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էջ 2
 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ 

Ֆրանսիայում. «Նոր Հայաստանի» 
հեռանկարով

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանի 
աշխատանքային հանդիպումը 
եվրոպական դեսպանների հետ

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանը դիմում է 
եվրոպացի գործընկերներին

 ► «Ժառանգություն»-ից 
Խուրշուդյանը ներկայացնում է 
հայկական հարցը Բրյուսելում

 ► «Նոր Հայաստան»-ի 
պատվիրակության հանդիպումը 
Ռուսաստանի դեսպանությունում

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդիպել Է 
ԵՄ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու հետ

էջ 3
 ► «Այո»-ի շտաբի ղեկավար կազմը 

վկայում է միակուսակցական 
քրեապետության հաստատման մասին

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց 
Հայաստանում հավատարմագրված մի 
խումբ դեսպանների

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց 
Չինաստանի դեսպանին

էջ 4
 ► Հայկական գարնանն ընդառաջ
 ► «Ժառանգություն» կուսակցության 

«Հայք» ուսանողական-
երիտասարդական միություն

էջ 5
 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանի նամակը 

Ֆրեդերիկա Մոգերինիին
 ► «Նոր Հայաստան»-ի 

հայտարարությունը դեկտեմբերի 1-ին 
ընդառաջ երկրի անվտանգության 
համակարգն ամրապնդելու 
վերաբերյալ

 ► «Ժառանգությունն» առաջարկում է 
ընտրական գործընթացում ներդնել 
մատնահետքով քվեարկության 
էլեկտրոնային համակարգ

էջ 6
 ► «Բարև Երևան» խմբակցության 

2015թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
 ► Տնտեսական մրցակցության 

պաշտպանության պետական 
հանձնաժողովը ստախոս կառույց է

էջ 7
 ► Վարչախումբը սպառնում է բռնության 

դիմել «Նոր Հայաստան» հանրային 
փրկության ճակատի նկատմամբ

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանի այցը 
Լիբանան. Հանդիպում Արամ Ա 
կաթողիկոսի հետ

 ► Ժառանգության հայտարարությունը 
հալեպահայության օրհասական 
վիճակի առնչությամբ

 ► Հովհաննիսյանը հրաժեշտի 
հանդիպում ունեցավ դեսպան Մորելի 
հետ

էջ8
 ► Կարինը, Ալեքը եւ ՌԱՀՀԿ-ը «1915»-ը 

ներկայացրին Վանում
 ► «Ժառանգություն» կուսակցության 

«Հայք» երիտասարդական միության 
խոսքը

 ► Կանանց խորհրդի ընդլայնված նիստը
 ► Քըրք Քըրքորյան. Րաֆֆիի հարգանքի 

տուրքը

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանի
հանրային ուղերձը

Փոխվել են դերերն ու 
տեղերը,

Բայց նույնն է երախը 
վիշապի…

Սրա՞նք են այս երկրի 
տերերը,

Աղոթեմ, որ մահս 
շտապի…

Համո Սահյան

Այ սօր փետր վա րի 18-ն  
է: Վեր ջին նա խա գա հա-
կան ընտ րութ յուն նե րից 
հե տո պատ մութ յուն դար-
ձավ եւս մեկ տա րի՝ նա-
խորդ եր կու սի նման սա 
էլ անպ տուղ, սին ու հիաս-
թա փեց նող: Այդ պի սով՝ 
հնգամ յա ժամ կե տի մեծ մասն ան ցավ՝ ի 
ցույց դնե լով ժո ղովր դին «Ա պա հով Հա-
յաս տան» խոս տա ցած վար չախմ բի խոս-
քի ու գոր ծի սնան կութ յու նը: Իսկ անց յալ 
տար վա դեկ տեմ բե րի 6-ին հա մա տա րած 
ընտ րա կեղ ծիք նե րով ան ցած հան րաք-
վեն իր հեր թին ե կավ հաս տա տե լու, որ 
վե րից վար իշ խա նութ յուն նե րի հան ցա-
գործ բնույ թը չի փոխ վել:

Հի մա ե կել է ժա մա նա կը՝ ազ գո վին 
հարց նե լու. ո՞ւր մնաց ա նա մո թա բար ձեր 
հոր ջոր ջած «ա պա հով» Հա յաս տա նը, 
քա ղա քա ցի ա նի րավ եր, ընտ րա գո ղեր, 
մեղ սա կիր ներ: Ժո ղո վուր դը պա տաս-
խան է պա հան ջում, ո րով հե տեւ ա վե լի 
մեծ ա նա պա հո վութ յուն, քան` այ սօր ազ-
գին բա ժին հա սա ծը, դժվար է պատ կե-
րաց նել: Ընդ ո րում՝ ա նա պա հո վութ յուն 
բո լոր ա ռումն ե րով. ֆի զի կա կան, քա ղա-
քա կան, սո ցիալ-տնտե սա կան, բա րո յաի-
րա վա կան:

Ինչ ա սել կու զի` պա տե րազ մը մեր 
քթի տակ է. պար բե րա բար սահ մա նին 
զին վոր է զոհ վում: Ո՞վ պի տի սրա դեմն 
առ նի: Կար ծես ե ղա ծը քիչ է, այժմ էլ 
ռուս-թուր քա կան լար վա ծութ յունն է լուրջ 
մար տահ րա վեր դառ նում Հա յաս տա նի 
հա մար, որն ա մեն պա հի կա րող է ա կա-
մա հայտն վել մար տա կան առ ճա կատ-
ման թա տե րա բե մում: Եվ դարձ յալ՝ զրո 
ու շադ րութ յուն: Ի րա վի ճակն ան տա նե լի է 
նաեւ բուն հա սա րա կութ յան ներ սում:

Ա մե նա թո ղութ յան ու բռնաճն շումն ե-
րի դար ձա նի վը թի րա խա վո րել է իշ խա-
նութ յան քիմ քին ան հա ճո՝ ընդ դի մա դիր 
քա ղա քա կան հա յացք ներ ու նե ցող ան-
ձանց, ո րոնց ըմ բոս տա ցու մը վար չախմ-
բին հու նից հա նել է: Որ պես ա մե նա թարմ 
օ րի նակ՝ « Նոր Հա յաս տան» հան րա յին 
փրկութ յան ճա կա տի ա ջա կից ներ Գե-
ւորգ Սա ֆար յա նի ա պօ րի նի կա լա նա վո-
րու մը, Ս յու զի Գե ւորգ յա նին եւ այ լոց ծե ծի 
ու հա լա ծանք նե րի են թար կե լու դեպ քե-
րը: Ի րա վա պաշտ պան կազ մա կեր պութ-
յուն նե րի գնա հատ մամբ՝ Հա յաս տա նում 
կան մե կու կես տասն յա կից ա վե լի քաղ-
բան տարկ յալ ներ՝ Շանթ Հա րութ յուն յանն 
ու իր ըն կեր նե րը, Վո լոդ յա Ա վե տիս յա նը, 
Հայկ Կ յու րեղ յա նը եւ այլք:

Ի րա վա կան կա մա յա կա նութ յուն նե րին 
հա մըն թաց երկ րում մո լեգ նում են հար-

կա յին տե ռո րը, հո վա նա վո րութ յու նը, 
ան հա վա սար մրցակ ցութ յու նը եւ փոքր 
ու մի ջին ձեռ նար կութ յուն նե րին շու կա յից 
դուրս մղե լու հա մար իշ խա նութ յան հետ 
սեր տա ճած խո շոր բիզ նե սի ճնշումն ե րը: 
Տն տե սութ յու նը մնում է քվո տա վոր ված 
եւ մե նաշ նոր հա յին: Իշ խա նա կան մեծ ու 
փոքր պաշ տոն յա նե րի կա շա ռա կե րութ-
յու նը, թա լա նը, հնա րա վոր ներդ րող նե-
րի հետ «փայ մտնե լու» եղ կե լի ե րե ւույ թը 
հա տել-ան ցել են ա մեն չափ ու սահ ման. 
լա փում են, եւ կշտա նալ չկա: Հե տընտ-
րա կան ե րեք տա րի նե րի ըն թաց քում 
գրանց ված միակ «դի նա միկ ա ճը» Հա-
յաս տա նը հո շո տող նե րի ան հագ ա խոր-
ժակն է:

Ըն դա մե նը մի քա նի փաստ. վեր ջին 
տա սը տա րում մեր հյուծ ված երկ րից, 
ո րի շուն չը հա զիվ է դուրս գա լիս, ա նօ-
րի նա կան ճա նա պար հով ար տա հան վել է 
շուրջ 10 մի լիարդ դո լար: Երկ րորդ` Հա-
յաս տա նի ար տա քին պարտ քը հա սել է 
խիստ վտան գա վոր սահ մա նագ ծի` 5 մի-
լիարդ դո լա րի: Չ նա յած դրան` «հայ րե-
նի» կա ռա վա րութ յու նը շա րու նա կում է 
նոր եր կա րա ժամ կետ վար կեր վերց նել, 
ա սել է թե` պարտ քի վրա պարտք կու տա-
կել, ո րը 25-30 տա րուց հե տո մա րե լու են 
մեր զա վակ ներն ու թոռ նե րը: Եվ վեր ջին 
ա մե նացն ցո ղը. Սերժ Սարգս յա նի օ րոք՝ 
8 տա րի նե րի ըն թաց քում, եր կի րը լքել է 
296 հա զար 988 մարդ: «Ա նի» կենտ րո նի 
հա մա կար գող Թա թուլ Հա կոբ յա նի հաշ-
վար կով՝ սա հա վա սար է եր կու Ար ցախ՝ 
գու մա րած 20 հա զա րա նոց եւս մեկ քա-
ղաք:

Ա հաեւ «ա պա հով» Հա յաս տա նի ամ-
բողջ փի լի սո փա յութ յու նը, ո րին հան գեց-
րել է չընտր ված իշ խա նութ յան վա րած 
ա պազ գա յին ու ղե գի ծը: Ան ցած ե րեք 
տա րի ներն ակ նե րե ւա բար վկա յում են՝ 
ան դառ նա լիո րեն կորց նում ենք պե տութ-
յան ներ կան, եւ խնդի րը ե կող սե րունդ-
նե րի ա պա գան փրկելն է, ո րի շար ժիչ 
ու ժը ժո ղո վուրդն է լի նե լու, քա ղա քա կան 
ու քա ղա քա ցիա կան ընտ րա նին, երկ րի 
ցա վով մտա հոգ մտա վո րա կա նութ յու նը, 
մեր ե րի տա սարդ հեր թա փո խը՝ միաս նա-
բար: Հա պա ղելն այ լեւս հա մա զոր է դա-
վադ րութ յան:

Մեկ շա բաթ ա ռաջ հան դես գա լով 
միայն ի րեն հա րա զատ լսա րա նի առ ջեւ, 

Սերժ Սարգս յանն իր հա-
մար պատ րաս տած «հայ-
րե նա շունչ» ե լույ թի մի 
պատ կա ռե լի բա ժին ներ-
կա յաց րեց իբ րեւ «վաղ վա» 
Հա յաս տա նի սե փա կան 
տես լա կան՝ խոս տա նա-
լով, որ ի րենք պատ րաստ-
վում են ստեղ ծել այն պի սի 
Հա յաս տան, որ տեղ ապ-
րող նե րը եր ջա նիկ կզգան 
ի րենց եւ չեն մտա ծի այն 
լքե լու մա սին. «Ուղ ղա կի 
անհ րա ժեշ տութ յուն է, որ 
Հա յաս տա նը լի նի բո լոր 
ա ռումն ե րով կար գա վոր-
ված պե տութ յուն եւ հան-
դի սա նա միաց յալ հա յութ-

յա նը դե պի ի րեն ձգող գրա վիչ, հույ սեր 
ներշն չող օր րան»:

Ի՞նչ կա րե լի է սպա սել 8 տա րի ցի նի-
կա բար կեղ ծող մի մար դուց, ով հի մա 
էլ փոր ձում է հա կա դիր ճամ բա րից, այ-
սինքն՝ բուն ժո ղովր դից «թռցրած» գա-
ղա փար ներ հան րահռ չա կել իր ա նու նից: 
Հաս տատ նա չի պատ րաստ վում իր թի-
մով հա մալ րել « Նոր Հա յաս տան» ճա-
կա տի շար քե րը: Հա մոզ ված կա րե լի է 
պնդել նաեւ, որ ե լույ թում նկա րագր ված 
«վաղ վա» Հա յաս տա նը հա սու չէ ի րեն ու 
իր շրջա պա տին, ո րոնց մի բան է միայն 
հե տաքրք րում՝ անձ նա կան շա հը: Այն-
պես որ, ճարպ կո րեն հյուս ված այդ հեր-
թա կան հե քիաթ նե րը թող ի րենց պա հեն:

Բայց ճա ռա գիր տղեր քի հե քիա թա-
սա ցութ յունն այս քա նով չի ա վարտ վում: 
Պարզ վում է` նա խա գա հի պաշ տո նը 
ստանձ նած անձ նա վո րութ յան հա մար 
«շատ ա վե լի կա րե ւոր են ընտ րութ յուն-
նե րի բնա կա նոն ըն թացքն ու օ րի նա կա-
նութ յու նը, քան դրանց արդ յունք նե րը»: 
Պատ կե րաց նո՞ւմ եք: Սա ար դեն բո լո րո-
վին ու րիշ ժան րի փչոց է, ո րը ծի ծաղ կա-
ռա ջաց ներ, ե թե այդ քան ող բեր գա կան 
չլի ներ: Թե ինչն է ընտ րութ յուն նե րում 
Սերժ Սարգս յա նի հա մար «շատ ա վե լի 
կա րե ւոր», հան ցա վոր ընտ րա գո ղութ յու-
նից մին չեւ գրա գո ղութ յուն տե սած ժո ղո-
վուր դը լավ գի տի եւ նրան խա բել այ լեւս 
ան կա րե լի է:

Ձմ ռան այս ճաքճ քան ցրտին՝ հա րու-
ցե լով ո մանց տա րա կու սան քը, ա վե լի 
քան եր կու սու կես ա միս Ա զա տութ յան 
հրա պա րա կում է « Նոր Հա յաս տա նը»՝ 
վար չա կար գի թե լադ րած ան մա քուր խա-
ղի կա նոն նե րը մեր ժող քա ղա քա կան ու-
ժը: Հա նուն սահ մա նադ րա կա նութ յան 
ու ար դար ընտ րա կար գի հաս տատ ման 
պայ քա րում վճռա կան եւ ըն դու նած մար-
տա կո չին հա վա տա րիմ՝ մենք ար դեն 
ա սել ենք մեր խոս քը:

Ու րեմն ի գործ՝ միաս նա կան օ րա կար-
գով եւ հա մակ հրա պա րա կով: Պայ քարն 
ըն թաց քի մեջ է եւ՝ տե ւա կան, իսկ հաղ-
թա նակն առ ջե ւում եւ՝ ան խու սա փե լի:

Վ կան մեր Դ րոշն է եւ փետր վար յան 
ապս տամբ Ո գին:

18 փետրվարի 2016
Երեւան
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Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ֆրանսիայում.
«Նոր Հայաստանի» հեռանկարով

Այ սօր, փետր վա րի 19-ին, 
Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը 
Հան րա պե տութ յան ի րա վի-
ճա կի մա սին քննարկ մամբ 
հյու րըն կա լում է Մեծ Բ րի տա-
նիա յի դես պան Ջու դիթ Մար-
գա րետ Ֆար նու որ թին եւ Գեր-
մա նիա յի դես պան Բեր նարդ 
Մա թիաս Կիես լե րին:

Հա յաս տա նի ար տա քին 
գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար 
եւ Ռազ մա վա րա կան եւ ազ-
գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նի հիմ-

նա դիր Րաֆ ֆի Հով հան նիս-
յա նին, ով ներ կա յումս « Ժա-
ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
նա խա գահն է եւ « Նոր Հա-
յաս տան» ճա կա տի խորհր դի 
ան դամ, միա ցել են մի քա նի 
գոր ծըն կեր ներ, այդ թվում՝ 
« Նոր Հա յաս տա նից» Գա րե-
գին Չու գասզ յա նը եւ Հ մա յակ 
Հով հան նիս յա նը:

19 փետր վա րի 2016թ.
Ե րե ւան

«Նոր Հայաստան»-ի պատվիրակության հանդիպումը 
Ռուսաստանի դեսպանությունում

« Նոր Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա կա տի Քա ղա քա կան խորհր դի պատ վի րա կութ-
յու նը հան դի պումն ե րի շարք է անց կաց նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հա վա տար-
մագր ված պե տութ յուն նե րի դես պա նութ յուն նե րի հետ՝ Ճա կա տի քա ղա քա կան պլատ ֆոր մը, 
նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի զար գաց ման ու ղի նե րի վե րա բեր յալ իր 
մո տե ցումն ե րը ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Վե րը նշված ծրագ րի շրջա նակ նե րում 2016 թ. փետր վա րի 12-ին « Նոր Հա յաս տան»-ի քա ղա-
քա կան խորհր դի ան դամն եր Հ մա յակ Հով հան նիս յա նը, Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը և Գա րե գին 
Չու գասզ յա նը հան դի պել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան 
փոխ դես պան Անդ րեյ Ի վա նո վի և դես պա նութ յան ա ռա ջին քար տու ղար, դես պա նութ յան քա ղա-
քա կան հար ցե րով խմբի ղե կա վար Ա լեք սանդր Վա սիլ ևի հետ:

Կող մերն ի րենց գո հու նա կութ յունն են հայտ նել եր կուս տեք օգ տա կար քննարկ ման առ թիվ և 
հա մա ձայ նել են շա րու նա կել շփումն ե րը նաև ա ռա ջի կա յում:

Հա յաս տա նը ու շադ րութ յան կենտ րո նում. Ինչ պե՞ս 
կվար վեր ԵԺԿ-ն, ե թե Յա նու կո վի չի կու սակ ցութ-

յու նը լի ներ ԵԺԿ ան դամ

Բր յու սել, 29 հուն վա րի 2016: Հուն վա րի 28-ին Րաֆ ֆի Կ. 
Հով հան նիս յա նը (« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յուն, Հա յաս-
տան) Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան (ԵԺԿ) քա-
ղա քա կան հա մա ժո ղո վում անդ րա դար ձավ Հա յաս տա նի կեղծ-
ված հան րաք վեին, քա ղա քա կան բան տարկ յալ նե րի խնդրին 
ու երկ րի հա կա ժո ղովր դա վա րա կան ար տա կարգ դրութ յա նը, 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յան (Ար ցա խի) օ րի նա-
կան ինք նիշ խա նութ յանն ու տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յա-
նը, Ար ցա խի, Հա յաս տա նի, ինչ պես նաեւ սե փա կան քա ղա քա-
ցի նե րի դեմ Ադր բե ջա նի կող մից շա րու նակ վող ագ րե սիա յին, 
եվ րո պա ցի ո րոշ պաշ տոն յա նե րի շա հե րի բա խումն ե րին եւ վե-
րը թվարկ ված հիմն ա հար ցե րի նկատ մամբ եվ րո պա կան չա փո-
րո շիչ նե րի միա տե սակ կի րառ ման հրա մա յա կա նին:

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը 
հուն վա րի 30-ից փետր վա րի 
2-ը գտնվում էր Ֆ րան սիա յի 
մայ րա քա ղա քում, որ տեղ մի 
շարք հան դի պումն եր է ու նե-
ցել հան րա յին կար ծի քի ա ռա-
ջա տար նե րի եւ մեր հայ րե նա-
կից նե րի հետ:

Ֆ րան սիա յի « Վե րած նունդ» 
ըն կե րակ ցութ յան կող մից 
փետր վա րի 1-ին կազ մա-
կերպ ված իր հրա պա րա կա-
յին դա սա խո սութ յան ըն թաց-
քում, ինչ պես նաեւ մի շարք 
մաս նա վոր հա վաք նե րում ու 
լրատ վա մի ջոց նե րին տված 

հար ցազ րույց նե րում Րաֆ-
ֆի Հով հան նիս յանն անդ րա-
դար ձել է Հա յաս տա նի ներ-
քին ար տա կարգ դրութ յա նը 
եւ վե րա հաս ժո ղովր դագ րա-
կան ճգնա ժա մին, ար ժա նա-
պատ վութ յամբ լիա զոր ված 
քա ղա քա ցի նե րի ու ա ռանց 
քաղ բան տարկ յալ նե րի ի րա-
վա կան Հայ րե նիք կա ռու ցե-
լու մար տահ րա վեր նե րին եւ 
ըն թա ցիկ տա րում ի րա կան 
նոր Հան րա պե տութ յուն կեր-
տե լու հրա մա յա կա նին՝ վեր-
ջա պես ընտր ված այն պի սի 
վար չա կազ մով, ո րը հար գում 
է օ րեն քը, պաշտ պա նում քա-
ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե-
րը, ա պա հո վում պե տա կան 
ինք նիշ խա նութ յունն ու անձն-
վի րա բար հե տամ տում ազ գա-
յին շա հին:

4 փետր վա րի 2016թ.
Փա րիզ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի 
աշխատանքային հանդիպումը 
եվրոպական դեսպանների հետ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը դիմում է
եվրոպացի գործընկերներին

11 դեկ տեմ բե րի 2015թ., 
Բր յու սել: Եվ րո պա կան ժո-
ղովր դա կան կու սակ ցութ յու-
նում (ԵԺԿ) « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան հա տուկ ներ-
կա յա ցու ցիչ Հով սեփ Խուր-
շուդ յա նը եր կու ե լույ թով հան-
դես ե կավ ԵԺԿ քա ղա քա կան 
վե հա ժո ղո վում, ո րը դեկ տեմ-
բե րի 10-11-ը տե ղի ու նե ցավ 
Բել գիա յի մայ րա քա ղա քում: 

Ա ռա ջին ե լույ թում ներ կա-
յաց վե ցին Լեռ նա յին Ղա րա-
բա ղի (Ար ցա խի) ա զա տութ-
յան, ինք նո րոշ ման եւ ճա-
նաչ ված ինք նիշ խա նութ յան 
հայ տը եւ քննա դա տութ յուն՝ 
ուղղ ված Եվ րո պա յին, մաս-

«Ժառանգություն»-ից Խուրշուդյանը ներկայացնում է 
հայկական հարցը Բրյուսելում

ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ 
ՀԱՆԴԻՊԵԼ է ԵՄ ԴԵՍՊԱՆ ՊՅՈՏՐ 

ՍՎԻՏԱԼՍԿՈՒ ՀԵՏ

4 դեկ տեմ բե րի 2015թ., 
Ե րե ւան: Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար 
Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը 
դեկ տեմ բե րի 4-ին հան դի պեց 
Հա յաս տա նում Եվ րո պա կան 
Միութ յան պատ վի րա կութ յան 
ղե կա վար, դես պան Պ յոտր 
Ս վի տալս կու հետ: 

Ս վի տալս կին եւ Հով հան-
նիս յա նը, ով « Ժա ռան գութ-
յուն» կու սակ ցութ յան ղե կա-
վարն է, « Նոր Հա յաս տան» 
ճա կա տի հիմն ա դիր ան դամն 
ու Ռազ մա վա րա կան եւ ազ-
գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նի հիմն ա-
դիր տնօ րե նը, քննար կե ցին 
Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կին, տա րա-
ծաշր ջա նա յին մար տահ րա-
վեր նե րին եւ հայ-եվ րո պա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րին վե րա-
բե րող հար ցե րի լայն շրջա-
նակ:

նա վո րա պես ԵԺԿ-ին, այն 
լույ սի ներ քո, որ հա կա ռակ 
եվ րո պա կան ար ժեք նե րի եւ 
մի ջազ գա յին սկզբունք նե-
րի` եր կու վա սա կար, կեղծ 
բա նա ձե ւե րի նա խագ ծեր են 
մտցվել Եվ րո պա յի խորհր դի 
խորհր դա րա նա կան վե հա-
ժո ղո վի (ԵԽԽՎ) օ րա կարգ՝ 
լիա գու մար նիս տից ա ռաջ ըն-
դուն վե լով հա մա պա տաս խան 
հանձ նա ժո ղով ե րի կող մից: 

Խուր շուդ յա նի երկ րորդ 

ե լույ թը, որ քան էլ տա րօ րի նակ 
է, վե րա բե րում էր նույն նպա-
տակ նե րին, բայց այս ան գամ 
կապ ված ար դեն իսկ ճա նաչ-
ված Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տութ յա նը: Բա նա խո սը ու-
շադ րութ յուն սե ւե ռեց, այս պես 
կոչ ված, սահ մա նադ րա կան 
փո փո խութ յուն նե րի հան րաք-
վեի վրա, ո րը տե ղի ու նե ցավ 
դեկ տեմ բե րի 6-ին, ման րա-
մաս նո րեն անդ րա դար ձավ 
Սերժ Սարգս յա նի եւ նրա 
կու սակ ցա կան անձ նա կազ-
մի մի ջո ցով հա մա կարգ ված 
ըն թա ցա կար գա յին եւ բո վան-
դա կա յին կեղ ծի քին, ո րի արդ-
յուն քում կրկին գործ ու նենք 
գո ղաց ված քվեար կութ յան, 
այն է՝ Սահ մա նադ րութ յան, 
հայ կա կան պե տա կա նութ յան, 
նրա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի 
դեմ ուղղ ված հրե շա վոր հան-
ցա գոր ծութ յան հետ:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ-
ցութ յան գլխա վոր պատ վի-
րա կի ե լույթ նե րի տեքս տե րը 
կա րող եք գտնել այս հղումն ե-
րով.
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30 նո յեմ բե րի 2015թ., Ե րե ւան: Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յան ար տա քին գոր ծե րի 
ա ռա ջին նա խա րար Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա-
նը նո յեմ բե րի 30-ին իր գրա սեն յա կում ըն դու-
նեց մի խումբ դես պան նե րի եւ այլ դի վա նա-
գետ նե րի: 

Հով հան նիս յա նը, ով « Ժա ռան գութ յուն» կու-
սակ ցութ յան ղե կա վարն է, « Նոր Հա յաս տան» 
ճա կա տի հիմն ա դիր ան դամն ու Ռազ մա վա-
րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նի հիմն ա դիր տնօ րե նը, 
Հան րա պե տութ յան ներ կա ի րա վի ճա կի, Հա-
յաս տա նի եւ տա րա ծաշր ջա նի քա ղա քա կան 
զար գա ցումն ե րի իր տես լա կա նը հա կիրճ ներ-
կա յաց րեց Եվ րո պա կան Միութ յան դես պան 
Պ յոտր Ս վի տալս կուն, ԵԱՀԿ դես պան Անդ րեյ 
Սո րո կի նին, Գեր մա նիա յի դես պան Բերն հարդ 
Մա թիաս Քիս լե րին, Մեծ Բ րի տա նիա յի դես-
պան Ջու դիթ Մար գա րեթ Ֆարն վըր թին, ԱՄՆ 

դես պան Ռի չարդ Միլ սին, Ի տա լիա յի դես պան 
Ջիո վա նի Ռի չիու լիին, Լե հաս տա նի դես պան 
Ե ժի Մա րեկ Նո վա կովս կուն, Շ վեյ ցա րիա յի 
դես պան Լու կաս Գաս սե րին, Չե խիա յի դես-
պան Պետր Մի կիս կա յին եւ Ճա պո նիա յի դես-
պա նի խորհր դա կան Քե նի չի րո Սա սա միին: 

Բազ մա շերտ տե սա կետ նե րի ու վեր լու ծութ-
յուն նե րի փո խա նա կում տե ղի ու նե ցավ կլոր 
սե ղա նի շուրջ կա յա ցած քննարկ ման ժա մա-
նակ: 

Նույն օ րը Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը հան դի-
պել է Ի րան Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 
դես պան Սե յեդ Քա զեմ Սա ջա դիին: 

Քն նար կումն ե րի ըն թաց քում Հով հան նիս յա-
նին ու ղեկ ցում էին « Նոր Հա յաս տան» ճա կա-
տի ներ կա յա ցու ցիչ ներ Գա րե գին Չու գասզ յա-
նը, Ար մեն Մար տի րոս յա նը եւ Հով սեփ Խուր-
շուդ յա նը:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց Հայաստանում 
հավատարմագրված մի խումբ դեսպանների

Սերժ Սարգս յա նը ձգտում 
է հնա րա վո րինս շուտ ներդ-
նել միա կու սակ ցա կան քրեա-
պե տութ յան մո դե լը, քա նի որ 
ստիպ ված է իր վե րար տադ-
րութ յունն ա պա հո վել սո ցիա-
լա կան բնույ թի նա խա պայթ-
յու նա յին ի րա վի ճա կի, տնտե-
սութ յան նա խափ լու զու մա յին 
վի ճա կի, ար տա քին սպառ-
նա լիք նե րին դի մագ րա վե լու 
ան կա րո ղութ յան, պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար-
գի ներ քին ճաքճք վա ծութ յան 
և  ան ձամբ իր ու մեր ձա վոր 
շրջա պա տի նկատ մամբ հա-
մա տա րած ա տե լութ յան պայ-
ման նե րում:

Այս մա սին են վկա յում 
«Ա յո»-ի շտա բի կազ մը, իսկ 
մինչ այդ՝ սահ մա նադ րա կան 

դա տա րա նի նա խա գա հին նոր 
սահ մա նադ րութ յան նա խագ ծի 
մշակ ման հանձ նա ժո ղո վի նա-
խա գահ նշա նա կե լու հան գա-
ման քը:

Կա ռա վա րե լիութ յու նը կորց-
նե լու վտան գը նրան հար կադ-
րում է այդ մո դե լի սահ մա նադ-
րաիր վա կան ամ րագր ման և 
ներդր ման հա մար անհ րա-
ժեշտ հետև յալ եր կու հիմն ա-
կան նա խադր յալ ներն ա պա հո-
վել հա մա լիր կեր պով:

1. Ա պա հո վել հան րաք վեի 
դրա կան արդ յուն քը:

Այս նպա տա կով Ս. Սարգս-
յա նը մո բի լի զաց րել է իր նեղ 
շրջա նա կի քիչ թե շատ վստա-
հե լի կամ գո նե վե րահս կե լի 
այն պի սի ան ձանց, ով քեր կա-
րող են ի րենց պաշ տո նեա կան 

և/ կամ ներկ լա նա յին կար գա-
վի ճա կի շնոր հիվ վար չա կան, 
տնտե սա կան և ք րեա կան 
բնույ թի ո րո շիչ ազ դե ցութ յուն 
գոր ծադ րել այդ ո լորտ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի վրա:

Միև նույն ժա մա նակ՝ «Ա յո»-ի 
շտա բի ղե կա վար կազ մը ոչ 
միայն փաս տում է հա մա կար-
գի ներ սում լուրջ ճա քե րի և  
անվս տա հութ յան մթնո լոր տի 
մա սին, այլև ցույց է տա լիս, 
որ հան րաք վեի դրա կան արդ-
յունքն ա պա հո վե լու հար ցում 
Ս. Սարգս յա նը հիմն ա կա նում 
ա պա վի նում է վար չա կան ու 
քրեաօ լի գար խիկ ռե սուր սին և 
կեղ ծա րա րութ յա նը, իսկ ի րա-
վի ճա կի ան ցան կա լի զար գաց-
ման դեպ քում՝ նաև բռնութ յա-
նը:

Որ ևէ այլ վար կա ծի մա սին 
չի կա րող հու շել այդ շտա բը 
վար չա պե տի մա կար դա կի կա-
ռա վար ման լծակ նե րի տի րա-
պե տող, քրեաօ լի գար խիկ մեծ 
ազ դե ցութ յուն ու նե ցող և կեղ-
ծա րա րութ յան բարձ րա կարգ 
վար պետ Հո վիկ Աբ րա համ յա-
նով, քրեա կան օ լի գար խիա յի 
շրջա նում ար բիտ րի կար գա-
վի ճակ ու նե ցող Սամ վել Կա-
րա պետ յա նի եղ բայր Կա րեն 
Կա րա պետ յա նով, ինչ պես նաև 
դրանց կող քին՝ Ս. Սարգս յա-
նի ան մի ջա կան են թա կա յութ-
յամբ գոր ծող պե տա կան և 
կու սակ ցա կան հսկո ղա կան ու 
վե րահս կո ղա կան լիա զո րութ-
յուն ներ ու նե ցող պաշ տոն յա-

23 փետր վա րի 2016թ., 
Ե րե ւան: Այ սօր` փետր վա րի 
23-ին,  Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան-
նիս յա նը հյու րըն կա լեց  Հա-
յաս տա նում  Չի նաս տա նի  Ժո-
ղովր դա կան  Հան րա պե տութ-
յան դես պան  Թիան Էր լու նին:

Քն նարկ վեց հար ցե րի լայն 
տար րա պատ կեր՝ սկսած գլո-
բալ անվ տան գութ յու նից եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին զար-
գա ցումն ե րից,  Հա յաս տա նի 
ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճակ-
նե րից մին չեւ հայ-չի նա կան 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
ներ կան ու նե րու ժը:  Հով հան-
նիս յա նը պաշ տո նա կան հյու-
րին ներ կա յաց րեց  Հա յաս տա-
նի ներ հա սա րա կա կան եւ ար-
տա քին քա ղա քա կան օ րախն-
դիր մար տահ րա վեր նե րը, 
ինչ պես նաեւ  Նոր  Հա յաս տա-
նի ստեղծ ման ու փոխ հա րա-

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց 
Չինաստանի դեսպանին

բե րութ յուն նե րի այդ նե րու ժի 
լիա կա տար ի րա կա նաց ման 
իր մո տե ցումն ե րը:

նե րով (Ս. Սարգս յա նի աշ խա-
տա կազ մի ղե կա վար Վի գեն 
Սարգս յան, Վե րահս կիչ պա-
լա տի նա խա գա հի տե ղա կալ 
Լ ևոն Յոլ յան, Ս. Սարգս յա նի 
վե րահս կո ղա կան ծա ռա յութ-
յան պետ Հո վիկ Հով սեփ յան, 
ԱԺ ՀՀԿ խմբակ ցութ յան ղե կա-
վար Վահ րամ Բաղ դա սար յան) 
հա մալ րե լը: Իսկ բռնութ յան 
սցե նա րի պա րա գա յում ու ժա-
յին հա մա կար գի հետ գոր ծո-
ղութ յուն նե րի հա մադ րու մը կա-
րող է ա պա հո վել տա րած քա յին 
կա ռա վար ման և  ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րի 
պաշ տոնն զբա ղեց նող Ար մեն 
Ե րից յա նը՝ որ պես նախ կին 
բարձ րաս տի ճան ոս տի կան 
և Մար տի 1-ի «հրամ կազ մի» 
փոր ձա ռու ան դամ: 

2. Փոր ձար կել միա կու սակ-
ցա կան քրեա պե տութ յան մո-
դե լը:

Ս. Սարգս յա նը «սահ մա նադ-
րաի րա վա կան» կար գա վի ճակ 
ձեռք բե րող այս մո դե լի փոր-
ձար կու մը ձգտում է ա պա հո վել 
բո լոր հնա րա վոր ա ռումն ե րով:

Ա ռա ջի նը և գլ խա վո րը 
դեռևս չնդուն ված, բայց ար դեն 
ֆիկ տիվ կամ, ա վե լի ստույգ՝ 
հա կա սահ մա նադ րա կան նոր 
«սահ մա նադ րութ յամբ» ամ-
րագր վող հա սա րա կա կան գի-
տակ ցութ յան և հա րա բե րութ-
յուն նե րի հա մա կար գի ներդր-
ման փորձն է: Դ րա մա սին են 
վկա յում սահ մա նադ րա կան 
դա տա րա նի նա խա գա հի, 
վար չա պե տի և մ յուս բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րի 
ներգ րա վու մը սահ մա նադ-
րութ յան նա խագ ծի մշակ ման 
և ցան կա լի արդ յուն քով դրա 
ըն դուն ման հան րաք վեի անց-
կաց ման գոր ծըն թա ցում, ինչ-
պես նաև այդ ներգ րա վու մը 
գոր ծող Սահ մա նադ րութ յա-
նը, օ րենք նե րին և  առ հա սա-
րակ՝ ի րա վուն քի սկզբունք-
նե րին հա կա ռակ պաշ տո նա-
կան մեկ նա բա նութ յուն նե րով 
«հիմն ա վո րե լու» դեպ քե րը: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա-
րա նի նա խա գա հի պաշ տոնն 
զբա ղեց նող ան ձի, ԱԺ-ում ՀՀԿ 
խմբակ ցութ յան ղե կա վա րի և  
այլ բարձ րաս տի ճան պաշ տոն-
յա նե րի մի ջո ցով հնչած այդ 
«հիմն ա վո րումն ե րից» խիստ 
հատ կան շա կան են, օ րի նակ, 
այն փաս տար կումն ե րը, թե 
վար չա պե տի պաշ տոնն զբա-
ղեց նող ան ձին օ րեն քով ար-
գել ված չէ լի նել «Ա յո»-ի շտա բի 
պետ կամ որ նա շտա բի պե տի 
պար տա կա նութ յուն նե րը կա-
տա րե լու է ոչ աշ խա տան քա յին 
ժա մե րին:

Մ յուս ա ռումն ե րից հատ-
կան շա կան են, թերևս, կա ռա-
վա րող վեր նա խա վի ներ քին 
կա ռուց ված քի անհ րա ժեշտ 
վե րաձև ման փոր ձե րը, այդ 
թվում՝ կա ռա վա րող կու սակ-
ցութ յան ա ռա ջին դեմ քե րի 
և կու սակ ցա պե տի ան մի ջա-
կան են թա կա յութ յամբ գոր-
ծող պաշ տոն յա նե րի ղե կա վար 
կար գա վի ճա կի ամ րագ րու մը, 
ուս տի նաև՝ ներ կա յիս վեր նա-
խա վի շատ ան դամն ե րի կար-
գա վի ճա կը ցած րաց նե լու և, 
նույ նիսկ՝ վեր ջին ան գամ օգ-
տա գոր ծե լու ու աս պա րե զից 
հե ռաց նե լու հե ռան կա րը:

«Ընդ դի մութ յան միաս նա-
կան շտաբ»-ը հայ տա րա րում 
է, որ չի հան դուր ժե լու պե-
տութ յան ու հա սա րա կութ յան 
ա պաի րա վա կա նաց ման մի ջո-
ցով միա կու սակ ցա կան քրեա-
պե տութ յուն հաս տա տե լու այս 
նա խա ձեռ նութ յու նը, ուս տի 
մեր ժո ղովր դին կոչ է ա նում 
2015 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին մաս-
նակ ցել Եր ևա նում անց կաց վող 
հա մազ գա յին հան րա հա վա-
քին՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կից 
դուրս գա լու քայ լե րը միաս նա-
բար ո րո շե լու և կա տա րե լու 
հա մար:

« Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին 
փրկութ յան ճա կա տի «Ընդ դի-
մութ յան միաս նա կան շտաբ»

«Այո»-ի շտաբի ղեկավար կազմը վկայում է
միակուսակցական քրեապետության հաստատման մասին
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Եվ րո պա յում նա ցիս տա կան բռնա զավթ ման ժա մա նակ եվ րո-
պա ցի նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը, չնա յած նրան, որ գի-
տակ ցում էր բռնա զավ թու մը, միև նույն ժա մա նակ ձևաց նում էր, 
թե ո չինչ տե ղի չի ու նե ցել` շա րու նա կե լով ապ րել սո վո րա կան 
կյան քով: Գ նում էին աշ խա տան քի, հո գում ա ռօր յա հոգ սե րը` գրե-
թե հա վա տար մութ յուն ցույց տա լով օ կու պա ցիոն իշ խա նութ յուն-
նե րին: Այդ գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յու նը մե ղա վոր չէր, նրանք 
սո վո րա կան մար դիկ էին, ով քեր հար մար վել և գո յատ ևում էին` 
ինչ պես կա րող էին: Ք չերն էին ի զո րու դի մա կա յել օ կու պա ցիոն 
ռե ժի մին, և  ոչ բո լո րը կա րող էին հե րոս ներ լի նել:

Հա յաս տա նի հան րութ յու նը շուրջ քսան տա րի շա րու նա կում է 
գի տակ ցել և  ապ րել ի րեն պատ կա նող իշ խա նութ յու նը բռնա զավ-
թած ռե ժի մի ներ քո: Հան րութ յունն այս տա րի նե րի ըն թաց քում, 
մեր թընդ մերթ, հա մա պե տա կան նա խա գա հա կան ընտ րութ-
յուն նե րում դեմ քվեար կե լով բռնա զավ թիչ նե րին, այ նու հետև հե-
տընտ րա կան շրջա նում կար ճա ժամ կետ բո ղոք նե րով հայտ նել է 
իր «դեմ» դիր քո րո շու մը:

1996, 1998, 2003, 2008, 2013 թվա կան նե րի նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րում Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րը դեմ են քվեար-
կել ռե ժի մին: Բո լոր այս ընտ րութ յուն նե րում նրանք ու նե ցել են 
վար չա կար գին հա կադր վող ընդգծ ված թեկ նա ծու ներ, հան րութ-
յունն իր գե րակ շիռ ձայ նը տվել է վեր ջին նե րիս, սա կայն ռե ժի մը 
շա րու նա կել է գոր ծել` հան րութ յա նը թող նե լով պարտ ված:

Վար չա կար գը՝ կազմ ված լի նե լով հայ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րից, ու նե ցել է նպաս տա վոր պայ ման ներ հան րութ յան կող մից 
հան դուրժ վե լու շուրջ 20 տա րի: Այս 20 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ե ղել են նաև սուր ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դեպ քեր, ին չի հետ-
ևան քով մենք ու նե ցել ենք քա ղա քա կան բան տարկ յալ ներ, քա ղա-
քա կան սպա նութ յուն ներ, քա ղա քա ցիա կան զո հեր, « Մար տի 1», 
քա ղա քա կան գոր ծու նեութ յան ի րա վուն քի ար գելք՝ ոչ միայն քա-
ղա քա կան կազ մա կեր պութ յան` ՀՅԴ, այլև գոր ծա րար շրջա նակ 
ներ կա յաց նող ան ձանց` Խա չա տուր Սու քիաս յան, Գա գիկ Ծա-
ռուկ յան և  այլք:

Հա յաս տա նը, ո րը Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան տնտե սա կան և 
ռազ մա կան ազ դե ցութ յան տակ գտնվող տա րածք է, ան կա խութ-
յան տա րի ներն անց կաց նե լով բռնա զավ թիչ իշ խա նա վար ման 
ներ քո, ոչ միայն չի կա րո ղա ցել չե զո քաց նել Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յան տնտե սա կան ու ռազ մա կան ազ դե ցութ յու նը, այլև վեր ջին 
10 տա րի նե րին իր ինք նու րույն քա ղա քա կա նութ յու նը բա նեց նե լու 
ի րա վուն քը ևս փո խան ցել է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յա նը:

Հայ ժո ղո վուրդն իր պատ մութ յան վեր ջին հար յուր տա րի նե րի 
ըն թաց քում մի քա նի ան գամ ապ րել է կայս րութ յուն նե րի ան կում, 
ո րոնց կազ մում գտնվել է: Օս ման յան կայս րութ յան, ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի և Խորհր դա յին միութ յան ան կումն ե րը մեզ դաս են 
տա լիս ու պար տա վո րեց նում պատ րաստ լի նե լու Թուր քիա յի Հան-
րա պե տութ յան և Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան քա ղա քա կան քար-
տեզ նե րի փո փո խութ յա նը, տվյալ պե տա կան միա վո րումն ե րում 
գոր ծող քա ղա քա կան հա մա կար գե րի կտրուկ փո փոխ մա նը:

Հա յաս տա նը՝ գտնվե լով Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան թե՛ քա ղա-
քա կան և թե՛ տնտե սա կան ա ռա վե լա գույն ազ դե ցութ յան ներ քո, 
զու գա հեռ ապ րում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յու նում տե ղի ու նե ցող 
քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ճգնա ժա մը:

Ակն հայտ է, որ Սերժ Սարգս յա նը՝ ու նե նա լով խա մա ճի կա յին 
դե րա կա տա րութ յուն, Հա յաս տա նում հիմն ա կան քա ղա քա կան 
գոր ծըն թաց նե րի շար ժի չը չէ: Նա մեր հան րա յին կյան քում ուղ ղա-
կի տե սա նե լի մասն է այս բեր գի` բոլշ ևի կա-չե կիս տա կան կա ռա-
վար ման մո դե լի: 

Խորհր դա յին միութ յու նը կոր ծան վեց շատ ա րագ և, ըստ էութ-
յան, ա ռանց ար յու նա լի քա ղա քա ցիա կան պա տե րազ մի: Բո լո րը 
մտա ծում էին, որ սո վե տա կան տո տա լի տար ռե ժի մը ինչ-որ մի 
պահ ան կում է ապ րե լու, բայց որ կա րող էր դա տե ղի ու նե նալ այդ-
պես ա րագ, և մենք ձեռք էինք բե րե լու ան կախ պե տա կա նութ յուն 
ու ան կախ Ար ցախ, պատ կե րաց նում էին քչե րը:

Այդ քչե րի շրջա հա յե ցութ յան ու կամ քի շնոր հիվ էլ մենք հա-
վա տա ցինք մեր ու ժե րին: Ար ցա խում սկիզբ ա ռած ա զա տութ յան 
հա մար պայ քարն ա ռա ջին գիծ մղեց քա ղա քա կան գա ղա փար, 
որ մենք պար տա վոր ենք ու նե նալ Խորհր դա յին միութ յու նից ան-
կախ ազ գա յին քա ղա քա կան ինս տի տուտ ներ՝ ան կախ պե տա կա-
նութ յան տես քով: Ինչ պես ար դեն նշե ցի` Խորհր դա յին միութ յան 
ան կու մը տե ղի ու նե ցավ անս պա սե լի և, ըստ էութ յան, ա նար յուն, 

Հայկական գարնանն ընդառաջ
Հա յաս տա նը և  աշ խար հասփ յուռ հայ ժո ղո վուր դը ան-
կա խութ յուն ձեռք բե րեց բա ցար ձակ ան պատ րաստ 
պայ ման նե րում: Ո րո շա կի դպրոց ան ցած և կո մու նիս-
տա կան կու սակ ցութ յան փոր ձա ռու կա ռա վա րող նե րը 
իշ խա նութ յու նը հանձ նե ցին ան փորձ, չե կիս տա կան 
ստո րին օ ղակ նե րի ա մե նաան շուք, գորշ ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րին:

Ազ գա յին քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի գա ղա-
փա րա խոս նե րը, ով քեր ան կա խութ յան ա ռա ջին տա-
րի նե րին գոր ծուն դե րա կա տա րութ յուն ու նեին մեր 
քա ղա քա կան կյան քում՝ կամ սպան վե ցին, կամ դուրս 
մղվե ցին քա ղա քա կա նութ յու նից:

Ն րանց դուրս մղե լով քա ղա քա կա նութ յու նից, մենք 
չկա րո ղա ցանք հիմն ադ րել ժա մա նա կա կից ազ գա յին 
պե տա կա նութ յուն: Ար ցախն ամ բող ջութ յամբ չա զա-
տագր վեց, Նա խիջ ևա նը չա զա տագր վեց, խա ղա ղութ-
յան պայ մա նա գիր չկնքվեց, Ար ցա խը դե-յու րե չճա-
նաչ վեց ու չմիա վոր վեց, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յու նում գոր ծող քա ղա քա կան վեր նա խա վը Ար-
ցա խը դարձ րեց իշ խա նութ յան բռնա զավթ ման և  այդ 
բռնա զավ թու մը տաս նամ յակ նե րով պա հե լու ե րաշ-
խիք: Փաս տո րեն բո լոր գլխա վոր դե րա կա տար նե րը, 
ով քեր զավ թե ցին ժո ղովր դի իշ խա նութ յու նը, հայ կա-
կան քա ղա քա կա նութ յուն ե կան Ար ցա խի ա զա տագր-
ման պայ քա րի ան վան տակ: Իսկ մինչ այդ նրանք 
ի րենց հա մայնք նե րում սո վո րա կան, շար քա յին մար-
դիկ էին և  երբ ևէ չէին նկատ վել որ պես ա զա տա տենչ 
գա ղա փար նե րի կրող քա ղա քա ցի ներ, ա վե լին՝ նրանք 
ժա մա նա կին ընդգրկ ված են ե ղել կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան ստո րին օ ղակ նե րում՝ որ պես խորհր-
դա յին սկսնակ կա րիե րիստ ներ:

1994 թվա կա նի զի նա դա դա րի կնքու մը հե տա գա-
յում հան գեց րեց ներ քին քա ղա քա կան պայ քա րում 
նույն՝ խնդի րը չլու ծող ակ տի կնքմա նը: Հան րա յին 
քա ղա քա կան կյանքն ըն թա ցավ նույն զի նա դա դա րի 
տրա մա բա նութ յան ներ քո՝ մեր բո լոր քայ լե րը, քա ղա-
քա կան ո րո շումն ե րը պայ մա նա վո րե լով դրա նով: Ան-
կախ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի կա նո նա վոր զին ված 
ու ժե րը ստեղծ ման օ րից դար ձան բռնա զավ թիչ նե-
րի պատ ժիչ գոր ծի քը՝ հան րութ յա նը ճնշե լու հա մար: 
Հան րութ յան հա մար ան կախ Հա յաս տա նի և Ար ցա խի 
կա ռա վա րութ յուն նե րը վե րած վե ցին չա րի քի:

Պատ մա կան Հա յաս տա նից հա յե րի մարդ կա յին ու 
նյու թա կան պա շա րա մի ջոց նե րի ա ղե տա լի դուրսմ-
ղու մը վեր ջին քսա նամ յա կում հա վա սա րա զոր է 100 
տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած ա ղե տին` շուրջ մե կու կես 
մի լիոն մար դու ար տա գաղթ, ա վե լի քան 5 մի լիարդ 
դո լա րի ար տա քին պարտք, տասն յակ մի լիար դա վոր 
դո լար նե րի ա պօ րի նի ար տա հա նում: 

Վե րահս կե լով ազ գա յին զին ված ու ժե րը` բռնա զավ-
թիչ ներն ի րա կա նաց րել և շա րու նա կում են ի րա կա-
նաց նել քա ղա քա կան տե ռոր: 

Բայց այս տա րի քա ղա քա կան տե ռոր ի րա կա նաց-
նող բռնա զավ թիչ նե րը դրսևո րում են ան հաս կա նա լի 
վար քա գիծ` փոր ձում են ընդ հա տել, խա փա նել ամ-
բիոն նե րից հնչած այ լա կար ծութ յու նը: Սա կայն փաստն 
այն է, որ նրանք չեն հաս կա նում, թե ին չից պետք է 
վա խե նալ: Բռ նա զավ թիչ նե րի վար քագ ծում նկա տե լի 
են պա րա նոի դա յին հատ կութ յուն ներ: Ն րանք զգում 
են վախ, բայց չգի տեն, թե որ տե ղից է բխում սպառ-
նա լի քը: Կար ծես հաս կա նում են, որ այդ սպառ նա-
լիքն ար դեն լցվել է սո ցիա լա կան տա րա ծութ յան մեջ, 
և  այն կոչ վում է Հա յաս տա նի քա ղա քա կան ու քա-
ղա քա ցիա կան հան րութ յուն: Որ տեղ է ընդ հա տու մը, 
այն ա մե նա բա րակ տե ղը, որ կկտրվի` ոչ ոք նրան ցից 
չգի տի: Այդ իսկ պատ ճա ռով բռնա զավ թիչ ներն ա մեն 
դեպ քում դի մում են կան խար գե լիչ մի ջոց նե րի, ո րոնց 
թվին էլ պատ կա նում էր անց յալ տար վա դեկ տեմ բե րի 
6-ի մի ջո ցա ռու մը: Սա շատ վտան գա վոր մո տե ցում է: 
Դեկ տեմ բե րի 6-ը և ն րան հա ջոր դող օ րե րը վկա յում 
են հան րա յին լար ման կու տակ ման մա սին: Բռ նա զավ-
թիչ նե րը հաս կա նում են, որ այս ան գամ այն չէ, ինչ 
ե ղել է տասն յակ տա րի ներ շա րու նակ: 

Հայ-ադր բե ջա նա կան ճա կա տում պա տե րազ մա-
կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևան քով մեր զո հե րը գրե-
թե ա մեն օր են, դի պու կա հար նե րի կրա կոց նե րը փո-
խա րին վել են պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հա մար նա խա տես ված զի նա տե սակ նե րով ու ղեկց վող 
գոր ծո ղութ յուն նե րի: 

Ար տա քին աշ խար հի կող մից անվս տա հութ յան 
գնա հա տա կան ներն իշ խող նե րի հան դեպ ընդգծ ված 
են, իսկ տա րա ծաշր ջա նում Թուր քիա յի, Ռու սաս տա-
նի և Ի րա նի մաս նակ ցութ յամբ լայ նա ծա վալ քա ղա քա-
կան ի րա դար ձութ յուն նե րը` ան նա խա դեպ:

Այս նոր պայ ման նե րում բռնա զավ թիչ ներն ա ռաջ-
նորդ վում են հին մար տա վա րութ յամբ, նրանք հստակ 
չեն պատ կե րաց նում, թե որ տե ղից է բխում վտան գը: 

Ս պառ նա լի քը հայտն վել է այն տեղ, որ տեղ նրանք 
չեն կա րող կան խել:

Միան շա նակ է, որ չա րի քի ար մա տը Հա յաս տա-
նում է: Մեր տա րա ծա գո տում, հար կավ, վեր ջին 
քսա նամ յա կում ի րենց քա ղա քա կան գիծն են ա ռաջ 
տա նում նաև աշ խար հա քա ղա քա կան և տա րա-
ծաշր ջա նա յին այլ կենտ րոն ներ: Ն րանք գոր ծել են 
ի րենց շա հե րից ել նե լով, ին չը մենք չենք կա րո ղա-
ցել փո խել, ո րով հետև նրանք, ըստ էութ յան, հո-
վա նա վո րել են բռնա զավ թիչ նե րին: Բայց հի մա՝ 
այս վեր ջին հա մա պե տա կան մի ջո ցա ռու մից հե տո, 
բռնա զավ թիչ ներն ի րենց իշ խա նութ յու նը պա հե լու 
հա մար զրկվել են հո վա նա վո րութ յան անհ րա ժեշտ 
աս տի ճա նից ևս:

Հա յաս տա նում գոր ծող ռե ժիմն ու նի տե ղա կան 
ազ գա յին ծա գում, ո րը նաև շա հար կե լով ազ գա յին 
անվ տան գութ յան հար ցը` վեր ջին եր կու տաս նամ-
յա կում ստա ցել է ար տա քին հո վա նա վո րութ յուն և  
ա ջակ ցութ յուն, ին չը հան դուրժ վել է մեր կող մից: 

2015 թվա կա նի ըն թաց քում վար չա կար գը քա-
նիցս են թարկ վել է ցնցումն ե րի` հուն վա րի սկզբին 
ան հայտ պայ ման նե րում սպան վում են Ա վե տիս յան-
նե րի ըն տա նի քի յոթ ան դամն եր, կաս կա ծե լի հան-
գա մանք նե րում սպա նութ յան կա տա րու մը ստանձ-
նում է ռու սա կան ռազ մա հե նա կե տի զին ծա ռա յո ղը, 
ով հայտն վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յան ի րա-
վա զո րութ յան ներ քո, փետր վա րին « Բար գա վաճ 
Հա յաս տան» կու սակ ցութ յան ղե կա վա րը զրկվում է 
քա ղա քա կա նութ յամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից, հու-
նի սին Բաղ րամ յան պո ղո տան պա շար վում-փակ-
վում է ե րի տա սարդ նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ, դեկ-
տեմ բե րին բո վան դակ հայ ժո ղո վուրդն իր հաս տա-
տա կամ «Ոչ»-ն  է ա սում «սահ մա նադ րա կան բա րե-
փո խումն ե րին»:

Այս ա մե նը տե ղի է ու նե ցել Ցե ղաս պա նութ յան 
100-րդ տա րե լի ցը նշա նա վո րող տար վա ըն թաց-
քում, երբ Հա յաս տան էին այ ցե լել ոչ միայն տա րա-
ծաշր ջա նա յին ու աշ խար հա քա ղա քա կան կենտ րոն-
նե րի ա ռա ջին դեմ քեր, այլև հայ ազ գի՝ հա մաշ խար-
հա յին մե ծութ յան մշա կու թա յին գոր ծիչ ներ:

Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում կազ մա կերպ ված դի-
մադ րութ յան ճնշման տակ ըն կել և կազ մա քանդ վել 
են շատ ռե ժիմն եր՝ ինչ պես ներ քին, այն պես էլ ար-
տա քին ծա գում ու նե ցող: Հա ճախ թվաց յալ խորն 
ար մատ ներ ու ան սա սան կա ռուց վածք ու նե ցող 
վար չա կար գե րը չկա րո ղա ցան դի մա կա յել ժո ղովր-
դի հա մա ձայ նեց ված քա ղա քա կան, տնտե սա կան 
և սո ցիա լա կան անհ նա զան դութ յա նը, քա նի որ 
սպառ վել էին ռե ժի մի շա հա գործ ման հա մար անհ-
րա ժեշտ նվա զա գույն պայ ման նե րը:

Հայ կա կան ռե ժի մի շա հա գործ ման անհ րա ժեշտ 
պայ ման նե րը նույն պես սպառ ված են: 2015-ը մատ-
նան շում է 1994 թվա կա նի ներ քին քա ղա քա կան զի-
նա դա դա րի դրույթ նե րի բազ մա կի խախ տումն ե րի 
մա սին, ին չը հան գեց նե լու է Հայ կա կան գար նան: 
Հա մայն հայ ժո ղովր դի խնդիրն է՝ պատ րաստ լի նել 
հայ կա կան ա զատ, ան կախ պե տա կա նութ յան վե-
րա կանգ նու մը ստնձնե լու վսեմ հանձ նա ռութ յա նը:

Զարուհի Փոստանջյան
21.12.2015թ., Երևան

« Ժա ռան գութ յան» 
ե  ր ի  տ ա  ս ա ր դ  ն ե  ր ը 
վեր ջին 1 տար վա ըն-
թաց քում ի րենց ակ-
տիվ գոր ծու նեութ յուն 
են ծա վա լել Հա յաս-
տա նի Հան րա պե-

տութ յան հա սա րա կան քա ղա քա կան կյան քի 
բո լոր ո լորտ նե րում, ներ կա յաց րել են կու սակ-
ցութ յու նը ինչ պես երկ րի ներ սում, այն պես էլ 
ար տա սահ ման յան հար թակ նե րում: 

Հա մա գոր ծակ ցե լով մի ջազ գա յին  այն պի սի 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ, ինչ պի սիք են՝ 
Կոն րադ Ա դե նաու եր հիմն ադ րա մը, Նի դեռ-
լանդ նե րի Ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տու տը, 
21րդ Դա րի Ա ռաջ նորդ նե րի Ֆո րու մը, ՔԴԵԴ-ը 
և  այլն, ե րի տա սարդ նե րը մաս նակ ցել են և´ 

«Ժառանգություն» 
կուսակցության «Հայք» 

ուսանողական-երիտասարդական 
միություն

շարունակությունը՝ էջ 7



մարտ 2016 ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

5

նե ցին մեր ա ռա ջարկ նե րը: Այն 
կեղ ծիք նե րը, որ տե ղի ու նե ցան 
դեկ տեմ բե րի 6-ին, ցույց տվե-
ցին, որ ի րենք քա ղա քա կան 
կամք չու նեն ինչ-որ ժո ղովր դա-
վա րա կան քայլ ա նե լու»,- նշեց 
Ար մեն Մար տի րոս յա նը:

Նա հի շեց րեց, որ Ընտ րա-
կան օ րենսգր քի փո փոխ ման 
առն չութ յամբ ի րենց ա ռա ջարկ-
նե րը մի քա նի տա րի է՝ նույնն 
են մնում: «Ե թե ցան կա նում են, 
կա րող են այդ ա ռա ջարկ ներն 
ըն դու նել: Բո վան դա կա յին ա ռա-
ջարկ ներ են, ո րոշ մաս նիկ ներ 
կա րող են փոխ վել, բայց բո վան-
դա կա յին ա ռու մով՝ ոչ: Ընդ դի-
մութ յունն ա ռա ջար կում է մատ-
նե րի թա նա քո տում: Ես կար ծում 
եմ, որ տե ղե կատ վա կան տեխ-
նո լո գիա նե րի զար գա նա լուն 
զու գա հեռ՝ մատ նա հետ քի մի-
ջո ցով քվեար կութ յու նը է լեկտ-
րո նա յին տար բե րա կով պետք 
է ի րա կա նաց վի: Բո լոր տե ղա-
մա սե րում պար տա դիր պետք 
է տե սան կա րա հա նում լի նի»: 
Ըստ պա րոն Մար տի րոս յա նի՝ 
Հա յաս տա նի բո լոր 1997 տե ղա-
մա սե րում տե սան կա րա հա նող 
սար քե րը, ի րենց հաշ վարկ նե-
րով, կար ժե նան մո տա վո րա պես 

 Դեկ տեմ բե րի 6-ին Հա յաս-
տա նում տե ղի ու նե ցած Սահ-
մա նադ րա կան փո փո խութ-
յուն նե րի հան րաք վեից հե տո 
այս տա րի՝ 2016 թվա կա նին, 
պետք է ըն դուն վի Ընտ րա կան 
նոր օ րենս գիր քը: Դ րա շուրջ 
քննար կումն երն Ազ գա յին ժո-
ղո վում կսկսվեն փետր վա րին: 
Ո րոշ ժա մա նակ ա ռաջ « Ժա ռան-
գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը հայ-
տա րա րել էր, որ չի մաս նակ ցե-
լու Ընտ րա կան նոր օ րենսգր քի 
շուրջ քննար կումն ե րին: «Ա ռա-
վոտ»-ի հետ զրույ ցում կու սակ-
ցութ յան փոխ նա խա գահ Ար մեն 
Մար տի րոս յա նը վե րա հաս տա-
տեց ի րենց դիր քո րո շու մը: Նա 
հա վե լեց, որ ե թե ի րենց մի ջազ-
գա յին գոր ծըն կեր նե րը ցան կա-
նան միջ նորդ լի նել կամ ի րենց 
հո վա նու ներ քո քննար կումն եր 
կազ մա կեր պել, « Ժա ռան գութ յու-
նը» կներ կա յաց նի իր մո տե ցում-
նե րը:

«Ե թե ե ռա կողմ քննար կում 
կազ մա կերպ վի, խնդիր չեմ տես-
նում: Բայց իշ խա նութ յուն նե րի 
հետ քննարկ ման մեջ մտնե լու 
ի մաս տը չեմ տես նում, ո րով-
հե տեւ ակն հայտ է, որ Սահ մա-
նադ րութ յան փո փո խութ յուն նե-
րի հետ կապ ված ի րենք չըն դու-

«Նոր Հայաստան» հանրային 
փրկության ճակատի հայտարարությունը 

Դեկտեմբերի 1-ին ընդառաջ երկրի 
անվտանգության համակարգն 

ամրապնդելու վերաբերյալ

Հա յաս տան յան քա ղա քա-
ցիա կան հան րութ յան ար ձա-
գան քը էա կան դեր կա տա րեց 
նո յեմ բե րի 25-ին զին ված խումբ 
բա ցա հայ տե լու վե րա բեր յալ 
տե ղե կատ վութ յու նը ընդ դի-
մութ յան հետ կա պե լու սադ րիչ 
փոր ձը ձա խո ղե լու գոր ծում:

Դ րա նով իսկ հան րութ յու նը 
հաս տա տեց իր հա մոզ մուն քը, 
որ ընդ դի մութ յու նը քրեա կան 
վար չախմ բի դեմ պայ քա րում է 
բա ցա ռա պես խա ղաղ մի ջոց նե-
րով:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կում, 
երբ հան րութ յու նը հա մոզ ված 
է, որ երկ րում ան կա յու նութ յուն 
հրահ րող նե րը իշ խա նութ յան, 

այլ ոչ թե ընդ դի մութ յան շար-
քե րում են, « Նոր Հա յաս տան» 
հան րա յին փրկութ յան ճա կա տը 
պատ րաստ է միա վո րե լու իր 
ու ժե րը ի րա վա պահ պան մար-
մին նե րի հետ՝ երկ րում ազ գա-
յին անվ տան գութ յան և հա սա-
րա կա կան կար գի ա պա հով ման 
հա մար հան րա յին վե րահս կո-
ղութ յան հաս տատ ման նպա-
տա կով:

Նշ ված նպա տակն ի րա-
գոր ծե լու, ինչ պես նաև երկ րի 
անվ տան գութ յան հա մա կար-
գի նկատ մամբ հան րութ յան 
վստա հութ յու նը վե րա կանգ նե-
լու հա մար « Նոր Հա յաս տան» 
հան րա յին փրկութ յան ճա կատն 
ի րա վա պահ պան մար մին նե-
րին ա ռա ջար կում է հան դի պել 
մինչ դեկ տեմ բե րի 1-ը և քն նար-
կել դեկ տեմ բե րի 1-ից Հա յաս-
տա նում մեկ նար կող շուր ջօր յա 
հրա պա րա կա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի անվ տան գութ յան ա պա-
հով ման լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ 
ձեռ նար կե լու գործ նա կան հար-
ցե րը:

Եվ րո պա կան Միութ յան ար տա քին գոր ծոց և  անվ-
տան գութ յան հար ցե րով Գե րա գույն հանձ նա կա-
տար
Ֆ րե դե րի կա Մո գե րի նիին
Բր յու սել, Եր ևան

Հար գե լի տի կին Մո գե րի նի 

Մենք ող ջու նում ենք Ձեզ եվ րո պա կան քա ղա-
քակր թութ յան և  ար ժեք նե րի բնօր րան նե րից մե-
կում՝ Հա յաս տա նում: Հայ ժո ղո վուր դը այդ ար-
ժեք ներն ու քա ղա քակր թութ յու նը պաշտ պա նե լու 
հա մար դա րեր ի վեր տա ռա պան քի է են թարկ-
վել՝ կորց նե լով իր հայ րե նի քի մեծ մա սը, կրե լով 
զրկանք ներ և  են թարկ վե լով ցե ղաս պա նութ յան ու 
հայ րե նազրկ ման: Ուս տի մեր հի նա վուրց ազ գը, 
որն այ սօր ձեռք է բե րել նոր Հան րա պե տութ յուն, 
լիար ժեք կեր պով վաս տա կել է  այդ ար ժեք նե րին 
հա րիր քա ղա քա կան և հան րա յին կյան քի իր ի րա-
վուն քը:

Սա կայն, դժբախ տա բար, ու նաև ճա կա տագ րի 
հեգ նան քով, այն ան ձը, ո րին Դուք այ սօր հան դի-
պել եք, և  այն վար չա կար գը, ո րը նա մարմն ա վո-
րում է, լե գի տիմ չեն և  ի րա վա սու չեն ներ կա յաց նե-
լու Հա յաս տա նի ժո ղովր դին, նրա ի րա վունք ներն 
ու շա հե րը կամ այն ու ղե նիշ նե րը, ո րոնք մենք կի-
սում ենք: Վս տահ ենք, որ Դուք այս առն չութ յամբ 
հա մո զիչ ա պա ցույց նե րի եք տի րա պե տում:

Հետ ևա բար,  կա րիք չկա ման րա մաս նո րեն ներ-
կա յաց նե լու այն հաս տատ ված ի րո ղութ յու նը, որ 
Ձեր զրու ցա կի ցը եւ նրա վար չա կազ մը ձևա վո րել 
են Հա յաս տա նում: Ն րանք շա րու նա կում են գոր ծել 
որ պես նեո բոլշ ևիկ յան հան ցա վոր հա մա գոր ծակ-
ցութ յուն, ո րը հռե տո րա կան հղումն եր է կա տա-
րում, սա կայն, ի րա կա նում ծաղ րում է եվ րո պա-
կան չա փա նիշ նե րը,  ո րը շա րու նա կում է զավ թած 
պա հել քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան իշ-
խա նութ յու նը քա ղա քա կան ու տնտե սա կան միա-
խառն մե նաշ նորհ նե րի, մար դու ի րա վունք նե րի 
հա մա տա րած խախ տումն ե րի, ընտ րութ յուն նե րի 
ու հան րաք վե նե րի հա մա կարգ ված կեղծ ման մի ջո-
ցով, և  ո րի կա ռա վար ման նպա տակն ու ե ղա նա կը 
էն դե միկ կո ռուպ ցիան և շա հե րի բա խումն են:

Թերևս ա ռա վել ող բեր գա կան մի այդ պի սի 
դրվագ էր ութ տա րի ա ռաջ մար տի 1-ին տե ղի ու-
նե ցա ծը, երբ նա խա գա հա կան կեղծ ված ընտ րութ-
յուն նե րից հե տո իշ խող ռե ժի մը, պա րոն Սարգս-
յա նի հետ միա սին, որն այն ժա մա նակ երկ րի 
վար չա պետն էր, հրա մա յե ցին և  ի րա կա նաց րին 
առն վազն տա սը քա ղա քա ցի նե րի սպա նութ յուն նե-
րը: Դ րա հետ ևան քով ծանր վաս վածք ներ ստա-
ցան հի սուն քա ղա քա ցի և հար յու րա վոր ներ ա զա-
տազրկ վե ցին: Մինչև հի մա պա տաս խա նատ վութ-
յան չեն են թարկ վել ո՛չ դրա հե ղի նակ նե րը և  ո՛չ էլ 
ի րա գոր ծող նե րը: 

Եվ այս հան ցա գոր ծութ յան ար յու նից ա ռա ջա-
ցավ ար տա քուստ ժո ղովր դա վա րա կան ձևե րի 
մեջ քո ղարկ ված, սա կայն ի րա կա նում ո ճի րը կոծ-
կող այն պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը, ո րը 
հա րութ յուն է տա լիս և ծա վա լում է ե րեկ վա միա-
կու սակ ցա կան բռնա պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի նո րօր յա մարմն ա ցու մը՝ նպա տակ 
ու նե նա լով Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ կտրել 
իր իսկ յու րա յին եվ րո պա կան քա ղա քակր թա կան 
տի րույ թից:

Ցա վա լի է, բայց փաստ է, այ նու ա մե նայ նիվ, որ 
Եվ րո պան՝ խաբ վե լով Սերժ Սարգս յա նի եվ րո պա-

կան ա սո ցաց ման հետ կապ ված կեղծ խոս տումն ե-
րին, դար ձավ նրա հան ցա կի ցը՝ 2011 թվա կա նին 
աչք փա կե լով վեր ջի նիս կող մից ար դա րա դա-
տութ յու նը խո չըն դո տող Մար տի 1-ի փաս տա հա-
վաք խմբի լու ծար ման փաս տի վրա, և շա րու նա-
կեց  նույն կերպ ար ձա գան քել հե տընտ րա կան սին 
խոս տումն ե րին՝ ա ջակ ցե լով և նույ նիսկ վա վե րաց-
նե լով Սերժ Սարգս յա նի ղե կա վա րած նա խընտ րա-
կան կեղ ծիք նե րի գոր ծըն թացն ու դրա արդ յուն քը՝  
ինչ պես 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե-
րի, այն պես էլ 2015թ. սահ մա նադ րա կան հան րաք-
վեի ժա մա նակ: 

Հան ցա գործ և կո ռում պաց ված վար չա կար գը 
եր բեք սե փա կան խղճի մտոք չի խոս տո վա նի կամ 
պատ ժի ի րեն: Ն րա նից նման ակն կա լիք ու նե նալն 
ան գամ օ րի նա կան չէ:  

Հե տե ւա բար, քա նի որ եվ րո պա կան հան րութ-
յան ար ժեք նե րի ա ռա քե լութ յու նը ժո ղովր դա վա-
րութ յան հաս տա տու մը և քա ղա քա ցիա կան ու 
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յունն է, 
ա պա մենք, Ձեր մի ջո ցով, դի մում ենք և պն դում, 
որ եվ րո պա կան ժո ղո վուրդ նե րի ըն տա նի քը շտկի 
իր սե փա կան հե տա գի ծը.

1) ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՎ  բո լոր  այն ան ձանց  ինք-
նութ յու նը, ով քեր կազ մա կեր պել ու ի րա կա նաց րել 
են և/ կամ պար տա կել են Մար տի 1-ի հան ցա գոր-
ծութ յու նը և, հա մա պա տաս խա նա բար,  մի ջազ-
գա յին պատ ժա մի ջոց ներ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ  նրան ցից 
յու րա քանչ յու րի ու բո լո րի նկատ մամբ: Սա պետք է 
ար վի՝ հիմն վե լով փաս տա հա վաք խմբի բա ցա հայ-
տած և մի ջազ գա յին մաս նա գետ նե րի վե րահս կած 
քննութ յամբ ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րի վրա,  

2) ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ, որ հա մա պա տաս խան դե 
ֆակ տո իշ խա նութ յուն ներն իս կույն ևեթ կկա տա-
րեն ա) «Human Rights Watch» կազ մա կեր պութ յան 
պա հան ջը քաղ բան տարկ յալ Գ ևորգ Սա ֆար յա նին 
ա զատ ար ձա կե լու վե րա բեր յալ, և բ) մի քա նի այլ 
ի րա վա պաշտ պան նե րի ու մար դու ի րա վունք նե րի 
պաշտ պան կազ մա կեր պութ յուն նե րի պա հան ջը՝ 
վե րա նա յե լու բան տում գտնվող մյուս քա ղա քա ցի-
նե րի գոր ծե րը, ո րոնք հե տապնդ վում են ի րենց քա-
ղա քա կան հա յացք նե րի հա մար, և  ա պա ա զատ 
ար ձա կել նրանց,

3) ԱՇԽԱՏԵԼՈՎ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յան օ րի նա պաշտ քա ղա քա ցի նե րի հետ, ար դա րա-
դա տութ յուն՝ նե րառ յալ մի ջազ գա յին պատ ժա մի-
ջոց ներ, կի րա ռել բո լոր նրանց նկատ մամբ, ով քեր 
պա տաս խա նա տու են քվե նե րի հա մա կարգ ված 
գո ղութ յու նը ծրագ րե լու և ղե կա վա րե լու հա մար՝ թե՛ 
վեր ջին նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի, թե՛ բո-
լո րո վին վեր ջերս՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րի  6-ին տե ղի 
ու նե ցած  սահ մա նադ րա կան հան րաք վեի ըն թաց-
քում: 

Հենց սա է մար տահ րա վեր նե րի այն  տրա մա-
չա փը և բա նաձ ևը, ո րոն ցով ի րա պես կո րոշ վեն ու 
կփոր ձարկ վեն ԵՄ- Հա յաս տան հա րա բե րութ յուն-
նե րի ճա կա տա գիրն ու ա պա գան, և վս տա հո րեն, 
ի վեր ջո, կբաց վի  նրանց  նե րու ժը:

Հարգանքներով՝

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
« Նոր Հա յաս տան» հան րա յին ճա կա տի Քաղ-
խորհր դի ան դամ
ՀՀ Ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար
ՀՀ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խա գահ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի նամակը 
Ֆրեդերիկա Մոգերինիին

«Ժառանգությունն» առաջարկում է 
ընտրական գործընթացում ներդնել 

մատնահետքով քվեարկության 
էլեկտրոնային համակարգ
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« Բարև Եր ևան» խմբակ ցութ-
յու նը 2015թ. ըն թաց քում  գու մա-
րել է 12  ըն թա ցիկ և 1 ար տա հերթ 
նիս տեր՝ քննար կե լով մաս նա-
վո րա պես ա վա գա նու մո տա կա 
նիս տե րի օ րա կար գում նե րառ-
ված  հար ցե րը և ք վեար կութ յուն-
նե րի վե րա բեր յալ խմբակ ցութ յան 
ան դամն ե րի դիր քո րո շումն ե րը:

Խմ բակ ցութ յան ան դամն ե րը 
բազ մա թիվ և բազ մաբ նույթ հան-
դի պումն եր են ու նե ցել քա ղա քա-
ցի նե րի հետ, նրան ցից ստա ցել 
ա վե լի քան 60 նա մակ: 2015թ. 
ըն թաց քում  ոչ միայն քա ղա քա-
ցի նե րի բարձ րաց րած, այլև տար-
բեր հա սա րա կա կան հնչե ղութ-
յուն ու նե ցող հար ցե րի  վե րա բեր-
յալ  պե տա կան մար մին նե րին է 
հղվել 235 նա մակ և տա րած վել 
ա վե լի քան 54  մամ լո հա ղոր-
դագ րութ յուն: Երկ կողմ հա մա-
գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում 
եր ևան ցի նե րի բարձ րա ձայ նած  
բազ մա թիվ խնդիր նե րից լուծ վել է 
ա վե լի  քան 30-ը:

Սա կայն չլուծ ված են մնում  մի 
շարք խնդիր ներ, մաս նա վո րա-
պես խմբակ ցութ յու նը բազ միցս 
ա հա զան գել է հո ղա տե րե րի՝ քա-
ղա քի տար բեր հատ ված նե րում 
շի նա րա րութ յան նպա տա կով 
փո րած, բայց աղ բա նո ցի վե րած-
ված հսկա յա կան փո սե րի մա սին, 
ո րոնք այդ պես էլ չեն վե րաց վում:  

Խմ բակ ցութ յան  ջան քե րի  
շնոր հիվ  2015թ. փետր վա րից  
սկսե ցին  առ ցանց  հե ռար ձակ վել 
Եր ևա նի ա վա գա նու նիս տե րը, 
վեր ջա պես  վե րա բաց վեց մայ րա-
քա ղա քի թիվ 1 ման կա պար տե զը, 
որ տեղ սկսեց գոր ծել  2 խումբ: 
Բա ցի դրա նից,   Է րե բու նու Ա զա-
տա մար տիկ նե րի պու րա կը վե րա-
դարձ վեց հա մայն քի բնա կիչ նե-
րին, « Ծա ռա տունկ Հա յաս տան»  
ծրագ րի շրջա նակ նե րում և  քա-
ղա քա պե տա րա նի հա մա գոր ծակ-
ցութ յամբ կա տար վե ցին Ման կա-
կան եր կա թու ղու հա րա կից այ-
գու մաքր ման աշ խա տանք նե րը,  
վե րա կանգն վեց  Նո րա գա վի թի 
6-րդ փո ղո ցի լու սա վո րութ յու նը, 
վե րաց վե ցին Շի րա կի 70, 72, 74 
շեն քե րի, Է րե բու նու 30 շեն քի, 
Ֆ րուն զեի փո ղո ցի  6/7 շեն քի կո-
յու ղագ ծե րի խցա նումն ե րը,  աս-
ֆալ տա պատ վե ցին  Այ գես տա նի 
3-րդ և 4-րդ, Մա լա թիա- Սե բաս-
տիա վար չա կան շրջա նի Մա-
րիամ Աստ վա ծա ծին ծննդա տուն 
տա նող հատ ված նե րը, Քա նա-

«Բարև Երևան» խմբակցության 2015թ.
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Մի քա նի օր ա ռաջ կա ռա-
վա րութ յու նում բեն զի նի գնե րի 
մա սին ՏՄՊՊՀ-ի նա խա գահ 
Ար տակ Շա բո յա նի ներ կա յաց-
րած հաշ վետ վութ յունն ուղ ղա-
կի զար մա նա լի էր և  ես ո րո շե ցի 
ու սումն ա սի րել այդ հանձ նա ժո-
ղո վի կայքն ու ամ բող ջութ յամբ 
կար դալ կա ռա վա րութ յու նում 
ներ կա յաց րած հաշ վետ վութ յու նը, 
վեր ջա պես տես նել, թե որ քան 
հրա պա րա կա յին ու թա փան ցիկ է 
աշ խա տում այս հանձ նա ժո ղո վը: 
Զար մանքս, ինչ պես ա սում են, 
ա փեափ էր: 

Ի հար կե competition.am կայ-
քում փնտրածս հաշ վետ վութ յու-
նը չգտա, բայց 2015 թվա կա նի 
ապ րի լին հանձ նա ժո ղո վի ըն դու-
նած 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ հաշ վետ-
վութ յան մեջ գտա հետև յալ նա-
խա դա սութ յու նը. « Հանձ նա ժո-
ղո վի պաշ տո նա կան կայք-է ջի 
դեռևս նա խորդ տար վա նից 
սկսված ծրագ րա յին վե րա զին-
ման աշ խա տանք նե րը գրե թե 
ա վարտ վել են, և  ար դեն իսկ 
բո լոր նո րութ յուն նե րը, մա մու-
լի հա ղոր դագ րութ յուն նե րը, 
ինչ պես նաև տե ղե կատ վա կան 
նյու թե րը հա սա նե լի են հա սա-
րա կութ յա նը: Կայ քը դար ձել է 
ա ռա վել թա փան ցիկ, ա վե լաց-
վել են մի շարք են թա բա ժին ներ, 
ո րոնք հան րութ յա նը տրա մադ-
րում են ա ռա վել ման րա մասն ու 
ամ բող ջա կան տե ղե կատ վութ-
յուն Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ:»

Հա մոզ վե լու հա մար, թե որ քա-
նով է կայ քը թա փան ցիկ դար ձել, 
էքս կուր սիա կա տա րե ցի այն տեղ: 

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ է ջում 
վեր ջին նո րութ յու նը դրվել է 
2015թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին:

Մա մու լի վեր ջին հա ղոր դագ-
րութ յու նը տա րած վել է 2015թ. 
նո յեմ բե րի 27-ին:

ԱՅԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ-
ՆԵՐ վեր նագ րի տակ առ կա 
է « Հաշ վետ վութ յուն ներ ՀՀ 
ՏՄՊՊՀ-ի կող մից անց կաց-
ված ստու գում ե րի և  ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի մա սին» 
են թա վեր նա գի րը, որ տեղ խայ-
տա ռա կութ յուն է այն փաս տը, 
որ եր կու տար վա վե րա բեր յալ 
տե ղադր ված 2015, 2014 թ.թ. 
ՀՀ տնտե սա կան մրցակ ցութ յան 
պաշտ պա նութ յան պե տա կան 
հաձ նա ժո ղո վի կող մից անց կաց-
ված ստու գումն ե րի և  ու սումն ա-
սի րութ յուն նե րի մա սին հաշ վետ-
վութ յուն նե րը նույն փաս տաթղ-
թերն են, ո րոն ցից պարզ է դառ-
նում, որ նույն կազ մա կեր պութ-
յուն նե րում ի րա կա նաց րել են 7 
ստու գում և 23 ու սումն ա սի րութ-
յուն, բայց «Ի րա վա կան նոր մեր, 
ո րոնց պա հանջ նե րը չեն կա տար-
վել» և «Ն շում՝ բո ղո քարկ ման վե-
րա բեր յալ» սյու նակ նե րի տակ 
դա տարկ են ու հաս կա նա լի չէ, թե 
ի՞նչ արդ յունք են տվել այդ ստու-
գումն երն ու ու սումն ա սի րութ յուն-
նե րը: Այ սինքն, Շա բո յա նը կամ 
կայ քի պա տաս խա նա տուն չեն 
բա ցել ու չեն հետ ևել կայ քին, իսկ 
այն պի սի հաշ վետ վութ յուն, ո րի 

մա սին Շա բո յա նը զե կու ցեց կա-
ռա վա րութ յան նիս տում, նույ նիսկ 
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ է ջում չկա:

Շա րու նա կե լով կայ քի էքս կուր-
սիան պար զում ենք, որ « Հա կա-
կո ռուպ ցիոն մի ջո ցա ռումն եր» 
վեր նագ րի տակ բաց վում է. « Կայ-
քը գտնվում է վե րա գոր ծարկ ման 
փու լում», «Բ յու ջե» վեր նագ րի 
տակ նույն պես գրվում է. « Կայ-
քը գտնվում է վե րա գոր ծարկ ման 
փու լում»:

« Վի ճա կագ րութ յուն» վեր նագ-
րի տակ վեր ջին գրա ռու մը ե ղել 
է « Նե րա ծութ յուն», 12.02.2010 
թվա կա նին:

« Հիմն ա կան ցու ցա նիշ ներ» 
վեր նագ րի տակ նույն պես գրվում 
է. « Կայ քը գտնվում է վե րա գոր-
ծարկ ման փու լում», «Գ նումն ե րի 
հայ տա րա րագ րում» վեր ջի նը՝ 
29.4.2014թ, նույն պես գրվում 
է. « Կայ քը գտնվում է վե րա գոր-
ծարկ ման փու լում», «Գ նումն ե-
րի պայ մա նագ րեր» վեր նա գի րը 
ընդ հան րա պես չի ար ձա գան-
քում: 

«Քն նարկ վող հար ցեր» է ջը 
09.02.2010թ .ից հե տո չի թար-
մաց վել, « Տե ղե կատ վութ յուն մե-
նաշ նորհ կամ գե րիշ խող դիրք ու-
նե ցող տնտես վա րող սուբ յեկտ նե-
րից» է ջում վեր ջին տե ղե կութ յու նը 
դրված է 19.12.2013 թվա կա նին: 

 ՄԱԿ-ի գնա հատ ման 6-րդ հա-
մա ժո ղո վում Հա յաս տա նի վե րա-
բեր յալ « Փոր ձա գի տա կան գնա-
հատ ման զե կույց» է ջը ընդ հան-
րա պես չի բաց վում:

« Կայ քի կա նո նա կարգ» է ջը չի 
թար մաց վել 2006 թվա կա նից, 
մի՞ թե ան ցած 10 տա րում կա նո-
նա կար գա յին ոչ մի փո փո խութ-
յուն չի ե ղել:

Այս պի սով փաս տենք, որ 
ՏՄՊՊՀ-ի կայ քը, չնա յած այդ 
նպա տա կով Եվ րա միութ յան 
Թ վի նինգ ծրագ րի կող մից 2011-
2013թ.թ. ծախ սած 1.100.000 
եվ րո գու մար նե րին, թա փան-
ցիկ ու հրա պա րա կա յին չէ, ու-
րեմն 2014թ. հաշ վետ վութ յան 
մեջ էլ կայ քի թա փան ցի կութ յան 
ու հրա պա րա կայ նութ յան վե րա-
բեր յալ սուտ տե ղե կութ յուն են 
գրել: Այ սինքն, 1.100.000 եվ րո 
գու մա րի մեջ մաս է կազ մել նոր 
կայ քի ստեղծ ման հա մար ներդ-
րու մը, սա կայն, ո րը, մեղմ ա սած՝ 
փո շիաց վել է: Ս տաց վում է, որ 
գործ ու նենք մի ստա խոս կա ռույ-
ցի հետ, ո րին «վստա հում» ենք 
Հա յաս տա նի բիզ նես մի ջա վայ րի 
ա ռող ջա ցո՞ւ մը:

 Տես նես Հա յաս տա նում այդ ո՞ր 
կա ռույցն է վե րահս կե լու ու բա-
ցա հայ տե լու այս հանձ նա ժո ղո վի 
փո շիա ցումն ե րը՝ նա խա գա հա-
կա նի՞, թե՞՝ կա ռա վա րութ յան: 

Կր կին անդ րա դառ նա լով կա-
ռա վա րութ յան վեր ջին նիս տին 
բեն զի նի գնե րի մա սին Շա բո յա-
նի չհրա պա րա կած հաշ վետ վութ-
յա նը, փաս տենք, որ ոչ նա խա-
գա հա կա նի, ոչ՝ կա ռա վա րութ-
յան վե րահս կո ղութ յան մարմն ին 
չի հու զում այս հանձ նա ժո ղո վի 
յու րա ցումն ե րը բա ցա հայ տե լը, 
ո րով հետև Շա բո յա նը հլու-հնա-
զանդ զե կու ցում է այն, ինչ ի րեն 
հանձ նա րար վում է այդ կա ռույց-
նե րից, իսկ ին չո՞ւ այն հրա պա-
րա կա յին չի դարձ րել, ո րով հետև 
ինքն էլ է հաս կա նում, որ իր ա սա-
ծին ոչ մե կը չի հա վա տում, դրա 
հա մար գրա վոր ոչ մի տե ղե կութ-
յուն չի թո ղել:

Անահիտ Բախշյան
Երևանի ավագանու «Բարև 
Երևան» Խմբակցության 
անդամ

Տնտեսական մրցակցության 
պաշտպանության պետական 

հանձնաժողովը ստախոս կառույց է
քեռ- Զեյ թուն վար չա կան շրջա նի 
Պ.Ս ևա կի մայ րու ղուց դե պի Ս ևա-
կի 2-րդ շենք տա նող փո ղոց նե-
րը, բա րե կարգ վե ցին ու կա նա-
չա պատ վե ցին Նա զար բեկ յան 31 
շեն քի հա րա կից տա րածք նե րը  և  
այլն:

Հա մառ հար ցումն ե րի ու հրա-
պա րա կա յին աշ խա տան քի շնոր-
հիվ գտնվել է քա ղա քա ցի Ար փիկ 
Հա րութ յուն յա նի  առ ևանգ ված  
9-ամ յա դուստ րը:  Աս ֆալ տա-
պատ վել է  Եր ևա նի Մա դո յան 
փո ղո ցը, որ տեղ գտնվում է «Ար-
մեն կար պետ» գոր գա գոր ծա կան 
ըն կե րութ յու նը, որն իր հա րուստ 
հնա մե նի գոր գե րի ցու ցա հան դե-
սով դառ նա լու է զբո սաշր ջիկ նե րի 
այ ցե լութ յան վայր:

Ե րե ւա նի 2016թ. բյու ջեի վե րա-
բեր յալ խմբակ ցութ յունն ու նե ցել 
է  14, իսկ Եր ևա նի զար գաց ման 
ծրագ րում` 7  ա ռա ջար կութ յուն-
ներ: Բ յու ջեի վե րա բեր յալ ըն դուն-
վել է 8 ա ռա ջար կութ յուն, իսկ 
Եր ևա նի զար գաց ման ծրագ րի 
վե րա բեր յալ՝ 5-ը: Դ րան ցից յու-
րա քանչ յու րը հա սա րա կութ յան 
հա մար ա ռա վել թա փան ցիկ ու 
հրա պա րա կա յին է դարձ նում Եր-
ևա նի են թա կա յութ յան նա խադպ-
րո ցա կան և հան րակր թա կան 
բո լոր կար գի ու սումն ա կան հաս-
տա տութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յու նը, մաս նա վո րա պես՝ Եր ևա նի 
կայ քում ար դեն տե ղադր ված են 
բո լոր դպրոց նե րի տա րի ֆի կա-
ցիա նե րում առ կա թվա յին տե-
ղե կութ յուն նե րը, ֆի նան սա կան 
փաս տաթղ թե րը, հաս տի քա-
ցու ցակ նե րը, նա խա հա շիվ երն 
ու դրանց կա տա րո ղա կան նե րի 
փաս տաթղ թե րը:

Ար դեն ստեղծ վել է ման կա-
պար տեզ ներ հա ճա խող, ինչ պես 
նաև հեր թագր ված ե րե խա նե րի 
հաշ վառ ման է լեկտ րո նա յին ծրա-
գի րը, ո րը քա ղա քա պե տի հանձ-
նա րա րութ յամբ գոր ծարկ վում է 
2015-ի սեպ տեմ բե րի 1-ից, իսկ 
2016-ից խոս տա ցել են հեր թագր-
ված ե րե խա նե րի ցու ցակ նե րը 
հրա պա րա կել կայ քում: Եր ևա նի 
քա ղա քա պե տա րա նի կայքն այս 
ա ռու մով ըն դօ րի նա կե լի է ԿԳՆ-ի 
և Հա յաս տա նի մնա ցած  հա-
մայնք նե րի հա մար, ո րոնք ի րենց 
են թա կա հան րակր թա կան ու նա-
խադպ րո ցա կան ու սումն ա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի վե րա բեր-
յալ նման տե ղե կատ վութ յուն չեն  
հրա պա րա կում:

Ար դեն  լուծ վել է նաև Նա զար-
բեկ յան 48 շեն քի կո յու ղու հար ցը:

Հաշվետու տարվա ընթացքում 
լուծում ստացած հարցերը
- Ֆե լիքս Սարգս յա նի բնա կա րա-
նի սե փա կա նաշ նոր հու մը.
- Սու սան նա Աս լան յան դե ղո րայ-
քի և վի րա հա տութ յան հար ցը.
- Ար փի նե Հա րութ յուն յա նի ե րե-
խա յի գտնվե լու հար ցը. ( Մեկ 

տա րի ա ռաջ ինձ զան գա հա րեց 
մի մայր ու ա սաց, որ իր 8-ամ յա 
դստե րը ար դեն 6 ա միս է հայ րը 
տա րել է ան հայտ ուղ ղութ յամբ, 
խնդրում եմ օգ նեք գտնել: Դի մել 
եմ ոս տի կա նա պե տին, ե րե խա նե-
րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին, 
քայլ առ քայլ պար զել, որ Ա բով-
յա նում է ապ րել հայ րը, որ տե ղից 
ան հե տա ցել են: Նել լի Դուր յա նի  
հետ հա մա գոր ծակ ցել ենք, քրեա-
կան գործ է բաց վել Ա բով յա նում, 
հե տա խու զում է հայ տա րար վել ու 
հորն ու աղջ կան գտել են Դի լի-
ջա նում և վե րա դարձ րել մո րը:)
-  Շի րա կի 70, 72, 74 շեն քե րի կո-
յու ղագ ծե րի խցա նումն ե րի մաք-
րու մը.
- Այ գես տա նի 3-րդ և 4-րդ փո ղոց-
նե րի աս ֆալ տա պա տու մը.
- Նո րա գա վի թի 6-րդ փո ղո ցի լու-
սա վո րութ յու նը, առ վի մաք րութ-
յու նը.
- Ա ջափն յակ վար չա կան շրջա-
նում փո սի անվ տան գութ յան  
ա պա հո վու մը.
- « Ծա ռա տունկ Հա յաս տան»  
ծրագ րով և  քա ղա քա պե տա րա նի 
հա մա գոր ծակ ցութ յամբ Ման կա-
կան եր կա թու ղու հա րա կից այ գու 
մաքր ման աշ խա տանք նե րը.
- Հա լաբ յան 17  հաս ցեի ա պօ րի-
նի շի նութ յան  ա պա մոն տա ժու մը.
- Եր ևա նի Մոն թե Մել քոն յա նի 
ան վան թիվ 11 հ/դ-ում ստու գում-
նե րի անց կա ցու մը.
- Եր ևա նի թիվ 1 ման կա պար տե-
զի վե րա բա ցու մը.
- Խար բերդ թա ղա մա սի  բազ մա-
զա վակ ըն տա նի քի 6 ե րե խա նե րի 
դպրոց հա ճա խե լու խնդի րը
- Ա զա տա մար տիկ նե րի պու րա կի 
խնդի րը.
- « Կա մել լոտ»  ռես տո րա նի գի շե-
րա յին աղ մու կի վե րաց ման խնդի-
րը.
- «Ար մեն կար պետ» ֆաբ րի կա յին 
հա րող փո ղո ցի աս ֆալ տա պա-
տու մը.
- « Ջերմ անկ յուն» բա կի խա ղե րը.
- Եր ևա նի ա վա գա նու նիս տե րի 
առ ցանց  հե ռար ձա կու մը.
- Է րե բու նու 30 շեն քի, Ֆ րուն զեի 
փո ղո ցի  6/7 շեն քի կո յու ղագ ծե րի 
շտկու մը.
- Սե բաս տիա վար չա կան շրջա նի 
Մա րիամ Աստ վա ծա ծին  ծննդա-
տուն տա նող, Քա նա քեռ- Զեյ թուն 
վար չա կան շրջա նի Պ.Ս ևակ մայ-
րու ղուց դե պի Ս ևա կի 2-րդ շենք 
տա նող փո ղոց նե րի աս ֆալ տա-
պա տու մը, Նա զար բեկ յան 31 
շեն քի և հա րա կից տա րածք նե րի 
բա րե կար գումն ու կա նա չա պա-
տու մը.
- Նա զար բեկ յան 48 շեն քի կո յու-
ղու կար գա բե րու մը:

Երևանի ավագանու «Բարև 
Երևան» խմբակցություն

24 դեկտեմբերի 2015
Երևան

մե կու կես մի լիոն դո լար: Մեր 
դի տարկ մա նը, թե Հա յաս տա նի 
սուղ բյու ջեի պայ ման նե րում դա 
շատ մեծ ծախս կլի նի, Ար մեն 
Մար տի րոս յանն ար ձա գան քեց, 
որ կա րե լի է դրա մաշ նորհ ստա-
նալ եւ այդ պես գնել. «Ան ցած 
ան գամ էլ մի ջազ գա յին կազ մա-
կեր պութ յուն նե րը պատ րաստ 
էին ֆի նան սա վո րել, դրա մաշ-
նորհ տրա մադ րել այդ նպա տա-
կով: Ես կար ծում եմ, որ հի մա 
ա ռա վել եւս կցան կա նան»:

Ըստ նրա՝ ե թե իշ խա նութ-
յուն նե րը նմա նա տիպ նոր մալ, 
բո վան դա կա յին քննար կում-
ներ անց կաց նեն Ընտ րա կան 

օ րենսգր քի շուրջ եւ ըն դու նեն, 
ցան կա ցած մի ջազ գա յին կազ-
մա կեր պութ յուն դրա մաշ նորհ 
կտրա մադ րի տե սախ ցիկ նե րը 
գնե լու հա մար: «Իսկ մեկ տա րին 
բա վա կա նին եր կար ժա մա նա-
կա հատ ված է ընտ րութ յուն նե-
րին ըն դա ռաջ, որ պես զի ի րենք 
այդ ամ բողջ կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանքն ի րա կա նաց նեն: 
Ա մեն ա միս ին տեր նե տի ա րա-
գութ յու նը մե ծա նում է, դաշ տը 
մե ծա նում է: Մեկ տա րի հե տո 
կա րող է մի տեղ կենտ րո նա կան 
սեր վեր լի նի, եւ ցան կա ցած քա-
ղա քա ցի մտնի, տես նի, թե ինչ-
պես է ըն թա նում քվեար կութ յու-

նը մատ նա հետ քով»:
Բա ցի այդ, ըստ նրա, անհ րա-

ժեշտ է նաեւ, որ քվեար կած քա-
ղա քա ցի նե րի ցու ցա կը հրա պա-
րակ վի. «Ս րանք շատ պարզ քայ-
լեր են եւ կմաք րեն քվեար կութ-
յան գոր ծըն թա ցը կեղ ծիք նե րից: 
Ի հար կե, ամ բող ջութ յամբ չեն 
կա րող մաք րել, ե թե չկա քա ղա-
քա կան կամք: Ծե ծու ջարդ է տե-
ղի ու նե նում տե ղա մա սում, լցո-
նումն եր եւ այլն: Ոս տի կա նութ-
յուն է կան չում հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գա հը, չեն գա լիս, ին չի՞ 
մա սին է խոս քը»:

սկիզբը՝ էջ 5
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 Վար չա խում բը նոր սահ մա նադ րութ յան ըն-
դուն ման հան րաք վեի գոր ծըն թա ցը սկսել և 
 շա րու նա կում է գոր ծող  Սահ մա նադ րութ յան և  
օ րենք նե րի կո պիտ խախ տումն ե րով:

 Նոր սահ մա նադ րութ յան նա խագ ծի մշակ ման 
և դ րա քա րոզ չութ յան կազ մա կերպ ման գոր ծին 
սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա խա գա հի և 
 վար չա պե տի պաշ տոն նե րը զբա ղեց նող ան ձանց 
ոչ ի րա վա չափ մաս նակ ցութ յա նը զու գա հե ռա-
բար՝ Ազ գա յին ժո ղո վում  Հա յաս տա նի հան րա-
պե տա կան կու սակ ցութ յան խմբակ ցութ յան ղե-
կա վա րը և  քար տու ղա րը բա ցա հայտ կեր պով 
նախ ա պա տե ղե կատ վութ յուն են տա րա ծում, իսկ 
այ նու հետև դրա հի ման վրա ի րա վա պահ պան 
մար մին նե րին ուղ ղոր դում են բռնութ յուն գոր-
ծադ րե լու ընդ դի մա դիր ու ժե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ 
«  Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա կա-
տի նկատ մամբ:

 Մաս նա վո րա պես՝ վար չա խում բը, ինչ պես նաև 
նրան սպա սար կող լրատ վա մի ջոց նե րը ան հիմն 
կեր պով սկսել են «  Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին 
փրկութ յան ճա կա տի հայ տա րա րութ յուն նե րը և 
ն րա ընտ րած քա ղա քա ցիա կան խա ղաղ անհ նա-
զան դութ յան մար տա վա րութ յու նը ներ կա յաց նել 
որ պես  Սահ մա նադ րութ յա նը հա կա սող և բռ նութ-
յան կո չեր պա րու նա կող ա րարք ներ:

Ն ման գոր ծե լաո ճի նպա տակն է ըն թա ցիկ 
տար վա ըն տաց քում  Հիմն ա դիր խորհր դա րա նի 
ան դամն ե րի նկատ մամբ ար դեն փոր ձարկ ված 
ե ղա նա կով ար հես տա կան հիմ քեր ստեղ ծել « -
Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա կա-
տի ան դամն ե րին բռնութ յուն նե րի են թար կե լու, 
այդ թվում՝ նրանց կեղծ մե ղադ րանք նե րով ա զա-
տութ յու նից զրկե լու հա մար:

 Մինչ դեռ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա-
նաչ սկզբունք նե րով ու նոր մե րով և դ րանք ար-
տա ցո լող ՀՀ  Սահ մա նադ րութ յան հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րով խա ղաղ անհ նա զան դութ յու նը 
ճա նաչ վում է որ պես ժո ղովր դաիշ խա նութ յան ձև:

 Վե րը նշվա ծի հաշ վառ մամբ՝ «Ընդ դի մութ յան 
միաս նա կան շտաբ»-ը վճռա կա նո րեն շա րու-
նա կե լու է ի րա վա չափ քայ լե րով մո բի լի զաց նել 
քա ղա քա ցի նե րին և  հաս նել իշ խա նութ յու նը յու-
րաց րած վար չախմ բի հե ռաց մանն ու ժո ղովր դի 
իշ խա նութ յան վե րա հաս տատ մա նը:

« Նոր  Հա յաս տան» հան րա յին փրկութ յան ճա-
կա տի «Ընդ դի մութ յան միաս նա կան շտաբ»

Վարչախումբը սպառնում է բռնության դիմել «Նոր 
Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի 

նկատմամբ

16 սեպ տեմ բե րի 2015թ., 
Բեյ րութ: Հա յաս տա նի ա ռա-
ջին արտ գործ նա խա րարն 
ա վար տեց քա ռօր յա իր այ ցը 
Լի բա նան՝ Մեծն Տան Կի լի կիո 
նստա վայ րում ա ռան ձին ըն-
դու նե լութ յուն ու նե նա լով Նո-
րին Սուրբ Օ ծութ յուն Տեր- Տեր 
Ա րամ Ա կա թո ղի կո սի հետ:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ-
ցութ յան նա խա գահ, Ռազ մա-
վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի հայ կա կան 
կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) հիմն ա-
դիր Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս-
յա նը եւ վե հա փա ռը քննար կե-
ցին Հայ րե նի քի ու հայ ազ գի 
առ ջեւ ծա ռա ցած ար դի մար-
տահ րա վեր նե րին առնչ վող 
հար ցե րի լայն շրջա նակ:

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը 
ժա մա նել էր Լի բա նան՝ մաս-
նակ ցե լու Մու սա լե ռան հե րո-
սա կան ինք նա պաշտ պա նութ-
յան 100-ամ յա կի եւ թուր քա-
կան ջար դե րից մա զա պուրծ 
փրկված մու սա լեռ ցի նե րի ու 
նրանց շա ռա վիղ նե րի կող մից 
հիմն ված Այն ջար քա ղա քի 
75-ամ յա կի տո նա կա տա րութ-
յուն նե րին:

Նա հնա րա վո րութ յուն ու-
նե ցավ այն տեղ հան դի պե լու 
հա մայն քի ղե կա վար նե րին ու 
հպարտ շնոր հա վո րան քի իր 
ու ղեր ձը հղե լու աշ խար հի բո-
լոր ծա գե րից հա վաք ված ուխ-
տա վոր նե րին:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի այցը 
Լիբանան. Հանդիպում Արամ Ա 

կաթողիկոսի հետ

1896-1923թթ. Ցե ղաս պա նութ յան հե տե ւան-
քով աշ խար հով մեկ սփռված հայ ժո ղո վուր դը 
կանգ նած է մի նոր լրջա գույն մար տահ րա վե րի 
առ ջեւ: Սի րիա յում ար յու նա լի ի րա դար ձութ յուն-
նե րի հե տե ւան քով այդ երկ րի հայ հա մայն քի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նութ յունն ար դեն լքել է ռազ-
մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի գո տին: Սա կայն ISIS 
իս լամ ծայ րա հե ղա կան ռազ մա կա նաց ված կազ-
մա կեր պութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի արդ յուն քում 
Սի րիա յում դեռ մնա ցող շուրջ 20 հա զար հա յե րին 
եւ հատ կա պես՝ Հա լե պում կենտ րո նա ցած շուրջ 
13 հա զար մար դու գլխա վե րե ւում կախ ված է լիա-
կա տար բնաջնջ ման վտան գը: Նույ նը սպառ նում 
է նաեւ մյուս քրիս տոն յա եւ եզ դի փոք րա մաս-
նութ յա նը:

Վեր ջին տա րի նե րի փոր ձը ցույց տվեց, որ ՀՀ 
իշ խա նութ յուն ներն ան կա րող ու ան պատ րաստ 
ե ղան ա պա հո վե լու Սի րիա յի հայ հա մայն քի հա-
մա կարգ ված եւ կազ մա կերպ ված տար հա նու մը 
Հա յաս տան, այդ թվում՝ Ար ցախ: Մինչ դեռ հայ 
ժո ղո վուր դը, ի տար բե րութ յուն 20-րդ դա րասկզ-
բի ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րի, ար դեն ու նի իր 
ան կախ պե տա կա նութ յու նը, ո րի ուղ ղա կի պար-
տա կա նութ յունն է ա պա հո վել, որ պես զի այ լեւս 
եր բեք հայ ժո ղովր դի ցե ղաս պա նութ յուն տե ղի 
չու նե նա:

Ա վե լին՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
կա րող է եւ պետք է յու րա հա տուկ ա ռա քե լութ յուն 
ստանձ նի մի ջազ գա յին աս պա րե զում՝ պայ քա րե-

լու նաեւ ցան կա ցած այլ ժո ղովր դի, էթ նիկ կամ 
կրո նա կան խմբի դեմ նո րա նոր ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի կանխ ման հա մար:

Ցա վոք, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ան պա տիժ 
մնա լը տա րա ծաշր ջա նում քա ղա քա կան եւ կրո-
նա կան խնդիր նե րը՝ նո րա նոր ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի, էթ նիկ զտումն ե րի եւ ար տաք սումն ե րի 
մի ջո ցով «լու ծե լու» պատ ճառ նե րից մեկն է: Իսկ 
մար դատ յաց այս մար տա վա րութ յան կրող նե րի 
եւ նրանց հո վա նա վոր նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը 
սպառ նում են կա յու նութ յա նը ոչ միայն տա րա-
ծաշր ջա նում, այ լեւ ամ բողջ աշ խար հում:

Հայ ժո ղո վուր դը ե րախ տա գի տութ յամբ է 
լցված Սի րիա յի ա րաբ ժո ղովր դի հան դեպ՝ նա-
խորդ դա րասկզ բին թուր քա կան յա թա ղա նից 
մա զա պուրծ հա զա րա վոր հա յե րին ա պաս տան 
տա լու հա մար: Սա կայն այ սօր թե՛ հա լե պա հա-
յութ յու նը եւ թե՛ ին քը՝ Սի րիա յի ա րաբ ժո ղո վուր-
դը, կա րիք ու նեն այն պի սի լու ծումն ե րի, ո րոնք 
կբա ցա ռեն խա ղաղ բնակ չութ յա նը՝ որ պես ա հա-
բե կիչ նե րի դեմ կեն դա նի պատ վար, օգ տա գոր-
ծե լու մար տա վա րութ յու նը:

« Ժա ռան գութ յու նը» Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան փաս տա ցի իշ խա նութ յուն նե րից եւ հա-
մա հայ կա կան կա ռույց նե րից պա հան ջում է քա-
ղա քա կան, դի վա նա գի տա կան, ֆի նան սա կան 
գոր ծուն մի ջամ տութ յուն ի րա կա նաց նել Սի րիա-
յում մնա ցած հա յութ յան փրկութ յան ուղ ղութ յամբ:

Մենք նաեւ կոչ ենք ա նում շա հագր գիռ ու ժե-
րին՝ քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րից մին չեւ 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ ներ, հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կետ նե րում հա-
վաք վել կլոր սե ղա նի շուրջ եւ քննար կել սի րիա-
հա յութ յա նը պա տու հա սած օր հա սա կան ի րա վի-
ճա կից դուրս գա լու հնա րա վոր ել քե րը:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
11 հունիսի 2015, Երեւան

Ժառանգության հայտարարությունը հալեպահայության 
օրհասական վիճակի առնչությամբ

22 հու նի սի 2015թ., Ե րե-
ւան: Այ սօր « Ժա ռան գութ-
յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ-
նորդ եւ ՌԱՀՀԿ հիմն ա դիր 
տնօ րեն Րաֆ ֆի Կ. Հով հան-
նիս յանն ըն դու նեց մեր երկ-
րում Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին 
Հան րա պե տութ յան (ԳԴՀ) 
ար տա կարգ եւ լիա զոր դես-
պան Ռայ ներ Մո րե լին, ով 
ա վար տում է իր դի վա նա գի-
տա կան ա ռա քե լութ յու նը Հա-
յաս տա նում:

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը 
բարձր գնա հա տեց Մո րե լի 
եւ նրա տիկ նոջ՝ Ք րիս տի նի 
օ րի նա կե լի դի վա նա գի տա-
կան ծա ռա յութ յունն ու եր-
կա րա տեւ նվիր վա ծութ յու նը 
հայ-գեր մա նա կան գոր ծըն-

կե րութ յա նը, ինչ պես նաեւ 
օ րեն քի գե րա կա յութ յա նը, 
մար դու ար ժա նա պատ վութ-
յա նը եւ տա րա ծաշր ջա նի 
ի րա վա րար ա պա գա յին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում 
զրու ցա կից նե րը քննար կե-
ցին Հա յաս տա նի առ ջեւ ծա-
ռա ցած մար տահ րա վեր նե-
րի լայն շրջա նակ՝ կապ ված 
ժո ղովր դա վա րութ յան եւ 
ներ քին ու ղեգ ծե րի, սո ցիալ-
տնտե սա կան ու քա ղա քա-
կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն-
նե րի, նաեւ Հա յոց Ցե ղաս-
պա նութ յան 100-ամ յա կից 
ան դին ծա վալ վող ռազ մա-
վա րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հետ:

Հովհաննիսյանը հրաժեշտի հանդիպում 
ունեցավ դեսպան Մորելի հետ

ի րենց կազ մա կեր պած դա-
սըն թաց նե րին, և´ սե մի նար-
նե րին ժո ղովր դա վա րութ յան, 
միջ կու սակ ցա կան ժո ղովր-
դա վա րութ յան, ֆի նանս նե րը 
քա ղա քա կա նութ յան մեջ, կա-
նանց ի րա վունք նե րի պաշտ-
պա նութ յան և բազ մա թիվ այլ 
թե մա նե րով: Դ րան զու գա հեռ 
ե րի տա սարդ նե րը ներ կա յաց-

րել են կու սակ ցութ յու նը ար-
տա սահ ման յան հար թակ նե-
րում, մաս նա վո րա պես, Եվ րո-
պա յի Ժո ղովր դա կան Կու սակ-
ցութ յու նում, Եվ րա խորհր դա-
րա նում, Վ րաս տա նի խորհր-
դա րա նում կազ մա կերպ վող 
Հա րա վա յին կով կա սի ե րեք 
պե տութ յուն նե րի Հա յաս տան, 
Վ րաս տան, Ադր բե ջան ե րի-

տա սար դա կան ֆո րու մում և  
այլն: 

Կու սակ ցութ յան ե րի տա-
սարդ նե րը մեծ ա վանդ ու-
նե ցան նաև 2015 թվա կա նի 
սահ մա նադ րա կան փո փո-
խութ յուն նե րի հան րաք վեի 
ժա մա նակ՝ պայ քա րե լով կեղ-
ծիք նե րի և հա ցա գոր ծութ յուն-
նե րը դեմ։

«Ժառանգություն» կուսակցության «Հայք» ուսանողական-երիտասարդական միություն (սկիզբը՝ էջ 4)
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Մար տի 11-ին « Ժա ռան գութ-
յուն» կու սակ ցութ յան գրա սեն յա-
կում տե ղի ու նե ցավ կու սակ ցութ-
յան Կա նանց խորհր դի ընդ լայն-

ված նիստ, ո րի ըն-
թաց քում քննարկ-
վե ցին  հե տեւ յալ 
հար ցե րը.
•	 Ներ կու սակ ցա-
կան ժո ղովր դա-
վա րութ յան զար-
գաց ման ու ղի նե րը 
եւ հե ռան կար նե րը՝ 
կա նանց ներգ-
րավ վա ծութ յամբ:
•	 2016-2017 թվա-
կան նե րի հեր թա-
կան եւ ար տա հերթ 

ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե-
րին կա նանց մաս նակ ցութ-
յու նը: 

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» կուսակցություն. հասցեն` ՀՀ, Երեւան 0033, Երզնկյան 75 • հեռախոս` 27-16-00, հեռապատճեն` 52-48-46 • էլ.փոստ` info@heritage.am • վեբ-կայք` www.heritage.am
Տպաքանակ 1000 • Թողարկման պատասխանատու` Դ.Սանասարյան • Խմբագիր` Գ.Լալայան • Ձեւավորում եւ էջադրում` Ա.Թուրաջյան • Շրջաբերականում արտահայտված տեսակետները

կարող են չհամընկնել «Ժառանգություն» կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշման հետ: Նյութերի արտատպման դեպքում հղումը «Ժառանգություն» շրջաբերականին պարտադիր է:

Կարինը, Ալեքը եւ ՌԱՀՀԿ-ը
«1915»-ը ներկայացրին Վանում

15 դեկ տեմ բե րի 2015թ., Ե րե ւան: « Վա նա լճի» մի-
ջազ գա յին կի նո փա ռա տո նի փակ ման գի շե րը «1915» 
հո գե բա նա կան թրիլ լե րը խլաց նող ծա փա հա րութ յուն-
նե րի ար ժա նա ցավ ցու ցադ րութ յա նը ներ կա քուրդ եւ 
թուրք հան դի սա տե սի կող մից եւ դեկ տեմ բե րի 11-ին 
Վա նի կենտ րո նում տե ղի ու նե ցած ա րա րո ղութ յան ժա-
մա նակ շա հեց ժյու րիի հա տուկ մրցա նա կը: Կա րին 
Հով հան նիս յա նի եւ Ա լեք Մու հիբ յա նի հա մա հե ղի նա-
կութ յամբ ստեղծ ված ֆիլ մը ցու ցադր ման նա խա շե մին 
հայտն վել էր հա կա սութ յուն նե րի կենտ րո նում, քա նի որ 
տե ղա կան հա կա հայ կա կան խմբե րը դա տա պար տում 
էին փա ռա տո նը եւ սպառ նում փա ռա տո նի կազ մա կեր-
պիչ նե րին՝ Ա րե ւել յան Թուր քիա յի ի րա կան դեմ քը ցույց 
տվող նման կի նոն կար ներ կա յաց նե լու հա մար:

Հա յաս տա նի ա ռա ջին արտ գործ նա խա րար ու Ռազ-
մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ-

կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) հիմն ա դիր տնօ րեն Րաֆ-
ֆի Կ. Հով հան նիս յա նի գոր ծա դիր պրոդ յու սե րութ յամբ, 
հան րա հայտ Սի մոն Աբ գար յա նի եւ Ան ժե լա Սա րաֆ յա-
նի գլխա վոր դե րա կա տա րութ յամբ եւ Սերժ Թանկ յա-
նի ինք նա տիպ ե րաժշ տութ յամբ ստեղծ ված այս ֆիլ մը 
տուրք է 1915թ. Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժա ռան գութ-
յա նը: ( Ֆիլ մը բեռ նե լու եւ այլ լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն-
նե րի հա մար խնդրում ենք այ ցե լել www.1915themovie.
com): 

Ներկայացնելով ֆիլմը Վանում, Կարին 
Հովհաննիսյանն անդրադարձել է Թուրքիայի 
մեկդարյա մերժմանը եւ ասել Հայոց ցեղասպանության 
մասին իր հզոր խոսքը՝ միեւնույն ժամանակ 
ճանաչելով քաջությունն այն մտավորականների 
ու կազմակերպիչների, ովքեր 100 տարի անց 
նախաձեռնել են նման քննարկում: Աղթամար կղզու 

Սուրբ Խաչ եկեղեցում «Վան» հեռուստատեսությանը 
տված հարցազրույցում Հովհաննիսյանն ասել է. «Սա 
հայոց թագավորության հոգեւոր եւ խորհրդանշական 
սիրտն է: Այս հողում մենք մեզ օտարական չենք զգում: 
Մենք կարծես տուն եկած լինենք»: 

Քրդերն, իրենց հերթին, ներողություն են խնդրել 
հայերից՝ քուրդ եւ թուրք ժողովուրդների անունից: 
Նույնիսկ պետական հեռուստատեսությամբ նրանք չեն 
խուսափել «Ցեղասպանություն» բառից եւ հավելել են. 
«Հուսով ենք, որ կարող ենք այստեղ ունենալ ընդհանուր 
կյանք: Կուզենայինք, որ անցյալը գոյություն չունենա»: 
Ամբողջ մի շաբաթ նման տրամադրություններ էին 
թեւածում Վանում, որտեղ այդ հողի հետ հայկական 
կապերը ճանաչելու շարժումը լավ թափ առավ: 

«1915»-ը ստեղծվել է ՌԱՀՀԿ-ի եւ ՌՎՎԶ/IDeA 
հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ:

«Ոչ թա լա նին» ե րի տա սար դա կան նա խա ձեռ-
նութ յան՝ հու նի սին ծա վա լած եւ լայն ա ջակ ցութ յուն 
ստա ցած բո ղո քի գոր ծո ղութ յու նը, ո րի հե տե ւորդ-
նե րի թի վը Ե րե ւա նում ու ՀՀ մի շարք մար զե րում 
տասն յակ հա զար նե րով է հաշվ վում, թե ւա կո խում է 
պայ քա րի նոր փուլ: Հան րութ յու նը եր բեք չի հաշտ-
վի Հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րը կար գա վո րող 
հանձ նա ժո ղո վի թա լան չիա կան ո րոշ ման հետ, հա-
մա ձայն ո րի՝ վեր ջին ե րեք տա րում այս էլ եր րորդ 
ան գամ բարձ րաց վում է է լեկտ րաէ ներ գիա յի սա կա-
գի նը՝ օ գոս տո սի 1-ից բնակ չութ յան հա մար դառ-
նա լով 48,78 դրամ/կՎտ ժամ:

Խն դի րը հա մազ գա յին կա րե ւո րութ յուն ու նի, հե-
տե ւա բար խա ղաղ բո ղո քա վոր նե րի ու մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նող լրագ րող-
նե րի նկատ մամբ հու նի սի 23-ին ոս տի կա նութ յան 
կող մից կի րառ ված ան հա մա չափ գոր ծո ղութ յուն-
ներն ա ռաջ բե րե ցին անհ նա զան դութ յան եւ հու-
զումն ե րի նոր ա լիք:

Եվ, այ նու հե տեւ, չնա յած ոս տի կան նե րին հա ջող-
վեց բիրտ ու ժով բա ցել Բաղ րամ յան պո ղո տան, այ-
նու ա մե նայ նիվ, է լէ ներ գիա յի թան կաց ման ո րո շու մը 
չե ղար կե լու մա սին հան րա յին պա հան ջը տա կա վին 
օ րա կար գում է: Ա զա տութ յան հրա պա րա կում այ-
սօր էլ ե րի տա սար դա կան շարժ ման ա ռա ջա մար-
տիկ նե րը շա րու նա կում են պայ քա րի տար բեր ե ղա-

նակ նե րով իշ խա նութ յուն նե րի ու քա ղա քա ցի նե րի 
ու շադ րութ յան կի զա կե տում պա հել հրա տապ օ րա-
կար գը: Մաս նա վո րա պես՝ հու լի սի 6-ին հա ցա դուլ 
հայ տա րա րած Դա վիթ Սա նա սար յա նին միա ցել են 
մի խումբ այլ ակ տի վիստ ներ:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան « Հայք» ե րի-
տա սար դա կան-ու սա նո ղա կան միութ յու նը`

ա/ դա տա պար տում է ոս տի կա նութ յան կող մից 
խա ղաղ ցու ցա րար նե րի նկատ մամբ կի րառ վող 
ցան կա ցած բռնութ յուն,

բ/ զո րակ ցում է Դա վիթ Սա նա սար յա նին եւ մյուս 
հա ցա դու լա վոր նե րին,

գ/ կոչ է ա նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
քա ղա քա ցի նե րին, քա ղա քա կան եւ քա ղա քա ցիա-
կան կա ռույց նե րին՝ ա վե լի ակ տիվ ու գոր ծուն մաս-
նակ ցութ յուն հան դես բե րել հրա պա րա կա յին բո լոր 
մի ջո ցա ռումն ե րին, իսկ իշ խա նութ յուն նե րին եւ հա-
սա րա կա կան կար գի պա հա պան նե րին՝ զերծ մնալ 
ու ժի ա պօ րի նի գոր ծադ րու մից:

«Ժառանգություն» կուսակցության 
«Հայք» երիտասարդական-ուսանողական 
միություն

9 հուլիսի 2015 
Երեւան

«Ժառանգություն» կուսակցության «Հայք» 
երիտասարդական միության խոսքը

Նա Ա րեւմտ յան Հա յաս տա-
նի զա վակն էր: Բայց այլ հո ղի 
ա նա պատ նե րում էր, աշ խար հի 
մյուս ծայ րում, որ տեղ էլ կա ռու-
ցեց իր կայս րութ յու նը: Նա տի-
րա ցավ խա ղատ նե րի, ֆիլ մե րի 
ստու դիա նե րի, ա վիաու ղի նե րի: 
Սա կայն, ինչն ա վե լի կա րե ւոր էր 
ու մնա յուն, նա գե րեց մեր սրտե-
րը եւ ո գե կո չեց մեր խիղ ճը: Ն րա 
հա մար ո չինչ ան հա սա նե լի չէր: 
Ա մե րիկ յան ա նա պատն ի րեն էր 
պատ կա նում:

Այ դու, Քըրք Քըր քոր յա նը 
մնաց Հա յաս տա նի վե րածնն դի 
մեծ հա վա տաց յա լը: Եվ նա այն-
տե ղից Խորհր դա յին Միութ յան 
մայ րա մու տի մեջ տես նում էր այդ 
քաղց րա նուշ հնա րա վո րութ յու-
նը: 1991թ., երբ ես ծա ռա յում էի 
որ պես նոր հան րա պե տութ յան 
ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին նա-
խա րար, նա բռնեց հենց այդ ու-

ղին՝ գոր ծար կե լով Հա յաս տա նի 
եր կա րա ժամ կետ ա ռա ջըն թա ցի, 
բար գա վաճ ման ու անվ տան-
գութ յան ռազ մա վա րա կան ծրա-
գի րը: Ո րոշ ժա մա նակ անց, երբ 
մենք հիմն ադ րե ցինք ՌԱՀՀԿ-ը՝   
 Հա յաս տա նի ա ռա ջին ան կախ 
հե տա զո տա կան   կենտ րո նը, Քըր-
քոր յա նը կրկին կանգ նեց մեր 
կող քին՝ ա ռա տա ձեռ նո րեն եւ 
ա նա նուն: Նա ակն կա լում էր, որ 
Հայ րե նի քի հրաշ քը կվե րած վի 
ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց-
ման, ա ռաջ նա կարգ կրթութ յան 
եւ տնտե սա կան նե րու ժի ի րա կան 
ա ռօր յա յի, ինչ պե սեւ լի դե րութ-
յան, այն պես ճշմա րիտ, խո նարհ 
ու հե ռա տես, ինչ պի սին ի րենն էր:

Քըրք Քըր քոր յա նը կա տար յալ 
հայ րե նա սեր էր, մարդ, ով ա վե լի 
մեծ է, քան ին քը՝ կյան քը, 1915-ի 
ընդ մե ջեն ի րեն ան վերջ վե րաի-
մաս տա վո րող ռահ վի րա, սա կայն 
կրկին վե րա դառ նա լով այն տեղ 
հար յու րամ յա կի այս տա րում՝ 
վկա յե լու մեր ող բեր գութ յուն նե րի 
եւ հաղ թա նակ նե րի, ա նար դա-
րութ յան ե րե սին մեր հա վի տե-
նա կան պա րի, ա պա գա յի մեր 
խոստ ման պատ մութ յու նը:

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
«Ժառանգություն» 
կուսակցության նախագահ 
18 հունիսի 2015
Երեւան

Քըրք Քըրքորյան. Րաֆֆիի 
հարգանքի տուրքը

Ð²ð¶ºÈÆ ´²ðºÎ²ØÜºð

ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ µÝ³ÏíáÕ) »õ ÑÇÙÝ³ñÏ-
Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÝÛáõÃ³å»ë ³ç³Ïó»É §Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ 

Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ` Ï³ï³ñ»Éáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý

1570010352680100
Ñ³ßíÇÝ §²Ù»ñÇ³¦ µ³ÝÏáõÙ:

²ç³Ïó»Éáí §Ä³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ¦` ¸áõù ³ç³ÏóáõÙ »ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ:

Կանանց խորհրդի ընդլայնված նիստը
Նիս տի ըն թաց քում տե ղի ու-

նե ցավ նաեւ « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան նոր ան դամն ե րի 
ըն դու նե լութ յուն:


