մարտ 2016

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» ուսանողականերիտասարդական 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
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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
Այսօր փետրվարի 18-ն
է: Վերջին նախագահա
կան
ընտրություններից
հետո պատմություն դար
ձավ եւս մեկ տարի՝ նա
խորդ երկուսի նման սա
էլ անպտուղ, սին ու հիաս
թափեցնող:
Այդպիսով՝
հնգամյա ժամկետի մեծ մասն անցավ՝ ի
ցույց դնելով ժողովրդին «Ապահով Հա
յաստան» խոստացած վարչախմբի խոս
քի ու գործի սնանկությունը: Իսկ անցյալ
տարվա դեկտեմբերի 6-ին համատարած
ընտրակեղծիքներով անցած հանրաք
վեն իր հերթին եկավ հաստատելու, որ
վերից վար իշխանությունների հանցա
գործ բնույթը չի փոխվել:
Հիմա եկել է ժամանակը՝ ազգովին
հարցնելու. ո՞ւր մնաց անամոթաբար ձեր
հորջորջած «ապահով» Հայաստանը,
քաղաքացի անիրավ
ն եր, ընտրագողեր,
մեղսակիրներ: Ժողովուրդը պատաս
խան է պահանջում, որովհետեւ ավելի
մեծ անապահովություն, քան` այսօր ազ
գին բաժին հասածը, դժվար է պատկե
րացնել: Ընդ որում՝ անապահովություն
բոլոր առումն երով. ֆիզիկական, քաղա
քական, սոցիալ-տնտեսական, բարոյաի
րավական:
Ինչ ասել կուզի` պատերազմը մեր
քթի տակ է. պարբերաբար սահմանին
զինվոր է զոհվում: Ո՞վ պիտի սրա դեմն
առնի: Կարծես եղածը քիչ է, այժմ էլ
ռուս-թուրքական լարվածությունն է լուրջ
մարտահրավեր դառնում Հայաստանի
համար, որն ամեն պահի կարող է ակա
մա հայտնվել մարտական առճակատ
ման թատերաբեմում: Եվ դարձյալ՝ զրո
ուշադրություն: Իրավիճակն անտանելի է
նաեւ բուն հասարակության ներսում:
Ամենաթողության ու բռնաճնշումն ե
րի դարձանիվը թիրախավորել է իշխա
նության քիմքին անհաճո՝ ընդդիմադիր
քաղաքական հայացքներ ունեցող ան
ձանց, որոնց ըմբոստացումը վարչախմ
բին հունից հանել է: Որպես ամենաթարմ
օրինակ՝ «Նոր Հայաստան» հանրային
փրկության ճակատի աջակիցներ Գե
ւորգ Սաֆարյանի ապօրինի կալանավո
րումը, Սյուզի Գեւորգյանին եւ այլոց ծեծի
ու հալածանքների ենթարկելու դեպքե
րը: Իրավապաշտպան կազմակերպութ
յունների գնահատմամբ՝ Հայաստանում
կան մեկուկես տասնյակից ավելի քաղ
բանտարկյալներ՝ Շանթ Հարությունյանն
ու իր ընկերները, Վոլոդյա Ավետիսյանը,
Հայկ Կյուրեղյանը եւ այլք:
Իրավական կամայականություններին
համընթաց երկրում մոլեգնում են հար

կային տեռորը, հովանավորությունը,
անհավասար մրցակցությունը եւ փոքր
ու միջին ձեռնարկություններին շուկայից
դուրս մղելու համար իշխանության հետ
սերտաճած խոշոր բիզնեսի ճնշումն երը:
Տնտեսությունը մնում է քվոտավորված
եւ մենաշնորհային: Իշխանական մեծ ու
փոքր պաշտոնյաների կաշառակերութ
յունը, թալանը, հնարավոր ներդրողնե
րի հետ «փայ մտնելու» եղկելի երեւույթը
հատել-անցել են ամեն չափ ու սահման.
լափում են, եւ կշտանալ չկա: Հետընտ
րական երեք տարիների ընթացքում
գրանցված միակ «դինամիկ աճը» Հա
յաստանը հոշոտողների անհագ ախոր
ժակն է:
Ընդամենը մի քանի փաստ. վերջին
տասը տարում մեր հյուծված երկրից,
որի շունչը հազիվ է դուրս գալիս, անօ
րինական ճանապարհով արտահանվել է
շուրջ 10 միլիարդ դոլար: Երկրորդ` Հա
յաստանի արտաքին պարտքը հասել է
խիստ վտանգավոր սահմանագծի` 5 մի
լիարդ դոլարի: Չնայած դրան` «հայրե
նի» կառավարությունը շարունակում է
նոր երկարաժամկետ վարկեր վերցնել,
ասել է թե` պարտքի վրա պարտք կուտա
կել, որը 25-30 տարուց հետո մարելու են
մեր զավակներն ու թոռները: Եվ վերջին
ամենացնցողը. Սերժ Սարգսյանի օրոք՝
8 տարիների ընթացքում, երկիրը լքել է
296 հազար 988 մարդ: «Անի» կենտրոնի
համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի հաշ
վարկով՝ սա հավասար է երկու Արցախ՝
գումարած 20 հազարանոց եւս մեկ քա
ղաք:
Ահաեւ «ապահով» Հայաստանի ամ
բողջ փիլիսոփայությունը, որին հանգեց
րել է չընտրված իշխանության վարած
ապազգային ուղեգիծը: Անցած երեք
տարիներն ակներեւաբար վկայում են՝
անդառնալիորեն կորցնում ենք պետութ
յան ներկան, եւ խնդիրը եկող սերունդ
ների ապագան փրկելն է, որի շարժիչ
ուժը ժողովուրդն է լինելու, քաղաքական
ու քաղաքացիական ընտրանին, երկրի
ցավով մտահոգ մտավորականությունը,
մեր երիտասարդ հերթափոխը՝ միասնա
բար: Հապաղելն այլեւս համազոր է դա
վադրության:
Մեկ շաբաթ առաջ հանդես գալով
միայն իրեն հարազատ լսարանի առջեւ,

Սերժ Սարգսյանն իր հա
մար պատրաստած «հայ
րենաշունչ» ելույթի մի
պատկառելի բաժին ներ
կայացրեց իբրեւ «վաղվա»
Հայաստանի սեփական
տեսլական՝
խոստանա
լով, որ իրենք պատրաստ
վում են ստեղծել այնպիսի
Հայաստան, որտեղ ապ
րողները երջանիկ կզգան
իրենց եւ չեն մտածի այն
լքելու մասին. «Ուղղակի
անհրաժեշտություն է, որ
Հայաստանը լինի բոլոր
առումն երով կարգավոր
ված պետություն եւ հան
դիսանա միացյալ հայութ
յանը դեպի իրեն ձգող գրավիչ, հույսեր
ներշնչող օրրան»:
Ի՞նչ կարելի է սպասել 8 տարի ցինի
կաբար կեղծող մի մարդուց, ով հիմա
էլ փորձում է հակադիր ճամբարից, այ
սինքն՝ բուն ժողովրդից «թռցրած» գա
ղափարներ հանրահռչակել իր անունից:
Հաստատ նա չի պատրաստվում իր թի
մով համալրել «Նոր Հայաստան» ճա
կատի շարքերը: Համոզված կարելի է
պնդել նաեւ, որ ելույթում նկարագրված
«վաղվա» Հայաստանը հասու չէ իրեն ու
իր շրջապատին, որոնց մի բան է միայն
հետաքրքրում՝ անձնական շահը: Այն
պես որ, ճարպկորեն հյուսված այդ հեր
թական հեքիաթները թող իրենց պահեն:
Բայց ճառագիր տղերքի հեքիաթա
սացությունն այսքանով չի ավարտվում:
Պարզվում է` նախագահի պաշտոնը
ստանձնած անձնավորության համար
«շատ ավելի կարեւոր են ընտրություն
ների բնականոն ընթացքն ու օրինակա
նությունը, քան դրանց արդյունքները»:
Պատկերացնո՞ւմ եք: Սա արդեն բոլորո
վին ուրիշ ժանրի փչոց է, որը ծիծաղ կա
ռաջացներ, եթե այդքան ողբերգական
չլիներ: Թե ինչն է ընտրություններում
Սերժ Սարգսյանի համար «շատ ավելի
կարեւոր», հանցավոր ընտրագողությու
նից մինչեւ գրագողություն տեսած ժողո
վուրդը լավ գիտի եւ նրան խաբել այլեւս
անկարելի է:
Ձմռան այս ճաքճքան ցրտին՝ հարու
ցելով ոմանց տարակուսանքը, ավելի
քան երկուսուկես ամիս Ազատության
հրապարակում է «Նոր Հայաստանը»՝
վարչակարգի թելադրած անմաքուր խա
ղի կանոնները մերժող քաղաքական ու
ժը: Հանուն սահմանադրականության
ու արդար ընտրակարգի հաստատման
պայքարում վճռական եւ ընդունած մար
տակոչին հավատարիմ՝ մենք արդեն
ասել ենք մեր խոսքը:
Ուրեմն ի գործ՝ միասնական օրակար
գով եւ համակ հրապարակով: Պայքարն
ընթացքի մեջ է եւ՝ տեւական, իսկ հաղ
թանակն առջեւում եւ՝ անխուսափելի:
Վկան մեր Դրոշն է եւ փետրվարյան
ապստամբ Ոգին:
18 փետրվարի 2016
Երեւան

1

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ֆրանսիայում.
«Նոր Հայաստանի» հեռանկարով

Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը
հունվարի 30-ից փետրվարի
2-ը գտնվում էր Ֆրանսիայի
մայրաքաղաքում, որտեղ մի
շարք հանդիպումն եր է ունե
ցել հանրային կարծիքի առա
ջատարների եւ մեր հայրենա
կիցների հետ:

Ֆրանսիայի «Վերածնունդ»
ընկերակցության
կողմից
փետրվարի 1-ին կազմա
կերպված իր հրապարակա
յին դասախոսության ընթաց
քում, ինչպես նաեւ մի շարք
մասնավոր հավաքներում ու
լրատվամիջոցներին
տված

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը դիմում է
եվրոպացի գործընկերներին

Հայաստանը ուշադրության կենտրոնում. Ինչպե՞ս
կվարվեր ԵԺԿ-ն, եթե Յանուկովիչի կուսակցութ
յունը լիներ ԵԺԿ անդամ
Բրյուսել, 29 հունվարի 2016: Հունվարի 28-ին Րաֆֆի Կ.
Հովհաննիսյանը («Ժառանգություն» կուսակցություն, Հայաս
տան) Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) քա
ղաքական համաժողովում անդրադարձավ Հայաստանի կեղծ
ված հանրաքվեին, քաղաքական բանտարկյալների խնդրին
ու երկրի հակաժողովրդավարական արտակարգ դրությանը,
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության (Արցախի) օրինա
կան ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությա
նը, Արցախի, Հայաստանի, ինչպես նաեւ սեփական քաղաքա
ցիների դեմ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող ագրեսիային,
եվրոպացի որոշ պաշտոնյաների շահերի բախումն երին եւ վե
րը թվարկված հիմն ահարցերի նկատմամբ եվրոպական չափո
րոշիչների միատեսակ կիրառման հրամայականին:

Րաֆ
հարցազրույցներում
ֆի Հովհաննիսյանն անդրա
դարձել է Հայաստանի ներ
քին արտակարգ դրությանը
եւ վերահաս ժողովրդագրա
կան ճգնաժամին, արժանա
պատվությամբ
լիազորված
քաղաքացիների ու առանց
քաղբանտարկյալների իրա
վական Հայրենիք կառուցե
լու մարտահրավերներին եւ
ընթացիկ տարում իրական
նոր Հանրապետություն կեր
տելու հրամայականին՝ վեր
ջապես ընտրված այնպիսի
վարչակազմով, որը հարգում
է օրենքը, պաշտպանում քա
ղաքացիական իրավունքնե
րը, ապահովում պետական
ինքնիշխանությունն ու անձն
վիրաբար հետամտում ազգա
յին շահին:
4 փետրվարի 2016թ.
Փարիզ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի
աշխատանքային հանդիպումը
եվրոպական դեսպանների հետ

Այսօր, փետրվարի 19-ին,
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը
Հանրապետության
իրավի
ճակի մասին քննարկմամբ
հյուրընկալում է Մեծ Բրիտա
նիայի դեսպան Ջուդիթ Մար
գարետ Ֆարնու որթին եւ Գեր
մանիայի դեսպան Բերնարդ
Մաթիաս Կիեսլերին:
Հայաստանի
արտաքին
գործերի առաջին նախարար
եւ Ռազմավարական եւ ազ
գային հետազոտությունների
հայկական կենտրոնի հիմ

նադիր Րաֆֆի Հովհաննիս
յանին, ով ներկայումս «Ժա
ռանգություն» կուսակցության
նախագահն է եւ «Նոր Հա
յաստան» ճակատի խորհրդի
անդամ, միացել են մի քանի
գործընկերներ, այդ թվում՝
«Նոր Հայաստանից» Գարե
գին Չուգասզյանը եւ Հմայակ
Հովհաննիսյանը:
19 փետրվարի 2016թ.
Երեւան

«Ժառանգություն»-ից Խուրշուդյանը ներկայացնում է
հայկական հարցը Բրյուսելում

11 դեկտեմբերի 2015թ.,
Բրյուսել: Եվրոպական ժո
ղովրդական կուսակցությու
նում (ԵԺԿ) «Ժառանգություն»
կուսակցության հատուկ ներ
կայացուցիչ Հովսեփ Խուր
շուդյանը երկու ելույթով հան
դես եկավ ԵԺԿ քաղաքական
վեհաժողովում, որը դեկտեմ
բերի 10-11-ը տեղի ունեցավ
Բելգիայի մայրաքաղաքում:
Առաջին ելույթում ներկա
յացվեցին Լեռնային Ղարա
բաղի (Արցախի) ազատութ
յան, ինքնորոշման եւ ճա
նաչված
ինքնիշխանության
հայտը եւ քննադատություն՝
ուղղված Եվրոպային, մաս

նավորապես ԵԺԿ-ին, այն
լույսի ներքո, որ հակառակ
եվրոպական արժեքների եւ
միջազգային
սկզբունքնե
րի` երկու վնասակար, կեղծ
բանաձեւերի նախագծեր են
մտցվել Եվրոպայի խորհրդի
խորհրդարանական
վեհա
ժողովի (ԵԽԽՎ) օրակարգ՝
լիագումար նիստից առաջ ըն
դունվելով համապատասխան
հանձնաժողով
ն երի կողմից:
Խուրշուդյանի
երկրորդ

«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի Քաղաքական խորհրդի պատվիրակութ
յունը հանդիպումն երի շարք է անցկացնում Հայաստանի Հանրապետությունում հավատար
մագրված պետությունների դեսպանությունների հետ՝ Ճակատի քաղաքական պլատֆորմը,
նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև Հայաստանի զարգացման ուղիների վերաբերյալ իր
մոտեցումն երը ներկայացնելու նպատակով:
Վերը նշված ծրագրի շրջանակներում 2016 թ. փետրվարի 12-ին «Նոր Հայաստան»-ի քաղա
քական խորհրդի անդամն եր Հմայակ Հովհաննիսյանը, Րաֆֆի Հովհաննիսյանը և Գարեգին
Չուգասզյանը հանդիպել են Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության
փոխդեսպան Անդրեյ Իվանովի և դեսպանության առաջին քարտուղար, դեսպանության քաղա
քական հարցերով խմբի ղեկավար Ալեքսանդր Վասիլևի հետ:
Կողմերն իրենց գոհունակությունն են հայտնել երկուստեք օգտակար քննարկման առթիվ և
համաձայնել են շարունակել շփումն երը նաև առաջիկայում:

ելույթը, որքան էլ տարօրինակ
է, վերաբերում էր նույն նպա
տակներին, բայց այս անգամ
կապված արդեն իսկ ճանաչ
ված Հայաստանի Հանրա
պետությանը: Բանախոսը ու
շադրություն սեւեռեց, այսպես
կոչված, սահմանադրական
փոփոխությունների հանրաք
վեի վրա, որը տեղի ունեցավ
դեկտեմբերի 6-ին, մանրա
մասնորեն
անդրադարձավ
Սերժ Սարգսյանի եւ նրա
կուսակցական անձնակազ
մի միջոցով համակարգված
ընթացակարգային եւ բովան
դակային կեղծիքին, որի արդ
յունքում կրկին գործ ունենք
գողացված
քվեարկության,
այն է՝ Սահմանադրության,
հայկական պետականության,
նրա բոլոր քաղաքացիների
դեմ ուղղված հրեշավոր հան
ցագործության հետ:
«Ժառանգություն» կուսակ
ցության գլխավոր պատվի
րակի ելույթների տեքստերը
կարող եք գտնել այս հղումն ե
րով.
http://heritage.am/hy/
news/446-111215

ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ
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«Նոր Հայաստան»-ի պատվիրակության հանդիպումը
Ռուսաստանի դեսպանությունում
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4 դեկտեմբերի 2015թ.,
Երեւան: Հայաստանի Հան
րապետության
արտաքին
գործերի առաջին նախարար
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը
դեկտեմբերի 4-ին հանդիպեց
Հայաստանում Եվրոպական
Միության պատվիրակության
ղեկավար, դեսպան Պյոտր
Սվիտալսկու հետ:

Սվիտալսկին եւ Հովհան
նիսյանը, ով «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության ղեկա
վարն է, «Նոր Հայաստան»
ճակատի հիմն ադիր անդամն
ու Ռազմավարական եւ ազ
գային հետազոտությունների
հայկական կենտրոնի հիմն ա
դիր տնօրենը, քննարկեցին
Հայաստանի
ներքաղաքա
կան իրավիճակին, տարա
ծաշրջանային մարտահրա
վերներին եւ հայ-եվրոպական
հարաբերություններին վերա
բերող հարցերի լայն շրջա
նակ:

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ
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ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«Այո»-ի շտաբի ղեկավար կազմը վկայում է
միակուսակցական քրեապետության հաստատման մասին

Սերժ Սարգսյանը ձգտում
է հնարավորինս շուտ ներդ
նել միակուսակցական քրեա
պետության մոդելը, քանի որ
ստիպված է իր վերարտադ
րությունն ապահովել սոցիա
լական բնույթի նախապայթ
յունային իրավիճակի, տնտե
սության նախափլուզումային
վիճակի, արտաքին սպառ
նալիքներին
դիմագրավելու
անկարողության, պետական
կառավարման
համակար
գի ներքին ճաքճքվածության
և անձամբ իր ու մերձավոր
շրջապատի նկատմամբ հա
մատարած ատելության պայ
մաններում:
Այս մասին են վկայում
«Այո»-ի շտաբի կազմը, իսկ
մինչ այդ՝ սահմանադրական

դատարանի նախագահին նոր
սահմանադրության նախագծի
մշակման հանձնաժողովի նա
խագահ նշանակելու հանգա
մանքը:
Կառավարելիությունը կորց
նելու վտանգը նրան հարկադ
րում է այդ մոդելի սահմանադ
րաիրվական ամրագրման և
ներդրման համար անհրա
ժեշտ հետևյալ երկու հիմն ա
կան նախադրյալներն ապահո
վել համալիր կերպով:
1. Ապահովել հանրաքվեի
դրական արդյունքը:
Այս նպատակով Ս. Սարգս
յանը մոբիլիզացրել է իր նեղ
շրջանակի քիչ թե շատ վստա
հելի կամ գոնե վերահսկելի
այնպիսի անձանց, ովքեր կա
րող են իրենց պաշտոնեական

և/կամ ներկլանային կարգա
վիճակի շնորհիվ վարչական,
տնտեսական և քրեական
բնույթի որոշիչ ազդեցություն
գործադրել այդ ոլորտների
ներկայացուցիչների վրա:
Միևնույն ժամանակ՝ «Այո»-ի
շտաբի ղեկավար կազմը ոչ
միայն փաստում է համակար
գի ներսում լուրջ ճաքերի և
անվստահության մթնոլորտի
մասին, այլև ցույց է տալիս,
որ հանրաքվեի դրական արդ
յունքն ապահովելու հարցում
Ս. Սարգսյանը հիմն ականում
ապավինում է վարչական ու
քրեաօլիգարխիկ ռեսուրսին և
կեղծարարությանը, իսկ իրա
վիճակի անցանկալի զարգաց
ման դեպքում՝ նաև բռնությա
նը:
Որևէ այլ վարկածի մասին
չի կարող հուշել այդ շտաբը
վարչապետի մակարդակի կա
ռավարման լծակների տիրա
պետող, քրեաօլիգարխիկ մեծ
ազդեցություն ունեցող և կեղ
ծարարության բարձրակարգ
վարպետ Հովիկ Աբրահամյա
նով, քրեական օլիգարխիայի
շրջանում արբիտրի կարգա
վիճակ ունեցող Սամվել Կա
րապետյանի եղբայր Կարեն
Կարապետյանով, ինչպես նաև
դրանց կողքին՝ Ս. Սարգսյա
նի անմիջական ենթակայութ
յամբ գործող պետական և
կուսակցական հսկողական ու
վերահսկողական լիազորութ
յուններ ունեցող պաշտոնյա

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց Հայաստանում
հավատարմագրված մի խումբ դեսպանների

ներով (Ս. Սարգսյանի աշխա
տակազմի ղեկավար Վիգեն
Սարգսյան, Վերահսկիչ պա
լատի նախագահի տեղակալ
Լևոն Յոլյան, Ս. Սարգսյանի
վերահսկողական ծառայութ
յան պետ Հովիկ Հովսեփյան,
ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության ղեկա
վար Վահրամ Բաղդասարյան)
համալրելը: Իսկ բռնության
սցենարի պարագայում ուժա
յին համակարգի հետ գործո
ղությունների համադրումը կա
րող է ապահովել տարածքային
կառավարման և արտակարգ
իրավիճակների նախարարի
պաշտոնն զբաղեցնող Արմեն
Երիցյանը՝ որպես նախկին
բարձրաստիճան
ոստիկան
և Մարտի 1-ի «հրամկազմի»
փորձառու անդամ:
2. Փորձարկել միակուսակ
ցական քրեապետության մո
դելը:
Ս. Սարգսյանը «սահմանադ
րաիրավական» կարգավիճակ
ձեռք բերող այս մոդելի փոր
ձարկումը ձգտում է ապահովել
բոլոր հնարավոր առումն երով:
Առաջինը
և
գլխավորը
դեռևս չնդունված, բայց արդեն
ֆիկտիվ կամ, ավելի ստույգ՝
հակասահմանադրական նոր
«սահմանադրությամբ»
ամ
րագրվող հասարակական գի
տակցության և հարաբերութ
յունների համակարգի ներդր
ման փորձն է: Դրա մասին են
վկայում
սահմանադրական
դատարանի
նախագահի,
վարչապետի և մյուս բարձ
րաստիճան
պաշտոնյաների
ներգրավումը
սահմանադ
րության նախագծի մշակման
և ցանկալի արդյունքով դրա
ընդունման հանրաքվեի անց
կացման գործընթացում, ինչ
պես նաև այդ ներգրավումը
գործող
Սահմանադրությա
նը, օրենքներին և առհասա
րակ՝ իրավունքի սկզբունք
ներին հակառակ պաշտոնա
կան մեկնաբանություններով
«հիմն ավորելու»
դեպքերը:

Սահմանադրական
դատա
րանի նախագահի պաշտոնն
զբաղեցնող անձի, ԱԺ-ում ՀՀԿ
խմբակցության ղեկավարի և
այլ բարձրաստիճան պաշտոն
յաների միջոցով հնչած այդ
«հիմն ավորումն երից» խիստ
հատկանշական են, օրինակ,
այն փաստարկումն երը, թե
վարչապետի պաշտոնն զբա
ղեցնող անձին օրենքով ար
գելված չէ լինել «Այո»-ի շտաբի
պետ կամ որ նա շտաբի պետի
պարտականությունները կա
տարելու է ոչ աշխատանքային
ժամերին:
Մյուս առումն երից հատ
կանշական են, թերևս, կառա
վարող վերնախավի ներքին
կառուցվածքի
անհրաժեշտ
վերաձևման փորձերը, այդ
թվում՝ կառավարող կուսակ
ցության առաջին դեմքերի
և կուսակցապետի անմիջա
կան ենթակայությամբ գոր
ծող պաշտոնյաների ղեկավար
կարգավիճակի ամրագրումը,
ուստի նաև՝ ներկայիս վերնա
խավի շատ անդամն երի կար
գավիճակը ցածրացնելու և,
նույնիսկ՝ վերջին անգամ օգ
տագործելու ու ասպարեզից
հեռացնելու հեռանկարը:
«Ընդդիմության
միասնա
կան շտաբ»-ը հայտարարում
է, որ չի հանդուրժելու պե
տության ու հասարակության
ապաիրավականացման միջո
ցով միակուսակցական քրեա
պետություն հաստատելու այս
նախաձեռնությունը,
ուստի
մեր ժողովրդին կոչ է անում
2015 թ. դեկտեմբերի 1-ին մաս
նակցել Երևանում անցկացվող
համազգային
հանրահավա
քին՝ ստեղծված իրավիճակից
դուրս գալու քայլերը միասնա
բար որոշելու և կատարելու
համար:
«Նոր Հայաստան» հանրային
փրկության ճակատի «Ընդդի
մության միասնական շտաբ»

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընդունեց
Չինաստանի դեսպանին

30 նոյեմբերի 2015թ., Երեւան: Հայաս
տանի Հանրապետության արտաքին գործերի
առաջին նախարար Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյա
նը նոյեմբերի 30-ին իր գրասենյակում ընդու
նեց մի խումբ դեսպանների եւ այլ դիվանա
գետների:
Հովհաննիսյանը, ով «Ժառանգություն» կու
սակցության ղեկավարն է, «Նոր Հայաստան»
ճակատի հիմն ադիր անդամն ու Ռազմավա
րական եւ ազգային հետազոտությունների
հայկական կենտրոնի հիմն ադիր տնօրենը,
Հանրապետության ներկա իրավիճակի, Հա
յաստանի եւ տարածաշրջանի քաղաքական
զարգացումն երի իր տեսլականը հակիրճ ներ
կայացրեց Եվրոպական Միության դեսպան
Պյոտր Սվիտալսկուն, ԵԱՀԿ դեսպան Անդրեյ
Սորոկինին, Գերմանիայի դեսպան Բերնհարդ
Մաթիաս Քիսլերին, Մեծ Բրիտանիայի դես
պան Ջուդիթ Մարգարեթ Ֆարնվըրթին, ԱՄՆ

դեսպան Ռիչարդ Միլսին, Իտալիայի դեսպան
Ջիովանի Ռիչիուլիին, Լեհաստանի դեսպան
Եժի Մարեկ Նովակովսկուն, Շվեյցարիայի
դեսպան Լուկաս Գասսերին, Չեխիայի դես
պան Պետր Միկիսկային եւ Ճապոնիայի դես
պանի խորհրդական Քենիչիրո Սասամիին:
Բազմաշերտ տեսակետների ու վերլուծութ
յունների փոխանակում տեղի ունեցավ կլոր
սեղանի շուրջ կայացած քննարկման ժամա
նակ:
Նույն օրը Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդի
պել է Իրան Իսլամական Հանրապետության
դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադիին:
Քննարկումն երի ընթացքում Հովհաննիսյա
նին ուղեկցում էին «Նոր Հայաստան» ճակա
տի ներկայացուցիչներ Գարեգին Չուգասզյա
նը, Արմեն Մարտիրոսյանը եւ Հովսեփ Խուր
շուդյանը:

23 փետրվարի 2016թ.,
Երեւան: Այսօր` փետրվարի
23-ին, Րաֆֆի Կ. Հովհան
նիսյանը հյուրընկալեց Հա
յաստանում Չինաստանի Ժո
ղովրդական Հանրապետութ
յան դեսպան Թիան Էրլունին:
Քննարկվեց հարցերի լայն
տարրապատկեր՝ սկսած գլո
բալ անվտանգությունից եւ
տարածաշրջանային
զար
գացումն երից, Հայաստանի
ներքաղաքական իրավիճակ
ներից մինչեւ հայ-չինական
փոխհ ար աբ եր ությունն եր ի
ներկան ու ներուժը: Հովհան
նիսյանը պաշտոնական հյու
րին ներկայացրեց Հայաստա
նի ներհասարակական եւ ար
տաքին քաղաքական օրախն
դիր
մարտահրավերները,
ինչպես նաեւ Նոր Հայաստա
նի ստեղծման ու փոխհարա

բերությունների այդ ներուժի
լիակատար իրականացման
իր մոտեցումն երը:
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Հայկական գարնանն ընդառաջ

Եվրոպայում նացիստական բռնազավթման ժամանակ եվրո
պացիների գերակշիռ մեծամասնությունը, չնայած նրան, որ գի
տակցում էր բռնազավթումը, միևնույն ժամանակ ձևացնում էր,
թե ոչինչ տեղի չի ունեցել` շարունակելով ապրել սովորական
կյանքով: Գնում էին աշխատանքի, հոգում առօրյա հոգսերը` գրե
թե հավատարմություն ցույց տալով օկուպացիոն իշխանություն
ներին: Այդ գերակշիռ մեծամասնությունը մեղավոր չէր, նրանք
սովորական մարդիկ էին, ովքեր հարմարվել և գոյատևում էին`
ինչպես կարող էին: Քչերն էին ի զորու դիմակայել օկուպացիոն
ռեժիմին, ևոչ բոլորը կարող էին հերոսներ լինել:
Հայաստանի հանրությունը շուրջ քսան տարի շարունակում է
գիտակցել և ապրել իրեն պատկանող իշխանությունը բռնազավ
թած ռեժիմի ներքո: Հանրությունն այս տարիների ընթացքում,
մերթընդմերթ, համապետական նախագահական ընտրութ
յուններում դեմ քվեարկելով բռնազավթիչներին, այնուհետև հե
տընտրական շրջանում կարճաժամկետ բողոքներով հայտնել է
իր «դեմ» դիրքորոշումը:
1996, 1998, 2003, 2008, 2013 թվականների նախագահական
ընտրություններում Հայաստանի քաղաքացիները դեմ են քվեար
կել ռեժիմին: Բոլոր այս ընտրություններում նրանք ունեցել են
վարչակարգին հակադրվող ընդգծված թեկնածուներ, հանրութ
յունն իր գերակշիռ ձայնը տվել է վերջիններիս, սակայն ռեժիմը
շարունակել է գործել` հանրությանը թողնելով պարտված:
Վարչակարգը՝ կազմված լինելով հայ ազգի ներկայացուցիչ
ներից, ունեցել է նպաստավոր պայմաններ հանրության կողմից
հանդուրժվելու շուրջ 20 տարի: Այս 20 տարիների ընթացքում
եղել են նաև սուր անհանդուրժողականության դեպքեր, ինչի հետ
ևանքով մենք ունեցել ենք քաղաքական բանտարկյալներ, քաղա
քական սպանություններ, քաղաքացիական զոհեր, «Մարտի 1»,
քաղաքական գործունեության իրավունքի արգելք՝ ոչ միայն քա
ղաքական կազմակերպության` ՀՅԴ, այլև գործարար շրջանակ
ներկայացնող անձանց` Խաչատուր Սուքիասյան, Գագիկ Ծա
ռուկյան ևայլք:
Հայաստանը, որը Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական և
ռազմական ազդեցության տակ գտնվող տարածք է, անկախութ
յան տարիներն անցկացնելով բռնազավթիչ իշխանավարման
ներքո, ոչ միայն չի կարողացել չեզոքացնել Ռուսաստանի Դաշ
նության տնտեսական ու ռազմական ազդեցությունը, այլև վերջին
10 տարիներին իր ինքնուրույն քաղաքականությունը բանեցնելու
իրավունքը ևս փոխանցել է Ռուսաստանի Դաշնությանը:
Հայ ժողովուրդն իր պատմության վերջին հարյուր տարիների
ընթացքում մի քանի անգամ ապրել է կայսրությունների անկում,
որոնց կազմում գտնվել է: Օսմանյան կայսրության, ցարական
Ռուսաստանի և Խորհրդային միության անկումն երը մեզ դաս են
տալիս ու պարտավորեցնում պատրաստ լինելու Թուրքիայի Հան
րապետության և Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական քար
տեզների փոփոխությանը, տվյալ պետական միավորումն երում
գործող քաղաքական համակարգերի կտրուկ փոփոխմանը:
Հայաստանը՝ գտնվելով Ռուսաստանի Դաշնության թե՛ քաղա
քական և թե՛ տնտեսական առավելագույն ազդեցության ներքո,
զուգահեռ ապրում է Ռուսաստանի Դաշնությունում տեղի ունեցող
քաղաքական ու տնտեսական ճգնաժամը:
Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը՝ ունենալով խամաճիկային
դերակատարություն, Հայաստանում հիմն ական քաղաքական
գործընթացների շարժիչը չէ: Նա մեր հանրային կյանքում ուղղա
կի տեսանելի մասն է այսբերգի` բոլշևիկա-չեկիստական կառա
վարման մոդելի:
Խորհրդային միությունը կործանվեց շատ արագ և, ըստ էութ
յան, առանց արյունալի քաղաքացիական պատերազմի: Բոլորը
մտածում էին, որ սովետական տոտալիտար ռեժիմը ինչ-որ մի
պահ անկում է ապրելու, բայց որ կարող էր դա տեղի ունենալ այդ
պես արագ, և մենք ձեռք էինք բերելու անկախ պետականություն
ու անկախ Արցախ, պատկերացնում էին քչերը:
Այդ քչերի շրջահայեցության ու կամքի շնորհիվ էլ մենք հա
վատացինք մեր ուժերին: Արցախում սկիզբ առած ազատության
համար պայքարն առաջին գիծ մղեց քաղաքական գաղափար,
որ մենք պարտավոր ենք ունենալ Խորհրդային միությունից ան
կախ ազգային քաղաքական ինստիտուտներ՝ անկախ պետակա
նության տեսքով: Ինչպես արդեն նշեցի` Խորհրդային միության
անկումը տեղի ունեցավ անսպասելի և, ըստ էության, անարյուն,
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Հայաստանը ևաշխարհասփյուռ հայ ժողովուրդը ան
կախություն ձեռք բերեց բացարձակ անպատրաստ
պայմաններում: Որոշակի դպրոց անցած և կոմունիս
տական կուսակցության փորձառու կառավարողները
իշխանությունը հանձնեցին անփորձ, չեկիստական
ստորին օղակների ամենաանշուք, գորշ ներկայացու
ցիչներին:
Ազգային քաղաքական ինստիտուտների գաղա
փարախոսները, ովքեր անկախության առաջին տա
րիներին գործուն դերակատարություն ունեին մեր
քաղաքական կյանքում՝ կամ սպանվեցին, կամ դուրս
մղվեցին քաղաքականությունից:
Նրանց դուրս մղելով քաղաքականությունից, մենք
չկարողացանք հիմն ադրել ժամանակակից ազգային
պետականություն: Արցախն ամբողջությամբ չազա
տագրվեց, Նախիջևանը չազատագրվեց, խաղաղութ
յան պայմանագիր չկնքվեց, Արցախը դե-յուրե չճա
նաչվեց ու չմիավորվեց, իսկ Հայաստանի Հանրապե
տությունում գործող քաղաքական վերնախավը Ար
ցախը դարձրեց իշխանության բռնազավթման և այդ
բռնազավթումը տասնամյակներով պահելու երաշ
խիք: Փաստորեն բոլոր գլխավոր դերակատարները,
ովքեր զավթեցին ժողովրդի իշխանությունը, հայկա
կան քաղաքականություն եկան Արցախի ազատագր
ման պայքարի անվան տակ: Իսկ մինչ այդ նրանք
իրենց համայնքներում սովորական, շարքային մար
դիկ էին և երբևէ չէին նկատվել որպես ազատատենչ
գաղափարների կրող քաղաքացիներ, ավելին՝ նրանք
ժամանակին ընդգրկված են եղել կոմունիստական
կուսակցության ստորին օղակներում՝ որպես խորհր
դային սկսնակ կարիերիստներ:
1994 թվականի զինադադարի կնքումը հետագա
յում հանգեցրեց ներքին քաղաքական պայքարում
նույն՝ խնդիրը չլուծող ակտի կնքմանը: Հանրային
քաղաքական կյանքն ընթացավ նույն զինադադարի
տրամաբանության ներքո՝ մեր բոլոր քայլերը, քաղա
քական որոշումն երը պայմանավորելով դրանով: Ան
կախ Հայաստանի և Արցախի կանոնավոր զինված
ուժերը ստեղծման օրից դարձան բռնազավթիչնե
րի պատժիչ գործիքը՝ հանրությանը ճնշելու համար:
Հանրության համար անկախ Հայաստանի և Արցախի
կառավարությունները վերածվեցին չարիքի:
Պատմական Հայաստանից հայերի մարդկային ու
նյութական պաշարամիջոցների աղետալի դուրսմ
ղումը վերջին քսանամյակում հավասարազոր է 100
տարի առաջ տեղի ունեցած աղետին` շուրջ մեկուկես
միլիոն մարդու արտագաղթ, ավելի քան 5 միլիարդ
դոլարի արտաքին պարտք, տասնյակ միլիարդավոր
դոլարների ապօրինի արտահանում:
Վերահսկելով ազգային զինված ուժերը` բռնազավ
թիչներն իրականացրել և շարունակում են իրակա
նացնել քաղաքական տեռոր:
Բայց այս տարի քաղաքական տեռոր իրականաց
նող բռնազավթիչները դրսևորում են անհասկանալի
վարքագիծ` փորձում են ընդհատել, խափանել ամ
բիոններից հնչած այլակարծությունը: Սակայն փաստն
այն է, որ նրանք չեն հասկանում, թե ինչից պետք է
վախենալ: Բռնազավթիչների վարքագծում նկատելի
են պարանոիդային հատկություններ: Նրանք զգում
են վախ, բայց չգիտեն, թե որտեղից է բխում սպառ
նալիքը: Կարծես հասկանում են, որ այդ սպառնա
լիքն արդեն լցվել է սոցիալական տարածության մեջ,
և այն կոչվում է Հայաստանի քաղաքական ու քա
ղաքացիական հանրություն: Որտեղ է ընդհատումը,
այն ամենաբարակ տեղը, որ կկտրվի` ոչ ոք նրանցից
չգիտի: Այդ իսկ պատճառով բռնազավթիչներն ամեն
դեպքում դիմում են կանխարգելիչ միջոցների, որոնց
թվին էլ պատկանում էր անցյալ տարվա դեկտեմբերի
6-ի միջոցառումը: Սա շատ վտանգավոր մոտեցում է:
Դեկտեմբերի 6-ը և նրան հաջորդող օրերը վկայում
են հանրային լարման կուտակման մասին: Բռնազավ
թիչները հասկանում են, որ այս անգամ այն չէ, ինչ
եղել է տասնյակ տարիներ շարունակ:
Հայ-ադրբեջանական ճակատում պատերազմա
կան գործողությունների հետևանքով մեր զոհերը գրե
թե ամեն օր են, դիպուկահարների կրակոցները փո
խարինվել են պատերազմական գործողությունների
համար նախատեսված զինատեսակներով ուղեկցվող
գործողությունների:
Արտաքին աշխարհի կողմից անվստահության
գնահատականներն իշխողների հանդեպ ընդգծված
են, իսկ տարածաշրջանում Թուրքիայի, Ռուսաստա
նի և Իրանի մասնակցությամբ լայնածավալ քաղաքա
կան իրադարձությունները` աննախադեպ:
Այս նոր պայմաններում բռնազավթիչներն առաջ
նորդվում են հին մարտավարությամբ, նրանք հստակ
չեն պատկերացնում, թե որտեղից է բխում վտանգը:

Սպառնալիքը հայտնվել է այնտեղ, որտեղ նրանք
չեն կարող կանխել:
Միանշանակ է, որ չարիքի արմատը Հայաստա
նում է: Մեր տարածագոտում, հարկավ, վերջին
քսանամյակում իրենց քաղաքական գիծն են առաջ
տանում նաև աշխարհաքաղաքական և տարա
ծաշրջանային այլ կենտրոններ: Նրանք գործել են
իրենց շահերից ելնելով, ինչը մենք չենք կարողա
ցել փոխել, որովհետև նրանք, ըստ էության, հո
վանավորել են բռնազավթիչներին: Բայց հիմա՝
այս վերջին համապետական միջոցառումից հետո,
բռնազավթիչներն իրենց իշխանությունը պահելու
համար զրկվել են հովանավորության անհրաժեշտ
աստիճանից ևս:
Հայաստանում գործող ռեժիմն ունի տեղական
ազգային ծագում, որը նաև շահարկելով ազգային
անվտանգության հարցը` վերջին երկու տասնամ
յակում ստացել է արտաքին հովանավորություն և
աջակցություն, ինչը հանդուրժվել է մեր կողմից:
2015 թվականի ընթացքում վարչակարգը քա
նիցս ենթարկվել է ցնցումն երի` հունվարի սկզբին
անհայտ պայմաններում սպանվում են Ավետիսյան
ների ընտանիքի յոթ անդամն եր, կասկածելի հան
գամանքներում սպանության կատարումը ստանձ
նում է ռուսական ռազմահենակետի զինծառայողը,
ով հայտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության իրա
վազորության ներքո, փետրվարին «Բարգավաճ
Հայաստան» կուսակցության ղեկավարը զրկվում է
քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունքից, հու
նիսին Բաղրամյան պողոտան պաշարվում-փակ
վում է երիտասարդների նախաձեռնությամբ, դեկ
տեմբերին բովանդակ հայ ժողովուրդն իր հաստա
տակամ «Ոչ»-ն է ասում «սահմանադրական բարե
փոխումն երին»:
Այս ամենը տեղի է ունեցել Ցեղասպանության
100-րդ տարելիցը նշանավորող տարվա ընթաց
քում, երբ Հայաստան էին այցելել ոչ միայն տարա
ծաշրջանային ու աշխարհաքաղաքական կենտրոն
ների առաջին դեմքեր, այլև հայ ազգի՝ համաշխար
հային մեծության մշակութային գործիչներ:
Վերջին տասնամյակներում կազմակերպված դի
մադրության ճնշման տակ ընկել և կազմաքանդվել
են շատ ռեժիմն եր՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ ար
տաքին ծագում ունեցող: Հաճախ թվացյալ խորն
արմատներ ու անսասան կառուցվածք ունեցող
վարչակարգերը չկարողացան դիմակայել ժողովր
դի համաձայնեցված քաղաքական, տնտեսական
և սոցիալական անհնազանդությանը, քանի որ
սպառվել էին ռեժիմի շահագործման համար անհ
րաժեշտ նվազագույն պայմանները:
Հայկական ռեժիմի շահագործման անհրաժեշտ
պայմանները նույնպես սպառված են: 2015-ը մատ
նանշում է 1994 թվականի ներքին քաղաքական զի
նադադարի դրույթների բազմակի խախտումն երի
մասին, ինչը հանգեցնելու է Հայկական գարնան:
Համայն հայ ժողովրդի խնդիրն է՝ պատրաստ լինել
հայկական ազատ, անկախ պետականության վե
րականգնումը ստնձնելու վսեմ հանձնառությանը:
Զարուհի Փոստանջյան
21.12.2015թ., Երևան

«Ժառանգություն»
կուսակցության «Հայք»
ուսանողական-երիտասարդական
միություն
«Ժ առ անգ ության»
ե ր ի տ ա ս ա ր դ ն ե ր ը
վերջին 1 տարվա ըն
թացքում իրենց ակ
տիվ գործունեություն
են ծավալել Հայաս
տանի
Հանրապե
տության հասարական քաղաքական կյանքի
բոլոր ոլորտներում, ներկայացրել են կուսակ
ցությունը ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ
արտասահմանյան հարթակներում:
Համագործակցելով միջազգային այնպիսի
կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են՝
Կոնրադ Ադենաու եր հիմն ադրամը, Նիդեռ
լանդների Ժողովրդավարական ինստիտուտը,
21րդ Դարի Առաջնորդների Ֆորումը, ՔԴԵԴ-ը
և այլն, երիտասարդները մասնակցել են և´
շարունակությունը՝ էջ 7
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Րաֆֆի Հովհաննիսյանի նամակը
Ֆրեդերիկա Մոգերինիին

Եվրոպական Միության արտաքին գործոց ևանվ
տանգության հարցերով Գերագույն հանձնակա
տար
Ֆրեդերիկա Մոգերինիին
Բրյուսել, Երևան
Հարգելի տիկին Մոգերինի
Մենք ողջունում ենք Ձեզ եվրոպական քաղա
քակրթության և արժեքների բնօրրաններից մե
կում՝ Հայաստանում: Հայ ժողովուրդը այդ ար
ժեքներն ու քաղաքակրթությունը պաշտպանելու
համար դարեր ի վեր տառապանքի է ենթարկ
վել՝ կորցնելով իր հայրենիքի մեծ մասը, կրելով
զրկանքներ և ենթարկվելով ցեղասպանության ու
հայրենազրկման: Ուստի մեր հինավուրց ազգը,
որն այսօր ձեռք է բերել նոր Հանրապետություն,
լիարժեք կերպով վաստակել է այդ արժեքներին
հարիր քաղաքական և հանրային կյանքի իր իրա
վունքը:
Սակայն, դժբախտաբար, ու նաև ճակատագրի
հեգնանքով, այն անձը, որին Դուք այսօր հանդի
պել եք, և այն վարչակարգը, որը նա մարմն ավո
րում է, լեգիտիմ չեն ևիրավասու չեն ներկայացնե
լու Հայաստանի ժողովրդին, նրա իրավունքներն
ու շահերը կամ այն ուղենիշները, որոնք մենք կի
սում ենք: Վստահ ենք, որ Դուք այս առնչությամբ
համոզիչ ապացույցների եք տիրապետում:
Հետևաբար, կարիք չկա մանրամասնորեն ներ
կայացնելու այն հաստատված իրողությունը, որ
Ձեր զրուցակիցը եւ նրա վարչակազմը ձևավորել
են Հայաստանում: Նրանք շարունակում են գործել
որպես նեոբոլշևիկյան հանցավոր համագործակ
ցություն, որը հռետորական հղումն եր է կատա
րում, սակայն, իրականում ծաղրում է եվրոպա
կան չափանիշները, որը շարունակում է զավթած
պահել քաղաքացիների սահմանադրական իշ
խանությունը քաղաքական ու տնտեսական միա
խառն մենաշնորհների, մարդու իրավունքների
համատարած խախտումն երի, ընտրությունների
ու հանրաքվեների համակարգված կեղծման միջո
ցով, ևորի կառավարման նպատակն ու եղանակը
էնդեմիկ կոռուպցիան և շահերի բախումն են:
Թերևս առավել ողբերգական մի այդպիսի
դրվագ էր ութ տարի առաջ մարտի 1-ին տեղի ու
նեցածը, երբ նախագահական կեղծված ընտրութ
յուններից հետո իշխող ռեժիմը, պարոն Սարգս
յանի հետ միասին, որն այն ժամանակ երկրի
վարչապետն էր, հրամայեցին և իրականացրին
առնվազն տասը քաղաքացիների սպանություննե
րը: Դրա հետևանքով ծանր վնասվածքներ ստա
ցան հիսուն քաղաքացի և հարյուրավորներ ազա
տազրկվեցին: Մինչև հիմա պատասխանատվութ
յան չեն ենթարկվել ո՛չ դրա հեղինակները և ո՛չ էլ
իրագործողները:
Եվ այս հանցագործության արյունից առաջա
ցավ արտաքուստ ժողովրդավարական ձևերի
մեջ քողարկված, սակայն իրականում ոճիրը կոծ
կող այն պետական քաղաքականությունը, որը
հարություն է տալիս և ծավալում է երեկվա միա
կուսակցական բռնապետական կառավարման
համակարգի նորօրյա մարմն ացումը՝ նպատակ
ունենալով Հայաստանն ամբողջությամբ կտրել
իր իսկ յուրային եվրոպական քաղաքակրթական
տիրույթից:
Ցավալի է, բայց փաստ է, այնու ամենայնիվ, որ
Եվրոպան՝ խաբվելով Սերժ Սարգսյանի եվրոպա

կան ասոցացման հետ կապված կեղծ խոստումն ե
րին, դարձավ նրա հանցակիցը՝ 2011 թվականին
աչք փակելով վերջինիս կողմից արդարադա
տությունը խոչընդոտող Մարտի 1-ի փաստահա
վաք խմբի լուծարման փաստի վրա, և շարունա
կեց նույն կերպ արձագանքել հետընտրական սին
խոստումն երին՝ աջակցելով և նույնիսկ վավերաց
նելով Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած նախընտրա
կան կեղծիքների գործընթացն ու դրա արդյունքը՝
ինչպես 2013թ. նախագահական ընտրություննե
րի, այնպես էլ 2015թ. սահմանադրական հանրաք
վեի ժամանակ:
Հանցագործ և կոռումպացված վարչակարգը
երբեք սեփական խղճի մտոք չի խոստովանի կամ
պատժի իրեն: Նրանից նման ակնկալիք ունենալն
անգամ օրինական չէ:
Հետեւաբար, քանի որ եվրոպական հանրութ
յան արժեքների առաքելությունը ժողովրդավա
րության հաստատումը և քաղաքացիական ու
մարդու իրավունքների պաշտպանությունն է,
ապա մենք, Ձեր միջոցով, դիմում ենք և պնդում,
որ եվրոպական ժողովուրդների ընտանիքը շտկի
իր սեփական հետագիծը.
1) ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՎ բոլոր այն անձանց ինք
նությունը, ովքեր կազմակերպել ու իրականացրել
են և/կամ պարտակել են Մարտի 1-ի հանցագոր
ծությունը և, համապատասխանաբար, միջազ
գային պատժամիջոցներ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ նրանցից
յուրաքանչյուրի ու բոլորի նկատմամբ: Սա պետք է
արվի՝ հիմնվելով փաստահավաք խմբի բացահայ
տած և միջազգային մասնագետների վերահսկած
քննությամբ ձեռք բերված ապացույցների վրա,
2) ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ, որ համապատասխան դե
ֆակտո իշխանություններն իսկույն ևեթ կկատա
րեն ա) «Human Rights Watch» կազմակերպության
պահանջը քաղբանտարկյալ Գևորգ Սաֆարյանին
ազատ արձակելու վերաբերյալ, և բ) մի քանի այլ
իրավապաշտպանների ու մարդու իրավունքների
պաշտպան կազմակերպությունների պահանջը՝
վերանայելու բանտում գտնվող մյուս քաղաքացի
ների գործերը, որոնք հետապնդվում են իրենց քա
ղաքական հայացքների համար, և ապա ազատ
արձակել նրանց,
3) ԱՇԽԱՏԵԼՈՎ Հայաստանի Հանրապետութ
յան օրինապաշտ քաղաքացիների հետ, արդարա
դատություն՝ ներառյալ միջազգային պատժամի
ջոցներ, կիրառել բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր
պատասխանատու են քվեների համակարգված
գողությունը ծրագրելու և ղեկավարելու համար՝ թե՛
վերջին նախագահական ընտրությունների, թե՛ բո
լորովին վերջերս՝ 2015թ. դեկտեմբերի 6-ին տեղի
ունեցած սահմանադրական հանրաքվեի ընթաց
քում:
Հենց սա է մարտահրավերների այն տրամա
չափը և բանաձևը, որոնցով իրապես կորոշվեն ու
կփորձարկվեն ԵՄ-Հայաստան հարաբերություն
ների ճակատագիրն ու ապագան, և վստահորեն,
ի վերջո, կբացվի նրանց ներուժը:
Հարգանքներով՝
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
«Նոր Հայաստան» հանրային ճակատի Քաղ
խորհրդի անդամ
ՀՀ Արտաքին գործերի առաջին նախարար
ՀՀ «Ժառանգություն» կուսակցության նախագահ

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«Նոր Հայաստան» հանրային
փրկության ճակատի հայտարարությունը
Դեկտեմբերի 1-ին ընդառաջ երկրի
անվտանգության համակարգն
ամրապնդելու վերաբերյալ

Հայաստանյան
քաղաքա
ցիական հանրության արձա
գանքը էական դեր կատարեց
նոյեմբերի 25-ին զինված խումբ
բացահայտելու
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը
ընդդի
մության հետ կապելու սադրիչ
փորձը ձախողելու գործում:
Դրանով իսկ հանրությունը
հաստատեց իր համոզմունքը,
որ ընդդիմությունը քրեական
վարչախմբի դեմ պայքարում է
բացառապես խաղաղ միջոցնե
րով:
Ստեղծված
իրավիճակում,
երբ հանրությունը համոզված
է, որ երկրում անկայունություն
հրահրողները իշխանության,

այլ ոչ թե ընդդիմության շար
քերում են, «Նոր Հայաստան»
հանրային փրկության ճակատը
պատրաստ է միավորելու իր
ուժերը իրավապահպան մար
մինների հետ՝ երկրում ազգա
յին անվտանգության և հասա
րակական կարգի ապահովման
համար հանրային վերահսկո
ղության հաստատման նպա
տակով:
Նշված նպատակն իրա
գործելու, ինչպես նաև երկրի
անվտանգության համակար
գի նկատմամբ հանրության
վստահությունը վերականգնե
լու համար «Նոր Հայաստան»
հանրային փրկության ճակատն
իրավապահպան
մարմիննե
րին առաջարկում է հանդիպել
մինչ դեկտեմբերի 1-ը և քննար
կել դեկտեմբերի 1-ից Հայաս
տանում մեկնարկող շուրջօրյա
հրապարակային միջոցառում
ների անվտանգության ապա
հովման լրացուցիչ միջոցներ
ձեռնարկելու գործնական հար
ցերը:

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

Դեկտեմբերի 6-ին Հայաս
տանում տեղի ունեցած Սահ
մանադրական
փոփոխութ
յունների հանրաքվեից հետո
այս տարի՝ 2016 թվականին,
պետք է ընդունվի Ընտրական
նոր օրենսգիրքը: Դրա շուրջ
քննարկումն երն Ազգային ժո
ղովում կսկսվեն փետրվարին:
Որոշ ժամանակ առաջ «Ժառան
գություն» կուսակցությունը հայ
տարարել էր, որ չի մասնակցե
լու Ընտրական նոր օրենսգրքի
շուրջ քննարկումն երին: «Առա
վոտ»-ի հետ զրույցում կուսակ
ցության փոխնախագահ Արմեն
Մարտիրոսյանը վերահաստա
տեց իրենց դիրքորոշումը: Նա
հավելեց, որ եթե իրենց միջազ
գային գործընկերները ցանկա
նան միջնորդ լինել կամ իրենց
հովանու ներքո քննարկումն եր
կազմակերպել, «Ժառանգությու
նը» կներկայացնի իր մոտեցում
ները:
«Եթե եռակողմ քննարկում
կազմակերպվի, խնդիր չեմ տես
նում: Բայց իշխանությունների
հետ քննարկման մեջ մտնելու
իմաստը չեմ տեսնում, որով
հետեւ ակնհայտ է, որ Սահմա
նադրության փոփոխություննե
րի հետ կապված իրենք չընդու

նեցին մեր առաջարկները: Այն
կեղծիքները, որ տեղի ունեցան
դեկտեմբերի 6-ին, ցույց տվե
ցին, որ իրենք քաղաքական
կամք չունեն ինչ-որ ժողովրդա
վարական քայլ անելու»,- նշեց
Արմեն Մարտիրոսյանը:
Նա հիշեցրեց, որ Ընտրա
կան օրենսգրքի փոփոխման
առնչությամբ իրենց առաջարկ
ները մի քանի տարի է՝ նույնն
են մնում: «Եթե ցանկանում են,
կարող են այդ առաջարկներն
ընդունել: Բովանդակային առա
ջարկներ են, որոշ մասնիկներ
կարող են փոխվել, բայց բովան
դակային առումով՝ ոչ: Ընդդի
մությունն առաջարկում է մատ
ների թանաքոտում: Ես կարծում
եմ, որ տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների
զարգանալուն
զուգահեռ՝ մատնահետքի մի
ջոցով քվեարկությունը էլեկտ
րոնային տարբերակով պետք
է իրականացվի: Բոլոր տեղա
մասերում պարտադիր պետք
է տեսանկարահանում լինի»:
Ըստ պարոն Մարտիրոսյանի՝
Հայաստանի բոլոր 1997 տեղա
մասերում տեսանկարահանող
սարքերը, իրենց հաշվարկնե
րով, կարժենան մոտավորապես
շարունակությունը՝ էջ 6

5

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

«Բարև Երևան» խմբակցության 2015թ.
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Բարև Երևան» խմբակցութ
յունը 2015թ. ընթացքում գումա
րել է 12 ընթացիկ և 1 արտահերթ
նիստեր՝ քննարկելով մասնա
վորապես ավագանու մոտակա
նիստերի օրակարգում ներառ
ված հարցերը և քվեարկություն
ների վերաբերյալ խմբակցության
անդամն երի դիրքորոշումն երը:
Խմբակցության անդամն երը
բազմաթիվ և բազմաբնույթ հան
դիպումն եր են ունեցել քաղաքա
ցիների հետ, նրանցից ստացել
ավելի քան 60 նամակ: 2015թ.
ընթացքում ոչ միայն քաղաքա
ցիների բարձրացրած, այլև տար
բեր հասարակական հնչեղութ
յուն ունեցող հարցերի վերաբեր
յալ պետական մարմիններին է
հղվել 235 նամակ և տարածվել
ավելի քան 54 մամլո հաղոր
դագրություն: Երկկողմ համա
գործակցության
արդյունքում
երևանցիների բարձրաձայնած
բազմաթիվ խնդիրներից լուծվել է
ավելի քան 30-ը:
Սակայն չլուծված են մնում մի
շարք խնդիրներ, մասնավորա
պես խմբակցությունը բազմիցս
ահազանգել է հողատերերի՝ քա
ղաքի տարբեր հատվածներում
շինարարության
նպատակով
փորած, բայց աղբանոցի վերած
ված հսկայական փոսերի մասին,
որոնք այդպես էլ չեն վերացվում:
Խմբակցության
ջանքերի
շնորհիվ
2015թ. փետրվարից
սկսեցին առցանց հեռարձակվել
Երևանի ավագանու նիստերը,
վերջապես վերաբացվեց մայրա
քաղաքի թիվ 1 մանկապարտեզը,
որտեղ սկսեց գործել 2 խումբ:
Բացի դրանից, Էրեբունու Ազա
տամարտիկների պուրակը վերա
դարձվեց համայնքի բնակիչնե
րին, «Ծառատունկ Հայաստան»
ծրագրի շրջանակներում և քա
ղաքապետարանի համագործակ
ցությամբ կատարվեցին Մանկա
կան երկաթուղու հարակից այ
գու մաքրման աշխատանքները,
վերականգնվեց Նորագավիթի
6-րդ փողոցի լուսավորությունը,
վերացվեցին Շիրակի 70, 72, 74
շենքերի, Էրեբունու 30 շենքի,
Ֆրունզեի փողոցի 6/7 շենքի կո
յուղագծերի խցանումն երը, աս
ֆալտապատվեցին Այգեստանի
3-րդ և 4-րդ, Մալաթիա-Սեբաս
տիա վարչական շրջանի Մա
րիամ Աստվածածին ծննդատուն
տանող հատվածները, Քանա

քեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի
Պ.Սևակի մայրուղուց դեպի Սևա
կի 2-րդ շենք տանող փողոցնե
րը, բարեկարգվեցին ու կանա
չապատվեցին Նազարբեկյան 31
շենքի հարակից տարածքները և
այլն:
Համառ հարցումն երի ու հրա
պարակային աշխատանքի շնոր
հիվ գտնվել է քաղաքացի Արփիկ
Հարությունյանի
առևանգված
9-ամյա դուստրը:
Ասֆալտա
պատվել է Երևանի Մադոյան
փողոցը, որտեղ գտնվում է «Ար
մեն կարպետ» գորգագործական
ընկերությունը, որն իր հարուստ
հնամենի գորգերի ցուցահանդե
սով դառնալու է զբոսաշրջիկների
այցելության վայր:
Երեւանի 2016թ. բյուջեի վերա
բերյալ խմբակցությունն ունեցել
է 14, իսկ Երևանի զարգացման
ծրագրում` 7 առաջարկություն
ներ: Բյուջեի վերաբերյալ ընդուն
վել է 8 առաջարկություն, իսկ
Երևանի զարգացման ծրագրի
վերաբերյալ՝ 5-ը: Դրանցից յու
րաքանչյուրը
հասարակության
համար առավել թափանցիկ ու
հրապարակային է դարձնում Եր
ևանի ենթակայության նախադպ
րոցական և հանրակրթական
բոլոր կարգի ուսումն ական հաս
տատությունների գործունեութ
յունը, մասնավորապես՝ Երևանի
կայքում արդեն տեղադրված են
բոլոր դպրոցների տարիֆիկա
ցիաներում առկա թվային տե
ղեկությունները, ֆինանսական
փաստաթղթերը,
հաստիքա
ցուցակները, նախահաշիվ
ն երն
ու դրանց կատարողականների
փաստաթղթերը:
Արդեն ստեղծվել է մանկա
պարտեզներ հաճախող, ինչպես
նաև հերթագրված երեխաների
հաշվառման էլեկտրոնային ծրա
գիրը, որը քաղաքապետի հանձ
նարարությամբ գործարկվում է
2015-ի սեպտեմբերի 1-ից, իսկ
2016-ից խոստացել են հերթագր
ված երեխաների ցուցակները
հրապարակել կայքում: Երևանի
քաղաքապետարանի կայքն այս
առումով ընդօրինակելի է ԿԳՆ-ի
և Հայաստանի մնացած
հա
մայնքների համար, որոնք իրենց
ենթակա հանրակրթական ու նա
խադպրոցական
ուսումն ական
հաստատությունների վերաբեր
յալ նման տեղեկատվություն չեն
հրապարակում:
Արդեն լուծվել է նաև Նազար
բեկյան 48 շենքի կոյուղու հարցը:
Հաշվետու տարվա ընթացքում
լուծում ստացած հարցերը
- Ֆելիքս Սարգսյանի բնակարա
նի սեփականաշնորհումը.
- Սուսաննա Ասլանյան դեղորայ
քի և վիրահատության հարցը.
- Արփինե Հարությունյանի երե
խայի գտնվելու հարցը. (Մեկ

տարի առաջ ինձ զանգահարեց
մի մայր ու ասաց, որ իր 8-ամյա
դստերը արդեն 6 ամիս է հայրը
տարել է անհայտ ուղղությամբ,
խնդրում եմ օգնեք գտնել: Դիմել
եմ ոստիկանապետին, երեխանե
րի իրավունքների պաշտպանին,
քայլ առ քայլ պարզել, որ Աբով
յանում է ապրել հայրը, որտեղից
անհետացել են: Նելլի Դուրյանի
հետ համագործակցել ենք, քրեա
կան գործ է բացվել Աբովյանում,
հետախուզում է հայտարարվել ու
հորն ու աղջկան գտել են Դիլի
ջանում և վերադարձրել մորը:)
- Շիրակի 70, 72, 74 շենքերի կո
յուղագծերի խցանումն երի մաք
րումը.
- Այգեստանի 3-րդ և 4-րդ փողոց
ների ասֆալտապատումը.
- Նորագավիթի 6-րդ փողոցի լու
սավորությունը, առվի մաքրութ
յունը.
- Աջափնյակ վարչական շրջա
նում փոսի անվտանգության
ապահովումը.
- «Ծառատունկ Հայաստան»
ծրագրով և քաղաքապետարանի
համագործակցությամբ Մանկա
կան երկաթուղու հարակից այգու
մաքրման աշխատանքները.
- Հալաբյան 17 հասցեի ապօրի
նի շինության ապամոնտաժումը.
- Երևանի Մոնթե Մելքոնյանի
անվան թիվ 11 հ/դ-ում ստուգում
ների անցկացումը.
- Երևանի թիվ 1 մանկապարտե
զի վերաբացումը.
- Խարբերդ թաղամասի բազմա
զավակ ընտանիքի 6 երեխաների
դպրոց հաճախելու խնդիրը
- Ազատամարտիկների պուրակի
խնդիրը.
- «Կամելլոտ» ռեստորանի գիշե
րային աղմուկի վերացման խնդի
րը.
- «Արմեն կարպետ» ֆաբրիկային
հարող փողոցի ասֆալտապա
տումը.
- «Ջերմ անկյուն» բակի խաղերը.
- Երևանի ավագանու նիստերի
առցանց հեռարձակումը.
- Էրեբունու 30 շենքի, Ֆրունզեի
փողոցի 6/7 շենքի կոյուղագծերի
շտկումը.
- Սեբաստիա վարչական շրջանի
Մարիամ Աստվածածին ծննդա
տուն տանող, Քանաքեռ-Զեյթուն
վարչական շրջանի Պ.Սևակ մայ
րուղուց դեպի Սևակի 2-րդ շենք
տանող փողոցների ասֆալտա
պատումը, Նազարբեկյան 31
շենքի և հարակից տարածքների
բարեկարգումն ու կանաչապա
տումը.
- Նազարբեկյան 48 շենքի կոյու
ղու կարգաբերումը:
Երևանի ավագանու «Բարև
Երևան» խմբակցություն
24 դեկտեմբերի 2015
Երևան
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մեկուկես միլիոն դոլար: Մեր
դիտարկմանը, թե Հայաստանի
սուղ բյուջեի պայմաններում դա
շատ մեծ ծախս կլինի, Արմեն
Մարտիրոսյանն արձագանքեց,
որ կարելի է դրամաշնորհ ստա
նալ եւ այդպես գնել. «Անցած
անգամ էլ միջազգային կազմա
կերպությունները
պատրաստ
էին ֆինանսավորել, դրամաշ
նորհ տրամադրել այդ նպատա
կով: Ես կարծում եմ, որ հիմա
առավել եւս կցանկանան»:
Ըստ նրա՝ եթե իշխանութ
յունները նմանատիպ նորմալ,
բովանդակային
քննարկում
ներ անցկացնեն Ընտրական
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օրենսգրքի շուրջ եւ ընդունեն,
ցանկացած միջազգային կազ
մակերպություն
դրամաշնորհ
կտրամադրի
տեսախցիկները
գնելու համար: «Իսկ մեկ տարին
բավականին երկար ժամանա
կահատված է ընտրություննե
րին ընդառաջ, որպեսզի իրենք
այդ ամբողջ կազմակերպչական
աշխատանքն իրականացնեն:
Ամեն ամիս ինտերնետի արա
գությունը մեծանում է, դաշտը
մեծանում է: Մեկ տարի հետո
կարող է մի տեղ կենտրոնական
սերվեր լինի, եւ ցանկացած քա
ղաքացի մտնի, տեսնի, թե ինչ
պես է ընթանում քվեարկությու

նը մատնահետքով»:
Բացի այդ, ըստ նրա, անհրա
ժեշտ է նաեւ, որ քվեարկած քա
ղաքացիների ցուցակը հրապա
րակվի. «Սրանք շատ պարզ քայ
լեր են եւ կմաքրեն քվեարկութ
յան գործընթացը կեղծիքներից:
Իհարկե, ամբողջությամբ չեն
կարող մաքրել, եթե չկա քաղա
քական կամք: Ծեծուջարդ է տե
ղի ունենում տեղամասում, լցո
նումն եր եւ այլն: Ոստիկանութ
յուն է կանչում հանձնաժողովի
նախագահը, չեն գալիս, ինչի՞
մասին է խոսքը»:
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Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության պետական
հանձնաժողովը ստախոս կառույց է

Մի քանի օր առաջ կառա
վարությունում բենզինի գների
մասին ՏՄՊՊՀ-ի նախագահ
Արտակ Շաբոյանի ներկայաց
րած հաշվետվությունն ուղղա
կի զարմանալի էր և ես որոշեցի
ուսումն ասիրել այդ հանձնաժո
ղովի կայքն ու ամբողջությամբ
կարդալ
կառավարությունում
ներկայացրած հաշվետվությունը,
վերջապես տեսնել, թե որքան
հրապարակային ու թափանցիկ է
աշխատում այս հանձնաժողովը:
Զարմանքս, ինչպես ասում են,
ափեափ էր:
Իհարկե competition.am կայ
քում փնտրածս հաշվետվությու
նը չգտա, բայց 2015 թվականի
ապրիլին հանձնաժողովի ընդու
նած 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ հաշվետ
վության մեջ գտա հետևյալ նա
խադասությունը. «Հանձնաժո
ղովի պաշտոնական կայք-էջի
դեռևս նախորդ տարվանից
սկսված ծրագրային վերազին
ման աշխատանքները գրեթե
ավարտվել են, և արդեն իսկ
բոլոր նորությունները, մամու
լի
հաղորդագրությունները,
ինչպես նաև տեղեկատվական
նյութերը հասանելի են հասա
րակությանը: Կայքը դարձել է
առավել թափանցիկ, ավելաց
վել են մի շարք ենթաբաժիններ,
որոնք հանրությանը տրամադ
րում են առավել մանրամասն ու
ամբողջական տեղեկատվութ
յուն Հանձնաժողովի գործու
նեության վերաբերյալ:»
Համոզվելու համար, թե որքա
նով է կայքը թափանցիկ դարձել,
էքսկուրսիա կատարեցի այնտեղ:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
էջում
վերջին նորությունը դրվել է
2015թ. հոկտեմբերի 10-ին:
Մամուլի վերջին հաղորդագ
րությունը տարածվել է 2015թ.
նոյեմբերի 27-ին:
ԱՅԼ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐ վերնագրի տակ առկա
է
«Հաշվետվություններ
ՀՀ
ՏՄՊՊՀ-ի կողմից անցկաց
ված ստուգում
ն երի և ուսում
նասիրությունների
մասին»
ենթավերնագիրը, որտեղ խայ
տառակություն է այն փաստը,
որ երկու տարվա վերաբերյալ
տեղադրված 2015, 2014 թ.թ.
ՀՀ տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության
պետական
հաձնաժողովի կողմից անցկաց
ված ստուգումն երի և ուսումն ա
սիրությունների մասին հաշվետ
վությունները նույն փաստաթղ
թերն են, որոնցից պարզ է դառ
նում, որ նույն կազմակերպութ
յուններում իրականացրել են 7
ստուգում և 23 ուսումն ասիրութ
յուն, բայց «Իրավական նորմեր,
որոնց պահանջները չեն կատար
վել» և «Նշում՝ բողոքարկման վե
րաբերյալ» սյունակների տակ
դատարկ են ու հասկանալի չէ, թե
ի՞նչ արդյունք են տվել այդ ստու
գումն երն ու ուսումն ասիրություն
ները: Այսինքն, Շաբոյանը կամ
կայքի պատասխանատուն չեն
բացել ու չեն հետևել կայքին, իսկ
այնպիսի հաշվետվություն, որի

մասին Շաբոյանը զեկուցեց կա
ռավարության նիստում, նույնիսկ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ էջում չկա:
Շարունակելով կայքի էքսկուր
սիան պարզում ենք, որ «Հակա
կոռուպցիոն
միջոցառումն եր»
վերնագրի տակ բացվում է. «Կայ
քը գտնվում է վերագործարկման
փուլում», «Բյուջե» վերնագրի
տակ նույնպես գրվում է. «Կայ
քը գտնվում է վերագործարկման
փուլում»:
«Վիճակագրություն» վերնագ
րի տակ վերջին գրառումը եղել
է «Ներածություն», 12.02.2010
թվականին:
«Հիմն ական
ցուցանիշներ»
վերնագրի տակ նույնպես գրվում
է. «Կայքը գտնվում է վերագոր
ծարկման փուլում», «Գնումն երի
հայտարարագրում»
վերջինը՝
29.4.2014թ, նույնպես գրվում
է. «Կայքը գտնվում է վերագոր
ծարկման փուլում», «Գնումն ե
րի պայմանագրեր» վերնագիրը
ընդհանրապես չի արձագան
քում:
«Քննարկվող հարցեր» էջը
09.02.2010թ.ից հետո չի թար
մացվել, «Տեղեկատվություն մե
նաշնորհ կամ գերիշխող դիրք ու
նեցող տնտեսվարող սուբյեկտնե
րից» էջում վերջին տեղեկությունը
դրված է 19.12.2013 թվականին:
ՄԱԿ-ի գնահատման 6-րդ հա
մաժողովում Հայաստանի վերա
բերյալ «Փորձագիտական գնա
հատման զեկույց» էջը ընդհան
րապես չի բացվում:
«Կայքի կանոնակարգ» էջը չի
թարմացվել 2006 թվականից,
մի՞թե անցած 10 տարում կանո
նակարգային ոչ մի փոփոխութ
յուն չի եղել:
Այսպիսով
փաստենք,
որ
ՏՄՊՊՀ-ի կայքը, չնայած այդ
նպատակով
Եվրամիության
Թվինինգ ծրագրի կողմից 20112013թ.թ. ծախսած 1.100.000
եվրո գումարներին, թափան
ցիկ ու հրապարակային չէ, ու
րեմն 2014թ. հաշվետվության
մեջ էլ կայքի թափանցիկության
ու հրապարակայնության վերա
բերյալ սուտ տեղեկություն են
գրել: Այսինքն, 1.100.000 եվրո
գումարի մեջ մաս է կազմել նոր
կայքի ստեղծման համար ներդ
րումը, սակայն, որը, մեղմ ասած՝
փոշիացվել է: Ստացվում է, որ
գործ ունենք մի ստախոս կառույ
ցի հետ, որին «վստահում» ենք
Հայաստանի բիզնես միջավայրի
առողջացո՞ւմը:
Տեսնես Հայաստանում այդ ո՞ր
կառույցն է վերահսկելու ու բա
ցահայտելու այս հանձնաժողովի
փոշիացումն երը՝ նախագահա
կանի՞, թե՞՝ կառավարության:
Կրկին անդրադառնալով կա
ռավարության վերջին նիստին
բենզինի գների մասին Շաբոյա
նի չհրապարակած հաշվետվութ
յանը, փաստենք, որ ոչ նախա
գահականի, ոչ՝ կառավարութ
յան վերահսկողության մարմն ին
չի հուզում այս հանձնաժողովի
յուրացումն երը
բացահայտելը,
որովհետև Շաբոյանը հլու-հնա
զանդ զեկուցում է այն, ինչ իրեն
հանձնարարվում է այդ կառույց
ներից, իսկ ինչո՞ւ այն հրապա
րակային չի դարձրել, որովհետև
ինքն էլ է հասկանում, որ իր ասա
ծին ոչ մեկը չի հավատում, դրա
համար գրավոր ոչ մի տեղեկութ
յուն չի թողել:
Անահիտ Բախշյան
Երևանի ավագանու «Բարև
Երևան» Խմբակցության
անդամ

մարտ 2016

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Վարչախումբը սպառնում է բռնության դիմել «Նոր
Հայաստան» հանրային փրկության ճակատի
նկատմամբ
Մասնավորապես՝ վարչախումբը, ինչպես նաև
նրան սպասարկող լրատվամիջոցները անհիմն
կերպով սկսել են «Նոր Հայաստան» հանրային
փրկության ճակատի հայտարարությունները և
նրա ընտրած քաղաքացիական խաղաղ անհնա
զանդության մարտավարությունը ներկայացնել
որպես Սահմանադրությանը հակասող և բռնութ
յան կոչեր պարունակող արարքներ:
Նման գործելաոճի նպատակն է ընթացիկ
տարվա ընտացքում Հիմն ադիր խորհրդարանի
անդամն երի նկատմամբ արդեն փորձարկված
եղանակով արհեստական հիմքեր ստեղծել «
Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակա
Վարչախումբը նոր սահմանադրության ըն տի անդամն երին բռնությունների ենթարկելու,
դունման հանրաքվեի գործընթացը սկսել և այդ թվում՝ նրանց կեղծ մեղադրանքներով ազա
շարունակում է գործող Սահմանադրության և տությունից զրկելու համար:
օրենքների կոպիտ խախտումն երով:
Մինչդեռ միջազգային իրավունքի հանրաճա
Նոր սահմանադրության նախագծի մշակման նաչ սկզբունքներով ու նորմերով և դրանք ար
և դրա քարոզչության կազմակերպման գործին տացոլող ՀՀ Սահմանադրության համապատաս
սահմանադրական դատարանի նախագահի և խան դրույթներով խաղաղ անհնազանդությունը
վարչապետի պաշտոնները զբաղեցնող անձանց ճանաչվում է որպես ժողովրդաիշխանության ձև:
ոչ իրավաչափ մասնակցությանը զուգահեռա
Վերը նշվածի հաշվառմամբ՝ «Ընդդիմության
բար՝ Ազգային ժողովում Հայաստանի հանրա միասնական շտաբ»-ը վճռականորեն շարու
պետական կուսակցության խմբակցության ղե նակելու է իրավաչափ քայլերով մոբիլիզացնել
կավարը և քարտուղարը բացահայտ կերպով քաղաքացիներին և հասնել իշխանությունը յու
նախ ապատեղեկատվություն են տարածում, իսկ րացրած վարչախմբի հեռացմանն ու ժողովրդի
այնուհետև դրա հիման վրա իրավապահպան իշխանության վերահաստատմանը:
մարմիններին ուղղորդում են բռնություն գոր
ծադրելու ընդդիմադիր ուժերի, առաջին հերթին՝ «Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճա
«Նոր Հայաստան» հանրային փրկության ճակա կատի «Ընդդիմության միասնական շտաբ»
տի նկատմամբ:

Ժառանգության հայտարարությունը հալեպահայության
օրհասական վիճակի առնչությամբ

1896-1923թթ. Ցեղասպանության հետեւան
քով աշխարհով մեկ սփռված հայ ժողովուրդը
կանգնած է մի նոր լրջագույն մարտահրավերի
առջեւ: Սիրիայում արյունալի իրադարձություն
ների հետեւանքով այդ երկրի հայ համայնքի
գերակշիռ մեծամասնությունն արդեն լքել է ռազ
մական գործողությունների գոտին: Սակայն ISIS
իսլամ ծայրահեղական ռազմականացված կազ
մակերպության գործողությունների արդյունքում
Սիրիայում դեռ մնացող շուրջ 20 հազար հայերին
եւ հատկապես՝ Հալեպում կենտրոնացած շուրջ
13 հազար մարդու գլխավերեւում կախված է լիա
կատար բնաջնջման վտանգը: Նույնը սպառնում
է նաեւ մյուս քրիստոնյա եւ եզդի փոքրամաս
նությանը:
Վերջին տարիների փորձը ցույց տվեց, որ ՀՀ
իշխանություններն անկարող ու անպատրաստ
եղան ապահովելու Սիրիայի հայ համայնքի հա
մակարգված եւ կազմակերպված տարհանումը
Հայաստան, այդ թվում՝ Արցախ: Մինչդեռ հայ
ժողովուրդը, ի տարբերություն 20-րդ դարասկզ
բի ցեղասպանության տարիների, արդեն ունի իր
անկախ պետականությունը, որի ուղղակի պար
տականությունն է ապահովել, որպեսզի այլեւս
երբեք հայ ժողովրդի ցեղասպանություն տեղի
չունենա:
Ավելին՝ Հայաստանի Հանրապետությունը
կարող է եւ պետք է յուրահատուկ առաքելություն
ստանձնի միջազգային ասպարեզում՝ պայքարե

լու նաեւ ցանկացած այլ ժողովրդի, էթնիկ կամ
կրոնական խմբի դեմ նորանոր ցեղասպանութ
յունների կանխման համար:
Ցավոք, Հայոց ցեղասպանության անպատիժ
մնալը տարածաշրջանում քաղաքական եւ կրո
նական խնդիրները՝ նորանոր ցեղասպանութ
յունների, էթնիկ զտումն երի եւ արտաքսումն երի
միջոցով «լուծելու» պատճառներից մեկն է: Իսկ
մարդատյաց այս մարտավարության կրողների
եւ նրանց հովանավորների գործողությունները
սպառնում են կայունությանը ոչ միայն տարա
ծաշրջանում, այլեւ ամբողջ աշխարհում:
Հայ ժողովուրդը երախտագիտությամբ է
լցված Սիրիայի արաբ ժողովրդի հանդեպ՝ նա
խորդ դարասկզբին թուրքական յաթաղանից
մազապուրծ հազարավոր հայերին ապաստան
տալու համար: Սակայն այսօր թե՛ հալեպահա
յությունը եւ թե՛ ինքը՝ Սիրիայի արաբ ժողովուր
դը, կարիք ունեն այնպիսի լուծումն երի, որոնք
կբացառեն խաղաղ բնակչությանը՝ որպես ահա
բեկիչների դեմ կենդանի պատվար, օգտագոր
ծելու մարտավարությունը:
«Ժառանգությունը» Հայաստանի Հանրապե
տության փաստացի իշխանություններից եւ հա
մահայկական կառույցներից պահանջում է քա
ղաքական, դիվանագիտական, ֆինանսական
գործուն միջամտություն իրականացնել Սիրիա
յում մնացած հայության փրկության ուղղությամբ:
Մենք նաեւ կոչ ենք անում շահագրգիռ ուժե
րին՝ քաղաքական կուսակցություններից մինչեւ
քաղաքացիական հասարակության ներկայացու
ցիչներ, հնարավորինս սեղմ ժամկետներում հա
վաքվել կլոր սեղանի շուրջ եւ քննարկել սիրիա
հայությանը պատուհասած օրհասական իրավի
ճակից դուրս գալու հնարավոր ելքերը:

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի այցը
Լիբանան. Հանդիպում Արամ Ա
կաթողիկոսի հետ

16 սեպտեմբերի 2015թ.,
Բեյրութ: Հայաստանի առա
ջին
արտգործնախարարն
ավարտեց քառօրյա իր այցը
Լիբանան՝ Մեծն Տան Կիլիկիո
նստավայրում առանձին ըն
դունելություն ունենալով Նո
րին Սուրբ Օծություն Տեր-Տեր
Արամ Ա կաթողիկոսի հետ:
«Ժառանգություն» կուսակ
ցության նախագահ, Ռազմա
վարական եւ ազգային հետա
զոտությունների հայկական
կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) հիմն ա
դիր Րաֆֆի Կ. Հովհաննիս
յանը եւ վեհափառը քննարկե
ցին Հայրենիքի ու հայ ազգի
առջեւ ծառացած արդի մար
տահրավերներին
առնչվող
հարցերի լայն շրջանակ:

Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը
ժամանել էր Լիբանան՝ մաս
նակցելու Մուսա լեռան հերո
սական ինքնապաշտպանութ
յան 100-ամյակի եւ թուրքա
կան ջարդերից մազապուրծ
փրկված մուսալեռցիների ու
նրանց շառավիղների կողմից
հիմնված Այնջար քաղաքի
75-ամյակի տոնակատարութ
յուններին:
Նա հնարավորություն ու
նեցավ այնտեղ հանդիպելու
համայնքի ղեկավարներին ու
հպարտ շնորհավորանքի իր
ուղերձը հղելու աշխարհի բո
լոր ծագերից հավաքված ուխ
տավորներին:

Հովհաննիսյանը հրաժեշտի հանդիպում
ունեցավ դեսպան Մորելի հետ

22 հունիսի 2015թ., Երե
ւան: Այսօր «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության առաջ
նորդ եւ ՌԱՀՀԿ հիմն ադիր
տնօրեն Րաֆֆի Կ. Հովհան
նիսյանն ընդունեց մեր երկ
«Ժառանգություն» կուսակցություն
րում Գերմանիայի Դաշնային
11 հունիսի 2015, Երեւան
Հանրապետության
(ԳԴՀ)
արտակարգ եւ լիազոր դես
«Ժառանգություն» կուսակցության «Հայք» ուսանողական-երիտասարդական միություն (սկիզբը՝ էջ 4)
պան Ռայներ Մորելին, ով
իրենց կազմակերպած դա րել են կուսակցությունը ար տասարդական ֆորումում և ավարտում է իր դիվանագի
տական առաքելությունը Հա
սընթացներին, և´ սեմինար տասահմանյան հարթակնե այլն:
ներին ժողովրդավարության, րում, մասնավորապես, Եվրո
Կուսակցության
երիտա յաստանում:
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը
միջկուսակցական
ժողովր պայի Ժողովրդական Կուսակ սարդները մեծ ավանդ ու
դավարության, ֆինանսները ցությունում, Եվրախորհրդա նեցան նաև 2015 թվականի բարձր գնահատեց Մորելի
քաղաքականության մեջ, կա րանում, Վրաստանի խորհր սահմանադրական
փոփո եւ նրա տիկնոջ՝ Քրիստինի
նանց իրավունքների պաշտ դարանում կազմակերպվող խությունների
հանրաքվեի օրինակելի դիվանագիտա
պանության և բազմաթիվ այլ Հարավային կովկասի երեք ժամանակ՝ պայքարելով կեղ կան ծառայությունն ու եր
թեմաներով: Դրան զուգահեռ պետությունների Հայաստան, ծիքների և հացագործություն կարատեւ նվիրվածությունը
հայ-գերմանական գործըն
երիտասարդները ներկայաց Վրաստան, Ադրբեջան երի ները դեմ։

կերությանը, ինչպես նաեւ
օրենքի
գերակայությանը,
մարդու արժանապատվութ
յանը եւ տարածաշրջանի
իրավարար ապագային:
Հանդիպման ընթացքում
զրուցակիցները
քննարկե
ցին Հայաստանի առջեւ ծա
ռացած մարտահրավերնե
րի լայն շրջանակ՝ կապված
ժողովրդավարության
եւ
ներքին ուղեգծերի, սոցիալտնտեսական ու քաղաքա
կան առաջնահերթություն
ների, նաեւ Հայոց Ցեղաս
պանության
100-ամյակից
անդին ծավալվող ռազմա
վարական գործընթացների
հետ:
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մարտ 2016

Կարինը, Ալեքը եւ ՌԱՀՀԿ-ը
«1915»-ը ներկայացրին Վանում
15 դեկտեմբերի 2015թ., Երեւան: «Վանա լճի» մի
ջազգային կինոփառատոնի փակման գիշերը «1915»
հոգեբանական թրիլլերը խլացնող ծափահարություն
ների արժանացավ ցուցադրությանը ներկա քուրդ եւ
թուրք հանդիսատեսի կողմից եւ դեկտեմբերի 11-ին
Վանի կենտրոնում տեղի ունեցած արարողության ժա
մանակ շահեց ժյուրիի հատուկ մրցանակը: Կարին
Հովհաննիսյանի եւ Ալեք Մուհիբյանի համահեղինա
կությամբ ստեղծված ֆիլմը ցուցադրման նախաշեմին
հայտնվել էր հակասությունների կենտրոնում, քանի որ
տեղական հակահայկական խմբերը դատապարտում
էին փառատոնը եւ սպառնում փառատոնի կազմակեր
պիչներին՝ Արեւելյան Թուրքիայի իրական դեմքը ցույց
տվող նման կինոնկար ներկայացնելու համար:
Հայաստանի առաջին արտգործնախարար ու Ռազ
մավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայ

կական կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ) հիմն ադիր տնօրեն Րաֆ
ֆի Կ. Հովհաննիսյանի գործադիր պրոդյուսերությամբ,
հանրահայտ Սիմոն Աբգարյանի եւ Անժելա Սարաֆյա
նի գլխավոր դերակատարությամբ եւ Սերժ Թանկյա
նի ինքնատիպ երաժշտությամբ ստեղծված այս ֆիլմը
տուրք է 1915թ. Հայոց ցեղասպանության ժառանգութ
յանը: (Ֆիլմը բեռնելու եւ այլ լրացուցիչ տեղեկություն
ների համար խնդրում ենք այցելել 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

«Ժառանգություն» կուսակցության «Հայք»
երիտասարդական միության խոսքը
«Ոչ թալանին» երիտասարդական նախաձեռ
նության՝ հունիսին ծավալած եւ լայն աջակցություն
ստացած բողոքի գործողությունը, որի հետեւորդ
ների թիվը Երեւանում ու ՀՀ մի շարք մարզերում
տասնյակ հազարներով է հաշվվում, թեւակոխում է
պայքարի նոր փուլ: Հանրությունը երբեք չի հաշտ
վի Հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի թալանչիական որոշման հետ, հա
մաձայն որի՝ վերջին երեք տարում այս էլ երրորդ
անգամ բարձրացվում է էլեկտրաէներգիայի սակա
գինը՝ օգոստոսի 1-ից բնակչության համար դառ
նալով 48,78 դրամ/կՎտ ժամ:
Խնդիրը համազգային կարեւորություն ունի, հե
տեւաբար խաղաղ բողոքավորների ու մասնագի
տական գործունեություն իրականացնող լրագրող
ների նկատմամբ հունիսի 23-ին ոստիկանության
կողմից կիրառված անհամաչափ գործողություն
ներն առաջ բերեցին անհնազանդության եւ հու
զումն երի նոր ալիք:
Եվ, այնուհետեւ, չնայած ոստիկաններին հաջող
վեց բիրտ ուժով բացել Բաղրամյան պողոտան, այ
նու ամենայնիվ, էլէներգիայի թանկացման որոշումը
չեղարկելու մասին հանրային պահանջը տակավին
օրակարգում է: Ազատության հրապարակում այ
սօր էլ երիտասարդական շարժման առաջամար
տիկները շարունակում են պայքարի տարբեր եղա

նակներով իշխանությունների ու քաղաքացիների
ուշադրության կիզակետում պահել հրատապ օրա
կարգը: Մասնավորապես՝ հուլիսի 6-ին հացադուլ
հայտարարած Դավիթ Սանասարյանին միացել են
մի խումբ այլ ակտիվիստներ:
«Ժառանգություն» կուսակցության «Հայք» երի
տասարդական-ուսանողական միությունը`
ա/ դատապարտում է ոստիկանության կողմից
խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառվող
ցանկացած բռնություն,
բ/ զորակցում է Դավիթ Սանասարյանին եւ մյուս
հացադուլավորներին,
գ/ կոչ է անում Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիներին, քաղաքական եւ քաղաքացիա
կան կառույցներին՝ ավելի ակտիվ ու գործուն մաս
նակցություն հանդես բերել հրապարակային բոլոր
միջոցառումն երին, իսկ իշխանություններին եւ հա
սարակական կարգի պահապաններին՝ զերծ մնալ
ուժի ապօրինի գործադրումից:
«Ժառանգություն» կուսակցության
«Հայք» երիտասարդական-ուսանողական
միություն
9 հուլիսի 2015
Երեւան

Կանանց խորհրդի ընդլայնված նիստը

Մարտի 11-ին «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության գրասենյա
կում տեղի ունեցավ կուսակցութ
յան Կանանց խորհրդի ընդլայն

ված նիստ, որի ըն
թացքում քննարկ
վեցին
հետեւյալ
հարցերը.
• Ներկուսակցա
կան
ժողովրդա
վարության զար
գացման ուղիները
եւ հեռանկարները՝
կանանց
ներգ
րավվածությամբ:
• 2016-2017 թվա
կանների հերթա
կան եւ արտահերթ
ընտրական գործընթացնե
րին կանանց մասնակցութ
յունը:

Նիստի ընթացքում տեղի ու
նեցավ նաեւ «Ժառանգություն»
կուսակցության նոր անդամն երի
ընդունելություն:

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:

Քըրք Քըրքորյան. Րաֆֆիի
հարգանքի տուրքը

Նա Արեւմտյան Հայաստա
նի զավակն էր: Բայց այլ հողի
անապատներում էր, աշխարհի
մյուս ծայրում, որտեղ էլ կառու
ցեց իր կայսրությունը: Նա տի
րացավ խաղատների, ֆիլմերի
ստուդիաների, ավիաուղիների:
Սակայն, ինչն ավելի կարեւոր էր
ու մնայուն, նա գերեց մեր սրտե
րը եւ ոգեկոչեց մեր խիղճը: Նրա
համար ոչինչ անհասանելի չէր:
Ամերիկյան անապատն իրեն էր
պատկանում:
Քըրք
Քըրքորյանը
Այդու,
մնաց Հայաստանի վերածննդի
մեծ հավատացյալը: Եվ նա այն
տեղից Խորհրդային Միության
մայրամուտի մեջ տեսնում էր այդ
քաղցրանուշ
հնարավորությու
նը: 1991թ., երբ ես ծառայում էի
որպես նոր հանրապետության
արտաքին գործերի առաջին նա
խարար, նա բռնեց հենց այդ ու

ղին՝ գործարկելով Հայաստանի
երկարաժամկետ առաջընթացի,
բարգավաճման ու անվտան
գության ռազմավարական ծրա
գիրը: Որոշ ժամանակ անց, երբ
մենք հիմն ադրեցինք ՌԱՀՀԿ-ը՝
Հայաստանի առաջին անկախ
հետազոտական կենտրոնը, Քըր
քորյանը կրկին կանգնեց մեր
կողքին՝ առատաձեռնորեն եւ
անանուն: Նա ակնկալում էր, որ
Հայրենիքի հրաշքը կվերածվի
ժողովրդավարական զարգաց
ման, առաջնակարգ կրթության
եւ տնտեսական ներուժի իրական
առօրյայի, ինչպեսեւ լիդերութ
յան, այնպես ճշմարիտ, խոնարհ
ու հեռատես, ինչպիսին իրենն էր:
Քըրք Քըրքորյանը կատարյալ
հայրենասեր էր, մարդ, ով ավելի
մեծ է, քան ինքը՝ կյանքը, 1915-ի
ընդմեջեն իրեն անվերջ վերաի
մաստավորող ռահվիրա, սակայն
կրկին վերադառնալով այնտեղ
հարյուրամյակի այս տարում՝
վկայելու մեր ողբերգությունների
եւ հաղթանակների, անարդա
րության երեսին մեր հավիտե
նական պարի, ապագայի մեր
խոստման պատմությունը:
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
«Ժառանգություն»
կուսակցության նախագահ
18 հունիսի 2015
Երեւան
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