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Գերմանիայում գործող Ցեղասպա-
նության ճանաչման հանձնախումբն 
(ՑճՀ) Հունիսի 28-29-ը Բեոլինում 
հրավիրված խորհրդաժոդովում 
քննարկել Է Գերմանիայի 
խորհրդարանում Հայոց ցեղասպա-
նության ճանաչման հիմնահարցը, 
ինչպես նաեւ՝ այդ հարցում հանձ-
նախմբի որդեգրած հետագա մար-
տավարությունը։  Մեր թերթին հաս-
ցեագրած մամուլի հաղորդագրու-
թյան մեջ Ցեղասպանության ճա-
նաչման հանձնախմբի համանա-
խագահ ժիրայր Քոչարյանը հայտ-
նել Է, ՈՐ ՑՃՀ-ն 2000 թ.–ի ապրիլի 
13-ին 5000 ԵԼ Ֆոսնկֆուրտի «Ընդ-
դեմ ցեղասպանության միությու-նը» 
Թուրքիայի քաղաքացիների 10000-
ից ավելի ստորագրություն-ներ 
հանձնեցին Բունդեսթագի 
խնդրագրերի հանձնախմբին։  

2000 թ.–ի ապրիլի 5-ին Բունդես-
թագը որոշեց խնդրագրի նկատ-
մամբ դիրքորոշման իրավունքը փո-
խանցել արտգործնախւսրարությանը, 
որպեսզի Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման անհրաժեշտության 
հարցը պարզաբանվի «Գեր-
մանիայի եւ Թուրքիայի դիվանա-
գիտական հարաբերությունների շր-
ջանակում, որը Գերմանիայի ժո-
ղովրդի պատկառելի մասի տեսա՛ 
կետն Է»։  Այսպիսով, խնդրագրի 
հարցը  բարձրացավ  կառավարու- 

 մակարդակ եւ, աոաջին անգամ 
Գերմանիայի պատմության մեջ, 
դարձավ կառավարությունների 
երկկողմանի խոսակցության ա– 
ռարկւս։  Սակայն, 2001թ.–ի հոկտեմ-
բերին գերմանական օրենսդիր մարմինը 
քննարկելով դիմումը հրաժարվեց 
պառլամենտական որեւէ որոշումից 
կամ դիրքորոշումից։  Ըստ ՑՃՀ-ի 
համանախագահ դոկտ. Թեսա 
Հոֆմանի զեկույցի, Գերմանիայում 
֊Ցեղասպանության ճանաչումը 
ձախողելու հիմնական 
պատճառներն Էին 2001 թ.փ հու-
նիսին պաշտոնապես  հիմնված 
«Թուրք-հայկական հաշտեցման 
հանձնախմբի» ծավալած կարճա– 
տեւ ու անպտուղ գործունեությունը եւ 
2001թ.–ի սեպտեմբերի 11-ի ահա-
բեկչությանը։  

Հիմք ընդունելով ամերիկացի սոցիոլոգ 
Ռուդոլֆ Ռոմելիին, որը նոր 
ժամանակների ցեղասպանության 
ուսումնասիրության հիմնադիրներից է, 
ՑճՀ -ն եկավ այն եզրակացության, 
ՈՐ «1900-1923 թ.թ. թուրքական 
տարբեՐ վարչակարգեր կոտորել են 3,5 
մլնփց մինչեւ 4 մլն 300 հազար հայերի, 
հույների, նեստորականների եւ այլ 
քրիստոնյաների»։  

Իք ողջույնի խոսքում Գերմա– 
նիայում ՀՀ դեսպան Կարինե Ղա– 
զինյանն ընդգծեց, որ Հայոց ցե-
ղասպանության ճանաչումը Հա- 

յաստանի Հանրապետության ար-
տաքին քաղաքականության հիմ-
նական խնդիրներից մեկն Է, եւ իր 
կառավարությունն այս հարցում 
Սփյուռքի հետ համագործակցում Է։  
Հայաստանի Հայ դատի 
կենտրոնական գրասենյակի եւ 
Սյունխենի հայկական հարցերի 
հաստատության տնօրեն դոկտ. է– 
դուարդ Հովհաննիսյանն իր ելույթում 
շեշտեց, որ Ցեղասպանության  
ճանաչումը կամ դատա-
պարտումը միայն բարոյական 
հարց չէ, այլ նաեւ՝ քաղաքական 
պահանջների գոհացում։  Ելույթ 
ունեցավ նաեւ աստվածաբան, ա– 
վետւսրանական, Բեռլինի կաթողիկե 
եկեղեցու հաստատության 
մշակութային բաժնի պետ Մանֆրեդ 
Ռիխտերը։  

Հայաստանից, Շվեյցարիայից եւ 
Գերմանիայից ժամանած համա-
գումարի մասնակիցները բուռն ու 
կառուցողական քննարկման մթնո-
լորտում հաստատագրեցին շարու-
նակել Հայոց ցեղասպանության 
ճանաչման ուղղությամբ աշխա-
տանքները։  Խորհրդաժողովին մաս-
նակցեցին նաեւ արամեական քրիս-
տոնյաների եւ պոնտոսահույնեփ 
ներկայացուցիչները, ինչպես նաեւ՝ մարդու 
իրավունքների պաշտպան 
գերմանաբնակ թուրք ներկայացու-
ցիչներ։  

/–է– 

Բեռլինյան խորհրդաժաղովը 

քննարկել Է Ցեղասպանության 

ճանաչման խնդիրները 


