
գիտնականների աշխատությունները, կարևորում է Հայոց ցեղասպա
նության փաստի գնահատման խնդիրը Օսմանյան կայսրության մեջ 
մեկ այլ ճնշված ժողովրդի արաբների կողմից: Արաբ պատմաբաննե
րը, լինելով մահմեդական ժողովուրդ, այսուհանդերձ, անվերապահո
րեն քննադատում են երիտթուրքերի կողմից իրականցված ոճրագոր
ծությունը հայերի նկատմամբ:

Ն.Հովհաննիսյանը եզրակացնում է. «Արաբ հեղինակները հայտա
րարում են, որ այս ցեղասպանությունը հանցանք է ոչ միայն հայերի, 
այլև համայն մարդկության դեմ: Հայոց ցեղասպանությունը նրանք հա
մարում են «20-րդ դարի պատմության սև էջ», որը դեո չի ունեցել իր 
Նյուրնբերգը»:

Ի.Ա.ԱՐԱԲՅԱՆ, Ցեղասպանությունը և ատժելիությունը 
Երևան, «Մխիթար Գոշ» հրատ., 1995, 54 էջ

Գրքույկը հրատարակվել է Հայաստանի իրավա
գետների և քաղաքագետների կենտրոնի որոշմամբ:

Հեղինակը համակողմանիորեն տվել Է ցեղասպա
նության երևույթի բնորոշումը միջազգային համապա
տասխան փաստաթղթերի հիման վրա. «Գենոցիդը 
ծայրահեղ վայրենի, բարբարոսական գործողություն
ների ամբողջություն Է,որ կատարվում Է որևէ ազգա
յին, էթնիկական, ռասայական կամ կրոնական խումբ 
լրիվ կամ մասնակիորեն ոչնչացնելու դիտավորու
թյամբ»:

Այս դիտակետից գրքույկում քննության են առն
վում Հայոց ցեղասպանության նախապատրաստման 
և իրականացման հարցերը' հասնելով մինչև մեր օրե
րը, որոնք որակվում են իբրև ցեղասպանության զա
նազան եղանակներ:

Անդրադառնալով Բւսքվի կոտորածներին, հեղինա
կը վկայակոչում է շախմատի աշխարհի չեմպիոն Գար-
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П րի Կասպարովի խոստովանությունը. «Հենց միլիցիոներների և ներքին 
յ գործերի զորքերի աչքի առջև հայերին սպանում Էին և դուրս նետում 
„պատուհաններից: Կառավարությունը շարունակում էր լռել: Ամբոխը 
1 խենթացած արյունից ավելի ու ավելի էր զինվում ձեռք բերելով անհա

վատալի քանակությամբ զենք: Վեց օր բանդիտներին թույլ տվեցին 
I խոշտանգել քաղաքը: Երբ որոշվեց զորք մտցնել, այն ժամանակ ոչ մի 
I հայ չէր մնացել քաղաքում»:

«Իրավաբանական առումով վերոհիշյալը ցույց է տալիս, որ Ադրբե- 
ջանում հայության դեմ կազմակերպված գործողությունները սկսած 
Սումգայիթից մինչև այսօրվա շրջափակումը, մյուս արանքները (էլ չհի
շատւսկելով անցած 70 տարիներին Նախիջևանի և Ուտիքի հայաթսւ- 
փումը) պարունակում են ցեղասպանության հանցակազմ», - եզրա
կացնում է հեղինակը:

Հենվելով քրեական Իամապատասխան օրենքների վրա Ի.Արաբյա- 
նը գտնում է. որ անհրաժեշտ պաշտպանությունն ընդդեմ ցեղասպա
նության չի կարող դիտվել հանցակազմի բաղադրիչ մաս: Այնինչ, հի
շատւսկելով այդպիսի դեպքեր սումգայիթյան ոճիրների օրերին' նշվում 
է, թե ինչպես Ադրբեջանի դատական օրգանները, անտեսելով օրենքը, 
դատապարտել են անհրաժեշտ պաշտպանության դիմող հայերին: 

Այնուհետև Արաբյանն անդրադարձել Է Վարդգես Յղիյանհ գործադ
րած ջանքերին, որպեսզի ցեղասպանության զոհերի ժառանգները մա
սամբ հատուցում ստանան Թուրքիայից: Այս նպատակով Վ.3ղիյանը 
հավաքել է ութ հազար փաստաթուղթ-մեղադրանք և հանձնել միջազ
գային դատարան: Խոսվում Է և նյութական այն վնասների մասին, որ 
կրել են հայերը 1915թ. և ավելի ուշ 1988-ից հետո, Ադրբեջանում' ուղ
ղակի հափշտակումների և շրջափակումների հետևանքով:

Հեղինակը պահանջում է հաշվարկներ կատարել, քանի դեռ ուշ չէ, 
Ղարաբաղի և Հայաստանի կորուստների վերաբերյալ, որպեսզի ներ
կայացվեն միջազգային դատական ատյաններին:

«Ցեղասպանության ճանաչման, հանցակազմի որոշման և պատժա
չափի սահմանման հարցերը» գլխում Արաբյանը գրում Է. «Հայաստա
նի անկախ իշխանությունն իրավական բոլոր միջոցները պետք Է գոր- 
ծադրի հայ ժողովրդի (այդ թվում՜ ԼՂԻՄ-ի) նկատմամբ գենոցիդի գոր
ծը միջազգային դատարան հանձնելու համար: Այս նպատակով Հա
յաստանի Հանրապետությունը պետք է ընդունի օրենք ցեղասպանու-
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թյան հանցանքի որակման, պատժատեսակի ու պատժաչափի և դրանց I в
հետադարձ ուժ տալու մասին». .

Հեղինակի կարծիքով գենոցիդի հանցակազմի որակումը պետք է*
ունենա հետևյալ ձևակերպումները.

Հոդված 1. - Ազգի Կամ ազգային խմբի պատկանելիության շարժա
ռիթով սպանություն (որի համար պատժվում են ազատազրկմամբ 10- 
15 տարի ժամանակով, գույքի բռնագրավումով կամ մահապատիժ ' 
պատճառած վնասի հատուցմամբ):

Հոդված 2. - Դավադրություն, հանցանքների կատարում կամ գենո- - 
ցիդի մասնակցություն:

Հոդված 3. - Դիտավորյալ այնպիսի պայմանների ստեղծում, որը օ 
«հանգեցնում է տվյալ ազգի կամ ազգային խմբի ծննդաբերության 0 
լրիվ կամ մասնակի խախտմանը, նվազմանը կամ ծնվածների հիվան- ւ 
դությանն ու մահվանը...»:

Հոդված 4. - Մի ազգի կամ ազգային խմբի երեխաներին մեկ այլ ազ
գին հանձնեա. եթե այն նպատակ ունի դադարեցնել որոշակի մարդկա
յին ցեղախմբի գոյությունը:

Հոդված 5. - Դիտավորյալ կյանքի այնպիսի պայմանների ստեղծու
մը, որոնք խոչընդոտում են ազգային տվյալ խմբի զարգացմանը, մաս
նավորապես՝ հիմնական իրավունքներից և ազատություններից զրկե- - 
լու եղանակով:

Հոդված 6. - Մի ազգի կամ ազգախմբի լեզվի, կրոնի, պատմական մ 
հուշարձանների, մշակույթի և այլ արժեքների ոչնչացումը կամ յուրա- - 
ցումը:

Յուրաքանչյուր հոդվածին հետևում է պատժաչափը: Հեղինակն իր і п 
սահմանումները կատարյալ ու վերջնական չի համարում, «Բայց այն . С 
առիթ ու հիմք կծառայի իրավաբանների, սոցիոլոգների ու պատմա- - 
բանների քննարկման համար, որպեսզի գենոցիդի վերաբերյալ ամեն 
մի հոդվածի հանցակազմի նկարագրական մասի և պատժատեսակի ու յ 
պատժաչափի դրույթը ճշգրտվի... ստանա օրենսդրական վերջնական 
ձևակերպում»:

Վերջում հեղինակն անհրաժեշտ է համարում բարձրագույն ուսում- - 
նական հաստատություններում, հատկապես իրավաբանական և մի
ջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում, մտցնել ցեղա- - 
սպանության և դրա պատժելիության դասընթաց:


