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15-րդ
տարին

Հա մա գու մա րի մե ծար գո պատ վի րակ նե´ր,
Պատ վար ժան հյու րե´ր:
Պայ քա րի ու հաղ թա նակ նե րի բո վով 

ան ցած անն կուն Նել սոն Ման դե լան մի 
ա ռի թով ա սել է. «Ա մե նա մեծ փառ քին 
ար ժա նա նում է ոչ թե նա, ով եր բեք չի 
ընկ նում, այլ նա, ով կա րո ղա նում է ոտ քի 
կանգ նել իր ա մեն մի ան կու մից հե տո»: 
Վեր ջին շրջա նում « Ժա ռան գութ յու նը», 
ինչ պես հայտ նի է, ցա վա լի ցնցում եր ու 
ե լե ւէջ ներ ու նե ցավ, ո մանք՝ ան կիրթ ու 
փոք րիկ ո րոշ գոր ծիչ ներ, նույ նիսկ շտա
պե ցին գու ժել կու սակ ցութ յան, ինչ պես 
նաեւ ա վե լի ուշ ստեղծ ված մեր նա խընտ
րա կան դա շին քի մա հը: Բայց, փառք 
Աստ ծո, « Ժա ռան գութ յու նը» կա րո ղա ցավ 
շտկել մեջ քը եւ ռա հա կից նե րի մե ծա մաս
նութ յան հետ կրկին «մար տա դաշ տում» 
է՝ պատ րաստ հաղ թա կան ա վար տին 
հասց նե լու սկսած գոր ծը: Ար դար պայ
քա րի ա ռա քե լութ յամբ ծնված ու ժը հնա
րա վոր չէ ջլա տել, կոտ րել նրա պայ քա րի 
թա փը, խո տո րել իր ու ղուց:

Ներ կա հա մա գու մա րը ազ դա կանչն 
է « Ժա ռան գութ յան» նոր ու նո րաց ված 
սկզբի: Այն թույլ կտա հա մա ռո տա կի չա
փել կու սակ ցութ յան հե տա գի ծը, ներ քա
ղա քա կան եւ ներ կու սակ ցա կան վայ րի
վե րում ե րը, դա սեր քա ղել վրի պում ե
րից, ի րա կա նաց նել կազ մա կերպ չա կան 
ու կա ռուց ված քա յին բա րե լա վում եր, 
հստա կեց նել հե տա գա ա նե լիք նե րի քա
ղա քա կան օ րա կար գը եւ վստա հո րեն 
շարժ վել ա ռաջ:

Ո՞րն է, այս պի սով, պե տութ յան ինք
նիշ խա նութ յան կորս տի, ան հա տի այ լա
սեր ման եւ եր կի րը սնան կաց ման տա նող 
այս ճա նա պար հի հա ջորդ կան գա ռը, 
ո րո՞նք են ազ գի սո ցիալտնտե սա կան, 
բա րո յա հո գե բա նա կան գա հա վի ժու
մը կա սեց նե լու եւ մար դա կենտ րոն, հա
յաս տա նա կենտ րոն նոր ի րա կա նութ յուն 
դարբ նե լու ել քե րը: Մեր ե րա զանք նե րի 
ի րա կա նութ յու նը: Այս հար ցե րի շուրջ էլ 
հա վաք վել ենք հա շիվ տա լու ինք ներս 
մեզ եւ հան րութ յա նը, ներ կա յաց նե լու մեր 
տես լա կա նը, միա սին փնտրե լու լու ծում
նե րը, հա վա քա կա նո րեն գծե լու մեր ճա
նա պար հա յին քար տե զը:

Ա մե նաէա կան աք սիո մը, ո րին հան
գեց նում են հե տան կա խա կան շրջա նի 
առն վազն վեր ջին եր կու տաս նամ յակ
նե րը, հե տեւ յալն է՝ Հա յաս տա նին հա
սու չի ե ղել ընտ րա կան ճա նա պար հով 
իշ խա նութ յան ձե ւա վո րու մը: Ժո ղո վուր
դը շատ հու սաց, որ ող ջամ տութ յունն, ի 
վեր ջո, կհաղ թա նա կի, բայց միշտ հու
սա խաբ ե ղավ: Ն րա համ բե րութ յունն 
այ լեւս սպառ վել է: Վեր ջին կա թիլ նե րը 
ապ րի լի 2ին կա յա ցած խորհր դա րա նա
կան, ա պաեւ Ե րե ւա նի ա վա գա նու չընտ
րութ յուն ներն էին, ո րոնք, բնա կա նա բար, 
գրան ցե ցին պաշ տո նա տար խա բե բա
նե րի օ ֆիս նե րում «թխված» արդ յուն քը: 
Վար չա կար գը, որն իր ա սե լով՝ «կրկե սի 
վե րա ծե լու հայ րե նիք չու նի», լավ սեր տած 
ընտ րա կեղ ծիք նե րի մի ջո ցով հեր թա կան 
ան գամ կրկե սի վե րա ծեց ընտ րութ յուն նե
րը՝ եւս մի քա նի տա րի պահ պա նե լով իր 
ա պազ գա յին բնույ թը:

Պարզ է՝ արդ յուն քում կու նե նանք այն, 
ինչ ու նենք. հյուծ ված, մե նաշ նոր հայ նաց

ված, քվո տա վոր ված, օ լի գար խիկ տնտե
սութ յուն, տեխ նո լո գիա պես հե տամ աց 
արդ յու նա բե րութ յուն ու գյու ղատն տե
սութ յուն, ցած րո րակ կա պի տալ շի նա
րա րութ յուն, բար ձի թո ղի գի տութ յուն եւ 
կրթութ յուն, ար դի պա հանջ նե րը չբա վա
րա րող մշա կույթ, անհ րա պույր ներդ րու
մա յին մի ջա վայր, «հե ռա խո սա յին» դա
տա կան մար մին ներ ու ոս տի կա նութ յուն: 
Այս բնու թա գիրն ամ բող ջաց նե լու հա մար 
կա րե լի է հա վե լել հա մա կար գա յին կո
ռուպ ցիան, սպառ նա լի չա փե րի հաս
նող ար տա գաղթն ու գոր ծազր կութ յու նը, 
ա ճող պե տա կան պարտ քերն ու նվա զող 
պետբ յու ջեն, ո րը ար դեն իսկ վտան գի 
տակ է դրել աշ խա տա վար ձե րի ու կեն
սա թո շակ նե րի վճա րում ե րը, եւ այլն: 
Ա նո րո շութ յու նը, օ րեն քի, ար դա րութ յան 
եւ վաղ վա օր վա հան դեպ հա վա տի կո
րուս տը, թշվա ռութ յու նը չո քել են շար
քա յին հա յաս տան ցու` գյու ղի ու քա ղա քի 
տասն յակ հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի 
շե մին:

Մար դիկ հաս կա նում են, որ ա րագ 
փո փոխ վող աշ խար հում, երբ նո րա րար 
միտ քը, տեխ նո լո գիա նե րը, մարդ կա յին 
հա րա բե րութ յուն նե րի ո րա կը հրա մա
յա բար ար դի կեն սա ձեւ են թե լադ րում, 
մենք չենք կա րող դո փել տե ղում, ապ րել 
ու շնչել, աշ խա տել ու մեզ պաշտ պան ված 
զգալ աղ ճատ ված մի ի րա կա նութ յան 
մեջ, որ տեղ օ րեն քին փո խա րի նում է թայ
ֆա յա կա նութ յու նը, պե տա կան շա հին՝ 
նյու թա պաշ տութ յու նը, պատ վին՝ փո ղը, 
ար դա րա դա տութ յա նը՝ հաշ վե հար դա րը, 
հա վա տին՝ խար դա վան քը, միաս նութ յա
նը՝ հատ վա ծա պաշ տութ յու նը, կար գու
կա նո նին՝ ա մե նա թո ղութ յու նը:

Որ քան էլ ո մանք թե րագ նա հա տեն հայ 
հա սա րա կութ յան նե րու ժը, պետք է լա
վա տես լի նել եւ ա պա վի նել այն բա րուն ու 
դրա կա նին, որ կան մեր ժո ղովր դի մեջ` 
ա մուր ո գի, ար դա րութ յան ձգտում, ան
կոտ րում կամք: Ազ նիվ դա տենք եւ խոս
տո վա նենք, որ այդ ա մե նը մենք՝ ա վել 
կամ պա կաս չա փով, տե սել ենք թե՛ ընդ
դի մութ յան բազ մա հոծ հան րա հա վաք
նե րում, թե՛ քա ղա քա ցիա կան ընդվ զում

նե րի ժա մա նակ, թե՛ « Սաս նա Ծ ռե րի» 
պա հանջ նե րին զո րակ ցե լիս: Ան ցած տա
րի նե րի իր բո լոր ձեռ նարկ նե րում « Ժա
ռան գութ յու նը» միշտ զգա ցել է ժո ղովր
դի սա տա րու մը, թանկ է գնա հա տել նրա 
հետ հաս տատ ված ան քակ տե լի կա պը, 
ո րը կու սակ ցութ յան հան դեպ վստա հութ
յան ցայ տուն դրսե ւո րում է:

Եր կու գու մա րում ե րի Ազ գա յին ժո ղո
վում ընդգրկ ված լի նե լով, իսկ դրա նից 
ա ռաջ հինգ տա րի ար տա խորհր դա րա
նա կան ընդ դի մութ յան կար գա վի ճա կում, 
« Ժա ռան գութ յու նը» եր բեք ի րեն հե ռու 
չի պա հել ժո ղովր դից, երբ հա րա ճուն 
թա փով հա սա րա կութ յան վզին էին փա
թաթ վում նոր օ րենք ներ, ո րոնք գրե թե 
«օ րի նա կա նաց ված ռե կետ» էին: Ն կա տի 
ու նեմ Ե րե ւան քա ղա քի ավ տո կա յա նա
տե ղի նե րում վճար ման պար տա դիր հա
մա կար գի ներդ րու մը, ա րա գա չա փե րով 
ար ձա նագր վող եւ մաս նա վո րի գրպա նը 
մտնող աստ ղա բաշ խա կան տու գանք նե
րի գան ձու մը, պար տա դիր կեն սա թո շա
կա յին հիմ ադ րա մի մա սին օ րեն քի ըն
դու նու մը, է լեկտ րաէ ներ գիա յի վար ձավ
ճար նե րի բարձ րա ցում ե րը եւ այլն: Այս 
ա մե նը, ըստ էութ յան, հարս տա հար ման 
մի ծանր շղթա էր՝ դրված սո ցիա լա կան 
ան տա նե լի վի ճա կում գտնվող քա ղա քա
ցի նե րի վզին:

Ոչ մի ար դա րա ցում չու նեն հան րութ
յան եւ քա ղա քա կա նա պես ակ տիվ ան
ձանց հա լա ծանք նե րը, ո րոնք տպա վոր
ված են հատ կա պես Սա րի թա ղի հայտ նի 
մի ջա դե պե րի խո րա պատ կե րին: Ու զում 
են մեզ ա պա կողմ ո րո շել, շե ղել կյան քի 
վրա ազ դե լու, այն վե րա փո խե լու մղում
նե րից: Ն պա տա կա միտ ված սուտն ու կա
շառ քը դար ձել են բռնա տի րա կան վար
չա կար գի ներ քա ղա քա կան հե նա րա նը: 
Սամ վել Բա բա յա նը, Անդ րեաս Ղու կաս
յա նը, Ժի րայր Սե ֆիլ յա նը, հա վա նա բար, 
վեր ջին քաղ կա լա նա վոր նե րը չեն լի նե լու. 
պա հան ջում ենք նրանց, ինչ պես նաեւ 
Շանթ Հա րութ յուն յա նի, Գե ւորգ Սա ֆար
յա նի եւ խղճի մյուս բան տարկ յալ նե րի 
ա զատ ար ձա կու մը:

ԱՅՑԵԼԵՔ 
ՄԵՐ

ՎԵԲԿԱՅՔԸ
heritage.am
ԳՐԵՔ ՄԵԶ 

office@heritage.am
էլեկտրոնային 

հասցեով

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

Րաֆֆի Կ. Հովհաննիսյանի ելույթը 
«Ժառանգություն» կուսակցության 

տասնմեկերորդ համագումարում

շարունակությունը՝ էջ 2

15-րդ
տարին
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15-րդ
տարին

Իշ խա նա կան վեր նա խա վը հույս ու նի, որ ու շադ
րութ յուն շե ղող կեղծ թե մա ներն ուռ ճաց նե լու մի ջո
ցով կկա րո ղա նա զսպել քա ղա քա ցի նե րի եւ քա ղա
քա կան ա ռողջ ու ժե րի հա մախմ բու մը: Բայց դարձ
յալ սխալ վում է: Ն րան չի օգ նի ան գամ մեծ տա րա
ծում ստա ցած եւ հա սա րա կութ յու նը մե թո դի կո րեն 
այ լա սե րող ան բա րո յա կան ար ժեք նե րի, բռնա տի
րա կան բար քե րի քա րոզ չութ յու նը: Ընդ դի մա դիր 
ու ժե րի խնդիրն է հան րութ յան մեջ ան հան դուր ժո
ղա կա նութ յուն սեր մա նել ա րա տա վոր բար քե րի, 
ան տար բե րութ յան, պարտ վո ղա կան տրա մադ րութ
յուն նե րի հան դեպ: Հի շենք, թե ինչ էր սո վո րեց նում 
մեզ Ո ւինս թոն Չեր չի լը. «Ան հա ջո ղութ յու նը միայն 
ժա մա նա կա վոր է. հանձն վե լով՝ դուք այն դարձ նում 
եք մշտա կան»:

Այն, ինչ այժմ ու նենք ներ քին եւ ար տա քին քա ղա
քա կան հար թակ նե րում` վեր ջին նա խա գա հա կան 
ընտ րութ յուն նե րում ա պօ րի նի վար չախմ բի վե րար
տադ րութ յան արդ յունքն է: Իր իշ խա նութ յան ար տա
քին հո վա նա վո րութ յան փնտրտուք նե րում գոր ծող 
նա խա գա հը մի ջազ գա յին աս պա րե զում մե կու սաց
րեց մեր եր կի րը՝ ջու րը թա փե լով բա րե կամ պե տութ
յուն նե րի եւ դաշ նա կից նե րի հետ կա պերն ար գա սա
վո րե լու հա մար ներդր ված ջան քերն ու մի ջոց նե րը: 
Հա յաս տա նի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ 
գե րիշ խում է վա սա լա յին փոխ գոր ծակ ցութ յան աշ
խա տաո ճը: Հա րա բե րութ յուն նե րը կա ռուց վում են՝ 
ել նե լով ազ գա յին շա հե րի ու երկ րի ազ գա յին հարս
տութ յան հաշ վին վար չա կար գին ցու ցա բեր վող ար
տա քին ա ջակ ցութ յան ե րաշ խիք նե րի ձե ւա վոր ման 
նպա տակ նե րից:

Մեր հի շո ղութ յուն նե րում դեռ վառ է, թե ինչ պես 
«մեկ գի շեր վա մեջ» գիծ քաշ վեց Եվ րա միութ յան 
հետ Հա յաս տա նի ա սո ցաց ման ծրագ րի շրջա նակ
նե րում կա տար ված տե ւա կան աշ խա տան քի վրա՝ 
հօ գուտ Մաք սա յին միութ յան մշու շոտ հե ռան կա րի, 
ո րի օգ տա կար գոր ծո ղութ յան գոր ծա կիցն ա ռայժմ 
զրո յա կան է: Իսկ ե թե ինչոր մեկն այդ հա մա գոր
ծակ ցութ յու նից նույ նիսկ օգտ վում է, ա պա դա ժո
ղո վուր դը չէ, այլ իշ խող խմբա վո րու մը, ո րը գրպա
նում է, օ րի նակ, մի լիո նա վոր դո լար նե րի այն գեր
շա հույթ նե րը, որ ստաց վում են « Ռոս նեւթ»ի կող մից 
Հա յաս տա նին է ժան գնով հատ կաց վող է ներ գա կիր
նե րը բնակ չութ յա նը վե րա վա ճա ռե լուց: Մոսկ վա յից 
իշ խա նութ յուն նե րի կախ վա ծութ յու նը խան գա րում 
է հա մա գոր ծակ ցել բա րե կամ երկր նե րի հետ՝ մաս
նա վո րա պես է ներ գե տի կա յի եւ անվ տան գութ յան 
ո լորտ նե րում: Գո նե Ար ցա խի եւ նրա ամ բող ջա կա
նութ յան ճա նա չում ա պա հով ված լի ներ:

Եր կիրն ա վե լի ու ա վե լի է ընկղմ վում ստրկա ցու
ցիչ պայ մա նագ րե րի հոր ձա նու տում: Մեզ փոր ձում 
են ա նըն դու նե լի պայ ման ներ պար տադ րել Ար ցա խի 
հար ցում, փոր ձում են հա կադ րել հա զա րամ յակ նե րի 
մեր դրա ցի Ի րա նին, ո րը պատ րաստ է կեն սա կա նո
րեն կա րե ւոր օ ժան դա կութ յուն ցու ցա բե րել հա րե ւան 
Հա յաս տա նին: Եվ րո պան ին քը պետք է հե ռու մա 
մեղ սակ ցութ յու նից եւ հար գի հայ ժո ղովր դի ինք նիշ
խա նութ յու նը, ին չը չէիր ա սի Եվ րո պա յի ժո ղովր դա
կան կու սակ ցութ յան (ԵԺՀ) ղե կա վա րութ յան մա սին՝ 
նկա տի ու նե նա լով նրա կան խա կալ պահ ված քը:

Ռու սաս տա նի հետ, ո րին Հա յաս տա նը կապ ված 
է խո րը եւ եր կուս տեք շա հա վետ կա պե րով, փոխ
հա րա բե րութ յուն նե րի հա մա կար գի ձե ւա վոր ման 
ան խո հեմ ու ղե գի ծը սպառ նում է խախ տել տա րա
ծաշր ջա նի ռազ մա վա րա կան հա վա սա րակշ ռութ յու
նը: Պաշ տո նա կան Մոսկ վան չի խոր շում մեր գլխա
վոր հա կա ռա կոր դին՝ Ադր բե ջա նին զի նել նո րա գույն 
հար ձա կո ղա կան զեն քով: Իսկ Հա յաս տա նի իշ խա
նութ յուն նե րը շա րու նա կում են երկ րի տնտե սա կան 
զար գաց ման հե ռան կա րը պայ մա նա վո րել Կ րեմ լի, 
ա վե լի ճիշտ` օ տար նե րի եւ հենց ի րենց ա թո ռա յին 
շա հե րով:

Ռազ մա վա րա կան մեր գոր ծըն կե րոջ վա ճա ռած 
զեն քը եր կար ժա մա նակ պա րապ չմաց Ադր բե ջա
նի զի նա նո ցում: Անց յալ տար վա ապ րի լի 2ի լույս 
3ի գի շեր վա նից սկսյալ՝ 4 օր ա նընդ մեջ, այն ռմբա
հա րեց Մար տա կեր տը, Թա լի շը եւ հա րա կից հայ կա
կան շրջան ներն ու դիր քե րը: Քա ռօր յա պա տե րազ
մը խլեց հար յու րից ա վե լի ե րի տա սարդ կյան քեր, 
ու նե ցանք մեծ թվով վի րա վոր ներ, ա վե րա ծութ յուն
ներ եւ 800 հեկ տար տա րած քա յին կո րուստ: Միայն 
հայ զին վո րի անձ նու րա ցութ յան շնոր հիվ հնա րա
վոր ե ղավ կա սեց նել թշնա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը եւ 
վե րա կանգ նել հա րա բե րա կան ան դորր: Չ նա յած 
պա տե րազ մից հե տո ան ցած ա վե լի քան 1 տար վա 
ըն թաց քում մա հա ցու ել քով սահ մա նա յին մի ջա դե
պերն ա վե լի են հա ճա խա ցել: Ու րեմ՝ ո՞վ է պա տաս
խան տա լու խա ղաղ պայ ման նե րում զոհ ված զին
վոր նե րի կյան քի հա մար:

Ի հար կե, եւ ինչ պես միշտ, մենք:
Հո ռի ե րե ւույթ նե րը, ցա վոք, մեր կյան քից ան պա

կաս են: Սա կայն երկ րում ա ճող դժգո հութ յու նը հու
շում է, որ վար չախմ բի ջան քե րը դա տա պարտ ված 
են ձա խող ման, եւ մեր ժո ղովր դին այ լեւս խա բել չի 

հա ջող վի: Մենք չենք լքի մեր եր կի րը, մեր դիր քե րը 
եւ ոչ մի տեղ չենք գնա՝ մենք կա զա տագ րենք մեր 
պե տութ յու նը հա կոտն յա տար րե րից եւ ժո ղովր դին 
կվե րա դարձ նենք նրա օ րի նա կան ի րա վունք ներն ու 
ոտ նա հար ված ար ժա նա պատ վութ յու նը:

Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը գի տի՝ ինչ պես դա 
ա նել. մենք երկ րում կստեղ ծենք ա զատ ընտ րութ
յուն նե րի անց կաց ման ե րաշ խիք ներ, ո րոնց մի ջո ցով 
կընտ րենք օ րի նա կան իշ խա նութ յուն եւ պե տա կան 
հաս տա տութ յուն նե րը կա զա տենք կաս տա յա կան 
կա պանք նե րից: Ա մեն ինչ կար վի, որ պես զի հե տայ
սու ոչ ոք չհանդգ նի ժո ղովր դից խլել իշ խա նութ յու նը 
եւ հանձ նել ա մեն կար գի ար կա ծախն դիր նե րի տնօ
րի նութ յա նը: Մեզ ար դեն ոչ ոք չի կա րող գայ թակ ղել 
կեղծ կողմ ո րո շիչ նե րով ու ստա հոդ կար գա խոս նե
րով:

« Ժա ռան գութ յու նը» քա նիցս հայ տա րա րել եւ 
կրկին հայ տա րա րում է, որ իր գե րա գույն նպա տա
կը սահ մա նադ րա կան ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով 
ի րա վա կարգ իշ խա նութ յան ձե ւա վո րում է, ազ գա
յին ինք նիշ խան շա հի գի տակ ցում ու հե տապն դու
մը: Ա զատ ընտ րութ յուն նե րի հան րա կարգ հիմ ե լու 
հա մար ա նարդ յունք թվա ցող պայ քա րի բազ մամ յա 
փոր ձը շա տե րի մեջ թյուր հա մոզ մունք է ձե ւա վո
րել, թե ո չինչ փո խել հնա րա վոր չէ: Այ նինչ պայ քարն 
ա նարդ յունք չի ե ղել, եւ այն շա րու նա կե լով՝ ա վե լի 
կմե ծաց նենք ժո ղովր դի հա մար շո շա փե լի հա ջո
ղութ յուն նե րի հաս նե լու հնա րա վո րութ յու նը: Ընտ
րա կեղ ծա րար ներն ան մի ջա պես անձ նա տուր կլի
նեն, ե թե հայտն վեն մի ի րա վի ճա կում, որ տեղ ի րենց 
հնարք ներն այ լեւս չանց նեն:

Մեր խնդի րը հենց այդ պի սի ի րա վի ճա կի ստեղ
ծում է: Շատ ժո ղո վուրդ ներ այդ խնդի րը լու ծել են 
հա մա ժո ղովր դա կան խա ղաղ անհ նա զան դութ յան 
ա լիք բարձ րաց նե լու մի ջո ցով, ո մանք փոր ձել են 
գնալ այ լընտ րան քա յին իշ խա նա կան կա ռույց ներ 
կազ մա վո րե լու ճա նա պար հով:

Ա յո՛, մենք ի վի ճա կի ենք կու սակ ցա պե տութ յա
նը կանգ նե ցել այն պի սի ի րադ րութ յան դեմ հան դի
ման, որ նա ան զոր լի նի հեր թա կան ան գամ բռնա
նալ ընտ րող նե րի կամ քի եւ ա զատ ընտ րութ յուն նե րի 
ինս տի տու տի վրա: Մենք ի զո րու ենք մեր երկ րում 
չե զո քաց նել ցան կա ցած ե ղա նա կով պե տա կան իշ
խա նութ յան ու զուր պաց ման սպառ նա լի քը: Ո՛չ բռնի 
ու ժը, ո՛չ կա շառ քը, ո՛չ ար տա քին հո վա նա վոր չութ
յու նը այ սու հետ չեն ծա ռա յի որ պես ա պօ րի նի իշ
խա նութ յան վե րար տադ րութ յան ռե սուրս ներ: Բայց 
միայն այն ժամ, երբ մենք միա սին գոր ծենք:

Այս մա սին շատ է խոս վել, ես 
չեմ զլա նա եւս մեկ ան գամ հի շեց
նել, որ ա հագ նա ցող ճգնա ժա մից 
Հա յաս տա նը կա րող է դուրս գալ 
միայն հա մազ գա յին կոն սո լի
դաց ման մի ջո ցով: Ակն հայտ է, 
որ գոր ծող իշ խա նութ յունն այդ
պի սի ցան կութ յուն չու նի: Եվ ոչ 
էլ ի վի ճա կի է մեկ տե ղել բո լոր 
միա վոր նե րը, քա նի որ ցան կա
ցած քա ղա քա կան ու ժի մեջ, թող 
դա ձեզ տա րօ րի նակ չթվա, տես
նում է իր բիզ նեսմրցակ ցին: Ու
րիշ էլ ինչ չա փա նիշ նե րով կա րող 
է դա տել ժո ղովր դի մա սին չմտա
ծող, ազ գա յին հարս տութ յու նը 
մսխող իշ խա նութ յու նը: Այլ ելք 
մեզ չի մում, քան վե րա կանգ նել 
իր իշ խա նութ յան եւ ա պա գա յի 
հան դեպ մարդ կանց հա վա տը, 
հա վա քագ րել ծա ռա ցած մար
տահ րա վեր նե րին դի մա կա յե լու 
նրանց նե րու ժը:

Պետք է գոր ծո ղութ յան մեջ 
դնել հնա րա վոր ա մեն ինչ՝ 
սկսած պայ քա րի նո րա նոր 
կենտ րոն ներ եւ դի մադ րութ յան 
բջիջ ներ, մշտա պես գոր ծող քա
ղա քա ցիա կան բաց ֆո րում եր 
ստեղ ծե լուց, վեր ջաց րած հա կա
պե տա կան մի ջազ գա յին պայ մա
նագ րե րի եւ հա կա սահ մա նադ
րա կան ազ գա յին օ րենք նե րի 
չճա նաչ մամբ: Կա րե ւո րա գույն 
մեր ա նե լիք նե րից մեկն էլ իշ խա
նութ յան բռնա զավթ ման թե մա յի 
ար դիա կա նա ցում է՝ քա ղա քա
կան դա սի ու հա սա րա կութ յան 
մեջ այդ ե րե ւույ թը խստո րեն 
դա տա պար տե լու եւ դրա շուրջ 
քա ղա քա ցիա կանքա ղա քա կան 
միաս նա կան ճա կատ ձե ւա վո րե
լու նպա տա կով:

« Ժա ռան գութ յան», քա ղա քա
կան կա ռույց նե րի եւ քա ղա քա
ցիա կան միաս նա կան հա սա
րա կութ յան հրա մա յա կանն է՝ 

հա մա տե ղե լով ջան քե րը, ստեղ ծել ճշմա րիտ, հա մա
պար փակ վե րահս կող մար մինմե խա նիզմ, որ պես
զի ա պա հով վի ժո ղովր դի առ ջեւ բո լոր տե սա կի «իշ
խա նութ յուն նե րի» հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը ա մեն 
շար ժու ձե ւի, քայ լի եւ խոս քի հա մար՝ բո լոր ժա մա
նակ նե րում:

Ժամ է` խո սակ ցութ յուն նե րից անց նել ա պա գա 
կեր տե լու ա ռա քե լութ յա նը: Դա, ան շուշտ, մի կու
սակ ցութ յան, ա ռա վել եւս մեկ մար դու գործ չէ: Պա
հանջ վում են ուժ եւ տքնանք: Դեմ քի խո րա գի տակ 
ար տա հայ տութ յամբ ար վող դա տո ղութ յուն նե րը, հե
տին թվով այ լոց խելք սո վո րեց նե լու խրո նիկ սո վո
րութ յուն նե րը պետք է մի կողմ դնել եւ զբաղ վել ա մե
նօր յա տքնա ջան աշ խա տան քով, ա ռանց ո րի չկա 
հաղ թա նակ: Հի շենք, թե ինչ էր ու սու ցա նում ԱՄՆ 
26րդ նա խա գահ Թեո դոր Ռուզ վել տը. «Ի րա կա նում 
հա ջո ղութ յունն ու փառ քը պատ կա նում են նրան, ում 
դեմ քը պատ ված է փո շով, քրտին քով ու ար յու նով, 
ով ա րիա բար ձգտում է հաղ թա նա կի, ով սխալ վում 
է եւ նո րից ու նո րից սկսում զրո յից, ո րով հե տեւ չեն 
լի նում ջան քեր՝ ա ռանց մո լո րութ յուն նե րի ու սխալ
նե րի»:

Օր վա հրա մա յա կան նե րից մեկն էլ, ո րի մա սին 
մենք ա ռա ջին ան գա մը չէ, որ խո սում ենք, մեր ժո
ղովր դի օ րի նա վոր մե ծա մաս նութ յան հետ մեկ տեղ 
Սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խութ յան ի րա կա նա
ցում է` քա ղա քա կան եւ քա ղա քա ցիա կան շա հագր
գիռ ու ժե րի ա մե նա լայն մաս նակ ցութ յամբ:

Միայն միութ յա՛մբ կա հա յոց փրկութ յուն:
Կու զեմ խոսքս ա վար տել մեծն Նժ դե հի այն պատ

գա մով, որն աշ խար հահռ չակ գեր մա նա ցի փի լի սո
փա Է մա նու ել Կան տի վե րա փոխ ված միտքն է. «Եր
կու բան պետք է լցնի մար դու հո գին հիաց մուն քով 
ու հար գան քով՝ աստ ղա լից եր կին քը գլխա վե րե ւում 
եւ բա րո յա կան օ րեն քը սրտի մեջ»: Չ գի տեմ՝ մե րօր
յա «նժդե հա կան նե րի» սրտե րում կա՞ բա րո յա կան 
օ րենք, թե՞ ոչ, բայց ես կհոր դո րեի բո լո րիս՝ մի՛շտ 
հա վա տա րիմ մալ այդ ի մաս տուն հանձ նա րա րա
կա նին՝ լի նի ա ռօր յա կյան քում, թե պե տա կանհա
սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան մեջ:

Հա նո՛ւն Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան, մեր 
ա զա տութ յան, ինք նիշ խա նութ յան եւ ազ գա յին շա
հի, հա նո՛ւն մեր սուրբ նա հա տակ նե րի ու մեր ե րե
խա նե րի՝ ա ռա՜ջ, դե պի հաղ թա նակ:
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25 օ գոս տո սի 2016թ. « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը ող ջու նում 
է իր ա ռաջ նորդ ներ Ար մեն  Մար տի րոս յա նի,  Դա վիթ  Սա նա սար յա նի եւ 
 Հով սեփ  Խուր շուդ յա նի՝ այս շա բաթ մինչ դա տա կան ա զատ ար ձա կե լու 
փաս տը: Այ դու հան դերձ, պետք է նշել է, որ ակ տի վիստ Անդ րիաս  Ղու
կաս յա նը շա րու նա կում է մալ ճա ղե րի հե տե ւում:

 Բա ցի դրա նից, դա տա րանն ամ բող ջա պես չի չե ղար կել դա տա
կան գոր ծե րը: Չ նա յած քա ղա քա ցի նե րը մաս նակ ցել են  Սահ մա նադ
րութ յամբ լիա զոր ված խա ղաղ բո ղո քի ակ ցիա նե րի, մե ղադ րող կող մը 
նրանց պար զա պես ա զատ է ար ձա կել գրա վի դի մաց՝ շա րու նա կե լով 
նրանց նկատ մամբ հե տապն դու մը:

 Մինչ դեռ ոս տի կա նութ յան կող մից ցու ցա բեր ված դա ժա նութ յան 
հար յու րա վոր դեպ քեր մում են ան պա տիժ: « Ժա ռան գութ յու նը» պա
հան ջում է հրա ժար վել իր ան դամ ե րի դեմ ներ կա յաց րած շին ծու մե
ղադ րանք նե րից եւ ա զատ ար ձա կել բո լոր քաղ բան տարկ յալ նե րին, այդ 
թվում՝ Անդ րիաս  Ղու կաս յա նին: Այս քա ղա քա կան հե տապն դու մը ստի
պեց « Ժա ռան գութ յա նը» կա սեց նել իր ընտ րար շավ ե րը Գ յում րի եւ  Վա
նա ձոր քա ղաք նե րում, որ տեղ ա վան դա բար կու սակ ցութ յունն ու նե ցել է 
էա կան ա ջակ ցութ յուն:

Ս րա նից բա ցի, « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը ցա վակ ցութ յուն 
է հայտ նում եր կար տա րի նե րի ա վանդ ու նե ցող, կյան քից ան ժա մա նակ 
հե ռա ցած ի րա վա պաշտ պան  Մի քա յել  Դա նիել յա նի ըն տա նի քին եւ 
գոր ծըն կեր նե րին:  Թող նրանք շա րու նա կեն ի րա վա կան  Հա յաս տա նի 
հա մար  Մի քա յե լի սկսած պայ քա րը:

«Ժառանգությունը» ողջունում, 
դատապարտում, ցավակցություն է հայտնում
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15-րդ
տարին

«Ժառանգություն» կուսակցության տասնմեկերորդ համագումարը.
Հովհաննիսյանը վերընտրվեց նախագահ

25 հու նի սի 2017թ. Ե րե
ւան: Այ սօր « Կոնգ րես» հյու
րա նո ցի « Բոլ  Ռում» նիս տե
րի դահ լի ճում՝ ՀՀ օրհ ներ գի 
հնչյուն նե րի ներ քո, իր աշ
խա տան քը սկսեց « Ժա ռան
գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
11րդ  հա մա գու մա րը, ո րին 
մաս նակ ցում էին 187 պատ
վի րակ ներ, ինչ պես նաեւ 
հյու րեր հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան տար բեր կազ մա
կեր պութ յուն նե րից:

 Հաս տատ վե ցին հա մա գու
մա րի օ րա կար գը, քար տու ղա
րութ յան եւ հաշ վիչ հանձ նա ժո
ղո վի կազ մե րը:

Ող ջույ նի խոս քով հան դես 
ե կան հա մա գու մա րին հրա
վիր ված հյու րեր՝ գե նե րալ  Սեյ
րան Օ հան յա նը եւ քա ղա քա
գետ Ա զատ Ար շակ յա նը:

 Կու սակ ցութ յան վար չութ
յան փոխ նա խա գահ Ար մեն 
 Մար տի րոս յա նը ներ կա յաց
րեց նա խորդ հա մա գու մա րից 

հե տո ըն կած ժա մա նա կաշր
ջա նում վար չութ յան կա տա
րած աշ խա տանք նե րի հա կիրճ 
հաշ վետ վութ յու նը, ինչն ըն
դուն վեց ի գի տութ յուն:

 Հա մա գու մա րում ծրագ րա
յին զե կույ ցով հան դես ե կավ 
« Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ 
 Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան նիս յա նը՝ 
մաս նա վո րա պես անդ րա դառ
նա լով ինչ պես կու սակ ցա կան 
կյան քի օ րախն դիր թե մա նե
րին, այն պես էլ ար դի փու լի 

ներ քա ղա քա կան, ներ պե տա
կան եւ աշ խար հա քա ղա քա
կան ա ռանց քա յին խնդիր նե
րին ու մար տահ րա վեր նե րին: 
 Խո սե լով Ար ցախ յան հա կա
մար տութ յան խա ղաղ կար
գա վոր ման գոր ծըն թա ցում 
հնա րա վոր զար գա ցում ե րի, 
2017թ. ապ րի լի 2ի խորհր
դա րա նա կան ընտ րութ յուն
նե րում տեղ գտած հա կոտն
յա ե րե ւույթ նե րի եւ հան րա յին 
կեն սա գոր ծու նեութ յան բո լոր 
ո լորտ նե րում ար ձա նագր
ված մի շարք այլ սխալ նե րի ու 
բաց թո ղում ե րի մա սին,  Հով
հան նիս յա նը զգո նութ յան կոչ 
ա րեց  Հա յաս տա նի ներ քին եւ 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ
յան հա մար պա տաս խա նա
տու շրջա նակ նե րին՝ երկ րում 
ստեղծ ված ոչ բար վոք ի րա
վի ճա կի մա սին խո րը մտա հո
գութ յամբ:

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

 Նոր վար չութ յան կազ մում 
ընտր վե ցին կու սակ ցութ յան 
հիմ ա դիր ղե կա վար  Րաֆ
ֆի  Հով հան նիս յա նը, ման կա
վարժ ներ Ար մեն  Մար տի րոս
յա նը եւ  Լի գիա  Մել քում յա նը, 
պրո ֆե սոր  Ռա ֆիկ  Հա կոբ յա
նը, տնտե սա գետ ներ  Գա գիկ 

 Մար գար յա նը,  Սու սան նա  Մու
րադ յա նը, Ռշ տուն  Մար տի րոս
յա նը եւ  Սու սան նա  Բար խու
դար յա նը,  Ֆի լիպ Ար զու ման
յա նը,  Գե ւորգ  Ղահ րա ման յա նը 
եւ  Հով սեփ  Ղա զար յա նը,  Գա
յա նե Ա բաս յա նը,  Վա նիկ Ա լեք
սան յա նը, աշ խար հագ րա գետ 
 Վա հագն  Հով հան նիս յա նը, 
մի ջազ գայ նա գետ Անդ րա նիկ 
Գ րի գոր յա նը:

Ամ փո փիչ խոս քով ե լույ թով 
հան դես ե կավ  Րաֆ ֆի  Հով հա
նիս յա նը:

 Միա ձայն ըն դուն վեց « Ժա
ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
Հռ չա կա գի րը, ո րը ըն թեր ցեց 
կու սակ ցութ յան ե րի տա սար
դա կան թե ւի ներ կա յա ցու ցիչ 
 Գե ւորգ  Ղահ րա ման յա նը: Հռ
չա կա գի րը վերս տին հա վաս
տիաց րեց կու սակ ցութ յան 
ծրագ րե րին, հա մազ գա յին 
նպա տակ նե րին ու դա վա նած 
ար ժեք նե րին, ո րոնք են՝ Ա զա
տութ յու նը, Ինք նիշ խա նութ
յու նը եւ Ազ գա յին շա հը, « Ժա
ռան գութ յան» բո լոր ան դամ ե
րի հա վա տար մութ յան մա սին:

Ա վե լի ուշ տե ղի ու նե ցավ 
նո րըն տիր վար չութ յան անդ
րա նիկ նիս տը, որ տեղ « Ժա
ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան 
վար չութ յան նա խա գահ ընտր
վեց  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը, 
փոխ նա խա գահ՝ Ար մեն  Մար
տի րոս յա նը, քար տու ղար՝  Վա
նիկ Ա լեք սան յա նը:

 13 փետր վա րի 2017թ.  Գի տակ
ցե լով, որ մեր երկ րի ներ քին ու 
ար տա քին մար տահ րա վեր նե րին 
դի մագ րա վե լու հա մար անհ րա
ժեշտ է նոր ո րա կի իշ խա նութ յան 
ձե ւա վո րում,

Ըն դու նե լով, որ հան րա յին կյան
քի բա րե լավ ման, մար դու եւ քա
ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պաշտ
պա նութ յան ու պե տութ յան ներ
սում առ կա խնդիր նե րի լուծ ման 
հա մար պետք է մի կողմ դնել անձ
նա կան հա վակ նութ յուն նե րը եւ 
ա ռաջ նորդ վել բա ցա ռա պես պե
տա կան շա հով,

Ըն դա ռաջ գնա լով հան րա յին 
պա հան ջին, ըստ ո րի՝ երկ րում 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կից դուրս 
գա լու հա մար անհ րա ժեշտ է քա
ղա քա կան ու հա սա րա կա կան ու
ժե րի լայն հա մախմ բում,

 Կա րե ւո րե լով ա ռա ջի կա խորհր
դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րի 
դերն ու նշա նա կութ յու նը,

 Մենք կնքում ենք դա շին քա յին 
հա մա ձայ նա գիր եւ ԱԺ ընտ րութ
յուն նե րին մաս նակ ցե լու ենք միա
սին:

 Սույն հա մա ձայ նագ րի բաղ կա
ցու ցիչ մաս է կազ մում հա վել վա
ծում ներ կա յաց ված « Նոր օ րա
կար գը»:

 Դա շին քա յին հա մա ձայ նա գի
րը բաց է քա ղա քա կան ու ժե րի, 
հա սա րա կա կան միա վո րում ե րի, 
քա ղա քա ցիա կան շար ժում ե րի եւ 
ՀՀ ու ԼՂՀ ա պա գա յով մտա հոգ 
քա ղա քա ցի նե րի հա մար:

 Սեյ րան Օ հան յան,  Րաֆ ֆի  Հով
հան նիս յան, Վար դան Օս կան յան

«Օհանյան–Րաֆֆի–Օսկանյան» 
դաշինքի համաձայնագիր

Օ հան յան Րաֆ ֆիՕս կան յան դա շին քը.
Լի վճռա կա նութ յամբ՝ նպաս տե լու Հա

յաս տա նում ազ գա յին հա մա ձայ նութ յան 
մթնո լոր տի ձե ւա վոր մանն ու բո լոր ա ռողջ 
ու ժե րի հա մախմբ մա նը, միաս նա բար կա
ռու ցե լու ա զատ, ար դար, բա րե կե ցիկ, հզոր 
ու անվ տանգ պե տութ յուն,

Ա ռաջ նորդ վե լով Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան ժո ղովր դի հա վա քա կան կամ
քով՝ ի րա կա նաց նե լու երկ րում ար մա տա
կան եւ հա մա կար գա յին բա րե փո խում եր,

Վճ ռա կան՝ վե րա կանգ նե լու Հա յաս
տա նի Հան րա պե տութ յու նում ար դա րա
դա տութ յան հա մա կար գը, տնտե սա կան 
ա զատ մրցակ ցութ յու նը, ա պա հո վե լու յու
րա քանչ յուր մար դու ա զա տութ յուն նե րի, 
ի րա վունք նե րի եւ ար ժա նա պատ վութ յան 
պաշտ պա նութ յու նը եւ ա զատ ար ձա կե լու 
բո լոր քաղ բան տարկ յալ նե րին,

Ն պա տակ ու նե նա լով վերջ դնել երկ րում 
հա մա կար գա յին կո ռուպ ցիա յին, իշ խող 
կու սակ ցութ յան՝ ՀՀԿի քա ղա քա կան մե
նաշ նոր հին, ա մե նա թո ղութ յա նը, տնտե
սութ յան ա նարդ յու նա վետ կա ռա վար մա նը 
եւ հա մա տա րած ա պօ րի նութ յուն նե րին,

Հայտարարություն ընդդիմադիր ուժերի հետ 
ազգային համաձայնության իշխանություն 

ձեւավորելու պատրաստականության մասին

Եվ գի տակ ցե լով այն պարզ ի րո ղութ
յու նը, որ նա խընտ րա կան այս շրջա փու
լում ՀՀԿի կող մից կա տար վող ընտ
րա խախ տում ե րը եւ բռնութ յուն նե րը, 
Ջ րա ռա տում ի րա կա նաց ված հան ցա
գոր ծութ յու նը, իշ խա նութ յան ա պօ րի նի 
գոր ծո ղութ յուն նե րի հե տե ւան քով Հաց 
բե րող Ար թուր Սարգս յա նի վա ղա ժամ
կետ մա հը լցրել են Հա յաս տա նի ժո
ղովր դի համ բե րութ յան բա ժա կը, եւ 
ՀՀԿի իշ խա նութ յա նը մա ցել է ըն դա
մե նը եր կու շա բաթ վա կյանք՝

Իր պատ րաս տա կա նութ յունն է հայտ
նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
Ազ գա յին Ժո ղով ընտր վե լուց հե տո այլ 
ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան ու ժե րի հետ 
միաս նա բար ձե ւա վո րել Ազ գա յին հա
մա ձայ նութ յան կոա լի ցիոն իշ խա նութ
յուն՝ բա ցա ռե լով դրա նում ՀՀԿի ներգ
րավ վու մը, ո րի կա պակ ցութ յամբ միաս
նա բար քննար կել եւ ստո րագ րել հա մա
պա տաս խան հու շա գիր:

Օ հան յան Րաֆ ֆիՕս կան յան դա շինք
17 մար տի 2017թ. Ե րե ւան



սեպտեմբեր 2017«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

4

15-րդ
տարին

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ստամբուլում.
Ելույթ Ասիական կուսակցությունների համաժողովում

Ս տամ բուլ, 7 նո յեմ բե րի 2016թ. « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա
խա գահ Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը նո յեմ բե րի 6ին մաս նակ ցեց եւ ե լույ թով 
հան դես ե կավ Ա սիա կան քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի մի ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վի (ԱՔԿՄՀ) կազ մա կեր պած՝ Միգ րա ցիա յի եւ փախս տա կան նե րի 
թե մա յով հա տուկ խորհր դա ժո ղո վում:

Ա վե լի քան 25 երկր նե րից 40 կու սակ ցութ յուն նե րի մեկ տա նի քի տակ հա
մախմ բած հան դի պու մը կազ մա կերպ վել էր Թուր քիա յի իշ խող՝ «Ար դա րութ
յուն եւ զար գա ցում» կու սակ ցութ յան հա մա հո վա նա վո րութ յամբ:

Ադր բե ջան ցի եւ թուրք պատ վի րակ նե րի զայ րա գին ա ռար կութ յուն նե րից 
հե տո Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը խոսք խնդրեց՝ ներ կա յաց նե լու տա րա ծաշր ջա
նի պատ մա կան ու ըն թա ցիկ զար գա ցում ե րի շուրջ հայ կա կան տե սա կե տը: 

Իր անդ րա դար ձում նա, մաս նա վո րա
պես, ա նըն դու նե լի հա մա րեց Թուր քիա
յում ընդ դի մա դիր պատ գա մա վոր նե րի 
վեր ջին ձեր բա կա լութ յուն նե րը, քա ղա
քա ցիա կան ա զա տութ յուն նե րի սահ մա
նա փա կում ե րը, ո րոնք հար ու նման են 
1915թ. Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան, հայ եւ 
այլ ժո ղո վուրդ նե րի (ա սո րի ներ, հույ ներ, 
քրդեր, եզ դի ներ, ա լե ւի ներ) Մեծ հայ
րե նազրկ ման ի րո ղութ յանն ու ժա ռան
գութ յա նը՝ որ պես փախս տա կա նութ յան 
ա ռա ջաց ման ան նա խա դեպ ջրբա ժա
նի, ինչ պես նաեւ պաշ տո նա կան Ան կա
րա յի ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նութ յա
նը եւ հա յե րի կյան քեր փրկած հա զա
րա վոր ար դար թուր քե րի մո ռա ցութ յան 
մատն ված պատ մութ յա նը:

Նա ընդգ ծեց Թուր քիա յի ու Ադր բե
ջա նի նման պե տութ յուն նե րի մի տու մը՝ 
սան ձա զեր ծել ռազ մա կան գոր ծո ղութ
յուն ներ հա րե ւան երկր նե րում, ա պա 
ստիպ ված լի նել կար գա վո րել փախս
տա կա նութ յան հա րու ցած ճգնա ժա մե
րը՝ փնտրե լով մի ջազ գա յին ա ջակ ցութ
յուն; անդ րա դար ձավ սի րիա հայ փախս
տա կան նե րի հար ցում Հա յաս տա նի 
փոր ձին; Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի (Ար
ցա խի) դեմ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած 
ձա խող ված պա տե րազ մին; 500.000 
այն հա յե րի խնդրին, ո րոնք տե ղա հան
վել էին Ադր բե ջա նից, Նա խի ջե ւա նից 

եւ մյուս գրավ յալ հայ կա կան տա րածք
նե րից; ար ծար ծեց բո լոր փախս տա
կան նե րին ու ներ քին տե ղա հան ված 
ան ձանց՝ այդ թվում հա յե րին, նախ կին 
բնա կութ յան վայ րե րի վե րա դարձ ման 
թե ման եւ նրանց հա մայն քա յին կյան քի 
վե րա հաս տատ ման ար դա րա ցի, ե րաշ
խա վոր ված ի րա վունքն ա պա հո վե լու 
հրա մա յա կա նը; շեշ տեց Նա խի ջե ւա
նում ու ներ կա յիս ա րե ւել յան Թուր քիա
յի տա րած քում գտնվող՝ ա րեւմ տա հա
յոց բնօր րա նում, ինչ պես նաեւ Թուր
քիա յում, Հա յաս տա նում, մյուս երկր
նե րում ինք նաքն նա դա տա կան լի նե լու, 
ժո ղովր դա վար հա սա րա կութ յուն ներ 
կա յաց նե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ որ
պես հա կա մար տութ յուն նե րով չպայ
մա նա վոր ված ար տա գաղ թը կան խե լու 
միակ ու ղի:

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նի ե լույ թից 
ան մի ջա պես հե տո «Ար դա րութ յուն եւ 
զար գա ցում» կու սակ ցութ յան փոխ նա
խա գա հը կրկնեց Թուր քիա յի ժխտո ղա
կան ու ղե գիծն ու խնդրեց « Ցե ղաս պա
նութ յուն» բա ռի հի շա տա կու մը հա նել 
ար ձա նագ րութ յու նից: Հով հան նիս յա նը 
դա տա պար տեց այ դօ րի նակ մո տե ցու
մը՝ իբ րեւ պաշ տո նա կան գրաքն նութ յա
նը բնո րոշ ան թույ լատ րե լի ե րե ւույթ:

Ան ցած խորհր դա րա նա կան «ընտ րութ յուն նե րի» 
արդ յունք նե րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
շա րու նա կում է մալ հան րա կար գա յին, տնտե սա
կան, սո ցիալքա ղա քա կան ճգնա ժա մի մեջ եւ ու նի 
իր քա ղա քա ցի նե րի միաս նա կան, հե տե ւո ղա կան 
ջան քե րի ու պայ քա րի կա րի քը՝ շտկե լու հա մար ող
նա շա րը ար տա քին եւ ներ քին լրջա գույն սպառ նա
լիք նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի առ ջեւ:

Իշ խող քրեա ծին վար չախմ բի՝ ընտ րա կեղ ծա րա
րութ յան ճա նա պար հով հեր թա կան ան գամ վե րար
տադր վե լու եւ այս ան գամ նաեւ երկ րի օ րենսդ րիր 
մարմ ից ի րա կան ընդ դի մա դիր ու ժե րին դուրս մղե
լու փոր ձը պետք է հա կա դարձ վի ընդ դի մութ յան վե
րա կազ մա կերպ ման, պայ քա րի նոր, ստեղ ծա րար ու 
ա ռա վել արդ յու նա վետ ե ղա նակ նե րի մշակ ման եւ 

կի րառ ման մար տա վա րութ յամբ, ե րի տա սար դութ
յան ա ռա վել լայն ընդգրկ մամբ: Ա պօ րի նի իշ խա
նութ յու նը ջա նաց եւս մեկ ան գամ կոտ րել ու նվաս
տաց նել սե փա կան ժո ղովր դին եւ նրա իղ ձե րը ներ
կա յաց նող ու ժե րին, բայց մենք չըն կանք, մենք միշտ 
կանք, մենք չհան գանք՝ դեռ կգանք:

Միա տե ղե լու ենք ջան քե րը՝ հա մախմ բե լու հա մար 
բո լոր ի րա պես ընդ դի մա դիր ու ժե րին ընդ դեմ կու
սակ ցա պե տութ յան, ընդ դեմ ոս տի կա նա պե տութ յան 
եւ հա նուն Հան րա պե տութ յան: Ժո ղո վուր դը եւ ընդ
դի մութ յու նը չեն պարտ վել, քա նի դեռ չեն լքել ի րենց 
դիր քե րը: Պայ քա րը շա րու նակ վում է, ո րով հե տեւ 
ան կա րե լի է այս պես հան դուր ժել եւս հինգ տա րի:

Ս տեղծ ված ի րա վի ճա կը մե ծա գույն սպառ նա լիք 
է Հա յաս տանԱր ցա խի, նրա յու րա քանչ յուր բնակ չի 

անվ տան գութ յա նը: Հա յաս տա նի չդա դա րող մար
դա թա փու մը եւ թու լա ցու մը հղի են ոչ միայն պե
տա կա նութ յան կորս տով ու Հա յաս տա նը վերջ նա
կա նա պես «գու բեռ նիա յի» վե րա ծե լու հե ռան կա րով, 
այ լեւ նոր պա տե րազ մով եւ խիստ ան ցան կա լի հե
տե ւանք նե րով:

Ար թուն քա ղա քա ցի նե րից պա հանջ վում է լա րել 
ողջ նե րու ժը, սթա փեց նել մյուս նե րին, ա մուր կանգ
նել յու րա քանչ յուրն իր տե ղում եւ իր չա փով: Ա ռա
ջի կա հինգ տա րի նե րին հա մա պե տա կան ընտ րութ
յուն նե րի բա ցա կա յութ յու նը ստի պում է մեզ պատ
րաստ վել ար տա հերթ թավշ յա իշ խա նա փո խութ յան: 
Սա կռիվ է հա նուն հույ սի ու լույ սի, հա նուն ար դա
րութ յան: Ղո ղան ջե՛ք, զան գեր:

Մեր պայ քա րը Հա յաս տա նի ժո ղովր դի եւ նրա 
ա մեն մի քա ղա քա ցու ա զա տութ յան, մեր ե րե խա
նե րի անվ տանգ ա պա գա յի, Հա յաս տա նի Հան րա
պե տութ յան ան կախ պե տա կա նութ յան հզո րաց ման 
հա մար է: Այն եր բեք չի դա դա րե լու, քա նի դեռ ի րենց 
քա ղա քա կան հա մոզ մունք նե րի հա մար բան տե րում 
են մեր հա մա քա ղա քա ցի նե րը, քա նի դեռ ան պա
տիժ են մում Հաց բե րո ղի մա հը եւ մաց յալ բո լոր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րը: Չի կա րող ազ նի վը պարտ
վել խար դա խին, ու ժե ղը՝ թույ լին, ար դա րը՝ մե ղա վո
րին, ան կա շա ռը՝ գռփո ղին, քա ջը՝ վախ կո տին, բա
րին՝ չա րա գոր ծին, ճշմա րի տը՝ կեղ ծա րա րին:

Այ սօր մենք՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա
ղա քա ցի ներս, լիա զոր ված ի րա վուն քով, հպար տո
րեն վե րա հաս տա տում ենք, որ չե՛նք երկն չում, չե՛նք 
վա ճառ վում, չե՛նք նա հան ջում: Մենք պատ րաստ 
ենք մեր ան դադ րում, մեր ան կոտ րուն կամ քով ու 
ջան քով բե րե լու Հա յաս տա նի նոր՝ Չոր րորդ Հան
րա պե տութ յու նը: Պատ րաստ ենք վճռա կան մար տի՝ 
կուռ շար քե րով, սի րով եւ հա վա տով: Չե՛նք հոգ նե լու 
եր բեք, չե՛նք հիաս թափ վե լու, ո՛ւժ ենք տա լու ի րար, 
հո՛ւյս ենք տա լու ի րար:

Հաղ թե լո՛ւ ենք:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յուն
25 հու նի սի 2017

Ե րե ւան

«Ժառանգություն» կուսակցության համագումարում ընդունված 
Հռչակագիրը
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15-րդ
տարին

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը՝ Ժոզեֆ Դոլին

 3 մար տի 2017թ. Այ սօր 
«Բ լից ին ֆո» ա կում բում այս
պի սի կար ծիք է հայտ նել 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան վար չութ յան ան դամ, 
«Օ հան յան Րաֆ ֆիՕս կան
յան» դա շին քի ան դամ, թիվ 
2 ընտ րա տա րած քում պատ
գա մա վո րութ յան թեկ նա ծու 
ա ռա ջադր ված Ռշ տուն  Մար
տի րոս յա նը: « Հան րա պե տա
կան կու սակ ցութ յու նը միշտ 
3035% մե ծա մաս նա կա նով է 
ԱԺում իշ խա նութ յուն վերց
րել:  Մի քա նի տա րի ա ռաջ 
ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն
նե րը հարց բարձ րաց րին, երբ 
պայ քա րում էին մե ծա մաս նա
կան տե ղե րի հա մար: ՀՀԿն  

ար տա քին եւ ներ քին ճնշում
նե րի արդ յուն քում,  Սահ մա
նադ րութ յան փո փո խութ յամբ 
մե ծա մաս նա կան ընտ րա կան 
կար գը սահ մա նեց:  Սա ա վե լի 
վատն է, քան նա խորդ հա մա
մաս նա կան եւ մե ծա մաս նա
կան խառն ընտ րա կար գը», 
ա սել է  Մար տի րոս յա նը: Ն րա 
խոս քով՝ այժմ ու նենք ա վե լի 
ա րա տա վոր ընտ րա կան հա
մա կարգ. « Բո լոր տե ղա մա սե
րում բո լոր քվե տվող նե րը են
թարկ վում են այն ա րա տա վոր 
փոր ձա ռութ յա նը, երբ ընտր
վո ղը պայ քա րում է ոչ թե կու
սակ ցութ յան, այլ իր ձայ նե րի 
հա մար», հա վե լել է պատ գա
մա վո րութ յան թեկ նա ծուն:

Ռշտուն Մարտիրոսյան. «Այս 
ընտրական համակարգն ավելի 

վատն է, քան նախորդը»

17 օ գոս տո սի 2017թ.  Քա
ղա քա կան աշ նան հետ մեծ 
ակն կա լիք ներ չենք կա պում, 
ո րով հե տեւ հա սա րա կութ յան 
ա պա տիան դեռ չի ան ցել. 
Tert.amի հետ զրույ ցում այդ 
մա սին ա սաց « Ժա ռան գութ
յուն» կու սակ ցութ յան փոխ նա
խա գահ Ար մեն  Մար տի րոս յա
նը:

Ն րա խոս քով՝ ընդ դի մա դիր 
ու ժերն էլ «կա ցինն ա ռած ըն
կել են մեր հե տե ւից, փո խա
նակ միա վոր վեն ու այս ի րա
վի ճա կը փո խեն:

«Ի րենց թվում է, թե  Րաֆ
ֆի  Հով հան նիս յանն ու « Ժա
ռան գութ յունն» են այս օ րի 
հասց րել եր կի րը, ի րենց թվում 
է, թե մենք ա սում ենք՝ ե կեք 
միա ցեք, դար ձեք երկ րոր
դը: Ո՛չ, մենք պատ րաստ ենք 
մաս կազ մե լու», ա սաց Ար մեն 

 Մար տի րոս յա նը:
 Նա ա սաց, որ հիաս թափ

ված է մա մու լում հնչեց րած 
մտքե րից, երբ մար դիկ կեղծ 
թի րախ ներ են ընտ րել ի րենց 
հա մար, ընդ դի մա դիր դաշ
տից պայ քա րում են, մո ռա
նում են, որ իշ խա նութ յուն
ներն են եր կիրն այս վի ճա կի 
հասց րել:

« Տա րա ծաշր ջա նում սպառ
նա լիք ներ ու մար տահ րա վեր
ներ կան մեզ հա մար, դրան 
դի մա կա յե լու փո խա րեն իշ
խա նութ յու նը, հան րա յին ու 
բնա կան ռե սուր սի յու րաց
մամբ, հա սա րա կութ յունն իր 
հա մար ար տա գաղ թի նոր հո
րի զոն ներ է բա ցում, իսկ ընդ
դի մութ յան մի հատ ված էլ միմ
յանց վրա ցեխ է շպրտում», 
նկա տեց նա:

Ընդդիմադիր ուժերը, միավորվելու 
փոխարեն, կացինն առած ընկած են մեր 

հետևից. Արմեն Մարտիրոսյան
Ե րե ւան: Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 

ա ռա ջին նա խա րար եւ « Ժա ռան գութ յուն» կու
սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Կ. Հով հան
նիս յա նը Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յան (ԵԺԿ) նա խա գահ Ժո զեֆ Դո լին է հղել 
հե տեւ յալ նա մա կը.

«24 մար տի 2017թ.

Պա րոն Ժո զեֆ Դո լին
Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ
յան (ԵԺԿ) նա խա գա հին
Բր յու սել

Հար գե լի պա րոն նա խա գահ,

Իշ խող Հան րա պե տա կան կու սակ ցութ յու
նը հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յամբ եւ այ լուր 
լայ նո րեն տա րա ծել է հա յե րեն հնչյու նա վոր
ված տե սաե րիզ՝ Ձեր դի մա պատ կե րով, որ տեղ 
են թադ րա բար հա ղորդ վում են Ձեր ա ջակ ցութ
յունն ու հա ջո ղութ յան մաղ թան քը ՀՀԿին եւ 
ի րենց բո լոր թեկ նա ծու նե րին՝ ա ռա ջի կա ընտ
րութ յուն նե րում:

Ե թե դա չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա
նութ յա նը, ես նե րո ղութ յուն եմ խնդրում պատ
ճա ռած ան հար մա րութ յան հա մար եւ Ձեր 
ա սա ծը ճշգրտե լու նպա տա կով կոչ եմ ա նում 
Ձեզ ան հա պաղ տե սագ րել երկ րորդ տե սաու
ղեր ձը՝ այս ան գամ հաս ցեագր ված « Ժա ռան
գութ յուն» կու սակ ցութ յա նը եւ դա շին քին, ո րին 
մաս է կազ մում « Ժա ռան գութ յու նը»:

Ե թե, այ նու ա մե նայ նիվ, Ձեզ վե րագր ված 
խոս քե րի թարգ մա նութ յու նը ճիշտ է, ես պետք 
է հարց նեմ՝ արդ յոք դրանք ար տա հայ տում են 
ԵԺԿի պաշ տո նա կա՞ն դիր քո րո շու մը, թե՞ Ձեր 
անձ նա կան կար ծի քը: Ես պար տա վոր եմ նաեւ 
հա վե լել, որ Ձեր բա ցա հայտ հա մե րաշ խութ յու
նը մեկ քույր կու սակ ցութ յա նը՝ ի հա շիվ մյուս 
եր կու սի, է թի կա յի ըն դուն ված կա նոն նե րի կո
պիտ խախ տում է եւ ա պօ րի նի մի ջամ տութ յուն 
Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րին:

Մի ջամ տութ յունն ինք նին, ինչ պես նաեւ Ձեր 
հա ղոր դագ րութ յան բո վան դա կութ յու նը, ա մո
թա լի են Եվ րո պա յի ու ԵԺԿի հա մար, բո լոր 
նրանց հա մար, ով քեր եվ րո պա կան քա ղա
քակր թութ յան հնա գույն ա կունք նե րից մե կը 
հան դի սա ցող Հա յաս տա նում ցան կա նում են 
քա րո զել եվ րո պա կան ար ժեք ներ եւ կեր տել 
եվ րո պա կան տի պօ րի նա կի պե տութ յուն ու հա
սա րա կութ յուն մեր երկ րում:

Մի շարք հաս տա տուն ժո ղովր դա վա րա կան 
սկզբունք ներ, ինչ պի սիք են ա զատ եւ ար դար 
ընտ րութ յուն նե րը, օ րեն քի գե րա կա յութ յու
նը, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը, դա տա կան 
հա մա կար գի ան կա խութ յունն ու քա ղա քա
ցիա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը 
թվար կե լուն զու գա հեռ, Դուք, փաս տո րեն, Ձեր 
զո րակ ցութ յունն եք հայտ նում այդ նույն կու
սակ ցութ յա նը (եւ նրա նա խա գա հին), ո րը պա
տաս խա նա տու է ընտ րութ յուն նե րը կեղ ծե լու, 
օ րենքն ընտ րո ղա բար եւ ա նի րա վա բար՝ սե
փա կան հա յե ցո ղութ յամբ կի րա ռե լու հա մար, 
կո ռուպ ցիա յի, իշ խա նութ յան չա րա շահ ման ու 
վե րից վար շա հե րի բախ ման, հան րա յին կյան
քի բո լոր ո լորտ նե րի գոր ծու նեութ յան կու սակ
ցա պե տա կան մե նաշ նոր հաց ման, դա տա կան 
հա մա կար գը բա ցար ձա կա պես ի րենց քմա հա
ճույք նե րին ծա ռա յեց նե լու, ի րենց քա ղա քա կան 
կամքն ար տա հայ տե լու, հա վաք ներ անց կաց
նե լու, խղճի եւ սահ մա նադ րա կան քա ղա քա
ցիա կան այլ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե
լու ա զա տութ յուն նե րի ի րաց ման առն չութ յամբ 
քա ղա քա ցի նե րին հա լա ծե լու եւ բան տար կե լու 
հա մար: Ցան կը եր կար է:

Մեկ ան գամ եւս, ե թե հա ղոր դագ րութ յունն 
իս կա պես Ձերն է, այն ինք նին վե րած վում է 
եվ րո պա կան բա րո յա կան եւ ի րա վա կան հե
նա նի շե րի ա ղա ղա կող ինք նա խախտ ման, էլ 
չա սած, թե ինչ պես է կոպ տո րեն ոտ նա հա րում 
եւ վա սա կար ու կողմ ա կալ հատ վա ծա պաշ
տա կան ազ դե ցութ յուն թող նում բուն ընտ րա
կան գոր ծըն թա ցի, ըն թա ցող քա րո զար շա վի 
եւ դրա վերջ նա կան արդ յուն քի վրա՝ լի նեն 
դրանք վեր ջա պես մա քուր, թե եւս մեկ ան գամ 
կեղծ ված: Ես հու սով եմ, որ վե րը շա րադր վա
ծը պատ շաճ կեր պով կնշվի տե ղա կան եւ մի
ջազ գա յին դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե րի, 
այդ թվում Ձեր սե փա կան զե կույց նե րում:

Դուք « Ժա ռան գութ յա նը» չէ, որ ար հա մար
հում եք: Դուք ար հա մար հում եք հա յաս տան
յան ընտ րո ղին, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա
կութ յա նը, ԵԺԿին եւ իր իսկ ար ժե քա յին հա
մա կար գը, այն ա մե նի բնո րո շում ու ի մաս տը, 
ին չը հայտ նի է ե ղել մեզ՝ որ պես Եվ րո պա:

Հար գա նոք՝

Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յան
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան նա խա գահ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի նախ կին նա խա րար

Ե րե ւան»

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յունն իր մտա
հո գութ յունն է ար տա հայ տում Հա յաս տա նում 
բազ մա մի լիարդ է ներ գե տիկ ներդ րում ե րի վե
րա բեր յալ ԱՄՆ եւ Եվ րա միութ յան պաշ տոն յա
նե րի կող մից ար ված ա ռա ջարկ նե րի հան դեպ` 
Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րի կրա վո րա կան 
կեց ված քի կա պակ ցութ յամբ:

 Է ներ գե տիկ ան կա խութ յու նը ժա մա նա կա կից 
աշ խար հում պե տութ յան ի րա կան ան կա խութ յան 
բա ղադ րիչ նե րից է, տնտե սա կան զար գաց ման 
հիմ ա կան տար րը, ինչ պես նաեւ ժո ղովր դի սո
ցիալտնտե սա կան բա րօ րութ յան մա սը։

 Հա յաս տա նում կան է ներ գե տիկ այ լընտ րան
քա յին աղբ յուր նե րի բազ մա զա նութ յան հնա րա
վո րութ յուն ներ՝ ի դեմս Ի րա նից ներ մուծ վող է ներ
գա կիր նե րի, վե րա կանգն վող է ներ գիա յի տե ղա
կան ար տադ րութ յան եւ այլ նի։

 ԱՄՆ եւ Եվ րա միութ յան պաշ տո նա կան հայ
տա րա րութ յուն նե րը Հա յաս տա նի է ներ գե տի կա յի 
ո լոր տում բազ մա մի լիարդ ներդ րում ե րի հնա րա
վո րութ յան մա սին ոչ միայն Հա յաս տա նի է ներ գե

տիկ ան կա խութ յունն ա պա հո վե լու ե րաշ խիք են, 
այ լեւ տնտե սութ յան զար գաց ման հզոր մի ջոց։

 Ինչ պես նախ կի նում, այն պես էլ հի մա ա նըն
դու նե լի ենք հա մա րում 2013 թվա կա նի Հայռու
սա կան գա զա յին պայ մա նա գի րը՝ այն որ պես ար
գե լանք դի տե լով Հա յաս տա նի է ներ գե տիկ զար
գաց մա նը:

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը՝ « Ժա ռան գութ
յուն» կու սակ ցութ յու նը հայ տա րա րում է.

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը պետք է՝
 չեղ յալ հայ տա րա րի 2013 թվա կա նին կնքած 

Հայռու սա կան գա զա յին հա կա պե տա կան պայ
մա նա գի րը,

 ի րա վա կան եւ գործ նա կան բո լոր քայ լերն 
ի րա կա նաց նի է ներ գե տի կա յի ու մյուս բո լոր 
ո լորտ նե րում ներդ րում եր ա պա հո վե լու եւ պե
տութ յան ան կա խութ յան, ինք նիշ խա նութ յան ամ
րապնդ ման հա մար:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յուն
24 հու լի սի 2017թ., Ե րե ւան

«Ժառանգություն» կուսակցության հայտարարություն
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15-րդ
տարին

Մեզ մոտ կաց նա յին սկզբուն քով է քա ղա
քա կա նութ յան մեջ. կամ` կաս, կամ` չկաս: Ե թե 
դու իշ խա նութ յուն չդար ձար, ա պա դու չկաս: 
Ծեծ ված բա ռով ա սած` քա ղա քա կան դիակ ես: 
Ու վերջ. քեզ ճար ու ճամ փա չկա քա ղա քա կա
նութ յուն վե րա դար ձի: Նույ նիսկ կար ծիք հայտ
նել էլ չես կա րող. չէ՞ որ այ լեւս ձիու վրա չես: 

Ու դրա հա մար այն քան կո պիտ ենք ու այն
քան բռի: Կո պիտ ու բռի ենք մեր տե սա կետ նե
րի մեջ, մեր մտա ծո ղութ յամբ: Ո րով հե տեւ մեր 
տե սա հո րի զոնն է փոքր, ու մեր սիրտն է վա
խե ցած ու նեղ դար ձած: Ուս տի քա ղա քա կան 
մեր տե սա կետ նե րի կամ քա ղա քա գի տա կան 
մեր գնա հա տա կան նե րի մեջ պետք է գե րիշ խի 
է մո ցիան: Եվ հիմ ա կա նում` բա ցա սա կան է մո
ցիան: Ի վեր ջո, ե րեկ նա քո մրցա կից հա կա
ռա կորդն էր, ու դու հաղ թե ցիր նրան: Չէ՛, դու 
գետ նե ցիր նրան: 

Ին չո՞ւ այս քան եր կար նա խա բան ե ղավ: 
Ո րով հե տեւ լսե ցի Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նին ու 
հաս կա ցա, թե որ քան է մեր քա ղա քա կան, հա
սա րա կա կան, նաեւ հենց լրագ րո ղա կան միտ քը 
ետ մում իր պատ կե րա ցում ե րի մեջ: Հաս կա
ցա, որ կա մի աս տի ճան, ո րից մենք այ լեւս չենք 
կա րո ղա նում բարձ րա նալ: Դեմ ենք առ նում բա
րո յա կան մի պատ նե շի ու սկսում ենք տե ղապ
տույտ տալ:

Ու այդ տե ղապ տույ տի մեջ ենք ա հա ար դեն 
քա նի տա րի կամ տաս նամ յակ:

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յանն ին չի՞ մա սին էր խո
սում: Խո սում էր այն պի սի ար ժեք նե րի մա սին ու 
այն պի սի բարձ րութ յու նից, որ, կնե րեք, ինձ մի 
պահ թվում էր, թե խոս քե րը քա մուն են տրվում: 

Նախ` Րաֆ ֆու ա ղոթ քի այդ չարչրկ ված թե
ման: Ով չա լա րեց այս տա րի նե րի ըն թաց քում, 
դա հի շեց: Պատ կե րը պարզ էր, բա ռե րը հա սու 
էին ա մեն քին. Րաֆ ֆին գնաց ու Ծի ծեռ նա կա
բեր դում ա ղո թեց, երբ ժո ղո վուր դը հոր դա ցած 
էր հրա պա րակ նե րում:

Բայց այս տեղ խոսքն ա վարտ վում էր, այ լեւս 
չէին շա րու նա կում, որ պե տա կան ոս տի կա նա
կան մե քե նան իր մկան ներն էր ցույց տա լիս 
ու ամ բողջ դա ժա նութ յամբ պատ րաստ վում էր 
գոր ծի մեջ նետ վել:

Դե, հեշտ է ա սել` գնա յի՛ր մին չեւ վերջ, Րաֆ
ֆի:

Բայց, ա՛յ, ե թե գնար, ու հատ կա պես ե թե 
ար յուն թափ վեր, իսկ մեր երկ րի պատ մութ յու
նից հայտ նի է, որ ար յուն թափ վելն էլ արդ յունք 
չի տա լիս. իշ խա նութ յու նը մում է իր տե ղում 
նստած, ա պա` ի՜նչ հայ հո յանք, ինչ` է՛ս , է՛ն:

Մի խոս քով` կեղծ է խո սակ ցութ յու նը, եւ ա վե
լի վա տը` ա նազ նիվ է իր բուն էութ յամբ:

Կամ` Րաֆ ֆին, ա սում են, որ քա ղա քա կան 
դիակ է: Այդ ո՞վ մի օր քա ղա քա կան դիակ չի 
դառ նում. իսկ շատ հա ճախ մարդ կանց` դիակ 
դառ նա լու հաշ վին չէ՞, որ ինչոր բան է կա տար
վում, զար գա նում, ծնվում ու ըն թա նում ա ռաջ: 
Սերմ էլ է մի օր դիակ դառ նում, որ պես զի ցո
րե նի հաս կը ծփա: 

Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը խո սում է այն մա
սին, թե այդ ով քե՞ր են, որ բա րո յա կան ի րա
վունք ու նեն հրել մարդ կանց, հրել Ժի րայր Սե

ֆիլ յա նին, հրել ի րեն, հրել ցան կա ցած մար դու: 
Թե կուզ հրող նե րը լի նեն ոս տի կան ներ (ե րե ւույ
թի ա մե նա մեղմ կողմ է մատ նա ցույց ա նում 
խոս քի մեջ. ծե ծե լը, խոշ տան գե լը ան տե սում է):

Բանն այն է, որ այս թե ման կա րե ւո րում է 
Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը, ի զար մանս շա տե րի: 
Դա էլ հա՞րց է, որ դրա մա սին խո սես, էլ կա րե ւոր 
թե մա չկա՞ այս երկ րի քա ղա քա կան դաշ տում` 
կմտա ծեն շա տե րը: Բայց Րաֆ ֆի Հով հան նիս
յա նը այս հարցն է կա րե ւոր հա մա րում: Մենք 
չգի տենք, բայց նա գի տի, թե` ին չու: Գու ցե սա՞ 
է մեր եւ նրա տար բե րութ յու նը: Մեր եւ ա րեւմտ
յան քա ղա քա կան դպրոց ան ցած, քա ղա քա կան 
քա ղա քա կիրթ հա րա բե րութ յուն ներ դա վա նող 
այս մար դու:

Ե րես պաշ տութ յունն ու կեղ ծի քը ա մեն տեղ 
է վատ: Վատ է նաեւ քա ղա քա կա նութ յան մեջ: 
Ա՛յ, որ Րաֆ ֆիին մե ղադ րում են ապ րի լի 9–ի 
հա մար, որ շար ժու մը մա րեց, նա էլ մեղմ ձայ
նով, ժպտա լով, հա մար յա նե րո ղութ յուն խնդրե
լու պես հարց է տա լիս` ե թե մեզ մե ղադ րում են , 
ա պա որ տե՞ղ էին մե ղադ րող ու ժե րը, ին չո՞ւ հրա
պա րա կում չէին: Ո՞ւր էր Հան րա պե տութ յուն 
կու սակ ցութ յու նը` իր լի դե րով, ո՞ւր էր Դաշ նակ
ցութ յու նը, ո՞ւր էր… Եվ այս պես շա րու նակ:

Ե թե ձեզ, ի րոք, պետք էր, որ այս երկ րում 
հա մա կարգ փոխ վեր, ու այն ա ռաջ գնար, գա
յիք հրա պա րակ: Հ նա րա վո րութ յուն էր ստեղծ
ված, հնա րա վո րութ յու նը բաց չթող նեինք:

Հի մա քա ղա քա կան հնա րա վո րութ յուն նե
րի վե րա բեր յալ Րաֆ ֆու խոս քը` մո տա վոր շա
րադր մամբ` ե թե հա ջորդ ան գամ հնա րա վո
րութ յուն լի նի, ես չեմ լի նե լու: Բայց այդ հնա րա
վո րութ յու նը չմսխենք:

Պատ կե րաց նո՞ւմ եք հա յաս տան յան քա ղա
քա կան դաշ տում մի ուժ այդ պես ա սի: Ա սի` 
թե կուզ ա ռանց ինձ, բայց փո փո խութ յուն լի նի 
երկ րի կյան քում: Իմ հա վա տը չի գա լիս. ձե րը` 
չգի տեմ:

Հե տո նա խո սեց է տի մա սին: Ա մեն ին չը 
պետք է էտ վի, որ պես զի նո րա նա– թար մա նա: 
Էտ վեց նաեւ ի րենց կու սակ ցութ յու նը (ինչ ճիշտ 
ու գե ղե ցիկ բառ է ընտր ված): Ու պատ կե րաց
նո՞ւմ եք` Րաֆ ֆին սի րով խո սեց իր կու սակ ցութ
յու նը լքած ան ձանց մա սին: Խո սեց հար գան
քով` բա րի ժպի տը դեմ քին: 

Հե տո Րաֆ ֆին խո սեց հան րա յին ծա ռա յութ
յան մա սին: Խո սեց նոր վի ճա կի ու քա ղա քա
կան նոր բո վան դա կութ յան մա սին: Հե տո վա
խեց րեց մարդ կանց կու սակ ցա պե տութ յու նից 
ու սեր ժա պե տութ յու նից: Հե տո զար մա ցավ, թե 
ինչ պե՞ս կա րե լի է մար դը` հայ րե նի քի հա մար 
կռված ու այն ա զա տագ րած մար դը, խան գա
րի այդ հայ րե նի քի ա ռա ջըն թա ցին: Այն քան ան
կեղծ էր իր զար ման քի մեջ:

Ե թե մենք` ա մենքս, Րաֆ ֆու նման մտա ծենք, 
մեր եր կի րը կդառ նա եր կիր: Եվ այդ ժա մա նակ 
է ար դեն, որ խո րա մուխ կլի նենք Րաֆ ֆու սի րե
լու բա նա ձե ւի մեջ ու այն մի օր կբա ցա հայ տենք:

Գոհար Սարդարյան
NYUT.AM 

1 հուլիսի 2017թ.

Սիրելու բանաձևը եւ քաղաքականությունը

Մա յի սի 14ին տե ղի ու նե
ցան հեր թա կան «ընտ րութ
յուն նե րը», ո րոնք, դառ նա լով 
ապ րի լի 2ին տե ղի ու նե ցա
ծի տրա մա բա նա կան շա րու
նա կութ յու նը, ինչ պես միշտ, 
ու ղեկց վե ցին զանգ վա ծա
յին ա պօ րի նութ յուն նե րով, 
կեղ ծա րա րութ յուն նե րով եւ 
բռնութ յուն նե րով: Այդ կերպ 
ձե ւա վոր ված ցան կա ցած իշ
խա նութ յուն՝ հա մա պե տա կան 
թե տե ղա կան, լի նե լով ոչ լե
գի տիմ, չի կա րող ար տա հայ
տել Հա յաս տա նի ժո ղովր դի 
շա հերն ու ի րա կա նաց նել նրա 
իղ ձե րը:

ՀՀԿի ցի նիզ մը հա սել է 
այն տեղ, որ նրա ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը սկսել են ար դա
րաց նել ի րենց կա տա րա ծու
նե րի ա պօ րի նութ յուն նե րի 
ու բռնութ յուն նե րի մինչ այդ 
ըն դա մենն ան տես վող ա պա
ցուց ված փաս տե րը:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յու նը խստո րեն դա տա
պար տում է իշ խա նութ յուն
նե րի ընտ րա կեղ ծա րա րութ
յուն ներն ու բռնութ յուն նե րը, 
ո րոնց վառ դրսե ւո րում ե րից 
էր ԱԺ եր կու գու մա րում ե
րի պատ գա մա վոր Զա րու հի 
Փոս տանջ յա նի եւ նրա 21
ամ յա դստեր հան դեպ մա
յի սի 14ին ոս տի կա նութ յան 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ոտնձ
գութ յու նը, ո րի հե տե ւան քով 
վեր ջի նիս հասց վե ցին մարմ
նա կան վաս վածք ներ: Մենք 
պա հան ջում ենք հե տաքն նել 
եւ պա տաս խա նատ վութ յան 

են թար կել այդ ա պօ րի նութ
յունն ի րա կա նաց րած ոս տի
կան նե րին:

Ընտ րութ յուն նե րից ա ռաջ 
մի լիար դա վոր դո լար նե րի 
ներդ րում ե րի ներգ րա վում 
խոս տա ցող իսկ այժմ 1,5 մի
լիարդ դո լա րով ար տա քին 
պարտքն ա վե լաց նել պատ
րաստ վող իշ խա նութ յուն նե
րը եւս մեկ ա վե լորդ ան գամ 
ա պա ցու ցե ցին, որ չու նեն 
նաեւ Հա յաս տա նի տնտե
սութ յունն այս ծանր վի ճա կից 
դուրս բե րե լու ո՛չ պրո ֆե սիո
նալ կա րո ղութ յուն ներ եւ ոչ էլ 
ար տա քին ու ներ քին ներդ
րող նե րի նվա զա գույն վստա
հութ յու նը:

Հա վա տա ցած ենք, որ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 
ա զատ եւ ար ժա նա պա տիվ 
քա ղա քա ցի ներն ի րենց մեջ 
ուժ կգտնեն պայ քա րե լու հա
նուն ա մեն քիս ե րա զած հզոր, 
բա րե կե ցիկ, ար դար ու ա զատ 
երկ րի, եւ այդ գոր ծում ի րենց 
կա րե ւոր ա նե լի քը ու նեն ի րա
պես ընդ դի մա դիր ու ժե րը, 
ո րոնք, ա ռանց դա դա րեց նե լու 
պայ քա րը, պետք է վե րա կազ
մա կեր պեն բո լոր մի ջոց նե րը 
եւ, վեր ջա պես, հան դես գան 
հա մընդգր կուն միաս նա կան 
ճա կա տով՝ փրկե լու հա մար 
եր կի րը կոր ծա նու մից, ներ քին 
ու ար տա քին գա ղու թա ցու
մից:

« Ժա ռան գութ յուն» 
կուսակցութ յուն

15 մա յի սի 2017թ., Ե րե ւան

«Ժառանգությունը» դատապարտում 
է իշխանությունների իրագործած 
ընտրական կեղծարարությունն ու 

բռնությունները

30 հու նի սի 2017թ. « Հա յացք» մա մու լի ա կում բում տե ղի ու նե
ցավ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան վար չութ յան նա խա գահ 
 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի, մի ջազ գա յին հար ցե րով քար տու ղար 
Անդ րա նիկ Գ րի գոր յա նի եւ մամ լո խոս նակ  Գե ւորգ  Ղահ րա
ման յա նի հա մա տեղ ա սու լի սը: Ար ծարծ վեց ներ քա ղա քա կան եւ 
ներ հա յաս տան յան թե մա նե րի լայն շրջա նակ:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ասուլիսը
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15-րդ
տարին

Նա խընտ րա կան շրջա նում բռնութ յուն նե
րով եւ քա ղա քա կան բան տար կութ յուն նե րով, 
իսկ ընտ րութ յուն նե րի օ րը՝ հա մա տա րած 
կա շառք նե րով եւ այլ զանգ վա ծա յին ընտ րա
կեղ ծիք նե րով մթագ նած խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րը հեր թա կան ան գամ ի ցույց 
դրե ցին գոր ծող իշ խա նութ յան՝ ՀՀԿի՝ ա զատ, 
ար դար եւ օ րի նա կան ընտ րութ յուն նե րի կազ
մա կերպ ման քա ղա քա կան կամ քի բա ցա կա
յութ յու նը:

Ա մեն դեպ քում՝ մեր ժո ղովր դի ձայ նը չմաս
նա տե լու նպա տա կով հեր թա կան ան գամ Ժա
ռան գութ յու նը հայտ չներ կա յաց րեց Ե րե ւա նի 
ա վա գա նու ընտ րա կան մրցա պայ քա րի մեջ 
մտնե լու՝ փո խա րե նը հա ջո ղութ յուն եւ օ րի նա
կան մրցակ ցութ յուն մաղ թե լով բո լոր թեկ նա
ծու նե րին եւ իր զո րակ ցութ յու նը՝ ընտ րութ յուն
նե րին մաս նակ ցող ընդ դի մութ յա նը եւ Հա յաս
տա նի քա ղա քա ցու ա զատ եւ ան կա շառ կա
մար տա հայ տութ յա նը:

Հա նուն մայ րա քա ղա քի եւ հա մայն հան
րա պե տութ յան, ի րա կա նում հար կա վոր է, որ 
պա րոն Մար գար յա նը եւ իր կու սակ ցութ յու նը 
դառ նան պար կեշտ, օ րի նա պաշտ ընդ դի մութ
յուն ամ բողջ երկ րում եւ Ե րե ւա նից սկսյալ:

Իսկ մենք դեռ կխո սենք ընտ րութ յուն նե րից 
հե տո:

Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յան
Ժա ռան գութ յուն կու սակ ցութ յան

վար չութ յան նա խա գահ
11 ապ րի լի 2017

Ե րե ւան

Մայրաքաղաքի ավագանու 
ընտրությունների մասին Րաֆֆի 

Հովհաննիսյանի հայտարարությունը
«Ժառանգությունը» դատապարտում է 

իշխանությունների իրագործած ընտրական 
կեղծարարությունն ու բռնությունները

23 հու նի սի 2017թ. Ե րե
ւան:  Հա յաս տա նում Ա մե րի կա յի 
 Միաց յալ  Նա հանգ նե րի դես պան 
 Ռի չարդ  Միլ սի հրա վե րով  Րաֆ ֆի 
Կ.  Հով հան նիս յանն այ սօր այ ցե
լել է ԱՄՆ դես պա նա տուն:

 Պաշ տո նա կան այ ցի ըն թաց
քում  Միլ սը եւ  Հով հան նիս յա նը 
քննար կել են հայա մե րիկ յան 
հա րա բե րութ յուն նե րին, տա րա
ծաշր ջա նա յին անվ տան գութ յանն 

ու հրա տապ գլո բալ զար գա ցում
նե րին վե րա բե րող հար ցե րի լայն 
շրջա նակ:

 Հա յաս տա նի ա ռա ջին արտ
գործ նա խա րար  Րաֆ ֆի  Հով
հան նիս յա նը « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան ղե կա վարն է ու 
 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին 
հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա
կան կենտ րո նի հիմ ա դիր տնօ
րե նը:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը հանդիպել է 
Ռիչարդ Միլսի հետ

6 սեպտեմբերի 2017թ. 
 Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յա նը` 
Հա յաս տա նի ա ռա ջին արտ
գործ նա խա րա րը եւ « Ժա ռան
գութ յուն» կու սակ ցութ յան ներ
կա յիս նա խա գա հը, վեր ջերս 
այ ցե լել է Դա նիա յի Թա գա վո

Րաֆֆի Հովհաննիսյանն
Արցախում եւ Դանիայում

ԵԺԿ-ի վեհաժողովը եւ Դոլ-Հովհաննիսյան 
հանդիպումը Կոպենհագենում

րութ յան մայ րա քա ղաք, որ տեղ 
սեպ տեմ բե րի 45 մաս նակ ցեց 
եւ ե լույթ ու նե ցավ Եվ րո պա
կան Ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յան (ԵԺԿ) վե հա ժո ղո վում 
եւ  հան դի պեց ար տա քին եւ 
ներ քին օ րա կար գե րով, ԵԺԿ 

նա խա գահ Ջո զեֆ Դո լի հետ:
 Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նի 

կո պեն հա գեն յան աշ խա տան
քա յին այ ցին նա խոր դել էր 
նրա մաս նակ ցութ յու նը սեպ
տեմ բե րի 12ը Ար ցա խի  Հան
րա պե տութ յան հիմ ադր ման 
26ամ յա կի առ թիվ Ս տե փա
նա կեր տում եւ  Շու շիում տե ղի 
ու նե ցած պաշ տո նա կան տո
նա կա տա րութ յուն նե րին:

 Վար դե նիս Մար տա կերտ 
նո րա բաց մայ րու ղին անց նե
լիս  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նին 
ող ջու նել են  Գե ղար քու նի քի 
մար զի  Սոթք գյու ղի գյու ղա
պե տը, ինչ պես նաեւ ու սում
նա կան տար վա սկիզբն ու 
«ա ռա ջին զան գը» նշող՝ տե ղի 
դպրո ցի տնօ րե նը, ա շա կերտ
նե րը եւ ու սու ցիչ նե րը:

Այ սօր կա յա ցավ « Ժա ռան գութ
յուն» կու սակ ցութ յան վար չութ յան 
հեր թա կան նիս տը: Օ րա կար գում 
ա ռաջ նա յին էր կու սակ ցութ յան 
խոս նա կի եւ մի ջազ գա յին հար ցե
րով քար տու ղա րի ընտ րութ յու նը:

Կու սակ ցութ յան վար չութ յան 
ո րոշ մամբ Գե ւորգ Ալ բեր տի Ղահ
րա ման յա նը ընտր վեց « Ժա ռան

գութ յուն» կու սակ ցութ յան խոս
նակ, Անդ րա նիկ Վար դա նի Գ րի
գոր յա նը՝ մի ջազ գա յին հար ցե րով 
քար տու ղար:

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան վար չութ յուն

29 հու նի սի 2017թ.
Ե րե ւան

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

միջազգային հարցերով քարտուղար

16 մար տի 2017թ. «Օ հան յան 
Րաֆ ֆիՕս կան յան» դա շին քի 
նա խընտ րա կան ցու ցա կի ա ռա
ջին հո րի զո նա կան նե րը զբա ղեց
նող գե նե րալ Սեյ րան Օ հան յա նը, 
Ար մեն Մար տի րոս յա նը, Աժ պատ
գա մա վոր Է լի նար Վար դան յա նը 
եւ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան կա նանց խորհր դի ղե
կա վար Սու սան նա Մու րադ յա նը 
հան դի պե ցին « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան կա նանց խորհր
դի ան դամ ե րի հետ:

Հան դիպ ման սկզբում ներ կա

նե րը մեկ րո պե լռութ յամբ հար
գե ցին Ար թուր Սարգս յա նի՝ Հաց 
բե րո ղի հի շա տա կը։

Սեյ րան Օ հան յա նի, Ար մեն 
Մար տի րոս յա նի եւ Է լի նար Վար
դան յա նի ող ջույ նի խոս քե րից հե
տո տե ղի ու նե ցավ հարց ու պա
տաս խան՝ դա շին քի նա խընտ րա
կան ար շա վի, ներ քա ղա քա կան 
ի րա վի ճա կի եւ բա նա կում տի րող 
ի րա վի ճա կի վե րա բեր յալ։

«Օ  ՐՕ» դա շին քի
լրատ վա կան ծա ռա յութ յուն

Հանդիպում «Ժառանգություն» 
կուսակցության կանանց խորհրդի 

հետ
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15-րդ
տարին

Հա վեր ժա կան հայ րե նա կից,
Բո լո րեց տա սը տա րին այն ե ղեռ նա ժա մից, 

երբ թուրք չա րա գոր ծը սառ նասր տո րեն քա շեց 
քո թի կուն քին ուղղ ված զեն քի ձգա նը: Սա կայն 
տաս նամ յա բա ցա կա յութ յունդ շատ ա վե լի 
ներ կա կա րե լի է հա մա րել, քան ո մանց ֆի զի
կա կան ներ կա յութ յու նը: Դա թե րեւս նրա նից է, 
որ սեր մա նածդ գա ղա փար նե րի հուն դե րը այս 
ամ բողջ ըն թաց քում պտղա վոր վե ցին եւ շա րու
նա կում եմ պտղա վոր վել բյու րա վոր սրտե րում 
ու մտքե րում: Իսկ 1996ին քո հիմ ադ րած երկ
լե զու «Ա կօս» պար բե րա թեր թը նպա տակ ու ներ 
դառ նա լու եւ դար ձավ թրքա հա յութ յան խո սա
փողն ու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նը, հաշ տա
րար օ ղակ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի մի ջեւ:

Ող բեր գա կա նո րեն ա վարտ ված քո երկ րա
յին կյան քի ի մաս տը ժո ղովր դա վա րութ յա նը, 
խոս քի ա զա տութ յա նը, փոք րա մաս նութ յուն նե
րի ի րա վունք նե րին եւ, հատ կա պես, Հայ կա կան 
հար ցին առնչ վող խնդիր նե րի ար ծար ծում էր 
մի երկ րում, որ տեղ եր բեք չեն խախտ վում ըն
դուն ված տա բու նե րը: Դու մար տահ րա վեր 
նե տե ցիր պատ մութ յան աղ ճատ ված շա րադ
րան քին, խի զա խե ցիր ծա ռա յել իբ րեւ կա մուրջ 
հա յե րի ու թուր քե րի մի ջեւ` եր բեմ ար գա հա
տան քի թի րախ դառ նա լով եր կու կող մից էլ: 
Բայց դա քեզ չվհա տեց րեց, քա նի որ քո հո
գում խորն էր ան թեղ ված Հայ րե նի քի նվի րա
կան գա ղա փա րը: Հայ րե նիք, ո րը բո լոր հա յե
րին է պատ կա նում` իր ա մեն մի թիզ հո ղով:

Քո մա հը կոտ րեց ար գել ված թե մա նե րի 
բո լոր կարծ րա տի պե րը` բե կում ա յին կետ 

դառ նա լով թուր քա կան հան րութ յան մեջ եւ, 
ա ռա վե լա պես մտա վո րա կա նութ յան շրջա
նակ նե րում, խթա նեց Հա յոց ցե ղաս պա նութ
յանն ա ռե րես վե լու, այդ օ րա կար գը քննար
կե լու մղում ե րը: Իշ խա նութ յուն նե րի հա լա
ծանք նե րին ի տրի տուր` չլքե ցիր պա պե նա կան 
օ ջախդ, ո րով հե տեւ «դժոխ քի կրակ նե րը» թո
ղած` «պատ րաս տի դրախ տում» հանգր վա նե լը 
հա րիր չէր քո հիմ էութ յա նը, մարտն չո ղի քո 
բնույ թին: Ո րով հե տեւ աստ վա ծա տուր ա ռա քե
լութ յունդ «դժոխ քը» «դրախ տի» վե րա ծելն էր:

Այդ պես էիր 2007ի չա րա բաս տիկ հուն վա
րի 19ին ինքդ բա նա ձե ւել քո հա վա տո հան գա
նա կը վեր ջին հոդ վա ծիդ մեջ, ո րը վեր նագր
ված էր` « Հո գե վի ճակս վախ վո րած ա ղավ ու 
է նման»: Հա մոզ մունք էիր հայտ նում, որ ապ
րածդ հա սա րա կութ յան մեջ մար դիկ ա ղավ ի
նե րի վրա չեն կրա կում: Բայց հենց նույն օ րը 
թուրք ազ գայ նա կա նի ար ձա կած գնդա կը խո
ցեց մարդ կութ յան ցա վերն ու մտա հո գութ յուն
ներն իր մեջ ամ բա րած, բա րութ յամբ ու ար դա
րամ տութ յամբ տրո փող սիրտդ:

Փա´ռք քո ազ գան վեր գոր ծին, քո բա րի 
ան վա նը, ո րոնք կապ րեն դա րե դար, սի րե լի 
Հ րանտ:

Րաֆ ֆի Կ. Հով հան նիս յան
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ար տա քին 

գոր ծե րի ա ռա ջին նա խա րար
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան

նա խա գահ
Ե րե ւան

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» կուսակցություն. հասցեն` ՀՀ, Երեւան 0033, Երզնկյան 75 • հեռախոս` 271600, հեռապատճեն` 524846 • էլ.փոստ` info@heritage.am • վեբկայք` www.heritage.am
Տպաքանակ 1000 • Թողարկման պատասխանատու` Գ.Ղահրամանյան • Խմբագիր` Գ.Լալայան • Ձեւավորում եւ էջադրում` Ա.Թուրաջյան • Շրջաբերականում արտահայտված տեսակետները

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

Րաֆֆիի նամակը Հրանտին

«Օ հան յան Րաֆ ֆիՕս կան յան» դա շին քը, որ պես հար գան
քի տուրք Հաց բե րող Ար թուր Սարգս յա նի պայ ծառ հի շա տա կի, 
վա ղը` մար տի 17ին, չի ի րա կա նաց նի ո րե ւէ նա խընտ րա կան 
քա րոզ չութ յուն: Մենք մեր մտքե րով վա ղը կլի նենք Ար թու րի 
հետ:

Մենք նաեւ գտնում ենք, որ Հաց բե րող Ար թուր Սարգս յա
նի ինք նա զո հա բե րութ յու նը չպետք է եւ չի կա րող ան հե տե ւանք 
մալ եւ պետք է մղի բո լո րիս ոչ թե հու սալք ման այլ հա մախմբ
ման ու հա մա տեղ պայ քա րի:

Մենք պար տա վոր վում ենք հստակ քայ լեր նա խա ձեռ նել մեր 
ժո ղովր դի ու նրա ա ռողջ ու ժե րի հա մախմբ ման եւ իշ խա նա փո
խութ յուն ի րա կա նաց նե լու հրա մա յա կա նով: 

«Օ հան յան Րաֆ ֆիՕս կան յան» դա շին քի 
նա խընտ րա կան շտաբ

16 մարտի 2017թ.

Հաց բերողի ինքնազոհաբերումը 
պետք է մղի բոլորիս համախմբման 

եւ համատեղ պայքարի՝ հանուն 
իշխանափոխության

 Հուն վա րի 1822ը 
 Հուն գա րիա յի մայ րա
քա ղաք  Բու դա պեշ տում 
անց կաց վել է «Է դու ար դո 
Ֆ րեյ» հիմ ադ րա մի հետ 
հա մա տեղ « Ռո բերտ 
 Շու ման» ինս տի տու տի 
կազ մա կեր պած «Ե րի
տա սարդ ա ռաջ նորդ
ներ20162017» ծրագ րի 
եզ րա փա կիչ փու լը՝ Ա րե
ւել յան Եվ րո պա յի տար
բեր երկր նե րից շուրջ 19 
ե րի տա սարդ նե րի մաս
նակ ցութ յամբ: Ծ րագ
րին « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան ե րի տա
սար դա կան կազ մա կեր
պութ յու նը ներ կա յաց րել 
է  Գե ւորգ  Ղահ րա ման
յա նը:

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՆԿՅՈՒՆ

Ավարտվել է Բուդապեշտում անցկացվող «Երիտասարդ 
առաջնորդներ-2016-2017» ծրագիրը

Ապ րի լի 2327ը  Կոն րադ 
Ա դե նաու եր հիմ ադ րա մի 
(ԿԱՀ) նա խա ձեռ նութ յամբ 
 Հա րա վա յին  Կով կա սի ե րի
տա սարդ քա ղա քա կան գոր
ծիչ նե րի հա մար  Բեռ լի նում եւ 
 Լայպ ցի գում ու սու ցո ղա կան 
ծրա գիր է անց կաց վել, ո րին 
մաս նակ ցել են 16 ե րի տա
սարդ քա ղա քա կան գոր ծիչ

ներ  Հա յաս տա նից, Վ րաս
տա նից եւ Ադր բե ջա նից:  Հա
յաս տա նը ներ կա յա ցել է 6 
մաս նակ ցով, ո րից 3ը ե ղել 
են « Ժա ռան գութ յան»  ե րի
տա սար դա կան միութ յան ան
դամ եր Ար մեն  Բար խու դար
յա նը,  Մա րի նա  Մու րադ յա նը 
եւ  Հա կոբ  Չա լիկ յա նը:

«Ժառանգություն» կուսակցության 
«Հայք» երիտասարդական միություն

«Ժառանգության» «Հայք» 
երիտասարդական միության 

ներկայացուցիչները մասնակցել են 
Հարավային Կովկասի երիտասարդ 
քաղաքական գործիչների համար 

կազմակերպված ծրագրին


