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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

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Րաֆֆի Հովհաննիսյանի
հանրային ուղերձը

Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակի առթիվ
Մենք ուխտ ունենք՝ միշտ դեպի լույս,
ու գընում ենք մեր ճամփով…
Հովհաննես Թումանյան

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»

Ð²ð¶ºÈÆ ´²ðºÎ²ØÜºð
ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ`
³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙ µÝ³ÏíáÕ) »õ
ÑÇÙÝ³ñÏ-Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ÝÛáõÃ³å»ë ³ç³Ïó»É
§Ä³é³Ý·áõÃÛáõÝ¦ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³ÝÁ`
Ï³ï³ñ»Éáí ¹ñ³Ù³Ï³Ý
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý

1570010352680100
Ñ³ßíÇÝ §²Ù»ñÇ³¦ µ³ÝÏáõÙ:
Ò»ñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ù»½ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ»õá°ñ ¿:
²ç³Ïó»Éáí §Ä³é³Ý·áõÃÛ³ÝÁ¦`
¸áõù ³ç³ÏóáõÙ »ù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³ÝÁ:

ԱՅՑԵԼԵՔ
ՄԵՐ
ՎԵԲԿԱՅՔԸ
heritage.am
ԳՐԵՔ ՄԵԶ

office@heritage.am
էլեկտրոնային
հասցեով

ՀԱՎԱՏ Փետրվար
ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
2018

Մեծարգո հայրենակիցնե´ր,
կամ
ն ե´ր, գործընկերնե´ր:

բարե

Փետրվարը մեր նորագույն պատ
մության մեջ հայ ժողովրդի զարթոնքի
ամիսն է, հայոց կամքի ու տոկունության
խորհրդանիշը: 1988-ի փետրվարին էր,
որ ազգովի ոտքի ելանք` փշրելու օտա
րի լուծը, նվաճելու սեփական հողի վրա
սեփական ապագան կերտելու, ազատ
ու ինքնիշխան ապրելու մեր իրավունքը:
Փետրվարին էր, որ Ստեփանակերտի եւ
Երեւանի փողոցներն ու հրապարակները
հեղեղած հարյուր հազարավոր մարդիկ
հստակ գիտակցեցին սրբազան գոյա
պայքարի վաղուց հասունացած հրամա
յականը եւ դրանից հետքայլ կատարելու
անկարելիությունը:
Ազգային-ազատագրական շարժման
բոցը բռնկվեց փետրվարի 12-ի «կայծից»`
Հադրութ ավանում մեկնարկած ինքնա
բուխ հանրահավաքից, որի մասնակից
ները պահանջում էին Հայաստանի հետ
Արցախի վերամիավորումը:
Իրադարձությունը բեկում
ն ային էր ոչ
միայն արցախցիների համար: Փաստո
րեն այն կանխորոշեց երրորդ հազա
րամյակում հայ ժողովրդի առաջընթացի
հետագա ուղին: Եվ հատկապես` փետր
վարի 20-ից հետո, երբ Ժողովրդական
պատգամավորների մարզային խորհրդի
արտահերթ նստաշրջանը որոշում կա
յացրեց՝ դիմելով Ադրբեջանի Գերագույն
խորհրդին, նրա կազմից դուրս գալու, եւ
Հայաստանի Գերագույն խորհրդին՝ իր
կազմում ընդգրկելու վերաբերյալ, իսկ
ԽՍՀՄ կենտրոնական իշխանություննե
րին՝ այդ խնդրանքը բավարարելու կո
չով:
Անշուշտ, հեշտ չէր: Իրենց արդար դա
տը հետապնդող արցախցիների ամե
նաքաղաքակիրթ քայլին անգամ հետե
ւում էր Ադրբեջանի իշխանությունների
բռնությունների ալիքը` հայազգի քաղա
քացիների իրավունքների կոպիտ ոտնա

հարման, ժողովրդագրական էքսպան
սիայի, տնտեսական շրջափակման եւ
այլ վայրագությունների ձեւով: ԼՂԻՄ-ից
հարյուրավոր կիլոմետրեր հեռու գտնվող
Սումգայիթ, Բաքու, Կիրովաբադ, Շամ
խոր քաղաքներում եւ հայաշատ մյուս
բնակավայրերում վխտում էր ազերինե
րի մոլեգնած խառնամբոխը: Այդ օրերի
զանգվածային անկարգությունների զոհ
դարձան հարյուրավոր հայ բնակիչներ,
շուրջ 450 հազարը հարկադրաբար լքեց
մշտական բնակության վայրերը:
Արցախի ազատաբաղձ ձայնը լռեցնե
լու տմարդի ձեռնարկներում հակառա
կորդը հետագայում եւս` հատկապես իր
սանձազերծած պատերազմի տարինե
րին, թիկունքում ուներ ոչ միայն Մոսկվա
յի ռազմական հովանավորությունը, այլեւ
դիրքեր բերած թուրք մասնագետների,
վարձկան թալիբների եւ չեչենների գործ
նական աջակցությունը: Չնայած դրան՝
Հայրենիքի նվիրյալների կամքը մինչեւ
վերջ մնաց ան
կոտ
րում: Մ
նաց եւ հաղ
թանակեց:
Արցախյան դյուցազներգության գլխա
վոր արդյունքը եղավ այն է, որ մեր ժողո
վուրդը բացճակատ դուրս եկավ արժա
նապատվության ու ազգային ինքնության
դաժան քննությունից: Ինչպես նկատել է
արցախցի բանաստեղծը, «փետրվարյան
հերոսական օրերից հիշողություններն
ավագներին են մնում, դասերը` նոր սե
րունդներին»: Այո, շատ կարեւոր է հիշել
ու սերտել պատմության դասերը, այլ ոչ
թե վիճարկել առաջինը լինելու պատիվը:
Հարգանքի ու խոնարհումի են արժանի
բոլոր նրանք, ովքեր իրենց լուման ներդ
րեցին ազգի մեծ գոյակռվի հաղթանա
կում: Փա~ռք Շարժման շարքային հե
րոսներին:
88-ը խորին խորհուրդ ունի: Այն մեզ
պատգամում է հավատարիմ մնալ իրենց
կյանքը սերունդների ազատության ու
բարօրության պայքարի զոհասեղանին
դրած հայորդիների հիշատակին, լինել

տերը սեփական ճակատագրի եւ պահա
պանը նախնյաց ժառանգության: Ասված
խոսք կա` «հայերին հնարավոր չէ հաղ
թել, նրանց միայն կարելի է պառակտել»:
88-ի լիցքերը, ներշնչանքն ու կորովը
պետք է պահել աչքի լույսի պես եւ նույն
ոգեղեն ներուժով ուղղել ներսի կառավա
րողների որակի բարձրացմանը, հայոց
նորանկախ պետության կայացմանն ու
շենացմանը:
Հիրավի՝ հույզից անդին հայրենա
սիրությունը ենթադրում է նաեւ սառը,
ինքնաքննադատական հայացք: Այս գի
տակցությամբ՝ հարկ է արձանագրել,
որ եթե Շարժման հետեւողական ուժով
մենք մեր Հայրենիքի արեւելյան եզերքն
ազատագրեցինք, սակայն հայ մարդը
սեփական հողում մնաց անազատ: Հա
կոտնյա երեւույթները՝ անարդարություն,
անիրավություն, կեղծ ընտրություններ,
քաղաքական հետապնդում
ն եր, բռնութ
յուն, կոռուպցիա, ահագնացող արտա
գաղթ եւ աղքատություն, շարունակեցին
ուղեկցել ազատ, անկախ հռչակված մեր
երկրում ապրող քաղաքացիներին:
Սերունդների համար փրկված տարա
ծական արժեքը կա, բայց հայորդու եւ
ազգի արժանապատվության որակական
հատվածը մնում է բաց, ուստիեւ հանդի
սանում է Շարժման չիրագործված բաժի
նը: Պակասորդը վերականգնելու, ասել
է թե՝ Շարժման խորհուրդն ամբողջաց
նելու համար հույժ անհրաժեշտություն
է, որ հայ մարդն ազատագրվի, լիաթոք
շնչի իր իսկ հողի վրա: Սա է Հայրենիքի
բուն իմաստը, որից էլ ծնունդ է առնում
իրական հայրենասիրությունը:
Առջեւում մեզ դժվարին ճանապարհ է
սպասվում` պատերազմի ու խաղաղութ
յան արանքում մենք ունենք տակավին
չլուծված համազգային խնդիրներ, ար
տաքին եւ ներքին էական մարտահրա
վերներ: 88-ի վերազարթոնքն առավել
եւս հրամայական պահանջ է այսօր:
Միասին մենք ի զորու ենք հաղթահա
րել ցանկացած խոչընդոտ, հավաքական
կամքով հասնել ամբողջական հաղթա
նակի եւ կերտել մեր երազանքի ե՛ւ իրա
վունքի Հայաստանը:
Ամենավերջում`
դարձյալ
դիմենք
իմաստուն Լոռեցու «Ուխտ»-ին.
Մենք անցել ենք արյան ծովեր,
սուր ենք տեսել ու կըրակ,
Մեր ճակատը դեմ ենք արել
մըրրիկներին հակառակ։
Բայց գընում ենք մենք անվեհեր
զարկերի տակ չար բախտի,
Մեր աչքերը միշտ դեպի վեր՝
դեպի լույսը մեր ուխտի։
Ուրեմն` առա´ջ, դեպի լույսը:
24 փետրվարի, 2018
Երեւան

1

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
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Հովհաննիսյանը դիմում է կուսակցական ղեկավարներին,
դեսպաններին, լրագրողներին

22 սեպտեմբերի 2017թ. Երեւան: Այսօր «Ժա
ռանգության» գրասենյակում Րաֆֆի Կ. Հով
հաննիսյանը՝ ՀՀ արտաքին գործերի առաջին
նախարարը եւ այդ կուսակցության նախագա
հը, կազմակերպել էր ընդունելություն՝ նվիրված
զույգ իրադարձությունների՝ «Ժառանգություն»
կուսակցության հիմ
ն ադրման 15-ամյակին եւ Հա
յաստանի Հանրապետության անկախության 26րդ տարեդարձին:

Ներկա էին Գերմանիայի Դաշնային Հանրապե
տության դեսպանը, ինչպես նաեւ Եվրամիության,
ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի եւ Իրաքի դեսպանություն
ների պաշտոնական դեմքեր, միջազգային կազ
մակերպությունների, քաղաքական կուսակցութ
յունների ղեկավարներ, մտավորականներ, քաղա
քացիական հասարակության ներկայացուցիչներ,
հանրապետության բոլոր մարզերից եկած՝ «Ժա
ռանգության» անդամ
ն եր եւ համակիրներ:

Տոնահանդեսը բացվեց Ամենայն Հայոց կաթո
ղիկոսի պատվիրակ Տեր Հովել քահանա Գամա
ղել յանի օրհնությամբ եւ աշակերտուհի Մարինա
Նահապետյանի կողմից «Մեր Հայրենիք» ազ
գային օրհներգի կատարմամբ: Ող ջույնի խոս
քով հանդես եկավ «Ժառանգություն» կուսակ
ցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը,
որից հետո ամբիոն հրավիրվեցին կուսակցութ
յան վարչության անդամ Լիգիա Մելքումյանը,
որը խոսեց կուսակցության կանանց անունից,
եւ երիտասարդ խոսնակ Գեւորգ Ղահրաման
յանը, որն ընթերցեց Եվրոպայի ժողովրդական
կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դաուլի շնոր
հավորական նամակը, որում մասնավորապես
ասված է.
«Շնորհավորում եմ «Ժառանգությանը»՝ 15ամյա քաղաքական գործու եության, 2012 թվա
կանից Եվրոպական ժողովրդական կուսակ
ցությանը (ԵԺԿ) անդամակցելու, հայ ժողովրդի
շահերին ծառայելու, քաղաքական ասպարեզում
բազմակարծությանը նպաստելու համար։ Դուք
միշտ հավատարիմ եք եղել հայ ժողովրդի ժա
ռանգությանը եւ շահերի սպասարկմանը, ին
չը Ձեր կուսակցության կարեւորագույն հայե
ցա
կարգն է եւ Ձեր իսկ ան
վան
ման էութ
յու
նը։
Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան, Ձեզ նույնպես
շնորհավորում եմ, մասնավորապես, հունիսին
կուսակցության առաջնորդ վերընտրվելու առ
թիվ»:

Րաֆֆի Հովհաննիսյանը
Բրյուսելում հանդես եկավ
ելույթով
Րաֆֆի Հովհաննիսյան. Հանրապետականի
միակուսակցական համակարգը Հայաստանը
տանում է կործանման

24 նոյեմբերի 2017թ.
Բրյուսել։ Երեկ Բելգիայի
մայրաքաղաք
Բրյուսելում
տեղի ունեցավ Եվրոպա
յի Ժողովրդական կուսակ
ցության (ԵԺԿ) Արեւելյան
գործընկերության
անդամ
երկրների կուսակցություն
ների առաջնորդների 6-րդ
գագաթաժողովը, որին Հա
յաստանից մասնակցում էին
«Ժառանգություն» կուսակ
ցության առաջնորդ Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը եւ Հայաս
տանի
Հանրապետական
կուսակցության նախագահ
Սերժ Սարգսյանը։
Հանդիպմանը
ելույթով
հանդես եկավ Րաֆֆի Հով
հաննիսյանը` անդրադառ

2

նալով Հայաստանի ժողովր
դավարական վիճակին, Հա
յաստան-ԵՄ հարաբերութ
յուններին, ապագայում Հա
յաստանին սպասվող տա
րածաշրջանային մարտահ
րավերներին, ինչպես նաեւ
արցախյան հիմ
ն ախնդրին:
ԵԺԿ նախագահ Յոզեֆ
Դոլի ղեկավարությամբ գա
գաթաժողովին իրենց մաս
նակցությունն ունեցան Եվ
րոպական Խորհրդի նախա
գահ Դո
նալդ Տուս
կը, Եվ
րոպական Հանձնաժողովի
նախագահ Ժան-Կլոդ Յուն
կերը, Ուկրաինային նախա
գահ Պետրո Պորոշենկոն
եւ այլ երկրների առաջնորդ
ներ:

25 սեպտեմբեր 2017թ. «Ժառանգություն»
կուսակցության ղեկավար Րաֆֆի Հովհան
նիսյանը կոչ է անում ընդդիմադիր ուժերին
համախմբվել, որովհետև, իր բնորոշմամբ,
երկրում հաստատված Հանրապետականի
(ՀՀԿ) միակուսակցական համակարգը Հա
յաստանը տանում է կործանման:
«Բոլորս գիտենք, որ մենք չունենք իրա
վակարգ, լեգիտիմ իշխանություն, չենք ունե
ցել երկար, երկար տարիներ՝ ոչ մեկի հա
մար գաղտնիք չէ, և առաջին հերթին՝ Հա
յաստանի քաղաքացու համար: Ես ասում
եմ, որ եթե այդ կուսակցատիրությունը,
մենատիրությունը շարունակվի, դա լինե
լու է կործանարար մեր ապագայի համար»,
- ասաց Հովհաննիսյանը «Ազատության»
«Կիրակնօրյա վերլուծական» հաղորդման
ժամանակ:
«Հայաստան-Սփյուռք համաժողով են
հրավիրում՝ շատ լավ են անում, բայց հետո
խոսում են արդար Հայաստանի մասին, ար
տագաղթի մասին՝ օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ
պատճառներ, ոչ մեկը չի վեր կենում ասում,
որ, «այո՛, ես՝ Սերժ Սարգսյանը, ՀՀԿ նախա
գահ, ով այսպես վարվեց նախորդ ընտրութ
յուններում, բայց, բոլոր դեպքերում, փաս
տացի, դե ֆակտո պատասխանատվություն
եմ կրում, ես եմ նաև պատճառը արտագաղ
թի»», - շեշտեց ընդդիմադիր կուսակցութ
յան առաջնորդը՝ շարունակելով. - «Կարծում

եմ, առաջին հերթին կործանարար կլինի
մեր երկրի համար, իր իսկ սերունդների հա
մար, եթե ինքը չունի այդ հեռատեսությունը,
այդ պետական մտածողությունը: Եթե ինքը
իր մասնակցությունը հիմա՝ այսքան վիճա
հարույց անցյալից հետո, պիտի չբերի, որ
Հայաստանը վերջապես դառնա ոչ թե սեր
ժապետություն կամ կուսակցապետություն,
այլ՝ Հայաստանի Հանրապետություն, ու
րեմն՝ իր բարի կամքին պիտի չսպասենք»:
«Ուրեմն, ժողովուրդը եթե ուզում է փոփո
խություն, եթե պատրաստ է «ոտքի կանգնե
լու, ակտիվ լինելու, իր ճակատագիրը տնօ
րինելու», ես կարծում եմ, որ կառաջանան
«Ժառանգության» հետ մեկտեղ տարբեր
կազմակերպություններ,
կուսակցություն
ներ, հոսանքներ, որոնք կհասկանան, որ
մենք միայնակ ոչ մի բան չենք կարող անել՝
ոչ մեկը փրկիչ չէ, ոչ մեկը փրկարար չէ, բայց
եթե Հայաստանի ժողովուրդը՝ քաղաքա
կան, գործարար, պաշտոնեական, մտավո
րական, երիտասարդական հոսանքներով
գան մի խաչմերուկի, մի հատման տեղի,
մենք, կարծում եմ, որ մոտ ապագայում կու
նենանք թե՛ ընտրական, թե՛ ոչ-ընտրական
մի քանի շատ առանցքային հնարավորութ
յուններ՝ մեր երկիրը վերջապես վերափոխե
լու դեպի հանրապետություն», - հայտարա
րեց Րաֆֆի Հովհաննիսյանը:

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

փետրվար 2018

ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

Հակիրճ հարցազրույց

«Գյուլնազ տատի» հեքիաթներ չկան,
ամեն ինչ կարված է Սերժ Սարգսյանի հագով
«Ժառանգություն» կուսակցության փոխնախա
գահ Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով՝ գոնե ձևա
կանության համար կարելի էր ԱԺ և ՀՀ նախագահ
ներին ընդգրկել Անվտանգության խորհրդի կազ
մում: «Գոնե ցույց տայինք, որ խորհրդարանական
հանրապետություն ենք, ժողովրդավարություն կա,
բայց նույ
նիսկ այդ շոուն չեն ա
նում։ Մի կող
մից՝
դրական է, այն, ինչ կա՝ կա, բացառապես վարչա
պետական է լինելու, և «ամեն ինչ կարված է Սերժ
Սարգսյանի հագով»:
Մեր զրուցակիցը նշում է, որ նախագծում հստակ
արտացոլված է այսօրվա իրականությունը. «Գյուլ
նազ տա
տի հե
քիաթ
ներ չեն պատ
մում՝ այն, ինչ
առկա է, ձևակերպված է այնտեղ։ Ես հիմա բացա
ռում եմ ներիշխանական խմորում
ն երը՝ դրա համար
պետք է լինեին ներիշխանական խմբավորում
ն եր,
որոնք կունենային հավասարազոր ուժեր։ Հայաս
տանում կա բացառապես Սերժ Սարգսյան, ՀՀ-ում
չկա մեկը, որը խորհրդարանում ձևավորած լինի իր
նախընտրած պառլամենտը, սա Սերժ Սարգսյանի
խորհրդարանն է, հենց իշխող խմբակցության մեջ
ա
ռանց նրա թույլտ
վութ
յան ոչ ոք տեղ չի գտել»,ասաց ընդդիմադիր գործիչը։
Ինչ վերաբերում է ՀՀ 4-րդ նախագահի թեկնա
ծու Արմեն Սարգսյանին, մեր զրուցակիցն ասաց,
որ առայժմ վերջինիս հետ հանդիպելու հրավեր չեն
ստացել՝ ստանալու դեպքում կքննարկեն. «Ընդհան
րապես որևէ քաղաքավարական ժեստին անքաղա

քավարի չենք պատասխանել, քննարկում
ն երին
նորմալ եմ նայում՝ որևէ խնդիր չկա։ Ինչ վերա
բերում է իր անձին՝ ակնհայտորեն ինտելիգենտ
շրջանակներից է, բայց դա Հայաստանին ոչինչ
չի տալիս: Նա խոշոր գործարար է. ես դեմ եմ,
որ խոշոր գործարարները պետական բարձր
պաշտոններում լինեն, շահերի բախումը Հայաս

Հակիրճ հարցազրույց

տանում այնքան ակնհայտ է, որ ևս մեկ բախում
ես չեմ ուզում տեսնել։ Եվ երրորդ խնդիրն այն է,
որ ես կցանկանայի, որ ՀՀ-ում լինեն այնպիսի
ղեկավարներ, որոնց սերունդներն իրենց ապա
գան կապում են Հայաստանի հետ»,- ասաց Ար
մեն Մարտիրոսյանը։

Դուրս կգա՞

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

«Ժառանգություն»
կու
սակցության
վարչության
անդամ Սուսաննա Մուրադ
յա
նը նշեց, որ ի
րենք Ար
մեն Սարգս
յա
նի հետ մեծ
հույսեր չեն կապում, քանի
որ նրա լիազորությունները
սահմանափակ են, պաշ
տոնն էլ՝ ներկայացուցչա
կան։ Միևնույն ժամանակ,
տիկին Մուրադյանն «Առա
ջին լրատվական»-ի հետ
զրույցում ասաց, որ առավել
նախընտրելի կլիներ, որ Ար
մեն Սարգսյանը զբաղեց
ներ վարչապետի պաշտոնը,
իսկ Սերժ Սարգս
յա
նը իր՝
սահմանադրական փոփո
խությունների հանրաքվեից
առաջ արած հայտարա

րության համաձայն՝ չհա
վակներ ո՛չ նախագահի, ո՛չ
էլ վարչապետի պաշտոնին.
«Արմեն Սարգսյանի հետ
մեր հանդիպման ընթաց
քում ես հետևյալ հարցն եմ
բարձրացրել. միևնույն հո
րիզոնականի վրա չդնելով
ձեզ և Կարեն Կարապետ
յանին, արդյո՞ք մտահոգութ
յուն չու
նեք, որ ձեր գա
լուց
հետո հասարակությունը ևս
հիասթափություն կապրի։
Կարեն Կարապետյանի հետ
ժողովուրդը հույսեր էր կա
պում, բայց ոչինչ չստացվեց
ու արդյունքում մեծ հարված
հասց
վեց նաև Կա
րեն Կա
րապետյանի իմիջին։ Նորից
եմ նշում՝ չեմ դնում ի
րենց

նույն հորիզոնականի վրա,
ավելի բարձր եմ գնահա
տում Արմեն Սարգսյանին,
բայց ա
սել եմ՝ չընտր
ված,
վարկաբեկված, բյուջեն թա
լա
նած ուժն է լի
նե
լու ձեր
երաշխավորը, և եթե դուք
համաձայնվեք՝ նույն ոչ լե
գիտիմ ուժը լինելու է ձեզ
ընտրողը, ուստի ձեր լեգի
տի
մութ
յան հետ խնդիր է
լինելու․ այդ ուժն ընտրված
չէ և դա աքսիոմա է։ Եվ երկ
րորդ՝ նշել եմ, որ նա լծակ
ների չի տիրապետելու և փո
փոխություններ իրականաց
նելու առումով կաշկանդված
կլինի»։
Սուսաննա Մուրադյանը
հավելում է՝ երկրում իրա
վիճակ փոխելու համար
անհրաժեշտ է ընդդիմադիր
ուժերի միավորում. «Որպես
զի թույլ չտանք, որ Սերժ
Սարգսյանը վերարտադրվի։
Մենք
համագործակցութ
յուն պատկերացնում ենք և՛
«Ծառուկյան», և՛ «Ելք» դա
շինքների հետ։ Փոքրիկ տա
րաձայնությունները պետք
է դնենք մի կողմ և միաս
նական ճակատով չպետք
է թույլ տանք, որ ապ
րի
լին
հանցագործ ուժի ղեկավարը
վերարտադրվի»։

Henaran.am-ի հետ զրույ
ցում ասաց «Ժառանգութ
յուն» կուսակցության խոս
նակ Գևորգ Ղահրամանյա
նը՝ խոսելով «Ժառանգութ
յան» ապագա պլաններից,
փոխանցեց, որ հիմա և ամ
ռանն էլ փոր
ձել են ի
րա
վի
ճակը գնահատել, որպեսզի
հասկանան, թե ինչպիսին
են հասաարակական տրա
մադրությունները պայքարի
վերաբերյալ՝
անկանխա
տեսելի իրավիճակներից և
հանգամանքներից խուսա
փելու համար: «Իհարկե կու
սակցությունում, այդ թվում
վարչությունում կան մար
դիկ, ովքեր օր առաջ ակտիվ
գործողություններ
սկսելու
կողմ
նա
կից են, բայց մենք
պետք է իրատեսորոն գնա
հատենք իրավիճակը և քայլ
կանենք այն ժամանակ, երբ
հստակ կլինի, որ այն արդ
յունավետ կլինի»:

Հարցին, թե կարծում
է, որ քաղաքական ուժե
րից հիասթափված մար
դիկ դուրս կգան պայ
քա
րի
«Ժառանգության» հետևից,
կուսակցության
խոսնակը
պատասխանեց. «Խնդիրը
«Ժառանգությունը» կամ մի
որևէ այլ քաղաքական ուժ
չէ, այստեղ օրակարգային
խնդրի կարևորումն է, որն
էլ ապրիլին Սերժ Սարգս
յանի՝ վարչապետ դառնալ
թույլ չտալն է, մարդ
կանց
պա
հանջն է այդ խնդի
րը լուծելը, և այստեղ հարց
է առաջանում, թե արդյոք
ընդդիմադիր քաղաքական
ուժերն ինչքանով կկարողա
նան ժողովրդի հետ աշխա
տել, առաջնորդել, այդ ամեն
ինչի քաղաքական քարտե
զը ստեղծել, որպեսզի հաջո
ղության հասնեն»:
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ՀԱՎԱՏ ԵՎ ՀԱՅՐԵՆԻՔ

«ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆ

Գ ՈՒ Յ Ժ

«Ժառանգություն» կուսակցությունը խորին վշտով տեղեկացնում է, որ երեկ` նոյեմբերի 25ին, կյանքի 60-րդ տարում վախճանվեց «Ժառանգության» նվիրյալներից մեկը` կուսակցութ
յան Վանաձորի տարածքային կառույցի ղեկավար Գառնիկ Սահակյանը:
Ծնվել է 1957թ., Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղում: 1988թ. ավարտել է Երեւանի պետա
կան բժշկական ինստիտուտի դեղագործական ֆակուլտետը եւ, որպես երիտասարդ մասնա
գետ, կամավոր մեկնել Արցախ:
1988-90 թվականներին աշխատել է Հադրութի դեղատանը` որպես բժիշկ-դեղագետ, 199092-ին` Վանաձորի պետական դեղատնային ցանցում: 1993 թվականից «Սզնի» ընկերության
միանձնյա հիմ
ն ադիրն ու տնօրենն էր: «Ժառանգություն» կուսակցության անդամ եւ Վանաձո
րի տարածքային կառույցի ղեկավարն էր 2005 թվականից:
«Ժառանգության» մեծ ընտանիքի անունից մեր ցավակցությունն ենք հայտնում ռահակից
ընկերոջ, արդարամիտ ու սկզբունքային մարդու եւ կուսակցական աննկուն մարտիկի` Գառ
նիկ Սահակյանի հարազատներին, մտերիմ
ն երին ու գործընկերներին` նրա անժամանակ մահ
վան կապակցությամբ:
Հոգեհանգստյան արարողությունը` նոյեմբերի 27-ին ժամը 17:00-ին, հուղարկավորությու
նը` նոյեմբերի 28-ին ժամը 13-ին, Վանաձոր քաղաքի Զորյան 79 հասցեից:
«Ժառանգություն» կուսակցության վարչություն
Երեւան
26 նոյեմբերի 2017թ.

Արմեն Սարգսյանը հանդիպեց «Ժառանգության»
վարչության անդամների հետ

13 փետրվարի 2018թ. Այսօր տեղի ունե
ցավ Ժառանգություն կուսակցության վար
չության հանդիպումը նախագահի թեկնա
ծու Արմեն Սարգսյաի հետ:
Հանդիպման ընթացքում վարչությունը
ներկայացրեց երկրում տիրող իրավիճակը,
առկա խնդիրները՝ քաղբանտարկյալներից
մինչեւ արտագաղթ: Ներկայացվեց նաեւ

ստեղծված բարդ իրավիճակին լուծում տա
լու՝ կուսակցության տեսլականը:
Իր դիքորոշման ու պատկերացում
ն ե
րի մասին խոսեց նաև Արմեն Սարգսյանը՝
ներկայացնելով սեփական մոտեցում
ն երը՝
երկրի առջեւ ծառացած խնդիրների լուծման
հարցում:

փետրվար 2018

«Երկխոսությունը
երկխոսության համար կլինի
ժամավաճառություն».
Արմեն Մարտիրոսյան

15 փետրվարի 2018թ.
«Ժառանգություն» կուսակ
ցության փոխնախագահ Ար
մեն Մարտիրոսյանի կարծի
քով, եթե ՀՀԿ նախագահի
թեկնածու Արմեն Սարգսյա
նի մտածած երկխոսությու
նը պետք է լի
նի ուղ
ղա
կի
երկխոսության համար, դա
կլինի ժամավաճառություն:
«Բայց, եթե երկխոսությանը
հետեւեն կոնկրետ քայլեր՝
սկսած Սահմանադրական
իրական փոփոխություննե
րից, ու մենք վերջապես ունե
նանք ժողովրդի կողմից ըն
դունված Սահմանադրութ
յուն, եթե այդ երկխոսությա
նը հետեւելու է արտահերթ
նորմալ
ընտրություններ՝
համաձայն նոր Սահմանադ
րության, եւ դրանից հետո
լինելու են բարեփոխում
ն եր՝
տնտեսական դաշտի ազա
տականացում, կուսակցութ

յունների
գործունեության
երաշխիքներ, քաղաքական
դաշտի ազատականացում,
դրա արդյունքում լինելու է
ներհայաստանյան
համե
րաշխության մթնոլորտ, ար
դարադատություն,
ապա,
բնականաբար, այդ երկխո
սությունը շատ արդյունա
վետ կլինի»,- ասաց Արմեն
Մարտիրոսյանը:
Հիշեց
նենք, որ այսօր Հայկական
բարեգործական ընդհանուր
միության
գրասենյակում
լրագրողների հետ զրույցում
Արմեն Մարտիրոսյանն ասել
է, որ «Մեր երկրում երկխո
սության կարիք կա, բոլոր
կառույցները, կուսակցութ
յուն
նե
րը ԱԺ-ում, թե դրա
նից դուրս պետք է սկսեն
երկխոսություն, հակառակ
դեպքում հասարակությունը
կմնա մասնատված»:

Երիտասարդական անկյուն
«Ժառանգության» ներկայացուցիչները՝
Արցախում անցկացվող «Հայկական
կուսակցությունների երիտասարդական
ֆորումին»

Հոկտեմբերի 27-29 Ար
ցախի մայրաքաղաք Ստե
փանակերտում
կայացավ
«Հայկական
կուսակցութ
յունների երիտասարդական
ֆորումը», որտեղ «Ժառան
գություն» կուսակցությունը
ներկայացնում էին Հովսեփ
Ղազարյանը և Աննա Ալեք
սանյանը։
Ֆորումի շրջանակներում
մասնակիցներն հանդիպե
ցին Արցախի նախագահ
Բակո Սահակյանի, Պետա
կան նախարար Արայիկ

Հարությունյանի, Արցախի
Պաշտպանության նախա
րար Լևոն Հարությունյանի,
ՀՀ Պաշտպանության նա
խարար Վիգեն Սարգսյա
նի, մի շարք այլ գործիչնե
րի հետ։ Հանդիպում
ն երի
ընթացքում
քննարկվեցին
բազմաթիվ
առաջնային
հարցեր։
Ֆորումը
եզրափակվեց
Տիգրանակերտ այցով, որ
տեղ մասնակիցները ճաշե
ցին զինվորների հետ։
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