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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ զԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐը «ԱԿօՍ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ԷջԵՐՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ԴԻՆքԻ 

ԽՄԲԱԳՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1996-2007 ԹԹ.)

Է լի նա Միր զո յան 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե ման Թուր քի ա յում եր կար տա րի ներ տա բու էր: 
Քննվող թեմայի շուրջ ա ռա ջին քիչ թե շատ լայն ան դրա դար ձը սկ սում է նկատ վել 
մի այն 1965 թ., ե րբ ՀԽՍՀո ւմ և Սփյուռ քում ցե ղաս պա նու թյան 50ա մյա կի մի ջո
ցա ռում նե րի մա սին լու րե րը և քն նա դա տու թյուն նե րը տեղ են գտ նում թուր քա կան 
մա մու լում1: Այս ըն թաց քում ձևա վոր վում է ին ստի և կեղ ծի քի վրա հիմն ված թուր
քա կան պաշ տո նա կան թե զե րը, և ի րար հա ջոր դող իշ խա նու թյուն նե րը որ դեգ րում 
ու հետ ևում է ին դրանց, միև նույն ժա մա նակ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե ր
յալ այ լընտ րան քային կար ծիք նե րը խս տիվ ար գել վում է ին և՛ մա մու լում, և՛ գի տա
կան ու գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ, այդ թվում՝ պոլ սա հայ մա մու լում: 
Ի սկ քա ղա քա կան կյան քում գե րիշ խում է ին բա ցա ռա պես պե տա կան տե սա կետ
նե րը̀  ներ կա յաց նե լով այս պես կոչ ված « Թուր քի այի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը»: 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն եզ րույ թը ևս վե րած վում է տա բո ւի և մա մու լում կի րառ
վում է կա՛մ չա կերտ նե րով, կա՛մ «այս պես կոչ ված» բա ռա կա պակ ցու թյան ու ղեկ ցու
թյամբ:

 Հարկ է նշել, որ ա վե լի ո ւշ՝ Ա ՍԱ ԼԱի գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում ևս 
ցե ղաս պա նու թյան թե ման շա րու նա կում էր տա բու մնալ, սա կայն աս տի ճա նա բար 
սկ սում է ո րո շա կի ո րեն տեղ գրա վել թուր քա կան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան 
քն նար կում նե րում, ի նչ պես Հրանտ Դինքն է նկա տել տա լիս, քուրդ մտա վո րա կան
նե րի շնոր հիվ, մաս նա վո րա պես Իս մայիլ Բե շիք չի ի կող մից, ա պա Ֆիք րեթ Բաշ քա
յայի, Օս ման Այ թա րի, հե տո մի այն թուրք այ լա խոհ մտա վո րա կան նե րի կող մից2՝ 
այդ պես խախ տե լով տա բո ւի հիմ քե րը: 

Այ սօր ար դեն կա րող ե նք վս տա հա բար ա սել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թե մայի, ի նչ պես նաև եզ րույ թի վրա ե ղած տա բուն ո րոշ չա փով կոտր վել է Թուր
քի ա յում, և դրա նում կար ևո րա գույն դեր ու նի այ լընտ րան քային մա մու լը̀  ա ռա
ջին հեր թին «Ա կօս» շա բա թա թեր թը3 և, ի նչ պես նշե ցինք, այ լա խոհ մտա վո րա

1 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րին 1965 թ. թուր քա կան մա մու լի ար ձա գան քի մա սին ման րա
մասն տե՛ս Korucu S., Nalcı A., 2015’ten 50 Yıl Önce…1915’ten 50 Yıl Sonra…1965, İstanbul, Ermeni 
Kültürü ve Dayanışma Derneği, 2014:
2 Հայ դատն այ սօր, 4-րդ խորհր դա ժո ղով, Թեհ րան, 2007, էջ 7879:
3 «Ա կօս» ե րկ լե զու (հայե րենթուր քե րեն, ո րը Պոլ սի մեջ նմա նա տիպ ա ռա ջին շա բա թա թերթն 
էր) շա բա թա թեր թը հիմ ադր վել է 1996 թ. ապ րի լի 5ին Հրանտ Դին քի կող մից, ով էլ մինչև իր 
մա հը (2007թ.) ե ղել է թեր թի գլ խա վոր խմ բա գի րը: Հարկ է նշել նաև, որ մեր ու սում ա սի րու թյան 
շր ջա նակ նե րում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ը նտ րու թյու նը պա տա հա կան չէ, քա նի որ այդ տա րի
նե րին է ին շա բա թա թեր թով հիմք դր վել նշ ված թե մայի զար գաց ման հիմ ա կան և ա մե նաբ նո րոշ 
մի տում ե րը, բարձ րաց վել թե մային ա ռնչ վող հար ցադ րում ե րը՝ ի ցույց դնե լով քնն վող հար ցի 
դի նա մի կան, տա բո ւի ճեղ քու մը պոլ սա հայ մա մու լի է ջե րում:
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կան նե րը. « Թուր քի այի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մից» ան ջատ` հայե րի հան դեպ 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը որ պես ցե ղաս պա նու թյուն ճա նա չող մտա վո րա
կան նե րը սկ սում են հար թակ ո րո նել բարձ րա ձայ նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Ա հա շա բա
թա թեր թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձևա վո րե լու բազ մա կողմ հար թակ՝ կար ծիք
նե րի ար տա հայտ ման, հայե ցա կե տեր և տե սու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հա մար: Այս 
ճա նա պար հով «Ա կօս»ն ա ռողջ բա նա վե ճի աս պա րեզ ա պա հո վեց` գի տակ ցե լով, 
որ «ա ռա ջին մտա հո գու թիւ նը պէտք է ըլ լայ Թուր քի ա հա ւա քա կա նու թե ան հա մար 
պատ մու թե ան վե րա բե րե ալ ա զատ տե ղե կու թե ան հոսք»4: 

Չա փա զանց ված չի լի նի, ե թե ա սենք, որ «Ա կօս»ի ա մե նա մեծ ա ռա քե լու թյու նը 
հենց այդ տա բուն կոտ րելն էր, ո րը նա ա րեց հա ջո ղու թյամբ: Շա բա թա թեր թը 
խն դիր է դնում պե տա կան թե զից տար բեր վող տե սա կետ նե րին տեղ տա լու ծրագ
րային ու ղե գի ծը՝ հս տակ գի տակ ցե լով, որ դա ըն դու նե լի չի լի նե լու շա տե րի հա մար: 
Այս մա սին թուրք պատ մա բան Թա ներ Աք չա մը գրում է. « Կարգ մը նիւ թեր կարգ 
մը ան ձե րու կող մէ տար բեր ձե ւե րով կ’ըն կա լո ւին կամ կը մեկ նա բա նո ւին ու նոյ
նիսկ տար բեր կը պատ մո ւին կամ կը բա ցատ րո ւին: Նման նաեւ կարգ մը հար ցեր, 
ո րոնք Թուր քի ոյ մէջ բնաւ չեն պատ մո ւած ու խօ սո ւած: Ա սոնք պէտք է պատ մո ւին 
ու Թուր քի ոյ մէջ մար դիկ պէտք է որ ան հա ճոյ բա ներն ալ ի մա նան ու գիտ նան: 
Շատ ցա ւա լի պատ մու թիւն ներ են պա տա հած նե րը եւ ո րու կող մէ կամ ի նչ պատ ճա
ռով ալ կա տա րո ւած ըլ լայ, պատ մու թե ան ըն թաց քին գոր ծո ւած ա մէն ա րարք բա ցէ 
ի բաց պէտք է ը սո ւի»5: 

«Ա կօս»ը վեր լու ծու թյան սկզ բունք է ըն դու նում այն, որ թուրք ժո ղո վուր դը չգի տի 
ի րա կա նու թյու նը, ո ւս տի պաշտ պա նում է այն, ի նչ ի րեն է հայտ նի: Սկ սած 1915թ.ից 
մինչև օ րս` թուր քա կան կր թա կան հա մա կար գը, մա մու լը, պաշ տո նա կան քա րոզ
չա մե քե նան լծ ված են հա սա րա կու թյանն ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող, 
ա ղա վաղ ված պատ մու թյուն պար տադ րե լու գոր ծին: Ո ւս տի շա բա թա թերթն իր 
է ջե րը տրա մադ րում է ա ռողջ բա նա վե ճի, հայ և օ տա րազ գի հե ղի նակ նե րի տե սա
կետ նե րի քն նար կում նե րի հա մար՝ որ պես սկզ բունք ըն դու նե լով « գի տա կա նու թյան 
բա րո յա կա նու թյու նը»6: Այս մա սին Հրանտ Դին քը նկա տել էր տա լիս, որ մտա վո
րա կան ներ կան` չեն ըն դու նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, սա կայն սկ սել են գո նե 
ի րենց « խիղ ճը գոր ծա ծել»: 

Ի րա կա նու թյունն իր զա նա զան ո լորտ նե րով մար տահ րա վեր է ի նք նաար տա
հայտ ման ձգ տող լեզ վա կան գոր ծի քի հա մար̀  ստա նա լով քա ղա քա կան շա հար
կու մի աս տառ, հետ ևա պես ա ռանց քային պետք է դի տարկ վի գի տա կա նու թյան 
բա րո յա կա նու թյան մո տե ցու մը: 

Շա բա թա թերթն այս հար ցում ա ռա ջադ րում է հետ ևյալ մո տե ցու մը. « Շա տե րը 
այն « կո տո րած», շա տե րը « գե նո ցիդ», շա տե րը « տե ղա հա նու թյուն», շա տերն էլ 
«ող բեր գու թյուն» են ան վա նում: Մեր նախ նի ներն էլ «Ա նա տո լի այի խո սակ ցա կա

4 Պատմական հանդիպումը, «Ակօս», շաբաթաթերթ, Պոլիս, 8. 04. 2005: Բոլոր մեջբերումները 
պահպանված են բնագրային ուղղագրությամբ:
5 Անցեալին հետ առճակատինք, «Ակօս», 29. 04. 2005:
6 Տե՛ս Յօդուածագիրներէն փունջ մը, «Ակօս», 29. 09. 2000:
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նով» «kıyım» (ջարդ) են ա սում»7: Ան կախ այն բա նից, թե ի նչ պես են եր կու կող
մե րը 1915 թիվն ան վա նում, կար ևորն այն է, թե «ու րիշ նե րը» ի նչ պես են ան վա նում 
և ճա նա չում, քա նի որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը, ի նչ պես նկա տել է տա լիս 
Դին քը, ոչ մի այն մեր̀  հայե րի, այլև ու րիշ նե րի հար ցը պետք է լի նի, քա նի որ այն 
քրե ո րեն պատ ժե լի հան ցանք է հա մայն մարդ կու թյան հա մար՝ չան տե սե լով ի հար
կե իր ազ գային ի նք նու թյան բարձ րա նիշն այս հար ցում. «… Թուր քի ոյ կող մէ ըն դու
նո ւի լը կամ չըն դու նո ւի լը ոչ թէ հայե րուն, այլ ու րիշ նե րուն հար ցը պէտք է ըլ լայ: 
Հայե րուն ըն դու նում կամ չք մե ղանք ո րո նե լը կամ ալ այս եր կե րե սու թե ան դի մաց 
կա ցու թիւ նը մու րաց կա նու թե ան աս տի ճա նին հասց նե լը մեր նախ նի նե րուն ոս կոր
նե րը կը կսկ ծեց նէ… Մեր բուն պար տա կա նու թիւ նը պէտք է ըլ լայ փաս տել, որ մեր 
նախ նի նե րը չեն կր նար փճա ցո ւիլ, ա նոնք ի րենց թո ղած մեծ ժա ռան գու թե ամբ մեր 
գո յու թե ան հետ կ’ապ րին»8: Բայց այս եր բեք չի նշա նա կեր որ Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
կը մոռ նանք…»: Ա պա շա րու նա կում է` ը նդ գծե լով, որ ոչ մի հայ ցե ղաս պա նու թյան 
են թարկ ված իր պա պե րին չի կա րող մո ռա նալ. « Մեր գիտ ցա ծին կաս կա՞ծ ու նինք: 
Աշ խարհ գի տէ այդ բո լո րը: Մէջն էր այդ բո լո րին…: Ես իմ դատս շալ կած պէտք է 
տա նիմ…: 85 տա րի սպա սե ցի: Ին ծի հա մար կա րե ւո րը այն է, որ թուր քը գիտ նայ եւ 
ըն դու նի այդ բո լո րը. ա սոր հա մար ալ, Թուր քի ոյ մէջ այս մա սին թր քե րէն կը գրեմ: 
Մենք մեր պա պե րուն կը պար տինք ա պա գայ մը, որ Հա յաս տա նի ա պա գան է»9: 

Ընդ հան րա պես «Ա կօս»ո ւմ հրա պա րակ ված նյու թե րի ու ղե գի ծը վե րա պա հու
մով էր մո տե նում աշ խար հին Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չել տա լու հա յու թյան 
ջան քե րին, ո ւս տի գտ նում էր, որ Թուր քի ան պետք է այն ճա նա չի և հա տու ցի` մի այն 
ժո ղովր դա վար եր կիր դառ նա լով. դա էլ կդառ նա հա տուց ման ճա նա պարհ նե րից 
մե կը: Դին քը կար ծում էր, որ աշ խար հը և հատ կա պես ա րևմ տյան տե րու թյուն ներն 
ի րենց շա հե րին են ծա ռայեց նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը՝ ա ռաջ նորդ վե
լով « նա պաս տա կին` փա խի՛ր, բա րա կին` բռ նէ՛» ռազ մա վա րու թյամբ10: 

1998 թ. Ֆրան սի այի Ազ գային ժո ղո վը հան դես ե կավ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ճա նաչ ման օ րի նագ ծով: 2000 թ. այն դար ձավ Ֆրան սի այի Սե նա տի օ րի նա գիծ, ի սկ 
2001 թ.̀  օ րենք: Դրա նից հե տո օ րա կարգ մտավ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը 
քրե ա կա նաց նե լու խն դի րը, ին չին Դին քը կտ րուկ դեմ էր: Նա գտ նում էր, որ Թուր
քի ային ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք ներ պար տադ րե լու փո խա րեն Ֆրան սի ան յու
րաց նում է նրա սխալ օ րենք նե րը: Հա յու թյան հա մար ո րո շա կի ո րեն ա նըն դու նե լի 
և ան հաս կա նա լի մնաց Դին քի այն սկան դա լային պն դու մը, թե ե թե Ֆրան սի ա յում 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը քրե ա կա նաց վի, ա պա ին քը կլի նի ա ռա ջին
նե րից, ով կգ նա Ֆրան սի ա և կփոր ձի խախ տել այն, և Թուր քի ան ու Ֆրան սի ան 
թող մր ցակ ցեն մի մյանց հետ, թե ով է ա ռա ջինն ի րեն բանտ նե տե լու11: Լրագ րո ղի 

7 Dink H., «Neye Karşı Çıkıyoruz?», Agos, 3. 11. 2000. Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս նաև 
Շաբթուան հրատապ յօդուածը, «Ակօս», 12. 06. 1998:
8 Վասն խա ղա ղու թե ան, «Ա կօս», 5. 09. 2003:
9 «Վայ այն ոտքերուն, որոնց տակ ճանապարհ չկայ», «Ակօս», 6. 09. 2002:
10  Տե՛ս Ա կօս շա բա թա թեր թին ա ռա քե լու թիւ նը, «Ա կօս», 14. 04. 2000:
11 Օ րի նա գի ծը ան ցաւ, «Ա կօս», 6. 10. 2000:
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այս մո տե ցումն ա ռա վե լա պես հեն ված էր թուր քա կան ի րա կա նու թյան ճա նաչ ման, 
ի նչ պես նաև իր որ դեգ րած ձա խա կող մյան գա ղա փա րա խո սու թյան ո րո շա կի սկզ
բունք նե րի վրա: Նա իր այդ մո տե ցու մը բա ցատ րում էր նրա նով, որ աշ խար հի 
խորհր դա րան նե րի ո րո շում նե րից ու վճիռ նե րից ա վե լի կար ևոր է, որ պես զի թուրք 
ժո ղո վուր դը գի տակ ցի ի րա կա նու թյու նը և կա րո ղա նա գտ նել այն հար ցի պա տաս
խա նը, թե «ի՞նչ կþը սեն այս Հայե րը, ին չո՞ւ շա րու նակ կը պն դեն ցե ղաս պա նու թիւն 
կա տա րո ւած ըլ լա լուն մա սին, ի ՞նչ առ նե լիքտա լիք ու նին այս մար դի կը թուր քե րուն 
հետ»12: Ա պա ը նդ գծում է, որ ան գամ Եվ րո պան ո րոշ զգա յուն հար ցե րում չի կա րո
ղա նում պայ քա րել ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րի` մտ քի և խոս քի 
ա զա տու թյան հա մար: Այդ օ րեն քով, ի նչ պես նկա տել է տա լիս Դին քը, մարդ կանց 
դա տա պար տե լու փո խա րեն այն պետք է ծա ռայեց նեն սե փա կան ժո ղովր դին 
ցե ղաս պա նու թյան եր ևույ թը բա ցատ րե լու և հետ ևանք նե րը « բու ժե լու» հա մար: 
Այն հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը բա վա կա
նա չափ չի օգ տա գործ վում, մար դիկ խո սում են ի րենց ի րա զեկ վա ծու թյան չա փով, 
ի սկ ե թե պաշտ պա նում են այն, ա պա դա ի նչ պե՞ս կա րող է հան ցանք հա մար վել: 
Ի սկ ե րբ դա վե րած վի հան ցան քի, մի՞ թե այդ ան ձնա վո րու թյա նը մի աց րած չեն լի նի 
ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման պայ քա րին (ը նդգ ծու մը մերն է  Է. Մ.): Ե թե մարդ գոր
ծում է ի րա զեկ վա ծու թյան իր չա փով, ա պա, ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն շա րու նա կում է 
հե ղի նա կը, այդ ըն դու նած օ րենքն ի նչ պի սի՞ փո փո խու թյուն կա րող է մտց նել այդ 
ան ձնա վո րու թյան հա յացք նե րում13:

 Շա բա թա թերթն իր ա ռա ջադ րած նյու թե րով նաև պաշտ պա նում էր այն վի ճե
լի տե սա կե տը, թե Թուր քի ան պետք է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը դուրս 
բե րի ա րևմ տյան տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան գոր ծիք նե րի շար քից: «Ես գի տեմ 
իմ ի րա կա նու թիւ նը, գի տեմ` շալ կել եմ պա պե րուս գլու խէն ան ցած այդ ցա ւը եւ չեմ 
հա ւա տար ո ՛չ Ֆրան սի այի, ո ՛չ Գեր մա նի ոյ, ո ՛չ միւ սին, որ Ցե ղաս պա նու թե ան ճա նաչ
ման հար ցը նոյն ա տեն չեն գոր ծա ծեր, չեն շա հա գոր ծեր ի րենց քա ղա քա կա նու
թե ան Թուր քի ոյ հետ ու նե ցած մար զին մէջ»14,  գրում է Դին քը: Ե րբ 2005 թ. Գեր
մա նի այի խորհր դա րա նում բարձ րաց վեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը, Դին քը 
բո լոր հայե րին կոչ ա րեց. «Ս թափ վե՛ք, Մեր կե լը սա ձեզ հա մար չի ա նում»15: Ա պա 
ան դրա դառ նա լով Թուր քի ային՝ ա սաց. « Մեր կե լի ցավն այլ է` ի նչ պի սի խա ղա թուղթ 
օգ տա գոր ծել Թուր քի այի` Եվ րա մի ու թյանն ան դա մակ ցե լու դեմ»: Ը ստ Դին քի` Գեր
մա նի այի կանց լեր Ան գե լա Մեր կելն ա սում է. «Այո՛, գի տեմ, որ ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցը Թուր քի ա յում ազ գայ նա կան նե րի հա մար շատ նուրբ թե մա է: Թուր քի ան այս 
հար ցում, ե թե ան հրա ժեշտ լի նի, ան գամ Եվ րա մի ու թյա նը կմեր ժի. այդ նկա տա
ռու մով էլ այս տեղ դնեմ այդ հար ցը»16: Ո ւս տի հենց Թուր քի այի խորհր դա րա նում 
թուրք պատ գա մա վոր նե րին կոչ էր ա նում Մեր կե լին այդ պի սի ո ւժ չտալ:
12 «Ֆ րան սայի ճար պի կու թիւ նը», «Ա կօս», 9. 02. 2001:
13 Տե՛ս Դինք Հ., Եր կու մոտ ժո ղո վուրդ, եր կու հե ռու հար ևան, Եր ևան, 2007, էջ 106:
14 Հայ դատն այ սօր, 4-րդ խորհր դա ժո ղով..., էջ 8384:
15 Նույն տեղում:
16 Դինք Հ., նշվ. ա շխ., էջ 158:
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 Հա ճախ է ան դրա դարձ ար վում նաև Ա ՄՆի նա խա գա հի ա մե նա մյա ապ րիլ
քսան չոր սյան ու ղեր ձին և Genocide ի րա վա կան եզ րի կի րառ մա նը: Այս մո տեց մամբ 
այն նկա տել է տա լիս, որ աշ խար հը, հատ կա պես գեր տե րու թյուն ներն ար մա տա խիլ 
ար ված ու բնաջնջ ված ժո ղովր դի ցա վը դարձ րել են խա ղա քարտ. ել նե լով ի րենց 
շա հե րից` մե՛կ Թուր քի այի դեմ են օգ տա գոր ծում, մե՛կ Հա յաս տա նի. «Ես պատ մա
կան ող բեր գու թիւն մը ապ րեր եմ, ո րուն ճա կա տա գի րը այ սօր կը գտ նո ւի Մի ա ցե ալ 
Նա հանգ նե րու Նա խա գա հին եր կու շըրթ նե րուն մի ջեւ, ա նոր ե րկ րին ազ գային 
շա հե րուն կա պո ւած ըլ լա լով»17:

 Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մա տի կայի շր ջա նակ նե րում է գտն վում 
կեղ ծի քի վրա հիմն ված և ցե ղաս պա նու թյան փաս տը հեր քող քա րոզ չու թյու նը, ո րը 
տա րած ված է նաև դպ րո ցա կան և բու հա կան դա սագր քե րում: Հե ռուս տա տե սու թյամբ 
ցու ցադր վում են հա կա հայ կա կան բնույ թի քա րոզ չա կան փաս տագ րա կան ֆիլ մեր 
ու հա ղոր դում ներ, ան գամ տար րա կան ու միջ նա կարգ կր թա կան հաս տա տու թյուն
նե րում հանձ նա րար վում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տը հեր քող շա րադ րու
թյուն ներ, կազ մա կերպ վում են ազ գա մի ջյան թշ նա մանք հրահ րող ա շա կեր տա կան 
մի ջո ցա ռում ներ: Նման քա րոզ չա կան դրս ևո րում նե րը, սա կայն, չեն վրի պում Եվ րո
պայի աչ քից. եվ րո պա կան 160ից ա վե լի քա ղա քա կան, ի րա վա բա նա կան, կր թա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա տեղ ջան քե րով ստեղծ վում է « Թուր քա կան վար ժա
րան նե րի մեջ ու րաց ման քա ղա քա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան կոա լի ցի ա»18: Այդ 
կա ռույ ցը հան դես ե կավ Թուր քի այի խիստ քն նա դա տու թյամբ և կոչ ա րեց զր կել 
նրան տա րե կան մի լի ո նա վոր եվ րո նե րի կր թա կան օ ժան դա կու թյու նից: «Ա կօս»ո ւմ 
տեղ գտավ նաև Եվ րո պայի հայ կա կան ֆե դե րա ցի այի նա խա գահ Հիլ դա Չո բո յա նի̀  
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի հանձ նա ժո ղո վի խորհր դի վա րիչ նե րին ո ւղղ ված կո չը, 
որ տեղ նա գրում է. «Ինչ պէս որ նիւ թա պէս չի քա ջա լե րո ւի Հրէ ա կան ցե ղաս պա նու
թե ան ու րա ցու մը կամ ալ հա րա ւային Ափ րի կէ ի «ա փարթ հայտ»ի (ցե ղա պաշ տա կան 
քա ղա քա կա նու թե ան) պաշտ պա նու թիւ նը, այն պէս ալ որ քան ա տեն որ Եւ րո պայի 
կող մէ որ դեգ րո ւած սկզ բունք նե րուն դէմ գոր ծող ար ժեք նե րը կը շա րու նա կէ տա րա
ծել, թուրք կր թա կան ու դաս տի ա րակ չա կան դրու թիւնն ալ պէտք չէ տն տե սա պէս 
մա տա կա րա րո ւի Եւ րո պայի տն տե սա կան մի ջոց նե րով»19:

 Թուր քա կան հա կա հայ կա կան և իր բնույ թով հա կա գի տա կան քա րոզ չու թյու նը, 
սա կայն, ա վե լի լայն հոս քով շա րու նակ վեց նաև « գի տա կան» աս պա րե զում: Այդ 
հար ցում հատ կա պես ակ տիվ է ին « Թուր քա կան պատ մա գի տա կան ըն կե րու
թյու նը» և վեր ջի նիս նախ կին նա խա գահ պատ մա կեղ ծա րար Յու սուֆ Հա լա չօղ լուն: 
Նրա՝ կեղ ծիք նե րով հա րուստ գր քի շուրջ մա մու լում հե ռա կա բա նա վեճ է սկս վում 
Հա լա չօղ լո ւի և Հրանտ Դին քի միջև: Հա լա չօղ լուն ան գամ բո ղո քի նա մակ է հղում 
«Ա կօս»ի խմ բագ րա տուն, ո րում պատ մում է իր « հե տա զո տու թյուն նե րի» մա սին 
և նշում. «Ան շուշտ, դուք ալ կ’ու զէք, որ օ տար վա ւե րագ րե րու լոյ սին տակ ի րո ղու

17 «Ֆրանսայի ճարպիկութիւնը», «Ակօս», 9. 02. 2001:
18 Տե՛ս Եւ րո պայէն՝ ազ դա րա րու թիւն, «Ա կօս», 1. 08. 2003:
19 Նույն տեղում:
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թիւ նը մէջ տեղ դրո ւի: Եր կու հա ւա քա կա նու թիւն նե րու մի ջեւ այդ թո ւա կան նե րուն 
բա խում մը պա տա հած է ան կախ հայ կա կան պե տու թիւն մը հիմ նե լու հա մար: Այդ 
պատ ճա ռաւ ալ մեռ նող Հայեր ե ղած են: Ես նե րո ղամ տու թե ամբ կը դի մա ւո րեմ ձեր 
հեգ նա կան հա կազ դե ցու թիւ նը: Ո րով հե տեւ, մին չեւ այ սօր մի մի այն Հայե րու սպա
նու թիւ նը լսե լով մեծ ցանք: Բայց ա սոր փո խա րէն` Հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն
նե րու ը րած նե րուն մա սին բնաւ չխօ սո ւե ցաւ»20: Հա լա չօղ լո ւից հե տո թուրք ու սում
նա սի րող Մու րադ Բար դաք չըի աշ խա տա սի րու թյամբ հրա տա րակ վում է Թա լե աթ 
փա շայի օ րա գի րը, ո րում փաս տեր կային հայե րի տե ղա հա նու թյան և ո չն չաց ման 
վե րա բե րյալ: Թուր քա կան քա րոզ չա մե քե նան սկզ բում այս գիր քը փոր ձում է օգ տա
գոր ծել ի շահ ի րեն, սա կայն հե տա գա յում պարզ է դառ նում, որ օ րագ րում առ կա 
ո րո շա կի փաս տեր այն քան էլ ձեռն տու չեն պե տա կան թե զին: Թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րի և քա րոզ չա մե քե նայի այս վայ րի վե րում նե րը դառ նում են «Ա կօս»ո ւմ 
քն նարկ ման նյութ, որ տեղ էլ բա վա կան հե տաքր քիր շեշ տադ րում նե րով բա ցա
հայտ վում է կեղ ծի քի վրա հիմն ված քա րոզ չու թյան սնան կու թյու նը21:

«Ա կօս»ո ւմ սկս վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ կապ ված մեկ այլ թե մա
տիկ բա նա վեճ, ո րը, սա կայն, կր կին խնդ րա հա րույց է, և ո րի գի տա կա նու թյու նը 
լուրջ կաս կած նե րի տե ղիք է տա լիս: Խոս քը Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան հիմ
նա դիր Մուս թա ֆա Քե մալ Ա թա թյուր քի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րին 
տր ված գնա հա տա կա նին է վե րա բե րում: Ո րոշ թուրք պատ մա բան ներ փոր ձում են 
ար դա րաց նել Մուս թա ֆա Քե մա լին և նրան ներ կա յաց նել որ պես այլ կողմ նո րո
շում ու նե ցող գոր ծիչ, սա կայն օբյեկ տիվ փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ նա ե ղել է 
նույն ե րիտ թուր քա կան մո տեց ման կրող և շա րու նա կել է հայե րի դեմ ցե ղաս պա նա
կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Այ նու հան դերձ, հի շյալ թե մայով սկս ված քն նար կում
նե րը շա բա թա թեր թի է ջե րում ո րո շա կի դրա կան նշա նա կու թյուն ու նե ին, քա նի որ 
ար ծարծ վում էր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը: 

Այս թե ման ա ռա վե լա պես տեղ է գտ նում Թա ներ Աք չա մի հոդ ված նե րում: Այս
պես, Աք չա մը գրում է. «Ե թէ Ա թա թիւրք այ սօր ապ րե լու ըլ լար, 1915 թ. պա տա հած
նե րը չէր պաշտ պա ներ: Պե տու թիւ նը ե թէ ցոյց տա լու ըլ լար Մուս թա ֆա Քէ մա լի 
19191920ի շր ջա նին քա ղա քա ցի ա կան ա րի ու թիւ նը, այ սօր իր գտ նո ւած տե ղէն շատ 
ա ւե լի տար բեր տեղ մը կը գտ նո ւէր»22: Մուս թա ֆա Քե մա լը, ը ստ Աք չա մի, 1920 թ. 
ապ րի լի 24ին Ազ գային մեծ ժո ղո վում իր ե լույ թում ի բրև ա սել է, որ ան ցյա լում հայե
րի հետ պա տա հա ծը շատ ծանր դեպք է: Ա պա ռա դի ո հա ղոր դում նե րից մե կում նշել 
է. «Ե րաշ խիք կու տամ որ ան գամ մըն ալ Հայոց սպան նու թե ան նման չա րիք մը 
պի տի չպա տա հի»23: Ի հար կե, նման հայ տա րա րու թյուն ներ ե թե նույ նիսկ ե ղել են, 
ա պա ո ւղղ ված է ին ար տա սահ մա նյան լսա րա նին և նպա տակ են ու նե ցել ի ցույց 
դնե լու Թուր քի այի՝ ի բրև թե « փոխ վող նկա րա գի րը»: 

20 Տինք Հ., Կիպրոսը ո՞ւր, Ղարաբաղը ո՞ւր, «Ակօս», 20. 02. 2004:
21 Տե՛ս Հա շիւ նե րը տակ նուվ րայ…, «Ա կօս», 29. 04. 2005:
22 Նույն տե ղում:
23 Տե՛ս Ա թա թիւրք կը գո չէր. «Ոճ րա գործ ներ», «Ա կօս», 29. 04. 2005: Տե՛ս նաև Հա սան Ամ ջա, Տե-
ղա հա նու թյուն և ո չն չա ցում, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտ, Եր ևան, 2007:
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Շա րու նա կե լով այս թե ման` Աք չա մը նշում է, որ Թուր քի ա յում «ցե ղաս պա նու
թյուն» եզրույթն ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծել է Ա թա թյուր քի ըն կեր Ֆա լիհ Րըֆ քը 
Ա թայը: Նա 1968 թ. « Դյու նյա» թեր թում տպագ րել է. «Ա սի կա ցե ղաս պա նու թիւն մըն 
է» վեր նագ րով հոդ վա ծը, որ տեղ պատ մել է Ա թա թյուր քի հետ կապ ված իր հու շե րը. 
«Ա թա թիւրք, 1915 թ. Հա լէ պի մէջ Օ թել Պա րո նը մնա լով, հոն կը տես նէ Հայե րու 
բնա կեց ման գոր ծե րով զբա ղո ւող Չեր քէզ Հա սան Ամ ճան: Ա թա թիւրք ե րբ զայն կը 
տես նէ, շատ կը բար կա նայ եւ կը գո չէ.  «Ոճ րա գործ նե՛ր, բո լորդ ալ ճա կա տի ե տե ւի 
շար քե րուն մէջ Հայ սպան նե լու հա մար շր ջա գայող ոճ րա գործ ներ էք: Ձեզ մէ ո’չ 
մէ կը ճա կատ գա լով կը պա տե րազ մի»: Բայց յե տա գային ներ ման կ’ար ժա նա նայ, 
ո րով հե տեւ Հայե րու տե ղադր ման գոր ծը լր ջօ րէն կա տա րած ըլ լա լուն պատ ճա ռաւ 
Հա սան Ամ ճան ալ պաշ տօ նա զուրկ ե ղած է»24:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչվող 
թե մա նե րի շար քում ա վե լորդ չէ ա ռանձ նաց նել մեկ դր վագ ևս: Թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ կազ մա կեր պում է ին հայթուր քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք մեծ մա սամբ ու նե ին ի մի
տա ցի ոն բնույթ և միտ ված է ին ե րկ խո սու թյան տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն: Նմա
նա տիպ մի հան դիպ ման ժա մա նակ, ո րը տե ղի ու նե ցավ 2005 թ. ապ րի լի 5ին և 
վեր նագր ված է ր՝ « Հայթուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը պատ մա կան գոր ծըն թա
ցում», հրա վիր ված է ին հայ հա մայն քը « ներ կա յաց նող» ե րեք մաս նա կից` Հրանտ 
Դին քը, լրագ րող և հրա պա րա կա խոս Է թի են Մահ չու փյա նը և « պոլ սա հայ» իշ խա
նա մետ ու « թուրք ազ գայ նա մոլ» գրող Լևոն Փա նոս Դա բա ղյա նը: Մաս նա կից նե րից 
ի րա կա նում մի այն Դինքն էր ներ կա յաց նում հայ հա մայն քը, քա նի որ մյուս եր կու սը 
կապ չու նե ին հա մայն քի հետ25 և պար զա պես ծա գու մով է ին հայ: Այդ սե մի նար
քննարկ ման ժա մա նակ Դին քը մի հե տաքր քիր հարց է ա ռաջ քա շել՝ հայ տա րա րե
լով. « Դուք հու շար ձան ներ եք կա ռու ցում, ա րա րո ղու թյուն ներ կա տա րում, ի սկ ես, 
կորց րած լի նե լով իմ նախ նի նե րին, չեմ կա րո ղա նում հի շա տա կել ապ րի լի 24ը»26: 
Այս խոս քե րը լուրջ հա կազ դե ցու թյան տե ղիք տվե ցին, ի սկ «Ար դա րու թյուն և զար
գա ցում» կու սակ ցու թյան պատ գա մա վոր Ին ջի Օզ դե մի րը, հար ձակ վե լով Դին քի 
վրա, ա սաց. «Էլ ի նչ պես է իք հի շա տա կե լու, աշ խար հում ա մե նու րեք հու շար ձան ներ 
եք կա ռու ցել»27: Սա կայն դրա նից հե տո էլ Դին քը չի դա դա րել իր և իր նման մտա
ծող նե րի հետ պատ մա կան փաս տար կում ներ է ա ռաջ մղել շա բա թա թեր թում: 

24 Նույն տեղում:
25 Է թի են Մահ չու փյանն ին քը բազ միցս հայ տա րա րել է, թե « դա սա կան» ի մաս տով հայ հա մայն
քի ան դամ չէ և ի րա վա սու չէ ներ կա յաց նե լու հայ հա մայն քը (տե՛ս, օ րի նակ՝ Mahçupyan, Benim 
Ermeni cemaatini temsil etme gibi bir yetkim yok, http://www.ermenihaber.am/tr/news/2014/10/29/
Mah%C3%A7upyanBenimErmenicemaatinitemsiletmegibibiryetkimyok/14100): Ի սկ Լևոն Փա
նոս Դա բա ղյա նը հայ հա մայն քում ան վե րա պա հո րեն ըն կալ վում է որ պես դա վա ճան, դուրս է հա
մայն քային ցան կա ցած զար գա ցում ե րից, ո ւս տի ոչ մի կերպ հնա րա վոր չէ նրան հա մա րել հայ 
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ:
26 Չաք րյան Հ., Ցե ղաս պա նու թյան հար ցի քն նար կում եր Մեջ լի սում՝ մաս նակ ցու թյամբ թուր քա
հայ գոր ծիչ նե րի, «Ազգ» օ րա թերթ, Եր ևան, 7. 04. 2005:
27 Նույն տեղում:
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Այս պի սով, «Ա կօս»ո ւմ 19962007 թթ. սկիզբ ա ռած գոր ծըն թա ցը մի կող մից 
նպաս տեց Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի ար ծարծ մա նը և դրա ու 
ցե ղաս պա նու թյուն եզ րույ թի կի րառ ման հե տա գա աս տի ճա նա կան զար գաց մա նը, 
մյուս կող մից լուրջ ազ դակ հան դի սա ցավ « թուր քա կան տա բու նե րի» վերանայ ման 
հա մար: Չնա յած շա բա թա թեր թում Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող հոդ ված
նե րը եր բեմն ոչ ամ բող ջու թյամբ է ին ար տա ցո լում հայ ժո ղովր դի ի րա կան շա հե րը 
և նպա տակ նե րը, եր բեմն կրում է ին թուր քա կան քա րոզ չու թյան ո րո շա կի տար րեր 
(հատ կա պես ո րոշ թուրք հե ղի նակ նե րի հոդ ված նե րում), սա կայն, այ նո ւա մե նայ
նիվ, խա ղա ցին լր ջա գույն դեր թե մայի զար գաց ման գոր ծում: Կար ևոր է շեշ տել, 
որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե ման ա վե լի մեծ ծա վալ ներ ստա ցավ թուր քա կան 
մա մու լում և «Ա կօս»ո ւմ հատ կա պես Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նից հե տո, ին չը 
շա տե րի մոտ ա սո ցաց վեց որ պես ցե ղաս պա նու թյան շա րու նա կու թյուն: Միև նույն 
ժա մա նակ փաս տե րը և ո րո շա կի «Ա կօս»ո ւմ տպագր ված այդ թե մա տի կայով հոդ
ված նե րի ու սում նա սի րու թյու նը մի ան շա նակ թույլ է տա լիս պն դել, որ հենց Դին քի 
խմ բագ րա պե տու թյան տա րի նե րին ար ված քայ լե րը և ըն դուն ված սկզ բունք նե րը 
հիմք հան դի սա ցան Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի հե տա գա ծա վալ մա նը թուր
քա կան և թուր քա հայ մա մու լում:

 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԹԵ ՄԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
ՄԻ ՏՈւՄՆԵ Րը «Ա ԿՕՍ» շԱ բԱ ԹԱ ԹԵՐ ԹԻ է ջԵ ՐՈւՄ ՀՐԱՆՏ ԴԻՆ քԻ 

ԽՄ բԱԳՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ (1996-2007 ԹԹ.)
 Է լրի նա Մրիր զո յան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 
 Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ամ փոփ ված նյու թը նկա տել է տա լիս այն, որ թուր
քա կան մա մու լի, Թուր քի այի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան և գի տա վեր լու ծա
կան շր ջա նակ նե րի օ րա կար գե րում նշ ված տա րի նե րին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թե մայի մուտ քը և զար գա ցու մը մե ծա պես կապ ված են «Ա կօս»ում հրա տա րակ վող 
ոչ միայն հայ, այլև այ լազ գի հե ղի նակ նե րի հոդ ված նե րի հետ: 

Հ րանտ Դին քի և նրա ձա խա կող մյան շր ջա պա տի հա յացք նե րը մե ծա պես հիմն
ված է ին թուր քա կան ի րա կա նու թյան վրա և նպա տակ ու նե ին ոչ այն քան խո սելու 
հար ցի խոր քային է ու թյու նից, որ քան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծելու Թուր քի ա յում 
այդ հար ցի քն նարկ ման հա մար ը նդ հան րա պես: 

«Ա կօս» –ում հան դես ե կող թուրք և այ լազ գի ո րոշ հոդ վա ծա գիր ներ ա կն հայ
տո րեն կամ քո ղարկ ված « պաշ տո նա կան մտա վո րա կա նու թյան» շար քե րից է ին, 
ո ւս տի նպա տակ ու նե ին ա ռաջ տա նելու թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի տե սա կետ
նե րը̀  դրանք քո ղար կե լով եր բեմն « հա յա մետ» դրս ևո րում նե րով:

 Բա նա լի բա ռեր` տա բու, մար տահ րա վեր, այ լընտ րան քային մա մուլ, Հայոց ցե ղաս
պա նու թյուն, ճա նա չում, հա տու ցում, ժո ղովր դա վա րու թյուն:
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arMENIaN GENoCIdE tHEME IN “aGoS” WEEkLY durING HraNt dINk’S 
EdItorSHIP (1996 -2007)

Elina Mirzoyan
SuMMarY 

The article demonstrates that the appearance of the Armenian Genocide topic on the 
agenda of the Turkish press and Turkey’s sociopolitical and scientificanalytical circles, 
as well as its further development is greatly connected with “Agos”, and mainly with 
the publications of Armenian and foreign authors’ in the weekly. However, part of the 
publications on the Armenian Genocide was unacceptable for the Armenians. However, 
the views of Hrant Dink (mainly left handed) were based on the Turkish reality and 
intended not so much to speak on the deep essence of the issue, but create opportunities 
in Turkey for the furtherance of discussion of the matter. On the other hand, some Turkish 
and foreign authors were overtly or covertly from the ranks of the “official intelligentsia”, 
therefore they pursued the aim of advancing the Turkish official viewpoint, sometimes 
hiding it under “Armenophil” manifestations.

Keywords: taboo, challenge, alternative press, Armenian Genocide, recognition, com
pensation, democracy.

тенденцИИ РаЗВИтИя теМы ГеноцИда аРМян на стРанИцах ГаЗеты 
«акос» В Годы РедактоРстВа ГРанта дИнка (1996 – 2007 ГГ.)

Элина Мирзоян 
РеЗюМе

Изложенный в статье материал позволяет заметить, что в указанные годы вклю
чение темы Геноцида армян в повестку дня турецкой прессы и общественнополи
тических, научноаналитических кругов Турции, а также дальнейшее развитие 
этой темы были главным образом связаны с газетой «Акос» и опубликованными 
в ней статьями армянских и иностранных авторов. 

Взгляды Гранта Динка и его окружения, придерживающегося левых политиче
ских взглядов, были основаны главным образом на турецкой реальности и имели 
целью не столько освещение глубинной сути вопроса, сколько создание в Турции 
возможности для обсуждения этого вопроса вообще. 

Некоторые турецкие и иностранные авторы статей явно или скрыто состояли 
в рядах «официальной интеллигенции» и преследовали цель продвигать точки 
зрения турецких властей, порой скрывая это за «армянофильскими» проявле
ниями. 

Ключевые слова: табу, вызов, альтернативная пресса, Геноцид армян, призна
ние, компенсация, демократия. 


