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Institute for Democracy and Human Rights, Armenia, 27 February 2012
Crucial developments are going on in Yerevan. Youth and civil society have stood up for their rights.
When the Yerevan municipality started to illegally construct shops in a public park in the center of
Yerevan, the public resisted.
We are bringing up issues of public property vs private property, transparent and accountable
governance, public participation in decision-making; we demand respect toward the constitution
and the laws of the country. It is not just a struggle for a park, but the beginning and a new stage of a
movement for human rights and dignity, for building a civic state in Armenia.
Click on the link to Watch a short video
http://www.youtube.com/watch?v=mIvEp9-q_Ew&feature=share
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ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ
Posted by norkhosq.net on February18th, 2012
Հայաստան, Երևան, Մաշտոցի պուրակ,
Սիրելի բնապահպաններ, ընդունեք մեր ջերմ ողջույններն ու զորակցությունը հայրենի
բնության պահպանման գործին:
Ձմռան այս սառնամանիքին դուք թողել եք ձեր տաք բնակարաններն ու
աշխատատեղերը, պայքարում եք երկրում տիրող անարդարությունների ու
անօրինությունների դեմ, մտահոգ լինելով հայրենիքի այսօրվա ու վաղվա
ճակատագրով: Հայրենիքի ու ազգի համար այս դժվարին պահին, ձեր նպատակասլաց
գործողությունները բարձր գնահատականների են արժանի: Հայրենիքի անշահախնդիր
ու աշխատավոր խավը անպայման գնահատում է ձեզ և ձեզ հետ է:
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Հայաստանի իշխանությունները գործնականում ապացուցեցին, որ իրենք իրենց
անձնական, խմբակային- կուսակցական ու դասակարգի շահերը վեր են դասում երկրի
ու ազգի շահերից, թալանում են երկրի երեսն ու ընդերքը՝ բնապահպանական ու
տնտեսական անդառնալի վնասներ հասցնելով երկրին: Մենք սփյուռքում դժվարանում
ենք պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է հանուն նյութական շահի, այսպիսի հանցավոր
կեցվածք ունենալ երկրի ու ժողովրդի հանդեպ …
Հայտարարելով մեր համերաշխությունը ձեր գործին, սփյուռքի
կազմակերպություններին ու անհատներին կոչ ենք անում գործնական միջոցներով
թիկունք կանգնել Հայաստանի բնապահպաններին:
«Նոր խոսք» կայքէջի խմբագրություն
norkhosq.net 17.02.2012, Գերմանիա
Երվանդ Խոսրովյան, գլխավոր խմբագիր (Դորտմունդ, Գերմանիա)
Դոքտ. Արմեն Բաղդոյան (Massachusetts, Watertown, USA)
Պրոֆ. Խաչատուր Ի. Փիլիկիեան (Լոնդոն, Անգլիա)
Պրոֆ. Հովհաննես Ի. Փիլիկեան (Լոնդոն, Անգլիա)
Սամվել Հովասափյան, Գրող (Բեռլին, Գերմանիա)
Դոքտ. Արամայիս Միրզախանյան (Ստոքհոլմ, Շվեդիա)
Արրթուր Ղուկասյան (Արմենիա Պրեսս-ի հիմնադիր-տնօրեն, Մամուլի Միջազգային
Ֆորումի փոխնագահն -Իսպանիա)
Minas Kojayan, PhD, Teacher, Lecturer (Los Angeles)
Նուբար Ասլանյան, Հայաստանի եւ Իսրայելի ԿՄ անդամ (Հայֆա, Իսրայել)
Դիկ. Ժիրայր Քոչարեան (Բէռլին, Գերմանիա)
Dikran Abrahamian MD (Keghart.com Publisher, Canada)
Antranig Bedrossian (Chairman, Nakhijevan Institute of Canada)
Պատճեն Սփյուռքի ու Հայաստանի զանգվածային լրատվություններին, տպագրման ու
հեռարձակման խնդրանքով:
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