
ՌԱԿ Մամուլ 
Նոյեմբեր  4,  2009  

 
 

ՆԱՄԱԿ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ  ՆԱԽԱԳԱՀ 
ՏԻԱՐ  ՍԵՐԺ  ՍԱՐԳՍԵԱՆԻՆ 

 
Հայաստանի Նախագահին  հասցէագրեալ  Հալէպահայութեան միացեալ 
սյս նամակը, Ուրբաթ Հոկտեմբեր 2, 2009-ին պաշտօնապէս յանձնուեցաւ 
Հ. Հ.   Հալէպի  Գլխաւոր  Հիւպատոս Պրն. Աշոտ Մանուկեանին, ազգային 
աւանդական երեք կուսակցութիւններու ներկայացուցիչներէ բաղկացած 

                 պատուիրակութեան մը կողմէ: 
 
 

ՆՈՐԻՆ ՎՍԵՄՈՒԹԻՒՆ 
ՏԻԱՐ ՍԵՐԺ ՍԱՐԳՍԵԱՆ 
ՆԱԽԱԳԱՀ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
 

Ուշադրութեամբ հետեւեցանք Հայաստանի եւ Թուրքիոյ հանրապետութիւններուն միջեւ 
Զուիցերիոյ միջնորդութեամբ երկկողմ յարաբերութիւններու զարգացման եւ 
ստորագրուած նախագիծի ցարդ ներկայացուած մանրամասնութիւններուն: Հաւատալով 
հանդերձ որ ժողովուրդներու համակեցութիւնն ու խաղաղ գոյակցութիւնը եւ 
երկխօսութեան ճամբով հարցերու լուծման սկզբունքը մարդկային ամենաքաղաքակիրթ եւ 
ճիշդ ուղին է բարի դրացիութեան իրականացման եւ տարածաշրջանի քաղաքական, 
ընկերային թէ տնտեսական կայունութեան հաստատման. պայմանաւ, որ այդ հիմնուած 
ըլլայ փոխյարգանքի, պատմութեան անխաթար ներկայացման եւ մարդկային ու ազգային 
իրաւունքներու բացայայտ ճանաչողութեան վրայ, որպէսզի լուծումը ըլլայ արդար եւ 
ամբողջական, այլապէս ոչ մէկ հայու համար ընդունելի պիտի ըլլան անոնք, ի՛նչ 
պայմաններու ներքեւ ալ կայացած ըլլան, մասնաւորաբար այնքան ատեն, որ անոնց մէջ 
չեն արտացոլուած թափանցիկօրէն եւ հարազատօրէն համայն հայ ժողովուրդի 
հաւաքական կամքը, միտքն ու հոգին: 
 

Մեկնած միայն եւ միայն պատմութեան փորձէն եւ քաղաքական իրադարձութիւններու 
ամենօրեայ զարգացումներէն, մեր խոր մտահոգութիւնն ու վերապահութիւնը կը յայտնենք 
այս գործընթացին շուրջ եւ հարկ կը զգանք կարգ մը հիմնապատճառներ ուղղակիօրէն 
թուել.- 



ա- Այս եւ նմանօրինակ փաստաթուղթերով կարելի չէ հարցականի տակ առնել 
ցեղասպանութեան ճանաչման, հատուցման եւ ամբողջական հողային 
պահանջատիրութեան անվիճելի հարցերը: 
 

բ- «Պատմական հարթութեամբ զբաղուող» ենթայանձնաժողովը, որ պիտի նպաստէ երկու 
ժողովուրդներու միջեւ փոխ վստահութեան վերականգնման, պատմական 
փաստաթուղթերու եւ արխիւներու ու տուեալներու անկողմնական գիտական 
ուսումնասիրութեան պիտի շահագործուի խոչընդոտելու Հայոց Ցեղասպանութեան 
միջազգային ճանաչման եւ մեր արդար իրաւունքներու վերատիրացման գործընթացը ու 
ցարդ իրագործումները: 
 

գ- Երկիրներու «հողային ամբողջականութեան ճանաչման» գաղափարը, փոխան «ազգերու 
ինքնորոշման իրաւունքի» սկզբունքին, ուժգին հարուած մըն է արցախեան ինքնորոշման 
իրաւունքին: 
 

Եւ ի վերջոյ նախագծին մէջ տեղ գտած պայմանները, ինքնին կը հակասեն նշուած «առանց 
նախապայմանի» յիշատակումը: 
 

Ուրեմն, մեկնած վերոնշեալ նախադրեալներէն, անհրաժեշտ է ամենայն 
պատասխանատուութեամբ վերատեսութեան ենթարկել կատարուածն ու անոր 
յաջորդելիք քայլերը, որուն համար սուրիահայութեան անունով կը դիմենք Ձեզի՝ Հայրենի 
իշխանութիւններուն, անհրաժեշտ վերանայումները կատարելու յոյսով: 

 
Ի ԴԻՄԱՑ՝ 

 

ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ  ՆՈՐ  ՍԵՐՈՒՆԴ  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔ  ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ԵՒ  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ Մ. 
ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԷՔԷԵԱՆ  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
      ԱԶԳԱՅԻՆ  ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
      ՀԱՅ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
      ՈՒՐՖԱՅԻ  ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ  ՄՇԿԹ.  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
      ԳԵՐՄԱՆԻԿ  ՎԱՍՊՈՒՐԱԿԱՆ  ՄՇԿԹ. ՄԻՈՒԹԻՒՆ  
      ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ  ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ  ԽԱՉ 
      Հ.Մ.Ը.Մ 
      Հ.Մ.Մ. 
      ՀԱՅ  ԿԱԹՈՂԻԿԷ  ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ  ՄԻՈՒԹԻՒՆ 
      ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ  ՋԱՆԻՑ  ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 
      ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ  ԽՈՐՀՈՒՐԴ  

 
30 Սեմպտեմբեր 2009        


