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Fővárosi örmény klub, április 21.

Az Oszmán Birodalomban 1915. áp-
rilis 24-én elkezdett Örmény Népirtás 
szimbolikus napjától kezdve 100 + 1 év telt 
el (a valóságban az örmény mészárlás és 
deportálások 1894-1896-ban elkezdődtek, 
politikai következményei a Lausanne 
Konferenciáig, 1923-ig  tartottak). Egy 
évszázad után a sebek és a népirtás em-
léke ugyanolyan friss, és nem csak azért, 
mert még élnek az utolsó szemtanúk és 
utódaik, hanem azért is, mert a történelmi 
hazában és a körülötte zajló drámai ese-
mények kegyetlenül erre emlékeztetnek. 
Megismétlődnek az üldöztetések a nem-
zeti és vallási kisebbségek ellen, az erő-
szak, a deportálások, a műemlékek és tör-
ténelmi épületek megsemmisítése.

Az üldözöttek és az áldozatok között is-
mét örmények vannak... asszírok, jeziditák, 
kurdok mellett. Szinte teljesen elnéptele-
nedtek az örmények által lakott települések 
a török  -szír határon, ahonnan csak egy lé-
pés az ősök földje, felrobbantottak templo-
mokat, közöttük a Der-Zori Szent Vértanúk 
templomát is, az 1915-ben elhurcolt örmé-
nyek utolsó haláltáborát. Örmények tízezrei 
elhagyták Irakot és Szíriát, ahol szüleik és 
nagyszüleik az 1915-ös düh elől menedé-
ket találtak. Némelyikük Örményországba 
ment, történelmi otthonuk utolsó darab 
földjére, ahol a munkanélküliek és a rá-
szorulók sorait gyarapították, mások szét-
szóródtak Európában és Amerikában, az 
identitás elvesztése és a gyors asszimiláció 
szomorú kilátása előtt állva.

A száz évvel ezelőtti tragikus múlt 
és a jelenlegi viharos események túsza 

Örményország, az örmények utolsó me-
nedéke, és bár 1918-ban hősies erőfe-
szítései megmentették a török szablya 
halálos csapásától  , ma két félholdtól van 
körülvéve, és élet-halál harcot vív jelen és 
jövőbeli méltó létezéséért.

Gyermekként és kamaszként, amikor 
elszorult szívvel hallgattam népünk tra-
gédiáiról, azt hittem, hogy egyszer felkel 
az igazság napja az örmények számára 
is, hogy más nemzetekhez hasonlóan egy 
napon együtt élünk ősi földünkön, hogy 
látjuk Vánt és Ánit, Must és Szaszunt, 
azokat a településeket, ahol az örmény 
civilizáció kialakult és virágzott. Láttam 
álmaimban az Ararát hegyét és a mögötte 
elterjedő csodálatos országot.

Azt hittem, az, hogy az erő a jogot is 
jelenti, jóllehet nem tudtam megérteni, 
hogy az akkor erős Szovjetunió miért 
„védi a világ elnyomott és gyarmato-
sított népeit”, és nemhogy nem látja az 
örmények szenvedését, de el is hallgat-
tatja azokat, akik beszélnek róla. Később 
megértettem, hogy erősnek lenni sajnos 
nem feltétlenül jelenti a jogot is. Ez nem 
csak a Szovjetunióban lett a történelem, 
hanem mindenütt a világon.

Miközben gyermekkortól kezdve az 
igazságosság nagy humanista eszméi, az 
igazság, az emberség, a rászoruló iránti 
szeretet és együttérzés szellemében va-
gyunk nevelve, és a politikai és társadal-
mi kapcsolatok alapjaként a szabadságot, 
egyenlőséget, testvériség raktuk le.

Akaratlanul kétségek születnek ezen érté-
kek időszerűségével kapcsolatban, amikor 
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Hamlet Gasparian, Örményország Köztársaság romániai nagykövete

Az Örmény Genocídium: 100+1 évvel utánaÖrményország képekben – vetítéssel egybekötött úti beszámolót tartott Esztergály Zófia, 
a Fővárosi Örmény Önkormányzat elnöke a klub közönsége részére. Különösen érdekes 
volt hallani a karabahi kirándulásról, amely szerencsére az azeriek által kezdeményezett 
összecsapások előtti órákban befejeződött. Az est vendége Pesti László producer, a Pesti 
Fekete Doboz  tulajdonosa volt, aki karabahi élményeiről beszélt.
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Képaláírások:

1. dr. Issekutz Sarolta 
    és Esztergály Zsófia

2. A klub közönsége

3. Az újjáépülő Stephanakert (Artsakh új fővá-
rosa – Karabah)

4. A Shushí iskolai óra, ahol a katonai alapis-
meretek az órarend egyik legfontosabb része
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a Közel-Keletről Európába tartó menekülő 
tömegek táborait látjuk, az európai csend-
őrök célpontjává vált szírek és jeziditák, a 
cigányok segélykiáltását halljuk.

Elvileg a nemzetközi szervezeteknek 
és a nagyhatalmaknak védeni kellene el-
sősorban e hátrányos helyzetű csoportok 
jogait, hogy a lehető legnagyobb mérték-
ben biztosítsák a hontalanok számára az 
emberi létfeltételeket és a fejlődést, ahol 
ők szabadon kinyilvánítják identitásukat.
Az én népem nagy része idegen földön él, 
különböző politikai rendszerekben, a leg-
különbözőbb szokások, társadalmi szer-
tartások és kultuszok feltételei közepette, 
részben szabadon, részben viszont nem. 
Az örmények egy része a mai napig úgy él 
történelmi hazájában, hogy elrejtik iden-
titástudatod, gyakran más vallásra térve 
és elvesztett anyanyelvvel. Az örmények 
mindenütt nagy erőfeszítéseket tesznek, 
hogy megőrizzék identitásukat, és hogy 
hallassák jogaikat, amelyektől a népirtás 
után meg voltak fosztva. Ez nagyon sok 
energiát és eszközt elrabol tőlük, amelyek 
egyébként elégendők lennének egy gaz-
dag és boldog élet építéséhez.
Ki kell meghallgassa hangjukat? Vajon 
joguk van felidézni és kérni? És meddig? 
Vajon az örmények képesek saját erejük-
ből, anélkül, hogy másokat zavarnának 
– mert néhányat egyértelműen zavar az 
örmények kitartó kérései és emlékei, mert 
mindez zavarja az Ankarával való kapcso-
lataikat –, hogy igazságszolgáltatást kér-
jenek a jelenlegi Törökországtól?

Végtére is, mit nyert az emberiség, 
amikor a múlt század 20-as éveiben 
a Nyugat és a bolsevikok szemet huny-
tak az Ifjú Törökök bűncselekményei 
fölött és Mustafa Kemalt pártolták az 

örmények rovására? A Közel-Keleten 
és a Kaukázuson történő események azt 
mutatják, hogy semmit, a fejfájáson kí-
vül. Miközben, ha az emberiség egyenes-
nek mutatkozott volna meg, a világ ezen 
részének képe egészen mást mutatna: tá-
volítsátok el az örmény kérdést ebből a si-
vár tájból és az ég egyszerre felderül.

Ha a nemzetközi kapcsolatokból ki-
hagyjuk az igazságot és az erkölcsöt, és 
csak a Realpolitik irányít minket, amelyet 
a Szentírás egyik parancsaként fogunk fel, 
akkor elmondhatatlan pusztítást idézünk 
elő, a nyomorba döntjük, és továbbra ezt 
okozzuk népeknek, különösen azoknak, 
akiket senki sem támogat, és országuk sincs.

Örményország, egy népirtást megélt 
nép országaként, felelősséget vállal a go-
nosz elleni közös harcban, különösen az 
ENSZ 1948-ben elfogadott „Egyezmény 
a népirtás bűntettének megelőzése és 
megbüntetése tárgyában” alkalmazása 
révén. Tavaly több mint nyolcvan ország 
támogatta az ENSZ-ben az Örményország 
által kezdeményezett határozatot, amely-
nek értelmében az ENSZ Közgyűlése dec-
ember 9-ét  „A népirtás bűncselekménye 
áldozatainak emléknapjává és méltó sá-
gának nemzetközi napjává” tette.

Elkötelezettségéhez hűen idén áp-
rilis 23-án Jereván második alkalom-
mal megszervezi „A népirtás elleni 
bűncselekmény világfórumát”, amelynek 
témája rendkívül aktuális: „A népirtás 
megelőzése és a menekültek védelme. 
Aktuális kihívások”.

Egy lezáratlan kérdés megnyitja az ajtót 
a bonyolultabb kérdések előtt is. Jobb lett 
volna, ha ezeket a kérdéseket tisztázták 
volna tegnap, de mint mondják, ez soha 
nem késő. A mai komor hangulat ellenére, 

célszerű továbbra is derülátónak lenni, és 
hinni, hogy a nem túl távoli jövőben örmé-
nyek és a törökök, és mások is megtalálják 

a megértés módját, és a világnak ezen a ré-
szén is nyugalom és szolidaritás honol, ami-
re annyira szükségük van a térség népeinek.
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Április 24-én emlékmise és koszorúzás 
a Genocídium áldozataiért az Orlay utcában


