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Հայոց ցեղասպանւթյան 100-րդ տարելից

„Մենք բոլորս Հայ ենք“
„Մ

ենք բոլորս Հայ ենք“ այս կարգախոսով, հայ լրագրող Հրանտ Դինքը, որը, ցերեկով, փողոցւմ
հւնվարի 19-ին երկչոտ մարդասպանի ձեռքով սպանվեց, թաղվեց Թւրքիայի տարբեր
ազգւթյւնների հարյւր հազարավոր մարդկանց հւղարկավորւթյամբ:
Նա այն պայքարողներից էր, որն ազգերի փոխըմռնման համար ինչև անգամ իր կյանքը զոհեց: Նա այն
քչերից էր, ովքեր հակառակ ցեղասպանւթյան ակտին Արևմտահայաստանւմ առաջին պատերազի
ընթացքւմ, դիմակայեցին բոլոր ճնշւներին ւ տանջանքներին Թւրքիայի պետւթյան կողից,
հակառակ բոլոր հակահայ հակակրանքերին իշխող խավի կողից, նացին Թւրքիայւմ և քւրդ ւ թւրք
ժաղովրդի հետ համատեղ ապրեցին և աշխատեցին:
Նա հւսադրող անձնավորւթյւն էր, որը փոխըմբռնման կամւրջ էր կառւցւմ հայ, քւրդ և
թւրք ժողովրդների իջև: Օսմանյան Թւրքիայի կողից հայերի դեպի ոչնչացւմ տանող հայոց
ցեղասպանւթյւնն ւ բռնատեղահանւթյւնը, ոչ այլ ինչ էր, քան պետականորեն ծրագրած և
իրականացված ցեղասպանւթյւն հայ ազգի նկատամբ:
Ապրիլի 24-ին սկսվեց հայկական գոյւթյան և մշակւյթի բնաջնջւմը: Հայոց հերոսական դիմադրւթյւնը,
ինչպիսին էր Մւսա լեռւմ տեղի ւնեցածը, ի վիճակի չէր այդ մահվան եքենան կանգնեցնելւ:
Օսմանյան պետւթյան „Միւթյւն և առաջադիմւթյւն“ կւսակցւթյւնը և իր բանակը բնաջնջման
իրենց արշավանքներւմ հրահրեցին նաև քւրդ և թւրք ժողովրդներին` կոտորելւ հայերին: Իսլամական
խավերւմ շովինիստական և կրոնական ատելւթյւն սերմանեցին հայերի և մյւս քրիստոնյաների
նկատմամբ: Պետական ատյանները հրահրւմ էին ջարդել իրենց հայ հարևաններին և կողոպտել
նրանց ւնեցվածքը: Նրանք լիովին մասնակից էին հայ բռնագաղթին: Շատ քիչ , քաջ թւրք և քւրդ
աշխատավորներ են օգնել հայերին: Թւրք և քւրդ աշխատավորւթյւնը պատմական եղսակցւթյւն
է կրւմ ցեղասպանւթյան հարցւմ և պիտի վերջապես այդ եղքի համար պատասխանատվւթյւն կրի:
Օսմանյան Սւլթանւթյան ավերակների հիման վրա ստեղծված Թւրքիայի հանրապետւթյւնը
փաստորեն ժառանգեց հայազերծ Արևմտահայաստան: Ցեղասպանւթյան գլխավոր ոճրագործներից
շատերը նոր հանրապետւթյւնւմ նշանակվեցին բարձր պաշտոնների: Այս „նոր հարւստների“
հարստւթյան հիմքւմ ընկած էր արևմտահայերից խլած ւնեցվացքը:
Ինչ առնչվւմ է „հայկական հարցին“, այն Նոր Հանրապետւթյւնւմ նորւթյւն չէր, բացի որ Արևմտյան
Հայաստանի բնիկ ժողովւրդը, եծ մասամբ բնաջնջված էր և այդ ցեղասպանւթյան ժխտւմը դարձավ
պատւթյան կառւյցի հինավոր մասը: Մի քանի տասնյակ հազար հայեր, որոնք Պոլսւմ վերապրեցին
ցեղասպանւթյւնը, ենթարկվեցին շարւնակաբար խտրականւթյան , հալածանքների և ճնշման:
Գիտակցելով այս բոլոր իրողւթյւնները Հրանտ Դինքը իր պատրաստակամւթյւնը հայտնեց
փոխըմբռնւմ և հաշտւթյւն սերմանել ժողովրդների եջ:
Դա իայն այն դեպքւմ է հնարավոր, եթե ցեղասպանւթյւնը ւրացող թրքական պետւթյւնը
առերեսվի իր պատմւթյան հետ և պատասխանատվւթյւն կրի:

Նախապայմանն այն էր և է, որ թւրք և քւրդ ժողովւրդները պիտի հանձն առնեն իրենց եղսակցւթյւնը
ւ պատասխանատվւթյւնը և ստիպեն թրքական պետւթյանը ճանաչել ցեղասպանւթյւնը:
Հրանտը պայքարւմ էր իր խոսքով և իր խիզախ գործւնեւթյամբ, որպեսզի ցեղասպանւթյւնը
առաջին հերթին եղսագործի խղճւմ դատապարտվի, իսկ „Հայ ժողովւրդը պատրաստ լինի ներելւ“:
Ահա թե որն է նրա ժառանգւթյւնը: Այդ էր պատճառը, որ Հրանտին բաժին հասավ բարբարոսական մահ:
Նրա հւղարկավորւմը ժողովրդի տարբեր խավերի կողից արժանի պատասխան էր, „ենք բոլորս
Հայ ենք“: Թւրքիայի պատմւթյան եջ սա առաջին դեպքն էր, երբ հարյւր հազարավորներ փողոց դւրս
եկան իրենց սւգն ւ զայրւյթը արտահայտելւ ցեղասպանւթյան շարւնակման դեմ:
Մենք կոմւնիստներս, Հյւսիսաասին Քւրդիստան/Թւրքիայից և Գերմանիայից, հայոց
ցեղասպանւթյան 100-րդ տարելիցին, այտեղ Հայաստանւմ բարձրաձայնւմ ենք „ենք բոլորս հայ ենք“:
Մենք, Հյւսիսաասին Քւրդիստան/Թւրքիայի կոմւնիստներս ամաչւմ ենք ցեղասպանւթյանը
մասնակցած թւրք և քւրդ ժողովւրդների համար, ենք ամաչւմ և ներողւթյւն ենք խնդրւմ, որ եզ
նախորդող Թւրքիայի կոմւնիստներն ի վիճակի չեն եղել այդ ցեղասպանւթյւնը կասեցնելւ, ենք
ամաչւմ և ներողոթյւն ենք խնդրւմ, որ եր նախնիները տասնյակ տարիներ շարւնակ թրքական
պետւթյան ստերի ւ ւրացման դեմ չեն պայքարել:
Շատ քիչ մարդիկ են համարձակվել, Իբրահիմ Քայփաքայանի` Թւրքիայի ժողովրդների ազատագրման
նախամարտիկի նման, հայերի կոտորածը բացահայտորեն անվանել պատմական իրողւթյւնը:
Մենք կոչ ենք անւմ եր ժողովրդներին` վերջապես ժամանակն է առերեսել ճշմարտւթյւնը, ժամանակն
է ցեղասպանւթյան գործւմ եղսակցւթյւնն ընդւնել: Միայն այս ւղիով է հնարավոր փոխըմբռնման
հասնել ժողովւրդնեի իջև: Մենք գիտնեք` երբ ժողովրւդներն են խոսւմ իմյանց հետ, ապա շւտով էլ
իրար հասկանւմ են:
Մենք, կոմւնիստներս Հյւսիսային Քւրդստան/Թւրքիայից կոչ ենք հղւմ Թւրքիայի պետւթյանը,
որպես Օսմանյան Սւլթանւթյան իրավահաջորդին` Ցեղասպանւթյւնը ճանաչել անիջապես առանց
որևէ պայմանի, իր բոլոր հետևանքներով հանդերձ:
- Հայկական համայնքի լրիվ իրավահավասարւթյւն Հյւսիսային Քւրդստան/ Թւրքիայւմ:
- Պայքար հայերի դեմ ւղղված ռասիզի, շովինիզի և աեն տեսակի արգելքի դեմ
- Վերադարձի իրավւնք սպանված կամ բռնատեղահանված հայերի սերւնդներին Թւրքիա:
- Անօրինաբար յւրացված հայկական ւնեցվածքի վերադարձ կամ փոխհատւցւմ:
- Հատւցւմ` բոլոր հայկական սեփականնւթյւնների, որոնք բռնագրավված են պետւթյան կողից
- Արևմատահայստանի անջատման իրավւնք
- Ճշմարտւթյան լւսաբանւմ Թւրքիայի իշխող դասակարգի ցեղասպանւթյան քաղակականւթյան
մասին պետական դպրոցներւմ
- Հայոց սեփականւթյան հատւցւմը ՀՀ-ը, եթե սեփականատերերը և նրանց ժառանգները անհայտ են
- Հայաստան-Թւրքիա սահմանի բացւմ, իրավահավասար, հարևանական համագործակցւթյւն ՀՀ
հետ:
Միայն այս եղանակով կարելի է եղբայրանալ Հյւսիսային Քւրդստան/Թւրքիայւմ ապրող հայ
ժողովրդի հետ, Հայաստանի և սփյւռքահայւթյան հետ:
Առաջին Համաշխարհային պատերազի ժամանակ ցեղասպանւթյան գլխավոր հանցավորներն են
թւրք օսմանյան իշխանւվորները և նրանց հաջորդները: Սակայն եղքի բաժին ւնեն նաև պատերազմող
կայսերական պետւթյւնները, Գերմանական Կայսրւթյւնն առաջին հերթին:
Որպես Օսմանյան Սւլթանւթյան դաշնակից նրա զորավարները բարձր դիրք էին զբաղեցնւմ
օսմանական բանակի գլխավոր շտաբւմ: Գերմանական իմպերիալիստներն ւղղակի պատասխանանտւ
են ցեղասպանւթան համար:
Դաշնային Գերմանիայի բւնդեսթագի 2005 թ. որոշման եջ, ցեղասպանւթյան 90-րդ տարելիցի
կապացկւթյամբ, ակնհայտորեն չխոսվեց ցեղասպանւթյւնից: Այսպիսով Գերմանիան չի ընդւնւմ
իր պատասխանատվւթյւնը և եղսակցւթւնը հայոց ցեղասպանւթյան գործւմ: Մենք Գերմանիայի
կոմւնիստներս պահանջւմ ենք Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետւթյւնից`
Առանց պայմանի և վերապահւի ճանաչել ցեղասպանւթյւնը և կրել պատասխանատվւթյւն` իր
բոլոր հետևանքներով հանդերձ (փոխհատւցւմ)

ԿՈՉ

ի նոր աշխարհի

www.ydicagri.com
ydicagrigazetesi@gmail.com

Հյւսիսային Քւրդստան/
Թւրքիա
www.trotzalledem.tk
trotzalledem1@gmx.de

