
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և հիշատակի վերաբերյալ համատեղ 

հայտարարություն  
 

Ի հիշատակ ցեղասպանության՝ մենք պետք է հայերի, ասորիների, սիրիացիների, 

եզդիների, քաղդեացիների և հույների ձայնը լսելի դարձնենք 
 

Համայնքների համատեղ հայտարարությունը Հայոց ցեղասպանության զոհերի 

հիշատակի օրվա կապակցությամբ 
  

27 ապրիլի 2021թ. 
 

ԱՄՆ նախագահի կողմից Հայոց ցեղասպանության առաջին պաշտոնական ճանաչման 

նախօրեին մենք՝ որպես հասարակական կազմակերպություններ, որոնք 

ներկայացնում են հայերին, ասորիներին, սիրիացիներին, քաղդեացիներին, 

եզդիներին, հույներին և որպես զոհերի շահերը պաշտպանող կազմակերպություններ, 

նույնպես ցանկանում ենք ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մեր խոսքն 

արտահայտել։ 

1915 թվականի ապրիլի 24-ը հայ մտավորականության և հայ համայնքի ղեկավարների 

սպանության օրն էր, հայ ժողովրդի դեմ նախաձեռնված ծրագրի օրը: Այս օրը մենք 

պետք է հիշենք ցեղասպանության զոհ դարձած կյանքերի մասին, մոտավորապես 1,5 

միլիոն սպանված հայերի մասին: 

Մենք պետք է նաև հիշենք, որ ցեղասպանությունը ստեղծում է անպատժելիության 

մշակույթ՝ պարարտ հող ստեղծելով հետագա ոճրագործությունների և մարդկության 

դեմ հանցագործությունների համար: Նախապատվությունն օրինականացվում է, երբ 

արդարությունն արագ և 

ամբողջապես չի հաստատվում: Սա տեսանելի է ինչպես հայերի, այնպես էլ այլ ազգերի 

նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունների պարագայում, այդ թվում՝ 

եզդիների, քրիստոնյաների և այլոց նկատմամբ ԴԱԻՇ-ի կողմից իրականացված 

ցեղասպանության դեպքերում: 

Քանի դեռ Սինջարում ԴԱԻՇ-ի կողմից ցեղասպանությունը շարունակվում է, 

անվտանգությունն ու ապահովությունը գերակա խնդիրներ են, քանի որ թուրքական 

օդուժը շարունակում է ռմբակոծել ասորիներով և եզդիներով բնակեցված գյուղերը: 

Անվտանգությունն այժմ քրոնիկ հիվանդություն է, որը կանխում է Սինջարը 

վերակառուցելու և ԴԱԻՇ-ի կողմից իրականացված ցեղասպանության օրվանից ի վեր 

տեղահանված ավելի քան 300,000 մարդ վերադարձնելու քաղաքականությունը: 

Եզդիները, քրիստոնյաները և այլ կրոնական փոքրամասնությունները շարունակում 

են բախվել վայրագությունների և նույնիսկ հետագայում իրենց համայնքների 

բնաջնջման սպառնալիքների: Մեր համայնքները վկան են, թե ինչպես է մարդկությունը 

ծանր հետևանքներ կրելով վճարում, երբ արդարություն չի հաստատվում: 

Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչումը, ԱՄՆ Կոնգրեսի ճանաչումից հետո, կարևոր իրադարձություն է, որի 



առթիվ մենք կոչ ենք անում լիարժեք և համապարփակ կերպով ճանաչել 

ցեղասպանության բոլոր ակտերը, որոնք նույնպես արժանի են ճանաչման: 

Այնուամենայնիվ, միայն խոսքերը բավարար չեն: Անհրաժեշտ է, որ 

ցեղասպանությունը կանխարգելող և դրան արձագանքող քաղաքականությունն ու 

գործողությունները հիմնված լինեն համապարփակ մոտեցումների վրա, որոնք 

կերաշխավորեն հաշվետվողականություն և արդարություն ցեղասպանությունը 

վերապրածների, զոհվածների ընտանիքների և համայնքների համար: 
 

Համաստորագրողներ՝ 

Yazda- Yazidi Global Organization (USA) 

The Zovighian Partnership (Lebanon) 

Shams Humanitarian NGO (Armenia) 

Coalition for Genocide Response (U.K) 

Nadia's Initiative (USA)  

Emma Organization for Human Development 

Eyzidi Organization for Documentation (Iraq) 

Hammurabi Human Rights Organization (Iraq) 

Assyrian Policy Institute (USA)  

Masarat MCMD (Iraq) 

Ghasin Al-Zaiton Organization (Iraq) 

Methra Organization for Yarsan Cultural and Development (Iraq)  

Justice Organization for Minorities Rights (Iraq)  

Jiyan Foundation (Iraq)  

Harikar Organization (Kurdistan Region)  

 

 


