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17 հունվար, 2018
2016 թվականի հոկտեմբերի վերջին Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհրդի
Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը հրավիրվել էր Արցախ, հանդիպելու համար
Արցախի Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ:
Ժամանելով Երեւան պարոն Արմենակ Աբրահամեանը իր հերթին հրավիրում է Տիգրան
Փաշաբեզյանին, իրեն ուղեկցելու համար, ով այդ ժամանակ զբաղեցնում էր Արեւմտեան
Հայաստանի Վարչապետի պաշտոնը:
պաշտոնը
Հանդիպումը Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ տեղի ունեցավ 2016 թվականի
հոկտեմբերի 28-ին: Հանդիպման ժամանակ Նախագահ Բակո Սահակյանը առաջարկեց
պատվիրակությանը միասին մասնակցել Թալիշում Խաչքարի բացման արարողությանը:
արարողությանը

Այս

արարողության

կապակցությամբ

Արմենակ

Աբրահամեանը

որոշեց

Թալիշի

վերաբնակեցման համար կազմակերպել աջակցություն, նա այդ ծրագրի մասին խոսել էր
Տիգրան Փաշաբեզյանի հետ,
հետ ով իր հավանությունը տվեց գաղափարի իրականացման
համար:
1

2016 թվականի նոյեմբերի վերջին, Տիգրան Փաշաբեզյանը ոմն Էդուարդ Պոլատովի (հույն
ծագումով, ով ապրում էր շրջանում) հետ, ով "Պատրիդա" կազմակերպության նախագահն
էր, հանդիպման ժամանակ որոշեց, համագործակցել այս ծրագրի իրագործման համար:

Արմենակ

Աբրահամեանը

իր

համաձայնությունը

տվեց,

այն

պայմանով,

որ

կազմակերպություն կստեղծվի Թալիշի վերականգման համար (06.12.2016) եւ այդ
կազմակերպությունը ծրագիր իրականացնելու համար կհամագործակցի "Հայ Ճամփա"
կազմակերպության հետ:
բոլոր
կողմերի
թվականի
հունվարին,
համաձայնությամբ, պարոն Արմենակ Աբրահամեանը դիմեց
2017

Ֆրանսիական "Նոյան Տապան" ամսագրին' Թալիշ գյուղի
վերականգման ծրագրի լայնածավալ տարածման համար:
2017 թվականի հունվարին,
Կառավարության
նախկին

Արեւմտեան Հայաստանի
Վարչապետ
Տիգրան

Փաշաբեզյանը որը գործընկերն է Էդուարդ Պոլատովի,
ներկայացրեց Արմենակ Աբրահամեանին իր հրաժարականը,
ով նրանից խորհելու ժամանակ ուզեց:
Այնուամենայնիվ, հասկանալով պահի անհրաժեշությունը,
որ ավելի օբյեկտիվ էլեմենտներ պետք է ունենալ, Արմենակ
Աբրահամեանը կազմակերպեց եւ ֆինանսավորեց 7 հոգանոց պատվիրակության
ճամփորդությունը դեպի Արցախ, Նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպելու
նպատակով, ի միջիայլոց նշենք, որ այդ պատվիրակությունը կազմվել էր Էդուարդ
Պոլատովի կողմից,

Նախագահ Բակո Սահակյանը բարյացակամորեն ընդունեց այս պատվիրակությունը 11
փետրվարի, 2017-ին եւ դիմում է Գեներալ Վիտալի Բալասանյանին ուղեկցել նրանց Թալիշ
եւ ներկայացնել իրավիճակը:.
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Առաքելությունից վերադառնալուց հետո, Էդուարդ Պոլատովը հակիրճ հաշվետվություն
ներկայացրեց,

դիմելով

Արմենակ

Աբրահամեանին

շտապ

ֆինանսավորել

15

միսիոներների տեղափոխումը Թալիշ, գյուղը 30 օրում կարգավորելու-մաքրելու համար:
Տարվա ընթացքում ծրագրի նախագիծը պահպանելու համար, Արմենակ Աբրահամեանը
պահանջում է նախապատրաստել գյուղատնտեսական նախագիծ (տնկիների, բույսերի
վերաբերյալ), որպեսզի ամռանը բերք ստանան: Էդուարդ Պոլատովի տեղեկությունների
համաձայն, Արմենակ Աբրահամեանը
ֆրանսերեն լեզվով գրեց առաջին զեկույցը
16.02.2017-ին' այդ առաքելության վերաբերյալ, եւ պատրաստեց երկրորդ նյութը
Ֆրանսիայի Նոյան Տապանի համար:
2017 թվականի մարտի սկզբին Արենակ Աբրահամեանը ստացավ տեղեկատվություն, որ
Արցախի իշխանությունները չեն ցանկանում շարունակել, համագործակցել Եդուարդ
Պոլատովի հետ:
Դրանից հետո, նույն Տիգրան Փաշաբեզյանը, որ դեռ ԱՀՀ Կառավարության Վարչապետ էր,
ներկայանում
էր
ՀՀ
ընդիմադիրների
ցուցակում
Երեւանի
քաղաքապետի
ընտրությունների համար:
Վերջ ի վերջո Տիգրան Փաշաբեզյանի հրաժարականը ընդունվեց Արմենակ Աբրահամեանի
կողմից:
Այդ ընթացքում պարոն Արմենակ Աբրահամեանը որոշում է վերադառնալ Արցախ,
պարզելու համար իրավիճակը:
Այդ

ժամանակից,

Աբրահամեանը

երբ

ծրագիրը

դադարեցրեց

իր

այլեւս
բոլոր

չէր

գործում,

սառեցվել

համագործակցությունները

էր,

Արմենակ

"Հայ

Ճամփա"

կազմակերպության եւ Էդուարդ Պոլատովի միջեւ:
Հուլիսի վերջում, Արմենակ Աբրահամեանը եւս մեկ անգամ վերադարձավ Արցախ
հանդիպելու համար իշխանությունների հետ, ովքեր նշեցին, որ ցանկություն չունեն
Էդուարդ Պոլատովի հետ աշխատել:
Համենայնդեպս, Էդուարդ Պոլատովի եւ նախկին վարչապետ Տիգրան

Փաշաբեզյանի

համագործակցությունը Արմենակ Աբրահամեանի ղեկավարությամբ վերջացավ, ոչինչ չի
խանգարում Էդուարդ Պոլատովին շարունակել այս ծրագիրը ըստ իր ցանկության,
իհարկե համաձայնության գալով Արցախի իշխանությունների հետ, ինչը ակնհայտորեն
անհնարին է:
1/ Կեղծիքը, սուտը, զրպարտչական մեղադրանքները Էդուարդ Պոլատովի կողմից ընդդեմ
Արմենակ Աբրահայանի, 2018 թվականի հունվարի 15-ին, օգտագործելով Երեւանի Նոյան
3

Տապանի գրաասենյակը, վկայում է միայն, որ Արցախի իշխանությունները ճիշտ արեցին,
որ ժամանակին տեղեկացրեցին Արմենակ Աբրահամեանին:
2/ Թալիշի վերականգնողական ծրագրի տարածումը Ֆրանսիայի Նոյան Տապանի միջոցով
կարճ ժամանակահատվածում քարոզչությունը օգուտ չտվեց, չնայած հրատարակումը
կարող էր լինել ավելի մեծ մաշտաբով:
3/ Երեւանի Նոյան Տապանի գրասենյակը օգտագործված է նրա տնօրեն Տիգրան
Հարությունյանի կողմից, որպես վիրավորանքի, պիղծ, ստոր արտահայտությունների
գործիք, որ պարբերաբար տպագրվում են Արմենակ Աբրահամեանի դեմ: Այդ իսկ
պատճառով Արմենակ Աբրահամեանը չցանկացավ հաստատվել եւ օգտագործել Նոյան
Տապանի գրասենյակը' Արեւմտեան Հայասստանը Երեւանում ներկայացնելու համար,
ցանկանալով բաժանել սեփական տեղեկատվական թերթը (Հասարակություն, Holding եւ
այլն) եւ Արեւմտեան Հայաստանի պաշտոնական ներկայացուցչությունը:
4/
Վերջին
տեսանյութում
Էդուարդ
Պոլատովի
արտահայտած
գաղափարը
"քաղաքացիական դատարան" ստեղծելու վերաբերյալ, Երեւանի Նոյան Տապանի
գրասենյակում, Արմենակ Աբրահամեանին դատելու անգամ դատապարտելու համար,
համարվում է իսկական դիմակահանդես:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
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