
I. ՀԱ ՅՈ Ց ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱ ՐՑԵ ՐԸ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ԷԳԵՐՈՒՍ

(1994-1996 pp. հրապարակումների հասսաոտ տեսություն) 

ՆԱ ԽԱ ԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԵՆ

1915 p. Հայոց ցեղասպանության ծանր հետևանքներից 
մեկր ժամանակակից հայկական սփյուռքի կազմավորումն Ւ.ր. երր 
կոտորածներից հրաշքով փրկված եսւրյուր-հազարավոր հայ 
փախստականներ գաղթի ղւսժան ճանապարհներով սփռվեցին 
աշխարհի բազմաթիվ երկրներում:

Թեն սվւյոաքահայությունր կարողացավ ձերբազատվել 
ջարդերից ու գաղթից առաջացած հոգեկան ցնցումից, և բազում 
զրկանքների հաղթահարման գնով ապրեց ա գոյատևեց, սակայն 
կորստի դառնությունը ե հրեշավոր անարդարության զգացումը 
չանհետացավ: Ետեղեոնյան ամբողջ ժամանակաշրջանում,
անկախ պատճառներից, գաղափարախոսություններից ու տարբեր 
մեկնաբանություններից, սվւյուքահայությունը իր ամբողջության մեջ 
այն համոզմունքն է ունեցել, որ հայկական ցեղասպանությունը 
պատմության անպատիժ մնացած այն ոճիրն է, որ ծանրացած է 
մարդկության խղճին ե պետք է պաշստնապես ճանաչվի ու 
դատապարտվի: Այսօր սփյոտքր, ե նրա մամուլը, հայոց անկախ 
պետականության առկայության պայմաններում, ավեփ ինքնա
վստահորեն է դնում իր արդար իրավունքների կերականգնման 
խնդիրը, որի նոր վառ վկայությանը հայերի ցեղասպանության 
8()-ամյակի նշումն էր աշխարհի բոլոր հայկական համայնքներու.': 
Եղեռնի տարելիցի նշումր ոչ միայն հարգսւնթի տուրք էր 
ցեղասպանության անմեղ գոհերի հիշատակին, այւ նսր առիթ՝ մեկ 
անգամ ևս մերկացնելու Օսմանյան Թուրքիայի հայաջինջ 
րադաքականաթյունր և նրա ակունքները, վերաբծարծե|ու հայոց 
պահանջատիրությունը, նոր թավւ հաղորդելու սփյուռքում 
նայա պահպանության մաքառումներին:



Հայոց ցեղասպանության 80-ամյակին վերաբերող նյաթհրը 
տիյոաքի թերթերում ե պարբերականներում փաստորեն սկսել Լ են 
լուսաբանվել դեո 1994 p. վերջին ամիսներից: Դեկտեմբերյան հա
մարներում հրապարակվել է Սոցիալ-դեմոկրատակաԼ. <ն; ակյան 
Հայ Հեդւաիոխական Դաշնակցության ե Ռամկավար ԱգաաակաՕ 
կուսակցությունների կենտրոնական մարմինների համատեղ 
հայտարարությունը հայկական ցեղասպանության 80-ամյակի 
աոթիվ:

«Ի  հեճուկս այն իրողության, - ասված է հայտարարության 
մեջ, - որ միջազգային համայնքը ցեղասպանությունը կնկատե 
մարդկության դեմ գործված ոճիր... այսօր, գարուս Ա ցեդսւ- 
սպանսւթենեն ութ տասնամյակներ ետք. ոճիրր դեո կմնա 
անպատիժ ու անհատույց...: Մեկ կողմե Թուրքիո ուրացումները, իսկ 
մյուս կողմե մեծ տերությանց բոնած շահադիտական 
հաճոյակատար ընթացքը թուրք պետության նկատմամբ, 
տասնամյակներ ամբողջ պատճաս հանդիսացան, որ Հայկական 
Դատը մնա անլույծ... Այսուհանդերձ, որքան էլ երկար տեհ մեկուն 
միջազգային կարծիքը մոլորեցնող, իսկ մյոաներուն ալ ոճիրին 
հանդեպ լռություն պսւհալ դավը, այսօր' եդեոնի ութսունամյակին 
սաթիվ, բովանդակ հայությունը, վերականգնած ազգային ազւսա ու 
անկայս պետականության սահմաններեն ներս, թե Մփյոաքի մեջ 
կոպա միահամուռ ծառացումով հայտարարել միջազգային 
կարծիքին, որ Հայկական Դատը անժամանցեփ է... Կոչ կազդենք, 
ոո ամենուրեք, եամսւյն հայությամբ' եկեղեցական իշխանություն
ներով, կուսակցություններով ու միություններով գործենք 
ցեղասպանության 80-ամյակի միասնական ոգեկաԱչամներով, 
ավելի պինդ և ուժական համագործակցությամբ, ամեն բանե վեր 
գերադասելով համազգայինը, գոտեպնդված մեր ազգային 
նորագոցն նվաճումներով և այն հսատաա համոզումով, որ Հայտն 
դատը արդար է, իսկ արդստ դատ մը, ուշ կամ կանուխ 
կհաղթանակե անպայման»: (Քաղվածքները առնված են



արգենտինահայ «Արմևնիա» թերթի 1994 թ. դեկտեմբերի 14-ի 
համարից):

Բեյբաթի «Զարթոնքը» 1995 թ. հունվարի 5-ի համարում 
տպւսզրհւ է Ապրիլյան եղեռնի 80-ամյակի առթիվ Միասնական կոչ: 
«Մենք հոգևոր պեաերս, Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության, 
հայ • կաթողիկե եկեղեցվո և Մերձավոր Արևելքի Հայ 
Ավետարանական եկեղեցիներու միության, որոշեցինք միասնաբար 
և եղբայրաբար ուղղե) ձեզի' հայ ժողովրդի մեր բոլոր զավակներան 
անխտիր մեր միակամ խոսքը:

...Հայ ժողովրդի իրավունքներու դատը կմնա մեր բոլորի 
նվիրական պարտականությունը: Այս նախանձախնդրությանեն 
մղված 80-ամյակի աոիթով.

ա) կոչ կընենք քրիստոնեական մեր հավատակից 
եկեղեցիներուն, աշխարհի պեաաթյաննեյտւն, Միացյալ Ազգերի 
կազմակերպության, միջպետական, միջազգային բոլոր հասաաաու- 
թյուններան, մարդկային իրավունքներու ճանաչման ծառայող բոլոր 
կազմակերպություններում., որ զորավիգ կանզնին հայ ժողովրդին և 
կատարեն իրենց պարտքը, որպեսզի ցեղասպանությունը 
միջազգայնորեն ճանաչվի և արդարությունը իր տեղը զտնե մեր 
ժողովրդի իրավունքներու ճանաչումով և հարգումով:

բ) ...մեր բոլոր ընելիքները պետք է զսպանակվին 
համահայկական ոգիի և տարողության գաղափարով ա 
չավւանիշներով, որպեսզի անոնց միջեն զգացվի միությունը հայ 
ժողովրդին, հայրենի պետությամբ և արտերկրի հայությամբ 
անքակտե]]տրեն շաղախված իրարու, և միության մեջեն ճImp բերվի 
հարկ եդած զորությունը մեր իրավունքներու արդար պահանջին»:

Կոչը ստորագրել հն' Գարեգին Й. կաթողիկոս Մեծի Տանն 
Կիլիկիո, Հովհ. Պետրոս Ժ Ը Գասպարյան' կաթ. Պսատիաըք 
կաթողիկե հայոց ե վեր. Հովհ. Գարճյան' նախագահ Մերձավոր 
Արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության (24 դեկա.
1994 p. Պեյրութ -  Լիբանան)

Մւսմաւի բազմաթիվ հրապարակռւմներոմ ընդգծվում է., որ 
հայ ժողովուրդը պետք Է շարունակի պայքարը, որպեսզի 
միջազգային մակարդակով պաշտոնապես ճանաչվի ու 
դատապարտվի հայերի ցեղասպանությունը:
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«Զարթոնք» թերթը (1 ապրխի. 1995 թ-') գրում է.
«Վրհժխնդրություն չէ. որ կուզենք, այլ արդարություն
կպահանջենք... հանցավորը պիսփ ճանաչի իր հանցանքը և ներում 

խնդրի...»:
Ամերիկահայ «Մասիս» թերթը 1995 թ. ապրխի 22-ի 

խմբագրականում կոչ է անում շարունակել պայքարր մինչև 
արդարության հաղթանակը, որի գրավականը պեսւք է փնի «Մեկ 
ազգ, մեկ հայություն, մեկ դատ» կարգախոսը:

Ընդարձակ են մամայի հատկապես ապրիլյան օրերին 
վերաբերող տեդեկատվությունները: Մանրամասն հաղորդումներ են 
արվում այն մասին, որ սփյոարի բոյոր հայկական եկեղեցիներում 
պատարագ է մատուցվել ցեղասպանության գոհերի հիշատակին: 
Տասնյակ հազարավոր հայեր լռությամբ անցել են եղէասին 
նվիրված հուշակոթողների սոսավ, մասնակցել քայլարշավներին և 
հանրահավաքնևրին:

Տեղեկություններ են հաղորդվում բողոքի այն ցույցերի 
մասին, որոնք տեղի են ունեցել թրքական դեսպանությունների ու 
հյուպատոսությունների առջև: Ոգեկոչումի արարոդաթյուններր
տեղի են ունեցել ինչպես համագաղութային մակարդակով, այնպես 
էլ առանձին հայկական հաստատություններում, մշակութային ու 
կրթական օջախներում: Կարդացվել են դասախոասթյաններ,
ցուցադրվել են կինոժապավեններ, կազմակերպվել ցուցահանդես
ներ ու այլ կարգի միջոցառումներ:

Իրանի «Ալիք» թերթը տեղեկացնում է (31.05.95), որ 
ցեղասպանության զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող Լ 
բարձրացվել Մարկաաեի մեջ Տեր Զորի Մատուռի տարածքում:

Նոր հուշարձան է դրվել նաև l.nu Անջելեսի թաղամասերից 
մեկում՝ Մանթա֊Անոյամ: Վերանորոգվել է Սոդոմոն Թեէղերյանի 
հուշարձանը ու սգո արարողություն Է տեղի ունեցել Ֆբեգնոյի 
«Մասիս» հայկական գերեզմանատանը:

1995 թ. ապրիլի 22-ին Մոնրեափ Ոհիլսոն զբոսայգում տեղի 
Է ունեցել ցեղասպանության նահատակների հուշարձանի 
հիմնաքարի տեղադրման արարողտքյունը:

«Հորիգոնը» (էլանադա) (12.05.95) հաղորդում Է, որ ապրիլի 
24-ին Երսաաղեմում, հայ կաթողիկե եկեղեցում նահատակների 
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հիշատակին մատուցված պատարագից հեստ, հավաքված 
բազմությունը շարժվել է դեպի Իսրայելի վարչապեսւարւսն և հա) 
համայնքի ւսնունից ներկայացրել հետեյաւ պահանջները.

ա) Իսրայելը պետք է ընդունի ե դատապարտի հայերի 
ց եդասպան ություն ր,

* բ) երկրի կրթական հաստատություններում վերացնել 
հայկական ցեղասպանությանը վերաբերող նյութերի դասավանդ
ման ւսրգելքր:

Եգիպտոսի «Արև» թերթը հիշեցնում Է, որ դեռ 1994 թ. 
ապրիլին Է7րուսադեմի հեռուստատեսությունը արգելել էր հայկական 
կոտորածների վւաստագբական ժապավենի ցուցադրումը:

Ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ իշխանություն
ներին դիմումներ են հղվել ե ար երկրների հայկական համայնքների 
կողմից:

Թերթերում մանրամասն տեղեկություններ են հաղորդվում 
եղեռնի տարելիցի առթիվ Լոս Անջելեսում, ե՜րևանում և Մհսկվայում 
անցկացված միջագգային գիտաժողովների մասին, որտեղ 
զեկուցումներով հանդես են եկել հայ և օտարազգի գիտնականները: 

Հաղորդումներ կան այն մասին, որ պրոֆ. 
Ռ. Հովհաննիսյանը 1995 թ. հուլիսին ցեղասպանության վերաբերյալ 
հայերեն ե անգլերեն դաստխոսություններ 1. կարդացել Բեյրութամ և 
Կիպրոսում, որոնց ներկա են եղել Լիբանանի նախկին վարչապետը 
և խորհրդարանի մի խումբ պատգամավորներ:

«Գանձասար», «Արն», «Նոր օր» (25.03.95), «Ազգային 
մշակույթ» և «Աշխարհ» թերթերը տպագրել են Սիրիայի հայ 
ավետարանական համայնքի ծանուցումն այն մասին, որ եղեռնի 
տարելիցի առթիվ լույս Լ տեսել բժիշկ, հրապարակախոս Ռռբերտ 
ճեպեճյանի «Բռնագաղթի հայ կարավաններու երթուղիները Սիրիոյ 
տարածքին' 1915-ին», պատկերազարդ գիրք-աըամը:

Լիբանանի «Ազգային մշшկmյթp> գնահատելով հրա
տարակության վւասաագրական արժեքը, ընդգծել է, որ «հայերս 
չենք կարողացած ձեոք անցնել Մեծ պետություն նեյտւ
արխիվներուն մեջ պահված փաստաթղթերը, որոնք մեր ունեցած
ներէն շատ ավէւփ շոշավւեփ ապացույցներ կպարունակեն»: Այս 
թերացումի պատճառը այն Լ, որ «հավաքաբար չենք կարողացած
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զորակոչի ենթարկել մեր մտավոր ե նյութական կարելությունները՝»: 
Նշվում է, որ ցեղասպանության վերաբերյալ փաստաթղթերը 
պետությունների շահամոլ քաղաքականության զոհ կտրող են 
դաոնալ:

«Հառաջը» (25.04.95) հաղորդում է, որ Հակոբ Կիփկյանը 
«Հայկական ցեղասպանությունը բուլղարական դիվանագիտական 
փաստաթղթերում» հոդվածում տեղեկացնում է. որ բ ո ւլղ ա ր ա կ ա ն  

պետական արխիվներին ծանոթացման ժամանակ հայտնաբերվել 
են փաստաթղթեր, որոնք նոր լույս են սվաում Հայկական 
ցեղասպանության հետ կապված մի քանի հարցերի վրա:

«Զարթոնքը» (29.07.95) տեղեկացնում է. որ հայերեն րոյս է 
տեսել «Բրիտանիա և Հայկական հարցը» խորագրով (հեղինակ 
Ագապի Նասիբյան) դիրքը, որը մինչ այդ երկու անգամ 
հրապարակվել Է անգլերեն:

«Արե»-ը (26.06.95) հաղորդում Է, որ ԱՍՆ-ում 
հրապարակվել Է Լիպաբիտ Ազատյանի «Հայ որբերը Սեծ հդեռնի» 
խորագրով աշխատությունը: Գերմանիայում լույս Է տեսել
Թ. Հոֆմանի «Հայերը ե Հայաստանը, հայրենիք և աքսոր» 
ուսումնասիրությունը, որը վերաբերում Է հայերի ցեղասպանության 
հետևանքներին:

Սփյուռքի մամուլի Էջերում լայն տեդ են զբաղեցնում 
Հայաստանում 80-ամյակի աոթիվ կազմակերպված միջոցառում
ներին վերաբերող նյութերը: Գրեթե բոլոր թերթերբ տպագրել են 
Երևանում ապբիփ 21-23-ը տեղի ունեցած հայոց
ցեղասպանությանը նվիրված գիտաժողովում Հանրապետության 
նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը, ՀՀ Գերագույն խորհրդի 
հայտարարությունը, Գարեգին Առաջինի «Հայրապետական 
պատգամը ապրիլյան եդեոսի աոթիվ»: Հաղորդումներ են
տպագրվել հայրենի կառավարության որոշմամբ Հայոց
ցեղասպանության թանգարանի ստեղծման մասին:

Փարիզի «Աշխարհը» (03.07.95) հաղորդում Է տպագրել 
թանգարանի բացման արարողության մասին, տրփսծ Է թանգա
րանի սրահների համառոտ նկարագրությունը: Մանրամասն
տեղեկություններ են արւ|ում տարբեր երկրների Հայաստանի 
հանրապետության դեսպանատներում և հյուպատոսություններում



է
եդեոն|ւ հիշատակի օրվան նվիրված ընդունելությունների մասին: 
Նշվհլ Է, օրինակ, որ ԱՍՆ-ում Հայաստանի դեսպանության 
ընդունելությանը մասնակցել են մոտ քսան սենատորներ և 

կոնգրեսմեններ, վարչակազմի ներկայացուցիչներ, հայ գաղթական
ներին օթևան տվող 11 երկրների դիվանագիտական ներկայա
ցուցիչներ: Հանդիսությունում հրապարակվել Է Հայաստանի
նախագահի հրամանագիրը եղեոնից վերապրած սվւյուոքահայերին 
հանրապետության քաղաքացիության հատուկ կարգավիճակ տալու 
մասին:

Սփյուոքահայ մամուլը հանգամանորեն Ւ. անդրադարձել 
ցեղասպանության 80-ամյակի օտար շրջանակների ւսրձագանք- 

> ներին:
Բուլղարական ազգային հեռուստատեսության «Եթեր-2» 

ծրագիրը 1995 թ. ապրիլի 14-ին ցուցադրել Է «Բուլղարիս ւյ ի երկնքի 
տսւկ» խորագրով վավերագրական ֆիլմը, որը երկրի լայն 
հասարակությանր մոտիկից ծանոթացնում է բալղարահսւյ 
համայնքի դարավոր պատմությանը և հայերի դեմ գործադրած 
ցեղասպանության մանրամասներին: Հաղորդումը կազմել Է
Ц. Պիցինան, զրուցակից ունենսդով «Եբեան» թերթի խմբագիր 
Կ. Հայրապհտյանին («Աշխարհ», Փարիզ, 18.03.95):

Փարիզում լույս տեսնալ «Կամք» թերթը տեղեկացնում Է, որ 
ֆրանսիական հեռուստատեսությունը ընդարձակ հաղորդումներ Է 
տվել հայերի ցեղասպանության, հայ ժողովրդի անցյւպի ու ներկայի 
մսաին: Հաղորդման բաղկացուցիչ մասը կազմել են Լեոն Տեր- 
Պետրոսյանի, Շաոլ Ազնավուրի, պետական, մշակութային այլ 
գործիչների ելույթները: Ցուցադրվել են վավերագրական
ժապավեններ ե Հ. Ալպյանի «Նահապետ» 1ւինոնկարը:

«Հսաա?» թերթը (Ֆրանսիա, 17.05.95) հայտնում Է, որ 
1995 թ. մայիսի 14-ին Անզփայի երհսփոխանական ժողովում 
ոօեկոչվել Է հայկական ցեղասպանության 80-ամյակը: Գլխավոր 
բանախոսը' պրոֆեսոր Վահագն Տատրյանը, «անգլերենի հմուտ 
տիրապետմամբ ու նյութի խոր իմացությամբ ու մատռւցմամբ 
արժանացել Է ունկնդիրների գնահատանքին»:

ԱրգենտիՕահայ «Արմենիա» թերթը (01.05 95) տեղեկաց
նում Է. որ 1995 թ. ապրիլի 25-ին Ոհրոպվայի խորհրդարանը մեկ
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աճգսւմ ևս արծարծեց hiujl [ф ցեղ՛ապանության ւսսրցր: 
Խորհրդարանի երՒւսվաիւաններ Դանիել Փինթոսը, Խսւյմե Տրովան, 
'ւսւրվոս Պիաան, Գ-աբրիել Բարանտիրան իրենց ելույթներում 
րսդգծել են, ու՝ թուրքական կասսո1արությանր ծրագրել ա 
իրականէսցրել Է եսւյերի իսպառ բնաջնջումը. որբ մտածված 
ցեղասպանություն է եղել: Խորհրդարանը դատապարտէ Է թուրյւ 
կառավարությանը ե պահանջել, որ վերջինս ճանաչի 
ցեղասպանության իրողությունը: Որոշում Է ընղանվել խորհրդա
րանի նիաոի արձանագրությունը փոխանցել արտաքին գործոց 
նախարարության, որպեսզի անհրաժեշտ քայլիր արվեն հայոց 
ցեղասպանության հարցը միջազգային ատյաններում զ ա յր ա ց 
նելու համար.

«Ասպարեզը» (ԱՄՆ) ապրիփ 27-ի համարում տեղեկացրել 
է, որ Բուլղարիան նույնպես ճանաչել է հայերի ցեղասպանտթյունր: 
Թերթը հաղորդել Է նաև. որ Կանադայի խորհրդարանը քննարկել Է 
ցեղասպանության բանավեճը, բայց հարցը քվեարկության չի դբվեւ:

Հունաստանի «Ազատ օր»-ը հաղորդում Է (30.03.95), որ 
ԱՄՆ-ի հանրապետական մտավորականները ուշադրության են 
ներկայացրել մի օրինագիծ, ղ՛ավ ճանաչվում Է հայոց 
ցեղասպանությանր ե պահանջ է ներկայացվում Թուրքիային' 
«Ընդունել և հիշատւսկել Օսմանյան Թուրքխսյամ 1915-1923 թթ 
հայերի դեմ գործած ոճրագործությունը»: Օրինագծի հեղինակները 
հայտարարել են. «Մենք երբեք չ պետք Լ մոռանանք հայ ժողովրդի 
աննկարագրելի աաոապանքը ե պարտավոր ենք թույլ «սաղ որՍ. 
մեկին ծածկել այն»: Շեշտվել Է, որ «ներկայացված օրինագծի 
ընդունումը ցույց կտա, որ մենք դեմ ենք ազգայնական 
ատելությանը և կանենք մեզնից կախված ամեն ինչ, որպեսզի երբեք 
այլևս չկրկնվի ցեղասպանությունը այս աշխարհում»:

«Զարթոնքը» վկայակոչելով ամերիկահայ թերթերի 
հրապարակումները, հունվարի 14-ի համարում տպագրել Է 
«Հայկական ցեղասպանության օրինագիծը նոր ձևավակերպումով 
կմոտենա կոնգրեսի օրակարգին» հողվածը: Այն վերաբերում Է 
սենատոր Ո-ոբերտ Դաոլի կոնգրեսին ներկայացվող նախագծին, 
ըստ որի պահանջվում Է Հայաստանին վերադարձնել Թուրքիայի
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Արևելյան նահանգները Տրապիգոնից Վան տարածքով: 
Նախագիծը բովանդակում է հետևյալ հիմնական հարցադրումները.

ա) հայկական ցեղասպանության պնդումները պարտադրեյ 
Թ՜ուրքիային' իբրև բացարձակ իրոդություն,

p) երբ Թուրքիան ընդունի այդ պնդումը, նրան պարտագրել 
ներողություն խնդրելու,

գ) եթե Թուրքիան ընդունի զայն և ներողություն խնդրե, այս 
անգամ սղ գործված ցեղասպանության վտխարեն զայն 
պարտադրեւ «հատուցում վճարելու»,

գ) այս բոլորեն վերջ Արևելյան Անատոյխււ հողերուն վրա 
«հայկական հոդային կարգ մը պահանջքներ» բհրել օրակարգի 
վրա»:

ԱՄՆ ֊ի  հայկական թերթերի հրապարակումների 
համաձայն, 1995 թ. մայիսի 2-ին, Վաշինգաոնում հայերի 
ցեղասպանությանը նվիրված արարողությանը հանդես եկած 
հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների 
ներկայացուցիչ ծերակուտականները արտահայտել են այն 
կարծիքը, որ Ш П / ֊ը  ամբողջությամբ պետք է դադարեցնի 
Թուրքիային տրվող օժանդակությունները, քանի դեո շարունակվում 
է Հայաստանի շրջավւակումը:

Լիբանանի «Կանչ» հանդեսի բացաւփկ (ապրիլյան) 
համարում տպագրված են մի քանի արաբ պատմաբանների և 
քաղաքական գործիչների, ճանաչված մտավորականների 
հրապարակումներդ նվիրված հայկական ցեղասպանության 
80-աճյակին:

« ‘ 1Ւթսուն տարիներ անցած են ցեղասպանության 
թվականեն,- (цшііі 1. արաբ ականավոր հրապարակախոս Ֆարուք 
Տահրաժը,- իսկ հայ Սողովուրղր դարձած է ավելի խրոխտ... 
Սակայն այնպես կթվի, որ Թուրան ական ներու թոռները տակավին 
չեն ըմբռնած պատմության իմաստությունը: Տակավին անոնց մոտ 
կգոյատևև սուրի ու մտրակի հետամնաց մտայնությունը...»:

«Հա յ ւ)ոդովրդի դեմ գործադրված ցեղապանության
80-ամյակին նշումը նոր կոչ մըն է դեմոկրատական ուժերու 
զարթոնքի համար»,- գրամ է Լիբանանի նախկին վարչապետ
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Ռաշիդ Մուհը իր «Հայոց դէմ գործված ցեղասպանությունը' դար ս
մեծագույն ոճիրը» հոդվածում:

«Առավել ցավալին հոն է, որ աշխարհը կմոռանա այո 
սպանդը,- գրում է Լիբանանի պառլամենտի երհսվախան Պշարա 
Մըրեեժը: Եթե հայ ժողովուրդը ուղղակիորեն հարվածվեցսւվ Ա 
մարդկային վիթխարի կորուստներու ենթարկվեցավ. ապա 
մարդկային քաղաքակրթությունը իր կարգին մեծ հարված 
ստացավ, որովհետև գործված ոճիրը համազոր է դաշունահարելու 
մարդկային իրավունքները»:

«Անհրաժեշտ Է այս (հայ) ժողովրդին վերադարձնել իր 
իրավունքները»,- գրում Է Քսղփմ Մրուհեն և ավելացնում. «Հա յ 
ժողովրդին ՜լնմ ցեղասպանությունը ... նախաքայւր հանդիսացավ 
հետագա ցեղասպանություններով.. Հակառակ անոր, որ ութսուն 
տարիներ անցած են, թուրանւսկան հին ծրազիրր կշարունակվի 
վերանորոգվել և նոր ճևեր ու անուններ ստանալ նոր պայմաններու 
ներքև' պահերւվ հանդերձ իր հին նպատակն ու ոգին...»:

«Կամք» օրաթերթը սւպրիւի 24-ի համարում տպագրել Է Հայ 
Դատի հանձնախմբի կազմակերպած վիճարկումի հավաքի հևա 
աոնչված հարցերի քննարկման մանրամասն տեղեկատվությունը: 
Հավաքը տեղի Է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահական 
ընտրությունների նախօրեին: Հավաքին ներկա են եղել
նախագահության երեք թեկնածուների երաշխավորած անձիթ, 
որոնք համաձայնություն են տվել այն նախագծին, որը պահանջել Լ 
Ֆրանսիայի կառավարությունից հայոց ցեղասպանության 
ճանաչումը:

«Զարթոնքի» 1995 թ. մայիսի 13-ի համարում զետեղված 1. 
հարցազրույց ֆրանսիացի պատմաբան Իվ Թերնոնի հհա, որի 
կարծիքով «Հայոց ցեղասպանությունը կվերաբերի սւմբ՚ւղջ 
մարդկության, որովհետև ոճիր մըն է գործված ամբողջ 
մարդկության դեմ»:

Թերթը (5 մայիսի, 95 թ.) հաղորդում Լ, որ ապրիլի 23-ին 
ցեղասպանության հիշատակի հավաքին իր ելույթում Լոս Անջելէաի 
քաղաքապետ Ռիչարղ Ռիուրընին հայտարարել Է. «Հայոց 
ցեղասպանության իրողությունր պատմական վւսաա I. I, իզուր են 
այն ուրանալու փորձերը»:
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Սվւյոաքի գրեթե բո|որ թերթերը գոհունակությամբ են 
արձագանքել ւ995 թ. ապրիփ 14-ի Ռասաս աանի Դումայի 
հայտարարությանը Հայոց ցեղասպանության դատապարտման 
ս՛ասին, այն համարելով նոր փույ հայերի ցեղասպանության 
ճանաչման գործընթացում:

«Զարթոնքը» զրամ Լ (20.04.95).
«Նորազայն ժամանակաշրջանի նոր շրջադարձերը 

քաղաքական իմասսավ ավելի լավ պայմաններ են ստեղծել հօզաա 
հայկական զատի հայանպաստ (ածման: Դրա ցայտուն օրինակն Է 
Ռուսաստանի դաշնության պետական Դումայի կոդմից հայկական 
ցեղասպանության ճանաչման միաձայն ընդունված որոշումը»:

«Ասպարեզ» օրաթերթը (ԱՍՆ) իր ապրիփ 27-ի համարում 
աքպըադարձել Է թուրթ դեսպանի բողոքին' ռուսական Դումայի 
որոշման դեմ: Ռուս պաշտոնյա Վ. Իստրատովը պատասխանել Է. 
«Ռտսիո օրենսդիր ե զործադիր մարմինները իրենց որոշումները 
կատան' մեկնելով Ռոաիո շահերեն և այս հարցին մեջ 
միջամտությունները տեղին չեն»:

«Մասիս» շաբաթաթերթը (ԱՄՆ) (6 մայիսի, 95 թ.) նշում Լ, 
որ «հիմնականին մեջ 80-ամյակի զլխավոր հաջողությունը կարևփ Է 
նկատել Ռուսաստանի Դումայի պաշտոնական ճանաչումը, որուն 
իրականացման պատիվը կերթա մեր կառավարության տաբած 
քաղաքական իրապաշտ աշխատանքներում»:

Այս հարցադրումների ւայսի տակ, որոշ թերթեր դժգոհում են 
ԱՄՆ-ի նախսւզաե Քյինտոնի 80-ամյակի ւաւթիվ արված 
հայտարարությունից, զանելով, որ նա երկդիմի Լ անդրադարձել 
ցեղասպանության փաստին' չհիշատակելով «ցեղասպանություն» 
բաոը:

Հիշեցնելով նախագահի խոստումը նախընտրական 
պայքարի օրերին, երբ նա հիշատակել ու ընդունել Է 
ցեղասպանության իսկությանը, «Մասիսը» (06.05.95), դիմելով 
ԱՄՆ-ի նախագահին, գրել Է. «Մենք կսպասենք, որ պետական 
բաժանմունքը ե կոնգրեսի գույզ թևերը Ձեր առաջնորդությամբ 
անմիջական անհրաժեշտ քայլերը կառնեն ճանչնալու հայկական 
ցեղասպանությունը և ճշտելու անցյւպի սխաւը»:



Այս խնղրին վերաբերող br.‘ «դարակումնհրում միանշանակ 
ш гւ.;օ է քաշվում Ռուսաստանի օրինակով Ամերիկայի Միացյալ 
Նահանգների կողմից հայկական ցեղասպանության պաշտոնական
ճանաչման պահանջը:

«ԱՄՆ-ի նման մեծ դեմոկրատիայի մեծ ե՜րկիր մր պետք լ 
սաաջնորդե միջազգային համայնքը համաշխարհսւյհն ճանաչում 
ապահովելու և դաաապարաելու Հայոց ցեղասպանությանդ վեր 
մնալով քաղաքական նւ|ազ հանգամանքներից» («Զարթոնք».
5 մայիսի, 95 թ.):

Թերթերը և պարբերականները լայնորեն են անդրադարձել 
թրքական մւսմաւհ արձագանքներին՜ ցեղասպանության 80-ամւ»">փ 
սաթիվ:

«Հայրենիք» (ԱՄՆ) շաբաթաթերթը (06.04.45 թ.) տպագոհլ է 
Գևորգ Տսնապ^տյանի հողվածը՜ ուղղված թուրթակաս 
հհոոատաաեսության' հայեոի ցեղասպանությանը նվիրված 
հաղորդմանը, ապացուցելով, որ այղ հաղորդումը ա յլ բան չէ, քան 
պատմական վւաստհրի նենգափոխում: Հեղինակը քտդվածաասր 
վկայակոչել Է հաղորդման մտայնությունն արտահայտող 
պարբերությունը' «Օսմանյան պետությունը, երբ 1914-ին 
հարկադրված պատերազմի մեջ մտավ ե կռվում Էր յոթ ճակատների 
վրա, հայերը սկսեցին վայրագություններ գործաղրել ճակատների 
ետին տարածքն Է՛րու մ: Օսմանցիները ինն-տաս ամիս
հանդուրժեցին այս կացությունը, բայց ապարդյուն մնացին: 
Դրանից հետո կառավարությունը որոշեց միջոցներ ձեռնարկել... 
պատերազմական պատճառներով տեղահանության ենթարկել .ujfi 
տարրերին, որոնք կասկածելի Էին թվում լրտեսության կամ 
դավադրության մեջ»: Հոդվածի հեղինակը հանրահայտ փաստերի 
վկայությամբ հհրքում Է թուրքական հեռուստատեսային հսպորդման 
Կեղծիքը:

«Մարմարա» (Թուրքիա) թերթը ըմրռնեփ պատճառներով ՝ 
զսպված լռություն Է պահպանել ամիսներ շարունակ հայոց 
ցեղասպանության մասին: Ապրիլի 24-ի համարում թերթը
տեղեկացնում Է, որ թուրքական «Զաման» թերթը հրապարակում Է 
հոդվածաշար' «Հայերը 24 ապրիլի 1915-ին» խորագրով: Հեղինակն 
Է «Սուլհյման Դեմիրել» համալսարանի պրոֆեսոր Ր-այրամ 
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Գոթմւսնը: Թուրք պատմաբանը վարձում է ամեն կերպ ժխտել 
ցեղասպանության փաստը: Պատմական կարճակ տեղեկություն
ներից հետո նա եզրակացնում է, որ Հայաստան և հայ պետություն 
առհասարակ գոյություն չի ունեցել եղել են ցաք ու ցրիվ հայ 
մարզիկ:

«Հայերը իրենց գոյությամբ կպարտին օսմանյան 
իշխանության»,- գրում է հեղինակը: Հոդվածագիրը անդրադարձել է 
Հայկական հարցի ստեղծման պատճառներին, նշելու], որ մինչև 
19-րդ դարը նման հարց չի եղել և որ այդ հարցը ստեղծել են 
Արևմուտքի պետությունները' նպատակ ունենալով «թուրքերը և 
օսմանցիները ւ)տարել Պալքաններհն և օսմանյան տիբապեաու- 
թյունեն վւրկել քրիստոնյա ժողովարղներին»: Հայ-թարքական 
հարաբերությունների վատթարացման երկրորդ պատճառը 
հոդվածագիրը համարում է հայերի ըմբոստացածները, որոնց 
նպատակն է եղել ստեղծել իրենց պետությունը:

Այս նայն միտքը ավելի թանձր ընդգծված է «Սիլլեթ» 
թերթում տպագրված «Հայաստան և Թուրքիա» հոդվածում 
(թարգմանությունը տես «Մարմւսրայի» ապրիլի 26-ի համարում):

«Մարմարայի» վկայությամբ անդրադառնալով ԱՄՆ-ի 
նախագահ Քլին տոն ի հայտարարությանը ապրիլի 24-ի ստթիվ, 
թուրքական թերթերը գրել են' «Քլինթըն ցեղասպանություն բառը 
չգործածեց: Այս մեկը թուրք դիվանագիտության հաղթանակն է»: 
Թերթը տեղեկացնում է, որ «Ըղտըրի մեջ բացվեցավ 24 ապրիլին 
նվիրված գիտաժալով, որիս հրավիրված Էին և հայ գիտնականներ, 
«ր ՚վեսզի բացահտյւովի պատմական ճշմարտությունը, թե «ով ամ 
ջւպսբսծ 1.«, բայց հայ պատմաբանները չեն բարեհաճել 
ներկա)ևւնալ: Գիտաժռդախւմ ելույթ Է ունեցել նաև Մաամբուլում 
Սորնջա նի հյապաաօւ Աբաս Հաջալօղլան' հայտարարելով, թե 
«Ա ւլա յ (հայերի) աջակիցը ռուսն է»: Նա  իր երախտագիտությունն 
է. հայտնել թարք կառավարությանը այն բանի համար, որ 
«'ժպտիւս միշտ օգնած է ազերիներան»: Մեկ ա յլ մասնակից' 
պրոֆեսոր Էրու Օրսդր իր խոսքամ ասել է. «Արևմտյան երկրները 
միշտ մահւ֊եղական-թարջ ժողովուրդներու դեմ գործսւծ են: Մեր 
ճիսաձտկսւնսւրտւՐն ու միությունը միշա սարսավւեցուցած են 
qUi3n:t;»v
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Թերթի ապրիլի 28-ի հսւմաոը տպագրել է «Զաման» թերթի 
աշխատակից ԻլհաՕ Պարաակչիի հոդվածը «Վեց Ժամ հայոց 
ցեղասպանության զիտաժւպովի մեջ», որր տեւլի Է ունեցեւ 
Գերմանիայի Քիել համալսարանում Հեղինակը ինքնաբավ ոճով 
հայանամ է, որ ինքը և իր համախոհները «ամբողջովին ջրեցին 
հայկական տեսակետները, ե հրամցուցին անհերքելի փաստեր 
հայոց դեմ»:

«Մարմարայի» ասլրիփ 27-ի համարում տպագրված Լ 
վերոհիշյալ Գոթմանի հաղորդաշարի վերջին դրվագը' «80 տարի 
■чти; Ա այսօր՜ նպատակները նույնը կմնան Թարքիո 
թշնամիներուն» խորագրով: Հեղինակը գրում Է. «Թարքերն ու 
հայերը դարեր շարունակ եդթայրաբար կոդք-կոդքի, թիկունք- 
թիկունքի ապրեցան և աշխատեցան աասնց որևէ տարակարծու
թյուն ունենալու իրար հետ: Իսկ ինչ որ պատահած Է պարբերաբար, 
արհեստականոբեն ստեղծված Է նպատակավոր կերպով: Եվ այս 
վեճերը գրգռողներն ալ եղած են մեծ 1 պետությունների 
գլխավորությամբ' Անգփո, Ռուսաստան, Ֆրանսիա և ամերիկացի 
միսիոներները: Պատահած բոլոր դեպքերու պատասխանատուները 
անոնք են»:

Մայիսի 26-ի համարում թերթը անդրադարձեւ է նույն 
«Զաման» թերթի աշխատակցի մի աղ' «Այս նամակը փսղը այս 
հայուն ղրկեցեք» վերասաաթյամբ հոդվածին: Նամակն
աբհամաբանքով ուղղված Է ֆրանսահայ իրաւյաբան Պ. ՏԱեճյսւնի 
դեմ, որն իր ելույթներում մերկացրել Է Բեոնսւր Լեիսի 
ծախվածությտնը թուրքերին:

«Մարմարա» թերթը (27.05.95) տպագրել Է ««Զա նսդ 7» 
կայանի երեկոյան հաղոբդումր հայկական և հրեական հւսրցերա 
շուրջ» տեղեկատվությունը, ուր դարձյսդ ջանք Լ թափված ժխաևլա 
ցեղասպանության փաստը:

«Զարթոնքը» (14.04.95) անդրադաբճե| է Թել-11վիվում յույս’ 
տեսնող «ճեռուզալեմ փոստ» օրաթերթի 1995 թ. փետրվարի 22-ի 
համարում հրապարակված օսմանյան պատմության մասնագետ 
Էիցաք Քերհմի հոդվածին, որը ժխտում է հայերի 
ցեղասպանությունը ե' «վւասաորեն կանարգե հայ ժողովուրդն ու 
պատմությանը եղեոնյւ 80-ամյսւկի նախօրեակին»:
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«Աոաջին անգամը չէ, ւտ հրեաները կվարձեն ուրանալ 
Հայոց ցեղասպանության իրողությունը, աշխարհի աչքին 
ներկայացնելով միմիայն հրեական ողջակիզումը որպես 
ցեղասպանության մոդել, հետևաբար պետք է նսեմացնել 
անշքացնել «մրցակից» ա յլ ցեղասպանությունները և աոաջին 
հերթին հայկական եղեոնը»: Այնուհետև հեղինակը մեջբերումներ է 
կատարում Քերեմի հոդվածից' ցույց տալով վերջինիս 
նենգավախումներն ու դիտավորությունները: Պատահական չէ, որ 
«Արև» օրաթերթը (Եգիպտոս) իր 1995 թ. հունիսի 10-ի համարում 
վկայակոչում է սիրիացի պատմաբան Նայիմ Ալ-էսւֆի այն 
աշխատությունը, որտեղ ասված է. «Թրքական ոճրագործության 
մեջ մեծ գեր ունեցան սիոնիստները: Նրանք թիկունք կանգնեցին 
Օսմանյան Թուրքիային, արտոնություն ստանալու համար 
Պաղես տինի մեջ հրեական գաղութ կազմելու...»:

Թերթի 1995 թ. ապրիլի 23-ի համարում տպագրված է 
«Հայկական ցեղասպանությունը մեկ անգամ ևս դատա
պարտության նյութ» ընդարձակ հոդվածը: Նրա մի դրվագը 
վերաբերում է «Պեկլե» հրատարակչության տնօրինահի Այշհ 
Զարակոլոփ դատավարությանը: Տնօրինուհին մեղադրվեք է Իվ 
Թերնոնի «Հայկական ցեղասպանությունը» (1977, Փարիզ) գիրքը 
թուրքերեն թարգմանելու համար: Գրքի աոաջաբանը գրել է 
թարզմանչահու ամուսինը' Ռակըպ Զարակպուն: Թուրքական 
դատարանը ամուսիններին դատապարտել է դրամական տուգանքի 
և արգելել գրքի վաճաոքն ու տարածումը: Ի դեպ' տնօրինուհին մինչ 
այդ ենթարկվել է հինգամսյա բանտարկության մեկ ա յլ թարք 
մտավորական Իսմայիլ Պեշիկճիի համագործակցությամբ 
«քրդական հարցի» վերաբերյալ գիրք հրատարակելու համար:

«Զարթոնքը» (08.06.95) տպագրել է «Օսմանեն մինչև 
Չիսերի օրերը...» քարդ գրող Ալան Օսմանի պատմական ակնարկը: 
«Թուրք ունեցավ այն զգացումը, թե իր տիրապետության տակ 
գտնվող մյուս ժողովուրդներուն' քյուրտ, հայ, ասորի, հայն և այլն 
իրավունքները ընդունիւը համազոր է թրքական եսի մերժումին և 
թուրք ժողովրդի ոչնչացման... Այս պատճառով ալ թուրքերը միշտ 
աշխատած են մյուս ազգությունները հալեցնել ու ձուլել թուրք
ազգության մեջ»,- գրում է
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ծանուցում կա Իվ Թեբնոնի «Հայերի ցեղասպանությունը» գրքի 
թ ուրքերեն  թարգմանության ու ապւսգրության հետ ստնչված 
հետապնդումների մասին «Հայկական թապուն» վերնագրով: 
Հեղինակն է Ռակըփ Զարաօդւուն: Նա. հիշեցնելով Գերմանիայի 
՛վարչապետ Բրսւնդի ծնրադրումը Աուշվիցի ճամբարում հրեա 
նահատակների հիշատակի առջև, գրում է. «Այսօր անիրականալի 
երազ կթվա մտածել, որ թրքական վարչապետ մը ծնրադրել կրնա 
հայերի ցեղասպանության հուշարձանի մը առջև»:

Թուրք պատմաբանների և լրագրողների կողմից Հայոց 
ցեղասպանության ժխտման քարոզչությունը մերկացնելու համար 
Լիբանանի «Կանչ» հանդեսը եղեոնին նվիրված բացառիկ համարի 
խմբագրականում գրում է. «Այսօր մեր կարևորագույն գործը պիտի 
ըլլա... պրպտել միջազգային բոլոր հւսստատություններուն մեջ' 
գտնելու համար տակավին երևան չհանված և մեր տեսակետն երամ 
ուժ տվող վւասաաթղթերը»: Այնուհեւոե խնդիր է դնում գտԱեւ 
դաշնակից պետություններ, որոնք կպաշտպւսնե՚ն մեր ւսբդար 
իրավունքները: «Այս ուղղությամբ անշուշտ աոաջնահերթությունր 
կերթա Ռուսաստանին, որուն հետ ամենասերտ կապերը 
ճակատագրական են մեզի համւպւ».-գրում է թերթը:

Այնուհետև ասվում է, որ թեև առ այսօր ցեղասպանության 
իրողությունը համաշխարհային հանրությանը հասցնելու 
նպատակով քիչ բան չի արվել, բայց «դժբախտաբար այդ գործը 
կատարելով կարգ մը կազմակերպռւթյուններու հիմնական 
նպատակը եղած է ավելի սեփական բրոբագանդը, քան թե 
հասարակաց դատին օգտակար հանդիսանալու հեռանկարը»: 
Ապա խմբագրականը հուշում Է. «Օտար շրջաններուն մոտ 
կատարվելիք տեղեկատվության աշխատանքներուն մեջ պետք է 
զգուշանալ ծայրահեղ և ազգայնամոլ կարգախոսն երե... Մենք 
հայերս բոլոր թուրքերուն նույն աչքով չենք նայիր բնավ, թեև մենք 
կդատապաբտենք, ե կատենք թուրք այն ղեկավարն երր, որոնք ՚  
հրահրեցին և կազմակերպեցին հայերու ջարդերը, անոնց, որոնք 
խավարամտության մեջ պահեցին թուրք ամբոխը, զանոնք 
մոլեռանդորեն մղելու համար հակահայ ահաբեկչական 
արարքներու»: Մի քանի այլ թերթերի հրապարակումներում 
նույնպես առաջարկվում Է ստեղծել Հայ Դատին նեցուկ 
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պետությունների ազդեցիկ սի համախումբ, շարունակել 
հրապարակումները օտար լեզուներով Հայ Դատի ծրար ստեղծելու 
համար:

«Սասիս» թերթը (29-ր հուլիսի, 1995 թ.) տպագրել է 
Վահագն Տատրյանի դասախոսությունը, որը պարունակում է նոր 
հայտնություններ հայոց ցեղասպանության մասին' քաղված 
գերմանական ե թուրքական արխիվներից: Ցեղասպանության
կառուցվածքը րացահայտող հինգ կետերի վրա է ծանրացել 
հեղինակը, 
ա) կանխամտածում, 
բ) ցեղասպանական մտադրություն,
գ) քողածածք և մոլորեցուցիչ մեթոդների կիրառում' ներառյալ 
հայերին գրգռելու պատրվակ ստեղծելու միտում, 
դ) ցեղասպանության կազմակերպում ե իրագործում, 
ե) իթթիհադ կուսակցության գերադաս մարմնի գլխավոր դերը:

«Կամքը» հաղորդում Լ (10 ապրիլի 1995 թ.), որ թուրք 
պատմաբան Թ. Աքչամը Ֆինլանգիայում ռուսերեն լույս է ընծայել 
«Թուրք ազգային ինքնությանը և Հայկական հարցը» գիրքը, 
ընդունելով հայերի ցեղասպանության փաստը: Այգ գիրքը մինչ այդ 
1992 թ. լույս էր տեսել Թուրքիսւյում, որի պատճառով հեղինակը 
վտարվել Էր երկրից ե Գերմանիայում գրել Է երկրորդ գիրքը' «Մենք' 
թուրքերս և հայերը» խորագրով:

Թերթի վկայությամբ իրադարձությունների անաչստ 
գնահատության ւիորձեր են կատարել Փութու Օղլուն «Պատմություն 
Հայաստանի մասին», Թոհսին Ջելալը «Կմեղադրեմ», «Թրքական 
տեսակետը հայկական հարցի վերաբերյալ» և Արզու Թոքերը 
«Հարյուր տարվա լռություն» հրապարակումներում:

«Նսր կյանթ» (Ռումինիա) ամսաթերթը (1995 թ. հունվար) 
անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանությանը նվիրված' Լեպի 
Դեյվիսի «Մահվան նահանգը» ե Վահագն Տատրյանի գրքերին 
նշում է, որ այնուամենայնիվ ցեղասպանության 80-ամյակի 
նախօրյակին հարստանում Է ցեղասպանության մատենագրու
թյունը, վերլուծական ուսումնասիրություններով ու դիվանատներում 
պահված ցարդ անծանոթ ու նվազ ծանոթ փաստաթղթերով: Այս 
կարգի գրքերից Է Խւպւբերդի ամերիկյան հյուպատոս Լեպի
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ԴեւԱհսհ 1 9 1 5  թ. առաքած հեռագրերը պարունակաւ հասարը, որը 
ա ս ս  է  ահսհլ Նյա-Յորքում 1 9 8 9  թ. ե 1 9 9 5  թ.- Աննա Թերրիի 
թարգմանությամբ Բրյոաելում, ֆրանսերեն' «Հայկական ցեղա
սպանության առնչությամբ ամերիկյան դիվանաթդթեթ» խորագրով: 
Աոաջաբանը իբրև բաց նամակ հասցեագրված է պատմաբան 
Բեոնար Լևիսին, որը հանդես Էր եկել հայկական ցհդասպանաթյան 
ժխտումով:

«Կանչ»-ում հրապարակված են Ամենայն հայոց 
կաթողիկոսի դիվանապեաի հրկու անտիպ նամակները' ուղղված 
Փարիգի հայոց արքեպիսկոպոս Վոամշապուհ Քիպարյանին' 
գրված 1912 և 1915 թվերին:

«Հայրենիք» թերթը գրում Է. «Սրանից երեք տասնամյակ 
inning.-- հայրենաբնակ հայությունը ցեղասպանության հիշատակ
ման համար պայքարեց այն բանի համար, որպեսգի այսօր 
անկախացած Հայաստանի նախարարը մանկապարտեզի և 
նախակրթականի ծրագրից հանի եդեոնի հիշատակը...»: Անհիմն 
համարելով այն փաստարկը, թե իբր ցանկալի չէ մատաղ սերնդի 
գիտակցությանը ծանրաբեռնել ցավերով ու դժբախտություններով, 
հոդվածագիրը' պրոֆ. Գ. Խոլոպյանը ավելացնում է. «Այդ դեպքում 
հայոց պատմությունից դարս պետք է հանել այն ահավոր էջերը, 
որոնք պատմում են ազատագրական պայքարի ընթացքում մեր 
կրած պարտությունները, սարսափելի տանջանքները, որոնք 
հաճախ արյունաքամ էին անում մեզ: Խելացի ուսուցիչը այդ 
դեպքերը օգտագործում է ոչ թե ատելություն սերմանելու, այլ 
երեխայի սրտում հայրենասիրության զգացում ներարկելու, 
աննկուն կաճք, հերոսական ոգի... արմատավորելու համար...»:

Դիմելով Ա. Բլեյանին' • հեղինակն ասում է. «Ի՞նչ 
պատասխան պետք է տալ հայ մանուկին, եթե նա հարցնի, թե ինչո՛ւ 
հայաթյան կեսից ավելին հայրենիքից դուրս է: ... Ցեղասպանու
թյանը այնպես է կապված մեր ազգային արժեքների, ՝ 
սովորույթների, կենցաղի ե արյան հիշողության հետ, որ դուք չպիտի 
կարողանաք հասնել ձեր նպատակին» («Հայրենիք», 30 մարտի
1995 թ.):

Նույն թերթի մարտի 16-ի համարում կարդում ենք.
«... Ինչպես կարեփ է լռեցնել Սևակի «Անլռելի զանգակատունը»,
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որր համայնավար վաոչակարգի ճնշումներով լի ժամանակներում 
նույնիսկ լռեցնել չհաջողվեց: Հակառակը, պս՚տմագեղւսրվես- 
տական արժեքի համար կրէլին շնորհվեց Պետական մրցանակ»:

«Մասիսը» (13.05.95) կրթօջախներում ցեղասպանության 
դասընթացի արգելումը համարում է «ագգադավ արարք»:

Մի շարք հրապարակումներում վարձեր են արվում 
ԱԲլեյանի մոտեցումը բացատրել քժ-ոլրքիայի նկատմամբ 
Հայաստանի ունեցած դիրքորոշմամբ, կշտամբում են հայրենի 
իշխանություններին, երկու երկրների հարաբերությունների 
կարգավորման ճիգերում ավելորդ զիջողականության ու 
զգուշավորություն հանդես բերելու համար, ասվում Է, թե «առևտուր Է 
գնամ մեր ողբերգության վրա», «զոհ Է դաոնում մեր ազգային 
ցավը» և այլն:

Այդ անհանգստության աոթիվ «Նոր կյանքը» (10.06.95) 
տպագրել Է «Հայաստան, հավասարակշռված քաղաքականություն» 
հոդվածր, որտեդ ընդգծվում Է, որ հանրապետության Թուրքիայի 
նկատմամբ վարած այսօրվա քաղաքականությունր «գործապաշտ 
է, հեռանկարային և ոչ զգացական», որ դրական ճնշման 
մոտեցումներով շատ ւսվեփ մեծ արդյունքի կարելի Է հասնել, քան 
կոշտ քաղաքականություն վարելով:

«Երիտասարդ Հայաստան» ամսաթերթը հրապարակել Է Պ. 
Սիմոնյանի «Անկախության հրամայականը» հոդվածը, որտեդ 
ասված Է. «Հակառակ հակաթուրք տրամադրությունների առկայու
թյան, - Հայաստանի թե սփյուռքի մեջ, - զարգանալու և 
ընդհանրանալու վրա Է այն մտածողությունը, թե դիվանագիտակս-ն 
կամուրջների հաստատումը դրացի թշնամի պետության հետ 
ամենևին ցեղասպանության ուրացում և մսռւսցռւմ չէ, այլ' ռեալ 
իրականությունից ելնող մերձեցումի քաղաքականության... Իրս՚տես 
մոտեցումով, ոչ մոտավոր, ոչ հեռավոր ապագայում, չի կարելի 
հայկական հոդային դատի լուծումը գինյտլ աժով 
պատկերացնել...»: Հեղինակը վստահություն է հայտնում, որ 
Հայաստանի անկա]սության ու շահերի պաշտպանությունը՛ 
միջպետական հարաբերությունների դիվանագիտական ճանա
պարհներով, «անտես պիտի չթողու' իբրև Հայկական Դաւոի 
վախճսւնակետ... Անոր ամենեն ավեփ գիտակ հայրենի
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պ ե տ ա կ ա ն ո ւթ յո ւն ը ... արտաքին քաղաքականության մսղպեն ներս 
ընդգրկելու է Հայկական Դաաի դիվանագիտական հհտապնդամր: 
Արտաքին քադաքականա թ յո ւն ը  քաղաքական արվեստին նրբամիտ 
ոճը կկազմե, որուն տիրացումը ե գործադրությունը Հայաստանի 
անկախության հրամայականներէն է...» («Երիտասարդ
Հայաստան», 58 սեպտեմբերի 1994 թ.):

«Նոր օր» թերթը (11.03.95) գրում է. «Հայկական 
պետությունը իր սեփական դերը պիտի կատարի՜ մեկնելով 
Հայաստանի այսօրվա և վաղվա շահերից, որը կարող է տարբեր 
լինելսփյոաքի քաղաքական հոսանքների քաղաքականությունից...

Հայաստանը փափագում է հարգել միջազգային դիվանա
գիտության չափանիշները և բարի դրացիական հարաբերություններ 
մշակելու իր անկախ քաղաքականությունը»:

«Ագատ օր»-ի վկայությամբ «Ազատություն» ռադիոկայանի 
թղթակցին տված հարցազրույցում Հայաստանի նախագահի ավագ 
խորհրդական ժիրայր Լիպարիայանը հայտարարել է, որ 
Անկարայում ունեցած հանդիպումների ժամանակ ինքը աոիթ է 
ունեցել խոսելու հայերի ցեղասպանության 80-ամյակի ոգեկոչման 
մասին: Թուրք խոսակցի այն հարցումին, թե դա կարոդ է 
բարդություններ աոաջացնել, նախագահի գլխավոր խորհրդականը 
պատասխանել է- «Հայաստանի պետությունը բարոյական պարտք 
անի իր ժողովրդի առջև, ցեղասպանության ճանաչումը այլ 
երկրների և Թուրքիայի կողմից կարևոր խնդիր Է, բացառապես 
բարոյական պարտք Է»:

«Զարթոնքը» (3 հունիսի, 95 թ.) հիշեցնում Է, որ 
«ցեղասպանության 80-ամյակի առթիվ հայրենիքում կազմակերպ
վեցին բազմաթիվ միջոցառումներ... հազվագյուտ միջոցներով ու 
սփյոաքի օգնությամբ պետությունը կառուցել Է ցեղասպանության 
թանգարան' նույն ցեղասպանությունը չմոռանալու համար... արդյոք 
միայն որպես ողբերգություն հիշելո՞վ պետք Է զբաղվեր ' 
պետությանը...»:

Թերթը (26 հունիսի 95 թ.) նկատում Է, որ Հայաստանի 
ղեկավարության Թուրքիայի նկատմամբ ոչ կոշտ դիրքի պատճառը 
րչ թե այն Է, որ «նա մեծ սեր ունի կամ հիացած Է Թուրքիայով, ա յլ
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այն, որ անտեսական տագնապներից ազատվելու համար հարկ է 
Թուրքիայի հետ երկխոսություն հաստատել»:

«Սսւրմարան» (28.04.95) տպագրել է ցեղասպանության 
հարցի կապակցությամբ ժիրայր Լիպարիտլանի ելույթը, որտեղ 
ասվում է. «Խոսքերը Ա ճառերը շատ լավ են, բայց այս պետությունը 
պետք է ապրի որպես ագատ, անկախ պետություն և այս 
ժողովուրդն ալ պետք Է ըլլա անվտանգ: Եվ եթե կարողանանք 
իրականացնել այս ամենը, ապա ատիկա շատ ավելի մեծ 
հաջողություն կըլլա, քան որևէ խոսք...»:

«ՀԱ 8 ԿՅԱ ՆՔ» (ԱՄՆ), շաբաթաթերթի 1995թ. 
մայիսի 16-ի, բացառիկ համարը նվիրված Է Հայոց մեծ եղեոնի
80-րդ տարելիցին:

«Ինչպե՛ս ծրագրվեցավ մեծ հղեոնր» վերնագրի տակ 
ամվափված տեղեկատվություններ են տրվում, որոնք ինչպես 
ծանուցում Է խմբագրությունը' «Բուն իսկ թուրքական աղբյուրների 
քաղված փաստեր են, պանք կպարգեն եղեռնագործության բնույթն 
ու ծավալը»:

Շաբաթաթերթը իր բացսաիկ համարում տպագրել Է 
«Հյուսեին թագավորին հրահանգը ի պաշտպանություն 
տեղահանյալ հայերի» տեղեկատվությունը:

«Արաբերեն բնագրով հրատարակություն կտտանք 
պատմական արժեքով փաստաթուղթ մը, որան հեղինակն Է 
Ա. աշխարհամարտի ընթացքին մերձարևելյան երկրներու թագավոր 
և Մեքքեի մեծավոր հռչակված Շերիֆ Հյուսեին Հռրդանանի այժմու 
թագավորի մեծ հոր' Ապաալլայի մեծ հայրը» - ծանուցում Է 
շաբաթաթերթի խմբագրությունը: Շերիֆ Հյուսեին Իբն Ափն
ժամանակին տեսնելով օսմանյան կառավարության հրամանով 
տեղահանված հայության բեկորների ծանր կացությունը, 
հանձնարարել Է իր գավակներին, վերջիններիս միջոցով բոլոր 
արաբ ցեղախմբերին' իրենց պաշտպանության տակ առնել 
հայերին:

Ըստ արժանվույն գնահատելով Շերիֆ Հյոաեինի 
մարդասիրական վերաբերմունքը հայերի հանդեպ, շաբաթաթերթը 
տպագրել Է այդ փաստաթղթի արաբերեն բնագիրը և դրա հայերեն 
թարգմանությունը: Ընդունված կարգի աստվածավւառաբանումից
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հետո գրված է. «Այս աաւէրր ԳՐե1ոՎ մեՐ փափագն Է. որ 
աշապանենք բոլոր անոնք, որոնք ճամփան ետ կմնան Ա կգանվին 

ձեր ցեղապետության մեջ Հակոբյան հայ համայնքեն: (Հայերը 
Հակոբյան են կոչվել անկասկած Երոաաղեսի Մ. Հակոբյանց 
վանքին ենթական փնելու պաաճաոով): Օգնեք ւսնոց իրենց բոլոր 
խնդիրնԵրուն մսջ ե պահպանեք զանոնք, ինչպես որ կպահպանեք 
ձեր անձերը, ձեր ինչքերը ե ձեր գավակները ե ամեն դյութություն 
ընծայեք անոնց... Ասիկա կարմրագույն խնդիրներեն մեկն Է, որուն 
գործադրությունը կպահանջենք ձեզմե...»:

Ըստ Հովհաննես քահանա Կեֆեըյանի վկայության 
(տպագրված արաբական մամուլում) Շեքիր Հյուսեին Իբն Ափ 
թագավորը աստվածահաճո այլ հրահանգներ Է իջեցրել, 
հովանավորել հայ գաղթականներին: Դրանցից մեկում թագավպւը 
հրամայել Է արաբների կողմից որդհգրած հայ երեխաներին 
վերադարձնել իրենց համայնքի գիրկը: Այս ե ա յլ կարգի
հովանավորումները վկայում են մարդասիրական այն մեծ 
վերաբերմունքը, որ ունեցել Է Շերիֆ Հյուսեին թագավորը հայերի 
հանդեպ:

Թերթի «Մուսթաֆա Քեմալն ալ հաշիվ պահանջած Էր» 
հոդվածում ասվում Է, որ 1926 թ. իթթիհադականները, այժմ որպես 
ընդդիմադիր կուսակցություն, մահափորձ կատարեցին Մուսթաֆա 
Քեմալի դեմ' սաանց հասնելու իրենց նպատակին: Մահափորձի 
մասնակիցները դատվեցին ե ենթարկվեցին մահապատժի: Սրանց 
թվում Էին ե Հայոց սպանդի կազմակերպիչներից երկուսը' դոկտոր 
Նագըմը և առևտրի նախարար Էվիթ բեյը:

Այդ օրերին ահա Մուսթաֆա Քեմսղը վրդովմունքով ու 
զայրույթով է խոսել դավադիրների մասին: «Նւսխկին երիտասարդ 
թուրքերու Օւթյփհադակւսններո՚Օ այս ավելուկները, որոնք հաշիվ 
պետք է տային մեր մխիոնավոր քրիստոնյա հպատակներու 
զանգվածային և անողոք տարագբությանց ու ջարդերուն համար, . 
ըմբոստացան հանրապետության տիրապետության ներքո: Մինչև 
այսօր անոնք ապրեցան կողոպուտի, գողության, 
կաշառակերության միջոցով և անընդունակ դարձան ու 
չհաշտվեցան իրենց ճակտի քրտինքով պարկեշտորեն ապրելու 
գւսղավաւրին հեա...»:
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Ուղղակի և անուղղակի Քեմւպր ընղունում է հայերի 
ցեղասպանության վւաստը: Բս ւ«յ այղ յսոսքերր ասելիս մոռացել է, 
որ ինքն էլ Թալեաթի, '('նվերի, Նսպըմի նման մի ոճրագործ է, որ 
ձեռքերը թաթախել է հարյուր հազարավոր նայերի ու հո՚յների 
արյան մեջ Կիւիկիսւյում, Իզմիրում, Անւաադիայսւմ և այլուր:

«Թալեաթ և Մհւսթաֆա Քեմսդ, պատմության 
դատաստանով և մանավանդ հայ Ժողա1յւղին համար, այս երկուսը 
մեծ տարբերություն մը չունին իրարմե: Տարբերությունը ոճիրները 
գործած ((ամանակին, կիրարկված բնաջնջման եղանակներուն ե 
գոհերու համրանքին մեջ է միայն»-գրում է թերթը:

Շաբաթաթերթւսմ «Ցեղասպանություն» խորագրով 
հողվածով հանդես I. եկել պրոֆեսոր Գևորգ Խոլաւլյանը: Հեղինակը 
կւսրեորում է ցեղասպանության մասնագիտական ուսումնասիրու
թյան, նրա տարբեր կողմերի, երեսների ու ծալքերի ր ՚՚օա հա յա մա ն 
խնղիրր:

Ն ա  քննարկում է ցեղասպանության վերլուծությունից 
դեպի ցեղասպանագիսաւթյան ձևավորման ընթացքը և ներկայաց
նում ցեղասպանության բարոյախոսական, կրոնագիտական, 
պատմագիտական, քաղաքագիտական, իրավագիտական, դիվա
նագիտական ու սոցիալ հոգեբանական ուսումնասիրությունների 
ասպարեզում մասնագետների արձանագրած նվաճումները:

Գ. Խռլոպյանը գրում է, որ թուրքերի գործած ոճիրը՝ 
հայերի ցեղասպանությունը ճշմարիտ իրողություն է, ակնհայտ 
վաւստ, որ աշխարհի ժողովուրդները, այդ թվում և իրենք թուրթերը 
վաղ թե աշ պարտավոր են այն ընդունել: Ցեղասպանությունը միայն 
մի ժողովրդի ճակատագրի հետ չի առնչված, այն համայն 
մարդկությանը հագող հարց Լ: Այս գիտակցությունը այսօր դարձել է 
ողջ մարդկության մեփականությունը, և այս էլ չի կարող իր դրական 
անդրադարձը չունենալ Հայոց ցեղասպանության գիտական 
ուսումնասիրության վրա.

Թուրքերը բութ համառությամբ ուրացան և դեո 
շարունակում են ուրանալ իրենց գործած ոճիրը: Արևմուտքը 
ռազմաքաղաքական նկատառումներով դարձավ Թուրքիայի 
դաշնակիցը և չկամեցավ քրքրէդ Հայկական հարցը: Երբեմնի
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Խորհրդային Միությունը Հայկական Աարցը դիտեց իբրև 
միջազգային խաղսպությունը խաթարող նեղ ազգայնամոլություն:

Սինչև 1940-ական թվականնհրի կեսերը Հայկական 
հարցը, ցեաղսպանությունը մնացին իբրև եգսւկի երևույթ* 
անթափանց շղարշով պատած: Երկրորղ աշխարհամարտի
ավարտին և հեսա աշխարհում պատահած արյունոտ դեպքերը 
սթափեցրին մեծ տերություններին և նրանք հարկադրված 
ընդունեցին, որ գոյություն ունի հրհշավոր համաշխարհային մի 
երևույթ, որը ծավալվելով կարոդ է հարցականի տակ դնել 
մարդկային ցեղի գոյությունը և խաղաղությունը:

1944 թ. լեհ գիտնական Ռաֆայել Լեմքինը աոաջին 
անգամ մարդկային բաոապաշարում շրջանառության մեջ ստավ 
ՑԵՂԱՄՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ հասկացությունը: 1945-1946 թթ. տեղի 
ունեցավ Նյուրնբերգյան հայտնի դատավարությունը, որը պաաժհց 
պատերազմի հանցագործներին, հրեաների, սլավոնների, գնչուների 
ողջակիզման կազմակերպիչներին: 1948-ին ЦЦЦ-ի ընդհանուր 
ասամբլեան ընդունեց «Ցեղասպանության հանցագործությունը 
կանխելու և պատժելու մասին» Կոնվենցիան: Մրան հաջորդեց 
Ջենովայի Կոնվենցիան (1949): Տարբերակվեցին այդ հանցագոր
ծության տեսակները ցեղասպանություն, մշակաթասպանություն, 
լեզվասպանաթյուն, քադաքասպանություն, գաղափւսրասպանա- 
թյուն, կրոնասպանության և այլն:

Այս ամենը նպաստեց ցեդասպանագիաությւսն արագ 
ձևավորմանը:

1950-1960-ական թվականներին ցեադսպանությունը 
դիտվեց ոչ միայն «պատմագիտական, ա յլ նաև քաղաքագիտական 
ու իրավական հարց: ...Դարաբաղյան շարժման վերելքի օրերին 
հայկական խորհրդարանը ընդունեց ցեղասպանությունը 
դատապարտող և հայկական պահանջասփրական իրավունքը 
պաշտպանող պետական անդրանիկ փաստաթուղթը: Այսպիսով, 
ցեղասպանությունը պաշտոնապես ստացավ դիվանագիտական 
գունավորում»:

Գ. Խոլոպյանը այն միտքն է հայտնում, որ 
«ց եղասպանտգիտությունը դանդաղ է առաջընթաց կատարում, 
որովհետև ցեղասպանության ենթարկված ժողովուրդն երի 
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գիտնականները չեն գործում միասնաբար, զբաղված են միայն 
իրենց ժողովրդի ցեղասպանության հարցերով:

Այսօր նկատելի է հայ գիտնականների համագործակցու
թյամբ ոչ միայն Ամերիկայի և Եվրոպայի, այլև արաբ, հույն, 
բուլղար, հրեա, սլավոն և քուրդ մասնագետների հետ:

Թուրքերն իրենց ոճիրը գործեցին այնպիսի ժամանակ և 
այնպիսի ձևերով, որ աշխարհի աչքին անտեսանելի մնա: 
Հրամանները ծածկագրված էին, օտարերկրյա պաշտոնյաների ու 
դիվանագետների գրությունները գաղտնագրված: Երկար տարիներ 
դրանք փականքի տակ էին դրված: Հրապարակի վրա էին միայն 
երեք փաստաթուղթ:
ա) Դաշնակիցների 24-ը մայիս, 1915-ի Հայտարարությունը այն 
մասին, որ հայերի նկատմամբ գործադրվող ոճբի համար 
պատասխանատու է Օսմանյան կայսրության կառավարությունը, 
որը պատժվելու Է պատերազմից հետո: 
բ) Թուրքերի ուրացման հայտարարությունը:
գ) Մեքքեի Էմիր և Շերիֆ Հուսեյն Բեն Ափի երեք 
հայտարարությունները (1916-1917), որտեղ նա թուրքերի 
գործադրած հայասպանությունը համարում է իսլամ կրոնին 
անհարիր ու ամոթաբեր):

Միջազգային մսւմուփ էջերում երբեմնի ցեղասպանության 
փաստը հաստատող նյութերի, հոդվածների հրապարակումը 
պիտակավորվում էին իբրև մտացածին քարոզչություններ: Այսպիսի 
պայմաններում բացաոիկ նշանակություն ունեին ականատեսների, 
ցեղասպանությունից վերապրողների հուշերը, վկայությունները, 
մանավանդ օտաբնեբինը:

«Մեգ հասած բազմաթիվ նկարագրությունները,- գրում է 
Խոլոպյանը,- սաղմնավորեցին կարևոր տեսական դրույթներ և 
կանխորոշեցին ցեղասպանության ուսումնասիրության հետագա 
ընթացքն ա ուղղվածությունը: Այդ մակարդակում արդեն հնարավոր 
եղավ նկատել, որ հայերի նկատմամբ տարած քաղաքականության 
նպատակը հայերի ոչնչացումն էր, որ այն պետականորեն 
ծրագրված էր»:

Անդրադառնալով ցեղասպանության բարոյախոսականին, 
Գ. Խռլոպյանը գրում է. «Փորձառությունը ցույց Է տափս, որ մեր
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համախոհները շս՜-ш են, երբ հարցը 4 րաբերում է բարոյական 
հաստատմանը: Նրանք նվագում են. երբ առաջանում է բարոյական 
դատապարտման պահանջը: Շատ ավելի սակավաթիվ են մեր 
բարեկամները, երբ քննարկվում է բարոյական պսւաժեւիության 
ես^սյը: Ուստի հայերս ձգստւմ ենք նսրսւնոր բ.»րոյսւ-իրավական 
կամուրջներ կառուց եւ մեր և այլ ազգի համապատասխան 
կազմակերպությունների ու հաստասաւթյանների միջս»:

Հեւլինակը գանում է. որ ցեղասպանությունը դարձել է նաև 
կրոնագիտական և աստվածաբանական տեսական հարց, 
որովհետև այն կրոնական խորք ունի նաև գործնական առումով: 
«Թուրքերը կանխամտածվածորեն հայերի նկատմամբ գործադովոդ 
ցեղասպանությասը ավին կրոնական գունավորում, թեե, ըստ 
էության, այն հեռու էր այդպիսին լինելուց»-գրում է Գ. Խռլոպյանը: 
Մահմեդականների և ոչ մահմեդականների կրոնական դավանանք
ների հակադրությամբ կարողացան բորբոքել, թշնամանք սերմանե| 
թուրք խավարամիտ խածանի մեջ և այս հանգամանքր օգնեց 
նրանց իրենց նպատակին հասնելու համար:

«Ցեղասպանությունը հայերիս համար,- գրամ է 
հեղինակը,- քաղաքական խորք ունի, քանի որ այն ունակ է 
մագնիսի պես իր դաշտում հավաքելու հայ կյանքի կարևորագույն 
հարցերը: Այն հայ ժողովրդի տարբեր խավերն ու հոսանթներր 
համախմբում է որոշակի ուղղությամբ գործելու համար: Այն հաճ՜ախ 
դառնում է այն չափանիշը, որով հայ ժողովուրդը որոշամ է իր տվյալ 
հարաբերության բնույթը դեպի այլ ժողովուրդները, 
պետությունները, կուսակցություններն ու կազմակերպությունները: 
Այն, որպես արդար լուծում պահանջող անարդար ու անմւպւդկային 
մի երևույթ, մի բանակում է հավաքագրում ինչպհս իրենց 
արմատները մոռացած հայերին, այնպես էյ օտարազգի 
մարդասերներին... Ֆաշիստական Գերմանիան տեղահանելով ու 
սպանելով եվրոպաբնակ հրեաներին, նրանց փաստորեն 
հարկադրեց ապաստան որոնել իրենց կորցրած հայրենի 
տարածքներում և շուտով այնտեղ վերականգնել հրեական 
պետականությունը: Թուրքերը բռնագաղթի ենթարկելով հայաստա- 
նաբնակ հայերին, զանգվածորեն նրանց ջարդեւով, իրարից 
բաժանեցին հայ մարդուն և հայ հողը և աշխատեցին բացաոե| 
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հայ հոդի վրա հայ պետականության հաստատման 
հնարավորությունը: Այս պատճառով էլ, ցեղասպանությունը հայերի 
համար ավելի քադաթական իտրռ ունի, քան ողջակիզումը 
հրեաների համար»:

Հեղինակը խոսում է այն դժվարությունների մասին, որ 
ընկած են ցեղասպանության նկատմամբ իրավագիտական 
մոտեցում մշակելու ճանապարհին: Թվում էր թե, եթե
համաշխարհային հանրությունը համոզվի, որ թուրքերը գործադրել 
են բնաջնջման ծրագիր, ապա դրան մեքենայաբար կհետևի 
ոճրագործի պատժելիությունը: Բայց այդպես չէ: «Նախ
անհրաժեշտ է հանցագործության փաստը կապել որոշակի 

, իրավական օրենքի, սկզբունքի, կանոնի ու նախադեպի հետ ա 
դրանց միջոցով մեկնաբանել այն: Իսկ եթե հանցագործությանը 
մտնում է Միջազգային Օրենքի իրավասության մեջ, ապա 
առաջանում է մեծ տերությունների շահերով թերսղրված ուժի, 
դիվանագիտության հարուցած պատվարների հաղթահարման 
անհրաժեշտությունը» - գրում է Գ. Խոլոպյանը:

«ԱՄՊԱՐԵԶ» (ԱՍՆ) թերթը 1996 թ. սւպրիփ 23-ի 
համարում տպագրել է Հայկական ցեղասպանության 81-ամյակին 
նվիրված հավելվածը 40 էջ ծավալով, ուր տեղ են գտել մոտ երկու 
տասնյակ հեղինակների թղթակցությունները, հոդվածներն ա 
ուսումնասիրությունները:

Հավելվածը բացվում է պրոֆեսոր Երվսւնդ Մարգսյանի 
«Օսմանյան կայսրության հայերի ֆիզիկական ոչնչացման 
քաղաքականությունը 19-րդ դարի 90-ական թվականներին» 
ոաումասիրությամբ, ոբր յուրովի անվավտւմն է արդեն հայտնի և 
բազմիցս հոլովված փաստերի: Հեղինակը անդրադառնալով
Օսմանյան պետության 19-րդ դարի վերջերին սանձազերծած 
ջարդերին' հիմնավորում է, որ հայերի կոտորածները համազոր են 
ցեղասպանությանը:

Հաջորդ շարադրանքը Վ. Բրուտյանի «Հ Հ Դ  
կուսակցության պայքարը Օսմանյան կայսրության դեմ» հոդվածն 
է, որի առաջին դրվագը վերաբերում է Դաշնակցության և Բ.Դռան 
բանակցություններին: Անցյալ դարի 90-ական թվականներին 
կոտորածներից անմիջապեււ հեստ հայերի պայքարը թուրքական
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Ստորակարգի ոեմ Ասր թափ ստացավ, այէ աստիճա ն զորավոր, որ 
Սուլթան " Համիդը ստիպված էր հաշվի նստել ստեղծված 
ի ր ա դ ր ո ւթ յա ն  հետ: Սուլթանը դիմսսՏ է ՀՀԴ  կուսակցությանը 
բանակցությունների հրավերով' իբր հսսէրի վիճսւկը բարելավելու 
նպւսաակով: Սակայն բանակցությանն երր որևէ սւրւլւանք
«ունեցան: Սողրանը դեմ էր հայ կուսակցությունն Որի միավորմանը: 
1898-ի ապրԻւԻն ժնեում գումարված Դաշնակցական բյուրոյի 
ընդհանուր ժողովում առաջադրվեցին հետևյալ պահանջները' 
Թուրքիայից կոտորածների հետևանքով հեռացած բոլոր հայերի 
դարձը իրենց պապենական օջսվսներր և նրանց անվտանգության 
ապահովումը, նրանցից իղված ունեցվածքի վերադարձումը, հայ 
քաղաքական բաստարկյալների ազատ արձակումը և նոր միայն 
տեղի ունեցած Խլաթի և Բադեշի հայության կտուտածների 
հանցավորների պատժումը ամենայն խստությամբ: Այո
պահանջներից և ոչ մեկին Սողթանը ընթացք չտվեց-

Երկրորդ դրվսպը վերաբերում է Օսմանյան ընդդիմադիր 
տարրերի երկու համաժողովներիս, ուր ընդհանուր առմամբ 
վախզիջումներով ընդանվեց Սուլթան Համիդին գահընկեց անելու 
վճիռը: Հույները, արաբները, այբանացիները, հայերը և մյուս 
ընդդիմադիր ուժերը ոգևորված երխոթուրքերի շռայլ խոստումներով 
սատար կանգնեցին երիտթուրքերին: Գահընկեց արվեց Սուլթան 
Համիդը,իշխանության գլուխ անցան երիտթուրքերը:

Երրորդ դրվագում հեղինակը անդրադարձել է 
սահմանադրության հռչակումից հետո Դւսշնակցաթյուն-իթթիհադ 
կապերին:

«Հավելվածի» հաջորդ նյութը էմմա Կոստանղյւսնի «Հա յ 
հոգևորականության դերը Սասանի 1894 թ. ապստամբության 
ընթացքին» հոդվածն է:

Սասանի ապստամբության նախապատրաստության, 
ազգային զարթոնքի, ինքնագիտակցության արթնացմւսն մեջ իրենց ՚  
պատկառելի ավանդը ներդրեցին հայ հոգևորականները: Հեղինակը 
այս գործում արժանին է մատուցում նրանց' Ամենայն հայոց 
կաթողիկոս Խրիմյան Հայրիկից մինչև գյուղական քահանաները, 
որոնք կյանքի գնով սատարել- են սասունցիների ազատագրական
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պայքարին, պաշսարսնեւ իրենց տունն ու տեղը, 
արժանապատվությունըթուր;:՚՚ւկաս հրոսակախմբերից:

Տպագրված I. Գևւըզ Խռլոպյանի «Հա յ ցեղասպանության 
պատճառները» հոդվ-սծը: Հեղինակը զուգահեռ համեմատականով 
պարզաբանում Լ հրեական ողջակիզման և Հայոց ցեղասպանու
թյան հիմնական տարբերությունները: Գ. Խռլոսլյանը այն միտքն է 
հայտնում, որ «Հրեական ողջակիզումը գերմանացի ժողովրդի 
պատմության 1սորքում աստիճանաբար խմորված ա պատմական 
վաւլեր ունեցող երևույթ չէ: Այն Գերմանիայի պատմությամբ 
բացատրել չի կարելի: Այն կապված Է լոկ ֆաշիստականության 
կարճ տիրապետության հետ: Մինչդեռ, թուրքերի այլամերժ
հոգեբանությունը (ջարդել կոտորել այլազգիներին) հարյուրամյակ
ների պատմություն ունի: Այս Է պատճառը, որ հայոց
ցեղասպանությանը տարբեր կարծիքների տեղիք 1. л  ալիս»:

երկլարդ հիմնական տարբերությունը, ըստ հեղինակի, 
այն Է, որ հայերի ցեղասպանությունը կատարվեց հայերի 
պատմական հայրենիքում: «Հետագայում ցեղասպանության
ենթարկված շատ ժողովուրդների համար այն լոկ պատմության սև 
Էջ դարձավ, քանի որ բավարարվեց այդ ժողովրդի 
պահանջատիրության մեծ մասը ու նրա նկատմամբ գործադրված 
ոճիրը ստացավ իր ճանաչումն ու արժեքավորումր: Հայերի համար 
այն դեռ ապրող ու աբյունոդ վերք Է, որն իրեն զգալ Է տալիս 7սւտ 
ասպարեզներում և որի իրականության շուրջ վիճում են շւաոերը»- 
գրում Է նա:

«Հավելվածը» տպագրել Է Վահագն Թովմասյանի «Հա յ 
ժողովրղի ցեղասպանությունը» համառոտ ակնարկը:

Հեղինակը հակիրճ տսղիս Է Արևմտյան Հայաստանի 
բնակչության ցեղասպանության նախապատմությունը: Նա  գրում Է. 
«Հայերի ոչնչացման ռազմաքաղաքական կանխադրույթն ունի 1400 
տարվա պատմություն՝ դրա հեղինակը բյոպանղացի Մավրիկիոս 
կայսրն Է (582-602 թթ.): Նրան Է վերագրվում «Հայաստանը' առանց 
հայերի» արտահայտությունը, որը հետագայում որդեգրեցին 
Հայաստանը նվաճած բոլոր զավթիչները»: ...«Սակայն վերոհիշյալ 
ռազմավարության)], հիրավի պետական մակարդակի բարձրացվեց 
թուրք ական տիրապետության տարիներին»: Թոտթւսհպատակ
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հայության բնաջնջումը պարբերական բնույթ ստացավ 19-րդ 
դարում իրար հաջորդող սուլթանների՛ Աբդուլ Սհճիդի, Աբդուլ Ազիզի 
և հատկապես Սողթան Աբդուլ Համիդ П-ի օրոք: Հեղինակը նշում Լ, 
որ բնականոն աճի պայմաններում հայ ազգաբնակչությունը 
100 տարվա ընթացքում կարոդ է հասնել մոտ 10 միլիոնի, մինչդեռ ո; 
միայն չի ավելացել այլ նվազել է պարբերական կոտորածների, 
բռնի մահմեդականացման և հարկադրական արտագաղթի 
հետևանքով:

Թաթուլ Մանասերյանը «Ցեղասպանության կանխար
գելումը ժամանակակից պայմաններում» հոդվածում նշում է այն 
հիմնական միջոցները, որոնք ապահովում են ցեղասպանության 
կանխարգելումը'
ա) քաղաքական համախմբվածություն,
բ) միջազգային ատյաններում տարբեր ազգերի հետ քաղաքական 
համագործակցության զարգացում, 
գ) արտագաղթի կասեցում,
գ) Հայաստանի տնտեսության մեջ արդյունաբերական զարգացած
երկրների մասնակցության խթանում,
ե) հայոց պետականության կայունացում և հզորացում,
զ) հայկական սփյուռքի հզորացում,
է) հայ ժողովրդի բնական աճի ապահովում:

Շահան Գանտահարյանի «Ցեղասպանությունը քաղա
քականության է» և Վարդգես Տոլապճյանի «Այսքան չարիք թե 
մոռանան մեր որդիք...» հոդվածներում կշտամբանք կա 
Հայաստանի ներկա իշխանությունների դեմ, որոնք հեղինակների 
կարծիքով նահանջել են Հայ Դատի պաշտպանության դիրքերից: .

«Հայաստանի իշխանավոր վարչախմբի թուրքամետ 
քաղաքականությունը զեթ ներազգային իմաստով սուդ արժեց հայ 
քաղաքական մտածողության: Սասնատվեցսւվ այլապես Արցախի 
ազատագրական պայքարով հտվելւալ ամբողջականություն ' 
ապրած Հայ Դատ հասկացությանը: Հայաստանի նորահաստատ 
իշխանությունը չուզեց սատար իսկ կանգնիլ Հայկական 
ցեղասպանության միջազգային ճանաչման աշխատանքներում»,- 
կարդամ ենք Շահան Գանտահարյանի հոդվածում:
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Երկու քաղվածք Վ. Տոլապճյանի հողվածից. «Որքսւճ 
ատեն որ Երևանի վարած արտաքին քաղաքականությունը չի 
կրնար և կամ չի կամենար հաշվի աոնել ամբողջական հայության 
ազգային իդեալներն տ օրակարգը' սփյոաքահայությունը պարտի 
աոանձին ստանձնել հայ պահանջատիրաթյան պայքարը' այն 
հաստատ համոզումով, որ հայրենաբնակ հայությունը հոգով իր հետ 
կմնա և երբ նույն ինքն Հայաստանի պետությունը Թուրքիո հետ 
գործակցության համար ցեղասպանության ճանաչումի հարց չի 
հարուցաներ, կարելի չէր ակնկալել որ եվրոպական համայնքը 
ինքգինք «պւսպհն ավեփ պապական» ցույց տար' այդ նույն 
նախապայմանին վրա պնդելով»...

Հավելվածում տպագրված է նաև Գևորգ Տոնապետյանի 
«Համաթրքության գաղափարախոսությունը և Հայկական ցեդա- 
աղանտթյունը» հոդվածը:

Պատմական էքսկուրսներից հետո ' հեղինակը 
եզրակացնում Է. «Թուրքը ուղղելի չէ և սակայն, գիտակցաբար 
միջազգային ներկա դիվանագիտությունը անտես կսանե 
պատմական փաստագրական արձանագրությտննեբուն վավերա
կանությունը և կշաբունակե իր կրավորական կեցվածքը 
ցուցաբերել, երբեմն նույնիսկ պատմական տվյալներուն հակառակ 
ուղեգիծ մը կորդեզրե, պարզապես չվշտացնելու համար «իր 
հավատարիմ դաշնւսկիցր»:

Տպագրված են Մուսա լեոան հուշակոթողի կառուցման 
աշխատանքներին վերաբերող հարցազրույց, ցեղասպանության 
օրերին հայոց ձեռագրերի ճակատագրի մասին հանգամանալից 
տեղեկատվություն, Գևորգ Քրիստինյանի «Ցեղասպանությունը 
Պ. Սևակի ստեղծագործության մեջ» գրականագիտական հոդվածը, 
ինչպես նաև սիրիացի կինոռեժիսորի կողմից «Հողի եղբայրներ» 
ֆիլմի ստեղծման պատմությանը վերաբերող հարցազրույցը: Ֆիլմը 
պատմում է թուրքական բռնությունների, կոտորածների մասին, 
որից զերծ չմնացին և արաբները:

«Ասպարեզի» հաջորդ համարներում տպագրված են 
ցեղասպանության վկայակոչումներին վերաբերող լուրեր Ա այլ 
նյութեր' «Հունաստանի խորհրդարանը կճանչնա հայկական 
ցեղասպանությունը» (30.04.96), «Թուրքիո դեսպանատան դեմ
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սաաքի ցույցեր, որի ժամանակ ելույթ են ունեցել հայ ե ռուս 
բա ն ա խ ո ս ն եր  (01.05.96). «Պրոֆեսոր Հովեաննիսյանը կբնութագրե 
եղէտնի ուրացման քաղաքականությունը» (03.05.96). «Ցեղա
սպանությունը ոգեկոչվեցավ ամերիկյան կոնգրեսեն ներս» 
(04.05.96) հողվածները ե լուրեր տարբեր տեղերից եղեռնի 
ոգեկոչման ձեռնարկումների մասին:

«Ասպարեզի» 1996 թ. ապրխի 30-ի համարում տպագրված 
Է Հայ Դաաի հանձնախմբի հաղորդագրությունը, ըստ որի ապրիլի 
24-ին ԱՍՆ-ում հիսուն հինգ կոնգրեսմեններ մասնակցել են Հայոց 
ցեղասպանության 81-ամյակի ոգեկոչման ձեռնարկումներին:

Կոնգրեսի հայկական խմբավորման համանախագահ 
Ֆրենկ Փալոնը Վաշինգտոնամ բացելով ոգեկոչման հայտագիրր, 
հայտարարել Է. «Ապրխի 24-ր կնշե 81-րդ տարելիցը Հայկական 
ցեղասպանության շղթայազերծումիս, որ 20-րդ դարու և 
հավանաբար մարդկային պատմության ամենեն ահարկու դեպքերն 
են», և պահանջել Է, որ ԱՄՆ-ն «պետք Է շարունակն Թուրքիան 
համոզն, որ ամեն տարի հարյուրավոր միլիոն դոլարի ամերիկյան 
օժանդակության կստանա, որպեսզի պաշտոնապես ճանչնա 
ճշմարտությունը, պետք Է նաև պնդենք, որ Թուրքիա վերացներ 
Հայաստանի դեմ եակաօրինական շրջափակումը և ընդունի 
Հայաստանի կառավարության առաջարկը' հարաբերությունները 
բնականոնացնելա գծով»:

Կոնգրեսականների ելույթներից բերված են աոանձին 
քաղվածքներ:

«Ցեղասպանության հարցը քաղաքական հրատսաւ հարց 
պիտի մնա, մինչև որ թրքական կառավարությունը ետ կանգնի իր 
ամոթսղի ուրացամնն և հաշվի առնե հայերու և թուրքերու 
պատմության այս ողբերգական Էջը»- այսպիսին Է կոնգրեսա
կանների հավաքական կարծիքը:

Թերթի նայն համարում «ոգեկոչման ձեռնարկներ- 
գսպութե գաղութ» խորագրի տակ հաղորդվում Է այն մասին, որ 
Հունաստանի խորհրդարանը ճանաչել Է Հայկական ցեղասպա
նությունը և ապրիլի 24-ը հռչակել Է նահատակների հիշատակի օր: 

Հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկմանը 
մասնակցել են երկրի իտրերդարանի բոլոր կուսակցությունների



ներկայացուցիչները: Նիստում բացման խոսքով հանդես է եկել 
խորհրդարանի նախագահ Լ1պոսաոլո Կագլսւմանին: Ցեղա
սպանության ոգեկոչման միջոցառումները լուսաբանվել են նաև 
հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով: «Թուրքիո մեջ,- ասված է այդ 
հաղորդումներից մեկում,- նույն կառույցները կտիրեն, և այդ 
կառույցներու ընդմեջեն անցնոդ մեկ դաըու ընթացքին թուրք 
պետության նույն քաղաքականությունը կիրականացվի մեր օրերում 
ալ, անշուշտ տարբեր մթնոլորտին մեջ, բայց միևնույն 
հոգեբանությամբ, մղումներով ու միջավայրով: «Հիվանդ մարդը» 
(նկատի ունի Թուրքիան) հոգնած է սակայն, այդ պատճառով ւսլ 
հոգեվարքի մեջ գտնվող հիվանդի պես ինքզյւնք կգբադեցնե իր և իր 
շրջանային բազմատեսակ խնդիրներով»:

Նույն այդ լրատվության մեջ ասված Է, որ ապրիլի 24-ին 
ՆԷա Զմյուոնիի հայկական հուշարձանի առջև տեղի է ունեցել 
հոզևհանգստյան արարողություն, որտեդ ելույթ են ունեցել Եվա 
Պևրպերյանը և Խաչիկ Ասատրյանը, Հունաստանում Հայաստանի 
արտակարգ լիազոր դեսպան Արման Կիբակոսյանը, ե ՆԷա 
Զմյուոնիի քաղաքապետ Ե. Սիոթրովտսը: Հունաստանում
թուրքական դեսպանատան շենքի մոտ տեղի է ունեցել բողոքի ցույց: 

Նույն օրը Աթենքի «Արիքոն» սրահում կայացած 
քաղաքական հավաքում ելույթ են ունեցել Հունաստանի 
խորհրդարանի նախագահ Ապոստոլո Կագլամանին, Արման 
Կիրակոսյանը. «Փսւնաիո» քաղաքական գիտությունների 
համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտի 
տնօրեն պրոֆեսոր Դեմիտրի Գոնսթասը: Վերջինս առանձնապես 
շեշտել է թուրքերի համառ ջանքերը Հայոց ցեղասպանության 
ժխտե|ու քաղաքականությունը շարունակելու ճանապարհին, նշել 
այս ուղղությամբ թուրք կառավարության կատարած քայլերը 
վերջին մի քանի տարիների րնթացքում: «Իսկապես ցավալի է 
հաստաւոե|ը,- ասել է պրոֆեսորը,- որ Հայոց ցեղասպանությունն 
81 երկար տարիներ հետո Թուրքիո պետությունը անպատժելի 
մնալով՜ կշաբունակե սիստեմատիկ կերպով բռնաբարել մարդկային 
իրավունքները և միջազգային իրավանց ու բարոյական ընդունված 
հասարակաց կանոնները: Այսպես ամեն օր կդիմի բռնարարքներով 
որուն հավատարիմ կմնա միշտ»:
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Թերթի հաջորդ համարնհւտւմ (մայիս, հունիս) լայնորեն 
ա ս ա բ ա ն վ ա ծ  են Մ ե ծ  եդեոնի ոգեկոչումի միջոց առումները 

Ամերիկայի, Կանադայի, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի. 
Ավտոբազայի, Արգենտինայի, Սհրձավոր Արևելքի ամենատարբեր
քաղաքներում:

«Ասպարեգի» մայիսի 3-ի համարում տրված է ընդարձակ 
ըւատվություն սԱաֆ. Ռ. Հովհաննիսյանի Ավսարալիա կատարած 
ոսլևորության, նրա կատարած դասաիաությունների, պետական 
այրերի հետ ունեցած հանդիպումների մասին: Ռ. Հովհաննիսյանր 
իր տիկնոջ հետ Ավսարալիա է մեկնել հայոց ցեղասպանության
81-րդ տարելիցի օրերին տեղի համալսարանի Բաղդատական 
ցեղասպանության կենտրոնի հրավերով: Նա  իր աոաջին
դասաիասությունը կարդացել է ապրիփ 24-ին Ոփլոսլիի 
քաղաքապետարանի սրահում, ուր ներկա են եղել ավելի քան 
frnginp մարդ: Հայ գիտնականը հիմնականում շեշտր դրել է եդեոնի 
ուրացման թուրքական արդի քաղաքականության վրա: 
Ռ. Հովհաննիսյանը բացի պետական պաշտոնյաների հետ ունեցած 
հանդիպումներից ելույթներ է ունեցել նաև հեռուստատեսությամբ: 
Թերթը տեղեկացնում է, որ պրոֆեսոր Թուրգի գլխավորությամբ 
գործող Բաղդատական ցեղասպանության կենտրոնի «International 
Notwerc on Holocoats and Genocide» գիտական պարբերականը 
տպագրել t  Ռոբերա Մեկսոնի, Վահագն Տատրյանի, Ռուբինա 
Փիրումյանի, Մանուկ Տերիրճյանի հրապարակումները հայոց 
ցեղասպանության հետ առնչված զանագան հարցերի վերաբերյալ: 
Թերթի նույն համարը տեղեկացնում է, որ Ավստրալիայի 
մայրաքաղաք Միդնեյում տեղի է ունեցել հայոց ցեղասպանության
81-ամյակի ոգեկոչման արարողություն, որտեղ ընթերցվել է ԱՒելս 
նահանգի վարչապետ Պոպ Քարի հետևյալ խոսքը.

«Կցավիմ, որ այսօր անկարող եմ ձհգի հետ ալսղ' 
ոգեկոչելու հայկական ցեղասպանությանը և ձեզի հետ ցասումս 
հայտնելու ոչ միայն հայերու, այլ ցեղասպանության ենթարկված 
այլ ժողովուրդներու նկատմամբ: ...Աշխարհը երբեք պետք չէ 
մոռանա Հայկական ցեղասպանությունը, որը ամբողջ ազգի մը 
սպանդն էր: Դեպքը ուրանալու միջոց չունի: Արդեն Եվրախորհարդը
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1987-ին քվեարկեց հայկական ցեղասպանության վավերականու
թյանը ընդունող բանաձև մը»:

Թերթի լուրերից տեղեկանում ենք, որ Թեհըանում բողոքի 
հանքահավածում հնչել է «Արևմտյան Հայաստանը պետք է 
ազատագրել» պսապամ-կարգաիասը, ընդունվել է 11 կետից 
կազմված մի բանաձև, որն ընթերցվել է պարսկերեն: Թուրքական 
դեսպանատան առաջ հրկիզվել Է թուրքական գրոշը և այլն:

Ոգեկոչման արարողություններին անդրադարձել են նաև 
պարսկական և Իրանում լույս տեսնող անգլերեն թերթերը, ուսդիոն և 
հեոուստաաեսությու նը:

Թերթի 22 և 23-ի համարներում տպագրված Է Վարուժան , Թեմպելյանի «Վերականգնենք հարատև կովի բարոյական շենքը» 
պատմական ակնարկը, որը վերաբերում Է Հայ Դատին ու 
պահանջատիրությանը դարերի հետոներից մինչև այսօր: Մայիսի 
24-ի համարում ներկայացված Ւ. Արմեն Տոնոյանի «Հայաստանի 
հողերը, Հայաստանի հողային պահանջը» հրապարակախոսու
թյունը, ուր հիմնականում շոշափված են Հայաստանի ճակատագրի 
հետ առնչված բոլոր պայմանագրերը' սկսած 1813 թ. Գյուլիսաանի 
պայմանագրից մինչև Լոգանի դաշնագիրը:

«ՆՈՐ ԿՅԱ ՆՔ» շաբաթաթերթը (1996թ. ապրիփ 14-ը) 
հաղորդում Է, որ Լոս Անջելեսում ստեղծվելու Է Հայոց 
ցեղասպանության թանգարան: «Այս հսկա ծրագիրը արդեն իր 
շուրջը համախմբում Է վարչական խորհրդի երևելի պատվո 
անդամներ, որոնց շարքին Կափֆորնիո կառավարիչ Փիթր 
Ուիլսոնը, որն իր ելույթում ասել Է. «... իր մանրամասնություննեբու 
մեջ համայն մարդկությունը պետք Է իմանա Հայկական 
ցեղասպանության դրդապատճառները: Այս թանգարանի
կառուցումը մեծապես պիտի սատարե ա.պ նպատակի 
իրականացմանը»: Ուիլսոնի կարծիքը պաշտպանել Է և ԱՄՆ-ի 
ծերակուտական Պոլ Սայմոնը. «Կարևոր Է, որ դարոտ առաջին 
ցեղասպանությունը համայն մարդկությանը ծանոթացվի: 
Հայկական ցեղասպանության ոգեկոչման թանգարանը կրնա 
մեծապես սատարել դաստիարակչական այդ աշխատանքներին»- 
ասել Է Սայմոնը:
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Թանգարանի ստեղծման նախաձեռնողներից է դոկտոր 
Կարպիս Տեր-Եղիյանը. նույն ինքը տնօրենը: Թանգարանի շենքը 
նախագծել է ճարտարապետ Սարգիս Պալմանուկյանը, Տեր Զորի 
հուշակոթողի հեղինակը: Թանգարանը ունենալու է Ոգեկոչումի, 
աեսալսողական, համաժողովների, ցուցադրական, ԱՄՆ- 
Հայասաան բարեկամության սրահներ, գրադարան, գրատուն. 
Եղեռնի կոթող իր շրջակա պուրակով, ուր պիտի տեղադրվեն 
խաչքարեր, ցայտաղբյուրներ ե այլն: Թանգարանի հովանավոր
ներն են Կալիֆորնիայի երեք տասնյակ պաշտոնյա բարերարներ, 
որոնցից երեքը հայեր են:

«Ամերիկայի Հայկական ցեղասպանության թանգարանը 
պետության կողմից վավերացված ոչ հասութաբեր կազմակերպու
թյուն մըն է, որ պիտի ղեկավարվի խնամակալ Մարմնի մը կողԱե» - 
ծանուցում է թերթը: Շաբաթաթերթի մարտի 28-ի համարում 
Վահրամ Հաճյանը ներկայացրել է Հայրենիքում լույս տեսնող 
Հայրենակցական միությունների խորհրդի «Բնօրրան» նոր 
հանդեսը, որի մեջ զետեղված հոդվածները ուղղակիորեն աոնչված 
են ցեղասպանության հետ:

Շաբաթաթերթի ապրիլի 18-ի համարից տեղեկանում ենք, 
որ 1996-ի մարտի 28-ին տեղի է ունեցել Հայոց ցեղասպանության 
պատմության նշանավոր մասնագետ Վահագն Տատրյանի 
հանդիպում-ասուլիսը Լոս Անջելեսի հայկական թերթերի 
խմբագիրների ե խմբագրատների աշխատակիցների հետ, 
պատասխանել նրանց հարցումներին:

Մի երկուսը առավել ուշագրավ հարցերից.
Հարց. -  Թուրք պետությունը Օսմանյան կայսրության 
վավերագիրներր բաց թողած է գիտական ոաամնասիրությունհեբու 
համար: Պիտի օգտվի՞ք անոնցմե:
Պատասխան. -  Թուրքիա երբեք բաց պիտի չթողու այն 
վավերագիբները, որոնք կրնան Օսմանյան կայսրությունը 
ամբաստանյալի աթոռին նստեցնել:
Հարց. -  ժամանակակից հրեա պատմագրությունը ե մենք: 
Պատասխան. -  Քիչ հրեա պատմաբաններ կան, որոնք կուզեն 
ուսումնասիրել հայկական ցեղասպանությունը: Հավանաբար չեն 
ուզեր որ հրեական ցեղասպանությունը զոպահեո ունենա:
38



Հարց. -  Մտածողներ կա՛ն, որոնք կկարծեն թե Հայկական 
ցեղասպանությունը սիոնիսաներու դրդումով քաջալերանք գտավ: 
Պատասխան. -  Կան փաստեր, թե սիոնիստական ղեկավարու
թյունը աննպաստ կեցվածք ունեցավ հայոց ազատագրական 
պայքարի հանդեպ... Մակայն չի կարեփ ասել, թե հրեաները 
քաջալերեցին Հայկական ցեղասպանությունը:
Հարց. - Ադրբեջանամ կատարված ցեղասպանության մասին... 
Պատասխան. -  Սումգայիթը և Բաքվի դեպքերը ցեղասպանության 
սահմաններուն մեջ չեն մտներ: Կոտորած կարեփ է համարել...

«Նոր կյանք» շաբաթաթերթի ապրխի 25-ի համարը 
տպագրել է մեծ եղեոնին վերաբերող զանազան նյութեր, նահատակ 
հասարակական գործիչերի ու գրողների գծանկարներ, եղեռնական 
բանաստեղծություններ, հուշեր և այլն:

«Մասիս» շաբաթաթերթը (Լոս Անջելես) նույնպես 
անդրադարձել Է Վահագն Տատրյանի վերոհիշյալ հանդիպմանը: 
Վերջինս նշել Է, որ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը դանդաղ, 
բայց հաստատ առաջընթաց Է արձանագրում, հայոց պւսհանջա- 
տիրաթյղւնը նոր փցք Է ստանում, ե թուրք պատմաբանների 
պատմությանը խեղաթյուրելու վարձերը նվազ հաջողություն ունեն, 
ե որ թուրքերը ստիպված կլինեն վերանայել իրենց տեսակետները:

«Նշանակափց երևույթ Է,- ասել Է Տատրյանը, որ 
Թուրքիայում թուրքերեն լույս են տեսել «Մուսա լեռան քառասուն 
օրր» վեպը, իր «Հայոց ցեղասպանության իրավական ուսումնա
սիրությունը» գիրքը և զանազան հոդվածներ: Նշանակում Է Հայոց 
ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ճանապարհ Է 
հարթում»:

Շաբաթաթերթի 1996 թ. ապրիփ 6-ի համարը շոշավաւմ Է 
քիչ ուսումնասիրված մի հարց՜ սիոնիզմի դերը Հայոս 
ցեղասպանության գործում: «ճիշտ  Է, որ իթթիհադական կարգ մը 
գւխավոր ղեկավարներ հրեաներ Էին... ու բարձր անդամներ 
մասոնական օթյակներու, բայց նկատի առած այս նյութերու շուրջ 
բացահայտ սկզբնաղբյուբներու բացակայությունը, կարեփ չէ 
հստակ եզրակացություններ™, հանգել: Հայկական ցեղասպա
նության գլխավոր կազմակերպիչը կարեփ է համարել դոկտոր 
Նազըմը, որը սելանիկցի հրեա մըն էր, սակայն ավելի տվյալներ
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կան եզրակացնելու, որ ան գործած էր որպես մոլեռանդ թուրք և ո;

թե որպես հրեա»:
«Մասիսի» 27 համարում տպագրված է Նորւսյ ր

Սարուխանյանի «Հայկական հարցում սիոնիզմի իսկական դեմթր» 
հոդվածը: Սարուխանյանը որոշակի կարծիք է հայտնում, րստ որի 
սիոնիստները Աոաջին պատերազմի նախօրեին ե հետո գործունյա 
մասնակցության են ունեցել Թուրքիայի հին ու նոր 
կառավարողների (Աբդուլ Համիդ. երիտթուրքեր, Քեմալ) 
«Հայաստան առանց հայերի» հրեշավոր ծրագրի մշակման և ապա 
գործարկման մեջ: Միոնիստական գաղափարախոսների հակա
հայկական գործունեությանը չդադարեց Ռուսաստանում 
բոլշևիկյան հեղաշրջումից հետո էլ: Ընդհակառակը, կլանված 
«Համաշխարհային հեղավախության հաղթանակի» տխրաոււչակ 
տեսությամբ քաղաքանան հայտնի գործիչներ Տրոցկին, Իոֆֆեն, 
Մոկոլնիկովը, Ռադեկը և աղք դաշնակցելով պանթուրքիզմի 
գաղավւարախոսների հետ բաժան-բաժան արի՛ն Հայաստանը, 
տարածքները հանձնելով Թուրքիային ու Ադրբեջանին: 
Հայաստանը, ըստ Մարուխանյանի, ծնունդով հրեա այս 
գործիչները դիտում Էին իբրև համշխարհային իմպերիալիզմի 
գործակից, որը ընկած Է համաշխարհային հեղավախության 
ճանապարհին, հետևաբար այն պետք Է չեզոքացվի:

Շաբաթաթերթը հունիսի 8-ի համարում տպագրել է 
Հարութ Տեր-Դավթյանի «Հարցադրումներ եղեռնի պատասխանա
տվության շուրջ» պատմական ակնարկը, որը ամբողջովին նվիրված 
է սիոնիզմի գործոնին: «Մասիսի» ապբիփ 27-ի համարում
տպագրված է Ռ.Օ. Սահակյանի «Այսպես բռնագրավվեց 
Արևմտյան Հայաստանը» պատմական ակնարկը, ուր խոսվում Է 
հայերի ազատագրական կռիվների մասին:

Նույն համարում զետեղված Է Մանվել Աղամյանի 
«Հայրենիքը մեր պահանջսափրության կենտրոնաձիգ ուժն Է» 
հոդվածը: Հեղինակը գրում Է, որ հակառակ պաշտոնական 
մտայնության, 1965-ին Հայաստանի պետությունն ու ժողովուրդը 
ճեղքեցին լռության պատը (Ծիծեռնակաբերդի կոթողը, Աարդարա- 
պաւոի համալիրը, բազմաթիվ գիտական աշխատությունների 
հրատարակություններ): Հայաստանի անկախությունից հետո
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հայոց պահանջատիրությունը թևակոխել է նոր փուլ,- ասում է 
հեղինակը և պետք է համատեղել հայրենիքի ու սփյուռքի աժերը' 
ցանկափ նպատակին հասնելու համար: Հեղինակը անհիմն Է 
համարում այն ]սոսակցությունները, թև իբր ներկայիս 
իշխանությաններր հրաժարվում են պահանջասփբությանից, 
հետամուտ չեն Հայ Դատին: «Այսպես մտածողները,- գրում Է 
հեղինակը,- ելնում են իրենց կուսակցական նեղ շահերից և ոչ 
ժողովրդի և կոչ են անում վեր կանգնել կուսակցական շահերից: Մեր 
համախմբվիւը պետության շուրջ, գոնե այս հանգրվանին խիստ 
անհրաժեշտ Է»:

Մայիսի 4-ի համարում տպագրված են լուրեր զանագան 
քաղաքներից, ուր եղել են Ոգեկոչման հանդիսություններ, ինչպես և 
Դարեգին Ա. կաթողիկոսի ապրիփ 24-ի առթիվ ժողովրդին ուղղված 
պատգամը:

Շաբաթաթերթը լայնորեն անդրադարձել Է Փարիզում 
կայացած ապրիփ 24-ի ոգեկոչումներին: Ֆրանսիա-Հայաստան 
բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոշբւոուան իր 
ելույթում հույս Է հայտնել, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը մոտ 
ապագայում պաշտոնապես կճանաչի Հայկական ցեղասպանու
թյունը: Նույն համարում տպագրված են ԱՄՆ-ի նախագահ 
Քփնստնի և նախագահության թեկնածու Բ. Դոուլի ուղերձները 
ապրիփ 24-ի առիթով:

Օրաթերթը 1996 թ. ապրիփ 23-ի իր անգլերեն 
տարբերակում հրապարակել Է օտարերկրացի և հայ գիտնական
ների, գրողների հայտարարությունը, որը վերնագրված Է այսպես. 
«ՄԵՆՔ ԲՈՂՈՔՈՒՄ ԵՆՔ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՈՑ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՄՏԻ ԺԽՏՄԱՆ Ե Վ  ԴՐԱ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ԱՂԱՎԱՂՄԱՆ ԴԵՄ»:

Հայտարարության մեջ ասվում Է, որ հայերի ջարդերն ու 
կոտորածները երիտթուրքական կառավարության կողմից 
իրագործվել են կանխամտածված, նախօրոք մշակվւ -ծ ծրագրով և 
ամենարարբարոստկան եղանակներով, բացառությամբ Պոլսի և 
Զմյոանիւսյի բնակիչների մի վտքր մասից, լիովին ոչնչացվել, իր
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պ ա պ ե ն ա կ ա ն  հոդերից արմատահան է  արվել ամրալջ
արևմտահայությունը:

Հայերի ցեղասպանության իրողությանը հասաաստւմ են
թուրքական զինվորական ատյանի դատական արձանա
գրությունները, աշխարհի տարթեր երկրների (.ԱՄՆ, Գերմանիա, 
Անգլիա, Ավստրիա և այլն) արխիվներում հղած փաստաթղթերն ա 
լուսանկարները, միսիոներների ե դիվանագետների զեկուցագրերը, 
վերապրողների վկայությունները, երիտթուրքեբի ղեկավարների 
գաղտնի հեռագրերը ե վերջապես' ցեղասպանության 80-ամյա 
պատմագրությունը:

Չնայած այս ամենին, թուրքական կառավարությունը 
համստորհն շարունակում Է ժխտել հայոց ցեղաււպանաթյունը, 
պնդելով, թե անպաշտպան և տեղահանված հայ բնակչության 
ոչնչացումը քաղաքացիական կռիվների ե պատերազմական 
իրադրության հետևանք Է:

Հայտարարությաս մեջ վկայակոչվում Է Ռոջեր Սմիթի, 
Էրիկ Մարկազենի և Ռոբերա Լիֆտոնի' «Հպըքըստի և գենոցիդ 
ուսումնասիրություն» ամսագրում տպագրված (1995 թ.)
«Բարոյականություն և Հայոց ցեղասպանության Ժխտումը» 
վերնագրով հոդվածը, որտեղ հեղինակները հայերի ցեղա
սպանության ժխտումը համարում են ճշմարտության կեղծում, քանի 
որ ժխտելով հայերի ցեղասպանությունը, պաշտոնական Թուրքիան 
փորձում Է արդարացնել ոճրագործությունը և նրա հեղինակներին, 
նենգավախել պատմությունը, մի բան, որը պայմաններ Է ստեղծում 
հերքելու նաև կատարված և կատարվող ցեղասպանությունները:

Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշվում Է, ո ր  

սկսած սաոը պատերազմի Ժամանակներից, Թուրքիան 
պարբերաբար Միացյալ Նահանգների կառավարությանը 
հարկադրել Է չճանաչել հայերի ցեղասպանությունը և հերքել այն, 
հակառակ պարագային սպառնալով փակել Թուրքիայով 
ամերիկյան ռազմական բազաները: Թուրքիայի ճնշմամբ
խափանվեց Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հիշատակի օր 
սահմանելու կոնգրեսի բանաձևը, վարձ արվեց ԱՄՆ-ի պետական 
կրթական ծրագրերից հանել ցեղասպանությանը վերաբերող
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ուսումնական նյութերը, ձախողել Թել-Ավխխւմ գումարված 
գիտաժողովում հայկական ցեղասպանության հարցի քննարկումը: 

Ամեն տարի, պատմությունը նենգափոխելու և ցեղա
սպանությունը հերքող քարոզչության համար Թուրքիան ծախսում է 
տասնյակ միւիոնավոր դոլար: Նյութապես խրախուսվում են 
հասարակական հարաբերությունների հարցերով զբաղվող այն 
մասնագետները, ովթեր Թուրքիայի պատվերով կեղծում ե 
պաշտպանում են թուրքական տեսակետը: Վերջերս հայտնի է 
դարձել որ թուրք կառավարությունը 1,5 միլիոն դոլարով 
պարգևատրել Լ Փրինսեթընի համալսարանի ամբիոնի դոկտոր, 
պրոֆեսոր Հեֆ Լոուրին, որի հետազոտություններում խեղաթյուրվել 
ու կեղծվել է ճշմարտությունը' հայոց ցեղասպանության մասին:

Հայտարարությունը ստորագրել են Նոբելյան մրցանակի 
դափնեկիրներ, Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր, բանաստեղծ 
Սեմուս Հինեյը, Բոստոնի համալսարանի պրոֆեսոր, գրող Դերեկ 
Վոլկոթը, Նյու-Յորքի համալսարանի իրավաբանական քոլեջի 
դասախոս, պրոֆեսոր Ռոբերտ Լիֆտոնը, ԱՍՆ-ի հարավ
արևմտյան նահանգների սոցիոլոգիայի համալսարանի դասախոս, 
պրոֆեսոր էրիկ Մարկաուզեն, Վիրջինիա նահանգի Վիլյամ և Մարի 
քոլեջի դասախոս, պրոֆեսոր Ռոջեյ Սմիթը, Երոաաղեմի 
ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրեն, պրոֆեսոր Իսրայել 
Չարնին, գրող Մսւյքլ Աոլենը, սփյուռքահայ հանրաճանաչ 
պատմաբաններ Ոփչսւրդ Հովհաննիսյանը, Վահագն Տատրյանը և 
այլոք, թվով հարյուր մարդ:

«ՆՈ Ր ՍԵՐՈՒՆԴ» ամսաթերթը (ԱՍՆ) հուլիսյան 
համարում տպագրել է Մ. Մարտիբոսյանի «Հայկական 
բարենորոգումների իրագործման ձախողումը Օսմանյան 
կայսրությունում 1914 թվականին» ծավալուն հոդվածը: Հոդվածում 
պարզաբանվում են 1914 թ. հունվարի 26-ի Հայկական 
բարենորոգումների մասին ռաս-օսմանյան համաձայնագրի 
չիրագործվելու պատճառները: Մինչև այսօր պատմության թուրք 
կեղծարարները Համաձայնագրի չիրականացման պատճառը 
համարում են Աոաջին համաշխարհային պատերազմը, որն իբր 
հնարավորություն չտվեց իրականացնելսւ հայկական 
բարենորոգումները: Այսպիսի պատճառաբանությունը,- գրում Է
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հէոհՕակը- նպատակ ունի եւվւաթուր^նրխյ ոչ միայն ազատել 
ս,ատւսս]ււանատվությանից, այլև հհրքել եղեռնի նախամտածված, 
ճախօյաք ծրագրված փնելա փաստը: Սինչե 1914 թ. երիաթուրքերի 
քազարական թայլերի մանրամասն ուսումնասիրությունը 
հաստատում է, որ հայերի ցեղասպանությունը նախապատրաստ
ված և ծրագրավորված էր դեռ պատերազմից առաջ...

Նոր պատմաշրջանում հազիվ թե գտնվի այնպիսի 
ուխտադրուժ կառավարություն, որը մի կողմից պարտավորվեր 
բարենորոգումներ անցկացնել իսկ մյուս կողմից, ընդամենը մեկ 
տարի անց իրագործեր համաշխարհային պատմության մեծագույն 
ոճրագործություններից մեկը՜ Հայկական ցեղասպանությունը»: 
Օգտագործելով վավերական վւաստերը, արխիվային նյութերը, 
հեղինակը նախ խոսում է այդ Համաձայնագրին հաջորդող հայերի 
ոզնորության մասին, հիշատակում է Զավեն պատրիարքի ոգևորիչ 
ճառը 1914 թ. մայիսի 9-ին ազգային ժողովում, արևելահայ 
բուրժուազիայի արևմտահայությանը օգնելու պաարաստակամու- 
թյունը' բարոյական ու նյութական իմաստով և այլն: Ռուսական 
դիվանագիտությունը իր հերթին խրախուսում էր հայերի 
ձեռնարկումները:

«Մինչ հայկական շրջանները և ասսական 
դիվանագիտությունը զբաղված էին Արևմտյան Հայաստանի 
տնտեսական ու մշակութային կյանքի ծրագրեր կազմելով, 
երիտթուրքական կառավարությունը աստիճանաբար բոլոր 
միջոցները գործադրում էր հայկական բարենորոգումների 
կիրառումը ձախողելու համսղւ»- գրում է հեղինակը:

Հեղինակը վավերաթղթերով հիշատակում ու թվարկում է . 
թուրք կառավարության նենգամիտ ձեռնարկումները' հայկական 
գավառներում թափուր պաշտոնատեղերի հապճեպ տացումը թուրք 
պաշտոնյաներով, հայ պաշտոնյաների հեռացումը, հալայիս վիճհփ 
հարցերի շտապ լուծումը դատարանի միջոցով' հօգուտ թաբքերր, 
ոստիկանական կազմի մահմեդականացումդ հայկական 
տարածքները մահմեդականներով բնակհցնեւը I» այլն: «Ռուս- 
թուրքական Համաձայնագրին վիճակվեց նույն բախտը, ինչին 
արժանացավ Աան-Մտեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ և Բեոփնի
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վեհաժողովի 61-րդ հոդվածները»,- այս եզրակացությամբ էլ 
ավարտվում է Մ. Սարտիըոսյանի ուսումնասիրությունը:

«ՍԱՍԻՍ» շաբաթաթերթը (ՍԴԿ կուսակցության 
պաշտոնական օրգան, ԱՍՆ) 1996-ի մայիսի 4-ի համարում 
տպագրել է Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող գանագան 
նյութեր՝ հոդվածներ, պատգամներ, ուղերձներ:

ՈՒշադրության արժանի է սենատոր Բ. Դոուփ ուղերձը, 
որտեդ ասվում է.

«Ես տարիներ շարունակ հանդես եկած եմ արդի 
դարաշրջանի աոաջին ցհղասպաության ճանաչման օգտին: Սինչև 
Հայոց ցեղասպանության փաստը համընդհանուր ճանաչում 
կստանա, ես զորակից եմ անցյափ ճշմարիտ պատկերը 
վերականգնելու ձեր ջաճքեբին: Այսօր, երբ մենք կանդրադառնանք 
հայ ժողովրդին բաժին հասած վտբձաթյան, իմ ամուր 
աջակցությունը կհայտնեմ Հայաստանի անկախության և Լեռնային 
Ղարաբաղի ժողովրդի ին բնորոշմանը»:
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