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Հայաստան-Թուրքիա: Մեծ Բանավեճը

Ոչ մի այլ թեմա չի թունավորում թուրքերի և հայերի միջև հարաբերություններն
այնքան, որքան որ 1915 թ. Հայկական համայնքների ոչնչացումն Անատոլիայում և
այն հարցը, թե արդյոք այն հանդիսանում է ցեղասպանություն: Միջազգային
թատերաբեմում ցեղասպանության ճանաչման դեմ պայքարը Թուրքիայի համար
հանդիսացել է արտաքին քաղաքականության գլխավոր նպատակ: Հայերի համար
ցեղասպանությունը և դրա հետևանով տեղի ունցեց պատմական հայրենիքի
կորուստը հանդիսանում են ազգային ինքնության որոշիչ տարրեր: ԵԿՄ սույն
«Մեծ Բանավեճ» բաժինը լույս է սփռում այն մեկնաբանությունների, մարդկանց և
խնդիրների վրա, որոնք հիմնականում ձևավորել են այս բանավեճը: Սա մի
բանավեճ է, որը երկու հասարակությունների համար էլ մեծ նշանակություն ունի:
Ժիրայր Լիպարիտյանը մի առիթով սահմանել է Հայաստանի հանրապետության
ոգու համար կռիվը որպես պատասխան հետևյալ հարցին` «արդյո՞ք
Հանրապետությունը պետք է հիմնվի Ցեղասպանության և հակաթուրքիզմի վրա,
թե՞ այն պետք է վերածվի իր հարևանների հետ խաղաղ հարաբերությունների մեջ
գտնվող և իր քաղաքացիների բարեկեցությունը և անվտանգությունը հետապնդող
նորմալ պետության»: 2008 թ, դեկտեմբերին թուրք մտավորականները
նախաձեռնեցին համացանցային արշավ հետևյալ տեքստով.
«Իմ խիղճը չի ընդունում, որ մենք անհաղորդ մնանք և ուրանանք Մեծ
Եղեռնը, որին Թուրքիայի հայերը ենթարկվել են 1915թ.: Ես մերժում եմ
այդ անարդարությունը, կիսում հայ եղբայրներիս և քույրերիս
զգացմունքներն ու ցավը և ներողություն խնդրում նրանցից»:
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Չենգիզ Աքթանը, որը ազատական հայացքների տեր մտավորական է և
ներողության արշավի նախաձեռնողներից մեկը, ընդգծեց, որ դա ավելի երկարատև
գործընթացի ընդամենը սկիզբն է. «եկող հարյուրամյակները, գրեթե ամեն տարի
մինչև 2023 թ. և դրանից հետո, մեզ հնարավորություն կտան տեղեկանալ և հիշել
հայերի ճակատագրի մասին»:
Ներկայումս երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություներ չկան:
Սահմանը նրանց միջև շարունակում է փակ մնալ: Վերջին ժամանակներում
մերձեցման առաջին նշաններն են ի հայտ գալիս` երկու երկրների քաղաքական
վերնախավերի
հաշտարար
ժեստերով
հանդես:
Որպեսզի,
սակայն,
հարաբերությունների կարգավորումը տեղի ունենա, անհրաժեշտ է, որ շատ
թուրքեր
և
հայեր
խորն
արմատավորված
նախապաշարմունքներից
ձերբազատվեն: Ինչպես որ այս ամփոփագիրն է ներկայացնում, սա մի գործընթաց
է, որ արդեն սկսվել է:
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Հայ-թուրքական հարաբերությունների ժամանակացույց. 1990-2007

Երևանում Անկախության օրվա կապակցույամբ տոնակատարությունները 2006 թ.-ին:
Լուսանկարը` flickr/elmada

1991
1991թ. ապրիլին ԽՍՀՄ-ում Թուրքիայի դեսպան Վոլկան Վուրալը երեքօրյա
պաշտոնական այց է կատարում Երևան: Պաշտոնապես ԽՍՀՄ կազմում գտնվող
սակայն արդեն անկախությանը ճանապարհը բռնած Հայաստան Վուրալի այցը ,
առաջին բարձրակարգ թուրք պաշտոնյայի այցելությունն էր 70 տարիների
ընթացքում:
Դեսպան Վուրալի հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի Գերագույն Խորհրդի
նախագահԼևոն Տեր Պետրոսյանը ասաց.
«Հայաստանը փոփոխվում է և այս նոր աշխարհում մենք պետք է նաև
աշխարհայացքով հարևան պետություններ լինենք: Մենք ցանկանում ենք
բարեկամներ դառնալ: Մենք պատրաստ ենք փոխշահավետ ցանկացած
համագործակցության: Հայաստանը Թուրքիայի նկատմամբ որևէ տարածքային
պահանջներ չունի»:1

Թուրքիա վերադառնալուց հետո Դեսպան Վուրալը թուրքական Հյուրիեթ թերթին
ասաց.
«Ես կարող եմ ասել, որ ներկայիս հայկական ղեկավար մարմինների որդեգրած նոր
քաղաքականությունը Թուրքիայի հանդեպ ժամանակակից է և բխում է երկու
ժողովուրդների շահերից»:2
1
2

Nezavisimaya Gazeta (Russian newspaper), 14.05.1991.
Hurriyet, 02.05.1991.
www.esiweb.org
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Հայկական Ազգ օրաթերթը մանրազնին հետևում էր հայ-թուրքական
հարաբերությունների մասին թուրքական մամուլի անդրադարձերին և ԼՂ խնդրի
վերաբերյալ Թուրքիայի դիրքորոշմանը: 1991 մայիսին Ազգ-ն իր համարներից
մեկում խորը կասկածամտությամբ, եթե չասենք ընդդիմությամբ, քննադատում էր
հայ-թուրքական
հարաբերություններին
առնչվող
թուրքական
մամուլի
տեսակետները.
«Լրագրողներից մեկն անգամ հայտարարեց, որ որպես նախապայման հայերը
պետք է հայտարարեն, որ որևէ տարածքային պահանջ չունեն Թուրքիայի
նկատմամբ: Մեկ այլ լրագրող ասում է, որ կարիք չկա Հայաստանի հետ
տնտեսական
հարաբերություններ
հաստատել
քանի
դեռ
Թուրքիայի
«եղբայրական» Ադրբեջանը շրջափակում է Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի
խնդրի կապակցությամբ»:3

Հունիսին
թուրքական
Միլիյեթ
թերթի
համարներից
մեկում
նման
մտահոգություններ հնչեցին, երբ Վուրալի հետ հանդիպման ժամանակ Տեր
Պետրոսյանը որևէ բառ չարտասանեց Թուրքիայի նկատմամբ որևէ տարածքային
պահանջի բացակայության մասին: Ավելին, թերթը նշել էր, որ.
«(Տեր Պետրոսյանը) չվարանեց ամբարտավան կերպով ասել, որ Ղարաբաղի
հարցին արտաքին ամեն միջամտություն դժվարացնում է դրա լուծումը: Նա անգամ
կոչ արեց Թուրքիային, որ զորավիգ չկանգնի Ադրբեջանին, այսինքն կոչ էր անում
նրան դավաճանել եղբորը»:4

11 սեպտեմբեր, 1991
ԱՄՆ Ներկայացուցիչների Պալատի պատվիրակությանը ընդունելով`
Պետրոսյանը խոսեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին.

Տեր

«Հայաստանի և Թուրքիայի միջև կան լուրջ պատմական հակասություններ: Հայ
ժողովուրդը չի կարող մոռանալ 1915թ.-ին իր նկատմամբ իրականացված
ցեղասպանությունը և նրա պահանջը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման
ուղղությամբ միանգամայն արդարացի և օրինական է: Սակայն, չնայած այս
բոլորին,
Հայաստանը
և
Թուրքիան
պիտի
նորմալացնեն
իրենց
5
հարաբերությունները»:

23 սեպտեմբեր, 1991
Հայաստանը հռչակում է իր անկախությունը:

3
4
5

Ազգ, հունիս 8, 1991
Ազգ, հունիս 8, 1991
Ազգ, սեպտեմբեր 11, 1991
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AIM հանդեսը հաղորդում է, որ Հայաստանում ապրող հայերի 77 տոկոսը կողմ են
արտահայտվել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատմանը; սփյուռքում
այդ թիվը կազմել է 69 տոկոս:
4 նոյեմբեր, 1991
Հայաստան կատարած այցից վերադառնալուց հետո (որի ընթացքում հարցազրույց
էր վերցրել Լևոն Տեր Պետրոսյանից), թուրք լրագրող Մեհմեդ Ալի Բիրանդը իր
տպավորությունների մասին խոսեց ―32 օր‖ հեռուստահաղորդման ընթացքում.
«Հայաստանը ուզում է արտաքին աշխարհ դուրս գալ, բայց այստեղ նրան
խոչընդոտում են մերձավոր հարևանների հետ առկա խնդիրները: Շուրջ 4 տարի
նա ներգրավված էր Ադրբեջանի հետ քաղաքացիական պատերազմում, մյուս
հարևանը` Վրաստանը, նրա հանդեպ բացասական դիրքորոշում է ցուցաբերում; ոչ
այնքան ջերմ վերաբերմունք ունի նաև Իրանը: […..] Մի խոսքով, Թուրքիան այսօր
Հայաստանի գլխավոր հույսն է: Բայց եկեք տեսեք, որ Հայաստանի ժողովրդին
տարիներ շարունակ հրահրել են Թուրքիայի դեմ, դաստիարակել են թշնամական
ոգով: Կկարողանա՞ արդյոք այդ ժողովուրդն այսօր փոխել իր դիրքորոշումը
Թուրքիայի հանդեպ:
[…..] Սակայն դրական բոլոր տեղաշարժերով հանդերձ սխալ կլինի ենթադրել, որ
Հայաստանում բոլորը սիրով են լցված Թուրքիայի հանդեպ: Անցյալում տեղի
ունեցած պատմական իրադարձությունների հարցում նախկինում արմատակալած
տեսակետները բոլորի կողմից գրեթե նույնությամբ պաշտպանվում են: Իրականում
Թուրքիայի հանդեպ Հայաստանի ներկայիս մոտեցումը պայմանավորված չէ միայն
առօրյա դժվարություններով: Սա քաղաքական երկարաժամկետ ծրագրավորման
արդյունք
է
նաև,
նման
մոտեցումը
նախապայման
է
համարվում
հանրապետության անկախության և անկախ պետականության պահպանման
համար»:6

6

Ազգ, նոյեմբեր 6, 1991
www.esiweb.org
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Լևոն Տեր-Պետրոսյան

27 նոյեմբեր, 1991
Ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում Մոսկվայում Թուրքիայի
դեսպան Վոլկան Վուրալը հայտարարում է, որ Թուրքիան պատրաստվում է
հյուպատոսություն բացել Երևանում:7
16 դեկտեմբեր, 1991
Թուրքիայի կառավարությունը ճանաչում է Հայաստանի անկախությունը, թեև
դիվանագիտական հարաբերություններ չեն հաստատվում:
24 դեկտեմբեր, 1991
Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանին ուղղված ուղերձում Թուրքիայի
վարչապետ Սուլեյման Դեմիրելը հայտարարում է, որ Թուրքիան կզարգացնի
փոխադարձ բարեկամական հարաբերություններ հայկական իշխանության հետ
ԵԱՀԿ սկզբունքների համաձայն, որն, ինչպես Դեմիրելն է ընդգծում, հորդորում է
ճանաչել պետությունների տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների
անխախտելիությունը:8
26 դեկտեմբեր, 1991
ԽՍՀՄ-ը կազմալուծվում է:

7
8

Ազգ, նոյեմբեր 27, 1991
Հայաստանի Ազգային Արխիվ, ֆոնդ 326, 9/192, էջեր. 1-2.
www.esiweb.org
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1992
30 հունվար, 1992
Հայաստանը անդամակցում է ԵԱՀԿ-ին:
ՀՀ ԱԳՆ պաշտոնյա Քրիստիան Տեր Ստեփանյանը, ով մասնակցել էր ԵԱՀԿ այն
հանդիպմանը, որի ընթացքում Հայաստանն ընտրվեց կազմակերպության անդամ,
հետագայում Ազգ-ին պատմում է թուրքական պատվիրակության հետ
կուլիսներում ընթացող խոսակցությունների մասին:
«Մենք խոսեցինք թուրքական կողմի հետ: Նրանք պնդում էին, թե հայկական կողմը
տարածքային պահանջներ ունի Թուրքիայի նկատմամբ և որպես ապացույց
մեջբերում էին մեր անկախության հռչակագրում իբր նշված հողային պահանջին
վերաբերող կետերը: Նրանք Հայաստանից պահանջում էին. Առաջին. հաստատել
սահմանների անձեռնմխելիությունը և վավերացնել Կարսի ու Մոսկվայի
պայմանագրերը; երկրորդ, չհովանավորել ահաբեկչությանը և օգնություն ցույց
չտալ այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք պայքարում են տարածքային
պահանջների համար; երրորդ, ընդունել իրավական ակտեր, որոնք բացառեն
ռասայական, կրոնական, էթնիկական թշնամությունը ինչպես Հայաստանում,
այնպես էլ ԵԱՀԿ պետությունների հանդեպ:
Մեր այն հարցին, թե ի՞նչ կլինի, եթե մենք գրավոր փաստաթուղթ չներկայացնենք,
թուրքերն ասացին, թե իրենք Հայաստանի նկատմամբ կկիրառեն վետոյի
իրավունքը: Այդտեղ ԱՄՆ ներկայացուցիչն իր վրա վերցրեց կոնֆլիկտի հարթման
խնդրում միջնորդի դերը: Մեր դիրքորոշումը ներկայացրինք հետևյալ կերպ.

9

1.

ինչպես արդեն հոկտեմբերին հայտարարել է Լևոն Տեր Պետրոսյանը,
Հայաստանը ցանկանում է բարելավել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ
առանց որևէ նախապայմանի;

2.

Մենք հաստատում ենք, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև կան լուծում
պահանջող խնդիրներ;

3.

Այն հարցերը, որոնք Թուրքիան դնում է մեր առաջ, նույն հաջողությամբ մենք
կարող ենք դնել նրա առաջ: Նշեցինք նաև, որ պատրաստ ենք քննարկել
թուրքական կողմի բարձրացրած հարցերը ԵԱՀԿ-ի սկզբունքների համաձայն,
երկկողմ բանակցությունների ընթացքում: Այս առաջարկներն ամերիկացիներն
ի գիտություն ընդունեցին, որից հետո Թուրքիան, ծանոթանալով մեր
դիրքորոշումանը, հրաժարվեց իր պահանջից և Հայաստանը դարձավ ԵԱՀԿ
անդամ»:9

Ազգ, փետրվար 12, 1992
www.esiweb.org
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Փետրվար 1992
Մինչ պատերազմն ավելի է բորբոքվում Լեռնային Ղարաբաղում, հայ-թուրքական
հարաբերությունները կտրուկ վատթարանում են: Փետրվարի 25-ին հայկական
ուժերը գրավում են Խոջալու քաղաքը: Մոտ 600 քաղաքացիական բնակիչներ
մահանում են հաջորդող կոտորածի ժամանակ:
Մարտի 4-ին Թուրքիայի նախագահ Թյուրգութ Օզալը պահանջում է, որ Թուրքիան
ավելի վճռական քայլերի դիմի «հայկական դաժանություններին» վերջ տալու
համար: Ակնարկելով ռազմական բախման հնարավորությունը, նա մտածում էր
թուրքական զինված ուժերն օգտագործել «հայկական առաջընթացը կանգնեցնելու
համար»:10
Հայ-թուրքական
հարաբերություններում
լարվածության
աճի
առաջին
հետևանքներից մեկը թուրք ձեռնարկատեր Իսհակ Ալաթոնի նախագծի
դադարեցումն էր, որը նպատակ ուներ թուրքական Տրապիզոն քաղաքի
նավահանգիստը բացել հայկական փոխադրումների համար: Այս նախագիծը նաև
նախատեսում էր փոխադրել Կենտրոնական Ասիայի գազը և նավթը Հայաստանի
տարածքով դեպի Տրապիզոն:11
Թեև որևէ թուրք պաշտոնյա երբեք չի նշել, որ Անկարան աջակցում է այս
նախագծին, նման հավակնոտ նախագիծը երբեք չէր կարող նախաձեռնվել առանց
թուրքական կառավարության լռելյայն համաձայնության:
Ինչպես Նյու Յորք Թայմսն է ավելի ուշ նշել, «այս նախագիծը տապալվեց, երբ
նախաձեռնության մասին թուրքական մամուլում արտահոսք եղավ, և երբ
Ալաթոնը խիստ քննադատության էր ենթարկվում Հայաստանին օգնելու
նպատակով Թուրքիայի ավանդական ախոյանների` Ամերիկայի հայկական
լոբբիի հետ համագործակցելու համար»:12

10
11
12

Hurriyet, 05.03.1992
Ազգ, 23,11,1991
New York Times, March 7, 1992.
www.esiweb.org
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Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ութերորդ զորաջոկատի զինվորները խրամատներից
դուրս են գալիս Աղդամի ճակատային մասում գործողություն իրականացնելիս: Լուսանկարը`
Ջոնաթան Ալպեյրի 2008

Մայիս 1992
Հաջորդ ամիսներին Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերություններն ավելի
սրվեցին:
Մայիսի 9-ին հայկական ուժերը գրավեցին Շուշի քաղաքը, որը Լեռնային
Ղարաբաղի պատերազմում բեկումնային իրադարձություն դարձավ: Ինչ տեղի
ունեցավ Շուշիում, ըստ Թուրքիայի բորբոքված վարչապետ Դեմիրելի, «հայկական
ահաբեկչություն է ընդդեմ ադրբեջանցիների: հետևաբար Թուրքիան չի կարող այս
հակամարտության ընթացքում կողմնակի դիտորդի դեր ստանձնել, քանի որ
ակնհայտ է, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծվում է ուժի կիրառման
միջոցով»:13
Քանի որ լուրեր էին շրջանառվում, թե հայկական ուժերը հարձակվել են
Նախիջևանի ուղղությամբ, որը Ադրբեջանի ինքնավար մարզ է Թուրքիայի
հարևանությամբ, թուրքական զինված ուժերը բարձր պատրաստվածության
բերվեցին: Թուրքական բանակի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ Դողան Գյուրեշը
հաստատում է, որ ինքը պատրաստ է Ղարաբաղ ուղարկել այնքան զինվոր, որքան
կխնդրի Ադրբեջանի կառավարությունը: 14 Հետևազորային գեներալ Մուհիթին

13
14

Nezavisimaya Gazeta (Russian), 13.05.1992
Turkish Daily News, 27.05.1992 quoted in PhD thesis by Arshakian Grigor, Academy of Sciences of
Armenia, Yerevan, 2008, p. 52 ; “Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in
Armenia-Turkey: Open Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development,
Yerevan, 2005, p. 108.
www.esiweb.org
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Ֆիսունողլուն հայտարարում է, որ «բոլոր անհրաժոշտ պատրաստություններն
արված են և բանակը սպասում է Անկարայից հրամանի, որպեսզի մեկնի»:15
Մայիսի 18-ին Թուրքիայի նախարարների կաբինետը որոշում է ընդունում, որը
նախազգուշացնում է, որ «Հայաստանը գնում է շատ սխալ ուղիով և բոլոր
հետևանքների համար պատասխանատվություն կկրի, եթե չհրաժարվի իր
ագրեսիվ քաղաքականությունից»: Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահ Հիքմեթ
Զինդորուքը այնուհետև հայտարարում է. «Թուրքիայի համբերությունը նույնպես
սահման ունի: Չի կարելի այն չափից ավելի երկար փորձարկել»:16
Անմիջապես Ռուսաստանը որոշում է հետ մղել Թուրքիայի հավակնությունները
Լեռնային Ղարաբաղի կռվում մասնակցություն ցուցաբերելու հարցում: Անկախ
Պետությունների Համագարծակցության զինվորական հրամանատար, Մարշալ
Եվգենի Շապոշնիկովը զգուշացնում է, որ «եթե որևէ այլ կողմ ներքաշվի այստեղ,
մենք կարող ենք Երրորդ համաշխարհային պատերազմի նախաշեմին հայտնվել»:17

15

16
17

Hayk Demoian, Turkey and the Karabakh Conflict (Turtsiya I Karabakhskiy Konflikt, in Russian),
Yerevan, 2006, p.32, quoting from William Hale “Turkey, the Black Sea and Transcaucasia”, in
Transcaucasian Boundaries, New York, 1996, p.64
Ազգ, մայիս 20, 1992
Turkish Daily News, 21.05.1992; „Up Against the Border‟, Time, June 01, 1992; The Financial Times, 22.
05.1992; Nezavisimaya Gazeta (Russian), 22.05.1992. Ստորև ` 08.06.92 մեջբերման մեջ կնկատեք
Թուրքիայի վարչապետ Դեմիրելի առավել զուսպ պատասխանը: Մեկ այլ ռուս պաշտոնյա,
Ռուսաստանի պետական քարտուղար Գենադի Բուրբուլիսին երբ հարց են տալիս հնարավոր
թուրքական ինտերվենցիայի մասին, նա կտրուկ պատասխան է տալիս. «Դա բացառված է»:
Ազգ, 23, մայիս, 1992
www.esiweb.org
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Հունիս 1992
Հունիսի 2-ին ՀՀ նախագահ Տեր Պետրոսյանը խառնաշփոթ առաջացրեց
Թուրքիայում, երբ թուրքական Ջումհյուրիեթ թերթին տված հարցազրույցում
ասաց, որ Անկարան հետապնդում է պանթուրքիստական քաղաքականություն
Կենտրոնական Ասիայում և Հարավային Կովկասում (հարցազրույցը թարգմանվել
է հայերեն և հրատարկվել Ազգ օրաթերթում):
Տարածաշրջանում Թուրքիայի քաղաքականությանը
պատասխան Տեր Պետրոսյանն ասում է.

վերաբերող

հարցին

ի

«Եթե Թուրքիան չհետապնդեր գաղափարախոսական նպատակներ Հվ. Կովկասում
և Կենտրոնական Ասիայում, այլ փոխարենը առաջ մղեր իր քաղաքականությունը
մշակութային, գիտական և տնտեսական զարգացման վրա հենվելով, մենք
ջերմորեն կողջունեինք դա: Հայաստանը նման համագործակցությանը
կմասնակցեր հաճույքով: Մենք կարծում ենք, որ դա արդյունավետ կլիներ»:

Այնուհետև լրագրողը հարցնում է, «գաղափարախոսական նպատակներ ասելով
ի՞նչ նկատի ունեք»: Տեր Պետրոսյանը պատասխանում է. «Ես նկատի ունեմ
պանթուրքիզմը և տարածաշրջանում առաջացած քաղաքական վակուումը լցնելու
նպատակը»:
Ինչ վերաբերում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը, Տեր
Պետրոսյանը ասում է.
«Հայաստանում և սփյուռքում սերունդները մեծացել են հակա-թուրքական
զգացումներով: Սրան նպաստում էր նախկին ԽՍՀՄ կառավարությունը:
Նախկինում կառավարող վարչակազմը ցանկանում էր մեկուսացնել Հայաստանը
Թուրքիայից` նպատակ ունենալով ավելի ուժեղացնել խորհրդային իշխանությունը
Հայաստանում […]: Երբ ժողովրդավարական ուժեր եկան իշխանության,
Հայաստանին անմիջապես հաջողվեց հաղթահարել այս հոգեբանական
պատնեշները: [….] Հայաստանը ցանկանում է Թուրքիային տեսնել որպես
բարեկամ և գործընկեր պետություն: Վերջիվերջո մենք հարևաններ ենք և մեր
համագարծակցությունը տնտեսական և քաղաքական տեսանկյունից արդյունավետ
կլինի մեր երկու երկրների համար: Եթե դիվանագիտական հարաբերություններ
լինեին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև [.....] տարածաշրջանում խաղաղություն
կլիներ: Բայց, կարծում եմ, հիմա էլ ուշ չէ դրա համար»:18

18

Ազգ, հունիս 4, 1992, թարգմանություն Ջումհյուրիեթի հունիսի 2, 1992թ. հոդվածից
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Սուլեյման Դեմիրել

Հունիսի 5-ին վարչապետ Դեմիրելը Ստամբուլում հանդիպեց փոխվարչապետ
Հրանտ Բագրատյանին: Նրանք քննարկեցին Հայաստանում սեփականաշնորհման
գործընթացը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը և տարածաշրջանային
տնտեսական համագործակցությունը: Բագրատյանի միջոցով ՀՀ նախագահ Տեր
Պետրոսյանը հրավիրում է Թուրքիայի վարչապետին այցելել Հայաստան:19
Հունիսի 14-ին Տեր Պետրոսյանը հանդիպում է Դեմիրելին Ռիո դե Ժանեյրոյում:
Ըստ Ազգ օրաթերթի, Դեմիրելը Տեր Պետրոսյանին ասում է.
«Դուք չեք կարող ձեր նպատակին հասնել պատերազմով կամ կռիվներով: Հազար
տարի հետո ձեզ առիթ է ներկայացել անկախ Հայաստան ստեղծելու: Բայց դուք չեք
կարող այդ պետությունը հիմնել վրեժխնդրության, ատելության և պատերազմի
վրա: Բիրտ ուժի վրա հիմնված պետությունները երկար չեն կարող դիմանալ: […]
Դուք շրջապատված էք Ադրբեջանով և Թուրքիայով: Մինչ նրանց հետ
բարեկամական հարաբերություններ չհաստատեք, հայտնվելու եք լուրջ խնդիրների
և դժվարությունների առջև»:

Անդրադառնալով Տեր Պետրոսյանի այն առարկությանը, թե Արցախի հարցում
Ադրբեջանն է նախահարձակը և ոչ թե Հայաստանը, Դեմիրելը ավելացնում է.
«Եթե խաղաղություն եք ուզում, ապա թողեք և հեռացեք Շուշիից և Լաչինից:
Ավելին, դուք պետք է իմանաք, որ մենք խոր մտահոգությամբ ենք հետևում
Նախիջևանի դեպքերին: Մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս հարցերը լուծել
Նախիջևանի և Ադրբեջանի հետ բանակցությունների միջոցով.... Փորձեք
կառավարել ձեր երկիրը, և աշխարհի մյուս երկրներին մի հրավիրեք միջամտելու
19

Ազգ, հունիս 11, 1992
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ձեր ներքին գործերին: Եվ մի թույլ տվեք, որ ամերիկահայերը կառավարեն ձեզ և
ձեր գործերը»:20

Մինչդեռ Պոլսի հայոց Պատրիարքարանը սկսում է անանուն սպառնալիքներ
ստանալ, որոնք զգուշացնում էին Պատրիարքարանի և Թուրքիայում հայկական
այլ թիրախների վրա հարձակումների մասին: Հայոց պատրիարք Գարեգին
Ղազանչյանը նամակ է ուղարկում Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարություն`
խնդրելով միջոցներ ձեռնարկել թուրքահայերին և նրանց ունեցվածքը
պաշտպանելու, ինչպես նաև Թուրքիայում հայկական կրոնական վայրերի վրա
հնարավոր հարձակումները կանխելու համար:
Հունիսի 25-ին Ստամբուլում Սևծովյան Տնտեսական Համագործակցության
կազմակերպության գագաթաժողովի ժամանակ Տեր Պետրոսյանը Դեմիրելին
ասում է, որ «Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում Ադրբեջանը և
Ղարաբաղը պետք է դադարեն երկու երկրների հարաբերությունները ճշտող
գլխավոր գործոններ լինելուց, երկու հարևան պետությունները պետք է իրար հետ
կապ հաստատեն իրենց երկրներին հուզող հարցերով»:21
17 օգոստոս 1992
Անկարայում
ԱՄՆ
դեսպանատունը
խնդրում
է
Թուրքիայի
արտգործնախարարությանը
հստակեցնել
իր
դիրքորոշումը
Հայաստան
հումանիտար օգնություն կրող ինքնաթիռների զննման կապակցությամբ:
(Թուրքիան սկսել էր նման թռիչքները զննել մարտից սկսած` բողոքի ալիք
առաջացնելով արևմուտքում): 22 Իր պատասխանում նախարարությունը
համառորեն նշում է, որ «Թուրքիան մտադրություն չունի արտաքին ճնշման ներքո
փոխել իր քաղաքականությունը Ղարաբաղի հակամարտության գոտի թռչող
ինքնաթիռների զննման հարցում »:23
Ըստ ―Survival‖ հանդեսում 2000թ. լույս տեսած մի հոդվածի, 1991թ կեսերին
Թուրքիան կազմակերպել էր «թվով 5.000 հրացանների, ռազմամթերքի և
ականանետերի գաղտնի օդային տեղափոխություն Ադրբեջան Նախիջևանի
միջոցով և 1992թ. մարտ-ապրիլ ամիսներին վարժել է 450 կամավորների հս.
Ադրբեջանում Գաբալայի մոտ գտնվող ներքին գործերի նախարարությանը
պատկանող բազայում»: 24 Ռուսական մամուլն անգամ պնդում էր, որ 5-6 հազար
թուրքական զորքեր են մտել Ադրբեջան մինչև 1992թ. վերջը:25

20
21
22

23
24

25

Ազգ, հունիս 18, 1992
Ազգ, հուլիս 4, 1992
Hayk Demoyan, Turkey and the Karabakh Conflict (Turtsiya I Karabakhskiy Konflikt, in Russian),
Yerevan, 2006, p.76.
Nezavisimaya Gazeta (Russian), 23,06,1992.
R. Bronson; R. Bhatty, “NATO‟s mixed signals in the South Caucasus and Central Asia”,
Survival, volume 42, issue 3, January 2000, p.134.
Hayk Demoyan, Turkey and the Karabakh Conflict (Turtsiya I Karabakhskiy Konflikt, in Russian),
Yerevan, 2006, (quoting „Literaturnaya Gazeta‟ (Russian), 23,09,1992).
www.esiweb.org
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23 օգոստոս 1992
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը այցելում է
Երևան մի շարք հարցերի շրջանակներում քննարկելու նաև Ղարաբաղյան
հակամարտությունը: Երբ թուրքական պատվիրակության ղեկավար Բիլջին
Ուրանին ասացին, որ Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայի հետ
դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել ցանկացած պահի, նա
պատասխանում է, որ Անկարան նույնպես կողմ է երկկողմ հարաբերությունների
բարելավմանը, սակայն Հայաստանն առաջին քայլը պետք է ձեռնարկի`
հաստատելով
թուրքական
և
ադրբեջանական
սահմանների
26
անձեռնմխելիությունը:
Դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեն օդանավակայանում բողոքի ցույց
կազմակերպեց թուրքերին դիմավորելու համար: Ցուցարարները կրում էին
«Ցեղասպան թուրքը մեր բարեկամը չէ՛», «Մարդասպանների սերունդը տեղ չունի
Հայաստանում» և «Ձեռքներդ հեռու՛ Ղարաբաղի Հանրապետությունից»
բովանդակությամբ պաստառներ:27

Դաշնակցականների ցույցը Երևանում: Լուսանկարը` flickr/onewmphoto

4 սեպտեմբեր 1992
Տնտեսական ծանր կացության մեջ գտնվելով` Հայաստանը Թուրքիայից պարտքով
100.000 տոննա հացահատիկ է խնդրում: Սեպտեմբերի 18-ին վարչապետ Դեմիրելը
համաձայնվում է: Նա ասում է. «մեր անկեղծ ցանկությունն է տեսնել հարևան
26

27

“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p. 109
Երկիր, օգոստոս 25, 1992
www.esiweb.org
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տարածաշրջանը որպես համերաշխության, կայունության, բարգավաճման և
համագործակցության մի կղզի: Կարող եմ հավաստիացնել ձեզ, որ Թուրքիան
կշարունակի իր կառուցողական գործունեությունը այս ասպարեզում»:28
10 սեպտեմբեր 1992
Ստամբուլում Եվրոպայի խորհրդի գագաթաժողովի ժամանակ ՀՀ արտաքին
գործերի նախարար Րաֆֆի Հովհաննիսյանը դատափետեց Թուրքիային
Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատելու,
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում կողմնապահություն անելու և ԵԱՀԿին Հայաստանի անդամակցությանը խոչընդոտելու համար: Նա նաև ակնկարկ
կատարեց ցեղասպանությանը.
«Հայաստանը միշտ էլ ըմբռնել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների
բնականոնացումը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանի և Թուրքիայի հետագա
բարգավաճման, այլև եվրոպական կայունության և անվտանգության համար:
Հակառակ ցեղասպանության ողբերգությանը, նախագահ Լևոն Տեր Պետրոսյանն
ակտիվ կերպով հետամուտ է եղել Թուրքիայի հետ լավ հարաբերություններին:
Այսուհանդերձ,
առայսօր
Թուրքիան
մերժել
է
դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելու և հայ-թուրքական սահմանը բացելու
վերաբերյալ հայկական նախաձեռնությունները: Ընդհակառակը, Թուրքիան երբեմն
վիժեցրել է դեպի Հայաստան մարդասիրական օգնության փոխադրումը և չի
կարողացել չեզոքություն պահել, այդպիսով միջամուխ դառնալով Լեռնային
Ղարաբաղի հարցում: Ադրբեջանում են գտնվում թուրքական զինվորական
խորհրդականներ և սպաներ, տեղեկությունները բազմաթիվ են Թուրքիայից
Ադրբեջան զենքի հոսքի մասին, և Թուրքիան հազիվ թե կառուցողական դեր
կատարած լինի Լեռնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համար ԵԱՀԿ-ի
հովանավորած բանակցություններում:
[….] Կարճ խոսքով, հակառակ ոմանց կողմից Կենտրոնական Ասիայի երկրների
համար որպես մոդել ներկայացնելու առաջարկին, Թուրքիան առայժմ չի կարող
պնդել, թե ինքը մոդել է եվրոպական արժեքների և մշակութային ինքնության
համար: Մեր տեսակետով, Թուրքիան հստակորեն չի գտնվում այն դիրքում, որով
կարողանար ընդդիմանալ Խորհրդին անդամակցելու մի երկրի ցանկությանը, որն
իր անկախության կարճ ժամանակամիջոցում արդեն իսկ դրսևորել է
հանձնառություն դեպի այդ արժեքներն ու ինքնությունը»:29

Նոյեմբեր 1992
Ադրբեջանի ճնշման ներքո Թուրքիան չեղյալ հայտարարեց Հայաստանին 300
միլիոն
կիլովատ
էլեկտրականություն
մատակարարելու
30
պայմանավորվածությունը:

28
29
30

Երկիր, սեպտեմբեր 22, 1992
Ազգ, հոկտեմբեր 20, 1992
Karen Dawisha, Bruce Parrott, Russia and the New States of Eurasia, The Politics of Upheaval,
Cambridge, 1995, p. 192.
www.esiweb.org
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1993
3 փետրվար 1993
Չնայած Ադրբեջանի ցասումնալից արձագանքին Թուրքիայի վարչապետ Դեմիրելը
հաստատում է, որ Թուրքիան թույլ կտա, որ 100 տոննա հումանիտար օգնություն
տեղափոխվի Հայաստան: Ազգ օրաթերթը մի հոդվածով քննադատում է Տեր
Պետրոսյանի քաղաքականությունը, որ «աղերսում» էր թուրքական օգնության
համար:
Տեր Պետրոսյանի ազդեցիկ խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը հայտարարում է,
որ Հայաստանը և Թուրքիան շատ մոտ են դիվանագիտական հարաբերությունների
հաստատմանը:
«Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրության
տեքստը շատ մոտ է համաձայնեցված լինելուն: Այժմ շատ քիչ անհամաձայնություն
է մնացել: Թուրքական կողմը հավաստիացրեց, թե այդ անհամաձայնությունն էլ չի
մնա մի քանի ժամ խորհրդակցություններից հետո: Նրանց համար կարևորն այդ
հարաբերությունները կայունացած կացության մեջ սկսելն է: Որովհետև ասում են,
թե եթե կայունություն չկա, զինվորական գործողությունները միշտ արգելք պետք է
հանդիսանան դիվանագիտական հարաբերությունների համար: [….] Իրենք
ասացին, որ եթե զինադադար լինի հաջորդ օրն իսկ կհաստատեն այդ
հարաբերությունները»:

Այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը զիջումներ կանի Թուրքիային հանուն
հարաբերությունների հաստատման, Լիպարիտյանը պատասխանեց. «Ես մինչև
հիմա չեմ տեսել այդ պահերը, ոչ էլ կարող եմ պատկերացնել, որ նման բան կլինի:
Բարիդրացիության հասկացությունը պետք է հիմվի երկուստեք հասկացողության
վրա: Եթե մենք ինչ-որ զիջումներ պիտի անենք, դա այլևս բարիդրացիական չի
լինի»:31
Ապրիլ 1993
Ապրիլի 5-ին, երբ հայերը գրավեցին Ադրբեջանի Քելբաջարի շրջանը, Թուրքիայի
արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացնում է.
«Հայաստանը փորձում է խախտել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը
ուժի կիրառման միջոցով և փոխել ամբողջ աշխարհի կողմից ճանաչված
սահմանները»:

Նույն օրը Թուրքիան փակում է իր օդային տարածքը դեպի Հայաստան ընթացող
թռիչքների համար (հումանիտար և այլ նպատակներով), դադարեցնում է բոլոր

31

Ազգ, փետրվար 5, 1993
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կանոնավոր կամ չարտերային թռիչքները Հայաստան և փակում է Կարս-Գյումրի
երկաթգիծը: Հայ-թուրքական սահմանը այլևս փակված է:
Հյուրիեթը հաղորդում է, որ Թուրթիայի Երրորդ բանակի ստորաբաժանումները
մոբիլիզացվել են և պատրաստ են մարտական գործողությունների:32
Միևնույն ժամանակ Թուրգութ Օզալը սպառնաց Հայաստանին.
«Ի՞նչ կպատահի, եթե զինավարժությունների ընթացքում մեր ռումբերից երեքը
ընկնեն հայկական տարածքի վրա: Ի՞նչ կպատահի, եթե մենք 1-2 ջոկատ
ուղարկենք Նախիջևան: Մենք կապված ենք Նախիջևանին պայմանագրով: Ի՞նչ
կպատահի, ո՞վ որևէ բան կանի մեզ, ո՞վ կգա միջամտելու: Ո՞վ կարողացավ
միջամտել Բոսնիայում: Համաշխարհային քաղաքականությունում մենք ոչնչի չենք
կարող հասնել ռիսկի չդիմելով»:33
«Հայերը ոչինչ չեն սովորում պատմությունից: Անատոլիայում ևս նրանք նման փորձ
կատարեցին: Բայց նրանք անհավատալի ապտակ ստացան իրենց դեմքին: Եվ մինչ
օրս նրանք ցավը չեն մոռացել: Եթե նրանք դա փորձեն նաև այստեղ
(Ադրբեջանում)` հենվելով այս կամ այն պետության օգնության վրա, նրանց
պատասխան է սպասվում»:34
«Այլևս Ղարաբաղի խնդիր չկա, կան հայերի ցանկությունները Մեծ Հայքի
վերաբերյալ:... Ինձ մի հարցրեք, թե արդյոք մենք կներխուժենք Հայաստան, թե ոչ:
Բայց Թուրքիան իր քայլերը պետք է լավ հաշվարկի»:35

Սակայն ապրիլի 17-ին Թուրքիայի նախագահը բացառում է Հայաստանի դեմ
պատերազմի հնարավորությունը:
Մինչ Թուրքիայի խորհրդարանը Ադրբեջանի հետ ռազմական դաշինքի կնքման
եզրին էր գտնվում, Սպիտակ Տունը զգուշացնում է «որ չի հանդուրժի որևէ երրորդ
երկրի միջամտություն հայ-ադրբեջանական հակամարտությանը»:36
Ապրիլի 17-ին նախագահ Թուրգութ Օզալը մահանում է սրտի կաթվածից:
Հայկական պատվիրակությունը, որի կազմում էին նախագահ Լևոն Տեր
Պետրոսյանը, արտգործնախարար Փափազյանը և փոխարտգործնախարար
Լիպարիտյանը մեկնում են Թուրքիա նրա հուղարկավորությանը մասնակցելու:

32

33
34
35
36

Այն ներառում է 1.500 տանկ, 2500 հրազենային զենք և ականանետ, 1100 հրետանի, որոնց
աջակցում են երկրորդ մարտավարական ավիացիոն հրամանատարությունը 270
կործանիչներով, (Izvestiya, 09.03.1992).
Hürriyet, 08.04.1993.
Türkiye, 16.04.1993.
Milliyet, 08.04.1993.
Ազգ, ապրիլ 17, 1993
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Թուրգութ Օզալ. Լուսանկարը` Time inc.

Մայիս 1993
Մայիսի 16-ին Սուլեյման Դեմիրելը դառնում է Թուրքիայի նախագահ:
Հունիս 1993
«Թըրքիշ դեյլի նյուզ» թերթին տված հարցազրույցում Թուրքիայի պետական
գազանավթային «Բոթաշ» կոնցեռնի տնօրեն Մեթե Գեկնելը հիշատակում է
Հայաստանով և Ադրբեջանով գազատար կառուցելու հնարավորության մասին,
որը թուրքմենական գազը Կասպից ծովից կհասցներ Թուրքիա և Եվրոպա:37
Օգոստոսին Ադրբեջանի կառավարությունը պետք
Հայաստանի միջով կառուցելու հնարավորությունը:

է

մերժեր

գազատարը

Հունիսի 17-ին Ազգը մեջբերում է կոնգրեսական Ջոզեֆ Քենեդուն, ով կոչ է անում
Քլինթոնի վարչախմբին «հետաձգել խոստացված 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի
օգնությունը Թուրքիային, քանի դեռ Թուրքիան չի դադարեցրել Հայաստանի
շրջափակումը»:
Հունիսի 29-ին Կարսի շրջանի ղեկավարի գլխավորած պատվիրակությունը
այցելում է Հայաստան: Հուլիսի 7-ին Հայաստանի Ախուրյան շրջանի ղեկավարը
այցելում է Թուրքիա: Նրանց քննարկումները կենրոնանում են Գյումրիի և Կարսի
միջև առևտրային հարաբերությունների և Գյումրի-Կարս երկաթգծի բացման
հնարավորության շուրջ:

37

Ազգ, հունիս 16, 1993
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26 հուլիս 1993
Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Մեհմետ Գոզիօղլիի կողմից Հայաստանի
կառավարությանը Քրդական Բանվորական Կուսակցության հետ կապեր
ունենալու մեջ մեղադրելուց հետո, Հայաստանը հայտարարում է, որ այն որևէ կապ
չունի ՔԲԿ-ի հետ և ՔԲԿ-ի գրասենյակ Երևանում գոյություն չունի: Իր
հայտարարության մեջ Հայաստանի արտգործնախարարությունը նշում է.
«Նման հերյուրանքների միջոցով Թուրքիայի իշխանությունների որոշ շրջաններ
փորձում են հակահայկական տրամադրություններ սերմանել թուրքական
հասարակական կարծիքի շրջանում, վարկաբեկել Հայաստանը միջազգային
ասպարեզում, ինչպես նաև խոչընդոտել երկու երկրների միջև բարիդրացիական
հարաբերությունների հաստատմանը»:38

Օգոստոս 1993
Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի և Աղդամի վրա հայկական ուժերի հարձակումից հետո
օգոստոսի 18-ին ՄԱԿ Անվտանգության Խորհուրդը կոչ է անում անհապաղ
Ղարաբաղի հայկական զորքերը դուրս բերել վերջին ժամանակներում
Ադրբեջանից գրաված տարածքներից:
Մեկ օր անց արտգործնախարարներ Հիկմեթ Չեթինը և Վահան Փափազյանը
հանդիպում են Մոսկվայում Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակը քննարկելու
համար: Փափազյանն իր անհանգստությունն է արտահայտում թուրքական
մամուլի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության միակողմանի
ներկայացման մասին: Երկու նախարարները համաձայնվում են նման
հանդիպումներ ունենալ նաև ապագայում:39
Օգոստոսի 24-ին Հյուրիեթում տպված մի հոդված պնդում է, որ ԱՄՆ-ը,
Ռուսաստանը և Ֆրանսիան աջակցում են Հայաստանին, որ Երևանը
ժամանակակից զինամթերք է ստանում ամբողջ աշխարհից; և որ միջազգային
խմբերը, ներառյալ «ՀԱՀԳԲ ահաբեկիչները, ֆրանսիական լեգիոներականները և
ՔԲԿ-ն» կռվում են հայկական կողմից:
Հոկտեմբեր 1993
Հոկտեմբերի 18-ին Թուրքիայի դեսպան Այհան Քամելը հանդիպում է Տեր
Պետրոսյանին Մոսկվայում: Հանդիպումից հետո Քամելը հայտարարում է, որ
Հայաստանը պետք է դադարեցնի հիշատակել 1915թ. իրադարձությունները, եթե
նա ցանկանում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորված տեսնել:40

38
39
40

Ազգ, հուլիս 27, 1993
Ազգ, օգոստոս 20, 1993
“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005.
www.esiweb.org
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Հոկտեմբերի 30-ին Ազգ-ը մեջբերում է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար
Մեհմետ Գազիօղլիի խոսքերը, որ «ՔԲԿ-ն հայկական կազմակերպություն է, իսկ
ՔԲԿ ղեկավար Աբդուլլահ Օջալանը հայ է»:41

1995
Փետրվար-մարտ 1995
Փետրվարի 18-ին Թուրքիայի արտգործնախարար Մուրատ Կարայալչինին
հայտարարում է, որ իր կառավարությունը դեմ չէ, որ Կասպիական նավթն անցնի
Հայաստանի տարածքով:42
Մարտի 12-ին նախագահներ Դեմիրելը և Տեր Պետրոսյանը հանդիպում են
Կոպենհագենում սոցիալական խնդիրների շուրջ ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովի
ընթացքում: Դեմիրելը Հայաստանի նախագահին ասում է, որ Ղարաբաղի խնդիրը
«ձգձգում է նավթային խողովակաշարերի իրականացումը...: Արդյոք վատ կլինե՞ր,
եթե նավթային խողովակաշարը անցներ ձեր երկրի միջով: Լուծեք Ադրբեջանի հետ
ունեցած ձեր խնդիրները: Դրանք (գոյություն ունեցող խնդիրները) վնասում են
մեզ»:43
20 մայիս 1995
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, որ 1993թ.-ից
փակված միջազգային օդային ճանապարհը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև
բացվել է:44
27-29 հունիս 1995
Ստամբուլի Էսենյուրի թաղամասի ղեկավար Գյուրբյուզ Չապանի գլխավորած
պատվիրակությունը այցելում է Երևան: Պատվիրակությունն այցելում է
Ցեղասպանության հուշարձան` հարգանքի տուրք մատուցելով 1915թ.-ի զոհերի
հիշատակին: (Չապանը առաջին և մինչ օրս միակ թուրք պաշտոնյան է, ով այցելել
է Ցեղասպանության Հուշարձան):

41
42
43
44

Ազգ, հոկտեմբեր 30, 1993
Nezavisimaya Gazeta (Russian) 18.02.1995.
Hurriyet, 01.03.1995.
“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p.
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Ցեղասպանության Հուշարձանը Երևանում: Լուսանկարը` flickr/azkid2lt

15 օգոստոս 1995
Որոշում է ընդունվում, որով թույլատրվում է Հայաստանի քաղաքացիներին
թուրքական վիզա ստանալ Թուրքիայի սահմանակետերում:
25 հոկտեմբեր 1995
ՄԱԿ-ի 50-ամյակին նվիրված գագաթաժնողովի ընթացքում նախագահեր Տեր
Պետրոսյանը և Դեմիրելը հանդիպում են Նյու Յորքում: Դեմիրելն ասում է.
«Հարաբերությունները Հայաստանի և Թուրքիայի միջև ավելի արդյունավետ
կլինեն, եթե Հայաստանն իր զորքերը հեռացնի Ադրբեջանում գրաված
տարածքներից, մասնավորաբար Լաչինի միջանցքից....: Լաչինի միջանցքից զորքի
հեռացումը խիստ կարևոր է Թուրքիայի համար և այնտեղից մի բուռ զորքի
հեռացումը Թուրքիան կընդունի իբրև համագործակցության նշան հայկական
կողմից»:45

1996
Մայիս 1996
Թուրքական կառավարությունը, պնդելով, որ քուրդ գրոհայիններն օգտագործում
են հայկական տարածքը, հայտարարում է, որ այն խստացնում է հայ-թուրքական
սահմանային ռեժիմը: Ըստ Ռոսիյսկայա Գազետա թերթի, այս որոշումը կապված
էր Կովկասում Ռուսաստանի աճող ազդեցության առնչությամբ մեծացող
45
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թուրքական անհանգստության հետ: Հայ-թուրքական սահմանի շրջափակման
խստացումը,
ըստ
թերթի,
հայտարարվեց
Հայաստան
Ռուսաստանի
պաշտպանության
նախարարի
այցի
և
ռուս-հայկական
ռազմական
46
պայմանագրերի ստորագրման նախօրեին:
12 սեպտեմբեր 1996
Մեծամորի ատոմակայան այցելության ընթացքում նախագահ Տեր Պետրոսյանը մի
շարք մեկնաբանություններ արեց Թուրքիայի վերաբերյալ.
«Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ
Թուրքիան չեզոքություն պահպանեց ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում և այն
փաստը,
որ
վերջին
6
տարիների
ընթացքում
հայ-թուրքական
հարաբերություններում չեն գրանցվել լրացուցիչ հակասություններ ի հավելումն
առկա հակասությունների.... Մենք հարևաններ ենք և պարտավոր ենք նորմալ
առևտրա-տնտեսական հարաբերություններ հաստատել»:

30 սեպտեմբեր 1996
Նյու Յորքում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Վահրամ Փափազյանը
հանդիպում է Թուրքիայի վարչապետ և արտգործնախարար Թանսու Չիլլերին:
Հանդիպման ընթացքում Չիլլերը նշում է, որ Թուրքիան հետաքրքրված է
Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու և անգամ սահմանի բացման
խնդրում: Դրա իրականացման համար Հայաստանը պետք է որոշ փոքր
զիջումների գնա Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում:47

46
47

Rossiyskaya Gazeta, May 25, 1996.
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Թանսու Չիլլեր

25 հոկտեմբեր 1996
Տեր Պետրոսյանը և Դեմիրելը հանդիպում են Մոսկվայում: Տեր Պետրոսյանի
խոսնակ Լևոն Զուրաբյանը նշում է, որ Թուրքիան Հայաստանի հետ
հարաբերությունների կարգավորումը, հատկապես հայ-թուրքական սահմանի
բացումը, չի տարանջատում Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում
առաջընթացից արձանագրումից: Զուրաբյանը մեջբերում է Տեր Պետրոսյանի այն
միտքը, որ սահմանների բացումը միայն կխթանի Ղարաբաղյան խնդրի
կարգավորումը:48

1997
26-28 փետրվար 1997
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունն այցելում է
Երևան` հանդիպելով արտգործնախարարի տեղակալներ Վարդան Օսկանյանին և
Սերգեյ Մանասարյանին: Քննարկումները կենտրոնանում են հայ-թուրքական
հարաբերությունների և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ:
1-5 օգոստոս 1997
Թուրք գործարարների մի խումբ, որոնք Հայաստանի Արդյունաբերողների և
Գործարարների
Միության
հյուրերն
էին,
այցելում
են
Հայաստան:
Պատվիրակությունը, որը ղեկավարում էր թուրք-հայկական բիզնեսի զարգացման
48
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խորհրդի`TABDC նախագահը, հանդիպում է արտգործնախարարի տեղակալ
Օսկանյանի և առևտրի ու արդյունաբերության նախարարի հետ, շրջագայում է
Հայաստանում և հանդիպումներ անցկացնում հայ գործարարների հետ:
30 հոկտեմբեր 1997
Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը Կարսում ելույթ ունենալով ասում է,
որ թուրք-հայկական սահմանի բացումը պայմանավորված է «Ադրբեջանական
տարածքներից հայկական զորքերի ամբողջական դուրսբերմամբ...Թուրքհայկական սահմանի բացումը քաղաքական հարց է: Մենք ազերիներին դժվար
կացության մեջ չենք դնելու հանուն մի առևտրի, որը չնչին լումաներ արժի»:49
21-28 նոյեմբեր 1997
Հայ գործարարների պատվիրակությունը այցելում է Ստամբուլ: Ինչպես որ 4 ամիս
առաջ Երևանում, գործարարների համատեղ արձանագրություն է ստորագրվում:
Արձանագրության ստորագրումը զայրացնում է Բաքվին: «Այն կառավարական
գործողություն չէ, այլ որոշ անհատ գործարարների նախաձեռնություն», ասում է
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Հասան Հասանովը: «Մենք
դատապարտում ենք այդ գործողությունը և հավատացած ենք, որ նրանք
անձնական շահերը վեր են դասում պետական շահերից»:50

1998
1998 թ. սկզբին հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր լարվածություն է
նկատվում, փետրվարին Լևոն Տեր Պետրոսյանի հարկադրական հրաժարականից
և մարտի 10-ին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահ ընտրվելուց հետո: Թուրքիում
հիասթափության զգացում է առաջանում: Հյուրիեթը գրում է. «Թուրքիան պետք է
աջակցեր Տեր Պետրոսյանի նման չափավոր նախագահին` նրան ճակատագրի
քմահաճույքին հանձնելու փոխարեն»:51
1998թ., երբ TABDC-ն պատրաստում էր թուրք գործարարների այցը Հայաստան, և
150 գործարարներ պատրաստ էին թուրքական և հայկական ապրանքների
երևանյան ցուցահանդեսին մասնակցելուն, Թուրքիայի արտաքին գործերի
նախարարության կողմից այցը չեղյալ հայտարարվեց վերջին րոպեին:52
3 փետրվար 1998
25 թուրք լրագրողներ և գործարարներ այցելում են Երևան: Այցի վերջում ծրագրեր
են մշակվում Երևանում հայ-թուրքական գործարարների ֆորում, ինչպես նաև
49
50
51
52

Ազգ, 01.11.1997
Turan News Agency, December 4, 1997 (from http://wnc.dialog.com).
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թուրքական արտադրանքների ցուցահանդես կազմակերպել: Ստամբուլի Առևտրի
պալատը պարտավորվում է հոգ տանել Վանա լճին գտնվող Ախթամարի եկեղեցու
վերանորոգման
ծախսերը:
Ստամբուլի
և
Երևանի
համալսարանները
համաձայնվում են համագործակցել ուսանողների փոխանակման ծրագրերում:
30 ապրիլ 1998
Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովը ճանաչում է Հայոց ցեղասպանությունը:
5 հունիս 1998
Նախագահեր Քոչարյանը և Դեմիրելը հանդիպում են Յալթայում Սևծովյան
Տնտեսական
համագործակցության
կազմակերպության
գագաթնաժողովի
շրջանակներում: Նախագահ Քոչարյանը առաջարկում է աշխատանքային խումբ
կազմել, որը կքննարկի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև գոյություն ունեցող
խնդիրները: Ըստ նրա, հայ-թուրքական հարաբերությունները չպետք է
ազդեցություն կրեն այլ հարցերի և այլ երկրների, մասնավորապես Ադրբեջանի
հետ ունեցած խնդիրների պատճառով:

Ռոբերտ Քոչարյան

26 օգոստոս 1998
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլո քարտուղար Արսեն
Գասպարյանը իր «զարմանքն է» արտահայտում «Թուրքիայի պետական
նախարար Հիկմեթ Սամի Թյուրքի կեղծավորության մասին, որը հայտարարել էր,
որ թուրքական իշխանությունները երկու երկրների միջև հարաբերությունների
կարգավորումը և հայ-թուրքական սահմանի բացումը կապակցում են 1915թ. Հայոց
ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ»: Գասպարյանն ավելացնում է.
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«Չնայած Հայստանն իր անկախության 7 տարիների ընթացքում չի բարձրացրել
ցեղասպանության
խնդիրը
և
Թուրքիայի
հետ
հարաբերությունների
կարգավորմանը նպատակաուղված քաղաքականություն է իրականացրել,
այնուամենայնիվ, թուրքական կողմը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում պատճառ է
գտել, որպեսզի մերժի բարի կամքի ձեռքը, որը Հայաստանն էր մեկնել»:
«Մենք հաճախ ենք հայտարարել, որ ցեղասպանության խնդիրը հայ-թուրքական
քաղաքական երկխոսության օրակարգի մեջ դրվելով, չի հանդիսանում որպես
երկու պետությունների միջև հարաբերությունների կարգավորման նախապայման
և նպատակ չունի ատելություն սերմանել հայ և թուրք ժողովուրդների միջև, ինչպես
որ թուրքական իշխանություններն են պնդում: Հակառակը, այն նպատակ ունի
հաղթահարել հոգեբանական պատնեշները, որոնք գոյություն ունեն երկու
ժողովուրդների միջև»:53

6 նոյեմբեր 1998
Անկարայի կողմից նոր մեղադրանքներին (ՔԲԿ-ի հետ Հայաստանի կապերի
մասին) ի պատասխան արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը ընդգծեց, որ
«Քրդական բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը
Հայաստանի տարածքում չի եղել, չէ և չի լինի»:54

1999
16 փետրվար 1999
Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Ռադիկ Մարտիրոսյանի գլխավորած
ԵՊՀ պատվիրակությունը այցելում է Թուրքիա: ԵՊՀ-ն և Անկարայի Միջին
Արևելքի տեխնիկական համալսարանը համագործակցության պայմանագիր են
կնքում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության շրջանակներում:
27 օգոստոս 1999
Հայաստանը հումանիտար օգնություն է ուղարկում Թուրքիա Իզմիրի հզոր
երկրաշարժեց հետո: Արտակարգ իրավիճակների նախարարի գլխավորած
հայկական պատվիրակությունը Թուրքիա է ժամանում` բերելով օգնությունը:
30 հոկտեմբեր 1999
Պետական նախարար Մեհմետ Ալի Իրտեմչելիկի գլխավորած թուրքական
պատվիրակությունը այցելում է Հայաստան` ներկա գտնվելու այդ օրերին
սպանված Հայաստանի վարչապետի, ԱԺ խոսնակի, փոխխոսնակներիի և

53
54
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պատգամավորների
հուղարկավորության արարողությանը: Դա թուրքական
պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակի այցն էր Հայաստան:
17-19 նոյեմբեր 1999
Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մասնակցում է Սևծովյան
տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին
Ստամբուլում և հանդիպում է Թուրքիայի նախագահ Դեմիրելին: Թուրքիայի
առաջնորդն ընդգծում է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատումը կախված է Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության կարգավորումից.
«Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն է ցանկանում: Եվ եթե
խաղաղություն հաստատվի, այն կօգնի Թուրքիայի, Հայաստանի, Վրաստանի և
Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը: Մասնավորապես ԼՂ
հակամարտության խաղաղ կարգավորումով Հայաստանը կարող է ներգրավվել
նավթային խողովակաշարերի ծրագրերում»:

Քոչարյանը պատասխանում է. «Ոչ ոք մոլորություն չպետք է ունենա, որ մենք
կարող է զիջումների գնալ հանուն այդ տարածաշրջանային ծրագրերի»:55

55
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2000
12 հունվար 2000
Տրապիզոնի առևտրի պալատի նախագահ Շադան Էրենը Ակշամում հանդես է
գալիս Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու նախապայմանների
դեմ.
«Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների հաստատումը և
սահմանների բացումը չպետք է պայմանավորվեն այլ գործոններով: Ադրբեջանի
դիրքորոշման մեղմացման հետևանքով Հայաստանի հետ սահամակետերի
ենթադրյալ բացումը մեծ օգուտներ կբերի Թուրքիային: Հայաստանը Թուրքիայի
համար իդեալական շուկա է»:56

28 հունիս 2000
Հայկական պատվիրակություն է այցելում Կարս «Կովկասյան նախաձեռնության
պակտի» համաժողովին մասնակցելու նպատակով: Նրանց ժամանման պես,
պատվիրակության անդամներին արգելում են մասնակցել համաժողովին և նրանք
անմիջապես վտարվում են Թուրքիայից: Այս միջադեպը քննադատության ալիք է
բարձրացնում, ներառյալ Թուրքիայում: Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար
Մուրատ Կարայալչինը և նախկին վարչապետ Թանսու Չիլլերը քննադատում են
միջադեպը: Չիլլերը քննադատում է Երևանի նկատմամբ Անկարայի վարած
քաղաքականությունը.
«Հայ-թուրքական հարաբերությունների կապակցումը Ադրբեջանի հետ մինչ օրս
խնդիրներ է առաջացրել: Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ երկխոսության միջոցով
համաձայնության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Թուրքիան ազդեցիկ
դեր ունենա: Թուրքիան պետք է հստակեցնի իր դիրքերը այս տարածաշրջանում:
Այս տեսանկյունից այն ինչ պատահել է Կարսում, շատ վատ է և մեզ համար
անհնար է այն ընդունելը»:57

56

57

“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
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Մուրադ Կարայալչըն

Հոկտեմբեր 2000
2000 թ. երկրորդ կեսին թուրք-հայկական հարաբերությունները առավել լարվեցին
1915 թ. ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում Հայաստանի
կառավարության ինտենսիվ ջանքերի հետևանքով: Թուրքիան կոշտացնում է իր
դիրքերը Հայաստանի նկատմամբ; հոկտեմբերին Անկարան խստացնում է վիզային
ռեժիմը Հայաստանի քաղաքացիների նկատմամբ:
Հոկտեմբերի սկզբին հայկական հեռուստատեսությունը հաղորդում է, որ ԱՄՆ
Ներկայացուցիչների Պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի
կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո թուրքական զորքերի
կուտակումներ են նկատվել հայկական սահմանի մոտ: Սակայն շուտով
Հայաստանի իշխանությունները հերքում են այս տեղեկությունները:58
3 նոյեմբեր 2000
ԱՄՆ Կոնգրեսում Հայոց ցեղասպանության քննարկումներին անդրադառնալով`
նախագահ Քոչարյանը ասում է, որ Հայաստանը կորցնելու ոչինչ չունի.
«Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ,
Թուրքիան պահպանում է Հայաստանի նկատմամբ իր շրջափակումը և Թուրքիան
Հայաստանին անգամ հնարավորություն չի ընձեռել այս հարցում ընտրություն
կատարելու
համար:....
Հայաստանի
նպատակը
հարաբերությունները
վատթարացնելը չէ, այլ խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելը: Ամբողջ աշխարհը
կարող է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, բայց ավելի կարևոր է, որ Թուրքիայի
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հետ երկխոսություն սկսվի: Շատ կարևոր է, որ թուրք ժողովուրդը իմանա այս
իրադարձությունների մասին ճշմարտությունը»:59

2001
Հունվար 2001
Թուրքիան էլ ավելի է խստացնում վիզային ռեժիմը Հայաստանի քաղաքացիների
նկատմամբ
Ֆրանսիայի
Սենատի
կողմից
հունվարի
18-ին
Հայոց
ցեղասպանության ճանաչումից հետո (նախագահ Ժակ Շիրակն ամրագրեց այդ
օրենքը հունվարի 29-ին): 2001 թ. հունվարից մինչև 2002 թ. հունվար Հայաստանի
քաղաքացիները պարտավոր էին Վրաստանում սպասել մեկից չորս շաբաթ
Թուրքիա մուտքի վիզա ստանալու համար:60
9 հուլիս 2001
Ստեղծվում է Թուրք հայկական հաշտության հանձնաժողով: Այն ներառում է 6
թուրք և 4 հայ անդամների:

2002
Հունվար, 2002
Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ստանում
ճանապարհորդելիս մուտքի վիզա ստանալ օդանավակայանում:

Թուրքիա

Հունվարի 29-ին Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախագահ
Ահմետ Նեչդետ Սեզերի գլխավորությամբ քննարկում է Հայաստանի հետ
տնտեսական հարաբերություններ հաստատելու հնարավորության հարցը: Ըստ
Ջումհյուրիյեթ օրաթերթի, այդ հանդիպման ընթացքում ԱԱԽ անդամները
Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար նշում են երկու
նախապայմաններ` հայկական զորքերի դուրս բերում ադրբեջանական
տարածքներից և հրաժարում Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանն
ուղղված քաղաքականությունից:61

59
60
61

Snark News Agency, November 3, 2000; from http://wnc.dialog.com.
Ազգ 16.01.2002, տես նաև http://www.eurasianet.org/resource/armenia/hypermail/200201/0031.shtml.
Cumhuriyet, 01.02.2002.
www.esiweb.org
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2 փետրվար, 2002
Արտգործնախարարներ Օսկանյանը և Ջեմը հանդիպում են Նյու Յորքում`
քնարկելու երկկող և տարածաշրջանային կարևորության հարցեր: Նրանք
համաձայնվում են կանոնավոր հանդիպումներ անցկացնել երկկողմ (ՀայաստանԹուրքիա) և եռակողմ (Հայաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան) խնդիրների շուրջ: Հինգ
օր անց Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի խոսնակ Օմեր Իզգինը Բաքու կատարած
պաշտոնական այցի ընթացքում հայտարարում է, որ «մինչև Հայաստանը հետ
չքաշվի Ադրբեջանից զավթած հողերից, մինչև որ փախստականները
չվերադառնան իրենց հայրենիք, թող ոչ ոք հայ-թուրքական հարաբերություներում
մեղմացում չսպասի»:

Իսմայիլ Ջեմ

15 մայիս, 2002
Օսկանյանը և Ջեմը հանդիպում են Ռեյկյավիկում: Ըստ Հյուրիյեթի, Անկարան
հանձինս Ջեմի պահանջներ է ներկայացնում, որոնք ներառում են հետևյալ
խնդիրները` պետք է դադարեցվի մեղադրանքների ներկայացումը, թե Թուրքիան
հայերի դեմ ցեղասպանություն է գործել; պետք է դադարեցվի Թուրքիայի
նկատմամբ տարածքային պահանջների ներկայացումը; անհրաժեշտ է ապահովել
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտության
արագ
կարգավորումը;
և
անվտանգության միջանցք տրամադրել Նախիջևանը Ադրբեջանին կապելու
համար: Օսկանյանը կտրականապես հերքում է, որ Ջեմը նման պայմաններ է
առաջ քաշել: Ըստ նրա, խնդրահարույց հարցերի մի ամբողջ շարք է քննարկվել,
սակայն որևէ նախապայմաններ առաջ չեն քաշվել:62
62

Mediamax, “Armenia: Optimism expressed following Azerbaijan-Armenia-Turkey meeting”, May 18,
2002; http://wnc.dialog.com
www.esiweb.org
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Ավելի ուշ նույն օրը եռակողմ հանդիպում է տեղի ունենում Օսկանյանի, Ջեմի և
Ադրբեջանի արտգործնախարար Վիլայաթ Գուլիևի միջև: Երեք նախարարների
միջև դա առաջին նման հանդիպումն է:
25 հունիս, 2002
Օսկանյանը և Ջեմը հանդիպում են Ստամբուլում Սևծովյան տնտեսական
համագործակցության կազմակերպության 10-րդ տարեդարձի գագաթնաժողովի
ընթացքում: Օսկանյանը մերժում է, որ Ջեմը կրկնել է Ռեյկյավիկում առաջ քաշած
Թուրքիայի նախապայմանները: Ակնարկելով, որ բանակցությունները հաջող չէին
ընթացել, նա ավելացնում է, որ «ոչ ոք պատրանքներ թող չփայփայի»:
3 նոյեմբեր, 2002
Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը (AKP), որի առաջնորդն էր Ռեջեպ
Թայիփ Էրդողանը, հաղթանակ է տանում Թուրքիայի խորհրդարանական
ընտրություններում` ստանալով քվեների 34.2 տոկոսը և խորհդարանի 550 տեղից
363-ը:
27 դեկտեմբեր, 2002
Մամլո ասուլիսի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Յասար Յակիսը
ակնարկ է անում Հայաստանի հետ սահմանի բացման հնարավորության մասին:
«Մենք մեր հարաբերությունները կզարգացնենք Ռուսաստանի, Իրանի և
Հայաստանի հետ: Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելիս մենք
հաշվի կառնենք Ադրբեջանի անհանգստությունները, սակայն, եթե մեր
տնտեսական շահերը պահանջեն Հայաստանի հետ հարաբերությունների
հաստատում, մենք դա կանենք»:63

2003
Հունվար 2003
Հունվարի 7-ին Ադրբեջան կատարած երկօրյա այցի ընթացքում AKP առաջնորդ
Թայիպ Էրդողանը նշում է, որ «թուրքերը և ադրբեջանցիները եղբայրներ են, բայց

63

“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p.
114

www.esiweb.org

- 36 -

ռազմավարական շահերը ամեն ինչից վեր են»:64 Մեկ օր անց Ադրբեջանական 525
թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարար Յասար
Յակիսը վստահեցնում է Բաքվին, որ.
«Թուրքիայի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ չի փոխվի: Թուրքիան
ցանկանում է բարեկամական հարաբերություններ հաստատել իր հարևանների
հետ, սակայն չի պատրաստվում ընդլայնել իր հարաբերությունները Հայաստանի
հետ: Թուրքիան Հայաստանի հետ իր սահմանը չի բացի առանց Ադրբեջանի
համաձայնության»:65

Թայիպ Էրդողան. Լուսանկարը` Համաշխարհային տնտեսական ֆորում

64

65

“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p.
115
“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005
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Հունիս 2003
Հունիսի 3-ին արտգործնախարարներ Աբդուլա Գյուլը և Վարդան Օսկանյանը
հանդիպում են Մադրիդում ՆԱՏՕ-ի արտաքին գործերի նախարարների
գագաթաժողովի ընթացքում:
Ավելի ուշ նույն ամսին թուրքական զորքերը մասնակցում են Հայաստանում
ՆԱՏՕ-ի
զորավարժությանը:
Հայկական
հասարակությունը
մշտապես
կասկածանքով է դիտարկել հյուսիսատլանտյան դաշինքը. Ռուսաստանի հետ
համագործակցությունը և դաշինքը անհամատեղելի է թվացել ՆԱՏՕ-ի հետ ավելի
խորը համագործակցության տեսանկյունից: Հետևաբար զորավարժությունը որոշ
բացասական արձագանքներ է առաջացնում հայերի մի մասի մոտ: Թուրքիայի
մասնակցությունը
առավել
խորացնում
է
այդ
քննադատությունը:
66
«Սարդարապատից հետո առաջին անգամ թուրք ասքյարի ոտքը հայոց հողին է
դիպչում», նշում է Գոլոս Արմենիի թերթի հոդվածը: «Մենք գիտենք, թե ինչպիսի
«եղբայրական» զգացում է Արաքսից այն կողմ գտնվող մեր հարևանը տածում մեր
նկատմամբ»:67
Հոկտեմբեր 2003
Մի մասնավոր ընկերություն թույլտվություն է ստանում Երևանի և Ստամբուլի
միջև ուղիղ թռիչքներ կազմակերպելու հարցում:68

66

67
68

1918 թ. թուրքական զորքը հարձակվել էր Հայաստանի վրա (Ռուսաստանւոմ ցարական
ռեժիմի կազմալուծումից, հեղափախական պատերազմից և ընհանուր առմամբ
Ռուսաստանում տիրող քաւսային իրավիճակից հետո): Սակայն Սարդարապատում
թուրքական ուժերը պարտություն են կրում և նահանջում են: Դրանից հետո, 1918 թ. մայիսի
28-ին Հայաստանը անկախ պետություն է հիմնում, որը գոյատևեց երկու տարի մինչև 1920թ.
(որն ընկավ հյուսիսից բոլշևիկների և արևմուտքից քեմալականների հարվածների ներքո):
Golos Armenii (Russian language Armenian newspaper), 07.11.2003.
ԵԿՆ հետ նամակագրությունում թուրքահայ գործարար Տիգրան Ալթունը թռիչքների թեմայի
շուրջ նշեց. «Թրքան որ հիշում եմ հայկական ավիաուղիները չարտերային թռիչքներ էին
կազմակերպում Երևանի և Ստամբուլի միջև 1996 թ.-ից մինչև 2003 թ.: Միայն հայկական
ինքնաթիռներ էին թռչում այս քաղաքների միջև: 2003 թ. ես անձամբ թուրքական
քաղավիացիայից խնդրեցի, որ թուրքական օդանավով Ստամբուլ-Երևան թռիչքներ
իրականացվեն: Շատ պնդելուց հետո, հատկապես նախարարությունից (իր հարցազրույցից
պարզ է դառնում, որ նա նկատ ուներ արտաքին գործերի նախարարությունը) թույլտվություն
ստանալու հարցում, իմ ընկերությունը թուրքական Ֆլայ Էըր-ով սկսեց թռիչքներ
իրականացնել: Քանի որ Ֆլայ Էըրը որոշ տնտեսական խնդիրներ ունեցավ, 2006թ. մենք
Ատլասջեթ Էըր-ի հետ պայմանագիր կնքեցինք և դեռևս թռիչքներ ենք իրականացնում
Ատլասի ինքնաթիռներով: Թուրքիայի քաղաքացիները կարող են մուտքի վիզա ստանալ
Հայաստանի օդանավակայանում երկիր մուտք գործելուց առաջ: Նույնն է նաև Հայաստանի
քաղաքացիների համար Թուրքիա մուտք գործելիս: Միակ տարբերությունն այն է, որ
թուրքական վիզան արժե 15 ԱՄՆ դոլար մեկ ամսի համար: Բայց նույն ժամկետի համար
Հայաստանում պահանջում են 50 ԱՄՆ դոլար»: ԵԿՆ նամակագրութոյւն Տիգրան Ալթունի
հետ, մարտ 11, 2008:
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2004
Հունվար 2004
Հունվարի 12-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Վիլայաթ Գուլիևի հետ
համատեղ մամլո ասուլիսի ժամանակ Աբդուլա Գյուլը կրկնեց թուրքական
պաշտոնական տեսակետն առ այն, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը
պետք է լուծվի Ադբրեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա:69
Ամսվա վերջին ԱՄՆ կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում վարչապետ
Էրդողանը նշեց.
«Հնարավոր է, որ թուրքական կառավարությունը Հայաստանի հետ սահմանի
բացման որոշում կայացնի, եթե Թուրքիայի բարեկամական նախաձեռնությունը
փոխադարձ արձագանքներ գտնի: Հայաստանի հարևանությամբ ապրող
Թուրքիայի քաղաքացիները ցանկանում են սահմանները բաց տեսնել, որպեսզի
կարողանան հանգիստ առևտուր անել Հայաստանի հետ»:70

16 դեկտեմբեր, 2004
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունում է դեկտեմբերի 15-ի
Եվրոպական պառլամենտի ընդունած որոշումը, որը կոչ է անում Եվրոպայի
խորհրդին և Եվրահանձնաժողովին պահանջել թուրքական կառավարությունից
ճանաչել Հայոց ցեղասպանության փաստը և հնարավորինս շուտ բաց անել
Հայաստանի հետ սահմանը:

2005
10 ապրիլ 2005
Վարչապետ Էրդողանը նամակ է ուղարկում Հայաստանի նախագահին`
առաջարկելով ստեղծել պատմաբանների համատեղ հանձնաժողով: Էրդողանը
գրում է.
«Գաղտնիք չէ, որ մենք տարբեր մեկնաբանություններ ունենք այն դեպքերի
առնչությամբ, որոնք տեղի են ունեցել մեր ընդհանուր պատմության որոշակի
ժամանակահատվածում: Այս տարբերությունները, որոնք մեր ազգերի համար
անցյալի ցավալի հիշողությունների հետքեր են թողել, այսօր շարունակում են
69

70

“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p. 116
“Brief Chronology of the Armenian-Turkish Relations, 1991-2004”, in Armenia-Turkey: Open
Conversation, published by the Center of Public Dialogue and Development, Yerevan, 2005, p.
116.
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խոչընդոտել երկու
բարելավմանը:

երկրների

միջև

բարեկամական

հարաբերությունների

Ես հավատացած եմ, որ որպես երկու երկրների առաջնորդներ, մեր առաջնային
պարտքն է ապագա սերունդներին թողնել խաղաղ և բարեկամական միջավայր,
որտեղ կգերակայեն հանդուրժողականությունը և փոխադարձ հարգանքը:
[….] Այս շրջանակներում մենք մեր հրավեր ենք ուղարկում ձեր երկիր մեր երկու
երկրների պատմաբաններից և այլ մասնագետներից բաղկացած համատեղ խմբի
ստեղծման կապակցությամբ, որը կուսումնասիրի 1915թ. զարգացումները և
դեպքերը ոչ միայն Թուրքիայի և Հայաստանի արխիվներում, այլ նաև մյուս բոլոր
համապատասխան երրորդ երկրների արխիվներում և կներկայացնի իր
եզրահանգումները միջազգային հանրությանը:
Ես հուսով եմ, որ մեր առաջարկությունը, որը նպատակ ունի հաջորդ
սերունդներին ժառանգել բարեկամական և առավել խաղաղ միջավայր, կստանա
ձեր համաձայնությունը: Եթե ձեր կողմից մենք ստանանք նման խումբ հիմնելուն
ուղղված դրական պատասխան, մենք պատրաստ կլինենք այս առաջարկության
մանրամասները քննարկել ձեր երկրի հետ»:

Ապրիլի 26-ին Քոչարյանը պատասխանում է.
«Իսկապես, որպես հարեւաններ, մենք պետք է փորձենք ուղիներ որոնել այժմ եւ
ապագայում համերաշխ ապրելու համար: Այդ իսկ պատճառով հենց սկզբից մենք
առաջարկել ենք հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել
սահմանները եւ երկխոսություն սկսել երկու երկրների ու ժողովուրդների միջև:
Կան հարևան երկրներ, հատկապես եվրոպական մայրցամաքում, որոնք դժվարին
անցյալ են ունեցել, որի շուրջ նրան համաձայն չեն: Սակայն դա նրանց չի
խանգարել բաց սահմաններ, նորմալ հարաբերություններ, դիվանագիտական
կապեր, մեկը մյուսի մայրաքաղաքում ներկայացուցիչներ ունենալ, թեև նրանք
շարունակում են քննարկել այն, ինչը բաժանում է նրանց:
Անցյալին անդրադառնալու Ձեր առաջարկը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե այն
չի անդրադառնում ներկային եւ ապագային: Արդյունավետ երկխոսության մեջ
ներգրավվելու համար մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել նպաստավոր եւ
համապատասխան քաղաքական միջավայր: Երկկողմ հարաբերությունների
զարգացման պատասխանատվությունը կրում են կառավարությունները, եւ մենք
իրավասու չենք այն պատվիրակել պատմաբաններին: Ուստի, մենք առաջարկել
ենք եւ կրկին առաջարկում ենք առանց նախապայմանների մեր երկու երկրների
միջեւ հաստատել նորմալ հարաբերություններ: Ահա այս համատեքստում կարող է
գումարվել միջկառավարական հանձնաժողով` քննարկելու երկու երկրների միջև
առկա ցանկացած խնդիր կամ բոլոր կարևոր խնդիրները, նպատակ ունենալով
լուծել դրանք եւ հասնել փոխըմբռնման»:
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2006
12 հոկտեմբեր 2006
Ֆրանսիայի ազգային ժողովը օրինագիծ է ընդունում, որը Հայոց ցեղասպանության
հրապարակային մերժումը հռչակում է քրեորեն պատժելի քայլ: Օրինագիծը չի
դառնում օրենք, քանի որ այն չի հաստատվում Սենատի կամ նախագահի կողմից:
2007
19 հունվար 2007
Ստամբուլի հայալեզու շաբաթաթերթ ―Ագոս‖-ի թուրքահայ խմբագիր Հրանտ
Դինքը սպանվում է թերթի խմբագրատան առջև թուրք ազգայնամոլի կողմից:
Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արման Կիրակոսյանը նախարարության այլ
պաշտոնյաների ուղեկցությամբ մասնակցում է հուղարկավորությանը:

Հրանտ Դինք. Լուսանկարը` tog.org

29 մարտ 2007
Տեղի է ունենում Թուրքիայի Վանա լճի մոտ գտնվող Ախթամարի Սբ. Խաչ եկեղեցու
բացման արարողությունը (որպես թանգարան) վերանորոգման աշխատանքներից
հետո: Մշակույթի և երիտասարդության փոխնախարար Գագիկ Գյուրջյանի
գլխավորությամբ
հայկական
պատվիրակություն
է
այցելում
բացման
արարողությանը: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը բարձր է
գնահատում թուրքական այս նախաձեռնությունը` հույս արտահայտելով, որ այն
առաջինն է շատերից: Նախարարությունը նաև հայտարարում է, որ սահմանի
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բացումը կօգնի իրական
հարաբերություններում:

առաջընթացի

արձանագրմանը

հայ-թուրքական

9 ապրիլ 2007
53 նոբելյան մրցանակիրներ բաց նամակով հաշտեցման կոչ են անում Թուրքիայի և
Հայաստանի միջև:
25 հունիս 2007
Օսկանյանը և Գյուլը հանդիպում են Ստամբուլում Սևծովյան տնտեսական
համագործակցության կազմակերպության 15-րդ ամյակի գագաթնաժողովի
շրջանակներում:
Օսկանյանը
կրկնում
է
Հայաստանի
դիրքորոշումը`
հարաբերությունների կարգավորում առանց որևէ նախապայմանների: Գյուլն
ընդգծում է ԼՂ հակամարտության շուտափույթ կարգավորման խնդրում
Թուրքիայի շահագրգռվածության մասին:
10 հոկտեմբեր 2007
ԱՄՆ
Ներկայացուցիչների
պալատի
արտաքին
հանձնաժողովը ոչ պարտավորեցնող օրինագիծ է
ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ:

հարաբերությունների
անցկացնում Հայոց

7 նոյեմբեր 2007
Բաքու կատարած իր այցի ընթացքում Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը հայթուրքական հարաբերություններում ստեղծված անելանելի վիճակի համար մեղքը
բարդում է միայն Երևանի վրա.
«Թուրքիան ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը 1991 թ.
դեկտեմբերի 16-ին: Չնայած Հայաստանը սևծովյա ափամերձ երկիր չէ, Թուրքիան
հրավիրեց նրան ՍՏՀԿ-ին միանալու: Դրան հակառակ խնդիրներ առաջ եկան,
որոնք խանգարեցին Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանագիտական
հարաբերությունների հաստատմանը: Կարծում եմ, Թուրքիան պատասխանատու
չէ ներկա իրավիճակի համար: Ժամանակն է, որ ամբողջ աշխարհը տեսնի, որ
ներկա իրավիճակի համար պատճառը գտնվում է մի կողմից Թուրքիայի հանդեպ
Հայաստանի թշնամական դիրքորոշման և մյուս կողմից, հարևան Ադրբեջանի
տարածքների
շարունակվող
օկուպացիայի
մեջ:
Մինչ
Հայաստանը
քաղաքականություն է վարում 1915թ. դեպքերին այլ երկրների պառլամենտներում
պիտակավորումներ
տալով
(որպես
ցեղասպանություն),
կարիք
չկա
հարաբերությունների կարգավորման մեջ որևէ առաջընթաց ակնկալել: Ներկայում
Վրաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները մեծ օգուտներ են քաղում
տարածաշրջանային ծրագրերից: Տարածաշրջանային ծրագրերում կարող են
ներգրավվել միայն այն երկրները, որոնք այլ երկրների տարածքային
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ամբողջականությանը վերաբերվում են հարգանքով և ցանկանում խաղաղ
համագոյակցություն: Հայաստանը և նրա ժողովուրդը պետք է հասկանան դա»:71

Աբդուլլա Գյուլ. Լուսանկարը` GMFUS

71

http://www.day.az/news/politics/97103.html.
www.esiweb.org

- 43 -

2008-2009 ժամանակագրություն

«Ֆուտբոլային դիվանագիտություն», Աշխարհի առաջնության Հայաստան-Թուրքիա ընտրական
հանդիպումը Երևանում, 2008 թ.: Լուսանկարը` Օնիկ Կրիկորյանի/Oneworld Multimedia 2008

Թուրք-հայկական հարաբերություններում վերջին ժամանակահատվածում
նկատվող ջերմացումը սկսվել է 2008թ. Հայաստանում նախագահական
ընտրություններից հետո:
19 փետրվար 2008
Սերժ Սարգսյանը 53% մեծամասնության քվեներով առաջին ընտրափուլում
հաղթում է Հայաստանում նախագահական ընտրություններում, երկրորդ տեղում
գտնվող Լևոն Տեր Պետրոսյանից բավական առաջ լինելով: Ընտրություններից
հետո մեկ շաբաթից ավել Տեր Պետրոսյանի աջակիցները, անհամաձայնություն
արտահայտելով ընտրությունների արդյունքների կապակցությամբ, բողոքի մեծ
ցույցեր անցկացրին Երևանում: Մարտի 1-ին ուժի կիրառման միջոցով դրանց վերջ
տրվեց: Ութ մարդ սպանվեց և 20 օրով արտակարգ իրավիճակ հայտարարվեց, որն
ավարտվեց մարտի 20-ին: Ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները կեղծվել
էին Սերժ Սարգսյանի հաղթանակը ապահովելու նպատակով, սակայն
միջազգային դիտորդները վկայակոչում են, որ ընտրությունները բավարարել են
ժողովրդավարական չափանիշները:
21 փետրվար 2008
Նախագահ Աբդուլա Գյուլը շնորհավորում է Սերժ Սարգսյանին նախագահական
ընտրություններում հաղթանակ տանելու համար: Սերժ Սարգսյանին ուղղված
շնորհավորական ուղերձում Գյուլն ասում է. «Ես հույս ունեմ, որ ձեր նոր պաշտոնը
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հնարավորություն
կընձեռի
հայ
և
թուրք
հարաբերությունները կարգավորելու համար»:

ժողովուրդների

միջև

26 փետրվար 2008
Էրդողանը հերքում է 1915 թ. ցեղասպանության հայերի պնդումները.
«Այն անհեթեթության դեմ, որ նրանք հորինում և տարածում են համաշխարհային
հանրության հասարակական կարծիքի մեջ, մենք հետևյալն ենք նրանց ասում.
Խոսեք հայելու մեջ նայելուց հետո: Եթե ցեղասպանություն եղել է, այդ դուք եք
իրականացրել ամենաբիրտ ձևով:....Այս ազգի խառնվածքը թույլ չի տալիս նրան
նման հանցանքներ գործել»:

21 ապրիլ 2008
Արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը նամակ է ուղարկում Երևան` նշելով, որ
Թուրքիան ցանկանում է կարգավորել կապերը երկու երկրների միջև: Ինչպես նա
ասում է մամլո ասուլիսի ընթացքում.
«Թուրքիան ցանկանում է տարածաշրջանում խաղաղություն, կայունություն,
անվտանգություն և բարգավաճում տեսնել, բայց ինչպես գիտեք, Հայաստանի հետ
մեր հարաբերությունները այդ ձևակերպման մեջ չեն տեղավորվում: Մենք ունենք
խնդիրներ և այդ խնդիրները լուծելու միակ ճանապարհը երկխոսությունն է»:

27 ապրիլ 2008
Հայաստանի և Թուրքիայի վարչապետերը նամակներ են փոխանակում միմյանց:
Վարչապետ Էրդողանը հույս է հայտնում, որ Տիգրան Սարգսյանի ընտրությամբ
հայ-թուրքական հարաբերությունները «նոր փուլ կթևակոխեն, որը կնպաստի
տարածաշրջանի
խաղաղությանը,
կայունությանը
և
բարեկեցությանը»:
Սարգսյանը իր պատասխան նամակում գրում է, որ Հայաստանը պատրաստ է
Թուրքիայի հետ երկխոսության սկզբին` հարաբերությունները կարգավորելու
համար, եթե Անկարան բանակցությունների համար նախապայմաններ չսահմանի:
Նա
գրում
է.
«Ես
հաստատում
եմ
Հայաստանի
կառավարության
պատրաստակամությունը կառուցողական երկխոսության մեջ մտնելու և առանց
նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելու հարցում»: Միևնույն
ժամանակ Սարգսյանը սառը վերաբերմունք է ցուցաբերում 1915 թ.
իրադարձությունները ուսումնասիրող պատմաբանների հանձնաժողով հիմնելու
Թուրքիայի առաջարկին:
5 հուլիս 2008
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Սարգսյանը Թուրքիայի նախագահին հրավիրում է Հայաստան սեպտեմբերի 6-ին
դիտելու աշխարհի առաջնության Հայաստանի և Թուրքիայի ֆուտբոլի ազգային
հավաքականների ընտրական հանդիպումը:

9 հուլիս 2008
Ուոլ Սթրիթ Ջորնըլ-ում տպած հոդվածում Սարգսյանը գրում է.
«Ժամանակն է թարմ փորձ անել այս փակուղին վերացնելու համար, մի իրավիճակ,
որը ոչ ոքի չի օգնում և վնասում է շատերին.... առաջարկում եմ նոր սկիզբ,
Թուրքիայի կառավարության եւ ժողովրդի հետ երկխոսության նոր փուլ` նպատակ
ունենալով բարելավել հարաբերությունները եւ բացել մեր ընդհանուր
սահմանը:….. Բնականոն քաղաքական հարաբերությունների ստեղծումը մեզ
հնարավորություն կտա ձեւավորելու հանձնաժողով, քննարկելու Հայաստանին ու
Թուրքիային վերաբերող բոլոր խրթին հարցերը: Մենք չենք կարող շոշափելի
արդյունքներ արձանագրել առանց նմանօրինակ հարաբերությունների: Միայն այդ
միջոցով կարող ենք ստեղծել արդյունավետ երկխոսություն` անդրադառնալով
անգամ ամենազգացական պատմական խնդիրներին: ....»

Սարգսյանը մատնանշում է սահմանը փակ պահելու տնտեսական վնասները
«…Ռազմավարական այնպիսի ենթակառուցվածքներ, ինչպիսիք են ԲաքուԹբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղն ու Բաքու-Թբիլիսի-Կարս նախագծվող երկաթգիծը
շրջանցեցին Հայաստանը` չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիայի եւ
Հայաստանի միջեւ գոյություն ունի երկաթգիծ, որը մնում է փակ»:
18 հուլիս 2008
Ալի Բաբաջանը հաստատում է, որ Թուրքիան և Հայաստանը մի շարք գաղտնի
հանդիպումներ
են
ունեցել
Բեռնում
մայիս
և
հուլիս
ամիսներին:
Փոխարտգործնախարար Էրթուղրուլ Ապականը և նրա տեղակալ Ունալ Չևիկոզը
գլխավորել են թուրքական պատվիրակությունը: Բաբաջանը և Սարգսյանը չեն
ուռճացնում հանդիպումների կարևորությունը: Սակայն Հայաստանի նախագահը
ասում է, որ «որևէ գաղտնիք կամ պատճառ չկա զարմանալու համար: Նման
հանդիպումները հայ և թուրք դիվանագետների միջև երբեք չեն ընդհատվել: Դրանք
միշտ տեղի են ունեցել»:
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Ալի Բաբաջան. Լուսանկարը` Համաշխարհային Տնտեսական Ֆորում:

25 հուլիս 2008
Թուրքիայի, Վրաստանի և Ադրբեջանի նախագահերը Բաքու-Թբիլիսի-Կարս
երկաթգծի ծրագրի թուրքական 76 կմ. հատվածի հանդիսավոր բացումն են անում:
(‗Երկաթե մետաքսյա ճանապարհը‘ ոչ միայն կապելու է թուրքական
երկաթուղիները Վրաստանի և էներգետիկ պաշարներով հարուստ Ադրբեջանի
հետ, այլ նաև կկապի Կենտրոնական Ասիան և Չինաստանը Եվրոպային: 450
միլիոն ԱՄՆ դոլար գնահատված շինարարության ավարտը նախատեսված է 2010
թ.-ին: Երկաթգիծը տարեկան կփոխադրի մեկ միլիոն ուղևոր և 6. մլն. տոննա բեռ):
Ելույթ ունենալով Հայաստանի սահմանի մոտ գտնվող թուրքական Կարս
քաղաքում, Գյուլը հստակեցնում է, որ Բաքու-Թբիլիսի-Կարս նախագիծը, որը չի
ներառում Հայաստանը, Երևանի հետ հարաբերությունների կարգավորման
փաթեթի մաս է կազմում: Նա ասում է. «այս նախագիծը բաց է տարածաշրջանի
բոլոր երկրների համար, ովքեր ցանկանում են նպաստել բարեկամական
հարևանային հարաբերություններին, խաղաղությանը և բարգավաճմանը»:72
(Սեպտեմբերին Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Բինալի Յըլդըրըմը ավելի
բաց պետք է խոսեր: Նա ասել է, որ «Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգիծը ամենևին
Հայաստանին բացառող ծրագիր չէ»73):
8 օգոստոս 2008
Վրաստանում պատերազմ է սկսվում: Հարևան Վրաստանում պատերազմը և դրա
հեռանկարները Հվ. Կովկասում թուրքական, ռուսական և արևմտյան շահերի վրա
օգնում են Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման կարևորության
72
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և անհրաժեշտության (և զուգահեռաբար ԼՂ հակամարտությունը կարգավորման
խնդրի) հասունացմանը: Մեկ ամիս անց Ալի Բաբաջանը կասի, որ Վրաստանում
պատերազմը «ցույց տվեց, որ մենք պետք է նոր մոտեցում ցուցաբերենք Կովկասում
հակամարտությունների կարգավորմանը», ներառյալ Հայաստանի պարագայում:74
Վրաստանում Ռուսաստանի միջամտությունը հանկարծ մատնանշեց Թուրքիայի
տարածաշրջանային քաղաքական և տնտեսական շահերի խոցելիությունը:
Պատերազմը Թուրքիայի տարածաշրջանային շահերին առնչվող մի շարք
խնդիրներ հստակեցրեց` Ռուսաստանը ի վիճակի է ուժ գործադրել Կովկասում:
Վրաստանը, հատկապես Սաակաշվիլիի բախտախնդրությունը հաշվի առնելով,
ենթակա էր ապակայունացման և ռուսական ներխուժման` ամենայն
հավանականությամբ
կասկածի
տակ
դնելով
ներկայիս
և
ապագա
խողովակաշարերի պաշտպանության իր ունակությունը: Մեկնաբանները սկսեցին
անհանգստանալ Նաբուկոյի կամ տրանս-կասպիական խողովակաշարերի
ծրագրերի մասին: Ինչպես մի ռուս դիվանագետ ԵԿՆ-ին պատմեց, Վրաստանի
դեպքերը մեծացրեցին նավթային և գազային ճանապարհների խոցելիության
ըմբռնումը:75
13 օգոստոս 2008
Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում Էրդողանը առաջարկում է Կովկասյան
միություն` Կովկասյան կայունության և համագործակցության պլատֆորմ
ստեղծել, որը կուժեղացնի տարածաշրջանի երկրների միջև տնտեսական կապերը
և կնպաստի խնդիրների խաղաղ կարգավորմանը:
14 օգոստոս 2008
Հայաստանը միակողմանի որոշում է կայացնում վիզային ռեժիմը Թուրքիայի հետ
առժամանակ վերացնելու մասին, որը կդյուրացնի առաջիկա ֆուտբոլային խաղի
համար թուրք ֆուտբոլասերների ժամանումը:
20 օգոստոս 2008
Անկարան որոշում է կայացնում ընդլայնել իր օդային տարածքի քվոտան, որը
հնարավորություն է տալիս Հայաստանին ավելի հեշտ մուտք ունենալ
պատերազմից տուժած Վրաստանին հումանիտար օգնություն հասցնելիս:
22 օգոստոս 2008
Վրաստանը և Ռուսաստանը ողջունում են Կովկասյան պլատֆորմ հիմնելու
մասին թուրքական առաջարկը, սակայն մերժում են նստել միևնույն սեղանի
շուրջ` հարված հասցնելով տարածաշրջանային խնդիրների կարգավորման
հանդեպ տածած Անկարայի հույսերին: Վրաստանի դեսպան Գրիգոլ
74
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Մգալոբիշվիլին ասում է. «Մենք պատրաստ ենք ցանկացած տեսակի
տարածաշրջանային նախաձեռնություն քննարկել Թուրքիայի հետ, սակայն այս
փուլում որևէ հնարավորություն չկա, որ մենք կընդգրկվենք համագործակցության
որևէ ծրագրի մեջ Ռուսաստանի հետ քանի դեռ օկուպացիան շարունակվում է և
քանի դեռ գեթ մեկ զավթիչ զինվոր կանգնած է իմ հողին»:
30 օգոստոս 2008
Նախագահ Գյուլն ընդունում է Երևանում ֆուտբոլի Աշխարհի առաջնության
ընտրական խաղը դիտելու Սարգսյանի հրավերը:

Սերժ Սարգսյան

7 սեպտեմբեր 2008
Թուրքական և հայկական պատվիրակությունները երկու արտգործնախարարների
գլխավորությամբ բանակցություններ են անցկացնում Կովկասում նոր
տարածաշրջանային
ֆորում
ստեղծելու
թուրքական
առաջարկի,
ԼՂ
հակամարտության և տարածաշրջանային այլ խնդիրների վերաբերյալ: Բաբաջանը
Նալբանդյանին փոխանցում է, որ Թուրքիան աջակցում է ԼՂ հակամարտության
կարգավորմանն ուղղված Մինսկի գործընթացը և ավելացնում, որ իր երկիրն
աջակցում է տարածաշրջանի բոլոր երկրների տարածքային ամբողջականությունը
և ինքնիշխանությանը:
10 սեպտեմբեր 2008
Նախագահ Գյուլն ասում է, որ հնարավորություններ են երևան եկել ԼՂ երկարատև
հակամարտության կարգավորման համար: Բաքու կատարած ուղևորության
ընթացքում նա լրագրողներին ասում է. «Ես Երևանում տեսա, որ հայերը
պատրաստակամ են զորքերը դուրս բերել ադրբեջանական տարածքից»: Բաքվում
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նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո նա նշում է. «Ադրբեջանում ես
տեսա նույն ազնիվ և անկեղծ ցանկությունը կարգավորման մասով և հարգանքը
հակառակորդի նկատմամբ, որը ես նկատել էի ավելի վաղ Հայաստանում:
Նշանակալի
հնարավորություն
կա
երկարատև
հակամարտությունը
կարգավորելու համար»: Նա ասում է. «Մենք համաձայն ենք, որ պետք է ջանքեր
գործադրենք խնդիրը կարգավորելու համար...Եթե այս հնարավորությունը բաց
թողնվի, ո՞վ գիտի, թե երբ նման հնարավորություն կծագի: Բոլորն էլ տեղյակ են, որ
կարգավորումը կհանգեցնի համապարփակ համագործակցության, որից բոլորը
օգուտ կստանան»:
22 սեպտեմբեր 2008
Ալի Բաբաջանը հանդիպում է իր ադրբեջանցի գործընկերոջ`Էլմար Մամեդյարովի
հետ Նյու Յորքում:

Էլմար Մամեդյարով. Լուսանկարը` ՆԱՏՕ.

23 սեպտեմբեր 2008
Բաբաջանն ասում է. «Վերջին ճգնաժամը Վրաստանում տարածաշրջանի բոլոր
երկրներին ստիպեց վերագնահատել իրենց քաղաքականությունը և նաև
հրատապության առավել ուժեղ զգացողություն ունենալ »:
24 սեպտեմբեր 2008
Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի հանրային քաղաքականության
վարչության պետը ասում է, որ անհնար է Նաբուկո խողովակաշարի անցումը
Հայաստանի տարածքով:
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«Ադրբեջանը բազմաթիվ առիթներով նշել է, որ չի համագործակցի Հայաստանի հետ
նախքան Հայաստանի կողմից օկուպացված տարածքների վերադարձը,
Ադրբեջանի սուվերեն իրավունքների վերականգնումը այդ տարածքների
նկատմամբ և Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատումը»:

26 սեպտեմբեր 2008
Թուրքիայի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները եռակողմ
հանդիպում են անցկացնում Նյու Յորքում: Մինչև հանդիպումը Հայաստանի և
Ադրբեջանի
դիվանագետները
հանդիպում
են
Լեռնային
Ղարաբաղի
հակամարտությունը քննարկելու համար: Ըստ հաղորդագրությունների, թուրք և
ադրբեջանցի պաշտոնյաները «լրջորեն քննարկեցին» Նաբուկկո ծրագրում
Հայաստանի մասնակցության հարցը որպես «Ղարաբաղյան խաղաղության
համապարփակ պակտի մաս»:76
Ինքը` Գյուլը, թվում էր, որ սեպտեմբերի 10-ին Բաքու կատարած այցի ընթացքում
ընդունում էր դա: Այս առիթով նա ասաց, որ «կասկած» չկա, որ ադրբեջանական
օկուպացված տարածքների ազատագրումը.....կխթանի շատ արդյունավետ
տնտեսական համագործակցություն տարածաշրջանում: Խողովակաշարերը և
ճանապարհային հաղորդակցությունը ամբողջ կովկասյան տարածաշրջանը
կներառեն»:77 Ունալ Չևիկոզը 2009 թ. ապրիլին ԵԿՆ-ի հետ հարցազրույցում ասաց,
որ «Հայաստանը արևմուտքին կկապվի Թուրքիայի միջով: Դեպի արևմուտք կապ
ունենալը պետք է լինի Հայաստանի համար հիմնական խնդիրը»:78
29 սեպտեմբեր 2008
«Արդարություն և զարգացում կուսակցության» պատգամավոր Սուատ
Կինիկիօգլուն գրում է. «Հայաստանի հետ մեր քաղաքականությունը համահունչ է
մեր հարևանների հանդեպ ունեցած քաղաքականությանը: Նախագահ Գյուլի այցը
Երևան պետք է դիտվի որպես Հարավային Կովկասում նոր հարաբերությունների
սկիզբ,
որոնք
համահունչ
են
տարածաշրջանում
մեր
ընդհանուր
79
քաղաքականությանը»:

15 հոկտեմբեր 2008
Գործող նախագահ Իլհամ Ալիևը հաղթում է Ադրբեջանի նախագահական
ընտրություններում:
17 հոկտեմբեր 2008

76

77

78
79
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Թուրքիան շրջանցում է Իսլանդիային`ապահովելով ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդում ոչ մշտական տեղ: Անկարան տարիներ շարունակ պայքարել էր
Անվտանգության խորհրդի տեղի համար:
21 հոկտեմբեր 2008
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը առաջարկում է նորովի դեր
Ռուսաստանի համար Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդության հարցում:

Դմիտրի Մեդվեդև. Լուսանկարը` Համաշխարհային Տնտեսական Ֆորում:

23 հոկտեմբեր 2008
Վարչապետ Սարգսյանը ասում է, որ Ռուսաստանի և հարևան Վրաստանի միջև
օգոստոսին տեղի ունեցած հակամարտությունից Հայաստանը տուժել է 670
միլիոնԱՄՆ դոլարի չափով (520 միլիոն Եվրո):
28 հոկտեմբեր 2008
Ահմեդ Դավութողլուն Վաշինգտոնում լրագրողներին ասում է. «Մենք մի
ժամանակահատվածում ենք, որտեղ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև փոխադարձ
վստահության հիման վրա հարաբերություններ են սկսվել: Սխալ քայլը կվնասի ոչ
միայն Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի միջև համագործակցությանը, այլ նաև վտանգում է
Թուրքիայի կողմից նման ընդլայնմանը», զգուշացնելով, որ ԱՄՆ կողմից
ցեղասպանության ճանաչումը վտանգի տակ կդնի թուրք-հայկական հաշտեցումը:
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3 նոյեմբեր 2008
Դմիտրի Մեդվեդևի միջնորդությամբ Մոսկվայում Ադրբեջանի և Հայաստանի
նախագահերը հռչակագիր են ստորագրում` համաձայնվելով շարունակել
աշխատանքը
ԼՂ
հակամարտության
քաղաքական
հանգուցալուծման
ուղղությամբ:
24 նոյեմբեր 2008
ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այցելում է Ստամբուլ` ստանձնելու
Սևծովյան
տնտեսական
համագործակցության
կազմակերպության
նախագահությունը: Համաձայն Նալբանդյանի «Հարավային Օսիայի շուրջ տեղի
ունեցած իրադարձությունները ցույց տվեցին, թե որքան փխրուն և խոցելի է մեր
տարածաշրջանը, թե որքան թույլ և թերզարգացած է նրա տրանսպորտային
ենթակառուցվածը և թե որքան կարևոր է բաց սահմաններ ունենալը»:
1 դեկտեմբեր 2008
Արտգործնախարար
Բաբաջանն
այցելում
է
Բաքու:
Ադրբեջանի
արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցություններից հետո նա
ասում է. «Թուրք-հայկական հարաբերությունների կարգավորումը դրական
ազդեցություն կունենան Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ադրբեջանա-հայկական
բանակցությունների վրա»:
4 դեկտեմբեր 2008
Թուրքիայի Առևտրի նախարար Կուրսադ Թուզմենը ասում է, որ թուրք-հայկական
սահմանը կարող է բացվել միայն այն դեպքում, երբ Հայաստանը կդադարի
աղավաղել պատմությունը և կվերականգնի Ադրբեջանի տարածքային
ամբողջականությունը: «Մենք դեմ չենք առևտրային հարաբերությունների
զարգացմանը, որոնք դրական ազդեցություն կունենան ամբողջ տարածաշրջանի
զարգացման վրա, բայցևայնպես մինչ դա պատմաբանները պետք է լուծեն որոշ
հարցեր և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է
վերականգնվի»:
Արտգործնախարար Ալի Բաբաջանը Հելսինկիում առանձին հանդիպումներ է
ունենում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի և Ադրբեջանի
արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ` ԼՂ հակամարտության
կարգավորումը քննարկելու համար:
12 դեկտեմբեր 2008
Թուրքիայի խորհրդարանը պահանջում է երրորդ երկրներիխորհրդարաններից
Թուրքիայի և Հայաստանի միջև ընթացող մերձեցումը չխաթարել 1915 թ. դեպքերը
որպես «ցեղասպանություն» ճանաչելու փորձերով: Խորհրդարանի խոսնակ
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Կյոկսալ Թոփթանը ասում է. «քաղաքական գործիչները և խորհրդարանները չեն
կարող դատել պատմությունը»:
15 դեկտեմբեր, 2008
Մի խումբ թուրք մտավորականներ և գիտնականներ հրապարակային
ներողություն են խնդրում առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի
սպանությունների համար: Տեքստը, որը 2009 թ. Հունվարի դրությամբ ստորագրել
էին 30.000 մարդ, ասում է.
«Իմ խիղճը չի ընդունում, որ մենք անհաղորդ մնանք եւ ուրանանք Մեծ Եղեռնը,
որին Օսմանյան Թուրքիայի հայերը ենթարկվել են 1915 թվականին: Ես մերժում եմ
այդ անարդարությունը, կիսում եմ հայ եղբայրներիս զգացմունքներն ու ցավը եւ
ներողություն եմ խնդրում նրանցից»:

Մտավորականների արշավից կարճ ժամանակ անց 146 թուրք նախկին
դեսպանների խումբը հակառակ հայտարարությամբ հանդես եկավ: Այն նշում է.
«Այսօր հայկական ահաբեկչությունն իր առաքելությունը իրականացրել է: Մենք
տեղյակ ենք, որ ծրագրի երկրորդ փուլը նախատեսում է ներողության հայցում և
հաջորդ քայլը կլինի տարածքների և փոխհատուցման պահանջը»:
8 հունվար, 2009
Ադրբեջանական լրատվամիջոցները նշում են, որ 2008 թ.-ին հյուսիսային
Հայաստանի Գյումրի քաղաքի ռուսական ռազմակայանից Հայաստանի
պաշտպանության նախարարությանն են անցել զինամթերք և բանակային
փոխադրամիջոցներ: Անանուն մասնագետները նշում են, որ փոխանցվածի
մոտավոր արժեքը կազմում է 800 միլիոն ԱՄՆ դոլար: Թեև Մոսկվան և Երևանը
մերժում են, որ գործարք է տեղի ունեցել, ադրբեջանցի պաշտոնյաները նշում են,
որ իրենք կասկած չունեն, որ գործարքը իրականացել է: Զայրույթի լայն ալիք է
բարձրանում Ադրբեջանում, ներառյալ խորհրդարանում Ալիևի դաշնակիցների
կողմից:
Եթե
Հայաստանի
հետ
հարաբերությունների
կարգավորման
պահի
կարևորությունը առավել հրատապ էր դարձել գործող և նախատեսված էներգետիկ
ենթակառուցվածքների շուրջ անհանգստության հետևանքով, այն նաև
հիմնավորվում էր թուրքական այն անհանգստությամբ, որ Վրաստանի և Հվ.
Օսիայի նմանությամբ, որտեղ իրավիճակը խոցելի դարձավ քաղաքական սխալ
հաշվարկման և Ռուսական ներխուժման հետևանքով, նույնը կարող է լինել
Լեռնային
Ղարաբաղում:
(Գյուլն
օգոստոսին
ասել
է,
որ
վերջին
հակամարտությունը
հաստատում
է
«տարածաշրջանի
սառեցված
հակամարտությունների կարգավորմանն ուղղված շուտափույթ միջոցների
անհրաժեշտության և...ապագայում անկայունությունը կանխելու մասին»): 80 Հվ.
80
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Օսիայում կատարվածի կրկնությունը Լեռնային Ղարաբաղում կասկածի տակ
կդնի Հվ. Կովկասում Թուրքիայի բոլոր էներգետիկ ծրագրերը: Չևիկոզը ասաց, որ
օգոստոսի
8-ը
«նպաստեց
այն
հասկացողությանը,
որ
սառեցված
հակամարտությունները կարող են վերածվել տաք հակամարտության:.... Ոչ ոք չի
ցանկանում դրա կրկնությունը տեսնել, ներառյալ Սարգսյանը և Ալիևը»:81
16 հունվար, 2009
Բաբաջանը ասում է. «Մենք երբեք այսչափ մոտ չենք եղել Հայաստանի հետ
հարաբերությունների վերջնական կարգավորման ծրագրին»:
22 հունվար, 2009
Նալբանդյանը ասում է. «Մենք շատ մոտ ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների
կարգավորմանը: Մենք կարող ենք հաջորդ քայլը ձեռնարկել և կարգավորենք
խնդիրը, եթե Թուրքիան Հայաստանի նման մոտենա դրան առանց
նախապայմանների և բացի սահմանը:... Սահմանների բացումից հետո մենք
պատրաստ ենք հիմնել հանձնաժողով, որտեղ մենք կքննարկենք երկու երկրներին
վերաբերող խնդիրները»:

29 հունվար, 2009
Թուրքիայի վարչապետը և Հայաստանի նախագահը բանակցություններ են վարում
Դավոսում:
7 փետրվար, 2009
Արտգործնախարար Բաբաջանը բանակցություններ է անցկացնում Նալբանդյանի
և Սարգսյանի հետ Մյունխենի 45-րդ անվտանգության համաժողովի
շրջանակներում :
9 փետրվար, 2009
Բաբաջանը Բաքվում հանդիպում է ադրբեջանցի
Մամեդյարովին և նախագահ Իլհամ Ալիևին:
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45-րդ Մյունխենի անվտանգության գիտաժողովը: Լուսանկարը` securityconference.de

19 փետրվար, 2009
Քննադատության ալիքից հետո Թուրքիայի կրթության նախարարությունը որոշում
է դադարեցնել «Սարի Գելին-Հայկական հարցի իրական պատկերը» հակասական
փաստագրական ֆիլմի տարածումը դպրոցներում: Ֆիլմը մանրամասն փորձում է
ներկայացնել, թե հայերն ապստամբությամբ և խափանիչ գործողություններով
իրենք իրենց կործանման եզրին հասցրին և որ հայ ահաբեկիչները պատմության
ընթացքում կոտորել են թուրքերին: Հայերի կողմից արևելյան Անատոլիայի Իգդիր
քաղաքում
գործած
դաժանությունները
ներկայացված
են
սարսափելի
մանրամասնություններով: Մի տեսարանում թուրք գյուղացիները հիշում են.
«Երեխաներին կրակի վրա խորովում էին...կանանց ստիպում էին իրենց
ամուսիններին ուտել»:
6-7 ապրիլ, 2009
Նախագահ
Ալիևը
մերժում
է
միանալ
Ստամբուլում
անցկացվող
«Քաղաքակրթությունների դաշինք» գագաթնաժողովին: Ապրիլի 7-ին Թուրքիայի
խորհրդարանում ելույթ ունենալով` ԱՄՆ նախագահ Օբաման անդրադառնում է
հայ-թուրքական մերձեցմանը և պատմական հաշտեցմանը, ասելով հետևյալը.
«Յուրաքանչյուր երկիր ինքը պետք է նայի իր անցյալին: Անցյալի հետ հաշտվելը
կարող է մեզ օգնել ավելի լավ ապագա կառուցել: Ինձ հայտնի են այն կոշտ
հայացքները, որոնք առկա են այս խորհրդարանումՙ կապված 1915-ի սարսափելի
իրադարձությունների հետ: Թեև շատ են մեկնաբանվել իմ հայացքները,
իրականում խնդիրը առնչվում է այն հարցին, թե ինչպես պետք է թուրք և հայ
ժողովուրդները հարաբերվեն իրենց անցյալի հետ: Առաջ շարժվելու լավագույն
ուղին այն կլինի, որ թուրք եւ հայ ժողովուրդները կատարեն ազնիվ, թափանցիկ եւ
կառուցողական աշխատանք անցյալի վերաբերյալ:
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Մենք դարձանք հայ եւ թուրք առաջնորդների պատմական քայլերի ականատեսը:
Այս շփումները նոր օրվա խոստում են ներշնչում: Սահմանի բացումը հայ եւ թուրք
ժողովուրդներին կվերադարձնի բարեկեցիկ եւ խաղաղ գոյակցության, որը
կծառայի հանուն ձեր երկու ժողովուրդների: Ահա թե ինչու է ԱՄՆ-ը միանշանակ
սատարում Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների լիակատար
կարգավորմանը»:

Իլհամ Ալիև. Լուսանկարը` ՆԱՏՕ:

10 ապրիլ, 2009
Վարչապետ Էրդողանը հաստատուն կերպով պնդում է, որ Թուրքիան չի
ստորագրի վերջնական պայմանագիր քանի դեռ կողմերը համաձայնության չեն
եկել Ղարաբաղի շուրջ: Նրա դիրքորոշումը, որին արձագանքեցին Անկարայում
մյուս նախարարները և հաստատությունները հաջորդ օրերի ընթացքում,
ազդարարում էր փոփոխություն քաղաքական հռետորության մեջ:
22 ապրիլ, 2009
Ինտենսիվ դիվանագիտական խուսանավումներից հետո (որտեղ ԱՄՆ-ը
առաջատար միջնորդ կողմի դեր էր ստանձնել) Անկարան և Երևանը կեսգիշերին
համատեղ հայտարարությամբ հանդես եկան` նշելով, որ համաձայնության են եկել
ճանապարհային քարտեզի և «երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման
համապարփակ շրջանակների» շուրջ:
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24 ապրիլ, 2009
1915 թ. ողբերգության հիշատակին նվիրված իր հայտարարության մեջ Նախագահ
Բարաք Օբաման նշում է, որ 1.5 միլիոն հայեր են կոտորվել կամ ուղորդվել
մահվան «Մեծ Եղեռնի», «Մեծ Ողբերգության» ժամանակ, տերմին, որն
օգտագործվում էր հայերի կողմից մինչև «ցեղասպանություն» բառի ի երևան գալը:
Օբաման շատ մոտ էր կոտորածները որպես ցեղասպանություն ճանաչելուն`
այնուամենայնիվ, իրականում առանց «ցեղասպանություն» եզրի օգտագործման:
Օբամայի հայտարարությունը չի բավարարում ոչ թուրքերին և ոչ էլ հայերին:
Սակայն ամբողջ աշխարհում վերլուծական մեկնաբանությունները ավելի շատ
հրապարակայնություն են հաղորդում այս թեմային, քան կարելի էր սպասել այլ
պարագայում:
Վարչապետ Էրդողանը, զայրույթ արտահայտելով վիճարկված պատմության
քաղաքականացման համար` իր հակակրանքն է արտահայտում Օբամայի`
«բառերի
հետ
խաղալու»
գործելաոճին:
Հիմնական
ընդդիմադիր
կուսակցությունները պնդում են, որ, Թուրքիան չնայած պարտվելով և
Ադրբեջանին զայրացնելով ենթադրաբար Ղարաբաղյան հակամարտությունը
կարգավորման գործընթացից տարանջատող փաստաթուղթ է ստորագրել,
ենթակա է ԱՄՆ նախագահի կողմից 1915 թ. դեպքերի ամենախիստ
նկարագրության գործածմանը:
27 ապրիլ, 2009
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը լքում է ՀՀ քառակողմ կոալիցիոն
կառավարությունը:
7 մայիս, 2009
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը
հանդիպում են Պրահայում` Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ հովանու ներքո:
13 մայիս 2009
Բաքու կատարած իր այցի ժամանակ վարչապետ Էրդողանը ասում է, որ
Հայաստանի հետ սահմանը կմնա փակ այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի
ավարտվել ադրբեջանական տարածքների հայկական օկուպացիան.
«Պատճառահետևանքային կապ գույություն ունի այստեղ: Լեռնային Ղարաբաղի
օկուպացիան այստեղ հանդիսանում է պատճառը, իսկ սահմանի փակումը
հետևանքը: Մեզ համար անհնար է բացել սահմանը մինչև որ չավարտվի այդ
օկուպացիան»:
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Կերպարներ
Հալիլ Բերկթայ

Հալիլ Բերկթայ

2000թ. հոկտեմբերի 9-ին թուրք պատմաբան, Ստամբուլի հեղինակավոր Սաբանջի
համալսարանի պրոֆեսոր Հալիլ Բերկթայը «Ռադիկալ» օրաթերթին մի ամբողջ էջ
հարցազրույց տվեց: Այն կրում էր «Հատուկ կազմակերպությունն է սպանել
հայերին» վերնագիրը: 1915թ.` Օսմանյան կայսրության գոյության վերջին
տասնամյակում, առնվազն 600.000 հայերի մահվան պատասխանատվությունը
Բերկթայը դնում է Օսմանյան վերջին կառավարության ուսերին: Ըստ նրա,
հայկական խռովության հետևանքով սպանվել են հազարավոր թուրք և քուրդ
մահմեդականներ, բայց «հայ խռովարարների գործունեությունն առավելապես
կրում էր տեղայնացված բռնությունների բնույթ»: Մինչդեռ օսմանյան
պատասխանը այլ բնույթի էր. Բերկթայը նշում է, որ կառավարությունը ստեղծեց
«հատուկ մահվան ջոկատներ» և հանցագործներից բաղկացած կամավորական
խմբեր`ջարդերն իրականացնելու համար:
Դրանից առաջ երբեք որևէ հեղինակավոր թուրք գիտնական մամուլում այդքան
բաց չէր խոսել հայկական ջարդերի մասին: Եվրոպական կայունության
կախաձեռնությանը Բերկթայը հայտնել է, որ արձագանքն անմիջապես հետևեց.
«Իմ հարցազրույցից հետո ես շատ դրական պատասխաններ ստացա: Հեռախոսով,
նամակներով, մարդիկ կանգնեցնում էին ինձ փողոցներում: Դրական
արձագանքերը շատ ավելին էին, քան բասացականները: Միաժամանակ, ես
հայտնվեցի դժոխային իրավիճակում: Հարցազրույցից մեկ օր անց շատ
համացանցային կայքեր իմ մասին տեղեկություններ էին տեղադրել, ներառյալ
մանրամասներ, որոնք սովորական լրագրողական մեթոդներով հնարավոր չէր
պարզել: Դա կազմակերպված հարձակում էր: Ես ստանում էի ատելությամբ լի
նամակներ: Դա բեմադրված ահաբեկում էր` կեղծ պատվախնդրություն»:

Էմին Չոլասանը` Թուրքիայի ամենաազդեցիկ թղթակիցներից մեկը, հարձակվեց
Բերկթայի վրա այն ժամանակ ամենաշատ վաճառվող օրաթերթի` Հյուրիեթի
էջերում` «Նրանք, ովքեր մեզ մեջքից են հարվածում» հոդվածով:
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Չոլասանը մեղադրում էր Բերկթային դավաճանության մեջ և պահանջում էր նրան
հեռացնել Սաբանջիի Համալսարանից` «հայրենիքի դեմ ուսանողներին հրահրելու
և նրանց երիտասարդ գլուխները ստերով լցնելու» համար: Երբ Բերկթայը և այլ
թուրք գիտնականներ 2001 թ. մարտին գերմանական Մյուլհայմ քաղաքում տեղի
ունեցած
գիտաժողովի
շրջանակներում
հանդիպում
ունեցան
հայ
պատմաբանների հետ, Հյուրիեթը այն անվանեց «չարի հանդիպում», որտեղ
«այսպես կոչված թուրքերը հարձակվում են Թուրքիայի վրա»:
Բերկթայը, սակայն, չերկնչեց: 2000 թ. «Միլլիյեթ» թերթին տված մեկ այլ
հարցազրույցում նա նշեց, որ թեև ինքը չի աջակցում ԱՄՆ Կոնգրեսում Օսմանյան
կայսրության
պատմության
վերաբերյալ
օրինագծերի
ընդունմանը,
այնուամենայնիվ, Թուրքիայի համար կարևոր նշանակություն ունի հանուն
պատմական արդարության 1915 թ. դեպքերի մասին ճշմարտությանը դեմ
հանդիման կանգնելը.
«Փաստորեն ես նշեցի, որ ԱՄՆ Կոնգրեսի կամ այլ քաղաքական հաստատության
կողմից ինքն իրեն պատմությունն այս կերպ դատելու հնարավորություն
վերագրելը լրիվ սխալ է: Նրանք, ովքեր ներկայացրին այս օրինագիծը և ովքեր կողմ
էին դրան, վատ ծառայություն են մատուցել բոլորին` նրանք դրանով հեռացնում են
ընդհանուր եզրեր և երկխոսություն ծավալելու հնարավորությունները: Սակայն դա
լրիվ այլ, բոլորովին տարբեր խնդիր է այն հարցից, թե ինչն է հայտնի և ինչը` ոչ:
Մենք կարող ենք ցանկացած բան ասել բովանդակության մասին, բայց ԱՄՆ ում
կամ Եվրոպայում որևէ շատ թե քիչ կարդացած մարդուն հնարավոր չէ համոզել, թե
1915 թ. Ահավոր իրադարձություն տեղի չի ունեցել: Քանի որ անհամար
փաստագրություն կա, որ այդ թեմային է վերաբերում: Դիվանագետների
հաղորդագրությունները, լրագրողների հեռագրերը, այն պատմությունները, որ
Արևմուտք էին հասնում քրիստոնյա միսիոներների և նրանց դպրոցների միջոցով,
պահպանված օրագրերը, լուսանկարները` այս ամենը: Եվ ավելին, գոյություն
ունեն Օսմանյան պետության փաստաթղթեր` օրինակ, 1918-1919 թթ.
հետաքննությունների և դատավարությունների վերաբերյալ:
Փաստորեն ոչ ես, ոչ էլ մեկ այլ պատմաբան չեն կարող եզրահանգման գալ առանց
այս աղբյուրների քննարկման: Օրինակ 'առնվազն 600,000' զոհերի թիվը նշվել է
Բրիտակական հանրագիտարանի յուրաքանչյուր հրատարակությունում 1915 թ. ի
վեր»:

2005թ. Բերկթայը մի խումբ թուրք մտավորականների հետ, որոնց թվում էին
Մուրադ Բելջեն, Էդհեմ Էլդեմը և Սելիմ Դերինգյիլը, Օսմանյան հայերի
ճակատագրի
վերաբերյալ
գիտաժողով
կազմակերպեցին:
Պետական
հաստատության որոշ օղակների համար դա չափազանց սադրիչ իրադարձություն
էր: Արդարադատության նախարար Չեմիլ Չիչեկը Թուրքիայի Ազգային Ժողովում
քննադատեց կազմակերպիչներին հանրահայտ մեղադրանքներով, նշելով, թե
նրանք «թուրք ժողովրդին մեջքից հարված են հասցնում»: Հիշելով, թե ինչպիսի
ազդեցություն ունեցավ գիտաժողովը Թուրքիայում և դրսում` Բերկթայն ասում է.
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«Ես չէի պատկերացնում, որ ազդեցությունն այդքան կլինի, բայց այն դարձավ
շրջադարձային իրադարձություն: Փաստորեն գիտաժողովի անցկացման դեմ
ուղղված բոլոր փորձերը ստեղծել էին անարդարության զգացողություն: Դա
գիտաժողովին քսան անգամ ավելի մեծ հաջողություն ապահովեց, քան այն
կունենար հակառակ պարագայում: Մենք աշխարհին ցույց տվեցինք, որ հնարավոր
չէ մեզ լռեցնել»:

2009 թ. սկզբին Բերկթայը ԵԿՄ-ին ասաց, որ յուրաքանչյուր երկիր ունի իր
հիմնադրման առասպելը: Սակայն Թուրքիայի պարագայում, շնորհիվ
Քեմալիստական դոգմայի համառության, այդ առասպելը երբեք առարկության չի
ենթարկվել, առնվազն մինչև 2000 ական թթ.:
«Թուրքիան ուշ ձևավորված ազգային պետություն է: Պետական Քեմալիզմի
գերիշխանությունը թույլ տվեց, որ հիմնադրման առասպելները գոյատևեն ավելի
երկար, քան մնացած ազգային պետությունների մեծ մասում: Անարատ գաղափարի
մեր առասպելն այն է, որ, թեև, այլ երկրներ միգուցե էթնիկ զտումներ իրագործել են,
սակայն, մեր ազգային պետությունն առաքինի է, կատարյալ, սպիտակ և մաքուր.
Այն նման է երեխայի, որը նոր է լսում սեքսի մասին: Նա մտածում է, 'Կարող է
մյուսների ծնողները դա արել են, բայց ոչ իմ հայրը և մայրը, արագիլն է ինձ
բերել':..... Եվ այս համատեքստում ամենակարևոր ճնշված խնդիրը Հայկական
հարցն
է:...
Այն
ունի
անարատության
գաղափարն
արատավորելու
հնարավորություն»:
«Մի քանի թուրք մտավորականներ, ինչպես Թաներ Ակչամը կամ Ֆիկրետ
Ադանըրը, բարձրացնում էին Հայկական խնդիրը 1990 ական թթ-ին: Բայց նրանք
մեկուսացած էին Թուրքիայում բնակվող թուրքերից: Մամուլը նրանց
տեսակետներին չէր անդրադառնում: Ընթերցողների լայն շրջանակ չունեցող
ամսագրեր կամ հրատարակություններ հրատարակում էին նրանց գրքերից մի
քանիսը 1500 տպաքանակով: Բայց ոչ ոք նրանց մասին չէր լսել»:

Բերկթայը ցավում է, որ թուրքերի և հայերի միջև երկխոսությունը տուժել է երկու
կողմերի`ցեղասպանություն բառի վրա կենտրոնանալու հետևանքով:
«2001 թ. ես գնացել էի Մուլհեյմի գիտաժողովին, որին մասնակցում էին տարբեր
պատմաբաններ` հայեր և թուրքեր: Նրանք բոլորը եկել էին լսելու կամ չլսելու մեկ
բառ` 'ցեղասպանություն' բառը: 'Ցեղասպանություն' բառն ըստ էության
իրավական եզրույթ է է....Սակայն պատմաբանները չեն կարող որոշել, թե արդյոք
որևէ դեպք ցեղասպանություն է, թե ոչ: Նրանք միայն կարող են շարադրել տեղի
ունեցած դեպքերը: Ցեղասպանություն բառը հանցանք է ենթադրում, ինչպես որ
դատարանում է: Եվ թուրքերին թվում է, թե իրենց զանգվածաբար նստեցրել են
մեղադրյալի աթոռին»:
«Այսպիսով գիտաժողովի ժամանակ, երբ որևէ մեկն արտասանում էր
«ցեղասպանություն» բառը, հայերն ուրախանում և ծափահարում էին, իսկ
թուրքերը` զայրացած աղմկում: Եվ հետո ոչ ոք չէր լսում զեկույցները: Եվ
հակառակը` երբ որևէ մեկը չէր որակում դեպքերը որպես ցեղասպանություն,
թուրքերն էին ծափահարում և հայերը զայրացած աղմկում, և նորից ոչ ոք այլևս չէր
լսում»:
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Բերկթայն անտարակույս ընդունում է, թե ինչ չափով է խոսքի ազատությունը
զարգացել Թուրքիայում վերջին 10 տարիների ընթացքում, հատկապես Հայոց
ցեղասպանությանը վերաբերող խնդրում: «Թե որչափ է Թուրքիայում իրավիճակը
այս թեմայի շուրջ փոխվել 10 տարիների ընթացքում, դժվար է հավատալ»,
պատմում է նա ԵԿՄ-ին:
«Սկսած 2000 թ. «Ռադիկալին» տված հարցազրույցից ես օգտագործում եմ
ցեղասպանություն բառը կանոնավոր կերպով: Երբևէ իմ դեմ դատական գործ չի
հարուցվել: Նաև կարևոր է, թե ինչպես ես դա ասում: Ես արհեստավարժ
պատմաբան եմ: Ես ունեմ պատմաբանի էթիկա: Մենք չենք խոսում ընդհանրական
հայտարարությունների ոճով: Սա իրավական գործընթացների համար չէ, այլ
պատմաբանի արհեստի մաս: Կամ էլ նրանք ինձ չեն մեղադրել, քանի որ ես
բավականին հայտնի եմ: Իսկապես, չգիտեմ: Ես որևէ միջոց չեմ ձեռնարկել նման
մեղադրանքը կանխելու համար»:
«Շատ
հարցազրույցներ
հետևեցին,
հոլանդական
թերթի,
Ամերիկյան
փաստագրական ֆիլմի, PBS-ի համար: Ես պիտի որ 40 հարցազրույց տված լինեմ:
Ատելության առաջին արշավն իմ դեմ («Ռադիկալի» հարցազրույցից հետո) տևեց
երկուսուկես ամիս: Երկրորդը տևեց մեկուկես ամիս: BBC-ի հարցազրույցից հետո
այն տևեց 15 օր, ավստրալիական հարցազրույցից հետո` ավելի պակաս: Իմ ասածն
այն է, որ սա երկարատև գործընթաց է: Նրանք ցանկանում են վախեցնել քեզ
աղմկոտ դոփյուններով: Եվ երբ չես վախենում, նրանք ավելի շուտ են հոգնում, քան
դու»:
«Նրանց էներգիան սպառվեց: Այն ձնագնդիկի էֆեկտ ունեցավ»:

Հղումներ:




2000 թ. Բերկթայի հարցազրույցը Ռադիկալին
2000թ. Սաբահին տված հարցազրույցը
2007 թ. Բերկթայի մեկ այլ հարցազրույց
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Հրանտ Դինք

Հրանտ Դինք. Լուսանկարը` tog.org

«Ես մարտահրավեր եմ նետում պատմության ընդունված տարբերակին, քանի որ
ես չեմ գրում երևույթների մասին սև ու սպիտակով: Մարդիկ այստեղ սովոր են
սևին ու սպիտակին, ուստի նրանք ապշում են, որ այլ երանգներ էլ գոյություն
ունեն»:
Հրանտ Դինք

Հրանտ Դինքը առավել ճանաչված է հայ-թուրքական հաշտեցման աջակցության և
Թուրքիայում մարդու իրավունքների պաշտպանության համար: Նա քննադատում
էր թե 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության Թուրքիայի կողմից ուրացումը և թե դրա
միջազգային ճանաչմանն ուղղված հայկական սփյուռքի ագրեսիվ պայքարը:
Հրանտ Դինքը ծնվել է Մալաթիայում 1954 թ. և մեծացել է Ստամբուլի
որբանոցներից մեկում: Դինքը կնոջ` Ռաքելի հետ միասին ավելի ուշ ղեկավարում
էր Ստամբուլի մոտ գտնվող հայ երեխաների ամառային ճամբարը: Ճամբարը
բռնագրավվեց պետության կողմից 1984 թ.:
Հրանտ Դինքը «Ագոս» շաբաթաթերթի հիմնադիրներից մեկն է, որը Թուրքիայում
հայերեն և թուրքերեն տպվող միակ թերթն է, և նա շաբաթաթերթի գլխավոր
խմբագիրն էր 1996 թ. հիմնադրումից մինչև իր սպանությունը: «Ագոսը» սկսել է 2000
տպաքանակից և այժմ ունի շուրջ 6000 տպաքանակ: Այն դարձել է հայկական կամ
ոչ հայկական ծագում ունեցող ազատականների կարևոր ձայն:
Քանի դեռ նա «Ագոսում» էր Դինքի նկատմամբ երեք անգամ մեղադրանք էր
ներկայացվել Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով` «թրքությանը
նսեմացնելու» համար: Նա բազմաթիվ անգամ մահվան սպառնալիքներ է ստացել
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թուրք ազգայնականների կողմից և մի անգամ գանգատվել է, որ իրեն սպառնացել է
Ստամբուլի նահանգապետը: Դինքը և իր իրավաբան Ֆեթիյե Չեթինը գանգատվում
էին ահաբեկչական միջավայրի առկայության նկատմամբ իշխանությունների
անտարբերությունից, սակայն դա որևէ նշանակություն այն ժամանակ չունեցավ:
2007 թ. հունվարի 19-ին Դինքը սպանվեց Շիշլի թաղամասում գտնվող «Ագոսի»
հրտարակչության շենքի առջև: Մարդասպանը` երիտասարդ ազգայնական Օգուն
Սալմաստը, շուտով ձերբակալվեց: Չնայած դատական գործընթացը դեռ
շարունակվում է, մեկ այլ հետաքննություն տրամաբանական եզրահանգման է
բերել, որ գաղտնի ազգայնամոլական «Էրգենեկոն» ցանցը ներգրավված է եղել
Դինքի սպանության մեջ: «Էրգենեկոնի» անդամներից շատերը, այդ թվում Վելի
Կուչուկը, ներկա են եղել Դինքի դատական նիստերին: Իր սպանությունից մեկ
շաբաթ առաջ Դինքն «Ագոսում» գրել էր, որ ինքը «ջղաձգված և վախեցած» էր զգում
ատելությամբ լցված նամակներից, որոնք նա ստանում էր.
«Ես ինձ վախեցած եմ զգում, ինչպես աղավնին կլիներ, բայց ես գիտեմ, որ մարդիկ
այս երկրում երբեք չեն վնասում աղավնուն»:

Դինքի սպանության օրը հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել «Ագոս»
հրտարակչության շենքի առջև: «Մենք բոլորս հայ ենք» կարգախոսը, որը
համերաշխության արտահայտություն էր, առաջին անգամն էր լսվում: Ավելի քան
հարյուր հազար մարդ մասնակցեց Դինքի հուղարկավորության օրը` 2007 թ.
հունվարի 23-ին կազմակերպված «սգո երթին»: Նրա կին` Ռաքելը, զգացմունքային
ելույթ ունեցավ.
«Մինչև որ մենք չկարողանանք հասկանալ, թե ինչպես այս մանուկը վերաճեց
մարդասպանի, մենք չենք հասնի ոչնչի:... Դուք թողել էք ձեր սիրելիներին, բայց դուք
չեք թողել ձեր երկիրը»:

Սպանությունից մեկ տարի առաջ Դինքը մի հոդված էր հեղինակել հայթուրքական հարաբերությունների մասին «Բաց ժողովրդավարություն» անունով
համացանցային ֆորումի համար: Մեջբերելով մի կնոջ զգացմունքային
պատմությունը, ով ճանապարհորդում է Թուրքիայում` հայ մոր մարմինը գտնելու
և հուղարկավորելու համար, Դինքն այն ամփոփեց հետևյալ տողերով.
«Ստամբուլի գիտաժողովին մի կին ակնարկեց, որ մահացածներին հիշելը
նշանակում է տարածքների նկատմամբ փափագ: Այո, ճիշտ է, որ հայերը ձգտում են
այդ տարածքներին: Բայց թույլ տվեք կրկնել մի բան, որ ես նշել էի այս փորձից
հետո: Այն ժամանակ Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը ասում էր. «Մենք
անգամ երեք հատ գետաքար չենք տա հայերին»: Ես պատմեցի այս կնոջ
պատմությունը և ասացի, « Մենք` հայերս, ցանկանում ենք այս տարածքը, քանի որ
մեր արմատներն են այստեղ: Բայց մի անհանգստացեք: Մենք ցանկանում ենք ոչ թե
այս տարածքները խլել,մեր նպատակն է գալ և թաղվել այստեղ»:

Հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ հետմահու հրատարակված
«Երկու մոտ ժողովուրդներ, երկու հեռավոր հարևաններ» գրքում, Դինքը գրում է.
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«Երկու կողմերի դիրքորոշումները մեկը մյուսի հանդեպ անհանգիստ է և
անառողջ:....Հայերը իրենց վերքով և թուրքերն իրենց պարանոյայով ասես երկու
հիվանդներ լինեն: Երկուսի ինքնության համար էլ մյուսի «այլությունը»
անփոխարինելի է»:

Հայերը, գրում է նա, «ամենից մյուսն են, ամենախոր մյուսը»:
Տարածքի կորուստի զգացումն ընկած է երկուսի հիվանդության հիմքում: «Անգամ
այսօր «հայերը մեր տարածքներն են ցանկանում» սինդրոմը շարունակում է մնալ
որպես պատմության ընթացքում արձանագրվածի ամենացցուն պատճառ»:
«Ազգերի անկախության հետևանքով Օսմանյան Կայսրության տարածքային
կորուստները նաև կարգուկանոնի և միասնության կորուստ էր... շարունակական
արյան կորուստը կայսրության անխուսափելի ճակատագիրն էր...Հայերը
վճարեցին Օսմանյան կայսրությունից անկախություն ձեռք բերած բոլոր մյուս
ժողովուրդների փոխարեն»:

Հղումներ




Հրանտ Դինքի Միջազգային Հիմնադրամ
Հրանտ Դինքի հոդվածները
2007 թ. Ռաքել Դինքի ելույթը իր ամուսնու հուղարկավորությանը:
«Մինչ օրս մենք` հայերս, մշտապես ստորացվել ենք, մեզ վիրավորել են հայ
լինելու համար, մենք լսել ենք, որ մարդիկ օգտագործում են «հայ» բառը
որպես վիրավորանք: Մենք դա լսել ենք և շարունակում ենք լսել թերթերում,
հեռուստատեսությամբ, ծննդյան գրանցավայրերում: Մենք այն լսում ենք
քաղծառայողների կողմից, ամենացածր պաշտոնյայից մինչև ամենավերին
օղակների ներկայացուցիչները: Հաճախ մեզ վերաբերում են այնպես, իբրև
թե մենք այս երկրի քաղաքացիները չենք, այլ ինչ որ տեղից եկած
գաղթականներ: Մենք դեռևս այս ամենի ականատեսն ենք, ականատեսն ենք
այս կառուցվածքի և այս հասկացողության; այս մթությունը շարունակում է
երեխաներին մարդասպանների վերածել...Այսօր այստեղ մենք տեսնում ենք
մանուկների, ովքեր վերածվել են մարդասպանների, բայց նախ և առաջ ուր՞
է այն մթությունը, որը ստեղծել է նրանց:
Այդ մթություննը, որին ես մատնացույց եմ անում, անհայտ չէ: Դուք կարող
էք այդ մթության տարրեր գտնել Թուրքիայի կառավարման համակարգում`
ոստիկանությունում, զինված ուժերում, կառավարությունում, ընդդիմադիր
կուսակցության մեջ, թույլ ազդեցություն ունեցող կուսակցություններում,
որոնք չունեն պատգամավոր խորհրդարանում, անգամ մամուլում և որոշ
հասարակական կազմակերպություններում: Նրանց անուններն ու
դիրքորոշումները
հայտնի
են:
Նրանք
շարունակ
մանուկներից
մարդասպաններ
են ստեղծում և նրանք դա անում են Թուրքիային
ծառայելու պատրվակով»:
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Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի

Ռոնալդ Գրիգոր Սյունի

Ռոնալդ Սյունին հասարակագիտության և քաղաքական պատմության պրոֆեսոր է
Միչիգանի համալսարանում և Ժիրայր Լիպարիտյանի և Մյուգե Գյոչեկի հետ
միասին հանդիսանում է հայ և թուրք գիտնականների աշխատախմբի (WATS)
հիմնադիրներից մեկը: Նրա մասնագիտական հետաքրքրությունների մեջ են
մտնում 20-րդ դարի Ռուսաստանի և ԽՍՀՄ պատմությունը, Կովկասն ու
Հայաստանը: Թեև նա Հայաստանում կամ Թուրքիայում շատ ելույթներ չի ունեցել,
Սյունին ԱՄՆ-ում և ամբողջ աշխարհով մեկ բավական հայտնի է մամուլին:
Սյունիի մեծ ծնողները հեռացել են Թուրքիայից 1894-1896 թթ. և 1909թ. ջարդերից
հետո, մինչ բոլոր մնացյալ հարազատները կոտորվել են ցեղասպանության
ժամանակ:
Այն
ժամանակ
Թուրքիայում
ԱՄՆ
դեսպան
Հենրի
Մորգենթաուի
հաղորդագրությունները որպես հիմք օգտագործելով իր հետազոտության համար,
Սյունին գտնում է, որ 1915 թ. դեպքերի հիմքում ընկած են հոգեբանական
գործոնները: Այս կերպ դատելով` նա մարտահրավեր է նետել շատ հայ
պատմաբանների տեսակետին, որոնք գտնում են, որ ցեղասպանությունը
բանականորեն և սառնասրտորեն ծրագրավորվել է:
«Երիտթուրք առաջնորդների վերաբերյալ Մորգենթաուի զեկույցներում
վախի գործոնը գերիշխող է: Օսմանյան հասրակությունում հայերի դերը,
թուրքերի հաշվին ունեցած նրանց հաջողությունները, նրանց
երախտագիտության բացակայությունը և ընդհանրապես ավանդական
կարգավիճակի փոփոխությունը, ըստ որի մահմեդականները պետք է
լինեին վերին, իսկ քրիստոնեաները ստորին խավ, այս ամենը
աջակցեցին թուրքերի ընդհանրական ցասմանը հայերի նկատմամբ:
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Զայրույթի զգացողությունը ևս արտահայտվում էր, զայրույթ
ապստամբության և այն սպառնալիքի հանդեպ, որ հայերն էին
ներկայացնում պատերազմի ընթացքում ռուսների հետ ունեցած իրենց
հարաբերություններով:
Սակայն զայրույթը զգացողություն է, որն ուղղվում է մեկին, ով ինչ որ
բան է արել քո հանդեպ, մինչդեռ ատելությունն ավելի հզոր և
կործանարար զգացողություն է` ուղղված մեկին, և որի պատճառն այն է,
թե ինչ է նա իրենից ներկայացնում: Երիտթուրքերի համար զայրույթը
վերածվեց ատելության մի խմբի նկատմամբ, որը չէր ընկալվում որպես
կենսական սպառնալիք իրենց կայսրության և իշխանության համար:
Վախը և զայրույթը, ցասումն ու ատելությունը առկա են Դեսպան
Մորգենթաուին ուղղված Էնվերի և Թալեաթի հայտարարություններում:
Հաշվի առնելով կայսրությունը պահպանելու նրանց ռազմավարական
նպատակը և հայերին որպես այդ կայսրության գոյությանը սպառնացող
ներքին դավաճաններ ներկայացնելու նրանց մոտեցումը, վախը
վերածվեց ատելության և հնարավոր դարձրեց հայերի արտաքսումն
ուկոտորածը:
Մենք ականատեսը եղանք էթնիկ զտման, որը շաղկապված էր
զանգվածային բնաջնջման իրականացումով, սակայն դա կատարվեց
անկում ապրող կայսրության կողմից, որը վճռական էր տրամադրված
ինքնափրկման հարցում: Այդ փրկությունը, ըստ Երիտթուրքերի և նրանց
բազմաթիվ գերմանացի դաշնակիցների, պահանջում էր հայերի
ոչնչացումը»:82
Օսմանյան կայրությունում հայերի
դերակատարություն չի ունեցել:

ոչնչացման

հարցում

կրոնը

որևէ

«Չի բացատրվում, թե ինչու՞ պետք է կրոնը տեղիք տար ցեղասպան
բռնությունների այս ժամանակ և ոչ օսմանյան և մահմեդական
պատմության այլ հատվածների ընթացքում, երբ երկու համայնքներին
հաջողվեց դարեր շարունակ համատեղ ապրել առանց զանգվածային
սպանությունների»:83
Սյունին գտնում է, որ Հայոց Ցեղասպանությունը ոչ թե երկարատև ծրագրավորված
և զգուշորեն իրականացված բնաջնջում է եղել, այլ ճնշման վրիժառու և
խուճապային գործողություն: Այս դատողության համար Սյունին ենթարկվել է սուր
քննադատության իր ազգակից հայ պատմաբանների կողմից:

82

83

Ronald Grigor Suny, ‗Explaining the Armenian Genocide‘, a talk by R. Suny, The University of
Michigan, 10 April 2005, p. 11
Ronald Grigor Suny, ‗Explaining the Armenian Genocide‘, a talk by R. Suny, The University of
Michigan, April 10, 2005, p. 3
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Գրախոսելով Սյունիի «Հայաստանը 20-րդ դարում» աշխատությունը` Ռուբեն
Ադալյանը գրում է;
«Սյունին չի տարբերակում ջարդերը ցեղասպանությունից: Նա վերաբերում է
Հայկական հոլոքոստին որպես մեծ զոհեր ներառող ջարդերի: Թուրքական
ազգայնականության մեջ դրա գաղափարական արմատները երբևէ չեն
հիշատակվում: Դրա դիտավորությունը անտեսվում է: Դրա վերջնակետը չի
նկատվում: Դրա ողբերգականությունը երկրորդականացվում է......:
Համարել, որ «թուրքական գործողությունները հայերի դեմ ցրված են տեղի ունեցել
և խուճապային իրավիճակում» նշանակում է նվազեցնել ոճրագործների մեղքի,
պատասխանատվության և անմարդկայնության չափաբաժինը: Բացի այդ, այս
հայտարարությունը սխալ է......փաստերը բավական ակնհայտորեն ցույց են տալիս,
որ եղել է գործողության հստակ պլան, որն իրականացվել է արդյունավետությամբ
և չի դադարեցվել մինչև ամբողջովին իրականացումը .....Հայոց Ցեղասպանության
Սյունիի վերլուծությունը ես համարում եմ սարսափելիորեն մակերեսային»:84

Սյունին վերջերս նշել է, որ ցեղասպանության ճանաչումը անհրաժեշտ է հայթուրքական հաշտեցման համար, սակայն դա անհրաժեշտ չէ դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատելու տեսանկյունից:
«Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը գիտնականների, հասարակության և
հատկապես կառավարությունների կողմից շատ կարևոր քայլ է մթնոլորտի
մաքրման և հայերի ու թուրքերի, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև
հարաբերությունների հաստատման համար: Ճանաչման գործընթացը կասեցնելու
փորձերը միայն վատթարացնում են մթնոլորտը և բարդացնում առաջընթացը
հարաբերությունների զարգացման առումով: Սակայն դա չի նշանակում, որ Հայոց
ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումն այս կամ այն կառավարության
կողմից կարող է նախապայման դառնալ բանավեճի, բանակցությունների կամ այլ
կապերի համար: Հայ-թուրքական հարաբերությունները կարող են նորմալացվել
առանց պաշտոնական ճանաչման:
Ավելի շուտ հարաբերությունների
հաստատումը կարող է հանգեցնել ճանաչման, քան հակառակը»:85

Հղումներ.



84
85

Ռոնալդ Սյունին Դինքի վերաբերյալ
Ronald Grigor Suny, Looking Towards Ararat, 1993

Rouben Adalian, Journal of the Society for Armenian Studies, Volume 2 1985-1986, pp. 217-222
R. Suny: Armenian-Turkish relations can be normalized without recognition, PanArmenian, March
15, 2007, http://www.panarmenian.net/news/eng/?nid=21475&date=2007-03-15
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Ժիրայր Լիպարիտյան

Ժիրայր Լիպարիտյան

Ժիրայր Լիպարիտյանը Միչիգանի համալսարանի ժամանակակից հայոց
պատմության ամբիոնի վարիչն է և հայկական ծագմամբ ամենանշանավոր
ամերիկյան գիտնականներից մեկ: Որպես 1991-97 թթ. նախագահ Լևոն Տեր
Պետրոսյանի խորհրդական Լիպարիտյանը եղել է Թուրքիայի նկատմամբ Երևանի
քաղաքականության ճարտարապետը: Ժիրայր Լիպարիտյանը նաև ակտիվորեն
նեգրավված է եղել հայ և թուրք գիտնականների աշխատախմբում (WATS), որը
բազմաթիվ հանդիպումներ և քննարկումներ է կազմակերպել հայ և թուրք
գիտնականների միջև 2000 - 2006 թթ. ընթացքում: 2007 թ. Լիպարիտյանը և Մյուգե
Գյոչեկը նոր դասընթաց կազմեցին, որը կոչվում է «Հայ-թուրքական
հարաբերությունները 19րդ. դարից սկսած»: Լիպարիտյանը ծնվել է Լիբանանում,
մի ընտանիքում, որը վերապրել է 20-րդ դարի հայկական ջարդերը:
Լիպարիտյանի հետազոտության մեծ մասը կենտրոնացել է Թուրքիայի կողմից
Հայոց ցեղասպանության հերքման շուրջ: Ինչպես նա է գրում, «Թուրքիայում այս
հարցը հերքվել, երկրորդացվել և արդարացվել է»:86
2005 թ. տպագրված «Անցյալը որպես բանտ, անցյալը որպես այլ ապագա»
հոդվածում Լիպարիտյանը գտնում է, որ ցեղասպանության հերքումը Թուրքիայի
կողմից չի կարող հիմք ծառայել Թուրքիային այդ հարցից խուսափելու համար:
Ճիշտ հակառակը.
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Gerard Libaridian, ‗Negotiate or not to Negotiate: The Past as Dilemma‘, April, 2005, Ann Arbor,
Michigan, p. 1
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«Թուրքական կողմը և հատկապես պաշտոնյաները և քաղաքականություն
իրականացողները պետք է հասկական, որ ինչպես էլ որ բնութագրվեն 1915-17 թթ.
դեպքերը, կասկած չկա, որ դրանք դադարեցրին հայ ժողովրդի հավաքական
գոյությունը իր պապենական հայրենիքում... Հեռավոր և մոտիկ վայրերում բնակվող
վերապրածների` ավելի քիչ չափով խեղման ենթարկված ժառանգների համար
անցյալը ներկա է: Ցեղասպանության հերքումը ոչ միայն նրանց անցյալի հերքումն
է, այլ նաև նրանց ներկայի:
Ավելին, իրար հաջորդող թուրքական կառավարությունների կողմից անցյալի
շարունակական հերքումը միայն վրդովեցնում է հայերի նոր սերունդներին: Նրանց
համար ավելի դժվար է դառնում ուշադրություն դարձնել այս դեպքերի
պատմական կոնտեքստին, և ցանկություն չի առաջանում հասկանալու համար այն
դիրքորոշումը, որում գտնվում է թուրքական հասարակությունը.....
Որքան շարունակվում է թուրքական պետության կողմից անցյալի հերքումը,
այնքան ավելի համառ են նոր սերունդները այն պնդելու մեջ: Հավաքական
հիշողության այս մասը վերակերպվում է որպես նրանց ինքնության չափորոշիչի,
որն ավելի քիչ է հակված զիջումների, որի համար ավելի կարևոր է մյուսները
ճանաչումը: Հիմնավորված պատճառներ կան, թե ինչու է «ցեղասպանություն»
եզրույթի կիրառումը այդչափ կարևոր հայկական կողմի համար»:

Բեռը, սակայն, միայն թուրքերի վրա չի ընկնում: Ըստ Լիպարիտյանի, հայերը ևս
պետք է սովորեն հասկանալ և գնահատել այն ցավը, որը թուրքերն են ապրել
Օսմանյան շրջանում, ինչպես նաև դրա ազդեցությունը Հայաստանի նկատմամբ
Թուրքիայի քաղաքականության վրա:
«Հայկական կողմը պետք է ընդունի, որ մեծ տերությունները որս էին անում
Օսմանյան կայսրության վրա. մինչև Քեմալական շարժման ծնունդը Մեծ
Բրիտանիայի և Ռուսաստանի միջև մրցակցությունն էր հավանաբար գլխավոր
պատճառը այն հանգամանքի, որ Անատոլիան չկրեց այն նույն ճակատագիրը, որը
բաժին
ընկավ
Աֆրիկային:
Մեծ
տերությունների
սպառնալիքի
կենտրոնացվածության կարևորությունը Օսմանյան պետության համար չի կարող
թերագնահատվել: Չի կարելի նաև թերագնահատել այդ սպառնալիքի
դերակատարությունը ժամանակակից թուրքական պետության ծագման հարցում և
անցյալի վերաբերյալ թուրքական ընկալումների ձևավորման գործընթացում:
Այն հանգամանքը, որ նման պատմական փաստերը օգտագործվում են դեպի
անվտանգությունը
կողմնորոշված
պետությանը,
թուրքական
քաղաքականությունում զինվորականների դերը, ինչպես նաև քաղաքական
տարաձայնությունները հարթելու նպատակով ուժի կիրառումը արդարացնելու
համար, շատ առումներով այս գաղափարախոսության մաս է կազմում, ինչպես որ
Ցեղասպանությունն է հանդիսանում այն հենքը, որի հիման վրա հայ քաղաքական
կուսակցությունները տարածքային պահանջներ են ներկայացնում Թուրքիայի
նկատմամբ:
Նման տարածքային պահանջները տեղավորվում են մերժման տրամաբանության
մեջ: Թուրք պաշտոնյաները պնդում են, որ Ցեղասպանության ճանաչումը
կհանգեցնի փոխհատուցումների` ներառյալ տարածքային, պահանջները: Թե
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արդյոք Թուրքիան այս բնագավառում իրական սպառնալիքի կբախվի, էական չէ,
կարևորն այն է, որ այս վախը գտնում է իրեն ընկալող լսարանին, այն ընկղմված է
քաղաքական հոգեբանության մեջ, և հեշտությամբ մանիպուլիացիայի է
ենթարկվում մի հասարակությունում, որը կրթված է անդամահատման
պատմական սպառնալիքների ոգով»:87

Լիպարիտյանը 2004 թ. հրատարակված «Ժամանակակից Հայաստանը` ժողովուրդ,
ազգ, պետություն» գրքում գրում է, որ հայ ազգայնականների «չոր և անխտրական»
բանավեճը «մեղադրել է անցյալի և ներկայի բոլոր թուրքերին հանցավոր
գործողությանը մաս կազմելու համար: Այն բոլոր հայերի ճակատամարտն էր
բոլոր թուրքերի դեմ, կամ այդպես էր դա թվում...Ցեղասպանության հերքման
քաղաքականությունը դիտարկվում էր որպես Թուրքիայի և թուրքերի նենգ
էությունը ցուցադրող երևույթ»:
Ըստ նրա, Ցեղասպանության ճանաչումը կապելով տարածքային պահանջների
հետ, ազգայնական բանավեճը անարդյունավետ է դարձել:
«Հայ քաղաքական կուսակցությունները գտնում էին, որ Թուրքիայի կողմից
ցեղասպանության ճանաչումն առաջին քայլն է և Թուքիայի նկատմամբ
տարածքային պահանջներ ներկայացնելու իրավական հիմքը: Անգամ եթե որևէ այլ
պատճառ էլ չլիներ, այս կապը միայն բավարար կլիներ, որ թուրքական
պետությունը մերժեր ցեղասպանությունն ամեն գնով»:

Լիպարիտյանը գտնում է, որ Տեր Պետրոսյանի նախագահության օրոք Թուրքիան
Հայաստանի հետ լավ հարաբերություններ հաստատելու հնարավորությունը
կորցրեց` պայմանավորելով Երևանի հետ այդ հարաբերությունները Լեռնային
Ղարաբաղից հայերի նահանջի հետ:
«Հայոց Ցեղասպանությունը չէր ներկայացվում որպես խնդիր, որպես հիմք
Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու համար: Սա շատ էական կետ է,
քանի որ Ցեղասպանության հարցի քաղաքականացումը կամա թե ակամա
նպաստել է այն մտածելակերպին ու հոգեբանության առաջացմանը, ըստ որի
Թուրքիան իր կողմից Ցեղասպանության չճանաչումով հավանաբար կկրկնի այն,
որ Թուրքիան հավերժական թշնամի է:
Եթե
Թուրքիան
հավերժական
թշնամի է,
հետևաբար Ռուսաստանն
անհրաժեշտորեն հավերժական բարեկամ է: Եվ բնականաբար սա ճնշում է
գործադրում քո անկախ քաղաքականության վրա: Հայաստանը փորձեց
հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ առանց որևէ նախապայմանի: Սա
էր հայ քաղաքական մտքի հեղափոխության իմաստը: Այն դեմ է հայերի մեծ մասի`
սեփական պատմության ընկալմանը, այն դերին, որ Թուրքիան է խաղացել և
կարող
է
խաղալ
ապագայում:
Սակայն
փաստորեն
Թուրքիան
հարաբերությունների
կարգավորման
համար
չընդունեց,
առանց
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նախապայմանների հիմքը, և չնայած որ այն ճանաչեց Հայաստանի
անկախությունը, մինչ օրս մերժում է դիվանագիտական հարաբերություններ
հաստատել նրա հետ»:88

Ռոբերտ Քոչարյանի (1998-2008) քաղաքականությունը, որը Ցեղասպանության
միջազգային ճանաչումը դարձրեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության
օրակարգային խնդիր, մարտավարական նպատակ էր հետապնդում.
«Քոչարյանը կարծում էր, որ Թուրքիայի համար այս շատ ցավալի հարցը
բարձրացնելով,
նա
կհակադարձի
Թուրքիայի
այն
պնդմանը,
որ
հարաբերությունների կարգավորումից առաջ պետք է լուծվի Ղարաբայան
հակամարտությունը: Հետևությունն հետևյալն էր, որպեսզի Հայաստանը
Ցեղասպանության հարցը չբարձրացնի, Թոսւրքիան պետք է հետ կանգնի իր
նախապայմանից, որն իր հերթին կթուլացնի Ադրբեջանի բանակցային դիրքերը և
կուժեղացնի Հայաստանի տնտեսությունը և դիրքերը:
Քոչարյանը հավատում էր, որ իր մարտավարական քայլին ջերմ կվերաբերվեն
հայկական սփյուռքում, որի հետևանքով սփյուռքը կբազմապատկի երկրում
ներդրումները` այսկերպ լուծելով Հայաստանի տնտեսական դժվարությունները»:89

Հղումներ.
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Ջասթին ՄակՔարթի

Ջասթին ՄակՔարթի

Ամերիկացի պատմաբան Ջասթին ՄակՔարթին հայտնի է դարձել 19-րդ դարում և
20-րդ դարի սկզբում Բալկաններից և Կովկասից օսմանյան մահմեդականների
աքսորումների մասին աշխատություններով: Այս թեմայի շուրջ իր գրքերից մեկում,
որ վերնագրված է «Մահ և աքսոր», նա գրում է.
«Ոչ միայն Առաջին համաշխարհային պատերազմում, այլ նաև ամբողջ 19-րդ դարի
ընթացքում Անատոլիայի, Ղրիմի, Բալկանների և Կովկասի մահմեդական
ժողովուրդները տառապել են հսկայական ծավալի մահացությունից: Նրանց
կորուստը արժանի էր հետագա ուսումնասիրության...Դա մահմեդականների
տառապանքների պատմություն է, ոչ թե նրա համար, որ մահմեդականներն են
տառապել, այլ նրա համար, որ որոշակի ճշգրտում է անհրաժեշտ այս
տարածաշրջանների մահմեդականների և թուրքերի միակողմանի դիտարկված
պատմության մեջ»:

ՄակՔարթին սկսեց ուսումնասիրել, ինչպես ինքն է անվանում, մարդկային
պատմության մեծ գաղթերից մեկը.
«1800 թ. լայնածավալ մահմեդական տարածք կար Անատոլիայում, Բալկաններում
և հարավային Ռուսաստանում: Դա ոչ միայն տարածք էր, ուր մահմեդականները
կառավարում էին, այլ նաև որտեղ մահմեդականները մեծամասնություն, կամ,
ինչպես Բալկանների մեծ մասում և Կովկասի մի մասում, զգալի
փոքրամասնություն էին կազմում: Դա ներառում էր Ղրիմը և դրա շրջակայքը,
Կովկասի շրջանների մեծ մասը, արևելյան, ինչպես նաև արևմտյան Անատոլիան և
հարավ-արևելյան Եվրոպան Ալբանիայից և Բոսնիայից մինչև Սև Ծով,
տարածքներ, որոնք գրեթե ամբողջությամբ Օսմանյան կայսրության մեջ էին...
Մինչև 1923թ. մահմեդական տարրածք մնացին միայն Անատոլիան, արևելյան
Թրակիան և Կովկասի հարավ-արևելյան մասը: Բալկանյան մահմեդականները
www.esiweb.org
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հիմնականում անհետացել էին` սպանվելով կամ բռնի տեղահանման
ենթարկվելով, մնացածը ապրում էին Հունաստանի, Բուլղարիայի և
Հարավսլավիայի մի քանի բնակավայրերում: Նույն ճակատագիրը բաժին ընկավ
նաև Ղրիմի, Հյուսիսային Կովկասի և ռուսական Հայաստանի մահմեդականներին,
նրանք պարզապես անհետացան»:

Նոր Թուրքական հանրապետությունը պետք է դառնար գաղթականների ազգ, որի
քաղաքացիներից շատերը Հունաստանից, Բուլղարիայից, Մակեդոնիայից,
Հայաստանից, Վրաստանից, Ռուսաստանից և Ուկրաինայից էին: ՄակՔարթին
գանգատով նկատում է, որ չնայած իրենց պատմական կարևորությանը, թվում է,
որ բռնի մահմեդական արտագաղթերը տեղ չունեն սովորական պատմության
դասագրքերում:
Բայց և այնպես, Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում
բնակվող հայերի ոչնչացման ՄակՔարթիի մեկնաբանությունը չափազանց
հակասական բնույթ է կրում արևմտյան պատմաբանների համար: Կան պահեր,
երբ ՄակՔարթին ողջունում է այսպես կոչված «սադրիչ թեզը»` պնդելով, որ հայերի
գործողությունները կամ ապստամբությունն էր սադրել նրանց ոչնչացումը: Այլ
դրվագներում նա գրում է որ հայերի ճակատագիրն անխուսափելի էր` գտնելով որ
բռնի արտաքսումները և նմանատիպ այլ գործողությունները 19-րդ դարի վերջին և
20-րդ դարի սկզբին հատուկ ռազմավարության պտուղներն էին. ըստ այդմ, չկար
ընտրություն և չկա անհատական պատասխանատվություն: Ըստ Դոնալդ
Բլոքսամի, ՄակՔարթին պատերազմի ժամանակվա Օսմանյան կառավարությունը
դիտարկում է.
«որպես հերթական կառավարություն, որը անկարող գտնվեց անդիմադրելի
վերպատմական ուժերի նկատմամբ: Մի տեղ ՄակՔարթին գտնում է, որ
«իմպերիալիզմն ու ազգայնականությունը պետություն էին ստեղծել, որում թե
մահմեդականները և թե հայերը գիտեին, որ իրենք ունեին սպանելու կամ
սպանվելու ընտրություն: Ընտրության մյուս տարբերակը փախուստն էր»: (Donald
Bloxham, The Great Game of Genocide, p. 210)

Ինչպես ՄակՔարթին է նշում, 1910 ական թթ. զանգվածային հալածանքների
տարիներ էին, երբ պետությունները, ներառյալ նաև Օսմանյան կայսրությունը,
կենաց և մահու գոյության մայքար էին մղում: Նա պնդում է, որ պատերազմական
հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցանքների կամ էթնիկ զտումների
հանցավոր էության կիրառումը այդ աշխարի հանդեպ որևէ իմաստ չունի: Դա մի
ժամանակաշրջան էր, երբ յուրաքանչյուրը գործել է և հակված էր գործելու
նմանատիպ հանցանքներ.
«Իր
պատմական
համատեքստում
օսմանյան
հայերի
տարհանումը
տրամաբանական էր: Սա բարոյական դատողություն չէ այդ տարհանումների
վերաբերյալ.
Առաջին
աշխարհամարտի
տարիներին
բոլոր
խմբերի
գործողությունները այնքան հագեցած էին անմարդկայնությամբ, որ որևէ խումբ
չպետք է առաջինը քար նետի»:
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Սակայն ե՞րբ է ավարտվում այդ անմարդկայնությունը: ՄակՔարթիի տեսակետը
արդարացնու՞մ է արդյոք հետագայում Բալկաններում 1990 -ական թթ. սկզբի
էթնիկ զտումները և տարհանումները որպես «պաշտպանական միջոցներ»:
Հաճախ ՄակՔարթիի պատմության մեկնաբանություններից այն եզրահանգմանն
ենք գալիս, որ որոշ իրողություններ երբեք չեն փոխվել: 2005 թ. մարտին
ՄակՔարթին հրավիրվել էր Թուրքիայի Ազգային Մեծ Ժողով` հայկական խնդրի
շուրջ ելույթ ունենալու: Նա քաջալերեց թուրք օրենսդիրներին չզիջել նրանց, ովքեր
պնդում են, որ 1915 թ. դեպքերը ցեղասպանություն են: Ըստ ՄակՔարթիի, զիջել
նշանակում է հնարավոր կործանարար հետևանքների համար դուռ բացել, ըստ
էության թե ֆինանսական և թե տարածքային փոխհատուցումների տեսքով: Նա
զգուշացնում է, որ հայ ազգայնականների օրակարգը մեկ դար է, ինչ չի փոխվել.
«Առաջին, Թուրքիայի հանրապետությունը պետք է հայտարարի, որ «Հայոց
Ցեղասպանություն» եղել է և ներողություն խնդրի դրա համար: Երկրորդ, թուրքերը
պետք է փոխհատուցում վճարեն: Երրորդ, պետք է ստեղծվի հայկական
պետություն...Այնուհետև նրանք թուրքերից կպահանջեն, որ Հայաստանին տան
Էրզրումը, Վանը, Երզնկան, Սվազը, Բիթլիսը և Տրապիզոնը»:

Սա իր հերթին լուրջ հետևանքներ կունենա ներկայիս Արևելյան Անատոլիայի
բնակիչների համար.
Հայերը, լավագույն դեպքում, կկազմեն «Նոր «Հայաստանի» բնակչության ¼ րդ ից էլ
պակասը: Կարո՞ղ է նման պետությունը երկար գոյատևել: Այո, կարող է, եթե միայն
թուրքերին
այնտեղից
արտաքսեն:
1915
թ.
հայ
ազգայնականների
քաղաքականությունը դա էր: Եվ դա կլինի նրանց քաղաքականությունը վաղը»:

Մի առիթով ՄակՔարթին, Ստամբուլում դիմելով լսարանին, թեթևամիտ ձևով
նշեց, որ ՄԱԿ -ի Ցեղասպանության Կոնվենցիայի համաձայն, «թուրքերն անշուշտ
մեղավոր են ցեղասպանության համար», բայց «մեղավոր են նաև հայերը, ռուսները,
հույները, ամերիկացիները, բրիտանացիները և աշխարհի երեսին գոյություն
ունեցած յուրաքանչյուր ազգ»: Նա գտնում է, որ միակ տրամաբանական կիրառելի
տերմինը Հոլոքոսթն է, իսկ որոշ մարդիկ Անատոլիայում պատահածը որպես
ցեղասպանություն նկարագրելով` դա անում են զուտ «քաղաքական»
պատճառներից ելնելով: 90 Ժամանակակից արևմտյան գիտական շրջանակներում
նման տեսակետի հետ շատ քչերն են համաձայն:
1990 ական թթ. Բալկանները ակատանես եղան նոր, էթնիկապես միատարր
պետությունների ստեղծման փորձերի` զանգվածային արտաքսումների և
ցեղասպան
կոտորածների
միջոցով,
որոնց
թիրախն
էին
բոսնիացի
մահմեդականները: Սրեբրենիցայի կոտորածն ավելի ուշ միջազգային ատյանների
կողմից դիտարկվեց որպես ցեղասպանություն: Այսպիսով, Սրեբրենիցան և այն
ինտերվենցիան, որին դա հանգեցրեց (առաջին անգամն էր, երբ եվրոպացի և
ամերիկացի զինվորականները Բալկաններում ռազմական գործողությունների մեջ
90

Պրոֆ. ՄակՔարթիի ելույթը (Seminar on Turkish-Armenian Relations Organized by the
Democratic Principles Association 15 March 2001 /Istanbul).
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էին ներքաշվել` կանխելու համար բալկանյան մահմեդականների «մահն ու
արտաքսումը»),
ըստ
ՄակՔարթիի,
պատմության
մեջ
շրջադարձային
իրադարձություն էր: Դա նաև ցույց է տալիս, որ պատերազմական
հանցագործությունները տվյալ ժամանակաշրջանում իրենց անունով կոչելը,
անկախ նրանից, թե ով է հանցագործություն գործողը, էապես կնպաստի դրանց
կանխման հավանականությանը:

Հղումներ




Justin McCarthy, Death and exile – the ethnic cleansing of Ottoman Muslims, 1821
– 1922.
Donald Bloxham, The Great Game of Genocide – Imperialism, Nationalism and the
Destruction of Ottoman Armenians.
Presentation made by Prof. Justin McCarthy, Seminar on Turkish-Armenian
Relations Organized by the Democratic Principles Association 15 March 2001,
Istanbul.
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Գյունթեր Լեվի

Գյունթեր Լեվի

Գյունթեր Լեվին ծնվել է Բրեսլաույում 1923 թ. հրեական ընտանիքում, իր
ընտանիքի հետ նա հեռացել է Գերմանիայից 1938 թ. Նոյեմբերին`
Քրիսթալնախթից հետո: Նախ մեկնել է Պաղեստին, այնուհետև Միացյալ
Նահանգներ, որտեղ նշանակալից համբավ է ձեռք բերել Հոլոքոստի, Վիետնամի
պատերազմի և ցեղասպանության ուսումնասիրության ոլորտներում: Լեվին այժմ
Մասաչուսեթսի համալսարանի վաստակավոր պրոֆեսոր է:
2005 թ. Լեվին հրատարակեց իր գիրքը` «Հայերի ջարդերը Օսմանյան Թուրքիայում,
Վիճարկելի Ցեղասպանություն», որտեղ նա քննարկման է ենթարկում Օսմանյան
կայսրության
վերջին
տասնամյակներին
վերաբերող
թուրք
և
հայ
պատմագրությունները:
Ինչպես որ գրքի վերնագիրն է հուշում, Լեվին չի կամենում օգտագործել
«ցեղասպանություն» եզրը հայկական ջարդերի առնչությամբ: Ի սկզբանե նա
հարցականի տակ է դնում 1915 թ. դեպքերին որևէ պիտակով կոչելու կարիքը: «Այս
դեպքերին համապատասխան պիտակ կիրառելու խնդիրը վերաբերում է այժմ
թուրքերի և հայերի միջև ընթացող բանավեճերին»: գրում է նա. «Լավագույն
դեպքում դա երկրոդական նշանակություն ունի պատմական հետաքննության
համար, քանի որ իրավաբանական բառապաշարի կիրառումը այս դեպքերի
պատմության կարևորության տեսանկյունից որևէ նյութական փաստեր չի
ավելացնում»:
Բայց Լեվին ինքը չի դիմանում այս վիճաբանության մեջ ներքաշվելու
գայթակղությանը: Հայկական ողբերգության առնչությամբ ցեղասպանության
եզրույթի չկիրառումն արդարացնելով, Լեվին հաճախ շատ որոշակիորեն, հաճախ
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էլ թաքնված կերպով օգտագործում է Հոլոքոստը որպես իր միակ համեմատման
օրինակ:
«Պոլսի, Զմյուռնիայի և Հալեպի մեծ հայկական համայնքները չենթարկվեցին
տարհանումների և.... պատերազմից հետո հիմնականում լիովին պահպանվեցին...:
Այս բացառությունները համեմատական են Ադոլֆ Հիտլերի ձախողման հետ`
Բեռլինի, Քյոլնի և Մյունխենի հրեաներին Եզրափակիչ լուծման մեջ ներգրավելու
գործում»:

Լեվին եզրակացնում է, որ գոյություն ունեցող փաստերը «չեն ապացուցում, որ այդ
իշխանությունը մտայնություն ուներ ոչնչացնելու հայկական համայնքները:
Զոհերի մեծ թիվը, որքան էլ որ պարսավելի է, ապացույց չէ, որ կար բնաջնջման
նախապես մշակված ծրագիր»: Լեվին պնդում է, որ ցեղասպանությունը
պահանջում է բնաջնջման նախապես մշակված ծրագիր:
Վերհիշելով Առաջին աշխարհամարտի տարիներին թուրք քաղաքացիների և
զինվորականների զանգվածային կոտորածների մասին, որի համար նախևառաջ
Երիտթուրք կառավարության անփութությունն էր մեղավոր, Լեվին մատնանշում է,
որ առնվազն 1,5 միլիոն մահմեդական քաղաքացիներ են զոհվել պատերազմի
հետևանքով, նրանց մեծ մասը` հավանաբար թերսնումից ու սովից: «Իր իսկ
բնակչության
տանջանքների
նկատմամբ
այնպիսի
կարծրասիրտ
կառավարություն,
ինչպիսին
էր
երիտթուրքերինը,
հազիվ
թե
շատ
անհանգստանար այն ահավոր մարդկային թշվառության համար, որին
ենթարկվեց հայկական բնակչությունը տարհանումների ժամանակ, և որին
արդարացիորեն կամ սխալմամբ կասկածում էին դավաճանության մեջ»: Լեվիին
հաջողվում է ավելի ուշ իրեն ազատել այս փաստարկի վիճարկելի
տրամաբանությունից: «Հայ կանանց և երեխաների տանջալի մահը անապատի ողջ
երկայնքով անցնող երկար երթերի ժամանակ չունի իր նմանը թուրք բնակչության
կողմից հակառակորդների հետ ունեցած պայքարում»:
Գրքի այլ մասերում Լեվին փորձում է առանձին-առանձին քննարկել իրար
տրամագծորեն հակառակ թուրքական և հայկական մեկնաբանությունները 1915 թ.
դեպքերի մասին: Նա գրում է, որ հայերն էլ, թուրքերն էլ «մեջբերում են կարևոր
փաստաթղթեր համատեքստից դուրս, կամ էլ պարզապես անտեսում են
ընդհանուր պատմական իրադրությունը: Այժմ բանավիճային կամ քարոզչական
գրելաոճն է գերիշխում այս ոլորտում և շատ առումներով այն փոխարինել է
պատմական ճշմարտության փնտրտուքին»: Մի կողմից Լեվին դժգոհում է, թե
թուրքական կառավարությունը շարունակում է պնդել, որ զոհերի մեծ թիվը
նախևառաջ հիվանդության, սովի և միջհամայնքային բախումների հետևանք էր,
իսկ մյուս կողմից հայ պատմաբանները կամայականորեն անտեսում են հայ
պարտիզանական ջոկատների կողմից թուրք քաղաքացիների սպանություննեը:
Չնայած նա մերժում է այսպես կոչված «սադրանքի թեզը», ըստ որի հայ
հեղափոխականները կազմակերպել են տարաբնույթ միջադեպեր, որպեսզի
անմարդկային վրիժառություն առաջ բերեին և արտաքին ուժերի միջամտությունն
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առաջացնեին, Լեվին զարմանում է, ինչպես նա է կոչում, «հայ հեղափոխականների
մարտավարական ծրագրերի վրա»: Այդպես վարվել, ըստ նրա, չի նշանակում
«թուրքական իշխանությունների նենգ մտայնությունները և գործողությունները
անտեսել կամ արդարացնել»: Մեկ այլ տեղում, մեջբերելով Առաջին
աշխարհամարտում առաջ շարժվող ռուսական զորքերին հայերի կողմից
ցուցաբերվող աջակցությունը, հատկապես Սարիղամիշի ճակատամարտի
ժամանակ, նա գրում է; «Այս ամենը նշելով ոչ մեկը չի կարող արդարացնել այն, ինչ
արեցին թուրքերը հայերի նկատմամբ, սակայն դա հնարավորություն է տալիս
հասկանալ հաջորդած ողբերգության պատմական համատեքստը»:
«Հաշվի առնելով այս համատեքստը հայերը հազիվ թե կարողանան պնդել, որ
նրանք տառապել են առանց որևէ պատճառի: Բազմաթիվ տեղերից եկած
զգուշացումներն անտեսելով` նրանցից շատերը բացեիբաց կռվում էին թուրքերի
դեմ, կամ էլ ծառայում էին որպես հինգերորդ շարասյուն, պատահական չէ, որ
պատին դեմ տրվածի վիճակում հայտնված օսմանցիներըգործեցին վճռականորեն,
եթե չասենք դաժանաբար»:
«Թեև հայերը զոհեր էին, բայց նրանցից ոչ բոլորն էին անմեղ զոհեր; և այն
արհավիրքը, որ նրանց բաժին հասավ, ամբողջովին առանց դրդապատճառի չէր:
Ամենակարևորն
այն
է,
որ
թեև
օսմանյան
կառավարությունը
պատասխանատվություն է կրում այն տարհանումների համար, որոնք բավական
անկառավարելի բնույթ ստացան, ջարդերի պատասխանատվությունը նախևառաջ
այն մարդիկ (անհատներն) են կրում, ովքեր իրագործեցին սպանությունները….Ես
հակված եմ կարծելու, որ Օսմանյան կառավարությունը ցանկանում էր
կազմակերպել կարգավորված գործընթաց, բայց դրա իրականացման համար
միջոցներ չուներ: Հարյուրավոր հազար մարդկանց կարճ ժամանակահատվածում
վերաբնակեցնելու ահռելի խնդիրը փոխադրման բավականին պարզունակ
համակարգի առկայության դեպքում օսմանյան բյուրոկրատիայի ուժերից վեր էր»:

Ամփոփելով Լեվին նշում է թուրքական մտավախությունների մասին, որ
ցանկացած զիջում, անգամ չարագործությունների սահմանափակ ընդունման
դեպքում «կառաջացնի շղթայական արձագանք` հանգեցնելով ֆինանսական և
անգամ տարածքային փոխհատուցման արմատական պահանջների»: Ըստ նրա,
հաշտեցումը մեծապես կախված է այս մտավախությունները մի կողմ թողնելուց.
«Եթե հաջողվեր հայերին համոզել, որ հետ կանգնեն ցեղասպանության որպես
ժողովրդի ոչնչացման նախապես ծրագրավորված և կանխամտածված ծրագրի
իրավական ընկալումից և բավարարվեն Առաջին աշխարհամարտում հայ
ժողովրդի սարսափելի տառապանքների համար թուրքերի ներողամտության
անկեղծ ընդունմամբ, ապա հաշտեցման ճանապարհ կարող է բացվել»:

Հղումներ.


Guenther Lewy, Revisiting the Armenian Genocide
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Մյուրատ Բելջե

Մյուրատ Բելջե

«Սա մի հասարակություն է, որը մասնագիտանում է առավելապես մոռանալու,
քան հիշելու մեջ»

Մյուրատ Բելջեն Թուրքիայի ամենից շատ արտահայտվող ազատական
մտավորականներից մեկն է: Սկսած 1996 թ. նա գրականություն է դասավանդում
Ստամբուլի Բիլջի համալսարանում: Նա թարգմանել է Ջեյմս Ջոյսին, Չարլզ
Դիքենզին, Դ. Հ. Լորենսին: Նա երկար ժամանակ եղել է Ռադիկալ օրաթերթի
հոդվածագիրներից մեկը; 2008 թ. հուլիսից սկսած հոդվածներ է գրում Թարաֆ
օրաթերթի համար:
Բելջեն քաղաքական լրագրողի զավակ է և Բուրսայի նախկին նահանգապետի
թոռը: 1970 թ. ռազմական հեղաշրջումից հետո նա բանտարկվեց: 1980 թ.
հեղաշրջումից հետո ստիպված թողեց գիտությունը: Բելջեն համահեղինակեց
ձախաթևյան դասականների հրատարակչության հիմնադրումը և դարձավ
Թուրքիայում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի հիմնադիրներից մեկը:
Բելջեի հետաքրքրությունը Ստամբուլի բազմազգ գաղտնի անցյալի վերաբերյալ
առաջացել է իր անձնական փորձառության հիման վրա: Ինչպես նա 1993 թ.
քաղաքի մասին պատմող տեղեկագրքում է գրում.
«Պարզապես պատկերացրեք, այն տները, որտեղ ես ծնվել եմ, որտեղ իմ
մանկությունն եմ անց կացրել, որտեղ ես գտնվում էի իմ համալսարանական
տարիներին, որտեղ ապրում էի իմ առաջին ամուսնության ժամանակ, որտեղ
երեխաները ծնվեցին և երկու երեխաներս մեծացան, սրանից ոչինչ չի մնացել
այլևս:.... Բայց խնդիրը միայն շինությունների մեջ չէ: Բոլոր մարդիկ են փոխվել:
1960 թ. Ստամբուլի բնակչությունը մեկ միլիոնից մի փոքր ավել էր: Դրա մեջ
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ներառվում էին նաև դեռևս մեծ քանակ ներկայացնող փոքրամասնություններ..և
աչքի մի ակնթարթում իմ դպրոցական, հարևանության ընկերներն անհետացան:
Մենք դա իսկապես չէինք հասկանում, երբ դա տեղի էր ունենում: Եվ մի օր եկավ,
երբ շուրջներս նայեցինք և նկատեցինք, որ այլևս ոչ ոք չէր մնացել»:
«Տնտեսական փոփոխությունը հանգեցրեց նաև մշակութային փոփոխության: Նոր
բնակչություն, նոր լեզու, նոր մշակույթ էր գոյացել նոր պայմաններում, որը դեմքով
թեքված էր դեպի ապագա: 1980 ական թթ. Էվրենի հեղաշրջումից հետո,
«ապագայի» իմաստը Թուրքիայում փոխվեց, «կորսված ժամանակներն»
անմիջապես կարևորություն ստացան, և վրա հասավ «նոստալգիան»: Մենք բոլորս
դարձանք ինչպես Պրուստը....»

Սկսած 1980 ական թթ. սկզբից Բելջեն առաջարկում է իր հայրենի քաղաք
Ստամբուլի քաղաքացիների համար շրջագայություններ Ստամբուլում կամ
(նավով) Բոսֆորի երկայնքով: Նա հիշում է հին Ստամբուլի միջով իր առաջին
հետիոտնային շրջագայությունները: Բելջեն նշում է, որ մարդիկ ապշած էին, որ
գտնում կամ վերագտնում էին քաղաքի անհավատալիորեն հարուստ բազմազգ
անցյալը:
«Բոլորը չափազանց հետաքրքրված էին կամ զարմացած: Սա շատ նոր երևույթ
էր....Ստամբուլում մարդիկ մոռացել են, քանի որ նրանց երբեք չեն հիշեցրել, որ այս
քաղաքը շատ բազմամշակութային, բազմակրոն կյանք է ունեցել»:

Այսօր Բելջեն պետության կողմից տրամադրվող անհատական պաշտպանություն
ունի, քանի որ նա Թուրքիայի ամենաանկեղծ արտահայտվող մտավորականներից
մեկն է: Բելջեն Հալիլ Բերկթայի և մյուսների հետ միասին Թուրքիայում Հայկական
հարցի վերաբերյալ 2005թ. Բիլջիի համալսարանում անցկացված առաջին
գիտաժողովի կազմակերպիչներից մեկն էր: Բելջեն երբեք չի վախեցել տաբուները
կասկածի տակ դնելուց` սկսած մարդու իրավունքների ոտնահարումներից մինչև
Աթաթուրքի պաշտամունքը և մերօրյա Քեմալիզմի գաղափարները:
«Ես վստահ եմ, որ Քեմալը իր շրջապատի և իր ժամանակի ամենահիանալի մարդն
էր: Փայլուն ստրատեգ, շատ լավ զինվոր և շատ եռանդուն արևմտական: Եվ,
հավանաբար, նա չափից ավել հաջողակ էր: Հասարակությանը նեղ շրջանակների
մեջ ներփակելու փոխարեն ավելի հոգատարություն և ջերմություն էր պետք
տրամադրել ավելի ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն ստեղծվելու համար
և ոչ թե հասարակությանը վերաբերվել ինչպես մի երեխայի, որին անհրաժեշտ է
այս կամ այն ուտելիքը կերակրել: Մերօրյա քեմալիզմը այն ժամանակների
քեմալիզմի հետ գրեթե ոչ մի կապ չունի: Հիմա նրանք թշնամաբար են
տրամադրված թե Միացյալ Նահանգների և թե Եվրոպական Միության հանդեպ:
Նրանք թշնամաբար են տրամադրված արևմտյան ժողովրդավարական իդեալների
հանդեպ»:
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Լևոն Տեր Պետրոսյանը (ՀՀ նախագահ 1991-98 թթ.) Թուրքիայի մասին

Լևոն Տեր Պետրոսյանը

1946 թ. Հալեպում ծնված Լևոն Տեր Պետրոսյանը, ցեղասպանության
վերապրածների ընտանիքից է սերում: Ավարտելով Երևանի Պետական
Համալսարանի Արևելագիտության ֆակուլտետը` Տեր Պետրոսյանը պիտի դառնար
արևելագիտության առաջատար մասնագետ: 1966 թ. նա ձերբակալվել է և մեկ
շաբաթ կալանքի տակ պահվել Խորհրդային Հայաստանի իշխանությունների
կողմից` ցեղասպանության հիշատակի առթիվ կազմակերպված բողոքի ցույցերում
ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար:
Աշխատելով Հայաստանի հին ձեռագրերի ինստիտուտում` Մատենադարանում,
1988 թ. նա դարձավ ինստիտուտի «Ղարաբաղ կոմիտեի» առաջնորդը: Կոմիտեն
շուտով վերածվեց Հայոց Համազգային Շարժման: Այն երկակի նպատակ ուներ`
Հայաստանի անկախացումը և Ղարաբաղի ազատագրումը: Երբ Հայաստանը
հռչակեց իր անկախությունը, զարմանալի չէր, որ Տեր Պետրոսյանը, որը ազգային
շարժման լուսավոր կերպարն էր, ընտրվեց երկրի առաջին նախագահը` ստանալով
քվեների 83 տոկոսը:
Իր ողջ նախագահության ընթացքում (1991-98 թթ.) Տեր Պետրոսյանը փորձում էր
հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի հետ: Իր դիրքորոշումն այն էր, որ թեև
Հայաստանը չէր կարող մոռանալ 1915 թ. ցեղասպանության զոհերի հիշատակը,
այն նաև չպետք է դարձներ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը որպես
արտաքին քաղաքականության օրակարգային խնդիր: Թե Հայաստանը և թե
Թուրքիան, ըստ նրա, պետք է հետևաբար խուսափեին դիվանագիտական
հարաբերություններ
հաստատելու
համար
որևէ
նախապայմանների
ներկայացումից:
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Ինչպես 1991թ. Տեր Պետրոսյանն է ասել Մոսկվայում Թուրքիայի դեսպանին.
«Հայաստանը փոփոխվում է և այս նոր աշխարհում մենք նոր մտածելակերպով
հարևան պետություններ պետք է լինենք: Մենք ցանկանում ենք դառնալ ընկերներ:
Մենք պատրաստ ենք փոխշահավետ ցանկացած համագործակցության:
Հայաստանը որևէ տարածքային պահանջ չունի Թուրքիայի նկատմամբ»:91

1995 թ. ցեղասպանության ութսունամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի
ժամանակ նա ասել է.
«Այսօր Հայաստանը և Թուրքիան, որպես հարևան պետություններ, պարտավոր են
հաստատել փոխշահավետ առևտրա-տնտեսական կապեր և բարիդրացիական
հարաբերությունների միջոցով աստիճանաբար հաղթահարել պատմական
հակասություններն ու վերականգնել հայ և թուրք ժողովուրդների փոխադարձ
վստահությունը […..]»:92

1998թ-ից մինչև 2007թ. Տեր Պետրոսյանը քաղաքականությունից դուրս էր գտնվում.
Նա որևէ հրապարակային հայտարարություններ և հարցազրույցներ չի ունեցել:
Երբ 2007թ. սեպտեմբերին նա վերադարձավ քաղաքականություն, որպեսզի
մասնակցի 2008 թ. նախագահական ընտրություններին, պարզ դարձավ, որ
Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին իր պատկերացումները
չէին փոփոխվել:
Նախագահական ընտրարշավի ընթացքում արտաքին քաղաքականության
վերաբերյալ հնչեցրած կարևորագույն ելույթներից մեկում Տեր Պետրոսյանը
քննադատեց կառավարության քաղաքականությունը Թուրքիայի նկատմամբ`
ընդգծելով Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության կարևորությունը.
«Մի՞թե հասկանալի չէ, որ Հայաստանը ո՛չ կարող է նպաստել, ո՛չ էլ խոչընդոտել
Թուրքիայի անդամակցությանը Եւրոպական Միությանըֈ Մեր ի՞նչ գործն էր,
ուրեմն, նամակներ հղել Բրյուսել՝ պահանջելով չսկսել Եվրամիություն-Թուրքիա
բանակցությունները կամ վերջինիս առջեւ նախապայման դնել՝ ճանաչել Հայոց
ցեղասպանությունը [......]Մի՞թե ակնհայտ չէ, որ Թուրքիայի անդամակցությունը
Եվրամիությանը՝ Հայաստանին ձեռնտու է բոլոր առումներով՝ թե՛ տնտեսական,
թե՛ քաղաքական, թե՛ ապահովականֈ Ո՞րն է ավելի վտանգավոր՝ Եվրամիության
անդամ Թուրքիան, թե՞ Արեւմուտքից մերժված, հայացքը դեպի Արեւելք շրջած
Թուրքիանֈ Կամ ո՞րն է ավելի նախընտրելի՝ Արեւմուտքից մեկուսացած
Հայաստանը, թե՞ Եվրամիությանը սահմանակից Հայաստանըֈ Մեր երկրի
արտաքին քաղաքականությունը վաղուց պիտի պատասխանած լիներ այս պարզ
հարցերին:
Ի՞նչ պիտի անեին Հայաստանի իշխանությունները՝ Եվրամիությանը Թուրքիայի
անդամակցությանը խոչընդոտելու փոխարենֈ Պիտի անեին իրենց արածի ճիշտ
հակառակըֈ Այսինքն՝ պետք է բարի կամք դրսեւորեին եւ ոչ մի կերպ չխանգարեին
91
92

Nezavisimaya Gazeta (Russian newspaper), 14 May 1991
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այդ գործընթացինֈ Ավելին, պետք է Բրյուսելից պահանջեին չշահարկել
Ցեղասպանության ճանաչման հարցը՝ հայ-թուրքական հարաբերությունների այդ
բարդ կնճռի լուծումը թողնելով կողմերինֈ Ժամանակն է վերջապես հասկանալ, որ
վերջնագրեր ներկայացնելով կամ անկյուն սեղմելով, ոչ ոք չի կարող Թուրքիային
պարտադրել՝ ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունըֈ Բոլորովին չեմ կասկածում, որ
Թուրքիան վաղ թե ուշ անելու է այդ բանըֈ Բայց դա տեղի է ունենալու ոչ թե հայթուրքական հարաբերությունների կարգավորումից առաջ, այլ մեր երկրների միջեւ
բարիդրացիության,
համագործակցության
եւ
վստահության
մթնոլորտի
ձեւավորումից հետոֈ Հետեւաբար, զգացմունքները մի կողմ թողնելով, այդ
հարաբերությունները պետք է կառուցել մեկնելով այն իրողությունից, որ 1915
թվականի իրադարձությունները Հայաստանը համարում է Ցեղասպանություն, իսկ
Թուրքիան՝ ոչֈ Մեզ համար անընդունելի եւ վիրավորական է հայ եւ թուրք
պատմաբանների հանձնախումբ ստեղծելու մասին արված հայտնի առաջարկը,
քանի որ դա նախ՝ կասկածի տակ է դնում մեր համազգային համոզումը, եւ
երկրորդ՝ բազմաթիվ երկրների խորհրդարանների կողմից Ցեղասպանության
ճանաչման կայացած փաստն այլեւս ավելորդ ու ժամանակավրեպ է դարձնում
նման հանձնախմբի ստեղծումը»:93

Տեր Պետրոսյանն արձագանքում էր իշխանութայն ներկայացուցիչների
հայտարարություններին և այն բացասական սև քարոզչությանը, որը
թիրախավորում էր նրան որպես «թուրքամետ» գործիչ: Նրա ելույթին հաջորդեցին
նոր անձնական վիրավորանքներ, հատկապես իշխանամետ Հայոց Աշխարհ թերթի
կողմից.
«Տեր Պետրոսյանը այսօր էլ շարունակում է «միամտաբար» պնդել, որ մեր հարևանի
հետ «բարիդրացիական, համագործակցության և վստահության մթնոլորտի
հաստատումից հետո» Թուրքիան ապագայում անպայման ճանաչելու է Հայոց
ցեղասպանությունը: Հարց է առաջանում, իսկ ինչպե՞ս է պատրաստվում Լևոն
Էֆենդին
հաստատել
այդ
«բարիդրացիական,
համագործակցության
և
վստահության մթնոլորտը», երբ Թուրքիան «ցեղասպանության պնդումներից» մեր
իսկ հրաժարվելն է համարում այդ ամենի նախապայմանը»:94

93

94

Լևոն Տեր Պետրոսյանի ելույթը («Պատմություն, Գաղափարախոսություն, Տիպաբանություն»)
2007թ. դեկտեմբերի 8-ի հանրահավաքում,
Արմեն Ծատուրյան, «Լևոն Էֆենդին և Հայոց Ցեղասպանության ճանաչումը», Հայոց Աշխարհ,
11 դեկտեմբեր, 2007.
www.esiweb.org
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Ռոբերտ Քոչարյանը (ՀՀ նախագահ 1998-2008) Թուրքիայի մասին

Ռոբերտ Քոչարյանը

ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն սկսել է իր քաղաքական
գործունեությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ նա ծնվել է 1954 թ. ին:
Մասնագիտությամբ ինժեներ լինելով, նա 1980 ական թթ. վերջերից սկսած
ակտիվորեն մասնակցել է ղարաբաղյան շարժմանը ` դառնալով շարժման
առաջատար ներկայացուցիչներից մեկը, նախ ղեկավարելով Ղարաբաղի
պաշտպանական և անվտանգության կառույցները, այնուհետև դառնալով
Ղարաբաղի վարչապետ և հետո նախագահ: 1997թ. Քոչարյանը նշանակվեց
Հայաստանի վարչապետ: Մեկ տարի անց, Քոչարյանի և կառավարության այլ
անդամների հետ ունենալով լուրջ տարաձայնություններ, նախագահ Լևոն Տեր
Պետրոսյանը հրաժարական տվեց: Հաջորդող ընտրություններում Քոչարյանն
ընտրվեց նախագահ:
Քոչարյանը
վերանայեց
Թուրքիայի
հանդեպ
Տեր
Պետրոսյանի
քաղաքականությունը` որդեգրելով ավելի կոշտ դիրքորոշում և որոշելով Հայոց
ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ներկայացնել որպես ՀՀ արտաքին
քաղաքականության անկյունաքարը: Նա իր որդեգրած քաղաքականությունը
ներկայացրեց ՄԱԿ Գլխավոր Ասամբլեայի 1998 թ. սեպտեմբերի նստաշրջանում,
որը նշում էր ՄԱԿ-ի Ցեղասպանության Կոնվենցիայի 50-ամյակը:
Քոչարյանը շարունակելու էր Տեր Պետրոսյանի` առանց նախապայմանների
հարաբերություններ հաստատելու և սահմաններ բացելու քաղաքականությունը,
բայց նաև հակված էր, որ միջաղգային հանրությունը ճանաչի և դատապարտի
Հայոց ցեղասպանությունը: Ըստ ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի
Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի.

www.esiweb.org
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«10 տարի վերաարժևորելով մեր դիրքորոշումները, հիմա ես գտնում եմ, ու
քաղաքականապես դա (զիջումներ կատարելը) սխալ էր: Այն որևէ արդյունք չտվեց:
Եվ այն, ինչ կատարվեց 1998-2000 թթ. կապված Թուրքիայի նկատմամբ
դիրքորոշումների կոշտացման առումով, տրամաբանական էր, քանի որ մենք ոչինչ
չէինք ստացել զիջումների դիմաց»:95

Քոչարյանը կարծում էր, որ անընդունելի է Թուրքիայի այն քաղաքականությունը,
որը Հայաստանի հետ հարաբերությունները պայմանավորում էր Ադրբեջանի հետ:
Ըստ ՀՅԴ անդամ և «Երկիր Մեդիա» հեռուստատեսության տնօրեն Գեղամ
Մանուկյանի.
«Տեր Պետրոսյանի բոլոր հաշտվողական գործողությունները Թուրքիայի
նկատմամբ մնացին անպատասխան: Անգամ այն ժամանակ, երբ նա փակեց Հայ
Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությունը Հայաստանում, Թուրքիայի
դիրքորոշումը մնաց անփոփոխ: Հայաստանը կարող էր նորանոր զիջումներ
կատարել Թուրքիային, ճնշումներ բանեցնել հայկական սփյուռքի նկատմամբ, բայց
որևէ արդյունք դրա չէր տալու: 1990-98 թթ. Հայաստանը որևէ քայլ չի կատարել
Թուրքիայի դեմ, այն միայն զիջումների է գնացել:.... Հետևաբար պարզ է, որ այդ
քաղաքականությունը որևէ հեռանկար չուներ: Քոչարյանի իշխանության գալը
շրջադարձային պահ էր Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքականության
համար.... Մինչև 1998 թ. միջազգային ժողովներում շատ քիչ էր խոսվում այն
փաստերի մասին, որ հայ-թուրքական սահմանները փակ էին և որ երկու երկրների
միջև հարաբերություններ չկային: 1998 թ. ից հետո մենք տեսանք հակառակ
գործընթացը»:

Մեհմեդ Ալի Բիրանդի հետ CNN Turk-ին տված հարցազրույցում Քոչարյանը ասել
է, որ ցեղասպանության ճանաչումը չի ենթադրում Հայաստանի կողմից
տարածքների պահանջ. (Հղում Ճանաչում և փոխհատուցում բաժնին).
«Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ մեր հարաբերություններին, մենք
պատկերացնում ենք, որ մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները որևէ նոր
իրավական կարգավիճակի չեն հանգեցնի Ցեղասպանության ճանաչումից հետո:
Սա այն չէ, ինչի մասին մենք խոսում ենք: Այսօր մենք անհանգստացած ենք
արդարության վերականգնումով: Հայաստանի Հանրապետության համար, ինձ
համար անձամբ, սա առավելապես բարոյական խնդիր է: Ես գիտեմ, որ
Թուրքիայում կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ երբ Ցեղասպանությունը
ճանաչվի, այնուհետև Հայաստանն անպայմանորեն Թուրքիայի նկատմամբ
տարածքային
պահանջներ
կներկայացնի...Թուրքիայի
համար
Հայոց
Ցեղասպանության ճանաչումը անպայմանորեն չի հանգեցնի իրավական
հետևանքների Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններում»:96

2005 թ. Թուրքիայի վարչապետ
պատմաբանների
հանձնաժողով

95

96

Էրդողանը
հիմնելու

Քոչարյանին նամակ
առաջարկությամբ,

հղեց
որը

ԵԿՆ հարցազրույց ՀՀ Գիտությունների Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի
տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի հետ, հունիս 17, 2008
Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը
CNN Turk-ի հետ, հունվար 29, 2001,
http://news.president.am/eng/?sub=press&id=22&from=20&year=2001 (այլևս մատչելի չէ)
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կուսումնասիրեր 1915 թ. դեպքերը: Քոչարյանը պատասխանեց հակադարձ
առաջարկությամբ, որպեսզի նախ դիվանագիտական հարաբերություններ
հիմնվեն և հետո միջկառավարական հանձնաժողով կստեղծվի: Ինչպես
Քոչարյանն է գրել.
«Անցյալը քննարկելու ձեր առաջարկությունը արդյունավետ չի կարող լինել, եթե
այն չի ներառում ներկայիս իրավիճակի և մեր երկրների միջև ապագա
հարաբերությունների քննարկում:...Քաղաքական մթնոլորտը պետք է պատրաստ
լինի երկխոսության համար: Երկկողմ հարաբերություններն առաջ մղելը
քաղաքական գործիչների պարտականությունն է: Մենք չենք կարող այս
պատասխանատվությունը թողնել պատմաբաններին....Մենք կարող ենք հիմնել
միջկառավարական հանձնաժողով մեր երկրների միջև գոյություն ունեցող
ցանկացած խնդիր ուսումնասիրելու համար և սկսել քննարկումներ առանց
նախապայմանների»:97

2007թ. ֆրանսիական Le Figaro-ին տված հարցազրույցում Քոչարյանը ընդունեց, որ
Թուրքիայի ԵՄ անդամակցության հեռանկարը նրան դարձնում է ավելի
հրապուրիչ գործընկեր Հայաստանի համար, և որ Թուրքիայի ԵՄ հեռանկարները
հնարավոր խթան են հայ-թուրքական հաշտեցման համար.
«ԵՄ-ին անդամակցելու գործընթացը ենթադրում է թուրքական հասարակության
վերափոխմանն ուղղված լուրջ բարեփոխումներ: Դա նշանակում է առաջընթաց
դեպի ավելի կանխատեսելի, ավելի բաց, փոքրամասնությունների հանդեպ ավելի
հանդուրժող, սեփական պատմության վերագնահատմանն առավել հակված
Թուրքիա: Բացի դրանից, Թուրքիայի անդամակցության դեպքում մենք կունենանք
սահման ԵՄ-ի հետ, ինչը, անշուշտ, դրական կլիներ: Բայց մենք չենք ուզում ԵՄ-ին
«ապառիկ» անդամակցություն: Չմոռանանք, որ բանակցություններ են սկսվել
հարեւանի հետ իր սահմանները փակած երկրի հետ, չխոսելով արդեն թուրքկիպրական հարաբերությունների չկարգավորվածության մասին»:98

97
98

Ռոբերտ Քոչարյանի նամակը վարչապետ Էրդողանին, Ապրիլի 26, 2005
Robert Kocharian, ''La Turquie doit demander pardon'' (Թուրքիան պարտավոր է ներողություն
խնդրել), Le Figaro, 19 February 2007
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Սերժ Սարգսյանը (ՀՀ նախագահ 2008թ.-ից) Թուրքիայի մասին

Սերժ Սարգսյանը

Ինչպես իր նախորդ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը` Հայաստանի երրորդ
նախագահը, ծնվել է Լեռնային Ղարաբաղում: Քոչարյանի նման նա ևս ծնվել է 1954
թ.:
Ստանալով
բանասերի
մասնագիտություն
Երևանի
Պետական
Համալսարանում` Սարգսյանը սկսած 1970 ական թթ. վերջերից եղել է
Ղարաբաղում կոմունիստական կուսակցության ակտիվ անդամ: 1988թ. նա
ներգրավվեց Ղարաբաղի ազգային շարժման մեջ: Ղարաբաղի պաշտպանական
ուժերը ղեկավարելուց հետո նա դարձավ Հայաստանի պաշտպանության
նախարար: 1993 թ. ից սկսած յուրաքանչյուր վարչակազմում Սարգսյանը
զբաղեցրել է բարձրագույն նախարարական պաշտոններ և Հայաստանի
հանրապետության պատմության մեջ ամենաերկարակյաց պետական պաշտոնյան
է: 2007թ. գարնանը վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի հանկարծամահ լինելուց
հետո Սարգսյանը դարձավ վարչապետ և Հանրապետական կուսակցության
առաջնորդ: 2008թ. նա ընտրվեց նախագահ:
Սարգսյանի նախագահությունը նոր հեռանկարներ բացեց հայ-թուրքական
հարաբերություններում: Սարգսյանը ավելի նախաձեռնողականություն է
ցուցաբերել Թուրքիայի հետ երկխոսության ճանապարհին, քան իր նախորդը:
Սկզբունքորեն, թեև, իր դիրքորոշումները մեծապես չեն տարբերվում Քոչարյանից:
Ցեղասպանության ճանաչումը դեռևս Հայաստանի արտաքին քաղաքականության
օրակարգում է: Ինչպես Քոչարյանը, Սարգսյանը ևս հակված է Թուրքիայի
նկատմամբ «առանց նախապայմեննրի հարաբերություններ» դիրքորոշմանը:
2008թ. հունիսի 23 - ին Ռուսաստանի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ
հանդիպման ժամանակ Սարգսյանը բեկումնային նշանակություն ունեցող
հայտարարություն կատարեց հօգուտ Թուրքիայի հետ երկխոսության (հայ և թուրք
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դիվանագետների միջև բանակցություններն արդեն ամիսներ շարունակ ընթացքի
մեջ էին): Ինչպես Սարգսյանը նշեց.
«Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է. հարեւան պետությունների միջեւ 21—րդ
դարում
չպետք
է
լինեն
փակ
սահմաններֈ
Տարածաշրջանային
համագործակցությունը կարող է լինել կայունության հաստատման լավագույն
միջոցըֈ Թուրքական կողմն առաջարկում է ձեւավորել մի հանձնաժողով, որը պետք
է ուսումնասիրի պատմական փաստերըֈ Մենք դեմ չենք այդպիսի հանձնաժողովի
ստեղծմանը, բայց այն ժամանակ, երբ կբացվի սահմանը մեր պետությունների
միջեւֈ Այլապես այն կարող է դառնալ հարցը տարիներով երկարաձգելու եւ
շահարկելու միջոցֈ Առաջիկայում ես մտադիր եմ նոր քայլեր ձեռնարկել հայ—
թուրքական
հարաբերությունները
խթանելու
ուղղությամբֈ
Ամենայն
հավանականությամբ, ես կհրավիրեմ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլին
Երեւան՝ միասին դիտելու Հայաստանի եւ Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականների
խաղը»:99

Սարգսյանի մամլո քարտուղարը ավելի ուշ պարզաբանեց, որ «նման
հանձնաժողովի ստեղծումը տրամաբանական կլիներ մեր երկրների միջեւ
դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից եւ սահմանները
բացելուց հետո միայն: Այլապես այն կարող է դառնալ առկա խնդիրները
տարիներով երկարաձգելու եւ շահարկելու միջոց»:
Լևոն Տեր Պետրոսյանին համակրող լրատվամիջոցները պետք է անխնա
քննադատեին Սարգսյանին իր ելույթի համար: Աննա Հակոբյանը և «Հայկական
Ժամանակ» օրաթերթի իր գործընկերները նոր նախագահին մեղադրում էին
ցեղասպանության ուրացման և դավաճանության մեջ: Շուտով «Հայկական
Ժամանակը» պայմանավորեց Սարգսյանի արտաքին քաղաքականությունը
ներքաղաքական իրավիճակի հետ: Մեկնաբանելով նախագահի պաշտոնում
Սարգսյանի 100 օրը` Հակոբյանը գրում է, որ նախագահը «մերժված է բոլորի
կողմից, բոլոր-բոլորի: Ու այս է պատճառը, որ նա ամեն կերպ փորձում է
հարաբերություններ հաստատել Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլահ Գյուլի հետ:
Սերժ Սարգսյանի կարծիքով` սա կօգնի, որպեսզի միջազգային ու հայ հանրության
ուշադրությունը ՀՀ ներքին խնդիրներից շեղվի եւ սեւեռվի, ասենք, հայ-թուրքական
սահմանի բացման ռեալ հնարավորության վրա»:100
Երևան Գյուլի այցից հետո ընդդիմադիր մամուլը, վշտացած լինելով, ինչպես իրենք
էին նշում, Թուրքիայի նկատմամբ մեղմացված քաղաքականությունից, որակում
էին Սարգսյանին որպես «Սերժիկ Էֆենդի»:101 Սակայն Սերժ Սարգյանը կուռ մնաց
իր դիրքորոշումներում: Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգին տված
հարցազրույցում
նա
կրկնեց
իր
տեսակետները`
լավատեսության
երանգավորումով.

99
100

101

ՀՀ Նախագահի պաշտոնական վեբ-կայք
Աննա Հակոբյան, «Մինչև Օգոստոսի 1-ը և դրանից հետո», Հայկական Ժամանակ,
խմբագրական, 8 հուլիս, 2008.
Նիկոլ Փաշինյան, Հայկական Ժամանակ, Խմբագրական, 29 հոկտեմբեր, 2008
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«Մենք ցանկանում ենք առանց նախապայմանների դիվանագիտական
հարաբերություններ հաստատել երկու երկրների միջեւ, բացել սահմանները,
այնուհետեւ միջկառավարական գործընթացի մակարդակով կարող ենք քննարկել
հարեւան երկրներին վերաբերող բոլոր հարցերըֈ Թուրքիայի կողմից
ցեղասպանության
ճանաչումը
մենք
նախապայման
չենք
համարում
հարաբերությունների հաստատման համարֈ Մենք ցանկանում ենք դա, բայց ոչ
ամեն
գնովֈ
Եվրոպական
երկրները
եւս
ժամանակին
պատմական
հանձնաժողովներ չեն ստեղծել նորմալ հարաբերություններ զարգացնելու համարֈ
Նման քայլը կարող է նաեւ նշանակել փորձ՝ մոլորության մեջ գցելու միջազգային
հանրությանը, հատկապես երբ այն տարիների գործընթաց է»:102

Հանդիպելով պարսկահայ համայնքին Սարգսյանը քննադատեց նրանց, ովքեր
պնդում են, թե Թուրքիայի հետ սերտացումը որոշակի գնի դիմաց է զարգացվում.
«Հայ—թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ թե՛ հայկական, թե՛
թուրքական, թե՛ միջազգային մամուլում շատ է խոսվումֈ Երբեմն
ենթադրություններն ու կանխատեսումները կամ բարի ցանկությունները
ներկայացվում են որպես փաստֈ Ճշմարտությունը հետեւյալն է. մենք պատրաստ
ենք առանց նախապայմանների բնականոն հարաբերություններ հաստատել
Թուրքիայի հետֈ Մինչեւ այսօր դրան պատրաստ չի եղել Թուրքիանֈ Այժմ կարծես
թե նախադրյալներ են ստեղծվում դուրս գալու այն անընդունելի վիճակից, երբ
հարեւան
պետությունները
չունեն
նույնիսկ
դիվանագիտական
հարաբերություններֈ Բայց այստեղ, այս դահլիճում մեկ անգամ եւս պետք է ասեմ,
որ հարաբերություններ ստեղծել Թուրքիայի հետ, բնավ չի նշանակում կասկածի
տակ առնել ցեղասպանությունը»:103

102

103

Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, Frankfurter Allgemeine Zeitung գերմանական թերթին, 11
նոյեմբեր, 2008.
ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթը իրանահայ համայնքի հանդիպման ժամանակ,
14.04.2009.
www.esiweb.org

- 90 -

Խնդիրներ
Ի՞նչ է ցեղասպանությունը

Ցեղասպանության Հուշարձանը Երևանում. Լուսանկարը` flickr/azkid2lt

2007թ. Անկարայում գործող Հայկական Ուսումնասիրությունների Ինստիտուտի
հրատարակություններից մեկում զգալի հուսալքությամբ նշվում է, որ Հայոց
Ցեղասպանության ճանաչումը հայկական ազգային օրակարգից վերածվել է
գիտնականների շարքերում գերիշխող տեսակետի:
«Վերջին տարիներին ամենից ցայտուն, սակայն ամենից պակաս նկատելի փաստը
Հայկական հարցի կապակցությամբ այն է, որ հայկական պնդումները ավելի
լայնածավալ են ընդունվում արևմտյան գիտական հասարակության կողմից....Այս
գործընթացի վերջում, որը նման է շղթայական արձագանքի, ավելի ու ավելի մեծ
թվով գիտնականներ կարող են կարդալ այս հրատարակությունները և օգտագործել
դրանք իրենց ուսումնասիրություններում»:

Այս շղթայական արձագանքը կապված էր արևմտյան գիտական շրջանակներում
ցեղասպանագիտության, որպես նոր գիտական ուղղության ի հայտ գալու հետ:
1980 թ. Մոնրեալի համալսարանն առաջին անգամ ներմուծեց գիտական նոր
առարկա «ցեղասպանության պատմություն և սոցիոլոգիա»: 1981 թ. Լեո Կուպերի
գրքի` «Ցեղասպանություն. 20րդ դարում դրա քաղաքական կիրառումները»,
հրատարակումից հետո ցեղասպանագիտությունը մեծ տարածում գտավ: ԱՄՆ ում
և
Եվրոպայում
ցեղասպանության
ուսումնասիրության
ինստիտուտներ
ստեղծվեցին: 1997 թ. հիմնադրվեց Ցեղասպանագետների միջազգային
ասոցիացիան: 1999թ. Իսրայել Չարնին լույս ընծայեց Ցեղասպանության առաջին
Հանրագիտարանը, որտեղ 20 էջ նվիրված էր Հայոց ցեղասպանությանը: 2002թ.
Սամանթա Փաուերի` «Դժոխքից եկած խնդիր» վերնագրված գիրքը, որը պատմում
է 20 դարում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների` ԱՄՆ-ի կողմից
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կանխարգելման ձախողման մասին, շահեց թե Պուլիցերյան և թե գրքերի ազգային
մրցանակաբաշխության մրցանակը:
Մինչև
1980թ.
ցեղասպանության
ուսումնասիրությունը
հիմնականում
կենտրոնանում էր Հոլոքոստի վրա: Երբ հայ պատմաբան Վահագն Դադրյանն
առաջին անգամ գրեց «համեմատական ցեղասպանության» թեմայի վերաբերյալ,
նա որպես հիմնական օրինակ օգտագործում էր Հոլոքոստը: Նույնն անում էին նաև
նրան վատաբանողները: Թուրք գիտնականները մերժում էին ցեղասպանության
պիտակավորումը` շեշտելով Հիտլերի և երիտթուրքերի քաղաքական ուղեգծերի
տարբերությունները: Նրանց փաստարկները հիմնականում երկու թեզերի վրա էին
կենտրոնանում: Առաջին, որ ի տարբերություն Հոլոքոստի, անհնար էր փաստել
հայերին «ոչնչացնելու մտադրությունը» Օսմանյան ղեկավարության կողմից, քանի
որ հայ բնակչության մի կարևոր մաս անվնաս էր մնացել Թուրքիայի որոշ
մասերում: Ամերիկացի պատմաբան Գյունթեր Լեվին վերջերս հրատարակած իր
գրքում ընդգծում է, որ
«Ստամբուլի, Զմյուռնիայի և Հալեպի մեծաքանակ հայկական համայնքները
չենթարկվեցին տեղահանությունների և...պատերազմից հետո հիմնականում
ամբողջապես պահպանվեցին.. Այս բացառությունները համանման են Հիտլերի
ձախողմանը, որ նա չկարողացավ Բեռլինի, Քյոլնի և Մյունխենի հրեաներին
ընդգրկել «Վերջնական լուծման» մեջ»:

Երկրորդ փաստարկն այն է, որ ի տարբերություն նացիստական Գերմանիայի
հրեաների, հայերն ապստամբել էին Օսմանյան իշխանությունների դեմ, և
հետևաբար չի կարելի նրանց համարել «անմեղ զոհ»: Ինչպես նշել է Գյունդուզ
Աքթանը 2000թ. ԱՄՆ Կոնգրեսում, « տարածքի համար ընթացող պատերազմում
նույնիսկ քաղաքացիական բնակչության սպանությունը ցեղասպանություն չէ:
Ցեղասպանության զոհերը պետք է բացառապես անմեղ լինեն»: Ըստ այս
տեսակետի, քանի որ 1915թ. դեպքերը Հոլոքոստին համարժեք չեն, հետևաբար
դրանք չեն կարող համարվել ցեղասպանություն, և այդ եզրի ցանկացած կիրառում
զուտ քաղաքական ենթատեքստ ունի:
Սակայն այս փաստարկն անտեսում է այն հանգամանքը, որ միջազգայնորեն
«ցեղասպանություն» տերմինը չի սահմանափակվում միմիայն «Հոլոքոստին
համարժեք գործողություններով»: Այստեղ ելակետը Ցեղասպանության հանցանքի
կանխարգելման և դրա համար պատժի Կոնվենցիան է, որն ընդունել է ՄԱԿ-ի
Գլխավոր Ասամբլեան 1948թ.: Կոնվենցիան սահմանում է «ցեղասպանությունը»
որպես
«հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը, որտեղ կա ամբողջովին կամ մասամբ
ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խումբ ոչնչացնելու մտադրությունը,
ինչպես օրինակ` ա. Խմբի անդամներին սպանելը; բ. Խմբի անդամներին
մարմնական կամ մտավոր լուրջ վնաս հասցնելը; գ. Խմբին միտումնավոր այնպիսի
կենսապայմանների պարտադրումը, որոնք նպատակ ունեն նրա մասնակի կամ
ամբողջական ոչնչացումը; դ. խմբի ներսում ծննդաբերությունը խոչընդոտող
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միջոցների իրականացումը, ե. Խմբի անդամների երեխաների ստիպողական
տեղափոխությունը այլ խումբ»:

Նախկին Հարավսլավիայի գործով Միջազգային քրեական դատարանը Հաագայում.
Լուսանկարը`Ruhr Universität Bochum

Այժմ մեծ քանակով դատական գործեր, պաշտոնական հայտարարություններ և
գիտական հետազոտություններ կան, որոնք կիրառում են այս սահմանումը ողջ
աշխարհում թե պատմական և թե ժամանակակից իրադարձությունների
համատեքստում: 2003 թ. նախկին Հարավսլավիայի գործով Միջազգային քրեական
դատարանը հոլանդացի գիտնական Թոն Զվաանին հանձնարարեց ամփոփել
«ցեղասպանագիտության ոլորտում առկա ընդհանուր հայտնագործությունները և
վերլուծությունները: Զվաանը գտավ, որ 1980 ական թթ. սկսած կոնկրետ
պատմական դեպքերի վերաբերյալ խորը հետազոտությունները հստակեցրել են,
որ թեև Հոլոքոստը «անկասկած ' երբևէ իրականացված տոտալ' կամ 'ամբողջական'
ցեղասպանության ամենահամակարգված փորձն էր», այն չպետք է խոչընդոտի այլ,
առավել պակաս ամբողջական ցեղասպանությունների ճանաչմանը:
«Փաստորեն բոլոր ցեղասպանությունները ինչ-որ տեղ 'մասնակի' են...Իհարկե
հրեաների սպանությունների և Գերմանիայի օկուպացիայի ժամանակաշրջանում
լեհական և ռուսական բնակչության նկատմամբ իրականացրած ցեղասպան
քաղաքականությունների միջև շատ կարևոր տարբերություններ կան, բայց
միաժամանակ պետք է ընդունել, որ այս բոլոր երեք դեպքերում էլ ցեղասպան
քաղաքականություն է իրականացվել և ցեղասպան գործընթաց է տեղի ունեցել»:

1948 թ. Կոնվենցիայի հիմնական արտահայտությունը «ամբողջապես կամ
մասնակին» է: Ինչպես Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիան է
մատնանշել, «պարտադիր չէ, որ ոճրագործները մտադրություն ունենան ոչնչացնել
ամբողջ խումբը: Խմբի միայն մի մասի ոչնչացումը (ինչպես օրինակ նրա կրթված

www.esiweb.org

- 93 -

անդամներին,
կամ
ցեղասպանություն է»:

որոշակի

տարածքում

բնակվող

հատվածին)

ևս

Սա կիրառվել է դատարանների և հատուկ հանձնաժողովների ընդունած
բազմաթիվ եզրահանգումներում: Գվատեմալայի պատմական պարզաբանումների
հանձնաժողովը, քննելով 1970-80-ական թթ. բնիկ մայաների դեմ իրականացված
բռնությունները, եզրահանգեց, որ «Գվատեմալա պետության ներկայացուցիչները
1981-83թթ.
հակա-ապստամբական
գործողություններ
իրականացնելու
շրջանակներում մայա ժողովրդի նկատմամբ իրականացրել են ցեղասպան
գործողություններ»: Կառավարության որոշումը, որով բոլոր մայացիներն
ընկալվում էին որպես կոմունիզմի և ահաբեկչության կողմնակիցներ, ըստ
զեկույցի, հանգեցրեց նրան, որ «անպաշտպան մայա համայնքների նկատմամբ
իրականացվեցին զանգվածային ոչնչացման վայրագ գործողություններ, որոնք
ագրեսիվ, ռասիստական և չափազանց դաժան բնույթ ունեին»:
Նմանապես 1995թ. Բոսնիա-Հերցեգովինայում Սրեբրենիցայի սպանդը ևս
համարվեց ցեղասպանություն, երբ բոսնիացի սերբերի ուժերը սպանեցին մոտ
8.000 մահմեդական տղամարդկանց: 2004թ. նախկին Հարավսլավիայի գործով
Միջազգային քրեական դատարանը եզրակացրեց, որ «Ցեղասպանության
կոնվենցիայի նպատակն է կանխել ամբողջական մարդկային խմբերի
նպատակամղված ոչնչացումը, և խմբի թիրախ դարձած մասը պետք է նշանակալի
լինի, որ ազդեցություն ունենա ամբողջությամբ վերցրած խմբի վրա»: Այն
շարունակում է.
«Կոտորված տղամարդիկ կազմում էին Սրեբրենիցայի ընդհանուր համայնքի 1/5-րդ
մասը:
Դատական
ատյանը
գտավ,
որ,
Սրեբրենիցայում
բոսնիացի
մահմեդականների
հասարակության
հայրիշխանական
առանձնահատկությունները
հաշվի
առնելով,
տղամարդկանց
այսպիսի
քանակության բնաջնջումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի Սրեբրենիցայում
բոսնիացի մահմեդականների ֆիզիկական ոչնչացմանը»:

Գիտնականները և դատարանները ևս հստակեցրել են «ոչնչացնելու
մտադրություն» արտահայտության իմաստը: Ցեղասպանագետների միջազգային
ասոցիացիան գրում է.
«Մտադրությունն ուղղակիորեն կարելի է ապացուցել հայտարարություններից և
հրամաններից:
Բայց ավելի հաճախ այն բխում է
կոորդինացված
գործողությունների համակարգված բնույթից...Ինչ էլ որ լինի հանցանքի մոտիվը
(տարածքի
բռնազավթում,
ազգային
անվտանգություն,
տարածքային
ամբողջականություն և այլն), եթե ոճրագործները գործողություններ են
իրականացնում, որոնք նպատակ ունեն խմբի, կամ նույնիսկ դրա մի մասի
ոչնչացումը, դա ցեղասպանություն է»:
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«Արցունքների հետքերը»; լուսնկարը` Մաքս Սթենլի

Պարտադրված վերաբնակեցումը որոշ դեպքերում ևս նկարագրվել է որպես
ցեղասպանություն,
ներառյալ
ամերիկյան
հնդկացիների
պարագան:
Գիտնականները պատմում են «ցեղասպան մահվան քարավանների մասին,
առավել տխրահռչակ Չերոկի և Նավաջո ժողովուրդների «արցունքների հետքերը»,
որոնց հետևանքով en route (ճանապարհին) սպանվեց թիրախ ընտրված
բնակչության 20-ից 40%-ը: Իսպանական Ամերիկայում բնիկ ամերիկացիների
ոչնչացումը քննարկելիս Ադամ Ջոնսը նշում է.
«Երբ ստրուկները քո աչքերի առջև ճանճերի նման մահանում են հանքերում կամ
պլանտացիաներում մի քանի ամիս աշխատելուց հետո, և երբ քո պատասխանը
ուղղված չէ այդ պայմանները փոխելուն, այլ ավելի շատ մարդկային կյանքեր է
զոհաբերում դժոխքին, դա 'առաջին կարգի' ցեղասպանություն է»:

Քննարկման առարկա երկու խմբերի միջև հակամարտության պատմությունը կամ
նաև որևէ պատճառահետևանքային կապը նախնական ագրեսիայի և դրան
հետևող վրիժառության միջև չի բացառում ցեղասպանության ի հայտ գալը: Երբ
Հութու խմբի ներողամտություն հայցողները պնդում էին, թե 1994թ. Ռուանդայի
ցեղասպանությունը քաղաքացիական պատերազմի շարունակությունն էր և
պաշտպանական գործողություն, որը նպատակ ուներ կանխարգելել Թութսիների
կողմից ցեղասպանությունը (որին Հութուները ենթարկվել էին հարևան
Բուրունդիում 1972թ.), Ռուանդայի համար ստեղծված Միջազգային քրեական
դատարանը մերժեց այդ փաստարկը:
Այս
մեկնաբանությունների
միջոցով
միջազգայնորեն
ցեղասպանություն
համարվող դրվագների թիվը շարունակաբար աճել է: Գիտական հանդեսները,
ինչպիսիք են «Հոլոքոստի և ցեղասպանության ուսումնասիրություններ» և
«Ցեղասպանության հետազոտությունների հանդեսը», այժմ ներկայացնում են
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հոդվածներ և քննարկումներ մ.թ.ա. 146թ. Հռոմեական Հանրապետության կողմից
Կարթագենի դեմ իրագործված ցեղասպանության մասին, վաղ 20-րդ դարում
Ավստրալիայի բնիկների ճակատագրի վերաբերյալ, հյուսիսային Կովկասում
մահմեդականների դեմ ռուսական դաժանությունների մասին, Կամբոջայի,
Ռուանդայի, Արևելյան Թիմորի, Բուրունդիի, Գվատեմալայի, Ուկրաինայի
(Ստալինի օրոք) և Բոսնիայի ցեղասպանությունների վերաբերյալ: Օրինակ, 1999թ.
Կոսովոյում ռազմական գործողություններ սկսելու ՆԱՏՕ-ի որոշման մեջ այն
վճռական գործոն հանդիսացավ:
Ցեղասպանագիտությունը հետևաբար միմիայն «թուրքերին թիրախ չի ընտրել»,
ինչպես
նշում
են
որոշ
թուրք
վերլուծաբաններ:
Ընդհակառակը,
հետազոտություններն ապացուցում են, որ 20-րդ դարում, որը հավանաբար
ամենավայրագ դարաշրջանն է եղել մարդկային պատմության ընթացքում,
ցեղասպանություն տեղի է ունեցել երկրագնդի գրեթե ցանկացած անկյունում:

Լրացուցիչ նյութեր.



Ադամ Ջոնսի վեբ-կայք
Գվատեմալայի մասին;
20-րդ դարի արևմտյան կիսագնդի վատթարագույն ցեղասպանության
ականատեսը եղել է Գվատեմալան:
Գվատեմալայի պատմական
պարզաբանումների հանձնաժողովը, որի խնդիրն էր ուսումնասիրել 197080-ական թթ. Մալայան բարձրագոտիներում տեղի ունեցած բռնությունները,
Գվատեմալայի կառավարության արշավը ցեղասպան որակեց: Այն որ բոլոր
մայացիներն ընկալվում էին որպես կոմունիզմի և ահաբեկչության
կողմնակիցներ, ըստ զեկույցի, հանգեցրեց նրան, որ «անպաշտպան մայա
համայնքների նկատմամբ իրականացվեցին զանգվածային ոչնչացման
վայրագ գործողություններ, որոնք ագրեսիվ, ռասիստական և չափազանց
դաժան էին» : (Նյու Յորք Թայմզ, 26 փետրվար, 1999). Զեկույցը եզրահանգեց.
«Գվատեմալա պետության ներկայացուցիչները 1981-83թթ. հակաապստամբական գործողություններ իրականացնելու շրջանակներում
ուսումնասիրված չորս շրջաններում բնակվող մայա ժողովրդի նկատմամբ
իրականացրել
են
ցեղասպան
գործողություններ...
Պատմական
պարզաբանումների հանձնաժողովը տեղեկություն ունի, որ նմանատիպ
գործողություններ են իրականացվել և շարունակ կրկնվել մայա ժողովրդի
այլ բնակավայրերում ևս»: (ենթագլուխներ 122 – 123)



Այս խնդրի գիտական մոտեցմանն ավելի ծանոթանալու համար նայեք
Մոնրեալի
Համալսարանի
―Ցեղասպանության
պատմությունը
և

սոցիիլոգիան սկսած 1933 թ.-ից‖:
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Կուրտ Յոնասոնը և Ֆրանկ Չոկը ցեղասպանության մասին դասընթացը
առաջին անգամ անց են կացրել 1980 թ. Կոնկորդիայի համալսարանում:
―Երբ մենք ներկայացրեցինք դասընթացի առաջին կեսը, այն աշխարհում
առաջին համալսարանական դասընթացն էր, որն ուսումնասիրում էր
ցեղասպանությունը անտիկ ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը: Այն
դեռևս հնարավոր է այդպիսին է այժմ, սակայն այժմ աշխարհում շատ
դասընթացներ կան ցեղասպանության մասին 1990 ական թթ. սկսած‖:
Այս դասընթացի գրականության ցանկում կարող եք գտնել Թոն Զվաանի
հաջողված ամփոփումը, որը վերնագրված է. «Հատուխ խմբեր
թիրախավորող ցեղասպանությունների և զանգվածային սպանությունների
էտիոլոգիան և ծագումը», 2003: Զեկույցը գրվել է Հարավսլավիայի գործով
Միջազգային քրեական դատարանի Դատախազի հիմնարկի հատուկ
խնդրանքով:

«Միակ խնդիրն է ամփոփել, համակարգել և համառոտ ներկայացնել
«ցեղասպանագիտության» ոլորտում նախորդ 20 տարիների ընթացքում ի հայտ
գտած հայտնագործությունների և վերլուծությունների հիմնական մասը»:


Գիտական սահմանումներ.
Զվաանը ամփոփ ձևով ներկայացնում է որոշ գիտական սահմանումները:
Ֆրանկ Չոկը և Կուրտ Յոնասոնը սահմանում են ―ցեղասպանությունը‖
որպես`
«(…) միակողմանի զանգվածային սպանության տեսակ, որի ժամանակ
պետությունը կամ այլ իշխանություն մտադիր է ոչնչացնել մի խմբի, ինչպես
որ ոճրագործն է սահմանում այդ խումբը և նրան անդամությունը:» [1]
Հելեն Ֆեյնը, որը մեկ
«ցեաղասպանություն» է`

այլ

ցեղասպանագետ

է,

պնդել

է,

որ

«(…)
ոճրագործի
կողմից
շարունակական
նպատակաուղղված
գործողությունը, որի նպատակն է ֆիզիկապես ուղղակիորեն կամ
անուղղակի ոչնչացնել հանրությանը` խմբի անդամների կենսաբանական և
հասարակական վերարտադրությունը խոչընդոտելով, որը շարունակվւոմ է
հակառակ զոհի անձնատուր լինելուն կամ սպառնալիքի բացակայությանը»:
[2]
Մեկ այլ ցեղասպանագետ Իսրայել Չարնին «ցեղասպանության» ընդհանուր
սահմանում է ձևակերպել`
«(…) մարդկանց հսկայական քանակի զանգվածային սպանություն, որը
ոխերիմ թշնամու զինված ուժերի դեմ ռազմական գործողության ընթացքում
չէ և ըստ էության զոհի անպաշտպան և անօգնական վիճակի
պայմաններում է տեղի ունենում»: [3]
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Վեբստերի միջազգային բառարանի երրորդ հրատարակության
«ցեղասպանություն» բառը սահմանվում է որպես.

մեջ

«շարունակական միջոցների (ինչպես սպանության, մարմնական կամ
մտավոր վնասի, անբնակելի պայմանների, ծնունդի կանխման) կիրառում,
որոնց նպատակն է ռասայական, քաղաքական կամ մշակութային խմբին
բնաջնջել կամ խմբի լեզուն, կրոնը կամ մշակույթը ոչնչացնել»: [4]

[1] Frank Chalk & Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide.
Analyses and Case Studies, (New Haven/London: Yale University Press, in
cooperation with the Montreal Institute for Genocide Studies, 1990), p. 23.
[2] Helen Fein, Genocide: A Sociological Perpective, (London: Sage Publications,
1993), p. 24.
[3] Israel Charny, "Toward a Generic Definition of Genocide", in: George J.
Andreopolis (ed.), Genocide: Conceptual and Historical Dimensions, (Philadelphia:
University of Pennsylvania Press, 1994), p. 66.
[4] Merriam-Webster, Webster's Third New International Dictionary of the
English Language.Unabridged, (Cologne: Könemann, 1993), p. 947.


Զվաանը նաև համառոտ ներկայացնում է ցեղասպանագիտության ոլորտի
զարգացման գործընթացը.

«Ցեղասպանագիտության պատմական և սոցիալական ոլորտը, որը ձևավորվել
է սկսած 1980 ական թթ. սկսզբներից և ներկայումս ավելի է ընդարձակվում,
հիմնականում առաջացել է ուսումնասիրության երկու ճյուղերից: Մի կողմից,
կոնկրետ որոշ ցեղասպանությունների և որոշ խմբեր թիրախավորող
զանգվածային
սպանությունների
մանրակրկիտ
պատմագիտական
ուսումնասիրությունների քանակը վերջին տասնամյակներում զգալիորեն աճել է:
Հատկապես Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Օսմանյան Թուրքիայի
տարածքում տեղի ունեցած Հայոց ցեղասպանության մասին; Գերմանիայում և նրա
կողմից օկուպացված Եվրոպայում 1933 և 1945 թթ. ընթացքում հրեաների
հալածանքների և ցեղասպանության մասին; 1975 և 1979 թթ. ընթացքում Խմեր
Ռուժի ռեժիմի օրոք Կամբոջայում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին; և
վերջապես, 1994 թ. Ռուանդայում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին: [1]
Բայց այլ, ոչ մեծ ճանաչում գտած դեպքերը ևս գնալով ավելի մանրաման են
ուսումնասիրվում: [2] Այս ուսումնասիրությունների մեծ մասը պատմաբանների
կողմից են կատարվում և հիմնված են մանրակրկիտ ուսումնասիրված
փաստաթղթերի և վկայությունների վրա: Մյուս կողմից, գնալով աճում է
հասրակագետների այն խումբը, որոնք սկսելով իրենց մասնագիտական
բնագավառից
և
կիրառելով
տարաբնույթ
տեսական
մոտեցումներ,
ուսումնասիրում են ցեղասպանությունների և հստակ խմբեր թիրախավորող
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զանգվածային սպանությունների յուրահատկությունները: Նրանց մեջ են մտնում
քաղաքագետները, սոցիոլոգները և մարդաբանները, ինչպես նաև դատական
բժիկները, հոգեբանները և հոգեբույժները: [3] Ավելին, հսկայական գրականություն
կա, որը գրվել է փրկվածների, ականատեսների և վկաների կողմից; ինչպես նաև
փայլուն ուսումնասիրություններ կան լավատեղյակ լրագրողների, իրավաբանների
և
այլն
մասնագետների
կողմից
գրված
այս
թեմայի
տարբեր
առանձնահատկությունների վերաբերյալ: [4]
«Կարելի է ասել, որ ցեղասպանագիտությունը, ավարտի հասնելու որևէ
նշանների բացակայությամբ, վերջին տասնամյակներում ձևավորվել է այժմ
ավագ հետազոտողների և առաջադեմ գիտնականների կողմից, ինչպես
օրինակ Ռաուլ Հիլբերգի, Լեո Կուպերի, Ֆրանկ Չոկի, Կուրտ Յոնասոնի,
Հելեն Ֆեյնի, Ռոբերտ Մելսոնի, Իրվինգ Լուիզ Հորովիցի, Օմեր Բարտովի,
Յեհուդա Բաուերի, Իսրայել Չարնիի, Էրվին Ստաուբի, Նորման Նայմարկի և
ուրիշների կողմից...»: (էջ 5)
«Կանոնավոր
ընդմիջումներով
միջազգային
գիտաժողովներ
են
կազմակերպվում ցեղասպանության և հատուկ խմբեր թիրախավորող
զանգվածային
սպանությունների
թեմայի
շուրջ,
բազմաթիվ
մասնագիտական կազմակերպություններ կան այս բնագավառում, ինչպես
նաև երկու առաջատար հանդեսներ կան այս բնագավառում` «Հոլոքոստի և
ցեղասպանության
ուսումնասիրությունները»
և
«Ցեղասպանության

հետազոտությունների հանդեսը»:
Վերջապես, նշենք, որ Ցեղասպանագիտության
դասընթացներից մեկը Յեյլի համալսարանում է:

ամենաառաջատար

[1] Տե՛ս, օրինակ, Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide.
Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, (New York/Oxford:
Berghahn Books, 1997 Sec. ed. (1995)); Richard G. Hovannisian (ed.),
Remembrance and Denial. The Case of the Armenian Genocide, (Detroit: Wayne
State U.P., 1999); Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, (New York:
Harper & Row, 1984 (1961)); Michael R. Marrus, The Holocaust in History,
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Revolution since 1945, (New Haven/London: Yale U.P., 1991); Ben Kiernan, The
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1975-79, (New Haven/London: Yale U.P., 2002, Sec.ed.); Gérard Prunier, The
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[2] Տե՛ս, օրինակ, Mark Levene & Penny Roberts, The Massacre in History, (New
York/Oxford: Berghahn Books, 1999), and Samuel Totten, William S. Parsons,
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[3] Օրինակ, Barbara Harff & Ted Robert Gurr, "Toward Empirical Theory of
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Ցեղասպանություն և փոխհատուցում

2005թ. ապրիլի 24-ին կանանց և տղամարդկանց մի խումբ, որոնցից շատերը փրկվածների
ժառանգներն են, ոտքով քայլեցին անապատում` հիշատակելու Հայոց ցեղասպանությունը:
Լուսանկարը`7x77 project

«Առաջին, Թուրքիայի Հանրապետությունը պետք է հայտարարի, որ «Հայոց
Ցեղասպանություն» է եղել և ներողություն խնդրի դրա համար: Երկրորդ, թուրքերը
պետք է փոխհատուցում վճարեն: Երրորդ, հայկական պետություն պետք է
ստեղծվի...Այնուհետև նրանք թուրքերից կպահանջեն, որ Հայաստանին տան
Էրզրումը, Վանը, Երզնկան, Սվազը, Բիթլիսը և Տրապիզոնը»:
Ջասթին ՄակՔարթի
«Այսօր հայկական ահաբեկչությունն ավարտել է իր առաքելությունը: Մենք տեղյակ
ենք, որ ծրագրի երկրորդ փուլը ներառում է ներողությունը և հաջորդ քայլը կլինի
տարածքային պահանջները և փոխհատուցումը»:
Պաշտոնաթող Դեսպանների հայտարարությունը «Ներողություն հայերին»
նախաձեռնության առնչությամբ

Ճանաչման և փոխհատուցման միջև կապը ցեղասպանության շուրջ
քննարկումներում ուշադրություն շեղող թեմաներից մեկն է: Միջազգային
իրավունքը հստակ նշում է, որ չկա որևէ կապ (Թուրքիայի և/կամ երրորդ
պետությունների կողմից) ցեղասպանության ճանաչման և Թուրքիայի
կառավարությունից փոխհատուցման պնդումների միջև:
Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Դատարանը (ՄԻԵԴ) սեփականության
վերականգման կապակցությամբ նշում է (դատարանը բազմաթիվ դատական
գործեր է վերանայել արևելյան Եվրոպայում կոմունիզմից ժողովրդավարության
անցումային շրջանում), որ ցեղասպանությունից հայ փրկվածները և/կամ նրանց
հարազատները կարող են պահանջել փոխհատուցում կամ վերականգնում միայն
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այն դեպքում, եթե թուրքական պետությունը իրավական հիմք ստեղծի այդ քայլի
համար:
Ինչպես ՄԻԵԴ-ն է որոշում կայացրել, «որպեսզի հայցը իրավասու լինի
քննման.....հայցվորը պետք է հաստատի, որ նա ունի բավարար հիմք ազգային
օրենսդրության համաձայն, օրինակ, թե արդյոք տեղական դատարաններում
հաստատող դատական նախադեպ գոյություն ունի, կամ թե արդյոք հայցվորի
օգտին դատարանի վերջնական որոշում կա»: (See Draon v. France [GC], no. 1513/03,
§ 68, 6 October 2005, ECHR 2005-IX, and Burdov v. Russia, no. 59498/00, § 40, ECHR
2002-III)
Այլ կերպ ասած հայկական պնդումները կարող են հետաքննվել թուրքական
պետության կողմից պարտադիր իրավական ակտի ընդունման միջոցով և/կամ
թուրքական դատարաններում դատավարությունների միջոցով: Միջազգային
իրավունքի ազդեցիկ մասնագետ Ուիլիամ Շաբասը նմանատիպ դիրքորոշում է
որդեգրում.
«Որպես կանոն, ցեղասպանության զոհերը իրավախախտ պետության
քաղաքացիներն են: Ոչ ոք, բացի Թուրքիայից, չի կարող դիմել Արդարության
միջազգային դատարանին միջազգային իրավունքի հիման վրա հայերի
ցեղասպանության համար փոխհատուցման պահանջով, մի բան, որ Թուրքիան
հազիվ թե անի: Իհարկե սա չի խանգարում պետություններին ինչ-որ տեսակի
սփոփանք առաջարկել իրենց քաղաքացիներին, ովքեր ցեղասպանության զոհեր են
եղել: Գերմանիան որպես պետական քաղաքականության մաս շարունակում է
տրամադրել փոխհատուցում Հոլոքոստի հրեա վերապրածներին»:

2001թ. հունվարի 29-ին հայտնի լրագրող Մեհմետ Ալի Բիրանդը հարցազրույց
ունեցավ ՀՀ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ: Քննարկումը կենտրոնացավ
ցեղասպանության
ճանաչման,
սեփականության
վերականգնման
և
փոխհատուցման կապի (կամ, ավելի ճիշտ, կապի բացակայության) շուրջ:
Նախագահ Քոչարյանի տեսակետները, որոնք ընդգծում էին այն փաստը, որ
ցեղասպանության ճանաչումը որևէ կերպ չի հանգեցնի կամ չի դյուրացնի
հայկական սեփականության կամ տարածքային պահանջների պնդումները,
բավական տպավորիչ են այստեղ մեջբերվելու համար.
«Թուրքիայի համար Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անպայմանորեն չի
հանգեցնի
իրավական
հետևանքների
Հայաստանի
Հանրապետության
առնչությամբ.....Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական հիմք չի ունենա
նման պահանջներ ներկայացնելու համար: Հարցը նրանում չէ, թե արդյոք մենք
ցանկանում ենք, թե չենք ցանկանում այդ հարցը բարձրացնել, և ոչ էլ, թե արդյոք ես
ունեմ կամ չունեմ նման ցանկություն: Հարցը նրանումն է, որ Ցեղասպանության
ճանաչումը չի ստեղծում այն իրավական հիմքերը, որպեսզի Հայաստանին թույլ
տա ներկայացնելու որոշ պահանջներ Թուրքիայի նկատմամբ: Ես զարմանում եմ,
որ թուրք իրավաբանները թուրքական կառավարությանը նման խորհուրդ և նման
գնահատական չեն տրամադրել »:
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«Քաղաքական կուսակցությունները, ներառյալ նրանցից ազդեցիկները, կարող են
իրենց ծրագրերում նման պահանջներ ունենալ, բայց կրկնում եմ, Թուրքիայի
կողմից Ցեղասպանության ճանաչումը չէ, որ իրավական հետևանքներ
կառաջացնի, այս դեպքում հետևանքներ ասելով ի նկատի ունեմ Հայաստանի
կողմից պահանջները: Այլ հարց է, թե արդյոք Ցեղասպանության զոհերի
ժառանգները կարող են փորձել փոխհատուցման խնդիրները որոշ դեպքերում
կարգավորել դատարանների միջոցով: Բայց, նորից եմ կրկնում, նրանք դա այսօր էլ
կարող են անել: Ցեղասպանության ճանաչումը չէ, որ նման հետևանքների
կհանգեցնի»:
«Խնդիրը նրանումն է, որ այս դեպքերը տեղի են ունեցել Թուրքիայում, իսկ
Հայաստանի Հանրապետությունը գոյություն չուներ այն ժամանակ, և այսօրվա
Հայաստանի Հանրապետությունը այս տարածքների ժառանգորդը չէ: Ես չգիտեմ,
թե ինչ համակարգի պայմաններում ես կկարողանայի նման բողոք ներկայացնել`
ասելով, որ «որոշ դեպքեր են տեղի ունեցել այդտեղ և դուք պետք է վերադարձնեք
ինձ այդ հողերը»: Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես ես կկարողանամ այդ
ձևակերպումը ներկայացնել»:

Սա չի նշանակում, որ Հայաստանը հրաժարվում է իրավական հետևանքներին
հետամուտ լինելուց (ինչպիսիք են փոխհատուցումը կամ վերականգնումը),
գտնում է Քոչարյանը: Խնդիրն ուղղակի նրանումն է, որ դրանք որևէ կապ չունեն,
Թուրքիան կամ մեկ այլ պետության կողմից ցեղասպանության փաստի ճանաչման
կամ մերժման հետ: Որքանով հարցը վերաբերում է տարածքային խնդիրներին,
դրանց կարելի է հետամուտ լինել Սևրի Պայմանագրի դրույթների համաձայն, որը,
ինչպես Քոչարյանն է ընդունում, սպանված փաստաթուղթ է, որ երբեք ուժի մեջ չի
մտել:
«Տարածքային խնդիրներ կարող են ծագել միայն Սևրի Պայմանագրի դրույթներից և
շրջանակներից ելնելով, որը սակայն երբեք ուժի մեջ չի մտել: Բայց և այնպես, այս
հարցերը գտնվում են լրիվ այլ հարթությունների վրա»:
«Ցեղասպանության ճանաչման հարցը ուղղակիորեն կապված չէ Սևրի
Պայմանագրի հետ, ցեղասպանության ճանաչումը որևէ կերպ չի կարող
վերակենդանացնել
այն:
Դեռ
հակառակը,
եթե
Թուրքիան
ճանաչի
Ցեղասպանությունը և իրապես ներողություն խնդրի հայ ժողովուրդից, այդ
ժամանակ, ես վստահ եմ, որ հարաբերությունների այս մթնոլորտը, այս
գործընթացը բոլորովին այլ կերպ կզարգանա»:
«Եթե Թուրքիայում անհանգստություն կա, որ ցեղասպանության ճանաչումը, կամ
որ ընդհանուր առմամբ այս հարցի կապակցությամբ ավելի զգուշավոր,
հավասարակշռված դիրքորոշումը կարող է նման հետևանքների հանգեցնել, այդ
դեպքում ես ասում եմ, որ նման հետևանքներ չեն ծագի խնդրի նման լուծումից»:

2002թ. Անցումային արդարադատության միջազգային դատարանը թուրքհայկական հաշտեցման հանձնաժողովի խնդրանքով հստակ է արտահայտվել այս
խնդրի շուրջ: Այն եզրահանգում է, որ չնայած 1915 թ. դեպքերը «կրում էին
ցեղասպանության բոլոր տարրերը», նրանք չեն կարող բխեցնել իրավական,
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ֆինանսական
կամ
տարածքային
Ցեղասպանության կոնվենցիայի:

պահանջներ

համաձայն

1948

թ.

«Միջազգային իրավունքը արգելում է պայմանագրերի հետադարձ կիրառումը, եթե
պայմանագրից չի բխում այլ մտայնություն կամ առկա է այլ սահմանում:
Ցեղասպանության կոնվենցիան չի պարունակում որևէ դրույթ, որը վերաբերում է
նրա հետահայաց կիրառմանը: Հակառակը, կոնվենցիայի տեքստը հստակ
առաջարկում է, որ նրա նպատակն է հետագա պարտավորություններ դնել
կոնվենցիան ստորագրած պետությունների վրա: Հետևաբար, {1915թ} դեպքերից
բխող որևէ իրավական, ֆինանսական կամ տարածքային պահանջներ չեն կարող
կոնվենցիայի հիման վրա ներկայացվել որևէ անհատի կամ պետության»:

Եվրախորհրդարանը ևս այս մասին հստակ է արտահայտվել: 1987թ. հունիսի 18-ի
«Հայկական հարցի մասին քաղաքական որոշման» բանաձևով ԵԽ-ն ճանաչում է.
«որ ներկայիս Թուրքիան չի կարող պատասխանատու համարվել Օսմանյան
Կայսրության հայերի վերապրած ողբերգության համար և ընդգծում է, որ ոչ
քաղաքական, ոչ իրավական և ոչ էլ նյութական պահանջներ չեն կարող առաջանալ
մերօրյա Թուրքիայի նկատմամբ այս պատմական դեպքի որպես ցեղասպանության
ճանաչումից»:

Լրացուցիչ նյութեր.




Op-ed by Piotr Zalewski and Gerald Knaus: Red herrings in Turkish-Armenian
Debate
ICTJ study
CNN-Turk interview with Armenian President Robert Kocharian, 29 January 2001
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Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը Թուրքիայի մասին

Դաշնակցականների ցույց Երևանում: Լուսանկարը` flickr/onewmphoto

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն սոցիալիստական կուսակցությունը
հիմնադրվել
է
1890
թ.
Թիֆլիսում:
Երեք
ամենահին
հայկական
կուսակցություններից ՀՅԴ-ն միակն է, որ մեկ դարից ավել պահպանել է զգալի ուժ
և հրապուրանք թե Հայաստանում և թե սփյուռքում: Թեև ՀՅԴ-ն մասսայական
աջակցություն
չի
վայելում
Հայաստանում,
այնուամենայնիվ
նրա
ժողովրդականությունը աճել է օրենսդիր մարմնի բոլոր ընտրություններում: 1999
թ. ՀՅԴ-ն ձեռք բերեց քվեների 7.86 տոկոսը և հինգ տեղ; 2003 թ. այն ուներ 11.5
տոկոս ձայն և 11 տեղ; իսկ 2007 թ. նրանց օգտին քվեարկեց ընտրողների 13.1
տոկոսը և նրանք ունեն 20 տեղ:
ՀՅԴ-ի առաջնային խնդիրը, որը նրանք նշել էին իրենց 1892 թ. ծրագրում,
«ապստամբության միջոցով քաղաքական և տնտեսական ազատության ձեռք
բերումն էր թրքական Հայաստանում»: 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին
ՀՅԴ-ն պայքարում էր բարեփոխումների և Օսմանյան Կայսրությունում ու
Ցարական Ռուսաստանում հայերի քաղաքական և կրոնական իրավունքների
պաշտպանության համար:
ՀՅԴ-ն պետք է առաջատար քաղաքական ուժը դառնար կարճատև (1918-1920)
անկախ Հայաստանի Հանրապետությունում, հանրապետության բոլոր չորս
վարչապետները ՀՅԴ ներկայացուցիչներ էին: 1919թ. կուսակցության իններորդ
համաշխարհային կոնգրեսում, որը տեղի ունեցավ Երևանում, պաշտոնապես ՀՅԴ
ծրագրային դրույթ դարձավ «ազատ, անկախ և միացյալ Հայաստանի» ստեղծումը;
մեկ և ամբողջական Հայոց պետություն, ներառյալ Թուրքիայի կողմից օկուպացված
Արևմտյան Հայաստանի տարածքները: 1920թ. Սովետական և Թուրքական
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հարձակումների ներքո ՀՅԴ-ն իշխանությունից
Խորհրդային Ռուսաստանի մաս դարձավ:

հեռացվեց,

Հայաստանը

Արգելված լինելով Խորհրդային Միությունում` ՀՅԴ-ն գոյատևեց աքսորի մեջ
հաջորդ 70 տարիների ընթացքում: Սփյուռքում հայկական ինքնության
պահպանումը (Ցեղասպանությունից վերապրածները հաստատվեցին այնպիսի
երկրներում, ինչպես Սիրիան, Լիբանանը, Հունաստանը, Բուլղարիան, Ֆրանսիան,
ԱՄՆ-ը, ինչպես նաև Լատինական Ամերիկան) ՀՅԴ համար գերակա խնդիր պետք
է դառնար: Հիմնելով եկեղեցիներ, դպրոցներ, սպորտային ակումբներ,
համայնքային կենտրոններ և ԶԼՄ-եր, դաշնակցականները նպատակ ունեին
ամուր պահել հայկական մշակույթը և հայրենիքի զգացողությունը: Հայ Դատի
Հանձնախմբերի համաշխարհային ցանցի միջոցով ՀՅԴ-ն լայնածավալ պայքար է
մղել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, Ղարաբաղում հայկական շահերն առաջ
մղելու և Երևանին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար:
1988թ.
Ղարաբաղի
պատերազմի
սկզբից
ՀՅԴ
անդամները
սկսեցին
արտասահմանից վերադառնալ Հայաստան: 1991թ. ՀՅԴ-ն պաշտոնապես
գրանցվեց Հայաստանում: Արդեն 1990 ական թթ. սկզբներին այն ուներ 12 տեղ
օրենսդիր մարմնում (260 տեղից): Կուսակցությունը արգելվեց 1994թ. դեկտեմբերին
և նրան մեղադրանք առաջադրվեց, որ օգտագործել է իր քույր «գաղտնի»
կազմակերպություն
<<Դրօ-ին>>
իշխանության
դեմ
դավադրոթյուն,
սպանություններ կազմակերպելու և թմրանյութերի թրաֆիքինգի համար: 1995թ.
Հայաստանի Գերագույն Դատարանը արգելք դրեց ՀՅԴ որևէ գործունեության վրա:
ՀՅԴ անդամներից 31-ը ձերբակալվեցին: Լեվոն Տեր Պետրոսյանին դուրս մղելուց
հետո վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը ՀՅԴ-ին թույլ տվեց քաղաքականություն
վերադառնալ 1998թ. մարտից: Կուսակցությունն աջակցեց Քոչարյանին 1998 և 2003
թթ. նախագահական ընտրություններում: Վերընտրվելով խորհրդարանում ՀՅԴ-ն
միացավ
Ռոբերտ
Քոչարյանի
և
Սերժ
Սարգսյանի
կոալիցիոն
կառավարություններին,
նրա
անդամները
զբաղեցրեցին
Սոցիալական
ապահովության, Կրթության, Գյուղատնտեսության նախարարների, ինչպես նաև
այլ կարևոր պաշտոններ:
ՀՅԴ Հայ Դատի գրասենյակի տնօրեն Կիրո Մանոյանի խոսքերով, ՀՅԴ-ն
հավատում է, որ միայն Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը «չի վերականգնի
պատմական արդարությունը և որ միջազգային հանրությունը պետք է Թուրքիային
պատասխանատվության ենթարկի Օսմանյան Կայսրությունում 1,5 միլիոն հայերի
կոտորածի համար»:104 Այլ խոսքերով ասած, Թուրքիայի կողմից ճանաչումը պետք
է ունենա հետևանքներ: Ինչպես Մանոյանն է նշում.
«Հայաստանը այսօր ի վիճակի չէ Թուրքիայի առաջ տարածքային պահանջներ
դնել: Այսօր ի վիճակի չէ, ոչ թե որովհետեւ փաստաթղթեր չկան, այլ պարզապես
որովհետեւ տակավին չունի այդ ուժը, և քաղաքական պահը նպաստավոր չէ:
Սակայն Հայաստանը չպետք է նաև անի այնպիսի քայլեր, որոնք վաղը կարող են
104
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խոչընդոտել նման պահանջների ներկայացմանը: Տարածքային պահանջների
խնդիրը չի արգելում, որ նման պահանջներ ունեցող այլ երկրներ իրար հետ
ունենան քիչ թե շատ նորմալ հարաբերություններ......Հայաստանի այսօր ի
վիճակի չլինելը, սակայն, չպետք է խանգարի, որ հայ ժողովուրդը միջազգային
շրջանակներում միշտ արծարծի իր իրավունքների խնդիրը: Այդ իրավունքները
ամրագրող
գլխավոր
փաստաթուղթը
Սևրի
պայմանագիրն
է,
որի
տրամադրությունների մեծ մասը, որոնք չեն վերաբերում Հայաստանին եւ
Քրդստանին, փաստորեն կիրառվել են, եւ այդ պայմանագրի հիման վրա է, որ
նախկին Օսմանյան կայսրության սահմաններում ստեղծվել են նոր
պետություններ ամբողջ Մերձավոր Արևելքում»:105

ՀՅԴ անդամները կասկածում էին, որ թուրք-հայկական հաշտեցման
հանձնաժողովի գործունեությունը կդառնա ցեղասպանության ճանաչումը
խանգարող միջոց: Ի սկզբանե պարզ էր, որ թուրք-հայկական հաշտեցման
հանձնաժողովի հիմնադրումից ի վեր.
«այդ հանձնաժողովն օգտագործվելու է շրջանցելու հայկական Ցեղասպանության
Թուրքիայի կողմից ճանաչման հարցը, խոչընդոտելու նրա միջազգային
ճանաչման թափը և հայկական պահանջատիրությունը: Հանձնաժողովի
բացահայտ գոյության հինգ ամիսների ընթացքում և որպես անմիջական
հետևանք նրա գործունեության` մեծ չափերով վնաս է գործվել և ԱՄՆ-ի ու
Եվրոպայի քաղաքական բեմերում Ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը
ենթարկվել է լուրջ խոչընդոտների: Հայ քաղաքական պայքարի ճակատում
իրականացված
արկածախնդրական
այս
գործունեության
համար
պատասխանատու են բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցեցին և սատարեցին այս
Հանձնաժողովի աշխատանքներին. Նրանց գործունեության բացասական
հետևանքները դեռ շարունակվելու են»:106

Նմանապես ՀՅԴ-ն խոր կասկածանքով վերաբերվեց Թուրքիայի հետ մերձեցման
Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը` 2008թ. սեպտեմբերի 6-ին Աբդուլա Գյուլի
Երևանյան այցի ժամանակ կազմակերպելով բողոքի ցույցեր: Կառավարության և
ՀՅԴ-ի միջև լարվածությունը գագաթնակետին հասավ 2009թ. ապրիլի 22-ին, երբ
Թուրքիայի և Հայաստանի արտգործնախարարությունները հանդես եկան
համատեղ հայտարարությամբ, որը նախանշում էր երկկողմ հարաբերությունների
կարգավորման «համապարփակ շրջանակի շուրջ» համաձայնագիր: 107 ՀՅԴ
անդամները
Հայաստանում
և
նրանից
դուրս
զայրացած
էին:
Այս
հայտարարությունը, ըստ նրանց, ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամային հարմար
առիթ ընձեռեց, որպեսզի խուսափի իր ապրիլքսանչորսյա հիշատակի ելույթում
«ցեղասպանություն» եզրույթն օգտագործելուց: Ի նշան բողոքի, ՀՅԴ-ն լքեց
կոալիցիոն կառավարությունը:
«Մենք մշտապես համոզված ենք եղել, որ պետության ազգային անվտանգության
ռազմավարական ուղղություններից մեկը Հայոց ցեղասպանության համընդհանուր,
105
106

107

Կիրո Մանոյան, Երկիր շաբաթաթերթի կայքէջ, հարցազրույց, հունվարի 24-31, 2005.
ՀՅԴ Բյուրո, «Թուրք-հայկական հաշտության հանձնաժողովի» հայտարարության առիթով,
դեկտեմբերի 12, 2001.
Armenian Foreign Ministry website
www.esiweb.org
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մասնավորապես՝ Թուրքիայի կողմից ճանաչումն ու դատապարտումն էֈ Սա
դիտարկվել է ոչ միայն պատմական արդարության վերականգնման, այլեւ
տարածաշրջանում փոխադարձ վստահության մթնոլորտի բարելավման եւ
ապագայում նման ոճիրների կանխարգելման համատեքստումֈ Այս առումով,
ինչպես արդեն հայտարարել ենք, մեզ համար անընդունելի ու դատապարտելի էր
ապրիլի
24-ի
անմիջական
նախօրեին
եւ
Թուրքիայի
ղեկավարների
հակահայկական, նախապայմաններ թելադրող կեցվածքների համատեքստում
Հայաստանի
ու
Թուրքիայի
արտգործնախարարությունների
համատեղ
հայտարարության ընդունումըֈ Ունենք նաեւ սկզբունքային տարաձայնություններ
Հայաստան-Թուրքիա բանակցություններում արծարծվող որոշ դրույթների
վերաբերյալ ՀՀ-ի իշխանությունների դիրքորոշման հարցում»:108

ՀՅԴ-ն թողեց իր բոլոր կառավարական պորտֆելները բացառությամբ Ազգային
Ժողովի
երկու
հանձնաժողովների`արտաքին
հարաբերությունների
և
պաշտպանության,
ազգային
անվտանգության
և
ներքին
գործերի,
նախագահությունը:

108

ՀՅԴ Հայտարարություն, ապրիլ 27, 2009.
www.esiweb.org
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ԱՍԱԼԱ-հայկական ահաբեկչություն

ԱՍԱԼԱ-ի ահաբեկչական հարձակումը Անկարայի Էսենբողա օդանավակայանում, 1982 թ.
օգոստոսի 7; 9 մարդ սպանվեցին: Լուսանկարը` Anadolu Ajansi

Հայաստանի Ազատագրության Հայ Գաղտնի Բանակը (ՀԱՀԳԲ) հիմնվել է մի շարք
սփյուռքահայերի կողմից 1975 թ.: Թուրք դիվանագետների թիրախավորված
սպանությունների միջոցով ՀԱՀԳԲ-ն նպատակ ուներ հասնել միջազգային
հանրության կողմից
Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը և Թուրքիայից
պահանջել «Արևմտյան Հայաստանի» վերադարձը:
ՀԱՀԳԲ-ի ոգեշնչողը Գուրգեն Յանիկյանն էր: Յանիկյանի ընտանիքը, որ Էրզրումից
էր, մի կերպ փրկվել էր 1895 թ. ջարդերից և տեղափոխվել էր Կարս: Սակայն ինը
տարի անց Յանիկյանի մայրը իր երկու զավակների հետ միասին որոշեց իրենց
նախկին տուն գնալ` հետ թողած թանկարժեք զարդերը և իրերը վերցնելու
նպատակով: Այստեղ Գուրգենի եղբայրը սպանվում է թուրք հանցագործների
կողմից Գուրգենի աչքերի առջև: Յանիկյանը ավելի ուշ նշում է.
«Կյանքի դասերը ապացուցեցին, որ միայն արյան միջոցով ես կարող եմ ահազանգ
անել և մարդկության ուշադրությունը գրավել.....Ո՞վ կոտորեց իմ ազգին, ո՞վ
ոտնահարեց բոլոր սրբությունները, արդարությունը և յուրաքանչյուր իրավունք:
Ինձ երկար ժամանակ չէր պահանջվում այս հարցերը վերլուծելու և պատասխան
ստանալու համար: Դա թուրք բարբարոս կառավարությունն էր: Եվ դրա դեմ եմ ես
պատերազմ հայտարարում, որպեսզի մեր իրավունքները հաստատեմ: Ես հանդես
կգամ և կգործեմ որպես հայ անհատ, ով հոգնել է սպասելուց, ով խաբված է իրեն
զգում շատ խոստումներից»:109

109

Vladimir Petrosyan, Armenia, Let us not forget…(the Western Armenian national-liberation struggle
in the second half of the 20th century), Yerevan 2006, pp. 168-170
www.esiweb.org
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1973 թ. հունվարի 27-ին 78-ամյա հայազգի ներգաղթյալը հանդիպեց Լոս
Անջելեսում աշխատող երկու թուրք դիվանագետների` Մեհմետ Բայդարի և
Բահադիր Դեմիրի հետ, ինչպես վերջիններիս էր հաղորդվել, բարեկամական ճաշի
նպատակով: Տեղ հասնելուն պես, Յանիկյանը կրակեց նրանց վրա: Յանիկյանը
ցմահ ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն տասնմեկ տարի անց
պայմանական ազատ արձակվեց:
Յանիկյանի հարձակումը և նրա գրվածքները մեծ ազդեցություն ունեցան այն
սփյուռքահայերի վրա, ովքեր հակված էին արմատական միջոցների դիմել` Հայց
ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը հասնելու համար: Երբ ՀԱՀԳԲ-ն
ստեղծվեց 1975թ. հունվարի 20-ին, այն սկզբնապես կոչվում էր «հերոս Գուրգեն
Յանիկյանի խումբ»:
ՀԱՀԳԲ հիմնադիրը Հակոբ Հակոբյանն էր (1951-1988), ով Իրաքի Մոսուլ քաղաքից
էր: Նա որդին էր մի հայի, որի մեծ ընտանիքը 1915 թ. հարձակման էր ենթարկվել և
բնաջնջվել թուրքական ուժերի կողմից: 1968 թ. Հակոբյանը ակտիվություն է
հանդես բերել պաղեստինյան ազատագրական պայքարում: Ոգեշնչվելով
պաղեստինցիներից` Հակոբյանը և մի շարք համակարծիք սփյուռքահայեր ջանում
էին Լիբանանում հայկական ավանդական կուսակցությունների աջակցությունը
ստանալ Հայաստանի «ազատագրման պայքարում»: Ինչպես ավելի ուշ Հակոբյանն
է խոստովանել, Յանիկյանի կողմից թուրք դիվանագետների սպանությունը
վճռորոշ նշանակություն ունեցավ:
«Կարծում եմ, եթե չլիներ Գուրգեն Յանիկյանի հերոսական քայլը, որը նա
իրականացրեց իր իսկ ծրագրով և անձնական նախաձեռնությամբ, մենք ի
վիճակի չէինք լինի 1974թ. (ՀԱՀԳԲ հիմնելու) վճռական որոշումը կայացնել»:110

1975-84թթ. ընթացքում ՀԱՀԳԲ-ն Թուրքիայում և արտասահմանում սպանել է 41
թուրք դիվանագետների և պաշտոնյաների: Նրա անդամներից շատերին
կալանավորեցին և բանտարկեցին այն երկրներում, որտեղ նրանք ահաբեկչական
գործողություններ էին իրականացրել, շատերը մահվան դատապարտվեցին:
Նրանցից շատերը զոհվեցին ոստիկանական ուժերի հետ բախումների ժամանակ
կամ
հետախուզական
ծառայությունների
կողմից
թիրախավորված
սպանությունների հետևանքով: 1978-85թթ. ՀԱՀԳԲ 26 անդամներ են սպանվել:
ՀԱՀԳԲ-ն արդարացրել է իր ահաբեկչությունը` փաստելով, որ թուրքական
թիրախների վրա ուժի կիրառումը ցեղասպանության ճանաչման և տարածքային
փոխհատուցման հասնելու միակ հնարավոր միջոցն էր: Հայկական սփյուռքում
շատերը, սակայն, վերապահումով էին վերաբերվում թե ՀԱՀԳԲ-ի միջոցների և թե
նրա մարքսիստական հակումների վերաբերյալ: Իրականում շատ հայկական

110
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խմբավորումներ կասկածում էին ՀԱՀԳԲ-ին խորհրդային ՊԱԿ-ի հետ կապերի
մեջ:111
1983թ. հուլիսի 15-ին ՀԱՀԳԲ-ն իրականացրեց արյունոտ հարձակում Փարիզի Օռլի
օդանավակայանում`պայթեցնելով
ճամպրուկի
մեջ
տեղադրված
ռումբը
թուրքական ավիաուղիների ճամպրուկների հանձնման կետում` սպանելով 8 և
վիրավորելով 50 մարդկանց, որոնց մեծ մասը քաղաքացիական ուղևորներ էին:
Վարուժան Գարաբեդիանը նշել է, որ նա իրականում ցանկանում էր պայթեցնել
ռումբը, երբ օդանավը օդում կլիներ, որը շատ ավելի զոհեր կպատճառեր: Խումբը
պաշտպանեց հարձակումը` պնդելով, որ իր թիրախներն էին թուրքական
հետախուզական ծառայության ներկայացուցիչները: Օռլիի հարձակումը լայն
արձագանք ունեցավ: Ֆրանսիական հետախուզությունը ձերբակալեց ՀԱՀԳԲ 50
անդամների, որոնք Ֆրանսիայի, Սիրիայի, Իրանի և Բրազիլիայի քաղաքացիներ
էին:112 Արևմտյան և թուրքական հետախուզական ծառայությունները ևս նրանց դեմ
քայլեր ձեռնարկեցին: Գարաբեդիանն ինքը 17 տարի անցկացրեց ֆրանսիական
բանտում: (Իր ազատ արձակումից հետո նա ճանապարհորդեց Հայաստան, որտեղ
նրան ընդունեց նախկին վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը):113
ՀԱՀԳԲ-ի մեջ ճեղքեր առաջացան և նրա անդամների մի մասը խմբից սկսեցին
առանձնանալ: 1984-1991 թթ. ՀԱՀԳԲ-ն որևէ ահաբեկչական գործողություն
թուրքական թիրախների դեմ չիրականացրեց: Հայաստանի անկախացումից հետո
ՀԱՀԳԲ-ն առավել պակաս տեսանելի դարձավ: ԽՍՀՄ անկումը նոր մոտեցումներ
էր առաջ բերել Հայկական հարցի վերաբերյալ, ամբողջովին փոխվել էր նաև,
հատկապես ԱՄՆ-ում, վերաբերմունքն ահաբեկչության նկատմամբ: ՀԱՀԳԲ մի
քանի անդամներ, որոնք բնակվում էին արևմտյան երկրներում և Հայաստանում,
մասնակցեցին Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմին: ՀԱՀԳԲ որոշ անդամներ
իրականացրեցին նախկին անդամների, որպես իրենց գործը ―դավաճանածների‖
վրիժառության սպանություններ:
1991թ. դեկտեմբերի 19-ին ՀԱՀԳԲ-ի` Հունգարիայում Թուրքիայի դեսպանի
սպանության փորձը ձախողվեց: 1997թ. հունիսի 21-ին ՀԱՀԳԲ մի խումբ ռումբ
տեղադրեց Բրյուսելում Թուրքիայի դեսպանատան առջև: Դա խմբի վերջին
կազմակերպած գործողությունն էր: 1997թ. ից հետո, ինչպես պատմաբան Ստեփան
Պողոսյանն է գտնում, ՀԱՀԳԲ-ն դադարեց գոյություն ունենալ որպես
կազմակերպություն: Սա չի նշանակում, որ ՀԱՀԳԲ անդամները դադարել են
հայերին իրենց մասին հիշեցնելը: 2000թ. հունվարի 20-ին ՀԱՀԳԲ հիմնադրման 25-
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112

113

1998թ. հոկտեմբերի 11-ի ―Turkuye‖ թերթում ՀՅԴ Գերագույն մարմնի անդամ Գեղամ
Մանուկյանը ՀԱՀԳԲ-ին մեղադրել է և այն որակել է, որպես ―կազմակերպություն, որ
համագործակցել է Ռուսաստանի հետ և Հայկական Գաղտնի ծառայությունների հետ‖, նշված
է Ստեփան Պողոսյան, ―Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունը‖
(Երևան 2005, էջ 267) աշխատությունում
Vladimir Petrosyan, Armenia, Let us not forget…(the Western Armenian national-liberation struggle
in the second half of the 20th century), Yerevan 2006, p. 257
Armenian Premier Meets with Released ASALA member, Radio Liberty News-line, May 7, 2001.
www.esiweb.org
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ամյակի առթիվ ՀԱՀԳԲ-ն հրապարակեց մի հայտարարություն, որտեղ այն նշում է,
որ.
«ՀԱՀԳԲ-ն իր 25-ի մեջ է մտնում վճռականությամբ, անկոտրուն քաղաքական
կամքով և իր ծրագրային նպատակները իրականացնելու անզիջում
պարտավորվածությամբ…..Մենք պետք է գործով և խոսքով ապացուցենք, որ մենք
հայ դատի ժառանգներն ենք և մեր մշտական իրավունքների տերը…Հաղթանակը
մերն է»:114

Վերջերս մի կազմակերպություն ―ՀԱՀԳԲ- ազատամարտիկների և նախկին
քաղբանտարկյալների կազմակերպություն‖ անվանումով նախազգուշացում է
ուղղել
ավստրալահայ
գիտնականի,
ով,
պատասխանելով
թուրք
մտավորականների 2008 թ. ներողության արշավին, իր հերթին ներողություն էր
խնդրել թուրքերից ՀԱՀԳԲ-ի ահաբեկչական գործողությունների համար:
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Araks Monthly, Iran, 1/84, January, 2000, pp. 6-8, in Vladimir Petrosyan, Armenia, Let us not
forget…(the Western Armenian national-liberation struggle in the second half of the 20 th century),
Yerevan 2006, p. 803
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2007 թ. ՀՀ Ազգային Ժողովի լսումները Թուրքիայի վերաբերյալ

ՀՀ Ազգային Ժողով, Երևան: Լուսանկարը` Wikipedia Commons

2007 թ. վերջին ՀՀ Ազգային Ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական
հանձնաժողովը անցկացրեց խորհրդարանական լսումներ հայ-թուրքական
հարաբերությունների թեմայով:
Հանձնաժողովը, որը 2003թ.-ից սկսած նախագահում է ՀՅԴ ներկայացուցիչ Արմեն
Ռուստամյանը, լսումներին հրավիրել էր կառավարության, հասարակական
կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության և միջազգային
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների: 115 Թուրքիայից ևս հրավիրվել էին
ներկայացուցիչներ, սակայն նրանք չմասնակցեցին դրանց:
Խնդիրներից մեկը, որը հայ մասնակիցներից շատերի մտքում էր, Թուրքիայի
վարչապետ Էրդողանի առաջարկությունն էր` ստեղծել պատմաբանների
հանձնաժողով 1915 թ. դեպքերն ուսումնասիրելու համար:
ՀՀ
նախկին
արտգործնախարար
առաջարկությունը.

Վարդան

Օսկանյանը

մերժեց

այդ

«Ինչպե՞ս կարելի է Էրդողանի նամակը լուրջ ընդունել, երբ իր երկրի ներսում,
քրեական օրենսգրքում կա 301 հոդվածը, որ քրեորեն պատժում է բոլոր նրանց,
ովքեր համարձակվում են ոչ միայն արտասանել ցեղասպանություն բառը, այլ
նույնիսկ քննարկել 1915 թ. իրադարձությունները........ Եվ վերջապես այդ նամակը
չէր կարելի լուրջ ընդունել, որովհետև վերջիվերջո չկան համապատասխան
115

ՀՅԴ հեռացավ կոալիցիոն կառավարությունից 2009թ. ապրլին ի նշան բողոքի ընդդեմ
Թուրքիայի նկատմամբ Հայաստանի քաղաքականության, սակայն այն պահպանեց ԱԺ
հանձնաժողովներում իր նախագահությունը:
www.esiweb.org
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նորմալ պայմաններ, չկա մթնոլորտ նման կարևորագույն հարց քննարկելու
համար: Փակ են սահմանները երկու երկրների միջև, չկան դիվանագիտական
հարաբերություններ, հակառակ այդ բոլորին եղավ հանրապետության
նախագահի պատասխանը:...Նրանք աղավաղում են, երբ ասում են իրենց
առաջարկության բավարար պատասխան դեռևս Հայաստանից չեն ստացել»:116

Ելույթ ունեցողներից ոմանք, ինչպես ՀՅԴ անդամ և խորհրդարանի փոխխոսնակ
Վահան Հովհաննիսյանը և նախկին դիվանագետ Արա Պապյանը բավական ուժեղ
փաստարկներ բերեցին ընդդեմ 1921 թ. Կարսի պայմանագրի օրինականության:
Ինչպես Հովհաննիսյանն է նշում.
«Ժամանակն է արդեն մեկ անգամ հրապարակավ ասել, որ Թուրքիան հայ
ժողովրդի նկատմամբ գործել է երկու հանցագործություն և մենք պետք է սրանք
հստակ առանձնացնենք իրարից: Առաջին` Թուրքիան կատարել է
ցեղասպանություն, ցեղասպանությունը տևել է տասնամյակներ, որովհետև
ոչնչացնում էին հայությանը 19-րդ դարի վերջերից և 1915 թ. դա կուլմինացիան էր
ընդամենը......Եվ այն, ինչ տեղի ունեցավ 1921 թ., երբ ճանաչված ՀՀ իր արևմտյան
սահմանով, որի մեջ մտնում էին Կարսը, Արդահանը. Իգդիրը, Սուրմալուն,
Սարիղամիշը, Ուղթիսը, ենթարկվեց ագրեսիայի բոլշևիկների և քեմալականների
կողմից և ուղղակի Մոլոտով-Ռիբենտրոպ ակտի նման ակտով բաժանվեց այս
երկու պետությունների (Թուրքիայի և Խորհրդային Միության) մեջ, սա արդեն
ագրեսիա էր Հայաստանի Հանրապետության դեմ, սա ցեղասպանության հետ
չպետք է կապել»:117

Վերջիվերջո, ինչպես Հովհաննիսյանը հավելեց, «ներքին փոփոխությունները
թուրքական հասարակությունում միակ ճանապարհն են, որի միջոցով մենք
կկարողանանք
ինչ-որ
բարենպաստ
լուծում
տալ»
հայ-թուրքական
հարաբերություններին:
Արարատ կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվազյանը քննադատեց իրար հաջորդող ՀՀ
կառավարություններին Թուրքիայից տարածքներ պահանջելու հարցում վճռական
չլինելու և այն բանում, որ նրանք չեն հասկանում Հայաստանի գոյության
նկատմամբ առկա սպառնալիքը.
«Հայկական հարցը հայ ժողովրդի անվտանգության հարցն է, որը պահանջում է
երկու նախադրյալի ապահովում. առաջին` հայկական լիարժեք եւ ամուր
պետականության ստեղծում, երկրորդ` այդ պետականության անվտանգությունն
ու կենսունակությունն ամրագրող հողային երաշխիքներ:...Հայկական պետությունն
ի վիճակի չէ գոյատեւել նախկին Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական
Հանրապետության 29.800 քառ. կմ խիստ խոցելի, իր անպաշտպանունակությամբ
ինքնըստինքյան «ագրեսիա հրավիրող» սահմաններում, ո՛չ էլ հայկական
116
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ՀՀ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի ելույթը ՀՀ ԱԺ հայ-թուրքական
հարաբերությունների վերաբերյալ լսումների ժամանակ, 19 դեկտեմբեր, 2007, ելույթը
մատչելի է ՀՀ ԱԳՆ վեբ կայքում և ՀՀ ԱԺ վեբ կայքում.
ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, ՀՀ ԱԺ փոխ-խոսնակ Վահան Հովհաննիսյանի ելույթը, «Հայթուրքական հարաբերություններ. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» թեմայով ՀՀ Ազգային
Ժողովում երկօրյա լսումերին, 19 դեկտեմբեր, 2007 թ.
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պետության բացակայությամբ առհասարակ հնարավոր կլինի հայ ժողովրդի
գոյությունն: Այսպիսով, Հայկական հարցի լուծումն ամենեւին էլ հայերի
ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը չէ, ինչպես թյուրիմացաբար կարծում
են շատերը, եւ ինչպես տարածում են հայերի կեղծ բարեկամները: Հայկական
հարցը, ամենից առաջ, հողային հարց է»:118

Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, պատմաբան Հայկ Դեմոյանը
միացավ Վարդան Օսկանյանին` պատմաբանների հանձնաժողովի թուրքական
առաջարկությունը քննադատելու հարցում.
«Ինչ վերաբերում է պատմությունը պատմաբաններին թողնելու թեզին`
պատմությունը վաղուց գրվել է պատմաբանների կողմից, ոչ միայն հայ, այլև`
թուրք պատմաբանների, այժմ ժամանակն է այն թողնել իրավաբաններին,
որովհետև իրավական և քաղաքական հարթության մեջ պետք է լուծվի հայթուրքական հարաբերությունների հարցը»:119

Շավարշ Քոչարյանը, ով այժմ ՀՀ փոխարտգործնախարար է, կոչ արեց
մասնակիցներին ընդունելու և հասկանալու Թուրքիայի ներսում տիրող
իրավիճակը.
«Այսօր երկու կարծիք կա Թուրքիայի մասին` Թուրքիան նույն Օսմանյան
կայսրության Թուրքիան է, մշտական վտանգ է ներկայացնում Հայաստանի համար,
պետք է մշտապես աչալուրջ լինել և բանավեճի մեջ գտնվել այդ երկրի
հետ....Երկրորդ մոտեցման կողմնակիցներն ասում են` եկեք հաշտվենք անցյալի
հետ և Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատենք` ելնելով այսօրվա
իրավիճակից...Ես չեմ պնդում, որ Թուրքիան այնպես է փոխվել, որ բոլորովին ուրիշ
է, բայց չպետք է ծայրահեղ մոտեցումներ ցուցաբերել: Թուրքիայում եղել են
խորքային փոփոխություններ.....Թուրքիայում ներքին բանավեճ կա, վկա այն
մտավորականները,
որոնք
բարձրաձայնում
են
ցեղասպանության
մասին...Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մենք կորցրած կողմ ենք, բայց
պատրաստ ենք առանց նախապայմանների հարաբերություններ սկսել, և սա
արժանապատիվ մոտեցում է, որը պետք է առաջ տանել»:120
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Արմեն Այվազյան, «Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը», ելույթ
«Հայ-թուրքական հարաբերություններ. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» թեմայով ՀՀ
Ազգային Ժողովում երկօրյա լսումերին, դեկտեմբերի 20, 2007; Ազգ օրաթերթ, դեկտեմբերի 22,
2007.
Հայկ Դեմոյան, Հայոց Ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի տնօրեն, ելույթ «Հայթուրքական հարաբերություններ. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» թեմայով ՀՀ Ազգային
Ժողովում երկօրյա լսումերին, դեկտեմբերի 19, 2007.
Շավարշ Քոչարյան, Ազգային Ժողովրդական Կուսակցություն, ելույթ «Հայ-թուրքական
հարաբերություններ. Հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» թեմայով ՀՀ Ազգային Ժողովում
երկօրյա լսումերին, դեկտեմբերի 20, 2007.
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Միջազգային ճանաչումը

1987 թ. հունիսի 18-ին Եվրոպական Պառլամենտը ճանաչեց «1915-1917 թթ. ողբերգական դեպքերը»
որպես ցեղասպանություն:

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացն սկսվել է 1965 թ.
Ուրուգվայում` Հայոց ցեղասպանության 50-ամյակի կապակցությամբ: Ապրիլի 20ին Ուրուգվայի Սենատը և Ներկայացուցիչների պալատը համատեղ օրինագիծ
ընդունեցին (օրենք 13.326), որը հայտարարում էր, որ «ի հիշատակ 1915 թ. հայերի
կոտորվածների, հաջորդ ապրիլի 24-ը հայտարարվում է <<Հայ Նահատակների
հիշատակի օր>>»:121 Այս օրինագիծը չէր հիշատակում «ցեղասպանություն» եզրը:
Հաջորդ 20 տարիների ընթացքում Կիպրոսից բացի ոչ մի այլ երկիր այս օրինակին
չհետևեց: Թուրքիան մի շարք հաղթաթղթեր ուներ իր տրամադրության տակ, այն
Սառը պատերազմի ընթացքում ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամներից էր, իսկ
Հայաստանը խորհրդային հանրապետություն էր: Թուրքիան ԱՄՆ Կոնգրեսում,
Պետդեպարտամենտում և ամբողջ արևմտյան բիզնես աշխարհում ուներ հզոր
բարեկամներ: Մինչդեռ Լիբանանում հիմնված հայկական ահաբեկչական խումբ
ՀԱՀԳԲ-ի (Հայաստանի Ազատագրության Հայ Գաղտնի Բանակ) մահացու
ահաբեկչական գործողությունները վնասում էին հայկական խնդրին:
Սակայն 1990-ական թթ. արևմտյան ժողովրդավարական երկրներում պատմական
մեղքերի համար պաշտոնական ներողամտության հայցումը տարածում էր
գտնում: Ամբողջ աշխարհում կառավարություններն ընդունում էին իրենց
բարոյական պատասխանատվությունը նախորդ սերունդների կողմից գործած
քայլերի համար` անկախ նրանից, թե արդյոք դրանք պատերազմական
121

Text of resolution available in the Uruguay Parliament website, English translation at the Armenian
National Institute website.
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ժամանաշրջանի գործողություններ էին, ստրկություն, թե բնիկների նկատմամբ
բռնություններ:
Թուրքիայում
նման
զարգացումների
բացակայության
պայմաններում Հայկական հարցը քննարկման առարկա էր դառնում մի շարք
երկրների օրենսդիր մարմիններում, այդ թվում ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, ինչպես
նաև Եվրախորհրդարանում:
Ստորև ներկայացնում ենք հատվածներ առավել ակնառու օրինագծերից, որոնք
հիշատակում և/կամ ճանաչում են Հայոց ցեղասպանությունը:
Եվրոպական Խորհրդարան
1987 թ. հունիսի 18, «Հայկական հարցի քաղաքական լուծման մասին» բանաձև.
«....Գտնում է, որ ողբերգական իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան 1915-1917
թթ. Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի նկատմամբ, հանդիսանում են
ցեղասպանություն, համաձայն ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1948թ.
դեկտեմբերի 9-ին ընդունած «Ցեղասպանությունը կանխելու և դրա համար
պատժելու մասին» կոնվենցիայի»:

2000թ. նոյեմբերի 15
«...հետևաբար կոչ է անում թուրքական կառավարությանը և Թուրքիայի Ազգային
Մեծ Ժողովին նոր աջակցություն ցուցաբերել հայկական փոքրամասնությանը`
որպես թուրքական հասարակության կարևոր մասի, մասնավորապես
ցեղասպանության
հրապարակային
ճանաչման
միջոցով,
որին
այդ
փոքրամասնությունը
ենթարկվեց
նախքան
ժամանակակից
Թուրքիայի
հիմնադրումը...»:

2005 թ. սեպտեմբերի 28
«...կոչ է անում Թուրքիային ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը; համարում է այս
ճանաչումը որպես նախապայման Եվրամիության անդամակցությանը»:

Գերմանիա
2005թ. հունիսի 15, Գերմանիայի Բունդեսթագի օրինագիծ
«Ցավում
է
Օսմանյան
կայսրությունում
Երիտթուրք
կառավարության
գործողությունների համար, որոնք հանգեցին Անատոլիայում հայկական
բնակչության գրեթե լիակատար բնաջնջմանը: Այն զղջում է գերմանական Ռեյխի
անփառունակ
դերակատարության
համար,
որը
չնայած
Օսմանյան
կայսրությունում հայերի կազմակերպված աքսորման և բնաջնջման մասին առկա
բազմատեսակ տեղեկություններին, անգամ փորձ չարեց այդ վայրագությունները
դադարեցնելու համար»:
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«Բազմաթիվ անկախ պատմաբաններ, խորհրդարաններ և միջազգային
կազմակերպություններ որակել են հայերի տարհանումները և ոչնչացումը որպես
ցեղասպանություն»:

Լեհաստան
2005թ. ապրիլի 19, Լեհաստանի Հանրապետության Խորհրդարանի օրինագիծ
«Լեհաստանի Հանրապետության Խորհրդարանը իր հարգանքի տուրքն է
մատուցում առաջին Աշխարհամարտի ընթացքում Թուրքիայում հայերի դեմ
իրականացրած ցեղասպանության զոհերի հիշատակի առթիվ: Զոհերի հիշատակը,
իրականացրած հանցանքը և այն դատապարտելու կարիքը համայն մարդկության,
բոլոր ազգերի և բարի կամք ունեցող ժողովուրդների բարոյական
պարտականությունն է»:

Ֆրանսիա
1998թ. մայիսի 28, Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովի օրենք
«Ֆրանսիան հրապարակայնորեն ճանաչում է 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունը»:

Հունաստան
1996 թ. ապրիլի 25, Հունական Խորհրդարանի օրինագիծ
«Ապրիլի 24-ը սահմանվում է որպես Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության
հիշատակի օր»:

Ռուսաստան
1995 թ. ապրիլի 15, Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումա
«Դատապարտում է 1915 ից մինչև 1922 թթ. հայերի բնաջնջման ոճրագործներին;
արտահայտում է խորը կարեկցանք հայ ժողովրդի նկատմամբ և ճանաչում է
ապրիլի 24-ը որպես Ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր»:

Նիդեռլանդներ
2004 թ. դեկտեմբերի 21, Ներկայացուցիչների պալատ
«Թուրքիայի հետ երկխոսության շրջանակներում խնդրում է կառավարությանը
շարունակաբար և անթաքույց բարձրացնել Հայոց ցեղասպանության ճանաչման
հարցը»:
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ԱՄՆ-ը և ցեղասպանության ճանաչումը

ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման ելույթ է ունենում Թուրքիայի խորհրդարանում 2009 թ. ապրիլի 6ին: Լուսանկարը` White House / Chuck Kennedy

Թուրքիան զգալի քաղաքական կապիտալ է ներդրել` փորձելով կանխել
Կոնգրեսում ցեղասպանության բանաձևի ընդունումը: 2007 թ. սեպտեմբերին, երբ
Ներկայացուցիչների
Պալատը
պատրաստվում
էր
քվեարկել
Հայոց
ցեղասպանությունը դատապարտող ոչ պարտադիր բանաձև, Թուրքիան հետ
կանչեց իր դեսպանին: Թուրքական նախազգուշացումները կանխեցին նաև 2008թ.
Կոնգրեսում ցեղասպանության օրինագծի անցկացումը: Ինչպես թուրք
վերլուծաբան Օմեր Թասպինարն է անվանում, դա «պյուռհոսյան հաղթանակ էր»:
Նա նշում է, որ ցեղասպանության բանաձևի ընդունման տապալումը «ամենևին չէր
նշանակում, որ անսպասելիորեն նոր պատմական փաստեր էին հայտնաբերվել,
որոնք
ապացուցում
էին
պատմության
թուրքական
տարբերակի
ճշմարտացիությունը», դա ամբողջովին պայմանավորված էր ռազմավարական
հետաքրքրությունների հետ, այսինքն` իրաքյան պատերազմում թուրքական
օգնությունից և թուրքական ռեսուրսներից կախվածությունից: Թուրքիային չի
հաջողվել
անգամ
իր
դաշնակիցներին
համոզել
պատմության
իր
մեկնաբանությունը: Ինչպես Թասպինարն է եզրակացնում, «Թուրքիան հաղթանակ
տարավ կարևոր ճակատամարտում, բայց ի վերջո պարտվեց պատերազմում»:
Թեև մի շարք ԱՄՆ նախագահեր վերջիվերջո չեն օգտագործել «ցեղասպանություն»
եզրը ի հիշատակ 1915 թ. դեպքերի (Ջորջ Բուշ ավագը խոսել էր «1915-1923 թթ.
Օսմանյան կայսրության ղեկավարների իրականացրած սարսափելի ջարդերի
մասին», Բիլ Քլինթոնը շարունակաբար խոսել էր «մոտ 1,5 միլիոն հայերի
տեղահանումների և ջարդերի մասին», և թե Ջորջ Բուշ կրտսերը և թե Օբաման ցավ
էին արտահայտել «Մեծ Եղեռնի» համար (Օբաման 2009թ. օգտագործեց այս եզրի
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հայերեն տարբերակը), նրանցից մեկը օգտագործեց ցեղասպանություն եզրույթը:
1981 թ. ապրիլի 22-ին Ռոնալդ Ռեյգանը հայտարարեց հետևյալը.
«Ինչպես նախկինում Հայոց ցեղասպանությունը, և դրան հաջորդած
կամբոջացիների ցեղասպանությունը և ինչպես շատ այլ ժողովուրդների
հալածանքները, Հոլոքոստի դասերը երբեք չպետք է մոռացվեն»:
Մինչ օրս 42 ԱՄՆ նահանգներ (Ալյասկա, Արիզոնա, Արկանսաս, Կալիֆորնիա,
Կոլորադո, Քընեքնիքաթ, Դելավեր, Ֆլորիդա, Ջորջիա, Հաուայի, Իդահո, Իլինոիս,
Կանզաս, Քենթաքի, Լուիզիանա, Մեյն, Մերիլանդ, Մասաչուսեթս, Միչիգան,
Մինեսոթա, Միսուրի, Մոնտանա, Նեբրասկա, Նեվադա, Նյու Հեմպշիր, Նյու Ջերզի,
Նյու Մեքսիկո, Նյու Յորք, Հս. Քերոլայնա, Հս. Դակոտա, Օհայո, Օկլահոմա,
Օրեգոն, Պենսիլվանիա, Ռոուդ Այլընդ, Հվ. Քերոլայնա, Թենեսի, Յուտա, Վերմոնտ,
Վիջինիա, Վաշինգթոն և Վիսկոնսին), որոնք ներկայացնում է ԱՄՆ բնակչության
85 տոկոսը, օրենսդրությամբ կամ հռչակագրով ճանաչել են Հայոց
Ցեղասպանությունը, 8 նահանգներ (Տեխաս, Հվ. Դակոտա, Վայոմինգ, Ամտ.
Վիրջինիա, Այովա, Ալաբամա, Միսիսիպի և Ինդիանա) չեն ճանաչել այն:
ԱՄՆ վերջին ընտրություններից հետո վարչակազմի բոլոր կարևորագույն
ներկայացուցիչները` նախագահ Բարաք Օբաման, փոխնախագահ Ջո Բայդենը,
պետքարտուղար Հիլըրի Քլինթոնը և Ներկայացուցիչների Պալատի խոսնակ Նենսի
Փելոզին, 1915թ. անվանել են ցեղասպանություն: «Խնդիր դժոխքից» գրքի հեղինակ
Սամանթա Փաուերը Օբամայի արտաքին քաղաքական հարցերով առաջատար
խորհրդականներից է և Ազգային Անվտանգության Խորհուրդի անդամ: Օբամայի
նախընտրական շտաբի համացանցային կայքում նշված է.
«Հայոց Ցեղասպանությունը պնդում, անձնական տեսակետ կամ կարծիք չէ, այլ
լայնորեն լուսաբանված փաստ, որի հետևում ահռելի պատմական վկայություն
կա»:

Իր նախընտրական պայքարում Օբաման հայտարարել էր. «Որպես սենատոր ես
մեծապես աջակցում եմ Հայոց Ցեղասպանության բանաձևի ընդունմանը և որպես
Նախագահ ես կճանաչեմ Հայոց Ցեղասպանությունը»: 2009թ. ապրիլին Անկարա
այցի ժամանակ, որը նպատակ ուներ նոր դարաշրջան բացել ամերիկաթուրքական հարաբերություններում, Օբաման լրագրողներին ասաց, որ Հայոց
ցեղասպանության վերաբերյալ իր տեսակետները «չեն փոխվել և գրանցված են»:
Թուրքիա այցի ժամանակ Օբամայի կողմից «ցեղասպանություն» եզրի չկիրառումը
առանց տան տերերին վիրավորելու իր համոզմունքների նկատմամբ
քաղաքավարի և խելամիտ կերպով հավատարիմ լինելու քայլ էր: Ընդամենը
ժամանակի հարց է, թե երբ Օբաման և նրա վարչակազմի այլ պաշտոնյաներ
կվերահաստատեն այն, ինչ բազմաթիվ անգամ արդեն կրկնել են:
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Հղումներ





Articles by Omer Tespinar
Charles Krauthammer: Pelosi's Armenian Gambit, Washington Post, 19 October
2007
Barack Obama's statement in April 2009
Speech by Ronald reagan, Proclamation 4838 -- Days of Remembrance of Victims
of the Holocaust, 1981
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Գերմանիան և 1915 թ. շուրջ բանավեճը

Գերմանական Բունդեստագը: Լուսանկարը` flickr/markhillary

2005 թ. փետրվարի 22-ին Սոցիալ Դեմոկրատական, Քրիստոնեա Դեմոկրատական
խորհրդարանական խումբը օրակարգ մտցրեց մի բանաձև, որը նշում էր. «1915 թ.
ապրիլի 24-ին սկսած հայերի արտաքսման և կոտորածների 90-ամյակի առթիվ
Գերմանիան պետք է դրական դերակատարություն ունենա թուրքերի և հայերի
հաշտեցման մեջ»: Տեքստը չհիշատակեց ցեղասպանություն բառը` փոխարենը
նշելով «տեղահանումներ և զանգվածային սպանություններ» բառերը:
Սոցիալ
Դեմոկրատական, Քրիստոնեա Դեմոկրատական խորհրդարանական խմբի
անդամները ցավով նշում են, որ Թուրքիան կտրականապես հերքում է այն.
«Այս հերքման քաղաքականությունը հակասում է հաշտեցման գաղափարին,

որը Եվրամիությունում առկա արժեհամակարգի հիմնաքարն է, որին
Թուրքիան ցանկանում է անդամագրվել»:
Այս բանաձևը նաև ընդունում է այդ ողբերգությունում Գերմանական Ռեյխի
դերակատարությունը:
«Չնայած այն հանգամանքին, որ գիտական, քաղաքական և կրոնական
շրջանակներ ներկայացնող բազմաթիվ ականավոր գերմանացիներ Ռեյխի
Կանցլերին շտապ հաղորդագրություններ էին ուղարկել, դիվանագիտական
նոտաներ ուղարկելուց բացի դա որևէ ազդեցություն չունեցավ իրենց Օսմանյան
դաշնակցի վրա»:
«Գերմանական Բունդեստագը խոնարհվում է հայերի շրջանում պետական
բռնության ենթարկվածների, զոհվածների և արտաքսվածների հիշատակի առաջ:
Այն ցավում է Գերմանական Ռեյխի կասկածելի դերակատարության համար, որը
տեղեկություններ ուներ Արտաքին գործերի նախարարությունից Օսմանյան
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կայսրությունում կազմակերպված հայերի զանգվածային ոչնչացման վերաբերյալ,
սակայն անգամ փորձ չարեց միջամտելու»:

Բանաձը ցավով նկատում է, որ այս թեմայի շուրջ որևէ բաց բանավեճ հնարավոր
չէ: Այն հետազոտողները, ովքեր փորձում են լուսաբանել 1915թ. դեպքերը,
դատական հետաքննության են ենթարկվում: Բանաձևը ակնարկ է անում նաև
Գերմանիայում ապրող հայերին և թուրքերին.
«Հատկապես հաշվի առնելով այն, որ մեծ քանակով Թուրքիայից եկած
մահմեդականներ են ապրում Գերմանիայում, շատ կարևոր խնդիր է անցյալը
հիշելը և այսպես նպաստել հաշտեցմանը: Որպես գերմանացի, մենք հատուկ
պատասխանատվություն ենք կրում և հետևաբար դիմում ենք թե թուրքերին և թե
հայերին հանուն անցյալի բաժանարար գծերը հաղթահարելու, հաշտեցման և
փոխըմբռնման ուղիներ հարթող ճանապարհներ գտնել»:

Բանաձևը եզրափակվում
առաջադրություններով.







է

Ֆեդերատիվ

կառավարությանն

ուղղված

5

«Կողմնակից արտահայտվել, որ Թուրքիան անպայմանորեն ուսումնասիրի
իր դերակատարությունը հայ ժողովրդի հետ իր հարաբերություններում` թե՛
պատմական ժամանակներում և թե՛ այսօր,
Կողմնակից արտահայտվել Թուրքիայում խոսքի ազատության շնորհմանը,
հատկապես նաև հայկական կոտորածների վերաբերյալ,
Աշխատանք տանել, որպեսզի Թուրքիան անհապաղ կարգավորի իր
հարաբերությունները Հայաստանի հետ,
Իր նպաստը դնել թուրքերի և հայերի միջև հաշտեցման և պատմական
մեղքի ներողամտության միջոցով համաձայնության ձեռք բերման գործում,
Իր նպաստն ունենալ այն գործում, որ հայերի արտաքսմանը դեմ լինեն
Գերմանիայում, քանի որ դա 20-րդ դարի հակամարտությունների
պատմության հակադրման մաս է հանդիսանում»:

Օրինագիծը ստորագրեցին Քրիստոնեա Դեմոկրատական կուսակցության 18
անդամներ, որոնց մեջ էր նաև ներկայիս կանցլեր Անգելա Մերկելը, ներկայիս
տնտեսության նախարար Կարլ-Թեոդոր ֆոն ցու Գուտտենբերգը և տնտեսության
նախկին նախարար Միխաել Գլոսը:
2005 թ. ապրիլի 21-ին սոցիալ դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ,
պատգամավոր Գերնոտ Էրլերը իր պատգամավորական խմբի անունից մամլո
հաղորդագրություն տարածեց: Այս տեքստը, որը վերնագրված է «Հայերի
ճակատագրի հիշատակումը դարձրեք հաշտեցման ելակետ», տեղահանումները
կոչում էր որպես ցեղասպանություն.
«Բունդեսթագը ընդունում է Գերմանիայի համատեղ պատասխանատվությունը այս
ցեղասպանության մեջ` մասամբ հավանություն տալու և արդյունավետ
հակաքայլեր ձեռնարկելու ձախողման հարցում և հետևաբար հայցում է հայ
ժողովրդի ներողամտությունը»:
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Հայտարարությունը նաև ամուր կապ է հաստատում անցյալի հետ հաշտվելու և
ԵՄ ինտագրացիոն գործընթացի միջև:
«Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությունը
հույս ունի, որ այս քնարկումը արդյունավետ ընթացք կհաղորդի հաշտեցման
գործընթացի համար, որը կարևոր հիմք է հանդիսանում Եվրոպայի ճանապարհին
Թուրքիայի ապագա ինտեգրացիայի համար»:
2005 թ. ապրիլի 21-ին բանաձևը քննարկվեց խորհրդարանական նստաշրջանի
ընթքացքում: Ինչպես Անետ Շաեֆգենն է նկարագրում.
«Աներկբայորեն պատգամավորներ Մարկուս Մեկելը` Սոցիալ դեմոկրատական
կուսակցությունից և Ֆրից Կունը` Կանաչների կուսակցությունից, այս հանցանքն
անվանեցին իր անունով և կոչեցին այն «ցեղասպանություն», մինչդեռ Միության
կուսակցությունները դիտումնավոր խուսափեցին քվեարկությունից, որպեսզի
չզայրացնեն Թուրքիային»:

Բունդեսթագում տեղի ունեցած քննարկումը 2005 թ. մայիսի սկզբին կանցլեր
Շրյոդերի
Գերմանիա
կատարած
այցը
պակաս
ոգևորիչ
դարձրեց:
Այնուամենայնիվ, մեկ ամիս անց` 2005 թ. հունիսի 16-ին Բունդեստագն միաձայն
ընդունեց շատ քիչ փոփոխված բանաձևի տարբերակը, որն առաջադրվել էր
համատեղ
Սոցիալ-դեմոկրատական
կուսակցության,
Քրիստոնեադեմոկրատական միություն կուսակցության, 90-ի դաշինքի-կանաչների և Ազատ
Ժողովրդավարական կուսակցության կողմից որը վերնագրված էր «1915թ.
հայկական կոտորածների և արտաքսումների հիշողության և հիշատակման
վերաբերյալ» և նշում, որ «Գերմանիան պետք է ներդրում ունենա թուրքերի և
հայերի հաշտեցման գործում»:
Բունդեսթագում հետևյալ բանաձևն էր առաջադրվել.
«Գերմանական Բունդեսթագը խոնարհվում է Առաջին աշխարհամարտից առաջ և
դրա ընթացքում բռնության ենթարկված, զոհված և արտաքսված հայերի
հիշատակի առաջ: Այն խորը ցավ է արտահայտում Օսմանյան կայսրության
Երիտթուրքերի կառավարության գործողությունների համար, որոնք հանգեցրեցին
Անատոլիայում հայերի գրեթե ամբողջական բնաջնջմանը: Այն նաև ցավում է
Գերմանական Ռեյխի անփառունակ դերակատարության համար, որը որը չնայած
որ տեղեկություններ ուներ Օսմանյան կայսրությունում կազմակերպված հայերի
զանգվածային արտաքսման և ոչնչացման վերաբերյալ, սակայն անգամ փորձ
չարեց կանգնեցնելու դաժանությունները»:

«Ցեղասպանություն» բառը օրինագծում օգտագործվում է միայն մեկ անգամ.
«բազմաթիվ անկախ պատմաբաններ, օրենսդիր մարմիններ և միջազգային

կազմակերպություններ ճանաչել են
ոչնչացումը որպես ցեղասպանություն»:
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Չնայած բանաձևի զգուշավոր լեքսիկոնին, այն կատաղի արձագանքներ
առաջացրեց թուրք դիվանագետների և քաղաքական գործիչների մոտ:
Գերմանիայում Թուրքիայի դեսպան Մեհմեդ Ալի Իրտեմչելիկը Քրիստոնեադեմոկրատական միությանը մեղադրեց, որ «գործում են իբրև ֆանատիկ հայկական
ազգայնականության խոսնակներ, որն ամբողջ աշխարհում օգտագործում է
կազմակերպած ահաբեկչություն»: Այժմ Իրտեմչելիկը որակեց ընդունված
բանաձևը որպես «Թուրքիայի պատմության կոպիտ անպատվում»: Վարչապետ
Էրդողանը քննադատեց, որ Բունդեսթագը խոնարհվել է լոբբիստական խմբերի
առջև, հավելելով. «Ես դա համարում եմ շատ տգեղ երևույթ»: Թուրքիայի ԱԳՆ-ն
զգուշացրեց, որ երկկողմ հարաբերություններում բացասական հետևանքներ
կհետևեն. «մեծ ցավով հարկադրված պետք է նշենք, որ Բունդեսթագի կողմից մեր
որևէ զգուշացում ուշադրության չարժանացավ»: Արտգործնախարար Աբդուլա
Գյուլը հավելեց, որ «որոշումը լի է սխալներով»: «Այն խոսում է այս խնդրում ՄԱԿ-ի
վճռականության մասին: Սակայն միջազգային հաստատությունները այս խնդրի
շուրջ որևէ վճռականություն չունեն: ... Այս որոշումը Թուրքիայի նկատմամբ
թշնամության դուռ է բաց անում»:
Բեռլինում Թուրքիայի դեսպանությունը գերմանացի պատգամավորներին նյութ է
ուղարկում, որն ընդգծում էր, որ զոհեր եղել են երկու կողմից էլ և մեջբերում է
«ջարդերի պրովոկացիաները հայ ահաբեկիչների կողմից»: Բայց այս ամենը որևէ
արդյունք չտվեց: Գերմանիայի Կանաչների կուսակցության անդամ Ջեմ Օզդեմիրը,
որը թուրքական ծագում ունեցող ամենաակնառու գերմանացի քաղաքական
գործիչն է, պարզապես նշեց, որ «միջազգային քննարկումներում դուք չեք կարող
շարունակել այդքան երկար ժամանակ փակ հասարակության մեջ գործող
պետական քարոզչությունը»:
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Փրկված հերերոցիները` գերմանական հարավ-արևմտյան Աֆրիկայի Օմահեկե անապատի միջով
փախուստի դիմածները (ներկայիս Նամիբիա): Լուսանկարը` Wikipedia Commons

Իրականում այս բանաձևի ընդունումից մեկ տարի առաջ Գերմանիան ինքնուրույն
հաղթահարեց իր ունեցած տատանումները և հնարավոր իրավական
հետևանքներից ունեցած վախը և ճանաչեց 1905 թ. Նամիբիայում գործած
ցեղասպանությունը:
Շուրջ 130 գերմանացի զինվորների և գաղութաբնակների մահվան պատճառ
դարձած հերերոների ապստամբությանն ի պատասխան գաղութարար զորքերը
Լոթար ֆոն Թրոթայի գլխավորությամբ կարգադրեցին հերերոներին կամ հեռանալ
Նամիբիայից կամ սպանվել: Տղամարդիկ, կանայք և երեխաները կամ կոտորվեցին,
կամ տեղափոխվեցին անապատ և թողնվեցին այնտեղ` մեռնելու: Շուրջ 100.000
մարդկանցից միայն 15.000-ը ողջ մնաց: 2001թ. Հերերոները 4 միլիարդ ԱՄՆ
դոլարի դատական հայց հարուցեցին գերմանական կառավարության և ԱՄՆ-ում
գործող
երկու
գերմանական
ընկերությունների
դեմ:
Գերմանական
կառավարությունն ընդդիմացավ այդ պնդումներին` նշելով, որ զինվորներին և
քաղաքացիական բնակչությանը պաշտպանող միջազգային հումանիտար
օրենքները հակամարտության պահին գոյություն չունեին:122
2004թ. օգոստոսին Գերմանիայի արտաքին օգնության նախարար Հեդմարի
Վիցզորեկ Զեուլը մասնակցեց Նամիբիայի Օկակարարա բնակավայրում
անցկացված միջոցառմանը: Նա եկել էր պաշտոնապես ներողություն խնդրելու այն
բանի համար, ինչը պատմաբաններն անվանում են 20-րդ դարի առաջին

122

Ibid.
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ցեղասպանություն, որն իրականացվել էր գերմանական գաղութարար զորքերի
կողմից 1904թ. հերերոների ապստամբության ժամանակ:
«Մենք, գերմանացիներս ընդունում ենք մեր պատմական և բարոյական
պատասխանատվությունը և գերմանացիների կողմից այդ ժամանակ կատարած
մեղքը… Այդ ժամանակ կատարված վայրագությունները կանվանվեին
ցեղասպանություն»:123

Երբ դեպքերից ուղիղ 100 տարի անց գերմանական ներողությունն ստացվեց,
դատական քննարկումները դադարեցվեցին:

123

Andrew Meldrum, "German minister says sorry for genocide in Namibia", The Guardian, 16 August
2004.
www.esiweb.org

- 127 -

Ցեղասպանության վերաբերյալ ֆրանսիական քննարկումները

Ֆրանսիայի Ազգային Ժողով: Լուսանկարը` Assemblée Nationale / Renan Astier

Ֆրանսիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման պատմությունը սկսվում է
1915թ.-ից, երբ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հանդես եկավ
Մեծ Բրիտանիայի և Ռուսաստանի հետ համատեղ հռչակագրով, որն ուղղված էր
Թուրքիայի
իշխանություններին:
Հայտարարությունը
քննադատում
էր
Թուրքիայում հայերի զանգվածային կոտորածները.
«Արդեն մեկ ամիս է, որ Անատոլիայի թուրք և քուրդ բնակիչները կոտորում են
հայերին, որը իրականացվում է օսմանյան իշխանությունների թողտվությամբ կամ
որոշ դեպքերում աջակցությամբ: Ապրիլի կեսերին նման կոտորածներ տեղի են
ունեցել Էրզրումում, Դերչումում, Էգինում, Ակնում, Բիթլիսում, Մուշում,
Սասունում, Զեյթունում և ամբողջ Կիլիկիայում: Վանի մոտի ավելի քան հարյուր
գյուղերի բնակիչներ ամբողջովին սպանվել են: Այդ քաղաքում հայկական
թաղամասը շրջափակվել է քրդերի կողմից: Միաժամանակ Կոստանդնուպոլսում
Օսմանյան կառավարությունը վատ է վերաբերվում անմեղ հայ բնակչության հետ:
Մարդկության և քաղաքակրթության դեմ Թուրքիայի կողմից այս նոր
հանցագործությունը
հաշվի
առնելով`
դաշնակից
կառավարությունները
հրապարակավ հայտնում են Բարձրագույն Դռանը, որ նրանք անհատապես
պատասխանատվության կենթարկեն Օսմանյան կառավարության բոլոր այն
անդամներին, ովքեր պատասխանատու են այս հանցանքների համար և նրանց
բոլոր գործակալներին, ովքեր այս կամ այն կերպ մեղսակից են այս
կոտորածներին»:124

Ցեղասպանությունից և հայկական պետականության անկումից հետո տասնյակ
հազարավոր հայեր ապաստան գտան Ֆրանսիայում: Հայերը ժամանում էին
Մարսել, Վալենս, Գրենոբլ, Նիցցա, Լիոն և Փարիզ: Հաջորդող ներգաղթերից հետո
124

France, Great Britain and Russia Joint Declaration, May 24, 1915.
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(1956 թ. Թուրքիայից, 1975թ. Լիբանանից, 1979 թ. Իրանից) սփյուռքի շարքերն
ավելի ստվար դարձան: Այնպիսի ֆրանսահայեր, ինչպես Շառլ Ազնավուրը, արդեն
դարի կեսերից մեծ համբավ էին վայելում: 1991 թ. Հայաստանի անկախացումից և
դրան հաջորդող տնտեսական ճգնաժամից հետո Ֆրանսիայում հայերի
բնակչության թիվը գրեթե կրկնապատկվեց` հասնելով մոտ 400.000-ի, Ֆրանսիան
վերածելով ամենամեծ և ամենաազդեցիք հայկական համայնքներից մեկի:
Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովը Հայոց ցեղասպանության մասին քննարկումներ
անցկացրել է սկսած 1990-ական թթ. կեսերից: Ճանաչման ամենահաստատուն
աջակիցներից մեկը Պատրիկ Լաբոնն է Ժողովրդական Շարժում Միավորում
կուսակցությունից: Լաբոնի ընտրատարածք Ռոն Ալպը մեծ հայկական
ընտրազանգված ունի և 1915 թ. ցեղասպանությունը վերապրածների
կացարաններից մեկն է եղել: 1994 թ. օգոստոսին Ֆրանսիայի արտգործնախարարի
հետ խորհրդարանական քննարկման ժամանակ Լաբոնը մի շարք բավական սուր
հայտարարություններով հանդես եկավ Թուրքիայի մասին: Ակնարկելով Հայոց
ցեղասպանության 80-ամյակը նա ելույթում կրքոտ ձևով նշեց.
«Մարդկության դեմ այս զազրելի հանցանքը, 20րդ դարում այս առաջին
ցեղասպանությունը դեռևս շարունակում է անպատիժ մնալ: Դեռ հակառակը,
Թուրքիայում հուշարձաններ են կառուցվում և փողոցներ են մկրտվում
թուրքական Հիտլերի` Թալեաթ փաշայի անունով......Եկեք հիշենք, որ Թուրքիան,
քաջալերվելով այս անպատժելիությունից, զավթել է հայկական տարածքները,
ներխուժել և զավթել է Կիպրոսի մի մասը, բնաջնջում է քուրդ ժողովրդին, արդեն
հինգ տարի է, ինչ շրջափակման մեջ է պահում Հայաստանը` սովի մատնելով 3
միլիոն հայերի, և օգտագործում է Եփրատ գետի ջրամբարները որպես շանտաժի
միջոց ընդդեմ Սիրիայի»:125

Ցեղասպանության ճանաչման ամենաթեժ աջակիցների դերում հանդես եկան
ֆրանսիացի կոմունիստները: 1995 թ. Պոլ Մերսիերան126 բարձրացրեց այս հարցը
խորհրդարանական քննարկման ժամանակ: Նախարար Հերվե դը Շարետը
պատասխանեց, նշելով, որ Ցեղասպանության կոնվենցիան հետադարձ ուժ չունի և
Ֆրանսիական կառավարությունը ցանկանում է աջակցել Երևանի և Անկարայի
միջև հարաբերությունների կարգավորմանը: 127 1997 թ. կոմունիստական
կուսակցությունից Ֆրանսուա Ասենսին Սեն Սենտ Դենիս ընտրատարածքից,
պայքարում էր Ազգային Ժողովի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման
համար:128
Քննարկումն անօդ տարածությունում չէր ընթանում: 1996 թ. Լուիս Հարիսի
Ինստիտուտի անցկացրած հարցումներից մեկի համաձայն, պատասխանողների
125
126

127
128

National Assembly of France, Hearing on the Armenian Genocide, August 8, 1994
Պոլ Մերսիերան Սենի Վիտրիի պատվավոր քաղաքապետն է, որտեղ գտնվում է Հանուն
Ֆրանսիայում Առաջադիմության Հայկական Շարժումը
National Assembly of France, Hearing on the Armenian Genocide, June 29, 1995
National Assembly of France, Hearing on the Armenian Genocide, April 21, 1997; Սեն Սենտ
Դենիսում է գտնվում Հայկական Մշակությանին Կենտրոնի շենքը և Նվարդ Գյուլբենկիանի
անվան հայկական դպրոցը:
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69 տոկոսը գիտեր «Հայոց ցեղասպանության մասին, որը 1915 թ. Թուրքիայում հայ
ժողովրդի դեմ իրականացված կոտորածն էր»: Իսկ 75 տոկոսը գտնում էր, որ
«ժամանակն է, որ Ֆրանսիական իշխանությունները պաշտոնապես ճանաչեն
ցեղասպանությունը, որի զոհերն են հայերը»:129
1997թ. Ժողովրդական Շարժում Միավորում կուսակցությունից Ռոլանդ Բլումը
առաջարկեց, որ Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովը օրենքով ընդունի Հայոց
ցեղասպանությունը: Բլումը, ով քաղաքականությամբ զբաղվում է 1970 - ական թթից, ներկայացնում է Բուշ դյու Ռոն ընտրատեղամասը Մարսելից, որը երկրի
ամենամեծ ընտրատարածքներից մեկն է և որտեղ կա նաև բավականին մեծ
հայկական համայնք:
Մեկ տարի անց նմանատիպ առաջարկություն է հնչում Դիդիե Միգոյի կողմից, որը
Ֆրանսիա-Հայաստան Խորհրդարանական Բարեկամության Խմբի քարտուղարն է:
Միգոյի առաջարկության հիման վրա կազմած Ռընե Ռուքեյի (սոցիալիստ)
զեկույցը մանրամասն նկարագրում է հայկական կոտորածները` սկսած Համիդյան
շրջանից մինչև 1915 թ.-ի գագաթնակետը: Այն նաև ներկայացնում է Թուրքիայի
մերժողական քաղաքականությունը և մեջբերում է մի շարք ֆրանսիացի
նախարարների, ովքեր այդ դեպքերի համար օգտագործել են «ցեղասպանություն»
եզրույթը: Զեկույցի նախագիծը նաև նշում էր.
«Ֆրանսիայի Հանրապետությունը ճանաչում է, որ 1915թ. հայ ժողովրդին
ոչնչացնելու երիտթուրք կառավարության որոշումը և դրան հաջորդող 1915 և
1922 թթ. կոտորածները Օսմանյան կայսրության տարածքում ցեղասպանություն
է»:

Ֆրանսուա Ռոշբլուանը և Ռոլանդ Բլումը առաջադրվող օրինագծում հետևյալ
հավելումները առաջարկեցին.




«Թուրքիայի Հանրապետության անդամակցությունը ԵՄ-ին չի կարող տեղի
ունենալ մինչև որ այն չճանաչի Հայոց Ցեղասպանության եղելությունը»:
«Կառավարությունը կերաշխավորի, որ ամեն տարի ապրիլի 24-ը մեր
երկիրը կհիշի Հայոց ցեղասպանության տարելիցը»:
«Կառավարությունը
պատասխանատվություն
է
ստանձնում
միջազգայնորեն մարդկության դեմ այս հանցանքի ճանաչման և
փոխհատուցման ուղղությամբ աշխատելու համար»:130

1998 թ. մայիսի 29-ին Ֆրանսիայի Ազգային Ժողովը Հայոց ցեղասպանությունը
ճանաչող օրինագիծ ընդունեց: Տեքստում, սակայն, վերոհիշյալ զեկույցներում
առաջադրվող կետերից որևէ մեկը չներառնվեց: Այն պարզապես հայտարարում էր.
129

130

Claude Mutafian, "Le génocide des Arméniens, Un 'modèle' de nettoyage ethnique", 1996, Autumn
N° 925.- Rapport de M. René Rouquet (au nom de la commission des affaires étrangères) sur la
proposition de loi de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues (n° 895), relative à la reconnaissance
du génocide arménien de 1915.
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«La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915» (Ֆրանսիան
հրապարակայնորեն ճանաչում է 1915թ. Հայոց ցեղասպանությունը):131

2000թ. նոյեմբերի 7-ին Սենատն ընդունեց օրինագիծը: 132 2001թ. հունվարի 29-ին
տեքստը օրենքի վերածվեց հանրապետության նախագահի և վարչապետի
ստորագրություններից հետո:133

131

132
133

29 mai 1998 Proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale en première lecture, relative à la
reconnaissance du génocide arménien de 1915
La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915
Loi n°2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915
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TARC-ի փորձը

Դեյվիդ Ֆիլիպս` ԹՀՀՀ նախագահ և Օզդեմ Սանբերք` ԹՀՀՀ անդամ

Թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովը (ԹՀՀՀ-ը) ձևավորվել է 2001թ.
հուլիսին Ժնևում որպես քլինթոնյան վարչակազմի` Թուրքիային և Կովկասին
վերաբերող հասարակական դիվանագիտության գլխավոր մաս: Հասարակական
դիվանագիտությունից, որն ի մի է բերում քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչներին
և
նախկին
պաշտոնյաներին
կառավարության
մակարդակում անլուծելի թվացող խնդիրների և ճգնաժամերի բարձրացման և
քննարկման համար, ակնկալիքներ կային, որ թուրքերի և հայերի, և որպես
արդյունք, Թուրքիայի և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կբարելավվեն:
ԹՀՀՀ տաս անդամների կազմում էին (թուրքական կողմից) Գյունդուզ Աքթանը,
Ուստուն Էրգյուդերը, Օզդեմ Սանբերքը, Իլթեր Թուրքմենը, Վամիկ Վօլկանը, Սադի
Էրգյուվենչը և (հայկական կողմից) Ալեքսանդր Արզումանյանը, Դավիթ
Հովհաննիսյանը, Վան Գրիգորյանը, Անդրանիկ Միհրանյանը: Հանձնաժողովի
նախագահն էր ամերիկացի գիտնական և Պետդեպարտամենտի խորհրդական
Դեյվիդ Ֆիլիպսը:
2005 թ. Ֆիլիպսը հրատարակեց «Լռեցնելով անցյալը» գիրքը, որը բավական
հետաքրքիր ձևով ներկայացնում է թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովի
ծնունդը, զարգացումը և լուծարումը:
Ֆիլիպսը չի խուսափում տաբուների, արմատավորված տեսակետների և
նախապաշարմունքների ներկայացումից և քննադատումից, որոնք միշտ
խոչընդոտել են թուրք-հայկական հաշտեցմանը: Ըստ նրա, հայերից շատերը,
(նկարագրելով 19 - րդ դարի վերջին և առաջին Աշխարհամարտին օսմանյան
թուրքերի ծանր կացությունը).
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«քիչ են հոգ տանում պատմության ընթացքում թուրքերի տանջանքների
նկատմամբ: Հայերը կտրականապես վիճարկում են դեպքերի ծավալների, դրանց
համատեքստի
և
ենթադրվող
արդյունքների,
ինչպես
նաև
դրանք
իրականացնողների ինքնությունների և կապերի մասին թուրքերի պնդումները»:

Թուրքերը, մյուս կողմից,
«մերժում են ընդունել (Հայոց) ցեղասպանությունը, որովհետև ընդունումը
կհակադրվի իրենց ազնիվ ինքնապատկերին: Ստորացուցիչ կլինի միջազգային
հասարակական կարծիքի դատարանում դատի ենթարկվել դեպքերի համար,
որոնք տեղի են ունեցել մինչև Թուրքական Հանրապետության ծնունդը»:

ԹՀՀՀ-ը, ինչպես Ֆիլիպսն է նկարակգրում, կարող էր յուրաքանչյուր բան լինել,
բայց ոչ հաճույք պատճառող վարժանք: Նրա անդամների միջև շփումները հաճախ
բացահայտում էին այն վիճելի հարցերը, որոնք վերջին հարյուր տարիների
ընթացքում
այդքան
բարդացրել
էին
թուրքերի
և
հայերի
միջև
հարաբերությունները: Հայոց ցեղասպանության շուրջ քննարկումները մեծ ստվեր
էին գցում հանձնաժողովի ամբողջ գործունեության վրա: Նախքան ԹՀՀՀ-ի
պաշտոնական մեկնարկը, ինչպես Ֆիլիպսն է նշում, հայ անդամներից Վան
Գրիգորյանը հաստատել էր, որ Հայաստանը «պատրաստ է մասնակցելու
ճշմարտության և հաշտության հանձնաժողովի գործընթացի: Սակայն նա մեկ
կետի շուրջ բացարձակապես կարծր տեսակետ ուներ: Դրա նպատակը չպետք է
լիներ Հայոց ցեղասպանության ճշմարտացիության ուսումնասիրությունը: Այդ
փաստը կասկածից այն կողմ էր»: Ինչպես կարելի էր կանխատեսել, թուրք
անդամները առարկում էին նման նախապայմանների դեմ:
Ինչ վերաբերում է հայերին, ցեղասպանության ճշմարտացիության քննարկումը
մեկ այլ բան էր, իսկ ցեղասպանության քննարկումը ընդհանրապես` լրիվ այլ բան:
Թեև նրանք ընդունում էին մշակութային ծրագրերի կարևորությունը, որոնք
թուրքերը հատկապես արժեքավոր էին համարում, ԹՀՀՀ հայ անդամները
նախընտրում էին կենտրոնանալ կոնկրետ հարցերի շուրջ, ինչպիսիք էին
սահմանների բացումը և դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը:
Ոմանք էլ իրավիճակից փորձում էին ավելին ստանալ: Մի անգամ Անդրանիկ
Միհրանյանը նշեց, որ «մշակույթը լավ է, բայց մենք պետք է ընդհանուր
հայտարարի գանք ցեղասպանության և այլ բաժանարար հարցերի շուրջ»:
Այլապես
«մենք
կշարունակենք
ամբողջ
աշխարհում
բարձրացնել
ցեղասպանության հարցը խորհրդարաններում»:
Թուրքերն էլ հաճախ հետդարձ էին կատարում պաշտոնական դիրքերին, երբ
նրանք փորձում էին կապել թուրք-հայկական հաշտեցումը և Լեռնային Ղարաբաղի
խնդիրը: «Օզդեմ Սանբերքը հարցրեց, թե ինչպես է ԹՀՀՀ-ը քննարկելու «գրավյալ
տարածքների» հարցը, որոնք ուժով գրավվել են Ադրբեջանից էթնիկ հայերի
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կողմից: Արդյոք ԹՀՀՀ-ը կոչ կանի՞, որպեսզի տեղահանված ադրբեջանցիները
իրենց տուն վերադարձվեն»:
Որոշ քննարկումներ շատ լարված էին ընթանում.
«ԹՀՀՀ-ը հարցազրույց վերցրեց պաշտոնաթող թուրք դեսպաններ Օմեր Լյութեմից և
Մումթազ Սոյսալից: Երբ հայերը փորձում էին բացատրել իրենց օջախներից քշված
լինելու ցավը, Լյութեմը նախատեց. «Թուրքական գրքերը թուրքերից առաջ չեն
ակնարկում որևէ հայկական ներկայության մասին: Անատոլիան երբեք հայկական
հայրենիք չի եղել: Դուք ընդամենը այցելուներ էիք»: Երբ Ալեքս Արզումանյանը
մատնանշեց, որ իրենք Անատոլիայում բավական վաղուց են եղել, որ ավելի քան
4.000 եկեղեցի են կառուցել, Սոյսալն ավելացրեց, «Մենք փորձեցինք այդ բոլորն
ավերել, բայց դրանք չափից շատ էին»: Հետո Լյութեմը սպառնաց, «եթե հայերը
շարունակեն պնդել ցեղասպանության վերաբերյալ, Թուրքիան վնաս կպատճառի
Հայաստանին: Արդյոք սա՞ է ձեր ուզածը»»:

Հասարակական
դիվանագիտության
հաջողությունը
կայանում
է
նրա
մասնակիցների կարողությունից` ներգրավվել զգացմունքներով լի և ցավալիորեն
անկեղծ քննարկումների մեջ, մի խնդիր, որից խուսափելու համար արհեստավարժ
դիվանագետները պատրաստ են ամեն ինչի: Այսպիսի քննարկումներով ԹՀՀՀ-ը լի
էր.
«Գյունդուզը միջամտեց. «դուք գիտե՞ք, թե որքան էք
աշխարհով մեկ խորհրդարաններում օրինագծեր
զգացմունքներին ցավ է պատճառվում»: Ալեքսը
զգացմունքներին ցավ է պատճառվում: Իսկ դուք գիտե՞ք,
Մենք էինք, որ ցեղասպանության ենթարկվեցինք»»:

մեզ անհանգստացնում
ներկայացնելով: Մեր
պատասխանեց. «ձեր
թե մենք ինչ ենք զգում:

Ի սկզբանե ԹՀՀՀ-ի հայ անդամները հարկադրված էին գործ ունենալ նաև իրենց
երկրում ազգայնականների ճնշման հետ: Դաշնակցականները հարցականի տակ
էին դնում թուրքերի հետ միևնույն սեղանի շուրջ նստելու գաղափարը: Ինչպես
Դեյվիդ Ֆիլիպսն է նշում, դաշնակցական խոսնակի խոսքերով, «այն ամենը, ինչ
ԹՀՀՀ-ն առաջ է մղել, այն թյուր տեսակետն է, թե 1915-23 թթ. դեպքերի համար կան
երկու տեսակետներ»: Սա ընդամենը մեկ օրինակ է, թե ինչպես էին ազգային
քաղաքական գործիչները փորձում ԹՀՀՀ-ի դեմ գործել:
Ֆիլիպսը գրում է, որ «ԹՀՀՀ-ն նախապես շեշտադրում է կատարել
համագործակցությանն ուղղված փոքր քայլերի և գործնական ոլորտների վրա,
որոնք հիմք կստեղծեին առավել կենտրոնական հարցեր բարձրացնելու համար»:
Սակայն, երկարաժամկետ առումով, սա, ինչպես տեսանք, անկարելի եղավ.
Ցեղասպանության հարցը, որն ի սկզբանե առկա էր գրեթե բոլոր
քննարկումներում, պետք է քննարկվեր: Արգելապատնեշը հաղթահարելու
նպատակով ԹՀՀՀ-ն դիմեց Անցումային արդարադատության միջազգային
դատարանին, որպեսզի վերջինս տրամադրի «անկախ իրավաբանական
վերլուծություն» 20-րդ դարի սկզբում տեղի ունեցած դեպքերի վրա 1948 թ.
Ցեղասպանության Կոնվենցիայի կիրառելիության առումով:
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Անցումային արդարադատության միջազգային դատարանի զեկույցը պատրաստ
էր 2003 թ. փետրվարին: Այն բավականին հավասարակշռված տեսակետ էր առաջ
քաշում: Հայերը կարող էին ողջունել զեկույցի եզրակացությունը, որ 1915 թ.
դեպքերը «ամբողջության մեջ կրում էին ցեղասպանության բոլոր տարրերը,
ինչպես որ սահմանված է Կոնվենցիայով»: Մինչդեռ թուրքերը կարող էին հանգիստ
լինել դատարանի այն եզրահանգման համար, որ որևէ իրավական, ֆինանսական
կամ տարածքային պահանջներ, որոնք բխում են այդ դեպքերից, չեն կարող
կոնվենցիայի հիման վրա ներկայացվել որևէ անհատի կամ պետության»:
2004 թ. ապրիլի 14-ին ԹՀՀՀ անդամները որոշեցին, որ իրենց աշխատանքը պետք է
ամփոփվի: Հավանաբար այն սպասելիքները չիրականացրեց (համենայն դեպս, ոչ
իր անդամների), բայց, ինչպես Ֆիլիպսն է նշում, ԹՀՀՀ-ին հաջողվեց ավելի անկեղծ
երկխոսության ճանապարհ հարթել: Երևանում գործող Մարդկային զարգացման
միջազգային կենտրոնի տնօրեն Թևան Պողոսյանը Ֆիլիպսին ասել է, որ «Այսօր
երկու երկրների ժողովուրդները հարաբերությունների մասին ավելի ազատ և
պակաս նախապաշարմունքներով են խոսում»: «Ու թեև ֆիզիկական սահմանները
շարունակում են փակ մնալ, հոգեբանական խոչընդոտներն արդեն կոտրվել են»:
David L. Phillips, Unsilencing the Past: Track Two Diplomacy and Turkish-Armenian
Reconciliation. Berghahn Books: New York, 2005.
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