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Խիստ ող ջու նե լի է այս շրջա նում 
գոր ծըն կեր կու սակ ցութ յուն նե
րի հրա պա րա կա խո սութ յու նը՝ 

ինչ էլ լի նեն դրա դրդա պատ ճառ նե րը: 
Իս կա պես, ժամն է, որ Հա յաս տա նի 
քա ղա քա ցին եւ մեր հա սա րա կութ յու
նը տե ղե կաց ված լի նեն ըն թա ցիկ գոր
ծըն թաց նե րի մա սին, եւ որ քա ղա քա
կան անխ տիր բո լոր ու ժերն ան ցում 
կա տա րեն փակ պայ մա նա վոր վա ծութ
յուն նե րից դե պի ժո ղովր դի հա մար 
թա փան ցիկ ո րո շում ներ:

Ել նե լով սրա նից եւ նկա տի առ նե
լով այս տար վա ու, մաս նա վո րա պես, 
ան ցած ա միս նե րի ե րե ւա ցող եւ չե րե
ւա ցող զար գա ցում նե րը, ինչ պես նաեւ 
վեր ջին շա բաթ վա ըն թաց քում հրա
պա րակ ված՝ կու սակ ցա կան եւ այլ տե
սա կետ նե րը, ա ռաջ շարժ վե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում հե տեւ յալ 
կամ հա մար ժեք փաս տաթղ թի պաշ
տո նա կան ըն դու նումն ու ստո րագ րու
մը.

Նախագիծ

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ
Համաժողովրդական շարժման

 
Մենք, ի կա տար հայ ազ գի եւ Հա

յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի կամ քի, 
հայ տա րա րում ենք Հա մա ժո ղովր դա
կան շարժ ման ստեղծ ման մա սին:

Շարժ ման հիմ նա կան նպա տակն 
ա զատ, ան կախ եւ սահ մա նադ րա կան 
Հան րա պե տութ յան հաս տա տումն է:

Դ րան հաս նե լու հիմ նա կան մի ջոցն 
է ան հա պաղ, ամ բող ջա կան եւ հա մա
կար գա յին իշ խա նա փո խութ յու նը՝ նա
խա գա հա կան ու խորհր դա րա նա կան 
ար տա հերթ ընտ րութ յուն նե րի հրա մա
յա կա նով, ո րի միակ թի րա խը ժո ղովր
դին եւ քա ղա քա ցուն պատ կա նող հաշ
վե տու, ի րա վա կարգ իշ խա նութ յան 
ձեւա վո րումն է:

Այս ուղ ղութ յամբ Շար ժու մը պատ
րաստ է դի մե լու սահ մա նադ րա կան 
բո լոր ե ղա նակ նե րին՝ մաս նա վո րա պես 

Հա յաս տա նի ամ բողջ տա րած քով մեկ 
գոր ծար կե լով կենտ րո նա կա յան ներ 
(շտաբ ներ) ու զո րակց ման օ ղակ ներ, 
հաս տա տե լով հա մա պե տա կան նշա
նա կութ յան քա ղա քա կան խոր հուրդ եւ 
հա րա կից այլ մար մին ներ:

Շարժ մա նը վե րա բե րող բո լոր ո րո
շում ներն ըն դուն վում են բա ցա ռա պես 
մեր միա կար ծութ յան (consensusի) հի
ման վրա:

Շար ժու մը բաց է յու րա քանչ յուր հա
յի ու հա յաս տան ցու առ ջեւ:

Ուս տի հա նուն Հայ րե նի քի, մեր ժո
ղովր դի եւ նրա ա պա գա յի, մենք ստո
րագ րում ենք սույն Հռ չա կա գի րը մայ
րա քա ղաք Ե րե ւա նում, 2014 թվա կա
նի նո յեմ բե րի –  ին»:

Հ.Գ.՝ եւ ոչ միայն: Սերժ, Բա կո, Սեյ
րան, Մով սես, տղերք՝ մի մասդ դե 
յու րե, մյուսդ դե ֆակ տո, ար դեն գրե
թե միեւ նույնն է: Ար ցա խի պե տա կա
նութ յան հռչա կու մից 23 տա րի անց՝ 
քա նի ուղ ղա թիռ ներ, սպա ներ, զին
վոր ներ, հայ մար դիկ պետք է թշնա մու 
գնդա կից ու «դի վա նա գի տութ յու նից» 
զգետն վեն, որ վեր ջա պես հաս կա նաք 
ՁԵՐ եւ ՄԵՐ մեղքն ու սխա լը՝ թե ներ
քին, թե ար տա քին: Խո նարհ վում ենք 
նրանց առ ջեւ:

Պետք է ան մի ջա պես ճա նա չել Ար
ցախն ու իր տա րած քա յին ամ բող ջա
կա նութ յու նը եւ լծվել հա մազ գա յին զո
րախմբ ման, իսկ դրա հա մար՝ կա րող է 
ցա վա լի լի նել, բայց հարկ է վերըն թեր
ցել վե րոնշ յալ հրա մա յա կա նը:

Մարդ լի նենք, տղա մարդ լի նենք, 
հայ լի նենք՝ եւ ու րիշ ո չինչ: Սուրբ պա
տա րա գից՝ « Սա է ժա ռան գութ յու նը 
քո»:

 
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան 
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էջ 2

►► «Ժառանգությունը»►

պահանջում►է►դադա
րեցնել►Հայաստանի՝►

ԵՏՄ-ին►միանալու►

գործընթացը

►► Ազգային►ժողովը►

վավերացրեց►Հայաս
տանի՝►Եվրասիական►

միությանը►միանալու►

մասին►պայմանագիրը

►► Րաֆֆի►Հովհաննիսյանը►

հանդես►է►եկել►ԵԺԿ►

կոնգրեսում

էջ 3-4

►► ►►►►«Ժառանգություն»►

կուսակ ցության►տաս
ներորդ►համագումարը

էջ 4

►► Արցախում►հանդիպեցին►

Րաֆֆի►Հովհաննիսյանն►

ու►Բակո►Սահակյանը

էջ 4-5

►► «Ժառանգության»►

հայտարարությունները

էջ 5

►► Րաֆֆի►Հովհաննիսյանի►

եւ►«Ժառանգության»►

պաշտոնական►հանդի
պումների►օրացույցից

էջ 6

►► Րաֆֆի►Հովհաննիսյանի►

ելույթը►Ազատության►

հրապարակի►

հոկտեմբերի►24-ի►

հանրահավաքում

էջ 7

►► ՀՀ►Հինգերորդ►

գումարման►ԱԺ►«Ժառան
գություն»►խմբակցության►

հեղինակած►օրենս
դրական►նախաձեռնու-

թյունների►ցանկ

էջ 7-8

►► ԱԺ-ում►«Ժառան գութ
յուն»►խմբ ակցության►

պատգամավորների►

հնչեցրած►հայտարա
րությունները

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի անդրադարձը

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը ելույթ ունեցավ ԵԺԿ վեհաժողովում. 
«Ժառանգություն» կուսակցության առաջնորդին ընդունեց նախագահ Ժոզեֆ Դոլը
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ին  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը 
 Բել գիա յի մայ րա քա ղա քում 
ներ կա յաց նում էր իր ղե կա
վա րած « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յու նը Եվ րո պա
կան ժո ղովր դա կան կու
սակ ցութ յան քա ղա քա կան 
վե հա ժո ղո վի աշ նա նա յին 
նստաշր ջա նում:

 Հան դես գա լով ե լույ թով՝ 
 Հով հան նիս յանն ամ բողջ 
մայր ցա մա քից հա վաք ված 
քույր կու սակ ցութ յուն նե րի 
պատ վի րակ նե րի ու շադ
րութ յու նը հրա վի րեց  Հա
յաս տա նում ժո ղովր դա վա
րութ յան ի րա կան վի ճա կին, 
ինչ պես նաեւ Եվ րո պա յի 
եր կա կի հե տագ ծին՝ երկ
րում օ րեն քի գե րա կա յութ
յան, սահ մա նադ րա կան 
ի րա վունք նե րի, ա զատ ու 
ար դար ընտ րութ յուն նե րի, 
ի րա վա կարգ իշ խա նութ յան 
ձե ւա վոր ման, արդ յու նա վետ 
կա ռա վար ման եւ մարդ կա
յին ար ժա նա պատ վութ յան 
ա ջակց ման գոր ծում:

 Նա միա ժա մա նակ ԵԺԿ
ին կոչ ա րեց ի րա գոր ծել 
սե փա կան չա փա նիշ նե րը, 
ընդգ ծե լով ընդ դեմ ներ քին 
եւ ար տա քին սպառ նա լիք
նե րի  Հա յաս տա նի ինք նիշ
խա նութ յան ա պա հով ման, 
 Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան
րա պե տութ յան (Ար ցա խի) 
ա զա տութ յան ու ինք նո րոշ
ման ի րա վուն քի ճա նաչ ման, 
ինչ պե սեւ մին չեւ 100ամ յա 
տա րե լի ցի օ րը՝ 2015թ. ապ
րի լի 24ը,  Հա յոց ցե ղաս
պա նութ յան ու  Մեծ հայ րե
նազրկ ման վե րա հաս տատ
ման, դա տա պարտ ման եւ 
հա տուց ման պա հան ջի հրա
մա յա կան նե րը:

ԵԺԿ գրա սեն յա կում նա
խա գահ  Ժո զեֆ  Դո լը ա ռան
ձին ըն դու նեց  Րաֆ ֆի  Հով
հան նիս յա նին՝ քննար կե
լու ինչ պես  Հա յաս տա նի 
ու Եվ րո պա յի, այն պես էլ 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան եւ Եվ րո պա կան 
ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ
յան ընդ հա նուր մար տա
հրա վեր նե րը:
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«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ» ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼ 
Հայաստանի՝ ԵՏՄ-ին միանալու գործընթացը

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 2013ի սեպ տեմ բե րի 3ից ի վեր հե տե ւո
ղա կա նո րեն եւ պար բե րա բար դեմ է ար տա հայտ վել Հա յաս տա նը Մաք սա յին միութ
յա նը կամ դրա ի րա վա հա ջորդ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը միաց նե լու 
ՀՀ իշ խա նութ յան դա տա պար տե լի ջան քե րին: Հա մա րում ենք, որ Սերժ Սարգս յա
նի ա նըն դու նե լի, Հա յաս տա նի ազ գա յին շա հե րից չբխող ար տա քին եւ ներ քին քա
ղա քա կա նութ յուն նե րը միտ ված են կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի արդ յուն քում ձեռք 
բե րած իր անձ նա կան իշ խա նութ յան եր կա րաձգ մա նը եւ հար վա ծում են Հա յոց եր
կու պե տա կա նութ յուն նե րի ան կա խութ յանն եւ անվ տան գութ յա նը:

Մա յի սի 29ին Աս տա նա յում տե ղի ու նե ցած Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ
յան հիմ նադր ման ա րա րո ղութ յան ըն թաց քում Ղա զախս տա նի նա խա գահ Նուր
սուլ թան Նա զար բաե ւի հնչեց րած նա խա պայ մա նը, ո րը վե րա բե րում էր Հա յաս տա
նին այդ միութ յան մեջ ա ռանց Ար ցա խի ըն դու նե լուն, եւ որն ակն հայ տո րեն հա

մա ձայ նեց ված էր Ա լեք սանդր Լու կա շեն կո յի եւ Վ լա դի միր Պու տի նի հետ, այ լեւս 
ա մեն քին ցույց տվեց, որ Հա յաս տա նը ա նե լիք չու նի այս միութ յան մեջ:

Թեեւ ԵՏՄն ձե ւա վոր վում է իր ան դամ նե րի շա հե րը պաշտ պա նե լու նպա տա
կով, այն չի պատ րաստ վում պաշտ պա նել Հա յաս տա նի ազ գա յին շա հե րը. ճիշտ 
հա կա ռա կը՝ ար դեն պաշտ պա նում է միութ յանն ան դա մակ ցե լու ո րե ւէ մտադ րութ
յուն չհայտ նած, ՀԱՊԿ ան դամ չհան դի սա ցող եւ մեր երկ րի հետ պա տե րազ մի մեջ 
գտնվող Ադր բե ջա նի շա հե րը: Հա յաս տա նին փորձ է ար վում պար տադ րել մի նա
խա պայ ման, ո րը չի գոր ծել այս միութ յան մեկ այլ ան դա մի՝ Ռու սաս տա նի պա րա
գա յում, ո րը մտել է միութ յուն ո՛չ «մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րով»:

Հա յաս տա նի հան դեպ ան հար գա լից վե րա բեր մուն քը ԵՏՄում հիմք է տա լիս 
կար ծե լու, որ Հա յաս տանն այդ միութ յու նում դիտ վում է ոչ թե որ պես ի րա վա հա
վա սար գոր ծըն կեր, այլ որ պես գոր ծիք՝ Ադր բե ջա նի վրա ներ գոր ծե լու հա մար: Իսկ 
այս դեպ քում Ադր բե ջա նին վճար վող գի նը դիտ վում է Ար ցա խը: Փաս տո րեն, այս 
միութ յան մեջ դեռ Ադր բե ջա նի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում վեր ջի նի շա հե րը 
ար դեն ա վե լի բարձր են դաս վում Հա յաս տա նի շա հե րից:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը.
1. պա հան ջում է ՀՀ դե ֆակ տո նա խա գա հից ան հա պաղ հրա ժար վել Մաք սա յին 

միութ յա նը եւ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը միա նա լու գոր ծըն թա
ցից.

2. կոչ է ա նում ՀՀ քա ղա քա կան ու ժե րին պաշ տո նա կան դիր քո րո շում ար տա հայ
տել ԵՏՄին Հա յաս տա նի միա նա լու վտան գա վոր գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ, 
նաեւ ս.թ. մա յի սի 29ին Աս տա նա յում ի հայտ ե կած ի րո ղութ յուն նե րի լույ սի 
ներ քո.

3. կոչ է ա նում Հա յաս տա նի ա ռողջ ու ժե րին միաս նա բար ու ղի ներ փնտրել Հա
յաս տա նի եւ Ար ցա խի ինք նիշ խա նութ յա նը եւ անվ տան գութ յա նը սպառ նա ցող 
մար տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու հա մար: 

«Ժառանգություն» կուսակցություն 
3 հունիսի 2014թ.

Երեւան

7 մար տի 2014թ.,  Դուբ լին, Իռ լան
դիա: « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ
յան ա ռաջ նորդ ու  Ռազ մա վա րա կան 
եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի 
հայ կա կան կենտ րո նի (ՌԱՀՀԿ) հիմ
նա դիրտնօ րեն  Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան
նիս յա նը մար տի 57ը Իռ լան դիա յի 
մայ րա քա ղա քում էր՝ մաս նակ ցե լու 
Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յան 2014թ. նա խընտ րա կան 
կոնգ րե սին:

 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը ԵԺԿ 20142019թթ.  Գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրագ րի վե
րա բեր յալ հան դես է ե կել կոնգ րե սի լիա գու մար նիս տում, ո րին մաս նակ ցում էին 
պե տութ յուն նե րի եւ կա ռա վա րութ յուն նե րի ղե կա վար ներ, ա վե լի քան 1000 պատ
վի րակ ներ: Ար ժա նա նա լով ջերմ ող ջույն նե րի, իբ րեւ անց յալ տար վա նա խա գա հա
կան ընտ րութ յուն նե րում ի րա կան քվեի կրող, նա իր հա մե րաշ խութ յունն է հայտ նել 
Ուկ րաի նա յի ժո ղովր դի ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րութ յա նը եւ կոչ է ա րել խա ղաղ 
ու սկզբուն քա յին լու ծում գտնել ներ կա ճգնա ժա մին:

 Հով հան նիս յա նը նաեւ ԵԺԿին կոչ է ա րել վե րա կանգ նել վստա հութ յու նը Եվ
րո պա յում՝ շտկե լով անց յա լի սխալ նե րը, հար գե լով ա զա տութ յան, ժո ղովր դա վա
րութ յան եւ օ րեն քի գե րա կա յութ յան սե փա կան չա փա նիշ նե րը, այ լեւս եր բեք չվա
վե րաց նել կեղծ ված ընտ րութ յուն ներ եւ չըն դու նել նրանց, ով քեր չեն վա յե լում ժո
ղովր դի դե յու րե վստա հութ յու նը:

 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը կոչ է ա րել ԵԺԿին եւ նրա ան դամ կու սակ ցութ յուն նե
րին ճա նա չել  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա պե տութ յան (Ար ցախ) ինք նիշ խա նութ
յու նը, ո րը  Բեռ լի նի պա տի անկ մա նը զու գա հեռ դար ձավ  Խորհր դա յին  Միութ յան 
փլուզ ման պատ ճառ եւ, ըստ էութ յան, ոչ մի ընդ հան րութ յուն չու նի այլ հա կա մար
տութ յուն նե րի հետ, ո րոնք հա մար վում են սա ռեց ված:

 Նա եզ րա փա կել է իր ե լույ թը՝ ԵԺԿին հոր դո րե լով, ի պահ պա նութ յուն սե փա
կան ժա ռան գութ յան եւ ար ժեք նե րի, նա խա պատ րաստ վել պաշ տո նա պես ճա նա
չե լու ու դա տա պար տե լու  Հա յոց  Ցե ղաս պա նութ յու նը եւ Ազ գա յին  Մեծ  Հայ րե նազր
կու մը՝ գա լիք տար վա մեկ դար յա տա րե լի ցին:  Ցե ղաս պա նութ յու նը խլեց ոչ միայն 
մի լիո նից ա վել կյանք, այ լեւ հան գեց րեց պատ մա կան հայ րե նի քի եւ հի նա վուրց 
քա ղա քակր թութ յան կո տո րակ մա նը:

 Հով հան նիս յանն այս եւ հա րա կից այլ հար ցե րի մա սին հան գա մա նո րեն խո սել 
է նաեւ ԵԺԿ  Քա ղա քա կան ա սամբ լեա յի նստաշր ջա նում եւ Եվ րո պա կան ու սում
նա սի րութ յուն նե րի կենտ րո նի քա ղա քա կան սե մի նա րի ըն թաց քում, ո րը նվիր ված 
էր ուկ րաի նա կան ճգնա ժա մին, Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան վե րա մեկ նար կի վրա 
դրա անդ րա դարձ նե րին:

 Կոնգ րե սի շրջա նակ նե րում  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը զրու ցել է Եվ րո պա յի 
տար բեր երկր նե րի պաշ տոն յա նե րի եւ պատ վի րակ նե րի, այդ թվում Եվ րո պա կան 
խորհր դի նա խա գահ  Հեր ման  Վան  Ռոմ պու յի,  Գեր մա նիա յի կանց լեր Ան գե լա  Մեր
կե լի, ինչ պես նաեւ  Հու նաս տա նի վար չա պետ Ա դո նիս  Սա մա րա սի հետ, ով  Հով
հան նիս յա նի պաշ տո նա կիցն էր, երբ նա ար տա քին գոր ծե րի նա խա րարն էր:

 Դուբ լի նում  Հով հան նիս յա նը նաեւ ո գե ւո րիչ հան դի պում է ու նե ցել հայ հա մայն
քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԸ ՀԱՆԴԵՍ Է ԵԿԵԼ
ԵԺԿ ԿՈՆԳՐԵՍՈՒՄԱզգային ժողովը վավերացրեց Հայաստանի՝ 

Եվրասիական միությանը միանալու մասին 
պայմանագիրը

ՀՀ ազ գա յին ժո ղո վը ե րեկ՝ դեկ տեմ բե րի 4ին, ձայ նե րի մե ծա մաս նութ յամբ 
վա վե րաց րեց Եվ րա սիա կան միութ յա նը (ԵՏՄ)  Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ
յան մա սին պայ մա նա գի րը:

 Կողմ է քվեար կել 103, դեմ՝ 7, ձեռն պահ՝ 1 պատ գա մա վոր:  Դեմ քվեար կող
ներն են. « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յու նը՝  Ռու բիկ  Հա կոբ յա նը,  Զա րու հի 
 Փոս տանջ յա նը,  Թե ւան  Պո ղոս յա նը եւ Ա լիկ Ար զու ման յա նը, « Հայ ազ գա յին 
կոնգ րե սից»՝  Նի կոլ  Փա շին յա նը, ինչ պես նաեւ ան կախ պատ գա մա վոր ներ Էդ
մոն  Մա րուք յա նը եւ  Խա չա տուր  Քո քո բել յա նը:  Ձեռն պահ է քվեար կել ՀՅԴ 
խմբակ ցութ յան ան դամ Աղ վան  Վար դան յա նը:

Այդ ըն թաց քում Ազ գա յին ժո ղո վի շեն քի դի մաց բո ղո քի ակ ցիա էր ըն թա նում 
ընդ դեմ  Հա յաս տա նի՝ ԵՏՄի ան դա մակ ցութ յան:

 Փաս տո րեն՝  Ռու սաս տա նի,  Բե լա ռու սի եւ  Ղա զախս տա նի խորհր դա րան նե րի 
կող մից  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան պայ մա նագ րի վա վե րա ցում նե րից 
հե տո մեր եր կի րը 2015թ. հուն վա րի 1ից կդառ նա Եվ րա սիա կան միութ յան 
լիի րավ ան դամ:



թիվ 1, դեկտեմբեր 2014 ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

3

28 հու նի սի 2014թ., Ե րե ւան: Այ սօր «Ա նի Պ լա զա» հյու րա նո ցի նիս տե րի դահ
լի ճում, ՀՀ օրհ ներ գի կա տա րու մից հե տո, բաց վեց « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ
յան 10րդ հա մա գու մա րը՝ 150 պատ վի րակ նե րի մաս նակ ցութ յամբ:

Հաս տատ վե ցին հա մա գու մա րի օ րա կար գը, քար տու ղա րութ յան եւ հաշ վիչ 
հանձ նա ժո ղո վի կազ մե րը: Լս վե ցին եւ ի գի տութ յուն ըն դուն վե ցին կու սակ ցութ յան 
վար չութ յան, Ազ գա յին ժո ղո վի հա մա նուն խմբակ ցութ յան ու Ե րե ւա նի ա վա գա
նու « Բա րեւ Ե րե ւան» խմբակ ցութ յան հաշ վետ վութ յուն նե րը, ո րոնք ներ կա յաց րին 
հա մա պա տաս խա նա բար Ար մեն Մար տի րոս յա նը, Ռու բեն Հա կոբ յա նը եւ Ա նա հիտ 
Բախշ յա նը:

Հա մա գու մա րում ծրագ րա յին ե լույ թով հան դես ե կավ « Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ
նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը՝ ի մաս նա վո րի անդ րա դառ նա լով նա խորդ հա մա
գու մա րից հե տո ան ցած ժա մա նա կաշր ջա նում տե ղի ու նե ցած հա սա րա կա կան
քա ղա քա կան կյան քի ա ռանց քա յին խնդիր նե րին ու ար տա քին քա ղա քա կա նութ
յան մար տահ րա վեր նե րին:

Այ նու հե տեւ հա մա գու մա րը լսեց Կա նո նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի հաշ վետ
վութ յու նը, ո րը ներ կա յաց րեց հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Լի գիա Մել քում յա նը, եւ 
միա ձայն ըն դու նեց « Կու սակ ցութ յան կա ռուց վածքն ու կա ռա վա րու մը» բաժ նում 
ա ռա ջարկ ված եր կու փո փո խութ յուն նե րը: Ըստ այդմ՝ կու սակ ցութ յան վար չութ յան 
թվա կազ մը 11 ան դա մից հասց վեց 15ի, ինչ պես նաեւ սահ ման վեց, որ հե տայ սու 
ՀՀ իշ խա նութ յան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին նե րում՝ ԱԺում եւ մայ րա քա ղա քի 
ա վա գա նիում, « Ժա ռան գութ յուն» խմբակ ցութ յուն նե րի ղե կա վար նե րը կու սակ
ցութ յան վար չութ յան նիս տե րին կմաս նակ ցեն խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն
քով, ե թե վար չութ յան ընտր ված ան դամ ներ չեն հան դի սա նում:

Հետ մի ջօ րեին տե ղի ու նե ցան նոր վար չութ յան ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րի, 
ինչ պե սեւ Վերս տու գիչ ու Կա նո նադ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ընտ րութ յուն նե րը:

Նոր վար չութ յան կազ մում ընտր վե ցին կու սակ ցութ յան հիմ նա դիրնա խա գահ 
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը, ման կա վարժ ներ Ա նա հիտ Բախշ յա նը եւ Ար մեն Մար տի
րոս յա նը, քա ղա քա գետ Ռու բեն Հա կոբ յա նը, ի րա վա բան Զա րու հի Փոս տանջ յա նը, 
տնտե սա գետ ներ Գա գիկ Մար գար յա նը, Սու սան նա Մու րադ յա նը եւ Ռշ տուն Մար
տի րոս յա նը, տնտե սա գետլրագ րող Հ րայր Մա նուկ յա նը, քա ղա քա գետ ներ Ս տե
փան Հա սան Ջա լալ յա նը, Ֆի լիպ Ար զու ման յա նը եւ Հով սեփ Ղա զար յա նը, ո ճա բան 
Գա յա նե Ա բաս յա նը, աշ խար հագ րա գետ Վա հագն Հով հան նիս յա նը, մի ջազ գայ նա
գետ Անդ րա նիկ Գ րի գոր յա նը:

Հա մա գու մա րը միա ձայն ըն դու նեց բա նա ձեւ՝ վե րա հաս տա տե լով իր հա վա
տար մութ յու նը հա մազ գա յին նպա տակ նե րին: Ն րա նում մաս նա վո րա պես աս ված 
է. « Հա յաս տա նի փրկութ յան բա նա ձեւն ան փո փոխ է՝ Ա զա տութ յուն, Ինք նիշ խա
նութ յուն եւ Ազ գա յին շահ: Միայն այն ժա մա նակ եւ այն հան գա ման քում մենք ար
ժա նի կլի նենք մեր Դ րո շին, երբ կա րո ղա նանք հաղ թա հա րել նեղ կու սակ ցա կան, 
խմբա կա յին շա հե րը եւ բո լո րան վեր, հա մե րաշխ ված գոր ծել Սահ մա նադ րա կան 
Հե ղա փո խութ յան, այն է՝ ար տա հերթ ամ բող ջա կան իշ խա նա փո խութ յան միաս նա
կան օ րա կար գով՝ ա ռանց հա պա ղե լու, ա ռանց տուրք տա լու քա ղա քա կան խա ղե
րին ու պա տե հա պաշ տա կան նկրտում նե րին»:

Ա վե լի ուշ տե ղի ու նե ցավ նո րըն տիր վար չութ յան անդ րա նիկ նիս տը, որ տեղ 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան վար չութ յան նա խա գահ ընտր վեց Րաֆ ֆի 
Հով հան նիս յա նը, փոխ նա խա գահ՝ Ար մեն Մար տի րոս յա նը, քար տու ղար՝ Գա յա նե 
Ա բաս յա նը, մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի գլխա վոր քար տու ղար` Զա րու հի 
Փոս տանջ յա նը եւ մամ լո քար տու ղար՝ Դա վիթ Սա նա սար յա նը:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան տաս նե րորդ հա մա գու մա րի ըն դու նած Բա
նա ձե ւը՝ ստո րեւ.

ԲԱՆԱՁԵՎ
«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ

Մենք ու նենք հրա շա լի Հայ րե նիք, ո րը սպա սում է իր աս տե ղա յին ժա մին: Պե
տութ յո՛ւնն է, ցա վոք, թույլ ու թե րի, իսկ այն ներ կա յաց նող «իշ խա նութ յու նը»` կեղ
ծա պա տիր եւ, բնա կա նա բար, փո փոխ ման են թա կա` ան մի ջա պես եւ ամ բող ջո վին:

2013 թվա կա նի փետր վա րին տե ղի ու նե ցած նա խա գա հա կան ընտ րութ յուն նե

րը մե զա նում կու տակ ված հո ռի ե րե ւույթ նե րի դեմ Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի 
ցաս ման պոռթ կումն էին: Հեր թա կան ընտ րա գո ղութ յու նը ա վե լի թե ւա թափ ա րեց 
մարդ կանց, սա սա նեց նրանց հա վա տը կյան քի ո րա կը փո խե լու, եր կի րը հզո րաց
նե լու, առ կա բո լոր մար տահ րա վեր նե րին ազ գո վի դի մա կա յե լու, Մեծ վե րա դար ձի 
ու Ազ գա հա վա քի սկիզ բը դնե լու ա ռա քե լութ յան հան դեպ:

Կեղ ծի քով վե րար տադր ված վար չա խում բը՝ ա վար տե լով իր սեւ գոր ծը, ար դեն 
ան վա րան բա ցեց ժո ղովր դի թի կուն քում, գաղ տա գո ղի «վա ռե լի քա յին» դա վադ
րութ յան մեջ մտած լի նե լու ա մո թա լի ի րո ղութ յու նը: Չ նա յած ստրկա ցու ցիչ պայ
ման նե րով կնքված ու դեկ տեմ բե րի 25ին Ազ գա յին ժո ղո վում «վա վե րաց ված» 
գա զա յին պայ մա նագ րե րին, ան խու սա փե լի դար ձավ ա ռա ջին անհ րա ժեշ տութ յան 
սպա ռո ղա կան ապ րանք նե րի գնե րի վե րըն թա ցը: Այս էլ ո րե րորդ ան գամ թան կա
ցող է լեկտ րաէ ներ գիան իր ե տե ւից քա շե լու է տասն յակ այլ ար տադ րանք նե րի ու 
մթերք նե րի սա կագ նե րը:

Հա մա կար գա յին դար ձած կա շա ռատ վութ յու նը, ո րը վար չախմ բի ե՛ւ վե րա տադ
րութ յան, ե՛ւ հարս տաց ման գլխա վոր ռե սուրսն է, ոչ միայն քայ քա յում է Հա յաս տա
նի պե տա կա նութ յան հիմ քե րը, խոր տա կում տնտե սա կան զար գաց ման հե ռան
կարն ու խե ղում քա ղա քա ցու ի րա վուն քը, այ լեւ սպա նում է սե փա կան երկ րում 
ար ժա նա պատ վո րեն ապ րե լու՝ հայ մար դու հույ սը: Նույն հա մա կար գը շա րու նա
կում է ծա ռա յել երկ րի ու նեց ված քի, բնա կան պա շա րա մի ջոց նե րի թա լա նին եւ, 
ա նար դար բաշ խե լով ե կա մուտ ներն ու ազ գա յին հարս տութ յու նը, ա վե լի ու ա վե լի 
է աղ քա տաց նում հա սա րա կութ յա նը:

Ել նե լով վե րո շա րադր յա լից՝ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան տաս նե րորդ 
հա մա գու մարն ար ձա նագ րում է.
•	 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յանն այ լեւս չա պա վի նող մեր հա մա քա ղա քա ցի նե

րի ար տա գաղ թը կրում է զանգ վա ծա յին բնույթ: Ա պա գա յի, պե տա կան հան րա
կար գե րի նկատ մամբ գրե թե տո տալ անվս տա հութ յու նը արդ յունք է վար չախմ բի 
ու նրա ման դա տի հան դեպ նվա զող հան րա յին հա վաս տի քի: Ն ման ռե սուր սով 
վար չա խում բը 2013թ. սեպ տեմ բե րի 3ին մտավ նոր ար կա ծախնդ րութ յան մեջ՝ 
Հա յաս տա նի ա նու նից հայ տա րա րե լով Մաք սա յին միութ յուն մտնե լու մա սին: 
Ու ղե նի շա յին այդ պի սի հանձ նա ռու պար տա վո րութ յան ինք նագ լուխ, միանձն յա 
ստանձ նումն ան թույ լատ րե լի է:

•	 Պե տութ յան ինք նիշ խա նութ յան կորս տի մեղ քը մերն է, եւ ոչ միայն ընտ րութ
յունխա րա նը ճա նա չած Ռու սաս տա նի Դաշ նութ յանն ու Ա րեւ մուտ քի նը: Եվ 
պետք չէ տա րա կու սել, որ Հա յաս տա նի ռազ մա վա րա կան դաշ նա կից հա մար
վող Ռու սաս տա նը, ո րը մեր փաս տա ցի իշ խա նութ յան խեղ ճութ յան պատ ճա
ռով դիր քա վոր վում է Հա յաս տա նի եւ Եվ րո պա յի միութ յան մի ջեւ հա մընդգր կուն 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան գոր ծըն կե րութ յան դեմ` նրա Ա րե ւել յան գոր ծըն
կե րութ յան ծրագ րով, ին քը չի խոր շում նո րա գույն եւ մե ծա քա նակ սպա ռա զի
նութ յուն մա տա կա րա րել, այ սինքն՝ մին չեւ ա տամ նե րը զի նել Ադր բե ջա նին, ով չի 
էլ թաքց նում Ար ցա խի նկատ մամբ ռազ մա կան նոր ոտնձ գութ յուն ձեռ նար կե լու 
իր մտադ րութ յու նը եւ այդ նույն զեն քով թի րախ է բռնում մեր հե րոս զին վոր նե
րին: Մենք տա րի առ տա րի, ա միս առ ա միս կորց նում ենք պե տա կան մեր սուբ
յեկ տութ յու նը: Սա ըն դու նե լի չէ:

•	 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան եւ Մեծ հայ րե նազրկ ման 100րդ տա րե լի ցի նա խա
շե մին, ո րը տա կա վին կա րոտ է ճա նաչ ման, փոխ հա տուց ման ու ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն ման՝ Հա յոց տուն դար ձի տես քով, հայթուր քա կան զույգ ար ձա նագ
րութ յուն նե րը դեռ Ազ գա յին ժո ղո վի, ա սել է թե՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան օ րա կար գում են: Քա նի դեռ չե ղարկ ված չեն հա կա հայ այդ փաս տաթղ թե րը, 
դրանք կշա րու նա կեն մնալ որ պես դան դաղ գոր ծող ա կան ներ:

•	 Հայ գաղ թօ ջախ նե րով հպար տա ցող եւ Սփ յուռք Հա յաս տան միաս նութ յուն հոր
ջոր ջող վար չա խումբն ան զոր ու ան պատ րաստ է դույզնինչ պաշտ պա նել աշ
խար հով մեկ սփռված մեր հայ րե նա կից նե րի շա հե րը, ին չի ցայ տուն ա պա ցույց
նե րից մե կը սի րիա հա յութ յան հայտ նի վի ճակն է եւ, հատ կա պես, հեր թա կան 
ծու ղա կը, որ թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յու նը հյու սեց դա րեր ի վեր այն տեղ 
ապ րող հա յե րի ժա ռանգ նե րի հա մար: Պաշ տո նա կան Ե րե ւանն այդ պես էլ չգի
տակ ցեց, որ Քե սա բի հա յա թա փու մը Ցե ղաս պա նութ յան շա րու նա կութ յունն է:

•	 Ան ցած տա րի նե րին « Ժա ռան գութ յան» կող մից քա նիցս ա ռա ջարկ ված՝ Ար ցա
խի ճա նաչ ման մեր ժու մը շա րու նա կում է սնու ցել պա տե րազ մի ռիս կե րը՝ հրա դա
դա րի հաս տա տու մից 20 տա րի անց խախ տում նե րը դարձ նե լով հա մա տա րած 
ու մա հա բեր հայադր բե ջա նա կան սահ մա նագ ծի ողջ եր կայն քով, այդ թվում՝ 
ար դեն Նա խի ջե ւա նի հատ վա ծում: Թշ նա մին՝ ար ժա նի պա տաս խան չստա նա
լով, լկտիա նում է, ին չը հայ զին վո րի կյան քով է հա տուց վում:

•	 Գոր ծող վար չախմ բի՝ ԼՂՀն չ ճա նա չե լու քա ղա քա կա նութ յան ա ղե տա լի հե տե
ւանք նե րը դրսե ւոր վե ցին հատ կա պես մա յի սի 29ին Աս տա նա յում Եվ րա սիա
կան բարձ րա գույն տնտե սա կան խորհր դի նիս տում: Քա նի որ Հա յաս տանԱր
ցախ հա րա բե րութ յուն ներն ի րա վա կա նո րեն կար գա վոր ված չեն, ուս տի Ե րե
ւանՍ տե փա նա կերտ ռազ մա քա ղա քա կան, տնտե սա կան պայ մա նագ րա յին 
պար տա վո րութ յուն նե րի դաշ տը մի ջազ գա յին ուժ չու նի: Մինչ դեռ ճա նաչ ված 
լի նե լու պա րա գա յում թե՛ եվ րո պա կան, թե՛ ա սիա կան պե տութ յուն նե րը պար
տադր ված կլի նեին հար գել կամ առն վազն հաշ վի նստել այդ ի րո ղութ յան հետ:

•	 Մեր գո յա վի ճա կի պա տաս խա նա տուն չընտր ված իշ խանն ու նրա վար չա խումբն 
են. ոչ լե գի տիմ իշ խա նութ յուն նե րը չեն կա րող պաշտ պա նել օ րի նա կա նութ յուն, 
ի րա վուն քի գե րա կա յութ յուն, ա պա հո վել պե տութ յան ան կա խութ յուն եւ հե տամ
տել ազ գա յին կեն սա կան շահ: Ճիշտ հա կա ռա կը՝ այդ պի սի իշ խա նութ յու նը մեր 
ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը պար տութ յան մատ նողն է՝ ա մեն օր 
եւ ա մե նուր: Այդ նա է, որ փոր ձում է սահ մա նադ րա կան փո փո խութ յուն նե րի 
քո ղա ծած կույ թի ներ քո «հիմ նա վո րել» ան հա տա կան ու հա վա քա կան մեր ի րա
վունք նե րի ձա խո ղում նե րը եւ ոտ նա հա րում նե րը: Ե կել է ողջ ազ գի՝ Հա յաս տա
նի, Ար ցա խի եւ աշ խար հի յու րա քանչ յուր հա յի մեկ դրո շի տակ հա մախմբ վե լու 
ժա մա նա կը. հա մախմբ վե՛լ քա ղա քա ցիա կան 
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ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ.
Հովհաննիսյանը վերընտրվեց
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ու քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան ու տնտե սա կան, պատ մա կան ու ժա մա նա
կա կից ի րա վունք նե րի շուրջ:

•	 Ս րա հա մար հայ կա կան քա ղա քա կան մի ջա վայ րը կա րիք ու նի ա ռող ջաց
ման, հստա կեց ման եւ արդ յու նա վոր ման: Կու սակ ցութ յուն նե րը մեր թընդ
մերթ ինք նամ փոփ վում են, հե ռա նում ժո ղովր դից, եր բեմն էլ՝ ի րենց դա վա
նած ար ժեք նե րից: Դան դաղ է կա յա նում տար բեր միա վո րում նե րի, նա խա
ձեռ նութ յուն նե րի ու հո սանք նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցա բար աշ խա տե լու 
ինս տի տու տը: Հա ջող ված փոր ձեր, ի հար կե, ե ղել են, բայց դրանք մնա ցել են 
կես ճա նա պար հին: Ժա մա նա կը գի տա կից ու ժե րին խստիվ պար տադ րում է 
բռունցք վել ընդ դեմ հա կոտն յա ե րե ւույթ նե րի՝ քա ղա քա կան բան տարկ յալ
նե րի ա զատ ար ձակ ման տար րա կան պա հան ջից մին չեւ սահ մա նադ րա կան, 
ի րա վա կան պե տութ յուն կեր տե լու հրա մա յա կա նը: Այս լույ սի տակ մենք ող
ջու նում ենք ինչ պես քա ղա քա ցիա կան խմբե րի աշ խու ժութ յու նը, այն պես էլ 
խորհր դա րա նա կան ու ժե րի գոր ծակ ցութ յու նը: Բա նա լին, սա կայն, հա մա լիր 
ճա նա պար հա յին քար տե զի դարբ նումն է եւ մեր մաս նա վոր հա մա ձայ նե
ցում նե րի հան րայ նա ցու մը:

•	 Հա յաս տա նի փրկութ յան բա նա ձեւն ան փո փոխ է՝ Ա զա տութ յուն, Ինք նիշ
խա նութ յուն եւ Ազ գա յին շահ: Միայն այն ժա մա նակ եւ այն հան գա ման քում 
մենք ար ժա նի կլի նենք մեր Ազգ ու Դ րո շին, երբ կա րո ղա նանք հաղ թա հա
րել նեղ կու սակ ցա կան, խմբա կա յին շա հե րը եւ բո լո րան վեր, հա մե րաշխ ված 
գոր ծել Սահ մա նադ րա կան Հե ղա փո խութ յան, այն է՝ ար տա հերթ ամ բող
ջա կան իշ խա նա փո խութ յան միաս նա կան օ րա կար գով՝ ա ռանց հա պա ղե
լու, ա ռանց տուրք տա լու քա ղա քա կան խա ղե րին ու պա տե հա պաշ տա կան 
նկրտում նե րին:
Ա հաեւ « Ժա ռան գութ յու նը» վե րա հաս տա տում է իր հա վա տար մութ յու նը 

հա մազ գա յին այս նպա տա կին:

28 հունիսի 2014թ. 
Երեւան
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«Ժառանգության» հայտարարությունները…

ՇԱՆԹ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԵՎ ԸՆԿԵՐՆԵՐԻ 
ԴԱՏԱՎՃՌԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

2014թ. հոկ տեմ բե րի 17ին 
ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան հա
յաս տան յան դա տա րա նը անց
յալ տար վա նո յեմ բե րի 5ին 
Ե րե ւա նում բո ղո քի ցույց անց
կաց րած 14 քա ղա քա ցի նե րից 
12ին դա տա պար տեց 27 տար
վա, իսկ Շանթ Հա րութ յուն
յա նի 15ամ յա որ դուն՝ Շա հեն 
Հա րութ յուն յա նին, 4 տար վա 
ա զա տազրկ ման՝ պատ ժի պայ

մա նա կան չկի րառ մամբ։ Ին քը՝ Շանթ Հա րութ յուն յա նը, մե ղա վոր 
ճա նաչ վեց ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 258րդ հոդ վա ծի 4րդ մա սով 
եւ դա տա պարտ վեց 6 տար վա ա զա տազրկ ման:

« Ժա ռան գութ յու նը» դա տա պար տում է ամ բաս տան յալ քա
ղա քա ցի նե րին նախ նա կան կա լան քում շուրջ մեկ տա րի պա հե
լու, այ սինքն` փաս տա ցի ա զա տազր կե լու, խու լի գա նութ յան մեջ 
նրանց չհիմ նա վոր ված մե ղադ րանք ներ ներ կա յաց նե լու, ինչ պես 
նաեւ ցու ցա րար նե րի հան դեպ ան հա մար ժեք պա տիժ կի րա ռե լու 
գոր ծո ղութ յուն նե րը:

Լի նե լով քա ղա քա ցու ա զատ խոս քի ու քա ղա քա կան հա յացք
նե րի ա զատ ար տա հայտ ման ջա տա գով, մաս նա վո րա պես « Շանթ 
Հա րութ յուն յան եւ ըն կեր ներ» մե կամ յա դա տաքն նութ յան ակ տիվ 
մաս նա կից ու ա կա նա տես, հա սա րա կութ յան մի պատ կա ռե լի 
հատ ված այս դա տա վա րութ յու նից ակն կա լում էր ամ բաս տան
յալ նե րի ար դա րաց ման վճիռ, քա նի որ ողջ դա տաքն նութ յան ըն
թաց քում քա ղա քա ցի նե րի ան մե ղութ յունն ա պա ցուց ված էր հա
մար վում մին չեւ այն պա հը, երբ Կո լում բիա յի հա մալ սա րա նում, 
դա տա րա նի կող մից դեռ վճիռ չկա յաց ված, մեր երկ րի դե ֆակ տո 
նա խա գահն իր տխրահռ չակ ե լույ թում, ան մե ղութ յան կան խա
վար կա ծի կո պիտ խախտ մամբ, ներ կա յաց րեց մե ղադ րանքվերջ
նա գիր՝ ցույ ցի 14 մաս նա կից նե րին ո րա կե լով հան ցա գործ ներ:

Այս դա տավ ճի ռը հա մա րե լով ան ձի ա զատ խոս քի ի րա վուն քի, 
նրա քա ղա քա կան հա յացք նե րի նկատ մամբ ներ կա իշ խա նութ
յուն նե րի ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան դրսե ւո րում, « Ժա ռան
գութ յու նը» գտնում է, որ ինչ պես Շանթ Հա րութ յուն յա նի ու նրա 
ըն կեր նե րի, այն պես էլ Վո լոդ յա Ա վե տիս յա նի եւ Վար դան Պետ
րոս յա նի դեմ հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րը քա ղա քա կան հե
տապն դում են, ուս տի վեր ջին ներս միան շա նակ հան դի սա նում են 
քա ղա քա կան բան տարկ յալ ներ:

Սա մեր պե տութ յան ու հայ ժո ղովր դի խայ տա ռա կութ յունն է, 
եւ « Ժա ռան գութ յունն» իր հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում 
ա մեն ինչ կա նի շուրջ մեկ տասն յա կի հաս նող քաղ բան տարկ յալ
նե րին շու տա փույթ ա զատ ար ձա կե լու հա մար:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
20 հոկտեմբերի 2014թ.

Երեւան

ՀԱՅԱԶԳԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾ 
ԼԵՎՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆԻՆ 

ԶՈՐԱԿՑԵԼՈՒ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

Մա մու լի տե ղե կաց մամբ՝ կտրուկ վա տա ցել է « Մոտ րոս
կա յա տի շի նա» կա լա նա վայ րում գտնվող հայ գոր ծա րար 
եւ հա սա րա կա կան գոր ծիչ Լե ւոն Հայ րա պետ յա նի ա ռող
ջա կան վի ճա կը: Մարդ, ով միշտ կանգ նած է ե ղել Ար ցա խի 
Հան րա պեութ յան պե տա կա նա շի նութ յան ա կունք նե րում 
եւ մինչ օրս իր ազ գան վեր գոր ծու նեութ յամբ նպաս տում է 
հա յութ յան առ ջեւ ծա ռա ցած լրջա գույն մար տահ րա վեր նե
րի հաղ թա հար մա նը:

Ն րա ա նա զա տութ յան մեջ գտնվե լը՝ ել նե լով ա ռող ջա
կան վի ճա կից, հա կա սում է ինչ պես Ռու սաս տա նի Դաշ
նութ յան օ րենսդ րութ յա նը, այն պես էլ մի ջազ գա յին ի րա
վա կան նոր մե րին: Այս հան գա ման քը, ինչ պես նաեւ վեր ջին 
տա րի նե րին Հայ րա պետ յա նի ծա վա լած հան րա յին գոր
ծու նեութ յու նը՝ կապ ված հայ կա կան եր կու պե տութ յուն
նե րի ներ քին ու ար տա քին քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի 
հետ, հիմք են տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ մի քա նի օր ա ռաջ 
նրա նկատ մամբ ա ռա ջադր ված մե ղադ րանքն ակն հայ տո
րեն ու նի քա ղա քա կան են թա տեքստ, որն իր հեր թին դի
տար կում ենք որ պես Ար ցա խի կա յաց մա նը խո չըն դո տող 
լրջա գույն հար ված:

Դա տա պար տե լով հայտ նի բա րե րա րի ճա կա տագ րի 
հան դեպ ՀՀ դե ֆակ տո իշ խա նութ յուն նե րի քար լռութ յու
նը, ո րը եւս մեկ ան գամ փաս տում է նրանց ան գոր ծու նա
կութ յու նը եւ ՀՀ քա ղա քա ցու նկատ մամբ ան տար բեր, քա
մահ րա կան վե րա բեր մուն քը, կոչ ենք ա նում Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան, Ար ցա խի եւ Սփ յուռ քի մեր հայ րե նա
կից նե րին՝ ի րենց բո ղո քի ու ցա սու մի ձայ նը բարձ րաց նել 
Լե ւոն Հայ րա պետ յա նի հան դեպ կի րառ վող հա կաի րա վա
կան, ան մարդ կա յին գոր ծո ղութ յուն նե րի առն չութ յամբ եւ 
ա նել հնա րա վոր ա մեն բան՝ օր ա ռաջ նրան ա զա տութ յուն 
վե րա դարձ նե լու հա մար: Դա բո լո րիս պատ վի ու ար ժա
նա պատ վութ յան հարցն է:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
30 հուլիսի 2014թ. 

Երեւան

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ 
ՍԱԿԱԳՆԻ ԹԱՆԿԱՑՄԱՆ 

ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

Եվ այս պես, Հա յաս տա նը դա տար
կող վար չա կար գը, մեր լռել յայն թողտ
վութ յամբ, հա սավ իր ու զա ծին՝ այ
սօր վա նից է լեկտ րաէ ներ գիա յի սա կա
գի նը բարձ րա նում է եւս 10 տո կո սով 
կամ ըն դա մե նը մեկ տար վա ըն թաց
քում թան կա ցու մը կազ մում է շուրջ 40 
տո կոս: Հա յաս տա նի ազ գա յին հարս
տութ յու նը կո ղոպ տե լու, ինք նիշ խա
նութ յու նը փո շիաց նե լու եւ հա մազ գա
յին պայ քա րով ա զա տագր ված Ար ցա
խը ման րադ րա մի վե րա ծե լու դի մաց 
օ տա րի շա հե րին հա մա հունչ գոր ծող 
ժա միշ խա նութ յու նը այդ պես էլ չան
սաց է լեկտ րաէ ներ գիա յի թան կա ցու մը 
հե տաձ գե լու եւ խնդիրն ա վե լի խորն 
ու սում նա սի րե լու՝ ժո ղովր դի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րի հոր դոր նե րին:

Մի երկ րում, որ տեղ բնակ չութ յան 
մեկ եր րոր դը, այ սինքն՝ մո տա վո րա
պես մեկ մի լիոն մարդ, ըստ պաշ տո
նա կան տվյալ նե րի, ապ րում է աղ քա
տութ յան գծից ցածր ե կա մուտ նե րով, 
այ սօ րի նակ կտրուկ թան կա ցում ներն 
ան թույ լատ րե լի են: Ուս տի՝ դա տա
պար տե լով իշ խա նութ յուն նե րի հեր
թա կան հա կա ժո ղովր դա կան ո րո շու
մը, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ
յու նը կոչ է ա նում օ գոս տո սի 1ին, 
ժա մը 19:00ին Մա տե նա դա րա նին 
հա րող տա րած քից մաս նա կի ցը դառ
նալ քա ղա քա ցի նե րի կող մից կազ մա
կերպ վող բո ղո քի գոր ծո ղութ յան, որն 
ուղղ ված է ընդ դեմ է լեկտ րաէ ներ գիա
յի թան կաց ման:

Միեւ նույն ժա մա նակ՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան այն քա ղա քա ցի
նե րին, ով քեր ի վի ճա կի չեն մաս նակ
ցել մայ րա քա ղա քում կա յա նա լիք ակ
ցիա յին, կոչ ենք ա նում նույն ժա մին 
ինք նա կազ մա կերպ վել եւ ար դար բո
ղո քի ձայն բարձ րաց նել ի րենց բնա
կութ յան վայ րե րում:

Մեր ակ տիվ կեն սա դիր քո րոշ մամբ, 
խո հեմ պահ ված քով այ լեւս թույլ 
չտանք ոչ ո քի՝ մտնե լու մեր գրպան
նե րը:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
1 օգոստոսի 2014թ. 

Երեւան

20 հոկ տեմ բե րի 2014թ. Ե րե ւան:  « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ 
 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը Ար ցա խի  Հան րա պե տութ
յան նա խա գահ  Բա կո  Սա հակ յա նի հրա վե րով հոկ տեմ բե րի 19ին այ ցե լեց Ար ցա խի 
հա րա վա յին հատ ված:  Պատ վի րա կութ յան կազ մում էին կու սակ ցութ յան վար չութ յան 
եւ ԱԺ խմբակ ցութ յան ան դամ ներ:

 Ճա նա պար հին հյու րըն կա լող կող մի ու ղեկ ցութ յամբ նրանք այ ցե լե ցին Ար ցա խի 
հա րա վա յին թե ւի զո րա մա սե րից մե կը, որ տեղ պաշտ պա նա կան բա նա կի զին վոր նե
րին ի րենց ող ջույ նի խոս քը հղե ցին  Բա կո  Սա հակ յանն ու  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը:

Իր խոս քում նա կա րե ւո րեց  Հա յաս տա նի եւ ԼՂՀ քա ղա քա կան ու ժե րի մի ջեւ սերտ 
գոր ծակ ցութ յան անհ րա ժեշ տութ յունն ինչ պես Ար ցա խի ճա նաչ ման, եր կու հայ կա կան 
պե տութ յուն նե րի անվ տան գութ յան, այն պես էլ նմա նա տիպ ծրագ րե րի ի րա գործ
մանն ա ջակ ցե լու գոր ծում: Ծ րագ րեր, ո րոնց մի ջո ցով Ար ցա խը, ըստ  Հով հան նիս յա նի, 
կդառ նա տնտե սա պես մրցու նակ, իսկ բա նա կը՝ ա վե լի մար տու նակ:

ԱՐՑԱԽՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊԵՑԻՆ
ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՆ ՈՒ ԲԱԿՈ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ
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ՐԱՖՖԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻ ԵՎ «ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ»
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՅՑԻՑ

11 օ գոս տո սի 2014թ., 
Ե րե ւան: « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան ղե կա վար 
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յանն այ
սօր հան դի պեց ԱՄՆ դես պան 
Ջոն Հեֆ ֆեր նի հետ: Վեր ջի
նիս հետ Րաֆ ֆի Հով հան
նիս յա նը քննար կեց Հա յաս
տա նի ներ կա ի րա վի ճա կի, 
սահ մա նա յին լար վա ծութ յան 
եւ տա րա ծաշր ջա նա յին զար
գա ցում նե րին վե րա բե րող 
հար ցե րը: Հան դիպ մա նը 
մաս նակ ցում էր նաեւ « Ժա
ռան գութ յուն» կու սակ ցութ
յան մա մու լի քար տու ղար 
Դա վիթ Սա նա սար յա նը:

Զու գա հե ռա բար « Ժա ռան գութ յան» գրա սեն յա կում կու սակ ցութ յան 
փոխ նա խա գահ Ար մեն Մար տի րոս յա նը, կու սակ ցութ յան ար տա քին հա
րա բե րութ յուն նե րի պա տաս խա նա տու Զա րու հի Փոս տանջ յա նը եւ Հով
սեփ Խուր շուդ յա նը հան դի պե ցին « Սին ջար եզ դիր նե րի ազ գա յին միա
վոր ման» ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ եւ քննար կե ցին վեր ջին օ րե րին Ի րա
քում եզ դի նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող զանգ վա ծա յին կո տո րած նե
րի եւ ՀՀ կող մից անհ րա ժեշտ ա ջակ ցութ յան հետ կապ ված հար ցեր:

«Ժառանգության» հայտարարությունները…

Ու ղիղ մեկ շա բաթ ա ռաջ՝ 2014թ. 
հոկ տեմ բե րի 10ին, Մինս կում Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յան դե ֆակ տո 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը ստո րագ
րեց Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ
յա նը (ԵՏՄ) մեր երկ րի ան դա մակ ցութ
յան մա սին պայ մա նա գի րը:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը՝
•	 դա տա պար տում է Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան ա նու նից ԵՏՄ
ին ան դա մակ ցե լու մա սին պայ մա
նագ րի ստո րագ րու մը՝ այն ճա նա չե
լով որ պես հա կա սահ մա նադ րա կան 
քայլ ընդ դեմ Հա յաս տա նի ու Ար ցա
խի ինք նիշ խա նութ յան, որ պես հա յոց 
եր կու պե տա կա նութ յուն նե րի ան
կա խութ յանն ու անվ տան գութ յանն 
ուղղ ված լրջա գույն սպառ նա լիք:

•	 մեր ժում է ԵՏՄին Հա յաս տա նի ան
դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ Սերժ 
Սարգս յա նի միանձն յա, ա պօ րի նի, 
հապ ճեպ ու ո րե ւէ հե ռան կար չխոս
տա ցող ո րո շու մը, ո րը կա յաց վեց 
ա ռանց նախ նա կան, թա փան ցիկ 
հան րա յին քննար կում նե րի եւ քա ղա
քա կան ու ժե րի ներգ րավ ման, ինչն էլ 
ա վե լի է խո րաց րել խնդրո ա ռար կա 
ո րոշ ման նկատ մամբ հա սա րա կութ
յան մեծ մա սի թե րա հա վա տութ յունն 
ու անվս տա հութ յու նը:

•	 իսկ ընդ հան րա պես՝ ա նըն դու նե լի է 
հա մա րում Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան ան դա մակ ցու մը միջ պե տա
կան կամ վեր պե տա կան ցան կա ցած 
կա ռույ ցի՝ ա ռանց առն վազն Հա յաս
տա նի կող մից նա խօ րոք Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յան ճա
նաչ ման: Ար ժա նա պա տիվ եւ տար
րա կան այս տրա մա բա նութ յամբ 
հա մա նուն խմբակ ցութ յունն ար դեն 
օ րենս դիր մարմ նին ա ռա ջար կել է 
Ար ցա խի ճա նաչ ման ո րո շում ըն դու
նել նախ քան ԵՏՄ պայ մա նագ րի 
մա սին քննար կումն ու քվեար կութ
յու նը, եւ հու սով է, որ այս մո տե ցու
մը կդառ նա հա մազ գա յին հա մա ձայ
նութ յան ե զա կի կռվան:

•	 կա րե ւո րում է ար ցա խաադր բե ջա
նա կան մխա ցող հա կա մար տութ յան 
կար գա վոր ման հստակ ու հա մա լիր 
ծրագ րի հույժ անհ րա ժեշ տութ յու
նը, ո րին ա ռայժմ փո խա րի նում են 
գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի շա հե րը 
սպա սար կող «դի վա նա գի տութ յու
նը», քա ղա քա կան կամ քի իս պառ 

բա ցա կա յութ յու նը եւ ար տա քին քա
ղա քա կան զար գա ցում նե րից հա
մար ժեք շա հա բա ժին ստա նա լու ան
կա րո ղութ յու նը: Ակ նե րեւ է, որ ԵՏՄ
ում Հա յաս տանն ի րա կա նում հան
դի սա նում է ոչ այն քան որ պես ի րա
վա հա վա սար գոր ծըն կեր, որ քան ըն
դա մե նը «աղ քատ ազ գա կան» կամ 
գոր ծիք՝ ու րիշ նե րի վրա ներ գոր ծե լու 
հա մար, իսկ այս դեպ քում Ադր բե ջա
նին վճար վող նվա զա գույն գի նը Ար
ցախն է՝ Աս տա նա յում հնչած եր կա
կի ձե ւա կեր պում նե րը վկա:

•	 հա մա րում է, որ Հա յաս տա նը ԵՏՄ
ին միաց նե լու՝ հան րա պե տութ յան 
իշ խա նութ յան դա տա պար տե լի ջան
քե րը, ինչ պես նաեւ Սերժ Սարգս
յա նի՝ Հա յաս տա նի ազ գա յին շա
հե րից չբխող ար տա քին եւ ներ քին 
քա ղա քա կա նութ յուն նե րը միտ ված 
են սոսկ ընտ րութ յուն նե րի կեղծ ման 
արդ յուն քում ձեռք բե րած անձ նա
կան իշ խա նութ յու նը խու սա վա րե լու 
եւ եր կա րաձ գե լու փոր ձե րին: Միան
գա մայն հաս կա նա լի է, որ ա նար դար 
ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ խա
նութ յու նը բռնա զավ թած պա րոն 
Սարգս յանն ի րա վա սու չէ Հա յաս տա
նի ժո ղովր դի ա նու նից կնքե լու ո րե
ւէ պայ մա նա գիր, ստանձ նե լու ո րե ւէ 
պար տա վո րութ յուն:

•	 վե րա հաս տա տում է, որ հա կա պե
տա կան սույն պայ մա նա գի րը՝ իր 
ա ռո չինչ ստո րագ րութ յամբ հան դերձ, 
չպետք է վա վե րաց վի Ազ գա յին ժո
ղո վում, իսկ վա վե րաց ման դեպ քում՝ 
մի միայն Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան կող մից Լեռ նա յին Ղա րա
բա ղի Հան րա պե տութ յան ճա նաչ ման 
պար տա դիր նա խա պայ մա նով:

Ակն հայտ է, որ այս եւ ա ծանց յալ բո
լոր խնդիր նե րի լուծ ման ա մե նա կարճ 
ու արդ յու նա վետ ճա նա պարհն այ սօր
վա իշ խա նութ յուն նե րի շու տա փույթ ու 
ամ բող ջա կան հե ռա ցումն է, ին չը թե՛ 
Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րի գե րակ
շիռ մե ծա մաս նութ յան եւ թե՛ Սահ մա
նադ րութ յան հրա մա յա կան պա հանջն 
է:
 

«Ժառանգություն» կուսակցության 
վարչություն

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան, նախագահ 
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Երեւան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ

Օ րեր ա ռաջ Ազ գա յին անվ տան
գութ յան ծա ռա յութ յան ներ կա յա
ցու ցի չը՝ պե տա կան այլ պաշ տոն
յա յի միջ նոր դութ յամբ, հան դի պել 
է « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ
յան վար չութ յան նո րըն տիր ան դամ 
Հ րայր Մա նուկ յա նին եւ ա ռա ջար
կել է հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիշ յալ 
կա ռույ ցի հետ: Հ րայր Մա նուկ յա
նից ստա նա լով բա ցա սա կան պա
տաս խան՝ ԱԱԾ ներ կա յա ցու ցի չը 
բա ցա հայտ սպառ նա ցել է, որ չհա
մա գոր ծակ ցե լու դեպ քում խնդիր
ներ կու նե նան ինչ պես Հ րայր 
Մա նուկ յա նը, այն պես էլ՝ հա րա
զատ նե րը: Ի դեպ, վեր ջին օ րե րին 
սա « Ժա ռան գութ յան» նո րըն տիր 
վար չութ յան ե րի տա սարդ ան դամ
նե րի նկատ մամբ հա վա քագր ման 
փոր ձի երկ րորդ դեպքն է: Հ րայր 
Մա նուկ յա նը՝ կան խա տե սե լով 
դեպ քե րի հնա րա վոր զար գաց ման 
ըն թաց քը, նաեւ նկա տի ու նե նա
լով հիշ յալ կա ռույ ցի գոր ծե լաո ճը, 
հան դիպ ման էր ներ կա յա ցել ձայ
նագ րի չով: Հարկ է նշել, որ Հ րայ րը 
լրագ րող է:

Զ րույ ցի ձայ նագ րութ յու նը եւ 
սղագ րութ յու նը ե րեկ հրա պա րակ
վել էին ո րոշ լրատ վա մի ջոց նե րում:

Ն կա տի ու նե նա լով ե րե ւույ թի 
պե տա կան եւ հան րա յին վտան գա
վո րութ յու նը, « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան վար չութ յու նը.

•	 կա րե ւո րե լով Հա յաս տա նի Հան
րա պե տութ յան Սահ մա նադ
րութ յամբ եւ մի ջազ գա յին ի րա
վա կան ակ տե րով ամ րագր ված՝ 
մար դու եւ քա ղա քա ցու հիմ նա
րար ա զա տութ յուն ներն ու ի րա
վունք նե րը, ինչ պես նաեւ ազ գա
յին անվ տան գութ յան խնդիր
նե րի պատ շաճ ի րա կա նաց ման 
անհ րա ժեշ տութ յու նը,

•	 հաշ վի առ նե լով իշ խա նութ
յուն նե րի ոչ լե գի տիմ լի նե լու 
ի րո ղութ յու նը եւ քա ղա քա կան 
մրցա կից նե րի նկատ մամբ վար
չա կար գին հա տուկ ա նօ րի նա
կան գոր ծո ղութ յուն նե րը,

•	 վե րա հաս տա տե լով « Ժա ռան
գութ յան» հանձ նա ռութ յու նը ՀՀ 
քա ղա քա ցի նե րի եւ հայ ժո ղովր
դի ի րա վունք նե րի ի րաց ման 
գոր ծում,

դա տա պար տում է գոր ծող իշ խա
նութ յուն նե րի կող մից « Ժա ռան
գութ յուն» կու սակ ցութ յան եւ նրա 
վար չութ յան ան դա մի նկատ մամբ 
գոր ծո ղութ յուն ներն ու սպառ նա
լիք նե րը:

Կոչ ենք ա նում նույն իշ խա նութ
յուն նե րին՝ դա դա րեց նել քա ղա
քա ցի նե րի հան դեպ ու ժա յին կա
ռույց նե րի նմա նօ րի նակ ա պօ րի նի 
գոր ծո ղութ յուն նե րը եւ պա հան ջում 
ենք մե ղա վոր նե րին պատ ժել օ րեն
քի ողջ խստութ յամբ:

« Ժա ռան գութ յու նը» հե տե ւո ղա
կան է լի նե լու օ րի նա կան բո լոր 
ճա նա պարհ նե րով այս հա կա սահ
մա նադ րա կան ե րե ւույ թը մին չեւ 
վերջ բա ցա հայ տե լու եւ այն հա սա
րա կութ յան դա տին ներ կա յաց նե
լու հա մար:

«Ժառանգություն» 
կուսակցություն
4 հուլիսի 2014

Երեւան
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 Հար գե լի հայ րե նա կից նե՛ր:
Այ սօր՝ հոկ տեմ բե րի 24ին,  Մեծ ե ղեռ նի 

եւ  Հայ րե նազրկ ման 100րդ  տա րե լի ցից վեց 
ա միս ա ռաջ, մենք հա վաք վել ենք այս տեղ: 
 Շատ լուրջ է այս հրա պա րա կը եւ միաց
յալ:  Դա  Ձեր պա հանջն է: Եվ ե թե այս հար
թա կի վրա ա զատ խոս քի ար տա հայտ ման 
շրջա նա կում լի նեն տա րա ձայ նութ յուն ներ՝ 
նույն պես ձեր պա հանջն է, որ մենք միա սին 
պետք է մնանք մին չեւ հաղ թա նակ:  Հա մա
ձա՞յն եք… Այ սօր կամ սկզբի վերջն է, կամ 
վեր ջի սկիզ բը:  Հի շում եմ, երբ տա րի ներ 
ա ռաջ ա մե րի կա հա յութ յու նը փոր ձում էր իր 
բզկտված, տա րան ջատ ված ու ժե րը միաց
նել, ինձ հա մար պաշ տե լի իմ հայ րը`  Ռի
չարդ  Հով հան նիս յա նը, ե րե ւի հա յոց պատ
մութ յան ըն թաց քում ա մե նա կարճ ե լույթն 
ու նե ցավ՝ ա սե լով. « Խոս քից՝ գործ»:  Ցա վոք, ես 
չու նեմ իր ներ քին դիս ցիպ լի նան, սա կավ բա ռե
րով խո րունկ միտք բա նա ձե ւե լու իր կա րո ղութ
յու նը, ուս տի նե րո ղա միտ ե ղեք, ե թե մի փոքր 
եր կար ստաց վի ե լույթս:  Փո խա րե նը այն կլի նի 
բաց, ա զատ եւ, ա մե նա կա րե ւո րը, ան կեղծ: Ու
րեմն՝ այդ պես. 

 Մենք հա վաք վել ենք որ պես հայ մար դիկ, որ
պես  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի ներ: Ով ու զում է, 
թող ա սի՝  Լե ւոն եւ  Կոնգ րես, ով ու զում է՝  Բար
գա վաճ եւ  Ծա ռուկ յան, ով ու զում է, թող եր րորդ 
ա նու նը տա, եւ դուք ի րա վա ցի եք:  Դուք լավ գի
տեք նաեւ, որ բո լոր այդ ա նուն նե րից վեր ու վեհ 
կա մի երկ րի ա նուն, պե տա կան մի դրոշ, որ մեզ 
այ սօր միաց նում եւ ամ րաց նում է:  Դա  Հա յաս
տանն է եւ նրա Ե ռա գույ նը: Այս սրբութ յուն ներն 
աչ քի լույ սի պես պա հող նե րը ոչ այն քան մենք 
ենք` ա ռաջ նորդ ներս, կու սակ ցութ յուն ներս, որ 
տա րա ձայ նութ յուն ներ հաղ թա հա րած միա սին 
կանգ նած ենք այս տեղ, այլ դուք` ա մեն մեկդ ազ
դու մի կռվան, ա մեն մեկդ պայ քա րի մի բա զուկ, 
ա մեն մեկդ մի զենք եւ սահ մա նադ րա կան ուժ: 
Եվ ով այ սօր հա վաք վել է, պետք է պատ րաստ 
լի նի ա մեն փոր ձութ յան՝ պայ քա րի ու տքնան քի, 
հա լա ծան քի ու զրկանք նե րի, ան գամ նա հա տա
կութ յան…  Դուք պատ րաստ ե՞ք: Ե թե դուք պատ
րաստ եք, ու րեմն ես կպա տա ռո տեմ եր կարբա
րակ այս ճա ռը եւ կանց նեմ ձեզ հետ մեր ա նե
լիք նե րի ու դիր քո րո շում նե րի մա սին պարզ ու 
սրտա բաց զրույ ցի:

Այս ամ բիո նում կանգ նած նե րից ոչ ոք օ րի գի
նալ մտքի տեր չէ, այդ պի սի մտքե րը գա լիս են ժո
ղովր դից:  Դուք եք ա սե լու, թե ինչ պես է կոփ վե լու 
 Հա յաս տա նի հաղ թա նա կը եւ ինչ պի սին է լի նե լու 
մեր վաղ վա օ րը:  Բայց մի բան շատ պարզ է՝ մեզ 
պետք է հե ղա փո խութ յուն:  Հե ղա փո խութ յուն՝ 
ա մե նից ա ռաջ հո գու, մտքի, ազ գա յին ինք նա
գի տակ ցութ յան, քա ղա քա ցիա կան կեց ված քի եւ 
հա մազ գա յին ա պա գա յի ըն կա լում նե րի տի րույ
թում: Այդ հե ղա փո խութ յու նը լի նե լու է սահ մա
նադ րա կան, խա ղաղ եւ օ րի նա կան:  Մենք չպետք 
է թույլ տանք, որ պես զի ճնշվի մտքի հե ղա փո
խութ յու նը, ուս տի «ո՛չ» ենք ա սում քաղ բան
տարկ յալ ե րե ւույ թին, ո րը ե ղել է թե՛ խորհր դա յին 
շրջա նում, թե՛ նո րան կախ  Հան րա պե տութ յան 
ար շա լույ սին եւ թե՛ հի մա է առ կա՝  Սերժ  Սարգս
յա նի պաշ տո նա վար ման օ րոք: Բ ռունցք բարձ
րաց նենք ի պաշտ պա նութ յուն մե րօր յա քաղ բան
տարկ յալ նե րի՝  Շանթ  Հա րութ յուն յա նի եւ ըն կեր
նե րի,  Վո լոդ յա Ա վե տիս յա նի,  Վար դան  Պետ րոս
յա նի… Ա զա տութ յո՛ւն մեր ժո ղովր դի պան ծա լի 
զա վակ նե րին:

 Քիչ ա ռաջ դուք լսե ցիք մե ծար գո Ա ռա ջին նա
խա գա հի խոս քը: Ես հար գում եմ իր տե սա կե տը, 
թեեւ ո րոշ հար ցե րում հա մա միտ չեմ: Եվ կար ծում 
եմ, որ մեր  Շարժ ման, մեր հո սան քի, մեր հաղ թա
նա կի հիմ քը հենց դա է` մեր ներ քին ա զա տութ
յու նը: Ա զատ խոս քի, ա զատ կա մար տա հայ տութ

յան ի րա վուն քը բո լո րիս հա մար պետք է բարձ
րա գույն ար ժեք դիտ վի:  Փայ փա յենք այդ ար ժե
քը, եւ թող ոչ ոք դի մա ցի նի տե սա կե տը սահ մա
նա փա կե լու փորձ չա նի: Ա մեն մեկս ա զատ է, սա 
մեր հայ րե նիքն է: 

 Դուք գի տեք մեր մո տե ցում նե րը, ես չեմ ման րա
մաս նի, պար զա պես կհի շեց նեմ հե տեւ յա լը. մենք 
դեմ ենք  Հա յաս տան Թուր քիա հա կազ գա յին, հա
կա պե տա կան ար ձա նագ րութ յուն նե րին, եւ հի մա, 
թե հինգ տա րուց հե տո դրանք իս կա պես պետք 
է ու ղարկ վեն այն մար դու ծո ցը, ով ժա մա նա կին 
հա մա ռում ու չէր հաս կա նում այդ փաս տաթղ թե
րի վտան գա վո րութ յու նը:  Մենք դեմ ենք Եվ րա
սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը  Հա յաս տա նի 
ան դա մակ ցութ յա նը եւ հա մա րում ենք, որ  Սերժ 
 Սարգս յա նը՝ որ պես ոչ լե գի տիմ պաշ տոն յա, իր 
ա ռո չինչ ստո րագ րութ յամբ  Հա յաս տա նը տա նում 
է սխալ ուղ ղութ յամբ: Իմ խոս քի մեջ, թող ոչ ոք 
այն չխե ղաթ յու րի, ոչ հա կա ռու սա կա նութ յուն կա, 
ոչ հա կաա մե րիկ յա նութ յուն:  Կա ըն դա մե նը  Հա
յաս տա նի օ րի նա կան իշ խա նութ յուն ու նե նա լու 
պա հանջ, երկ րի ինք նիշ խա նութ յու նը հար գե լու 
պա հանջ:  Մենք ընդ հան րա պես կողմ նա կից էինք 
եվ րո պա կան սեր տաճ մա նը, բայց հի մա վե րա նա
յում ենք նաեւ այդ մո տե ցու մը, ո րով հե տեւ տես
նում ենք, որ այս փուչ աշ խար հում գրե թե բո լո
րը նույնն են, ա մեն ոք իր շահն է հե տապն դում: 
Ինչ պես  Ռու սաս տա նը, այն պես էլ Ա մե րի կան ու 
Եվ րո պան անց յալ տա րի չխոր շե ցին ճա նա չել 
կեղծ ված եւ գո ղաց ված ընտ րութ յուն նե րը: Ե րեւ
ույ թը բո լո րի պա րա գա յում էլ հա վա սա րա պես 
դա տա պար տե լի է: Ես հա մոզ ված եմ, որ ան պայ
ման գա լու է ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վար, սահ
մա նադ րա կան  Հա յաս տա նի ժա մա նա կը՝ իր նոր 
իշ խա նութ յամբ, որն ի զո րու կլի նի հա վա սար 
հա րա բե րութ յուն ներ կեր տել թե՛  Ռու սաս տա նի ու 
ԱՄՆի, թե՛ Եվ րո պա յի ու  Չի նաս տա նի, թե Հնդ
կաս տա նի ու մյուս նե րի հետ: Ն րան, ով մեր ժում 
է մեր ազ գա յին շա հը, ի րա վուն քը, հա վա տամ քը, 
մենք ա սում ենք՝ «ոչ», իսկ ըն դու նո ղը մեր գլխի 
վրա տեղ ու նի: Ու րեմն անհ րա ժեշտ է խոս քից 
անց նել գոր ծի՝ ի շահ  Հա յաս տանԱր ցախՍփ
յուռք ի րա կան միաս նութ յան:

 Հի մա ո մանք մա մու լի հա ղոր դագ րութ յուն են 
տա րա ծում եւ հայ տա րա րում, թե ի րենք ազ գա
յինա զա տագ րա կան շարժ ման ա ռաջ նորդ են: Ես 
ինձ այդ պի սին չեմ հա մա րում, ես շար քա յին քա
ղա քա ցի եմ, ով ժո ղովր դի զո րակ ցութ յամբ անց
յալ տա րի հաղ թեց  Սերժ  Սարգս յա նին եւ նրա ռե
ժի մին: Ու րեմն այն, ինչ այժմ ա սում եմ, ա սում եմ  
որ պես շար քա յին քա ղա քա ցի: Ես հա մա ձայն չեմ 
 Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յա նը ո րե ւէ միութ
յան` լի նի եվ րա սիա կան, թե եվ րո պա կան: Ա ռա
վե լեւս՝ ա ռո չինչ ստո րագ րութ յամբ:  Ցան կա ցած 
կա ռույ ցում  Հա յաս տա նը կա րող է միա վոր վել 
միայն ինք նիշ խան կողմ նո րոշ մամբ եւ Ար ցա խի 
ան կա խութ յունն ու նրա տա րած քա յին ամ բող
ջա կա նութ յու նը ճա նա չած: Ու րիշ տար բե րակ գո
յութ յուն չու նի:

Ան կախ այս հար թա կում կանգ նած նե րիս 
անց յա լի ու ներ կա յիս տա րա ձայ նութ յուն նե
րից, ո րոնք գաղտ նիք չեն ձեզ հա մար, այ
սօր հա նուն ազ գի ընդ հան րա կան շա հի, մի 
կողմ ենք դրել ա մեն տե սա կի հա կա սութ
յուն նե րը, հա մա ձայ նութ յան ե կել ա մե նա կա
րե ւո րում, եւ ա հա կանգ նած ենք ձեր առ ջեւ՝ 
գի տակ ցե լով, որ հաղ թա նա կի գրա վա կա նը 
մեր բաց ու թա փան ցիկ գոր ծե լաոճն է, մեր 
ու ժե րի մեկ տե ղու մը:  Մենք կոչ ենք ա նում 
քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցիա կան բո լոր ու
ժե րին՝ միա վոր վել ի սեր երկ րի փրկութ յան 
եւ սահ մա նադ րա կան կար գի հաս տատ ման: 
 Մաս նա վո րա պես՝ թար մաց նում եմ այն կո
չը, որ հնչեց րել էի անց յալ տա րի այս նույն 
ամ բիո նից՝ ուղղ ված տիար  Սերժ  Սարգս
յա նին: Այն հա մա հունչ է նաեւ պա րոն  Տեր 

Պետ րոս յա նի պա հան ջին, եւ վստահ եմ, որ պա
րոն  Ծա ռուկ յա նը նույն պես կանդ րա դառ նա այդ 
թե մա յին:  Բո լո րիս նպա տակն է` ա ռա ջի նը գալ 
քա ղա քա կան հա մա ձայ նութ յան  Հա յաս տա նի 
փրկութ յան հա մար, կի սել իշ խա նութ յու նը ժո
ղովր դի հետ, ստեղ ծել ժա մա նա կա վոր կա ռա վա
րութ յուն, պա հան ջել  Սերժ  Սարգս յա նի,  Հո վիկ 
Աբ րա համ յա նի ու ամ բողջ իշ խա նութ յուն հրա
ժա րա կա նը եւ ժո ղովր դի տե ւա կան, ա մե նօր յա 
ճնշման ներ քո մին չեւ ապ րի լի 24ը կազ մա կեր
պել նա խա գա հա կան ու խորհր դա րա նա կան ար
տա հերթ ընտ րութ յուն ներ: 

 Մեր հար գար ժան գոր ծըն կեր պա րոն  Ծա ռուկ
յա նը հի մա հան դես կգա ա վար տա կան ե լույ թով: 
 Պա րոն  Տեր Պետ րոս յանն իր խոս քում կա րե ւոր 
մի հարց դրեց ժո ղովր դա կան քվեար կութ յան, մի
գու ցե պա րոն  Ծա ռուկ յա նը նույն պես մեկ ու րիշ 
էա կան քվեար կութ յուն ձեռ նար կի:  Խոսքս ա զա
տա մար տիկ նե րի այն ա ռա ջար կութ յան մա սին է, 
որ այ սօր վա նից նստա ցույց սկսվի Ա զա տութ յան 
հրա պա րա կում: Ես այդ հար ցի քվե րա կութ յու նը 
կթող նեմ ԲՀԿի իմ գոր ծըն կե րո ջը, միայն հա վե
լեմ, որ իբ րեւ ՀՀ քա ղա քա ցի, տե ղին եմ հա մա
րում նստա ցույ ցի գա ղա փա րը:

 Վա ղը Գ յումր վա օրն է, եւ այդ ա ռի թով ժա մը 
2ին ես կլի նեմ Գ յում րիի դրա մա տի կա կան թատ
րո նի առ ջեւ՝ նշե լու գյում րե ցի նե րի հի շար ժան 
տո նե րից մե կը, որն ա մեն ին չից զատ, ժո ղովր դի 
հետ շփվե լու, նրանց հոգ սե րին տեղ յակ լի նե լու 
լավ պա տե հութ յուն է: Ն ման շփում նե րը շատ կա
րե ւոր են:  Թող մար դիկ վստահ լի նեն, որ ի րենք 
միայ նակ չեն, թող չհու սա հատ վեն, հա վա տան, 
որ  Հա յաս տա նի հա մար պայ ծառ լու սա բաց է ծա
գե լու: 

 Սի րե լի հայ րե նա կից նե՛ր:
 Նոր  Հա յաս տա նը ան պայ ման գա լու է՝ ան կախ 

նրա նից, թե ով քեր են այս հար թա կում եւ ով քեր՝ 
հրա պա րա կում: Այս տեղ կու զեի եր կու խոսք ուղ
ղել գե նե րալ  Գաս պար յա նին եւ հայ ոս տի կան նե
րին. տղերք, հա սա րա կա կան կար գը հնա րա վոր 
չէ ա ռանց ի րա վա կան կար գի, ի րա վուն քի վրա 
հիմն ված տար րա կան սահ մա նադ րա կան կար
գի: Իր հեր թին ի րա վա կան կար գը հնա րա վոր չէ 
ա պօ րի նի վար չա կար գի ան կար գութ յամբ, երբ 
ոս տի կա նութ յու նը ռազ մա կա նա ցած է, իսկ իշ
խա նութ յու նը օ րեն քից դուրս:  Դա այ սօր բե րել 
է նրան, որ  Հա յաս տա նի քա ղա քա ցու տար րա
կան ի րա վունք ներն ար հա մարհ վում են ա մեն օր 
ե ւ ա մեն ժամ:  Հա՛յ ոս տի կան ներ, լավ լսե ցեք, ես 
գի տեմ, որ դուք այս տեղ եք. մի՛ կա տա րեք օ րի
նա զանց հրա մա նը, մի՛ են թարկ վեք օ րի նա զանց 
հրա մա նա տա րին: Ի րա վա տեր  Հա յաս տա նը, մեր 
պե տա կա նութ յու նը, մեր Սահ մա նադ րութ յունն 
ու մեր ի րա վուն քը հաս տա տե լու ենք մենք` մեր 
քա ղա քա ցու հետ միա սին: Ո րո շե՛ք ինք ներդ՝ ձեր 
ընտ րութ յունն ա նե լով:  Մենք ար դեն մեր ո րո շու
մը կա յաց րել ենք:

Մնացեք բարով:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ելույթը
Ազատության հրապարակի հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում
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Ընդգրկում է 2014թ. հուլիս – դեկտեմբեր ամիսները

1.	 « Զի նա պար տութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ
յուն ներ կա տա րե լու մա սին» եւ « Բարձ րա գույն ու հետ բու հա կան մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ յուն կա
տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա թեթ (Պ59712.09.2014ՊԱ010/0): 
Շր ջա նա ռութ յան մեջ է դրվել սեպ տեմ բե րի 12ին: Նո յեմ բե րի 10ին ԱԺ ո րոշ մամբ հե
տաձգ վել է մին չեւ մեկ տա րով՝ 2015թ. նո յեմ բե րի 10ը:

2.	 « Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի (Ար ցա խի) Հան րա պե տութ յան եւ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ
յան անվ տան գութ յան ա պա հով ման ռազ մա քա ղա քա կան հիմ նադ րույթ նե րի հա յե ցա կե
տե րի մա սին» ՀՀ Ազ գա յին Ժո ղո վի ո րոշ ման նա խա գիծ (Պ60117.09.2014ԱՀ011/0): 
Շր ջա նա ռութ յան մեջ է դրվել սեպ տեմ բե րի 17ին: Նույն ամս վա 29ին ԱԺ ո րոշ մամբ 
հե տաձգ վել է մին չեւ մեկ տա րով: Նո յեմ բե րի 12ին նա խա գի ծը չի ըն դուն վել: 

3.	 «Ազ գա յին Ժո ղո վի կա նո նա կարգ» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ (Պ60323.09.2014ՊԻ010/0): Շր ջա նա
ռութ յան մեջ է դրվել սեպ տեմ բե րի 23ին: Ազ գա յին ժո ղո վի նո յեմ բե րի 10ի ո րոշ մամբ չի 
ընդգրկ վել հին գե րորդ գու մար ման վե ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կարգ:

4.	 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խութ յուն կա տա րե լու 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ (Պ60423.09.2014ՊԻ010/0): Շր ջա նա ռութ յան մեջ է 
դրվել սեպ տեմ բե րի 23ին: Ազ գա յին Ժո ղո վի նո յեմ բե րի 10ի ո րոշ մամբ հին գե րորդ գու
մար ման վե ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կարգ ընդգրկ վե լու ժամ կե տը հե տաձգ վել է մին չեւ 
մեկ տա րով՝ 2015թ. նո յեմ բե րի 10ը:

5.	 «Օս ման յան կայս րութ յու նում պոն տո սա հույ նե րի, ա սո րի նե րի, եզ դի նե րի եւ այլ ազ գե րի 
ցե ղաս պա նութ յան դա տա պարտ ման մա սին» եւ « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տո
նե րի ու հի շա տա կի օ րե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում լրա ցում 
կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա թեթ (Պ60523.09.2014ԱՀ010/0): 
Շր ջա նա ռութ յան մեջ դրվել սեպ տեմ բե րի 23ին: Հաշ վի առ նե լով ԱԺ Ար տա քին հա
րա բե րութ յուն նե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղոում տե ղի ու նե ցած քննար կու մը, հե ղի նա կը 
ետ է վերց րել « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան տո նե րի ու հի շա տա կի օ րե րի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում լրա ցում կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 
նա խա գի ծը: Նո յեմ բե րի 19ին Ար տա քին հա րա բե րութ յուն նե րի մշտա կան հանձ նա ժո
ղո վը չի տվել նա խա գիծն ԱԺ հին գե րորդ գու մար ման վեր ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա
կար գում ընդգր կե լու դրա կան եզ րա կա ցութ յուն: Դեկ տեմ բե րի 1ին նստաշր ջա նի օ րա
կարգ ընդգրկ վե լու քվեար կութ յան փու լում հե ղի նա կը՝ հան դես գա լով վար ման կար գի 
վե րա բեր յալ ե լույ թով եւ ըն դա ռա ջե լով Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի խնդրան քին, ետ է 
վերց րել նա խա գի ծը՝ այն լրամ շա կե լու նպա տա կով: «Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» 
ՀՀ օ րեն քի 64րդ հոդ վա ծի 2րդ մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ նա խագ ծի քվեար կութ յու
նը հե տաձգ վել է մին չեւ հա ջորդ քա ռօր յա նիս տե րի ա վար տը, ո րը հա մար վում է ըն դուն
ված՝ ա ռանց քվեար կութ յան:

6.	 « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քում 
լրա ցում ներ եւ փո փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ (Պ615
01.10.2014ՊԻ010/0): Ազ գա յին ժո ղո վի դեկ տեմ բե րի 1ի ո րոշ մամբ ԱԺ հին գե րորդ 
գու մար ման վե ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կարգ ընդգրկ վե լու ժամ կե տը հե տաձգ վել է 
մին չեւ մեկ տա րով՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րի 1ը:

7.	 «Ին տեր նե տով հրա պա րա կա յին եւ ան հա տա կան ծա նուց ման մա սին» Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ եւ լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին», 
« Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո
փո խութ յուն կա տա րե լու մա սին», « Հիմ նադ րամ նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե
տութ յան օ րեն քում փո փո խութ յուն եւ լրա ցում կա տա րե լու մա սին», « Բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րութ յուն նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո փո խութ
յուն ներ եւ լրա ցում կա տա րե լու մա սին», « Հե ռուս տա տե սութ յան եւ ռա դիո յի մա սին» 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում լրա ցում ներ եւ փո փո խութ յուն կա տա րե
լու մա սին», « Կու սակ ցութ յուն նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում 
փո փո խութ յուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րենք նե րի նա խագ ծե րի փա թեթ (Պ628
06.10.2014ՏՀ010/0): Ազ գա յին ժո ղո վի 2014թ. դեկ տեմ բե րի 1ի ո րոշ մամբ ԱԺ հին գե
րորդ գու մար ման վե ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կարգ ընդգրկ վե լու ժամ կե տը հե տաձգ
վել է մին չեւ մեկ տա րով՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րի 1ը:

8.	 « Հան րա յին ծա ռա յութ յան մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րեն քում փո
փո խութ յուն ներ եւ լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի նա խա գիծ (Պ629
06.10.2014ՊԻ010/0): Ազ գա յին ժո ղո վի դեկ տեմ բե րի 1ի ո րոշ մամբ ԱԺ հին գե րորդ 
գու մար ման վե ցե րորդ նստաշր ջա նի օ րա կարգ ընդգրկ վե լու ժամ կե տը հե տաձգ վել է 
մին չեւ մեկ տա րով՝ 2015թ. դեկ տեմ բե րի 1ը:

 Նա խորդ եւ այս քա ռօր յա յի մի ջեւ ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում  Հա յաս տա նը ստո րագ րեց Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յա նը (ԵՏՄ) միա նա լու մա սին պայ մա
նա գի րը:

 Նա խորդ եւ այս քա ռօր յա յի մի ջեւ ըն կած ժա մա նա կա
հատ վա ծում փոխ վեց  Հա յաս տա նի ա պա գա յի ողջ տրա մա
բա նութ յու նը, փոխ վե ցին մեր վաղ վա ապ րե լա կեր պի բնույ
թը, գոր ծե լու կա նոն նե րը, ե րա զե լու սահ ման նե րը:

Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում կտրվեց կա պը ներ կա
յի ու ա պա գա յի մի ջեւ՝ ներ կա ու ա պա գա ա զա տութ յուն նե
րի մի ջեւ, ներ կա ու ա պա գա պաշտ պան վա ծութ յան մի ջեւ, 
ներ կա ու ա պա գա ընտ րե լու տար բե րակ նե րի մի ջեւ, ներ կա 
ու ա պա գա բազ մա զա նութ յան մի ջեւ, ներ կա ու ա պա գա 
ինք նադր սե ւոր ման հնա րա վո րութ յուն նե րի մի ջեւ:

 Մի գու ցե այ սօր դեռ չի ե րե ւում:  Մի գու ցե այ սօր միայն 
տնտե սա կան բա ղադ րիչն է ակ նե րեւ, մի գու ցե այ սօր միայն 
պաշտ պա նու նա կութ յան հար թութ յունն է քննարկ վում, 
բայց չէ՞ որ ակն հայտ է, որ սա ա ռա ջին քայլն է միայն:  Չէ՞ որ 
շղթան ե րե ւում է, չէ՞ որ հա ջորդ քայ լերն ար դեն իսկ տե սա
նե լի են:

 Հա յաս տա նում կան քա ղա քա կան ու ժեր, բազ մա թիվ 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, հա զա րա վոր ակ տիվ մար դիկ, ով
քեր դեմ են Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ յա նը  Հա
յաս տա նի ան դա մակց մա նը եւ ա սե լիք ու նեն այդ հար ցում: 
 Շու տով հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րը գա լու են Ազ
գա յին ժո ղո վի վա վե րաց մա նը:

 Կար ծում եմ, որ մենք պետք է կա րո ղա նանք խորհր դա
րա նում հնա րա վո րինս լայ նո րեն ա պա հո վել հա սա րա կութ
յան այն հատ վա ծի մտքե րի ու մտա հո գութ յուն նե րի հնչե
ցու մը, ո րը չի ըն դու նում  Հա յաս տա նի միա ցու մը այս նո րաս
տեղծ միութ յա նը:  Սա ես շատ կա րե ւոր եմ հա մա րում, կա
րե ւոր է, որ պես զի հնա րա վո րինս լսե լի լի նեն այս մտա հո
գութ յուն նե րը: Ե թե նույ նիսկ կան խա տե սե լի ո րո շում ներ են 
կա յաց վե լու, ա պա այդ մտա հո գութ յուն նե րը լսե լուց հե տո 
պետք է կա յաց վեն, որ պես զի տա րա կար ծութ յան դի տարկ
մամբ գո նե թե մտքում պահ վեն հնա րա վոր ռիս կե րի մա սին 
զգու շա ցում նե րը, այ լընտ րանք նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը 
եւ այլն:

 Հայ տա րա րում եմ, որ այ սօր վա նից սկսած մին չեւ ԵՏՄ 
միա նա լու մա սին հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թերն Ազ
գա յին ժո ղո վում քննար կե լու պա հը պատ րաստ եմ հա վա
քագ րել բո լոր շա հագր գիռ մարդ կանց եւ կազ մա կեր պութ
յուն նե րի դի տար կում ներն ու կար ծիք նե րը, մաս նակ ցել բո
լոր հնա րա վոր քննար կում նե րին, որ տե ղի կու նե նան այս 
թե մա յի շուրջ տար բեր հա սա րա կա կանքա ղա քա կան կազ
մա կեր պութ յուն նե րում եւ ինքս ար ձա նագ րել կար ծիք նե րը: 
Ամ փոփ ված դի տար կում նե րը կներ կա յաց վեն Ազ գա յին ժո
ղո վում:

ԱԺում «Ժառանգություն» խմբակցության 
պատգամավոր Թեւան Պողոսյանի 
հնչեցրած հայտարարություններից

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

ԱԺում «Ժառանգություն» խմբակցության 
պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի 

հնչեցրած հայտարարություններից

Դատավճիռ հանուն հայ ժողովրդի եւ ազատ, 
անկախ ու միացյալ Հայաստանի

 Հայ ժո ղովր դի դա տա րա նը 2014 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 10ին 
դռնբաց դա տա կան նիս տում՝ դա տա րա նում (նստա վայ րը՝ Ե րե ւան, 
Ա զա տութ յան հրա պա րակ), քննեց քրեա կան գործն՝ ըստ մե ղադ րան
քի  Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նի՝ ծնված 30ը հու նի սի 1954 թվա կան, 
Ս տե փա նա կերտ քա ղա քում, ազ գութ յամբ հայ,  Հա յաս տա նի  Հան րա
պե տութ յան քա ղա քա ցի, բարձ րա գույն կրթութ յամբ, ա մուս նա ցած, 
նախ կի նում չդատ ված, աշ խա տել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
նա խա գահ, բնակ վել է Ե րե ւան,  Բաղ րամ յան 26 պա լա տում։  Մե
ղադր վում է պե տա կան դա վա ճա նութ յան, իշ խա նութ յու նը յու րաց
նե լու, հայ ժո ղովր դին պատ կա նող շուրջ 42 հազ. քա ռա կու սի կի
լո մետր տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը խախ տե լուն ուղղ ված 
գոր ծո ղութ յուն ներ կա տա րե լու մեջ։

 Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նի նկատ մամբ քրեա կան գոր ծը հա րուց
վել է 2008 թվա կա նի մար տի 1ին՝ հայ ժո ղովր դի ազ գա յին անվ
տան գութ յան ծա ռա յութ յան քննչա կան վար չութ յան կող մից:

 Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նի նկատ մամբ հա րուց ված մե ղադ րան քի 
էութ յու նը հե տեւ յալն է.

 Նա ղե կա վա րել է 2008 եւ 2013 թվա կան նե րի  Հա յաս տա նի  Հան
րա պե տութ յան նա խա գա հի ընտ րութ յուն նե րում ընտ րող նե րի ձայ
նե րը հափշ տա կե լու հա մար մաս նա գի տաց ված կազ մա կերպ ված 
խում բը։

2008 թվա կա նի փետր վա րի 19ին եւ 2013 թվա կա նի փետր վա րի 
18ին՝ տե ղե կա նա լով, որ  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան նա խա
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րում հաղ թել է հայ ժո ղո վուր դը, ի րա կա
նաց րել է հայ ժո ղովր դի ձայ նե րի հափշ տա կութ յուն։  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յան տա րած քում դի մե լով կեղ ծի քի, սպառ նա լի քի, 
սպա նութ յուն նե րի, մարդ կանց ա ռե ւանգ ման, ա պօ րի նի ա զա տազրկ
ման՝ նա բռնա զավ թել է հայ ժո ղովր դին պատ կա նող իշ խա նութ յու
նը, բռնա զավ թած իշ խա նութ յու նը պա հե լու հա մար մա տու ցել է ծա
ռա յութ յուն ներ այլ պե տութ յուն նե րին, ինչն էլ իր հեր թին հան գեց րել 
է պե տա կան դա վա ճա նութ յան:

 Բա նա կա նութ յան եւ ար դա րամ տութ յան սկզբունք նե րի վրա հիմն
ված հա սա րա կութ յան ան դամ նե րը,  Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նի եւ 
նրա խմբի ան դամ նե րի կող մից են թարկ վե լով բռնաճնշ ման ու հե
տապնդ ման, կամ հայտն վել են բան տախ ցում, կամ դի մել են ար տա
գաղ թի, կամ էլ սպան վել են: Իսկ նրանց կող մից տա րի ներ շա րու նակ 
տար վող քա ղա քա կա նութ յու նը խա թա րել է հայ ժո ղովր դի միաս նա
կան ճա կա տագ րի գա ղա փա րը կրող եւ զգա ցո ղութ յու նը կի սող հա
սա րա կութ յան ան դամ նե րի հա մե րաշ խութ յու նը:

 Հա նուն հայ ժո ղովր դի եւ ա զատ, ան կախ ու միաց յալ  Հա յաս տա
նի՝  Հայ ժո ղովր դի դա տա րա նը վճռեց.

 Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նին դա տա պար տել ցմահ ա զա տազրկ ման,
 Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նից բռնա գան ձել հայ ժո ղովր դից հափշ

տակ ված գույ քը,  Սերժ Ա զա տի  Սարգս յա նի նկատ մամբ պատ ժի 
կրու մը նշա նա կել « Վար դա շեն» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում:

 Դա տավ ճի ռը մտնում է օ րի նա կան ու ժի մեջ հայ ժո ղովր դի կամ քով:

Խմբակցական

22 տա րի շա րու նակ ԼՂՀի ճա նաչ ման նա խա գի
ծը առ կա է մեր խորհր դա րա նի օ րա կար գում՝ նա
խա պես  Գե րա գույն խորհր դի, այ նու հե տեւ` մյուս 5 
գու մա րում նե րի օ րա կար գե րում, նստաշր ջան առ 
նստաշր ջան այն փո խանց վել է: ԼՂՀի ճա նաչ ման 
լա վա գույն  պա հը՝ 1992 թվա կա նի հու լիսն էր: 
 Հի շեց նեմ, դա  Շու շիի ա զա տագ րու մից հե տո էր, 
եւ ով քեր ԳԽ պատ գա մա վոր ներ էին, կհի շեն, որ 
հու լի սից բազ մա հա զա րա նոց մի տինգ ներ էին տե
ղի ու նե նում փո ղոց նե րում եւ պա հան ջը մեկն էր` 
ճա նա չել ԼՂ ան կա խութ յու նը:  Ժո ղովր դի ճնշման 
տակ նաեւ օր վա քա ղա քա կան մե ծա մաս նութ յա ն` 
ՀՀՇի մի մա սը, կողմ էր ճա նաչ մա նը: Դ րա կան մեծ 
դաշտ էր ստեղծ վել՝ ԼՂՀի ան կա խութ յու նը ճա նա
չե լու հա մար:

Այ նու հե տեւ այս ամ բիո նից ե լույթ ու նե ցավ ՀՀ 
նա խա գա հը, ա սաց, որ ին քը կողմ է, բայց խնդիր 
կա, պետք է մեկ նի  Մոսկ վա՝ ո րոշ հար ցեր քննար
կե լու հա մար, եւ խնդրեց, որ ընդ մի ջենք ԳԽ ար
տա հերթ նիս տը:  Ցա վոք, մին չեւ օրս այդ նիստն 
այդ պես էլ չշա րու նակ վեց: Կրկ նում եմ, լա վա գույն 
պա հը ե ղել է  Շու շիի ա զա տագ րու մից հե տո՝ 1992 
թվա կա նի հու լի սին: Այ նու հե տեւ բո լոր ժա մա
նակ նե րի իշ խա նութ յուն նե րը որ պես փրկօ ղակ, 
սկսե ցին օգ տա գոր ծել մեկ ա նո րոշ ձե ւա կեր պում` 
«ժա մա նա կը չէ»:  Դա սա կա նի խոս քե րով՝ այդ ե՞րբ 
է գա լու տար վա այդ ե ղա նա կը, որ դուք կա սեք՝ 
ժա մա նակն է:

Այ նու հե տեւ՝ 1994 թվա կան: Ես գտնում եմ, որ 
մեր դի վա նա գի տութ յու նը կոպ տա գույն սխալ գոր
ծեց, երբ կնքեց այդ հաշ տութ յան կամ զի նա դա
դա րի պայ մա նա գի րը: Ան նա խա դեպ ե րե ւույթ` երբ 
դու հաղ թել ես, քո թշնա մին քե զա նից խնդրում է 
զի նա դա դար, եւ դու ա նարդ յունք կնքում ես դա, 
փո խա նակ ներ կա յաց նես քո պայ մա նը, իսկ քո 
պայ մա նը պետք է լի ներ ԼՂՀի ճա նա չու մը:  Չենք 
ա րել, եւ այ սօր էլ այդ նույն ջրհո րից օգտ վում է մեր 
դի վա նա գի տութ յու նը: 

Այ նու հե տեւ` 1998 թվա կան, իշ խա նութ յան ներ
սում տե ղի ու նե ցան վե րա դա սա վո րում ներ: Իշ խող 
թի մը բա ժան վեց եր կու խմբի՝ «պա տե րազ մող նե
րի» խում բը հաղ թեց «խա ղա ղա սեր նե րի» խմբին: 
Օր վա նա խա գա հի ձևա կեր պումն է սա: Թ վում էր, 
թե վե րա դա սա վոր ման արդ յուն քում նոր իշ խա
նութ յան հա մար թիվ մեկ հար ցը պետք է դառ նար 
 Ղա րա բա ղի ճա նա չու մը: Շր ջանց վեց այդ հար
ցը: Ա վե լին՝ մեր իսկ ձեռ քե րով  Ղա րա բա ղը դուրս 
մղե ցինք բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցից:  Մեր իսկ 
ձեռ քե րով: Եվ Ադր բե ջա նը լա վա գույնս կա րո ղա
ցավ օգտ վել մեր թույլ տված դի վա նա գի տա կան 

կոպ տա գույն սխա լից՝ Ար ցա խի ինք նո րո շու մը մի
ջազ գա յին կա ռույց նե րում ներ կա յաց նե լով որ պես 
 Հա յաս տա նի կող մից հո ղա յին պա հանջ:  Բա նակ
ցութ յուն նե րին ար դեն չէր մաս նակ ցում Ար ցա խի 
ներ կա յա ցու ցի չը:

Այ նու հե տեւ… ի՞նչ է կա տար վում այ սօր: Պրն 
 Սերժ  Սարգս յա նը ա սում է, որ մենք  Ղա րա բա ղի 
ան կա խութ յու նը կճա նա չենք այն ժա մա նակ, երբ 
Ադր բե ջա նը հար ձա կում գոր ծի: Իսկ ե թե այ լեւս 
ժա մա նակ չու նե նա՞նք…

 Քիչ ա ռաջ նշվեց, որ Ադր բե ջա նի կող մից լո կալ 
հար ձա կում տե ղի ու նե ցավ հու լի սի վեր ջե րին, 
օ գոս տո սի սկզբնե րին: Ա յո´, դի վեր սիոն գոր ծո
ղութ յուն նե րով Ադր բե ջա նը հար ձակ վեց  Հա յաս
տա նի եւ Ար ցա խի վրա: Ի պա տիվ մեր բա նա կի՝ 
մենք կա րո ղա ցանք հետ մղել հար ձա կու մը, եւ հա
կա ռա կոր դը տասն յակ զո հեր տվեց: Արդ յոք պա հը 
չէ՞ր անդ րա դառ նա լու ԼՂՀի ճա նաչ մա նը… Տ խուր 
ա վան դույթ է ձե ւա վոր վել.  Հա յաս տա նի իշ խա
նութ յուն նե րը նման պայ ման նե րում միշտ խնդրում 
կամ հոր դո րում են   Ղա րա բա ղի իշ խա նութ յուն նե
րին, որ դեմ խո սեն տվյալ պա հին ԼՂՀի ճա նաչ մա
նը, հե տո բե րում,  մեր աչքն են մտցնում, թե տե
սեք,  Ղա րա բա ղը նույն պես դեմ է այս պա հին նման 
նա խագ ծի քննարկ մա նը: Եվ այս պես՝ մին չեւ ե՞րբ…

 Ժո ղո վու՛րդ, չե՞ք զգում, որ մենք ժա մա նա կը բաց 
ենք թո ղել, չե՞ք զգում, որ 1992 թվա կա նին, 1994 
թվա կա նին, 1998 թվա կա նին բաց ենք թո ղել ժա
մա նա կը, եւ ա մեն նոր ա միս, նոր տա րի ա վե լի ենք 
հե ռա նում խնդրի ի րա վա կան լու ծու մից: Եվ քիչ է 
մնում մեզ հայ տա րա րեք թշնա մի ներ, ով քեր այս 
հար ցը բարձ րաց նում են:

 Մի այս պի սի զա վեշ տա լի ի րո ղութ յուն կա. պրն 
 Սերժ  Սարգս յա նը ՄԱԿի ամ բիո նից հայ տա րա րեց, 
որ ժո ղո վուր դը վա ղուց հայթուր քա կան ար ձա
նագ րութ յուն նե րը ու ղար կել է «գրո ղի ծո ցը», բայց 
տե սեք՝ դուք չեք ցան կա նում, որ այս նա խա գի ծը 
նույ նիսկ մեծ օ րա կարգ ընդգրկ վի:  Դե յու րե այ սօր 
 Ղա րա բա ղը գտնվում է «գրո ղի ծո ցում», ո րով հե
տեւ մի ջազ գա յին հան րութ յու նը ըն դու նում է, որ 
 Ղա րա բա ղը գտնվում է Ադր բե ջա նի կազ մում: Ես 
չեմ հաս կա նում ոչ միայն ձեզ՝ հար գե լի քա ղա քա
կան մե ծա մաս նութ յուն, այ լեւ` ընդ դի մա դիր գոր
ծըն կեր նե րիս: Ի՞նչ է պա տա հել: Ես հաս կա նում եմ, 
որ իշ խա նութ յու նը պետք է զգույշ լի նի, բայց բո լոր 
ժա մա նակ նե րի իշ խա նութ յուն նե րը ցույց են տվել, 
որ զգու շութ յու նը վա խի սահ մա նից էլ է ներ քեւ 
անց նում, ին չը նշա նա կում է՝ ընդ հան րա պես խու
սա փել պա տաս խա նատ վութ յու նից:

Ես գի տեմ՝ ինչ է լի նե լու քվեար կութ յան արդ
յունքը, բայց մի փոր ձեք մե ղադ րել նրանց, ով քեր 
միշտ, 1992 թվա կա նից սկսած (ես այդ գոր ծիչ նե
րից եմ ե ղել), նա խա ձեռ նել են ԼՂի ան կա խութ յան 
ճա նա չու մը, բայց օր օ րի հե ռաց րել եք: Եվ խնդրում 
եմ մի մե ղադ րեք նրանց, ով քեր գա լիս են ձեզ հի
շեց նե լու, որ դի վա նա գի տութ յան մեջ մենք պար
տութ յուն ենք կրել մեր իսկ պահ ված քի, մեր իսկ 
տգի տութ յան պատ ճա ռով եւ այ սօր էլ այդ պար
տութ յու նը շա րու նակ վում է: Եվ այ սօր, կար ծում 
եմ, բո լորդ հա մա ձայն եք, որ վա ղուց այդ պա հը 
բաց ենք թո ղել: Այն պես, ինչ պես այս օ րե րի հա մար 
նույն պես կար տա հայտ վենք 1015 տա րուց հե տո:

ՂԱՐԱԲԱՂԸ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ԳՐՈՂԻ ԾՈՑՈՒՄ
Ռուբեն Հակոբյանի ելույթը ԱԺ լիագումար նիստում

11 նոյեմբերի 2014թ.

«Բարեւ Երեւան»ը
գործում է

Մ ե  կ ա մ  յ ա 
գ ո ր  ծ ո ւ  ն ե ո ւ թ 
յան ըն թաց քում 
խմբակ ցութ յու նը 
մշտա պես հա
ղոր դա կից է ե ղել 
մայ րա քա ղա քի 
խ ն դ ի ր  ն ե  ր ի ն : 
Դ րա վառ ա պա
ցույ ցը քա ղա քա

ցի նե րի եւ խմբակ ցութ յան փո խա դարձ 
վստա հութ յունն ու ան խա փան կապն է, 
ո րոշ հար ցե րում  խմբակ ցութ յան եւ Ե րե
ւա նի քա ղա քա պե տա րա նի արդ յու նա վետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը, ո րի արդ յուն քում 
լու ծում են ստա ցել ե րե ւան ցի նե րի  մի 
շարք խնդիր ներ:

Հաշ վե տու ժա մա նա կաըն թաց քում 
« Բա րեւ Ե րե ւան»ի ա վա գա նի նե րը ստա
ցել են 96 նա մակ, ո րոն ցում բարձ րաց
ված խնդիր նե րից շուրջ 30ը լուծ վել է: 
Խն դիր նե րը վե րա բե րել են ա մե նա տար
բեր ո լորտ նե րին՝ ման կա պար տեզ նե րից 
ու դպրոց նե րից մին չեւ հաշ ման դամ նե

րի խնդիր ներ, աս ֆալ տա պա տում, բնա
պահ պա նութ յուն, մար դու ի րա վունք ներ, 
տրանս պոր տի սա կագ նի բարձ րա ցում եւ 
այլն: Ցան կա ցած հարց քննար կե լիս մեր 
կող մից ա պա հով վում է «Ե րե ւա նի մա
սին» օ րեն քով Ա վա գա նուն վե րա պահ
ված բազ մա կար ծութ յու նը, ո րի անհ րա
ժեշ տութ յու նը, ցա վոք,  դե ռեւս չի գի տակ
ցում իշ խող մե ծա մաս նութ յու նը:

Քա ղա քա պե տա րա նի գոր ծու նեութ
յունն ա ռա վել բաց ու հրա պա րա կա յին 
դարձ նե լու՝ մեր ա ռա ջարկ նե րից մեկն 
ըն թաց քի մեջ է, եւ շու տով կայ քում կտե
ղադր վեն դպրոց նե րի հաս տի քա ցու ցակ

նե րի, ֆի նան սա կան ել քե րի ու մուտ քե րի 
վե րա բեր յալ փաս տաթղ թե րը եւ դպրոց
նե րին առնչ վող այլ տվյալ ներ: Իսկ Ա վա
գա նու է ջում ար դեն հնա րա վո րութ յուն 
կա քա ղա քա ցի նե րի ա ռա ջարկ ներն ու 
հու զող հար ցե րը է լեկտ րո նա յին նա մա
կով ուղ ղել Ա վա գա նու ան դամ նե րին եւ 
խմբակ ցութ յուն նե րին: Այս տա րի խմբակ
ցութ յու նը Ա վա գա նու նիս տե րին ներ կա
յաց րել է ո րո շում նե րի մո տա վո րա պես մեկ 
տասն յա կի հաս նող նա խագ ծեր:

Երեւանի Ավագանու
«Բարեւ Երեւան» խմբակցություն


