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Մե ծար գո հայ րե նա կից նե´ր, բա րե
կամ ե´ր, գոր ծըն կեր նե´ր:

 Փետր վա րը մեր նո րա գույն պատ
մութ յան մեջ հայ ժո ղովր դի զար թոն քի 
ա միսն է, հա յոց կամ քի ու տո կու նութ յան 
խորհր դա նի շը: 1988ի փետր վա րին էր, 
որ ազ գո վի ոտ քի ե լանք` փշրե լու օ տա
րի լու ծը, նվա ճե լու սե փա կան հո ղի վրա 
սե փա կան ա պա գան կեր տե լու, ա զատ 
ու ինք նիշ խան ապ րե լու մեր ի րա վուն քը: 
 Փետր վա րին էր, որ Ս տե փա նա կեր տի եւ 
Ե րե ւա նի փո ղոց ներն ու հրա պա րակ նե րը 
հե ղե ղած հար յուր հա զա րա վոր մար դիկ 
հստակ գի տակ ցե ցին սրբա զան գո յա
պայ քա րի վա ղուց հա սու նա ցած հրա մա
յա կա նը եւ դրա նից հետ քայլ կա տա րե լու 
ան կա րե լիութ յու նը:

Ազ գա յինա զա տագ րա կան շարժ ման 
բո ցը բռնկվեց փետր վա րի 12ի «կայ ծից»` 
 Հադ րութ ա վա նում մեկ նար կած ինք նա
բուխ հան րա հա վա քից, ո րի մաս նա կից
նե րը պա հան ջում էին  Հա յաս տա նի հետ 
Ար ցա խի վե րա միա վո րու մը:

Ի րա դար ձութ յու նը բե կում ա յին էր ոչ 
միայն ար ցախ ցի նե րի հա մար:  Փաս տո
րեն այն կան խո րո շեց եր րորդ հա զա
րամ յա կում հայ ժո ղովր դի ա ռա ջըն թա ցի 
հե տա գա ու ղին: Եվ հատ կա պես` փետր
վա րի 20ից հե տո, երբ  Ժո ղովր դա կան 
պատ գա մա վոր նե րի մար զա յին խորհր դի 
ար տա հերթ նստաշր ջա նը ո րո շում կա
յաց րեց՝ դի մե լով Ադր բե ջա նի  Գե րա գույն 
խորհր դին, նրա կազ մից դուրս գա լու, եւ 
 Հա յաս տա նի  Գե րա գույն խորհր դին՝ իր 
կազ մում ընդգր կե լու վե րա բեր յալ, իսկ 
ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նութ յուն նե
րին՝ այդ խնդրան քը բա վա րա րե լու կո
չով:

Ան շուշտ, հեշտ չէր: Ի րենց ար դար դա
տը հե տապն դող ար ցախ ցի նե րի ա մե
նա քա ղա քա կիրթ քայ լին ան գամ հե տե
ւում էր Ադր բե ջա նի իշ խա նութ յուն նե րի 
բռնութ յուն նե րի ա լի քը` հա յազ գի քա ղա
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի կո պիտ ոտ նա

հար ման, ժո ղովր դագ րա կան էքս պան
սիա յի, տնտե սա կան շրջա փակ ման եւ 
այլ վայ րա գութ յուն նե րի ձե ւով: ԼՂԻՄից 
հար յու րա վոր կի լո մետ րեր հե ռու գտնվող 
 Սում գա յիթ,  Բա քու,  Կի րո վա բադ,  Շամ
խոր քա ղաք նե րում եւ հա յա շատ մյուս 
բնա կա վայ րե րում վխտում էր ա զե րի նե
րի մո լեգ նած խառ նամ բո խը: Այդ օ րե րի 
զանգ վա ծա յին ան կար գութ յուն նե րի զոհ 
դար ձան հար յու րա վոր հայ բնա կիչ ներ, 
շուրջ 450 հա զա րը հար կադ րա բար լքեց 
մշտա կան բնա կութ յան վայ րե րը:

Ար ցա խի ա զա տա բաղձ ձայ նը լռեց նե
լու տմար դի ձեռ նարկ նե րում հա կա ռա
կոր դը հե տա գա յում եւս` հատ կա պես իր 
սան ձա զեր ծած պա տե րազ մի տա րի նե
րին, թի կուն քում ու ներ ոչ միայն  Մոսկ վա
յի ռազ մա կան հո վա նա վո րութ յու նը, այ լեւ 
դիր քեր բե րած թուրք մաս նա գետ նե րի, 
վարձ կան թա լիբ նե րի եւ չե չեն նե րի գործ
նա կան ա ջակ ցութ յու նը: Չ նա յած դրան՝ 
 Հայ րե նի քի նվիր յալ նե րի կամ քը մին չեւ 
վերջ մաց ան կոտ րում: Մ նաց եւ հաղ
թա նա կեց:

Ար ցախ յան դյու ցազ ներ գութ յան գլխա
վոր արդ յուն քը ե ղավ այն է, որ մեր ժո ղո
վուր դը բաց ճա կատ դուրս ե կավ ար ժա
նա պատ վութ յան ու ազ գա յին ինք նութ յան 
դա ժան քննութ յու նից: Ինչ պես նկա տել է 
ար ցախ ցի բա նաս տեղ ծը, «փետր վար յան 
հե րո սա կան օ րե րից հի շո ղութ յուն ներն 
ա վագ նե րին են մում, դա սե րը` նոր սե
րունդ նե րին»: Ա յո, շատ կա րե ւոր է հի շել 
ու սեր տել պատ մութ յան դա սե րը, այլ ոչ 
թե վի ճար կել ա ռա ջի նը լի նե լու պա տի վը: 
 Հար գան քի ու խո նար հու մի են ար ժա նի 
բո լոր նրանք, ով քեր ի րենց լու ման ներդ
րե ցին ազ գի մեծ գո յակռ վի հաղ թա նա
կում:  Փա~ռք  Շարժ ման շար քա յին հե
րոս նե րին:

88ը խո րին խոր հուրդ ու նի: Այն մեզ 
պատ գա մում է հա վա տա րիմ մալ ի րենց 
կյան քը սե րունդ նե րի ա զա տութ յան ու 
բա րօ րութ յան պայ քա րի զո հա սե ղա նին 
դրած հա յոր դի նե րի հի շա տա կին, լի նել 
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էջ 2
 ► Հովհաննիսյանը դիմում է 

կուսակցական ղեկավարներին, 
դեսպաններին, լրագրողներին

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյանը 
Բրյուսելում հանդես եկավ 
ելույթով

 ► Րաֆֆի Հովհաննիսյան. 
Հանրապետականի 
միակուսակցական համակարգը 
Հայաստանը տանում է 
կործանման

էջ 3
 ► «Գյուլնազ տատի» հեքիաթներ 

չկան, ամեն ինչ կարված է Սերժ 
Սարգսյանի հագով

 ► «Տարաձայնությունները դնենք մի 
կողմ ու թույլ չտանք, որ ապրիլին 
հանցագործ ուժի ղեկավարը 
վերարտադրվի»

 ► «Ժառանգություն»-ը չի միանա 
«Ելք»-ի բողոքի երթին

էջ 4
 ► ԳՈՒՅԺ
 ► «Ժառանգություն» կուսակցության 

համագումարում ընդունված 
Հռչակագիրը

 ► Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց 
«Ժառանգության» վարչության 
անդամների հետ

 ► «Երկխոսությունը 
երկխոսության համար կլինի 
ժամավաճառություն». Արմեն 
Մարտիրոսյան

 ► «Ժառանգության» 
ներկայացուցիչները՝ Արցախում 
անցկացվող «Հայկական 
կուսակցությունների 
երիտասարդական ֆորումին»

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի
հանրային ուղերձը

Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ

Փետրվար 2018

Մենք ուխտ ունենք՝ միշտ դեպի լույս,
ու գընում ենք մեր ճամփով… 

Հովհաննես Թումանյան

տե րը սե փա կան ճա կա տագ րի եւ պա հա
պա նը նախն յաց ժա ռան գութ յան: Աս ված 
խոսք կա` «հա յե րին հնա րա վոր չէ հաղ
թել, նրանց միայն կա րե լի է պա ռակ տել»: 
88ի լից քե րը, ներշն չանքն ու կո րո վը 
պետք է պա հել աչ քի լույ սի պես եւ նույն 
ո գե ղեն նե րու ժով ուղ ղել ներ սի կա ռա վա
րող նե րի ո րա կի բարձ րաց մա նը, հա յոց 
նո րան կախ պե տութ յան կա յաց մանն ու 
շե նաց մա նը:

 Հի րա վի՝ հույ զից ան դին հայ րե նա
սի րութ յու նը են թադ րում է նաեւ սա ռը, 
ինք նաքն նա դա տա կան հա յացք: Այս գի
տակ ցութ յամբ՝ հարկ է ար ձա նագ րել, 
որ ե թե  Շարժ ման հե տե ւո ղա կան ու ժով 
մենք մեր  Հայ րե նի քի ա րե ւել յան ե զերքն 
ա զա տագ րե ցինք, սա կայն հայ մար դը 
սե փա կան հո ղում մաց ա նա զատ:  Հա
կոտն յա ե րե ւույթ նե րը՝ ա նար դա րութ յուն, 
ա նի րա վութ յուն, կեղծ ընտ րութ յուն ներ, 
քա ղա քա կան հե տապն դում եր, բռնութ
յուն, կո ռուպ ցիա, ա հագ նա ցող ար տա
գաղթ եւ աղ քա տութ յուն, շա րու նա կե ցին 
ու ղեկ ցել ա զատ, ան կախ հռչակ ված մեր 
երկ րում ապ րող քա ղա քա ցի նե րին:

 Սե րունդ նե րի հա մար փրկված տա րա
ծա կան ար ժե քը կա, բայց հա յոր դու եւ 
ազ գի ար ժա նա պատ վութ յան ո րա կա կան 
հատ վա ծը մում է բաց, ուս տիեւ հան դի
սա նում է  Շարժ ման չի րա գործ ված բա ժի
նը:  Պա կա սոր դը վե րա կանգ նե լու, ա սել 
է թե՝  Շարժ ման խոր հուրդն ամ բող ջաց
նե լու հա մար հույժ անհ րա ժեշ տութ յուն 
է, որ հայ մարդն ա զա տագր վի, լիա թոք 
շնչի իր իսկ հո ղի վրա:  Սա է  Հայ րե նի քի 
բուն ի մաս տը, ո րից էլ ծնունդ է առ նում 
ի րա կան հայ րե նա սի րութ յու նը:

Առ ջե ւում մեզ դժվա րին ճա նա պարհ է 
սպաս վում` պա տե րազ մի ու խա ղա ղութ
յան ա րան քում մենք ու նենք տա կա վին 
չլուծ ված հա մազ գա յին խնդիր ներ, ար
տա քին եւ ներ քին էա կան մար տահ րա
վեր ներ: 88ի վե րա զար թոնքն ա ռա վել 
եւս հրա մա յա կան պա հանջ է այ սօր: 
 Միա սին մենք ի զո րու ենք հաղ թա հա
րել ցան կա ցած խո չըն դոտ, հա վա քա կան 
կամ քով հաս նել ամ բող ջա կան հաղ թա
նա կի եւ կեր տել մեր ե րա զան քի ե՛ւ ի րա
վուն քի  Հա յաս տա նը:

Ա մե նա վեր ջում` դարձ յալ դի մենք 
ի մաս տուն Լո ռե ցու «Ուխ տ»ին.

Մենք ան ցել ենք ար յան ծո վեր,
սուր ենք տե սել ու կը րակ, 

 Մեր ճա կա տը դեմ ենք ա րել
մըր րիկ նե րին հա կա ռակ։

Բայց գը նում ենք մենք ան վե հեր
զար կե րի տակ չար բախ տի,
 Մեր աչ քե րը միշտ դե պի վեր՝

դե պի լույ սը մեր ուխ տի։

Ու րեմ` ա ռա´ջ, դե պի լույ սը:

24 փետրվարի, 2018
Երեւան
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25  սեպ տեմ բեր 2017թ. « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան ղե կա վար  Րաֆ ֆի  Հով հան
նիս յա նը կոչ է ա նում ընդ դի մա դիր ու ժե րին 
հա մախմբ վել, ո րով հետև, իր բնո րոշ մամբ, 
երկ րում հաս տատ ված  Հան րա պե տա կա նի 
(ՀՀԿ) միա կու սակ ցա կան հա մա կար գը  Հա
յաս տա նը տա նում է կոր ծան ման:

« Բո լորս գի տենք, որ մենք չու նենք ի րա
վա կարգ, լե գի տիմ իշ խա նութ յուն, չենք ու նե
ցել եր կար, եր կար տա րի ներ՝ ոչ մե կի հա
մար գաղտ նիք չէ, և  ա ռա ջին հեր թին՝  Հա
յաս տա նի քա ղա քա ցու հա մար: Ես ա սում 
եմ, որ ե թե այդ կու սակ ցա տի րութ յու նը, 
մե նա տի րութ յու նը շա րու նակ վի, դա լի նե
լու է կոր ծա նա րար մեր ա պա գա յի հա մար», 
 ա սաց  Հով հան նիս յա նը «Ա զա տութ յան» 
« Կի րակ նօր յա վեր լու ծա կան» հա ղորդ ման 
ժա մա նակ:

« Հա յաս տանՍփ յուռք հա մա ժո ղով են 
հրա վի րում՝ շատ լավ են ա նում, բայց հե տո 
խո սում են ար դար  Հա յաս տա նի մա սին, ար
տա գաղ թի մա սին՝ օբ յեկ տիվ, սուբ յեկ տիվ 
պատ ճառ ներ, ոչ մե կը չի վեր կե նում ա սում, 
որ, «ա յո՛, ես՝  Սերժ  Սարգս յա նը, ՀՀԿ նա խա
գահ, ով այս պես վար վեց նա խորդ ընտ րութ
յուն նե րում, բայց, բո լոր դեպ քե րում, փաս
տա ցի, դե ֆակ տո պա տաս խա նատ վութ յուն 
եմ կրում, ես եմ նաև պատ ճա ռը ար տա գաղ
թի»»,  շեշ տեց ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ
յան ա ռաջ նոր դը՝ շա րու նա կե լով.  « Կար ծում 

եմ, ա ռա ջին հեր թին կոր ծա նա րար կլի նի 
մեր երկ րի հա մար, իր իսկ սե րունդ նե րի հա
մար, ե թե ին քը չու նի այդ հե ռա տե սութ յու նը, 
այդ պե տա կան մտա ծո ղութ յու նը: Ե թե ին քը 
իր մաս նակ ցութ յու նը հի մա՝ այս քան վի ճա
հա րույց անց յա լից հե տո, պի տի չբե րի, որ 
 Հա յաս տա նը վեր ջա պես դառ նա ոչ թե սեր
ժա պե տութ յուն կամ կու սակ ցա պե տութ յուն, 
այլ՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յուն, ու
րեմ՝ իր բա րի կամ քին պի տի չսպա սենք»:

«Ու րեմ, ժո ղո վուր դը ե թե ու զում է փո փո
խութ յուն, ե թե պատ րաստ է «ոտ քի կանգ նե
լու, ակ տիվ լի նե լու, իր ճա կա տա գի րը տնօ
րի նե լու», ես կար ծում եմ, որ կա ռա ջա նան 
« Ժա ռան գութ յան» հետ մեկ տեղ տար բեր 
կազ մա կեր պութ յուն ներ, կու սակ ցութ յուն
ներ, հո սանք ներ, ո րոնք կհաս կա նան, որ 
մենք միայ նակ ոչ մի բան չենք կա րող ա նել՝ 
ոչ մե կը փրկիչ չէ, ոչ մե կը փրկա րար չէ, բայց 
ե թե  Հա յաս տա նի ժո ղո վուր դը՝ քա ղա քա
կան, գոր ծա րար, պաշ տո նեա կան, մտա վո
րա կան, ե րի տա սար դա կան հո սանք նե րով 
գան մի խաչ մե րու կի, մի հատ ման տե ղի, 
մենք, կար ծում եմ, որ մոտ ա պա գա յում կու
նե նանք թե՛ ընտ րա կան, թե՛ ոչընտ րա կան 
մի քա նի շատ ա ռանց քա յին հնա րա վո րութ
յուն ներ՝ մեր եր կի րը վեր ջա պես վե րա փո խե
լու դե պի հան րա պե տութ յուն»,  հայ տա րա
րեց  Րաֆ ֆի  Հով հան նիս յա նը:

Հովհաննիսյանը դիմում է կուսակցական ղեկավարներին, 
դեսպաններին, լրագրողներին

22 սեպ տեմ բե րի 2017թ. Ե րե ւան: Այ սօր « Ժա
ռան գութ յան» գրա սեն յա կում Րաֆ ֆի Կ. Հով
հան նիս յա նը՝ ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի ա ռա ջին 
նա խա րա րը եւ այդ կու սակ ցութ յան նա խա գա
հը, կազ մա կեր պել էր ըն դու նե լութ յուն՝ նվիր ված 
զույգ ի րա դար ձութ յուն նե րի՝ « Ժա ռան գութ յուն» 
կու սակ ցութ յան հիմ ադր ման 15ամ յա կին եւ Հա
յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան 26
րդ տա րե դար ձին:

Ներ կա էին Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե
տութ յան դես պա նը, ինչ պես նաեւ Եվ րա միութ յան, 
ԱՄՆի, Ռու սաս տա նի եւ Ի րա քի դես պա նութ յուն
նե րի պաշ տո նա կան դեմ քեր, մի ջազ գա յին կազ
մա կեր պութ յուն նե րի, քա ղա քա կան կու սակ ցութ
յուն նե րի ղե կա վար ներ, մտա վո րա կան ներ, քա ղա
քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
հան րա պե տութ յան բո լոր մար զե րից ե կած՝ « Ժա
ռան գութ յան» ան դամ եր եւ հա մա կիր ներ:

Տո նա հան դե սը բաց վեց Ա մե նայն Հա յոց կա թո
ղի կո սի պատ վի րակ Տեր Հո վել քա հա նա Գա մա
ղել յա նի օրհ նութ յամբ եւ ա շա կեր տու հի Մա րի նա 
Նա հա պետ յա նի կող մից « Մեր Հայ րե նիք» ազ
գա յին օրհ ներ գի կա տար մամբ: Ող ջույ նի խոս
քով հան դես ե կավ « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան փոխ նա խա գահ Ար մեն Մար տի րոս յա նը, 
ո րից հե տո ամ բիոն հրա վիր վե ցին կու սակ ցութ
յան վար չութ յան ան դամ Լի գիա Մել քում յա նը, 
ո րը խո սեց կու սակ ցութ յան կա նանց ա նու նից, 
եւ ե րի տա սարդ խոս նակ Գե ւորգ Ղահ րա ման
յա նը, որն ըն թեր ցեց Եվ րո պա յի ժո ղովր դա կան 
կու սակ ցութ յան նա խա գահ Ժո զեֆ Դաու լի շնոր
հա վո րա կան նա մա կը, ո րում մաս նա վո րա պես 
աս ված է.

«Շ նոր հա վո րում եմ « Ժա ռան գութ յա նը»՝ 15
ամ յա քա ղա քա կան գոր ծու եութ յան, 2012 թվա
կա նից Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յա նը (ԵԺԿ) ան դա մակ ցե լու, հայ ժո ղովր դի 
շա հե րին ծա ռա յե լու, քա ղա քա կան աս պա րե զում 
բազ մա կար ծութ յա նը նպաս տե լու հա մար։ Դուք 
միշտ հա վա տա րիմ եք ե ղել հայ ժո ղովր դի ժա
ռան գութ յա նը եւ շա հե րի սպա սարկ մա նը, ին
չը Ձեր կու սակ ցութ յան կա րե ւո րա գույն հա յե
ցա կարգն է եւ Ձեր իսկ ան վան ման էութ յու նը։ 
Հար գե լի պա րոն Հով հան նիս յան, Ձեզ նույն պես 
շնոր հա վո րում եմ, մաս նա վո րա պես, հու նի սին 
կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ վե րընտր վե լու առ
թիվ»:

24 նո յեմ բե րի 2017թ. 
Բր յու սել։ Ե րեկ Բել գիա յի 
մայ րա քա ղաք Բր յու սե լում 
տե ղի ու նե ցավ Եվ րո պա
յի Ժո ղովր դա կան կու սակ
ցութ յան (ԵԺԿ) Ա րե ւել յան 
գոր ծըն կե րութ յան ան դամ 
երկր նե րի կու սակ ցութ յուն
նե րի ա ռաջ նորդ նե րի 6րդ 
գա գա թա ժո ղո վը, ո րին Հա
յաս տա նից մաս նակ ցում էին 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի 
Հով հան նիս յա նը եւ Հա յաս
տա նի Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յան նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը։

Հան դիպ մա նը ե լույ թով 
հան դես ե կավ Րաֆ ֆի Հով
հան նիս յա նը` անդ րա դառ

նա լով Հա յաս տա նի ժո ղովր
դա վա րա կան վի ճա կին, Հա
յաս տանԵՄ հա րա բե րութ
յուն նե րին, ա պա գա յում Հա
յաս տա նին սպաս վող տա
րա ծաշր ջա նա յին մար տահ
րա վեր նե րին, ինչ պես նաեւ 
ար ցախ յան հիմ ախնդ րին:

ԵԺԿ նա խա գահ Յո զեֆ 
Դո լի ղե կա վա րութ յամբ գա
գա թա ժո ղո վին ի րենց մաս
նակ ցութ յունն ու նե ցան Եվ
րո պա կան Խորհր դի նա խա
գահ Դո նալդ Տուս կը, Եվ
րո պա կան Հանձ նա ժո ղո վի 
նա խա գահ ԺանԿ լոդ Յուն
կե րը, Ուկ րաի նա յին նա խա
գահ Պետ րո Պո րո շեն կոն 
եւ այլ երկր նե րի ա ռաջ նորդ
ներ:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը 
Բրյուսելում հանդես եկավ 

ելույթով

Րաֆֆի Հովհաննիսյան. Հանրապետականի 
միակուսակցական համակարգը Հայաստանը 

տանում է կործանման
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«Գյուլնազ տատի» հեքիաթներ չկան,
ամեն ինչ կարված է Սերժ Սարգսյանի հագով

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան փոխ նա խա
գահ Ար մեն Մար տի րոս յա նի կար ծի քով՝ գո նե ձևա
կա նութ յան հա մար կա րե լի էր ԱԺ և ՀՀ նա խա գահ
նե րին ընդգր կել Անվ տան գութ յան խորհր դի կազ
մում: « Գո նե ցույց տա յինք, որ խորհր դա րա նա կան 
հան րա պե տութ յուն ենք, ժո ղովր դա վա րութ յուն կա, 
բայց նույ նիսկ այդ շոուն չեն ա նում։ Մի կող մից՝ 
դրա կան է, այն, ինչ կա՝ կա, բա ցա ռա պես վար չա
պե տա կան է լի նե լու, և «ա մեն ինչ կար ված է Սերժ 
Սարգս յա նի հա գով»:

Մեր զրու ցա կի ցը նշում է, որ նա խագ ծում հստակ 
ար տա ցոլ ված է այ սօր վա ի րա կա նութ յու նը. «Գ յուլ
նազ տա տի հե քիաթ ներ չեն պատ մում՝ այն, ինչ 
առ կա է, ձևա կերպ ված է այն տեղ։ Ես հի մա բա ցա
ռում եմ նե րիշ խա նա կան խմո րում ե րը՝ դրա հա մար 
պետք է լի նեին նե րիշ խա նա կան խմբա վո րում եր, 
ո րոնք կու նե նա յին հա վա սա րա զոր ու ժեր։ Հա յաս
տա նում կա բա ցա ռա պես Սերժ Սարգս յան, ՀՀում 
չկա մե կը, ո րը խորհր դա րա նում ձևա վո րած լի նի իր 
նա խընտ րած պառ լա մեն տը, սա Սերժ Սարգս յա նի 
խորհր դա րանն է, հենց իշ խող խմբակ ցութ յան մեջ 
ա ռանց նրա թույլտ վութ յան ոչ ոք տեղ չի գտել», 
ա սաց ընդ դի մա դիր գոր ծի չը։

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ 4րդ նա խա գա հի թեկ նա
ծու Ար մեն Սարգս յա նին, մեր զրու ցա կիցն ա սաց, 
որ ա ռայժմ վեր ջի նիս հետ հան դի պե լու հրա վեր չեն 
ստա ցել՝ ստա նա լու դեպ քում կքննար կեն. «Ընդ հան
րա պես որ ևէ քա ղա քա վա րա կան ժես տին ան քա ղա

քա վա րի չենք պա տաս խա նել, քննար կում ե րին 
նոր մալ եմ նա յում՝ որ ևէ խնդիր չկա։ Ինչ վե րա
բե րում է իր ան ձին՝ ակն հայ տո րեն ին տե լի գենտ 
շրջա նակ նե րից է, բայց դա Հա յաս տա նին ո չինչ 
չի տա լիս: Նա խո շոր գոր ծա րար է. ես դեմ եմ, 
որ խո շոր գոր ծա րար նե րը պե տա կան բարձր 
պաշ տոն նե րում լի նեն, շա հե րի բա խու մը Հա յաս

տա նում այն քան ակն հայտ է, որ ևս մեկ բա խում 
ես չեմ ու զում տես նել։ Եվ եր րորդ խնդիրն այն է, 
որ ես կցան կա նա յի, որ ՀՀում լի նեն այն պի սի 
ղե կա վար ներ, ո րոնց սե րունդ ներն ի րենց ա պա
գան կա պում են Հա յաս տա նի հետ», ա սաց Ար
մեն Մար տի րոս յա նը։

«Տարաձայնությունները դնենք մի կողմ ու 
թույլ չտանք, որ ապրիլին հանցագործ ուժի 

ղեկավարը վերարտադրվի»

« Ժա ռան գութ յուն» կու
սակ ցութ յան վար չութ յան 
ան դամ Սու սան նա Մու րադ
յա նը նշեց, որ ի րենք Ար
մեն Սարգս յա նի հետ մեծ 
հույ սեր չեն կա պում, քա նի 
որ նրա լիա զո րութ յուն նե րը 
սահ մա նա փակ են, պաշ
տոնն էլ՝ ներ կա յա ցուց չա
կան։ Միև նույն ժա մա նակ, 
տի կին Մու րադ յանն «Ա ռա
ջին լրատ վա կան»ի հետ 
զրույ ցում ա սաց, որ ա ռա վել 
նա խընտ րե լի կլի ներ, որ Ար
մեն Սարգս յա նը զբա ղեց
ներ վար չա պե տի պաշ տո նը, 
իսկ Սերժ Սարգս յա նը իր՝ 
սահ մա նադ րա կան փո փո
խութ յուն նե րի հան րաք վեից 
ա ռաջ ա րած հայ տա րա

րութ յան հա մա ձայն՝ չհա
վակ ներ ո՛չ նա խա գա հի, ո՛չ 
էլ վար չա պե տի պաշ տո նին. 
«Ար մեն Սարգս յա նի հետ 
մեր հան դիպ ման ըն թաց
քում ես հետև յալ հարցն եմ 
բարձ րաց րել. միև նույն հո
րի զո նա կա նի վրա չդնե լով 
ձեզ և Կա րեն Կա րա պետ
յա նին, արդ յո՞ք մտա հո գութ
յուն չու նեք, որ ձեր գա լուց 
հե տո հա սա րա կութ յու նը ևս 
հիաս թա փութ յուն կապ րի։ 
Կա րեն Կա րա պետ յա նի հետ 
ժո ղո վուր դը հույ սեր էր կա
պում, բայց ո չինչ չստաց վեց 
ու արդ յուն քում մեծ հար ված 
հասց վեց նաև Կա րեն Կա
րա պետ յա նի ի մի ջին։ Նո րից 
եմ նշում՝ չեմ դնում ի րենց 

նույն հո րի զո նա կա նի վրա, 
ա վե լի բարձր եմ գնա հա
տում Ար մեն Սարգս յա նին, 
բայց ա սել եմ՝ չընտր ված, 
վար կա բեկ ված, բյու ջեն թա
լա նած ուժն է լի նե լու ձեր 
ե րաշ խա վո րը, և  ե թե դուք 
հա մա ձայն վեք՝ նույն ոչ լե
գի տիմ ու ժը լի նե լու է ձեզ 
ընտ րո ղը, ուս տի ձեր լե գի
տի մութ յան հետ խնդիր է 
լի նե լու․ այդ ուժն ընտր ված 
չէ և դա աք սիո մա է։ Եվ երկ
րորդ՝ նշել եմ, որ նա լծակ
նե րի չի տի րա պե տե լու և փո
փո խութ յուն ներ ի րա կա նաց
նե լու ա ռու մով կաշ կանդ ված 
կլի նի»։

 Սու սան նա Մու րադ յա նը 
հա վե լում է՝ երկ րում ի րա
վի ճակ փո խե լու հա մար 
անհ րա ժեշտ է ընդ դի մա դիր 
ու ժե րի միա վո րում. «Որ պես
զի թույլ չտանք, որ Սերժ 
Սարգս յա նը վե րար տադր վի։ 
Մենք հա մա գոր ծակ ցութ
յուն պատ կե րաց նում ենք և՛ 
« Ծա ռուկ յան», և՛ «Ելք» դա
շինք նե րի հետ։ Փոք րիկ տա
րա ձայ նութ յուն նե րը պետք 
է դնենք մի կողմ և միաս
նա կան ճա կա տով չպետք 
է թույլ տանք, որ ապ րի լին 
հան ցա գործ ու ժի ղե կա վա րը 
վե րար տադր վի»։

Հակիրճ հարցազրույց

Henaran.amի հետ զրույ
ցում ա սաց « Ժա ռան գութ
յուն» կու սակ ցութ յան խոս
նակ Գ ևորգ  Ղահ րա ման յա
նը՝ խո սե լով « Ժա ռան գութ
յան» ա պա գա պլան նե րից, 
փո խան ցեց, որ հի մա և  ամ
ռանն էլ փոր ձել են ի րա վի
ճա կը գնա հա տել, որ պես զի 
հաս կա նան, թե ինչ պի սին 
են հա սաա րա կա կան տրա
մադ րութ յուն նե րը պայ քա րի 
վե րա բեր յալ՝ ան կան խա
տե սե լի ի րա վի ճակ նե րից և 
 հան գա մանք նե րից խու սա
փե լու հա մար: «Ի հար կե կու
սակ ցութ յու նում, այդ թվում 
վար չութ յու նում կան մար
դիկ, ով քեր օր ա ռաջ ակ տիվ 
գոր ծո ղութ յուն ներ սկսե լու 
կողմ ա կից են, բայց մենք 
պետք է ի րա տե սո րոն գնա
հա տենք ի րա վի ճա կը և  քայլ 
կա նենք այն ժա մա նակ, երբ 
հստակ կլի նի, որ այն արդ
յու նա վետ կլի նի»:

 Հար ցին, թե կար ծում 
է, որ քա ղա քա կան ու ժե
րից հիաս թափ ված մար
դիկ դուրս կգան պայ քա րի 
« Ժա ռան գութ յան» հետ ևից, 
կու սակ ցութ յան խոս նա կը 
պա տաս խա նեց. «Խն դի րը 
« Ժա ռան գութ յու նը» կամ մի 
որ ևէ այլ քա ղա քա կան ուժ 
չէ, այս տեղ օ րա կար գա յին 
խնդրի կար ևո րում  է, որն 
էլ ապ րի լին  Սերժ  Սարգս
յա նի՝ վար չա պետ դառ նալ 
թույլ չտալն է, մարդ կանց 
պա հանջն է այդ խնդի
րը լու ծե լը, և  այս տեղ հարց 
է ա ռա ջա նում, թե արդ յոք 
ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան 
ու ժերն ինչ քա նով կկա րո ղա
նան ժո ղովր դի հետ աշ խա
տել, ա ռաջ նոր դել, այդ ա մեն 
ին չի քա ղա քա կան քար տե
զը ստեղ ծել, որ պես զի հա ջո
ղութ յան հաս նեն»:

Հակիրճ հարցազրույց Դուրս կգա՞



փետրվար 2018«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

4

«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:

Գ ՈՒ Յ Ժ

Երիտասարդական անկյուն

«Ժառանգության» ներկայացուցիչները՝ 
Արցախում անցկացվող «Հայկական 

կուսակցությունների երիտասարդական 
ֆորումին»

« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը խո րին վշտով տե ղե կաց նում է, որ ե րեկ` նո յեմ բե րի 25-
ին, կյան քի 60-րդ տա րում վախ ճան վեց « Ժա ռան գութ յան» նվիր յալ նե րից մե կը` կու սակ ցութ-
յան Վա նա ձո րի տա րած քա յին կա ռույ ցի ղե կա վար Գառ նիկ Սա հակ յա նը:

Ծն վել է 1957թ., Տա վու շի մար զի Ոս կե վան գյու ղում: 1988թ. ա վար տել է Ե րե ւա նի պե տա-
կան բժշկա կան ինս տի տու տի դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տը եւ, որ պես ե րի տա սարդ մաս նա-
գետ, կա մա վոր մեկ նել Ար ցախ:

1988-90 թվա կան նե րին աշ խա տել է Հադ րու թի դե ղա տա նը` որ պես բժիշկ-դե ղա գետ, 1990-
92-ին` Վա նա ձո րի պե տա կան դե ղատ նա յին ցան ցում: 1993 թվա կա նից «Սզ նի» ըն կե րութ յան 
միանձն յա հիմ ա դիրն ու տնօ րենն էր: « Ժա ռան գութ յուն» կու սակ ցութ յան ան դամ եւ Վա նա ձո-
րի տա րած քա յին կա ռույ ցի ղե կա վարն էր 2005 թվա կա նից:

« Ժա ռան գութ յան» մեծ ըն տա նի քի ա նու նից մեր ցա վակ ցութ յունն ենք հայտ նում ռա հա կից 
ըն կե րոջ, ար դա րա միտ ու սկզբուն քա յին մար դու եւ կու սակ ցա կան անն կուն մար տի կի` Գառ-
նիկ Սա հակ յա նի հա րա զատ նե րին, մտե րիմ ե րին ու գոր ծըն կեր նե րին` նրա ան ժա մա նակ մահ-
վան կա պակ ցութ յամբ:

Հո գե հանգստ յան ա րա րո ղութ յու նը` նո յեմ բե րի 27-ին ժա մը 17:00-ին, հու ղար կա վո րութ յու-
նը` նո յեմ բե րի 28-ին ժա մը 13-ին, Վա նա ձոր քա ղա քի Զոր յան 79 հաս ցեից:

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

26 նոյեմբերի 2017թ.

«Երկխոսությունը 
երկխոսության համար կլինի 

ժամավաճառություն».
Արմեն Մարտիրոսյան

 15 փետր վարի 2018թ. 
« Ժա ռան գութ յուն» կու սակ
ցութ յան փոխ նա խա գահ Ար
մեն  Մար տի րոս յա նի կար ծի
քով, ե թե ՀՀԿ նա խա գա հի 
թեկ նա ծու Ար մեն  Սարգս յա
նի մտա ծած երկ խո սութ յու
նը պետք է լի նի ուղ ղա կի 
երկ խո սութ յան հա մար, դա 
կլի նի ժա մա վա ճա ռութ յուն: 
« Բայց, ե թե երկ խո սութ յա նը 
հե տե ւեն կոնկ րետ քայ լեր՝ 
սկսած  Սահ մա նադ րա կան 
ի րա կան փո փո խութ յուն նե
րից, ու մենք վեր ջա պես ու նե
նանք ժո ղովր դի կող մից ըն
դուն ված  Սահ մա նադ րութ
յուն, ե թե այդ երկ խո սութ յա
նը հե տե ւե լու է ար տա հերթ 
նոր մալ ընտ րութ յուն ներ՝ 
հա մա ձայն նոր  Սահ մա նադ
րութ յան, եւ դրա նից հե տո 
լի նե լու են բա րե փո խում եր՝ 
տնտե սա կան դաշ տի ա զա
տա կա նա ցում, կու սակ ցութ

յուն նե րի գոր ծու նեութ յան 
ե րաշ խիք ներ, քա ղա քա կան 
դաշ տի ա զա տա կա նա ցում, 
դրա արդ յուն քում լի նե լու է 
ներ հա յաս տան յան հա մե
րաշ խութ յան մթնո լորտ, ար
դա րա դա տութ յուն, ա պա, 
բնա կա նա բար, այդ երկ խո
սութ յու նը շատ արդ յու նա
վետ կլի նի», ա սաց Ար մեն 
 Մար տի րոս յա նը: Հի շեց
նենք, որ այ սօր  Հայ կա կան 
բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր 
միութ յան գրա սեն յա կում 
լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում 
Ար մեն  Մար տի րոս յանն ա սել 
է, որ « Մեր երկ րում երկ խո
սութ յան կա րիք կա, բո լոր 
կա ռույց նե րը, կու սակ ցութ
յուն նե րը ԱԺում, թե դրա
նից դուրս պետք է սկսեն 
երկ խո սութ յուն, հա կա ռակ 
դեպ քում հա սա րա կութ յու նը 
կմա մաս նատ ված»:

Հոկ տեմ բե րի 2729 Ար
ցա խի մայ րա քա ղաք Ս տե
փա նա կեր տում կա յա ցավ 
« Հայ կա կան կու սակ ցութ
յուն նե րի ե րի տա սար դա կան 
ֆո րու մը», որ տեղ « Ժա ռան
գութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 
ներ կա յաց նում էին Հով սեփ 
Ղա զար յա նը և Ան նա Ա լեք
սան յա նը։

Ֆո րու մի շրջա նակ նե րում 
մաս նա կից ներն հան դի պե
ցին Ար ցա խի նա խա գահ 
Բա կո Սա հակ յա նի, Պե տա
կան նա խա րար Ա րա յիկ 

Հա րութ յուն յա նի, Ար ցա խի  
Պաշտ պա նութ յան նա խա
րար Լ ևոն Հա րութ յուն յա նի, 
ՀՀ Պաշտ պա նութ յան նա
խա րար Վի գեն Սարգս յա
նի,  մի շարք այլ գոր ծիչ նե
րի հետ։ Հան դի պում ե րի 
ըն թաց քում քննարկ վե ցին 
բազ մա թիվ ա ռաջ նա յին 
հար ցեր։

Ֆո րու մը եզ րա փակ վեց 
Տիգ րա նա կերտ այ ցով, որ
տեղ մաս նա կից նե րը ճա շե
ցին զին վոր նե րի հետ։

Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց «Ժառանգության» 
վարչության անդամների հետ

13 փետր վա րի 2018թ. Այ սօր տե ղի ու նե
ցավ Ժա ռան գութ յուն կու սակ ցութ յան վար
չութ յան հան դի պու մը նա խա գա հի թեկ նա
ծու Ար մեն Սարգս յաի հետ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում վար չութ յու նը 
ներ կա յաց րեց երկ րում տի րող ի րա վի ճա կը, 
առ կա խնդիր նե րը՝ քաղ բան տարկ յալ նե րից 
մին չեւ ար տա գաղթ: Ներ կա յաց վեց նաեւ 

ստեղծ ված բարդ ի րա վի ճա կին լու ծում տա
լու՝ կու սակ ցութ յան տես լա կա նը:

Իր դի քո րոշ ման ու պատ կե րա ցում ե
րի մա սին խո սեց նաև Ար մեն Սարգս յա նը՝ 
ներ կա յաց նե լով սե փա կան մո տե ցում ե րը՝ 
երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րի լուծ ման 
հար ցում:


