
 

 

 

 

ԲացԲացԲացԲաց    նամակնամակնամակնամակ    
 

Եվրախորհրդարանի նախագահ Եժի Բուզեկին, ԵՄ արտաքին հարաբերությունների 
բարձրագույն ներկայացուցիչ բարոնուհի Էշթոնին, Եվրախորհրդարանի՝ արտաքին 
հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գաբրիել Ալբերտինիին, Հարավային 
Կովկասում Եվրամիության   հատուկ ներկայացուցիչ  Պիտեր Սեմնեբիին եւ 
Եվրախորհրդարանի՝  Հարավային Կովկասի հարցերով պատվիրակության ղեկավար Միլան 
Քաբրնոշին 

ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    եւեւեւեւ    ԹուրքիայիԹուրքիայիԹուրքիայիԹուրքիայի    միջեւմիջեւմիջեւմիջեւ    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման    
մասինմասինմասինմասին    

  

Փետրվարի 10, 2010թ., Բրյուսել 

Մեծարգո տիկնայք եւ պարոնայք, 

Ինչպես արդեն գիտեք, Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունները ներկայումս գտնվում 
են պատմական շրջադարձային փուլում, ինչը մեծ ազդեցություն կունենա Հարավային Կովկասի 
հետագա դիվանագիտական եւ ռազմավարական հավասարակշռության  վրա: Մենք հավատում 
ենք, որ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանն ու երկկողմ 
հարաբերությունների զարգացմանն ուղղված 2009թ-ի հոկտեմբերի 10-ին 
արձանագրությունների ստորագրումը հիրավի պատմական գործընթաց է, որը կփոխի 
թշնամության տրամաբանությունը երկու երկրների միջեւ եւ  կնպաստի ողջ տարածաշրջանի 
անվտանգությանը: Սակայն խորին ափսոսանքով տեսնում ենք, որ հարաբերությունների 
կարգավորմանը խոչընդոտում են քաղաքական հանձնառության պակասը եւ, 
արձանագրությունների հիմնական սկզբունքներն աղավաղելու փորձը: 

Մտահոգվելով այս վերջին զարգացումներով՝ Եվրոպա-Հայաստան խորհուրդը (ԵՀԽ) 

հրապարակել է հետեւյալ հայտարարությունը: 

«Եվրոպա-Հայաստան խորհուրդը, 

վերահաստատելով, որ Թուրքիան եւ Հայաստանը պետք է շարունակեն 
ստորագրված արձանագրությունների վավերացումը առանց նախապայմանների, քանի որ 
դրանք կխոչընդոտեն Հարավային Կովկասի այս երկարատեւ վեճի դիվանագիտական լուծմանը, 

մտահոգություն հայտնելով, որ գործընթացը կարող է փակուղի մտնել,  նաեւ վախենալով, որ 
խնդրի դիվանագիտական լուծման այս հնարավորությունը շուտով կարող է կորչել երկար 
ժամանակով, 

վերահաստատելով, որ ԵՄ-ն լավագույն դիրքերում գտնվող ազնիվ միջնորդ է, որը կարող է 
երաշխավորել ընթացիկ գործընթացը՝ լինելով ավելի կարեւոր դերակատար միջազգային 
ասպարեզում,  կողմնակից  լինելով արդյունավետ բազմակողմանիությանը եւ ուժեղ կապեր 
ունենալով մասնակից կողմերի հետ. 

1. կոչ է անում ԵՄ կառույցներին միջամտել բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում` 

բարձրաստիճան այցեր կատարելով դեպի տարածաշրջան, եւ երկու կողմերին պնդել 



 

 

վավերացնել արձանագրություններն առանց նախապայմանների եւ ողջամիտ 

ժամկետում, որը չի  գերազանցի երկու ամիսը, 

2. խրախուսում է տարածաշրջանի բոլոր  դերակատարներին կառուցողական մոտեցմամբ 

նպաստել շարունակական գործընթացին եւ հատկապես հրավիրում է Ադրբեջանին 

միանալ այդ աշխատանքներին, 

3. մեջբերում է ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի հայտարարությունը, որը  ողջունում է ՀՀ 

սահմանադրական դատարանի որոշումը հայ-թուրքական արձանագրությունների 

վերաբերյալ եւ կոչ է անում բոլոր համապատասխան եվրոպական կառույցներին հանդես 

գալ նմանատիպ հայտարարությամբ՝ նշելով, որ դատարանի այս որոշումը ճանապարհ է 

հարթում Հայաստանում արձանագրությունների վավերացման համար, եւ կողմերից ոչ 

մեկը այն չպետք է որպես պատրվակ օգտագործի՝ խանգարելու վավերացման 

գործընթացը, 

4. կոչ է անում Հայաստանի կառավարությանը եւ հայկական սփյուռքին դիմակայել 

արձանագրությունների վավերացումը Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 

հետ կապելու թուրքական կառավարության նոր փորձին, 

5. հիշեցնում է բոլոր կողմերին պոպուլիզմի չվերածել  Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ 

հարաբերությունների վերահաստատման պատմական այս գործընթացը»:  

Մենք խորապես համոզված ենք, որ ակտիվորեն մասնակցելով գործընթացին՝ ԵՄ-ն մեծ 
հնարավորություն կունենա գրանցելու եւս մեկ հաջողություն հակամարտությունների 
կարգավորման եւ տարածաշրջանի կայունացման գործում:  

Մեր բարձր նկատառումների երաշխավորությամբ եւ հարգանքներով՝ 

 

ԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպաԵվրոպա----ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    անդամներանդամներանդամներանդամներ    
Դոկտոր Քորնել Ալմաշի, խորհրդարանի անդամ (Հունգարիա)  

Պրոֆեսոր Բեռնար Կուլի (Բելգիա) 

Տիկին Ալեքսանդրա Դոբոլյի (Հունգարիա) 

Պարոն Ֆրանկ Էնգել (Լյուքսեմբուրգ) 
Եպիսկոպոս Ժոզեֆ Հոմեյեր (Գերմանիա) 

Տիկին Մարի Աննա Իսլեռ Բեգին (Ֆրանսիա) 

Պարոն Յոանիս Կասուլիդես, ԵԽ անդամ (Կիպրոս) 
Տիկին Կատյա Պլատեն (Գերմանիա) 

Պարոն Ֆրանսուա Ռուլանց դու Վիվյե (Բելգիա) 

Պարոն Վալերի Սաֆարյան (Բելգիա) 

Դոկտոր Չարլզ Թաննոք, ԵԽ անդամ  (Միացյալ Թագավորություն)   

 

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար այցելեք www.eufoa.org: 

 


