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էջ 2

►► Հանրային►քննարկման►
թեման►Զարուհի►Փոս
տանջյանի►հեղինակած►
նախագիծն►էր

էջ 2-3

►► ►►►►ՀՀ-ում►հավատարմագրված►
դիվանագետների►հետ►
Րաֆֆի►Հովհաննիսյանի►
հանդիպումների►օրացույցից

էջ 3

►► ԵԺԿ-ն►Հայոց►ցեղա
սպանության►100-րդ►
տարելիցին►նվիրված►
բանաձեւ►է►ընդունել

էջ 4

►► Հայոց►ցեղասպանության►
մասին►«Ժառանգություն»►
կուսակցության►ներ
կայացրած►բանաձեւի►
քննարկումը►ԵԺԿ►Քա
ղաքական►համաժողովում►
հետաձգվել►է

►► Արմեն►Մարտիրոսյանը՝►
ներքին►եւ►արտաքին►
հարցերի►շուրջ

էջ 4-5

►► Պաշտոնական►
հայտարարություններ

էջ 6

►► Րաֆֆի►Հովհաննիսյանի►
հանրային►ուղերձը

►► «Հայք»►ուսանողական-
երիտասարդական►
միությունը►գործում►է

►► Րաֆֆի►Հովհաննիսյանն►
ու►Զարուհի►Փոստանջյանը►
զրուցեցին►«Հայք»►միության►
երիտասարդների►հետ►եւ►
պատասխանեցին►նրանց►
հարցերին

էջ 7

►► ՀՀ►Հինգերորդ►գումարման►
ԱԺ►«Ժառանգություն»►
խմբակցության►հեղինակած►
օրենսդրական►նախաձեռնու-
թյունների►ցանկ

էջ 7-8

►► «Ժառանգություն»►
խմբակցության►պատգա
մավորների►հնչեցրած►
հայտարարությունները

էջ8

►► ԲԱՐԵՎ►ԵՐԵՎԱՆ.►
Շարունակելու►ենք►ծառայել►
երեւանցիներին

«1915» ֆիլմը լույս կսփռի 
մեկուկես միլիոն հայերի մոռացված 

Ցեղասպանության վրա
19 մար տի 2015թ., Լոս 

Ան ջե լես: Ի հիշատակ Հա
յոց ցեղասպանության 100
րդ տարելիցի, Bloodvine
Mediaն՝ Strongmanի եւ
mTuckmanMediaիհետհա
մատեղ,2015թ.ապրիլի17
ին հանդիսատեսի դատին
կհանձնի «1915» կինոնկա
րը:
Հոգեբանական թրիլլերի

ռեժիսորներնենԿարինՀով
հաննիսյանը («Գերդաստան
ստվերաց» գրքի հեղինակը)
եւ Ալեք Մուհիբյանը: Նկա
րահանողեւդերասանական
կազմըներառումէայնպիսի
նշանավոր մարդկանց, ինչ
պիսիք են գործադիրպրոդ
յուսեր Րաֆֆի Հովհաննիս
յանը (ՀՀ արտաքին գոր
ծերի առաջին նախարար),
«Գրեմմի» մրցանակակիր,
երգահան Սերժ Թանկյանը
(System of a Down խմբից,
որը շուտով կմեկնարկի Ցե
ղասպանությանը նվիրված
իր շրջագայությունը) եւ դե
րասաններ Սիմոն Աբգար
յանն (Casino Royale) ու Ան
ժելաՍարաֆյանը(Twilight):
«2015թվականըոչմիայն

Հայոց ցեղասպանության
100ամյա տարելիցն է, այ
լեւ մոռացված ցեղասպա
նություններիմիամբողջդա
րաշրջանի ավարտը, նշեց
Կարին Հովհաննիսյանը,
«1915»ը ժխտման մասին
է,թեինչպեսենքմենքփոր
ձումազատվելպատմությունիցեւինչպես
է պատմությունը մեզ հետապնդում: Այն
նաեւ մեր իսկ անցյալի ուրվականների
հետառերեսվելուանհրաժեշտությանմա
սինէ»:

Սյուժեն.
Օսմանյան Թուրքիայում տեղի ունեցած
Հայոց ցեղասպանությունից ուղիղ 100
տարիանցմիխորհրդավորռեժիսորԼոս
Անջելես թատրոնում բեմադրություն է
ներկայացում՝ ի հիշատակ 1915ի: Սա
կայներբցուցարարներըշրջապատումեն
թատրոնը եւ մի շարք տարօրինակ պա
տահարներխուճապ ենառաջացնում իր
պրոդյուսերի (ՋիմՓիդդոք) ու դերասան
ների (ԱնժելաՍարաֆյան,ՍեմՓեյջ,Նի
կոլայԿինսկի)մեջ,պարզվումէ,որռեժի
սորի մտադրությունը չափազանց վտան
գավորէ,եւանցյալիուրվականներնամե
նուրեն:

Ֆիլմի անձնակազմը.
Ռեժիսորներ եւ սցենարի հեղինակներ՝
ԿարինՀովհաննիսյան,ԱլեքՄուհիբյան
Պրոդյուսերներ՝ Կարին Հովհաննիսյան,
ԱլեքՄուհիբյանեւԹերրիԼեոնարդ
Գործադիրպրոդյուսեր՝ՐաֆֆիՀովհան
նիսյան


Երաժշտությանհեղինակ՝ՍերժԹանկյան
(SystemofaDown)
Նկարողբեմադրիչ՝ԼիԼիսբաոԱնդերվուդ
Նկարահանմանձեւավորումը՝ՄայքլՖից
ջերալդի
Հագուստիձեւավորումը՝ԼորենՕփելթի
Մոնտաժը՝ԴենԴոբիեւՓոլՖորտեի:

Դերակատարներ.
Սիմոն Աբգարյան, Անժելա Սարաֆյան,
ՍեմՓեյջ,ՆիկոլայԿինսկի,ԴեբրաՔրիս
տոֆերսոնԵւՋիմՓիդդոք:

Տեղեկություններիհամարմիացեքմեր
ֆեյսբուքյան էջի 11.000 անդամներին 
www.facebook.com/1915themovie:
Կարող եք նախապես պատվի

րել ֆիլմը մեր պաշտոնական կայքում՝
www.1915themovie.com եւ ստանալ
«Գրեմմի»մրցանակակիր,երգահանՍերժ
Թանկյանի հեղինակած երաժշտական
ստեղծագործությունը՝ «1915  The End
Begins»:
«1915»ի գործընկերներն են Ռազմա

վարական եւ ազգային հետազոտութ
յունների հայկական կենտրոնը (ՌԱՀՀԿ/
ACNIS)եւRVVZ/IDeAFoundationը:

Մեծ էկրաններին.
«1915»ը կցուցադրվի հե
տեւյալ քաղաքների կինո
թատրոններում.
Լոս Անջելես եւ Հարավային
Կալիֆորնիա՝ապրիլի17ից
ՆյուՅորք՝ապրիլի22ից
Ֆրեզնո՝ապրիլի24ից
Երեւան՝ապրիլի25ից

Ֆիլմը նաեւ հասանելի
կլինի համացանցային հար
թակներում՝ ապրիլի 22ին:
Կինոթատրոնների ամբող
ջական ցուցակի համար
տեսեքստորեւկամայցելեք
մեր պաշտոնական կայք 
www.1915themovie.com:
Ի հավելումն նախատես

ված ցուցադրությունների,
«1915»ը համագործակցում
է նորարարական Tugg ըն
կերության հետ՝  ԱՄՆ ողջ
տարածքում, ըստ պահան
ջի,ցուցադրություններիրա
կանացնելու համար: Ձեր
քաղաքում «1915» ֆիլմի
ցուցադրություն կազմակեր
պելուհամարայցելեքhttps://
www.tugg.com/titles/1915:
«1915» կինոնկարը մեծ

էկրան կբարձրանաապրիլի
5ին Բեռլինի (Գերմանիա)
Մաքսիմ Գորկու անվան
թատրոնում՝ որպես Հայոց
ցեղասպանության մեկդար
յատարելիցիննվիրվածմի
ջազգային ցուցադրություն:
Այնուհետեւ՝ ապրիլի 13ին,
կկայանաֆիլմիամերիկյան

պրեմիերան Լոս Անջելեսի պատմական
Եգիպտականկինոթատրոնում:Այնկներ
կայացվիամերիկյանԿինեմատոգրաֆիա
յիեւ«Արփա»միջազգայինկինոնկարների
փառատոնի համահովանավորությամբ:
Հայաստանի պրեմիերան տեղի կունենա
ապրիլի 25ին՝ «Մոսկվա» կինոթատրո
նում, եւ կցուցադրվի նաեւ Cinema Star
(DalmaGardenMall)կինոթատրոնում:

Նախատեսված ցուցադրություններ.
սկսած ապ րի լի 17-ից
Laemmle’sMusicHall, BeverlyHills (Կալիֆոր
նիա)
Laemmle’sTownCenter,Encino(Կալիֆորնիա)
Laemmle’sPlayhouse,Pasadena(Կալիֆորնիա)
MGNFiveStarCinema,Glendale(Կալիֆորնիա)
RegencySouthCoastVillage,SantaAna(Կալի
ֆորնիա)

սկսած ապ րի լի 22-ից
QuadCinema,NewYorkCity(ՆյուՅորք)

սկսած ապ րի լի 24-ից
UnitedArtistsSierraVista6,Clovis/Fresno(Կա
լիֆորնիա)

սկսած ապ րի լի 25-ից
«Մոսկվա»կինոթատրոն,Երեւան,Հայաստան
CinemaStar(Dalma),Երեւան,Հայաստան
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Ընդունեց Մորթեն Էնբերգին
Փետրվարի10ին

«Ժառանգություն»
կուսակցության նա
խագահ, Ռազմա
վարականեւազգա
յին հետազոտութ
յունների հայկական

կենտրոնի (ՌԱՀՀԿ)հիմնադիրՐաֆֆի
Կ. Հովհաննիսյանն ընդունեց Հայաս
տանում Շվեդիայի Թագավորության
գործերի ժամանակավոր հավատար
մատարՄորթենԷնբերգինեւզրույցու
նեցավնրահետ:
Քննարկման ընթացքում Հովհան

նիսյանն ու Էնբերգն անդրադարձան
մերերկրիներքինեւարտաքինքաղա
քականությանը,կարծիքներփոխանա
կեցին տարածաշրջանային անվտան
գությանեւդրանումՇվեդիայիուՀա
յաստանի դիրքորոշումներին առնչվող
խնդիրներիշուրջ:

Արծարծվեց հարցերի լայն շրջանակ
Փետրվարի 13ին

Ռազմավարականեւազ
գայինհետազոտություն
ների հայկական կենտ
րոնի(ՌԱՀՀԿ)հիմնադիր
տնօրեն, «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության

նախագահՐաֆֆիԿ.Հովհաննիսյանը
հանդիպեց ու զրույց ունեցավ Հայաս
տանում Լեհաստանի Հանրապետութ
յանարտաքինեւլիազորդեսպանԵժի
Նովակովսկիիհետ:

Նրանքարծարծեցինմերերկրիներ
քինուարտաքինքաղաքականությանն
առնչվողհարցերիլայնշրջանակ,կար
ծիքներ փոխանակեցին աշխարհաքա
ղաքականեւտարածաշրջանայինզար
գացումների մասին, անդրադարձան
փոփոխվողաշխարհումերկուերկրնե
րիտեղիուդերիճշտորոշմանհրամա
յականին:

Հանդիպեց Ջովաննի Ռիչուլլիին
Փետրվարի 23ին

Ռազմավարական եւ
ազգային հետազո
տությունների հայ
կական կենտրոնի
(ՌԱՀՀԿ) հիմնադիր,
«Ժառանգություն»կու
սակցության նախա

գահՐաֆֆիԿ.Հովհաննիսյաննիրաշ
խատավայրում հանդիպեց Հայաստա
նումԻտալիայիՀանրապետությանար
տակարգեւլիազորդեսպանՋովաննի
Ռիչուլլիին:
Հանդիպման օրակարգում ներառ

ված էր տարածաշրջանային եւ աշ
խարհաքաղաքական արդի մարտահ
րավերներին, ինչպես նաեւ Հայաստա
նի ներքաղաքական զարգացումներին
առնչվողհարցերիլայնշրջանակ:

Հյուրընկալվեց ԵՄ դեսպանին
Փետրվարի27ինՌազմավարական

եւազգայինհետազոտություններիհայ
կականկենտրոնի(ՌԱՀՀԿ)հիմնադիր,

Պատմական այս ողբերգական, դավադիր օր
վա կնիքը շարունակում ենք կրել եւ տակավին
նրատեղապտույտիցազգովի չենք կարողանում
դուրսգալ:
Եսառայժմգտնվումեմծնողներիսմոտ:Մեծ

ցավէպատճառումայն,ինչկատարվելեւհատ
կապես կատարվում է Հայաստանում, իսկ խոս
քը միայն փաստացի իշխող կուսակցապետի
խնդրած ոչ ֆորմալ ու ինքնանպատակ խորհր
դակցություններիմասինչէ:
Վտանգներըշատավելինեն՝խորնուընդար

ձակ:
Երեւան վերադառնալուն պես՝ հանդես կգամ

համապատասխանհայտարարությամբ:
Մինչայդ,ամենայնբարիքեմմաղթումՁեզ՝թանկագինհամաքաղաքացիներ:
ՀավատքեւՀայրենիք:

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
16մարտի2015
ԼոսԱնջելես

Հանրային քննարկման թեման Զարուհի Փոստանջյանի 
հեղինակած նախագիծն էր

Ապրիլի2ինտեղիունեցավ«Ժառանգություն»կուսակցությանեւԱԺհամա
նունխմբակցությանկողմիցկազմակերպված` Հայոցցեղասպանությանու Մեծ
հայրենազրկման հետեւանքների վերացման (տարածքային, նյութական, բարո
յական վնասների հատուցման) խնդիրներին նվիրված հանրային քննարկում:
Հիմնական օրակարգային նյութը Ազգային ժողովի «Ժառանգություն» խմբակ
ցությանպատգամավորԶարուհիՓոստանջյանիհեղինակած`« Թուր քիա յի  Հան
րա պե տութ յան կող մից հայ րե նի բնօր րա նի`  Հա յաս տա նի տա րածք նե րի բռնա
զավ թու մը (օ կու պա ցիան) եւ հայ ժո ղովր դի  Մեծ հայ րե նազր կու մը դա տա պար
տե լու մա սին»ՀՀօրենքինախագիծնէր:
ՆերկաէինԱԺպատգամավորներ,կառավարության,մարզպետարաններիու

քաղաքապետարաններիբարձրաստիճանպաշտոնյաներ,դեսպաններ,քաղաքա
կանգործիչներ,գրողներ,իրավաբաններ,գիտնականներ,ՀՀումապրողազգա
յին փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, հասարակական կառույցների,
քաղաքացիականնախաձեռնություններիանդամներեւշահագրգիռայլանձինք:
Համաժողովըբացեցեւմասնակիցներինարդյունավետաշխատանքմաղթեց

«Ժառանգություն»կուսակցությանառաջնորդՐաֆֆիՀովհաննիսյանը:
ՄարդուիրավունքներիպաշտպանԿարենԱնդրեասյանիողջույնիխոսքիցհե

տոհանդեսեկանօրվաբանախոսները`ԱԺպատգամավորԶարուհիՓոստանջյա

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի խոսքը

«Ժառանգությունը» հանդիպեց Եվրամիության 
հանձնակատարի հետ

Մարտի 19ին «Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախագահ Արմեն
ՄարտիրոսյանըեւկուսակցությանանդամՀովսեփԽուրշուդյանըմասնակ
ցեցին Եվրոպական հարեւանության քաղաքականության ու ընդլայնման
բանակցություններիհարցերովԵվրամիությանհանձնակատար Յոհաննես
Հաանիհետհանդիպմանը,որինհրավիրվածէիննաեւ«ԲարգավաճՀայաս
տան»եւ«Հայազգայինկոնգրես»կուսակցություններիներկայացուցիչներ:

Քննարկմանընթացքում«Ժառանգության»անդամներըներկայացրին Հա
յաստանիներքինեւարտաքինմարտահրավերներինառնչվողխնդիրների
վերաբերյալկուսակցությանմոտեցումները:Կողմերնանդրադարձաննաեւ
տարածաշրջանայինանվտանգությաննուՀայաստանԵՄհարաբերություն
ներին:

Հայաստանի բաժան-բաժան մասերի միացումը՝
Համազգային նպատակ

Մեծ Հայք  ֍  Փոքր Հայք  ֍  Կիլիկիա

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ
ՀԱՅՐԵՆԻՔ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստանի

Հանրապետություն
«Ժառանգություն»
կուսակցություն

նը,բանասիրականգիտություններիթեկնածու,թուրքագետՌուբենՄելքոնյանը,
պատմականգիտություններիթեկնածու,ազգագրագետՀրանուշ Խառատյանը,
վերլուծաբանԴավիթԴավիդյանը,«Մոդուսվիվենդի»կենտրոնիհիմնադիրԱրա
Պապյանը:ՀամաժողովինչէրներկայացելՀՀԱԺԱրտաքինհարաբերությունների
մշտականհանձնաժողովինախագահԱրտակԶաքարյանը:
Բոլորելույթներում,ընդհանուրառմամբ,դրականգնահատվեցԶարուհիՓոս

տանջյանիներկայացրածօրինագիծըեւհանգամանալիցանդրադարձկատար
վեցՀայոցցեղասպանությաննուՀայրենազրկմանը,Հայաստանի,Թուրքիայիեւ
հարեւաներկրներիփոխհարաբերություններին,Արեւմտյան Հայաստանում հա
յերիհանդեպթուրքականիշխանությանվարածխտրականքաղաքականությա
նը, պետականորեն կազմակերպված ազգային ու կրոնական հալածանքներին:
Բանախոսներն արծարծեցին Հայաստանի տարածքային ամբողջականության
վերականգնմանիրավականհիմքերիթեման,ինչպեսնաեւցեղասպանությանու
հայրենազրկմանհետեւանքովհայժողովրդինպատճառվածնյութականեւբարո
յականվիթխարիվնասներիհատուցմանխնդիրները:
Այնուհետեւտեղիունեցավքննարկումեւմտքերիփոխանակություն,հնչեցին

հարցերուդիտարկումներ,որոնցբանախոսներըտվեցինսպառիչպատասխան
ներ:

ՀՀում հավատարմագրված դիվանագետների հետ 
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հանդիպումների օրացույցից
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ԵԺԿ-ն Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 
նվիրված բանաձեւ է ընդունել

ԵվրոպականժողովրդականկուսակցությանՔաղաքականհամաժողովըմար
տի3ինՀայոցցեղասպանության100րդտարելիցիննվիրվածբանաձեւէընդու
նել:
Բանաձեւումմասնավորապեսասվումէ.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

ԵվրոպականժողովրդականկուսակցությունըվերահաստատումէՀայոցցեղաս
պանությանեւհայժողովրդիբռնիտեղահանմանփաստը,դատապարտումէայն
Ցեղասպանությանհարյուրամյակի՝2015թ.ապրիլի24ինախօրեին:

1. Մենքդատապարտումենքհայժողովրդիհանդեպցեղասպանությանգործո
ղությունները,որոնքծրագրվելեւմշտապեսչարակամորենիրականացվելեն
ՕսմանյանկայսրությանեւԹուրքիայիայլռեժիմներիկողմից18941924թթ.:
Դրանքենհայրենազրկումը,ոճրագործություններըեւէթնիկգործոնովպայ
մանավորվածբնաջնջումները,որոնքուղղվածէինհայկականբնակչությանեւ
նրամշակութայինժառանգությանոչնչացմանը:Ինչպեսնաեւցեղասպանութ
յանժխտումը,պատասխանատվությունիցխուսափելուեւիրականացվածոճ
րագործությունները մոռացության մատնելու կամ արդարացնելու փորձերը`
որակելովդրանքորպես շարունակականհանցագործությունեւ նորցեղաս
պանություններխրախուսելումիտում:

2. Մենքհարգանքիտուրքենքմատուցում1915թվականիՀայոցցեղասպանութ
յանմեկուկեսմիլիոնանմեղզոհերիհիշատակինեւերախտագիտությամբ
խոնարհվում ենք նահատակված, ինչպես նաեւ փրկված հերոսների առջեւ,
ովքերպայքարելենկյանքիեւմարդկայինարժանապատվությանպահպան
մանհամար:Ավելին՝մենքընդունումենք,որցեղասպանությանհետեւանքով
բնաջնջմանեւբռնիտեղահանմանենենթարկվելոչմիայնհայերը,այլնաեւ
Պոնտոսիհույներըեւասորիները:Մենքհարգումենքնաեւնրանցհիշատակը:

3. Մենքմիանումեւմեծապեսաջակցումենքհայժողովրդիմիջազգայինպայ
քարին,որըտարվումէցեղասպանություններիկանխման,ցեղասպանության
ենթարկվածժողովուրդներիիրավունքներիվերականգնման,ամրագրմանեւ
պատմականարդարությանհաստատմանհամար:

4. ԿոչենքանումԹուրքիայինհետեւելհետպատերազմյանԳերմանիայիկողմից
ցուցաբերած բացառիկ շիտակության ու նախաձեռնողականության օրինա
կին,պատմությունըընդունելուեւՀայոցցեղասպանութանեւդրանհետեւող
ունեզրկմաններկայիսիրականությունըճանաչելու,ինչպեսնաեւնյութական
եւբարոյականհատուցումըապահովելուգործում`իրականացնելովեվրոպա
կաներկրինվայելքաղաքականություն,որըներառումէպատմականհողերի
վերադարձը հայ բնակչությանը, հայ ընտանիքների վերամիավորումն իրենց
ազգայինօջախներինեւդրանիցբխողճշմարտությանմիջոցովհաշտության
հասնելուհրամայականիիրագործմանը:

5. Դիմում ենք Թուրքիայի կառավարությանը իր ստանձնած օրենսդրական
պարտավորություններըհարգելուեւկյանքիկոչելուպնդումով,ներառյալայն
դրույթները, որոնքվերաբերում են հայկականմշակութայինժառանգության
պահպանմանը:Մասնավորապես՝այդհամատեքստումկարեւորվումէանցյալ
դարում բնաջնջման կամ ոչնչացման ենթարկված հայկական եւայլ մշակու
թայինժառանգություններիմանրամասնցուցակագրումը,հնագույնմեծքա
ղաքների,եկեղեցիների,դպրոցների,գերեզմանոցներիեւԱրեւմտյանՀայաս
տանումտեղակայվածայլպատմամշակութայինարժեքներիվերականգնման
ռազմավարությանզարգացմանհեռահարնպատակով` դարձնելովվերոհիշ
յալհաստատություններիցշատերըգործողմշակութայինեւկրոնականկենտ
րոններ:

6. ՄենքկոչենքանումԵՄ,Եվրոպայիխորհրդիանդամերկրներին,միջազգային
կազմակերպություններին,բարիկամքիտերբոլորմարդկանց՝անկախիրենց
ազգային եւ կրոնականպատկանելիությունից, միավորել ջանքերըպատմա
կանարդարությունը վերկանգնելու եւ հայկական ցեղասպանությանանմեղ
զոհերինհարգանքիարժանիտուրքմատուցելուգործում.

7. Հաշվիառնելովվերոհիշյալդրույթները`ԵԺԿնկոչէանումԹուրքիայինձեռ
նարկելիրստանձնածմիջազգայինպարտավորություններիեւիրորդեգրած
եվրոպականչափանիշներինհամապատասխանմիջոցառումներ.
• Ճանաչել եւ դատապարտելՕսմանյան կայսրության կողմից կատարված
Հայոցցեղասպանությունը`սթափգնահատելովսեփականպատմությունը
եւ հիշողությունը՝ հարգանքի տուրք մատուցելով մարդկության դեմ կա
տարվածայլզազրելիոճրագործություններիզոհերիհիշատակին:

• ՁեւավորելիրապեսեվրոպականԹուրքիայինհամապաստախանողտես
լական,ինչպեսնաեւ,գործողություններիծրագիր,որնիրմեջներառումէ
խոսքիազատությանըեւՀայոցցեղասպանությանըվերաբերողհարցերի
ազատբարձրաձայնումըպետականհասարակականեւկրթականհասա
տատություններիմակարդակով,ինչպեսնաեւկրոնականեւմշակութային
հուշարձաններիվերականգնումըեւդրանցհանձնումըհայակականեւայլ
համայնքներին:

• Ձեռնարկել երկար սպասված հայկական ազգային ժառանգության ճա
նաչումը, որը հիմնված կլինի հայթուրքական հարաբերությունների լիա
կատար կարգավորման, խարսխված պատմության ընդունման, կնճռոտ
հարցերիխաղաղկարգավորմանեւհայթուրքականհարաբերությունների
լիակատարեվրոպականացմանվրա:

8. Կոչ ենքանում Եվրոպական Միությանը,ԵՄ Հանձնաժողովին, Խորհդրին եւ
Խորհրդարանին,ինչպեսնաեւողջմիջազգայինհանրությանը՝իգնահատումն
Թուրքիայիստանձնածպարտավորություններին,կենտրոնացնելուշադրութ
յունըճանաչմանեւմերընդհանուրժառանգությանվերականգնմանուվերա
հաստատմանվրա,ընդսմին՝առաջադրված,այնուհետեւնշվողԱպրիլի24ը
հայկականզոհերիհիշատակիպաշտոնականօրընդունելու,Հայոցցեղասպա
նությունըեւմարդուկողմիցմարդուհանդեպկատարվողոճրագործություն
ներըդատապարտելուհամար:

9. Լիահույսենք,որԹուրքիայիկողմիցՀայոցցեղասպանությանճանաչումնու
դատապարտումընորէջկբացենհայեւթուրքժողովուրդներիպատմական
հաշտեցմանգործընթացում:

«Ժառանգություն» կուսակցության
նախագահՐաֆֆիԿ.Հովհաննիսյա
նըմասնակցեցՀայաստանիՀանրա
պետությունում Եվրոպական միութ
յան պատվիրակության ղեկավար,
դեսպանՏրայանՀրիստեայինախա
ձեռնած հանդիպմանը, որին ներկա
էիննաեւՀայաստանումհավատար
մագրված՝ԵՄանդամերկրներիդես
պանները, Ազգային ժողովի պատ
գամավորԶարուհիՓոստանջյանը:
Քննարկմանընթացքում Հովհան

նիսյանըեւեվրոպացիդիվանագետ
ները կարեւորեցին Եվրամիություն
Հայաստան հարաբերությունների
խորացումը,բոլորբնագավառներում
հաստատված համագործակցութ
յան,վստահությանեւերկխոսության
ամրապնդումը: Անդրադարձ եղավ
մասնավորապես երկրում իրակա
նացվելիք բարեփոխումներին ԵՄի
կողմիցցուցաբերվողաջակցության

արդյունավետությանբարձրացմանն
առնչվողխնդիրներին,ինչպեսնաեւ
հանրապետությաններքաղաքական
ու ներհասարակական վերջին զար
գացումներին: Հանդիպման մասնա
կիցների հավաստմամբ՝ Եվրոպա
կան միության հետ գործակցությու
նը Հայաստանի համար ռազմավա
րական նշանակություն եւ հետագա
զարգացմանմեծներուժունի:
Հովհաննիսյանի հետ զրույցին

մասնակցում էին դեսպաններ Ռայ
ներ Մորելը (Գերմանիա), ԺանՖ
րանսուա Շարպանտիեն (Ֆրան
սիա),ՋովաննիՌիչուլլին(Իտալիա),
ԷրիկասՊետրիկասը(Լիտվա),Պետր
Միկիսկան (Չեխիայի Հանրապե
տություն), նաեւ Շվեդիայի, Ռումի
նիայի, Բուլղարիայի, Հունաստանի,
ՄեծԲրիտանիա,Լեհաստանիառա
քելությանղեկավարներիտեղակալ
ները:

ՀՀում հավատարմագրված դիվանագետների հետ
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հանդիպումների օրացույցից
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Անցած տարվա եզրափակիչ մի
ջոցառումը «Ժառանգություն» կու
սակցությանգրասենյակումդեկտեմ
բերի12ինտեղիունեցած՝Կանանց
խորհրդի նիստն էր, որը հրավիրել
էրխորհրդիպատասխանատուՍու
սաննաՄուրադյանը:
Հավաքվածներին ողջույնի խոս

քով դիմեցին Րաֆֆի Հովհաննիս
յանը,ԱԺ«Ժառանգության»խմբակ
ցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբ
յանը, Երեւանի ավագանու «Բարեւ
Երեւան» խմբակցության ղեկավար
Անահիտ Բախշյանը եւ արտաքին

հարաբերություններիգծովքարտու
ղարԶարուհիՓոստանջյանը:
Սուսաննա Մուրադյանը ներկա

յացրեցԿանանցխորհրդիծրագիրը,
այնուհետեւԶարուհիՓոստանջյանը
զեկուցեց արտաքին հարաբերութ
յունների ոլորտում կուսակցության
անդամ կանանց կատարած աշխա
տանքներիմասին:
ՔննարկվեցնաեւԿանանցխորհր

դիկազմումհատուկհանձնաժողով
ներիստեղծմանանհրաժեշտության
հարցը:

«Ժառանգության» 
կուսակցության

Կանանց խորհուրդը 
նիստ գումարեց
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«Ժառանգություն»կուսակցությանհիմնադիրեւ
նախագահՐաֆֆի Հովհաննիսյանըհունվարի22
23ըԲրյուսելումտեղիունեցած՝Եվրոպականժո
ղովրդական կուսակցության (ԵԺԿ) Քաղաքական
համաժողովումներկայացրեցիրկողմիցմշակված՝
«ՀայոցՑեղասպանությունը,թուրքականպատաս
խանատվությունը եւ եվրոպական արժեքները»
պաշտոնականբանաձեւինախագիծը,որիքննար
կումը հետաձգվեց մինչեւ մարտամիսը՝ ԵԺԿ հա
ջորդհամաժողով:

ԲանաձեւինախագծիքննարկմանեւընդունմանհետկապվածմանրամասներըՐաֆֆի
ՀովհաննիսյանըներկայացրեցԲելգիայիցվերադառնալունպես:

 Ներ կա յաց ված փաս տաթղ թի (նա խագ ծի) տեքս տը՝ ստո րեւ.

«ԵԺԿ քաղաքական համաժողովին «Ժառանգություն» կուսակցության (Հայաստան)
կողմիցներկայացվածբանաձեւինախագիծ.Բրյուսել,2223հունվարի2015թ.

« Հա յոց  Ցե ղաս պա նութ յու նը, թուր քա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը
եւ եվ րո պա կան ար ժեք նե րը»

Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը՝ հետեւելով սեփական ծրագրահենքին ու
չափանիշներին,վերահաստատումէհայժողովրդիՑեղասպանությանեւՄեծՀայրենազրկ
մանճանաչումնուդատապարտումը2015թ.ապրիլի24ի՝հարյուրամյատարելիցինախօ
րեին:
1. ՀայոցՑեղասպանությունը,որըԵրիտթուրքերիկառավարությանկողմիցիրագործվելէ
Օսմանյանկայսրությանվերջինտարիներին,պատշաճկերպովփաստագրվածէՖրան
սիայի,Գերմանիայի,Իտալիայի,Ավստրիայի,ՄեծԲրիտանիայի,Կանադայի,Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգներիեւաշխարհիայլպետություններիպաշտոնականպահոցներում
տեղգտածանհերքելիապացույցներով:Այնհանգեցրելէոչմիայնավելիքաներկումի
լիոնմարդումահվանեւունեզրկման,այլնաեւհայոցբնօրրանի,կենսաձեւի,արեւմտյան
մշակույթի ու համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ նրա հիմնարար ներդրումների
ոչնչացման: Ցեղասպանությունըտարածվել էնմանապես Պոնտոսիհույների,ասորիեւ
եզդիժողովուրդներիվրա:

2. Այսօրգրեթեոչմիհայչիմնացելիրպապենականհայրենիքում,որըներկայումընդգրկ
վածէԹուրքիայիՀանրապետությունում:1915թվականիցիվերհազարավորեկեղեցի
ներ,վանքերեւեվրոպականճարտարապետականժառանգությանհոգեւորուաշխարհիկ
այլգանձերամբողջությամբավերվելեն,վնասվելկամհասցվելանմխիթարվիճակի՝ընդ
հուպմինչեւանհետացմանանմիջականսպառնալիքիտակգտնվելուաստիճան:

3. ԹուրքիայիկողմիցՑեղասպանությաներկարատեւպաշտոնականժխտմանընդհանուր
օրինաչափությունից երջանիկ բացառություն է եղել Վանա լճիԱղթամար կղզու Սուրբ
Խաչեկեղեցու՝վերջերստեղիունեցածվերականգնումը:Հույսենքտածում,որայսմիտու
մըկշարունակվիապագայում:Բայցպետքէարձանագրել,որթուրքականիշխանություն
ներըվանքըփոխակերպելենթանգարանի,եւայնաղոթքի,ժամերգությանուկրոնական
արարողությանհամարտարվամեջբացէմիայնմեկօր:

4. ԹուրքիանԵվրոպայիխորհրդիանդամպետությունէեւենթակա՝լիարժեքորենստանձ
նելուկազմակերպությանբոլորհանձնառություններնուպարտավորությունները,եւար
դենվաղուցԵվրոպականՄիությանըվերջնականանդամակցությանէձգտում:Մասնա
վորապես,նաստորագրելէԵվրոպականմշակութայինկոնվենցիանեւԵվրոպայիճար
տարապետականժառանգությանպաշտպանությանկոնվենցիան:Չնայածմիջազգային
այդպայմանագրերինմիանալուն՝Թուրքիանշարունակումէմերժելդրանցշրջանակնե
րումստանձնածպարտավորություններիկատարումը, հատկապես՝ չհարգել հայկական
մշակութային հուշարձաններիպահպանումը, որոնք համաեվրոպական ժառանգության
անքակտելիմասնենկազմում:

5. Հաշվիառնելովվերոնշյալը,Եվրոպականժողովրդականկուսակցությունը Թուրքիային
հրավիրում է՝ համաձայն իր միջազգայինպարտավորությունների եւ եվրոպական ինք
նության,ինչիննաձգտումէ,ձեռնարկելհետեւյալմիջոցները.
ա) հետպատերազմյանԳերմանիայիԴաշնայինՀանրապետությանդրսեւորածազնվութ
յանուառաջնորդությանհիանալիօրինակովառերեսվելսեփականպատմությանհետ
եւ, վերջապես, ճանաչել Հայոց ցեղասպանության ու Հայրենազրկման մշտաներկա
իրողությունը,ընդունելդրանիցիրփրկագինըեւփոխհատուցել,ինչպեսհարիրէեվ
րոպականերկրին,այդթվում՝երաշխավորելովհայժողովրդիիրավունքը՝վերադառ
նալիրազգայինօջախեւանվտանգվերամիավորվելդրահետ՝այսամբողջըբխեցնե
լովՃշմարտությանմիջոցովՀաշտեցմանհասնելուհիմնարարհրամայականից,

բ) ապահովելեվրոպականԹուրքիայինիսկապեսարժանիտեսլականեւգործողություն
ներիծրագրիիրականացում,այդթվում՝պետության,հասարակությանուկրթության
շրջանակներումարտահայտվելուեւՑեղասպանությանըհղումանելուազատությանը,
ինչպեսեւխղճիազատությանը,ճեմարանականներիազատուսուցմանը,կրոնական
եւմշակութայինայլվայրերիվերականգնմաննուդրանքհայեւհամապատասխան
մյուսհամայնքներինվերադարձնելունառնչվողհարցերիհամապարփակլուծում,

գ) կոչ անել Թուրքիայի կառավարությանը՝ հարգել եւ լիովին գիտակցել իրավական
պարտավորությունները, որոնք նա ստանձնել է,այդթվում՝այն դրույթները, որոնք
վերաբերումենմշակութայինժառանգությանպահպանությանը,եւ,մասնավորապես,
բարեխղճորեն իրականացնել անցյալ հարյուրամյակում ոչնչացված կամ ավերված
հայկականուայլմշակութայինժառանգությանմիասնականգույքագրում,դրահիման
վրամշակելհնագույնեւմիջնադարյանմայրաքաղաքների,եկեղեցիների,ամրոցների,
գերեզմանատներիուպատմականԱրեւմտյանՀայաստանումտեղակայվածայլգան
ձերիառաջնահերթվերականգնմանռազմավարությունեւվերոնշյալըվերածելլիովին
գործողմշակութայինուկրոնականհաստատությունների,

դ) եւ,վերջապես,նախաձեռնելհայազգայինժառանգությաներկարսպասվածտոնա
կատարումը՝հայթուրքականհարաբերություններիհամալիրկարգավորմանհիմքով,
որըխարսխված լինիպատմությանհանձնառման,առկախբոլոր հարցերիխաղաղ
լուծմանեւհարաբերություններիամբողջականեվրոպականացմանվրա:

6. ԵվրոպականժողովրդականկուսակցությունընաեւհրավիրումէԵվրամիությաննունրա
Հանձնաժողովին,ԽորհրդինեւԽորհրդարանին՝որպեսԹուրքիայիկողմիցստանձնված
հանձնառություններնուպարտավորություններըկատարելուգնահատում, շարունակա
կանուշադրությունդարձնելմերհամատեղժառանգությանճանաչմանը,վերականգնմա
նըեւվերադարձին,ինչպեսառաջարկվումէսույնով»:

Հայոց ցեղասպանության մասին 
«Ժառանգություն» կուսակցության 

ներկայացրած բանաձեւի քննարկումը ԵԺԿ 
Քաղաքական համաժողովում հետաձգվել է

Ապրիլի7ինՔննչականկոմիտեիկողմիցխուզարկվել,բերմանենթարկվել,այնուհե
տեւձերբակալվելենՀիմնադիրխորհրդարանիանդամները:
«Ժառանգություն»կուսակցությունը.
- դա տա պար տում է իրավապահ մարմինների շարունակվող ապօրինի գործելաո

ճը:Բռնություններիայսշղթանխոսումէբոլորբնագավառներումվարչախմբիձախո
ղումներիմասին,եւվերջինսիրդեմքըփրկելումիակելքըտեսնումէհասարակությանն
ահաբեկելու,ձախողումներիպատճառներնայլհունովուղղորդելումեջ.

- պա հան ջում է առաջնորդվել ՀՀ Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, չխախտել
մարդուհիմնարարիրավունքներնուազատությունները,ինչպեսնաեւզերծմնալքա
ղաքականհետապնդումներիցեւչխոչընդոտելխաղաղհանրահավաքներիիրականա
ցումը.

- կոչ է ա նումընդունելժողովրդիպահանջը`հեռանալբռնազավթածիշխանությու
նից, որովհետեւ չի բացառվում, որայսպես շարունակվելու դեպքում երկիրը կարող է
հայտնվելլուրջցնցումներիմեջ,ինչըհղիէնորանկանխատեսելիկորուստներով.

- հա մա րում է,որիշխանությանանօրինականգործողություններիհամարժեքպա
տասխանը ժողովրդի եւ քաղաքական ուժերի միահամուռ ընդվզումն ու շուտափույթ
իշխանափոխությանիրականացումնէ,սահմանադրականկարգիվերականգնումը,օրի
նականուժողովրդավարիշխանությանհաստատումը,իրավունքիեւօրենքիգերակա
յությանապահովումը:

«Ժառանգություն» կուսակցության վարչություն
8 ապրիլի 2015թ.

Երեւան

Պաշտոնական հայտարարություններ

ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՂԹԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԳԵՑՆԵԼ 
ԱՆԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԻ

Հարցազրույցից որոշ դրվագներ՝ ստորեւ.

Իշխանական բռնությունների եւ այլ 
խեղումների մասին
Ներքաղաքականկյանքումերկիրնամ

բողջությամբտեղավորվումէնեղշրջանա
կիմեջ՝ բռնությունհերոսհրամանատար
ների նկատմամբ, որոնց վաստակը մեր
հայրենիքիազատագրմանգործումանու
րանալիէ:
Սկսած Սուրեն Խաչատրյանին Սյունի

քի մարզպետ վերանշանակելուց, մինչեւ
ազատամարտի հերոս հրամանատարնե
րին բռնության ենթարկելը՝ մեր ներքա
ղաքական կառավարման համակարգի
ամբողջ շղթան նշանակում է՝ մենք ներ
քաղաքական գործընթացներ չենք ունե
նալու, պաշտոնի նշանակվելու է ոչ թե
անձը, որ ունիկազմակերպական, քաղա
քական, մտավոր, բարոյական, մասնագի
տական որակներ, այլ բացառապես այն
անձը, որ կարողանալու է իշխանության
վերարտադրությունըապահովելեւնրանց
համար իդեալական վիճակ ստեղծել այդ
տարածքում:Սապետականմտածողութ
յունից նահանջ չէ, ընթացք է հակառակ
ուղղությամբ:
Կան նաեւ ներքաղաքական որոշակի

գործընթացներ՝ իշխանությունն արդեն
ձեւավորում է իր ընդդիմությունը: Կարճ
ժամանակ հետո, եթե մենք հաջողության
չհասնենք, իշխանությունը ասպարեզ է
բերելու իր ընդդիմությանը, որը բնակա
նաբար ունենալու է պարարտ հող՝ շեղե
լու ընդդիմադիր ուղղությունը: Եթե մենք
չկարողանանք շատ արագ արմատական
իշխանափոխության՝ժողովրդիպահանջը
կատարել,քաղաքականդաշտումհայտն

վելու է իշխանության պատրաստած
«ընդդիմությունը» եւ քիչ անց կլինեն ե՛ւ
սահմանադրական փոփոխությունները,
ե՛ւ 2017ին ՀՀԿն նորից մեծամասնութ
յունկդառնա,իր«ընդդիմությանը»կբերի
խորհրդարան ու հաշտհամերաշխ կկոր
ծանեներկիրը:

Իրավիճակից ելքի մասին
Ե՞լքը…պետությունդարժեքդարձնելը,

սուբյեկտությունդ վերականգնելը եւ այդ
քաղաքականությունըկյանքիկոչելը,հզո
րանալով հետաքրքիր դառնալը գործըն
կերների համար ու քայլառ քայլխնդիր
ներդ լուծելը, սահմաններդ բացել տալը,
ինչեվրաասոցացմանպայմանագիրըստո
րագրելուդեպքումլինելուէր:
Թուրքիան այլեւս չէր կարող իր սահ

մանըփակպահելԵՄիհետասոցացման
պայմանագիր ստորագրած երկրի առջեւ,
հակառակ պարագայում իր սահմանները
կփակվեին:

Իրանի մասին
Իրանումպետականհամակարգիառա

ջին խնդիրը կոռուպցիայի դեմ պայքարն
էր, որ մինչեւ հիմա խստությամբ շարու
նակվում է: Ռուսաստանում ամբողջ իշ
խանությունըօլիգարխներիննէ,Իրանում
քաղաքականգործընթացներընյութական
ունեցվածքից հեռու են, ինչը արդյունա
վետկառավարմանհամակարգստեղծելու
հնարավորություն է տվել պատժամիջոց
ներիպարագայում:
Թեհրանը նույնիսկ կարողացավ արդ

յունաբերությունն ու գիտությունը զար
գացնել այդ պայմաններում: Առավել եւս
հիմա՝Վեցնյակիհետպատմականհամա
ձայնությանգալուցեւպատժամիջոցները
հանելուցհետո,Իրանիդերըտարածաշր
ջանումավելիէմեծանում:Բարեբախտա
բար,ԻրանիեւՀայաստանիշահերըշատ
են համընկնում, եւ Իրանը կարող է լինել
կարեւոր գործոն նաեւ Հայաստանի հա
մար՝ իր դիրքերը տարածաշրջանում ամ
րապնդելուգործում:

Զրույցը`Անահիտ ԱԴԱՄՅԱՆԻ

Ներքին եւ արտաքին հարցերի շուրջ «Ժառանգության» 
դիրքորոշումներն է «Իրատես de facto»-ին փոխանցել 
կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը
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ԵրեկերեկոյանդիմակավորվածանձինքԵրե
ւանի Կողբացի փողոցում հարձակվել են քա
ղաքացիական ակտիվիստ Վիլեն Գաբրիելյանի
վրաեւդաժանծեծիենթարկել:
«Ժառանգություն» կուսակցությունը խստո

րեն դատապարտում է ՀՀ քաղաքացիների
նկատմամբ կատարվողայսօրինակահաբեկչա
կանգործողություններըեւ.
հաշվիառնելովՎիլենԳաբրիելյանիքաղաքա
կանքաղաքացիական ակտիվ գործունեությու
նը,նրասուրքննադատությունըիշխանություն
ներինկատմամբ,
նկատիունենալով,որվերջինշրջանումշղթա
յական շարունակականությամբ ծեծի են են
թարկվումքաղաքացիականեւքաղաքականու

ռազմականգործիչները,
 հաստատելով, որ մինչ օրսվերոշարադրյալ եւ նախկինումկատարվածոչ մի
նմանատիպդեպքիբացահայտմաննախադեպչունենք,
համարում է, որ կատարվածները իշխանությունների կողմից ուղղակի կամ
անուղղակի հովանավորվող հաշվեհարդար են այն քաղաքացիների հանդեպ,
որոնքիրենցբողոքիձայննենբարձրացնումընդդեմերկրումտիրողանօրինա
կանություններիեւամենաթողության:
«Ժառանգություն» կուսակցությունն իր զորակցությունն է հայտնում Վիլեն

Գաբրիելյանինեւարդարությանհամարպայքարիելածբոլորքաղաքացիներին`
կոչանելովաննկունեւմիասնականլինելապօրինիիշխանություններիդեմպայ
քարում:

«Ժառանգություն» կուսակցության վարչություն
18 հունվարի 2015թ.
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Բանակի օրվա կապակցությամբ
պատիվ ունենք շնորհավորելու Զին
ված ուժերի սպայակազմին եւ ողջ
զինվորականությանը՝ մաղթելով քա
ջառողջություն,խաղաղծառայություն
եւբազկիզորություն:Միեւնույնժամա
նակ անհրաժեշտ ենք համարում ար
ձանագրելմերմտահոգություններըեւ
պատրաստվել ազգովի հաղթահարե
լունետվածբոլորմարտահրավերները:
Վերջին շրջանում եւ, հատկապես,

այստարվաառաջին օրերին ԼՂՀպե
տականսահմանիողջերկայնքով,ինչ
պես նաեւ հայադրբեջանական սահ
մանում սանձարձակ հակառակորդը
սաստկացրելէհայզինվորներիկյանք
արժեցողմիջադեպերը,ինչնարդարա
ցի վրդովմունք ու անհանգստություն
էառաջ բերել հասարակության շրջա
նում: Սահմանային դեպքերի նկատ
մամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանա
խագահերկրներիներկայացուցիչների
ընդհանրականձեւակերպումները,իսկ
որոշդեպքում՝ուղղակիանգործությու
նը,էլավելիենմեծացնումառկալար
վածությունն ու մարդկային կորուստ
ներիվտանգը:

Զինվորի սպանությունը խիստ դա
տապարտելիերեւույթէ:«Ժառանգութ
յուն» կուսակցությունն անընդունելի
է համարում հակամարտության կար
գավորմանառաքելությունստանձնած
երեքերկրներիպատասխանատուների
ամորֆ,իրավիճակըհամահարթեցնող
դիրքորոշումըեւանհամարժեքարձա
գանքը ադրբեջանական կողմի սան
ձարձակ գործողությունների նկատ
մամբ:Այդպեսթշնամին,որպեսկանոն,
ավելիէլկտիանում՝ազատզգալովիր
հանցավորգործողություններիմեջ:
«Ժառանգություն»կուսակցությունը

հայ զինվորի կողքին լինելու հաստա
տակամությամբ, իր վշտակցությունն
ուզորակցություննէհայտնումնահա
տակզինվորներիընտանիքներին,ծա
ռայակիցընկերներինեւհարազատնե
րին՝կոչանելովգործողիշխանություն
ներինուբոլորին,ձեռնարկելամենմի
ջոցզինվորիմահըբացառելուհամար:

«Ժառանգություն» կուսակցության 
վարչություն

27 հունվարի 2015
Երեւան

ԶԻՆՎՈՐԻ ՄԱՀԸ ԾԱՆՐ ԿՈՐՈՒՍՏ Է

«Ժառանգություն» կուսակցությունը դատա
պարտում է կեղծված ընտրությունների արդ
յունքում՝ՀՀնախագահիպաշտոնըզբաղեցրած
Սերժ Սարգսյանի փետրվարի 12ի հայտարա
րությունը,Հայաստանիներքաղաքականկյանքի
եւ, մասնավորապես, «Բարգավաճ Հայաստան»
կուսակցությաննախագահԳագիկԾառուկյանի
հասցեինհնչեցրածոչքաղաքականեւանձըվի
րավորողարտահայտությունները:

ԴեֆակտոՍերժՍարգսյաննիրայսհայտարարությամբավելիէսրումիշխա
նություններիվարածքաղաքականությանարդյունքում՝առանցայդէլերկրում
ստեղծվածբավականինլարվածմթնոլորտը:
Գործողնախագահիելույթիհետեւանքովներքաղաքականկյանքումհնարա

վործայրահեղզարգացումներիամբողջպատասխանատվություննընկնումէիշ
խող«մեծամասնության»եւանձամբՍերժՍարգսյանիվրա:
«Ժառանգություն»կուսակցությունը՝հավատարիմմնալովիրսկզբունքներին,

պայքարելուէքաղաքականեւքաղաքացիականազատություններիհամար՝հե
տամուտ լինելովպետականությանամրապնդմանեւ հասարակության շահերի
պաշտպանությանը:

«Ժառանգություն» կուսակցություն
13 փետրվարի 2015

Երեւան

ԴԵ ՖԱԿՏՈ ՆԱԽԱԳԱՀՆ ԱՆՁԸ ՎԻՐԱՎՈՐՈՂ 
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

«Ժառանգություն» կուսակցութ
յունն իր վրդովմունքն է հայտնում
Գյումրիումտեղի ունեցած ողբերգա
կանմիջադեպիառումովՀայաստանի
Հանրապետության իշխանություննե
րիորդեգրածկրավորականկեցված
քիկապակցությամբեւկոչանումՀՀ
նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող
ՍերժՍարգսյանին,ՀՀԱզգայինժողո
վինեւԿառավարությանը՝ձեռնարկել
համապատասխան միջոցներ Գյում
րիումլարվածհասարակականմթնո
լորտըհանդարտեցնելունպատակով:

Ժողովրդի պահանջն արդար է
եւ անսասան: Իրավիճակի առավել
վատթարացումից խուսափելու հա
մար ՀՀ իշխանությունները պարտա
վոր են շուտափույթ դիմել Ռուսաս
տանի Դաշնության իշխանություն
ներին` սպանության մեջ մեղադրվող
ռուս զինվորին ՀՀ իրավապահ մար
միններին հանձնելու հարցը լուծելու
պահանջով:
Գործուն քայլեր չիրականացնելու

պարագայում ստեղծված պայթյու
նավտանգ իրավիճակի եւ դրանից
բխող ամենատարբեր ծայրահեղութ
յուններիողջպատասխանատվությու
նըկրելու էՀՀգործողիշխանությու
նը:

«Ժառանգություն» կուսակցության 
վարչություն

15 հունվարի 2015թ.
Երեւան

«Ժառանգություն» կուսակցութ
յունն իր վրդովմունքն է հայտնում
Գյումրիումտեղակայված՝ՌԴ102րդ
ռազմահենակետում ծառայող զին
վորի կողմից 2015թ. հունվարի 12
ին կատարված դաժան բռնարարքի
կապակցությամբ, որին զոհ գնացին
Գյումրի քաղաքում բնակվող Ավե
տիսյաններիխաղաղ ընտանիքի վեց
անդամները:
Կուսակցությունը ՀՀ իրավապահ

մարմիններից պահանջում է անհա
պաղիրականացնելանաչառ,ամբող
ջականուբազմակողմանիքննություն
եւխիստպատասխանատվությանեն
թարկել ոճրագործության հետ առնչ
վող բոլոր անձանց: «Ժառանգութ

յունն» ակնկալում է այս դեպքի հետ
կապված առավելագույն թափանցի
կություն եւ հանրային հաշվետվողա
կանություն:
ԿուսակցությունըՀայաստանիգոր

ծողիշխանություններինհորդորումէ
իրենցռուսաստանցիգործընկերների
հետսահմանելիրավապայմանագրա
յին այնպիսի հարաբերություններ ու
ռազմահենակետի ներքին կանոնա
կարգ, որոնքայսուհետ կերաշխավո
րեն նման սոսկալի միջադեպերի բա
ցառումը:
«Ժառանգությունը» ծանր կորստի

առթիվխորապեսցավակցումէԱվե
տիսյանների ընտանիքի հարազատ
ներինումերձավորներին`հայտնելով
իր զորակցությունն ու փայփայելով
ընտանիքիմիակողջմնացածանդա
մի՝ 6ամսյա Սերյոժայի շուտափույթ
ապաքինմանհույսը:

«Ժառանգություն» կուսակցության 
վարչություն

13 հունվարի 2015թ.
Երեւան

ՄԵՂԱՎՈՐՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԽՍՏԱԳՈՒՅՆՍ ՊԱՏԺՎԵՆ

ՎերջերսԼոզանումմիքանիօրշարունակվողբանակ
ցություններնավարտվեցին Իրանի եւ «Վեցնյակի»՝ Ռու
սաստանի, ԱՄՆի, Չինաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ
Թագավորության, Գերմանիայի, Եվրոպական միության
միջեւհամաձայնությամբ:

«Ժառանգություն» կուսակցությունը ողջունում է տեւական բանակցություն
ներիարդյունքումձեռքբերվածպատմականհամաձայնությունըեւկարեւորում
այն:
Համաձայնությանարդյունքում բացառիկ հնարավորություն է ընձեռվելտա

րածաշրջանում երկարատեւ խաղաղության եւ համագործակցության ուղղութ
յամբիրականացնելուբազմաբնույթնախագծեր:
Մենքհամոզվածենք,որՀայաստանիՀանրապետությունըեւսպետքէմաս

նակից դառնա տարածաշրջանային եւ համաշխարհային գործընթացներին,
որոնքուղղվածենավտանգությանամրապնդմաննուտնտեսականծրագրերի
կենսակոչմանը:

«Ժառանգություն» կուսակցության վարչություն
3 ապրիլի 2015թ., Երեւան

Իրան-«Վեցնյակ» համաձայնությունը ողջունելի է

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ» ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ Է
Ո՛չ ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին
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Րաֆֆի Հովհաննիսյանի հանրային ուղերձը

«Ժառանգության» երիտասարդ
ները վերջին մեկ տարվա ընթացքում
աշխույժ գործունեություն են ծավալել
Հայաստանի Հանրապետության հա
սարականքաղաքական կյանքի բոլոր
ոլորտներում՝արժանավայելներկայաց
նելով կուսակցությունը ինչպես երկրի
ներսում, այնպես էլ արտասահմանյան
հարթակներում:
Երկրի ներսում երիտասարդներն

ակտիվորեն մասնակցել են ԵԱՏՄին
Հայաստանի անդամակցության դեմ
կազմակերպվող միջոցառումներին,
ավելին՝հաճախհենցիրենքենհանդի
սացել բողոքի գործողությունների ան
միջական կազմակերպիչները: Նրանք
անմասն չէին «Եռյակի» ձեւաչափով
կազմակերպվող հանրահավաքների ու
իրազեկող երթերի գործուն մասնակ
ցությունից:
Համագործակցելով միջազգային

այնպիսիկազմակերպություններիհետ,
ինչպիսիք են «Կոնրադ Ադենաուեր»
հիմնադրամը,ՆիդեռլանդներիԺողովր
դավարականինստիտուտը, 21րդդա
րի Առաջնորդների ֆորումը, ՔԴԵԴը
եւ այլք, «Հայք» միության անդամները
մասնակցել են ե՛ւ իրենց կազմակեր
պածդասընթացներին, ե՛ւ հրավիրված
սեմինարներին,որտեղքննարկվումէին
ժողովրդավարությանը, միջկուսակցա
կան ժողովրդավարությանը, քաղաքա
կանության մեջ ֆինանսների դերին,
կանանց իրավունքների պաշտպա
նությաննուբազմաթիվայլխնդիրների

առնչվողթեմաներ:
Դրան զուգահեռ՝ երիտասարդնե

րը «Ժառանգությունը» ներկայացրել
են արտասահմանյան հարթակներում՝
մասնավորապեսԵվրոպայիժողովրդա
կան կուսակցությունում (ԵԺԿ), Եվրա
խորհրդարանում, Վրաստանի խորհր
դարանում կազմակերպվող՝ Հարավա
յին Կովկասի երեք պետությունների՝
Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբե
ջանի երիտասարդական ֆորումում եւ
այլուր:Միջազգայինասպարեզումերի
տասարդներնարծարծելեն,իմասնա
վորի,արցախյանհիմնախնդիրը,Հայոց
ցեղասպանությունը, երկրում ժողովր
դավարության հետ կապված վիճակը,
դատականհամակարգիանկատարութ
յունը,միշարքայլկարեւորհարցեր:
Հատկանշական է նաեւ երիտա

սարդների գործուն մասնակցությու
նը Ազգային ժողովի «Երիտասարդա
կան խորհրդարանի» գործունեությա
նը: Այս ընթացքում «Ժառանգություն»
խմբակցությունը շրջանառության մեջ
է դրել Եվրոպական ՄիությունՀայաս
տան Ասոցացման համաձայնագրի եւ
Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսա
յին միության վերաբերյալ ԱԺ հայտա
րարության նախագծերը, իսկ վերջին
զարգացումներին համընթաց՝ խմբակ
ցությունըգործումէրնախ«Քառյակի»,
ապաեւ«Եռյակի»ձեւաչափով:Մասնա
վորապես՝ ԲՀԿ, ՀՅԴ եւ ՀԱԿ խմբակ
ցությունների հետ համատեղ շրջանա
ռությանմեջէրդրել«Կուտակայինկեն
սաթոշակներիմասին»ՀՀօրենքումփո
փոխություններկատարելումասին»ՀՀ
օրենքինախագիծը,որըբուռնկերպով
քննարկվեցերիտխորհրդարանում:
Միությունըգործումէ,եւառաջիկա

յում ավելի հանձնառու անելիքներ ու
ծրագրեր են սպասում «Ժառանգութ
յան»երիտասարդհերթափոխին:

«Հայք» ուսանողական-երիտասարդական 
միությունը գործում է

Փետրվարի 8ին «Ժառանգություն»
կուսակցության գրասենյակում տեղի
ունեցավ «Հայք» երիտասարդական
ուսանողական միության հանձնախմ
բիհերթականնիստը,որիններկաէին
նաեւ «Ժառանգություն» կուսակցութ
յան նախագահ Րաֆֆի Հովհաննիս
յանըեւԱԺհամանունխմբակցության
պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյա
նը:
Ողջունելովերիտասարդներին՝Հով

հաննիսյանը կոչ արեց լինել առավել
ակտիվ,քանիորհասունացելէմիաս
նական պայքարի ժամանակը՝ հաշվի
առնելով վերջին շրջանում ծավալված
զարգացումները:«Մենքմտնումենքմի
փուլ,որըտանումէդեպիհրապարակ
եւ որը բաց է բոլոր ուժերի համար»,

ասաց«Ժառանգության»առաջնորդը:
Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ

նաեւՓոստանջյանը,ումհետանմիջա
կանզրույցծավալվեցկուսակցության
երիտասարդականկառույցիառաջիկա
ծրագրերի,ինչպեսնաեւՀայոցցեղաս
պանության 100րդ տարելիցի հետ
կապվածանելիքներիմասին:
ՎերջումՐաֆֆիՀովհաննիսյանըեւ

Զարուհի Փոստանջյանը պատասխա
նեցիներիտասարդներինհուզողհար
ցերին, որոնք հիմնականում վերաբե
րումէիներկրիվաղվաօրվաառանց
քայինխնդիրներին,ներքինուարտա
քին քաղաքականության ոլորտներում
առկամարտահրավերներին:
Նախօրեին Գյումրի եւ Վանաձոր

կատարած այցելությունների ժամա
նակ Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ու կու
սակցության վարչության անդամները
նմանատիպ հանդիպում ունեցանտե
ղական կառույցների երիտասարդութ
յանհետ:
Հանդիպումներին մասնակցում էին

ավելի քան հիսուն երիտասարդներ`
վարչությաննորընտիրանդամՀովսեփ
Ղազարյանիհամակարգմամբ:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ու Զարուհի 
Փոստանջյանը զրուցեցին «Հայք» միության 
երիտասարդների հետ եւ պատասխանեցին 

նրանց հարցերին

Այսօրփետրվարի18նէ՝վերջիննախագահական
ընտրությունների երկրորդ տարեդարձը: Երկու հե
տընտրական տարիները, որոնք առանց վարանելու
կարելի է մսխվածհամարել մերերկրիհամար,ար
դենպատմությունեն:Պատմություն՝լիանկումներով,
դառնությամբուհիասթափությամբ:
«Առաջ»ի եւ «հետո»ի ջրբաժանը մեծացավ եւս

մեկտարով:Հասանքայնհանգրվանին,որինպիտի
հասցներապօրինի, ընտրագողվարչախմբիվերար
տադրությանտրամաբանականընթացքը:Անցածեր
կուտարիներնակներեւաբարվկայումեն՝անդառնա
լիորենկորցնումենքպետությաններկան,եւօրախն
դիրնայլեւս եկող սերունդներիապագանփրկելն է:
Իսկփրկողըմիայնժողովուրդնէ լինելու,քաղաքա
ցիական հավաքականությունը, մեր երիտասարդ
հերթափոխը՝միասնաբար:Հինունոր«փրկիչների»
մասինխոսակցությունները,որմեկընդմեկաշխուժա
նումեն,առասպելիժանրիցեն:
Ոմանք թերեւս կհիշեն՝ ժամանակին մենք զգու

շացնում էինք, որ միջազգային հարաբերություննե
րում«վասալային»փոխգործակցությանաշխատաո
ճը Հայաստանին նվաստացուցիչ վիճակի մեջ կդնի
եւ,իվերջո,կունենաաղետալիհետեւանքներ:Գյում

րեցի Ավետիսյանների ընտանեկան ողբերգությունը՝
հարուցելովհանդերձմերընդհանուրվիշտնուընդվ
զումը,հաստատեցայսճշմարտությունը:Եվշատերի
դիմակըպատռեցնաեւ:
Մեկ այլ փաստ. կար ժամանակ, երբ «Ժառան

գությունը» աջիցձախից հարվածներ էր ստանում,
ենթարկվում անգամ այսօրվանից առավել հուժկու
հալածանքների:Եվմենքպնդումէինք,որիշխանութ
յունը«գտելէ»քաղաքականապես«ակտիվ»անձանց
շարքիցհանելումիուրույն«մեթոդ»,որըհետզհետե
հասցնելով կատարելության, կշարունակի օգտա
գործել իբրեւ վախի մթնոլորտը խտացնելու կամ,
որնույննէ,սեփականաթոռըմիփոքրէլանսասան
պահելու փորձված գործիք: Ազատամարտիկների,
ինչպեսնաեւշարքայինքաղաքացիներինկատմամբ
կիրառվողվերջինբռնարարքները,որոնցգագաթնա
կետըեղավբերձորյանծեծուջարդը,ինքնինխոսուն
են: Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների, Վարդան
Պետրոսյանիեւէլիուրիշներիդատականգործերնու
ձերբակալությունները՝նմանապես:
Այս կամ այն չափով իրականացված կանխատե

սումներիշղթանկարելիէերկարշարունակել,բայց
դրակարիքըչկա,որովհետեւապացուցելինվաղուց
ապացուցվածէ,եւբոլորըամենինչգիտեն:Աղճատ
ված իրականության մեջ, ինչպիսին մերն է, միշտ
օրենքին փոխարինում է բռնատիրությունը, պետա
կան շահին՝ նյութապաշտությունը, պատվին՝ փողը,
հպարտությանը՝ քծնանքը, խղճին՝ դաժանությունը,
արդարդատին՝հաշվեհարդարը,հավատին՝խարդա
վանքըեւկարգուկանոնին՝ամենաթողությունը:
Արդ, Ցեղասպանության եւ Մեծ հայրենազրկման

հարյուրերորդտարելիցինընդառաջեւ2013իփետր
վարյանընտրություններիցհետոանցածերկուտա
րումունենքայն,ինչունենք.միջազգայինհարթակում
մեկուսացվածերկիր, չճանաչվածԱրցախիհարցում

աննախադեպ հետընթաց եւ մեր հպարտություն
զինվորների աններելի սպանությունների, մահա
ցու ելքովսահմանայինմիջադեպերիհաճախացում,
քայքայված տնտեսություն, նորովի ահագնացած
արտագաղթ,գործող«նախագահի»,«կառավարութ
յան», ինչպեսեւ «Ազգային ժողովում» «իշխանական
մեծամասնության»ձեռամբու«բարձրհովանուներ
քո» հակաժողովրդական օրենքների անցկացում,
դատաիրավական կամայականությունների սաստ
կացումեւարհամարհանքՀանրապետությանքաղա
քացիների արդար պահանջի ու ազատ կամարտա
հայտմանհանդեպ:
Իսկո՞րնէելքը:Ահաեւամենահանգուցայինմար

տակոչը,որիպատասխանըպետքէորոնելմիասին:
«Ժառանգությունը»քանիցսհայտարարելէ,որիրգե
րագույննպատակըսահմանադրականընտրություն
ներիմիջոցովպետականիրավակարգիշխանության
ձեւավորումն է,ազգային ինքնիշխան շահիգիտակ
ցումնուհետապնդումը:
Դրա համար անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի

պայմաններ՝սաարդենմարտավարականլրջագույն
խնդիր է, որը կուսակցապետությանը կստիպիհրա
ժարվել ընտրակեղծարարությունից՝ արդյունքում
հիմնելովքաղաքացիներիկամքնիրապեսարտացո
լողընտրություններիինստիտուտ:Այսինքն՝խնդիրը,
որըմիակելակետայիննէ,արժանապատի՛վընտրութ
յունների,ուստիեւ՝քաղաքացիականկյանքիապահո
վումնէ:
Միասնականօրակարգովեւմիացյալհրապարա

կով:
Պայքարն ընթացքի մեջ է եւ՝ տեւական: Հաղթա

նակնէլառջեւումէեւ՝անխուսափելի:

18 փետրվարի 2015
Երեւան
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յուն քաղաքական
ճգնաժամ է: Դրա
ցուցիչը ԲՀԿի
հետ կատարված
գործընթացն է:
Պարզվում է, երկ
րորդ քաղաքա
կան ուժը ԱԺում
կարողէկարճժա
մանակում վերա
նա քաղաքական

դաշտից: Սա խոսում է խորը
քաղաքական ճգնաժամի մա
սին:Այդպեսչիլինում,որ131
ից36պատգամավորունեցող
խմբակցությունը միանգամից
վերանումէ»:
ՆադիմեցՀՀԿականներին,

ասելով, որ «Սերժ Սարգսյա
նին ստում են, թեւերի տակ
խնձորներենդնում,ասումեն,
թե՝ պարո՜ն Սարգսյան, ո՜նց է
մեր ազգը 5000 տարի գոյա
տեւել առանց ձեր անմիջա
կան ղեկավարման: Դրանով
դուք կործանում եք ե՛ւ իրեն,
ե՛ւ ձեզ, ե՛ւ երկիրը»: Նա նաեւ
հորդորեց իշխանությանը,
մարդկանց չծաղրել.«Կոռուպ
ցիայի դեմպայքարում են Հո
վիկ Աբրահամյանն ու Գագիկ
Խաչատրյանը, այս երկիրն
իսկապեսկրկես չէ, հավատա
ցեք, մարդիկ հասկանում են»:
ՌուբենՀակոբյանընաեւնշեց,
որընդդիմությանհասցեինմե
ղադրանքներենհնչում,որնա
խագահական ընտրություննե
րինչենմասնակցել:
Նա,նայելովԱԺնախագահ

Գալուստ Սահակյանի կողմը,
ասաց.«Մենքմասնակցելենք,
ինտելեկտուալ մարդ էրառա
ջադրվել,որըհաղթելէր,բայց
ասացիք՝չէ՛,դունախագահլի
նել չեսկարող:Հիվանդըդուք
եք»:

Փետրվարի 24ին ԱԺում
ընդդիմադիր խմբակցություն
ների` արտահերթ քննարկվող
հարցի՝ Հայաստանում կառա
վարման ճգնաժամի մասին
հայտարարության շրջանա
կումելույթէունեցել«Ժառան
գություն» խմբակցության ղե
կավարՌուբենՀակոբյանը:
Հակադարձելով ՀՀԿական

ներին, նա մասնավորապես
ասաց.
«Մի՛դասերտվեք:Որասում

եք ընդդիմությանպատճառով
արտագաղթը թափ էառնում,
մի՞թեայդպեսէ:Ասումեք՝ընդ
դիմությունըհիվանդէ:Անբու
ժելիհիվանդենբոլորնրանք,
ովքերայդամենինչըպայմա
նավորում են ընդդիմության
գործունեությամբ»: Նա հոր
դորեց առաջին նախագահի
ժամանակները ընտրողաբար
չհիշեցնել. «Սերժ Սարգսյա
նի՝ ՀՀԿ ԳՄ նիստի ելույթը
երբլսեցի,միանգամիցհիշեցի
1994ի Լեւոն ՏերՊետրոսյա
նի ելույթը: Սերժ Սարգսյանը
ՏերՊետրոսյանի կատարելա
գործվածելույթըկրկնեց»:Նա
վստահեցրեց, որ միանշանակ,
քաղաքական ճգնաժամ կա
երկրում.«Ոչբոլորդեպքերում
է, երբ կառավարման ճգնա
ժամը վերածվում է քաղաքա
կան ճգնաժամի: Սա զտար

Հարգելիգործընկերներ,

Վերջերսավարտվեցին «Եվրոնեսթ»խորհր
դարանական վեհաժողովի եւ ՀայաստանԵՄ
խորհրդարանական համագործակցության
հանձնաժողովի հերթական նիստերը Երեւա
նում։ Եվս մեկանգամ հավաստվեց միպարզ,
բայցարժեքավորեղելություն.Եվրոպայիդռնե
րը բացեն մերառջեւ։Բայց ի՞նչ է սանշանա
կում։ Արդյո՞ք բոլորս՝ քաղաքական գործիչներ,
քաղաքագետներ ու, առավել եւս, շարքային
քաղաքացիներ, գիտակցում ենք սրա կարեւո
րությունը։ Եկեք շատ էական մի բան հասկա
նանք՝քաղաքականհաջողություննուղղվածէ
ազգայինշահին:
Քաղաքական հաջողությունն օլիմպիական

հաղթանակչէ,մարզականձեռքբերումչէ,որից
քաջալերվումուսպասումենհաջորդմրցելույթ

ներին։ Եթե մենք չօգտագործենք այս հնարա
վորությունը, մեր շահերը չբավարարենք, մեր
բնակչության բարօրությունը չապահովենք, ու
րեմն ո՞ւմ են հարկավոր խորհրդաժողովային
ճամարտակությունները:
Ես վաղուց հայտարարել եմ, որ բոլոր ջան

քերս ներդնելու եմ Հայաստանը զարգացման
եվրոպականմայրուղիդուրսբերելուհամար:
1.Երբեսասումեմ,որցանկանումեմտեսնել

Հայաստանիապագանեվրոպականուղեծրում,
նկատի ունեմ Հայաստանի տնտեսության ին
տեգրումը եվրոպականին։ Իհարկե, սա դժվա
րացել է, բայց դեռեւս հնարավորությունները
պահպանվումեն։Եվրոպականշուկան,բոլորդ
լավգիտեք,այնպիսիմիտնտեսականմիջավայր
է,որտեղխաղիկանոններըհստակեն,վարչա
կանուուժայինմեթոդներովչենբիզնեսմրցակ
ցության հարցերը լուծում, որտեղ երբ շահում
եստենդեր, գիտես, որապրանքներդ կմատա
կարարես ու գումարդ կստանաս, որտեղ հան
գիստնախաձեռնումեսփոքրբիզնես,առանց
մտահոգվելու,որայդոլորտումկամենաշնորհ:
2. Արդարադատություն։ Այո, սրա պակասը

շատկաՀայաստանում։Արդյունավետ,անկախ
դատական համակարգ, մարդու հիմնարար
իրավունքների պաշտպանություն, վստահութ
յունոստիկանությանհանդեպ։Ահասաէիմու
ղին։Ուսաայսօրտալիսէմիայնեվրոպական
ուղղությունը:

Ց Ա Ն Կ
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(2015թ. հունվարից մինչեւ հիմա)

1.	 «ԹուրքիայիՀանրապետությանկողմիցհայրենիբնօրրանի`Հայաստանիտարածքներիբռնա
զավթումը (օկուպացիան) եւ հայերի Մեծ հայրենազրկումըդատապարտելու մասին» Հայաս
տանիՀանրապետությանօրենքինախագիծ(Պ70013.01.2015ԱՀ010/0),հե ղի նակ՝  Զա րու-
հի  Փոս տանջ յան:13.01.2015թ.դրվելէշրջանառությանմեջ:

  Ազգայինժողովի2015թ.մարտի23իորոշմամբսույննախագծի՝ԱԺհինգերորդգումար
մանյոթերորդնստաշրջանիօրակարգումընդգրկմանժամկետըհետաձգվելէմինչեւմեկտա
րով:

2.	 «2015թ.հունվարի12ինԳյումրիումտեղիունեցածդաժանսպանություններիկապակցութ
յամբ»ԱզգայինԺողովիհայտարարությաննախագիծ(Պ70626.01.2015ՊԻ012/0),հե ղի նակ՝ 
 Զա րու հի  Փոս տանջ յան:26.01.2015թ.դրվելէշրջանառությանմեջ:

  ԱԺ Պետաիրավականհարցերիմշտականհանձնաժողովի20.03.2015թ.տեղիունեցած
նիստումնա խագ ծի վե րա բեր յալ հանձ նա ժո ղո վը դրա կան եզ րա կա ցութ յուն չի ներ կա յաց րել:

  23.03.2015թ. տեղի ունեցած Ազգային ժողովի լիագումար նիստում Ազգային Ժողովը
քվեարկությամբ նախագիծը չի ընդգրկելԱզգային ժողովի հինգերորդ գումարման յոթերորդ
նստաշրջանիօրակարգ:

3.	 «Հայոց ցեղասպանության 100րդ տարելիցի համահայկական հռչակագրի ընդունման մա
սին»ՀայաստանիՀանրապետությանԱզգայինԺողովիհայտարարությաննախագիծ(Պ720
11.02.2015ԱՀ012/0),հե ղի նակ՝  Զա րու հի  Փոս տանջ յան:11.02.2015թ.դրվելէշրջանառութ
յանմեջ:

  ԱԺԱրտաքինհարաբերություններիմշտականհանձնաժողովի16.02.2015թ.տեղիունե
ցածնիստումհանձ նա ժո ղո վը դրա կան եզ րա կա ցութ յուն չի ներ կա յաց րել նա խագ ծի վե րա-
բեր յալ:

Թեւան Պողոսյանի հայտարարությունը
ԱԺ հայտարարությունների ժամին

Խմբակցական

3. Եվս մեկ կարեւորարժե
քի մասին։ Մարդու արժանա
պատվությունը։Սրագիննայս
տեղ դեռեւս գիտակցված չէ։
Սրա կարեւորությունը յուրա
քանչյուրս հասկանում է, երբ
ոտքէդնումԵվրոպա։Առանց
սրա՝ մնացածը չի աշխատի։
Մենքպետք է վստահ լինենք,
որ ինչպիսի հայացք էլ ունե
նաՀայաստանիքաղաքացին,
ինչպիսի շահերի էլ նրա գոր
ծունեությունը հակասի, նա չի
դառնաարժանապատվությու
նը ոտնահարելու թիրախ։ Ու
սա է իմ եվրոպական ուղին։
Ես այսպիսի Հայաստան եմ
ուզում։ Բերեմ թարմ օրինակ։
Վերջերս գերեվարված հայ
զինվորի պատմությունը։ Քա
նի՞ լրատվամիջոց պահպանեց
անմեղության կանխավարկա
ծը։ Քանի՞սը դարձան Ադրբե
ջանական քարոզչամեքենայի
գործիքըՀայաստանում:
4. Ու վերջում՝ կրթությու

նը։ Կասեք, որ շատ տեղեր
կա բարձրորակ կրթություն,
ու միայնԵվրոպան չէ, որմեզ
կրթական հնարավորություն
ներ էտալիս։Իսկես կրթութ
յուն ասելով՝ նկատի ունեմ
երիտասարդության կրթական
ապագան։ Այն, որ երիտա

սարդները, ովքեր կրթություն
են ստանում աշխարհի տար
բեր ծայրամասերում, իրենց
ապագան տեսնեն Հայաստա
նում։Իրենցկրթականներուժի
կիրառումըտեսնենՀայաստա
նում։ Սա է իսկական կրթա
կանարժեքը, ոչ ոքիպետք չի
կթություն, որն անհնար է օգ
տագործել հայրենի երկրում։
Երբասումեմեվրոպականու
ղի,եսմիշտսանկատիունեմ,
որ Եվրոպան է գալու Հայաս
տան:
Ես հնարավորությունից

օգտվելուշատքիչուղիներնա
խանշեցի։Ուկոչեմանումքա
ղաքական ուժերին՝ նախան
շել իրենց ուղին։ Թող իրենք
էլ ասեն, թե ինչ ապագա են
տեսնումհայերիսհամար։Ահա
նշեցի4կետ,որովգտնումեմ՝
մենք մեծ անելիքներ ունենք
Եվրամիության հետ համա
գործակցելու համար։ Կոչ եմ
անումառավելագույնս օգտա
գործելայսշանսըուբարեփո
խումների նոր փաթեթ սկսել։
Կամ էլ, եթե իմ քաղաքական
ընդդիմախոսները գտնում են,
որայլուղովէհնարավորզար
գանալ՝թողնշենայդուղին:

24 մարտի 2015թ.

Տարիներ շարունակ«Ժառանգության»առաջարկած«Օսման
յանԹուրքիայիկողմիցհույների,ասորիներիեւեզդիներիցեղաս
պանությունըճանաչելուեւդատապարտելումասին»օրենքինա
խագիծըխորհրդարանըվերջապեսընդունեց,սակայնօրինագծից
հանեցին եզդիների ցեղասպանության վերաբերյալ հիշատակու
մը`պարտավորվելովեզդիժողովրդիցեղասպանությանդատա
պարտմանվերաբերյալընդունելառանձինհայտարարություն:

Եզդիների վերաբերյալ կընդունվի առանձին օրինագիծ

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

Շարունակելու ենք ծառայել 
երեւանցիներին

ԲԱՐԵՎ ԵՐԵՎԱՆ

Մայրաքաղաքի սոցիալ
տնտեսական զարգացման
2014թ. ծրագրում արված եւ
իրականացված առաջարկնե
րիցմեզհամարսկզբունքային
են եղել ավագանու նիստերի
առցանց հեռարձակման նա
խագծի ընդունումը, Երեւանի
ենթակայության հանրակրթա
կան դպրոցների ֆինանսա
կանգործունեությանթափան
ցիկությունն ապահովող ֆի
նանսական փաստաթղթերի
առկայությունը Երեւանի կայ
քում,Կենտրոնիթիվ1մանկա
պարտեզըերեխաներինվերա
դարձնելը, Էրեբունի վարչա
կան շրջանիազատամարտիկ
ների այգին ամբողջությամբ
էրեբունցիներինհանձնելը:
2015թ. բյուջեում  մտցրել

ենք 17 առաջարկություն,
որից ընդունվել է 4ը: Դրան
ցից կարեւորում ենք հատ
կապես Կենտրոն վարչական
շրջանի թիվ 15 մանկապար
տեզումերկունորխմբերիֆի
նանսավորման հետ կապված
առաջարկը, որովհետեւ այդ
խմբերում առավել մեծ թվով
հերթագրվածերեխաներկան:
Ընդունվել են նաեւ մի  քանի
հասցեներումայգիներումար
զադաշտ  հիմնելու, ինչպես
նաեւորոշփողոցներիասֆալ
տապատմանառաջարկները:
Սակայն 2015ի բյուջեում

անհիմնկերպովմերժվելէՄա
լաթիաՍեբաստիավարչական
տարածքում գործողՄխիթար
Սեբաստացի կրթահամալիրի
«Կրթական պարտեզ» հրա
շալի առաջարկը, որի իրակա
նացումը մեծ ծախսեր չիպա
հանջում,բայցփոխարենըերե
խաների համար օրինակելի
հեծանվահրապարակ կլիներ
եւ պատիվ կբերեր քաղաքա
պետարանինուքաղաքին:
Մեր հաջորդ առաջարկը՝

մանկապարտեզների փոքրե
րի խմբում ավելացնել դայա
կիհաստիքը, ինչիանհրաժեշ
տությունը մեծ է հատկապես
ծանրաբեռնված խմբերում,
որտեղ երեխաներն առավել
կարիք ունեն անհատական
հոգատար վերաբերմունքի ու
խնամքի, դարձյալ չընդուն
վեց:Միայնխոստումներեղան
համապատասխան հանձնա
րարական տալ  այն մանկա

պարտեզների տնօրեններին,
որտեղֆինանսավորումըդրա
հնարավորությունը կընձեռի:
Բայց կանխավ ասեմ, որ այդ
խնդիրը դժվար թե լուծվի:
Առաջարկել էինք նաեւ անվ
տանգության ցանցով շրջա
փակել այն կամուրջների բաց
կողերը,որտեղիցմարդիկինք
նասպանության փորձ են կա
տարում կամ դիմում են ինք
նասպանության:Այդառաջար
կընույնպեսմերժվելէ:
Միաժամանակ նշենք, որ

2015ի բյուջեում, նախորդ
տարվա համեմատ, պակաս
են ֆինանսավորվել մի շարք
ծրագրեր, որոնց ֆինանսա
վորմանչափըխիստքննադա
տության էր ենթարկվել հա
սարակության եւ մեր խմբակ
ցությանկողմից:
Սակայն հարցերի հարցը

մնումէայն,թեորքանովարդ
յունավետէծախսվումբյուջեն,
որովհետեւ չի ապահովվում
ծախսերիթափանցիկությունը,
գնման գործընթացներում չա
փազանցկասկածելիփաստեր
կան, եւ չեն բացառվում այս
պես կոչված՝ «ատկատները»,
իսկ իրականացված սոցիա
լական, տոնական ծրագրերի
ծախսերի հաշվետվություն
պարզապես գոյություն չունի:
Վերահսկիչ պալատի զեկույց
ները նույնպես փաստում են
որոշ ծրագրերի գծով Երեւա
նի բյուջեի անարդյունավետ
ծախսման եւ անվերահսկե
լիությանմասին:
Չնայած անցյալ տարի մեր

միքանիառաջարկներընդուն
վեցին, մի քանիսն էլ կյանքի
կոչվեցին,այդուհանդերձ,բյու
ջեիմասինմերդիտարկումնե
րը վկայում են, որ ծախսերի
նկատմամբ լուրջ վերահսկո
ղություն սահմանելու խնդիրը
բաց է մնում, իսկ հաշվետվո
ղականության,պատշաճփաս
տաթղթավորմանգործելակեր
պը, ինչպեսմիշտ,անտեսվում
է: Այդ պատճառով «Բարեւ
Երեւան» խմբակցությունը
ձեռնպահէքվեարկելթե՛2015
թվականի զարգացման ծրագ
րինեւթե՛բյուջեին՝հայտարա
րելով,որավագանու՝օրենքով
սահմանվածվերահսկողական
լիազորությունների շրջանակ
ներումշարունակելուէծառա
յելերեւանցիներին,որովհետեւ
առաջնայինը մեզ համար քա
ղաքացուշահնէ:

Անահիտ Բախշյան
Երեւանի ավագանու

«Բարեւ Երեւան»
խմբակցության ղեկավար

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ցավակցական ուղերձը

«Ժառանգություն»կուսակցությանառաջնորդՐաֆֆիՀովհաննիսյանըհունվարի20ինցա
վակցականուղերձէհղելՍերյոժաԱվետիսյանիմահվանկապակցությամբ:Նրանումմասնա
վորապեսասվածէ.

«Ա վե տիս յան գեր դաս տա նի հա րա զատ նե րին, բո լոր 
գյում րե ցի նե րին

Մե ծար գո հայ րե նա կից ներ,
Ձեզ հետ միա սին սգում եմ փոք րիկ Սեր յո ժա յի մա հը: 

Ցա վում եմ, որ չհա ջող վեց փրկել լույ սի պես ա նա րատ այդ 
ման կի կի կյան քը: Ա վե տիս յան նե րի ըն տա նի քի ա մե նակրտ-
սեր նա հա տա կը, ով սրա խող խող էր ար վել մարդ կա յին 
կեր պա րան քը կորց րած ճի վա ղի ձեռ քով, դար ձավ ան նա-

խա դեպ դա ժա նութ յան 7-րդ զո հը: Չ փա րատ ված մնաց վեր ջին հույ սը, որ, իբ րեւ սրտի փոք րիկ 
մխի թա րանք, փայ փա յում էր մեր ողջ ժո ղո վուր դը: Բայց չկոտր վենք, մեզ ուժ ու կամք է հար կա-
վոր՝ ապ րե լու եւ ար դար հա տու ցում պա հան ջե լու մար դաս պա նի ու նրա հնա րա վոր հան ցա կից-
նե րի հա մար:

Թող խա ղա ղութ յամբ հանգ չի տան ջա հար մար մինդ, անն ման Սեր յո ժա:

Վշ տակ ցա բար՝
Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յան»
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Ռուսաստանի Դաշնության համար Հայաս
տանի Հանրապետությունը միակ վայրն է, որ
տեղ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո միաժամանակ
թույլատրվելէպետականսահմանիպաշտպա
նությունն ու զինվորական ռազմահենակետի
գործունեությունը,որիհամարհիմքենհանդի
սացելՀՀեւՌԴմիջեւկնքնվածպայմանագրե
րը:
Վերոնշյալ պայմանագրերը ենթադրում են

ՀայաստանիեւՌուսաստանիմիջեւերկկողմա
նիհարգանք,երկուստեքհետաքրքրությունու
համագործակցություն: Այս պայմանագրերից
Ռուսաստանիշահերըոչմիայնահռելիեն,այ
լեւ այլընտրանք չունեցող: Սակայն, որքան էլ
տարօրինակ է, Հայաստանի քաղաքացիները
վերջին տարիների ընթացքում ռուսաստան
յանկողմիօրեցօրավելիհաճախակիդարձած
ոչ բանական ուանօրեն որոշումներիականա
տեսնենդառնում(սկսածՀայաստանիթշնամի
Ադրբեջանինչորսմիլիարդիզենքվաճառելուց,
վերջացրած՝Գյումրիիողբերգությամբ):
Միջպետական հարաբերություններում եւ

պրակտիկայում ընդունված է բացարձակ այլ
վարքագիծայն ողբերգությանպայմաններում,
որըտեղիունեցավԳյումրիում,երբ,ըստնախ
նականվարկածի,ռուսականռազմահենակետի
ծառայողը ներթափանցել է հայ ընտանիք եւ
գազանաբարսպանելյոթմարդու:

ԻպատասխանՎալերիՊերմյակովինանհա
պաղՀՀիրավապահմարմիններինփոխանցե
լուվերաբերյալՎլադիմիրՊուտինինուղղված
իմ պահանջի՝ ՌԴ դատախազությունից հայտ
նել են, որ Պերմյակովին ձերբակալել են ՌԴ
իրավապահները, եւ այդ իսկ պատճառով նա
գտնվում էՌԴիրավազորությաններքո:Սույն
պատասխանից ակնհայտ է, որ խախտվել են
ՀայաստանիՀանրապետությանուՌուսաստա
նիԴաշնությանմիջեւկնքվածպայմանագրերը
եւՀայաստանիՀանրապետությանօրենքները:
ՀայաստանիՀանրապետությունումՌուսաս

տանի Դաշնության իրավապահ մարմինները
նմանգործառույթիրականացնելուիրավասութ
յունչունեն:Ակնհայտէնաեւ,որՌուսաստանի
Դաշնությունը շարունակելու է ապօրինությու
նը՝Պերմյակովին չիփոխանցելու Հայաստանի
Հանրապետությանիրավապահմարմիններին:
Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու հա

մար ՀՀ իրավապահ մարմինները պարտավոր
են վերացնել իրենց կողմից թույլ տրված ան
գործությունը եւ իրավատեր քաղաքացիների
նկատմամբ հետապնդումներ իրականացնելու
փոխարեն,գնալ102րդռազմահենակետ,ձեր
բակալել Վալերի Պերմյակովին ու փոխանցել
նրան Հայաստանի Հանրապետության քննչա
կանկոմիտե:
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«Ժառանգություն» խմբակցության պատգամավոր
Զարուհի Փոստանջյանի հայտարարությունը

Հ1 հեռուստաընկերության «Խորհրդարանական շաբաթ» 
հաղորդման շրջանակում

ԽՄԲԱԿՑԱԿԱՆ


