Η Αρμενία ευχαριστεί τις ΗΠΑ για
την αναγνώριση της γενοκτονίας
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ΗΑρμενία ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για την ιστορική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη
αναγνωρίζοντας ως γενοκτονία τις μαζικές δολοφονίες Αρμενίων από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία πριν από ένα αιώνα.
ΟΠρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασσινιάν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την
ψηφοφορία ως ένα "σημαντικό βήμα προς τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας της Αρμενίας και
της παγκόσμιας πρόληψης των γενοκτονιών", γράφοντας χαρακτηριστικά στο Twitter.
Μια συμβολικήμεν ψηφοφορία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά άνευ προηγουμένου
κίνηση που εξόργισε την Τουρκία εν μέσω ήδη έντονων εντάσεων με την Ουάσινγκτον. "Τα θερμά
μου συγχαρητήρια στους Αρμένιους συμπατριώτες μου σε όλο τον κόσμο".
Εξέφρασεεπίσης "θαυμασμό για τους Αρμενο-Αμερικάνους, των οποίων η επιμονή ήταν η
κινητήρια δύναμη και έμπνευση για τη σημερινή (χθεσινή) ιστορική ψηφοφορία".
My heartfelt congratulations to my Armenian compatriots all over the world and admiration to
generations of Armenian-Americans, whose selfless activism and perseverance were the driving
force and the inspiration behind today’s historic vote. #Neveragain!
— Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 29 Οκτωβρίου 2019
Γιαορισμένους στην Αρμενία όμως, η ψηφοφορία αυτή δείχνει λιγότερο μια προσπάθεια των
Αμερικανών να αποκαταστήσουν την ιστορική δικαιοσύνη παρά περισσότερο την επιδίωξη
στόχων εξωτερικής πολιτικής στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία.
"Ηγενοκτονία εξακολουθεί να είναι ένα πολιτικό μέσο, μια κάρτα παιχνιδιού στα χέρια των
παγκόσμιων δυνάμεων καθώς παίζουν τα παιχνίδια της εξωτερικής πολιτικής", δήλωσε στην AFP
ένας ιστορικός από το Μουσείο Γενοκτονίας του Ερεβάν, Σουρέν Μανουκιάν.
ΗΤουρκία απορρίπτει έντονα την κατηγορία της γενοκτονίας, υποστηρίζοντας ότι 300.000 έως
500.000 Αρμένιοι και πολλοί Τούρκοι πέθαναν σε εμφύλιες συγκρούσεις όταν οι Αρμένιοι
στράφηκαν εναντίον των οθωμανικών ηγεμόνων τους και στάθηκαν στο πλευρό ρωσικών
στρατευμάτων.

Διαβάστεεπίσης:
-Τουρκία: Για εξηγήσεις κλήθηκε ο πρέσβης των ΗΠΑ για τη Γενοκτονία των Αρμενίων
-ΗΠΑ: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας υπερψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων
-ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων αναγνώρισε τη Γενοκτονία των Αρμενίων
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