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ՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

 Թես սա Ա.  Հոֆ ման 
( Գեր մա նիա)

ԻՆՉՊԵ՞Ս ՀԻՇԵԼ ԵՎ ՈԳԵԿՈՉԵԼ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻՆ*

Բանալի բառեր –  ներ գաղթ յալ հան րութ յուն նե ր, Օս-
ման  յան ցե ղաս պա նութ յուն, հայեր, սիրիացիներ, ներգաղթ-
յալ ներ, հուշարձաններ:

Ցե ղաս պա նութ յան բազ մա թիվ վե րապ րած ներն ու նրանց հետ նորդ-
նե րը կա րո ղա նում են միայն ա պաս տան երկ րում ի մի բե րել կո րուստ-
նե րը և  ո գե կո չել ի րենց զո հե րին: Այդ պես է, օ րի նակ,  Գեր մա նիա յում 
ապ րող բա զում հա յե րի դեպ քում: Ուրեմ ի՞ն չը և  ին չու՞ պետք է հիշ վի 
և  ա մե նից ա ռաջ՝ ինչ պե՞ս:

Առն վազն հինգ տաս նամ յակ պա հանջ վեց, մինչև դաշ նա յին  Գեր մա նիա յի 
հա սա րա կայ նութ յան և  քա ղա քա կան վճիռ ներ կա յաց նող նե րի մեջ հաս տատ-
վեց այն ըմբռ նու մը, որ դաշ նա յին հան րա պե տութ յու նը ներ գաղ թի եր կիր է: 
 Նաև այն գի տակ ցութ յունն ար մա տա վոր վեց, որ ներ գաղթ յալ նե րի մեծ մա-
սը հա լած վել է պա տե րազ մա կան ի րո ղութ յուն նե րից, քա ղա քա կան, կրո նա-
կան կամ էթ նի կա կան հե տապն դումն ե րից:  Հա լած ված ներն ու փա խուս տի 
դի մած ներն ի րենց հետ բե րում են բռնութ յան հո գե խե ղիչ փոր ձա ռութ յուն-
ներ, ո րոնք ա ռանձ նա պես ծանր դեպ քե րում, որ պի սին ցե ղաս պա նութ յունն 
է, փո խանց վում են սերն դե սե րունդ:  Ցե ղաս պա նութ յան և  մարդ կութ յան դեմ 
այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի բազ մա թիվ վե րապ րած ներ միայն տա րագ րութ-
յան մեջ, այն է՝ ա պաս տան երկ րում են հնա րա վո րութ յուն ստա նում ի մի 
բե րել ի րենց կո րուստ նե րը և  ո գե կո չել ի րենց զո հե րին:

Այդ պի սի օ րի նակ են  Թուր քիա յից սե րող հա յե րը, ա րա մեա ցի նե րը կամ 
ա սո րի ուղ ղա փառ քրիս տոն յա նե րը և  հույ նե րը: Որ պես, այս պես կոչ ված, 
թուրք ար տագ նա աշ խա տող ներ` նրանք դաշ նա յին հան րա պե տութ յուն մուտք 
գոր ծե ցին 1960-ա կան թվա կան նե րից: Ն րանք ցնցված էին 1955 թ. սեպ տեմ-
բե րի 6-7-ի «Ս տամ բուլյ ան Բ յու րեղ ա գի շե րից»` կազ մա կերպ ված զանգ վա-
ծա յին բռնութ յուն ներ Ս տամ բու լում և Զմ յուռ նիա յում հու նա կան խա նութ նե րի, 
դպրոց նե րի, ե կե ղե ցի նե րի և  գե րեզ մա նատ նե րի դեմ՝ ու ղեկց վե լով հայ կա կան 
ու հրեա կան հաս տա տութ յուն նե րի վրա կա տար վող հար ձա կումն ե րով:  

Գեր մա նիա յում բնակ վող ա վե լի քան 100.000 ա րա մեա ցի նե րի/ա սո րի-

*Ըն դուն վել է տպագ րութ յան 20. 07. 2018։
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նե րի և  շուրջ 40.000 հա յե րի մեծ մա սը ուղ ղա կիո րեն կամ ի րենց ծնող նե րի 
մի ջո ցով սե րում են  Թուր քիա յից: Այն, թե արդ յոք ներ գաղ թող նե րը կա րո՞ղ 
են ի րենց զո հե րին հի շել ա պաս տան երկ րի որ ևէ հա սա րա կա կան վայ րում, 
վճռում է այդ բռնութ յուն նե րին ան մասն մնա ցած հա սա րա կութ յան մե ծա-
մաս նութ յու նը: Ն րանք իշ խա նութ յուն ներն ու վճիռ կա յաց նող ներն են, ո րոնք 
պետք է ի րենց հա մա ձայ նութ յու նը հայտ նեն հու շա տախ տակ նե րի, հու շար-
ձան նե րի կամ հու շա վայ րե րի հիմն ման, ինչ պես նաև դրանց տե ղի և ն վի-
րա գործ ման ար ձա նագ րութ յուն նե րի բո վան դա կութ յան ու ֆի նան սա վոր ման 
հար ցե րի վե րա բեր յալ: 

 Ներ գաղթ յալ հան րութ յուն նե րը, ո րոնք  Գեր մա նիա յում (կամ այլ պե տու-
թ յուն նե րում) հի շա տակ ման ի րենց բաղ ձան քը կա մե նում են ի րա կա նաց նել 
հա սա րա կա կան կամ կի սա հա սա րա կա կան վայ րե րում, պար տա վոր են դա 
հա մո զիչ կեր պով հիմն ա վո րել:  Կար ևոր փաս տարկ են հան դի սա նում այն 
պատ մա կան ա ղերս նե րը կամ հի շո ղութ յուն նե րը, ո րոնք նաև հա սա րա կութ-
յան մե ծա մաս նութ յունն է կի սում և  պատ րաստ է ըն դու նել: Այդ պի սի ա ղերս-
ներ ան մի ջա կա նո րեն ե ղել են 1904-1908 թթ. գեր մա նա կան հա րա վարևմտ-
յան գա ղու թում (ներ կա յումս՝  Նա մի բիա) հե րե րո նե րի, նա մա նե րի և  սա նե րի 
ցե ղաս պա նութ յան, ինչ պես նաև Օս ման յան պե տութ յու նում շուրջ ե րեք մի-
լիոն քրիս տոն յա նե րի՝ հա յե րի, ա սո րի և  հույն քրիս տոն յա նե րի ցե ղաս պա-
նութ յան դեպ քում (1912-1922 թթ.): « Գեր մա նա կան հա րավ-արև մուտ քում» 
գեր մա նա կան պաշտ պա նա կան զո րա մա սի հրա մա նա տար, պրու սա կան 
գե  նե րալ  Լո թար ֆոն Տ րոթ հան պա տաս խա նա տու էր կայ զե րի հա մա ձայ-
նու թ յամբ մինչև 80.000 տե ղաբ նիկ աֆ րի կա ցի նե րի ոչն չաց ման հա մար: 
Չ նա  յած դրան՝  Նա մի բիա յում ա ռայ սօր կան ցե ղաս պան ֆոն Տ րոթ հա յի 
ա նու  նով ան վա նա կոչ ված փո ղոց ներ: Մ յուն խեն-Տ րու դե րին գում  Ֆոն Տ րոթ-
հա  յի ան վան փո ղո ցը միայն 2016-ին վե րան վան վեց  Հե րե րո նե րի փո ղոց: 

Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յան1 պա րա գա յում գեր մա նա կան կա ռա վա-
րութ յան քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը, դի վա նա գետ ներն, ինչ պես նաև զին վո-
րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, տեղ ակ լի նե լով այն ժա մա նակ վա 
 Գեր մա նիա յի դաշ նակ ցի ոճ րա գոր ծութ յուն նե րին, հան դուր ժում և  հա ճախ 
նաև հա վա նութ յուն էին ցույց տա լիս դրանց: Օս ման յան պե տութ յու նում 
կայ զե րա կան  Գեր մա նիա յի ռազ մա կան ա ռա քե լութ յան մի քա նի հրա մա նա-
տար ներ ռազ մա ճա կա տի շրջան նե րում ան ձամբ պա տաս խա նատ վութ յուն 
էին կրում հայ ազ գաբ նակ չութ յան աք սո րի հա մար: 

Չ նա յած տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րը, այ սինքն՝ քա ղա քագ լուխ նե րը, 
հու շա տախ տակ նե րի տե ղադր ման հանձ նա ժո ղովն ե րը կամ հա մայն քա յին 
խոր հուրդ նե րը և  քա ղա քա յին խոր հուրդ նե րի ան դամն երն ինք նու րույն կեր-
պով են ո րո շումն եր կա յաց նում հու շար ձան նե րի կամ հու շա տախ տակ նե րի 
հիմն ման մասին, այ նու հան դերձ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի վե րա բեր յալ օ րենսդ-
րի ըն դու նած բա նաձ ևե րը, ե թե դրանք ՄԱԿ-ի  Ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն-
ցիա յի ըն դու նու մից (1948 թ.) ա ռաջ են տե ղի ու նե ցել և  այդ պատ ճա ռով 
որ պես կա նոն ի րա վա բա նա կան և  դա տա կան քննութ յան չեն են թարկ վել, 
նրանց շատ են օգ նում:  Նա մի բիա յի առն չութ յամբ  Բուն դես թագն ա ռայ սօր 
հա մա պա տաս խան բա նաձև չի ըն դու նել, չնա յած 2012-ին ՍԴԿ-ի ( Գեր մա նիա յի 
1 Այս հասկացության միջոցով են Գերմանիայում բնորոշվում Օսմանյան կայսրության իշխանությունների 
իրականացրած բոլոր ցեղասպանությունները։ Խմբ.։
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սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ ցութ յուն) խմբակ ցութ յան այն ժա մա նակ վա 
ղե կա վար Ֆ րանկ- Վալ տեր Շ թայն մա յե րը մի հա մա պա տաս խան ա ռա ջարկ 
էր ներ կա յաց րել  Բուն դես թա գին:

Ինչ վե րա բե րում է Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յա նը, 1986-ին ԵՊ-ում (Եվ-
րո պա կան պառ լա մենտ) ՔԴՄ-ի ( Գեր մա նիա յի Ք րիս տոնեա-դե մոկ րա տա կան 
միութ յուն) և ՍԴԿ-ի պատ գա մա վոր նե րը նպաս տե ցին այն բա նին, որ պառ-
լա մեն տի քա ղա քա կան հանձ նա ժո ղո վը վճռի ըն թացք չտալ ցե ղաս պա նութ-
յան վե րա բեր յալ նի դեր լան դա կան պատ գա մա վոր  Ժակ  Վան դե մոյ լեբ րու կեի 
տե ղե կագ րին: 1987-ին, այ նու հան դերձ, այդ տե ղե կա գի րը հանձ նա ժո ղո վում 
ձայ նե րի չնչին մե ծա մաս նութ յամբ ըն դուն վեց:  Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան 
պատ գա մա վոր Կ լաուս  Հեն շի դի մու մով, այ նու հան դերձ, ցե ղաս պա նութ յուն 
եզ րույ թը ջրվեց՝ փո խա րին վե լով «հայ ժո ղովր դի հան դեպ ի րա գործ ված 
ա նար դա րութ յամբ»:  Հենշն այն ժա մա նակ «Վ տանգ ված ժո ղո վուրդ նե րի ըն-
կե րակ ցութ յան» (ՎԺԸ) նա մա կագ րա կան և  հե ռա խո սա յին հար ցումն ե րին ի 
պա տաս խան բազ միցս դեմ էր ար տա հայտ վել այն բա նին, որ Եվ րո պա կան 
պառ լա մեն տը զբաղ վի Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յամբ:  Նա դա պատ ճա ռա-
բա նում էր նրա նով, որ ԵՊ-ն «պատ մա բան նե րի հա մա ժո ղով» չէ:  Բա ցի այդ՝ 
նա այն տե սա կետն էր հայտ նում, թե հա յե րը ցան կա ցել են  Թուր քիան մաս-
նա տել՝ նշե լով, թե ին քը՝ որ պես սո ցիա լիստ, դեմ է ազ գա յին պե տութ յան 
վե րաց մա նը և  ըստ այդմ նաև նոր պե տութ յուն նե րի ձևա վոր մա նը:

2000 թ. ապ րի լին մի շարք հա սա րա կա կան-քա ղա քա ցիա կան կազ մա-
կեր պութ յուն ներ, այդ թվում նաև ՎԺԸ-ի՝  Հա յաս տա նին վե րա բե րող հար ցե-
րը հա մա կար գող խում բը, գեր մա նա կան  Բուն դես թա գի՝ հայ տագ րե րի հանձ-
նա ժո ղո վին ներ կա յաց րին շուրջ 16.000 մարդ կանց կող մից ստո րագր ված՝ 
« Ժա մա նա՛կն է. դա տա պար տե՛լ ցե ղաս պա նութ յու նը» հայ տա գի րը: Գեր մա-
նա կան օ րենս դի րը միայն 16 տա րի հե տո՝ 2016 թ. հու նի սի 2-ին մինչ այդ 
իբրև «վտա րում և  կո տո րած» ձևա կերպ ված ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը ո րա կեց 
որ պես ցե ղաս պա նութ յուն: 

Դ րա նով այ նու հետև  Գեր մա նիա յում կրթութ յան և  գի տութ յան, ինչ պես 
նաև հի շո ղութ յան մշա կույ թի ո լոր տում շատ քիչ բան է որոշակիորեն բա րե-
լավ վել:  Թուր քիա յից սե րող ներ գաղթ յալ հան րութ յուն նե րը նույն պես չէին 
ու զում չա փա զանց եր կար սպա սել:  Նախ և  ա ռաջ հայ կա կան հա մայնք նե րը 
1987-ից ի վեր 11 գեր մա նա կան քա ղաք նե րում (Շ տուտ գարթ, Բ րե մեն, 
Բ րաունշ  վայգ, Հ յոխշ տադտ,  Նոյ վիդ,  Հալ լե,  Լեեր-Օստֆ րիզ լանդ,  Յե նա,  Բեռ-
լին,  Քեհլ, Ք յոլն) խաչ քա րեր են տե ղադ րել ի հի շա տակ ի րենց նախ նի նե րի 
հան դեպ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի՝ մեծ մա սամբ կի սա հա-
սա րա կա կան վայ րե րում:  Բա ցա ռութ յուն են կազ մում  Լեե րը (2015),  Յե նան 
(2016) և Բ րե մե նը (2005): Բ րե մե նում հո գուտ հու շա քա րի տե ղադր ման նա-
խա ձեռ նո ղա կա նութ յուն դրսևո րեց այն ժա մա նակ վա քա ղա քագ լուխ  Հեն նինգ 
 Շեր ֆը (ՍԴԿ):  Խաչ քա րե րի մեծ մա սը տե ղադր վել է աշ խար հիկ և  ե կե ղե ցա-
կան գե րեզ մա նատ նե րում:  Հա սա րա կա կան վայ րե րում տե ղա կայ ված խաչ-
քա րե րի դեպ քում խոս քը վե րա բե րում է զբո սայ գի նե րի ծայ րա մա սա յին հատ-
ված նե րին և  կա նա չա պատ տա րածք նե րին:  Տե ղա կայ ման վայ րերն ար տա-
ցո լում են հի շա տակ ման գեր մա նա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ առկա հե-
տա դաս ման դիր քո րո շու մը:
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Բայց Ք յոլ նի « Հի շե՛լ ցե ղաս պա նութ յու նը» մի ջազ գա յին նա խա ձեռ նութ-
յու նը չէր ու զում հա մա կերպ վել ծայ րա մա սա յին տա րածք ներ մղե լու՝ նման 
քա ղա քա կա նութ յան հետ։ Այն 2018 թ. ապ րի լին  Հո հեն ցոլ լեր նե րի կամր ջի 
մոտ տե ղա կա յեց մոտ մե կու կես մետր բարձ րութ յամբ պող պա տե բուրգ, ո րի 
գա գա թին կա մի ճեղք ված նուռ:  Կո ղա պա տե րի վրա ար ձա նագր ված է 
քյոլ նաբ նակ գրող  Դո ղան Ա քան լիի կող մից հե ղի նակ ված մի բա նաս տեղ-
ծութ յուն հետև յալ վեր նա գ րով. «Այդ ցա վը վե րա բե րում է մեզ բո լո րիս»: 
Ք յոլ նի կա ռա վար չութ յու նը կար գադ րեց ան հա պաղ հա նել հու շար ձա նը:  Նա 
դա պատ ճա ռա բա նում էր ինչ պես երթ ևե կութ յան անվ տան գութ յամբ, այն-
պես էլ եր կու մետր բարձ րութ յուն ու նե ցող խաչ քա րով, ո րը նա խորդ տա րի 
տե ղադր վել էր Ք յոլն-Բր յու քի գե րեզ մա նա տան հայ կա կան հատ վա ծում: 
 Վեր ջինս կրում է նվի րա բեր ման հետև յալ ար ձա նագ րութ յու նը. «Ի հի շա տակ 
1915-1916 թվա կան նե րի  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի»:  Թուր քա կան հա-
մայն քի, ինչ պես նաև «Մզ կիթ նե րի գեր մա նա-թուր քա կան միութ յան» (DITIB) 
ճնշման ներ քո այն ժա մա նակ քա ղա քա յին վար չութ յու նը Ք յոլ նի հայ կա կան 
հա մայն քին ար գե լեց տեքս տում նշել 1,5 մի լիոն զո հե րի թվա քա նա կը, ինչ-
պես և Օս ման յան պե տութ յանն ան վա նել ցե ղաս պա նութ յան պա տաս խա-
նա տու:

 Գեր մա նա կան օ րենսդ րի կող մից Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յան պաշ տո-
նա կան ճա նաչ ման հա մար տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ձգվող պայ քա րը և 
 ճա նաչ մամբ հնա րա վոր դար ձող հա ջո ղութ յուն նե րի դեմ թուր քա կան ազ-
գայ նա կան միութ յուն նե րի ու ըն կե րութ յուն նե րի ուժ գին դի մա կա յութ յու նը 
նպաս տե ցին նրան, որ հա յե րի հա մար հիմն ա կա նում ա ռաջ նապ լա նում է 
մնում խաչ քա րե րի հի շա տա կող գոր ծա ռույ թը: Մ յուս կող մից՝ հու շա քա րը 
պետք է տե ղա կայ վեր ըստ հնա րա վո րինս աչ քի ընկ նող վայ րում, ա ռա ջին 
հեր թին՝ ինչ պես ձևա կեր պել է  «Գեր մա նա հա յոց կենտ րո նա կան խորհր դի» 
նա խա գահ նե րից մե կը`  Բեռ լի նի «ռայխս թա գի գմբե թի ստվե րի տակ»: Որ-
պես փոխ զի ջում՝ 2016-ին մի խաչ քար տե ղադր վեց Սբ.  Հեդ վի գի կա թո լիկ 
տա ճա րի տա րած քում՝  Բեռ լի նի կենտ րո նում: Այն հի շեց նում է 1919-ին այդ 
ե կե ղե ցում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա տա կին կա տար ված ժա-
մեր գութ յու նը: 

 Միայն հայ կա կան բնա կա վայ րե րում տա րած ված ա վան դա կան ձևով հայ-
կա կան խաչ քա րերն ընդգ ծում են ի րենց յու րա հա տուկ բա ցա ռի կութ յու նը: 
Ն վի րա բեր ման ար ձա նագ րութ յուն նե րը նույն պես վե րա բե րում են միայն հայ 
զո հե րին՝ բա ցա ռութ յամբ Ե նա յի խաչ քա րի:  Վեր ջի նիս ար ձա նագ րութ յու նում 
նե րառ ված հա վե լու մը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ այդ խաչ-
քա րը հիմն ո ղը՝ ձեռ նար կա տեր  Պո ղոս  Գու լօղ լուն, սե րում է մի անդ րազ գա-
յին ըն տա նի քից, որն, իբրև այդ պի սին, բնու թագ րա կան էր Օս ման յան պե-
տութ յան հա մար: Ն րա հույն պա պը, ո րը  Հա լե պում  Բաղ դա դի եր կա թու ղու 
վրա էր աշ խա տում, ա մուս նա ցել էր մի հայ աք սոր յա լի հետ: Ե նա յի խաչ քա-
րի հետև յալ ար ձա նագ րութ յու նը հի շեց նում է նաև ոչ հա յազ գի զո հե րի մա-
սին. «Ի հի շա տակ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 1,5 մի լիոն զո հե րի և  ի հի շա տակ 
100 տա րի ա ռաջ սպան ված ա րա մեա ցի նե րի, ա սո րի նե րի ու փոք րա սիա կան 
հույ նե րի: Ե նա քա ղա քը գի տակ ցում է  Գեր մա նիա յի հա մա պա տաս խա նատ-
վութ յու նը: Այս խաչ քա րը հաշ տեց ման խորհր դա նիշ է»:
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 Բեռ լի նում ար դեն 2002-ին ստեղծ վել էր « Մեկ ձայ նով խո սել ցե ղաս պա-
նութ յան դեմ» մի ջե կե ղե ցա կան նա խա ձեռ նութ յու նը: Ն րա մեջ հայ կա կան, 
ա րա մեա կան-ա սո րա կան և  հու նա կան միութ յուն ներն ու ըն կե րութ յուն ներն 
ա ռա ջին ան գամ հա մա տեղ աշ խա տում են ի րենց նախ նի նե րի հան դեպ ի րա-
գործ ված ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի՝ որ պես ցե ղաս պա նութ յան, խորհր դա րա-
նա կան ու հա սա րա կա կան դա տա պարտ ման հա մար: 2007-ին նա խա ձեռ-
նութ յու նը սկսեց մի նպա տա կա հար մար վայր փնտրել՝ Օս ման յան ցե ղաս-
պա նութ յան զո հե րի հի շա տա կին հու շա քար կանգ նեց նե լու հա մար: Այն դրա 
հա մար ընտ րեց  Շար լո տեն բուր գի շրջա նը, որ տեղ օս ման յան, թուր քա կան, 
հայ կա կան և  գեր մա նա կան անց յա լի ու ներ կա յի ա ռանձ նա կի մեծ քա նա-
կութ յամբ ա ղերս ներ կան: Չ նա յած այդ շրջա նի այն ժա մա նակ վա քա ղա-
քագ լու խը, ինչ պես և  հու շա տախ տակ նե րի շրջա նա յին հանձ նա ժո ղո վը 
սկզբուն քո րեն հա մա ձայ նել էին հու շա քա րի տե ղադր մա նը, սա կայն նրանք 
ա ռա ջարկ ված հա սա րա կա կան վայ րե րից ոչ մե կի հատ կաց ման հա մա ձայ-
նութ յուն չտվե ցին:  Չա փա զանց մեծ էին «մու սուլ մա նա կան բնակ չութ յան» 
ըմբռն ման բա ցա կա յութ յան կամ հու շա քա րի հնա րա վոր վտանգ ման առն-
չութ յամբ մտա հո գութ յուն նե րը:  Բեռ լին յան նա խա ձեռ նող նե րը կանգ նած էին 
մի դի լե մա յի ա ռաջ. կա՛մ նրանք ա նո րոշ ժա մա նա կով պետք է սպա սեին 
հի շո ղութ յան քա ղա քա կա նութ յան տե սանկյ ու նից ա վե լի նպաս տա վոր 
ի րադ րութ յան, կա՛մ պետք է ըն դու նեին հու շա տախ տակ նե րի հանձ նա ժո-
ղո վի ա ռա ջար կը՝ հու շար ձան նե րի և բ նութ յան պահ պա նութ յան տա րածք 
հա մար վող  «Լո ւի զա յի թիվ III» հայտնի ե կե ղե ցա կան գե րեզ մա նա տա նը ի 
հի շա տակ Օս ման յան պե տութ յու նում ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի մի մի ջ եկե-
ղե ցա կան հու շար ձան հիմն ե լու վե րա բեր յալ: 

 Գե րեզ մա նա տան վար չութ յունն այդ նպա տա կով եր կա րատև օգ տա-
գործ ման հա մար տրա մադ րեց նախ կի նում թաղ ման հա մար նա խա տես ված 
երեք տե ղեր, ինչ պես և դ րանք միաց նող մի պարս պա հատ ված: Այդ պի սով 
հնա րա վոր ե ղավ մի հու շար ձան կանգ նեց նել, ո րը նա խագ ծեց բեռ լին ցի 
ճար տա րա պետ  Մար տին  Հոֆ մա նը՝ Օս ման յան պե տութ յու նում ցե ղաս պա-
նութ յան զո հե րի մի ջե կե ղե ցա կան հու շար ձա նի կա ռուց ման ա ջակ ցութ յան 
ըն կե րակ ցութ յան հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:  Հայ ա ռա քե լա կան, 
հույն ուղ ղա փառ և  ա սո րի ուղ ղա փառ հոգ ևո րա կան նե րի կող մից օրհն վե-
լուց հե տո սկսվեց 1970-ա կան թվա կան նե րին լքված այդ թա ղու մա տե ղե րի 
վե րա կանգ նու մը՝ ըստ հու շար ձա նա պահ պա նութ յան կա նոն նե րի: Դ րան հա-
ջոր դեց նրանց փո խա կեր պու մը «հի շո ղութ յան հար թակ նե րի»: Դ րանք ի րենց 
թևե րի վրա կրում են «բնաջնջ ման վեց պատ կեր ներ»՝ օս ման յան ցե ղաս-
պա նութ յան հա մա տեքս տում լայ նո րեն հայտ նի լու սան կար ներ, ո րոնք մա-
կագր վել են «ա զա տութ յուն», «անվ տան գութ յուն», «կյանք», «հայ րե նիք», 
«հա վատ» և «մշա կույթ» հաս կա ցութ յուն նե րով:  Ցե ղաս պա նութ յան ժա մա-
նակ ոչն չաց վում է այդ ար ժեք նե րից յու րա քանչ յու րը: 

 Կա ռուց ված քա յին մի չոր րորդ տար րը ազ նիվ պող պա տից պատ րաստ-
ված նվի րա բեր ման վա հա նակն է՝ զո հե րի խմբե րի թվար կու մով և  հետև յալ 
կո չով. « Հի շե՛ք Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յան զո հե րին»:  Նա խա ձեռ նող նե րը 
սկզբուն քո րեն հրա ժար վել են մեղ քի էթ նի կա ցու մից, զո րօ րի նակ՝ «Թուր-
քա կան ցե ղաս պա նութ յուն» ար տա հայ տութ յու նից: Ն վի րա բեր ման վա հա-
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նա կի մի ջով անց նում է մի հո րի զո նա կան ճեղք վածք: Այն խորհր դան շում 
է վեր քը, ո րը ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը որ պես ցե ղաս պա նութ յուն ճա նա չե լու՝ 
թուր քա կան պե տութ յան և  թուր քա կան հա սա րա կութ յան մե ծա մաս նութ յան 
հրա ժա րու մով շա րու նա կում է խո րա նալ: Ան կա րա յում Ազ գա յին  Մեծ ժո ղո-
վի կող մից «ճա նա չու մից հե տո» միայն ճեղք ված քը կփակ վի: « Հի շո ղութ յան 
հար թակ նե րի» առջև կա մի դաշտ 68 քա ռա կու սի կրա քա րե սա լիկ նե րով: 
Դ րանք հի շեց նում են զո հե րի ա ռա վել մեծ բնա կա վայ րե րը և, այն տեղ բնակ-
ված խմբե րի, քա ղաք նե րի ա նուն նե րը՝ լա տի նե րեն, հա յե րեն, հու նա րեն կամ 
ար մեե րեն տա ռե րով: Դ րանց միջև գտնվում են ա վե լի փոքր քա րեր, ո րոնց 
վրա նվի րա տու նե րը կա րող են փո րագ րել տալ ցե ղաս պա նութ յան մե ծա նուն 
զո հե րի կամ ի րենց սպան ված նախ նի նե րի ա նուն նե րը:  Բեռ լի նի մի ջե կե ղե-
ցա կան հու շա կա ռույ ցը բազ մա գոր ծա ռու թա յին նա խագ ծում ու նի: Այն ծա ռա-
յում է ոչ միայն որպես հի շեց մա ն, այլ իբրև ան հա տա կան ու  կո լեկ տիվ սգո 
և  ուս ուցման վայր: 2015-ից ի վեր այս տեղ ա մեն տա րի տե ղի են ու նե նում 
հի շա տա կի մի ջո ցա ռումն եր՝ ապ րի լի 24-ին (1915 թ., հայ զո հե րի հի շա տա-
կի օր), մա յի սի 19-ին (1919 թ.,  Պոն տո սի հույ նե րի հի շա տա կի օր), հու նի սի 
15-ին (1915 թ., ա րա մեա ցի զո հեր), ինչ պես նաև սեպ տեմ բե րի 14-ին (1922 
թ.,  Փոքր Ա սիա յի հույ ներ):

Ե րեք տե ղե կա տու վա հա նակ նե րի, ինչ պես և կ ռած պող պա տից պատ-
րաստ ված չորս նստա րան նե րի հետ միա սին ճար տա րա պե տա կան նա-
խագծ ման, ձևա վոր ման և  կա ռու ցա պատ ման ծախ սե րը կազ մել են նվա զա-
գույ նը 210.000 եվ րո: Այդ գու մա րի մեկ եր րոր դը հա տուց վեց մաս նա վոր 
նվի րատ վութ յու նե րի մի ջո ցով, իսկ մնաց յալ ծախ սե րը՝ քա ղա քա յին, ե կե-
ղե ցա կան և  կի սա պե տա կան հաս տա տութ յուն նե րի տրա մադ րած ֆի նան-
սա վոր մամբ:  Գեր մա նիա յում թուր քա կան դի վա նա գի տութ յու նը արծ վի աչ-
քե րով է հետ ևում հու շա քա րե րի տե ղադր մանն ուղղված ա մեն մի պե տա կան 
ֆի նան սա վոր ման և  փոր ձում է հա կազ դել դրանց:  Դա ա պա ցու ցեց 2017 թ. 
վեր ջին  Մայ նի Ֆ րանկ ֆուր տի թուր քա կան հյու պա տո սի պաշ տո նա կան բո-
ղո քը  Գի սե նին մեր ձա կա  Պոլ հայ մում նա խա տես ված՝ « Սեյ ֆո յի» (այդ պես 
են ա րա մեա ցի-ա սո րի ներն ան վա նում 1915 թ. ի րենց ժո ղովր դի հան դեպ 
ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յու նը) հու շար ձա նի դեմ:  Բեռ լի նում թուր քա-
կան գլխա վոր հյու պա տո սը նույն պես ոչ վա ղուց մի մաս նա վոր զրույ ցում 
պար զա բա նել է, որ  Թուր քիա յին չի խան գա րի, ե թե հա յե րը  Գեր մա նիա յում 
ի րենց սե փա կան մի ջոց նե րով հու շա քա րեր կանգ նեց նեն, և  այն էլ՝ կի սա-
հա սա րա կա կան վայ րե րում, ինչ պես, օ րի նակ՝  Բեռ լի նի  Հեդ վի գի տա ճա րում 
գտնվող խաչ քարն է:  Սա կայն  Թուր քիան, ինչ պես հայ տա րա րում էր նա, 
կմի ջամ տի, ե թե հա սա րա կա կան վայ րում մի հու շար ձա նի հա մար պե տա-
կան կամ քա ղա քա յին մի ջոց ներ տրա մադր վեն:

  Գեր մա նե րե նից թարգ մա նեց Ա շոտ Ն.  Հայ րու նին

Թես սա Ա.  Հոֆ ման - պատ վա վոր պրո ֆե սոր, փի լի սո փա յութ-
յան դոկ տոր. բա նա սեր և  սո ցիո լոգ։  Մինչև 2015 թ. ապ րիլ ա միսն 
աշ խա տում էր  Բեռ լի նի Ա զատ հա մալ սա րա նի՝ Ար ևելյ ան Եվ րո պա-
յի ինս տի տու տում: Հ րա տա րա կել է բազ մա թիվ աշ խա տութ յուն ներ 
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 Հա յաս տա նի, հայ կա կան Սփ յուռ քի պատ մութ յան, մշա կույ թի և  ներ կա 
դ րութ յան,  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան և  Թուր քիա յում ու  Հա րա վա յին 
 Կով կա սում փոք րա մաս նութ յուն նե րի վի ճա կի վե րա բեր յալ: 1979 
թվա կա նից ի վեր «Վ տանգ ված ժո ղո վուրդ նե րի ըն կե րակ ցութ յու-
նում» գոր ծում է որ պես  Հա յաս տա նին վե րա բե րող խնդիր նե րի հա-
մա կար գող, իսկ 2009 թվա կա նից ՎԺԸ-ի պատ վա վոր ան դամ է: 

Ն կար 1. -  Բեռ լի նի մի ջե կե ղե ցա կան հու շա կա ռույցն ու նի բազ մա գոր ծա ռու թա յին նա-
խագ ծում: Այն հի շեց նում է Օս ման յան ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի մա սին, ո գե կո չում և 

 ծա ռա յում է՝ որ պես սգո և  ուս ման վայր:

Ն կար 2. – Ա մեն տա րի « Հի շո ղութ յան հար թակ նե րի» առջև տե ղի են ու նե նում ո գե կոչ-
ման մի ջո ցա ռումն եր ի հի շա տակ մե ռած նե րի:
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Ն կար 3. - 68 քա ռա կու սի կրա քա րե սա լիկ նե րը լա տի նե րեն, հա յե րեն, հու նա րեն կամ 
ար ամեե րեն տա ռե րով հի շեց նում են զո հե րի ա ռա վել մեծ բնա կա վայ րե րը և, ըստ այն-
տեղ բնակ ված խմբե րի, քա ղաք նե րի ա նուն նե րը: Դ րանց միջև գտնվող ա վե լի փոքր 

քա րե րի վրա նվի րա տու նե րը կա րող են փո րագ րել տալ ի րենց սպան ված նախ նի նե րի 
ա նուն նե րը:

Ն կար 4. - Ն վի րա բեր ման վա հա նա կը մատ նան շում է ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի խմբե-
րին:  Մի հո րի զո նա կան ճեղք վածք վա հա նա կը բա ժա նում է եր կու մա սի: Այն խորհր դան-

շում է վեր քը, ո րը զո հե րի հետ նորդ նե րի սրտում ա ռայ սօր բաց է մնում, քա նի որ թուր քա-
կան պե տութ յու նը և  թուր քա կան հա սա րա կութ յան մե ծա մաս նութ յու նը հրա ժար վում են 

ոճ րա գոր ծութ յու նը ճա նա չել որ պես ցե ղաս պա նութ յուն: 
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Summary

HOW TO REMEMBER AND SUMMON THE VICTIMS OF GENOCIDE?

Tessa A. Hofman 

Key words - immigrant communities, Ottoman genocide, 
Armenians, Syriacs, immigrants, monuments.  

This essay explains the specifics of German history and memory policies with 
regard to immigrant communities in Germany. Although already in the 1960 
spost-war Germany has become a country of massive foreign immigration, it is 
only currently that the country officially admits its essence as a popular destina-
tion for immigrants of foreign origin, of which Turkey born residents and their 
descendants are still the largest immigrant community, including the descendants 
of those who survived the Ottoman genocide against indigenous Christians dur-
ing the last decade of Ottoman rule (1912-1922): Armenians, Syriacs (self-identi-
fying themselves as Armenians or Assyrians) and Greek-Orthodox Christians (East-
ern Thrace, Pontos, Asia Minor)with a victim intotal of more than three million. 

As a rule, it is the dominant majority of a country that determines which of 
the historic experiences of immigrants are remembered, and how these are re-
membered. In Germany the authorities of municipal districts decide where and 
how commemorative plaques, monuments and memorials of genocide remem-
brance are erected. There is a clear hierarchy in the commemoration of those 
who were victimized under Germany’s responsibility, and those victimized by 
third sides, such as the Unionist or Kemalist regimes. The average German ten-
dency in the case of the Ottoman genocide is to allow only peripheral locations 
or locations on semi-public grounds (cemeteries, church.-grounds). So far, Ar-
menian cross-stones have been erected in 11 German cities and towns beginning 
fromcity cemetery in Stuttgart (1987). As a rule, Armenian, Syriac and Pontos 
Greek Diasporic communities dedicate their monuments only to the commemo-
ration of their own community. A prominent exception of integrated or inclusive 
commemoration is the Ecumenical Memorial for Genocide Victims in the 
Ottoman Empire, which has been erected in Berlin in 2012.

Резюме

КАК ПОМНИТЬ И ПОЧТИТЬ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА? 

 Тесса A. Хофман

Ключевые слова – иммигрантские общины, Османский 
геноцид, армяне, сирийцы, иммигранты, памятники.

В этом эссе раскрывается специфика немецкой политики истории и 
памяти по отношению к иммигрантским общинам в Германии. Хотя после-
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воен ная Германия уже в 1960-х годах стала страной массовой иммиграции, 
только в настоящее время она официально признает себя как популярная 
для иммигрантов страна-убежище. Среди иммигрантских общин Германии 
беженцы из Турции и их потомки по-прежнему остаются крупнейшим 
иммигрантским сообществом, включая потомков тех, кто пережил Османский 
геноцид коренных христиан в 1912-1922 гг. - армян, сирийцев (осознающих 
себя как арамейцев или ассирийцев) и греко-православных христиан 
(Восточная Фракия, Понтос, Малая Азия), причем общее число жертв этих 
событий составляет более трех миллионов.

Как правило, преобладающее большинство населения страны определяет, 
какое из исторических переживаний и как запомнят иммигранты. В Германии 
власти муниципальных районов решают, где и как возводятся памятные 
мемориальные доски, памятники и мемориалы в память о геноциде. 
Существует четкая иерархия между памятью о пострадавших, за которых 
несет ответственность Германия, и теми, кто пострадал от третьих сторон, 
как, например, от младотурецкого и кемалистского режима. Средняя немецкая 
тенденция в отношении к напоминаниям об Османском геноциде сводится к 
тому, чтобы давать разрешение только на периферийные местоположения 
или полуобщественные места (светские и церковные кладбища). До сих пор 
армянские хачкары были установлены в 11-ти городах Германии, начиная с 
городского кладбища в Штутгарте (в 1987 г.). Как правило, общины армян, 
арамейцев/ассирийцев и греков из Понтосa посещают только памятники своих 
жертв. Важным исключением интегрированной или всеобъемлющей памяти 
является Вселенский мемориал жертвам геноцида в Османской империи, 
который был установлен в Берлине в 2012 году.


