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Այսօրեսհայտարարում
եմ առաջիկա նախագա
հական ընտրությունում
իմթեկնածություննառա
ջադրելումասին։
Սաեսանումեմորպես

Հայաստանի Հանրապե
տության քաղաքացի, ով
կրում է պատասխանատ
վությունեւմեղքայսօրվա
իրավիճակի համար, ինչ
պեսեւ ուզում է մասնակ
ցելդրահաղթահարմանը,
ապաքինմաննութողութ
յանը:
Հավաքական թեկնա

ծության այս հայտի մաս
նակցության հրավեր եմ
հղում Հայաստանի շար
քային քաղաքացիներին,
մտավորականներին, երի
տասարդներին, հանրա
յին հոսանքների ակտի
վիստներին, իրավունքի
պաշտպաններին եւ քա
ղաքական կուսակցութ
յուններին, բոլոր հայերին
ու հայաստանցիներին,
ովքեր հավատում են, որ
մերերկիրը`դամեկիկու
սակցականսեփականութ
յուն չէ, այլ Հայաստանի
Հանրապետությունն է,
որի նախագահն անձնական օրի
նակով, ընտանիքով, շրջապատով,
գործընկերներովպետքէկրի,առա
ջին հերթին, օրենքի ողջ ուժը` ե´ւ
խստությունը, ե´ւ պատասխանատ
վությունը:
Նրա´նց մասնակցությունը եւ զո

րակցությունը, ովքեր ուզում են
տեսնել Հայաստանը` որպես ժո
ղովրդավարական խորհրդարա
նական հանրապետություն: Ովքեր
ակնկալումեն,որիրենցնախագա
հի ընտանիքը ոչ թե կհարստանա,
այլ կաղքատանա, քանի դեռ Հա
յաստանումթեկուզմեկաղքատըն
տանիք կա:Ովքեր ուզում ենտես
նելիրենցՀանրապետությունը,մեր
Հանրապետությունը` որպես ինք
նիշխան,տարածաշրջանումսեփա
կանինքնությունը,արժեքնուառա
ջատարությունըգնահատողերկիր:
Ովքեր գիտակցում են ազգային
շահի հետապնդման, հռչակման
եւ իրացման անհրաժեշտությու
նը շատ կարեւորայս ժամանակա
հատվածում: Եվ, ի վերջո, նրա´նց

զորակցությունը, ովքեր համարում
են, որ Հայրենիքին ու Մայր հողին
համահավասար արժեք է Մարդը,
եւ շարքային հայաստանցինպիտի
իրերկրումապրիարժանապատիվ
աշխատանքով ու փողով, հավատ
քովուարարումով:
Ես կրում եմ իմ քայլերի, իմ նա

խաձեռնությունների, իմ խոսքե
րի ողջ պատասխանատվությունը,
բայց մի բան, որ ես չեմ հանդուր
ժել երբեք եւ չեմ հանդուրժելու ո՛չ
ինձանից,ո՛չիմմերձավորներից,ո՛չ
նախագահներից կամ ընդդիմադիր
գործիչներից, կուսակցապետերից
կամշտաբիպետերից՝դասուտնու
կեղծիքն է, որն արվում եւ ուրաց
վում է, կրկնվում եւ խորացվում է`
անգամժողովրդիմեջմեղսակցութ
յանորոնմամբ:Եսդաչեմհանդուր
ժելու:
Եթե առաջիկա ընտրություննե

րըլինեն1991թվականիցայսկողմ
առաջինանգամազատ,արդար,ոչ
թեմիջազգային,այլհայկականչա
փանիշներին համապատասխան,
Հայաստանը կունենա նոր նախա

գահ կամ նվազագույնը`
առանցչակերտների լուրջ
մրցակցություն:
Իսկ եթե չեղան, ես

պատրաստ եմ քաղաքա
ցիական մեր պայքարը
տանել ոչթե մինչեւ վերջ,
որովհետեւվերջըշատհե
ռու է, այլ մինչեւ ժողովր
դինպատկանող, ժողովր
դին վայել հաղթանակ:
Եթեժողովուրդը`մերերկ
րիտերը,դացանկանաեւ
պատրաստ լինի,իվերջո,
իր գործն ու խոսքը մեկ
անել:
Սա իմ համեստ առա

ջարկն է Հայաստանի ժո
ղովրդինեւքաղաքացինե
րին:Եսմեկանգամ,միայն
մեկ անգամ եմ լինելու
նախագահի թեկնածու,
եւ այլեւս` երբեք: Հարա
կից ու ածանցյալ հարցե
րին կպատասխանեմ այս
ակումբում` մի քանի օր
անց:
Շնորհակալություն Ձեր

ուշադրությանհամար:
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էջ 2

Նախընտրական  ►
ծրագրային դրույթներ

էջ 3

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը  ►
Բաքվում

էջ 4

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի  ►
նամակը ICAPP 

համանախագահներին

էջ 5

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի  ►
հանդիպումները

«Ժառանգության»  ►
հանդիպումը 

Եվրոպական 

խորհրդարանի 

պատգամավորների հետ

«Ժառանգության»  ►
մասնակցությունը 

ԵԺԿ բուխարեստյան 

համաժողովին

էջ 6-7

Ստյոպա Սաֆարյանի  ►
ընտրարշավը

էջ 8

Հին Երուսաղեմ.  ►
Հայկական թաղամաս

«Ժառանգության»  ►
ցավակցությունը 

Երուսաղեմի Հայոց 

Պատրիարքի 

վախճանման առիթով

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը եւ
«Ժառանգություն» կուսակցությունը
hրավիրում են համապարփակ հան
րայինժողով,որըկկայանադեկտեմ
բերի22իկեսօրին՝«ԱրմենիաՄա
րիոթ»հյուրանոցում:
Քաղաքացիական հասարակութ

յան եւ քաղաքական գործընթացնե
րի միջեւ արհեստական ջրբաժանը
կամրջելուն միտված այս յուրահա
տուկհավաքըբաղկացածկլինիքա
ղաքացիներիելույթներիցեւ երաժշ
տական կատարումներից: Հովհան
նիսյանը հանդես կգա հիմնական
հայտարարությամբ, եւ հավաքըկա
վարտվի‹‹Ժառանգություն››կուսակ
ցության հակիրճ ու հատուկ համա
գումարով:

Մուտքնազատէ:

Հովհաննիսյանը եւ 
«Ժառանգությունը» 

հրավիրում են 
քաղաքացիական ժողով
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Պետականհամակարգեւկառավարում

ՀՀ նախագահ ընտրվելուց հետո առավելա•
գույնը երկու տարվա ընթացքում սահմա
նադրական փոփոխությունների հանրաքվեի
անցկացում,որովՀՀքաղաքացիներինկառա
ջարկվիպետականկառավարմանհամակար
գիանցումկիսանախագահականիցխորհրդա
րանականի` վարչապետի լիազորությունների
ավելացմամբեւՀՀնախագահիընտրությունը
խորհրդարանինվերապահելով:
Խորհրդարանի՝ ամբողջովին համամասնա•
կանսկզբունքովձեւավորմանսահմանադրա
կանամրագրում:
ՀՀ քաղաքական համակարգի ամրապնդում`•
կուսակցությունների կայացմանն ու անկա
խությանն ուղղված քայլերի օրենսդրական
ամրագրում:
Խորհրդարանականեւ 3տոկոսը հաղթահա•
րածարտախորհրդարանականընդդիմության
լիազորությունների ավելացում, այդ թվում`
գործադիր մարմինների վերահսկողության
ոլորտում:
Ազգային համաձայնության կառավարութ•
յան ձեւավորում` ներգրավելով բոլորարհես
տավարժ կադրերին` անկախ կուսակցական
պատկանելությունից:
Կոռուպցիայի դեմ անխնա պայքար,•
Վերահսկիչպալատի կողմից բացահայտված
պետական բյուջեի միջոցների յուրացումների
եւ վատնումների փաստերով քրեական գոր
ծերիհարուցում,վնասիամբողջականվերա
կանգնում:
Բիզնեսիեւիշխանությանիրականուհստակ•
տարանջատում,հարկային,մաքսայինեւիրա
վապահ մարմինների ղեկավարներին որեւէ
բիզնեսիմեջմասնաբաժինունենալուարգել
քիսահմանում:
Քաղաքական,հասարակական,մասնագիտա•
կանոլորտներումնոր,տաղանդավոր,արհես
տավարժ, անկախ մարդկանց մասնակցութ
յանաստիճանական,բայցնպատակամետաճ,
պետականծառայողներինորսերնդիձեւավո
րում:
ԱԺ եւ նրա խմբակցությունների ինստիտու•
ցիոնալ զարգացման ուղղված գործնական
քայլերիիրականացում:

ԼՂՀանկախությանճանաչում

ՆերհայկականհարթությունումԼՂՀճանաչու
մըպայմաններ կստեղծի Հայաստանի եւ ԼՂՀի
միջեւ պատասխանատվությունների սահմանա
զատմանհամար:
Հնարավորկդառնակնքելփոխօգնությանեւ

ռազմական համագործակցության պայմանա
գիր:
Թափանցիկ կդառնա ԼՂՀ քաղաքացիների

կողմից Հայաստանի անձնագրերի օգտագործ

մանբնագավառը:Կլուծվի ՀայաստանիեւԼՂՀ
քաղաքացիների՝ընտրություններինմասնակցե
լուհարցը:
Կկանոնակարգվեն Հայաստանի եւ ԼՂՀի մի

ջեւտնտեսականհարաբերությունները:Իրավա
կանկարգավորումկստանանմաքսատուրքերի
եւտարանցիկփոխադրումներիխնդիրները:
Միջազգային ասպարեզում ԼՂՀ անկախութ

յանճանաչումըԼՂՀղեկավարությաննիրավունք
կընձեռիբանակցություններվարելուԱդրբեջա
նիհետ:
Հայաստանըկկարողանապաշտոնապեսհրա

ժարվելԱդրբեջանիհետբանակցություններում
Մադրիդյան սկզբունքները հիմք ընդունելուց:
Հայաստանի կողմից Արցախի միջանկյալ կար
գավիճակի ճանաչումն Ադրբեջանի կազմում՝
մինչեւ հանրաքվեի անցկացումը, հակասում է
ԼՂՀսահմանադրությանը:

Տնտեսականբարեփոխումներ

1990ականների սեփականաշնորհման ըն
թացքում տեղ գտած իրավախախտումնե
րը Հայաստանում ստեղծեցին սեփականութ
յան եւ բիզնեսի անպաշտպանության վիճակ:
Սեփականությունը պաշտպանելու ուղին դար
ձավ պետական իշխանության լծակներին տի
րապետելը՝ հանգեցնելով իշխանության եւ
բիզնեսի լիակատար սերտաճման: Ստվերային
բիզնեսի ծավալները հասան բարձր աստիճա
նի, ինչն էլխթանեցարհեստականմենաշնորհ
ների ձեւավորումը, հանգեցրեց ազատ մրցակ
ցությանպայմաններիբացառման:Տնտեսական
գործունեության վերադարձը օրինական դաշտ
եւստվերայինգործունեությանվերացումըհնա
րավոր են միայն սեփականության ու ձեռներե
ցությանպաշտպանությանկուռմեխանիզմների
ստեղծմանդեպքում:
Այսնպատակովառաջարկվումէ.
1991թ.իվերսեփականաշնորհվածեւմինչեւ•
այժմիրնախագծայինհզորությանառնվազն
20 տոկոսով չգործարկված արտադրական
ձեռնարկությունների ազգայնացում եւ նոր
աճուրդովմասնավորեցում`սեփականատիրո
ջըդրամիսղաճիհաշվառմամբմասնավորեց
մանվճարիփոխհատուցմամբ:
Ձեռնարկությունների/ընկերությունների եւ•
ֆիզիկական անձանց հարկման պրոգրեսիվ
սանդղակի կիրառում: Փոքր բիզնեսի` մինչեւ
56 մլն շրջանառություն ունեցող ընկերութ
յուններիազատումԱԱՀից,իսկմինչեւ10մլն
շրջանառություն ունեցող միկրո բիզնեսների
ազատումնաեւշահութահարկից:
Երկրի առեւտրային պակասուրդի աճին•
նպաստող մաքսանենգության դեմ պայ
քար: Մաքսանենգճանապարհով Հայաստան
մտնող ապրանքների գները, բնականաբար,
շատավելի քիչ են, քան հարկվողտեղական
նույն ապրանքների անգամ ինքնարժեքը,
ինչնէլնախընտրելիէդարձնումներմուծման
ավելացումն ու կրճատում հայրենական ար
տադրությունը: Արդյունքում սպառողական
ապրանքների միայն 78%ն է արտադրվում
երկրում,մնացածըներկրվումէ:
Մենաշնորհային ապրանքատեսակների գնե•
րիպետականվերահսկողությանթափանցիկ
մեխանիզմիներդրում:
Անհատական մոտեցմամբ` համակարգաս•
տեղծ ներուժ ունեցող արտաքին եւ ներքին
ներդրումների հանդեպ արտոնյալ պայման
ների ստեղծում` ընդհուպանհատույց օգտա
գործման նպատակով հողատարածքների
տրամադրում եւ հարկային արձակուրդ 35
տարով:

ՄԱԿի Կոռուպցիայի դեմ պայքարի կոնվեն•
ցիայի 20րդ հոդվածի ամբողջական կիրա
ռում,  պետական պաշտոնյաների ապօրինի
հարստացմանհամարքրեականպատժիսահ
մանում:
Պետական ձեռնարկությունների եւ հանքա•
վայրերի`ապօրինի,չհիմնավորվածցածրգնե
րով, պետությանը հասցված խոշոր չափերի
վնասովիրականացվածմասնավորեցումների
վերանայում,ազգայնացումեւնորմասնավո
րեցում`բաց,թափանցիկմրցույթներիհիման
վրա,դրաարդյունքումբյուջետայինհավելյալ
եկամուտներիապահովում:

ՀայաստանՍփյուռքհարաբերություններ

1915թ. Ցեղասպանության հետեւանքների
վերացման ուղղությամբպետք էաշխատի ողջ
հայ ժողովուրդը: Միաժամանակ հայ ժողովրդի
առանձինհատվածներունենտարբերիրավունք
ներայդխնդրիլուծմանհարցում:Հայաստանի,
Արցախի եւ Սփյուռքի համար երբեմն կարող է
տարբերլինելազգայիննպատակներինհասնե
լումարտավարությունը,բայցոչերբեք՝ռազմա
վարությունը։
Ռազմավարական նշանակության համահայ

կականխնդիրներըպետքէլուծվենհայժողովր
դի առանձին հատվածների իրավունքներին եւ
պարտականություններին համապատասխան`
դուրս բերելով նրանց համազգային համակար
գող մարմնի ասպարեզ: Այդպիսի ներկայա
ցուցչական համաշխարհային հայկական հզոր
մարմնի` Համակարգող խորհրդի ձեւավորումը
կենսականանհրաժեշտությունէ։
ՀայաստանՍփյուռք հարաբերություններում

կարեւոր է հայրենադարձության խթանումը
եւ գործընթացի կանոնակարգումը, այդ թվում
«Հայրենադարձության մասին» ՀՀ օրենքի ըն
դունումը՝ վերադարձողների քաղաքացիական,
բնակարանային, սոցիալական մյուս խնդիրնե
րիլուծմանհարցումպետությանկողմիցհստակ
պարտավորություններիստանձնմամբ։Մինչայդ
ՀՀիշխանություններըպարտավորենօժանդա
կել Սփյուռքում հայապահպանությանը, պաշտ
պանել մեր հայրենակիցների իրավունքներն ու
շահերը, ինչպեսեւ անել կարելին՝ կենտրոնաց
նելու համար Սփյուռքի ներուժը։ Հայաստանը
պետքէդառնասփյուռքահայտարբերհամայնք
ներին կապող օղակ, շփման կենտրոն։ ՀՀ ազ
գայինանվտանգությունըպետքէներառինաեւ
սփյուռքահայությանանվտանգությունը։

Արտաքինգերակայություններ

Որպեսանվտանգությանկարեւորբաղադրիչ՝•
ապահովել Հայաստանի Հանրապետության
եվրաինտեգրմանարագացվածտեմպեր:
ՃանաչելԱրցախիինքնիշխանությունըեւամ•
բողջականությունը:
Խորացնել Եվրամիության, ԱՊՀ երկրների,•
ԱՄՆի, Չինաստանի եւ այլ պետությունների
հետ գործընկերային փոխշահավետ համա
գործակցությունը:
Բարիդրացիականհարաբերություններիհաս•
տատել հարեւանների հետ: Հայթուրքական
արձանագրությունները ետ կանչել ԱԺ օրա
կարգից: Առանց նախապայմանների դիվա
նագիտական հարաբերություններ հաստա
տելումասինարձանագրությանստորագրում:
Հայթուրքական հարաբերությունների հա
մապարփակ ու համալիր կարգավորում, սե
փական ընդհանուր պատմության ճանաչում,
ՑեղասպանությանեւՀայոցմեծհայրենազրկ
մանհիմնախնդրիլուծում:

ՆԱԽԸՆՏՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
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Պրննախագահ,մեծարգոգործընկերներ,
Եսկխոսեմ,բայցմիայնմեկանգամ,հետեւա

բար՝բացարձակհստակությամբ:
Ասիայում խաղաղության, անվտանգության

եւհաշտեցմանբարեհույսփնտրտուքովեսեկա
այսհրաշալիքաղաքը`Բաքու,որտեղժամանա
կին՝մինչեւ1990իհունվարյանբռնիտեղահա
նություննուարտաքսումը,հարյուրհազարավոր
հայերենբնակվել:Հայերիերբեմնիներկայութ
յունիցայսօրլոկմիխոնարհվածուանխաչեկե
ղեցիէմնացել,այնէլայժմփակէեւծառայում
էայլնպատակների:ՓաստացիայսօրԲաքվում
չկահայ,ութեեւմերադրբեջանցիգործընկերնե
րըհայտարարումենմիքանիհազարէթնիկհա
յերիթվիմասին,դրաորեւէվկայություն չգտա:
Եսիշխանություններինհորդորելէիինձհամար
հանդիպում կազմակերպել թեկուզ մեկ հայի
հետ,ովկհամարձակվերիրհայկականինքնութ
յամբներկայանալմերօրյաԲաքվում:
Եսայստեղէիեկելբոլորովինայլ՝երկխոսութ

յուն ոգով եւ մտադրությամբ, սակայնանմիջա
պես բախվեցի դաժան, թեեւ սպասելի իրակա
նության, որ գոյանում է հատվածապաշտութ
յունից, ատելության քարոզչությունից, կրկնվող
ռազմաշունչհռետորաբանությունից,անմարդա
բարոայլատյացությունիցեւսահմափակդիրքո
րոշումներիոչճիշտներկայացումից,ինչնառկա
է ոչ միայն հասարակականքաղաքական շրջա
նակներում, այլեւ նախագահական մակարդա
կում:
Առկաէայնամենը,ինչհակասումէ ICAPPի

գաղափարներինեւսկզբունքներին:
Մերտարածաշրջանումչենկարողլինելխա

ղաղություն, անվտանգություն եւ հաշտեցում
այնքանժամանակ,քանիդեռ.
1)Ադրբեջանը դատապարտվածպատերազմ

էսանձազերծումԼեռնայինՂարաբաղիեւնրա
ազատատենչ ժողովրդի, ինչպես նաեւ իր իսկ
ներսումապրողփոքրամասնություններիդեմեւ
հետոիրձախողումներիհամարմեղադրումինք
նապաշպանությանդիմողներին,
2) Ադրբեջանը մշակութային ժառանգության

միտումնավոր ոչնչացման պաշտոնական քա
ղաքականությունէվարում,ինչնառանձնապես
դրսեւորվեց 2005ի դեկտեմբերին, երբ Նախի
ջեւանում՝ Ջուղայի միջնադարյան հայկական
գերեզմանատանը, օրը ցերեկով հազարավոր
ձեռակերտխաչքարերոչնչացվեցին:Դապատե
րազմական գործողությունների կողմնակի հե
տեւանք չէր,այլ կատարվեց հրադադարի հաս
տատումից11տարիհետոեւհակամարտության

գոտուց հարյուրավոր մղոններ հեռու:Վայրում,
ուրայդամոթալիսրբապղծությունըկատարվեց,
մինչեւ օրսարգելափակվում է միջազգային բո
լորառաքելություններիմուտքը,
3)Ադրբեջանըշարունակումէազատարձակել

եւ փառաբանել կացնահարող մարդասպաննե
րինլոկայնպատճառով,որզոհըհայէ,եւատե
լությանայդվախկոտդրսեւորումըդատապար
տողգեթմեկձայն չի հնչումայնմիջավայրում,
որիմասինICAPPիհիմնադիրըարտահայտվեց՝
իբրեւ «համապարփակ ժողովրդավարության»,
եւ

4) Ադրբեջանը բառերի ու եզրույթների անի
մաստպատերազմում այսպիսի միջոցառումնե
րըծառայեցնումէ«զավթման»եզրաբանության
անցնելու համարմիբանիմասին, որնիրակա
նում ազատագրում էր, ապագաղութացում եւ
ինքնորոշման` յուրաքանչյուրին տրված իրա
վունք:  Մինչդեռ «զավթում» բառը շատ ավե
լի կիրառելի է Շահումյանից եւ Նախիջեւանից
մինչեւՀայկականբարձրավանդակիարեւմտյան
սահմաններն ընկած հայրենի ժառանգություն
ընդարձակտարածքներիհանդեպադրբեջանա
կանեւթուրքականհսկողությանբնութագրման
համար, որը հաստատվել է ցեղասպանության,
էթնիկզտումներիեւպաշտոնականխայտառակ
ուրացմանճանապարհով:
Խաղաղությունը, անվտանգությունը եւ հաշ

տեցումը, այնուամենայնիվ, հնարավոր են, եթե
բոլորսառաջնորդվենքնույնչափանիշներով.
1) Ջանանք հասնել դրական, արդյունավետ

ինքնաքննադատությամբ օժտված կառավար
ման,հանրայինհաշվետվողականության,ընդու
նենքհավասարքաղաքացիականիրավունքներ
եւմարդկայինարժանապատվություներաշխա

վորելուպատասխանատվությունը`մերիսկժո
ղովրդի,ընդդիմադիրկուսակցությունների,հա
սարակական կազմակերպությունների, փոքրա
մասնություններինկատմամբ,
2)Հզորացնենքշարքայինքաղաքացուն,քա

ղաքացիական հասարակությունը եւ իրական
ժողովրդավարությունը,ոչթեգերդաստանային
կամբռնատիրականիշխանավարումը,
3) Ճանաչենք բոլոր հին, թե նոր պետութ

յունների ազատությունը, ինքնիշխանությունը
եւամբողջականությունը,այդ թվում՝ Լեռնային
Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որի համար
վերադարձըstatusquoanteի անհնարէ,մինչ
դեռճանաչումնիրսահմանադրականսահման
ներում հնարավոր կդարձնի բոլորազգություն
ների բոլոր փախստականների միաժամանակ
յա,բազմակողմանիեւհամարժեքվերադարձը,
եւ ոչ միայն՝տարագրվածադրբեջանցիներինը,
այլեւ ավելի քան կես միլիոն հայերինը, ովքեր
տեղահանվել են Շահումյանից, Նախիջեւանից,
ԱրծվաշենիցեւբունԱդրբեջանից,ինչպեսնաեւ՝
Հայոց ցեղասպանության եւ Մեծ հայրենազրկ
ման զոհերի ու վերապրողների  շառավիղների
վերադարձը,
4)Պահպանենքբոլորմշակույթներիժառան

գությունըեւդատապարտենքայդժառանգութ
յանհանդեպբոլորոտնձգությունները՝ լինիդա
իսլամական մշակույթ, բուդդայական, հինդու,
հրեական,քրիստոնեական,թեայլ,
5) Կանխվեն եւ պատժվեն բոլոր ցեղասպա

նություններն ու մարդկության դեմ հանցագոր
ծությունները,եւ
6)Դրսեւորվիմարդկայնությունուգերակայի

այնգիտակցությունը,որվիշտըեւտառապանքը
ընդհարականեն,այսառնչությամբնաեւարժա
նին մատուցվի հազարավոր բարեպաշտթուրք
հարեւաններին, ովքեր այդ մարդկայնությունը
դրսեւորեցին՝ փրկելով հայերին, ներառյալ իմ
մեծմորը1915իցեղասպանությանօրերին,ինչ
պեսնաեւհարյուրավորբարեգութադրբեջանցի
ներին,ովքերջանացելեննույննանելտասնամ
յակներանցՍումգայիթի եւ Բաքվի հայկական
կոտարածներիժամանակ:
Սրահամարեսերախտագետեմ:Եվլավատես

եմ վաղվա օրվա հանդեպ՝ ի սեր մեր գալիք սե
րունդների:
ԵսշնորհակալությունեմհայտնումՁերսիրա

լիրհրավերի,հյուրընկալությանեւճշմարտութ
յանհանդեպհամակուշադրությանհամար՝որ
քանէլայնկարողէահավորկամանհաճոհա
մարվել:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը Բաքվում
Հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնիշխանության եւ ամբողջականության մասին

ՐԱՖՖԻԿ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻԵԼՈՒՅԹԸ
Ասիայիքաղաքականկուսակցություններիմիջազգայինկոնֆերանսի(ICAPP)7րդԳլխավորասամբլեայում

Բա քու, 23 նո յեմ բե րի 2012թ.

26 նո յեմ բե րի 2012թ., Ե րե ւան:  « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խա գահ, ՀՀ ա ռա ջին արտ գործ նա խա րար Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը վե րա
դար ձավ Բաք վից, որ տեղ նո յեմ բե րի 2124ը մաս նակ ցում էր Ա սիա կան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սի 7րդ Գլ խա վոր 
ա սամբ լեա յի աշ խա տանք նե րին: Հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին Ա սիա յի 25 երկր նե րի 60 քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի 250 պատ վի րակ ներ, ինչ պես 
նաեւ հյու րըն կա լող երկ րի գոր ծիչ ներ: Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի ե լույ թը, ո րը հան գու ցա յին է ե ղել ա սամբ լեա յի նո յեմ բե րի 23ի ա ռա ջին լիա գու մար նիս տում, 
ամ բող ջա պես ներ կա յաց վում է ստո րեւ:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը ելույթ կունենա Բաքվի կոնկլավում
21 նո յեմ բե րի 2012թ., Ե րե ւան: «Ժառանգություն» կուսակցութ

յաննախագահեւՀՀնախագահիհայտարարվածթեկնածու ՐաֆֆիԿ.
ՀովհաննիսյանըայսօրմեկնումէԲաքու`մասնակցելուեւելույթովհանդես
գալունոյեմբերի2223ինգումարվող«Ասիայիքաղաքականկուսակցութ
յուններիմիջազգայինհամաժողովի»(ICAPP)Գլխավորասամբլեայում:
ԻտեսՊնոմպենում(Կամբոջա)գումարվածICAPPինախորդհամաժո

ղովինՐաֆֆիՀովհաննիսյանիմասնակցության,ինչպեսնաեւիբրեւբո

ղոքհյուրընկալողկառավարությանկողմիցերիտասարդհայգործընկոր
ջըկացնովսպանածադրբեջանցիդատապարտյալիազատարձակմանեւ
փառաբանության՝Բաքվիհամաժողովիհրավերինրանախնականմերժ
ման, ICAPPի ղեկավարությունը համաձայնել է պրն. Հովհաննիսյանին
տրամադրելելույթիհավասարհնարավորությունհամաժողովում,որնայս
տարիգումարվումէ«Անվտանգությունը,խաղաղությունըեւհաշտեցումը
Ասիայում»խորագրիներքո:
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27 նո յեմ բե րի 2012թ., Ե րե ւան:  Ասիայիքա
ղաքական կուսակցությունների միջազգային
կոնֆերանսի (ICAPP) 7րդ Գլխավոր ասամբ
լեայում ընդունված՝ «Բաքվի հռչակագրի» կա
պակցությամբսույնթվականինոյեմբերի25ին
«Ժառանգություն» կուսակցության նախագահի
կողմիցպաշտոնականբողոքինամակէուղարկ
վել ICAPP համանախագահներԽոսե դեՎենե
ցիային եւ Չունգ ԻուՅոնգին, կազմակերպութ
յան քարտուղարությանը, նաեւ Ասամբլեայի
մասնակիցպատվիրակներին`իգիտություն:
Նամակում պրն Հովհաննիսյանը պաշտոնա

պեսեւգրավորձեւակերպելէիրբանավորդի
տողությունները,որհայտնելէԱսամբլեայիեզ
րափակիչնիստիընթացքումեւավարտիցհետո,

որոնցից շատերն անլսելի են դարձել դահլիճի
բարձրացրածաղմուկիպատճառով:Նամակում
ներկայացնելով, որոչթեընդունվել է,այլզեղ
ծարարություններիեւքվեարկությանկամպա
հանջված կոնսենսուսի բացակայության պատ
ճառով,ըստէության (de jure),ՉԻԸՆԴՈՒՆՎԵԼ
Բաքվիհռչակագիրը,պրնՀովհաննիսյանըմաս
նավորապեսարձանագրելէ.
«Այնպարտադրվել է Ասամբլեայիպատվի

րակներին` նրանց իրավունքների եւ արժա
նապատվությանաղաղակողանտեսմամբ,մի
տումնավորոտնահարելովկազմակերպության
ընթացակարգերը,որոնքպահանջումէին.ա)
փաստաթղթիընդունումկոնսենսուսով (առն
վազնեսհրապարակայնորենեւվստահաբար
առարկելեմփաստաթղթին),եւբ)վերջնական
նախագծի բաժանում բոլոր պատվիրակնե
րին՝ եզրափակիչ նիստիցառաջ (ինչըդիտա
վորյալ չարվեց): Հռչակագիրը պարտադրվեց,
ինչպես երեւաց, կանխակալ դավադրությամբ
(առնվազնՊակիստանիցբարձրաստիճանսե
նատորիկողմից,ովգլխավորումէրնախագծի
մշակմանհանձնախումբըեւտեղյակէր,որես,
համաձայն կազմակերպության ընթացակար
գերի, պահանջել եմ նախապես ծանոթանալ
Հռչակագրինախագծինեւարտահայտվելդրա
վերաբերյալ,եթեպարզվի,որայնմիակողմա
նիէ,հատվածականեւ/կամոչճշմարիտ)եւլուռ
թողտվությամբ(Դուքերկուսդանվրդովնստել
էիք մինչ ադրբեջանական պատվիրակությու
նըեւբանաձեւինախագիծըմշակողսենատո
րը,ԱՔԿՄՀիկանոններիեւընթացակարգերի

խախտումներով,առաջէինշարժվում)»:
Վերջին պահին Հռչակագրում ավելացված

ԼեռնայինՂարաբաղիվերաբերյալպարբերութ
յանառնչությամբպրնՀովհաննիսյանըգրելէ.
«Կոնսենսուս չկար. օրենքի գերակայությունը

ծաղրի ենթարկվեց օրը ցերեկով, եւ ինչն ավե
լիվատէր՝փաստաթղթի«վերջնական»տեքս
տըներառեցԼեռնայինՂարաբաղինառնչվող
բաժին, որը գաղտագողիավելացվեց վերջին
պահին՝ Հռչակագիրը վերածելով Ադրբեջանի
ստանդարտքարոզչականթղթի,որըոչմիայն
կեղծ էր ու յուրաշահ, այլեւ զորակցեցԱդրբե
ջանի պատերազմական հռետորաբանությա
նը եւ բռնության խթանմանը (արտահայտված
բռունցքներով հարվածելու հետամնաց դրսեւո
րումներով,որիմասինմենքբոլորսկարողենք
վկայել)` փոխանակ խաղաղությանը, անվտան
գությանըեւհաշտեցմանըծառայելու:Ինչպիսի
հեգնանք»:
Իբրեւհակազդեցությունկատարվածի՝պրն

Հովհաննիսյանը ICAPP ղեկավարներից պա
հանջելէ.
«Եսսույնովպահանջումեմ, որԴուքճիշտ

գործ անեք, ուղղեք ձեր սխալը եւ անվավեր
համարեք «Բաքվի հռչակագիր» կոչված զեղ
ծարարությունը,ինչպեսնաեւդրահրապարա
կումը`անհապաղուամբողջապես:
Եթեդաչարվի,ապաեթեանգամոչմիայլ

բարեխիղճ պատվիրակ պաշտոնապես չար
տահայտի իր բողոքը, ես պահանջում եմ, որ
դուքհանեք«Հայաստան»բառնայդկեղծված
թղթիկտորից»:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի նամակը ICAPP համանախագահներին
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Chung Eui-yong, Co-Chairman and Secretary General 
ICAPP 
 

Dear Sirs: 

I herewith formalize my oral remarks made during and after the closing session of the 7th General Assembly. 

The “Baku declaration” is a sham and a forgery.  It was imposed upon the delegates to the Assembly in flagrant disrespect of their rights and dignity; 
in intentional violation of the procedures of the organization which required a) adoption by consensus (at least I opposed it publicly and in no 
uncertain terms) and b) distribution of its final draft to all delegates before the closing session (which was purposefully not done); and in what 
appeared to be a premeditated conspiracy of commission (at least by the distinguished senator from Pakistan who headed the drafting committee 
and was informed in advance that I demanded, in accordance with the aforementioned procedural preconditions, to see the draft declaration and to 
speak in reference to it if it turned out to be one-sided, partisan and/or untruthful) and of silence (both of you sat quietly by as the ICAPP rules and 
regulations were being railroaded by the Azerbaijani delegation and the senator in charge of drafting the resolution). 

As you well know, not only was I denied the right to reply when during the 4th plenary session at least five Azerbaijani delegates attacked me by name 
with slanderous falsehoods and calls to arms, but I was expressly refused my fundamental prerogative to express my position on participating in, or 
opposing, the consensus required for adoption of the declaration. 

In short, there was no consensus; the rule of law was mocked in broad daylight; and, what is worse, the text of the “final” document included a 
section on Mountainous Karabagh which was stealthily added at the last moment, hence rendering it a declaration of standard Azerbaijani 
propaganda which not only was spurious and self-serving but effectively supported their war rhetoric and incitement to violence (as manifested in the 
most uncivil banging of fists to which all of us can testify) instead of the cause of peace, security, and reconciliation.  How ironic. 

I do not know if this was the price the ICAPP leadership had to pay in exchange for the arrangements and other undisclosed benefits delivered by the 
host state and its ruling party.  Frankly, that is not my concern, but rather a matter for your conscience and of your own fidelity to the high principles 
and values of ICAPP. 

I hereby demand that you do the right thing, correct your misconduct, and cancel the corruption called the “Baku declaration,” as well as its 
publication, forthwith and in toto.   

That failing—and even if no other delegate of good conscience registers his or her protest in formal fashion—I demand that you remove the word 
“Armenia” from that falsified piece of paper. 

If the ICAPP leadership wishes to remain complicit in this deceitful, bellicose affair, and wants to associate itself with war and not pacific settlement, 
that is your choice.  I will not be a part of it. 

In closing, I thank you for your kind invitation and the opportunity to attend the 7th General Assembly, but painfully must underscore that under your 
“guidance” I have borne witness to one of the greatest frauds and most egregious breaches of human trust over my entire career in politics and 
diplomacy. 

I attach a copy of my address to the General Assembly for the record, for your reference, and for a reflection of the spirit in which I came to Baku.  
And I regret that this letter has become necessary. 

Respectfully yours, 

 

Raffi K. Hovannisian 

Chairman, Heritage Party 
Former Minister of Foreign Affairs 
Republic of Armenia 

Արձագանքներ ICAPP
համաժողովից

27նոյեմբերի2012թ.

ՄեծարգոպրնՀովհաննիսյան,
ԵսստացաICAPPիղեկավարությաննուղղվածՁերնամակըեւհա

մաժողովիելույթը:Ինչպեսասելեմ,Ինդոնեզիայիդեսպանը`Ն.Գ.Ատի
յանտոնհավանությամբվերաբերվեցՁերպահվածքին շատդժվարին
իրավիճակում:Նանաեւասաց,որԴուքեղելեքԱԳնախարար:
ՔանիորՏոկիոյումՁերդեսպանի`պրն.Պողոսյանիկողմիցեսբավա

կանաչափտեղեկացվածէի,ինձհասկանալիէրխնդրիէությունը:
ԵսգնահատումեմՁերժպիտը,իհարկեժպիտըգումարչիարժենում

եւբերումէժողովրդականություն`ամենակարեւորզենքըընտրարաշավ
ներումեւդիվանագիտությունում;
ԵսկապիմեջկլինեմՏոկիոյումՁերդեսպանիհետ:
ՇնորհակալությունԲաքվումունեցածմերզրույցներիհամար:

ՅաշուՕգատա
Ճա պո նիա յի կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յան փոխ նա խա գահ,
Ճա պո նիա յի Խորհր դա րա նի Վե րին Պա լա տի նախ կին ան դամ
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18 հոկ տեմ բե րի 2012թ., Ե րե ւան:  Այ
սօր «Ժառանգություն» կուսակցությունում
հյուրընկալվեց «Ժողովրդավարության եւ
համերաշխության եվրոպական ֆորումի»
պատվիրակությունը, որի  կազմում էին
Եվրոպական խորհրդարանի պատգամա
վորներԵվրոպականսոցիալիստականկու
սակցությունից(PES)եւՍոցիալիստներիու
դեմոկրատներիառաջադիմականալյանսից
(S&DGroup):
10անդամիցբաղկացածպատվիրակութ

յունը, որ ղեկավարում էին «Եվրոպական
ֆորումի»փոխնախագահԺանՄարինուս
ՎիերսմանեւԵվրոպականխորհրդարանի
պատգամավոր, Եվրոնեսթ ԽՎ համանա
խագահՔրիստիանՎիգենինը,Հայաստան
էժամանելերկօրյափաստահավաքառա
քելությամբ՝ հանդիպելու քաղաքական
կուսակցություններին եւ հնարավորինս
լիարժեք ծանոթանալու երկրում տիրող
իրադրությանը ԱԺ ընտրություններից հե
տոեւնախագահականընտրություններից
առաջ:
Պատվիրակության առաջին հանդի

պումը «Ժառանգություն» կուսակցութ
յան հետ էր:  Հանդիպմանը մասնակցող
«Ժառանգության» փոխնախագահ Ար

մեն Մարտիրոսյանը, վարչության ան
դամներ Լուսինե Պետրոսյանը, Հովսեփ
Խուրշուդյանը, ԱԺ խմբակցության ղեկա
վար Ռուբեն Հակոբյանը նշեցին Եվրոպա
կան ինտեգրման հաստատուն կողմնո
րոշման մասին, որ ունի կուսակցությունը:
Անդրադարձ կատարվեց նաեւ իշխանութ
յուններիձախողումներին,որխոչընդոտում
ենայդինտեգրմանցանկալիընթացքին:
Հյուրերի խնդրանքով ներկայացվեցին

«Ժառանգության» մոտեցումները Վրաս
տանում ավարտված խորհրդարանական
ընտրությունների,  ՌԴի նախաձեռնած
Մաքսային միության, հայթուրքականար
ձանագրությունների եւ երկկողմ հարա
բերություների կարգավորման վերաբեր
յալ: Ի պատասխան ԼՂ անվտանգության
եւ Ռ. Սաֆարովի արտահանձնման շուրջ
«Ժառանգության» բարձրաձայնած մտա
հոգությունների, պատվիրակության հուն
գարացիանդամ Էդիթ Հերցզոգը նշեց, որ
ոչ միայն հունգար ժողովուրդն է դատա
պարտում Սաֆարովի արտահանձնումը,
այլեւ, ինչպես վերջերս է հայտնի դարձել
որոշ փաստաթղթերից, Հունգարիայի թե´
ՆԳ,թե´ԱԳնախարարներըդեմենեղելայդ
քայլին:
Հանդիպմանավարտին եւս մեկանգամ

նշվեց, որ Եվրոպական ընտանիք վերա
դառնալը «Ժառանգության» միանշանակ
ընտրությունն է, եւ այդ լույսի ներքո Եվ
րոպայի քաղաքական շրջանակների հետ
շփումների ու համագործակցության յու
րաքանչյուր հնարավորություն ողջունելի է
«Ժառանգության»համար:

«Ժառանգության» հանդիպումը Եվրոպական 
խորհրդարանի պատգամավորների հետ

17 հոկ տեմ բե րի 2012թ.,  Բու խա րեստ: Ժառանգութ
յուն» կուսակցության վարչության գլխավոր քարտուղար
ՍտյոպաՍաֆարյանըեւխորհրդարանականխմբակցութ
յանքարտուղարԶարուհիՓոստանջյանըհոկտեմբերի16
ին Բուխարեստում մասնակցեցին Եվրոպայի ժողովրդա
կանկուսակցությանՔաղաքականվեհաժողովին:
ԵԺԿմիջոցառումներիշրջանակներումՓոստանջյանըեւ

Սաֆարյանըհանդիպումներուքննարկումներենունեցել
տարբերերկրներիցժամանածանդամկուսակցություննե
րի պատվիրակների, ԵԺԿ պաշտոնատար անձանց հետ:
Հանդիպումներենկայացել,մասնավորապես,ԵԺԿնախա
գահՎիլֆրեդՄարթենսի,փոխնախագահՅացեկՍարյուզ
Վոլսկու,Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլու,
ԵԽԽՎնախագահԺանԿլոդՄինյոնի,այլազգայինպատ
վիրակությունների ու Եվրոպական խորհրդարանի ԵԺԿ
խմբակցությանպատգամավորներիհետ:
«Ժառանգության»ներկայացուցիչներըխոսելենկուսակ

ցության գործունեության, Հայաստանի ներքաղաքական
իրավիճակի, առաջիկա նախագահական ընտրություննե
րի, ԵԺԿ«Ժառանգություն» լիարժեք համագործակցութ
յանմասին:Զրուցակիցներընաեւհետաքրքրվելենտարա
ծաշրջանային ուարտաքին քաղաքական հարցերի շուրջ
«Ժառանգության»դիրքորոշումներով:
Այսօր«Ժառանգության»պատվիրակներըմասնակցում

են«Պատասխանը՝ավելիշատԵվրոպա»խորագրովԵԺԿ
21րդհամագումարին,որիաշխատանքներըկավարտվեն
հոկտեմբերի18ին:

«Ժառանգության» 

մասնակցությունը ԵԺԿ 

բուխարեստյան համաժողովին

28 նո յեմ բե րի 2012թ., ք.Ե րե ւան:Այսօր«Ժառանգութ
յուն»կուսակցությանառաջնորդՐաֆֆիՀովհաննիսյանը
հյուրընկալվեցՀՀումԱՄՆդեսպանՋոնԱ.Հեֆերնիկող
մից:
ՆրանքքննարկեցինՀայաստանիներքինեւարտաքին

քաղաքականությաննառնչվողխնդիրներ,այդթվումանդ
րադարձկատարվեցառաջիկանախագահականընտրութ
յուններին:
Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀում ԱՄՆ դեսպանատան

քաղաքականեւտնտեսականբաժնիղեկավարԲրայենՌ.
Ռոռաֆը եւ «Ժառանգություն» կուսակցության վարչութ
յանանդամՀովսեփԽուրշուդյանը:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը 

հանդիպեց դեսպան

Ջոն Հեֆերնին
30 նո յեմ բե րի 2012թ., 

Ե րե ւան: Այսօր «Ժառան
գություն» կուսակցության
նախագահ ՐաֆֆիԿ. Հով
հաննիսյանըհանդիպեցԵվ
րոպական ժողովրդական
կուսակցության (ԵԺԿ) նա
խագահ Վիլֆրիդ Մարթեն
սին:
Նրանք քննարկեցին Հա

յաստանի ներքաղաքական
իրավիճակին եւ միջազգա
յին հարաբերություներին
առնչվող հարցեր՝ ՀՀ նա
խագահի 2013թ. ընտրութ
յունների համատեքստում
կարեւորելովԵԺԿդերըՀա

յաստանիժողովրդավարացմանճանապարհինառկամարտահրավերներըհաղթահարե
լուգործում:
«Ժառանգություն» կուսակցությունը 2012թ. փետրվարից դիտորդի կարգավիճակով

անդամակցումէԵԺԿին:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդիպեց
ԵԺԿ նախագահին
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Թիվ 1 ընտ րա տա րած քա յին հանձ նա ժո ղո վին

2012թ. դեկ տեմ բե րի 2ի Ազ գա յին ժո ղո վի մե ծա մաս
նա կան ընտ րա կար գով լրա ցու ցիչ ընտ րութ յուն նե րում 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան թեկ նա ծու Ստ յո
պա Սեր յո ժա յի Սա ֆար յա նից

Հաս ցե` Ե րե ւան, Գա յի պո ղո տա 8, բնա կա րան 1բ., հե
ռա խոս` 091 77 43 19, 674261

Ղեկավարվելով ՀՀ Ընտրական օրենսգքի 26րդ
հոդվածի 8րդ մասի դրույթներով` Ձեզ եմ դիմում
2012թ.դեկտեմբերի2իԱզգայինժողովիմեծամաս
նական ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություննե
րումՀՀԿիկողմիցառաջադրվածթեկնածուՌոբերտ
Գուրգենի Սարգսյանի թեկնածության գրանցումը
ներքոնշյալ հիմնավորումներով դատական կարգով
վիճարկելուեւուժըկորցրածճանաչելուհամար:
ՀՀ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի

կողմից հաստատված 2012թ. դեկտեմբերի 2ի Ազ
գայինժողովիմեծամասնականընտրակարգով լրա
ցուցիչ ընտրությունների նախապատրաստման եւ
անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանա
կացույցիհամապատասխան`թիվ1ընտրատարած
քումգրանցվածպատգամավորությանթեկնածունե
րըմինչեւնոյեմբերի23ըԿԸՀվերահսկիչվերստուգիչ
ծառայությունեններկայացրելնախընտրականհիմ
նադրամներ կատարված մուտքերի եւ դրանց օգ
տագործման վերաբերյալ 2րդ հայտարարագրերը
28.10.2012թ.23.11.2012թ. ժամանակահատվածի
համար: Հիշյալ ժամանակացույցի համաձայն` թեկ
նածուները1ինհայտարարագրերըներկայացրելէին
ամենաուշըմինչեւնոյեմբերի2ը:
Թեկնածուների կողմից ներկայացված հայտարա

րագրերի հիման վրա ԿԸՀ  վերահսկիչվերստուգիչ
ծառայությանպատրաստածտեղեկանքիհամաձայն`
ինքնաառաջադրվածԱԺպատգամավորիթեկնածու
ԷդուարդԱրտավազդիՊետրոսյանըմինչեւ օրսնա
խընտրական հիմնադրամ չի բացել եւ բացակայում
էորեւէտեղեկատվություննրակողմիցկատարված
ծախսերի վերաբերյալ: Մինչդեռ, հիշյալ թեկնածուն
ունի նախընտրական մի քանի շտաբ (օրինակ,Մոլ
դովականեւԹոթովենցփողոցներիվրա),տպագրելէ
բուկլետներեւնախընտրականպաստառներ,որոնք
համապատասխանաբար բաժանվում են ընտրողնե
րինեւփակցվելենքարոզչականպաստառներիհա
մար10.000 եւավելի ընտրող ունեցող համայնքնե

րումառանձնացվածանվճարտեղերում (http://www.
elections.am/aj2012/):
ՀՀԿ կողմից առաջադրված թեկնածու Ռոբերտ

ԳուրգենիՍարգսյանընոյեմբերի23իդրությամբ2րդ
հայտարարագրով մինչեւ այդ  օրը իր նախընտրա
կանհիմնադրամկատարվածբոլոր մուտքերի հան
րագումարէներկայացրելէ2.710.000դրամը,որից`
2.652.080 դրամը ցույց է տրվել իբրեւ ԸՕի 26րդ
հոդվածի2րդմասովնկարագրվածապրանքներիեւ
ծառայությունների ձեռքբերման համար հիմնադրա
միցկատարվածծախսերիփաստացիչափ:Միաժա
մանակայդնույնգումարըներկայացրելէթե’իբրեւ
այդապրանքներիուծառայություններիձեռքբերման
շուկայական արժեք, թե’ հիմնադրամի միջոցներից
կատարվածբոլործախսերիընդհանուրչափ:Նոյեմ
բերի23իդրությամբթեկնածուՌոբերտՍարգսյանի
նախընտրականհիմնադրամումմնացածմիջոցները
կազմելեն57.920դրամ:
Ընտրականօրենսգրքի26րդհոդվածի2րդմասն

ամրագրում է. «Թեկ նա ծու նե րը,  հա մա մաս նա կան 
ընտ րա կար գով ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցող 
կու սակ ցութ յուն նե րը,  կու սակ ցութ յուն նե րի դա
շինք նե րը զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե
րով նա խընտ րա կան քա րոզ չութ յան ի րա կա նաց
ման, դահ լիճ նե րի,  տա րածք նե րի վար ձա կալ ման,  
քա րոզ չա կան պաս տառ նե րի պատ րաստ ման (տե
ղադր ման), քա րոզ չա կան տպա գիր և  այլ նյու թե րի 
ձեռք բեր ման, ընտ րող նե րին տրա մադր վող քա րոզ
չա կան բո լոր տե սա կի նյու թե րի  (նե րառ յալ` տպա
գիր նյու թե րի)  պատ րաստ ման ֆի նան սա վոր ման 
հա մար օգ տա գոր ծում են միայն նա խընտ րա կան 
հիմ նադ րա մի մի ջոց նե րը:  Այդ նպա տա կով նա
խընտ րա կան հիմ նադ րա մից կա տար վող ծախ սե րի 
ա ռա վե լա գույն չա փը սահ ման վում է սույն օ րենսգր
քով:  Սույն մա սում նկա րագր ված ապ րանք ներն ու 
ծա ռա յութ յուն նե րը, ե թե մա տուց վել են շու կա յա
կան ար ժե քից պա կաս գնով կամ ձեռք են բեր վել 
մինչև նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի ձևա վո րու մը, 
ա պա ի րենց շու կա յա կան ար ժե քով նե րառ վում են  
նա խընտ րա կան հիմ նադ րա մի ծախ սե րում»:
Թեկնածու Ռոբերտ Սարգսյանը իր 2րդ հայտա

րարագրում նախընտրական հիմնադրամ կատար
ված մուտքերի եւ դրանց օգտագործման վերաբեր
յալնշել է,թեհիմնադրամառաջինմուտքըարվել է
1.000.000դրամ`25.10.2012թ.,երկրորդը`1.500.000
դրամ 07.11.2012թ., եւ երրորդը` 210.000 դրամ
23.11.2012թ.: Ընդհանուր առմամբ` 2.710.000
դրամ:
Հիմնադրամի այդ միջոցներից 865.605 դրամը

06.11.2012թ. փոխանցվել է պաստառի լայնաֆոր
մատ տպագրության համար, եւս 1.409.500 դրամ`
գովազդայինվահանակներիվրապաստառներիտե
ղադրման,ինչպեսնաեւ`վահանակներիտեղադրման
համար:23.11.2012թ.հավելյալ156.975դրամհիմ
նադրամիցփոխանցվել էպաստառի լայնաֆորմատ
տպագրությանհամար:Այսամենըայնդեպքում,երբ
թեկնածուի թվով 12 լայնաֆորմատ պաստառները
համապատասխանվահանակներինփակցրելենդե
ռեւսնոյեմբերի2ին,մինչդեռԿԸՀսահմանածժամա
նակացույցովքարոզարշավըմեկնարկելէնոյեմբերի
4ից: Թեկնածուն նշել է, որ բացի 220.000 դրամը,
մնացած2.432.080դրամը ծախսել է հենցայս ծա
ռայության համար: Զուգադիպությամբ թեկնածուի
պաստառներիցմեկըփակցվածէԿենտրոնիցդեպի
ՆորՆորք եւԱվան բարձրացողՄյասնիկյանպողո
տայի վրա գտնվող «Նուշիկյան ասոցիացիային»
պատկանող վահանակի վրա, որտեղ մայիսի 6ի
խորհրդրանական ընտրություններից առաջ փակց
վածէեղելիմնախընտրականլայնաֆորմատպաս
տառը,եւորիհամարեսայդընկերությանըվճարել

եմշուրջ280.000դրամ:ԹեկնածուՌոբերտՍարգս
յանիկողմից12այդպիսիվահանակներիպարագա
յում (կրիչով12պաստառներինկարներըկցվածեն)
ակնհայտ է, որ դրանց շուկայականգնի հանրագու
մարըգերազանցումէոչմիայնցույցտրվածարժեքը,
այլեւ ողջ նախընտրական հիմնադրամի միջոցները:
Այսպիսով,ակնհայտ է, որ հիշատակվածապրանքի
եւծառայությանձեռքբերմանհամարթեկնածուՌո
բերտ Սարգս յա նի ցույց տրված փաս տա ցի չա փը 
նվա զեց ված է, չի հա մա պա տաս խա նում դրա ի րա
կան շու կա յա կան ար ժե քին եւ գե րա զան ցում է հիմ
նադ րա մի մի ջոց նե րից կա տար ված բո լոր ծախ սե րի 
ընդ հա նուր չա փին:
Հիշյալապրանքիցուծառայությունիցզատ,թեկ

նածուՌոբերտՍարգսյանն իր 2րդ հայտարարագ
րում ցույց էտվել,թե նախընտրականբուկլետների
տպագրության նպատակով 07.11.2012թ. հիմնադ
րամիցփոխանցելէ120.000դրամ:Նույնըօրըհիմ
նադրամից 100.000 դրամ փոխանցվել է Ավան եւ
ՆորՆորքվարչականշրջաններումտեղեկատվության
տարածմանհամար:Հայտարարագրիցպարզչէ,թե
ինչէհասկացվումդրատակ,որովհետեւբացիլայնա
ֆորմատպաստառներիցուբուկլետներից,թեկնածո
ւի քարոզչության հետ կապված ընտրատարածքում
ամենքայլափոխիտեսանելիեննախընտրականշտա
բերիվրափակցվածմիջինֆորմատիվահանակներ
(որոնցվրանշվածէ35տպաքանակ,մինչդեռդրանք
ավելիշատեն),նոյեմբերի22իցբոլորբնակարաննե
րումբաժանվումենթեկնածուիհերթականհամարն
ընդգծողհիշեցմանթերթիկներ,եւվերջապես`Ավան
ուՆորՆորքվարչականշրջաններիբոլորշենքերում,
վերելակներիներսումկամնրանցիցդուրսգովազդա
յինվահանակներիվրահամատարածփակցվելենA3
եւավելիմեծձեւաչափերինկարներ:Խոսքըվերաբե
րումէայդպիսիհազարավորպաստառների(միքանի
լուսանկարներկցվումենօրինակիհամար):Ակնհայտ
է,որնշվածբոլործառայություններիուապրանքնե
րիփաստացիեւշուկայականարժեքներըթաքցվում
ենթեկնածուիկողմից:
Չնայածայսամենին,ԸՕիմեկայլակնհայտխախ

տում վերաբերում է թեկնածուի նախընտրական
շտաբերին ու դրանց թվին: Ոչ 1ին, ոչ էլ 2րդ հայ
տարարագրերում թեկնածուն չի հիշատակել որեւէ
ծախս նախընտրական շատբերի վարձակալության
կապակցությամբ:
Ընտրականօրենսգրքի18րդհոդվածի5րդմասը

ամրագրումէ,որ«Ընտ րա կան շտաբ նե րը չեն կա րող 
տե ղա կայ վել պե տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա
վար ման մար մին նե րի զբա ղեց րած շեն քե րում  (բա
ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի,  երբ շտաբ նե րը զբա ղեց
նում են այդ մար մին նե րին չպատ կա նող տա րածք),   
ինչ պես նաեւ այն շեն քե րում,  որ տեղ գոր ծում են 
ընտ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րը»: Մինչդեռ, քարո
զարշավիմեկնարկիցիվերթիվ1/11տեղամասային
ընտրական հանձնաժողովի շենքում տեղակայվել է
Ռոբերտ Սարգսյանի ընտրական շատաբերից մեկը
(տեսանյութըկցվումէ):
ԸՕիայդհոդվածիհիշյալմասընաեւպարտադրում

է, որընտրական շտաբերիթիվը«չի գե րա զան ցում 
ընտ րութ յան հա մար կազ մա վոր ված ընտ րա կան 
տե ղա մա սե րի թի վը»:  Մեր կողմից թիվ 1 ընտրա
տարածքում հայտնաբերվել էթեկնածուիառնվազն
50նախընտրականշտաբ`համապատասխանգրառ
մամբ: Եւս մեկ անգամ ընդգծենք, որ դրանց վրա
փակցված ցուցանակները վրա իբրեւ տպաքանակ
նշվածէ35ը, ինչպեսնաեւնախկինումթեկնածուի
թիմի ներկայացուցիչները նույնպես դա հայտարա
րելենիբրեւշտաբերիընդհանուրթիվ`նվազեցնելով
դրանցիրականթիվը:ՌոբերտՍարգսյանի50ընտ
րական շտաբերի լուսանկարնեը կրիչով եւ դրանց

Ստյոպա Սաֆարյանի դիմումը 1-ին ԸԸՀ
Ռ.Սարգսյանի կողմից կատարվող քարոզչության խախտումների մասին
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հասցեներիցուցակըկցվումէ:
Ընտրականօրենսգրքի18րդհոդվածի8րդ

կետն ամրագրոմ է. «Նախընտրական քարոզ
չությանսահմանվածկարգիայնպիսիխախտ
մանդեպքում,որըկարողէէականազդեցութ
յուն ունենալ ընտրությունների արդյունքների
վրա,եթեայնկատարելէթեկնածուն,համա
մասնական ընտրակարգով ընտրություններին
մասնակցող կուսակցությունը,  կուսակցութ
յունների դաշինքը, ապա թեկնածուին,  կու
սակցության,  կուսակցությունների դաշինքի
ընտրականցուցակըգրանցածհանձնաժողովը
դիմում էդատարան`թեկնածուի,կուսակցութ
յան, կուսակցությանդաշինքի ընտրականցու
ցակիգրանցումնուժըկորցրածճանաչելուհա
մար»:
ԹեկնածուՌոբերտՍարգսյանիեւնրակողմ

նակիցների կողմից կատարվել են Ընտրական

օրենսգրքի եւ նախընտրական քարոզչության
սահմանված կարգի այնպիսի խախտումներ,
որոնքակնհայտորեն կարող են էականազդե
ցություն ունենալ ընտրությունների արդյունք
ներիվրա:Ուստի,Ձեզեմդիմում2012թ.դեկ
տեմբերի2իԱզգայինժողովիմեծամասնական
ընտրակարգով լրացուցիչ ընտրություններում
ՀՀԿի կողմից առաջադրված թեկնածու Ռո
բերտ Գուրգենի Սարգսյանի թեկնածության
գրանցումըներքոնշյալհիմնավորումներովդա
տականկարգովվիճարկելուեւուժըկորցրած
ճանաչելուհամար:

Դիմող`
ՍտյոպաՍերյոժայիՍաֆարյան

27 նո յեմ բե րի 2012թ.

ՀԺԿ-ի հայտարարությունը 
Սաֆարյանին սատարելու մասին

 29 նոյեմբերի 2012թ., 
Երեւան: Դեկտեմբերի 2ին
կայանալիքԱԺպատգամավո
րի լրացուցիչ ընտրություննե
րում Հայաստանի ժողովրդա
կան կուսակցությունը (ՀԺԿ)
ԱվանՆորՆորքիթիվ1ընտ
րատարածքում պաշտպանում
է Ստյոպա Սաֆարյանի թեկ
նածությունը:
Պատասխանելով թիվ 1

ընտրատարածքի մրցապայ
քարի վերաբերյալ կուսակ
ցության դիրքորոշման մասին
մեր  հարցին՝ ՀԺԿ վարչութ
յան քարտուղար Գրիգոր

Հարությունյանը ասաց. «Մեր
կուսակցությունը պաշտպա
նում է Ստյոպա Սաֆարյանի
թեկնածությունը: Գնահատե
լով նրա աշխատանքը նախ
կին գումարման Ազգային ժո
ղովում, աշխատասիրությունը
եւազնվությունը, վստահենք,
որ նա կարող է արժանիո
րեն ծառայել ընտրողին նաեւ
ներկա խորհրդարանում, ուս
տի կոչ ենք անում Ավանի
եւ ՆորՆորքի ընտրողներին
իրենց ձայները տալ հօգուտ
ՍտյոպաՍաֆարյանի»:

«Ս/թ դեկտեմբերի 2ին
Երեւան քաղաքի թիվ 1 ընտ
րատարածքում տեղի են ու
նենալու ՀՀ Ազգային ժողովի
լրացուցիչ ընտրություններ,
որտեղ պատգամավորության
թեկնածու է առաջադրվել,
նաեւ «Ժառանգություն» կու
սակցությանքարտուղարՍտ
յոպա Սաֆարյանը: Լինելով
Ազգայինժողովինախորդգու
մարման պատգամավոր, ծա
վալելէարդյունավետգործու
նեություն` ինչպես օրենսդիր
մարմնում, այնպես էլ հանրա

յին կյանքում ու Եվրոպական
կառույցներում, ակտիվորեն
իրականացրել է քաղաքա
ցիների ոտնահարված իրա
վունքների պաշտպանություն:
 «Հանրապետություն» կու
սակցությունը հայտարարում
է Ստյոպա Սաֆարյանի թեկ
նածությունը պաշտպանելու
մասինեւկոչէանումԵրեւան
քաղաքի Ավանի եւ ՆորՆոր
քիընտրողներինդեկտեմբերի
2ին քվեարկել հասարակա
կան եւ քաղաքական գործչի
օգտին»:

«Հանրապետություն» 
կուսակցությունը սատարում է 

Սաֆարյանին

Սթափության կոչ ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալյան» 
ուսանողական միությանը

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան « Հայք» 
ե րի տա սար դա կանու սա նո ղա կան միութ յունն 
ար ձա գան քեց « Նի կոլ Աղ բալ յան» ու սա նո ղա
կան միութ յան հայ տա րա րութ յա նը: Տա րած ված 
հա ղոր դագ րութ յան մեջ մաս նա վո րա պես աս
վում է.
«Զարմանքով ընթերցեցինք ՀՅԴ «Նիկոլ Աղ

բալյան» ուսանողական միության գրությունը
Բաքվում Րաֆֆի Հովհաննիսյանի արած հայ
տարարությունների կապակցությամբ: Նախ՝
նշենք, որ դաշնակցական երիտասարդները չա
փից ավելի իրավունք են վերապահում իրենց՝
Րաֆֆի Հովհաննիսյանից բացատրություններ
պահանջելով:Ափսոսումենք,որ«ՆիկոլԱղբալ
յանի»երիտասարդներըձայնակցումենայնհիս
տերիային,որըՐաֆֆիՀովհաննիսյանիհայտա
րարությունների կապակցությամբ բարձրացրել
են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, իշխա
նականուընդդիմադիրգործիչները:Հետաքրքիր
զուգադիպությամբ վերջինի հանդեպ նմանա
տիպմեղադրանքներհնչեցրիննաեւ«Կենտրոն»
հեռուստաընկերության լրատվականհաղորդու
մըեւ«Չորրորդինքնիշխանություն»թերթը:
Ինչ վերաբերում է «Նիկոլ Աղբալյանի» ան

դամների մտահոգություններին, ապա քա
նի որ նրանք չեն կոնկրետացնում, թեՐաֆֆի
Հովհաննիսյանի որ հայտարարությունն է ըստ
իրենց «պարարտ հող պատրաստում իշխա
նությունների համար՝ հնարավոր պարտադր
ված ստորագրման դեպքում հասարակական
բարենպաստ կարծիք ձեւավորելու համար»,
ստիպվածենքանդրադառնալՐ.Հովհաննիսյա
նի՝Բաքվումհնչեցրածմիշարքմտքերի:
Նա, օրինակ, լրատվամիջոցներին ասել է

(մեջբերումենք).«Բոլորազգություններիբոլոր
փախստականներըպետքէիրավունքունենան
վերադառնալու իրենց բնակավայրերը, դավե
րաբերումէԱդրբեջանին,ԼեռնայինՂարաբաղի
Հանրապետությանը, Հայաստանին, Թուրքիա
յին...Սակայնդապետքէտեղիունենանրանց
համարանվտանգությաներաշխիքներապահո
վելուց եւ ԼՂՀ հիմնախնդիրը լուծելուց հետո»:
Ապաավելացրելէ.«Այդվերադարձնանվտանգ
դարձնելուհամարմեզպետքէնորմիջավայր,
բարենպաստ մթնոլորտ, փոխվստահության
կառուցում, ինչին չենք կարող հասնել դատա
պարտվածմարդասպանինբացթողնելով,գե
րեզմաններպղծելովեւոչ էլ,հատկապես,նա
խագահիմակարդակովվիրավորականխոսքեր
հնչեցնելովհարեւաներկրներիմասին։Դաոչն
չի չի հասցնի: Մենք կարող ենքապրել յուրա
քանչյուրսմերիրականությանմեջ՝տարածելով

մամուլիհաղորդագրություններ,մերդիրքորոշ
մանմասինթղթեր,սակայն, եթեմենք լուծում
ենքցանկանում,ապանորհարաբերություննե
րիեւերկխոսությաննորչափանիշներիկարիք
ունենք»։
Պարզչէ,թեայստեղհատկապեսո՞րհատվածն

էանընդունելիմերդաշնակցականերիտասարդ
գործընկերների համար: Այն, որ բոլոր փախս
տականներըորոշակիպայմաններապահովելու
դեպքումեւԼՂՀխնդիրըլուծելուց,այնէ`անկա
խությունըճանաչելուցհետոպետքէիրավունք
ունենան վերադառնալ իրենց բնակավայրե՞րը:
ԲայցդանաեւԼՂՀիշխանություններիպաշտո
նական դիրքորոշումն է, ըստ որի՝այնադրբե
ջանցի փախստականները, ովքեր կընդունեն
ԼՂՀ քաղաքացիություն, իրավունք կստանան
վերադառնալու իրենց բնակավայրերը: Եթե
ԼՂՀիշխանություններինմանդիրքորոշումըեւս
անընդունելիէ«ՆիկոլԱղբալյանի»անդամների
համար՝իրենքպետքէդժգոհենոչթեՐաֆֆի
Հովհաննիսյանիցկամ«Ժառանգությունից»,այլ
ԼՂՀիՀՅԴից,որնայժմարցախյանկառավա
րությանմասէկազմում:ԻսկՐաֆֆիՀովհան
նիսյանընաեւհատուկնշելէ,որԼՂՀտարած
քայինամբողջականությունըպետք է հարգվի:
Իդեպ,«Ժառանգությունը»միշտէլհստակորեն
իրդիրքորոշումըհայտնելէառայն,որԱրցա
խիտարածքայինամբողջականությունասելով՝
հասկանում է ԼՂՀ սահմանադրությամբ ամ
րագրվածտարածքներնուսահմանները:
Իսկ միգուցե երիտասարդ դաշնակցական

ներիհամարանընդունելիենՐաֆֆիՀովհան
նիսյանիհետեւյալխոսքերը.«Ադրբեջաննէլնոր
պետություն է. կարծում եմ՝ հետխորհրդային
տարածքումտարածքայինամբողջականության
սահմանները վիճելի են, դրանք բանակցային
գործընթացինյութեն։Բայցմիբանինձհամար
հստակ է՝ բոլորպետությունները՝ հինթե նոր,
ճանաչվածթեոչ,այդթվում՝եւԼեռնայինՂա
րաբաղիՀանրապետությունը,ունենճանաչման
իրավունք եւ Ադրբեջանը լավ կանի առաջինը
ճանաչի...ԼՂհասարակությունըսահմանադրա
կան ճանապարհով ստեղծել է իր հանրապե
տությունը եւ ունի ինքնորոշման ուանվտանգ
ապրելուիրավունք»:Մենքհասկանումենք,որ
գուցե երիտասարդ դաշնակցականները շատ
կցանկանային,որայսբառերըհնչեցրածլինեին
երբեւէԲաքուայցելածիրենցավագկուսակից
ները: «Ժառանգությո՞ւնն» է մեղավոր, որ դա
տեղիչիունեցել:
Մադրիդյան սկզբունքներից հետին թվով

դժգոհող երիտասարդ դաշնակցականնե

րը եւս սխալ հասցեով են ուղղում իրենց մտահոգությունները.
«Ժառանգությունը» միշտ էլ հայտարարել է, որ այդ սկզբունք
ներն անընդունելի են մեզ համար, մինչդեռ 2007թ. նոյեմբերի
29ին,երբդրանքընդունվեցինՀայաստանիիշխանությունների
կողմիցՀՅԴնմասէրկազմումՀՀկոալիցիոնկառավարությանը
եւհամամիտէրայդսկզբունքներին,այլապեսդուրսկգարկա
ռավարությունից՝չկիսելուհամարայդսկզբունքներիընդունման
համարիշխանություններիպատասխանատվությունը,ինչըօրի
նակ,արեց2009թ.ին՝ՀՀիշխանություններիկողմիցհայթուր
քական արձանագրությունների ստորագրումից հետո: Որտե
ղի՞ց էր ֆինանսավորվում ՀՅԴն, որ համաձայնեցՄադրիդյան
սկզբունքներին: Նաեւ երբ «Ժառանգության» երիտասարդները
Հայաստանով մեկ ակցիաներ էին անում ընդդեմ Մադրիդյան
սկզբունքների’չենքհիշում,որ«ՆիկոլԱղբալյան»ուսանողական
միությունընմանբոցաշունչհայտարարությունտարածեր,որով
բացատրությունպահանջերսեփականկուսակցությանղեկավա
րությունիցայդմերժելիսկզբունքներնընդունելուհամար:
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի քաղաքական հետագիծը ինքն է

խոսում իր մասին, եւ ցավում ենք, որ թշնամու քարոզչական
հարձակումներին հակադարձելուց զատ՝ ստիպված ենք նաեւ
պատասխանել հայրենակից գործընկերներին: Կոչ ենք անում
երիտասարդ դաշնակցականներին այսուհետ առանց իրողութ
յուններընախապեսճշտելուանհիմնմեղադրանքներեւ վիրա
վորական ակնարկներ չանել հարգարժան ու ամբողջապես իր
հայրենիքին նվիրված քաղաքական գործչի եւ միամբողջ կու
սակցությանհասցեին»:

25 նոյեմբերի 2012թ.
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կարող են չհամընկնել «Ժառանգություն» կուսակցության պաշտոնական դիրքորոշման հետ: Նյութերի արտատպման դեպքում հղումը «Ժառանգություն» շրջաբերականին պարտադիր է:

ՀինԵրուսաղեմըկամՍուրբՔաղաքըպարսպապատմի
տարածքէ,որնունի չորսթաղամասեր`Քրիստոնեական,
Մահմեդական,ՀրեականեւՀայկական:Այդչորսթաղամա
սերըգտնվումենՍուրբՔաղաքըբոլորողպարսպիցներս,
որնունիյոթդարպասներ`ՅաֆֆայիԴուռը,ՍիոնիԴուռը,
DungGate (բառացի՝Աղբի Դուռ),Առյուծի Դուռը, Հերոդի
Դուռը,ԴամասկոսիԴուռըեւՆորԴուռը:Կենտրոնականը
ՅաֆֆայիԴուռնէ,որիցաջտարածվումէՀայկականթա
ղամասը,ձախ`Քրիստոնեականթաղամասը:
Երուսաղեմում հայերը կատակում են, թե «Հրեաները

Աստծոընտրյալժողովուրդնեն,իսկհայերը`հատուկժո
ղովուրդը»:Դրանանհնար էառարկել: Հայերը միակժո
ղովուրդնեներկրագնդիվրա,որՍուրբՔաղաքիմիհատ
վածիտիրակալնենոչթեկրոնականհամոզմունքներիհա
մար,այլազգայինպատկանելությամբ:
Հայության իրավունքները Սուրբ Քաղաքի հանդեպ

սկիզբենառելայնժամանակներում,երբ,համաձայնքրիս
տոնեականպատմությունների,ԵդեսիայիԱբգարարքայի
կինը՝ազգությամբհայՀեղինեթագուհին,ՄարիամԱստ
վածածնի հետ բարեկամություն է հաստատել եւ տեղա
փոխվելապրելուԵրուսաղեմում:Երկուկանայքողբացել
ենՀիսուսիմահը,մասնակցելենքրիստոնեականհամայն
քիկազմավորմանըեւեղելենառաջինհոգատարըՏերու
նականսրբավայրերի:Հեղինեթագուհինէառաջինմատու
ռըկառուցելԲեթղեհեմում`ՔրիստոսիԾննդյանԱյրիվրա,
եւ,ըստավանդությունների՝դարձյալՀեղինեթագուհինէ
հողինհանձնելգլխատվածՀակոբոսԶեբեդիաառաքյալի

Հին Երուսաղեմ.
Հայկական թաղամաս

գլուխնայնվայրում,որտեղ ՀիսուսիհորեղբորորդուեւՔրիստոնեական
եկեղեցու առաջին պատրիարքի` Հակոբոս Տեառնեղբոր տունն էր, իսկ
այժմբարձրանումէՀայոցՍբ.Հակոբյանցտաճարը:
Հետագայումհայերըեկեղեցիներենկառուցել Տերունականսրբավայ

րերի վրա կամ մասնակցել Հունաց կողմից դրանց կառուցմանը, բայց
ArmenianRoadնայդպեսէկոչվելեւգտնվելէնույնվայրում,ուրգտնվում
էայսօր,դեռՔրիստոսիԾննդիցառաջ:ԱյսօրայդփողոցըկոչվումէՀայոց
պատրիարքությանփողոց եւ գոտեւորում է Սիոն լեռան կատարը:Անե
րեւակայելիէ,բայցԱստվածհայժողովրդինէտվելոչմիայնբիբլիական
Արարատլեռը,որիվրաիջավՆոյյանտապանը,եւմարդկությաննորար
շալույսըծագեց:ԱստծոկամոքհայությաննէպատկանումնաեւՍիոնլե
ռանգագաթը,որը,ըստհավատացյալների`Աստծոներկայությանվայրն
էԵրկրիվրա:
Աստծոայդ կամքը եւ հայության իրավունքները ճանաչել ենամենքը`

հունացկայսրերիցուՄուհամեդառաքյալիցմինչեւՕմարխալիֆուօս
մանյանսուլթաններ,մինչեւ1967իՎեցօրյապատերազմումՀինԵրուսա
ղեմմուտքգործածԻսրայելիիշխանություններ:ԻնչուէԱստվածհենցհա
յերինընտրելեւոչթեմեկայլժողովրդի:Ինձհամարայդհարցըպատաս
խանունի:Անկախնրանից՝հայերնիբրեւհավաքականությունինչկարող
ենանելկամչենկարող,բոլորժամանակներումհայերիմեջգտնվումեն
անհատներ,որոնցմեծություննուղղակիվերմարդկայինէ:Հայերնիրենց
կերպարովշատմոտենկանգնածԱստծուն,որովհետեւնրանքբազմութ
յամբչենգոյատեւումուարարում,այլանհատներով,որիրենցհզորութ
յամբուկարողությամբամբողջժողովուրդներիստվերիմեջկթողնեն:

ԵրբՍբ.ՀակոբյանցտաճարումինձԳրիգորՇղթայակիրպատրիարքի
խաչնու շղթանցույցտվեցին, մտածեցի. «Տերիմ,Աստվա՞ծ էայսպիսի
անհատներտալիսհայությանը,թե՞հայություննէայդանհատներինարա
րում`իտեսմարդկությանեւիփառաբանությունԱստծո»:Ո՞րժողովուրդն
էունեցելպատրիարք,որմետաղեծանրշղթանուխաչըվզիցչվերցնելով,
հետիոտնկանցներքաղաքներուերկրներ`գումարներհանգանակելուեւ
իրմիաբանությանըպատկանողմասունքներըպարտատերերիցփրկելու
համար:
ՀայոցԳրիգորՇղթայակիրպատրիարքըդաարելէ18րդդարում:Եվոչ

միայնՍբ.Հակոբյանցմիաբանությանգանձերնէփրկել,այլեւգնելէնոր
կալվածքներ եւ հաստատել Սուրբ Քաղաքի Հայկականթաղամասնայն
սահմաններում,որկաայսօր:19րդդարումՊալյանընտանիքը(Օսման
յանկայսրությանշքեղագույն`Դոլմաբախչեպալատիճարտարապետնե
րը)ԵրուսաղեմիՀայոցպատրիարքությաննորշենքնենկառուցելՍուրբ
Քաղաքում,որինհետոուրիշներնընդօրինակելեն:20րդ դարումԳյուլ
բենկյանն է Հայկական թաղամասը բարենորոգել, ասում են` ազդվելով
ԵղիշեԴուրյանպատրիարքիկշտամբանքից,թեինքըունեցվածքիմիայն
փշուրներնէտալիսհայությանը:
Որքանայդպիսիհայերկան,որմիայնակարժեինպետություններուժո

ղովուրդներ,որոնցկերպարովընկալումես,թեինչէհայ,եւինչուԱստված
երկրագունդը բնակեցնող հազարավոր ժողովուրդներից միայն հայերին
պիտիհաստատերՍուրբՔաղաքում`իրենցազգայինպատկանելության
համար,ունրանցտարՍիոնլեռանգագաթը:

Լուսինե Պետրոսյան

13 հոկ տեմ բե րի 2012թ. 
Երեւանում տխրությամբ
տեղեկացանք, որ երկարա
տեւմարմնականտկարութ
յունից հետո երեկ Երուսա
ղեմում իր երկրային առա
քելությունն է ավարտել եւ
ի Տեր է ննջել Երուսաղեմի
հայոց շնորհազարդ պատ
րիարքը` Տ. Թորգոմ Արք.
Մանուկյանը:
Պատրիարք Սրբազա

նի եկեղեցական ծառա
յությունը սկզբնավորվել
է 1930ականներին Երու
սաղեմի Սբ. Հակոբյանց
Միաբանությունում: Այնու
հետ նա երեք տասնամյակ
առաջնորդել է Հայաստան
յայց առաքելական եկեղե
ցուԱմերիկայիԱրեւմտյան,
ապա Արեւելյան թեմերը:
Վազգեն Առաջին Վեհա

փառիվախճանումիցհետո,
մինչեւԳարեգինԱկաթողի
կոսի ընտրություն Թորգոմ
Սրբազանը վարել է Կաթո
ղիկոսական տեղապահի
պաշտոնը Սբ. Էջմիածնում:
1990ին ընտրվելով Երու
սաղեմիՀայոցՊատրիարք`
մինչեւ մահ Սրբազանն իր
աստվածահաճո ու եկեղե
ցանվեր ծառայությունն է
բերել ԵրուսաղեմիՍբ. Հա
կոբյանց Միաբանությանը`
իբրեւՍուրբՔաղաքիքրիս
տոնեական երեք պատ
րիարքություններից մեկի
Աթոռակալ:
Թեեւ բազում են ժողո

վուրդները ու անցնող դա
րերը, միայն Երուսաղե
մի Հայոց Պատրիարքին է
շնորհված Քրիտոնեական
եկեղեցու առաջին պատ

րիարքի` Հակոբոս Տեառ
նեղբոր Աթոռին բազմելու
պատիվը: Թեեւ բազում են
ժողովուրդները ու անցնող
դարերը,միայնԵրուսաղեմի
Հայոց Միաբանությանն է
պատկանում Սիոնի գագա
թը, որ համաձայն Աստվա
ծաշնչի՝Աստծոբնակության
վայրն է Երկրի վրա: Թեեւ
բազում են ժողովուրդները
եւ անցնող դարերը, միայն
ԵրուսաղեմիՀայոցՄիաբա
նությունը եւ Պատրիարքն
են քրիստոնյա աշխարհի
սրբությունՍրբոցի` Տերու
նականՍրբավայրերի երեք
իրավատերերիցմեկըերկն
քիներքո:
Թորգոմ Պատրիարքը

Երուսաղեմի հայոց 96րդ
պատրիարքն էր, հետեւա
բար մեկը Եկեղեցու հար
յուրի չհասնող առանձնաշ
նորհյալ սպասավորներից,
ում Աստծո ընտրությամբ
եւմարդկանցմեծարանքով
շնորհվելենբոլորայդպա
տիվները:Թող լույսը,Աստ
ծոխաղաղությունն ու օրհ
նությունը  պարուրեն Սր
բազանՊատրիարքիհոգին
Վերին Երուսաղեմում, ինչ
պեսնրակյանքիուղեկիցեն
եղել երկրային ընթացքում:
Եվ թող հավերժ նորոգ ու
անսասան լինի Երուսաղե
միՀայոցՊատրիարքությու
նը`իբրեւվեմՍուրբՔաղա
քի,իբրեւհոգեւորշինվածք
մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի
եւ իբրեւ հպարտություն ու
պանծանքհայժողովրդի:

«Ժառանգության» ցավակցությունը
Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքի 

վախճանման առիթով


