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Armenian and Turkish Journalists to Meet In Yerevan 
http://groong.usc.edu/news/msg296864.html 
Mihran Keheyian <mkeheyian@gmail.com> 
ArmInfo. 
2009-12-16 22:20:00 
 
ArmInfo. Armenian and Turkish journalists will meet in Yerevan. 
 
The press-service of the Eurasia Partnership Foundation told ArmInfo that the meetings will be 
held on December 17-20. From the Turkish party, journalists representing CNN Turk, Milliyet, 
Sabah, Hurriyet,NTV, Cumhuriyet, Aksam will take part in the meeting. The given meeting 
is part of the Eurasia Foundation's project aimed at development of impartiality of the two 
countries' mass media. Under the project, Armenian and Turkish journalists held their first 
meetings in Bursa on October 13-14 and analyzed the Armenian-Turkish relations and the 
ways of their normalization. 
 
To note, the meetings of the two countries' journalists are organized by Eurasia Partnership 
Foundation and Turkish Center GPOT with the financial support of Norwegian Government and 
USAID. 
 
 

Armenian and Turkish journalists discuss Armenian-Turkish 
dialogue in Yerevan  
17.12.2009 20:21 GMT+04:00  
 
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40926&date=2009-12-17 
 
/PanARMENIAN.Net/ Eurasia Foundation and GPOT initiated a meeting of Armenian and 
Turkish journalists in Yerevan as a part of Eurasia Foundation's program of cooperation aimed at 
strengthening impartiality in Armenian and Turkish media and establishing contacts and 
communication between citizens of Armenia and Turkey. 
 
"Armenia and Turkey are on the way to establish relations. The political elites of both countries 
have shown political courage by signing the Protocols on normalization of Armenia-Turkey 
relations. The process of Armenian-Turkish reconciliation should be facilitated by civil societies 
in Armenia and Turkey,” director of GPOT Mensur Akgun said. 

http://groong.usc.edu/news/msg296864.html�
mailto:mkeheyian%40gmail.com�
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40926&date=2009-12-17�
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The government of Norway and the U.S. Agency for International Development (USAID) 
supported the meeting. As the Honorary Consul of Norway in Armenia Timothy Strait said 
during the meeting, the government of Norway is interested in promoting dialogue between 
Armenia and Turkey, and understands that it is difficult and emotional. 
 
Under this program, Armenian and Turkish journalists and editors first met in Bursa on October 
13-14 this year. 
 
 

J. Pennington, “Normalization of Armenian-Turkish Relations and 
Nagorno Karabakh Conflict Regulation are Separate Processes” 
http://www.armenialive.com/armenian-news/J--Pennington---quot-Normalization-Of-Armenian-
Turkish-Relations-And-Nagorno-Karabakh-Conflict-Regulation-Are-Separate-Processes-quot- 
 
YEREVAN, DECEMBER 17, ARMENPRESS: The issues on the normalization of Armenian-
Turkish relations and Nagorno Karabakh conflict regulation are separate processes, Deputy Head 
of U.S. diplomatic mission inArmenia Josef Pennington stated at the meeting with Armenian and 
Turkish journalists today on the initiative of "Eurasia Partnership" Foundation and Center for 
Global Political Trends pointing out that the regulation of Nagorno Karabakh conflict is a 
separate process and it is not possible to be accepted as a precondition. "We have many times 
stated that they are separate processes. Besides that, the peaceful and lasting solution of NK 
conflict will be a positive step in itself", the deputy ambassador said. 
 
Contrary to U.S. claims, the Turkish side has made statements for many times, according to 
which NK issue is viewed as a precondition in the regulation of Armenian-Turkish relations. 
 
In answer to the question of Armenpress on such a position of Turkish officials, J. Pennington 
noted that this issue has been discussed also during the visit of the Turkish prime minister to the 
USA, "We can make a judgment about it also by President Obama's statement made after the 
meeting. 
 
We support the both sides in ratifying the protocols and expect them to do it soon", U.S. deputy 
ambassador said. 
 
 
 
 

http://www.armenialive.com/armenian-news/J--Pennington---quot-Normalization-Of-Armenian-Turkish-Relations-And-Nagorno-Karabakh-Conflict-Regulation-Are-Separate-Processes-quot-�
http://www.armenialive.com/armenian-news/J--Pennington---quot-Normalization-Of-Armenian-Turkish-Relations-And-Nagorno-Karabakh-Conflict-Regulation-Are-Separate-Processes-quot-�
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Turkey will ratify the protocols despite Azerbaijani pressure, 
Turkish reporters say 
http://www.armradio.am/news/?part=pol&id=16416 

17.12.2009 18:55 
Anna Nazaryan 
“Radiolur” 
 
The meeting of the Armenian and Turkish reporters in 
Yerevan was an opportunity to clarify the dispositions 
on the possible establishment of the Armenian-Turkish 
relations. During the meeting organized by the Eurasia 
Foundation and sponsored by the Government of 
Norway, the Turkish journalists were constantly 

referring to the necessity of settlement of the Karabakh conflict.  
 
Armenia and Turkey are not a couple dancing tango. There are five of us dancing, since the 
United States, Russia and Azerbaijan have a role to play in the process, says Ferhat Bonatay, 
reporter of the CNN Turk.  
 
Correspondent of the Milliyet daily Pary Gursel insists that the protocols will hardly be ratified 
by the Turkish Parliament unless there is progress in the Karabakh issue. “If there is no progress, 
the Turkish Parliament will find some ways for the solution of the issue,” the Turkish reporter 
said. He did not clarify, however, which those measures are, adding only that “although the 
Karabakh issue is not included in the protocols, life is different.”  
 
Pary Gursel said he believes the Turkish Parliament will ratify the protocols despite Azerbaijani 
pressure.  
 
 

Turkey is at Deadlock, Says Turkish Journalist 
17/12/09 
http://www.aysor.am/en/news/2009/12/17/turkey-journalists/ 
 
"Azerbaijan's involvement into the energy game is important not only for Turkey but also for the 
U.S.," said at today's journalist meeting Chief of Information Center of CNN Turk Ferhat 
Boratav. He added, Turkey can deny the ratification for Armenian-Turkish protocols, 
as Azerbaijan poses a treat of leaving the game. 

http://www.armradio.am/news/?part=pol&id=16416�
http://www.armradio.am/news/?part=pol&id=16416�
http://www.aysor.am/en/news/2009/12/17/turkey-journalists/�
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Turkish Milliyet paper's reporter, Kadri Gursel, said that the protocols must be ratified regardless 
of Azerbaijan's wills. "The reasons for this confrontation are the internal problems. It is also 
the Turkish opposition that sets Azerbaijan against Turkey when says that the protocols violate 
Baku's interests. That is why Turkey is at a deadlock," he said. 
 
The ratification beyond Azerbaijan's interests is equivalent to missing Azerbaijan, said Kadri 
Gursel. He added: "Turkey is not ready to take this step." 
 
 

Turkey Goes Wrong With Persuading Azerbaijan About Protocols  
17/12/09 
http://www.aysor.am/en/news/2009/12/17/boratav-armturqjournalists/ 
 
"There is nothing strange in Turkey's discussions with Azerbaijan about the signed protocols," 
said at today's journalist meeting Chief of Information Center of CNN Turk Ferhat Boratav. 
 
"It's like Armenia's President Serge Sargsyan tried to talk into with Diaspora in former times, the 
same way Turkey is trying to persuade Azerbaijan. So far without success," said Ferhat Boratav. 
 
Turkish Milliyet paper's reporter, Kadri Gursel, said that regardless of whether Turkey would 
persuade the Azerbaijan or not, Ankara has its strong view on normalization of the relations with 
Armenia. "This 
is not a result of any pressure. This is just the matter of good neighborhood relations," he said. 
He added, Armenian-Turkish relations are the part of the regional problems, and Azerbaijan as 
the region's 
state, should be involved in the process. Understand and accept this, he said. 
 
Meanwhile, when asked how they compare Azerbaijan with Armenia's Diaspora, the Turkish 
journalists avoided answering. 
 

http://www.aysor.am/en/news/2009/12/17/boratav-armturqjournalists/�
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Turkish Journalist: Turkey’s Stance After May Statements by 
Erdogan in Baku Reminded Unchanged 
2009-12-17 14:28:00 
http://www.newstin.co.uk/tag/uk/163846731 
 
ArmInfo. Ankara's stance after May statements by Erdogan in Baku saying no progress is 
possible in the Armenian-Turkish relations without real progress in the Nagorno Karabakh 
conflict settlement, remains unchanged, CNN Turk journalist Kadri Gursel said during the 
meeting with the Armenian mass media representatives today. 
 
According to him, it is difficult to forecast whether there will be any changes in this issue during 
the next few months. He thinks no progress is possible in the Armenian-Turkish dialogue before 
the Karabakh issue resolution, however, other factors can also play their part here, as a result of 
which Turkey will search other ways of solution in this direction. However, he did not specify 
the factors. 
 
K. Gursel emphasized that the tasks between Armenia and Turkey are very difficult and 
problematic and he would prefer for the Karabakh issue not to be included in the bilateral agenda 
of Ankara-Yerevan relations. 
 
 

Turkey Under the Pressure of Azerbaijan was Forced to Involve the 
Karabakh Issue on the Agenda of Relations Between Yerevan and 
Ankara 
ArmInfo. 
2009-12-17 14:30:00 
 
ArmInfo. Turkey under the pressure of Azerbaijan was forced to involve the Karabakh issue on 
the agenda of relations between Yerevan and Ankara, the journalist of the Turkish Milliyet, 
Kadri Gursel, said at today's press-conference in Yerevan. 
 

http://www.newstin.co.uk/tag/uk/163846731�
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He also added it is no secret that the pressure is coming from the side of Azerbaijan towards the 
Turkish society. He thinks this pressure upon Turkey appeared later, as if Azerbaijan used to 
impose pressure upon Turkey earlier, in that case the Karabakh problem would be involved 
in the text of the Protocols, or would be announced in advance. 
 
 

Armenian-Turkish Process Not a Tango for the Two 
ArmInfo. 
2009-12-17 14:40:00 
 
ArmInfo. The Armenian-Turkish process is not a tango for the two. It is a dance for the five that 
involves also the USA and Russia (Azerbaijan maybe the fifth country - ed.). CNN Turk Editor 
in Chief Ferhat Boratav made such comparison in a press conference in Yerevan on Thursday. 
 
As regards the harsh response by Azerbaijan to the Armenian-Turkish rapprochement, he said 
that Turkey was surprised at that. He is sure that both Turkey and Armenia have been involved 
into a game named East-West transport corridor and agreements between these two countries are 
part of that game. No one could suppose that Azerbaijan might announce its withdrawal from the 
game. Both Turkey and the USA want Azerbaijan to stay in the game, the journalists said. He 
urged everyone not to perceive this as naughtiness by Turkey and Azerbaijan. 
 
For his part, Kadri Gursel, Milliyet, said that the Armenian-Turkish process has faced a deadlock 
because of Azerbaijani factor. 
 
Nevertheless, if Turkey's interests are infringed, it may change its stance, he said. 
 
 

Turkish Journalist: US Congress’ Resolution on Armenian Genocide 
is a Sword of Damocles Hanging Over Turkey’s Head 
ArmInfo. 
2009-12-17 15:19:00 
 
ArmInfo. The US Congress' Resolution on the Armenian Genocide is a Sword of Damocles 
hanging over Turkey's head, Kadri Gursel, a journalist of Milliyet said in Yerevan, Thursday. 
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However, the journalist thinks that this "sword" will continue hanging, and even in case Ankara 
fails to ratify the Armenian-Turkish Protocols, the US Administration will not adopt such a 
resolution. 
 
Gursel thinks that this a mechanism of US pressure on Turkey. On the other hand, there is 
pressure by Azerbaijan and Turkish society. 
 
It is hard to predict the settlement of this problem, he said, however, he supposes that Turkey 
may ratify the Protocols proceeding from other factors. At the same time, he pointed out that the 
ratification of the Protocols shouldn't allow Armenia to "feel free in the Karabakh 
problem". 
 
Editor of CNN Turk Ferhat Boratav thinks that if the bilateral Protocols will be ratified, this may 
slow down, but not suspend completely the process of recognition of the Armenian Genocide by 
various countries and organizations. 
 
 

Turkish Journalists Arrive in Armenia 
ArmInfo. 
2009-12-17 14:24:00 
 
ArmInfo. "We have arrived in Armenia to exchange views on a number of issues of bilateral 
relations. We have no specific visit program," says Kadri Gursel, journalists of the Milliyet. 
 
To recall, Turkish journalists representing the leading mass media of their country such as CNN 
Turk, Milliyet, Sabah, Hurriyet, NTV, Cumhurriyet, Aksam, will have meetings in Armenia De 
17-20. The given meeting was part of the EurAsia Foundation aimed to promote impartiality of 
Mass Media of the two countries. As part of the project, Armenian and Turkish journalists met in 
Bursa on October 13-14. Then they discussed the Armenian-Turkish relations and the ways to 
normalize them. The organizers of the meeting of the two countries are Eurasia Cooperation 
Fund and Turkish Center GPOT with the financial supports of the Norwegian Government and 
the USAID. 
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Despite Everything, Turkey will Ratify Protocols, Say Turkish 
Journalists in Armenia 
http://www.tert.am/en/news/2009/12/17/lragrox/ 
18:19 • 17.12.09 
With the aim of meeting and holding discussions with their Armenian colleagues, two Turkish 
journalists — Verhat Boratav of CNN Turk and Badri Gyursel of Milliyet — arrived in Armenia 
recently and took the time to respond to Armenian journalists’ questions during a press 
conference today. Speaking about the ratification of the Armenian-Turkish Protocols, Gyursel 
noted that if progress in the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is not registered, 
Turkey’s Grand National Assembly (the Millet Meclisi) won’t ratify the Protocols. 
At the same time, he noted that he can’t say how events will unfold over the next few months. “It 
was perhaps in May of this year that Turkey’s Prime Minister Erdogan announced in Baku that if 
no progress is recorded in the Karabakh issue, even though nothing is noted about this in the 
Protocols, they [the Protocols] can’t be ratified. From that time till today, Turkey’s standpoint on 
that issue hasn’t changed,” said the journalist from Turkey. Turkey is also concerned that after 
Protocols ratification, Armenia will “feel free” and there won’t be any progress in the Karabakh 
issue. 
“I, personally, would rather that the Karabakh issue not get mixed up with this issue, but 
Turkey’s government, being under pressure, felt under obligation,” stated Gyursel. Asked what 
pressure is Turkey’s government being subjected to, the journalist said, “both foreign and 
internal.” 
Boratav, in turn, noted that nobody in Turkey was expecting that Azerbaijan would respond in 
such a way to this issue: “In this game, it’s not Armenia and Turkey who are dancing the tango, 
but rather this is a tango of 5 states, since participating in the process are also the U.S, Russia, 
and Azerbaijan.” 
By the end of the press conference, the Turkish journalists assured their Armenian colleagues 
that, despite everything, Turkey will ratify the Protocols, and a third party can do nothing about 
that, since “Turkey has decided it so.” 
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David Judson: Holy Cross Church on the Akhtamar island should 
become acting  
17.12.2009 20:10 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40923&date=2009-12-17 
 
/PanARMENIAN.Net/ A cross must be established on the Holy Cross Church on the Akhtamar 
island and the church should become acting, editor-in-chief of the Hurriyet Daily News 
newspaper David Judson told a press conference in Yerevan today, adding that it is his personal 
opinion. 
 
Turkish Culture Minister is currently addressing this issue and trying to find the solution in line 
with the Turkish law, the editor said. “In my opinion, there is nothing contradicting to law, " he 
said adding that nationalistic trends in Van province create hurdles to establishing a cross on the 
church. 
 
David Judson emphasized that the Turkish Minister of Culture Ertuğrul Günay is definite that the 
Holy Cross Church should become functioning. "This task is one of the priorities of the Minister 
of Culture", the editor said. 
 
 

Kadri Gurcel: Turkey will eventually ratify protocols  
17.12.2009 18:21 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40917&date=2009-12-17 
 
/PanARMENIAN.Net/ Armenian-Turkish protocols do not certainly contain implicit 
preconditions, but as a matter of fact things are just the other way about, Milliyet columnist 
Kadri Gurcel said. “As Turkish Premier Recep Tayyip Erdogan announced in Baku, Protocols 
will not be ratified unless there is progress in Karabakh peace talks. This is Turkish authorities’ 
position which is not subject to change,” Turkish journalist told a news conference in Yerevan. 
 
At that, he noted hat absence of direct hints at Kharabakh peace process testifies to the 
possibility of Turkey’s linking NK conflict settlement with Armenian-Turkish normalization. 
“Had Turkey been aware that rapprochement with Armenia would lead to Azerbaijan’s 
unprecedented counteraction, it would have probably introduced a clause concerning Karabakh,” 
Milliyet journalist said, adding that Azerbaijan’s pressures on Turkey were more intensive 
compared to internal pressures inside the country. 
 

http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40917&date=2009-12-17�


15 

 

He noted in the meantime that Ankara had never before been so determined about normalizing 
ties with Armenia. “I believe Protocols will be eventually ratified, and Turkey has already made 
a relevant decision. Ankara has probably notified third countries about it,” Gurcel said in 
conclusion. 
 
 

Ferhat Boratav: Armenia-Turkey dialogue –not a tango for two  
17.12.2009 17:48 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40912&date=2009-12-17 
 
/PanARMENIAN.Net/ Armenia and Turkey are not pair dance performers. RA-Turkey 
rapprochement process is a dance with 5 performers: Armenia, Turkey, USA, Russia and 
Azerbaijan, CNN Turk journalist Ferhat Boratav said. 
 
“The powers who engaged Armenia and Turkey in negotiation process, are playing a grand 
game. Azerbaijan’s participation in a game does not depend on Turkey’s will only,” Turkish 
journalist emphasized.  
 
He also noted that there’s nothing strange in Ankara’s discussing the signed Protocols with 
Baku. “Ankara’s attempts to persuade Baku are similar to actions Armenian President Serzh 
Sargyan undertook during his All Armenian Tour to explain the essence of Armenia -Turkey 
protocols to Diaspora Armenians. Unfortunately, Ankara has reached no results so far,” Ferhat 
Boratav concluded. 
 
 

Kadri Gursel: U.S. uses Genocide issue as a tool to make Turkey 
ratify protocols  
17.12.2009 14:11 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40889&date=2009-12-17 
 
/PanARMENIAN.Net/ U.S. recognition of the Armenian Genocide and adoption of a relevant 
resolution in Congress is a pressure mechanism used by Washington to force Turkey into 
ratification of protocols, Milliyet Turkish newspaper columnist Kadri Gursel said. 
 
“Although Turkish and Azeri public pressure on Ankara can prevent ratification, Turkey might 
risk it, basing on some other factors,” the Turkish journalist told a news conference in Yerevan.  
 

http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40912&date=2009-12-17�
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As Gursel noted, the issues above are interconnected. “ U.S. House and Senate Resolutions on 
recognition of the Armenian Genocide are like the Sword of Damocles hanging over Ankara. To 
prevent Congress from adopting the resolution, President Obama should assure the Congressmen 
that Turkey will ratify the protocols,” he said. 

 
 

CNN-Turk Advisor 
http://www.caucasusneighbors.com/en/index.php?option=com_content&view=category&layout
=blog&id=47&Itemid=68  
December 17, 2009 

Badri Gyursan, a columnist with the newspaper Milliyet, stated at a press 
conference in Yerevan today that the Turkish parliament will not ratify the Armenia-Turkey 
Protocols with significant progress on the Karabakh issue. He said that the process right now is 
in a dead-end situation given the Azerbaijani factor. 
Also at the press conference was CNN Turk news advisor Ferhat Borataf, who didn’t rule out the 
possibility that Turkey would eventually ratify the Protocols as a result of the threat of the United 
States officially recognizing the 1915 Genocide. 
Badri Gyursan stated that the ties between the two countries are quite problematic and that while 
Turkey sees no preconditions in the Protocols, the reality is otherwise. “I would prefer to see the 
Karabakh issue separated from the Protocol ratification matter but the fact is that the Turkish 
government is under great pressure, both from Azerbaijan and the Turkish public, to raise the 
issue.” 
The CNN Turk news advisor stated, “Turkey and Armenia are not one couple on the floor 
dancing the tango. It’s a strange type of dance in which five are active, Armenia and Turkey, 
plus the United States, Russia and Azerbaijan. Turkey wasn’t ready for the vociferous reaction of 
Baku in the matter. Turkey and Azerbaijan are players in the big energy game between East and 
West. No one ever thought that Azerbaijan would dare state that it was pulling out of the game. 
Turkey, as well as the U.S., wants Azerbaijan to remain a player.”  
Mr. Borataf noted that if President Sargsyan has succeeded in convincing the Armenian Diaspora 
to go along with the Protocols, Turkey, on the other hand, has failed to convince Azerbaijan. 
 
 

http://www.caucasusneighbors.com/en/index.php?option=com_content&view=article&id=148:cnn-turk-advisor&catid=47:hetqonline&Itemid=68�
http://www.caucasusneighbors.com/en/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=47&Itemid=68�
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Serzh Sargsyan Managed To Persuade Diaspora While Turkey is 
Not Able to Persuade Azeris, Turkish Journalist Says 
 
YEREVAN, DECEMBER 17, NOYAN TAPAN. "We accept the Armenian-Turkish protocols 
without preconditions but real life is different: the Turkish government is pressed by society and 
Azerbaijan," Badri Gursey, a correspondent of the Milliyet newspaper, who arrived in Yerevan, 
declared at a December 17 press conference. "I do not think that against Azerbaijan's opinion the 
protocols can be ratified," he mentioned emphasizing that the Azeri moods are used by the 
Turkish opposition. According to B. Gursey, the opposition protests saying that Azerbaijan's 
interests are violated and therefore the issue of protocols has reached a deadlock. 
 
The Turkish journalist expressed an opinion that at the price of losing Azerbaijan Turkey will 
move forward only in some cases and in certain situations but found it difficult to mention in 
what situations concretely. B. Gursey also stressed that the Armenian-Turkish relations regard 
not only the two countries but also the whole region and in order to succeed Azerbaijan should 
also take part in the negotiations process. 
 
The other speaker, CNN Turk TV channel's correspondent Ferhat Boratav, declared that today 
Armenia and Turkey "do not dance tango two together," another three states, including U.S. and 
Russia, also dance that tango. Turkey and Azerbaijan, as he mentioned, are players of a big game 
which is called "axis of East-West energy carriers." "No one imagined at first that Azerbaijan can 
leave the game," F. Boratav said. 
 
He mentioned that at the stage of discussion of the protocols President Serzh Sargsyan visited 
Diaspora's communities, gave explanations to Diasporan Armenians, and the Turks considered it 
natural. Just this way, according to F. Boratav, Turkey considers it necessary to consult with 
Azerbaijan which is also a natural phenomenon. However the difference, according to him, is 
that S. 
 
Sargsyan managed to persuade the Diasporan Armenians while Turkey is not able to persuade 
Azeris. 
 
In response to the question of whether he is ready to personally apologize for the Armenian 
Genocide B. Gursey declared that he is not at the court. And F. Boratav in connection with the 
same question mentioned that not apologizing but knowing and accepting the truth is important. 
He also expressed an opinion that not historians but lawyers and the court can give a final 
conclusion on the Genocide. 
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Armenia Says Protocols Will Fail If Not Ratified by March 
Asbarez (Armenian-American newspaper, Los Angeles, CA) 
December 18, 2009 
http://www.asbarez.com/2009/12/18/armenia-sets-march-deadline-for-protocols-ratification/ 
 
YEREVAN (Hurriyet)-Time is running out for Ankara to ratify agreements signed in October to 
normalize relations between Armenia and Turkey, an assistant to the Armenian President warned 
on Friday during a press conference in Yerevan with visiting Turkish journalists, the 
Turkish Hurriyet daily reported. 
 
Vigen Sarkisian said Armenia will withdraw from the process if progress does not occur by 
March. "In March, there will be a point of no return. January is the best timeframe. After that, 
every morning it will be more difficult to do this than the day before." 
 
"The whole world has supported these protocols and they should be approved at once," 
Nalbandian was quoted by Hurriyet as saying. He expressed frustration that the deal has become 
embroiled with Turkish demands for Armenia to capitulate to a pro-Azerbaijani settlement of 
the Nagorno-Karabakh conflict. 
 
Armenia's parliament has yet to ratify the protocols and, according to Hurriyet, officials in 
Yerevan said Friday they would do so only if the Turkish Parliament does so first. 
 
During the course of the press conference, Nalbandian was asked whether Armenia would make 
a symbolic step on the Karabakh front to appease Turkey and move the ratification process 
forward. Nalbandian insisted that the Karabakh issue is an absolute non-starter for Armenia, 
adding that the Karabakh peace process and the Turkey-Armenia rapprochement are two distinct 
and "parallel," issues that cannot be coupled. 
 
"There can be no preconditions - in the protocols there are absolutely no preconditions," 
Nalbandian said, adding that he was "saddened that three journalists have now asked the same 
question about Armenia taking a step on Nagorno-Karabakh." 
 
He said the Armenian and Azerbaijani presidents have met repeatedly on the matter, and that is 
where any discussion of Nagorno-Karabakh must remain. 
 
He said it would be inappropriate for him to comment on the domestic politics of Turkey behind 
Erdogan's declarations but said if the border-opening initiative dies, it will be the next generation 
ofTurks and Armenians who will have to resolve their differences. 
"Turkey and Armenia have been divided for nearly 100 years," he said. 
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"Let's not live this for another 100 years." 
 
 

Turkish reporters meeting counterparts in Yerevan 
AzerNews Weekly, Azerbaijan 
Dec 18 2009 
http://www.today.az/news/armenia/58294.html 
 
Reporters of Turkey's major media outlets are meeting in the Armenian capital Yerevan with 
their counterparts. The discussions aim to forge ties and create an environment of mutual 
understanding by covering relations between the two nations, who face decades of enmity. 
The meeting, to last till Sunday, is taking place as part of a project of the Eurasia Partnership 
Foundation aiming to promote unbiased coverage in the Turkish and Armenian media, Novosti 
Armenii news agency reported. Attending the meeting are employees of Turkey's leading media, 
including CNN Turk and NTV channels, as well as Milliyet, Sabah, Hurriyet, Cumhuriyyet and 
Akhsham newspapers. Kadri Gursel, a Milliyet commentator, said at the meeting that Turkey 
will not ratify the agreement on normalizing ties signed with Armenia in October unless progress 
is made in settling the Armenia-Azerbaijan conflict over Upper (Nagorno) Garabagh. `And there 
is no change in Ankara's stance at this point.' 
 
Farhad Boratav, a CNN Turk department head, said Turkey and Armenia `are not a couple 
dancing tango, as the United States, Russia and Azerbaijan are also involved in this dance.' 
 
`No one was expecting Azerbaijan to put up such resistance [against normalization of Turkey-
Armenia relations]. Neither was anyone anticipating Azerbaijan's pressure in the East-West 
energy game. And this is the reason of Turkey's ending up in a challenging situation.' The 
Turkish and Armenian governments signed protocols in Zurich October 10 to forge diplomatic 
ties and open the sealed border, following decades of hostility caused by the Armenian 
occupation of Azerbaijani territory and claims on `genocide' in the Ottoman Empire. 
Ankara's move caused a cool-down in its relations with Baku. Turkey assured its ally, however, 
that parliamentary approval of the documents depends on a fair Garabagh settlement. 
 
The meeting of the Turkish and Armenian reporters was funded by the Norwegian government 
and the US Agency for International Development (USAID). 
 
The two countries' journalists met for the first time in the Turkish town of Bursa this past 
October and discussed the media's role in promoting Turkey-Armenia reconciliation. 
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Edward Nalbandyan: “If Turkey Wants the Settlement of Nagorno 
Karabakh Conflict, It should not Interfere in This Process” 
Dec. 18, 2009 
Azerbaijan 
http://en.apa.az/news.php?id=11277 
 
Yerevan - APA. "If Turkey wants the settlement of Nagorno Karabakh conflict, it should not 
interfere in this process", said Armenian foreign minister Edward Nalbandian during the meeting 
with a group of Turkish journalists, APA reports. 
 
According to him, Turkey's interference in Nagorno Karabakh issue does not contribute to the 
regulation process, but impedes it: "The world community including Armenia say that there is no 
connection between Nagorno Karabakh conflict and Turkey-Armenia rapprochement. The OSCE 
Minsk Group co-chairs stated over and over again that these are two different processes with no 
links. Linking them threatens the prospects of both processes". 
 
Nalbandian also noted that official Ankara's statements that Armenia must demonstrate good will 
in the regulation process of the conflict were groundless: "If there hadn't been such will, so many 
meetings between Azerbaijani and Armenian presidents wouldn't have been held". 
 
The foreign minister said the normalization of relations between Armenia and Turkey would 
positively impact on the entire region, including Azerbaijan: "All countries in the world, except 
Azerbaijan welcomed the normalization between the two countries. Azerbaijan cannot hide its 
emotions in this issue". 
 
 

Delegation of Turkish Journalists on Visit to Armenia 
Dec. 18, 2009 
http://news.am/en/news/10897.html 
 
A delegation of Turkish journalists, which is in on a visit to Yerevan on the initiative of the 
Eurasia Foundation, participated in a roundtable on the Armenian-Turkish relations and 
Nagorno-Karabakh problem. 
 

http://en.apa.az/news.php?id=11277�
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Armenian journalists reminded their Turkish counterparts that Turkey has unilaterally been 
defending Azerbaijan's interests since early 20th century. Some of the Turkish journalists 
consider linking the Armenian-Turkish relations to the Nagorno-Karabakh problem inadvisable. 
 
The RA Parliament member, representative of the Republican Party of Armenia (RPA) Artak 
Zakaryan held a meeting with the Turkish delegation. The Turkish journalists asked the 
Armenian MP about the prospects for ratification of the Armenian-Turkish protocols by the 
Armenian Parliament, as well as about hat the Armenian side means by 
"a reasonable timeframe." 
 
Zakaryan pointed out that Armenia does and will honor all of its commitments, and expects 
Turkey to show a similar approach. According to him, the protocols do not contain any 
preconditions so they must not be set outside the protocols either. The Armenian MP also stated 
that Armenia reserves the right to adequate steps under international law in case Turkey refuses 
to sign the protocols or breaks the terms. 
 
 

Armenia and Turkey Must Hold Balance in Bilateral Ties’ 
Normalization 
PanARMENIAN.Net 
18.12.2009 17:24 GMT+04:00 
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40954 
 
/PanARMENIAN.Net/ Turkey, like Armenia pursues its national interests. 
 
Turkey and Azerbaijan have bilateral interests. Armenia and Turkey must hold balance in 
bilateral ties' normalization, Sabah Turkish newspaper foreign policy correspondent Bilge Eser 
said. 
 
As Bilge Eser told PanARMENIAN.Net reporter, Turkish society is ready for a dialogue with 
that of Armenia. 
 
Dwelling on article 301 of Turkey's Criminal Code, Bilge Eser emphasized that many people in 
US as well as Europe are opposed to it. 
 
Turkish citizens who insult Turkish identity through their articles, statements, books and 
publications are subject to legal prosecution, yet none of them is arrested. "Currently Turkey 
faces a number of crucial issues, so art.301 is not discussed at present," she noted. 
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Amenia-Turkey: The party proposing preconditions should bear 
responsibility for consequences  
18.12.2009 19:52 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40971&date=2009-12-18 
 
/PanARMENIAN.Net/ Armenian FM Edward Nalbandyan received Friday the Turkish 
journalists who carrying out a visit to Yerevan. Welcoming the guests, Armenia’s top diplomat 
said the visit was a good occasion for Turkish media and society to get familiarized with 
Yerevan’s approach to various issues. 
 
Answering Turkish journalists’ questions, FM Nalbandyan ruled out the possibility of any 
linkage between Karabakh conflict settlement and Armenian-Turkish reconciliation. 
 
At that, he noted that Armenian-Turkish dialogue started with the mutual understanding of the 
fact that any preconditions to normalization of ties would imply a stalemate in the process. “The 
party proposing preconditions should bear responsibility for the consequences,” Foreign Minister 
said, RA MFA press service reported. 
 

 

Hans Jochen Schmidt: Protocols should be ratified no later than 
February  
18.12.2009 19:36 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40970&date=2009-12-18 
/PanARMENIAN.Net/ I hope that Armenian-Turkish Protocols will be ratified in due time, Hans Jochen 
Schmidt, Ambassador of Germany to Armenia told a PanARMENIAN.Net reporter. 
 
"As I stated earlier, the Protocols are a window of opportunity. The Armenian side has repeatedly said 
that the Protocols should be ratified no later than February. I share this position," 
 
Mr. Schmidt said. He did not rule out that the Protocols ratification may have an impact on the 
settlement of the Karabakh conflict. According to him, the ratification would also enable Turkey to 
strengthen its role in the South Caucasus. "So, we can say that Turkey is also interested in this process. 
Ankara will show that it has a balanced policy towards Armenia and Azerbaijan, " the ambassador said. "I 
hope that ratification of the Protocols by Turkey would signal of their readiness to positively affect the 
Karabakh conflict settlement, " Hans Jochen Schmidt said. 
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Armenia and Turkey must hold balance in bilateral ties’ 
normalization  
18.12.2009 17:24 GMT+04:00  
http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=40954&date=2009-12-18 
/PanARMENIAN.Net/ Turkey, like Armenia pursues its national interests. Turkey and Azerbaijan have 
bilateral interests. Armenia and Turkey must hold balance in bilateral ties’ normalization, Sabah Turkish 
newspaper foreign policy correspondent Bilge Eser  said. 
 
As Bilge Eser told PanARMENIAN.Net reporter, Turkish society is ready for a dialogue with that of 
Armenia.  
 
Dwelling on article 301 of Turkey’s Criminal Code, Bilge Eser emphasized that many people in US as well 
as Europe are opposed to it. Turkish citizens who insult Turkish identity through their articles, 
statements, books and publications are subject to legal prosecution, yet none of them is arrested. 
“Currently Turkey faces a number of crucial issues, so art.301 is not discussed at present,” she noted. 

 
 

Armenia–Turkey Rapprochement: The Most Significant Positive 
Event In Region Since 1994 
http://www.rsdreports.com/2009/12/178-armeniaturkey-rapprochement-most.html 
Friday, December 18, 2009  
By Gevorg Ter-Gabrielyan, Yerevan 
 
The signing of the Armenian–Turkish Agreement on October 10, 2009, in Zurich could prove to 
be a milestone in the relations between the two neighboring states and a major factor impacting 
positively on the stability of the entire Caucasus region. Yet the agreement needs to pass the 
difficult ratification test in the parliaments of Armenia and Turkey, and domestic opposition 
groups and the large Armenian Diaspora have to play along. If indeed this agreement is to bring 
more stability to the Caucasus, then Azerbaijan also needs to be convinced that the Armenia–
Turkey rapprochement is in its national interest as well. Yet this is unlikely to happen because of 
the unresolved Karabakh conflict, an issue which clearly needs to be tackled with utmost 
urgency, by Armenia and Azerbaijan primarily, but also by the regional actors including Russia, 
and the international community. 
 
Armenia–Turkey Relations: How It Started, or Rather Did Not Start 
 
Turkey moved quickly to recognize Armenia’s independence in 1992, in an effort to secure its 
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border and to prevent any territorial disputes. But diplomatic relations were not established 
between the two countries. As the conflict over Nagorny Karabakh escalated, Azerbaijan asked 
Turkey to keep the border closed. Turkey supported its brotherly nation, especially when 
Armenia prevailed in the conflict. 
 
Independent Armenia’s first government declared its readiness to establish relations with Turkey 
without preconditions, seeing Turkey as a more appealing regional power than post-Soviet 
Russia. But that government was unable to avoid war in Karabakh. Facing a blockade, Armenia 
entered a strategic alliance with Russia and attempts to open the border with Turkey were 
abandoned. Turkey came to be perceived as an undeclared enemy alongside Azerbaijan. The 
closed border became the last intact part of the Iron Curtain. 
 
The first President of Armenia, Levon Ter-Petrossyan was willing to compromise with 
Azerbaijan over Karabakh, nullifying the Armenian military victory. In taking this position, Ter-
Petrossyan came into conflict with the century-old Dashnaktsutyun nationalist party, which 
sought to maintain Armenian victories. He banned that party and jailed some of its leaders. 
Dashnaktsutyun, however, had played an important role in Karabakh, and worked devotedly to 
win the war. 
 
The second President of Armenia, Robert Kocharyan, came to power on a platform diametrically 
opposed to that of Ter-Petrossyan. Kocharyan freed the Dashnaktsutyun members from jail, 
made the party a member of the coalition government, and declared recognition of the Genocide 
a major foreign policy objective (Turkey denies that the events of 1915, when about two million 
Armenians disappeared from Ottoman-era Turkey, were an act of Genocide). Kocharyan 
engaged the Armenian Diaspora in a worldwide campaign for Genocide recognition. The 
governing bodies of numerous countries recognized the Genocide in a variety of ways.  
 
Despite the closed border, Turkey created a system of easy access for Armenian visitors: 
Armenian citizens can get a visa at Turkey’s other borders. As a result, tens of thousands of poor 
Armenian citizens, mainly women, became illegal workers in Turkey. Many Armenians visited 
Turkey for vacations. Armenia and Turkey traded via Georgia, paying transit duties. From 
“Football Diplomacy” to the Signing of the Zurich Agreement The third President of Armenia, 
Serj Sargsyan, came to power under controversial circumstances. On March 1, 2008, after series 
of rallies, protesters who did not accept his electoral victory clashed with security forces.  
 
Ten people were killed. The government imposed emergency rule for a month. The US did not 
congratulate Sargsyan with victory. He became a president with weak legitimacy, in need of a 
quick success and recognition by the West. 
 
In August 2008 the five-day Russian–Georgian war ended with Russia recognizing Abkhazia and 
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South Ossetia as independent states. This changed the geopolitical situation in the region. Over 
the years Azerbaijan had routinely declared that without an advance in the negotiations over 
Karabakh, it would go to war. After the Russian–Georgian war, Azerbaijan had to reconsider this 
rhetoric. To strengthen its image and further weaken Georgia, Russia enhanced its role as a 
peacemaker in the Armenia–Azerbaijan negotiations and supports – or at least did not hinder – 
Armenian–Turkish rapprochement. It was before the August war when Sargsyan, while on a visit 
to Moscow, invited Turkey’s President Gul to Yerevan for the upcoming football game between 
Armenia and Turkey. Thus began the so-called “football diplomacy.” 
 
A year of secret negotiations followed. In his remarks on April 24, 2009 (Armenian’s Day of 
Commemoration of the Genocide), US President Barack Obama, contrary to his pre-election 
promise, did not use the word “Genocide.” This is typical for a US President, but every year 
around April 24, Turks worry and Armenians are surprised. Obama used the second-best, but 
hardly legally binding, term: “the Great Calamity” in Armenian. Perhaps to prevent him using 
the “G-word”, Turkey, Armenia and Switzerland (the facilitator) published a joint statement on 
April 23, saying they had worked out a roadmap to full-fledged bilateral relations. This 
statement, issued immediately before April 24, was considered by many to be a major concession 
by Sargsyan. Then the process seemed to stall. It seemed Turks got what they wanted (Obama’s 
not using the “G-word” on April 24), 
then ceased to make any effort. 
 
After midnight on August 31 (evening in Washington DC, the behind-the-curtain force driving 
the rapprochement process), the Declaration of Armenia, Turkey and Switzerland was published, 
followed by two Protocols. These documents were to be signed by both sides within six weeks, 
after which they would go to the respective parliaments for ratification. 
The documents were signed in Zurich on October 10, 2009. The ceremony was not uneventful. 
The last-minute maneuvering exposed the difficulties that the sides still faced; Washington’s 
leading role in moving them forward; and Russia’s somewhat aloof position. 
 
Armenian Criticism of the Agreement 
 
Turkey has already presented the documents to the Milli Mejlis (parliament). Armenia has not 
yet presented them to its National Assembly. There is no clear deadline for when this should be 
done, or how long the ratification process might take.  
 
Turkey has conveyed the message that without an advance in Armenia–Azerbaijan negotiations 
(if “a piece of land”, at least of a symbolic size, is not returned to Azerbaijan) ratification may be 
stalled, limited or outright impossible. Here, Turkey forgets its own history with Cyprus and that 
this type of conflict is no piece of cake. Any change in the balance of power, even a small 
territorial concession, may have dire consequences for the security of the entire region if it is not 
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backed by strong security guarantees. 
 
The Protocols generated a loud but somewhat hollow outcry from members of the Armenian 
public, official opposition parties, and the Diaspora. Sargsyan says that the documents reflect 
Armenian policies vis-à-vis Turkey from the very beginning of independence, i.e. readiness for 
diplomatic relations and open borders without preconditions. But many people read at least three 
major preconditions between the lines. 
 
First, according to critics, the documents prevent Armenia from making territorial claims on 
Turkey. In their opinion, if the Genocide is internationally recognized there could be territorial 
reparations. This position is irrational. Weak and small Armenia will not be able to claim any 
territory from large and strong Turkey in the conceivable future. 
 
The second criticism is that the documents accept Karabakh as part of Azerbaijan. While some 
language in the documents could be interpreted as supporting that claim, there is no clear 
statement to that end.  
 
The third is that the clause establishing a sub-committee on history allegedly violates one of the 
major tenets of the Armenian nation: that no Armenian should ever engage in a debate about 
whether or not the Genocide happened, or whether or not what happened was Genocide. 
 
The Larger Context 
 
Opening the border with Turkey, insofar as the US, Europe and Russia support it, is in the 
interest of many actors. It is even in the interest of Azerbaijan, since a Turkey with more 
leverage in the region will be able to influence the Karabakh negotiations process. 
Rapprochement is also in Georgia’s interest in the long term, because it will substantially 
increase stability in the region. The only actor whose interest is doubtful is one of two Russias: 
the Russia which wants to rule and influence its neighbors via military power. The “other 
Russia” (the civilized trading partner wielding only soft influence) will benefit from this process. 
Both Armenia and Turkey will benefit economically by attracting more foreign direct 
investment. International businesses will come to Armenia via Turkey. The under-developed 
areas of Turkey which lie to the west of the border, populated by Kurds, will find themselves at a 
newly opened crossroads.  
 
The border opening will be the most positive event in the Caucasus since the signing of the 
Armenia–Azerbaijan-Karabakh ceasefire in 1994. Most events here in recent years have been 
either outright tragic (six wars in the region since the collapse of the USSR!) or had 
disappointing consequences. The Khasavvyurt cease-fire between Russia and Chechnya did not 
result in peace; the second Chechen war ensued soon afterwards. Terrorism, kidnappings and 
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military atrocities flourished and the North Caucasus was soaked in blood. Instability and Islamic 
Fundamentalism are growing there. 
 
The Rose Revolution brought Mikheil Sahakashvili to power in Georgia, but despite his 
reformist agenda Georgia ended up at war with Russia. This ended hope for a peaceful settlement 
of the conflicts with Abkhazia and South Ossetia. South Ossetia is hardly capable of serious self-
governance and is about to be swallowed by Russia. Abkhazia has an able and democratically-
elected president, but is facing new elections which, under Russian domination, could damage its 
fragile inner governance system. 
 
Karabakh, a victor of the hot stage of conflict with Azerbaijan, remains isolated and sparsely 
populated. It was not recognized and was not annexed by Armenia. The result is that both 
Karabakh and Armenia remain underdeveloped. This brews authoritarianism, militarism and 
paranoia. Internationally, Karabakh is all but forgotten as a party to conflict because of inept 
Armenian negotiation strategies within the OSCE Minsk group.  
 
The region is in dire need of good news. If the two states do ratify the Protocols, this positive 
historical event may turn the tide. 
 
The Impact of Change on the Two Nations 
 
The more the Armenians get to know Turkey, the faster they discover it is not the cartoonish 
enemy they have learned to distrust. Turkey has a rapidly developing economy. Its universities 
are well-funded and their graduates well-educated. While in the past its government was 
periodically overthrown by the military, Turkey has made efforts over the last 30 years to 
remove preconditions for such volatility. While EU accession remains uncertain, Turkey is 
moving closer to Europe in visible ways. Its current government and leading party represent 
moderate Islamists, but, perhaps incomprehensibly to biased non-Muslims, are more democratic 
than their predecessors, even as those governments downplayed some Islamic values in the name 
of Western ones. 
 
The situation in Turkey is changing for the better. After the great civic leader and journalist, 
Hrant Dink, an ethnic Armenian citizen of Turkey, was killed in 2007, his assassination became 
a turning point which united progressive civic and political forces around the slogan “never 
again”. Moreover, Nobel Prize-winning Turkish writer Orhan Pamuk recognizes the Genocide. 
He faces persecution in Turkey for it, but he has survived it and even become more famous. 
 
While Genocide recognition is illegal in Turkey, the word or concept is being used more and 
more frequently in the pluralistic Turkish media. Turkey is rediscovering its past. This concerns 
not only its dark history with Armenians, but also its history with the Kurds and other hidden 
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ethnicities, such as the Abkhaz and Kabardinians, who have resided there for more than 150 
years.  
 
Turkey is puzzling the US, its old NATO ally, by playing a more independent role in the region 
and entertaining ambitions to play such a role globally as an envoy of the Muslim world to the 
West and vice versa. If it is able to build trust with Armenia, this will be further proof that 
Turkey has made a choice in favor of the 21st century values of global humanity. 
 
The global Armenian public’s outcry against the Protocols is understandable, since members of 
the Diaspora are the direct descendents of those who suffered from the Genocide. In response, 
Sargsyan engaged in public dialogue to an unprecedented degree, visiting several global 
Diaspora centers. Large-scale discussions took place in Armenia proper. This created hope that 
the government will become more open and democratic if the process of rapprochement moves 
forward. The good news is that Sargsyan has a majority in the National Assembly, so ratification 
will not be difficult. The bad news is that this majority is not a result of fair elections. 
 
If Turkey does not ratify the Protocols, prospects for democracy in Armenia and in the entire 
region will be damaged further. Those who feel that they can benefit from moving against 
Sargsyan may unite using strong nationalist and traditionalist rhetoric. This will end hopes – as 
happened in 1993 – that corruption will be reduced and oligarchic power structures weakened in 
Armenia by opening the border. 
 
It is unrealistic to expect rapid progress in the Karabakh peace process. Turkey has to ratify the 
Protocols despite internal nationalist resistance and despite getting the cold shoulder from 
official Azerbaijan. If Turkey and Russia do not swerve at the last moment, at least one 
cornerstone in a new, sustainable security architecture will finally be in place in the South 
Caucasus. 
 
Focusing on the Future 
 
With Genocide recognition, as well as with the post-ratification implementation of Protocols, 
Armenia is playing a risky game. The Protocols may further Armenia’s interests, 
or they may become a lever for pressuring the weak government into more concessions. If the 
government were stronger, it could insist on better wording for some points in the Protocols, and 
protect its interests during implementation. But if there is good will from the government, civil 
society and progressive forces within the Diaspora, Armenia may come out of this historical trial 
more prosperous and secure than it was before.  
 
There is a plethora of issues on the table which have not yet been addressed properly. How to 
envision, eventually, a positive-sum solution for the future of Karabakh? Is it conceivable at all, 
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given the lack of democracy in Armenia, and still more significant lack of it in Azerbaijan? How 
will the region eventually emerge from the impasse between Georgia, Abkhazia, South Ossetia 
and Russia? As we wait for ratification of the Protocols, these questions are the next set of issues 
on the agenda. 
 
Gevorg Ter-Gabrielyan is Country Director of the Eurasia Partnership foundation in Yerevan. 
This article is part of The Caucasus Analytical Digest (CAD) a monthly internet publication 
jointly produced by the Heinrich Böll Foundation in Tbilisi (www.boell.ge), the Research Centre 
for East European Studies at the University of Bremen (www.forschungsstelle.uni-bremen.de), 
the Jefferson Institute in Washington, DC (www.jeffersoninst.org) and the Center for Security 
Studies (CSS) at ETH Zurich (www.css.ethz.ch) with support from the German Association for 
East European Studies (DGO). The article appears here with permission. 
 
 

Layin Down Preconditions – Goind Round in Circles: Nalbandian 
http://news.am/en/news/10890.html 
Dec. 18, 2009 
December 18, RA Foreign Minister Edward Nalbandian received Turkish journalists in Armenia. 
The Armenian FM underlined that journalists' visit is a good opportunity to give Turkish society 
immediate information about Armenia's approach and stance on fundamental issues, RA Foreign 
Ministry press service informed NEWS.am. Nalbandian outlined the dialogue was held in 
favorable and friendly atmosphere, adding that the reconciliation should progress without 
preconditions. Laying our preconditions at this stage means to go round in circles.  Answering 
the questions, Nalbandian pointed out that it is unwise to link Armenia-Turkey reconciliation 
with any other process, as it either conflicts with logics and quintessence of achieved agreements 
or the principled line of international community. "Any side that attempts laying down 
preconditions will have to assume full responsibility for the consequences," Nalbandian 
concluded. 
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Armenian FM says Turkey should not interfere in resolution of 
Nagorno-Karabakh conflict 
19 December 2009 [11:25] - Today.Az (Baku) 
http://www.today.az/news/armenia/58350.html 
 
 `If Turkey wants the Nagorno-Karabakh conflict to be settled, it should not interfere in this 
process', Amenian Foreign Minister Edward Nalbandyan said at a meeting with a group of 
Turkish journalists. 
 
He said Turkey's interference in Nagorno-Karabakh issue does not contribute to resolution 
process, but impedes it. 
 
"The world community including Armenia say that there is no link between Nagorno-Karabakh 
conflict and Turkey-Armenia rapprochement.  The OSCE Minsk Group co-chairs have stated on 
many occasions that these are two different processes with no links. Linking them threatens both 
processes'. 
 
Nalbandyan also noted that Ankara's statements that Armenia must demonstrate good will in 
settlement process of the conflict were groundless. 
 
"If there hadn't been such will, so many meetings between Azerbaijani and Armenian presidents 
wouldn't have been held," the minister noted. 
 
 

Edward Nalbandian: Armenia wanted to improve relations with 
Turkey 
20:29 / 12/19/2009 
http://news.am/en/news/10949.html 
Armenia wanted to improve its relations with the neighboring state and received an adequate 
response, RA Foreign Minister Edward Nalbandian stated at his meeting with Turkish 
journalists. He said that it was Yerevan’s initiative though some Turkish newspapers claimed it 
to be a Turkish one. 
“It was not so. It was the Armenian President that sent an invitation to an Armenia-Turkey 
football match to his Turkish counterpart. After hesitating for a rather long time, the Turkish side 
accepted the invitation. That gave a start to the negotiations. They have been most intensive. One 
word often took hours and days, but we arrived at an agreement early this February. Whose 
blame is it that the initialing process was protracted as long as until April? I am not naming 
anyone, it is up to you to draw conclusions. After being initialed, the protocols were signed on 
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October 10. Why? Whose blame it was? You yourself answer the question. The entire 
international community is of unanimous opinion that the protocols must be ratified as soon as 
possible, within a reasonable timeframe and without any preconditions,” the Minister said. 
Minister Nalbandian stressed that all the nations, except for Azerbaijan, welcomed the process. 
He is sure that the Armenian-Turkish reconciliation will only be beneficial for the entire region, 
and Azerbaijan is part of the region. “It is not aimed against any other nation. We are not alone 
saying it. Numerous political figures stated that the process is not aimed against any other nation. 
On the contrary, all of them are interested in this process because it can be beneficial not only for 
Armenia, but also for Turkey and for the other states of the region. If we were unable to find a 
solution in the 20th century, let us find it at least in the 21st century,” Nalbandian said. 
“No doubt, dependence is an obstacle. One thing is a bilateral agreement, quite another thing is a 
multilateral international agreement. Have you ever heard about a precondition set by Armenia? 
Of course, you have not. It is obvious that preconditions, dependence, reservations impede the 
process. It is not Armenia, or Nagorno-Karabakh, that makes bellicose statements before each 
top-level meeting to show that the negotiations have failed or to thwart the Armenia-Turkey 
reconciliation,” Nalbandian said. 
 
 

Edward Nalbandian: Tying the Armenian-Turkish reconciliation to 
any other process unwise  
Armenia Public Radio 
19.12.2009 15:11  
http://int.armradio.am/?part=1&id=42542 
December 18, RA Foreign Minister Edward Nalbandian received Turkish journalists in Armenia. 
The Armenian FM underlined that journalists’ visit is a good opportunity to give Turkish society 
immediate information about Armenia’s approach and stance on fundamental issues. 
Nalbandian outlined the dialogue was held in favorable and friendly atmosphere, adding that the 
reconciliation should progress without preconditions. Laying our preconditions at this stage 
means to go round in circles. 
Answering the questions, Nalbandian pointed out that it is unwise to link Armenia-Turkey 
reconciliation with any other process, as it either conflicts with logics and quintessence of 
achieved agreements or the principled line of international community. 
“Any side that attempts laying down preconditions will have to assume full responsibility for the 
consequences,” Nalbandian concluded. 
/Translated by Siranush Ghazanchyan/   
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Armenian FM meets with Turkish journalists 
http://news.am/en/news/10947.html 
20:03 / 12/19/2009 
 
Not only Armenia, but also the entire world, especially the three OSCE Minsk Group co-chairing 
states – the United States, Russia and France – are deny any link between the Armenia-Turkey 
reconciliation and the Nagorno-Karabakh peace process, RA Foreign Minister Edward 
Nalbandian stated at his meeting with Turkish journalists. 
 
According to him, linking the two processes would endanger both. “Ironically, we should expect 
good will to be shown because, I would like to remind you, both Armenia and Azerbaijan have 
shown good will this year. Nine Armenian-Azerbaijani presidential meetings have been held. 
They would not have been held but for the good will,” Minister Nalbandian said. 
 
The Minister reminded the Turkish journalists that a joint statement by 56 nations was made 
public at the OSCE Foreign Ministers’ meeting in Athens, and Azerbaijan put its signature to the 
statement as well. The document points put positive dynamics in the Nagorno-Karabakh peace 
process. “That is, if Turkey really wants to facilitate the resolution of the Nagorno-Karabakh 
peace process, I think – and it has repeatedly been stated – it would do right if it did not interfere 
in the peace process, because interfering hinders more than it helps. If they do not want create 
impediments to the Armenia-Turkey reconciliation or Nagorno-Karabakh peace process, they 
should not lay any claims or set any preconditions. Armenia and Nagorno-Karabakh are the 
interested parties, and I would even say the most interested parties, seeking an early peaceful 
settlement of the conflict by means of negotiations,” Minister Nalbandian said. 
 
He expressed regret that the Turkish journalists have an impression of two parallel processes. “If 
there were any precondition involving Nagorno-Karabakh, if there were any such dependence, 
which was written by your press and you before the protocols were made public – and many 
journalists here, in Armenia, used to refer to your articles and say: ‘You see, there is a link with 
the Nagorno-Karabakh problem’ – the process would not have got under way. The process got 
under way with the sides understanding that there was not any such dependence. After the 
protocols were made public, some people, with a magnifying glass in their hands, tried to find a 
link with Karabakh. After they failed to find anything suspicious, they stated at the highest level 
that the protocols did not contain any preconditions. So what dependence are we talking about?” 
stated minister Nalbandian. The Armenian FM pointed out that Armenia has as many reasons for 
speaking about preconditions or links. 
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Turkish journalists paid tribute to Armenian Genocide victims 
16:14 / 12/19/2009 
http://news.am/en/news/10930.html 
 
A group of Turkish journalists, that arrived in Armenia, this morning visited Tsitsernakaberd 
Memorial Complex to pay tribute and lay flowers to the eternal light, NEWS.am correspondent 
informs. 
 
Thereupon, they went to the Armenian Genocide Museum and familiarized themselves with its 
history, objectives and programs.  
The director of Armenian Genocide Museum-Institute Hayk Demoyan said that the journalists 
were interested in Armenian Genocide 100th anniversary events and Armenia’s participation in 
Armenian-Turkish historians’ sub-committee.  
Demoyan reckons there is nothing wrong with speaking his mind freely in any format, but his 
compelling stand is impossibility to discuss Armenian Genocide. He underlined that Armenia 
freely voices its stance, whereas Turkish representatives cannot do so fearing to be condemned 
under 301 article. 
 
According to him, the number of virtual and real visits to Genocide Museum increased since 
September, 2008. Over two hundred people take the Armenian Genocide Memorial and Museum 
virtual tour daily mostly from the U.S. and Turkey. This year the museum hosted 3.000 Turkish 
people.  
 
 
 
 
 

Turkish journalists confess they would like the US to recognize the 
Armenian Genocide 
http://www.armradio.am/news/?part=pol&id=16437 
21.12.2009 
Anna Nazaryan 
“Radiolur” 
 
The meeting between the Armenian and Turkish journalists was useful, since it changed the 
impressions of Turks about our country. According to Turkologist Artak Shakaryan, before the 
visit Turks thought Armenia was a poor and deprived country. However, at the end of the visit 
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they said to be impressed by the Armenian hotels and the beauty of Yerevan.  
 
At the Armenian Genocide Museum-Institute the Turkish reporters asked a number of questions 
to its Director Hayk Demoyan. Artak Shakaryan says that unlike aggressive Azerbaijanis, Turks 
are interested in understanding what really happened in 1915.  
 
From the discussions in Armenia Turks have concluded that Armenia will refuse to establish 
relations if the Turkish Parliament drags the ratification of the protocols, the Turkoligist says. 
 
“Let Ankara know that January is not the deadline, but after January every day is going to be 
harder for ratification. Ankara is waiting for January 12, when the Armenian Constitutional 
Court is set to issue a conclusion on the protocols. I think Turkey will consider the protocols by 
the end of February. Psychologically, April 24 is the latest deadline. As a gesture from Armenia 
Turkey expects a declaration like the one issued in Moscow,” Artak Shakaryan said.  
 
Therefore, this gesture is necessary to demonstrate to Baku that the Karabakh issue is not ignored 
in the process of normalization of the ties between Armenia and Turkey.  
 
According to Artak Shakaryan, the Turkish journalists sincerely confessed that they would like 
the US to recognize the Armenian Genocide, because this would end the pressure. 
 

 
 
 

Turkish journalists confess they would like the US to recognize the 
Armenian Genocide 

21.12.2009 18:35 
Anna Nazaryan 
“Radiolur” 
 
The meeting between the Armenian and Turkish 
journalists was useful, since it changed the 
impressions of Turks about our country. According to 
Turkologist Artak Shakaryan, before the visit Turks 
thought Armenia was a poor and deprived country. 
However, at the end of the visit they said to be 
impressed by the Armenian hotels and the beauty of 
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Yerevan.  
 
At the Armenian Genocide Museum-Institute the Turkish reporters asked a number of questions 
to its Director Hayk Demoyan. Artak Shakaryan says that unlike aggressive Azerbaijanis, Turks 
are interested in understanding what really happened in 1915.  
 
From the discussions in Armenia Turks have concluded that Armenia will refuse to establish 
relations if the Turkish Parliament drags the ratification of the protocols, the Turkoligist says. 
 
“Let Ankara know that January is not the deadline, but after January every day is going to be 
harder for ratification. Ankara is waiting for January 12, when the Armenian Constitutional 
Court is set to issue a conclusion on the protocols. I think Turkey will consider the protocols by 
the end of February. Psychologically, April 24 is the latest deadline. As a gesture from Armenia 
Turkey expects a declaration like the one issued in Moscow,” Artak Shakaryan said.  
 
Therefore, this gesture is necessary to demonstrate to Baku that the Karabakh issue is not ignored 
in the process of normalization of the ties between Armenia and Turkey.  
 
According to Artak Shakaryan, the Turkish journalists sincerely confessed that they would like 
the US to recognize the Armenian Genocide, because this would end the pressure.  
 
 

Despite Everything, Turkey will Ratify Protocols, Say Turkish 
Journalists in Armenia 
http://www.agos.com.tr/eng/index.php?module=news&news_id=1360&cat_id=1 
With the aim of meeting and holding discussions with their Armenian colleagues, two Turkish 
journalists — Verhat Boratav of CNN Turk and Badri Gyursel of Milliyet — arrived in Armenia 
recently and took the time to respond to Armenian journalists’ questions during a press 
conference today. 
Speaking about the ratification of the Armenian-Turkish Protocols, Gyursel noted that if progress 
in the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict is not registered, Turkey’s Grand National 
Assembly (the Millet Meclisi) won’t ratify the Protocols. 
 
At the same time, he noted that he can’t say how events will unfold over the next few months. “It 
was perhaps in May of this year that Turkey’s Prime Minister Erdogan announced in Baku that if 
no progress is recorded in the Karabakh issue, even though nothing is noted about this in the 
Protocols, they [the Protocols] can’t be ratified. From that time till today, Turkey’s standpoint on 
hat issue hasn’t changed,” said the journalist from Turkey. Turkey is also concerned that after 
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Protocols ratification, Armenia will “feel free” and there won’t be any progress in the Karabakh 
issue. 
 
“I, personally, would rather that the Karabakh issue not get mixed up with this issue, but 
Turkey’s government, being under pressure, felt under obligation,” stated Gyursel. Asked what 
pressure is Turkey’s government being subjected to, the journalist said, “both foreign and 
internal.” 
 
Boratav, in turn, noted that nobody in Turkey was expecting that Azerbaijan would respond in 
such a way to this issue: “In this game, it’s not Armenia and Turkey who are dancing the tango, 
but rather this is a tango of 5 states, since participating in the process are also the U.S, Russia, 
and Azerbaijan.” 
 
By the end of the press conference, the Turkish journalists assured their Armenian colleagues 
that, despite everything, Turkey will ratify the Protocols, and a third party can do nothing about 
that, since “Turkey has decided it so.” 
 
 

Exported labor: New research focuses on situation of Armenian 
migrant workers in Turkey 
http://www.agos.com.tr/eng/index.php?module=news&news_id=1356&cat_id=1 
By Gayane Mkrtchyan ArmeniaNow reporter - A majority of women in Armenia intent on doing migrant 
work abroad choose Turkey, but very few Armenian men accompany them “to save their wives’ honor” 
and never choose to work for a Turkish employer, according to a recently conducted research related to 
Armenian migrant workers in Turkey. 
“A majority of women are critical of their husbands’ behavior and say: ‘Why, in that case, do they let us 
work with Turks?’” said coordinator of Armenian-Turkish projects at the Eurasia Partnership Foundation 
Artak Shakaryan, presenting the results of an analytical study “Ethnic Armenian Migrant Workers in 
Turkey”. 

The study, for example, cites the data of the Statistical Agency of Turkey, according to which 
17,549 citizens of Armenia received visas to enter Turkey in 2000, and 14,672 returned to 
Armenia that year. A total of 2,877 citizens of Armenia stayed in Turkey in 2000. 
“In the period of 2000-2008, nearly 6,000 people left for Turkey and chose to stay there. To this 
we should add the potential outgoing migration in the 1990s and multiply it by two. It means that 
nearly 20,000 migrants from Armenia live in Turkey today,” says Shakaryan. 
Ninety-four percent of Armenian migrant workers in Turkey are women and 150 in-depth 
interviews conducted among them show that women in the neighboring country work as 
cleaners, baby-sitters, housekeepers, sellers. Many also work at garment factories. 
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Women receive wages of up to $600 per month. They choose Turkey because it is easier to get 
there, unlike other countries. They pay only $15 to get a visa and $80 for a coach ticket. 
Interviews conducted as part of the research are mainly anonymous. A number of Turkish 
employers and state officials were also interviewed. 
“Both Turks and Armenians think that their moral values are very close to each other’s and the 
attitude of Turks towards Armenians is essentially different than towards Moldovan or Russian 
women,” says Shakaryan. 
According to him, for migrants today the problem is their children, who do not attend school. 
Under Turkish legislation, only legally residing people and citizens of Turkey have the right to 
attend public schools in Turkey. 
“Newborn children are also a problem. Such children usually have no legal birth certificates. In 
fact, if they are taking the child into Armenia they cannot cross the border. Armenian children 
born in Turkey remain hostages,” says Shakaryan. 
The analytical study was commissioned by the Eurasia Partnership Foundation and conducted by 
Istanbul-based Armenian analyst Alin Ozinoglu, in the period from April to August 2009. 
Shakaryan says that the issue of prostitution was also studied. It is mainly pointed out that 
Armenian women are not competitive with Slavonic-looking women. But there is also a 
psychological thing – an Armenian prostitute for a Turkish man is a different thing. Many 
Georgian prostitutes introduce themselves as Armenians in order to make more money. 
“This research exposes a number of problems. Our goal is to show to the society the situation of 
Armenian migrants in Turkey. It is also a step towards a better understanding of Armenian-
Turkish problems and presenting them to the Armenian-Turkish commission to be set up in the 
future,” Shakaryan told ArmeniaNow. 
 
 

Turkey-Armenia protocols signed – but what about trust? 
Friday, December 25, 2009 
İrem KÖKER  
YEREVAN, Armenia - Hürriyet Daily News 
http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=protocols-signed-what-about-trust-2009-12-25  
Of the worst places to lose your passport, Armenia would no doubt top the list for Turks. The 
reason is simple: There are no diplomatic ties between Turkey and Armenia and, thus, no 
diplomatic mission. 
Turks would also need to build good stamina to endure the late night/early morning flight 
schedules, along with the artificial jet lag due to the two-hour time difference between Turkey 
and Armenia – a country we could enter on foot, at least in theory. 
On the other hand, it is one of the best destinations. Beyond the closed borders and controversial 
issues that still cloud relations, there lies a vast realm of shared history, art and culture. 
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Putting aside the extended hours of bargaining on carefully worded diplomatic documents, a 
Turkish person might as well feel at home walking down the streets of Yerevan. 
The most constant reminder of these commonalities is unquestionably the cuisine. Just a glance 
at the menu in any restaurant and you'll soon realize there is no need for translation. 
There is "mantı," "baklava," "Adana kebab" and "Urfa kebab," all cooked by millions of 
grandmothers and grandfathers from Anatolia. You can even have your "Armenian coffee," 
which is identical to the good old "Turkish coffee." 
(HH) The shadow of ‘Ararat’ 
As every nation who once lived or still lives on Anatolian land, Armenians also claim that all 
these meals are genuinely Armenian. 
It is not only the food but also the language: The number of common words is enough that one 
could try to write a short story using only them. 
It is not hard to find people in Yerevan who can speak Turkish. The older generation either lived 
in Turkey or spoke Turkish as a common language with their elders at home. It is also widely 
spoken or learned by the younger generation since Yerevan State University offers Turkish 
language courses. 
The Armenian capital, Yerevan, is located under the shadow of Mount Ağrı, Turkey’s highest 
mountain, or Ararat, as Armenians call it. On a clear day in Yerevan, one can easily see the 
majesty of Ararat, which is holy for Armenians and can be seen in the names of the restaurants 
and the best brand of cognac, the country’s national drink. 
Despite the commonalities between Armenians and Turks, sometimes even the presence of a 
common language may not be enough to chase away the sorrows and pains of the early 20th 
century. There is a sour taste because those events scarred the memories of people on both sides 
of the border. There is also a gulf between the perspectives, perceptions and interpretation of the 
events by the two people, thereby maintaining the deep division. 
Turkey has long been under fire for not confronting its past, yet even the faintest suggestion of 
opening up the 1915 events for discussion is a big taboo and arouses anger among Armenians. 
From the most hawkish nationalists to the most dovish moderates, every Armenian rules out 
being part of the debate on defining and labeling the painful incidents of 1915. For them it is 
“genocide” or, as they call it, the “great calamity,” ruling out any questioning. 
Perceptions differ 
Even during a friendly conversation, if you dare say the “Armenian thesis,” you receive an angry 
reaction: “There is no such thing as arguments,” an Armenian who lived in Turkey said. “The 
genocide is a reality. Go outside: You won’t be able to see a single person on the streets whose 
ancestors were not subject to the genocide.” 
Armenia claims up to 1.5 million Armenians were slaughtered in orchestrated killings in 1915. 
Turkey rejects the claims, saying that 300,000 Armenians, along with at least as many Turks, 
died in civil strife that emerged when Armenians took up arms, backed by Russia, for an 
independent state in eastern Anatolia. 
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This divide also jeopardizes a key component of the protocols aimed at normalizing the relations 
between the two countries signed in October. According to the protocols, a sub-commission is 
expected to be established to discuss “the historic dimension to implement a dialogue with the 
aim of restoring mutual confidence between the two nations.” 
Turkish experts believe this is an important achievement for Ankara as it has long pressed for the 
establishment of a commission that will investigate what really happened in 1915. But this article 
echoes in a completely different fashion in Yerevan. 
Armenian officials say it is premature to talk about the issues that will be discussed by the sub-
commission. Diplomatic sources and analysts say the issue of whether the 1915 incidents were 
genocide will not even be discussed since the commission will operate under the a priori notion 
that the genocide exists. 
Historians also back the idea but said they would definitely avoid the commission if they were to 
receive an offer to participate. 
After spending four days in Yerevan attending a meeting organized by the Yerevan-based 
Eurasia Partnership Foundation and Istanbul Kültür University’s Global Political Trends Center, 
one realizes it requires more than protocols and commissions to restore confidence and trust 
between two nations that have much in common. 
The most realistic assessment of the recent situation of bilateral relations and meetings was made 
by an Armenian-American analyst: 
“The protocols are just the beginning of the normalization process, not reconciliation. The latter 
will take longer.” 
He is right that the reconciliation will take longer, maybe a generation or two… on both sides of 
the last closed border of Europe. 
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Երևանում կհանդիպեն հայ և թուրք լրագրողները 
http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9257/ 
Հայ և թուրք լրագրողները կհանդիպեն Երևանում։ Հանդիպումները կկայանան 
դեկտեմբերի 17-20-ը։ Թուրքական կողմից կմասնակցեն «CNN Turk», «Milliyet», 
«Sabah», «Hurriet», «NTV», «Cumhurriet», «Aksam» լրատվամիջոցները ներկայացնող 
լրագրողները։ Հանդիպումը «Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամի 
նախագծի բաղադրիչներից մեկն է, որն ուղղված է հայ–թուրքական ներկայիս 
գործընթացի համատեքստում երկու երկրների ԶԼՄ-ների անկողմնակալության 
զարգացմանը։ Նախագծի շրջանակներում, հայ և թուրք լրագրողների  առաջին 
հանդիպումներն անցկացվել էին հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին Բուրսայում։ Այդ 
ժամանակ նրանք վերլուծել էին հայ-թուրքական հարաբերությունները և դրանց 
կարգավորման ուղիները։ 
 
 
«Եվրասիա» հիմնադրամը դարձյալ կազմակերպել է հայ և թուրք լրագրողների հանդիպումը 
Դեկտեմբեր 17, 2009թ. 10:25  
http://armar.am/2009/12/17/page/4/ 
Դեկտեմբերի 17-20-ը Երևանում կհանդիպեն հայ և թուրք լրագրողներ: Ասենք, որ այն 
իրականացնում է  «Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամը: 
Տեղեկացնենեք, որ թուրքական կողմից կմասնակցեն «CNN Turk», «Milliyet», «Sabah», «Hurriet», 
«NTV», «Cumhurriet», «Aksam» լրատվամիջոցների նեկայացուցիչները: 
Ակնհայտ է, որ «Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամի կողմից 
նախապատրաստվող այս հանդիպումը պայմանավորված է  հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման ներկայիս գործընթացով: 
Հիշեցնենք, որ սույն նախագծի շրջանակներում, հայ և թուրք լրագրողների  առաջին 
հանդիպումներն անցկացվել էին հոկտեմբերի 13-ին և 14-ին Բուրսայում։ 

 
Երեւանում են գտնվում թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների 

լրագրողները 
18:39 / 17.12.2009 
http://news.am/am/news/10820.html 
Թուրքիայից Հայաստան են այցելել թուրքական տարբեր լրատվամիջոցների 
լրագրողներ՝ կարծիքներ փոխանակելու եւ մի շարք հարցեր քննարկելու համար: 
ԶԼՄ-ների հանդիպումն իրականացվում է «Եվրասիա» հիմնադրամի ծրագրով: 
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Առաջին անգամ երկու երկրների լրագրողների միջեւ նմանատիպ հանդիպում 
կայացել է այս տարվա հոկտեմբերին, թուրքական Բուրսա քաղաքում: Հայաստան 
այցելել են լրագրողներ թուրքական հայտնի CNNturk, Milliyet, Sabah, Hurriyet, NTV, 
Cumhuriyet, Aksam, NTV, Referans, Hurriyet Daily News եւ այլ լրատվամիջոցներից: 
Հանդիպումները կշարունակվեն մինչեւ դեկտեմբերի 20-ը: 
 

 

Թուրք լրագրող. «Երանի՜ Ամերիկայում հայկական այս 

բանաձևն ընդունվի–վերջանա, մենք էլ մի հատ տեսնենք, թե ինչ 

է լինելու» 
http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9289/ 
Այսօր «Հայելի» ակումբում «7օր»-ի հարցին ի պատասխան «CNN Turk» 
հեռուստաալիքի լուրերի խորհրդատու Ֆերհաթ Բորաթավն ասել է, որ եթե 
Թուրքիայի խորհրդարանում հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացվեն, 
ապա Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը կդանդաղի, 
բայց չի դադարեցվի։ 
-Կարծում եմ, որ հետագայում տարբեր երկրներ, տարբեր կառույցներ նորից պետք է 
Հայոց ցեղասպնության հետ կապված բանաձևեր ընդունեն,- նշել է նա՝ հավելելով. 
-Գիտեմ, որ երբ Թուրքիայում ինչպես ես, այնպես էլ բազմաթիվ գործընկերներս և 
այլոք հեռուստատեսությամբ դիտում են Հայոց ցեղասպանության հետ կապված 
խնդիրները, մաղթում են՝ երանի՜ Ամերիակայում հայկական այս բանաձևն ընդունվի-
վերջանա, մենք էլ մի հատ տեսնենք, թե ինչ է լինելու։ 
Իսկ եթե Թուրքիայի խորհրդարանն արձանագրությունները չվավերացնի, թուրք 
լրագրողի կարծիքով Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը 
կակտիվանա։ 
«Milliyet» օրաթերթի լրագրող Կադրի Գյուրսելն էլ նշել է. 
-Ես հավատում եմ, որ արձանագրությունները մեջլիսում, վերջիվերջո, պետք է 
ընդունվեն, և կարծում եմ, որ երրորդ կողմերին ասված է արդեն այդ բանը։ 
ԱՄՆ-ի դիրքորոշման և Բարաք Օբամայի գործելաոճի կապակցությամբ էլ թուրք 
լրագրողն ասել է հետևյալը. 
-Իհարկե հայկական այս բանաձևը դամոկլյան սրի նման կախված է Թուրքիայի 
գլխին, բայց միայն կախված է, և ես կարծում եմ, որ Օբամայի կառավարությունն 

http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9289/�
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ինչպես միշտ (եթե անգամ Թուրքիայի մեջլիսը չվավերացնի արձանագրությունները) 
պետք է ասի՝ գիտե՞ք ինչ, վերջիվերջո, մի՛ անցկացրեք հայկական այդ բանաձևը, և 
պիտի հայտնի Կոնգրեսին, որ ես հավատացած եմ, որ Թուրքիան, վերջիվերջո, պե՛տք 
է վավերացնի, և նորից ապրիլի 24-ին, եթե անգամ մինչ այդ Թուրքիան վավերացրած 
չլինի, նորից պետք է մի կերպ արտահայտվի։ 
 
 

Պետրոս Ղազարյան. «...Հայաստանը պատրաստ է զիջումների» 
17 դեկտեմբերի, 2009 թ. 

http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9283/ 
Երբ Հայաստանում հայ և թուրք լրագրողների հանդիպման ժամանակ թուրքական 
ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ Թուրքիայի խորհրդարանի 
համար Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների վավերացման նախապայման 
կամ, ինչպես նրանք են ձևակերպել, որպես ժեստ անհրաժեշտ է, որ ղարաբաղյան 
հարցում առաջընթաց լինի, «Կենտրոն» հեռուստաընկերության քաղաքական 
մեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը հայտարարել է, որ հասկանալի է, երբ Թուրքիան 
Ղարաբաղի հարցը կապում է հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների հետ։ 
-Եթե Թուրքիան հարց է բարձրացնում Հայաստանի կողմից զիջումների կամ այդ 
հարցի լուծման մասին, պետք է առնվազն հարց բարձրացնի երկկողմանի զիջումների 
մասին՝ և՛ Հայաստանի կողմից, և՛ Ադրբեջանի։ Հայաստանի քաղաքական բոլոր 
ուժերը միշտ էլ խոսել են այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է զիջումների, եթե 
այդ զիջումները լինեն ռացիոնալ և փոխշահավետ, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը 
լուծվի։ Միակողմանի զիջման պարագայում ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի հարցի ոչ 
միայն լուծմանը մենք չենք մոտենա, այլև հեռանալու ենք,- հայտարարել է Պ. 
Ղազարյանը,- ինչո՞ւ Թուրքիան չի բարձրաձայնում երկկողմանի զիջումների մասին, 
ինչո՞ւ Թուրքիան, որը շահագրգռված է Ղարաբաղի հարցի լուծման մեջ, չի խոսում 
այն մասին, որ, այո՛, Հայաստանը և Ադրբեջանը պե՛տք է գնան զիջումների, ինչո՞ւ է 
Թուրքիան ասում, որ Հայաստա՛նը պետք է գնա զիջումների, եթե իրոք ցանկանում է, 
որ այդ հարցը լուծվի։ 
Ի դեպ, նշենք, որ եթե հայկական կողմի ներկայացուցիչները փոխզիջումների 
պատրաստակամության մասին հայտարարություններ են հնչեցրել, ապա թուրքերի 
մոտ նման տրամադրություններ չեն եղել, և բոլոր նրանք, ում հետ մենք զրուցեցինք՝ 
միաբերան հայտարարում էին, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների 
բարելավման համար ղարաբաղյան հարցում Հայաստա՛նը պետք է զիջումների գնա։ 
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Թուրք քաղաքագետ. «Մենք սպասում ենք, որ Հայաստանի և 

Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում որևէ բարելավում 

նկատվի» 
17 դեկտեմբերի, 2009 թ. 

http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9279/ 
-Որոշումներում նախապայման չկա, սակայն Թուրքիան սպասում է որևէ ժեստի,- 
Երևանում հայ և թուրք լրագրողների հանդիպման ժամանակ հայտարարել է 
Ստամբուլի մշակութային համալսարանի գլոբալ քաղաքական գործընթացների 
կենտրոնի տնօրեն Մենսուր Աքգյունը։ Նա Թուրքիայի խորհրդարանում հայ-
թուրքական արձանագրությունների վավերացման համար անհրաժեշտ ժեստ է 
տեսնում միայն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում առաջընթացը։  
-Մենք սպասում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում 
որևէ բարելավում նկատվի։ Դա ասելով՝ ես նկատի չունեմ ղարաբաղյան հարցի 
վերջնական լուծումը, սակայն մենք սպասում ենք որևէ առաջընթացի։ Եթե 
Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում որևէ առաջընթաց չլինի (Մինսկի 
խմբի շրջանակներում կամ ուրիշ ձևաչափով), չեմ կարծում, որ Թուրքիան իր 
քաղաքական դիրքերը զիջի, և ոչ մի քայլի չի դիմի,- ասել է Մ. Աքգյունը։ 
Նա նաև հավելել է, որ կողմ է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, քանի որ կարծում 
է, որ փակ սահման ունենալը նորմալ երևույթ չէ. 
-Կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանը բացվի, ապա դա 
դրականորեն կազդի Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների վրա։ 
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Թուրք լրագրողներն այդպես էլ ներողություն չեն խնդրել 
http://7or.am/hy/news/2009-12-17/9292/ 

 

 
«Հայելի» ակումբում հյուրընկալված «CNN Turk» հեռուստաալիքի լուրերի 
խորհրդատու Ֆերհաթ Բորաթավին և «Milliyet» օրաթերթի լրագրող Կադրի 
Գյուրսելին «7օր»-ը հարցրել է՝ պատրա՞ստ են արդյոք հենց այս պահին հայերից 
ներողություն խնդրել իրենց նախնիների գործած ցեղասպանության համար։ 
-Դատարանո՞ւմ ենք գտնվում այժմ։ Նույն ձևով, ուժգնությամբ ե՛ս էլ կարող եմ 
պատասխանել։ Մենք այս բաները խոսելու համար չեկանք այստեղ, մեզ այս բանի 
համար չկանչեցին,- պատասխանել է  «Milliyet» օրաթերթի լրագրողը՝ այդուհանդերձ 
հավելելով, որ Թուրքիայում ներողություն խնդրելու տաբուն այլևս վերացված է։ 
«CNN Turk» հեռուստաալիքի լուրերի խորհրդատուն էլ պատասխանել է. 
-Ներողություն խնդրելուց ավելի կարևոր մի խնդիր կա' նայել, իմանալ և հիշել, քանի 
որ ներողություն խնդրելը երբեմն դառնում է նաև մոռացության մատնելու մեխանիզմ։ 
Դուք կարող եք ասել՝ ահա՛, ներողություն խնդրեցի ու վերջացավ։ Իմ կարծիքով՝ 
երկու երկրների համար ավելի կարևոր է իմանալ, թե պատմության մեջ ի՞նչ 
կատարվեց՝ իմանալ և ճանաչել։ Եվ դա, իհարկե, ես միայն թուրքերի տեսակետից չեմ 
ասում, հայերի՛ համար էլ եմ ասում։ Ի դեպ, դուք կարող է հիմա ծիծաղեք իմ ասածի 
վրա, բայց թուրք ժողովուրդն իրականում չի իմանում, թե ի՞նչ է կատարվել 1915-1922 
թվականներին։ 
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Թուրք լրագրողները եկել են համոզելու, որ Հայաստանը գնա 

զիջումների 
http://armar.am/2009/12/17 
«Եթե Ղարաբաղյան հարցում, թեկուզև Մինսկի խմբի շրջանակներում, որևէ 
առաջընթաց չլինի, ես չեմ կարծում, որ Թուրքիան արձանագրությունների հետ 
կապված, որևէ քայլ անի»,- ասում է Ստամբուլի մշակութային համալսարանի Գլոբալ 
քաղաքական գործընթացների կենտրոնի տնօրեն Մենսուր Ակգյուն, ով հայ և թուրք 
լրագրողների եռօրյա հանդիպման կազմակերպիչներից մեկն է: 
Այսօր հանդիպման առաջին օրն էր և արդեն բոլորի համար պարզ դարձավ, որ 
Թուրքիայի մեր գործընկերները (ինչպես թուրքական կառավարությունը) հայկական 
կողմից ինչ-որ «ժեստ» են ակնկալում: Իսկ թե ինչպիսին, հստակ չեն ասում և միայն 
մի բան են փաստում. «Թուրքիայի ներսում հիմա լարված քաղաքական իրավիճակ է, 
որովհետև սահմանադրական դատարանի որոշմամբ կուսակցություններից մեկը 
փակվել է, և 21 պատգամավոր հեռացվել են աշխատանքից»: 
Փաստորեն, ներքաղաքական խնդիրների մեջ սեղմված Թուրքիան միայն 
    Հայաստանից է բարեգութ վերաբերմունք ակնկալում: Հետևապես, թուրք 
լրագրողներն ամեն երկրորդ խոսքին ակնարկում էին` Հայաստանից  սպասվող 
ժեստի մասին: 
Մենսուր Ակգյուն ասում է. «Սպասում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի 
հարաբերություններում որոշակի բարելավում նկատվի: Ես ի նկատի չունեմ 
Ղարաբաղյան հարցի վերջնական լուծումը, բայց սպասում ենք որևէ առաջընթացի»: 
Իսկ թե կոնկրետ ի՞նչ են ակնկալում, իրենք էլ չգիտեն: 
Քաղաքագետ Գարիկ Քեռյանի կարծիքով նրանց ակնկալիքները, միանշանակ, 
վերաբերում են Ղարաբաղյան հարցին. «Չեն ասում, թե ինչ տեսքով, բայց ուզում են 
հակամարտությունը լուծված տեսնել: Չի էլ կարելի պնդել, թե նկատի ունեն 
ամբողջովին ադրբեջանական կողմին բավարարող լուծում կամ որևէ 
կոմպրոմիսային որոշում: Իրենք բաց տեքստով չեն խոսում, հակառակ դեպքում հեշտ 
կլիներ որևէ բան հակադարձել: Իրենք պարզապես նման պահանջ են ներկայացնում, 
որպեսզի հետագայում կարողանան թուրք հասարակությանը ներկայացնել, թե 
Թուրքիան միայն հայ-ադրբեջանական կոմպրոմիսից հետո գնաց սահմանի 
բացմանը: Այլ ոչ թե սահմանը բացեց` դավաճանելով Ադրբեջանին»: 
Սաբահ թերթի լրագրող Բիլգե Եսերի խոսքերով թուրքական կառավարության 
ներկայիս քաղաքականության հիմնաքարն այն է, որ Թուրքիան իր բոլոր 
հարևանների հետ ոչ մի խնդիր չունենա. «Այժմ Թուրքիայում եղբայր ադրբեջանցիներ 

http://armar.am/2009/12/17�
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են ապրում, և մեր կառավարությունը փորձում է մշտապես պահպանել 
հավասարակշռությունը, որպեսզի Հայաստանի հետ հարաբերություններ 
հաստատելիս ոչ մի կերպ չվնասի ադրբեջանցի եղբայրների շահերին»: 
Նշենք, որ հայ և թուրք լրագրողների հանդիպումը, որը կազմակերպվել է «Եվրասիա» 
համագործակցություն հիմնադրամի (Հայաստան) և Գլոբալ քաղաքական 
միտումների կենտրոնի (Թուրքիա) կողմից, կտևի դեկտեմբերի 17-20: Միջոցառումը 
ֆինանսավորվում է Նորվեգիայի կառավարության եւ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության կողմից, որը ներկայացնող Ջոզեֆ Փեննինգթոնը նշեց, որ 
քաղաքական իմաստով ճիշտ ժամանակն է նման ծրագիր իրականացնելու համար. 
«Ժամանակն է, որ մենք ջախջախենք խոչընդոտներն ու կարծրատիպերն ու քայլենք 
առաջ: Այդ ժամանակ հնարավոր կլինի  կայացնել իրական համաձայնություն»: 
 
 
Թուրք լրագրող. «Մեր կառավարությունն այնքան է օգտագործել Ղարաբաղ բառը, որ…» 
Դեկտեմբեր 17, 2009թ. 19:32  
http://armar.am/2009/12/17/ 
«Արձանագրությունները կվավերացվեն ոչ թե իրական քայլի դեպքում, այլ նաև այն 
դեպքում, եթե գոնե հույս հայտնվի, որ Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ որևէ 
իրական քայլ է սպասվում»,- ասում է թուրքական «Cumhurriet»-ի լրագրող Օգզուր 
Ուլուսովը: 
Վերջինս   մի շարք թուրք լրագրողների հետ միասին մասնակցում  է «Եվրասիա» 
համագործակցություն հիմնադրամի (Հայաստան) և Գլոբալ քաղաքական միտումների 
կենտրոնի (Թուրքիա) կազմակերպած հայ եւ թուրք լրագրողների հանդիպմանը, որն 
անցկացվում է  դեկտեմբերի 17-20-ը: 
Ընդունելով հանդերձ, որ հայ-թուրքական   արձանագրություններում Ղարաբաղի մասին 
որևէ կետ չկա նշված, նա կարծում է, որ Թուրքիայի կառավարությունը հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման շրջանակում այնքա~ն է շրջանառել Ղարաբաղյան 
հարցը, որ «ուզած-չուզած պիտի այդ հարցում գոնե սիմվոլիկ առաջընթաց գրանցի, որպեսզի 
կարողանա հանգիստ սրտով վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները», -
ArmAr.am-ի լրագրողի հետ զրույցում  ասաց Օգզուր Ուլուսովը: 
Թուրք լրագրողը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և սահմանի բացման 
միակ «խոչընդոտը» համարում է Հայոց Ցեղասպանությունը. «Եթե միջազգային հանրությունը 
հանգիստ թողնի ցեղասպանության հարցը, ապա հայ-թուրքական հարաբերությունները 
կլավանան: Բայց երբ միջազգային հանրությունը ճնշումներ է գործադրում Թուրիքայի վրա` 
ցեղասպանության միջոցով, դա վատացնում է հայ-թուրքական հարաբերությունները»: 
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Իհարկե, այսօր դեռ  թուրքի համար, անկախ նրանից` նա լրագրող է, քաղաքական գործիչ, թե 
սովորական քաղաքացի, դժվար է գիտակցելը, որ խնդրի լուծում ոչ թե Հայոց 
Ցեղասպանության հարցը «հանգիստ թողնելն է», այլ Թուրքիայի կողմից Հայոց 
Ցեղասպանության փաստի ճանաչումը:  
Խոսելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սկսված գործընթացից, նա 
նկատեց, թե   հարաբերությունների բարելավման գործընթացն սկսվեց, քանի որ այն` բացի 
Հայաստանից ու Թուրքիայից, շահեկան է նաև այլ պետությունների համար` ԱՄՆ-ի, 
Ռուսաստան-ի, Եվրամիության: 
Քննարկման մյուս թուրք մասնակիցների պես Ուլուսովն էլ կարծում է, որ հայկական կողմը 
պետք է որևէ «ժեստ» անի, որից հետո Թուրքիան կվավերացնի արձանագրությունները (ի 
դեպ` նրանք չեն նշում, թե կոնկրետ ինչ ժեստ են ակնկալում): 
ArmAr.am-ի թղթակցի այն հարցին, թե ի՞նչ ժեստի մասին է խոսքը, երբ  Թուրքիան ինքն է 
փակել սահմանը և հետո,  չնայած Հայաստանը կարող էր խոսել նախապայմանների լեզվով, 
օրինակ` մինչև Թուրքիան չճանաչի Հայոց Ցեղասպանությունը` հարաբերությունների 
կարգավորման մասին խոսք լինել չի կարող, բայց մի բան էլ թուրքական կողմն է ինչ-որ 
ժեստերի մասին ակնարկում:  
Ի պատասխան մեր հարցին, թուրք լրագրողը դիվանագիտորեն ժպտաց. «Ես իշխանություն 
չեմ: Ասել չեմ կարող»: Հետո էլ հավելեց. «Պարզապես խնդիրն այն է, որ երկու կողմերն  էլ 
ֆիքսված են Ղարաբաղյան խնդրի վրա…ու գործը առաջ չի գնում» 
Նկատենք, որ Թուրքիայից ժամանած «լրագրողները» շատ ավելի դիվանագետներ են, քան 
լրագրողներ և  բարդ իրավիճակներում արագ փորձում են  «դիվանագիտորեն»  խուսանավել 
հարցի պատասխաններից:  Համոզվել ենք, որ  նման իրավիճակներում նրանք մշտապես  
նույն  բանն են կրկնում.«Ես իշխանություն չեմ: Ես լրագրող եմ»: 
 

 
Թուրք լրագրողներ. Թուրքիան կվավերացնի ստորագրված 

արձանագրությունները 
18:13 / 17.12.2009 
http://news.am/am/news/10816.html 
«Թուրքիան կվավերացնի ստորագրված արձանագրությունները եւ դրա մասին 
տեղեկացված են երրորդ երկրները»,- դեկտեմբերի 17-ին կայացած մամուլի 
ասուլիսում նման կարծիք հայտնեցին Երեւանում գտնվող թուրքական CNNturk-ի 
լրատվական խորհրդատու Ֆերհաթ Բորաթավը եւ MIlliyet-ի թղթակից Քադրի 
Գյուրսելը, ովքեր հայ լրագրողների առաջ կիսվեցին հոկտեմբերի 10-ին Ցյուրիխում 
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ստորագրված հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորող 
արձանագրությունների վավերացման հետ կապված իրենց տեսակետներով: 
«Ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրություններում նախապայմաններ չկան, 
սակայն իրականությունը այլ բան է ցույց տալիս։ Ես կարծում եմ, որ Ղարաբաղի 
խնդիրը չպետք է կապել արձանագրությունների հետ»,- նշեց Milliyet-ի թղթակիցը։ 
«Մինչ արձանագրությունները ստորագրելը՝ Թուրքիան չէր սպասում Ադրբեջանի 
կողմից նման ուժեղ ճնշման։ Կարծում եմ՝ եթե այդ ամենը նկատի առնվեր, երեւի 
արձանագրությունների մեջ Ղարաբաղի հետ կապված կետեր կմտցվեր։ 
Ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները չեն վավերացվի, եթե դա 
հակասում է Ադրբեջանի շահերին»- նշեց CNNturk-ի լրագրողը՝ մանրամասնելով, որ 
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց իր շրջագայության ժամանակ 
համոզել հայկական Սփյուռքին, սակայն Թուրքիան դեռեւս չի կարողանում համոզել 
Ադրբեջանին։ 
«Մինչ Ղարաբաղի հարցում առաջընթաց գրանցվելը արձանագրությունները 
չվավերացնելու՝ Ադրբեջանից եկած ճնշումը իր արտացոլումը գտավ նաեւ թուրք 
հասարակության մեջ։ Սակայն, եթե իրավիճակը այնպիսին դառնա, որ 
չվավերացնելը վնասի արդեն Թուրքիայի շահերին, Թուրքիան ստիպված կլինի 
վավերացնել արձանագրությունները»,- նշեցին բանախոսները։ 
Իր հերթին՝ Milliyet-ի թղթակից Քադրի Գյուրսելը կարծիք հայտնեց, որ ամեն դեպքում 
արձանագրությունները կվավերացվեն եւ դրա մասին արդեն տեղեկացված են երրորդ 
երկրները եւ ավելացրեց, որ ներկայումս Թուրքիան ավելին քան երբեք վճռական է 
տրամադրված՝ կարգավորելու հարաբերությունները Հայաստանի հետ: 
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Թուրքիան սպասում է ժեստի՞, իսկ Հայաստանը՞… 
http://www.7or.am/blog/?p=1698 
Շուշան Հարությունյան, Դեկտեմբեր 17, 2009 · Մեկնաբանել  

Հայ–թուրքական հարաբերությունները անցնող տարում 

լրատվամիջոցներում ամենաշատ քննարկվողներից էին։  Այն այսօր հայ և թուրք լրագրողների 

երկխոսությամբ է շարունակվում, իսկ օրակարգը լայն է՝ Ցեղասպանության ճանաչման 

հարցից մինչև ԼՂՀ կարգավորման գործընթաց։  

«Որոշումներում նախապայման չկա, սակայն Թուրքիան սպասում է որևէ ժեստի։ Մենք 

սպասում ենք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերություններում որևէ բարելավում 

նկատվի։ Դա ասելով՝ ես նկատի չունեմ ղարաբաղյան հարցի վերջնական լուծումը, սակայն 

մենք սպասում ենք որևէ առաջընթացի։ Եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի 

հարաբերություններում որևէ առաջընթաց չլինի (Մինսկի խմբի շրջանակներում կամ ուրիշ 

ձևաչափով), չեմ կարծում, որ Թուրքիան իր քաղաքական դիրքերը զիջի, և ոչ մի քայլի չի 

դիմի»,–ասում է Ստամբուլի մշակութային համալսարանի գլոբալ քաղաքական 

գործընթացների կենտրոնի տնօրեն Մենսուր Աքգյունը։  
«Եթե Թուրքիան հարց է բարձրացնում Հայաստանի կողմից զիջումների կամ այդ հարցի 

լուծման մասին, պետք է առնվազն հարց բարձրացնի երկկողմանի զիջումների մասին՝ և՛ 
Հայաստանի կողմից, և՛ Ադրբեջանի։ Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերը միշտ էլ խոսել 
են այն մասին, որ Հայաստանը պատրաստ է զիջումների, եթե այդ զիջումները լինեն 

ռացիոնալ և փոխշահավետ, որպեսզի Ղարաբաղի հարցը լուծվի։ Միակողմանի զիջման 

պարագայում ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի հարցի ոչ միայն լուծմանը մենք չենք մոտենա, այլև 

հեռանալու ենք»,- ասում է «Կենտրոն» հեռուստաընկերության քաղաքական մեկնաբան 

Պետրոս Ղազարյանը։  

«Ես հավատում եմ, որ արձանագրությունները մեջլիսում, վերջիվերջո, պետք է ընդունվեն, և 

կարծում եմ, որ երրորդ կողմերին ասված է արդեն այդ բանը»,–ասում է «Milliyet» օրաթերթի 

լրագրող Կադրի Գյուրսելը։ Իսկ «7օր»-ի այն հարցին, թե  պատրա՞ստ է արդյոք հենց այս 

պահին հայերից ներողություն խնդրել իրենց նախնիների գործած ցեղասպանության համար, 

պատասխանում է. «Դատարանո՞ւմ ենք գտնվում այժմ։ Նույն ձևով, ուժգնությամբ ե՛ս էլ 
կարող եմ պատասխանել։ Մենք այս բաները խոսելու համար չեկանք այստեղ, մեզ այս բանի 
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համար չկանչեցին»։  Նա այդուհանդերձ հավելելում է, որ Թուրքիայում ներողություն 

խնդրելու տաբուն այլևս վերացված է։  

 

 

Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունել է թուրք լրագրողներին 
http://7or.am/hy/news/2009-12-18/9329/ 
Այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունեց Հայաստանում գտնվող 
թուրքական առաջատար լրատվամիջոցների լրագրողներին: 
Ողջունելով թուրքական ԶԼՄ ներկայացուցիչներին՝ նախարար Նալբանդյանը նշեց, 
որ սա լավ առիթ է լրատվամիջոցների և նրանց միջոցով թուրքական 
հասարակության համար առաջին ձեռքից տեղեկանալու տարբեր հարցերի շուրջ 
Հայաստանի մոտեցումներին եւ դիրքորոշումներին: 
Թուրք լրագրողների հարցերը հիմնականում վերաբերում էին հայ-թուրքական 
հարաբերություններին եւ արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը: 
Պատասխանելով հարցերին' նախարար Նալբանդյանը նշեց, որ հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որևիցե այլ խնդրի հետ կապելը 
անհեռատես է, քանզի դա հակառակ է ոչ միայն ձեռք բերված համաձայնությունների 
տրամաբանությանը, տառին եւ ոգուն, այլեւ՝ ողջ միջազգային հանրության 
սկզբունքային դիրքորոշմանը: 
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծեց, որ 
երկխոսությունը սկսվել է փոխադարձ ըմբռնմամբ, որ հարաբերությունների 
կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների  համաձայնության 
մթնոլորտում, և այսօր նախապայմաններ առաջ քաշելը նշանակում է վերադառնալ 
այն փակ շրջանակին, որտեղ մենք գտնվել ենք գործընթացը սկսելուց առաջ: ,Այն 
կողմը, որը կփորձի նախապայմաններ առաջ քաշել, իր վրա կվերցնի 
համապատասխան հետեւանքների ողջ պատասխանատվությունըե, - ասաց 
նախարար Նալբանդյանը: 
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Թուրք լրագրողների հետ քննարկումները շարունակվել են ՀՀ 

ԱԺ պատգամավորի մասնակցությամբ 
19:48 / 18.12.2009 
http://news.am/am/news/10897.html 
Դեկտեմբերի 17-ին «Եվրասիա» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ծրագրի 
շրջանակներում Երեւան ժամանած թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչները դեկտեմբերի 18-ին իրենց հայ գործընկերների հետ մասնակցել 
են «Հայ-թուրքական հարաբերությունները եւ Ղարաբաղի խնդիրը» անունը կրող 
քննարկմանը: 
Հայ լրագրողները հիշեցրել են իրենց թուրք գործընկերներին, որ Թուրքիան տարիներ 
ի վեր` դեռեւս 20 դարի սկզբից միակողմանի պաշտպանել է ադրբեջանական շահը: Ի 
դեպ, թուրք լրագրողների մեջ կային այնպիսիք, ովքեր գտնում էին, որ հայ-
թուրքական հարաբերություններում Ղարաբաղի հարցը չպետք է արծարծվի: 
Թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպել է նաեւ 
Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավոր, Հանրապետական կուսակցության 
խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը: Թուրք լրագրողների կողմից վերջինիս տրվող 
հարցերը հիմնականում վերաբերում էին երկկողմ հարաբերությունների 
կարգավորման հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման 
հավանականությանը Հայաստանի խորհրդարանում, եւ ինչ նկատի ունի հայկական 
կողմը՝ «ողջամիտ ժամկետ» ասելով: 
Ազգային ժողովի պատգամավորը թուրք լրագրողներին հիշեցրել է, որ Հայաստանը 
կատարում է եւ կկատարի արձանագրություններից բխող իր վրա վերցրած բոլոր 
պարտավորությունները եւ նման մոտեցում ակնկալում է նաեւ Թուրքիայից: Ըստ 
Զաքարյանի՝ արձանագրություններում չկան եւ անգամ դրանցից դուրս էլ չեն կարող 
լինել նախապայմաններ: ՀՀԿ-ական պատգամավորը նշել է նաեւ, որ Թուրքիայի 
կողմից արձանագրությունները չվավերացվելու կամ դրանք խախտելու դեպքում` 
Հայաստանը կձեռնարկի համապատասխան քայլեր՝ միջազգային օրենքների 
շրջանակներում: 
Hurriyet-ի լրագրողի դիտարկմանը, թե Հայաստանի զինանշանի վրա կա Արարատ 
լեռը, որը ենթադրում է Թուրքիայի նկատմամբ հողային պահանջ, իսկ ստորագրված 
արձանագրություններում կան երկկողմ սահմանների վերաբերյալ 
համապատասխան կետեր, դա չի՞ նշանակում, որ Հայաստանի Սահմանադրական 
դատարանը արձանագրությունները հակասահմանադրական կարող է ճանաչել, 
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Ազգային ժողովի պատգամավորը պատասխանեց, որ դա դժվար թե անդրադառնա 
Սահմանադրական դատարանի որոշման վրա: 
 
 
 

Հայաստանի ԱԳՆ ղեկավար. Նախապայմաններ առաջ քաշելը 

նշանակում է վերադառնալ փակ շրջանի 
18:20 / 18.12.2009 
http://news.am/am/news/10890.html 

 
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը դեկտեմբերի 18-ին ընդունել 
է Հայաստանում գտնվող թուրքական առաջատար լրատվամիջոցների 
լրագրողներին: 
Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի ծառայությունից NEWS.am-ին հայտնում են, որ նախարար 
Նալբանդյանը նշել է, թե սա լավ առիթ է լրատվամիջոցների, եւ նրանց միջոցով 
թուրքական հասարակության համար՝ առաջին ձեռքից տեղեկանալու տարբեր 
հարցերի շուրջ Հայաստանի մոտեցումներին եւ դիրքորոշումներին: 
Թուրք լրագրողների հարցերը հիմնականում վերաբերել են հայ-թուրքական 
հարաբերություններին եւ արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը: 
Պատասխանելով հարցերին` նախարար Նալբանդյանը նշել է, որ հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որեւիցե այլ խնդրի հետ կապելը 
անհեռատես է, քանզի դա հակառակ է ոչ միայն ձեռք բերված համաձայնությունների 
տրամաբանությանը, տառին եւ ոգուն, այլեւ՝ ողջ միջազգային հանրության 
սկզբունքային դիրքորոշմանը: 
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծել է, որ 
երկխոսությունը սկսվել է փոխադարձ ըմբռնմամբ, որ հարաբերությունների 
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կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների, համաձայնության 
մթնոլորտում, եւ այսօր նախապայմաններ առաջ քաշելը նշանակում է վերադառնալ 
այն փակ շրջանին, որտեղ մենք գտնվել ենք գործընթացը սկսելուց առաջ: «Այն կողմը, 
որը կփորձի նախապայմաններ առաջ քաշել, իր վրա կվերցնի համապատասխան 
հետեւանքների ողջ պատասխանատվությունը», — ասաց նախարար Նալբանդյանը: 
 

 
Թուրքիայում գտնվում է ոչ թե 50 հազար, այլ 5 հազար հայ 
14:50 / 18.12.2009 
http://news.am/am/news/10870.html 
 
Թուրքիայի իշխանությունների հայտարարությունները՝ Հայաստանից 
աշխատանքային ներգաղթյալների թվի մասին՝ գերազանցում են իրական թիվը մոտ 
10 անգամ: Այդ մասին դեկտեմբերի 18-ին Երեւանում կայացած մամուլի ասուլիսում 
հայտարարել է Հայաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանը: 
Նա նշել է, որ համաձայն թուրքական կողմից պարբերաբար հրապարակվող 
տվյալների՝ այդ երկրում աշխատում է 50-70 հազար հայ: Սակայն «Եվրասիա» 
հիմնադրամի հետազոտությունների հիման վրա՝ կարելի է պնդել, որ դա չի 
համապատասխանում իրականությանը: 
Բացի այդ, Թուրքիայի վիճակագրական ինստիտուտի կայքում տեղադրված 
տվյալներով, որոնք արտացոլում են 2000թ.-ից ի վեր արդյունքները, Հայաստանի եւ 
Թուրքիայի միջեւ միգրացիոն երեւույթների բացասական սալդոն կազմում է 
ընդամենը 5,238 մարդ: 
Միայն 2008թ. Հայաստանից Թուրքիա է մեկնել 63 855 մարդ, իսկ Թուրքիան լքել է՝ 64 
395 հայաստանցի: 

 
 

Ո՞ւմ առաջ ենք դուռ բացում 
December 18, 2009 
http://www.yerkir.am/newspaper/index.php?section=1&id=3918 
 
Հայաստան եկած թուրք լրագրողներն ու խմբագիրները նույն բանը միաբերան 

http://news.am/am/news/10870.html�
http://www.yerkir.am/newspaper/index.php?section=1&id=3918�
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կրկնելով` փորձում էին հասկացնել մեզ, որ թուրք-հայկական արձանագրությունների 
վավերացնել-չվավերացնելն ուղղակիորեն առնչվում է Արցախյան հիմնախնդրին:  
 
Հարցը ձեւակերպվեց այսպես` մինչեւ ՀՀ-ն որեւէ «ժեստ» չանի հայ-ադրբեջանական 
կոնֆլիկտի լուծման հարցում, Թուրքիան տեղից շարժվողը չէ` 
արձանագրությունները չեն վավերացվելու: Իսկ մի քիչ անիմաստ, բայց հստակեցնող 
հարցին, թե ինչ ժեստի են սպասում թուրքերը, լրատվական դաշտի 
ներկայացուցիչներն այդպես էլ չպատասխանեցին:  
 
Բայց դրա փոխարեն իրենց կողմից արվող ժեստերի մասին նշեցին. «Հավանաբար, 
Ղարաբաղի եւ այլ խնդիրները պետք է թողնել քաղաքական մեկնաբաններին: Մեր 
կողմից արվում են մանր ժեստեր: Օրինակ` քիչ առաջ մի ուսանողի հետ էինք խոսում, 
ով ուզում է Թուրքիա գալ, իր թուրքերենի իմացությունը զարգացնել, ...նման փոքր 
ժեստեր մենք կարող ենք անել, իսկ թե ինչ կարելի է սպասել Հայաստանից` չեմ 
կարող ասել»,- ասաց Hurriyet Daily News-ի գլխավոր խմբագիր Դեյվիդ Ջուդսոնը: 
 
Թուրքերը նման հանճարեղ պատասխանների գիտակ են: Դեռեւս մոտ մեկ ամիս 
առաջ, երբ զրուցում էի Թուրք-հայկական գործարար զարգացման խորհրդի ղեկավար 
Սերդար Դինլարի հետ, նա համոզում էր, որ թուրքերն արդեն իսկ բարեկամական 
քայլեր անում են: Հարցին, թե Թուրքիան է կամայականորեն սահմանը փակել (էլ չենք 
խոսում` Ցեղասպանության մասին), եւ ենթադրվում է, որ այս հարցում հենց 
թուրքական կողմն էլ պիտի առաջին քայլն անի, Դինլարը պատասխանեց, թե թուրք 
խոշոր բիզնեսմեններն արդեն իսկ ձգտում են Հայաստանում ներդրումներ կատարել:  
 
Յուրաքանչյուր օրինագիծ մեջլիսի քննարկման օրակարգում լինում է քառասունհինգ 
օր, որից հետո հրապարակվում է դրա ընդունման կամ մերժման վերաբերյալ 
եզրակացությունը: Սակայն մինչ օրս թուրք պատգամավորները որեւէ որոշում չեն 
ընդունել արձանագրությունների վավերացման վերաբերյալ:  
 
«Ի՞նչ մեկնաբանություն կարող է ունենալ այս իրողությունը» հարցին Դ. Ջուդսոնը 
պատասխանեց. «Թուրքիայում երբեք արտաքին եւ ներքին քաղաքականություններն 
այսքան սերտաճած չեն եղել, ինչպես ներկայումս է: Հավանաբար գիտեք, որ DTP 
կոչվող քրդական կուսակցությունը փակվեց մի քանի օր առաջ:  
 
Նախորդ շաբաթվա վերջում մի շարք անկարգություններ եղան, որի արդյունքում 
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նույնիսկ երկու հոգի սպանվեց: Փաստորեն, Թուրքիայում ազգայնականությունը 
բավականին աճեց, եւ այնպես եղավ, որ հիմա իշխանությունները ընդդիմության 
նկատմամբ պաշտպանվողական դիրքում են: Եվ այս ամենը, իհարկե, բարդացնում է 
գործընթացի շարունակությունը»: 
 
Գլխավոր խմբագիրն այն կարծիքին է, թե եթե մոտ ժամանակներում 
արձանագրությունները չվավերացվեն մեջլիսի կողմից, ապա խնդիրն էլ  ավելի է 
բարդանալու` մոտենում է ապրիլի 24-ը. «Եթե այդ ժամանակաշրջանին հասնենք, 
ապա երկու կողմերն էլ կարծրանալու են իրենց գործողությունների մեջ: Ես կարծում 
եմ, որ 30 տոկոս հավանականությամբ կվավերացվեն մոտ ժամանակներում, իսկ եթե 
ոչ` դա կմնա մյուս տարվան»: 
 
Խոսեցինք նաեւ այն խնդրի մասին, որ մինչ այսօր սուրբ Աղթամար եկեղեցու գմբեթին 
ոչ թե քրիստոնեական խաչ է դրված, այլ թուրքական արնագույն դրոշն է ծածանվում:  
 
Գլխավոր խմբագիրն ասաց. «Եթե հարցնում եք իմ անձնական կարծիքը, ապա կարող 
եմ ասել, որ անպայման պետք է դրվի խաչը, եւ այն որպես պաշտամունքային օջախ 
վերաբացվի: Թուրքիայի մշակույթի նախարարը զբաղվում է այդ հարցով, փորձում է 
մի կերպ լուծում գտնել` օրենքին հարմարեցնելով: Մշակույթի նախարարի հեռակա 
նպատակներից մեկն է սա: Ըստ ինձ` օրենքին հակասող որեւէ բան չկա, բայց գիտեք, 
որ հատկապես Վանի շրջանում եւ ընդհանրապես Թուրքիայում ազգայնամոլական 
հակումներ կան, ինչի պատճառով էլ դժվարություններ կան, որոնք պիտի 
հաղթահարվեն»:  
 
Այստեղ հայերիս ուղեղները լվանում են այն քարոզչությամբ, թե, իբր, թուրքերը 
քաղաքակրթվել են, դեմոկրատացվել, էլ հայերին որպես «դավաճան» չեն ընկալում, էլ 
չեն ցեղասպանելու,... Բայց փաստը մնում է փաստ, որ հենց Թուրքիայի 
ներկայացուցիչն իր բերանով խոստովանում է, որ իրենց երկիրը նացիստական երկիր 
է, եւ քաղաքական վերնախավը ազգայնամոլների հետ հաշվի չնստել` մեղմ ասած, չի 
կարող: Հետեւաբար` ուղղակի անմտություն է «առանց նախապայմանների» 
քիրվայանալը: Ազգային անվտանգության շահերից ելնելով` առաջին հերթին 
Թուրքիայի ապաազգայնականացման պայմանը պիտի դրվի:  
 
Աստղիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
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Թուրք լրագորղները հայտարարել են, թե առանց Ադրբեջանի 

շահերը հաշվի առնելու՝ հայ–թուրքական 

արձանագրությունները չեն վավերացվի 
http://7or.am/hy/news/2009-12-18/9304/ 
Ինչպես «7օր»-ն արդեն տեղեկացրել է, հայ և թուրք լրագրողների հանդիպման 
շրջանակներում Երևանում են թուրքական ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչները, ովքեր 
կարծես եկել էին միաբերան բարձրաձայնելու, թե Թուրքիայի խորհրդարանում հայ-
թուրքական արձանագրությունների վավերացման նախապայմանը (թեև նրանք դա 
ժեստ էին որակում) Ղարաբաղի հարցում որոշակի առաջընթացն է։ Նրանցից էին 
նաև «CNN Turk» հեռուստաալիքի լուրերի խորհրդատու Ֆերհաթ Բորաթավը և 
«Milliyet» օրաթերթի լրագրող Կադրի Գյուրսելը։ 
Մասնավորապես «Milliyet» օրաթերթի լրագրողը նշեց, թե չնայած 
արձանագրություններում ԼՂ-ի վերաբերյալ որևէ կետ չկա, սակայն ինչպես հայ-
թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացի սկզբում Թուրքիայի 
վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ եթե Ղարաբաղի խնդրում որևէ 
առաջընթաց չլինի, այդ արձանագրությունները չեն կարող վավերացվի, այնպես էլ 
մինչ օրս Թուրքիայի այդ տեսակետը չի փոխվել։ 
-Կարծում եմ, որ եթե առաջիկա ամիսներին Ղարաբաղի հարցում առաջխաղացում 
տեղի չունենա, իրատեսական չէ, որ արձանագրություններն առանց վավերացման 
կարող են այսպես պահվել,- կարծիք հայտնեց Կ. Գյուրսելը՝ ավելացնելով,-ես այն 
կարծիքին չեմ, թե հակառակ Ադրբեջանի՝ այդ արձանագրությունները 
կվավերացվեն... Թուրքիայում ամեն ինչը փակուղու մեջ է հիմա, քանի որ Արբեջանի 
գործոնը կա, ներքին խնդիրներն են առկա, և որպեսզի Թուրքիան որոշի առանց 
Ադրբեջանի շահերը հաշվի առնելու, Ադրբեջանը կորցնելու հաշվին՝ ամեն դեպքում 
գնա արձանագրությունների վավերացման, ապա դրա համար պետք է այլ գործոններ 
առաջ գան, որոնք հիմա չեմ կարող ամբողջությամբ կանխատեսել։ Բայց կարող եմ  
ասել, որ երբ Թուրքիայի շահերը սկսեն դժվարության մեջ մտնել և ոտնահարվել ինչ-
ինչ պատճառներով, զարգացումներից ելնելով՝ այն ժամանակ միայն Թուրքիան 
կարող է իր տեսակետը, մոտեցումը փոխել։ 
Թուրք լրագրողը նաև հավելեց, թե անձամբ ինքը, ինչպես նաև Թուրքիայի 
կառավարությունը կնախընտրեին, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների 
հաստատաման համար անհրաժեշտ գործոն չլիներ ԼՂ-ի հակամարտության 

http://7or.am/hy/news/2009-12-18/9304/�
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կարգավորումը, սակայն իրական կյանքն այլ է, և Ադրբեջանից եկած ճնշումների 
ներքո իրենք պարտավորված էին այդ հարցն առաջ քաշել։ 
-Եթե ժամանակագրությանը նայենք, ապա կարծես թե այդ ճնշումը հետո ի հայտ 
եկավ։ Չնախատեսված ուժգնության ճնշման ենթարկվեցինք, որովհետև կարծում եմ՝ 
եթե նախօրոք Ադրբեջանը դիմեր այդ ճնշմանը, նախօրոք զգային այդ ճնշումն իրենց 
վրա, անպայման կա՛մ արձանագրությունների մեջ այդպսի կետ կմտցնեին, կա՛մ էլ 
գոնե ապրիլ ամսին, երբ Շվեյցարիայում այս արձանագրությունների մասին 
հայտարարվեց, արդեն կխոսեին այդ մասին։ Պետք է նշեմ նաև, որ Ադրբեջանից եկած 
ճնշումը, իհարկե, ազդում է նաև հասարակության վրա, և հասարակությունն էլ է 
սկսում այդ ճնշումը գործադրել կառավարության վրա։ 
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար Ղարաբաղյան 
հարցում առաջընթցն անհրաժեշտ է համարում նաև «CNN Turk» հեռուստաալիքի 
լուրերի խորհրդատու Ֆերհաթ Բորաթավը։    
-Մենք այստեղ չենք խոսում միայն ղարաբաղյան խնդրի լուծման մասին, այլ խոսում 
ենք, որ կառավարության ձեռքը մի ուժ լինի, որով կարողանա Մեջլիսով անցկացնել 
արձանագրությունները,- հայտարարեց թուրք լրագրողը՝ ապացուցելու համար, որ 
կառավարությունը չի կարող ազդել խորհրդարանի վրա՝ բելերով այն օրինակը, որ 
թեև իրաքայան պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի կառավարությունը շատ էր 
ցանկանում ընդառաջել ԱՄՆ-ի պահանջին և իր տարածքը տրամադրել տարանցման 
նպատակներով, սակայն իրենց երկրի խորհրդարանը մերժեց։ 
Եվ հետո, Ֆերհաթ Բորաթավի խոսքերով, Հայաստանի հետ հարաբերությունների 
բարելավումը և ԼՂ-ի խնդրի բարձրացումը չպետք է դիտել զուտ որպես Թուրքիայի և 
Ադրբեջանի կամակորություն ու միմիայն նրանց առնչվող խնդիր։ 
-Բոլորս էլ գիտենք, որ Թուրքիան և Հայաստանը մի զույգ չեն, որոնք տանգո են 
պարում։ Սա շատ տարօրինակ մի պար է, որտեղ 5 հոգի են պարում։ Այս խնդրի մեջ 
են նաև Ամերիկան և Ռուսաստանը։ Թուրքիայում ոչ մեկը չէր սպասում, որ 
Ադրբեջանը հակառակ գնալու չափ այսպիսի մի արձագանք պետք է տար խնդրին։ 
Թուրքիան և Ադրբեջանը  մի շատ մեծ խաղի խաղացողներ են, որը կոչվում է արևելք- 
արևմուտք էներգիայի առանցք։ Սկզբում ոչ մեկը չէր երևակայի, թե Ադրբեջանը 
կարող է ասել, որ ինքն այս խաղից կարող է հեռանալ։ Եվ այս խաղի մեջ Ադրբեջանի 
մնալը միայն Թուրքիայի խնդիրը չէ։  
Ի դեպ, փորձելով պատճառաբանել, թե որևէ արտառոց բան չկա, երբ Թուրքիան տեղի 
է տալիս Ադրբեջանին՝ «CNN Turk» հեռուստաալիքի լուրերի խորհրդատուն օրինակ 
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բերեց հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ կապված ՀՀ նախագահ Սերժ 
Սարգսյանի սփյուռքյան շրջագայությունը։ 
-Ինչպես Սարգսյանը գնաց Սփյուռք՝ համոզելու, և այդտեղ ո՛չ մենք, ո՛չ էլ դուք 
արտառոց վիճակ չտեսանք, այնպես էլ արտառոց չպետք է համարել նաև այն, որ 
Թուրքիան այս խնդիրը քննարկում է Ադրբեջանի հետ։ Վերջիվերջո, Սարգսյանը 
համոզեց Սփյուռքին, բայց այսօր Թուրքիան ադրբեջանցիներին դեռևս չի կարողացել 
համոզել,- հայտարարեց թուրք լրագրողը՝ այդուհանդերձ մոռանալով, որ Սփյուռքը 
Հայաստանի մի բաղադրիչն է, իսկ Ադրբեջանը՝ առանձին պետություն։ 
Արեգնազ Մանուկյան 
 
 

ՀՀ Արտգործնախարար Նալբանդյանն ընդունել է թուրքական 

առաջատար լրատվամիջոցների լրագրողներին 
http://www.armenpress.am/arm/news/polit.htm#polit5 
   ԵՐևԱՆ, 18 ԴԵԿՏՄԵՐԲԵՐ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ ¾¹ í ³ ñ¹  Ü ³ Éµ³ Ý¹ Û³ ÝÝ ³ Ûëûñ  ÁÝ¹ áõÝ»É ¿ 
Ð³ Û³ ëï ³ ÝáõÙ · ï Ýí áÕ Ãáõñù³ Ï ³ Ý ³ é³ ç³ ï ³ ñ Éñ³ ï í ³ ÙÇçáóÝ»ñÇ Éñ³ · ñáÕÝ»ñÇÝ: ÆÝãå »ë 
§² ñÙ»Ýå ñ»ë¦ -ÇÝ Ñ³ Ûï Ý»óÇÝ ² ¶ Ü  Ù³ ÙáõÉÇ »õ ï »Õ»Ï ³ ï í áõÃÛ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÇó, áÕçáõÝ»Éáí  
Ãáõñù³ Ï ³ Ý ¼ÈØ  Ý»ñÏ ³ Û³ óáõóÇãÝ»ñÇÝ̀  Ý³ Ë³ ñ³ ñ Ü ³ Éµ³ Ý¹ Û³ ÝÁ Ýß»É ¿, áñ ë³  É³ í  ³ éÇÃ ¿ 
Éñ ³ï í ³ ÙÇçáó Ý» ñ Ç » õ Ýñ³ Ýó  ÙÇçáóáí  Ãáõñ ù ³Ï ³ Ý Ñ³ ë³ ñ³ Ï áõÃÛ³ Ý Ñ³ Ù³ ñ ³ é³ çÇÝ Ó» éù Çó  
ï »Õ»Ï ³ Ý³ Éáõ ï ³ ñµ»ñ Ñ³ ñó»ñÇ ßáõñç Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ Ùáï »óáõÙÝ»ñÇÝ »õ ¹ ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÇÝ:  
    Â áõñù Éñ³ · ñáÕÝ»ñÇ Ñ³ ñó»ñÁ ÑÇÙÝ³ Ï ³ ÝáõÙ í »ñ³ µ»ñ»É »Ý Ñ³ Û-Ãáõñù³ Ï ³ Ý 
Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ »õ ³ ñó³ ËÛ³ Ý ÑÇÙÝ³ ËÝ¹ ñÇ Ï ³ ñ· ³ í áñÙ³ ÝÁ: ä ³ ï ³ ëË³ Ý»Éáí  Ñ³ ñó»ñÇÝ̀  
Ý³ Ë³ ñ³ ñ Ü ³ Éµ³ Ý¹ Û³ ÝÁ Ýß»É ¿, áñ Ñ³ Û-Ãáõñù³ Ï ³ Ý Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï ³ ñ· ³ í áñÙ³ Ý 
· áñÍ ÁÝÃ³ óÁ áñ»õÇó» ³ ÛÉ ËÝ¹ ñÇ Ñ»ï  Ï ³ å »ÉÁ ³ ÝÑ»é³ ï »ë ¿, ù³ Ý½Ç ¹ ³  Ñ³ Ï ³ é³ Ï  ¿ áã ÙÇ³ ÛÝ Ó»éù 
µ»ñí ³ Í  Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ  ï ñ³ Ù³ µ³ ÝáõÃÛ³ ÝÁ, ï ³ éÇÝ »õ á· áõÝ, ³ ÛÉ»õ` áÕç ÙÇç³ ½· ³ ÛÇÝ 
Ñ³ Ýñá õÃÛ³ Ý ëÏ ½µáõÝù³ ÛÇÝ ¹ Çñùá ñá ßÙ³ ÝÁ: 
   Ð³ Û³ ëï ³ ÝÇ ³ ñï ³ ùÇÝ ù³ Õ³ ù³ Ï ³ Ý · »ñ³ ï »ëãáõÃÛ³ Ý Õ»Ï ³ í ³ ñÝ ÁÝ¹ · Í »É ¿, áñ »ñÏ ËáëáõÃÛáõÝÁ 
ëÏ ëí »É ¿ ÷ áË³ ¹ ³ ñÓ ÁÙµéÝÙ³ Ùµ, áñ Ñ³ ñ³ µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï ³ ñ· ³ í áñáõÙÁ å »ï ù ¿ ÉÇÝÇ ³ é³ Ýó 
Ý³ Ë³ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ Ç Ñ³ Ù³ Ó³ ÛÝáõÃÛ³ Ý ÙÃÝáÉáñï áõÙ,  » õ ³ Ûëûñ  Ý³ Ë³ å ³ ÛÙ³ ÝÝ» ñ  ³é³ ç ù ³ß» ÉÁ 
Ýß³ Ý³ Ï áõÙ ¿ í »ñ³ ¹ ³ éÝ³ É ³ ÛÝ ÷ ³ Ï  ßñç³ Ý³ Ï ÇÝ, áñï »Õ Ù»Ýù · ï Ýí »É »Ýù · áñÍ ÁÝÃ³ óÁ ëÏ ë»Éáõó 
³ é³ ç: §² ÛÝ Ï áÕÙÁ, áñÁ Ï ÷ áñÓÇ Ý³ Ë³ å ³ ÛÙ³ ÝÝ»ñ ³ é³ ç ù³ ß»É, Çñ í ñ³  Ï í »ñóÝÇ 
Ñ³ Ù³ å ³ ï ³ ëË³ Ý Ñ» ï»õ³ Ýù Ý» ñÇ áÕç å ³ ï ³ ëË³ Ý³ ï í áõÃÛáõÝÁ¦ ,  - ³ ë» É ¿ Ý³ Ë³ ñ³ ñ  
Ü ³ Éµ³ Ý¹ Û³ ÝÁ: 
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Թուրք լրագրողների հանդիպումները` ՀՀ Ազգային ժողովում 
Դեկտեմբեր 18, 2009թ. 19:40  
http://armar.am/2009/12/18/ 
Դեկտեմբերի 17-ին «Եվրասիա» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ծրագրի 
շրջանակներում Երեւան ժամանած թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչները դեկտեմբերի 18-ին հայ լրագրողների հետ շարունակել են 
քննարկումները: Այսօր քննարկում է ծավալվել հետևյալ թեմայի շուրջ` «Հայ-թուրքական 
հարաբերությունները եւ Ղարաբաղի խնդիրը»: 
Պարզվում է, որ թուրք լրագրողների մեջ կան այնպիսիք, ովքեր հստակ գիտակցելով ողջ 
գործընթացը հասկանում են, որ   հայ-թուրքական հարաբերություններում Ղարաբաղի 
հարցի  արծարծումը ընդունելի չէ և չի բխում հենց Թուրքիայի շահերից: 
Թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպել է նաեւ ՀՀ ԱԺ 
պատգամավոր, ՀՀԿ կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը: 
Թուրք լրագրողները պատգամավորին հարց են ուղղել Հայաստանի խորհրդարանում հայ-
թուրքական արձանագրությունների վավերացման հավանականությանը մասին, ու թե  ի՞նչ 
նկատի ունի հայկական կողմը՝ «ողջամիտ ժամկետ» ասելով: 
Ազգային ժողովի պատգամավորը թուրք լրագրողներին հիշեցրել է, որ Հայաստանը 
կատարում է եւ կկատարի արձանագրություններից բխող  պարտավորությունները, 
հետևապես  նման մոտեցում ակնկալում է նաեւ Թուրքիայից:  Ա. Զաքարյանը շեշտել է, որ 
Արձանագրություններում չկան և դրանցից ամենևին չեն բխում ինչ-որ նախապայմաններ, 
որոնք հայտարարվում են թուրքական իշխանությունների կողմից:  
Նա ընդգծել է, որ Թուրքիայի կողմից արձանագրությունները չվավերացվելու կամ դրանք 
խախտելու դեպքում` Հայաստանը կձեռնարկի համապատասխան քայլեր՝ միջազգային 
օրենքների շրջանակներում: 
«Hurriyet»-ի լրագրողի դիտարկմանը, թե Հայաստանի զինանշանի վրա կա Արարատ լեռը, 
որը ենթադրում է Թուրքիայի նկատմամբ հողային պահանջ, իսկ ստորագրված 
արձանագրություններում կան երկկողմ սահմանների վերաբերյալ համապատասխան 
կետեր, դա չի՞ նշանակում, որ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը 
արձանագրությունները հակասահմանադրական կարող է ճանաչել, Ազգային ժողովի 
պատգամավորը պատասխանեց, որ դա դժվար թե անդրադառնա Սահմանադրական 
դատարանի որոշման վրա: 
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ՀՀ ԱԳ նախարարն ընդունեց թուրք լրագրողներին 
Դեկտեմբեր 18, 2009թ. 18:13  
http://armar.am/2009/12/18/ 
Այսօր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունեց Հայաստանում գտնվող 
թուրքական առաջատար լրատվամիջոցների լրագրողներին: 
Ողջունելով թուրքական ԶԼՄ ներկայացուցիչներին՝ նախարար Նալբանդյանը նշեց, որ սա 
լավ առիթ է լրատվամիջոցների եւ նրանց միջոցով թուրքական հասարակության համար 
առաջին ձեռքից տեղեկանալու տարբեր հարցերի շուրջ Հայաստանի մոտեցումներին եւ 
դիրքորոշումներին: 
Թուրք լրագրողների հարցերը հիմնականում վերաբերում էին հայ-թուրքական 
հարաբերություններին եւ արցախյան հիմնախնդրի կարգավորմանը:  
Պատասխանելով հարցերին` նախարար Նալբանդյանը նշեց, որ հայ-թուրքական 
հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որեւիցե այլ խնդրի հետ կապելը 
անհեռատես է, քանզի դա հակառակ է ոչ միայն ձեռք բերված համաձայնությունների 
տրամաբանությանը, տառին եւ ոգուն, այլեւ՝ ողջ միջազգային հանրության սկզբունքային 
դիրքորոշմանը: 
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ընդգծեց, որ 
երկխոսությունը սկսվել է փոխադարձ ըմբռնմամբ, որ հարաբերությունների կարգավորումը 
պետք է լինի առանց նախապայմանների համաձայնության մթնոլորտում, եւ այսօր 
նախապայմաններ առաջ քաշելը նշանակում է վերադառնալ այն փակ շրջանակին, որտեղ 
մենք գտնվել ենք գործընթացը սկսելուց առաջ: «Այն կողմը, որը կփորձի նախապայմաններ 
առաջ քաշել, իր վրա կվերցնի համապատասխան հետեւանքների ողջ 
պատասխանատվությունը», – ասաց նախարար Նալբանդյանը: 

 
 
 
 

Թուրք լրագրողները հարգել են Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակը 
16:14 / 19.12.2009 
http://news.am/am/news/10930.html 
Երեւան այցելած թուրք լրագրողները դեկտեմբերի 19-ի առավոտյան այցելել են Հայոց 
ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր՝ Ծիծեռնակաբերդ, եւ ծաղիկներ դրել 
հավերժական կրակի մոտ, հայտնում է NEWS.am-ի թղթակիցը: 

http://news.am/news/NEWS.am�
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Ապա նրանք այցելել են Ցեղասպանության թանգարան, որտեղ ծանոթացել են 
թանգարանի ստեղծման պատմությանը, նպատակներին ու ծրագրերին: 
Ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը տեղեկացրել է, որ լրագրողներին հետաքրքրել 
են Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներին առնչվող 
հարցեր, նաեւ հայկական կողմի մասնակցությունը՝ ստեղծվելիք հայ-թուրքական 
պատմական ենթահանձնաժողովին: Դեմոյանը հայտնել է, որ խնդիր չի տեսնում 
ցանկացած ձեւաչափով ազատ արտահայտվելու մեջ, բայց սկզբունքային 
դիրքորոշում ունի Հայոց ցեղասպանության փաստի քննարկման 
անթույլատրելիության մասին: Նա ընգծել է, որ Հայաստանում ավելի ազատ են 
արտահայտում իրենց դիրքորոշումները, մինչդեռ Թուրքիայի ներկայացուցիչները՝ 
301 հոդվածի սպառնալիքի տակ չեն կարողանում ազատ արտահայտվել: 
Դեմոյանը նշել է նաեւ, որ 2008թ. սեպտեմբերից ավելացել են Ցեղասպանության 
թանգարանի վիրտուալ եւ իրական այցելուները: Նրա խոսքով, օրական կայք են 
այցելում մոտ 200 հոգի, ընդ որում առաջին տեղում ԱՄՆ-ն է, 2-րդում՝ Թուրքիան: 
Մեկ տարվա ընթացքում Հայոց ցեղասպանության թանգարան են այցելել Թուրքիայի 
3 հազար ներկայացուցիչներ: 
 
 

Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման 

նախաձեռնությունը կարող է ավարտվել մարտին 
Շաբաթ, 19 Դեկտեմբեր 2009 | Գյոքչե Այթուլու |  
Ռեֆերանս  
Հայաստանում ենք Թուրքիայից մի խումբ լրագրողների հետ միասին: Ստամբուլի 
մշակույթի համալսարանին կից Գլոբալ քաղաքական միտումների կենտրոնի և 
Հայաստանում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ջանքերով 
կազմակերպվել է հայ և թուրք լրագրողների հանդիպում:  
Հայաստանի և Թուրքիայի ազգային հավաքականների միջև ֆուտբոլային 
հանդիպմամբ մեկնարկած դիվանագիտական երթևեկությունը հոկտեմբերին 
ստորագրված արձանագրություններով բոլորովին այլ կետում է հանգրվանել: 
Երկրորդ անգամ եմ Հայաստանում, որտեղ մթնոլորտը, ի տարբերություն անցյալ 
տարվա, պետք է ասել, որ շատ ավելի «դիվանագիտական» է: Անցած տարի 
սեպտեմբերին տեղի ունեցած ֆուտբոլային հանդիպումից հետո ձևավորված 
հուսառատ մթնոլորտի համեմատությամբ` այս օրերին Երևանում մթնոլորտը 

http://www.caucasusneighbors.com/am/index.php?option=com_content&view=article&id=133:regulations-and-structure-to-relations-with-armenia-can-be-completed-by-march&catid=38:referance&Itemid=64�
http://www.caucasusneighbors.com/am/index.php?option=com_content&view=article&id=133:regulations-and-structure-to-relations-with-armenia-can-be-completed-by-march&catid=38:referance&Itemid=64�
http://www.caucasusneighbors.com/am/index.php?option=com_content&view=category&id=38:referance&layout=blog&Itemid=64�
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բավականին մշուշոտ է. ֆուտբոլային ոգևորությամբ արձանագրությունների 
ստորագրումից հետո սկսվել է դիվանագիտական սուր պայքար: Փոխակերպված 
մերձեցման գործընթացում, որը պայմանավորված է կողմերի ներքաղաքական 
զարգացումներով, մատնանշում են ժամանակացույցի հետ կապված խնդիրը:  
Ուրբաթ հանդիպեցինք ՀՀ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Վիգեն 
Սարգսյանին: Նրա խոսքերով, եթե Թուրքիան մինչև մարտ չվավերացնի 
արձանագրությունները, գործընթացը կմտնի անդառնալի ճանապարհ:  
Իսկ անդառնալի ճանապարհը հետևյալն է. եթե թուրքական խորհրդարանը մինչև 
մարտ չվավերացնի արձանագրությունները, ապա հավանական է, որ Հայաստանը 
ետ վերցնի արձանագրությունների տակ դրված իր ստորագրությունը, ինչը 
պայմանավորված է ներքին քաղաքականությամբ: Արձանագրությունների 
վավերացման գործընթացի ձգձգմամբ Հայաստանում ձևավորվում է այն 
պատկերացումը, որ Թուրքիան այս ամենն արել է ապրիլի 24-ը կասեցնելու համար: 
Այսինքն` հայկական կողմն այն կարծիքին է, թե Թուրքիան միջազգային 
ասպարեզում օգտագործեց Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման 
գործընթացը` ԱՄՆ Կոնգրեսում «ցեղասպանության» վերաբերյալ բանաձևի 
ընդունումը կանխելու համար:  
Թուրքիան թող արհեստական պատճառաբանություններ չբերի 
Ուրբաթ երեկոյան մեզ ընդունեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ 
Նալբանդյանը, ով ակնարկեց, թե Թուրքիան արհեստականորեն ձգձգում է 
արձանագրությունների վավերացման գործընթացը: Իսկ որպես արհեստական 
պատճառաբանություն, բնականաբար, նա նշեց Ղարաբաղի հարցը: ՀՀ 
արտգործնախարարը Թուրքիայի կողմից ղարաբաղյան հիմնախնդիրը որպես 
նախապայման առաջ քաշելուն հետևյալ կերպ է պատասխանում. «Եթե Ղարաբաղի 
հետ կապված պայման էր լինելու, ապա հարկ չկար նման գործընթաց սկսել: 
Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը որպես նախապայման առաջ քաշելը նշանակում է 
խոչընդոտել գործընթացին»: 
Նալբանդյանը, ով ասում է, թե միջազգային հանրության առջև Թուրքիայի 
ստորագրած արձանագրություններում նման պայման չկա, ակնարկելով Հայոց 
ցեղասպանության պնդումները, հայտարարեց. «Մենք էլ կարող ենք 
նախապայմաններ առաջ քաշել, բայց գործընթացը կմտնի փակուղի»: 
Հայաստանը բացահայտորեն հայտարարում է, որ Թուրքիայի հետ 
հարաբերությունների և ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման 
գործընթացները միմյանցից անկախ են: Նալբանդյանը, նշելով, որ ղարաբաղյան 
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հիմնախնդրի առնչությամբ Ադրբեջանի հետ տեղի են ունեցել արդեն ինը հանդիպում, 
ասաց. «Եթե Թուրքիան ցանկանում է աջակցել ղարաբաղյան հիմնախնդրի 
կարգավորմանը, ապա թող հարցին չմիջամտի»: 
Ըստ ՀՀ արտգործնախարարի` հայ-թուրքական մերձեցման գործընթացը 
ֆուտբոլային հանդիպման հրավերով սկսել է Հայաստանը, և հերթը հիմա 
Թուրքիայինն է, որը առաջին քայլը պետք է անի արձանագրությունների 
վավերացման ուղղությամբ:  
Նալբանդյանի խոսքերով` Թուրքիայում մերձեցման գործընթացի հետ կապված 
ջանքերը սառեցված են: Իսկ այն հարցին, թե «արդյո՞ք այս խցանման մեջ չի զգացվում 
Թուրքիայում առկա ներքաղաքական զարգացումների ազդեցությունը», Հայաստանի 
արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանեց. «Հայաստանի 
ներսում ավելի շատ խնդիրներ կան, սակայն մեկնարկեց արձանագրությունների 
գործընթացը: Նշանակում է` մենք ավելի ժողովրդավարական համակարգ  ունենք: 
Գյուլն ու Էրդողանը չպետք է խցանեն գործընթացը` պատճառաբանելով 
ընդդիմության կամ մեկ այլ երկրի գործոնը»:  
Նալբանդյանը, ինչպես նաև Երևանում մեզ հանդիպած բոլոր պետական այրերը, 
հայտարարում են, որ պետք է արձանագրությունները վավերացնել «ողջամիտ 
ժամկետում»: 
Նախ Թուրքիան թող վավերացնի 
Հայաստանում տարածված է այն համոզմունքը, թե արձանագրությունները նախ և 
առաջ պետք է վավերացվեն Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից: Նման կարծիքի է 
նաև Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավոր, Հանրապետական 
կուսակցության խորհրդի անդամ Արտակ Զաքարյանը, ով, ինչպես և Նալբանդյանը, 
հայտարարում է, թե հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը սկսել է 
Հայաստանը: Զաքարյանի խոսքերով, եթե Թուրքիան արձանագրությունները 
ներկայացնի խորհրդարանի վավերացմանը, ապա նույն քայլին կգնա նաև 
Հայաստանը: 
Սակայն իրավական տեսանկյունից, արձանագրությունների վավերացման 
գործընթացը Հայաստանում մի փոքր այլ է: Հայաստանում գործող օրենքների 
համաձայն` միջազգային համաձայնագրերը նախ ներկայացվում են 
Սահմանադրական դատարան, որից հետո` խորհրդարան: Իսկ խորհրդարանի 
վավերացումից հետո հաստատվում են նախագահի կողմից և մտնում ուժի մեջ: 
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը սկսել է իրավական գործընթացը: 
Հունվարի 12-ին արձանագրությունների առնչությամբ տեղի է ունենալու հատուկ 
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նիստ: Եթե ՍԴ-ն տա իր հավանությունը, արձանագրությունները կարող են արդեն 
ներկայացվել խորհրդարան: Սակայն Երևանում առկա քաղաքական մթնոլորտը 
վկայում է այն մասին, որ քանի դեռ Թուրքիան քայլ չի արել, Հայաստանը 
արձանագրությունները խորհրդարան չի ուղարկի:  
Երբ գործընթացին նայում ես երկու երկրների ներքաղաքական զարգացումների 
տեսանկյունից, հասկանում ես, որ իրավիճակն ավելի լուրջ է: Հայաստանում 
իշխանության ներկայացուցիչները բացահայտորեն հայտարարում են. «Եթե 
նախապայման լինի, ամեն ինչ գլխիվայր շուռ կգա»: Իսկ Ղարաբաղի հարցում 
Երևանում իշխում է հետևյալ տեսակետը. «Եթե խաղաղություն է, ստատուս քվոն 
պետք է շարունակվի»: Ինչ վերաբերում է արձանագրություններին, եթե անգամ 
իրավական գործընթացը սկսվել է, կարելի է ասել, որ Թուրքիայի վավերացմանը 
սպասելու մոտեցումը որոշիչ կլինի կարգավորման գործընթացի ապագայի համար: 
Կարճ ասած` Երևանում մթնոլորտը բավական մշուշոտ է: 

 

Թուրք լրագրողներն այցելել են Ցեղասպանության թանգարան-

ինստիտուտ 

21.12.2009 14:02 
http://www.yerkir.am/news/?id=3103 
Երեւան (Երկիր) - Երեւանում գտնվող թուրք լրագրողները դեկտեմբերի 19-ին այցելել 
են Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրել անմար կրակի 
մոտ, տեղեկացնում է news.am-ը: Այնուհետեւ նրանք եղել են Ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտում, որի տնօրեն Հայկ Դեմոյանը ներկայացրել է 
թանգարանի ստեղծման պատմությունը, նպատակները եւ ծրագրերը: 
 
Լրագրողներին հետաքրքրել են Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի 
կապակցությամբ իրականացվելիք միջոցառումները եւ արձանագրություններով 
նախատեսված միջկառավարական ենթահանձնաժողովին Հայաստանի 
մասնակցության հարցը:  
 
Թանգարանի տնօրենը հայտարարել է, որ իր սկզբունքային դիրքորոշումն է, որ 
Ցեղասպանության փաստի քննարկումն անհնար է, ընդ որում` Հայաստանն ավելի 
ազատ է դիրքորոշումների արտահայտման գործում, մինչդեռ թուրքերը չեն կարող 
ազատորեն խոսել` ՔՕ 301-րդ հոդվածով դատապարտվելու սպառնալիքի 
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պատճառով: 
 
Հ.Դեմոյանի խոսքերով` 2008 թվականից ավելացել են վիրտուալ եւ իրական 
այցելությունները Ցեղասպանության թանգարան. ամեն օր թանգարանի կայքէջ է 
այցելում մոտ 200 մարդ, ընդ որում` առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն են, 
երկրորդ տեղում` Թուրքիան: 
  

Օզգուր Ուլուսոյ 
http://7or.am/hy/news/2009-12-21/9367/ 
Հարցազրույց թուրքական GumHurriyet թերթի լրագրող Օզգուր Ուլուսոյի հետ 
-Ըստ Ձեզ՝ Թուրքիայի խորհրդարանը կվավերացնի՞ հայ-թուրքական 
արձանագրությունները։  
-Ես էլ չգիտեմ։ Մեր կառավարությունը շատ է զբաղվում այդ հարցով, բայց այդքան չի 
երևում, որ Հայաստանը ցանկանում է այդ հարցը լուծել։ Անձնապես ես չեմ կարծում, 
որ երկու կողմերն էլ ցանկություն ունեն տապալել գործընթացը, և կցանկանան մինչև 
վերջ հասցնել։ Ինչպես ասում են, հնարավոր է, որ գաղափարի հարցում որևէ 
սիմվոլիկ ժեստ լինի։ Եթե նման սիմվոլիկ ժեստ լինի, հնարավորություն և օգուտներ 
կտա։ Վարչապետն անընդհատ ասում է՝ Ղարաբաղի հարցը ծամծմվում է, ու եթե 
հիմա հանկարծ առանց որևէ ժեստի այդ հարցը ok ստանա, վարչապետի անձնական 
հեղինակությունը կտապալվի: Այսինքն, արդեն այն աստիճան է, որ մի քայլ պետք է։ 
-Հնարավո՞ր է, որ Թուրքիան մի կողմ դնի Ադրբեջանի շահերը, և Ձեր երկրի 
խորհրդարանը վավերացնի արձանագրությունները՝ անտեսելով Ադրբեջանին։ 
-Թեև մենք կարծում էինք, որ Ադրբեջանը մեր եղբայրն է, հայ-թուրքական 
գործընթացը նաև ցույց տվեց, որ, ըստ էության, մենք բազմաթիվ խնդիրներ ու 
հարցականներ ունենք։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը միանգամից 100%-ով նեղանա 
Թուրքիայից և գնա, բայց ամեն դեպքում մենք չէինք ուզենա, որ այդ եղբայրական 
ոգին մի քիչ կոտրվի։ Եվ հետո, եթե մենք հայ-թուրքական սահմանը բացում ենք 
Կովկասում կայունության, խաղաղության համար, կարծում ենք, որ այդ հարցի 
լուծումն էլ է իր դրական ազդեցությունն ունենալու ընդհանուր խաղաղության 
համար։ Հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ շատ կարևոր են։ Սակայն մի կողմից 
սահմանների փակման պատճառն էլ է Ադրբեջանը։ Կարծում եմ, որ այսօր պետք է 
մեկ ուրիշ քայլ անել՝ սովորական շրջանակներից դուրս։ 
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-Հայաստանը բազմիցս բարձրաձայնել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների 
բարելավմանը գնում է առանց նախապայմանների։ Սակայն Թուրքիան որպես 
նախապայման առաջ է քաշում Ղարաբաղի հարցը։ Այդ պայմաններում 
մտավախություն չունե՞ք, որ Հայաստանն էլ իր կողմից, որպես նախապայման, 
կբարձրացնի Հայոց ցեղասպանության հարցը։ 
-Իհարկե։ Արձանագություններում չկա Ղարաբաղը, սակայն մի կողմից էլ 
կառավարությունն ասում է՝ շրջանային խնդիրները խաղաղ ճանապարհներով 
լուծենք, և այդպիսով ակնարկում է Ղարաբաղի հարցը։ Ճիշտ է, սկզբից ստորագրվեց, 
հետո Ղարաբաղի մասին հիշեցին, բայց չգիտեմ՝ ուրիշ զարգացումներ կլինե՞ն... 
սակայն ունենք այն, ինչ ունենք։ 
-Իսկ Թուրքիայում ներքին տրամադրություններն ինչպիսի՞ն են։ Հասարակությունը 
կո՞ղմ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը և սահմանների 
բացմանը։ Ո՞ր տեսակետն է գերակշռում։ 
-Միանշանակ ասել չի կարելի։ Հիմնական մասը դրական է գնահատում, որ 
սահմանները պետք է բացվեն, հարաբերությունները բարելավվեն։ Իհարկե, կան նաև 
մոլեռանդներ, ովքեր կտրականապես դեմ են սահմանների բացմանը, 
հարաբերությունների բարելավմանը։ Սակայն կարող եմ ասել, որ պարզապես 
անտեղյակությունից մեծամասնության մոտ հնուց եկող կարծրատիպերով մնացել է, 
որ պետք է դեմ լինեն, սակայն եթե նրանց խորապես հարցնես՝ ինչո՞ւ ես դեմ, նրանք 
դրա պատասխանը չունեն։ Այսինքն, եթե սրա հաղթահարման համար կողմերը 
քաղաքական կամք ունենան և մի քիչ առաջ տանեն հայ-թուրքական 
հարաբերությունների բարելավումը, հարցականներ ունեցող բոլոր այդ մարդիկ 
միանշանակորեն դրական կարծիք կունենան։ 
-Թուրքիայում ի՞նչ են ասում՝ պատմաբանների ենթահանձնողովն ի՞նչ հարց պետք է 
քննարկի՝ Հայոց ցեղասպանության եղելությա՞ն հարցը, թե՞ դրա հետևանքների ու 
պատմական կնճիռների։  
-Թուրքիայի պաշտոնական պայմանն էր, որ թողնենք՝ պատմությունը քննեն 
պատմաբանները, ու կարծում եմ, որ պատմաբանների հենց այս հանձնաժողովը 
Թուրքիայի այս ցանկության ի կատար ածումն է։ Այսինքն, ըստ էության, պատմական 
հանձնաժողովը Թուրքիայի պահանջով ու ցանկությամբ մտել է 
արձանագրությունների մեջ ու քննարկելու է հենց Ցեղասպանության հարցը։ 
Արխիվներին կնայեն, փաստարկներին կնայեն, կհասկանան, թե ինչ է եղել. շատ 
հարցեր կան, որոնք Թուրքիայում չեն քննարկվում, ու չգիտեն։ Կողմերն առաջարկներ 
կունենա՞ն, դրանք կքննարկվե՞ն, թե՞ ոչ՝ արդեն չեմ կարող ասել։ 
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-Եթե Թուրքիայի խորհրդարանը չվավերացնի արձանագրությունները, ըստ Ձեզ՝ 
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացն ի՞նչ ընթացք 
կստանա։ 
-Թուրքիան կարծում է և համոզված է, որ եթե հայ-թուրքական բարելավման 
գործընթացը բնականոն շարունակվի, ապա, իհարկե, միջազգային արենայում ավելի 
կհանդարտվի Ցեղասպանության խնդիրը, և այլ երկրների խորհրդարանները մի քիչ 
ավելի զգուշությամբ կմոտենան այս հարցի քննարկմանը։ Եվ եթե միջազգային 
ասպարեզը մի քիչ հանգիստ թողնի Ցեղասպանության հարցը, հայ-թուրքական 
հարաբերություններն էլ դրանից կլավանան, որովհետև եթե միջազգային ասպարեզը 
Ցեղասպանության պատճառով ճնշումներ է գործադրում Թուրքիայի վրա, Թուրքիան 
էլ ստիպված արդեն այդ արդյունքը տեղափոխում է դեպի հայ-թուրքական 
վատթարացող հարաբերություններ։ 
-Այսօր՝ հենց այս պահին, Դուք պատրա՞ստ եք ձեր նախնիների գործած 
Ցեղասպանության համար ներողություն խնդրել։ 
-Որպես մարդ՝ ես ցավում եմ ողբերգական իրադարձությունների համար, սակայն ես 
և բոլոր մյուսները նախ և առաջ պետք է հասկանանք, թե իրապես ի՞նչ է տեղի 
ունեցել, որովհետև տարբեր կարծիքներ կան թե՛ այս կողմից, թե՛ այն, և ես կարծում 
եմ՝ ինչ-որ մի բան պիտակավորելուց առաջ արժե նախ և առաջ բոլոր-բոլոր 
կողմերին, բոլոր փաստերին ծանոթանալ ու հասկանալ, թե ի՞նչ է եղել, ու նոր սկսել 
մտածել՝ ինչ անել դրա հետ։  
Զրույցը վարեց Արեգնազ Մանուկյանը 
 
 
 
 
 

Երեկ թուրք լրագրողները այցելել են Մայր Աթոռ Սուրբ 

Էջմիածին 
Դեկտեմբեր 21, 2009թ. 12:36  
http://armar.am/2009/12/21/page/3/ 
Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, դեկտեմբերի 17-ին Հայաստան էին ժամանել թուրքական 
հայտնի լրատվամիջոցների` CNNturk, Hurriyet, Hurriyet daily news, Milliyet, Sabah, Aksam, 
Referans, Taraf լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները: 
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Հայաստան այցելած թուրքական լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները դեկտեմբերի 20-ի 
առավոտյան Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ծրագրի 
շրջանակներում այցելել են Էջմիածինի Մայր տաճար եւ ներկա գտնվել կիրակնօրյա 
պատարագին: 
Թուրքիայից ժամանած հյուրերին Էջմիածնում ներկայացվել է հայոց եկեղեցու, 
Հայաստանում քրիստոնեության տարածման պատմությունը: Հյուրերը հետաքրքվել են նաեւ 
խաչքարերով, դրանց ստեղծմամբ եւ նշանակությամբ: Թուրքիայից եկած լրագրողները՝ 
տպավորվելով պատարագից, նշել են, որ եկեղեցու ներսում տիրում էր հանգիստ եւ 
տպավորիչ մթնոլորտ: 
Հիշեցնենք, որ մինչ այդ թուրք լրագրողները  հանդիպել էին ՀՀ արտգործնախարարի եւ 
քաղաքական այլ գործիչների հետ: 
 

 
Թուրք լրագրողները այցելել են Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին 
12:36 / 21.12.2009 
http://news.am/am/news/10980.html 
Հայաստան այցելած թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները 
դեկտեմբերի 20-ի առավոտյան Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի 
կողմից կազմակերպված ծրագրի շրջանակներում այցելել են Էջմիածինի Մայր 
տաճար եւ ներկա գտնվել կիրակնօրյա պատարագին: 
Թուրքիայից ժամանած հյուրերին Էջմիածնում ներկայացվել է հայոց եկեղեցու, 
Հայաստանում քրիստոնեության տարածման պատմությունը: Հյուրերը հետաքրքվել 
են նաեւ խաչքարերով, դրանց ստեղծմամբ եւ նշանակությամբ: Թուրքիայից եկած 
լրագրողները՝ տպավորվելով պատարագից, նշել են, որ եկեղեցու ներսում տիրում էր 
հանգիստ եւ տպավորիչ մթնոլորտ: 
Ավելի ուշ տեղի է ունեցել հայ-թուրքական հարաբերություններին նվիրված 
համաժողով, որում զեկույցով հանդես է եկել Ռազմավարական եւ ազգային 
հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը: Ըստ 
Կիրակոսյանի՝ Թուրքիայի կողմից հայ-թուրքական հարաբերությունները 
կարգավորող արձանագրությունների չվավերացումը բացասական ազդեցություն 
կունենա Թուրքիայի արտաքին վարկանիշի վրա: Անդրադառնալով Թուրքիայում 
Ադրբեջանի խնդրին` բանախոսը նշել է, որ Ադրբեջանի հարցը Թուրքիայում դարձել 
է ներքին խնդիր, իսկ ռուս-ադրբեջանական մերձեցումը կարճաժամկետ երեւույթ է: 
Արեւելագետ Դավիթ Հովհաննիսյանն իր հերթին նշել է, որ տարիներ առաջ ինքը եղել 
է հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովի անդամ եւ կողմ է Թուրքիայի հետ 
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հարաբերությունների կարգավորման նպատակով ստորագրված 
արձանագրություններին, սակայն կտրուկ դեմ է դրանցում ներառված պատմական 
ենթահանձնաժողովի առկայությանը: 
Այնուհետ փակման խոսքով հանդես է եկել համաժողովը վարող թուրքական Referans 
թերթի ներկայացուցիչ Աքգյունը` նշելով, որ թուրք լրագրողների հայաստանյան 4-
օրյա հանդիպումները եւ շփումները օբյեկտիվորեն կներկայացնեն թուրք 
հասարակությանը։ Լավ ընդունելության եւ կազմակերպչական աշխատանքների 
համար նա շնորհակալություն է հայտնել Եվրասիա համագործակցության 
հիմնադրամին եւ հայկական կողմին: 
Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 17-ին Հայաստան էին ժամանել թուրքական հայտնի 
լրատվամիջոցների` CNNturk, Hurriyet, Hurriyet daily news, Milliyet, Sabah, Aksam, 
Referans, Taraf լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, ովքեր մասնակցել են հայ-
թուրքական հարաբերություններին նվիրված համաժողովների, մի շարք 
հեռուստաընկերությունների հաղորդումների, հանդիպել են ՀՀ արտգործնախարարի 
եւ քաղաքական այլ գործիչների հետ: 
 
 

Արձանագրությունները ստորագրված են, իսկ վստահությո՞ւնը… 
Հյուրրիյեթ 
Չորեքշաբթի, 23 Դեկտեմբեր 2009  
Իրեմ Քյոքեր  
«Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ընթացող գործընթացը ոչ թե հաշտեցում է, այլ 
կարգավորում: Հաշտեցումը շատ ավելի երկար ժամանակ պահանջող գործընթաց է»: 
Այս խոսքերը պատկանում են ամերիկահայ մի վերլուծաբանի, որոնք հնչեցին 
Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի և Ստամբուլի մշակույթի 
համալսարանին կից Գլոբալ քաղաքական միտումների կենտրոնի ջանքերով 
Երևանում կազմակերպված հանդիպմանը: 
Միևնույն ժամանակ սրանք չորս օր շարունակվող դիվանագիտական և քաղաքական 
օրակարգային հարցերով հագեցած հանդիպումներում հնչած ամենաիրատեսական 
խոսքերն էին: Որովհետև երկու հասարակությունների միջև առկա պատմական 
կապերը մնում են պատմական խնդիրների ստվերում: Իսկ դա կարելի է տեսնել 
կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում:  

http://www.caucasusneighbors.com/am/index.php?option=com_content&view=article&id=134:agreements-are-signed-what-about-the-guarantee&catid=37:huriyet&Itemid=61�
http://www.caucasusneighbors.com/am/index.php?option=com_content&view=category&id=37:huriyet&layout=blog&Itemid=61�
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Զարմանալի չէ, որ ռեստորաններում կարելի է հանդիպել մանթըից մինչև տոլմա 
ճաշատեսակների: Հայերենում կան նաև մի շարք բառեր, որոնք գործածական են 
թուրքերենում:  
Նմանություններից ավելի շատ ընդհանրություններն են: Հավանաբար դրանցից 
ամենակարևորը Աղրը Դաղըն է: Աղրը Դաղըն, որին հայերը Արարատ են անվանում, 
սրբազան նշանակություն ունի: Աղրը Դաղըի փառահեղ ստվերում փռված Երևանի 
ամեն անկյունում աչք է զարնում հայերի` Թուրքիայի կամ ավելի ճիշտ Անատոլիայի 
հողերի նկատմամբ տածած կարոտը:  
Իսկ «հայտնի» հարցերը, որոնք ստվերում են սահմանի մյուս կողմում առկա բոլոր 
այս նմանություններն ու արդարացնում ամերիկահայ վերլուծաբանի արտաբերած 
նախադասությունը …  
«Ցեղասպանության» հարցը 
Այսինքն` 1915-ի իրադարձությունները… Այս իրադարձությունների շուրջ, որոնց 
հայերը «ցեղասպանություն» են անվանում, իսկ թուրքերը` «տեղահանություն», հեշտ 
չէ լուծման և համաձայնության հասնել: 
Հայաստանում հարցը շատ զգայուն է: Նույնիսկ ավելի զգայուն, քան ենթադրում են 
ոմանք: 
Մի կողմից քննադատվում է Թուրքիան` սեփական պատմության և անցյալի հետ 
հաշվի չնստելու համար, մյուս կողմից էլ Հայաստանում հարցի քննարկումը տաբու է: 
«Հայկական թեզեր» արտահայտությունը Հայաստանում բոլորի կողմից` 
ամենաչափավորից մինչև ամենածայրահեղականը, հանդիպում է հակազդեցության. 
անմիջապես ասում են. «Թեզ-մեզ չկա: Ցեղասպանությունը իրողություն է: Դուրս 
եկեք փողոց: Չեք գտնի մի հայի, ում նախնիներն իրենց վրա զգացած չլինեն 
ցեղասպանության ազդեցությունը»:  
Իսկ մյուս սպանվածնե՞րը 
Հայաստանում մի շարք մարդիկ ընդունում են, որ 20-րդ դարի սկզբին Անատոլիայում 
բացի հայերից սպանվել են նաև այլազգիներ: 
Այդ տեսակետի համաձայն` հայկական ջոկատներն, ի պատասխան իրենց դեմ 
իրականացված բռնությունների, «վրեժ» են լուծել` գործելով «սպանություններ»: 
Այսինքն` դա «ինքնապաշտպանություն» է եղել:  
Նույնիսկ չեն ասում, որ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Ռուսաստանի 
աջակցությամբ հայերը ոտքի էին ելել` Օսմանյան կայսրության տարածքում անկախ 
պետություն հիմնելու նպատակով:  
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Իսկ «Ցեղասպանության թանգարանում» հայկական ջոկատները պատկերող միայն 
մեկ լուսանկար կա: 
Թանգարանի ներկայացուցիչները դա բացատրում են նրանով, որ չեն կարողանում  
Թուրքիայից փաստաթղթեր ստանալ, սակայն, միևնույն ժամանակ ասում են, որ 
նման հարցով չեն էլ դիմել: 
Պատմական հանձնաժողով 
Այս պայմաններում Անկարայի և Երևանի միջև ստորագրված 
արձանագրություններում ամենաշատ հարցերը կապված են Թուրքիայի համար 
հավանաբար ամենակարևոր դրույթը համարվող պատմական հանձնաժողովի 
ձևավորման հետ: 
Թուրքիան ավելի վաղ «ցեղասպանության» պնդումներն ուսումնասիրելու համար 
առաջարկել էր ստեղծել մի հանձնաժողով և հայտարարել, որ բացելու է արխիվները: 
Ցյուրիխում ստորագրված և սահմանների բացում նախատեսող 
արձանագրություններում խոսքը պատմական հարցերով զբաղվող 
ենթահանձնաժողովի ձևավորման մասին է: 
Թուրքիայի համար դա նշանակում է, ի վերջո, սեղանին դնել «ցեղասպանության» 
պնդումները: 
Սակայն Երևանում պատկերը լիովին այլ է: 
Պաշտոնատար անձինք հայտարարում են, թե ներկա փուլում հարկ չկա քննարկել 
այդ հարցը և հանձնաժողովի ձևավորումը թողնում են հետագային:  
Թեմային մոտիկից ծանոթ վերլուծաբաններն ասում են, որ հանձնաժողովը չի 
քննարկելու «ցեղասպանության» եղելիության հարցը, և հանձնաժողովի օրակարգն 
ու քննարկելիք թեմաները առաջնորդվելու են «ցեղասպանություն եղել է» հիմքով: 
Իսկ պատմաբանները նշում են, թե հանձնաժողովի անդամակցության 
չափորոշիչները ոչ ոքի հայտնի չեն: Որևէ մեկն էլ նպատակ չունի առաջարկության 
դեպքում ներառվել հանձնաժողովի աշխատանքներում:  
Վստահության ձևավորումը  
Երկու երկրների հասարակությունների միջև առկա նմանություններին հակառակ` 
պատմական արմատներ ունեցող անվստահությունն ակնհայտ է: 
Սահմանի բացումը և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 
հաստատումը կարող է միայն մեկ քայլ լինել երկու հասարակությունների միջև 
կարգավորման ճանապարհին: 
Իսկ երբ շարունակվում են դիվանագիտական կորպուսի և կառավարության 
ներկայացուցիչների բանակցությունները, պարզ է, որ երկու հանրույթների միջև 
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վստահության մթնոլորտի ձևավորումը չի կարող առնչվել արձանագրությունների 
հետ կապված ժամանակացույցի հետ: 

 
 
Milliyet-ի թղթակից. Գիտակցության սահմանները բացելը՝ հայ-
թուրքական սահմանների բացման չափ կարեւոր է 
10:27 / 28.12.2009 
http://news.am/am/news/11434.html 
Դեկտեմբերի 17-20-ը Երեւանում գտնված թուրքական առաջատար լրատվամիջոցների 
ներկայացուցիչներից՝ թուրքական Milliyet-ի թղթակից Քադրի Գյուրսելը իր 
հրապարակումներից մեկում անդրադարձել է Երեւանում իրենց կողմից Հայոց 
ցեղասպանության հուշարձան այցին եւ այնտեղ ծաղիկներ դնելուն։ 
«Անցյալ շաբաթ Երեւանում Հայոց ցեղասպանության հուշարձանի մոտ մի փունջ մեխակներ 
դրեցինք եւ հուշարձանի կրակի մոտ հարգանքի մի քանի րոպե՝ կանգնեցինք։ Այո, մեր այդ 
պահվածքը ձեզ մոտ այս հարցը կառաջացնի. „Հայոց Ցեղասպանությունը ընդունու՞մ եք“: Ես 
իմ անունից չեմ ասի ոչ, եւ ոչ էլ՝ այո։ Այդ իրադարձություններից մոտ 100 տարի է անցել, 
սակայն մեզ համար այդպիսի պատասխանների համար ժամանակը դեռ չի եկել։ 
Ցեղասպանության հուշարձան մեր այցի մասին Ադրբեջանում էլ են լսել եւ մի 
ադրբեջանական հեռուստաընկերությունից ինձ զանգահարեցին՝ ասելով. „Ճիշտ է՞, որ ծաղիկ 
եք դրել, Ցեղասպանությունը ճանաչո՞ւմ եք“: Ես պատասխանեցի, որ ծաղիկներ ենք դրել, 
որովհետեւ հասկացել ենք նրանց ցավը եւ ցույց ենք տվել զոհվածների հիշատակի հանդեպ 
մեր հարգանքը։ Ամեն դեպքում ես այդպես եմ մտածում։ Ես կարծում եմ, որ մարդկային 
առումով շատ ճիշտ է այնտեղ ի նշան հարգանքի կանգնել եւ ծաղիկներ դնել։ 
Իրոք, մենք գիտե՞ինք թե ինչեր են տեղի ունեցել Անատոլիայում 1915-1922 թվականներին։ 
Իսկ այսօր գիտե՞նք։ Ո՞վ կարող է հանգիստ սրտով ասել այո։ Ինչու՞ ենք ցանկանում 
կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Սահմանների բացումը 
աշխարհաքաղաքական եւ տնտեսական օգուտներ կտա՞։ Գիտակցության սահմանները 
բացելը՝ հայ-թուրքական սահմանների բացման չափ կարեւոր է»,- իր հրապարակման մեջ 
նշել է Քադրի Գյուրսելը։ 
NEWS.am-ը ավելի վաղ տեղեկացրել էր, որ «Եվրասիա» համագործակցության հիմնադրամի 
կողմից կազմակերպած ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի 17-20-ը Երեւանում գտնված 
թուրքական հայտնի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այցելել էին Ծիծեռնակաբերդ, 
ծաղիկներ դրել եւ Հավերժական կրակի մոտ, հանդիպել Հայոց ցեղասպանության 
թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն Հայկ Դեմոյանի հետ։ 
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Թուրքիայից ժամանած հյուրերը ներկա են գտնվել նաեւ Ս. Էջմիածնի Մայր տաճարում 
կիրակնօրյա պատարագին եւ տպավորվել էին եկեղեցու ներսում տիրող ջերմ եւ խաղաղ 
մթնոլորտից։ 
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Армянские и турецкие журналисты встретятся в Ереване 
08:51 | 17/ 12/ 2009 
Novosti Armenija 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091217/42178592.html 
ЕРЕВАН, 17 декабря. /Новости-Армения/. Фонд «Евразия–сотрудничество» организует 
совместно с Центром глобальных политических тенденций (GPOT, Турция) встречу 
армянских и турецких журналистов в Ереване. 
Как сообщили агентству «Новости-Армения» в Фонде, встреча состоится 17-20 декабря. 
Мероприятие финансируется правительством Норвегии и USAID. 
Во встрече примут участие представители ряда крупных турецких СМИ: CNN Turk, 
Milliyet, Sabah, Hurriet, NTV, Cumhuriyet, Aksam.  
Мероприятие является частью проекта Фонда «Евразия-сотрудничество» по повышению 
уровня беспристрастности в армянской и турецкой прессе, с целью установления связей и 
создания атмосферы взаимопонимания между двумя народами посредством улучшения 
качества и достоверности освещения двусторонних отношений. 
Армянские и турецкие журналисты и редакторы впервые встретились 13-14 октября в 
Бурсе (Турция), обсудив итоги совместного исследования, проведенного в рамках того же 
проекта 
Кроме того представители СМИ двух стран обсудили нынешнее состояние армяно-
турецких отношений, процесс нормализации, а также пути, по которым СМИ могут 
оказать положительное влияние на процесс. 
Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи. 
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Процесс нормализации армяно-турецких отношений 
начался без давления со стороны какого-либо государства– 
турецкий журналист 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091217/42179162.html 
20:13 | 17/ 12/ 2009 
ЕРЕВАН, 17 декабря /Новости-Армения/. Процесс нормализации армяно-турецких 
отношений начался без давления со стороны какого-либо государства, считает 
корреспондент турецкой газеты «Умрет» Охчур Угасай. 
«Процесс нормализации армяно-турецких отношений с самого начала являлся  выгодным 
не только для Армении и Турции, но и России, США и Европейского Союза. Поэтому я не 
думаю, что этот процесс начался под давлением какого-либо государства. Без желания 
Армении или Турции он не был бы начат», - сказала Угасай в четверг в Ереване в ходе 
встречи турецких и армянских журналистов.   
Угасай отметила, что в армяно-турецких протоколах, с юридической точки зрения, нет 
никакого предусловия, однако отношения Турции с Азербайджаном, по существу, не 
позволяют «гладко» ратифицировать армяно-турецкие протоколы.  
«В конце концов я надеюсь, что эти протоколы будут ратифицированы, даже не после 
решения карабахского конфликта, а после того, как будет сделан хотя бы один реальный, 
существенный шаг в этом направлении», - подчеркнула она. 
Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи.- 
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Никаких предусловий в армяно-турецких протоколах нет – 
турецкий эксперт 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091217/42179085.html 
19:17 | 17/ 12/ 2009 
ЕРЕВАН, 17 декабря /Новости-Армения/. Никаких предусловий в армяно-турецких 
протоколах нет, сказал в четверг журналистам директор Центра GPOT (Global political 
trends center) при Культурном Университете Стамбула Менсур Акгюн. 
Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
 «В армяно-турецких протоколах никаких предусловий нет, и это более чем очевидно. 
Другое дело, что Турция сегодня ждет какого-либо жеста для выстраивания своей 
внешней политике по нормализации армяно-турецких отношений», - сказал Акгюн. 
По его словам, сегодня в Турции сложилась крайне острая политическая ситуация, 
связанная с решением Конституционного Суда Турции о закрытии курдской Партии 
«Демократического общества».  
«Поэтому сейчас турецкое руководство во внешней политике ждет каких-либо жестов, 
для  реализации своих политических шагов», - подчеркнул турецкий эксперт. 
В частности, Акгюн считает, что Турция в настоящее время ждет какого-либо прогресса в 
решении карабахского конфликта, в противном случае, по его словам, существенных 
подвижек в процессе налаживания армяно-турецких отношений ожидать сложно. 
Турецкий эксперт назвал ненормальным, когда между соседними странами закрыты 
границы, и поэтому он выступает за их открытие.                      
Вместе с тем он не согласился с теми утверждениями, что США будет оказывать давление 
на Турцию для ратификации армяно-турецких протоколов. 
«Я не думаю, что с целью ратификации армяно-турецких протоколов, США будут 
оказывать давление на Турцию, используя вопрос Геноцида армян, так как  это может 
навредить процессу налаживания армяно-турецких отношений. Скорее всего, основанная 
проблема состоит в решении карабахского конфликта и налаживании  армяно-
азербайджанских отношений», - сказал турецкий эксперт. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
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отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи. 
 
 
 

Турецким Журналистам Об’яснили 
http://www.golos.am/index.php?option=com_content&task=view&id=53211&Itemid=41 
Автор Рубен МАРГАРЯН    
С 17 по 20 декабря в Армении находилась группа представителей ведущих турецких 
СМИ. В число прочих, запланированных для турецких журналистов мероприятий, 
входила и встреча с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. Представители 
турецких СМИ получили прекрасную возможность из первых рук узнать позицию 
официального Еревана по всему спектру актуальных вопросов, касающихся как 
армяно-турецких отношений, так и нагорно-карабахского конфликта. 
Отметим, что независимые журналисты независимых турецких СМИ добросовестно 
пытались отстаивать интересы своей страны в полном соответствии с известными 
постулатами своего премьера Эрдогана. Львиная доля вопросов касалась вероятности 
уступок с армянской стороны в вопросе нагорно-карабахского урегулирования ради 
продвижения армяно-турецкого диалога, то есть турецких журналистов больше всего 
интересовал вопрос, готова ли Армения выполнить это известное условие турецкой 
стороны, о котором так любит говорить Эрдоган.   
Вопрос в той или иной интерпретации повторялся настолько назойливо, что глава МИД 
РА вынужден был заметить, что если в журналистских работах эта тема муссируется 
столь же часто, то турецкие журналисты просто вводят в заблуждение общественность 
своей страны, поскольку Армения никогда не согласится ни на какие предусловия в 
вопросе урегулирования двухсторонних отношений, тем более в вопросе Карабаха. 
Турецкие журналисты попытались было сгладить острые углы в том контексте, что 
пожелание уступок Еревана в карабахском вопросе - это не столько предусловие, сколько 
ожидание доброго жеста, ожидание проявления доброй воли со стороны официального 
Еревана... Эдвард Налбандян отметил, что если бы у армянской стороны не было 
"доброй воли", то не было бы и 9 встреч президента Армении с президентом 
Азербайджана в текущем году. В контексте же проявления "доброй воли" глава МИД 
Армении призвал турецких журналистов обратить внимание на то, какая именно сторона 
всякий раз перед встречей двух президентов выдает очередную порцию воинственных 
заявлений. Налбандян предложил турецким журналистам задуматься над тем, ради чего 
это делается? Может, ради того, чтобы торпедировать процесс нагорно-карабахского 
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урегулирования? Или ради того, чтобы сорвать армяно-турецкий диалог, который 
приветствуют практически все страны мира, кроме Азербайджана? 
Налбандян прямым текстом отметил, что если турецкая сторона искренна в своих 
намерениях и действительно желает как нормализации двусторонних отношений, 
так и урегулирования нагорно-карабахского конфликта, то она "не должна 
пытаться вмешиваться" в процесс нагорно-карабахского урегулирования, 
поскольку своими попытками вмешаться в этот процесс она только препятствует 
как нагорно-карабахскому урегулированию, так и армяно-турецкому диалогу.   
Глава МИД Армении еще раз подчеркнул, что процесс нормализации армяно-турецких 
отношений был начат без предусловий и именно так он и должен продолжаться, а процесс 
ратификации протоколов, согласно взятым на себя сторонами обязательствам, должен 
быть завершен в разумные сроки. Турецкие журналисты тут же поинтересовались, что 
именно имеют в виду в Ереване, говоря о разумных сроках. Эдвард Налбандян пояснил: 
имеется в виду, что стороны не будут искусственно затягивать ратификацию протоколов, 
создавать искусственные препятствия и что процесс ратификации протоколов будет идти 
в соответствии с регламентом, принятым в двух странах. В этой связи глава МИД 
Армении сообщил, что Конституционный суд Армении уже назначил дату рассмотрения 
протоколов на предмет их соответствия Конституции страны. А вот в Турции, отметил 
министр, по сведениям армянской стороны, протоколы застряли в комиссии турецкого 
парламента. Налбандян заметил, что в Ереване не хотели бы думать, что это является той 
самой искусственной затяжкой процесса, о которой только что шла речь, и что было бы 
очевидным шагом назад от достигнутых договоренностей. Министр, впрочем, дал понять: 
турецкая сторона не в первый раз искусственно затягивает процесс.  
Налбандян отметил, что в турецкой печати можно встретить публикации о том, что 
Анкара начала процесс диалога с Арменией, а это не соответствует действительности. 
Процесс был начат президентом Армении, а турецкая сторона долго колебалась, прежде 
чем приняла решение приехать на футбольный матч в Ереване. По словам Налбандяна, 
обсуждение положений протоколов проходило очень нелегко, но к февралю этого года 
они уже были готовы. Глава МИД Армении предложил турецким журналистам самим 
догадаться, какая из сторон затянула парафирование протоколов до апреля, а подписание 
их - до октября этого года. По словам Налбандяна, трехчасовая задержка процесса 
подписания протоколов в Цюрихе также была следствием подобной политики одной из 
сторон... 
Пытаясь остаться в русле постулатов Эрдогана и пытаясь оправдать их, турецкие 
журналисты спросили: не считают ли в Ереване, что подобная политика турецкой стороны 
объясняется внутренними проблемами турецкой власти? Дескать, возможно, Эрдоган и 
рад бы поскорее ратифицировать протоколы, да вот...  
Эдвард Налбандян ответил: турецкие журналисты сильно заблуждаются, если думают, что 
турецкий парламент более демократичен, чем армянский, и что в Турции противодействие 
протоколам сильнее, чем в Армении. "Мы, однако, стараемся быть сдержанными в 



79 

 

заявлениях, стремясь не препятствовать процессу", - заявил глава армянского МИД. Он 
также заявил, что в Турции также сильно заблуждаются, если думают, что 
урегулировав отношения с Арменией, открывая Турцией же закрытую границу, 
делают Армении любезность. Открытие границ, нормализация двусторонних 
отношений Турции нужны не меньше, чем Армении, отметил министр.   
Был поднят турецкими журналистами и вопрос Геноцида. Отвечая на него, глава МИД 
Армении отметил, что еще в 2008 году в Стамбуле, отвечая на подобный вопрос 
турецкого журналиста, он сказал, что ни одна власть в Армении, ни один чиновник 
никогда не поставит под сомнение факт Геноцида, равно как и важность 
международного признания этого факта. По словам министра, в предусмотренной 
протоколами известной подкомиссии Армения не намерена обсуждать вопрос Геноцида. 
Налбандян подчеркнул, что подкомиссия создается не для того, чтобы обсуждать, был 
Геноцид или не был, а для выработки мер по созданию атмосферы доверия между двумя 
народами, в чем есть настоятельная необходимость. 
В заключение встречи министр выразил надежду, что лидеры Армении и Турции и 
дальше проявят политическую волю и процесс нормализации продолжит свое 
развитие, иначе, если он сорвется, начать его снова будет труднее. Было бы 
нежелательно перекладывать на плечи будущих поколений решение тех проблем, 
которые имеются сегодня, отметил глава армянского внешнеполитического 
ведомства.  
 
 

Армения, строя диалог с Турцией в исторической 
плоскости, не будет обсуждать был или нет Геноцид армян – 
Налбандян  
19:26 | 18/ 12/ 2009 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179785.html 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Армения, начиная диалог с Турцией в 
исторической плоскости, не будет обсуждать вопрос, был или нет Геноцид армян, сказал в 
пятницу министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян в ходе встречи с 
турецкими журналистами. 
«Не по этой причине мы создадим подкомиссию, которая займется одной задачей - 
восстановлением доверия между двумя странами. Мы нуждаемся в этом, так как являемся 
соседними странами и народами. Мы желаем восстановить доверие, нормализовать 
отношения,  быть открытыми в отношении друг к другу», - сказал Налбандян.  
Говоря о проблеме Геноцида армян, министр напомнил слова, произнесенные им в 2008 
году в Стамбуле о том, что ни одно должностное лицо в Армении никогда не поставит по 
сомнение факт Геноцида армян или важность его признания.  
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При этом он отметил, что не стоит думать, что Турция, налаживая отношения с Арменией 
и открывая с ней границы, делает доброе дело для Армении. «Турции это необходимо не 
меньше, чем Армении или региону в целом», - сказал Налбандян. 
Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений".Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары.  
Сложные отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в 
частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и 
острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года 
в Османской империи. 
 
 
 

Предусловия в процессе нормализации армяно-турецких 
отношений чреваты возвратом к "замкнутому кругу" – МИД 
Армении 
17:43 | 18/ 12/ 2009 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179684.html 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян считает, что выдвижение предусловий на нынешнем этапе процесса армяно-
турецкой нормализации чревато возвращением к «замкнутому кругу».  
«Не могу сказать, что предусловия, которые звучат с турецкой стороны содействуют 
процессу», - сказал Налбандян в пятницу в ходе встречи с турецкими журналистами. 
«Мы начали этот процесс с обоюдным осознанием того, что делаем это без предусловий.  
Мы вели переговоры без предусловий и без предусловий достигли договоренностей», - 
сказал Налбандян, добавив, что никаких предусловий нет и в подписанных между двумя 
странами протоколах. 
По его словам, выдвижение предусловий на данном этапе означает создание помех в 
процессе. «Это чревато опасностью возврата  к «замкнутому кругу», в котором мы 
находились до начала процесса и откуда выйти очень сложно», - сказал Налбандян. 
По его словам руководство двух стран проявило смелость и мудрость, чтобы выйти из 
этого круга, начать процесс, прийти к договоренностям и подписать протоколы.  
«Это значит, что если мы желаем действительно урегулировать наши отношения, мы 
должны продолжать действовать в том же духе», - подчеркнул Налбандян. 
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Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи. 
 
 

Невозможность посещения детьми школ - основная 
проблема армянских мигрантов в Турции 
12:40 | 18/ 12/ 2009 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Основной проблемой армянских трудовых 
мигрантов в Турции являются сложности с посещением детьми общеобразовательных 
школ, сказал руководитель программы по армяно-турецким вопросам Фонда «Евразия -
сотрудничество» Артак Шакарян. 
«Дети армян школьного возраста не имеют права посещать общеобразовательные школы 
в Турции. Есть специальные дипломатические и частные школы, однако обучение в них 
довольно дорого, и мигранты не в состоянии платить такие средства», - сказал он в 
пятницу в Ереване в ходе представления исследования о положении армянских мигрантов 
в Турции. 
В этой связи Шакарян сказал, что буквально месяц назад турецкий премьер во время 
встречи с представителями армянского патриархата, по сообщениям прессы, обещал, что 
при патриархате откроются специальные школы для детей армянских мигрантов.  
Руководитель программы отметил также, что некоторые молодые энтузиасты пытаются 
собрать детей армянских мигрантов и преподавать им уроки языка или истории, однако, в 
большинстве случаев, спустя несколько месяцев этот энтузиазм и воодушевление сходят 
на нет, и эти дети большую часть времени проводят на улице.  
«Можно себе представить, какое будущее будет у детей, которые проводят свою жизнь на 
улице в таком криминогенном городе, как Стамбул», - сказал он. 
В ряду других проблем Шакарян указал на то, что в случае, если армянская супружеская 
пара, проживающая в Турции без регистрации,  обзаводится ребенком, он «повисает в 
воздухе».  
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«Ребенок не может получить какой-либо турецкий документ, подтверждающий его 
появление на свет, и его невозможно перевезти в Армению, поскольку без документа он 
не может пересечь границу», - пояснил он. 
В исследовании, проведенном в апреле-октябре текущего года стамбульским аналитиком 
Аленом Озиняном, приняли участие 115 армянских трудовых мигрантов и также 
«фокусные группы», в том числе турецкие работодатели.  
Исследование не является политическим и, преследуя цель выявления особенностей 
положения армянских мигрантов в Турции, их отношений с турецким обществом и 
представителями армянской общины, а также актуальных проблем, носит не 
репрезентативный характер. 
 
 

Ереван надеется на ратификацию армяно-турецких 
протоколов в разумные сроки – МИД 
17:29 | 18/ 12/ 2009 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179662.html 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Министр иностранных дел Армении Эдвард 
Налбандян отметил, что Ереван надеется на ратификацию армяно-турецких протоколов в 
разумные сроки. 
«Мы подписали протоколы для того, чтобы ратифицировать и реализовать их, и идти на 
нормализацию отношений между нашими странами», - сказал Налбандян в пятницу ходе 
встречи с турецкими журналистами.  
По его словам, этот процесс нельзя было начать, и, несмотря на все трудности дойти до 
этапа подписания, если бы не было желания и политической воли двух сторон. 
«Сегодня мы имеем подписанные документы и надеемся, что эти протоколы будут 
ратифицированы в разумные сроки. Разумные сроки означают, что ни одна сторона не 
будет создавать искусственные проблемы, сложности, препятствия, выдвигать 
предусловия»,- сказал Налбандян.  
По его словам, если какая-то сторона попытается помешать этому процессу и будет 
создавать препятствия, то, фактически, не будет уважать достигнутые договоренности не 
только друг перед другом, но и перед международным сообществом. 
«Помимо политической воли, без которой эти протоколы не были бы подписаны, было 
важно также содействие этому процессу со стороны международного сообщества. Весь 
мир содействовал и содействует этому процессу и ожидает от Армении и Турции 
скорейшей ратификации и реализации достигнутых договоренностей», - сказал 
Налбандян. 
Отношения между Арменией и Турцией достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
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Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи. 

 
 

Армения не должна идти на территориальные уступки в 
карабахском вопросе в случае открытия армяно-турецкой 
границы – эксперт 
15:08 | 18/ 12/ 2009 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179519.html 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Армянская сторона не должна идти на 
территориальные уступки в карабахской проблеме в случае открытия армяно-турецкой 
границы, считает аналитик   армянского фонда «Сивилитас» Татул Акопян. 
«В контексте открытия армяно-турецкой границы Армения должна следовать принципу – 
не уступать ни одного карабахского села. В противном случае это будет означать 
принятие условий Турции», - сказал Акопян в пятницу в ходе обсуждений карабахской 
проблемы и армяно-турецких отношений представителями армянских и турецких СМИ. 
По словам Акопяна, Турция связывает эти две проблемы и, в результате, заводит их 
решение в тупиковое состояние. 
Акопян отметил, что в сложившейся ситуации опасность заключается не в том, что при 
подобном тупиковом состоянии граница может остаться закрытой на неопределенный 
срок, а в том, что Турция рассматривает подписание армяно-турецких протоколов как 
значительную уступку в отношении Армении, и теперь ожидает таких же уступок от 
Армении в карабахском вопросе.  
«Турция закрыла границу с Арменией, пытаясь показать, что Армения не сможет 
существовать в изоляции. Однако за прошедшие годы Армения стойко пережила данную 
ситуацию», - подчеркнул Акопян.  
По его словам, на сегодняшний день Армения должна ориентироваться в сторону 
приграничных с ней Грузии и Ирана и всячески демонстрировать, что «Иран и Грузия – 
наши друзья в тяжелые периоды». 
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В свою очередь, глава турецкого центра Global Political Trends Center, журналиста 
Менсура Акгюна (Mensur Akgun) отметил, что «Армения должна понять, что без уступок 
невозможно урегулировать спорные вопросы». 
  
Отношения между Арменией и Турцией, достаточно напряженные до недавнего времени, 
стали налаживаться - главы МИД Армении и Турции Эдвард Налбандян и Ахмед 
Давутоглу 10 октября в университете Цюриха подписали "Протокол об установлении 
дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений". Документы после 
подписания должны быть одобрены парламентами двух стран. 
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между 
двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары. Сложные 
отношения между двумя странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, 
с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой 
реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в 
Османской империи. 
 

 

Частые контакты между армянским и турецким обществом 
могут привести к смягчению враждебных стереотипов 
14:04 | 18/ 12/ 2009 
http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179450.html 
 
ЕРЕВАН, 18 декабря. /Новости-Армения/. Частые контакты между армянским и 
турецким обществом могут привести к перелому и смягчению у обоих народов 
враждебных стереотипов в отношении друг друга, сказал руководитель программы по 
армяно-турецким вопросам Фонда «Евразия -сотрудничество» Артак Шакарян. 
Представляя в пятницу данные исследования о положении армянских мигрантов в 
Турции, он отметил, что практически все армяне, проживающие сегодня в Турции, до 
приезда в эту страну испытывали страх и недоверие в отношении турецкого народа, 
однако за довольно короткий период проживания в Турции отношение большинства из 
них изменилось в положительную сторону. 
По словам Шакаряна, многие мигранты отмечают, что с теми работодателями, которые не 
политизированы, у них не возникает никаких проблем на национальной почве.  
«Однако отдельные мигранты говорят о том, что каждый новый виток в армяно-турецких 
отношениях некоторые работодатели проецируют на армян, говоря при этом, что «мы 
даем вам работу, а вы продолжаете нас критиковать и обвинять в геноциде», - пояснил он. 

http://www.newsarmenia.ru/arm1/20091218/42179450.html�
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При этом руководитель программы отметил также, что среди опрошенных как армян, так 
и турок, высказывалось единое мнение о том, что моральные качества и ценности у 
представителей обеих наций схожи. 
Говоря об отношениях трудовых мигрантов из Армении с представителями армянской 
общины Стамбула, Шакарян сказал, что существуют психологические преграды общения 
между стамбульскими армянами и мигрантами, прибывшими из Армении.  
«Причиной этому является то, что стамбульские армяне более образованы, представляют 
более высокие социальные слои, а прибывающие в Стамбул армяне являются жителями 
регионов, уровень их образования несколько более низок», - пояснил Шакарян. 
В исследовании, проведенном в апреле-октябре текущего года стамбульским аналитиком 
Аленом Озиняном, приняли участие 115 армянских трудовых мигрантов и «фокусные 
группы», в том числе турецкие работодатели. Исследование не является политическим и, 
преследуя цель выявления особенностей положения армянских мигрантов в Турции, их 
отношений с турецким обществом и представителями армянской общины, а также 
актуальных проблем, носит не репрезентативный характер. 
 
 

Открытие границ сознания имеет такое же важное 
значение, как открытие армяно-турецкой границы: 
журналист Milliyet 
10:27 / 28.12.2009 
http://news.am/ru/news/11434.html 
Журналист известной турецкой газеты Milliyet Кадри Гюрсел, посетивший 17-20 декабря 
вместе с группой турецких журналистов Армению, объяснил в одной из своих публикаций 
факт посещения им Мемориала жертвам Геноцида армян «Цицернакаберд». 
«На прошлой неделе в Ереване мы возложили цветы к Мемориалу жертвам Геноцида 
армян и провели несколько минут возле вечного огня. Да, наше поведение может вызвать 
у Вас справедливый вопрос: „Признаете ли вы Геноцид армян?“. Я с моего имени 
скажу — и да, и нет. Около ста лет прошло после этих событий, однако для нас еще не 
настало время отвечать на этот вопрос»,- пишет Гюрсел. 
По словам журналиста, ему известно какую реакцию вызвало их посещение в 
Азербайджане, поскольку сразу после этого к нему начали поступать многочисленные 
звонки из этой страны с единственным вопросом — признают ли они Геноцид. «Я 
ответил, что мы положили цветы, поскольку осознали их боль и захотели показать наше 
уважение к памяти жертв»,- отмечает он, подчеркивая, что с человеческой точки зрения 
их поведение полностью оправдано. 
Как считает Гюрсел, открытие границ сознания также важно, как открытие армяно-
турецкой границы: «Знаем ли мы действительно, что происходило в Анатолии 1915-1922 
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годах? А сегодня знаем? Кто может со спокойным сердцем дать положительный ответ? 
Почему мы хотим урегулировать отношения с Арменией? Выгодно ли это нам с 
геополитической и экономической точки зрения? Открытие границ сознания имеет такое 
же важное значение, как открытие армяно-турецкой границы».  
Напомним, что журналисты ведущих турецких издательств 19 декабря посетили 
Мемориал жертв Геноцида армян «Цицернакаберд» и возложили цветы к вечному огню. 
Они также посетили музей Геноцида, где ознакомились с историей создания, целями и 
программами музея. 
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Türkiyeli gazeteciler Ermenistanlı meslektaşlarının sorularını 
yanıtladılar 
http://www.tert.am/tr/news/2009/12/17/lragrox/ 
20:11 • 17.12.09 
 
 
Ermenistanlı gazetecilerle temas etmek için Yerevan’a gelen Türkiyeli gazetecilerden CNN 
TURK muhabirlerinden Ferhat Poltav ve Milliyet gazetesi muhabiri Bedri Gürsel bugün Hayeli 
(ayna) Derneği’nde Ermenistanlı gazetecilerin sorularını yanıtladılar. 
 
Türkiye Ermenistan ilişkileriyle ilgili konulara da değinen gazetecilerden Bedri Gürsel “Bu yılın 
Mayıs ayında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü’de yaptığı açıklamada Karabağ 
konusunda bir gelişme olmadığı takdirde protokollerin mecliste onaylanamayacağını belirtmişti. 
O günden bu güne Türkiye’nin bu konudaki görüşü değişmiş değil.” 
 
Gazeteci aynı zamanda Türkiye’nin Ermenistan’ın protokollerin mecliste onaylanmasının 
ardından kendini rahat hissedeceğini ve Karabağ sorunu konusunda herhangi bir ilerlemenin 
kaydedilemeyebileceğine de değindi: “Ben şahsen Karabağ sorununun bu konularla hiç 
karışmamasını dilerdim, fakat Türkiye hükümeti baskılar sonucunda kendini sorumlu hissetti.” 
 
Türkiye hükümetinin nasıl baskılarla karşılaştığı sorusuna ise Gürsel “İç ve dış” şeklinde yanıt 
verdi. 
 
Ferhat Polatav ise Türkiye’de kimsenin bu konunun Azerbaycan’da bu kadar yankı yaratacağını 
tahmin etmediğini belirtti. “Bu oyunda sadece Türkiye ve Ermenistan tango yapmıyor. Bu 
ülkelerle birlikte 5 ülke daha var tangoda. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Avrupa Birliği, 
Rusya ve Azerbaycan.” 
 
Gazeteciler Türkiye’nin Azerbaycan’ı kaybetme pahasına protokolleri onaylaması durumunda 
başka güçlerin de devreye girebileceğine değindiler ancak konuyla ilgili detay vermediler. 
 
Ermeni Soykırımı konusunda ise gazeteciler Türkiye Millet Meclisi’nin protokolleri onaylasa da 
diğer ülkeler tarafından soykırım konusunda bask görmeye devem edeceği kanaatinde 
olduklarını belirttiler. 
 



 24 Nisan Türkiye için zorlu geçecek 
Sayfa - 15

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 18.12.2009 1
12206957 153361

78,00 16500,00
Tarafsız

Renksiz



Erivan ' dan protokol için marta kadar süre
Sayfa - 1

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 19.12.2009 1
12211144 153361

37,00 43500,00
Tarafsız

Renkli



Erivan ' dan protokol için marta kadar süre
Sayfa - 2

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 19.12.2009 2
12211144 153361

81,00 43500,00
Tarafsız

Renkli



ONE MINUTE TEN 1 SAATE
Sayfa - 1

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 19.12.2009 1
12211178 153361

44,00 43500,00
Tarafsız

Renkli



ONE MINUTE TEN 1 SAATE
Sayfa - 2

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 19.12.2009 2
12211178 153361

286,00 43500,00
Tarafsız

Renkli



ONE MINUTE TEN 1 SAATE
Sayfa - 2

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Akşam 19.12.2009 2 ( Parça 2 )
12211178 153361

286,00 43500,00
Tarafsız

Renkli



 Armenia border deal at the edge 
Sayfa - 1

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Hürriyet Daily News&Economic Revıew 19.12.2009 1
12210674 6320

76,00 5000,00
Tarafsız

Renkli



 Armenia border deal at the edge 
Sayfa - 2

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Hürriyet Daily News&Economic Revıew 19.12.2009 2
12210674 6320

125,00 5000,00
Tarafsız

Renkli



Erivan : Türkiye Karabağ ' a karışmasın 
Sayfa - 22

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Milliyet 19.12.2009 1
12214422 167835

61,00 18300,00
Tarafsız

Renkli



GÖKÇE AYTULU
Sayfa - 17

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Referans 19.12.2009 1
12211325 11376

166,00 2660,00
Olumlu

Renkli



Vade mart ayında sona erecek
Sayfa - 11

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Cumhuriyet 20.12.2009 1
12217501 55434

108,00 3400,00
Tarafsız

Renksiz



KADRİ GÜRSEL
Sayfa - 18

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Milliyet 21.12.2009 1
12223853 167835

90,00 18300,00
Tarafsız

Renkli



MENSUR AKGÜN
Sayfa - 17

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Referans 21.12.2009 1
12220865 11376

249,00 2660,00
Tarafsız

Renkli



MENSUR AKGÜN
Sayfa - 17

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Referans 21.12.2009 1 ( Parça 2 )
12220865 11376

249,00 2660,00
Tarafsız

Renkli



MARKAR ESAYAN
Sayfa - 4

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Taraf 21.12.2009 1
12223135 48298

136,00 10700,00
Tarafsız

Renkli



KADRİ GÜRSEL
Sayfa - 19

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Milliyet 28.12.2009 1
12266637 167835

91,00 18300,00
Tarafsız

Renkli



 Ermenilerden müze açılımı 
Sayfa - 22

Yayın Adı: Yayın Tarihi: Küpür Sayfa:
Referans No: Etki: Tiraj:
Renk: STxCM: Reklam Eşdeğeri:

Milliyet 27.12.2009 1
12262081 167835

116,00 18300,00
Tarafsız

Renkli
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