել եւ նվեր ներ փո խա նա կել:

Նույն օր վա ե րե կո յան Մայր Ա թոռ 
Սուրբ Էջ միած նում տե ղի է ու նե ցել Գա-
րե գին երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րիարք 
եւ Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի ու Հ ռո-
մի Սր բա զան Քա հա նա յա պետ Նո րին 

Սր բութ յուն Ֆ րան ցիս կոս Պա պի հան-
դի պու մը, ո րին ներ կա են ե ղել Կա թո-
լիկ Ե կե ղե ցու պատ վի րա կութ յու նը, Հայ 
Ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սաց դա սը, Հա յաս-
տա նից եւ Սփ յուռ քից ժա մա նած թե մա-
կալ ա ռաջ նորդ ներ ու ա ռաջ նոր դա կան 
տե ղա պահ ներ: Ֆ րան ցիս կոս Պապն ար-
ձա նագ րութ յուն է թո ղել Վե հա րա նի Հի-
շո ղութ յուն նե րի մատ յա նում: Հան դի պու-
մից հե տո եր կու Հով վա պե տերն ա ռանձ-
նազ րույց են ու նե ցել:

25 հու նի սի
Վաղ ա ռա վոտ յան Ֆ րան ցիս կոս 

Պապն այ ցե լեց Ծի ծեռ նա կա բերդ՝ Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հու շա-
հա մա լիր: Ն րան ու ղեկ ցում էին Հա յաս-
տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն ու 
Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Գա րե գին 
երկ րոր դը։ Հ ռո մի Պա պը ծաղ կեպ սակ 
դրեց Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի 
հու շա հա մա լի րում, ծա ղիկ ներ խո նար-
հեց ան մար կրա կի մոտ եւ Գա րե գին 
երկ րոր դի հետ միա սին բա րե խո սա կան 
ա ղոթք հնչեց րեց։ Այ նու հե տեւ Պա պը 
շրջեց հու շա հա մա լի րով, ջրեց իր ա նու-
նից տնկված ծա ռը, ա պա գրա ռում կա-
տա րեց պատ վա վոր հյու րե րի հու շա-
մատ յա նում։

Նույն օ րը Գ յում րիի Վար դա նանց 
հրա պա րա կում Պա պը Լա տի նա կան ծե-
սով մա տու ցեց Սուրբ Պա տա րագ, ո րին 
հրա վիր ված էին շուրջ 25 հա զար հա վա-
տաց յալ ներ՝ Հա յաս տա նից ու ար տերկ-
րից։ Պա տա րա գի ա վար տից հե տո Հ ռո-
մի Պա պը պա պա մո բի լով շրջեց Գ յում-
րիի հրա պա րա կում, այ ցե լեց « Տի րա մայր 
Հա յաս տան» կու սաս տան, Գ յում րիի 
« Յոթ Վերք» ե կե ղե ցի, այ նու հե տեւ կա-
թո ղի կե «Սր բոց Նա հա տա կաց» ե կե ղե-
ցի, ո րով էլ ա վարտ վեց այ ցը Գ յում րի։ 
Իսկ ե րե կո յան ար դեն Ե րե ւա նի Հան րա-
պե տութ յան հրա պա րա կում կա տար վեց 
Է կու մե նիկ ա րա րո ղութ յուն ու Խա ղա-
ղութ յան ա ղոթք` հան դի սա պե տութ յամբ 
Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Գա րե գին 
երկ րոր դի եւ Հ ռո մի Կա թո լիկ ե կե ղե ցու 
քա հա նա յա պետ Ֆ րան ցիս կոս Պա պի։
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26 հու նի սի
Այ սօր ե րե կո յան Խոր Վի րապ կա տա-

րած այ ցով ա վարտ վեց Հ ռո մի Ֆ րան ցիս-
կոս Պա պի հա յաս տան յան ե ռօր յա այ ցը: 
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոս Գա րե գին 
Բ-ն  եւ Հ ռո մի Ֆ րան ցիս կոս Պա պը կան-
թեղ ներ վա ռե ցին վան քի Սուրբ Աստ վա-
ծա ծին ե կե ղե ցում՝ Գ րի գոր Լու սա վոր չի 
վի հից հան ված լույ սով, Ա րա րա տի ուղ-
ղութ յամբ խա ղա ղութ յուն խորհր դան շող 
ա ղավ նի ներ բաց թո ղե ցին: Խոր Վի րա-
պից Հ ռո մի Ֆ րան ցիս կոս Պապն ու ղե-
ւոր վեց դե պի օ դա նա վա կա յան: Այս տե-
ղից նրան ճա նա պար հե ցին նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը, Ա մե նայն Հա յոց Կա-
թո ղի կո սը եւ բարձ րաս տի ճան այլ պաշ-
տոն յա ներ ու հո գե ւո րա կան ներ:

29 հու նի սի
Կ յան քի 79-րդ տա րում վախ ճան վել 

է ճա նաչ ված ար ձա կա գիր, հրա պա րա-
կա խոս Հ րաչ յա (Հ րա չօ) Մա թե ւոս յա նը: 
Այդ մա սին տե ղե կաց րել են Հա յաս տա նի 
գրող նե րի միութ յու նից: Հ րաչ յա Մա թե-
ւոս յա նը ծնվել է 1937 թվա կա նի մա յի սի 
12-ին Ահ նի ձո րում: Ա վար տել է Ե րե ւա նի 
հա մալ սա րա նի ժուռ նա լիս տի կա յի ֆա-
կուլ տե տը։ Եր կար տա րի ներ աշ խա տել 
է Հա յաս տա նի կույ րե րի միա վոր ման 
հրա տա րակ չութ յու նում եւ մա մու լում 
(«Ա վան գարդ», « Հայ րե նի քի ձայն», « Հա-
յաս տան»)։ Ն րա բազ մա թիվ ակ նարկ-
նե րը, պատմ վածք նե րը, հոդ ված նե րը, 
հար ցազ րույց նե րը տպագր վել են մա մու-
լում, գրա կան հան դես նե րում։ Հե ղի նակ 
է նաեւ ման կա կան գրքե րի։ Հ րաչ յա Մա-
թե ւոս յա նը Հ րանտ Մա թե ւոս յա նի եղ-
բայրն էր։

30 հու նի սի
Ազ գա յին ժո ղո վը 102 կողմ, 8 դեմ, 

0 ձեռն պահ ձայ նե րի հա րա բե րակ ցութ-
յամբ այ սօր վա վե րաց րեց Հա յաս տա նի 
եւ Ռու սաս տա նի մի ջեւ հա կաօ դա յին 
պաշտ պա նութ յան (ՀՕՊ) միա վոր ված 
հա մա կարգ ձե ւա վո րե լու մա սին հա մա-
ձայ նա գի րը: Այն ստո րագ րել էին Հա-
յաս տա նի ու Ռու սաս տա նի պաշտ պա-

նութ յան նա խա րար ներ Սեր գեյ Շոյ գուն 
եւ Սեյ րան Օ հան յա նը 2015 թվա կա նի 
դեկ տեմ բե րի 23-ին Մոսկ վա յում։ Փաս-
տաթղ թի վա վե րաց ման հար ցը բուռն 
բա նա վե ճեր էր հա րու ցել Հա յաս տա-
նում։ Ո րոշ վեր լու ծա բան նե րի եւ ընդ-
դի մա դիր նե րի պնդմամբ՝ միաս նա կան 
ՀՕՊ հա մա կար գը են թադ րում է իշ խա-
նութ յան ո րո շա կի զի ջում, Հա յաս տա-
նի սու վե րեն ի րա վուն քի փո խան ցում 
Ռու սաս տա նին։


