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  فراخوان گارگين دوم به همه كشورهاي دنيا در واتيكان
گارگين دوم رهبر مذهبي ارامنه جهان در واتيكان همه كشورهاي دنيا را 

  . فراخوانده است تا قتل عام ارامنه را برسميت بشناسند
 16گارگين دوم ضمن ايراد نطقي در مالقات هفته اي مؤمنين با پاپ بنديكت 

 مردمي كه در ميدان پطروس مقدس جمع شده بودند فراخوانده ز ا خطاب به هزاران نفر
همه ملتها و كشورها بطور يكپارچه همه قتل عامهاي رخ داده در طول تاريخ را «: است

  .»محكوم سازند
انكار اين جنايات به همان ميزان «: بنا به اظهارات رهبر مذهبي ارامنه جهان

اري از كشورهاي دنيا قتل عام ارامنه در تركيه بسي. ارتكاب اين جنايات توجيه ناپذير است
  .»عثماني را برسميت شناخته و محكوم نموده اند

 با مؤمنين درباره مصايب بي رحمانه مسيحيان خودطي مالقات  16بنديكت 
  .صحبت كرد» خصوصاً در قرن اخير«ارمني 

  
  مراسم قتل عام ارامنه بطور شايسته در تهران برگزار شد

 آوريل از كنار مجسمه 23قربانيان قتل عام ارامنه در بعد از ظهر مراسم يادبود 
هزاران تن از ارامنه ايران . يادبود قربانيان در حياط كليساي سركيس مقدس تهران آغاز شد

 سركيسيان ه سبواسقفدر مراسم مذهبي كه به يادبود قربانيان قتل عام ارامنه از سوي 
  .برگزار مي شد حضور داشتند

تطاهرات  آوريل از سوي ارامنه ايران در همان محل 24 يعني صبح روز بعد،
مراسم مذهبي برگزار گرديد،  آن  بر عليه تركيه سازماندهي شد اما بعد از پاياناعتراز آميز

بعد از ظهر همان روز واهان هوانيسيان نماينده مجلس ملي جمهوري ارمنستان ، عضو 
مين سال قتل عام ارامنه -93به مناسبت بيوروي حزب داشناكسوتيون در مراسمي كه 

واهان . كردبرگزار شده بود سخنراني » آرارات « باشگاه » ساسونتسي داويد « درسالن 
 تقويت بر تاريخ ارمني چنين اعالم نمود كه تاكيدهوانيسيان در سخنراني خويش با 

 در ضمن كارن نظريان سفير جمهوري ارمنستان در. حاكميت ارمني ضرورت دارد
  . جمهوري اسالمي ايران كه در اين مراسم حضور داشت نيز سخنراني نمود

واقع در جلفاي جديد نيز » آرارات « باشگاه  واهان هوانيسيان روز بعد در
در شهرهاي گرگان ، تبريز، اروميه و جلفاي جديد نيز به يادبود قربانيان . سخنراني داشت

  . قتل عام ارامنه مراسم ويژه اي برگزار شد
واقع در تهران نيز مراسم » رافي «  فرهنگي – آوريل در انجمن ورزشي 25

در ضمن افراد بسياري در برنامه هنري ويژه اي . يادبود قربانيان قتل عام ارامنه برگزار شد
 پيش آهنگان، گروه كر خانم ها برياست  از جملهكه سازماندهي شده بود حضور داشتند

ناقوس ابدي « دكلمه ( ، دكلمه گويان » آرتساخ «وسيقي خانم زاروهي ينگويان ، گروه م
هاكوپ .  خانم الگا ميناسيان  و غيرههبريبر» آني « ،  گروه رقص )پاروير سواگ 

موضوع . ايروان سخنگوي اصلي مراسم فوق بود» آزگ « آوتيكيان سردبيرروزنامه 
 – فعلي ارمنستان مين سالگرد قتل عام ارامنه، روابط-93عتا در چارچوب يصحبت وي طب

تركيه ، دورنماهاي برسميت شناختن قتل عام ارامنه از سوي تركيه، قوي تر نمودن كشور 
قابل ذكر . ارمنستان  و گسترده تر نمودن قابليت و توانائي جوانان اسپيورك ارمني بود

است كه هايك خاچاتوريان مبتكر تزئين سالن با گلهاي صحرائي كه بيانگر دو كوه 
بزرگ بود و لويك نظريانتس نيز مبتكر تصوير كميتاس با گلهاي صحرائي كوچك و 

  .بودند
معاون سفير » آزگ «  بينانگذاران روزنامه ازدر پايان نيز گريگور آراكليان 

ارمنستان در ايران كه با همراني سورن گاسپاريان مشاور سفارت در اين جلسه حضور 
  . داشت نيز سخنراني نمود

  
  آمريكا هم قتل عام ارامنه را برسميت شناختيك ايالت ديگر 

  41تعداد اياالتي كه در آمريكا قتل عام ارامنه را برسميت شناخته اند به 
برسميت شناختن قتل عام «استيون بيشر فرماندار ايالت كنتاكي بيانيه مربوط به . رسيد

  . را امضاء كرده است» 1915-1923ارامنه در سالهاي 
رمني اعم از زن و مرد و كودك قربانيان قتل عامي بي يك و نيم ميليون ا«

قتل .  توسط دولت تركيه عثماني بوقوع پيوست1915-1923رحمانه شدند كه در سالهاي 
  .» ساله ارامنه3000عام تالشي بود براي از بين بردن تمدن شكوفاي 

  
  فراماسونهاي فرانسه پذيرش قتل عام را البي مي كنند

چاپ تركيه نوشته است » زمان« آرم اينفو، روزنامه بنابر گزارش خبرگزاري
 آوريل در پاريس هنگام مراسم مربوط به روز قتل عام ارامنه ژان ميشل 24كه در تاريخ 

 و قول داد استاعالم كرد كه او ارمني » خاور بزرگ« لژ فراماسوني استاد اعظمكيارده 
  . نه كمك خواهد كردكه در حد امكان به كار پذيرش بين المللي قتل عام ارام

رهبر لژ طي سخنراني خود موضع گيري رسمي آنكارا مبني بر اينكه 
ژان ميشل كيارده . سياستمداران نبايد مشغول موضوعات تاريخي شوند، را محكوم كرد

در صورت لزوم سياستمداران مي توانند در رابطه با مسائل تاريخي نيز تصميم «: اعالم كرد
همه تالشهاي خود را انجام خواهد داد تا اليحه پيرامون مسئوليت و قول داد كه » بگيرند

 از سوي كنگره فرانسه پذيرفته شده بود، از 2006كيفري براي رد قتل عام كه در سال 
وي از اعضاي ترك لژ فراماسوني فرا خواند كه آنها نيز مشغول . سوي سنا نيز تأييد شود

  . مسأله پذيرش قتل عام ارامنه شوند

  ات سفير جمهوري اسالمي ايران در بناي يادبود نژادكشي ارامنهاظهار
  سفير فوق العاده و تام االختيار جمهوري اسالمي –آقاي سيد علي سقائيان 

 ضمن اداي احترام به ياد قربانيان نسل كشي ارامنه در بناي يادبود –ايران در ارمنستان 
 1915غم تمام كسانيكه در سال من در ": گفترناكابرت، در گفتگو با خبرنگاران زيز

همه تالشها را بايد بكار گرفت تا . مورد ظلم قرار گرفته و رنج ديده اند، شريك مي باشم
  ".زين پس در دنيا اينچنين رويدادهاي تلخي اتفاق نيافتندا

. به گفته او، در هر كجاي دنيا بايد بر عليه اينچنين پديده هايي مبارزه كرد
سفير . رقراري عدالت بايد دست همكاري بسوي همديگر دراز كنندتمامي كشورها براي ب

   ."براي ارمنستان آرزوي صلح و صفا و آرامش ا دارم": افزود
  

  جرج بوش بار ديگر در پيام خويش از واژه قتل عام استفاده نكرد
در روز يادبود "جرج بوش رئيس جمهور آمريكا در پيام ساالنه خويش 

ز واژه قتل عام استفاده نكرد و وقايع اوايل قرن بيستم در تركيه ، اين بار نيز ا"ارامنه
  . عنوان نمود"كشتارهاي جمعي و نقل مكان اجباري"عثماني را 

در اين روز يادبود ما يكي از فجاياي بزرگ ":در پيام جرج بوش آمده است
  ميليون1,5قرن بيستم و خاطره شهداي كشتارهاي جمعي و نقل مكان اجباري بيش از 

من به ارامنه آمريكا و . ارمني در پايان موجوديت امپراتوري عثماني را گرامي مي داريم
 . كل دنيا پيوسته و براي فقدان افراد متعدد بيگناه سوگوار مي باشم

 
   از سوي تركيه1919برسميت شناختن قتل عام ارامنه در سال 

سوي دولت  از 1919بخشي از كتابچه منتشره به زبان انگليسي در اوايل 
و اين كار را با حزن و اندوه براي ملت . ملت ترك سر تعظيم فرود مي آورد...«: تركيه

  .»ارمني و با شرمساري براي خود انجام مي دهد
("The Turko-Armenian Question. The Turkish Point of 

view")     
ني كه قتل عام ارامنه فصلي ناتمام در تاريخ امپراتوري عثماني است تا زما
اگر در . جنايتكار بطور شايسته اي محكوم نشده است و ارامنه غرامتي دريافت نكرده اند

خصوص يهوديان غرامت مادي بود كه امروزه از سوي آلمان پرداخت مي شود در 
  . خصوص ارامنه مسأله بازگرداندن ميهن اشغالي و تخليه شده از سكنه ارمني نيز مطرح است

ژيم هيتلر مرتكب شد از سوي جامعه جهاني و ملت اما اگر جناياتي كه ر
مهاجرت به زور و كشتار . آلمان محكوم شد اين امر درباره قتل عام ارامنه مصداق ندارد

ارامنه با جزئيات آن به ميزان قابل مالحظه اي با به هالكت رساندن و نابودي جسماني 
 كه در ميهن خود زندگي مي يهوديان متفاوت است زيرا مورد ارامنه قتل عام مردمي بود

  . كردند
متقلبين ترك امروز تاريخ هر قدر هم سعي كنند ثابت كنند كه مسأله 
دادخواهي ارامنه وجود ندارد از يك موضوع نمي توانند خود را پنهان كنند و آن اين 

نايتكاراني را ترتيب داده در سطح حكومتي دادرسي ج است كه دولت تركيه خود
)1919.(  

 سلطان وحيدالدين 1918ه پس از پايان جنگ جهاني اول در دسامبر بالفاصل
اتحاد «محمد ششم به دولت دستور داد اعضاء رژيم تركهاي جوان و كميته مركزي حزب 

را به اتهام درگير كردن كشور در جنگ و سازماندهي تبعيد و كشتار ارامنه » و پيشرفت
ي تصميم دولت، امپراتوري عثماني به در همان ماه ط. مورد بازخواست قضايي قرار دهند

 منطقه تقسيم و مراجع بازجويي تشكيل شد براي جمع آوري شواهد اثباتي جنايت 10
  . اعمال شده عليه ارامنه و دستگيري هاي زيادي صورت گرفت

مرجع فوق العاده نظامي تركي بر اساس شهادتهاي شاهدين ترك و اسناد 
قتل عام ) رسمي، تلگرافهاي رمزي، فرامين و غيرهنامه هاي (رسمي دولت تركهاي جوان 

مطالب دادرسي و خالصه نويسي ها در . ارامنه را اثبات شده دانست و آن را محكوم نمود
 چاپ شده اند از جمله 1919نشريات ترك زبان و به زبانهاي ديگر قسطنطنيه در سال 

  ).»باراخ«يعني » تقويم وقايع«(» Takvim-i Vekayi«نشريه رسمي تركي 
: و اين هم  بخشي از اسناد دادگاه تركي اثبات كننده قتل عام ارامنه

جمعيت انبوهي در . باالخره پس از ترديدهاي طوالني اين دادرسي ديروز آغاز شد...«
مطبوعات تركي اين دادرسي را تاريخي . ...سالن كوچك دادگاه جنگ جمع شده بودند

د حليم پاشا وزير اعظم، خليل بيگ رئيس مجلس بر روي صندلي متهمين سعي. ...مي شمارد
پس از قرائت . سنا، احمد نسيمي بيگ، چيا گوكالپ، مدهات شكري، احمد شكري و غيره

دادستان كل از تريبون خواستار محاكمه متهمين شده و اعالم مي كند كه اتهامات مبتني بر 
  .شواهد آشكار مي باشند

متشكل از دو سازمان » اتحاد و پيشرفت«از اين شواهد معلوم شد كه كميته ...
. ويژه بود، يكي مبتني بر فرامين رسمي و معلوم و ديگري مبتني بر فرامين سري و شفاهي

شواهد موجود تأييد مي كنند كه مسؤوليت رؤساي بانفوذ . و ماهيت كميته سري را داشت
اطالعات ياد شده جناياتي كه آنها مرتكب شده اند بر اساس . اين كميته امري آشكار است

در پي تحقيقات معلوم شده است كه جنايات صورت گرفته هنگام تبعيد . اثبات مي شوند
ها و زمانهاي مختلف رويدادهاي محلي و جدا از هم نبوده و از مركز سازمان ارامنه در مكان

يافته اند و از سوي افراد ياد شده از قبل برنامه ريزي و اجرا شده است، يا طي احكام سري 
  .يا بر اساس دستورهاي شفاهي

احسان بيگ رئيس دفتر وزارت كشور تأييد مي كند كه زماني كه خودش ...
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ليس بود نوري بيگ كه از قسطنطنيه به حلب اعزام شده بود اعالم كرده رئيس پليس كي
است كه هدف از راندن ارامنه از محل سكونتشان نابود ساختن آنها است و در ادامه افزوده 
است كه خودش با طلعت ديدار داشته و از وي فرمان نابود كردن ارامنه را دريافت كرده 

  .ات كشور چنين اقتضاء مي كندطلعت اظهار داشته است كه نج. است
طبق شواهد ياد شده و شواهد متعدد ديگري مبني بر اينكه افراد زير در ...

كشتارها شركت كرده و در جنايات صورت گرفته شريك جرم هستند تصميم گرفته شد 
 مجازات پزشك به الدين شكير، پزشك نظيم، عاطف رضا، 170 و ماده 45بر اساس ماده 

، انور، جمال، طلعت بعنوان جنايتكار به دادگاه نظامي قسطنطنيه تحويل جواد، عزيز بيگ
  .داده شوند

، 200مراجعه شود به آرشيو ملي ارمنستان، بايگاني شماره  (1919 آوريل 12
 Le proces desاين سند به زبان فرانسه است . 51-64، شماره 237، فصل 1فهرست 

Unionists .اختصارات و .  آن استفاده كرده ايماز ترجمه به زبان ارمني پيوست
  .»)نويسنده مقاله-تأكيدات صورت گرفته از جانب ما است

 دادگاه نظامي قسطنطنيه به صورت غيابي طلعت، انور، 1919در ماه ژوئيه 
جمال و دبير كل حزب ناظم را به اتهام درگير كردن تركيه در جنگ و سازماندهي 

  .  به مرگ نمودمهاجرت به زور و كشتار ارامنه محكوم
لذا به . اين در اصل برسميت شناختن قتل عام بود از سوي تركيه رسمي

عبارتي اين انتظار ابزارهاي تبليغاتي رسمي تركيه فعلي، از نخست وزير گرفته تا آخرين 
شتربان بي اساس و ابزاري براي وقت تلف كردن است كه مسأله قتل عام ارامنه هنوز بايد 

 در سطح دولتي از 1919اين مطالعات در سال . ن مورد مطالعه قرار گيرداز سوي تاريخ دانا
  . سوي دادگاه تركيه صورت گرفت

بدون شك دادگاه تركيه در اوج خود قرار نگرفت و نمي توانست هم قرار 
دادگاه تركيه با موضعي جانبدارانه و همراه با پيش داوري با مسأله برخورد كرده و . گيرد

م ارامنه اشاره و مجازاتهاي مختلفي را براي سازماندهندگان و مجريان تعيين صرفاً به قتل عا
در مطالب دادرسي حرفي درباره بازگشت بازماندگان قتل عام به ميهن خود يعني . كرد

  . ارمنستان غربي و ضرورت پرداخت غرامت مادي مطرح نشد
اساس بر : و اما تلفات مادي ارامنه ارمنستان غربي رقمي چشمگير بود

براي اينكه بگوييم اين چه .  ميليارد فرانك15اطالعاتي كه كامالً موثق نمي باشند معادل 
رقم چشمگيري براي آن زمان بوده كافي است اشاره كنيم كه هزينه هاي جنگي تركيه 

 ميليارد فرانك 9-10مجموعاً ) 1914-1918در سالهاي (عثماني طي جنگ جهاني اول 
  .بوده است

 به زبان 1919است كه قبل از دادرسي، دولت تركيه در اوايل شايان توجه 
 The Turko-Armenian Question. The Turkish«انگليسي كتاب 

Point of View « كه در آن ) »ارمني؛ ديدگاه تركي-مسأله تركي«(را منتشر كرد
 زيرااند قرارگرفته » بزرگترين جنايتكاران بشريت«مسؤولين تركهاي جوان در شمار 

همانها بودند كه بر اساس برنامه از قبل تنظيم شده و با متدهاي بي رحمانه اي اقدام به 
در سند دولت سعي مي شود ملت ترك را از شر پاسخگويي . كشتار انبوه ارامنه كردند

ملت ...«: اخالقي رها ساخته و گناه قتل عام را تنها بر گردن رژيم تركهاي جوان بياندازند
و اين كار را با حزن و اندوه براي ملت ارمني و با . ود مي آوردترك سر تعظيم فر

  .»شرمساري براي خود انجام مي دهد
اما نه تنها غرامت . دولت به ارامنه قول پرداخت غرامت را نيز مي داد

پرداخت نشد و بازگشت ارامنه اي كه به زور مهاجرت داده شده بودند و بازماندگان به 
د بلكه رژيم جديد تركيه يعني رژيم كمال آتا ترك همچنان به ارمنستان غربي ممنوع ش

سياست قتل عام نه تنها در ارمنستان كيليكيه بلكه در ارمنستان شرقي نيز حين لشكركشي 
  .  به سمت جمهوري ارمنستان ادامه داد1920خود در سال 

جلوگيري از قتل « پيرامون 1948 دسامبر 9در كنوانسيون سازمان ملل مورخ 
 26براي مثال موافقتنامه (و يك سري اسناد بين المللي ديگر » م و مجازات مربوطهعا

ذكر شده است كه اين قبيل جنايات تاريخ انقضاء نداشته و هر كشوري كه ) 1968نوامبر 
مرتكب قتل عام شده مسؤوليت حقوقي ويژه دارد فارغ از اينكه سازماندهندگان مستقيم 

  .د شد يا خيرجنايات پيدا و مجازات خواهن
 

   آوريل هفته نسل كشي ارامنه ناميده شد27-20در كاليفرنيا  
در اين  آوريل را 27-20 روزهاي – فرماندار كاليفرنيا  –آرنولد شوارتزنگر 

  .اياالت هفته يادبود نسل كشي ارامنه ناميد
ما در هر ماه آوريل از كساني ياد مي كنيم كه ": آرنولد شواتزنگر گفته است

 بيش از يك و نيم 1923-1915در سالهاي .  آنها با نسل كشي ارامنه نابود شدزندگي
بي شمار از ارامنه داراي خود را از دست . ميليون ارمني در امپراتوري عثماني بقتل رسيدند

روشنفكران و بازرگانان، كودكان و سالخوردگان، مردان و زنان، افراد موجود در .دادند
اغلب اين رويدادهايي كه . ني اين اقدامات دهشتناك  گشتندتمامي مراحل زندگي قرببا

اول نژادكشي قرن بيستم عنوان مي شوند، براي خيلي ها تاثيرات نابودكننده زندگي داشته 
كاليفرنيا  مجددا اطمينان مي دهد كه افرادي . و به ايجاد اسپيورك ارمني كمك نمودند

از تمامي . ، هرگز فراموش نخواهند شدكه در پي اين فاجعه جان خود را از دست دادند
ساكنان كاليفرنيا  خواهش مي شود طي اين هفته رفتار خود را در قبال اين فاجعه نشان 

كاليفرنيا  با پيوستن به دوستانمان از جامعه ارمني آمريكا، كمك مي كند كساني را . دهند
  ". دست دادندبياد آورد كه زندگي خود را در پي اين رويدادهاي قابل محكوم از

 سندي را امضا نموده است كه اجازه مي دهد 2006فرماندار كاليفرنيا  در سال 
در باغ كاپيتوليوم بناي يادبودي را براي بازماندگان نسل كشي كه در كالفورنيا زندگي مي 

  .كنند، احداث نمود
 
   با سفير ايران ارمنستانديدار نخست وزير

ومي دولت جمهوري ارمنستان حاكي گزارش اداره خبررساني و روابط عم
است، تيگران سركيسيان نخست وزير ارمنستان سيد علي سقائيان سفير فوق العاده 
و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران در جمهوري ارمنستان را بحضور پذيرفته 

  .است
 ايراني در زمينه هاي -در اين ديدار گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي ارمني

ائل مربوط به اجراي برنامه هاي جديد به موازات برنامه هاي جاري مختلف و مس
سيد علي سقائيان در اين ديدار خطاب به . مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند

جمهوري اسالمي ايران كامالً از رئيس جمهور منتخب ":نخست وزير تاكيد كرد
دولت ارمنستان ارمنستان و دولت شما در كليه زمينه هايي كه در برنامه جديد 

  ".بعنوان اولويت اعالم شده اند، حمايت مي كند
نخست وزير ارمنستان و سفير ايران همچنين گشايش سركنسولگريهاي دو 
كشور در تبريز و كاپان را مهم برشمرده و تاكيد كردند كه توافقات اوليه 

  .دوجانبه در اين زمينه در سطح عالي بدست آمده اند
  

  نيت ملي با سفير ايران در ارمنستانديدار دبير شوراي ام
گزارش دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري ارمنستان حاكي است، آرتور 
باغداساريان دبير شوراي امنيت ملي جمهوري ارمنستان سيد علي سقائيان سفير فوق العاده 

  .و تام االختيار جمهوري اسالمي ايران در جمهوري ارمنستان را بحضور پذيرفته است
ران انتصاب آرتور باغداساريان در سمت عالي دبير شوراي امنيت ملي سفير اي

جمهوري ارمنستان را تبريك گفته و سالمهاي سعيد جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي 
  .ايران و دعوت انجام سفر رسمي به ايران را ابالغ نموده است

به خويش آرتور باغداساريان ضمن تشكر بابت سالمها و دعوت انجام سفر، بنو
خواستار ابالغ سالمها به همكار ايراني خويش شده و خاطر نشان كرده است كه شخصاً نيز 

  .آماده ميزباني از ايشان در ارمنستان خواهد بود
 ايراني، -طرفين در اين ديدار به توسعه آتي روابط دوستانه ديرينه ارمني

 در عرصه هاي حمل و نقل و مسائل امنيت منطقه اي و تعميق هر چه بيشتر روابط دوجانبه
  .انرژي اشاره كردند

  
  مالقات وزراي امورخارجه ارمنستان و آذربايجان

مالقات ادوارد نالبانديان و المار محمدياروف وزراي امور خارجه دو كشور 
.  شوراي اروپا در استراسبورگ انجام شد درارمنستان و آذربايجان در نمايندگي فرانسه

اما  برنار فاسيه رئيس فرانسوي گروه مينسك . ستوز مشخص نيچگونگي مالقات فوق هن
سازمان همكاري و امنيت اروپا چند روز قبل هنگام صحبت پيرامون مالقات فوق چنين 

در ضمن ادوارد نالبانديان درگذشته نه . گفته است كه اين مالقات جنبه شناخت متقابل دارد
ژه سازمان همكاري و امنيت اروپا با چندان دور در  حضور آنجي كاسپرچيك نماينده وي

  .روساي گروه مينسك مالقات داشته است
  

  آمار درخواستها براي اخذ تابعيت ارمنستان
 نفر به 799براي كسب تابعيت جمهوري ارمنستان طي چهار ماه سال جاري 

اداره گذرنامه ها و رواديد پليس مراجعه كرده اند كه اغلب آنها شهروندان كشورهاي 
  .ان، روسيه، ايران، عراق، لبنان، تركمنستان و آمريكا هستندگرجست

  
   ژوئن از سوي بنياد چالشهاي هزاره-تأييد برنامه هاي آوريل

 سازمان غيرتجاري 2008ژوئن -سند مربوط به تأمين مالي برنامه هاي آوريل
ر گرفته قرا» چالشهاي هزاره«مورد تأييد بنياد » ارمنستان-»چالشهاي هزاره«بنياد «دولتي 
  . است

 ميليون دالر قيد شده در اين سند فعالً 11در قبال . اين سند تأييد شده است اما بعضاً
يك برنامه جاده سازي هنوز از سوي اين بنياد در .  ميليون دالر اختصاص خواهد يافت4

هوسپيان مديرعامل كل اين سازمان غيرتجاري . دست بررسي است كه بنا به اظهارات آ
رگترين برنامه از ميان برنامه هايي است كه تاكنون از سوي اين سازمان به بنياد دولتي بز

 .چالشهاي هزاره ارائه شده است
 

  2007 در سال ارمنستانآمار سرمايه گذاري خارجي در
بنا به اظهارات تيكران جرباشيان مدير مركز سياست اقتصادي و مشاوره 

گذاري هاي خارجي در ارمنستان در سير سرمايه ) AEPLAC(اروپايي -حقوقي ارمني
 582( ميليون دالر بوده است از جمله سرمايه گذاري هاي مستقيم 845 معادل 2007سال 

 ميليون 55,3(از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا سرمايه گذاران اصلي آلمان ). ميليون دالر
)  ميليون دالر13,5(، بريتانياي كبير ) ميليون18,8(، فرانسه ) ميليون16,5(، قبرس )دالر

  .مي باشند


