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Վերջ նա կան զե կույ ցը – Սեպտ եմ բեր 2014

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հա տու ցում ե րի ու սում ա սիր ման խում բը

Նա խա գահ՝  Հեն րի Թե րիո

Ան դամ եր՝  Ալֆ րեդ դե Զա յաս 
   Ջեր մեյն Օ. Մաք քալ փին 
   Ա րա Պապ յան

Այս ան կախ զե կույ ցը հնա րա վոր է դար ձել Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյան սկզբնա կան դրա մաշ նոր հի 
օգ նու թյամբ: ՀՑՀՈւԽ-ն իր խո րին ե րախ տա գի տու թյունն է հայտ նում Ջորջ Աղ ջա յա նին զե կույ ցի 8-րդ գլ խում զե-
տեղ ված ֆի նան սա կան հա տու ցում ե րի վեր լու ծու թյա նը որ պես խորհր դա տու մաս նակ ցե լու հա մար: ՀՑՀՈւԽ-ն 
նաև իր ե րախ տա գի տու թյունն է հայտ նում դես պան Ջոն Է վան սին և դոկ տոր ներ Լևոն Չոր բաջ յա նին, Սու սան 
Կա րա ման յա նին, Անդ րա նիկ Գաս պար յա նին, Աս պետ Քո չիկ յա նին, Ռո ջեր Ս մի թին, Էռ նես տո Վեր դե խա յին 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ձեր առջև Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի ու սում ա սիր ման խմբի (ՀՑՀՈւԽ) վերջ-

նա կան զե կույցն է: Զե կույ ցում ներ կա յաց ված է 1915-1923թթ. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու-
ցում ե րի հար ցի ի րա վա կան, պատ մա կան, քա ղա քա կան և բա րո յա կան կող մե րին առնչ վող ան-
նա խա դեպ հա մա պար փակ վեր լու ծու թյու նը: Զե կույ ցում նե րառ ված են նաև հա տու ցում ե րի լիա-
կա տար փա թե թի բա ղադ րիչ նե րի վե րա բեր յալ կոնկ րետ ա ռա ջար կու թյուն ներ:

Զե կույ ցը հրա պա րակ վում է ճիշտ ժա մա նա կին: 2015-ին նշվե լու է Ցե ղաս պա նու թյան սկզբի 
100-ամ յա կը, և այն մեծ հե տաքրք րու թյուն է ա ռա ջաց նե լու մի ջազ գա յին քա ղա քա կան, գի տա կան, 
լրատ վա կան, մշա կու թա յին և հան րա յին շրջա նակ նե րում: Բա ցի այդ, վեր ջին տա րի ներս Ցե ղաս-
պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցը դուրս է ե կել նեղ շրջա նա կից՝ իր վրա հրա վի րե լով հան րա յին 
և գի տա կան շրջան նե րի մեծ ու շադ րու թյու նը՝ հիմ ա կա նում կենտ րո նա նա լով ան հա տա կան հա-
տու ցում ե րի պա հան ջով ի րա վա կան հայ ցե րին: Այս զե կույ ցը վճռա կան քայլ է դե պի ա վե լի լայ-
նա ծա վալ ու ընդգր կուն գոր ծըն թաց՝ գտնե լու Ցե ղաս պա նու թյան դեռևս շա րու նակ վող վնաս նե րը 
շտկե լուն ուղղ ված հա մար ժեք լու ծում: Բա ցի այդ, Թուր քիա յում թափ է հա վա քում Ցե ղաս պա նու-
թյան ժա ռան գու թյանն անդ րա դառ նա լու ան կեղծ, ոչ ժխտո ղա կան մո տե ցու մը: Վեր ջին տաս նամ-
յա կում նաև ա ռա ջա ցել է հա տու ցում ե րի հա մաշ խար հա յին շար ժու մը, ո րում ընդգրկ ված են մար-
դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում երն զոհ գնա ցած բազ մա թիվ խմբեր: Հա յոց հարցն 
այդ շարժ ման բաղ կա ցու ցիչ մասն է:

ՀՑՀՈւԽ-ն ճա նա չում է, որ նույն ժա մա նա կաշ ջա նում հա յե րի հետ զանգ վա ծա յին բռնու թյուն-
նե րի և թա լա նի են են թարկ վել նաև ա սո րի նե րը և հույ նե րը: Սա կայն հաշ վի առ նե լով ՀՑՀՈւԽ-ի 
ան դամ ե րի մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և փոր ձի շրջա նակ նե րը, խում բը չի ստանձ նել նրանց 
վե րա բեր յալ վեր լու ծու թյուն և ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը: Դա ա վե լի 
լավ կա րող են ա նել այդ հար ցում ա վե լի մեծ գի տե լիք ներ ու նե ցող մաս նա գետ նե րը:

Մի շարք գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով հա տու ցում ե րի հար ցը բա վա կա նին բարդ է: Օ րի նակ՝ 
զավթ ված գույ քի հան ցա գործ խմբի ձեռ քում մա լը ժա մա նա կի ըն թաց քում սկսվում է նկալ վել 
որ պես նոր մալ ստա տուս քվո, իսկ դրա վե րա դար ձը՝ չար դա րաց ված: Տա րած քա յին հա տու ցում-
նե րի հա մար հատ կա պես մեծ խո չըն դոտ է ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րի հա մար սրբա գույն 
«տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան» սկզբուն քը: Հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան կար գի հիմք 
հա մար վող այդ սկզբուն քը հա մար յա անհ նա րին է դարձ նում միջ պե տա կան սահ ման նե րի փո փո-
խու թյու նը, այն դեպ քում, երբ ՀՑՀՈւԽ-ը սահ ման նե րի փո փո խու թյու նը դի տար կում է որ պես հա-
մա պար փակ և արդ յու նա վետ հա տու ցում ե րի փա թե թի գլխա վոր բա ղադ րի չը:

ՀՑՀՈւԽ-ն նաև գի տակ ցում է, որ կլի նեն մարդ կի, ով քեր կա ռար կեն զե կույ ցին՝ ոչ այն պատ-
ճա ռով, որ ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը սխա լէ կամ ան հա մար ժեք, այլ հա մա րե լով, որ Հա-
յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի, հատ կա պես հո ղե րի վե րա դար ձի հա մար պայ քա րը 
հա ջո ղու թյամբ չի պսակ վե լու և հետևա բար այդ պայ քարն ա նի մաստ է: Սա կայն պատ մու թյան 
մեջ կան բազ մա թիվ օ րի նակ ներ, երբ ար մա տա կան հա սա րա կա կան ու քա ղա քա կան փո փո-
խու թյուն նե րի հա մար պայ քա րող բազ մա թիվ մար դիկ հա մար վում էին ա նի րա տես և ան հա ջո-
ղու թյան դա տա պարտ ված, ինչ պես օ րի նակ ԱՄՆ-ում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի հա մար 
պայ քա րող նե րի ա ռաջ նորդ նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ ժա մա նա կը ցույց տվեց, որ հո ռե տես նե րը 
սխալ վում էին. խո րը փո փո խու թյուն նե րը կա յա ցան: ՀՑՀՈւԽ-ը գոր ծում է այն հա մոզ մամբ, որ 
ինչ քան էլ մեծ լի նի փո փո խու թյու նը, այն հնա րա վոր է, ե թե օ րեն քի և բա րո յա կա նու թյան տե-
սանկ յու նից հիմ ա վոր ված է:
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Գ լուխ Ա. Նա խա պատ մու թյու նը

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան գլխա վոր փու լում (1915-918) Օս ման յան կայս րու թյու նում իշ խա նու-
թյու նը զավ թած Միու թյուն և Ա ռա ջա դի մու թյուն Կո մի տեն (ե րիտ թուր քեր), ծրագ րեց և ղե կա վա-
րեց մոտ 1,5 մի լիոն հա յե րի բնաջն ջու մը, իսկ մա ցած 1 մի լիո նը դար ձան փախս տա կան ներ ու 
սփռվե ցին աշ խար հով մեկ: Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քը զու գորդ վում էր հսկա յան տա ռա պանք-
նե րով՝ բռնա բա րու թյուն նե րով և ս պան ված հա յե րի գրե թե ամ բողջ ու նեց ված քի թա լա նով՝ սկսած 
փո ղից, ոս կե ղե նից ու հո ղից մինչև խո հա նո ցի պա րա գա ներ ու հա գուստ: Երկ րորդ փու լում (1919-
1923) թուրք ազ գայ նա մոլ նե րը ներ խու ժե ցին 1918թ.-ին հիմ ադր ված Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյուն և բռ նա զավ թե ցին նրա տա րած քի մեծ մա սը՝ այն միաց նե լով նոր ստեղծ վող Թուր քիա յի 
Հան րա պե տու թյա նը, իսկ մյուս մասն էլ դար ձավ Խորհր դա յին Միու թյան մաս: Ազ գայ նա մոլ նե րի 
ու ժերն ու նրանց կողմ ա կից նե րը նաև ար գե լե ցին հա յե րին Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե-
րազ մի ա վար տից հե տո վե րա դառ նալ ի րենց նախ կին բնա կա վայ րե րը:

Գ լուխ Բ. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հասց րած վնաս նե րը

Ցե ղաս պա նու թյու նը կոր ծա նա րար հետևանք ներ ու նե ցավ թուր քա հա յե րի, իսկ հե տո նաև 
Արևել յան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հա մար: Վ նաս նե րը կա րե լի է բա ժա նել եր կու կա տե գո-
րիա յի՝ «ան վե րա կանգ նե լի» և «նյու թա կան»: Ան վե րա կանգ նե լի են այն վնաս նե րը, ո րոնք հնա-
րա վոր չէ երբևէ վե րա կանգ նել՝ ամ բող ջու թյամբ կամ ուղ ղա կիո րեն: Դ րանք հա յե րի սպա նու-
թյուն ներն ու խոշ տան գում երն են, այդ թվում բռնա բա րու թյուն նե րը, ըն տա նե կան և հա մայն-
քա յին կա ռույց նե րի ոչն չա ցու մը, ինչ պես նաև այդ ա մե նի արդ յուն քում ստա ցած հո գե բա նա կան 
տրավ ման: Այս պես՝ անհ նար է վե րա կեն դա նաց նել մա հա ցած նե րին կամ կյանք տալ նրանց, 
ով քեր այ սօր պետք է նրանց սե րունդ նե րը լի նեին: Ան վե րա կանգ նե լի վնաս նե րի դի մաց հնա րա-
վոր է ա նուղ ղա կի մաս նա կի հա տու ցում՝ օ րի նակ դրա մա կան փոխ հա տուց ման մի ջո ցով, ին չը 
կնպաս տի հա յե րի թվա քա նա կի ա ճին: Ն յու թա կան վնաս նե րը զավթ ված ան շարժ և շար ժա կան 
գույքն են, այդ թվում բիզ նես նե րը: Ս րանք կա րող են վե րա դարձ վել, կամ դրանց դի մաց տրվի 
կան խիկ փոխ հա տու ցում, ա վե լաց նե լով նաև դրանց գնի ա ճից և ինֆլ յա ցիա յից ա ռա ջա ցող գու-
մար նե րը, ինչ պես նաև չօգ տա գործ ման հետևան քով չստա ցած օ գուտ նե րը (շա հը): Կան նաև 
խա ռը վնաս ներ, օ րի նակ ստրկու թյու նը, ո րի մի մա սի դի մաց (աշ խա տան քի) հնա րա վոր է փոխ-
հա տու ցել, իսկ մյուս մա սի դի մաց (հո գե բա նա կան տրավ մա յի) անհ նար է լիա կա տար կեր պով 
փոխ հա տու ցել:

Գ լուխ Գ. Ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հինգ բա ղադ րիչ նե րը

Ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա տու ցում ե րի հա մա պար փակ փա թե թը պետք է պա րու նա կի հետև-
յալ բա ղադ րիչ նե րը.

(1) Բո լոր գլխա վոր հան ցա գործ նե րի դա տա վա րու թյուն և մ յուս նե րի պա տաս խա նատ վու թյան 
չա փի ո րո շում:

(2) Հա սա նե լի զավթ ված գույ քի վե րա դարձ, և փոխ հա տու ցում ան հա սա նե լի գույ քի, մահ վան, 
տա ռա պան քի, հա րա զատ նե րի և հա մայն քի ան դամ ե րի կորս տի, ինչ պես նաև մշա կու թա յին, 
կրո նա կան, կրթա կան հաս տա տու թյու նե րի և կորց րած հնա րա վո րու թյուն նե րի դի մաց
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(3) Ճա նա չում և նե րո ղու թյուն

(4) Զո հե րի խմբի վե րա կանգն մա նը և եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյա նը նպաս տող գոր ծո-
ղու թյուն ներ

(5) Հան ցա գործ հա սա րա կու թյան ա ռող ջա ցում

Գ լուխ Դ. Հա տու ցում ե րը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում և հա յե րի հար ցը

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը և մար դու ի րա վունք նե րի օ րենք նե րը պա հան ջում են վնաս նե րի վե-
րա ցում՝ զա նա զան դրա կան քայ լե րի մի ջո ցով: Դ րանց թվում՝ դեպ քե րի քննու թյու նը, ոճ րի ճա նա-
չու մը, հան ցանք նե րի զղջու մը, մե ղա վոր նե րին պատ ժե լը, գույ քի վե րա կանգ նու մը, փոխ հա տու-
ցում ե րը և զո հե րի ու նրանց ժա ռանգ նե րի ա ռող ջա ցու մը:

«Ա նար դա րա ցի հարս տաց ման» օ րեն քի գլխա վոր սկզբուն քի հա մա ձայն՝ հան ցա գործ նե րը և 
ն րանց ի րա վա ժա ռանգ նե րը պետք է զրկվեն ցե ղաս պա նու թյան պտուղ նե րից: Իսկ մար դու ի րա-
վունք նե րի այն պի սի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րի դեպ քում, ինչ պի սին ցե ղաս պա նու թյունն է, 
հա տու ցում ե րի անհ րա ժեշ տու թյան գլխա վոր սկզբունքն ամ րագր ված է ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր 
Ա սամբ լեա յի «Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին օ րեն քի կո պիտ ոտ նա հա րում ե րի, մի ջազ գա-
յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի լուրջ խախ տում ե րի զո հե րի՝ հա տու ցում եր ստա նա լու ի րա-
վուն քի մա սին հիմ ա րար սկզբունք նե րը և ու ղե ցույ ցը» փաս տաթղ թում:

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նյու թա կան հա տու ցում ե րի հիմ քե րից մեկն առն չու թյուն չու նի ցե-
ղաս պա նու թյան հետ: Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը հստակ սահ մա նում է, որ ա նըն դու նե լի է շար ժա-
կան կամ ան շարժ գույ քի ա պօ րի նի բռնագ րա վու մը մար դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ-
տում ե րի ըն թաց քում կամ որ պես դրանց հետևանք: Ար դա րա դա տու թյան մշտա կան մի ջազ գա-
յին դա տա րանն այս սկզբուն քը նշել է Չոր զո գոր ծա րա նի գոր ծի կա պակ ցու թյամբ՝ «Մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի և ընդ հան րա պես ի րա վուն քի ընդ հա նուր կոն ցեպ ցիա յի հիմ ա կան սկզբունք նե րից 
մեկն այն է, որ ցան կա ցած պար տա վո րու թյան խախտ ման դեպ քում ծա գում է փոխ հա տուց ման 
պար տա վո րու թյուն»:

Երբ հան ցա գործ պե տու թյու նը խախ տում է այս պար տա վո րու թյու նը, ծա գում է շտկման պար-
տա կա նու թյուն: Ցե ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ Օս ման յան կայս րու թյու նը հա յե րի նկատ մամբ նման 
պար տա վո րու թյուն էր ստանձ նել, քա նի որ՝ (1) 19-րդ դա րի կե սե րից սկսած ստո րագ րել էր հա մա-
ձայ նագ րեր, ո րոն ցում պար տա վոր վում էր դա դա րեց նել հա յե րի նկատ մամբ բռնու թյուն նե րը: Այդ 
պար տա վո րու թյու նը հաս տատ վեց՝ (ա) ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գործ նե րից ո մանց դա տա վա րու-
թյամբ, ո րոնք դատ վում էին հա յե րին բնաջն ջե լու ձևով կայս րու թյան օ րենք նե րը խախ տե լու հա-
մար, (բ) Օս ման յան պատ գա մա վոր նե րից մե կի՝ դա տա վա րու թյուն նե րին սա տա րող հայ տա րա րու-
թյամբ, թե հա յե րի նկատ մամբ կա տար վա ծը Թուր քիա յի և այլ երկր նե րի հա մար պար դա դիր ուժ 
ու նե ցող «օ րենք նե րի ու մարդ կու թյան» խախ տում էր: Կարևոր հան գա մանք նե րից մեկն էլ այն է, 
որ մյուս երկր նե րը նույ պես պար տա վոր ու նեն ա նօ րի նա կան հա մա րել գույ քի ա պօ րի նի զավ թու մը: 
Մի ջազ գայ նո րեն ա պօ րի նի ա րարք նե րի հա մար պե տու թյուն նե րի պա տաս խա նատ վու թյան մա սին 
Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հանձ նա ժո ղո վի (ՄԻՀ) 41(2) հոդ ված հա մա ձայն՝ «ոչ մի պե տու թյուն ի րա-
վունք չու նի օ րի նա կան ճա նա չել այն ի րա վի ճա կը, որն ա ռա ջա ցել է հիմ ա կան մի ջազ գա յին օ րեն-
քի պար տա դիր նոր մով սահ ման ված պար տա վո րու թյան լուրջ խախտ ման հետևան քով»:
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Երկ րորդ հիմ քը ՄԱԿ-ի Ցե ղաս պա նու թյան կոն վեն ցիան է, ո րը գույ քի զավ թու մից բա ցի հա-
տու ցում ե րի մեջ ընդգր կում է նաև մա հը և տա ռա պանք նե րը: Թեև Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
տե ղի է ու նե ցել կոն վեն ցիան ու ժի մեջ մտնե լուց ա ռաջ, և ան գամ «ցե ղաս պա նու թյուն» տեր մի նի 
1944-ին ստեղ ծու մից ա ռաջ, այ նո ւա մե նայ նիվ կոն վեն ցիան ըն դա մե նը հռչա կում էր ար դեն գո յու-
թյուն ու նե ցող մի ջազ գա յին օ րենք նե րը, ո րոն ցով Ցե ղաս պա նու թյունն ար դեն օ րեն քից դուրս էր: 
Հայ կա կան կո տո րած նե րի ժա մա նակ ար դեն գո յու թյուն ու ներ Ցե ղաս պա նու թյան և մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան դոկտ րի-
նը: Պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը են թադ րում էր հա տուց ման և (կամ) փոխ հա տուց ման 
պար տա վո րու թյուն և հան ցա գործ նե րի ան հա տա կան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի վե րա նում վա ղե մու թյան պատ ճա ռով: Պա տե րազ-
մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և մարդ կու թյան դեմ ողղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար 
վա ղե մու թյան ժամ ետ չկի րա ռե լու մա սին կոն վեն ցիան հստա կո րեն ամ րագ րում է, որ ցե ղաս պա-
նու թյան հան ցան քի վրա չի տա րած վում վա ղե մու թյան ի րա վուն քը, ան կախ նրա նից, թե երբ է 
տե ղի ու նե ցել ցե ղաս պա նու թյու նը, ինչ պես նաև վա ղե մու թյան պատ ճա ռով չի վե րա նում պե տու-
թյան՝ ցե ղաս պա նու թյան մի ջո ցով ձեռք բեր ված գույ քի դի մաց հա տու ցում եր և փոխ հա տու ցում-
ներ տա լու պար տա վո րու թյու նը:

Թուր քիան հա տու ցում ե րից հրա ժար վե լը հիմ ա վո րում է նաև նրա նով, որ այ սօր վա Թուր-
քիա յի Հան րա պե տու թյու նը Ցե ղաս պա նու թյունն ի րա գոր ծած պե տու թյու նը չէ: Ե թե ան գամ ան-
տե սենք այն հան գա ման քը, որ Ցե ղաս պա նու թյան երկ րորդ փուլն ի րա կա նաց րել են քե մա լա կան 
զոր քե րը, ա պա այս ա ռար կու թյու նը, միև նույն է, ան հիմ է: Ան կախ փոր ձա գետ, պրո ֆե սոր Մ. 
Շե րիֆ Բաս յու նին մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում եր զո հե րի՝ հա տու ցում եր և փոխ-
հա տու ցում ստա նա լու ի րա վուն քի վե րա բեր յալ զե կույ ցում նշում է.

«Մի ջազ գա յին ի րա վուն քում՝ պե տու թյան ի րա վա կան շա րու նա կա կա նու-
թյան դոկտ րի նը և պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյան սկզբուն քը հա-
ջորդ կա ռա վա րու թյան վրա են դնում նա խորդ կա ռա վա րու թյան կա տա-
րած խախ տում ե րից բխող հայ ցե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը»:

Այս պար տա վո րու թյու նը չի վե րա նում նաև զո հե րի մահ վան պատ ճա ռով: Ցե ղաս պա նու թյու նից 
փրկված նե րի՝ հա տու ցում եր ստնա լու ի րա վու քը, թե՛ ան հա տա պես, թե՛ հա վա քա կա նո րեն, անց-
նում է նրանց ժա ռանգ նե րին, ինչ պես նշված է «Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին օ րեն քի կո-
պիտ խախ տում ե րի, մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի լուրջ խախ տում ե րի զո հե րի՝ 
հա տու ցում եր ստա նա լու ի րա վուն քի մա սին հիմ ա րար սկզբունք նե րը և ու ղե ցույ ցը» փաս տաթղ-
թում, որ տեղ մաս նա վո րա պես նշված է՝

«Ան հա տա պես կամ հա վա քա կա նո րեն հա տու ցում կա րող են պա հան ջել 
մար դու ի րա վունք նե րի և մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի կո-
պիտ ոտ նա հա րում ե րի ան մի ջա կան զո հե րը, նրանց ըն տա նիք նե րը կամ 
ան մի ջա կան զո հե րի հետ սերտ առն չու թյուն ու նե ցող այլ ան ձինք և ան-
ձանց խմբեր»:

Կա հա տու ցում ե րի հայ ցե րի հե տապնդ ման մի քա նի տար բե րակ, ո րոնց թվում՝ հա տուկ ժա մա-
նա կա վոր դա տա րա նի ստեղ ծու մը կամ Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գա յին դա տա րա նը, հայ ցե րի 
ներ կա յա ցու մը երկր նե րի տե ղա կան դա տա րան ներ՝ գոր ծող օ րենք նե րի հի ման վրա, կամ այն պի-
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սի ստեղծ վե լիք օ րենսդ րու թյան վրա, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա տե ղա կան դա տա րան նե րին 
շնոր հել մի ջազ գա յին դա տա րանն նե րի կար գի վա ճակ:

Գ լուխ Ե. Պատ մա կան պար տա վո րու թյուն նե րը և հա տու ցում ե րը

Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյու նը, ո րի կազ մում գտնվում էին Օս ման յան և Ռու սա կան 
կայս րու թյուն նե րի հո ղեր, հիմ ադր վեց 1918-ին: 1920թ. ապ րի լի 26-ին Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում 
որ պես դաշ նա կից ներ հան դես ե կած տե րու թյուն նե րը ԱՄՆ նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նին ներ կա-
յաց րե ցին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Թուր քիա յի միջև սահ մա նը ո րո շե լու խնդրա գիր: 1920թ. 
մա յի սի 17-ին ԱՄՆ պետ քար տու ղա րը Ֆ րան սիա յում Հա յաս տա նի դես պա նին փո խան ցեց ԱՄՆ նա-
խա գա հի՝ ի րա վա րար հան դես գա լու հա մա ձայ նու թյու նը: 1920թ. օ գոս տո սի 20-ի Սև րի պա յա մա նա-
գի րը հաս տա տեց նա խա գահ Վիլ սո նին հղած ի րա վա րա րու թյան խնդրա գի րը: Վիլ սո նի ի րա վա րար 
վճռով Հա յաս տա նի և Թուր քիա յի միջև սահ մանն անց նում էր Էրզ րու մի, Տ րա պի զո նի, Վա նի և Բիթ-
լի սի վի լա յեթ նե րով: Այդ տա րածնք նե րը անց նում էին Հա յաս տա նին՝ նաև ելք տա լով դե պի ծով:

Որ պես զի պայ մա նա գիրն ու ժի մեջ մտնի, այն պետք է վա վե րաց վի, իսկ ի րա վա րար վճի ռը վա-
վե րաց ման կա րիք չու նի: Ըստ ի րա վա րա րու թյան մի ջազ գա յին օ րենք նե րի՝ վճի ռը, ըն դուն վե լուց 
հե տո, պար տա դիր է դառ նում կող մե րի հա մար՝ ան կախ պայ մա նագ րի կամ այլ հա մա պա տաս-
խան հա մա ձայ նագ րե րի ու ժի մեջ մտնե լուց կամ չմտնե լուց: Ա վե լին, Վիլ սո նի ի րա վա րար վճի ռը 
հա մա պա տաս խա նում է այն չորս չա փա նիշ նե րին, ո րոնք անհ րա ժեշտ են, որ պես զի ի րա վա րար 
վճիռն ու նե նա օ րի նա կան և ի րա վա կան ուժ:

(1) Ի րա վա րար(ներ)ը չպետք է են թա կարկ ված լի նեն որևէ ար տա քին ազ դե ցու թյան՝ ճնշման, 
կա շառ քի կամ կո ռուպ ցիա յի: Գո յու թյուն չու նի որևէ ա պա ցույց, որ նա խա գահ Վիլ սո նը են թարկ-
վել է ճնշման, կա շառ քի կամ կո ռուպ ցիա յի:

(2) Ա պա ցույց նե րը չպետք է կեղծ ված լի նեն և ու նե նան էա կան սխալ ներ: Հանձ նա ժո ղո վի կազ մի 
և գոր ծու նեու թյան ու սում ա սի րու մը հաս տա տում է, որ այս չա փա նի շի պա հանջ նե րը կա տար վել 
են: ԱՄՆ նա խա գա հը հա վա քել էր փոր ձա գետ նե րի կո մի տե, ո րը կոչ վում էր Թուր քիա յի և Հա յաս-
տա նի միջև սահ մա նի ո րոշ ման կո մի տե: Կո մի տեի նա խա գա հը Վիլ յամ Լին Վես թեր մանն էր, որն 
այդ ժա մա նակ Վիս քոն սի նի Հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր էր, այ նու հետև Կո լում բիա յի Հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սոր (մինչև 1948-ը): Նա Մեր ձա վոր և Մի ջին Արևել քի պատ մու թյան և քա ղա քա կա նու թյան 
մաս նա գետ էր: 1919-ին նա ղե կա վա րում էր Փա րի զում ըն թա ցող խա ղա ղու թյան բա նակ ցու թյուն-
նե րում ԱՄՆ հանձ նա ժո ղո վի Արևմտ յան Ա սիա յի բա ժի նը: Գլ խա վոր աշ խա տա կից ներն էին՝ ԱՄՆ 
Բա նա կի Գ խա վոր շտա բի ան դամ, մա յոր (և պ րո ֆե սոր) Լոու րենս Մար տի նը, ո րը որ պես աշ խար-
հագ րա գետ մաս նակ ցել էր Հար բոր դի ա ռա քե լու թյա նը, և ԱՄՆ Պետ քար տու ղա րու թյան Մեր ձա վոր 
Արևել քի բաժ նի աշ խա տա կից Հա րի սոն Դո ւայ թը: Հանձ նա ժո ղո վի բո լոր ան դամ ե րը գի տակ, փոր-
ձա ռու և ան կողմ ա կալ փոր ձա գետ ներ էին: Ն րանց աշ խա տանքն առ այ սօր շա րու նա կում է մալ 
որ պես նմա նա տիպ գոր ծըն թաց նե րի օ րի նա կե լի մո դել: Ն րանք օգ տա գոր ծել էին զա նա զան վստա-
հե լի աղբ յուր նե րից ստա ցած հսկա յա կան տե ղե կու թյուն ներ, ո րոն ցում հաշ վի էին առն վում՝

«բնա կան սահմ ա նի» և «նոր պե տու թյան աշ խար հագ րա կան ու տնտե-
սա կան միաս նա կա նու թյան» անր հա ժեշ տու թյու նը, (բնակ չու թյան ազ գա-
յին և կ րո նա կան գոր ծոն նե րը հաշ վի էին առն վել միայն ո րո շա կի չա փով), 
անվ տան գու թյան և դե պի ծով ելք ու նե նա լու հար ցե րը
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(3) Դի մու մը պետք է ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե նար: Սա հաս տատ ված է այն փաս տով, որ բո-
լոր հա մա պա տաս խան կող մե րը, այդ թվում Հա յաս տա նը և Թուր քիան, տվել էին ի րենց հա մա-
ձայ նու թյու նը: Թուր քիա յի կա ռա վա րու թյա նը հնա րա վո րու թյուն էր տրվել Սև րի պայ մա նագ րի 
քննարկ ման շրջա նակ նե րում ա ռար կե լու ի րա վա րար վճռին, սա կայն Թոււր քիան որևէ ա ռար կու-
թյուն չէր ներ կա յաց րել: Խնդ րա գի րը ստո րագր վել էր Օս ման յան կայս րու թյան օ րի նա կան կա ռա-
վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից:

(4) Ի րա վա րար նե րը չպետք է գե րա զան ցած լի նեն ի րենց լիա զո րու թյուն նե րը: Դի մու մը 
խնդրում էր ի րա վա րա րին՝ (ա) ո րո շել Թուր քիա յի և Հա յաս տա նի միջև սահ մա նը Էրզ րու մի, 
Տ րա պի զո նի, Վա նի և Բիթ լի սի վի լա յեթ նե րում, (բ) Հա յաս տա նին տրա մադ րել ելք դե պի ծով, (գ) 
մշա կել թուրք-հայ կա կան սահ մա նին հա րա կից շրջան նե րի ա պա ռազ մա կա նաց ման դրույթ նե րը: 
Ի րա վա րար վճի ռը ճշգրտո րեն կա տա րել էր այդ պայ ման նե րը և այլ տա րածք նե րի վե րա բեր յալ 
որևէ բան չէր պա րու նա կում:

Հետևա բար Վիլ սո նի ի րա վա րար վճի ռը, ո րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը տա րածք էր 
շնորհ վում, պար տա դիր ուժ ու ներ՝ ան կախ նրա նից, որ Սև րի պայ մա նա գիրն այդ պես էլ չվա վե-
րաց վեց: Ս րա նից բխում է, որ Թուր քիա յի կող մից «Վիլ սոն յան Հա յաս տա նի» այ սօր վա օ կու պա-
ցիան հան դի սա նում է մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյան խախ տում և ի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն-
նե րի հիմք է տա լիս, օ րի նակ՝ դի մել Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գա յին դա տա րան՝ հա մա ձայն 
այդ դա տա րա նի կա նո նադ րու թյան 36(2) հոդ վա ծի, ո րով դա տա րա նը պետք է ո րո շում կա յաց նի 
«մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն խախտ ման հետևան քով ծա գած հա տու ցու մե նե րի բնույ թի և 
հայ ցի կա պակ ցու թյամբ»: 1920-ից առ այ սօր այդ տա րած քի օ կու պա ցիան, այդ տա րած քում ժո-
ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րը (ստի պո ղա կան կամ այլ կերպ) և ակն հայտ մշա կու թա յին 
ա պա ցույց նե րի ոչն չա ցում ու բնա կա վայ րե րի ան վա նա փո խում ե րը Թուր քիա յին որևէ ի րա վա-
կան հիմք չեն տա լիս տի րե լու այդ տա րած քին:

1923թ. հու լի սի 24-ի Լո զա նի պայ մա նա գի րը հա ճախ ըն կալ վում է որ պես չվա վե րաց ված Սև րի 
պայ մա նագ րին փո խա րի նող պայ մա նա գիր: Սա կայն այդ պես չէ: Լո զա նի պայ մա նա գի րը Սև րի 
պայ մա նագ րի լրամ շակ ված տար բե րա կը չէ, ո րով հետև այն չէր կնքվել Սև րի պայ մա նա գի րը 
ստո րագ րած պե տու թյուն նե րի միջև: Ս տո րագ րող երկր ներն այլ էին, իսկ պայ մա նա գի րը կա րող է 
փո փոխ վել միայն այն ստո րագ րած բո լոր կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ: Ա վե լին, Լո զա նի պայ մա-
նա գի րը որևէ ուժ չու նի որևէ հայ կա կան կազ մա վոր ման հա մար, քա նի որ որևէ հայ կա կան կազ-
մա վո րում այն չէր ստո րագ րել, թեև դեռևս գո յու թյուն ու ներ Սև րի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած 
պատ վի րա կու թյու նը: Ա վե լին, եր կու պայ մա նագ րե րի շրջա նա կը, նպա տակ նե րը և կոն տեքս տը 
բա ցար ձա կա պես տար բեր էին. Սև րի պայ մա նագ րի նպա տակն էր ա վար տին հասց նել Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի Թուր քիա յին առնր վող մա սով և խա ղա ղու թյուն հաս տա տել, իսկ Լո զա նի պայ-
մա նա գի րը վե րա բե րում էր միայն 1919-1922թթ. թուրք-հու նա կան հա կա մար տու թյա նը:

Վիլ սո նի ի րա վա րար վճի ռը հատ կա պես կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան հա տու ցում ե րի հար ցում: Վ ճի ռը կա րե լի է դի տել որ պես Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին 
փու լից հե տո մի ջազ գա յին հան րու թյան կող մից մշակ ված հա տու ցում ե րի փա թե թի կենտ րո նա-
կան բա ղադ րի չը: Դ րա նպա տա կը հա յե րին հա մար ժեք տա րած քի հատ կա ցում էր, ին չը կնպաս-
տեր Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո ազ գի վե րա կանգն մա նը և հե տա գա կեն սու նա կու թյա նը: Ե թե 
ար դա րաց ված են Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րը, ա պա նախ կի նում ըն դուն ված հա-
տու ցում ե րի ձևը պետք է ըն դուն վի որ պես ող ջա միտ տար բե րակ: Վ ճիռն այ սօր ի րա գոր ծե լը կա-
րող է նաև դի տարկ վել որ պես թուրք ազ գայ նա մոլ ու ժե րի կող մից հասց րած վնաս նե րի շտկում, 
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քա նի որ նրանք ար գե լա փա կե ցին վճռի ի րա գոր ծու մը և բռ նա զավ թե ցին Հա յաս տա նին հատ կաց-
ված տա րած քը, որն ար դեն գտնվում էր հայ կա կան պե տու թյան իշ խա նու թյան ներ քո: Այս ի մաս-
տով վճռի ի րա գոր ծու մը հան դի սա նում է Թուր քիա յի կող մից իր պար տա վո րու թյան խախտ ման 
դի մաց հա տու ցում, խախ տում, ո րը մասն էր Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան երկ րորդ փու լի և ազ գայ-
նա մոլ նե րի կող մից ի րա գործ վեց մինչև 1923-ը:

Գ լուխ Զ. Հա տու ցում ե րի հար ցի բա րո յա կան կող մե րը

Հա տու ցում ե րը ոչ միայն պետք է ի րա վա կան տե սանկ յու նից ճիշտ լի նեն, այլև պետք է հա-
մա հունչ լի նեն քա ղա քա կան կոն տեքս տին: Սո վո րա բար հա տու ցում ե րի հարցն ու ժեղ դի մադ-
րու թյան է հան դի պում աշ խար հա քա ղա քա կան տի րույ թում, որ տեղ գե րիշ խում է   հզոր տե րու-
թյուն նե րի շա հե րից բխող «ի րա տե սու թյու նը»: Երբ ու ժե րի հիե րար խիա յում կամ քա ղա քա կան 
դե րա կա տար նե րի շա հե րում էա կան փո փո խու թյուն ներ չեն կա տար վում, բա րո յա կան սկզբունք-
նե րը գոր ծում են որ պես փո փո խու թյան գլխա վոր մե խա նիզմ: Բա րո յա կա նու թյան վրա խարսխ-
ված շար ժում ե րը եր բեմ հա ջո ղու թյամբ ա ռաջ են բե րել խո րը դրա կան փո փո խու թյուն ներ ի 
հե ճուկս   հզոր նե րի շա հե րի: Բ րի տա նա կան տի րա պե տու թյու նից ա զատ վե լու Հնդ կաս տա նի ան-
կա խու թյան շար ժու մը, ԱՄՆ քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի շար ժու մը և հա կաա պար տեիդ յան 
շար ժու մը դրա օ րի նակ ներն են: Օ րեն քը/քա ղա քա կա նու թյու նը և բա րո յա կա նու թյու նը հա կա դիր 
ու ժեր չեն, հա կա ռա կը՝ բա րո յա կան սկզբունք նե րը կա րող են կարևոր դեր խա ղալ մար դու ի րա-
վունք նե րի հար գում ա պա հո վող օ րենք նե րի, ի րա վա կան ո րո շում ե րի և քա ղա քա կան կար գում: 
Բա րո յա կան հրա մա յա կան ներն այն բա նա լին են, ո րը կա րող է հան ցա գործ հա սա րա կու թյան մեջ 
փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց նել: Գի տակ ցու մը, թե ին չու են բա րո յա պես ճիշտ Հա յոց ցե ղաս պա-
նու թյան հա տու ցում ե րը, կա րող է ա ռաջ բե րել հա տու ցում ե րի ի րա վա կան և քա ղա քա կան ո րո-
շում ե րի հա մար անհ րա ժեշտ մեծ և արդ յու նա վետ ա ջակ ցու թյուն: Հետևա բար ՀՑՀՈւԽ-ն այս 
զե կույ ցում ընդգր կել է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցի բա րո յա կան կող մե րին 
նվիր ված գլուխ՝ ի լրում ի րա վա կան և քա ղա քա կան հիմ ա վո րում ե րի:

Արևմտ յան հիմ ա կան փի լի սո փա յա կան-բա րո յա գի տա կան տե սու թյուն նե րը՝ Ա րիս տո տել յա-
նը, Կանտ յա նը, Ու տի լի տա րիս տա կա նը և Ի րա վուն քա հենք տե սու թյու նը, բո լորն էլ հիմ ա կա նում 
պաշտ պա նում են հա տու ցու մա յին ար դա րու թյու նը: Իսկ այն բա րո յա կան տե սու թյուն նե րը, ո րոնց 
կենտ րո նում հատ կա պես ճնշում երն են, ա վե լի հե ռուն են գնում՝ մար դու ի րա վունք նե րի խախ-
տում ե րից բխող հա տու ցում ե րին տա լով ա ռաջ նա հերթ դեր: Միև նույն ժա մա նակ ժա մա նա կա-
կից Արևմտ յան փի լի սո փա յա կան միտ քը, հատ կա պես դրա լի բե րալ ուղ ղու թյուն նե րը, փոր ձում են 
թու լաց նել կամ մեր ժել շտկման կարևո րա գույն աս պեկտ նե րից մե կը՝ խմբին հատ կաց վող հա տու-
ցում ե րը: Սա կայն ցե ղաս պա նու թյան նպա տա կը ոչ թե բազ մա թիվ ան հանտ նե րին ոչն չաց նելն է, 
այլ խում բը որ պես այդ պի սին ոչն չաց նե լը: Հետևա բար հա տու ցում ե րի հա մա պար փակ և արդ յու-
նա վետ փա թե թը պետք է կենտ րո նա նա խմբա յին վնաս նե րի վրա, օ րի նակ՝ խմբի տնտե սա կան և 
քա ղա քա կան կյան քի ու նրանց ինք նու թյան վե րա կանգն ման վրա, այլ ոչ ան հա տա կան հա տու-
ցում ե րի: Թեև վեր ջինս կա րող է հա մընդ հա նուր գոր ծըն թա ցում ո րո շա կի դեր ու նե նալ, այ նո ւա-
մե նայ նիվ միայն խմբա յին հա տու ցում երն են, որ ի վի ճա կի են ուղ ղա կիո րեն և հա մար ժեք լու ծել 
ցե ղաս պա նու թյան հասց րած վնաս նե րի հար ցը:

Թեև հա տու ցում երն ար դա րաց վում են ընդ հա նուր բա րո յա կան մո տե ցում ե րով, սա կայն երբ 
խոսքն ար դեն կոնկ րետ բա րո յա կան վեր լու ծու թյան ման րա մաս նե րին է վե րա բե րում, ա ռա ջա նում են 
այ լընտ րանք ներ ու բար դու թյուն ներ, հատ կա պես երբ հարկ է լի նում կի րա ռել ընդ հա նուր սկզբունք-
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նե րը կոնկ րետ դեպ քի հա մար, այս դեպ քում՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար: Զե կույցն անդ րա-
դար ձել է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հետ առնչ վող այս պի սի 10 բար դու թյուն նե րի և այ լընտ րանք նե րի:

(1) Վա ղե մու թյու նը վե րաց նու՞մ է պա հան ջա տի րու թյան ի րա վուն քը: Միայն այն դեպ քում, երբ 
այլևս հնա րա վոր չէ տար բե րա կել հա մա պա տաս խան խմբե րը, իսկ հասց ված վնաս ներն այլևս 
որևէ կերպ չեն ազ դում ներ կա յի վրա: Հա յերն ու թուր քե րը և ն րանց քա ղա քա կան կազ մա վո րում-
նե րը հստա կո րեն գո յու թյուն ու նեն ներ կա յում և ն րանք ուղ ղա կիո րեն սե րում են Ցե ղաս պա նու-
թյան ժա մա նա կաշր ջա նում ապ րած նե րից: Ցե ղաս պա նու թյան հասց րած վնաս նե րը շա րու նա կում 
են հսկա յա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հա յե րի վրա, օ րի նակ՝ հա յե րի հա մա տա րած աղ քա տու թյու-
նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, Հա յաս տա նի քա ղա քա կան, ռազ մա կան և տն տե սա կան 
թու լու թյունն ու ան կա յու նու թյու նը, Սփ յուռ քում հայ կա կան ինք նու թյան և ընդ հան րա կա նու թյան 
կո րուս տը, Սփ յուռ քի տար բեր հա մայնք նե րի ա նա պա հո վու թյու նը և խո ցե լիու թյու նը, և հայ կա կան 
բնակ չու թյան փոք րա թի վու թյու նը այլ խմբե րի, օ րի նակ թուր քե րի հա մե մատ:

(2) Ցե ղաս պա նու թյա նը նա խոր դած ի րա վի ճա կի վե րա կանգ նում անհ նար է և ան ցան կա լի: 
Սա ճիշտ է, ո րով հետև՝ (ա) ներ կա յում ո չինչ հնա րա վոր չէ ա նել հետ բե րե լու Ցե ղաս պա նու թյան 
զո հե րին կամ նրանց հնա րա վոր ժա ռանգ նե րին, (բ) խիստ ան հա վա նա կան է, որ որևէ հայ կցան-
կա նա ապ րել այն պայ ման նե րում, որ հա յերն ապ րում էին 1915-ից ա ռաջ կամ նույ նիսկ դրա նից էլ 
ա ռաջ՝ 1894-1896թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րի ժա մա նակ: Սա կայն պա հան ջա տի րու թյու նը չի 
նշա նա կում, թե կոչ է ար վում ամ բող ջո վին հե տա դար ձել վնաս նե րը կամ վե րա դառ նալ անհ նա րին 
ու ան ցան կա լի ի րա վի ճա կին: Պա հան ջա տի րու թյու նը կոչ է ա նում այ սօր ձեռ նար կել այն պի սի մի-
ջոց ներ, ո րոնք կմեղ մեն Ցե ղաս պա նու թյան հասց րած վնաս նե րը և կա պա հո վեն հա յե րի՝ որ պես 
խմբի վե րա կանգ նու մը, նրանց ինք նու թյու նը և ա պա գա քա ղա քա կան կեն սու նա կու թյու նը:

(3) Անհ նար է լիա կա տար հաշ վար կել հա յե րին տրվե լիք հա տու ցում ե րը:

Գուցև ճիշտ է, ո րով հետև թե րի են մահ վան, տա ռա պանք նե րի և գույ քի զավ թում ե րի վե րա-
բեր յալ փաս տաթղ թե րը, բայց կան հսկա յա կան թվով ար ձա նագ րու թյուն ներ, ո րոնց հի ման վրա 
կա րե լի է ուղ ղա կիո րեն կամ տրա մա բա նա կան հաշ վարկ նե րի հի ման վրա կազ մել հա տու ցում ե-
րի փա թե թը: Ար ձա նագ րու թյուն նե րի թե րու թյուն նե րի դեպ քում կա րե լի է կա տա րել նվա զա գույն 
հաշ վարկ: Եվ ե թե բո լոր վնաս նե րը կամ կո րուստ նե րը հնա րա վոր չէ հատ առ հատ պար զել, չի 
նշա նա կում, թե ո չինչ չպի տի տրվի:

(4) Արդ յո՞ք նյու թա կան հա տու ցում երն ա նըն դու նե լիո րեն խա թա րիչ չեն լի նի, չեն վնա սի այ-
սօր վա թուր քե րին, ու դրան ցից չեն շա հի այն հա յե րը, ո րոնք հա տու ցում եր ստա նա լու պատ ճառ 
չու նեն: Բայց չէ՞ որ շատ թուրք ըն տա նիք ներ, ան հատ ներ և բիզ նես ներ դեռևս շա րու նա կում են 
հսկա յա կան օ գուտ ներ քա ղել Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում թա լան ված գույ քից, իսկ թուր քերն 
ընդ հան րա պես այ սօր օգտ վում են պե տու թյա նը, բա նա կին ու այլ քա ղա քա կան կա ռույց նե րին ան-
ցած գույ քի պտուղ նե րից: Այ սօր վա թուր քե րը կրում են հա տու ցում ե րի պա տաս խա նատ վու թյունն 
այն քա նով, որ քա նով ի րենց պե տու թյու նը, հա սա րա կու թյու նը և բազ մա թիվ ան հատ ներ դեռևս 
օ գուտ ներ են քա ղում: Ա վե լին, թուր քե րը պատ կա նում են նույն ազ գու թյա նը, որն ի րա գոր ծել է 
Ցե ղաս պա նու թյու նը: Ե թե նրանք ցան կա նում են ըն դու նել և ըստ ար ժան վույն գնա հա տել այդ ազ-
գա յին ինք նա գի տակ ցու թյան դրա կան կող մե րը, ա պա պետք է ըն դու նեն նաև դրա բա ցա սա կան 
կող մե րը, այդ թվում Ցե ղաս պա նու թյան փաս տը:

Խմ բա յին հա տու ցում ե րի նպա տա կը ա ռան ձին հա յե րին շահ ա պա հո վե լը չէ, այլ հա յե րի՝ որ-
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պես խմբի վե րա կանգն մա նը և հե տա գա կեն սու նա կու թյա նը նպաս տե լը: Իսկ հա յե րը դրան ար-
ժա նի են, քա նի որ Ցե ղաս պա նու թյան թո ղած ժա ռան գու թյու նը շա րու նա կում է խա թա րել նրանց՝ 
որ պես խմբի գո յու թյու նը:

(5) Ինչ քա նո՞վ է ան խո ցե լի այդ տա րած քը Ցե ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ «հայ կա կան տա րածք» 
հա մա րե լը: Թեև Օս ման յան կայս րու թյան կազ մում գտնվող հայ կա կան պատ մա կան վեց նա-
հանգ ներն ու նեին խա ռը բնակ չու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ դրանք մշտա պես ա սո ցաց վում էին հա-
յե րի հետ, իսկ շա տե րի բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը հա յեր էին: Ա վե լին, հայ բնակ չու թյու նը 
դրան ցում նվա զեց վում էր մի տում ա վոր քա ղա քա կա նու թյան շնոր հիվ: Բա ցի այդ, մե ծա քա նակ 
հայ բնակ չու թյուն կար նաև Օս ման յան կայս րու թյան այլ վայ րե րում, այդ թվում Կի լի կիա յում և 
քա ղաք նե րում: Հա տու ցում ե րի փա թե թում ընդգրկ վե լիք հո ղե րը կփո խա րին վեն հա յե րին պատ-
կա նած այն հո ղե րով, ո րոնք կման Թուր քիա յին, այդ պես լու ծե լով խա ռը բնակ չու թյամբ հո ղե րի 
հար ցը: Այս պի սով, հո ղե րը հայ կա կան ճա նա չե լու դեմ ուղղ ված դի մադ րու թյու նը ոչ թե հիմ ված է 
փաս տե րի ա նա չառ վեր լու ծու թյան վրա, այլ գա լիս է ցե ղաս պան գա ղա փա րա խո սու թյու նից, ո րի 
նպա տակն էր հա յե րին ըն հան րա պես հա նել Օս ման յան կայս րու թյան, և հե տո նաև Թուր քիա յի 
Հան րա պե տու թյան պատ մու թյու նից՝ ար դա րաց նե լու հո ղե րի թուր քա կա նա ցու մը:

(6) Ճա նա չու մը և (կամ) նե րո ղու թյու նը բա վա րա՞ր են Ցե ղաս պա նու թյան հար ցը լուծ ված հա-
մա րե լու հա մար: Թեև եր կուսն էլ հան դի սա նում են հա տու ցում ե րի հա մա պար փակ փա թե թի 
կարևոր բա ղադ րիչ նե րը, սա կայն ա ռան ձին վերց րած դրանք (ա) ան բա վա րար են Ցե ղաս պա նու-
թյան շա րու նակ վող ազ դե ցու թյու նը, հատ կա պես դրա նյու թա կան մա սը վե րաց նե լու հա մար և 
(բ) անշր ջե լի չեն, ե թե չեն ու ղեկց վում նյու թա կան հա տու ցում ե րով, քա նի որ դրանք պար զա պես 
բա ռեր են, որ կա րող են հե տա գա յում չեղ յալ հայ տա րար վել:

(7) Հայ-թուր քա կան հաշ տեց ման երկ խո սու թյու նը ա վե լի լա՞վ ճա նա պարհ է, քան հա տու ցում-
նե րը: Թեև երկ խո սու թյու նը կա րող է դրա կան լի նել, և ՀՑՀՈւԽ-ն ա ռա ջար կում է ճշմար տու թյան 
հանձ նա ժո վը որ պես հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցի էա կան մե խա նիզմ, սա կայն միայն երկ խո սու-
թյունն ի վի ճա կի չէ լու ծում տալ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան չլուծ ված ժա ռան գու թյա նը: Խմ բե րի 
միջև առ կա է խոր ու ժա յին ա սի մետ րիա, ո րը Ցե ղաս պա նու թյան հետևանք է, և դա կա րող է մեղմ-
վել միայն նյու թա կան մի ջոց նե րով: Երկ խո սու թյու նը ոչ միայն չի փո խի այդ հա րա բե րակ ցու թյու-
նը, այլև այն ա վե լի կխո րաց նի՝ ի վնաս հա յե րի: Թեև երկ խո սու թյու նը կհան գեց նի հա րա բե րու-
թյուն նե րի բա րե լավ մա նը, դա կար վի հա յե րի հաշ վին. նրանք կհրա ժար վեն նյու թա կան և ան գամ 
խորհր դան շա կան հա տու ցում ե րից՝ ըն դու նե լով ի րենց ստո րա դա սու թյու նը թուր քա կան պե տու-
թյան և հա սա րա կու թյան նկատ մամբ:

(8) Թուր քիա յի ժո ղովր դա վա րա ցու մը դրա կան զար գա ցում կհան դի սա նա: Դա գու ցեև փո խի 
Թուր քիա յում բնակ վող փոք րա մաս նու թյուն նե րի, այդ թվում հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, 
և ճա նաչ վի հա յե րի ներդ րու մը Թուր քիա յի պատ մու թյան մեջ, սա կայն ինք նին չի վե րաց նի Ցե-
ղաս պա նու թյան հասց րած վնաս նե րը: Դա կա րող է ա նել միայն հստակ հա տու ցում ե րի գոր ծըն-
թա ցը: Ա վե լին, ինչ պես ցույց են տա լիս բազ մա զան պատ մա կան օ րի նակ նե րը, ժո ղովր դա վա րա-
կան քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րը և ի րո ղու թյուն նե րը կա րող են կա տա րե լա պես հա մա տեղ վել 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի և ար տա քին խմբե րի նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի հետ: Թուր քիա յի 
ժո ղովր դա վա րու թյու նը չի են թադ րում, թե Թուր քիա յում կամ դրա սահ ման նե րից դուրս կփոխ վի 
հա յե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը:

(9-10) Հա տու ցում ե րը կամ պա հան ջա տի րու թյան հե տապն դու մը կա ռա ջաց նի՞ թուր քե րի հա-
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կազ դե ցու թյու նը: Նաև, տա րած քա յին հա տու ցում ե րը կսպառ նա՞ն թուր քա կան պե տա կա նու թյա-
նը և ինք նա գի տակ ցու թյա նը: Ե թե այս հար ցե րից յու րա քանչ յու րի պա տաս խանն «ա յո» է, ա պա 
պատ ճառն այն չէ, որ հա յե րը փոր ձում են վե րա կանգ նել ի րենց ի րա վունք նե րը կամ գոր ծում են 
ագ րե սիվ կեր պով: Պատ ճառն այն է, որ Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո քա ղա քա կան և գույ քա յին 
ստա տուս քվոն ու հա յե րի ստո րա դա սում այն պես են ամ րապնդ վել թուր քա կան պե տու թյան ու 
հա սա րա կու թյան մշա կույ թում և ինս տի տուտ նե րում, որ ար դա րու թյան կոչն իսկ ըն կալ վում է որ-
պես թուր քե րին վնա սե լու ա նար դար փորձ կամ թուր քե րի հան դեպ ագ րե սիվ սպառ նա լիք:

Գ լուխ Է. Հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցը և հա տու ցում եր հան դի սա ցող 
գոր ծըն թա ցը

Հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցի հա մար ՀՑՀՈւԽ-ն ա ռա ջար կում է նոր մո տե ցում՝ Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյան ճշմար տու թյան և ուղղ ման հանձ նա ժո ղո վի (ՀՑՃՈւՀ) մո տե ցու մը: ճշմար տու-
թյան հանձ նա ժո ղո վը կմե ծաց նի հա տու ցում ե րի հա վա նա կա նու թյու նը, դրանց ան կեղ ծու թյան 
հա վա նա կա նու թյու նը և կն պաս տի թուր քա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան ա ռող ջաց մա նը: 
Վեր ջինս չի քննարկ վել ի րա վա կան և պայ մա նագ րե րի վեր լու ծու թյուն նե րում և միայն մա սամբ 
քննարկ վել է բա րո յա կան վեր լու ծու թյան մեջ: Այս մո տե ցում ա ռա ջար կում է շտկման նոր ու ղի, 
որ տեղ ընդգրկ ված են ճա նաչ ման և նե րո ղու թյան, երկ խո սու թյան ու Թուր քիա յի ժո ղովր դա վա-
րաց ման բո լոր օ գուտ նե րը՝ միև նույն ժա մա նակ ա ռանց զո հա բե րե լու հա տու ցում ե րի նյու թա կան 
և այլ բա ղադ րիչ նե րը: Ճշ մար տու թյան հանձ նա ժո ղո վը թուրք ան հատ նե րին և ինս տի տուտ նե րին 
կդարձ նի հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից ներ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով, որ ո րո-
շում ե րը կա յաց վեն բա րո յա կան սկզբունք նե րի հի ման վրա՝ դրանք կա պե լով ի րա վա կան պա-
հանջ նե րի հետ: Հա տու ցում ե րը դրսից թուրք բնակ չու թյա նը պար տադ րե լու փո խա րեն դրանք 
կբխեն հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քի արդ յունք նե րից: Հանձ նա ժո ղո վը ե զա կի հնա րա վո րու թյուն 
կտա հա տու ցում ե րի արդ յու նա վետ ներդր ման հա մար, ինչն էլ հենց դրանց նպա տակն է, բայց 
հա ճախ դուրս է մում ի րա վա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րից: Հա ջոր դը՝ ճշմար տու թյան 
հանձ նա ժո ղո վի գոր ծըն թա ցը ոչ միայն կնպաս տի թուր քա կան պե տու թյան և հա սա րա կու թյան 
ա ռող ջաց ման հա մար անհ րա ժեշտ գի տակ ցու թյան ստեղծ մա նը, այլև ինք նին կհան դի սա նա 
ա ռող ջաց ման և վե րա փոխ ման գոր ծըն թաց: Ճշ մար տու թյան հանձ նա ժո ղո վը թուր քա կան պե տու-
թյան և հա սա րա կու թյան ա ռող ջաց ման լա վա գույն մե խա նիզմ է:

Հանձ նա ժո ղո վի նպա տա կը 1915-ին սկսած ի րա դար ձու թյուն նե րի ժխտման և շ ղարշ ման նպա-
տա կով քննար կում ե րը չէ: Ճիշտ հա կա ռա կը՝ հանձ նա ժո ղո վը ել նե լու է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
փաս տի անժխ տե լիու թյու նից: Սա մի մե խա նիզմ չէ, ո րը պի տի պար զի, թե արյ դոք Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյունն իս կա պես ե ղել է, – Ցե ղաս պա նու թյունն ա պա ցու ցող պատ մա կան ա պա ցույց ներն 
ան հեր քե լի են, – սա մի մե խա նիզմ է, որ (1) վեր հա նե լու է պատ մա կան ե ղե լու թյան ման րա մաս նե-
րը և դ րանց հետևանք նե րը, (2) օգ նե լու է ժա մա նա կա կից Թուր քիա յին և թուր քե րին ըն կա լե լու Ցե-
ղաս պա նու թյան ճշգրիտ պատ մու թյու նը, (3) հա յե րին և թուր քե րին ընդգր կե լու վնաս նե րի շտկման 
քննա կան գոր ծըն թա ցի մեջ: Սա Ցե ղաս պա նու թյան ժա ռան գու թյանն անդ րա դառ նա լու մե խա-
նիզմ է, այլ ոչ Ցե ղաս պա նու թյան ե ղե լու թյու նը հար ցա կա նի տակ դնե լու մե խա նիզմ: Հետևա բար 
այն միան գա մայն տար բեր է 2001-2004թթ.-ին գոր ծած ոչ պաշ տո նա կան «Թուրք-հայ կա կան հաշ-
տեց ման հանձ նա ժո ղո վից» (ԹՀՀՀ) և 2009-ի հայ-թուր քա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում ա ռա-
ջարկ ված «պատ մա կան են թա հանձ նա ժո ղո վից», ո րը շա տե րին մտա հո գո թյան ա ռիթ է տա լիս, 
ինչ քան էլ փոր ձեն հա կա ռա կը հա վաս տիաց նել: Իբրև լայն հան րա յին գոր ծըն թաց, ՀՑՃՈւՀ-ն 
թուր քա կան հա սա րա կու թյանն ա ռա ջին ան գամ հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում Ցե ղաս պա նու թյան 
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պատ մու թյան հետ (այ սինքն իր պատ մու թյան հետ) առնչ վել բաց, ան կեղծ և հա մա պար փակ կեր-
պով, ձեր բա զատ վել ժխտո ղա կա նու թյան ճնշու մից և անց յա լի մա սին պե տա կան սխալ ու վնա-
սող պատ մու թյու նից: Այս մե խա նիզ մը շա րու նակ վող ազ գա յին ան դունդ նե րի ու հիե րար խա յի 
վրա հիմ ված «խո րա պես երկ փեղկ ված» թուր քա կան հա սա րա կու թյանն ա ռա ջար կում է ստեղ-
ծել ինք նաըն կալ ման նոր պատ կե րա ցում, ո րի շնոր հիվ կհաղ թա րա վեն այդ տար բե րու թյուն նե րը: 
Այդ ի մաս տով ՀՑՃՈւՀ-ն շատ արդ յու նա վետ գոր ծիք կդառ նա Թուր քիա յի ժո ղովր դա վա րաց ման 
հա մար՝ հաս նե լու այն նպա տակ նե րին, ո րոնց հնա րա վոր չէ հաս նել Ցե ղաս պա նու թյան ժա ռան-
գու թյունն ան տե սե լով:

Եր կա րա ժամ ետ լուծ ման դրա կան իմ պուլսն անհ րա ժեշտ պայ ման է, բայց այն հա ճախ սխալ է 
ըն կալ վում ճշմար տու թյան հաձ նա ժո ղովն ե րում: Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցի լու ծու մը, ինչ-
պես զանգ վա ծա յին բռնու թյուն նե րի այլ հար ցե րի նը, պետք է կենտ րո նա նա ճշմար տա հենք ար դա-
րու թյան, այլ ոչ պար զա պես հաշ տեց ման վրա: Լուծ մանն ուղղ ված ջան քե րի նպա տա կը պետք է 
լի նեն վեր հա նում ու հա տու ցում ե րը: Հաշ տե ցու մը նույն պես կարևոր է, սա կայն պետք է գի-
տակ ցել, որ ի րա կան հաշ տե ցում հնա րա վոր չէ, քա նի դեռ կող մե րը չեն ան ցել Ցե ղաս պա նու թյան 
ի րո ղու թյու նը վի ճար կե լուց դե պի ար դա րու թյան հաս տա տում: Ա նա րա դա րա ցի ստա տուս քվոն 
ըն դու նե լու մի ջո ցով ձեռք բեր ված հաշ տե ցում արդ յու նա վետ լու ծում չէ, այլ վնաս նե րի ամ րապն-
դում և զո հե րի ա վե լի թու լա ցում ու մար գի նա լա ցում: Ճիշտ հաշ տե ցում ա ծանց յալ արդ յունք է, այլ 
ոչ վերջ նան պա տակ կամ ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեու թյան պար տա դիր արդ յունք: 
Ե թե հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը ստա նա ար-
դա րա ցի լու ծում, բայց հայ-թուր քա կան հաշ տե ցում տե ղի չու նե նա, հանձ նա ժո ղո վը, միև նույն է, 
իր նպա տա կին հա սած կլի նի և գո նե ճա նա պարհ հար թած կլի նի ա պա գա հաշ տեց ման հա մար:

Ճշ մար տու թյան հանձ նա ժո ղո վի ի րա կա նա ցու մը գործ նա կա նում շատ բարդ կլի նի: ԹՀՀՀ-ի ան-
դամ ե րի ընտ րու թյու նը և քա ղա քա կա նաց ված բնույ թը զգու շա նա լու ա ռիթ է տա լիս: Ճշ մար տու-
թյան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ե րի ընտ րու թյու նը միշտ էլ խնդրա հա րույց է լի նե լու: Հանձ նա ժո ղո-
վում պետք է ներ կա յաց ված լի նեն հա յեր, թուր քեր և այս եր կու սի հետ չկապ ված ան ձինք: Կարևոր է 
նաև, որ նրանք ներ կա յաց նեն բազ մա զան շա հեր և չգտն վեն կող մե րի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան 
տակ: Հաշ վի առ նե լով հանձ նա ժո ղո վի սկզբնա կե տը՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տի ճա նա չու-
մը և դ րա հետևանք նե րի լու ծու մը, ժխտող նե րը պետք է տեղ չու նե նան հանձ նա ժո ղո վում:

Պետք է սահ ման վի հանձ նա ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը, հստակ ազ դա րար վի և ըն-
դուն վի հա յե րի և թուր քե րի կող մից: Սո վո րա բար ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րը դա տա կան 
ատ յան ներ չեն և հետևա բար չու նեն դա տա կո չե լու կամ դա տե լու լիա զո րու թյուն ներ: Ն րանք սո-
վո րա բար ի րենց հայտ նա բե րում ե րի հի ման վրա ա ռա ջար կու թյուն ներ են ներ կա յաց նում, բայց 
դրա նից ա վե լին ա նել ի վի ճա կի չեն: Այդ հանձ նա ժո ղովն ե րը նաև պա տաս խա նում են այն հար-
ցին, թե ի րենց հայտ նա բե րում ե րից ել նե լով ով է կրե լու պա տաս խա նատ վու թյուն և ով պետք է 
ի րա գոր ծի ի րենց ա ռա ջար կու թյուն նե րը:

Հանձ նա ժո ղո վը պետք է նաև նշի, թե ով պետք է տրա մադ րի հա տու ցում ե րի հա մար անհ րա-
ժեշտ ռե սուրս նե րը: Այս հար ցը ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ խնդիր ներ կա ռա ջաց նի թուր քա-
կան պե տու թյան ու հա սա րա կու թյան մեջ, և կա ռա ջա նա ներ քին քննար կում ե րի անհ րա ժեշ տու-
թյուն: ՀՑՃՈւՀ-ն հ նա րա վո րու թյուն կտա, որ այդ քննար կում երն անց նեն բաց գոր ծըն թա ցի ձևով:

Գ լուխ Ը. Ա ռա ջար կու թյուն ներ հա մա պար փակ  
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հա տու ցում ե րի փա թե թի վե րա բեր յալ
ՀՑՀՈւԽ-ը ներ կա յաց նում է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի վե րա բեր յալ հետև յալ 

ա ռա ջար կու թյուն նե րը, ո րոնք հիմ ված են հա մա պար փակ հա տու ցում ե րի հինգ բա ղադ րիչ նե-
րի վրա:

(1) Պա տիժ
Ցե ղաս պա նու թյան ան մի ջա կան հան ցա գործ նե րին պատ ժե լը կարևոր է զո հե րի ար ժա նա-

պատ վու թյու նը և ար ժե քը հաս տա տե լու հա մար՝ պաշ տո նա պես ցույց տա լով, որ նրանց նկատ-
մամբ կա տար վածն ա նար դա րու թյուն է: Սա կայն Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում ան մի ջա կան 
հան ցա գործ ներն այլևս ողջ չեն, որ դատ վեն, հետևա բար այս բա ղադ րի չը հնա րա վոր չէ կի րա ռել:

(2) Ճա նա չում, նե րո ղու թյուն, կրթում և հի շա տա կում
Թուր քիա յի կա ռա վա րու թյու նը և մեղ սա կից ոչ-կա ռա վա րա կան կազ մա վո րում ե րը պետք է 

պաշ տո նա պես ճա նա չեն Ցե ղաս պա նու թյու նը և նե րո ղու թյուն խնդրեն: Ճա նաչ ման և նե րո ղու-
թյան մեջ պետք է հստակ նշվեն Ցե ղաս պա նու թյան կոնկ րետ ման րա մաս նե րը, կոնկ րետ ով և 
ինչ է ա րել և ով քեր են զո հե րը: Պետք է հստա կո րեն նշվի Ցե ղաս պա նու թյան հետ ժա մա նա կա կից 
Թուր քիա յի կա պի բնույ թը և բա ցատր վի այ սօր Թուր քիա յի պա տաս խա նատ վու թյու նը հա յե րի 
հան դեպ: Թուր քիան պետք է երկ րում և երկ րից դուրս բո լոր մա կար դակ նե րում ի րա կա նաց նի լայ-
նա ծա վալ կրթա կան նա խա ձեռ նու թյուն ներ, այդ թվում Ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը դարձ-
նի Թուր քիա յի հան րա յին կրթա կան ծրագ րե րի կարևոր բա ղադ րի չը: Նաև, Թուր քիան պետք է 
հիմ ի բազ մա թիվ թան գա րան ներ և ֆի նան սա վո րի Ցե ղաս պա նու թյան հի շա տակ ման մի ջո ցա-
ռում երն ամ բողջ Թուր քիա յում, միա ժա մա նակ ա ջակ ցե լով նման մի ջո ցա ռում ե րի անց կաց մանն 
ամ բողջ աշ խար հում, այդ թվում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում: Այն տա րածք նե րում, ո րոնք 
որ պես հա տու ցում չեն վե րա դարձ վե լու հա յե րին, պետք է վե րա կանգն վեն պատ մա կան հայ կա-
կան տե ղա նուն նե րը:

(3) Ա ջակ ցու թյուն հա յե րին և Հա յաս տա նին
Թուր քա կան պե տու թյու նը պետք է քա ղա քա կան և այլ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րի հայ կա կան 

պե տու թյա նը և հա մայն հա յու թյա նը՝ նրանց եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյան ա պա հով ման 
նպա տա կով: Բա ցի նյու թա կան հա տու ցում ե րից և վն ա սա բեր գոր ծո ղու թյուն նե րի դա դա րե ցու-
մից (ինչ պի սին հայ-թուր քա կան սահ մա նը եր կու տաս նամ յակ փակ պա հելն է), Թուր քիան պետք է 
դրա կան քայ լեր կա տա րի, նե րառ յալ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օգ տին դի վա նա գի տա կան 
գոր ծու նեու թյու նը և Հա յաս տա նի պաշտ պա նու թյունն ար տա քին սպառ նա լիք նե րից:

(4) Թուր քիա յի ա ռող ջա ցու մը
Բա ցի ժխտո ղա կան գոր ծու նեու թյան ամ բող ջա կան դա դա րե ցու մից և թու քիաբ նակ հա յե րի ու 

մյուս այ լազ գի նե րի նկատ մամբ հար գան քի հաս տա տու մից, թուր քա կան պե տու թյու նը և հա սա-
րա կու թյու նը բո լոր ինս տի տուտ նե րից, մշա կույ թից և այլն պետք է ար մա տա խիլ ա նեն հա կա հա-
յու թյան և ցե ղաս պա նու թյան գա ղա փա րա խո սու թյան ու պրակ տի կա յի հետ քե րը, ինչ պես օ րի նակ 
Թուր քիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 301-րդ հոդ վա ծը:

(5) Գույ քի վե րա դարձ և գույ քի, մահ վան ու տա ռա պան քի դի մաց փոխ հա տու ցում
Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում բռնագ րավ ված հո ղը, շի նու թյուն նե րը և այլ հա սա նե լի ան շարժ 

և շար ժա կան գույ քը պետք է վե րա դարձ վեն: Ոչն չաց ված կամ ան հա սա նե լի գույ քի դի մաց պետք է 
տրվի փոխ հա տու ցում: Վե րա դարձ ված կամ փոխ հա տուց ված գույ քի դեպ քում պետք է փոխ հա-
տու ցում տրվի նաև չստա ցած շա հի դի մաց: Ինչ պես ստորև ա վե լի ման րա մասն կներ կա յաց վի, 
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հո ղե րի ան հա տա կան և խմ բա յին հա տու ցում երն այն պես պետք է ար վեն, որ պես զի հնա րա վո-
րու թյուն ստեղծ վի հա յե րին հա մա պա տաս խան տա րած քի քա ղա քա կան փո խանց ման հա մար: 
Ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի մահ վան և տա ռա պանք նե րի դի մաց պետք է տրվեն փոխ հա տու ցում-
ներ: Պետք է վե րա դարձ վի Հայ Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցուց, հայ կա կան բո ղո քա կան և կա թո լիկ 
ե կե ղե ցի նե րից բռնագ րավ ված գույ քը՝ ան կախ գտնվե լու վայ րից:

Բա ցա ռու թյամբ այն գույ քի, որ այ սօր տնօ րի նում են Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում այն զավ-
թած նե րի ան մի ջա կան ժա ռանգ նե րը, թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պետք է փոխ հա տու ցի այն 
թուրք քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնց հո ղե րը վերց վե լու են որ պես հա տու ցում: Այդ գոր ծըն թա ցի ծախ-
սե րը պետք է ար դա րա ցիո րեն բաշխ վեն թուր քա կան հա սա րա կու թյան մեջ: ՀՑՃՈւՀ-ն կա րող է 
մշա կել այդ գոր ծըն թա ցի մե թոդ նե րը:

Բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ ան հատ հա յերն ու նեն կոնկ րետ գույ քի վե րա բեր յալ լիա կա-
տար փաս տաթղ թեր, գույ քի վե րա դար ձը և բո լոր տե սա կի փոխ հա տու ցում ե րը պետք է տրվեն 
հա յու թյա նը որ պես խմբի: Այս ռե սուրս նե րի հատ կա ցու մը Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը, աշ-
խար հի կամ տե ղա կան հայ կա կան ինս տի տուտ նե րին և կազ մա կեր պու թյուն նե րին և հա մայն 
հա յու թյու նը ներ կա յաց նող ան հատ նե րին պետք է կա տար վի ար դա րա ցի գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով, 
որ տեղ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը պետք է տրվի խմբի եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյան ա պա հով-
մա նը և ան հատ հա յե րի կա րիք նե րին: Ա մե նուր ապ րող և ցան կա ցած կար գա վի ճակ ու նե ցող բո-
լոր հա յե րը պետք է գոր ծըն թա ցում ու նե նան լիա կա տար ձայն, և պետք է հա տուկ ու շադ րու թյուն 
դարձ վի, որ   հզոր նե րը չկա րո ղա նան ի րենց ձեռ քը վերց նել գոր ծըն թա ցը:

Քա ղա քա կան փո խանց ման մի ջո ցով հատ կաց վե լիք տա րած քի ո րոշ ման հար ցում կա րե լի է 
կի րա ռել զա նա զան մո տե ցում եր: ՀՑՀՈւԽ-ը հա մա րում է, որ Վիլ սո նի ի րա վա րար վճռով ո րոշ-
ված տա րած քը քա ղա քա կան փո խանց ման տա րած քի լա վա գույն տար բե րակն է: Այդ տա րած քի 
ո րոշ ման ժա մա նակ հաշ վի էին առն վել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ էին հայ կա կան պե-
տու թյան հե տա գա կեն սու նա կու թյան հա մար, ինչն էլ հենց հան դի սա նում է այս զե կույ ցի գլխա-
վոր ա ռար կան: Բա ցի այդ, նշված տա րածքն ընդգր կում է Օս ման յան կայս րու թյան մեջ գտնված 
վեց պատ մա կան հայ կա կան նա հանգ նե րից ու Կի լի կիա յից միայն չոր սը, որ պես զի հաշ վի առն վի 
նաև խա ռը բնակ չու թյան հան գա ման քը: Հետևա բար դա ող ջա միտ փոխ զի ջում է: Թեև լա վա գույն 
տար բե րա կը մում է այդ տա րած քի քա ղա քա կան փո խան ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա-
նը, ՀՑՀՈւԽ-ը դի տար կում է այ լընտ րան քա յին տար բե րակ ևս. Վիլ սոն յան տա րած քի ա պա ռազ-
մա կա նա ցում և հա յե րին այդ տա րած քում ա զատ տնտե սա կան գոր ծու նեու թյուն վա րե լու և բ նակ-
վե լու ի րա վուն քի տրա մադ րում:

Վե րա դար ձի հա մար ան հա սա նե լի գույ քի, ինչ պես նաև չստա ցած շա հի դի մաց փոխ հա տուց-
ման հաշ վար կի հա մար կա րե լի է կի րա ռել տրա մա բա նա կան մե թոդ, հիմ ված՝ (1) վա վե րագր ված 
գույ քա յին կո րուստ նե րի և (2) Ցե ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ հա յե րի ու նեց ված քի մա սին տե ղե կու-
թյուն նե րի վրա: Քա նի որ այս հաշ վարկ նե րի հա մար հար կա վոր է կա տա րել լայ նա ծա վալ վեր լու-
ծու թյուն և ու սում ա սի րել նոր ի հայտ ե կող փաս տե րը, ՀՑՀՈւԽ-ն ա ռայժմ ան կա րող է ներ կա յաց-
նել վերջ նա կան թի վը: Իսկ ինչ վե րա բե րում է մահ վան և տա ռա պան քի դի մաց փոխ հա տու ցում ե-
րին, ա պա կա րե լի է կի րա ռել Մա րու թյա նը և այ լոք ընդ դեմ Ն յու Յորք Լայֆ ըն կե րու թյան հայ ցում 
կի րառ ված եր կու մե թոդ նե րից որևէ մե կը, ո րոնց արդ յուն քում կստաց վեն հա պա պա տաս խա նա-
բար 33.358.953.125 ԱՄՆ դո լար և 10.450.000.000 ԱՄՆ դո լար: Ա ռա ջին թի վը ճշգրտե լով ԱՄՆ 
Աշ խա տան քի վի ճա կագ րու թյան բյու րո յի ինֆլ յա ցիոն հաշ վի չով, կստաց վի 70.030.167.080 ԱՄՆ 
դո լար:
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Որ պես այ լընտ րան քա յին մե թոդ, այդ թի վը կա րե լի է հաշ վել 1919-ի Փա րի զի խա ղա ղու թյան 
կոն ֆե րան սին ներ կա յաց ված՝ գույ քի կորս տի և մահ վան ու տա ռա պան քի փոխ հա տուց ման հաշ-
վար կի հի ման վրա: Օգ տա գոր ծե լով Ն յու Յորք Լայ ֆի մե թո դը և վե րա ծե լով ստաց վա ծը 2014-ի 
ար ժեք նե րի, կստաց վի 41.500.000.00 ԱՄՆ դո լար: Այս թվին ա վե լաց նե լով 20 տո կոս, որ պես զի 
դրա նում ընդգրկ վեն նաև Ցե ղաս պա նու թյան երկ րորդ փու լի (1919-1923թթ.) կո րուստ նե րը, ընդ-
հա նուր թի վը կկազ մի հա մա պա տաս խա նա բար՝ 49.800.000.000 ԱՄՆ դո լար կամ 104.544.260.400 
ԱՄՆ դո լար:

Բա ցի Ն յու Յորք Լայ ֆի և ԱՄՆ Աշ խա տան քի վի ճա կագ րու թյան բյու րո յի մե թոդ նե րից, կո-
րուստ նե րի, մահ վան ու տա ռա պանք նե րի փոխ հա տու ցում ե րի հաշ վար կի հա մար կա րե լի է կի-
րա ռել նաև Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում կամ դրա նից հե տո կի րառ վող այլ մե թոդ ներ: 
Որ պես հա տու ցում ե րի կոնկ րետ թիվ կա րե լի է ընտ րել կա՛մ այս զե կույ ցում նշված թի վը, կա՛մ մեկ 
այլ թիվ, ո րը կո րոշ վի ի րա վա կան վճռով կամ քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թյամբ կամ էլ Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյան ճշմար տու թյան և ուղղ ման հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նեու թյան արդ յուն քում:
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1. ՀՑՀՈւԽ-ի հիմ ու մը և ա ռա քե լու թյու նը

Ձեր առջև Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի ու սում ա սիր ման խմբի (ՀՑՀՈւԽ) 
զե կույցն է: Նախ քան խմբի ստեղ ծու մը 2007-ին, 1915-1923թթ. Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
վե րա բեր յալ քննար կում ե րը սահ մա նա փակ վում էին միայն տա րածք նե րի վե րա դար ձի 
մա սին վե րա ցա կան պատ կե րա ցում ե րով1, ա պա հո վագ րու թյուն նե րի վճար ման հայ ցե-
րով2, թե մա յի նեղ կող մե րին առնչ վող գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րով3 և կարճ աշ խա տու-
թյուն նե րով, ո րոնք հար ցին մո տե նում էին ընդ հա նուր տե սանկ յու նից՝ ա ռանց հա մա պար փակ և 
ման րա մասն վեր լու ծու թյան4: ՀՑՀՈւԽ-ը ստեղծ վեց հա տու ցում ե րի տե սու թյան և պ րակ տի կա յի 
տար բեր ո լորտ նե րի չորս մաս նա գետ նե րի կող մից, ո րոնք Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան նկատ մամբ 
ու նեին հա տուկ հե տաքրք րու թյուն: Ն րանց ա ռա քե լու թյունն էր կազ մել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
հա տու ցում ե րի ա ռա ջին հա մա կարգ ված, հա մա պար փակ և խոր վեր լու ծու թյու նը:

Հա մա ձայ նու թյան գա լով Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի անհ րա ժեշ տու թյան շուրջ, 
խում բը պատ րաս տեց նախ նա կան զե կույց, ո րը սահ մա նա փակ քա նա կով բա ժան վեց 2009-ին: 
Նախ նա կան զե կույ ցից հե տո տե ղի ու նե ցավ ե րեք գի տա ժո ղով: Ա ռա ջի նը կա յա ցավ ԱՄՆ-ում՝ 
Ջորջ Մեյ սո նի Հա մալ սա րա նում 2010թ. մա յի սի 15-ին, հա մալ սա րա նի Հա կա մար տու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյան և լուծ ման ինս տի տու տի հետ հա մա տեղ:5 Երկ րորդ մե կօր յա մեծ գի տա ժո ղո վը 
կա յա ցավ Կա լի ֆոր նիա յի Հա մալ սա րա նի Լոս Ան ջե լե սի մաս նաճ յու ղի ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ-
տե տում՝ 2010-ի հոկ տեմ բե րի 23-ին6: Եր րոր դը՝ զե կույ ցի եր կու հե ղի նակ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
մի ջո ցա ռում է, ո րը տե ղի ու նե ցավ Երևա նում 2010թ. դեկ տեմ բե րի 11-ին:7 Այժմ խում բը ներ կա յաց-
նում է իր վերջ նա կան լրամ շակ ված զե կույ ցը՝ նա խա տես ված ա վե լի լայն լսա րա նի հա մար:

Խմ բի զե կույ ցը մում է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րին վե րա բե րող միակ հա մա-
կարգ ված, հա մա պար փակ և խո րը մո տե ցու մը: Զե կույ ցը հա տու ցում ե րի հար ցը քննար կում է 
ի րա վա կան, պատ մա կան և բա րո յա կան տե սանկ յուն նե րից (գլուխ ներ Դ, Ե, Զ), ա ռա ջար կում է 
ան ցու մա յին ար դա րու թյան տե սու թյան վրա հիմ ված արդ յու նա վետ հա տու ցու մա յին գոր ծըն թաց 
(գլուխ Է), և ա ռա ջար կում է կոնկ րետ հա տու ցում ե րի փա թեթ (գլուխ ներ Գ և Ը): Զե կույ ցում նաև 

1  տես օրինակ՝ “Document Two: Four Questions to Vazgen Manukian,” in Gerard J. Libaridian (ed.), Armenia at the Crossroads: 
Democracy and Nationhood in the Post-Soviet Era – Essay, Interviews and Speeches by the Leaders of the National Democratic 
Movement in Armenia (Watertown, MA, U.S.A.: Blue Crane Books, 1991), էջ 39-46; Monte Melkonian, The Right To Struggle: 
Selected Writings of Monte Melkonian on theArmenian Natiional Question, MarkarMelkonian (ed.), 2nd ed. (San Francisco, CA, 
U.S.A.: Sardarabad Collective, 1993), էջ 13, 61-62.

2  տես օրինակ՝ Henry Weinstein, “Insurer Settles Armenian Genocide Suit: New York Life Will Pay $20 Million to Victims’ 
Heirs and to Nine Civic Organizations,” Los Angeles Times, January 29, 2004, http://articles.latimes.com/2004/jan/29/local/
me-genocide29 (accessed September 9, 2014); Vince Lovato, “Genocide Families to Receive $17M Payout,” The Burbank Leader, 
October 15, 2005,

3 տես օրինակ՝ Kevork K. Baghdjian, La Confiscation par le Governement Turc des Biens Arméniens Dits“ Abandonnés” (Montreal, 
Quebec, Canada: K. K. Baghdjian,1987).

4  Dickran Kouymjian, “Confiscation of Armenian Property and the Destruction of Armenian Historical Monuments as a 
Manifestation of the Genocidal Process,” Armenian Forum 1:3 (1998): 1-12.

5 ”Beyond the Protocols: The Armenian Genocide Reparations Study Group and Armenian-Turkish Relations,” Institute for Conflict 
Analysis and Resolution, George Mason University, Arlington Campus, May 15, 2010.

6  “The Law, Ethics, and Politics of Making Amends, ”International Human Rights Law Association, School of Law, University of 
California at Los Angeles, October 23, 2010.

7  “The Armenian Genocide Reparations Study Group,” Erebuni Hall, Yerevan, Armenia, December 10, 2010.
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ընդգրկ ված է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա ռոտ նկա րագ րու թյու նը (գլուխ Ա) և Ցե ղաս պա նու-
թյան հասց րած վնաս նե րը (գլուխ Բ): Նա խա տես ված լի նե լով լայն լսա րա նի հա մար՝ զե կույ ցը 
լրաց նում է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բեր յալ գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում և քն նար կում-
նե րում առ կա բաց թո ղում ե րը: Զե կույ ցը ոչ միայն օգ տա կար կլի նի հար ցի լուծ ման մեջ դե րա-
կա տա րու թյուն ու նե ցող օ տա րազ գի ըն թեր ցող նե րի հա մար, այլև ան հատ հա յե րին, թուր քե րին, 
քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ան դամ ե րին և քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րին կտրա մադ-
րի հա մա կարգ ված գոր ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ, վեր լու ծու թյուն և գոր ծիք ներ:

Խմ բի ան դամ ե րի միա հա մուռ կար ծի քը, թե Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցի լուծ ման հա մար 
հա տու ցում երն ու նեն էա կան նշա նա կու թյուն, հիմ ված է նրանց ընդ հա նուր դիր քո րոշ ման վրա, 
ըստ ո րի՝ հա տու ցում ե րը հան դի սա նում են մար դու ի րա վունք նե րի լայ նա ծա վալ խախ տում ե րի 
լուծ ման ան բա ժան մա սը, խմբի ան դամ ե րը հա մա ձայն են այդ անհ րա ժեշ տու թյու նը հիմ ա վո րող 
ե րեք պատ ճառ նե րի հետ, և խմ բի ան դամ ե րը հա մա ձայն են, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը հա-
մա պա տա խա նում է հետև յալ ե րեք չա փա նիշ նե րին: Ա ռա ջին՝ շատ դեպ քե րում, վնա սի բնույ թի և 
ան ցած ժա մա նա կի պատ ճա ռով, հա տու ցում ե րը հան դի սա նում են վնա սի ուղղ ման ա ռաջ նա յին 
կամ միակ ա մե նա պատ շաճ ձևը: Օ րի նակ՝ 1904-1907թթ. հե րե րո նե րի ցե ղաս պա նու թյու նից8 այն-
քան ժա մա նակ է ան ցել, որ այլևս հան ցա գործ նե րից ոչ մե կը ողջ չէ, և հ նա րա վոր չէ նրանց պատ-
ժել: Այդ ցե ղաս պա նու թյան հետևանք նե րի վե րաց ման միակ հնա րա վո րու թյու նը հա տու ցում երն 
են հետև յալ ձևե րով՝ նյու թա կան (դրա մա կան փոխ հա տու ցում եր և ա ջակ ցու թյուն, անվ տան գու-
թյան ե րաշ խիք ներ, ներդ րում եր և այլն) և խորհր դան շա կան (ճա նա չում, նե րո ղու թյուն և այլն): 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը շատ նման է այդ ի րա վի ճա կին: Երկ րորդ՝ մար դու ի րա վունք նե րի այն-
պի սի զանգ վա ծա յին խախ տու մը, ինչ պի սին ցե ղաս պա նու թյունն է, ան խու սա փե լիո րեն հասց-
նում է կոր ծա նա րար վնաս ներ: Ա ռանց մե ծա ծա վալ շտկում ե րի՝ զո հե րի խում բը և խմ բի ան հատ 
ան դամ ե րը հա ճախ հայտն վում են ան հաղ թա հա րե լի խնդիր նե րի առջև: Ան հատ նե րը կա րող են 
հայտն վել ծայ րա հեղ աղ քա տու թյան մեջ և են թարկ վեն եր կա րա ժամ ետ հո գե բա նա կան տրավ-
մա յի, իսկ խմբե րը՝ կորց նեն ա պա գա եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյու նը: Ցե ղաս պա նու թյան 
գլխա վոր նպա տա կը ան հատ նե րին սպա նե լու և վն աս վածք ներ հասց նե լու մի ջո ցով խում բը ոչն-
չաց նելն է, ինչ պես նաև խմբի հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին, կրթա-
կան և հոգևոր ինս տի տուտ նե րի ու հա րա բե րու թյուն նե րի ոչն չա ցու մը: Այդ դեստ րուկ տիվ գոր ծըն-
թա ցի ազ դե ցու թյու նը ժա մա նա կի հետ ա ճում է: Այդ վնաս նե րը կա րե լի է (մա սամբ) վե րա կանգ նել 
միայն զո հե րի խմբի եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյունն ա պա հո վող հա տու ցում ե րի մի ջո ցով: 
Հա յու թյա նը՝ որ պես խմբի հասց ված վնաս նե րի ու սում ա սի րու թյու նը (գլուխ ներ Բ և Զ), ցույց է 
տա լիս, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը հա մա պա տաս խա նում է նշված չա փա նի շին: Եր րորդ՝ մար-
դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում եր կա տա րած հան ցա գործ խմբի վրա ընկ նում է 
իր հասց րած վնաս ներն ուղ ղե լու պար տա վո րու թյուն: Ինչ պես նշվում է Դ գլխում, վա ղե մու թյան 
ժամ ե տը չի գոր ծում մար դու ի րա վունք նե րի այն պի սի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րի պա րա գա-
յում, ինչ պի սին ցե ղաս պա նու թյունն է: Պար տա վո րու թյու նը մում է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ 
հան ցա գործ խում բը հա տու ցում ե րի մի ջո ցով այն չի կա տա րել: Բա ցի Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գործ նե րի մի փոքր խմբի վի ժեց ված դա տա վա րու թյուն նե րից9, ո րոնք սկսվե ցին 1919-ին՝ 
Ցե ղաս պա նու թյան երկ րորդ փու լից ա ռաջ, թուր քա կան պե տու թյու նը և հա սա րա կու թյու նը ո չինչ 
չեն ա րել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հետևանք նե րի վե րաց ման ուղ ղու թյամբ: Հա կա ռա կը՝ նրանք 

8  Horst Drechsler, “The Herero Uprising,” in Frank Chalk and Kurt Jonassohn (eds.), The History and Sociology of Genocide: 
Analyses and Cse Studies (New Haven, CT, USA: Yale University Press, 1990), էջ 231-248; Dominik Schaller, “The Genocide of 
the Herero and Nama in German South-West Africa, 1904-1907,” in Samuel Tottenand William S. Parsons (eds.), Centuries of 
Genocide: Essays and Eyewitness Accounts, 4th ed. (New York, NY, USA: Routledge, 2013), էջ 89-114.

9  Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the Causasus, 
(Providence, RI, USA: Berghahn Books, 1995), էջ 303-343; TanerAkçam, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the 
Question of Turkish Responsibility (New York, NY, USA: Metropolitan Books/Henry Holt, 2006), pp. 207-376; Vahakn N. Dadrian 
and TanerAkçam, Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials (New York: Berghahn Books, 2011). 
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հրա ժար վել են նույ նիսկ ըն դու նել Ցե ղաս պա նու թյան փաս տը՝ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ սիս տե-
մա տի կո րեն վա րե լով ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն:10

2. Հա յե րի հար ցը հա մաշ խար հա յին պատ մա կան կոն տեքս տում

Զե կույ ցին ուժ է հա ղոր դում այն հան գա ման քը, որ փաս տարկ նե րում օգ տա գործ վել են մար-
դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րին և հա տու ցում ե րին վե րա բե րող մի ջազ գա յին 
ի րա վուն քի նոր մե րը, ինչ պես նաև ան ցու մա յին ար դա րա դա տու թյան, քա ղա քա կան տե սու թյան և 
բա րո յա գի տա կան գրա կա նու թյան դրույթ նե րը: Զե կույ ցը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյա նը չի մո տե նում 
որ պես ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քի, հա կա ռա կը՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյունն ու սում ա սիր վում է 
ընդ հա նուր ի րա վա կան, քա ղա քա կան և բա րո յա կան սկզբունք նե րի կոն տեքս տում: Ի հայտ է բեր-
վում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան տե ղը հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան մեջ: Այլևս անհ նար է մար-
դու ի րա վունք նե րի որևէ զանգ վա ծա յին խախ տում դի տար կել որ պես մե կու սի երևույթ. «մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» տեր մի նը, որն ի դեպ ա ռա ջին ան գամ գոր ծած վել է 
հա յե րի նկատ մամբ կա տար ված զանգ վա ծա յին բռնու թյան հա մար11, ցույց է տա լիս, որ մար դու 
ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րի զոհ են դառ նում ոչ միայն նրանք, ում դեմ դրանք 
ի րա գործ վում են, այլև ամ բողջ մարդ կու թյու նը: Որ քան վեր ջին կես հա զա րամ յա կի քա ղա քա կան, 
հա սա րա կա կան և տեխ նո լո գիա կան նո րա մու ծու թյուն ներն են ազ դել ժա մա նա կա կից աշ խար հի 
վրա, նույն քան էլ աշ խար հի վրա ազ դե ցու թյուն են թո ղել զանգ վա ծա յին խախ տում ե րը: Ժա մա-
նա կա կից աշ խար հի հա սա րա կա կան, տնե տե սա կան, ռազ մա կան և պե տա կան կա ռուց ված քի 
վրա վեր ջին հար յու րամ յակ նե րի ցե ղաս պա նու թյուն նե րը, ստրկու թյու նը, գա ղու թա ցու մը, ա պար-
տեի դը, թրա ֆի քին գը, զանգ վա ծա յին բռնա բա րու թյուն նե րը, տնտե սա կան շա հա գոր ծու մը, ան-
հաղ թա հա րե լի պարտ քը, ագ րե սիվ պա տե րազմ ե րը, ինչ պես նաև ռա սա յա կան, սե ռա կան, կրո-
նա կան և այլ ճնշու մը: Այդ ու ժերն այ սօր էլ դեռ  հզոր են: Տար բեր խմբեր մա քա ռում են հաղ թա հա-
րե լու զո հի կար գա վի ճա կը մի հա մաշ խար հա յին կար գում, ո րի ինս տի տուտ նե րը և կա ռուց ված քը 
գոր ծում են ի րենց դեմ: Այս գոր ծըն թաց ներն ար տա ցոլ ված են հա մաշ խար հա յին ժողվր դագ րու-
թյան մեջ, իսկ պե տա կան սահմ ան նե րից շա տե րը ցե ղաս պա նու թյան, գա ղու թաց ման և ագ րե սիվ 
պա տե րազ մի արդ յունք են: Հա յե րի ներ կա վի ճա կը, որ պես ցե ղաս պա նու թյան հետևանք, նման է 
հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րում շատ այ լոց վի ճա կին:

Վեր ջերս ի հայտ է ե կել նոր շար ժում՝ հա տու ցում ե րի հա մաշ խար հա յին շար ժու մը12, ո րի ա ռա-
ջա ցու մը պայ մա նա վոր ված այն գի տակ ցու թյամբ, որ ներ կա յիս հա մաշ խար հա յին կարգն ամ րագ-
րում է բազ մա թիվ խմբե րին հասց ված վնաս նե րը: Այս շար ժու մը միա վո րել է հա տու ցում ե րին 
ուղղ ված բազ մա թիվ ա ռան ձին ջան քե րը՝ Հո լո քոս տից, Ա մե րի կա յի և Ավստ րա լիա յի բնիկ նե րի 
ցե ղաս պա նու թյու նից մինչև Ճա պո նիա յի կա տա րած սե ռա կան ստրկա ցում ե րը, ԱՄՆ-ի ստրկա-
տի րու թյու նը, Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի ա պար տեի դը և կո ռում պաց ված ղե կա վար նե րի ու մի ջազ-
10  Richard G. Hovannisian, “The Armenian Genocide and Patterns of Denial,” in Richard G. Hovannisian (ed.),The Armenian 

Genocide in Perspective(New Brunswick, NJ: Transaction Books, 1986), էջ 111-133; SperosVryonis, Jr., The Turkish State and 
History:Clio Meets the Grey Wolf, 2d ed. (New Rochelle, NY: Aristide D. Caratzas, 1993), էջ 79-118; Roger W. Smith, Eric 
Markusen, and Robert Jay Lifton, “Professional Ethics and the Denial of the Armenian Genocide,” Holocaust and Genocide 
Studies 9:1 (1995): 1-22; William H. Honan, “Princeton Is Accused of Fronting for the Turkish Government,” New York Times, 
May 22, 1996, http://www.nytimes.com/1996/05/22/nyregion/princeton-is-accused-of-fronting-for-the-turkish-government.
html (accessed September 10, 2014); Eric Schmitt, “House Backs Off on Condemning Turks’ Killing of Armenians, October 20, 
2000, http://www.nytimes.com/2000/10/20/world/house-backs-off-on-condemning-turks-killing-of-armenians.html (accessed 
September 10, 2014); Kim Willsher and Sam Jones, “Turkey Warns France over Armenian Genocide Law,” The Guardian, January 
24, 2012, http://www.theguardian.com/world/2012/jan/24/turkey-warns-france-armenian-genocide (accessed September 10, 2014) 
(այս հոդվածը վերաբերում է այն hակազդեցությանը, որ հետևեց 2001-ին Ցեղասպանության ճանաչման Ֆրանսիայի 
որոշմանը և 2012թ.-ի՝ ժխտման համար քրեական պատասխանատվություն սահմանող օրենքին):

11  TanerAkçam, A Shameful Act էջ 221. (տես հղում 9-ի ամբողջական մեջբերումը)

12  December 10, 2005, symposium, “Whose Debt? Whose Resonsibliity?,” Worcester State University, December 10, 2005.
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գա յին դե րա կա տար նե րի՝ եր րորդ աշ խար հի երկր նե րի բնակ չու թյուն նե րին պար տադ րած ահ նաղ-
թա հա րե լի պարտ քը:13 Այս շարժ ման տե սանկ յու նից ակն հայտ է, որ ան գամ զանգ վա ծա յին խախ-
տում ե րի ա վար տից հե տո, և նույ նիսկ երբ դրան հա ջոր դում է ա վե լի ար դար քա ղա քա կան կարգ, 
դրանց հետևանք նե րը դեռ եր կար ժա մա նակ շա րու նա կում են ազ դել խմբի և, ընդ հա նուր առ մամբ, 
մարդ կու թյան վրա: Միայն հա տու ցում երն են ի վի ճա կի փո խել այն ձևե րը, ո րոնց մի ջո ցով ի րա-
կա նաց վել են ճնշում ու ա վեր նե րը: Բա վա րար չէ ըն դու նել, որ մեր աշ խար հի կարևո րա գույն աս-
պեկտ ներն արդ յունք են ճնշման և ոչն չաց ման. հար կա վոր է նաև հաղ թա հա րել այդ ու ժե րը: Պատ-
մու թյան ի րո ղու թյու նը չի բա ցա հայտ վում միայն դրա մա սին գրե լով, հար կա վոր է նաև ցույց տալ 
աշ խար հի վրա երևույթ նե րի խո րը կա ռուց ված քա յին և ն յու թա կան ազ դե ցու թյու նը: Տա րի ներ շա-
րու նակ չլուծ ված խնդիր նե րին այ սօր անդ րա դառ նա լը պետք է ար վի անց յա լի սխալ նե րին հա մար-
ժեք վե րա բեր վե լով՝ ժա մա նա կա կից ար դա րու թյու նը պատ մա կան ար դա րու թյուն է: Հա տու ցում ե-
րը, որ պես հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց, պետք է ձեր բա զա տեն աշ խար հը կոր ծա նա րար և ճն շիչ 
կա ռուց ված քից ու տա նեն դե պի մար դու ի րա վունք նե րի վրա հիմ ված հա մաշ խար հա յին կարգ, 
որ պի սին ար տա ցոլ ված է մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին օ րենք նե րում և մեր լա վա գույն քա-
ղա քա կան և բա րո յա կան մտքի մեջ:14

Հաս կա նա լով, որ հա տու ցում ե րի հա մընդ հա նուր գոր ծըն թա ցը դժվար թե մոտ ա պա գա յում 
ի րա կա նու թյուն դառ նա, այս պա րա գա յում մեծ ար ժեք կա րող է ու նե նալ կոնկ րետ խմբին տրվող 
հա տու ցու մը: Ա մեն ա ռան ձին հա ջո ղու թյուն կտա նի դե պի հա մընդ հա նուր ար դա րու թյան և նոր 
թափ կհա ղոր դի հա ջորդ հա տու ցում ե րին: Հետևա բար Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում-
նե րը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն հա մաշ խար հա յին ար դա րու թյան գոր ծըն թա ցում: Ա ռանց 
դրա հա մաշ խար հա յին ար դա րու թյունն ան կա տար կլի նի: Իսկ դրա նով, որ պես նա խա դեպ, այն 
կդառ նա օգ տա կար մո դել մյուս նե րի հա մար: Հա տու ցում ե րը գոր ծում են որ պես խո րը վե րա-
փո խիչ գոր ծըն թաց՝ ուղ ղե լու ժա մա նա կա կից ստա տուս քվո յի մեջ ար մա տա վոր ված հսկա յա կան 
վնաս նե րը, ո րոնք հետևանք են ցե ղաս պա նու թյան և այլ զանգ վա ծա յին բռնու թյուն նե րի՝ ստրկու-
թյան, գա ղու թա տի րու թյան, իմ պե րիա լիզ մի, ա պար տեի դի, զանգ վա ծա յին բռնա բա րու թյուն նե րի, 
տնտե սա կան շա հա գործ ման և ագ րե սիվ պա տե րազ մի: Յու րա քանչ յուր խմբա յին հա տու ցում այդ 
հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թա ցի մասն է:

Թուր քիան կա րող է մե ծա պես շա հել՝ գի տակ ցե լով, որ հա յե րի դեպ քը բաղ կա ցու ցիչն է ամ-
բողջ աշ խար հում և տար բեր ժա մա նակ նե րում ի րա կա նաց ված մար դու ի րա վունք նե րի զանգ վա-
ծա յին խախ տում ե րի մի մեծ խմբի: Ա ռա ջա դեմ թուրք գիտ նա կան նե րը և ակ տի վիստ նե րը սո վո-
րա բար կենտ րո նա նում են հենց միայն այս դեպ քի վրա: Սա գնա հա տե լի է, քա նի որ թուր քե րին 
թույլ չի տա լիս խու սա փել պա տաս խա նատ վու թյու նից՝ վեր ջին դա րե րի այլ ցե ղաս պա նու թյուն-
նե րի վրա կենտ րո նա նա լու մի ջո ցով: Այ նո ւա մե նայ նիվ խում բը ցան կա նում է ընդգ ծել, որ հա յե րի 
դեպ քը միա կը չէ, և որ Թուր քիան, ան կաս կած կրե լով հա տու ցում ե րի պա տաս խա նատ վու թյու-
նը, բա ցա ռու թյուն չէ: Միայն 19-րդ և 20-րդ դա րե րի Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գործ նե րի ցանկն 
ար դեն բա վա կա նին եր կար է: Ներ կա յաց նենք միայն մի քա նի սը. ԱՄՆ (բնիկ ա մե րի կա ցի ներ), 
Կա նա դա (բնիկ կա նա դա ցի ներ), Ավստ րա լիա (տաս մա նա ցի ներ, ա բո րի գեն ներ), Ար գեն տի նա 

13  տես օրինակ՝ “The Global Reparations Movement” of the Armenian Review, 53:1-4 (2012): Henry C. Theriault, “Introduction: 
The Global Reparations Movement”: 1-10; Jermaine McCalpin, “Reparations and the Politics of Avoidance in America”: 11-32; 
KibibiTyehimba, “Reparations ot People of African Descent in the United States”: 33-51; HarukoShibasaki, “Reparations and 
Comfort Women Victims of the Japanese Army”: 53-61; Diana Lenton, Walter Delrio, Pilar Pérez, Alexis Papazián, Mariano 
Nagy, and Marcelo Musante, “Argentina’s Constituent Genocide: Challenging the Hegemonic National Narrative and Laying the 
Foundation for Reparations to Indigenous Peoples”: 63-84; M. P. Giyose, “The Debt to the Indebted: Reparations, Odious Debt, and 
Their Global Implications”: 167-191; Patrick K. Sargent, “Debt Cancellation as Reparation: An Analysis of Four Cases”: 193-205.

14  Henry C. Theriault, “Against the Grain: Critical Reflections on the State and Future of Genocide Scholarship,” Genocide Studies 
and Prevention 7:1 (2012): 123-44 at 141-42.
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(մա պուշ ներ և այլ խմբեր), Գեր մա նիա (հե րե րո, Հո լո քոստ), Խորհր դա յին Միու թյուն (ուկ րաի-
նա ցի ներ), Ճա պո նիա (Նան կի նի կո տո րած ներն), Ին դո նե զիա (ՙ կո մու նիստ ներ՚, Արևել յան Թի-
մոր), Պա րագ վայ (ա չի ներ), Բանգ լա դեշ (բեն գա լա ցի ներ), Խ մեր Ռուժ (Կամ բո ջա), Գ վա տե մա լա 
(մա յա ներ), տար բեր հա րա վա մե րիկ յան երկր ներ (Ա մա զո նի բնիկ ներ), Չի նաս տան (Տի բեթ), սեր-
բեր (բոս նիա ցի ներ), հու թու ներ (Ռո ւան դա), Ռու սաս տան (Չեչ նիա) և Սու դան (Նու բա լեռ ներ, 
Դար ֆուր): Միայն Հո լո քոս տի և բ նիկ կա նա դա ցի նե րի (մա սամբ) դեպ քե րում են հա տու ցում եր 
հատ կաց վել: Այս զե կույ ցը, Թուր քիա յին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի կոչ ա նե լով 
հան դերձ, չի փոր ձում Թուր քիա յին ներ կա յաց նել որ պես հրեշ, այլ փոր ձում է Թուր քիա յին հնա-
րա վո րու թյուն տալ դառ նա լու դե պի ա վե լի ար դար հա մաշ խար հա յին կարգ հաս տա տե լուն ուղղ-
ված ջան քե րի ա ռաջ նե կը:

3. Վերջ նա կան զե կույ ցի ներ կա յաց ման ժամ ե տի ընտ րու թյու նը

Զե կույցն այս պա հին հրա պա րա կե լը հատ կա պես տե ղին է մի քա նի պատ ճառ նե րով: Ա մե-
նաակն հայտ պատ ճա ռը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 100-ամ յակն է, ո րը նշվե լու է 2015թ.-ին: Տա րին 
մեծ ու շադ րու թյուն է ա ռա ջաց նե լու հա յե րի և թուր քե րի շրջա նում և նաև իր վրա է սևե ռե լու հա-
մաշ խար հա յին հան րու թյան ու շադ րու թյու նը: Արդ յուն քում՝ 2015 թվա կա նը ե զա կի հնա րա վո րու-
թյուն է ստեղ ծե լու հար ցի նկատ մամբ ի րա կան շար ժում ա ռա ջաց նե լու հա մար: Բա ցի այդ, այն 
փաս տը, որ Ցե ղաս պա նու թյու նից ար դեն ան ցել է մեկ դար, ցույց է տա լիս, որ անհ րա ժեշտ է դի-
մել լու ծում գտնե լու վճռո րոշ քայ լե րի:

Ներ կա յումս ստեղծ վել է նաև նոր հնա րա վո րու թյուն՝ չկենտ րո նա նալ միայն ժխտո ղա կա նու-
թյան վրա, այլ շարժ վել ա վե լի հե ռուն: Տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ժխտո ղա կա նու թյու նը դար-
ձել էր Ցե ղաս պա նու թյան հար ցի կարևո րա գույն մտա հո գու թյու նը: Ակ տիվ գոր ծու նեու թյան հիմ-
նան պա տա կը Ցե ղաս պա նու թյան պատ մա կան փաս տի ճա նա չում էր: Հա տու ցում ե րի մա սին 
հա մար յա չէր խոս վում, բա ցա ռու թյամբ թերևս Վիլ սո նի ի րա վա րար վճռի, իսկ հա տու ցում ե րի 
հան դեպ հա մա պար փակ մո տե ցու մը ընդգրկ ված չէր հայ կա կան կու սակ ցու թյուն նե րից և կազ-
մա կեր պու թյուն նե րից շա տե րի ծրագ րե րում: Այժմ շատ բան է փոխ վել: Ա վե լի քան մեկ տաս նամ-
յակ ա ռաջ սկսված զար գա ցում ե րում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը ագ րե սիվ ժխտո ղա կա-
նու թյամբ խա թար ված հա կա սա կան դեպ քից վե րած վել է ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և այլ հար ցե րի 
վե րա բեր յալ հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րո նա կան հար ցի:15 Այն ճա նաչ վում է աշ խար հի բո լոր 
գի տա կից գիտ նա կան նե րի, ակ տի վիստ նե րի և քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նող նե րի կող-
մից, և պար բե րա բար քննարկ վում ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մե մա տա կան պատ մու թյուն նե րում: 
Այժմ ար դեն հնա րա վոր է ու շադ րու թյան կենտ րո նից հա նել երկ րոր դա կան նշա նա կու թյուն ու նե-
ցող ժխտո ղա կա նու թյան երևույ թը և կենտ րո նա նալ հենց Ցե ղաս պա նու թյան և այն ա նե լիք նե րի 
վրա, ո րոնք հար կա վոր են հար ցի լու ծու մը գտնե լու հա մար:16 Քա նի դեռ ու շադ րու թյան կենտ-
րո նում ճա նա չում էր, հա տու ցում ե րի հար ցը մա ցել էր լու սանց քից դուրս: Այժմ ու շադ րու թյան 
կենտ րո նը փոխ վել է, և հա տու ցում ե րը մտցվել են օ րա կարգ: Ա պա ցույ ցը 2009-ի հայ-թուր քա կան 

15  Սա արտահայտվում է բազմաթիվ ձևերով՝ Encyclopedia of Genocide (Israel W. Charny [ed.], 2 vols [Santa Barbara, CA, 
USA: ABC-CLIO, 1999]) գրքում Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված է բոլոր էջերի 10 տոկոսը, այն նաև կարևոր 
տեղ է զբաղեցնում Սամանթա Փաուերի՝ Պուլիտցերյան մրցանակ ստացած “A Problem from Hell”: America and the 
Age of Genocide (New York: Basic Books, 2002) գրքում, իսկ Քլարկի Համալստարանի Հոլոքոստի և ցեղասպանության 
ուսումասիրման կենտրոնում բացվել է Հայոց ցեղասպանության հատուկ ամբիոն՝ ի լրում ուսուցանվող կուրսի

16  Henry C. Theriault, “From Unfair to Shared Burden: The Armenian Genocide’s Outstanding Damage and the Complexities of 
Repair,” Armenian Review 53:1-4 (2012): 121-166 at 125-127.
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ար ձա նագ րու թյուն նե րում17 ընդգրկ ված ներ կա յիս սահ ման նե րի ճա նաչ ման մա սին դրույ թի քննա-
դա տու թյունն էր.18 ե թե Հա յաս տանն այն ըն դու ներ, ա պա Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյունն այլևս 
չէր կա րող ներ կա յաց նել տա րած քա յին պա հանջ ներ: Այն, որ ար ձա նագ րու թյուն նե րում մաս նա վո-
րա պես ընդգրկ վել էր սահ ման նե րի ճա նաչ ման դրույթ, ցույց է տա լիս այն մեծ դե րը, որ հա տու-
ցում երն ու նեն Թուր քիա յի՝ Ցե ղաս պա նու թյան հար ցի պատ կե րա ցում ե րում:

Ար ձա նագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով տա րած քա յին հա տու ցու մը վի ժեց նե լու Թուր քիա յի ջան քե րը 
ցույց են տա լիս, որ Թուր քիա յի կա ռա վա րու թյու նը մտա վա խու թյուն ու նի, որ տա րած քա յին պա-
հանջ նե րը կհա մար վեն օ րի նա կան:

1990-ա կան նե րին շվեյ ցա րա կան բան կե րի դեմ հա րուց վե ցին հայ ցեր՝ Հո լո քոս տից զո հե րին ու 
նրանց ժա ռանգ նե րին հա տու ցե լու պա հան ջով,19 դրան հետևե ցին 2000-ա կան նե րի հա յե րի հայ ցեր 
ընդ դեմ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի:20 Այս ջան քե րը հայ հա մայնք նե րում մեծ ու շադ րու-
թյան ար ժա նա ցան և ն պաս տե ցին Ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի գա ղա փա րի տա րած մա նը:

Վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշ տո նա կան վե րա բեր մուն-
քը ցույց է տա լիս, որ հա տու ցում ե րի հար ցի նկատ մամբ ար դեն ա վե լի բաց մո տե ցում կա: Թեև 
նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի մեծ ա ջակ ցու թյու նը վա յե լող 2009-ի ար ձա նագ րու թյուն նե րը21 պա-
րու նա կում էին հե տա գա տա րած քա յին պա հանջ նե րը խա փա նող դրույթ ներ, իսկ Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյան փաս տը կաս կա ծի տակ էր դրվում, ա ռա ջար կե լով, այն դարձ նել ար ձա նագ րու թյուն-
նե րով ստեղծ վե լիք հայ-թու քա կան «երկ կողմ միջ պե տա կան հանձ նա ժո ղո վի պա տա մա կան 
են թա հանձ նա ժո վի» քննարկ ման նյութ, այ նո ւա մե նայ նիվ, Սարգս յա նի հայ տա րա րու թյուն ներն 
ի հայտ բե րե ցին հա տու ցում ե րի նկատ մամբ ա վե լի բաց վե րա բեր մունք: (1) Խո սե լով ար ձա նագ-
րու թյուն նե րի և դ րան ցում նե րառ ված՝ սահ ման նե րին առնչ վող դրույ թի շուրջ մտա հո գու թյուն-
նե րի մա սին, Սարգս յա նը հայ տա րա րեց. «Հա յաս տա նի և Թուր քիա յի միջև առ կա սահ ման նե րի 
հար ցը են թա կա է լուծ ման մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն: Ար ձա նագ րու թյուն նե րը դրա նից 
ա վե լին ո չինչ չեն ա սում»:22 Չ նա յած այս հայ տա րու թյունն ար ձա նագ րու թյան այդ դրույ թը ո րա-
կում է որ պես սահ ման նե րի ո րոշ ման օ րի նա կան մե թոդ, միև նույն ժա մա նակ ըն դուն վում է, որ 
սահ ման նե րի հար ցը լուծ ված չէ, և որ հար ցը պետք է լուծ վի մի ջազ գա յին ի րա վա կան մե խա-
նիզմ ե րին հա մա պա տաս խան: (2) 2009թ. նո յեմ բե րի 11-ին պա տաս խա նե լով Ցե ղաս պա նու թյան 
մաս նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի (International Association of Genocide Scholars) նա-
խա գա հի բարձ րաց րած մտա հո գու թյուն նե րին, նա խա գահ Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, որ որ «Ցե-

17  “Protocol on the Establishment of Diplomatic Relations Between the Republic of Turkey and the Republic of Armenia” and the 
“Protocol on Development of Relations Between the Republic of Turkey and the Republic of Armenia,” http://www.europarl.
europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/d-tr/dv/1006_10_/1006_10_en.pdf (accessed September 16, 2012). The clause 
confirming the “existing border between the two countries” is in the former document.

18  “Poll: Over 90  % of Armenian Americans Oppose Protocols,” Asbarez, October 2, 2009, http://asbarez.com/71343/poll-over-90-
of-armenian-americans-oppose-protocols/ (accessed September 10, 2014).

19  Michael J. Bazyler, Holocaust Justice: The Battle for Restitution in America’s Courts (New York, NY, USA: New York University 
Press, 2003).

20  Hrayr S. Karagueuzian and YairAuron, A Perfect Injustice: Genocide and Theft of Armenian Wealth (New Brunswick, NJ, USA: 
Transaction Publishers, 2009); “Heirs of Armenian Genocide Victims Vile Lawsuit against German Banks,” Asbarez, January 17, 
2006, http://asbarez.com/53109/heirs-of-armenian-genocide-victims-file-lawsuit-against-german-banks/ (accessed September 10, 
2014).

21  Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձը Հայաստանի ժողովրդին և համայն հայությանը, 10 հոկտ. 2009թ., http://www.
president.am/hy/statements-and-messages/item/2009/10/10/news-51/

22  Emil Sanamyan, “President Sargsyan Promotes Turkey Protocols in Diaspora Meetings,” The Armenian Reporter, Ocober 6, 2009, 
http://www.reporter.am/go/article/2009-10-06-president-sargsyan-promotes-turkey-protocols-in-diaspora-meetings--updated- 
(accessed September 10, 2014).
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ղաս պա նու թյան փաս տը ոչ միայն չի դառ նա երկ կողմ հանձ նա ժո ղո վի քննարկ ման ա ռար կա», 
այլև պատ մա կան են թա հանձ նա ժո ղո վի նպա տա կը պետք է լի նի «Ցե ղաս պա նու թյան հետևանք-
նե րի վե րա ցու մը», այ սինքն՝ հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցը23: (3) Այս հայ տա րա րու թյու նից մեկ տա
րի անց, նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նի ի րա վա րար վճռի 90-րդ տա րե դար ձին նվիր ված մի ջո ցառ-
մա նը, նա խա գահն ա վե լի հե ռուն գնաց. նա Վիլ սո նի ի րա վա րար վճիռն ան վա նեց «20-րդ դա րի 
պատ մու թյան մեջ դա մեզ հա մար, թերևս, ա մե նա կարևոր ի րա դար ձու թյուն նե րից մեկն էր, ո րով 
պետք է վե րա կանգն վեր պատ մա կան ար դա րու թյու նը և վե րաց վեին հայ ժո ղովր դի դեմ Օս ման-
յան կայս րու թյու նում ի րա գործ ված ցե ղաս պա նու թյան հետևանք նե րը: Այդ վճռով մի ջազ գայ-
նո րեն ճա նաչ վում և ամ րագր վում էին Հա յաս տա նի սահ ման նե րը, ո րոնց շրջա նակ նե րում Մեծ 
ե ղեռ նի դժո խա յին փոր ձու թյունն ան ցած հայ ժո ղո վուր դը պետք է կեր տեր իր պե տա կա նու թյու-
նը»:24

Ի րա վա րար վճռով Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան րա պե տու թյա նը շնորհ ված տա րածքն այդ պի-
սով հան դի սա նում էր Ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի ձև, ո րը կոչ ված էր վե րաց նե լու Ցե-
ղաս պա նու թյան վնաս նե րի հետևանք նե րը, վե րա կանգ նե լու ար դա րու թյու նը և օ ժան դա կե լու 
հայ ազ գի վե րա կանգն ման ջան քե րին: Ի րա վա րար վճի ռը «կո րուս յալ հայ րե նի քը վե րագտ նե լու 
ձգտում ե րին ի րա վա կան ուժ տվեց հայ ժո ղովր դին»:25 Նա խա գա հի խոս քում նաև շեշտ վում էր, 
որ այդ հա յերն տա րածք նե րը կորց րե ցին ոչ թե ի րա վա կան գոր ծըն թա ցի պատ ճա ռով, այլ «դա-
վա ճա նու թյան ու բռնի ու ժի»:26 Նա խա գահն է՛լ ա վե լի հե ռուն գնաց, ա սե լով, որ «այդ պատ մա-
կան վճռի գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներն ու վեր լու ծու թյու նը հսկա յա կան կարևո րու թյուն ու-
նեն»:27 Այս հայ տա րա րու թյու նը ոչ միայն ցույց է տա լիս, որ ի րա վա րար վճիռն այ սօր ի րա վա կան 
ար ժեք ու նի, այլև այն, որ դրա վե րա բեր յալ նոր ու սում ա սի րու թյուն նե րին, – ինչ պես նշվում է 
նաև սույն զե կույ ցում, – մեծ ա ռաջ նա հեր թու թյուն է տրվում: Այլ պաշ տոն յա ներ նույն պես անդ-
րա դար ձել են հա տու ցում ե րի կարևո րու թյա նը: Օ րի նակ Հա յաս տա նի գլխա վոր դա տա խազ Աղ-
վան Հով սեփ յա նը, ե լույթ ու նե նա լով Ի րա վա բան նե րի 2-րդ հա մա հայ կա կան ֆո րու մում, ընդգ-
ծեց, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցի լու ծու մը ա վե լին պետք է լի նի, քա նի միայն ճա նա չու մը, 
և պետք է նե րա ռի նար փոխ հա տու ցում եր և տա րած քա յին պա հանջ ներ:28

Վեր ջին տա րի նե րին կա յա ցած գի տա ժովն ե րը ցույց են տա լիս, որ ա ռա ջին ան գամ հան րա յին, 
գի տա կան և այլ շրջա նակ նե րի ա ճող հե տաքրք րու թյու նը կենտ րո նա նում է Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան հա տու ցում ե րի, այլ ոչ պատ մա կան կամ ժխտո ղա կա նու թյան հար ցե րի վրա: Այդ գի տա ժո-
ղովն ե րի շար քում կա րե լի է նշել 2010-ին կա յա ցած եր կու ծրագ րե րը, ո րոնք կազ մա կերպ վել էին 
ՀՑՀՈւԽ-ի կող մից, 2005-ին կա յա ցած հա տու ցում ե րի վե րա բեր յալ հա մաշ խար հա յին գի տա-
ժո ղո վը29, ո րում ներ կա յաց ված էր Ցե ղաս պա նու թյան մա սին զե կույց,30 և Վուդ րո Վիլ սո նի ի րա-

23  SerzhSargsyan, “The Letter of the President SerzhSargsyan to Prof. William Schabas, Ph.D President, International Association 
of Genocide Scholars,” November 11, 2009, http://www.president.am/en/press-release/item/2009/11/13/news-824/ (accessed 
September 14, 2014).

24  Նախագահ Սերժ Սարգսյանի ողջույնի խոսքը Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովին, 
23 նոյեմբերի 2010թ., http://president.am/hy/press-release/item/2010/11/23/news-1316/

25  նույն տեղում

26  նույն տեղում

27  նույն տեղում

28  AghvanHovsepyan, “Recognition of theArmenian Genocide Shall Have a Perfect International-Legal Provision,” speech at the 2nd 
Pan-Armenian Forum of Lawyers “Ahead of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide” conference, Yerevan, Armenia, 
July 5-6, 2014 on July 5, http://www.genproc.am/en/169/item/7894/ (accessed September 14, 2014).

29  տես՝ հղում 12

30  Henry C. Theriault, “Land-based Reparations: The Case of the Armenian Genocide and Its Comparison to Native American Land 
Claims,” paper presented at the “Whose Debt? Whose Resonsibliity?” symposium, Worcester State University, December 10, 2005.
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վա րար վճռի տա րե դար ձին նվիր ված 2010թ. նո յեմ բե րի գի տա ժո ղո վը31, ո րի ժա մա նակ բաց ման 
խոսք ա սաց նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը: Ս րան հա ջոր դեց Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյան կող մից 2010թ. դեկ տեմ բե րին Երևա նում կազ մա կերպ ված «Ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյու նը. կան խում, դա տա պար տում և հետևանք նե րի վե րա ցում» խո րագ րով գի տա-
ժո ղո վը, ո րում ընդգրկ ված էր նաև հա տու ցում ե րի վե րա բեր յալ քննար կում:32 Հա տու ցում ե րին 
անդ րա դար ձած այլ գի տա ժո ղովն ե րից է 2011-ի հոկ տեմ բե րին Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի 
Բերկ լիի մաս նաճ յու ղում կա յա ցած «Անց յա լի ներ կա յու թյու նը ի րա վա կան հար թու թյու նում» խո-
րագ րով սիմ պո զիու մը:33 2012-ին Ան թի լիա սում վե հա փա ռի կող մից հրա վիր ված գի տա ժո ղո վը,34 
նվիր ված էր Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րին և դ րան մաս նակ ցում էին մի ջազ գա յին 
ի րա վա գետ ներ՝ քննար կե լու հա տու ցում ե րին հաս նե լու ի րա վա կան ու ղի նե րը: 2013թ. մար տին 
Երևա նում Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ինս տի տու տի կազ մա կեր պած մի ջազ գա յին գի-
տա ժո ղո վը, ո րը նվիր ված էր 2015-ի մի ջո ցա ռում ե րի ծրագ րի պլա նա վոր մա նը, նույն պես ընդգ-
ծեց հա տու ցում ե րի անհ րա ժեշ տու թյու նը:35 2013-ի հու լի սին կա յա ցած «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
100-ամ յա կին ըն դա ռաջ» խո րագ րով Ի րա վա բան նե րի հա մա հայ կա կան 2-րդ գի տա ժո ղո վը հայ-
տա րա րու թյուն ըն դու նեց, որ հայ ի րա վա գետ նե րի գլխա վոր նպա տա կը Ցե ղաս պա նու թյան առն-
չու թյամբ պետք է լի նի «հետևանք նե րի վե րա ցու մը», այ սինք՝ հա տու ցում ե րը:36

Վեր ջին հինգ տա րի նե րին նաև լույս են տե սել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տո ցում ե րին վե րա-
բե րող բազ մա թիվ հրա պա րա կում եր: 2009-ին հրա պա րակ վեց Հ րայր Կա րագ յոզ յա նի և Յաիր Աու-
րո նի աշ խա տու թյու նը՝ «Կա տար յալ ա նար դա րու թյուն. Ցե ղաս պա նու թյու նը և հա յոց հարս տու թյան 
կո ղո պու տը»:37 Գիր քը հիմ ա կա նում անդ րա դառ նում է Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում զոհ ված նե-
րի չվճար ված ա պա հո վագ րու թյուն նե րի պա հաջ նե րին և հա յե րի՝ օ տա րերկր յա բան կե րում պահ վող 
ա վանդ նե րին: Հա ջորդ եր կու տա րում լույս տե սավ ևս  եր կու աշ խա տու թյուն՝ Գևորգ Բաղջ յա նի 
«Հա յե րի իբրև թե լքյալ գույ քի բռանգ րա վու մը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից»38 և Ու գուր 
Ու միթ Ունգ յո րի և Մահ մեդ Փո լա տե լի «Բռ նագ րա վում և ոչն չա ցում. հա յե րի ու նեց ված քի զավ թու մը 
ե րիտ թուր քե րի կող մից»39 Ա ռա ջի նը Բաղջ յա նի՝ 1987-ին ֆրան սե րե նով լույս տե սած գրքի անգ լե րեն 
լրամ շակ ված թարգ մա նու թյունն է, որ տեղ ներ կա յաց ված են բռնագ րավ ված ու նեց ված քի մա սին 
կարևոր գնա հա տում եր:40 Երկ րոր դը՝ Ա դա նա յում և Դիար բե քի րում հա մա պե տա կան և տե ղա-
կան մա կար դակ նե րով կա տար ված բռնագ րավ ման վե րա բեր յալ խիստ ար ժե քա վոր պատ մա կան 

31  “90th Anniversary of Woodrow Wilson’s Arbitral Award” conference, Yerevan State University, November 22, 2010

32  See Aram Harutyunyan (ed.), The Crime of Genocide: Prevention, Condemnation and Elimination of Consequences – Proceedings of 
International Conference, December 14-15, 2010 (Yerevan, Armenia: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia, 2011), 
http://mfa.am/u_files/file/the_crime_of_genocide.pdf (accessed September 14, 2014).

33  “Presence of the Past in Legal Dimenions” symposium, University of California Berkeley Armenian Studies Program and 
Organizing Committee of the Congress of Western Armenians, University of California Berkeley, October 2, 2011.

34  “The Armenian Genocide: From Recognition to Reparation” international conference, Armenian Catholicosate of Cilisia, 
Antelias, Lebanon, February 24-25, 2012.

35  ”Armenian Genocide: Challenges on the Eve of the Centenary” international conference, State Commission on Coordination of 
the Events Dedciated to the 100th Anniversary of the Armenian Genocide,Ani Plaza Hotel Hall, Yerevan, Armenia, March 22-23, 
2013.

36  Ministry of Diaspora of the Republic of Armenia, “2nd Pan-Armenian Forum of Lawyers Draws to an End,” http://www.
mindiaspora.am/en/News?id=2577 (accessed September 14, 2014).

37  տես՝ հղում 20

38  UğurÜmitÜngör and Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian Property (London, UK: 
Continuum International Publishing Group, 2011).

39  Kevork K. Baghdjian, The Confiscation of Armenian Properties by the Turkish Government said to be abandoned(Antelias, 
Lebanon: Printing House of the Catholicosateof Cilicia, 2010).

40  տես՝ հղում 3
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ու սում ա սի րու թյուն է: Եր կու գրքերն էլ, բայց հատ կա պես երկ րոր դը, պա րու նա կում են հսկա յա ծա-
վալ պատ մա կան տե ղե կու թյուն ներ հա յե րից բռնա զավթ ված գույ քի վե րա բեր յալ: Բաղջ յա նի գիր քը 
նաև պա րու նա կում է ո րոշ փաս տարկ ներ այն տե սա կե տի օգ տին, որ այ սօր վա Թուր քիան պար տա-
վոր է վե րա դարձ նել բռնագ րավ ված գույ քը: «Կա տար յալ ա նար դա րու թյուն» գիր քը քննար կում է 
ա պա հո վագ րա կան գու մար նե րի և բան կա յին ա վանդ նե րի ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հար ցե րը: 
Միև նույն ժա մա նակ այս գրքե րից ոչ մե կը չի պա րու նա կում հա տու ցում ե րի վե րա բեր յալ հա մա-
պար փակ վեր լու ծու թյուն, ո րում ներ կա յաց ված լի նեին թե՛ կո րուստ նե րի և վն աս նե րի ամ բող ջա կան 
պատ կե րը, թե՛ հա տու ցում ե րի ի րա վա կան, քա ղա քա կան և բա րո յա կան կող մե րը:

Armenian Review41 հան դե սի 2012-ի՝ հա տու ցում ե րի հա մաշ խա հա յին նոր շարժ մա նը նվիր-
ված թո ղարկ ման ա վե լի քան մեկ-եր րոր դը հատ կաց ված էր Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին 
եր կու հոդ ված նե րին, որ գրել էին սույն զե կույ ցի հա մա հե ղի նակ նե րից եր կու սը:42 Իսկ այս տար-
վա սկզբում International Criminal Law Review հան դե սը թո ղար կեց հա տուկ հա մար՝ “Armenian 
Genocide Reparations”, ո րի հիմ քում ըն կած էին 2012-ին Ան թի լիա սում կա յա ցած գի տա ժո ղո վի նյու-
թե րը, ինչ պես նաև քննարկ վում էր Թուր քիա յի և այլ երկր նե րի տե ղա կան օ րենք նե րի կի րա ռե-
լիու թյու նը հայ ցե րի պա րա գա յում:43 Հոդ ված նե րում ման րա մասն անդ րա դարձ էր կա տար ված մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րին առնչ վող հա մա պա տաս խան 
նոր մե րին, ինչ պես նաև ու սում ա սիր վում էին Թուր քիա յի և այլ երկր նե րի օ րենք նե րը կի րա ռե լու 
հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Այդ հրա պա րա կում ե րը մեծ հե տաքրք րու թյուն են ա ռա ջաց րել: Հատ կա պես Armenian Review 
հան դե սի հրա պա րա կում ե րը, ո րոն ցում օգ տա գործ վել են սույն զե կույ ցի 2009-ի տար բե րա կի 
նյու թե րը:

2011-ի դեկ տեմ բե րի 14-ին Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցը վեր ջա պես հա սավ 
մի ջազ գա յին մա կար դա կի. ԱՄՆ Կոնգ րե սի Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տը ըն դու նեց 306-րդ բա-
նաձևը՝ Թուր քիա յից պա հան ջե լով վե րա դարձ նել Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում և դ րա նից հե տո 
քրիս տո նեա կան ե կե ղե ցի նե րից բռնագ րավ ված գույ քը:44 Թեև այս բա նաձևը վե րա բե րում էր հա յե-
րից բռնագ րավ ված գույ քի միայն մի փոքր հատ վա ծին և տա րածք նե րի քա ղա քա կան փո խանց ման 
կոչ չէր ա նում, այ նո ւա մե նայ նիվ այն վե րա բե րում էր հա մայն քա յին սե փա կա նու թյա նը, սե փա կա-
նու թյուն, ո րը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի հա յե րի ինք նու թյան հա մար, սե փա կա նու թյուն, որ պատ կա-
նում է հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան հա մար էա կան դեր խա ղա ցած ինս տի տու տին՝ ե կե ղե ցուն:

Դ րան հետևե ցին 2013թ. ապ րի լի 24-ի Ա մե նայն Հա յոց կա թո ղի կոս Գա րե գին Բ-ի և Մե ծի Տանն Կի-
լի կիո կա թո ղի կոս Ա րամ Ա-ի հայ տա րա րու թյուն նե րը, ո րոնք կոչ էին ա նում Թուր քիա յին վե րա դարձ-
նել բռնագ րավ ված ե կե ղա ցա պատ կան գույ քը և սկ սել լայ նա ծա վալ հա տու ցում ե րի գոր ծըն թաց:45

41  տես՝ հղում 13

42  Alfred de Zayas, “The Genocide Against the Armenians 1915-1923 and the Relevance of the 1948 Genocide Convention,” 
Armenian Review 53:1-4 (2012): 85-120; Theriault, “From Unfair to Shared Burden” (see Note 16). Հատուկ թողարկման 
մեջ հոդված էր հրապարակել նաև այս զեկույցի համահեղինակներիցը մեկը՝ Ջերմեյն Մաքքալփինը, սակայն այն 
կենտրոնանում էր աֆրոամերիկացիների համար հատուցումերի վրա (տես՝ հղում 13)

43  Special Issue: “Armenian Genocide Reparations,” International Criminal Law Review 14:2 (2014).

44  His Holiness Karekin II and His Holiness Aram I, “We Urge Turkey to Return Confiscated Armenian Churches and Church 
Estates,” public statement, April 24, 2013, http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=2358&y=2013&m=3&d=24&lng
=en (accessed September 8, 2014).

45 His Holiness Karekin II and His Holiness Aram I, “We Urge Turkey to Return Confiscated Armenian Churches and Church 
Estates,” public statement, April 24, 2013, http://www.armenianchurch.org/index.jsp?sid=3&nid=2358&y=2013&m=3&d=24&lng
=en (accessed September 8, 2014).
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Նույ նիսկ Թուր քիա յում են ի հայտ ե կել հար ցի նկատ մամբ բաց վե րա բեր մուն քի նշան ներ: Ճիշտ է, 
այս տար վա սկզբում Թուր քիա յի վար չա պետ Ռե ջեփ Թա յիփ Էր դո ղա նի ա րած հայ տա րա րու թյուն-
նե րը շա րու նա կում են Ցե ղաս պա նու թյան հար ցին ան կեղ ծո րեն և ամ բող ջո վին անդ րա դառ նա լուն 
հա կադր վե լու թուր քա կան պե տու թյան ա վան դույթ նե րը46, իսկ ժխտո ղա կա նու թյու նը շա րու նակ վում է 
նույն ուժն գու թյամբ,47 և մեծ քննա դա տու թյան են թարկ վեց նաև «նե րո ղու թյան ար շա վը»,48 բայց միև-
նույն ժա մա նակ տե ղի են ու նե նում կարևոր ի րա դար ձու թյուն ներ: Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու-
ցում ե րի վե րա բեր յալ գի տա ժո ղովն ե րին ա մե նան շա նա կա լի ցը թերևս վե րոնշ յալ գի տա ժո ղովն ե րը 
չէին, այլ այն գի տա ժո ղո վը, որ կա յա ցավ Ան կա րա յում 2010-ի ապ րի լին.49 այդ գի տա ժո ղո վում ստեղծ-
վե ցին նյու թա կան հա տու ցում ե րի հանձ նա ժո ղովն եր: Այս ա մե նը վկա յում են, որ թուրք հե տա զո տող-
նե րը50, լրագ րող նե րը և այ լոք սկսել են հա տու ցում ե րի հար ցին շատ լուրջ վե րա բեր վել:51

4. Զե կույ ցի կա ռուց ված քը

Զե կույ ցը սկսվում է Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա մա ռոտ նկա րագ րով (Գ լուխ Ա): Դ րան հա ջոր-
դում են.

•	Ցե ղասպ նու թյան մի ջո ցով հա յե րին հասց րած վնաս նե րի սխե մա տիկ նկա րագ րու թյու նը (Գ լուխ Բ)
•	Մար դու ի րա վունք նե րի զագն վա ծա յին խախ տում ե րի պա րա գա յում հա տու ցում ե րի հա մա-

պար փակ փա թե թի հա մար անհ րա ժեշտ բա ղադ րիչ նե րի նկա րագ րու թյու նը (Գ լուխ Գ)
•	Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցի ի րա վա կան վեր լու ծու թյու նը՝ մի ջազ գա յին 

ի րա վա կան դրույթ նե րի, սկզբունք նե րի և նա խա դե պե րի հի ման վրա (Գ լուխ Դ)
•	Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո կնքված պայ մա նագ րե րի պատ մու թյան վեր լու ծու թյու նը, որ քա-

նով որ դրանք առնչ վում են նյու թա կան հա տու ցում ե րին, և հատ կա պես ԱՄՆ նա խա գահ 
Վուդ րո Վիլ սո նի ի րա վա րար վճի ռը (Գ լուխ Ե)

•	Հա տու ցում ե րի բա րո յա կան կող մե րի փի լի սո փա յա կան հե տա զո տու թյու նը, նե րառ յալ այն 
բազ մա թիվ խնդիր նե րի վեր լու ծու թյու նը, ո րոնք ծա գում են մար դու ի րա վունք նե րի զանգ վա-
ծա յին խախ տում ե րի պա րա գա յում հա տու ցում ե րի հար ցում՝ ըն հան րա պես և Հա յոց ցե-
ղաս պա նու թյան պա րա գա յում՝ մաս նա վո րա պես (Գ լուխ Զ)

•	Ան ցու մա յին ար դա րու թյան հա տու ցու մա յին գոր ծըն թա ցը, ո րով քա ջա լեր վում է ան հատ թուր-
քե րի և ինս տի տուտն րի մաս նակ ցու թյու նը, և ն յու թա կան հա տու ցում ե րից բա ցի այլ բար դու-
թյուն նե րի նկա րագ րու թյու նը (Գ լուխ Է)

•	Պատ շաճ շտկում հան դի սա ցող կոնկ րետ հո ղե րի ո րո շե լը, ինչ պես նաև հա տու ցում ե րի փա-
թե թի տա րած քա յին բա ղադ րի չի տար բե րակ նե րը (Գ լուխ Ը)

46  ՞Turkey Offers Condolences to Armenia over WWI Killings,” BBC News Europe, April 23, 2014, http://www.bbc.com/news/world-
europe-27131543 (accessed September 10, 2014).  

47  M. HakanYavuz of the University of Utah is probably the most active academic denier in the United States. See, for example, 
M. HakanYavuz, “Orientalism, the ‘Terrible Turk’ and Genocide,” Middle East Critique23:2 (2014): 111-126, http://www.academia.
edu/7174427/Orientalism_the_Terrible_Turks_and_Genocide (accessed September 10, 2014).

48  AydaErbal, presentation, “From Democracy to Justice: Turks, Kurds, and Armenians in the 21st Century” panel, Center for 
Holocaust and Genocide Studies, Ramapo College of New Jersey, November 11, 2010; KhatchadourMouradian, lecture, PH 290-
01/SO 299-01/UR 430-01 Violence, Peace, and Conflict Resolution, class session, Worcester State University, April 29, 2014.

49  1915 Within Its Pre- and Post-historical Periods: Denial and Confrontation” symposium, Ankara Freedom to Thought Initiative, 
Princess Hotel, Ankara, Turkey, April 24-25, 2010.

50  տես հղում 38

51  Օրինակ՝ Ragip Zarakolu, presentation, “The Armenian Genocide: Intersections of Scholarship, Human Rights, and Politics,” 
Greater Boston Committee to Commemorate the Armenian Genocide, Armenian Cultural and Educational Center, Watertown, 
MA, USA, April 24, 2007; TemelDemirer, presentation, “The ‘Armenian Issue’: What Is and How It Is to Be Done?” panel, “1915 
Within Its Pre- and Post- Historical Periods: Denial and Confrontation” symposium, Ankara, Turkey, April 25, 2010.
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•	Հա յե րին՝ Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում մահ վան և տա ռա պանք նե րի դի մաց տրվե լիք դրա-
մա կան փոխ հա տու ցում ե րի ընդ հա նուր գու մա րի հաշ վար կը (Գ լուխ Ը)

•	Վե րա կանգն ման կամ փոխ հա տուց ման են թա կա՝ Ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում բռնագ րավ-
ված կոնկ րետ շար ժա կան նյու թա կան ու նեց ված քի և այլ տնտե սա կան հետևանք նե րի հաշ-
վար կը (Գ լուխ Ը)

•	Հա տու ցում ե րի ամ բող ջա կան փա թե թի այլ բա ղադ րիչ նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը 
(Գ լուխ Ը)

5. Ա սո րի նե րը և հույ նե րը

Թեև ա սո րի ներն ու հույ նե րը բնակ վում էին Փոքր Ա սիա յի այլ վայ րե րում, քան հա յե րը, նրանք 
հա յե րի հետ մեկ տեղ են թարկ վե ցին ցե ղաս պա նու թյան:52 Ն րանք սպան վե ցին, ստրկաց վե ցին 
և են թարկ վե ցին տա ռա պանք նե րի, իսկ նրանց նյու թա կան ռե սուրս ներն ու հո ղե րը հափշ տակ-
վե ցին: Թեև այդ խմբե րի նկատ մամբ կա տար ված բռնու թյուն նե րը և թա լա նը ի րենց ծա վա լով 
տար բեր վում են հա յե րի նկատ մամբ գոր ծադր վա ծից, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանք եր կուսն էլ ու նեն 
օ րի նա կան պա հան ջա տի րու թյուն: Սա կայն այս զե կույցն անդ րա դառ նում է միայն Հա յոց ցե ղաս-
պա նու թյա նը: Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րի փոր ձա գի տա կան գի տե լիք նե րի ո լորտն այլ է, հետևա բար 
նրանք ի րենց ի րա վունք չեն վե րա պա հել վեր լու ծու թյուն ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ ա նել այլ դեպ-
քե րի կա պակ ցու թյամբ. դա կա րող են ա նել նրանք, ով քեր այդ դեպ քե րի մա սին ու նեն ա վե լի լայ-
նա ծա վալ գի տե լիք ներ և փոր ձա ռու թյուն: Ե թե նման աշ խա տու թյուն ար վի, ՀՑՈւԽ-ի զե կույ ցի 
և ս տեղծ վե լիք աշ խա տու թյուն նե րի հա մադր մամբ հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի քննար կե լու այդ 
խմբե րի հնա րա վոր հա տու ցու մա յին գոր ծըն թաց նե րի միջև հա րա բե րու թյու նը:

6. Մար տահ րա վեր նե րը

Այս զե կույ ցի ո ճը տար բեր վում է պե տա կան, մի ջազ գա յին կամ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի զե կույց նե րի ո ճից: Սո վո րա բար նրանց զե կույց նե րը հնա րա վո րինս խու սա փում են հա-
կա սա կան հար ցե րից՝ ներ կա յաց նե լով խնդրա հա րույց հար ցե րի մի նի մալ քա նակ: Այս զե կույցն 
ան կաշ կան դո րեն ըն դու նում և անդ րա դառ նում է այն բար դու թյուն նե րին, որ գո յու թյուն ու նեն մար-
դու ի րա վունք նե րի զանգ վա ծա յին խախ տում ե րի հա տու ցում ե րի հար ցե րում, և մաս նա վո րա պես 
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցում: Օ րի նակ՝ զե կույցն անդ րա դառ նում է այն հար-
ցին, թե ինչ պես պետք է վե րա բեր վել այն թուր քե րի ի րա վունք նե րին, ով քեր բնակ վում են նախ կի-
նում հա յե րին պատ կա նած սա կայն Ցե ղաս պա նու թյան մի ջո ցով «թուր քա կա նաց ված» հո ղե րում: Ի՞նչ 
հետևանք պետք է ո ւե նա Ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի թուրք ան հատ նե րի, պաշ տոն յա նե-
րի ու կրո նա կան ղե կա վար նե րի53 ընդ դի մա նալն այ սօր վա թուր քե րի պա տաս խա նատ վու թյան վրա, 
հատ կա պես այն թուր քե րի, ով քեր այդ ընդ դի մա ցող նե րի ուղ ղա կի ժա ռանգ ներն են ( տես՝ 6.2.4):

52  տես օրինակ՝ Hannibal Travis, Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan (Durham, NC, USA: Carolina 
Academic Press, 2010), էջ 237-292; David Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern 
Anatolia During World War I (Piscataway, NJ, USA: Gorgias Press, 2006; Anahit Khosroeva, “The Assyrian Genocide in the 
Ottoman Empire and Adjacent Territories,” in Richard G. Hovannisian (ed.),The Armenian Genocide: Cultural and Ethical 
Legacies (New Brunswick, NJ, USA: Transaction Publishers, 2007), էջ 267-274; George N. Shirinian (ed.), The Asia Minor 
Catastrophe and the Ottoman Greek Genocide: Essays on Asia Minor, Pontos, andEastern Thrace, 1912-1923 (Bloomingdale, IL, 
USA: The Asia Minor and Pontos Hellenic Research Center, 2012); SperosVryonis, Jr., “Greek Labor Battalions in Asia Minor,” 
in Richard G. Hovannisian (ed.), The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies (New Brunswick, NJ, USA: Transaction 
Publishers, 2007), էջ 275-290.

53 տես, օրինակ՝ Racho Donef, “Righteous Muslims during the Genocide of 1915,” November 2010, http://www.atour.com/
history/1900/20101105a.html (accessed September 10, 2014); Raffi Bedrosyan, “The Real Turkish Heroes of 1915,” The Armenian 
Weekly, July 29, 2013, http://www.armenianweekly.com/2013/07/29/the-real-turkish-heroes-of-1915/ (accessed September 10, 2014).
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Հա տու ցում ար դա րու թյան աս պեկտ նե րից մեկն է, բայց այն ար դա րու թյան հեշտ ու պարզ 
սկզբունք չէ: Տա րա տե սակ հա տու ցու նե րի հիմ ա վոր ման հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րել բարդ և 
ման րակր կիտ ու սում ա սի րու թյուն՝ պար զե լու, թե կոնկ րետ ինչ պետք է ընդգրկ վի հա տու ցում ե-
րի փա թե թի մեջ: Բար դու թյուն նե րը ծա գում են հենց ման րա մաս նու թյուն նե րի ո րոշ ման մեջ: Պատ-
ճա ռը Ցե ղաս պա նու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի այլ կոր ծա նա րար զանգ վա ծա յին խախ տում-
նե րի բուն բնույթն է: Ցե ղաս պա նու թյան կոր ծա նա րար բնույ թը շատ ա վե լին է, քան պար զա պես 
զանգ վա ծա յին սպա նու թյուն ներն ու զո հե րի խմբի գո յու թյան հա սա րա կա կան հեն քի ոչն չա ցու մը: 
Այն կոր ծա նում է հենց մարդ կա յին աշ խար հը, մի անկն թար թում ու ան դառ նա լիո րեն փո խում է 
այն և ա ռա ջաց նում ահ նա վա սա րակշ ռու թյուն, լար վա ծու թյուն ու քայ քա յում, ո րոնք շա րու նակ վում 
են ժա մա նա կի ըն թաց քում: Այս ազ դե ցու թյուն նե րը խո րա պես ար մա տա վոր վում են հան ցա գործ և 
զո հե րի խմբե րի հա սա րա կա կան կա ռուց ված քում: Ե թե հա տու ցում ե րը հան դի սա նում են վի ճա-
կի թեթևաց ման լա վա գույն (և թերևս միակ) մի ջո ցը, ա պա միայն հա րա բե րա կա նո րեն: Ցե ղաս-
պա նու թյունն այն պի սի կոր ծա նա րար բնույթ ու նի, որ դրա հետևանք նե րը եր բեք էլ հնա րա վոր չէ 
ուղ ղել. զո հե րի խում բը հա վերժ կրե լու է վնաս նե րը: Լա վա գույն դեպ քում հա տու ցում ե րը միայն 
թեթևաց նում են վնաս նե րը, պայ ման ներ ստեղ ծում զո հե րի խմբի հնա րա վո րինս վե րա կանգն ման 
հա մար և ն պաս տում խմբի եր կա րա ժամ ետ կեն սու նա կու թյան ա պա հով մա նը:

Խն դի րը բար դա նում է նաև նրա նով, որ ցե ղաս պա նու թյան ա վար տից հե տո, երբ հան ցա գործ-
նե րի խմբի բնա կիչ ներն ու այ լոք ար դեն կախ վա ծու թյան մեջ են հայտն վում ցե ղաս պա նու թյան 
հետևանք նե րից (օ րի նակ՝ Ռու սաս տա նից փա խած մահ մե դա կան նե րը բնա կեց վում են սպան ված 
հա յե րի հո ղե րում), ցան կա ցած ուղ ղում ա ռաջ է բե րում նոր խա թա րում եր: Հա տու ցում երն էլ 
ի րենց հեր թին են խա թա րիչ, ո րով հետև խա թա րում են Ցե ղաս պա նու թյա նը հա ջոր դած ստա տուս 
քվոն, որն ա նօ րի նա կան է, բայց ըն կալ վում է որ պես օ րի նա կան, ո րով հետև այդ պի սին է աշ խար-
հի կար գը: Եվ թվում է, թե հա տու ցում ե րի հետևան քով տե ղի ու նե ցող խա թար մանն ըն դի մա նա լը 
տրա մա բա նա կան է, թեև ան բա րո յա կան: Ընդ դի մա նա լու և զո հե րին հա տու ցում եր տա լուց հրա-
ժար վե լու նպա տա կը հասց րած վնաս նե րը պահ պա նելն է:

Ցե ղաս պա նու թյա նը հա ջոր դող ի րա վի ճակ նե րի կարևոր բա ղադ րիչ նե րից մեկն ու նի հատ կա-
պես մեծ նշա նա կու թյուն, քա նի որ այն հիմ ված է ժա մա նա կա կից հա մաշ խար հա յին կար գի մա-
սին քա ղա քա կան պատ կե րա ցում ե րի վրա: Այն տա րած քը, ո րը միաց վում է որևէ պե տու թյա նը՝ 
նվաճ ման և տե ղի բնակ չու թյա նը են թար կեց նե լու մի ջո ցով, կամ այն տա րած քը, որ յու րաց վում է 
նույն պե տու թյան մեջ բնակ վող որևէ փոք րա մաս նու թյա նը ոչն չաց նե լու և ու նեզր կե լու մի ջո ցով, 
սո վո րա բար շատ չան ցած մի ջազ գա յին քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի և այլ պե տու թյուն նե րի 
կող մից ար դեն ըն կալ վում է որ պես հան ցա գործ պե տու թյան տա րածք՝ «տա րած քա յին ամ բող-
ջա կա նու թյան» սկզբուն քի հա մա պաս խան: Այդ սկզբունքն ավ տո մատ կեր պով ար դա րաց նում է 
ժա մա նա կա կից պե տա կան սահ ման նե րը՝ հաշ վի չառ նե լով, թե ինչ պես են դրանք ձևա վոր վել, 
հաշ վի չառ նե լով նաև զո հե րի խմբի պա հանջ նե րը: Ե թե ան գամ այդ սահ ման նե րը ձևա վոր վել 
են ա մե նաա նար դար և բռ նի ձևե րով՝ տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան սկզբուն քը, միև նույն է, 
պաշտ պա նում է այդ սահ ման նե րը և, փաս տո րեն, հան ցա գործ պե տու թյա նը: Տա րած քա յին պա-
հա ջա տի րու թյան ձգտող զո հե րի խմբերն այժմ ար դեն պետք է հաղ թա հա րեն ոչ միայն հան ցա-
գործ պե տու թյան  հզո րու թյու նը (հենց ու ժե րի ան հա վասր հա րա բե րակ ցու թյունն էլ հնա րա վո րու-
թյուն է տվել հան ցա գործ պե տու թյա նը ցե ղաս պա նու թյուն կա տա րել), այլև ժա մա նա կա կից աշ-
խար հա կար գի հիմ ա րար քա ղա քա կան սկզբունք նե րից մե կը:54

54  Տես 6.2.10 բաժինը, որտեղ ներկայացված է տարածքային ամբողջության սկզբունքի անձեռնմխելիության խնդրի 
ամբողջական վերլուծությունը և պատասխանը՝ ցեղասպանությանը հաջորդող իրավիճակի կապակցությամբ
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Ցե ղաս պա նու թյա նը հա ջոր դած աշ խար հա կար գը որ պես նոր մալ ըն կա լե լու հետևանք նե րից 
մեկն էլ այն է, որ բազ մա թիվ փաս տարկ ներ են բեր վում հա տու ցում ե րի դեմ: Քա նի որ հա տու-
ցում ե րը խա թա րում են ստա տուս քվոն, իսկ «ար դա րու թյու նը» սխալ մամբ ըն կալ վում է որ պես 
ստա տուս քվո յի պա հան ման մի ջոց, ա ռաջ են գա լիս հա տու ցում ե րի դեմ թվաց յալ ող ջա միտ 
փաս տարկ ներ: Սա կայն ստա տուս քվոն չի կա րե լի ըն դու նել որ պես վերջ նա կան ճշմար տու թյուն, 
ո րը հիմ ա վոր ման կա րիք չու նի, իսկ ստա տուս քվոն փո խե լուն ողղ ված ջան քե րը պետք է հա մո-
զիչ կեր պով հիմ ա վոր վեն: Ո րո շում ե րը պետք է կա յաց վեն բո լոր փաս տարկ նե րը հա վա սա րա-
պես գնա հա տե լու մի ջո ցով, այլ ոչ միայն հաշ վի առ նե լով հա տու ցում ե րի դեմ հնա րար վոր ող-
ջա միտ փաս տարկ նե րը՝ միա ժա մա նակ հաշ վի չառ նե լով ստա տուս քվո յի դեմ հնա րա վոր ա վե լի 
մե ծա թիվ փաս տարկն կե րը: Ե թե ա ռա ջարկ վող հա տու ցու մա յին փա թեթն ա վե լի ար դա րաց ված է, 
քան ստա տուս քվո յի պահ պա նու մը (իսկ ներ կա յաց ված փա թե թը ա վե լի քան տրա մա բա նա կան 
և հիմ ա վոր ված է), ա պա հա տու ցում ե րը պետք է տրվեն: Հ նա րա վոր հա տու ցում ե րին ուղղ ված 
քայ լե րը և դ րանց փաս տար կում երն ար ժա նի ու շադ րու թյան կար ժա նա նան միայն այն դեպ քում, 
ե թե ճա նաչ վի, որ ստա տուս քվո յի օ րի նա կա նու թյունն ան խո ցե լի չէ:

Հա տու ցում ե րի հիմ ա վոր ված լի նե լը դեռ չի նշա նա կում, թե պետք է ար հա մար վեն դրանց 
ի րա գործ ման խա թա րիչ հետևանք նե րը: Այդ հետևանք նե րը պետք է հասց վեն նվա զա գույ նի՝ միա-
ժա մա նակ ա պա հո վե լով զո հե րի խմբի նկատ մամբ ար դա րու թյան ի րա կա նա ցու մը: Սա կայն այս 
բե ռը հիմ ա կա նում պետք է ստանձ նեն հա տու ցում եր տվող նե րը՝ որ պես հան ցա գործ խմբի ժա-
ռանգ ներ և անց յա լում հասց րած վնա սի պա տաս խա նա տու ներ: Ցե ղաս պա նու թյա նը հա ջոր դող 
ի րա վի ճա կի խառ նաշ փո թը ցույց է տա լիս, որ ցան կա ցած լու ծում լի նե լու է բարդ և ոչ կա տար յալ: 
Սա չի նշա նա կում, թե հար կա վոր է խու սա փել հա տու ցում ե րից՝ հնա րա վոր խառ նաշ փո թից խու-
սա փե լու հա մար, պար զա պես հար կա վոր է խառ նաշ փո թը լու ծե լու մի ջոց ներ գտնել: Հա տու ցում-
նե րի ու ղին ընտ րել չի նշա նա կում ան կա տար աշ խար հը կա տար յալ դարձ նել, այլ նշա նա կում է 
զո հե րի խմբի հա մար շատ վնա սա կար ստա տուս քվոն փո խե լոու մի ջո ցով ստեղ ծել զո հե րի հա-
մար պա կաս վնա սա կար ի րա վի ճակ: Այն հան գա ման քը, որ նոր ի րա վի ճա կը կա տար յալ չի լի նե լու, 
չպետք է օգ տա գործ վի որ պես հա տու ցում ե րի հնա րավ րու թյու նը մեր ժե լու փաս տարկ, ե թե հա-
տու ցում ե րի արդ յուն քում ստեղծ ված ի րա վի ճակն ա վե լի լավն է լի նե լու, թե կուզ կրկին ան կա տար:

Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի հար ցի բար դու թյան գի տակ ցու մը խմբին հետ չի 
պա հել կոնկ րետ հա տու ցում ե րի փա թեթ ա ռա ջար կե լուց: Այդ գի տակ ցու մը հան գեց րել է նաև 
այն ո րոշ մա նը, որ վնաս նե րի և հա մա պաս խան հա տու ցում ե րի հետ մեկ տեղ ա ռա ջարկ վի ստա-
տուս քվոն փո խե լու մի ջո ցով ա վե լի նպաս տա վոր ի րա վի ճա կի հաս նե լու քա ղա քա կան գոր ծըն-
թաց (գլուխ Է): Ա ռա ջարկ վող գոր ծըն թա ցը ոչ միայն կա րող է դե պի շտկում տա նող ու ղի լի նել, 
այլև ին քին շտկում հան դի սա նալ: Նույն քան կարևոր է նաև այն, որ դրա նով հան ցա գործ հա-
սա րա կու թյա նը վե րա փոխ ման հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ վի, հա սա րա կու թյուն, ո րում տի րում է 
ժխտո ղա կա նու թյան և զո հե րի ժա ռանգ նե րի նկատ մամբ ցե ղաս պա նու թյու նից բխող գե րիշ խա-
նու թյան մթնո լոր տը: Հա յոց Ցե ղաս պա նու թյան Ճշ մար տու թյան և Ուղղ ման Հանձ նա ժո ղո վի՝ որ-
պես վե րա փոխ ման կենտ րո նա կան մե խա նիզ մի օգ տին խո սե լը բա վա կան ռիս կա յին է, քա նի որ 
նմա նա տիպ հանձ նա ժո ղովն ե րը, նույ նիսկ դրան ցից լա վա գույ նը՝ Հա րա վա յին Աֆ րիա կա յի Ճշ-
մար տու թյան և Հաշ տեց ման Հանձ նա ժո վո վը, հա ճախ են թարկ վել են քննա դա տու թյան՝ ար դա-
րու թյան նակտ մամբ զո հե րի սպա սում ե րը չար դա րաց նե լու մե ղադ րան քով:55 Միև նույն ժա մա-
նակ, ինչ պես ա սում է Մար գա րեթ Ուր բան Ո ւո քե րը, ո րոշ դեպ քե րում ճշմար տու թյան հանձ նա ժո-

55  H. McCarthy, “Will the Amnesty Process Foster Reconciliation among South Africans,” in Roy L. Brooks (ed.),When Sorry Isn’t 
Enough: The Controversy over Apologies and Reparations for Human Injustice,
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ղովն ե րը նպաս տել են հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցին:56 Շատ կարևոր է, որ պես զի ճշմար տու թյան 
հանձ նա ժո վը և (հա տու ցու մա յին կամ այլ տի պի) ար դա րու թյու նը ի րար հետ հա կա սու թյան մեջ 
չդրվեն, այլ ստեղծ վի ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղո վի այն պի սի մո դել, ո րը տա նում է հա տու ցում-
նե րի:57 Խմ բի նպա տա կը ե ղել է ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րի ընդ հա նուր մո դե լը վե րաձևե-
լը, որ պես զի այն կենտ րո նա նա հա տու ցում ե րի վրա:

7. Զե կույ ցի հնա րա վոր խե ղա թյու րում ե րը և չա րա շա հում ե րը

Չ նա յած, որ զե կույ ցը հստա կո րեն ընդգ ծում է հա մա պար փակ հա տու ցում ե րի գոր ծըն թա ցի և 
փա թե թի անհ րա ժեշ տու թյու նը, վտանգ կա, որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ար դա րա ցի լուծ ման հա-
կա ռա կորդ ներն այն կօգ տա գոր ծեն հա կա ռակ նպա տակ նե րով: Ճշ մար տու թյան հանձ նա ժո ղո վի 
գա ղա փա րին սա տա րե լը կա րող է խե ղա թյուր վել՝ ներ կա յաց նե լով այն որ պես Թուրք-հայ կա կան 
հաշ տեց ման հանձ նա ժո ղո վի58 նման թե րի ու ձա խող ված հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու ա ռա ջարկ, 
կամ 2009-ին հայ-թուր քա կան դի վա նա գի տա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում հայտն ված՝ հայ և 
թուրք գիտ նա կան նե րի միջև «հա մա տեղ հանձ նա ժո ղով»59 ստեղ ծե լու ա ռա ջար կի նման մի բան: 
Բայց նու յիսկ այդ վտանգն աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով՝ ար ժեր նոր ու ղի ներ ո րո նել:

Բայց միև նույն է նո րից կգտնվեն մար դիկ, ով քեր կփոր ձեն զե կույ ցի ո գին ան տե սե լով կփոր-
ձեն խե ղա թյու րել հար ցի բար դու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ հան դես բեր վող ան կեղ ծու թյու նը, 
որ պես զի նվա զա գույ նի հասց նեն հա տու ցում ե րը: Ն րանք, օ րի նակ, կփոր ձեն կառ չել ա ռա-
ջարկ վող հա տու ցում ե րի փա թե թի ա մե նա հեշտ ի րա կա նաց վե լիք մա սե րից՝ ան տե սե լով ա վե-
լի բար դե րը՝ նյու թա կան բա ղադ րիչ նե րը: Ն րանք կփոր ձեն ներ կա յաց նել, թե իբր գոր ծում են 
ՀՑՀՈւԽ-ի ա ռա ջար կու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, բայց ի րա կա նում կնվաս տաց նեն այդ 
ա ռա ջարկ նե րը՝ ա նարդ յու նա վետ և կեղծ դարձ նե լով նույ նիսկ այն քայ լե րը, որ կի րա կա նաց-
նեն: Կա րող է կի րառ վել մեկ այլ տար բե րակ ևս. խորհր դան շա կան և ն յու թա կան հա տու ցում-
ներն այն պես միա ձուլ վեն, որ ստեղծ վի հա տու ցում ե րի պատ րանք՝ միա ժա մանկ ա ռանց էա-
կան հա տու ցում ե րի: Այս պի սի գոր ծե լա կեր պի օգ նու թյամբ նրանք կխե ղա թյու րեն զե կույ ցում 
ներ կա յաց վող խորհր դան շա կան և ն յու թա կան հա տու ցում ե րի բարդ հա րա բե րու թյու նը (հատ-
կա պես այն մո տե ցու մը, որ խորհր դան շա կան հա տու ցու մը կա րող է ու նե նալ նաև նյու թա կան 
ար ժեք), հայ տա րա րե լով, թե, օ րի նակ, կրթա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը (տես՝ գլուխ Գ) կհան-
դի սա նան նյու թա կան հա տու ցում ե րին հա մար ժեք հա տու ցում: Հ նա րա վոր է նաև մյուս ծայ րա-
հե ղու թյու նը, օ րի նակ, թե հա յե րին դրա մա կան վճար ներ տա լը լու ծում է նաև խորհր դան շա կան 
հա տու ցում ե րի հար ցը:60 Ո մանք կփոր ձեն կոն տեքս տից հա նե լով չա րա շա հել թուր քա կա նաց-
ված հայ կա կան հո ղե րում բնակ վող նե րի հան դեպ ՀՑՀՈւԽ-ի մտա հո գու թյու նը՝ փոր ձե լով վի-
ժեց նել տա րած քա յին հա տու ցում ե րը: Ու րիշ ներն էլ կփոր ձեն հո ղե րը բաշ խե լու առն չու թյամբ 
կո ռուպ ցիա յի մա սին զե կույ ցում ար ված մտա հո գու թյուն նե րը չա րա շա հել և ա սել, որ զո հե րի 

56  Margaret Urban Walker, “Restorative Justice and Reparations,” Journal of Social Philosophy 37:3 (2006): 377-395 at 384-386, 390.

57  Amy Gutman and Dennis Thompson, “The Moral Foundations of Truth Commissions,” in Truth v. Justice: The Morality of Truth 
Commissions (Princeton: Princeton, 2000): էջ 22-44.

58  Theriault, “From Unfair to Shared Burden” (see Note 16), էջ 27-47.
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խում բը և ն րա պա հանջ նե րը վստա հու թյան ար ժա նի չեն: Ու թեև այս խե ղա թյու րում երն ու 
չա րա շա հում երն ան հիմ են, բայց դրանք ա վե լի են դժվա րաց նե լու զո հե րի՝ ար դա րու թյան 
հաս նե լու ջան քե րը:

Ան հար ժեշտ է ան կեղ ծո րեն գնա հա տել հա տու ցու մա յին գոր ծըն թա ցի բո լոր կող մե րը (նույ-
նիսկ ե թե դրա հա մար հարկ կլի նի թանկ վճա րել), հա կա ռակ դեպ քում կա ճի զե կույ ցում նկա-
րագր ված ճա նա պար հով (կամ ցան կա ցած այլ ճա նա պար հով) ի րա կան շտկման չհաս նե լու հա-
վա նա կա նու թյու նը: Զե կույ ցի հնա րա վոր խե ղա թյու րում ե րը կոծ կե լու փո խա րեն՝ ՀՑՀՈւԽ-ն 
ընտ րել է պա տաս խա նա տու մո տեց ման և քն նար կում ե րի հնա րա վո րու թյան ձևա չա փը: Ար-
դա րա ցի լուծ ման հաս նե լու մո տե ցում մշա կե լը հնա րա վոր է միայն հա տու ցում ե րի հար ցի բո-
լոր կող մե րի, այդ թվում զո հե րի ջան քե րի ձա խող վե լու հնա րա վո րու թյան ան կեղծ հե տա զո տու-
թյամբ:

8. Արդ յո՞ք հնա րա վոր է շտկում

Կան մար դիկ, ով քեր կա ռար կեն զե կույ ցին՝ ոչ թե հա մա րե լով, որ ներ կա յաց ված վեր լու ծու-
թյու նը սխալ է կամ ան բա վա րար, այլ որ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի ձգտու մը, 
հատ կա պես տա րած քի վե րա դար ձի մա սով, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կմատն վեն ան հա ջո-
ղու թյան: Այդ ա ռար կու թյու նը չի վե րա բե րում բա րո յա կան ճշմար տու թյա նը, անհ րա ժեշ տու թյա նը 
կամ հա տու ցում ե րը հաշ վար կե լու հնա րա վո րու թյա նը, այլ հա ջո ղու թյան հաս նե լու հնա րա վո-
րու թյա նը: Ար դա րա ցիո րեն գի տակց վում են հա տու ցում ե րի ի րա վա կան և քա ղա քա կան ծրագ-
րե րի բար դու թյուն նե րը՝ նկա տի ու նե նա լով ստա տուս քվոն սա տա րող աշ խար հա քա ղա քա կան, 
տնտե սա կան, ռա զա մա կան և այլ ու ժե րը: Վիլ սո նի ի րա վա րար վճռի վի ժե ցու մից պետք է դաս 
քա ղել, որ հա ճախ ու ժի քա ղա քա կա նու թյունն ար հա մար հում է պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը, օ րի-
նա կա նու թյունն ու ճշմար տու թյու նը: Սա է ի րա կա նու թյու նը: Փաս տարկ նե րը շա րու նակ վում են. 
մի ջազ գա յին քա ղա քա կա նու թյան մեջ արդ րա րու թյու նը հա մար յա դեր չու նի: Ինչ պես Նից շեն է 
ա սում՝ ար դա րու թյու նը կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ միայն մո տա վո րա պես հա վա սար ուժ ու նե-
ցող կող մե րի միջև, իսկ հա յե րի հա կա ռա կոր դը ոչ միայն շատ ա վե լի մեծ և  հզոր Թուր քիան է, 
այլև նրա աշ խար հա քա ղա քա կան ա ռու մով է՛լ ա վե լի  հզոր և ի րենց բիզ նես շա հե րը հե տապն դող 
ա ջա կից նե րը: Հա յե րը պետք է հաշ վի նստեն ի րա կա նու թյան հետ, և ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը 
չկա ռու ցեն ֆան տա զիա նե րի և ի դեա լա կան աշ խար հի մա սին դա տարկ ակն կա լիք նե րի վրա: Ցե-
ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ էլ հա յերն ակն կա լում էին եվ րո պա ցի նե րի ա ջակ ցու թյու նը, բայց դա ռը 
գին վճա րե ցին ի րենց ֆան տա զիա նե րի հա մար:

Ս րա նում տրա մա բա նու թյուն կա: Հա յե րը պետք է հաս կա նան, թե ին չի առջև են կանգ նած 
և ո րո շեն, թե արդ յո՞ք ի րենց ջան քե րը չպի տի ուղ ղեն ա վե լի հա ջող քա ղա քա կան ծրագ րե րի 
ի րա կա նաց մա նը: Միև նույն ժա մա նակ՝ հա յե րի ան հու սադ րող վի ճա կը, հատ կա պես հայ կա կան 
պե տու թյան և ինք նու թյան խո ցե լիու թյունն ու հե տա գա կեն սու նա կու թյու նը, թե լադ րում են, որ 
պա հան ջա տի րու թյու նից հրա ժար վե լը տար բե րակ չէ: Ա վե լին, «ի րա տես նե րի» ներ կա յաց րած 
ան հու սա լի պատ կե րը կա րող է և ճիշտ չլի նել, իսկ ի րա կա նու թյու նը շատ ա վե լի բարդ լի նել, 
քան կար ծում են այս ա ռար կու թյան կողմ ա կից նե րը: Այս մո տե ցու մը հաշ վի է նստում միայն 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան և ռազ մա կան ի րա կա նու թյան մա կե րե սա յին երևույթ նե րի հետ և 
ար տա ցո լում է մեծ տե րու թյուն նե րի՝ այդ ի րա կա նու թյան վրա ազ դե լու փաս տա ցի սահ մա նա-
փակ հնա րա վո րու թյու նը: Նախ՝ ներ կա յիս աշ խար հա քա ղա քա կան և քա ղա քա կան ի րա վա ճա-
կը սխալ մամբ ըն կալ վում է որ պես ստա տիկ: Օ րի նակ՝ մի ջազ գա յին սահ ման ներն ըն կալ վում են 
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որ պես չփո փող վող և ան փո փո խե լի և հետևա բար տա րած քա յին հա տու ցու մը՝ անհ նա րին: Բայց 
հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան ըն թաց քում, այդ թվում 20-րդ դա րի ըն թաց քում, սահ ման նե րը 
հա ճախ են փոխ վել: Եր բեմ այդ փո փո խու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել պա տե րազ մի, եր բեմ էլ 
ա պա գա ղու թաց ման կամ օ րի նակ Խորհր դա յին Միու թյան փլուզ ման կամ էլ մեկ այլ ա ռա ջա դի-
մա կան գոր ծըն թա ցի հետևան քով: Թուր քա կան պե տու թյուն նե րի սահ ման ներն էլ հա ճախ փոխ-
վել են: 1980-ա կան նե րին քչե րը կա րող էին պատ կե րաց նել, թե Խորհր դա յին Միու թյու նը կփլուզ-
վի, իսկ 1992-ին դա ար դեն ի րա կա նու թյուն էր: Միշտ էլ թվում է, թե ստա տուս քվոն վերջ նա կան 
և ան փո խե լի ի րա կա նու թյուն է, բայց դա մինչև այն պա հը, երբ այն կտրուկ փոխ վում է որևէ 
պատ մա կան ի րա դար ձու թյամբ:

Ֆի նան սա կան հա տու ցում ե րին և այլ հար ցե րին, օ րի նակ նե րո ղու թյա նը, կա րող են նպաս-
տել նաև շխար հա քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րը՝ մի ջազ գա յին նոր դա շինք նե րը, հա մաշ-
խար հա յին ու ժե րի հիե րար խիա յի փո փո խու թյու նը և այլն: Ի րենց դե րը կա րող են ու նա նալ նաև 
թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան, հա սա րա կու թյան, տնտե սու թյան և մ շա կույ թի խո րը ներ քին 
փո փո խու թյուն նե րը: Վեր ջերս Թուր քիա յում աս պա րեզ են ե կել գիտ նա կան ներ և ակ տի վիստ-
ներ, ո րոնք սա տա րում են հա յե րին հա տու ցում եր տա լու գա ղա փա րին: Ն րանք կար ծես ան կեղ-
ծո րեն փոր ձում են անդ րա դառ նալ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցին: Հ նա րա վոր է, որ նրանք 
կա րո ղա նան ա վե լի մեծ ազ դե ցու թյուն ձեռք բե րել հա տու ցում ե րի նկատ մամբ թուր քե րի վե րա-
բեր մուն քի հար ցում:

Բայց ան գամ ե թե հնա րա վոր աշ խար հա քա ղա քա կան և քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րը 
բա ցառ վեն, ա պա միև նույն է՝ չի լի նի Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան որևէ ար դա րա ցի լու ծում, քա նի 
դեռ այդ ուղ ղու թյամբ ջան քեր չեն գոր ծադր վել: Ոչն չի չես հաս նի, ե թե չձգտես: 1950-ա կան նե րին 
ա պա գան ան հու սադ րող էր Միաց յալ Նա հանգ նե րում քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք նե րի կողմ-
նա կից նե րից շա տե րի հա մար. ա մե րիկ յան ռա սիզ մը խո րը ներդր ված էր հա սա րա կու թյան մեջ: 
Այ դու հան դերձ, ակ տի վիստ նե րը և այ լոք հա ջորդ տաս նամ յա կում հա սան մեծ արդ յունք նե րի: 
Այդ գոր ծըն թա ցը թեև չհա սավ ռա սիզ մի իս պառ վե րաց մա նը, սա կայն ու նե ցավ հսկա յա կան 
դրա կան հետևանք ներ: Կարևոր է նաև հի շել, որ նրանք, ով քեր ցան կա նում են պահ պա նել ստա-
տուս քվոն, մշտա պես փոր ձում են հա վաս տիաց նել փո փո խու թյուն նե րի կողմ ա կից նե րին, թե 
փո փո խու թյուն ներն անհ նա րին են, ինչ պես այ սօր փոր ձում են հա մո զել տա րած քա յին պա հան-
ջա տի րու թյան կողմ ակ ցի նե րին: Ե թե փո փո խու թյուն ներն իս կա պես անհ նա րին լի նեին, ա պա 
նրանք այդ քան մեծ ջան քեր չէին ներդ նի հա կա ռա կը հա մո զե լու հա մար: Իսկ որ ա վե լի վատ է, 
հնա րա վոր հա տու ցում ե րը կկանխ վեն, ե թե դրա հա կա ռա կորդ նե րը կա րո ղա նան հա մո զել 
հա տու ցում ե րի կողմ ա կից նե րին, թե հա տու ցում երն անհ նար են, հետևա բար ի մաստ չու նի 
դրանք հե տապն դե լը: Միայն փոր ձե լով հնա րա վոր կլի նի պար զել, թե արդ յո՞ք ի րա տե սա կան է 
պա հան ջա տի րու թյու նը: Այս զե կույ ցը ա ռա ջար կում է դրան հաս նե լու ու ղի:
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Զե կույ ցը նա խա պես պատ րաստ վել է անգ լե րե նով և դ րա նում գործ ված վել են անգ լե րեն տեր մին-
ներ: Հա յե րեն տեքս տում այդ տեր մին նե րի հա մար գոր ծած վել են հետև յալ հա յե րեն հա մար ժեք-
նե րը:

“Reparation” և “repair” – «հա տու ցում» և «շտկում» – գոր ծո ղու թյուն ներ և վ ճար ներ՝ զո հե րի 
կրած վնաս նե րի դի մաց, նե րառ յալ՝ նյու թա կան կո րուստ ներ, կյան քի կո րուստ և ար ժա նա պատ-
վու թյան նվաս տա ցում: «Շտ կու մը» չի սահ մա նա փակ վում միայն ֆի նան սա կան կամ այլ նյու թա-
կան փոխ հա տու ցում ե րով և վե րա դար ձով: Այն կա րող է նե րա ռել նաև խորհր դան շա կան գոր ծո-
ղու թյուն ներ, ո րոնք առնչ վում են վնաս նե րին կամ այդ վնաս նե րի հետևան քով ա ռա ջա ցած ան հա-
վա սա րու թյա նը (կար գա վի ճա կին հասց ված վնաս): Բա ցատ րու թյան երկ րորդ հատ վա ծում նշված 
տար բե րու թյու նը կարևոր է, քա նի որ ցե ղաս պա նու թյու նը զո հե րի միայն նյու թա կան վնաս ներ չէ, 
որ հասց նում է կամ վերջ է դնում նրանց կյան քին. ցե ղաս պա նու թյու նը նաև մե ծա պես ի ջեց նում է 
զո հե րի քա ղա քա կան և բա րո յա կան կար գա վի ճա կը: Հետևա բար՝ հա վա սա րու թյան հաս նե լու մի-
ջո ցով զո հե րի խմբի ան դամ ե րի կար գա վի ճա կը բարձ րաց նե լը կա րող է հան դի սա նալ հա տուց-
ման տե սակ:

“Redress” – «բա վա րա րում» – ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, որն ընդգր կում է վնաս նե րին անդ-
րա դառ նա լու բո լոր մի ջոց նե րը, ո րը նե րա ռում է նաև հա տու ցում ե րի փա թե թը, բայց միայն դրա-
նով չի սահ մա նա փակ վում:

“Remedy” – «դար մա նում» – տա րա տե սակ մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյուն՝ մեղ մե լու հասց ված 
վնաս նե րի հետևանք նե րը: Հարկ է նշել, որ միայն ո րոշ վնաս ներ, օ րի նակ դրա մա կան կո րուստ-
նե րը, կա րե լի է ուղ ղել կամ հա վա սա րակշ ռել, բայց նույ նիսկ այդ դեպ քում վնա սի ամ բող ջա կան 
հետևան քը ամ բող ջո վին չի վե րա նում:

“Rectification” – «ուղ ղում» – հասց ված վնա սի ուղ ղում, ո րի արդ յուն քում վնա սը վե րա նում է:

“Restoration” – «վե րա կանգ նում» – զո հե րի կորս տի վե րա կանգ նում, այդ թվում վնա սին նա-
խոր դած ի րա վի ճա կի մո տա վոր վե րա կանգ նում, բայց հաշ վի առ նե լով այլ հան գա մանք ներ ևս: 
Հետևա բար՝ ար ժա նա պատ վու թյան վե րա կանգ նու մը չի են թադ րում, թե պետք է ան պայ ման վե-
րա դառ նալ նախ կին ի րա վի ճա կին, այլ հար կա վոր է ստեղ ծել այն պի սի վի ճա կի, որ տեղ զո հե րը 
կար ժա նա նան ար ժա նա պա տիվ վե րա բեր մուն քի:

“Restorative Justice” – «վե րա կանգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյուն (կամ ար դա րու թյուն)»

“Corrective Justice” – «Ուղ ղիչ ար դա րա դա տու թյուն (կամ ար դա րու թյուն)»

“Restitution” – «վե րա դարձ» – ա պօ րի նի կեր պով զավթ ված գույ քի վե րա դար ձը

“Compensation” – «փոխ հա տու ցում» – դ րա մա կան կամ այլ վճար՝ հասց ված վնա սի դի մաց

“Usufructus” – այն օ գուտ նե րը (շա հը), որ տու ժած նե րը կստա նա յին, ե թե օգ տա գոր ծեին գույ քը, 
հո ղը և մ շա կու թա յին վայ րե րը

Կարևոր է նշել, որ այս զե կույ ցում գոր ծած վող տեր մին նե րը հան դի սա նում են «ար դա րու թյուն» 
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ընդ հա նուր հաս կա ցու թյան տար րե րը: Հետևա բար՝ «ար դա րու թյու նը» զո հե րին հասց ված վնաս-
նե րին անդ րա դառ նա լու գոր ծըն թա ցի արդ յունքն է և ն պաս տում է նրանց վե րա կանգն ման տար-
բեր կող մե րին, ճա նա չում է նրանց մարդ կա յա նի կար գա վի ճա կը և անվ տան գու թյու նը և նաև էա-
կան պա տաս խա նատ վու թյուն է դնում հան ցա գործ խմբի վրա:

“Victim progeny” and “perpetrator progeny” – «զո հե րի ժա ռանգ ներ» և «հան ցա գործ նե րի ժա-
ռանգ ներ» – այն ան ձինք են, ով քեր ո րո շա կի խմբի ան դամ են (մեր դեպ քում՝ հա յեր և թուր քեր) և 
հա մա պա տաս խա նա բար զո հե րի և հան ցա գործ նե րի սե րունդ ներն են: Պար տա դիր չէ, որ նրանք 
լի նեն ուղ ղա կի ժա ռանգ ներ, բայց ներ կա յում նրանք (1) նույ նաց վում են նշված խմբե րի61 հետ և (2) 
Ցե ղաս պա նու թյան ո րո շա կի բա ցա սա կան կամ դրա կան հետևանք նե րի կրող ներն են:

Ակն հայ տո րեն թուրք և հայ ինք նու թյուն նե րի հար ցը և կա պը Ցե ղաս պա նու թյան հետ շատ բարդ 
հար ցեր են: Օ րի նակ՝ շատ շատ հա յեր, ով քեր հա սան այն տա րածք նե րը, ո րոնք Ռու սա կան կայս-
րու թյան, հե տա գա յում Խորհր դա յին Միու թյան և այ սօր վա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա-
րածք ներն են, Ցե ղաս պա նու թյան հետևան քով գաղ թա կան դար ձած ներ էին: Բազ մա թիվ գաղ թա-
կան ներ էլ դար ձան սփյուռ քա հայ հա մայնք նե րի ան դամ եր՝ բնա կու թյուն հաս տա տե լով ի րենց 
պատ մա կան հայ րե նի քից դուրս: Ո րոշ ռու սա հա յեր ան մի ջա կա նո րեն չտու ժե ցին Ցե ղաս պա նու-
թյու նից, սա կայն նրանց քա ղա քա կան ճա կա տագ րի վրա ազ դե ցու թյուն թո ղեց քե մա լա կան զոր-
քե րի ներ խու ժու մը: Կա րե լի է փաս տար կել, թե այ սօր վա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 
բնակ վող ո րոշ հա յեր և ն րանք, ով քեր Ցե ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ ար դեն բնակ վում էին Սփ յուռ-
քում, չեն կա րող հա մար վել «զո հե րի խմբի» ան դամ եր, քա նի որ նրանք չեն սե րում Ցե ղաս պա-
նու թյան ան մի ջա կան զո հե րից: Բայց այ սօր վա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վի ճա կը մա սամբ 
հետևանք է Ցե ղաս պա նու թյան և ազ դում է Հա յաս տա նի ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կա նու թյան 
շատ կող մե րի վրա: Հետևա բար դժվար է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գտնել մե կին, ո րի 
վրա Հա յոց ցե ղաս պա նու թյունն ազ դե ցու թյուն չի թո ղել: Իսկ ինչ վե րա բե րում է այն սփյուռ քա-
հա յե րին, ո րոնց ըն տա նիք նե րը տե ղա փոխ վել էին Ցե ղաս պա նու թյու նից ա ռաջ, ա պա նրանք էլ 
են առնչ վում Ցե ղաս պա նու թյա նը այն քա նով, որ քա նով հայ ինք նու թյան կրող ներ են: Եվ նույ նիսկ 
այդ փաս տար կը կա րե լի է վի ճար կել՝ հաշ վի առ նե լով քե մա լա կան նե րի ներ խու ժու մը և Հա յաս-
տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան կոր ծա նու մը, իսկ հի մա նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
նկատ մամբ Թուր քիա յի ագ րե սիվ քա ղա քա կա նու թյու նը, այդ թվում 1990-ա կան նե րից ի վեր շա-
րու նակ վող շրջա փա կու մը: Չ նա յած բո լոր բար դու թյուն նե րին ու բա ցա ռու թյուն նե րին, ակն հայտ է, 
որ ընդ հա նուր առ մամբ հա յե րի մե ծա մաս նու թյու նը մե ծա պես տու ժել է Ցե ղաս պա նու թյու նից:

Թուր քե րի վի ճակն ա վե լի պարզ է, քա նի որ թուր քա կան պե տա կա նու թյու նը գո յու թյուն ու նի եր-
կար ժա մա նակ, և այն միա վո րում է թուր քա կան ինք նու թյու նը: Սա կայն թուր քերն էլ ար դեն ու նեն 
ա ճող սփյուռք, այդ թվում Գեր մա նիա յում և ԱՄՆ-ում: Հաշ վի առ նե լով, որ թուր քա կան հա մայնք-
նե րը հիմ ա կա նում ա ռա ջա ցել են Ցե ղաս պա նու թյու նից հե տո, ա պա Թուր քիա յից դուրս բնակ-
վող նե րի ինք նու թյու նը նույն պես կապ ված է Ցե ղաս պա նու թյան հետ: Միև նույն ժա մա նակ, քա նի 
որ հա տու ցում ե րի հար ցում պա տաս խա նատ վու թյու նը կրում է թուր քա կան պե տու թյու նը, ա պա 
այդ երկ րի սահ ման նե րում բնակ վող ներն են կրե լու հա տու ցում ե րի բե ռը

61 Ինչպես նշում է Չարլզ Միլսը Blackness Visible: Essays on Philosophy and Race (Ithaca, NY, USA: Cornell University Press, 
1998), էջ 41-66 աշխատության մեջ՝ անձի որևէ խմբին պատկանելը որոշելը գործնականում կարող է շատ բարդ լինել: 
Սովորաբար սուբյեկտիվ ընկալումը և օբյեկտիվ հատկանիշները համընկնում են, բայց երբ դրանց մեջ հակասություն է 
առաջանում, հարկավոր է գնահատել տարբեր գործոնները, սակայն որոշ բացառիկ դեպքերում անհնար է հստակ 
եզրակացության գալ:
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Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի ու սում ա սիր ման խում բը ստեղծ վել է 2007-ին՝ հե-
տա զո տե լու Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա մար հա տու ցում ե րի հար ցը: Խմ բի աշ խա տանք նե րը 
նա խա պես ֆի նան սա վոր վել են Հայ Յե ղա փո խա կան Դաշ նակ ցու թյան դրա մաշ նոր հի մի ջո ցով: 
Խմ բի ան դամ երն են՝ Ալֆ րեդ դե Զա յա սը, Ջեր մեյն Օ. Մաք քալ փի նը, Ա րա Պապ յա նը և խմ բի 
նա խա գահ Հեն րի Թե րիոն: Հա տուկ խորհ դա տու՝ Գևորգ Աղ ջա յան: Խում բը 2009-ին հրա պա րա-
կեց նախ նա կան զե կույ ցը: 2010-ին խմբի ան դամ ե րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի ու նե ցավ զե կույ ցի 
վե րա բեր յալ ե րեք մի ջո ցա ռում. ԱՄՆ-ում, Ջոր ջի Մեյ սո նի Հա մալ սա րա նում (մա յի սի 15-ին), Լոս 
Ան ջե լե սի Հա մալ սա րա նի Ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ տե տում (հոկ տեմ բե րի 23-ին) և Ե րեևա նում 
(դեկ տեմ բե րի 11-ին):

Խմ բի և զե կույ ցի հետ կապ ված հար ցե րը կա րե լի է ուղ ղել Հեն րի Թե րիո յին՝ htheriault@worcester.
edu, +1 (508) 929-8612, կամ Department of Philosophy, Worcester State University, 486 Chandler Street, 
Worcester, MA 01602, U.S.A.

Ալֆ րեդ- Մո րիս դե Զա յաս (Alfred-Maurice de Zayas)

Ալֆ րեդ դե Զա յասն իր դոկ տո րա կան աս տի ճան նե րը ստա ցել Հար վար դի 
հա մալ սա րա նից և Գո թին գե նից: Նա Ն յու Յոր քի և Ֆ լո րի դա յի նա հանգ նե-
րի փաս տա բա նա կան պա լատ նե րի ան դամ է: Նախ կի նում աշ խա տել է որ պես 
ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի բարձր հանձ նա կա տա րի ա վագ ի րա վա բան 
(Ժնև), ՄԱԿ-ի Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեի քար տու ղար, Մար դու ի րա-
վունք նե րի պե տի ցիա նե րի վար չու թյան պետ: 2012-ի մա յի սից դոկ տոր դե Զա-
յա սը Մար դու ի րա վունք նե րի խորհր դի Ժո ղովրդ վա րա կան և ար դար մի ջազ-
գա յին կար գի հար ցե րով ա ռա ջին ան կախ փոր ձա գետն է: Այդ պաշ տո նում 

նա կազ մել է բազ մա թիվ զե կույց ներ, բազ միցս վկա յու թյուն ներ է տվել և ա ռա ջար կու թյուն ներ ներ-
կա յաց րել ժո ղովր դա վա րու թյան և ար դա րու թյան վե րա բեր յալ: 2006-2010թթ. և 2013-ից առ այ սօր 
դոկ տոր Դե Զա յա սը PEN մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան և Շ վեյ ցա րիա յի Ռո ման կենտ րո նի նա-
խա գահն է: Նա Nemesis at Potsdam:  The Anglo-Americans and the Expulsion of the Germans (London:  
Routledge and Kegan Paul, 1977, republished in new editions multiple times), A Terrible Revenge:  The Ethnic 
Cleansing of the East European Germans, 1944-1950, 2nd ed. (New York:  Palgrave Macmillan, 2006), and 
The Genocide against the Armenians and the Relevance of the 1948 Genocide Convention (Beirut:  Haigazian 
University Press, 2010) աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի նակն է, և այլ ար ժե քա վոր աշ խա տու թյուն նե րի հա-
մա հե ղի նա կը: Նա նաև International Human Rights Monitoring Mechanisms (Amsterdam:  Kluwer 2001, 
2nd revised edition 2009) աշ խա տու թյան հա մա հե ղի նա կը և խմ բա գիր նե րից մեկն է: Դոկ տոր դե Զա-
յա սի հոդ ված նե րը կա նո նա վոր կեր պով տպագր վում են եվ րո պա կան պար բե րա կան նե րում, այդ 
թվում Frankfurter AllgemeineZeitung թեր թում, և նա հա ճա խա կի հյու րըն կալ վում է հե ռուս տա տե սա յին 
հա ղոր դում ե րում, այդ թվում CNN և Russia Today հե ռուս տաըն կե րու թյուն նե րում: Դոկ տոր դե Զա յա-
սի աշ խա տու թյուն նե րը և ն րա մա սին լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րը զե տեղ ված են www.alfreddezayas.
com կայ քում և ն րա բլո գում՝ http://dezayasalfred.wordpress.com/:

Դոկ տոր դե Զա յա սը զե կույ ցի «Տեր մի նա բա նու թյու նը» բաժ նի, 4-րդ (Զ) գլխի և «Ամ փո փիչ խոսք» 
բաժ նի հիմ ա կան հե ղի նակն է:
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Ջեր մեյն Օ. Մաք քալ փին (Jermaine O. McCalpin)

Ջեր մեյն Մաք քալ փի նը ներ կա յումս Ո ւեսթ Ին դիզ հա մալ սա րա նի Կա րիբ-
յան մտքի կենտ րո նի տնօ րե նի տե ղա կալն է և դա սա վան դում է Ան ցու մա-
յին ար դա րու թյուն ա ռար կան: Նա քա ղա քա կան գի տու թյան և մի ջազ գա յին 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա կա լավ րի և մա գիստ րո սի աս տի ճան նե րը ստա-
ցել է Ո ւեսթ Ին դիզ հա մալ սա րա նում: Քա քա կան գի տու թյան մա գիստ րո սի 
և դոկ տո րի աս տի ճան ներ է ստա ցել նաև Բ րաու նի հա մալ սա րա նում: Ն րա 
հիմ ա կան մաս նա գի տա կան ո լորտ ներն են աֆ րիկ յան քա ղա քա կան փի լի-
սո փա կու թյու նը, Կա րիբ յան միտ քը և ան ցու մա յին ար դա րա րու թյու նը: Ն րա 

հե տաքրք րու թյան շրջա նա կում են գտնվում նաև ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րը, ստրկու-
թյան դեմ հա տու ցում ե րը և Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: Մաք քալ փի նը աշ խա տու թյուն ներ է գրել 
Հա րա վա յին Աֆ րի կա յի ճշմար տու թյան և հաշ տեց ման հանձ նա ժո ղո վի, ինչ պես նաև ստրկու-
թյան և Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հա տու ցում ե րի բա րո յա կան հիմ ա վո րում ե րի կա պակ ցու-
թյամբ: Ն րա վեր ջին աշ խա տու թյուն նե րից են՝ Written into Amnesia? The Truth and Reconciliation 
Commission of Grenada,” Journal of Social and Economic Studies (62:3-4, 2013); “Reparations and the 
Politics of Avoidance in America,” Armenian Review (53:1-4, 2013); and “Truth and Freedom in Haiti: 
An Examination of the 1995 Haitian Truth Commission,” The Global South (6:1, 2012). 2011-ին նա Ջա-
մայ կա յի կա ռա վար ման ու ճշմար տա խո սու թյան մե խա նիզ մի վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի Զար գաց ման 
Ծ րագ րի օ ժան դա կու թյամբ կա տար ված No Truth, No Trust: Democracy, Governance and the Prospects 
for Truth Telling Mechanisms in Jamaica աշ խա տու թյան հիմ ա կան հե ղի նակն է: Այժմ նա աշ խա-
տում է մի մե նագ րու թյան վրա, որն առնչ վում է ճշմար տու թյան հանձ նա ժո ղովն ե րի գոր ծու նեու-
թյուն նե րի հետ:

Դոկ տոր Մաք քալ փի նը զե կույ ցի 7-րդ (Է) գլխի հիմ ա կան հե ղի նակն է:

 
Ա րա Պապ յան

Ա րա Պապ յա նը ներ կա յումս Մո դուս Վի վեն դի կենտ րո նի նա խա գահն է: 
2000-2006թթ. Ա րա Պապ յա նը Կա նա դա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու-
թյան ար տա կարգ և լիա զոր դես պանն էր: Մինչ այն նա աշ խա տում էր որ-
խես ՀՀ ԱԳՆ խոս նակն և Հան րու թյան հետ կա պե րի վար չու թյան պետ: 
1989-1991թթ. Պապ յա նը հա յոց լե զու և գ րա կա նու թյուն է դա սա վան դել 
Կիպ րո սի Մել քոն յան վար ժա րա նում: Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում 
1987-1989թթ. դա սա վան դել է Հա յոց պատ մու թյուն, իսկ 1998-200թթ.՝ Ի րա-
նի պատ մու թյուն: Պապ յանն ա վար տել է Երևա նի պե տա կան հա մալ սա-

րա նի Արևե լա գի տու թյան ֆա կուլ տե տը (1984թ.) և ԵՊՀ աս պի րան տու րան՝ Հա յոց պատ մու թյան 
գծով (1989թ.): Նա նաև ո վո րել է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Դի վա նա գի տա կան ա կա դե միա յում 
(1994թ Մոսկ վա յում) և ՆԱՏՕ-ի Պաշտ պա նու թյան քո լե ջում (1998թ., Հ ռոմ): 1999թ.-ին ա վար տել է 
նաև Օքս ֆոր դի Հան րա յին դի վա նա գի տու թյան դա սըն թա ցը: 1981-1982թթ. և 1984-1986թթ. Աֆ-
ղանս տա նում ծա ռա յել է որ պես զին վո րա կան թարգ մա նիչ: Պապ յա նը ստա ցել է յոթ ռազ մա կան 
շքան շան:

Դես պան Պապ յա նը զե կույ ցի 5-րդ (Ե) գլխի հիմ ա կան հե ղի նակն է և  
8-րդ (Ը) գլխի հա մա հե ղի նա կը:
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Հեն րի Թե րիո (Henry C. Theriault)

Հեն րի Թե րիոն ԱՄՆ-ի Ո ւոր քես թե րի Նա հան գա յին Հա մալ սա րա նի Փի-
լի սո փա յու թյան ֆա կու տե տի դե կանն է և նույն ֆա կու տե տում պրո ֆե սոր: 
Այս տեղ դա սա վան դում է 1998թ -ից, իսկ 1999-2007թթ.-ին ե ղել է հա մալ սա-
րա նի Մար դու ի րա վունք նե րի կենտ րո նի հա մա կար գո ղը: Անգ լե րեն լեզ վի 
բա կա լավ րի աս տի ճան է ստա ցել Փ րինս տո նի հա մալ սա րա նում, իսկ փի լի-
սո փա յու թյան դոկ տո րի աս տի ճան՝ Մա սա չու սեթ սի հա մալ սա րա նում՝ հա-
սա րա կա գի տա կան և քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թյուն մաս նա գի տաց մամբ: 
Ն րա հե տա զո տու թյան կենտ րո նա կան թե մա ներն են հա տու ցում ե րը,  

զոհ-հանցա գործ հա րա բե րու թյուն նե րը, ցե ղաս պա նու թյան ժխտու մը, ցե ղաս պա նու թյան կան-
խար գե լու մը և կա նանց ու աղ ջիկ նե րի նկատ մամբ զանգ վա ծա յին բռնու թյուն նե րը: Նա ցե ղաս-
պա նու թյան հե տա զո տու թյուն նե րի բազ մա թիվ հոդ ված նե րի հե ղի նակ է: Դ րանց թվում հետևա-
յալ հոդ ված նե րը. “Repairing the Irreparable: ‘Impossible’ Harms and the Complexities of ‘Justice,’ in 
PrácticasGenocidas y Violencia Estatal: en Perspectiva Transdiscipinar (2014); “Hell Is for Children: The 
Impact of Genocide on Young Armenians,” in Genocide:  A Critical Bibliographic Review, Volume 10 
(2014); “Reparations for Genocide: Group Harm and the Limits of Liberal Individualism,” International 
Criminal Law Review 14:2 (2014); “Yüzyl Türkiye’si İçin Ermeni Soykırımı Sorunu: Sorumluluk ve Çözüme 
Yönelik Tazmin” (“The Challenge of the Armenian Genocide for 21st Century Turkey: Responsibility 
and Reparation Toward Resolution”),ÖncesiveSonrası Ile 1915: Inkârve Yüzleşme: Inkârve Yüzleşme 
Sempozyumu 24-25 Nisan 2010 (2013); “Shared Burdens and Perpetrator-Victim Group Conciliation,” 
inGenocide, Risk and Resilience: An Interdisciplinary Approach (2013); and “Denial of Ongoing Atrocities 
as a Rationale for Not Attempting to Prevent or Intervene,” in Genocide:  A Critical Bibliographic Review, 
Volume 9 (2013). Նա դա սա խո սու թյուն ներ և զե կույց ներ է կար դա ցել աշ խար հի բազ մա թիվ երկր-
նե րում՝ Հա յաս տա նում, Թուր քիա յում, Ար ցա խում, Լի բա նա նում, Ավստ րա լիա յում, Ճա պո նիա-
յում, Հա րա վա յին Կո րեա յում, Ռո ւան դա յում, Բ րի տա նիա յում, Ֆ րան սիա յում, Բել գիա յում, Ի տա-
լիա յում, Ար գեն տի նա յում և Միաց յալ Նա հանգ նե րի բազ մա թիվ վայ րե րում: Նա Genocide Studies 
International-ի հիմ ա դիր խմբա գիր նե րից է և վեր ջերս դար ձել է Genocide: A Critical Bibliographic 
Review-ի խմբա գիր: 2007-2012թթ. նա ե ղել է Genocide Studies and Prevention-ի խմբա գիր նե րից մե կը 
և International Criminal Law Review-ի՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված հա տուկ թո ղարկ ման և 
Armenian Review-ի “New Global Reparations Movement” թո ղարկ ման հրա վիր ված խմբա գիր:

Դոկ տոր Թե րիոն ՀՑՀՈՒԽ-ի նա խա գահն է: Նա զե կույ ցի նե րա ծու թյան, 1-ից 3-րդ (Ա-Գ) և 6-րդ (Զ) 
գլուխ նե րի հիմ ա կան հե ղի նակն է և 8-րդ (Ը) գլխի հա մա հե ղի նա կը:



ԱՄՆ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռով ճշտված 
Հայաստան-Թուրքիա սահմանի քարտեզ
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