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թարկմանություն  պորտուգալերենից  հայերեն 

 

 

Պորտուգալիայի Հանրապետության Ասսամբլեայի զինանշան 

 

 

Կարեկցանք հայտնելու քվեարկություն N.º 819/XIII 
 

Ի  հիշատակ  1915թ. Հայոց  ցեղասպանության  զոհերի 

 

Ապրիլի 24-ին միջազգայնորեն  նշվում  է  հայ  բնակչության  դեմ  կատարված  ջարդերի  սկիզբը, 

քանզի  հենց  այդ  օրը  Օսմանյան  իշխանությունները  Կոնստանդնապոլիսում  ձերբակալեցին  և  

մահապատժի  ենթարկեցին 250 հայ մտավորականների և համայնքային  ղեկավարների` 

համաձայն  «Երիտթուրքեր»-ի կառավարության  հրամանների: 

 

Առաջին Համաշխարհային պատերազմի և այն հաջորդած տարիների  ընթացքում, 

ցեղասպանության  հետևանքով  զոհված հայերի  թիվը  գնահատվում  է  800.000-1.5  մլն:  Օսմանյան  

իշխանությունների  կողմից  իր  տարածքում  բնակվող  հայ փոքրամասնության  դեմ  

իրականացվող  համակարգված  ոչնչացումը  պատմաբանների  միջազգային  հանրությունը  

համարում է  XX  դարի  առաջին  ցեղասպանություն: Կոտորածներ, հարկադիր  աշխատանքներ,  

հարկադիր  տեղահանութույն  և  մահվան  քարավաններ  դեպի  սիրիական  անապատ,  որտեղ  

կանայք,  երեխաները,  տարեցները  և  վատառողջները  ենթարկվեցին  թալանների,  

բռնությունների  և ջարդերի,  նշվեցին  մարդկության  պատմության  մութ  էջում:  

Դաժանություններից  մահապուրծ  հազարավորները  ենթարկվեցին հարկադիր  

դավանափոխության,  վաճառվեցին  ստրկության,  իսկ  նրանք, ովքեր կարողացան փախչել` 

ձևավորեցին  աշխարհասփյուռ հայության  համայնքները: 

 

Այլ էթնիկ և քրիստոնյա էթնիկ  խմբերը, ինչպես ասորիները  և  օսմանյան  հույները, նույնպես  

հալածվեցին  Օսմանյան կառավարության  կողմից  և  նրանց  դեմ  նման  վերաբերմունքը    մի  շարք  

պատմաբանների  կողմից  համարվում  է  նույն ցեղասպան  քաղաքականության  մաս: 

 

Ցեղասպանության  հիմնական  կազմակերպիչները Օսմանյան  ռազմական  դատարանների  

կողմից (1919-1920) դատապարտվեցին մահապատժի կամ ազատազրկման՝ կատարած  

հանցագործությունների  համար, սակայն  դատարանների  որոշումները  երբեք  չիրականացվեցին: 

 

Այս  հիշատակի  տուրքը՝  դաս  է  մեր  ժամանակների  համար, քանզի  համաշխարհային  մասշտաբի  

հասնող  ազգայնականության, քսենոֆոբիայի և անհանդուրժողականության ներկայիս  

մակարդակի  առկայության  դեպքում՝  հիմնորոշ  է  հիշել  անցյալի  անդունդները: 

 

Նաև  հիշատակի  մշակույթի  միջոցով  է, որ Հանրապետության  Ասսամբլեան  վերահաստատում    

է  մարդու  իրավունքների  պաշտպանության  իր  հանձնառությունը  և  ընդգծում  է  ժողովուրդների,  

կրոնների,  մշակույթների  և քաղաքակրթություններիմիջև երկխոսության  ամրապնդման  

կարևորությունը: 

 

Այսպիսով` Հանրապետության Ասսամբլեան լիագումար նիստի ընթացքում իր ցավակցություններն  

է  հայտնում  1915թ. Հայոց  ցեղասպանության  զոհերին` պահպանելով  հիշողությունը  որպես  

ժողովուրդների  հաշտեցման  և  մարդկության  հիմնարար  արժեքների  պաշտպանության  կարևոր  

տարր: 

Պալասիո Սաո Բենտո 

24 Ապրիլ 2019 

Պատգամավորներ` 
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Ռուբինա Բերարդո (ՍԴԿ), Եմիլիա Սերկեյրա (ՍԴԿ), Անտոնիո Կարդոսո (ՍԿ), Անա Րիտա Բեսսա 

(ՍԴԿ), Ասսունսաո Կրիստաս (ՔԴ), Պաուլո Պիշկո (ՍԿ), Կառլա Սոուզա (ՍԿ), Անդրե Սիլվա 

(ՄԿԲ), Մարգարիդա Մանո (ՍԴԿ), Պաուլո Տրիգո Պերեյրա (ոչ կուսակցական), Պաուլո Նեվեշ 

(ՍԴԿ), Ֆերնանդո Նեգրաո (ՍԴԿ), Պաուլա Տեյշեիրա դա Կրուզ (ՍԿ), Հուգո Կոստա (ՍԿ), 

Դուարտե Մարկեշ ((ՍԴԿ), Տերեսա Լեալ Կոելհո (ՍԴԿ): 

 ՍԴԿ- Սոցիալ-Դեմոկրատական Կուսակցություն 

 ՍԿ- Սոցիալիստական Կուսակցություն 

 ՔԴ- Քրիստոնյա դեմոկրատներ 
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