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 Կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա-
մա նակ սո վո րա բար լի նում են 
կող մե ր, ո րո նք ու նեն ի րե նց հե-
տա քրք րու թյուն նե րը, շա հե րը, 

նպա տակ նե րը։ Եվ դեպ քե րի շուրջ տե ղե-
կատվու թյու նը հա ճախ նույն պես լի նում է 
տար բեր հն չե րա նգ նե րո վ՝ կախ ված տա-
րա ծող լրատ վա մի ջո ցի, մար դու, կա ռույ ցի 
դիր քից ու հայա ցք նե րի ց։

Ի՞ ՆՉ ԷՐ Ե ՂԵ Լ
 Բո ղո քի ցույ ցե րի պատ ճա ռը կեն ցա ղային 
էր: 2015 թ. հու նի սի 17-ին Հան րային ծա-
ռայու թյուն նե րը կար գա վո րող հա նձ նա-
ժո ղո վը ո րո շել էր Հայաս տա նում է լե կ-
տրաէներ գի այի սա կա գի նը բա րձ րաց նել  
6.93 դրա մով: Հա սա րա կու թյու նը այս ո րո-
շու մը մի ան շա նակ չէր ըն դու նել . կա ռա վա-
րու թյու նից լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն նե րի 
կա րիք կար: 

Դի տար կե նք 2015 թ. հու նի սի 19-
ից հու լի սի 6-ը Եր ևա նում է լե կ-
տրաէ ներ գի այի թան կաց ման դեմ 
#ElectricYerevan ա նու նն ստա ցած 
բո ղո քի ցույ ցե րի օ րի նա կը. ցույ ցե-
րը ոչ մի այն տե ղա կան, այլև հա-
մաշխար հային մե  դի այի ու շադ րու-
թյան կե նտ րո նում է ին: 
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Illustration  SEQ  “Illustration” \* ARABIC 1: 
Ոստիկանները ցրում են նստացույցը 
Լուսանկարը՝ «Ոչ թալանին» ֆեյսբուքյան խմբից

 Հու նի սի 19-ից «Ո  ՛չ թա լա նին» ան վա նու մով քա ղա-
քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու նը նս տա ցույց սկ սեց 
Եր ևա նի Ա զա տու թյան հրա պա րա կում ՝ պա հան ջե-
լով չե ղար կել սա կագ նի բա րձ րա ցու մը:

Հու նի սի 22-ի ե րե կոյան ցու ցա րար նե րը շա րժ վե ցին 
դե պի Բաղ րա մյան պո ղո տայում գտն վող նա խա գա-
հա կան նս տա վայր: Ոս տի կան նե րը փա կել է ին պո ղո-
տան և թույլ չէ ին տա լիս մա րդ կա նց շա րու նա կել ճա-
նա պար հը: Ցու ցա րար նե րը նս տե ցին Բաղ րա մյան 
պո ղո տայում և այդ պես շա րու նա կե ցին ի րե նց բո ղո-
քը: Ոս տի կա նու թյու նը պար բե րա բար զգու շաց նում 
էր, որ ուժ կգոր ծադ րի՝ պո ղո տան ցու ցա րար նե րից 
ա զա տե լու հա մար: 
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 Հու նի սի 23-ի վաղ ա ռա վո տյան ոս տի կա նու թյու նը, 
օգ տա գոր ծե լով ջրա նետ մե  քե նա, ցրեց ցու ցա րար-
նե րի ն՝ խու լի գա նու թյուն կա տա րե լու կաս կա ծան քով 
բեր ման են թար կե լով 237 մար դու: Այդ ա ռա վո տյան 
ոս տի կան նե րը ծե ծի են թար կե ցին լրագ րող նե րին, 
կոտ րե ցին  տե սախ ցիկ ներ և ֆո տոխ ցիկ ներ, առգ րա-
վե ցին լրագ րող նե րի աշ խա տան քային գոր ծիք նե րն 
ու տե սան կա րա հա նող սար քե րի հի շո ղու թյան քար-
տե րը: Ոս տի կա նու թյան օ պե րա ցի այի հետ ևան քով 
ֆի զի կա կան բռ նու թյան են թա րկ վեց 13 լրագ րող ու 
օ պե րա տոր, խո չըն դոտ վեց տար բեր լրատ վա մի ջոց-
նե րի 15 ներ կայա ցուց չի օ րի նա կան մաս նա գի տա-
կան գոր ծու նե ու թյու նը:

 Հու նի սի 23-ի ե րե կոյան բո ղո քի ցույ ցե րը նոր թա փով 
վե րսկս վե ցին: Այդ օ րը է լե կտ րաէ ներ գի այի թան-
կաց ման դեմ բո ղո քող նե րին մի ա ցել է ին բազ մա թիվ 
մար դիկ, ով քեր ոս տի կա նու թյու նից պա հան ջում է ին 
պա տաս խան տալ ցու ցա րար նե րի և լրագ րող նե րի 
դեմ ուժ գոր ծադ րե լու հա մար:  
 Ցու ցա րար նե րը նո րից փա կե ցին Բաղ րա մյան պո ղո-
տան և ան ժամկ  ետ նս տա ցույց սկ սե ցին: Այս ան գամ 
ոս տի կա նու թյունն ուժ չգոր ծադ րեց: Նս տա ցույ ցը շա-
րու նակ վում էր շուր ջօ րյա:
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ՀԵՇ ԹԵ ԳԸ1

 Հու նի սի 23-ին տն տե սա գետ Բաբ կեն Տեր-Գ րի գո րյա-
նը Բաղ րա մյան պո ղո տայի ի րա դար ձու թյուն նե րի 
մա սին Twitter-ում գ րա ռում կա տա րե լիս ա ռա ջին ան-
գամ կի րա ռեց #ElectricYerevan հեշ թե գը: Այն ա րագ 
տա րած վեց և շու տով դար ձավ է լե կտ րա կան է ներ գի-
այի սա կագ նի բա րձ րաց ման դեմ պայ քա րի ան վա-
նումն  ե րից մե  կը: 

1. Հեշթեգը թվիթերից սկիզբ առած տեխնոլոգիա է, որը հետագայում
կիրառվել է  նաև սոցիալական մե դիայի այլ հարթակներում ՝ Facebook-
ում, Instagram-ում, Tumblr-ում և այլուր: Այն օգտատերերին օգնում է 
արխիվացնել որոշակի թեմայով գրառումն երը և դրանք հեշտ որոնելի է 
դարձնում այլ օգտատերերի համար:

#ElectricYerevan հեշ թե գը Բաղ րա մյան պո ղոտայում 
բո ղո քի շա րու նա կա կան ա լի քի մա սին տե ղե կատվու-
թյուն ստա նա լու և տա րա ծե լու կար ևոր գոր ծիք էր: 
Հեշ թե գն օգ տա գոր ծում է ին ոչ մի այն սո ցի ա լա կան 
մե  դի այում ակ տիվ հայաս տան ցի օգ տա տե րե րը: 
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Այն լայն կի րա ռու թյուն ստա ցավ նաև Հայաստանից 
դուրս, քա նի որ Եր ևա նում ըն թա ցող բո ղո քի ակցիա-
նե րով հե տա քրքր ված էր աշ խար հը: Եր ևա նում 
շուրջօ րյա նս տա ցույ ցը Ռու սաս տա նում հե նց սկզ-
բից ա սո ցաց վեց Ա մե  րի կայի Մի ա ցյալ Նա հա նգ նե րի 
և Եվ րո պա կան Մի ու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող 
հա կաիշ խա նա կան և հա կա ռու սա կան ուղղ վա ծու-
թյուն ու նե ցող հե ղա փո խու թյան փոր ձի հետ: Ռու-
սաս տա նում նման շար ժումն  ե րը ոչ պաշ տո նա պես 
ան վա նում են « մայ դան»: Մայ դա նն ուկ րաի նե րեն 
նշանակում է հրա պա րա կ: 2014 թ. Ուկ րաի նայի մայ-
րա քա ղաք Կի ևի Ան կա խու թյան հրա պա րա կում ՝ 
Մայ դա նում, մե կ նար կե ցին հա կա ռու սա կան ցույ ցե-
րը, ո րո նք վե րա ճե ցին ռուս-ուկ րաի նա կան հա կա-
մար տու թյան: Այդտեղից էլ «մայդան»-ը նոր իմաստ 
ստացավ։

Թ վի թե րի ռու սաս տան ցի օգ տա տե րե րը #Electric-
Yerevan հեշ թե գով փոր ձում է ին հիմն  ա վո րել այն տե-
սա կե տը, որ Հայաս տա նում « մայ դան» է: Զու գա հեռ 
կի րա ռու թյուն ստա ցավ #Электромайдан հեշ թե գը՝ 
Եր ևա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը « մայ-
դան»-ի հետ կա պե լու հա մար: 

Ուկ րաի նայում էլ Բաղ րա մյան պո ղո տայում ըն թա ցող 
բո ղո քի ակ ցի ա նե րն ըն կա լե ցին որ պես հա կա ռու սա-
կան գոր ծո ղու թյուն: Թվի թե րում #ElectricYerevan-ը 
օգ տա գոր ծում է ին հայաս տան ցի նե րի՝ ի րե նց պատ-
կե րաց մա մբ հա կա ռու սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ոգ ևո րե լու հա մար: Այս տեղ էլ զու գա հեռ զար գա ցավ 
#МайданЕреван հեշ թե գը:
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Ա ռա ջադ րա նք

 Սովորողների հետ դի տար կեք թվի թե րյան այս գրա-
ռումն  ե րը, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ռու սե րե նից 
և ան գլե րե նից թա րգ մա նեք դրա նք: Դրա նց մի մա սն 
ա րել են #ElectricYerevan-ը որ պես նոր « մայ դան» ներ-
կայաց նել փոր ձող ռուս, մյուս մա սը՝ ուկ րաի նա ցի օգ-
տա տե րե րը: Հա մե  մա տեք և վեր լու ծեք գրա ռումն  ե րը, 
դրա նց ուղղ վա ծու թյու նը, խն դիր նե րը, ազ դե ցու թյու նը:

http://bit.ly/1SXYVDV

http://bit.ly/23ohhRe

http://bit.ly/1W8jcej

http://bit.ly/1OdJVh6

http://bit.ly/1rm67QY
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Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՄԵ ԴԻ Ա Ն
#ElectricYerevan հեշ թե գին հետ ևե լով` կա րե լի է տես-
նել , թե մե կ ի րա դար ձու թյու նն ինչ պես կա րե լի է ներ-
կայաց նել տար բեր շա հե րի տե սան կյու նից:

 Բաղ րա մյան պո ղո տայում է լե կետ րա կան է ներ գի-
այի սա կագ նի թան կաց ման դեմ բո ղո քի ակ ցի ա նե-
րը մի ջազ գային լրատ վա մի ջոց նե րի ու շադ րու թյան 
կե նտ րո նում է ին: BBC-ն, The Guardian-ը, France24-ը, 
AlJazeera-ն մե  կը մյու սի հետ ևից նյու թեր է ին հրա պա-
րա կում Եր ևա նի կե նտ րո նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար-
ձու թյուն նե րի մա սին: 

 Հետ չէ ին մն ում ռու սա կան լրատ վա մի ջոց նե րը՝ Ա ռա-
ջին ա լի քը, Россия-ն, НТВ-ն, REN TV-ն, LifeNews-ը և 
շատ-շա տե րը, թղ թա կից ներ է ին ու ղար կում Հայաս-
տան կամ նյու թեր է ին պատ րաս տում ար տա հաս տի-
քային լրագ րող նե րի օգ նու թյա մբ: 

Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո ղո տայում նս տա ցույ ցի օ րե-
րին արևմ տյան և ռու սա կան լրատվա մի ջոց նե րն ի րա-
դար ձու թյուն նե րը տար բեր կե րպ է ին ներ կայաց նում:

Ռու սա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը և կայ քե րը 
#ElectricYerevan-ը դի տար կում է ին որ պես դե պի 
իշ խա նա փո խու թյան տա նող հեր թա կան ան-
հնա զան դու թյուն, բո ղո քի ակ ցի ա նե րը կա պում 
է ին ԱՄՆ -ի և Եվ րո պայի ազ դե ցու թյան հետ: 

Ա րևմ տյան մե  դի ան որ պես #ElectricYerevan-ի 
զար գա ցում դի տար կում էր Հայաս տա նում հա-
կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն նե րի ա ճը:
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Սովորողների հետ դի տար կեք ստո րև բեր ված հոդ-
ված նե րն ու տե սա նյու թե րը: Կա րե լի է նաև հա նձ-
նա րա րել նա խօ րոք դի տել դրա նք տա նը, հե տո գալ 
քննա րկ ման:  

Ի նչ պե ՞ս են ար տա ցոլ վում Եր ևա նում տե ղի ու նե ցող 
ի րա դար ձու թյուն նե րն իրարամե րժ տե սան կյուն նե-
րից ներ կայաց նե լու փոր ձե րն այդ լրագ րո ղա կան 
նյու թե րում:

Ա. 
«РЕН ТВ» ա լի քը հու նի սի 22-ին իր լսա րա նին հայտ-
նեց, որ ցույ ցե րի հետ ևում, հնա րա վոր է, կա նգ նած լի-
նի ԱՄՆ  Պետ դե պար տա մե ն տը: Հեղինակի խոսքով՝ 
Չե խի այում գոր ծող ցու ցա րար նե րի պատ րա ստ ման 
կե նտ րո նից հա տուկ ա ջակ ցու թյուն է գա լիս Հայաս-
տան, որ տեղ ա մե  րի կա ցի նե րն ու զում են երկ րո րդ 
ուկրաի նա կան Մայ դան սադ րել:

«Конечно, сравнивать нынешний митинг в Ереване 
и события в Киеве пока нельзя. Но то, что сценарий 
всех так называемых бархатных революций на пост-
советском пространстве был похожим, тоже забы-
вать не стоит». 

Աղ բյու րը՝ http://bit.ly/1TtuBP1 
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Բ. 
 Ռու սա կան « Ցա րիգ րադ» հե ռուս տաըն կե րու թյան՝ 
հու նի սի 25-ի ռե պոր տա ժի ան վա նումն  է « Մայ դան 
Երևա նում. ԱՄՆ -ն ան կար գու թյուն ներ է կազ մա կեր-
պել Եր ևա նում»:
 
«Ա ռայժմ գոր ծը մե ծ այ րան չի հա սել , ու իշ խա նու-
թյուն նե րը համ բե րու թյուն են ցու ցա բե րում, սա կայն 
Կի ևում էլ ա մե ն ինչ խա ղաղ էր սկս վում»:

Աղ բյու րը՝ https://bit.ly/2wNlQxc 

Գ. 
«Россия24» ա լի քը պն դեց, որ ԱՄՆ -ն ու Եր ևա նի ցույ-
ցերը կապ ու նեն ի րար հե տ՝ հի շեցնե լով , որ ա մե  րիկյան 
մի կազ մա կեր պու թյուն գնել է Ո րո տա նի ՀԷԿ-ը:
 
«Ու շա դի՛ր դի տեք այս կադ րե րը: Տե սա ՞ք»,- ասում է 
լրագրողը։ Կադ րում ջր ցան մե  քե նա նե րի ջրային շի-
թե րին դի մադ րող ե րի տա սա րդ նե րն են: Հա ղոր դա-
վա րն ա սում է, որ նրա նք նս տած են ուս ու սի տված, 
բայց ձեռ քե րը բա րձր պա հե լով , որ պես զի բջ ջային 
հե ռա խոս նե րով նկա րա հա նեն տե ղի ու նե ցա ծը: « Դա 
պե տք է նրա նց ... հաշ վետ վու թյան հա մար, ո րը 
նրան ցից պա հան ջում են օ տար ու ժե րը»: 

Աղ բյու րը՝ http://bit.ly/1SXZldI 
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Դ. 
« Բիզ նես ին սայ դեր»-ի այս հոդ վա ծում մար դիկ խո սում 
են ուկ րաի նա կան « մայ դանի» նկատ մա մբ ի րե նց հա-
մակ րան քի մա սին:

 Հոդ վա ծում նշ վում է 2015 թ. հուն վա րին ռուս զին ծա-
ռայո ղի կող մից Գյում րի ում Ա վետի սյան նե րի ըն տա նի-
քի սպա նու թյան դեպ քի մա սին: Նշ վում է, որ Հայաս-
տա նը մի ա ցել է Ռու սաս տա նի ա ռաջ նոր դու թյա մբ 
ստե ղծ ված Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյա նը: 

“Protesters insist their rallies are not political but some 
demonstrators have expressed admiration for Ukraine’s 
popular uprising dubbed the Maidan that ousted a 
Moscow-backed government last year”.

 “Mad love & respect for #Maidan,” activist Babken 
DerGrigorian said on Twitter.

“Dear Ukrainian allies: #maidan & #ElectricYerevan are 
partners. Share vision of a better tomorrow.”

“Both activists and President Sarkisian denied the rallies 
were anti-Russian”.
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“But grievances against former master Moscow, which 
owns some of the most prized assets in Armenia, have 
long been building and rippled to the surface this month”.

“Bilateral ties received a huge blow in January when a 
Russian soldier serving at the Russian military base in the 
tiny Caucasus nation killed a family of seven including 
a six-month-old boy. Moscow’s decision to have the 
soldier tried in Russia further strained relations”.

“Sarkisian said last week that the Russian soldier would 
stand trial in Armenia in a move some saw as an attempt 
to calm tensions”.

“Armenia has been hit hard by the economic crisis in 
Russia brought on by falling oil prices and Western 
sanctions over Ukraine”.

“In January, Armenia joined the Moscow-led Eurasian 
Economic Union, further increasing Yerevan’s 
dependence on its former imperial master”. 

“Washington, Brussels and the OSCE have all expressed 
concern over police violence in Armenia”. 

Աղ բյու րը՝ https://bit.ly/2WqkIiu
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Ե. 
«Foreign Policy»-ի այս հոդ վա ծում նշ վում է Հայաս-
տա նի դժ վա րու թյուն նե րի մա սին, ո րո նք պայ մա նա-
վոր ված են Ռու սա ս տա նում տն տե սա կան ճգ նա ժա-
մով . Հայաս տա նի ՀՆԱ-ի 21%-ն ա պա հո վում են Ռու-
սա ստա նի Դաշ նու թյու նից ու ղա րկ վող մաս նա վոր 
տրա նս ֆեր նե րը: 

 Հոդ վա ծա գի րը նշում է, որ է լե կտ րա կան ցան ցե րի 
պատ կա նե լ ու թյու նը ռու սա կան ըն կե րու թյա նը Ռու-
սա ս տա նից Հայաս տա նի կախ վա ծու թյան վկայու-
թյուն նե րից է: 

“Yerevan’s unrest comes as Armenia is struggling deal 
with the effects of Russia’s economic downturn in the 
past year. Armenia receives from Russian remittances 
an amount equal to 21 percent of GDP, one of the 
highest such rates in the world, according to the World 
Bank. After joining the Russian-led Eurasian Economic 
Union in January, Armenia is even more firmly anchored 
to the Russian economy. Due to Russia’s financial woes, 
the International Monetary Fund announced in April that 
it expects no economic growth for Armenia in 2015”.
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Armenia’s dependence on Russia is also evident in 
the protest over electricity prices. The power grid is 
controlled by the Armenian Electricity Network, which 
is a subsidiary of a Russian company whose main 
shareholders include Russian state-controlled entities. 

Աղ բյու րը՝ http://atfp.co/1VJwSM0

 ՀԱ ԿԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅ ՈՒՆ
ՄԵ ԴԻ ԱՅԻՆ
Եր ևա նի Բաղ րա մյան պո ղո տայում ի րե նց բո ղո քի 
ակ ցի ան ի րա կա նաց նող հայաս տանցի նե րը հատ-
կա պես զայ րա նում է ին ռու սա կան լրատ վա մի ջոց նե-
րի լու սա բա նու մից: Պատ ճառ նե րից մե  կն այն է, որ ռու-
սա կան մե  դի ան ա վե լի հա սա նե լի է Հայաս տա նում, 
ռու սե րե նն ա վե լի տա րած ված լե զու է, քան անգլե րե-
նը: Ռու սա կան ա լիք նե րին հակազ դե լու հա մար մար-
դիկ օգ տա գոր ծում է ին պաս տառ նե րը: 
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 Դա սա րա նում քն նար կեք թվի թե րյան այս գրա ռում-
նե րը ու դրա նց բո վան դա կու թյու նը: Ի՞նչ նպա տակ ու-
նեն դրա նք: Կա րո ՞ղ են դրա նք ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
լրագ րող նե րի վար քի վրա:

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք
հեշ թե գե րի հե տ
 
Ա շա կե րտ նե րի հետ ու սումն  ա սի րե ՛ք տար բեր հար-
թակ նե րում տվյալ պա հին ակ տիվ հեշ թե գե րը, փոր-
ձեք վեր լու ծել ու ներ կայաց նել ար դյունք նե րը: (Կա րե լի է 
օգտ վել ոչ մի այն Twitter-ից. Instagram-ն ու Facebook-ը 
նույն պես ակ տիվ կի րա ռում են հեշ թե գե րը):

 Հա նձ նա րա րե ՛ք ա շա կե րտ նե րին կազ մե լ հեշ թե գեր 
դպ րո ցի ըն թա ցիկ խն դիր նե րի մա սին, քն նար կեք 
դրանք և ընտ րել ա մե  նաազ դե ցիկ նե րը: 

http://bit.ly/1WHFxxw http://bit.ly/1Uy1YoL
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Օգ տա գո րծ ված նյու թեր
և օգ տա կար հղումն  ե ր
Ս. Մարտիրոսյան 
«#ElectricYerevan՝ Twitter-ին զարկ տված շարժում»
https://media.am/ElectricYerevan-protest-on-Twitter

Ն. Հախվերդյան 
«Հեռուստադիտողն ինքը պիտի հասկանա, 
որ իրեն հիմարեցնում են» 
https://media.am/Yulia-Muchnik-interview

Ա. Բարսեղյան
«#ElectricYerevan. Բռնության ենթարկված 
լրագրողների պատմությունները»
https://media.am/Attacks-against-journalists-during-
Electric-Yerevan

“Washington, Brussels and the OSCE have all 
expressed concern over police violence in Armenia” 
http://read.bi/1SMZuOL 

“#ElectricYerevan Protesters Give Cops the Finger 
Amid Showdown Over Rate Hike” 
http://atfp.co/1VJwSM0

Посольство США в Армении живо 
отреагировало на беспорядки в Ереване 
http://bit.ly/1SXZldI

Майдан в Ереване: США организовали 
беспорядки в Армении 
https://bit.ly/2wNlQxc 

За акцией протеста в Ереване могут стоять США 
http://bit.ly/1TtuBP1
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