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“Am 24. April jährt sich der Genozid, welcher durch das Osmanische Reich an 1,5 
Millionen 
Armeniern verübt wurde, zum hundertsten Mal. Vor diesem Hintergrund gedenken wir 
der Opfer 
von Gewalt, Mord und Vertreibung, zu denen auch zehntausende Angehörige anderer 
christlicher Bevölkerungsgruppen im Osmanischen Reich, wie jene der Aramäer, der 
Assyrer, 
Chaldäer und der Pontos-Griechen gehören. 

Aufgrund der historischen Verantwortung – die österreich-ungarische Monarchie war im 
Ersten 
Weltkrieg mit dem Osmanischen Reich verbündet – ist es unsere Pflicht, die 
schrecklichen 
Geschehnisse als Genozid anzuerkennen und zu verurteilen. Ebenso ist es die Pflicht der 
Türkei, 
sich der ehrlichen Aufarbeitung dunkler und schmerzhafter Kapitel ihrer Vergangenheit 
zu 
stellen und die im Osmanischen Reich begangenen Verbrechen an den Armeniern als 
Genozid 
anzuerkennen. 

In Zeiten, in denen internationale Krisenherde eine immer größere Gefahr für die Welt 
und ihre 
Werte darstellen, gilt es, entschieden gegen Gräueltaten und Verfolgung von Menschen in 
aller 
Welt aufzutreten. Das Verbrechen an den Armeniern vor einhundert Jahren, das von 
Papst 
Franziskus als “erster Genozid des 20. Jahrhunderts” bezeichnet wurde, macht die 
Notwendigkeit von Gedächtniskulturen deutlich. Denn das Bewusstsein für unsere 
unantastbaren 
Werte der Freiheit, des Friedens und der Menschenrechte ist untrennbar verbunden mit 
einem 
würdigen Andenken an die Opfer von Gewalt, Verfolgung, Vertreibung und 
Massenmord. 

Die Klubobleute bekennen sich dazu, den bewährten österreichischen Weg des Dialogs 
und der 
Versöhnung bei der Beilegung von internationalen Konflikten im Rahmen der 
Möglichkeiten 
konsequent fortzusetzen. Dies auch in Hinblick auf historische Geschehnisse, die einen 
Keil 
zwischen Ethnien und Staaten treiben, wie im Falle der Türkei und Armenien. Seitens der 
Türkei 
gilt es, im Sinne einer transparenten Aufarbeitung Licht in das Dunkel der Vergangenheit 
zu 
bringen. 

Um die Aussöhnung zu fördern, wird die Absicht erklärt, eine Auseinandersetzung mit 
den 
historischen Ereignissen sowie deren Aufarbeitung durch die Türkei und Armenien als 



ersten 
Schritt zur Versöhnung und zur längst überfälligen Verbesserung der türkisch-
armenischen 
Beziehungen sowohl bilateral als auch auf europäischer Ebene aktiv zu unterstützen. 

Die am 15. April 2015 im Europäischen Parlament verabschiedete Resolution (European 
Parliament resolution of 15 April 2015 on the centenary of the Armenian Genocide 
(2015/2590(RSP)) zur Aussöhnung der Türkei und Armenien wird – unbeschadet der 
formalen 
völkerrechtlichen Beurteilung – von den Klubobleuten der im Nationalrat vertretenen 
Parteien 
begrüßt”. 
 

ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ազգային խորհրդի խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներ 

մագ. Անդրեաս Շիդերի (Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն), 

դր. Ռայնհոլդ Լոպատկայի (Ժողովրդական կուսակցություն), 

Հայնց-Քրիստիան Շտրախեի (Ազատական կուսակցություն), 

դր. Էվա Գլավիշնիգ-Պիշչեկի (Կանաչների կուսակցություն), 

ինժ. Վելտրաուդ Դիտրիխի (Շտրոնախի թիմ կուսակցություն), 

եւ դր. Մատթիաս Շտրոլցի (Նոր Ավստրիա կուսակցություն) 

Օսմանյան կայսրությունում հայերի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության 100-

ամյա տարելիցի հիշատակի կապակցությամբ 

Ապրիլի 24-ին լրանում է Օսմանյան կայսրության կողմից 1.5 միլիոն հայերի դեմ 

իրագործված ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը: Այս կապակցությամբ մենք 

հարգում ենք բռնության, սպանդի եւ տեղահանության ենթարկվածների 

հիշատակը, ինչպես նաեւ Օսմանյան կայսրության հպատակ տասնյակ-

հազարավոր այլ քրիստոնեական ժողովուրդների խմբերին, այդ թվում՝ 

արամեացիներին, ասորիներին, քաղդեացիներին եւ Պոնտոսի հույներին: 



Ելնելով պատմական պատասխանատվությունից (Ավստրո-հունգարական 

միապետությունը առաջին աշխարհամարտում դաշնակցում էր Օսմանյան 

կայսրության հետ) մեր պարտականությունն է այս սարսափելի 

իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն ճանաչել եւ դատապարտել: 

Նույնպես եւ Թուրքիայի պարտականությունն է անկեղծորեն առերեսվելու իր 

անցյալի մութ ու ցավալի դրվագի հետ եւ Օսմանյան կայսրությունում հայերի 

հանդեպ իրագործված հանցագործությունը որպես ցեղասպանություն ճանաչել: 

Այնպիսի ժամանակաշրջաններում, երբ միջազգային ճգնաժամային օջախները 

գնալով ավելի ու ավելի ուժգնացող սպառնալիք են ներկայացնում ազատ 

աշխարհին եւ նրա արժեքներին, հարկավոր է վճռականորեն հանդես գալ ընդդեմ 

ողջ աշխարհում մարդկության դեմ իրագործվող բռնարարքներին ու 

հալածանքներին: 100 տարի առաջ հայերի դեմ իրագործված հանցագործությունը, 

որը Ֆրանցիսկոս Պապի կողմից որակվեց որպես «20-րդ դարի առաջին 

ցեղասպանություն», հստակորեն ի ցույց է դնում հիշողության մշակույթի 

անհրաժեշտությունը: Քանի որ ազատության, խաղաղության եւ մարդու 

իրավունքների հանդեպ մեր անբեկանելի արժեքների գիտակցությունը 

անբաժանելիորեն շաղկապված է բռնության, հալածանքների, 

տեղահանությունների եւ զանգվածային սպանդի զոհերի հիշատակին ըստ 

արժանվույն հարգանքի տուրք մատուցելու հետ: 

Ըստ այդմ՝ խորհրդարանական խմբակցությունների նախագահները 

պատրաստակամ են իրենց ընձեռված հնարավորությունների սահմաններում 

հետեւողականորեն շարունակելու միջազգային հակամարտությունների 

կարգավորմանն առնչվող երկխոսությանն եւ հաշտեցմանն ուղղված եւ 

ապացուցված ավստրիական ուղին: Դա վերաբերում է նաեւ պատմական 

իրադարձություններին, որոնք սեպ են խրում ազգերի եւ պետությունների միջեւ, 

ինչպիսին Թուրքիայի եւ Հայաստանի պարագան է: Ինչ վերաբերում է 

Թուրքիային, վերջինս պետք է թափանցիկ վերամշակման նպատակով լույս սփռի 

իր անցյալի մութ անցքերի վրա: 

Հաշտեցման գործին նպաստելու նպատակով՝ սույնով մտադրություն է 

արտահայտվում ակտիվորեն սատարելու Թուրքիայի եւ Հայաստանի կողմից 



պատմական իրադարձությունների առերեսմանն եւ վերամշակմանը՝ որպես 

հաշտեցման առաջին քայլ ի նպաստ թուրք-հայկական հարաբերությունների եւ 

շատ ուշացած բարելավմանը ինչպես երկկողմ, այնպես էլ եվրոպական 

հարթակում: 

2015 թվականի ապրիլի 15-ին Եվրոպական խորհրդարանի կողմից ընդունված 

Թուրքիայի եւ Հայաստանի հաշտեցման վերաբերյալ բանաձեւը (European 

Parliament resolution of 15 April 2015 on the centenary of the Armenian Genocide 

(2015/2590(RSP)) – չվնասելով միջազգային իրավունքի պաշտոնական 

գնահատականը – ողջունվում է Ազգային խորհրդում ներկայացված 

կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցությունների նախագահների 

կողմից: 

 


