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XX ԴԱՐԻ ՍԿԶԲԻՆ

Հայկ Դեմոյան

Ս պոր տը, ազ գա յին և հա սա րա կա կան մյուս ինս տի տուտ նե րի հետ մեկ տեղ, բազ-
մազգ պե տութ յուն նե րում ազ գա յին և  էթ նիկ ինք նութ յան ու րույն հատ կա նիշ ներ ձևա-
վո րող և ներ կա յաց նող հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան ո լորտ նե րից է, ո րը կար-
ևոր խթան է ազ գայ նա կա նութ յան ձևա վոր ման, ազ գա միջ յան մրցակ ցութ յան և  այդ 
նույն ինք նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յան դրսևոր ման ու շեշ տադր ման գոր ծըն թաց-
նե րում: Տար բեր երկր նե րում սպոր տը և մարմ նակր թութ յունն ազ գա յին ինք նա տի-
պութ յու նը ձևա վո րող, հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կութ յան և նույ նիսկ ե րի տա-
սարդ սերն դին ռազ մա մոլ տրա մադ րութ յուն նե րով վա րա կե լու և  այս կերպ տար բեր 
ու ժե րի և  ա ռա ջին հեր թին իշ խող քա ղա քա կան վեր նա խա վի կող մից օգ տա գործ վող 
գոր ծիք ներ են: Ա վե լին, ո րոշ սպոր տաձ ևեր նույ նիսկ դար ձել են այս կամ այն երկ րի 
ազ գա յին ինք նութ յան բաղ կա ցու ցիչն ու բնո րո շի չը, ինչ պես օ րի նակ` բրա զի լա կան 
ֆուտ բոլ, կա նա դա կան հո կեյ և  այլն: 

Մեր օ րե րում սպոր տը, մար զա կան մրցա շա րերն ու օ լիմ պիա կան խա ղե րը, դառ-
նա լով ազ դե ցիկ խորհր դան շա կան գոր ծոն ներ, ո րո շիչ ու կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն 
ու նեն տե ղա կան և հա մաշ խար հա յին գոր ծըն թաց նե րում` ո րո շա կիո րեն նե րազ դե լով 
քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա կու թա յին հա րա բե րութ յուն նե րի վրա: Ս պոր տը դար-
ձել է հա մաշ խար հա յին քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի բաղ կա ցու ցի չը, իսկ սպոր տա-
յին մրցակ ցութ յու նը, հատ կա պես ֆուտ բո լում, վե րած վել է լուրջ գոր ծո նի ազ գա յին ու 
պե տա կան ինք նութ յանն ա ռանձ նա հա տուկ շեշ տադ րում և հե ղի նա կութ յուն ա պա հո-
վե լու ա ռու մով:

Այս պի սով, կա րող ենք ա սել, որ սպոր տը` որ պես հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ-
յան ո լորտ, վե րած վել է ազ գա յին ինք նութ յան և հա վա քա կա նութ յան ձևա վոր ման 
և  այն ար տա քին աշ խար հին ներ կա յաց նե լու կար ևոր մի այ ցե քար տի: Ա վե լին, այն 
դիտ վում է նաև որ պես կար ևոր գոր ծոն պե տութ յուն նե րի տրոհ ման կամ վե րա միա-
վոր ման գոր ծըն թաց նե րում1:

Անժխ տե լի է, որ մեր օ րե րում սպոր տա յին մրցակ ցութ յու նը դար ձել է նաև միջ պե-
տա կան և  ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րում լրա ցու ցիչ ա ռա վե լութ յուն ներ ձեռք 
բե րե լու կար ևոր մի ջոց:

***

Օս ման յան կայս րութ յու նում հայ կա կան սպոր տա յին ու մարմ նակր թա կան ա կումբ-
նե րի ու միութ յուն նե րի զար գաց ման պատ մութ յու նը սկսվում է XX դա րի սկզբնե րից, երբ 
ձևա վոր վե ցին ա ռա ջին մարմ նա մար զա կան խմբակ նե րը, և  ի հայտ ե կան ա ռա ջին հայ 

1 Տե՛ս Houlihan Barrie , Sport, National identity and Public Policy, “Nations and Nationalism”, 3, (1), (1997),
էջ 113։
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մար զիկ նե րը: Ա վե լի վաղ հայ կա կան վար ժա րան ներ էին ներ մուծ վել մարմ նա մար զութ-
յան դա սըն թաց ներ՝ ա ռողջ ու կեն սա խինդ սե րունդ դաս տիա րա կե լու հրա մա յա կա նով: 
Կայս րութ յու նում մարմ նակր թա կան շարժ ման զար գա ցու մը, չնա յած քրիս տոն յա հպա-
տակ նե րի դեմ կի րառ վող խտրա կա նութ յա նը և բռ նութ յուն նե րին, հետ ևանք էր ա ռա ջին 
հեր թին հայ և հույն ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում տե ղի ու նե ցող ար դիա կա նաց ման գոր-
ծըն թաց նե րի և թե լադր ված էր ո րո շա կի ներ հա մայն քա յին պա հանջ մունք նե րով: 

XX դա րի սկզբնե րին Պոլ սում և Զմ յուռ նիա յում ձևա վոր վե ցին ա ռա ջին հայ կա-
կան սպոր տա յին ա կումբ նե րը: Այս ըն թաց քում աս պա րեզ ի ջան նաև մաս նա գի տա-
կան կրթութ յուն ստա ցած մար զիկ ներ Գ րի գոր Հա կոբ յա նը, Շա վարշ Ք րիս յա նը, 
Վա հան Չե րա զը, Մկր տիչ Մկր յա նը և  այլք, ով քեր կար ևոր դե րա կա տա րութ յուն 
ու նե ցան օս մա նահ պա տակ հա յե րի շրջա նում սպոր տի զար գաց ման ու նրա նկատ-
մամբ հե տաքրք րութ յուն ա ռա ջաց նե լու գոր ծում:

Օս ման յան կայս րութ յան անդ րա նիկ սպոր տա յին պար բե րա կա նի` 
« Մարմ նա մար զի» հրա տա րա կու մը (1911-1914 թթ.) նշա նա վոր մար զիկ Շա վարշ 
Ք րիս յա նի ջան քե րով լրա ցու ցիչ ազ դակ էր Պոլ սի, Արևմտ յան Հա յաս տա նի, Կի լի-
կիա յի և  այլ վայ րե րում բնակ վող հայ ե րի տա սար դութ յան շրջա նում սպոր տի և 
մարմ նակր թութ յան հան դեպ հե տաքրք րութ յան ավելացման հա մար:

Կայս րութ յան մար զա կան տա րեգ րութ յան մեջ յու րա հա տուկ դրվագ էր 1912 թ. 
Ս տոկ հոլ մի հին գե րորդ մի ջազ գա յին օ լիմ պիա կան խա ղե րին եր կու հայ մար-
զիկ նե րի՝ Վահ րամ Փա փազ յա նի և Մկր տիչ Մկր յա նի մաս նակ ցութ յու նը: Այն, 
խորհրդան շա կան լի նե լուց զատ, նոր մեկ նա կետ դար ձավ մար զա կան կյան քի հան-
դեպ լուրջ հե տաքրք րութ յուն ձևա վո րե լու և մաս նակ ցութ յուն ա պա հո վե լու տե սանկ-
յու նից: Դ րա դրսևո րում նե րից էին Պոլ սի և գա վա ռի հայ կա կան ա կումբ նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցութ յամբ և նույ նիսկ Պոլ սո Հա յոց պատ րիար քի հո վա նա վո-
րութ յամբ կազ մա կերպ ված Հայ կա կան օ լիմ պիա կան խա ղե րը:

Օս ման յան կայս րութ յու նում սպոր տի և մարմ նակր թութ յան տա րած մանն ու զար-
գաց մա նը զու գըն թաց խո րա նում էր նաև թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յու նը կայս րութ-
յան հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան հա մար յա բո լոր ո լորտ նե րում` հիմ նա կան նպա-
տակ ու նե նա լով ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի տնտե սա կան, մշա կու թա յին և 
կր թա կան ա ռա ջա տար դիր քե րի դեմ պայ քա րը և ն րանց դուրսմ ղումն այդ ո լորտ նե րից: 
Ե րիտ թուրք ազ գայ նա մոլ կա ռա վա րող նե րի այս քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա կան նպա-
տա կը թուր քա կան տար րի գե րա կա յութ յան ա պա հո վումն էր Օս ման յան կայս րութ յու-
նում2:

Այդ քա ղա քա կա նութ յունն իր ար տա հայ տութ յունն ստա ցավ նաև սպոր տի և 
մարմ նակր թութ յան ո լոր տում: Ն ման մրցակ ցող ազ գայ նա կա նութ յան հա մա տեքս-
տում պետք է դի տար կել հայ և թուրք սպոր տա յին և մար զա կան կյան քի զար գաց-
ման ըն թաց քում եր ևան ե կած ան հան դուր ժո ղա կա նութ յան եր ևույթ նե րը, ինք նաքըն-
նա դա տութ յունն ու նույ նիսկ մրցում նե րի ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած բա խում նե րը:

2 Տե՛ս Br yc e James,  T he Treatment of Armenians in the Ottoman Empire, 1915-1916, London, Joseph 
Causton & Sons, 1916, էջ 3:

Մարմ նակր թա կան ու մար զա կան կյան քի աշ խու ժա ցումն Օս ման յան կայս րութ-
յու նում չէր կա րող չհա րու ցել ե րիտ թուր քա կան ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ կա ռա վա րիչ-
նե րի ան հանգս տութ յունն ու դժգո հութ յու նը, քան զի հայ մար զիկ նե րի հա ջո ղութ յուն-
ներն ու հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գա ցու մը հա կադր վում էին թուրք ազ գին 
բո լո րից բարձր դա սե լուն ուղղ ված պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տի նա խօ րեին ե րիտ թուր քե րը թուր քա կան մար զա կան կյան քը լիո-
վին վե րաձևե ցին իթ թի հա տա կան ո գով` այդ կերպ ձգտե լով ա ռա վե լութ յան հաս նել 
քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռա վել զար գա ցած մար զա կան կա ռույց նե րի 
ու ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ:

Ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով ազ գայ նա մոլական տրա մադ-
րութ յուն նե րի սրաց մա նը հա մըն թաց սպոր տը և ֆի զի կա կան կրթութ յու նը դիտ վե-
ցին որ պես թուր քա կան ազ գա յին ինք նութ յան ձևա վոր ման և ձ ևա կերպ ման կար ևոր 
ա տաղձ և հա մախմ բող մի ջոց:

Հատ կան շա կան է, որ ա կումբ նե րի ու մար զա կան միութ յուն նե րի ձևա վո րու մը՝ 
որ պես հա սա րա կա կան կյան քի ինք նու րույն հաս տա տութ յուն ներ, ո րո շա կիո րեն 
սահ մա նա փա կե լով պե տութ յան վե րահս կո ղութ յան մե նաշ նոր հը, ստեղ ծում էր 
ան հատ նե րից ու խմբե րից բաղ կա ցած մար մին ներ, որ տեղ պե տութ յու նը պա հանջ-
նե րի ու շա հե րի միանձն յա ար տա հայ տո ղը չէր: Ե րիտ թուր քե րի պա րա գա յում, 
սա կայն, այդ վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզ մը դրսևոր վեց իթ թի հա տա կան նե րի կող-
մից նոր ա կումբ նե րի ստեղծ ման կամ ար դեն իսկ գոր ծող ա կումբ նե րը գլխա վո րե լով` 
դրանց նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն հաս տա տե լու տես քով: Ան կաս կած, թուր քա-
կան գաղտ նի ոս տի կա նութ յունն ու շիու շով հետ ևել է նաև հայ կա կան, հու նա կան և  
այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից կազմ ված ա կումբ նե րի գոր ծու նեութ յա նը՝ 
դրանց գո յութ յու նը դի տե լով որ պես լուրջ մար տահ րա վեր:

XX դա րի սկզբին տե ղի ու նե ցած պա տե րազմ նե րում կրած պար տութ յուն նե րը և 
տա րած քա յին կո րուստ նե րը հո գե բա նա կան ծանր ազ դե ցութ յուն գոր ծե ցին Օս ման-
յան կայս րութ յու նում ապ րող մահ մե դա կան մե ծա մաս նութ յան վրա՝ ման րակր կիտ 
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լով դրանց պատ ճառ նե րի ու հետ ևանք նե րի վե րաց-
ման հա մար գոր ծուն քայ լեր ու մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու հար ցը: Այս հա մա պատ կե-
րում մարմ նակր թութ յու նը և ս պոր տա յին կյան քի զար գա ցու մը թուր քե րի շրջա նում 
դիտ վե ցին կար ևոր ու ո րո շիչ մի ջոց՝ մրցակ ցող ու հաղ թա կան «նոր թուր քի» կեր-
պա րը ձևա վո րե լու հա մար:

Այս զար գա ցում նե րի հա մա տեքս տում հստա կո րեն նշմա րե լի են եր կու տար-
բեր` հայ կա կան և թուր քա կան տես լա կան նե րը սպոր տի և մարմ նակր թութ յան 
զար գաց ման ու սկաու տա կան շարժ ման տա րած ման մի ջո ցով նոր սե րունդ կրթե-
լու և պե տա կա նութ յան հզո րաց ման գոր ծին նպաս տե լու ա ռում նե րով: Դ րանք, 
հա մար յա չհատ վե լով, զու գա հեռ զար գա ցող շար ժում ներ էին, ո րոնք, գոր ծե լով ու 
հիմ նա վոր վե լով լիո վին բևե ռա ցած պայ ման նե րում, այդ կերպ ուր վագ ծում էին այս 
ո լորտ նե րում գո յութ յուն ու նե ցող ա ռան ձին` հայ կա կան և թուր քա կան օ րա կար-
գե րի գո յութ յու նը: 
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Պետք է նշել, որ 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո հայ կա կան դիս-
կուր սում բա վա կան հա ճախ օգ տա գործ վող «հայ րե նիք» կամ «ծա ռա յութ յուն հայ րե-
նի քին» եզ րույթ ներն ուղ ղա կի վե րա բե րում էին Օս ման յան կայս րութ յա նը, սա կայն 
ա վե լի ուշ «հայ րե նիք» հաս կա ցութ յու նը կրեց վե րա ցա կան և  ան հաս ցե բնույթ` վե րած-
վե լով եր ևա կա յա կան ու չո րո շա կիաց ված մի հաս կա ցութ յան:

1911 թ. Օս ման յան կայս րութ յան քրիս տոն յա հպա տակ ներն ի րա վունք ստա ցան 
ծա  ռա յե լու թուր քա կան բա նա կում, և հա յազ գի սպա նե րի ա ռա ջին շրջա նա վարտ-
ներն ար դեն իսկ ի րենց մաս նակ ցութ յու նը բե րե ցին ու աչ քի ըն կան 1912-1913 թթ. 
Բալ կան յան պա տե րազմ նե րում: Հայ կա կան մար զա կան շրջան նե րին ևս խորթ 
չէր այն մո տե ցու մը, որ սպոր տի և մարմ նա մար զութ յան մի ջո ցով ա ռողջ քա ղա-
քա ցի ներ պատ րաս տե լու ձգտու մը չպետք է ինք նան պա տակ լի նի, այլ նպաս տի 
նրան հե տա գա զին վո րա կան ծա ռա յութ յա նը նա խա պատ րաս տե լուն: Այս ա ռու մով 
« Մարմ նա մարզ» հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Ք րիս յա նը պար բե րա կա նի երկ րորդ 
հա մա րում գրում է. «… Վար ժա րան նե րու մէջ պէտք է պար տա ւո րիչ դարձ նել մարմ-
նա մար զի և զի նուո րա կան տար րա կան շար ժու ձե ւե րուն վար ժու թիւն նե րը: Զի նուո-
րու թեան ա տեն նո րա կոչ զի նուո րի մը ա մէ նէն ա ւե լի նե ղու թիւն պատ ճա ռող խնդի-
րը կար գա պա հու թեան ո գին է, միւս մե քե նա կան շար ժում նե րը շատ դիւ րու թեամբ 
կ’ըմբռ նուին: 

Վար ժա րան նե րուն մէջ պէտք է դպրո ցա կան գու մար տակ ներ (bataillions scolaires) 
կազ մա կեր պել ու այս պէս պատ րաս տել ա պա գայ զի նուոր ցու ներ, ո րոնք ժպտե րես 
պի տի պա տաս խա նեն զօ րա կո չին, և  ո րոնք ա նուղ ղա կի կեր պով պատ ճառ պի տի 
ըլ լան զի նուո րա կան ծա ռա յու թեան տե ւո ղու թեան նուազ ման» 3: 

Մեկ այլ տեղ, անդ րա դառ նա լով սկաու տա կան երդ մա նը, Շ. Ք րիս յա նը գրում 
է. « Մեր եր դու մը շատ կարճ պի տի ըլ լայ, այդ եր դու մը կպար տադ րէ` պա տուոյ 
վրայ երդ նուլ ազ գին ու հայ րե նի քին ո րե ւէ կեր պով օգ տա կար ըլ լա լու, ես այժմ այս 
եր դու մը գի տակ ցօ րէն կ’ը նեմ, այս եր դու միս տակ կը ստո րագ րեմ…»4: 

Որ պես այս գոր ծըն թա ցի շա րու նա կութ յուն՝ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը ֆի զի-
կա կան դաս տիա րա կութ յան դա սըն թաց նե րը դարձ րեց պար տա դիր թուր քա կան 
բո լոր վար ժա րան նե րում: Ա վե լին, պա տե րազ մից ա ռաջ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յու նը Լոն դո նից հա տուկ մաս նա գետ ներ հրա վի րեց՝ սկաու տա կան շար ժու մը 
մահ մե դա կան վար ժա րան նե րում տա րա ծե լու հա մար` մինչ այդ պատ վի րակ ներ 
ու ղար կե լով ար տա սահ ման` տե ղում այդ շարժ ման բուն էութ յանն ու նպա տակ նե րին 
ծա նո թա նա լու հա մար: Կար ևո րե լով սկաու տա կան շար ժումն ա պա գա զին վոր ներ և 
ս պա ներ պատ րաս տե լու գոր ծում՝ Էն վեր փա շան դար ձավ թուրք բոյս կաու տա կան 
կազ մա կեր պութ յան ղե կա վա րը:

Ե րիտ թուր քե րի ջան քե րով ստեղծ ված ա ռա ջին զուտ թուր քա կան սպոր տա-
յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ էին, ո րոնց 
հիմ նա կա նում ան դա մակ ցում էին Բալ կան յան և թուրք-ի տա լա կան պա տե րազմ-

3 «Մարմնամարզ», Ա տարի, թիվ 2, մարտ,  1911:
4 «Մարմնամարզ», Գ տարի, թիվ 1, հունվար, 1913:

նե րին մաս նակ ցած զին վո րա կան նե րը: Այդ պի սի կազ մա կեր պութ յուն նե րից էր 
« Թուր քա կան ու ժի միութ յու նը» (Türk Gücü Cemiyeti), որն ստեղծ վեց 1913 թ. ամ ռա-
նը, և  ո րը նպա տակ ու ներ զար գաց նե լու ֆի զի կա կան կրթութ յու նը և ս պոր տա յին 
մար զաձ ևե րը թուրք ե րի տա սար դութ յան շրջա նում: Այս կազ մա կեր պութ յան մաս-
նաճ յու ղե րը բաց վե ցին ոչ միայն Ս տամ բու լում, այլև կայս րութ յան մյուս քա ղաք նե-
րում: Դ րանց գոր ծու նեութ յու նը հիմ նա կա նում նպա տա կաուղղ ված էր «բա րե լա-
վե լու թուր քե րի ա ռող ջա կան վի ճա կը, թար մաց նե լու նրանց ֆի զի կա կան զո րութ-
յու նը և  ա ճեց նե լու ակ տիվ սե րունդ ներ, ով քեր դի մաց կուն կլի նեն դժվար ժա մա-
նակ նե րի հա մար» 5:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին ե րիտ թուրք ազ գայ նա մո լ ներ Զիա Գ յո-
քալ փի և ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շա յի ջան քե րով ստեղծ վեց մեկ այլ մարմ-
նա մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն՝ «Օս մա նա կան ու ժի ըն կե րակ ցութ յու նը» (Osmanlı 
Güç Dernekleri), որն իր առջև գրե թե նույն նպա տակ ներն էր դրել, ինչ նա խոր դը: 
Մարմ նակր թութ յան և ս պոր տի զար գա ցումն ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նե լու 
հա մար ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շան Գեր մա նիա յից մաս նա գետ ներ հրա-
վի րեց Պո լիս` սպոր տա յին և մարմ նակր թութ յան ո լոր տում աշ խա տանք ներ տա նե լու 
հա մար: Այդ պի սի հրա վիր ված մաս նա գետ նե րից էր Ֆոն Հոֆ ֆը, ով 1916 թ. ապ րի-
լին ստեղ ծեց «Ե րի տա սար դա կան ըն կե րակ ցութ յուն ներ» կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի 
փոխ նա խա գա հը, ի դեպ, դար ձավ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նը6:

Այս ըն կե րակ ցութ յու նը գոր ծում էր եր կու ա ռան ձին կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
մի ջո ցով, ո րոն ցում ընդգրկ ված էին տա րի քա յին տար բեր խմբե րի ե րի տա սարդ ներ` 
«Ու ժեղ նե րի ըն կե րակ ցութ յան» (Gürbüz Derneği) մեջ` 12-ից 17 տա րե կան պա տա նի-
ներ և «Ա ռողջ նե րի ըն կե րակ ցութ յան» (Dinç Derneği) մեջ` 17-ից բարձր տա րիք ու նե-
ցող ե րի տա սարդ ներ: Այս կազ մա կեր պութ յուն նե րը կոչ ված էին թուրք ե րի տա սարդ-
նե րին, մինչև նրանց զին վո րա կան ծա ռա յութ յու նը, տալ անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ 
մարմ նակր թա կան ու նա կութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: «Ե րի տա սար դա կան ըն կե րակ-
ցութ յուն նե րի» ցան ցը շատ ա րագ տա րած վեց կայս րութ յան տա րած քով մեկ՝ կարճ 
ժա մա նա կում ստեղ ծե լով 706 մաս նաճ յուղ, ո րից 351-ը` քա ղաք նե րում, իսկ 355-ը՝ 
նա հանգ նե րում: Ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ ներն ի րենց ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յունն էին բե րում թուր քա կան մար զա կան ա կումբ նե րի կազ մա կերպ-
ման գոր ծում՝ ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լով դրանց գոր ծու նեութ յանն ու թուրք մար-
զիկ նե րի մաս նակ ցութ յա նը տար բեր մի ջազ գա յին ու տե ղա կան մրցում նե րին ու 
ա ռաջ նութ յուն նե րին: Ի դեպ, Էն վեր փա շան ան ձամբ հան դես էր գա լիս քա րոզ չի 
դե րում՝ ե րի տա սար դա կան այս կազ մա կեր պութ յուն նե րի ան դամ նե րին « Միութ յուն 
և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յանն ան դա մակ ցե լու կո չե րով7: 

5 Cüneyd Okay, Sport and Nation-Building: Gymnastics and Sport in the Ottoman State and the Com-
mittee of Union and Progress, 1908-18, “The International Journal of the History of Sport”, 2 0, (1) (2003), 
p. 153։ 
6 Նույն տեղում, էջ 154։
7 Նույն տեղում:
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Ս պոր տը, մարմ նակր թութ յունն ու սկաու տա կան շարժ ման գա ղա փա րա խո սութ-
յան ներ մու ծու մը և հար մա րե ցու մը օս ման յան ի րա կա նութ յա նը ե րիտ թուր քե րի կող-
մից գոր ծի դրվե ցին այ լազ գի նե րից զատ վե լու և թուրք ազ գի ինք նութ յան ձևա կերպ-
ման ու հա վա քա կա նութ յան ամ րապնդ ման հա մար: Այս հան գա ման քը շատ կար ևոր 
մի դրվագ է հե տա գա մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ-
յուն նե րի նկատ մամբ ցե ղաս պա նութ յան քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  ի րա գործ ման 
հա մար, քա նի որ բուն ցե ղաս պա նա կան գոր ծըն թա ցը են թադ րում է նաև թի րախ խմբի 
ա ռանձ նա ցում և  օ տա րում՝ որ պես կար ևոր պայ ման հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի 
կի րառ ման հա մար:

Հայ կա կան և թուր քա կան ա կումբ նե րի և թի մե րի ա նուն նե րը ևս ցու ցիչ են ազ գայ-
նա մո լա կան տրա մադ րութ յուն նե րի զար թոն քի ա ռու մով և  ակն հայ տո րեն ազ դա րա-
րե ցին անց յա լի հե րոս նե րի և «պատ մութ յան մուտ քը» սպոր տի աս պա րեզ: Այս պես, 
հայ կա կան ֆուտ բո լա յին թի մերն ու ա կումբ ներն ան վա նա կոչ վում էին հայ թա գա-
վոր նե րի կամ հին հայ կա կան դի ցա րա նի աստ ված նե րի ա նուն նե րով: Պա կաս կար-
ևոր չէր նաև աշ խար հագ րա կան ա նուն նե րի կի րա ռու մը, ո րը ժա մա նա կի ըն թաց-
քում սրա նա լու էր մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում՝ լրա ցու ցիչ խթա նե լով «մենք»-ի ու 
«նրանք»-ի հա կադ րութ յու նը:

Ս կաու տա կան շարժ ման՝ որ պես մարմ նակր թա կան և ս պոր տա յին կյան քի բաղ-
կա ցուց չի, ի հայտ գա լը տար բեր ըն կա լում ներ և մեկ նա բա նութ յուն ներ ա ռա ջաց-
րեց հայ կա կան և թուր քա կան ի րա կա նութ յան մեջ: Թուր քա կան դիս կուր սին բնո-
րոշ էր այս շար ժու մը դի տել որ պես ռազ մա կա նաց ված մի ինս տի տուտ, ո րի նպա-
տակն ա պա գա յի զին վոր ներ պատ րաս տելն է՝ նվաս տա ցած հայ րե նի քի հա մար նոր 
հե րոս ներ ծնե լու և հաղ թա նակ ներ ա պա հո վե լու հա մար: Ի հա կադ րութ յուն դրա՝ 
հայ կա կան մո տեց մա նը բնո րոշ էր այս շար ժու մը դի տել որ պես ա ռողջ սե րունդ դաս-
տիա րա կե լու և հայ րե նի քի հա մար ար ժա նա պա տիվ քա ղա քա ցի կրթե լուն նպաս-
տող մի ջոց:

Հայ րե նա սի րա կան, քա ղա քա ցիա կան և ռազ մա կա նաց ված մո տե ցում նե րի 
հա մակ ցութ յունն ա ռա վել բնո րոշ էր Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին եվ րո պա-
կան երկր նե րում տա րա ծում ստա ցած այս շարժ մա նը: Ռազ մա կա նաց ված հա սա րա-
կութ յան ստեղծ ման գոր ծում մարմ նակր թութ յունն ու սպոր տը կոչ ված էին ա պա հո-
վե լու վրե ժի, ինք նա զո հութ յան և նոր հե րո սա կա նութ յան պատ մութ յան կեր տու մը:

Թուր քա կան «Իդ ման» մար զա կան պար բե րա թեր թի ա ռա ջին հա մա րում դրա 
ար տո նա տեր Ջա մի բե յը նման թերթ հրա տա րա կե լու նպա տա կին անդ րա դառ նա-
լիս ուղ ղա կիո րեն նշում է. «…  ա ջակ ցել ե րի տա սար դութ յա նը, ով քեր հե տաքրքր-
ված են ֆի զի կա կան կրթութ յամբ… ո րը կար ևոր նպա տակ է մեր եր կի րը փրկե լու 
հա մար»8: Մեկ այլ թուրք հե ղի նակ՝ Բուր հա նե դին բե յը, իր « Թույլ ցե ղը» վեր նագ րով 
հոդ վա ծում, դա տա փե տե լով օս ման ցի նե րին` որ պես լա վա գույն օ րի նակ թույլ ցե ղի, 

8 Yasar Tolga Cora, Constructing and Mobilizing the “Nation” thr ough Sports: State, Physical Education 
and Nationalism under the Young Turk Rule (1908-19018), Central European University: Budapest, 2007, 
p. 36.

գրում է. « Թույլ ցեղ, թույլ մար մին և  որ պես հետ ևանք թույլ հաս կա ցո ղութ յան, մտա-
վոր ու ժի պա կաս, ան բա րո յա կա նութ յուն, կամ քի բա ցա կա յութ յուն և  այլն…»9: 

Մեկ այլ հե ղի նակ, «Իդ ման» թեր թի « Միայն ֆուտ բո՞ լը» հոդ վա ծում քննա դա-
տե լով թուրք մար զիկ նե րին Պոլ սում կա յա ցած մար զա կան մրցում նե րում ան հա ջող 
ե լույ թի հա մար, որ տեղ զի ջել էին հա յե րին, գրում է. «Ա վե լի քան հիաս թա փե ցու ցիչ 
է, որ վազ քի մրցույ թում ա ռա ջի նը ե ղավ հա յը, երկ րոր դը` հույ նը, եր րոր դը` սեր բը, և 
միայն չոր րոր դը ե ղավ թուր քը»: Նույն հոդ վա ծում, մեկ նա բա նե լով հե ծան վա վազ քի 
մրցույ թը, ո րին մաս նակ ցել էր միայն մեկ թուրք մար զիկ, և հաղ թել էր ազ գութ յամբ 
հայ հե ծան վոր դը, հոդ վա ծա գի րը շա րու նա կում է. «Եվ հետ ևան քը ե ղավ այն, որ 
մրցույ թում հաղ թեց հայ ե րի տա սար դը, ով հե տա գա յում ա վե լին ա րեց. նա իր լու-
սանկա րը « Թուր քիա յի հե ծան վա վազ քի չեմ պիոն» վեր նագ րով տպագ րեց Ֆ րան-
սիա յի ա մե նա հե ղի նա կա վոր սպոր տա յին պար բե րա կա նում: Եվ նա դրա ի րա-
վուն քը ու ներ ա նե լու»10: 

Այ լազ գի նե րի առ կա յութ յու նը մեծ մա սամբ թուր քե րից բաղ կա ցած թի մե րում 
ժա մա նա կի թուր քա կան սպոր տի տե սա բան նե րի կար ծի քով լուրջ խո չըն դոտ էր` 
իս կա կան ազ գա յին դեմք ու նե ցող թիմ ձևա վո րե լու հա մար: Այդ պատ ճա ռով քննա-
դա տութ յան թի րախ էին դար ձել « Ֆե ներ բահ չեն» և « Գա լա թա սա րայ»-ը` «ազ գա յին 
նպա տակ չու նե նա լու» և  ի րենց կազմ այ լազ գի ներ ընդգր կե լու հա մար: Բուր հա նուդ-
դին բե յը, անդ րա դառ նա լով այս հար ցին, գրում է. «..այ լազ գի նե րի մաս նակ ցութ-
յու նը կա րող է կոր ծա նա րար լի նել, քա նի որ նման թի մը չի կա րող կոչ վել իր ամ բող-
ջութ յամբ որ պես թուր քա կան թիմ: Ե թե անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել թուր քե րից բաղ կա-
ցած թիմ` Թուր քիան ներ կա յաց նե լու հա մար, ա պա գեր մա նա ցի ներն ու մյուս ազ գե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չպետք է մաս նակ ցեն այդ խա ղե րին»11:

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ էր այս հրա պա րա կու մից մեկ տա րի ա ռաջ՝ 1912 թ. 
ամ ռա նը, Ս տոկ հոլ մի մի ջազ գա յին օ լիմ պիա կան խա ղե րին հա յե րի մաս նակ ցութ յու նը, 
որն ա ռանձ նա հա տուկ ար ձա գանք ու նե ցավ հատ կա պես մար զիկ նե րի ազ գա յին պատ-
կա նե լութ յան ա ռու մով: Այս ուղ ղութ յամբ թուրք մար զիկ Սե լիմ Սըր րը Թար ջա նի ջան-
քերն ազ գութ յամբ թուրք մար զիկ Ս տոկ հոլմ ու ղար կե լու ուղ ղութ յամբ տա պալ վե ցին: 
Թար ջա նը մար զա կան մրցակ ցութ յու նը տես նում էր նաև որ պես ռազ մա կան մրցակ-
ցութ յան աս պա րեզ, որ տեղ մաս նա կից երկր նե րը սպոր տա յին հա ջո ղութ յուն նե րով 
պետք է ի ցույց դնեին ի րենց ա ռա վե լութ յուն նե րը մրցա կից նե րի նկատ մամբ: Իր հրա-
տա րա կած մար զա կան հան դե սում, նկարագրելով տար բեր պե տութ յուն ներ ու ազ գեր 
ներ կա յաց նող մար զիկ նե րի հան դի սա վոր եր թը և ն րանց ազ գա յին դրոշ նե րի առ կա յութ-
յու նը մար զա դաշ տում, նա ան թա քույց նա խան ձով գրում է. «…Ք սա նը վեց զա նա զան 
ազ գե րու ա մե նէն ընտ րեալ զա ւակ նե րը հոն էին, միայն մե նէ հետք չկար: Ցա ւէս աչ քերս 
լե ցուե ցան: Ժա մա նա կին « Թուր քե րուն պէս քաջ» խօս քը Եւ րո պա ցի նե րուն ա ռա ծի տեղ 
ըն դու նել տուած խո շոր Օս մա նեան կայս րու թիւ նը այ սօր ու ժի ա նու նով ե ղած մրցու մի 

9 Նույն տեղում, էջ 36-37:
10 Նույն տեղում, էջ 41-42:
11 Նույն տեղում, էջ 41:
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մը մէջ իր գո յու թեան հետ քը ան գամ չու ներ: Ի՞նչ ցա ւա լի ան կում. մենք տա րի նե րէ ի 
վեր ա մէն բան կա ռա վա րու թե նեն սպա սե լու վար ժուած ըլ լա լով, այս խո շոր հաս տա-
տու թեան քա նի մը Թուրք մարմ նա մար զիկ ներ տա նե լու հա մար բնա կա նա բար կա ռա-
վա րու թեան դի մե ցի, սա կայն վիշտս մէ կուն հասկց նել կա րե լի չե ղաւ. իսկ ա մե նէն 
ցա ւա լին պա տե րազ մա կան նա խա րա րու թեան պա տաս խանն էր: Թէ՛ մաս նա ւոր և 
թե՛ պաշ տօ նա կան դի մու միս իբր պա տաս խան պա տե րազ մա կան նա խա րա րու թեան 
խորհր դա կան Ֆուատ Փա շա ը սաւ. « Զի նուո րա կան տե սա կէ տէն կա րե ւո րու թե նէ զուրկ 
ըլ լա լով, ոս տի կան ղրկե լու պէտք չկայ»: Մարդ այս պա տաս խա նին առջև ինչ պէ՞ս չի 
յու սա հա տի: Սա կայն, Ո ղիմ բիա կան Խա ղե րուն ա մե նէն ա ռաջին կա րե ւո րու թիւ նը 
զի նուո րա կա նու թեան տե սա կէ տեն էր, և  ա սի կա հասկց նե լու հա մար` Գեր մա նիա 
մէկ զօ րա ւար և վեց ոս տի կան, Ֆ րան սա մէկ հա զա րա պէտ և հինգ ոս տի կան, Ռու-
սիա մէկ զօ րա ւար և  ե րե սուն ոս տի կան, Ի տա լիա, Տա նի մար գա, Պէլ ճի գա, Յու նաս-
տան, Սեր պիա զա նա զան աս տի ճան նե րով շատ մը ոս տի կան ներ ղրկած ըլ լալ նին 
ը սել կը բա ւէ: Ա պա գայ պա տե րազմ նե րը պար զա պէս սբօ ռի մրցու մէ մը տար բեր 
բան մը չըլ լա լը են թադ րող ազ գե րուն հա մար Ո ղիմ բիա կան խա ղե րու էու թիւ նը 
հասկ նալ դժուար չէ» 12:

Հայ կա կան կող մի պա տաս խա նը չու շա ցավ, և  այս տո ղե րին « Մարմ նա մար զում» 
պա տաս խա նեց հան դե սի խմբա գիր Շա վարշ Ք րիս յա նը: Ն րա « Մեր պա տաս խա նը» 
վեր նագ րով հոդ վա ծը փաս տո րեն սպոր տա յին թե մա յի շուրջ ազ գայ նա կան մրցակ-
ցութ յան բա նա վեճ ծնեց, որն, ան կաս կած, չէր կա րող ան հետ ևանք մնալ և  ո րո շա կիո-
րեն նպաս տեց եր կու կող մե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րի խզմա նը և բ ևե ռաց մա նը: 
Այս պի սով, մարմ նա մար զութ յան և ս պոր տա յին մրցակ ցութ յան օ րի նա կով ակն հայտ 
է դառ նում Օս ման յան կայս րութ յու նում թուր քա կան ազ գայ նա մո լութ յան սրա ցու մը 
հատ կա պես կայս րութ յու նը մի ջազ գա յին ա ռաջ նութ յուն նե րում ներ կա յաց նող մար-
զիկ նե րի էթ նիկ պատ կա նե լութ յան և ն րանց ու նե ցած հա ջո ղութ յուն նե րի հար ցի շուրջ: 

Կայս րութ յան տար բեր հատ ված նե րում կազ մա կերպ ված սպոր տա յին կյան քի 
զար գա ցումն ու մրցույթ նե րի անց կա ցու մը ո րո շա կիո րեն նպաս տե ցին հա սա րա-
կութ յան ներ սում ո րո շա կի բևե ռաց ման հա մար` դառ նա լով քա ղա քա կան նշա նա-
կութ յուն ու նե ցող խնդիր ներ, թեև կա յին նաև բա ցա ռութ յուն ներ, երբ հայ մար զի չը 
հրա վիր վում էր` թուր քա կան վար ժա րան նե րում մարմ նա մար զի դա սըն թաց կազ մա-
կեր պե լու հա մար, կամ թուրք կա ռա վա րիչ նե րը ներ կա էին լի նում հայ ա շա կերտ-
նե րի և մար զիկ նե րի դաշ տա հան դես նե րին:

Հայ կա կան կող մից սպոր տա յին մրցակ ցութ յան շուրջ բա նա վե ճը ևս կ րում էր 
ազ գայ նա կան բնույթ` մաս նա վո րա պես թուր քա կան, հու նա կան և մ յուս հա ման ման 
ա կումբ նե րի նկատ մամբ հայ մար զիկ նե րի ու ա կումբ նե րի հաղ թա նա կը ներ կա յաց-
նե լով որ պես բնա կան՝ վեր դա սե լով հայ կա կան մար զիկ նե րի ու նրանց ռե կորդ նե րի 
նշա նա կութ յու նը: 

Այս պես, Զմ յուռ նիա յում կա յա ցած ֆուտ բո լա յին մրցում նե րում « Հայ որ սոր դաց 
ա կում բի» ֆուտ բո լա յին թի մը հաղ թում է հու նա կան « Պե լոպս» թի մին, ին չը հայ-

12 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 18, սեպտեմբեր 15, 1912:

կա կան կող մից մեկ նա բան վում է հետև յալ կերպ. «… Մենք այ սօր մեր շնոր հա ւո-
րու թիւն նե րը կուղ ղենք Իզ մի րի հա յու թեան և մա նա ւանդ կը մաղ թենք որ ա մէն 
տեղ ուր որ հա յեր կը գտնուին, ան պա կաս ըլ լան նաեւ օ ժան դա կող ներ, ու մենք 
հի մա կուց վստահ ենք թէ Հայ ցե ղին ող նա շա րը ե ղող ե րի տա սար դու թիւ նը, ինչ-
պէս ու րիշ ա մէն բա նի մէջ, սբօր դա կան մրցում նե րու մէջ ալ յաղ թա նա կը պի տի 
խլէ, ու այդ օ րէն պի տի սկսի հա յու թեան հա մար տար բեր ապ րե լա կերպ մը, տար-
բեր կա ցու թիւն մը, տար բեր վե րա բեր մունք մը օ տար նե րէ, և հարկ կա՞յ ա ւելց նե-
լու, նաեւ տար բեր ա պա գայ մը» 13: 

1912 թ. սեպ տեմ բե րի 2-ին Գա տըգ յու ղի « Յու նիոն» ա կում բի դաշ տում տե ղի ու նե-
ցան « Ֆե ներ բահ չե» ա կում բի կող մից կազ մա կերպ ված մի ջազ գա յին մրցում ներ` 
հայ կա կան, թուր քա կան և հու նա կան ա կումբ նե րի ու մար զիկ նե րի մաս նակ ցութ-
յամբ: Այս մրցում նե րին ներ կա էին մայ րա քա ղա քի թուր քա կան հա սա րա կութ յան 
տար բեր խա վե րը և հատ կա պես զին վո րա կա նութ յու նը, ո րոնք, օգտ վե լով Բայ րա մի 
տո նե րից. «…փու թա ցած էին գալ և քա ջա լե րել հան դես մը` ո րուն մէջ այն պէս կը 
կար ծուէր որ թուրք մար զիկ նե րը ա ռա ջին պի տի ել նէին, ի յայտ բե րե լով ի րենց չորս 
տա րուան աշ խա տու թեան պտու ղը»: Այ նու հետև « Մարմ նա մարզն» ա վե լաց նում է. 
«… Թուրք մար զիկ նե րուն վրայ դրուած ակն կա լու թիւն նե րը ի դե րեւ ե լան, ո րով հե-
տեւ գրե թէ բո լոր մրցում նե րուն մէջ ալ Հա յե րը ա ռաջ նու թիւ նը խլե ցին ներ կա նե րուն` 
բայց մա նա ւանդ ներ կայ Հա յե րուն բուռն ծա փա հա րու թեանց մէջ... 

Ինչ պէս ար դէն ար դիւնք նե րէն կը տես նուի, Հա յե րը գե րա զան ցա պէս ա ռա ջին 
հան դի սա ցած են. ի րաւ է թէ ի րենց րէ քօր նե րը բաղ դատ մամբ Հայ Ո ղիմ բիա կան 
Խա ղե րու րէ քօր նե րուն, այն քան լաւ չեն, բայց շատ ցայ տուն կեր պով ցոյց կու տան 
թէ Թուր քե րը որ քա՜ն  ետ են մար զա կան խա ղե րուն մէջ: Ա նոնք պէտք ու նին աշ խա-
տե լու գո նէ ի րենց սար քած հան դէս նե րուն մէջ լաւ դիրք մը գրա ւե լու հա մար» 14: 

Մեկ այլ հե տաքր քիր դրվագ է նկա րագր ված « Մարմ նա մար զի» է ջե րում, թե ինչ-
պի սի ար ձա գանք են ստա նում հա յե րի հաղ թա նակ նե րը թուրք մար զա սեր նե րի շրջա-
նում և  ա ռա վել ու շագ րավ է դի տար կել այս ա ռան ձին դրվագն օս մա նա կա նութ յան 
գա ղա փա րա խո սութ յան շուրջ գո յութ յուն ու նե ցող տա րա կար ծութ յուն նե րի հա մա-
տեքս տում: Մր ցույթ նե րում հայ մար զիկ նե րի հաղ թա նակ նե րին թուրք երկր պա գու-
նե րի ար ձա գան քը ներ կա յաց նում է « Մարմ նա մար զը». «Երբ հոն գտնուող հան դի-
սա տես Հա յե րը ի րենց ազ գա կից նե րը սկսած են բուռն ծա փե րով ող ջու նել, Թուր քե րը 
վշտա ցած ե րե ւոյթ մը առ նե լով, ա ռար կած են թէ ին չո՞ւ այդ խտրու թիւ նը, չէ՞ մի որ 
ա մենքն ալ Օս ման ցի ներ են, և  այլն: Շատ բա նա ւոր ա ռար կու թիւն մը, որ միայն մե զի 
խոր հիլ կու տայ թէ ին չո՞ւ սա կայն Հա յուն ա ռա ւե լու թիւն նե րէն օգ տուե լու հա մար ա նոր 
Օս ման ցիա կան յատ կու թիւն նե րը, ի րա ւունք նե րը նկա տի կ’առ նուին, իսկ ջար դե րու, 
կո ղո պուտ նե րու ա տեն իբր Հայ և  ոչ թէ իբր Օս ման ցի կը նկա տուին. մենք ալ այդ 
ին չո՞ւն կ’ուղ ղենք ի րենց» 15: 

13 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 7, ապրիլ 1, 1912:
14 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 18, սեպտեմբեր 15, 1912:
15 Նույն տեղում:
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« Մարմ նա մար զը» քննա դա տա բար է տրա մադր ված նաև հայ կա կան կող մի հան-
դեպ՝ հատ կա պես դա տա պար տե լով հատ վա ծա յին, ան ջա տո ղա կան հա կում նե րը մեկ 
միաս նա կան հայ կա կան մարմ նակր թա կան կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծե լու հար ցում: 
Ա հա վա սիկ Շա վարշ Ք րիս յանն այս ա ռի թով իր « Մար զա կան եղ բայ րակ ցութ յուն» 
հոդ վա ծում գրում է. «...Եւ ֆի զի քա կան մար զանք նե րը, ո րոնք ան տա րա կոյս թէ շատ 
բարձր ի տէալ նե րու կա րող են ա ռաջ նոր դել հայ ե րի տա սար դու թիւ նը և  ա նոր մի ջո ցաւ 
հայ ցե ղը, չպի տի կա րո ղա նան գնդեր նե րու պարզ շար ժում նե րէ, մկա նա յին կծկում-
նե րէ զատ որ ևէ փրկա րար, ստեղ ծա գործ դեր կա տա րել հայ կեան քի ներ կայ և  ա պա-
գայ ի րա կա նու թեան մէջ, ե թէ այդ վե րած նուն դը յա ռաջ բե րե լու կո չու մը, պար տա կա-
նու թիւ նը ու նե ցող ե րի տա սարդ սե րուն դը չէ կրցած եղ բայ րակ ցիլ, հա մե րաշ խիլ, գոր-
ծակ ցիլ:

Հա յոցս մէջ ան հա տա պաշ տու թիւ նը իր ծայ րա գոյն աս տի ճա նին հա սած է, իսկ 
հա ւա քա կա նու թեան զգա ցու մը գրե թէ բնաւ գո յու թիւն չու նի. տա րա կոյս չի կայ թէ 
ան ցեա լին մէջ մի ջա վայ րի անն պաստ պայ ման նե րը, դաս տիա րա կու թիւ նը այն պէս են 
տնօ րի ներ որ այ սօր զի րար ա ւե լի հա ճոյ քով ա տենք, քան թէ սի րենք: 

…Եւ եղ բայ րակ ցու թիւ նը այժմ մե զի հա մար պար տա կա նու թիւն մ’է. ե թէ կոյր 
չենք ու կ’ու զենք տես նել, ա ռանց ար հա մար հան քի, ա ռանց չար նա խան ձի, պար-
տա ւոր ենք նկա տի ու նե նալ մար զա կան այն շար ժու մը` որ ծայր տուած է Յու նաց 
մէջ, Հ րէից մէջ, Թուր քե րուն մէջ, ա ռա ջին ան գամ մենք` Հա յերս էինք որ սբօ րի, 
ֆութ պո լի նման ա րեւմ տեան գա ղա փար մը Թուր քիա ներ մու ծե ցինք, բայց ազ գա-
յին մար մին նե րը չի կա րո ղա ցան ա նոր շուրջ բո լո րուիլ և  ա նով զօ րա նալ, մեր գոր-
ծու նէու թիւ նը մնաց շատ սահ մա նա փակ»16:

 Հայ մարմ նա մար զա կան շրջա նակ նե րի հիմ նա կան մտա հո գութ յու նը դար ձել էր 
հայ ե րի տա սարդ նե րին մեկ դրո շի տակ հա մախմ բե լու գա ղա փա րը, «…  որ պէս զի 
հնա րա ւոր ըլ լայ պատ րաս տե լու ա պա գա հա յը»: Այս ա ռու մով թե՛ մարմ նա մար-
զա կան շար ժու մը և թե՛ սկաու տա կա նը տար բեր նպա տակ ներ չու նեին և ն պա տա-
կաուղղ ված էին «հայ ցե ղին բա րո յա կան և ֆի զի քա կան ազ նուաց ման» փոխլ րաց-
նող աշ խա տանք տա նե լուն:

Ս կաու տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի ձևա վո րու մը Պոլ սի և գա վա ռի հայ ե րի-
տա սար դութ յան շրջա նում էլ ա վե լի սաստ կաց րեց հա կա սութ յուն նե րը՝ ե րիտ թուր-
քե րի մեջ ծնե լով ո րո շա կի կաս կա ծամ տութ յուն: Ս կաու տա կան ջո կատ նե րի կի սա-
ռազ մա կան բնույ թը և հայ կա կան խմբե րի հա ճա խա կի դար ձած բա նա կում ներն 
ու ար շավ նե րը պետք է որ ան հանգս տաց նեին ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե-
րին, ո րոնց հա մար նման հա մար ձակ ե լույթ նե րը թուր քա կան ազ գայ նամոլութ յան 
խո րաց ման պա րա գա յում ան հան դուր ժե լի էին:

Ս տեղ ծե լով թուր քա կան նոր ա կումբ ներ՝ ե րիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րը միա ժա-
մա նակ հա տուկ հրա ման նե րով փա կում էին հայ կա կան մար զա կան ա կումբ նե րը: 
Դ րա ա ռի թը հան դի սա ցավ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզ բը: Թուր քա կան ար խի-
վա յին մի փաս տա թուղթ, որ տեղ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը, անդ րա դառ-

16 «Մարմնամարզ », Դ տարի, թիվ 1, մայիս, 1914:

նա լով Կա դըք յո յում գոր ծող հայ կա կան սկաու տա կան խմբի գոր ծու նեութ յա նը, «ո րի 
ան դամ նե րը կրում էին հա յե րեն գրութ յուն նե րով գլխարկ ներ և դ րոշ ներ», 1914 թ. հու-
նի սի 29-ին դի մում է ռազ մա կան նա խա րա րութ յա նը՝ խնդրե լով ար գե լել ա կում բի գոր-
ծու նեութ յու նը և  օս ման յան հա սա րա կութ յան տար րե րի կող մից «հա տուկ» նպա տակ-
նե րով ի րա կա նաց ված ա մեն մի նա խա պատ րաս տութ յուն: Այս դի մու մը հիմ նա վո րում 
էր նրա նով, որ հենց Պա տե րազ մա կան նա խա րա րութ յունն է պա տաս խա նա տու պայ-
քա րե լու «հայ րե նի քը պաշտ պա նե լու դեմ ի րա գործ վող բո լոր վտան գա վոր փոր ձե րի 
դեմ»17:

Այս ըն թաց քում հայ կա կան «Ար տա վազդ» մարմ նա մար զա կան ա կում բի դեմ 
դա տա վա րութ յուն սկսվեց այն մե ղադ րան քով, որ ա կում բում հա վա քագր վում են 
միայն հա յազ գի մար զիկ նե րը: Զ գու շութ յան հա մար ա կումբն ազ գութ յամբ թուրք 
ան դամ ներ ըն դու նեց իր կազ մի մեջ18:

Ե րիտ թուր քե րը հա տուկ ու շադ րութ յուն էին դարձ նում թուր քա կան մարմ նա մար-
զա կան ա կումբ նե րի ստեղծ մա նը, իսկ ո րոշ դեպ քե րում ան մի ջա պես ղե կա վա րում 
էին դրանք: 1913  թ. վեր ջին Զմ յուռ նիա ժա մա նած ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ-
յան պա տաս խա նա տու քար տու ղար Ջե լալ Բա յա րը մի ջոց ներ տրա մադ րեց` տե ղի 
թուրք ե րի տա սար դութ յան մաս նակ ցութ յամբ մարմ նակր թա կան ա կումբ ստեղ ծե-
լու հա մար: 1914  թ. հուն վա րի 16-ին հիմ նադր վեց «Ալ թայ» ա կում բը, իսկ ա կում բի 
ան դամ նե րը դար ձան « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ան դամ ներ: 
Ա կում բի ստեղծ ման նա խա ձեռ նող նե րը հիմ նա կան նպա տակ էին հռչա կել «գյա վուր 
Իզ մի րում», ինչ պես թուր քերն էին հոր ջոր ջում Զմ յուռ նիան, «պայ քա րել հույ նե րի 
և մ յուս փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռաջ նութ յան դեմ»19: Պա տա հա կան չէր նաև, որ 
ե րիտ թուրք ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ գոր ծիչ նե րից դոկ տոր Նա զըմ բե յը, ով հա յե-
րի ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մեկն էր, 1916  թ. ղե կա վա րեց 
« Ֆե ներ բահ չե» մար զա կան ա կում բը:

Կաս կած չկա, որ հայ կա կան ու հու նա կան ա կումբ նե րի հա ջո ղութ յուն նե րը, մեղմ 
ա սած, տհա ճութ յան պա հեր են պատ ճա ռել շո վի նիզ մի և  ազ գայ նա մո լութ յան դրո շի 
տակ գոր ծող ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րին: Նա խան ձի գոր ծո նի մա սին է ակ նար-
կում Շ. Ք րիս յա նը, երբ գրում է. «…  ու զե ցինք մէկ թա փով ըն թա նալ և Թուր քիոյ 
յա ռա ջա դէմ ազ գը ըլ լայ. սխա լե ցանք ու չա րա չար տու ժե ցինք, վկայ` Ա տա նան, որ 
մեր կուրծ քին վրայ գի տակ ցօ րէն բա ցուած վէրք մ’է մե զի յի շեց նե լու հա մար թէ մեր 
յա ռա ջա դի մու թեա նը նա խան ձող ներ կան…»20:

Ռազ մա կան նա խա րար Էն վեր փա շան, գլխա վո րե լով թուր քա կան սկաու տա կան 
կազ մա կեր պութ յուն նե րը, ո րոնք շատ ա րագ ռազ մա կա նաց ված կա ռույ ցի տեսք էին 
ստա նում, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի բռնկու մից մի քա նի շա բաթ ա ռաջ հան դես 
ե կավ զին վո րա կան ու պար տա դիր մարմ նա մար զութ յան վե րա բեր յալ կո չով, որ տեղ 

17 Yasar Tolga Cora, նշվ. աշխ., էջ 79:
18 Վահրամ Փափազյան, Սէր, սէր, սէր, Բարձրացիր Բարձրացուր, Բեյրութ, 1962, էջ 26:
19 Տե՛ս http://www.altay.org.tr/sabit.asp?!=16 
20 «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ  1 7, օգոստոսի 31, 1912:
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մաս նա վո րա պես նշում էր. «… Մեր պարտքն է ժա մա նա կին պէտ քե րուն հա մա ձայն 
վե րա կեն դա նաց նել մեր նախ նիք նե րուն կող մէ հա րիւ րա ւոր տա րի ներ ա ռաջ օգ տա-
կար դա տուած ձի հեծ նե լու և մարմ նա մար զի զա նա զան ձե ւե րը` որ մին չեւ հի մա 
լքուած էին: Այս տե սակ բա ներ, ո րոնց նիւ թա կան ու բա րո յա կան օ գուտ նե րը թուե-
լով չեն հատ նիր, ո՛չ միայն զի նուոր նե րուն, այլ ե րի տա սարդ ու ծեր` մեր ազ գին բո լոր 
ան հատ նե րուն պէտք են, վասն զի ա ռողջ մարմ նի և  ու ղե ղի տէր ըլ լա լու և կեան քի 
պայ քար նե րուն տո կա լու հա մար մարմ նա մար զը անհ րա ժեշտ է: Օս ման ցիի ա նու նը 
պար ծան քով կրե լու հա մար ոչ թէ սրճա րա նին ան կիւն նե րը ժա մա նակ անց նե լու է, 
այլ այ րե րու վա յե լող ա րիու թեան ձիր քեր ձեռք բե րե լու աշ խա տե լու է» 21:

Չ նա յած այն բա նին, որ Շա վարշ Ք րիս յա նը « Մարմ  նա մար զի» է ջե րում նկա տում 
է, որ «նա խա րա րա կան կո չը ա մէ նէն ա ռաջ Հայ ժո ղո վուր դին մէջ է որ պէտք է գտնէ 
իր ար ժա նի ար ձա գան քը», այ դու հան դերձ պարզ էր, որ այդ կոչն ուղ ղա կիո րեն հաս-
ցեագր ված էր թուրք ե րի տա սար դութ յա նը: Դ րա ա պա ցույցն է նաև վե րոնշ յալ կո չից 
ճիշտ եր կու տա րի հե տո` 1916 թ. ապ րի լի 4-ին, հրա պա րակ ված Էն վե րի մեկ այլ` « Կոչ 
ե րի տա սար դութ յա նը» խո րագ րով ճա ռը, որ տեղ աս վում էր. « Սի րե ցե՛ք ձեր Հայ րե-
նիքն ու թուրք ազ գը: Այ սօր Ձեր խի զախ հայ րերն ու եղ բայր ներն ի րենց կյան քով 
ու ար յու նով են պաշտ պա նում Հայ րե նի քը: Պետք է ձգտեք, որ պես զի ա պա գա յում 
անհրա ժեշ տութ յան դեպ քում, ձեր հայ րե րի ու եղ բայր նե րի նման լի նեք մար տա-
կան ու բո լոր տե սա կի դժվա րութ յուն նե րին տո կա ցող: Ե թե այ սօր ե րի տա սար դա-
կան միութ յուն նե րում մեծ մղու մով աշ խա տեք, վա ղը բա նա կում հեշ տութ յամբ կծա-
ռա յեք: Սի րե լի՛ ե րի տա սարդ ներ, այս պատ ճա ռով ձեր մար մին նե րը պետք է լի նեն 
ա ռողջ ու ճկուն, իսկ ձեր աչ քե րը սուր տե սո ղութ յամբ: Օն ա ռաջ, ա պա գան ձեզ է 
սպա սում…»22:

Մար զա կան մրցակ ցութ յու նը հա ճախ հան գեց նում էր ազ գայ նա կան հո ղի վրա 
տե ղի ու նե ցող բա խում նե րի: Այս պես, պա տե րազ մից հե տո Մարզ վա նի «Ա նա տո-
լիա» քո լե ջի հայ կա կան և հու նա կան թի մե րի մրցա պայ քա րի ժա մա նակ տե ղի ու նե-
ցավ ծեծկռ տուք, ո րին միա ցան նաև հան դի սա տես նե րը, ա կա նա տե սի վկա յութ-
յամբ՝ «ֆութ պօ լի դաշ տը վե րա ծե լով ճա կա տա մար տի դաշ տի մը» 23:

Ն ման մի ջա դեպ տե ղի ու նե ցավ նաև Գա տըգ յու ղի լի գա յի « Ֆե ներ բահ չե» թուր-
քա կան ա կում բի և հայ կա կան ՀՄԸՄ ֆուտ բո լա յին թի մի մրցա խա ղի ժա մա նակ, երբ 
երկր պա գու նե րը, դժգոհ լի նե լով մրցա վա րի ո րո շում նե րից կամ խա ղի արդ յունք նե-
րից, հա ճախ ներ խու ժում էին մար զա դաշտ:

1915 թ. Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում հայ կա կան բո լոր մար զա կան 
ա կումբ ներն ու միութ յուն նե րը դա դա րե ցրին ի րենց գոր ծու նեութ յու նը:

Քե մա լա կան նե րի շարժ ման ծա վալ մա նը զու գըն թաց կայս րութ յան տա րած-
քում ազ գայ նա մո լա կան տրա մադ րութ յուն ներն շարունակեցին ուժգ նա նալ, ին չը 
չէր կա րող իր ար տա ցո լու մը չու նե նալ թուր քա կան սպոր տի և պա տե րազ մից հե տո 

21 Թուրքիոյ պատերազմական նախարարին կոչը, «Մարմնամարզ», Բ տարի, թիվ 2, 1914, էջ 38։
22 Şevki Çapan M. Türk Sporunda Selim Sııri Tarcan, Ünyay Muğla, 1999, s. 144.
23 «Հայ սկաուտ», Ա տարի, թիվ 6, 1920, էջ 91:

թուրք և  այ լազ գի մար զիկ նե րի մաս նակ ցութ յամբ տե ղի ու նե ցող մրցում նե րում:
Հայ կա կան մար զա կան, ինչ պես և հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան ու մշա կու-

թա յին կյան քին ան դառ նա լի հար ված հասց վեց Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին: Ե րիտ-
թուրք պա րագ լուխ նե րի կող մից ծրագր ված ու ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յան 
քա ղա քա կա նութ յան զոհ դար ձան բազ մա թիվ հայ մտա վո րա կան ներ, այդ թվում 
նաև՝ մարմ նա մար զիկ ներ: Այդ զո հե րի շար քում մեծ կո րուստ էր Շա վարշ Ք րիս յա նի 
աք սո րու մը հայ մտա վո րա կան նե րի հետ դե պի Ա յաշ և ն րա դա ժան սպա նութ յու նը: 
Շա վարշ Ք րիս յա նի կյան քի վեր ջին դրվագ նե րի մա սին անդ րա դարձ կա աք սոր ված 
հայ մտա վո րա կան նե րից հրաշ քով փրկված դոկ տոր Ա. Նագ գաշ յա նի հու շե րում: 
Վեր ջինս հի շա տա կում է աք սո րա վայ րում Շա վար շի զվարթ ու ա նընկ ճե լի պահ-
ված քը, երբ ա մեն ա ռա վոտ նա ստի պե լով մտա վո րա կան աք սոր յալ նե րին հրա վի-
րում էր մարմ նա մար զի24: 

Ե րիտ թուրք կա ռա վա րիչ նե րի այս դա ժան հաշ վե հար դարն արևմ տա հայ մտա վո-
րա կա նութ յան հայտ նի դեմ քե րի հետ պայ մա նա վոր ված էր նրանց կա տա ղի ան հան-
դուր ժո ղա կա նութ յամբ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռաջ նա կարգ դիր քե րի 
նկատ մամբ` թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա խո սութ յան և  ազ գա յին 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու ճա նա պար հին:

1908 թ. գա լով իշ խա նութ յան՝ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն սկսեց ի րա գոր ծել թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը, ո րի ա ռանցքն էին կազ մում թրքաց ման քա ղա քա կա նութ յունն ու փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: Ե րիտ թուր քե րի հե տաքրք-
րութ յու նը սպոր տա յին մրցակ ցութ յան աս պա րե զում և ն րանց հետ ևո ղա կան ա ջակ-
ցութ յու նը թուր քա կան ա կումբ նե րին ու թի մե րին վկա յում էին հետ ևո ղա կա նո րեն 
ի րա գործ վող մի քա ղա քա կա նութ յան մա սին, որ տեղ հա յե րի ու հույ նե րի մար զա-
կան հա ջո ղութ յուն ներն ու ա ռա ջա դի մութ յունն այս ո լոր տում պետք է հա մար վեին 
ան հան դուր ժե լի ու վտան գա վոր:

Հայ մտա վո րա կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ձեր բա կա լութ յու նից հե տո ո րոշ հայ 
մար զիկ ներ հայտն վե ցին ձեր բա կալ ված նե րի շար քում և  աք սոր վե ցին, մյուս նե րը, ինչ-
պես օ րի նակ՝ Հա կոբ Սի րու նին, եր կար ժա մա նակ ստիպ ված ե ղան թաքն ված կյանք 
վա րել՝ խու սա փե լով թուր քա կան գաղտ նի ոս տի կա նութ յան գոր ծա կալ նե րից: Զո հե րի 
թվում էին Գա լուստ Ար խան յա նը «Ար տա վազդ» մարմ նա մար զա կան ա կում բի Կե տիկ 
փա շա յի մաս նաճ յու ղից, ով մա հա ցավ Դեր- Զո րում տա րագ րութ յան մեջ: Դե պի Դեր- 
Զոր տա րագր ված նա հա տակ մարմ նա մար զիկ նե րից էր Վարդ ևար Եա փու ճեա նը: 
Պոլ սա հայ մար զիկ և «Ա րաքս» թի մի ֆուտ բո լիստ Հայկ Ճո լոլ յա նը, զին վո րագր վե-
լով թուր քա կան բա նակ և ծա ռա յե լով որ պես երկ րա չա փի օգ նա կան Սե բաս տիա յում, 
1700 հայ զին վոր նե րի հետ զոհ է գնում թուր քա կան բա նա կում ծա ռա յող հայ զին վո-
րա կա նութ յան դեմ կազ մա կերպ ված սպան դի ժա մա նակ: Պա տե րազ մի ու Մեծ ե ղեռ-
նի զո հե րի թվում էին Պոլ սի Մաք րիգ յու ղի « Սա սուն» մարմ նա մար զա կան միութ յան 

24 Տե՛ս Նագգաշեան Ա., Հայ մտաւորականներու ձերբակալութիւնը եւ Այաշի բանտը, Պէյրութ, 
1969
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հիմ նա դիր նե րից Եր վանդ Ն շան յա նը և Գ ևորգ Քե րես տեճ յա նը, « Ռո բերտ» քո լե ջի 
լա վա գույն ֆուտ բո լիստ նե րից Հով հան նես Գոր յա նը, « Սա նա սար յան» վար ժա րա նի 
շրջա նա վարտ, Չմշ կա ծա գին մեր ձա կա Ուչ պեկ գյու ղի վար ժա րա նի մար զան քի ու սու-
ցիչ Ղա զա րոս Գու յումջ յա նը, Հայ կա կան ա ռա ջին օ լիմ պիա կան խա ղե րի կազ մա կեր-
պիչ նե րից Գ ևորգ Թեր ջի ման յա նը, սկաու տա կան շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ Պո ղոս 
Զեն նե յա նը և  ու րիշ ներ: Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հայ մար զիկ նե րի թվում էին նաև 
Պոլ սի « Տորք» մարմ նակր թա կան միութ յան ան դամ Ա վե տիս Այճ յա նը, ո րը, գտնվե լով 
Բիթ լի սում և  աշ խա տե լով թուր քա կան վար ժա րա նում որ պես ու սու ցիչ, զոհ է դառ նում 
տե ղա հա նութ յա նը: Ցե ղաս պա նութ յա նը զոհ դար ձած խոս տում նա լից հայ մար զիկ-
նե րի թվում էր նաև ա դա բա զար ցի Սար գիս Թո րիկ յա նը, ով մրցա նա կա յին տե ղեր 
գրա վեց եր րորդ ու չոր րորդ Հայ կա կան օ լիմ պիա կան խա ղե րում:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հայ մար զաշ խար հի բե կոր նե րը կրկին հա վաք-
վե ցին Պոլ սում՝ դեմ առ դեմ հայտն վե լով նոր մար տահ րա վեր նե րի ա ռաջ, փոր ձե լով 
միա հա մուռ ջան քե րով վե րաց նել Մեծ ե ղեռ նի սոս կա լի հետ ևանք նե րը, լծվե լով ա ռա-
ջին հեր թին տասն յակ հա զա րա վոր հայ որ բե րի կրթութ յան ու դաս տիա րա կութ յան 
գոր ծին: 

Սպորտը, սկաուտական շարժումը և ազգայնական մրցակցությունն
Օսմանյան կայսրությունում XX դարի սկզբին

Հայկ Դեմոյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում և վեր լու ծութ յան է են թարկ վում XX դա րի սկզբին Օս -
ման յան կայս րութ յու նում սպոր տի և ս կաու տա կան շարժ ման ասպարեզնե րում հայ -
թուրքական ազգայնական մրցակ ցութ յան դրսևորումները։ 

1908 թ. գա լով իշ խա նութ յան՝ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը 
հետ ևո ղա կա նո րեն սկսեց ի րա գոր ծել թուր քա կան ազ գայ նա մո լա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը, ո րի ա ռանցքն էին կազ մում կայսրության հպատակների թրքաց ումը ու 
փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը: 

Հայ մար զիկ նե րի հա ջո ղութ յուն ներն ու հայ կա կան մար զա կան կյան քի զար գա-
ցու մը հա կադր վում էին թուրքերին բո լո րից բարձր դա սե լուն միտված պաշ տո նա-
կան քա ղա քա կա նութ յա նը: Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին ե րիտ թուր քե րը 
թուր քա կան մար զա կան կյան քը լիո վին վե րաձ ևե ցին իթ թի հա տա կան ո գով` այդ 
կերպ ձգտե լով ա ռա վե լութ յան հաս նել քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի ա ռա-
վել զար գա ցած մար զա կան կա ռույց նե րի ու ցու ցա նիշ նե րի նկատ մամբ:

Բա նա լի բա ռեր` ե րիտ թուր քեր, սպորտ, սկաու տա կան շար ժում, Օ լիմ պիա կան 
խա ղեր, մարմնակրթություն։ 

Sport, Scout Movement and the Nationalist Competition in the Ottoman Empire at 
the Beginning of the XX Century

Hayk Demoyan

Summary
The article presents and analyzes the epizodes of the Armenian-Turkish nationalist 

rivalry in sport and the scout movement in the Ottoman Empire at the beginning of the 
XX century.

Coming to power in 1908 the Young Turk party "Unity and Progress" launched a consis-
tent policy, based on the ideology of the Turkish chauvinist nationalism, the cornerstone of 
which became the policy of Turkifi cation and restrictions on the rights of national minorities.

The success of the Armenian sportsmen and the development of the Armenian sport 
life were in contradiction with the offi  cial policy aimed at strengthening the domination 
of the Turkish element in the Empire. On the eve of World War I the Young Turks com-
pletely reorganized the Turkish sport life in the spirit of Ittihatist ideology thus seeking to 
gain an advantage toward the most advanced sports structures belonging to non-Turkish 
ethnic groups of the Ottoman Empire.

Keywords: Young Turks, sport, scout movement, Olympic games, phisycal education.

Спорт, скаутское движение и националистическое соперничество в Османской 
империи в начале XX века

Гайк Демоян 

Резюме

В статье представлены и проанализировани отдельные эпизоды истории армя-
но-турецкого соперничества в сфе рах спорта и скаутского движения в Османской 
империи в начале XX века. 

Придя к власти в 1908 г., младотурецкая партия «Единение и прогресс» стала 
проводить последовательную политику, основанную на идеологии турецкого шови-
нистического национализма, краеугольным камнем которой являлась политика тур-
кизации и ограничения прав национальных меньшинств. 

Успехи армянских спортсменов и развитие армянской спортивной жизни вступили в 
противоречие с официальной политикой, направленной на укрепление доминирования 
турецкого элемента в империи. Накануне Первой мировой войны младотурки полно-
стью реорганизовали турецкую спортивную жизнь в духе идей иттихатизма, стремясь 
таким образом добиться преимущества над наиболее развитыми спортивными структу-
рами, принадлежавшими нетурецким этническим группам Османской империи. 

Ключевые слова: младотурки, спорт, скаутское движение, Олимпийские игры, 
физическая культура.
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ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ (XIX ԴԱՐԻ ՎԵՐՋ ԵՎ 

XX ԴԱՐԻ ՍԿԻԶԲ)

Նարինե Հակոբյան

XIX դա րի 90-ա կան թթ. Օս ման յան կայս րութ յու նում կառավարող վար չա կար գի 
որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յունն ա ղե տա լի հետ ևանք ներ ու նե ցավ պե տութ յան հայ 
հպա տակ նե րի հա մար: Աբ դուլ Հա միդ II սուլ թա նի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը ծանր հար ված էր Արևմտ յան Հա յաս տա նի և Օս ման յան կայս րութ յան այլ 
շրջան նե րի հայ բնակ չութ յան ստեղ ծա րար կյան քին: Հար յուր հա զա րա վոր հա յեր 
կո տոր վե ցին, բռնի կրո նա փոխ վե ցին կամ տա րագր վե ցին: Ա վեր վե ցին հայ կա կան 
բազ մա թիվ ե կե ղե ցի ներ ու վան քեր և  այլ շի նութ յուն ներ:

Արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րի պատ մութ յան ու սում նա սիր ության ա ռու մով 
կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի այդ ժա մա նակ Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում 
աշ խա տող օ տա րերկր յա մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յու նը: Ընդ ո րում, դա կար ևոր է 
ինչ պես թուր քե րի ոճ րա գոր ծութ յան փաս տագր ման, այն պես էլ բազ մա թիվ հա յե րի 
կյան քի փրկութ յան դրվագների արձանագրման ա ռում նե րով: Հոդ վա ծում անդ րա-
դառ նա լու ենք հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին օ տա րերկ րա ցի մի սիո ներ նե րի 
գոր ծու նեութ յան հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րին և  արդ յունք նե րին:

1894-1896 թթ. շա րու նակ վեց դեռևս նա խորդ տաս նամ յակ նե րում Օս ման յան 
կայս րութ յու նում ի րենց գոր ծու նեութ յու նը սկսած ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի աշ խա-
տան քը: Մաս նա վո րա պես Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե-
րիկ յան խոր հուր դը1, ո րը նա խորդ տաս նամ յակ նե րին, հատ կա պես 1850 թ. սուլ-
թա նի կող մից բո ղո քա կան նե րին որ պես ա ռան ձին կրո նա կան հա մայնք ճա նա չվե-
լուց հե տո արևմ տա հա յութ յան շրջա նում քա րոզ չա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն էր 
ծա վա լել: 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ այդ կազ մա կեր պութ յան մի սիո-
ներ նե րը զգա լի նպաս տա մա տույց աշ խա տանք կա տա րե ցին` չնա յած առ կա դժվա-
րութ յուն նե րին: Հի շա տա կութ յան է ար ժա նի, օ րի նակ, Ուր ֆա յում աշ խա տող մի սիո-
նե րու հի օ րիորդ Կո րի նա Շաթըք  (Miss Corinna Shattuck), ով, կո տո րած նե րի ժա մա-
նակ վտան գե լով սե փա կան կյան քը, ի րեն հատ կաց ված տան մեջ պատս պա րեց և 
փր կեց 240 հա յի կյանք (60-ը՝ տղա մար դիկ, մնա ցա ծը՝ կա նայք և  ե րե խա ներ)2: Ն րա 
աշ խա տան քը լա վա գույնս բնու թագր վում է տե ղա ցի հա յե րից մե կի խոս քե րով. «Ե թե 
չլի ներ միսս Շաթըքը, մենք չէինք դի մա նա ճնշմա նը. բո լորս կիս լա մաց վեինք»3: 

Այս կազ մա կեր պութ յան Վա նի կա յա նը դար ձավ 15 000 գաղ թա կա նի ա պաս տան, 

1 Օտա րերկ րյա առա քե լու թյուն նե րի լի ա զոր նե րի ամե րի կյան խոր հուր դը` ՕԱ ԼԱԽ-ը (անգլ.` 
American Board of Commissioner s f or  For eign Missions or ABCFM), հիմ նադր վել է 1810 թ.: Օս մա նյան 
կայս րու թյուն, մաս նա վո րա պես Պա ղես տին, ներ թա փան ցե լու առա ջին փոր ձե րը կա տար վել են դե-
ռևս 1819 թ.: Հայ կա կան վի լա յեթ ներ ՕԱ ԼԱԽ-ի մուտ քը թվագ րվ ում է 1830-ական նե րի վեր ջով, իսկ 
1840 թ. Էրզ րու մում նրանք բա ցե ցին իրենց կա յա նը: 
2 St ro ng William E. (ed.), The Story of the American Board: An Account of the First Hundred Years of the 
American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston, The Pilgrim Press, 1910, p. 395.
3 Նույն տեղում:

իսկ Մա րա շի շրջա նում նպաս տա մա տույց աշ խա տան քը նե րա ռեց շուրջ 30 000 հա յե-
րին օգ նե լը4: Մարզ վա նի կա յա նում խնամ վում էին 250 այ րի և 800 որբ, իսկ Ուր ֆա յի, 
Խար բեր դի և Մա րա շի կա յան նե րում նրանց թի վը կրկնա կի ա վե լի էր5: 

Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան խոր հուր դը մեծ 
ա վանդ ու նե ցավ նաև որ բախ նամ աշ խա տանք նե րում: ՕԱԼԱԽ-ի ջան քե րով որ բա-
նոց ներ ստեղծ վե ցին Խար բեր դում, Ուր ֆա յում, Այն թա պում, Մա րա շում, Հա ճը նում: 

Պետք է նշել, որ 1894-1896 թթ. հա յան պաստ ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն էր ի րա կա-
նաց նում նաև Հայ կա կան ազ գա յին նպաս տա մա տույց կո մի տեն (անգ լե րեն` National 
Armenian Relief Committee)՝ իր ջան քե րը միա վո րե լով Ա մե րիկ յան կար միր խա չի 
հետ: Հայ կա կան ազ գա յին նպաս տա մա տույց կո մի տեն ստեղծ վել է 1896 թ.` կո տո-
րած նե րի հետ ևանք նե րը թեթ ևաց նե լու հա մար: Կազ մա կեր պութ յան գոր ծա դիր 
մարմ նի մեջ էին գե րա գույն դա տա վոր Դեյ վիդ Բր յուե րը և Ֆ րե դե րիկ Դ ևիս Գ րի նը, 
ով ժա մա նա կին ծա ռա յել էր Օս ման յան կայս րութ յան ար ևել յան շրջան նե րում` որ պես 
Օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան խորհր դի (ՕԱԼԱԽ, 
ABCFM) աշ խա տա կից: Այս կազ մա կեր պութ յու նը զբաղ վում էր դրա մա հա վաք գոր-
ծու նեութ յամբ: Այս պես, 1896 թ. մար տի դրութ յամբ այս կազ մա կեր պութ յան կող մից 
Ֆի լա դել ֆիա յում հա վաք վել էր 15 000, Բոս տո նում` 40 000, իսկ Ն յու Յոր քում` 95 000 
դո լար: Նույն թվա կա նի փետր վա րի դրութ յամբ ար դեն 35 000 դո լար ու ղարկ վել էր 
Կոս տանդ նու պո լիս` Մի ջազ գա յին հանձ նախմ բին, ո րը կազմ ված էր բրի տա նա ցի 
դի վա նա գետ նե րից և  ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րից6: Ընդ հա նուր առ մամբ ա մե րիկ-
յան օգ նութ յունն այդ տա րի նե րին կազ մեց շուրջ 300 հա զար դո լար7: 

Խո սե լով hա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի գոր-
ծու նեութ յան մա սին` պետք է ա ռանձ նաց նել Կ լա րա Բար տո նին, ում գոր ծու նեութ-
յունն աչ քի ըն կավ մեծ արդ յու նա վե տութ յամբ, քան զի նա կա րո ղա ցավ փրկել բազ-
մա թիվ հա յե րի8:

4 Նույն տեղում:
5 Նույն տեղում, էջ 396:
6 Այս մասին տե՛ս Curti Merlie, American Philanthropy Abroad, New Brunswick, N. J., Transaction, 
1988, էջ 125:
7 Նույն տեղում, տե՛ս նաև Balakian Peter, From Ezra Pound to Theodore Roosevelt: American 
Intellectual and Cultural Responses to the Armenian Genocide, In “America and the Armenian Genocide 
of 1915”, edited by Jay Winter, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 2 40։ 
8 Կլար(իս)ա Հար լո ու Բար տո նը (1821-1912 թթ.) դե ռևս 1854 թ. սկսում է աշ խա տել Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րի ապ րան քա նի շե րի ար տո նագ րա յին գե րա տես չու թյու նում` դառ նա լով առա ջին կի նը, ով 
դաշ նա յին կա ռա վա րու թյու նում գրա սե նյա կա յին ծա ռա յո ղի պաշ տոն էր ստա նում: Իսկ Քա ղա քա-
ցի ա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում (1861-1865) Կլա րա Բար տոնն ամ բող ջու թյամբ նվիր վում է վի րա-
վոր զին վոր նե րի օ գնու թյան և խնամ քի հար ցե րին: Իր ան խոնջ աշ խա տան քի հա մար նա հայտ նի է 
դառ նում «Մար տա դաշ տի հրեշ տա կ» ան վամբ: Բար տո նի անունն ան շուշտ առա վել նշա նա վոր վեց 
որ պես Ամե րի կյան կար միր խա չի հիմ նա դիր: Դե ռևս 1870-1871 թթ. ֆրանս-պրու սա կան պա տե րազ մի 
տա րի նե րին նա իր օժան դա կու թյունն էր ցույց տա լիս Բա դե նի մեծ դքսին վի րա վոր նե րին օգ նե լու և 
ռազ մա կան հոս պի տալ ներ պատ րաս տե լու հար ցում: Վե րա դառ նա լով ԱՄՆ` նա ձեռ նա մուխ եղավ 
Ամե րի կյան կար միր խա չի ստեղծ ման աշ խա տանք նե րին` 1882 թ. դառ նա լով նրա առա ջին նա խա գա-
հը: 1898 թ. մեկ նում է Կուբ ա, որ տեղ աշ խա տում է օգ նել ԱՄՆ-Իս պա նիա պա տե րազ մի վի րա վոր նե-
րին: Կլա րա Բար տո նի կ յա նք ի մա սի ն ավե լի ման րա մասն տե՛ս նրա ինք նա կեն սագ րա կան գրքի մեջ՝ 
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1896 թ. փետր վա րի 16-ին «Ա մե րիկ յան կար միր խաչ»-ի հիմ նա դիր և նա խա-
գահ, մեծ մար դա սեր Կ լա րա Բար տո նը, ժա մա նե լով Օս ման յան կայս րութ յան մայ-
րա քա ղաք Կոս տանդ նու պո լիս, հան դի պում է Օս ման յան կայս րութ յան ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րար Ահ մեդ Թև ֆիկ փա շա յին: Հաշ վի առ նե լով Կ լա րա Բար տո նի 
ան ձը և Ա մե րիկ յան կար միր խա չի հե ղի նա կութ յու նը` թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յունն իր հա մա ձայ նութ յունն է տա լիս կո տո րած նե րի հետ ևան քով տու ժած հայ 
բնակ չութ յանն օգ նե լու և գ յու ղատն տե սութ յան վե րա կանգն ման ծրագ րե րի ի րա-
կա նաց մա նը9: 

Կ լա րա Բար տո նի ա ռա քե լութ յան և դ րա արդ յունք նե րի մա սին շատ լավ պատ կե-
րա ցում են տա լիս հենց իր` Բար տո նի և ն րա աշ խա տա կից նե րի զե կույց նե րը, ո րոնք 
մեկ գրքով հրա տա րակ վել են 1896 թ. Վա շինգ տո նում10, ո րի հա յե րեն թարգ մա նութ-
յու նը լույս ըն ծայ վեց 2012 թ. Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի 
կող մից11: 

Այս պես, ար դեն մարտ ամ սին Բար տո նի օգ նա կան Ջու լիան Հա բե լը ճա նա-
պարհ ըն կավ Ա լեք սանդ րեթ, որ տե ղից էլ ուղ ևոր վեց Խար բերդ և Մա րաշ: Կար-
միր խա չը չորս ար շա վա խումբ ու ղար կեց հա յաբ նակ նա հանգ ներ12: Ն րանք ե ղան 
բազ մա թիվ հայ կա կան բնա կա վայ րե րում` սկսած Այն թա պից ու Մա րա շից մինչև 
Սե բաս տիա, Թո քատ և Սամ սուն: Թե ինչ վի ճակ էր տի րում հայ կա կան բնա կա-
վայ րե րում կո տո րած նե րից և  ա վե րա ծութ յուն նե րից հե տո, դի պուկ ներ կա յաց վում 
է Բար տո նի օգ նա կան նե րի զե կույց նե րում: Այս պես, Ջ. Հա բե լը, խո սե լով Ա րաբ կի-
րում տի րող վի ճա կի մա սին, գրում է. «Գ րե թե ողջ Ա րաբ կիրն ա վեր ված էր, միայն 
եր ևում էին այն քա րա կույ տե րը, որ տեղ ժա մա նա կին կան գուն տներ կա յին: 1 800 
տնե րից միայն մի քա նիսն էին կան գուն մնա ցել: Շու կան, ինչ պես նաև կա ցա րան-
ներն ա վեր ված էին, և մար դիկ կո ղոպտ ված, ան տուն խառն վել էին այդ մի քա նի 
տնե րում: Ն րանք հի վանդ էին տի ֆով: Մեզ ա սա ցին, որ ար դեն 600 հո գի մա հա-
ցել էին այդ հի վան դութ յու նից, իսկ երկ րում այդ շրջա նի միակ բժշկին ձեր բա կա լել 
էին»13: Ջ. Հա բե լի զե կույ ցից պարզ է դառ նում նաև, որ միայն Խար բեր դի վի լա-
յե թում 200 գյուղ կամ թա լան վել, կամ ամ բող ջութ յամբ ոչնչաց վել էր, իսկ Մա լա-
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թիա յի տնե րից 567-ն  ա վեր վել էր14: 
 Զեյ թուն և Մա րաշ քա ղաք նե րում հա մա ճա րակ նե րը կանգ նեց նե լու հա մար այս-

տեղ հրա վիր վեց Սի րիա յի Տ րի պո լի քա ղա քում հաս տատ ված հայտ նի հա մա ճա րա-
կա բան բժիշկ Այ րա Հա րի սը: Եր կու քա ղաք նե րում հի վանդ նե րի թի վը գե րա զան ցում 
էր 10 000-ը15: Մեծ քա նա կութ յամբ մար դիկ էին մա հա նում: Ա մե րի կա ցի մաս նա գետ-
նե րի ջան քե րի շնոր հիվ հի վան դութ յան և մա հա ցութ յան դեպ քե րի թի վը նշա նա կա-
լիո րեն նվա զեց:

Բար տո նի ա ռա քե լութ յու նը, մաս նա վո րա պես նրա գոր ծըն կեր ներն ու օգ նա-
կան նե րը հսկա յա կան աշ խա տանք տա րան հա միդ յան կո տո րած նե րի սար սափ-
նե րը և տա ռա պանք նե րը մեղ մե լու ա ռու մով: Ն րա զե կույ ցից պարզ է դառ նում, 
որ սուլ թա նի հա կա հայ կա կան դա ժան քա ղա քա կա նութ յան հետ ևան քով մո տա-
վոր հաշ վարկ նե րով 100 000-200 000 մարդ` տղա մար դիկ, կա նայք, ե րե խա ներ, 
դար ձել էին ըն չա զուրկ՝ մնա լով ա ռանց սննդի, հա գուս տի և կեն սա կան անհ րա-
ժեշ տութ յան մյուս մի ջոց նե րի: Եվ ե թե չլի նեին Բար տո նի ա ռա քե լութ յու նը և ն րա 
օգ նա կան նե րի աշ խա տան քը, ա պա այդ մարդ կան ցից առն վազն 50 000 հա զա րը 
մա հա ցած կլի նեին սո վից կամ տար բեր հի վան դութ յուն նե րից16: Մար դա սի րա կան 
գոր ծու նեութ յու նը նե րա ռում էր հի վանդ նե րի, որ բե րի և  այ րի նե րի խնամք, ա վեր-
ված տնե րի և շի նութ յուն նե րի վե րա կանգ նում: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 
էր դարձ վում քայ քայ ված տնտե սութ յու նը` ար հես տա գոր ծութ յու նը և գ յու ղատն-
տե սութ յու նը վե րա կանգ նե լուն: Բա վա կան է նշել, որ միայն Խար բերդ քա ղա քում 
և հա մա նուն սան ջա կում կա տար ված աշ խա տան քի արդ յուն քում վե րա կանգն վել 
է 4 575 ար հես տա վո րի աշ խա տանք, գյու ղա ցի նե րին բա ժան վել են 700 գլուխ եզ, 
կով, ա վա նակ և ձի, պատ րաստ վել և բա ժան վել են 3 000 գյու ղատն տե սա կան և  այլ 
գոր ծիք ներ, տրա մադր վել են 3 500 կտոր հա գուստ, 500 ան կող նա յին պա րա գա և 
1470 բու շել հա ցա հա տիկ17:

Կ լա րա Բար տո նի ա ռա քե լութ յան արդ յուն քում փրկվե ցին տասն յակ հա զա րա վոր 
հա յե րի կյան քեր, և  ո րո շա կիո րեն վե րա կանգն վեց կո տո րած նե րից փրկված հա յե րի 
տնտե սութ յու նը: 

Հա յե րի կո տո րած նե րը մեծ ար ձա գանք ու նե ցան նաև Գեր մա նիա յում: Այդ ա ռու-
մով կար ևոր և  ա ռանց քա յին տեղ են զբա ղեց նում Յո հան նես Լեփ սիու սը և ն րա գոր-
ծու նեութ յու նը: Գոր ծե լով « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն Ար ևել քում» (ԳԱԱ, գեր մա-
նե րեն` Deutsche Orient Mission, DOM) կազ մա կեր պութ յան կազ մում, ո րի նպա տակն 
էր Ար ևել քի մու սուլ ման բնակ չութ յան շրջա նում ա վե տա րա նա կան քա րոզ չութ յու նը, 
1896 թվա կա նին հա յազ գի Ջ. Գ րին ֆիլ դի18 հետ մեկ նեց Կ. Պո լիս:

14 Նույն տեղում, էջ 97-100:
15 Կլարա Բարտո ն, նշվ. աշխ., էջ 38:
16 Նույն տեղում, էջ 64:
17 Նույն տեղում, էջ 118:
18 Ջ. Գրին ֆիլ դը, ում մայ րը հայ էր, ծնվել է 1874 թ. Թավ րի զում և յոթ տա րե կա նում տե ղա փոխ վել Գ եր-
մա նիա, որ տեղ ավար տե լով Գյու թերս լո հի գիմ նա զի ան` սո վո րել է Լայպ ցի գի, Բեռ լի նի և Տյու բին-
գե նի հա մալ սա րան նե րում: 1898 թ. պաշտպ անել է իր դոկ տո րա կան թե զը քա ղա քա գի տու թյու նից: 
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Հան դի պե լով կո տո րած նե րին ա կա նա տեսներին ̀  Լեփ սիու սը շատ տե ղե կութ յուն-
ներ հա վա քեց արևմ տա հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին. նրան այդ գոր ծում օգ նե ցին 
նաև Օս ման յան կայս րութ յու նում գոր ծող ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի տրա մադ րած 
փաս տաթղ թե րը: Ընդ հա նուր առ մամբ « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում» 
կազ մա կեր պութ յան ծրա գի րը, ո րը վե րա բե րում էր ա վե տա րա նա կան քա րոզ չութ-
յա նը, վե րա ճեց հա զա րա վոր այ րի նե րին և  որ բե րին օգ նութ յան մա տա կա րար ման19:

Հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Յ. Լեփ սիու սի գոր ծու նեութ յու նը կա րե լի է 
գնա հա տել եր կու ուղ ղութ յամբ: Դ րան ցից ա ռա ջի նը նրա կող մից հա միդ յան կո տո-
րած նե րի մա սին փաս տա կան մե ծա քա նակ նյու թի հա վա քումն ու գեր մա նա կան հան-
րութ յա նը դրա մա սին ի րա զե կումն էր20: Մ յուս կող մից նա ան մի ջա կան մաս նա կի ցը 
դար ձավ հա յութ յա նն օգ նութ յան կազ մա կերպ ման աշ խա տանք նե րին: Մաս նա վո րա-
պես Օս ման յան կայս րութ յու նում ե ղած ժա մա նակ նա Թա լա սում` Կե սա րիա յի մոտ, 
և Ուր ֆա յում իր խնամ քի տակ վերց րեց 100 հայ որ բե րի: Ն րա` Թուր քիա յում վեց-
շա բաթ յա ճամ փոր դութ յան ըն թաց քում հիմն վե ցին ‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն 
ար ևել քում» կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջին եր կու որ բա նոց նե րը21: Նա բա ցի որ բա նոց-
նե րից Ուր ֆա յում հիմ նեց գոր գի ֆաբ րի կա, որ տեղ աշ խա տում էին հայ այ րի նե րը:

Գեր մա նիա վե րա դառ նա լուց հե տո Յ. Լեփ սիու սը ստեղ ծեց « Հա յաս տա նի օգ նութ-
յան գեր մա նա կան միութ յուն» կազ մա կեր պութ յու նը, ո րի գոր ծու նեութ յան ա ռա ջին 
12 ա միս նե րի ըն թաց քում միայն Բեռ լի նի և Ֆ րանկ ֆուր տի կո մի տե նե րի հատ կա-
ցում նե րը կազ մում էին հա մա պա տաս խա նա բար` 390 և 360 հա զա րա կան մարկ22: 
Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում գեր մա նա կան որ բա նոց նե րում էին հա վա քագր-
վել շուրջ 1 350 հայ որբ ե րե խա23: Այս կազ մա կեր պութ յան գոր ծու նեութ յու նը շա րու-
նակ վեց հե տա գա տա րի նե րին և մե ծա պես նպաս տեց հա միդ յան կո տո րած նե րի 
հետ ևանք նե րի մեղ մաց մա նը:

1899 թ. Յո հան նես Լեփ սիու սի նա խա գա հութ յամբ գոր ծող ‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա-
քե լութ յուն ար ևել քում›› ըն կե րութ յան կող մից Ուր ֆա էր գոր ծուղ վել նաև 1871 թ. 
Շ վեյ ցա րիա յի Ա պեն ցել շրջա նի Հունդ վիլ գյու ղում ծնված Յա կոբ Կ յունց լե րը` այդ 
ըն կե րութ յան որ բա նո ցա յին հաս տա տութ յա նը կից ստեղծ ված հի վան դա նո ցի և կ լի-
նի կա յի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րե լու հա մար, ո րի ա ռաջ նա հերթ խնդիրը տե ղի 

1918-1921թթ. եղել է ՀՀ  դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցի չը Բեռ լի նում: 
19 Հայրունի Ա. Ն., Յոհ. Լեփսիուս: Հայանվեր գործիչն ու հրապարակախոսը, Երևան, ‹‹Միտք››, 
2001, էջ 10:
20 Խոսքն այն մասին է, որ նա 1896 թ. Բեռլինում հրատարակեց «Armenien und Europa: Eine An-
klageschriË  wider die christlichen Großmächte und ein Aufruf an das christliche Deutschland, Berlin, 
1896» ժողովածուն («Հայաստանը և Եվրոպան: Մե ղադ րանք ներ  ք րի ստո նե ա կան մեծ տե րու թյուն-
նե րին և կո չ քրիս տո նյա Գեր մա նի ա յին»): Նա հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին  հոդ ված նե րով հան-
դես եկավ նաև գեր մա նա կան մա մու լում: Իսկ 1897 թ. Բեռլինում հիմնադրեց և սկսեց հր ատ արակել 
«Der Christliche Orient» ամսագիրը, որի տարբեր համարներում ներկայացվում էին ինչպես հայերի 
կոտորածների, այնպես էլ նրանց պատմության, կրոնի, մշակույթի մասին տեղեկություններ: 
21 Հայրունի Աշոտ, Յոհաննես Լեփսիու սի  ա ռաքելությունը, Երևան, ‹‹Նաիրի››, 2002, էջ 44: 
22 Նույն տեղում, էջ 60:
23 Նույն տեղում: 

որ բա նո ցի սա նե րին և 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րից տու ժած Ուր ֆա յի հայ բնակ-
չութ յանն օգ նելն էր24: 

1895-1896 թթ. Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցած հա յե րի ջար դե րը մեծ 
ար ձա գանք գտան նաև Ս կան դի նավ յան պե տութ յուն նե րում: Ս կան դի նավ ցի նե րի 
ներդ րու մը սկզբում մե ծա պես կապ ված է ե ղել «Գեր մա նա կան ար ևել յան ա ռա քե-
լութ յան» հետ: 1897 թ. դա նիա ցի Է յե Մա յե Բե նե դիկ սե նը, այ ցե լե լով Արևմտ յան 
Հա յաս տան, այն տեղ տես նե լով ա մե րի կա ցի նե րի և գեր մա նա ցի նե րի նպաս տա մա-
տույց գոր ծու նեութ յու նը և ն րանց հիմ նած որ բա նոց նե րը, ո րո շում է դա նիա կան մի 
նմա նա տիպ կազ մա կեր պութ յուն ստեղ ծել, ո րը կու նե նար նպաս տա մա տույց ա ռա-
քե լութ յուն: Տուն վե րա դառ նա լուց կարճ ժա մա նակ անց` 1902 թ., ստեղ ծում է « Հա-
յե րի դա նիա ցի ըն կեր ներ» (ՀԴԸ, դա նիե րեն` Danske Armeniervenner կամ DA), ո րը, 
սա կայն, ինք նու րույն գոր ծե լու հա մար չու նե նա լով բա վա րար ռե սուրս ներ, հա մա գոր-
ծակ ցում էր « Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում» կազ մա կեր պութ յան հետ25: 
ԳԱԱ-ՀԴԸ հա մա գոր ծակ ցութ յան ա մե նա կար ևոր դրսևո րում նե րից էր դա նիա ցի 
Կա րեն Եփ փեի գոր ծու նեութ յու նը, ով 1903 թ. ժա մա նում է Ուր ֆա և շու տով Լեփ-
սիու սի ա ռա ջար կով դառ նում է Ուր ֆա յում 1897 թ. հիմն ված որ բա նո ցի տնօ րե նը: 
Նա մեծ աշ խա տանք է տա րել ջար դե րից փրկված հա յե րին օգ նե լու հար ցում26: 

Ս կան դի նավ յան նպաս տա մա տույց գոր ծու նեութ յան մեջ կար ևոր տեղ է գրա-
վում « Կա նանց ա ռա քե լութ յան աշ խա տող ներ» (ԿԱԱ, դա նիե րեն` Kvindelige Missions 
Arbejdere կամ KMA) կազ մա կեր պութ յու նը, ո րը հիմն վել է 1900 թ. Կո պեն հա գե-
նում (դեռևս 1894 թ. ստեղծ վել էր շվե դա կան KMA-ն): Հա միդ յան սար սափ նե րը 
վե րապ րած արևմ տա հա յութ յան վի ճա կին մո տի կից ծա նո թա նա լու հա մար ո րոշ վեց 
նաև մի սիո ներ ներ ու ղար կել Արևմտ յան Հա յաս տան: Այս պես, 1900 թ. ԿԱԱ –ի կող-
մից ա ռա ջի նը Խար բերդ ու ղարկ վեց մի սիո նե րու հի Ք րիս տա Հա մե րը, ով այն տեղ 
հա սավ 1901 թ. նո յեմ բե րին27: Իսկ ար դեն 1903 թ. ԿԱԱ-ն Մեզ րեում հիմ նադ րում է 
«Է մաուս» ան վան մամբ դա նիա կան որ բա նո ցը28: 1909 թ. որ բա նո ցը գլխա վո րում է 
մեկ այլ նվիր յալ մի սիո նե րու հի` դա նիա ցի Կա րեն Պի տեր սե նը: Որ բա նո ցը, բա ցի 
դա նիա ցի նե րից, աշ խա տա կից նե րի կազ մում Նոր վե գիա յից և Շ վե դիա յից աշ խա-
տա կից ներ ու նե նա լու հա մար հայտ նի էր որ պես Ս կան դի նավ յան որ բա նոց: 

Քա նի որ ա մե նու րեք հի վանդ ներ, ա նօթ ևան ներ, որ բեր էին, Ք րիս տա Հա մե-
րը նաև հա յե րեն սո վո րեց` ա ռա վել օգ տա կար լի նե լու հա մար: Սա կայն 1903 թ. նա 

24 Կյունցլեր Յ., Ա րյան և ար ց նք նե րի երկ ր  մ. ի րա դար ձ  թյ ն նե րը Մի ջա գետ ք մ Հա մաշ-
խար հա յին պա տե րազ մի  ժա մա նակ, 1914-1918, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտ, 2011, էջ 10:
25 Bjorlund Matthias, Before the Armenian Genocide: Dani sh  M issionary and Rescue Operat ions In the 
Ottoman Empire, 1900-1914, “Haygazian Armenologica l Review”, № 26, 2006, p. 142. 
26 Ավելի մանրամասն տե՛ս Չոլաքեան Յ., Քարէն Եփփէ, Հայ գողգոթային և վերածնունդին հետ , 
Հալեպ, 2001:
27 Ճեյքըպս ըն Մարիա, Օրագրութիւն, 1907-1919, Խարբերդ, Ան թի լի աս, տպա րան կա թո ղի կո սու-
թեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1979, էջ ժը: 
28 Արծ վի Բախ չի նյան, Հա յան պաստ շար ժու մը Սկան դի նա վյան երկր նե րում (1896-1930-ական թվա-
կան ներ), ‹‹Պատմաբանասիրական հանդես››, №3, 2002, էջ 58: 
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հի վան դա ցավ և մա հա ցավ: Ք րիս տա Հա մե րին օգ նե լու նպա տա կով 1901 թ. շվեդ 
կա նանց մի սիո նե րա կան շարժ ման կող մից Մուշ և Մեզ րե է ու ղարկ վել նաև հա յե-
րե նին տի րա պե տող շվե դա ցի մի սիո նե րու հի Ալ մա Յո հան սո նը, ով այն տեղ է մնա-
ցել մինչև 1915 թ.29: 

Հայ ժո ղովր դին օգ նութ յան հա սած սկան դի նավ յան մի սիո նե րու հի նե րի մեջ 
իր ու  րույն տեղն է զբա ղեց նում Մա րիա Յա կոբ սե նը: Մա րիա Յա կոբ սե նը ծնվել 
է 1882 թ. Դա նիա յի Սիմ քա ղա քում: 1906 թ. ա վար տե լով հի վան դա պա հու հի նե րի 
դա սըն թաց նե րը՝ դառնում է ‹‹Կանանց առաքելության աշխատողներ›› կազ մա կեր-
պու թյան ան դամ և արևմ տա հա յե րին օգ նե լու հա մար որ պես մի սիո նե րու հի ուղ ևոր-
վում Խար բերդ: 1907 թ. ժա մա նե լով Խար բերդ՝ հա մա գոր ծակ ցում է American Board-ի 
հետ և ն շա նակ վում Խար բեր դում նո րա բաց փոք րիկ հի վան դա նո ցի կա ռա վար չու հի: 
1909 թ. տե ղա փոխ վում են Մեզ րեում կա ռուց ված ա վե լի մեծ հի վան դա նոց: Մա րիա 
Յա կոբ սե նը նաև հա ճախ էր այ ցե լում Խար բեր դի և Մեզ րեի մեր ձա կա գյու ղեր՝ 
հի վանդ նե րին խնա մե լու հա մար: Ս կան դի նավ ցի մյուս մի սիո ներ նե րի նման Մա րիա 
Յա կոբ սե նը նույն պես տի րա պե տում էր հա յե րե նին: Արևմտ յան Հա յաս տա նում իր 
գոր ծու նեութ յան ողջ ըն թաց քում նա գրա ռում ներ է կա տա րում իր օ րագ րում՝ շա րադ-
րե լով նաև Խար բեր դի հա յութ յան նկատ մամբ ի րա կա նաց ված դա ժա նութ յուն ների, 
տե ղա հա նութ յան, բռնա գաղ թի մա սին30:

Այս պի սով, արևմ տա հա յութ յան՝ 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ եվ րո-
պա կան և  ա մե րիկ յան մի շարք հա յա սի րա կան կազ մա կեր պութ յուն ներ զգա լի 
աշ խա տանք տա րան հա միդ յան սար սափ նե րը մեղ մե լու հա մար: Ն րանց շնոր հիվ 
տասն յակ հա զա րա վոր հայ ե րե խա ներ և  այ րիա ցած կա նայք փրկվե ցին վե րա հաս 
կոր ծա նու մից և կա րո ղա ցան նոր կյանք սկսել: 

Արևմտյան Հայաստան¤ մ մարդասիրական օգն¤ թյան կազմակերպման 
հարցի շ¤ րջ (XIX դարի վերջ և XX դարի սկիզբ)

Նարինե Հակոբյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում 1894-1896 թթ. արևմ տա հա յե րի կո տո րած-
 նե րի և դ րան հա ջոր դած մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում Օս ման յան կայս րութ յան 
տա րած քում օ տա րերկր յա մի սիո ներ նե րի գոր ծու նեութ յանն ու դրա արդ յունք նե րին: 
Քն նութ յան է առն վում ինչ պես ա մե րիկ յան (Օ տա րերկր յա լիա զոր նե րի ա մե րիկ յան 
խոր հուրդ, Ա մե րիկ յան կար միր խաչ), այն պես էլ եվ րո պա կան կազ մա կեր պութ յուն-

29 Տե՛ս վերջինիս օրագիրը՝ Յոհանսոն Ալմա, Աքսորյալ ժողովուրդ. մե կ տա րի հա յոց պատ մ  թյ -
նից, Երևան, Հայոց ցեղասպանության թանգա րան-ինստիտուտ, 2008, էջ 9:
30 Յա կոբ սե նի մա սին ավե լի ման րա մասն տե՛ս Ճեյ քըպ սըն Մա րիա, Օրագ ր  թիւ ն,  1907-1919, Խար-
բերդ, Ան թի լի աս, տպա րան կա թո ղի կո սու թե ան Հա յոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 1979: Նույ նի թարգ-
մա նու թյու նը անգ լե րեն` Jacobsen Maria, Diaries of a Danish Mission ary, Harpoot, 1907- 1909, Pr in ce to n 
an d London, Gomidas Institute, 2001.

նե րի (‹‹ Գեր մա նա կան ա ռա քե լութ յուն ար ևել քում››, ‹‹ Կա նանց ա ռա քե լութ յան աշ խա-
տող ներ››) նպաս տա մա տույց գոր ծու նեութ յու նը: Ներ կա յաց վում և վեր լուծ վում է այն 
վիթ խա րի և  անձն վեր աշ խա տան քը, որն ուղղ ված էր հա զա րա վոր որ բե րի և  այ րի նե րի 
խնամ քին, ինչ պես նաև Արևմտ յան Հա յաս տա նի քայ քայ ված տնտե սութ յու նը վե րա-
կանգ նե լուն: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, մի  սիո ներ ներ, Օս ման յան կայս րութ-
յուն, արևմ տա հա յութ յան կո տո րած ներ:

On the Issue of Organizing Relief Works for Western Armenians
(late XIX - early XX cc.)

Narine Hakobyan

Summary

The paper studies the main directions as well as results of the humanitarian works 
carried out by foreign missionaries in the Ottoman Empire during and aË er the Hamidian 
massacres. The relief work of American (ABCFM, American Red Cross), as well as Euro-
pean (KMA, DOM) organizations of taking care of thousands of orphans and widows and 
recovering the devastated economy of Western Armenia is presented and analyzed.

Keywords: Armenian Genocide, missionaries, Ottoman Empire, Armenian Massa-
cres.

К вопросу об организации гуманитарной помощи западным армянам ( конец 
XIX - начало XX вв.)

Нарине Акопян

Резюме

В статье рассмотрены основные направления и результаты деятельности мис-
сионеров в Османской империи во время и после массовых убийств при султане 
Абдул-Гамиде (гамидовская резня). Проанализированы и представлены основные 
вопросы, связанные с деятельностью американских и европейских оранизаций по 
оказанию помощи армянским сиротам и вдовам, а также восстановлению разрушен-
ной экономики Западной Армении.

Ключевые слова: Геноцид армян, миссионеры, Османская империя, массовые 
убийства западных армян.
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ԽԱՐԲԵՐԴԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ ԱԶԳԱԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԻԴՅԱՆ 
ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ

Ար փի նե  Բաբ լում յան

1915-1923 թթ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նն Օս ման յան կայս րութ յան` հայ ազ գաբ-
նակ չութ յան նկատ մամբ վա րած բռնութ յուն նե րի քա ղա քա կա նութ յան միայն հան-
գու ցա լու ծումն էր, մինչ դեռ տա րած քի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փոխ ման 
խնդի րը հօ գուտ մու սուլ ման տար րի մշտա պես ե ղել է օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի 
ու շադ րութ յան կենտ րո նում:  Դեռևս XVI-XIX  դա րե րի ըն թաց քում նախ կի նում զուտ 
հա յաբ նակ բազ մա թիվ բնա կա վայ րեր հա յա թափ են ե ղել, շա տե րը բռնութ յամբ կրո-
նա փոխ են ար վել: 1894-1896 թթ. կազ մա կերպ ված զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը ևս 
նշ ված քա ղա քա կա նութ յան մասն էին կազ մում, ա վե լին, այս կո տո րած ներն ար դեն 
փորձ էին ար մա տա պես լու ծե լու հայ տար րի բնաջնջ մանն ուղղ ված խնդի րը: Ս տորև 
փոր ձենք վեր լու ծել այն հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք կի րառ վե ցին 1894-
1896 թթ. հա յե րի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի ըն թաց քում  Խար բեր դի նա հան-
գում, որ տեղ XIX  դա րի վեր ջե րին և XX  դա րի սկզբնե րին ար ձա նագր ված դեպ քե րը 
կա րող են «դա սա կան» ո րակ վել: 

Խար բեր դի նա հանգն Օս ման յան կայս րութ յան այն տա րա ծաշր ջան նե րից էր, 
որ տեղ 1894-1896 թթ. կո տո րած ներն ու բռնի իս լա մա ցումն ա ռա վել լայն ծա վալ ներ 
ու նե ցան: Այս մա սին են փաս տում բազ մա թիվ օ տա րերկ րա ցի ա կա նա տես ներ: «Այն 
դաշ տում, ո րի կենտ րո նում  Խար բերդն էր, կա յին ա վե լի մեծ քա նա կութ յամբ ա վեր-
ված քա ղաք ներ ու գյու ղեր, քան ու րիշ վայ րե րում…  Դեռ եր կար ժա մա նակ մար դիկ 
ամ բող ջութ յամբ կաթ վա ծա հար էին: Ն րանք ոչ միայն ա նօգ նա կան էին, այլ նաև` 
հու սա հատ»1,- գրում է 1896 թ. սեպ տեմ բե րի 3-ի իր նա մա կում ա մե րի կա ցի մի սիո ներ 
 Գեյթ սը:  Կո տո րած ներն ընդգր կել էին նա հան գի գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րը. հյու-
պա տոս նե րի տրա մադ րած տե ղե կութ յուն նե րի հա մա ձայն` անհ նար էր նշել ա վեր-
ված հայ կա կան բնա կա վայ րե րի թի վը2:  Կար միր խա չի կազ մա կեր պութ յան աշ խա-
տա կից նե րից մե կը` Ջ.  Հա բե լը, 1896 թ. օ գոս տո սի 1-ին Կ լա րա  Բար տո նին ուղղ ված 
տե ղե  կագրում գրում է, որ  Խար բեր դը տու ժել է ա ռա վել, քան որ ևէ այլ տա րածք, և  
որ ի րենք պատ րաստ վում են այս տեղ հա մա կարգ ված աշ խա տանք ի րա կա նաց նել: 
 Թա լա նի են թարկ ված կամ ամ բող ջութ յամբ ա վեր ված բնա կա վայ րե րի թի վը տե ղե-
կագ րում հաշվ վում էր շուրջ 2003:

Նա հան գում կո տո րա ծը սկսվեց  Չար սան ջա կի գա վա ռա կի  Բեր դակ գյու ղա-
քա ղա քի վրա տե ղի ու նե ցած հար ձա կու մով:  Դա, հա մա ձայն մի փաս տաթղ թի, 

1 Harris R. and Harris H., Letters from the Scenes of the recent Massacres in Armenia, London, James Nisbet 
&Co., 1897, p. 198.
2 Charmetant P. Fx. Tableau offi  ciel des massacres d’Arménie dressé après enquêtes par les six ambassades 
de Constantinople et statistique dressée par des témoins oculaires grégoriens et protestants…, Paris, p. 22.
3 Barton C., The Red Cross: A History of this Remarkable International Movement in the Interest of 
Humanity, Washington, D.C.; American National Red Cross, 1898, pp. 337-343.

կա տար վեց հին տո մա րով 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին4: Ընդ հա նուր առ մամբ 
 Խար բեր դի նա հան գի տար բեր բնա կա վայ րե րում կո տո րած նե րը կազ մա կերպ-
վե ցին հոկ տեմ բե րի վեր ջին և  հատ կա պես նո յեմ բեր ամս վա ըն թաց քում: 1895 թ. 
կո տո րա ծից զերծ մնա ցած ե զա կի բնա կա վայ րե րից էր Ակ նը:  Սա կայն ար դեն 
1896 թ. սեպ տեմ բե րին Երզն կա յից հա տուկ զորք բեր վեց` Ակ նը ա վե րե լու նպա տա-
կով: Ակ նի կո տո րա ծի մա սին ա մե րի կա ցի մի սիո ներ  Բար նու մը գրում է. « Բո լոր 
վկա նե րի ցուց մունք նե րը հաս տա տում են, որ կո տո րա ծը կազ մա կերպ ված է ե ղել 
պաշ տո նա կան շրջան նե րի կող մից, և  այն սկսվել է ա ռանց որ ևէ ա ռի թի»5:

Այն հան գա ման քը, որ հա միդ յան կո տո րած նե րը նա խա պատ րաստ ված են ե ղել 
ու ի րա գործ վել են պե տութ յան կող մից` զին վո րա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ, կաս-
կա ծից վեր է:  Մաս նա վո րա պես, թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից  Մարզ վա նից 
վտար ված հոգ ևո րա կան  Ջորջ  Ֆիլ յա նը, խո սե լով հա միդ յան կո տո րած նե րի մա սին, 
վկա յա կո չում է մահ մե դա կան մի սպա յի խոս քը, ո րի հա մա ձայն. « Խար բեր դում, 
Ս ևե րե կում,  Հու սեյ նի կում,  Մա լա թիա յում և Ա րաբ կի րում զո հե րի մեծ մա սը սպան-
վել էր զին վոր նե րի կող մից, իսկ  Խար բերդ քա ղա քի  Վե րին թա ղի գրի գոր յան նե րի 
ու մի սիո ներ նե րի դպրոց նե րը, ե կե ղե ցի ներն ու տնե րը հրկիզ վել էին թնդա նոթ նե րի 
մի ջո ցով»6: Ա մե րի կա ցի մի սիո ներ, հրա պա րա կա խոս Էդ վին Բ լի սը, ով ա ռա վել 
կար ևոր ու ման րա մասն տե ղե կութ յուն ներ է ներ կա յաց նում հա միդ յան կո տո րած-
նե րի վե րա բեր յալ, ևս  փաս տում է կո տո րած նե րին զին վո րա կան նե րի մաս նակ ցութ-
յան մա սին. « Պարզ է, որ  Հար պու տում,  Քե սի րի կում,  Մա լա թիա յում, Ա րաբ կի րում 
զո հե րի մե ծա մաս նութ յու նը սպան վել է զին վոր նե րի կող մից, նաև թնդա նոթ նե րով 
հրե տա կոծ վել են  Հար պուտ քա ղա քի վե րին թա ղում գտնվող մի սիո ներ նե րի ու գրի-
գոր յան նե րի ե կե ղե ցի ներն ու դպրոց նե րը»7:  Դեպ քե րի մեկ այլ ժա մա նա կա կից` Է լի-
զա բեթ  Լա թի մե րը, խո սե լով  Խար բեր դի մա սին, նշում է, որ այս տեղ հե ղա փո խա կան 
որ ևէ ազ դե ցութ յուն չկար, և  մինչև ար ևել քից ու հյու սի սից քրդա կան ա վա զա կախմ-
բե րի հայտն վե լն ա մեն ինչ լավ էր:  Հե ղի նա կի հա վաստ մամբ կա նո նա վոր բա նա կի 
թուրք զին վոր նե րը չեն մաս նակ ցել կո տո րած նե րին: Այ նուա մե նայ նիվ,  Լա թի մե րը 
գտնում է, որ զին վոր նե րի ան գոր ծութ յու նը նրանց մե ղա վոր է դարձ նում կա տար վա-
ծում, քա նի որ որ ևէ կերպ նրանք չեն կան խել կո տո րած նե րը8:

Ինչ ևի ցե, մյուս վկա յութ յուն նե րը գա լիս են փաս տե լու, որ ո րոշ բնա կա վայ րե րում 
ջար դե րին մաս նակ ցութ յուն են բե րել նաև զին վոր նե րը, ին չի մա սին է վկա յում նաև 
թնդա նոթ նե րի օգ տա գործ ման փաս տը: Էդ վին Բ լի սը ներ կա յաց նում է  Խար բեր դի 

4 Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում. փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու 
Մ. Ներսիսյանի խմբագրությամբ, կազմ.` Մ. Ներսիսյան, Ռ. Սահակյան, Երևան, Հայաստան, 1991, 
էջ 116:
5 Նշվ. աշխ., էջ 64:
6 Filian G., Armenia and Her People, or the Story of Armenia by an Armenian, Hartford, (T.), American 
Publishing Company, 1896, p. 263.
7 Bliss E., Turkish Cruelties upon the Armenian Christians, Chicago, Monarch Book Company, 1896, 
p. 444.
8 Latimer E., The Last Years of the Nineteenth Century, second edition, Chicago, 1901, p. 172.
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նա հան գի բնա կա վայ րե րի ողջ վնաս նե րը: Ըստ Բ լի սի` միայն 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 
ջար դե րից հե տո նա հան գի բնա կա վայ րե րում սպան վել է 24 724 մարդ, սո վից, ցրտից 
ու վա խից մա հա ցել է 3 119 հո գի, ևս 3 860-ը սպան վել կամ մա հա ցել են բնա կա վայ-
րե րից դուրս:  Կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել 32 801 մարդ, 3 750-ը առ ևանգ վել էին, 
14844- ը` բռնի իս լա մաց վել:9  Ներ կա յաց րած տվյալ նե րում Բ լի սը չի նե րա ռել մաս նա-
վո րա պես 1896 թ. Ակ նի ջար դի զո հե րին, ո րոնց թի վը հաս նում էր մինչև մի քա նի 
հա զա րի: Ա մե րի կա ցի քա րո զիչ  Բար նու մի`  Խար բեր դից գրած նա մա կում նշվում է, 
որ  Խար բեր դի շրջա կա 176 բնա կա վայ րե րից ստաց ված տե ղե կութ յան հա մա ձայն` 
քրիս տոն յա նե րին պատ կա նող 15 400 տնե րից 7 054-ը հրկիզ վել էին:  Հե ղի նա կը կար-
ծում է, որ ի րա կա նութ յունն ա վե լի սար սա փե լի կա րող է լի նել10: Ջ.  Ֆիլ յա նի վկա յա-
կո չած թուրք սպա յի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թի հա մա ձայն`  Խար բեր դի նա հան-
գում սպան ված նե րի թի վը կազ մում էր 39 334, վի րա վոր նե րի նը` 8 000 հո գի, այր ված 
տնե րի թի վը` 28 562, կա րի քա վոր նե րի նը` 94 870 մարդ11: Տվ յալ նե րի հա մե մա տութ-
յու նը խո սում է այն մա սին, որ նա հան գի տա րած քում հա միդ յան կո տո րած նե րին զոհ 
է գնա ցել շուրջ 40 000 հայ:  Թուրք սպան չի նշում իս լա մաց ված նե րի թվա քա նա կը, ո րը 
ևս  փոքր թիվ չէր կազ մում: 

Բո լոր ա կա նա տես նե րը նշում են, որ հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին 
 Խար բեր դի նա հան գում կրո նա փո խութ յան դեպ քե րը զանգ վա ծա յին բնույթ են կրել: 
 Մի սիո նե րու հի  Թե րե զա  Հան թինգ թոն  Զիգ լե րի վկա յութ յան հա մա ձայն` հա միդ յան 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին շատ մեծ էր քրիս տոն յա նե րի վրա` ի րենց կյան քը փրկե-
լու հա մար մու սուլ ման դառ նա լու ճնշու մը, ուս տի «շատ շա տե րը միա նում էին մար-
տի րոս նե րի ազն վա կան բա նա կին»12 Այս մա սին է վկա յում ա մե րի կա ցի մի սիո ներ 
Ֆ. Գ րի նը. «Գ յու ղե րի վրա մու սուլ ման դառ նա լու ճնշու մը սար սա փե լի էր:  Մե ծա թիվ 
մար դիկ, ով քեր ան հա պաղ չհրա ժար վե ցին ի րենց քրիս տո նեա կան հա վա տից, 
ան մի ջա պես գնդա կա հար վե ցին կամ տան ջա մահ ար վե ցին»13:

Ն րանց, ով քեր կրո նա փոխ էին ե ղել, մահ վան սպառ նա լի քով ար գել վում էր 
խո սել ի րենց կրո նա փո խութ յան փաս տի մա սին: 1896 թ. հուն վա րին  Խար բեր դի ու 
 Դիար բե քի րի նա հանգ նե րի տե ղա կան պաշ տոն յա նե րը նույ նիսկ հրա ման ներ ու ղար-
կե ցին կրո նա փոխ ե ղած գյու ղե րին` պա հան ջե լով որ ևէ բա ցատ րութ յուն չտալ այն 
մա սին, որ նրանք իս լա մաց վել են բռնի կեր պով14: Կա թո լիկ ե կե ղե ցու հոգ ևո րա կան 
Ֆ.  Շար մե տա նի հրա տա րա կած գրքում հի շա տակ վում են  Խար բեր դի դաշ տի տասն-
յա կից ա վելի գյու ղե րի ա նուն ներ`  Մո րե նիկ, Ա շուան,  Հու սեյ նիկ,  Խոխ,  Նե կե րեկ, 

9 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
10 Filian G., նշվ. աշխ., էջ 264:
11 Նույն տեղում:
12 Great need over the Water, The Letters of Theresa Huntington Ziegler, Missionary to Turkey, 1898-1905, 
edited by Stina Katchadourian, Gomidas Institute, Taderon Press, Michigan, 1999, p. 70.
13 Greene F., Armenian Massacres or the Sword of Mohammed, Philadelphia and Chicago, International 
Publishing Co., 1896, p. 267.
14 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 494:

 Շեն թիլ,  Քեոր բե,  Հար սիկ,  Ջոր,  Ծա ռուկ,  Բազ մա շեն, ո րոնց հայ բնա կիչ նե րը ստիպ-
ված իս լամ են ըն դու նել:  Վե րոնշ յալ գյու ղե րի ե կե ղե ցի ներն ա վեր վել ու թա լան վել 
են15:  Նույն սկզբնաղբ յու րում նշվում են նաև Ա րաբ կի րի գա վա ռա կի բնա կա վայ րե րի 
ա նուն նե րը`  Սաղմ կա,  Մաշ կերտ, Էհ նե ցիք,  Վաղ շեն,  Ծապլ վար,  Քուշ նա, Ա ղին, 
 Վանք, Կ ռա նի,  Հացկ նի,  Ծագ և  այլ գյու ղեր, ո րոնց բնա կիչ նե րն իս լա մաց վել են, 
տղա մար դիկ` թլպատ վել16:

Հարկ է նշել, որ 1890-ա կանն թթ. ջար դե րին բնո րոշ էին ոչ միայն կա նանց 
առ ևան գումն ու մու սուլ ման նե րին կնութ յան տա լը, ին չը լայ նո րեն ի րա կա նաց վեց 
1915-1923 թթ.  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին, այլև հատ կա պես տղա մարդ-
կանց իս լա մա ցումն ու թլպա տու մը, ին չը հա տուկ չէր 1915-1923 թթ., երբ տղա մարդ-
կանց ոչն չաց մանն այ լընտ րանք չկար ընդ հան րա պես: Տ ղա մարդ կանց թլպատ ման 
դեպ քեր ար ձա նագր վե ցին ոչ միայն Ա րաբ կի րի17, այլ նաև Չմշ կա ծա գի, Ակ նի գյու ղե-
րում, մաս նա վո րա պես  Կարմ րիում18,  Չար սան ջա կում`  Բեր րիում19: Ինչ վե րա բե րում է 
կա նանց ու ե րե խա նե րի առ ևանգ ման դեպ քե րին, ա պա սա հա տուկ էր գրե թե բո լոր 
բնա կա վայ րե րին: 

Թեև իս լա մաց ման դեպ քե րը նա հան գի տա րած քում բազ մա թիվ էին, և  այդ դեպ-
քե րի վե րա բեր յալ վկա յութ յուն նե րը ևս  քիչ չեն, չենք կա րող կրո նա փոխ ե ղած հա յե-
րի որ ևէ որոշակի թիվ նշել: Կ րո նա փոխ ե ղած հա յե րի` Բ լի սի ներ կա յաց րած թի վը` 
14 844, միակ ընդ հա նուր տվյալն է նա հան գի կտրված քով, այլ ընդ հա նուր տվյալ-
ներ չու նենք:  Բա ցի այդ կրո նա փոխ ե ղած բազ մա թիվ հա յեր կո տո րած նե րից ո րոշ 
ժա մա նակ անց վե րա դար ձան քրիս տո նեութ յա նը, վե րա կանգ նե ցին ա վեր ված 
ե կե ղե ցի նե րը, ո րոշ վայ րե րում կա ռու ցե ցին նոր ա ղո թա տե ղի ներ: Ըն դու նենք, որ 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին  Խար բեր դի նա հան գում իս լա մաց վել է շուրջ 15 000 հայ, 
ո րոնց մե ծա մաս նութ յու նը մինչև 1897-1898 թթ. վե րա դար ձել էր քրիս տո նեութ յա նը: 
 Ցա վոք, դժվար է հստա կեց նել հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քում իս լա մաց ված և 
 հե տա գա յում քրիս տո նեութ յա նը չվե րա դար ձած հա յե րի թվա քա նա կը: 

Հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քում մեծ հար ված հասց վեց հայ կա կան մշա-
կու թա յին հու շար ձան նե րին` նախ և  ա ռաջ ե կե ղե ցի նե րին: Ա վե լին, ջար դե րից հե տո 
դեռ եր կար տա րի ներ ոչ մի քրիս տո նեա կան ա ղո թա տե ղի չէր կա րող կա ռուց վել. 
«...ո րոշ ե կե ղե ցի ներ վե րած վե ցին մզկիթ նե րի, այլ ե կե ղե ցի ներ են թարկ վե ցին 
ա նարգ ման, սուրբ գրքե րը բա ժան-բա ժան ար վե ցին»20:  Հե լեն  Հար րի սի բե րած 
աղ յու սա կի հա մա ձայն, ո րը կազմ վել է պատ րիար քա րա նի տրա մադ րած տվյալ-
նե րի հի ման վրա,  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 73 գյու ղե րում հրկիզ վել էին 15 ե կե-
ղե ցի, 2 վանք, վնաս վել` 4 վանք, ա վեր վել` բո ղո քա կան 5 ժո ղո վա րան, զգալիորեն 

15 Charmetant P. F, նշվ. աշխ., էջ 64:
16 Նույն տեղում, էջ 6:
17 ԳԱԹ, թ. Ազատյանի ֆ., 37/III, էջ 6-12:
18 Charmetant P. F., նշվ. աշխ., էջ 66:
19 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 441:
20 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 444:
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վնաս վել` 18-ը: Ա նարգ վել ու վնաս վել էր ևս 29 ե կե ղե ցի21: Է. Բ լի սի բե րած տվյալ-
նե րի հա մա ձայն` նա հան գի տա րած քում ա վեր վել էին հայ կա կան 211 վանք, ե կե-
ղե ցի ու դպրոց, ո րից 108-ը`  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 59 գյու ղե րում22: Ե կե ղե-
ցի նե րից շա տե րը բա ցի վնաս վե լուց, նաև ա նարգ վել էին, ին չի մա սին ևս վ կա յութ-
յուն նե րը բազ մա թիվ են: 

Բա ցի ե կե ղե ցա կան ու կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի կրած կո րուստ նե րից, 
խո շոր նյու թա կան կո րուստ ներ ու նե ցավ և բ նակ չութ յու նը:  Կո տո րած նե րից տու ժած 
բնա կիչ նե րը հայտն վել էին ա նօգ նա կան վի ճա կում: Ա վեր վել էին նրան ցից շա տե-
րի տնե րը, թա լան վել ու նեց ված քը:  Մաս նա վո րա պես Ա րաբ կիր քա ղա քում հրդեհ-
վել էր հա յե րի 1 56023,  Մա լա թիա քա ղա քում` 56024, Ակ նում` 980 տուն25: Ընդ հա նուր 
առ մամբ, ըստ Բ լի սի` նա հան գի քա ղաք նե րում և գ յու ղե րում հրդեհ վել էր հա յե րի 
25 662 տուն:26 Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է նշել, որ բնակ չութ յան նյու թա կան կո րուստ-
ներն ի մի բե րե լու խնդի րը չա փա զանց բարդ է, քա նի որ ամ բող ջա կան տվյալ ներ 
չկան տար բեր բնա կա վայ րե րում ապ րող հա յե րի ու նեց ված քի ու նրանց կրած վնաս-
նե րի վե րա բեր յալ:

Կո տո րած նե րից հե տո գրե թե բո լոր բնա կա վայ րե րում հար յուր նե րով հաշվ վում 
էին որ բեր ու այ րի ներ, ո րոնց գո յատև ման հար ցե րն օ րա կար գա յին էին դար ձել 
օ տա րերկ րա ցի մի սիո ներ նե րի հա մար: Դր սից ստաց ված յու րա քանչ յուր մի ջոց 
վեր ջին ներս ուղ ղում էին ա նօթ ևան ու ա նո թի մարդ կանց օգ նութ յան գոր ծին: 
 Միայն  Խար բեր դում ու նրա շրջա կա 73 գյու ղե րում, հա մա ձայն պատ րիար քա րա նի 
տվյալ նե րի, 1896 թ. հու լի սի դրութ յամբ հաշվ վում էր 26 990 կա րի քա վոր անձ, այդ 
թվում` որ բեր, այ րի ներ27: Է. Բ լի սի բե րած տվյալ ներն ընդգր կում են գրե թե ամ բողջ 
նա հան գի տա րած քը:  Վեր ջի նիս հա մա ձայն`  Խար բեր դում և ն րա հա րա կից 59 
գյու ղե րում, Ա րաբ կի րում, Ակ նում,  Կա պան  Մա դե նում,  Մա լա թիա յում,  Դեր սի մում 
և դ րանց հա րա կից գյու ղե րում կո տո րած նե րից հե տո հաշվ վում էր 83 245 կա րի-
քա վոր28:  Կա րի քա վոր նե րի մո տա վո րա պես նման թվա քա նակ արձանագրված 
է ա մե րի կա ցի մի սիո ներ նե րի նպաս տա մա տույց աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ 
զե կույց նե րում:  Մաս նա վո րա պես  Հե լեն  Հա րրի սը նա մակ նե րից մե կում մեջ բե-
րում է  Խար բեր դի շրջա նում աշ խա տող մի մի սիո նե րի զե կույց, ո րում նշվում է, 
որ նշված տա րած քի 256 քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում օգ նութ յուն է տրա մադր վել 

21 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 146:
22 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
23 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 196:
24 Նույն տեղում, էջ 168: 
25 Severance Gordon and Diana. Against the Gates of Hell, New York. Toronto.Oxford, University press of 
America, 2003, p. 253.
26 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:
27 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 146:
28 Bliss E., նշվ. աշխ., էջ 445:

74 805 ան ձի29: 
Ջար դե րի հետ ևան քով ոչ միայն նվա զեց հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը, այլև 

ծայր ա ռան բնակ չութ յան նոր տե ղա շար ժեր, ո րոնց հետ ևան քով ար դեն XX դա րի 
սկզբնե րին շատ բնա կա վայ րեր ու նեին բնակ չութ յան այլ կազմ, քան նախ կի նում: 
 Նոր կո տո րած նե րի վա խը ստի պում էր շա տե րին ա պաս տան գտնել ու հաս տատ-
վել ա վե լի մեծ և  կար ևո րը` հա յա շատ բնա կա վայ րե րում: Ն ման տե ղա շար ժե րի 
հետ ևան քով նախ կի նում փոք րա թիվ հա յութ յուն ու նե ցող բնա կա վայ րեր հա յա-
թափ ե ղան: 1894-1896 թթ. ջար դե րի տա րի նե րին և դ րա նից հե տո շեշ տա կիո րեն 
ա ճեց  Թուր քիա յից ԱՄՆ մեկ նող նե րի քա նա կը, ո րոնց մեջ բազ մա թիվ էին հենց 
 Խար բեր դի նա հան գի տար բեր բնա կա վայ րե րի հա յե րը: 

Ամ փո փե լով հա միդ յան կո տո րած նե րի հետ ևանք նե րը  Խար բեր դի նա հան գում` 
նշենք, որ 1895-1896 թթ. ըն թաց քում  Խար բեր դի նա հան գում զանգ վա ծա յին կո տո-
րած նե րի զոհ դար ձավ շուրջ 40 000 հայ:  Կո տո րած նե րի տա րի նե րին նա հան գի 
տա րած քում բռնութ յամբ կրո նա փոխ ար վեց շուրջ 15 000 հայ, ո րոնց մեծ մա սը 
հե տա գա տա րի նե րին վե րա դար ձավ քրիս տո նեութ յա նը, իսկ մյուս նե րը հա մալ րե-
ցին նախ կի նում իս լա մա ցած հա յե րի շար քե րը:  Կո տո րած նե րից հե տո ա րա գա ցան 
ար տա գաղ թի տեմ պե րը:  Հա միդ յան կո տո րած նե րի ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը, 
այս պի սով, գրե թե նույնն էին, ինչ 1915-1923 թթ., բա ցա ռութ յամբ զանգ վա ծա յին 
տե ղա հա նութ յան ի րա գործ մա ն, ին չը հա տուկ էր հենց  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը:

Խար բեր դի նա հան գի հայ ազ գաբ նակ չութ յու նը հա միդ յան կո տո րած նե րի 
տա րի նե րին 

Ար փի նե  Բաբ լում յան 

Ամ փո փում

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են հա միդ յան կո տո րած նե րի ի րա կա նաց ման հիմ-
նա կան մե խա նիզմ նե րն Արևմտ յան  Հա յաս տա նի  Խար բեր դի նա հան գի օ րի նա կով: 
Օս ման յան կայս րութ յու նում իշ խա նութ յուն նե րի` դա րեր շա րու նակ վա րած հա յա հա-
լած քա ղա քա կա նութ յան կար ևոր մասն է ե ղել տա րած քի ժո ղովր դագ րա կան պատ-
կե րի փո փո խու մը հօ գուտ մու սուլ ման նե րի: XIX  դա րի վեր ջին կազ մա կերպ ված 
հա յե րի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը ևս  կար ևոր ժո ղովր դագ րա կան փո փո խութ-
յուն նե րի հան գեց րին:  Մաս նա վո րա պես,  Խար բեր դի նա հան գում կո տո րած նե րին 
զոհ գնաց շուրջ 40000, բռնութ յամբ կրո նա փոխ ար վեց շուրջ 15000 հայ: 

Բա նա լի բա ռեր` Արևմտ յան  Հա յաս տան,  Խար բեր դի նա հանգ, հա միդ յան կո տո-
րած ներ, իս լա մա ցում, ժո ղովր դագ րութ յուն,  Մա լա թիա, Ա րաբ կիր, Ակն:

29 Harris R. and Harris H., նշվ. աշխ., էջ 193:
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ДЕПОРТАЦИЯ АРМЯН ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ:
МИФЫ ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Валерий Тунян

Для Геноцида армян как этнополитического преступления против человечества 
можно предложить периодизацию из четырех фаз:1) создание геноцидного общества 
(1878-1893); 2) протогеноцид-ехерн (1894-1896); 3) геноцид -Мец ехерн (1915-1922); 4) 
отрицание геноцида (1915 -2014).

Определяющим этот процесс являются три составные: политика ведущих 
держав, Армянский вопрос и деятельность турец ких режимов. С момента воз-
никновения Армянского вопроса как меж дународной проблемы в 1878 г. он 
стал инструментом вмешательства во внутренние дела Османской империи для 
решения определенных политических целей. При этом веду щие державы затяги-
вали решение Армянского вопроса, стремясь сохранить одряхлевшую Османскую 
империи как источник получения дивидентов, охранения статус-кво и охрану чер-
номорских проливов слабым стражником.

Депортация армянского населения Османской Турции, составная часть Геноци-
да армян 1915-23 гг.1, является предметом политизации в современной Турции, где 
используют анналы реальной истории Армянской Голгофы для распространение 
собственных установок. В этом контексте значительное внимание уделяется констру-
ированию мифов вокруг депортации армян, с целью сокрытия исторической правды.

Архитекторы мифов ставят целю воздействовать на историческое сознание, 
внутреннее общественное мнение и международное сообщество.2 Можно выделить 
следующие основные мифы вокруг депортации армян: 1) причины - политиче-
ская нелояльность армян, армянские восстания, армяно-русский тандем против 
турок;3 2) экономи ческий, ре ли ги оз ный и куль тур ный аспе кты армя но фо бии;4 3) 
пере  се лен че ство, высе ле ние или депор та ция5; 4) ха рак тер и фо рмы де по ртации; 5) 
ко личество жертв;6 6) вопрос от  вет ст вен  но сти за гено цид;7 7) де яте льность армян-
ских поли тических пар тий в Тур ции.

1 Депортация. - genocide.ru/enc/deportation.htm
2 Стереотип. - http://www.psychologos.ru/articles/view/stereotip
3 “Геноцид армян” - факты говорят другое 2. - http://spaces.ru/dary/?r =diary/ read&BP=0&id=20
22181415&sid=6893624701832328; Шоу Ст. Д., История Османской империи - http://armterror.info/ 
index.php? p = reasons
4 Шуваева-Петросян Е. Исламский фанатизм и геноцид армян (ч. III).- http:// www.dip lomat.am/
load/public/chastiii/5-1-0-;Армянофобия вТурции.- http:/ / taregir.livejournal.com/24320.html
5 Глава МИДа Турции признал депортацию армян в 1915 г. бесчеловечной ошибкой младотурков. - 
http://www.newsru.com/wordl/13dec2013/mid. html
6 Алиев Х. Выдуманный “армянский Геноцид”. - http://qwssswww.disput.az/ index. php?sjowtopic=475342
7 Файгл Э. Правда о терроре. Армянский терроризм-истоки и причины. Баку, 2000, с. 40. - 
http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/rubooks/fayqll.pdf 

The Armenian Population of Kharberd Province during the Hamidian Massacres

Arpine Bablumyan

Summary

The paper analyzez the main mechanisms of Hamidian massacres on the example of 
Kharberd province of Western Armenia. 

Anti-Armenian policy of Turkish authorities was pursued for centuries. An important 
part of that policy was attempt to change the demographic situation in favor of Muslim 
population. Massacres of the Armenians at the end of XIX century also brought to demo-
graphic changes: nearly 40,000 Armenians were killed during these slaughters, nearly 
15,000 were forcefully Islamized in Kharberd province.

Keywords: Western Armenia, Kharberd province, Hamidian massacres, Islamization, 
demography, Malatia, Arabkir, Akn.

Армянское население Харбердского вилайета в годы гамидовской резни

Арпине Баблумян

Резюме

В статье рассматриваются основные механизмы осуществления гамидовской 
резни на примере провинции Харберд Западной Армении. Антиармянская полити-
ка проводилась властями Османской империи на протяжении веков. Важной частью 
этой политики было стремление измененить демографическую картину Западной 
Армении в пользу мусульманского населения. Массовая резня армян в конце XIX 
века также привела к значительным демографическим изменениям: на территории 
провинции Харберд было истреблено около 40 000 армян, приблизительно 15 000 
армян было исламизировано. 

Ключевые слова: Западная Армения, провинция Харберд, гамидовская резня, 
демография, Малатия, Арабкир, Акн.
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Современные мифотворцы используют разные приемы для оп ровержения поня-
тия депортация. Для этого ему противопо ставляется понятие переселения. Исмаил 
Хагани утверждает: “Депортация - означает выдворение. Армян же никто не выдво-
рял за пределы страны. Их поселили, причем временно вну три страны в места, где 
они не могли бы создавать про блем. Все это нашло свое отражение в Законе о Тех-
чире”.8

Мотивацию под это понятие подводит турецкий историк Гюрюн: “Как понима-
ется пе реселение в мусульманском мире? Техчир (переселение) - слово арабского 
происхожде ния, кор нем ему служит “хид жрет”, оз на чающее буквально “пе ре ко-
чевка”. В этом слове нет того зна чения, которое со дер жится в слове де пор тация”.9

После этого дается классическое определение депортации вр е  мен бурской войны 
начала ХХ в., когда в концентра ци он ные лагеря с колючей проволокой было согна-
но 200 тыс.: из них умерло 15% от недоедания и болезней, в том чи сле 50% детей до 
16 лет:10 “Депортация, - отмечает Гю рюн, - это, по су ще   ству, ссылка, выдворение, 
прину дите льное раз меще ние в оп ре  де лен ном месте. Депортированный в месте свое-
го разме ще ния ли шен сво боды, средств к суще ст во  ва нию, ка ких-либо прав, он может 
бы ть изолирован от вне ш него мира в специ а льных лаге рях”.11 

В этом контексте понятие депортация используется и се го дня: “Де пор  тация (от 
лат. deportatio) - изгнание, ссылка. Ис то  ри чески истоки депортации связывают со 
спе циальными ви да ми ссы лки преступников, используемыми по уго ловному пра-
ву Фра н ции в ХVIII- ХIХ вв, а также “политически не бла го на деж ных лиц”. Эти 
лица подвергались пожизненному по се ле нию в отве ден ных местах депортации. 
Имелись и другие виды ссылки: тран  спор тация - каторжные работы, релегация 
- до пол ните ль ное нака зание после отбытия основного на ка за ния: “В ши ро ком смы-
сле под депортацией понимается при нудите ль ная вы сылка лица или категории лиц 
в другое го сударство или дру гую мест ность, обычно, под конвоем”. При этом если 
де пор та ция ох ва тывает весь этнос, а не часть, то она назы ва ется все общей либо 
“тотальной депор та цией”.12 

Тогда в чем же разница между понятиями “техчир” (“пе ре с е ление”) и “де-
портация?” Турецкий историк предъявляет ряд кри  териев: 

1) территориальное переселение без лишения прав. В ка че стве пояснения приво-
дится пример с построением плотины и вы се лением местного населения. На этой 
основе делается вы вод, что в иностранных языках понятие “переселение” было пе-
ре ведено “с заведомым искажением” “тенденци оз ными пере водчиками”; 

8 Исмаил Х. Претензии о “Геноциде армян” в свете исторических фактов.-http://minval.az/news/46342/
9 Гюрюн К. Армянское досье. Баку, 1993, с. 131. - ebooks.preslib.az/ pdfbooks/ubooks/armdosye.pdf
10 Англо-бурская война 1899 - 1902 гг. - http://www.zaxodi-v-internet.ru 
11 Гюрюн К. Армянское досье…, , с. 13.
12 Принудительное переселение (депортация) народов в СССР. - http://na.ru/spravka/20140421/10-
04857138.html

2) размещение иностранных подданных в концен тра ци он ных лагерях воюющими 
странами для “обезвре живания ты лов”. Ассим етричный аргумент, что армяне не 
являлись ино стран ными подданными отвергается турецкою менталь но стью: “Имен    -
но поэтому они и не были сосланы в кон ц ла геря”. Более того, вы двигается положение 
о рас плывчатом гра ж данстве ту рецких ар мян: “Вместе с тем, подданными какой 
страны, Рос сии или Турции, являлись армяне в ходе Первой ми ровой вой ны? Не 
думаю, что ответить на этот вопрос так уже просто. Однако, од но не вызывает 
сомнений, армяне, юридически яв ляв шиеся под данными Османской империи, фак-
тически вели себя как под данные России”;

3) лица, ведущие под рывную деятельность против вою ющей страны, являются 
“изменниками родины”. В качестве примера ука зываются “участники зейтунского 
вос стания”, которых все го лишь переселили (“техчир”)”.13

Здесь очень тонко расставлены акценты, чтобы обос но вать идею переселения 
(“техчир”). С этой целью обы гры ва ется понятие “концлагерь”. В фаши стской Герма-
нии концлагеря в на чале с 1933 г. являлись “испра вительно-трудовыми”, а с 1941 г. 
возни кают “лагеря смерти”, при званные уни чтожать уз ни ков по расовой принадлеж-
ности. Непосред ст венно в кон цен трацион ных лагерях оставались уз ники-евреи, 
ис по льзу е мые в трудо вой деятельности.14

То, что пустыни Месопотамии – Дейр-эз-Зор и Рас-уль-Айн - не были обнесе-
ны колючими проволоками, вовсе не оз на чает, что они не выполняли роль функций 
концлагерей. При чем именно в смысле трудовых лагерей, а затем лагерей сме рти. 
Наме ст ник Сирии и Палестины Джемаль-паша, исходя из интересов Ме со потамского 
фронта, к началу 1916 г. сумел ор ганизовать тру до вые фабрики и артели, что об-
ра тило на себя не гативное вни мание ту рецкой печати. После чего стам буль ские 
прави те ли Энвер и Та лаат сумели к осени до биться уни чтожения боль шин  ства вы-
селенных ар мян.

Концепция “Техчир” избегает представления полити чес кого компонента депорта-
ции армянского населения, про шед шей оп ределенное историческое развитие. Еще на 
Са лоник ском съезде партии “Иттихиад” 10 августа 1910 г. была при нята про грамма 
ликвидации Армянского вопроса, впоследствии офор млен ная в про грамму “Десять 
инструкций”. Она намечала запрет на дея тель ность ар м янских политических ор-
ганизаций и ссылку их ли деров в Мосул или Багдад; лишение оружия ар мянского 
насе ле ния; исполь зование мусульманского насе ления против ар мян, из ко торых муж-
ская половина под ле жала уничтожению до 50 - летне го воз раста; учет истори чес кого 
опыта армянских по гро мов; удаление от государ ст венных должностей всех ар мян -
ских служащих под предлогом шпионажа; осуществление рас правы над армянскими 
заклю чен ными в тюрьмах; си стем ную дея те ль ность против ар мян ского населения, 

13 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 131.
14 На цистские концлагеря в годы Второй мировой войны.-http://ria.ru/ spravka/20100427/ 227000409.
html 
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чтобы не до пустить его противодействия. Десятая инструкция фикси ро вала секрет-
ный характер до ку мента, ознакомление с ним лишь 2-3 лиц в каж дом ви лайете.

В начале января 1915 г. совещание неофициального центра партии “Ит ти хиад”- Та-
лаат, Бехаэддин Шакир, И. Джан полад - глава тайной полиции внутриполитического 
ведом ства, док тор На зим и полковник Сейфи, возглавлявший по литическое уп рав ление 
генштаба, - подтвердило “Десять ин ст рукций”: 1) за пре тить армянские организации, 
а армян, за нимающихся ан ти пра вительственной деятельностью выслать “в такие 
про вин ции, как Багдад, Мосул, и уничтожить их в пути или по при  бы тии на ме-
сто назначения”; 2) изъять ору жия у армян; 3) на тра вить му сульман против армян, 
учитывая опыт вилайетов Вана, Эр зерума и Аданы; 4) использовать для этого воору-
жен ные силы; 5) ликвидировать мужчин до 50 лет, священ ников и учи телей, а детям 
и женщинам позволить при нять ислам; 6) прер вать связь выселенцев с родиной; 7) 
обвинить в шпионаже ар мян ских госу дарственных служа щих с удалением и наказа-
нием; 8) уничто жить армянских во ен нослужащих; 9) осуще ствить одновремен ное 
и системное на силие, “чтобы не дать ар мянам времени для принятия офици а льных 
мер”; 10) обеспе чить секретный харак тер инструк ций.15

“Десять ин ст рукций” представляли собой подготовительную программную базу 
по осуществлению Геноцида армян. В се редине февраля 1915 г. центральный коми-
тет пар тии “Ит ти хад” под пред се да   те льством Т алаата принял решение о по  го лов ном 
уни ч то жении армянского населения.16 А уже 27 февраля военный ми нистр Энвер от-
правил ши фрованную телеграмму командую щим армиям об “ист реб ле нии ар мян ской 
нации”: “Исходя из данных обстоятельств, им пер ское правите льство издало приказ об 
истреблении всей ар мян ской нации. В от ношении их дол жны быть проведены следу-
ющие опе рации: всех армян страны, являющихся отто манс кими под данными, ста р ее 
пяти лет, вы вести из го родов и унич то жить. Всех армян, служащих в им перских арми-
ях, не нару шая обыч ного рас по рядка, отделить от своих дивизий, увести в уеди ненные 
места - подальше от по сторонних глаз, и рас ст ре лять”.17

Приказ был воплощен в жизнь. Осведомленный современ ник отмечает: “Армя-
не-солдаты в турецкой армии разору жены и обращены в конюхов и погонщиков 
мулов, очень мно го армян - аскеров расстреляно, армяне - офицеры посажены в 
кре пость или тоже расстреляны, армяне - врачи работают то лько в тылу, но и их 
расстреливают при малейшем подо зре  нии”.18

2 марта 1915 г. уполномоченный католикоса Киликии Са ак поставил в известность 
Константинопольского патриарха Завена Егияна о плане предстоящей депортации 

15 Геноцид 1915 года. Просто факты. Слова излишни…“Десять инструкций”, принятых в январе 1915 г. 
тайным центром младотурок. - http:// rau. am / rau. gazetaold/?v=309&r=334
16 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос. Ереван, 2010, ч. 3, с. 12, 13.
17 Документы младотурецкого комитета о геноциде западных армян в 1915-1916 гг. сост. Саакян 
Р. - Известия Академии наук АрмССР. Общественные науки.1965, N 3, с. 2.- http:// www.vostlit. info/
Texts/ Dokumenty/ Turk/ХХ/19---1920/…/text. htm
18 Беседа с турецким врачом. - “Кавказское слово”. 1915, 15 мая.

армянского населения Турции. Лобовой запрос патриарха о достоверности инфор-
мации был опровергнут Высокой Портой и не мецким по слом Г. Вангенгеймом. При 
этом министр иностранных дел в середине марта обсуждал характер депортации в 
Берлине. Из запроса патриарха Талаат сделал выводы. 13 марта завершилась сессия 
Османского парламента, армянские депутаты лишились политической трибуны для 
обличения политики младотуркизма.19

Следовательно, вопреки мифическим утверждениям о на ли  чии “техчира”- пе-
реселения, мы имеем дело с депортацией ар мян ского населения. Депортация 
представляла собой этно по ли тическое выселение в незнакомую тяжелую природную 
среду, лишение средств существования с целью уничтоже ния армян ского народа Ос-
манской Турции. 

Пробным шагом к массовой депортации стали зейтунские со   бытия. Солдаты-дезер-
тиры из Зейтуна укрылись в горах. Для их поимки был отправлен военный отряд, что 
привело к стол к но вению, введению военного суда.20 Мусульмане г. Ма раша от пра вили 
телеграмму в Константинополь о необ ходи мости рас правы с зейтун скими соседями, от-
куда поступила санкция на исполь зо вание возможностей местного му таса рифа.

На рас праву в Зейтун были посланы войска, в резу льтате чего было арестовано 70 
вид ных представителей ар мян ской общины, что соз дало на пря    женность. Последовали 
реп рессии.21 26 марта/8 ап  реля 1915 г. первый караван зейтунцев был депортирован в 
бо лотистые ме ст ности Конийского вилайета, а второй из 16 тыс. - в сирийскую пусты-
ню Дер Зор, куда выжившие доб ра лись 6/19 апреля. Пра вовую основу депор та ционной 
меры ко мандую щий Четвертой армией Дже маль-паша осуществил ли шь пр и казом от 29 
марта 1915 г., говорящем о на личии “во ен ной операции”, который был опубликован 31 
марта.22

Между тем, мифотворцы”, в частности Мим Ке мал Оке, Зей тун ские события 
пред став ляют “первым армянским вос ста нием”, которое нанесло значи тельный 
ущерб мусуль манскому на   се лению Османской Турции.23 Творцы мифов го во рят: 
“После Са  рыкамышской битвы армяне-сепаратисты ре шили воспо ль зо ваться сло-
жившейся ситуацией и начали дей ствовать в ка че стве “пятой колонны”24. В книге Ж. 
де Ма ле вила “Армянская тра   ге дия 1915 г.” значится, что в феврале 1915 г. “армян ские 
тер  ро ристы” приступили к “пла но мер ному уничтоже нию” 1,6 млн. му сульманского 

19 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос., ч. 3, с. 16, 17, 20 -24.
20 Геноцид армян в Османской империи. Под. ред. М. Г. Нерсисяна. Ереван, 1983, N 142, 143, с. 277, 
278.
21 Документы об Армянском вопросе из дипломатического архива Мини стерства иностранных дел 
Италии. Ереван, 2008, т. 1, N181, с. 150-154 (на арм. яз.).
22 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос…, ч. 3, с. 25. 
23 Анатомия Армянского вопроса (Выдержки из книги “Армянский вопрос в 1914 - 1923 гг.”). - http://
armterror.info/index.php?p=reasons/; Мим Кемал Оке. Анатомия Армянского вопроса. - http: //forum. 
bakililar. az/ index. php?showtopic=17547
24 Испорчены...- “http://www.erevangala500.com/?direct=news_page&id=208
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насе ления Во сточ ной Анатолии.25 Сто рон ники и последователи де Малевила довели 
цифру до 2 миллионов турок-мусульман.26

В реальности события имеют иной ве ктор развития. В 1894-1896 гг. было убито 
около 300 тыс. армян, ве сной 1909 г. в результате Аданских событий погибло 30 
тыс., всё это было сле дствием исламского фанатизма и политики правящих режи-
мов. В на чале 1915 г. в составе турецкой армии служили 60 тыс. ар мянских солдат, 
ко торые были планомерно уничто же ны.27 Од  ной из причин ар мя но фобии являлся 
экономический фа ктор: армяне в 1914 г. кон тро ли ровали 60 % импорта и 40 % экспор-
та Османской империи.28

Американский историк Джастин Маккарти в книге “Ар мян ский терроризм: исто-
рия как яд и как противоядие” также на ходит, что антиосманская деятельность 
армянских ре волю ци онных групп стала причиной депортации: “Какой бы ошибоч-
ной ни считалась депортация с точки зрения се го дняшней мо рали, никто не может 
серьезно отрицать тот факт, что именно вс  лед  ствие помощи, оказываемой армянами 
втор гающимся рус с ким армиям в 1828, 1854 и 1877 гг., ос маны ре шили, что они не 
могут доверять армянам”.29 

Дж. и К. Маккарти также отвергают понятие “депортация” ар мянского населения 
Османской Турции, противопоставляя ей идею внутреннего переселения: “Ответом 
Османского пра вите льства на армянские восстания было применение клас си ческой 
ближневосточной тактики умиротворения мя теж ного региона - депортация. После 
Ванского восстания 27 мая 1915 года, был принят временный закон, предписываю-
щий при ну дительное пе реселение армян. (Само применение тер мина “де портация” 
в данном случае неверно в силу своей оши   боч ности. Армян пе ремещали в пределах 
одной и той же страны, а не изгоняли в другую, что и означало бы “де пор тацию”). 
Закон был претворен в жизнь месяцем позже”. 30

Сущность расхождения в том, что супруги Маккарти не же лают видеть в депорта-
ции цель - уничтожение армянского на се  ления Западной Армении и всей Османской 
державы. На личие такой установки на высшем партийно-государ ст вен ном уровне 
представляет либеральный ту рецкий историк Та нер Акчам: “Как правительство, 
так и центральный комитет партии и во ен ное министерство разрабатывали специ-
альные про грам мы. Главной темой проводимых военным министер ством за кры тых 

25 Преступления армянских террористических и бандитских формиро ва ний против человечества 
(ХIХ – ХХI вв.). Краткая хронологическая энцикло педия. Руководитель Р. Мустафаев. Баку, 2002, с. 
17. - http:ebokks.preslib.az/ pdfbooks/rubooks/ 
26 Испорчены...- “http://www.erevangala500 com/?direct=newspage&id=208 
27 Шуваева-Петросян Е. Исламский фанатизм и геноцид армян (ч. II).- www.diplomat.am/load/
avtory/Elenashuvaevapetrosjan/27
28 Шуваева-Петросян Е. Армянофобия в Турции. - http:/ /taregir. livejоunal. com/ 24320.html
29 Корни конфликта 1915 года. - http://www.erevangala500. com/? direct=ge&id=98
30 Маккарти Дж. и К. Тюрки и Армяне…, с. 36.- http://karabakh-dos. azerall. info/ru/armyanstvo/am23-6.
php

заседаний была депортация многочисленных не турец ких наро дов, населяющих 
страте гически важные рай оны им пе рии и, сле довательно подверженных влиянию 
внешних сил”. 

Изучение сценариев депортации осуществлялось в ходе за крытых заседаний во-
енного министерства и партийных пред ста  вителей в мае, июне и августе 1914 г., о 
которых не знали ряд членов правительства. Между тем сценарий депортации прои-
грывался накануне мировой войны на Эгейском побе режье, в ча стности в Измире, из 
трех компонентов: “а) общие меропри ятия, проводимые правительством; б) меропри-
ятия, проводи мые армией; в) мероприятия партии “Единение и прогресс”.31 Отказ от 
их применения к армянскому населению в это время объя сняется контролем политики 
руко водства Турции в Ар мянском вопросе со стороны Англии, Рос сии и Франции. 

Таким образом, подход Дж. и К. Маккарти имеет невер ный характер, поскольку 
игнорирует запланированность де портации армянского населения на партийно-госу-
дарственном уровне со специальными мерами.

Асимметричный подход проявляется к определению при чин депортации. Мак-
карти представляют в ней борьбу против по дрывной армянской партизанской 
деятельности: “Принцип депортации был одним из немногих известных способов 
бо рьбы с парти зан ским дви жением и используется издревле по се годня ш ний день. 
Смысл ее состоит в том, что, поскольку пар  тизаны за висят от местных по селений 
в плане снабжения, поддержки и пополнения но вобранцами, их следует отделить 
от мест ного населения”.32 

Маккарти пишут так, как им интересно, а не так, как было. Они не раскручи-
вают историю подготовки депортации-ге но цида, а представляют еë с точки зрения 
вымышленной пар ти занской борьбы армян с начала Первой мировой войны. Ме-
жду тем нами уже показывалась длительность подготовки к депор тации армянского 
населения в Османской Турции. В укоро ченной форме эту точку зрения развива-
ет Т. Акчам: “Геноцид армян был составной частью плана туркизации Ана  толии”.33 
Предс тавляется время создания: “Эта программа была разра ботана в мае-августе 
1914 года”.

Значительное внимание уделяется мифу о политической не ло я льности армянско-
го населения Османской Турции, что по вле кло де портацию и геноцид. Внук военного 
ру ко во ди теля младотурецкой Турции Энвер паши Ос ман Маятепек от ри цает на ли чие 
геноцида армян: “Получается, Османская империя за один день решила осуществить 
“геноцид” против народа, про жив  шего там вместе сотни лет… Что же, им делать 
было не чего? Этому нет никакого другого объяснения, поэтому все это ска зка”.

Причинами так называемой “сказки” о геноциде ука зы ва ются: 1) военная атмос-
фера Первой ми  ровой войны, обу сло  вив шая насилия над армянским на се ле нием 

31 Акчам Т. Турецкое национальное “я” и Армянский вопрос. – Литературная Армения. 1995, N 4 - 6, с. 92.
32 Маккарти Дж. иК: Тюрки и Армяне…, 36.- http://karabakh-dos.azerall. info/ru/armyanstvo/am23-6.php 
33 Акчам Т. Турецкое национальное “я”…, с. 92.
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турецкими вла стями, при знается следствием “ побуждений” Англии и Рос сии. В 
ре зу льтате произошла межэтническая трагедия, повлек шая гибель людей с обеих сто-
рон; 2) деятельность армянской диаспоры, которая подпи тывает свою дея тель ность 
в США раз ными лоб бист скими меро при я тиями в пользу соoте чест вен ников. Отме ча-
ется:”Предста ви  тели армян ской диаспоры спо койно живут в Па риже, Лос-Ан дже лесе, 
однако в Армении бедный народ ок ружен, не имеет вы хода к морю, не имеет пути. 
Дай Бог, что бы, оставив в сто роне эту сказку о “ге ноциде армян”, освобо див шись от 
нее, смо жем урегули ровать отношения с соседней Ар менией и вме сте осу ще ствлять 
какие-то торговые и куль турные программы”.34 Отме тим, что внук другого вождя 
мла дотур кизма Джемаля паши - Хасан Джемаль признает гено цид.35

Различия в подходах потомков к геноциду армян Энвера и Джемаля симптома-
тичны, хотя Осман Маятепеки называет ар мян великим народом.36 Однако главное 
то, что первый кон цен три рованно выражает мнение доминирующей турец кой исто-
ри  ог ра фии, и с этой то чки зрения, его мнение зас лу жи вает вни ма ния.

Формирование современной армянской диаспоры в свя зано с последствиями 
геноцидальной политики Османской Тур ции. Решающий вклад в возникновении 
армянских общин в Париже и США внесли события “зулума” (протогеноцид) 
1894 - 1897 гг. и геноцида ар мян 1914-1923 гг. в Османской Турции.37 В начале 
ХХ в. во Фран ции проживало 4 тыс. армян, в 1920-х годах - уже 60 тыс., а сегод-
ня - полмиллиона. Если в канун Первой мировой войны в США находилось 61 
тыс. армян, то сегодня - более полутора миллиона. Армянские общины США и 
Фран ции своими лоб бистскими стру к ту рами оказывают воз дей ствие на политику 
местных вла стей.38

Согласно выявленному в 2005 г.“Докладу Та лаата паши о Геноциде армян в 1917 
году” (личные за писи в тетради с “чер ной обложкой”), официальным количеством 
армян в Ос ман ской империи указано 1 млн. 200 тыс. армян. Но Та лаат, учи ты вая 
разные фак торы, проставил цифру 1 млн. 500 тыс. Из них было депорти ровано 924 
тысячи 158 человек. Са мым зна чите ль ным при знается выселение 141 ты сячи армян из 
города Сваз (Себастия).39 Имеются две графы про живания армян за 1914 г. и переписи 
1917 г., что поз во ляло Талаату иметь на глядное пред ставление об итогах де портации, 
сопоставлять ре зультаты про водимой депортации и геноцида, варьировать тем пами 

34 Внук Энвера пащи назвал Геноцид армян “сказкой”. – http:www.tert.am/ru/ news/2014/01/27/
35 Внук Джемаля - паши произнес слово “геноцид”, а правнучка Моргентау - нет. - http://www.
yerkramas.org/2011/04/09/ 
36 Потомок Энвера назвал геноцид “сказкой”, а армян - великом народом”.- http://www.nv.am/regi
on/32930-2014-01-30-08-19-17 
37 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская Диаспора: очерки социокультурной типологии. Ереван, 2009,
с. 39. http://test.c-i.am/other%20books/ Armenian% 20 
38 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская Диаспора…, с. 58, 60, 61.
39 “Тетрадь в черной обложке” одного из идеологов Геноцида армян. - http://www.regnum.ru/
news/445741.html

ист ре би тельной политики. Между тем нижний порог чис ленности ар мянского насе-
ле ния Османской Турции пре вышал два мил лиона.40

Мифотворцами проявлен интерес ко времени принятия и со держания решения о 
депор та ции. К. Гюрюн признает, что пе ре се  ле ние началось до офици ального решения, 
принятого Со ве том минист ров 30 мая 1915 г. Выделяется неско ль ко проме жу точ ных 
реше ний. Главное ко ман до ва ние 26 мая довело об щую установку до сведения Мини-
стерства внут рен них дел, которое по лучило “устное согласие” на выселение ар мян 
во сточных ви лайетов Анатолии, Зейтуна и “иных мест ком пак т ного про живания” на 
юг Диарбекирского вилайета, в долину реки Еф рата, в район Урфы - Сулеймание.41 

Представляется кон крет ный механизм размещения депор ти руемого армянско-
го населения, который позволял бы осу щест в лять над ним тотальный кон троль:”а) 
армянское насе ле ние в местах их нового расселения не должно превышать 10 про-
цен тов от общей численности местного мусульманского насе ле ния; б) поселения 
пере селенцев не должны насчи тывать более 50 до мов; в) армянские пе реселен ческие 
семьи не имеют права обменивать свои дома с жи телями близ лежащих рай о нов”.

Также 26 мая Министерство внут ренних поставило в из вест но сть правитель-
ство о необходимости выселения армян ского населения прифронтовых территорий, 
“часть” которого сотруд ни чала с врагом, осуще ствляла восстания, “отвлекала силу 
от бо евых операций”. Сооб ща лось о репрессиях против вос став ших армян, в число 
которых входила депортация: “Осу щест вля ется переселение армян ского населения 
Ван ского, Бит лис ского, Эр зе румс кого вилайетов (за исклю че нием Ада ны, Оса и Мер-
сина), Ис кенде рун ской, Бей лан ской, Джи сри Шуr урской и Антакий ской каз в юж ные 
ви лай еты; население се вер ных рай онов Вана пересе ля тся в сан джаки Мосул и Зор, 
юж ных райо нов - в вос точ ную и юго-во сточ ную части вилайета Алеп по и восточные 
районы Си рии”.42

При этом Гюрюн опускает, что отношение Министерства внут рен них дел пред-
ставляет собой док ладную Талаата пра ви тель ству Тур ции, спустя два дня после 
пре дупреждения ст ран Ан танты об ответственности за гибель ар мян ского на селения. 
Этим шагом Талаат возлагал от ветствен но сть за де пор тацию уже на пра вительство 
Тур ции, хотя сам являлся разработ чи ком депор тации и геноцида.43

27 мая (14 мая) 1915 г. был принят закон об антигосу дар ствен ной деятельности, 
позволяющий руководству крупных во ин ских частей (армий, корпусов, дивизий, от-
дельных со ед и не ний) за “измену, предательство и шпионаж” населения той или иной 
местности применять силу и переселять жителей в “дру гие ме стности”. Завершающим 

40 Акнуни С. История резни миллиона армян. Константинополь, 1921, с. 20, 21 (на арм. яз).
41 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 133, 134.
42 Там же, с. 134.
43 В преддверии 100-летия Геноцида армян самой важной работой яв ляется подача судебно-
го иска против Турции с требованием о выплате компенсации. - www.regnum.ru/news/fd-abroad/
turkey/1645564.html
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актом стал закон пр ави тельства от 30 мая о “переселении” армян, который под писали 
Талаат, Энвер и другие министры.

Из содержания этих решений Гюрюн сделал три вывода: 1) “перемещение началось 
до принятия решения прави те ль ства”. Дан ный процесс он не связывает с зейтунски-
ми со бы тиями, а лишь с директивой правительства 24 апреля о з а кры тии армян ских 
общественных организаций, клубов, партий и аресте их ру ководителей; 2) привле-
чение к депор тации ар мей ских сил, ука  зывающих на охват выселением ар мянского 
этноса; 3) за кон 30 мая являлся временным и под лежал утвер ждению пар ламентом, 
возобновление дея те ль  но сти которого было наме чено на 15 сен тября. Причем решение 
прави тель ства предпо ла гало мирный характер вы селения, содействие через пере-
селен ческий фонд, обеспечение сох ран   ности иму щества депор ти ру емых, выде ле ние 
земельных уча стков, за дей  ство вание спе циа льных комис сий, применение наказаний 
за нападение и грабеж в пути и ла герях. 44

Эти “благие пожелания” и стали основанием для Гюрюна счи тать, что имела 
место не депортация, а переселение (тех чир). Со общается о деятельности судов над 
лицами, совер шив  шими преступления по отношению к переселенцам, что поз воляет 
со ставить миф видимой справедливости и закон ности пересе лен чес кого про цесса: 
“Как видим, правительство обра щало осо бое внимание вопросу защиты жизни и иму-
щества пе ре селенцев, всячески добиваясь безопасности ар мян”.45 Демон стрируется 
страусиная так тика, чтобы не видеть расхо ждения ме жду дек ла ри руемым и реаль-
ным подходами к армянскому на селению.

Теймур Атаев депортацию армян выводит из ванских со бы тий: “С уче том всех этих 
фактов, после занятия в мае 1915 г. русскими вой сками района оз. Ван, турецкое пра-
вительство из дало де крет о депор тации армян прифронтовой полосы”. При этом Атаев 
стремится взвалить ответст вен ность за де пор та цию и на Германию. Приводятся строки 
письма посла Гер  ма нии в Османской им перии Г. Вангенгейма от 30 мая 1915 г. вне шне-
политическому ведомству,46 где он от ме чает: “Для того чтобы пре сечь шпи онаж армян и 
предот вра тить новые массовые вос стания армян, Энвер наме рева ется за крыть зна чи те-
ль ное число армянских школ, армянские га зеты, запре тить армя нам почто вую пере писку 
и расселить из недавно охвачен ных вос станием армян ских центров в Месо потамию все 
те се мьи, которые счи таются не совсем бла   гона деж ными... Ко нечно, меры турок вновь 
выз овут серьезные вол не ния во всем враж дебном нам мире и будут использо ваны про-
тив нас...Эти подрывные дей ствия армян, которые поль зуются под держкой России, 
при няли та кие мас штабы, что они угрожают су ще ствованию Турции”.47

Позиция посла Вангенгейма является проявлением лице дей ства. Он был в курсе 
происходящего и роли Армянского во проса, но Германия нуждалась в турецкой 

44 Там же, с. 131, 133 -135.
45 Там же, с. 137.
46 Армян ский геноцид в сообщениях немецких дипломатов…, N 1, с. 18.
47 Атаев Т. Что стоит за датой 24 пареля. - http://www.echoaz.com/ archive/2007- 05/1559/istoriya01.shtm

винтовке на фрон тах для сохранения жизни немецкого солдата.48 Именно по этому 
в ответ о вышеуказанном новогоднем запросе па т риарха За вена Егияна он ответит: 
“Будьте полностью уверены, что ни здесь, ни в про винциях нос ни одного армянина 
не буд ет ок ра шен в кровь”.49 Окрасили, да еще как окрасили.

Из строк посла Ван ген гейма Теймур Атаев де ла ет обо б ще ние о германском вкладе 
в депортацию армянского насе ления: “Т.е. Берлин, как усмат ривается, был напря-
мую за ин   те ресован в про исходящем”.50 Данное мнение обосновано. 2 марта 1915 г. 
като ликос Киликии Саак довел до сведения па т ри арха Завена по  средством нарочного 
о наличии инфор ма ции о пред сто ящей де портации армянского населения Тур ции. 
Однако немецкий посол и турецкое правительство пред приняли все усилия, опро -
вергая все слухи, чтобы “усы пить” армянскую бди тельность. Между тем положение 
в армянских вилайетах стало ката стро фически ухудшаться.51 В любом случае ис пол-
ни телями ар мян ского геноцида и решения Ар мянского во проса на госу дар ст венном 
уровне были младо турки.

Об этом прямо свидетельствует заявление Энвера послу Г. Мор гентау, который “де-
ликатно” указал, что правительство не контролирует процесс “массовых убийств”. “Вы 
оши ба е тесь, - сухо изрек он. - В этой стране все под нашим кон тро лем. Я не имею ни 
малейшего желания перекладывать вину на своих под чиненных, напротив, я считаю 
себя ответственным за все про исходящее. Решение о депортации при нял кабинет, и я 
абсо лю тно убежден, что мы имели на это право, поскольку ар мяне на строены край-
не враждебно к отто манскому правите ль ству. Мы являемся истинными правите лями 
Турции, и никто из наших подчиненных не осмелился бы сделать нечто подобное без 
приказа”. 52

Гюрюн делает упор на реализацию идеи депортации из ряда актов репрессивно-
го характера турецких властей: “И что же в этой ситуации предприняло Османское 
правите льство?”53 Раз ви  вая этот ход событий, он приводит решения пра ви те льства 
от но сительно армянского населения: 6 сен тября 1914 г. - о кон т роле “партийных 
деятелей и главарей ар мянского дви же ния”; 25 февраля 1915 г. - о готовящихся бес-
порядках в Турции на пр и  мере ряда эксцессов; 24 апреля 1915 г. - распо ряжение 
Ми ни   стерства внутренних дел о за кры тии “центров” армян ских ко митетов и 26 
апреля со вме стно с главным ко мандованием - о рас смот рении дела аресто ван ных 
партийных деятелей военным трибу налом; 23 мая (10 мая 1331 г.) - шифрованные 
телеграммы внутриполитического ве домства в Эрзерум N 14), в Ван (N 21) и Бит-
лис (N 14) о раз мещении предназначенных к выселению местных армян в рай оны 

48 История дипломатии…, с. 269.
49 Архиеп. Завен. Патриаршие воспоминания. - Каир, 1947. с. 84 - (на арм.яз.)
50 Атаев Т. Что стоит… - http://www.echoaz.com/ archive/2007-05/1559/ isto riya01.shtm
51 Архиеп. Завен . Патриаршие воспоминания…, с. 79.
52 Трагедия армянского народа… - http://www.e-reading.ws/chapter. php/1007 /33/27/
53 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 133. 
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Мосульского вилайета, прилегающих к Ванскому ви лайету, “за исключением его се-
верной части, сан   джака Зор и санджака Урфа, исключая его центральную казу”.54

Наконец, 26 мая 1915 г. главное командование поставило в из вестность Министер-
ство внутренних дел о получении “устного согласия” на выселение армян вос точных 
ви лайетов Ана толии, Зейтуна и других мест на юг Диарбекирского ви лайета - до-
лину р. Евфрат и район Урфы-Сулеймание, а 27 мая (14 мая) последовал закон о 
наказании за анти госуд ар ст вен ную деяте льность и проч.55

Из всех этих постановлений, решений и законов следует последовательное и 
системное осуществление депортации цен тральной властью Турции, которая контро-
лировала си ту ацию в стране, варьировала темпом и местами выселения ар мянского 
населения. Этот подход Гюрюна позволяет ему игнорировать заранее запрограмиро-
ванный и системно осуществленный характер Ге ноцида армян, ядром которого стала 
депортация и уничтожения вы селенного армянского населения. 

Профессор Маккарти развивает также идею заговора в ос ве ще нии депортации 
странами Антанты для прикрытия за хват нической   восточной политики: “Западным 
странам ну жно было ши роко распространять истории об оттоманских и турец ких 
звер ствах и заставить поверить в них, чтобы оп рав дать свои со бственные планы 
аннексии оттоманских земель”. Предлагается стать выше политики и пропаганды, 
жертвами которой пред ставляются жертвы депортации и мучители: “Страдало все 
на селение на востоке Оттоманской империи. Оно подвергалось такому террору, 
что абсурдно пытаться оп ределить, чьи стра дания были больше... было бы намного 
лучше изучить историю армян и турок как огромную чело ве ческую потерю и отка-
заться от пропагандистских тер ми нов”.56

Уравнительный подход игнорирует значимость потерь ар мянской стороны в че-
ловеческом исчислении, потери боль шей части исторической родины, в то время 
как потомки мла до тур кизма занимаются приращением доставшихся мате риа ль ных 
ресурсов. Подход выявления “точной вины” между вою ющими и безвинными жерт-
вами ведет к отпущению гре хов младо ту рецкой Турции. Есть горечь от национа ль ной 
ка та строфы, но еë воздействие может преодолеть им пульс создания высокораз витого 
общества и цивильных отношений соседних стран. 

Есть другие псевдонаучные подходы к объяснению содержания депортации 
армян. Э. В. Осерская стремится номинально еë обо сновать ком  плексным политэконо-
мическим и идеологи чес ким под хо дом: “Имеется множество объяснений депор тации 
армян в годы Пер вой мировой войны: от пантюркист ского эк спансио низм до желания 
подавить восстание армян на во стоке импе рии, включая ряд факторов, касающихся 
осо бой роли ар мян ской диаспоры в Османской империи, участие армянской элиты в 

54 Там же, с. 135.
55 Там же, с. 133 - 135.
56 Атаев Т. Имел ли место геноцид в Османской империи? (1915 год и современность). - http://www.
ia-centr.ru/expert/7455/

управлении Портой и доминирующее положение в эко номике, тяготеющей к Европе 
и Америке. Национа ли стическая идео логия, насаждавшаяся режимом мла  дотурок в 
начале двад   цатого столетия, также явилась при  чиной де пор тации в годы Первой ми-
ровой войны”. 

Не говорится о главном-истреблении армян во имя удер   жа    ния территории За-
падной Армении, упразднения Ар  мян ского вопроса и создания однород ной Анатолии. 
Боль шин ство ар мянского населения в Османской Турции про жи вали на тер ри тории 
Западной Армении, являлись ав тох тон ными жителями, а не представителями 
армянской ди аспоры. В то же время на личие взаимодействия разных фак торов су-
ществует, но Осер ская игнорирует этнополи тичес кую состав ляющую и главным 
представляет стремление обеспечить безопасность Турции пу тем со хранения 
“минимума” армянских под дан ных.57

Достижения ангажированных историков стали основой но вой мифологии в со-
временной Турции. 23 апреля 2014 г. пре мьер-министр Тур ции Р. Эрдоган выступая 
в турецком пар ла  менте представил соболе зно вание по поводу“ горь ких соб ытий” 
по том кам поги бших или депор ти ро ван ных в 1915 году армян Ос ман ской империи. 
Целью соболезнования соч тено восста нов ление “исторической справедливости”, 
когда с обеих сто рон в 1915 г, погибло по 1,5 млн. чел, что пред став лено “общей 
болью”. При этом Геноцид армян трансфор миро ван в депор тацию, т.е.осуществлена 
локализация “го рь ких со бы тий” 1915 годом, не учитывая их хронологических со-
бытий до 1923 г.58

Сформирован политический мегамиф “признания” и “отри цания” Ге но цида 
армян из следующих составных. 

Таблица № 1

Армянская сторона Турецкая сторона

1. Признания депортации составной 
Геноцида армян для нормализации 
отношений.

1. Признание депортации армян и гибель 
мусульман в 1915 г., но не геноцида,
без взаимных последствий

2. Отрицание предпосылок в 
Турции для признания геноцида и 
нормализации отношений

2. Выдвижение предпосылок для 
нормализации отношений, поддержка 
Азербайджана

3. Учет руководством Республики 
Армения мнения армянской 
диаспоры.

3. Обвинение армянской диаспоры, мировых 
СМИ и организаций в стимулирование 
вопроса Геноцида

57 Осерская Э.В. Причины депортации армян младотурецким режимом в годы первой мировой 
войны. - Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1. 2011, N 3, с. 5. - http://
cyberleninka.ru/article/n/
58 Премьер Турции Р. Т. Эрдоган накануне годовщины Геноцида армян лишь повторил старые те-
зисы. - http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23; Эрдоган выразил соболезнование потомкам 
османских армян. - mktucey.ru/politics?2014/04/23/ sobytie-1915.html
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4. Отказ от принятия турецких 
предусловий замирения.

4. Реваншизм диаспоры обуславливает
антитурецкие акции за рубежом.

5. Критические настрой к 
политике Турции как проявление 
общенациональных интересов и 
развития нации.

5. Воздействие диаспоры, которая, якобы, 
разыгрывает “антитурецкую карту” для 
получения финансовых и политических 
дивидендов.

6. Единение диаспоры и Республики 
Армения.

6. Дифферинцация отношение армян разных 
стран к Турции.

7. Корректировка истории со стороны 
Турции.

7. Наличие “процветающей” армянской 
общины в Турции.

В этой начинке турецкого мифа от сут ствует политическое и правовое призна-
ние гено цида ар мян, необходимость ком плек сной компенсации потерь ар мян ского 
народа, прек ра ще ние блокады Республики Ар ме ния, установ ление нор ма ль ных 
межгосударственных отно ше ний, введение политкор ректного взаимоотношения 
между тур ками и армян ами. Если армяне стали жертвой сплани рован ного геноцида 
на уровне государства, то погибшие мусульмане - результат решения правительства 
Турции участвовать в Первой мировой войне.

Вышеизложенное дает нам возможность констатировать, что мифы турецких 
властей и турецкой историографии вокруг вопроса депортации армянского народа во 
время Геноцида армян прошли несколько этапов развития: официальные мифы мла-
дотурецкого правительства (1915-1918), направ ленные на оправдание политики режима 
в отношении армян; мифы искажения и отрицания истории (конец ХХ - начало XXI 
века), развивающие и модернизирующие образы депортации и Геноцида армян; мифы 
отрицания и признания (2014), признающие факт депортации, но продолжающие отри-
цание Геноцида, уравнивая потери среди армянского и мусульманского населения.

Депортация армян Османской Турции: мифы турецкой историографии

Валерий Тунян

Резюме

Исторические мифы, касающиеся депортации армянского населения Османской 
Турции во время Первой мировой войны, вызваны этнократическим подходом турец-
ких властей, желанием обелить историю для будущих поколений, а также избежать 
ответственности. В турецком обществе история Геноцида армян построена на основе 
младотурецких мифов, а также сочинений предвзятых историков, которые способ-
ствуют нагнетанию нетерпимости в отношении армян, сокрытию действительности, 
навязыванию ложных образов и стереотипов. Результатом является образование ком-
плекса мемов, направленного на противодействие процессу признания Геноцида армян.

Мифы вокруг вопроса депортации армянского народа во время Геноцида армян 
прошли несколько этапов развития: официальные мифы младотурецкого правитель-
ства (1915-1918), направ ленные на оправдание политики режима в отношении армян; 
мифы искажения и отрицания истории (конец ХХ - начало XXI века), развивающие 
и модернизирующие образы депортации и Геноцида армян; мифы отрицания и при-
знания (2014), признающие факт депортации, но продолжающие отрицание Геноцида, 
уравнивая потери среди армянского и мусульманского населения.

Ключевые слова: отрицание Геноцида армян, депортация армян, младотуркизм, 
мифотвор чество, Турция, Армения.

Օսմանյան Թ¤ րքիայի հայերի բռնագաղթը. թ¤ րքական պատմագր¤ թյան
առասպելաբան¤ թյ¤ նը

Վալերի Թ նյան

Ամփոփ¤ մ

Օսմանյան Թուրքիայի, ինչպես նաև արդի Թուրքիայի, հայերի ար տաք սման 
մասին մի ֆերի (առա սպել ների) նպա տակն է քողարկել Հայ ոց ցե ղա սպա նության 
պատմական եղելությունը: Հանդիսանալով պե տա կան գաղա փա րախոսության և 
քաղաքա կա նու թյան բաղկացուցիչ մա սը՝ նրանք ձգտում են ապահովել թուրքական 
հասարակության ան մե   ղու թյան վարկածը, խուսափել պատասխանատվությունից 
և փոխ  հա տու ցումի ց: Թուրքիայի քաղաքական ընտրախավը, հակազդելով Հա յ ոց 
ցե ղասպանության մե ղադրանքին, 2014 թ. ապրիլի 23–ին ճանաչեց մի այն 1915 թ.-ին 
հայերի «արտաք սելու» փաստը:

Հայերի արտաքսման մասին առասպելաբանությունը Հայոց ցե ղա սպա   նության 
ժամանակ անցել է որոշակի փուլեր` երիտթուրքերի պա շտո   նական առասպե լա բա-
նությունը, որն արդարացնում է իրակա նա ց վող քա ղա  քա  կա նու թյունը, ժխտման 
և կեղծման առա սպել ները (ХХ դ. վերջ - ХХI դ. սկիզբ), Ճանաչման և ժխտման 
մի ֆերը (2014): Վեր ջին առա սպե լաբանությունը, ընդունելով հայերի արտաքսումը, 
հավա սա րե ց նում է հայերի և մահմե դականների զոհերի քանակը` ժխտելով Հայոց 
ցե ղա սպա նությունը:

Բանալի բառեր` Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտո ղա կա նու թյուն, հա յե րի տե ղա-
հա նու թյուն, երիտ թուր քեր, առաս պե լա բա նու թյուն, Թուր քիա, Հա յաս տան: 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
ԻՍԼԱՄԻ ԳՈՐԾՈՆԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Նարինե Մարգարյան

Ցե ղաս պա նութ յու նը մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն հան ցա գոր ծութ յուն 
է, ո րը դա տա պարտ վում է ոչ միայն մի ջազ գա յին ի րա վուն քի (1948 թ. ՄԱԿ-ի Ցե ղաս-
պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յու նը կան խե լու և դ րա հա մար պատ ժի մա սին կոն վեն-
ցիա, 1968 թ. « Ռազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի և մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի նկատ մամբ վա ղե մութ յան ժամ կետ չկի րա ռե լու մա սին» 
ո րո շում), այլև դավանանքի տե սանկ յու նից: 

Ն շենք, որ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ կրո նա կան տար բե-
րութ յու նը երբեմն դառնում է բնո րոշիչ, որը տարբերակում է զո հին և դահ ճին։ Կա լի-
ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, սո ցիո լոգ, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հար ցե-
րով զբաղ վող Լ. Կու պե րը ցե ղաս պա նութ յան ընդ հա նուր բնու թագ րիչ նե րից մե կը 
հա մա րում է զո հե րի և հան ցա գոր ծութ յու նը կա տա րողների ռա սա յա կան, էթ նիկ 
կամ ազ գա յին խմբե րի միջևկրո նա կան տար բե րութ յա ն առկայությունը1։

Կ րո նա կան տար բե րութ յու նը հա ճախ դրվում է տար բե րակ ման այլ տար րե րի՝ 
ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան, տնտե սա կան և քա ղա քա-
կան կյանքում մաս նակ ցութ յան, մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հարցում 
ան հա վա սա րութ յան, և սեգրե գա ցիա յի կամ տա րած քա յին կենտ րո նաց ման վրա: 
Կ րո նա կան պատ կա նե լութ յու նը դառ նում է տար բե րա կիչ սո ցիա լա կան կար գա վի-
ճա կի մաս և հա ճախ նպաս տում է հա սա րա կութ յան բազ մա շերտ կա ռուց ված քում 
այլ խմբե րից օ տար մա նը2։

Հարկ է փաս տել, որ պատ մութ յան ըն թաց քում ար ձա նագր վել են ի րա դար ձութ-
յուն ներ, երբ կրո նա կան զգաց ում ներն օգ տա գործ վել են զանգ վա ծա յին սպա նութ-
յուն նե րի ար դա րաց ման, իսկ ո րոշ դեպ քե րում կրոնն օգ տա գործ վել է նաև հրահր-
ման նպա տա կով: Կ րո նա կան գոր ծո նի շա հարկ մամբ կա տար ված նմա նա տիպ օ րի-
նակ ներ են XI-XIII դա րե րում ի րա կա նաց ված Խա չակ րաց ար շա վանք նե րը: Ար դեն 
ուշ միջ նա դա րում եվ րո պա կան տե րութ յուն նե րի գա ղու թա յին նվա ճում նե րը եր բեմն 
հիմ նա վոր վում էին որոշ ժո ղո վուրդ նե րի շրջա նում քրիս տո նեութ յան տա րած ման 
անհ րա ժեշ տութ յամբ: Հ րեա նե րի հան դեպ քրիս տոն յա նե րի շրջա նում առ կա բա ցա-
սա կան պատ կե րա ցում ներն օգ տա գործ վե ցին նա ցիստ նե րի կող մից Հո լո քոս թի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: 

Կ րո նա կան գոր ծո նի շա հարկ ման ուղ ղա կի օ րի նա կը XX դա րի սկզբին Օս ման յան 
կայս րութ յու նում հա յե րի դեմ ի րա գործ ված ցե ղաս պա նութ յունն է: Դեռևս XVII դա րի 
երկ րորդ կե սից Օս ման յան կայս րութ յան տի րա պե տութ յան տակ հայտն ված Արևմտ-
յան Հա յաս տա նում հայ ազ գաբ նակ չութ յան հան դեպ կի րառ վող խտրա կա նութ յան 

1 Տե՛ս Leo Kuper, Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam and  Ch ri st ia nit y,  Confronting Geno-
cide Judaism, Christianity, Islam, Edited Steven Leonard Jacobs, Lanham, Boulder, New York Lexington 
Books, 2009, էջ 4: 
2 Նույն տեղում։

Deportation of the Armenians of the Ottoman Turkey: Myths of the Turkish 
Historiography

Valeri Tunyan

Summary

Historical myths on the deportation of the Armenian population of the Ottoman Turkey 
during World War I are caused by ethnocratic approach of the Turkish authorities, the 
wish to whitewash the history for the future generations and avoid responsibility. The 
contribution is made by the biased historians promoting the ethnic confl ict, concealing 
the reality, imposing false images and stereotypes. In the Turkish society the history is 
constructed on the Young Turk’s myths about the Armenian Genocide as well as the 
biased historians. The result is the complex meme formation to counteract the Armenian 
Genocide recognition.

Mythology about deportations of the Armenians during the Armenian Genocide passed 
a number of stages: the offi  cial myths of the Young Turks (1915-1918) that justify the 
policy regime; the myths of denial and distortion (late XX century-early XXI century), 
developing and modernizing the images of the deportation and the Armenian Genocide; 
the myths of denial and recognition (2014), acknowledging the deportation, equalizing 
the number of victims of the Armenian and Muslim populations, denying the Armenian 
Genocide.

Keywords: Armenian genocide denial, deportation of the Armenians, Young Turks, 
meme formation, Turkey, Armenia.
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հիմ քում ի սկզբա նե առ կա էր կրո նա կան գոր ծո նը: 1908 թ. հե ղաշրջ ման արդ յուն-
քում իշ խա նութ յան ե կած « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յու նը սկզբում 
փորձում էր ա ռաջ նորդ վել հա վա սա րութ յան, եղ բայ րութ յան և  ա զա տութ յան կար գա-
խոս նե րով` հույ սեր ա ռաջ բե րե լով կայս րութ յան ճնշված ժո ղո վուրդ նե րի, այդ թվում 
նաև հա յե րի շրջա նում: Սա կայն շու տով ակն հայտ է դառ նում, որ ե րիտ թուր քա կան 
քա ղա քա կան կո չե րը և  ի րա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը քիչ ընդ հան րութ յուն ներ ու նեին, 
և հա յե րի նկատ մամբ հա միդ յան ջար դե րից մինչև ե րիտ թուր քա կան ցե ղաս պա նութ-
յուն թուր քե րի հա մար ըն դա մե նը մեկ քայլ էր: 

Շա րիա թի կա նոն նե րը համաձայն՝ ի րա վա կան տե սա կե տից ի սկզբա նե ո րո շա-
կիաց վել է մու սուլ ման նե րի և  ոչ մու սուլ ման նե րի կար գա վի ճա կը: Դեռևս VII դա րում` 
ա րա բա կան ար շա վանք նե րի ժա մա նակ, նրանք, ով քեր իս լամ չէին ըն դու նում, պայ-
մա նա գիր էին կնքում` Ակդ ալ- Զիմ մա, ո րով ա րաբ կա ռա վա րի չը պար տա վոր վում 
էր պահ պա նել քրիստոնյայի ան հա տա կան, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ա զա-
տութ յու նը, ո րի դի մաց վերջինս պետք է հարկ վճա րեր: Այ սինքն՝ ին քը` Ղու րա նը, չէր 
կա րող իր հա մա կար գում հա վա սա րութ յուն թույլ տալ մու սուլ ման նե րի և  ոչ մու սուլ-
ման նե րի միջև: Փաս տո րեն ստեղծ վում էր երկ շերտ հա սա րա կութ յուն` մի կող մից 
մու սուլ ման նե րը, որոնք պատ կա նում էին ում մա յին, իշ խող ազգ էին, և  ոչ մու սուլ-
ման նե րը, ո րոնք մի աս տի ճան ցածր էին կանգ նած: Հետ ևա բար, երբ 1908 թ. ե րիտ-
թուր քա կան ուժերն իշ խա նութ յան ե կան հա վա սա րութ յան կար գա խոսն ա ռաջ քա շե-
լով, որն ի սկզբա նե չէր հա մա պա տաս խա նում իս լա մի սկզբունք նե րին: Եվ այդ նույն 
ար դա րութ յան, հա վա սա րութ յան սկզբունք նե րով իշ խա նութ յան ե կած ե րիտ թուր-
քե րը կրկին հաս տա տում են ի րենց` թուր քե րի իշ խող ազգ լի նե լու փաս տը, ան գամ 
նրանց պաշ տո նա կան եր դու մը տպագր վել է «Իթ թի հադ վե թե րա քիի» կի սա պաշ-
տո նա կան « Թա նին» թեր թում: Վեր ջի նիս գլխա վոր խմբա գի րը` Հու սեյն Քա հի դը, 
խմբագ րա կան հոդ վա ծում հայ տա րա րել է, որ ան կախ դեպ քե րի ըն թաց քից և  ել քից 
թուր քե րը «ե ղել և մ նում են իշ խող ազգ»3:

Տե սա կետ նե րը հա կաբ ևեռ են. ե րիտ թուր քե րի ու ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի հա կա սութ յուն ներն իս լա մա կան դրույթ նե րով հիմ նա վո րե լը բարդ է` հաշ վի 
առ նե լով Ղու րա նի, սու նա յի, հա դիս նե րի4 տա րաբ նույթ մեկ նա բա նութ յուն նե րը։ 
Իս լա մում առ կա են ո րոշ հա մայնք նե րին հա տուկ կար գա վի ճակ տա լու, նրանց 
նկատ մամբ բար յա ցա կամ լի նե լու, նրանց կյան քի անվ տան գութ յունը ե րաշ խա վո րե-
լու դրույթ ներ։ 

Հարկ է մեջ բե րել Ղու րա նի մի քա նի սու րա նե րից հատ ված ներ, ինչ պի սիք են օ րի-
նակ. «Ե կե՛ք, ես կկար դամ այն, ինչ ար գե լել է ձեր Աստ վա ծը ... Մի՛ սպա նեք որ ևէ 
մե կին, ում Ալ լահն ար գե լում է, միայն մի բա ցա ռութ յամբ` ի րա վուն քով» ( Ղու րան, 

3 Dadrian V., The History o f the Armenian Genocide. Ethnic Confl ict from the Balkans to Anatolia to th 
Caucasus, NY, Oxford, Ber ghahn Books, 1995, p. 5.
4 Հա դիս` արա բե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է պատ մու թյուն, որը սուն նա յի մի մասն է կազ-
մում: Բաղ կա ցած է հիմ նա կան տեքս տից, որն ընդգր կում է Մու համ մադ մար գա րեի գոր ծու նե ու-
թյու նը, նրա պատ մու թյուն նե րը, և հեն քից, որն այդ պատ մու թյու նը փո խան ցող նե րի անուն նե րի 
չընդ հատ վող շղթա է, որոնց միջ ոցով տեքս տը փո խա նցվել է մին չև գրի առն վե լը: Հիմ նա կա նում 
հա դիս նե րը գր ի են առն վել VII դ. վեր ջե րին ու VIII դ. սկզ բնե րին: 

6:152)5: 
«Ն րանք` իս կա կան մու սուլ ման նե րը, չեն սպա նում հա կա ռակ Ալ լա հի կամ քին 

հակառակ, բա  ցա ռութ յամբ, ե թե դրա ի րա վուն քը չու նեն և  ինք նա գոր ծու նեութ յուն 
չեն ծա վա լում, իսկ նրանք, ով քեր այդ պես են վար վում, ի րենց պա տի ժը կստա նան 
Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը» ( Ղու րան, 25:68): 

Ըստ իս լա մի սկզբունք նե րի՝ հան ցա գոր ծութ յու նը հան ցա գոր ծութ յուն է` ան կախ 
այն բա նից, թե ինչ քան մարդ է տու ժում։ « Նա, ով սպա նում է մե կին ու դա սպա նութ-
յան դի մաց կամ էլ երկ րում չա րի քը կան խե լու հա մար չէ, ա պա նշա նա կում է, որ նա 
սպա նում է ողջ մարդ կութ յա նը, իսկ նա, ով խնա յում է մե կի կյան քը, ա պա նա խնա-
յում է ողջ մարդ կութ յան կյան քը» ( Ղու րան, 5։ 32):

Ն մա նա տիպ մտքեր հան դի պում ենք նաև Բու խա րիի6 հա դիս նե րում.
«Երբ Մու համ մադ մար գա րեի քա րան ձավ նե րից մե կում սպան ված կին է հայտ-

նա բեր վում, նա ար գե լում է սպա նել ե րե խա նե րին ու կա նանց»:
Մու համ մադ մար գա րեն ա սում է. «Ես ձեզ հրա մա յել եմ չայ րել մարդ կանց, քա նի 

որ կրա կով կա րող է պատ ժել միայն Աստ ված»7: 
Ա բու Բաքր Աս- Սադ դի կը8 իր զո րահ րա մա նա տար նե րից մե կին ար շա վանք նե րի 

վե րա բեր յալ գրա վոր տե ղե կաց րել է. «Ե թե թշնա մուն ըն դա ռաջ եք գնում, մի՛ սպա-
նեք նրանց, ե թե հաղ թում եք, մի՛ սպա նեք ծե րե րին, կա նանց ու ե րե խա նե րին, ե թե 
վա նա կան ներ տես նեք ի րենց մե նաս տան նե րում, թո ղե՛ք նրանց` ապ րե լու այն կյան-
քով, որ ի րենք են ընտ րել, քա նի որ նրանք Աստ ծուն են ծա ռա յում»9: 

Ի հա կակ շիռ նմա նա տիպ սու րա նե րի, ըստ ո րի՝ Ղու րա նը կոչ է ա նում հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան, գո յութ յուն ու նի մի այլ տե սա կետ, ո րը նույն պես ու նի իր հիմ նա-
վո րում նե րը: Ղու րա նում կա րե լի է հան դի պել մի շարք այլ սու րա նե րի, որ տեղ կոչ է 
ար վում սպա նել ան հա վատ նե րին, ջի հադ սկսել «ճշմա րիտ կրո նը» չդա վա նող նե րի 
դեմ և ս պա նել նրանց10: 

Մեջ բե րենք Ղու րա նից մեկ ա յա, որ տեղ կոչ է ար վում կռվել թշնա մի նե րի դեմ. 
«Ս պա նի՛ր հա նուն Ալ լա հի նրանց, ով քեր քեզ սպա նում են, բայց նա խա հար ձակ 
մի՛ ե ղիր, քա նի որ Ալ լա հը չի սի րում նա խա հար ձակ ե ղող նե րին» ( Ղու րան, 2:190): 
Իսկ դրա հա ջորդ ա յա յում նշվում է. «Ս պա նի՛ր նրանց, որ տեղ կհան դի պես, հա նի՛ր 

5 Ամ բող ջու թյամբ` «Եկե՛ք, ես կկար դամ ձեզ հա մար այն, ինչ ար գե լել է Ձեր Աստ վա ծը. հեռ ու մնա-
ցե՛ք ստոր արարք նե րից` լի նեն դրանք ակն հայտ կամ թաքն ված: Մի՛ սպա նեք մե կին, ում Ալ լահն ար-
գե լել է սպա նել, մի այն մի բա ցա ռու թյամբ, եթե դուք դրա իրա վունքն Ալ լա հի կող մից չու նեք, այ սինքն՝ 
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա պա հան ջում է ար դա րու թյու նը»:
6 Հա վաս տի և հա մա կա րգ ված հա դիս նե րի 6 ժո ղո վա ծու նե րից մե կի հե ղի նակն է Իս մա յիլ Ալ-Բու-
խա րին, ում «Ալ-Ջա միի աս-Սա հի հ» հա դիս նե րի ժո ղո վա ծուն պա րու նա կում է մոտ 7275 հա վաս տի 
հա դիս ներ:
7 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Ջարդերը Հայաստանում, Հալեպ, Արևելք-Հալեպ, 1991, էջ 60 (արաբերեն):
8 Աբ ու Բաքր Աս-Սա դդի կը Մու համ մա դից հե տո եղել է առա ջին խա լի ֆը: Հա մար վել է արա բա կան 
խա լի ֆա յու թյա ն հո գև որ և աշ խար հիկ ղե կա վա րը: Նա ռազ մա կան առա ջին հրա ման ներն է տվել, 
որոնք պատ վի րա նին (պատ գա մին) հա մար ժեք նշա նա կու թյուն են ու նե ցել:
9 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, նշվ. աշխ., էջ 60-61:
10 Dadrian V., նշվ. աշխ., էջ 4։
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նրանց այն տե ղից, որ տե ղից նրանք են քեզ դուրս ա րել, քա նի որ ա ղետն ա վե լի վատ 
է, քան մա հը» ( Ղու րան, 2:191): «Ան հա վատ նե րին Ալ լա հի մոտ չեն փրկի ո՛չ ի րենց 
բա րութ յուն նե րը, ո՛չ ի րենց ե րե խա նե րը և ն րանք կայր վեն կրա կում» ( Ղու րան, 3:10):

Օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են, և կա րե լի է ա նել մի եզ րա կա ցութ յուն, որ քրիս տոն-
յա նե րը կամ մու սուլ ման նե րը, Ղու րա նի նույն սու րան կամ ա յան կար դա լով, կա րող 
են տար բեր մեկ նա բա նութ յուն ներ ա նել: Ղու րա նի լեզ վա կան ու ո ճա կան ճկու նութ-
յու նը թույլ է տա լիս նույն նա խա դա սութ յու նը կամ ար տա հայ տութ յու նը բազ մա թիվ 
տե սանկ յուն նե րից քննար կել և հա կաբ ևեռ մեկ նա բա նութ յուն ներ անել. դա են վկա-
յում մինչև այժմ գո յութ յուն ու նե ցող Ղու րա նի մեկ նա բա նութ յուն նե րի բազ մա հա զար 
հա տոր յակ նե րը: 

Այս պա րա գա յում մենք տես նում ենք իս լա մի երկ փեղկ վա ծութ յու նը. մի եր ևույթ, 
ո րը միշտ ե ղել է իս լա մա կան հա սա րա կութ յան` ում մա յի մեջ: Խոսքն իս լա մի` որ պես 
կրո նի և  իս լա մի` որ պես քա ղա քա կան ֆե նո մե նի կամ այս պես ա սած քա ղա քա-
կան իս լա մի մա սին է: Ա ռա ջին հեր թին իս լա մը որ պես կրոն հա մադր վում է Սուրբ 
գրքով, ի րեն հա տուկ ա րա րո ղա կար գե րով, իսկ մյուս դեպ քում էլ մի շարք քա ղա-
քա կան և կ րո նա կան նպա տակ նե րով իս լա մի օգ տա գործ ման մա սին է: Այ սինքն՝ 
հարկ ե ղած դեպ քում իս լա մը վե րա փոխ վում է՝ դառ նա լով գոր ծոն, դուրս է գա լիս 
հա վատ քի իր սահ ման նե րից` ան ցում կա տա րե լով քա ղա քա կան ո լորտ, և հա ճախ 
նաև ծա ռա յում որ պես գոր ծիք, շա հարկ վում` ո րոշ քա ղա քա կան նկա տա ռում նե րից 
ել նե լով: 

Իր քա ղա քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար ե րիտ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յու նը չէր խու սա փում կրո նա կան գոր ծո նի շա հար կու մից: Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մի մեջ մտնե լուց մի քա նի օր անց` 1914 թ. նո յեմ բե րին, շեյխ ուլ-իս-
լամ Հայ րի է ֆեն դին Ֆա թիհ Սուլ թան Մեհ մեդ մզկի թից սրբա զան պա տե րազմ` ջի հադ11 
հայ տա րա րեց, ո րը Օս ման յան կայս րութ յան սուլ թան Մեհ մեդ V-ի ստո րա գրութ յամբ 
տպագր վեց Կոս տանդ նու պոլ սի օ րա թեր թե րում։ Ջի հա դի այս կոչն ամ բող ջութ յամբ 
ներծծ ված էր կրո նա կան մո լե ռան դութ յամբ, որ տեղ կոչ էր ար վում. «Ա մեն մահ մե դա-
կան, աշ խար հի որ մա սի մէջն ալ բնակ վի, թող հան դի սա վոր եր դում ը նէ, որ զինք 
շրջա պա տող քրիս տոն յա նե րէն պի տի սպա նէ առն վազն ե րեք կամ չորս հատ, քան զի 
ա նոնք Ալ լա հի թշնա մի ներն են: Թող ձեզ մէ ա մեն մէ կը գիտ նա, որ իր վարձ քը պի տի 
կրկնա պատ կուի Աստ ծոյ կող մէն»: Նույն տար վա նո յեմ բե րի 23-ին հրա պա րակ վել է 
նոր մա նի ֆեստ, ո րը պա հան ջում էր աշ խար հի մու սուլ ման նե րին են թարկ վել Ղու րա նի 
պա հանջ նե րին ու պաշտ պա նել իս լա մը և ն րա սրբա վայ րե րը12: Կ րո նա կան մո լե ռա ն-
դութ յունն օգ տա գործ վեց նաև Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում, 
երբ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը շա հար կում էր կրո նի գոր ծոնը, ընդ ո րում այն 

11 Ջի հադ` արա բե րե նից թարգ մա նա բար նշա նա կում է ջանք գոր ծադ րել: Սկզբնա կան շրջա նում ջի-
հադ հաս կա ցու թյունն ու նե ցել է մի այն հա նուն իս լա մի պայ քա րե լու և վեր ջինս տա րա ծե լու իմաստ: 
Իս լա մում գո յու թյուն ու նի փոքր ջի հադ, որ են թադ րում է ջանք գոր ծադ րել ան հա վատ նե րին ճշմա-
րիտ հա վատ քին` իս լա մին բե րե լուն: Փոքր Ջի հա դը ճա նա պարհ է հար թում մեծ ջի հա դին հաս նե լու 
ճա նա պար հին: Վեր ջինս բա րո յա կան ջանքն է և են թադ րում է յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի ներ քին 
հո գև որ պայ քա րը` ինք նա մաքր վե լու և Ալ լա հին ավե լի մոտ լի նե լու հա մար:
12 Hovhannisyan N., The Armenian Gen oc id e, Yerevan, Zangak-97, 2009, p. 446.

ար վում էր պե տա կան մա կար դա կով: Կայս րութ յան ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րի` 
դեռևս 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 9-ի հե ռագ րի բնագ րում նշվում է. « Մաք րել եր կի րը ան բաղ-
ձա լի նե րէն, ան հա վատ նե րի ա րիւ նը ա նար ժէք է, ատ կէ ա ւե լի բա րի գործ չկայ»13: Նո յեմ-
բե րի 16–ին ջի հա դի կո չին ան մի ջա պես հետ ևել է Էն վե րի «ի րա դե»-ն (հրա ման ագիր), 
որ տեղ օս ման յան բա նա կի ու շադ րութ յու նը հրա վի րեց սրբա զան պա տե րազ մի վրա ու 
կոչ ա րեց ար դա րաց նել 300 մի լիոն մու սուլ ման նե րի հույսն ու հա վա տը, ով քեր ջեր մե-
ռան դո րեն ա ղո թում են հաղ թա նա կի հա մար։ « Մենք պետք է հի շենք, որ մեր մար գա-
րե նե րի և բո լոր սուրբ մարդ կանց հո գի նե րը մեզ հետ են, և մեր փա ռա վոր նախ նի նե րը 
մեր գոր ծո ղութ յուն նե րի վկա ներն են»14։

Հարկ է նշել, որ իս լա մա կան սկզբունք նե րի հա մա ձայն՝ Դար ուլ-Իս լա մի15 տա- 
րածք նե րի նկատ մամբ ցան կա ցած ոտնձ գութ յուն կամ հար ձա կում թույլ է տա լիս մու-
սուլ ման նե րին ջի հադ հայ տա րա րել հար ձակ վող նե րի դեմ16: 

Փաս տո րեն, ջի հա դի հիմ նա կան նպա տա կը Ռու սա կան կայս րութ յու նում բնակ-
վող մու սուլ ման նե րի շրջա նում հա կա ռու սա կան հու զում նե րի հրահ րումն էր, ո րը 
պետք է հեշ տաց ներ թուր քա կան բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցու մը կով կաս յան ռազ մա ճա-
կա տում, սա կայն հռչակ ված ջի հա դը հմտո րեն օգ տա գործ վում է նաև Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: Ջի հա դի հիմ քի վրա բարձ րաց րած կրո-
նա կան մո լե ռան դութ յան ա լիքը նե րա ռեց հոծ զանգ ված ներ` ա պա հո վե լով Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան գոր ծում նրանց ան մի ջա կան մաս նակ ցութ յու նը:

Ջի հա դի հայ տա րա րումն ան մի ջա կան կապ ու ներ ա րաբ նե րի հետ` որ պես սուն-
նի մու սուլ ման ներ17: Սի րիա ցի քա ղա քա կան ու մշա կու թա յին գոր ծիչ Մու համ մադ 
Քուրդ Ա լին այն կար ծիքն է հայտ նում, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը ցան-
կա նում էր ա րաբ նե րի մոտ շա հար կել իս լա մի գոր ծո նը` դրդե լով նրանց հա յե րի դեմ, 
ո րի արդ յուն քում պետք է ա րաբ ներն ի րենց կի սատ թո ղած գործն ա վար տեին18:

Մու համ մադ Քուրդ Ա լիի այս դրույ թը հան դի պում ենք նաև 1913-1916 թթ. 
Կ. Պոլ սում ԱՄՆ-ի դես պան Հ. Մոր գեն թաուի հու շե րում, ով ևս մեկ ան գամ փաս-
տում է, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը 2 մի լիոն հա յութ յա նը ո րո շում է 
տե ղա փո խել ա նա պատ` գի տակ ցե լով, որ «հայ տա րա գիր նե րի մեծ մա սը սահ-
ման ված վայ րը չէր կա րող հաս նել. ծա րա վից, քաղ ցից կմա հա նա յին կամ զոհ 
կդառ նա յին ա նա պատ նե րի վայ րե նի մու սուլ ման ցե ղե րին»19:

13 Ղազարեան Հ., Ցեղասպան թ րքը, Պէյրութ, Համազգային, 1968, էջ 27:
14 Lüdke T. Jihad made in Germany, Ottoman and German Propaganda and Intelligence Opera tions in the 
First Word War, Münster, 2005, p. 53.
15 Դար ուլ-Իս լամ` բա ռա ցի նշա նա կում է իս լա մի տուն: Կր ոնա կան տե սան կյու նից վեր ջինս հա մար-
վում է «իս լա մա կան մշա կու թա յին տա րած ք», որ տեղ մու սուլ ման նե րը մե ծա մաս նու թյուն են կազ-
մում, ազատ դա վա նում են իրենց կրո նը և գե րիշ խող են: 
16 Lüdke T. ն շվ. աշխ., էջ 33։
17 Շեյխ ուլ-Իս լա մի սրբա զան պա տե րազ մի ֆեթ վա նե րը վե րա բե րում էին սուն նի մու սուլ ման նե րին, 
քա նի որ շի ա նե րի վրա չէր տա րած վում սուլ թան-խա լի ֆի կրո նա կան հե ղի նա կու թյու նը:
18 Մուհամմադ Քուրդ Ալի, Շամի տեղագրությունը, Դամասկոս, 1983, Ան-Նուրի, հ. 3, էջ 163:
19 Morgenthau Henry, Amb as sador Morgenthau’s Story, 1918, p. 309.
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Դեռ ա վե լին, Մոր գեն թաուն նշում է, որ ե րիտ թուր քե րը հա յե րին տա րագ րում 
էին սի րիա կան ա նա պատ` «նվա զա գույն չա փով ան գամ մտադ րութ յուն չու նե նա լով 
հա յե րին այդ երկ րում հաս տա տե լու»20:

Ե րիտ թուր քե րի ղե կա վա րութ յու նը հստակ գի տակ ցում էր, որ ջի հա դը կա- 
րող է հա ջո ղութ յան հաս նել, ե թե դրան միա նան նաև ա րաբ նե րը՝ հե տա գա-
յում ի րենց գոր ծե րին ա ջակ ցե լու և դ րանք շա րու նա կե լու հա մար: Դ րա հա մար 
նրանք դի մում են Մեք քա յի շե րիֆ ու է միր Հու սեյն իբն Ա լիին21, սա կայն վեր ջինս 
չի ար ձա գան քում, քա նի որ նա խա պատ րաստ վում էր ապս տամ բելու Օս ման յան 
կայս րութ յան դեմ: 

Հարկ է նշել, որ Հու սեյ նը մի քա նի ան գամ մեր ժել էր թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յան` ջի հադ հայ տա րա րե լու պա հանջ նե րը: Դ րա նից հե տո թուր քա կան կա ռա վա-
րութ յու նը կրո նա կան հաս տա տութ յուն նե րի և մա մու լի մի ջո ցով հայ տա րա րել է, թե 
իբր Հու սեյնն օրհ նել է ջի հա դը22: Հու սեյ նի` շե րի ֆի պատ վա վոր տիտ ղո սը, նրան 
ուղղ ված ջի հադ հայ տա րա րե լու պա հան ջը վկա յում են նրա հոգ ևոր և քա ղա քա կան 
մեծ հե ղի նա կութ յան մա սին: 

Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում բարդ էր Սի րիա յի և ընդ հան րա պես Օս ման-
յան կայս րութ յան տի րա պե տութ յան տակ գտնվող ա րաբ նե րի ի րա վի ճա կը: Սկս-
ված Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը, ջի հա դի հայ տա րա րու մը, Սի րիա-
յում Ջե մալ փա շա յի վա րած քա ղա քա կա նութ յունն աս տի ճա նա բար ժո ղովր դի մեջ 
ամ րապն դում էին ապս տամ բութ յան գա ղա փա րը։ Դեպ քե րի ա կա նա տես և մաս-
նա կից ա րաբ փաս տա բան, Խար բեր դի գա վառ նե րից մե կի նախ կին կայ մա կամ 
Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն իր «Բռ նութ յուն ներ Սի րիա յում, Ի րա քում և Հի ջա զում» գրքի 
« Սի րիա ցի նե րի կա խա ղան նե րը և ն րանց ոչն չա ցու մը» գլխում գրում է. « Թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան ո րո շու մը` ժխտել ցան կա ցած ազ գա յին զգաց մունք ոչ թուրք ժո ղո-
վուրդ նե րի մեջ տար բեր ձևե րով է իր դրսևո րում նե րը ստա նում: Հա յե րին` ֆի զի-
կա կան ոչն չաց մամբ, ա րաբ նե րի պա րա գա յում նրանք ո ճի բազ մա զա նութ յունն են 
հիմք ըն դու նել»23: Թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ա րաբ զին վոր նե րին հնա րա վո-
րինս հե ռու տե ղեր էր զո րա կո չում, ժո ղովր դին սո վի էր մատ նում, հայտ նի ու ան վա-
նի ըն տա նիք նե րին Ա նա տո լիա յի խոր քերն ու ղար կում: Սո վի մատ նե լով Սի րիա յի և 
Լի բա նա նի բնակ չութ յա նը՝ Ջե մալ փա շան հեգ նան քով հայ տա րա րել է մա մու լում. 
«Չ կա սով Սի րիա յում»24: Ջե մալն ա ռա վել դա ժան է վար վում ա րաբ ազ գա յին-ա զա-

20 Նույն տեղում:
21 Նա կրում էր շե րիֆ (ազն վա կան տոհ մի ց սեր ված) տիտ ղո սը, քա նի որ Հա շիմ յա ն ցեղ ից էր ու 
Մու համ մադ մար գա րեի ան մի  ջա կան հե տև որդ նե րից: Երիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը, մե  ծա-
պես տպա վոր վե լով Հու սեյ նի ազն վա կա ն ծա գու մի ց և նպա տակ ու նե նա լով նրան օգ տա գոր ծել իր 
ծրագ րե րի իրա կա նաց ման հա մար, 1908 թ. նշա նա կում է Հի ջա զի` մու սուլ ման նե րի հա մար կա րև որ 
այդ նա հան գի կա ռա վա րիչ` էմի ր:
22 Տե՛ս Лазарев М. С., Крушение турецкого господства на Арабском востоке 1914-1918, Москва, Вост. 
Лит., 1960, с. 96-97.
23 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Բռնությունն եր Սիրիայ մ, Իրաք մ և Հիջազ մ, Ակաբա, 1918, էջ 41 
(արաբերեն):
24 Նույն տեղում, էջ 81:

տագ րա կան գոր ծիչ նե րի հետ` վեր ջին նե րիս 1916 թ. մա յի սին Դա մաս կո սի, Բեյ րու թի 
կենտ րո նա կան հրա պա րակ նե րում կա խա ղան բարձ րաց նե լով25: 

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին Հու սեյ նը, ակն կա լե լով 
Մեծ Բ րի տա նիա յի ռազ մա կան օգ նութ յու նը, նա մա կագ րա կան կապ է հաս տա տում 
Կա հի րեում բ րի տա նա կան գլխա վոր հանձ նա կա տար և Ե գիպ տո սի փաս տա ցի 
կա ռա վա րիչ Կիթ չի նե րի, իսկ 1915 թ. նրան փո խա րի նած Մակ- Մա հո նի հետ։ Տեղ յակ 
չլի նե լով Սայքս- Պի կո յի պայ մա նագ րի մա սին, ո րը բա ցա հայտ հա կա սում էր ա րաբ-
նե րին տրված Բ րի տա նիա յի խոս տում նե րին, ան գամ վեր ջին նե րիս կող մից չստա-
նա լով որ ևէ փաս տա թուղթ` Հու սեյ նը 1916 թ. հու նի սի 5-ին զին ված ապս տամ բութ-
յան կոչ է ա նում` հայ տա րա րե լով. «Ապս տամ բութ յան նպա տա կը ոչ թե մի տի րա պե-
տութ յան փո խա րի նումն է մյու սով, այլ ա րա բա կան երկր նե րի ա զա տագ րու մը, ա րաբ 
կա ռա վա րութ յան ստեղ ծու մը, ո րը կվե րա կանգ նի մեր նախ նի նե րի փառ քը»26: 

1916 թ. հու նի սի 26-ին Հու սեյ նը հա տուկ ու ղեր ձով27 ա րա բա կան տա րածք ներն 
Օս ման յան կայս րութ յու նից ան կախ է հռչա կում: Այս ու ղերձ նե րի կար ևորութ յունն 
այն է, որ նա բա ցի ի րա վի ճա կը ներ կա յաց նե լուց ու վեր լու ծե լուց, անդ րա դառ նում է 
թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յա նը՝ ա ռան ձին դրույթ նե րով Ղու րա նից ու հա դիս նե-
րից մեջ բե րում ներ կա տա րե լով, դա տա պար տում թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին 
ու նրանց վա րած քա ղա քա կա նութ յու նը` հա վաս տիաց նե լով, որ իս լա մի սկզբունք-
նե րը հա կա սում են ե րիտ թուր քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րին: 

Հու սեյն իբն Ա լին նշում էր, որ ան կախ այն բա նից, թե ջի հադն ուղղ ված է Ռու-
սաս տա նի, Անգ լիա յի կամ Ֆ րան սիա յի դեմ, և  ինչ քա ղա քա կան են թա տեքստ ու նեին 
ե րիտ թուր քե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը, միև նույնն է, նրանց կա տա րած ոճ րա գոր ծութ-
յուն նե րը դա տա պարտ վում են իս լա մի գա ղա փա րա կան և հա վատ քի տե սանկ յու նից, 
քա նի որ նման գոր ծո ղութ յուն նե րը հա կա սում են Ղու րա նի սու րա նե րին, Շա րիա-
թին, բազ մա թիվ հա դիս նե րին ու պատ մա կան վկա յութ յուն նե րին: 

Մու սուլ ման նե րին ուղղ ված իր այս ու ղեր ձում նա հիմ նա վո րում է իս լա մի և  ե րիտ-
թուր քե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա կա սութ յուն նե րի տե սա կե տը՝ բազ միցս հի շա տա կե-
լով.

« …նրանք պետք է ի րենց պե տութ յու նը կա ռու ցեին Շա րիա թի հի ման վրա, այ նինչ 
շեղ վե ցին օ րի նա կան ուղ ուց:

…Ն րանք հա զա րա վոր մարդ կանց կյանք են խլում Ռու սաս տա նի սահ ման նե րում: 
Ղու րա նում աս վում է, որ յու րա քանչ յուրն իր ա րած բա րի քի չա փով կգնա հատ վի 
Ա հեղ դա տաս տա նի օ րը: Այդ օ րը նրանք պա տաս խան կտան մու սուլ ման նե րի ու 
զիմ մի նե րի28 սպա նութ յուն նե րի հա մար` ա ռանց կողմ նա կի դա տի ու դա տա վոր նե րի: 

25 Նույն տ եղ ում, էջ 50-51:
26 Саид А., Восстание арабов в XX веке, Москва, Прогресс, 1964, с.  61.
27 Արա բա կան աղ բյ ր նե րը հա յե րի ցե ղաս պա ն  թյան վե րա բե րյալ, Բեյ րութ, Հայ դա տի կենտ րո-
նա կան հանձ նա խումբ, 1988, էջ 11-26  (արա բե րեն):
28 Ահլ ալ-Զիմ մա` թարգ մա նա բար նշա նա կում է հո վա նա վո րյալ ներ: Դրանք այն այ լա դա վան ներն էին, ով-
քեր ըն դու նել էին մու սուլ ման նե րի իշ խա նու թյու նը և ջի զյե (գլխա հարկ) վճա րել` թշնա մի  նե րից պաշտ պան-
վե լու, ան ձի և գույք ի ան ձեռնմխ  ե լի ու թյան հարցերում  մու սուլ ման նե րի հո վա նա վո րու թյու նը ստանալու 
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… Թուր քա կան իշ խա նութ յունն Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ժա մա-
նակ ի րա կա նաց րեց հա յե րի ոչն չա ցու մը` կեն դա նի թո ղնե լով նրանց մեկ տաս նե րորդ 
մա սը: Աստ ծո Մար գա րեն ա սում է. «Ով ցավ պատ ճա ռի մու սուլ ման նե րի հո վա նա-
վո րութ յան տակ գտնվող զիմ մի նե րի, ես նրա թշնա մին կդառ նամ»:

…Որ մու սուլ մա նը կամ մահ կա նա ցուն կգո հա նա, ե թե տես նի իր ժո ղովր դին նման 
դժբախ տութ յան ու նվաս տաց ման մեջ: Ալ լա հը թույլ է տվել. «Ն րանք, ով քեր սպա-
նում են ա նար դար նե րին, Տե րը նրանց սա տար է կանգ նում»: Ալ լա հը պա հան ջում է 
ոչ մու սուլ ման նե րի նկատ մամբ ար դար գոր ծել. « Մի՛ սպա նեք նրանց ի րենց կրո նի 
հա մար, մի՛ վտա րեք ի րենց տնե րից և  ար դար ե ղե՛ք նրանց նկատ մամբ»: 

…Վ տան գը գնա լով ա վե լի սպառ նա լի է դառ նում: Մենք հայտն վել ենք մի վտան-
գի մեջ, որն իս լա մում իր նա խա դե պը չի ու նե ցել: 

…Ե կել է ե րիտ թուր քե րի պե տութ յան վեր ջը … Իս լա մում չկան նմա նօ րի նակ 
ա րարք ներ, ինչ պի սիք ի րա կա նաց րին Թա լեա թը, Էն վե րը և Ջե մա լը: Մենք տե սել 
կամ լսել ենք նրանց ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը, մեկ նա բա նութ յուն նե րի կա րիք չկա: 
Ն րանց պե տութ յան մեջ ոտ նա հար վել են կրո նի սրբութ յուն նե րը...»29: 

Հու սեյնն իր` 1917 թ. մար տի 3-ի հրա պա րա կած ու ղեր ձում կրկին անդ րա դառ նում 
է վե րոնշ յալ հա կա սութ յուն նե րին.

« Մենք ցան կա նում ենք տե ղե կաց նել Ձեզ ե րի տա սարդ Իթ թի հա դա կան նե րի 
մեղ սա գոր ծութ յուն նե րի մա սին. իրագործվել են սպա նութ յուն ներ` նույ նիսկ մու սուլ-
ման նե րի նկատ մամբ: Դա ար դեն բա ցա ռում է նրանց օ րի նա կան, մա քուր մու սուլ-
ման լի նե լը:

…Իս լա մա կան աշ խար հը պետք է գի տակ ցի, որ ե րիտ թուր քե րի մեղ սա գոր ծութ-
յուն նե րը դա տա պարտ վում են մեր կրո նով: Եվ ե թե որ ևէ մու սուլ ման երկմ տի մեր 
այս հայ տա րա րութ յան ճշմար տա ցիութ յա նը, թող վկա ներ փնտրի, ո րոնք կա պա ցու-
ցեն մեր ա սած նե րի իս կութ յու նը: Իսկ դրանք հաս տա տո ղը հար յուր հա զա րա վոր 
տա րա գիր ներն են ու տե ղա ցի նե րը»30: 

Հու սեյնն իր ու ղերձ նե րում հստակ շեշ տում է այն հան գա ման քը, որ ե րիտ թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը ոտ նա հա րում է իս լա մի սկզբունք նե րը: Եվ դա Հու սեյնն 
ա նում էր մի քա նի նկա տա ռում նե րից ել նե լով. շեշ տը դրվում էր իս լա մի գոր ծո նի 
վրա` նշե լով, որ թուր քե րը լրիվ շեղ վել են իս լա մի ուղ ուց, և ն րանց ա րած նե րը դուրս 

պայմանով: Զիմ մի  նե րի վե րա բերյալ Մու համ մադ մար գա րեն ասել է. «Ով նրան ցից թե կուզ մի  պա րան 
վերց նի, ես նրա հա կա ռա կոր դը կլ ին եմ  Դա տաս տա նի օրը: 

Զիմմի  համարվող համայնքներին թույլատրվում էր կարգավորել իրենց սոցիալական և կրոնական 
կյանքը, սակայն քրեական խնդիրներում պարտավոր էին ենթարկվել իսլամակա ն կանոններին: 
Օսմանյան կայսրությունում մուսուլման և ոչ մուսուլման ժողովուրդների հարաբերությունների 
մասին առավել հանգամանորեն տե՛ս Akçam T., A Shameful Act, The Armenian Genocide and Question 
of Turkish Responsibility, London, Constable, 2007, էջ 7-8։ 

Հա րկ է նշել, որ հայ երը, Ահլ ալ-Զիմմա լինելուց բացի, համարվում էին նաև Ահլ ալ-Քիթաբ, 
այսինքն` Սուրբ Գիրք ունեցող ժողովուրդ, որի մե ջ մտնում էին քրիստոն յաներն ու հրեաները: Այս 
երկու պարագայում էլ հայերը, մուսուլման ժողովուրդների կողմի ց իսլամի  սկզբ ունքներից ելնելով, 
հովանավորյալ ժողովուրդ էին համարվում:
29 Արաբական աղբյ րները հայերի ցեղասպան թյան վերաբերյալ, էջ 12-22:
30 Նույն տեղում, էջ 23-26:

են իս լա մի սկզբունք նե րից: Հուս եյնն ա րաբ նե րին հայ տա րա րում է իս լա մի ի րա վա-
կան հա ջորդ ներ` որ պես ա պա ցույց մեջ բե րե լով Ղու րա նը, որ տեղ Ալ լա հը «Ամպ-
րո պը» սու րա յի մեջ ա սել է. « Մենք ի մաս տութ յունն ա րա բե րե նով ենք ներշն չում»: 
Հու սեյ նը հա տուկ նպա տակ ու ներ` հա մախմ բել ա րաբ նե րին, նրանց մեջ բարձ րաց-
նել ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը, ապս տամ բել Օս ման յան կայս րութ յան դեմ ու 
ան կա խութ յուն ձեռք բե րել: Այս գոր ծում նրա գլխա վոր խա ղա թուղ թը ե րիտ թուր-
քե րի ու ա րաբ նե րի` իս լա մի նկատ մամբ ու նե ցած վե րա բեր մուն քի տար բե րութ յունն 
էր: Հու սեյնն ա մեն կերպ փոր ձում էր թուր քե րի նկատ մամբ ա տե լութ յունն ար մա-
տաց նել` մատ նան շե լով նրան ցից սպաս վող բո լոր վտանգ նե րը: 

Խո սե լով թուր քա կան կա ռա վա րութ յան վայ րագ քա ղա քա կա նութ յան մա սին` 
նա անդ րա դառ նում է Մի ջա գետ քի ա նա պատ նե րում հայտն ված հայ ժո ղովր դի 
տա րա գիր հատ վա ծին: Մեք քա յի ա ռաջ նորդ Հու սեյն իբն Ա լին, ի պաշտ պա նութ-
յուն հա յե րի, 1918 թ. ապ րի լի 28-ին ( Ռա ջաբ 18, 1336, հիջ րա) իր որ դի Ֆեյ սա լին և 
Աբդ ալ Ա զիզ ալ- Ջար բա յին է ու ղար կում հրո վար տակ, որ տեղ կոչ է ար վում հայ 
տա րա  գիր նե րին պաշտ պա նել, հո վա նա վո րել և  ա մեն տե սակ օգ նութ յուն ցույց 
տալ. «…պաշտ պա նել և հոգ տա նել ձեր տա րածք նե րի սահ ման նե րում և ցե ղե րի 
մեջ ապ րող Հա կո բիկ յան31 հայ հա մայն քից յու րա քանչ յու րին, օգ նել նրանց ի րենց 
բո լոր գոր ծե րում և պաշտ պա նել նրանց այն պես, ինչ պես կպաշտ պա նեք ձեզ, ձեր 
ու նեց վածքն ու ե րե խա նե րին, տալ նրանց անհ րա ժեշտ ա մեն բան, ան կախ այն 
բա նից` նրանք կմնան նույն տե ղում, թե կգնան տե ղից տեղ, քանի որ նրանք զիմ մի 
են հա մար վում»32: 

Չ նա յած Հի ջա զի կա ռա վա րի չը հայ տա րա րում է, որ ին քը թուր քե րի դեմ պա տե-
րազմ է հայ տա րա րել «ոչ միայն ա րաբ նե րուն, այլ նաև Հայ ազ գին հա մար ալ»33, 
սա կայն ան հեր քե լի է, որ ա րաբ նե րի կող մից հա յե րին պաշտ պա նե լու պատ ճառ նե-
րից էր, որ ա րաբ նե րը, ի դեմս հա յե րի, դաշ նա կից էին տես նում ընդ հա նուր թշնա մու` 
թուր քա կան բռնա պե տութ յան դեմ մղվող պայ քա րում: Այս քայ լով նա ցան կա նում էր 
հա յե րին իր կող մը պա հել` հե տա գա յում նրանց ա ջակ ցութ յունն ստա նա լու հա մար: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի ներին մյուս քա ղա քա կան գոր ծի չը, ով նույն պես 
փաս տել է իս լա մի և  ե րիտ թուր քա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ան հա մա տե ղե լիութ-
յու նը, Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն է: Նա իր « Ջար դե րը Հա յաս տա նում» գրքում34 ամ փո-
փել է ա կա նա տե սի հի շո ղութ յուն նե րը, որ տեղ այն մտա վա խութ յունն է հայտ նել, որ 
հե տա գա յում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման ողջ մեղ քը կա րող է ընկ նել 
իս լա մի վրա: 

31 Հակոբիկյան անվանաձևն ամե նայն հավանականությամբ գալիս է Երուսաղեմի  Ս. Հակոբ 
վանքի արաբերեն Տեր Յակուբ անվանումի ց:
32 Նայիմ Ալ-Յաֆի,  Հայոց ցեղասպան թյ նը և արաբական հասարակական կարծիքի դիր քո րո-
շ մը, Լաթակիա, Դար ալ-Հիուար, 1992, էջ 68 (արաբերեն): 
33 «Հայ ձայն», 29.11.1918: 
34 Գիրքն առա ջին ան գամ ֆրան սե րե նով լույս է տե սել 1917 թ. Բոմ բե յում, այ նու հե տև թարգ ման վել 
և տպագր վել է անգ լե րեն (Նյու-Յորք, 1918), գեր մա նե րեն (Ցյու րիխ, 1918) և հա յե րեն (Նոր Ջու ղա, 
1920): 
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Գր քի վեր ջա բա նում նա գրում է. «Ես հաս տա տում եմ, որ հա յե րի հետ կա տար-
վա ծը միայն « Միութ յուն և Ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան պատ ճա ռով է ե ղել: 
Ն րանք այդ պես են վար վել հա յե րի հետ` ել նե լով ի րենց ազ գա յին մո լե ռան դութ յու-
նից ու նրանց նկատ մամբ նա խան ձից: Իս լա մը չի ար դա րաց նում նրանց գոր ծո ղութ-
յուն նե րը»35: Նա կոչ է ա նում բո լոր մու սուլ ման նե րին մեր ժել ե րիտ թուր քա կան կա ռա-
վա րութ յա նը, այ լա  պես նրանք էլ մաս նա կի ցը կդառ նան այդ ոճ րա գոր ծութ յա նը, ո րի 
հա վա սա րը չկա պատ մութ յան մեջ: Ֆա յեզ Ալ- Ղու սեյնն իր հու շերն ա վար տում է 
հետև յալ մտքով. « Մի կա ռա վա րութ յուն, ո րը գոր ծում է նման ձևով, չի կա րող իս լա-
մա կան հա մար վել, ոչ էլ ի րա վունք ու նի դրան հա վակ նե լու»36: Ն րա կար ծի քով ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րութ յան ոճ րա գոր ծութ յուն նե րը չեն կա րող հա մար վել ո՛չ կրո-
նա կան մո լե ռան դութ յան, ո՛չ էլ իս լա մա կան ար մա տա կա նութ յան դրսևոր ման ձև: 

Հեն վե լով մի շարք փաս տե րի վրա` կա րե լի է պնդել, որ իթ թի հա դի ողջ ղե կա վա-
րութ յունն ի րեն իս լա մի հետ ևորդ չէր հա մա րում: Փաս տո րեն ստաց վում է այն պես, որ, 
ի րա կա նում ա թեիստ լի նե լով հան դերձ, նրանք «ընտ րե ցին երկ րի կա ռա վար ման ինս-
տի տու ցիոն իս լա մի տար բե րա կը, և ն րանց նման մո տե ցու մը բա ցատր վում է նրա նով, 
որ այս կերպ կա րող էին իս լամը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծել»37: Դես պան Հ. Մոր-
գեն թաուն Թա լեա թի հետ իր ու նե ցած զրույց նե րի հի ման վրա հա վաս տիաց նում է. 
« Թա լեա թի հա մար լրիվ միև նույնն էր իս լա մը, կու սակ ցութ յան ա ռաջ նորդ նե րի մե ծա-
մաս նութ յու նը ծաղ րում էին բո լոր կրոն նե րը»38: Այս պի սով, ե րիտ թուր քե րը չկա րո ղա-
ցան տար բե րել իս լա մը պե տա կան գոր ծե րից և մինչև վերջ փոր ձե ցին ֆեթ վա նե րի 
մի ջո ցով օգ տա գոր ծել կրո նն ի րենց պե տա կան գոր ծերն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Փաս տո րեն մենք ա կան ատես ենք լի նում իս լա մի` որ պես կրո նի իս պառ ան տես մա նը: 

Մի փաստ ան հեր քե լի է, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը կա րո ղա ցել 
է շա հար կել կրո նի գոր ծո նը: Օգտ վե լով այն հան գա ման քից, որ մու սուլ ման նե րի 
հա մար իս լա մը ոչ միայն զուտ հա վատ է, այլ նաև կեն սաձև, փոր ձել է հե տամ նաց 
զանգ ված նե րի վրա ազ դել կրո նի փի լի սո փա յա կան տե սանկ յու նով` Ալ լա հի այն-
կողմ նա յին (տրանս ցեն դեն տալ) բնույթն ա ռաջ բե րե լով. ան հա վատ նե րի նկատ մամբ 
նման ձևով վար վե լը նրանց ա զա տում էր Ա հեղ դա տաս տա նից, Ալ լա հին ա վե լի մոտ 
էին կանգ նե լու, և, ին չու չէ, նաև նա հա տակ վելն այդ «սուրբ գոր ծի» հա մար խրա-
խուս վում էր: Ն ման հե տամ նաց զանգ վա ծը հստակ չէր էլ գի տակ ցում իս լա մի բուն 
էութ յունն ու իր կրո նա կան պար տա կա նութ յուն նե րը: 

Իս լա մա կան այն գա ղա փա րը, որ մու սուլ ման նե րը, հա յե րին սպա նե լով, կա տա-
րում էին ի րենց կրո նա կան պարտ քը, գու ցեև  ո րո շում ներ ըն դու նող նե րի մա կար դա-
կում մո տիվ չէր, բայց կար ևոր գոր ծոն էր 1915 թ. ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծող նե րի 
հա մար39: 

35 Ֆայեզ Ալ-Ղուսեյն, Ջարդերը Հայաստան մ..., 1991, էջ 58:
36 Նույն տեղում, էջ 62:
37 Dadrian V., նշվ. աշխ., էջ 5:
38 Նույն տեղում: 
39 Akçam T., A Shameful Act, p. 34-35.

ԱՄՆ Մա սա չու սեթ սի նահանգի Հեմփ շիր քո լե ջի պրո ֆե սոր Լեո նարդ Գ լի կի կար-
ծի քով ան կախ թուր քե րի կրո նա կան զգաց ում նե րից, թուրք ոճ րա գոր ծնե րը իս լա մը 
դի տար կում էին ի րենց կո լեկ տիվ ինք նութ յան բաղ կա ցու ցիչ մաս, միա ժա մա նակ քրիս-
տո նեութ յու նը հա վա սա րա չափ կար ևոր տարր էր նրանց զո հե րի ինք նութ յան մեջ40: 

Այ նու հան դերձ, նույ նիսկ այս կերպ հո գե բա նա կան ճնշում գոր ծադ րե լով ժո ղովր դի 
վրա, հարկ է նշել, որ ե րիտ թուր քա կան` իս լամն իր քա ղա քա կան շա հե րին ծա ռա յեց-
նե լու ծրա գի րը միշտ չէ, որ գոր ծել է: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը հա մոզ-
ված էր, որ սի րիա կան ա նա պատ նե րում տե ղի մու սուլ ման ա րաբ նե րը, քրդերն ու 
թուր քե րը կշա րու նա կեն ի րենց կի սատ գոր ծը` վերջ նա կա նա պես բնաջն ջե լով հա յե-
րին, սա կայն նրանք սխալ վե ցին ի րենց ծրա գրե րում: Փաս տո րեն, ան կախ թուր քա-
կան կա ռա վա րա կան օ ղակ նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ յու նից, նրանց հրա ման նե-
րից ու վե րահսկու մից, որ հնա րա վո րինս ան շե ղո րեն ի րա կա նաց վեն այդ հրա ման-
նե րը բազ մա թիվ են դեպ քե րը, երբ մու սուլ ման նե րը, մաս նա վո րա պես ա րաբ նե րը, 
ան տե սե լով ջի հա դի հռչա կու մը, կա ռա վա րութ յան խիստ հսկո ղութ յու նը, ի րենց 
սպառ նա ցող մա հա պա տի ժը, փրկել են հա յե րին կոր ծա նու մից:

Հայոց ցեղասպանության իրականացման գործընթացում իսլամի գործոնի
հարցի շուրջ

Նարինե Մարգարյան 

Ամփոփում

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն-
թա ցում ե րիտ թուր քե րի՝ իս լա մը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու քա ղա քա կա նութ-
յու նը: Թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը կրո նա կան մո լե ռան դութ յան սեր ման մամբ 
փոր ձում էին ու ժե ղաց նել ի րենց հա կա հայ կա կան հռե տո րա բա նութ յու նը: Հա յե րը 
ներ կա յաց վում էին որ պես իս լա մի թշնա մի ներ, և դ րա նով փորձ էր կա տար վում 
ամ րապն դել հայ ազ գի ոչն չաց ման հիմ նա վո րում նե րը: Ջի հա դի գա ղա փա րը ևս 
շա հարկ վում էր հա կա հայ կա կան զգաց ում նե րի ու ժեղացման նպա տա կով:

Միև նույն ժա մա նակ ա րաբ ա ռաջ նորդ նե րը, այդ թվում՝ շե րիֆ Հու սեյնը, ուժգ-
նո րեն հա կադր վում էին այս մո տեց մա նը՝ կաս կա ծի տակ դնե լով ե րիտ թուր քե րի 
գա ղա փար նե րը: Ն րանք կոչ էին ա նում ե րիտ թուր քե րին չօգ տա գոր ծել իս լա մը 
քա ղա քա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար և հայ տա րա րում էին, որ իս լա-
մի հիմ նա կան սկզբունք նե րն ուղ ղա կի հա կադր վում էին Օս ման յան կայս րութ յան 
իշ խա նութ յուն նե րի՝ հա յե րի դեմ ուղղ ված ցե ղաս պա նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ-
յուն, ա րաբ ներ, պե տա կան քա ղա քա կա նութ յուն, իս լա մի շա հար կում, իս լա մա կան 
գա ղա փար ներ, կրո նա կան մո լե ռան դութ յուն, ջի հադ:

40 Տե՛ս Glick L. B., Religion and Genocide, The Widening Circle of Genocide. Genocide: A Critica l Bibliog-
raphic Review, vol. 3, Edited by Israel W. Charny, New Brunswick and London Transaction publishers, 
1994, էջ 54։
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On the Factor of Islam in the Perpetration of the Armenian Genocide

Narine Margaryan 

Summary

This paper deals with the Young Turks’ policy to use Islam as a tool in implementing the 
Armenian Genocide. Turkish politicians were trying to foster their anti Armenian rhetoric 
through triggering religious bigotry. Armenians were portrayed as a foe of Islam thus 
trying to substantiate their arguments for annihilation of the Armenian nation. Jihad was 
also exploited to further bolster anti-Armenian feelings. Meanwhile Arab religious leaders, 
among them Sheriff Hussein, were vehemently opposing this line by directly challenging 
Young Turks’ approach. They were urging Young Turks not to use Islam to achieve their 
political goals and declaring that main postulates of Islam were in sharp contradiction with 
Ottoman Empire's authorities' Genocidal policy against Armenians. 

Keywords: Armenian genocide, Young Turk government, Arabs, government policy, 
manipulating Islam, Islamic ideas, religious intolerance, Jihad.

К вопросу о факторе ислама в деле осуществления Геноцида армян

Нарине Маргарян 

Резюме

Анализируется политика младотурок по использованию ислама как средства в 
рамках осуществления Геноцида армян. Турецкие политики старались поддержать 
свою антиармянскую риторику путём инициирования религиозной нетерпимости в 
турецком обществе. Армяне представлялись врагами ислама, и таким образом обо-
сновавалось по уничтожение армянского народа. 

Джихад также был использован для поддержания антиармянских настроений. 
Между тем арабские духовные лидеры, среди них шериф Хусейн, противились тако-
му подходу, открыто бросая вызов позиции младотурок. Они призывали младотурок 
не использовать ислам для достижения своих политических целей и объявляли, что 
основные постулаты ислама находятся в остром противоречии с геноцидальной по-
литикой властей Османской империи по отношению армян. 

Ключевые слова: Геноцид армян, правительство младотурок, арабы, государ-
ственная политика, манипуляция исламом, исламские идеи, религиозный фанатизм.

ԿԱՐՍԻ ՄԱՐԶԸ ԱՌԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻՑ ՀԵՏՈ.
ԵՐԻՏԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՄԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Գևորգ Վարդանյան

Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում պարտ վե լուց և Մուդ րո սի զի նա-
դա դա րը (1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30) ստո րագ րե լուց հե տո Օս ման յան կայս րութ յու նը 
հայտն վեց խիստ ծանր վի ճա կում: Զի նա դա դա րի պայ ման նե րի հա մա ձայն` Թուր-
քիան պար տա վոր վում էր իր զոր քե րը դուրս բե րել Անդր կով կա սից` հասց նե լով 
մինչև պա տե րազ մը գո յութ յուն ու նե ցող սահ ման նե րը: Իր հեր թին կա ռա վա րող 
իթ թի հա դա կան վեր նա խա վը փոր ձում էր պահ պա նել Բա թու մի պայ մա նագ րով 
(1918 թ. հու նի սի 4) ձեռք բե րած տա րածք նե րը, ուս տի ձգձգում էր զոր քե րի դուրս բե-
րու մը: 1918 թ. նո յեմ բե րի 24-ին թուր քա կան սպա յա կույ տը տե ղե կաց վեց դաշ նա կից-
նե րի գե րա գույն ռազ մա կան խորհր դի ո րոշ ման մա սին, ո րի հա մա ձայն` պա հանջ-
վում էր թուր քա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը Կար սից, Ար դա հա նից և Բա թու մից1:

 Տա րա ծաշր ջա նում աշ խար հա քա ղա քա կան նոր ի րադ րութ յու նը կա ռա վա րող 
վեր նա խա վին ստի պեց ո րոշ փո փո խութ յուն ներ մտցնել մո տե ցում նե րի և կի րառ-
վող մի ջոց նե րի մեջ: Անդր կով կա սին տի րա նա լու հա մար Թուր քիան ա ռայժմ չէր 
կա րող ռազ մա կան բաց գոր ծո ղութ յուն ներ ծա վա լել: Աշ խար հա քա ղա քա կան 
հա ջող ի րադ րութ յու նը և դ րան նա խոր դած եր կա րատև նա խա պատ րաս տութ-
յուն ներն ար դեն հան գեց րել էին նրան, որ Անդր կով կա սում 1918 թ. կով կաս յան 
թա թար նե րը հայ տա րա րե ցին Ադր բե ջան ան վա նու մով պե տութ յան ստեղծ ման 
մա սին2: Մ յուս կող մից թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը սկսե ցին լուրջ մի ջո ցա ռում-
ներ ձեռ նար կել նո րաս տեղծ անդր կով կաս յան հան րա պե տութ յուն նե րում` Հա յաս-
տա նում և Վ րաս տա նում, աշ խու ժաց նե լու մու սուլ ման զանգ ված նե րի ան ջա տո ղա-
կան ձգտում նե րը, դրդե լու նրանց ակ տիվ գոր ծո ղութ յուն նե րի, այ նու հետև հան-
դես գա լու որ պես նրանց հո վա նա վոր3: 

1 Հովհաննիսյան Ռ. Գ., Հայաստանի Հանրապետություն, հատոր I. Առաջին տարին, 1918- 1919  
( ՀՀ  ԳԱԱ պատմ. ինստ., խմբ.` Ա. Խառատյան), Եր., ‹‹Տիգրան Մեծ››, 200 5, էջ 218:
2 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт (в конце XX - 
начала XXI веков). Историко-сравнит ел ьн ый  а на лиз, Ереван, 2006, стр. 4 7-48. Տե՛ս նաև հետևյալ 
աշխատությունը՝ Варданян Т., Азербайджанцы: История одного незавершенного этнопроекта. 
Историко-этнологический очерк, Москва: Русская панорама, 2012.
3 Այստեղ հարկ է նշել, որ Բաթումի մարզի մուսուլ մաններին թուրքական իշխանություններն օգ-
տագործել էին դեռևս 1918 թ. ամռանն այստեղ կազմակերպված ‹‹հանրաքվեի›› առիթով: ‹‹Հանրաք-
վեն›› անցկացվում էր բոլոր հնարավոր անօրինական միջոցներով, երբ տեղական բնակչության 
զգալի մասը կոտորվել էր, իսկ ընտրություններին մասնակցում էին թուրքերի կողմից այստեղ 
բերված մարդիկ: Նման պայմաններում ‹‹հ անրաքվեն›› չէր կարող չվ եր ածվել ‹‹կատ ակ եր-
գության››, երբ իրենք՝ թուրքերն էին խախտում Բրեստի պայմանագրի չորրորդ հոդվածը: Տե՛ս 
Бадалян Х.А., Турецко-германская экспансия в Закавказье 1914- 19 18 гг., Ереван, «Айастан», 1980, 
էջ 92: Նպատակը պարզ էր . իթթիհադականները փորձում էին օրինական տեսք տալ իրենց 
զավթողական քաղաքականությանը` կեղծ ընտրությունների միջոցով հասնելով ‹‹ինքնորոշման››, 
ապա նաև Թուրքիայի հետ միացման: Այնուամենայնիվ իրադարձությունների հետագա ընթացքը 
հնարավորություն չտվեց իրացնելու ‹‹հանրաքվեի›› արդյունքները:
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Այս մո տե ցումն ու ներ մի շարք ա ռա վե լութ յուն ներ:
1. Ան մի ջա կան ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն ներ չմղե լով անդր կով կաս յան հան րա-

պե տութ յուն նե րի դեմ` կա րե լի էր տե ղի մու սուլ ման տար րի ու ժե րով ան ջա տել ո րոշ 
շրջան ներ` այդ գոր ծում օգ տա գոր ծե լով թուր քա կան բա նա կի հրա հան գիչ նե րին և 
ս պա նե րին: 

2. Ա ռա ջի կա յում Փա րի զում նա խա տես վում էր գու մա րել խա ղա ղութ յան վե հա ժո-
ղով, որ տեղ կա րե լի էր ներ կա յաց նել մու սուլ ման տար րի ‹‹պա հան ջա տի րութ յու նը›› 
և հ նա րա վո րութ յան դեպ քում ո րոշ ա ռա վե լութ յուն ներ ստա նալ:

3. Ապս տամ բած մու սուլ ման տար րը կա րող էր ա պա վի նել նո րաս տեղծ Ադր բե-
ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տութ յան օգ նութ յա նը:

Նշ ված խնդրի լուծ ման հա մար իթ թի հա դա կան վեր նա խա վը փոր ձեց մի մի ջոց 
կի րա ռել, ո րը նոր էր թուր քա կան ծա վա լա պաշ տութ յան մեջ: Խոս քը վե րա բե րում 
է ‹‹ար հես տա կան պե տութ յուն ներ›› կամ ա վե լի ճիշտ կլի նի ա սել ‹‹ար հես տա կան 
պե տա կան կազ մա վո րում ներ›› ստեղ ծե լուն: Նշ ված ե ղա նակն ա ռա ջին ան գամ 
կի րառ վել էր Բալ կան յան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, երբ Արևմտ յան Թ րա կիա յում 
հռչակ վել էր ‹‹թուր քա կան հան րա պե տութ յու նը››: Այն ժա մա նակ ևս  ակ տի վաց նե-
լով տե ղի փոք րա մաս նութ յուն կազ մող մու սուլ ման նե րին` 1913 թ. սեպ տեմ բեր-հոկ-
տեմ բեր ա միս նե րին կազ մա վո րեց ‹‹Արևմտ յան Թ րա կիա յի ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րութ յու նը››: Ի րա կա նում, սա կայն, ողջ իշ խա նութ յու նը կենտ րո նաց ված էր ‹‹ Հա-
տուկ կազ մա կեր պութ յան››4 և դ րա ղե կա վար նե րից Սու լեյ ման Աս կե րիի ձեռ քում5: 
Այդ ա մե նի գլխա վոր նպա տակն Ադ րիա նա պոլ սի հար ցում զի ջում ներ ստա նալն էր6: 

4 ‹‹Հատուկ կազմակերպությունը›› (‹‹Teşkılat-ı Mahsusa››) - Ռազմական նախարարության հա-
տուկ զինված կազմակերպություն` ստեղծված Էնվեր փաշայի կողմից, որն ունի բացառիկ դեր 
Հայոց ցեղասպանության իրականացման գործում: Չնայած տարա ծվ ած տեսակետներից մեկի 
համաձայն` կազմակերպության պաշտոնական հիմնադրումը թվագրվում է 1914 թ. օգոստոսով, 
ըստ երևույթին, Հատուկ կազմակերպության պաշտոնական հիմնադրումը միայն գոյություն 
ունեցող իրավիճակի վավերացումն էր: Հստակ է, որ դրա անդամները որպես առանձին ջոկատ 
գործել են դեռևս 1912-1913 թթ. ընթացքում: Դրա օգտին է նաև այն, որ ըստ կազմակերպության 
ակտիվ անդամ Էշրեֆ Քուշչուբաշըի` այն ստեղծվել է 1911-1913 թթ. (տե՛ս Stoddard Philip, Teşkilâtı 
Mahsusa: Osmanlı Hükûmeti ve Araplar 1911-1918: Teşkilâtı Mahsusa Üzerine Bir Ön Çalışma, İstanbul, 
Arma Yayı nl ar ı, 2003, էջ. 54): Թուրքական որոշ աղբյուրներում ‹‹Teşkılat-ı Mahsusa›› անվանումը 
տարածվում է մինչև 1914 թ. գործող այդ խմբի վրա: Տե՛ս Zurcher E. J., The Unionist Factor: The Role of 
the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement 1905–1926, Leiden, E. J. Brill, 1984, 
էջ 59։
5 А вакян А., Чер кесский фактор в Османской империи и Турции (вторая половина X1X - первая 
четверть XX вв.), Ереван, изд. «Гитутюн», 2001, стр. 227-228.
6 Բալ կա նյան երկ րորդ պա տե րազ մը (191 3 թ. հու նի սի 29 - օգոս տո սի 10) ըն թա նում էր Բուլ ղա րի ա յի 
և Բալ կա նյան առա ջին պա տե րազ մում (1912 թ. հոկ տեմ բե րի 8- 1913 թ. մա յի սի 30) նրա դաշ նա կից 
Սեր բի ա յի, Հու նաս տա նի, Չեռ նո գո րի ա յի, Ռու մի նի ա յի և հա կա ռա կորդ Օս մա նյան կայս րու թյան 
մի ջև: Առա ջին պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյու նը, ի թիվս այլ եվ րո պա կան տա րածք նե-
րի, կորց րեց նաև Ադ րի ա նա պո լի սը: Երկ րորդ պա տե րազ մում ար դեն Բուլ ղա րի ան չկա րո ղա-
ցավ դի մադ րել իր նախ կին դաշ նա կից նե րին և նրանց մի ա ցած Օս մա նյան կայս րու թյա նը: 1913 թ. 
օգոստոսի 10-ի Բուխարեստի պայմանագրի ստորագրումից որոշ ժամանակ անց (Բուլղարիայի 
և վերոնշյալ Բալկանյան պետութ յունների միջև) Բուլղարիան 191 3 թ. սեպտեմբերի 29(30)-ին 

Թուր քե րը հա սան ի րենց նպա տա կին, քա նի որ Բալ կան յան երկ րորդ պա տե րազ մից 
հե տո Ադ րիա նա պո լի սը մնաց Թուր քիա յին: 

Անդր կով կա սում, ան շուշտ, քա ղա քա կան ի րադ րութ յու նը և  ու ժե րի հա րա բե-
րակ ցութ յունն այլ էր: Այս տեղ անհ րա ժեշտ էր հա մախմ բել մու սուլ ման նե րին, ո րը 
պա հան ջում էր կազ մա կերպ չա կան մեծ աշ խա տանք: Ա ռա ջին քայ լը ե ղավ 1918 թ. 
նո յեմ բե րի 5-ին Կար սի մահ մե դա կան խորհր դի ստեղ ծու մը Հիլ մի (Ու րան) բե յի և 
Ֆահ րեդ դին (Էր դո ղան) բե յի գլխա վո րութ յամբ: Կազ մա կերպ չա կան ա ռու մով կար-
ևոր էին նաև 1918 թ. նո յեմ բե րի 14-15-ին և հատ կա պես 1918 թ. նո յեմ բե րի 30-դեկ-
տեմ բե րի 2-ը Կար սում գու մար ված կոնգ րես նե րը: Ս տեղծ վեց Կար սի Իս լա մա կան 
ազ գա յին խոր հուր դը` բաղ կա ցած 12 հո գուց: Այն ղե կա վար վում էր Ֆահ րեդ դին բե յի 
և Ջ հան գի րօղ լու Իբ րա հի մի կող մից7: Այս ա մե նը կա տար վում էր ան մի ջա կա նո րեն 
թուր քա կան 9-րդ բա նա կի հրա մա նա տար գե նե րալ Յա կուբ Շև քի8 փա շա յի հրա-
հանգ նե րով և ցու ցում նե րով: Մահ մե դա կան խոր հուր դը կա րո ղա ցավ ոտ քի հա նել 
մոտ 8.000 մարդ9: Այժմ ար դեն թուր քա կան ու ժե րի հե ռա նա լուց հե տո նշված շրջան-
նե րում կազ մա վոր ված խոր հուր դը և ն րա են թա կա յութ յան տակ ե ղած ու ժե րը կա րող 
էին լուրջ գոր ծոն դառ նալ:

1919 թ. հուն վա րի 17-18-ին շուրջ հար յուր պատ վի րակ ներ հա վաք վե ցին Կար-
սում՝՝ խորհր դա ժո ղո վի: Այն նա խա գա հում էր Չըլ դը րից Է սադ Օք թա յը10: Խորհր-
դա ժո ղո վը ո րո շեց, միա վո րե լով Կար սի, ինչ պես նաև մյուս շրջան նե րի շու րա նե րը, 
հռչա կել Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան ժա մա նա կա վոր ազ գա յին կա ռա վա րութ-
յուն11: Ըն դուն ված սահ մա նադ րութ յան հա մա ձայն, ո րը բաղ կա ցած էր 18 հոդ վա ծից, 
Հա րավարևմտ յան կով կաս յան ժա մա նա կա վոր ազ գա յին կա ռա վա րութ յան իշ խա-
նութ յու նը տա րած վում էր Ա ջա րիա յից` Սև ծո վից մինչև Նա խիջ ևան` պարս կա կան 
սահ մա նի մոտ12: Նո րաս տեղծ կա ռա վա րութ յունն օգ տա գոր ծե լու էր թուր քե րե նը՝ 
որ պես պաշ տո նա կան լե զու, ու նե նա լու էր օ րենս դիր մար մին (մեջ լիս` կազմ ված 64 

Օսմանյան կայսրության հետ ստ որագրեց Կոստանդնուպոլսի պայմանագիրը, որով էլ, ի թիվս 
շրջակա այլ տարածքների, վերջինիս զիջեց Ադրիանապոլիսը: Այս իրադ արձությունների մասին 
ավելի մանրամասն տե՛ս Ri chard C. Hall, The Balkan Wars, 1912-1913: Prelude to the First World War, 
London, Routledge, 2000; Edward Erickson, Defeat in Detail: The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, 
Westport, Ct: Preager, 2003): Ահա մի նչ այս պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը Բուլ ղա րի ա յի վրա ճնշում 
գոր ծադ րե լու հա մար էր, որ երիտ թուր քերն այս տեղ կի րա ռե ցին ար հես տա կան պե տա կան կազ մա-
վո րում ստեղ ծե լու մե  թո դը: Տե՛ս Авакя н А., Черкесский фактор  в Османской империи и Турции..., 
стр. 227-228:
7 Հովհաննիսյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 219:
8 Յակուբ Շևքի (Սուբաշը) փաշան (1876- 1939 թթ.) թուրք ռազմական գործիչ է: Մասնակցել է Բալկա-
նյան պատերազմներին, եղել Առաջին աշխարհամարտի մի  շարք կարևոր թատերաբեմերում, 1918-
1919 թ.թ. եղել է Օսմանյան 9-րդ բանակի հրամանատար: Նա ե ղել է Մալթա աքսորված երիտթուրք 
գործիչների շարքում, ապա վերադարձել և ակտիվորեն մասնակցել է Ազգայնական շարժմանը:
9 Նույն տե ղում , է ջ 22 0: 
10 Էսադ Օքթայ ը (1887-1972 թ.թ.) մասնագիտությամբ բժիշկ  է եղել: 
11 Նու յն տեղում, էջ 223:
12 Նույն տեղում, էջ 224:
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պատ գա մա վո րից` 60 մու սուլ ման, 3 հույն և մեկ մո լո կան ռուս), որն ընտր վե լու էր 
ժո ղովր դա վա րա կան ըն թա ցա կար գով` լիա զո րութ յուն ու նե նա լով նշա նա կել մշտա-
կան կա ռա վա րութ յուն:

Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան կա ռա վա րութ յունն իր առջև խնդիր էր դրել 
միա վո րել Կար սի, Բա թու մի, Ար դա հա նի, Ա խալց խա յի, Ա խալ քա լա քի, Շա րու րի, 
Նա խիջ ևա նի, Սուր մա լուի և Եր ևա նի (մի մա սի) գա վառ նե րը և հաս նել այդ շրջան-
նե րի ընդգրկ մա նը ‹‹հան րա պե տութ յան›› կազ մի մեջ13: Այդ տա րածք նե րը ‹‹մասն 
էին կազ մում›› ևս  եր կու ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում նե րի` ‹‹Ա րաքս յան 
թուր քա կան հան րա պե տութ յան›› և ‹‹Ա խալց խա յի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ-
յան››14: Դ րանք պետք է դառ նա յին տե ղա կան կա ռա վա րութ յուն ներ, ո րոնք հնա րա-
վո րութ յուն կտա յին ե րիտ թուր քե րին զոր քե րը դուրս բե րե լուց հե տո պահ պա նե լու 
ազ դե ցութ յու նը տա րա ծաշր ջա նում և հող նա խա պատ րաս տեին հե տա գա յում թուր-
քե րի վե րա դար ձի հա մար: Սա կայն ինչ պես Ա խալց խա յի, այն պես էլ ‹‹Ա րաքս յան 
հան րա պե տութ յու նը››, նման լի նե լով ի րենց ա ռաջ դրած խնդիր նե րով և ն պա տակ-
նե րով, այ նուա մե նայ նիվ, այն քան ու ժեղ և կազ մա կերպ ված չէին, որ քան Կար սի 
կա ռա վա րութ յու նը:

Կար սում փաս տա ցի իշ խա նութ յու նը հայտն վեց մու սուլ մա նա կան շու րա յի (խոր-
հուրդ) և ն րա ստեղ ծած մար մին նե րի ձեռ քում: Միայն դրա նից հե տո գե նե րալ 
Յա կուբ Շև քի փա շան սկսեց օս ման յան 9-րդ բա նա կի դուրս բե րու մը Կար սից` միա-
ժա մա նակ զենքն ու զի նամ թերքն ամ բողջ Կար սի մար զով մեկ թաքց նե լով և թող նե-
լով ա ռան ձին սպա նե րի` տե ղի մու սուլ ման նե րին օգ նե լու և ն րանց ուղ ղութ յուն ցույց 
տա լու հա մար15: Կար սի մու սուլ ման նե րը լավ զին վել էին և նույ նիսկ ու նեին գնդաց-
րա յին վաշ տեր16: 

Թուր քա կան ծա վա լա պաշ տութ յու նը փոր ձում էր ա մեն կերպ օգ տա գոր ծել մու-
սուլ ման բնակ չութ յա նը՝ ար հա մար հե լով ան գամ այն փաս տը, որ ազ գա յին խմբե րից 
Կար սի մար զում մե ծա մաս նութ յուն էին կազ մում հա յե րը և  ոչ թե թուր քե րը: Կար սի 
մար զը Ռու սա կան կայս րութ յանն էր միա վոր վել 1877-1878 թ.թ. ռուս-թուր քա կան 
պա տե րազ մի ա վար տից հե տո: 20-րդ դա րի սկզբին մար զը վար չա կա նո րեն բա ժան-
ված էր չորս օկ րու գի` Կար սի, Կաղզ վա նի, Ար դա հա նի և Օլ թիի: 1916 թ. տվյալ նե րով 
մար զի բնակ չութ յան թի վը կազ մում էր 404 305 մարդ: Ա ռա ջին եր կու օկ րուգ նե րում 
հա յե րը կազ մում էին մե ծա մաս նութ յուն ( Կար սում 191.970 բնակ չութ յու նից հա յեր էին 
80 752-ը, թուրք-թա թար ներ` 50 790, մնա ցա ծը՝ հույ ներ, ռուս ներ, քրդեր և  այլն, իսկ 
Կաղզ վա նի օկ րու գում 83.208 բնակ չութ յու նից հա յեր էին 34 721-ը, թուրք-թա թար ներ՝ 

13 Кадишев А. Б., Интервенция и гражданская война в Закавказье, Москва, Воениздат, 1960, стр. 170.
14 Ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում ներ ստեղ ծե լու թուր քա կան եր կու նա խագ ծեր: Այս պես 
կոչ ված ‹‹Արաքսյան թուրքական հանրապետությունը›› կազ մա վոր վեց 1918 թ. վեր ջին Ջա ֆար ղու լի 
խան Նա խի ջև անս կու գլխա վո րու թյամբ և ան կում ապ րեց 1919 թ. հու նի սին հ այ կա կան ու ժե րի կող-
մի ց Նա խիջ ևա նի առ ժա մա նա կյա ազա տագր մամբ: 
15 Հովհաննի սյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 226:
16 ‹‹Յառաջ››, 1919 հունվարի 29 :

5 717-ը, մնա ցա ծը՝ քրդեր, հույ ներ և  այլն)17: 
Հաշ վի չառ նե լով այս կար ևոր հան գա ման քը` ինք նահռ չակ կա ռա վա րութ յու նը 

պա  հան ջում էր ճա նա չել իր ի րա վունք նե րը Կար սի, Բա թու մի, Ա խալց խա յի, Ա խալ-
քա լա քի, Շա րու րի և Նա խիջ ևա նի նկատ մամբ18: Նոր հան րա պե տութ յու նը ե րաշ խա-
վո րում էր իր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա վա սա րութ յու նը` ան կախ ազ գա յին, կրո նա-
կան կամ սո ցիա լա կան պատ կա նե լութ յու նից19, սա կայն ինչ պես ցույց է տա լիս ի րա-
դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քը, դա չէր վե րա բե րում հա յե րին: 

Այս հան գա ման քը չա փա զանց կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նի այն ա ռու մով, որ 
լրա ցու ցիչ ա պա ցույց է Կար սի շու րա յի` որ պես պե տա կան կազ մա վոր ման, շին ծու 
և  ար հես տա կան լի նե լը: Ի րեն կա ռա վա րութ յուն հա մա րող մար մի նը հա վակ նում 
էր կա ռա վա րել մի շրջան, որ տեղ հաշ վի չէին առն վում հիմ նա կան բնակ չութ յան 
շա հե րը: Դ րան գու մար վում է նաև Կարս քա ղա քը որ պես կենտ րոն ընտ րե լը, ո րը 
մար զի ա մե նա հա յա շատ վայ րե րից էր: Ինչ պես նշում է պատ մա բան Է. Զոհ րաբ յա նը. 
‹‹Ն պա տա կը պարզ էր, ինք նո րոշ ման շղարշ տա լով այս կազ մա վոր մա նը` խո չըն դո-
տել պան թուր քիզ մի պլան նե րի տե սա կե տից խիստ կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող այս տա րածք նե րի միա ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը և պահ պա նել 
հնա րա վո րութ յուն` ա պա գա յում կրկին դրանց տի րա նա լու, կամ հա կա ռակ դեպ քում` 
Ադր բե ջա նին միաց նե լու հա մար››20:

Դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ռու բե նը նշում է, որ անգ լիա ցի նե րի կող մից շու րա յի 
ան դամ նե րի ձեր բա կա լու մից հե տո կազմ վել է նոր խոր հուրդ: Այս նոր շու րան էր, 
որ ղե կա վա րում էր Կար սի մու սուլ ման նե րին: Ան գամ հայտ նի չեն ե ղել նրա ան դամ-
նե րի ա նուն նե րը, քա նի որ, ըստ Ռու բե նի, այս նոր շու րան գոր ծում էր շատ զգույշ 
և կազ մա կերպ ված21: Ռու բե նը նշում է նաև, որ ո րոշ տար բե րութ յուն կար Նա խիջ-
ևա նի և Կար սի մու սուլ ման նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի մար տա վա րութ յան մեջ: Այս-
տեղ` Կար սում, նրանք կար ծես նպա տակ էին դրել պահ պա նե լու մու սուլ ման նե րին, 
նրան ցից կազ մա կերպ ված ուժ ստեղ ծե լու, դրսևո րե լու համ բե րա տա րութ յուն` սպա-
սե լով Թուր քիա յում դեպ քե րի զար գաց մա նը: Այդ գոր ծե լա կեր պի ա ռա վե լութ յունն 
այն էր, որ երբ Թուր քիան հար մար ա ռիթ ու նե նար վե րա դառ նա լու Կարս, ի րենք 
կմտնեին թուր քա կան տի րա պե տութ յան մեջ22:

Կար սի մար զի տա րած քում հռչակ ված Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան կա ռա-
վա րութ յան նպա տակ նե րի մեջ էր մտնում Հա յաս տա նի թու լա ցու մը հայ կա կան 

17 Шахатунян, А., Административный передел Закавказскаго края, Тифлис, Тип. Ашхатавор, 1918, 
стр. 72-74.
18 Kazemzadeh Firuz, The struggle for Transcau ca si a (1917-1920), with an introduction by Micheal Karpov-
ich, New York: Philosophical Library, 1951, p. 199.
19 Նույն տեղում, էջ 199:
20  Զոհրաբյան Է. Ա., Նախիջևանյան հիմնահա րց ը և Հայաստանի ‹‹դաշնակիցները›› (1918 թ. 
դեկտ. – 1920 թ. ապրիլ), Եր., 2002 թ., էջ 37:
21 Ռուբէն, Հայ Յեղափոխականի մը յիշատակները, Է հատոր, Երևան, ‹‹Ադանա››, 1990, էջ 210:
22 Նույն տեղում, էջ 211:
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ու ժե րի վրա ա վա զա կա յին միա վոր նե րի ու ժե րի հար ձա կում նե րի մի ջո ցով23: Այս 
ա ռու մով ու շագ րավ են պատ մա բան Հայկ Դե մո յա նի եզ րա հան գում նե րը, ո րոնց 
հա մա ձայն` կազ մա վո րե լով այդ պի սի խա մա ճի կա յին պե տա կան միա վոր ներ, 
թուր քա կան կող մի հե տապն դած ռազ մա վա րա կան նպա տա կը կա պի ստեղ ծումն 
էր Ադր բե ջա նի և Նա խիջ ևա նի ու Սև ծով յան ա փի միջև: Միա ժա մա նակ նպա տակ 
էր դրված ստեղ ծե լու բու ֆե րա յին գո տի թուր քա կան ու ժե րի և կով կաս յան հան րա-
պե տութ յուն նե րի միջև24: 

Մու սուլ մա նա կան խոր հուր դը գո յութ յուն ու նե ցավ Կար սում անգ լիա կան գե նե-
րալ-նա հան գա պե տութ յան հետ զու գա հեռ: Անգ լիա ցի ներն էլ ի րենց հեր թին էին 
փոր ձում օգ տա գոր ծել այդ կա ռա վա րութ յունն ի րենց շա հե րի հա մար: Պա տա հա կան 
չէ, որ 1919 թ. փետր վա րի 15-ին Ն. Ժոր դա նիան Անգ լիա յի ներ կա յա ցու ցիչ Ֆորս թեր 
Ուո կե րի հետ զրույ ցի ժա մա նակ նշել է, որ այդ նոր կա ռա վա րութ յու նը բա ցա հայտ 
հայ տա րա րում է, որ գտնվում է Անգ լիա յի հո վա նա վո րութ յան տակ25:

Կար սի մար զի թա թար բնակ չութ յունն ընդգրկ վում էր մեծ կամ փոքր զո րա ջո-
կատ նե րի մեջ, դրանց ա ջակ ցում և զի նում էին թուր քե րը, ով քեր պետք է նա հան-
ջեին նա խա պա տե րազմ յան ի րենց սահ մա նը26: Այդ ա մե նը կա տար վում էր Կար սի 
մար զի գրե թե բո լոր թա թա րաբ նակ գյու ղե րում թուր քա կան և գեր մա նա կան սպա-
նե րի ղե կա վա րութ յամբ, և դա այն պայ ման նե րում, երբ հայ բնակ չութ յունն ա պա հո-
վութ յան ոչ մի ե րաշ խիք չու ներ: 

Կար սի շու րան իր գո յութ յան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել է թուրքական 
սվինների աջակցությամբ ոտքի կանգնած Ադր բե ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան-
րա պե տութ յան ու շադ րութ յան կենտ րո նում: Ադր բե ջա նա կան իշ խա նութ յուն նե րը, 
ան մի ջա կան կապ չու նե նա լով ար հես տա կան այդ միա վոր ման ստեղծ ման հետ, 
այ նուա մե նայ նիվ փոր ձել են օգ տա գոր ծել և  ա ջակ ցել դրա գո յութ յա նը: Ադր բե ջա-
նա կան իշ խա նութ յուն նե րը չէին կա րող ա նու շադ րութ յան մատ նել Կար սը Հա յաս-

23 Демоян Г., Турция и Карабахский конфликт..., стр. 49.
24 Демоян Г., Внешняя политика Турции и Карабахский Конфликт, с. 77-79. 

Ընդ հա նուր առ մամբ թուր քա կան ծա վա լա պաշ տու թյան մեջ կի րառ վո ղ այս մո տեց մա նը հայ 
պատ  մագ րու թյան մեջ հա մե մա տա բար քի չ է անդ րա դա րձ կա տար վե լ: Չնայած Կարսի մարզում 
ծավալված իրադարձություններ ի մասին համառոտ կամ ընդարձակ անդրադարձներ կան մի շարք 
պատմաբանների գործերում, այնուամենայնիվ, դրանք Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության 
ծիրում դիտարկելու և տարածաշրջանում աշխարհաքաղաքական զարգացումների տեսանկյունից 
մեկնաբանելու առումով պետք է առանձնացնել Հայկ Դեմոյանի դիտարկումները: 
25 Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումն այս հարցում միանշանակ դժվար է գնահատել: Սկզբնա կան 
շրջա նում բրի տա նա ցի նե րը նա խընտ րում էին չվստա հել հա յե րին` երկյուղելով , ըստ իրենց, նրանց 
ռուսասիրությունից, որը կարող էր մեծացնել Ռուսաստա նի  ազդեցությունը, ուստի հրաժարվում 
էին Հարավարևմտյան Կովկասյան կառավարության դեմ կտրուկ գործողություններից: Սա կայն 
ժա մա նա կի ըն թաց քում տես նե լով Կար սի շու րա յի խռո վա րար գոր ծո ղությ ան սաստ կա ցու մը և ազ-
դե ցու թյան  գո տու մե  ծա ցու մը՝ ի վերջո հանգ եց մուսուլմանական խորհուրդը տապալելու մտքին: 
Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Հովհաննիսյան Ռ. Գ., նշվ. աշխ., էջ 227-234: Кадишев А.Б., 
указ. соч., стр. 171.
26 Rawlin son A., Adventures in the Nea r East 1918 – 1922, New York, Dodd, Mead an d Co mpany, 1924, p.  
151.

տա նի Հան րա պե տութ յան տա րած քում ի րենց ծա վա լած քայ քա յիչ գոր ծու նեութ յան 
ժա մա նակ: Երբ 1919 թ. Կար սը միա վոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, Ադր-
բե ջա նը հրա ժար վեց ճա նա չել դա, ա վե լին՝ իր դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց-
չին` Մ. Խան- Թե քինս կուն հրա հան գեց հետև յա լը. ‹‹Ան հա պաղ կա՛պ հաս տա տե ցեք 
Ղար սի կա ռա վա րութ յան հետ: Ցու՛յց տ վեք նրան ա մեն տե սակ ա ջակ ցութ յուն, ի մա-
ցե՛ք, թե ինչ կա րիք ներ ու նի, հե ռագ րե ցեք մեզ` անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռք առ նե լու 
հա մար…»27: Այս հա ղոր դագ րութ յունն ինք նին ներ կա յաց նում է այս հար ցում Ադր բե-
ջա նի քա ղա քա կա նութ յան էութ յու նը:

1919 թ. ապ րի լին, կապ ված անգ լիա ցի նե րի ո րոշ ման հետ, Խան- Թե քինս կին հե- 
ռագ րում է Ադր բե ջա նի արտ գործ նա խա րա րութ յուն՝ ա ռա ջար կե լով. ‹‹Անհ րա ժեշտ է 
բո ղո քել Հնդ կաս տա նի, Թուր քես տա նի, Աֆ ղանս տա նի, Մա լա յան կղզի նե րի և Կով-
կա սի ողջ մահ մե դա կան նե րի, ինչ պես նաև Հաշ տութ յան վե հա ժո ղո վի ա ռաջ անգ-
լիա ցի նե րի այն ցան կութ յան դեմ, ո րով նրանք մի քա նի մի լիոն մահ մե դա կան նե րին 
են թար կում են թվով կես մի լիոն հա յե րին››28:

Կար սի մար զում ինք նահռ չակ կա ռա վա րութ յան ստեղ ծու մը, լի նե լով թուր քա կան 
կող մի գոր ծու նեութ յան ան մի ջա կան արդ յունք, այ նուա մե նայ նիվ, ներ կա յաց վում է 
որ պես ադր բե ջա նա կան: Ինչ պես Նա խիջ ևա նի շրջա նում հռչակ ված ‹‹Ա րաքս յան 
հան րա պե տութ յու նը››, այն պես էլ Կար սի Հա րա վարևմտ յան Կով կաս յան կա ռա վա-
րութ յան ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր վում են ‹‹այն ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տութ յամբ, որ 
ստեղծ վել էր շրջա նի և ն րա բնակ չութ յան հա մար թուր քա կան զոր քե րի հե ռա նա լուց 
հե տո››29: Այդ տե սա կե տը հատ կա պես ակ տիվ պաշտ պան վում է ադր բե ջան ցի պատ-
մա բան Ա. Հա ջի ևի կող մից, ով ևս  ընդգ ծում է, որ իբր Կար սի և Բա թու մի մար զե րի 
տա րած քում ձևա վոր վում էր ան կախ պե տա կա նութ յուն, որն ա վե լի շատ հակ վում 
էր դե պի ԱԴՀ, քան Թուր քիա30: Ադր բե ջա նա կան պատ մագ րութ յան մեջ տա րած-
ված այս տե սա կե տը չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը: Այդ ինք նահռ չակ 
պե տա կան կազ մա վո րում նե րի ստեղծ ման գլխա վոր նպա տա կը Թուր քիա յի կող մից 
Նա խիջ ևա նի, Շա րու րի, ինչ պես նաև Կար սի մար զի տա րած քի զավ թումն էր` այդ 
նպատակի համար օգ տա գոր ծե լով մու սուլ ման բնակ չութ յա նը:

1919 թ. ապ րի լի 10-ին գենե րալ Թոմ սո նը հրա պա րա կեց հայ տա րա րութ յուն « Հա -
րավարևմտյան Կովկասյան կառավարության» լու ծար ման մա սին` նշե լով, որ Հաշ-
տութ յան վե հա ժո ղո վը պետք է ո րո շի Կար սի և մ յուս վի ճե լի տա րածք նե րի վերջ-
նա կան կար գա վի ճա կը31: 1919 թ. ապ րի լի 12-ին զի նա թափ ա նե լով շեն քը հսկող 
պա հակ նե րին` ձեր բա կա լե ցին պառ լա մեն տի և կա ռա վա րութ յան ան դամ նե րին: 

27 Գաղտնի փաստաթղթերը. Ադրբէջանի դաւադրական գո րծունէութիւնից մի էջ, Երևան, Գլխ-
աւոր Շտաբի տպ., 1920, էջ 23:
28 Նույն տեղում, էջ 19:
29 Азербайджанская Демократическая Республика, Баку, «Елм», 1998, стр. 77.
30 Гаджиев Айдын, Демократиче ские республики юго-западного Кавказа, Ба ку, «Нурлан», 2004,
стр. 50-51. Հաջիևի առաջ քաշած տեսակետների քննադատությունը տե՛ս Կնյազյան Դ., էջ 65-66:
31 Kazemzadeh F., նշվ. աշխ., էջ 200:
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Ն րանք աք սոր վե ցին նախ՝ Բա թում, ա պա՝ Կ. Պո լիս, այ նու հետև՝ Մալ թա32: Ապ րի-
լի 19-ին իշ խա նութ յու նը փո խանց վեց Կար սի նա հան գա պետ նշա նակ ված Ս տե փան 
Ղոր ղան յա նին, իսկ ապ րի լի 28-ին հայ կա կան 2-րդ հետ ևա կա յին գուն դը փո խա րի-
նեց քա ղաքն ու ամ րութ յուն նե րը հսկող բրի տա նա ցի նե րին: Կար սը առ ժա մա նակ 
միա վոր վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը:

Այս պի սով, պայ մա նա վոր ված Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Անդր կով կա-
սում ստեղծ ված ի րա վի ճա կով, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը, նպա տակ ու նե նա-
լով թույլ չտալ Կար սի մար զի ան ցու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը, փոր ձեր 
ա րե ցին ակ տի վաց նելու տե ղի մու սուլ ման բնակ չութ յա նը և, օգ տա գոր ծե լով նրանց 
նե րու ժը, հաս նե լու այդ շրջա նի տրոհ մա նը և հե տա գա յում թուր քա կան պե տութ-
յա նը միա վոր մա նը: Այդ նպա տա կի հա մար նրանք օգ տա գոր ծե ցին ար հես տա կան 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու, նրան կեղծ ժո ղովր դա վա րա կան կեր պա րանք հա ղոր դե-
լու մի ջո ցը: Ն ման մո տե ցու մը նոր-նոր էր ձևա վոր վում թուր քա կան ծա վա լա պաշ-
տութ յան մեջ, ո րը հե տա գա յում` 20-րդ դա րի հե տա գա տաս նամ յակ նե րին, կի րառ-
վեց հան րա պե տա կան Թուր քիա յի կող մից` այլ տա րածք ներ զավ թե լու հա մար (օր.` 
‹‹Հ յու սի սա յին Կիպ րո սի թուր քա կան հան րա պե տութ յան ստեղծումը››):

Կարսի մարզը Առաջին աշխարհամարտից հետո. երիտթուրքական մի 
նախագծի պատմություն

Գևորգ Վարդանյան

Ամփոփում

Մուդ րո սի զի նա դա դա րից ստո րագ րու մից հե տո պատերազմում պարտություն 
կրած Օսմանյան կայսրությունը պարտավորվեց Անդր կով կա սից դուրս բե րել իր զոր-
քե րը մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը գո յութ յուն ու նե ցող սահ ման նե րը: Սա կայն 
թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րը ձգձգում էին զոր քե րի դուրս բե րու մը: Ա վե լին, նրանք 
ստեղ ծում են Կար սի մահ մե դա կան խոր հուր դը, ա պա հռչա կում ‹‹ Հա րա վարևմտ յան 
կով կաս յան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յու նը››: Այդ քա ղա քա կա նութ յան հիմ նա-
կան նպա տա կը նո րաս տեղծ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յա նը նշված տա րածք-
նե րի ան ցու մը կան խելն էր: Ար հես տա կան պե տա կան կազ մա վո րում ներ ստեղ ծե-
լու ռազ մա վա րութ յու նը Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան մեջ լայ նո րեն 
օգ տա գործ վեց 20-րդ դա րի ըն թաց քում:

Բա նա լի բա ռեր՝ Օս ման յան կայս րութ յուն, Հա րա վարևմտ յան կով կաս յան ժա -
մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յուն, Կարս, շու րա, Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յուն, 
Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յուն:

32 Մալթա աքսորվածների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Vartkes Yeghiayan, British Foreign Offi  ce 
Dossiers on Turkish Wa s Criminals (Passadena, CA: AAIC, 1991).

Kars Province after World War I: History of a Young Turk Project

Gevorg Vardanyan

Summary

After the Mudros armistice Ottoman Empire had to withdraw its troops from 
Transcaucasia to the pre-World War I boundaries. However, the Turkish authorities 
delayed the removal of the soldiers. They established the Muslim Council of Kars and 
declared so-called South-Western Caucasian Provisional Government. The main goal 
of this policy was “to preserve” those areas and prevent their transition to the newly 
established Republic of Armenia. The attempts to create artificial state formations were 
largerly used in the Turkish foreign policy throughout the 20th century.

Keywords: Ottoman Empire, South - Western Caucasian Provisional Government, 
Kars, Shura, Republic of Armenia, Republic of Azerbaijan. 

Карсская область после Первой Мировой войны:
к истории одного младотурецкого проекта

Геворг Варданян

Резюме

После Мудросского перемирия Турция должна была вывести свои войска из За-
кавказья к границам, существующим до Первой мировой войны, однако турецкие 
власти задержали эвакуацию войск. Создав мусульманский совет Карса, они про-
возгласили так называемое ‹‹ Юго-Западное кавказское временное правительство››. 
Основной целью данной политики было недопущение перехода этих районов к 
новосозданной Республике Армения. Стратегия создания искусственных государ-
ственных образований широко использовалась в турецкой внешней политике на 
протяжении XX века.

Ключевые слова: Османская Империя, Юго-Западное кавказское временное пра-
вительство, Карс, Шура, Республика Армения, Азербайджанская Республика.
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ՄՈՒՍՏԱՖԱ ՔԵՄԱԼԻ 1927 Թ. ՃԱՌԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 
ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՔԱՐ

Ռե գի նա Գա լուստ յան 

Պատ մութ յու նը և դ րա մա սին հի շո ղութ յու նը վճռո րոշ են ազ գաս տեղծ ման նա խա-
գծե  րի հա մար: Անց յա լի հի շո ղութ յան մի ջո ցով է հա վա քա կա նութ յու նը ձեռք բե րում 
ինք նութ յուն1: Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան պա րա գա յում նման գոր ծըն թա ցը 
տե ղի ու նե ցավ ինք նութ յան ար հես տա կան ձևա վոր ման մի ջո ցով, և  այս ա մե նի մեջ 
մեծ էր Օս ման յան կայս րութ յան` բռնութ յան դրվագ նե րով լի պատ մութ յու նը, ո րի մեջ 
ու րույն տեղ ու ներ հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ յան ձևա խե ղու մը: Թուր քա-
կան ազ գա յին պե տութ յուն կա ռու ցե լիս հան րա պե տա կան ա ռաջ նորդ նե րը ո րո շում 
կա յաց րին կենտ րո նա նալ ազ գի ա պա գա յի վրա: Օս ման յան անց յա լը գի տակ ցա բար 
խե ղաթ յուր վում էր2: Այս նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նութ յան ըն թաց քում զար-
գա ցավ ա ռաս պե լա կա նաց ված թուր քա կան պատ մագ րութ յու նը, ո րը հե րո սաց նում էր 
թուր քա կան նվա ճում նե րը, սպի տա կեց նում հան ցա գոր ծութ յուն նե րը3, պար տութ յուն-
նե րի մեջ մե ղադ րում հատ կա պես քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րին, ո րոնք դաշ-
նակ ցում էին Արև մուտ քի հետ4: Այս հա մա տեքս տում կա ռուց վեց նաև Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան վե րա բեր յալ այն «թե զը», ո րով կա տար վա ծի հիմ նա կան մեղ քը բարդ վեց 
հա յե րի ապս տամ բա կան գոր ծու նեութ յան վրա: Այս դիր քո րո շու մը շա րու նակ վում է 
մինչ օրս: 

Նոր ձևա վոր ված թուրք ազ գին անհ րա ժեշտ էր պաշ տո նա կան պատ մագ րութ-
յան հիմ նա քար, ո րը դար ձավ 1927 թ. հոկ տեմ բե րի 15-20-ը Մուս տա ֆա Քե մա լի 
(հե տա գա յում՝ Ա թա թուրք)` Թուր քիա յի միակ օ րի նա կան Ժո ղովր դա կան հան րա-
պե տութ յան կու սակ ցութ յան հա մա գու մա րին ըն թեր ցած ճա ռը5: Այն տևեց 36 ժամ 
31 րո պե, ներ կա յաց վեց վեց օր վա ըն թաց քում և պատ մութ յան մեջ մտավ Ճառ 

1 Տե՛ս Smith Anthony D., Ethno-Symbolism and Nationalism. A cultural approach, Routledge, L&NY, 
2 009, էջ 65:
2 Նշենք, որ ընդհուպ մինչև 20-րդ դարի սկիզբ, օսմանյան պատմագրությունը գրեթե չէր հե-
տաքրքրվում թուրքերի ծագմամբ: Դրա բովանդակությունը օսմանլը ցեղից օսմանյան տերության 
ծագ ման և ս ուլթանական դինաստիայի հետ կապված իրադարձությունների վերապատումն էր: 
Օսմանյան պատմաբանների անտարբերությունը թուրքերի պատմության նկատմամբ պայմա-
նա վորված էր իսլամով: Իսլամը բոլոր ժողովուրդներին բաժանում էր մուսուլմանների և ոչ 
մուսուլ մանների՝ անտեսելով ազգային պատկանելությունը: Թուրքերի ծագման հանդեպ 
հետաքրքրությունը Թուրքիայում առաջացավ ազգային ինքնագիտակցության առաջին ծիլերի հետ 
(տե՛ս Еремеев Д. Е., Этногенез турок, М., Наука, 1971, էջ 20: Կրոնական և ազգային ինքնությունների 
նույնացման մա սին տե՛ս Smith Anthony D., National Identity, Penguin Books, London, 1991, էջ 7):
3 Տե՛ս Buckley-Zistel Susanne, Nation, narration, unifi cation? The politics of history teaching after the 
Rwandan genocide, Journal of Genocide Research, Routledge, 11 (1), (2009), էջ 31:
4 Տե՛ս Göçek Fatma Müge, Reading Genocide; Turkish Historiography on 1915, A Question of Genocide, 
Oxford University Press, 2011 , էջ 42-43: 
5 Ֆաթմա Ուլգենը գտնում է, որ Ճառում Քեմալը «հայտնագործեց թուրքական ազգային 
ինքնությունը» (Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal Atatürk on the Armenian genocide of 1915, Patterns 
of Pr ejudice, 44, , Routledge, 2010, (4), p. 384):

(Nutuk)6 ան վամբ: Ինչ պես ընդգ ծում է հենց ին քը՝ Քե մա լը, նա սահ մա նա փակ վում 
է` միայն նշե լով ուղ ղութ յու նը, ո րով զար գա նում էին ի րա դար ձութ յուն նե րը, և ն պա-
տակ ու նի ինչ-որ չա փով դյու րին դարձ նել ի րենց հե ղա փո խութ յունն ու սում նա սի րե-
լու պատ մութ յան խնդի րը7: Մուս տա ֆա Քե մա լի ա ռա ջադ րած տեքստն այ նու հետև 
պար տադր վեց որ պես պաշ տո նա կան թուր քա կան ազ գա յին պատ մութ յուն և ծի սա-
կա նաց վեց պե տութ յան կող մից8: Այն վիթ խա րի ազ դե ցութ յուն է գոր ծել շարժ ման և 
հան րա պե տութ յան ա ռա ջաց ման վե րա բեր յալ պատ մագ րութ յան վրա՝ ամ րապնդ-
վե լով թուր քա կան կրթա կան հա մա կար գի մի ջո ցով9: Ճա ռում մա տուց վող նյու թի 
քննար կու մը քրեո րեն պատ ժե լի ա րարք էր, և մինչ օրս գո յութ յուն չու նի դրա քննա-
կան հրա տա րա կութ յու նը: Այն, ինչ պետք է լի ներ անց յա լի «հա վա քա կան հի շո ղութ-
յուն», վե րա փոխ վեց «հա վա քա կան ա ռաս պե լի»10:

1919-1920 թվա կան նե րին «օ տար իմ պե րիա լիստ նե րի դեմ» ազ գա յին ան կա խութ-
յան հա մար պայ քա րում Թուր քիա յում ա ռա ջա ցավ գա ղա փա րա խո սա կան ուղ ղութ-
յուն՝ քե մա լա կա նութ յուն: Այդ շարժ ման հա մա տեքս տում թուրք գիտ նա կան նե րի առջև 
խնդիր էր դրվում գի տա կա նո րեն հիմ նա վո րել Փոքր Ա սիա յի նկատ մամբ թուր քե րի 
ի րա վուն քը, մաս նա վո րա պես ա պա ցու ցել թուր քե րի փոք րա սիա կան տե ղաբ նի կութ-
յու նը: Քե մա լը և քե մա լա կան նե րը կոչ էին ա նում թուրք գիտ նա կան նե րին ժա մա նա-
կա կից թուր քե րի նախ նի նե րին փնտրել Փոքր Ա սիա յի հնա գույն բնա կիչ նե րի, օ րի-
նակ՝ խե թե րի շրջա նում11: Տե ղաբ նի կութ յան թե զի հիմ քե րը Քե մա լը դրեց հենց իր 
Ճա ռում12: Թուրք պատ մա բան նե րի հա մար Ճա ռի վստա հե լիութ յու նը հիմ նա վոր վում է 

6 Տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation building from the Ottoma n Empire t o At aturk’s 
Turkey, I. B. Tauris, L ondon, New York, 2010, էջ 6,  F atma Ulgen, նշվ. աշխ., էջ 383:
7 Տե՛ս Кемаль Мустафа, Путь Новой Турции; Интервенция союзников, греко-турецкая война и 
консолидация национального фро нта 1920-1921, Гос. с оциально-экономическое изд-во, M., 1934, т. 
III, էջ 7 0: 
8 Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal Atatürk…, p. 384.
9 Տե՛ս Göçek Fatma Müge, նշվ. աշխ., էջ 44, նաև՝ Zürcher E. J., նշվ. աշխ., էջ 9:
10 Տե՛ս Göçek Fatma Müge, նշվ. աշխ., էջ 43: Նման կարգի առասպելների ազդեցությունը հանրույթի 
վրա  չի կարելի  ա նտ եսել, քանի որ դրանք հաստատում, սահմանում են հավաքականության 
կամ ազգի կեցությունը, բարոյականության համակարգ ը և ար ժեքները, այսինքն՝ կերտում են 
աշխարհընկալումը (Hülya Adak, National Myths and Sel f-Na(rra)tions: Mustafa Kemal’s Nutuk and 
Halide Edib’s Memoirs and The Turkish Ordeal, The South Atlantic Quarterly 102, (2/3), (2003), p. 513):
11 Տե՛ս Еремеев Д. Е., նշվ. աշխ ., էջ 21: Հայոց պատմության խեղաթյուրումների մասին մանրամասն 
տե՛ս Զուլալյան Մ., Հայոց պատմության խեղաթյուրումը արդի թուրք պատմագրության մեջ, 
Եր., 1995, էջ 7, 42: Սարգսյան Ե., Սահակյան Ռ., Հայ ժողովրդի նոր շրջանի պատմության 
նենգափոխումը թուրք պատմագրության մեջ, Եր., 1963, էջ 19: 
12 Բնա գիր տեքս տի այս տպագ րու թյուն նե րից բա ցի, Թուր քա կան լեզ վա բա նա կան ըն կե րու թյու-
նը 1963-ից սկսած հրա տա րա կեց «Սյոյլև» անու նը ստա ցած առն վազն վեց տպագ րու թյուն (Soylev` 
ճառ): Սյոյ լևը օգ տա գործ վում է` մատ նան շե լու տեքս տի այն տար բե րա կը, որը փո փոխ վում կամ 
թարգ ման վում է «մաքուր» թուր քե րե նի՝ ի սկզբա նե արա բե րեն և պարս կե րե ն բա ռե րը փո խա րի նե-
լով թուր քե րեն բա ռե րով, որոնց մե ծա մաս նու թյու նը նոր էր ստեղծ վել ըն կե րու թյան կող մից: Տեքս-
տը մատ չե լի դարձ նե լու իրենց ջան քե րի ըն թաց քում խմբա գիր նե րից շա տե րը մեծ չա փով մեկ նաբ-
ան ու թյուն ներ էին կի րա ռում: Այս ժա մա նա կակ ից թուր քե րե նո վ հրատ արա կու թյուն նե րի առա ջաց-
ման պատ ճա ռն ա յն  է ր, որ այն սե րուն դը, որ կա րող էր կար դալ և հաս կա նալ Աթա թուր քի տեքս տը, 
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մեծ քա նա կութ յամբ վա վե րագ րե րի նե րառ մամբ, ին չը նաև նպա տակ ու ներ քա ղա քա-
կա նաց ված նյու թը դարձ նե լու պատ մա կան բնույ թի փաս տա թուղթ: Այն փաս տը, որ 
դրանք ընտր վել էին Ա թա թուր քի կող մից, որ պես խնդիր չէր դիտ վում13: 

Դ րույթ նե րը, ո րոնք Ճա ռում ա ռաջ քաշ վե ցին և «հիմ նա վոր վե ցին», կան խո րո-
շե ցին թուր քա կան պատ մագ րութ յան հե տա գա ըն թաց քը: Քա րոզ վում էին ա ռա ջըն-
թա ցը և Արև մուտ քի գի տա տեխ նի կա կան հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի ներ մու ծու մը, ի 
հա կադ րութ յուն անց յա լի, երբ ա ռաջ նորդ վում էին «մու սուլ մա նին վա յել չէ ըն դօ րի-
նա կել ան հա վա տին»14 սկզբուն քով: Արև մուտ քի հան դեպ վե րա բեր մուն քի փո փո-
խութ յունն ու ներ նաև այլ պատ ճառ, ինչ պես նշում է Քե մա լը. « Պետք էր վե րաց նել 
ֆե սը, ո րը դրված էր մեր գլխին որ պես տգի տութ յան, ֆա նա տիզ մի, ա ռա ջըն թա ցի 
և քա ղա քակր թութ յան հան դեպ ա տե լութ յան նշան, և դ րա փո խա րեն ներ մու ծել 
գլխարկ, ցույց տա լու հա մար, որ թուր քա կան ազ գի և քա ղա քա կիրթ ազ գե րի ըն տա-
նի քի միջև տար բե րութ յուն ներ չկան»15: 

Անդ րա դառ նանք Ճա ռում ներ կա յաց ված մի քա նի դրույթ նե րին:
Ներքաղաքական իրադրությունը և դրա առաջին խեղաթյուրումները Ճառում
Տա րի նե րը, որ նա խոր դում էին Ճա ռի ներ կա յաց մա նը 1927 թ. հոկ տեմ բե րին, ոչ 

միայն ար մա տա կան բա րե փո խում նե րի, այլև քա ղա քա կան ընդ դի մութ յան բո լոր 
ձևե րի ճնշման շրջան էին: «Ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի» բո լոր գլխա վոր ռազ-
մա կան ա ռաջ նորդ նե րը (Ք յա զիմ Կա րա բե քիր, Ռե ֆեթ Բե լե, Ա լի Ֆուադ ( Ջե բե սոյ), 
Ջա ֆար Թա յար, Հու սեյն Ռաուֆ (Օր բեյ)) միա ցել էին ընդ դի մութ յա նը: Ն րանք էին 
Քե մա լին հա կա դար ձող միակ հա վա նա կան ու ժը, ով քեր, դեմ գնա լով նրա կամ քին, 

սկսում էր հե ռա նալ կյան քից: Աթա թուր քի խոս քը ու շօս մա նյան է: Նա իր ոճը ձև ա վո րել է 19-րդ 
դա րի կե սի գրող և քա ղա քա կան գոր ծիչ Նա մըք Քե մա լի ձև ով: Ճա ռի բա ռե րի 85%-ը պարսկերենից 
և արաբերենից է: 1930-ական թթ. Թուր քի ա յում լեզ վի բ ար եփո խում ներն այն պի սի ար դյունք ու նե-
ցան, որ թուր քերն այ սօր չեն կա րո ղա նում կար դալ տեքստն առանց հա տուկ պատ րաս տու թյա ն 
(տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. աշխ., էջ 7-8, տե՛ս նաև Кемаль Ататюрк, Избранные речи и выступления, 
“Прогресс”, М., 1966, էջ 29):
13 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. աշխ., էջ 11. Ճառի անառարկելիությունը պայմանավորված էր նաև միև-
նույն ժամանակահատվածում քաղաքական ու ռազմական գործիչների կողմից գրված ինքնակեն-
սագրությունների հրատարակման և Թուր քի այ ում դ րանց տարածման արգելքով, քանի որ 
դրանք ներ կայացնում էին ազատագրական շարժման այլընտրանքային պատմություն : Օր ինակ, 
Հալիդե Էդիպ Ադըվարը «The Turkish Ordeal» աշխատության մեջ գրում է, որ ազգային շարժման 
օրինականությունն ապահովելու համ ար  Ք յա զիմ Կարաբեքիր փաշան հանդես է եկել Էրզրումում 
կոնգրես հրավիրելու առաջարկով: Ն րա ն է պատկանում նաև Քեմալին ազգային շարժման առ-
աջ նոր դ նշան ակ ելու գաղափարը (տե՛ս H al id e E dib,  The T ur ki sh  Ordeal, http://louisv il le .edu/a-s/
history/turks/Turkish%20Ordeal.pdf; Hülya Adak, նշվ. աշխ., էջ 511): Որ պես հա կա դար ձում Քե մա լը 
Ճա ռում ներ կա յաց նում է Էդի պի կող մից իրեն ուղղ ված նա մա կը (տե՛ս Путь Новой Турции, т. I, էջ 
94), որով վերջինս առաջարկում էր դիտարկել ԱՄ Ն- ի մա նդատ ի հար ցը : Այդ ար ար քը քն նա րկ-
վում է համ ըն դհան ուր պատմ ական իրադրությունից և դրանից բխող անհրաժեշտությունից դուր ս,  
ն երկայացվում է որպես համագործակցություն դրսի հետ, հետևաբար՝ դավաճանություն ազգային 
շարժմանը (տե՛ս Hülya Adak, նշվ. աշխ., էջ 519):
14 Ак чам Танер, Турецкое национальное “Я” и Армянский вопрос, М., АО “Арио-Никс” 1995, с. 54.
15 Кемаль Мустафа, Путь Новой Турции. Победа н ов ой Турции (1921-1927), т. IV, Гос. социально-эко-
номическое издательство, М., 1934, с. 260.

1924 թ. կազ մա վո րել էին ընդ դի մա դիր Ա ռա ջա դի մա կան Հան րա պե տա կան կու-
սակ ցութ յու նը16: 1925 թ. փետրվա րին հա րավ-ար ևել քում բռնկված քրդա կան ապս-
տամ բութ յու նը պատր վակ բե րե լով` Ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը 
երկրում հայտարարեց ռազմական դրութ յուն: Քր դա կան ապս տամ բութ յու նը ճնշվեց, 
իսկ ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յունն ար գել վեց17: 1926 թ. ամ ռա նը նա խա գա հին սպա-
նե լու դա վադ րութ յան բա ցա հայ տու մը օգ տա գործ վեց Ա թա թուր քի և ն րա կու սակ-
ցութ յան բո լոր հա վա նա կան մրցա կից նե րին ոչն չաց նե լու հա մար18: Երբ Ա թա թուր քը 
սկսել էր գրել իր Ճա ռը, այս դեպ քերն ու նեին մոտ եր կու ամս վա վա ղե մութ յուն: 
Թուր քա գետ Է րիկ Ց յուր խե րը վստահ է, որ ճա ռը պետք է դի տել գլխա վո րա պես 
որ պես փորձ Ա թա թուր քի կող մից ար դա րաց նե լու վեց ա միս ա ռաջ տե ղի ու նե ցած 
քա ղա քա կան զտում նե րը և հիմ նա վո րե լու իր ա ռա ջա տար դե րը19: Ց յուր խերն անդ-
րա դառ նում է նաև դրա մեջ առ կա խե ղաթ յու րում նե րին: Նա գրում է, որ Քե մա լի 
Ճա ռի ա ռա ջին միտքն է. «1919 թ. մա յի սի 19-ին ես ափ ի ջա Սամ սու նում», որն Ա թա-
թուր քը հա մա րում է ա զա տագ րա կան պայ քա րի սկիզբ20: Այս պատ կե րը հե ռու է 
ի րա կա նութ յու նից նրա նով, որ դի մադ րութ յան շար ժումն ա վե լի քան վեց ամ սա կան 
էր, երբ նա ժա մա նեց Փոքր Ա սիա: Երկ րորդ, Ա թա թուրքն իր ողջ ճա ռի ըն թաց քում 
ա ռաջ է քա շում այն միտ քը, որ ան կա խութ յան հա մար պայ քա րը մղվում էր թուր քա-
կան նոր ազ գա յին պե տութ յուն ստեղ ծե լու նպա տա կով21: Նա, հնա րա վոր է, փայ-
փա յում էր թուր քա կան ազ գա յին պե տութ յան հաս տատ ման գա ղա փա րը, բայց սա 
ան շուշտ այն չէր, ին չը դրդում էր շար ժու մը: Ն ման նպա տա կադ րումը ոչ թե ի րա վի-
ճա կի նկա րագ րութ յուն է, այլ հե տա գա յի մեկ նա բա նութ յուն: Ան կա խութ յան հա մար 
պայ քա րը մղվում էր Օս ման յան կայս րութ յան (կամ նրա մի մա սի) ան կախ գո յութ յան 
հա մար՝ Կոս տանդ նու պոլ սի օ կու պաց ված լի նե լու պայ ման նե րում: Եր րորդ կար ևոր 
խե ղաթ յու րու մը Հան րա պե տա կան Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան և 1919-1922 թթ. 
շարժ ման միջև շա րու նա կա կա նութ յան ար հես տա կան ցու ցադ րումն էր: Ան կա խութ-
յան հա մար պայ քարն ուղ ղորդ վում էր Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի կող մից, ո րը բաց վել էր 
1920 թ. ապ րի լի 20-ին և կազմ ված էր նախ կին օս ման յան խորհր դա րա նա կան նե րից, 
ո րոնք կա րո ղա ցել էին փախ չել Կ. Պոլ սից: Ազ գա յին մեծ ժո ղո վի երկ րորդ՝ 1923 թ. 
ամ ռա նը կա յա նա լիք ընտ րութ յուն նե րին մաս նակ ցե ցին միայն Ա թա թուր քի կող մից 
հաս տատ ված թեկ նա ծու նե րը: Այս Ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա ռա ջին ան գամ 

16 Տե՛ս Кемаль Ататюрк, Избранные речи и выступления, էջ 17:
17 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. աշխ., էջ 12:
18 Տե՛ս Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal Atatürk…, էջ 384: Գործը քննելու համար վերաբացվեցին 
Անկախության դատարաններն Անկարայում և Իզմիրի շրջիկ դատարանը, որոնք 1925-1927 թթ. 
ընթացքում 130 մահվան դատավճիռ կայա ցր ին, մոտ երեք տասնյակ երիտթուրքական հայտնի 
գործիչներ կախաղան  հանվեցին:
19 Տե՛ս Hülya Adak, նշվ. աշխ., էջ 509-510:
20 Հուլյա Ադակը գտնում է, որ դեպքերի նկարագրությունը մայիսի 19-ով սկսելը օսմանյան անցյալի 
հետ կապը կտրելու, այն ժխտելու և նոր թուրքակա ն պատմագրության համար ելակետ (zero-point) 
սահմանելու նպատակ է հետապնդում (տե՛ս նույն տեղում, էջ 516):
21 Տե՛ս Zür che r E. J., ն շվ . աշ խ. , էջ 13:
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հան դի պել են 1923 թ. օ գոս տո սի 9-ին22, սա կայն ազ գա յին դի մադ րութ յան շարժ ման 
ա ռա ջին կոնգ րե սը 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Սե բաս տիա յում հե տա դարձ հռչակ վեց 
կու սակ ցութ յան ա ռա ջին կոնգ րե սը23: Ին չը ևս հե տա գա գոր ծո ղութ յուն նե րի օ րի նա-
կա նաց ման փորձ էր: 

Էրզրումի, Սվազի կոնգրեսների, ազգային շարժման պատմության մեկնաբա-
նութ յունները և արևելյան վիլայեթները որպես հայրենիք ներկայացնելու ուղեգիծը 
Ճառում 

Այժմ անդ րա դառ նանք մյուս խե ղաթ յու րում նե րին: Խո սե լով Սամ սու նում իր 
ափ իջ նե լու և  երկ րի օր հա սա կան վի ճա կի, բա նա կի զի նա թափ ման և Ան տան տի 
պե տութ յուն նե րի կող մից զի նա դա դա րի24 պայ ման նե րը չհար գե լու մա սին` Քե մալն 
այ նու հետև նշում է. « Վեր ջա պես 1919 թ. մա յի սի 15-ին, չորս օր ա ռաջ այն օ րից, ո րը 
մենք ընտ րել ենք որ պես սույն աշ խա տան քի շա րադր ման սկզբնա կետ, հու նա կան 
բա նա կը Ան տան տի երկր նե րի հա մա ձայ նութ յամբ ի ջավ Իզ մի րում: Դ րա նից բա ցի 
ա մե նուր՝ երկ րում բա ցա հայտ կամ գաղտ նի գոր ծում են քրիս տոն յա փոք րա մաս-
նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, նպա տակ ու նե նա լով պահ պա նե լու ի րենց խմբա-
յին շա հե րը՝ նույ նիսկ երկ րի փլուզ ման հաշ վին»25: Ըստ Քե մա լի՝ այս պայ ման նե րում 
կա րե լի էր ըն դու նել միայն մեկ ո րո շում՝ ինք նիշ խա նութ յամբ օժտ ված նոր թուր քա-
կան ազ գա յին պե տութ յան ստեղ ծում26: 

Քե մա լա կան նե րի գլխա վոր՝ Էրզ րու մի և Սե բաս տիա յի հա մա գու մար նե րը հա կա հայ-
կա կան դիր քո րո շում ու նեին: Առ հա սա րակ, քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րին որ պես 
վտանգ ներ կա յաց նե լու ու ղե գի ծը Ճա ռում հստակ ա ռանձ նա նում է27: 1919 թ. հու լի սի 23-ին 
գու մար ված Էրզ րու մի կոնգ րե սի ըն թաց քում Քե մա լը հայ տա րա րում է, որ թուրք ազ գի իր 
ճա կա տագ րի տե րը դառ նա լու ցան կութ յու նը վե րա բե րում է միայն Փոքր Ա սիա յի ար ևել-
յան նա հանգ նե րին, ինչ պես նաև մեկ նա բա նում, որ քրիս տոն յա տար րե րին Թուր քիա-
յում չպետք է տրվի ոչ մի ար տո նութ յուն, ո րը կա րող է վնաս հասց նել երկ րի քա ղա քա կան 

22 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 14:
23 Տե՛ս նույն տեղու մ, էջ 15:
24 Խոսքը վերաբերում է Անտանտի երկրների և Թուրքիայի միջև 1918 թ. հոկտեմբերի 30-ին 
կնքված Մուդրոսի զինադադարին, որով պատերազմական գործողությունները դադարում էին 
մինչև հաշտության պայմանագրի կնքումը (տե ՛ս Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և 
սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ.` Կիրակոսյան Ջ. 
Ս., Եր., 1972, էջ 538-539): 
25 Кемаль Мустафа, Путь Новой Турции; Первые  шаги национально-освободительного движения 
1919, т. I, Литиздат, M., 1929, с. 6.
26 Նույն տեղում, էջ 15:
27 Նկատելի է նաև սպառնալիք: Պատասխանելով ռազմական նախարար Շևքեթ փաշայի՝ 1919 թ. 
հունիսի 2-ի ծածկագիր հեռագրին` Քեմալը նշում է, որ Սեբաստիայում ոչ մի միջադեպ չի եղել, 
որը կարող էր տեղի հայերին և նոր ժամանած փախստականներին հուզում պատճառել, սակայն 
չկա որևէ հրամանատար, քաղաքացիական պաշտոնյա կամ ինչ-որ կառավարություն, որն իր վրա 
պատասխանատվություն կվե րցնի միջադեպերի հա մար, որոնք կարող են ծագել հետագայում 
(տե՛ս Кемаль Мустафа, Путь Новой Турции..., հ. I, էջ 27):

ինք նիշ խա նութ յա նը կամ էլ խախ տել սո ցիա լա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը28: Ըստ Ա թա-
թուր քի՝ «Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի» (Արևմտ յան Հա յաս տա նի) վի լա յեթ նե րը՝ Տ րա պի զո նը 
Ջա նիկ սան ջա կով, ինչ պես նաև Էրզ րու մը, Սե բաս տիան, Դիար բե քի րը, Խար բեր դը, 
Վա նը, Բիթ լի սը և դ րանց տա րած քում գտնվող ինք նա վար սան ջակ նե րը ոչ մի դեպ քում 
ոչ մի ձևով չեն կա րող տա րան ջատ վել միմ յան ցից և մեկ ամ բող ջութ յուն են կազ մում29: 
Էրզ րու մի կոնգ րե սի հռչա կագ րի մեջ նշվում է, որ թուր քե րը եր բեք թույլ չեն տա հույ նե-
րին կամ հա յե րին ի րենց հան դեպ գրա վել այն պի սի դիրք, ո րը կա րող է վտանգ ստեղ ծել 
ի րենց գո յութ յան հա մար30: Այդ իսկ պատ ճա ռով թուրք ազգն ի րեն ի րա վունք է վե րա-
պա հում իր տրա մադ րութ յան տակ գտնվող հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով դի մա կա յե լու 
ի րենց «հայ րե նի քին» վնաս հասց նե լու հույ նե րի և հա յե րի կող մից ձեռ նարկ վող փոր ձե-
րին: Նույ նիսկ Օս ման յան կայս րութ յան գո յութ յա նը սպառ նա ցող վտան գի պայ ման նե-
րում ամ րագր վում էր, որ գերխն դի րը «Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի վի լա յեթ ներ»-ի ամ բող-
ջա կա նութ յան և դ րանց՝ օս ման յան հպա տա կութ յան ա պա հո վումն է31: Հայ տա րար վում 
էր, որ ե թե սուլ թա նա կան կա ռա վա րութ յու նը Ան տան տի ճնշման ներ քո ստիպ ված լի նի 
կնքել որ ևէ դի վա նա գի տա կան փաս տա թուղթ, ո րը կկտրի «Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի» 
վի լա յեթ նե րը օս ման յան իշ խա նութ յու նից, այդ նա հանգ նե րում ան մի ջա պես կհռչակ վի 
ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րութ յուն, ո րի խնդի րը կլի նի կապ ա պա հո վել օս ման յան սուլ-
թա նի գա հի հետ և խո չըն դո տել հույ նե րին կամ հա յե րին ոտնձ գութ յուն կա տա րել ի րենց 
«հայ րե նի քի» հան դեպ32: Հա տուկ ո րոշ մամբ ստեղծ վում է «Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տե»-ն: Դ րա նպա տակն էր, հա մախմ բե լով ազ գա յին 
ու ժե րը, պաշտ պա նել ազ գի սու վե րե նութ յու նը, ան կա խութ յու նը, օս ման յան հայ րե նի քի 
ան ձեռնմ խե լիութ յու նը և սուլ թան-խա լի ֆի սրբա զան իշ խա նութ յու նը: Բո լոր մու սուլ ման 
հայ րե նա կից նե րը հայ տա րար վում էին կո մի տեի բնա կան ան դամ ներ33: 

1919 թ. սեպ տեմ բե րի 4-ին բաց վում է Ս վա զի կոնգ րե սը, ո րի կա նո նադ րութ յան 
հիմ նա կան եր կու կե տերն էին` Մուդ րո սի զի նա դա դա րով թուր քա կան սահ ման նե-
րում թողն ված տա րածք նե րի ամ բող ջա կա նութ յու նը և  երկ րի պաշտ պա նութ յու նը 

28 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. I, էջ 63-64:
29 Թա ներ Աք չա մը գրում է, որ Հա յե րի ցե ղաս պա նու թյունն իրա կա նաց վել էր ոչ թե վե րա ցա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյան հա մար, այլ բա վա կա նին շո շա փե լի շա հե րի: Իրա կան շահ ցե ղաս պա նու-
թյու նից ստա նում էր պե տու թյու նը, ո րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցավ թուր քաց նե լու Փոքր Ասի ան, 
ին չը հատ կա պես Բալ կա նյան պա տե րազմն  ե րի ար դյուն քում տա րած քա յին կո րուստ նե րից և Մեծ 
Թու րա նի ստեղծ ման հույ սե րի ջախ ջա խու մի ց հե տո  դ ար ձավ կա ռա վա րու թյան կենտ րո նա կան քա-
ղա քա կա նու թյու նը: Հա սու նա ցավ նրա ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան գի տակ ցու մը: Բալ կան նե-
րից Փոքր Ասի ա յի արև ելք փախս տա կան նե րի հոս քի և տե ղի հայ  ու հույն բնակ չու թյան ազ գա յին 
գի տակ ցու թյան ու ժե ղաց մամբ կա ռա վա րու թյան մոտ ծա գեց «թու րք ակ ան  Անա տո լի աե ստեղ ծե-
լու գա ղա փա րը (տե՛ս Акчам Танер, նշվ. աշ խ., էջ 111):  Ճ առում, ըստ Հուլյ ա Ադակ ի, սուրբ տար-
ածք ի մ ասին առ աս պելը միավ որվում  է ազգ -ընտանիք ի մա սին առա սպե լի  հետ՝ «Անատոլիա»-ն 
թուրքերի հայրենիք ներկայացնելու նպատակո վ (տ ե՛ս  Hülya Adak, նշվ. աշխ., էջ 517):
30 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. I, ծնթ. 32, էջ 374:
31 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 375:
32 Տե՛ս նույն տեղում:
33 Տե՛ս Путь Новой Турции, h. I, ծնթ. 32, էջ  377, Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal Atatürk…,
էջ 385:
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ցան կա ցած ներ խու ժու մից, հատ կա պես նրա տա րած քում հու նա կան կամ հայ կա կան 
պե տութ յուն ստեղ ծե լու ջան քե րից34: Կոնգ րե սի չոր րորդ օ րը քննարկ վե ցին Էրզ րու մի 
կոնգ րե սի կա նո նադ րութ յան հար ցե րը: Ըստ Քե մա լի՝ կա տար վե ցին ո րո շա կի փո փո-
խութ յուն ներ, մաս նա վո րա պես «Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յան կո մի տե»-ի ան վա նու մը վե րա փոխ վեց «Ա նա տո լիա յի և Ռու մե լիա յի35* ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տե»` ան փո փոխ թող նե լով մու սուլ ման նե րի կո մի-
տեի բնա կան ան դամ լի նե լու մա սին ձևա կեր պու մը36: Հի րա վի, էրզ րու մի կոնգ րե սի 
ըն թաց քում քննարկ վում էին միայն բուն «Ա նա տո լիա յի հար ցե րը», այ նինչ Ս վա զի 
կոնգ րե սի ըն թաց քում հե տաքրք րութ յուն նե րի և քն նար կում նե րի շրջա նակ նե րառ-
վեց նաև Ռու մե լիան: Աս վա ծի ա պա ցույցն է հա ջորդ կե տը. « Ներ կա յա ցուց չա կան 
կո մի տեն ներ կա յաց նում է ողջ Ար ևել յան Ա նա տո լիան» ձևա կեր պու մը փո խա րին վեց 
« Ներ կա յա ցուց չա կան կո մի տեն ներ կա յաց նում է ողջ եր կի րը» ար տա հայ տութ յամբ: 
Ս վա զում «այդ նա հանգ ներ» ար տա հայ տութ յու նը փո խա րին վեց ա վե լի լայն ձևա-
կերպ մամբ՝ «մեր երկ րի որ ևէ մա սի հան դեպ»37: Էրզ րու մի կոնգ րե սում Քե մալն անդ-
րա դառ նում է Ան տան տի գոր ծո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ մի ջազ գա յին հան րութ յան 
բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քին, բայց ար դեն Սե բաս տիա յի կոնգ րե սում նա խընտ րում 
է չանդ րա դառ նալ այդ հար ցին` «սխալ չհաս կաց վե լու» պատ ճա ռով: Զ գու շութ յան այդ 
դրսևո րու մը հեշտ է բա ցատր վում: Այդ ժա մա նակ թուր քե րին մե ղադ րում էին փոք րա-
մաս նութ յուն նե րի հան դեպ վատ վե րա բեր մուն քի և հա յե րին տե ղա հա նե լու ու կո տո-
րե լու մեջ: Սուր անկ յուն նե րը հար թեց նե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ էր նաև ժխտել 
կա պը ե րիտ թուր քե րի հետ` հաշ վի առ նե լով Արև մուտ քի բա ցա սա կան վե րա բեր-
մուն քը վեր ջին նե րիս հան դեպ38: Սա կայն մե ղադ րանք ներ էին հնչում նույ նիսկ երկ րի 
ներ սում՝ հա րու ցե լով Քե մա լի զայ րույ թը: Մեծ վե զիր Ֆե րիդ փա շան, նա խա րար ներ 
Ա դիլ բե յը և Սու լեյ ման Շև ֆիկ փա շան հայ տա րա րել էին, որ ազ գա յին շար ժու մը բոլշ-
ևիկ յան շար ժում է, և  այն ի րա կա նում իշ խա նութ յան մնա լու իթ թի հա դա կան նե րի հու-
սա հատ ճիգն է, ո րը ֆի նան սա վոր վում է նրանց կող մից39: Բո լոր ա ռաջ նորդ նե րը՝ 

34 Տե՛ս Путь Новой Турции, h. I, ծնթ. 65, էջ 414:
35∗ Եվրոպական Թուրքիան:
36 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. I, ծնթ. 65, էջ 416:
37 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 86-87:
38 Տե՛ս Акчам Танер, նշվ. աշխ., էջ 134: Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ Քե մալն իր դե րը 
ծան րակ շիռ դարձ նե լու նպա տա կով հե տա գա յում` 1922 թ., «Վաքիթ» (Ժամանակ) թերթին տված 
հար ցազ րույ ցում իրեն ներ կա յաց րել է որ պես երիտ թուր քե րի սա լո նի կյան կենտ րո նի հիմն  ա դիր-
նե րից մե  կը: Հե տա գա յում Իս մա յիլ Ջամ փո լա դը, որի խմբակ ցու թյու նում էր գտնվում նաև Քե մա-
լը, պա տաս խա նե լով երիտ թուրք, ֆի նանս նե րի նա խա րար Ջա վի դի նա մա կին, պար զա բա նում է, 
որ սա լո նի կյ ան  կենտ րո նի ստեղծ ման պա հին Քե մալն այ նտեղ չէր, և նույ նիսկ նրա շար քե րում 
ընդգրկ վե լուց հե տո (29 հոկտեմբերի, 1907 թ.) իր կող մի ց ստեղծ ված որևէ կենտ րո նի մա սին չի հի-
շա տա կել: Ավե լին, Քե մա լը նույ նիսկ չգի տեր, որ եր իտ թուր քե րի շար քե րում են իր մտե րիմ ըն կեր նե-
րից մի  քա նի սը (տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы прин ят ия  и  исполнения решений, Ер., 
МИГА, 2013, ծնթ. 5, էջ 13-14):
39 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. I, էջ 182: Թա ներ Ա քչա մը պնդում է, որ կա ռա վա րու թյան շա րու-
նա կա կա նու թյու նը կայս րու թյու նից հան րա պե տու թյուն բա ցատ րում  է Հա յոց ցե ղաս պա նու-
թյան ժխտո ղա կա նու թյու նը: Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյու նը գրե թե ստեղծ վել է «Միություն և 

նե րառ յալ Մուս տա ֆա Քե մա լը կա՛մ Իթ թի հա դի ան դամ էին, կա՛մ կապ ու նեին դրա 
հետ40: 

1919 թ. օ գոս տո սի 21-ին 12-րդ և 20-րդ բա նա կա յին կոր պուս նե րի հրա մա նա տար-
նե րի ծած կա գիր հե ռագ րին Քե մա լը պա տաս խա նում է, որ Կ. Պոլ սում տար բեր կու-
սակ ցութ յուն նե րի կող մից ըն դուն ված ո րո շում նե րը, հատ կա պես ար ևել յան վի լա-
յեթ նե րը հա յե րին զի ջե լը, Ներ կա յա ցուց չա կան կո մի տեի մոտ դա ռը զգա ցում ներ են 
ա ռա ջաց րել: Քե մա լը հայ տա րա րում է, որ անհ նար է զի ջել Հա յաս տա նին հո ղի որ ևէ 
պա տա ռիկ, ո րը գե րա զան ցա պես բնա կեց ված է թուր քե րով և քր դե րով: Նա նա խա-
տում է հրա մա նա տար նե րին` ա սե լով, որ նրանց պատ կե րա ցումն առ այն, որ Երզն-
կա յի և Սե բաս տիա յի միջև մեծ քա նա կութ յամբ հա յեր են ապ րում, ի րե րի դրութ յան 
լիա կա տար ան տեղ յա կութ յուն է: Ըստ նրա՝ նույ նիսկ մինչ պա տե րազ մը այդ շրջան-
նե րի բնակ չութ յու նը կազ մում էին թուր քեր ու «զա զա» ա նու նով քրդեր41 և շատ քիչ 
քա նա կութ յամբ հա յեր, ո րոնք պա տե րազ մից հե տո նույ նիսկ այդ քա նա կութ յամբ 
չեն մնա ցել42: Կ. Պոլ սում ո րոշ պատ գա մա վոր ներ ա հա զան գում էին Քե մա լի` փոք-
րա մաս նութ յուն նե րի հետ հաշ վե հար դար տես նե լու մա սին, ինչ պես նաև սուլ թա-
նին նա մակ ներ էին գրում ինք նա կոչ Քե մա լի մա սին, ո րը, իբր գոր ծե լով ժո ղովր դի 
ա նու նից, կոծ կում է իր չա րա շա հում նե րը43: Քե մա լը, իր հեր թին, ա ռաջ էր քա շում 
ազ գա յին շարժ ման ան հա ջո ղութ յուն նե րում հա յե րին մե ղադ րե լու քա ղա քա կա նութ-
յու նը` հայ տա րա րե լով Հա յոց պատ րիար քա րա նում ինչ-որ գաղտ նի հա վաք նե րի44 
և  այն մա սին, թե ինչ պես են հու նա կան և հայ կա կան պատ րիարք նե րը Ան տան տի 

առաջադիմություն» կուսակցության անդամների կողմից, որոնք Հա յոց ցե ղաս պա նու թյունն 
իրա կա նաց նող ներն էին: Հան րա պե տու թյան հիմն  ա դիր հայ րե րը այ ս կամ այն կերպ նե րառ ված 
էին Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մե ջ: Այդ մար դիկ նաև թուրք ժո ղովր դի ազ գա յին հեր ոս ներն են: 
Ընդունելով ցեղ աս պան ությունը` թուրքերը պետք է ընդունեն, որ իրենց հիմնադիր հայրերը կա´մ 
մարդասպաններ են, կա´մ գողեր, կա´մ երկուսն էլ (Քլարկի համալսար անում Աքչամի ընթերցած 
դասախոսությունից, տեքստը տե´ս Akcham T., Turkey and the Armenian Ghost, http://www.
armenianweekly.com/2012/12/15/akcam-turkey-and-the-armenian-ghost/): 
40 Տե՛ս Akcam Taner, նշվ. աշխ., էջ 340: Ազգային շարժում կազմակերպելու հաստատություններից 
մեկը Կարակոլն էր (The Provincial Guard): Այս գաղտնի կազմակերպությունը դրվել էր Թալաաթի 
և Էնվերի անմիջական հրամանատարության տակ՝ երիտթուրքերի գաղտնի գործունեությունը 
շարունակ ել ու նպատակով: Դրա պարտականություն ն էր նաև Հայոց ցեղասպանությունն 
իրագործած նախկին երիտթուրքերի փախուստն ապահովելը: Կազմակերպության հայտնի 
անդամներն էին Կարա Քեմալը, Կարա Վասըֆը, իսկ ազգային շարժման երկրորդ բարձրաստիճան 
ղեկավար Ռաուֆ Օրբեյը կապ էր պահպանում նրանց հետ (նույն տեղում, էջ 347): Քեմալը որոշ 
վերապահումով էր մոտենում Կարակոլին՝ Էնվեր փաշայի ղեկավարության պատճառով, սակայն 
Քեմալի աջակից գեներալ Ալի Ֆուադը իր հուշերում հաստատում է, որ նա սերտ կապերի մեջ 
էր Կարակոլի հետ 1918 թ. նոյեմբերից 1919 թ. մայիսին Ստամբուլում գտնվելու ժամանակ (նույն 
տեղում, էջ 349): Մուստաֆա Քեմալի` Իթթիհադին պատկանելու և դրա հետ կապ պաշտպանելու 
մասին տե՛ս նաև Erik- Ja n Zürcher, In the name of the father, the teacher, and the hero: the Atatürk 
personality cult  i n Turkey, http://www.hum.leiden.edu/lias/organisation/turkish/zurcherej.html.):
41 Տե՛ս Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal Atatürk…, էջ 387:
42 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. I, էջ 101, Fatma Ulgen, Reading Mustafa Kemal Atatürk…, էջ 387:
43 Кемаль Мустафа, Путь Новой Турц ии; Подготовка Ангорской базы 1919-1920, т. I I,  Гос. социально-
экономическое изд-во, M., 1932 с. 63.
44 Նույն տեղում, էջ 53:
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երկր նե րին դի մել ազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի վե րա բեր յալ թշնա մա կան հայ-
տա րա րութ յուն նե րով45: Սա կայն 1920 թ. մար տի 16-ին (դաշ նա կից նե րի կող մից Կ. 
Պո լի սը գրա վե լու օ րը) Մուս տա ֆա Քե մա լը Ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան բո լոր 
կո մի տե նե րին ա րագ հե ռա գիր է ու ղար կում, ո րով զգու շաց նում է մար դա սի րա կան 
վե րա բեր մունք դրսևո րել երկ րի քրիս տոն յա բնակ չութ յան նկատ մամբ46: Սա ձևա-
կան հայ տա րա րութ յուն էր, ո րը նպա տակ ու ներ հաշ տութ յան պայ մա նագ րի ստո-
րագր ման նա խօր յա կին Թուր քիա յին դրա կան կող մով ներ կա յաց նե լու մի ջազ գա յին 
հան րութ յա նը, սա կայն ի րա կա նում «ան կա խութ յան պա տե րազմ» աս վա ծը վար վում 
էր ոչ թե ար տա սահ ման յան օ կու պա ցիա յի, այլ այդ նույն «պաշտ պան յալ» ազ գա յին 
փոք րա մաս նութ յուն նե րի դեմ: Թուր քա կան ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի շար ժիչ 
ուժ հան դի սա ցող Ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան կո մի տե նե րը ստեղծ վում էին 
այն շրջան նե րում, որ տեղ հա յե րի և հույ նե րի կող մից ի րա կան վտանգ էր զգաց վում: 
Այդ կո մի տեի Տ րա պի զո նի մաս նաճ յու ղի ո րոշ ման ա ռա ջին կե տը նա խա տե սում էր 
«զին ված պայ քար ընդ դեմ ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րի»47: Դա է ա պա ցու-
ցում նաև Մուս տա ֆա Քե մա լի հայ տա րա րութ յու նը 1919 թ. հու լի սի 8-ի` բա նա կից 
հրա ժա րա կա նի դի մու մի մեջ. «Իմ պաշ տո նա կան զին վո րա կան դիրքն ինձ խան-
գա րում է մաս նակ ցել իմ հայ րե նի քի ամ բող ջա կա նութ յան պահ պան ման հա մար իմ 
ժո ղովր դի պայ քա րին և թույլ չտալ, որ պես զի այն դառ նա հա յե րի ու հույ նե րի խար-
դա վանք նե րի զոհ»48: Հայ տա րար վում էր, որ ազ գի խնդիրն էր ոչ միայն Կ. Պոլ սի, 
այլև Զմ յուռ նիա յի, Ա դա նա յի և «մեր հայ րե նի քի» բո լոր շրջան նե րի սու վե րե նութ-
յան ա պա հո վու մը, և ներ կա յա ցուց չա կան կո մի տեն զեն քը ցած չի դնի, մինչև չհաս-
նի այդ նպա տա կի ի րա գործ մա նը49: Այդ պա տե րազ մի հա կաիմ պե րիա լիս տա կան 
չլի նե լու փաս տը ա պա ցուց վում է նաև նրա նով, որ Ա թա թուր քը բազ միցս զգու շաց-
րել էր իր հա մա խոհ նե րին չգոր ծել անգ լիա ցի նե րի դեմ50: Ա զա տագ րա կան պա տե-
րազ մի ողջ ըն թաց քում հաշ տութ յան պայ մա նագ րի պայ ման նե րի կա տար մա նը հետ-
ևե լու նպա տա կով Փոքր Ա սիա յում գտնվող Ան տան տի ստո րա բա ժա նում նե րի դեմ 
որ ևէ կրա կոց չէր ար ձակ վել: Պա տե րազ մի ըն թաց քում ա ռա ջին կրա կոցն ար ձակ-
վել է 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 19-ին Դ յորթ Յո լում՝ ֆրան սիա կան բանակի հա մազ գես տ 

45 Նույն տեղում, էջ 70:
46 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. III, էջ 49:
47 Տե՛ս Акчам Танер, նշվ. աշխ., էջ 133:
48 Նույն տեղում, էջ 13 4:
49 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. III, էջ 14, 18:
50 Ըստ Աքչամի՝ պաշտպանության կոմիտեների նպատակը Անտանտի երկրներին 
«Անատոլիայի» թուրքականությունը համոզելն էր: Ուղղակի դիմադրությունը տերություններին 
սկսվեց միայն Փոքր Ասիան բաժանելու և ցեղասպանության համա ր թուրքերին պատժելու 
վերջիններիս նպա տակադրության պայմաններում: Դրա վառ ապացույցն է նաև Սվազի կ ոն-
գր եսում նախկին Օսման յան կայսրության տարածքի նկատմամբ օտարերկրյա մանդատի 
հաստատման հարցի քննար կումը՝ դրա ամբողջականությունը պահպանելու սկզբունքով (տե՛ս 
Akcam Taner, էջ 358, նաև Путь Новой  Турции, հ. I., էջ 111):

կրող հայ զին վոր նե րի վրա51: Խն դի րը հարթ վեց անգ լիա ցի նե րի մի ջամ տութ յամբ: 
Քե մա լը գրում է Ճա ռում, որ որ ևէ բռնութ յուն հա յե րի հան դեպ չի ի րա կա նաց վել, և  
ե թե ի րենց ու ֆրան սիա ցի նե րի կող մից զին ված հա յե րի միջև տե ղի են ու նե ցել ո րոշ 
գոր ծո ղութ յուն ներ, ա պա դրանց հա մար պա տաս խա նատ վութ յունն ընկ նում է հայ 
ազ գայ նա կան նե րի և ն րանց հրահ րող նե րի վրա: Այս պի սով, թուր քե րին ա զա տագ-
րա կան պայ քա րի մղե ցին հու նա կան ներ խուժ ման վտան գը և հայ կա կան պե տութ-
յան ստեղ ծու մը: Զու գա հե ռա բար պատ վի րա կութ յուն ներ էին ու ղարկ վում եվ րո-
պա կան մայ րա քա ղաք ներ` ա պա ցու ցե լու հա մար, որ ի րենց կող մից վե րահսկ վող 
տա րածք նե րում մե ծա մաս նութ յու նը կազ մում էին թուր քեր: Ն պա տա կը հստակ էր. 
հա մո զել մեծ տե րութ յուն նե րին հրա ժար վել հա յե րի, հույ նե րի և թուր քե րի միջև Փոքր 
Ա սիա յի բա ժան ման ծրագ րից52: Վա խը հա յե րի և հույ նե րի՝ Արև մուտ քի հետ դաշ-
նակ ցե լու նկատ մամբ գո յութ յուն ու ներ միշտ:

Միջազգային պարտավորությունների և Հայկական հարցի գնահատումը 
Ճառում 

1920 թ. օ գոս տո սին մի կող մից դաշ նա կից նե րի և պարտ ված Թուր քիա յի միջև 
ստո րագր վում է Սև րի պայ մա նա գի րը, ո րով վեր ջինս այլ պար տա վո րութ յուն նե րի 
հետ մեկ տեղ հանձն է առ նում ճա նա չել Հա յաս տա նը` որ պես ան կախ պե տութ-
յուն53: Պայ մա նա գի րը վտան գի տակ էր դնում հան ցա գործ Թուր քիա յի ան կախ 
գո յութ յու նը և  ամ րագ րում դրա բա ժա նու մը54: Այս պայ մա նա գի րը թուրք ազ գայ-
նա կան նե րի մտա ծո ղութ յան մեջ հիմք դրեց «Սև րի սինդ րո մին»55: Սև րի պայ մա-
նագ րի պար տադր ված լի նե լու և, հետ ևա բար, ա նօ րի նա կա նութ յան ըն կա լու մը 
հստակ եր ևում է նաև Քե մա լի՝ պատ գա մա վոր նե րի պա լա տի ար տա քին գոր-
ծե րի հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ֆ րանկ լին Բու յո նի հետ բա նակ ցութ յու նից, ո րը 
1921 թ. հու նի սի 9-ին ֆրան սիա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ոչ պաշ տո նա կան 
կեր պով ու ղարկ վել էր և  ըն դուն վել Ա թա թուր քի կող մից56: Բու յո նի ազ գա յին շարժ-
ման մա սին հար ցե րին Քե մա լը պա տաս խա նում է, որ նախ կին Օս ման յան կայս-
րութ յու նը վե րա փոխ վել է նոր թուր քա կան պե տութ յան, ո րը կկա րո ղա նա հաս-
նել մի ջազ գա յին աս պա րե զում իր ի րա վունք նե րի ճա նաչ մա նը: Սև րի պայ մա նա-
գի րը, նշում է նա Ճա ռում, մահ վան դա տավ ճիռ է թուրք ազ գի հա մար. « Մենք 
պա հան ջում ենք, որ պես զի շուր թե րը, ո րոնք հա վակ նում են լի նել բա րե կա մա կան 

51 Տե՛ս Akcam Taner, նշվ. աշխ., էջ 383:
52 Տե՛ս Акчам Танер, նշվ. աշխ., էջ 135:
53 Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտա քի ն քաղաքականության 
փաստաթղթերում (1828-1923)..., էջ 676-677: 
54 Տե՛ս История дипломатии, т. III, под ред. Громыко А. А., Политиздат, М., 1965, էջ 213:
55 Киреев Н. Г., История Турции XX век, Крафт+ ИВ РАН , М., 2007, с. 132. «Սևրի սինդրոմի » մասին 
մանրամասն տե՛ս Հովսեփյան Լ., «Սևրի սինդրոմը» որպես Թուրքիայի ազգային անվտանգության 
դիսկուրսի բաղկացուցիչ, «21-րդ Դար», թիվ 4(38), 2011 թ., 37 էջ, Hovsepyan L., The Fears of Turkey: 
The Sèvres Syndrome, Yerevan, 2012, p. 9:
56 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. IV, էջ 571, 42: Այդ բանակցությունների և դրանց բովանդակության 
մասին տե՛ս Киреев Н. Г., նշվ. աշխ., էջ 14 8: 
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մեր նկատ մամբ, նույ նիսկ դրա ա նու նը չպետք է ար տա բե րեն: Մենք չենք կա րող 
ան կեղծ հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տել այն երկր նե րի հետ, ո րոնք ի րենց մտքից 
չեն հա նել Սև րի պայ մա նա գի րը: Մեր աչ քե րում այդ պայ մա նա գի րը գո յութ յուն չու-
նի»57: Քե մա լը հայտ նում է, որ ի րենց նա խորդ նե րի կող մից կա տար ված սխալ նե րի 
պատ ճա ռով է թուրք ազ գը են թարկ վել բազ մա թիվ սահ մա նա փա կում նե րի: Այս-
պի սով, Սև րի պայ մա նա գիրն էլ էր մնում օս ման յան անց յա լում, ո րը հա մա ռո րեն 
ժխտվում էր. «Օս ման յան կայս րութ յու նը, ո րի ժա ռան գորդն ենք մենք հա մար վում, 
աշ խար հի աչ քի առջև չու ներ ոչ մի ար ժեք, ոչ մի ձեռք բե րում, չէր վա յե լում հար-
գանք: Նա հա մար վում էր մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սահ ման նե րից դուրս գտնվող 
պե տութ յուն և, կար ծես թե, դրված էր մյուս պե տութ յուն նե րի խնա մա կա լութ յան ու 
հո գա բար ձութ յան տակ: Մենք մե ղա վոր չէինք անց յա լի բաց թո ղում նե րի և ս խալ-
նե րի հա մար, և  ի րա կա նում մեզ նից չէ, որ պետք էր պա հան ջել վճա րել այն հա շիվ-
նե րը, ո րոնք կու տակ վել էին հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում»58: « Հայ կա կան 
խնդի րը» նույն պես տե ղա փոխ վել էր օս ման յան անց յալ59, և հա վա քա կան բռնութ-
յու նը փոք րա մաս նութ յուն նե րի դեմ հան րա պե տա կան շրջա նի սկզբին և  ըն թաց-
քում ամ բող ջա պես վե րաց վել էր թուր քա կան հան րա պե տա կան պատ մութ յու նից: 
Ի հա վե լումն՝ թուրք ազ գը կազ մող հայ րե նա սեր նե րը, ո րոնց Մուս տա ֆա Քե մա-
լը դի մում է տեքս տում, բա ցա ռա պես մու սուլ ման ներ են, հատ կա պես մու սուլ ման 
թուր քեր, ո րոնք հա մախմբ վել են ան կա խութ յան հա մար պայ քա րում՝ պաշտ պա-
նե լու ի րենց հայ րե նի քը60: 

1922 թ. նո յեմ բե րի 21-ին գու մար վեց Լո զա նի կոն ֆե րան սը, որն ամ րագ րեց թուր-
քա կան հաղ թա նակ նե րը և  ըստ Քե մա լի՝ վերջ դրեց այն կան խամ տած ված դա վադ-
րութ յա նը, ո րը դա րե րի ըն թաց քում նյու թում էին թուրք ազ գի դեմ և հույս ու նեին 
կյան քի կո չել Սև րի պայ մա նագ րով61:

1923 թ. ապ րի լի 8-ին Քե մա լը հրա պա րա կեց իր ծրագ րի ի նը դրույթ նե րը62, ո րոնք 

57 Путь Новой Турции, т. IV, с. 43, 45.
58 Նույն տե ղում, էջ 114: Ամե նայն օս մա նյա նը ժխտե լու ու ղե գի ծը նկատ վում է նաև Զի յա Գյո քալ փի
մոտ. «Ին չ ո՞ ւ է նման հակասություն այս երկրում գոյություն ունեցող երկու ուղղության՝ թուրքա-
կանության և օսմանականության միջև: Ինչո՞ւ է թուրքական ուղու վրա գտնվող ամեն ինչն այդքան 
գեղեցիկ և օսմանյան ուղու վրայինն այդքան տգեղ» (Ziya Gökalp, Turkish Nationalism and Western 
Ci vi lization, Columbia University Press, New  York, 1959, p. 107):
59 Ֆաթմա Ուլգենը նշում է, որ Ճառում հայերին և Հայկական հարցին անդրադարձը պետք է 
դիտարկել որպես հիմնաքար պատումի համար, որը սահմանում է, թե ինչն է անհրաժեշտ հիշել,  
իսկ ինչը` մոռանալ հայերի մասին նոր թուրքական հանրապետությունում`դրա նոր  պ ատ մա-
գրության շրջ անակներում  ( տե՛ս Ulgen Fatma, Reading Mustafa Kemal  Atatürk…, էջ 385):
60 Տե՛ս Fatma Müge Göçek, նշվ. աշխ., էջ 43: Պաշտպանության կազմակերպումը և այնուհետև` 
հար ձակումը թուրքական կողմի մոտ վատ չէր ստացվում: Դրա հետևանքով առաջին հաղթանակը 
գրանց վեց Ինոնյուի մոտ՝ 1921 թ. ապրի լի  1-ին, երկրորդը՝ Սաքարիայի մոտ՝ նույն թվակ ան ի 
սեպտեմ բերի 13-ին, իսկ 1922 թ. օգոստոսին, անցնելով հակահարձակման, Քեմալի գլխավորած 
բանակը սեպտեմբեր ին  մ տա վ Զմյուռնիա, կրակի տվեց քաղաքը և կազմակերպեց տեղի հույն և 
հա յ բն ակ չության գաղթ՝ ունեցված քի բռնագրավումով (տե՛ս Киреев Н. Г., նշվ. ածխ., էջ 146-147):
61 Տե՛ս Путь Новой Турции, հ. IV, էջ 149:
62 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 127:

դար ձան Հան րա պե տա կան Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան սկզբունք նե րը63: Այս 
ա մե նի հիմ քի վրա 1923 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ին ըն դուն վում է հան րա պե տութ յուն 
հռչա կե լու մա սին ո րո շու մը64: Սա կայն ինչ պես նշում է « Թա նին» թեր թի խմբա գի րը, 
Ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան ծրա գի րը մի բան էր, իսկ ու ղին, ո րով նրանք գնում 
էին, մեկ այլ բան65: 

Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Մուս տա ֆա Քե մա լի Ճառն ի րա կա նում 
քա ղա քա կան գործ չի ընդգրկ վելն է պատ մագ րութ յան մեջ՝ ար դա րաց նե լու ի րեն, 
ամ րապն դե լու իր դիր քե րը և  օ րի նա կա նաց նե լու իշ խա նութ յան գլուխ մնա լը: Բայց 
քա ղա քա կան գործ չի ան ձի ծան րակ շիռ լի նե լու հան գա ման քով պայ մա նա վոր ված 
տեքս տի բո վան դա կութ յունն ըն դուն վել է թուրք հա սա րա կութ յան կող մից որ պես 
ա նա ռար կե լի ճշմար տութ յուն: Հատ կա պես դրա մեջ ամ րագր ված ո րոշ դրույթ ներ, 
այն է՝ հա յե րի եկ վո րութ յան, թուր քե րի տե ղաբ նի կութ յան, հայ կա կան նա հա նգ նե րի 
թուր քա կան լի նե լու, հա յե րի և կայս րութ յան բո լոր փոք րա մաս նութ յուն նե րի դա վա-
ճա նութ յան, Արև մուտ քի հետ վեր ջին նե րիս հա մա գոր ծակ ցութ յան, Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան մեջ թուր քե րի ան մե ղութ յան վար կած նե րը միա վոր վե լով ստեղ ծե ցին 
«թուրք ժո ղովր դի դեմ հա մաշ խար հա յին դա վադ րութ յան» տե սութ յու նը, ո րը նրանց 
ստի պեց ըն դու նել ի րենց թուրք ինք նութ յու նը, միա վոր վել ար տա քին վտան գի դեմ 
նոր Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան մեջ, ժխտել հայ կա կա նը և հա յե րին: Պատ մա-
կան ի րա կա նութ յա նը հա կա դար ձող՝ պատ մութ յուն-ա ռաս պե լով պայ մա նա վոր ված 
այդ խե ղաթ յու րում նե րը թուր քա կան պատ մագ րութ յան մեջ գե րիշ խում են մինչ օրս 
և  ուղ ղոր դում թուր քե րի պատ մաս տեղծ ման գոր ծըն թա ցը մինչև 21-րդ դար, սա կայն 
ո գին և սկզբունք նե րը մնա ցել են ան փո փոխ: 

Մուստաֆա Քեմալի 1927 թ. ճառը՝ որպես թուրքական պատմագրության 
կառուցման հիմնաքար

Ռեգինա Գալուստյան 

Ամփոփում

Պատ մութ յու նը և պատ մա կան հի շո ղութ յու նը կար ևոր են ազ գաս տեղծ ման 
նա խագ ծե րի հա մար: Անց յա լի հի շո ղութ յամբ է հա վա քա կա նութ յու նը ձեռք բե րում 
ինք նութ յուն: Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան դեպ քում այդ ինք նութ յան կա ռու ցու մն 
ակնհայտ ար հես տա կան բնույթ էր կրում: Այս քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն քում 
զար գա ցավ ար հես տա կան թուր քա կան պատ մագ րութ յու նը, ո րի հիմ նա քա րը դար-
ձավ Մուս տա ֆա Քե մա լի (հե տա գա յում` Ա թա թուրք) Ճա ռը: Դ րույթ նե րը, ո րոնք 

63 Տե ՛ս նույն տեղում, ծնթ. 26, էջ 321:
64 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 191:
65 1924 թ. նո յե մբերի 4-ի «Թանինի» «Բանակ և քաղաքական ու թյուն» հոդվածում խմբագիրը գրում 
է, որ կառավարման ձևը համարվում է հանրապետական, սակայն այն, ինչ ը պե տք  էր փոփոխել, 
ոգին և սկզբունքներն էին, որոնք, սակայն, մնացին անփոփոխ (տե՛ս նույն տեղում, էջ  245): 
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հիմ նա վոր վե ցին Ճա ռում, ինչ պես օ րի նակ՝ Արևմտ յան Հա յաս տա նում թուր քե րի 
տե ղաբ նի կութ յան, հայ կա կան նա հա նգ նե րի թուր քա կան լի նե լու, հա յե րի և կայս-
րութ յան բո լոր փոք րա մաս նութ յուն նե րի դա վա ճա նութ յան, Արև մուտ քի հետ վեր-
ջին նե րիս հա մա գոր ծակ ցութ յան, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մեջ թուր քե րի ան մե-
ղութ յան վար կած նե րը միա վոր վե լով ստեղ ծե ցին «թուրք ժո ղովր դի դեմ հա մաշ-
խար հա յին դա վադ րութ յան» տե սութ յու նը, ո րը նրանց ստի պեց ըն դու նել ի րենց 
թուրք ինք նութ յու նը, միա վոր վել ար տա քին վտան գի դեմ նոր Թուր քիա յի Հան րա-
պե տութ յան մեջ, ժխտել ա մե նայն հայ կա կա նը և հա յե րին:

Բա նա լի բա ռեր` ինք նութ յան կեր տում, հի շո ղութ յան ձևա վո րում, պատ մագ րութ-
յուն, Ճառ, Արևմտ յան Հա յաս տան:

Mustafa Kemal’s Speech of 1927 as a Cornerstone in Constructing the Turkish 
Historiography

Regina Galustyan 

Summary

The history and historical memory are crucial for nation building projects. With the 
memory of the past collectiveness obtains identity. In the case of Republic of Turkey 
identity formation was factitious. During this policy fabulous Turkish historiography 
was developed the cornerstone of which became a Speech delivered by Mustafa Kemal 
Pasha (later Atatürk). Thesises underpinned in it, such as indegenouty of Turks in the 
Western Armenia, the Turkishness of Armenian regions, treachery of Armenians and of 
all the minorities in the Empire, their collaboration with the West, the version of the 
Turks’ innocence in the Armenian Genocide has united to form the theory of “the world 
conspiracy against Turkish people”, which made them accept their Turkish identity, 
consolidate against foreign danger in a new Turkish Republic, to deny Armenians and 
anything Armenian.

Keywords: identity construction, memory formation, historiography, Speech, Western 
Armenia.

Речь Мустафы Кемаля 1927 г. как основа для конструирования 
турецкой историографии 

Регина Галустян 

Резюме

История и историческая память имеют решающее значение для формирования 
наций. С помощью памяти о прошлом коллективность приобретает идентичность. 
В случае Турецкой Республики формирование идентичности было искусственным. 

При проведении соответстующей политики была сконструирована мифическая ту-
рецкая историография, краеугольным камнем которой стала речь Мустафы Кемаля 
(позже Ататюрка). Утверждаемые в ней тезисы, такие как: турки - коренное населе-
ние в Западной Армении, армянские области принадлежат Турции, предательство 
армян и других меньшинств империи, а также их сотрудничество с Западом, версия 
невиновности турок в Геноциде армян - все это объединилось в теорию «мирового 
заговора против турецкого народа», которая вынудила турок осознать свою наци-
ональную идентичность и объединиться против иностранной опасности в новой 
турецкой республике.

Ключевые слова: конструирование идентичности, формирование памяти, исто-
риография, Речь, Западная Армения.
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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԶՈՀԵՐԻ ԹՎԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ռոբերտ Թաթոյան 

Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յու նում բնակ վող հա յե րի թվա-
քա նա կի, ինչ պես նաև Ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի հար ցե րը յու րա հա տուկ 
տեղ են գրա վում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը ժխտող ու սում նա սի րող նե րի 
նեն գա փո խում նե րի շար քում: Այս պես, Թուր քիա յի արտ գործ նա խա րա րութ յան 
կայք այ ցե լե լու դեպ քում այն տեղ կա րող ենք գտնել « Ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
հայ կա կան պնդում նե րը. խնդիր և փաս տեր» գրութ յու նը, որ տեղ որ պես փաստ 
հա մար մեկ նշվում է հետև յա լը. « Ժո ղովր դագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը 
փաս տում են, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ-
յու նում բնակ վում էր 1.5 մի լիո նից պա կաս հայ. այս պի սով պնդում ներն առ այն, 
որ ա վե լի քան 1.5 մի լիոն Ար ևել յան Ա նա տո լիա յի հայ է մա հա ցել, կեղծ են»1։ Այս 
«փաս տի» գի տա կան հիմ նա վոր ման բնա գա վա ռում աչ քի են ըն կել բազ մա թիվ 
ու սում նա սի րող ներ, ո րոն ցից կա րե լի է նշել Է սաթ Ու րա սի2, Ս թեն ֆորդ Շոուի3, 
Ք յա մու րան Գ յու րու նի4, Քե մալ Կար պա տի5, Ջաս թին Մաք Քար թիի6 և  այ լոց ա նուն-
նե րը։ Ժխ տո ղա կան ուղ ղութ յա նը պատ կա նող ու սում նա սի րող նե րին հա տուկ են 
արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ 1878-1914 թթ. օս ման յան կա ռա վա-
րութ յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (հենց դրանք են հա ղոր դում «1.5 մի լիո նից 
պա կաս» թի վը) ան վե րա պահ ու ոչ քննա դա տա բար ըն դու նու մը և  այդ տվյալ նե-
րին հա կա սող, հիմ նա կա նում հայ կա կան աղբ յուր նե րից ծա գող վի ճա կագ րութ-
յան մեր ժու մը (հա մա ձայն Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1914 թ. տվյալ նե րի` 
Օս ման յան Թուր քիա յում շուրջ եր կու մի լիոն հայ էր բնակ վում)7:

1 The Armenian Allegation of Genocide: The issue and the facts (http://www.mfa.gov.tr/the-armenian-
allegation-of-genocide-the-issue -and-t he- fact s.en.mfa, վերցված է` 07.10.2014). 
2 Uras Esat, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Ankara: Yeni Matbaa, 1950, անգլերեն 
թարգմանությունը` Uras Esat, The Armenians in History an d the Armenian Question, Ankara, Documentary 
Publications, 1988. 
3 Shaw Stanford J. and Shaw Ezel Ku ral, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.2, N.Y., 
Cambridge University Pres s,  1977; Shaw Stanford J., The Ottoman Census System and Population, 1831-
1914, IJMES, 9, (1978), էջ 325-338.
4 Gürün Kamuran, The A rm enian File: The Myth of Innocence Exposed, Nicosia and London: K. Rustem 
and Brother and Weidenfeld and Nicolson, 1985.
5 Karpat Kemal H., Ottoman population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, Wisconsin, 
The University of Wisconsin Press, 1985.
6 McCarthy Justin, Muslims and Minorities. The Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire, 
N.Y. University Press, 1983.
7 Համաձայն 1919 թ. Փարիզի հաշտության կոնֆերան սին Հայկական միացյալ պատվիրակության 
կո ղմի ց ներկայացվ ած հուշ ագր ի` 1914 թ. Օսմանյան կայսրությունում բնակվում էր 2,026,000 հայ, 
որից Թուրքահայաստանում (Տրապիզոնը և Կիլիկիան ներառյալ)` 1,403,000, Ասիական Թուրքիայի 
այլ մասերում` 440,000, Պոլսում և Եվրոպական Թուրքիայում` 183,000 (տե՛ս Հայկական հարցը 

Դ րա հետ մեկ տեղ, վեր ջին շրջա նում ո րոշ թուրք ու սում նա սի րող ներ ա վե լի տար-
բե րակ ված, ան կողմ նա կալ և հա վա սա րակշռ ված մո տե ցում են որ դեգ րել խնդրո 
ա ռար կա հար ցի նկատ մամբ: Ն րան ցից է մաս նա վո րա պես Ֆուաթ Դ յուն դարն իր 
«Թ վե րի ո ճի րը. վի ճա կագ րութ յան դե րը Հայ կա կան հար ցում (1878-1918)» մե նագ-
րութ յամբ, ո րը լույս է տե սել 2010 թ. անգ լե րեն լեզ վով8։

Նե րա ծութ յան (էջ 1-10) սկզբում հե ղի նա կը հայ տա րա րում է, որ ու սում նա սի րութ-
յան հիմ նա կան թեզն է հիմ նա վո րել, որ վի ճա կագ րութ յու նը կար ևոր դեր է խա ղա ցել 
Հայ կա կան հար ցում` ինչ պես հար ցի մի ջազ գա յին աս պա րե զում հայտն վե լու, այն-
պես էլ «վերջ նա կան հան գու ցա լուծ ման» մեջ։ 

Աշ խա տան քի ա ռա ջին գլխում, ո րը վեր նագր ված է « Դի վա նա գի տութ յուն և 
վի ճա կագ րութ յուն. Հայ կա կան հար ցի ի հայտ գա լը (1878-1913)» (էջ 11- 65), հե ղի-
նա կը ներ կա յաց նում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի բնակ չութ յան վի ճա կագ րութ յան 
դե րը նշված ժա մա նա կաշր ջա նի Հայ կա կան հար ցի հետ կապ ված դի վա նա գի տա-
կան գոր ծըն թաց նե րում։ Այդ ա ռու մով նա անդ րա դառ նում է Հայ կա կան հար ցի 
գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում մեծ տե րութ յուն նե րին վի ճա կագ րութ յուն ներ ներ կա-
յաց րած եր կու մար մին նե րի` օս ման յան կա ռա վա րութ յան և Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տութ յան խնդրին։ Ինչ-
պես Դ յուն դարն ար դա րա ցիո րեն նշում է. «...ի հա կա ռակ ո րոշ ու սում նա սի րող-
նե րի, այդ թվում` Քե մալ Կար պա տի և Ջաս թին Մաք Քար թիի պնդում նե րի, հայ 
բնակ չութ յան վե րա բեր յալ օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ոչ ամ բող ջութ-
յամբ են վստա հե լի»։ Հե ղի նա կը փաս տում է, որ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րը 
մար դա հա մար ներ էին անց կաց նում ոչ միայն զին վո րագր վող նե րի թի վը և/ կամ 
հար կե րի չա փը ո րո շե լու, ինչ պես պնդում են Ք. Կար պատն ու Ջ. Մաք Քար թին, այլ 
նաև տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րում մահ մե դա կան նե րի և  ոչ մահ-
մե դա կան նե րի ներ կա յա ցուց չութ յան մաս նա բա ժի նը սահ մա նե լու նպա տա կով։ 
Այդ պատ ճա ռով օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը ձգտում էր վե րահս կել վի ճա կագ-
րա կան տվյալ ներն այն տե ղե րում, որ տեղ ոչ մահ մե դա կան նե րը (հա յե րը) մե ծա-
մաս նութ յուն էին կազ մում։ Ու սում նա սի րո ղը կար ևո րութ յուն է տա լիս այն հան-
գա ման քին, որ, ի տար բե րութ յուն Ք. Կար պա տի և Ջ. Մաք Քար թիի պնդում նե րի, 
օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րը հաշ վել և գ րան ցել են մահ մե դա կան նե րին` նաև 
ըստ ի րենց էթ նի կա կան ծագ ման հատ կա նի շի` թուր քեր, քրդեր, չեր քեզ ներ և  այլն։ 
Վե րոնշ յա լը թույլ է տա լիս ու սում նա սի րո ղին եզ րա հան գե լու, որ օս ման յան իշ խա-
նութ յուն նե րը մի ջամ տել են ինչ պես վիճակագրական տվյալների հա վաք ման, այն-
պես էլ դրանց համակարգման գործընթացին` հա մա պա տաս խան ի րենց սե փա-
կան քա ղա քա կան շա հե րի (էջ 3)։ 

Միև նույն ժա մա նակ Դ յուն դա րը փոր ձում է վի ճար կել Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար-
քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տութ յու նը. ըստ հե ղի նա կի` 

հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ, Երևան, 1919, էջ 32)։
8 Տե՛ս Dündar Fuat, Crime of Numbers. The Role of Statistics in the Armenian Question, The State Univer-
sity of New Jersey-Rutgers, Transactions Publishers, 2010, xiv + 2 38 pp. 
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«հա յե րի կող մից ներ կա յաց վող տվյալ նե րը ևս  եր բեմն հա կա սա կան էին» (էջ 2) և 
«ուռ ճաց ված»: Մաս նա վո րա պես, հե ղի նա կը հա կա սութ յուն ներ է տես նում Գ րի գոր 
Զոհ րա պի` 1913 թ. հրա տա րա կած վի ճա կագ րութ յան9 և Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
տվյալ նե րի միջև` նշե լով, որ թեև Զոհ րա պը պնդում է, որ տվյալ նե րը Հա յոց պատ-
րիար քա րա նինն են, սա կայն դրանք պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րի հա մե մատ ուռ-
ճաց ված են։ Իր այս կար ծի քը հե ղի նա կը հիմ նա վո րում է լոկ այն փաս տար կով, որ 
ի րեն չի հա ջող վել գտնել որ ևէ փաս տա թուղթ, ո րը կա րող է վկա յել Զոհ րա պի տվյալ-
նե րի վա վե րա կա նութ յան մա սին (էջ 3): Ի րա կա նում Գ րի գոր Զոհ րա պը 1913 թ. հրա-
տա րա կած իր գրքում ըն դա մե նը զե տե ղել էր Հա յոց պատ րիար քա րա նի կող մից լիա-
զոր ված մարմ նի՝ Ա պա հո վութ յան հանձ նա ժո ղո վի` 1912 թ. վեր ջե րին կազ մած վի ճա-
կագ րա կան աղ յու սակ նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել էին մեծ տե րութ յուն նե րի դես պան-
նե րի ու շադ րութ յա նը 1913 թ. սկզբնե րին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման կա պակ-
ցութ յամբ10: 

Ընդ հան րա պես Դ յուն դա րն ա ղոտ պատ կե րա ցում ու նի Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի կող մից 1878-1914 թթ. անց կաց ված մար դա հա մար նե րի և դ րանց արդ-
յուն քում հա վաք ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի մա սին: Այս պես նա սխալ մամբ 
հա մա րում է, որ Գ րի գոր Զոհ րա պի` 1913 թ. հրա տա րա կած տվյալ նե րը11 և սփ յուռ քա-
հայ ու սում նա սի րող Ռայ մոն Գ ևորգ յա նի կող մից 1992 թ. կազմ ված վի ճա կագ րութ-
յու նը12 Հա յոց պատ րիար քա րա նի նույն՝ 1912 թ. կազ մած վի ճա կագ րութ յան եր կու 
տար բե րակ ներ են, և  այդ ա ռու մով հա կա սութ յուն ներ տես նում դրանց մեջ (էջ 145), 
մինչ դեռ Ռայ մոն Գ ևորգ յա նի վի ճա կագ րութ յու նը հիմն ված է Հա յոց պատ րիար քա-
րա նի՝ 1913-1914 թթ. կազ մա կեր պած մար դա հա մա րի ցու ցակ նե րի ամ փոփ ման վրա13:

9 Տվյալները զետեղված են Գ. Զոհրապի «Հայկական հարցը փաստաթղթերի լույսի տակ» ֆրան-
սերեն լեզվով հրատարակված գրքում (Leart Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents, 
Paris, Challamel, 1913)։ 
10 1912-14 թթ. Հայկական հարցի վերաբացման շրջանում Կ. Պոլսի պատրիարքարանին կից 
ստեղծված Ապահովության հանձնաժողովի աշխատանքներին Գրիգոր Զոհրապի մասնակցության 
մասին տե՛ս մասնավորապես Շարուրյան, Ա. Ս., Գրիգոր Զոհրապի օրագրությունները հայկական 
բարենորոգումների (1912-1914) վերաբերյալ, «Պատմա-բանասիրական հանդես», № 4, էջ. 202-228։
11 Ըստ Գ. Զոհրապի` 1912 թ. Օսմանյան կայսրությունում բնակվում էր 2,100,000 հայ (տե՛ս Leart 
Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents..., էջ 62)։
12 Համաձայն Ռայմոն Գևորգյանի տվյալների` Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության թիվը 
Առաջին աշխարհամարտի նախօրյակին 1,915,560 է (տե՛ս Kévorkian Raymond H., Paboudjian Paul 
B., Les Arméniens dans l'Empire ottoman à la veille du génocide, Paris, Arhis, 1992, էջ 57-60)։ 
13 Մեր կող մից կա տար ված ու սու մն աս իր ու թյան մեջ, որի ար դյունք ներն ամ փոփ ված են 
ատենախոսական աշխատանքում, ցույց է տրվել, որ 1878-1914 թթ. ըն թաց քում Պատ րիար քա րա-
նի կող մից Արևմտ յան Հա յաս տանն ամ բող ջութ յամբ ընդգր կող հինգ մար դա հ ա մար ներ և հաշ վա-
ռում ներ են կազ մա կերպ վել. 1-2) 1878-80թթ. և 1880-81 թթ.՝ պատ րիարք Ներ սես Վար ժա պետ յա նի 
օրոք, 3) 1902թ.՝ Մա ղա քիա Օր ման յա նի պատ րիար ք ութ յան շրջա նում, 4) 1912թ.՝ Հայ կա կան հար-
ցի վե րա բաց ման կա պակ ցութ յամբ և 5) 1913-14թթ.՝ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծի շուրջ 
ըն թա ցող զար գա ցում նե րին զու գա հ եռ : Առ ան ձ նա կի տեղ  է  զ բա ղեց նում 18 78թ. Բեռ լի նի վե հա ժո-
ղո վին ներ կա յաց ված Արևմտ յան Հա յաս տա նի բա րե փո խում նե րի հայ կա կա ն նա խագ ծին կից վի-
ճա կագ րա կան աղ յու սա կը, որի հե ղինակ ն է  հա յո ց պ ատ վիրակ ու թյան անդամ Ստեփա ն Փափա-
զյանը: Ն ա հիմնել  է Արևմտյա ն Հա յա ստանի բնակ չության  թ վա քա ն ակի իր  հա շվա րկ ը օսմա նյան  

Երկ րորդ` « Պա տե րազմ, կո տո րած և վի ճա կագ րութ յուն (1914-1918). Հայ կա կան 
հար ցի « վերջ նա կան հան գու ցա լու ծու մը», գլխում (էջ 67-140) ներ կա յաց վում է հա յե րի 
տե ղա հա նութ յան և բ նաջնջ ման գոր ծըն թա ցը։ Դ յուն դա րը չի ժխտում օս մա նահպա-
տակ հա յե րի հետ տե ղի ու նե ցա ծի ծրագ ր ված բնույ թը, սա կայն նա դի տար կում է 
1915-1917 թթ. դեպ քե րը որ պես «ժո ղովր դագ րա կան գոր ծո ղութ յուն», ե րիտ թուր քե րի 
«էթ նի կ վերակազմակերպում» (ethnic engineering) քա ղա քա կա նութ յան մի մաս։ Ըստ 
հե տա զո տո ղի` ե րիտ թուր քե րի նպա տակն էր ոչ թե արևմ տա հա յութ յան բնաջն ջու մը, 
այլ ամ բողջ բնակ չութ յան հա մե մատ հա յե րի տե սա կա րար կշռի նվա զե ցու մը: Ն շենք, 
որ հե ղի նա կը կար ծես թե խու սա փում է «ցե ղաս պա նութ յուն» բա ռեզ րը օգ տա գոր ծե-
լուց14, նրա հա մար տե ղի ու նե ցա ծը «1915-1917 թթ. կո տո րած ներ են» (էջ 5)։ 

Դ յուն դա րը գտնում է, որ ե րիտ թուր քե րի նպա տակն էր ամ բող ջա պես տե ղա հա նել 
1914 թ. ռուս– թուր քա կան բա րե փո խում նե րի ծրա գիրն ընդգր կող տա րած քի (Արևմտ-
յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներ և Տ րա պի զո նի նա հան գը) հայ բնակ չութ յա նը, 
մինչև 5%-ի ի ջեց նել Ա նա տո լիա յի ( Փոքր Ա սիա յի) նա հանգ նե րի, մինչև 2%-ի` Հա լե պի 
նա հան գի, և մինչև 10%-ի` այլ տա րածք նե րի հայ բնակ չութ յան տե սա կա րար կշի ռը (էջ 
2)։ Ըստ հե ղի նա կի` Հայ կա կան հար ցի հան գու ցա լուծ ման ե րիտ թուր քա կան քա ղա-
քա կա նութ յունն ան ցել է ե րեք փու լե րով` 1) հայ «հե ղա փո խա կան նե րի» ընդվզ ման 
«պատ ճառ նե րի» և «ո գու» ոչն չա ցու մը 2) հայ ժո ղովր դի ան հա տա կան և  ինս տի տու-
ցիո նալ ներ կա յա ցուց չա կան մի ջոց նե րի ոչն չա ցու մը և, վեր ջա պես, 3) հայ բնակ չութ-
յան կի սաա նա պա տա յին տա րածք ներ տե ղա հա նե լը և  այն տեղ նրանց թվա քա նա կի 
նվա զե ցումն այն մա կար դա կի, որ հա յե րը «վի ճա կագ րա կան տե սանկ յու նից» վտանգ 
չներ կա յաց նեն (էջ 68)։ 

Ի րա կա նում այն, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան կազ մա կեր պիչ ներն ի րենց հա կա-
հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ պետք է ա ռաջ նորդ վեին այլ` ա վե լի լուրջ նկա-
տա ռում նե րով, քան հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի լոկ նվա զե ցու մը մինչև 2,5, 5 կամ 
10%–ը, կա րող ենք տես նել, երբ մենք թե կուզ թեթև հա յացք ենք նե տում 1914 թվա-
կա նին վե րա բե րող օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վրա։ Ըստ այդ պաշ-
տո նա կան տվյալ նե րի, ո րոնք պետք է դրված լի նեին ե րիտ թուր քե րի «էթնիկական 
ճարտարագիտություն» քաղաքականության հիմ քում, ար դեն իսկ նախ քան տե ղա-
հա նութ յու նը Փոքր Ա սիա յի մի քա նի նա հանգ նե րում հայ բնակ չութ յու նը ցածր էր կամ 
չէր գե րա զան ցում 5%–ը (տե՛ս Աղ յու սակ 1): Այս հան գա ման քը, սա կայն, չի խան գա-
րել ե րիտ թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րին տվյալ տա րածք նե րի հայ բնակ չութ յա նը ևս  
են թար կել տե ղա հա նութ յան ու կո տո րած նե րի։ 

վիճակագրական  տ արբ եր աղբյուրն երի վրա:
14 Ամբողջ շարադրանքի մեջ այն օգտագործված է լոկ մեկ անգամ, այն էլ ծանոթագրությունում (էջ 
7)։ 
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Վարչական միավոր Հայեր16 Ընդհանուր 
բնակչություն

Հայ բնակչության 
տեսակարար կշիռը, 

%
Ադրիանապոլիս 19,773 631,094 3,1
Անկարա 51,576 953,817 5,4
Կաստամունի 8,959 767,227 1,1
Կոնիա 12,971 789,308 1,6
Էսքիշեհիր 8,592 152,726 5,6
Նիգդե 4,935 291,117 1,7
Բիղա (Կալե–ի Սուլթանիե) 2,474 165,815 1,5

Ի հար կե չի կա րե լի ժխտել, որ ե րիտ թուր քե րը մեծ տեղ էին տա լիս վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րին արևմ տա հա յութ յան բնաջնջ ման գոր ծո ղութ յուն նե րը կազ մա-
կեր պե լու գոր ծում, սա կայն վի ճա կագ րութ յու նը լոկ մի ջոց էր, գոր ծիք` ցե ղաս պա-
նութ յան ըն թաց քը կա ռա վա րե լու հա մար և  ոչ եր բեք նպա տակ, ինչ պես փոր ձում է 
ներ կա յաց նել Ֆուաթ Դ յուն դա րը։ Բա ցի դրա նից, լոկ «ժո ղովր դագ րա կան ճար տա-
րա գի տութ յան» քա ղա քա կա նութ յան տրա մա բա նութ յու նից ել նե լով հնա րա վոր չէ 
բա ցատ րել ո՛չ արևմ տա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան և մ շա կու թա յին ընտ րա-
նու ձեր բա կա լութ յուն նե րը, աք սորն ու բնաջն ջու մը և  ո՛չ էլ հայ զին վո րա կա նութ յան 
ոչն չա ցու մը, ո րոնք Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի մասն են կազ մում։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի և Մեծ 
ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի հաշ վարկ նե րին է նվիր ված Դ յուն դա րի աշ խա-
տութ յան եր րորդ գլու խը, ո րը կրում է « Հան ցա գոր ծութ յան թի վը. հաշ վե լով հայ կա-
կան մա հե րը» վեր նա գի րը (էջ 141-157): Նախ քան տե ղա հա նութ յու նը հայ բնակ չութ-
յան թվա քա նա կը ո րո շե լու հար ցում ու սում նա սի րո ղը սե փա կան որ ևէ հաշ վարկ չի 
կա տա րում, այլ ըն դու նում է մի թիվ, որն առ կա է վեր ջերս հայտ նա բեր ված և հ րա-
տա րակ ված թուր քա կան մի զե կու ցագ րում, ո րը կազմ վել էր Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան ա ռանց քա յին կազ մա կեր պիչ նե րից մե կի՝ Թա լեա թի հա մար 1917 թվա կա նին և 
պահ վել նրա ար խի վում: Զե կու ցագ րում ներ կա յաց վում է հայ բնակ չութ յան թվա-
քա նակն ըստ Օս ման յան կայս րութ յան վար չա կան միա վոր նե րի, նախ քան Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յու նը՝ 1914–ին և հե տո՝ 1917-ի դրութ յամբ: Զե կու ցա գի րը կազ մած 
թուրք պաշ տոն յան, մեկ նա բա նե լով օս ման յան վի ճա կագ րութ յան տվյա լը, հա մա ձայն 
ո րի 1914-ին արևմ տա հա յութ յան թի վը 1,251,785 շունչ էր (ա ռա քե լա դա վան և կա թո-
լիկ հա յեր), ծա նո թագ րութ յան կար գով նշում է, որ այդ տվյալն ի րա կա նից ցածր է, 

15 1914  թ. օսմանյան վիճակագրական տվյալները վերցրել ենք Քեմալ Կարպատի «Օսմանյան 
բնակ չությունը 1830-1914 թթ. ժողովրդագրական և սոցիալական բնութագրիչներ» գրքից (տե՛ս 
Karpat Kemal H., նշվ. աշխ., էջ 18 8- 189 )։ 
16 Լուսավորչական և կաթոլիկ: 

քա նի որ ոչ բո լոր հա յերն են հաշ վառ վել, և  ի րա կան թի վը պետք է լի նի 1,500,000-ի 
սահ ման նե րում: Ա հա այս տվյա լն է Ֆուաթ Դ յուն դա րը ըն դու նում որ պես մի թիվ, ո րը 
«վերջ է դնում հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վե ճե րին» (էջ 149): Ի հիմ-
նա վո րում իր այս պնդման` ու սում նա սի րո ղը բե րում է եր կու փաս տարկ. 1) տվյա լը 
կազմ վել է մի քա ղա քա կան կազ մա կեր պութ յան կող մից, ո րը ցան կա նում էր վերջ-
նա կա նա պես հան գու ցա լու ծել Հայ կա կան հար ցը և  այդ նպա տա կով բո լոր ջան քերն 
էր գոր ծադ րում հայ բնակ չութ յան ճշգրիտ թվա քա նա կը պար զե լու հա մար և 2) այս 
տվյա լը պատ րաստ վել էր ոչ թե հրա պա րակ ման նպա տա կով, այլ կազ մա կեր պութ-
յան ներ սում ներ քին օգ տա գործ ման հա մար (նույն տե ղում): 

Նախ, ե թե ան գամ ըն դու նենք Հայ կա կան հար ցի հան գու ցա լուծ ման և հայ բնակ չութ-
յան ճշգրիտ թի վը պար զե լու միջև հե ղի նա կի կող մից փաստ վող կա պը, ին չը տրա մա բա-
նա կան ա ռու մով այն քան էլ ակն հայտ չէ, նույ նիսկ այդ դեպ քում ան հաս կա նա լի է, թե ինչ-
պես 1,5 մի լիոն թի վը կա րե լի է հա մա րել «ճշգրիտ»: Ընդ հա կա ռա կը, տրա մա բա նութ յու նը 
հու շում է, որ ե թե 1917-ին կազմ ված թուր քա կան զե կու ցագ րի հե ղի նա կը իր առջև նպա-
տակ դրած լի ներ ճշգրիտ թիվ պար զե լու, ա պա նա չէր սահ մա նա փակ վի ծա նո թագ րութ-
յան կար գով տո ղա տա կում նշված մո տա վոր կլո րաց ված թիվ ներ կա յաց նե լով, այլ կփոր-
ձեր ա վե լի հիմ նա վոր և կոնկ րետ հաշ վարկ ներ կա տա րել, նա մա նա վանդ որ, ինչ պես 
ար դեն նշե ցինք, 1914 թ. օս ման յան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րով հա ղորդ վող օս ման յան 
հա յե րի թի վը բա վա կա նին որոշակի է՝ 1,251,785 շունչ: 

Այս պի սով, ու սում նա սի րո ղի կար ծի քը, որ Թա լեա թի հա մար պատ րաստ ված 
այս զե կու ցագ րում զե տեղ ված հաշ վարկ նե րը վերջ են դնում Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նի այն պնդում նե րին, որ Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան Թուր-
քիա յում շուրջ 2 մի լիոն հայ է բնակ վել, հիմ նա զուրկ է: Թա լեա թի զե կու ցագ րում 
առ կա տվյալն ի րա կա նում միայն մեկ բան է ա պա ցու ցում, այն է՝ ի րենք իսկ օս ման-
յան պաշ տոն յա նե րը չէին վստա հում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր-
յալ օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յա նը, գտնում էին, 
որ տվյա լը շտկման կա րիք ու նի։ Միև նույն ժա մա նակ օս ման յան տվյալ նե րը շտկե-
լու նպա տա կով զե կու ցագ րում ա ռա ջարկ վող շուրջ 20%-ով ա վե լա ցու մը պետք է 
գնա հա տել որ պես ոչ բա վա րար. նախ քան տե ղա հա նութ յու նը և կո տո րած նե րը լու-
սա վոր չա կան և կա թո լիկ հայ բնակ չութ յան թի վը 1,500,000 հաշ վե լը թեր հաշ վա-
ռում է և  ի րա կա նութ յու նից ցածր է17։

« Պար զե լով» Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօր յա կին օս մա նահ պա տակ հա յե րի 
թվա քա նա կը՝ 1,5 մի լիոն, հե ղի նակն անց նում է իր առջև դրված հա ջորդ նպա տա կին՝ 
ո րո շել Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թի վը: Դ յուն դա րը նշում է, որ դա կա րե լի 
է ա նել հետև յալ մե թո դի օգ տա գործ ման մի ջո ցով՝ հա նե լով 1918 թ. վե րապ րած նե րի 

17 Նշենք, որ արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Թա լե ա թի հա մար պատ րաստ ված 
տվյալ  նե րին անդ րա դար ձել է նաև Թա ներ Աք չա մը։ Թուրք անվանի պատմաբանը, սակայն, հայ-
տա րա րում է, որ նպատակ չունի բանավիճելու հայ բնակչության թվաքանակի և ցեղասպանության 
զոհերի թվի հարցի շուրջ, այլ օսմանյան տվյալներն օգտագործում է երիտթուրք երի ժողովրդագր-
ակա ն քա ղա քա կա նու թյան և ցեղասպանության միջև կապը լուսաբանելու համար (տե՛ս Akçam 
Taner, The Young Turks’ crime against humanity: the Armenian genocide and ethnic cleansing in the 
Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, էջ 255:
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թի վը Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կից: Վե րապ րած նե րի թի վը պար զե լու հա մար Դ յուն-
դա րը դա սա կար գում է նրանց ե րեք խմբե րի՝ հա յեր, ո րոնց «թույլ էր տվել մնալ Ա նա-
տո լիա յի տա րած քում», տե ղա հան ված հա յեր և  այլ երկր նե րի տա րած քում ա պաս տան 
գտած փախս տա կան հա յեր: Ա ռա ջին խմբի մեջ հե ղի նա կը հաշ վում է 281,000 շունչ, 
այդ թվում` Կոս տանդ նու պոլ սի, Զմ յուռ նիա յի (Այ դին), Ադ րիա նա պոլ սի (Է դիր նե) և 
Կո նիա յի հա յեր, կա թո լիկ նե րի, բո ղո քա կան նե րի, ար հես տա վոր նե րի և զին վո րա կան-
նե րի ըն տա նիք ներ (շուրջ 75,000), ինչ պես նաև շուրջ 50,000 իս լա մաց ված հա յեր՝ հիմ-
նա կա նում կա նայք և  ե րե խա ներ: Երկ րորդ խումբ կազ մող՝ Սի րիա յի և Մի ջա գետ քի 
աք սո րա կա յան նե րում վե րապ րած հա յե րի թի վը ու սում նա սի րո ղը հաշ վում է շուրջ 
300,000: Եր րորդ՝ փախս տա կան նե րի խմբի թվա քա նա կը, ըստ հե ղի նա կի, 255,000 է: 
Հա նե լով իր կող մից ար դեն իսկ ո րոշ ված 1,5 մի լիոն թվից՝ 1918 թ. դրութ յամբ վե րապ-
րած նե րի թի վը՝ 836,000՝ հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Մեծ ե ղեռ նին 
զոհ է գնա ցել 664,000 հայ (էջ 151): 

Ինք նին պարզ է, որ զո հե րի այս թիվն ի րա կա նութ յան հետ որ ևէ կապ չու նի, 
քա նի որ հիմ նա վո րա պես սխալ է մուտ քա յին տվյա լը՝ հայ բնակ չութ յու նը նախ-
քան Ա ռա ջին աշխր հա մար տը 1,5 մի լիոն շունչ հաշ վե լը: Դ րա հետ մեկ տեղ լուրջ 
հար ցեր է ա ռա ջաց նում հե ղի նա կի մո տե ցու մը, ո րը պա տե րազ մի նա խօր յա կին 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի ո րոշ ման հա մար իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում դնում 
է օս ման յան տվյալ նե րը, սա կայն վե րապ րած նե րի թվա քա նա կը հաշ վար կե լու 
հա մար լայ նո րեն օգտ վում է հայ կա կան և  արևմտ յան տվյալ նե րից: Այս պես, ի րա-
կա նութ յա նը մոտ է Կով կա սում ա պաս տա նած հայ փախս տա կան նե րի թի վը շուրջ 
255,000 հաշ վե լը, սա կայն հե ղի նա կը, գու ցե, տեղ յակ չէ, որ այդ թվի կե սից ա վե-
լին (շուրջ 150,000 շունչ) կազ մում են Վա նի նա հան գից գաղ թած հա յե րը18: Այս 

18 Տե՛ս Կիրակոսյան Ջ. Ս., Առաջին համաշխարհային պատերազմը և արևմտահայությունը, 
Երևան, «Հայաստան» հրատ., էջ 43։ 

Հա մա ձայն Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան լի ա զոր Ալեք սանդր Շա րա ֆյա նի տվյալ  -
նե րի` 1916 թ. հուն վա րի դրու թյամբ Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում ապաս տա նած արևմ տա-
հայ փախս տա կան նե րի թի վը 22 9,293 էր, այդ թվում Բա սե նի բնա կիչ նե ր` 18,910 հո գի, Բիթ լի սի, 
Մշո, Բա յա զե տի գա վա ռի և Վա նի նա հան գի բնա կիչ ներ` շուրջ 170,000, Վա նի նա հան գի արև ե լյան 
և Պարս կաս տա նի արևմ տյան շրջան նե րի բնա կիչ ներ` 18,055 հո գի, ին չպ ես նաև Պարս կաս տա նում 
ապաս տա նած Վա նի նա հան գի գաղ թա կան ներ` մոտ 10,000 և 3,500 որբ: Նույն աղ բյու րում նաև 
նշվում էր, որ 1915 թ. հու լի սին Վան-Վաս պու րա կա նի հայ բնակ չու թյան գաղ թի ժա մա նակ մա հա-
ցել էր մոտ 20,000 հո գի (տե՛ս «Հայ գաղթականներ. հունվար 1916 թ.» հոդվածը «Համբավաբեր» 
շաբաթաթերթում («Համբավաբեր», հա սա րա կա կան-գրա կան շա բա թա թերթ Կով կա սի Հա յոց բա-
րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան, 3 հուն վա րի 1916 թ., թիվ 2): 

1919 թ. հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կող մի ց Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սին ներ կա յաց-
րած հու շագ րում որ պես հան րա հայտ իրո ղութ յուն նշվում էր, որ Վա նի վի լա յե թի հա յե րի թի վը, 
որոնք ապաս տան էին գտել Ռու սաս տա նու մ, 220,000-ից ավե լի էր (տե՛ս Հայ կա կան հա ր ցը հաշ-
տու թեան կօն ֆե րան սի ա ռաջ, Թիֆ լիս, տպ. «Աշ խ ա տա ւոր», 1919, էջ 17): 

Հայ ու սում նա սի րող Գ. Բա դա լյա նը, հիմք ըն դու նե լով 1917 թ. հու լիս-սեպ տեմ բեր ամիս նե րին 
անց կաց ված գաղ թա կան նե րի հաշ վառ ման տվյալ նե րը, հա մա ձայն որի Վա նի նա հան գից դուրս 
եկած հայ ըն տա նիք նե րի թիվն էր 24,127, և վա նե ցի հա յե րի տան մե ծու թյան մի ջին գոր ծա կի ցը հաշ-
վե լո վ 8 ,8 շունչ, գտնում  է , որ 1914 թ. Վա նի նա հան գում ապ րում էր 210-212 հազ . հայ (տե՛ս Բադալյան 
Գ. Մ., Արևմտահայության թվաքանակի ճշգրտման ժող ով րդագրական որոշ սկզբունքներ 

վա վե րա կան թի վը ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում է օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա-
կագ րութ յան՝ ի րա կա նութ յան հետ որ ևէ ա ղերս չու նե նա լու բնույ թը, քա նի որ, ըստ 
օս ման յան տվյալ նե րի, 1914 թ. Վա նի նա հան գի հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն էր 
67,792 շունչ19: 

Ու սում նա սի րութ յու նը եզ րա փա կող «Ո րոշ դի տար կում ներ» վեր տա ռութ յամբ գլու խը 
(էջ 157-172) ըստ էութ յան վեր ջա բա նի դեր է կա տա րում։ Դ յուն դա րը ա վար տում է իր 
ու սում նա սի րութ յու նը հետև յալ տո ղե րով. «Ան գամ այ սօր վի ճա կագ րութ յու նը ան խու սա-
փե լիո րեն կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան և Հայ կա կան 
հար ցի բո լոր աս պեկտ նե րի շուրջ ցան կա ցած բա նա վե ճում» (էջ 171): Ան շուշտ, հե ղի նա կի 
պնդու մը, որ Թա լեա թի հա մար պատ րաստ ված զե կու ցագ րի տվյալ նե րը վեր ջա կետ են 
դնում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վե ճե րին, հիմ նա զուրկ է, խիստ 
վի ճե լի են նաև հե ղի նա կի բազ մա թիվ այլ պնդում ներ, սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, գու ցե 
հենց դա է «Թ վե րի ո ճի րը» գրքի ար ժե քը։ Որ պես բա նա վե ճի հրա վի րող աշ խա տանք` 
այն կա րող է նպաս տել Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի և 
Մեծ ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թ վի ճշգրտման բարդ և խճճ ված խնդիր նե րի ու սում-
նա սի րութ յա նը, ինչ պես նաև 1878 թ. Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո Օս ման յան պե տութ յան 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան՝ իր վի ճա կագ րա կան և վար չա ժո ղովր դագ րա-
կան դրսևո րում նե րում լու սա բան մանն ուղղ ված նոր աշ խա տանք նե րի ի հայտ գա լուն: 

Արևմտահայության թվաքանակի և Հայոց ցեղասպանության զոհերի
թվի հարցերի նկատմամբ թուրքական պատմագրության որոշ

նոր մոտեցումների մասին

Ռոբերտ Թաթոյան

Ամփոփում 

Հոդ վա ծում թուրք ու սում նա սի րող Ֆուաթ Դ յուն դա րի «Թ վե րի ո ճի րը. վի ճա կագ-
րութ յան դե րը Հայ կա կան հար ցում (1878-1918)» մե նագ րութ յան օ րի նա կով (լույս է տե սել 
2010-ին անգ լե րեն լեզ վով) ներ կա յաց վում և վեր լու ծութ յան են են թարկ վում Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան թվա քա-
նա կի և Ե ղեռ նին զոհ գնա ցած հա յե րի թվի ճշգրտման հար ցե րի ու սում նա սի րութ յան 
մեջ ի հայտ ե կած ո րոշ նոր մի տում նե րը։ 

(Էրզրումի և Վանի վիլայեթների օրինակով), «Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման 
հեռանկարները» հայագիտական միջազգային համաժողովի (Երևան, 2003, 15-20 սեպտեմբեր) 
զեկուցումների դրույթներ, Երևան, 2003, էջ 140): Տե՛ս նաև Թա թոյան Ռ.Ա., Վիճակագրական 
տվյալնե րը  Վանի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակի վե րա բեր յալ 1878-1914 թթ. (աղբյուր-
ներ ի համադրության և վերլուծության փորձ), «Հայոց ցեղասպանության պատմության և պատ-
մագրության հարցեր», № 7, Եր., ՀՀ ԳԱԱ Հա յո ց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի  
հրատ., 2003, էջ 65-79:
19 Եթե ան գամ հաշ վի  առ նենք օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը ճշտե լու նպա տա կով Դյուն-
դա րի կող մից կի րառ վող գոր ծա կի ցը (20%), ապա ստաց ված թի վը` 81,600, մի և նույնն է, զուրկ է 
վա վե րա կան լի նե լուց: 
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Իր գրքում Դ յուն դա րը, ի թիվս այլ թե մա նե րի, անդ րա դառ նում է վե րոնշ յալ հար-
ցե րին` մաս նա վո րա պես ա ռան ձին գլուխ նվի րե լով Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի քա նա-
կի հաշ վարկ նե րին։ Այդ հաշ վարկ նե րի արդ յուն քում Դ յուն դա րը, հիմք ըն դու նե լով 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից մե կի` Թա լեա թի վեր-
ջերս հայտ նա բեր ված և հ րա տա րակ ված նո թա տետ րում առ կա վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը, գա լիս է այն եզ րա կա ցութ յան, որ 1915 թ. նա խօր յա կին Օս ման յան կայս-
րութ յու նում բնակ վել է մոտ 1,5 մի լիոն հայ` մի թիվ, ո րն էա պես ցածր է ի րա կա նից։ 

Այ նու հետև Դ յուն դա րը, Մեծ ե ղեռ նի նա խօր յա կին Օս ման յան կայս րութ յան հայ 
բնակ չութ յան` իր ո րո շած 1,5 մի լիոն թվից հա նե լով 1918 թ. հայ վե րապ րած նե րի` իր 
հաշ վար կած թի վը (836,000 շունչ), հան գում է այն եզ րա կա ցութ յան, որ Մեծ ե ղեռ նին 
զոհ է գնա ցել մոտ 664,000 հայ, թիվ, ո րը ևս չի հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ-
յա նը և թեր հաշ վա ռում է: 

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտում, վի ճա կագ րութ յուն, թուր քա-
կան պատ մագ րութ յուն: 

Analysis of Some New Approaches in the Turkish Historiography Concerning
the Questions of Numbers of Western Armenian Population

and the Armenian Genocide Victims

Robert Tatoyan

Summary

The article presents and analyzes some of the new tendencies in the Turkish 
historiography aimed at lessening the number of victims of the Armenian Genocide in the 
Ottoman Empire on the example of the monograph of the Turkish historian Fuat Dündar 
"Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question" (published in English 
in 2010). 

In his book Dündar among other topics touches upon the issues of the Armenian 
population of the Ottoman Empire on the eve of the Armenian Genocide and the number 
of victims of this terrible crime, devoting a separate chapter to its estimates. Dündar bases 
his calculations on the statistical figures found in recently published notebook of Talaat, 
one of the main organizers of the Armenian Genocide, and comes to the conclusion that 
on the eve of 1915 about 1.5 million Armenians lived in the Ottoman Empire. This number 
is miscalculation and is significantly below the reality. 

Then Dündar deducts from the number of the Armenian population of the Ottoman 
Empire on the eve of the genocide, estimated by him as of 1.5 million, the number of 
survived Armenians in 1918, which he defines as 836,000, coming to the conclusion that as 
a result of the Armenian Genocide about 664.000 were killed – the number, which is also 
underestimate. 

Keywords: Armenian genocide denial, statistics, Turkish historiography.

О некоторых новых подходах турецкой историографии к вопросам 
численности западноармянского населения и числа жертв Геноцида армян

Роберт Татоян 

Резюме

На примере монографии турецкого исследователя Фуада Дюндара «Преступле-
ние чисел: роль статистики в Армянском вопросе» (опубликована на английском 
языке в 2010 г.), представлены и проанализированы некоторые новые тенденции в 
турецкой историографии по преуменьшению численности жертв Геноцида армян в 
Османской империи. 

Среди прочих тем Дюндар затрагивает вопросы численности армянского населе-
ния Османской империи накануне Геноцида армян и числа жертв этого страшного 
преступления, посвящая этому отдельную главу. В своих вычислениях Дюндар ос-
новывается на недавно опубликованных статистических данных из записной книжки 
одного из главных организаторов Геноцида армян Талаата, приходя к выводу, что 
накануне 1915 г. в Османской империи проживало около 1,5 млн армян – число, 
которое существенно ниже действительного. 

Затем Дюндар отнимает из определенного им числа армянского населения Осман-
ской империи накануне геноцида (1,5 млн) число выживших в 1918 г. армян, которое 
он определяет в 836 000 человек и приходит к выводу, что в результате Геноцида 
армян погибло около 664 000 человек – число, которое также существенно ниже ре-
альной картины. 

Ключевые слова: отрицание Геноцида армян, статистика, турецкая историография. 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՃՐԱԳՈՐԾՆԵՐԻ
ՀԻԵՐԱՐԽԻԱՅԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Սուրեն Մանուկյան 

Յու րա քանչ յուր ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յան հա մար հիմ նա րար խնդիր-
նե րից են ոճ րա գոր ծութ յան կազ մա կեր պիչ նե րի և  ի րա կա նաց նող նե րի շրջա նա կի ուր-
վագ ծու մը, ինչ պես նաև զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի ըն թաց քում նրանց դե րա-
կա տար ման վեր լու ծութ յու նը:

Ցե ղաս պա նութ յունն ա ռա ջին հեր թին քա ղա քա կան հան ցա գոր ծութ յուն է, միա-
ժա մա նակ այն ծնվում է մարդ կանց ու ղեղ նե րում և  ի րա կա նաց վում մարդ կանց ձեռ-
քե րով: Հան ցա գոր ծութ յան ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը հաս կա նա լու հա մար 
անհրա ժեշտութ յուն է ա ռա ջա նում քննութ յան են թար կե լու ոճ րա գործ նե րի ամ բողջ 
հիե րար խիկ հա մա կար գը՝ ո րո շում կա յաց նող նե րից մինչև շար քա յին մար դաս պան-
ներ և  ա ջա կից ներ:

Այս խնդի րը ո րո շա կիո րեն դուրս է մնա ցել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա-
սի րութ յամբ զբաղ վող մաս նա գետ նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նից՝ հայտն վե լով 
ըն կալ ման և մ տա ծո ղութ յան հայտ նի ծու ղա կում, երբ ստեղծ վում է տպա վո րութ յուն, 
որ կա րիք չկա հե տա զո տել մի բան, որ այդ քան բա ցա հայտ է: Ի հար կե, տար բեր 
գիտ նա կան ներ այս կամ այն չա փով անդ րա դար ձել են ոճ րա գործ նե րի բա ցա հայտ-
ման խնդրին, սա կայն ամ բողջ հա մա կարգն իր ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան բազ-
մա թիվ կա պե րով, ո րո շում նե րի կա յաց ման պա հից մինչև սպա նութ յան ան մի ջա կան 
ի րա կա նա ցու մը չի դար ձել ու սում նա սի րութ յան թե մա։

« Ցե ղաս պա նութ յուն» հան րա գի տա րա նը սահ մա նում է «(ոճ րա)գործ» (“Perpetra-
tor”) եզրն իբրև մարդ, ով «նա խա ձեռ նում, նպաս տում կամ ի րա կա նաց նում է ցե ղաս-
պա նութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րը կամ մարդ կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն նե րը»1։ 
Այս ե րեք գոր ծո ղութ յու նը՝ նա խա ձեռ նել, նպաս տել և  ի րա կա նաց նել, ո րո շա կիո-
րեն բնու թագ րում են այն աս տի ճա նա կար գը, որ գոր ծում է ցան կա ցած ցե ղաս պա-
նութ յան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում:

Ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին 
1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ըն դուն ված կոն վեն ցիա յի 4-րդ հոդ վա ծում նույն պես ար -
  ձա  նագրված է հան ցա վոր գոր ծո ղութ յուն նե րի մաս նա կից նե րի շրջա նա կը. « Ցե   ղա -
ս պա  նութ յուն կամ [սույն կոն վեն ցիա յի – Ս.Մ.] 3-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված որ ևէ 
ա րարք կա տա րած ան ձինք են թա կա են պատ ժի՝ ան կախ այն բա նից, նրանք սահ մա-
նադ րութ յամբ պա տաս խա նա տու ղե կա վար ներ են, թե պաշ տո նա տար կամ մաս նա-
վոր ան ձինք»2: 1919-1920 թթ. ե րիտ թուր քե րի նկատ մամբ կազ մա կերպ ված դա տա-
վա րութ յուն նե րի ըն թաց քում հան ցա գործ նե րը հիե րար խիա յի նույ նան ման դա սա-
կարգ ման էին են թարկ վում: Ա ռանձ նաց ված դա տա վա րութ յուն ներ ըն թա ցան կու-
սակ ցութ յան և պե տութ յան ղե կա վար նե րի, « Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան» ան դամ-

1 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, Macmillan Reference USA, 2004, p. 790.
2 Կոնվենցիայի տեքստն առցանց տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf

նե րի, ինչ պես նաև տե ղա կան պաշ տոն յա նե րի և կու սակ ցա կան պա տաս խա նա տու 
քար տու ղար նե րի նկատ մամբ3:

1915 թ. մա յի սի 24-ի Ան տան տի պե տութ յուն նե րի հա մա տեղ հռչա կա գի րը նույն-
պես անդ րա դառ նում է այն խնդրին՝ ա ռանձ նաց նե լով ան հա տա կան պա տաս խա-
նատ վութ յան հար ցը և  ընդգ ծե լով Օս ման յան կայս րութ յան պաշ տոն յա նե րի մաս-
նակ ցութ յու նը հայ բնակ չութ յան կո տո րած նե րին՝ հաս տա տե լով, որ Օս ման յան 
կայս րութ յան ան դամ ներն ու այդ ջար դե րի մաս նա կից ներն անձ նա կան պա տաս-
խա նատ վութ յուն են կրե լու4:

Այս հոդ վա ծում փորձ է ար վում քննե լու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման 
ըն թացք ներգ րավ ված ան ձանց շրջա նա կը և  աս տի ճա նա կար գը՝ պայ մա նա կա նո րեն 
բա ժա նե լով ոճ րա գործ նե րին մի քա նի մա կար դա կի՝ վե րին՝ ո րո շում կա յաց նող ներ, 
մի ջին՝ տե ղա կան կազ մա կեր պիչ ներ և գոր ծըն թաց ներգ րավ ված կազ մա կեր պութ-
յուն ներ ու կա ռույց ներ, ինչ պես նաև ստո րին՝ հա սա րակ բնակ չութ յուն, և  ուր վագ ծե լով 
յու րա քանչ յուր շրջա նա կի նշա նա կութ յու նը և գոր ծու նեութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րը:
ա. Որոշում կայացնողներ

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ոճ րա գործ նե րի ա մե նա վե րին օ ղա կը ճա կա տագ-
րա կան ո րո շում կա յաց նող ներն էին։ Ն րանք ձևա կեր պում էին ցե ղաս պա նա կան 
գա ղա փա րա խո սութ յու նը, կա յաց նում ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ո րո շու մը 
և վե րահս կում կո տո րած նե րի ըն թաց քը։ Ո րո շում կա յաց նող նե րը հար յուր հա զա րա-
վոր մարդ կանց մահ վան էին ու ղար կում՝ շատ հա ճախ անձ նա պես չմաս նակ ցե լով 
սպա նութ յան գոր ծըն թա ցին։

Այս մա կար դա կում ոճ րա գործ նե րը ներ կա յաց ված էին պե տութ յան բարձ րա գույն 
իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, կու սակ ցա կան վեր նա խա վի և մի քա նի ազ դե-
ցիկ ան հատ նե րի տես քով, ո րոնց դե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան նա խագծ ման մեջ 
ո րո շիչ էր։ Տա րան ջա տել այս խմբերն անհ նար է, քա նի որ նույն մար դը հա ճախ մի 
քա նի դե րով է հան դես ե կել՝ լի նե լով միա ժա մա նակ և՛ կու սակ ցա պետ, և՛ պե տութ-
յան ղե կա վար, և՛ ազ դե ցիկ գոր ծիչ:

Պե տութ յան դե րը ցե ղաս պա նութ յու նը ծրագ րե լու ու ի րա կա նաց նե լու մեջ վճռո-
րոշ է։ XX դա րում ցե ղաս պա նութ յուն նե րը միշտ ի րա կա նաց վել են պե տա կան իշ խա-
նութ յան կամ պե տութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից, քա նի որ միայն պե տա կան 
իշ խա նութ յան չա փա զանց կենտ րո նաց վա ծութ յան, ինչ պես նաև հա ղոր դակ ցութ յան 

3 Տե՛ս Dadrian Vahakn N. and Taner Akçam, Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials, New 
York and Oxford: Berghahn Books, 2011, Անումյան Մ., Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի 
դատավարությունները (1919-1921 թթ. և 1926 թ.), ՀՑԹԻ, Երևան, 2013:
4  « Մարդկության և քաղաքակրթության դեմ ուղղված Թուրքիայի այս նոր հանցագործություններին 
ի տես՝ դաշնակիցների կառավարությունները հրապարակայնորեն տեղյակ են պահում Բարձր 
Դռանը, որ իրենք նշված հանցագործությունների համար անհատապես պատասխանատու 
կճանաչեն օսմանյան կառավարության բոլոր անդամներին, ինչպես նաև նրա այն գործակալներին, 
որոնք ներգրավված կլինեն համանման կոտորածներում»: Տե՛ս Մեծ տերությունները, Օսմանյան 
կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական արխիվներում (1914-1918), հ. I, խմբ. Պեյլերյան Արթուր, 
Երևան: «Հայաստան», 2005, էջ 99:
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և փո խադ րա մի ջոց նե րի վե րահս կո ղութ յան դեպ քում է հնա րա վոր լի նում գոր ծուն 
կեր պով կազ մա կեր պել նման ոճ րա գոր ծութ յուն5։ Պե տա կան ռե սուրս նե րը, օ րի-
նա կան բռնութ յուն կի րա ռե լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև են թա կա ռուց վածք նե րը՝ 
հե ռագ րա կան մե քե նա ներ, եր կա թու ղի ներ, հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ներ, 
թույլ են տա լիս նա խա ձեռ նել նման հսկա յա ծա վա լ «նա խա գիծ», ինչ պի սին է ցե ղաս-
պա նութ յու նը։ Պե տութ յու նը նաև միակ «խա ղա ցողն» է, որ տի րա պե տում է բո լոր 
այն մի ջոց նե րին, ո րոնք թույլ են տա լիս բնակ չութ յան շրջա նում ա տե լութ յան քա րոզ-
չութ յուն տա րա ծել՝ ա պա մարդ կայ նաց նե լով զո հե րին, ներ կա յաց նե լով նրանց իբրև 
չա րիք և նույ նիսկ մա հա ցու վտանգ, դրա նով իսկ հա վա քագ րե լով մարդ կանց հսկա-
յա կան զանգ ված ներ, ո րոնք լծվում են սպա նութ յան գոր ծըն թա ցին։

Սո վո րա բար նման պե տութ յուն նե րի գլուխ կանգ նած են լի նում քա ղա քա կան 
ու ժեր, ո րոնք որ դեգ րում են ցե ղաս պա նա կան գա ղա փա րա խո սութ յուն և դրս ևո րում 
զանգ վա ծա յին ոճ րա գոր ծութ յուն ի րա կա նաց նե լու կամք։ Հո լո քոս տի դեպ քում դա 
Նա ցիո նալ-սո ցիա լիս տա կան կու սակ ցութ յունն էր, Կամ բո ջա յում՝ Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան հո սանք նե րից մե կը՝ Կար միր կհմեր նե րը: Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յունն Օս ման յան պե տութ յան կող մից ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծութ յուն է, սա կայն 
այն ի րա գոր ծե լու ո րո շում նե րը կա յաց րել է « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու-
սակ ցութ յան կենտ րո նա կան կո մի տեն, ո րը ողջ իշ խա նութ յու նը երկ րում փաս-
տա ցի կենտ րո նաց րել էր իր ձեռ քում՝ կա տա րե լով պե տա կան մար մին նե րի գոր ծառ-
նութ յուն ներ6։ « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կու սակ ցութ յան ո րո շում նե րը, ո րոնք 
գոր ծարկ վել էին կա ռա վա րութ յան մի ջո ցով, հե տա դարձ թվագ րութ յամբ հաս տատ-
վել և  օ րեն քի ուժ են ստա ցել Օս ման յան խորհր դա րա նի կող մից:

Ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման ո րո շու մը ձևա վոր վեց 1910 և 1911 թթ. ե րիտ-
թուր քա կան հա մա ժո ղով նե րի ըն թաց քում7։ Օս մա նիզ մի գա ղա փա րա խո սութ յան 
ա նար դ յու նա վե տութ յան պայ ման նե րում ու ժե ղա ցել էր այն թյուր քիզ մով փո խա րի-
նե լու ձգտու մը։ 1910-1911 թթ. ժո ղով նե րի ըն թաց քում պան թուր քա կան ուղղ վա ծութ-
յան մի շարք ջա տա գով ներ ընդգրկ վե ցին Իթ թի հա թի Կենտ րո նա կան կո մի տեի 
կազ մում8։ 1911 թ. աշ նա նը Իթ թի հա թի 4-րդ հա մա ժո ղո վը վա վե րաց րեց ան ցու մը 
դե պի բռնի թուր քա ցում։ Կոնգ րե սի մաս նա կից Կ յա զին Նա մի Դու րուն իր հու շե-
րում նշում էր. «Իթ թի հա թը երդ վեց ձու լել այլ ժո ղո վուրդ նե րին թուր քա կան մի ջա-
վայ րում և հա մա պա տաս խան ծրա գիր մշա կեց»9։ Դոկ տոր Նա զը մը, ով այս գծի 

5  The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, Chalk Frank and Jonassohn Kurt, 
eds, New Haven and London: Yale University Press, 1990, p. 26.
6 Այդ մասին մանրամասն տե՛ս Akçam Taner, A Shameful Act, London, Macmillan. 2007, Dadrian 
Vahakn, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus, Berghahn Books, 2003:
7 Dadrian Vahakn, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to 
the Caucasus, Berghahn Books, 2003, pp. 179-180.
8 Melson Robert, Revolution and Genocide, On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
The University of Chicago Press, 1992, p. 165, Jacob Landau, Pan-Turkism: from Irredentism to Cooperation, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1995, p. 49.
9 Duru Kazim Nami. Ziya Gökalp. İstanbul, 1965, s. 41 մե ջբերումն  ըստ Авакян Арсен, Геноцид армян: 

ա ռա ջա մար տիկ էր 1910, 1911 թթ. ժո ղով նե րում հաս տա տեց Կայս րութ յան «վերջ-
նա կան թուր քաց ման» տե սա կե տը, ո րը ի րա կա նաց վե լու էր մու սուլ ման նե րի զանգ-
վա ծա յին վե րաբ նա կե ցում նե րի ձևով և կո տո րած նե րի մի ջո ցով10։

1913 թվա կա նից կենտ կո մը դա դա րեց հաշ վե տու լի նել հա մա գու մա րի առջև և 
հեն վե լով ան դամ նե րի հե ղի նա կութ յան և պե տա կան իշ խա նութ յան մեջ զբա ղեց րած 
պաշ տոն նե րի վրա՝ երկ րի ամ բողջ իշ խա նութ յու նը կենտ րո նաց րեց իր ձեռ քե րում: 
Հենց Իթ թի հա թի կենտ կոմն էլ ուղ ղա կիո րեն մշա կեց և  ի րա կա նաց րեց հա յե րի ոչն-
չա ցու մը։ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ծրագր ման և  ի րա կա նաց ման ամ բողջ ըն թաց-
քում, այ սինքն՝ 1912-17 թթ., Իթ թի հա թի կենտ կո մի կազմն ան փո փոխ էր՝ Իթ թի հա թի 
գլխա վոր քար տու ղար Միդ հատ Շ յուք րու, Սաիդ Հա լիմ փա շա, Թա լաաթ փա շա, 
Է յուբ Սաբ րի, դոկ տոր Նա զըմ, դոկ տոր Բե հաեդ դին Շա քիր, դոկ տոր Ռու սու հի, 
Զի յա Գ յո քալփ, Էմ րուլ լահ, Կ յու չուք Թա լաաթ, Ա թիֆ Ռի զա, Կա րա Քե մալ11։ 

Այս գոր ծիչ նե րից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ծրագր ման և  ի րա կա նաց ման մե ջ 
դե րա կա տա րում ու նե նա լու տե սա կե տից մի  շարք հե ղի նակ ներ /Ար սեն Ա վագ յան, 
Դո գան Ավ չոօղ լու12, Շուք րու Հա նիօղ լու, Ռո բերտ Մել սոն13/ կենտ րո նա կան տեղ են 
տա լիս դոկ տոր ներ Նա զը մին և Բե հաեդ դին Շա քի րին։ 

Հե ռու մնա լով հան րա յին ու շադ րութ յան կենտ րո նից` Նա զըմն այ նուա մե նայ նիվ 
իր ձեռ քե րում էր կենտ րո նաց րել կու սակ ցութ յան վե րահս կո ղութ յու նը։ Նա բազ միցս 
ար տա հայտ վել էր ոչ թուր քա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի վե րաց ման օգ տին և  այս 
գոր ծում գտել էր իր հա մար հա վա տա րիմ հա մա խոհ։ Հենց Բե հաեդ դին Շա քիրն է 
Նա զը մի հետ հա վա նա բար հե ղի նա կել տե ղա հա նութ յան մա սին օ րեն քը14։ Շա քի-
րի կար ևոր դե րը հաս տա տել է նաև գեր մա նա ցի գնդա պետ Շ տան գեն, ում հետ 
համատեղ Շա քի րը կազ մա կեր պել է պար տի զա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը ռուս-
նե րի դեմ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա ռա ջին ե րեք ա միս նե րի ըն թաց քում։ Ըստ 
Շ տան գեի՝ հե տա գա յում այս նույն ջո կատ նե րը վե րա փոխ վում են մար դաս պան նե րի 
ջո կատ նե րի15։ Վա հագն Դադր յա նը նույն պես նշում է այս եր կու սի վճռա կան դե րը 
( Թա լեա թի, ազ գա յին անվ տան գութ յան ղե կա վար Ջամ փո լա տի և Գլ խա վոր շտա բի 
երկ րորդ վար չութ յան /հե տա խուզ ման/ ղե կա վար գնդա պետ Սեյ ֆիի հետ միա սին) 

механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, Музей-институт Геноцида армян, 2013, էջ 43:
10 Pinon Rene, La Liquidation de L`Empire Ottoman, Revue des Deux Mondes, 53 (September, 1919), 
pp.131, 139-140 ըստ Dadrian Vahakn N.,Warrant for Genocide, Key Elements of Turko-Armenian Conflict, 
էջ 98:
11 Авакян Арсен, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, Музей-
институт Геноцида армян, 2013, стр. 46-48.
12 Avcioglu Dogan, Milli Kurtulu Tarihi, Vol. 3 (Istanbul: Istanbul Publications, 1974).
13 Melson Robert, Revolution and Genocide, On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
The University of Chicago Press, 1992, p. 145, 313, (ft 44).
14 Авакян А., указ. соч., стр. 55-56.
15 Report No. 3481, dated 23 August 1915, Botschaft Konstantinopel 170/23, մեջբերումն ըստ Dadrian, 
Vahakn N., The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, 
“Holocaust and Genocide Studies”, 1 (2) (1986) p. 173.
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ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի վերջ նա կան ո րոշ ման ըն դուն ման մեջ16։
Բա ցի վե րոնշ յալ գոր ծիչ նե րից, կա րե լի է նշել նաև ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե-

րին Իթ թի հա թի հիմ նա կան գա ղա փա րա խոս նե րին՝ պանթ յուր քիստ ներ Զի յա Գ յո-
քալ փին և Յու սուֆ Աք չու րա յին։ Ն րանք քա րո զում էին, որ քրիս տոն յա նե րի ոչն չա-
ցու մը կվե րաց նի այն խո չըն դո տը, որ խան գա րում է Ա նա տո լիա յից մինչև Մի ջին 
Ա սիա բնակ վող բո լոր թուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի միա վոր մա նը նոր գեր կայս րութ-
յան մեջ17։

Սա կայն մի ամ բողջ ժո ղովր դի ոչն չաց ման ման րա մաս նո րեն մշակ ված ծրա գի րը 
կա րող էր ի րա կա նաց վել միայն այն պայ ման նե րում, երբ ե րիտ թուր քա կան կու սակ-
ցութ յան վե րահս կո ղութ յան տակ կլի նեին ամ բողջ պե տա կան ա պա րա տը և ն րա 
կա ռույց նե րը, այդ թվում՝ ու ժա յին: Այս պատ ճա ռով չա փա զանց կար ևոր էր 1913 թ. 
հե ղաշր ջու մից հե տո Իթ թի հա թի բռնա պե տութ յան ձևա վո րու մը, երբ տե ղի ու նե-
ցավ պե տա կան և կու սակ ցա կան ա պա րա տի ամ բող ջա կան սեր տա ճում: Կա ռա վա-
րութ յու նը փաս տա ցի վե րած վեց կու սակ ցութ յան կամքն ի րա կա նաց նող մի մարմ նի: 
Ամ բողջ իշ խա նութ յունն ան ցավ ե ռա պե տե րի ձեռ քը։ Ե ռա պե տե րը դար ձան նաև 
ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա կա նաց ման գլխա վոր պա տաս խա նա տու նե րը: Ռազ-
մա կան նա խա րար դար ձավ Իս մա յել Էն վե րը, որն իր ձեռ քում էր կենտ րո նաց րել 
ամ բողջ ռազ մա կան գոր ծե րը, Գեր մա նիա յի հետ դա շին քի ջա տա գով էր և նույ նիսկ 
գա հի նկատ մամբ հա վակ նութ յուն ներ ու ներ, քա նի որ ա մուս նա ցած էր սուլ թա նի 
զար մուհու հետ։ Ահ մեդ Ջե մա լը՝ նախ Ս տամ բու լի նա հան գա պետն էր, հե տո՝ ռազ-
մա ծո վա յին նա խա րա րը, Չոր րորդ բա նա կի հրա մա նա տա րը և Սի րիա յի փաս տա ցի 
տե րը։ Ն րա հա րա բե րութ յուն ներն Էն վե րի հետ մշտա պես բարդ էին18։ Ընդ հան րա-
պես ե ռա պե տե րից յու րա քանչ յու րը փոր ձում էր բա ցա ռել մյուս նե րի մի ջամ տութ յու նը 
սե փա կան վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող ո լոր տի գոր ծե րին, և ս րա նով կա րե լի 
է բա ցատ րել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում նրանց գոր ծո ղութ յուն նե րում 
եր բեմն նկատ վող տա րա ձայ նութ յուն նե րը։ 

Ե ռա պե տութ յան եր րորդ ան դա մը Մեհ մեդ Թա լեաթն էր, ով զբա ղեց նում էր 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի, հե տա գա յում նաև կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի պաշ-
տոն նե րը և փաս տա ցի ա մե նա մեծ իշ խա նութ յունն էր կենտ րո նաց րել երկ րի ներ սում, 
քա նի որ ստանձ նել էր ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան նեղ շրջա նա կի մեջ գո յութ-
յուն ու նե ցող հա կա մար տող հո սանք նե րը և  ազ դե ցիկ ան հատ նե րին հաշ տեց նե լու և 
զս պե լու գոր ծա ռույ թը19։ Լի նե լով ներ քին գոր ծե րի նա խա րար՝ նա նաև վե րահս կում 
էր վի լա յեթ նե րում ամ բողջ ոս տի կա նութ յու նը և վար չա կան ա պա րա տը, ին չը նրան 
հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն էր հա ղոր դում, ինչ պես նաև կենտ րո նա կան գոր ծող անձ 

16 Dadrian Vahakn N., The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and the Decision for the World War 
I Genocide of the Armenians, “Holocaust and Genocide Studies”, 7, (2) (1993), p. 176.
17 Naimark Norman M., Fires of Hatred: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, Harvard University 
Press, 2002, pp. 25–26.
18 The Memoirs Of Abram Elkus: Lawyer, Ambassador, Statesman, Taderon Pr, 2004, pp. 61-62.
19  Zürcher, Erik, Turkey-A Modern History, 2003, p. 110.

էր դարձ նում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման հա մա կար գում20։ Օս ման յան 
կայս րութ յու նում Գեր մա նիա յի դես պան կոմս Վուլֆ- Մեթ թեր նի խը Մեհ մեդ Թա լեա-
թին նկա րագ րում էր իբրև «հայ կա կան կո տո րած նե րի ո գին»21։ Հենց նրա ա նու նից 
էին ու ղարկ վել հիմ նա կան այն հե ռագ րե րը, ո րոնք հա մա կար գում էին հա յե րի ոչն չա-
ցու մը նա հանգ նե րում: Ի հար կե, այդ հրա հանգ նե րը չէին պա րու նա կում սպա նութ յան 
բա ցա հայտ հրա ման ներ, սա կայն ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում են նա խա պատ րաստ-
վող հրե շա վոր ծրագ րի մա սին: Օ րի նակ՝ 1915 թ. հու լի սի 21-ին թվագր ված Թա լեա թի 
ծած կա գիր հե ռա գի րը՝ ու ղարկ ված Դիար բե քի րի, Խար բեր դի, Ուր ֆա յի և Դեր- Զո րի 
նա հան գա պե տե րին և մու թա սա րիֆ նե րին, հրա հան գում է ճա նա պարհ նե րին մնա-
ցած դիակ նե րը թա ղել, լքյալ գույ քը վա ռել, այլ ոչ թե դիակ նե րը լցնել ձո րե րը, գե տե-
րը կամ լճե րը22: Դիար բե քի րի նա հան գա պե տին 1915 թ. հու լի սի 22-ին ու ղարկ ված 
մեկ այլ հե ռագ րում նա կոչ է ա նում ան մի ջա պես դա դա րեց նել հա յե րից զատ այլ 
քրիս տոն յա նե րի սպա նութ յու նը, քա նի որ հա յե րի նկատ մամբ կար գա պա հա կան 
մի ջոց նե րի ան ցումն այլ խմբե րի վրա կա րող է վատ ար ձա գանք ներ ու նե նալ23:

Օս ման յան կայս րութ յան կա ռա վա րութ յունն ըն դա մե նը Ե րիտ թուր քա կան կու-
սակ ցութ յան ծրագ րերն ի րա կա նաց նող մի մարմ նի էր վե րած վել։ Ե գիպ տա կան 
ար քա յազն Սա յիդ Հա լիմ փա շան, թեև ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցա կան ա ռաջ-
նորդ նե րի նեղ շրջա նա կի ան դամ էր, սա կայն եր բեք վճռա կան ազ դե ցութ յուն չու-
ներ ո րո շում նե րի կա յաց ման հա մա կար գի վրա: Նա պար զա պես ե ռա պե տե րի հլու 
կա մա կա տարն էր։ 

1915 թ. մա յի սի 27-ին ըն դուն վե ցին ժա մա նա կա վոր օ րենք ներ տե ղա հա նութ յան 
վե րա բեր յալ, որն ընտ րել էր Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մի ջոց։ Պետք 
է նշել, որ գար նան սկզբից տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թացն ար դեն ամ բողջ թա փով 
ըն թա նում էր, և ժա մա նա կա վոր օ րենք նե րի ըն դու նու մը փորձ էր հե տին թվով ո րո-
շա կիո րեն օ րի նա կա նաց նե լու գոր ծըն թա ցը24։ 

Տե ղա հան ված նե րի ոչնչացումը թույ լատ րե լու մա սին է վկա յում Թա լեա թի՝ 1915 թ. 
հու նի սի 14-ի ցու ցու մը՝ սպա նել տե ղա հան ված նե րի քա րա վան նե րում դի մադ րութ-
յուն ցույց տվող նե րին և փա խուս տի դի մող նե րին25։ Մի քա նի օր անց գեր մա նա կան 
դես պա նա տան աշ խա տակ ցի հետ զրույ ցում նա հայտ նել է «ներ քին թշնա մի նե րի» 

20  Morgenthau Henry, Ambassador Morgenthau’s story, Garden City, N.Y., Doubleday, 1918, p. 24.
21 Walker, C. Armenia: The Survival of a Nation, London, St. Martin's Press, 1980, p. 234.
22 1-ին դատավարություն, 1919, ապրիլի 27 (մեղադրական եզրակացություն)// Հայերի ցեղասպա-
նությունը, ըստ երիտթուրքերի դատավա րության փաստաթղթերի, Երևան, 1989, էջ 42-43:
23 BOA/DH.ŞFR, no.54-A/73, ներքին գործերի նախարար Թալեաթի ծածկագիր հեռագիրը Դիար-
բեքիրի նահանգապետին, 22 հուլիսի, 1915 թ., մե ջվերվում է ըստ Akçam Taner, The Young Turks’ 
Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton 
University Press, 2012, էջ 210:
24 Ը ստ  օսմանյան օրենսդրության՝ ժամանակավոր օրենքները թույլ էին տալիս դրանք ուժի մեջ 
դնել մինչև Խորհրդարանում քննարկելը և հաստատելը:
25 Osmanlı Belgeler, 43, Interior Ministry to Erzurum, 14 June 1915 ըստ Bloxham Donald, The Great Game 
of Genocide: Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the Ottoman Armenians, Oxford University 
Press, 2007, էջ 90:
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հետ պա տե րազ մի քո ղի տակ գործն ա վար տի հասց նե լու մա սին Բ.Դ ռան մտադ-
րութ յան մա սին26։ Բա ցի այդ, հու նի սի 9-ին ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յունն 
ու ղար կում է հրա հանգ Էրզ րու մի նա հան գա պե տին վա ճա ռել տե ղա հան ված հա յե րի 
ու նեց ված քը27, ին չը պարզ վկա յում է այն մա սին, որ նրանց վե րա դար ձը չէր ակն կալ-
վում։

Տե ղա հա նութ յան և  ի րենց բնա կա վայ րե րից քշված հա յե րին ոչն չաց նե լու գոր ծըն-
թա ցը հա մա կար գում էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը տե ղա կան իշ խա-
նութ յան մար մին նե րին ու ղարկ վող շրջա բե րա կան նե րի և հ րա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այս պես, 1915 թ. մա յի սի 27-ին կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն ված « Տե ղա հա նութ յան 
մա սին» ժա մա նա կա վոր օ րեն քում հղում է կա տար վում 1915 թ. մա յի սի 13-ին ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան կող մից ըն դուն ված N 270 ո րոշ մա նը հա յե րին 
Մո սու լի, Դեր- Զո րի և Սի րիա յի այլ շրջան ներ տե ղա փո խե լու մա սին28: Ներ քին գոր-
ծե րի նա խա րա րութ յան, ինչ պես նաև նրա ան մի  ջա կան ղե կա վար Թա լեա թի դե րի 
ա ռանց քա յին լի նե լու մա սին է վկա յում այն, որ 1918 թ. խորհր դա րա նա կան լսումն  ե րի 
և 1919-1920 թթ. ե րիտ թուր քե րի դեմ նա խա ձեռն ված դա տա վա րութ յան ժա մա նակ 
գրե թե բո լոր բարձ րաս տի ճան մե  ղադր յալ նե րը հա յե րի տե ղա հա նութ յան ու կո տո-
րած նե րի ամ բողջ պա տաս խա նատ վութ յու նը դնում էին հենց նշված կա ռույ ցի վրա29:

Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յու նը կա տար վող բռնութ յուն նե րին օ րի նա կան 
տեսք տա լու հա մար 1915 թ. մա յի սի 23-ին հրա հանգ ներ է ու ղար կում այն մի ջո ցա-
ռում նե րի մա սին, ո րոնք պետք է կի րառ վեին «թշնա մուն ա ջակ ցող քրիս տոն յա նե րի 
և ն րանց հետ հա մա գոր ծակ ցող մու սուլ ման նե րի» նկատ մամբ, ո րոնք են թա կա են 
ռազ մա կան տրի բու նա լի30:

Դեռևս մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան 
կազ մում ստեղծ վե ցին տար բեր կա ռույց ներ, ո րոնք մե ծա պես ներգ րավ ված էին 
հա յե րի տե ղա հա նութ յուն նե րը հա մա կար գե լու ծրագ րում։ 

Մե կը Ցե ղե րի և ներ գաղ թող նե րի տե ղա վոր ման վար չ¤ թ յ¤ նն էր, ո րը հիմն  ադր-
վել էր 1913 թ.31: Հե տա գա յում այն ընդ լայն վեց և բա ժան վեց 4 մաս նաճ յու ղե րի, ո րոնք 
ստա ցան ի րենց գոր ծա ռույթ նե րը նկա րագ րող ա նուն ներ՝ բնա կեց ման, անվ տան գութ-
յան ա պա հով ման, տրանս պոր տի և ցե ղե րի մաս նաճ յու ղեր32: Հե տաքր քիր է, որ այդ 

26 AAPA, Abt. 1A, Turkei 183/37, Pera, 17 June 1915 ըստ Bloxham, նշվ. աշխ., էջ 90:
27 Affaires armeniens: Les ‘Telegrammes’, ed. Orel and Yuca, 117, no. 29, մեջբերումն ըստ Bloxham, նշվ. 
աշխ., էջ 90:
28 Авакян Арсен, նշվ. աշխ., էջ 67։
29 Նույն տեղում
30 Նույն տեղում էջ 73:
31 Այն կազմավորվեց 1860 թ. ստեղծված Ընդհանուր ներգաղթի վարչական հանձնաժողովի հիման 
վրա, որի գործառույթն էր մոտ մեկ միլիոն չեչենների, Ղրիմի թաթարների, մուսուլման վրացիների 
և թուրքմենների ներգաղթը համակարգելը (տե՛ս Karpat Kemal, ‘Population Movements in the 
Ottoman State in the Nineteenth Century’, in Bacque-Grammont Jean-Louis and Dumont Paul (eds.), 
Contributions a` l’histoire e´conomique et sociale de l’Empire ottoman (Leuven: Editions Peeters, 1983), 
385–428 at 405–8, մեջբերումն ըստ Bloxham Donald, նշվ. աշխ., էջ 42:
32 Orhonlu Cengiz, Osmanli Imparatorlugu’nda Aşiretlerin Iskâni (Istanbul: Eren, 1987), s. 120, մե ջբերումն  

կա ռույցն ու ներ նաև Զի յա Գ յո քալ փի կող մից ղե կա վար վող « Գի տա կան խոր հուրդ», 
ո րը զբաղ վում էր ազ գագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ: Դ րա ստեղ ծու մը սեր տո րեն 
կապ ված էր Թա լեա թի այն ար տա հայ տութ յան հետ, որ «Ա նա տո լիան փակ արկղ է մեզ 
հա մար ու այն տեղ գոր ծե լուց ա ռաջ անհ րա ժեշտ է նախ հաս կա նալ՝ ին չի հետ գործ 
ու նենք»33: Ցե ղե րի և ներ գաղ թող նե րի տե ղա վոր ման վար չութ յու նը Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան տա րի նե րին կազ մա կեր պում էր տե ղա հա նութ յան գոր ծըն թա ցի վար չա րա-
րութ յու նը և հա յե րից ա զատ մնա ցած տա րածք նե րի բնա կե ցու մը մու սուլ ման նե րով: Այն 
ղե կա վա րում էր Շուք րու Քա յան։ Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան կազ մում գոր ծող 
հա ջորդ կա ռույ ցը Ընդ հա նուր անվ տան գութ յան վար չութ յունն էր34։

Մեկ այլ կա ռույց էր «Լք յալ գույ քի հանձ նա ժո ղո վը», ո րը հա մա կար գում էր 
հա յե րի ու նեց ված քի բռնագ րա վու մը և վե րա բաշ խու մը։

Թեև բռնա գաղ թի կազ մա կերպ ման հիմ նա կան աշ խա տանքն ի րա կա նաց վեց 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան և ն րա են թա կա յութ յան տակ գտնվող ստո րա-
բա ժա նում նե րի մի ջո ցով, տե ղա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի, անվ տան գութ-
յան, ոս տի կա նութ յան և ժան դար մե րիա յի ու ժե րի մաս նակ ցութ յամբ, սա կայն Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էին նաև այլ 
նա խա րա րութ յուն ներ, հատ կա պես ռազ մա կան և կր թութ յան նա խա րա րութ յուն-
նե րը։

Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ Ա լեքս Ալ վա րեսն իր «օ րեն քը որ պես ռե սուրս նե րի հան րա-
գու մար» տե սութ յան շրջա նա կում քննար կում է, թե ինչ պես ցե ղաս պա նութ յուն նե րի 
ի րա կա նաց ման շրջա նում օ րեն քը դառ նում է այն պաշ տոն յա նե րի ծա ռան, ով քեր, 
ստա նա լով իշ խա նութ յուն, կա րո ղա նում են ծա ռա յեց նել օ րենքն ի րենց պա հանջ նե-
րին ու հե տաքրք րութ յուն նե րին35: Վե րահս կե լով օ րենք նե րը՝ պե տութ յու նը ստա նում 
է վե րահս կո ղութ յուն օ րի նա կա նաց ված բռնութ յուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վուն քով 
օժտ ված գոր ծա կալ նե րի նկատ մամբ»36: Ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ նաև օ րի նա-
կա նաց վում է «հան ցան քը», կամ այդ «օ րենք նե րին» են հա մա պա տաս խա նեց վում 
շատ գոր ծո ղութ յուն ներ: Խոսքն, ի հար կե ոճ րա գործ պե տութ յան օ րենք նե րի, բայց ոչ 
մի ջազ գա յին օ րենք նե րի մա սին է37: Այս պի սի օ րի նակ են Ն յուրն բերգ յան օ րենք նե րը38, 

ըստ Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey; Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-50, Ox-
ford University Press, 2011, էջ. 36:
33 Նույն տեղում:
34 The First World War and the Development of the Armenian Genocide by Bloxham Donald, A Question 
of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Suny Ronald Grigor, Gocek 
Fatma Muge, Naimark Norman M., Oxford University Press, USA, 2011, p. 262.
35 Alvarez Alex, Governments, Citizens, and Genocide: A Comparative and Interdisciplinary Approach, 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2001, p. 72.
36 Նույն տեղում, էջ 74:
37 Նույն տեղում, էջ 78: 
38 Նյուրնբերգյան օրենքներն ընդունվեցին Հիտլերի նախաձեռնությամբ 1935 թ. սեպտեմբերի 15-ին 
Նյուրնբերգում հրավիրված Նացիոնալ-սոցիալիստական կուսակցության և Ռայխստագի նիստերի 
ժամանակ: Դրանք երկուսն էին՝ «Ռայխի քաղաքացու մասին» օրենքը (Reichsbürgergesetz) և «Գեր-
մանական արյան և գերմանական պատվի պահպանության մասին» օրենքը (Gesetz zum Schutze 
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ո րոնք, ձևա կա նո րեն հա մա պա տաս խա նե լով օ րենք նե րի սահ ման մա նը, ի րա կա նում 
հա կաօ րի նա կան ո րո շում ներ էին։

Օս ման յան կայս րութ յան խորհր դա րա նը նմա նա տիպ «օ րենք ներ» էր ըն դու-
նում, ո րոնք շատ դեպ քե րում կոչ ված էին հե տին թվով «օ րի նա կա նաց նե լու» կա տար-
վող ոճ րա գոր ծութ յու նը:

Պա տե րազ մի սկզբնա կան շրջա նում օս ման յան օ րենս դիր մարմ նի գոր ծու նեութ-
յու նը փաս տա ցի կա սեց վել էր: Օս ման յան իշ խա նութ յան դե ֆակ տո կա ռուց ված քը 
պա տե րազ մա կան ար տա կարգ պայ ման նե րում գոր ծա դիր թևին էա կա նո րեն ա զա-
տել էր օ րենս դիր մարմ նի հնա րա վոր կաշ կան դող ազ դե ցութ յու նից։ Իր հու շե րում 
Թա լեաթն ակ նար կում է, որ 1915 թ. մար տի 1-ին Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան 
սա ռե ցումն ուղ ղա կիո րեն կապ ված էր հա կա հայ ձեռ նար կում նե րի հետ39։ Սա ո րո շա-
կիո րեն վկա յում է, որ Խորհր դա րա նում այս ծրագ րին ընդ դի մա ցում էր ակն կալ վում։ 
Բա ցի այդ Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յան սա ռե ցու մը թույլ էր տա լիս պատ գա-
մա վոր նե րին վե րա դառ նալ ի րենց ընտ րա կան շրջան ներ և տե ղե կաց նել սե փա կան 
ընտ րող նե րին «հայ կա կան վտան գի մա սին»։ Տե ղա հա նութ յան մա սին օ րեն քի 4-րդ 
հոդ վածն ու նի վե րա պա հում այն մա սին, որ պետք է պաշ տո նա պես հրա պա րակ վի 
Խորհր դա րա նի հա ջորդ նստաշր ջա նի ըն թաց քում40, սա կայն ինչ պես ի րա վա ցիո-
րեն նշում է Վ. Դադր յա նը, չկա որ ևէ ա պա ցույց, որ երբ 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 28-ին 
Խորհր դա րա նի գոր ծու նեութ յու նը նո րից վե րա գոր ծարկ վել է, դա տե ղի է ու նե ցել41։

Հե տա գա յում այս ո րո շու մը քննարկ վել է Խորհր դա րա նի ռազ մա կան և  ի րա վա կան 
հանձ նախմ բե րում և հա վա նութ յուն ստա ցել: Միայն 1916 թ. դեկ տեմ բե րին՝ Խորհր դա-
րա նում քվեար կութ յու նից հե տո այն դար ձել է «Տե ղա հա նութ յան մա սին» օ րենք42: 
բ. Տեղական պաշտոնյաներ, կուսակցության պատասխանատու 
քարտուղարներ

Ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման աս տի ճա նա կար գի երկ րորդ օ ղա կը տե ղա-
կան այն կա ռույց ներն են, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն կազ մա կեր պում են գոր ծըն թա ցը՝ 
հետ ևե լով բարձ րա գույն իշ խա նութ յու նից ստաց ված հրա հանգ նե րին և վե րահս-
կե լով դրանց կա տա րու մը: Այս օ ղա կի կամ պետական բյու րոկ րա տիա յի կար ևո-
րութ յու նը հսկա յա կան էր: Ո րոշ ցե ղաս պա նա գետ ներ ի րենց կող մից ա ռա ջարկ ված 
ցե ղաս պա նութ յան բնո րո շում նե րում նույ նիսկ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են հատ կաց-
նում նրան: Օ րի նակ, Հար վար դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջեք Պոր թե րը նշում 
է, որ ցե ղաս պա նութ յու նը պետք է ու նե նա ե րեք կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ՝ գա ղա-

des Deutschen Blutes und der Deutschen Ehre): Մանրամասն տե՛ս Newman Amy, The Nuremberg Laws: 
Institutionalized Anti-Semitism, 1998, Hecht Ingeborg and Brown John, Invisible Walls and To Remember 
is to Heal: A German Family under the Nuremberg Laws, 1999:
39 Kutay C., Talat Pasanin Gurbet Hatiralan (The Memoirs of Talat Pasa in Exile), vol. 2 (Istanbul, 1983), 
907 ըստ Dadrian Vahakn N., The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, 2003, էջ 236:
40 Դա նախատեսված էր նաև օսմանյան սահմանադրության 36-րդ հոդվածով:
41 Dadrian Vahakn N. , նշվ. աշխ., էջ 236: 
42 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 86:

փա րա խո սութ յուն, տեխ նո լո գիա և բ յու րոկ րա տիա43: Սո ցիո լոգ Իր վինգ Հո րո վի ցը 
ցե ղաս պա նութ յու նը բնո րո շում է իբրև «ան մեղ մարդ կանց կա ռուց ված քա յին և սիս-
տե մա տիկ ոչն չա ցում պե տա կան բյու րոկ րա տա կան ա պա րա տի մի ջո ցով»44:

Տե ղա կան բյու րոկ րա տիան մե ծա պես կան խո րո շում էր ցե ղաս պա նութ յան 
բնույ թը և  ին տեն սի վութ յու նը: Տե ղա կան է լի տա նե րը կա րող էին ուժգ նաց նել կամ 
դան դա ղեց նել սպա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման դի նա մի կան: 

Նա հանգ նե րում հա յե րի բնաջն ջու մը հա մա կար գե լու գոր ծը վստահ ված էր վա լի-
նե րին՝ նա հան գա պե տե րին, ո րոնց մե ծա մաս նութ յու նը դար ձավ տե ղա հա նութ յան 
և ս պա նութ յուն նե րի ակ տիվ քա րո զիչ ներ և կազ մա կեր պիչ ներ45։ Եվ դա բնա կան է, 
քա նի որ նա հան գա պե տե րը հիմ նա կա նում Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն կու սակ-
ցութ յան հա վա տա րիմ կադ րերն էին, մեծ մա սը՝ Թա լեա թի մտե րիմ զի նա կից ները 
էին:

Այս պես, Վա նի վա լի Ջև դե թը, Սե բաս տիա յի վա լի Ահ մեդ Մուամ մե րը, Տ րա պի-
զո նի վա լի Ջե մալ Ազ մին ան ձամբ գլխա վո րե ցին ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցը և  ամ բողջ 
ե ռան դով ի րա կա նաց րին այն: Բայց, թերևս ա մե նա խան դա վառ կեր պով այս գոր-
ծին լծվեց ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցութ յան հիմ նա դիր նե րից մե կը՝ Մեհ մեդ Ռե շի-
դը, ով 1915 թ. դառ նա լով Դիար բե քի րի նա հան գի վա լի, հար յուր հա զա րա վոր հա յեր 
տե ղա հա նեց նա հան գից և  ոչն չաց րեց: Ֆա յել ալ- Ղո սեյ նը նշում է, որ, 1915 թ. օ գոս-
տո սի դրութ յամբ 570 հա զար հա յեր էին ոչն չաց վել Դիար բե քի րում46: Ն րա են թա կա-
յութ յան տակ գտնվող նա հան գում ա նա սե լի ոճ րա գոր ծութ յուն ներ էին կա տար վում. 
զո հե րին խա չում էին, պայ տում, շի կա ցած պայ տե րով այ րում նրանց սրտե րը, փշրում 
գան գե րը:47 Ն րա դա ժա նութ յունն այն քան սահմռ կե ցու ցիչ էր, որ նույ նիսկ Մո սու-
լում գեր մա նա կան հյու պա տոս Հոլշ թայ նը պա հան ջում է դես պան Վան գեն հայ մից 
մի ջամ տել ու ստի պել օս ման յան կա ռա վա րութ յա նը կար գի հրա վի րել Ռե շի դին48: 
Վեր ջինս ա զատ վեց Դիար բե քի րի վա լիի պաշ տո նից, սա կայն ոչ թե կո տո րած նե րի 

43 Porter J. N., “Introduction: what is genocide: notes toward a definition,” in Genocide and Human Rights: 
A Global Anthology, Washington, DC: University Press of America, 1982, pp. 12-15.
44 Horowitz Irving Louis, Taking Lives: Genocide and State Power, New Brunswick, NJ: Transaction Books, 
1980, p. 17.
45 Տե՛ս օրինակ՝ Takvim-i Vekayi, no. 3549, 4th hearing, 8 Mayıs 1335 (8 May 1919) ըստ Akcam Taner, 
‘‘The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union and Progress (Ittihat ve 
Terakki) toward the Armenians in 1915, “Genocide Studies and Prevention”, 1, (2), 2006, էջ 141:
46 EI-Ghusein Faiz, Martyred Armenia, London: C. A. Pearson, 1917, p. 49.
47 Դիարբեքիրի կոտորածների մասին տե՛ս Kaiser Hilmar, The Extermination of Armenians in The 
Diarbekir Region, Istanbul Bilgi University Press, 2014, Üngör Ugur Ümit, Confiscation and Destruction: 
The Young Turk Seizure of Armenian Property, Continuum, 2011, Kieser Hans-Lukas, From ‘Patriotism’ to 
Mass Murder: Dr. Mehmed Reşid (1873-1919), in Suny Ronald Grigor and Göçek Fatma Müge, A Question 
of Genocide: Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, Oxford: Oxford University Press, 
2011.
48 PAA-AA; BoKon/169; A53a, 4184; p.11.07.1915.Telegraphic report ըստ The Armenian Genocide. Evi-
dence from the German Foreign Offi  ce Archives, 1915-1916, compiled and edited by Wolfgang Gust, New 
York: Berghahn Books, 2014, pp. 245-246.
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ի րա կա նաց ման, այլ հայ կա կան ու նեց ված քը յու րաց նե լու հա մար49: Պա տե րազ մից 
հե տո Իթ թի հա թի գլխա վոր քար տու ղար Միդ հատ Շուք րուի (Բ լե դա յի) հետ զրույ-
ցում դոկ տոր Ռե շիդն ար դա րաց նում է հա յե րի ոչն չա ցու մը՝ հա մա րե լով, որ որ պես 
թուրք և  որ պես բժիշկ պար տա վոր էր ոչն չաց նել հա յե րին, ինչ պես «վնա սա կար միկ-
րոբ նե րի»50:

Բա ցի վա լի նե րից, այս գոր ծըն թա ցի մեջ ներգ րավ ված էին նաև ա վե լի փոքր 
շրջան նե րի ղե կա վար ներ՝ մու թա սա րիֆ ներ (գա վա ռա պե տեր), ինչ պես նաև 
տե ղա կան ոս տի կա նա պե տեր, ժան դար մե րիա յի ղե կա վա րութ յու նը, կրո նա-
կան ա ռաջ նորդ նե րը։ Ո րոշ տե ղե րում հա յե րի ոչն չաց ման մեջ գոր ծուն մաս նակ-
ցութ յուն են ու նե նում նաև օս ման յան խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր նե րը, օ րի նակ՝ 
Խո ջա Իյ լաս Սա մին` Բիթ լի սում, Մեհ մեդ Նու րի բե յը` Խար բեր դում և  այլք:

Բա ցի տե ղա կան պաշ տոն յա նե րից, հա յե րի ցե ղաս պա նութ յան գոր ծըն թա ցի մեջ 
ակ տիվ դե րա կա տա րում ու նե ցան նաև կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ ներ:

Վի լա յեթ նե րում Իթ թի հաթն ու ներ կու սակ ցա կան կա ռույց նե րի ա մուր ցանց։ 
1908 թ.՝ հե ղաշր ջու մից ան մի ջա պես հե տո, ամ բողջ երկ րով մեկ ձևա վոր վե ցին իթ թի-
հա թա կան ա կումբ ներ, ո րոնք գա վա ռում իս կա կան իշ խա նութ յան մար մին ներ էին 
և  ան մի ջա կա նո րեն ի կա տար էին ա ծում կու սակ ցութ յան ո րո շում նե րը51։ Ա կումբ նե րի 
վրա էր դրված նաև հայ կա կան բնակ չութ յան նկատ մամբ ա տե լութ յան տա րած ման 
ա ռա ջադ րան քը։ Այս պես, Էրզ րու մում ռու սա կան հյու պա տոս Ա դա մո վը 1914 թ. Հուն-
վա րի 4-ին հա ղոր դում է, որ «… հա յե րը րո պե առ րո պե սպա սում էին հար ձակ ման: 
Չ նա յած մու սուլ ման նե րի գրգռված վի ճա կին, ո րոնց հրահ րել էին իթ թի հա տա կան-
նե րը մայ րա քա ղա քից ե կած է մի  սար Հիլ մի  բե յի գլխա վո րութ յամբ, իթ թի հա տա կան 
ա կում բը, գեր մա նա կան հյու պա տո սի նա խա գա հութ յամբ, քա ղա քի ծայ րա մա սում 
կազ մա կեր պել էր ատր ճա նա կի մրցակ ցա յին հրաձ գութ յուն: Հա վաք վել էր տե ղա ցի 
խու լի գան նե րի, կամ դա դաշ նե րի մե ծ մա սը՝ ի րենց զեն քե րով… Հա յե րը վստահ են, 
իսկ դա դաշ նե րը բա ցեր բաց ա սում են, թե կո տո րա ծը սոսկ հե տաձգ ված է»52։ 

Քա նի որ ա կումբ նե րին ան դա մակ ցում էր տե ղա կան ամ բողջ վեր նա խա վը, այդ 
թվում նաև վա լի նե րը, դրանք ձեռք էին բե րում հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն։ Էրզ-
րու մում Գեր մա նիա յի փոխհ յու պա տոս Շ յոբ ներ- Ռիխ տե րը 1915 թ. հու լի սի 28-ի 
իր զե կու ցագ րում նշում էր, որ նա հան գում գոր ծում է զու գա հեռ իշ խա նութ յուն 
(Nebenregierung)։ Նա ընդգ ծում էր Իթ թի հա թի ան դամ նե րից բաղ կա ցած խմբի կող-
մից ի րա կա նաց վող տե ղա հա նութ յուն նե րի խստութ յու նը։ Մի դեպ քում, երբ նա հան-
գա պե տը հա մա ձայն վում է դա դա րեց նել հի վանդ, ա ռանց տղա մարդ կանց մնա ցած 

49 Akçam Taner, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing 
in the Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, pp. 211-212.
50 Interview with lttihad party Secretary-General Midhat Sukru (Bieda) in Resimli Tarih, 5 July 1953 ըստ 
Dadrian Vahakn N., The Role of Turkish Physicians in the World War I Genocide of Ottoman Armenians, 
“Holocaust and Genocide Studies”, №1 (2), 1986, p. 175.
51 Göçek Fatma Müge, The Transformation of Turkey: Redefining State and Society from the Ottoman 
Empire to the Modern Era, I.B.Tauris, 2011, p. 79.
52 АВПР, Посольство в Константинополе, д.3726, л.94 ըստ Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան 
կայսրությունում (խմբ. Մ. Ներսիսյան), Երևան, «Հայաստան» հրատ., 1991, էջ 325:

ըն տա նիք նե րի և միայ նակ կա նանց տե ղա հա նութ յու նը, ե րիտ թուր քա կան ա կում բը 
մի ջամ տում է՝ խա փա նե լով այդ մտադ րութ յու նը։ Նա հան գա պե տի հա մե մա տա բար 
մեղմ վե րա բեր մուն քը փոխ վում է ա նա սե լի դա ժա նութ յամբ, ո րը զո հե րին ուղ ղա կի 
մահ վան է տա նում53։

Ա կումբ նե րը մի ա վոր վում էին տվյալ վի լա յե թի կու սակ ցա կան մաս նաճ յու ղե րի մե ջ, 
ո րոնք էլ գտնվում էին կենտ կո մի  են թա կա յութ յան տակ։ 1913 թ. կենտ կո մը մաս նա ճյու-
ղեր է գոր ծու ղում կու սակ ցա կան պաշ տոն յա նե րի: Խոս քը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում մե ծ դեր խա ղա ցած « Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» 
կու սակ ցութ յան պա տաս խա նա տ¤  քար տ¤  ղար նե րի (Kâtibi Mesut), պատ վի րակ-
նե րի (Murahhas) և  ընդ հա ն¤ ր տե ս¤ չ նե րի (Umumi Müfettiş) մա սին է: Ն րանք ման-
րակր կիտ ընտր վում և ն շա նակ վում էին Իթ թի հա թի կենտ կո մի  կող մի ց և մե  ծա մա սամբ 
բա նա կա յին նախ կին սպա ներ էին54: Ն ման հա վա տա րիմ կու սակ ցա կան կադ րե րը 
կա րող էին ա ռանց վա րա նե լու և քն նար կե լու ա պա հո վել հա յե րի ծրագր ված ոչն չաց-
ման արդ յու նա վետ կազ մա կեր պու մը և տե ղե րում գոր ծըն թա ցի ղե կա վա րու մը: Ն րանք 
փաս տո րեն կու սակ ցութ յան ա մեն ինչ վե րահս կող գոր ծա կալ ներ էին, ո րոնց նպա տակն 
էր հետ ևել ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի ճշգրիտ ի րա կա նաց մա նը55: 

Այս կու սակ ցա կան գոր ծիչ նե րը Իթ թի հա թի կենտ կո մի և կու սակ ցութ յան շար քա-
յին ան դամ նե րի միջև յու րա տե սակ կա պող օ ղակ էին, ո րը «ներքև» էր փո խան ցում 
կենտ րո նից ե կած հրա ման նե րը։ Հենց պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի մի ջո-
ցով էին բո լոր տե ղա կան իշ խա նութ յուն նե րին և կա ռույց նե րին՝ նա հան գա պե տե-
րին, ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան անվ տան գութ յան նա հան գա յին մաս նաճ-
յու ղե րին, ժան դար մե րիա յին հաս նում ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան ու ղար կած 
գաղտ նագր ված հրա հանգ նե րը56:

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը ստեղ ծում էին ի րենց օ ժան դա կող 4-6 հո գա-
նոց հանձ նախմ բեր, գլխա վո րում կու սակ ցա կան կա ռույց նե րը տե ղե րում, կազ մա-
կեր պում ժո ղով ներ, հրահ րում տե ղի բնակ չութ յա նը հա յե րի դեմ, հրա ման ներ ար ձա-
կում՝ տե ղա հա նութ յու նը, կո տո րած ներն ու թա լա նը կազ մա կեր պե լու հա մար։ Ո րոշ 
դեպ քե րում նրանք նույ նիսկ ան ձամբ էին գլխա վո րում սպա նութ յան գոր ծըն թա ցը57։ 
Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը նաև զբաղ վում էին « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»-ի 
հա մար ջո կատ ներ կազ մե լով ու նաև այս ա վա զա կախմ բե րի գոր ծո ղութ յուն ներն ուղ-
ղոր դե լով58:

53 A.A., K170, No 4674, folio 63/ Dadrian Vahakn N., The determinants of the Armenian genocide, Journal 
of Genocide Research, 1, (1), (1999), p. 72.
54 Vardar, Ittihad ve Terakki [n 23], p. 77 ըստ Dadrian Vahakn N., The determinants of the Armenian 
genocide, “Journal of Genocide Research”, 1 (1), (1999), էջ 72:
55 Նույն տեղում, էջ 71։
56  Akçam Taner, The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union and 
Progress (Ittihat ve Terakki) toward the Armenians in 1915, “Genocide Studies and Prevention”, 1 (2), 
2006, p. 141.
57 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide: A Complete History, I.B.Tauris, 2011, p. 144.
58 Դրա մասին վկայում են շատ հեռագրեր, օրինակ՝ պատասխանատու քարտուղար Մեսուլ 
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Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը տե ղե րում հսկա յա կան լիա զո րութ յուն ներ 
էին ստա նում՝ հրա հանգ ներ տա լով նույ նիսկ վա լի նե րին ու մու թա սա րիֆ նե րին: Այս-
պես, Տ րա պի զո նի պա տաս խա նա տու քար տու ղար Նաի լը չեղ յալ էր հայ տա րա րում 
վա լիի ո րո շու մը, ո րով ե րե խա նե րը, հի վանդ նե րը ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ-
վում էին տե ղա հա նութ յու նից59: Այն նա հանգ նե րում (Ան գո րա, Յոզ ղաթ, Հա լեպ և 
Կաս տա մո նու), որ տեղ տե ղա հա նութ յան ո րո շու մը վա լի նե րի կող մից այդ քան էլ մեծ 
ջա նա սի րութ յամբ չէր կա տար վում, հենց իթ թի հա թա կան այս պաշ տոն յա նե րի ջան-
քով վա լի ներն ուղ ղա կի պաշ տո նանկ ար վե ցին, եր բեմն նույ նիսկ պատժ վե ցին և 
փո խա րին վե ցին ա վե լի պատ րաս տա կամ պաշ տոն յա նե րով60:

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րի դե րի կար ևո րութ յան մա սին է վկա յում այն, 
որ 1919-1920 թթ. հետ պա տե րազմ յան շրջա նում նա խա ձեռն ված դա տա վա րութ յան 
ըն թաց քում նրանց գոր ծերն ա ռանձ նաց վե ցին ա ռան ձին դա տա կան նիս տե րի մեջ61։

Այս կու սակ ցա կան կա ռույց նե րը և պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը հստակ 
գոր ծակ ցում էին նա հան գա պե տի, մու թա սա րիֆ նե րի և ժան դար մե րիա յի գրա սեն-
յակ նե րի հետ: 

Այս մոտ 30-40 հո գա նոց տե ղա կան է լի տա յի խմբե րում, ո րը սո վո րա բար ներգ-
րավ ված էր լի նում ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում տե ղա կան 
վար չախմ բից, ու ժա յին կա ռույց նե րի ղե կա վար նե րից, հոգ ևոր ա ռաջ նորդ նե րից 
և կու սակ ցա կան ակ տի վիստ նե րից բա ցի, մտնում էին նաև հայտ նի ըն տա նիք-
նե րի ղե կա վար նե րը, քրդա կան, չեր քե զա կան ցե ղա պե տե րը: Ո րոշ տե ղե րում 
նույ նիսկ սա վե րած վում էր մրցակ ցութ յան, ո րի ըն թաց քում փորձ էր կա տար վում 
ա վե լի մեծ հա վա տար մութ յուն ցույց տալ իթ թի հա թա կան ա ռաջ նորդ նե րին՝ ակն կա-
լե լով ա պա գա յում ո րո շա կի արտոնություններ: Այս պես, Դիար բե քի րում այս պայ-
քա րում հաղ թող դուրս ե կան Փի րի չի զա դե, Մ յուֆ թի զա դե և Դե րեք զա դե ըն տա նիք-
նե րը62:
գ. ռազմական և կիսառազմականացված կառույցներ

Ցե ղաս պա նութ յուն ներն ի րա գործ վում են հիմ նա կա նում ռազ մա կան և կի սա-
ռազ մա կա նաց ված կա ռույց նե րի մի ջո ցով: Ո րոշ դեպ քե րում օգ տա գործ վում են 
ար դեն իսկ գո յութ յուն ու նե ցող նե րը, այլ դեպ քե րում ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար հա տուկ ստեղծ վում են նո րե րը:

Ռուշթուն Սամսունից 1919 թ. մայիսի 27-ին հաստատում է, որ նա կազմակերպել է զինված խմբեր, 
որոնք անհրաժեշտ են այս տարածաշրջանի համար Takvim-i Vekayi, no. 3554, 5th hearing, 14 May 
1919 ըստ Akcam Taner, The Ottoman Documents and the Genocidal Policies of the Committee for Union 
and Progress..., էջ 148 (ft 90)։
59 Dadrian, History of the Armenian Genocide..., pp. 406-407.
60 Dadrian Vahakn N., The Documentation of the World War I Armenian Massacres in the Proceedings of 
the Turkish Military Tribunal, “Journal of Political and Military Sociology”, 22, 1994, p. 141.
61 Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան շրջա նա յին պա տաս խա նա տու քար տու ղար-
նե րի ու պաշ տո նյա նե րի դա տա վա րու թյան նյու թե րը տե՛ս Հայերի ցեղասպանությունը, ըստ 
երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, Երևան, 1989, էջ 129-162։
62 Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey. Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950..., p. 
106.

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յանն ան մի ջա կան ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն են բե րել ներ-
քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան վե րահս կո ղութ յան ներ քո գտնվող ոս տի կա նութ յունն 
ու ժան դար մե րիան՝ ներգ րավ վե լով կո տո րած նե րի ու հա յե րից առգ րավ ված գույ քի 
հափշ տակ ման մեջ: Ոս տի կա նութ յունն էր շրջա պա տում հայ կա կան բնա կա վայ րե րը, 
զենք փնտրե լու պատր վա կով խու զար կում հա յե րի տնե րը, ձեր բա կա լում հայ տղա-
մարդ կանց, տե ղա հա նութ յան քշում հայ բնակ չութ յա նը: « Մահ վան եր թե րը» սո վո-
րա բար ու ղեկ ցում էին ժան դարմ նե րը: Ն րանք քշում էին տե ղա հան ված նե րին՝ զրկե-
լով վեր ջին նե րիս հանգս տից, յուրացնում զարդեղենը և հագուստը, աղբ յուր նե րի և 
ջր հո րե րի մո տով անց նե լիս ար գե լե լով ջուր խմել, զրկե լով հա ցից, տան ջանք նե րի էին 
են թար կում, բռնա բա րում, խե ղան դամ դարձ նում և ս պա նութ յուն ներ ի րա կա նաց նում63: 

Ներ քին գոր ծե րի և ռազ մա կան նա խա րա րութ յան վե րահս կո ղութ յան ներ քո էին 
գտնվում նաև կայս րութ յան հիմ նա կան հա ղոր դակ ցութ յան մի ջոց նե րը` հե ռագ րա-
կան և  եր կա թու ղա յին ցան ցը: Հե ռագ րա կան մե քե նա նե րը վճռո րոշ դեր ու նե ցան 
հա յե րի տե ղա հան ման և զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծում: 
Ն րանց մի ջո ցով հրա ման ներ և զե կու ցագ րեր էին ու ղար կում տե ղա կան իշ խա նութ-
յուն նե րին և կու սակ ցա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Ին քը՝ Թա լեա թը, ժա մա նա կին 
փոս տա յին ծա ռա յող էր ե ղել և  իր տա նը սե փա կան հե ռագ րա կան ա պա րատ ու ներ, 
որն օգ տա գոր ծում էր տնից հրա ման ներ ու ղար կե լու հա մար։ Մեծ թվով հա յեր, 
ով քեր աշ խա տում էին փոս տա յին ծա ռա յութ յու նում, 1915 թ. սկզբին զանգ վա ծա բար 
հե ռաց վե ցին ի րենց պաշ տոն նե րից64։

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց մա նը մաս նակ ցեց նաև թուր քա կան 
բա նա կը: Հատ կա պես մեծ դեր են խա ղա ցել բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տար, 
ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րը, 4-րդ բա նա կի հրա մա նա տար Ջե մա լը և 3-րդ 
բա նա կի հրա մա նա տար Մահ մուդ Ք յա մի լը: Հա յե րի ոչն չաց ման գոր ծում ակ տիվ 
մաս նակ ցութ յուն են ու նե ցել գե նե րալ ներ Հա լիլ Կու տը՝ Էն վե րի հո րեղ բայ րը, և 
Ա լի Իհ սան Սա բի սը65: 

Պետք է հի շել նաև, որ տե ղա հա նութ յան մա սին 4-րդ հոդ վա ծը ժա մա նա կա-
վոր օ րեն քի գոր ծադ րու մը դնում էր ռազ մա կան նա խա րա րութ յան վրա66։ Բա նա-
կի ներ գրավ վա ծութ յու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր նաև Էն վե րի գոր ծո նով։ 
Հենց Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տում նրա կրած ծանր պար տութ յու նը դար ձավ 
հայ զին վո րա կա նութ յան զի նա թափ ման և  ոչն չաց ման ա ռի թը։ Սա րի ղա մի շից հե տո 
հա յե րը նաև ար դեն բա ցա հայտ թի րա խա վոր վե ցին իբրև պե տութ յան թշնա մի ներ։ 
Հենց բա նա կի ներ սում 1915 թ. փետր վար-մա յիս ա միս նե րին տե ղի ու նե ցավ հար յուր 

63 Տե՛ս, օրինակ АВПР, Политархив, д. 3508, л. 16. ըստ Русские источники о геноциде армян в Ос-
манской империи - 1915-1916 годы, Ереван, 1995 г., с. 22, ЦГИА Арм. ССР, ф. 57, оп. 2, д. 692, п. 17-20, 
ըստ Геноцид армян в османской империи: Сборник документов и материалов. “Айастан”, Ереван, 
1983, с. 284, The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-16, 1916. p. 262-264, Герберт Адамс 
Гиббонс. Последние избиения в Армении, Петроград, 1916, с. 15:
64 Lepsius Johannes, Berichi aber die Lage de Armenischen Volkes ըստ Геноцид армян в османской 
империи: Сборник документов и материалов. “Айастан”, Ереван, 1983, էջ 389:
65 Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide: A Complete History, I. B. Tauris, 2011.
66 Dadrian Vahakn N., նշվ. աշխ., էջ 235.
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հա զա րա վոր հայ զին վոր նե րի ու սպա նե րի ոչն չա ցու մը: Հ. Մոր գեն թաուն գրում էր. 
«1915 թ. սկզբին թուր քա կան բա նա կում ծա ռա յող բո լոր հայ զին վոր նե րին նոր կար-
գա վի ճակ տրվեց։ Մինչ այդ պա հը նրանց մեծ մա սը կռվում էր ռազ մա դաշ տում, 
իսկ հի մա նրանց զի նա թա փե ցին և վե րա ծե ցին աշ խա տու ժի։ Ի րենց երկ րին որ պես 
հրե տա նա վոր կամ հե ծե լա զո րա յին ծա ռա յե լու փո խա րեն եր բեմ նի հայ զին վոր նե րը 
վե րած վե ցին ճա նա պար հա շի նա րար բան վոր նե րի և «բեռ նա կիր ա նա սուն նե րի... 
Բազ մա թիվ դեպ քե րում հա յազ գի զին վո րա կան նե րին ոչն չաց նում էին էլ ա վե լի 
ան մարդ կա յին ձևով, հի մա ար դեն նրանց սառ նասր տո րեն գնդա կա հա րե լը սո վո-
րա կան եր ևույթ էր դար ձել»67։

Բա նա կա յին ստո րա բա ժա նում ներն ակ տի վո րեն օգ տա գործ վում էին այն տե ղե-
րում, որ տեղ հա յերն ինք նա պաշտ պա նութ յան էին դի մում, և  ա ռա ջա նում էր դի մադ-
րութ յու նը կոտ րե լու անհ րա ժեշ տութ յուն: Այս պես, Վա նի և Մու սա լե ռան դի մադ-
րութ յու նը փոր ձե ցին կոտ րել բա նա կա յին ստո րա բա ժա նում նե րի օգ նութ յամբ: 

Բա ցի այդ, թուր քա կան վեր նա խա վի վրա զին վո րա կա նութ յան ու նե ցած ազ դե-
ցութ յու նը մե ծա պես նպաս տեց այս գոր ծո ղութ յուն ներն իբրև ռազ մա կան անհ րա-
ժեշ տութ յուն ներ կա յաց նե լու փոր ձին: 1919 թ. հուն վա րին թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը ձեր բա կա լե ցին մի շարք բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի՝ հայ տա րա րե լով 
վեր ջին նե րիս ի րենց պա տաս խա նատ վութ յան տակ գտնվող շրջան նե րում հայ կա-
կան բնակ չութ յան կո տո րա ծի կազ մա կեր պիչ ներ։ Դա ո րոշ չա փով հա մա պա տաս-
խա նում էր ի րա կա նութ յա նը: Այս պես, երբ Էրզ րու մում Գեր մա նիա յի փոխհ յու պա-
տոս Շոյբ ներ- Ռիխ թե րը բո ղո քեց վա լի Թահ սի նին տե ղա հան վող նե րի նկատ մամբ 
կա տար վող դա ժա նութ յուն նե րից, վեր ջինս խոս տա ցավ, որ նման բան այլևս չի 
կրկնվե լու՝ միա ժա մա նակ որ պես ար դա րա ցում ներ կա յաց նե լով այն հան գա ման քը, 
որ տա րա ծաշր ջա նում ի րա կան իշ խա նութ յու նը կենտ րո նա ցած էր եր րորդ բա նա կի 
հրա մա նա տար Մահ մուդ Քա մի լի ձեռ քե րում68:

Քա նի որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց վում էր պա տե րազ մա կան 
շրջա նում և ռազ մա կան դրութ յան պայ ման նե րում, զին վո րա կա նութ յունն իր ձեռքն 
էր վերց րել իշ խա նութ յու նը կայս րութ յան շատ շրջան նե րում։ Վ. Դադր յա նը, օ րի-
նակ բե րե լով Կայ սե րիի շրջա նը, ցույց է տա լիս, որ բա նակն այն տեղ հոգ էր տա նում 
ոչ միայն զին վոր նե րի հա վա քագր ման, լո գիս տի կա յի և տ րանս պոր տի հա մար, 
այլև ստանձ նել էին ևս  եր կու լրա ցու ցիչ գոր ծա ռույթ, ո րոնց գոր ծադ րու մը հա յե րի 
նկատ մամբ ող բեր գա կան հետ ևանք ու նե ցավ. դրանք էին` տար բեր մա կար դակ-
նե րի վրա ի րա կա նաց վող ան հա մա չափ բռնագ րա վում նե րը, ինչ պես նաև ռազ-
մա կան դա տա րան նե րի մի ջո ցով գոր ծադր վող «ար դա րա դա տութ յու նը»։ Ա վե լին, 
բա նա կա յին հրա մա նա տա րութ յու նը հա ճախ ղե կա վա րում էր ժան դար մե րիա յի 
այն զո րա ջո կատ նե րը, ո րոնք ու ղեկ ցում էին շատ հայ կա կան տե ղա հան ված նե րի 
խմբեր69։

67 Դեսպան Մորգենթաուի պատմությունը, ՀՑԹԻ, Երևան, 2012, էջ 227-228։
68 Kaiser H., A Scene from the Inferno, The Armenians of Erzerum and the Genocide, 1915-1916, Kieser 
H.L., Der Volkermord an den Armenien und die Shoa, Zurich, 2002, p. 139.
69 Dadrian V., The Agency of ‘‘Triggering Mechanisms’’ as a Factor in the Organization of the Genocide 

Ոչ կա նո նա վոր ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը՝ «կեղ տոտ գործն» ի րա կա նաց նե լու հա -
մար, հաս տատ ված օս ման յան ա վան դույթ էր70: Թեև կա նո նա վոր զոր քը նույն-
պես մաս նակ ցութ յուն ու նե ցավ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման տար բեր 
դրվագ նե րում, սա կայն այն շատ հազ վա դեպ էր օգ տա գործ վում ամ բողջ հա մայնք-
ներ ոչն չաց նե լու հա մար: Հենց ոչ կա նո նա վոր ու ժերն էին դառ նում պե տա կան 
քա ղա քա կա նութ յան ի րա կա նաց ման կար ևո րա գույն բա ղադ րի չը71:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման գոր ծում վճռա կան էր « Թեշ քի լաթ-ի 
մահ սու սե»-ի ( Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան) դե րը։ Այս կազ մա կեր պութ յանն էր 
հանձ նա րար ված տե ղա հան վող հայ բնակ չութ յան ոչն չա ցու մը, ինչ պես նաև այս գոր-
ծըն թա ցում ներգ րավ ված բո լոր մար մին նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մա կար գու մը։ 

Կազ մա կեր պութ յան ա ռա ջաց ման հետ կապ ված կան տար բեր մեկ նա բա նութ-
յուն ներ, սա կայն հստակ է, որ այն գոր ծել է մինչև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ռազ-
մա կան նա խա րար Էն վե րի վե րահս կո ղութ յան ներ քո և կ րել պա նիս լա մա կան և 
պան թուր քա կան գա ղա փար նե րի ազ դե ցութ յուն72։

Իր գո յութ յան ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յունն ու նե ցավ ե րեք ղե կա վար՝ Սու լեյ-
ման Աս քե րի, Ա լի Բաշ խամ փա, Հու սա մեթ թին Էր թուրք։ Հե տաքր քիր է, որ բո լորն 
ու նեին հյու սիս կով կաս յան (չեր քե զա կան) ծա գում։ Բա վա կա նին շատ էին նրանք 
ներ կա յաց ված նաև Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան այլ ղե կա վար դիր քե րում73:

Կազ մա կեր պութ յան ի րա կան ղե կա վա րը, սա կայն, Բե հաեդ դին Շա քիրն էր։ 
Դեռ 1914 թ. Բե հաեդ դին Շա քի րը չեր քեզ Հ յու սեյն Հուս նիի հետ ճա նա պար հոր դեց 
Էրզ րում՝ հայ կա կան նա հանգ նե րում զին ված խմբեր կազ մա կեր պե լու նպա տա կով: 
Հե տա գա յում նա հա մա կար գում էր « Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան» գոր ծո ղութ յուն-
նե րը՝ ան ձամբ շրջե լով իր ավ տո մե  քե նա յով մի  շրջա նից մյու սը և գաղտ նագր ված 
հե ռագ րե րի մի  ջո ցով74: Մեծ էր կազ մա կեր պութ յու նում նաև Նա զը մի դե րը։

Թուր քա գետ Ար սեն Ա վագ յանն ընդգ ծում է այն չորս խնդիր նե րը, որ դրվում 
էին « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի առջև՝ հայ կա կան բնակ չութ յան զի նա թափ ման 
կազ մա կեր պում, ու ղեկ ցող ջո կատ նե րի կազ մա կեր պում, ո րոնք պետք է ի րա կա-
նաց նեին բնակ չութ յան տե ղա հա նութ յու նը և  ոչն չա ցու մը, սի րիա կան ա նա պատ-
նե րում և հա մա կենտ րո նաց ման այլ վայ րե րում հայ կա կան բնակ չութ յան ոչն չաց-
ման հա մար նա խա տես ված ջո կատ նե րի կազ մա կեր պում, հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան կազ մա կերպ ման ա ռու  մով վի լա յե թի քա ղա քա ցիա կան իշ խա նութ յուն նե րի 

Against the Armenians of Kayseri District, “Genocide Studies and Prevention”, № 1, 2), 2006), p. 110։
70 Տե՛ս Reid, James J, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839–1878, Stuttgart: Steiner, 
2000.
71 Reid J., “Militarism,” 6–11; Toynbee Arnold J., The Western Question in Greece and Turkey: A Study in 
the Contact of Civilizations, London: Constable and Co., 1923, p. 278–80.
72 Մանրամասն տես՝ Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 93-96։
73 Gingeras Ryan, Sorrowful shores : violence, ethnicity, and the end of the Ottoman Empire, 1912–1923,
p. 58.
74 Supra, p. 187, n. 155 ըստ Kévorkian Raymond, նշվ. աշխ., էջ 199:
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գործողութ յուն նե րի վե րահս կում և հա մա կար գում75։ 
« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սեն» կազմ ված էր կենտ րո նից և չորս մաս նաճ յու ղե րից։ 

Ար ևել յան վի լա յեթ նե րի բա ժան մուն քը զբաղ վե լու էր Ռու սաս տա նի թի կուն քում պա -
նիս լա միզ մի և պան թուր քիզ մի քա րոզ չութ յամբ, սա կայն հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը 
դար  ձավ հենց հայ կա կան կո տո րած նե րի ի րա կա նա ցու մը։ Ար ևել յան վի լա յեթ նե րում 
Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան այս գոր ծա ռույ թի վե րահս կո ղութ յու նը դրվել էր հենց 
Տ րա պի զո նի վա լի Ջե մալ Ազ միի, Էրզ րու մի վա լի Թահ սի նի և Իթ թի հա թի կենտ կո մի 
ան դամ Բե հաեդ դին Շա քի րի ու դոկ տոր Ֆուադ Սա բիթ բե յի վրա76։

« Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»-ում հրա հանգ նե րը փո խանց վում էին հիմ նա կա նում 
բա նա վոր, գրագ րութ յու նը կար դա լուց հե տո ան մի ջա պես ոչն չաց վում էր։ Կազ մա-
կեր պութ յու նում գոր ծում էր խիստ կար գա պա հութ յան ռե ժի մը։ Գ րագ րութ յան ժա մա-
նակ օգ տա գործ վում էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան գաղտ նա գի րը։

Պետք է նշել, որ « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սեն» մի այն ի կա տար էր ա ծում ար դեն 
իսկ ըն դուն ված ո րո շումն  ե րը։ Սա կայն այն ու ներ ո րոշ լիա զո րութ յուն ներ, ո րոնք 
թույլ էին տա լիս հանձ նա րա րութ յուն ներ ու ղար կել տե ղա կան մար մի ն նե րին տե ղա-
հա նութ յան և  ոչն չաց ման կազ մա կերպ ման հար ցե րով, վե րահս կել այդ ա ռու մով 
նրանց գոր ծու նեութ յու նը և պա հան ջել կա տար ված աշ խա տան քի վե րա բեր յալ հաշ-
վետ վութ յուն։ Այս պա րա գա յում նույ նիսկ վա լի նե րը և կայ մա կամն  ե րը, ինչ պես նաև 
Իթ թի հա թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը պար տա վոր ված էին են թարկ վել Հա տուկ կազ մա-
կեր պութ յան պա հանջ նե րին։ Ն րան ցից շա տե րը հենց Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան 
ան դամն  եր էին, ին չը զգա լիո րեն հեշ տաց նում էր գոր ծը։ 

Ճիշտ է, « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի և  ո րոշ այլ կա ռույց նե րի մի ջև եր բեմն  լար վա-
ծութ յուն էր ա ռա ջա նում: Այս պես, բա նա կա յին ստո րա բա ժա նումն  ե րը եր բեմն  հրա-
ժար վում էին օ ժան դակ ու ժեր տրա մադ րե լուց՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ են թարկ վում 
են մի այն գե րա գույն հրա մա նա տա րին և չեն պատ րաստ վում կա տա րել հրա հանգ ներ, 
ո րոնք գա լիս էին Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան խո ղո վակ նե րով: Այս դեպ քե րում հրա-
հանգ ներն ուղղ վում էին հենց ռազ մա կան նա խա րա րութ յու նից: Հա րա բե րութ յուն նե րը 
մե ր թընդ մե րթ չա փա զանց սրվում էին։ Օ րի նակ, Եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տար Մեհ-
մե դ Վե հի բը մի  ան գամ նույ նիսկ ցան կա նում էր ձեր բա կա լել Բե հաեդ դին Շա քի րին, և 
մի այն Էն վե րի մի  ջամ տութ յու նը խան գա րեց դրան77:

 « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի հետ սերտ կա պի մեջ էին պա տաս խա նա տու քար-
տու ղար նե րը։ 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ով թվագր ված Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան 
կող մից Իթ թի հա թի կենտ կոմ ու ղարկ ված մի փաս տաթղ թից պարզ է դառ նում, որ 
հենց նրանք էին պա տաս խա նա տու շրջան նե րում ա վա զա կախմ բեր կազ մա կեր-
պե լու հա մար։ Հե ռա գի րը նշում է, որ Սամ սու նի պա տաս խա նա տու քար տու ղար 
Ռուշ տուի գոր ծո ղութ յուն նե րը, ով խմբեր է կազ մել իր տա րած քում, պետք է օ րի-

75 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 109։
76 Ertürk Hüsameddin, նշվ. աշխ., էջ 111։ նաև Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 107-108։
77 Cemil Arif, նշվ. աշխ., էջ 198, Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 119։ 

նակ լի նեն մյուս նե րի հա մար78։ Խմ բե րը հա վա քագր վե լուց հե տո ու ղարկ վում էին 
մայ րա քա ղաք79, որ տեղ անց նում էին ռազ մա կան պատ րաս տութ յուն և հանձ նա րա-
րութ յուն ստա նա լով՝ գոր ծուղ վում էին հայ կա կան վի լա յեթ ներ։

Հե տաքր քիր է, որ այս գրագ րութ յու նը տե ղի էր ու նե նում Իթ թի հա թի գլխա վոր 
քար տու ղար Միդ հատ Շուք րուի մի ջո ցով։

Կազ մա կեր պութ յան ջո կատ նե րի թվա յին կազ մը մշտա պես փո փոխ վում էր՝ կախ-
ված նրանց առջև դրված խնդիր նե րից։ Ն րանք հա մալր վում էին ե րեք հիմն  ա կան 
աղբ յու րից՝ քրդա կան ցե ղեր, Կով կա սից և Բալ կան նե րից ներ գաղթ ված ներ, ինչ պես 
նաև ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րութ յան հրա հան գի հի ման վրա բան տե րից ա զատ 
ար ձակ ված քրեա կան հան ցա գործ ներ80։ Այս ա վա զա կախմ բե րի ան դամն  ե րը նույ-
նիսկ ե րիտ թուր քա կան պաշ տոն յա նե րի կող մի ց էին բնո րոշ վում իբրև «վայ րե նի ներ 
և հան ցա գործ ներ»81։

Ա րամ Ան տոն յա նը նշում է, որ քրիս տոն յա նե րի նկատ մամբ ա ռանձ նա հա տուկ 
ա տե լութ յամբ և դա ժա նութ յամբ աչ քի էին ընկ նում բալ կան յան մու հա ջիր նե րից բաղ-
կա ցած ջո կատ նե րը, ա ռաջ նորդ վե լով վրե ժի զգա ցումն  ե րով հա յե րի հան դեպ, ով քեր 
բո լո րո վին կապ չու նեին նախ կի նում ի րենց կրած տա ռա պանք նե րի հետ82: Ջո կատ-
ներ էին կազմ վում նաև ա վե լի վաղ Կով կա սից տե ղա փոխ ված տար բեր ազ գութ-
յուն նե րի մու սուլ ման նե րից, ո րոնք մի ա վոր ված էին ընդ հա նուր չեր քեզ ան վան տակ: 
Այս պես, նման ջո կատ նե րից մե  կը գլխա վո րում էր Չեր քեզ Ահ մե  դը, ով Դիար բե քի րի 
մոտ սպա նեց օս ման յան Խորհր դա րա նի եր կու հայ պատ գա մա վոր նե րի՝ Գ րի գոր 
Զոհ րա պին և Վարդ գես Սե րին գուլ յա նին83: 1916 թ. Դեր- Զո րի ա նա պա տում ա պաս-
տա նած հա յե րի կո տո րա ծը նույն պես ի րա կա նաց վեց Դեր- Զո րի գա վա ռա պետ 
Սա լիհ Զե քիի կող մի ց չե չեն նե րից և տե ղի ա րաբ նե րից կազմ ված չե թե նե րի ձեռ քե-
րով։ 

Թուրք պատ մա բան Սուաթ Փար լա րը նշում է, որ մի նչև տե ղա հա նութ յան մա սին 
ո րոշ ման հրա պա րա կու մը « Թեշ քի լաթ-ի Մահ սու սեն» ար դեն իսկ սկսել էր կազ-
մա կեր պել կա մա վոր նե րի խմբեր Բալ կան նե րից և Կով կա սից, ինչ պես նաև ծանր 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար դա տա պարտ ված բան տարկ յալ նե րից։ Այս խմբե-
րի կող մի ց գյու ղե րի վրա կա տար ված հար ձա կումն  ե րը նույ նիսկ դար ձան Կ. Պո լիս 

78 Takvimi Vekâyi 3554, 5th session, 14 May 1335 ըստ Akçam Taner, From Empire to Republic..., էջ 171:
79 Մեկ այլ` 1914 թ.նո յեմ բե րի 13-ով թվագր ված հե ռագ րում Հա տուկ կազ մա կեր պու թյու նը պա հան-
ջում է, որ «Իզ մի թում, Բուր սա յի ում, Բան դիր մա յում, Բա լի քե շի րում և այլ հար մար շրջան նե րում կու-
սակ ցու թյան քար տու ղար նե րի կող մից գաղտ նի հա վա քագր ված ներն ու ղարկ վեն [Ստամբուլ] մեկ 
շաբաթվա ընթացքում (Takvimi Vekâyi 3554, 5th session, 14 May 1335 ըստ Taner Akçam, From Empire 
to Republic..., էջ 163):
80 Akçam Taner, From Empire to Republic..., p. 161.
81 A. Mil, ‘Umumi Harpte Tejkiläti Mahsusa’, in: Vakit, 2 October 1933 up to 18 April 1934, republished 
as: Arif Cemil (Denker), /. Dünya Sava§i’nda Tejkilät-i Mahsusa (Istanbul: Arba, 1997), p. 196 ըստ Ungor 
Ugur Umit - The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950, էջ 58:
82 Անտոնյան Արամ, Մեծ ոճիրը, Երևան, 1990, էջ 53-54։
83  Ռեֆիկ Ահմեդ, Երկու կոմիտե, երկու ոճիր, Երևան, 1997, էջ 46-50։
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հղված մի  քա նի բո ղո քի պատ ճառ84։ 
Հե տաքր քիր է Ջե մալ փա շա յի անձ նա կան օգ նա կան Ֆա լիխ Ռիֆ քի Ա թա յի 

հի շա տա կումն այն մա սին, որ լսե լով «հայ րե նի քի պաշտ պա նութ յան ջո կատ նե րի» 
կազ մա վոր ման մա սին՝ նա դի մում է Նա զը մին՝ ցան կա նա լով հա վա քագր վել դրանց 
մեջ, սա կայն վեր ջինս, ժպի տը դեմ քին, մեր ժում է, քա նի որ այդ ջո կատ նե րը կազ մա-
վոր վում էին «հան ցա գործ նե րից և մար դաս պան նե րից, և ձեր նման ե րի տա սար դը 
գործ չու նի այն տեղ»։ «Ես այդ պես էլ բան չհաս կա ցա այդ մար դաս պան նե րի բա նա-
կի մա սին», - գրում է Ֆա լիխ Ռիֆ կի Ա թա յը85։

Էրզ րու մում չե թե նե րը ստեղծ վում էին «իս լա մա կան մի  լի ցիա յի» տես քով Բե հաեդ-
դին Շա քի րի ղե կա վա րութ յամբ 1914 թ. օ գոս տո սին։ Երզն կա յի մու թա սե րի ֆին, Բայ-
բուր դի, Դեր ջա նի և Կի ղի կայ մա կամն  ե րին հղված հե ռագ րում թվարկ վում էին 
նրանց ա նուն նե րը, ով քեր պա տաս խա նա տու էին չե թե նե րի ստեղծ ման հա մար, և 
նշ վում էր. «...ան ցե՛ք գոր ծի գաղտ նի և  ա ռանց աղ մու կի և մշ տա պես հայտ նե՛ք արդ-
յուն քի մա սին»։ Ռի զեում լեռ նե րում գոր ծող ա վա զակ նե րին ուղ ղա կի ա ռա ջարկ վեց 
ամ բողջ կազ մով դառ նալ Հա տուկ կազ մա կեր պութ յան ան դամն  եր, ինչն ըն դուն վեց 
մե ծ պատ րաս տա կա մութ յամբ86։ 

Գոր ծըն թաց ներգ րավ վում էին նաև քրդա կան ա շի րեթ նե րը: Այս պես, Էրզ րու-
մում կու սակ ցութ յան տե սուչ Հիլ մի ն գրում է քրդա կան ա շի րա թա պե տե րից մե  կին. 
«...քա նի որ ե կել է ժա մա նա կը լու ծե լու այն խնդի րը, ո րի մա սին մե նք խո սում էինք 
Էրզն կա յում... ինձ անհ րա ժեշտ է 50 տղա ներ... ես այս տեղ նրանց հա մար կնա խա-
պատ րաս տեմ բո լոր պայ ման նե րը: Պետք է ընտ րել այն սկզբուն քով, որ ընտր ված-
նե րը լի նեն ե րի տա սարդ կամ մի  ջին տա րի քի, հաս տա տա կամ և վճ ռա կան, պատ-
րաստ ի րենց կյան քը տա լու հա նուն երկ րի և ժո ղովր դի: Ա ռա ջին իսկ պա հան ջի 
դեպ քում ու ղար կե՛ք նրանց այս տեղ... Պատ րա՛ստ ե ղեք և տե ղե կութ յո՛ւն հա ղոր դե՛ք 
Բե հաեդ դին Շա քիր բեյ է ֆեն դիին...»87: 

Քր դե րից ստեղծ ված ջո կատ նե րը հսկա յա կան դե րա կա տա րում ու նե ցան ար ևել-
յան վի լա յեթ նե րում հա յե րի ոչն չա ցումն  ի րա կա նաց նե լու գոր ծում: Դ րա նա խա պայ-
ման նե րից մե  կը քրդե րի գրե թե հա մա տա րած զին ված լի նելն էր: Բա ցի այդ, քրդե րը 
հա յե րի ոչն չա ցու մով ա զա տում էին մի  տա րածք, ո րի նկատ մամբ եր կար տա րի ներ 
հա վակ նութ յուն ու նեին88: Ընդ ո րում, քրդե րը հիմն  ա կա նում հար ձակ վում էին գյու-
ղե րի վրա, կո տո րում բնակ չութ յա նը և  ոչ թե տե ղա հա նում նրան: Գե ղե ցիկ կա նայք 
և  աղ ջիկ նե րը քշվում էին հա րեմն  եր: Գ յու ղե րը հա ճախ հրի էին մատն վում89:

84 Parlar Suat, Osmanli`dan Günümüze Gizli devlet, Islanbul, 1997, s. 75, մե ջբերումն  ըստ Авакян А., 
Черкесский фактор в Османской империи и Турции, Ереван, 2001, էջ 231:
85 Տե՛ս Акчам Танер «Турецкое национальное “Я” и Армянский Вопрос» (հասանելի է առցանց 
http://armenianhouse.org/akcam/genocide/application.html):
86 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 106-107։
87 Akçam Taner, From Empire to Republic..., p. 162.
88 Ungor Ugur Umit, The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913-1950...,
p. 108.
89 Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 121։

դ. «Շարքային» մարդասպանները
Հայ բնակ չութ յան ոչն չաց ման հա մա կար գի ստո րին հատ վա ծում «շար քա յին» 

մար դաս պան ներն էին, ով քեր, օգտ վե լով ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր տից և վա յե-
լե լով հա սա րա կութ յան ընդ հա նուր հա վա նութ յու նը, ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցում էին 
սպա նութ յուն նե րին կամ գոր ծըն թա ցի իրականացմանը: 

Ցան կա ցած ցե ղաս պա նութ յան ի րա գոր ծում անհ նար է ա ռանց լայն զանգ-
ված նե րի մաս նակ ցութ յան: Ան մի ջա կան սպա նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մաս-
նա կից նե րի թի վը կախ ված է սպա նութ յան տեխ նո լո գիա յից, զոհ խմբի չա փե րից 
և տե ղա բաշխ ման բնույ թից, ինչ պես նաև դի մադ րութ յան աս տի ճա նից: Ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց մեծ թվով մարդ կանց ներգ րա վե լու ո րո-
շու մը նույն պես կախ ված է քա ղա քա կան նպա տակ նե րից: Ցե ղաս պա նութ յան 
նա խա ձեռ նող ներն ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րում ու նեն ա ջակ ցութ յան կա րիք և 
հաս նում են դրան հնա րա վո րութ յուն տա լով հա սա րա կութ յան տար բեր խմբե-
րին բա վա րա րե լու ի րենց պահանջներն ու ցանկությունները: Բ նակ չութ յան մեծ 
խմբեր ներգ րա վե լով սպա նութ յուն նե րի հա մա կարգ՝ նա խա ձեռ նող ու ժերն ա վե լի 
ա մուր են կա պում ոճ րա գործ հա սա րա կութ յա նը վար չա կար գի հետ90:

Ըստ Փոլ Բ րաս սի՝ ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րում բնակ չութ յան մաս-
նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ է եր կու բա ղադ րի չի առ կա յութ յուն՝ «պլա նա վո-
րում» և «խան դա վա ռութ յուն»: Իշ խա նութ յուն նե րը ծրագ րում են սպա նութ յուն նե րի 
գոր ծըն թա ցը և  ա պա հո վում դրա կար գա պահ ի րա կա նա ցու մը, և միա ժա մա նակ 
խրա խուս վում է բնակ չութ յան զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
մի ջա վայ րի ձևա վո րու մը: Դ րա հա մար օգ տա գործ վում են ա սե կո սե նե րի, մո տա լուտ 
վտան գի մա սին լու րե րի տա րա ծու մը, խո րը, են թա գի տակ ցա կան մա կար դա կում 
գո յութ յուն ու նե ցող նա խա պա շա րում նե րի վե րաակ տի վա ցու մը և ն ման այլ մի ջոց-
ներ, ո րոնք օգ նում են ո րո շա կիո րեն ար դա րաց նել ո ճի րը և մեղ քը տե ղա փո խել ի րա-
կան ոճ րա գոր ծից դե պի «ա նո րոշ, վրդով մուն քով լցված մարդ կանց բազ մութ յուն»91:

Այս ի րա վի ճա կը, երբ մարդն ըն դա մե նը ամ բո խի մի մաս նի կի է վե րած վում, ման-
րակր կիտ նկա րագր ված է ֆրան սիա ցի սո ցիո լոգ Գուս տավ Լը Բո նի «Ամ բո խը. հան-
րութ յան գի տակ ցութ յան ու սում նա սի րութ յուն» աշ խա տութ յան մեջ։ Ցե ղաս պա նութ-
յու նը խմբա յին գոր ծո ղութ յուն է։ Ոճ րա գործ նե րը հան դես են գա լիս իբրև մեծ և փոքր 
խմբե րի/ամ բո խի ան դամ ներ։ Ըստ Լը Բո նի՝ ամ բո խը բնո րոշ վում է իբրև «իմ պուլ սիվ, 
դյու րագր գիռ, չպատ ճա ռա բան ված, դա տո ղութ յուն նե րից և քն նա դա տա կան ո գուց 
զուրկ, գերզ գաց մուն քա յին... այն, ինչ նկատ վում է է վոլ յու ցիոն ա վե լի ցածր ձևե րին 
պատ կա նող էակ նե րի մոտ» 92։ Ամ բո խում մարդ կանց ան հա տա կա նութ յու նը լուծ վում 
է հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ, «...ին չը ստի պում է մար դուն զգալ, մտա ծել և գործել 

90 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, նշվ.աշխ., էջ 792։
91 R. Brass Paul, The partition of India and retributive genocide in the Punjab, 1946-47: Means, methods, 
and purposes 1, Journal of Genocide Research, 5, (1), (2003), p. 92.
92 Le Bon Gustave, The Crowd: A Study of the Popular Mind, Dover Publications; Reprint edition, 2002,
p. 10.
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տար բեր, քան այն կզգար, կմտա ծեր կամ կգոր ծեր մե կու սաց ման մեջ»93։ Լը Բո նը 
նաև պնդում է, որ «...միայն կազ մա կերպ ված խմբի մաս դառ նա լու փաս տով մար դը 
քա ղա քակր թութ յունից իջ նում է մի քա նի աս տի ճան ներքև։ Մե կու սաց ված նա անձ-
նա վո րութ յուն էր, ամ բո խում նա բար բա րոս է, մի էակ, որ գոր ծում է բնազ դա բար» 94։ 
Եվ հետ ևա բար խմբի ան դամ նե րի գոր ծո ղութ յուն նե րը դառ նում են ա վե լի պար զու-
նակ, ա վե լի զգաց մուն քա յին և  ի վեր ջո ա վե լի հա կա սո ցիալ։

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց նող նե րը երբեմն ներ կա յաց վում են իբրև 
մո լա գար բար բա րոս ներ, յու րա հա տուկ չա րիք մարդ կա յին կեր պա րան քով։ Սա ի րա-
կա նաց ված ոճ րին ո րո շա կի մե տա ֆի զի կա կան բնույթ է տա լիս։ Նույն մտայ նութ-
յու նը կար նաև Հո լո քոս տի մեկնաբանման և ներկայացման դեպ քում95, սա կայն այն 
ո րո շա կիո րեն փոխ վեց փի լի սո փա և քա ղա քա գետ Հան նա Ա րենդ թի «Այխ մա նը 
Ե րու սա ղե մում» (“Eichmann in Jerusalem”) գրքի լույս ըն ծա յու մից հե տո։ Ա րենդ թը, 
լու սա բա նե լով Հո լո քոս տի հիմ նա կան պա տաս խա նա տու նե րից մե կի՝ Ա դոլֆ Այխ-
մա նի դա տա վա րութ յու նը, պնդեց, որ վեր ջինս «չա րի ա ռօ րեա կա նութ յան» մարմ-
նա վո րում է։ Ա րենդ թը շեշ տում էր, որ Այխ մա նի ա մե նա սար սա փեց նող հատ կա նի շը 
ոչ թե նրա ա ռանձ նա հա տուկ կամ չար լի նելն է, այլ նրա ծայ րա հեղ «հա սա րա կութ-
յու նը»96։

Այս պի սով, պետք է ար ձա նագ րել, որ մեծ հաշ վով թե՛ Հո լո քոս տի, թե՛ Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան և թե՛ այլ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի պա րա գա յում ոճ րա գործ նե րը 
հար յուր հա զա րա վոր հա սա րակ մար դիկ էին, ով քեր ի րա կա նաց րին մի լիո նա վոր 
սպա նութ յուն ներ։ Ի հար կե, վստա հա բար նրանց մեջ կա յին հո գե կան խան գա րում-
ներ ու նե ցողներ, սա կայն մաս նա կից նե րի նման մեծ թի վը թույլ չի տա լիս կա պել 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նա ցու մը մար դաս պան նե րի անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի, 
կամ կրթա կան մակարդակի ու սո ցիա լա կան ծագ ման հետ։

Շար քա յին զին վոր ներ, « Թեշ քի լաթ-ի մահ սու սե»–ի կի սա ռազ մա կա նաց ված 
ջո կատ ներ ներգ րավ ված կա մա վոր ներ, ժան դարմ ներ, բան տե րից ա զատ ար ձակ-
ված հան ցա գործ ներ, բժիշկ ներ, գյու ղա ցի ներ, ու սա նող ներ, քրդեր, Բալ կան նե րից 
ե կած փախս տա կան ներ, այ սինքն՝ բնակ չութ յան գրե թե բո լոր հատ ված նե րը մաս-
նակ ցութ յուն ու նե ցան հա յե րի ոչն չաց ման գոր ծըն թա ցին:

Մաս նակ ցութ յան զանգ վա ծա յին բնույ թը պարզ էր դեռ ժա մա նա կա կից նե րին։ 
Այս պես, բրի տա նա ցի ծո վա կալ Ռի չարդ Ուե բը, ով Կ. Պոլ սի օ կու պա ցիա յի ժա մա նակ 
քա ղա քի գլխա վոր հանձ նա կա տա րի տե ղա կալն էր, 1919 թ. ապ րի լի 13-ին հա ղոր-
դում էր բրի տա նա կան ար տա քին գե րա տես չութ յուն. « Հա յե րի կո տո րած նե րի բո լոր 
մե ղա վոր նե րին պատ ժե լու հա մար անհ րա ժեշտ կլի ներ ողջ թուրք ազ գին  պատ ժի 
են թար կել: Ուս տի ա ռա ջար կում եմ որպես ար ժա նի պա տիժ այն էլ հա մազ գա յին 

93 Նույն տեղում, էջ 4։
94 Նույն տեղում, էջ 8։
95  Waller James E., “Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing”, Oxford 
University Press, 2007, p. 61.
96  Arendt Hannah, Eichmann in Jerusalem: a Report on the Banality of Evil, Penguin Group, USA, 1994,
p. 76.

մասշ տա բով՝ մաս նա տե լ փլուզ վող թուր քա կան կայս րութ յու նը, և  ան հա տա պես՝ 
դա տե լով այն բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րին, ով քեր նշված են իմ ցու ցա կում: 
Ն րանց ճա կա տա գիրն օ րի նակ կծա ռա յի» 97:

Այս կար ծի քը կի սում էին թուրք պաշ տոն յա նե րը: Այս պես, 1919 թ. հուն վա րի 28-ին 
Ա լի Քե մա լը՝ հե տա գա յում Օս ման յան կայս րութ յան կրթութ յան նա խա րա րը, « Սա-
բահ» օ րա թեր թում նշում էր. «...չորս կամ հինգ տա րի ա ռաջ կա տար վեց պատ մութ-
յան մեջ նա խա դե պը չու նե ցող ո ճիր, մի հան ցա գոր ծութ յուն, ո րը սար սափ հա րու-
ցեց հա մայն աշ խար հում։ Ե թե ու զում ենք պատ կե րա ցում տալ այդ ոճ րա գոր ծութ-
յան մասշ տա բի և պայ ման նե րի մա սին, ա պա պետք է խո սենք ոչ թե հին գից տաս, 
այլ 100 հա զա րա վոր հան ցա գործ նե րի մա սին»98։ Իր հու շե րում Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի ժա մա նակ օս ման յան խորհր դա րա նի նա խա գա հի և  ար տա քին գոր ծե րի 
ու ար դա րա դա տութ յան նա խա րար նե րի ա թոռ նե րը զբա ղեց րած Հա լիլ Մեն թե շեն 
խոս տո վա նում էր. «Ա նա տո լիա յում շատ քիչ թուր քեր կա յին, որ առն չութ յուն ու նե-
ցած չլի նեին այդ տե ղա հա նութ յան հետ»99:

Այս պի սով, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րից մե կը թուրք, 
քուրդ և չեր քեզ բնակ չութ յան հա մա տա րած, գրե թե ամ բող ջա կան մաս նակ ցութ յունն 
էր կո տո րած նե րին: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց վեց հար յուր հա զա րա վոր 
հա սա րակ մարդ կանց ձեռ քե րով, ով քեր անձ նա պես ի րա կա նաց րել են մի լիո նա վոր 
սպա նութ յուն։

Ընդ ո րում, այդ զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յու նը չու ներ սե ռա յին և տա րի քա-
յին տար բե րա կում: Այս պես, վե րապ րող Մկր տիչ Քեչ յա նը հի շում է, թե ինչ պես հայ 
կա նայք և  ե րե խա նե րը շրջա պատ վել էին Կա րա հա ճի լիից հա րավ թուրք և չեր քեզ 
տար բեր սե ռե րի գյու ղա ցի նե րով, ով քեր շա րու նա կե ցին սպան դի գոր ծըն թա ցը100:

Կա նանց և  ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յու նը ոճ րա գոր ծութ յանն ա ռան ձին ֆե նո-
մեն է ցե ղաս պա նա գի տութ յան մեջ։ Բազ մա թիվ կին ՍՍ-ա կան ներ աշ խա տում էին 
նա ցիս տա կան հա մա կենտ րո նաց ման և  ոչն չաց ման ճամ բար նե րում: Կամ բո ջա յում 
ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ կա նանց ներգ րավ վա ծութ յունն ա վե լի մեծ 
էր, քա նի որ ամ բողջ եր կի րը վե րած վել էր փաս տա ցի հսկա յա կան հա մա կենտ րո-
նաց ման ճամ բա րի, և տասն յակ հա զա րա վոր կա նայք ծա ռա յում էին իբրև կար գադ-
րիչ ներ և պա հա կախմ բի ան դամ ներ, նույ նիսկ մաս նակ ցում ուղ ղա կի սպա նութ յան 
գոր ծըն թաց նե րին: Ռուան դա յի ցե ղաս պա նութ յան հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րից 
առն վազն ե րե քը կին էին՝ սպան ված նա խա գա հի կի նը և կա ռա վա րութ յան եր կու 
ան դամ նե րը, իսկ հա զա րա վոր այլ հու թու կա նայք միա ցան ուղ ղա կի սպա նութ յուն նե րի, 

97 British Foreign Office Archives 371/4173/53351 (folio 192-93), մեջբերվում է ըստ Dadrian V.N. The 
History of the Armenian Genocide..., էջ 306.
98 Günel G., “İttihat Terakki’den Günümüze Yek Tarz-ı Siyaset: Türkleştirme, Belge Yayınları”, (İstanbul, 
2006), s. 127 մեջբերվում է ըստ Անումյան Մ., նշվ.աշխ. էջ. 52-53:
99 “Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları”, (İstanbul, 1986), 
s. 239 մեջբերվում է ըստ Անումյան Մ., նշվ.աշխ. էջ. 28-29:
100  Kévorkian Raymond, p. 510.
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թա լա նի կամ թութ սի կա նանց բռնա բա րե լու հրահր ման գոր ծըն թա ցին101: Կամ բո ջա-
յում և Ռուան դա յում ե րե խա նե րը հեշ տութ յամբ ներգ րավ վում էին ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղութ յուն ներ։ Ն րանց հա վա քագր ման ձևե րը տար բեր էին։ Մի մա սին քա ջա-
լե րում էին, մյուս նե րին բռնութ յամբ դարձ նում մար դաս պան ներ։ Ե րե խա նե րը սո վո-
րում էին՝ դի տե լով սպա նութ յան տե սա րան նե րը, իսկ ըն թաց քում սպա նութ յուն նե րը 
դառ նում էին ա ռօ րեա կան մի գոր ծո ղութ յուն, ո րի մի ջո ցով դրսևոր վում էր հա վա-
տար մութ յու նը սե փա կան խմբի նկատ մամբ102։ Ռուան դա յում աշ խա տող ֆրան սիա ցի 
լրագ րող Ջին Հաց ֆիլ դը հի շում է, ինչ պես մոտ 50,000 թութ սի սպա նած Կի բուն գո 
կոչ վող ա վա զա կախմ բի ե րի տա սարդ ան դամ նե րից մե կը պար զո րոշ բա ցատ րել է 
«Ս պա նե լը ա վե լի հեշտ է, քան հող մշա կե լը»:103

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա րա գա յում դա նույն պես նկա տե լի է։ Օ րի նակ, 
Թուր քիա յում 1919-1927 թթ. Միաց յալ Նա հանգ նե րի գե րա գույն հանձ նա կա տար 
ծո վա կալ Մարկ Բ րիս տո լը 1922 թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին ԱՄՆ պետ քար տու ղա րին 
հղած հե ռագ րում, նկա րագ րե լով Զմ յուռ նիա յի քրիս տոն յա բնակ չութ յան ոչն չա-
ցու մը, նշում է. «…Ն պաս տա մա տույց կազ մա կեր պութ յուն նե րի աշ խա տա կից-
նե րը, ինչ պես նաև փոխ հյու պա տոս Բար նե սը զե կու ցե ցին, որ նկա տե լի փո փո-
խութ յուն է տե ղի ու նե ցել ծո վա փին հա յե րի նկատ մամբ թուր քա կան բա նա կի և 
քա ղա քա ցի նե րի տրա մադ րութ յան հետ կապ ված: Տ պա վո րութ յու նը, որ նրանք 
ստա ցել էին, այն էր, որ յու րա քանչ յուր ամ րա կազմ հայ տղա մարդ հա լած վում և 
ս պան վում է, նույ նիսկ մա հակ նե րով զին ված 12-15 տա րե կան տղա ներն էին մաս-
նակ ցում հա լա ծանք նե րին»104:

Ե րե խա նե րի մաս նակ ցութ յու նը եր բեմն նաև ոչ տա րե րա յին բնույթ էր ըն դու նում: 
Այս պես, 1912 թ. Բալ կան յան պա տե րազ մի ժա մա նակ Թուր քիա յի ռազ մա կան ան հա-
ջո ղութ յուն նե րից հե տո մեկ նար կեց թուրք ե րի տա սարդ նե րի շրջա նում ազ գայ նա-
մո լա կան քա րոզ չութ յան և կի սա ռազ մա կան վե րա պատ րաստ ման հա մա պար փակ 
ծրագ րի ի րա գոր ծու մը: 1913 թ. ստեղծ ված « Թուր քա կան ու ժի զար գաց ման ըն կե րակ-
ցութ յու նը» (Turk Giicu Cemiyeti) իր կա նո նադ րութ յան մեջ խո սում է «[ե րի տա սարդ-
նե րի] նա խա պատ րաստ ման» մա սին, ինչն «անհ րա ժեշտ է, որ պես զի ազ գը կրկին 
դառ նա զին վոր ազգ» կան խե լու հա մար «թուր քա կան ցե ղի քայ քա յու մը» (Turk irki 
inhitata): Կա յին նաև այլ ե րի տա սար դա կան խմբեր, ո րոնք գոր ծում էին Ռազ մա կան 
նա խա րա րութ յան են թա կա յութ յան տակ և նա խա պատ րաստ վում էին «պաշտ պա-
նել հայ րե նի քը»105: Այդ նպա տա կով նա խա րա րութ յունն անվ ճար տրա մադ րում էր 
նրանց հրա ցան ներ, փամ փուշտ ներ և հան դեր ձանք: Գոր ծըն թա ցը ղե կա վար վում էր 

101 Encyclopedia of Genocide and Crimes against Humanity, նշվ. աշխ., p. 793:
102 Նույն տեղում։
103 Baum Steven K., The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders, and Rescuers, Cambridge Univer-
sity Press, 2008, p. 123.
104 Papoutsy Ch., Ships of Mercy, The True Story of the Rescue of the Greeks, Smyrna, September 1922, 
Portsmouth, New Hampshire, 2008. p. 38.
105 Դրանց թվին կարելի է դասել նաև սպորտային և սկաութական խմբերը (տես. Հ. Դեմոյան, էջ 
135-136):

ռազ մա կան նա խա րար Էն վե րի և Իթ թի հա թի գա ղա փա րա խոս Զի յա Գ յո քալ փի կող-
մից: «Ազ գա յին պաշտ պա նութ յան լի գան» (Mudafaa-i Milliye Cemiyeti), ո րը ստեղծ-
վել էր Բալ կան յան պա տե րազ մի ըն թաց քում, նույն պես նպա տակ ու ներ ռազ մա կան 
դաս տիա րա կութ յուն ի րա կա նաց նե լու: Լի գա յի հիմ նա դիր նե րի մեջ էին կու սակ ցութ-
յան և կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նե րը՝ Թա լեա թը, Էն վե րը, Սա յիդ Հա լի մը, Ջե մա լը 
և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րար Իբ րա հի մը106:

Զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յունն ա պա հո վե լու հա մար կար ևո րա գույն նա խա-
պայ ման էր բռնութ յան մի ջա վայ րի ստեղ ծու մը: Այս ի րա վի ճա կում մար դիկ սկսում 
են ա ջակ ցել ար մա տա կան տրա մադր ված ա ռաջ նորդ նե րին: Ընդգծ վում է «մենք-
նրանք» հա կադ րութ յու նը։ Պա տե րազմն իր հեր թին օգ նում է հստակ սահ մա նա զա-
տել «թշնա մա կան խում բը»՝ ըն կա լե լով նրան իբրև վտանգ և ս պառ նա լիք: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում զանգ ված նե րի ներգ րա վու մը սպա նութ-
յան գոր ծըն թաց տե ղի էր ու նե նում զու գա հեռ ըն թա ցող և հատ վող մի քա նի գոր ծըն-
թաց նե րի մի ջո ցով: Պե տա կան քա րոզ չութ յու նը հա յե րին ներ կա յաց նում էր որ պես 
թշնա մի նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող «հին գե րորդ շա րաս յուն», դա վա ճան ներ, ով քեր 
մե ղա վոր էին Թուր քիա յի բո լոր պար տութ յուն նե րի և  ան հա ջո ղութ յուն նե րի մեջ: 
Բա ցա հայտ այս քա րոզ չութ յու նը տա րած վում էր ե րիտ թուր քա կան ա կումբ նե րի և 
մզ կիթ նե րի մի ջո ցով: Անգ րա գի տութ յան բարձր աս տի ճա նի և հա յե րի նկատ մամբ 
մարդ կանց հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ ա վան դա բար գո յութ յուն ու նե ցող զգա-
ցում նե րի և կարծ րա տի պե րի պատ ճա ռով այս քա րոզ չութ յու նը բա վա կա նին արդ յու-
նա վետ էր: Հին կարծ րա տի պե րի այն մա սին, որ հա յե րը ստո րա դաս՝ ռա յա ներ107, և  
ան հա վատ ներ՝ գյա վուր ներ են, գու մար վում էր զայ րույ թը, որ 1908 թ. ե րիտ թուր քա-
կան հե ղաշր ջու մից հե տո, սահ մա նադ րութ յու նը նրանց մու սուլ ման նե րի հետ հա վա-
սար ի րա վունք ներ էր տվել: Այս ա մե նը հիմք էր ստեղ ծում սպա նութ յան գոր ծըն-
թաց ներգ րա վե լու պատ ճառ նե րի ռա ցիո նա լաց ման108 հա մար: Շար քա յին բնակ չին 
փո խանց վում էր մեծ և կար ևոր գոր ծո ղութ յան մաս կազ մե լու, պատ մա կան ի րա-
դար ձութ յուն ներգ րավ ված լի նե լու զգա ցու մը ( Մեծ Թու րա նի կա ռու ցում, Հայ րե նի քի 
փրկութ յուն), ինչ պես նաև ըն ձեռ վում էր զո հե րի ու նեց ված քին տի րա նա լու հնա րա-
վո րութ յուն109: 

Բ նակ չութ յան շրջա նում ար ժե քա յին հա մա կար գի բա ցար ձակ կոն սեն սուս էր 
ձևա վոր վել, ո րը թույլ է տա լիս հա սա րա կութ յան տար բեր խա վե րից հա վա քագ րել 

106  Dadrian Vahakn N., The History of the Armenian Genocide..., p. 196-197.
107  Bosworth C. E., “The Concept of Dhimma in Early Islam”, in Christians and Jews in the Ottoman Em-
pire, ed.by B. Braude and B. Lewis,London, 1982.
108 Ռացիոնալացումը հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմ է, երբ փնտրվում է ռացիոնալ և 
վայելուչ բացատրություն վարքագծի կան որոշումների համար, որոնք ունեն այլ, դատապարտելի 
պատճառներ: Տերմինը առաջարկել է Զ. Ֆրոյդի կողնից, հասկացությունը հետագայում զարգացվել 
է Աննա Ֆրոյդի կողմից: Տես օրինակ՝ D’Cruz, Jason. 2015. “Rationalization as performative pretense.” 
Philosophical Psychology 28, no. 7, էջ 980-1000. Zepf, Siegfried. 2011. “About rationalization and 
intellectualization.” International Forum օf Psychoanalysis 20, no. 3, էջ 148-158:
109 Մանրամասն տե՛ս Մանուկյան Ս., Դաժանության ռա ցի ո նա լա ցու մը Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան 
տա րի նե րին, Ցեղասպանագիտական հանդես, 2(1), 2014: 
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ա պա գա մար դաս պան նե րի ջո կատ ներ110: Ն մա նա տիպ եր ևույ թին իր վի ճա հա րույց 
գրքում անդ րա դար ձել է Յո հան Գոլդ հա գե նը: Նա գրում է, որ նա ցիստ նե րին հա ջող-
վեց կազ մա կեր պել Հո լո քոստն ա ռանց մեծ ջան քե րի, քա նի որ գեր մա նա ցի նե րը 
պատ րաստ էին և շատ մեծ ցան կութ յամբ ի րա կա նաց րին այն: Հա մա ձայն Գոլդ հա-
գե նի` Հո լո քոս տի ժա մա նակ վար չա կար գը հար կադր ված չէր հաղ թա հա րել ոճ րա-
գործ նե րի բա րո յա կան տա տա նում նե րը կամ դժկա մութ յու նը, քա նի որ մի ջին գեր-
մա նա ցին ներծծ ված էր ծայ րա հեղ հա կա սե մի տիզ մով111: Ի հար կե, պատ կե րը չա փա-
զանց ված է, սա կայն ո րոշ չա փով այն ներ կա յաց նում է ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մեջ հա վա քագր վող նե րի բնու թա գի րը: Օս ման յան կայս րութ յան թուր քե րի 
շրջա նում կար գրե թե նույն վե րա բեր մուն քը հա յե րի նկատ մամբ. հնա րա վո րութ յան 
դեպ քում մու սուլ ման բնակ չութ յան մեծ մասն ի կա տար էր ա ծելու իր մշտա կան ցան-
կութ յու նը. կկազ մա կեր պեր հա յե րի նմատ մամբ բռնութ յուն ներ և կո տո րած: Ա ռա վել 
ևս, երբ այն «օրհն վել էր» կրո նա կան ա ռաջ նոր դի պատ գա մով՝ ան հա վատ քրիս-
տոն յա նե րի նկատ մամբ սրբա զան ջի հա դի հայ տա րա րութ յամբ: 

Թեև ե րիտ թուր քա կան ա ռաջ նորդ նե րը հա վա տաց յալ մու սուլ ման ներ չէին, 
սա կայն նրանք օգ տա գոր ծե ցին ջի հա դի հայ տա րա րու մը կայս րութ յան կրո նա կան 
մո լե ռան դութ յամբ տո գոր ված ու ժե րին քրիս տոն յա նե րի դեմ հա նե լու հա մար112։

Այն, որ թուրք բնակ չութ յու նը բա վա կա նին հեշ տութ յամբ որ դեգ րեց այս դե րը, 
վկա յում են մի քա նի դրվագ: Այս պես, նույ նիսկ թուր քա մե տութ յամբ աչ քի ընկ-
նող ծո վա կալ Բ րիս տոլն անհ րա ժեշտ հա մա րեց խոր հուրդ ու ղար կել Վա շինգ տոն. 
« Հայտ նի է, որ թուր քե րը կկո ղոպ տեն, կգո ղա նան, կտե ղա հա նեն և կս պա նեն քրիս-
տոն յա նե րին, ա մեն ան գամ, երբ ստեղծ վի ի րենց կար ծի քով բա րեն պաստ հնա րա-
վո րութ յուն... ի մա նա լով մու սուլ ման թուր քե րի բնա վո րութ յու նը, ես կար ծում եմ, որ 
թուր քե րի բիրտ բնազդ ներն արթ նաց նե լու դեպ քում կգու մար վեն նաև նրանց մո լե-
ռանդ մի տում նե րը և դա կբե րի քրիս տո նեա կան ազ գե րի վրա հար ձա կում նե րի, 
մինչև դա չկանգ նեց վի ազ դե ցիկ ու ժի մի ջո ցով»113: 

110  Dabag Mihran P., “The Decisive Generation: Self-Authorization and Delegations in Deciding a Genocide”, 
in Genocide: Approaches, Case Studies, and Responses, ed. Graham C. Kinloch, Algora Publishing, 2005,
p. 134։
111 Waller James E., “Becoming Evil: How Ordinary People Commit Genocide and Mass Killing”, Oxford 
University Press, 2007, pp. 42-43. 
112 Kuper Leo, Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam, and Christianity, “Confronting Geno-
cide: Judaism, Christianity, Islam”, ed by Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, էջ 25.
113 U.S. National Archives. Record Group (RG) 59. 867.00/1361. Bristol’s October 23,1920 report to Wash-
ington, pp. 1- 2.
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Սուրեն Մանուկյան 

Ամփոփում

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման մեջ ներգ րավ ված ան ձանց շրջա նա կը 
և  աս տի ճա նա կար գը կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել մի քա նի մա կար դա կի:

Հիե րար խիա յի վե րին օ ղա կը՝ հիմնա կան ո րո շում կա յաց նող ներն էին՝ պե  տութ-
յան բարձ րա գույն իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, Միութ յուն և Ա ռա ջա դի մութ-
յուն կու սակ ցութ յան վեր նա խա վը և մի քա նի ազ դե ցիկ ան հատ ներ, ո րոնք հա ճախ 
միա ժա մա նակ և՛ կու սակ ցա պե տեր, և՛ պե տութ յան ղե կա վար ներ, և՛ ազ դե ցիկ գոր-
ծիչ ներ էին:

Մի ջին մա կար դա կում էին տե ղա կան կազ մա կեր պիչ նե րը՝ վա լի նե րը, մու-
թա սա րիֆ նե րը, տե ղա կան ոս տի կա նա պե տե րը, ժան դար մե րիա յի ղե կա վա-
րութ յու նը, կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րը, ինչ պես նաև հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցող Իթ թի հա թի պա տաս խա նա տու քար տու ղար նե րը։ Գոր ծըն թա ցի մեջ 
ներգ րավ ված էին նաև Օս ման յան բա նա կը և  ոս տի կա նութ յու նը։ Հատ կա պես 
մեծ դե րա կա տա րում ու նե ցավ « Թեշ քի լաթ-ի Մահ սու սե» (« Հա տուկ կազ մա կեր-
պութ յուն») կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույ ցը, ո րը հա վա քագր վում էր բան տե-
րից ա զատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րից, չեր քե զա կան ա վա զա կախմ բե րից և 
քր դա կան ցե ղախմ բե րից։

Հա մա կար գի ստո րին հատ վա ծում «շար քա յին» մար դաս պան ներն էին՝ հա զա-
րա վոր հա սա րակ մու սուլ ման ներ, ով քեր, օգտ վե լով ան պատ ժե լիութ յան մթնո լոր-
տից, ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցում էին հայ բնակ չութ յան կո ղո պու տին և ս պա նութ-
յուն նե րին:

Բա նա լի բա ռեր՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա տաս խա նա տու ներ, ոճ րա գործ-
ներ, զանգ վա ծա յին մաս նակ ցութ յուն: 

On the Hierarchy of Perpetrators during the Armenian Genocide

Suren Manukyan

Summary

The hierarchy of Armenian genocide perpetrators can be divided into three levels.
The main decisionmakers to mass murders։ top-members of government, party elite 

and several infl uential persons, who oË en were at the same time members of authority and 
leaders of Union and Progress party. 

“Desk murderers” at the middle-level, where regional offi  cials (valis, mutasarifs, local 
police and gendarmerie chiefs, religion leaders) implemented orders of the political lead-
ership. To accomplish Armenian deportations and massacres in the provinces, the CUP 
reverted to the institute of executive secretaries, who carried out orders coming from 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԹԵՄԱՅԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Քրիստինե Նաջարյան 

1948 թ. ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեան ըն դու նեց « Ցե ղաս պա նութ յան հան ցա գոր-
ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիան1: Կոն վեն ցիա յի կար-
ևո րա գույն ա ռա քե լութ յու նը հե տա գա ցե ղաս պա նութ յուն նե րը կան խար գե լելն էր, 
սա կայն ժա մա նա կի ըն թաց քում ակն հայտ դար ձավ, որ կոն վեն ցիան բա վա րար չէ 
այդ խնդի րը լու ծե լու հա մար, քա նի որ XX երկ րորդ կե սին և XXI սկզբին ևս մի շարք 
ցե ղաս պա նութ յուն ներ տե ղի ու նե ցան ( Կամ բո ջա` 1975-1979, Ռուան դա` 1994, Բալ-
կան ներ՝ 1992-1995 և  այլն): 

Այս հար ցում ձա խո ղում նե րի մի մա սը ցե ղաս պա նութ յան թեմայի կրթութ յան 
թե րաց ման, ի րա զե կութ յան ցածր մա կար դա կի, այլ խոս քով՝ նախ կինում տեղի 
ունեցած ցե ղաս պա նութ յուն ներն ու կո տո րած նե րը լավ չու սում նա սի րե լու, դրանց 
սար սափ նե րի մա սին չդա սա վան դե լու, ժխտո ղա կա նութ յան դեմ չպայ քա րե լու հետ-
ևանք էր: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից դա սեր չքա ղե լը, Եվ րո պա յի կող մից այն մո ռա ցութ-
յան մատն վե լը կա րե լի է հա մա րել Հո լո քոս տի ի րա կա նաց ման պատ ճառ նե րից մե կը: 

Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան են Հո լո քոս տի «ճար տա րա պետ» Ա դոլֆ Հիտ լե րի 
խոս քե րը, ո րոնք հնչե ցին 1939 թ. օ գոս տո սի 22-ին` Լե հաս տան ներ խու ժե լու նա խօ-
րեին. « Մեր ու ժը մեր ա րա գութ յան և դա ժա նութ յան մեջ է: Չին գիզ խա նը կան-
խամտած  ված և  ու րախ սրտով մի լիո նա վոր կա նանց և  ե րե խա նե րի սպա նեց: Պատ-
մութ յան մեջ բա ցա ռա պես նրան են հա մա րում պե տութ յան հիմ նա դիր: Ինձ հա մար 
կար ևոր չէ, թե արևմ տաեվ րո պա կան թույլ քա ղա քակր թութ յունն ինչ է մտա ծում իմ 
մա սին: Ես հրա մա յել եմ, և  ե թե որ ևէ մե կը հա մար ձակ վի քննա դա տութ յան մեկ բառ 
ան գամ ար տա սա նել, կգնդա կա հար վի: Այս ա մե նից հե տո ո՞վ է այ սօր խո սում հա յե-
րի բնաջնջ ման մա սին»2:

Հայոց ցեղասպանության թեմայի ուսուցման համար գոյություն ունի երկու 
հիմնական նպատակ:

1. Այ սօր ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սու ցու մը կար ևոր վում է ցե ղաս պա նութ յան 
են թարկ ված ժո ղո վուրդ նե րի, ա պա նաև ամ բողջ մարդ կութ յան հա վա քա կան հի շո-
ղութ յան պահ պան ման և փո խանց ման ու դրա նից բխող՝ նոր ցե ղաս պա նութ յուն-
նե րի կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկ յու նից:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հա մա տեքս տում կրթութ յու նը դի տար կե լիս պետք 
է հաշ վի առ նել, որ թե մա յին առնչ վե լու նախ նա կան և  ա ռա վել տա րած ված ձևը 
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ե ղել են բա նա վոր պատ մութ յուն նե րը, ո րոնց ու ղեկ ցել 
են նաև գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յու նը, ֆիլ մե րը, ա պա նաև դա սագր քա յին 

1 Կոնվենցիայի ամբողջական տեքստը տե՛ս http://www.un.am/res/UN%20Tr ea ties /III _1.pdf 
2 Bardakjian Kevork, Hitler and the Armenian Genocide,  C ambridge -Mass.: The Zoryan lnstitute, l985, 
pp. 5-6.

the center. The Turkish army and police also participated in the Armenian Genocide. A 
quasi-military structure, Teşkilât-ı Mahsusa (Special Organization) had a pivotal role in the 
Armenian Genocide. Manpower to commit the atrocities was replenished with criminals 
set free from prisons, Circassian gangs and Kurdish tribes. 

Direct perpetrators were at the most basic local level of society. A substantial number 
of ordinary Muslim Ottoman citizens were also involved in mass killings, marauding and 
plunder of Armenian property, taking advantage of atmosphere of impunity.

Key words: Responsibles for Armenian Genocide, perpetrators, mass participation. 

К вопросу об иерархии исполнителей Геноцида армян

Сурен Манукян 

Резюме

Виновных за осуществление Геноцида армян можно условно разделить на 
несколько уровней. 

Верхняя ступень иерархии это принимающие решения – представители высшей 
власти, партийная элита и несколько влиятельных персон, которые одновременно 
часто являлись также и лидерами партии «Единение и прогресс» и руководителями 
государства.

На среднем уровне действовали региональные организаторы – вали, мутасарифы, 
местные полицмейстеры и руководители жандармерии, религиозные лидеры, а 
также наделенные огромной властью ответственные секретари Иттихада. В процесс 
были вовлечены также армия и полиция. Особенно большой была роль полувоенной 
организации «Тешкилат-и махсусе» («Особая организация»), которая набиралась из 
выпущенных из тюрем преступников, черкесских банд и курдских племен.

На нижней ступени иерархии «рядовые» убийцы – тысячи простых мусульман, 
которые воспользовавшись атмосферой безнаказанности, непосредственно 
участвовали в ограблении и уничтожении армянского населения Османской империи.

Ключевые слова: Виновные за Геноцид армян, преступники, массовое участие.
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հի շա տա կում նե րը: Ցե ղաս պա նութ յան մա սին ի րա զե կու մը հայ ի րա կա նութ յան 
մեջ ու նե ցել է հի շո ղութ յու նը պահ պա նե լու և հա ջորդ սե րունդ նե րին փո խան ցե լու 
գոր ծա ռույթ:

Պատ մական հանգամանքների բե րու մով հենց ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յունն 
է դար ձել հայ ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նութ յան կար ևո րա գույն բա ղադ րիչ նե րից 
մե կը3: Ա հա այդ ցա վի և կորս տի հի շո ղութ յա նը՝ որ պես ար դիա կան հիմ նախնդ րի 
նպաս տող գլխա վոր գոր ծոնն է դար ձել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտումն այն ի րա-
գոր ծող պե տութ յան (Օս ման յան կայս րութ յուն) և դ րա ի րա վա հա ջոր դի ( Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յուն) կող մից: Այս ա ռու մով է՛լ  ա վե լի վտան գա վոր են դար ձել վեր ջին 
մի քա նի տա րի նե րին նկատ վող և 2014 թ. ապ րի լին ա վե լի հստակ ձևա կեր պում ներ 
ստա ցած Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման փո խա կեր պում ներն ու նոր ար տա-
հայտ չաձ ևե րը4:

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման նոր ձևերն ու նեն ա վե լի վտան գա վոր հե ռան կար ներ 
այն ա ռու մով, որ, բա ցի պարզ ժխտու մից, ու նեն այլ թի րախ ևս՝ ցե ղաս պա նութ յան 
հի շո ղութ յան խե ղաթ յու րում և  աղ ճա տում: Ա հա ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սու ցու մը 
կոչ ված է ե րի տա սարդ սերն դի մեջ հա յոց ող բեր գութ յան մա սին ճիշտ գի տե լիք ձևա վո-
րե լու, դրա ժխտման ինչ պես պարզ, այն պես էլ ա ռա վել բա ղադր յալ ձևե րի դեմ պայ քա-
րե լու հմտություններ հաղորդելու: 

2. Ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սուց ման մյուս կար ևոր ա ռա քե լութ յու նը կան-
խար գե լումն է: Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում ներն 
ի րա կա նում շատ ա վե լի լայն են և  ու նեն դրսևոր ման ա վե լի մեծ դաշտ: Թեև ոչ միշտ 
հա ջո ղութ յամբ, այ նուա մե նայ նիվ, հար ցը կար գա վոր վում է մի ջազ գա յին օ րենք նե րի 
և հա մա պա տաս խան մար մին նե րի կող մից: Մաս նա վո րա պես, 2013 թ. ՄԱԿ-ի կող-
մից մար տի 22-ին ըն դուն ված « Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գե լում» (“Prevention 
of genocide”)5 բա նաձ ևում մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում ցե ղաս պա նութ յան կան-
խար գել ման գոր ծում կրթութ յա նը և հատ կա պես մար դու ի րա վունք նե րի կրթութ յան 
խնդիր նե րին, մաս նա վո րա պես կան խար գե լիչ նշա նա կութ յուն ու նե ցող կրթա կան 
ծրագ րե րին և նա խագծե  րին6: 

Կան խար գել ման հար ցին մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ վում նաև դրա ա կա դե միա կան 
մա կար դա կում: Պա տա հա կան չէ, որ աշ խար հի ցե ղաս պա նա գետ նե րին միա վո րող 
գլխա վոր կազ մա կեր պութ յան՝ Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան 
(International Association of Genocide Scholars) կող մից ար դեն բա վա կան եր կար ժա մա-
նակ հրա տա րակ վող (2006-2014 թթ.) գլխա վոր գի տա կան հան դե սի ան վան ման մեջ 

3 Մա րության Հ., Ցեղասպան թյան հիշող թյ նն իբրև գործոն, տե՛ս http://www.noravank.am/
arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2268: 
4 Խոս քը վե րա բե րում է Թուր քի ա յի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ Ռ. Էր դո ղա նի ապ րիլք սա նե-
րե քյան ու ղեր ձին: Տե՛ս http://civilnet.am/erdogan-message-1915-e ve nts-armenian/:
5 Priventi on  of G enocid e,  ամբողջական տեքստը տե՛ս http://www.un.org/ga/s earch/view_doc.asp?sy-
mb ol=A/HRC/28/ L.25. 
6 Այդ մա սին տե՛ս Մա նու կյան Ս., Հա յաս տա նի հա մար ամե  նա կա րև որ կոն վեն ցի ան, http://www.
tert.am/blog/?p=8951#more-8951 .

տեղ է գտել «կան խար գե լում» (prevention) բա ռը (« Ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ-
յուն և կան խար գե լում» «Genocide Studies and Prevention»)7, իսկ դրա նում տպագր վող 
հոդ ված նե րի զգա լի մա սը նվիր ված է հենց կան խար գել մա նը: 

Այս ի րո ղութ յան պայ ման նե րում ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել ման գոր ծում 
ա ռա ջին օ ղա կը ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սու ցումն է: Հայ ի րա կա նութ յան մեջ 
Մեծ ե ղեռ նի թե մա յի՝ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ ի րա զե կու մը բա նա վոր պատ մութ-
յուն նե րի, գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յան և  այլ մի ջոց նե րով դա րա վեր ջին իս կա-
պես ու նե ցավ կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ: Խոս քը վե րա բե րում է Ղա րա բաղ յան 
հա կա մար տութ յան ժա մա նակ Մեծ ե ղեռ նի հի շո ղութ յան ու նե ցած դե րա կա տա րութ-
յան մա սին: Այդ ժա մա նակ հենց հի շո ղութ յունն էր հան դես գա լիս իբրև շարժ ման 
ա ռաջ մղող ուժ8: Հենց այս պատ ճա ռով Բաք վի և Սում գա յի թի ջար դե րը նույ նաց վե-
ցին Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան դրվագ նե րի հետ, և Ղա րա բա ղում կազ մա կերպ վե ցին 
ինք նա պաշտ պա նա կան խմբեր: Ցե ղաս պա նութ յան հի շո ղութ յու նը հայ ժո ղովր դի 
հա մար շա րու նա կում էր մնալ կո լեկ տիվ և  անձ նա կան հի շո ղութ յուն նե րի ո լոր տում, 
շատ-շա տե րի հա մար այդ հի շո ղութ յունն ինք նա կեն սագ րա կան մա կար դա կի վրա 
էր. դեռևս թարմ էին տա տիկ-պա պիկ նե րից կամ էլ նրանց փո խանց մամբ ծնող նե րից 
լսված՝ ցե ղաս պա նութ յա նը կամ գաղ թին վե րա բե րող պատ մութ յուն նե րը9: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ժա մա նա կի ըն թաց քում ցե ղաս պա նութ յան ի րա զեկ ման և 
կր թութ յան գոր ծում աս տի ճա նա բար ա վե լի ու ա վե լի է կար ևոր վում ցե ղաս պա նութ-
յուն թե մա յի ու սու ցու մը հան րակր թա կան դպրոց նե րում: Դա նախ և  ա ռաջ պայ մա-
նա վոր ված է այն օբ յեկ տիվ գոր ծո նով, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում կյան քից հե ռա-
ցել են ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րող նե րի ա ռա ջին սերն դի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. 
աս տի ճա նա բար նոս րա նում են նաև նրանց հա ջոր դած սերն դի շար քե րը: Մեկ-եր-
կու տաս նամ յակ անց ար դեն բա նա վոր պատ մութ յուն նե րի գոր ծա ռու թա յին նշա նա-
կութ յունն է´լ  ա վե լի է թու լա նա լու: Արդ յուն քում ստաց վում է, որ ցե ղաս պա նութ յան 
մա սին գի տե լի քի փո խանց ման «ծան րութ յան» մեծ մասն ընկ նե լու է գե ղար վես տա-
կան գրա կա նութ յան, ֆիլ մե րի և հատ կա պես դպրոց նե րում թե մա յի դա սա վանդ-
ման վրա: Սա կայն, ե թե գե ղար վես տա կան գրա կա նութ յունն ու ֆիլ մերն ա մեն ևին 
էլ պար տա դիր չեն յու րա քանչ յուր մար դու հա մար (հնա րա վոր է, օ րի նակ, որ տվյալ 
ան ձը չտես նի այս կամ այն ֆիլ մը, կամ չկար դա այս կամ այն գիր քը), այ նինչ հան-
րակր թա կան դպրոց նե րում ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի պար տա դիր դա սա վանդ-
ման դեպ քում նոր սե րուն դը պար զա պես չի կա րող հա ղոր դա կից չլի նել իր պատ մա-
կան անց յա լին:

Խո սե լով հա յաս տան յան ի րա կա նութ յան մեջ թե մա յի ու սուց ման մա սին՝ պետք է 
ընդգ ծել այն փաս տը, որ տաս նամ յակ ներ շա րու նակ թե ման ու սու ցան վել է հա սա-
րա կա գի տա կան և հա յա գի տա կան ա ռար կա նե րի շրջա նա կում: Ցե ղաս պա նութ յուն 

7 http://www.genocidescholars.org/publications .
8 Այդ մասին տե՛ս Marutyan H., Iconography of Gharabagh Movement: An Index of the Transformation 
of Armenian Identity.- Armenian Forum, “A Journal of Contemporary Affair s” , 2, (4), (2000), p. 39-55:
9 Տե՛ս Մարության Հ.Տ., Հիշող թյան դերն ազգային ինքն թյան կառ ցվածք մ. տես ակ ան  
հար ցադր մն եր, Երևան, «Նորավանք» ԳԿՀ, 2006, էջ 30:
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թե մա յին դպրո ցա կան ներն ուղ ղա կիո րեն ծա նո թա նում են հա յոց պատ մութ յան, իսկ 
ա նուղ ղա կիո րեն նաև հայ գրա կա նութ յան դա սա ժա մե րին:

Այս պես, հան րակր թա կան հիմ նա կան դպրո ցի 8-րդ դա սա րա նի հա մար նա խա-
տես ված « Հա յոց պատ մութ յուն» դա սագր քի10 6-րդ գ լու խը (էջ 112-152) վեր նագր ված 
է « Հա յաս տա նը և հայ ժո ղո վուր դը Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին» և ն վիր-
ված է հիշ յալ ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ ժո ղովր դի ող բեր գութ յա նը: Մաս նա վո րա-
պես եր րորդ պա րագ րա ֆը սկսվում է «ցե ղաս պա նութ յուն» հաս կա ցութ յան բա ցատ-
րութ յու նից, ա պա ամ փոփ ներ կա յաց վում են հա յե րի կո տո րած նե րը: Ու շագ րավ է 
դա սա նյու թի վեր ջում «Քն նարկ ման հարց» վեր տա ռութ յամբ ա շա կերտ նե րին ներ-
կա յաց վող հետև յալ հար ցադ րու մը. «Ի՞նչ նշա նա կութ յուն կու նե նա Թուր քիա յի կող-
մից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ճա նա չու մը»11: 

Թեման առավել խորությամբ ուսումնասիրվում է հատկապես «Հայոց պատմութ-
յուն» առարկայի 11-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի համար նախատեսված 
դա սագրքում: 6-րդ գլխում բավական հանգամանալի ներկայացվում է Հայոց 
մեծ եղեռնը, իսկ դրան նախորդող գլուխներում նաև` Հայկական հարցի միջազ-
գայնացումը, հայ ազգային-ազատագրական պայքարը և այլն12: Խոս վում է նաև հայ 
ժո ղովր դի դի մադ րութ յան, ինք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի մա սին:

Այ սու հան դերձ, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե ման դպրոց նե րում չի դա սա վանդ-
վում որ պես ա ռան ձին ա ռար կա: Ան շուշտ, վեր ջին տա րի նե րին այդ ուղ ղութ յամբ 
ո րո շա կի քայ լեր ար վել են, մաս նա վո րա պես Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի դա սա-
խոս Ռ. Փի րում յա նը ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ յան հետ հա մա-
տեղ կազ մել է « Հայ կա կան հար ցի պատ մութ յուն» փորձ նա կան դա սա գիր քը13, ո րը 
նա խա տե սում է Հայ կա կան հար ցի և Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի՝ որ պես 
ա ռան ձին ա ռար կա յի ու սու ցու մը դպրոց նե րում, սա կայն ա ռայժմ այն չի նե րառ վել 
հան րակր թա կան ծրագիր և ու նի ֆա կուլ տա տիվ բնույթ: 

Ման կա վարժ նե րի, հո գե բան նե րի և կր թութ յան ո լոր տում աշ խա տող մաս նա-
գետ նե րի կա տա րած քննար կում նե րը և  ընդ հան րա պես ցե ղաս պա նութ յան ու սուց-
ման այլ օ րի նակ նե րի շուրջ կա տա րած ու սում նա սի րութ յուն նե րը ցույց են տվել, որ 
մարդ կա յին ի րա վունք նե րի բռնա զանց ման ու նույ նիսկ դրանց ծայ րա հեղ եր ևույ թի՝ 
ցե ղաս պա նութ յան մա սին կա րե լի է խո սել ե րե խա նե րի հետ բո լոր տա րիք նե րում, 
ե թե ի հար կե մո տե ցու մը ճիշտ լի նի, նյու թը և դ րա մա տու ցու մը ե րե խա յի տա րի քին և 
մ տա վոր մա կար դա կին հա մա պա տաս խան լի նեն14:

10 Տե՛ս «Հայոց պատմ թյ ն» , դա սագիրք 8-րդ դասարանի համար, Մ ելքոնյան Ա., Սիմոնյան Ա., 
Նազարյան Ա., Մուրադյան Հ., Երևան, «Զա նգ ակ», 2013:
11 Նույն տեղում, էջ 128:
12 Տե՛ս «Հա յոց պատ մու թյու ն», 1 1- րդ  դա սա րան, հու մա նի տար հոս քի դա սա գիրք, Ա. Մել քո նյան,
Վ. Բար խու դա րյան, Գ. Հա րու թյու նյան, Պ. Չո բա նյան, Ա. Սի մոնյ ան, Ա. Նա զա րյան, Երև ան, «Զան-
գակ», 2010, էջ 242-291:
13 Տե՛ս Փիրումյան Ռ., Հայկական հարցի պատմ թյ ն, հանրակրթական դպրոցի 9-10-րդ դասա-
րանների դասագիրք, Երևան, 2000:
14 Տե՛ս Փիրումյան Ռ., Հայոց ցեղասպանության դասավանդումը, «Ինչպես դասավանդել Հայոց 
ցե ղասպանության թեման, ձեռնարկ ուսուցիչների համար», Երևան, Հայոց ցեղասպանության 

Մեր հա մոզ մամբ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման պետք է դա սա վանդ վի 
դպրոց նե րում՝ որ պես ա ռան ձին ա ռար կա: Ցան կա ցած այլ ա ռար կա յի շրջա նա կում 
թե մա յի դա սա վան դու մը չի կա րող ա շա կեր տի մեջ գի տե լիք նե րի բա վա րար պա շար 
կու տա կել: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման ըն դա մե նը ո րոշ ժա մա նա կա հատ վա ծի 
պատ մութ յուն չէ, այլ գի տե լիք նե րի ա վե լի բարդ մի հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում է նաև 
սո ցիո լո գիա յին, հո գե բա նութ յա նը, ի րա վա գի տութ յա նը վե րա բե րող տե ղե կութ յուն-
ներ: Այս հար ցում օ րի նակ հրեա նե րը շատ ա վե լի շո շա փե լի ձեռք բե րում ներ ու նեն, 
իսկ ա մե նաու շագ րավն այն է, որ 2013 թ. Իս րա յե լի կրթութ յան և գի տութ յան նա խա-
րար Շայ Պի րո նը հայ տա րա րեց, որ շու տով Հո լո քոս տը դա սա վանդ վե լու է ա ռա ջին 
դա սա րա նից սկսած15: Ներ կա յումս Իս րա յե լի դպրոց նե րում Հո լո քոս տին նվիր ված 
դա սա ժա մե րի թի վը բա վա կան շատ է: Այս պես, սկսած 1982 թ., Իս րա յե լում հա մա-
պա տաս խան պե տա կան կար գա վոր ման մի ջո ցով սահ ման վել է նվա զա գույ նը 30 
դա սա ժամ Հո լո քոս տի դա սա վանդ ման հա մար16: Մ յուս կող մից՝ հե տա զո տութ յուն-
նե րը ցույց են տա լիս, որ Հո լո քոս տի դա սա վան դու մը տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում 
մեծ զար գա ցում է ապ րել և  իր առջև դրված խնդիր նե րի ա ռու մով բա վա կան ընդ-
լայն վել` չսահ մա նա փակ վե լով միայն հի շո ղութ յան փո խանց մամբ17: 

Այս պի սով, դի տար կե լով ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սուց ման հետ կապ ված 
մի շարք հիմ նախն դիր ներ, հան գում ենք այն եզ րա կա ցութ յան, որ ցե ղաս պա նութ-
յուն թե մա յի ի րա զեկ ման գոր ծում աս տի ճա նա բար մեծ նշա նա կութ յուն է ստա նում 
հան րակր թա կան դպրոց նե րում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման՝ որ պես ա ռան-
ձին ա ռար կա դա սա վան դե լը, սա կայն դրա ու սու ցու մը չպետք է սահ մա նա փակ վի 
հա յա գի տա կան կամ հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի շրջա նա կում, այլ պետք 
է ու սու ցան վի որ պես ա ռան ձին ա ռար կա՝ հաշ վի առ նե լով ցե ղաս պա նա գի տա կան 
կրթութ յան գոր ծա ռու թա յին նշա նա կութ յու նը: 

 Հայոց ցեղասպանության թեմայի դասավանդման հարցի շուրջ

Քրիստինե Նաջարյան 

Ամ փո փում

Հոդ վա ծում քննութ յան է առն վում հան րակր թա կան դպրոց նե րում Հա յոց 
ցե ղասպա նութ յուն թե մա յի ու սուց ման հիմ նախն դի րը: Ցույց են տրվում հայ ի րա կա-
նութ յան մեջ Մեծ ե ղեռ նի թե մա յի ներ կա յաց ման հիմ նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք 

թան գարան-ինստիտուտ, 2014, էջ 30: 
15 Israeli schools to teach Holocaust in first grade http://www.timesofisrael.com/israeli-schools-to-teach-
holocaust-in-first-grade/.
16 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե´ս Israel-Holocaust Education Re po rt, Country Report on 
Holocaust Education in Task Force Member Countries, http://www.holocausttaskforce.org/educati on /
holo caust-edu cation-reports/israel-holocaust-education-report.html.
17 Տե՛ս Gross Zehavit, “Holocaust education in Jewish schools in Israel: Goals, dilemmas, challenges.” Pros-
pects 40 (2010), pp. 93–113:
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կի րառ վել են վեր ջին տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում: Հիմ նա կան եզ րա հան գումն այն է, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը պետք է դա սա վանդ վի դպրոց նե րում՝ որ պես ա ռան ձին 
ա ռար կա: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
կրթութ յու նը կար ևոր վում է ցե ղաս պա նութ յան են թարկ ված ժո ղովր դի, ա պա նաև 
ամ բողջ մարդ կութ յան հա վա քա կան հի շո ղութ յան պահ պան ման և փո խանց ման ու 
դրա նից բխող՝ նոր ցե ղաս պա նութ յուն նե րի կան խար գե լիչ գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկ-
յու նից: 

Բա նա լի բա ռեր՝ ցե ղաս պա նութ յուն թե մա յի ու սու ցում, Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յուն, կան խար գե լում, հի շո ղութ յուն:

On the Issue of the Armenian Genocide Education

Kristine Najaryan 

Summary

This article considers the issue of teaching the Armenian Genocide in the public schools. 
The main mechanisms of the representation of the Armenian Genocide applied during 
the last decades are shown. The main conclusion is that the Armenian Genocide should 
be taught in the schools as a separate subject, because the education is important in the 
context of saving and passing the collective memory of the Armenian Genocide, as well as 
preventing future genocides.

Keywords: genocide education, Armenian genocide, prevention, memory.

К вопросу о преподавании темы Геноцида армян 

Кристине Наджарян 

Резюме

В статье рас смат ри ва ет ся воп рос пре по да ва ния исто рии Ге но ци да ар мян в об-
ще об ра зо ва тель ных школах. Показываются основные методы представления темы 
Геноцида армян в армянской действительности, которые применялись на протяже-
нии последних десятилетий. Основной вывод заключается в том, что Геноцид армян 
следует преподавать в школах в качестве отдельного предмета, так как препода-
вание истории Ге но ци да ар мян свя за но с сох ра не ни ем кол лек тив ной па мя ти как 
под верг ну то го ге но ци ду на ро да, так и всего человечества, а также с предотвращени-
ем последующих геноцидов.

Ключевые слова: преподавание геноцида, Геноцид армян, предупреждение, 
память.

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՈՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Շուշան Խաչատրյան

Ցե ղաս պա նութ յունն ա ղետ է, ո րը ժա մա նա կա կից մարդ կութ յան ա մե նաքն նարկ-
վող ֆե նո մեն նե րի շար քում է դասվում: Բա ցի պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րից, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յանն անդ րա դարձ է կա տար վում հո գե բա նա կան 
գի տութ յան կող մից, դի տարկ վում է հա յոց պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յան հա մա-
տեքս տում, գրա կա նա գի տութ յունն ու սում նա սի րում է Մեծ ե ղեռ նի գրա կան ար տա-
ցո լու մը հայ և  ար տա սահ ման յան գրող նե րի եր կե րում: Նշ ված տե սանկ յուն նե րից 
կա տար ված ու սում նա սի րութ յուն նե րը շատ կար ևոր են ու անհ րա ժեշտ: Սա կայն այդ 
կար գի հե տա զո տութ յուն նե րի կող քին նաև հա տուկ ու շադ րութ յուն պետք է դարձ նել 
Մեծ ե ղեռ նի աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յան հար ցին, ո րի կա րիքն զգաց-
վում է շատ վա ղուց: Ե ղեռ նը կա տար վել է քրիս տո նեութ յուն դա վա նող ժո ղովր դի 
հետ ու պա հան ջում է թե՛ աստ վա ծա բա նա կան, թե՛ կրո նա գի տա կան քննար կում:

Այս հոդ վա ծում հա կիրճ կներ կա յաց վեն մի կող մից կրո նա պատ մա գի տա կան 
ու սում նա սի րութ յուն նե րի, մյուս կող մից՝ աստ վա ծա բա նա կան տե սա կան վեր լու-
ծութ յուն նե րի նյութ հան դի սա ցող և ցե ղաս պա նութ յուն եր ևույ թին առնչ վող ո րոշ 
օ րա կար գա յին թե մա ներ: Ս տորև պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նաց ված են 2 խմբեր՝ 
կրո նա պատ մա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան՝ ի րենց են թա կե տե րով: Պետք է 
ընդգ ծենք, որ հո գե բա նութ յու նը, փի լի սո փա յութ յու նը, քա ղա քա գի տութ յու նը, մշա-
կու թա բա նութ յու նը և մար դա բա նութ յունն աստ վա ծա բա նութ յա նը և կ րո նա գի տութ-
յանն օ ժան դա կող գի տա կար գեր են, ո րոնց սահ ման նե րում կա տար ված հե տա զո-
տութ յուն նե րը հնա րա վո րինս հա մա կող մա նիո րեն նպաս տում են ցե ղաս պա նութ-
յան՝ որ պես եր ևույ թի ու սում նա սիր մա նը:

1. ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ԿՐՈՆԱՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ԹԵՄԱՆԵՐ

Կ րո նա պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը վե րա բե րում են հետև յալ՝ 
ա ռա ջին հա յաց քից ի րա րից ան ջատ, սա կայն միև նույն ֆե նո մե նի կրո նա գի տա կան 
կող մին առնչ վող ո լորտ նե րին.

ա) Ոչն չա ցու մը, սպա նու թյուն նե րը կրոն նե րում. դի ցա բա նա կան հա մակարգերից 
մին չև հա մաշ խար հա յին կրոն ներ

Դի ցա բա նա կան մտա ծե լա կեր պը բարդ, կոմպ լեքս եր ևույթ է: Բա ցի հե քիաթ-
նե րի, լե գենդ նե րի, մե տա ֆո րիկ կեր պար նե րի և հե րոս նե րի աշ խարհ լի նե լուց, դի ցա-
բա նա կան մտա ծո ղութ յու նը կրո նա գետ նե րը, մար դա բան նե րը, հո գե բան նե րը և  այլք 
արժ ևո րել ու արժ ևո րում են որ պես տվյալ ժո ղովր դի հո գե բա նութ յան ար քե տի պա-
յին, որ պես ազ գի ինք նութ յան հե նա կե տա յին փուլ1: Այն պես որ, ե թե ցան կա նում ենք 

1 Տե՛ս Jung Carl G., The Archetypes and the Collective Unconscious, Prin ce ton  Univ ersit y Press, 1990, 
pp. 156, 172; Ellwood Robert, The Politics of Myth. A Study of C. G. Jung, Mircea Eliade and Joseph 
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պար զել ցե ղաս պան գա ղա փար նե րի հիմ քը, անհ րա ժեշտ է նաև հե տա դարձ հա յացք 
նե տել տվյալ ազ գի կրո նա կան՝ սկզբնա կան, դի ցա բա նա կան հա մա կար գին, թուր-
քե րի դեպ քում՝ մինչ միաստ վա ծա յին կրո նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին. ինչ պի սի՞ 
հե րոս ներ է ու նե ցել այդ ժա մա նակ, արդ յոք ազ գի ի դեալ հա մար վող հե րոս նե րը ե ղել 
են ար դա րութ յան մար տիկ նե՞ր, թե՞ ագ րե սիվ ու ժի մարմ նա վո րում ներ: 

Հան րա հայտ է, որ և՛ բազ մաստ վա ծա յին, և՛ միաստ վա ծա յին կրոն ներն անխ տիր 
ու նեն հա տուկ բա րո յա կան նոր մեր: Յու րա քանչ յուր կրո նի մեջ աշ խար հա յաց քա-
յին վե րա բեր մունքն այլ կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ կա րող է լի նել և՛ 
բա ցա սա կան, ընդ հուպ նրանց ոչն չաց նե լու կո չե րը, և՛ դրա կան, ինչ պես, օ րի նակ, 
գթա սիրտ լի նե լը մարդ կանց հան դեպ: Բա րո յա կա նութ յան դե րի ու սում նա սի րութ-
յու նը տվյալ կրո նում կա րող է լույս սփռել ցե ղաս պա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ-
յուն նե րի վրա:

բ) Քանանի ազգերի ցեղասպանությունը
Այժմ աստ վա ծա բա նա կան լայն քննար կում նե րի ա ռար կա է դար ձել Քա նա նի յոթ 

ազ գե րի ոչն չաց ման խնդի րը հրեա նե րի կող մից: Բուն աստ վա ծա բա նա կան հարցն 
այս տեղ այն է, թե ինչ պես կա րող է հա մա տեղ վել հինկ տա կա րան յան 10 պատ վի րան-
նե րի կրո նը, որ տեղ սահ ման վում է « Մի՛ սպա նիր»-ը, այժմ յան Իս րա յե լի և Պա ղես-
տի նի տա րած քում Ք. ա. ապ րող տե ղաբ նիկ նե րի՝ պար բե րա բար ի րա կա նաց վող 
ոչն չաց ման հետ: Խնդ րի մա սին խոս վում է հենց Հին Կ տա կա րա նում, Քա նա նի 
ազ գե րի կո տո րած նե րը պատ մա կա նո րեն ա պա ցուց վում են հնա գի տա կան պե ղում-
նե րով (պահ պան ված սե պագ րե րով, հնա գույն տա ճար նե րի ու կո թող նե րի շնոր հիվ 
և  այլ փաս տե րով)2:

գ) Թուրքական իսլամը և Հայոց ցեղասպանությունը: Կրոնների բախումը
Կ րո նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րը քննար կում են իս լամ-քրիս տո նեութ յուն 

առ ճա կա տու մը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում: Կ րոն նե րի բա խու մը ցե ղաս-
պա նութ յան մեջ ակն հայտ է և խ թա նող կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից մեկն է: Պետք 
է ընդգ ծել, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը կրո նա կան հո ղի վրա կա տար ված ցե ղաս-
պա նութ յուն չէ, սա կայն կրո նա կան առ ճա կա տու մը և կ րո նա կան այ լա դա վա նութ-
յունն այն կար ևո րա գույն գոր ծոն նե րից էին, որ հան գեց րին ցե ղաս պա նութ յան ի րա-
գործ մա նը: 

Այս հա մա տեքս տում պետք է ու սում նա սի րել՝ ինչ պես կրո նը քա ղա քա կան խա վի 
կող մից օգ տա գործ վեց որ պես բա խում ա ռա ջաց նող մի ջոց: Իս լա մի գա ղա փա րա-
խո սութ յունն իր բնույ թով չի կա րող ան ջատ լի նել պե տութ յու նից ու քա ղա քա կա-
նութ յու նից, հետ ևա բար նաև՝ պա տե րազմ նե րից, զին ված բա խում նե րից: Օս ման յան 
կայս րութ յան սուլ թա նը նաև խա լիֆ էր` բո լոր մու սուլ ման նե րի կրո նա կան ա ռաջ-
նոր դը, իսկ իս լա մը կայս րութ յան պե տա կան կրոնն էր մինչև Թուր քիա յի Հան րա-

Campbe ll , State University of New York Press, 1999, pp. 24 , 33, 129, 176. 
2 Տե՛ս Тантлевский И.Р., История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма, СПб., 2005, стр. 
51, 80; Kiernan B., Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur, 
Yale University Press, 2007, pp. 2-3.

պե տութ յան՝ աշ խար հիկ պե տութ յան հռչա կու մը (1923-ին): Ազ գա յին պատ կա նե լութ-
յու նը ո րոշ վում էր դա վա նան քով: 

Այս նյու թի լու սա բա նու մը կա րող է ըն թա նալ հետև յալ հար ցե րի ու սում նա սի րութ-
յան մի ջո ցով.

1. իս լա մի յու րա հատ կութ յու նը թյուր քական մշա կու թա յին տա րած քում,
2. իս լա մա կան մար դա բա նութ յու նը, բա րո յա գի տութ յու նը, ջի հա դը և Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յու նը, 
3. իս լա մի ի՞նչ կրո նա կան ուղ ղութ յուն ներ կա յին Օս ման յան Թուր քիա յում Հա յոց 

ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին. սու ֆիա կան-միս տիկ ուղ ղութ յուն նե րը և ն րանց 
դե րա կա տա րութ յունն Օս ման յան կայս րութ յան քա ղա քա կա նութ յան և հա սա րա կա-
կան կյան քի մեջ (նակ շի բան դի, մևլևի, բեկ թա շի միա բա նութ յուն նե րը):

դ) Կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի հան դեպ երիտ թուր քե րի վա րած 
քա ղա քա կա նու թյու նը և Մեծ եղեռ նը, նրանց կրո նա կան պատ կա նե լու թյան 
հար ցե րը, որ դեգ րած գա ղա փա րա խո սու թյունը 

Մե րօր յա ցե ղաս պա նա գետ Բեն Կիեր նա նը գրում է. «Չ նա յած բո լոր ե րեք ռե ժիմ-
նե րը (ե րիտ թուր քա կա նը, նա ցիս տա կա նը և խ մե րը- Շ. Խ.) ա թեիս տա կան էին, 
բո լորն էլ թի րա խա վո րե ցին հատ կա պես կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն հան դի սա-
ցող ազ գե րին...»3: 1914 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ին Օս ման յան կայս րութ յան հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դը՝ շեյխ- ուլ-իս լա մը, ար ձա կեց ֆեթ վա4՝ հրո վար տակ, ո րով կոչ էր ար վում 
աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի դուրս գալ ընդ դեմ Ռու սաս տա նի, Անգ-
լիա յի և Ֆ րան սիա յի: Հ րո վար տա կը միան շա նակ չըն կալ վեց ամ բողջ իս լա մա կան 
աշ խար հում, քա նի որ շա տերն այն ըն դու նե ցին որ պես ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կան 
ու տո պիա նե րի արդ յունք: Ջի հա դի այս հայ տա րա րութ յունն այն խթանն էր, ո րը ե րիտ-
թուր քե րի հաշ վար կով պետք է մո լեգ նեց ներ իս լա մա դա վան արմատականներին 
այն կայս րութ յան տա րած քում, որ տեղ դա րե րով դժվա րին փոխ հա րա բե րութ յուն ներ 
էին հաս տատ վել քրիս տոն յա տե ղաբ նիկ ազ գե րի և  իս լամ ըն դու նած թյուր քա կան 
քոչ վոր նե րի սե րունդ նե րի միջև: 

Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սա կան կո րի զը կա րե լի է հա մա րել ա թեիզ մը՝ 
չմո ռա նա լով նրանց կող մից որ դեգր ված օ ժան դակ գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը, 
ինչ պի սիք էին՝ պո զի տի վիզ մը, կեն սա բա նա կան մա տե րիա լիզ մը, սո ցիա լա կան 
դար վի նիզ մը և  այլն: Ե րիտ թուր քե րը սե փա կան գա ղա փար նե րը ձևա վո րե լիս, ի 

3 Kiernan Ben, “Twentieth-Century Genocides: Underlying Ideological Themes from Armenia to East 
Timor”, in The Specter of Genocide: Ma ss  Murder in Historical Perspective, ed. by Robert Gellately & Ben 
Kiernan, Cambridge Universit y Press, 2003, p. 29.
4 Ֆեթվա - (արաբ. թարգմ.՝ «որոշում») – իսլամական կրոնաիրավական որոշում՝ կայացված բարձրա -
գույն հոգևոր հեղինակություն ունեցող անձի (մուֆթիի, ղադիի, շեյխ ուլ-իսլամի) կողմից: Յու րա -
քանչյուր կարևոր պետական կամ հասարակական կյանքին վերաբերող որոշում կայացնելուց 
ա ռաջ ֆեթվա ստանալը միշտ պարտադիր պայման է եղել: 1914-ի նոյեմբերի 14-ին թողարկված 
ֆեթվան գրվել էր հակիրճ՝ թվով 5 հարց ու պատասխանի տեսքով, այն ջիհադի էր կոչում բոլոր 
մ ու սուլմաններին՝ ընդդեմ Անտանտի երկրների ու նրանց համակիրների՝ սեփական հավատը և 
իսլամական «խալիֆայությունը» պաշտպանելու պատրվակով: 
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թիվս այ լոց, օգտ վել էին հատ կա պես պո զի տի վիզ մի հիմ նա դիր փի լի սո փա Օգ յուստ 
Կոն տի5 և սո ցիա լա կան հո գե բան Գ յուս տավ Լը Բո նի6 տե սութ յուն նե րից:

ե) Հայերի կրոնափոխության հարցը ցեղասպանության տարիներին
Նա խորդ եր կու են թա կե տե րի հետ ան մի ջա կան առն չութ յուն ու նի ցե ղաս պա-

նութ յան տա րի նե րին հա յե րի բռնի կրո նա փո խութ յան եր ևույ թը: Բռ նի կրո նա փո-
խութ յու նը` որ պես ցե ղաս պա նութ յան գոր ծիք, զա տում է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը 
մյուս՝ մի շարք ցե ղաս պա նութ յուն նե րից: 

Այս խնդի րը մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան մաս է: Այս են թա կե տի շրջա նակ նե-
րում կրո նա փո խութ յու նը պետք է ու սում նա սիր վի ա մե նայն ման րա մաս նութ յամբ՝ ծե սը, 
կրո նա փոխ ե ղած նե րի սո ցիա լա կան ին տեգր ման փու լե րը, կրո նա սո ցիա լա կան նշա-
նա կութ յունն ու հետ ևանք նե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում և հե տա գա յում: 

2. ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

Ցե ղաս պա նութ յու նը նե րա ռում է և՛ մարդ կա յին է թի կա կան չա րը, և՛ կրո նա կան 
չա րը: Այս ա ռու մով Հո լո քոս տի աստ վա ծա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն նե րը շատ 
են. աստ վա ծա բա նա կան աշ խա տանք ներ են սկսվել տպագր վել ան մի ջա պես Հո լո-
քոս տից և Իս րա յե լի պե տութ յան վե րա կանգ նու մից (1948 թ.) հե տո: Հո լո քոս տի աստ-
վա ծա բա նութ յունն ա ռան ձին մտա ծող նե րի տե սա կետ նե րի հա մա խումբն է, իսկ այդ 
տե սա կետ նե րը տար բեր հե ղի նակ նե րի մոտ հա ճախ ի րա րա մերժ են լի նում, հետ-
ևա բար աստ վա ծա բա նա կան միա հա մուռ տե սա կետ գո յութ յուն չու նի7: Հար ցե րը, 
ո րոնք ար ծարծ վում են Հո լո քոս տի մա սին աստ վա ծա բա նե լիս, բազ մա թիվ են ու 
առնչ վում են հրեա կան աշ խար հա յաց քի հիմ քե րին, որ տեղ կրո նը՝ հու դա յա կա նութ-
յու նը, ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում: 

Նա խորդ դա րի հի սու նա կան թվա կան նե րից սկսած՝ մեծ աղ մուկ բարձ րաց րեց 
«Աստ ծու մահ վան» մա սին աստ վա ծա բա նութ յունն ու հա մա պա տաս խան ար ձա-
գանք ներ ու նե ցավ փի լի սո փա յութ յան մեջ8: Այս տե սութ յունն ա ռա ջադ րող նե րից 

5 Օգյուստ Կոնտ (1798-1857), ֆրանսիացի փիլիսոփա, պոզիտիվիզմի և սոցիոլոգ իայի՝ որպես 
ինքնուրույն գիտության, հիմնադիրն է: Պո զի տի վիս տա կան հա մա կարգն ան ջա տում է գի տու թյու-
նը մե տա ֆի զի կա յից և աստ վա ծաբ անու թյու նից, հա սա րա կու թյու նը խիստ դա սա կարգ ված է ներ-
կա յաց վում, որի գա ղա փա րա կան հիմ քը «պո զի տի վիս տա կան եկե ղե ցու հո գև որ այ րե րի» կող մից 
մշակ ված պո զի տի վիս տա կան բա րո յա գի տու թյունն է: 
6 Գյուստավ Լը Բոն (1841-1931), ֆրանսիացի հոգեբան, սոցիոլոգ, մարդաբան և պատմաբան: 
Հանրաճանաչություն ձեռք բերեց մարդկային բազմության, ամբոխի հոգեբանության ուսումնա-
սիրություններով: Հիմնական մտքերը վերաբերում են ամբոխի հոգեբանությանը՝ որպես կարևոր 
քաղաքական ու սոցիալական միավորի, արական սեռի դոմինանտությանը, ինչպես նաև 
նկարագրել է ամբոխի վրա ազդելու մեթ ոդնե րը:
7 Հոլ ոքո ստի «աստ վածաբանու թյա ն» մասի ն ավ ելի մանրամասն  տ ե՛ ս մեր ավե լի վա ղ տպագրված 
հոդվածում. Խաչատրյան Շ., Ինչպե՞ս դիտարկել ց եղ աս պա նությունն աստվածաբանության 
տեսանկյու նից, «Էջմիածին» , ԺԲ, 2012, էջ 15-18:
8 «Աստծո մահվան աստվածաբանությունը» ռա դի կալ աստ վա ծա բա նու թյուն է, որի ներ կա յա ցու-
ցիչ ներն էին նաև Պոլ վան Բու րե նը, Ուի լյամ Հա միլ տո նը, Ջոն Ռո բին սո նը, Թո մաս Ալ տի ցե րը, Ջոն 

էր հա յազ գի բո ղո քա կան, ռա դի կալ աստ վա ծա բա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ Գաբ րիել 
Վա հան յա նը (1927-2012), ով ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած ծնող նե րի զա վակ էր 
և ծա նոթ էր Ե ղեռ նի գոր ծած դեստ րուկ տիվ ազ դե ցութ յա նը ոչ միայն ֆի զի կա կան, 
այլև հո գե բա նա կան ու հոգ ևոր մա կար դակ նե րում: Նա ա ռա ջադ րեց այն գա ղա-
փա րը, որ ժա մա նա կա կից աշ խար հը «հետք րիս տո նեա կան» (անգլ. post-Christian) 
դա րաշր ջան է ապ րում: Անդ րա դառ նա լով մար դու աշ խար հըն կալ ման և բա րո յա-
կան փո փո խութ յուն նե րին և  այդ ա մե նի մեջ Աստ ծու ներ կա յութ յան գա ղա փա րին՝9 
Վա հան յա նը կար ծում է, որ մշա կույ թը կորց րել է ա մեն տե սակ «սրբա զան» տարր, 
իսկ ժա մա նա կա կից մար դու գի տակ ցութ յան մեջ «Աստ ված մա հա ցել է»: Հո լո քոս տի 
ա ռա ջին աստ վա ծա բան նե րից մե կը` Ռի չարդ Ռու բենշ տայ նը (ծն. 1924), այս ուղ ղութ-
յու նից ազդ ված, իր «Օս վեն ցի մից հե տո» գրքում կար ծում է, որ հրեա նե րի Աստ-
վա ծը մա հա ցել է, Նա այլևս հոգ չի տա նում իր ազ գի մա սին, հետ ևա բար, ըստ նրա, 
ի մաստ չու նի ո՛չ ա ղո թե լը, ո՛չ Պա սեք տո նե լը, քա նի որ դա այն տոնն է, ո րը խորհր-
դան շում է Աստ ծու հո գա ծութ յու նը հրեա ժո ղովր դի հան դեպ. Հո լո քոս տի ժա մա նակ 
Աստ ված, իբր, չհո գաց, մո ռա ցավ իր ազ գի մա սին: Ըստ նրա` «Աստ ված Սուրբ Չ գոյ 
է»` ան տար բեր ա րա րա ծի ճա կա տագ րի հան դեպ. դա, ըստ Ռու բենշ տայ նի, հատ կա-
պես եր ևաց Հո լո քոս տի ժա մա նակ10: 

Հո լո քոս տի ա ռա վել հայտ նի աստ վա ծա բան նե րից է Է լի զեր Բեր կո վի ցը (1908–
1992): Բեր կո վի ցի աստ վա ծա բա նութ յու նը կա րե լի է կո չել պատ մաի մաս տա սի րա-
կան, քա նի որ իր « Հա վատ քը Հո լո քոս տից հե տո» գրքով նա փոր ձում է ուր վագ-
ծել Աստ ծո մի ջամ տե լը մարդ կութ յան պատ մութ յա նը, իսկ տե ղի ու նե ցող մար դա-
ծին ա ղետ նե րը պար զա պես մար դու ա զատ կա մա յին բա ցա սա կան դրսևո րում ներն 
են: Հ րեա նե րի կո տո րա ծը ա մեն ևին էլ հա կա սե մա կան պոռթ կում չէր, այլ, ինչ պես 
նա է հա մոզ ված, նա ցիստ նե րի մե տա ֆի զի կա կան վախն էր «իշ խա նութ յուն չու նե-
ցող» Աստ ծուց, ո րը միա ժա մա նակ ներ կա է պատ մութ յան ըն թաց քում11: Նա ցիստ-
նե րը, այդ պի սով, վա խե նում էին հրեա նե րի պա րա դոք սալ Աստ ծուց և ցան կա նում 
էին վե րաց նել այդ Աստ ծու «վկա նե րին»՝ հրեա նե րին: 

Աստ վա ծա բա նա կան hար ցե րը, ո րոնց ծրագր վում է հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ-
նել, վե րա բե րում են և՛ հու դա յա կան աստ վա ծա բա նութ յա նը, և՛ հրեա-քրիս տո նեա-
կան երկ խո սութ յա նը, և՛ Մեծ ե ղեռ նի թեո դի ցեա յին: Աստ վա ծա բա նա կան հար ցե րը, 
որ ա ռա ջադ րում է ցե ղաս պա նութ յու նը, հետև յալն են.

Կա պու տոն, ռաբ բի Ռի չարդ Ռու բենշ տայ նը և Պի տեր Ռո լին զը : Այս ուղ ղու թյու նը գա ղա փա րա կան 
հիմ քեր է քա ղել Դի ո նի սի ոս Արի ո պա գա ցու, Նի կո ղա յոս Կու զա նա ցու, Մայս տեր Էկ հար տի, Հով-
հան Խա չի աստ վա ծա բա նա կան գոր ծե րից, ինչ պես նաև Ֆրիդ րիխ Հե գե լի և Ֆրիդ րիխ Նից շեի 
փի լի սո փա յու թյու նից:
9 Տե՛ս Vahanian Gabriel, The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era, Wipf & Stock 
Publishers, 2009.
10 Տե՛ս Rubenstein Richard L., After Auschwitz. History, Theology, and Contemporary Judaism, Johns 
Hopkins University Press, 1992.
11 Berkovits, Eliezer in http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0003_0_02688.
html: Լրացուցիչ  տե՛ս Morgan Michael L., Beyond Auschwitz, Post-Holocaust Jewish Thought in America, 
Oxford University Press, 2001, pp. 109-118:
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ա) Ցեղասպանության թեոդիցեան
Ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յու նը կա տար վում է թեո դի ցեա յի՝12 և՛ աստ-

վա ծա բա նա կան, և՛ փի լի սո փա յա կան հա յե ցա կար գե րի հետ հա մա տեղ: Այն հար-
ցե րից, ո րոնք քննվում են այս ուս մուն քի շրջա նակ նե րում, մի քա նի սը հետև յալն են. 
«ինչ պե՞ս կա րող է մար դու աշ խար հա յաց քը նույ նը մնալ ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո», 
«արդ յո՞ք նույ նը պետք է մնա մար դու մա սին ըն կա լու մը», «ի՞նչ կա տար վեց Աստ ծո 
Ար դա րա դա տութ յան ուս մուն քի հետ», «ին չո՞վ կա րող է օգ նել թեո դի ցեա յի ցան կա-
ցած փորձ այն բա նից հե տո, երբ չա րը ի րեն դրսևո րեց որ պես ա ռեր ևույթ հզոր ու 
ան կախ ուժ», «ինչ պե՞ս հաս կա նալ չա րի դիա լեկ տիկ դե րա կա տա րու մը աշ խար հում», 
«ինչ պե՞ս բա ցատ րել Աստ ծու սար սա փեց նող լռութ յու նը կո տո րա ծի ժա մա նակ» և  
այլն: Այս հար ցերն ի րենց թե՛ փի լի սո փա յա կան, թե՛ աստ վա ծա բա նա կան ուղղ վա-
ծութ յամբ ստա նում են պա տաս խան ներ ա մե նա տար բեր տե սանկ յուն նե րից13:

բ) Զոհի կամ զոհաբերության աստվածաբանություն14. զոհաբերության 
իմաստը ցեղասպանության մեջ

Պատ մա գի տութ յան, հո գե բա նութ յան, ի րա վա գի տութ յան բնա գա վառ նե րում 
«զոհ» բա ռը, եզ րը, ու նի տվյալ ո լորտ նե րին բնո րոշ բա ցատ րութ յուն: Օ րի նակ` հո գե-
բա նութ յան մեջ ա ռան ձին բնա գա վառ` վիկ տի մա լո գիան զբաղ վում է զո հի վար քի, 
նրա կրած հո գե բա նա կան ձևա փո խութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րով, ի րա-
վա բա նութ յան մեջ քրեա գի տութ յան ա ռան ձին կա տե գո րիա է զո հը: Սա կայն բա ռի 
ծա գու մը հու շում է, որ ո լոր տը, ո րին պատ կա նում է բա ռը, կրո նա կանն է: Նույ նը 
կա րող ենք ա սել նաև «հո լո քոստ» եզ րի մա սին, ո րի ո լոր տը ևս կ րո նա կանն է` 
ամ բող ջո վին այր վող` ող ջա կիզ ման են թարկ վող զո հը, ո րը կա տար վում էր Սո ղո-
մո նի տա ճա րում15: Սա կայն «զոհ» բառն օգ տա գոր ծե լիս պետք է լի նել ա ռա վե լա-

12 Նախընտրում ենք օգտագործել «թեոդիցեա» հունարեն եզրը (կազմված է հուն. Θεός՝ «Աստված», 
և δίκη՝ «արդարություն», «իրավունք», բառ եր ից ) հա յերեն «աստվածարդարացում» մոտավոր 
թարգմանության փոխարեն:
13 Թեոդիցեայի մասին խոսվում է Հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների վկայություններին 
վեր աբեր ող հետ ևյ ալ գր քում՝ Miller D., Miller L.; Survivors: Oral History of the Arme ni an  G enocide, 
University of California Press, 1993, pp. 1 77-186.
14 Զոհի կամ զոհաբերման աստվածաբանությանը (անգլ. “theology of sacrifice”) կարելի է 
ծանոթանալ հետևյալ հոդվածում. Daly Robert J., New Developments  in the Theology of Sacrifice, in 
Lit ur gical Ministry 18 (Spring 2009), Ohio, Institute for Liturgical Ministry at Maria Stein Center, pp. 49-
58: Լրացուցիչ տե՛ս Eberha rt Christian A., The  S ac rifice of Jesus: Understanding Atonement Biblically. 
Minneapolis: Augsburg Fortress, 2011:
15 «Հոլոքոստ»-ը ծագում է Όλοκαύτωμα հունարեն բառից, որը նշանակում է «ողջակիզում»: Խոսքը 
վերաբերում է Ղևտ. Ա. 3-1 7, Զ. 1 -6 , 8-1 3 համա րն երում նկ արագրված զոհաբերության կարգին, երբ 
զոհաբերվող կենդանին այրվում էր ամբողջությամբ: Անվանումը ծագում է  עלה «օլա» եբրայերեն 
բայից, որը նշանակում է «բարձրանալ», «վեր հառնել»: Հին Կտակարանի Ղևտացվոց գրքում չեն 
նշվում այն հանցանքները, որոնց պատճառով  պետք է մատուցվեր ա յս  տեսակի զոհը, սակայն այն 
պետք է մատուցեին մարդիկ, ովքեր չէին կատարել դիտավորյալ հանցանք, այլ անզգուշորեն էին 
մեղք գործել: Արու զոհն ամբողջությամբ այրվում էր՝ բացի մորթուց և արյունից: Կարևոր պայման 
էր, որ զոհաբերողը ձեռքը դներ կենդանու վրա՝ որպես խորհրդանիշ այն բանի, որ իր մեղքերը 
փոխանցում է կենդանուն:

գույնս զգույշ, որ պես զի «զոհ» ա սե լիս պի տա կա վոր ման կամ արժ ևոր ման եր ևույթ 
չնկատ վի: Այս դի տանկ յու նից խնդիրն ու սում նա սի րելն իր բնույ թով ֆե նո մե նո լո-
գիա կան է և չի են թադ րում տու ժող կող մին որ պես հա վեր ժա կան զոհ ներ կա յաց-
նե լը:

գ) Կաթոլիկ և բողոքական միսիոներների աստվածաբանական 
խորհրդածությունները հայերի կոտորածների մասին

Մի սիո ներ նե րը, ո րոնք Ե ղեռ նի ա կա նա տեսն են ե ղել, աչ քի են ընկ նում հա մա-
մարդ կա յին ճգնա ժա մի հա տուկ ըն կալ մամբ՝ այդ եր ևույ թը կա պե լով ա ռա ջին հեր թին 
կրո նա կան և բա րո յա կան ճգնա ժա մի հետ: Ն րանց օ րագ րե րում կա րե լի է գտնել բազ-
մա թիվ խորհր դա ծութ յուն ներ՝ հա մեմ ված յու րօ րի նակ պատ մա փի լի սո փա յութ յամբ, 
դեպ քե րը կա պե լով քրիս տո նեա կան ընդ հա նուր վախ ճա նա բա նութ յա նը հա տուկ 
ուս մունք նե րի հետ: Հա ճախ, ե թե ան գամ մի սիո նե րը կամ մի սիո նե րու հին իր դա վա-
նա բա նա կան պատ կա նե լութ յան մա սին ո չինչ չի հա ղոր դում, կա րե լի է դրա մա սին 
պատ կե րա ցում կազ մել նրա յու րա հա տուկ աստ վա ծա բա նա կան դիր քո րո շու մից, 
որն ար տա ցոլ վում է օ րագ րի է ջե րում: Ա կա նա տես լի նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան վայ րա գութ յուն նե րին՝ նրան ցից շա տե րը հա մոզ ված են, որ հա յե րը նա հա տակ-
վում են քրիս տոն յա լի նե լու պատ ճա ռով, իսկ դեպ քե րը հա ճախ ըն կալ վում են որ պես 
աշ խար հի վախ ճա նի նշան նե րից մե կը: Ն րանց հու շե րում մեջ բեր վում են Աստ վա-
ծաշն չից հա մար ներ՝ ա նե լով հա մե մա տութ յուն ներ հա յե րի կրած տա ռա պանք նե րի 
հետ ( Հայտն. 12.11, Հու դիթ 8:15, Ա ռակ. 3:12, Սաղմ. 125:5)16, ու շադ րութ յուն են դարձ-
նում ցե ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց նող նե րի կող մից սպա նութ յուն նե րին ծի սա կան 
ե րան գա վո րում հա ղոր դե լու դեպ քե րին, ընդգ ծում կրո նա փոխ չլի նե լու հա յե րի հաս-
տա տա կա մութ յու նը: Այս ի մաս տով աբ բա Ժ յուլ Շա պե ռո նի, Մա րիա Յա կոբ սե նի, 
Ալ մա Յո հան սո նի, Բո դիլ Բ յոռ նի, Ռութ Փարմ լիի, Հեն րի Ռիգ զի և բա զում այլ մի սիո-
ներ նե րի վկա յութ յուն ներն ան գե րագ նա հա տե լի են:

դ) Զանգ վա ծա յին սպա նու թյուն նե րի իմաս տա բա նու թյու նը (սե ման տի կան), 
կա պը կրո նա կան նշա նա բա նու թյան հետ

Այս են թա կե տի նյու թը կա րող են դառ նալ հետև յալ աս պեկտ նե րը՝ ի րենց սիմ վո-
լիկ կրո նա հո գե բա նա կան և սե ման տիկ վեր լու ծութ յուն նե րով.

1. վայ րե րը (ա նա պատ, գետ, դաշտ, բնա կա վայ րից դուրս հան վե լը և  այլն), 
2. ձևե րը (կտտանք ներ, խա չե լութ յուն, ծի սա կան սպա նութ յուն ներ, մահ վան շար-

ժա կազմ, բռնա բա րութ յուն և  այլն):

ե) Եղեռնի զոհերի սրբադասման հարցեր
Հո լո քոս տի ժա մա նակ սպան ված հրեա ներն ուղ ղա դա վան հու դա յա կան հե ղի-

նակ նե րի կող մից «կե դո շիմ»-ի (եբր. «սրբեր»)՝ հա նուն հա վա տի մա հա ցած նե րի, 

16 Զոմմե ր Էռնստ, Ճշմարտ թյ նը աշխարհամարտի ժամանակ Թ րքիայ մ հայ ժողովրդի 
կրած տառապանքների մասին, Ե., 2002, էջ 9, 75: Տե՛ս օրինակ Մարիա Յակոբսենի օրագրության 
դանիերեն բնագիրը. Ճէյքըպսըն Մարիա, Օրագրութիւն 1907-1919 Խարբերդ, Անթիլիաս, 1979,
էջ 747-748:
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հաս կա ցութ յան մեջ չեն դաս վում17. Հո լո քոս տի ըն թաց քում մա հա ցան հրեա ներ` լի նե-
լով թե՛ ա թեիստ ներ, թե՛ հու դա յա կան ներ, թե՛ քրիս տոն յա ներ: Սա կայն Մեծ ե ղեռ-
նի ըն թաց քում շատ հա յեր որ պես քրիս տոն յա նա հա տակ վե ցին՝ մեր ժե լով կրո նա-
փո խութ յու նը, որն ա ռա ջարկ վում էր հա յե րին՝ որ պես մահ վանն այ լընտ րանք: Հայ 
ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու վեր ջին սուր բը Գ րի գոր Տաթ ևա ցին (1346-1409) է, ո րին Հայ 
ե կե ղե ցին սրբա դա սել է Կի րա կոս Ա Վի րա պե ցի (1441–1443) կա թո ղի կո սի գա հա կա-
լութ յան ժա մա նակ: Հայ նա հա տակ նե րի քրիս տո նեա կան սխրան քի շուրջ պետք է 
կա տար վեն աստ վա ծա բա նա կան մեկ նա բա նութ յուն ներ՝ ման րակր կիտ աղբ յու րա-
գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րով: 

զ) Մեծ եղեռնի աստվածաբանական վերլուծությունները
Ե թե «ցե ղաս պա նութ յու նը» ի րա վա կան լեզ վով հան ցանք նե րի հան ցանք է կոչ-

վում, ա պա աստ վա ծա բա նութ յան լեզ վով այն «մեղ քե րի մեղք» կա րե լի է կո չել, 
քա նի որ նե րա ռում է բո լոր մեղ քե րը և դ րանց հետ ևանք նե րը: Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յու նը աստ վա ծա բա նութ յան դի տանկ յու նից փոր ձել են նա յել հետև յալ աստ-
վա ծա բան նե րը: Հայր Հա մա զասպ Գ լընճ յանն իր աստ վա ծա բա նա կան կար ծիքն 
է ար տա հայ տել Գաբ րիել Վա հան յա նի «Աստ ծո մահ վան» տե սութ յան շուրջ18: 
Հայր Լ ևոն Զե քի յանն ու նի մե նագ րութ յուն՝ նվիր ված հայ ինք նութ յա նը,19 և Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան բա րո յա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան հար ցե րին առնչ-
վող հոդ ված ներ20: Վի գեն Գու րո յա նը Վիր ջի նիա յի հա մալ սա րա նի աստ վա ծա-
բա նութ յան դա սա խոս է. նա դի տար կում է Ե ղեռն - Ե կե ղե ցի - ժո ղո վուրդ զու գա-
հեռ նե րը21, «Ինչ պե՞ս մենք պետք է հի շենք» հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուի մեջ խո սում 
է ազ գի կրած հո գե բա նա կան ու հոգ ևոր ճգնա ժա մե րի շուրջ, ան ցում կա տա րում 

17 Այս տեսակետը կիսում են նաև սիոնիզմը՝ որպես հրեա ազգի վրա «ծանրացած մե ղք» ընկալող 
ուլտրաօրթոդոքս ռաբբիները: Մանրամասն տե՛ս Пилкингтон С. М., Иудаизм, Мо сква, Фаир- пресс, 
2001, стр. 346։
18 Տե՛ս Գլընճեան Հ. Համազասպ, Աստուծոյ եզական յուղարկաւորը, «Բազմավէպ», հայագիտական-
բանասիրական-գրական հանդես, թիւ 1-2, Վենետիկ – Ս. Ղազար, 1975, էջ 202-223:
19 Տե՛ս Զէքիեան Հ. Պօղոս-Լեւոն, Հոգիի եւ ինքնութեան հետքերով, Երեւան, 2000:
20 Տե՛ս հետևյալ հոդվածները՝ Zekiyan Boghos Levon, “Quale rapporto tra la defi nizione giuridica e la 
realtà storica dei genocidi?” in L a memoria del Male. Percorsi tra gli stermini del Novecento e il loro ricordo, a 
cura di Paol o Bernardini,  D iego Lucci, Gadi Luzzato Voghera, CLEUP, Padova 2006, pp. 182-206; Zekiyan 
Boghos Levon, “Metz yeghern, il genocidio armeno, Paradigma di sradicamento e di es il io  i rreversibile” 
in Nel Suo Nome. Confl itti, riconoscimento, convivenza delle rel igi oni, E DB, Bol ogn a 2005,  pp.  2 13- 224; 
Z ekiya n B oghos  L evon , “D al  «tehcir» al  genocid io.  Ri fl essi oni sul  « Metz Yeg her n» ar meno  a  partire dal 
negazionis mo del governo turco” in La violenza contro la popolazione civile nella grande guerra. Deportati, 
profughi, internati, a cura di Bruna Bianchi, Ed. UNICOPLI, Milano 2006, pp. 349-364; Zekiyan Boghos 
Levon, “Rifl essioni sulla trasposizione semantica del concetto di “giusto” nel contesto del “Metz Yeghern” 
armeno, in Sì può sempre dire un sì o un no: I Giusti contro i Genocidi segli Armeni e degli Ebrei, Convegno 
Internazionale, Padova, 30 novembre-2 di cembre 2000, pp. 216-243; Boghos Levon Zekiyan, “Refl ections 
on Genocide: The Armenian Case: A Radical Negativity and Polyvalent Dynamics”, published in Annali 
di Ca’ Foscari, XXXVII, 3, 1998 (Serie orientale 29),  p p.  223-241.
21 Տե՛ս Guroian Vigen, Armenian Genocide And Christian Existence fi le://localhost/E:/Cross%20Currents/
Armenian%20genocide%20and%20Christian%20existence.htm:

հա յոց պատ մութ յան փի լի սո փա յութ յա նը, ինչ պես և Սփ յուռ քում ցե ղաս պա նութ-
յու նը հի շե լու և վ կա յա կո չե լու եր ևույ թին22: Գ րա կան և փի լի սո փա յա կան զու գա-
հեռ նե րով հոդ ված է տպագ րել Վե նե տի կի Մ խի թար յան միա բան Հայր Գ րի գո-
րիս Սի րան յա նը23: Ե ղեռ նի մա սին խո սել է նաև անգ լի կան աստ վա ծա բան Ֆ լո րա 
Քեշ գեգ յա նը 24: 

է) Հայոց ցեղասպանությունը, Հայ եկեղեցին և ազգային ինքնության 
պահպանման խնդիրները XXI դարում

XXI դարն իր մար տահ րա վեր նե րով հայ ազ գա յին ինք նութ յանն առնչ վող բազ-
մա թիվ հար ցեր է ա ռա ջադ րում: Էթ նիկ ինք նութ յան հար ցը հա յե րիս հա մար ար դեն 
մեկ դար է, ինչ ու ղիղ կապ ու նի Ե ղեռ նի հետ: Ցե ղաս պա նութ յան հետ ևան քով մեծ 
ա վե րա ծութ յուն ե ղավ ոչ միայն ֆի զի կա կան մա կար դա կում, այլև հո գե կան և հոգ ևոր 
մա կար դակ նե րում: Հա յե րի ինք նա գի տակ ցա կա նը փո փո խութ յուն ներ կրեց, ո րոնք 
ի րենց ազ դե ցութ յունն ու նե ցան նաև հոգ ևոր կերտ ված քի վրա25: Ցե ղաս պա նութ յան 
հետ ևան քով վնաս վեց նաև քրիս տո նեա կան հա վատ քը. թե՛ Սփ յուռ քում, թե՛ Հա յաս-
տա նում պատ կե րը գրե թե չի տար բեր վում: Խիստ տա ռա պանքն ազ դե ցութ յուն է գոր-
ծում կրո նա կան հա վատ քի վրա: Ո մանք ծայ րա հեղ ա թեիստ են, մյուս նե րը փոր ձում 
են տրա մա բա նա կան պատ ճառ ներ գտնել, թե ին չո՛ւ Աստ ված չմի ջամ տեց` կան խե լու 
վե րա հաս ա ղե տը «քրիս տոն յա ազ գի»26 նկատ մամբ: Մեկ այլ դեպ քում էլ տես նում 
ենք հա վա տի ձևա փո խում, ո րի մո տի վա ցիան հետև յալն է. Աստ ված չու զեց դա դա-
րեց նել ա ղե տը, հետ ևա բար հայ ժո ղո վուրդն ար ժա նի էր դրան, ինչ պես և  ա մե նա-
տար բեր բա ցատ րութ յուն ներ ու կար ծիք ներ: Այս բո լոր հար ցադ րում ներն ու պա տաս-
խան ներն այն խոր վիշտն են ար տա հայ տում, ո րը չի հաղ թա հար վել, որն ու ղեկց վում է 
վի րա վո րան քով, փնտրում է պա տաս խան ներ թե՛ բա նա կա նի, թե՛ գերբ նա կա նի սահ-
ման նե րում: Հե տաքր քիր է, որ հա յե րը, գի տակ ցե լով հան դերձ ե րիտ թուր քե րի ոճ րա-
գործ լի նե լը, չեն բա վա րար վում դրա նով, ու եր բեմն էլ կա րե լի է կար ծել, որ թուր քե րը 
հա յե րիս այս հո գե վեր լու ծա կան մտա հա յե ցում նե րի հետ ընդ հան րա պես կապ չու նեն, 

22 Տե՛ս Guroian Vigen, How Shall We Remember? Reflections on the Armenian Genocide and Church Faith, 
(ԲԱՆ ԵՒ ԳԻՐ ՄԱՏԵՆԱՇԱՐ, ԹԻՒ 3), Montreal, 2005, տե՛ս նույնը նաև` Guroian Vigen, How shall we 
remember? http://web.archive.org/web/20050220164111/http:/sain.org/WINDOW/Genoci3.txt կայքում:
23 Տե՛ս Siranian R., Dov’era Dio? Una lettura spirituale del genocidio armeno, Il Regno, n. 4, 2007, 
http://www.ilregno.it/it/rivista_articolo.php?RID=0&CODICE=48051 :
24 Տե՛ս Keshgegian Flora A., Redeeming Memories: A Theology Of Healing And Transformation, Nashville, 
Abingdon Press, 2000 մ ենագրությ ու նը:
25 Սփյուռքահայ հոգեբան Մելին ե Գա րագաշյանը հետևյալ դիտարկումն  է կատ արում. « Անհատի  
հ ոգեց նցում ը անհ ատո վ չ ի սահմանափակվում, փոխանցվում է ընտանիքի անդամներին, 
շրջապատին: Իսկ եթե մի ամբողջ ժողովուրդ է հոգեցնցման ենթարկվում, հատկանիշներն 
անցնում են սերնդից սերունդ, հաճախ արտահայտվում վրեժի պոռթկումով: Այդ պատճառով են 
ցեղասպ ան ության երկրորդ սերնդի շատ նորածիններ Վրեժ, Վրեժուհի անուններով մկրտվել» 
(Գարագաշյան Մ., Ցեղասպանության հոգեցնցումն ու ազգային ինքնությունը, Երևան, 2006, էջ 71):
26 Այս արտահայտությունը կարելի է չակերտների մեջ վերցնել, քանի որ ազգն ամբողջությամբ չի 
կարող լինել քրիստոնյա: Հետևաբար այս արտահայտությունը մեզ թույլ ենք տալիս օգտագործել՝ 
դիտարկելով ազգը որպես իր մե ծա մասնությամբ քրիստոնյա, որը քրիստոնեա կա ն քա ղաքակրթութ-
յան մի մասն է և քրիստոնեական մշակույթի կրողը :
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քա նի որ հա յե րը նրանց գի տակ ցա բար դուրս են թող նում այդ շրջա նա կից: Մ ղում կա՝ 
պարզե լու քրիս տոն յա հա յի ու Աստ ծու հա րա բե րութ յուն նե րը, գտնե լու պա տաս խան-
ներ բազ մա թիվ «ին չո՞ւ»-նե րի, ո րոնք շատ հա ճախ վեր պատ մա կան են:

Հոդվածում հա մա ռոտ ներ կա յաց վե ցին այն հիմ նա կան կե տե րը, ո րոնք պա հան-
ջում են կրո նա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն: Ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րը կանգ նած են ներ կա յիս մշա կու թա յին ու կրո նա կան ճգնա ժա մե րի 
հիմ քե րի մոտ` մար տահ րա վեր նե տե լով մար դու գոր ծու նեութ յան ցան կա ցած ո լոր-
տի: Ցե ղաս պա նութ յու նը կապ ված է ու տո պիս տա կան ա ռա ջըն թա ցի տե սիլք նե րի 
ու հե ղա փո խա կա նութ յան, բա րո յա կան անկ ման և կ րո նա կան-աշ խար հա յաց քա յին 
տար բե րութ յուն նե րի հետ: Մարդ կութ յան ճգնա ժա մի հետ կապ ված այս եր ևույ թը 
պետք է լի նի աստ վա ծա բա նութ յան և կ րո նա գի տութ յան ու սում նա սի րութ յան նյութ 
հան դի սա ցող ա ռաջ նա յին հար ցե րից:

Հայոց ցեղասպանությունը կրոնագիտության և աստվածաբանության 
համատեքստում

Շուշան Խաչատրյան

Ամփոփում

Հոդ վա ծի մեջ անդ րա դարձ է կա տար վում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան աստ վա ծա-
բա նա կան և կ րո նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին: Ա ռանձ նաց ված են եր կու 
գլխա վոր թե մա ներ՝ պատ մակ րո նա գի տա կան և  աստ վա ծա բա նա կան՝ ի րենց են թա-
կե տե րով ու դրանց հա մա պա տաս խան հա մա ռոտ նկա րագ րութ յամբ: Պատ մա-կրո-
նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի նյութ են Քա նա նի ազ գե րի կո տո րա ծը (ո րի 
մա սին խոս վում է Հին Կ տա կա րա նում), ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ըն թաց քում կրոն-
նե րի բա խու մը. կա՞ր արդ յոք կրոն նե րի քա ղա քակր թա կան բա խում, ո րի հետ ևան-
քով տե ղի ու նե ցավ ցե ղաս պա նութ յու նը (իս լա մի և ք րիս տո նեութ յան օ րի նա կով): 
Երկ րորդ խում բը վե րա բե րում է աստ վա ծա բա նա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րին՝ 
նե րա ռե լով զո հա բե րութ յան և զո հի աստ վա ծա բա նութ յան ո րոշ հար ցեր, չա րի հիմ-
նախնդ րի և թեո դի ցեա յի աստ վա ծա բա նա կան վեր լու ծութ յուն ցե ղաս պա նութ յան 
թե մա յի շուրջ, ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի սրբա դաս ման հար ցերը և ցե ղաս պա նութ-
յու նից հե տո ազ գա յին ինք նութ յանն առնչ վող ո րոշ թե մա ներ:

Բա նա լի բա ռեր` ցե ղաս պա նութ յան աստ վա ծա բա նութ յուն, կրո նա փո խութ յուն, 
մեղ քե րի մեղք, չա րի հիմ նախն դի րը, թեո դի ցեա, սրբա դա սում: 

The Armenian Genocide in the Context of Religious Studies and Theology

Shushan Khachatryan

Summary

The article deals with some interpretations of the phenomenon of genocide in terms 
of theology and religious studies. The article is an introductive description of the religious 
studies and theological research of genocides. The issues are classifi ed under two main 
groups with its points: historical-religious and theological. The fi rst group touches some 
questions of human massacres in the pagan religions, the stories about the slaughter of 
indigenous nations of Canaan refl ected in the Old Testament, some issues on religious con-
versions and clashes of the religions that might lead to genocides (the principal pattern is 
Islam and Christianity). The second group includes some aspects of theology of sacrifi ces, 
problem of evil and theodicy, a discussion of canonization of the victims of the Armenian 
Genocide and some questions of the Armenian national identity aË er the Genocide.

Keywords: genocide theology, conversion, sin of all sins, problem of evil, theodicy, 
canonization.

Геноцид армян в контексте религиоведческих и теологических исследований 

Шушан Хачатрян 

Резюме

Изложены некоторые положения исследования феномена геноцида в рамках 
теологии и религиоведения. В первой группе представлены некоторые ключевые 
стороны исследования историко-религиозных аспектов геноцида, вторая группа 
описывает несколько положений теологического истолкования геноцида армян. В 
религиоведческой части речь идет о проблеме истребления языческих народов 
ближневосточного исторического Ханаана, о котором упоминается в Ветхом Заве-
те, проблема религиозной конверсии, столкновения религий (в частности - ислама и 
христианства) во время геноцида армян из-за цивилизационного различия. Теологи-
ческие истолкования геноцида армян вмещают аспекты теологии жертвы, проблемы 
зла и теодицеи, вопросы канонизации жертв геноцида и национальной идентичности 
армянского народа после геноцида.

Ключевые слова: теология геноцида, религиозная конверсия, грех грехов, 
проблема зла, теодицея, канонизация.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԽՏՈՒՄԸ` ՈՐՊԵՍ ՀԱՅԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ 
ՌԱՍԻԶՄԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ. ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ1

Էդիտա Գզոյան

Հա յե րի դեմ 1915-1923 թթ. ի րա գործ ված հան ցա գոր ծութ յան ժխտու մը թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հստա կո րեն պայ մա նա վոր ված է նախ և  ա ռաջ պա տաս-
խա նատ վութ յու նից խու սա փե լու, ինչպես նաև ռա սիզ մի և հա յատ յա ցութ յան շար-
ժա ռիթ նե րով: Թուր քիա յի կող մից Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը վե րած վել է 
հսկա յա կան «արդ յու նա բե րութ յան», ո րը հիմն ված է գի տա կան ա նազն վութ յան, կեղծ 
տե ղե կատ վութ յան, քա ղա քա կան ճնշում նե րի ու սպառ նա լիք նե րի վրա և ֆի նան սա-
վոր վում է թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից2: Այս ա մե նը, հա մա ձայն թուրք ի րա-
վա պաշտ պան Այ շե Գու նայ սուի, բե րում է Թուր քիա յում ստի իշ խա նութ յան` կո ռում-
պաց նե լով ողջ հա մա կար գը3:

Թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից տար վող այս ժխտո ղա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը մե ծաց նում է նաև թուրք հա սա րա կութ յան դժգո հութ յու նը հա յե րի հան-
դեպ: Արդ յուն քում «հայ» ա նու նը շա րու նա կում է մնալ որ պես վի րա վո րանք, և հե տա-
զո տութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հա յե րը Թուր քիա յում ա մե նաա տե լի ազգն են, և 
թուրք ե րե խա նե րի 73%-ը կար ծում է, որ հա յե րը վատ մար դիկ են4: 

Մինչ դեռ այ սօր Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նը մի ջազ գա յին հա րա բե րութ-
յուն նե րի ակ տիվ մաս նա կից է, ինչ պես նաև բազ մա թիվ մի ջազ գա յին պայ մա նագ-
րե րի կողմ: 1954 թ. Թուր քիան վա վե րաց րել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
կոն վեն ցիան5: 2003 թ. Թուր քիան հայ տա րա րեց Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 
ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա յի դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման հան դեպ իր պար տա վո-
րութ յան մա սին: Միա ժա մա նակ 2006 թ. ստո րագ րե լով նույն կոն վեն ցիա յի լրա-
ցու ցիչ ար ձա նագ րութ յու նը` Թուր քիան լիա զո րեց կոն վեն ցիա յին կից ստեղծ ված 
Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեին ըն դու նել և  ու սում նա սի րել Թուր քիա յի ի րա վա-
սութ յան տակ գտնվող ան ձանց դի մում նե րը` կապ ված Կոն վեն ցիա յով ամ րագր ված 
ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ ման հետ6: 

Չ նա յած թուր քա կան օ րենսդ րութ յան մեջ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի ա ռաջ-
նայ նութ յան և դ րանց դրույթ նե րի ի րա կա նաց ման վե րա բեր յալ թուր քա կան կող մի 

1 Աշխատանքն իրականացվել է Գիտության և կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի 
(Նյու Յորք, ԱՄՆ) հետազոտական դրամաշնորհի շրջանակներու մ:
2 http:/ /w ww .s plcenter.org/get-informed/intelligence-report/browse-all-issues/2008/summer/state-of-
denial.
3 Տե՛ս Gunaysu Ayse, The Reign of Lies in Turkey, http://www.armenianweekly.com/2012/05/11/gunaysu-
the-re ig n-of-lies-in-turkey/.
4 Տե՛ս Hofm ann T., Armenians i n Turkey Today: A Critical Assessment of the Situation of the Armenian 
Minority in the Turkish Republic, Belgium, 2002, էջ 6։
5 www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/53726604.../PCP_Turkey_en.pdf.
6 www2.ohchr. or g/english/issues/minorities/docs/CLA3a.doc.

հա վաս տիա ցում նե րին՝ Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յու նը շա րու նա կում է խախ տել 
իր մի ջազ գա յին պար տա վո րութ յուն նե րը` ժխտե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը:
1. Ցեղասպանության ժխտման վերաբերյալ տեսական հիմնավորումներ

Ցե ղաս պա նութ յու նը մե կան գամ յա գոր ծո ղութ յուն չէ, այլ շա րու նա կա կան գոր ծըն-
թաց: Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան նախ կին նա խա գահ Գ. 
Ս թեն թո նն ա ռանձ նաց նում է Ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յան 10 փուլ: Ժխ տու մը 
ցե ղաս պա նութ յան 10-րդ փուլն է, ո րը մշտա պես հա ջոր դում է յու րա քանչ յուր ցե ղաս-
պա նութ յան7: Բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ կար ծում են, որ հայտ նի ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի ծրագր ված ժխտու մը վտան գա վոր գոր ծո ղութ յուն է և պետք է հա վա սա-
րեց վի ի րա կան ցե ղաս պա նութ յան ան մի ջա կան կամ ոչ ան մի ջա կան ա ջակ ցութ յան 
հետ8 (ին չը մի ջազ գա յին ի րա վուն քում պատ ժե լի ա րարք է): Կազ մա կերպ ված, կան-
խամ տած ված ժխտումն ագ րե սիա յի ձև  է, ո րը պետք է դիտ վի որ պես ա ջակ ցութ յուն 
ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ յա նը9: Թե ինչ պես է ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը 
հան դի սա նում ու րիշ նե րի հան դեպ բռնութ յուն, մատ նանշ վել է հայտ նի ցե ղաս պա-
նա գետ Իս րա յել Չար նիի կող մից, ով նշում է, որ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը թաքց-
նում է հան ցա գոր ծութ յան սահմռ կե ցու ցիչ բնույ թը և  ար դա րաց նում դրա մե ղա վոր-
նե րին10: Այս գա ղա փարն այ նու հետև ար ծարծ վել է Հո լո քոս տը վե րապ րած Դե բո րա 
Լիփշ տա դի կող մից, ըստ ո րի՝ ցե ղաս պա նութ յան ժխտման նպա տակն է վե րաձ ևել 
պատ մութ յու նը` հան ցա գործ նե րին ար դա րաց նե լու և զո հե րին մե ղադ րե լու հա մար11: 

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հե տապն դում է մի քա նի նպա տակ12: 
Ա ռա ջին նպա տակն առնչ վում է զո հե րի խմբի հետ: Ինչ պես զո հե րի թվի նվա-

զե ցու մը, այն պես էլ հենց բուն ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հան գեց նում են զո հե րի 
խմբի շա րու նա կա կան բնաջնջ ման13 կամ կրկնա կի սպա նութ յան,14 ինչ պես նաև զո հի 
և հան ցա գոր ծի դե րե րի վտան գա վոր շփո թեց ման15: 

7 http://www.genocidewatch.org/genocide/8stagesofgenocide.html . 
8  Չար նի Ի., Կուլ կա, Սմիթ Ռ.,  Մար կու սեն Է., Լիֆ տոն Ռ.. Ցե ղաս պա նու թյան ժխտու մը «ցե ղաս-
պա նու թյան գոր ծըն թա ցի վեր ջին փուլն է, որը հա վեր ժաց նում է հան ցա գոր ծու թյու նը»: Հո լո քոս տի 
ժխտու մը հրե ա նե րի դեմ իրա գործ ված ցե ղաս պա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է (Ուոշ ման): Ցե ղաս-
պա նու թյան ժխտու մը նպա տակ է հե տապն դում զո հե րին սպա նե լու երկ րորդ ան գամ` վե րաց նե-
լով աշ խա րհ ի հի շո ղու թյու նը նրանց մա սին (Լեմկին): Ժխտումը փո րձ է բնաջնջել թղթի վրա, որը 
հաջորդում է  ֆիզիկական բնաջնջմանը (Վիդալ-Նագետ):
9 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton Ռ., Profess ional Ethic s and the Denial of Armenian Genocide, էջ 13։
10  Տե՛ս Charny I., “The Psychology of Denial of Known Genocides”, A Genocide, A Critical Bibliographic 
R eview, Vol. 2, London: Ma nsell Publishing, էջ 23։
11 Տե՛ս Lipstadt D., Denying the Hol ocaust The Growing Assa ul t on  Truth an d Me mo ry, New York: The Free 
Press, 1993, էջ 217։
12 Տե՛ս Troper M., “La loi Gayssot et la constitution”, Ann ales, Histoire, Sciences Sociales, 54(6), (1999),
p. 1253.
13 Տե՛ս Caroline F., Crime of Dest ruction and the Law of Genocide: Their Impact on C ollective Memory, 
Oxon: Ashgate Publishing Group, 2007, էջ 17։
14 Տե ՛ս Confronting Genocide denial, from www.facinghistory.org . 
15 Տե՛ս Ga ribian S., էջ 487.
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Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման երկ րորդ նպա տակն ան հա տի գոր ծոնն է, քա նի 
որ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը՝ որ պես բնաջնջ ման շա րու նա կա կան դրսևո րում, 
վի րա վո րում և նսե մաց նում է ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րին, մա հա ցած նե րի 
հա րա զատ նե րին և ժո ղովր դին16: Կեն դա նի մնա ցած ներն ու նրանց հա րա զատ նե րը 
ստիպ ված են շա րու նա կել ապ րել մի հա սա րա կութ յու նում, ո րը նպա տակ է ու նե-
ցել ոչն չաց նել ի րենց, սպա նել է ի րենց հա րա զատ նե րին: Ցե ղաս պա նա գետ նե րի 
մի ջազ գա յին ըն կե րակ ցութ յան նախկին նա խա գա հի խոս քե րով ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը շա րու նա կա կան փորձ է հո գե բա նո րեն և մ շա կու թա յին ա ռու մով վե րաց-
նե լու զո հե րի խմբին` մեր ժե լով ան գամ նրանց հի շո ղութ յունն ի րենց հա րա զատ նե րի 
մա սին17: 

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը նաև հնա րա վոր հե տա գա բնաջն ջում նե րի հստակ 
ցու ցիչ է (ցե ղաս պա նութ յու նը ծնում է ցե ղաս պա նութ յուն): Քա ղա քա կան նպա տակ-
նե րի հա մար պատ մա կան փաս տե րի խե ղաթ յու րու մը մեծ ազ դե ցութ յուն ու նի ժո ղովր-
դա վա րութ յան և մար դու ի րա վունք նե րի վրա: Յու րա քանչ յուր փորձ աղ ճա տե լու որ ևէ 
էթ նի կա կան խմբի հան դեպ ի րա գործ ված բնաջնջ ման պատ մութ յու նը մե ծաց նում է մեկ 
ու րիշ ան գամ և  այլ վայ րում դրա կրկնվե լու հնա րա վո րութ յու նը18: Դ րա վառ օ րի նակ-
նե րից է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ան պատ ժե լիութ յու նը. երբ հայ կա կան կո տո րած նե րի 
պա տաս խա նա տու նե րը չպատժ վե ցին, հնա րա վոր դար ձավ ի րա կա նաց նել հրեա կան 
Հո լո քոս տը19: 
2. Ցեղասպանության ժխտումը որպես ռասիզմի դրսևորում

Ռա սիզ մի վե րա բեր յալ առ կա սահ մա նում նե րը մեկ միաս նա կան գա ղա փար են 
պա րու նա կում, այն է` ա տե լութ յու նը և  ան տա գո նիզ մը ո րո շա կի խմբի նկատ մամբ: 
Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յու նը պա րու նա կում է ռա սիզ մի տարր, քա նի որ 
ուղղ ված է ո րո շա կի ազ գա յին, ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, կրո նա կան խմբի դեմ20: 
Իսկ ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը կրկին հան գեց նում է այն բա նին, որ զո հե րի խում-
բը ա ռանձ նաց վում է, և  արդ յուն քում տվյալ խմբի հան դեպ նախ կին ա տե լութ յունն ու 
անց յա լի ժխտման անհ րա ժեշ տութ յու նը կրկնա պատ կում են նրանց հան դեպ թշնա-
ման քը` ո րակ վե լով որ պես ռա սիզմ: 

Այ սօր ինչ պես ա կա դե միա կան գրա կա նութ յան մեջ, այն պես էլ դա տա կան ո րո շում նե-
րում Հո լո քոս տի ժխտու մը, կա տար ված ի րո ղութ յան ծա վալ նե րի նվա զե ցու մը կամ Հո լո-
քոս տի վե րա բեր յալ փաս տե րի ա ղա վա ղու մը ո րակ վում են որ պես ռա սիզ մի (հա կա սե-

16 Տե՛ս Charny I., The denial of Holocaust and Genocide. Proceedings of the 1992 World Conference against 
A & H Bombs, Hiroshima and Nagasaki, August 2-9, էջ 44-45։
17 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton, Professional Ethics and the Denia l of Armeni an Genocide..., էջ 13։
18 Տե՛ս Garibian, էջ 488։
19 Տե՛ս Kalayjian A., Exploring Long-Term Impact of  M ass Trauma on Physical Health , Co ping,  and Mean-
ing : An  Exam ination of the  Ot to man Turkish Genocide of the Armenians, http://works.bepress.com/cgi/
viewcontent.cgi?art ic le=1000&context=ani_kalayjian&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2F ։
20 Տե՛ս Cassese A., International Crim in al Law, 2nd ed., New York: Oxford University Press, 2008, էջ 138-
140։

մի ֆիզ մի) դրսևո րում21: Դ րանց հա մա ձայն` Հո լո քոս տի ժխտու մը հա կա սե մա կա նութ յան
ա մե նա ծա ծուկ ձևե րից է22, իսկ ժխտող նե րը ռա սիստ ներ են23 և մոլեռանդներ24: Այս 
պնդում նե րի անկ յու նա քարն այն է, որ Հո լո քոս տը ժխտող ներն ա ռաջ նորդ վում են 
հրեատ յա ցութ յան (հա կա սե մա կա նութ յան) զգա ցու մով և դ րա նով նսե մաց նում են 
հրեա նե րի` որ պես ժո ղովր դի համ բավն ու ար ժա նա պատ վութ յու նը25: Իսկ ժխտու մը 
և մեր ժո ղա կա նութ յու նը ռա սիզ մի հիմ քում են26: Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ռա սիս-
տա կան հայ տա րա րութ յուն նե րի հա տուկ կա տե գո րիա է, քա նի որ միա ժա մա նակ 
ժխտում է մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յու նը և  ա տե լութ յուն է սեր-
մա նում տվյալ հա մայն քի հան դեպ27: 

Գեր մա նա կան նա խա դե պա յին ի րա վուն քը Հո լո քոս տի ժխտու մը ո րա կում է որ պես 
զո հե րի խմբին պատ կա նող ան հատ նե րի հան դեպ անձ նա կան վի րա վո րանք28:  

Փա րի զի Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րոշ մամբ Հո լո քոս տի ժխտումն ի րա կան 
վտանգ է ստեղ ծում հրեա նե րի հա մար` նրանց հան դեպ ա ռա ջաց նե լով ար հա մար-
հանք, ա տե լութ յուն և բռ նութ յուն29: 

 Մեծ Բ րի տա նիա յում Հո լո քոս տը ժխտող գրող Դա վիթ Իր վին գի գոր ծով դա տա-
րա նը ո րո շեց, որ հե ղի նակն ակ տիվ ժխտող է, հա կա սե միտ և ռա սիստ30:

2002 թ. Ավստ րա լիա յի ֆե դե րալ դա տա րա նի վճռով Հո լո քոս տի ժխտու մը և 
հ րեա նե րին ա նար գե լը ո րակ վե ցին որ պես ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան ձևեր31: 

Մի ջազ գա յին ի րա վուն քը ևս Հո լո քոս տի ժխտու մը ո րա կում է որ պես ռա սիզմ և 
ռա սա յա կան խտրա կա նութ յուն: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի 
(ՄԻԵԴ) ո րոշ մամբ Հո լո քոս տի ժխտու մը ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան ա մե նա-
լուրջ ձևն  է32, այն «վի րա վո րանք է հրեա ժո ղովր դի հան դեպ` միա ժա մա նակ հան-
դի սա նա լով հրեա նե րի հան դեպ նախ կին խտրա կան քա ղա քա կա նութ յան շա րու նա-

21 Հոլ ոքոստի թանգարան, ԱՄՆ. “The Holocaust” Holocaust Encyclopedia. (http://www. ushmm.org/
wlc/en/?ModuleId=10005143, դիտվել է 18.04.2012)
22 Տե՛ս Roth S.J., “Denial of the Holocaust as an Issue of Law”, Israel  Yearbook of Human Rights 23(1993), 
էջ 215։
23 Տե՛ս Kahn R., Holocaust Denial and the Law: A Comparative Study, Gordonsville: Palgrave Macmillan 
Location, 2004, է ջ 4։
24 Տե՛ս Smith R., Markusen E., Lifton R., Professional Ethics and the Denial of Armenian Genocide..., էջ 15.
25 Տե՛ս Weiler J.H.H., Europe an Union Jean Monnet Char,, Jean Monnet Working Paper 10/09 Laurent 
Pech, The Law of Holocaust Denial in Europe: Towards a (qualifi ed) EU-w ide Criminal Prohibition, http://
centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/papers/09/091001.html.
26 Տե՛ս Dijk Teun A., Racism and Discourse in Spain and Latin America, Philadelphia: John Benjamins 
ublishing Com pa ny , 2005, էջ 3։
27 Տ ե՛ ս We ber A., Manual on hate speech..., էջ 24։
28 Տե՛ս Roth S.J., Denial of the Holocaust as an Issue of Law..., էջ 233։
29 Տե՛ս Verdicts on  P ro f. Faurisson, 15 Patterns o f Prejudice, N. 4, 51-55, (1981)։
30 Տե՛ս The Gardian, April 12, 2000:
31 Տե՛ս Fournet C., նշվ. աշխ., էջ 127:
32 Տե՛ս ECtHR, Garaudy v. France, application no.65831/01, para. 53։
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կութ յուն»33: Հ րեա նե րի ցե ղաս պա նութ յան հետ կապ ված տար բեր ի րո ղութ յուն նե րի 
ժխտու մը (օ րինակ` գա զախ ցիկ նե րի ե ղե լութ յան), ըստ դա տա րա նի մեկ նա բա նութ-
յան, խթա նում է հրեա նե րի նկատ մամբ ա տե լութ յուն և խտ րա կա նութ յուն34: 

ՄԱԿ-ի Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի կոն վեն ցիա յին կից 
Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո ղո վի պնդմամբ Հո լո քոս տի ժխտու մը հա կա սե-
մա կա նութ յան տա րած ման կար ևո րա գույն լծակ է35: 

Դժ բախ տա բար, այլ է վե րա բեր մուն քը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտման հան-
դեպ: Ի րա վա ցի է Սան Ֆ րան ցիս կո յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ս տե ֆան Զ յուն սը, 
ում կար ծի քով հա կա սե մա կա նութ յան մա սին տե ղե կաց վա ծութ յան մա կար դա կը 
բա վա կան բարձր է, իսկ հա յատ յա ցութ յան հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նութ յու նը 
տա րած ված եր ևույթ է, քա նի որ մինչև այժմ քա ղա քա կան ա ռու մով ըն դու նե լի է 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը36: 

Մինչ դեռ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը վի րա վո րանք է հա յե րի անձ նա-
կան համ բա վին, պատ վին ու ար ժա նա պատ վութ յա նը: Այն միա ժա մա նակ ծա ռա յում 
է որ պես գոր ծիք նախ կին խտրա կան պրակ տի կան, բռնութ յունն ու ա նար գան քը 
հա յե րի դեմ կի րա ռե լու հա մար: Ժխ տե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը` Թուր քիան 
ոչ միայն ա ղա վա ղում է պատ մութ յու նը, այլև, ի դեմս հա յե րի, ստեղ ծում է ստա-
խոս նե րի, պատ մութ յու նը կեղ ծող նե րի կեր պար, ո րոնք փոր ձում են հա մո զել ողջ 
մի ջազ գա յին հան րութ յա նը թուր քե րի վատ վար կա նի շի մա սին: Ժխ տո ղա կա նութ-
յան քա ղա քա կա նութ յունն ի րա կան վտանգ է ստեղ ծում հա յե րի հա մար և հա վա սա-
րա զոր է նրանց հան դեպ ա տե լութ յան սադ րան քի37: 

 Հատ կան շա կան է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը քրեա կա նաց նող ֆրան սիա-
կան օ րի նա գի ծը ևս հիմն ված էր Թուր քիա յում առ կա հա յատ յա ցութ յան գա ղա փա րի 
վրա38:

Ն շենք նաև, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ռա սիզ մի և խտ րա կա նութ-
յան դրսևո րում է ո րակ վել նաև ի րա վա կան ո լոր տում: 2007 թ. դեկ տեմ բե րի 12-ին 
Շ վեյ ցա րիա յի դաշ նա յին տրի բու նա լը (Tribunal Federal Swiss) Թուր քիա յում հա յե րի 
դեմ 1915 թ. ի րա կա նաց րած ցե ղաս պա նութ յու նը ժխտե լու մե ղադ րան քով ամ բաս-
տան յա լին մե ղա վոր ճա նա չեց ռա սա յա կան խտրա կա նութ յան մեջ39: 2005 թ. Փա րի-
զի ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը (Tribunal de Grande Instance de Paris) Քուիդ հան-

33 Տե՛ս ECmHR Udo Walendy v. Germany, No. 21128/92, decision of 11 January 1995։
34 Տե՛ս Otto E.F.A. Remer v Germany, (1995). No.  25096/94; Honsik v Austria (1995), No. 25062/94։ 
35 Տե՛ս Robert Faurisson v. France, Communication No. 550/1993 , U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993(1996), § 
9.7։
36 Տե՛ս Zunes Stephen, Obama and the Denial of Genocide, March 11, 2010, http://www.fpif.org/articles/
obama_and_the_denial_of_genocide:
37 Տե՛ս Cha rn y, նշվ. ա շխ., էջ 22-23:
38 http://www.senat.fr/basi le/vis io.do?id=d45186620120123_8&idtable=d136282-72330_3
|d45186620120123_8&_c=Genocide+bill&rch=ds&de=20110527&au=20120527&dp=1+an&radio=dp&aff =36-
28 2&tri=p&off =0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn#eltSign7.
39 Tribunal Fédéral Suisse, ruling of 12 December 2007, X. v. Y., 6B.398/2007.

րա գի տա րա նի դեմ գոր ծում, որն իր վեր ջին հրա տա րա կութ յան մեջ ժխտել էր Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ի րո ղութ յու նը, ամ բաս տան յա լին մե ղա վոր էր ճա նա չել՝ հայ կա-
կան հա մայն քին բա րո յա կան տա ռա պանք հասց նե լու հա մար40: Այս պի սով, հաշ վի 
առ նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան անժխ տե լի ի րո ղութ յու նը` նրանք, ով քեր չեն 
ճա նա չում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը, Հո լո քոս տը ժխտող նե րի պես ա ռաջ նորդ վում 
են ռա սիզ մի և ֆա նա տիզ մի սկզբունք նե րով41: 

3. Ցեղասպանության ժխտման խնդիրն իրավական ոլորտում 
Ո րոշ պնդում նե րի հա մա ձայն՝ ցե ղաս պա նութ յու նը կապ ված է պատ մութ յան 

հետ, իսկ քա նի որ պատ մութ յու նը չի են թարկ վում ի րա վա կան կար գա վոր ման, հետ-
ևա բար ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը չի կա րող դի տարկ վել ի րա վա կան դաշ տում: 
Սա կայն ցե ղաս պա նութ յան ժխտման դեպ քում դա տա րա նի դե րը պատ մա կան 
ճշմար տութ յու նը քա ղա քա կան քա րոզ չութ յու նից տա րան ջա տելն է: Հեն վե լով այս 
տրա մա բա նութ յան վրա` ինչ պես մի ջազ գա յին ի րա վուն քը, այն պես էլ ո րոշ երկր-
նե րի ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յուն նե րը քրեո րեն պատ ժե լի են հա մա րում ցե ղաս-
պա նութ յան, ինչ պես նաև մարդ կութ յան դեմ ի րա կա նաց ված և պա տե րազ մա կան 
այլ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտու մը:

Թեև Ցե ղաս պա նութ յան կան խար գել ման և ն րա հա մար պատ ժի մա սին 1948 թ. 
կոն վեն ցիան բա ցա հայ տո րեն չի անդ րա դառ նում ցե ղաս պա նութ յան ժխտմա նը, 
սա կայն Ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի վե րա նայ ման և փոխլ րաց ման նպա տա-
կով նշա նակ ված ՄԱԿ-ի հա տուկ խորհր դա կան Ուի տա կերն ա ռա ջար կել էր ցե ղաս-
պա նութ յան ժխտումն ընդգր կել Ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի լրա ցու ցիչ ար ձա-
նագ րու թան մեջ` այն ո րա կե լով որ պես ցե ղաս պա նութ յան հրահ րում42: 

Ա տե լութ յան սեր մա նումն ար գել ված է նաև մար դու ի րա վունք նե րի մա սին տար-
բեր մի ջազ գա յին կոն վեն ցիա նե րով:

4. Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հարցը. 
Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծը մատ նան շում 
է, որ կոն վեն ցիա յի և  ոչ մի դրույթ չի կա րող դի տարկ վել որ պես ի րա վունք` ներգ րավ-
վե լու որ ևէ գոր ծո ղութ յան մեջ կամ ի րա կա նաց նե լու որ ևէ գոր ծո ղութ յուն` միտ ված 
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով սահ ման ված այլ ի րա վունք-
նե րի ու ա զա տութ յուն նե րի խախտ մա նը43: 

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է ի րա վուն քի չա րա շահ ման դրույ թին և ՄԻԵԴ-ի ո րո-
շում նե րի հա մա ձայն` ար գե լում է օգտ վել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն-
վեն ցիա յով (այ սու հետև` Կոն վեն ցիա) սահ ման ված որ ևէ ի րա վուն քից` խախ տե լու 

40 Տե՛ս Fournet C., նշվ. աշխ., էջ 89:
41 Տե՛ս Zunes Stephen,Obama and the Denial of Genocide...
42 Տե՛ս Whitaker Report, Revised and updated rep or t on the question of the prevention and punishment of 
the crime of genocide, para. 49, from http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdo cs /w hi taker/ ։
43 European Convention on Human Rights, Article 17։
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հա մար Կոն վեն ցիա յում ամ րագր ված այլ ի րա վունք նե րը»44: 
Ի րա վուն քի չա րա շահ ման գա ղա փա րը մար դու ի րա վունք նե րի մի ջազ գա յին բնա-

գա վա ռում ծա գել էր Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո` որ պես գոր-
ծիք նա ցիզ մի, ֆա շիզ մի և կո մու նիզ մի45 դեմ պայ քա րում և միա ժա մա նակ պա րու նա-
կում էր ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կութ յան և ն րա ինս տի տուտ նե րի ա պա հով ման 
ե րաշ խիք ներ46: Այս պի սով, երբ որ ևէ գոր ծո ղութ յուն չա րա շա հում է Կոն վեն ցիա յի բուն 
էութ յու նը, ՄԻԵԴ-ը կի րա ռում է 17-րդ հոդ վա ծը:

Ինչ պես յու րա քանչ յուր ար տա հայ տութ յուն, որն ուղղ ված է Կոն վեն ցիա յով ա պա-
հով վող ար ժեք նե րի դեմ, մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի 
ժխտու մը հա կա ռակ է Կոն վեն ցիա յի և ժո ղովր դա վա րութ յան ընդ հա նուր սկզբունք-
նե րին, մաս նա վո րա պես ար դա րութ յան և խա ղա ղութ յան գա ղա փար նե րին47: Արդ-
յուն քում դա տա րա նը որ դեգ րել է այն սկզբուն քը, որ պատ մա կան փաս տե րով հաս-
տատ ված մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի, ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտու մը կամ վե րա նա յու մը 
ի րա վուն քի չա րա շա հում է` խախ տե լով Կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծը48:

Դա տա րա նի մեկ նա բան մամբ հաս տատ ված պատ մա կան փաս տե րի ժխտու մը 
հե տա զո տութ յուն չէ` ուղղ ված ճշմար տութ յան բա ցա հայտ մա նը: Ժխտ ման նպա-
տակն ու արդ յուն քը լիո վին այլ են՝ մե ղադ րել զո հե րին պատ մութ յան նեն գա փոխ-
ման մեջ49, ին չը ոչ միայն վի րա վո րա կան է, այլև մար դա սի րութ յու նից զուրկ50: Ըստ 
դա տա րա նի՝ ոչ ոք ի րա վունք չու նի հեն վե լու խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի վրա, 
ժխտե լու պատ մա կա նո րեն հաս տատ ված մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յուն նե րը 51: 

Դա տա րանն այս մո տե ցու մը որ դեգ րեց Հո լո քոս տի ժխտման հան դեպ: Գա րաու-
դին ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում52 դա տա րանն ընդգ ծեց, որ Հո լո քոս տի` որ պես 
հաս տատ ված պատ մա կան փաս տի ժխտու մը կամ վե րա նա յու մը չի են թարկ վում 
խոս քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յա նը: 

Սա կայն միա ժա մա նակ անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ դա տա րա նը դեռևս հստա կո-

44 Տե՛ս Lawless v. Ireland, ECHR (1961) Series A, No 3, 7 ։ 
45 Տե՛ս Cannie H., Voor hoof D., ‘The Abuse Clause and Freedom of Expression in the European Human 
Rights Convention: An Added Value for Democracy and Human Rights Protection?’, Netherlands Quarterly 
of Human Rights (2011) 29/1, էջ 56։
46 Տե՛ս Lehid eu x and Isorni v. France, (1998) No. 55/1997/839/1045. Concurring opinion of judge Jambrek, § 
3։
47 Տե՛ս ECHR annual report, 2003, Registry of the European Court  o f Human Rights Stra sbour g, (2004 ), p . 
5։ 
48 Տե՛ս  Lehid eu x and Isorni v. France, § 47, 53։
49 Տե՛ս Garaudy v. France, էջ 29։
50 Տե՛ս Janowiec and others v. Russia, (2012) No. 55508/07, 29520/09, § 160։
51 Նույն տեղում:
52 Գ արաուդին մեղադրվում էր իր` «Ժամանակակից Իսրայելի հիմնական առասպելները» գրքում 
Հոլոքոստի մասին հայտնի իրողությունների ժխտման մեջ:

րեն չի բա ցատ րել, թե ինչ է նշա նա կում հաս տատ ված պատ մա կան փաստ, և  որն 
է այն կրի տի կա կան պա հը, երբ պար զա պես պատ մա կան փաս տը դառ նում է հաս-
տատ ված: Գա րաու դին ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում դա տա րա նը հետև յալ ձևա-
կեր պու մը տվեց. պատ մա կան փաս տեր, ո րոնք չեն վի ճարկ վում/քննարկ վում պատ-
մա բան նե րի կող մից: Սա կայն դա տա րա նի այս բա ցատ րութ յու նը ևս միան շա նակ 
հա մար վել չի կա րող և հան գեց նում է հետև յալ հար ցադր մա նը. հատ կա պես ինչ պե՞ս է 
դա տա րա նը ո րո շում, որ պատ մա բան նե րի միջև խնդիրն այլևս քննարկ ման են թա կա 
չէ: Ե թե դա տա րա նի այս վճի ռը կի րա ռենք Հո լո քոս տի դեպ քում, ա պա պետք է նշել, 
որ հրեա նե րի սպա նութ յուն ներն ու գա զախ ցիկ նե րի գո յութ յու նը դեռևս շա րու նա կում 
են վի ճա հա րույց մնալ ո րոշ պատ մա բան նե րի հա մար53: Այս պի սով, խնդի րը ոչ այն-
քան պատ մա կան քննարկման, որ քան փաս տա ցի պատ մութ յան օբ յեկ տիվ հիմ քե րի 
բա ցա հայտ ման մեջ է:

Ի վա նո վիչն ու ու րիշ ներն ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծում, ո րը վե րա բե րում էր 
խորհր դա յին կա ռա վա րութ յան կող մից լեհ սպա նե րի` Կա տի նում զանգ վա ծա յին 
սպա նութ յան քննչա կան գոր ծի հետ կապ ված ռու սա կան իշ խա նութ յուն նե րի ան գոր-
ծութ յա նը, դա տա րա նը վե րա հաս տա տեց իր դիր քո րո շու մը մարդ կութ յան դեմ 
կա տար ված հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հար ցում, ո րը տա րած վեց նաև այն հայ տա րա-
րութ յուն նե րի վրա, ո րոնք նպա տակ ու նեն ար դա րաց նե լու պա տե րազ մա կան հան-
ցա գոր ծութ յուն ներն ու ա ռանց պատ շաճ դա տա վա րութ յան մա հա պատ ժի են թար-
կե լը (summary execution)54: Այս պի սով, Կա տի նի ող բեր գութ յու նը ևս դաս վեց հաս-
տատ ված պատ մա կան ի րո ղութ յուն նե րի շար քում55:

Կա տի նի դա տավճ ռի կար ևո րութ յունն այն է, որ, ըստ էութ յան, վե րաց րեց Հո լո-
քոս տի` մինչ այդ բա ցա ռիկ կար գա վի ճա կը` 17-րդ հոդ վա ծը կի րա ռե լի դարձ նե լով 
պատ մա կան փաս տե րով հաս տատ ված մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված բո լոր տե սա կի 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի ժխտման կամ վե րա նայ ման վրա:

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը հաս տատ ված պատ մա կան փաստ է: Կաս կած չկա, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րո ղութ յան ժխտու մը պատ մա կան հե տա զո տութ-
յուն չէ, որն ուղղ ված է ճշմար տութ յու նը բա ցա հայ տե լուն: Թուր քա կան պե տութ յան 
նպա տա կը սե փա կան վար կա նի շի պահ պա նումն է, ինչ պես նաև փոխ հա տու ցում 
տա լու անհ րա ժեշ տութ յու նից խու սա փե լը: Արդ յուն քում հա յե րը որ պես զոհ ի րենք են 
մե ղադր վում պատ մութ յան նեն գա փոխ ման մեջ: 

Այս պի սով, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան` որ պես մարդ կութ յան դեմ կա տար ված հան ցա-
գոր ծութ յան ա մե նա ծանր ձևի ժխտում, Թուր քիա յի` Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա-
կան կոն վեն ցիա յի 17-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պար տա վո րութ յուն նե րի խախ տում է:

53 Տե՛ս Josephs J. D. , ‘Holocaust Denial Legislation: a Justifiable infringement with of freedom of 
expression?’ Working Papers du Centre Perelman de philosophie du droit, (2008) 3, էջ 9։
54 Տե՛ս Janowiec and others v. Russia, § 160, 165։ 
55 Տե՛ս նույն տեղում:
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5. Թուրքիայի միջազգային-իրավական պատասխանատվության հարցը. 
Քաղաքական և քաղաքացիական իրավունքների միջազգային կոնվենցիա, 
հոդված 20(2)

Կոն վեն ցիա յի 20 (2)56 հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ռա սա յա կան, ազ գա յին կամ 
կրո նա կան ա տե լութ յան սեր մա նու մը, ո րը խտրա կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ-
յան հիմք է, պետք է պատժ վի օ րեն քով: Հա մա ձայն մար դու ի րա վունք նե րի հանձ-
նա ժո ղո վի57` հոդ վածն ուղղ ված է խտրա կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ յան հիմք 
հանդիսացող յու րա քանչ յուր ռա սա յա կան, ազ գա յին կամ կրո նա կան ա տե լութ յան 
սեր ման ման դեմ, ան կախ այն հան գա ման քից, թե տվյալ պե տութ յան հա մար այդ 
քա րոզ չութ յու նը կրում է ներ քի՞ն, թե՞ ար տա քին նպա տակ ներ: Հոդ վածն ի րա կա նաց-
նե լու նպա տա կով ան դամ-պե տութ յուն նե րը պար տա վոր ված են58 ըն դու նել օ րենսդ-
րութ յուն՝ նշված բո վան դա կութ յամբ, և հա մա պա տաս խան պատ ժա մի ջոց ներ կի րա-
ռել ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում: Միա ժա մա նակ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ-
նա ժո ղո վի հա մա ձայն՝ պե տութ յուն նե րը ոչ միայն պետք է ազ գա յին օ րենք ու նե նան՝ 
20.2 հոդ վածն ի րա կա նաց նե լու հա մար, այլև ի րենք պետք է ձեռն պահ մնան խտրա-
կա նութ յան, թշնա ման քի և բռ նութ յան հիմք հան դի սա ցող յու րա քանչ յուր ռա սա յա-
կան, ազ գա յին կամ կրո նա կան ա տե լութ յան քա րոզ չութ յու նից59:

Ֆու րի սոնն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր ծում ՄԻՀ-ը գտավ, որ Հո լո քոս տը քրեա կա-
նաց նող օ րի նա գի ծը (Gaysot Law of France) լիո վին հա մա պա տաս խա նում է խոս քի 
ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ գո յութ յուն ու նե ցող դրույթ նե րին, քա նի 
որ օ րեն քի ըն դու նումն անհ րա ժեշտ էր ոչ միայն մյուս նե րի ի րա վունք ներն ու համ-
բա վը պաշտ պա նե լու հա մար, այլև ա պա հո վե լու հա մար հա սա րա կա կան կարգն ու 
բա րո յա կա նութ յու նը60: ՄԻՀ-ը հա մա ձայ նեց, որ Հո լո քոս տի ժխտու մը հիմ նա կան 
զենք է հա կա սե մի տիզ մի դեմ 61 և  իր բո վան դա կութ յամբ կա րող է սրել, ու ժե ղաց-
նել հա կա սե մի տա կան կրքե րը և մեր ժել հրեա կան հա մայն քի ի րա վուն քը ապ րե լու 
հա կա սե մի տիզ մի մթնո լոր տից զերծ հա սա րա կութ յու նում62: Հանձ նա ժո ղո վը հստակ 
ցույց տվեց, որ Հո լո քոս տի ժխտու մը խտրա կա նութ յան դրսևո րում է և ճա նա չեց 
Գայ սոտ օ րեն քի դե րը որ պես խտրա կա նութ յան դեմ պայ քա րի մի ջոց63:

56 Հոդված 20 (1) - Պատերազմի յուրաքանչյուր քարոզչություն պետք է պատժվի օրենքով:
57 Մար դու իրա վունք նե րի հանձ նա ժո ղովն ան կախ փոր ձա գետ նե րից կազմ ված մար մին է, ո րը  վ ե-
րահս կում է ան դամ-պե տու թյուն նե րի կող մից Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցի ա կան իրա վուն քն եր ի մի-
ջազ գա յին կոն վեն ցի ա յի իրա կա նա ցու մը: 
58 Տե՛ս Farrior S., “Moulding the matrix: the historical and theoretical foundations of i nt er national law 
concerning hate speech”, 14 Berkeley Journal of International Law (1996), p. 25, 28. Նաև`  M . J. Bossuyt, 
Guide to the “travaux Préparatoires” of t he  I nternational Covenant on Civil and Political Rights, (1987).
59 Տե՛ս Ընդհանուր մեկնաբանություն N11 պատերազմի և ազգային, ռասայական կամ կրոնական 
ատելության սերմանման արգելում (հոդված 20): 
60 Տե՛ս Robert Fa urisson v. France, § 7.10:
61 Տե՛ս նույն տեղում,  § 9.7:
62 Տե՛ս նույն տեղում, § 9.6:
63 Տե՛ս նույն տեղում, § 9.7:

Եզրակացություն
Իր էութ յամբ ցե ղաս պա նութ յու նը խտրա կան հան ցա գոր ծութ յուն է, քա նի որ 

պա  րու նա կում է հա տուկ սուբ յեկ տիվ տարր (mens rea), այն է` որ ևէ հստակ ռա սա-
յա կան, ազ գա յին, էթ նիկ կամ կրո նա կան խմբի ոչն չա ցում64: Ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը, ո րը, ըստ Ցե ղաս պա նա գետ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի, ցե ղաս-
պա նութ յան շա րու նա կութ յունն է, կրում է միև նույն խտրա կան բնույ թը և նույն 
դի տա վո րութ յու նը (intent):

Ցե ղաս պա նութ յան ժխտման` որ պես ռա սիզ մի դրսևոր ման գա ղա փա րը հաս-
տատ վել է նաև ազ գա յին և մի ջազ գա յին դա տա կան ատ յան նե րի կող մից: Ազ գա յին 
այն օ րենսդ րութ յուն նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն չեն ար գե լում Ցե ղաս պա նութ յան 
ժխտու մը, հար ցը դի տար կում են հա կա ռա սիս տա կան կամ հա կախտ րա կան օ րենսդ-
րութ յան ներ քո65: 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հա յե րի դեմ խտրա կա նութ յան և ռա սիզ մի 
դրսևո րում է: Գր ված թե բա նա վոր, թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի թե գիտ նա կան-
նե րի կող մից հնչեց ված ժխտո ղա կա նութ յու նը են թադ րում է միև նույն սու տը, փաս-
տե րի մա նի պուլ յա ցիան և հա կա հայ կա կա նութ յու նը: Պե տութ յան կող մից ֆի նան սա-
վոր վող ժխտո ղա կան քա ղա քա կա նութ յու նը հան գեց նում է հա յե րի հան դեպ թշնա-
ման քի սրմա նը և  ազ գայ նա կա նութ յան խո րաց մա նը: 

Ժխ տե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը՝ Թուր քիան խախ տում է ՄԻԵԴ հոդ ված 
17-ը և ՔՔԻՄԿ հոդ ված 20-ի 2)-ը, քա նի որ այս պայ մա նագ րե րը պար տա վո րեց նում 
են ան դամ-պե տութ յուն նե րին ձեռք առ նել կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես 
նաև՝ ձեռն պահ մնալ խտրա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ ներգ րավ վե լուց:

Հայոց ցեղասպանության ժխտումը` որպես հայերի հանդեպ ռասիզմի 
դրսևորում. Թուրքիայի պատասխանատվության հարցը միջազգային 

իրավունքում

Էդիտա Գզոյան

Ամփոփում

Հոդ վածն անդ րա դառ նում է Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան կող մից Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ժխտմա նը: Այն ներ կա յաց նում է հայտ նի ցե ղաս պա նա գետ նե րի կար ծիք-
նե րը և դա տա րան նե րի ո րո շում նե րը, ո րով Ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը ո րակ վում է 
որ պես ռա սիզմ և ռա սա յա կան խտրա կա նութ յուն: Հոդ վա ծի հիմ նա կան դրույթն այն 
է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը հա վա սա րա զոր է հա յե րի հան դեպ խտրա-
կա նութ յան և ռա սիզ մի: Ներ կա յաց վում են նաև ցե ղաս պա նութ յան ժխտման քրեա-
կա նաց ման վե րա բեր յալ ազ գա յին և մի ջազ գա յին օ րենսդ րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև 

64 Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին կոն-
վենցիայի երկրորդ հոդված:
65 Տե՛ս, օրինակ, Սկանդինավյան պետությունները:
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քննարկ վում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յից և Քա ղա քա ցիա-
կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րից բխող Թուր-
քիա յի մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պա տաս խա նատ վութ յան հար ցը:

Բա նա լի բա ռեր` Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտում, ռա սիզմ, Մար դու իրա վունք-
նե րի եվ րո պա կան կոնվենցիա, Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի 
մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գիր, Թուր քիա յի մի ջազ գա յին-ի րա վա կան պա տաս խա-
նատ վութ յու նը:

The Armenian Genocide Denial as a Form of Racism towards the Armenians:
the Issue of the Turkish Responsibility under Public International Law

Edita Gzoyan

Summary

 The current article deals with an issue of the Armenian Genocide denial by the 
Republic of Turkey. It reveals the opinions of the renowned genocide scholars, as well as 
court decisions qualifying Genocide denial to racism and racial discrimination. The main 
point of the article is that the denial of the Armenian Genocide amounts to discrimination 
and racism towards the Armenians all over the world. The article also demonstrates that 
Genocide denial is a punishable act under the national and international legislation and 
discusses the international legal responsibility of Turkey under the European Convention 
of Human Rights and International Covenant on Civil and political Rights. 
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Отрицание Геноцида армян как форма расизма по отношению к армянам: 
вопрос турецкой ответственности согласно международному публичному 

праву

Эдита Гзоян

В статье рассматривается вопрос отрицания Геноцида армян со стороны Турецкой 
Республики. Представлены мнения известных геноцидоведов, а также решения 
судов, относящих отрицание геноцида к расизму и рассовой дискриминации. 
Основная идея статьи в том, что отрицание Геноцида армян приравнивается к 
дискриминации и расизму по отношению к армянам всего мира. В Статье показано, 
что отрицание геноцида является наказуемым по национальному и международному 
законодательствам. Также рассматривает вопрос международно-правовой 
ответственности Турции согласно Европейской конвенции по правам человека и 
Международному пакту о гражданских и политических правах.

Ключевые слова: отрицание Геноцида армян, Европейская конвенции по правам 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՆ ՌԱՖԱՅԵԼ ԼԵՄԿԻՆԻ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՄՈՒՄ

Նարեկ Պողոսյան 

Հ րեա ի րա վա բան Ռա ֆա յել Լեմ կի նը մեծ ներդ րում ու նի ինչ պես մի ջազ գա յին 
քրեա կան ի րա վուն քի զար գաց ման, այն պես էլ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի դա տա-
պարտ ման և կան խար գել ման գոր ծում: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե ման ա ռանձ-
նա հա տուկ դեր է ու նե ցել նրա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ:

Հոդվածի հիմ նա կան խնդիրն է հիմ նա վո րել, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա-
յի ու սում նա սի րութ յու նը Ռա ֆա յել Լեմ կի նի գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում 
և  ի րա դար ձութ յուն նե րի լու սա բա նումն ու նեն ի րա վա կան և պատ մա քա ղա քա կան 
կար ևոր նշա նա կութ յուն, քա նի որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ա ռանձ նա կի ազ դե-
ցութ յուն է ու նե ցել Ռա ֆա յել Լեմ կին ան հա տի վրա` հան ցա գոր ծութ յան այս տե սա կը 
օ րեն քի դաշտ բե րե լու գոր ծում:

Հոդվածում քննվում է ընդգր կում է Ռ. Լեմ կի նի գոր ծու նեութ յան 1913-1933թթ.՝ 
այն շրջա նը, երբ ձևա վոր վել են Ռ. Լեմ կի նի գի տա կան հա յացք նե րը ցե ղաս պա նութ-
յու նը՝ որ պես հան ցա գոր ծութ յուն սահ մա նե լու վե րա բեր յալ:

Ռա ֆա յել Լեմ կի նը, ով ծնվել է 1900 թ. հունիսի 24-ին Լեհաստանում` Բեզվոդնե 
քաղաքում`1 հրեա ֆեր մե րի ըն տա նի քում, իր ման կութ յան և պա տա նե կութ յան տա րի-
ներն անց կաց րել է Լե հաս տա նի ար ևել քում գտնվող ֆեր մա յում` Վոլ կովսկ փոքր 
քա ղա քի մո տա կայ քում, որն այն ժա մա նակ ցա րա կան Ռու սաս տա նի կազ մում էր: 
1913 թ.` 12 տա րե կան հա սա կում, Լեմ կի նը, կար դա լով լեհ գրող Հեն րիկ Սենկ ևի չի « Յո՞ 
եր թաս» պատ մա վե պը, ո րը վե րա բե րում էր ա ռա ջին դա րում Նե րոն կայ սեր կող-
մից քրիս տո նեութ յուն ըն դու նած մարդ կանց կո տո րած նե րին, զար հու րել է, որ Նե րոն 
կայս րը կա րող էր քրիս տոն յա նե րին առ յուծ նե րի կե րա կուր դարձ նել, ա պա իր մո րը` 
Բե լա յին, հարց րել, թե ինչ պես կա րող էին կայս րի գործողությունները ու րա խութ յուն 
պատճառել հան դի սա տե սին2:

«Ն րանք ծա փա հա րում էին: Ին չո՞ւ նրանք ոս տի կա նութ յուն չկան չե ցին»,- Ռ. 
Լեմ կի նը հարց նում էր մորը: Ռա ֆա յե լի մայ րը, ո րը մեծ տեղ էր տա լիս որ դի նե րի 
կրթութ յա նը, պա տաս խա նում է. « Դա ա մե նա կար ևոր հարցն է, բայց դա ա վե լին է, 
քան ես կա րող եմ պա տաս խա նել: Դու պետք է սո վո րես ա վե լին ու մտա ծես ա վե լի 
շատ, ու պա տաս խա նը գտնես ինքդ»: 

Դր վա գը մտա հո գում է պա տա նի Ռա ֆա յե լին: Նա ցան կա նում էր, որ պես զի 
մար դիկ հաս կա նան, որ վաղ քրիս տոն յա նե րի սպա նութ յու նը «շատ վատ ա րարք» 
է: Ռա ֆա յե լը նաև ցան կա նում էր ի մա նալ, թե սպա նութ յուն կա տա րո ղը որ քա նո՞վ 
է ա զատ ված պատ ժից. «Երբ մար դիկ այ սօր մարդ կանց են սպա նում, նրանք բան-
տարկ վե լու են, այն պես չէ՞»: Ն րա մայրն ա ռանց վա րա նե լու պա տաս խա նում էր. 

1 Այժմ Բեզվոդնեն գտնվում է Բելառուսի տարածքում:
2 Power Samantha, “A Problem from Hell”: America and the Age of Genocide, New York, Basic Books, 
2002, p. 20.

«Ա յո՛, նրանք բանտ են ընկ նե լու»:
« Յո՞ եր թա սը» և դ րա ի մաս տի վե րա բեր յալ քննար կու մը մոր հետ տպա վոր վել էր 

Լեմ կի նի հի շո ղութ յան մեջ, և նա այդ մա սին գրի է առ նում նաև իր կեն սագ րա կա-
նում: Հե տա գա յում Լեմ կի նը պատ մում էր. « Դա ե ղավ այն օ րը, որ ես սկսե ցի ար շա-
վը (ընդ դեմ ցե ղաս պա նութ յան), ո րով հետև ես սկսե ցի փնտրել պա տաս խա նը»: 
Նա տես նում էր իր ա պա գա յի աշ խա տան քը, ո րի հա մար խթան դար ձավ մոր այն 
պնդու մը, որ Լեմ կինն ինք նու րույն ձգտի հաս նել պա տաս խա նին3:

Լեմ կի նը սկսեց զբաղ վել ըն թեր ցա նութ յամբ և ն վիր վեց էթ նիկ խմբե րի ոչն չաց-
ման ու սում նա սի րութ յա նը: «Ես տպա վոր վող պա տա նի էի»4,- գրում է նա տա րի-
ներ հե տո: Ծա նո թա նա լով Կար թա գե նի անկ ման, մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րի, 
ֆրան սիա կան հու գե նոտ նե րի թի րա խա վոր ման պատ մութ յուն նե րին` նա մո րը միշտ 
տան ջում էր զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի պատ մա կան դեպ քե րի ման րա մաս նե րի 
մա սին հար ցե րով: 

Ռա ֆա յե լին հու զող հիմ նա կան հար ցը դար ձավ հետև յա լը. «Ս պա նել ան պաշտ-
պան մարդ կանց միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք տար բեր վում են քե զա նից` օ րենք 
չկա՞»: Մոր պա տաս խա նը բո լո րո վին ան բա վա րար էր. « Կան օ րենք ներ սպա նութ-
յան դեմ»5:

Լեմ կի նը յու րա քանչ յուր էթ նիկ և կ րո նա կան հա մայնք հա մա րում էր հա րուստ և 
բազ մա զան մարդ կա յին ժա ռան գութ յան բաղ կա ցու ցիչ տարր: Այս հար ցում նա 
կրկնում էր Յո հան Գոտֆ րիդ Հեր դե րի մտքե րը և հա յացք նե րը6: Նա կի սում էր հա սա-
րա կութ յան և պատ մութ յան ու նի վեր սա լիս տա կան (հա մընդ հան րա կան) մո տե ցու մը, 
որն ա ռաջ էին քա շել 19-րդ դա րի գեր մա նա ցի փի լի սո փա նե րը7: Ինչ պես իր ծնող-
նե րը, Լեմ կի նը նույն պես ան տար բեր էր ուղ ղա փառ հու դա յա կա նութ յան նկատ մամբ 
և հե տաքրքր ված չէր սիո նիզ մով8:

1906 թ. 70 հրեա ներ սպան վել էին, 90-ը` մա հա ցու վի րա վոր վել Լե հաս տա նի Բե լաս-
տո կի շրջա նում (այն ժա մա նակ ցա րա կան Ռու սաս տա նի կազ մում էր) տե ղի ու նե ցած 
տե ղա կան ջար դե րում9: Լեմ կի նը լսեց, որ ամ բո խը բա ցել է զո հե րի որովայն նե րը` 

3 Korey William, An Epitaph for Raphael Lemkin, Jacob Blaustein Institute for the Advancement of 
Human Rights, June 2001, p. 50.
4 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 20:
5 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 6:
6 Յո հան Գոտֆ րիդ Հեր դե րը գեր մա նա ցի փի լի սո փա է, գրող, լու սա վո րիչ (1744-1803թթ.): Հայտ նի 
է նրա տե սա կե տը, ըստ որի` մշա կույ թը ազ գի հիմքն է: Հեր դե րը ընդգ ծում էր տար բեր ժո ղո վուրդ-
նե րի, մաս նա վո րա պես հա րավ-սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի հո գև որ մշա կույ թի յու րա հատ կու-
թյու նը:
7 Ու նի վեր սա լիզ մը (լա տի նե րեն universum նշա նա կում է աշ խարհ, տի ե զերք) եվ րո պա կան փի լի սո-
փա յու թյան մեջ առաջ է եկել որ պես հին հու նա կան փի լի սո փա նե րի մտա ծո ղու թյան ձև Ք.ա. VI-V 
դա րե րում, ըստ որի` աշ խար հը մի աս նա կան կար գա վոր ված ամ բող ջու թյուն է, որի յու րա քան չյուր 
մա սը միկ րո աշ խարհ է` առա ջա ցած մեծ աշ խար հի (տի ե զեր քի) բա ժա նու մից: 
8 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 6-7:
9 Ջարդերը հայտնի են «Բելաստոկի պոգրոմ» անունով, որի հիմնական մասնակիցները զինվոր-
ները և ոստիկաններն են եղել:
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դրանք լցո նե լով բար ձի փե տուր նե րով: Նա վա խե նում էր, որ այն մի ֆը, թե հրեա նե րը 
սպա նում են քրիս տոն յա տղա նե րին, կա րող է հան գեց նել ա վե լի շատ սպա նութ յուն-
նե րի:

Հա ջորդ դրվա գը, ո րը ցնցել էր Լեմ կի նին, Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի 
զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն ներն էին: Դ րա հետ կապ ված նա իր ինք նա կեն սագ րա-
կա նում գրում է. «1915 թ. գեր մա նա ցի ներն օ կու պաց րին Վոլ կովսկ քա ղա քը և շր ջա-
կա տա րած քը: Ես սկսե ցի ա վե լի շատ պատ մութ յուն ու սում նա սի րել, թե ինչ պես 
են ազ գա յին, կրո նա կան կամ ռա սա յա կան խմբե րը ոչն չաց վել: Ճշ մար տութ յունն ի 
հայտ ե կավ միայն պա տե րազ մից հե տո: Թուր քիա յում ա վե լի քան 1.2 մի լիոն մար դու 
մահ վան դա տա պար տե ցին ա ռանց պատ ճա ռի և միայն նրա հա մար, որ քրիս տոն-
յա ներ էին10: Ն րանց քշե ցին ի րենց տնե րից Եփ րատ գե տի եր կայն քով, և հե տո հան-
կարծ ու ղեկ ցող ժան դարմ նե րը սկսե ցին կրա կել տե ղա հան վող նե րի վրա: Միայն մի 
բուռ մար դիկ գո յատ ևե ցին` թաքն վե լով ի րենց ըն կեր նե րի մար մին նե րի տակ: Թուր-
քերն ա վե լի ուշ մե ղադ րում էին ան զեն հա յե րին, թե նրանք են սկսել կրա կել»11:

Օս ման յան կայս րութ յան կող մից հա յե րի զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րը մնա-
ցին նրա գի տակ ցութ յան մեջ, և  երբ նա ար դեն 21 տա րե կան էր և լեզ վա բա նութ-
յուն էր ու սում նա սի րում Լ վո վի հա մալ սա րա նում (նա ու ներ լեզ վա կան ու նա կութ յուն-
ներ և վար պե տա ցել էր լե հե րեն, գեր մա նե րեն, ռու սե րեն, ֆրան սե րեն, ի տա լե րեն, 
ի դիշ և  եբ րա յե րեն լե զու նե րում, սկսել էր ու սում նա սի րել նաև լեզ վա բա նութ յուն12), 
պա տա հա բար տե ղա կան թեր թից ի մա նում է Սո ղո մոն Թեհ լիր յա նի կող մից Բեռ լի-
նում Օս ման յան կայս րութ յան ներ քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար Թա լեաթ փա շա-
յի սպա նութ յան մա սին13: Լեմ կի նը սկսում է հետ ևել Թեհ լիր յա նի դա տա վա րութ յա նը: 

Այս ա ռի թով նա իր ինք նա կեն սագ րա կա նում գրում է. « Պա տե րազ մից հե տո 150 
թուրք պա տե րազ մա կան հան ցա գործ ներ ձեր բա կալ վել էին և բ րի տա նա կան կա ռա-
վա րութ յան կող մից ներ կալ վել Մալ թա կղզի: Հա յե րը պատ վի րա կութ յուն ու ղար-
կե ցին Փա րի զի խա ղա ղութ յան կոն ֆե րանս: Ն րանք ար դա րութ յուն էին պա հան-
ջում: Ա պա ես մի օր կար դա ցի թեր թե րում, որ բո լոր թուրք հան ցա գործ ներն ա զատ 
են ար ձակ վե լու: Ես ցնցվե ցի: Մի ազգ սպան վեց, իսկ մե ղա վոր ան ձինք ա զատ 
ար ձակ վե ցին: Ին չո՞ւ են մար դուն պատ ժում, երբ նա սպա նում է մի այլ մար դու, 
մինչ դեռ մի լիո նա վոր մարդ կանց սպա նութ յունն ա վե լի փո՞քր հան ցա գոր ծութ յուն 
է, քան ան ձի սպա նութ յու նը: Մալ թա յից ա զատ ված թուրք հան ցա գործ նե րը ցրվե-
ցին աշ խար հով մեկ: Ն րան ցից ա մե նա սար սա փե լին Թա լեաթ փա շան էր՝ Թուր-
քիա յի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րը, ով նույ նաց վում է հայ ժո ղովր դի ոչն չաց ման 
հետ: Թա լեաթ փա շան ա պաս տան գտավ Բեռ լի նում: Մի օր նրան փո ղո ցում կանգ-

10  Charny Israel W., Enciclopedia of Genocide, Institute on the Holocost and Genocide, Volume 1, 1999,
p. 79.
11 Ռ. Լեմկինի անտիպ ինքնակենսագրություն, Donna-Lee Frieze, Totally Unofficial: The Autobiography 
of Raphael Lemkin, Yale 2013, p. 19.
12 Power Samantha, նշվ., աշխ., էջ 21:
13 Korey William, նշվ., աշխ., էջ 7-8:

նեց րեց Թեհ լիր յան ա նու նով մի հայ ե րի տա սարդ: Թա լեաթ փա շա յին ճա նա չե լուց 
հե տո Թեհ լիր յա նը սպա նեց նրան: Ն րա դա տա վա րութ յու նը դար ձավ ի րա կա նում 
մի թուր քա կան ոճ րա գոր ծի դա տա վա րութ յուն: Հա յե րի կող մից դա տա րան բեր ված 
բազ մա թիվ վկա ներ նկա րագ րե ցին կո տո րած նե րի չա րա ղետ տե սա րան նե րը: Այս 
դա տա վա րութ յան մի ջո ցով աշ խար հը վեր ջա պես տե սավ Թուր քիա յի ող բեր գա կան 
դեպ քե րի ի րա կան պատ կե րը: Այդ նույն աշ խար հը, ո րը լուռ էր, երբ հա յե րը սպան-
վում էին, և մ տա դիր էր թաքց նել թուր քա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի 
ա զատ ար ձակ ման ի րո ղութ յու նը, այժմ պար տադր ված էր լսե լու սար սա փե լի ճշմար-
տութ յու նը:

Բեռ լի նի դա տա րանն ար դա րաց րեց Թեհ լիր յա նին: Այն ո րո շեց, որ Թեհ լիր յա նը 
գոր ծել է «հո գե բա նա կան հար կադ րան քի» ազ դե ցութ յան տակ… 

Թեհ լիր յա նը գոր ծել էր հա նուն մարդ կութ յան խղճի: Բայց կա րո՞ղ է մի մարդն 
ի րեն ար դա րութ յուն բաշ խո ղի դե րում նշա նա կել»14:

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր ծած թուրք հան ցա գործ նե րի ան պա տիժ մնա լու 
հան գա մանքն ան հանգս տութ յուն է ա ռա ջաց նում Լեմ կի նի մոտ, և նա իր պրո ֆե սոր-
նե րից մե կի ու շադ րութ յու նը հրա վի րում է այդ հար ցի վրա: Նա հարց նում է, թե ին չու 
հա յե րը կո տո րած նե րի հա մար չձեր բա կա լե ցին Թա լեա թին: Պ րո ֆե սո րը պա տաս խա-
նում է, որ գո յութ յուն չու նի օ րենք, ըստ ո րի նա կա րող էր ձեր բա կալ վել: «Ն կա տի ու նե-
ցիր ֆեր մե րի դեպ քը, ում պատ կա նում է հա վե րի մի խումբ,- ա սում է պրո ֆե սո րը,- նա 
սպա նում է դրանց, և դա իր գործն է: Ե թե դու մի ջամ տես, դու ոտնձ գութ յուն ես կա տա-
րում» 15:

Լեմ կինն ար ձա գան քում է. « Հա յե րը հա վեր չեն»: Պ րո ֆե սորն ան տե սում է Լեմ-
կի նի պա տաս խա նը. նա ձգտում էր հիմ նա վո րել իր փաս տար կը. «Երբ դու մի ջամ-
տում ես մի երկ րի ներ քին գոր ծե րին, դու ոտ նա հա րում ես այդ երկ րի ինք նիշ խա-
նութ յու նը»: Դա ա վան դա կան փաս տարկ էր, ո րը կան խում և բա ցա ռում է մի ջազ-
գա յին հան րութ յան գոր ծո ղութ յու նը` ուղղ ված զսպե լու զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն-
նե րի մեջ մե ղա վոր ռե ժիմ նե րին, կամ նրանց, ով քեր ներգ րավ ված են խոշ տան գում-
նե րի, ինչ պես նաև մար դու ի րա վունք նե րի կո պիտ խախ տում նե րի մեջ16:

« Հան ցա գոր ծութ յուն է Թեհ լիր յա նի հա մար սպա նել մի մար դու, բայց հան ցա գոր-
ծութ յուն չէ բռնա կա լի հա մար սպա նել ա վե լի քան մեկ մի լիոն մար դու,- կրկին հարց-
նում է Լեմ կի նը,- սա ա մե նա հա կա սա կանն է»: Լեմ կի նը զար մա ցած էր, որ «ինք նիշ-
խա նութ յան դրո շը» կա րող է պաշտ պա նել մարդ կանց, ով քեր փոր ձում են ոչն չաց նել 
մի ամ բողջ փոք րա մաս նութ յան: « Սու վե րե նութ յու նը»,- վի ճում էր Լեմ կի նը պրո ֆե-
սո րի հետ,- «են թադ րում է ան կախ ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կա նութ յան ի րա-
կա նա ցում, դպրոց նե րի, ճա նա պարհ նե րի կա ռու ցում… կարճ ա սած` ցան կա ցած այն-
պի սի գոր ծու նեութ յուն, որն ուղղ ված է ժո ղովր դի բա րօ րութ յա նը: Սու վե րե նութ յու նը չի 

14 Ռ. Լե ինի անտիպ ինքնակենսագրություն, Frieze Donna-Lee նշվ. աշխ., էջ 19-20:
15 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 17:
16 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
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կա րող ըմբռն վել որ պես մի լիո նա վոր ան մեղ մարդ կանց սպա նե լու ի րա վունք»17:
Պ րո ֆե սո րը նշում է. « Դուք ե րի տա սարդ եք ու հուզ ված…Ե թե Դուք ինչ-որ բան 

ի մա նա յիք մի ջազ գա յին ի րա վուն քից…»: Նա նա խա դա սութ յու նը չի ա վար տում: 
Պ րո ֆե սո րի այս խոսքն էլ հան դի սա ցավ Լեմ կի նի հա մար հիմ նա կան հար ցի կո րի-
զը: Չի՞ կա րող մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նորմ ստեղծ վել, ո րը կգոր ծի զանգ վա ծա յին 
սպա նութ յուն նե րի հա մար: Այս հար ցադ րու մը հան գեց րեց նրան, որ Լեմ կի նը ո րո շեց 
փո խել իր ու սում նա սի րութ յան ո լոր տը, ո րի արդ յուն քում նա լեզ վա բա նութ յու նից իր 
ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց րեց մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու սում նա սի րութ յան վրա18:

Հե տա գա յում Լեմ կի նը գրում է. «Ես ա վե լի և  ա վե լի էի նույ նա կա նաց նում ինքս 
ինձ տանջ վող զո հե րի հետ, ո րոնց թիվն ինչ քան ա վե լա նում էր, այն քան ես շա րու-
նա կում էի պատ մութ յան իմ ու սում նա սի րութ յու նը: Ես հաս կա ցա, որ հի շո ղութ յան 
ֆունկ ցիան ոչ միայն անց յա լի ի րա դար ձութ յուն ներն ար ձա նագ րե լու հա մար է, այլ 
նաև մարդ կա յին խիղ ճը խթա նե լու: Շու տով հետ ևե ցին ժա մա նա կա կից ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րի օ րի նակ նե րը, ինչ պի սին 1915 թ. հա յե րի ջար դերն էին: Ինձ հա մար 
պարզ դար ձավ, որ ազ գե րի, կրո նա կան խմբե րի և ռասա նե րի բազ մա զա նութ յունն 
անհ րա ժեշտ է քա ղա քակր թութ յան հա մար, ո րով հետև այդ խմբե րից յու րա քանչ յու րն 
ա ռա քե լութ յուն ու նի ի րա կա նաց նե լու և մ շա կու թա յին ա ռու մով իր ներդ րումն ու նե-
նա լու…..Ես ո րո շե ցի դառ նալ ի րա վա բան և  աշ խա տել ցե ղաս պա նութ յունն օ րեն քից 
դուրս հայ տա րա րե լու և ազ գե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան մի ջո ցով այն կան խար գե լե-
լու հա մար»19:

Փաս տո րեն նա իր մտքի ուղ ղութ յու նը լեզ վա բա նութ յու նից փո խում է դե պի այն 
ո լոր տի ու սում նա սի րութ յուն, ին չը նրան մտա հո գում էր դեռևս ման կութ յան տա րի նե-
րից: Արդ յուն քում Լեմ կի նը տե ղա փոխ վում է Լ վո վի ի րա վուն քի դպրոց, որ տեղ սկսում 
է փնտրել հնա դար յան և ժա մա նա կա կից ի րա վա կան նոր մե րը` կո տո րած ներն ար գե-
լե լու հա մար20: Օս ման յան կայս րութ յու նում ապ րող հա յե րի ող բեր գա կան ճա կա տա-
գի րը հաս տա տում է նրա այն տե սա կե տը, թե պետք է ստեղ ծել մի ջազ գա յին օ րենք, 
որ պես զի ազ գա յին կամ կրո նա կան փոք րա մաս նութ յուն նե րի կան խամ տած ված ու 
հա մա կարգ ված ոչն չա ցու մը պե տութ յան կող մից դառ նա պատ ժե լի հան ցա գոր ծութ-
յուն21: 

1949 թ. CBS հե ռուս տաըն կե րութ յան հե ռուս տած րագ րե րից մե կին տված իր հար-
ցազ րույ ցում Ռա ֆա յել Լեմ կի նը նշում է. «Ես հե տաքրքր վե ցի ցե ղաս պա նութ յամբ, 
ո րով հետև այն շատ ան գամ տե ղի ու նե ցավ, այն տե ղի ու նե ցավ հա յե րի հետ, և դ րա-
նից հե տո հա յե րը շատ դաժան վերաբերմունքի արժանացան Վեր սա լի կոն ֆե րան-
սում, քա նի որ նրանց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ ման մեջ մե ղա վոր հան ցա գործ-

17 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 18-19:
18 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
19 Charny Israel W., նշվ. աշխ., էջ 79:
20 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 21:
21 Schaller Dominik J. , From Lemkin to Clooney: The Development and State of Genocide Studies, 
“Genocide Studies and Prevention: An International Journal”, 6, (3), (2011), Issue 3, 6.

նե րը չպատժ վե ցին»22: Ա պա անդ րա դառ նա լով հա յե րի կող մից վրեժխնդ րութ յա նը և 
Թա լեաթ փա շա յի սպա նութ յան գոր ծին` Լեմ կինն ա սում է հետև յա լը. «Որ պես ի րա-
վա բան` ես մտա ծում էի, որ հան ցա գոր ծութ յու նը պետք է պատժ վի ոչ թե զո հե րի 
կող մից, այլ դա տա րա նի կող մից, պետության օ րեն քով»23:

Լեմ կի նը հա վա տում էր, որ զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի և մար դու ի րա վունք-
նե րի հա մընդ հա նուր չա րա շա հում նե րի «բու ժու մը» պետք է գա մի ջազ գա յին ի րա-
վուն քի շնորհիվ: Սա կայն նա հայտ նա բե րեց, որ գո յութ յուն ու նեն չնչին թվով մի ջազ-
գա յին օ րենք ներ նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Ա վե լին` ոչ մի 
մի ջազ գա յին դա տա րան չու նի ի րա վա սութ յուն այն հան ցա գոր ծութ յուն նե րի նկատ-
մամբ, ո րոնք կա տար վել են ինք նիշ խան պե տութ յուն նե րի սահ ման նե րի ներ սում: Այս 
ա մե նը Լեմ կի նը սխալ էր հա մա րում, և նա սկսում է մտա ծել, թե ինչ պես կա րող է դա 
փո խել24:

Լեմ կի նը հե տա գա յում բա ցատ րում էր, որ օ րեն քը կար ևոր դեր կա րող է կա տա-
րել էթ նի կ և կ րո նա կան խմբե րի զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն նե րի և ն րանց մշա-
կույ թի ոչն չաց ման դեմ պայ քա րե լու հա մար. «Օ րեն քը տա լիս է հա սա րա կութ յան վրա 
ազ դե ցութ յան գոր ծիք»,- ա սում էր նա՝ նշե լով, որ «խորհր դա րան նե րը վե րահսկ վում 
են ի րա վա բան նե րի կող մից»: 

Նա ընկղմ վեց ի րա վա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի մեջ 6 տա րի, սկզբից Լ վո-
վում, ա պա Հայ դել բեր գի հա մալ սա րա նում: Ն րան հիաս թա փեց նում էր այն փաս տը, 
որ ոչ մի տեղ չկա րո ղա ցավ գտնել ի րա վա կան նոր մեր ռա սա յա կան և կ րո նա կան 
խմբե րի սպա նութ յունն ար գե լե լու հա մար25:

Վար շա վա յում դա տա խազ աշ խա տե լու ըն թաց քում 1929 թ.-ից նա սկսեց աշ խա-
տել մի ջազ գա յին օ րեն քի նա խագ ծի վրա, ո րը պար տա վո րեց նե լու էր պե տութ յուն-
նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րին կանգ նեց նել էթ նի կա կան, ազ գա յին, կրո նա կան խմբե-
րի թի րա խա վոր ված ոչն չա ցու մը: Հենց այդ օ րենքն էր, որ Լեմ կի նը ներ կա յաց րեց իր` 
եվ րո պա ցի (ի րա վուն քի մաս նա գետ) կո լե գա նե րին 1933 թ. Մադ րի դում գու մար ված 
քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա հար ցե րին նվիր ված 5-րդ մի ջազ գա յին կոն ֆե րան սի 
ժա մա նակ: 

Մադ րիդ յան կոն ֆե րան սում Լեմ կինն ա ռա ջին ան գամ ա ռա ջար կեց ստեղ ծել 
բազ մա կողմ կոն վեն ցիա և մարդ կա յին խմբե րի ոչն չա ցու մը ո րա կել որ պես մի ջազ-
գա յին հան ցա գոր ծութ յուն26: Կոն ֆե րան սի ժա մա նակ նա ներ կա յաց նում է օ րեն-
քի նա խա գիծ, որն ար գե լում էր միմ յանց հետ կապ ված եր կու գոր ծո ղութ յուն ներ` 

22 Harut Sassounian, Lemkin Discusses Armenian Genocide, Dec. 8, 2005, (http://www.armeniapedia.org/
index.php?title=Lemkin_Discusses_Armenian_Genocide_In_Newly-Found_1949_CBS_Interview).
23 Նույն տեղում:
24 Strom Adam & the Facing History and Ourselves Staff, “Totally unofficial: Raphael Lemkin And the 
Genocide Convention”, 2007, p. 4.
25 Korey William, նշվ. աշխ., էջ 8:
26 Lemkin Raphael, Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered as Offences Against 
the Law of Nations, Madrid (14 -20 October 1933), ( http://www.preventgenocide.org/lemkin/madrid1933-
english.htm).
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«բար բա րո սութ յու նը» և «վան դա լիզ մը»: « Բար բա րո սութ յու նը» ո րակ վում էր որ պես 
«ազ գա յին, ռաս ա յա կան, կրո նա կան և սո ցիա լա կան խմբե րի կան խամ տած ված ոչն-
չա ցում»: « Վան դա լիզ մը» նա սահ մա նում էր որ պես «ա ռան ձին խմբե րի հան ճա րի 
ար տա հայ տութ յու նը հան դի սա ցող ար վես տի, մշա կույ թի գոր ծե րի ոչն չա ցու մը»: Այդ 
եր կու գոր ծո ղութ յուն նե րը` խմբե րի և ն րանց մշա կու թա յին և  ին տե լեկ տուալ կյան քի 
ոչն չա ցու մը, պատ ժե լի դարձ նե լը Լեմ կի նին զբա ղեց նե լու էր նաև ա ռա ջի կա ե րեք 
տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում27:

Լեմ կինն իր մադ րիդ յան զե կույ ցում ու շադ րութ յուն էր հրա վի րում նաև Հիտ լե րի 
վե րել քին և Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի ջար դե րին, մի հան ցա գոր ծութ յուն, 
ո րը եվ րո պա ցի նե րի մե ծա մաս նութ յու նը կամ ան տե սում էին, կամ ներ կա յաց նում 
էին որ պես «Ար ևել յան» եր ևույթ: Ե թե այն մի ան գամ տե ղի ու նե ցավ, պնդում էր ե րի-
տա սարդ ի րա վա բա նը, այն կա րող է տե ղի ու նե նալ այս տեղ (Եվ րո պա յում):

 Լեմ կինն ա ռաջ էր քա շում ար մա տա կան ա ռա ջարկ: Նա պնդում էր, որ ե թե 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նը երբ ևէ հույս ու նի կան խե լու այն պի սի զանգ վա ծա յին 
ջար դե րը, ինչ պի սին հա յե րի կո տո րած ներն էին, ա պա աշ խար հի պե տութ յուն նե րը 
պետք է միա վոր վեն՝ կան խե լու այդ փոր ձը: Այս պի սի նպա տակ ու նե նա լով մտքում` 
Լեմ կի նը նա խա պատ րաս տում էր օ րենք, ո րը կար գե լի ազ գե րի, ռասա նե րի, կրո-
նա կան խմբե րի ոչն չա ցու մը: Ազ գա յին, էթ նի կ կամ կրո նա կան խմբե րի ոչն չաց ման 
փոր ձը կդառ նա մի ջազ գա յին հան ցա գոր ծութ յուն, ո րը պետք է պատժ վի ա մե նու րեք, 
ինչ պես ստրկութ յու նը և ծո վա հե նութ յու նը: Պատ ժի սպառ նա լի քը, պնդում էր Լեմ-
կի նը, կբե րի գործ նա կան փո փո խութ յուն նե րի28:

Ամփոփելով նշենք հետևյալ հիմնական եզրակացությունները
• Լեմ կի նը դեռ վաղ տարիքից հե տաքրքր վել է տա րա տե սակ ջար դե րի և ցե ղաս-

պա նութ յուն նե րի պատ մութ յամբ, սա կայն մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քով 
զբաղ վե լու և լեզ վա բա նութ յու նը թող նե լու հա մար նրա կյան քում խթան է հան դի-
սա ցել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը` հատ կա պես թուրք հան ցա գործ նե րի ան պա տիժ 
մնա լը, ին չը Լեմ կի նի մեջ ա ռա ջաց րել է նմա նա տիպ հան ցա գործ նե րին պատ ժե լու 
մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցում:

• Ռա ֆա յել Լեմ կի նը դեռևս իր գոր ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում` հենց 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան` Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված հան ցա գոր ծութ յան ի րա գործ ման ժա մա նակ, խո սում էր ժա մա նա կի 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ան կա տար լի նե լու մա սին:

• Մի ջազ գա յին քրեա կան ի րա վուն քի հար ցե րին նվիր ված Մադ րի դի կոն ֆե-
րան սում Ռ. Լեմ կի նը ներ կա յաց րել է իր զե կույ ցը` ել նե լով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
տրա մա բա նութ յու նից, այ սինքն` նա զգու շաց նում էր, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն 
հան ցա գոր ծութ յան նկատ մամբ ան տար բե րութ յու նը և  ան պատ ժե լիութ յու նը կա րող 
են հան գեց նել ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յան կրկնութ յա նը:

27 Power Samantha, նշվ. աշխ., էջ 21-22:
28 Նույն տեղում, էջ 19-20:

Հայոց ցեղասպանության թեման Ռաֆայել Լեմկինի գործունեության 
սկզբնական շրջանում

Պողոսյան Նարեկ

Ամփոփում
Հոդ վա ծում քննութ յան է առն վում այն հար ցը, թե ինչ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել 

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն թե ման Ռա ֆա յել Լեմ կի նի հա յացք նե րի վրա նրա գոր-
ծու նեութ յան սկզբնա կան շրջա նում: Մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ է կա տար վում 
այն խնդրին, թե Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր ծող նե րի ան պա տիժ մնա լը 
որ քա նո՞վ է Ռա ֆա յել Լեմ կի նի մեջ ա ռա ջաց րել նմա նա տիպ հան ցա գոր ծութ յուն-
նե րը պատ ժե լու մե խա նիզմ նե րի անհ րա ժեշ տութ յան գի տակ ցում: Հոդ վա ծում, ո րը 
հիմն ված է նաև Ռա ֆա յել Լեմ կի նի կեն սագ րա կան տե ղե կութ յուն նե րի վրա, ցույց է 
տրվում, որ Լեմ կի նի կող մից մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ու սում նա սի րութ յան հար ցում 
ա ռաջ նա յին տեղ է գրա վել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թեման:

Բանալի բառեր՝ ցեղասպանություն, միջազգային իրավունք, Ռաֆայել Լեմկին: 

The Armenian Genocide Тheme in the Early Period of Raphael Lemkin’s Activity

Narek Poghosyan

Summary
This article examines how the Armenian genocide impacted Raphael Lemkin in his early 

career. Mainly the role of the Armenian genocide in conceptualizing the mechanism of 
punishment for such crimes is discussed. The article which presents also some biographical 
data on Lemkin, shows that the Armenian genocide had an important role for Rafael 
Lemkin in studying the international law. 

Keywords: genocide, international law, Raphael Lemkin. 

Тема Геноцида армян на начальном этапе деятельности Рафаэля Лемкина

Нарек Погосян

Резюме
В статье рассматривается каким образом тема Геноцида армян повлияла на ранний 

период деятельности Рафаэля Лемкина. В частности, отмечено, как Рафаэль Лемкин 
осознал необходимость создания механизма наказания преступников, которые со-
вершили Геноцид армян. На основе биографических данных Р. Лемкина показано, 
что фактор Геноцида армян занимал один из приоритетных мест в процессе изуче-
ния Лемкиным международного права.

Ключевые слова: геноцид, международное право, Рафаэль Лемкин. 
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ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ. ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Սեդա Պարսամյան

Մշակութային ցեղասպանությունն ըստ Ռաֆայել Լեմկինի սահմանած 
հայեցակարգի

Իրավագետ Ռաֆայել Լեմկինը (1900-1959), իր հիմնարար աշխատության («Ա ռանց-
քի երկր նե րի կա ռա վա րու մը բռնա զավթ ված Եվ րո պա յում») մեջ հա մադ րե լով հու նա-
րեն γένος (genos՝ ռա սա, ազգ, ցե ղա խումբ) և լա տի նե րեն cīdere (cide` սպա նել) բա ռե-
րը և  ա ռա ջին ան գամ շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լով genocide (գե նո ցիդ, ցե ղաս պա նութ-
յուն) բա ռեզ րը, դրա բնո րոշ ման մեջ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ րեց նաև 
մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չաց ման խնդրին1: Ըստ Լեմ կի նի՝ ցե ղաս պա նութ յու նը. 
«…տար բեր գոր ծո ղութ յուն նե րից կազմ ված հա մա կարգ ված ծրա գիր է, ո րը նպա-
տակ ու նի ոչն չաց նե լու ազ գա յին խմբե րի կեն սա կան կար ևո րութ յան կա ռույց նե րը՝ 
խմբի ոչն չաց ման դի տա վո րութ յամբ: Այդ ծրագ րի նպա տակ ներն են դիտ վում ազ գա-
յին խմբե րի քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ինս տի տուտ նե րի, մշա կու թա յին, լեզ վա-
կան, ազ գա յին զգա ցում նե րի, կրո նա կան և տն տե սա կան կազ մա լու ծու մը, ինչ պես 
նաև խմբի ան դամ նե րի անձ նա կան անվ տան գութ յան, ա զա տութ յան, ա ռող ջութ յան, 
ար ժա նա պատ վութ յան և  ան գամ կյան քի ոչն չա ցու մը: Ցե ղաս պա նութ յունն ուղղ ված է 
ազ գա յին խմբի՝ որ պես մեկ միա վո րի դեմ. ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն ներն ուղղ-
ված են ոչ թե խմբի ան դամ նե րի դեմ ան հա տա պես, այլև խմբի դեմ»2: Լեմ կի նը նկա-
րագ րում է ցե ղաս պա նութ յան ութ բա ղադ րիչ նե րը՝ քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, 
մշա կու թա յին, տնտե սա կան, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո նա կան և բա րո յա-
կան3: Մաս նա վո րա պես մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան մեջ նա նե րա ռում է խմբի 
ազ գա յին ա վան դույթ նե րի, լեզ վի ար գել քը, մշա կու թա յին ար ժեք նե րի՝ հու շար ձան-
նե րի, ար խիվ նե րի, գրա դա րան նե րի ոչն չա ցու մը, ինչ պես նաև խմբի մշա կույթն ու 
ար վես տը ներ կա յաց նող մարդ կանց բնաջն ջու մը4: 

1 Տե՛ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Governm ent,  P ro posals  
for  Redres s,  Wash ington: C arn egi e Endowme nt for Int er national Peace,  1 94 4, pp. 79-80.
2 Նույն տեղում: Հատկանշական է, որ մինչ genocide բառեզրի առաջադրումն ու դրա բնորոշումը, 
դեռևս 1933 թ. Մադրիդի կոնֆերանսում Լեմկինը հանդես է եկել միջազգային օրենսդրական մի 
քանի այլ նա խա գծ եր ով ևս, մասնավորապես «բարբարոսության» (barbarity) և «վանդալիզմի» 
(vandalism) դատապարտման համար: «Բարբարոսություն»-ը սահմանելով «ազգային, կրոնական, 
ռասայական և սոցիալական ընդհանրության կանխա մտած ված ոչնչացում», իսկ «վանդալիզմ»-ը` 
«...ընդ հան րությունների ուր ույն հանճարի դրսևորում հանդիսացող մշակույթի և արվեստի 
գործերի ոչնչացում», Լեմ կի նը պնդում էր, որ եր կուսն էլ անհ րա ժեշտ է որա կել որ պես մի ջազ գա յին 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Տե՛ս Lemkin R., Acts Constituting a General (Transnational) Danger Considered 
as Offences against the Law of Nations, 1933 [http://www.prev en tgenocide.org/lemkin/madrid1933-english.
htm, դիտվել է՝ 17.07.2015], տե՛ս նաև Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin, edited 
by Frieze Donna-Lee, New Haven: Yale University Press, 2013, p. 22.
3 Տե՛ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, pp. 82-90։
4 Նու յն  տեղում, էջ 84-85:

Այ նուա մե նայ նիվ, մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան կամ խմբի մշա կույ թի ոչն չաց-
ման գա ղա փա րի ծնուն դը և  այն ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ նե րա ռե լու կարևո-
րութ յունն ա ռա վել ման րա մասն լու սա բան ված են Ռա ֆա յել Լեմ կի նի հու շե րում և  
ար խի վա յին գրագ րութ յուն նե րում5: Մել բուռ նի Դի քի նի հա մալ սա րա նի դա սա խոս 
դոկ տոր Դոն նա- Լի Ֆ րի զը, ու սում նա սի րե լով Լեմ կի նի ար խի վա յին փաս տաթղ-
թե րը, նշում է, որ վեր ջի նիս կող մից մշա կույ թի ոչն չաց ման հիմ նախնդ րին հատ կաց-
ված ու շադ րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է ե ղել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յամբ` որ պես 
շա րու նա կա կան և պատ մա կա նո րեն բյու րե ղաց ված ցե ղաս պա նութ յուն, և մ շա-
կույ թի ոչն չաց ման գա ղա փա րը երբ ևէ չի լքել ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ նրա 
ու նե ցած հա յե ցա կար գա յին ըն կա լում նե րը6: Մաս նա վո րա պես Ն յու Յոր քի հան-
րա յին գրա դա րա նում պահ վող իր ձե ռագ րե րից մե կում Լեմ կի նը, լու սա բա նե լով 
ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ նե րառ ված մշա կույ թի կար ևո րութ յու նը, նշում է, որ 
մարդ կա յին խմբի գա ղա փա րը պար փակ ված է «գե նոս» բա ռեզ րում, որն իր հեր թին 
մշա կույ թի և քա ղա քակր թութ յան հիմքն է, իսկ ի րա կան մշա կույթ ստեղ ծո ղը մարդ-
կա յին հան րութ յունն է7: Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յունն է 
քա ղա քակր թութ յուն ձևա վո րում, և հետ ևա բար ծայ րա հեղ ազ գայ նա կա նութ յունն իր 
գա ղա փա րա կան հիմ քով հան գեց նում է մշա կու թա յին բազ մա զա նութ յան ժխտման 
և «բռնի մի ջամ տութ յան» քա ղա քակր թութ յա նը8: Եվ իս կա պես, ազ գա յին, կրո նա-
կան կամ էթ նիկ յու րա քանչ յուր խումբ խարսխ ված է իր մշա կույ թին, իսկ ոճ րա գործ-
նե րը գի տակ ցում են, որ խմբին չե զո քաց նե լու և խո ցե լու արդ յու նա վետ ե ղա նա կը 
վեր ջի նիս ան դամ նե րին միահ յու սող, շաղ կա պող, ինչ պես նաև ի մաստ հա ղոր դող 
թե լե րի՝ լեզ վի, ազ գա յին, կրո նա կան ա վան դույթ նե րի, հոգ ևոր և ն յու թա կան մշա-
կույ թի ար ժեք նե րի կազ մա լու ծումն է: Հետ ևա բար խում բը բնաջն ջե լու փորձն ա ռա-
ջին հեր թին ուղղ ված է վեր ջի նիս բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի և  ո րակ նե րի` Լեմ կի նի 
ա ռաջ քա շած հա վա քա կան բա ռեզ րի՝ «գե նո սի» ոչն չաց մա նը: Ա հա թե ին չու ցե ղաս-
պա նութ յուն հաս կա ցութ յան ա ռա ջին տե սա բա նը՝ Ռա ֆա յել Լեմ կի նը, բնո րո շե լով 
մարդ կութ յան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն այս հան ցա գոր ծութ յու նը, նրա նում կար-
ևոր տեղ հատ կաց րեց մշա կու թա յին կող մին, և  ինչ պես հա ջոր դող է ջե րում կտես-
նենք, հետ ևո ղա կա նո րեն պայ քա րեց, որ պես զի մշա կու թա յի նը ցե ղաս պա նութ յու նից 
չօ տար վի և չ տա րան ջատ վի:

Իսկ ո՞ր դեպ քում հան ցա գոր ծութ յու նը պետք է ո րա կել կամ բնո րո շել որ պես մշա-
կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն: Ըստ Լեմ կի նի՝ մշա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րաց ման ոչ 
բո լոր դեպ քե րը կա րող են կամ պետք է ո րակ վեն որ պես ցե ղաս պա նութ յուն: Ցե ղաս-
պա նա կան գոր ծո ղութ յուն են հա մար վում մշա կույ թի ոչն չաց ման այն դեպ քե րը, ո րոնք 

5 Տե՛ս Totally Unoffi  cial…, ինչպես նաև՝ Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”: How the Con-
cept of “Culture” Underscores Raphael Lemkin ̦s Notion of “Genocide ,” The Crime of Genocide: Preven-
tion, Condemnation and Elimination of Consequences, Proceedings of International Conference (Yerevan, 
December 14-15, 2010, MFA of Armen ia , AG MI), Yerevan, 2011, 164-171 pp..
6 Տե՛ս Frieze Donna-Lee, Genos-the Human Group…, p. 165.
7 Նույն տեղում, էջ 169-170:
8 Նույն տեղում, էջ 170:
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թի րա խա յին խմբի դի տա վոր յալ ոչն չաց ման նպա տակ են հե տապն դում: Դա տար բե-
րա կե լու հա մար նա ա ռա ջար կում է նախ և  ա ռաջ ու սում նա սի րել և հաս կա նալ «մշա կու-
թա յին ոչն չա ցում» և «մշա կու թա յին ձու լում» հաս կա ցութ յուն նե րի սահ մա նը: Ըստ Լեմ-
կի նի հա յե ցա կար գի՝ մշա կու թա յին ձու լու մը կամ միա վո րու մը, ո րը ցե ղաս պա նա կան 
բնույթ չի կրում, տե ղի է ու նե նում աս տի ճա նա բար, չկան խո րոշ ված և  «մշա կույ թի շա րու-
նա կա կան և դան դաղ ա դապ տա ցիա» է պայ մա նա վոր ված ներ քին և  ար տա քին զա նա-
զան ազ դե ցութ յուն նե րով9: Մինչ դեռ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յունն իր տե սա կի մեջ 
ու րույն է, քա նի որ այն ոչ միայն բուն ոչն չաց ման գոր ծո ղութ յունն է, որն ի րա գործ վում է 
բռնութ յամբ, կտրուկ և  ամ բող ջութ յամբ, այլ նաև դրսևոր վում է խմբի ֆի զի կա կան կամ 
կեն սա բա նա կան ոչն չաց ման գոր ծո ղութ յուն նե րում: Հետ ևա բար Լեմ կի նի պնդմամբ 
որ ևէ դժվա րութ յուն չի ներ կա յաց նի մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը տար բե րել մշա-
կու թա յին ձու լու մից, քա նի որ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը նե րառ ված է ցե ղաս-
պա նութ յունն ի րա գոր ծո ղի նպա տա կի, դի տա վո րութ յան ու ծրագ րի մեջ10: Իր հիմ նա-
րար աշ խա տութ յան մեջ Լեմ կի նը որ պես մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան վառ օ րի նակ 
բե րում է 1939 թ. գեր մա նա ցի նե րի կող մից Լ յուբ լի նի (քա ղաք Լե հաս տա նում) հրեա կան 
աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա նի գրա դա րա նի հրկիզ ման դրվա գը՝ հատ ված մեջ բե րե-
լով դրան մաս նակ ցած մի գեր մա նա ցու խոս տո վա նութ յու նից. « Մեզ հա մար Լե հաս տա-
նում իր մե ծութ յամբ հայտ նի Թալ մու դի ա կա դե միա յի11 ոչն չա ցումն ա ռանձ նա կի հպար-
տութ յան ա ռար կա էր: Մենք դուրս նե տե ցինք Թալ մու դի հսկա յա կան գրա դա րա նը և 
տե ղա փո խե ցինք շու կա, ուր և հր կի զե ցինք այն: Հր դե հը շա րու նակ վեց շուրջ քսան ժամ: 
Լ յուբ լի նի հրեա նե րը հա վաք վել և դառ նութ յամբ ող բում էին: Ն րանց ձայ նե րը խլաց րել 
էին մեզ: Հե տո մենք կան չե ցինք զին վո րա կան նվա գա խումբ և  ու րախ գո ռում-գոչ յուն-
նե րով լռեց րինք հրեա նե րի լա ցը»12:

Այս պի սով, «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» (Cultural Genocide) եզ րույ թը, ո րը 
Լեմ կի նի ամ փո փիչ բնո րոշ մամբ «ազ գա յին ո գու սրբութ յուն նե րի» ոչն չա ցումն է 13, 
ծա գել և սահ ման վել է genocide բա ռեզ րի հետ միա ժա մա նակ և խմ բի հա մա կարգ-
ված ու դի տա վոր յալ ոչն չաց ման՝ ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յան բաղ կա ցու-
ցիչ մաս է կազ մում: 

Ա վե լի ուշ շրջա նի ցե ղաս պա նութ յան տե սա բան նե րի մեծ մա սը նույն պես պնդում 
են, որ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին կող մը լոկ ցան կա ցած ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղութ յան մաս է կազ մում14: 

9 Նույն տեղում, էջ 167:
10 Նույն տեղում, էջ 168:
11 Հուդայական սուրբ գիրքն ու նրա մեկնություններն ուսումնասիրող և դասավանդող բարձրագույն 
հաստատություն:
12 Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, pp. 84-85.
13 Տե՛ս Totally Unofficial…, էջ 172։
14 Տե՛ս Kuper L., Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century, New Haven and London: Yale 
University Press, 1981, էջ 15, 30-39, ինչպես նա և Sch abas W. A., Genocide in International Law: The 
Crimes of Crime s, Cambridg e:  C am br idge University Press, 2000, է ջ 179-1 89: Shaw M., What is genocide?, 
Cambridge: Polity Press, 2007, էջ 66-67: Sautman B., “Cultural Genocide in International Context,” in 

«Ցեղասպանություն հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու 
մասին» կոնվենցիան և «մշակութային ցեղասպանությունը»

Չ նա յած խնդրի հրա տա պութ յա նը` տաս նամ յակ ներ շա րու նակ խնդրա հա րույց 
է ե ղել մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում genocide եզ րույ թի ձևա կերպ ման 
ընդ լայն ման և դ րա նում մշա կու թա յին աս պեկ տի կի րառ ման հար ցը:

«Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» ձևա կեր պումն իր հստակ սահ մա նում նե-
րով ա ռա ջին ան գամ տեղ է գտել 1947-1948 թթ. Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր-
պութ յու նում (այ սու հետ՝ ՄԱԿ) պատ րաստ ված « Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ-
յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիա յի եր կու նա խագ ծե րում15: 
Հատ կան շա կան է, որ ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գում Լեմ կի նի սահ մա նած 
ութ բաղադրիչներից կոն վեն ցիա յի նա խագ ծեր ընդգրկ վե ցին միայն ե րե քը՝ ֆի զի-
կա կա նը, կեն սա բա նա կանն ու մշա կու թա յի նը16: Մաս նա վո րա պես մշա կու թա յին 
բա ղադ րի չի նե րա ռու մը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, որ 
հետ պա տե րազմ յան շրջա նում նա ցիստ պա րագ լուխ նե րի դա տա վա րութ յուն նե րի 
ժա մա նակ վեր ջին ներս հա ճախ են մե ղադր վել լե հա կան և հ րեա կան մշա կույթ նե րը 
ոչն չաց նե լու կամ բռնութ յամբ «գեր մա նա կա նաց նե լու» մեջ17: Սա կայն հենց մշա կու-
թա յին աս պեկ տի նե րառ ման հար ցը դար ձավ վե ճե րի և հա կադ րութ յուն նե րի ա ռիթ: 

Այս պես, կոն վեն ցիա յի մշա կումն ի րա կա նաց վել է ե րեք հիմ նա կան փու լե րով: Ա ռա-
ջին փու լում hիմք ըն դու նե լով Ռա ֆա յել Լեմ կի նի ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գը՝ 
1947 թ. մա յի սին ՄԱԿ-ի քար տու ղա րութ յու նը պատ րաս տել է կոն վեն ցիա յի ա ռա ջին 
նա խա գի ծը՝ հայտ նի որ պես Քար տու ղա րութ յան նա խա գիծ (Secretariat draft)18: Երկ րորդ 
փու լում՝ 1948 թ. ապ րի լի 5-ից մա յի սի 10-ի ըն թաց քում, Քար տու ղա րութ յան նա խա գի ծը 
վե րամ շակ վել է ՄԱԿ-ի տնտե սա կան և սո ցիա լա կան խորհր դի (UN ECOSOC) վե րահս-
կո ղութ յան ներ քո ստեղծ ված Հա տուկ կո մի տեի կող մից (Ad Hoc Committee draft)19: 
Եվ վեր ջա պես եր րորդ փու լում Հա տուկ կո մի տեի կազ մած նա խա գի ծը ներ կա յաց վել 
է ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի վե ցե րորդ կո մի տեի քննարկ մա նը, ո րի արդ յուն քում 

Cultural Genocide and Asian State Peripheries, edited by S autman Barry , New York: Palgrave Macmillan, 
2006, էջ 1-3 7: Abed M., “Clarifying the concept of Genocide”, Metaphilosophy, Vol. 37, Nos. 3–4, July 
2006, էջ 308-330:
15 Տե՛ս Secretariat DraË : First DraË  of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
194 7 [UN Doc. E/447], Ad Hoc Committee DraË : Second DraË  Genocide Convention Prepared by the 
Ad Hoc Committee of the Economic and Social Council (ECOSOC), meeting between April 5, 1948 and 
May 10, 1948 [UN Doc. E/AC.25/SR.1 to 28 ], [http://www.preventgenocide.org/law/conven ti on /draË s/, 
դիտվել է՝ 19.08.2015] 
16 Տե՛ս նույն տեղում: 
17 Տե՛ս Schabas W. A., նշվ. աշխ.,  էջ 179:
18 Վերջինիս մշակման աշխատանքներին մասնակցել են երեք մասնագետներ՝ Ռաֆայել Լեմկինը՝ 
որպես ցեղասպանություն եզրույթի ստեղծող և հայեցակարգի հեղինակ, Անրի Դոնեդիո դը 
Վաբրը՝ Փարիզի համալսարանի իրավունքի ֆակուլտետի պրոֆեսոր և նյուրնբերգյան դատարանի 
նախկին դատավոր, և Վեսպասիան Պելան՝ ռումինական իրավունքի պրոֆեսոր և Քրեական 
իրավունքի միջազգային ասոցիացիայի նախագահ (տե՛ս նույն տեղում, էջ 52):
19 Նույն տեղում, էջ 58-68:
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հա մա ձայ նեց վել է կոն վեն ցիա յի վերջ նա կան տեքս տը և 1948 թ. վեր ջին ներ կա յաց վել 
գլխա վոր ա սամբ լեա յի պլե նար նիս տին՝ պաշ տո նա կան հաս տատ ման20: 

Ա ռա ջին իսկ քննար կում նե րի ըն թաց քում ե րեք մաս նա գետ նե րից եր կու սը՝ Ան րի 
դե Վաբ րը և Վես պա սիան Պե լան, դեմ էին մշա կու թա յին բա ղադ րի չը կոն վեն ցիա 
նե րա ռե լու գա ղա փա րին, սա կայն Ռա ֆա յել Լեմ կի նը պնդում էր, որ ռա սա յա կան, 
ազ գա յին կամ կրո նա կան խում բը չի կա րող շա րու նա կել գո յատ ևել, ե թե նրա հոգ-
ևոր և բա րո յա կան ամ բող ջութ յու նը խախտ ված է 21: Հատ կան շա կան է, որ քննար-
կում նե րի ըն թաց քում Լեմ կի նի տե սա կե տը ջեր մո րեն պաշտ պա նել են Խորհր դա յին 
Միութ յան, Չի նաս տա նի և Վե նե սուե լա յի պատ վի րակ նե րը22, մինչ դեռ արևմ տաեվ-
րո պա կան պե տութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես Ֆ րան սիա յի և Մեծ Բ րի տա նիա յի 
պատ վի րակ նե րը, ինչ պես նաև ԱՄՆ-ը, ա մե նաու ժեղ հա կադր վող կող մերն էին: 
Տա րա ձայ նութ յուն նե րի ա ռիթն այն չէր, որ խում բը չպետք է պաշտ պան ված լի նի իր 
մշա կույ թը ոչն չաց նե լու փոր ձե րից, այլ այն, որ մշա կույ թի պաշտ պա նութ յու նը պետք 
է նե րա ռել ոչ թե ցե ղաս պա նութ յան, այլ մար դու կամ փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա-
վունք նե րին վե րա բե րող կոն վեն ցիա ներ23: Հիմ նա կան փաս տարկն այն էր, որ կոն-
վեն ցիան ուղղ ված է մարդ կանց զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րի կան խար գել մանն 
ու պատ ժին` որ պես մի ջազ գա յին քրեա կան հան ցա գոր ծութ յան ա ռան ձին տե սակ, 
հետ ևա բար մշա կու թա յին բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կթու լաց ներ փաս տաթղ թի ու ժը 
որ պես այդ պի սին24: Սա կայն ցե ղաս պա նութ յուն եզ րույ թը ստեղ ծո ղի հա մար ֆի զի-
կա կան ոչն չա ցու մը ցե ղաս պա նութ յան գոր ծըն թա ցի մեկ բա ղադ րիչն էր միայն, քա նի 
որ այն շաղ կապ ված և տ ևա կան գոր ծըն թա ցի հետ ևանք էր: Լեմ կի նը ցե ղաս պա-
նութ յուն ա սե լով հաս կա նում էր ոչ թե «մի ժո ղովր դի ան մի ջա կան ոչն չա ցու մը», այլ 
«խմբի ազ գա յին տե սա կի ոչն չա ցու մը», ո րը նե րա ռում է բազ մա թիվ բա ղադ րիչ ներ, 
այդ թվում և մ շա կու թա յի նը25: Հատ կան շա կան է, որ երբ 1946 թ. ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յում ա ռա ջին ան գամ քննարկ վում էր ցե ղաս պա նութ յան հար ցը, նշվել է, 
որ վեր ջի նիս դեպ քե րից են «մարդ կութ յան մեծ կո րուստ նե րը՝ մշա կու թա յին և  այլ 
դրսևո րում նե րով»26: Սա կայն ար դեն կոն վեն ցիա յի նա խագ ծի շուրջ քննար կում նե-
րում ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղա րի ե լույ թը են թադ րում էր մշա կու թա յին աս պեկ տի 
մեր ժում, նե րառ յալ ազ գա յին լեզ վի կի րառ ման ար գել քը, ինչ պես նաև հու շար ձան-
նե րի և պատ մա կան, ար վես տի կամ կրո նա կան այլ հաս տա տութ յուն նե րի հետ ևո-

20 Նույն տեղում, էջ  6 8- 81:
21 Նույն տեղում, էջ 179-180:
22 Վերջինիս ներկայացուցչի՝ Վիկտոր Պերեզ-Պերոզոյի հայտարարության մեջ մասնավորապես 
ասվում էր. «Մարդկային հանրույթը միավորող ամենակարևոր թելը մշակույթն է, և, ոչնչացնելով 
մշակութային ժառանգությունը, թողնում են խմբին գոյատևել: Ցեղասպանությունը չի ենթադրում 
միայն խմբի անդամների ֆիզիկական բնաջնջումը. դա դեռևս հանցանքի պարտադիր բ աղադրիչ 
չէ…»: Մեջբերված է Sautman B., Cultural Genocide in International Context…, էջ 4-5:
23 Տե՛ս Kuper L., նշվ. աշխ., էջ 31-35: Schabas W. A., ն շվ . աշխ ., էջ 57, 63, 66, 70, 180-181:
24 Տե՛ս Fournet C., The Crime of Destruction and the Law of Genocide, UK, Ashgate, 2007, էջ 43-46։
25 Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe…, p. 79.
26 Sautman B., Cultural Genocide in International Context..., p. 4.

ղա կան ոչն չա ցու մը27: 
Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ, Կա լի ֆոռ նիա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Լեո Կու պե րի 

(1908-1994) տե սա կե տի հա մա ձայն՝ այս հար ցի շուրջ հա կա մար տութ յու նը ոչ թե 
գա ղա փա րա կան էր, այլ ա վե լի շուտ հա կադր վող կող մե րը, ո րոնք գա ղու թա տի րա-
կան տե րութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին, խո ցե լի էին զգում ի րենց և պաշտ-
պա նո ղա կան դիրք էին գրա վել՝ փոր ձե լով խու սա փել ոչ ինք նու րույն կա ռա վար վող 
տա րածք նե րում ի րենց երկր նե րի կա ռա վա րութ յուն նե րի վա րած քա ղա քա կա նութ-
յան քննա դա տութ յուն նե րից28: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Միաց յալ Նա հանգ-
նե րի պատ վի րա կութ յան ղե կա վար, ինչ պես նաև Հա տուկ կո մի տեի աշ խա տանք-
նե րը նա խա գա հող Ջոն Մակ թո սի հայտ նած մտա հո գութ յունն այն մա սին, որ մշա-
կու թա յին բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կա րող էր մեծ ռիս կի առջև կանգ նեց նել կոն վեն-
ցիա յի վա վե րաց ման հար ցը ո րոշ պե տութ յուն նե րի կող մից29:

Չ նա յած լուրջ տա րա ձայ նութ յուն նե րին՝ այ նուա մե նայ նիվ ցե ղաս պա նութ յուն 
հան ցա գոր ծութ յան մշա կու թա յին բա ղադ րիչ նե րը նե րառ վե ցին կոն վեն ցիա յի եր կու` 
նախ Քար տու ղա րութ յան, ա պա նաև՝ Հա տուկ կո մի տեի նա խագ ծեր: Մաս նա վո րա-
պես քար տու ղա րութ յան նա խագ ծի I հոդ վա ծի 3-րդ կե տը՝ վեր նագր ված «Խմ բի յու-
րա հա տուկ հատ կա նիշ նե րի ոչն չա ցում», ներ կա յաց նում էր մշա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յու նը բնո րո շող հետև յալ հինգ սահ մա նում նե րը.

ա) Խմ բի ե րե խա նե րի բռնի տե ղա փո խումն այլ խմբեր, 
բ) Այն մարդ կանց բռնի և պար բե րա բար ար տաք սու մը, ով քեր ներ կա յաց նում են 

տվյալ մշա կու թա յին խում բը,
գ) Մայ րե նի լեզ վի օգ տա գործ ման ար գել քը նույ նիսկ նեղ շրջա նակ նե րում,
դ) Մայ րե նի լեզ վով լույս տե սած գրքե րի կամ կրո նա կան աշ խա տութ յուն նե րի 

հետևո ղա կան ոչն չա ցու մը և դ րանց վե րահ րա տա րա կե լու ար գել քը,
ե) Պատ մա կան և կ րո նա կան հու շար ձան նե րի հետ ևո ղա կան ոչն չա ցու մը կամ 

դրանց օգ տա գոր ծումն այլ նպա տակ նե րով, պատ մա կան, գե ղար վես տա կան, կրո-
նա կան ար ժեք ու նե ցող փաս տաթղ թե րի կամ կրո նա կան ծե սե րում օգ տա գործ վող 
ա ռար կա նե րի ոչն չա ցումն ու տար րա լու ծու մը30:

Այս սահ մա նում նե րը քիչ ա վե լի ուշ ո րո շա կի փո փո խութ յուն նե րով ու կրճա-
տում նե րով ամ փոփ վե ցին հա տուկ կո մի տեի կազ մած նա խագ ծի III հոդ վա ծում՝ 
«Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» ընդ հա նուր վեր նագ րով, ո րում մաս նա վո-
րա պես աս վում էր. «Այս կոն վեն ցիա յով ցե ղաս պա նութ յուն է նաև յու րա քանչ յուր 
կան խամ տած ված գոր ծո ղութ յուն, որն ու նի դի տա վո րութ յուն ոչն չաց նե լու ազ գա-
յին, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան խմբի լե զուն, կրո նը կամ մշա կույ թը՝ ազ գա յին, 

27 Նույն տեղում:
28 Տե՛ս Kuper L., նշվ. աշխ., էջ 31:
29 Տե՛ս Schabas W. A., նշվ. աշխ., էջ 181:
30 Տե՛ս Secretariat Draft: First Draft of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
1947 [UN Doc. E/447], [http://www.preventgenocide.org/law/convention/drafts/, դիտվել է՝ 19.08.2015]. 
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ռա սա յա կան կամ կրո նա կան հո ղի վրա»31, ինչ պես օ րի նակ՝
1. խմբի լեզ վի օգ տա գործ ման ար գելքն ա ռօր յա շփման ըն թաց քում, դպրոց նե-

րում կամ տպագ րութ յան մեջ և հ րա պա րա կա յին շրջա նակ նե րում,
2. գրա դա րան նե րի, թան գա րան նե րի, դպրոց նե րի, պատ մա կան հու շար ձան նե րի, 

պաշ տա մուն քի վայ րե րի, ինչ պես նաև խմբի մշա կու թա յին այլ ինս տի տուտ նե րի և  
օբ յեկտ նե րի ոչն չա ցու մը կամ օգ տա գործ ման ար գել քը32:

Քիչ ա վե լի ուշ Լի բա նա նի պատ վի րա կութ յան ա ռա ջար կով ա վե լաց վել է մշա կու-
թա յին ցե ղաս պա նութ յան մեկ այլ դրսևո րում, հա մա ձայն ո րի՝

1. խմբի ան դամ նե րի հա մար այն պի սի ի րա վի ճա կի ստեղ ծում, ո րը կստի պեր 
նրանց հրա ժար վել ի րենց լեզ վից, կրո նից կամ մշա կույ թից33:

Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը բնո րո շող և դա տա պար տող վե րոնշ յալ սահ-
մա նում նե րից միակ ձևա կեր պու մը, սա կայն, որ տեղ գտավ կոն վեն ցիա յի վերջ նա-
կան` 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի կող մից ըն դուն ված 
տար բե րա կում, խմբի ե րե խա նե րի` որ պես տվյալ խմբի մշա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան կրո ղի, բռնի տե ղա փո խումն է այլ խմբեր34: Այս կե տը կոն վեն ցիա նե րառ վեց 
հու նա կան պատ վի րա կութ յան պաշ տո նա կան ա ռա ջար կութ յամբ ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յի վե ցե րորդ կո մի տեի քննար կում նե րի ա վար տին, երբ ար դեն պարզ 
դար ձավ, որ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան գա ղա փա րը վերջ նա կա նա պես մերժ-
ված է35: Այս պի սի ցե ղաս պա նա կան փոր ձը հու նա կան պատ վի րա կութ յան կող-
մից ընտր վեց որ պես ա մե նա դա ժա նը՝ միտ ված լի նե լով «խզե լու խմբի մշա կու թա-
յին շա րու նա կա կա նութ յու նը, երբ չնա յած մար մի նը ողջ է մնում, բայց ոչն չաց վում է 
ո գին»36: 

Մինչև 1948 թ. հոկ տեմ բեր ա մի սը պատ վի րակ ներն ար դեն քվեար կել ու հնչեց րել 
էին «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» բա ժի նը կոն վեն ցիա չնե րա ռե լու վե րա բեր-
յալ ի րենց վերջ նա կան կար ծիք նե րը, սա կայն Ռ. Լեմ կի նը տա կա վին շա րու նա կում 
էր պայ քա րել հա կա ռակ ուղ ղութ յամբ: Նա ե ռան դուն կեր պով փոր ձում էր հա մո զել 
պատ վի րակ նե րին, որ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին բա ղադ րիչն ու նի այն կան-

31 Ad Hoc Committee Draft: Second Draft Genocide Convention Prepared by the Ad Hoc Committee of 
the Economic and Social Council (ECOSOC), meeting between April 5,  1 948 and May 10, 1948 [UN Doc. 
E/AC.25/SR.1 to 28 ], [http://www.preventgeno cide.org/law/convention/drafts/, դիտվել է՝ 19.08.2015] 
32 Նույն տեղում:
33 Տե՛ս Sautman B., Cultural Genoc ide in International Context…, էջ 4, տե՛ս նաև Schabas W. A., նշվ. 
աշխ., էջ 182:
34 Տե՛ս Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Adopted by Resolution 
260 (III) A of the U.N. General Assembly on 9 Decembe r 1948. Entry into force: 12 January 1951, [http://
www.preventgenocide.org/law/convention/text.h tm, դիտվել է՝ 11.08.2015]: 
35 Տե՛ս Totally Unofficial…, էջ 168, տե՛ս նաև Schabas W. A., նշվ. աշխ., էջ 175-178:
36 Այս առումով հույներն ունեին նոր անհանգստություն, մոտ 30,000 երեխա առևանգվել էր 1947 թ. 
քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում և տեղափոխվել արևելյան դաշինքի երկրներ (տե՛ս 
Totally Unofficia l…, էջ 168 )։

խար գե լե լու հատ կա նիշ37: 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 31-ին Ցե ղաս պա նութ յան կո մի տեի 
նա խա գահ Ջեյմս Ռո զեն բեր գին ուղղ ված իր նա մա կում Լեմ կի նը, օ րի նակ բե րե լով 
«մի լիո նա վոր հա յե րի բնաջնջ մա նը զու գըն թաց հայ կա կան քրիս տո նեա կան ե կե ղե-
ցի նե րի», ինչ պես նաև 1938 թ. Հիտ լե րի կող մից ի րա գործ ված սի նա գոգ նե րի զանգ-
վա ծա յին ոչն չա ցում նե րը, հղում է կա տա րում ՄԱԿ-ի Վե նե սուե լա յի պատ վի րա կի այն 
փաս տար կին, հա մա ձայն ո րի` մշա կու թա յին ոչն չա ցու մը կա րող է կան խամ տած ված 
ֆի զի կա կան բնաջնջ ման նա խան շան դառ նալ38: Նա գրում է. «…այր վող գրքերն ու 
այր վող մար մին նե րը նույ նը չեն, սա կայն երբ որ ևէ մե կը ճիշտ ժա մա նա կին մի ջամ տի 
ե կե ղե ցի նե րի և գր քե րի ոչն չաց ման դեմ, նաև ճիշտ ժա մա նա կին կա րող է կան խար-
գե լել մար մին նե րի այր վե լը»39: Բա ցի այդ, Լեմ կինն ի րա վա ցիո րեն պնդում էր, որ մշա-
կու թա յին ոչն չա ցու մը կա րող է բա ցա հայ տել խմբի ֆի զի կա կան ոչն չաց ման դի տա վո-
րութ յու նը: Իր ան տիպ և չթ վագր ված ար խի վա յին փաս տաթղ թե րից մե կում Լեմ կի նը 
գրում է. «Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յու նը կոն վեն ցիա յի ա մե նա կար ևոր հատ վածն 
է», քա նի որ այն սեր տո րեն կապ ված է ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ-
վա ծում նշված` խմբի ան դամ նե րին պատ ճառ ված լուրջ ֆի զի կա կան, մտա վոր կամ 
կեն սա բա նա կան վնա սի դի տա վո րութ յան չա փե րի հետ40: Մ շա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յու նը կոն վեն ցիա չնե րա ռե լու մա սին իր հու շե րում Լեմ կի նը գրում է. «Ես այն 
հա ջո ղութ յամբ պաշտ պա նե ցի եր կու նա խագ ծե րում…, սա կայն հանձ նա ժո ղո վում 
այս գա ղա փա րը բա վա րար oժան դա կութ յուն չստա ցավ, ուս տիև ծանր սրտով ո րո-
շե ցի չպնդել»41: Փա րի զի ա սամբ լեան ան վա նե լով «ՄԱԿ-ի մար դա սի րա կան պայ մա-
նագ րե րի ոս կե դա րի ա վարտ»՝ Լեմ կի նը մտա վա խութ յուն ու ներ, որ ՄԱԿ-ի գլխա վոր 
ա սամբ լեա յի հա ջորդ նա խա գա հի օ րոք ընդ հան րա պես կոն վեն ցիա յի ըն դու նու մը 
կա րող էր հար ցա կա նի տակ դրվել42: Ուս տի մշա կու թա յին բա ղադ րի չը կոն վեն ցիա 
նե րա ռե լու իր ծանր պայ քա րում Լեմ կի նը ստիպ ված էր ընկր կել:

Այս պի սով, Լեմ կի նի սպա սում նե րը չի րա կա նա ցան, և կոն վեն ցիան ըն դուն վեց 
միայն որ պես «մար մին նե րի սպա նութ յան» կան խար գե լում: Մինչ դեռ ցե ղաս պա նութ-
յուն ի րա գոր ծե լիս ոճ րա գործ նե րի խնդի րը միայն խմբի ան դամ նե րի սպա նութ յու նը 
չէ, այլ նաև այդ խմբի ինք նութ յան ոչն չա ցու մը, ին չի մա սին էլ պնդում էր Ռա ֆա յել 
Լեմ կի նը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան և Հ րեա կան հո լո քոս տի օ րի նա կով: Ցե ղաս պա-
նութ յու նը փոխ կա պակց ված և տ ևա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հետ ևանք է: Խմ բի մշա-
կույ թի հա մա կարգ ված և դի տա վոր յալ ոչն չա ցու մը գա լիս է վկա յե լու, որ տվյալ էթ նիկ 
խում բը նման մշա կու թա յին զտման մաս է կազ մում: Այլ կերպ ա սած, խմբի մշա կույ թի 
ոչն չա ցու մը կա րող է դառ նալ նրա հնա րա վոր բնաջնջ ման նա խան շան և  այդ պի սով 
կապ վել ծան րա գույն այդ հան ցա գոր ծութ յան կան խար գել ման հետ: Սա կայն որ քան 

37 Տե՛ս Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”..., էջ 166։
38 Նույն տեղում:
39 Նույն տեղում:
40 Նույն տեղում, էջ 165-166:
41 Totally Unofficial…, pp. 172-173.
42 Նույն տեղում, էջ 173:



 

էլ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յունն ա ռանց քա յին տեղ էր զբա ղեց նում Լեմ կի նի սահ-
մա նած հա յե ցա կար գում, և ն րա կող մից խիստ կար ևոր վում էր այդ եզ րույ թի նե րա-
ռու մը կոն վեն ցիա, ցե ղաս պա նա գետ Թա ներ Աք չա մի բնո րոշ մամբ. «այն զո հա բեր-
վեց, որ պես զի ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գը ըն դուն վեր քրեա կան օ րեն քի շրջա-
նակ նե րում»43:

«Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» հռչակագիրը և «մշակութային 
ցեղասպանությունը»

Մեր օ րե րում ևս մեկ ան հա ջող փորձ է կա տար վել «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ-
յուն» եզ րույ թի կի րառ ման ա ռու մով, սա կայն այս ան գամ ար դեն ա ռանց հստակ 
ձևա կերպ ման, թե ինչ է այն նշա նա կում: Այս պես, « Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր-
ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցիա յի ըն դու նու մից ի վեր 
«մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն»-ը՝ որ պես ի րա վա կան եզ րույթ, օգ տա գործ վել է 
ՄԱԿ-ի կող մից 2007 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին ըն դուն ված «Բ նիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վունք նե րի մա սին» հռչա կագ րի նա խագ ծում՝ մշակ ված դեռևս 1994-ին44: Հա մա ձայն 
նա խագ ծի 7-րդ հոդ վա ծի` «բնիկ ժո ղո վուրդ ներն ու նեն հա վա քա կան և  ան հա տա կան 
ի րա վունք՝ չեն թարկ վե լու էթ նո ցի դի45 և մ շա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան՝ նե րառ յալ 
կան խար գե լու մը և փոխ հա տու ցու մը [հետ ևա բար հռչա կա գի րը դա տա պար տում է- 
Ս.Պ.] ա) Յու րա քանչ յուր գոր ծո ղութ յուն, որն ազ դում է կամ նպա տակ ու նի զրկե-
լու նրանց ի րենց ազ գա յին ան հա տա կա նութ յու նից, մշա կու թա յին ար ժեք նե րից կամ 
էթ նիկ ինք նութ յու նից…»46: Հռ չա կագ րի վերջ նա կան տար բե րա կում, սա կայն, 7-րդ 
հոդ վա ծը փո խա րին վեց 8-ով, որ տեղ «էթ նո ցիդ» եզ րույ թը փո խա րին վեց «բռնի ձու-
լում», իսկ «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն»-ը՝ «մշա կույ թի ոչն չա ցում» ձևա կեր-
պում նե րով47:

Ակն հայտ է, որ չնա յած «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թը մի ջազ-

43 Akçam T., The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in 
the Ottoman Empire, Pr inceton: Princeton University Press, 2012, p. XXVII.
44 Տե՛ս Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, U.N. Doc. E/CN .4 /Sub.2/1994/2/Add.1 
(1994), [http://www1.umn.edu/humanrts/instree/declra.htm, դիտվել է՝ 22.08.2015]:
45 Ժամանակակից ակադեմիական գրականության մեջ «էթնոցիդ» եզրն առավել հ աճախ օգտա  գ-
ործվում է ավելի նեղ իմաստով` բնորոշ ելով մշակութային ցեղասպանությունը: Այս պիսի իմաստով 
այն բնութագրվում է Սան Խոսե ում 1981 թ. ՅՈՒՆԵՍԿՕ- ի կողմից ընդունված հռչակագրում, որում  
ն շվ ու մ է. «Էթնոցիդը էթնիկ խմբին իր սեփական մշակույթի և լեզվի օգտագործման, զարգացման 
և փոխանցման խմբային և անհատական իրավունքների մերժումն է... Մենք հայտարարում ենք, որ 
էթնոցիդը, այսի նք ն՝  մշակութային ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի խախտում է, որը 
համարժեք է ցեղա սպա նությանը, որը դատապարտվում է Միավորված ազգերի կազմակերպության 
«Ցեղասպանության հանցա գործության կանխարգելման  և դրա համար պատժի մասին» 1948 թ. 
կոնվենցիայով»: Տե՛ս UNESCO and the struggle against ethnocide . Declaration of San Jose, December 
1981 [http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000499/049951eo.pdf, դիտվել է՝ 25.08.2015]:
46 Տե՛ս Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/1994/2/Add.1 
(1994):
47 Տե՛ս United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 13 september, 2007 [http://www.
un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ en.p df, դ իտվել է ՝ 22 .08 .2 01 5] :

գա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում դեռևս չի ամ րագր վել որ պես ցե ղաս պա նութ-
յան ա ռան ձին կա տե գո րիա, այ նուա մե նայ նիվ հա ճախ հան ցա գոր ծութ յան հենց 
այդ տե սակն է օգ նում բա ցա հայ տե լու վեր ջի նիս բնո րո շու մը՝ դի տա վո րութ յու նը 
(intent): Այս ա ռու մով ու շագ րավ է 2001 թ. նախ կին Հա րավս լա վիա յի հար ցե րով 
Մի ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նի (Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 
(ICTY)) կող մից ըն դուն ված հայ տա րա րութ յու նը, հա մա ձայն ո րի. «… .այն տեղ, 
որ տեղ առ կա է ֆի զի կա կան կամ կեն սա բա նա կան ոչն չա ցում, հա ճախ լի նում են 
միա ժա մա նակ յա հար ձա կում ներ մշա կու թա յին և կ րո նա կան ար ժեք նե րի, ինչ պես 
նաև թի րա խա յին խմբի խորհր դան շան նե րի վրա, ո րոնք օ րենսդ րո րեն պետք է 
ճա նա չել որ պես խմբի ֆի զի կա կան բնաջնջ ման դի տա վո րութ յան վկա յութ յուն»48: 
Հատ կան շա կան է, որ այս օ րենսդ րա կան բա ցա հայ տու մից դեռ շուրջ կես դար 
ա ռաջ ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գի հե ղի նա կը` Ռ. Լեմ կի նը, «մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յուն»-ը կոն վեն ցիա նե րա ռե լու իր պայ քա րում հան ցա գոր ծութ յան 
այս տե սա կը բնո րո շե լիս մատ նան շել և պն դել է խիստ կար ևոր այս հիմ նադ րույ թը: 
Նույն հիմ նա վոր մամբ 2001 թ. նախ կին Հա րավս լա վիա յի հար ցե րով Մի ջազ գա յին 
քրեա կան դա տա րա նը մու սուլ ման նե րի գրա դա րան նե րի, մզկիթ նե րի ոչն չա ցու մը, 
նրանց կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րի վրա հար ձա կում նե րը բնո րո շել է սեր բե րի կող-
մից մու սուլ ման նե րի ցե ղաս պա նութ յան դի տա վո րութ յան ակտ49: 

Բա ցար ձակ ճշմար տութ յուն է այն, որ մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չա ցու մը 
եր բեք չի կա րե լի հա մե մա տել մարդ կանց ֆի զի կա կան ոչն չաց ման կամ մի ամ բողջ 
խմբի բնաջնջ ման հետ, սա կայն պատ մութ յու նը ցույց է տա լիս, որ այս եր կու դրվագ-
ներն ա ռան ձին հան դես չեն գա լիս և փոխ կա պակց ված են: Խմ բի մշա կու թա յին 
ժա ռան գութ յան լիա կա տար ոչն չա ցու մը կհան գեց նի տվյալ խմբի ան հե տաց մա նը 
մարդ կութ յան հա մընդ հա նուր հի շո ղութ յու նից, ինչ պես և ն րա կեն սա գոր ծու նեութ-
յան բո լոր հետ քե րի վե րաց մա նը: Իսկ ե թե չկա հի շո ղութ յուն, ա պա մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծող նե րի հա մար տվյալ խմբի գո յութ յան ժխտու մը կամ 
մեր ժումն ա ռա վել քան դյու րին կլի նի, իսկ ցե ղաս պա նութ յու նը կամ բնաջն ջու մը` 
ամ բող ջա կան: 

Մեր օ րե րում մշա կու թա յին ժա ռան գութ յան դեմ ոտնձ գութ յուն նե րը կրում են շա րու-
նա կա կան բնույթ` ու ղեկց վե լով նո րա նոր ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րով կամ 
պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ կի րառ վող հան ցա գոր ծութ յուն նե րով: Յու րա քանչ յուր 
ժո ղովր դի մշա կու թա յին ժա ռան գութ յանն ուղղ ված ցան կա ցած ոտնձ գութ յուն մար-
տահ րա վեր է նաև հա մա մարդ կա յին մշա կու թա յին ժա ռան գութ յա նը, քան զի ցան կա-
ցած մշա կույթ հա մաշ խար հա յին քա ղա քակր թու թյան բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մում: 
Վեր ջին տաս նամ յակ նե րում Թուր քիա յում շա րու նակ վող հայ կա կան պատ մա ճար տա-
րա պե տա կան դեռևս կան գուն հու շար ձան նե րի յու րա ցու մը, պղծումն ու ոչն չա ցու մը, 

48 I ntern at ional T ribunal  f or the Pro se cution of  Pers on s Responsible for Serious Violations of International 
Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Prosecutor v. Radislav 
Krstic – Judgment, Case No. IT-98-33-T, 02 August 2001, p. 203.
49 Նույն տեղում, էջ 207   :





1992-1996 թթ. Բոս նիա- Հեր ցե գո վի նա յում մահ մե դա կան և  ուղ ղա փառ քրիս տո նեա կան 
հոգ ևոր հաս տա տութ յուն նե րի և մ շա կու թա յին այլ կենտ րոն նե րի դեմ ի րա կա նաց ված 
ոտնձ գութ յուն նե րը, 2001 թ. Աֆ ղանս տա նում Բուդ դա յի ար ձա նի պայ թե ցու մը թա լիբ-
նե րի կող մից, 1995-2005 թթ. Նա խիջ ևա նում Հին Ջու ղա յի հայ կա կան գե րեզ մա նո ցի` 
Ադր բե ջա նի կող մից պե տա կան մա կար դա կով ի րա գործ ված բար բա րո սա կան ոչն չա-
ցու մը, ինչ պես նաև ներկայումս գրո հա յին նե րի կող մից վկա յում են այն մա սին, որ մշա-
կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն նե րը դեռ գոր ծո ղութ յան մեջ են և շատ հա ճախ ուղ ղորդ-
վում են ո րո շա կի պե տութ յան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից: Սա կայն առ այ սօր գո յութ յուն 
չու նի որ ևէ մի ջազ գա յին ի րա վա կան գոր ծիք կամ փաս տա թուղթ, ո րը «մշա կու թա յին 
ցե ղաս պա նութ յու նը» կդարձ նի պատ ժե լի ա րարք: Գո յութ յուն ու նե ցող ան պատ ժե լիութ-
յու նը, թերևս, գա լիս է հու շե լու, որ ա ռա վել քան հրա տապ է մի ջազ գա յին նոր կոն վեն-
ցիա յի ըն դու նու մը, ո րով մշա կու թա յին ար ժեք նե րի ոչն չա ցու մը կդիտ վի որ պես մարդ-
կութ յան դեմ հան ցա գոր ծութ յուն:

Մշակութային ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքի համատեքստում. 
տեսական հիմնադրույթներ

Սեդա Պարսամյան

Ամփոփում

Այս հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վում են եր կու հար ցեր.
1. Ռա ֆա յել Լեմ կի նի սահ մա նած ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կար գում «մշա կու-

թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թի կամ ցե ղաս պա նութ յան մշա կու թա յին բա ղադ-
րի չի ու նե ցած ա ռանց քա յին դե րը:

2. Մի ջազ գա յին ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում առ այ սօր ցե ղաս պա նութ յուն 
եզ րույ թի ձևա կերպ ման ընդ լայն ման և դ րա նում մշա կու թա յին աս պեկ տի նե րառ-
ման հար ցը: 

 Խոս քը մաս նա վո րա պես ՄԱԿ-ի կող մից 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին ըն դուն ված 
« Ցե ղաս պա նութ յուն հան ցա գոր ծութ յու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» 
կոն վեն ցիա յի և 2007 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ի «Բ նիկ ժո ղո վուրդ նե րի ի րա վունք նե րի 
մա սին» հռչա կագ րի մա սին է, ո րոնց նախ նա կան տար բե րակ նե րում թեև ընդգրկ-
ված էր «մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն» եզ րույ թը, և դա տա պարտ վում էր վեր ջի-
նիս հետ կապ ված ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն, սա կայն այս 2 կար ևոր փաս տաթղ-
թերն էլ վերջ նա կան տար բե րա կում խմբագր վե ցին, և «մշա կու թա յին ցե ղաս պա-
նութ յուն» եզ րույ թը դուրս մնաց: 

Բա նա լի բա ռեր՝ մշա կու թա յին ցե ղաս պա նութ յուն, ցե ղաս պա նութ յան մշա-
կու թա յին բա ղադ րիչ, ցե ղաս պա նութ յան հա յե ցա կարգ, կոն վեն ցիա յի նա խա գիծ, 
ցե ղաս պա նութ յան կոն վեն ցիա, մի ջազ գա յին ի րա վունք, Ռաֆայել Լեմկին:

The Cultural Genocide in the Context of International Law: Theoretical 
Considerations

Seda Parsamyan

Summary

This article discusses the following issues:
1. The pivotal role of the term “cultural genocide” or the presence of cultural element 

in the concept of “genocide”, defined by Raphael Lemkin.
2. The issue of expanding the definition of the term Genocide in international legal 

documents and including the cultural aspect in it.
Particularly, the main focus is on 2 documents - the UN Convention of December 9, 

1948 titled “The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide”, 
and the “Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, issued on September 13, 2007. 
Although in the drafts of these documents the term “cultural genocide” was included and 
any action of cultural genocide was condemned, in the final versions of them the term of 
“cultural genocide” was omitted.

Keywords: cultural genocide, cultural aspect of genocide, genocide concept, draft 
convention, genocide convention, International Law, Rafael Lemkin.

Культурный геноцид в контексте международного права: 
теоретические вопросы

Седа Парсамян

Резюме

Обсуждаются следующие важные и актуальные вопросы:
1. Ключевая роль термина «культурный геноцид» или наличие культурного эле-

мента в рамках концепции геноцида, предложенной Рафаэлем Лемкиным.
2. Проблема расширения термина «геноцид» в документах международного права 

включением в него и культурного аспекта.
Рассматриваются два документа ‒ «Конвенция о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него» (принята Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 
1948 г.)и «Декларация о правах коренных народов» (принята Генеральной Ассам-
блеи ООН 13 сентября 2007 г.). Несмотря на то, что в первоначальных вариантах 
документов содержался термин «культурный геноцид» и любое действие, связанное 
с культурным геноцидом, осуждалось, в окончательной версии эти два документа 
были отредактированы и термин «культурный геноцид» был изъят.

Ключевые слова: культурный геноцид, культурный аспект геноцида, концепция 
геноцида, проект конвенции, конвенция о геноцида, международное право, Рафаэль 
Лемкин.



 

 Հե ղի նակ նե րի մա սին

Հայկ  Դե մո յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան թան գա րան -ինս տի տու տի տնօ րեն,  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 ղո վի քար տու ղար։ 
 Տաս ն ե րեք մե նագ րութ յուն նե րի և  բազ մա թիվ հոդ ված նե րի հե ղի նակ է։ Ու սում նա սի-
րութ յուն նե րի ո լորտ նե րը`  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ յուն, Ղա րա բաղ յան հիմ  -
նա հարց,  Թուր քիա յի քա ղա քա կա նութ յու նը հետ խորհր դա յին տա րած քում։ 

Նա րի նե  Հա կոբ յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի-
տու տի Անդր կով կա սի հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րի 
բաժ նի կրտսեր գի տա կան աշ խա տող: Զ բաղ վում է 1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ-
յան կո տո րած նե րի ա ռան ձին աս պեկտ նե րի ու սում նա սի րութ յամբ: 

Ար փի նե  Բաբ լում յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու,  Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի փոխտ նօ րեն: Զ բաղ վում է Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նի հայ բնակ չութ յան ժո ղովր դագ րութ յան հար ցե րով XIX  դա րի վեր ջե րին 
և XX  դա րի սկզբնե րին:

Վա լե րի  Թուն յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր: Աշ խա տութ-
յուն  նե րը վե րա բե րում են  Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յա նը  Հա յաս տա նում և 
Անդրկով կա սում,  Հայ կա կան հար ցին,  Հայ ե կե ղե ցու քա ղա քա կան պատ մութ-
յա նը:

Նա րի նե  Մար գար յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա  յոց
ցե  ղաս պա նութ յան թան գա րան -ինս տի տու տի Անդր կով կա սի հա յութ յան և  ցե ղաս պա -
նութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րի բաժ նի վա րիչ: Զբաղվում է  Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան արձագանքը արաբական երկրներում թեմայի ուսումնասիրությամբ: Մեկ 
մենագրության հեղինակ է: 

Գ ևորգ  Վար դան յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց 
ցե -ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի գի տա կան խորհր դի քար տու ղար: 
Զ բաղ վում է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հա րա կից զո հե րի կո տո րած նե րի պատ մութ-
յան, ցե ղաս պա նութ յան ժխտման և  Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան 
հար ցե րի ու սում նա սի րութ յամբ:  Շուրջ եր կու տասն յակ գի տա կան հրա պա րա կում-
նե րի, այդ թվում նաև մեկ մե նագ րութ յան հե ղի նակ է:

Ռե գի նա  Գա լուստ յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի -
 տու տի կրտսեր գի տաշ խա տող, ՀՑԹԻ գրա դա րա նի պա տաս խա նա տու: Ու սում նա սի-
րութ յան թե ման է « Թուր քա կան ինք նութ յան ձևա վո րու մը և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը»:

Ռո բերտ  Թա թո յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան -ինս տի-
տու տի  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի փաս տագր ման և տվ յալ նե րի հա վա քագր-
ման բաժ նի վա րիչ։ Զ բաղ վում է արևմ տա հա յութ յան ժո ղովր դագ րա կան հար ցե րի 
ու սում նա սի րութ յամբ։  





Սու րեն  Մա նուկ յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի փոխտ նօ րեն։ 2012-2013 թթ.  Ֆուլբ րայթ 
հե տա զո տա կան ծրագ րի կրթա թո շա կա ռու։ Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ո լորտ նե րը` 
 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան սո ցիալ- հո գե բա նա կան աս պեկ տը և  հա մե մա տա կան ցե- 
ղաս պա նա գի տութ յուն։ 

Ք րիս տի նե  Նա ջար յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս-
տի տու տի կր թա կան ծրագ րե րի բաժ նի վա րիչ: Զ բաղ վում է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան թե մա յի ի րա զեկ ման խնդիր նե րի, ինչ պես նաև արևմ տա հայ կրթա կան կյան քի 
ու սում նա սի րութ յամբ: 

Շու շան  Խա չատր յան, ԵՊՀ աստ վա ծա բա նութ յան ֆա կուլ տե տի հե ռա կա աս պի-
րանտ, ՀՑԹԻ  հու շագ րութ յուն նե րի և  վա վե րագ րե րի ու սում նա սի րութ յան բաժ նի 
կրտսեր գի տա կան աշ խա տող:  Պատ րաս տում է թեկ նա ծուա կան ա տե նա խո սութ-
յուն՝ « Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հե տա զոտ ման կրո նա գի տա կան խնդիր նե րը» 
թե մա յով: Ու սում նա սի րութ յուն ներ՝ Օս ման յան կայս րութ յան կրո նա կան ի րա վի-
ճա կի, կրոն նե րի բախ ման, ցե ղաս պա նութ յան աստ վա ծա բա նութ յան, թեո դի ցեա յի, 
 Հո լո քոս տի փի լի սո փա յութ յան ո լորտ նե րում։

Է դի տա Գ զո յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ի րա վուն քի մա գիստ-
րանտ, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի ա վագ գի տաշ-
խա տող: Զ բաղ վում է  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա վա կան խնդիր նե րով: Մեկ 
մենագրության հեղինակ է: 

Նա րեկ  Պո ղոս յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի 
աս պի րանտ:  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի մեջ է մտնում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րութ յու նը  Ռա ֆա յել  Լեմ կի նի գի տա կան ժա ռան գութ-
յան մեջ:

 Սե դա  Պար սամ յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի-
տու տի հա մե մա տա կան ցեղ աս պա նա գի տութ յան բաժ նի վա րիչ: Զ բաղ վում է մշա-
կու թա յին ցե ղաս պա նութ յան,  Թուր քիա յում հայ կա կան մշա կու թա յին ժա ռան գութ-
յան ոչն չաց ման հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րութ յամբ:


