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ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ

Արմեն. Ց. Մարուքյան 
Պատմ. գիտ. թեկնածու

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ 
ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Ճանապարհային քարտեզի ուրվագիծ*
 

Բանալի բառեր – հետևանքների հաղթահարում, ճանա-
պարհային քարտեզ, Հայաստանի Հանրապետություն, Սփյուռք, 
Օսմանյան կայսրություն, Թուրքիա, Վուդրո Վիլ սո նի իրավարար 
վճիռ, Սևրի պայմանագիր, Լոզանի պայ մանագիր։ 

Մուտք
2015 թ. հուն վա րի 29-ին « Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ տա րե-

լի ցի հա մա հայ կա կան հռչա կա գրի» հրա պա րա կումով մի ջո ցա ռում նե-
րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղովն ու Սփ յուռ քում գոր ծող 
տա  րա ծա շրջա նա յին հանձ նա խմբե րը հա մայն հա յութ յան ա նու նից 
պաշ  տո նա պես հայ տա րա րեցին, որ այդ պա հից սկսած՝ մեկ նար կում է 
հայ ժո ղովր դի միաս նա կան պայ քա րը ոչ միայն Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թ յան փաս տի հա մաշ խար հա յին ճա նաչ մա նը հաս նե լու, այլև ցե ղա-
սպա  նութ յան հետևանք  նե րի հաղ թա հար ման հա մար, ինչը ենթա-
դրում է ի րա վա կան պա հանջ նե րի թղթած րարի մշակում՝ այն դի տե-
լով որպես ան հա տա կան, հա մայն քա յին և հա մազ գա յին ի րա վունք  նե-
րի և  օ րի նա կան շա հե րի վե րա կանգն ման գոր ծըն թա ցի մեկ նարկ1:

Միանգամայն բնական է, որ հա տուց ման հիմնախնդրի դիվանա գի-
տական ձևակեր պու մը հանդիսացող Հայոց ցեղասպանության «հետևանք-
ների հաղթահարում» հասկա ցութ յունը պաշտոնական շրջանառության 
մեջ դրած հռչակա գրա յին բնույթ ունե ցող այդ փաստաթուղթը չի ման րա-
մասնում, թե ինչ է հասկաց վում նման ձևակերպման տակ: 

Ուրեմն անհրաժեշտություն է առաջացել հստակություն մտցնելու Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ մամբ հայ ժո ղո վրդին հաս ցված վնաս-
ների ու կո րուստ ների հարցում, որոնք ընդ հա նուր առ մամբ կա  րե լի է բա-
ժա նել մի քանի պայմանական խմբերի՝ հայ րե նա զրկում, մարդ  կա յին 

* Հոդվածը տպագրվում է քննարկման կարգով՝ ընթերցողների շրջանում շահագրգիռ դիսկուրսի 
սկզբնավորման համար: Խմբ.։ Ընդունվել է տպագրության 13.04.2015։
1 Տե՛ս http://www.president.am/hy/press-release/item/2015/01/29/
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կո րուստ ներ, մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան ոչնչացում, նյու  թա կան 
կո րուստ ներ, հո գե կան խե ղումն եր և հո գե բա նա կան բար դույթ ներ:

1. Հատուցման խնդրի առաջադրման իրավաքաղաքական 
նախադրյալները

Քանի որ Թուրքիան այսօր էլ հետևողականորեն շարունակում է իր 
ժխտողական քաղաքա կա նութ յունը և բացառում է անգամ Հայոց ցեղա-
սպանության հետևանքների հաղթահարման հարցի քննարկումը, ակն-
հայտ է դառնում, որ թուրքական իշխանությունները միայն ար տա քին ու 
ներ քին ճնշումն երի պայմաններում հարկադրված կլինեն անդրա դառ նալ 
հա տուց ման խնդրին: Դա կարող է տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ 
հա մաշխար հային քաղաքականության ազդեցիկ դերա կա տար ները թուր-
քա կան կողմին հստակորեն հաս կացնեն, որ Հայոց ցեղասպանութ յան հե-
տևանքների հաղթահարման հար ցում Թուր քիան այլևս այլընտրանք չու-
նի, որ այդ գործընթացը բխում է նաև նրա շա հե րից, քանի որ այդ կերպ 
հնա րավորություն կստանա հաղթահարել ցեղա սպան պետության բար-
դույ թը, ազատվել մեղքի զգացումից, մուտք գործել ժողովրդավա րական 
երկրների ընտանիք, ինչպես ժամանակին դա տեղի ունեցավ գերմանացի 
ժողովրդի և Գերմանիա պետության հետ: Մեր կարծիքով՝ ներկայումս 
խո րը փակուղու մեջ հայտնված Թուրքիայի շուրջ ծավալվող աշխար-
հաքաղաքական զարգացումները արդեն միջնաժամկետ հեռանկա-
րում կարող են հանգեցնել նման իրավիճակի առաջացմանը։ 

Մինչդեռ վերջին շրջանում մեզանում սկսել են շրջանառվել Հայոց ցե-
ղա սպանության համար հատուցման գործընթացի անհնարինության կամ 
դրա մեխանիզմների բացակա յութ յան վերաբերյալ թյուր տեսա կետ ներ, 
որոնք կամա թե ակամա պարզունակացնում են հարցը, այն իջեցնում կեն -
ցաղային մակարդակի և արժեզրկում հատուցման գաղա փա րը: Նման ծայ-
րա հե ղությունների մեջ չընկնելու և իրատեսական պատկերացումն ե րով 
առաջ նորդվելու պարագայում հնարավոր է գտնել այս հիմնախնդրի ռա-
ցիոնալ լուծումները։ Համապատասխան փաստերի ու միջազգային իրա-
վական նորմերի հիման վրա լիովին հնա րավոր է մշակել հատուցման 
գործ ընթացի որոշակի մեխանիզմն եր և գործիքակազմ՝ հիմնվելով նախ-
կինում արդեն կիրառված նախադեպերի վրա: Խոսքը մասնավորապես Հո-
լոքոստի հետևանքով հրեա ժողովրդին հասցված բարոյա կան ու նյու թա-
կան վնասների հատուցման մեխանիզմների մասին է, որոնք կարող են օգ-
տա գործվել նաև Հայոց ցեղասպանության իրագործմամբ հայ ժողո վրդին 
հասցված բարոյական ու նյութական վնասների հատուցման գոր ծում: 

Մեր պատկերացմամբ՝ հատուցման գործընթացի սկզբնավորման հա-
մար ան հրա  ժեշտ կլինեն համաշխարհային քաղաքականության ազդեցիկ 
դե րակատար ների այն ջանքերը, որոնք տարիներ առաջ գործադրվեցին 
Հայաստանի և Թուրքիայի միջև դիվանա գի տա կան հարաբերություն ների 
հաս տատման նպատակով կողմերին բանակցություն ների սեղանի շուրջ 
նստեց նելու և նրանց միջև համապատասխան փաստաթղթեր ստորա գրե-
լու համար: Հայոց ցեղասպա նութ յան հետևանքների հաղթահարման մա-
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սին հայ-թուրքական պայմանագրի համար օրինակ կարող է հանդիսանալ 
1952 թ. սեպտեմբերի 10-ի Լյուքսեմբուրգյան համաձայ նա գիրը, որով 
սկիզբ դրվեց Գերմանիայի կողմից Հոլոքոստի հետևանքով հրեաներին 
հասցված նյութական վնասների փոխհատուցման գործընթացին: Ի դեպ, 
Գեր մանիայի հետ կնքված այդ համաձայնագիրը հրեական կողմից ստո-
րա գրվեց ոչ միայն Իսրայել պետութ յան, այլև հրեական Սփյուռքի նախա-
ձեռնությամբ հրավիրված «Պահանջների կոնֆերան սի» ներկայա ցուցչի 
կող մից2: Կարծում ենք, որ այս նույն սկզբունքը պետք է կիրառվի նաև 
Թուրքիայի հետ Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման 
մասին համաձայ նա գրի պարա գայում: Հայկական կողմից այն պետք է 
ստորագրվի ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ, օրինակ՝ 
«Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված մի ջո ցա ռումն ե րը 
հա  մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղովում» ընդգրկված Սփյուռ քի կա-
ռույց ների՝ կոնսենսուսով ընտրված ներկայա ցու ցիչ ներից որևէ մեկը, քան -
զի այդ հանցագործության հետևանքները վերաբերում են համայն հա  յութ-
յանը: Համաձայ նա գրին պետք է կցվի հատուց ման գործընթացի ճա  նա-
պար հային քարտեզը, որով կհստա կեց վեն վերը թվարկված հե տևանք-
ների հաղթահարման տարբեր ուղղություն ներով թուրքական պե տու թյան 
կողմից ձեռնարկ վելիք քայլերի հաջորդականությունն ու ժա մա նա կա-
ցույցը: 

Թեև մեզ՝ հայերիս համար Հայոց ցեղասպանության հետևանքների 
հաղ թա հարման գոր ծում առաջնահերթություն է Հայրենիքի նկատմամբ 
մեր իրավունքի վերականգնման պա հանջը, այդուհանդերձ, պետք է գի-
տակ ցենք, որ ի սկզբանե այդ պահան ջի առաջադրումը միանգամից 
կհան գեցնի թուրքական կողմի հակազդեցությանը և փակուղի կմտցնի 
հատուցման ողջ գործընթացը: Ուստի ավելի խելամիտ կլինի ճանա պար-
հային քարտեզում առաջին պլան մղել Հայոց ցեղասպանության հոգե բա-
նական հետևանք ների հաղթահար ման ուղղությամբ կատարվելիք քայ լե-
րը՝ թուրքական իշխանութ յուն ներին ու հասարակութ յա նը հնարավո րու-
թյուն տալով աստիճանաբար համակերպվել նաև հետագայում սպաս վե-
լիք որոշ տարածքային հատուցումների անխուսափելիության մտքի հետ: 

Հայոց ցեղասպանության հոգեբանական հետևանքների հաղթա հար-
ման ուղղութ յամբ թուրքական իշխանություններից ակնկալվում են օրենս-
դրական և ենթա օրենսդրա կան բնույթի հետևյալ քայլերը։

1. 2010 թ. «Մավի Մարմարա» նավի վրա հարձակման հետևանքով իր 
քա ղա քա ցիների սպանության համար Իսրայելից ներողություն և հա տու-
ցում պահան ջող Թուր քիան ի վերջո պետք է գիտակցի, որ հայ ժո ղո վուրդն 
էլ իրենից է սպասում նույն քայլը՝ ցեղասպանության զոհ դարձած միլիոն 
ու կես անմեղ նահատակների համար: Թուրքիան պետք է պաշ տո նապես 
ներողություն խնդրի հայ ժողովրդից և հայտարարի այդ հան ցա  գործութ-
յունը ժխտելու քա ղա քա կա նութ յունից ընդմիշտ հրաժարվելու մասին։

2 Տե՛ս Մարության Հ., Գերմանիայի ֆինանսական փոխհատուցումները հրեությանը (ձևավորումը, 
գործըն թա ցը, ներկա վիճակը), «Արևմտահայության պահանջատիրության հիմնախնդիրները» (գի-
տա գործ նա կան միջազգային գիտաժողով), Կիպրոս-Նիկոսիա, 18-19 ապրիլի 2008 թ., «Գիտական 
զեկուցումների ժողովածու», Մոսկվա, 2008, էջ 81–82:
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2. Թուրքիայի Ազգային անվտանգության խորհրդին կից գործող «Ցե-
ղա  սպա նութ յան վերաբերյալ անհիմն պնդումների դեմ պայքարը հա մա-
կար գող խորհրդի» լուծարումը: Հիշյալ կառույցի գործունեության և առ-
հա սարակ Հայոց ցեղասպա նու թ յան ժխտման նպատակով թուրքական 
բյու   ջեում նախա տես  ված ֆի նան  սական միջոցները նույն ծավալով պետք 
հատ կացվեն Թուրքիայում Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշա տա կը 
հա  վեր ժացնող հուշահա մա լիրի, ինչպես նաև թանգարանի կա ռուց մա-
նը, թուր քա կան համալսա րան ներում իսկական հայա գիտական կենտ րոն-
ների ստեղծ մանը, որտեղ ու սա նողների համար կկազ մակերպվեն Հա յոց 
պատ մու  թ յան դասընթացներ, նրանց հնարավորություն տալով ոչ միայն 
ճշմար տությունն իմանալ Հայոց ցեղասպանության մասին, այլև ծա նո-
թանալ տեղա բնիկ ժողովրդի պատ մու թյանը: Նշված դրամական միջոց-
նե րը պետք է նպատա կաուղղվեն նաև նոր դպրոցական դասագրքերի 
հրա  տարակմանը, որոնցում կբացառ վեն հայերի և մյուս ոչ թուրք ժո-
ղո  վուրդների վերաբերյալ զրպար տու թյուն ներ պարունակող և նրանց 
նկատ  մամբ ատելություն սերմանող նյութերը: Հատկապես վերա հրա-
տա րակման են ենթակա Թուրքիայի պատմության դասագրքերը, որոնք 
պետք է համապատասխա նեցվեն պատմական փաս տե րին։ Դրանցում 
աշա  կերտ  ներին նախևառաջ պետք է ներկայացվի Օս մանյան կայսրութ-
յու նում հայերի և մյուս քրիստոնյա ժողովուրդ նե րի իրա վա զուրկ վիճակի 
և նրանց նկատմամբ իրագործված ցեղասպանական քա ղա քա կա նու թ-
յան մասին ողջ ճշմար տութ յունը: Ժխտողա կանությանն ուղղ վող ֆինան-
սական միջոցները պետք է հատկացվեն նաև պատմական քար տեզ նե րի 
վերահրատարակմանը՝ վերա կանգնելով Արև մտյան Հայաս տա նի նախ-
կին աշխարհագրական անվանումներն ու տեղանունները, ինչ պես նաև 
հեռուստածրագրերի և ֆիլմերի նկարահանմանը, որոնք թուրք հա սարա-
կայ նությանը ճշմարիտ տեղեկություններ կներկայացնեն հայ ժո ղովրդի 
պատմության և մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության մասին:

3. Թուր քիա յի քրեական օ րենսգր քից հանել «Թուրք ինք նութ յա նը, 
հան րա պե տութ յա նը և պե տութ յան կա ռույց նե րին հասց րած զրպար տան-
քի» հա մար քրեական պատիժ նախատեսող տխրահռչակ 301-րդ հոդ վա-
ծը, որը թուրքական իշխանություն ներն օգտագործում են իրենց քաղաքա-
կան ընդ դիմախոսներին, այլախոհներին ու լրագրողներին հետապնդելու 
նպա  տակով3: Հիշյալ հոդվածի վերացումից հետո Եվրամիությանն անդա-
մակցելու ձգտում ունեցող թուր քա կան պետությանը եվրոպա կան որոշ 
երկրների օրինակով կարող է առաջարկվել կատա րել հաջորդ տրամա-
բա նական քայլը՝ օրենսդրորեն քրեականացնել ցեղասպա նութ յունների 
ժխտու մը Թուրքիայում, ինչը կդիտվի որպես երաշխիք, որ այդ երկիրը 
հե տա գայում չի փորձի վերադառնալ նախկին քաղա քա կա նությանը:

4. Վերահաստատել դեռևս օսմանյան խորհրդարանի կողմից 1918 թ. 
նո յեմ բերի 22-ին ընդունված «Տեղահանության մասին օրենքը» չեղյալ 
հայ տա րարելու մասին որոշումը: Դրանից ելնելով՝ օ րի նա կան ճա նա չել 
թուր  քա կան ռազ մա կան տրի բու նալ նե րի 1919-1921 թթ. վճիռ  նե րը և  ու ժը 

3 Տե՛ս http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/c8f87ee9-a303-11dc-8d74-6f45f39984e5/eur 
440352005en.htm
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կորց րած հա մա րել Քե մա լի վար չա կար գի կող մից այդ վճիռ  նե րի վե րա-
նայ ման մասին ո րո շում նե րը: Թուր քիա յի տա րած քում դա դա րեց նել Ա ռա-
ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին հան ցա գոր ծութ յուն ներ կա տա րած ան-
ձանց հե րո սա ցու մը՝ նրանց հրա պա րա կայ նո րեն հայ տա րա րե լով հան ցա-
գործ ներ:

Հայոց ցեղասպանության հոգեբանական հետևանքների հաղթահար-
ման գործըն թացին զուգահեռ քայլեր պետք է իրականացվեն նաև այդ 
հան  ցագործության նյութական հետևանք ների հաղթահարման ուղղու-
թյամբ: Այս գործընթացի հիմքում պետք է դրվի «Ex injuria jus non ori-
tur» («Իրավախախտումից իրավունք չի կարող առաջանալ») հայտնի 
իրա    վա կան սկզբուն քը, որով բացառվում է հանցագործի, տվյալ դեպքում՝ 
հան   ցավոր պետության, կողմից հան ցա գործության հետևանքով զոհից, 
տվյալ դեպքում՝ հայ ժողովրդից, զավթված ունեցվածքին տիրանալու և 
վեր  ջինիս իրավունքներից օգտվելու հնարավորությունը: 

2. Նյութական կորուստների վերադարձի կամ՝ դրանց համար 
փոխ հա տուցման իրավական հիմքերը

Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման 
նպատակով պետք է ձևավորվի միջազգային հանձնաժողով, որը պետք է 
կազմ ված լինի Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունների, ինչպես 
նաև «Հա  յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղովում» ընդգրկված Սփյուռ քի 
կա ռույց ների ներկայա ցու ցիչ ների կոնսենսուսով ընտրված գործիչնե րից և 
ղեկա վար վի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի նշանակած նա խագահի 
կողմից: 

Հայոց ցեղասպանության նյութական վնասների հատուց ման այս մե-
խանիզմը ժամանա կին տեղ էր գտել Սևրի պայմանագրի 144-րդ հոդ վա-
ծում, և դրա տակ ստորագրել էր նաև Օսմանյան կայսրության պատվիրա-
կությունը: Տարբերությունը միայն այն էր, որ հանձնա ժողովի գործու-
նեությունը ղեկավարելու էր Ազգերի լիգայի Խորհրդի կողմից նշանակված 
նախագահը4: Հատկանշական է, որ խառը միջազգային հանձնաժողովի 
մասին այս դրույթը ավելի ուշ կրկնվել է նաև Թուրքիայի կողմից վավե-
րացված և ուժի մեջ մտած Լոզանի պայմանագրի 66-րդ հոդվածում5: 

Ի դեպ, նյութական հատուց ման հարցերով զբաղվող խառը հանձնա-
ժողովի գործու նե ութ յան արդյունքում էր, որ ժամանակին հաշ վարկ վեցին 
Հո լոքոստի հետևանքով հասցված նյու թա կան վնասի չափերը, և այդ հան-
ցագործության զոհ դարձած հրեաներին ու նրանց ժա ռանգ ներին հատու-
ցում տրամադրեցին ինչպես Գերմանիայի, այնպես էլ, օրինակ՝ Նորվեգիայի 
իշխանություն ները6: Միջազգային հանձնա ժո ղովի գործունեության բոլոր 
ծախ սերը պետք է դրվեն թուրքական պետության վրա: 

4 Տե՛ս Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական ար տա քին քա ղա քա  կա նության 
փաս տա  թղթե րում (1828-1917), խմբագիր՝ Ջ. Կի  րակոսյան, Եր., 1972, էջ 679:
5 Տե՛ս Treaty of Lausanne, http://wwi.lib.byu.edu/index.php
6 Տե՛ս Райзель Б., Новый взгляд на историю. Процесс реституции в Нор ве гии,
http://libfl.ru/spoils/spoils/rus/spoil5_3.html
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Իր առջև դրված խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար միջազգային հանձ նա ժո-
ղո վը նախևա ռաջ պետք է ճշտումն եր կա տա րի Փա րի զի վե հա ժո ղո վին 
հայկական պատվիրակությունների ներ կա յաց րած հու շա գրի նախ նա կան 
և  ոչ լիար ժեք հաշ վարկ նե րում և վերացնելով դրանցում առկա բացթողում-
ներն ու թերությունները՝ ստեղ ծի հայ ժողովրդին հասց ված նյու թա կան 
վնաս նե րի մասին ամ բո ղջա կան ու վերջ նա կան մի փաս տա թուղթ: Պետք է 
նկատի ունենալ, որ ցե ղասպա նութ յանը զուգահեռ իրականաց ված զանգ-
վա ծա յին ունե զրկման հետևանքով կան խվեց հայերի նյու թա կան հարս-
տութ յան բազ մա պատկ ման հնա րա վո րութ յու նը: Ուս տի Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան նյու թա կան հետ ևանք նե րը հաշ վար կե լիս չպետք է մո ռա նալ նաև 
բաց թողն ված շա հույ թի մա սին: Ն յու թա կան կո րուստ նե րի հե տևանք նե րի 
հետ կապ ված՝ պետք է հաշ վարկ վեն նաև ան ցած տաս նամ յակ նե րի ըն-
թաց  քում այդ գու մա րի վրա ավե լա ցած թե՛ սղա ճը և թե՛ բան կա յին տո կոս-
նե րը, ո րոնցով միայն կամ բող ջաց վի հա յե րին հասց ված նյու թա կան կո-
րուստ նե րի և դրանց հետևանքների վերջ նա կան պատկերը:

Դրանից հետո միջազգային հանձնաժողովը պետք է հստակեցնի հա-
յերից բռնա զավթված ունեցվածի և խախտված գույքային իրավունքների 
վերականգնման գործընթացի մարտա վարությունը: Այս առումով առաջ-
նա հերթությունը պետք է տրվի միջազգային իրավունքում սահմանված՝ 
նյու թական վնասի հատուցման այնպիսի ձևերին, ինչպիսիք են ռես տի-
տու  ցիան, որը են թա դրում է նախ կին վիճակով նյու թա կան ար ժեք նե րի 
վե  րա կանգ նու մը, այդ թվում՝ բնե ղե նով և ռես տո րա ցիան, որը նա խա տե-
սում է նյու թա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ այն բո լոր ի րա վունք նե րի վե-
րա կանգ նու մը, որոնք առ կա են ե ղել նախ կի նում: Միայն այս ձևերի կի-
րառ ման անհնարինության դեպքում միջազգային հանձ նա ժողովը հար-
կա դրված կարող է դիմել կոմպենսա ցիայի հատկացմանը՝ հայերի կորց-
րած գույքի և ունեցվածքի դիմաց համարժեք դրամական փոխ հատուց ման 
ձևին: Դրամական փոխ հատուցումները պետք է փոխանցվեն միջազգային 
հանձնաժողովին կից ստեղծված Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետևանքների 
հաղթահարման հա տուկ հիմն ադ րա մին:

Նման մեթոդաբանությամբ առաջնորդվելու պարագայում միջազգային 
հանձնա ժողովը թուրքական իշխանություններին կարող է պար տավո րեց-
նել կատարել Սևրի պայմանագրի 144-րդ հոդվածով ամրագրված այն 
պա հանջը, որով ոչ միայն ուժը կորց րած պետք է ճա նա չվեն օս ման յան կա-
ռա վա րութ յան «Լք յալ գույ քի» մա սին 1915 թ. օրենքն ու դրա լրա ցումն ե րը, 
ո րոն ցով հայերի գույքն իբր թե ի պահ էր հանձնվում թուրքական իշխանու-
թյուն ներին, սակայն գործնականում ըստ էության «օրի նա կա նացվում» էր 
ցե ղաս պա նութ յան են թարկ ված  հա յութ յան ամբողջ ունեցվածքի թալանի 
քաղաքականությունը, այլև պետք է բացառվի նման օրենք նե րի ըն դու նումն 
ա պա գա յում7: 

Սրանից բխող հաջորդ տրամաբանական քայլը պետք է լինի թուր քա-
կան իշխանություններին ուղղված միջազգային հաձնաժողովի պահանջը՝ 
պաշտոնապես չեղյալ հայտարարել 2001 թ. հու նի սի 29-ի նա խա րա րա կան 
գաղտնի շրջա բե րա կա նը և հանձնա ժո ղո վի տրամադրության տակ դնել 
7 Տե՛ս Հայաստանը…փաստաթղթերում, էջ 678:
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Կարսի, Արդահանի մարզերի ու Սուրմալուի գավառի, ինչպես նաև 
Արևմտ յան Հայաստանի նահանգների ու նախ կինում հայերով բնակեցված 
կայս րության այլ տարածք ների գույքերին վերաբերող Թա փո ւի և կա-
դաստ րի գլխավոր վար չութ յան արխիվներում պահվող մինչև 1924 թ. 
օգոս  տո սի 6-ը թվագրված բոլոր փաս տա թղթերը: Այս շրջաբերականի չե-
ղարկումը փաս տաթղթերի հրապարակ ման պարտա դիր նա խա պայմանն 
է, քանի որ հենց դրանով է Թա փո ւի և կա դաստ րի գլխավոր վար չու-
թյանը կար գադրվել ար խիվում պահվող մինչև 1924 թ. օգոս տո սի 6-ի 
փաս տաթղթերից հա յե րի, հույ նե րի և  ա սո րի նե րի թա փու նե րի գրան ցում-
նե րի մա սին տե ղե կություններ չտրամադրել: Ավելին, այդ տեղեկություն-
նե րի ար տա հոս քը հա մար վել է Թուր  քիա յի ազ գա յին անվտան գութ յա նը 
սպառ  նա ցող վտանգ և կա դաս տրային տեղական մարմիններին հրա-
հանգ վել է նման պահանջ ներ կա յաց նողների ինք նութ յան մա սին անմի-
ջա պես հայտ նել Թա փո ւի և կա դաստ րի գլխա վոր վար չութ յու ն8: 

Թուր քիա յին պետք է հար կադր վի ըն դու նել նաև օ րենք, ո րով կամ-
րագր վի նախկին օսմա նա հպատակ հայերի ժա ռանգ նե րի ի րա վունքն Ա -
րևմտ յան Հա յաս տա նի և հա յա բնակ այլ շրջան  նե րի տա րածք նե րում հայտ-
 նա բեր ված թաքս տոց նե րի նկատ մամբ, իսկ սե փա կա նա տե րե րի ժա ռանգ -
նե րին պետք է ըն ձեռ վի կո ղոպտ ված ու նեց ված քի մա սին տե ղե կութ յուն-
ներ ստանալու ե րաշ խա վոր ված իրա վունք9: Հանձ նա ժո ղո վը պետք է 
առանձին բնակա վայ րերով հրապարակի իր կող մից հայտ նա բեր ված հա-
շիվն ե րի, շար  ժա կան և  ան շարժ գույ քի բո լոր տե րե րի ա նուն նե րը՝ ժա-
ռանգ նե րին ո րո  նե լու հա մար: Չպա հանջ ված մի ջոց նե րը պետք է փո խան-
ց  վեն Հա յոց ցե  ղաս պա նութ յան հետևանքների հաղթահարման հա տուկ 
հիմն  ադ րա մին: Առանց այս պարտադիր նախապայմանների միջազգային 
հանձ նա ժո ղովը պարզապես չի կարո ղա նա իրականացնել հայերից բռնա-
զավթ ված գույքի և ունեցվածքի վերականգնման իր գործառույթը:

Հայտնաբերված անշարժ ու շարժական գույքի վերադարձման տեխ-
նի կական հարցե րում հանձնաժողովը լիովին կարող է առաջնորդվել 
Սևրի պայմանագրի նույն 144-րդ հոդ վածի դրույթներով, որոնք միան գա-
մայն կիրառելի են նաև այսօր: Հանձնաժողովի ստո րաբաժանումների 
կող  մից հայերին կամ նրանց հա մայնք նե րին պատ կա նող ան շարժ կամ 
շար ժա կան գույ քը հայտ նա բեր վե լու դեպ քում, ում ձեռ քում էլ դրանք լի-
նեն, պետք է որ քան հնա րա վոր է շուտ վե րա դարձ վեն օ րի նա կան տե րե-
րին: Ընդ որում՝ վե րա դարձ վող գույ քը պետք է ազատ ված լի նի ցան կա-
ցած պարտ քից, որոն ցով դրանք կա րող են ծան րա բեռն ված լի նել նոր տե-
րե րի կող մից և վե րա դարձ վի՝ ա ռանց նոր սե փա կա նա տե րե րին և  օգ տա-
գոր ծող նե րին որ ևէ հա տուց ում տրամադրելու: Այն դեպ քե րում, երբ հանձ-
նա ժո ղո վը չեղյ ալ կհա մա րի գույ քի նկատ մամբ նոր սե փա կա նա տե րե րի 
ի րա վունք նե րը, նրանց փոխ հա տու ցե լու պար տա կա նութ յու նը պետք է դրվի 
թուր քա կան կա  ռա վա րութ յան վրա, ինչը առիթ չի կա րող դառ նալ այդ գույ-

8 Տե՛ս Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման հիմնա-
հարցը, Եր., 2015, էջ 101:
9 Տե՛ս Բար սե ղով Յու., Հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան հա մար նյու թա կան պա տաս խա նա տվութ յու նը, 
Եր., 1999, էջ 31:
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քի օ րի նա կան տե րե րի ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մն  ու շաց նե լու հա մար: 
Թուր քա կան իշխանությունները պետք է նպաս տեն հանձ նա ժո ղո վի ո րո-
շումն ե րի կա  տար մա նը, որոնք ան բե կա նե լի են և չեն կա րող վիճարկվել 
կամ վերա նայվել թուրքական դա տա կան կամ վար չա կան մարմինների 
կող մից10:

Սև րի պայ մա նագ րի 144-րդ հոդվածի դրույթներին լրացնելու էին 
գալիս նույն փաստա թղթի 285-րդ և 288-րդ հոդ վա ծնե րը, որոնց 
համաձայն՝ դաշ նա կից երկ րի կամ Օսմանյան կայսրութ յունից ան ջատ ված 
տա րածք նե րի վրա առաջացած նոր պե տութ յունների քաղաքա ցիութ յուն 
ձեռք բե րած նախ կին օսմանահպատակները Թուր քիա յի տա րած քում 
մնացած իրենց գույ քի նկատ մամբ պահ պա նում էին բո լոր ի րա վունք նե րը, 
և դրանք նախ կին վիճակով պետք է վերադարձվեին օրինական 
տերերին11: 

Սևրի պայմանագրի վավերացված չլինելու և իրավական ուժի մեջ 
չմտնելու հանգա ման քը չի նսեմացնում նշված հոդվածների նշանակու թյու-
նը, քանզի դրանց որոշ դրույթները փաս տո րեն կրկնվում են օրինական 
ու ժի մեջ մտած 1923 թ. Լոզանի պայմանագրի համա պատաս խան հոդ ված-
ներում, որոնցով Թուրքիան ընդունել է, որ բռնագրաված լքյալ գույքը 
ենթակա է վերադարձման տերերին կամ նրանց ժառանգներին: Լոզանի 
պայմանագրի 3-րդ բաժնում՝ «Տնտեսական դրույթներ», առկա են «Հիմն ա-
կան իրավունքներ և շահեր» դրույթները, որոնց 65-րդ հոդ վածի եր րորդ 
պարբերության համաձայն՝ 1915 թ. տեղահա նութ յունն ու սպա նութ յուն ները 
բնորոշվում են որպես «անօրինական կերպով ձեռնարկված ռազ մական 
միջոց», և սահմանվում է, որ դրա հետևանքով մարդկանց կրած վնասները 
պետք է փոխհատուց վեն: Այդ հոդվածի համաձայն՝ ողջ մնա ցած 
յուրաքանչյուր հայ կամ սպանված հայի ժառանգ ունի տեղա հա նու թյան 
հետևանքով բռնազավթված իր գույքը նախկին վիճակով հետ ստանալու 
իրավունք12: 

Հատկանշական է, որ Լոզանի պայմանագրի 66-րդ հոդ վածը կրկնում 
է Սևրի պայմա նա գրի 144-րդ հոդվածի այն դրույթը, որ գույքային հար-
ցերի վերաբերյալ վեճերը պետք է կարգավորվեն խառը հանձնաժողովների 
կողմից, իսկ վե րա դարձ վող գույ  քը պետք է ա զատ ված լի նի ցան կա ցած 
պարտ քից, որով կա րող է ծան րա բեռն ված լի նել նոր տե րե րի կող մից, իսկ 
նոր սե փա կա նա տե րե րին և  օգ տա գոր ծող նե րին հա տուց ում տրամա դրե լու 
հարցը դրվում է թուրքական պետության վրա: Նույն պայմանագրի 65-րդ 
հոդ վածն էլ վերաշա րադրում է Սևրի պայմանագրի 285-րդ և 288-րդ հոդ-
վածների այն դրույթները, որ դաշ նա կից երկ րի կամ նոր պե տութ յան հպա-
տա կութ յուն ձեռք բե րած նախ կին թուր քահ պա տակ նե րի ու նեց ված քը և 
գույ քային ի րա վունք ներն ինչպես Թուր քիա յում, այնպես էլ նրա նից ան-
ջատված տա րածք նե րում պետք է վե րա դարձ վեին նախկին տե րե րին13: Սա 
վկայում է այն մասին, որ Լոզանի պայմանագրի 65-րդ և 66-րդ հոդ-

10 Տե՛ս Հայաստանը…փաստաթղթերում, էջ 679-680:
11 Տե՛ս Treaty of Peace with Turkey. Sighned at Sevres. August 10, 1920, p. 65, http://treaties.fco.gov.uk/
docs/pdf/1920/TS0011.pdf
12 Տե՛ս Treaty of Lausanne, http://wwi.lib.byu.edu/index.php
13 Տե՛ս նույն տեղում:
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վածները Սևրի պայմանագրի 144-րդ, 285-րդ և 288-րդ հոդվածների 
վերախմբագրված տարբերակներն են:

Սակայն իրենց գույքի նկատմամբ իրավունքը վերականգնելու հարցում 
թուրքա կան կողմի պնդմամբ ժամանակային սահմանափակում մտցվեց 
նախ կին օսմանա հպա տակների, այդ թվում՝ հայերի համար: Այդ իրա-
վուն  քից օգտվել կարողա նալու համար նրանք պետք է մինչև 1924 թ. օ -
գոս  տոսի 6-ը լինեին իրենց գույքի մոտ: Թուրքիան այդ դրույթը չկա-
տարելու հա մար ներս չի թողել երկրի սահմանից դուրս գտնվող հայերին՝ 
կարծես պատնեշ ստեղծելով պետության շուրջ: Թուրքիայում իշխա նու-
թյան եկած քեմալական վարչախումբը սկսեց հետևողականորեն օրենքներ 
ըն դունել, որոնցով արգելվում էր հայերի մուտքը երկիր, և անգամ արգել-
վում էր պետության ներսում ապրող հայերի ազատ տեղաշարժը՝ նպա-
տակ հետա պնդե լով թույլ չտալ, որ նրանք Լոզանի պայմանագրի հա մա-
պատաս խան հոդված ների հիման վրա վերականգնեն իրենց գույքային 
իրավունքները և տեր կանգնեն իրենց ունեցվածքին: 

Այսպես, Լո զա նի պայ մա նագ րի վա վե րա ցու մից ան մի ջա պես հե տո՝ 
1923 թ. սեպ տեմ բե րին, քե մա լա կան իշ խա նութ յուն նե րը «Լք յալ գույ քի մա-
սին» հեր թա կան օրենքն ըն դու նե ցին, որի 2-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Կի-
լի կիա յից և  ար ևել յան նա հանգ նե րից գաղ թած հա յե րը չպետք է ստա նա-
յին մուտ քի ար տո նա գիր, իսկ 3-րդ հոդ վա ծում սահ ման վում էր, որ եր կիր 
չպետք է մուտք գոր ծեին նախ կին օս մա նահ պա տակ այն օ տա ր երկր յա 
քա  ղա քա ցի նե րը, ո րոնք նոր կար գա վի ճակ էին ստա ցել առանց թույլտ վու-
թ յան14: Տվ յալ օ րեն քի «տրա մա բա նութ յամբ» են թադր վում էր, որ բո լոր 
նախ  կին օս մա նահ պա տակ նե րը, մաս նա վո րա պես հա յե րը, ո րոնք ար դեն 
հասց րել էին ճա շա կել այդ հպա տա կութ յան ողջ «քաղց րութ յու նը», են-
թարկ  վե լով ցե ղաս պա նութ յան ու զանգ վա ծա յին ու նե զրկման, կրել ա նա -
սե լի տա ռա պանք ներ բռնա գաղ թի ճա նա պարհ նե րին և  ի վեր ջո հայտ ն վել 
Օս ման յան կայս րութ յու նից ան ջատ ված ա րա բա կան երկր նե րում, դրանց 
քա  ղա քա ցիութ յունը ստա նա լուց ա ռաջ պետք է թույլտ վութ յուն խնդրեին 
այն պե տութ յու նից, որն ա մեն կերպ ջա նում էր ոչն չաց նել ի րենց: Այս աբ-
սուր  դա յին «փաս տար կով» թուր քա կան իշ խա նութ յուն ներն ըն դա մե նը փոր-
ձում էին «հիմ նա վո րել» ի րենց նախ կին հպա տակ նե րի ի րա վունք նե րի, 
մաս   նա վո րա պես՝ գույ քա յին իրավունքի, պե տա կա նո րեն վար վող զանգ -
վա ծա յին ոտ նա հար ման քա ղա քա կա նութ յան «ճշմա րիտ» լի նե լը: Մինչ դեռ 
նոր քա ղա քա ցի ութ յուն ձեռք բե րե լը բա ցար ձա կա պես չի են թադ րում նախ-
կին հպա տա կութ յան երկ րի թույլ տվութ յու նը և նախ կին հպա տա կութ յան 
երկ րում չի կա րող հան գեց նել սե փա կա նութ յան նկատ մամբ տվյալ ան ձի 
ու նե ցած ի րա վունք նե րի չե զո քաց մա նը: Հետագայում` 1927 թ. մա յի սի 23-ին, 
ըն  դուն վեց «Օս ման յան կայս րութ յան հպա տակ նե րի ո րո շա կի կա տե գո րիա-
նե րի» մա սին օրեն քը, ո րի հա մա ձայն՝ Թուր քիա յի քա ղա քա ցի ութ յու նից 
զրկվում էին Օս ման յան կայս րութ յան այն հպա տակ նե րը, ո րոնք ան կա-
խութ յան պա տե րազ մի ժա մա նակ չէին մաս նակ ցել ազ գա յին պայ քա րին, 
գտնվել էին Թուր քիա յից դուրս և Լո զա նի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից՝ 
1923 թ. հու լի սի 24-ից, մինչև տվյալ օ րեն քի հրա պա րա կումն ըն կած ժա մա-
14 Տե՛ս Լևոն Վար դան, Հայ կա կան տասն հին գը և հա յե րու լքյալ գոյ քե րը, Պէյ րութ, 1970, էջ 258:
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նա կա հատ վա ծը չէին ներ գաղ թել թուր քա կան տա րածք15: Այս օ րենքն ար-
դեն լիո վին բա ցա ռում էր ի րենց հայ րե նիք հա յե րի վե րա դար ձի ի րա վուն քը:

Թուրքական իշխանությունների այս գործողությունների վերաբերյալ 
իրավական գնահատական ստանալու նպատակով Հայ գաղթականների 
Կենտրոնական կոմի տեն 1929 թ. հու նի սի 5-ին ստիպված եղավ դիմել 
հեղինակավոր չորս իրա վաբան-միջազգայ նա գետ ների՝ Ժիլ բեր Ժի դե լին, 
Ալ բեր Լապ րա դե լին, Լո ւի Լեֆ յու րին և Անդ րե Ման դելշ տա մին՝ խնդրելով 
խորհրդա տվա կան եզրակացություն: Ի պատասխան դիմումի՝ 1929 թ. 
օ գոս    տո սի 2-ին նրանք հրապարակեցին իրենց խորհր դատ վա կան եզ րա-
կա   ցութ յունը: Հրապարակված փաստա թղթի համաձայն՝ թուրքական իշ-
խանությունների գործողությունները որակվում էին որպես ա նօ րի նա կան, 
որոնցով խախտվում էին ոչ միայն մի ջազ գա յին իրա վուն քի գոր ծող նոր մե-
րը, այլև Լո զա նի պայ մա նա գ րի համապատասխան հոդվածներով Թուր-
քիայի ստանձնած պարտավո րություն ները: Մասնագետները միաբե րան 
պնդում էին, որ նախկին հայ հպատակ ների նկատմամբ իրականացվող 
սահմանափակումները որևէ իրավունք չեն տալիս թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յանը՝ բռնա զավ թե լու հա յե րի ու նեց ված քը, ինչը ենթակա է վերադարձ-
ման օրինական տերերին: Որ պես աս վա ծի հիմ նա վո րում նրանք մեջ բե-
րում էին հետ պա տե րազմ յան խա ղա ղութ յան պայ մա նա գրե րից հոդ ված-
ներ, ո րոն ցով ընդգծ վում էր մաս նա վոր սե փա կա նութ յան պաշտ պա նութ-
յան և վ նաս ված կամ բռնա գրավ ված ու նեց ված քի վե րա կանգն ման պար-
տա դիր սկզբուն քը16: 

 Այսպիսով, նախկին օսմանահպատակ հայերի կող մից նոր պե տութ-
յան հպա տա կութ յուն ձեռք բե րե լը, թուր քական իշխանությունների կող մից 
նրանց հպա տա կութ յու նից և հայրենիք վերադառնալու իրավունքից զրկե-
լը, չի կարող օրինական հիմք հան դի սա նալ նրանց իրենց ունեց ված քից, 
ի րա վունք նե րից կամ շա հե րից զրկե լու հա մար: Թուրքական կողմը, ան-
շուշտ, փորձելու է խուսափել սեփական գույքի նկատմամբ հայերի իրա-
վունք ների վերականգնման գործընթացից՝ առաջ քաշելով այն թեզը, թե 
իբր նրանք բաց են թողել իրենց իրավունքները վերականգնելու համար 
Լոզանի պայ մանա գրով սահմանված ժամկետները՝ մինչև 1924 թ. 
օգոստոսի 6-ը չգտնվելով իրենց գույքի մոտ: Սակայն իր տրա մա դրության 
տակ ունե նա լով վերը բերված փաստերը՝ հանձնաժողովը հեշտությամբ 
կարող է չե զո քացնել թուր քա կան կողմի պնդումները այն հակափաս-
տար կով, որ եթե անգամ տեղի է ունեցել ժամկետ ների բացթողում, ապա 
դա եղել է ոչ հայերի պատճառով, այլ թուրքական իշխանութ յունների 
կող  մից խտրա կան օրենքների ու ենթաօրենս դրա կան ակտերի ընդուն-
ման հե տևան քով, որոնցով նպատակ է հետապնդվել ձախողել Լոզանի 
պայ մա նագրի համա պա տասխան հոդ ված ներով հայերի կողմից իրենց 
գույ քա յին իրավունքների վերականգնման հնարավո րութ յունը: 

Մի ջազ գա յին հանձ նա ժո ղո վը պետք է հաշ վի առ նի նաև այն հան գա-
ման քը, որ ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո հա յե րի ու նեզրկ ման քա ղա քա կա-
նութ յու նը շա րու նակ վել է նաև հան րա պե տա կան Թուր քիա յի կող մից, որը, 

15 Տե՛ս Բարսեղով Յու., նշվ. աշխ., էջ 15:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 27:
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կոպ տո րեն խախ տե լով Լո զա նի պայ մա նագ րի դրույթ նե րը, ա պօ րի նաբար 
բռնագ րավել է հայ կա կան հա մայն քին պատ կանող կալ վածք նե րը17: Ուստի 
միանգամայն բնական պետք է դիտվի հանձնաժողովի կողմից Լո զա նի 
պայ  մա նագ րի 38-րդ և 39-րդ հոդվածներով ոչ մահ մե դա կան բնակ չութ  յան 
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան Թուրքիայի ստանձ նած պար տա վո րութ-
յուն նե րի կատարման պահանջը: Նշված հոդվածներով Թուր քիան պար-
տա վոր վել է ե րաշ խա վո րել իր բո լոր բնա կիչ նե րի կյան քի և գույ քի լրիվ և  
ամ բող ջա կան պաշտ պա նութ յու նը՝ առանց ազ գութ յան, սե ռի, լեզ վի կամ 
կրո  նի խտրա կա նութ յան: Ի կատարումն այս հոդվածների՝ հանձնաժողովը 
կարող է պահանջել, որ թուրքական իշխա նութ յունները սկսեն կենսագործել 
2008 թ. «Հա մայն քա յին կալ վածք նե րի մա սին» օրեն քի դրույթ ները, որոնցով 
թուրքական կառավարությու նը պարտավորվել է 18 ամիս նե րի ըն թաց քում 
վե րա դարձ նել ոչ մահ մե դա կան հա մայնք նե րի ու մաս նա վո րա պես հա յե րի 
բռնա զավթված գույ քը18:

3. Ցեղասպանության հոգևոր-մշակութային  
հետևանքների հաղթահարումը

Հայոց ցեղասպանության նյութական հետևանքների հաղթահարման 
հար ցում նախանշված մեխանիզմները լիովին կիրառելի են նաև այդ հան-
ցա գործության հոգևոր-մշակութային հետևանքների հաղթահարման գոր-
ծում: Մասնավո րա պես նույն սկզբունքներով կարող է ստեղծվել Հայերի 
պատ  մամշակութային ժառանգութ յան պահպանման և վերականգնման մի-
ջազ  գային հանձնաժողով, օրինակ՝ UNESCO-ի հովանու ներքո, որը պետք է 
կազմված լինի Հայաստանի և Թուրքիայի կառավա րութ յուն  ների, ինչպես 
նաև «Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված մի ջո ցա ռում-
նե րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղովում» ընդգրկված Սփյուռ քի 
կառույց նե րի կոնսենսուսով ընտրված ներկայացուցիչնե րից և ղեկավարվի 
UNESCO-ի նշանակած նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաքե լութ-
յունը պետք է լինի Արևմտյան Հայաստանում և ներկայիս Թուրքիայի այլ 
տա րածք ներում հայկական պատմաճարտարապետական հուշարձանների 
ներ կա և ապագա իրավա կան կարգավիճակի հստակեցումը, ինչպես նաև 
դրանց հնարավոր վերանո րոգ ման աշխատանք ների նախագծերի և նախա-
հա շիվների կազմումը, որոնց ծախսերը պետք է դրվեն թուրքական պետու-
թյան վրա: Այս միջազգային հանձնաժողովը պետք է ստեղծի յուրաքանչյուր 
հուշարձանի անձնագիրը՝ վեր հանելով դրա կառուցման ստույգ պատմական 
հիմքերը, որոնք հետագայում պետք է զետեղվեն այդ հուշարձանների մոտ 
տեղակայված վահանակների վրա և որպես պարտադիր տեղեկատվական 
նյութեր օգտագործվեն թուրքական զբոսաշրջային կազմակեր պութ յունների 
կողմից: Հուշար ձան ների վերականգնողական աշխատանքների բոլոր փու-
լերը պետք է վերահսկվեն հանձնաժողովի կողմից՝ դրանց նախնական 
տես քից շեղումներ թույլ չտալու նպատակով: Վերականգնողական աշխա-

17 Տե՛ս Թո րիկյ ան Շ., Հայ կա կան հար ցը և մի ջազ գա յին օ րէն քը, Պէյ րութ 1976, էջ 138:
18 Տե՛ս Դադայան Խ., Հայոց ցեղասպանության տնտեսական բա ղադրյալը. ֆ ին ա ն սա նյու թա կ ա ն փո-
խ հ ա տուց մա ն հիմնախնդիրը, «Արևմտահայության պահանջատիրության հիմն ախնդիրները», էջ 185:
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տանք ներից հետո եկեղեցիները պետք է վերադարձվեն համապատասխան 
հոգևոր կառույցի տնօրինությանը: 

4. Տարածքային փոխհատուցման խնդրի փուլային լուծումը
Հայոց ցեղասպանության գլխավոր հետևանքի՝ հայրենազրկման հաղ-

թա հարման համար, ցավոք, մեր տրամադրության տակ չկա այնպիսի իրա-
վական փաստաթուղթ, որով կհաստատ վեր հայ ժողովրդի իրավունքը 
Արևմտ յան Հայաստանի բոլոր նահանգների նկատմամբ: Առաջին աշխար-
հա մարտից առաջ՝ 1914 թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական պայմանագրով, 
նախատես վում էր եվրոպացի վերատեսուչների միջոցով Արևմտյան Հա յաս-
տանի նահանգներն ու Տրապիզոնի նահանգը բաժանել եր կու վարչական 
միավորների, որոնց հայ բնակչության իրավունքների պաշտպա նութ յան 
նպա  տակով օսմանյան կառա վարությունը պարտավորվում էր բարենորո-
գումն եր իրականացնել19: Ուստի այս հարցում ավելի խելամիտ կլինի որպես 
հայրենազրկման հետևանքների հաղթահարման իրավական հիմք ընդունել 
1920 թ. նոյեմբերի 22-ի ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար վճի-
ռը, որով հայ ժողովրդի իրավունքը վերականգնվում էր Արևմտյան Հայաս-
տանի երեք նահանգների՝ Էրզրումի, Վանի, Բիթլիսի մեծ մասի վրա, իսկ 
Հա յաստանի համար դեպի Սև ծով ելք ապահովելու նպատակով այդ տա-
րած քին կցվում էր Տրապիզոնի նահանգի մեկ երրորդ մասը: Հայոց հայ-
րենա զրկման հետևանքների հաղթահարման հարցում անպայմա նո րեն 
պետք է պահպանվի Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռում ամրագրված Հա-
յաս տանի՝ դեպի Սև ծով ելք ապահովելու կարևորագույն սկզբունքը: Քանի 
որ տարածքային խնդիրների վերջ նական կարգավորումը երկար ժամանակ 
կպահանջի, ուստի թուր քա կան կողմը հատուցման հարցի շուրջ համա ձայ-
նության ձեռքբերու մից անմիջապես հետո Հայաստանին Տրապի զոնի նավա-
հանգստից անվարձահատույց օգտվելու իրա վունք պետք է տրամադրի:

Ակնհայտ է, սակայն, որ նախքան Վիլսոնյան Հայաստանի տարածք ների 
հարցի քննար կումը պետք է հստակեցվի Հայաստանի Հանրապե տու  թյանը 
սահմանակից Կարսի, Արդահանի մարզերի ու Սուրմալուի գա վառի իրա-
վական կարգավիճակը: Հայկական կողմն իրավասու է ի սկզբանե պա-
հանջ ներկայացնել Արևելյան Հայաստանից միջազգային իրա  վունքի 
սկզբունք ների ու նորմերի կոպիտ խախտում ներով անջատված նշված 
տա  րածք ների նկատմամբ՝ վիճարկելով 1921 թ. Մոսկվայի և Կարսի պայ մա-
նագրերի օրինականությունը20: Ավելորդ չենք համարում հիշեցնել, որ 1945 
թ. հուլիսի 22-ին Պոտսդամի կոնֆերանսում Խորհրդային Հայաս տանի 
անունից ԽՍՀՄ-ը Թուրքիային արդեն իսկ ներկայացրել է այդ տարածքների 
վերադարձման պահանջը21: 

Բայց կարծում ենք, որ անգամ Հայաստանի Հանրապետությանը սահ-
մանակից Կարսի, Արդահանի և Սուրմալուի տարածքների նկատմամբ հայ 

19 Տե՛ս Հայաստանը…փաստաթղթերում, էջ 210–219:
20 Տե՛ս Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրներն 
ու պատմաիրավական հիմնավորումները, Եր., 2014, էջ 121-137:
21 Տե՛ս Դաշնակից երեք տերությունների` ՍՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի ղեկավարների 
Բեռլինի (Պոտսդամի) կոնֆերանսը (1945 թ. հուլիսի 17 – օգոստոսի 2), Եր., 1989, էջ 168:
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ժո ղովրդի իրավունքների վերականգնումը տեղի չի ունենալու միանգա-
մից և ամբողջական ձևով. դա լինելու է տևական, փուլային մի գործըն-
թաց: Թուրքական կողմին տարածքային զիջումների մտքին աստի ճանա-
բար ընտելացնելու նպատակով այդ ուղղությամբ նրա կողմից կատար վե-
լիք առաջին քայլերը կարող են լինել խորհրդանշական բնույթի, օրինակ՝ 
Հայաստանին փոխանցել համայն հայության խորհրդա նիշներ Արարատ 
լեռը և հայոց միջնադարյան մայրաքաղաք Անիի ավե րակ  ները: Ինչ վե-
րա բերում է, օրինակ, Սուրմալուի գավառի բնակա վայ րե րի փու լային 
տար բե րա կով Հայաստանի Հանրապետությանը միաց մա նը, ապա դա 
պետք է կատարվի միայն այն բանից հետո, երբ միջազգային հանձ  նա-
ժողովի կողմից վերջ նականապես կարգա վոր ված լինեն կոնկրետ բնա-
կավայրերի հետ կապված գույքային բոլոր հարցերը, և հայերին պատ-
կանող գույքը վերա դարձ ված լինի ժառանգներին կամ նրանց շա հերի 
ներ կայա ցու ցչին՝ ՀՀ-ին: Այս հան գա ման քը կարևոր է այնքանով, որ հա յե-
րին պատկանող անշարժ գույքի վրա ապօրինաբար բնակվող Թուր քիա յի 
քաղաքացի թուրքերը կամ քրդերը, մինչև տվյալ բնակավայրերի՝ Հայաս-
տանին միաց նելը պետք է ազատած լինեն հայերի սեփականությու նը կամ 
սահմանված կարգով սկսեն բնակվարձ վճարել հայկական կող մին: Հա յե-
րին պատկանող անշարժ գույքի հետ կապված խնդիրները նա խա պես 
լու ծելու պարագայում Հայաստանի Հանրապե տությանը փոխանց ման են-
թա կա տարածքներում բնակվող Թուրքիայի քաղա քացիների մի մասը 
ինք նակամ կհեռանա նշված բնակավայրերից:

Միջազգային հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում Հայոց ցե-
ղա սպանութ յան հետևանքների հաղթահարման հատուկ հիմնադրամին 
փոխանցված դրամական միջոցները առաջին հերթին պետք է նպա տա-
կա ուղղվեն միացվող բնակավայրերում ենթակառուց վածք ների ստեղծ-
մա նը և սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը՝ արտոնյալ պայ-
ման ներ ապահովելով այնտեղ հայ բնակչության վերաբնակեցման հա-
մար: Այս պիսով, հայրենիքի նկատմամբ հայ ժողովրդի իրավունքների վե-
րա  կանգ նումը դժվար և տևական գործընթաց է լինելու, որը տասնամ-
յակ ներ կպա հանջի: Չմոռանանք, որ Գերմանիայի կողմից հրեաներին 
տրա  մա դրվող միայն նյութական փոխհատուցման գործընթացը շարու-
նակ վում է արդեն վեց տասնամյակ:

Եզրակացություններ
Ամփոփելով հարկ ենք համարում նշել, որ վաղուց հասունացել է պա հը, 

որ մենք թեկուզև ընդհանուր գծերով մշակենք Հայոց ցեղասպանության 
հետևանքների հաղթահարման հնարավոր գործընթացի մեխանիզմների և 
գործիքա կազմի մոդել կամ մոդելներ, որպեսզի մեզ համար բարեն պաստ 
աշխարհաքաղաքական և տարածա շրջանային իրավիճակների ստեղծ ման 
պարագայում ունենանք ներկայացնելիք փաստաթղթի նախ նա կան տար-
բե րակը: Սույն հրապարակումը այդ խնդիրներին լուծումներ գտնելու ըն-
դամենը մի փորձ է, որը, անշուշտ, չի հավակնում վերջնական ճշմարտու-
թյան: Առաջարկվող մոդելը գուցե երազանքի կամ երևա կայու թյան ոլորտից 
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կարող է համարվել, սակայն եթե յուրաքանչ յուրս մտովի մի քանի տաս-
նամյակ հետ գնանք, ապա անկեղծորեն կխոս տո վա նենք, որ այն ժամանակ 
կարող էր զառանցանք համարվել անգամ ԽՍՀՄ-ի փլու զումը և Հայաս տա-
նի Հանրապե տութ յան անկա խության հռչակումը: Չմո ռանանք՝ մեր ժողովր-
դի հոգում անթեղված Արցախի ազատա գրման երա զանքն էր, որ հնա րա-
վոր դարձրեց մեր հաղթանակը Արցախյան պա տերազմում և հանգեցրեց 
երկրորդ հայկական պետության հռչակմանն ու փաստացի գոյությանը:

Անշուշտ, մինչ այդ Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճա-
նաչ ման նպատա կով հար կավոր է խոսել թուրքերի հետ, նրանց իրազեկել 
ցեղասպանության ընթացքում մեր ժողովրդի կրած տառապանքների մա-
սին, ներկայացնել դրա հետևանքների հաղ թա հարման հարցում թուր քա-
կան կողմից մեր ակնկալիքները և թուրքերի հետ ներկա և ապագա հա-
րա բերությունների կարգավորման մեր մոտեցումները: Այս առումով պետք 
է նշել, որ արդեն քսան տարի է թուրք հասարակության մեջ այս խնդիր-
նե րը բարձրաձայնվում են Թուրքիայի հայերի՝ պոլսահայության և ծպտյալ 
հայերի ներկայացուցիչների կողմից: Նշված հարցերի վերաբերյալ թուր-
քե րի հետ երկխոսություն սկսելուց առաջ նախ հարկավոր է ընտրել ճիշտ 
զրուցակիցների՝ մտավորականների, որոնք չեն ուղղորդվում իշխա նութ-
յուն ների կամ ծայրահեղ ազգայ նա կան ուժերի կողմից, հակառակ պա-
րագայում ձեռնարկված ջանքերը կլինեն ապարդյուն, անտեղի կվատնվեն 
ռեսուրսներն ու ժամանակը: Կարծում ենք, որ թուրք հասարակության մեջ 
ճիշտ թիրախային խումբ ընտրելու և նրա հետ նշված հարցերի մասին 
քննարկում սկսելու համար հարկավոր կլինի նույն պոլսահայերի և 
ծպտյալ հայերի միջնորդությունը:

Արմեն Ց. Մարուքյան – գիտական հետաքրքրությունների շրջա-
նակը Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմության, 
ինչ պես նաև Հայոց ցեղասպանության հետևանք ների հաղթահար-
ման տարաբնույթ հարցերն են: Չորս մենագրությունների, շուրջ չորս 
տասնյակ գիտական հոդվածների հեղինակ է, որոնք վերաբերվում 
են Առաջին աշխար հա մարտի տարիներին Հայկական հարցում Ռու-
սաս տանի վարած քաղաքա կանության, Հայոց ցեղասպանության 
հե տևանքների հաղթահարման պատմաիրավական ու քաղա քական 
հիմքերի և հնարավորությունների վերհանման խնդիրներին:
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Summry

THE ISSUE OF OVERCOMING THE CONSEQUENCES OF  
THE ARMENIAN GENOCIDE

Outline of a Roadmap
Armen.Ts. Marukyan 

Key words – Overcoming of consequences of the Armenian 
Genocide, Road map, Republic of Armenia, Armenian Diaspora, 
Ottoman Empire, Turkey, Arbitral award of Woodrow Wilson, 
Treaty of Sevres, Treaty of Lausanne.

Recently have begun to extend opinions on allegedly impossibility of pro-
cess of overcoming consequences of the Armenian Genocide because of lack of 
mechanisms and methods of realization of this process have begun to extend. 
Willy-nilly the problem becomes primitive by similar reasonings, discussion of 
a question is transferred to unscientific, household level, than, in fact, the idea 
of compensation for the Armenian Genocide depreciates. Meanwhile, if not to 
go into extremes and to be guided by realistic concepts, then it is quite possi-
ble to find rational solutions of this problem. On the basis of historic facts, 
norms and the principles of international law, and also in particular on a prec-
edent on which compensation to the Jewish people for Holocaust consequences 
is still carried out, it is quite possible to develop certain tools, methods and 
mechanisms of realization also of compensation for Genocide to the Armenian 
people. In this article are offered certain methods and mechanisms of overcom-
ing territorial, cultural and civilization, material, and also moral and psychologi-
cal consequences of Genocide made concerning the Armenian people.

Резюме

ПРОБЛЕМА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ГЕНОЦИДА АРМЯН
Набросок дорожной карты 

Армен Ц. Марукян

Ключевые слова – преодоление последствий Геноцида 
армян, Дорожная карта, Республика Армения, Армянская 
диаспора, Османская империя, Турция, Арбитражное решение 
Вудро Вильсона, Севрский договор. Лозаннский договор.

В последнее время начало распространяться мнение о невозможности 
процесса преодоления последствий Геноцида армян по причине отсутствия 
механизмов и методов реализации данной задачи. Подобными рассуждения-
ми волей-неволей проблема прими тивизируется, обсуждение вопроса 
пере во дится на ненаучный, бытовой уровень, чем, по-сути, обесценивается 
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сама идея возме щения за Геноцид армян. Между тем, если не впадать в 
крайности и руководствоваться реалистическими представнениями, то 
вполне возможно найти рациональные решения данной проблемы. На 
основе фактов, норм и принципов международ ного права, а также опираясь 
на прецендент по которому до сих пор осуществляется возмещение 
еврейскому народу за последствия Холокоста, вполне возможно разработать 
определенный инструмен та рий, методы и механизмы возмещения за 
Геноцид армян скому народу. В данной статье предлагаются определенные 
методы и механизмы преодоления материальных, территориальных, 
духовных, а также морально-психологических последствий Геноцида, 
совер шен ного в отношении армянского народа.


