
ԱՄՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ. 
ՀԱՄԱՏԵՂ ԲԱՆԱՁԵՎ 247 

1984 թվական, սեպտեմբերի 12 
98 - րդ համագումար/ կոնգրես, 2 - րդ նիստ 

Բանաձև 
(247-րդ Պալատի համատեղ բանաձև) 

 
Միացյալ Նահանգների Սենատում, 1984 թվական, սեպտեմբերի 12-ին. Երկու ընթերցումով 

ընդունված և Իրավաբանական համատեղ բանաձևի հարցերով հանձնաժողովին ուղարկված 1985 
թվականի ապրիլի 24-ը նշանակելու որպես «Մարդու կողմից մարդու դեմ դաժան վերաբերմունքի 
ազգային հիշատակի օր» Կոնգրեսի ժողովում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Սենատը և 
Ներկայացուցիչների պալատը որոշում են, որ 1985 թվականի ապրիլի 24-ը սույնով նշանակվում է 
որպես «Մարդու կողմից մարդու դեմ դաժան վերաբերմունքի ազգային հիշատակի օր» և Միացյալ 
Նահանգների նախագահը հաստատում և պահանջում է կազմել հռչակագիր` կոչ անելով Միացյալ 
Նահանգների ժողովրդին այդ օրը համարել ցեղասպանության բոլոր զոհերի, հատկապես 1915 - 1923 
թվականներին Թուրքիայի կողմից իրականացված մեկ ու կես միլիոն հայերի ցեղասպանության զոհ 
դարձած և բոլոր հայերի և աշխարհում սփռված նրանց բարեկամների կողմից նշվող հիշատակության 
օր: 

U.S. House of Representatives Joint Resolution 247 

September 12, 1984 

98th Congress  2nd Session 
 
H.J. Resolution 247 [House Joint Resolution 247] 
 
In the Senate of the United States 
 
September 12, 1984 
 
Received; read twice and referred to the Committee on the Judiciary 
 
Joint Resolution 
 
To designate April 24, 1985, as "National Day of Remembrance of Man's Inhumanity to 
Man". 
 
Resolved by the Senate and House of Representatives of the United States of America 
in Congress assembled, That April 24, 1985, is hereby designated as "National Day of 
Remembrance of Man's Inhumanity to Man", and the President of the United States is 
authorized and requested to issue a proclamation calling upon the people of the United 
States to observe such day as a day of remembrance for all the victims of genocide, 
especially the one and one-half million people of Armenian ancestry who were the 
victims of the genocide perpetrated in Turkey between 1915 and 1923, and in whose 
memory this date is commemorated by all Armenians and their friends throughout the 
world. 
 
Passed the House of Representatives September 10, 1984. 
Attest: Benjamin J. Guthrie, Clerk. 



 

 


