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100. rocznica ludobójstwa Ormian: budowanie
mostów w stosunkach turecko-armeńskich
24 kwietnia każdego roku obchodzony jest dzień pamięci o ludobójstwie Ormian. Przesiedlenie
ludności ormiańskiej zamieszkującej Imperium Osmańskie, które miało miejsce sto lat temu, a więc
w 1915 r., pozostaje jedną z najbardziej znaczących i kontrowersyjnych kwestii w stosunkach
turecko-armeńskich. Setki tysięcy Ormian przesiedlono w ekstremalnie trudnych warunkach. Liczba
ofiar wśród nich była wysoka, zaś przyczyny tych wydarzeń do dnia dzisiejszego stanowią przedmiot
poważnych kontrowersji. W jaki sposób 100 lat od tych zajść oba kraje mogą podjąć skuteczny
dialog i współpracę oraz nabrać do siebie zaufania?

Armenia i Turcja: wspólna historia
Historia każdego narodu składa się zarówno z jasnych, jak i z mrocznych chwil, które w znacznym stopniu
determinują jego poczucie tożsamości. Ormianie i Turcy mają wspólną historię wyłaniającą się z ich gorzkich
doświadczeń podczas I wojny światowej, w trakcie której oba te narody wiele wycierpiały. W czasie I wojny
światowej życie straciły miliony ludzi wszystkich wyznań i narodowości. Jedną z najdłużej utrzymujących się
kontrowersji w dzisiejszej polityce europejskiej oraz w prawie międzynarodowym pozostaje kwestia
„ludobójstwa Ormian”. Dla Ormian historyczne dowody wskazujace na ludobójstwo są niepodważalne. Turcy
natomiast uporczywie kwestionują termin „ludobójstwo”. Chociaż przyznają, że w trakcie masowych
deportacji ludności ormiańskiej z Turcji w latach 1915–16 dochodziło do zbrodni, to jednak cierpienia Ormian
uzasadniają prowadzeniem działań wojennych przeciwko narodowi, który dopuścił się zdrady wobec
Imperium Osmańskiego, na terenie którego zamieszkiwał, porzez sprzymierzenie się podczas I wojny
światowej z wrogą Ententą.
Dokładnie 100 lat temu, w marcu 1915 r., brytyjskie i francuskie siły morskie wspólnie z siłami zbrojnymi
Australii i Nowej Zelandii (ANZAC) dokonały próby przedarcia się przez turecką cieśninę Dardanele w celu
zaatakowania Stambułu oraz otwarcia nowego frontu w I wojnie światowej, które to działania przeszły do
historii pod nazwą bitwy o Gallipoli (bitwy o Çanakkale). W tym samym czasie rząd osmański dokonywał
wysiedleń ludności ormiańskiej ze wschodniej części imperium graniczącej z jego głównym wrogiem – Rosją.
Turcy obawiali się, że w chaosie działań wojennych Rosja będzie podburzać chrześcijański naród Ormian do
buntu, co doprowadzi do rozdrobnienia Imperium Osmańskiego, podczas gdy jego wojska zajęte będą walką
ze sprzymierzeńcami Rosjan – Brytyjczykami i Francuzami. Przymusowemu wysiedleniu Ormian towarzyszyły
przemoc i grabież. Obecnie Ormianie twierdzą, że 1,5 mln ich przodków zostało w sposób celowy i
systematyczny wymordowanych, co stanowiło pierwsze ludobójstwo we współczesnym świecie. Pogląd ten
podziela większość historyków. Nie ma dokładnych, niepodważalnych danych dotyczących liczby ofiar
śmiertelnych, ale ogrom tej katastrofy wydaje się być bezsporny.

24 kwietnia 1915 r.
W dniu 24 kwietnia 1915 r. minister spraw wewnętrznych Mehmed Talaat podpisał nakaz aresztowania oraz
osadzenia w ośrodkach odosobnienia 250 wybitnych ormiańskich intelektualistów, biznesmenów i
osobistości świata kultury w Konstantynopolu. Ich los podzieliło potem kilkaset innych osób. Kilka tygodni
później Talaat podpisał ustawę przesiedleńczą, w której nakazano wydalenie ludności ormiańskiej z
imperium. Ormianie zostali wypędzeni, a należące do nich mienie skonfiskowano. Osmańscy żołnierze
dokonywali masakry ludności w ormiańskich wioskach i grzebali mieszkańców w masowych grobach.
Niektórych Ormian zamykano też w obozach koncentracyjnych. Do 1919 r. wymordowano ponad milion
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przedstawicieli tego narodu. Początkowo władze pokonanego Imperium Osmańskiego przyznały się do
dokonanej masakry Ormian i postawiły przed sądem niektórych sprawców tych działań, najpierw w Turcji, a
następnie podczas procesów maltańskich. Jednak po obaleniu sułtanatu przez Atatürka i stworzeniu w 1923
r. podstaw nowoczesnej Turcji nastawienie do tej sprawy zaczęło się zmieniać.

Procesy maltańskie i próżnia prawna
W 1919 r. ponad 100 Turków zostało deportowanych na Maltę przez Brytyjczyków w celu postawienia im
zarzutów popełnienia zbrodni wojennych, w tym zbrodni przeciwko ludności ormiańskiej. Brak konkretnych
dowodów oraz odpowiednich ram prawnych gwarantujących jurysdykcję ponadnarodową doprowadził
jednak do powrotu do ojczyzny i uwolnienia tureckich aresztantów w zamian za 22 brytyjskich więźniów
przetrzymywanych przez Mustafę Kemala (Atatürka). Po I wojnie światowej międzynarodowe normy
regulujące zbrodnie wojenne były ograniczone. Sędzia Giovanni Bonello pisze w książce „Historie Malty”, że
na skutek „szeregu zaprojektowanych zbiegów okoliczności” tak zwane „procesy maltańskie” nie odegrały po
I wojnie światowej takiej roli, jak procesy norymberskie po II wojnie światowej. Niepowodzenie procesów
maltańskich doprowadziło do tego, że spór dotyczący ludobójstwa Ormian pozostał nierozstrzygnięty.
Istniejąca w 1919 r. próżnia prawna była bardzo duża. Brytyjskie sądy wojskowe mogły rozpatrywać jedynie
sprawy dotyczące trzech rodzajów przestępstw (naruszenia warunków zawieszenia broni, utrudniania jego
wykonania oraz niewłaściwego traktowania brytyjskich jeńców wojennych), jednak wyłącznie na terytoriach
okupowanych, a nie na Malcie. Wszystkie inne przestępstwa, w tym zbrodnie popełnione na ludności
ormiańskiej, „wydawały się być w dużej mierze prawną ziemią niczyją, a ich określenie pozostawiono dla
zapisów przyszłego traktatu pokojowego”. Podczas konferencji pokojowej w Paryżu powołano Komitet do
Spraw Odpowiedzialności i Sankcji. Prace komitetu doprowadziły do zobowiązania Imperium Osmańskiego –
w art. 230 traktatu z Sèvres – do przekazania państwom Ententy wszystkich osób podejrzewanych o
dokonanie masakry w czasie wojny, do uznania prawa Ententy do „wyznaczenia” trybunałów właściwych do
osądzenia oskarżonych, a także do przekazania wszystkich dokumentów i informacji niezbędnych do
udowodnienia zarzucanych czynów w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania karnego. Niestety
ta podstawa prawna, pierwsza tego rodzaju, była zbyt ogólnikowa. Procesy maltańskie mogły potencjalnie
zrewolucjonizować podstawową zasadę nullum crimen sine lege. Traktat z Sèvres został następnie zastąpiony
traktatem z Lozanny, na mocy którego uznano granice współczesnego państwa tureckiego. Prawna definicja
„ludobójstwa” została umieszczona dopiero później w uchwalonej w 1948 r. Konwencji ONZ w sprawie
zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa i stanowi także element rzymskiego statutu Międzynarodowego
Trybunału Karnego.

Małe, ale znaczące kroki naprzód
W dniu 24 kwietnia 2015 r. będzie obchodzona w Erywaniu i na całym świecie 100. rocznica tych strasznych
wydarzeń. W dzisiejszym świecie wywodząca się z historii wrogość i tworzenie nowych antagonizmów nie
sprzyjają budowaniu wspólnej przyszłości, która może przynieść wzajemne korzyści. Wspólnej przyszłości nie
da się budować bez szczerego dialogu i wzajemnego zrozumienia, które umożliwią wreszcie zamknięcie tej
trudnej sprawy. W ciągu ostatniej dekady oficjalne stanowisko Turcji w tej dziedzinie uległo złagodzeniu. W
kwietniu 2014 r. były premier, a obecnie prezydent tego kraju, Recep Tayyip Erdoğan, uznał znaczenie dnia
24 kwietnia dla Ormian. Zdarzenia z przeszłości określił mianem „nieludzkich” i złożył wnukom ofiar wyrazy
współczucia. Oświadczenie Erdoğana nie stanowiło przeprosin ani uznania masakry Ormian za ludobójstwo,
ale jednak oznaczało zasadniczą zmianę w podejściu Turcji do rozumienia i interpretacji wydarzeń z 1915 r.
Pojednanie niesie ze sobą ogromne wyzwania i wpływa na tożsamość oraz na historię. Różne starania
przedstawicieli tureckiego społeczeństwa obywatelskiego pozwolą także, w pewien sposób, skupić uwagę na
obchodach w Erywaniu zgodnie z duchem propagowanym przez zamordowanego ormiańskiego dziennikarza
Hranta Dinka. Jest to również kierunek, który ogólnie popierały rządy obu krajów jeszcze przed podpisaniem
protokołów z 2009 r. Jedną z propozycji dla rządu tureckiego mogłoby być dyskretne otwarcie granicy
lądowej z Armenią. Byłoby to działanie podobne do decyzji podjętej w kwietniu 2003 r. przez cypryjskich
Turków w sprawie zniesienia długotrwałych ograniczeń dotyczących przechodzenia na stronę zamieszkiwaną
przez cypryjskich Greków, która to decyzja przyczyniła się do ograniczenia napięcia. Analogiczny dyskretny
ruch ze strony Turcji mógłby doprowadzić do podobnych rezultatów w jej stosunkach z Armenią, po tym jak
oba państwa osobno upamiętnią wydarzenia z 1915 r.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 1987 r. w sprawie politycznego rozwiązania kwestii ormiańskiej nie
doprowadziła jeszcze do uznania przez rząd turecki historycznego faktu ludobójstwa z 1915 r. W swoich 20
rezolucjach dotyczących relacji między UE a Turcją, w tym w rezolucji w sprawie rocznego sprawozdania na
temat postępów Turcji na drodze do członkostwa w UE, Parlament Europejski systematycznie powtarzał to
żądanie wobec tureckiego rządu. Turcja jest też nieustannie zachęcana do podpisania statutu MTK, czego
wolę wyraziła w 2004 r. Kwestia ta została ponownie podkreślona w rezolucji Parlamentu Europejskiego z
dnia 12 marca 2015 r. w sprawie rocznego sprawozdania dotyczącego praw człowieka. W dniu 17 marca
2015 r. Zgromadzenie Parlamentarne Euronest przyjęło rezolucję w sprawie 100. rocznicy ludobójstwa
Ormian, w której wezwano Turcję do „pogodzenia się ze swoją przeszłością”, zauważono, że negowanie
ludobójstwa stanowi jego ostatni etap, a także odnotowano, że „brak jednoznacznego potępienia
ludobójstwa Ormian w odpowiednim czasie znacznie przyczynił się do niezapobieżenia przyszłym zbrodniom
przeciwko ludzkości”.
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