ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆ
BATI ERMENİSTAN HÜKÜMETİ
GOUVERNEMENT
OF WESTERN ARMENIA

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

GOUVERNEMENT
D’ARMENIE OCCIDENTALE

حكومة جمهورية
أرمينيا الغربية

ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ
ԱՄՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՊԱԼԱՏԻՆ ԿՈՂՄԷ՝
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ (H. RES. 296) ԲԱՆԱՁԵՒԻ ՄԱՍԻՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը բարձր գնահատանքով
կ՛ողջունէ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչներու պալատի (H. RES. 296) բանաձեւի ընդունումը, 405
ձայն կողմ եւ 11 ձայն դէմ քուէարկութեամբ:
Բանաձեւը կ՛ընդգրկէ քաղաքական բովանդակութիւն ներկայացնող քանի մը կէտեր, որոնց
ամենակարեւորներն են.
1. Ճանչնալ նաեւ ցեղասպանութեան շարունակական բնոյթը մինչեւ 1923. այսինքն
ցեղասպանութիւնները շարունակուած են ոչ միայն Օսմանեան կայսրութեան
տարածքներուն վրայ, այլեւ 1920-էն անդին՝ միջազգային իրաւական հաստատումներով վերականգնուած Արեւմտեան Հայաստանի պետական տարածքներուն
վրայ:
Յիշեցնենք որ, 19 Յունուար 1920-ին de facto եւ 11 Մայիս 1920-ին de jure Փարիզի
խաղաղութեան վեհաժողովի գերագոյն խորհուրդը՝ Արեւմտեան Հայաստանի
տարածքներուն վրայ՝ միջազգային ճանաչում ընծայած էր Հայաստան պետութեան:
Եւ Սեւրի խաղաղութեան դաշնագիրը ստորագրուած էր 10 Օգոստոս 1920-ին, ու
ԱՄՆ-ի նախակահ Ուիլսոնը իրաւարար վճիռով որոշած էր Հայաստանի եւ Թիւրքիոյ
միջեւ սահմանները:
Հիշեցնենք նաեւ որ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռը կնքուած է ԱՄՆ-ի գերագոյն կնիքով,
այսինքն դարձած է ԱՄՆ-ի օրէնսդրական յօդուած:
2. Բանաձեւը որպէս հիմք կ՛ընդունի՝ Էլի Ուիսէլի «Ցեղասպանութիւնն ու Վայրագութիւնները կանխարգիլելու» 2018-ի ակտը - Elie Wiesel Genocide and Atrocities
Prevention Act of 2018 (Public Law 115–441 ), որ քուէարկուեցաւ եւ ընդունուեցաւ 14
Յունուար 2019-ին ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչներու (Կոնգրեսի) կողմէ որպէս Հանրային
օրէնք թիւ 115–441: Սոյն օրէնքի՝ «STATE OF POLICY –Քաղաքականութիւն»
վերանագիրով 3-րորդ բաժինի, 3-րորդ կէտի (C) յօդուածը որպէս ԱՄՆ-ի
քաղաքականութիւն կ՛ընդունի. «Դիւանագիտական արձագանքի ամրապնդում եւ
արտաքին
համգործակցութեան
արդիւնաւետ
օգտագործում՝
անցնումային
արդարադատութեան չափանիշներու խթանման նպատակով, ներառեալ քրէական
պատասխանատւութեան ենթարկելու անցեալի վայրագութիւնները»: Այս յօդուածը,
ցեղասպանութեան ներկայ բանաձեւի ընդունման հետ միասին, իրաւական եւ
քաղաքական զոյգ դաշտերուն վրայ՝ եզակի հնարաւորութիւններու տեղի կուտայ, եթէ
ԱՄՆ-ը մտադիր ըլլայ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան վերականգնումի
գործընթացը մեկնարկել՝ Ուիլսոնի իրաւարար վճիռի գործնական կիրառման
միջոցով:
mfa@warmeniagov.com
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3. Բանաձեւի եզրափակիչ երեք կէտերէն երկրորդը այն տպաւորութիւնը կուտայ, որ
ԱՄՆ-ը կրնայ մտադրուած ըլլալ, ներկայ բանաձեւին հիման վրայ ցեղասպանութեան
ժխտման մասին մէկ ուրիշ բանաձեւ ալ ընդունիլ, թէկուզ այս անգամ ՄԱԿ-ի միջոցով,
որուն համար ալ նախօրոք ան ինքզինք զերձ կը պահէ ցեղասպանութիւնը ժխտող
որեւէ ձեւի առնչուածութենէ:
4. Իսկ եզրափակիչ երրորդ կէտի աւարտին՝ ԱՄՆ-ը զուգահեռներ կը մշակէ հայոց դէմ
կիրառուած ցեղասպանութեան եւ ներկայ օրերու՝ մարդկութեան դէմ կատարուող
ոճռագործութիւններուն միջեւ (the relevance of the Armenian Genocide to modern-day
crimes against humanity). Այս կէտի բովանդակութիւնը բաւական լուրջ անդրադարձներ կրնան ունենալ սոյն բանաձեւի գործնական թարգմանութեան գործընթացին
վրայ, եթէ տեղի ունենայ:
Բանաձեւին նկատմամբ իր ընկալումը պարզաբանելէ ետք՝ Արեւմտեան Հայաստանի
Հանրապետութեան Կառավարութիւնը կը յայտարարէ հետեւեալը.
1. Կ՛ողջունենք ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչներու (H. RES. 296) բանաձեւի բովանդակութիւնն ու ընդունումը:
2. Յոյս ունինք որ սոյն բանաձեւը կը դառնայ Միջին Արեւելքի մէջ խաղաղութիւն եւ
կայունութիւն հաստատելու ճանապարհին՝ իսկական եւ կառուցողական առաջին ճիշդ
քայլը, վերականգնելով Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որ կ'ընկալուի
որպէս տարածաշրջանի խաղաղութեան եւ կայունութեան հիմնադիր անկիւնաքարը, ի
նպաստ Հայ ազգին եւ համայն աշխարհի ապագային, եւ ոչ թէ տարածաշրջանէն ներս
նորանոր համաշխարհային հակամարտութիւններ հրահրելու արառկայ, անգամ մը եւս
օգտագործելով հայկական հարցը:
3. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւնը կը ցանկանայ սոյն
բանաձեւի որպէս յաջորդող քայլ տեսնել միջազգային ընտանիքի համատեղ
լայնածաւալ գործունէութիւնը ՄԱԿ-ի շրջանակներէն ներս, մանաւանդ ԱՄՆ-ի եւ ՌԴ
համատեղ հովանաւորութեամբ, որպէսզի Արեւմտեան Հայաստանը դառնայ
համաշխարհային համերաշխութեան դաշտ եւ ոչ թէ հակամարտութեան առարկայ:
4. Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Կառավարութիւնը, թէ աշխարհասփիւռ
հայութեան եւ թէ գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանի, ներառեալ Կիլիկիոյ,
տարածքներէն ներս ապրող հայութեան մօտ՝ իր վայելած ազգային հեղինակութեան
հանգամանքով, աշխարհին դիմաց կը վստահեցնէ Արեւմտեան Հայաստանի
հայութեան բացարձակ պատրաստակամութիւնը՝ ստանցնելու ազգային իր բոլոր
պատասխանատւութիւնները:
5. ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչներու պալատին կողմէ ցեղասպանութեան սոյն պաշտօնական
ճանաչումէն յետոյ, կոչ կ՛ուղղենք ողջ հայութեան՝ հարցին մօտենալու ոչ զգացական
կերպով, այլ ազգային քաղաքական բարձր գիտակցութիւն ցուցաբերելով: Ինչպէս կը
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զգուշացնենք բոլոր հայկական այն կազմակերպութիւններն ու կողմերը, որոնք
տասնամեակներ շարունակ մեր ազգի զաւակներու ուշադրութիւնը կեդրոնացուցած
էին միայն ցեղասպանութեան ճանաչման հարցին վրայ, առանց ոեւէ քաղաքական եւ
գործնական քայլ ձեռնարկելու՝ յանկարծ փորձութեան չմատնուելու համար, եւ
ինքնասիրութեան նեղ միտումներով՝ ԱՄՆ-ի ճանաչումը հայ հասարակութեան
ներկայացնելով որպէս սեփական իրագործում: Հայութիւնը պէտք է իմանայ որ ԱՄՆը սոյն քայլին դիմեց մղուելով զուտ ԱՄՆ-ի գերագոյն շահերէն մեկնելով, ինչը այսօր
համընկաւ հայութեան շահերուն հետ, այն ինչին որ մենք ոչ միայն դէմ չենք՝ այլ
յաճախ ընդգծած ենք որ Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքները կրնան
իրականանալ միայն երբ գերհզօր պետութիւններու գերագոյն շահերը կը համընկնին
հայութեան շահերուն հետ: Հետեւաբար, ողջ հայութեան մեր կոչը կ՛եզրափակենք
բոլորին հրաւիրելով միանալու Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան
իրականացուցած իրաւա-քաղաքական աշխատանքներուն, որպէսզի միասնաբար
աշխատինք նման իրադարձութիւնները ուղղելու դէպի արդիւնաւետ եւ հայանպաստ
ճանապարհով:
ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ
ԱՂՈՒԱՆ ՏՕՆԱԿԱՆԵԱՆ
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի Նախագահ
30 Հոկտեմբեր 2019
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