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«ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐ ԹՅ ՆՆԵՐ. ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ
100 ՏԱՐԻ»

ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ, Գերմանիա

Գերմանահայկական  ընկերակց թյան  100-ամյակի  միջոցառ մների  ծիր մ  այս  օրերին
(սեպտեմբերի 18-19-ին) Երեւանի պետական համալսարան մ սիմպոզի մ է  գ մարվ մ ի
հիշատակ ԵՊՀ պատվո դոկտոր, գերմանացի աստվածաբան, հայագետ Հերման Գոլցի (1946 -
2010 թթ.): Այսօր Երեւանի ս րբ Գրիգոր Լ սավորիչ եկեղեց մ առավոտյան ժամերգ թյան
ընթացքին  աղոթք  կհնչի  հայ-գերմանական  մշակ թային  կամ րջը  հաստատած  Յոհաննես
Լեփսի սի,  Գարեգին  Հովսեփյանցի,  Հերման  Գոլցի  հիշատակին,  այն հետեւ  ԵՊՀ
աստվածաբան թյան  ֆակ լտետ մ  նրանց  ան նով  լսարան  կանվանակոչվի,  կփակցվի
հ շատախտակ:  Սիմպոզի մին  կմասնակցեն  հայ  եւ  գերմանացի  գիտնականներՙ  երկ
երկրների տարբեր համալսարաններից, նրանց թվ մ̔ դոկտոր պրոֆեսորներ Խաչիկ Գազերը
(Նյ րնբերգ),  որ  կանդրադառնա  գերմանահայկական  հարաբեր թյ ններին,  «Յոզեֆ
Կարստի միջին հայերենի բառարանը» կներկայացնեն Գերհարդ Մայսերը (Հալլե-Զաալե ) եւ
Լիանա  Հովսեփյանը  (Երեւան),  «Հայ  եւ  գերմանական  գրական թյ նը  եվրոպական
կոնտեքստ մ»  թեման  կարծարծեն  Հանս-  Յոախիմ  Զոլմսը  (Հալլե-Զաալե)  եւ  Ավիկ
Իսահակյանը  (Երեւան),  «Հայ  եկեղեցին  Գերմանիայ մ»  կներկայացնի  Ռայնհարդ  Թհյոլեն
(Հաալե-Զաալե),  Հայ  գրատպ թյան  500-ամյակին  կանդրադառնան  Արմեն հի  Դրոստ
-Աբգարյանը  (Հաալե-Զաալե)  եւ  Մելինե  Փեհլիվանյանը  (Բեռլին),  Մարգրեթ  Յաշկեն
(Դայզենդորֆ) եւ Գայանե Էլիազյանը (Երեւան) համատեղ հրատարակ թյան, միջնադարյան
ձեռագրերի  վերականգնման  եւ  մասնագետների  վերապատրաստման  նախագիծը
կներկայացնեն,  «Հայերը,  Հայաստանը  եւ  Գյոթթինգենը  .  հայացք  գիտահետազոտական
ավանդ յթներներին»  թեման  արծարծել  է  Մարտին  Տամկեն  (Գյոթթինգեն),  «Յոհաննես
Լեփսի ս̔  գերմանացի  բացառիկը.  Հայոց  ցեղասպան թյ ն,  մարդասիր թյ ն  եւ  մարդ
իրավ նքներ»  վերնագրյալ  դասախոս թյամբ  ել յթ  կ նենան  Աքսել  Մայսները  (Շկոյդից),
Աշոտ Հայր նին (Երեւան ): Բեռլին մ ՀՀ դեսպան թյան ներկայաց ցիչ Աշոտ Սմբատյանի
ել յթը  րվագծ մ  է  «Գերմանահայկական  դիվանագիտական  հարաբեր թյ նները»:
Վերջին  բանախոսը  Լիլիթ  Սիմոնյանն  է̔  եզրափակիչ  «Գարեգին  Հովսեփյանց.  Հալլեի
համալսարանի հեղինակավոր սանը» ակնարկով:

Սիմպոզի մին «Գերմանահայկական ընկեր թյան 100-ամյակը. հիշել, հիշատակել, կերտել»
2014-ին  Գերմանիայ մ  լ յս  տեսած  տոնական  հրատարակ թյ նը  կներկայացնի
ընկերակց թյան  նախագահ  ,  «Հայ-գերմանական  նամականի»  եռամսա  հանդեսի  գլխավոր
խմբագիր Րաֆֆի Քանդյանը (Հաննովեր), մ հետ զր յցի պատիվն էինք նեցել ավելի վաղ
Գերմանիայ մ,  երբ  հ նիսին  Պոտսդամ  դղյակ մ  լեփ-լեց ն  դահլիճ մ  հանդիսավոր
ներկայացրել  էին  ընկերակց թյան  100-ամյա  ղին:Նա  մշակ թային  ոլորտ մ  ոսկերչի
աշխատանք  է  կատար մ.  ինչ  իր  անվան  հղ մով  լ յս  է  տեսն մ,  համոզված  ես,  որ  այն
առանց  սխալների   վրիպակների  է,  լ րջ   վստահելի:  Նրա  աշխատանքը  լավագ յն
նվիր մն  է  գերմանահայկական  հարաբեր թյ նների  հարահոսին:  Իսկ  ամենամնայ նը̔
հրատարակ թյ ններն  են,  տպագիր  ժառանգ թյ նը,  որի  մաղը  300  էջանոց  վերոհիշյալ
հրատարակ թյ նն  է:  Գրք մ  ողջ յնի  խոսքով  են  հանդես  եկել  ՀՀ  նախագահ  Սերժ
Սարգսյանը,  Բ նդեսթագի  նախագահ  դոկ.  պրոֆ.  Նորբերտ  Լամմերթը,  Գերմանիայ մ  ՀՀ
դեսպան  դոկտ.  Վահան  Հովհաննիսյանը,  Ամենայն  հայոց  կաթողիկոս  Գարեգին  Բ,  Մեծի
տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Ա, Գերմանահայոց առաջնորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս
Գարեգին  Բեկչյանը,  Գերմանական  կաթոլիկ  եւ  ավետարանական  եկեղեցիների
բարձրաստիճան  հոգեւորականներ,  Լեփսի ս  ընտանիքի  ան նիցՙ  դոկտ.  պրոֆ.  Մանֆրեդ
Աշքե-Լեփսի սը:  Հատորի  հաջորդ  բաժիններ մ  հայ  եւ  գերմանացի  հեղինակների  գրիչը
ծանրացել է մինչ առաջին աշխարհամարտը երկ  երկրների միջեւ ստեղծված մշակ թային,
պատմական  կապերին,  այն հետ  մանրամասնել  մինչ  մեր  օրերը  ձգվող  զ գահեռները,
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անդրադարձել  Գերմանահայկական  ընկերակց թյան  նեցած  դերին,  ԽՍՀՄ  փլ զ մից
հետո  երկ  երկրների  կապերին,  անշ շտ  ներկայացնելով  նաեւ  գերմանահայկական
երկխոս թյ նը  կերտող  մյ ս  աշխ յժ  դերակատարներին̔  համայնքային  կառ յցներին:
Ուշագրավ  է  Րաֆֆի  Քանդյանի  հեղինակած  «Բ նդեսթագի  «հայկական  բանաձեւի» ղին»,
ինչպես նաեւ Զոհրապ Մնացականյանի «Մի հայացքով̔ Հայաստան եւ Գերմանիա» եւ Շտեֆան
Դորգերլոհի «Հանդիպ մներ. Սաքսոնիա-Անհալթն  Հայաստանը» հոդվածները:

-  1914-ին  մեր  պատմ թյան  ամենամռայլ  ժամանակաշրջան մ  ստեղծվեց
Գերմանահայկական  ընկերակց թյ նըՙ  Լեփսի սի,  Ռոհրբախի,  Իսահակյանի  ջանքերով:
Լրագրային  տարածքը  նկատի  առնելով  մանրամասները  թողնելով  գիրք  շարադրողներին,
այդ հանդերձ  ներկայացնենք ստեղծման  պատմ թյ նը  մի կազմակերպ թյան,  որ  ցայսօր
կենդանի շ նչ նի:

- Պիտի հիշատակենք անոնք, որոնք հիմնական սյ ներն էին այդ կազմակերպ թյան 1914-ին
եւ  հաջորդող տարիներին:Անոնք արդեն վաղ ց հայկական խնդիրներով զբաղվողներն էին:
Լեփսի սը, ինչպես գիտենք, 1894-ից համիդյան ջարդերի ընթացքից արդեն հետաքրքրված էր,
ներ  իր  բարեգործական  կազմակերպ թյ նը:  Լեփսի սը  շատ  մեծ  վստահ թյ ն  էր

վայել մ  հայերի  մոտ,  իր  տարած  աշխատանքի  շնորհիվ:Ինչո՞ւ  հիմնվեցավ
գերմանահայկական  ընկեր թյ նը.  Գերմանիան  այն  ժամանակ  համոզված  էր,  որ  պետք  է
կապ հաստատել թե Թ րքիո հասարակ թյան, թե Օսմանյան կայսր թյան հայեր  հետ, որ
կարողանա  ավելի  հեշտորեն  լեզ  գտնել  վերջիններիս  հետ:  Կարծ մ  էին̔  եթե  ստեղծվի
հայ-գերմանական  կազմակերպ թյ ն  մը,  լեզ  գտնելն  ավելի  հեշտ  կլինի,  մի
կազմակերպ թյ ն,  որ  կամ րջի  դեր  մը  պիտի  ստանձներ:Հաջորդ  սյ նը  Ռոհրբախն  էր,
շատ  հայտնի  հրապարակախոս  էր  ատենին,  գերման  մամ լ մ̔  զած  թերթ մ  ասելիքն
ներ, ձայն կհաներ, երբ մի թյ նը 100 տարի առաջ հ նիսի 16-ին հիմնվեցավ, մարդիկ մեծ

հ յսերով  ճանապարհ  ընկան,  անշ շտ  հ յսով,  թե  Deutsch-Armenische  Geselschaft-ը  որոշ
ընկերային դեր պիտի խաղա: Շատ արագ այդ հ յսերն ի դերեւ ելան, քանի որ պատերազմի
ատենը  ընդհան ր  մթնոլորտն  արդեն  փոխվել  էր:  Բարեփոխ մներ  փաթեթը  երբ  ջնջվեց,
գերմանահայկական ընկերակց թյան հ յսը ջնջվեցավ:

- Ավետիք Իսահակյանի դերակատար մը:

-  Ինքը  հիմնադիրներեն  մեկն  էր:  Երբ  ընկեր թյ նը  հիմնվեցավ,  զ մ  էր  պաշտոնական
թերթ նենալ, «Մեսրոպ» ան նով, առաջին համարը կա, լ յս տեսնել  պատրաստ էր նաեւ
2-րդ  համարը:  Բայց  ընկեր թյան  ֆինանսական  շատ  լ րջ  խնդիրների  պատճառով  2-րդ
համարը լ յս չի ընծայվել:

- Ի՞նչ կար «Մեսրոպի» էջեր մ:

- Բանաստեղծ թյ ններ էլ կային, քաղաքական վերլ ծ թյ ններ էլ, տարբեր բաներ, 16-17
էջանոց  մի  բան  էր  ADK-ի  («Գերմանահայկական  նամականի»)  ներկա  ծավալի  հետ
համեմատել  կարելի  չէ:  Հոբելյանական  հատորի  մեջ  կա  «Մեսրոպի»  առաջին  համարը:
Իսահակյանը  որքան  ակտիվ  է  եղել,  ասելը  դժվար  է,  բայց  հայտնի  է,  որ  նա  վարչ թյան
անդամ  էլ  է  եղել,  ն յնիսկ  գրք մ  զետեղել  ենք  մի  լ սանկար,  որ  քաշված  է  1915-ին
Բեռլին մ:1926-ին Լեփսի սի մահից հետո վարչ թյան գլ խ անցավ Ռոհրբախը: Կարեւոր
դեր  խաղաց  ընկերակց թյ նը  1-ին̔  Թեհլերյանի  դատի  ատեն,  Յոհաննես  Լեփսի սը
վկաներեն մեկն էր, որ դատարան կանչված էր եւ հիմնավոր տեղեկ թյ ններ տրամադրեց:
2-րդը  քչերին  է  հայտնիՙ  1-ին  համաշխարհային  պատերազմի  ավարտին  Լոզան մ
բանակց թյ ններ  պիտի  ընթանային  Թ րքիո  ազգային  կառավար թյան  եւ  արեւմտյան
պետ թյ ններ  միջեւ,  գերմանահայկական  ընկեր թյ նը  կոչով  դիմած  է  Լոզանի
բանակց թյ ններ  ընթացքին,  որ  հայանպաստ  որոշ  որոշ մներ  կայացվին,  թեպետ  չէ
հաջողած,  բայց  ատենին  ընկեր թյ նը  փորձած  է  սատար  կանգնիլ  հայեր ն:  Լեփսի սի
մահից հետո կառավարեց Ռոհրբախը մինչեւ իր մահը̔ 1936 թվականը, 30 երկար տարի եղավ
անոր ատենապետը, բայց անշ շտ Վայմարյան պետ թյան տարիներին, մինչեւ 1933-ը̔ մինչեւ
Հիտլերը իշխան թյան գլ խ անցավ, անելիք շատ բան ալ չ ներ մի թյ նը: 1933-ից հետո,
քանի որ նացիներ  գաղափարախոս թյանը հաշտ բան մը չէր ատիկա, գերմանահայկական
ընկեր թյ նը  փորձել  էր  հայեր ն  պաշտպան  հանդիսանալ.  անոնք,  որոնք  ապր մ  էին
Գերմանիայ մ, փորձ մ էին փաստել, թե հայերը արիական ցեղից կսերեին եւ որոշ չափով
ալ  հաջողեցանՙ  վկայակոչելով,  թե  հայերը  սեմական  ցեղ  չեն:1956-ին,  երբ  Ռոհրբախը
մահացավ,  ընկեր թյ նը  թղթի  վրա  միայն  գոյ թյ ն  ներ,  ջնջվեցավ  մի թյ ններ
ցանկից, վերակենդանաց մը կպարտինք երիտասարդ սանողների̔ մասնավորապես Արմեն
Հախնազարյանին  եւ  նրա  համախոհներին,  որոնք  1960-ականների  կեսերից  սկսյալ  որոշ
ջանքեր թափեցին: 1972-ին կազմվեցավ Գերմանահայկական ընկերակց թյ նը, այն ատենը
հիմնվեցավ Armenisch- Deutsche Korrespondenz -ը ( «Գերմանահայկական նամականի») իրենց
առաջին պարբերականն էր:Կարող ենք ասել, որ մեր ընկեր թյ նը երկ  կյանք նեցած էՙ
40-42 տարվա առաջին շրջանը եւ վերակենդացման շրջանը, որ 1972-ից մինչ օրս է: Այժմ ԳՀԸ
նի 185 անդամՙ թե գերմանացիներ կան, թե հայեր:

-  Այն  ժամանակ,  երբ  Հայաստանը  չ ներ  անկախ  պետական թյ ն,  դեսպան թյ ն,  այդ
առաքել թյ նը ստանձնել էր նաեւ գերմանահայկական ընկեր թյ նը:

- Վստահ այդ  դերը  խաղցած  է:  Մեր  մնայ նն անշ շտ ADK է:  1972-ից սկսել  էին հանդեսի
հրատարակ մը,  բայց  շատ  լավ  տեղյակ  չեմ,  թե  սկզբ մ  ինչ  պարբերական թյամբ  էին
հրատարակ մ:1997-ի հ նվարից ի վեր տպագրվ մ է այժմյան ընդ նված 21x28 չափսերով,
տարեկան 4 համար: Հայտնի բաժիններով̔ Հայաստան եւ Գերմանիա, Հայաստան եւ Թ րքիա
եւ  այլն:  Վերջերս  ավելացրինք  մի  բաժին,  որ  կոչվ մ  է̔  տնտես թյ ն,  շրջակա  միջավայր,
ընկերային:  Կ զեմ  անդրադառնալ  «Գերմանահայկական  ընկեր թյան  100-ամյակը.  հիշել,
հիշատակել,  կերտել»  հատորին,  շատ  դրական  է  արձագանքը:  Հ սով  ենք,  որ
գրախոսականներ էլ կլինեն:

- Ձեր աշխատանքի լավագ յն գնահատականը ո՞վ եւ ինչպե՞ս է հնչեցրել:

- ADK իբրեւ լ րջ հանդես են գնահատել, այդ մեկը կարեւոր է: Գարեգին Ա կաթողիկոսը, երբ
1998-ի հ նվարին Գերմանիայ մ էր, Բոննի Ռեդ թ մ խոս մ էր, մարդիկ հիացմ նքով էին
լս մ:  ԳԴՀ  արտգործնախարար թյան  Կովկասի  բաժնից  մեկն  ասաց,  թե  նախկին  ԽՍՀՄ
հանրապետ թյ նների  ազգ թյ նների  հրատարակած  հանդեսները  մեզի  ծանոթ  են,
կարդ մ  ենք,  դրանց  մեջ  ամենից  պրոֆեսիոնալը  ADK է:  Գերմանական հայտնի  FAZ-ի  այն
ատեն  Միջին  Արեւելքի,  նաեւ  Թ րքիո  թղթակիցը  իր  առջեւ  դրված  արեւմտյան  լեզ ներով
հանդեսները  թերթել  էր,  մեր  հանդեսին  տվել  հետեւյալ  գնահատականըՙ  «Միակ
պրոֆեսիոնալը սա է, լ րը հոստեղը կա», ասել էր: Այն օրվանից մինչեւ հիմա ճանապարհ ենք
անցել,  դրանից  հետո  եռամսյա  մեր  հանդեսը  շատ  է  փոխվել:  Ոչ  միայն  ծավալի,  այլեւ
բովանդակային  առ մով  էլ:  Վերլ ծականն  է  մեզի  համար  առավել  կարեւոր:  Ցավոք  սրտի,
ADK  գերմանախոս  երկիրներ  մեջ  գոյ թյ ն  նեցող  միակ  հանդեսն  է:  Ատենին
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Շվեյցարիայ մ կար, ցավոք սրտի փակվեց, Ավստրիայ մ չի եղել:

 
 

«ԱԶԳ» ՕՐԱԹԵՐԹ #28, 19-09-2014

2014-09-19 ԿԻՍԱՏ ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԻՍԱՏ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2014-09-19 ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ` ՔԱՂՑԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ԹԻՎԸ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ՆՎԱԶԵՑՐԱԾ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՍՆՅԱԿՈՒՄ

2014-09-19 5-ՐԴ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ` ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԱԹԵՏԻԿ

2014-09-19 ԿԵՍ ՏԱՐԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ` ԱՐՎԱԾՆ ՈՒ ՉԱՐՎԱԾԸ

2014-09-19 ԱՌ ՈՐ ԱՆԿ Է

2014-09-19 ՔԱՌՅԱԿ, ԹԵ՞ ԵՌՅԱԿ` ՀՍՏԱԿԵՑՈՒՄԻՑ ՉԵՍ ՓԱԽՉԻ

2014-09-19 ISIS-Ի ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼԸ ՊԱՏՃԱՌ ՉԷ ԽՈՍԵԼՈՒ
ԱՊՈԿԱԼԻՊՍԻՍԻ ՄԱՍԻՆ

2014-09-19 ՄԱԿ-Ի ՈՒԺԵՐԸ ՀԵՌԱՆՈՒՄ ԵՆ ԳՈԼԱՆԻՑ

2014-09-19 ՈՒԿՐԱԻՆԱՆ ԵՎ ԵՄ-Ը ԸՆԴՈՒՆԵՑԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

2014-09-19 «ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ՎԻԹԽԱՐԻ ՀԱՐՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

2014-09-19 ՊԱՏԺԱՄԻՋՈՑՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼ ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

2014-09-19 ՆՈՐ ՕՍՄԱՆԻԶՄԸ ՈՒՂԻ Է ՀԱՐԹՈՒՄ

2014-09-19 ԺՈՂՈՎՐԴԻ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ՇԵՂՈՒՄ

2014-09-19 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ «ԲԱՑ ԵՐԿԻՆՔԸ» ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԱՆՑ

2014-09-19 «SUPER 0 ՕՐԱԿԱՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸՙ ԱՅԺՄ ՆԱԵՎ «ԲԱՐԲԱՌ» ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ
ՊԼԱՆԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

2014-09-19 «SIP TALK». ԶԱՆԳԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ
ՖԻՔՍՎԱԾ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊՈՎՙ ՄԱՏՉԵԼԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐՈՎ

2014-09-19 ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՌԱՏՈՆԻ ԱՌՑԱՆՑ
ՀԵՌԱՐՁԱԿՈՒՄ` ՎԻՎԱՍԵԼՄՏՍ-Ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ

2014-09-19 ԱՄՈԹԱԼԻ ԲԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2014-09-19 «ՀԱԼԵՊԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ» ՈՐԲԵՐԻ ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

2014-09-19 ՅՈ՞ՅՍ, ԹԷ՞ ԻՆՔՆԱԽԱԲԷՈՒԹԻՒՆ

2014-09-19 ԲՈՀՋԱԼՅԱՆԸ ԵՎ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԸ «ԿԼԱՐՔ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

2014-09-19 «ԳԵՐՄԱՆԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ. ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 100 ՏԱՐԻ»

2014-09-19 ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՄԵՆԱՀԱՅՏՆԻ ԵՎ ԳԵՂԵՑԻԿ ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԿԻՆՆԵՐԻ ՅՈԹՆՅԱԿԸ

2014-09-19 ԱՄԱՌ, ԲԱԹՈՒՄԻ, ԾՈՎԱՓՆՅԱ ՀԱՆԳԻՍՏ

2014-09-19 ՍԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ Է, ՇԱՌԼ

2014-09-19 ՀԱՐԳԱՆՔԻ ՏՈՒՐՔ ԱՐԱՄ ՂԱՐԱԲԵԿՅԱՆԻՆ
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