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էջ 2
«Ժառանգությունը» ողջունում,
դատապարտում, ցավակցություն է
հայտնում
էջ 3
«Ժառանգություն» կուսակցության
տասնմեկերորդ համագումարը.
Հովհաննիսյանը վերընտրվեց
նախագահ
«Օհանյան–Րաֆֆի–Օսկանյան»
դաշինքի համաձայնագիր
Հայտարարություն ընդդիմադիր
ուժերի հետ ազգային
համաձայնության իշխանություն
ձեւավորելու պատրաստականության
մասին
էջ 4
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝
Ստամբուլում. ելույթ Ասիական
կուսակցությունների համաժողովում
«Ժառանգություն» կուսակցության
համագումարում ընդունված
Հռչակագիրը
էջ 5
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ժոզեֆ
Դոլին
«Ժառանգություն» կուսակցության
հայտարարություն
Ընդդիմադիր ուժերը, միավորվելու
փոխարեն, կացինն առած ընկած են
մեր հետևից. Արմեն Մարտիրոսյան
Ռշտուն Մարտիրոսյան. «Այս
ընտրական համակարգն ավելի վատն
է, քան նախորդը»
էջ 6
Սիրելու բանաձևը եւ
քաղաքականությունը
«Ժառանգությունը» դատապարտում
է իշխանությունների իրագործած
ընտրական կեղծարարությունն ու
բռնությունները
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ասուլիսը
էջ 7
Մայրաքաղաքի ավագանու
ընտրությունների մասին Րաֆֆի
Հովհաննիսյանի հայտարարությունը
Րաֆֆի Հովհաննիսյանն
Արցախում եւ Դանիայում
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդիպել է
Ռիչարդ Միլսի հետ
Գեւորգ Ղահրամանյանը ընտրվեց
«Ժառանգություն» կուսակցության
խոսնակ, Անդրանիկ Գրիգորյանը՝
միջազգային հարցերով քարտուղար
Հանդիպում «Ժառանգություն»
կուսակցության կանանց խորհրդի
հետ
էջ8
Րաֆֆիի նամակը Հրանտին
Հաց բերողի ինքնազոհաբերումը
պետք է մղի բոլորիս համախմբման
եւ համատեղ պայքարի՝ հանուն
իշխանափոխության
Ավարտվել է Բուդապեշտում
անցկացվող «Երիտասարդ
առաջնորդներ-2016-2017» ծրագիրը
«Ժառանգության» «Հայք»
երիտասարդական միության
ներկայացուցիչները մասնակցել են
Հարավային Կովկասի երիտասարդ
քաղաքական գործիչների համար
կազմակերպված ծրագրին

ԱՅՑԵԼԵՔ
ՄԵՐ
ՎԵԲԿԱՅՔԸ
heritage.am
ԳՐԵՔ ՄԵԶ

office@heritage.am
էլեկտրոնային
հասցեով

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանի ելույթը
«Ժառանգություն» կուսակցության
տասնմեկերորդ համագումարում
Համագումարի մեծարգո պատվիրակնե´ր,
Պատվարժան հյուրե´ր:
Պայքարի ու հաղթանակների բովով
անցած աննկուն Նելսոն Մանդելան մի
առիթով ասել է. «Ամենամեծ փառքին
արժանանում է ոչ թե նա, ով երբեք չի
ընկնում, այլ նա, ով կարողանում է ոտքի
կանգնել իր ամեն մի անկումից հետո»:
Վերջին շրջանում «Ժառանգությունը»,
ինչպես հայտնի է, ցավալի ցնցում
ն եր ու
ելեւէջներ ունեցավ, ոմանք՝ անկիրթ ու
փոքրիկ որոշ գործիչներ, նույնիսկ շտա
պեցին գուժել կուսակցության, ինչպես
նաեւ ավելի ուշ ստեղծված մեր նախընտ
րական դաշինքի մահը: Բայց, փառք
Աստծո, «Ժառանգությունը» կարողացավ
շտկել մեջքը եւ ռահակիցների մեծամաս
նության հետ կրկին «մարտադաշտում»
է՝ պատրաստ հաղթական ավարտին
հասցնելու սկսած գործը: Արդար պայ
քարի առաքելությամբ ծնված ուժը հնա
րավոր չէ ջլատել, կոտրել նրա պայքարի
թափը, խոտորել իր ուղուց:
Ներկա համագումարը ազդականչն
է «Ժառանգության» նոր ու նորացված
սկզբի: Այն թույլ կտա համառոտակի չա
փել կուսակցության հետագիծը, ներքա
ղաքական եւ ներկուսակցական վայրի
վերում
ն երը, դասեր քաղել վրիպում
ն ե
րից, իրականացնել կազմակերպչական
ու կառուցվածքային բարելավում
ն եր,
հստակեցնել հետագա անելիքների քա
ղաքական օրակարգը եւ վստահորեն
շարժվել առաջ:
Ո՞րն է, այսպիսով, պետության ինք
նիշխանության կորստի, անհատի այլա
սերման եւ երկիրը սնանկացման տանող
այս ճանապարհի հաջորդ կանգառը,
որո՞նք են ազգի սոցիալ-տնտեսական,
բարոյահոգեբանական
գահավիժու
մը կասեցնելու եւ մարդակենտրոն, հա
յաստանակենտրոն նոր իրականություն
դարբնելու ելքերը: Մեր երազանքների
իրականությունը: Այս հարցերի շուրջ էլ
հավաքվել ենք հաշիվ տալու ինքներս
մեզ եւ հանրությանը, ներկայացնելու մեր
տեսլականը, միասին փնտրելու լուծում
ները, հավաքականորեն գծելու մեր ճա
նապարհային քարտեզը:
Ամենաէական աքսիոմը, որին հան
գեցնում են հետանկախական շրջանի
առնվազն վերջին երկու տասնամյակ
ները, հետեւյալն է՝ Հայաստանին հա
սու չի եղել ընտրական ճանապարհով
իշխանության ձեւավորումը: Ժողովուր
դը շատ հուսաց, որ ողջամտությունն, ի
վերջո, կհաղթանակի, բայց միշտ հու
սախաբ եղավ: Նրա համբերությունն
այլեւս սպառվել է: Վերջին կաթիլները
ապրիլի 2-ին կայացած խորհրդարանա
կան, ապաեւ Երեւանի ավագանու չընտ
րություններն էին, որոնք, բնականաբար,
գրանցեցին պաշտոնատար խաբեբա
ների օֆիսներում «թխված» արդյունքը:
Վարչակարգը, որն իր ասելով՝ «կրկեսի
վերածելու հայրենիք չունի», լավ սերտած
ընտրակեղծիքների միջոցով հերթական
անգամ կրկեսի վերածեց ընտրություննե
րը՝ եւս մի քանի տարի պահպանելով իր
ապազգային բնույթը:
Պարզ է՝ արդյունքում կունենանք այն,
ինչ ունենք. հյուծված, մենաշնորհայնաց

ված, քվոտավորված, օլիգարխիկ տնտե
սություն, տեխնոլոգիապես հետամ
ն աց
արդյունաբերություն ու գյուղատնտե
սություն, ցածրորակ կապիտալ շինա
րարություն, բարձիթողի գիտություն եւ
կրթություն, արդի պահանջները չբավա
րարող մշակույթ, անհրապույր ներդրու
մային միջավայր, «հեռախոսային» դա
տական մարմիններ ու ոստիկանություն:
Այս բնութագիրն ամբողջացնելու համար
կարելի է հավելել համակարգային կո
ռուպցիան, սպառնալի չափերի հաս
նող արտագաղթն ու գործազրկությունը,
աճող պետական պարտքերն ու նվազող
պետբյուջեն, որը արդեն իսկ վտանգի
տակ է դրել աշխատավարձերի ու կեն
սաթոշակների վճարում
ն երը, եւ այլն:
Անորոշությունը, օրենքի, արդարության
եւ վաղվա օրվա հանդեպ հավատի կո
րուստը, թշվառությունը չոքել են շար
քային հայաստանցու` գյուղի ու քաղաքի
տասնյակ հազարավոր ընտանիքների
շեմին:
Մարդիկ հասկանում են, որ արագ
փոփոխվող աշխարհում, երբ նորարար
միտքը, տեխնոլոգիաները, մարդկային
հարաբերությունների որակը հրամա
յաբար արդի կենսաձեւ են թելադրում,
մենք չենք կարող դոփել տեղում, ապրել
ու շնչել, աշխատել ու մեզ պաշտպանված
զգալ աղճատված մի իրականության
մեջ, որտեղ օրենքին փոխարինում է թայ
ֆայականությունը, պետական շահին՝
նյութապաշտությունը, պատվին՝ փողը,
արդարադատությանը՝ հաշվեհարդարը,
հավատին՝ խարդավանքը, միասնությա
նը՝ հատվածապաշտությունը, կարգու
կանոնին՝ ամենաթողությունը:
Որքան էլ ոմանք թերագնահատեն հայ
հասարակության ներուժը, պետք է լա
վատես լինել եւ ապավինել այն բարուն ու
դրականին, որ կան մեր ժողովրդի մեջ`
ամուր ոգի, արդարության ձգտում, ան
կոտրում կամք: Ազնիվ դատենք եւ խոս
տովանենք, որ այդ ամենը մենք՝ ավել
կամ պակաս չափով, տեսել ենք թե՛ ընդ
դիմության բազմահոծ հանրահավաք
ներում, թե՛ քաղաքացիական ընդվզում

ների ժամանակ, թե՛ «Սասնա Ծռերի»
պահանջներին զորակցելիս: Անցած տա
րիների իր բոլոր ձեռնարկներում «Ժա
ռանգությունը» միշտ զգացել է ժողովր
դի սատարումը, թանկ է գնահատել նրա
հետ հաստատված անքակտելի կապը,
որը կուսակցության հանդեպ վստահութ
յան ցայտուն դրսեւորում է:
ն երի Ազգային ժողո
Երկու գումարում
վում ընդգրկված լինելով, իսկ դրանից
առաջ հինգ տարի արտախորհրդարա
նական ընդդիմության կարգավիճակում,
«Ժառանգությունը» երբեք իրեն հեռու
չի պահել ժողովրդից, երբ հարաճուն
թափով հասարակության վզին էին փա
թաթվում նոր օրենքներ, որոնք գրեթե
«օրինականացված ռեկետ» էին: Նկատի
ունեմ Երեւան քաղաքի ավտոկայանա
տեղիներում վճարման պարտադիր հա
մակարգի ներդրումը, արագաչափերով
արձանագրվող եւ մասնավորի գրպանը
մտնող աստղաբաշխական տուգանքնե
րի գանձումը, պարտադիր կենսաթոշա
կային հիմ
ն ադրամի մասին օրենքի ըն
դունումը, էլեկտրաէներգիայի վարձավ
ճարների բարձրացում
ն երը եւ այլն: Այս
ամենը, ըստ էության, հարստահարման
մի ծանր շղթա էր՝ դրված սոցիալական
անտանելի վիճակում գտնվող քաղաքա
ցիների վզին:
Ոչ մի արդարացում չունեն հանրութ
յան եւ քաղաքականապես ակտիվ ան
ձանց հալածանքները, որոնք տպավոր
ված են հատկապես Սարի թաղի հայտնի
միջադեպերի խորապատկերին: Ուզում
են մեզ ապակողմ
ն որոշել, շեղել կյանքի
վրա ազդելու, այն վերափոխելու մղում
ներից: Նպատակամիտված սուտն ու կա
շառքը դարձել են բռնատիրական վար
չակարգի ներքաղաքական հենարանը:
Սամվել Բաբայանը, Անդրեաս Ղուկաս
յանը, Ժիրայր Սեֆիլյանը, հավանաբար,
վերջին քաղկալանավորները չեն լինելու.
պա
հան
ջում ենք նրանց, ինչ
պես նաեւ
Շանթ Հարությունյանի, Գեւորգ Սաֆար
յանի եւ խղճի մյուս բանտարկյալների
ազատ արձակումը:
շարունակությունը՝ էջ 2
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Իշխանական վերնախավը հույս ունի, որ ուշադ
րություն շեղող կեղծ թեմաներն ուռճացնելու միջո
ցով կկարողանա զսպել քաղաքացիների եւ քաղա
քական առողջ ուժերի համախմբումը: Բայց դարձ
յալ սխալվում է: Նրան չի օգնի անգամ մեծ տարա
ծում ստացած եւ հասարակությունը մեթոդիկորեն
այլասերող անբարոյական արժեքների, բռնատի
րական բարքերի քարոզչությունը: Ընդդիմադիր
ուժերի խնդիրն է հանրության մեջ անհանդուրժո
ղականություն սերմանել արատավոր բարքերի,
անտարբերության, պարտվողական տրամադրութ
յունների հանդեպ: Հիշենք, թե ինչ էր սովորեցնում
մեզ Ուինսթոն Չերչիլը. «Անհաջողությունը միայն
ժամանակավոր է. հանձնվելով՝ դուք այն դարձնում
եք մշտական»:
Այն, ինչ այժմ ունենք ներքին եւ արտաքին քաղա
քական հարթակներում` վերջին նախագահական
ընտրություններում ապօրինի վարչախմբի վերար
տադրության արդյունքն է: Իր իշխանության արտա
քին հովանավորության փնտրտուքներում գործող
նախագահը միջազգային ասպարեզում մեկուսաց
րեց մեր երկիրը՝ ջուրը թափելով բարեկամ պետութ
յունների եւ դաշնակիցների հետ կապերն արգասա
վորելու համար ներդրված ջանքերն ու միջոցները:
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ
գերիշխում է վասալային փոխգործակցության աշ
խատաոճը: Հարաբերությունները կառուցվում են՝
ելնելով ազգային շահերի ու երկրի ազգային հարս
տության հաշվին վարչակարգին ցուցաբերվող ար
տաքին աջակցության երաշխիքների ձեւավորման
նպատակներից:
Մեր հիշողություններում դեռ վառ է, թե ինչպես
«մեկ գիշերվա մեջ» գիծ քաշվեց Եվրամիության
հետ Հայաստանի ասոցացման ծրագրի շրջանակ
ներում կատարված տեւական աշխատանքի վրա՝
հօգուտ Մաքսային միության մշուշոտ հեռանկարի,
որի օգտակար գործողության գործակիցն առայժմ
զրոյական է: Իսկ եթե ինչ-որ մեկն այդ համագոր
ծակցությունից նույնիսկ օգտվում է, ապա դա ժո
ղովուրդը չէ, այլ իշխող խմբավորումը, որը գրպա
նում է, օրինակ, միլիոնավոր դոլարների այն գեր
շահույթները, որ ստացվում են «Ռոսնեւթ»-ի կողմից
Հայաստանին էժան գնով հատկացվող էներգակիր
ները բնակչությանը վերավաճառելուց: Մոսկվայից
իշխանությունների կախվածությունը խանգարում
է համագործակցել բարեկամ երկրների հետ՝ մաս
նավորապես էներգետիկայի եւ անվտանգության
ոլորտներում: Գոնե Արցախի եւ նրա ամբողջակա
նության ճանաչումն ապահովված լիներ:
Երկիրն ավելի ու ավելի է ընկղմվում ստրկացու
ցիչ պայմանագրերի հորձանուտում: Մեզ փորձում
են անընդունելի պայմաններ պարտադրել Արցախի
հարցում, փորձում են հակադրել հազարամյակների
մեր դրացի Իրանին, որը պատրաստ է կենսականո
րեն կարեւոր օժանդակություն ցուցաբերել հարեւան
Հայաստանին: Եվրոպան ինքը պետք է հեռու մնա
մեղսակցությունից եւ հարգի հայ ժողովրդի ինքնիշ
խանությունը, ինչը չէիր ասի Եվրոպայի ժողովրդա
կան կուսակցության (ԵԺՀ) ղեկավարության մասին՝
նկատի ունենալով նրա կանխակալ պահվածքը:
Ռուսաստանի հետ, որին Հայաստանը կապված
է խորը եւ երկուստեք շահավետ կապերով, փոխ
հարաբերությունների համակարգի ձեւավորման
անխոհեմ ուղեգիծը սպառնում է խախտել տարա
ծաշրջանի ռազմավարական հավասարակշռությու
նը: Պաշտոնական Մոսկվան չի խորշում մեր գլխա
վոր հակառակորդին՝ Ադրբեջանին զինել նորագույն
հարձակողական զենքով: Իսկ Հայաստանի իշխա
նությունները շարունակում են երկրի տնտեսական
զարգացման հեռանկարը պայմանավորել Կրեմլի,
ավելի ճիշտ` օտարների եւ հենց իրենց աթոռային
շահերով:
Ռազմավարական մեր գործընկերոջ վաճառած
զենքը երկար ժամանակ պարապ չմնաց Ադրբեջա
նի զինանոցում: Անցյալ տարվա ապրիլի 2-ի լույս
3-ի գիշերվանից սկսյալ՝ 4 օր անընդմեջ, այն ռմբա
հարեց Մարտակերտը, Թալիշը եւ հարակից հայկա
կան շրջաններն ու դիրքերը: Քառօրյա պատերազ
մը խլեց հարյուրից ավելի երիտասարդ կյանքեր,
ունեցանք մեծ թվով վիրավորներ, ավերածություն
ներ եւ 800 հեկտար տարածքային կորուստ: Միայն
հայ զինվորի անձնուրացության շնորհիվ հնարա
վոր եղավ կասեցնել թշնամու առաջխաղացումը եւ
վերականգնել հարաբերական անդորր: Չնայած
պատերազմից հետո անցած ավելի քան 1 տարվա
ընթացքում մահացու ելքով սահմանային միջադե
պերն ավելի են հաճախացել: Ուրեմն՝ ո՞վ է պատաս
խան տալու խաղաղ պայմաններում զոհված զին
վորների կյանքի համար:
Իհարկե, եւ ինչպես միշտ, մենք:
Հոռի երեւույթները, ցավոք, մեր կյանքից անպա
կաս են: Սակայն երկրում աճող դժգոհությունը հու
շում է, որ վարչախմբի ջանքերը դատապարտված
են ձախողման, եւ մեր ժողովրդին այլեւս խաբել չի
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հաջողվի: Մենք չենք լքի մեր երկիրը, մեր դիրքերը համատեղելով ջանքերը, ստեղծել ճշմարիտ, համա
եւ ոչ մի տեղ չենք գնա՝ մենք կազատագրենք մեր պարփակ վերահսկող մարմին-մեխանիզմ, որպես
պետությունը հակոտնյա տարրերից եւ ժողովրդին զի ապահովվի ժողովրդի առջեւ բոլոր տեսակի «իշ
կվերադարձնենք նրա օրինական իրավունքներն ու խանությունների» հաշվետվողականությունը ամեն
ոտնահարված արժանապատվությունը:
շարժուձեւի, քայլի եւ խոսքի համար՝ բոլոր ժամա
Հայաստանի ժողովուրդը գիտի՝ ինչպես դա նակներում:
անել. մենք երկրում կստեղծենք ազատ ընտրութ
Ժամն է` խոսակցություններից անցնել ապագա
յունների անցկացման երաշխիքներ, որոնց միջոցով կերտելու առաքելությանը: Դա, անշուշտ, մի կու
կընտրենք օրինական իշխանություն եւ պետական սակցության, առավել եւս մեկ մարդու գործ չէ: Պա
հաստատությունները կազատենք կաստայական հանջվում են ուժ եւ տքնանք: Դեմքի խորագիտակ
կապանքներից: Ամեն ինչ կարվի, որպեսզի հետայ արտահայտությամբ արվող դատողությունները, հե
սու ոչ ոք չհանդգնի ժողովրդից խլել իշխանությունը տին թվով այլոց խելք սովորեցնելու խրոնիկ սովո
եւ հանձնել ամեն կարգի արկածախնդիրների տնօ րությունները պետք է մի կողմ դնել եւ զբաղվել ամե
րինությանը: Մեզ արդեն ոչ ոք չի կարող գայթակղել նօրյա տքնաջան աշխատանքով, առանց որի չկա
կեղծ կողմ
ն որոշիչներով ու ստահոդ կարգախոսնե հաղթանակ: Հիշենք, թե ինչ էր ուսուցանում ԱՄՆ
րով:
26-րդ նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտը. «Իրականում
«Ժառանգությունը» քանիցս հայտարարել եւ հաջողությունն ու փառքը պատկանում են նրան, ում
կրկին հայտարարում է, որ իր գերագույն նպատա դեմքը պատված է փոշով, քրտինքով ու արյունով,
կը սահմանադրական ընտրությունների միջոցով ով արիաբար ձգտում է հաղթանակի, ով սխալվում
իրավակարգ իշխանության ձեւավորումն է, ազգա է եւ նորից ու նորից սկսում զրոյից, որովհետեւ չեն
յին ինքնիշխան շահի գիտակցումն ու հետապնդու լինում ջանքեր՝ առանց մոլորությունների ու սխալ
մը: Ազատ ընտրությունների հանրակարգ հիմ
ն ելու ների»:
համար անարդյունք թվացող պայքարի բազմամյա
Օրվա հրամայականներից մեկն էլ, որի մասին
փորձը շատերի մեջ թյուր համոզմունք է ձեւավո մենք առաջին անգամը չէ, որ խոսում ենք, մեր ժո
րել, թե ոչինչ փոխել հնարավոր չէ: Այնինչ պայքարն ղովրդի օրինավոր մեծամասնության հետ մեկտեղ
անարդյունք չի եղել, եւ այն շարունակելով՝ ավելի Սահմանադրական հեղափոխության իրականա
կմեծացնենք ժողովրդի համար շոշափելի հաջո ցումն է` քաղաքական եւ քաղաքացիական շահագր
ղությունների հասնելու հնարավորությունը: Ընտ գիռ ուժերի ամենալայն մասնակցությամբ:
րակեղծարարներն անմիջապես անձնատուր կլի
Միայն միությա՛մբ կա հայոց փրկություն:
նեն, եթե հայտնվեն մի իրավիճակում, որտեղ իրենց
Կուզեմ խոսքս ավարտել մեծն Նժդեհի այն պատ
հնարքներն այլեւս չանցնեն:
գամով, որն աշխարհահռչակ գերմանացի փիլիսո
Մեր խնդիրը հենց այդպիսի իրավիճակի ստեղ փա Էմանու ել Կանտի վերափոխված միտքն է. «Եր
ծումն է: Շատ ժողովուրդներ այդ խնդիրը լուծել են կու բան պետք է լցնի մարդու հոգին հիացմունքով
համաժողովրդական խաղաղ անհնազանդության ու հարգանքով՝ աստղալից երկինքը գլխավերեւում
ալիք բարձրացնելու միջոցով, ոմանք փորձել են եւ բարոյական օրենքը սրտի մեջ»: Չգիտեմ՝ մերօր
գնալ այլընտրանքային իշխանական կառույցներ յա «նժդեհականների» սրտերում կա՞ բարոյական
կազմավորելու ճանապարհով:
օրենք, թե՞ ոչ, բայց ես կհորդորեի բոլորիս՝ մի՛շտ
Այո՛, մենք ի վիճակի ենք կուսակցապետությա հավատարիմ մնալ այդ իմաստուն հանձնարարա
նը կանգնեցել այնպիսի իրադրության դեմհանդի կանին՝ լինի առօրյա կյանքում, թե պետական-հա
ման, որ նա անզոր լինի հերթական անգամ բռնա սարակական գործունեության մեջ:
նալ ընտրողների կամքի եւ ազատ ընտրությունների
Հանո՛ւն Հայաստանի Հանրապետության, մեր
ինստիտուտի վրա: Մենք ի զորու ենք մեր երկրում ազատության, ինքնիշխանության եւ ազգային շա
չեզոքացնել ցանկացած եղանակով պետական իշ հի, հանո՛ւն մեր սուրբ նահատակների ու մեր երե
խանության ուզուրպացման սպառնալիքը: Ո՛չ բռնի խաների՝ առա՜ջ, դեպի հաղթանակ:
ուժը, ո՛չ կաշառքը, ո՛չ արտաքին հովանավորչութ
յունը այսուհետ չեն ծառայի որպես ապօրինի իշ
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խանության վերարտադրության ռեսուրսներ: Բայց
Երեւան
միայն այնժամ, երբ մենք միասին գործենք:
Այս մասին շատ է խոսվել, ես
չեմ զլանա եւս մեկ անգամ հիշեց
«Ժառանգությունը» ողջունում,
նել, որ ահագնացող ճգնաժամից
Հայաստանը կարող է դուրս գալ դատապարտում, ցավակցություն է հայտնում
միայն համազգային կոնսոլի
դացման միջոցով: Ակնհայտ է,
որ գործող իշխանությունն այդ
պիսի ցանկություն չունի: Եվ ոչ
էլ ի վիճակի է մեկտեղել բոլոր
միավորները, քանի որ ցանկա
ցած քաղաքական ուժի մեջ, թող
դա ձեզ տարօրինակ չթվա, տես
նում է իր բիզնես-մրցակցին: Ու
րիշ էլ ինչ չափանիշներով կարող
է դատել ժողովրդի մասին չմտա
ծող, ազգային հարստությունը
մսխող իշխանությունը: Այլ ելք
մեզ չի մնում, քան վերականգնել
իր իշխանության եւ ապագայի
հանդեպ մարդկանց հավատը,
հավաքագրել ծառացած մար
տահրավերներին դիմակայելու
նրանց ներուժը:
Պետք է գործողության մեջ
դնել հնարավոր ամեն ինչ՝
25 օգոստոսի 2016թ. «Ժառանգություն» կուսակցությունը ողջունում
սկսած
պայքարի
նորանոր
է իր առաջնորդներ Արմեն Մարտիրոսյանի, Դավիթ Սանասարյանի եւ
կենտրոններ եւ դիմադրության
Հովսեփ Խուրշուդյանի՝ այս շաբաթ մինչդատական ազատ արձակելու
բջիջներ, մշտապես գործող քա
փաստը: Այդուհանդերձ, պետք է նշել է, որ ակտիվիստ Անդրիաս Ղու
ղաքացիական բաց ֆորում
ն եր
կասյանը շարունակում է մնալ ճաղերի հետեւում:
ստեղծելուց, վերջացրած հակա
Բացի դրանից, դատարանն ամբողջապես չի չեղարկել դատա
պետական միջազգային պայմա
կան գործերը: Չնայած քաղաքացիները մասնակցել են Սահմանադ
նագրերի եւ հակասահմանադ
րությամբ լիազորված խաղաղ բողոքի ակցիաների, մեղադրող կողմը
րական ազգային օրենքների
նրանց պարզապես ազատ է արձակել գրավի դիմաց՝ շարունակելով
չճանաչմամբ:
Կարեւորագույն
նրանց նկատմամբ հետապնդումը:
մեր անելիքներից մեկն էլ իշխա
Մինչդեռ ոստիկանության կողմից ցուցաբերված դաժանության
նության բռնազավթման թեմայի
հարյուրավոր դեպքեր մնում են անպատիժ: «Ժառանգությունը» պա
արդիականացումն է՝ քաղաքա
հանջում է հրաժարվել իր անդամ
ն երի դեմ ներկայացրած շինծու մե
կան դասի ու հասարակության
ղադրանքներից եւ ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյալներին, այդ
մեջ այդ երեւույթը խստորեն
թվում՝ Անդրիաս Ղուկասյանին: Այս քաղաքական հետապնդումը ստի
դատապարտելու եւ դրա շուրջ
պեց «Ժառանգությանը» կասեցնել իր ընտրարշավ
ն երը Գյումրի եւ Վա
քաղաքացիական-քաղաքական
նաձոր քաղաքներում, որտեղ ավանդաբար կուսակցությունն ունեցել է
միասնական ճակատ ձեւավորե
էական աջակցություն:
լու նպատակով:
Սրանից բացի, «Ժառանգություն» կուսակցությունը ցավակցություն
«Ժառանգության», քաղաքա
է հայտնում երկար տարիների ավանդ ունեցող, կյանքից անժամանակ
կան կառույցների եւ քաղաքա
հեռացած իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանի ընտանիքին եւ
ցիական միասնական հասա
գործընկերներին: Թող նրանք շարունակեն իրավական Հայաստանի
րակության հրամայականն է՝
համար Միքայելի սկսած պայքարը:
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սեպտեմբեր 2017 15
տարին

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«Ժառանգություն» կուսակցության տասնմեկերորդ համագումարը.
Հովհաննիսյանը վերընտրվեց նախագահ

25 հունիսի 2017թ. Երե
ւան: Այսօր «Կոնգրես» հյու
րանոցի «Բոլ Ռում» նիստե
րի դահլիճում՝ ՀՀ օրհներգի
հնչյունների ներքո, իր աշ
խատանքը սկսեց «Ժառան
գություն»
կուսակցության
11-րդ համագումարը, որին
մաս
նակ
ցում էին 187 պատ
վիրակներ, ինչպես նաեւ
հյուրեր հասարակական-քա
ղաքական տարբեր կազմա
կերպություններից:

Հաստատվեցին համագու
մարի օրակարգը, քարտուղա
րության եւ հաշվիչ հանձնաժո
ղովի կազմերը:
Ողջույնի խոսքով հանդես
եկան համագումարին հրա
վիրված հյուրեր՝ գեներալ Սեյ
րան Օհանյանը եւ քաղաքա
գետ Ազատ Արշակյանը:
Կուսակցության վարչութ
յան փոխնախագահ Արմեն
Մարտիրոսյանը
ներկայաց
րեց նախորդ համագումարից

հետո ընկած ժամանակաշր
ջանում վարչության կատա
րած աշխատանքների հակիրճ
հաշվետվությունը, ինչն ըն
դունվեց ի գիտություն:
Համագումարում ծրագրա
յին զեկույցով հանդես եկավ
«Ժառանգության» առաջնորդ
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը՝
մասնավորապես անդրադառ
նալով ինչպես կուսակցական
կյանքի օրախնդիր թեմանե
րին, այն
պես էլ ար
դի փու
լի

«Օհանյան–Րաֆֆի–Օսկանյան»
դաշինքի համաձայնագիր

13 փետրվարի 2017թ. Գիտակ
ցե
լով, որ մեր երկ
րի ներ
քին ու
արտաքին մարտահրավերներին
դիմագրավելու համար անհրա
ժեշտ է նոր որակի իշխանության
ձեւավորում,
Ընդունելով, որ հանրային կյան
քի բարելավման, մարդու եւ քա
ղաքացու իրավունքների պաշտ
պանության ու պետության ներ
սում առկա խնդիրների լուծման
համար պետք է մի կողմ դնել անձ
նական հավակնությունները եւ
առաջնորդվել բացառապես պե
տական շահով,
Ընդառաջ գնալով հանրային
պահանջին, ըստ որի՝ երկրում
ստեղծված իրավիճակից դուրս
գալու համար անհրաժեշտ է քա
ղաքական ու հասարակական ու
ժերի լայն համախմբում,

Կարեւորելով առաջիկա խորհր
դարանական
ընտրությունների
դերն ու նշանակությունը,
Մենք կնքում ենք դաշինքային
համաձայնագիր եւ ԱԺ ընտրութ
յուններին մասնակցելու ենք միա
սին:
Սույն համաձայնագրի բաղկա
ցուցիչ մաս է կազմում հավելվա
ծում ներկայացված «Նոր օրա
կարգը»:
Դաշինքային համաձայնագի
րը բաց է քաղաքական ուժերի,
հասարակական միավորում
ն երի,
քաղաքացիական շարժում
ն երի եւ
ՀՀ ու ԼՂՀ ապագայով մտահոգ
քաղաքացիների համար:
Սեյրան Օհանյան, Րաֆֆի Հով
հաննիսյան, Վարդան Օսկանյան

ներքաղաքական, ներպետա
կան եւ աշխարհաքաղաքա
կան առանցքային խնդիրնե
րին ու մարտահրավերներին:
Խոսելով Արցախյան հակա
մարտության խաղաղ կար
գավորման
գործընթացում
հնարավոր զարգացում
ն երի,
2017թ. ապ
րի
լի 2-ի խորհր
դարանական
ընտրություն
նե
րում տեղ գտած հա
կոտն
յա երեւույթների եւ հանրային
կենսագործունեության բոլոր
ոլորտներում
արձանագր
ված մի շարք այլ սխալների ու
բացթողում
ն երի մասին, Հով
հաննիսյանը զգոնության կոչ
արեց Հայաստանի ներքին եւ
արտաքին քաղաքականութ
յան համար պատասխանա
տու շրջանակներին՝ երկրում
ստեղծված ոչ բարվոք իրա
վիճակի մասին խորը մտահո
գությամբ:
Այնուհետեւ տեղի ունեցան
նոր վարչության առաջադր
ված թեկնածուների, ինչպեսեւ
Վերստուգիչ ու Կանոնադրա
կան հանձնաժողով
ն երի ընտ
րությունները:
Նոր վարչության կազմում
ընտրվեցին
կուսակցության
հիմ
ն ադիր ղեկավար Րաֆ
ֆի Հովհաննիսյանը, մանկա
վարժներ Արմեն Մարտիրոս
յանը եւ Լիգիա Մելքումյանը,
պրոֆեսոր Ռաֆիկ Հակոբյա
նը, տնտեսագետներ Գագիկ

Մարգարյանը, Սուսաննա Մու
րադյանը, Ռշտուն Մարտիրոս
յանը եւ Սուսաննա Բարխու
դարյանը, Ֆիլիպ Արզուման
յանը, Գեւորգ Ղահրամանյանը
եւ Հովսեփ Ղազարյանը, Գա
յանե Աբասյանը, Վանիկ Ալեք
սանյանը, աշխարհագրագետ
Վահագն
Հովհաննիսյանը,
միջազգայնագետ Անդրանիկ
Գրիգորյանը:
Ամփոփիչ խոսքով ելույթով
հանդես եկավ Րաֆֆի Հովհա
նիսյանը:
Միաձայն ընդունվեց «Ժա
ռանգություն» կուսակցության
Հռչակագիրը, որը ընթերցեց
կուսակցության երիտասար
դական թեւի ներկայացուցիչ
Գեւորգ Ղահրամանյանը: Հռ
չակագիրը վերստին հավաս
տիացրեց
կուսակցության
ծրագրերին,
համազգային
նպատակներին ու դավանած
արժեքներին, որոնք են՝ Ազա
տությունը,
Ինքնիշխանութ
յունը եւ Ազգային շահը, «Ժա
ռանգության» բոլոր անդամ
ն ե
րի հավատարմության մասին:
Ավելի ուշ տեղի ունեցավ
նորընտիր վարչության անդ
րանիկ նիստը, որտեղ «Ժա
ռանգություն» կուսակցության
վարչության նախագահ ընտր
վեց Րաֆֆի Հովհաննիսյանը,
փոխնախագահ՝ Արմեն Մար
տիրոսյանը, քարտուղար՝ Վա
նիկ Ալեքսանյանը:

Հայտարարություն ընդդիմադիր ուժերի հետ
ազգային համաձայնության իշխանություն
ձեւավորելու պատրաստականության մասին

Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան դաշինքը.
Լի վճռականությամբ՝ նպաստելու Հա
յաստանում ազգային համաձայնության
մթնոլորտի ձեւավորմանն ու բոլոր առողջ
ուժերի համախմբմանը, միասնաբար կա
ռուցելու ազատ, արդար, բարեկեցիկ, հզոր
ու անվտանգ պետություն,
Առաջնորդվելով Հայաստանի Հանրա
պետության ժողովրդի հավաքական կամ
քով՝ իրականացնելու երկրում արմատա
ն եր,
կան եւ համակարգային բարեփոխում
Վճռական՝ վերականգնելու Հայաս
տանի Հանրապետությունում արդարա
դատության համակարգը, տնտեսական
ազատ մրցակցությունը, ապահովելու յու
րաքանչյուր մարդու ազատությունների,
իրավունքների եւ արժանապատվության
պաշտպանությունը եւ ազատ արձակելու
բոլոր քաղբանտարկյալներին,
Նպատակ ունենալով վերջ դնել երկրում
համակարգային կոռուպցիային, իշխող
կուսակցության՝ ՀՀԿ-ի քաղաքական մե
նաշնորհին, ամենաթողությանը, տնտե
սության անարդյունավետ կառավարմանը
եւ համատարած ապօրինություններին,

Եվ գիտակցելով այն պարզ իրողութ
յունը, որ նախընտրական այս շրջափու
լում ՀՀԿ-ի կող
մից կա
տար
վող ընտ
րախախտում
ն երը եւ բռնությունները,
Ջրառատում իրականացված հանցա
գործությունը, իշխանության ապօրինի
գործողությունների հետեւանքով Հաց
բերող Արթուր Սարգսյանի վաղաժամ
կետ մա
հը լցրել են Հա
յաս
տա
նի ժո
ղովրդի համբերության բաժակը, եւ
ՀՀԿ-ի իշխանությանը մնացել է ընդա
մենը երկու շաբաթվա կյանք՝
Իր պատրաստականությունն է հայտ
նում Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային Ժողով ընտրվելուց հետո այլ
ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ
միասնաբար ձեւավորել Ազգային հա
մաձայնության կոալիցիոն իշխանութ
յուն՝ բացառելով դրանում ՀՀԿ-ի ներգ
րավվումը, որի կապակցությամբ միաս
նաբար քննարկել եւ ստորագրել համա
պատասխան հուշագիր:
Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան դաշինք
17 մարտի 2017թ. Երեւան
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ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

15-րդ սեպտեմբեր 2017
տարին

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ստամբուլում.

Ելույթ Ասիական կուսակցությունների համաժողովում

Ստամբուլ, 7 նոյեմբերի 2016թ. «Ժառանգություն» կուսակցության նա
խագահ Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը նոյեմբերի 6-ին մասնակցեց եւ ելույթով
հանդես եկավ Ասիական քաղաքական կուսակցությունների միջազգային
համաժողովի (ԱՔԿՄՀ) կազմակերպած՝ Միգրացիայի եւ փախստականների
թեմայով հատուկ խորհրդաժողովում:
Ավելի քան 25 երկրներից 40 կուսակցությունների մեկ տանիքի տակ հա
մախմբած հանդիպումը կազմակերպվել էր Թուրքիայի իշխող՝ «Արդարութ
յուն եւ զարգացում» կուսակցության համահովանավորությամբ:
Ադրբեջանցի եւ թուրք պատվիրակների զայրագին առարկություններից
հետո Րաֆֆի Հովհաննիսյանը խոսք խնդրեց՝ ներկայացնելու տարածաշրջա
նի պատմական ու ընթացիկ զարգացում
ն երի շուրջ հայկական տեսակետը:

Իր անդրադարձում նա, մասնավորա
պես, անընդունելի համարեց Թուրքիա
յում ընդդիմադիր պատգամավորների
վերջին ձերբակալությունները, քաղա
քացիական ազատությունների սահմա
նափակում
ն երը, որոնք հար ու նման են
1915թ. Հայոց ցեղասպանության, հայ եւ
այլ ժողովուրդների (ասորիներ, հույներ,
քրդեր, եզդիներ, ալեւիներ) Մեծ հայ
րենազրկման իրողությանն ու ժառան
գությանը՝ որպես փախստականության
առաջացման աննախադեպ ջրբաժա
նի, ինչպես նաեւ պաշտոնական Անկա
րայի ժխտողական քաղաքականությա
նը եւ հա
յե
րի կյան
քեր փրկած հա
զա
րավոր արդար թուրքերի մոռացության
մատնված պատմությանը:
Նա ընդգծեց Թուրքիայի ու Ադրբե
ջանի նման պետությունների միտումը՝
սանձազերծել ռազմական գործողութ
յուններ հարեւան երկրներում, ապա
ստիպված լինել կարգավորել փախս
տականության հարուցած ճգնաժամե
րը՝ փնտրելով միջազգային աջակցութ
յուն; անդրադարձավ սիրիահայ փախս
տականների հարցում Հայաստանի
փորձին; Լեռնային Ղարաբաղի (Ար
ցախի) դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած
ձախողված պատերազմին; 500.000
այն հայերի խնդրին, որոնք տեղահան
վել էին Ադրբեջանից, Նախիջեւանից

եւ մյուս գրավյալ հայկական տարածք
ներից; արծարծեց բոլոր փախստա
կաններին ու ներքին տեղահանված
անձանց՝ այդ թվում հայերին, նախկին
բնակության վայրերի վերադարձման
թեման եւ նրանց համայնքային կյանքի
վերահաստատման արդարացի, երաշ
խավորված իրավունքն ապահովելու
հրամայականը; շեշտեց Նախիջեւա
նում ու ներկայիս արեւելյան Թուրքիա
յի տարածքում գտնվող՝ արեւմտահա
յոց բնօր
րա
նում, ինչ
պես նաեւ Թուր
քիայում, Հայաստանում, մյուս երկր
ներում ինքնաքննադատական լինելու,
ժողովրդավար
հասարակություններ
կայացնելու անհրաժեշտությունը՝ որ
պես հակամարտություններով չպայ
մանավորված արտագաղթը կանխելու
միակ ուղի:
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ելույթից
անմիջապես հետո «Արդարություն եւ
զարգացում» կուսակցության փոխնա
խագահը կրկնեց Թուրքիայի ժխտողա
կան ուղեգիծն ու խնդրեց «Ցեղասպա
նություն» բառի հիշատակումը հանել
արձանագրությունից: Հովհաննիսյանը
դատապարտեց այդօրինակ մոտեցու
մը՝ իբրեւ պաշտոնական գրաքննությա
նը բնորոշ անթույլատրելի երեւույթ:

«Ժառանգություն» կուսակցության համագումարում ընդունված
Հռչակագիրը

Անցած խորհրդարանական «ընտրությունների»
արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետությունը
շարունակում է մնալ հանրակարգային, տնտեսա
կան, սոցիալ-քաղաքական ճգնաժամի մեջ եւ ունի
իր քաղաքացիների միասնական, հետեւողական
ջանքերի ու պայքարի կարիքը՝ շտկելու համար ող
նաշարը արտաքին եւ ներքին լրջագույն սպառնա
լիքների ու մարտահրավերների առջեւ:
Իշխող քրեածին վարչախմբի՝ ընտրակեղծարա
րության ճանապարհով հերթական անգամ վերար
տադրվելու եւ այս անգամ նաեւ երկրի օրենսդրիր
մարմ
ն ից իրական ընդդիմադիր ուժերին դուրս մղե
լու փորձը պետք է հակադարձվի ընդդիմության վե
րակազմակերպման, պայքարի նոր, ստեղծարար ու
առավել արդյունավետ եղանակների մշակման եւ
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կիրառման մարտավարությամբ, երիտասարդութ
յան առավել լայն ընդգրկմամբ: Ապօրինի իշխա
նությունը ջանաց եւս մեկ անգամ կոտրել ու նվաս
տացնել սեփական ժողովրդին եւ նրա իղձերը ներ
կայացնող ուժերին, բայց մենք չընկանք, մենք միշտ
կանք, մենք չհանգանք՝ դեռ կգանք:
Միատեղելու ենք ջանքերը՝ համախմբելու համար
բոլոր իրապես ընդդիմադիր ուժերին ընդդեմ կու
սակցապետության, ընդդեմ ոստիկանապետության
եւ հանուն Հանրապետության: Ժողովուրդը եւ ընդ
դիմությունը չեն պարտվել, քանի դեռ չեն լքել իրենց
դիրքերը: Պայքարը շարունակվում է, որովհետեւ
անկարելի է այսպես հանդուրժել եւս հինգ տարի:
Ստեղծված իրավիճակը մեծագույն սպառնալիք
է Հայաստան-Արցախի, նրա յուրաքանչյուր բնակչի

անվտանգությանը: Հայաստանի չդադարող մար
դա
թա
փու
մը եւ թու
լա
ցու
մը հղի են ոչ միայն պե
տականության կորստով ու Հայաստանը վերջնա
կանապես «գուբեռնիայի» վերածելու հեռանկարով,
այլեւ նոր պատերազմով եւ խիստ անցանկալի հե
տեւանքներով:
Արթուն քաղաքացիներից պահանջվում է լարել
ողջ ներուժը, սթափեցնել մյուսներին, ամուր կանգ
նել յուրաքանչյուրն իր տեղում եւ իր չափով: Առա
ջիկա հինգ տարիներին համապետական ընտրութ
յունների բացակայությունը ստիպում է մեզ պատ
րաստվել արտահերթ թավշյա իշխանափոխության:
Սա կռիվ է հանուն հույսի ու լույսի, հանուն արդա
րության: Ղողանջե՛ք, զանգեր:
Մեր պայքարը Հայաստանի ժողովրդի եւ նրա
ամեն մի քաղաքացու ազատության, մեր երեխա
ների անվտանգ ապագայի, Հայաստանի Հանրա
պետության անկախ պետականության հզորացման
համար է: Այն երբեք չի դադարելու, քանի դեռ իրենց
քաղաքական համոզմունքների համար բանտերում
են մեր համաքաղաքացիները, քանի դեռ անպա
տիժ են մնում Հաց բերողի մահը եւ մնացյալ բոլոր
հանցագործությունները: Չի կարող ազնիվը պարտ
վել խարդախին, ուժեղը՝ թույլին, արդարը՝ մեղավո
րին, անկաշառը՝ գռփողին, քաջը՝ վախկոտին, բա
րին՝ չարագործին, ճշմարիտը՝ կեղծարարին:
Այսօր մենք՝ Հայաստանի Հանրապետության քա
ղաքացիներս, լիազորված իրավունքով, հպարտո
րեն վերահաստատում ենք, որ չե՛նք երկնչում, չե՛նք
վաճառվում, չե՛նք նահանջում: Մենք պատրաստ
ենք մեր ան
դադ
րում, մեր ան
կոտ
րուն կամ
քով ու
ջանքով բերելու Հայաստանի նոր՝ Չորրորդ Հան
րապետությունը: Պատրաստ ենք վճռական մարտի՝
կուռ շարքերով, սիրով եւ հավատով: Չե՛նք հոգնելու
երբեք, չե՛նք հիասթափվելու, ո՛ւժ ենք տալու իրար,
հո՛ւյս ենք տալու իրար:
Հաղթելո՛ւ ենք:
«Ժառանգություն» կուսակցություն
25 հունիսի 2017
Երեւան
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տարին

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ժոզեֆ Դոլին
Երեւան: Հայաստանի արտաքին գործերի
առաջին նախարար եւ «Ժառանգություն» կու
սակցության առաջնորդ Րաֆֆի Կ. Հովհան
նիսյանը Եվրոպական ժողովրդական կուսակ
ցության (ԵԺԿ) նախագահ Ժոզեֆ Դոլին է հղել
հետեւյալ նամակը.
«24 մարտի 2017թ.
Պարոն Ժոզեֆ Դոլին
Եվրոպական ժողովրդական կուսակցութ
յան (ԵԺԿ) նախագահին
Բրյուսել
Հարգելի պարոն նախագահ,
Իշխող Հանրապետական կուսակցությու
նը հանրային հեռուստատեսությամբ եւ այլուր
լայնորեն տարածել է հայերեն հնչյունավոր
ված տեսաերիզ՝ Ձեր դիմապատկերով, որտեղ
ենթադրաբար հաղորդվում են Ձեր աջակցութ
յունն ու հաջողության մաղթանքը ՀՀԿ-ին եւ
իրենց բոլոր թեկնածուներին՝ առաջիկա ընտ
րություններում:
Եթե դա չի համապատասխանում իրակա
նությանը, ես ներողություն եմ խնդրում պատ
ճառած անհարմարության համար եւ Ձեր
ասածը ճշգրտելու նպատակով կոչ եմ անում
Ձեզ անհապաղ տեսագրել երկրորդ տեսաու
ղերձը՝ այս անգամ հասցեագրված «Ժառան
գություն» կուսակցությանը եւ դաշինքին, որին
մաս է կազմում «Ժառանգությունը»:
Եթե, այնու ամենայնիվ, Ձեզ վերագրված
խոսքերի թարգմանությունը ճիշտ է, ես պետք
է հարցնեմ՝ արդյոք դրանք արտահայտում են
ԵԺԿ-ի պաշտոնակա՞ն դիրքորոշումը, թե՞ Ձեր
անձնական կարծիքը: Ես պարտավոր եմ նաեւ
հավելել, որ Ձեր բացահայտ համերաշխությու
նը մեկ քույր կուսակցությանը՝ ի հաշիվ մյուս
երկուսի, էթիկայի ընդունված կանոնների կո
պիտ խախտում է եւ ապօրինի միջամտություն
Հայաստանի ներքին գործերին:
Միջամտությունն ինքնին, ինչպես նաեւ Ձեր
հաղորդագրության բովանդակությունը, ամո
թալի են Եվրոպայի ու ԵԺԿ-ի համար, բոլոր
նրանց համար, ովքեր եվրոպական քաղա
քակրթության հնագույն ակունքներից մեկը
հանդիսացող Հայաստանում ցանկանում են
քարոզել եվրոպական արժեքներ եւ կերտել
եվրոպական տիպօրինակի պետություն ու հա
սարակություն մեր երկրում:

Մի շարք հաստատուն ժողովրդավարական
սկզբունքներ, ինչպիսիք են ազատ եւ արդար
ընտրությունները, օրենքի գերակայությու
նը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դատական
համակարգի անկախությունն ու քաղաքա
ցիական իրավունքների պաշտպանությունը
թվարկելուն զուգահեռ, Դուք, փաստորեն, Ձեր
զո
րակ
ցութ
յունն եք հայտ
նում այդ նույն կու
սակցությանը (եւ նրա նախագահին), որը պա
տասխանատու է ընտրությունները կեղծելու,
օրենքն ընտրողաբար եւ անիրավաբար՝ սե
փական հայեցողությամբ կիրառելու համար,
կոռուպցիայի, իշխանության չարաշահման ու
վերից վար շահերի բախման, հանրային կյան
քի բոլոր ոլորտների գործունեության կուսակ
ցապետական մենաշնորհացման, դատական
համակարգը բացարձակապես իրենց քմահա
ճույքներին ծառայեցնելու, իրենց քաղաքական
կամքն արտահայտելու, հավաքներ անցկաց
նելու, խղճի եւ սահմանադրական քաղաքա
ցիական այլ գործողություններ իրականացնե
լու ազատությունների իրացման առնչությամբ
քաղաքացիներին հալածելու եւ բանտարկելու
համար: Ցանկը երկար է:
Մեկ անգամ եւս, եթե հաղորդագրությունն
իս
կա
պես Ձերն է, այն ինք
նին վե
րած
վում է
եվրոպական բարոյական եւ իրավական հե
նանիշերի աղաղակող ինքնախախտման, էլ
չասած, թե ինչպես է կոպտորեն ոտնահարում
եւ վնասակար ու կողմ
ն ակալ հատվածապաշ
տական ազդեցություն թողնում բուն ընտրա
կան գործընթացի, ընթացող քարոզարշավի
եւ դրա վերջնական արդյունքի վրա՝ լինեն
դրանք վերջապես մաքուր, թե եւս մեկ անգամ
կեղծված: Ես հուսով եմ, որ վերը շարադրվա
ծը պատշաճ կերպով կնշվի տեղական եւ մի
ջազգային դիտորդական առաքելությունների,
այդ թվում Ձեր սեփական զեկույցներում:
Դուք «Ժառանգությանը» չէ, որ արհամար
հում եք: Դուք արհամարհում եք հայաստան
յան ընտրողին, քաղաքացիական հասարա
կությանը, ԵԺԿ-ին եւ իր իսկ արժեքային հա
մակարգը, այն ամենի բնորոշումն ու իմաստը,
ինչը հայտնի է եղել մեզ՝ որպես Եվրոպա:
Հարգանոք՝
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
«Ժառանգություն» կուսակցության նախագահ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
գործերի նախկին նախարար
Երեւան»

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Ընդդիմադիր ուժերը, միավորվելու
փոխարեն, կացինն առած ընկած են մեր
հետևից. Արմեն Մարտիրոսյան

17 օգոստոսի 2017թ. Քա
ղաքական աշնան հետ մեծ
ակնկալիքներ չենք կապում,
որովհետեւ հասարակության
ապատիան դեռ չի անցել.
Tert.am-ի հետ զրույ
ցում այդ
մասին ասաց «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության փոխնա
խագահ Արմեն Մարտիրոսյա
նը:
Նրա խոսքով՝ ընդդիմադիր
ուժերն էլ «կացինն առած ըն
կել են մեր հե
տե
ւից, փո
խա
նակ միավորվեն ու այս իրա
վիճակը փոխեն:
«Ի
րենց թվում է, թե Ր
 աֆ
ֆի Հովհաննիսյանն ու «Ժա
ռանգությունն» են այս օրի
հասցրել երկիրը, իրենց թվում
է, թե մենք ա
սում ենք՝ ե
կեք
միացեք, դարձեք երկրոր
դը: Ո՛չ, մենք պատրաստ ենք
մաս կազմելու»,- ասաց Արմեն

Մարտիրոսյանը:
Նա ասաց, որ հիասթափ
ված է մամուլում հնչեցրած
մտքե
րից, երբ մար
դիկ կեղծ
թիրախներ են ընտրել իրենց
համար, ընդդիմադիր դաշ
տից պայքարում են, մոռա
նում են, որ իշխանություն
ներն են երկիրն այս վիճակի
հասցրել:
«Տարածաշրջանում սպառ
նալիքներ ու մարտահրավեր
ներ կան մեզ հա
մար, դրան
դիմակայելու փոխարեն իշ
խանությունը, հանրային ու
բնական ռեսուրսի յուրաց
մամբ, հասարակությունն իր
համար արտագաղթի նոր հո
րիզոններ է բացում, իսկ ընդ
դիմության մի հատված էլ միմ
յանց վրա ցեխ է շպրտում»,նկատեց նա:

Ռշտուն Մարտիրոսյան. «Այս
ընտրական համակարգն ավելի
վատն է, քան նախորդը»

«Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարություն

«Ժառանգություն» կուսակցությունն իր մտա
հոգությունն է արտահայտում Հայաստանում
բազմամիլիարդ էներգետիկ ներդրում
ն երի վե
րաբերյալ ԱՄՆ եւ Եվրամիության պաշտոնյա
ների կողմից արված առաջարկների հանդեպ`
Հայաստանի իշխանությունների կրավորական
կեցվածքի կապակցությամբ:
- Էներգետիկ անկախությունը ժամանակակից
աշխարհում պետության իրական անկախության
բաղադրիչներից է, տնտեսական զարգացման
հիմ
ն ական տարրը, ինչպես նաեւ ժողովրդի սո
ցիալ-տնտեսական բարօրության մասը։
- Հայաստանում կան էներգետիկ այլընտրան
քային աղբյուրների բազմազանության հնարա
վորություններ՝ ի դեմս Իրանից ներմուծվող էներ
գակիրների, վերականգնվող էներգիայի տեղա
կան արտադրության եւ այլնի։
- ԱՄՆ եւ Եվրամիության պաշտոնական հայ
տարարությունները Հայաստանի էներգետիկայի
ոլորտում բազմամիլիարդ ներդրում
ն երի հնարա
վորության մասին ոչ միայն Հայաստանի էներգե

տիկ անկախությունն ապահովելու երաշխիք են,
այլեւ տնտեսության զարգացման հզոր միջոց։
- Ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա անըն
դունելի ենք համարում 2013 թվականի Հայ-ռու
սական գազային պայմանագիրը՝ այն որպես ար
գելանք դիտելով Հայաստանի էներգետիկ զար
գացմանը:
Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ «Ժառանգութ
յուն» կուսակցությունը հայտարարում է.
Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է՝
- չեղյալ հայտարարի 2013 թվականին կնքած
Հայ-ռուսական գազային հակապետական պայ
մանագիրը,
- իրավական եւ գործնական բոլոր քայլերն
իրականացնի էներգետիկայի ու մյուս բոլոր
ոլորտներում ներդրում
ն եր ապահովելու եւ պե
տության անկախության, ինքնիշխանության ամ
րապնդման համար:
«Ժառանգություն» կուսակցություն
24 հուլիսի 2017թ., Երեւան

3 մարտի 2017թ. Այսօր
«Բլից ինֆո» ակումբում այս
պիսի կարծիք է հայտնել
«Ժառանգություն»
կուսակ
ցության վարչության անդամ,
«Օհ անյ ան-Րաֆֆ ի-Օսկ ան
յան» դաշինքի անդամ, թիվ
2 ընտրատարածքում պատ
գամավորության
թեկնածու
առաջադրված Ռշտուն Մար
տիրոսյանը: «Հանրապետա
կան կուսակցությունը միշտ
30-35% մեծամասնականով է
ԱԺ-ում իշխանություն վերց
րել: Մի քանի տարի առաջ
ընդդիմադիր կուսակցություն
ները հարց բարձրացրին, երբ
պայքարում էին մեծամասնա
կան տեղերի համար: ՀՀԿ-ն

արտաքին եւ ներքին ճնշում
ների արդյունքում, Սահմա
նադրության փոփոխությամբ
մեծամասնական ընտրական
կարգը սահմանեց: Սա ավելի
վատն է, քան նախորդ համա
մասնական եւ մեծամասնա
կան խառն ընտրակարգը»,ասել է Մարտիրոսյանը: Նրա
խոսքով՝ այժմ ունենք ավելի
արատավոր ընտրական հա
մակարգ. «Բոլոր տեղամասե
րում բոլոր քվե տվողները են
թարկվում են այն արատավոր
փորձառությանը, երբ ընտր
վողը պայքարում է ոչ թե կու
սակցության, այլ իր ձայների
համար»,- հավելել է պատգա
մավորության թեկնածուն:

5

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Սիրելու բանաձևը եւ քաղաքականությունը

Մեզ մոտ կաց
նա
յին սկզբուն
քով է քա
ղա
քականության մեջ. կամ` կաս, կամ` չկաս: Եթե
դու իշխանություն չդարձար, ապա դու չկաս:
Ծեծված բառով ասած` քաղաքական դիակ ես:
Ու վերջ. քեզ ճար ու ճամփա չկա քաղաքակա
նություն վերադարձի: Նույնիսկ կարծիք հայտ
նել էլ չես կարող. չէ՞ որ այլեւս ձիու վրա չես:
Ու դրա համար այնքան կոպիտ ենք ու այն
քան բռի: Կոպիտ ու բռի ենք մեր տեսակետնե
րի մեջ, մեր մտածողությամբ: Որովհետեւ մեր
տեսահորիզոնն է փոքր, ու մեր սիրտն է վա
խեցած ու նեղ դարձած: Ուստի քաղաքական
մեր տեսակետների կամ քաղաքագիտական
մեր գնահատականների մեջ պետք է գերիշխի
էմոցիան: Եվ հիմ
ն ականում` բացասական էմո
ցիան: Ի վերջո, երեկ նա քո մրցակից հակա
ռակորդն էր, ու դու հաղթեցիր նրան: Չէ՛, դու
գետնեցիր նրան:
Ինչո՞ւ այսքան երկար նախաբան եղավ:
Որովհետեւ լսեցի Րաֆֆի Հովհաննիսյանին ու
հասկացա, թե որքան է մեր քաղաքական, հա
սարակական, նաեւ հենց լրագրողական միտքը
ետ մնում իր պատկերացում
ն երի մեջ: Հասկա
ցա, որ կա մի աստիճան, որից մենք այլեւս չենք
կարողանում բարձրանալ: Դեմ ենք առնում բա
րոյական մի պատնեշի ու սկսում ենք տեղապ
տույտ տալ:
Ու այդ տեղապտույտի մեջ ենք ահա արդեն
քանի տարի կամ տասնամյակ:
Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ինչի՞ մասին էր խո
սում: Խոսում էր այնպիսի արժեքների մասին ու
այնպիսի բարձրությունից, որ, կներեք, ինձ մի
պահ թվում էր, թե խոսքերը քամուն են տրվում:
Նախ` Րաֆֆու աղոթքի այդ չարչրկված թե
ման: Ով չալարեց այս տարիների ընթացքում,
դա հիշեց: Պատկերը պարզ էր, բառերը հասու
էին ամենքին. Րաֆֆին գնաց ու Ծիծեռնակա
բերդում աղոթեց, երբ ժողովուրդը հորդացած
էր հրապարակներում:
Բայց այստեղ խոսքն ավարտվում էր, այլեւս
չէին շարունակում, որ պետական ոստիկանա
կան մե
քե
նան իր մկան
ներն էր ցույց տա
լիս
ու ամբողջ դաժանությամբ պատրաստվում էր
գործի մեջ նետվել:
Դե, հեշտ է ասել` գնայի՛ր մինչեւ վերջ, Րաֆ
ֆի:
Բայց, ա՛յ, ե
թե գնար, ու հատ
կա
պես ե
թե
արյուն թափվեր, իսկ մեր երկրի պատմությու
նից հայտնի է, որ արյուն թափվելն էլ արդյունք
չի տալիս. իշխանությունը մնում է իր տեղում
նստած, ապա` ի՜նչ հայհոյանք, ինչ` է՛ս , է՛ն:
Մի խոսքով` կեղծ է խոսակցությունը, եւ ավե
լի վատը` անազնիվ է իր բուն էությամբ:
Կամ` Րաֆֆին, ասում են, որ քաղաքական
դիակ է: Այդ ո՞վ մի օր քաղաքական դիակ չի
դառնում. իսկ շատ հաճախ մարդկանց` դիակ
դառնալու հաշվին չէ՞, որ ինչ-որ բան է կատար
վում, զարգանում, ծնվում ու ընթանում առաջ:
Սերմն էլ է մի օր դիակ դառնում, որպեսզի ցո
րենի հասկը ծփա:
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը խոսում է այն մա
սին, թե այդ ով
քե՞ր են, որ բա
րո
յա
կան ի
րա
վունք ունեն հրել մարդկանց, հրել Ժիրայր Սե
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ֆիլյանին, հրել իրեն, հրել ցանկացած մարդու:
Թեկուզ հրողները լինեն ոստիկաններ (երեւույ
թի ամենամեղմ կողմն է մատնացույց անում
խոսքի մեջ. ծեծելը, խոշտանգելը անտեսում է):
Բանն այն է, որ այս թե
ման կա
րե
ւո
րում է
Րաֆֆի Հովհաննիսյանը, ի զարմանս շատերի:
Դա էլ հա՞րց է, որ դրա մասին խոսես, էլ կարեւոր
թեմա չկա՞ այս երկրի քաղաքական դաշտում`
կմտածեն շատերը: Բայց Րաֆֆի Հովհաննիս
յանը այս հարցն է կարեւոր համարում: Մենք
չգիտենք, բայց նա գիտի, թե` ինչու: Գուցե սա՞
է մեր եւ նրա տարբերությունը: Մեր եւ արեւմտ
յան քաղաքական դպրոց անցած, քաղաքական
քաղաքակիրթ հարաբերություններ դավանող
այս մարդու:
Երեսպաշտությունն ու կեղծիքը ամեն տեղ
է վատ: Վատ է նաեւ քաղաքականության մեջ:
Ա՛յ, որ Րաֆ
ֆիին մե
ղադ
րում են ապ
րի
լի 9–ի
համար, որ շարժումը մարեց, նա էլ մեղմ ձայ
նով, ժպտալով, համարյա ներողություն խնդրե
լու պես հարց է տալիս` եթե մեզ մեղադրում են ,
ապա որտե՞ղ էին մեղադրող ուժերը, ինչո՞ւ հրա
պարակում չէին: Ո՞ւր էր Հանրապետություն
կուսակցությունը` իր լիդերով, ո՞ւր էր Դաշնակ
ցությունը, ո՞ւր էր… Եվ այսպես շարունակ:
Ե
թե ձեզ, ի
րոք, պետք էր, որ այս երկ
րում
համակարգ փոխվեր, ու այն առաջ գնար, գա
յիք հրապարակ: Հնարավորություն էր ստեղծ
ված, հնարավորությունը բաց չթողնեինք:
Հիմա քաղաքական հնարավորություննե
րի վերաբերյալ Րաֆֆու խոսքը` մոտավոր շա
րադրմամբ` եթե հաջորդ անգամ հնարավո
րություն լինի, ես չեմ լինելու: Բայց այդ հնարա
վորությունը չմսխենք:
Պատկերացնո՞ւմ եք հայաստանյան քաղա
քա
կան դաշ
տում մի ուժ այդ
պես ա
սի: Ա
սի`
թեկուզ առանց ինձ, բայց փոփոխություն լինի
երկրի կյանքում: Իմ հավատը չի գալիս. ձերը`
չգիտեմ:
Հետո նա խոսեց էտի մասին: Ամեն ինչը
պետք է էտվի, որպեսզի նորանա–թարմանա:
Էտվեց նաեւ իրենց կուսակցությունը (ինչ ճիշտ
ու գեղեցիկ բառ է ընտրված): Ու պատկերաց
նո՞ւմ եք` Րաֆֆին սիրով խոսեց իր կուսակցութ
յունը լքած անձանց մասին: Խոսեց հարգան
քով` բարի ժպիտը դեմքին:
Հետո Րաֆֆին խոսեց հանրային ծառայութ
յան մասին: Խոսեց նոր վիճակի ու քաղաքա
կան նոր բովանդակության մասին: Հետո վա
խեցրեց մարդկանց կուսակցապետությունից
ու սերժապետությունից: Հետո զարմացավ, թե
ինչպե՞ս կարելի է մարդը` հայրենիքի համար
կռված ու այն ազատագրած մարդը, խանգա
րի այդ հայրենիքի առաջընթացին: Այնքան ան
կեղծ էր իր զարմանքի մեջ:
Եթե մենք` ամենքս, Րաֆֆու նման մտածենք,
մեր երկիրը կդառնա երկիր: Եվ այդ ժամանակ
է արդեն, որ խորամուխ կլինենք Րաֆֆու սիրե
լու բանաձեւի մեջ ու այն մի օր կբացահայտենք:
Գոհար Սարդարյան
NYUT.AM
1 հուլիսի 2017թ.

15-րդ սեպտեմբեր 2017
տարին

«Ժառանգությունը» դատապարտում
է իշխանությունների իրագործած
ընտրական կեղծարարությունն ու
բռնությունները

Մայիսի 14-ին տեղի ունե
ցան հերթական «ընտրութ
յունները», որոնք, դառնալով
ապրիլի 2-ին տեղի ունեցա
ծի տրամաբանական շարու
նակությունը, ինչպես միշտ,
ուղեկցվեցին
զանգվածա
յին
ապօրինություններով,
կեղծարարություններով
եւ
բռնություններով:
Այդկերպ
ձեւավորված ցանկացած իշ
խանություն՝ համապետական
թե տեղական, լինելով ոչ լե
գիտիմ, չի կարող արտահայ
տել Հայաստանի ժողովրդի
շահերն ու իրականացնել նրա
իղձերը:
ՀՀԿ-ի ցինիզմը հասել է
այնտեղ, որ նրա ներկայա
ցուցիչները սկսել են արդա
րացնել իրենց կատարածու
ների
ապօրինությունների
ու բռնությունների մինչ այդ
ընդամենն անտեսվող ապա
ցուցված փաստերը:
«Ժառանգություն» կուսակ
ցությունը խստորեն դատա
պարտում է իշխանություն
ների ընտրակեղծարարութ
յուններն ու բռնությունները,
որոնց վառ դրսեւորում
ն երից
էր ԱԺ երկու գումարում
ն ե
րի պատգամավոր Զարուհի
Փոստանջյանի եւ նրա 21ամ
յա դստեր հան
դեպ մա
յիսի 14-ին ոստիկանության
ներկայացուցիչների
ոտնձ
գությունը, որի հետեւանքով
վերջինիս հասցվեցին մարմ
նական վնասվածքներ: Մենք
պահանջում ենք հետաքննել
եւ պատասխանատվության

ենթարկել այդ ապօրինութ
յունն իրականացրած ոստի
կաններին:
Ընտրություններից առաջ
միլիարդավոր
դոլարների
ներդրում
ն երի
ներգրավում
խոստացող իսկ այժմ 1,5 մի
լիարդ դոլարով արտաքին
պարտքն ավելացնել պատ
րաստվող իշխանություննե
րը եւս մեկ ա
վե
լորդ ան
գամ
ապացուցեցին, որ չունեն
նաեւ Հայաստանի տնտե
սությունն այս ծանր վիճակից
դուրս բերելու ո՛չ պրոֆեսիո
նալ կարողություններ եւ ոչ էլ
արտաքին ու ներքին ներդ
րողների նվազագույն վստա
հությունը:
Հավատացած ենք, որ Հա
յաստանի Հանրապետության
ազատ եւ արժանապատիվ
քաղաքացիներն իրենց մեջ
ուժ կգտնեն պայքարելու հա
նուն ամենքիս երազած հզոր,
բարեկեցիկ, արդար ու ազատ
երկրի, եւ այդ գործում իրենց
կարեւոր անելիքը ունեն իրա
պես ընդդիմադիր ուժերը,
որոնք, առանց դադարեցնելու
պայքարը, պետք է վերակազ
մակերպեն բոլոր միջոցները
եւ, վերջապես, հանդես գան
համընդգրկուն միասնական
ճակատով՝ փրկելու համար
երկիրը կործանումից, ներքին
ու արտաքին գաղութացու
մից:
«Ժառանգություն»
կուսակցություն
15 մայիսի 2017թ., Երեւան

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ասուլիսը

30 հունիսի 2017թ. «Հայացք» մամուլի ակումբում տեղի ունե
ցավ «Ժառանգություն» կուսակցության վարչության նախագահ
Րաֆֆի Հովհաննիսյանի, միջազգային հարցերով քարտուղար
Անդրանիկ Գրիգորյանի եւ մամլո խոսնակ Գեւորգ Ղահրա
մանյանի համատեղ ասուլիսը: Արծարծվեց ներքաղաքական եւ
ներհայաստանյան թեմաների լայն շրջանակ:

-րդ
սեպտեմբեր 2017 15
տարին

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Մայրաքաղաքի ավագանու
ընտրությունների մասին Րաֆֆի
Հովհաննիսյանի հայտարարությունը

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդիպել է
Ռիչարդ Միլսի հետ

«Ժառանգությունը» դատապարտում է
իշխանությունների իրագործած ընտրական
կեղծարարությունն ու բռնությունները

Նախընտրական շրջանում բռնություննե
րով եւ քաղաքական բանտարկություններով,
իսկ ընտրությունների օրը՝ համատարած
կաշառքներով եւ այլ զանգվածային ընտրա
կեղծիքներով մթագնած խորհրդարանական
ընտրությունները հերթական անգամ ի ցույց
դրեցին գործող իշխանության՝ ՀՀԿ-ի՝ ազատ,
արդար եւ օրինական ընտրությունների կազ
մակերպման քաղաքական կամքի բացակա
յությունը:

Ամեն դեպքում՝ մեր ժողովրդի ձայնը չմաս
նատելու նպատակով հերթական անգամ Ժա
ռանգությունը հայտ չներկայացրեց Երեւանի
ավագանու ընտրական մրցապայքարի մեջ
մտնելու՝ փոխարենը հաջողություն եւ օրինա
կան մրցակցություն մաղթելով բոլոր թեկնա
ծուներին եւ իր զորակցությունը՝ ընտրություն
ներին մասնակցող ընդդիմությանը եւ Հայաս
տանի քաղաքացու ազատ եւ անկաշառ կա
մարտահայտությանը:
Հանուն մայրաքաղաքի եւ համայն հան
րապետության, իրականում հարկավոր է, որ
պարոն Մարգարյանը եւ իր կուսակցությունը
դառնան պարկեշտ, օրինապաշտ ընդդիմութ
յուն ամբողջ երկրում եւ Երեւանից սկսյալ:
Իսկ մենք դեռ կխոսենք ընտրություններից
հետո:
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
Ժառանգություն կուսակցության
վարչության նախագահ
11 ապրիլի 2017
Երեւան

23 հունիսի 2017թ. Երե
ւան: Հայաստանում Ամերիկայի
Միացյալ Նահանգների դեսպան
Ռիչարդ Միլսի հրավերով Րաֆֆի
Կ. Հովհաննիսյանն այսօր այցե
լել է ԱՄՆ դեսպանատուն:
Պաշտոնական այցի ընթաց
քում Միլսը եւ Հովհաննիսյանը
քննարկել են հայ-ամերիկյան
հարաբերություններին, տարա
ծաշրջանային անվտանգությանն

ու հրատապ գլոբալ զարգացում
ներին վերաբերող հարցերի լայն
շրջանակ:
Հայաստանի առաջին արտ
գործնախարար Րաֆֆի Հով
հաննիսյանը «Ժառանգություն»
կուսակցության ղեկավարն է ու
Ռազմավարական եւ ազգային
հետազոտությունների
հայկա
կան կենտրոնի հիմ
ն ադիր տնօ
րենը:

Գեւորգ Ղահրամանյանը ընտրվեց
«Ժառանգություն» կուսակցության
խոսնակ, Անդրանիկ Գրիգորյանը՝
միջազգային հարցերով քարտուղար

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն
Արցախում եւ Դանիայում

ԵԺԿ-ի վեհաժողովը եւ Դոլ-Հովհաննիսյան
հանդիպումը Կոպենհագենում

6 սեպտեմբերի 2017թ.
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանը`
Հայաստանի առաջին արտ
գործնախարարը եւ «Ժառան
գություն» կուսակցության ներ
կայիս նախագահը, վերջերս
այցելել է Դանիայի Թագավո

րության մայրաքաղաք, որտեղ
սեպտեմբերի 4-5 մասնակցեց
եւ ելույթ ունեցավ Եվրոպա
կան Ժողովրդական կուսակ
ցության (ԵԺԿ) վեհաժողովում
եւ հանդիպեց արտաքին եւ
ներքին օրակարգերով, ԵԺԿ

նախագահ Ջոզեֆ Դոլի հետ:
Րաֆֆի
Հովհաննիսյանի
կոպենհագենյան աշխատան
քային այցին նախորդել էր
նրա մասնակցությունը սեպ
տեմբերի 1-2-ը Արցախի Հան
րապետության հիմ
ն ադրման
26-ամյակի առթիվ Ստեփա
նակերտում եւ Շուշիում տեղի
ունեցած պաշտոնական տո
նակատարություններին:
Վ արդ են իս-Մարտ ակ երտ
նորաբաց մայրուղին անցնե
լիս Րաֆֆի Հովհաննիսյանին
ողջունել են Գեղարքունիքի
մարզի Սոթք գյուղի գյուղա
պետը, ինչպես նաեւ ուսում
նա
կան տար
վա սկիզբն ու
«առաջին զանգը» նշող՝ տեղի
դպրոցի տնօրենը, աշակերտ
ները եւ ուսուցիչները:

Այսօր կայացավ «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության վարչության
հերթական նիստը: Օրակարգում
առաջնային էր կուսակցության
խոսնակի եւ միջազգային հարցե
րով քարտուղարի ընտրությունը:
Կուսակցության վարչության
որոշմամբ Գեւորգ Ալբերտի Ղահ
րամանյանը ընտրվեց «Ժառան

գություն» կուսակցության խոս
նակ, Անդրանիկ Վարդանի Գրի
գորյանը՝ միջազգային հարցերով
քարտուղար:
«Ժառանգություն» կուսակ
ցության վարչություն
29 հունիսի 2017թ.
Երեւան

Հանդիպում «Ժառանգություն»
կուսակցության կանանց խորհրդի
հետ

16 մարտի 2017թ. «Օհանյան-
Րաֆֆի-Օսկանյան»
դաշինքի
նախընտրական ցուցակի առա
ջին հորիզոնականները զբաղեց
նող գեներալ Սեյրան Օհանյանը,
Արմեն Մարտիրոսյանը, Աժ պատ
գամավոր Էլինար Վարդանյանը
եւ «Ժառանգություն» կուսակ
ցության կանանց խորհրդի ղե
կավար Սուսաննա Մուրադյանը
հանդիպեցին «Ժառանգություն»
կուսակցության կանանց խորհր
դի անդամ
ն երի հետ:
Հանդիպման սկզբում ներկա

նե
րը մեկ րո
պե լռութ
յամբ հար
գեցին Արթուր Սարգսյանի՝ Հաց
բերողի հիշատակը։
Սեյրան Օհանյանի, Արմեն
Մարտիրոսյանի եւ Էլինար Վար
դանյանի ողջույնի խոսքերից հե
տո տեղի ունեցավ հարց ու պա
տասխան՝ դաշինքի նախընտրա
կան արշավի, ներքաղաքական
իրավիճակի եւ բանակում տիրող
իրավիճակի վերաբերյալ։
«ՕՐՕ» դաշինքի
լրատվական ծառայություն
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ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

15-րդ սեպտեմբեր 2017
տարին

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Րաֆֆիի նամակը Հրանտին

Հավերժական հայրենակից,
Բոլորեց տասը տարին այն եղեռնաժամից,
երբ թուրք չարագործը սառնասրտորեն քաշեց
քո թիկունքին ուղղված զենքի ձգանը: Սակայն
տասնամյա բացակայությունդ շատ ավելի
ներկա կարելի է համարել, քան ոմանց ֆիզի
կական ներկայությունը: Դա թերեւս նրանից է,
որ սերմանածդ գաղափարների հունդերը այս
ամբողջ ընթացքում պտղավորվեցին եւ շարու
նակում եմ պտղավորվել բյուրավոր սրտերում
ու մտքերում: Իսկ 1996-ին քո հիմ
ն ադրած երկ
լեզու «Ակօս» պարբերաթերթը նպատակ ուներ
դառնալու եւ դարձավ թրքահայության խոսա
փողն ու իրավունքների պաշտպանը, հաշտա
րար օղակ երկու ժողովուրդների միջեւ:
Ողբերգականորեն ավարտված քո երկրա
յին կյանքի իմաստը ժողովրդավարությանը,
խոսքի ազատությանը, փոքրամասնություննե
րի իրավունքներին եւ, հատկապես, Հայկական
հարցին առնչվող խնդիրների արծարծումն էր
մի երկրում, որտեղ երբեք չեն խախտվում ըն
դունված տաբուները: Դու մարտահրավեր
նետեցիր պատմության աղճատված շարադ
րանքին, խիզախեցիր ծառայել իբրեւ կամուրջ
հայերի ու թուրքերի միջեւ` երբեմն արգահա
տանքի թիրախ դառնալով երկու կողմից էլ:
Բայց դա քեզ չվհատեցրեց, քանի որ քո հո
գում խորն էր անթեղված Հայրենիքի նվիրա
կան գաղափարը: Հայրենիք, որը բոլոր հայե
րին է պատկանում` իր ամեն մի թիզ հողով:
Քո մահը կոտրեց արգելված թեմաների
բոլոր կարծրատիպերը` բեկում
ն ային կետ

դառնալով թուրքական հանրության մեջ եւ,
առավելապես մտավորականության շրջա
նակներում, խթանեց Հայոց ցեղասպանութ
յանն առերեսվելու, այդ օրակարգը քննար
կելու մղում
ն երը: Իշխանությունների հալա
ծանքներին ի տրիտուր` չլքեցիր պապենական
օջախդ, որովհետեւ «դժոխքի կրակները» թո
ղած` «պատրաստի դրախտում» հանգրվանելը
հարիր չէր քո հիմ
ն էությանը, մարտնչողի քո
բնույթին: Որովհետեւ աստվածատուր առաքե
լությունդ «դժոխքը» «դրախտի» վերածելն էր:
Այդպես էիր 2007-ի չարաբաստիկ հունվա
րի 19-ին ինքդ բանաձեւել քո հավատո հանգա
նակը վերջին հոդվածիդ մեջ, որը վերնագր
ված էր` «Հոգեվիճակս վախվորած աղավ
ն ու
է նման»: Համոզմունք էիր հայտնում, որ ապ
րածդ հասարակության մեջ մարդիկ աղավ
ն ի
ների վրա չեն կրակում: Բայց հենց նույն օրը
թուրք ազգայնականի արձակած գնդակը խո
ցեց մարդկության ցավերն ու մտահոգություն
ներն իր մեջ ամբարած, բարությամբ ու արդա
րամտությամբ տրոփող սիրտդ:
Փա´ռք քո ազ
գան
վեր գոր
ծին, քո բա
րի
անվանը, որոնք կապրեն դարեդար, սիրելի
Հրանտ:
Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյան
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին
գործերի առաջին նախարար
«Ժառանգություն» կուսակցության
նախագահ
Երեւան

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆԿՅՈՒՆ

Հաց բերողի ինքնազոհաբերումը
պետք է մղի բոլորիս համախմբման
եւ համատեղ պայքարի՝ հանուն
իշխանափոխության

«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինքը, որպես հարգան
քի տուրք Հաց բերող Արթուր Սարգսյանի պայծառ հիշատակի,
վաղը` մարտի 17-ին, չի իրականացնի որեւէ նախընտրական
քարոզչություն: Մենք մեր մտքերով վաղը կլինենք Արթուրի
հետ:
Մենք նաեւ գտնում ենք, որ Հաց բերող Արթուր Սարգսյա
նի ինքնազոհաբերությունը չպետք է եւ չի կարող անհետեւանք
մնալ եւ պետք է մղի բոլորիս ոչ թե հուսալքման այլ համախմբ
ման ու համատեղ պայքարի:
Մենք պարտավորվում ենք հստակ քայլեր նախաձեռնել մեր
ժողովրդի ու նրա առողջ ուժերի համախմբման եւ իշխանափո
խություն իրականացնելու հրամայականով:
«Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինքի
նախընտրական շտաբ
16 մարտի 2017թ.

«Ժառանգություն» կուսակցության
«Հայք» երիտասարդական միություն

«Ժառանգության» «Հայք»
երիտասարդական միության
ներկայացուցիչները մասնակցել են
Հարավային Կովկասի երիտասարդ
քաղաքական գործիչների համար
կազմակերպված ծրագրին

Ավարտվել է Բուդապեշտում անցկացվող «Երիտասարդ
առաջնորդներ-2016-2017» ծրագիրը
Հունվարի
18-22-ը
Հունգարիայի
մայրա
քաղաք Բուդապեշտում
անցկացվել է «Էդու արդո
Ֆրեյ» հիմ
ն ադրամի հետ
համատեղ
«Ռոբերտ
Շուման» ինստիտուտի
կազմակերպած «Երի
տասարդ
առաջնորդ
ներ-2016-2017» ծրագրի
եզրափակիչ փուլը՝ Արե
ւելյան Եվրոպայի տար
բեր երկրներից շուրջ 19
երիտասարդների մաս
նակցությամբ:
Ծրագ
րին «Ժառանգություն»
կուսակցության երիտա
սարդական կազմակեր
պությունը ներկայացրել
է Գեւորգ Ղահրաման
յանը:

Ապրիլի 23-27-ը Կոնրադ
Ադենաու եր
հիմ
ն ադրամի
(ԿԱՀ)
նախաձեռնությամբ
Հարավային Կովկասի երի
տասարդ քաղաքական գոր
ծիչների համար Բեռլինում եւ
Լայպցիգում ուսուցողական
ծրագիր է անցկացվել, որին
մասնակցել են 16 երիտա
սարդ քաղաքական գործիչ

ներ Հայաստանից, Վրաս
տանից եւ Ադրբեջանից: Հա
յաստանը ներկայացել է 6
մասնակցով, որից 3-ը եղել
են «Ժառանգության»
երի
տասարդական միության ան
դամ
ն եր Արմեն Բարխուդար
յանը, Մարինա Մուրադյանը
եւ Հակոբ Չալիկյանը:

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» կուսակցություն. հասցեն` ՀՀ, Երեւան 0033, Երզնկյան 75 • հեռախոս` 27-16-00, հեռապատճեն` 52-48-46 • էլ.փոստ` info@heritage.am • վեբ-կայք` www.heritage.am
Տպաքանակ 1000 • Թողարկման պատասխանատու` Գ.Ղահրամանյան • Խմբագիր` Գ.Լալայան • Ձեւավորում եւ էջադրում` Ա.Թուրաջյան • Շրջաբերականում արտահայտված տեսակետները
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