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Αυτός ο νεαρός θα παραμείνει 25 χρονών για πάντα. Δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του 

διότι ήταν Αρμένιος. (1 Απριλίου 1986 –24 Απριλίου 2011). Έτυχα να γνωρίσω τον πατέρα του. Μού είπε 

στα αρμενικά: «Σ’ αυτό το κράτος Αντάλετ    ةعدال  δεν υπάρχει.» Ήταν απλός και καλός άνθρωπος. Η 

οικογένεια δεν ήταν ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη ούτε δραστήρια πολιτισμικά. Ήμουν στην περίεργη θέση 

να του πει πώς λέγεται δικαιοσύνη στα αρμενικά: արդարութիւն. Ήταν σπασμένος άνδρας ο πατέρας. 

Ξέρω ότι η κόρη του μετανάστευσε στην Αρμενία. Η βία της Τουρκίας προκαλεί οδυνηρές 

συνειδητοποιήσεις και βάζει τους δικούς της πολίτες να μεταναστεύσουν.  

 

Ποιόν δένουν οι υποσχέσεις των πολιτικών; Ποιές θετικές πρακτικές συνέπειες να έχει τέτοια κρατική 

αναγνώριση εκ μέρους των ΗΠΑ για τους Αρμενίους στην Τουρκία, στην Εγγύς Ανατολή, στην Διασπορά, 

στον Καύκασο;  
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Հայաստանի պետականութիւնը Հայոց ապահովութիւնը կրնա՞յ պաշպանել: 

Եթէ 1915ին անկախ Հայաստան մը ըլլար, ցեղասպանութիւն հնաւո՞ր պիտի ըլլար: 
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Մարդու պէս Թուրքեր ալ կային: Մի' կարծէք որ ամէն մարդ ցեղասպանութեան հետ համաձայն էր: 

Երիտթիւրքերը իրենց բռնատիրութեամբ կրցան Մեծ Ոճիրը գործել: Բայց քաջ եւ արդարար 

մարդիկը քիչ էին: 

 

 

 

Կը յիշեմ եւ կը պահանջեմ: 

Θυμάμαι και διεκδικώ. 
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Στον αρμενικό τύπο γράφονται άρθρα για αυτό το θέμα. Εδώ ένα αθηναϊκό παράδειγμα. 

ԿԸ ՅԻՇԵՄ ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՄ 

24 Ապրիլ 2020 - https://azator.gr/?p=15665 

 

 

Միհրան Քիւրտօղլեան 

Չորս-հինգ ամիսէ ի վեր ամբողջ աշխարհը տագնապի մատնող եւ մարդկութիւնը անխնայ հա-

րուածող սարսափազդու պսակաձեւ ժահրը պատճառ է, որ հայոց ցեղասպանութեան յիշատա-

կումի եւ համազգային պայքարի վերանորոգման՝ Ապրիլ 24ի համար միջոցառումներ չկատարո-

ւին այս տարի:  

Միջոցառումներ ըլլան թէ ոչ, մենք՝ հայերս մեր մտքին մէջ ամրագրած ենք արդէն. «ԿԸ ՅԻՇԵՄ 

ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՄ»…: 

Պետականօրէն եւ ազգային միասնութեամբ բանաձեւուած այս պատգամը էապէս կ’արտայայ-

տէ ազգին 105ամեայ հետապնդած ու տակաւին վճռաբար հետապնդելիք նպատակը, որուն հա-

մար ալ արդէն ան վերածուած է հայ զանգուածները համախմբող մագնիսի , ինչ որ տեսանք ու 

ապրեցանք հինգ տարի առաջ՝ ցեղասպանութեան 100-ամեակին:  

Անշուշտ, մեր նահատակները ոգեկոչելու, ցեղասպանութիւնը յիշելու եւ հատուցում պահանջե-

լու համար մենք չենք սպասեր մէկ օրուան՝ Ապրիլ 24ին: Հայ մարդը մնայուն կը յիշէ, իսկ հայու-

թեան քաղաքական կորիզը՝ Հայ դատի յանձնախումբ անունի տակ կամ այլ կոչումներով, աշ-

խատանքի մէջ հետեւողական եւ հետապնդումի մէջ աննահանջ՝ միշտ կը պահանջէ: Կը պա-

հանջէ ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումը եւ հատուցում: Տարիներու երկայնքին, օրի-
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նակի համար, քաղաքական, լրագրական ու ակադեմական շրջանակներու , ինպէս նաեւ տար-

բեր խորհրդարաններու մէջ մեր արձանագրած յաջողութիւնները յամառ հետապնդումներու եւ 

ի գործ դրուած հետեւողական ճիգերու պերճախօս ապացոյցներն են, որոնցմէ նորագոյն յաղ-

թանակը՝ Ամերիկայի միացեալ նահանգներու ծերակոյտին ճանաչումի ու դատապարտումի 

միաձայն քուէարկութիւնը եղաւ, նաեւ՝ Սուրիոյ: Սփիւռքի մէկ դարեայ այս պահանջքին՝ ահա 

քսան տարիներէ ի վեր կը ձայնակցի նաեւ վերանկախացած Հ.Հ.ի կառավարութիւնը:  

Յիշե’լը եւ միջազգային հանրութեան մեր պահանջքը մշտատե՛ւ յիշեցնելը ոչ միայն ազգային 

արժանաւորութեան խնդիրներ են, այլեւ մեր դատը այժմէական ու կենսունակ պահելու եզակի 

միջոցներ են, նաեւ՝ անհրաժեշտութիւն են: 

Յիշել կը նշանակէ մտքերու մէջ վերակենդանացնել մեր նահատակները, որոնք անմեղ զոհերը 

եղան Թորքիոյ գործադրած ցեղասպանութեան: Կը նշանակէ վերաթարմացնել նորահաս սե-

րունդներու կոչումը, թէ իրե՛նք են տէրը սրբադասուած մեր նահատակներու կտակին: Կը նշա-

նակէ յիշեցնել անոնց, թէ իրե՛նք են ժառանգորդը այն բոլորին, — հայրենական հող, ստա-

ցուածք, հազարամեակներու քաղաքակրթական ու մշակութային հարստութիւն, — որոնք 

մե՛րն են, մեզի կը պատկանին , բայց որ խլուած են մեզմէ:  

Ահա թէ ինչու կը յիշենք ու կը պահանջենք:  

Ահա նաեւ թէ ինչու Թուրքիոյ քաղաքական ու մտաւորական վերնախաւը, ժամանակի մոռա-

ցումին ապաւինած, ամէն դաւի ու խարդաւանանքի դիմեց, ամէն միջոց ի գործ դրաւ, որ իր 

գործադրած ցեղասպանութիւնը ջնջուի թէ’ իր սեփական ժողովուրդի եւ թէ’ միջազգային հան-

րութեան յիշողութեան մէջէն:  

Քանի մը տարի առաջ, համաշխարհային սփռումի ցանցով հռչակեալ հեռատեսիլի CNN կայա-

նի հրաւիրեալն էր Թուրքիոյ օրուան վարչապետ, ներկայի նախագահ՝ Էրտողան, որուն հարց 

կը տրուէր հայոց ցեղասպանութեան մասին: Վարչապետի խուսափողական պատասխաննե-

րուն դիմաց , լրագրողը կը կրկնէր հարցումը՝ իր խօսակիցը նեղի մատնելու եւ յստակ պատաս-

խան մը կորզելու դիտաւորութեամբ: Էրտողանի՝ պետական մարդու պատասխանին խտացու-

մը կարելի է համարել հետեւեալը.  

« Ես հարց չունիմ, որ քննարկուի ցեղասպանութեան մասին հայերու պնդումը եւ ատոր համար 

ալ արդէն պաշտօնապէս առաջարկած եմ ու կ‘առաջարկեմ հարցը դնել պատմաբաններու սե-

ղանին եւ սպասել անոնց եզրակացութեան: Աւելցնեմ, — կ‘ըսէր Էրտողան, — որ իմ ժողովուր-

դիս, թուրք ժողովուրդի յիշողութեան մէջ «հայոց ցեղասպանութիւն» գոյութիւն չունի: Որեւէ 

վարչապետ կամ կառավարութիւն ինչպէ՞ս կրնայ համարձակիլ իր ժողովուրդի յիշողութեանը 

պարտադրել, որ ցեղասպանութեան հեղինակ եղած է ինք…»: 

Ահաւասիկ. յիշողութիւնը պատուար դարձնելու եւ «Համոզիչ» երեւալու թրքական նորագոյն 

խարդաւանանքը, որու դէմ պայքարի գլխաւոր դրօշակիրը եղած էր ցեղասպանութեան վերջին 

նահատակներէն՝ հանգուցեալ Հրանդ Տինք: Ան կեանքի նպատակ դարձուցած էր, որ թուրք 

հանրութեան յիշողութեան մէջ տեղ բանայ ու հոն զետեղէ անվիճելի իրողութիւնը հայոց ցե-
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ղասպանութեան եւ հայրենահանութեան: Երախտաշատ գործ, որու շնորհիւ թուրք մտաւորա-

կաններէ եւ հանրութենէ շերտ մը, ինչպէս Նոպելի մրցանակակիր Օրհան Փամուկ, դասախօս 

Թաներ Աքշամ, ցեղասպան Ճեմալի լրագրող թոռը՝Հասան Ճեմալ, իրաւապաշտպան ու հրա-

տարակիչ՝ Ռաքըփ Զարաքոլու, քաղաքական մեկնաբան՝ Ալի Պայրամօղլու, տիկիններ՝ գրագի-

տուհի Էլիֆ Շաֆաք, քաղաքական գործիչ՝ Չեթին եւ շատ ուրիշներ, որոնք հալածանքի ենթար-

կուելու գնով կը բարձրաձայնեն հայոց բռնի իսլամացում-թրքացումը, ցեղասպանութեան իրո-

ղութինը եւ անոնց ճանաչումը կը պահանջեն քաղաքական իրենց ղեկավարութենէն:  

Անշուշտ, միամիտ պիտի չըլլանք կարծելու, որ թրքական այդ «շերտը» անպայման գերագոյն 

արդարութեան մղումը ունի եւ պիտի զօրակցի՝ նաե’ւ հայ դատի ամբողջական լուծման՝ հայրե-

նական հողերու ազատագրութեան մեր պայքարին: Անկասկած, որ արդարասիրութեան բաժին 

մը կայ անոնց վարքագծին մէջ, բայց կը կարծենք, թէ այդ մտաւորակններուն մօտ կը գերակշռէ 

այն հաշուարկը , թէ թուրք կառավարութեան կողմէ հայոց ցեղասպանութեան ճանաչումը աւե-

լի շահաւէտ է Թուրքիոյ համար, քան ժխտումը, պատմութեան խեղաթիւրումը: Այդքա՛ն միայն: 

Ատկէ անդին, ենթադրելի է, որ որեւէ թուրքի համար կը սկսի կարմիր գիծը: Անոնց հաշուարկը 

կը բխի իրենց երկրի շահերէն եւ մեր անյուսահատ ու սաստկացող հակաթուրք պայքարէն:  

Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչումի ու դատապարտումի մեր պահանջքին բարձրա-

ձայնումը նաե’ւ թուրք մտաւորական շերտի մը կողմէ, անպայման որ առաւել շեշտ մը կու տայ 

անոր արձագանգումին՝ միջազգային հանրութեան, ինչպէս նաեւ թուրք հասարակութեան յիշո-

ղութեան մէջ: 

Ինչ կը վերաբերի հայրենական հողերու ազատագրութեան, շատ հաւանական է, որ մեր այդ 

պայքարին մէջվաղը յուախաբ ըլլանք նաեւ այն պետութիւններէն, որոնց խորհրդարանները 

ճանչցած են ցեղասպանութիւնը: Սակայն այս հաւանականութիւնը չի նշանակեր, որ առ ոչինչ 

համարելով այդ ճանաչումները, պիտի հրաժարինք ատոնցմէ: 

Հայրենական հողերու ազատագրութիւնը մե’ր խնդիրն է, մե՛ր անժամանցելի դատը, մե՛ր իրա-

ւունքը: Եւ իրաւունքի տիրացման ուրիշ ճամբայ չկայ, բացի պայքարէն: Ազգովի’ն, ոգեկանու-

թեա՛մբ, միասնակա’ն ու ամուր շարքերով: 

Սկիզբէն-վերջ անկասելի պայքար է արդէն կեանքը, իսկ պայքարն ալ կեանք է՝ թէ՛ սոսկական 

անհատին, թէ՛ ազգերուն համար: 

Պատմութենէն անհետ կորսուած ու մոռացութեան տրուած են այն ազգերը, որոնք չեն հետե-

ւած պայքարի տրամաբանութեան: 

Մենք դարերու աւերածութիւններէն, նոյնիսկ ցեղասպանութենէն ետք կարողացած ենք յարու-

թիւն առնել եւ պատմական մեր երթը շարունակել՝ պայքարով:  

Երեսուն տարի առաջ ալ Արցախի դատը արծարծեցինք ու մեր իրաւունքը պահանջեցինք: Այդ 

պահմանջքը շա՜տ արժեց մեզի, բայց՝ տիրացանք իրաւունքին՝ պայքարով: 

Իրաւունքը չի մեռնիր, եթէ իրաւատէրը չմոռնայ իր իրաւունքը , պահանջէ եւ պայքարի:  

Ուստի՝ «ԿԸ ՅԻՇԵՄ ՈՒ ԿԸ ՊԱՀԱՆՋԵՄ»՝ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՎ…: 



Ապրիլ 24ը ցեղասպանութեան տարելիցն է:  

Κάποιο υλικό για αυτήν την επέτειο που προσφέρει ευκαιρία για πολιτική κινητοποίηση όλων των Αρμενίων 

ανά τον κόσμο.  
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Για ποιά απώλεια μιλάμε;  Εδώ ένα παράδειγμα μόνο. Η παιδεία, η εκπαίδευση δεν ήταν αποκλειστική 

εμμονή των Ρωμιών στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η απώλεια της 

ελίτ και του πληθυσμού δηλαδή και σε ποσότητα και σε ποιότητα είναι αξεπέραστη ως σήμερα.  

 

 

 

Σημαντική συγγραφέας που επέζησε. Έπαιξε κιόλας  σπουδαίο ρόλο σε επιτροπή διερεύνησης μετά από 

τις σφαγές του 1909 στα Άδανα. Μετανάστευσε στην Σοβιετική Αρμενία όπου δολοφονήθηκε από το 

σταλινικό καθεστώς.  

 

 



Ապրիլ 24ը ցեղասպանութեան տարելիցն է:  

Κάποιο υλικό για αυτήν την επέτειο που προσφέρει ευκαιρία για πολιτική κινητοποίηση όλων των Αρμενίων 

ανά τον κόσμο.  
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Σημαντικός δημοσιογράφος και πολιτικός λειτουργός στην σημερινή Τουρκία τον οποίον το 

βαθύ κράτος και ισλαμιστές δολοφόνησαν. (1954-2007) Ίδρυσε το δίγλωσσο εβδομαδιαίο 

περιοδικό Ակօս. Ο θάνατός του προκάλεσε πολιτικό σοκ σε ολόκληρη την Τουρκία. 

 

 

 

Από ηθική άποψη, δεν νομίζω ότι ο ρόλος του αιώνιου συλλογικού παθητικού θύματος προσφέρει πολλά. 

Η μεταμοντέρνα εποχή λατρεύει τέτοιες άγονες πόζες και νομιμοποιεί την αμετάλλακτη πίκρα μερικών 

ομάδων. Είναι και προσβολή στη μνήμη των αληθινών θυμάτων που σκοτώθηκαν στην ενδοχώρα της 

Οθωμανικής επικράτειας όπως και στις ερήμους της Συρίας και του Ιράκ. Προτιμώ ενεργές προσπάθειες 

στο πολιτικό επίπεδο, οι οποίες γίνονται και εις όφελος όλων των Τούρκων πολιτών του σημερινού 

τουρκικού κράτους. 

 


