
Հայաստանի Հանրապետությունում Եվրոպական Միության դեսպան, նորին 

գերազանցություն Անդրեա ՎԻԿՏՈՐԻՆԻՆ 

Էրազմուս+ ծրագրի հայաստանյան մասնակիցների և շրջանավարտների բաց 

նամակը՝ ուղղված Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության դեսպան, նորին 

գերազանցություն Անդրեա Վիկտորինին 

Հարգելի՛ դեսպան ՎԻԿՏՈՐԻՆ, 

 Ձեզ ենք գրում Էրազմուս+ ծրագրի նախկին կամ ներկայիս հայ մասնակիցների 

և շրջանավարտների անունից: Եվրամիությունը մեզ շնորհել է Եվրոպայի տարբեր 

անկյուններում (թե՛ ֆորմալ և թե՛ ոչ ֆորմալ) որակյալ կրթություն ստանալու 

հնարավորություն․ փորձ, որը մեկընդմիշտ փոխել է բոլորիս: Մենք օգտվել ենք 

տեղաշարժման ազատության հնարավորությունից, մի բան, որի պակասը մեր 

տարածաշրջանում զգացվել է հակամարտությունների և ռազմական 

գործողությունների պատճառով՝ դեռևս Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր: 

Մենք մտերմացել ենք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ՝ մեր սրտերում 

ամրապնդելով եվրոպականն ու եվրոպացուն։ Մենք սովորել ենք փայփայել 

ժողովրդավարությունն ու մարդու իրավունքները, և մեզանից յուրաքանչյուրը 

փոփոխություններ է նախաձեռնել մեր իսկ հայրենիքում։ Այսօր աշխատում ենք ՀԿ-

ներում, պետական և միջազգային կազմակերպություններում, զբաղվում ենք մեր 

անձնական բիզնեսով կամ ստարտափով` մեր կարողությունները ծառայեցնելով մեր 

երկրի բարգավաճմանը, ինչպես նաև ամրապնդելով ժողովրդավարական Եվրոպայի 

հետ մեր կապերն ու ԵՄ-ի կարևորած արժեքները: 

Պատկերացրեք, թե ինչպես բոլորս ցնցվեցինք սեպտեմբերի 27-ին, երբ անկախ 

աշխարհագրական դիրքից՝ բոլոր հայերն արթնացան իսկական պատերազմից՝ 

պլանավորված ագրեսոր Ադրբեջանի, վերջինիս դաշնակից, ՆԱՏՕ-ի անդամ և ԵՄ 

թեկնածու Թուրքիայի, ինչպես նաև միջազգային ահաբեկիչների համատեղ ջանքերով՝ 

ուղղված Արցախի (միջազգային հանրությանը հայտնի որպես Լեռնային 

Ղարաբաղ/ԼՂ) և Հայաստանի խաղաղ բնակչության դեմ: Այդ պահից սկսած՝ մեզնից 

յուրաքանչյուրն ամեն ինչ անում է միջազգային հանրությանը Ադրբեջանի և իր 

ռազմատենչ հանցակցի ոճրագործությունների մասին տեղեկացնելու ուղղությամբ՝ 

տարածելով բացարձակապես ստուգված տեղեկատվություն, պայքարելով 

ապատեղեկատվության դեմ և դիմելով մեր եվրոպացի ընկերներին՝ Արցախի/ԼՂ հայ 

փախստականներին իրենց ֆինանսական աջակցությունը ցուցաբերելու նպատակով։ 

Այնուամենայնիվ, աշխարհը լռում է, և լռության յուրաքանչյուր օրը հանգեցնում է 

անմեղ կյանքերի անդառնալի կորստի: 



Էրազմուս+ ծրագրի ներքոստորագրյալ մասնակիցների և շրջանավարտների 

անունից կոչ ենք անում Ձեզ՝ որպես ՀՀ-ում ԵՄ պատվիրակության դեսպանի, մեր 

ուղերձը հասցնել Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ 

դատապարտելու ագրեսորի փորձերը՝ ուղղված Արցախի/ԼՂ հայ բնակչության 

ոչնչացմանը և համապատասխան միջոցներ կիրառելու Ադրբեջանի և նրա հանցակից 

Թուրքիայի կողմից նախապես ծրագրված ռազմական գործողությունների դեմ։ 

Թուրքիան չի կարող շարունակել ՆԱՏՕ-ի անդամ լինել, քանի որ ապացուցված է, որ 

այն ապահովում է սիրիացի վարձկանների և միջազգայնորեն արգելված 

ահաբեկչական խմբավորումների մուտքը ռազմաճակատ: Մենք նաև մտահոգված ենք, 

որ այս պատերազմը հրահրվել է COVID-19 գլոբալ համաճարակի ֆոնին և լուրջ 

սպառնալիք է տարածաշրջանային կայունության, ինչպես նաև համաշխարհային 

խաղաղության և խելամիտ կառավարման համար: 

Հայաստանն ու Ադրբեջանը անդամակցում են Արևելյան գործընկերության 

ծրագրին ԵՄ հարևանության հովանու ներքո: ԱԳ-ը խոստանում է ընդլայնել 

գործընկերության շրջանակն իր անդամ երկրների հետ` հիմնվելով «ավելին ավելիի 

դիմաց» սկզբունքի վրա, որին էլ և ապավինում ենք` որպես մեր հորդորի 

հիմնաքարերից մեկը: Ի տարբերություն իր ավելի մեծ և ավելի հարուստ հարևանի՝ 

Ադրբեջանի՝ 2018 թ․ Թավշյա հեղափոխությունից ի վեր՝ Հայաստանի 

Հանրապետությունը զգալի առաջընթաց է գրանցել ժողովրդավարության և մարդու 

իրավունքների պաշտպանության հարցում: 

Համաձայն «Freedom House»-ի՝ Հայաստանը բարելավել է իր ազատության 

վարկանիշը՝ այն 45-ից (2017 թ.) հասցնելով 53-ի (2020 թ.): Արցախը/ԼՂ-ը, որ 

դասակարգվում է որպես մասամբ ազատ երկիր, նույնպես բարելավել է իր 

վարկանիշը՝ 30-ից (2018 թ.) հասցնելով 34-ի (2020 թ.): Մինչդեռ Ադրբեջանը, որ 

դասվում է ոչ ազատ երկրների շարքին, տարածաշրջանում ունի ամենացածր և 

շարունակաբար նվազող վարկանիշը՝ ընդամենը 10 միավոր: Ավելին, Ադրբեջանը նաև 

շարունակում է իրականացնել հայկական ժառանգության մշակութային 

ցեղասպանություն (օր․՝ Ջուղայի հայկական գերեզմանատունը, 2006 թ.) 

Արցախում/ԼՂ-ում, ինչպես օրինակ, հոկտեմբերի 8-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի 

կողմից Շուշիի՝ քրիստոնեական ուխտատեղի հանդիսացող Սբ Ղազանչեցոց եկեղեցու 

կրկնակի հրթիռակոծումը: Դժբախտաբար մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես են 

ագրեսորներն անտեսում մշակույթի գործոնը՝ որպես ԱԳ տարածաշրջանում 

ժողովրդավարական բարեփոխումների շարժիչ ուժ:  

Ցավոք, մեր երկիրն այժմ ներքաշվում է Ալիևի բռնապետության ներքո 

ահագնացող պատերազմի մեջ, բռնապետություն, որն անտեսում է 

ժողովրդավարական բոլոր սկզբունքները: Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող 

https://iwpr.net/global-voices/azerbaijan-famous-medieval-cemetery-vanishes
https://twitter.com/naghdalyan/status/1314152472219443200


շրջանցել այս պատերազմը, քանի որ Արցախը/ԼՂ-ը բնակեցված է էթնիկ հայերով և 

լինելով փոքր ազգ՝ մենք պատասխանատվություն ենք կրում՝ պաշտպանելու մեր 

ինքնությունը գոյութենական ցանկացած սպառնալիքից: Խնդրում ենք Ձեզ հաշվի 

առնել միջազգային տարբեր լրատվամիջոցների հոդվածներն և ստուգված փաստերը, 

որոնք վկայում են՝ այս պատերազմը հարձակում է Հայաստանում և Արցախում 

երիտասարդ ժողովրդավարության վրա: Մենք խաղաղության և կայունության ձգտող 

ազգ ենք, մեր անցած պատմական ուղին սովորեցրել է մեզ խաղաղ գոյության արժեքը։ 

Այնուամենայնիվ, ինչպես 1984 թ. Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, 

իրավապաշտպան Դեսմոնդ Տուտուն է ասել. «Ազատության գինը հարատև 

զգոնությունն է»: Ուստի մենք պետք է զգոն և ազնիվ լինենք՝ ընդունելու այն փաստը, 

որ Ալիևի իշխանության տակ գտնվող Ադրբեջանը չի կիսում նույն արժեքներն ու 

տրամադրվածությունը: Այս պնդումը հաստատող փաստերը բազմաթիվ են: 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 75-րդ նստաշրջանի ընթացքում Ադրբեջանի 

նախագահ Իլհամ Ալիևը (որի Կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի 

լուսաբանման նախագիծը 2012 թվականին ճանաչել է որպես տարվա մարդ) 

Հայաստանին  մեղադրեց ահաբեկչության մեջ, մինչդեռ այժմ պարզ է, որ Ադրբեջանը 

և իր ռազմատենչ դաշնակից Թուրքիան շարունակում են հավաքագրել սիրիացի և 

լիբիացի ջիհադիստ վարձկանների (ահաբեկիչների)՝ Արցախի/ԼՂ խաղաղ 

բնակչության դեմ պատերազմելու նպատակով: Այսօր պետական տարբեր 

պաշտոնյաներ, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, միջազգային 

ճանաչում ունեցող տարբեր լրատվամիջոցները՝ «CNN», «The Guardian», «Al Jazeera», 

«Reuters» և այլն, ինչպես նաև տարբեր երկրների հետախուզական ծառայությունները 

հաստատում են վերոնշյալ փաստերի ճշգրտությունը: Որպես եվրոպական և 

հայկական ժողովրդավարական արժեքների հպարտ կրողներ՝ մենք գիտակցում և 

ընդունում ենք, որ այս պատերազմը նախաձեռնել են Ադրբեջանի ու Թուրքիայի 

բռնապետ և կոռումպացված ղեկավարները, և ոչ թե Ադրբեջանի ժողովուրդը: Չնայած 

հայկական կողմի կոչերին` հարգելու մարդասիրական օրենքները և Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից սահմանված միջանկյալ միջոցները՝ 

Ադրբեջան-Թուրքիա հանցավոր բռնապետական տանդեմը դիտավորյալ 

թիրախավորել է խաղաղ բնակիչներին և լրագրողներին: 

Արցախի/ԼՂ Մարդու իրավունքների պաշտպանը հաղորդել է Արցախում/ԼՂ-

ում 22 քաղաքացիական զոհերի, 93 վիրավորների և վնասված ավելի քան 5800 անշարժ 

գույքի և առանցքային քաղաքացիական ենթակառուցվածքների մասին: Մարդկության 

դեմ ուղղված այս հանցանքները և այն փաստը, որ Արցախի/ԼՂ բնակչության ավելի 

քան 50%-ը (75000 երեխա, կին, ծեր) ստիպված են եղել լքել իրենց երկիրը, արտացոլում 

է Ադրբեջանի կառավարության իրական մոտիվացիան, այն է՝ գրավել Արցախը/ԼՂ-ը 

առանց իր հայ բնակչության: Ավելին, չնայած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր 

https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200924/we2wQ8CowvRE/UcHaYOBat38E_en.pdf
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Պուտինի՝ զինադադարի փխրուն փորձերին՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի և 

Ադրբեջանի դիվանագիտական կորպուսների միջև տասնմեկ ժամ տևած եռակողմ 

բանակցություններից և 2020 թ. հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվայում ձեռքբերված 

հումանիտար հրադադարի մասին որոշումից հետո ադրբեջանական կողմը խախտել է 

հրադադարը դրա ուժի մեջ մտնելուց հինգ րոպե անց:  

Հետևաբար, մենք կոչ ենք անում Եվրամիությանը հակամարտությունների 

կարգավորման, մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարության 

գործում իր հաջող միջնորդությամբ ավելի հնչեղ և հստակ կերպով նախազգուշացնել 

և պատժել ագրեսորներին: Վերոնշյալ բոլոր փաստերը՝ հիմնված մարդկային 

արժանապատվության, ազատության, ժողովրդավարության, 

իրավահավասարության, օրենքի գերակայության և մարդու իրավունքների մեր 

ժողովրդավարական արժեքների վրա, խրախուսում են մեզ՝ Էրազմուս+ ծրագրի 

հայաստանյան մասնակիցներիս և շրջանավարտներիս, բարձրաձայնելու ու դիմելու 

Ձեզ և Եվրոպական հանձնաժողովին հետևյալ կոչերով՝ 

1. Ձեռնպահ մնալ պաշտոնական հայտարարություններում երկու կողմերի 

պարտականությունները հավասարեցնելուց: Կան ստուգված փաստեր, 

որոնք ապացուցում են, որ սույն ագրեսիան պլանավորվել և 

նախաձեռնվել է Ադրբեջանի կողմից, որի ղեկավարությունը չի էլ 

թաքցնում իր նպատակը` զտելու Արցախի/ԼՀ հայ բնակչությունը: 

2. Ադրբեջանի և Թուրքիայի կառավարությունների, ինչպես նաև 

պատասխանատու պաշտոնատար անձանց նկատմամբ կիրառել 

պատժամիջոցներ ահաբեկչական խմբավորումների՝ տարածաշրջան 

ներթափանցելուն ներգրավված լինելու, ինչպես նաև Արցախի/ԼՂ և 

Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության նկատմամբ միջազգային 

մարդասիրական իրավունքը խախտելու համար: 

3. Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարում (հռչակված ԵՄ անվտանգության 

միասնական ռազմավարությամբ) մնալ հետևողական. ահաբեկչություն, որ 

այսօր պատուհասել է Հարավային Կովկասը:    

4. Ճանաչել Արցախի/ԼՂ-ի անջատման կենսական անհրաժեշտությունը՝ 

ապահովելով Արցախի/ԼՂ-ի ժողովրդի ինքնորոշման և կյանքի հիմնարար 

իրավունքները:    

Եվրամիությունը միայն տնտեսական շահերի վրա հիմնված միություն չէ, այն 

առաջին հերթին արժեքների միություն է, և մենք ակնկալում ենք, որ ԵՄ-ն 

հավատարիմ կմնա իր արժեքներին։ 

Հարգանքով, Էրազմուս+ ծրագրի հայաստանյան մասնակիցներ և շրջանավարտներ 

(Անգլերենից  հայերեն թարգմանեց Մարիամ Կարապետյանը) 



 

To: Her Excellency Andrea WIKTORIN, the Ambassador of the European Union to the Republic of 

Armenia 

Re: Erasmus+ Armenian participants and alumni's open letter to HE Andrea Wiktorin, the 

Ambassador of the Delegation of the EU to Armenia 

Dear Ambassador WIKTORIN,  

We are writing to you as former or ongoing Armenian participants and alumni of the Erasmus+ 

Program. The European Union has helped us access quality education (both formal and non-formal) 

in different corners of Europe, an experience that has changed us forever. We have benefited from the 

freedom of movement that our region has been short of because of the conflicts and continued hostilities 

since the collapse of the Soviet Union. We have bonded with people from various national backgrounds, 

thus strengthening the European in our hearts.  We have learned to cherish democracy and human rights 

and each of us has embarked on making a change in our homeland; you can find us working in NGOs, 

governmental and international organizations, personal businesses or startups putting our skills for the 

prosperity of our country and strengthening the links with democratic Europe and the values that the EU 

stands for.   

You can imagine that our world shattered on the 27th of September, when regardless of the 

geographic location, all Armenians woke up to a full fledged war, jointly planned by the aggressor 

Azerbaijan, its NATO member and EU candidate ally Turkey and international terrorists  against the 

peaceful citizens of Artsakh  (known to the international community as Nagorno Karabakh/NK) and 

Armenia. Since then, each of us has been doing his or her best  to inform the international community about 

the wrongdoings of Azerbaijan and his belligerent accomplice by spreading only verified information, 

combating disinformation, and appealing to our European friends for their financial support to the Armenian 

refugees of Artsakh/NK. Nevertheless, each day of silence from the world costs us irreversible loss of 

innocent lives.  

On behalf of the undersigned Erasmus+ participants and  alumni, we urge You, as the Ambassador 

of the Delegation of the EU to the Republic of Armenia to advocate our message to  the President of the 

European Commission Ursula von der Leyen in order to condemn the aggressor's attempts of 

extermination of  Armenian population of Artsakh/NK and apply appropriate measures against the pre-

planned military actions of Azerbaijan and its associate Turkey, which cannot stay a NATO member due 

to its proven entanglement of Syrian mercenaries and internationally banned terrorists groups into the 

battlefield. We are also devastated that this war was triggered amidst the global COVID-19 pandemic and 

is a serious threat to regional stability, as well as global peace and good governance.  

Armenia and Azerbaijan are part of the Eastern Partnership programme under the EU 

Neighborhood umbrella. EaP has promised to enlarge its partnership with the member countries based 

on the ‘more for more’ principle and we rely on this criterion as one of the bases of our appeal. In 

contrast to its bigger and wealthier neighbour Azerbaijan, since the Velvet Revolution of 2018 the Republic 

of Armenia has made substantial progress in regards to democratization and protection of human 

rights. According to the Freedom House, Armenia has improved its freedom score from 45 points (2017) 

to 53 (2020). Artsakh/NK, categorized as a partly free country, has also raised its score from 30 (2018) to 

34 (2020). Meanwhile Azerbaijan, classified as a non-free country has the lowest and continuously 

decreasing score in the region, only 10 points.   Moreover, Azerbaijan also continues its cultural 

genocide of the Armenian heritage (e.g Armenian Jugha cemetery in 2006) in Artsakh/NK, as, Armenian 

https://iwpr.net/global-voices/azerbaijan-famous-medieval-cemetery-vanishes
https://iwpr.net/global-voices/azerbaijan-famous-medieval-cemetery-vanishes


Christian pilgrimage site,  Saint Ghazanchetsots Cathedral in Shushi was shelled twice by the Azerbaijani 

armed forces on October 8. We sadly witness how the aggressors depreciate the role of culture as a 

driving-force for democratic reforms in the EaP region.  

Alas, our country is now being dragged into an escalating war with Aliyev’s dictatorship which 

disregards all democratic principles. A war that cannot be bypassed by the Republic of  Armenia since 

Artsakh/NK is populated by ethnic Armenians and being a small nation we have the responsibility to 

protect our identity from any existential threat.  We kindly request You to take into account various 

international media reports and verified facts that indicate this war is an attack on the young 

democracy in Armenia and Artsakh/NK. We are a nation seeking peace and stability, our historic path 

has taught us the value of peaceful existence, However, as 1984 Nobel Peace Prize laureate, human rights 

activist Desmond Tutu said “The price of freedom is eternal vigilance”. Hence we have to be alert and 

honest in recognition of the fact that Azerbaijan under the rule of Aliyev is not sharing the same values and 

sentiments. The facts supporting this statement are numerous.  

During 75th Session of the UN General Assembly, the President of Azerbaijan Ilham Aliyev 

(whom  Organized Crime and Corruption Reporting Project recognized as the Person of the Year in 

2012) accused Armenia in terrorism, while it is now recognized that Azerbaijan and its warmonger ally 

Turkey have been recruiting Syrian and Lybian jihadist mercenaries (terrorists) to fight against peaceful 

citizens of Artsakh/NK. Today various government officials such as the President of France Emmanuel 

Macron, internationally renowned media outlets CNN, The Guardian, Al Jazeera, Reuters and so forth) and 

intelligence services of several countries confirm the truthfulness of these facts. As proud bearers of the 

European and Armenian democratic values, we understand and acknowledge that this war was initiated by 

dictatorial and corrupt leaders of Azerbaijan and Turkey, and not by the people of Azerbaijan. Despite the 

calls of Armenian side to respect humanitarian laws and the interim measures of the European Court 

of Human Rights, the Azerbaijan-Turkey criminal dictatorial tandem has deliberately targeted 

civilians and journalists.  

Human Rights Defender of Artsakh/NK reported about 22 civilian casualties, 93 wounded, and 

over 5,800 damaged properties and key civilian infrastructures in Artsakh/NK. These crimes against 

humanity and the fact that  over 50% of the population of Artsakh/NK (75,000 children, women, 

elderly) had to flee their country  reflects the true motivation of Azerbaijani government, which is to have 

Artsakh/NK without its Armenian population. Moreover, despite the fragile truce attempts by the Russian 

President Vladimir Putin, after eleven hours of trilateral negotiations between the diplomatic corps of 

Russia, Armenia and Azerbaijan and the decision on humanitarian ceasefire achieved in Moscow on 

October 09 2020, Azerbaijani forces violated the ceasefire within five minutes after its coming into 

force.  

Hence we call upon the European Union,  with its  successful mediation in conflict resolution 

and protection of human rights and democracy,  to be more vocal and unambiguously reprehend and 

sanction the aggressors.  All the above mentioned facts, backed up with our democratic values of  human 

dignity, freedom, democracy, equality, rule of law and human rights, stimulate  us - the  Erasmus + 

Armenian participants and alumni - to raise our voice and appeal to You  and the European Commission 

with the following calls:   

1. Abstain from equalizing the responsibilities of both sides in your  official 

statements. There are established facts that prove that Azerbaijan has planned and 

initiated the aggression and its leadership does not even hide its objective to cleansing 

Armenian population of Artsakh/NK.  

https://twitter.com/naghdalyan/status/1314152472219443200
https://twitter.com/naghdalyan/status/1314152472219443200
https://estatements.unmeetings.org/estatements/10.0010/20200924/we2wQ8CowvRE/UcHaYOBat38E_en.pdf
https://edition.cnn.com/2020/10/01/middleeast/azerbaijan-armenia-syrian-rebels-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/syrian-rebel-fighters-prepare-to-deploy-to-azerbaijan-in-sign-of-turkeys-ambition
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/28/syrian-rebel-fighters-prepare-to-deploy-to-azerbaijan-in-sign-of-turkeys-ambition
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/1/macron-says-syrian-fighters-operating-in-karabakh
https://www.aljazeera.com/news/2020/10/1/macron-says-syrian-fighters-operating-in-karabakh
https://uk.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-putin-macron-int/france-accuses-turkey-of-sending-syrian-jihadists-to-nagorno-karabakh-idUSKBN26L3T4
https://uk.reuters.com/article/armenia-azerbaijan-putin-macron-int/france-accuses-turkey-of-sending-syrian-jihadists-to-nagorno-karabakh-idUSKBN26L3T4
https://twitter.com/ArtsakhOmbuds/status/1314209951938609153
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/1314090710094708736
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/1314090710094708736


2. Consider sanctions against the governments of Azerbaijan and Turkey, as well as 

responsible officials for their involvement in the infiltration of terrorist groups into 

the region, as well as  for violating international humanitarian law against the civilian 

population of Artsakh/NK and Armenia.   

3.  Remain consistent in your fight against international terrorism (as declared in EU 

Security Union Strategy) that is reemerging right now in South Caucasus. 

4.  Recognize remedial secession of Artsakh/NK to secure the right of the people of 

Artsakh/NK for self-determination and the fundamental right to life.  

 

The European Union is not a union based on economic interests alone, first and foremost it is a Union 

of values, and we are waiting for the EU to stand by its values. 

Regards, 

Erasmus+ participants and alumni of Armenia 

Agate Avetisyan 

Aleta Serobyan 

Alisa Jamalyan 

Alla Khosrovyan 

Alvard Mamikonyan 

Anahit Kostanyan 

Anahit Margaryan  

Anahit Takiryan 

Anahit Yeghiazaryan 

Andranik Sahakyan 

Ani Akelyan 

Ani Akelyan 

Ani Badalyan 

Ani Barseghyan 

Ani Hambardzumyan 

Ani Harutyunyan 

Ani Harutyunyan 

Ani Harutyunyan 



Ani Hovsepyan 

Ani Keshishyan 

Ani Khachatryan 

Ani Mazmanyan 

Ani Mkrtumyan 

Ani Nersisyan 

Ani Shahinyan 

Ani Tovmasyan 

Ani Tumanyan  

Ani Vardanyan 

Ani Voskanyan  

Anna Abazyan 

Anna Arakelyan 

Anna Gevorgyan 

Anna Ghorukhchyan 

Anna Khachatryan 

Anna Khachatryan 

Anna Khachatryan 

Anna Khlghatyan 

Anna Martirosyan 

Araks Misisyan 

Arevik Azizyan 

Arevik Mikayelyan 

Arevik Mnatsakanyan 

Arevik Zaqaryan 

Arman Azizyan 



Arman Tonikyan 

Armenuhi Arabyan 

Armine Abrahamyan  

Armine Barseghyan  

Armine Maghakyan 

Armine Manasyan 

Armine Poghosyan 

Armine Sargsyan 

Armo Mikayelyan 

Arpi Muradyan 

Arpine Ayvazyan 

Arpine Babayan 

Arpine Jraghatspanyan  

Arpine Sargsyan 

Arpine Tumanyan 

Arpine Vardanyan 

Arsen Jomardyan 

Artem Hakobyan 

Ashkhen Mesropyan  

Asya Hayrapetyan 

Aza Gevorgyan 

Azatuhi Hovsepyan 

Byurakn Ishkhanyan 

Chinar Movsisyan 

Davit Aghabekyan 

Davit Dilanian 



Davit Hayrapetyan 

Davit Minasyan 

Davit Muradyan 

Davit Pipoyan 

Diana Grigoryan  

Diana Voskanyan 

Diana Yeghiazaryan 

Dianna Mlhamyan 

Dr. Arsen Aproyan 

Edith Soghomonyan 

Emma Aghlamazyan 

Emma Arakelyan  

Emma Grigoryan 

Emma Poghosyan 

Emma Umityan  

Erik Aleksanyan 

Erik Dallakyan 

Erik Vardanyan 

Erik Yeghinyan  

Evelina Arakelyan 
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