Հայտարարություն լրագրողական կազմակերպությունների
համատեղ հայտարարությունը՝ ԱԺ պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի
մասնակցությամբ միջադեպի վերաբերյալ
04 հունիսի, 2021թ., Երևան
Հունիսի 3-ին Ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Հայկ
Սարգսյանը հերթական անգամ աչքի է ընկել լրագրողի հանդեպ անվայել պահվածքով։
«Հրապարակ» օրաթերթի թղթակից Անուշ Դաշտենցը լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ
«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության շտաբի մոտ նկատելով իշխող
քաղաքական ուժի ներկայացուցչին՝ մոտեցել ու փորձել է հարց ուղղել նրան։
Պատգամավորն ի պատասխան խլել է հեռախոսն ու մեքենայով հեռացել՝ ասելով, թե
այն չի վերադարձնի, քանի դեռ «լրագրողը խելքը գլուխը չի հավաքել»։ Անուշ Դաշտենցը
ներկաներին տեղեկացրել է, որ դիմելու է ոստիկանություն, սակայն նրանք արձագանքել
են, թե ոչինչ չեն տեսել, և կատարվածը հնարավոր չի լինի ապացուցել։ Ավելի ուշ, երբ
լրագրողը դիմել է պատգամավորի մտերիմներից մեկին, հեռախոսը վերադարձվել է,
բայց ապակոդավորված և տեսագրությունը ջնջված։ Հայկ Սարգսյանը ԶԼՄ-ներին
հայտնել է, որ ինքը խնդրել է չտեսանկարահանել իրեն և իր ընկերներին, ինչը չի արվել,
և դա է պատճառ դարձել, որ դիմել է նման քայլի: Ի դեպ, ահազանգ ստանալուց հետո
ոստիկանությունը լրագրողին հրավիրել է բաժին՝ հաղորդում ներկայացնելու:
Մենք՝ ներքոստորագրյալ լրագրողական կազմակերպություններս, մեր
վրդովմունքն ենք արտահայտում միջադեպի կապակցությամբ: Արձանագրում ենք, որ
իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանն ամիսներ առաջ նույնպես
անհանդուրժողական և անբարեկիրթ վարքագիծ է դրսևորել ԶԼՄ ներկայացուցչի
նկատմամբ, ինչին անդրադարձել ենք հայտարարությամբ։ Իսկ այս անգամ լրագրողի
աշխատանքը խոչընդոտելն ու նրա գույքի հափշտակությունն առերևույթ քրեորեն
պատժելի արարքներ են։ Բացի այդ, պատգամավորի կողմից Անուշ Դաշտենցի
հեռախոսը ապակոդավորելն ու այն այլ նպատակների համար օգտագործելը ոչ այլ ինչ
է, քան լրագրողի անձնական կյանքին ապօրինի միջամտություն։
Վերահաստատում ենք նախորդ հայտարարություններում արտահայտած
պնդումները, որ նման անթույլատրելի միջադեպերը հատկապես վտանգավոր են
հանրային կայունության համար՝ այսօրվա ծայրահեղ լարված նախընտրական
շրջանում, քանի որ քաղաքական գործիչների անզուսպ պահվածքը հղի է ավելորդ
կրքերի բորբոքմամբ։
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ պահանջում ենք․


ԱԺ ղեկավարությունից, «Իմ քայլը» խմբակցությունից և «Քաղաքացիական
պայմանագիր» կուսակցությունից՝ քննարկման առարկա դարձնել պատգամավոր Հայկ
Սարգսյանի վարքագիծը, դիրքորոշում արտահայտել կատարվածի վերաբերյալ,

միջոցներ ձեռնարկել նման դեպքերը բացառելու համար և տեղեկացնել այդ ամենի
մասին հանրությանը,


ՀՀ ոստիկանությունից՝ անկողմնակալ քննություն իրականացնել միջադեպի
առնչությամբ և անաչառ իրավական գնահատական տալ Հայկ Սարգսյանի արարքին:
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