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Խմբագրական • Editorial • Редакторская статья

2015. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԻՆ

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան գի տա կան ու սում նա սիր ութան ա ռու մով 2015 թ. չա փա
զանց տպա վո րիչ և կար ևոր տա րի էր: Թե ման նո րից վե րա դար ձավ հա սա րա կա
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն, հե տա զո տա կան մի քա նի նոր ո ւղ ղու
թյուն ներ ի հայտ ե կան, գի տա կան նոր նյութ դր վեց շր ջա նա ռու թյան մեջ: Դժ վար է 
հի շել մի տա րի, ո րն այս քան ա ռատ լի ներ թե մայի վե րա բե րյալ գի տա ժո ղով նե րով 
և գի տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րով:

 Գի տա ժո ղով ներ
 Մի ջազ գային գի տա ժո ղով նե րի թի վը տա րե վեր ջին մո տե ցավ 60ի: Տպա վո րիչ 
էր աշ խար հագ րու թյու նը՝ բո լոր մայր ցա մաք նե րը, նաև այն հաս տա տու թյուն նե րը, 
ո րոնք հյու րըն կա լել են գի տա ժո ղով նե րը: Դրանք աշ խար հի լա վա գույն հա մալ սա
րան ներն են, ա մե նա հե ղի նա կա վոր գի տա կան կենտ րոն նե րը: Մաս նակ ցու թյուն 
բե րե ցին ի նչ պես հայ, այն պես էլ օ տա րերկ րա ցի հայտ նի գիտ նա կան ներ, ցե ղաս
պա նա գի տու թյան ա ռա ջին մե ծու թյան հե ղի նա կու թյուն ներ: Սա թե ման դուրս 
բե րեց մի այն ներ հայ կա կան դաշ տից: Գի տա ժո ղով նե րից շա տերն այն քան նշա նա
վոր է ին, որ ար ժա նի են ա ռան ձին ան դրա դար ձի, սա կայն փոր ձենք թվար կել ա մե
նան շա նա վոր նե րը և կենտ րո նա նալ ա մե նա կար ևոր մի ջո ցառ ման վրա:

 Տա րին սկս վեց հուն վա րի 31ից փետր վա րի 1ը Բեյ րու թի Հայ կա զյան հա մալ
սա րա նում կազ մա կերպ ված մի ջազ գային գի տա ժո ղո վով: Նրան հետ ևե ցին գի տա
ժո ղով ներ տար բեր քա ղաք նե րում՝ Օս լո, Հո լո քոս տի և կրո նա կան փոք րա մաս
նու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի նոր վե գա կան կենտ րոն ( փետր վա րի 5), 
Չի կա գո, Ի լի նոյ սի Հո լո քոս տի թան գա րան ( փետր վա րի 8), Հռոմ, Ջոն Քե բո տի 
ան վան ա մե րի կյան հա մալ սա րան (փետր վա րի 19), Հաա գա, Գլո բալ ար դա րա դա
տու թյան ի նս տի տուտ ( մար տի 67), Պա դո վայի հա մալ սա րան ( մար տի 1112), Նեբ
րաս կայիԼին քոլն հա մալ սա րան ( մար տի 1920), Ա րի զո նայի հա մալ սա րան ( մար տի 
2122), Փա րիզ, Սոր բո նի հա մալ սա րան, Հո լո քոս տի հու շա հա մա լիր, Հա սա րա
կա գի տու թյան բարձ րա գույն դպ րոց, Ֆրան սի այի ազ գային գրա դա րան ( մար տի 
2528), Նյու Յորք, Կո լում բի այի հա մալ սա րան ( մար տի 27), Էջ մի ա ծին, Գևոր գյան 
ճե մա րան (ապ րի լի 6), Կա հի րե, «Այն Շամս» հա մալ սա րան (ապ րի լի 10), Լոս Ան ջե
լես, Կա լի ֆոռ նի այի հա մալ սա րան (ապ րի լի 1011), Ժն ևի հա մալ սա րան (ապ րի
լի 15), Բերք լի ի հա մալ սա րան (ապ րի լի 18), Ստամ բուլ, Բո ղա զի չի հա մալ սա րան  
(ապ րի լի 26), Լոն դոն, Միդլ սեկ սի հա մալ սա րան ( մայի սի 15), Բար սե լո նա, Կա տա լո
նի այի հա մալ սա րան ( մայի սի 18), Մոն թե վի դե ո, Հան րա պե տու թյան հա մալ սա րան 
( մայի սի 21), Բաղ դադ ( մայի սի 23), Բո ւե նոս Այ րես ( հու լի սի 2), Բեռ լին, Հայն րիխ 
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Բյոլ հիմ նադ րամ ( սեպ տեմ բե րի 5), Մոնկ տոն, Կա նա դա ( հոկ տեմ բե րի 2), Եր ևան, 
ԳԱԱ ( հոկ տեմ բե րի 1516), Մոսկ վա ( հոկ տեմ բե րի 2324), Թել Ա վիվ, Իս րայե լի Բաց 
հա մալ սա րան ( նոյեմ բե րի 24): Սա մի այն ա մե նա ներ կա յա ցուց չա կան գի տա ժո ղով
նե րի ցանկն է: 

Ի հար կե, գա գաթ նա կե տը հու լի սի 812 –ը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա
րանի նս տի տու տի կող մից Եր ևա նում հյու րըն կալ ված Ցե ղաս պա նա գետ նե րի 
մի ջազ գային ըն կե րակ ցու թյան (Ց ՄԸ) 12րդ գի տա ժո ղո վը դար ձավ: «20րդ դա րի 
ցե ղաս պա նու թյուն նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն» խո րա գի րը կրող գի տա
ժո ղովն ու նե ցավ 180 մաս նա կից, 40 նիս տե րի ըն թաց քում լս վե ցին զե կու ցում
ներ ցե ղաս պա նա գի տու թյան ա մե նա տար բեր ո լորտ նե րից, ըն թա ցան գի տա կան 
աշ խույժ քն նար կում ներ ու զե կու ցում ներ։ Գի տա ժո ղո վի ան ցկա ցու մը Եր ևա նում 
ի նք նին վկա յում է, որ Հա յաս տա նը դառ նում է ցե ղաս պա նա գի տա կան ու սում նա սի
րու թյուն նե րի կենտ րոն, ի նչն ա պա ցու ցում են գո նե ՀՑ ԹԻ գրա դա րա նում և գի տա
կան ֆոն դե րում աշ խա տող օ տա րերկ րյա գիտ նա կան նե րի մեծ թի վը, ի նչ պես նաև 
հա յաս տան ցի մաս նա գետ նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը մի ջազ գային նա խագ ծե
րին և գի տա ժո ղով նե րին:

Գ րահ րա տա րակ չու թյուն
 Տա րին աչ քի ըն կավ նաև գի տա կան, ա կա դե մի ա կան հրա տա րա կու թյուն նե րով: 
Դրանք մե նագ րու թյուն ներ է ին, ո րոնք հե տա զո տում և լու սա բա նում է ին հայե րի 
կյան քը Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ցե ղաս պա նու թյան պատ ճառ նե րը, ո րո շում
նե րի կա յաց ման և ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ նե րը, զանգ վա ծային ո չն չաց ման 
ըն թաց քը, ի նչ պես նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րը ու հետ ևանք
նե րի վե րաց ման ու ղի նե րը: Դրանք հու շագ րու թյուն ներ է ին, թարգ մա նու թյուն ներ, 
կա տա լոգ ներ և ալ բոմ ներ, ո րոնք թույլ է ին տա լիս ա վե լի լավ հաս կա նալ կա տար
վա ծի ամ բողջ բո վան դա կու թյու նը և է ու թյու նը:

 Շատ կար ևոր է, որ աշ խար հի գրե թե բո լոր ա ռա ջա տար հրա տա րակ չու թյուն
նե րը 2015ին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայով հրա պա րա կում ներ են ու նե ցել՝ 
գր քեր, ժո ղո վա ծու ներ և այլն: Այս պես, Princeton University Pressը հրա տա րա կեց 
Ronald Grigor Sunyի “They Can Live in the Desert but Nowhere Else:” A History of 
the Armenian Genocide – գիր քը, ի սկ Oxford University Pressը Fatma Muge Gocekի 
Denial of Violence, Ottoman Past, Turkish Present, and Collective Violence against the 
Armenians, 17892009, Stanford University Pressը՝ Lerna Ekmeciogluի “Recovering 
Armenia, The Limits of Belonging in PostGenocide Turkey” և Bedross Der Matossianի 
Shattered Dreams of Revolution: From Liberty to Violence in the Late Ottoman Empire 
և այլն:

 Նոր հե տա զո տա կան ո ւղ ղու թյուն ներ
2015ին ըն դա ռաջ մեծ աշ խա տանք տար վեց նաև մինչև այժմ նվազ ու սում նա սիր
ված հե տա զո տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
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Ա մե նա կար ևոր նե րից է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ կե րագ րու թյան ու սում
նա սի րու թյու նը։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտն այդ բա ցը 
ո րոշ չա փով լրաց րեց՝ հրա տա րա կե լով Հայկ Դե մո յա նի « Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան լու սա բա նու մը հա մաշ խար հային մա մու լի ա ռա ջին է ջե րին» գիր քը: Այն, ի նչ
պես նաև «100 լու սան կար չա կան պատ մու թյուն ներ» ժո ղո վա ծուն ներ կա յաց նում են 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող վի զո ւալ նյու թը։

 Կար ևոր ո ւղ ղու թյուն է նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան միկ րո պատ մագ իտու
թյու նը: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան էր ֆրան սա հայ պատ մա բան Ռայ մոն Գևոր
գյա նի « Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ամ բող ջա կան պատ մու թյուն» գիր քը, ո րի ռու
սե րեն հրա տա րա կու թյու նը լույս տե սավ 2015 թ.: Այն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հիմ նախն դիրն ու սում նա սի րում է միկ րո՝ տե ղային մա կար դա կում՝ ը ստ ա ռան ձին 
բնա կա վայ րե րի՝ ը նդ գր կե լով ո րո շա կի մարդ կային պատ մու թյուն ներ։

 Կար ևոր ո ւղ ղու թյուն նե րից են նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ևանք նե րի 
վե րաց ման հիմ նա հար ցին ա վե լի լուրջ ան դրա դարձ նե րը։ Այս ա ռու մով նշա նա
կա լի է Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Ա րամ Աի նա խա ձեռ նու թյամբ դեռ 2012թ. 
գի տա ժո ղո վի ան ցկա ցումն ու դրա նյու թե րի տպագ րու մը International Criminal Law 
Review մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր ամ սագ րում:

 Հա տուկ Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը նվիր ված հա մար հրա տա րա կեց նաև ո լոր
տում ա մե նա հե ղի նա կա վոր նե րից մե կը հա մար վող Journal of Genocide Research 
ամ սա գի րը: Նմա նօ րի նակ՝ մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր խմ բագ րա կազ մով և 
գրախոսող գի տա կան ամ սա գիր սկ սեց ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել նաև 
Հա յաս տա նում՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տում՝ International 
Journal of Armenian Genocide Studies: 2016 թվա կա նից այն հայտն վե լու է աշ խար հի 
ա ռա ջա տար գի տա կան EBSCO շտե մա րա նում:

 Հետ ևու թյուն ներ 
Ե թե փոր ձեմ ամ փո փել, ա պա կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 2015 թ. տե ղի ու նե ցած 
ի րա դար ձու թյուն ներն ու կա տար ված աշ խա տանք նե րը վկա յում ե ն՝ 
ա. հա ջող վել է հա մախմ բել հա մաս փյուռ հա յու թյան գի տա կան նե րու ժը: Տա րին 

ցույց տվեց, որ այն հս կա յա կան է, գի տա կան աշ խար հում ազ դե ցիկ և ցան կու
թյան դեպ քում կա րող է դե րա կա տա րում ու նե նալ:

բ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցում մի ջազ գային գի տա կան հան րույ թը կոն սեն
սու սի է ե կել, և ոչ ոք այլևս չի քն նար կում Ցե ղաս պա նու թյան ե ղե լու թյան հար ցը, 
ի սկ ժխ տո ղա կան աշ խա տու թյուն նե րը որ ևէ տեղ չու նեն լուրջ ա կա դե մի ա կան 
գի տու թյան մեջ: Ե թե նախ կի նում պար բե րա բար այս թե մայի շուրջ գի տա կան 
կամ ա վե լի ճիշտ կեղծգի տա կան բա նա վե ճեր է ին հրահր վում, այ սօր Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ժխ տո ղա կա նու թյու նը գի տա կան ա ռու մով բա ցար ձակ մար
գի նալ հո սանք է:

գ. Ա վե լա ցել է գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ, բազ մա
թիվ ցե ղաս պա նա գետ ներ ու պատ մա բան ներ սկ սել են ու սում նա սի րել նաև 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը։ Սրա նից բխում է հա ջորդ դրա կան ար դյուն քը. լուծ
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վել է նաև ո լոր տի մաս նա գետ նե րի սերն դա փո խու թյան հար ցը հատ կա պես 
Հա յաս տա նում: Հա յաս տանն աս տի ճա նա բար դառ նում է հա մաշ խար հային 
ցե ղաս պա նա գի տա կան կենտ րոն նե րից մե կը։

դ. Կա նաև մտա վա խու թյուն, որ 2015 թ. նման աշ խա տան քը, ակ տի վու թյու նը և 
ձեռք բե րում նե րը կա րող են շա րու նա կա կան չլի նել: Չէ՞ որ ոչ վաղ ան ցյա լում 
տա րի ներ շա րու նակ Հա յաս տա նից դուրս գի տա ժո ղով նե րի, ի նչ պես նաև այս 
թե մայով տպագր վող գր քե րի թի վը 12ից չի ան ցել: Մեր կար ևո րա գույն խն դիր
նե րից է փոր ձել գո նե կի սով չափ պահ պա նել այս տեմ պը և մեր աշ խա տանք
նե րը չկա պել մի այն տա րե լից նե րի հետ: Ի հար կե, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րանի նս տի տու տը շա րու նա կե լու է ակ տիվ աշ խա տան քը, ի նչ պես դա 
շա րու նա կա կան ա նում է, սա կայն այն պես չս տաց վի, որ այն մնա մի ակ հաս
տա տու թյու նը, որ թե մայով զբաղ վում է մշ տա պես և ոչ թե կլոր տա րե լից նե րի 
ա ռիթ նե րով: 

Ի գործ:
 Սու րեն Մա նու կյան, պ.գ.թ.

« Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» գլ խա վոր խմ բագ րի տե ղա կալ



11

Պատմություն • History • История

ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆը ԵՐԿՈՒ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻջԵՎ. 
1877– 1878 ԹԹ. ՌՈՒՍ-ԹՈՒՐքԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱզՄԻ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ճԱԿԱՏը 

օՍՄԱՆՅԱՆ ՊԱՏԵՐԱզՄԱԿԱՆ քԱՐՈզչՈՒԹՅԱՆ ՄԵջ

 Գևորգ Վար դա նյան 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյունն ու նի հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված հե տապն դում
նե րով և կո տո րած նե րով հա րուստ նա խա պատ մու թյուն, ո րը չի սահ մա նա փակ վում 
մի այն 1890ա կան թթ. կո տո րած նե րով: Այս ա ռու մով հե տա զո տող նե րը քիչ ու շադ
րու թյուն են դարձ րել 18771878 թթ. ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի Կով կա սյան 
ճա կա տում տե ղի ու նե ցած մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին ու ղեկ ցող ան ցքե րին: 
Դա պայ մա նա վոր ված էր Բալ կա նյան ճա կա տի ա ռաջ նա կարգ կար ևո րու թյամբ, 
մյուս կող մից այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում, ի նչ պես նաև դրա նից մեկեր կու 
տա րի ա ռաջ տե ղի ու նե ցած բուլ ղա րա կան դեպ քե րի ար ձա գանք նե րը կար ծես թե 
«ստ վե րել» է ին Կով կա սյան ճա կա տի դեպ քե րը: 

Այս հոդ վա ծում քն նարկ վում են վե րո հի շյալ պա տե րազ մի Կով կա սյան ճա կա
տում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին զու գա հեռ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն
նե րը̀  որ պես օս մա նյան « քա րոզ չա մե քե նայի նյութ»: Հե տա զո տու թյու նը չի նե րա
ռում թուր քա կան մա մու լը, քան զի դա լի նե լով նաև ո րո շա կի ո րեն ու սում նա սիր ված 
դուրս է հոդ վա ծի հե տա զո տա կան խն դիր նե րից: Ո ւս տի մեր ա ռջև խն դիր ե նք դրել 
ա) օս մա նյան քա րոզ չա կան եր կու հրա տա րա կու թյուն նե րի օ րի նա կով ներ կա յաց նել 
թուր քա կան պաշ տո նա կան տե սա կե տը նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ̀  
զու գա հեռ վեր հա նե լով ա ռա վել կար ևոր ան ցքե րը, բ) ա ռանձ նաց նել ի րա դար ձու
թյուն նե րի գնա հատ ման և ներ կա յաց ման տվյալ ժա մա նա կի օս մա նյան սկզ բունք
ներն ու մե թոդ նե րը: 

ա. 1877– 1878 թթ. ռուս-թուր քա կան պա տե րազ մը. քա րոզ չու թյուն և 
հա կա քա րոզ չու թյուն
 Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան աս պա րեզ մտավ 1877–1878 թթ. 
ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի և դրա հետ ևան քով կնք ված նախ Սան Ստե ֆա նոյի, 
ա պա նաև Բեռ լի նի պայ մա նագ րե րով: Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի և դրան 
նա խոր դած Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի (1876 թ. դեկ տեմ բեր1877 թ. հուն վար) 
ժա մա նա կա հատ վա ծում նկատ վում է թուր քա կան քա րոզ չու թյան ակ տի վա ցում: Այս 
ա մե նը տե ղի էր ու նե նում 18751878 թթ. մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մի պայ ման
նե րում, ե րբ օս մա նյան իշ խա նու թյան դեմ ա պս տամ բել է ին Բուլ ղա րի այի, Սեր բի այի 
և Չեռ նո գո րի այի ժո ղո վուրդ նե րը: Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի դա ժան հա կա
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հար վա ծի հետ ևան քով 1876 թ. Բուլ ղա րի ա յում տար բեր հաշ վում նե րով կո տոր վել էր 
1020 հա զար մարդ, ա վեր վել է ին տաս նյակ գյու ղեր1: 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 23ին 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը շտա պե ցին հայ տա րա րել օս մա նյան ա ռա ջին սահ
մա նադ րու թյան հռ չակ ման մա սին, ո րի նպա տա կը ճգ նա ժա մի հաղ թա հար ման 
հա մար Կոս տանդ նու պոլ սում հրա վիր ված հա մա ժո ղո վում մեծ տե րու թյուն նե րի 
ա ռա ջարկ նե րի քն նարկ ման և ի րա գործ ման կան խումն էր: Սա կայն 1877 թ. հուն
վա րի 20ին Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վը փակ վեց: 

Այդ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Բուլ ղա րի ա յում թուր քա կան վայ րա գու թյուն
նե րի հետ ևան քով ո ղջ քա ղա քա կիրթ աշ խար հի ու շադ րու թյու նը Բալ կան նե րի 
վրա էր: Հենց Բուլ ղա րի ա յում ի րա կա նաց ված կո տո րած ներն է ին, որ Եվ րո պա
յում խիստ բա ցա սա կան հան րային դիր քո րո շում է ին ստեղ ծել Օս մա նյան կայս րու
թյան նկատ մամբ2: Օս մա նյան կայս րու թյու նը փաս տո րեն դեմ հան դի ման էր դուրս 
ե կել ոչ մի այն ռու սա կան բա նա կին, այլ նաև եվ րո պա կան հան րային կար ծի քին: 
Այս շր ջա նում է, որ օս մա նյան պե տա կան քա րոզ չու թյու նը սկ սեց օգ տա գոր ծել այն 
հնարք նե րը, ո րոնք հե տա գա յում կա տա րե լա գործ վե ցին Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
ժա մա նակ: Այս ա ռու մով հե տա զո տա կան ա ռաջ նային խն դիր է դառ նում օս մա ն
յան պե տա կան քա րոզ չու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու մը: Այդ 
հար ցի պա տաս խա նը գտ նե լուն կօգ նի քա րոզ չու թյան բո վան դա կային կող մին 
ծա նո թա նա լը: 

 Մինչ այդ պետք է նշել, որ հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն նե րը շատ ու ժեղ է ին 
նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, քան զի Ռու սաս տա նը դի տարկ վում 

1 Այդ մա սին տե՛ս Yale W., The Near East: A Modern History, Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 1958, էջ 85, Walker Chr., Armenia: The Survival of a Nation, New York: St. Martin’s Press, 1980, 
էջ 107, Tashjian J., Turkey: Author of Genocide: The Centenary Record of Turkey 1822-1922, Boston, MA: 
Commemorative Committee on the 50th Anniversary of the Turkish Massacres of the Armenians, 1965, 
էջ 8: 
2 Եվ րո պա կան ար ձա գան քը նշա նա վոր վեց բազ մա թիվ պամֆ լետ նե րի, գր քույկ նե րի, մա մու լի 
հրա պա րա կում ե րով: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է բրի տա նա կան ար ձա գան քը՝ հաշ վի առ
նե լով այն փաս տը, որ այդ շր ջա նում Օս մա նյան կայս րու թյու նը վայե լում էր Մեծ Բրի տա նի այի 
ա ջակ ցու թյու նը: Բուլ ղա րի ա յում թուր քա կան վայ րա գու թյուն նե րի քն նա դա տու թյանն է ին ո ւղղ
ված Ո ւի լյամ Գլադս տո նի գրած պամֆ լետ նե րը, ո րոն ցում նա հս տակ մե ղադ րում և քն նա դա տում 
էր Օս մա նյան կայս րու թյա նը և նրա իշ խա նու թյուն նե րին (տե՛ս Gladstone W.E., Bulgarian Horrors 
and the Question of the East, London: John Murray, 1876; նույ նի` Lessons in Massacre: or, The Conduct 
of the Turkish Government in and about Bulgaria since May 1876, London: John Murray, 1877): Թուր քա
կան վայ րա գու թյուն ներն ար ձա նագ րած հրա տա րա կու թյուն նե րի շար քում կա րե լի է դա սել նաև 
հետ ևյա լը՝ Brockett L. P., The Cross and the Crescent; or, Russia, Turkey, and the Countries Adjacent, in 
1876-7: A Graphic Description of the Countries, Peoples, Races and Religions of the Regions Now Involved 
in War, Philadelphia: Hubbard Bros., 1877; Gallenga Antonio Carlo Napoleone, Two Years of the Eastern 
Question, London: S. Tinsley, 1877։ 

Այն, որ Բուլ ղա րի ա յում տե ղի ու նե ցած սար սափ նե րը մեծ դեր խա ղա ցին Ա րև մուտ քում ոչ մի այն 
Օս մա նյան կայս րու թյան, այլ նաև հենց թուր քի կեր պա րի բա ցա սա կան ըն կալ ման ամ րապնդ ման 
ա ռու մով, հաս տա տում են հետ ևյալ հրա տա րա կու թյուն նե րը՝ Barnwell R. Grant, The Russo-Turkish 
War: Comprising an Account of the Servian Insurrection, the Dreadful Massacre of Christians in Bulgaria 
and Other Turkish Atrocities, Philadelphia: Keystone Publishing co., 1877; Creasy Edward Shepherd, 
History of the Ottoman Turks, New York: H. Holt and Co., 1877: 
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էր որ պես վտան գի գլ խա վոր աղ բյուր Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րի հնա
րա վոր կորս տի տե սան կյու նից: Ռու սաս տա նի դեմ քա րոզ չու թյան ծա վալ ման գոր
ծում կար ևոր տեղ էր գրա վում թուր քա կան մա մու լը. 1876 թ. օս մա նյան « Բա սի րեթ», 
« Վա կքթ», « Սա բահ» և այլ թեր թեր հա գե ցած է ին հա կա ռու սա կան տրա մադ րու
թյուն նե րով3: Այ նո ւա մե նայ նիվ թուր քա կան մա մու լը չու ներ այն պի սի ազ դե ցիկ 
դեր, որ կա րո ղա նար ազ դել եվ րո պա կան հան րային կար ծի քի վրա, և այդ մի ջո
ցա ռում ներն ա վե լի շատ ներ քին սպառ մանն է ին ո ւղղ ված: Ո ւս տի պա տա հա կան 
չէր, որ օս մա նյան քա րոզ չու թյան մեջ սկս վեց օգ տա գործ վել նոր գոր ծիք̀  եվ րո պա
կան լե զու նե րով գր քույկ նե րի հրա տա րակ ման տես քով, Ա րև մուտ քում հա սա րա կա
կան կար ծի քի վրա ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու նպա տա կով: Ի սկ թե բո վան դա կային 
ա ռու մով ի նչ էր ամ փոփ ված դրան ցում, կքն նար կենք ստորև: 

բ. օս մա նյան քա րոզ չու թյու նը եր կու պե տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րում
 Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի մա սին առ կա է մեծ քա նա կու թյամբ գրա կա նու
թյուն4: Այդ շար քում առ կա է նաև օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից կազմ ված 
եր կու հրա տա րա կու թյուն, ո րոնք ներ կա յաց նում են քն նարկ վող ի րա դար ձու թյուն
նե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան տե սա կետ5: Դրան ցից ա ռա ջի նը լույս է տե սել 
ֆրան սե րե նով Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վի հրա վիր ման ժա մա նա կա հատ
վա ծում` 1877 թ. հուն վա րին և վեր նագր ված է « Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն նե րը. 
փաս տաթղ թեր՝ ներ կա յաց ված Կոս տանդ նու պոլ սի հա մա ժո ղո վին»6 (այ սու հետ` 
« Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն ներ»): 17է ջա նոց այս ժո ղո վա ծուն բաղ կա ցած է 4 փաս
տաթղ թից՝
1. «Ղ րի մի մու սուլ ման նե րի խնդ րա գիր՝ ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի 

ան դամ նե րին»:
2. « Կա զա նի շր ջա նի մու սուլ ման նե րի գան գա տը, ո րոնք հե տապնդ վել և նա հա

տակ վել են քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նե լու պար տադ րան քի հետ ևան քով»:
3. « Ռու սա կան լծի տակ գտն վող Կով կա սի չեր քեզ մու սուլ ման նե րի դրու թյա նը 

նվիր ված զե կույց, նրանց դեմ ո ւղղ ված և ի րա գործ ված հա լա ծանք նե րի և դա ժա

3 Դեռևս 1867—1870 թթ. Լոն դո նում լույս տես նող « Մուհ բիր» և « Հու րի եթ» թեր թե րում օս մա նիզ
մի քա րոզ չու թյու նը հա մեմ ված էր սահ մա նադ րա կան նե րի հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն
նե րով: Բա ցի դրա նից, հա կա ռու սա կան տրա մադ րու թյուն նե րով էր հա գե ցած նաև « Թաս ֆիրի 
Էվ քի ար»ը 1865—1867 թթ.՝ Նա մըք Քե մա լի խմ բագ րա պե տու թյան ժա մա նա կա հատ վա ծում (այդ 
մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս  Петросян Ю. А, Русскотурецкие отношения и первые турецкие 
конституционалисты (1875—1877 гг.), Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 1984, № 4, էջ 45—58): 
4 Ժա մա նա կա կից նե րի գոր ծե րի վե րա բե րյալ մի այն գա ղա փար կազ մե լու հա մար բա վա կան է 
տես նել «Բ րիլլ» հրա տա րակ չու թյան կազ մած հետ ևյալ մա տե նա գի տու թյու նը` Russian-Ottoman 
Relations, 1600-1800: Sources in Western Languages, Part 4: The End of the Empires, 1857-1914, Leiden: 
Brill, 2006։
5 Ան շուշտ առ կա են թուր քա մետ այլ հրա տա րա կու թյուն ներ ևս, սա կայն պատ կա նում են ա ռան
ձին հե ղի նակ նե րի գր չին, օ րի նակ՝ L. Bernhard, Les Atrocités Russes en Bulgarie et en Arménie pendant 
la guerre de 1877, Berlin: Albert Adelsdorff, 1878։
6 Atrocités Russes: Documents soumis a la Conférence de Constantinople, Constantinople, 1877.
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նու թյան ռե ժի մի մա սին բո ղոք̀  ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի մաս
նա կից նե րին»:

4. « Դաղս տա նի կամ Ար ևե լյան Կով կա սի մու սուլ ման բնակ չու թյան բո ղո քը̀  
ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սի կոն ֆե րան սի ան դամ նե րին, բնակ չու թյուն, որ 
հե տապնդ վել է, աք սոր վել է Սի բիր կամ կո տոր վել է»7:

 Փաս տաթղ թե րի ան վա նում նե րից պարզ է, որ դրանք ներ կա յաց նում են Ռու
սա կան կայս րու թյան` ա ռա վել շատ մու սուլ ման բնակ չու թյուն ու նե ցող շր ջան նե րը̀  
Ղրիմ, Կա զան (Թա թարս տան), Կով կաս (չեր քեզ ներ և Դաղս տան): Վե րո հի շյալ 
փաս տաթղ թե րի (հատ կա պես եր րորդ) ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 
դրան ցում առ կա վկա յու թյուն նե րի մի զգա լի հատ ված ներ կա յաց նում են դեպ քեր, 
ո րոնք տե ղի են ու նե ցել հիմ նա կա նում 1850ա կան թթ. վեր ջին և 1860ա կան թթ. 
սկզ բին: Ան շուշտ հարց է ծա գում, թե ին չու դեպ քե րից մի այն մեկեր կու տաս նա
մյակ ան ց ո րոշ վեց դրանք հա վա քել և ներ կա յաց նել մի ջազ գային հան րու թյա նը: 
Ե րկ րորդ կար ևոր ի րո ղու թյու նը հյու սիս կով կա սյան մու սուլ ման նե րի` Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում վե րաբ նա կեց ման թե մայի թար մա ցումն է: Եվ եր րորդ ա ռանձ
նա հա տուկ գիծն այն է, որ փաս տաթղ թե րում առ կա նյու թի մեծ մա սը նվիր ված է 
հի շյալ տա րածք նե րում ռու սա կան վար չա կար գի և «ք րիս տո նյա նե րի կող մից մու
սուլ ման նե րի հե տապնդ ման» օ րի նակ նե րի ներ կա յաց մա նը: 

Ըստ այդմ` « Ռուս նե րի վայ րա գու թյուն ներ»ը փաս տարկ ման ա ռու մով թույլ է 
հետ ևյալ հիմ նա կան պատ ճառ նե րով`
1. Ն կա րագր վող դեպ քե րի զգա լի մասն այն է, ին չը տե ղի է ու նե ցել դեպ քե րից 

ա ռն վազն 1020 տա րի ա ռաջ և ան մի ջա կան ա ռն չու թյուն չու նի ռուսթուր քա կան 
պա տե րազ մի և Մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մի հետ:

2.  Ներ կա յաց վող դեպ քե րը, բա ցա ռու թյամբ հյու սիս կով կաս ցի նե րի տե ղա հա նու
թյան, չեն փաստ վում պատ մա կան այլ̀  օ տար, ան կողմ նա կալ աղ բյուր նե րով, 
ի սկ դրանց հա վաս տի ու թյու նը փաս տող մի ակ ա պա ցույ ցը յու րա քան չյուր փաս
տաթղ թի տակ առ կա տե ղա կան մու սուլ ման նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա նուն
ներն են:

3.  Թույլ է ան գամ քա րոզ չա կան տե սան կյու նից, ո րով հետև 4 փաս տա թուղթ ներ
կա յաց նող այս հրա տա րա կու թյու նը իր փաս տարկ նե րով չէր կա րող մր ցել 
ան գամ բրի տա նա կան մա մու լում լույս տե սած մեկ հոդ վա ծի հետ: 

Քա րոզ չա կան այս ժո ղո վա ծուն, ան շուշտ, կազմ վել է նաև Ա րև մուտ քում լույս 
տես նող բազ մա թիվ քն նա դա տա կան հրա տա րա կու թյուն նե րին հա կակ շիռ ստեղ
ծե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից ել նե լով: Այ սինքն` օս մա նյան վար չա կար գը փոր ձել 
է դուրս գալ « կո տո րած ներ ի րա կա նաց նո ղի» կեր պա րից` դրա նում փոր ձե լով 
մե ղադ րել գլ խա վոր ա խո յա նին` Ռու սա կան կայս րու թյա նը: 

7 Փաս տաթղ թե րի ան վա նում նե րը տր վում են հա մա ձայն բնագ րի: 
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 Մյուս հա կա ռու սա կան հրա տա րա կու թյու նը նույն տա րում` 1877 թ., լույս տե սած 
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն նե րը Ա սի ա յում և Եվ րո պա յում 1877 թ. հու նիս, հու լիս և 
օ գոս տոս ա միս նե րին» ժո ղո վա ծուն է (այ սու հետ` « Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»)8: 
Այն կազմ ված է 217 փաս տաթղ թից` հիմ նա կա նում պաշ տո նա կան և մաս նա վոր 
հե ռագ րեր ու նա մակ ներ: Նա խոր դի հետ հա մե մա տած` այս ժո ղո վա ծուն շատ 
ա վե լի ը նդ գր կուն է, ի սկ բո վան դա կային ա ռու մով և հար ցադ րում նե րով ա վե լի 
մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում, ո ւս տի են թադ րում է ա վե լի ման րա մասն 
ան դրա դարձ: Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա յաց վող փաս տաթղ թե րի 
գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը, մաս նա վո րա պես 217 փաս տաթղ թից 196ը վե րա
բե րում են պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի Բալ կա նյան ճա կա տին և այն տեղ 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րին: Մեր հե տա զո տու թյան շր ջա նա կը, սա կայն, 
սահ մա նա փակ վե լու է մի այն Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րի 
քն նու թյամբ:

գ. « Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»-ի̀  Կով կա սյան ճա կա տին վե րա բե րող 
փաս տաթղ թե րը
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»ո ւմ ամ փոփ ված նյութն ա ռա վել ճիշտ հաս կա
նա լու հա մար ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում խմ բա վո րել դրա նում տեղ գտած փաս
տաթղ թե րը: Ժո ղո վա ծո ւում առ կա է Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող 21 փաս տա
թուղթ, ո րոնք կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմ բի` ը ստ փաս տաթղ թե րի հե ղի նակ նե րի: 
Ա ռա ջին խումբ փաս տաթղ թե րը̀  թվով 3 հատ, ներ կա յաց նում են « քաղ վածք ներ»̀  
տար բեր նա մակ նե րից և փաս տաթղ թե րից, ո րոն ցում չեն նշ վում հե ռագ րի հե ղի
նակ(ներ)ը, ան գամ ու ղարկ ման հաս ցե նե րը (ի նչ պես օ րի նակ՝ N4), կամ նույ նիսկ 
այն պի սի հե ռագ րեր, ո րոնք հաս ցե ագր ված են հետ ևյալ կերպ. « Հե ռա գիր մեկ 
պաշ տո նա կան ան ձից մյուս պաշ տո նա կան ան ձին» (ա նգլ.̀  Telegram from an official 
person to another official person, փաս տաթղ թեր N84 և N88)9: 

Փաս տաթղ թե րի մյուս խում բը (թ վով 10 հատ, N 1, 2, 5, 6, 7, 11, 18, 21, 42, 62) ներ
քին գոր ծե րի և ռազ մա կան նա խա րա րու թյուն նե րին, ի նչ պես նաև Բարձր դռանն 
ո ւղղ ված հե ռագ րերն են կամ քաղ վածք ներ դրան ցից, ո րոնց հա մար որ պես հե ղի
նակ ներ նշ վում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի Կով կա սյան ճա կա տի թուրք 
հրա մա նա տար նե րը, կամ էլ պար զա պես «ա նա նուն քաղ վածք ներ» են: Մաս նա վո
րա պես առ կա են Է րզ րու մի կա ռա վա րիչ Իս մայիլ փա շայի, Կով կա սյան ճա կա տի 
հրա մա նա տար Ահ մեդ Մուխ տար փա շայի և այլ ռազ մա կան ու քա ղա քա ցի ա կան 
պաշ տո նյա նե րի կող մից ու ղարկ ված հե ռագ րեր: 

Եր րորդ խումբ փաս տաթղ թե րը (թ վով 8 հատ, N 76, 89, 91, 93, 94, 96, 99, 140), 
տար բեր ան ձանց կող մից եվ րո պա կան մա մու լին («Daily Telegraph», «The Observer», 

8 Russian Atrocities in Asia and Europe during the Months of June, July, and August 1877, Constantinople, 
A. H. Boyajian Press, 1877: Մենք օ գտ վել ե նք ժո ղո վա ծո ւի` Ա ՄՆի Լո ւիս վի լի հա մալ սա րա նի վեբ
կայ քում տե ղադր ված է լեկտ րո նային տար բե րա կից (տե՛ս http://louisville.edu/as/history/turks/
Russian%20Atrocities.pdf (դիտ վել է` 05/04/2014)):
9 Տե՛ս Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 58 և 60:
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«Telegraph», «Reuter’s Agency», «Morning Post») ո ւղղ ված հե ռագ րեր են (բա ցա ռու
թյամբ 96րդ փաս տաթղ թի, ո րը վեր նագր ված է Telegram from Mr. Schluga to Mr. 
Etienne, Vienna. Erzeroum, July 9th, 1877): Այս խումբ փաս տաթղ թե րի առ կա յու
թյու նը պետք է ա ռա վել ար ժա նա հա վա տու թյուն հա ղոր դեր ժո ղո վա ծո ւին, քա նի որ 
որ պես դրանց հե ղի նակ ներ նշ ված են եվ րո պա ցի նե րի ա նուն ներ10: Սա կայն տա րա
կու սանք է ա ռա ջա նում այն բա նից, որ դրանք ոչ թե եվ րո պա կան մա մու լից բեր ված 
քաղ վածք ներ են, ի նչ պես սո վո րա բար ար վում է որ ևէ ժո ղո վա ծու կազ մե լիս, այլ 
նշ վում է, որ այս կամ այն ան ձը հի շյալ հե ռա գիրն ու ղար կել է այս կամ այն թեր թի 
խմ բագ րու թյուն: Ան պա տաս խան է մնում մի կար ևոր հարց. այդ դեպ քում ին չու չեն 
մեջ բե րել եվ րո պա կան մա մու լում տպագր ված հոդ ված ներ, ո րոնք գո նե ար ժա նա
հա վա տու թյուն կհա ղոր դե ին այդ փաս տաթղ թե րի իս կու թյա նը: 

Փաս տաթղ թե րի վեր ջին խմ բի եվ րո պա ցի հե ղի նակ նե րի հա կա ռու սա կան 
տրա մադ րու թյուն ներն ան շուշտ կա րե լի է հաս կա նալ, սա կայն ո րոշ կաս կած ներ 
են ա ռա ջա նում դրան ցում ռուս նե րի կող մից մու սուլ ման նե րի կո տո րած նե րի մա սին 
« տե ղե կու թյուն նե րի» հետ կապ ված: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է ա վստ րի ա ցի 
սպա, ճար տա րա գետ Ռու դոլֆ ֆոն Շլու գային վե րագր վող̀  վեր ևում ար դեն հի շա
տակ ված հե ռա գի րը (N96), որ տեղ նա ներ կա յաց նում է 1877 թ. հու նի սի վեր ջին 
ռուս նե րի կող մից մի քա նի գյու ղե րի ո չն չաց ման և ա վե լի քան հի սուն բնա կիչ նե րի 
կո տո րա ծի մա սին11: Սա կայն ու շագ րավ է, որ նույն ան ձը հե տա գա յում «La Revue 
Militaire Autrichienne De Streffleur»ո ւմ տպագ րել է մի աշ խա տանք, ո րը նվիր
ված է 1877 թ. Հա յաս տա նում ծա վալ ված ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, և 67 էջ 
ծա վալ ու նե ցող այդ աշխատանքի մեջ չենք հան դի պում Հա յաս տա նի տա րած քում 
ռուս նե րի կող մից մու սուլ ման նե րի կո տո րա ծի գեթ մեկ դեպ քի նկա րագ րու թյան: 
Մինչ դեռ նա, լի նե լով դեպ քե րի ժա մա նա կա կիցն ու ա կա նա տե սը, ա մե նայն ման
րա մաս նու թյամբ նկա րագ րել է ի րա դար ձու թյուն նե րը12: 

դ. Թուր քա կան պա տու մը եր կու դր վա գով. փաս տարկ ներ և հա կա փաս-
տարկ ներ
1.  Բա յա զե տի կո տո րածն ու Ա լաշ կեր տի հով տի ող բեր գա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը

 Ժո ղո վա ծո ւի հրա տա րակ ման գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե կը « ռուս նե րի կող
մից մու սուլ ման նե րի կո տո րած նե րի» ներ կա յա ցումն է: Դի ցուք, դի տար կենք նշ ված 
շր ջան նե րին վե րա բե րող հետ ևյալ փաս տա թուղ թը:

 Փաս տա թուղթ N5  «… Այս զո րախմ բի [Ա լաշ կեր տի կող մում կռ վող ռու սա կան 
զո րա խում բը – Գ. Վ.] հրա մա նա տա րը մաս նակ ցել է իր ճա նա պար հին ըն կած ա մեն 
ին չի թա լա նին: Նա այ րել է քրիս տո նյա նե րի և մու սուլ ման նե րի բո լոր տնե րը̀ տա նե լով 
դրանց բնա կիչ նե րի բո լոր բա րիք նե րը: Այդ նող կա լի բռ նու թյուն նե րից բա ցի սպա նել 

10 Նշ ված ա նուն նե րով մար դիկ իս կա պես ե ղել են պա տե րազ մա կան թղ թա կից ներ և նշ ված ժա
մա նա կա հատ վա ծում գտն վել են Թուր քի ա յում: 
11 Տե՛ս Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 63:
12 Տե՛ս Rudolf Von Schluga, “Les Combats De Halijas Et De Zewin En Arménie En 1877, La Revue 
Militaire Autrichienne De Streffleur, Traduit Par J. Bornecque, 1880։
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է նաև ե րեք կնոջ: Օ տա րերկ րյա թղ թա կից նե րի հա ղոր դում նե րը կար դա լով` տե րու-
թյուն նե րը կա րող են հա մոզ վել այս զե կույց նե րի ճշ մար տա ցի ու թյան մեջ»13: 

Այս փաս տա թուղ թը̀  թվագր ված 1877 թ. հու նի սի 19 (հու լի սի 1), ո ւղղ ված է ներ
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյա նը և ու ղարկ ված է Վա նի ու Բա յա զե տի շր ջա նում 
գոր ծող թուր քա կան զո րախմ բի հրա մա նա տա րու թյու նից: Ը նդ հան րա պես Բա յա
զե տի հատ վա ծը և Ա լաշ կեր տի ամ բողջ հո վի տը քն նարկ վող թե մայի ա ռու մով ա մե
նա կար ևոր շր ջան ներն են: Ե թե խոս քը 1877 թ. ամ ռա նը պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի Կով կա սյան ճա կա տում տե ղի ու նե ցած քա ղա քա ցի ա կան ան ձանց 
սպա նու թյուն նե րի կամ զանգ վա ծային կո տո րա ծի մա սին է, նախ և ա ռաջ պետք է 
հի շել Բա յա զե տի դեպ քե րը, ո րը ա մե նա խո շոր զանգ վա ծային կո տո րածն էր, ի նչ
պես նաև Ա լաշ կեր տի գյու ղե րում կա տար վա ծը: Ի սկ որ ա մե նա կար ևորն է, այդ 
կո տո րած նե րի զո հե րը ոչ թե մու սուլ ման ներն է ին, այլ տե ղի հայ բնակ չու թյու նը, 
ի սկ ի րա կա նաց նող ներն ա մեն ևին էլ ռուս նե րը չէ ին:

 Բա յա զե տը ռու սա կան բա նա կի եր ևա նյան խմ բա վոր ման կող մից ա ռանց դժ վա
րու թյան գրավ վեց 1877 թ. ապ րի լի 30(18)ին: Քա ղա քը պահ պա նե լու հա մար թող
նե լով 2.000ի չափ զին վոր̀  ռու սա կան բա նա կը շա րու նա կեց ա ռաջ խա ղա ցու մը14: 
Հու նի սի 6ին թուր քա կան զոր քը պա շա րեց քա ղա քը, և սկս վեց Բա յա զե տի 23օրյա 
ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը15: Հենց այս շր ջա նում էլ տե ղի ու նե ցան ող բեր գա կան 
ի րա դար ձու թյուն ներ: Ի նչ պես հա ղոր դում է Բա յա զե տի ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
ղե կա վար Ֆե ո դոր Շտոկ վի չը. « Գի շե րը (հու նի սի 6ի Գ. Վ.) ապ շե ցու ցիչ տե սա րան 
էր, ո րին ա կա նա տես լի նե լով` զին վոր ներն ար տաս վե ցին. կո տո րում է ին տղա մարդ-
կանց, կա նանց ու ե րե խա նե րին և դեռևս ո ղջ նրանց նե տում է ին կրա կի մեջ, ամ բողջ 
քա ղա քը կրա կի մեջ էր, ա մե նուր լս վում է ին գո ռոց ներ, հե կե կոց ներ և տն քոց»16: 
Քր դա կան ջո կատ նե րի և նրանց մի ա ցած թուր քա կան կա նո նա վոր զոր քի այս վայ
րա գու թյուն նե րը կազ մա կերպ վել և ո ւղ ղորդ վել են հենց քա ղա քը գրո հող Ֆայիկ 
փա շայի կող մից17: 

13 Russian Atrocities in Asia and Europe..., էջ 8:
14 Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս Մօմ ճե ան Ա., Պատ մու թիւն Ա րե ւե լե ան պա տե րազ մին. Զար դա-
րե ալ այ լե ւայլ պատ կե րօք եւ կեն դա նագ րօք, Հա տոր Ա, Կոս տանդ նու պօ լիս: Տպագ րու թիւն Ա րա
մե ան, 1879, էջ 164165: 
15 Ֆե ո դոր Շտոկ վի չի գլ խա վո րու թյամբ Բա յա զե տի ի նք նա պաշտ պա նու թյան մա սին ման
րա մասն տե՛ս Антонов В. М., 23-х дневная оборона Баязетской цитадели и комендант Федор 
Эдуардович Штоквич, Санкт Петербург: «Общественная польза», 1878 (репринт Москва: Книга по 
Требованию, 2011)։
16 Антонов В. М., նշվ. ա շխ., էջ 10: 
17 Այդ մա սին է վկա յում նաև դեպ քե րից մեկեր կու տա րի հե տո հրա տա րակ ված Ա. Մօմ ճե ա նի 
աշ խա տու թյու նը, ո րից մեջ բե րում ե նք հետ ևյալ հատ վա ծը. « Վա նայ զի նո ւո րա կան կա ռա վա րիչ 
կամ հրա մա նա տար Ֆայիգ փա շա այս քա ղա քին` ի նչ պէս նաեւ Բա ղի շոյ եւ Մշոյ մէջ ե ղած կա-
նո նա ւոր զօրքն խմ բե լով` կա րող ե ղաւ ե օթն վաշտ կազ մե լու: Սոյն փոքր խմ բին ա ջա կից տա լու 
հա մար Ֆայիգ փա շա Հայ տէ րան լը Քիւր տե րուն Շէյ խին` Ճէ լա լէտ տի նին դի մեց եւ ա ղա չէց որ 
կա մա ւոր ներ ղր կէ առ ի նքն: Ա սոր վրայ 20.000ի չափ կա մա ւորք ե կան. Լե րանց մէջ ազ դա րա րու-
թիւն ե ղած էր թէ հա ւա տոյ պա տե րազմն պի տի լի նէր ը նդհուպ եւ բո լոր քրիս տո նե այ նե րը պի տի 
ջար դո ւէ ին: Ճոխ ա ւար մը յափշ տա կե լու ա ռիթ նշ մա րե լով` ան գե ղաց ե րամ նե րու պէս հա սան 
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Ռու սա կան և հայ կա կան աղ բյուր նե րից զատ այս ող բեր գու թյան փաս տը հաս
տատ վում է նաև օ տար̀  եվ րո պա կան աղ բյուր նե րով: Այս տեղ հե ռու գնա լու ան հրա
ժեշ տու թյուն չկա: Հա կա ռակ քն նարկ վող ժո ղո վա ծո ւի, մենք կա րող ե նք օ գտ վել 
ոչ թե եվ րո պա կան մա մու լին ո ւղղ ված ան հայտ նա մակ նե րից, այլ հենց եվ րո պա
կան թեր թե րի թղ թա կից նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րից: Բա րե բախ տա բար, 
պահ պան վել են այն ժա մա նակ բրի տա նա կան ‹‹Times›› լրագ րի թղ թա կից Չարլզ 
Նոր մա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, ո րոնք զե տեղ ված են նրա հե ղի նա կած 
‹‹ Հա յաս տան և 1877 թվա կա նի կամ պա նի ան (ար շա վը)›› աշ խա տու թյան մեջ18: Այս 
աղ բյու րի կար ևո րու թյունն այն է, որ դրա նում օ տա րերկ րա ցի ա կա նա տե սի կող մից 
քն նարկ վում և ներ կա յաց վում է այն վայ րե րում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն
նե րի ի րա կան պա տու մը, ո րոնք այդ պես ջա նա սի րա բար նեն գա փոխ վում են թուր
քա կան ժո ղո վա ծո ւում: Կա պի տան Չարլզ Նոր մանն ու ղեկ ցել է սըր Առ նոլդ Քեմ
բե լին (18201908), ով նշա նակ ված էր թուր քա կան բա նա կում՝ որ պես բրի տա նա կան 
ռազ մա կան կո մի սար19: Նրանք ա կա նա տես են ե ղել կար ևո րա գույն ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի20, հե տապնդ վել են կո զակ նե րի կող մից և հա զիվ փրկվել 
մա հից21: Ռուս նե րի նկատ մամբ նրանց դիր քո րո շու մը, հաս կա նա լի է, որ չէր կա րող 
լի նել դրա կան: Այս ի րո ղու թյունն ու ժե ղաց նում է նրանց հա ղոր դած տե ղե կու թյուն
նե րի հա վաս տի ու թյու նը, հա մե նայն դեպս նրանց եր բեք չես մե ղադ րի ռու սա սի րու
թյան մեջ22: 

բո լոր հուժ կու մար դիկ, ո րոնց հա մար գու րանն յաղ թա նա կեր էր կամ ոչ` բնաւ փոյթ չէր» (տե՛ս 
Մօմ ճե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 347): 

Բա յա զե տում կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի մա սին նյութ կա նաև ռու սա կան «Русская 
старина» ամ սագ րի է ջե րում, որ տեղ ի րա դար ձու թյուն նե րը նկա րագր վում են գն դա պետ Կոնս
տան տին Գեյն սի և եր ևա նյան խմ բա վոր ման քա ղա քա ցի ա կան մա սի ղե կա վար Ա. Խա նա գո վի 
կող մից (տե՛ս «Русская старина», 1878, Т. 22, Вып. 7, էջ 455460, «Русская старина», 1885, T. 45, 
Вып. 1, էջ 157186, «Русская старина», 1885, Т. 45, Вып. 2, էջ 443468)։ 
18 Տե՛ս Norman Ch. B., Armenia and the Campaign of 1877, London: Cassell, Petter, and Galpin, 1878։ 
19 Այդ մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Barry Quintin, War in the East: A Military History of the 
Russo-Turkish War 1877-78, Solihull: Helion & Company Ltd, 2012, էջ 182184։
20 Նոր մա նը նշում է, որ թուր քե րի վայ րա գու թյուն նե րի մա սին զգա լի տե ղե կու թյուն ներ է հա
ղոր դել նաև այդ ժա մա նակ Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս պրն Զոհ րա բը, ո րոնք 
ամ փոփ ված են Ֆո րին Օ ֆի սի` Թուր քի ային նվիր ված զե կույց նե րի շար քում (տե՛ս Norman C. B., 
Armenia and the Campaign of 1877, էջ 293)։
21 Այդ մա սին տե ՛ս “The Ottoman War and Telegraph offices,” Timaru Herald, September 26, 1877,  
էջ 4։
22 Չարլզ Նոր մա նին ան շուշտ կա րե լի է դի տար կել ար ժա նա հա վատ աղ բյուր, քա նի որ նա բրի
տա նա կան թեր թի թղ թա կից էր: Ա վե լին, ե թե ան գամ կաս կա ծի տակ էլ դր վի այս աղ բյու րի ար ժա
նա հա վա տու թյու նը, ա պա դա պետք է լի նի հօ գուտ թուր քա կան կող մի (նաև հաշ վի առ նե լով նշ
ված շր ջա նում Մեծ Բրի տա նի այի դիր քո րո շու մը Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան նկատ մամբ), 
քան զի ի նչ պես ին քը` հե ղի նակն է նշում գր քի ա ռա ջա բա նում. ‹‹Ես ափ ի ջա Տրա պի զոն որ պես 
ը նդ գծ ված թուր քա սեր և խո րա պես հա մոզ ված այն բա նում, որ թուր քա կան ան կար գու թյու նը և 
վատ կա ռա վա րու մը խիստ չա փա զանց ված է: Լի նե լով նո րա թուխ լրագ րու թյան մաս նա գի տու-
թյան մեջ, ես պար տա վոր ված չէ ի հա վա տա րիմ մնալ իմ նախ կին դիր քո րոշ ման մեջ իմ հե տա գա 
հոդ ված նե րում տրա մա բա նու թյու նը պա հե լու հա մար, և լի նե լով ամ բող ջո վին ա զատ հրա հանգ-
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Այս պես, Չ. Նոր մա նի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րից պարզ է դառ նում, որ 
Բա յա զե տում սպան վում է 1100 մարդ23: Ա լաշ կեր տի հով տի 122 գյու ղե րից մի այն 9ն 
են խու սա փել ա մա յա ցու մից և կո տո րած նե րից: Մու շի շր ջա նում մի շարք գյուղեր 
ա վեր վել են, բնա կիչ նե րը՝ սպան վել: Այդ ա մե նը կա տար վում էր ոչ մի այն թուր քա
կան բա նա կի, այլ նաև նրանց դրդ մամբ ու նրանց հո վա նա վո րու թյամբ գոր ծող 
ա վա զա կախմ բե րի24 կող մից` շեյխ Ջա լա լեդ դի նի, Օ բայ դու լա հի, Ֆա քիմ է ֆեն դ ի ի 
և ու րիշ նե րի ղե կա վա րու թյամբ25: 

նե րում, ես ո րո շե ցի ար դա րա ցի ո րեն և ա զն վո րեն գրել այն ա մե նը, ի նչ տես նում եմ և ջանք չխ-
նայել Օս մա նյան կող մը պաշտ պա նե լու հա մար…

‹‹ Թայմս››-ին թղ թակ ցե լիս ես կա նոն սար քե ցի չհա ղոր դել ո չինչ, բա ցի նրա նից, ին չի ա կա-
նա տեսն եմ ե ղել ես կամ փաս տեր` հաս տատ ված եվ րո պա ցի ա կա նա տես նե րի կող մից: Իմ նա-
մակ նե րի վե րահ րա տա րակ ման ժա մա նակ ես պահ պա նել եմ այդ սկզ բուն քը: Ես աշ խա տել եմ 
գրել ան կողմ նա կալ` ա ռանց թուր քե րի թե րու թյուն ներն ա ղա վա ղե լու և վայ րա գու թյուն նե րը ռուս-
նե րին վե րագ րե լու: Ան կեղ ծո րեն ա սում եմ, ես չկա րո ղա ցա գտ նել գեթ մեկ ա պա ցու ցե լի դա ժա-
նու թյան դեպք` ի րա գործ ված Մեծ իշ խա նի բա նա կի կող մից, և իմ այս հայ տա րա րու թյուն նե րը 
հաս տատ վում են սըր Առ նոլդ Քեմ բե լի դի վա նա գի տա կան զե կու ցագ րե րով` վեր ջերս հրա տա-
րակ ված Ար ևե լյան հար ցին վե րա բե րող Կա պույտ Գր քում: Թուր քա կան վար չա կար գի քա ղա քա-
կա նու թյան հետ ևան քով ոչ ոք չի կա րո ղա նում ճիշ տը բարձ րա ձայ նել. ո չինչ չէր ար վում հի վանդ-
նե րին և վի րա վոր նե րին օգ նե լու հա մար, աշ խա տող նե րը շա հա գործ վում է ին, ի սկ մե ղա վոր նե րի 
ան պատ ժե լի ու թյու նը վր դով մունք էր ա ռա ջաց նում ազ նիվ մարդ կանց շր ջա նում, ի նչ պես նաև 
ստա հոդ լու րեր է ին շր ջա նառ վում Ռու սաս տա նի դա ժա նու թյան մա սին. մաս նա վո րա պես Ար դա-
հա նի բան տար կյալ նե րի և Ա լաշ կեր տի հո վի տի բնակ չու թյան հետ վար վե լու վե րա բե րյալ: Այս-
պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը վա նում է ին այն մարդ կանց, ով քեր սա տա րում է ին ի րենց ար դա րու-
թյան հա մար ամ բար տա վան վար չա կար գի դեմ պայ քա րող նե րին›› (Norman C. B., Armenia and 
the Campaign of 1877, London: Cassell, Petter, and Galpin, 1878, p. VII)։
23 Տե՛ս Norman C. B., Armenia and the Campaign of 1877, էջ 296, 299-300:
24 Նույն տե ղում, էջ 296: 
25 Ը նդ հան րա պես այս շր ջա նում քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տի վու թյան մա սին զգա լի գրա կա նու
թյուն կա, ո րոն ցում տար բեր տե սան կյուն նե րից են դի տարկ վում քուրդ ա ռաջ նորդ նե րի գոր ծո ղու
թյուն նե րի ըն թաց քը և շար ժա ռիթ նե րը (տե՛ս Mehmet Firat Kilic, «Between Empires: the Movement 
of Sheikh Ubeydullah», International Journal of Kurdish Studies, 2006, Volume 20, Issue ½, էջ 57
121, Mehmet Firat Kilic, Sheikh Ubeydullah’s role in 1878-1878 Ottoman Russian War, http://www.pen-
kurd.org/englizi/ali-kilic/Sheikh-Ubeydullahs-0role-in-1878-1878-Ottoman-Russian-War.pdf (դիտ վել է` 
05/04/2016)):

 Մի բան ան վի ճե լի է. քր դերն այս պա տե րազ մում դաշ նակ ցել և ա ջակ ցել են օս մա նյան բա նա
կին ը նդ դեմ ռուս նե րի: Սա կայն չա փա զանց կար ևոր է ը նդ գծել այն փաս տը, որ ի նչ պես Բա յա զե
տի կո տո րա ծը, այն պես էլ Ա լաշ կեր տի, Մու շի և այլ շր ջան նե րի հայ բնակ չու թյան դեմ կա տար ված 
բռ նու թյուն նե րը պար զա պես հայքր դա կան ներ քին հա կա սու թյուն նե րի հետ ևանք չեն: Այս տեղ 
գլ խա վոր շար ժիչ և դր դիչ ու ժը հա մի դյան վար չա կարգն է: Այս ա ռու մով բնու թագ րա կան է հայ 
դաշ նակ ցա կան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան գոր ծիչ, պատ մա բան Կ. Սա սու նու հետ ևյալ դի
տար կու մը. ‹‹ Քիւր տե րը Սուլ թան Հա մի տի գա հա կա լու թե ամբ ա վե լի քա ջա լե րու թիւն գտան: Միւս 
կող մէ, քիւր տե րու եւ հայե րու մի ջեւ խրա մա տը բա ցո ւե ցաւ: Այն հա մո զու մը կար, թէ ե թէ քրիս-
տո նե այ Ռու սաս տա նը տի րէր հայ կա կան գա ւառ նե րուն` քրիս տո նե այ հա յու թիւնն էր, որ ա ռաջ-
նու թիւն պի տի ստա նար: Այս պայ ման նե րուն մէջ քր տու թիւնն իր դէմ քը կը դարձ նէր Թուր քի ոյ 
կող մը: Ի սկ հա յու թիւ նը` թո ղե լով վերջ նա կա նօ րէն թր քա կան օ րի ան թա ցի ան` կը հա կէր Ռու սաս-
տա նի կող մը›› (տե՛ս Սա սու նի Կ., Քիւրտ ազ գային շար ժում նե րը եւ հայ-քր դա կան յա րա բե րու-
թիւն նե րը (ԺԵ դա րէն մին չեւ մեր օ րե րը), Պէյ րութ: Հա մազ գային տպ., 1969, էջ 137138): 
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Բա յա զե տի ող բեր գու թյու նը, չնա յած ա ղա վաղ ված և թուր քա մետ դի տար կում
նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ հաս տատ վում է նաև բրի տա նա ցի լրագ րող և պա տե
րազ մա կան թղ թա կից Չարլզ Ո ւի լյամ սի26 հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րով: Նա 
1878 թ. իր ու ղար կած նա մակ նե րից և հա վա քած տե ղե կու թյուն նե րից կազ մում և 
հրա տա րա կում է մի գիրք (« Հայ կա կան ար շա վը: 1877 թ. ար շա վի օ րագ րու թյու նը, 
Հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում»)27: Սա կայն այս հե ղի նա կի ը նդ գծ ված թուր քա
սի րու թյու նը, ի տար բե րու թյուն Չ. Նոր մա նի, հնա րա վո րու թյուն չտ վեց լի նե լու նույն
քան օբյեկ տիվ: Մաս նա վո րա պես Բա յա զե տում կա տար վա ծի մա սին նա տա լիս է 
աղ ճատ ված տե ղե կու թյուն ներ, ի սկ կո տո րած նե րի զոհ հա մա րում է ռու սա կան զոր
քին, այ սինքն` ա մեն ևին չի ըն դու նում քր դե րի և նրանց հո վա նա վո րող թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տե ղի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի փաս տը28: 

Այս պի սով, ա կն հայտ է, որ Բա յա զե տի ի րա կան, ոչ մտա ցա ծին ող բեր գու թյու նը, 
ո րի ե ղե լու թյու նը հաս տատ վում է օ տար, ան կողմ նա կալ աղ բյուր նե րով, պար զա
պես մո ռա ցու թյան է մատն վում և ան գամ չի քն նարկ վում: Ի սկ Ա լաշ կեր տի հով տի 
գյու ղե րում կա տար ված ող բեր գու թյու նը ներ կա յաց վում է ծուռ հայե լու մի ջո ցով: 

2. Ո ւչ քի լի սե ի մի ջա դե պը
« Ռու սա կան վայ րա գու թյուն ներ»ո ւմ ամ փոփ ված տե ղե կու թյուն նե րի «իս կու թյան» 
մա սին կա րե լի է գա ղա փար կազ մել նաև ո րո շա կի՝ տե ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե
ցող որ ևէ ի րա դար ձու թյան դի տարկ մամբ: Տվյալ դեպ քում մենք քն նու թյան կառ
նենք թուր քա կան ժո ղո վա ծո ւում ներ կա յաց վող մի մի ջա դեպ: Այս տեղ պետք է նշել, 
որ ժո ղո վա ծո ւի Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րում ը նդ հա նուր 
առ մամբ հան դի պում ե նք ‹‹ք րիս տո նյա›› ձևա կերպ մա նը: Դի ցուք դի տար կենք ե րեք 
փաս տա թուղթ, որ տեղ օգ տա գործ վում է ‹‹ հայ›› (ա նգլ. Armenian) բա ռը:

 Փաս տա թուղթ N7` ‹‹Այս պա հին գի տեմ, որ ռուս նե րը բռ նու թյամբ գե րե վա րել են 
Ո ւչ քի լի սե ի հայ ե պիս կո պո սին նրան վի րա վո րե լուց և կապկ պե լուց հե տո: Այդ հոգ ևո-
րա կա նը նվիր ված էր պե տու թյան շա հե րին››29: 

Փաս տա թուղթ N93` ‹‹Ուչ քի լի սե ում ե րեք ժամ տևող մար տից հե տո ռուս նե րը 
թա լա նե ցին ե կե ղե ցին, այ րե ցին տնե րը, բռ նու թյան են թար կե ցին և առ ևան գե ցին հայ 
ե պիս կո պո սին››30:

26 Չարլզ Ֆրե դե րիկ Ո ւի լյամ սը (18381904 թթ.) թղ թակ ցել է բրի տա նա կան ‹‹Evening Standard›› և 
‹‹The Evening News›› պար բե րա կան նե րին: Նա բրի տա նա ցի ա ռա ջին թղ թա կից նե րից մեկն էր, որ 
1877 թ. ժա մա նեց Կոս տանդ նու պո լիս` պա տե րազ մի ըն թաց քում ու ղեկ ցե լով թուր քա կան չոր րորդ 
բա նա կի հրա մա նա տար Մուխ տար փա շային (այդ մա սին տե՛ս “A Soldier on the Pencil: One of 
London’s famous war correspondents,” The New York Times, August 10, 1887)։
27 Տե՛ս Williams Charles, The Armenian Campaign: A Diary of the Campaign of 1877, in Armenia and 
Koordistan, London: C. Kegan Paul & Co., 1878: 
28 Նույն տե ղում, էջ 129:
29 Russian Atrocities in Asia and Europe, p. 9.
30 Նույն տե ղում, էջ 62:
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 Փաս տա թուղթ N94` ‹‹Ուչ քի լի սե ի ե կե ղե ցում տա սը դի է հայտ նա բեր վել: Գյու ղե-
րում հե տաքն նու թյուն է սկս վել: Հայ կա կան ե կե ղե ցին այր վել է ››31: 

Խոսքն այս տեղ օս մա նյան Է րզ րու մի վի լայե թի Դի ա դի նի գա վա ռի Ո ւչ քի լի սե 
(Ո ւչ քի լի սա, թրք.̀  ե րեք ե կե ղե ցի) գյու ղի վան քի մա սին է: Դա պատ մա կան Բա գա
վա նի Ս. Հով հան նես վանքն է (VII դար): Այս ե կե ղե ցու մա սին հայ կա կան աղ բյուր նե
րում զգա լի նյութ կա, ո րը, սա կայն, հիմ նա կա նում վե րա բե րում է նրա ձե ռագ րա կան 
հա վա քա ծո ւին32: Մյուս կող մից խոս քը Հով հան նես վար դա պետ Ա ստ վա ծատ րյա նի 
մա սին է, ո րին 1882 թ. հան դի պել և նրա մա սին տե ղե կու թյուն ներ է թո ղել այդ տեղ 
ժա մա նած Մա ղա քի ա ե պիս կո պոս Օր մա նյա նը33: Ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի 
ժա մա նակ վան քի շուրջ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի դի տար կու մը թույլ է 
տա լիս հաս կա նալ, որ թուր քա կան աղ բյու րի այս տե ղե կու թյու նը ոչ մի այն չի հա մա
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը, այլ նաև ի րա կա նում տե ղի ու նե ցա ծի մի տում
նա վոր նեն գա փո խումն է: Բանն այն է, որ մեր կող մից ար դեն հի շա տակ ված Չարլզ 
Նոր մա նը քն նարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ե ղել է Սուրբ Հով հան նես ե կե ղե
ցում և զրույց ու նե ցել « ռուս նե րի կող մից» բռ նու թյան են թարկ ված և առ ևանգ ված 
հայ ե պիս կո պո սի հետ: Այս ա ռի թով նա գրում է. 

«Ուչ քի լի սե ի ե կե ղե ցում թաքն ված տա սը մարդ դա ժա նո րեն սպան վել է: 
Ես զրու ցել եմ տե ղի հայ ե պիս կո պո սի հետ, ով վր դով ված ժխ տում է, որ 
դա ա րել են ռուս նե րը, - հայ տա րա րու թյուն, որ ար վել էր Իս մայիլ փա շայի 
կող մից և շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վել Բ. Դռան կող մից Մեծ տե րու թյուն նե րի 
հա մար,- և ով հան դի սա վո րու թյամբ հա վաս տի աց նում էր ի նձ, որ դա քր դե-
րի ձեռ քի գործն է, այն բա նից հե տո, ե րբ ռուս ներն ան ցել են այդ վայ րով»34:

Այն, որ ե կե ղե ցու վրա հար ձակ վել են մու սուլ ման նե րը, հաս տատ վում է նաև հայ
կա կան աղ բյուր նե րով, մաս նա վո րա պես դեպ քե րի ժա մա նա կա կից ազ գագ րա գետ 
Սար գիս Հայ կու նին Բագր ևանդ գա վա ռին նվիր ված իր աշ խա տու թյան մեջ հայտ
նում է հետ ևյալ տե ղե կու թյու նը.

31 Նույն տե ղում: 
32 Ո ւչ քի լի սե ի ե կե ղե ցու մա սին տե ղե կու թյուն ներ են պահ պան վել պատ միչ ներ Ա գա թան գե ղո
սի և Ղա զար Փար պե ցու աշ խա տու թյուն նե րում: Վե րա դառ նա լով քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջան՝ 
պետք է նշել, որ 1912 թ. Ն. Մա ռը Հ. Օր բե լուն գոր ծու ղում է Բա գա վա նի ե կե ղե ցի` նրա ար ձա
նագ րու թյուն նե րը ու սում նա սի րե լու: Ար դյունք ներն ամ փոփ վում են հետ ևյալ աշ խա տանք նե
րում՝ Орбели И. А., Багаванская надпись 639 г. и другие армянские ктиторские надписи VII века, 
Петроград: Тип. Имп. Акад. Наук, 1913: Նույ նի` Багаванский храм и его надписи, Петроград: Тип. 
Акад. Наук, 1917. Պատ մա բան Պ. Մու րա դյա նը նշում է, որ Ո ւչ քի լի սե ա նու նը ե թե ե ռա խո րան 
լի նե լու ար ձա գանք չէ, ա պա վկա յու թյունն է ե րբ ևէ ե րեք ե կե ղե ցու հա մա ժա մա նա կյա գո յու թյան 
(տե՛ս Մու րա դյան Պ., Դր վագ ներ Բա գա վա նի ձե ռագ րա կան հա վա քա ծոյի պատ մու թյու նից, 
Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 1999, 1 (150), էջ 195): 
33 Տե՛ս Օր մա նե ան Մա ղա քի ա ար քեպ., Խոհք եւ խօսք. Իր կե ան քի վեր ջին շր ջա նին մէջ, Ե րու
սա ղեմ: Տպա րան Սր բոց Յա կո բե անց, 1929, էջ 117: 
34 Norman C. B., Armenia and the Campaign of 1877..., pp. 294-295.
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«Այս հռ չա կա ւոր վան քը ու նէր ըն տիր ձե ռագ րաց մա տե նա դա րան, որ 
պա հո ւած էր վան քի որ մե րու մէ ջէն սան դուխ նե րով դէ պի գմ բէթ բարձ րա-
ցած մի դա րա նի մէջ. այս ձե ռա գիր ներ ամ բող ջո վին 77-ի պա տե րազ մին 
վան քի մէջ թո ղո ւած են և ի կո րուստ մատ նո ւած: Մի ա մե նաըն տիր ձե ռա-
գիր՝ մա գա ղա թե այ Աս տո ւա ծա շունչ քր դե րու ձեռք կանց նի, կը բե րեն Ղարւս-
բեկ հայ գիւղն, կը դնեն վայր ու փայ տով հա րո ւած ներ կտան ձե ռագ րին, 
որ պէս զի հայեր մեծ գին տան, գե րու թյու նից ա զա տեն, կո ղոպ տո ւած հայեր 
աս տի ան տի ցո րեն հա ւա քե լով կտան, կը ստա նան Աս տո ւա ծա շունչն»35: 

Վե րոն շյա լը վկա յում է այն մա սին, որ մա գա ղա թյա Ա ստ վա ծա շուն չը քր դե րի 
ձեռ քը կա րող էր ը նկ նել մի այն այն դեպ քում, ե թե թա լա նը նրանք և նրանց հո վա
նա վո րող թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն է ին կազ մա կեր պել: 

Եզ րա հան գում ներ
Օս մա նյան կայս րու թյան և նրա հպա տակ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի հա կա սու
թյուն նե րի խո րա ցու մը հան գեց րին 18751878 թթ. մեր ձա վո րար ևե լյան ճգ նա ժա մին: 
Բալ կան նե րում բռնկ ված ա պս տամ բու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև 1877 թ. բռնկ ված 
ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը լայ նո
րեն կի րա ռե ցին թեև տե ղա կան նշա նա կու թյան, սա կայն ա ռան ձին դեպ քե րում 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րով հա կա հար ված տա լու մի ջո ցը: Դրա ան մի ջա կան 
հետ ևանքն Ա րև մուտ քի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում հա կա թուր
քա կան տրա մադ րու թյուն նե րի ու ժե ղա ցումն էր, չնա յած Օս մա նյան կայս րու թյու նը 
վայե լում էր այդ տե րու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը Ռու սաս տա նի դեմ պա տե րազ
մում: Օս մա նյան կայս րու թյունն այդ շր ջա նում հայտն վեց մի ի րա վի ճա կում, ե րբ 
պա տե րազ մում կռ վում էր Ռու սա կան կայս րու թյան դեմ, ի սկ մի ջազ գային աս պա
րե զում` իր դեմ ստեղծ ված բա ցա սա կան կեր պա րի չե զո քաց ման հա մար: 

Ա հա այս շր ջա նում է, որ Օս մա նյան կա ռա վա րող շր ջան նե րում ի հայտ են գա լիս 
ի րա դար ձու թյուն նե րին ար ձա գան քե լու հե տաքր քիր մո տե ցում ներ: Մաս նա վո րա
պես սկս վեց եր կու թի րախ ու նե ցող մի մար տա վա րու թյան կի րա ռում, ո րի դեպ քում 
նա խա տես վում էր հա մադ րել ա) Ա րև մուտ քում հա կա թուր քա կան տրա մադ րու
թյուն նե րին հա կակշ ռի ստեղ ծու մը և բ) պա տե րազ մա կան ա խո յա նի` Ռու սաս տա նի 
վար կա բե կու մը: Պե տա կան եր կու հրա տա րա կու թյուն նե րի քն նու թյու նը մեզ թույլ է 
տա լիս եզ րա կաց նել, որ նշ ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րը փոր ձել են լու ծել մեկ գլ խա վոր խն դիր̀  ռուս նե րին մե ղադ րել այն 
բա նում, ին չում մե ղադ րում է ին ի րենց: Այ սինքն` ռու սա կան կող մին ներ կա յաց նել 
խա ղաղ բնակ չու թյան, հիմ նա կա նում մու սուլ ման նե րի, ի սկ ա ռան ձին դեպ քե րում 
նաև քրիս տո նյա նե րի կո տո րած նե րի կազ մա կեր պիչ: Այս մո տե ցու մը ո րոշ փո խա
կեր պում նե րով օգ տա գործ վել է նաև Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, ե րբ 

35 Հայ կու նի Ս., Բագ րե ւանդ ջրա բաշխ գա ւառ, Մասն Ա., Վա ղար շա պատ: Տպա րան Մայր Ա թոռ 
Ս. Էջ մի ած նի, 1894, էջ 277:



Գորգ  արդանյանՊատմություն • History • История 23

ե րիտ թուր քա կան քա րոզ չու թյու նը սե փա կան մեղ քե րը սկ սեց բար դել հիմ նա կան 
զո հե րի` հա յու թյան վրա: 

Չ նա յած այն փաս տին, որ բո լոր մե ղադ րանք ներն ո ւղղ ված են ռու սա կան կող
մին, այ նո ւա մե նայ նիվ ա րևմ տա հա յու թյու նը Կով կա սյան ճա կա տին ա ռնչ վող 
հա ղոր դագ րու թյուն նե րի կար ևոր դե րա կա տար նե րից մեկն է: Այ սինքն՝ այս փու լում, 
ե րբ Հայ կա կան հար ցը դեռ նոր էր սկ սում մի ջազ գայ նա նալ, թուր քա կան կեղ ծա
րա րու թյուն նե րի թի րա խը չու ներ այն ո ւժգ նու թյունն ու ո ւղղ վա ծու թյու նը, ո րը ձեռք 
բե րեց հե տա գա տա րի նե րին: Սա կայն այս հրա տա րա կու թյուն նե րի քն նու թյու նը մեզ 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դեռևս այս շր ջա նում տես նե լու հե տա գա յում պե տա կան 
մա կար դա կի հաս նող կեղ ծա րա րու թյուն նե րի և դրանց օգ տա գործ ման վաղ ձևե րը:

 ՀԱ ՅՈւ ԹՅՈւ Նը ԵՐ ԿՈւ ԿԱՅՍ ՐՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ՄԻջԵՎ.  
1877– 1878 ԹԹ. ՌՈւՍ-ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻ ԿՈՎ ԿԱ ՍՅԱՆ ճԱ ԿԱՏը 

ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԱ ԿԱՆ քԱ ՐՈԶ չՈւ ԹՅԱՆ ՄԵջ
  ար դա նյան Գորգ 

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
 Հոդ վա ծում քն նու թյան են են թարկ վում օս մա նյան պա տե րազ մա կան քա րոզ չու
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը 1877 թ. լույս տե սած պե տա կան եր կու հրա տա
րա կու թյուն նե րում: Խն դիր ու նե նա լով վար կա բե կե լու թշ նա մուն` Ռու սաս տա նին, 
ի նչ պես նաև պայ քա րե լու Ա րև մուտ քում ծա վալ ված հա կա թուր քա կան տրա մադ րու
թյուն նե րի դեմ՝ օս մա նյան պե տա կան քա րոզ չու թյան մեջ սկ սե ցին ի հայտ գալ նոր 
մո տե ցում ներ, ո րոնք հե տա գա յում զար գաց վե ցին և կի րառ վե ցին Ա ռա ջին աշ խար
հա մար տի ժա մա նակ: 

 Բա նա լի բա ռեր` Օս մա նյան կայս րու թյուն, Ռու սա կան կայս րու թյուն, հայեր, ռուս
թուր քա կան պա տե րազմ, Կով կա սյան ճա կատ, պա տե րազ մա կան քա րոզ չու թյուն, 
ցե ղաս պա նու թյան ժխ տում:
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ՀԱՅ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԹՐքԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾըՆԹԱՑՆ օՍՄԱՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ (1915 -1918 ԹԹ.)

 Նա րի նե Մար գա րյան

ա. Թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նա ցումն օ րենք նե րի, 
հրաման նե րի ու հե ռագ րե րի շր ջա նակ նե րում
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ըն թաց քում ե րե խա ներն ա մե նա խո ցե լի 
խումբն է ին: Զանգ վա ծային կո տո րած նե րի ու գաղ թի ժա մա նակ նրանք են թարկ
վում է ին բազ մա կող մա նի բռ նաճն շում նե րի: Տա րագ րու թյան ճա նա պար հից, ծանր 
կո րուստ նե րից հե տո նրանք ա նընդ հատ բախ վում է ին նո րա նոր դժ վա րու թյուն
նե րի՝ փոր ձե լով հաղ թա հա րել վե րապ րե լու խն դի րը:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ըն թաց քում թր քաց ման ու ձուլ ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը ե ղել է կար ևոր բա ղադ րիչ մաս: Այդ են վկա յում օս մա նյան 
փաս տաթղ թե րը, որ տեղ պար զո րոշ եր ևում է, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
նպա տակ է դրել հայ ե րե խա նե րին հա մա կարգ ված ձու լե լու մու սուլ մա նա կան 
հա սա րա կու թյա նը: Ե րե խա նե րը՝ որ պես ազ գի ան բա ժա նե լի հատ ված, նույն պես 
ցե ղաս պա նու թյան զոհ են դառ նում1: Նրանք նաև բռ նի կրո նա փո խու թյան ա ռա
վել դյու րին հատ վածն են. նրանց իս լա մաց ման գոր ծըն թա ցը, ազ գային ու կրո նա
կան ի նք նա գի տակ ցու թյան մո ռա ցու թյունն ա ռա վել վաղ հա սա կում ա վե լի դյու րին 
է ի րա կա նաց նել: Հենց այս քա ղա քա կա նու թյունն ու տրա մա բա նու թյունն էլ ը նտ
րել էր ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը։ Վեր ջինս նպա տակ էր դրել իր հս կո
ղու թյան տակ գտն վող որ բա նոց նե րում «ազ գա փոխ» ա նե լու այդ ե րե խա նե րին ու 
ծա ռայեց նե լու թուրք ազ գի շա հե րին, չնա յած միշտ էլ մտա վա խու թյուն է ու նե ցել, 
որ այդ ե րե խա ներն այդ կերպ փրկ վե լով, հե տա գա յում վրեժխն դիր կլի նեն: Հայտ
նի ցե ղաս պա նա գետ Վա հագն Դադ րյա նը, ան դրա դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա
նու թյան տա րի նե րին հայ ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մաց ման խն դիր նե րին, ի րա վա
ցի ո րեն նշում է, որ թուր քե րը գնա հա տում է ին հայ ե րե խա նե րի գե նո ֆոն դը՝ նրանց 
դի տար կե լով որ պես թուրք ազ գի գե նային նկա րա գի րը հարս տաց նե լու ան գնա հա
տե լի աղ բյուր2:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին իս լա մա ցու մը դի տարկ վել է մի ա ժա
մա նակ և՛ նա խա պայ ման, և՛ հետ ևանք: Չնա յած այն, ի նչ պես թուր քա կան կողմն 
էր հա վաս տի աց նում, նա խա պայ ման էր նրանց փր կու թյան հա մար, սա կայն այդ 
գործ ըն թա ցը հե ռու էր փր կու թյուն կոչ վե լուց: Հետ ևանքն էլ այն էր, որ նրանք իս լամ 
ըն դու նե լուն զու գա հեռ, փո խում է ին ի րենց մայ րե նի լե զուն, մշա կույ թը, նույ նիսկ 
ան ձնա նուն նե րը: Դա նի ա ցի պատ մա բան, ցե ղաս պա նա գետ Մա թի աս Բյորն լուն դը 

1 Տե՛ս Dadrian V., Children as Victims of Genocide: The Armenian Case, The Issues of The History and 
Historiography of The Armenian Genocide, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան և պատ մագ րու
թյան հար ցեր, № 7, Եր ևան, ՀՑ ԹԻ, 2003, էջ 3: 
2 Նույն տե ղում, էջ 4: 
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հայե րի ձուլ ման խն դիր նե րին ան դրա դառ նա լիս եզ րա կաց նում է, որ կրո նի, լեզ
վի, մշա կույ թի, ան գամ ան ձնա նուն նե րի հար ցում մու սուլ ման  ընտանիքնե րում, 
կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում ու հա սա րա կա կան ո լորտ նե րում ի րա կա նաց վող 
հա մա կարգ ված ճն շում նե րի հետ ևան քով մնում էր մի այն սիս տե մա տիկ թր քաց ման 
պատ րաստ կեն սա բա նա կան « հում նյու թը»3: Այս պա րա գա յում մար դը ֆի զի կա պես 
չի վե րա նում, բայց նա այլևս չի կա րող ապ րել որ պես տվյալ ազ գի ներ կա յա ցու ցիչ։ 

Հայ ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մա ցու մը կա տար վել է եր կու մա կար դա կով՝ պե տու
թյան և հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե րի կող մից։ Բազ մա թիվ հայ ե րե խա նե րի 
թուր քերն ու քր դերն առ ևան գում է ին, եր բեմն՝ «որ դեգ րում», ու նրանք, աս տի ճա
նա բար իս լա մա կան մի ջա վայ րում ապ րե լով, թր քա նում ու ձուլ վում է ին այդ հա սա
րա կու թյա նը: Հա ճախ հայ ե րե խա նե րին կա ռա վա րու թյան հրա մա նով հանձ նում 
է ին այն պի սի գյու ղե րի ու մար զե րի թուրք բնա կիչ նե րի, որ տեղ հայեր ու օ տար ներ 
չէ ին գտն վում4:

 Պե տա կան մա կար դա կով իս լա մաց նե լու հա մար հիմք են ծա ռայել պաշ տո նա
կան հրա ման ներն ու հե ռագ րե րը։ Այս տեղ տե ղա հա նու թյուն նե րի ու բնաջնջ ման 
ո ղջ ըն թաց քում հայ ե րե խա նե րի հա մար օգ տա գործ վել է “bakım ve tarbiye”՝ թարգ
մա նա բար «խ նամք ու դաս տի ա րա կու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը: 

1915թ. նոյեմ բե րի 16ի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ան վտան գու թյան 
ը նդ հա նուր վար չու թյան ծած կագր ված հե ռագ րում՝ ո ւղղ ված Հա լե պի ու Դա մաս
կո սի նա հան գա պե տա րան նե րին, պա հանջ վում է. «Ե թե... նա հանգ նե րում կան 
ե րե խա ներ, ով քեր ոչ ոք չու նեն, կր թու թյան և դաս տի ա րա կու թյան հա մար նրանց 
ու ղար կել Ստամ բուլ»5: 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 12ին Հա լե պի կու սա կա լու թյանն է ո ւղղ
վել  ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի հետ ևյալ հե ռա գի րը. « Հա ւա քե ցէք եւ 
սնու ցէք այն որ բե րը մի այն ո րոնք չեն կր նար յի շել զու լու մը, ո րուն են թար կո ւե ցան 
ի րենց ծնող նե րը»6: 

1915 թ. դեկ տեմ բե րի 30ի՝ Նիղ դե ի գա վառ ու ղար կած իր հե ռագ րում Թա լե ա թը 
նշել է. «Անհ րա ժեշտ է, որ օգ նու թյուն տրա մադր վի բո լոր նրանց, ով քեր մնա ցել 
են ա ռանց խնա մա կալ նե րի ու ա ռանց ո ղջ մնա ցած ազ գա կան նե րի. ե րե խա նե րը 
տե ղա վոր վեն որ բա նոց նե րում ու մու սուլ մա նա կան գյու ղե րում, որ տեղ հայեր կամ 
օ տա րերկ րա ցի ներ չկան»7: 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը, չնա յած պա տե րազ մա կան վի ճա կին, իր նա խա
ձեռ նու թյամբ հայ որ բե րին հա վա քում էր թուր քա կան որ բա նոց նե րում՝ իս լա մաց
նե լու ու թր քաց նե լու նպա տա կով։ Այդ են վկա յում ռազ մա կան նա խա րար Էն վե

3 Bjørnlund M., “A Fate Worse Than Dying”: Sexual Violence during the Armenian Genocide, տե՛ս 
https://he.palgrave.com/resources/samplechapters/9780230542532_sample.pdf, էջ 37: 
4 Տե՛ս Akçam T., The Young Turks’ Crime Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic 
Cleansing in the Ottoman Empire, Princeton University Press, 2012, էջ 317։ 
5 Նույն տե ղում, էջ 322:
6 Անտոնյան Ա., Մեծ ոճիրը, Երևան, «Արևիկ», 1990, էջ 187:
7 Akçam T., նշվ. աշխ., էջ 320:
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րի՝ Թա լե ա թին ո ւղղ ված գրու թյուն նե րը, որ տեղ հս տակ ցու ցում ներ են տր վել հայ 
որ բե րին հատ կա պես թուր քա կան որ բա նոց ներ ու ղար կե լու մա սին։ 

Էն վե րի՝ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյանն ո ւղղ ված 1916 թ. մայի սի 9ի գրու
թյան մեջ նշ վում է. «Կ րո նա փոխ և ոչ կրո նա փոխ հայ որ բե րին, ե թե վերց նենք 
մեր որ բա նոց նե րը, ես պատ րաստ եմ ռազ մա կան բյու ջե ից հո գա լու դրա հա մար 
ան հրա ժեշտ ծախ սե րը»8: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հա մար կար ևոր փաս տա թուղթ է ներ
քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան ցե ղային և ներ գաղ թային հար ցե րի կար գա վոր ման 
վար չու թյան՝ 1916թ. ապ րի լի 30ին գրե թե բո լոր նա հանգ ներ ու ղարկ ված հե ռա գի րը, 
ո րի եր րորդ և չոր րորդ կե տե րը վե րա բե րում է ին մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին9: 

Պե տա կան շր ջա նակ նե րում հայ ե րե խա նե րին թուր քա կան որ բա նոց ներ վերց
նե լու շա հագրգռ վա ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նրանց իս լա մաց նե լու և ձու լե լու 
ցան կու թյամբ, քա նի որ այդ տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում գոր
ծում է ին եվ րո պա կան, ա մե րի կյան, մի սի ո նե րա կան որ բա նոց ներ ևս։

 Փաս տո րեն թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պե տա կան հրա ման նե րի ու հե ռագ
րե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց նում է հայ որ բե րի ձուլ ման հար ցը: Ե րիտ թուրք ղե կա
վար նե րը, ի նչ քան աշ խար հիկ, նույն քան էլ ա թե իստ լի նե լով, հա վա տում է ին, որ 
թր քա ցու մը կա րող է կա ռուց վել մի այն իս լա մաց ման հիմ քի վրա10: Այս գոր ծըն թա ցը 
կա տար վում էր փու լե րով, հա մա կարգ ված ու աս տի ճա նա բար, որ տեղ ներգ րավ
ված է ին թուրք հա սա րա կու թյան բո լոր շեր տե րը: 

բ. Հայ որ բե րի թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը պե տա կան 
որ բանոցներում
 Թուր քա կան որ բա նոց ներ են բաց վել Մեր դի նում, Ո ւր ֆա յում, Դի ար բե քի րում, 
Կե սա րի ա յում, Հա լե պում, Բեյ րու թում, Ան թու րա յում և մի շարք այլ բնա կա վայ րե
րում11: Հիմ նա կան նպա տա կը թր քա ցումն էր, ո րը գրե թե բո լոր տե ղե րում ի րա
գործ վել է բռ նու թյամբ, ան վա նա փո խու թյամբ, մայ րե նի լեզ վի ար գել մամբ, կրո նա
փո խու թյամբ և մի շարք այլ ա պօ րի նու թյուն նե րով, ո րոնց մա սին կխոս վի ար դեն 
յու րա քան չյուր որ բա նո ցի պատ մու թյան շր ջա նա կում: 

Կա ռա վա րու թյու նը թուր քա կան որ բա նոց ներ բա ցե լու գոր ծըն թա ցը սկ սել է 
Հա լե պից: 1915 թ. աշ նա նը որ բե րին հա վա քել են քա ղա քի ար վար ձան նե րից, փո ղոց
նե րից, բայց ի նչ պես նշում է Ա. Ան տո նյա նը, դա ոչ թե գթասր տու թյան, այլ վա րա

8 Մել քո նյան Ռ., Հայե րի բռ նի իս լա մա ցու մը ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին. ըն թաց քը և 
հետևանք նե րը, Եր ևան, 2010, հե ղի նա կային հրա տա րա կու թյուն, էջ 29:
9 Հե ռագ րի եր րորդ կե տում նշ վում է, որ մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րին բաշ խեն տե ղա կան 
որ բա նոց նե րում ու կա ցա րան նե րում, ի սկ չոր րորդ կե տով կար գադր վում է, որ բա վա րար չա փով 
որ բա նոց ներ չլի նե լու պա րա գա յում, տե ղա կան սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն, ե րե խա նե րի դաս
տիա րա կու թյան և ձուլ ման նպա տա կով նրանց հանձ նեն մու սուլ ման նե րին (հե ռագ րի տեքստն 
ամ բող ջու թյամբ տե՛ս Akçam T., նշվ. ա շխ., էջ 323):
10 Bjørnlund M., “A Fate Worse Than Dying”: Sexual Violence during the Armenian Genocide..., էջ 37:
11 Ե ղի այե ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Կի լի կի ոյ 1914-1972, 
Ան թի լի աս, Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 1975, էջ 97:
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կիչ հի վան դու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես տի ֆը քա ղա քում կան խե լու հա մար էր: 
Սա կայն կա ռա վա րու թյու նը մտա վա խու թյուն ու ներ, որ այս կերպ որ բե րը կա րող են 
փրկ վել, ո ւս տի Հա լե պի կու սա կա լու թյուն է հա սել Թա լե ա թի հետ ևյալ հրա մա նը. 
«Այս տե սակ որ բա նո ցի մը պետք չկայ: ... Ղր կե ցէք ա նա պատ նե րը եւ ի մա ցու ցէք»12: 
Նոյեմ բե րի 26ին Հա լե պի գաղ թա կան նե րի ը նդ հա նուր տես չի փո խա նորդ Աբ դուլ
լա հատ Նու րին հե ռագ րում է Կ. Պո լիս. «Որ բա նո ցին մէջ ա ւե լի քան 400 տղաք կը 
գտ նո ւին. ա սոնք ալ կա րա վան նե րուն ըն կե րաց նե լով ի րենց տա րագ րու թյան վայ
րե րը պի տի ղր կո ւին»13:

 Սա կայն Հա լե պի իշ խա նու թյուն ներն «ա հա վոր պա տու հաս» է ին գտել այդ 
ե րե խա նե րի հա մար՝ որ բա նո ցի տե սուչ նշա նա կե լով Նազ մի ին, ով « սիս թէ մա թիք 
ան գթու թե ամբ մը, ա նօ թու թե ամբ ու չար չա րանք նե րով, կը սպան նէր որ բե րը նոյն 
ի սկ քաղ քին մէջ»14: Ա նգ լի ա ցի նե րի՝ Հա լեպ մտ նե լուց հե տո հայոց ա ռաջ նոր դա
րա նի բո ղոք նե րի հի ման վրա նա ձեր բա կալ վում է: Հար ցաքն նու թյան ըն թաց քում 
պարզ է դառ նում, որ իր պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նակ որ բա նոց են տար վել 
3000 որ բեր, ո րոն ցից ո ղջ է ին մնա ցել մի այն 50ը: Այդ կա պակ ցու թյամբ Նազ
մին հայ տա րա րել է, որ դիտ մամբ է ա րել, «որ պէս զի այս շեն քը ար դա րաց նէ իր 
որ բա նոց ա նու նը ... ու մա նա ւանդ, ի նք շա րու նա կէ ստա նալ իր տես չի ամ սա կանն 
ու պա րէ նը»15: 

Գեր մա նա ցի հա սա րա կա կան գոր ծիչ, մի սի ո ներ Յո. Լեփ սի ուսն իր « Գեր մա նի ան 
ու Հա յաս տա նը 19141918 թթ.» գր քում ան դրա դառ նում է թուր քա կան որ բա նոց նե րի 
խնդ րին՝ գրե լով. « Հա լե պում մի գեր մա նա կան որ բա նոց թո ղե ցին ... մնա ցած որ բա
նոց նե րի մա սին հոգ է ին տա նում գեր մա նա կան բուժ քույ րե րը, ո րոնք վե րահսկ վում 
է ին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից, հե տա գա յում նույն պես աք սոր վե ցին: 
Որ բա նո ցի հայ ե րե խա նե րին տե ղա բաշ խե ցին Դա մաս կո սի, Կո նի այի, Իզ մի րի և 
այլ մու սուլ մա նա կան « կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում», որ տեղ նրանք կրում է ին 
մահ մե դա կան ա նուն ներ և դաս տի ա րակ վում մի այն մահ մե դա կան վար քով»16:

1916թ. հուն վա րի 23ի հե ռագ րում կրկն վում է 1915թ. դեկ տեմ բե րի 12ի պա հան ջը՝ 
«... (հայոց) պզ տիկ նե րուն սնուց ման հա մար ա ւե լորդ ծախ քեր ը նե լը յար մար չէ: 
Ա տոնք տա րագ րու թե ան կա րա ւան նե րուն ըն կե րաց նե լով, վի լայէ թէն դուրս հա նել 
եւ մինչ հի մայ սնու ցո ւող ներն ա լ՝ մեր վեր ջին զե կուց ման հա մե մատ՝ Սվազ ղր կել»17: 

Թուր քա կան կող մը սկ սում է Հա լե պի մի շարք որ բա նոց նե րի, մաս նա վո րա
պես Հայոց ա ռաջ նոր դա րա նի որ բա նո ցի ե րե խա նե րին կենտ րո նաց նել Մես քե
նե ում՝ Սե բաս տի ա ու ղար կե լու նպա տա կով: Իր քա ղա քա կա նու թյունն ի րա գոր ծե
լու հա մար կա ռա վա րու թյունն ը նտ րել էր Սե բաս տի ան ու Կո նի ան: Հա լե պում հայ 
գաղ թա կան նե րի տե ղա հա նու թյան տես չու թյան գլ խա վոր քար տու ղար Նայիմ բեյն 

12 Անտոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 183:
13 Նույն տեղում, էջ 183185:
14 Նույն տե ղում, էջ 185: 
15 Նույն տե ղում: 
16 Deutschland und Armenia 1914-1918..., էջ XL:
17 Անտոնյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 189:
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այս կա պակ ցու թյամբ գրում է. «Որ բե րը Սվազ ղր կե լու նպա տա կը զա նոնք սպա նելն 
էր»18: Սա կայն հե տա գա յում ո րո շու մը փոխ վում է, ու նրանց հիմ նա կա նում ու ղար
կում են Կ. Պոլ սի թուր քա կան որ բա նոց ներ: 1916թ. օ գոս տո սի 29ին Հա լե պում Գեր
մա նի այի հյու պա տոսն ամ փո փել է շվեյ ցա րա կան, ա մե րի կյան ու գեր մա նա կան 
լու ծար ված որ բա նոց նե րի՝ 800ի հաս նող որ բե րի ճա կա տա գի րը: Տե ղա կան կա ռա
վա րու թյու նը հա տուկ հանձ նա կա տար է նշա նա կել այս որ բա նոց նե րի հա մար, ո րը 
պետք է ի րա կա նաց ներ նրանց փո խան ցու մը Թուր քի այի կա ռա վար մա նը19: 

1916 թ. սեպ տեմ բե րի 5ին Հա լե պի հյու պա տո սա րա նից տե ղե կաց նում են Դեր 
Զո րում տե ղա կայ ված ո րբ ե րե խա նե րի վե րա բե րյալ. « Զոհ ված աք սո րյալ ե րե խա
նե րի խն դի րը մինչ օ րս չի լուծ վել: Տե ղի աք սոր ման հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու
ցի չը ղե կա վա րող բուժք րոջ հետ հայ տա րա րեց, որ այս որ բե րը գնա լու են Կո նի այի 
ազ գային որ բա նոց. այն տեղ նրանք կկ րեն թուր քա կան ա նուն ներ և կդաս տի ա րակ
վեն թուր քա կան ո գով»20:

1917 թ. փետր վա րի 14ին Հա լե պում Գեր մա նի այի հյու պա տոս Ռյոս լե րը գրում 
է Բեռ լին՝ Ռայխ կանց լե րին. « Հա լե պի կա ռա վա րու թյու նը Ջե մալ փա շայի հրա մա
նով բուժ քույր Բե ատ րիս Ռոհ նե րի որ բա նո ցից 70 տղա վերց րեց, որ պես զի նրանց 
Լի բա նա նի կա ռա վա րա կան որ բա նո ցը տե ղա փո խի, որ տեղ նրանք Ար ևե լյան Ա նա
տո լի այից ե կած փախս տա կան մահ մե դա կան ե րե խա նե րի հետ պետք է դաս տի ա
րակ վեն: Հե տա գա յում նմա նա տիպ բաշ խում ներ որ բա նոց նե րում հաշ վի կառ նեն: 
Այս պի սով, նման ե ղա նա կով հայե րը կդառ նան հայ րե նա սեր օս ման ներ, և ի նչ պես 
բա ցա հայտ, այն պես էլ ծա ծուկ կեր պով նա խադ րյալ ներ են ստեղծ վում մահ մե դա
կան ներ դառ նա լու: Կա ռա վա րա կան որ բա նոց ներ գնա ցող բազ մա թիվ հայ տղա
ներ հա վա նա բար կփախ չեն, մնա ցա ծին էլ ե թե իս լամ չըն դու նեն, փո ղոց կնե տեն: 
Շատ քչերն այն տեղ կմե ծա նան»21: Որ պես այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևանք՝ հյու
պա տո սը եզ րա կաց նում է. « Կա ռա վա րա կան որ բա նոց նե րում ե րե խա նե րի նպա
տա կադր ված բաշ խու մը ոչ մի դրա կան ար դյուն քի չհան գեց րեց, մի այն հայ ո րբ 
տղա նե րի թի վը դար ձյալ նվա զեց»22: 

Շ վեյ ցա րա ցի մի սի ո ներ Յա կոբ Կյունց լե րը Ո ւր ֆա յում կա ռա վա րու թյան կող մից 
որ բա նո ցի հիմ նու մը բնո րո շում է որ պես թուր քա կան «գ թասր տու թյան» դրսևո

18 Նույն տեղում, էջ 190:
19 Կայ սե րա կան հյու պա տո սա րա նի աշ խա տա կից Հոֆ մա նը Հա լե պից հա ղոր դում է Կ. Պոլ սի 
գեր մա նա կան դես պա նու թյա նը, որ հայ ե րե խա նե րի հա մար կի րառ վե լու են հետ ևյալ սկզ բունք
նե րը. 13ից բարձր տա րի քի տղա նե րը հե ռաց վե լու է ին, 13ից բարձր տա րիք ու նե ցող աղ ջիկ
ներն ա մուս նա նա լու է ին մու սուլ ման նե րի հետ, 1012 տա րե կան ե րե խա նե րը, ով քեր դեռ ի րենց 
հետ կա տար վա ծի տպա վո րու թյուն նե րի տակ է ին, պետք է թուր քա կան որ բա նոց նե րում որ ևէ 
ար հեստ սո վո րե ին, ի սկ 10 տա րե կա նից ցածր տա րիք ու նե ցող ե րե խա ներն էլ պետք է մե ծա
նային հա տուկ որ բա նոց նե րում (տե՛ս Deutschland und Armenia 1914-1918, Sammlung diplomatischer 
Aktentücke, herausgegeben und eingeleitet von Dr. Johannes Lepsius, Donnat Temmen Verlag, Bremen, 
1986, էջ 290291): 
20 Նույն տեղում, էջ 293:
21 Նույն տեղում, էջ 319:
22 Նույն տե ղում: 
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րում: «Երբ ճամ բար նե րում, որ տեղ կու տակ վել է ին հայ ե րե խա ներ, ան հա մար ծնո
ղա զուրկ ե րե խա ներ լաց է ին լի նում ու ճչում, կա ռա վա րու թյու նը ո րո շեց բա ցել մի 
թուր քա կան որ բա նոց»23: Ճամ բար նե րից, փո ղոց նե րից վերց րել են մոտ հա զար 
ե րե խա: Խնա մա կա լու հի ներ են ե ղել հայե րը, քա նի որ թուրք կա նայք հրա ժար
վել են: Հա վա քել են նաև ծծ կեր ե րե խա նե րին, և քա նի որ նրանց հա մար պետք 
է ին նաև ստն տու ներ, ո րոշ ո ւր ֆա ցի կա նայք հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել քա ղա
քում մնա լու: Կյունց լե րի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ այս որ բա նո ցում մա հա ցու
թյան թի վը շատ բարձր է ե ղել: Կես տար վա ըն թաց քում 1000 որ բե րից կեն դա նի էր 
մնա ցել մի այն 200ը: Կա ռա վա րու թյան ցու ցու մով այդ տեղ նույն պես ե րե խա նե րին 
իս լա մա կան ա նուն ներ են տր վել, հա մե մա տա բար մեծ տա րի քի ե րե խա նե րին էլ 
իս լամ են ու սու ցա նել: 19171918 թթ. ձմ ռա նը շատ ե րե խա ներ հե ռաց վել են որ բա
նո ցից: Մի այն նա, ով հույս էր ներշն չում, որ հե տա գա յում լավ մու սուլ ման կլի նի, 
կա րո ղա ցավ մնալ և տե ղա վոր վել դեռևս նա խա պա տե րազ մյան շր ջա նից գոր ծող 
ար հես տա գոր ծա կան դպ րո ցում: Ար դեն 1918 թ. դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րու թյու նը 
ստիպ ված վեր ջին 20 հո գուն ա զատ է ար ձա կել24: 

Ա դա նայի թուր քա կան որ բա նոց նե րում հայ որ բե րի խն դիր նե րին է ան դրա դառ
նում Գեր մա նի այի հյու պա տոս Օյ գեն Բյու գեն, ով 1915 թ. հոկ տեմ բե րի 21ին հա ղոր
դում է. « Թուր քա կան որ բա նո ցի տնօ րե նը սա նե րին բա ցատ րել է, որ նրանք կամ 
ի րենց դա վա նան քը կփո խեն կամ հար կադր ված կլի նեն լքել որ բա նո ցը: Աղ ջիկ
նե րի և տղա նե րի մեծ մա սը հե ռա ցան որ բա նո ցից, ի սկ մնա ցած 14 տղա նե րը, 
հա վա նա բար, իս լա մա ցան: Տնօ րե նը ե րե խա նե րին բա ցատ րել է, որ թուր քա կան 
որ բա նո ցում քրիս տո նե ու թյու նը տեղ չու նի, ան գամ ա ղո թելն ար գել վե լու է»25: 

Ար մա շում նույն պես գոր ծել է թուր քա կան որ բա նոց, ո րի մա սին տե ղե կա նում 
ե նք Հա լե պի ազ գային ար խի վում պահ վող նա մակ նե րից26: Նա մակ նե րից մե կից 
հայտ նի է դառ նում, որ մոտ 200250 որ բե րի Հա լե պից, մաս նա վո րա պես Ա. Շի րա ճ
յա նի որ բա նո ցից Կ. Պո լիս տե ղա փո խե լու հրա հանգ է տր վել: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց 
հայտ նի է դար ձել, որ տղա նե րին տա րել են Ար մա շի դպ րե վանք «եւ հոն իս լա մու
թիւն ըն դու նող նե րը դրած են Ար մա շի այդ վան քին մէջ, ա նոնց կե րակ րե լով ու թուր
քե րէն դա սեր տա լով»27: Ե պիս կո պոս Ար տա վազդ Սյուր մե յա նին ո ւղղ ված մեկ այլ 
նա մա կից տե ղե կա նում ե նք, որ Ա հա րոն Պատ վե լի ի որ բա նո ցից մոտ 400 տղա ներ՝ 
814 տա րե կան, տե ղա փոխ վել են Կ. Պո լիս: « Հոն թր քաց նե լու հա մար որ բա նոց մը 

23 Կյունցլեր Յ., Արյան և արցունքների երկրում, իրադարձությունները Միջագետքում 
Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ (1914-1918), Երևան, ՀՑԹԻ, 2011, էջ 66:
24 Նույն տե ղում, էջ 6667: 
25 Deutschland und Armenia 1914-1918..., էջ 209:
26 Ցե ղաս պա նու թյանն ու դրան հա ջոր դող տա րի նե րին բազ մա թիվ նա մակ ներ է ին հաս նում 
Հա լե պի հայոց ա ռաջ նոր դա րան, որ տեղ վե րապ րող նե րը փնտ րում է ին ի րենց հա րա զատ նե րին: 
Նա մակ նե րում նրանք ո րո շա կի ման րա մաս ներ է ին տա լիս ու ա կն կա լում որ ևէ տե ղե կու թյուն 
ստա նալ նրանց մա սին: Եր բեմն այդ տե ղե կու թյուն նե րը տպ վում է ին մա մու լում, եր բեմն հայ տա
րար վում է ին ե կե ղե ցու բե մից կամ էլ հան րային վայ րե րում է ին փակց վում: Այ նու հետև ա ռաջ նոր
դա րա նը ո րոն ման ար դյունք նե րի մա սին տե ղե կաց նում էր նա մա կի տի րո ջը: 
27 Մի նա սե ան Մ., Սպա սե լով Ձեր պա տաս խա նին... , «Երթ», հ. 2, Հա լէպ, Ա րե ւելք, 2006, էջ 203: 
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բա ցո ւե ցաւ եւ այդ տղա(ք) նե րը հոն մնա ցին մին չեւ պա տե րազ մին վեր ջը ո րոնց մէ 
ո ղջ մնա ցող ներ շատ ե ղած են»28: Ար մա շի թուր քա կան որ բա նո ցի մա սին տե ղե կա
նում ե նք նաև Զա վեն պատ րի ար քի հու շե րից, որ տեղ նշ վում է, որ Ար մա շի Չար
խա փան Ս. Ա ստ վա ծա ծին վան քի վա նա հայ րը, մի ա բան նե րը, ու սու ցիչ նե րը 1915 թ. 
տա րագր վել են Կո նի ա, ի սկ վան քը կո ղոպտ վել է, ու գա վա ռի հա մար թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյան կող մից ե րկ րոր դա կան վար ժա րան է հիմ նադր վել29: 

Սե բաս տի այի տա րագ րու թյան սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ ե րե
խա նե րին ու պա տա նի նե րին հա վա քել ու Մա լա թի այի թուր քա կան որ բա նոց են 
տե ղա փո խել, սա կայն 1916 թ. վեր ջե րին ար դեն Պոլ սից ստաց ված նոր հրա մա նի 
հա մա ձայն՝ նրանց էլ տա րել ու սպա նել ե ն30: 

191417թթ. Խար բեր դում Ա ՄՆի հյու պա տոս Լես լի Դևի սը 1915թ. հու լի սի 10ին 
տե ղում որ բա նոց բա ցե լու խնդ րով դի մում է նա հան գա պե տին, բայց կտ րուկ մեր
ժում է ստա նում: Վեր ջինս տե ղե կաց նում է, որ կա ռա վա րու թյունն է պատ րաստ
վում ման կատ ներ բա ցել31: Լ. Դևի սը նշում է, որ, ի րոք, կա ռա վա րու թյու նը մի շարք 
որ բա նոց ներ է հիմ նում և ո րոշ ժա մա նակ պատս պա րում այդ որ բե րին, այ նու հետև 
հա վե լում. « Հե տո բո լորն էլ ան հե տա ցան և լուր տա րած վեց, որ նրանց տա րել են 
Խար բեր դից քսան մղոն հե ռու գտն վող մի լիճ, խեղ դա մահ ա րել»32: 

Ան թու րայի որ բա նո ցը33 կա ռա վա րու թյան հիմ նած թուր քա կան որ բա նոց նե րից 
ա մե նա մեծն էր, ո րը, դա տե լով ման կա կան հու շագ րու թյուն նե րից, ա կա նա տես
նե րի վկա յու թյուն նե րից ա մե նա դա ժանն էր իր բար քե րով, կի րառ վող պատ ժա մի
ջոց նե րով ու թր քաց մանն ո ւղղ ված իր հետ ևո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով: Որ բա
նո ցի հիմ նադր ման ու որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րով հիմ նա կա նում զբաղ վում 
էր Ջե մալ փա շան: Նրա նա խա ձեռ նու թյամբ Ան թու րայի նախ կին ֆրան սի ա կան 
ճիզ վի տա կան մե նաս տա նում բաց ված որ բա նո ցի աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նե
լու հա մար հա տուկ Կ. Պոլ սից Սի րի ա և Լի բա նան է հրա վիր վում պան թուր քա կան 
գա ղա փար նե րի կողմ նա կից, գրող Հա լի դե Է դի պը34, ով, տե ղում ու սում նա սի րե

28 Նույն տե ղում, էջ 204: 
29 Զա ւէն Ա րք., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, 1947, « Նոր Ա ստղ», 
Գա հի րէ, էջ 286:
30 « Պատ մա գիրք յու շա մա տե ան Սե բաս տի ոյ եւ գա ւա ռի հա յու թե ան», կազ մեց՝ Ա ռա քել 
Ն. Պատ րիկ, Պէյ րութ, 1974, «Մ շակ», էջ 752: 
31 Լես լի Դ., Սպան դի նա հան գը, Եր ևան, 2001, « Դալլ», էջ 134:
32 Նույն տեղում, էջ 135: 
33 Ան թու րայի որ բա նո ցի շուրջ 2000 հայ ե րե խա նե րից մի այն 650ն են վե րապ րել (տե՛ս Ե ղի այե
ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ մու թիւն..., էջ 250):
34 Հա լի դե խա նու մը (Հա լի դե Է դիպ Ա դի վար, 18841964 թթ.) ե ղել է Թուր քի ա յում իր ժա մա նա կի 
ֆե մի նիս տա կան շարժ ման հայտ նի ակ տի վիստ: 1901 թ. հա ճա խել է կա նանց ա մե րի կյան քո լեջ 
և ճա նաչ ված է ե ղել որ պես վի պա գիր: Նրա գր քե րում քն նա դա տու թյան է են թարկ վել կա նանց 
ցածր սո ցի ա լա կան վի ճա կը Թուր քի ա յում: Նրա ա ռա ջին` “Seviye Talip” վե պը հրա տա րակ վել է 
1909 թվա կա նին: Ապ րել է Մեծ Բրի տա նի ա յում, Ֆրան սի ա յում և Ա ՄՆո ւմ: Հա լի դեն ա ջակ ցել է 
այն փա շա նե րին, ով քեր ծրագ րել, կազ մա կեր պել և ի րա կա նաց րել են հայե րի ցե ղաս պա նու թյու
նը, ի սկ հե տա գա յում Նի գյար խա նու մի ըն կե րակ ցու թյամբ կար ևոր դեր է խա ղա ցել ո ղջ մնա ցած 
որ բե րին թր քաց նե լու գոր ծում:
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լով ի րա վի ճա կը, Նի գյար խա նու մի հետ պետք է զբաղ վեր որ բա նոց նե րի կր թա
կան ու կազ մա կերպ չա կան հար ցե րով: 1916 թ. ամ ռա նը Հա լի դեն ար դեն Սի րի ա յում 
էր: Հե տա գա յում իր “Memoirs of Halide Edip” հու շագ րու թյան մեջ նա պատ մում է 
ժա մա նա կի դեպ քերն ու տա լիս որ բա նո ցի, Սի րի ա յում ու Լի բա նա նում թր քաց ման 
քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ իր մեկ նա բա նու թյուն ներն ու 
վե րա բեր մուն քը: Գր քում տեղ գտած ման րա մաս ներն ի րենց բնույ թով խիստ տար
բեր վում են ի րա կա նու թյու նից: Հիմք ըն դու նե լով ման կա կան հու շագ րու թյուն նե րը, 
ա կա նա տես նե րի պատ մու թյուն նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ Հա լի դե Է դի պի 
հու շագ րու թյու նը հիմ նա կա նում իր և իր կողմ նա կից նե րի գոր ծու նե ու թյունն ար դա
րաց նող փորձ է:

գ. Թուր քա կան որ բա նոց նե րում կի րառ վող մե թոդ նե րը
Ինչ պես նշե ցինք, թուր քա կան որ բա նոց մտ նե լու ա ռա ջին պար տա դիր պայ մանն 
ան վա նա փո խու թյունն էր: Ի րենց հու շագ րու թյուն նե րում դրա մա սին են հի շա տա
կում գրե թե բո լոր որ բե րը: 

Ան թու րայի որ բա նո ցում շուրջ ե րե քու կես տա րի ան ցկաց րած Գառ նիկ Բա նյանն35 
իր հու շե րում պատ մում է, որ որ բա նո ցում նրան տր վում են 549 թի վը և Ահ մեդ 
ա նու նը։ Ի սկ մի ան գամ, ե րբ մո ռա նում է իր թուր քա կան ա նու նը, տնօ րե նի կող
մից խիստ պատժ վում է՝ դա ժա նո րեն ծե ծի են թարկ վե լով: «Եր կու օր վերջ ի մա ցայ, 
գտ նո ւած տեղս հի ւան դա նոցն էր եւ ես որ բա նո ցի ա ռա ջին հի ւանդն է ի, ա ռա ջին 
զո հը թր քաց ման ճամ բուն վրայ»36։ 

Ան թու րայի որ բա նո ցի սան է ե ղել նաև Մել գոն Պետ րո սյա նը37, ով, եր կար ու 
դա ժան տա րագ րու թյան ճա նա պարհն ան ցնե լուց հե տո, մի այն ա ռա ջին տպա վո
րու թյամբ գրում է. «Ան թու րա ... հրա շա լի տես քով դրախ տա վայր, տե սակ մը ոս կի է 
վան դակ մէ զի հա մար ... ե րկ րէն աս դին ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով հան գիստ քուն 
մը քա շե ցինք ... Ե թէ այս պէս շա րու նա կո ւէր, փր կո ւած է ինք»38։ Հա ջորդ օ րե րին 
ար դեն ի րա վի ճա կը փոխ վում է. « Հայ տա րա րում են, որ այն որ հաքք տի նը (թուրք 
հա ւատ քը) կ’ըն դու նի, պէտք է նոր ա նուն ը նտ րէ ու ար ձա նագ րո ւի։ Ա նոնք կէ սօ րին 
մաս նա ւոր մի սով ճաշ, հաց ու զա ծին չափ պի տի ու տեն եւ այլն։ Ու րեմն իս լամ նե րը 
հա նըմ եւ է ֆեն տի ու տե լէն վերջ կե ա վուր նե րը պի տի ու տեն ... Մի սին հո տը ա ռինք 
մաս մը ար ձա նագ րո ւե ցան»39: Բա ցի դրա նից տնօ րե նու թյան կար գադ րու թյամբ 

35 Գառ նիկ Բա նյա նը ծն վել է Կյու րին քա ղա քում 1910 թ.: Ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին տա
րագր վել է սի րի ա կան ա նա պատ ներ: Կարճ ժա մա նա կա հատ ված մնա ցել է Հա մայի որ բա նո ցում, 
ի սկ Ջե մալ փա շայի հրա մա նից հե տո իր հետ ե ղած որ բե րի հետ տե ղա փոխ վել է Ան թու րա: 
36 Բա նե ան Գ., Յու շեր ման կու թե ան եւ որ բու թե ան, Ան թի լի աս, Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ոյ, 1992, էջ 137: 
37 Մել գոն Պետ րո սյա նը ծն վել է 1906 թ. Մա րա շի մո տա կայ քում գտն վող Սա րը լար գյու ղում: Տա
րագ րու թյան դա ժան ճա նա պարհ նե րով քույ րե րի հետ հա սել է Ան թու րա, որ տե ղից փա խուս տի է 
դի մել 1918 թ. ապ րի լին: Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ «Յու շեր Ե ղեռ նի օ րե րէն, 19051918», պահ վում են 
ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դե րում: 
38 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 12: 
39 Նույն տե ղում, էջ 13:
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ու տող ներն ի րենց կե րա ծի մա սին պի տի պատ մե ին մյուս նե րին: Որ բա նո ցի ղե կա
վա րու թյու նը չի սպա սում Մել գո նի ու նրա 15 հա մա գյու ղա ցի ե րե խա նե րի հա մա
ձայ նու թյա նը. «ե կան խա րա զան նե րով տա րին մե զի... թաց աչ քե րով մեյ մէկ ա նուն 
ո րո շե ցինք... ե ղայ Նէ ժիպ, թիւս ո ւթ»:40 

Նո րեկ նե րին բա ժա նում է ին ը ստ դա սա րան նե րի, տաս նա պետ նշա նա կում, ով 
հս կում էր իր խմ բին, սխալ բան ա նե լու հա մար նրանք կա րող է ին նաև ապ տա կել։ 
Օ րա կան մի քա նի ժամ մար զանք է ին ա նում զին վո րա կան ձևով: Ցան կա ցած սխալ 
քայլ դա տա պարտ վում էր ծե ծի41:

 Հա րու թյուն Ալ բո յա ջյա նը42 եր կու ան գամ է ան վա նա փոխ վել: Ա ռա ջին ան գամ 
Դե րա յում43, այ նու հետև՝ Ան թու րա յում, որ տեղ ստա ցել է Շյուք րու ա նու նը և 534 
հա մա րը44:

 Խո րեն Գը լը ճե ա նին45 Հա լե պից տա նում են Կ. Պոլ սի « Հար բիյե» զին վո րա կան 
կենտ րո նա կան դպ րոց: Այս տեղ բո լո րին պղն ձե կնիք ներ են տա լիս՝ ի րենց նոր 
թուր քա կան ա նու նով: Նա ստա նում է «Ա լի օղ լու իս լամ» ա նու նով կնի քը, ո րը տնօ
րե նու թյան կար գադ րու թյամբ միշտ պետք է վզից կախ ված լի ներ»46: Նման ի րա
վի ճա կում հայտն վե լու կա պակ ցու թյամբ նա գրում է. « Մեր յան ցան քը հայ ըլ լալն է ր։ 
Ի սկ այ սու հե տեւ թիւր քին պատ կա նե լով, մե զի թիւրք կը ճանչ նան եւ ա մէն մի ջո ցի 
կը դի մեն... պի տի յա ջո ղին մեզ թր քաց նել եւ մեր ծնող նե րը մոռց նել տալ»47։

 Մար դի նի ե րկ սեռ թուր քա կան որ բա նո ցի ան վա նա փո խու թյան ա րա րո ղա
կար գից դր վագ ներ է ներ կա յաց նում Մա րի Գրի գո րյա նը48: «Թր քա կան ա նուն նե
րու ցան կին մէ ջէն ին ծի վի ճա կո ւե ցաւ Այի շե ա նու նը ... ա մէ նուս հա մար ի նք նու
թե ան թուղ թեր շի նո ւե ցան, ո ւր ա ռանց բա ցա ռու թե ան բո լո րիս հայ րե րը կո չո ւե ցան 
Ապ տուլ լահ, ի սկ մայ րե րը՝ Սա լի հէ...»49: Որ բա նո ցում նրանց ան վա նում է ին մուհ

40 Նույն տե ղում, էջ 14:
41 Նույն տե ղում, էջ 12: 
42 Հ. Ալ բո յա ջյա նը ծն վել է 1904 թ. Մա րա շի շր ջա նի Ֆըն տը ճագ գյու ղում: Թուր քա կան կող մի 
կազ մա կեր պած որ բա հա վա քի ար դյուն քում նա Դա մաս կո սից տե ղա փոխ վել է Ան թու րա: 
43 Հ. Ալ բո յա ջյա նի տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն՝ 1916թ. սկզբ նե րին Դե րա յում՝ վրան նե րի տակ, 
նույն պես ե ղել է թուր քա կան որ բա նոց, որ տեղ ե ղել են մոտ 200 ե րե խա ներ, ո րոնց մի քա նի թուրք 
պաշ տո նյա ներ նոր թուր քա կան ա նուն ներ են տվել։ Նրան ան վա նա կո չել են Սա լեհ (տե՛ս Ալ բո յա
ճյան Հ., Խա չե լու թյան ճամ փա նե րով, Եր ևան, ՎՄՎՊ ՐԻՆՏ, 2005, էջ 36):
44 Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 40:
45 Խո րեն Գը լը ճյա նը ծն վել է 1910 թ. Է վե րե կում, աք սոր վել է Ռաք քայի և ԴերԶո րի կող մե րը: 
Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ « Վե րապ րող որ բի մը յու շե րը» խո րագ րով, պահ վում են ՀՑ ԹԻի գի տա
կան ֆոն դե րում: 
46 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 44, թպ. 42, էջ 23:
47 Նույն տե ղում, էջ 22:
48 Մա րի Գրի գո րյանՄար տի րո սյա նը ծն վել է Ա դա նա յում, վաղ ման կու թյան տա րի նե րին ա կա
նա տես է ե ղել Ա դա նայի կո տո րած նե րին, հե տո էլ 1915 թ. տա րագր վել է Հա լեպ, Ռաս ո ւլԱյն: 
Ծնող նե րի մա հից հե տո նրան որ բա հա վաք կազ մա կեր պող մար մին նե րը տե ղա փո խել են Մար
դի նի թուր քա կան որ բա նոց, որ տեղ մնա ցել է շուրջ ե րեք տա րի: Ձե ռա գի րը վեր նագր ված է 
«Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը (19081918)»:
49 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 72:
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դե տի50, գյա վուր բա ռը խս տիվ ար գել ված է ր51: Ապ րե լով որ բա նո ցային սահ մա
նա փակ ա ռօ րյան՝ հե ղի նա կը գրում է. «Այս պէս նե տո ւած հս կայ ձու լա րա նին մէջ, 
իւ րա քան չիւր տղայ պետք էր մոռ նար իր ի նք նու թիւ նը եւ դառ նար իս կա կան թիւրք 
քա ղա քա ցի»52:

Ա դա նայի որ բա նո ցում շուրջ վեց տա րի ան ցկաց րած Եր վանդ Փոս տալ ջյանն53 
իր հու շե րում54 պատ մում է, որ տնօ րեն Վա հագն Տաթ ևյա նի կա լա նա վոր վե լուց 
հե տո հա յու թյունն իս պառ վե րա նում է որ բա նո ցից: Նրանց տաս նյակ նե րով կան
չում է ին ու ա ռա ջար կում թուրք լի նել, ա նունն ու կրո նը փո խել: Նրան ան վա նա
կո չում են Մեհ մեդ Օղ լի, հա մար տա լիս: Ան վա նա փո խու թյան կա պակ ցու թյամբ 
Եր վան դը գրում է. « Մենք՝ որ բերս մեր ա նուն նե րը չմո ռա նա լու հա մար, թղ թե րի 
վրա գր ված մեզ վրա է ինք պա հում: ...Որ բա նո ցում կային ի րենց ա նունն ու դա վա
նան քը չփո խած ներ: Նրանց տա նում է ին ներք ևի հարկ, ծե ծից մե ռած դի ակ ներ է ին 
ցույց տա լիս ու ա սում. «Ե թե թուրք չլի նեք, ձեզ էլ այդ պես շան սա տակ կա նենք»55:

Համ բար ձում Չիթ ճե ա նը56 նույն պես ա ռա ջին օ րն ևեթ ստա ցել է Ռուշ դի ա նու նը, 
ստի պել են մո ռա նալ մայ րե նի լե զուն, դա սի ժա մա նակ ազ գայ նա կան գա ղա փար
ներ են փոր ձել քա րո զել՝ «...ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն, հա վա սա րու թյուն, մահ 
հա նուն մեկ հայ րե նի քի, քա նի որ օս ման ցի ե նք, օս ման ցի եղ բայր ներ ե նք» և նմա
նա տիպ այլ կար գա խոս նե րով57: 

Մինչ դեռ Ջե մալ փա շան ան վա նա փո խու թյան եր ևույ թը լրիվ այլ ե րան գա վոր
մամբ է ներ կա յաց րել: 1916 թ. սեպ տեմ բե րին Հա լի դե Է դի պը Ջե մա լի հետ ու նե ցած 
զրույ ցի ժա մա նակ ան վա նա փո խու թյան հար ցի ա ռն չու թյամբ ար տա հայտ վել է, թե 
« դա նման է կրո նա փո խու թյան», ո րին հետ ևել է Ջե մա լի պար զա բա նու մը, որ ին քը 
ստիպ ված է դա ա նում, քա նի որ այլևս գու մար ներ չկան՝ հայ կա կան որ բա նոց հիմ
նե լու հա մար ... Սա իս լա մա կան որ բա նոց է և մի այն մու սուլ ման ե րե խա նե րին է 

50 Մուհ դե տի՝ նո րա դարձ, որ բա նոց նե րում այս պես են ան վա նել նոր իս լամ ըն դու նած ե րե խա
ներին: 
51 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 72: 
52 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 7475:
53 Եր վանդ Փոս տալ ջյա նը ծն վել է 1903 թ. Հա ճըն քա ղա քում: Հայ րը զոհ վել է Հա ճը նի 1909 թ. 
ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի ժա մա նակ: Շուրջ 230 ե րե խա նե րի քա րա վա նի հետ նա ան
ցել է Ա դա նա, որ տեղ նրանց խնա մա տա րու թյու նը ստանձ նել է Վա հագն Տաթ ևյա նը (18751916): 
Շուրջ 1600 որ բեր ա պաս տա նել են Քար դա որ բա նո ցում, ո րը վե րան վա նել է Ջե մալ փա շայի 
ա նու նով: 1915 թ. փետր վա րին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հրա մա նով Վա հագն հայ րի կին ու 
32 հայ ու սու ցիչ նե րի բան տար կել են, ո րից հե տո որ բա նո ցի ղե կա վա րումն ան ցել է թուր քա կան 
կող մին: 
54 Նրա ձե ռա գիր հու շե րը՝ « Կի լի կի այի 1600 որ բե րից մե կի՝ Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի ճա կա տա գի
րը» խո րագ րով, պահ վում են ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դե րում: 
55 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 93, ֆ. հ. 4164, էջ14: 
56 Համ բար ձում Չիթ ճե ա նը ծն վել է 1901 թ. Չար սան ջակ գա վա ռա կի Իս մայիլ գյու ղում: Իր ե րեք 
եղ բայր նե րի հետ հայտն վել է թուր քա կան « մեք թեպ»ո ւմ, որ տեղ կա ռա վա րու թյու նը կենտ րո նաց
րել էր 414 տա րե կան շուրջ 150200 տղա նե րի: 
57 Չիթ ճե ան Հ., Մա զի չափ մա հին մոտ, London and Reading, 2004,Taderon Press, էջ 91:
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թույ լատր վում, ի սկ Ան թու րայի որ բա նո ցը նա խա տես ված էր մի այն թուրք ե րե խա
նե րի հա մար58:

 Թուր քա կան որ բա նոց նե րում գոր ծել է պատ ժա մի ջոց նե րի մի ամ բողջ ցանկ: Սա 
ևս մեկ ան գամ փաս տում է, որ կրո նա փո խու թյունն ու ան վա նա փո խու թյունն ի րա
կա նաց վել են բռ նի մի ջոց նե րով: Հու շա գիր նե րը նկա րագ րել են որ բա նոց նե րում 
կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը, ո րոնց են թարկ վել են նաև ի րենք: Ան թու րա յում 
կի րառ վող խիստ պատ ժա մի ջոց նե րից էր ֆա լա խան59: Գ. Բա նյա նը նկա րագ րում է, 
թե ի նչ պես է են թարկ վել ֆա լա խայի, ե րբ մի օր հայե րեն « բառ մը դուրս թռաւ բեր
նէս ... մատ նող ե ղեր էր եւ նոյն ի րի կու նը պառ կե ցայ ֆա լա խայի հա րուած նե րուն 
տակ։ Դեռ հինգ տա րիքս չէ ի լրա ցո ւած»60: 

Այս պես, եր կու տա րի շա րու նակ, ա մեն մայ րա մու տի, որ բե րի սիր տը կծկ վում էր, 
մղ ձա վան ջով լց վում... դրո շի ա րա րո ղու թյու նից հե տո մոտ հա զար տղա ներ ա կա
նա տես ու վկա է ին դառ նում ֆա լա խայի ա րա րո ղու թյա նը61:

Հ. Ալ բո յա ճյա նը նույն պես ան դրա դարձ է կա տա րել Ան թու րա յում կի րառ վող 
պատ ժա մի ջոց նե րին՝ ը նդ լայ նե լով ցու ցա կը. «Ե թե որ ևէ մե կը հայե րեն էր խո սում... 
նրան խիստ պատ ժում է ին: Կամ ծե ծում է ին կամ ստի պում ճա շա րա նի կտու րին 
կանգ նել ու ե րեքչորս ժամ ար ևին նայել: Ա մե նա ծանր պա տի ժը ֆա լա խան62 էր»63: 
Գ. Բա նյա նը նույն պես հի շում է, որ ի րենց որ բե րից Աբ րա հա մը որ պես պա տիժ 
եր կու օր մինչ ար ևի մայր մտ նե լը վե րա կա ցո ւի հս կո ղու թյան տակ նայել է ար ևի 
կի զիչ ճա ռա գայթ նե րին64: Հա ճախ որ բա նո ցից ան տառ ու տե լի քի հա մար փախ չող 
ե րե խա նե րին էլ 24 ժամ բան տար կում է ին ու ո չինչ չէ ին տա լիս ու տե լու՝ ճա շի ժա մին 
բո լո րի ներ կա յու թյամբ են թար կե լով ֆա լա խայի: Ան գամ որ բա նո ցի մյու դիր նե րից 
Ռա շիդ բեյը նոր ու ա վե լի դա ժան պատ ժա մի ջոց է հնա րում կար գա զանց ե րե խա
նե րին պատ ժե լու, բայց նրա « հո րի նած» պատ ժին ոչ ոք « չար ժա նա ցավ»65: Ֆա լա
խայի կի րառ ման հա մար որ բա նո ցում գոր ծել է հս տակ «ու ղե ցույց», որ տեղ նշ վել 
է, թե որ « հան ցա գոր ծու թյան» դեպ քում քա նի ան գամ պետք է ֆա լա խայի են թար

58 Memoirs of Halide Edip..., էջ 428429:
59 Ար տա վազդ ա րք. Սուր մե յանն ան դրա դար ձել է ֆա լա խայի՝ որ պես պատ ժա մի ջո ցի գոր
ծադրմա նը, հա մա ձայն ո րի. « Գո ղու թիւ նը կը պատ ժո ւի եր բեմն ձեռ քը կտ րե լով, բայց հա ճախ 
գա ւա զա նի ծե ծով՝ որ ա ւե լի թե թեւ յան ցանք նե րու պա տիժն է: Ֆա լա խայ է գոր ծա ծո ւած ձե ւը»: 
Այս տե ղե կու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ ֆա լա խան որ պես պատ ժա մի ջոց չի ստեղծ
վել որ բա նոց նե րի հա մար, այն ո ւղ ղա կի վերց վել է իս լա մա կան պատ ժա մի ջոց նե րի ցան կից: Տե՛ս 
Սիւր մէ ե ան ա րք. Ա., Պատ մու թիւն Հա լէ պի Հայոց, Հա լէպ, Կի լի կի ա, 2006, հ. Բ, էջ 509:
60 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 159:
61 Նույն տե ղում, էջ 158:
62 Ֆա լա խայի ժա մա նակ փայ տի ծայ րե րին ամ րաց նում են ոչ ձիգ պա րան, պա տի ժը կրո ղի ոտ
քերն ան ցկաց նում են փայ տի և պա րա նի միջև, հե տո սկ սում են փայ տը պտ տեց նել, ի սկ եր րորդ 
ան ձը ձեռ քի գա վա զա նով խփում է պատժ վո ղի ոտ քե րին, մինչև ոտ քե րից ա րյուն գա լը (ման րա
մասն տե՛ս Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 44):
63 Ալ բո յա ջյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 4445:
64 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 186:
65 Նույն տեղում, էջ 45:



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 201636

կել66: Դա սերն ըն թա ցել են նա խա տինք նե րի, վի րա վո րա կան խոս քե րի, պա տի 
տակ դր ված ծանր քա րե րի, դռան հետ ևում դր ված տար բեր չա փե րի գա վա զան
նե րի, ֆա լա խայի գոր ծի քի առ կա յու թյամբ67:

 Թուր քա կան « ման կա վար ժու թյու նը» կի րա ռել է հնա րա վոր բո լոր ձևե րը. « Բան 
մը բաց ձգ ված չէր: Գոր ծադ րո ւած էր ի նչ որ թուր քա կան ու ղե ղը կր նար յ ղա նալ»68: 
Ի սկ Հա լի դե Է դի պը որ բա նո ցի կար գու կա նո նին նա յում էր մեծ խան դա վա ռու
թյամբ: Նա վս տահ էր, որ մի քա նի տա րի հե տո թր քա ցած որ բե րը պի տի ա զն վաց
նե ին թուրք ա րյու նը69: 

Մար դի նի որ բա նո ցում դա սըն թա ցի ժա մա նակ աղ մու կը պատ ճառ էր դառ նում, 
որ ու սուց չու հին «օրհ նյալ գա վա զա նով» ծե ծի ե րե խա նե րին, հե տո էլ դա ժան ցր տին 
բակ դուրս բե րի՝ ա նուն նե րը կար դա լու հա մար70: 

Նման որ բա նոց նե րում պար տա դիր է ին նաև իս լա մի դա սե րը: Մել գոն Պետ
րոս յանն իր հու շագ րու թյու նում մի քա նի դր վագ ներ է բե րում այդ դա սե րից: Ֆեյ զի 
փա շան քրիս տո նե ու թյան մա սին խո սե լիս նշել է. «...ձա գուկ ներս, ձեր կրո նը հին
ցած է ի նչ պէս կրա կա պաշ տու թիւ նը, նոյն պէս ձեր Յի սուս մար գա րէն հին ցած է, 
շա պիկ մը որ հին նայ կը նե տէն, նո րը կը հագ նին»71։ Ե րե խա նե րի հուզ մուն քը լա ցի 
է վե րած վել, ե րբ նա շա րու նա կե լով ա սել է. « Մու համ մէտ մար գա րէ ին կրօն քը ա մէ
նէն շի տակն է, պէտք է այդ կրօն քը ըն դու նիք»72: 

Մար դի նի որ բա նո ցում իս լա մի դա սե րին պար տա դիր հատ ված ներ են սո վո րել 
Ղու րա նից, դրան զու գա հեռ սո վո րել են նաև իս լա մա կան օ րենք նե րի հա մա ձայն 
լվաց վել ու նա մազ ա նել: Ա մեն օր կրո նի դա սե րին նրանց շարք են կանգ նեց րել՝ 
նա մազ ա նե լու: Ծն կի գա լու պա հին ա մեն ան գամ ծի ծա ղի ա լիք էր բարձ րա նում, 
սաս տելն ու խրա տելն ա նօ գուտ է ին դառ նում: Ար դյուն քում կրո նի դա սե րի ցան կից 
նա մա զը հան վում է73: 

Որ բա նոց նե րում պար տա դիր պայ ման նե րից է ե ղել նաև թլ պա տու մը: Ե թե ե րե
խա ներն ան վա նա փո խու թյան կամ իս լամ ըն դու նե լու փաստն ի նչոր կերպ ըն դու
նում է ին ու հա մա կերպ վում՝ թե կուզ ա ռե րես, ա պա թլ պատ ման ա րա րո ղա կար գին 
նրանք ա մե նա շատն է ին ը նդ դի մա նում: Որ բա նոց նե րում, ե րբ այդ մա սին լու րեր 
է ին տա րած վում, տղա նե րից շա տե րը փա խուս տի է ին դի մում: Հ. Ալ բո յա ճյա նը 
գրում է. « Լուր տա րած վեց, թե այդ մար դիկ ե կել են որ բե րին թլ պա տե լու։ Որ բե րը, 
ի մա նա լով այդ մա սին, սկ սե ցին որ բա նո ցից ան հե տա նալ, ով ո ւր կա րող էր»74: 

66 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 157:
67 Նույն տե ղում, էջ 153154:
68 Նույն տեղում, էջ 162163:
69 Նույն տե ղում, էջ 168:
70 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 397, թպ. 248, էջ 81:
71 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 13:
72 Նույն տե ղում, էջ 13:
73 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 397, թպ. 248, էջ 79:
74 Ալբոյաջյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 43:
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Ա դա նայի որ բա նո ցի սան Եր վանդ Փոս տալ ջյանն իր հու շե րում գրում է, որ 
որ բա նո ցի տնօ րե նը թեր թում հայ տա րա րու թյուն է տվել ու թուրք հա վա տա ցյալ
նե րին որ բա նո ցի հայ ե րե խա նե րի թլ պատ ման ա րա րո ղու թյա նը ներ կա գտն վե լու 
կոչ ա րել: Եր վանդ Փոս տալ ջյանն իր հու շե րում գրում է. « Գա լիս է ին թուրք մար դիկ 
ու խա նում ներ, նախ և ա ռաջ ե րե խա նե րին բաղ նիք տա նում, շան կեղ տով լվա
նում, որ պես զի հա յու թյան մե ռո նից ու կրո նից դուրս գան, հե տո դառ նան իս կա կան 
թուրք: Հե տո կն քա հայ րը գր կում էր ե րե խային, ի սկ քիր վեն դհոլ, զուռ նայի հն չյուն
նե րի տակ թլ պա տում էր»75: «Ան մար դա վայել թլ պա տու մից», ի նչ պես հու շա գիրն 
է նշում այդ եր ևույ թը, ե րեք ըն կեր նե րով խու սա փում են ու որ բա նո ցից գի շե րով 
փա խուս տի դի մում76:

 Խո րեն Գը լը ճյա նը հի շում է, որ ի րենց որ բա նո ցում տնօ րե նու թյան հրա մա նով 
բո լոր հայ ե րե խա նե րին տա րել են Կ. Պո լիս ու թլ պա տել ե ն77:

 Թուրք ղե կա վար նե րը պար բե րա բար այ ցե լում է ին որ բա նոց ներ, ին չը միշտ 
ու ղեկց վում էր տո նախմ բու թյամբ ու բարձր ծա փող ջույն նե րով: Ման կա կան հու
շագ րու թյուն նե րում այդ ի րա դար ձու թյու նը միշտ նույ նաց վել է հա մեղ ու տե լիք նե րի, 
տո նա կան ու կեղծ բա րիդ րա ցի ա կան մթ նո լոր տի հետ: Ջե մալ փա շան մի քա նի 
ան գամ այ ցե լել է Ան թու րայի որ բա նոց, Էն վեր և Թա լե աթ փա շա նե րը՝ Հարբի ե ի: 

Գ. Բա նյա նի հու շե րում Ջե մալ փա շայի այ ցե րից մե կի ժա մա նակ ար տա ռոց է 
ե ղել այն փաս տը, որ ե րե խա նե րը դուրս են ե կել վե րահս կո ղու թյու նից: Մի քա նի 
հո գի մո տե ցել են փա շային՝ դի մե լով՝ «... ա նօ թի ե նք, հոս ալ ա նօ թի պի տի մեռ
նինք ... հա սիր մե զի...»: Այդ ըն թաց քում նրան մի քա նի տաս նյակ տղա ներ են շր ջա
պա տել, ո րոշ ե րե խա ներն էլ բա կի ծա ռե րի վրա են բարձ րա ցել ու « պոռ պո ռա լով 
ա փով տե րեւ նե րը եւ վայ րի պտուղ նե րը քա ղե լով բե րան նին թխ մել»78: Սա թերևս 
մի ակ դեպքն է ե ղել, մյուս բո լոր այ ցե րի ժա մա նակ խիստ կար գու կա նո նի պայ ման
նե րում հայ ե րե խա նե րի նվա գա խում բը դի մա վո րել է նրան: 

Մ. Պետ րո սյա նի հու շե րում նշ վում է. «...մեծ ճիգ կը թա փե ին որ կար գա պա հու
թիւն ըլ լայ ... ա մէն կողմ զար դա րե ցինք ու մաք րե ցինք...»79: Նա շր ջել է բո լոր դա սա
րան նե րով, «...մար զան քի տո ղանց քը ը րինք, տես նե լով որ շատ լավ եւ չա փա ւոր կը 
քա լէ ինք, փա շան գոհ մնաց»80: Ճա շա րա նում նրանց լավ կե րակ րել են « ճոխ սե ղա
նի» շուրջ81:

1917 թ. Ջե մալ փա շան կր կին այ ցե լել է որ բա նոց. այս ան գամ «...ֆան ֆա րը մեր 
տղաք նե րը նո ւա գե ցին եւ մեզ մէ մէ կը սրին գով, շատ լաւ նո ւա գեց, այս ան գամ 
ա ւե լի ներ կա յա նա լի է ինք որ մէ շատ գոհ մնաց փա շան»82։ Հա լի դե Է դիպն ար տա

75 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 93, ֆ. հ. 4164, էջ15:
76 Նույն տե ղում: 
77 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 44, թպ. 42, էջ 27:
78 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 148: 
79 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 231, թպ. 148, էջ 14:
80 Նույն տեղում, էջ 15:
81 Նույն տե ղում:
82 Նույն տեղում:
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հայտ վել է հայ ե րե խա նե րի ե րաժշ տա կան ըն դու նա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ՝ հայ
տա րա րե լով, որ նրանք լավ ե րա ժիշտ ներ է ին ու դպ րո ցի հպար տու թյու նը83: 

Մար դի նի որ բա նո ցի տնօ րե նը՝ ազ գու թյամբ լազ Շի նաս բեյը, որ բե րին ցու ցում 
էր տվել, որ զին վո րա կան հրա մա նա տա րի՝ որ բա նոց կա տա րած այ ցի ըն թաց քում 
սնն դի մա սին հարց նե լիս ա սեն՝ « միշտ ա նօ թի ե նք»84: Այս այ ցը դրա կան ար դյունք 
է ու նե նում, և որ բա նո ցը սկ սում է զին վո րա կան նպաստ նե րից էլ օ գտ վել: Նա ե րե
խա նե րին տա նում էր ան գամ զին վո րա կան, կա ռա վա րա կան ու ժո ղովր դա կան 
տո նախմ բու թյուն նե րի85: 

Որ բա նոց նե րում ե րե խա նե րի թի վը նվա զեց նե լու հա մար ե ղել են նաև թու նա
վոր ման դեպ քեր: Հա ճախ «բ նա կան ճա նա պար հով» թու նա վոր վել է ջու րը, ե րբ 
դի ակ ներ են գցել որ բա նոց նե րին ջուր մա տա կա րա րող ջր հոր նե րը: Մար դի նի 
որ բա նո ցում թու նա վոր ման դեպ քե րը կապ ված է ին հատ կա պես հա ցի օգ տա գործ
ման հետ: Այդ կա պակ ցու թյամբ Մա րի Գրի գո րյա նը գրում է. «Օ րե րով հա ցի ե րես 
չտես նե լուց հե տո ... ե րբ հաց ու նե նայինք, տղոց մէ ո մանք կը թու նա ւո րո ւէ ին եւ կը 
մեռ նէ ին կա պուտ ցած: Ե րբ հա ցը կը կտ րո ւեր, հի ւան դու թիւնն ալ կ’ան հե տա նար 
հրաշ քով»86: 

Ան թու րայի որ բա նո ցում 1918 թ. վեր ջին թուր քա կան ան ձնա կազ մը հե ռա նա
լուց ա ռաջ պատ վի րել է դե ղա գործ Ռը զա բեյին վեր ջին ը նթ րի քի ժա մա նակ բո լոր 
որ բե րին թու նա վո րել ու նոր մի այն հե ռա նալ: Բայց Ռը զա բեյը ի կատար չեր ածել 
այդ հրամանը: Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ ճա շա րա նում նս տած բո լոր ե րե
խա նե րին հարց րել էր ի րենց հայ կա կան ա նուն նե րը, և բո լո րը պա տաս խա նել է ին87։ 

Մի ո րոշ ժա մա նակ որ բա նո ցում մնում են մի այն մի քա նի թուրք պա հակ ներ, 
ա րաբ հս կիչ ներ, ով քեր զբաղ վում է ին հա գուս տի ու ու տե լի քի խն դիր նե րով: Չնա
յած 1917 թ. Ան թու րա յում կեն սա պայ ման նե րի դրա կան փո փո խու թյուն ներ է ին ե ղել, 
ան ցկաց վել է ին ջրա գիծ, կո յու ղա գիծ, ի նչ պես նաև որ բա նո ցը է լեկտ րա ֆի կաց վել 
է ր88, սա կայն դա է ա պես չէր ազ դել որ բե րի վի ճա կի բա րե լավ ման վրա: 

1918 թ. սեպ տեմ բե րին Ա րա րայի ճա կա տա մար տից հե տո հայ կա մա վոր 
Պ. Պզ տիկ յանն ու մոտ հա զար  հո գա նոց գու մար տա կը Բեյ րու թից Ջու նեյ ան ցնե
լիս այ ցե լել է Ան թու րայի որ բա նոց: Պզ տի կյանն իր ձե ռա գիր հու շագ րու թյու
նում՝ թվագր ված 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 6ով, ներ կա յաց րել է ի րենց կար ճատև 
այ ցի ման րա մաս նե րը՝ ը նդ գծե լով «...այդ կա րօ տա կիզ փոք րիկ է ակ նե րը, ո րոնց 
ան գութ բաղ դը զր կած էր իս պառ ծնո ղա կան ջերմ համ բոյ րէ»: Հրա ժեշ տից ա ռաջ 
սր տապնդող հոր դոր ներ են ա նում, որ «ազ գը չի մոռ նար իր փոք րիկ զա ւակ նե րը»: 
Պզ տի կյա նը եզ րա փա կում է իր հու շը հետ ևյալ տպա վո րու թյամբ. «...այդ որ բա նո ցը, 

83 Memoirs of Halide Edip..., էջ 449:
84 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 397, թպ. 248, էջ 85:
85 Նույն տե ղում:
86 Նույն տեղում, էջ 76:
87 Տե՛ս Ալ բո յա ճյան Հ., նշվ. ա շխ., էջ 50: 
88 Տե՛ս Memoirs of Halide Edip..., էջ 431:
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դա ժան, ցուրտ որ բա նո ցը, փոք րիկ հո գի նե րուն մէջ իր մռայ լը կը սփ ռէր: Ցա ւի 
բոյնն էր ա նի կայ»89: 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Պզ տի կյանն ըն կեր նե րի հետ նո րից է այ ցե լել Ան թու րա: 
Տպա վո րու թյու նը նրա հա մար կր կին ցա վա լի էր. «Ո մանք հո ղի վրայ վի զիր նին 
ծռած՝ լուռ ու մունջ նս տած ին, ու րիշ նիր կու լան... պա տա նի նիր, ո րոնք տա րի նե րու 
ծան րու թե ան տակ ճն շո ւած ծե րու կի մը փո սո ւա ցած աչ քե րը և կմախ քա ցած այ տի
րը մատ նա նիշ կ’ը նին»: Նա եր կար զրու ցել է որ բե րի հետ, հե տո շր ջայց է կա տա րել 
որ բա նո ցում: Նրա աչ քին զար նում է այն մեծ տար բե րու թյու նը, ո րը նա տես նում է 
ու սու ցիչ նե րի ու որ բե րի կեն սա պայ ման նե րի ու սնն դի միջև90: 

Հի վան դա նո ցային սե նյակ նե րում մոտ հա րյուր ե րե խա ներ են ե ղել, ո րոնց 
մա սին հու շա գի րը պատ մում է. «...քով քո վի, զոյգ զոյգ պառ կած ին: Ո մանք հա լած, 
կմախ քա ցած, միծ փայ լուն աչ քեր նին ա ռաս տա ղը»91: Դաս տի ա րակ չու հին ար դա
րա ցել է, թե «...բ ժիշկ նիս ծիր է և իր պաշ տօ նին օգ տա կար ըլ լա լու յար մա րու թի նէ 
զուրկ, սնուն դը բո լո րո վին ան նպաստ, կա թը որ ա մե նէն սո վո րա կանն է, կի սով 
ջրա խառն»92: Մյուս սե նյա կում ա ղի քային հի վան դու թյամբ ե րե խա նե րի վի ճա
կից ա զդ վե լով՝ գրում է. «...պաղ սա լա հա տա կի վրայ փռո ւած ան կո ղին նե րու մէջ 
պառ կած ան խօս բան տար կո ւած նե րու պէս կ’ի րա զին: Հոս ալ չկայ լուրջ խնամք 
մը, ա պա քի նու մը բաղ դի քմա հա ճոյ քին յ ղո ւած է»93: Վա րակ նե րի տա րա ծու մը կան
խե լու հա մար զգու շու թե ան ոչ մի մի ջոց չէր ցու ցա բեր վում: Տե սու չի հետ զրույ ցի 
ժա մա նակ Պզ տի կյա նը քսա նից ա վե լի մա նուկ նե րի է տես նում մի ջանց քով ան ցնե
լիս՝ « բո բիկ, ճիր մակ գի շե րա նո ցով, ճիր մակ շղարշ մը գլուխ նին»94: Հու շա գի րը 
նշում է, որ նրանց որ բա նո ցում « գոն չիր»95 է ին ան վա նում96: Պզ տի կյա նի նա մակ
նե րը ևս փաս տում են, որ Ան թու րա յում ի րա վի ճա կը ծանր էր, ի սկ քա ղա քա կան 
նման պայ ման նե րում հայ որ բե րը լրիվ բախ տի քմա հա ճույ քին է ին թողն ված: 

դ. Որ բե րին հայ ի նք նու թյա նը վե րա դարձ նե լու ձեռ նար կում նե րը 
1918թ. Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո մեծ թափ են ստա նում որ բա հա վաք աշ խա
տանք նե րը: Բազ մա թիվ կազ մա կեր պու թյուն ներ հա վա քագ րում է ին հայ որ բե րին, 
նոր որ բա նոց ներ է ին բաց վում, կամ թուր քա կան որ բա նոց ներն ան ցնում է ին տար
բեր մի սի ո նե րա կան կամ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի: 1919 թ. ապ րի
լի 17ին Կ. Պոլ սում՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մում, ստեղծ վում է Որ բա

89 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 255, թպ. 155:
90 Նույն տե ղում:
91 Նույն տե ղում:
92 Նույն տե ղում:
93 Նույն տեղում:
94 ՀՑԹԻի գիտական ֆոնդեր, բժ. 8, ֆ. հ. 256, թպ. 155:
95 Գոնչիր՝ թուրքերենից թարգմանաբար՝ մեծագլուխ: Սրանք այն երեխաներն էին, որոնք 
ցեղասպանության տարիներին սարսափելի նիհարել էին, փոխարենը մարմնի համեմատ 
գլուխներն էին չափից ավելի մեծացել:
96 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ. հ. 256, թպ. 155: 
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հա վաք մար մի նը, ո րը ղե կա վա րում էր Ա ռա քել Չաք րյա նը: Կազ մա կեր պու թյու նը, 
ու նե նա լով Կ. Պոլ սում բրի տա նա կան դես պա նա տան պաշ տո նյա, հրա մա նա տար 
Սմի թի ա ջակ ցու թյու նը, ա վե լի ը նդ գր կուն է դարձ նում որ բա հա վաք աշ խա տանք
նե րը: 1919 թ. ապ րի լի 4ի իր տե ղե կագ րում, ի թիվս այլ հա յան պաստ գոր ծո ղու
թյուն նե րի, Ա. Չաք րյանն ա ռա ջին կե տով նշում է. « Թուրք որ բա նոց նե րէ եւ տու
նե րէ ա զա տել հայ որ բե րը»97: 

Ան թու րա յում թուր քա կան կող մի հե ռա նա լուց հե տո տե ղի Ա մե րի կյան կար միր 
խա չի աշ խա տա կից Բա յարդ Դոջն օգ նու թյուն է հատ կաց րել որ բա նո ցին: Տնօ րեն 
է նշա նակ վել պա րոն Քրոու ֆոր դը: Հայ ու սու ցիչ ներ են աշ խա տան քի ան ցել, ու սու
ցու մը կա տար վել է հայե րե նով և ան գլե րե նով: Սկս վել է հա յաց ման գոր ծըն թա ցը. 
բո լո րը վե րա կանգ նել են ի րենց հայ կա կան ա նուն նե րը, մայ րե նի լեզ վի դա սե րը: 
« Քա նի ա միս մը հե տո... հե գե լով, ծանրծանր վան կե րը կա պե լով բա ռե րը դուրս 
կու գան տղոց բեր նէն»98: 

Հե տա գա յում Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյունն 
է ստանձ նել որ բա նո ցի խնա մա կա լու թյու նը, մինչև 1919ի ա շու նը, ե րբ ա րա կան 
սե ռի 470 որ բե րին ու ղար կել են Հա լեպ, ի սկ ի գա կան սե ռի 200 որ բե րի՝ Լի բա նա նի 
Ղա զիր ա վա նում գտն վող հայ կա կան որ բա նոց99: 

Խ. Գը լը ճյա նը հի շում է, որ հայ կա թո լիկ վար դա պետ Հով հան նես Նալ բան
դյանն այդ ժա մա նակ ե կել է որ բա նոց՝ հայ որ բե րին տա նե լու: Որ բա նո ցում այդ 
ժա մա նակ կար մոտ 2500 ե րե խա: Նա ե րե խա նե րին դի մել է հայե րե նով. «...հայ 
զա ւակ ներս, պա տե րազ մը վեր ջա ցած է, ես ե կած եմ ձեզ այս դժոխ քէն ա զա տե լու, 
մի վախ նաք, ին ծի վս տա հե ցէք, դուք պի տի վե րա դառ նաք հային ծո ցը, եւ պի տի 
վե րագտ նէք ձեր մայ րե րը, որ գի շեր եւ ցե րէկ լա ցին»100։ Այս խոս քե րից հե տո մոտ 
200 հո գի մո տե ցել են քա հա նային: Այս փաս տը ոգ ևո րել է վար դա պե տին, ով «...
յա ջո ղած էր իր ա ռա քե լու թե ան մէջ»101։ Տա րի ներ ան ց Խո րե նը, վեր լու ծե լով այդ 
օր վա դեպ քե րը, նշում է. « մէզ մե փոք րիկ նե րը մնա ցին թր քա կան որ բա նո ցի մէջ ու 
կոր սո ւե ցան...»102:

Մա րի Գրի գո րյա նը հի շում է ար դեն Բե բե քի որ բա նոց ի րենց այ ցե լած հայ 
քա հա նային ու մի քա նի հայ տի կին նե րի, ով քեր զի նա դա դա րից հե տո ե կել է ին հայ 
որ բե րին տա նե լու: Ար մե նու հի Բո յա ճյա նը որ բե րին կոչ է ա րել վեր հի շել մայ րե նի 
լե զուն103:

97 Զա ւեն ա րք., նշվ. ա շխ., էջ 289: 
98 Բա նե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 272:
99 Բար սե ղյան Ն., Մի սակ Քե լե շյա նի բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած հայ որ բե րի վե րա բե րյալ 
(տե՛ս http://akunq.net/am/?p=3029)։
100 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 42, ֆ. հ. 44, էջ 29:
101 Նույն տե ղում:
102 Նույն տեղում:
103 ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 248, ֆ. հ. 397, էջ 9495:
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 Կե սա րի այի հայ րե նակ ցա կան մի ու թյան ջան քե րով տե ղի թուր քա կան որ բա
նո ցի ե րե խա նե րը Հա լեպ ու Կ. Պո լիս են փո խադր վել104: 

Այս պի սով, ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ռազ մա վա րու թյու նը նպա տակ 
ու ներ թի րա խային խմ բին, տվյալ դեպ քում հայ ե րե խա նե րին զր կե լու սե փա կան 
կեն սա բա նա կանռա սա յա կան բնո րո շում նե րից, ի նք նու թյու նից՝ աս տի ճա նա բար 
վե րա ծե լով մի այլ ի նք նու թյան: Նա հետ ևո ղա կա նո րեն, ծրագր ված հե տա մուտ է 
ե ղել այս քա ղա քա կա նու թյա նը մինչև 1918 թ. Մուդ րո սի զի նա դա դա րի կն քու մը, 
հե տա գա յում թուր քա կան որ բա նոց նե րը հանձն վել են մի սի ո նե րա կան, օ տա րերկ
րյա և հայ կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին:

Հայ որ բե րի թր քաց ման գոր ծըն թացն ի րա կա նաց վել է մի քա նի փու լե րով, ո րից 
ա ռա ջի նը հա վա քագր ման ու տե ղա փոխ ման հար ցե րի լու ծումն էր: Օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյու նը շտա պում էր նրանց հա վա քագ րել, քա նի որ մտա վա խու թյուն 
ու ներ, թե մի սի ո նե րա կան, բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րե նից շուտ 
կհա ջո ղեն այդ գոր ծում: Ե րկ րորդ փու լով նրանք, հայ որ բե րին կենտ րո նաց նե լով 
որ բա նոց նե րում, սկ սում է ին բուն գոր ծըն թա ցը՝ նրանց ան վա նա փո խե լով, թլ պա
տե լով, իս լա մի դա սեր կազ մա կեր պե լով: Չնա յած « Բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած 
հայ որ բե րի վե րա բե րյալ» հոդ վա ծում105 նշ վում է, որ հայ ե րե խա նե րին ան վա նա փո
խում է ին՝ պահ պա նե լով նրանց նախ նա կան ա նուն նե րի սկզբ նա տա ռե րը, սա կայն 
նշենք, որ հու շագ րու թյուն նե րում մենք նման դեպ քե րի չենք հան դի պել, ա վե լին՝ 
թուր քա կան կող մը խու սա փում էր նմա նօ րի նակ ման րուք նե րից ան գամ, ո րը հայ 
որ բե րին կհի շեց ներ ի րենց ան ցյա լը: Նրանք նա խընտ րում է ին ե րե խա նե րին դի մել 
մի այն ի րենց թվե րով՝ զր կե լով նրանց ոչ մի այն ի րենց ազ գային ի նք նու թյու նից, այլ 
նաև ան հա տա կա նու թյու նից: Դեպ քեր են ե ղել, ե րբ ղե կա վա րու թյու նը որ բա նո ցում 
աշ խա տա կից ներ չու նե նա լու պա րա գա յում էլ հե ռաց րել է որ բա նո ցում աշ խա տող 
հայ կա նանց՝ վա խե նա լով, որ նրանց ներ կա յու թյու նը որ բե րի հա մար կա րող է հայ
կա կան ի նք նա գի տակ ցու թյան խթան դառ նալ: 

Վա խի մթ նո լոր տը, պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռումն ա ռա ջին հա յաց քից կար ծես 
հա ջո ղում են. որ բե րը դա դա րում են մի մյանց հետ խո սել հայե րեն, սա կայն հու
շագ րու թյուն նե րում բո լոր հե ղի նակ նե րը նշում են, որ քնե լուց ա ռաջ ծած կո ցի տակ 
միշտ խա չակն քել են, ծնող նե րից լսած « Հայր մեր»ից հատ ված ներ կրկ նել, եր բեմն 
էլ ա ղոթք չհի շե լով՝ ի րենց ու ի րենց հա րա զատ նե րի ա նուն ներն են կրկ նել՝ չմո ռա
նա լու հա մար: 

Թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն իր այս քա ղա քա կա նու թյան ի րա գործ ման 
ըն թաց քում միշտ էլ մտա վա խու թյուն է ու նե ցել և վե րա պա հու թյամբ է մո տե ցել 
իս լա մա ցած հայե րին: Նշենք, որ Կ. Պոլ սից հրա ման է ե ղել, ո րով իս լա մա նա լու 

104  Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ «իբրև» թուրք ար ձա նագր ված որ բե րի հայ լի նե լու փաս տը ստու
գե լու հա մար ստեղծ ված խա ռը հանձ նա ժո ղովն ար ձա նագ րել է, որ 319 ե րե խա նե րից մոտ 50 
տո կո սը մո ռա ցել է ին ի րենց ծա գու մը: Ման րա մասն տե՛ս Ե ղի այե ան Բ., Ժա մա նա կա կից պատ-
մու թիւն..., էջ 9798: 
105  Տե՛ս Բար սե ղյան Ն., Մի սաք Քե լե շյա նի բա ցա հայ տում նե րը թուր քա ցած հայ որ բե րի վե րա բե
րյալ...: 
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թույլտ վու թյուն է տր վել մի այն կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա վա նու թյու նը 
ստա նա լուց հե տո կամ էլ մի այն մու սուլ ման նե րի հետ ա մուս նա ցած կա նանց106: 
Որ բա նոց նե րում ա վե լի հեշտ էր վե րահս կել իս լա մաց ման գոր ծըն թա ցը, ո րին էլ ի 
սկզ բա նե միտ ված էր թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը: Սա կայն նրա քա ղա քա կա
նու թյու նը եր կար չի գոր ծում: 1919 թ.՝ զի նա դա դա րի ա ռա ջին վեց ա միս նե րին, կար
ևոր մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում որ բե րին վե րա դարձ նե լու ո ւղ ղու թյամբ: «Որ բա
հա վա քի» ժա մա նակ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
Ա մե րի կյան Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույ ցը, Լոնդոնի քա ղա քագլ խի հիմ
նադ րա մը, դա նի ա կան, շվեյ ցա րա կան ու այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ կա րո ղա նում 
են որ բա նոց նե րից դուրս բե րել և փր կել թրքացման ճանապարհին գտնվող բազ
մա թիվ հայ ե րե խա նե րի: Սա կայն պետք է նշել, որ ա ռա վել փոքր տա րի քի ե րե խա
նե րի մի ստ վար հատ ված, չհի շե լով իր ի նք նու թյու նը, եր բեմն էլ ան ցյա լի վե րապ
րում նե րը կրկն վե լու վա խից ել նե լով, նա խընտ րել է լռել իր հայ լի նե լու մա սին և այս 
ճա նա պար հով ձուլ ման է են թարկ վել: 

 ՀԱՅ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ԹՐ քԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾըՆ ԹԱՑՆ ՕՍ ՄԱ ՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈւԹՅԱՆ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ՈՐ բԱ ՆՈՑ ՆԵ ՐՈւՄ (1915 -1918ԹԹ.)

 ա րրի նե Մար գա րյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

Հայ ե րե խա նե րի թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյունը ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա
րու թյունն ի րա կա նա ցրել է նաև պե տա կան մա կար դա կով, ո րի հա մար հիմք են 
ծա ռայել պաշ տո նա կան հրա ման ներն ու հե ռագ րե րը։ Թուր քա կան որ բա նոց ներ են 
բաց վել Հա լե պում, Ան թու րա յում, Բեյ րու թում, Դա մաս կո սում, Մեր դի նում, Ար մա
շում, Ո ւր ֆա յում, Դի ար բե քի րում, Մա լա թի ա յում, Խար բեր դում, Կե սա րի ա յում և 
մի շարք այլ բնա կա վայ րե րում: Հայ ե րե խա նե րին հա վա քագ րե լուց ու որ բա նոց
նե րում կենտ րո նաց նե լուց հե տո սկս վում էր բուն գոր ծըն թա ցը. մայ րե նի լեզ վով 
հա ղոր դակց վե լը խս տիվ ար գե լվում էր, նրանց թուր քա կան ա նուն ներ է ին տր վում, 
թլ պա տում էին, կազ մա կերպ ում իս լա մի և ղու րա նի դա սեր, քա րո զում թուր քա կան 
ազ գայ նա կան գա ղա փար ներ: 

Վեր լուծ վել է որ բա նոց նե րում ի րա կա նաց վող թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ներ կա յաց վել կի րառ վող մե թոդ նե րի հետ կապ ված ո րոշ նոր ման րա մաս ներ: 
Շր ջա նա ռու թյան մեջ են դր վել ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, թր քաց ման քա ղա քա կա նու թյուն, թուր
քա կան պե տա կան որ բա նոց ներ, հայ որ բեր, բռ նու թյուն, ան վա նա փո խու թյուն, 
ի նք նու թյան կո րուստ, հու շագ րու թյուն ներ: 

106 Akçam T., նշվ. ա շխ., էջ 296304:
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turkIFICatIoN oF arMENIaN CHILdrEN IN tHE ottoMaN EMPIrE’S StatE 
orPHaNaGES (1915-1918)

Narine Margaryan
SuMMarY

The Young Turks government carried out a policy of turkification of the Armenian 
children also on the state level led by the official orders and telegrams. Turkish 
orphanages were opened in Aleppo, Antura, Beirut, Damascus, Merdin, Armash, Urfa, 
Diyarbakir, Malatya, Kharberd, Caesarea, and in other settlements. After collecting 
the Armenian children in the orphanages, a state orchestrated Turkification policy was 
carried out by different means, namely, it was strictly prohibited to communicate in the 
native language, children were given Turkish names and circumcised, they had lessons 
in Islam and Quran, implanted with Turkish nationalistic ideas. This article analyses 
turkification policy in orphanages also by presenting some new details on the methods 
used. Unpublished memoirs are put into circulation.

Keywords: Armenian Genocide, Turkification policy, Turkish State orphanages, 
Armenian orphans, violence, loss of identity, memoirs.

отуРечИВанИе аРМянскИх детей В ГосудаРстВенных детскИх 
доМах осМанской ИМПеРИИ (1915-1918 ГГ.)

Нарине Маргарян
РеЗюМе

Правительство младотурок проводило политику отуречивания армянских 
детей также на государственном уровне, для чего в качестве основы служили 
офи  циальные приказы и телеграммы. Турецкие детские дома были открыты в 
Алеппо, Антуре, Бейруте, Дамаске, Мардине, Армаше, Урфе, Диарбекире, Мала
тье, Харберде, Кайсери, а также в ряде других населенных пунктов. 

После сбора армянских детей в детских домах проводился процесс отуречи
вания: общение на родном языке было строго запрещено, детям давали турецкие 
имена, проводили обрезание, были организованы занятия по исламу и Корану, в 
детях укореняли турецкие националистические идеи. 

В статье проанализирована политика отуречивания в турецких детских домах, 
представлены некоторые новые подробности об использовавшихся методах. Вве
дены в научный оборот ранее неопубликованные мемуары.

Ключевые слова: Геноцид армян, политика отуречивания, турецкие государ
ственные детские дома, армянские детисироты, насилие, переименование, 
потеря идентичности, воспоминания.
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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱքԱՆԱԿԻ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿչՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱզՄԻ ՀԱՐՑԵՐը ՓԱՐԻզԻ 

ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆֆԵՐԱՆՍԻՆ (1919-1920 ԹԹ.)

 Ռո բերտ Թա թո յան 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ
մա նագ րի մշակ ման և Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հետ կապ ված գոր
ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում ու րույն տեղ են գրա վում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` այլ էթ նի կա
կան խմ բե րի նկատ մամբ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ Տվյալ 
հար ցե րին ան դրա դար ձել են և՛ մի աս նա կան հայ կա կան պե տու թյան կազ մա վոր
ման հա մար պայ քար մղող հայ կա կան պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան տար
բեր կա ռույց նե րը, և՛ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի1 նկատ մամբ հայ կա կան պա հան ջա
տի րու թյան դեմ, ի թիվս այլ, նաև ժո ղովր դագ րա կան փաս տարկ ներ շա հար կող 
թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը, և՛ Օս մա նյան կայս րու թյան հե տա գա ճա կա տագ րի 
ո րոշ ման հա մար վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի կա րիք ու նե ցող Ան տան տի պե տու
թյուն նե րը (դ րան ցից հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը և Մեծ Բրի
տա նի ան)։ Հետ պա տե րազ մյան գոր ծըն թաց նե րում խնդ րո ա ռար կա հար ցե րի շուրջ 
հայ կա կան և թուր քա կան կող մե րի ծա վա լած հե ռա կա բա նա վե ճը կա րե լի է պատ
կե րա վոր բնու թագ րել որ պես 1878ից, այ սինքն` Հայ կա կան հար ցի` մի ջազ գային 
դի վա նա գի տա կան օ րա կարգ մտ նե լուց հե տո ի հայտ ե կած « վի ճա կագ րա կան 
պա տե րազ մի» փու լե րից` « ճա կա տա մար տե րից» մե կը։ 

Ներ կա հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում մենք կփոր ձենք ներ կա յաց նել և վեր լու ծու
թյան են թար կել Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` այլ էթ նի կա կան խմ բե րի նկատ մամբ հա րա բե
րակ ցու թյան վե րա բե րյալ Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին հայ կա կան և թուր
քա կան կող մե րի ներ կա յաց րած վի ճա կագ րու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Ա ՄՆ –ի և 
Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գի տու թյան կող մից շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված տվյալ
նե րը։

 Փորձ կար վի նաև լու սա բա նե լու Հա յաս տա նի սահ մա նագծ ման և Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր
դագ րա կան կազ մի միջև կա պը, քա նի որ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հաշ
վարկ նե րը որ պես գոր ծոն ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել հետ պա տե րազ մյան 

1 «Արևմ տյան Հա յաս տան» հաս կա ցու թյու նը այ սու հետ, ը ստ մեր նկա տառ ման, Օս մա նյան 
կայս րու թյան մո տա վո րա պես այն տա րածքն է, ո րին Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո տե սա կա
նո րեն հա վակ նում էր հայ կա կան կող մը, այն է` Սե բաս տի այի, Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար
բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ ներ, Կի լի կի ա (Ա դա նայի նա հան գի Ա դա նայի, Ջե բել– Բե րե քե թի և 
Խո զա նի գա վառ ներ և Հա լե պի նա հան գի Մա րա շի գա վառ) և Տրա պի զո նի նա հան գի ար ևե լյան 
հատ ված։ 
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կար գա վոր ման հա մա տեքս տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Օս մա նյան 
կայս րու թյան միջև սահ մա նի ո րոշ ման հար ցի շուրջ քն նար կում նե րում։ 

1. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան 
կարգա վոր ման սկզ բունք նե րը 
1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30ին Հու նաս տա նի Լեմ նոս կղ զու Մուդ րո սի նա վա հան գստում 
Օս մա նյան կայս րու թյան և Ան տան տի ա նու նից Մեծ Բրի տա նի այի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի միջև կնք ված զի նա դա դա րը վերջ դրեց Օս մա նյան կայս րու թյան մաս նակ
ցու թյանն Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին։ Ե րկ րի հե տա գա ճա կա տա գի րը ո րոշ վե
լու էր 1919 թ. հուն վա րի 18ին Փա րի զում իր աշ խա տանք նե րը սկ սած հաշ տու թյան 
վե հա ժո ղո վում։ Այդ ա ռն չու թյամբ մի ջազ գային քա ղա քա կա նու թյան ակ տիվ օ րա
կար գում նո րից հայտն վեց Հայ կա կան հար ցը, ո րը տվյալ շր ջա նում հատ կա պես 
ար տա հայտ վեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան մեջ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րի ը նդ գրկ ման և հա մա պա տաս խա նա բար̀  Հա յաս տա նի ա րևմ տյան 
սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցի տես քով։

 Դեռևս 1918 թ. հուն վա րի 8ին Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նը Ա ՄՆ –ի 
կոնգ րե սի և սե նա տի հա մա տեղ նիս տին իր ու ղեր ձում ներ կա յաց րել էր այն սկզ
բունք նե րը, ո րոնք պետք է ըն կած լի նե ին աշ խար հի հետ պա տե րազ մյան կար գա վոր
ման հիմ քում։ Դրանք պատ մու թյան մեջ մտան « տասն չորս կե տեր» ան վան տակ։ 
Այդ կե տե րից հատ կա պես տաս ներ կո ւե րոր դը վե րա բե րում էր Օս մա նյան կայս րու
թյա նը. « Ներ կայիս Օս մա նյան կայս րու թյան թուր քա կան (այսինքն՝ թուր քաբ նակ – 
Ռ.Թ.) մա սե րը պետք է ա պա հով ված լի նեն ան վտանգ ի նք նիշ խա նու թյամբ, սա կայն 
այլ ազ գու թյուն նե րը, ո րոնք ներ կա յումս գտն վում են թուր քա կան տի րա պե տու թյան 
տակ, պետք է ա պա հով ված լի նեն կյան քի ան վե րա պահ ան վտան գու թյամբ և ի նք
նա վար զար գաց ման կա տա րյալ ան խա փան հնա րա վո րու թյամբ...»2։ Ի նչ պես տես
նում ե նք, Օս մա նյան կայս րու թյան և այդ թվում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րածք
նե րի պատ կա նե լու թյան հար ցում գե րա կա սկզ բունք հռ չակ վեց տվյալ տա րած քի 
վրա բնակ վող ժո ղո վուրդ նե րի «ինք նա վար զար գաց ման», այ սինքն` ազ գե րի ի նք
նո րոշ ման ի րա վուն քը։ Այդ սկզ բուն քը շեշտ վում և զար գա ցում է ստա նում Վ. Վիլ
սո նի` 1918 թ. փետր վա րի 11ին Ա ՄՆ –ի Կոնգ րե սի և Սե նա տի ա ռջև ար տա սա նած 
նոր ճա ռում, ո րի հիմ նա կան դրույթ ներն է ին` « ժո ղո վուրդ ներն ու ազ գե րը չպետք 
է փո խա նակ ման ա ռար կա դառ նան...», «...այս պա տե րազ մին ա ռնչ վող յու րա քան
չյուր տա րած քային կար գա վո րում պետք է ար վի ի շահ և հօ գուտ տվյալ տա րած քի 
բնակ չու թյան», «...բո լոր լավ հիմ նա վոր ված ազ գային ձգ տում նե րը պետք է բա վա
րար վեն հնա րա վո րինս լի ար ժեք կեր պով ...ա ռանց ան հա մա ձայ նու թյան և թշ նա
մու թյան նոր տարր ստեղ ծե լու կամ հին տար րե րը հա վեր ժաց նե լու»3։ 

2 Թարգմանությունը կատարվել է մեր կողմից ըստ անգլերեն տեքստի` Helmreich, Paul C., From 
Paris to Sèvres: The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919–1920, Ohio State 
University Press, Columbus, 1974, էջ 8։
3 Նույն տեղում։
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Ըստ հայ ու սում նա սի րող Լ. Շի րի նյա նի դի տարկ ման` խա ղա ղու թյան վե հա
ժո ղո վին Ա ՄՆ –ի պատ վի րա կու թյա նը հա ջող վեց վե րոն շյալ սկզ բունք նե րը կամ 
« Վիլ սո նի վար դա պե տու թյու նը» Ան տան տի դաշ նա կից նե րին դի տել տալ որ պես 
բա նակ ցու թյուն նե րի հիմք, այդ թվում նաև Օս մա նյան կայս րու թյան բա ժան ման և 
Հա յաս տա նի ա րևմ տյան սահ ման նե րի ո րոշ ման հար ցում4: Դա հատ կա պես ար տա
հայտ վեց 1918 թ. նոյեմ բե րի 9ին Ֆրան սի այի և Մեծ Բրի տա նի այի կա ռա վա րու
թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված հա մա տեղ հայ տա րա րու թյան մեջ, ո րում մաս նա վո
րա պես աս վում էր. «Ն պա տա կը, ո րը նկա տի ու նեն Ֆրան սի ան և Մեծ Բրի տա նի ան, 
պա տե րազմ վա րե լով Ար ևել քում, թուր քե րի կող մից այս քան եր կար ժա մա նակ ճնշ
ված ժո ղո վուրդ նե րի լի ա կա տար և ամ բող ջա կան ա զա տագ րումն է և տե ղի բնակ
չու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ և ա զատ կա մար տա հայ տու թյան հի ման վրա ազ գային 
կա ռա վա րու թյուն նե րի և կա ռա վար ման մար մին նե րի հաս տա տու մը»5։ 

Դ րա նից ել նե լով` կար ևո րու թյուն ստա ցան և Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ
տու թյան պայ ման նե րի մշակ ման հա մա տեքս տում ար ծարծ վե ցին Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում հայե րի թվա քա նա կի, մահ
մե դա կան` թուրք և քուրդ բնակ չու թյան նկատ մամբ հայե րի տո կո սային հա րա բե
րակ ցու թյան խն դիր նե րը։

Դ րա հետ մեկ տեղ նշենք, որ Օս մա նյան կայս րու թյան ճա կա տագ րի ո րոշ ման 
պա րա գա յում ժո ղովր դագ րա կան գոր ծո նը թեև կար ևոր էր, սա կայն ոչ ա ռանց
քային։ Օս մա նյան կայս րու թյան հետ կապ ված տա րած քային հար ցե րի, այդ թվում` 
հայ կա կան տա րածք նե րի պատ կա նե լու թյան ո րոշ ման հար ցում Դաշ նա կից պե տու
թյուն նե րը որ պես ա ռաջ նորդ վե լու սկզ բունք ըն դու նե ցին ոչ մի այն տվյալ տա րածք
նե րում առ կա ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կը և դրա նից բխող «ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» 
ի րա վուն քը, այլ նաև Թուր քի այի կող մից իր հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ 
գոր ծած չա րա շա հում նե րը, ի սկ Հա յաս տա նի պա րա գա յում` « սար սա փե լի կո տո
րած նե րը»։ Մաս նա վո րա պես Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան կող
մից պատ րաստ ված մի հու շագ րում (շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 1918 թ. նոյեմ բե րի 
21 –ին) նշ վում էր. «Ն պա տա կա հար մար կլի ներ Հա յաս տա նի տա րած քը ծա վա
լել հնա րա վո րինս լայն ը նդ գր կու մով, այն պես որ սահ մա նից հյու սիս նե րառ վեն 
բո լոր տա րածք նե րը, որ տեղ առ կա է թուր քե րի, հայե րի և քր դե րի խա ռը բնակ
չու թյուն։ Ազ գաբ նակ չու թյան բո լոր տար րե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը 
չի վի ճարկ վում։ Մյուս կող մից, ե րկ րի կա ռա վար ման ի րա վուն քում այս տար բեր 
տար րե րի հա մա մաս նա կան պա հանջ նե րը դնե լիս Հա յաս տա նի դեպ քում պետք է 
սահ մա նել, որ մա հա ցած ներն ու աք սոր ված նե րը հաշ վի ա ռն վեն, և աշ խար հի մյուս 

4 Շի րի նյան Լ., Վիլ սո նյան նա խա գի ծը և Թուր քի ան, «21-րդ դար», № 4, 2008, էջ 100։ 
5 Անգլերեն տեքստը` “The object aimed at by France and Great Britain in prosecuting in the East the 
War let loose by the ambition of Germany is the complete and definite emancipation of the peoples so 
long oppressed by the Turks and the establishment of national governments and administrations deriving 
their authority from the initiative and free choice of the indigenous populations.” Թարգմանվել է մեր 
կողմից ըստ United States Department of State, Papers relating to the foreign relations of the United 
States, The Paris Peace Conference, 1919, Volume V, U.S. Government Printing Office, 1946, էջ 3 
(հասանելի է առցանց` http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1919Parisv05)։
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մա սե րից Հա յաս տան վե րա դառ նա լու հա մար հայ տա րա գիր նե րին պետք է ըն ձեռ
վեն նույն հնա րա վո րու թյուն նե րը, ի նչ շնորհ վե լու են Պա ղես տի նի հրե ա ներ գաղ
թող նե րին, որ պես զի նրանք ևս հաս տատ վեն ի րենց վաղն ջա կան հայ րե նի քում»6։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի նկատ մամբ հայե րի ի րա վուն քը թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից գործ ված ո ճիր նե րի փաս տով հիմ նա վո րե լու սկզ բուն քը 
հան րա գու մար ձևա կեր պում ստա ցավ Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վի շր ջա
նակ նե րում Տա սի խորհր դի7` 1919 թ. հուն վա րի 30 –ի նիս տի ըն թաց քում ըն դուն ված 
բա նաձ ևի ե րկ րորդ կե տում. «... Թուր քե րի կող մից հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի նկատ-
մամբ իշ խա նու թյան պատ մա կան չա րա շա հում նե րի և նա խորդ տա րի նե րին հայե րի 
և այ լոց սար սա փե լի կո տո րած նե րի պատ ճա ռով Դաշ նա կից և Դա շին քին մի ա ցած 
տե րու թյուն նե րը հա մա ձայն են, որ Հա յաս տա նը, Սի րի ան, Մի ջա գետ քը, Պա ղես տի նը 
և Ա րա բի ան ամ բող ջո վին ան ջատ վեն Օս մա նյան կայս րու թյու նից»։8 

2. Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը 
հայ կա կան պատ վի րա կու թյան հետ պա տե րազ մյան հու շագ րե րում 
Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց ված հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի
րա կու թյու նը, ա ռաջ քա շե լով տա րած քային պա հանջ ներ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ, դրանք ա ռա ջին հեր թին հիմ նա վո րում էր ոչ թե «ազ գե րի ի նք նո րոշ
ման» վիլ սո նյան սկզ բուն քով, այլ հա նուն Ան տան տի պե տու թյուն նե րի հաղ թա
նա կի հայ ժո ղովր դի կրած զո հո ղու թյուն նե րի, դաշ նա կից նե րին հայե րի ցու ցա բե
րած բա րո յա կան և ռազ մա կան ա ջակ ցու թյան փաս տե րի մի ջո ցով9։ Եվ այդ հիմ քով 

6 Մեջբերվում է ըստ Հովհաննիսյան Ռիչարդ, Հայաստանի Հանրապետություն, հ. I, Առաջին 
տարին, 19181919, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ., 2005, էջ 291։
7 Տա սի խոր հուր դը (հայտ նի է նաև Գե րա գույն խոր հուրդ ան վամբ) կազմ ված էր հաղ թա նա կած 
դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի (Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ա ՄՆ, Ի տա լի ա, Ճա պո նի ա) եր կու 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից։ 
8 Թարգ մա նու թյու նը մեր կող մից ը ստ United States Department of State, Papers relating to the 
foreign relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. III, U.S. Government 
Printing Office, 1943, էջ 795 (հա սա նե լի է առ ցանց` http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.
FRUS1919Parisv03, ան գլե րեն տեքս տը` “For similar reasons, and more particularly because of the 
historical misgovernment by the Turks of subject peoples and the terrible massacres of Armenians and 
others in recent years, the Allied and Associated Powers are agreed that Armenia, Syria, Mesopotamia, 
Palestine and Arabia must be completely severed from the Turkish Empire...”)։ 

Այս տեղ տե ղին է նշել, որ Հայ կա կան հար ցում վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի ստո րա դա սու մը գի
տակց վում էր նաև Ան տան տի կազ մում մարտն չող այլ պե տու թյուն նե րի կող մից։ Այս պես, 1919 թ. 
փետր վա րի 3ին և 4 –ին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վին հու նա կան խն դի րը ներ կա յաց
նե լիս Հու նաս տա նի վար չա պետ Է լեֆ տե րի ոս Վե նի զե լո սը հաս տա տե լով հայե րի հան դեպ իր 
զորա վի գու թյու նը, նշում էր, որ թուր քա կան հար ցի կար գա վո րու մը պետք է են թադ րի վիլ սո նյան 
սկզբունք նե րի « լայն ու մե ծա հո գի մեկ նա բա նու թյուն», քան զի այ լա պես ան հնա րին կլի նի լու ծել 
Հայ կա կան հար ցը և «այդ պի սով դա դա րեց նել հայ ժո ղովր դի տա ռա պանք նե րը, ո րը պա տե րազ
մի ըն թաց քում կորց րեց ա վե լի քան մեկ մի լի ոն մարդ» (մեջ բեր վում է ը ստ Հով հան նի սյան Ռի
չարդ, նշվ. ա շխ., էջ 299)։
9 Ի նչ պես Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ըն թաց քում, այն պես էլ պա տե րազ մից հե տո Ան տան տի 
ե րկր նե րի ա ռաջ նորդ նե րը հան դես է ին գա լիս հայե րին ո ւղղ ված բազ մա թիվ խոս տում նե րով` հա
վաս տի աց նե լով նրանց, որ Հայ կա կան հար ցը կս տա նա իր ար դա րա ցի լու ծու մը։ Հա յան պաստ 
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հայ կա կան պա հան ջա տի րու թյան ար դա րա ցի լի նե լը բազ մա թիվ ա ռիթ նե րով 
ճա նաչ վում էր Ան տան տի պե տու թյուն նե րի տար բեր ա ռաջ նորդ նե րի կող մից ի նչ
պես պա տե րազ մի ըն թաց քում, այն պես էլ պա տե րազ մից հե տո10։

Դ րա հետ մեկ տեղ, քա նի որ «ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» և « կա մար տա հայ տու թյան» 
վիլ սո նյան սկզ բունք նե րը դր ված է ին վե հա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի հիմ քում, հայ
կա կան կող մը չէր կա րող չանդ րա դառ նալ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի և այլ էթ նի կա կան խմ բե րի նկատ
մամբ հայե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րին։ Դրանք մաս նա վո րա
պես ար ծարծ վե ցին Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյան` Փա րի զի հաշ տու թյան 
վե հա ժո ղո վի ու շադ րու թյան ներ կա յաց ված բազ մա թիվ հու շագ րե րում և տե ղե
կագ րե րում, ո րոնք ո ւղղ ված է ին մի աս նա կան հայ կա կան պե տու թյան ստեղծ ման 
գա ղա փա րի պաշտ պա նու թյա նը11: 

Նշ ված փաս տաթղ թե րից ա ռա ջի նը և գու ցե ա մե նա կար ևո րը « Հայ կա կան հար ցը 
հաշ տու թյան կոն ֆե րան սի ա ռաջ» գրու թյունն է12, ո րը Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի
րա կու թյան ղե կա վար ներ Պո ղոս Նու բա րը և Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը ներ կա յաց րին 
Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի Գե րա գույն խորհր դի` 1919 թ. փետր վա րի 26ի 
նիս տին13: Բա ցի դրա նից, Պո ղոս Նու բա րը նույն` 1919 թ. փետր վա րի 26ին Գե րա

հայ տա րա րու թյուն նե րի բազ մա թիվ նմուշ ներ, մաս նա վո րա պես, հա վաք ված են 1926 թ. լույս տե
սած « Լո զա նի պայ մա նա գի րը, Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» գր քում (տե՛ս The Lausanne Treaty, 
Turkey and Armenia, The American Committee Opposed to the Lausanne Treaty, New York, 1926 էջ 
193199, տե՛ս նաև Armenian National Council of America, A Memorandum on the Armenian question; 
presented to the Council of Foreign Ministers, March 7, 1947, էջ 1114)։ 
10 Դաշ նա կից պե տու թյուն նե րի պե տա կան գոր ծիչ նե րի` 19171918 թթ. ար ված բազ մա թիվ հայ
տա րա րու թյուն նե րը տե՛ս Armenian National Council of America, A memorandum on the Armenian 
question; presented to the Council of Foreign Ministers, March 7, 1947, էջ 1114։
11 Փա րի զի խա ղա ղու թյան վե հա ժո ղո վին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած հու շագ
րե րի և տե ղե կագ րե րի ցան կը տե՛ս A catalogue of Paris Peace Conference delegation propaganda in 
the Hoover War Library, Hoover Institution on War, Revolution, and Peace, Stanford University, Calif., 
Stanford University Press, 1926, էջ 7, 1922:
12 Ֆրան սե րեն բնա գի րը տե՛ս La question arménienne devant la conférence de la paix, Paris, Dupont, 
1919։ Հու շա գի րը թարգ ման վել և լույս է տե սել նաև հայե րեն (ա րևմ տա հայե րեն և ար ևե լա հայե
րեն), ռու սե րեն և ան գլե րեն (տե՛ս Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ, Թիֆ լիս, 
տպ. «Աշ խա տա ւոր», 1919, Հայ կա կան հար ցը խա ղա ղու թե ան ժո ղո վին առ ջև, Բոս թոն, 1919, The 
Armenian question before the Peace conference, New York, Press Bureau, The Armenian National Union 
of America, 1919): 

Հայ պատ մագ րու թյու նը բա վա կա նին հան գա մա նա լից ան դրա դար ձել է հու շագ րի բո վան
դա կու թյա նը՝ կենտ րո նա նա լով հատ կա պես դրա նում զե տեղ ված տա րած քային պա հանջ նե րին 
(տե՛ս Պո ղո սյան Սամ վել, Փա րի զի վե հա ժո ղո վի հայ կա կան հու շա գի րը և նրա հե տա գա ճա կա
տա գի րը, « Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյան և պատ մագ րու թյան հար ցեր», 2002, № 6, էջ 
119129։ Հով հան նի սյան Ռի չարդ, նշվ. ա շխ., էջ 303 – 306, Գա լո յան Գ., Հա յաս տա նը և մեծ տե րու-
թյուն նե րը, 1917-1923, Եր ևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 1999, էջ 102103), հու շագ րում առ
կա` ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի բո վան դա կային 
վեր լու ծու թյուն, սա կայն, չի կա տար վել։
13 Նիս տի ար ձա նագ րու թյու նը տե՛ս United States Department of State, Papers relating to the foreign 
relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. IV, U.S. Government Printing Office, 
1943, էջ 138157 (հա սա նե լի է առ ցանց http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS1919Parisv04)։ 
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գույն խորհր դի ա ռջև իր ե լույ թում հա տուկ ան դրա դար ձավ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա
կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին` ներ կա յաց նե լով հու շագ րում ար դեն 
զե տեղ ված փաս տարկ նե րը14։ 

Հու շագ րի սկզ բում նշ վում էր. « Հա յաս տանն իր հս կա յա կան զո հե րով ռազ մա բե
մե րում, կո տո րա ծի դաշ տե րում և տե ղա հա նու թյուն նե րի եր կար ճամ փա նե րին մահ
վա նը վճա րել է այն պի սի ծանր տուրք, որ պի սին ոչ մի ու րիշ պա տե րազ մող ա զգ չի 
տվել։ ...Ն րա դժ բախ տու թյուն նե րը կը բա վե ին ար դա րաց նե լու նրա ան կա խու թյան 
ի րա վուն քը. բայց... նա ու նի և պատ մա կան, ազ գագ րա կան, քա ղա քա կան ու բա րո
յա կան բնույթ կրող այլ ի րա վունք ներ, ո րոնք նվազ կար ևո րու թյուն չու նին»15։ 

Հայե րի «ազ գագ րա կան», այն է` էթ նի կա կան16 ի րա վունք նե րը ներ կա յաց ված են 
հու շագ րի` «Ամ բող ջա կան Հա յաս տա նը» խո րա գի րը կրող բաժ նում և հատ կա պես 
« Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը» վեր նագր ված հա վել վա ծում, ո րն ամ բող ջու թյամբ 
նվիր ված է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ և հե տո Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան 
Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի, այլ ազ գու թյուն նե րի հետ հայե րի 
տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան խնդ րին։ 

Հու շագ րի հե ղի նակ նե րը փաս տում են, որ Հա յաս տա նի բնակ չու թյան հար ցը 
քն նե լիս նկա տի են առ նե լու Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ կամ ա վե լի շուտ` 
18941896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րից ա ռաջ ե ղած վի ճա կագ րու թյուն նե րը, 
քա նի որ այդ կո տո րած նե րը ոչ մի այն 300,000 զոհ խլե ցին հայե րից, այլ նաև պատ
ճառ դար ձան ժո ղովր դի մի նշա նա կա լի մա սի գաղ թե լուն։ «Ան թույ լատ րե լի է, – 
շա րու նակ վում էր հու շագ րում, – որ ո ճիր նե րից օ գուտ քա ղեն նրանց հե ղի նակ նե րը, 
և նրանք հաս նեն ի րենց հրե շա վոր ծրագ րի նպա տա կին` ա պա հո վել մահ մե դա
կան նե րի մե ծա մաս նու թյունն ու գե րա կա յու թյու նը։ Պետք է նկա տի ա ռն վի ո ղջ թե 
մե ռած բո լոր հայե րի ձայ նը (ը նդգ ծու մը բնագ րինն է – Ռ. Թ.)»17։ 

Հու շագ րի հե ղի նակ ներն ըն դու նում է ին, որ Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին հայերն 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում «ապ րող ցե ղե րի ամ բող ջու թյան վրա» բա ցար ձակ 
մե ծա մաս նու թյուն չէ ին կազ մում, սա կայն մե ծա մաս նու թյուն է ին ա ռան ձին վերց րած 
մու սուլ ման ազ գու թյուն նե րից յու րա քան չյու րի հա մե մա տու թյամբ. « Պա տե րազ մից 
ա ռաջ և նախ քան 19րդ դա րու վեր ջի գաղ թա կա նու թյուն նե րը, հայե րի թի վը հայ
կա կան կոչ ված վեց վի լայեթ նե րում, Տրա պի զո նի վի լայե թում և Կի լի կի ա յում ա վե լի 
էր, քան թյուր քե րի նը և քյուր դե րի նը̀  ա ռան ձին վերց ված, և նույ նիսկ հա վա սար 
թյուր քե րի և քյուր դե րի մի ա ցյալ թվին։ Այդ տեղ կային 1,403,000 հայեր̀  943,000 
թյուր քե րի և 482,000 քյուր դե րի դեմ», – նշ վում էր հու շագ րում18։ Ար ձա նագ րենք, 
որ հու շագ րի հե ղի նակ նե րի այս պն դու մը պետք է ըն դու նել ո րոշ վե րա պա հու մով. 
ի րենք̀  Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հե տապն դող հայ կա կան կա ռույց նե րը, նախ

14 Նույն տե ղում, էջ 154155։ 
15 Հայկական հարցը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ..., էջ 4։
16 Ֆրան սե րեն բնագ րում` «ethnique» (տե՛ս La question arménienne devant la Conférence de la paix…, 
էջ 1)։
17 Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 7։
18 Նույն տե ղում։ 
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կի նում բազ միցս փաս տում է ին, որ Տրա պի զո նի նա հան գում, ի նչ պես նաև վեց 
նա հանգ նե րի ո րոշ ծայ րա մա սային գա վառ նե րում (Հա քյա րի, Սղերդ, Դի ար բե քի րի 
և Մա լա թի այի նա հանգ նե րի հա րա վային և Սե բաս տի այի նա հան գի ա րևմ տյան և 
հյու սիս –արևմ տյան շր ջան նե րը) հայե րը ոչ նշա նա կա լի փոք րա մաս նու թյուն է ին 
կազ մում և նշում, որ այդ շր ջան ներն օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը կցել է ին բուն 
հա յաբ նակ տա րածք նե րին ար հես տա կա նո րեն` հայե րի տե սա կա րար կշի ռը նվա
զեց նե լու նպա տա կով19։ 

« Հա յաս տա նի բնակ չու թյու նը» բաժ նում հե ղի նակ նե րը ներ կա յաց նում են հետ և
յալ հար ցադ րու մը. «Ի՞նչ էր Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան թի վը կո տո րած նե րից 
ա ռաջ, և ի ՞նչ էր զա նա զան տար րե րի միջև հա մե մա տու թյու նը»։ Ան մի ջա պես հե տո 
փաստ վում էր, որ հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար եր բեք չպետք է դի մել 
թուր քա կան տվյալ նե րին, քա նի որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը միշտ մի տում
նա վոր կեղ ծել է վի ճա կագ րու թյուն նե րը̀  հաս տա տե լու հա մար, որ հայե րը մի այն 
ան նշան փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում20։ Ի հիմ նա վո րումն վե րոն շյալ դրույ թի` 
հե ղի նակ նե րը « կեղ ծիք նե րի» հետ ևյալ մի քա նի ու շագ րավ օ րի նակ ներ է ին ներ կա
յաց նում. 
1. Հա մա ձայն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան` Վա նի նա հան գի հայ բնակ չու թյան 

թի վը շուրջ 80,000 էր, մինչ դեռ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին Ռու սաս
տա նում ա պաս տա նել էր 220,000ից ա վե լի վա նե ցի հայ։ 

2. Ամ բողջ Մա րա շի սան ջա կում, ը ստ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րի, 
բնակ վում էր 4,200 հայ21, մինչ դեռ մի այն Մա րաշ քա ղա քում, ֆրան սի ա ցի 
աշ խար հա գետ և ճա նա պար հորդ Է լի զե Ռեք լյո ւի տվյալ նե րով կային ա վե լի 
քան 20,000 հայեր: Ի սկ նույն Մա րա շի սան ջա կի կազմ ը նդ գրկ ված Զեյ թու նը, 
ը ստ 1880 թ. վի ճա կագ րու թյան, ու նե ցել է 27,640 հայեր։ 

3. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Է ր
զ րու մի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի, Ա դա նայի և Հա լե պի վի լայեթ նե րի հայե

19 Տե՛ս մաս նա վո րա պես 1912ին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման ա ռի թով Կ. Պոլ սի պատ րի ար
քա րա նի կող մից մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց ված հայ կա կան բա րե նո րո գում
նե րի նա խա գիծն իր հիմ նա վո րում նե րով (ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 15, թ. 110118)։ 
20 Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 16: 
21 Այս տվյա լը վերց ված է ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր Վի տալ Քի նե ի` 1891 թ. լույս տե սած «Ա սի
ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյու նից, ո րի հա մա ձայն Մա րա շի գա վա ռում հայե րի թիվն էր 4,313 
(տե՛ս Cuinet V., La Turquie d’ Asie, v. 2, Paris, Ernest Leroux, 1891, էջ 227): Նշենք, որ հու շագ րի 
հե ղի նակ նե րի կող մից Քի նե ի տվյալ նե րը որ պես օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ ներ ներ
կա յաց նե լը սխալ չի կա րող դիտ վել, քա նի որ Քի նեն որ պես իր վի ճա կագ րու թյան հիմք ըն դու
նել է օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րը։ Բա ցի դրա նից, հու շագ րի գրե լու ժա մա նակ (1919 թ. 
փետր վար) ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր ված օս մա նյան 
պաշ տո նա կան որ ևէ այլ տվյալ բա ցա կա յում է ր։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել է 
1914 թ. հա մար օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ա վե լի ո ւշ` 1919 թ. ապ րի լի 
14ին (տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919, “Middle Eastern 
Studies”, Vol. 17, No. 1, Jan., 1981, էջ 88)։ Հա մա ձայն այդ տվյալ նե րի՝ 1914 թ. Մա րա շի սան ջա կի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նակն էր (նույն պես ի րա կա նից ցածր)` 38,433 (տե՛ս Karpat K., Ottoman 
Population, 1830-1914: Demographic and Social Characteristics, University of Wisconsin Press, 1985, էջ 
188, տե՛ս նաև Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919..., էջ 100)։ 
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րի ը նդ հա նուր թի վը ներ կա յաց նում է 848,00022, մինչ դեռ Ա ՄՆ –ում գոր ծող 
« Հա յաս տա նի և Սի րի այի նպաս տա մա տույց կո մի տե ի»̀  1916 թ. հրա տա րակ ված 
տվյալ նե րի հա մա ձայն` Հա յաս տա նում զոհ ված հայե րի թիվն էր շուրջ 600,000
850,000, տե ղա հան ված նե րի թի վը̀  486,000, Փոքր Ա սի այի ներ քին շր ջան ներ 
տե ղա հան ված նե րի թի վը̀  300,000, Կով կաս ա պաս տա նած նե րի թի վը̀  200,00023: 

Այ նու հետև հու շագ րում ներ կա յաց վում է ին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վի ճա կագ րու թյան խե ղա թյուր ման նպա տա կով թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
ներդ րած հա մա կար գի եր կու հիմ նա կան տար րե րը. 
1. հ նա րա վո րինս նվա զեց նել քրիս տո նյա նե րի (այդ թվում նաև հայե րի) թի վը̀  

ա ռանց է ա կա նո րեն փո խե լու ը նդ հա նուր ազ գաբ նակ չու թյան թի վը, և տար բե
րու թյունն ա վե լաց նել մահ մե դա կան նե րի թվի վրա. 

2. զ գու շա նալ ազ գու թյուն նե րի ճշգ րիտ թի վը տա լուց, այլ նրանց խմ բա վո րել ը ստ 
կրո նի` ա ռան ձին նշե լով ա ռա քե լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հայե րին և մեկ 
թվի տակ ներ կա յաց նե լով մահ մե դա կան նե րին (թուր քեր, թա թար ներ, թուրք
մեն ներ, քր դա կան զա նա զան ցե ղեր, չեր քեզ ներ, զա զա ներ, ա րաբ ներ, պար
սիկ ներ և այլն), թեև «ն րանք շատ տար բեր են ի րա րից` ցե ղով, պատ մու թյամբ, 
տն տե սա կան կյան քով, կուլ տու րա կան մա կար դա կով և վեր ջա պես` քա ղա քա
կան հա կում նե րով»24։ 

Ի հիմ նա վո րումն հու շագ րում ներ կա յաց ված հայ կա կան կող մի էթ նի կա կան 
փաս տարկ նե րի` հա վել վա ծում զե տեղ վել է ին հինգ վի ճա կագ րա կան ա ղյու սակ ներ։ 
Դրան ցից զուտ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին են վե րա բե րում եր կու սը̀  «Ա ղյու
սակ №1. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց վի լայեթ նե րի ազ գաբ նակ չու թյան ցու ցա կը 
1912 թվա կա նին» և «Ա ղյու սակ №2. Յոթ վի լայեթ նե րի և Կի լի կի այի ազ գաբ նակ չու
թյու նը 1914 թվա կա նին»։ Այդ ա ղյու սակ նե րում զե տեղ ված տվյալ նե րի քն նու թյու նը 
ցույց է տա լիս, որ դրանք հիմն ված են դեռևս 1912 թ. վեր ջին Հայ կա կան հար ցի 
վե րա բաց ման կա պակ ցու թյամբ Հայոց պատ րի ար քա րա նին կից ստեղծ ված Ա պա
հո վու թյան հանձ նա ժո ղո վի տվյալ նե րի վրա25. մաս նա վո րա պես ա ռա ջին ա ղյու
սա կը (տե՛ս ստորև Աղյուսակ 1) վերց վել էր ա ռանց փո փո խու թյան Ա պա հո վու թյան 
հանձ նա ժո ղո վի պատ րաս տած բա րե փո խում նե րի ծրագ րից։ 

22 Այս տվյա լի աղ բյու րը նույն պես Վի տալ Քի նե ի «Ա սի ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյունն է։ 
23 Տե՛ս Հայ կա կան հար ցը հաշ տու թե ան կօն ֆե րան սի ա ռաջ..., էջ 17։
24 Նույն տեղում։
25 Ա պա հո վու թյան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., 
Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը 1878-1914 թվա կան նե րին, Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան թան գա րան –ինս տի տուտ, 2015, էջ 9294։
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Ա ռա վել հե տաքրք րու թյուն էր ներ կա յաց նում հու շագ րի ե րկ րորդ̀  «Յոթ վի լայեթ
նե րի27 և Կի լի կի այի ազ գաբ նակ չու թյու նը 1914 թվա կա նին» ա ղյու սա կը, ո րը ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ կազմ վել է հենց հու շագ րի հա վել վա ծի հե ղի նակ նե րի 
կող մից (տե՛ս ստորև)։

Ա ղյու սակ 2. Յո վրի լայե նե րրի Գ Կրի լրի կրի այրի ազ գաբ նակ չու յու նը 1914 վա կա նրին 28 
29 30

7 վի լայեթ նե րը
Տիգ րի սից հա րավ և 
Ե շիլ Ըր մա կից ա րև-
մուտք շր ջան ներն 
ա ռանց հաշ վե լու

Կի լի կի ան
 Մա րա շի, Խո զա-
նի և Ջե բել Բե րե-

քե թի սան ջակ նե րը 
(նե րա ռյալ)28

Գու մար

Հայեր 1,198,000 205,000 1,403,000

1,850,000
ք րիս տո նյա ներ

Հույ ներ 242,000 40,000 282,000

Նես տո րա կան, հա կո բյան, 
քաղ դե ա ցի և եվ րո պա ցի ներ

124,000 41,000 165,000

Թուր քեր 865,000 78,000 943,000
1,635,000

 մահ մե դա - 
 կան ներ

Քր դեր 424,000 58,000 482,000

Լա զեր, չեր քեզ ներ, ա րաբ ներ, 
պար սիկ ներ

190,000 20,000 210,000

Ղզլ բաշ ներ, եզ դի ներ,  
ֆել լահ ներ և այլն

255,000 48,000 303,000
303,000

 զա նա զան 
կրոն ներ

3,298,000 490,000 3,788,000

 Տաճ կաս տա նում29 հայե րի թի վը 1914 թվա կա նին

 Տաճ կա հա յաս տա նում30 ...............................................................................................................1,403,000 

Ա սի ա կան Թուր քի այի այլ մա սե րում.............................................................................................440,000

 Պոլ սում և Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում...........................................................................................183,000

   Ըն դա մե նը      2,026,000 հայեր։

27 Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներն ամ բող ջու թյամբ` գու մա րած Տրա պի զո նի նա հան
գի Տրա պի զո նի սան ջա կը։ 
28 Կիլիկիայի մեջ հուշագրին հեղինակներն ընդգրկել էին հետևյալ օսմանյան վարչական միա
վորները` Ադանայի նահանգն ամբողջությամբ, Մարաշի սանջակը (Մարաշ, Զեյթուն, Ֆռնուզ) և 
Հալեպի նահանգի Հալեպի սանջակի Ալեքսանդրետի գավառակը։
29 Օսմանյան կայսրություն։
30 Հայկական վեց նահանգներ, Տրապիզոնի գավառ և Կիլիկիայի Ադանայի, Մարաշի, Խոզանի 
և Ջեբել Բերեքեթի սանջակները։
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Օս մա նյան կայս րու թյան ը նդ հա նուր հայ բնակ չու թյան այս 2,026,000 թիվն 
ա ռա ջին ան գամ էր դր վում շր ջա նա ռու թյան մեջ31։ Նախ կի նում Հայոց պատ րի ար
քա րա նի` 191 2 թ. վի ճա կագ րու թյան տվյալ ներն օգ տա գոր ծել էր Գրի գոր Զոհ րա պը, 
մաս նա վո րա պես Մար սել Լե ար ծած կան վան տակ 1913 թ. ֆրան սե րեն հրա տա րա
կած իր « Հայ կա կան հար ցը փաս տաթղ թե րի լույ սի տակ» հայտ նի աշ խա տան քում32։ 
Զոհ րա պի գր քում զե տեղ ված 1912 թ. Հայոց պատ րի ար քա րա նի վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րը 1919 թ. հու շագ րի տվյալ նե րի հա մե մատ ո րոշ տար բե րու թյուն
ներ են պա րու նա կում։ Այս պես, ե թե Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար Զոհ րա պի տվյա լը նույնն է՝ 1,163,000 շունչ, 
ա պա Օս մա նյան կայս րու թյան մնա ցած մա սի հա մար նշ ված է 937,000 հայ, ո րից 
407,000ը̀  Կի լի կի ա յում, 530,000ը՝ Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե րում և 
Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում (հա մե մա տու թյան հա մար՝ 1912 թ. Հայոց պատ րի ար
քա րա նի վի ճա կագ րու թյան` Թե ո դի կի «Ա մե նուն տա րե ցույ ցում» հրա տա րակ ված 
տար բե րա կում նույն տա րածք նե րի հա մար տր վում է 863,700 հայ, այդ թվում՝ Կի լի
կի այի եր կու (Ա դա նայի և Հա լե պի) նա հանգ ներ՝ 304,000)։ Այս պի սով, հա մա գու
մար թի վը 1912 թ. ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի 
հա մար Գրի գոր Զոհ րա պի մոտ կազ մում է 2,100,00033։ Աղ բյուր նե րի ներ կա վի ճա կը 
մեզ հնա րա վո րու թյուն չի ըն ձե ռում որ ևէ հիմ նա վոր բա ցատ րու թյուն տա լու մի կող
մից՝ Հա յաս տա նի մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյան, մյուս կող մից՝ Գրի գոր Զոհ րա պի 
տվյալ նե րի միջև առ կա տար բե րու թյան պատ ճառ նե րի մա սին։ Չենք կա րող բա ցա
ռել, որ Զոհ րապն իր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած տվյալ նե րի հի ման վրա փո խել 
է 1912 թ. վի ճա կագ րու թյան` Կի լի կի ային և Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե
րին վե րա բե րող ցու ցա նիշ նե րը։ 

Փա րի զի կոն ֆե րան սին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան` տար բեր ա ռիթ նե րով 
հե տա գա յում հրա տա րակ ված այլ հու շագ րե րում և տե ղե կագ րե րում զե տեղ ված 
Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներն ու ա ղյու սակ ներն ը ստ է ու թյան 1919 թ. փետր վա րի 12 –ի հու
շագ րի տվյալ նե րի վե րատ պու թյունն ե ն34։ 

31 Ամ բողջ ու թյ ամ բ, ը ստ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր նա հանգ նե րի, վի ճա կագ րու թյու նը հրա
տա րակ վել է Թե ո դի կի «Ա մէ նուն տա րե ցոյց»ո ւմ (տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի, 
1922, Կ.Պօ լիս, տպ. Մ. Յո վա կի մե ան, 1922, էջ 261263):
32 Գ. Զոհ րա պի տվյալ նե րը տե՛ս Leart Marcel, La question Armenienne a la lumiere des documents, 
Paris, Challamel, 1913. Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան տար բե րա կը տե՛ս Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ.,  
էջ 262։ 
33 Տե՛ս Leart Marcel, նշվ. ա շխ., էջ 62։
34 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Tableau approximatif des réparations et indemnités pour les dommages subis 
par la nation arménienne en Arménie de Turquie et dans la République Arménienne du Caucase, Paris, 1919 
(ներ կա յաց վել է Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սին 1919թ. ապ րի լի 6ին), Population Armenienne 
de la Turquie avant la guerre. Statisitques etablies par le Patriarcat Armenienne de Costantinople, Paris, 
Turabian, 1920, Poghos Nubar, The Pre-War Population of Cilicia, Paris, 1920, 1920 թ. փետր վա րի 
1224ին կա յա ցած Լոն դո նի վե հա ժո ղո վի հա մար հայ կա կան պատ վի րա կու թյան պատ րաս տած 
տե ղե կագ րե րը (ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, գ. 1325, թթ. 156), L’Armenie et La Question Armenienne Avant, 
pedant et depuis la guerre, Paris, 1922, 923 թ. Լո զա նի վե հա ժո ղո վին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
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Ար ժա նի է հի շա տակ ման, որ հու շագ րե րի և տե ղե կագ րե րի պատ րաստ մա նն 
Ազ գա յին պատ վի րա կութ յու նը ներգ րա վել է, ի թիվս այլ հայ ու սում նա սի րող նե րի, 
և Նի կո ղա յոս Ա դոն ցին: Ան վա նի հա յա գետն իր « Հա յաս տա նի սահ ման նե րի խն դի
րը» գրութ յան մեջ և ար դեն հե տա գա յում Ազ գե րի լի գա յի գե րա գույն խորհր դին 
տր վե լիք հու շագ րի նա խագ ծում քն նա դա տութ յան է են թար կում օս ման յան պաշ տո
նա կան վի ճա կագ րութ յան տվյալ նե րը, օս ման յան վի ճա կագ րա կան տար բեր ցու
ցակ նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան մի ջո ցով բա ցա հայ տում է դրան ցում տեղ 
գտած ան ճշ տութ յուն նե րը և հա կա սութ յուն նե րը35:

 Հայ կա կան հար ցի հա յան պաստ լուծ ման նպա տա կով Հայ ազ գային պատ
վի րա կու թյա նը զու գա հեռ և հա մա գոր ծակ ցա բար Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
ա րևմտա հա յու թյան վի ճա կի վե րա բե րյալ տար բեր, այդ թվում նաև վի ճա կագ րա
կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ և ամ փոփ մամբ էր զբաղ վում նաև Կ. Պոլ սի Հայոց 
պատ րի ար քա րա նը։ Ար դեն Մուդ րո սի զի նա դա դա րի կն քու մից ան մի ջա պես 
հե տո` 1918 թ. նոյեմ բեր– դեկ տեմ բեր ա միս նե րին Պոլ սի հայ մտա վո րա կան նե րի 
և ազ գային ե րես փո խա նա կան ժո ղո վի նախ կին ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
ստեղծ վում է «Ազ գային Լի գա», ի սկ այ նու հետև` «Ազ գային խորհր դակ ցա կան 
ժո ղով» կա ռույց նե րը, ո րի ան դամ ներն է ին Ե ղի շե ար քե պիս կո պոս Դու րյա նը, 
պրո ֆե սոր Աբ րա համ Տեր– Հա կո բյա նը, դոկ տոր Վահ րամ Թոր գո մյա նը և այլք36։ 
Ազ գային խորհր դակ ցա կան ժո ղո վի « Փաս տաթղ թե րի հանձ նա խում բը» աշ խա
տանք է տա նում նաև Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վաք ման ո ւղ ղու թյամբ։ Հա վաք ված նյու թե րի մի մա սը 

ներ կա յաց րած հու շա գի րը (ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, գ. 1358, թթ. 332): Բա ցի վե րոն շյալ հու շագ րե րից և 
տե ղե կագ րե րից, Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյու նը 191819 թթ. հրա տա րա կել և Ան տան տի պե
տու թյուն նե րի պատ վի րա կու թյուն նե րի ու շադ րու թյանն է ներ կա յաց րել Հայ կա կան հար ցի տար
բեր աս պեկտ նե րին վե րա բե րող հայ և օ տար հե ղի նակ նե րի 23 ա նուն պրակ, ո րոն ցից մի քա նի
սում ան դրա դարձ կա ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին (պ րակ նե րի ցան կը տե՛ս ՀԱԱ, 
ֆ. 430, ց. 1, գ. 167, թ. 910)։

Ար ժա նա հի շա տակ է, որ Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան պե տա կան գոր ծիչ Ա լեք
սանդր Խա տի սյանն իր « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ծա գումն ու զար գա ցու մը» գր քում 
հա ղոր դում է, որ Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյու նը 1923 թ. Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի 
պատ վի րակ նե րի ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց ված գրու թյուն նե րից մե կում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա
կին Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թի վը տր ված էր 2,250,000 (տե՛ս Խա տի սյան Ալ., 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թե ան ծա գումն ու զար գա ցու մը, Պէյ րութ, տպ. « Հա մազ գային», 1968, 
էջ 365)։ Այս թի վը մեր կար ծի քով մոտ է ի րա կա նու թյա նը, սա կայն, ցա վոք, Խա տի սյա նը դրա հետ 
կապ ված որ ևէ այլ ման րա մաս նու թյուն (տ վյա լի հիմ քե րը, բաշ խումն ը ստ գա վառ նե րի և այլն) 
չի նշում։ Նույն պես և Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան` Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վին ներ կա յաց ված 
հու շագ րե րում այս թի վը վկայ ված չէ։ Հա յաս տա նի ազ գային ար խի վի Հայ կա կան մի ա ցյալ պատ
վի րա կու թյան ֆոն դում (ՀԱԱ, ֆ. 430) մեր պրպ տում նե րի ժա մա նակ մեզ չի հա ջող վել գտ նել Խա
տի սյա նի կող մից նշ վող տվյա լի հետ կապ ված որ ևէ փաս տա թուղթ։ 
35 Տե՛ս Ա դոնց Ն., Հա յաս տա նի սահ ման նե րի խն դի րը։ Նույնի՝ Հայ կա կան հարց, Եր ևան, 1994, 
էջ 137143։ Նույ նի՝ Գե րա գույն խորհր դին տր վե լիք հի շա տա կագ րի նա խա գիծ (ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ. 
246, թ. 1520): 
36 Տե՛ս Սի րու նի Յա կոբ, Ի նք նա կեն սագ րա կան նօ թեր, Եր ևան, « Սար գիս Խա չենց» հրատ., 2006, 
էջ 206207։ 



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 201656

հրա տա րակ վում է 1919 թ.̀  ա րևմ տա հայ մտա վո րա կան ներ Չի թու նու (Տիգ րան Չիթ
չյան)37 և Գևորգ Մես րո պի (Գ ևորգ ՏերՄես րո պյան) կող մից38։

1919 թ. օ գոս տո սին Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նին կից ստեղծ վում է 
« Տե ղե կա տու դի վան» կա ռույ ցը, ո րի աշ խա տանք նե րի հա մա կար գու մը հանձ նա
րար վում է Ար շակ Ալ պո յա ճյա նին39։ Հա մա ձայն Տե ղե կա տու դի վա նի կա նո նագ րի` 
այն տեղ պետք է կենտ րո նա նային « Հա յաս տա նի եւ հայ կա կան դա տի վե րա բե
րյալ հին թէ նոր ա մէն կար գի վի ճա կագ րու թիւն ներն, ...հայ հա լա ծանք նե րու, ջար
դե րու, տե ղա հա նու թե ան վե րա բե րյալ բո լոր դրո ւագ ներն ու պատ մու թիւն ներ, 
կո ղոպ տո ւած ազ գային թէ ան հա տա կան շար ժուն թէ ան շարժ գոյ քե րու մա սին 
վի ճա կագ րա կան պատ կեր ներ...»40։ Տե ղե կա տու դի վա նի` 1920 թ. հու նի սի 29ին 
կազ մած հաշ վետ վու թյան մեջ նշ վում էր, որ կա ռույ ցը « ձեռ նար կած է պատ րաս
տու թե ա նը հա ւա քա ծոյի մը, որ կը պատ կե րաց նե Պատ րի ար քա րա նի թե մե րուն 
[Ա ռա ջին հա մաշ խար հային] պա տե րազ մի վա ղոր դայ նին ու նե ցած ի րա կան վի ճա
կը. այ սինքն իւ րա քան չիւր ա ռաջ նոր դու թե ան ե կե ղե ցի նե րուն, վան քե րու, դպ րոց
նե րուն, ազ գային սե փա կա նու թե անց եւ բնակ չու թե ան թի ւը»41: Հաշ վետ վու թյան` 
« Վա ւե րա գիր նե րու հա ւա քում եւ մա տե նա դա րան» բաժ նում նշ վում էր, որ Դի վա նը 
«... կը հա ւա քէ եւ կը դա սա ւո րէ ...բո լոր շա հե կան վա ւե րա գիր նե րը Հայոց ըն կե
րային եւ քա ղա քա կան կե ան քին։ Այս պէս, Հայ ըն կե րակ ցու թիւն նե րու կամ պաշ տօ
նա կան մար մին նե րու կող մէ հրա տա րա կո ւած 600 –է ա ւե լի տե ղե կա գիր ներ, վի ճա
կագ րու թիւն ներ ու այլն»42։

 Նույն` 1919 թ., ա րևմ տա հայ մտա վո րա կան Թե ո դի կը Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում 
նա հա տակ ված հայ հոգ ևո րա կա նու թյան մա սին նյու թեր հա վա քե լու ժա մա նակ, 
պր պտ ե լով Պատ րի ար քա րան ի ար խի վը, նկուղ նե րում գտ նում է պար կե րի մեջ 
լց ված թղ թեր : Դր անք Օս մա նյան կայս րու թյան հայ կա կան թե մե րի կող մից Հայոց 
պատ րի ար քա րա նի հանձ նա րա րու թյամբ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօրյա
կին լրաց ված և պատ րի ար քա րան ու ղարկ ված վի ճա կագ րա կան հար ցա թեր
թերն է ին (այս պես կոչ ված` 191314 թթ. Հայոց պատ րի ար քա րա նի մար դա հա մար), 

37 Տե՛ս Չի թու նի, Հու շիկք Հա յաս տա նի, Կ.Պո լիս, տպ. Օ. Ար զու ման, 1919։ Նույ նի՝ Աս ու լիս Հա-
յաս տա նի, Կ.Պո լիս, տպ. Կ. Քէ շի շե ան որ դի, 1920:
38 Տե՛ս Մես րոպ Գ., Հա յաս տան: Աշ խար հագ րա կան, պատ մա կան, ցե ղագ րա կան, վի ճա կագ րա-
կան եւ մշա կու թային տե սա կէտ նե րով: Իւ րա ցո ւած ա զգ. խորհր դակց. ժո ղո վի « Փաս տա թուղ թե-
րու յանձ նա խումբ»էն, Կ. Պո լիս, տպ. Օ. Ար զու ման, 1919: 

Մաս նա վո րա պես Չի թու նին, հա մադ րե լով վի ճա կագ րա կան մի շարք աղ բյուր ներ, պա տե րազ
մից հե տո հայ ու սում նա սի րող նե րից, հա վա նա բար, ա ռա ջի նը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ 
մինչև 1915թ. Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում էր շուրջ 2,500,000, ո րից 
200,000ը՝ Եվ րո պա կան Թուր քի ա յում, 800,000ը՝ Փոքր Ա սի այի և Պա ղես տինՄի ջա գետ քի վի
լայեթ նե րում և 1,500,000ը՝ հա յաբ նակ վեց նա հանգ նե րում (տե՛ս Չի թու նի, Հու շիկք Հա յաս տա-
նի..., էջ 63):
39 Տե՛ս Զա ւէն պատ րի արք, Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա վե րագ րեր եւ վկա յու թյուն ներ, Թեհ
րան, 2014, էջ 367: 
40 Նույն տե ղում, էջ 368։ 
41 Նույն տեղում, էջ 369։
42 Նույն տե ղում, էջ 370։
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ո րոնք 1915 թ. ապ րի լի 24ի ձեր բա կա լու թյուն նե րից ան մի ջա պես հե տո թաքց վել 
է ին նկու ղում՝ Հայ կա կան հար ցին վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թե րի հետ մի ա սին43։ 
Թե ո դի կը մա սամբ շր ջա նա ռու թյան մեջ է դնում այդ հար ցա թեր թե րից քաղ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն իր̀  1921 թ. հրա տա րակ ված « Գող գո թա հայ հոգ ևո
րա կա նու թյան և իր հո տին ա ղե տա լի  1915 տար ին» գր քում։ Հար ցա թեր թե րի պատ
ճեն նե րը նաև փո խանց վում են « Տե ղե կա տու դի վա նին» և ու ղարկ վում Փա րիզ` Հայ 
ազ գային պատ վի րա կու թյա նը44: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ գոր ծող 
տար բեր կա ռույց նե րից Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա
նա կի, Մեծ ե ղեռ նի ար դյուն քում հա յու թյան կրած կո րուստ նե րի հար ցե րի նկատ
մամբ հե տաքրք րու թյուն են դրս ևո րել նաև Կի լի կի այի կա թո ղի կո սա րա նի նա խա
ձեռ նու թյամբ Հա լե պում 1918 թ. դեկ տեմ բե րին ստեղծ ված «Ազ գային մի ու թյու նը»45 
և նրա հո վա նու ներ քո Հա լե պում վե րապ րած հա յու թյան բե կոր նե րից կազմ ված 
թվով 32 զա նա զան հայ րե նակ ցա կան « Միջ գա վա ռային մի ու թյուն նե րը»։ Ի նչ պես 
իր հու շե րում նշում է « Միջ գա վա ռային մի ու թյան» ա տե նա պե տի պաշ տո նը զբա
ղեց րած Հայկ Ա րա մյա նը, 1919 թ. սկզ բին կա ռույ ցը «ա մեն գա վա ռի ու քա ղա քի 
կա րող ան ձե րից կազմ ված» բո լոր հանձ նախմ բե րին հանձ նա րա րեց պատ րաս տել 
« ման րա մասն» տե ղե կա գիր, վի ճա կա ցույց և ամ բաս տա նա գիր̀  հա յու թյան « սուրբ 
դա տին հա մար իբ րեւ փաս տա թուղթ ծա ռայե լու» նպա տա կով46։ Կազմ վում են թվով 

43 Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան եւ իր հօ տին 1915 ա ղե տա լի տա րին, Նիւ 
Ե որք, 1985, էջ III։
44 Ներ կա յումս Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 191314 թթ. մար դա հա մա րի` Հայ ազ գային պատ վի
րա կու թյա նը փո խանց ված հար ցա թեր թե րը պահ վում են Փա րի զի Նու բա րյան գրա դա րա նում։ 
Դրան ցից լայ նո րեն օ գտ վել է և սփյուռ քա հայ ու սում նա սի րող Ռայ մոն Գևոր գյա նը, ո րը Փոլ 
Փա բու ջյա նի հա մա հե ղի նա կու թյամբ 1992 թ. ֆրան սե րե նով հրա տա րա կած « Հայե րը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ցե ղաս պա նու թյան նա խօ րյա կին» մե ծա ծա վալ աշ խա տու թյան մեջ տա լիս է 
մար դա հա մա րի տվյալ նե րի հի ման վրա Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ յան թվա քա նա
կի բնա կա վայր առ բնա կա վայր պատ կե րը (տե՛ս Kévorkian R. and Paboudjian P. B., Les Arméniens 
dans l’Empire ottoman à la veille du génocide, Paris, ARHIS, 1992)։ Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 1913
14 թթ. մար դա հա մա րի մա սին տե՛ս նաև Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 92115։ 
45 Հա լե պի Հայ Ազ գային Մի ու թյու նը հիմն վել էր` նպա տակ ու նե նա լով « Հո գալ Հա լէ պի եւ ան
մի ջա կան շր ջա կայից մէջ գտ նո ւող հայ տա րագ րե ալ նե րու պէտ քե րը, հե տապն դել քա ղա քա կան 
բաղ ձանք նե րը, հայ թայ թել հայ րե նիք վե րա դար ձի մի ջոց նե րը եւ առ այս հա ղոր դակ ցու թիւն հաս
տա տել ը նդ հ. Հայ Ազ գային Մի ու թե ան վսեմ. նա խա գահ Պօ ղոս Փա շա Նու պա րի, ար տա սահ մա
նի եւ Սու րի ոյ մէջ գտ նո ւող քոյր մի ու թե անց, տե ղա կան իշ խա նու թե ան եւ դաշ նա կից պե տու թե
անց յար գար ժան ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն հետ»։ Հիմ նա դիր նիս տը գու մար վել էր Սա հակ Բ Կա
թո ղի կո սի հրա վե րով 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 19 –ին։ Կա ռույ ցը գոր ծել է մին չեւ 1925 թ. («Ազ գային 
մի ու թյան» գոր ծու նե ու թյան մա սին տե ղե կու թյու նը ստա ցել ե նք հայ ու սում նա սի րող Միհ րան Մի
նա սյա նից)։
46 Տե՛ս Ա րա մե ան Հայկ Ս., Շա հե կան տե ղե կա գիր մը Զէյ թու նի եւ զէյ թուն ցի նե րու ող բեր գու թե ան 
մա սին, «Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի. 1915-1965», պատր.՝ Գ. Ա հա րո նե ան, Պէյ րութ, տպ. «Ատ
լաս», « Զար թօնք» օ րա թեր թի հրատ., 1965, էջ 850։

 Հայկ Ա րա մյա նի տե ղե կու թյու նը հա վե լում է « Միջ գա վա ռային մի ու թյան» քար տու ղար Կա
րա պետ Գա բի կյա նը. «Ազգ. Մի ու թե ան յանձ նա րա րու թե ան վրայ Միջ– Գա վա ռային Մի ու թիւ նը 
պատ րաս տեց ըն դար ձակ ու ման րա մաս նե ալ Տե ղե կա գիր մը, կա րե ւոր վի ճա կագ րու թիւն նե րով 
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32 տե ղե կագ րեր, ո րոնք հանձն վում են 1919 թ. փետր վա րին Փա րի զում գու մար
ված Ա րևմ տա հայե րի ազ գային հա մա գու մա րի` Հա լե պից պատ գա մա վոր ը նտր ված 
դոկ տոր Ա սա տուր Ալ թու նյա նին և նրա քար տու ղար Ա րամ Ան տո նյա նին` Ազ գային 
պատ վի րա կու թյան ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց նե լու հա մար47։

 Հայոց պատ րի ար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րու թյան հա մե մա տու թյամբ «ամ բաս 
 տա նա գիր– տե ղե կագ րե րում» առ կա վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ա վե լի բարձր 
ցու ցա նիշ ներ են պա րու նա կում հա մա պա տաս խան գա վառ նե րի հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի վե րա բե րյալ. 

Ա ղյու սակ 3. 48 49 50 51

Վար չա կան մի ա վոր
Հայոց պատ րի ար քա րա նի  
1912 թ. վի ճա կագ րու թյուն48 «ամ բաս տա նա գիր– տե ղե կա գիր»

Սե բաս տի այի նա հանգ 225,000 341,55649

Է դիր նե ի (Ադ րի ա նա պոլ սի) 
նահանգ 

27,500 32,00050

Բիթ լի սի նա հանգ 198,000 255,00051

Արևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հար ցին կար ևո րու
թյուն է տր վել նաև 1919 թ. փետր վա րի 24ից ապ րի լի 22ը տե ղի ու նե ցած Ա րևմ տա
հայե րի ազ գային հա մա գու մա րի աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում։ Հարցն ար ծարծ վել 
է հատ կա պես Հա մա գու մա րի շր ջա նակ նե րում ստեղծ ված Հա յաս տա նի սահ մա

պատ կե րե լով իւ րա քան չիւր գյու ղի, քա ղա քի, տե ղի` Տա րագ րու թե նէ ա ռաջ Հայ բնակ չու թե ան թի
ւը, տե ղա հա նու մի հա մա ռօտ պատ մու թիւ նը, վե րապ րող բե կոր նե րուն թի ւը, Ազ գային եւ ան հա
տա կան վնա սուց որ քա նու թիւ նը եւ այլ յա րա կից տե ղե կու թիւն ներ» (տե՛ս Գուժ կան Սե բաս տի ոյ 
(Կ. Գա բի կե ան), Ե ղեռ նա պա տում. Փո քուն Հայոց եւ նո րին Մե ծի մայ րա քա ղա քին Սե բաս տի ոյ, 
Պոս թըն, « Հայ րե նի քի» տպա րան, 1924, էջ 550)։
47 Նշ ված տե ղե կագ րե րից մի քա նի սը, բայց ոչ բո լո րը, ներ կա յումս պահ վում են Նու բա րյան գրա
դա րա նում։ Դրան ցից` Սե բաս տի այի, Ադ րի ա նա պոլ սի (Է դիր նե), Բա ղե շի, Է րզ րու մի նա հանգ նե
րի տե ղե կագ րե րը հրա տա րակ վել են սփյուռ քա հայ ու սում նա սի րող Լևոն Վար դա նի կող մից 1995
ին « Հայ կա զյան հա յա գի տա կան հան դե սում» (տե՛ս « Հայ կա զե ան Հա յա գի տա կան Հան դէս», հա
տոր ԺԵ, Պէյ րութ, 1995, էջ 497564)։ Զեյ թու նի տե ղե կա գի րը հրա տա րակ վել է Հայկ Ա րա մյա նի 
կող մից (տե՛ս Ա րա մե ան Հայկ Ս., Շա հե կան տե ղե կա գիր մը Զէյ թու նի եւ զէյ թուն ցի նե րու ող բեր
գու թե ան մա սին, «Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի. 1915-1965»..., էջ 850855)։ 
48 Տե՛ս Թէոդիկ, Ամենուն տարեցոյցը..., էջ 261–262։
49 Այդ թվում` Սեբաստիայի գավառ` 174,625, Ամասիայի գավառ` 51,450, Եվդոկիայի (Թոքատ) 
գավառ` 71,050, Շապին–Գարահիսարի գավառ` 44,431 հայ: Նահանգի համար ամփոփ տվյալի 
հաշվարկը մեր կողմից ըստ «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս»..., էջ 499518։
50 Այդ թվում` Ադրիանապոլիս (Էդիրնե)` 3,000, Ռոդոսթո` 17,000, Մալկարա` 4,000, Գալիպոլի` 
3,000, Չորլու` 3,500, Հայրապոլ, Պապաեսքի, Քեշան, Ուզունքյոփրիվ, Բուրգաս` 1,500 (նույն 
տեղում, էջ 519)։ 
51 Այդ թվում` Բիթլիսի (Բաղեշ) գավառ` 75,000, Մուշի գավառ` 125,000, Գենջի գավառ` 25,000, 
Սղերդի գավառ` 30,000 հայ (նույն տեղում, էջ 530)։
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նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի քն նար կում նե րում52։ Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Վա հան 
Փա փա զյա նը հետ ևյալ կերպ է ներ կա յաց նում հար ցի շուրջ ստեղծ ված տա րա
կար ծու թյու նը. « Կի լի կե ան» խում բը, գլ խա ւո րու թե ամբ Ե ղի շէ Ա րք. Դու րե ա նի, կը 
պն դէ ին Կի լի կե ան ե ւս առ նել մեր սահ ման նե րուն մէջ։ Ազ գային– քա ղա քա– ռազ մա
կան, տն տե սա կան եւ մա նա ւանդ շատ մը փաս տար կու թիւն նե րով, պէտք կը զգային 
պն դե լու այդ պա հան ջին վրայ։ Փրոֆ. Խա չա տու րե ա նը, Թէր զի պա շե ա նը եւ ես 
ա նի րա գոր ծե լի կը հա մա րէ ինք նման պա հանջ։ Կով կա սե ան սահ ման նե րէն մին չեւ 
Մի ջերկ րա կան եր կա րող 3000է ա ւե լի քի լո մեթր տա րա ծու թե ան մէջ, 3 մի լի ո նէ 
ա ւե լի մահ մե տա կան ներ կ՛ապ րե ին, թե եւ ցան ցառ թի ւով, ի սկ հայեր գրե թէ չկային. 
պատ մա կան տո ւե ալ ներ ըն դու նե լի չեն աշ խար հի բախ տը տնօ րի նող նե րու կող մէ. 
ա սոնք ՆԵՐ ԿԱՆ (ը նդգ ծու մը հե ղի նա կինն է– Ռ.Թ.) միշտ աչ քի ա ռաջ ու նին. նոյն 
ի սկ ե թէ այդ հո ղա մա սը մե զի տրո ւէր, ի ՞նչ պէս կա րե լի էր լեց նել հայե րով, մա նա
ւանդ̀  ջար դե րէ վերջ»53։ 

Ն շենք, որ պրո ֆե սոր Տ. Խա չա տու րյա նի կող մից նաև պատ րաստ վել և 
Հա յաս տա նի սահ մա նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի ու շադ րու թյանն էր ներ կա յաց
վել « Հա յաս տա նի սահ ման նե րը» գրու թյու նը, որ տեղ լայն ան դրա դարձ է ար վում 
ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին54։ 

Փա րի զի կոն ֆե րան սին Հայ ազ գային պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած հու
շագ րին և մաս նա վո րա պես դրա նում զե տեղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին 
փոր ձում է հա կա դար ձել թուր քա կան կող մը։ 1919 թ. մայի սին Ժն ևում լույս է տես
նում « Թուր քերն ու հայե րը պատ մու թյան ա ռջև. ռու սա կան և թուր քա կան նոր 
վկա յու թյուն ներ 19141918 թթ. հայ կա կան վայ րա գու թյուն նե րի մա սին. Հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան հու շագ րի հեր քու մը» վեր նագ րով գր քույ կը, ո րի հե ղի նա կը̀  
Շվեյ ցա րի ա յում ա պաս տա նած նախ կին ե րիտ թուր քա կան պե տա կան պաշ տո նյա 
Ռե շիդ Սաֆ վետ Ա տա բի նե նը (Reşit Safvet Atabinen), հան դես էր ե կել Կա րա Շեմ սի 
կեղ ծա նու նով55։ 

Իր գր քույ կի` « Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կող մից Փա րի զի խա ղա ղու թյան 
վե հա ժո ղո վում ներ կա յաց ված հու շագ րի կա պակ ցու թյամբ» են թա բաժ նի հենց 
սկզ բում հե ղի նա կը փաս տում է իր նպա տա կը̀  նշե լով. « Հայ կա կան պա հանջ նե րը 
պա րու նա կող հու շագ րի քն նու թյու նը մեզ պար տա վո րու թյան տակ է դնում ա վե լաց
նել ո րոշ վի ճա կագ րա կան նկա տա ռում ներ, ո րոնք կհեր քեն Նու բա րի և Ա հա րո ն
յա նի ան կուշտ նկր տում նե րը»56։ 

52 Սահ մա նագծ ման հանձ նա ժո ղո վի ան դամ ներն է ին Հա մա գու մա րի պատ վի րակ ներ պրո ֆե սոր 
Տ. Խա չա տու րյա նը,Ա. Թեր զի բա շյա նը, Գ. Ֆնտգ լյա նը, Հով հան նես վար դա պետ Թո րո սյա նը, Գ. 
Նո րա տուն կյա նը և Վա հան Փա փա զյա նը (տե՛ս Փա փա զե ան Վ., Իմ յու շե րը, հա տոր եր րորդ, Գա
հի րէ, տպ. «Յու սա բեր», 1957, էջ 46): 
53 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 246։
54 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ. 246։ 
55 Տե՛ս Kara Schemsi, Turcs et Arméniens devant l’histoire. Nouveaux témoignages russes et turcs sur les 
atrocités arméniennes de 1914 à 1918, Geneve, Impr. Nat., 1919։
56 Նույն տե ղում, էջ 109։
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Հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի 
ան վա վե րա կա նու թյու նը և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` փոք րա մաս նու թյուն 
լի նե լը «ա պա ցու ցե լու» հա մար հե ղի նա կը դի մում է մի հնա րի, ո րը հե տա գա յում 
բազ միցս օգ տա գործ վել է թուր քա կան պաշ տո նա կան պատ մագ րու թյան կող
մից, այն է` ցույց տալ, որ հայ կա կան աղ բյուր նե րի վի ճա կագ րու թյու նը հերք վում 
է ոչ մի այն թուր քա կան, այլ նաև ա րևմ տյան` ի բր թուր քա կա նից ան կախ տար բեր 
աղ բյուր նե րի կող մից57։ 

Հե ղի նա կը դի մում է ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ պա րու նա կող ֆրան սի ա կան եր կու աղ բյու րի` Ֆրան սի այի ա րտ գործ
նա խա րա րու թյան կող մից 1897 թ. հրա տա րակ ված «Դեղին գր քում»58 զե տեղ ված 
վի ճա կագ րու թյա նը59 և ար դեն մեզ հայտ նի ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր Վի տալ Քի նե ի 
«Ա սի ա կան Թուր քի ա» գր քի տվյալ նե րին։ Եր կու աղ բյուր նե րում առ կա տվյալ նե րի 
հա մե մա տու թյու նը վկա յում է, որ Քի նե ի գիր քը որ պես աղ բյուր է ծա ռայել Ֆրան սի
այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան «Դեղին գր քի» տվյալ նե րի հա մար60. այդ ի րո ղու
թյու նը թաքց նե լու նպա տա կով Շեմ սին դի մում է հետ ևյալ հնա րին. «Դեղին գր քից» 
ներ կա յաց նում է մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հայե րի տո կո
սային հա րա բե րակ ցու թյան տվյա լը, ի սկ Վի տալ Քի նե ից վերց նում է ար դեն վեց 
նա հանգ նե րի հայե րի և մահ մե դա կան նե րի թվե րը։ Հե ղի նա կը որ ևէ կերպ չի նշում 
այն հան րա հայտ ի րո ղու թյու նը, որ Վի տալ Քի նե ի տվյալ ներն ի նք նու րույն ար ժեք 
չու նեն, դրանց հիմ քում ըն կած են օս մա նյան տվյալ նե րը̀  հիմ նա կա նում քաղ ված 
սալ նա մե նե րից և պաշ տո նա կան այլ աղ բյուր նե րից61։ 

Հատ կան շա կան է «Դեղին գր քի» և ը նդ հան րա պես ա րևմ տյան աղ բյուր նե րից 
քաղ ված տվյալ նե րի նկատ մամբ Շեմ սի ի դրս ևո րած ը նտ րո ղա կան մո տե ցու մը։ 
Այս պես, նա շր ջան ցում է «Դեղին գր քում» զե տեղ ված այն տվյա լը, հա մա ձայն 
ո րի XIX դ. վեր ջին Ա նա տո լի ա յում (Փոքր Ա սի ա և Ա րևմ տյան Հա յաս տան ա ռանց 
Կ. Պոլ սի և Եվ րո պա կան Թուր քի այի տա րած քի) բնակ վող հայե րի թի վը կազ մում 
էր 1,475,011 շունչ62. դա հաս կա նա լի կլի նի, ե թե մենք նկա տի ու նե նանք, որ, ը ստ 

57 Այս պես, Շեմ սին մեջ բե րում է ա կն հայ տո րեն օս մա նյան աղ բյուր նե րից ծա գող 1917 թ. բրի
տա նա կան տա րեգր քից քաղ ված տվյալ, ո րի հա մա ձայն՝ 1913 թ. Փոքր Ա սի ան ու ներ 11,384,700 
բնա կիչ, ո րից 8,975,700 –ը` մահ մե դա կան ներ և 1,056,000 –ը` հայեր, այդ թվում` «Ար ևե լյան Ա նա
տո լի ա յում»` 1,795,800 մահ մե դա կան, 480.000 հայ (բ նակ չու թյան 1/5 –ը) և «Արևմ տյան Ա նա տո լի
ա յում»` 7,179,900 մահ մե դա կան, 576,200 հայ (նույն տե ղում, էջ 114)։ 
58 « Դե ղին գր քեր» (livres jaunes) է ին կոչ վում դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծու նե
րի պրակ նե րը, ո րոնք Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րը ներ կա յաց նում էր ե րկ րի խորհր դա րա նի 
քն նարկ մա նը):
59 Տե՛ս Documents diplomatiques: affaires arméniennes; projets de reforme dans l’Empire ottoman 1893-
1897, Paris, Imprimerie nationale, 1897. 
60 Դրա մա սին ա վե լի ման րա մասն հա ջոր դիվ։ 
61 Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի բո վան դա կային քն նու թյան հա մար տե՛ս Գալս տյան Հ. Հ., Ա րևմ
տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ազ գային կազ մը՝ ը ստ Վի թալ Քի նե ի վի ճա կագ րու թյան, « Մեր-
ձա վոր և Մի ջին Ար ևել քի ե րկր ներ և ժո ղո վուրդ ներ», XII, Թուր քի ա, Եր ևան,1985, էջ 5979:
62 Տե՛ս Documents diplomatiques: affaires arméniennes; projets de reforme dans l’Empire ottoman 1893-
1897…, էջ 8։
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1914 թ. վե րա բե րող օս մա նյան տվյալ նե րի, ամ բողջ կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան 
թի վը չէր գե րա զան ցում 1,300,000ը։ 

Շեմ սի ի կող մից վկա յա կոչ վող հա ջորդ աղ բյու րը XIX դ. վեր ջին Վա նում ռու
սա կան փոխ հյու պա տո սի պաշ տո նը զբա ղեց րած գե նե րալ Վլա դի միր Մաևս կու̀  
Վա նի և Բիթ լի սի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տվյալ ներն ե ն։ Դրանք 
ևս հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է ը նտ րո ղա բար. ցույց է տր վում մի այն հայե րի տո կո
սային հա րա բե րակ ցու թյու նը մահ մե դա կան նե րի հա մե մա տու թյամբ. Վան` հայեր̀  
26%, քր դեր և թուր քեր̀  46%, Բիթ լիս` հայեր̀  39%, քր դեր և թուր քեր̀  55%63: Թուրք 
պաշ տո նյայի նպա տա կը պարզ է դառ նում, ե րբ մենք ծա նո թա նում ե նք Վ. Մաևս կու 
թվային տվյալ նե րին, ո րոնց հա մա ձայն՝ Վա նի նա հան գում կար 13,735 և Բիթ լի սի 
նա հան գում` 23,326 տուն հայ64։ Ըն տա նիք նե րի ան դամ նե րի մի ջին թի վը Մաևս կին 
ըն դու նում է 8 շունչ, ին չը Վա նի նա հան գի պա րա գա յում տա լիս է 109,880, Բիթ լի սի 
նա հան գում` 186,608 շունչ հայ բնակ չու թյուն: Նույն նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյան 
հա մար 1914 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ ներն են հա մա պա տաս խա նա բար̀  
67,792 և 119,132 շունչ65։ Այ սինքն` հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար Մաևս կու 
տվյալ նե րը, ո րոնք նա, ի նչ պես և Վ. Քի նեն, քա ղել է տե ղա կան օս մա նյան տա րե
գր քե րից, օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վի ճա կագ րու թյան հա մե մատ շուրջ 40% –ով 
բարձր թիվ են հա ղոր դում66։ 

Իր կող մից թույլ տր ված վե րոն շյալ վի ճա կագ րա կան խե ղա թյու րում նե րի 
ար դյուն քում Շեմ սին հնա րա վո րու թյուն է ստա նում եզ րա հան գե լու հետ ևյա լը. «Ինչ
պես տես նում ե նք, ի նչ վի ճա կագ րու թյան էլ դի մենք̀  ան գլի ա կան, ֆրան սի ա կան, 
ռու սա կան թե թուր քա կան, ցան կա ցած նա հան գում հայ կա կան տար րը ոչ մի այն 
մե ծա մաս նու թյուն չէ, այլ ան գամ 40% չի կազ մում» 67։ 

63 Kara Schemsi, նշվ. ա շխ., էջ 119։ 
64 Տե՛ս Сборникъ дипломатическихъ документовъ. Реформы въ Арменіи (26 ноября 1912 г.- 10 
мая 1914 г.), Петроградъ, Гос. тип., 1915, էջ 284 և 288։ 
65 Տե՛ս Karpat K., նշվ. ա շխ., էջ 188:
66 Ի դեպ, Վ. Մաևս կին, քն նե լով Քի նե ի տվյալ նե րը Վա նի նա հան գի վե րա բե րյալ, նշում է, որ 
դրանք նշա նա կա լից ան ճշ տու թյուն ներ են պա րու նա կում: Մաս նա վո րա պես հե ղի նա կը գտ նե լով, 
որ Վա նի գա վա ռա կի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի հա ղոր դած տվյալն 
ի րա կա նու թյու նից ցածր է, են թադ րում է, որ այն վե րա բե րում է մի այն գա վա ռա կի գյու ղե րի ազ
գաբ նակ չու թյա նը, ի սկ Վան քա ղա քի հետ մի ա սին (ը ստ Քի նեի՝ 13,500) հայե րի թի վը պետք է 
լի նի՝ 26,000 (տե՛ս Маевскій В.Т., Ванскій вилайетъ. Военно-статистичское описаніе, Тифлисъ, 
Типъ. канцъ. Главноначальствъ. гражд. частью на Кавказѣ, 1901, էջ 8990): Շա րու նա կե լով Քի
նե ի տվյալ նե րի քն նու թյու նը՝ ու սում նա սի րո ղը կաս կա ծի տակ է առ նում նաև Վան քա ղա քի վի
ճա կագ րու թյու նը (13,500 հայ): Մաևս կին, հիմն վե լով իր սե փա կան դի տար կում նե րի վրա, ո րոնք, 
ը ստ նրա, հաս տատ վում է ին ան գամ թուր քա կան պաշ տո նա կան տվյալ նե րով, գտ նում է, որ քա
ղա քի հայ բնակ չու թյան թի վը կազ մում է 2025 հա զար (նույն տե ղում, էջ 100101:):
67 Տե՛ս Kara Schemsi, նշվ. ա շխ., էջ 119: 
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3. Արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցի ար ծար ծու մը օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյան հետ պա տե րազ մյան հու շագ րե րում 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում կրած պար տու թյու նից հե տո հայ կա կան պա հանջ նե
րին հա կա հար ված հասց նե լու հա մար թուր քա կան կող մը որ պես մի ջոց ը նտ րեց 
«ազ գե րի ի նք նո րոշ ման» վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի վկա յա կո չու մը, և ը ստ դրա` նոր 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նա կե ցին ա ռաջ տա նել և զար գաց նել Հայ կա
կան հար ցում Աբ դուլ Հա մի դի և ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գե րի ա վան դա կան 
գի ծը, այն է` հայ տա րա րել, որ ան գամ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից ա ռաջ հայերն 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ան նշան փոք րա մաս նու թյուն է ին, և դա րեր շա րու նակ 
գե րակշ ռող էթ նի կա կան–կ րո նա կան տար րը «Ար ևե լյան Ա նա տո լի ա յում» կազ մել են 
մահ մե դա կան նե րը68։ 1919–1920 թվա կան նե րին և՛ պաշ տո նա կան, և՛ ոչ պաշ տո նա
կան թուր քա կան շր ջա նակ նե րը բազ մա թիվ հու շագ րեր և տե ղե կագ րեր հրա տա րա
կե ցին` հաս ցե ագր ված Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րան սի մաս նա կից նե րին, ո րոն
ցում ա ռաջ էր քաշ վում Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման 
գա ղա փա րը69։ Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ օս մա նյան կա ռա վա րու թյան դիր քո
րո շու մը ներ կա յաց նող նման փաս տաթղ թե րից ա ռա ջինն ու թերևս ա մե նա կար ևո րը 
1919 թ. փետր վա րի 12 –ով թվագր ված հու շա գիրն է` ո ւղղ ված Կոս տանդ նու պոլ սում 
Ան տան տի ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ գե րա գույն կո մի սար նե րին70։ 

Փոքր Ա սի ա յում և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հույ նե րի և հայե րի` որ պես ան նշան 
փոք րա մաս նու թյուն լի նե լու դրույ թի հիմ նա վոր մանն է նվիր ված բուն հու շագ րի 
տեքս տի (12 էջ) շուրջ մեկ չոր րոր դը։ Բա ժա նե լով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քը 
«ըստ Վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի» եր կու մա սի` « թուր քա կան» և «ա րա բա կան» 
նա հանգ նե րի, և որ պես « թուր քա կան» հռ չա կե լով Ար ևե լյան Թրա կի այի, Փոքր 
Ա սի այի (Ա նա տո լի ա) և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րը̀  հու շագ րի հե ղի նակ
նե րը դրան ցից ա ռանձ նաց նում է ին «ար ևե լյան» կամ « հայ կա կան» վի լայեթ նե րը̀  
դրանք քն նու թյան առ նե լով ա ռան ձին71։ 

Ներ կա յաց նե լով Ար ևե լյան Թրա կի այի և Փոքր Ա սի այի վար չա տա րած քային 
մի ա վոր նե րի ա նուն նե րը̀  հու շագ րի հե ղի նակ նե րը հայ տա րա րում է ին, որ բո լոր այդ 
նա հանգ նե րում թուր քա կան տար րը ճն շող մե ծա մաս նու թյուն է կազ մում, ի նչ պես 
դա վկայ ված է պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան կող մից, ի նչ պես նաև նախ քան 
պա տե րազ մը Թուր քի այի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ ված օ տա րերկ րա ցի նե րի 
տվյալ նե րով72։ Սա բա ցա հայտ ա պա տե ղե կատ վու թյուն էր, քա նի որ հատ կա պես 

68 Տե՛ս Հով հան նի սյան Ռ.Գ., Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն, հ. I, Ա ռա ջին տա րին, 1918-1919, 
Եր ևան, « Տիգ րան Մեծ» հրատ., 2005, էջ 462։
69 Բա ցի Կա րա Շեմ սի ի ար դեն վկա յա կոչ ված գր քից, տե՛ս նաև Les Turcs Et Les Revendications 
Arméniennes, Paris, L’Hoir, 1919; The National Congress of Turkey, The Turco-Armenian Question. The 
Turkish Point of View, Societe Anonyme de Papeterie et d’Limprimerie, 1919 և այլն։
70 Memorandum of the Sublime Porte Communicated to the American, British, French and Italian High 
Commissioners on the 12th February 1919, Constantinople, Zelligh Bros., 1919.
71 Նույն տե ղում, էջ 4։
72 Նույն տե ղում, էջ 5։
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Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի Վա նի, Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ նե
րում մահ մե դա կան բնակ չու թյան մեջ քր դերն ա վե լի մեծ թիվ է ին կազ մում թուր
քե րի հա մե մատ։ 

Ի հաս տա տումն վե րոն շյալ պնդ ման` ներ կա յաց վում են ե րեք աղ բյուր̀  1914 թ. 
դրու թյունն ար տա ցո լող օս մա նյան պաշ տո նա կան, ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գիր 
Վի տալ Քի նե ի (1890ա կան թթ. սկիզբ) և « Դե ղին գր քից» (1897 թ.) քաղ ված տվյալ
նե րը։ Վեր ջին եր կու աղ բյուր նե րի տվյալ ներն ի րա րից գրե թե չեն տար բեր վում, 
քա նի որ ֆրան սի ա կան կա ռա վա րու թյու նը « Դե ղին գիր քը» կազ մե լիս ա ռանց որ ևէ 
է ա կան փո փո խու թյան վերց րել և զե տե ղել է այն տեղ Քի նե ի տվյալ նե րը, սա կայն 
թուր քա կան հու շագ րի հե ղի նակ նե րը որ ևէ կերպ դրա մա սին չեն նշում։ Ի նչ պես 
ար դեն ար ձա նագ րել է ինք, որ ի րենց հեր թին Քի նե ի տվյալ նե րի հիմ քում ըն կած 
էր նույն օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյու նը, ո ւս տի հու շագ րի հե ղի նակ
ներն ը ստ է ու թյան օս մա նյան տվյալ նե րի իս կու թյու նը հաս տա տում է ին այլ ան վան 
տակ ներ կա յաց վող նույն օս մա նյան տվյալ նե րի մի ջո ցով։ 

Նույն հնարն օգ տա գործ վում էր նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ
նե րի (Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ, Դի ար բե քիր, Է րզ րում, Սե բաս տի ա) պա րա գա յում. 
սկզբում ներ կա յաց վում է ին օս մա նյան պաշ տո նա կան, ի սկ այ նու հետև` « Դե ղին 
գր քից» քաղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը (տե՛ս ստորև)73. 

Վեց նա հանգ նե րի պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն
 Բ նակ չու թյան թիվ Հա մա մաս նու թյուն
Մահ մե դա կան ներ 3,040,891 79%
Հայեր 636,306 16.5%
Այլ 162,352 4.5%

« Դե ղին գր քի» վի ճա կագ րու թյուն
 Բ նակ չու թյան թիվ Հա մա մաս նու թյուն
Մահ մե դա կան ներ 2,669,386 73.5%
Հայեր 666,435 18.5%
Այլ 272,581 7.5%

 Պատ ճա ռա բա նու թյամբ, որ « հայ կա կան շր ջան նե րում մի տում կա հա վակ նե լու 
Ա դա նայի (Կի լի կի ա) և Տրա պի զո նի նա հանգ նե րի ո րոշ տա րածք նե րի», հու շագ րում 
ա ռան ձին ներ կա յաց վում էր այդ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյու նը̀  
նույն պես ը ստ օս մա նյան պաշ տո նա կան և «Դեղին գր քի» տվյալ նե րի74. 

73 Նույն տե ղում, էջ 7։
74 Նույն տե ղում։
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Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն
Տ րա պի զոն  

 Մահ մե դա կան ներ 1,187,078 78%
 Հայեր 68,813 4.5%

  
Ա դա նա  

 Մահ մե դա կան ներ 443,937 85.9%
Հայեր 58,027 11.2%

« Դե ղին գր քի» վի ճա կագ րու թյուն
Տ րա պի զոն  

 Մահ մե դա կան ներ 806,700 77%
 Հայեր  47,200 4.5%

  
Ա դա նա  

 Մահ մե դա կան ներ 234,450 58%
Հայեր 97,450 24%

 Հայ կա կան պա հանջ նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար հու շագ րի հե ղի նակ նե րը 
կա րիք զգա ցին ներգ րա վել ևս մեկ ա րևմ տյան աղ բյուր̀  «Բ րի տա նի կա» հան րա
գի տա րա նը (1910 թ. հրա տա րա կու թյուն)` զե տե ղե լով դրա նից քաղ ված վի ճա կագ
րա կան տվյալ ներ։ Ը ստ հան րա գի տա րա նի տվյալ նե րի. « հայե րը, ե թե ան գամ 
վերց նենք ա մե նա բա րյա ցա կամ գնա հա տա կան նե րը, մե ծա մաս նու թյուն են կազ
մում [Արևմ տյան Հա յաս տա նի 6 նա հանգ նե րի – Ռ.Թ.] 159 գա վա ռակ նե րից (կա զա) 
մի այն 9ո ւմ (7ը̀  Վա նի, 2ը̀  Մու շի մոտ)»։ Նշ վում էր, որ 1896 թ. ի նը թուր քա կան 
նա հանգ նե րի` Է րզ րում, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ (Մա մու րեթ –ուլ –Ա զիզ), Դի ար բե
քիր, Սե բաս տի ա, Հա լեպ, Ա դա նա և Տրա պի զոն, բնակ չու թյու նը մոտ 6,000,000 էր, 
ո րից 
Հայեր    919,875  կամ 15% 
 Այլ քրիս տո նյա ներ  632,875  կամ 11%
  Մահ մե դա կան ներ  4,453,250  կամ 74%

 
Ըստ «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի` ա ռա ջին հինգ նա հանգ նե րում 

(Է րզրում, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ (Մա մու րեթ –ուլ –Ա զիզ), Դի ար բե քիր), ո րոնք 
ը նդ գր կում են հայե րի մեծ մա սը, բնակ չու թյան թի վը 2,642,000 էր, ո րից`
Հայեր    633,250  կամ 24% 
 Այլ քրիս տո նյա ներ  179,875  կամ 7%
  Մահ մե դա կան ներ  1,828,870  կամ 69%

« Վե րոն շյալ թվե րը կաս կած չեն թող նում, – եզ րա փա կում է ին թուր քա կան հու
շագ րի հե ղի նակ նե րը, – որ վե րոն շյալ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս
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նու թյու նը կազմ ված է մահ մե դա կան նե րից, ի սկ հայերն ա մե նու րեք ան նշան փոք
րա մաս նու թյուն են»75։ 

Թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված տվյալ նե րի հա մե մա տու թյու նը «Բ րի
տա նի կա» հան րա գի տա րա նի բուն տեքս տի հետ ի հայտ է բե րում ու շագ րավ 
հան գա մանք ներ։ Այս պես, հու շագ րի հե ղի նակ ներն օգ տա գոր ծել են աղ բյու րը 
ը նտ րո ղա բար̀  բաց թող նե լով թուր քա կան տե սա կե տի հա մար ոչ նպաս տա վոր 
ձևա կեր պում ներ։ Օ րի նակ, բաց է թողն ված «Բ րի տա նի կայի» հոդ վա ծի են թա
բաժ նի հենց սկզ բում ար ված այն պն դու մը, որ Օս մա նյան Թուր քի ային վե րա բե
րող «ճշգ րիտ վի ճա կագ րու թյուն գտ նել հնա րա վոր չէ» (accurate statistics cannot be 
obtained), ի նչ պես նաև բուն սկզբ նաղ բյու րը, ո րին հղում է կա տա րում «Բ րի տա
նի կա» հան րա գի տա րա նը̀  ռուս գե նե րալ Զելյո նի ի տվյալ նե րը76։ Զելյո նի ի տվյալ
նե րի քն նու թյու նը փաս տում է, որ ռուս ու սում նա սի րողն իր հեր թին որ պես աղ բյուր 
օգ տա գոր ծել է նույն ին քը̀  ...Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րը̀  1895 թ. պատ րաս տե լով 
Թուր քա կան Հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում հայ բնակ չու թյան տե ղա բաշխ ման 
քար տե զը̀  ը ստ Վի տալ Քի նե ի «Ա սի ա կան Թուր քի ա» (18901894) աշ խա տու թյան 
տվյալ նե րի, և կից բա ցատ րա գի րը77։ Այ սինքն` թուր քա կան հու շագ րի հե ղի նակ նե րը 
փոր ձում է ին ա պա ցու ցել ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ օս մա նյան 
պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաս տի ու թյու նը նույն օս մա նյան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի վրա հիմն ված Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի մի ջո ցով, 
այ նու հետև` Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րի վրա հիմն ված ֆրան սի ա կան ա րտ գործ
նա խա րա րու թյան « Դե ղին գր քի» մի ջո ցով և վեր ջա պես նույն պես Վի տալ Քի նե ի 
տվյալ նե րի վրա հիմն ված «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նում զե տեղ ված վի ճա
կագ րու թյամբ։ Նման վի ճա կագ րա կան աճ պա րա րու թյան մի ջո ցով ստեղծ վում էր 
այն պատ րան քը, որ օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ ներն ի բր 
հաս տատ վում են ա րևմ տյան աղ բյուր նե րի կող մից։ 

«Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի տվյալ նե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո հու
շագ րի հե ղի նակ ներն ի րենց ի րա վունք են վե րա պա հում կրկ նել Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նի նկատ մամբ նույն միտ քը, ո րը հն չեց վել էր Փոքր Ա սի այի պա րա գա յում` հայ
տա րա րե լով հետ ևյա լը. «Ա հա այս պի սին են փաս տե րը և մահ մե դա կան նե րի ու 
հայե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը ցույց տվող վե րոն շյալ վի ճա կագ րու թյու նը. ո ւս տի 
այս նա հանգ նե րում բնա կա նոն ու ար դար վի ճակ հաս տա տե լու հա մար նպա տա
կա հար մար է քն նար կել տար բեր լու ծում ներ»78։ Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը կոչ ված է ին ա պա ցու ցե լու, որ « Մեծ Հա յաս տա նի» 
75 Նույն տեղում, էջ 8։
76 Տե՛ս Encyclopedia Britannica, 11th edition, New York, 1910, vol. 2, էջ 564։
77 Տե՛ս Пояснительная записка генер. штаба ГенералъЛейтенанта Зеленого (съ приложенiями) 
к картѣ распредѣленiя армянскаго населенiя въ Турецкой Армении и Курдистанѣ по казамъ и 
данныя сочиненiя V. Cuinet “la turquie d’Asie” 189094 г., составленной ген. штаба Ген.Лейт. 
Зеленымъ и Подполк. Сысоевымъ, 1895, «Записки Кавказского отдѣла Императорскаго Русскаго 
географическаго общества», Книжка XVIII, Тифлисъ, Типографiя Грузинскaго Издательскaго 
Товарищества, 1896, էջ 140։ 
78 Memorandum of the Sublime Porte..., էջ 9։
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ստեղ ծու մը հա կա սում է վիլ սո նյան սկզ բունք նե րին, « հինգ մի լի ո նա նոց» մահ մե
դա կան բնակ չու թյու նը չպետք է կա ռա վար վի « մի քա նի հա րյուր հա զար» հայե
րի կող մից, ին չը, ը ստ հու շագ րի հե ղի նակ նե րի, ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց նե լու է 
ներ քին խժդ ժու թյուն նե րի և ա րյու նա լի բա խում նե րի79։ Որ պես նա խընտ րե լի լու ծում 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռա ջար կում էր թող նել տա րածք նե րը թուր քա կան 
տի րա պե տու թյան տակ` ո րոշ չա փով ը նդ լայ նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տա րած քը Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած (« Դեր Զո րի սան ջակ տե ղա հան
ված») հայե րին վե րաբ նա կեց նե լու նպա տա կով80։ Վեր ջին ա ռա ջար կու թյան ա ռու
մով Թուր քի ային տե սա կա նո րեն չէր սպառ նում մեծ տա րածք նե րի կո րուստ, քա նի 
որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տը սի րի ա կան ա նա պատ նե րում կա րո ղա ցել 
էր վե րապ րել ըն դա մե նը մոտ 250,000300,000 բռ նա գաղթ ված հայ81։ 

Հայ կա կան կող մի ար ձա գան քը թուր քա կան հու շագ րին ևս չի հա պա ղում։ Նույն 
1919 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում ֆրան սե րե նով լույս է տես նում « Պա տաս խան Բարձր 
Դռան 1919 թ. փետր վա րի 12ի հու շագ րին» պրա կը։ Քա ռա սուն է ջից բաղ կա ցած 
գրու թյան շուրջ մեկ չոր րոր դը նվիր ված էր թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի և ժո ղովր դագ րա կան փաս տարկ նե րի հերք մա նը, ի սկ 
թվով հինգ հա վել վա ծում տր վում է ին տար բեր վի ճա կագ րու թյուն ներ82։ 

Հայ կա կան պա տաս խա նում ներ կա յաց վում է ին մահ մե դա կան նե րին մե ծա մաս
նու թյուն դարձ նե լու նպա տա կով օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 18781914 թթ. վար չա
ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան տար րե րը, ո րոնք է ին.
1) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Կի լի կի այի նա հանգ նե րի վար չա կան սահ ման նե րի 

վե րաձ ևում նե րը, ե րբ հա յաբ նակ գա վառ նե րին մի աց վում է ին ա ռա վե լա պես 
մահ մե դաբ նակ շր ջան ներ (օ րի նակ` Հա քյա րին` Վա նի գա վա ռին, Մի ջա գետ
քից շր ջան ներ̀  Դի ար բե քի րի նա հան գին, Կի լի կի այի բնա կա նոն մաս կազ մող 
հա յաբ նակ Մա րա շի գա վա ռի մի ա ցու մը Հա լե պի գա վա ռին, մահ մե դաբ նակ Իչ 
ի լի շր ջա նի մի ա ցու մը հա յաբ նակ Ա դա նայի նա հան գին և այլն), 

2) հա յաբ նակ շր ջան նե րում Կով կա սից և Բալ կան նե րից գաղ թած մահ մե դա կան 
վե րաբ նա կիչ նե րի (հայտ նի են « մու հա ջիր ներ» ան վամբ) տե ղա վո րու մը, նո րաբ
նակ նե րի կող մից հայե րին ա հա բե կե լը և ան խնա շա հա գոր ծե լը (ներ կա յաց վում 
է ին նաև թուր քա կան պաշ տո նա կան աղ բյուր նե րից քաղ ված տվյալ ներ. 1878
1908 թթ. ըն թաց քում Օս մա նյան կայս րու թյուն է ին տե ղա փոխ վել և վե րաբ նա
կեց վել 854,000 մու հա ջիր, և նշ վում էր, որ 190811 թթ. և հատ կա պես 191214 թթ. 
Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում մու հա ջիր նե րի հոսքն էլ ա վե լի մեծ 
թափ էր ըն դու նել), 

3)  ար դեն ի սկ կեղծ ված վի ճա կագ րու թյան էլ ա վե լի ա ղա վաղ ված հրա պա րա կու մը, 

79 Նույն տե ղում։
80 Նույն տե ղում։ 
81 Ը ստ թուրք հե տա զո տող Ֆ. Դյուն դա րի հաշ վարկ նե րի` 300,000 (տե՛ս Dundar Fuat, Crime of 
Numbers, The Role of Statistics in the Armenian Question, The State University of New JerseyRutgers, 
Transactions Publishers, 2010, էջ 150151)։
82 Տե՛ս Reponse au Memoire de la Sublime-Porte en date du 12 fevrier 1919, Constantinople,1919։
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ե րբ ոչ մի այն թուր քա խոս նե րի, այլև բո լոր իս լա մա դա վան ցե ղե րի, ան գամ 
նրանց, ո րոնք ո ՛չ իս լա մա դա վան և ո ՛չ էլ քրիս տո նե ա դա վան են, տվյալ նե րը 
մի ա վոր վում է ին մեկ` « մահ մե դա կան ներ» բաժ նի մեջ, ի սկ հայե րը բա ժան վում 
է ին ե րեք մա սի` ա ռա քե լա դա վան, կա թո լիկ ներ և բո ղո քա կան ներ83։ 

Վե րոն շյալ տե սա կան դրույթ նե րի ներ կա յա ցու մից հե տո ան դրա դարձ էր ար վում 
թուր քա կան հու շագ րում զե տեղ ված ո րո շա կի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին։ Քա նի 
որ հու շագ րի աղ բյուր նե րից մե կը Վի տալ Քի նեն էր, հայ կա կան պա տաս խա նում 
նրա «Ա սի ա կան Թուր քի ա» գր քից մեջ բե րում նե րի մի ջո ցով ցույց էր տր վում, որ 
հենց ին քը̀  ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գի րը, բա ցա հայտ քն նա դա տում է օս մա նյան 
վի ճա կագ րու թյու նը։ Մաս նա վո րա պես, Վի տալ Քի նեն գրում էր. « Պատ շաճ պաշ
տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն Թուր քի ա յում բա ցար ձա կա պես բա ցա կա յում է», 
«…[ Թուր քա կան] իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն չեն ը նդ գր կել այս քան հե տաքր քիր 
և օգ տա կար վի ճա կագ րու թյուն գի տու թյու նը ե րկ րի սո վո րույթ նե րի մեջ, այլև ը նդ
հա կա ռա կը, որ պես շա հագր գիռ կողմ, հրա ժար վում են ար տո նել ան գամ թեթև 
ու սում նա սի րու թյուն ներ»84։

Պ րա կի հե ղի նակ նե րը նաև ներ կա յաց նում է ին Քի նե ի տվյալ նե րում առ կա 
է ա կան ան ճշ տու թյուն նե րի և հա կա սու թյուն նե րի մի քա նի օ րի նակ` եզ րա կաց նե լով, 
որ դրանք ար տա ցո լում են օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի ո լոր տում տի րող 
ը նդ հա նուր ան մխի թար վի ճա կը85։ 

Այ նու հետև հայ կա կան պա տաս խա նի հե ղի նակ ներն ան դրա դառ նում է ին 
օս մա նյան կա ռա վա րու թյան հու շագ րում ներ կա յաց ված օս մա նյան պաշ տո նա կան 
տվյալ նե րին։ Մաս նա վո րա պես նշ վում էր, որ հայտ նի չէ, թե ի նչ ե ղա նա կով է այն 
կազմ վել, թվե րը եր ևա կա յա կան են, քա նի որ Թուր քի ա յում կա նո նա վոր վի ճա կագ
րա կան հա մա կարգ գո յու թյուն չու նի, և կա ռա վա րու թյու նը եր բեք զերծ չի մնում էլ 
ա վե լի խե ղա թյու րե լուց այն մո տա վոր տվյալ նե րը, ո րոնք առ կա են իր տրա մադ
րու թյան տակ86։ 

4. ԱՄՆ փոր ձա գետ նե րի և հետ պա տե րազ մյան ա ռա քե լու թյուն նե րի 
ան դրա դարձ նե րը ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցին 
Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րի ճա կա տա գի րը ո րո շե լու հա մար Ա ռա ջին 
աշ խար հա մար տում հաղ թա նա կած դաշ նա կից տե րու թյուն նե րը կա րիք ու նե ին 
տար բեր տե ղե կու թյուն նե րի և ա ռա ջին հեր թին խնդ րո ա ռար կա տա րածք նե րին 
վե րա բե րող ժո ղովր դագ րա կան տվյալ նե րի։ Հար ցը բար դա նում էր այն հան գա
ման քով, որ հայ կա կան և օս մա նյան շր ջա նակ նե րից ստաց վող տվյալ նե րը մի մյանց 
հա կա սում է ին, ին չը ստի պում էր դրանց ա ռնչ վող ա րևմ տյան ե րկր նե րի ներ կա

83 Նույն տե ղում, էջ 1417։ 
84 Նույն տե ղում, էջ 40։ 
85 Նույն տե ղում, էջ 18։
86 Նույն տե ղում։ 



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (1), 201668

յա ցու ցիչ նե րին ո րո շա կի դիր քո րո շում որ դեգ րել հար ցի նկատ մամբ̀  մեր ժել կամ 
ըն դու նել կող մե րից մե կի փաս տարկ ներն ու տվյալ նե րը, կամ էլ հան դես գալ 
սե փա կան հաշ վում նե րով։ 

Հա յաս տա նի սահ ման նե րի և դրան ա ռնչ վող̀  Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ
տա հա յու թյան թվա քա նա կի հար ցը գտն վել է հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ 
Նա հանգ նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի ո լոր տում, քա նի որ այն ո ւղ ղա կի ո րեն ա ռնչ
վում էր այդ պե տու թյան կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու նպա տա կա
հար մա րու թյան և հնա րա վո րու թյան հար ցը պար զե լուն: Դեռևս 1917 թ. սեպ տեմ
բե րին Ա ՄՆ –ի նա խա գահ Վուդ րո Վիլ սո նի հրա հան գով ստեղծ վեց Տե ղե կա տու 
փոր ձա գի տա կան խումբ (The Inquiry), ո րի նպա տակն էր տվյալ ներ հա վա քել 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո ա պա գա յում կա յա նա լիք հաշ տու թյան 
բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար։ Հա յաս տա նի և հայե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն
նե րի հա վաք ման գոր ծը դր ված էր խմ բի` Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի (Western Asia 
section) վրա, ո րը բաղ կա ցած էր 10 փոր ձա գետ նե րից87։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
ա վար տից հե տո հե տա զո տա կան խմ բի և այդ թվում` Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի 
ան դամ ներն ը նդ գրկ վե ցին Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի ա մե րի կյան պատ
վի րա կու թյան կազմ88։ 

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի ար խի վում պահ վում է Հայ կա կան հար ցին 
ա ռնչ վող 98 ա նուն փաս տա թուղթ̀  հիմ նա կա նում փոր ձա գի տա կան խմ բի ան դամ
նե րի զե կույց ներ, ի նչ պես նաև ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի տե ղե կագ րեր։ Տվյալ 
փաս տաթղ թե րից 13ն ա ռնչ վում են Օս մա նյան Թուր քի այի բա ժան ման հար ցին և 
11ը̀  ազ գային ու կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րին: Վե րոն շյալ փաս տաթղ թե
րից շա տե րում այս կամ այն կերպ ար ծարծ վում է ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
հար ցը89։ Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի կող մից ծա վա լուն զե կույց ներ է ին 
պատ րաստ վել նաև Օս մա նյան կայս րու թյան տար բեր, այդ թվում` նաև Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ևս վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ է ին 
պա րու նա կում90:

 Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին ա ռնչ վող Տե ղե
կա տու փոր ձա գի տա կան խմ բի պատ րաս տած փաս տաթղ թե րից հի շար ժան է Ա րև

87 Տե՛ս Gelfand Lawrence E., The Inquiry; American Preparations for Peace, 1917-1919, New Haven, Yale 
University Press, 1963, էջ 60: 
88 Տե՛ս Hovhannisian Richard G., The Armenian Genocide and US postwar commissions, Winter Jay, 
ed., “America and the Armenian Genocide of 1915”, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, էջ 
259. 
89 Ը ստ սփյուռ քա հայ հե տա զո տող Ար մեն Հով հան նի սյա նի տվյալ նե րի (տե՛ս Hovannisian Armen 
K. The United States Inquiry and the Armenian Question, 19171919: The archival papers, “Armenian 
Review,” 1984, vol.37, № 1, էջ 148)։
90 Հարց ման փոր ձա գի տա կան խմ բի` Թուր քի ային ա ռնչ վող փաս տաթղ թե րի ամ բող ջա կան 
ցան կը տե՛ս National Archives Inventory 9: Records of the American Commission to Negotiate Peace, 
Inventory of Record Group 256, Compiled by Sandra K. Rangel, National Archives and Records Service 
Administration, Washington, 1974, էջ 8192 (հա սա նե լի է առ ցանց` http://www.archives.gov/research/
foreignpolicy/relatedrecords/inventory9.pdf). 
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մտյան Ա սի այի բաժ նի ան դամ, պրո ֆե սոր Դևիդ Մա ժի ի (David Magie) հե ղի նա կած 
«Ա սի ա կան Թուր քի այի բնակ չու թյու նը պա տե րազ մի նա խօ րյա կին» (“Population of 
Asiatic Turkey at the outbreak of the war”) 1918 թ. նոյեմ բե րի 15 –ով թվագր վող տե ղե
կա գի րը, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վում Փա րի զի հաշ տու թյան վե հա ժո ղո վի 
ըն թաց քում և իր հեր թին օգ տա գործ վում է Հայ կա կան հար ցին ա ռնչ վող տար բեր 
զե կու ցագ րե րի և տե ղե կագ րե րի կազմ ման ժա մա նակ91։ 

Տ վյալ խմ բի Հե տա խու զա կան բա ժի նը 1919 թ. հուն վա րի 21ով թվագր ված իր 
հանձ նա րա րա կան նե րում նշում էր, որ հայ կա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը բարդ 
գործ է, քա նի որ « բա ցի Վա նա լճից հյու սիս ըն կած փոքր տա րա ծու թյու նից, Կար
սից և Եր ևա նից հայերն ա մե նու րեք փոք րա մաս նու թյուն են` կազ մե լով բնակ չու
թյան ոչ ա վել, քան 30 կամ 35 տո կո սը»։ Ա մե րի կա ցի փոր ձա գետ ներն այն կար ծի
քին է ին, որ բնակ չու թյան չա փո րո շի չը Հա յաս տա նի դեպ քում չպետք է կի րառ վի` 
հաշ վի առ նե լով դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք բա ժին են հա սել հայե րին, ի նչ պես նաև 
կո տո րած նե րի ար դյուն քում նրանց թվա քա նա կի նվա զու մը92։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րում տի րող վի ճակն ու սում նա սի րե լու, 
այդ պե տու թյան նկատ մամբ Ա ՄՆ –ի քա ղա քա կա նու թյու նը ո րո շե լու նպա տա կով 
ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյու նը 1919 թ. տա րա ծաշր ջան է ու ղար կում եր կու հանձ
նա խմբեր կամ ա ռա քե լու թյուն ներ, ո րոնք հայտ նի են դրանք ղե կա վա րող ան ձանց` 
Քինգ–Ք րեյ նի93 և Հար բոր դի ա նուն նե րով94։ Քինգ–Ք րեյ նի ա ռա քե լու թյու նը կազ
մված էր քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցից, և նրա նպա տակն ամ բողջ Օս մա նյան 
կայս րու թյան տա րածք նե րի ու սում նա սի րու թյունն էր, Հար բոր դի ա ռա քե լու թյու նը 

91 Մա ժի ի տե ղե կագ րի մա սին տե՛ս National Archives Inventory 9: Records of the American Commission 
to Negotiate Peace, Inventory of Record Group 256..., էջ 83։ Տե ղե կագ րից օ գտ վել է Մեծ Բրի տա նի այի 
ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը, ին չի մա սին հա ջոր դիվ (տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the 
Ottoman Empire in 1914 and 1919, “Middle Eastern Studies,” vol. 17, № 1, Jan., 1981, էջ 87)։ 
92 “Outline of Tentative Report and Recommendations by the Intelligence Section, in Accordance with 
Instructions for the President and the Plenipotentiaries”, 10411043. Մեջ բեր վում է ը ստ Gidney James 
B., A Mandate for Armenia, Kent State University Press, 1967, էջ 78։ 
93 Իր ա նու նը ստա ցել է եր կու ան դամ նե րից, ո րոնք են` ա ստ վա ծա բան Հեն րի Քին գը և Ա ՄՆ –ի 
Դե մոկ րա տա կան կու սակ ցու թյան գոր ծիչ Չարլզ Քրեյ նը։ Այն իր աշ խա տանք նե րը սկ սել է 1919 թ. 
հու նի սին և պատ րաս տել է իր զե կույ ցը 1919 թ. օ գոս տո սի 28ի ն։ Քինգ–Ք րեյ նի հանձ նախմ բի 
գոր ծու նե ու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս Gidney James, նշվ. ա շխ., էջ 136167։
94 Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյու նը, ո րի կազ մում կար ա վե լի քան 50 մարդ, գլ խա վո
րել է ա մե րի կյան բա նա կի գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դը։ Նրա ա ռաջ խն դիր էր դր վել « հե տա զո
տել և զե կու ցա գիր ներ կա յաց նել այն շր ջան նե րի քա ղա քա կան, ռազ մա կան, աշ խար հագ րա կան, 
վար չա կան, տն տե սա կան և այլ պայ ման նե րի մա սին, ո րոնք կա րող է ին հե տաքրք րու թյուն ներ
կա յաց նել Ա մե րի կայի հա մար...»։ Ա ռա քե լու թյունն այ ցե լել է Թուր քի ա (Կի լի կի ա, Դի ար բե քիր, 
Սե բաս տի այի, Խար բեր դի, Է րզ րու մի նա հանգ ներ), Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն, 
ի նչ պես նաև Թիֆ լիս, Բա քու, Բա թում։ Ա ռա քե լու թյան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք ներն ամ փոփ վել 
են « Մեր ձա վոր Ար ևել քի ի րա վի ճա կը» զե կու ցագ րում, ո րը ներ կա յաց վել է Ա ՄՆի նա խա գա հին 
1919 թ. հոկ տեմ բե րի 23 –ին և հանձն վել է Ա ՄՆ –ի կոնգ րե սին քն նարկ ման հա մար 1920 թ. ապ րի
լին (տե՛ս Hovhannisian Richard G., The Armenian Genocide and US postwar commissions..., էջ 265. 
ա ռա քե լու թյան գոր ծու նե ու թյան մա սին հա յաս տա նյան պատ մագ րու թյան ան դրա դարձ նե րից 
տե՛ս Սո ղո մո նյան Ա. Ջ., Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյու նը և Հա յաս տա նի ման դա տը, 
«Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի», 1985, № 9, էջ 1323)։
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կազմ ված էր հիմ նա կա նում զին վո րա կան նե րից, և նրա ա ռաջ նային նպա տա կը 
տա րա ծաշր ջա նում ի րա վի ճա կի քն նու թյան առ նելն էր̀  հատ կա պես Հա յաս տա նի 
ման դա տի հար ցի ստանձն ման հնա րա վո րու թյու նից ել նե լով։ Այս հանձ նախմ բերն 
ի րենց աշ խա տանք նե րի ար դյուն քում զե կու ցագ րեր են կազ մում, ո րոն ցում ո րո
շա կի տեղ էր հատ կաց ված Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի, մու սուլ ման նե րի նկատ մամբ հայե րի տո կո սային 
հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րին։ 

Քինգ–Ք րեյ նի ա ռա քե լու թյան զե կու ցա գիր95. Ի նչ պես և սպա սե լի է, զե կույ ցի 
հե ղի նակ նե րին Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
հար ցը հե տաքրք րում է «ան ջատ Հա յաս տա նի» ստեղծ ման խնդ րի ա ռու մով։ 
Այս պես, Օս մա նյան կայս րու թյու նից ան ջատ ված ո րոշ տա րածք նե րի վրա հայ
կա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու հիմ քե րը նշե լուց հե տո հե ղի նակ ներն ան ցնում 
է ին ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րի հար ցին` նախ մեր ժե լով « Մեծ Հա յաս
տա նի» (Ա րևմտյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ ներ̀  բա ցա ռու թյամբ հա րա վային և 
ա րևմտյան գա վառ նե րի, Կի լի կի ա, Տրա պի զոն) ստեղծ ման գա ղա փա րը և որ պես 
ա ռա ջին պատ ճառ մատ նան շե լով հետ ևյա լը. «1914 –ին և ան գամ նախ քան 1894 թ. 
հայե րը նշ ված տա րած քում փոք րա մաս նու թյուն է ին կազ մում` հա վա նա բար եր բեք 
չգե րա զան ցե լով 25%ը։ Ե թե նրանց այդ տա րած քը վե րահս կե լու ի րա վունք տր վի, 
ա պա բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու նը ի րեն վի րա վոր ված կզ գա` ի խախ տումն 
բո լոր « Վիլ սո նյան սկզ բունք նե րի» և պա տե րազ մի նպա տակ նե րի։ Ե թե ան գամ 
հաշ վի առ նենք զոհ ված մեկ մի լի ոն հայե րին96 և են թադ րե լով, որ նրանց բո լո
րին հնա րա վոր կլի ներ հա վա քել այս տա րած քում, միև նույնն է, հայե րը կկազ մե ին 
բնակ չու թյան մի այն շուրջ մեկ եր րոր դը»97։ 

Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը պաշտ պա նում է ին այս պես կոչ ված « փոքր Հա յաս
տա նի» ստեղ ծու մը, ո րին Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քից կփո խանց վեն 
մի այն աշ խար հագ րա կան ա ռու մով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հին պատ կա նող 
տա րածք նե րի մի մա սը̀  ել քով դե պի Սև ծով` մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խան 
այն տա րած քին, ո րը գրավ վել էր ռու սա կան զոր քե րի կող մից Ա ռա ջին աշ խար հա
մար տի ըն թաց քում։ Ի հիմ նա վո րումն ի րենց այս տե սա կե տի` նո րից որ պես ա ռա
ջին փաս տարկ վկա յա կոչ վում էր ժո ղովր դագ րու թյու նը. « Թուր քերն ու քր դե րը 
չեն կա րո ղա նա ար դա րա ցի դժ գո հու թյուն հայտ նել նման տա րած քի վե րա բե րյալ, 
քա նի որ սա պատ մա կան Հա յաս տան է, և նաև այն պատ ճա ռով, որ ե թե մա հա ցած 
մի լի ոն հայե րին հնա րա վոր լի ներ վե րա կանգ նել և բե րել այդ տա րածք, հայե րը 
կկազ մե ին բնակ չու թյան կե սը»98։ 

95 Քինգ–Ք րեյ նի զե կույցն ամ բող ջու թյամբ տե՛ս United States Department of State, Papers relating 
to the foreign relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. XII, U.S. Government 
Printing Office, 1947, էջ 751 863։ 
96 Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը նկա տի ու նեն 18941896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րին և Մեծ ե ղեռ
նին զոհ գնա ցած հայե րի թի վը։ 
97 Նույն տե ղում, էջ 821։ 
98 Նույն տե ղում, էջ 822։ 
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Զե կույ ցի` « Հայ կա կան պե տու թյան բնակ չու թյան թվա քա նա կի հաշ վարկ նե րը» 
(Estimates of the Population of an Armenian State) վեր նա գի րը կրող են թա բաժ
նում ա պա գա հայ կա կան պե տու թյան են թադր վող տա րած քի բնակ չու թյան թվա
քա նա կի մի քա նի ա ղյու սակ ներ է ին զե տեղ վել։ Դրան ցից ա ռա ջինն ար տա ցո լում 
էր 1914 թ. դրու թյու նը։ Վի ճա կագ րու թյու նը տր ված էր ե րեք պայ մա նա կան շր ջան
նե րի հա մար̀  « մեծ Թուր քա կան Հա յաս տան» (մո տա վո րա պես ը նդ գր կում է վեց 
նա հանգ նե րը̀  բա ցա ռու թյամբ հա րա վային և ա րևմ տյան գա վառ նե րի, Տրա պի զո նի 
նա հան գի ար ևե լյան հատ վա ծը և Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ և Մա րա շի սան
ջակ), « փոքր Թուր քա կան Հա յաս տան» (մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նում էր 
1917 թ. ռու սա կան զոր քե րի զբա ղեց րած տա րած քին, այն է` Տրա պի զո նի նա հան գի 
ար ևե լյան հատ վա ծը, Վա նի նա հանգն ա ռանց Հա քյա րի ի, Է րզ րու մի նա հանգն 
ամ բող ջու թյամբ և Բիթ լի սի նա հանգն ա ռանց Սղեր դի) և « դի ֆե րեն ցի ալ տա րածք
ներ», այն տա րածք նե րը, ո րոնք կմ նան « Փոքր Հա յաս տա նը» « Մեծ Հա յաս տա նից» 
ա ռանձ նաց նե լուց հե տո (Խար բեր դի նա հան գը, Սե բաս տի այի նա հան գի ար ևե լյան 
շր ջան նե րը և Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ և Մա րա շի սան ջակ).

Ա ղյու սակ 4. 

%
Մահ մե դա-

կան ներ
% Հայեր % Հույ ներ % Այլ Ըն դա մե նը

Մեծ Թուր քա կան 
Հա յաս տան 71 3,073,000 211/2 933,000 61/2 289,000 1 34,000 4,329,000

Դի ֆե րեն ցի ալ 
տարածք ներ 73 1,697,000 20 461,000 6 136,000 1 18,000 2,312,000

Փոքր Թուր քա կան 
Հա յաս տան 68 1,376,000 231/2 472,000 71/2 153,000 1 16,000 2,017,000

 Զե կույ ցի հե ղի նակ նե րը ծա նո թագ րու թյան կար գով նշում է ին, որ վե րոն շյալ 
ա ղյու սա կը կազմ վել է դոկ տոր ներ Մա ժի ի և Վես թեր մա նի պատ րաս տած վի ճա
կագ րու թյան հի ման վրա։ Կար ևո րու թյուն է ներ կա յաց նում զե կույ ցի հե ղի նակ
նե րի նաև այն դի տար կու մը, որ Մա ժի ի տվյալ նե րը կա րող են թե րագ նա հա տել 
(underestimate) ո րոշ շր ջան նե րի հա մար հայ բնակ չու թյան թի վը99։ Զե կույ ցի հե ղի
նակ նե րը նաև գտ նում է ին, որ Թուր քի այի տար բեր տար րե րի թվա քա նա կի վե րա
բե րյալ հնա րա վոր չի լի նի ո րո շա կի որ ևէ բան ա սել այն քան ժա մա նակ, մինչև 
ան կողմ նա կալ վե րահս կո ղու թյան տակ չանց կաց վի գի տա կան ազ գագ րա կան 
ու սում նա սի րու թյուն100։ Նշենք, որ ա րևմ տյան դի վա նա գետ նե րի և ու սում նա սի րող
նե րի կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան ա ռն չու թյամբ նույ նան

99 Նույն տե ղում, էջ 825։
100 Նույն տե ղում։
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ման պն դում ներ է ին ար վում սկ սած 1878 թ.–ից Հայ կա կան հար ցի նա խորդ փու լե
րում ևս101։ 

Հար բոր դի զին վո րա կան ա ռա քե լու թյան զե կու ցագ րում ար ձա նագր վում էր, 
որ, հա մա ձայն պահ պա նո ղա կան հաշ վարկ նե րի, 1914 թ. Ա սի ա կան Թուր քի այի 
տա րած քում (ա ռանց Կ. Պոլ սի և Ադ րի ա նա պոլ սի նա հան գի) բնակ վել է ա վե լի 
քան 1,500,000 հայ, « թեև այլք ա ռա վել բարձր թիվ են տա լիս»102: Նշ վում էր, որ 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան տե ղե կագ րե րը վկա յում են, որ 1915
ին տե ղա հա նու թյան է են թարկ վել մոտ 1,100,000 հայ։ Թուր քա կան իշ խա նու թյուն
նե րի հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը հա կիրճ ներ կա յաց նե լուց 
հե տո զե կու ցագ րում նշ վում էր, որ հայ ազ գի նկատ մամբ այս « մա հա փոր ձին» զոհ 
է գնա ցել տար բեր հաշ վարկ նե րով 500,000 –ից մինչև մեկ մի լի ոն մարդ, «ա ռա վել 
տա րա ծում ստա ցած թի վը մոտ 800,000 է»103։

 Զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րի կար ծի քով. «...ան գամ նախ քան պա տե րազ մը հայե
րը, բա ցա ռու թյամբ մի քա նի տե ղե րի, հե ռու է ին Թուր քա հա յաս տան հա մար վող 
տա րած քում մե ծա մաս նու թյուն կազ մե լուց»։ «Այ սօր մենք կաս կա ծում ե նք, ա րդյոք 
նրանք մե ծա մաս նու թյուն կկազ մե՞ն ան գամ մեկ ա ռան ձին բնա կա վայ րում, ե թե 
ան գամ կո տո րած նե րի և տե ղա հա նու թյուն նե րի վեր ջին վե րապ րած նե րը վե րա
դառ նան տա րածք, թեև, – հա վել վում էր զե կու ցագ րում,– թուր քա կան բնակ չու թյան 
մեջ մեծ կո րուստ նե րը ո րոշ չա փով չե զո քաց նում են սպան դի հետ ևան քով ա ռա ջա
ցած տար բե րու թյու նը»104։ 

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 1919 թ. դրու թյամբ Թուր քա
հա յաս տա նում (Սե բաս տի այի ար ևե լյան շր ջան նե րը̀  նե րա ռյալ Շա պին– Գա րա
հի սա րի գա վա ռը, Կի լի կի ան (Ա դա նայի նա հանգ, Մա րա շի սան ջակ և Այն թա պի 
գա վա ռակ), Խար բեր դի նա հան գը, Դի ար բե քի րի նա հան գի հյու սի սային հատ
վա ծը, Բիթ լի սի նա հանգն ա ռանց Սղեր դի գա վա ռի, Վա նի նա հան գը (ա ռանց 
Հա քյա րի ի գա վա ռի), Է րզ րու մի և Տրա պի զո նի նա հանգ նե րը) բնակ վող հայե րի և 
Ա նդր կով կա սում ա րևմ տա հայ փախս տա կան նե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ զե կու
ցագ րի հե ղի նակ նե րի գնա հա տա կա նը. « Մենք գտ նում ե նք, որ Թուր քա հա յաս տա
նում ներ կա յումս հա վա նա բար առ կա է 270,000 հայ։ Դրան ցից 75,000 –ը հայ րե նա
դարձ վել են Սի րի այի և Մի ջա գետ քի կող մե րից, այլք դան դա ղո րեն վե րա դառ նում 
են այլ տա րածք նե րից, և մնա ցած նե րը տար բեր պատ ճառ նե րով մնա ցել է ին ե րկ
րում (վեր ջին խումբ նե րառ վել են իս լա մաց(վ)ած հայե րը – Ռ.Թ.)։ Ա նդր կով կա սում 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ կա 300,000 փախս տա կան Թուր քա հա յաս տա նից, 
և մի քա նի հա զա րից ա վե լի` այլ ե րկր նե րում, քա նի որ նրանք ցր վել են Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի բո լոր կող մե րում»105։

101 Դրա մա սին տե՛ս ման րա մասն` Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 121165։ 
102 Տե՛ս Conditions in the Near East. Report of the American military mission to Armenia, by Maj. Gen. 
James G. Harbord, U.S. Army. (Appendix only), Washington, Govt. printing office, 1920, էջ 7։ 
103 Նույն տե ղում։ 
104 Նույն տե ղում։
105 Նույն տե ղում, էջ 8։
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 Զե կու ցագ րի վեր ջում ա ղյու սակ նե րի տես քով ներ կա յաց վում է ին մի քա նի 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ «Եվ րո պա կան Թուր քի այի, Փոքր Ա սի այի և Ա նդր
կով կա սի» բնակ չու թյան և ռե սուրս նե րի վե րա բե րյալ. նշ վա ծից հար ցի տե սան
կյու նից հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում պա տե րազ մից ա ռաջ և հե տո 
« Թուր քա հա յաս տա նի» բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվա քա նա կի վե րա բե րյալ տվյալ
նե րը, ո րոնք զե տե ղում ե նք ստորև106.

Ա ղյու սակ 5.
Թուր քա հա յաս տան

Նա հանգ, գա վառ, 
գա վա ռակ 

Տա րա ծու թյուն, 
քառ. կմ

Ներ կա յումս Նախ քան պա տե րազ մը

Բ նակ չու թյուն, 
հազ.

Խ տու թյուն, 
քառ. կմ

Բ նակ չու թյուն, 
հազ.

Խ տու թյուն, 
քառ. կմ

Ար ևե լ յան Սե բաս-
տի ա (նե րա ռյալ 
Շա պին– Գա րա հի-
սա րի գա վառ) 

38.6 319 8 507 14

Ա դա նայի նա հանգ 25.1 193 8 320 13

Մա րա շի գա վառ և 
Այն թա պի գա վա ռակ 16.0 102 6 170 11

Խար բեր դի նա հանգ 32.9 282 9 450 14

Դի ար բե քի րի 
նա հանգ (հյու սի-
սային հատ ված)

16.1 186 12 296 18

Բիթ լի սի նա հանգ 
(ա ռանց Սղեր դի 
գա վա ռի)

19.7 229 12 382 19

Վա նի նա հանգ 
(ա ռանց Հա քյա րի ի 
գա վա ռի)

21.0 204 10 350 17

Էրզ րու մի նա հանգ 49.7 398 8 630 13

Տ րա պի զո նի 
նահանգ 32.5 685 21 1,000 31

Ըն դա մե նը 249.8 2,598 10 4,105 16.4

Արևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ –ի պաշ տո նա կան տե սա
կե տի ու սում նա սի րու թյան ա ռու մով հան րա գու մա րային փաս տա թուղթ կա րե
լի է հա մա րել Հա յաս տան– Թուր քի ա սահ մա նի վե րա բե րյալ Ա ՄՆ –ի նա խա գահ 
Վուդ րո Վիլ սո նի ի րա վա րար վճ ռին (1920 թ. նոյեմ բե րի 22) կից զե կու ցա գի րը, ո րը 
կազմ վել էր հա տուկ այդ նպա տա կով ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի կող մից (տե՛ս 
Full Report of the Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey 

106 Նույն տե ղում, էջ 4142։
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and Armenia)107։ Հա մա ձայն զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րի` Հա յաս տա նի և Թուր քի այի 
միջև սահ մա նի ո րոշ ման հար ցում նրանք ա ռաջ նորդ վել են ե րեք նկա տա ռում նե
րով, ո րոն ցից մե կը ազ գագ րա կան էր (մյուս եր կու սը ռազ մա վա րա կան և տն տե սա
կան նկա տա ռում ներն է ին)108։ Զե կու ցագ րում նշ վում էր, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյու նը կազ մող ազ գագ րա կան տար րե րի ու սում նա սի րու թյու նը բա վա կա
նին մշու շա պատ գործ է, ո րը պայ մա նա վոր ված է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ
նե րի` պա տե րազ մի նա խօ րյա կին վե րա բե րող հա վաս տի վի ճա կագ րու թյան բա ցա
կա յու թյամբ, հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րով և կո տո րած նե րով, թուրք և քուրդ 
բնակ չու թյան կո րուստ նե րով109։ 

Զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րը Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակ չու թյան ի րենց հաշ վարկ նե րում նույն պես հիմն վում է ին պրո ֆե սոր Մա ժի ի 
«Ա սի ա կան Թուր քի այի ազ գաբ նակ չու թյու նը» վե րը հի շա տակ ված տե ղե կագ րի 
վրա, ո րը շր ջա նա ռու թյան մեջ էր դր վել Փա րի զի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սին 
ա մե րի կյան պատ վի րա կու թյան կող մից։ Հենց վե րոն շյալ տե ղե կագ րից քաղ ված 
տվյալ նե րով հիմ նա վոր վում էր ա պա գա Հա յաս տա նի սահ ման նե րի մեջ Վա նի 
նա հան գի Հա քյա րի ի և Բիթ լի սի նա հան գի Սղեր դի գա վառ նե րի չնե րա ռե լը (ն շենք, 
որ նշ ված շր ջան նե րի հա մար հայ կա կան կող մը որ ևէ հա վակ նու թյուն չէր ներ կա
յաց նում)։ Ու շագ րավ է զե կու ցագ րում նշ ված գա վառ նե րի հա մար տր ված վի ճա
կագ րու թյու նը, ո րը հայե րի թվա քա նա կին վե րա բե րող մա սով մոտ է կամ նույ նիսկ 
ա ռա վել է Հայոց պատ րի ար քա րա նի տվյալ նե րից110. 

Ա ղյու սակ 6. 111 112

Թուր քեր Քր դեր Հայեր
Նես տո րա կան քրիս տո նյա ներ 

(ա սորի ներ)

Հա քյա րի
10,000 
(4,15%)

130,000 
(54,4%)

10,000 
(4,15%)111

85,000
(35,9%)

Ս ղերդ
66,000 
(65,3%)

26,000 
(25,7%)112 –

Ե թե Սղեր դի և Հա քյա րի ի գա վառ նե րը Հա յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս թող
նե լը զե կու ցագ րի հե ղի նակ նե րը պայ մա նա վո րում է ին ազ գագ րա կան նկա տա
ռում նե րով, ա պա Տրա պի զո նի նա հան գի մի մա սը Հա յաս տա նին մի աց նե լը պայ

107 Տե՛ս Arbitral award of the president of the United States of America Woodrow Wilson: full report of 
the committee upon the arbitration of the boundary between Turkey and Armenia. Washington, November 
22nd, 1920, Prepared with an introduction Ara Papian, Yerevan, «Asoghik», 2011։ 
108 Նույն տե ղում, էջ 15։
109 Նույն տե ղում, էջ 16։ 
110 Նույն տե ղում, էջ 18։
111 Ըստ Հայոց պատրիարքարանի` 1912 թ. տվյալների` 12,000 (տե՛ս Թեոդիկ, Ամէնուն տա րե-
ցոյցը..., էջ 262): 
112 Ըստ Հայոց պատրիարքարանի` 1912 թ. տվյալների` 18,000 (տե՛ս նույն տեղում):
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մա նա վոր ված էր « բա ցար ձակ և վճ ռո րոշ» տն տե սա կան նկա տա ռում նե րով, այն 
է` Հա յաս տա նի` դե պի ծով ե լք ու նե նա լու հրա մա յա կա նով։ Ը ստ զե կու ցագ րի հե ղի
նակ նե րի` նշ ված նա հան գում « մահ մե դա կան ներն ու հույ նե րը այն քան են թվա
պես գե րակշ ռում հայե րին, որ Հա յաս տա նը չի կա րող ներ կա յաց նել ազ գագ րա կան 
հա վակ նու թյուն վի լայե թի որ ևէ հատ վա ծի նկատ մամբ»113։

5.  Մեծ Բրի տա նի այի փոր ձա գետ նե րի ան դրա դարձ նե րը 
ա րևմտահայության թվա քա նա կի հար ցին 
Հա յաս տա նի սահ ման նե րի և դրա հետ կապ ված Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց 
նա հանգ նե րի բնակ չու թյան էթ նիկ խմ բե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան 
ու շագ րավ դի տար կում է պա րու նա կում Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րի 
տե ղա կալ Ռո բերտ Սե սի լի կող մից 1918 թ. դեկ տեմ բե րին կա ռա վա րու թյան նիս տե
րից մե կի ըն թաց քում ար ված հայ տա րա րու թյու նը, ո րի հա մա ձայն վեց նա հանգ
նե րում նախ քան պա տե րազ մը բնակ չու թյան 35 տո կո սը կազ մում է ին հայե րը, 25 
տո կո սը̀  թուր քե րը, 20 տո կո սը̀  քր դե րը, ի սկ մնա ցած 20 տո կո սը̀  այլ քրիս տո նյա 
հա րան վա նու թյուն նե րի և « հե թա նոս» կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը114։ Այս տվյալ
նե րը մո տա վո րա պես հա մա պա տաս խա նում է ին Հայոց պատ րի ար քա րա նի և հայ
կա կան պատ վի րա կու թյան ներ կա յաց րած թվե րին։ 

1917 թ. գար նա նը Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը հաշ տու թյան 
կոն ֆե րան սին նա խա պատ րաստ վե լու աշ խա տանք նե րի շր ջա նա կում ստեղ ծեց 
հա տուկ բա ժին, ո րի պար տա կա նու թյու նը պետք է լի ներ կոն ֆե րան սի բրի տա նա ցի 
պատ վի րակ նե րին տե ղե կատ վու թյուն տալ̀  կապ ված խնդ րո ա ռար կա տար բեր 
ե րկր նե րի աշ խար հագ րու թյան, տն տե սու թյան, պատ մու թյան, սո ցի ա լա կան, կրո
նա կան և քա ղա քա կան ո լորտ նե րի հետ։ Բաժ նի պատ րաս տած բազ մա թիվ տե ղե
կագ րե րից մե կը վե րա բե րում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նին` կրե լով « Հա յաս տան և 
Քուր դիս տան» վեր նա գի րը115։ Տե ղե կագ րի` «Բ նակ չու թյուն» են թա բա ժի նը վի ճա
կագ րա կան տվյալ ներ է պա րու նա կում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ։ 

Տե ղե կագ րի հե ղի նակ նե րը նախ նշում են, որ ներ կա յաց վող տվյալ նե րը քաղ ված 
են նա խա պա տե րազ մա կան տար բեր վի ճա կագ րու թյուն նե րից և պետք է ըն կալ վեն 
որ պես մո տա վոր, ի նչ աղ բյու րից էլ դրանք վերց ված լի նեն։ Այ նու հետև տե ղե կագ
րում ներ կա յաց վում էր Հա յաս տա նի և « Քուր դիս տա նի» նա հանգ նե րի ը նդ հա նուր 
բնակ չու թյու նը̀  հա մա ձայն թուր քա կան վի ճա կագ րու թյան և ա ռան ձին Թուր քի այի 
վեց հայ կա կան նա հանգ նե րի` Հայոց պատ րի ար քա րա նի` 1912 թ. վի ճա կագ րու
թյու նը (տե՛ս Աղյու սակ 1), ի նչ պես նաև Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու
թյունն ը ստ թե մե րի` կազմ ված և հրա տա րակ ված 1913 թ. Սսի կա թո ղի կո սու թյան 
կող մից (տե՛ս ստորև)։

113 Նույն տեղում։
114 Տե՛ս Nassibian Akaby, Britain and the Armenian Question, 1915-1923, New York, St. Martin’s Press, 
1984, էջ 145։ 
115 Տե՛ս Armenia and Kurdistan, London, H.M. Stationery Office, 1920։ 
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 Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյու նը116

 Հայ բնակ չու թյուն
Սիս 9500
Ա դա նա 37900
Հա ճըն  21200
Պա յաս 11000
Բե րի ա (Հա լեպ) 22,000
Գեր մա նի կե (Մա րաշ) 37,500
Ուլ նի ա (Զեյ թուն) 21,000
Ֆըռ նուզ 7,016
Այն թապ 35,000
Ան տի ոք (Ան թա կի ա) 15,500
Մե լի տե նե (Մա լա թի ա) 23,000
Յոզ ղաթ 41,000
Գյու րուն (Կյու րին)  18,500
Տիվ րիկ 11,300
Տա րեն տե  7,000
Ըն դա մե նը 318,416117

 Բա վա կա նին ու շագ րավ է տե ղե կագ րի հե ղի նակ նե րի հետ ևյալ դի տար կու մը. 
« Հա վա նա կան է, որ հայե րին վե րա բե րող թվե րը ի րա կա նից խիստ ցածր են և ոչ 
թե բարձր, քա նի որ գլ խա հար կի գո յու թյու նը ստի պում էր հայե րին թաքց նել, այլ 
ոչ թե ո ւռ ճաց նել սե փա կան թվա քա նա կը»118։ Այս փաս տար կը նախ կի նում բազ
միցս ար ձա նագր վում էր հար ցին ծա նոթ բո լոր ան կողմ նա կալ ու սում նա սի րող նե րի 
կողմից։ 

Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը չսահ մա նա փակ վեց մի այն 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րյա կին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և Օս մա նյան 
կայս րու թյան այլ տա րածք նե րի ազ գաբ նակ չու թյան վե րա բե րյալ տար բեր աղ բյուր
նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ, այլ նաև փորձ ա րեց դրանց հի ման 
վրա սե փա կան վի ճա կագ րու թյուն կազ մե լու։ Նման վի ճա կագ րու թյան նմուշ է 

116 Նույն տե ղում, էջ 7։
117 Արժանահիշատակ է, որ Կիլիկիայի հայ բնակչության վիճակագրությունը ներկայացնող 
հանրագումար այս թվի տակ տեղեկագրի հեղինակները ծանոթագրությամբ նշում են, որ, ըստ 
թուրքական վիճակագրության, տվյալ շրջանների համար ամբողջ բնակչության թիվը 422,400 է` 
դրանով անուղղակի կասկածի տակ առնելով հայկական վիճակագրության հավաստիությունը։ 
Մինչդեռ իրականում թուրքական տվյալն արտացոլում է միայն Ադանայի վիլայեթի բնակչության 
թիվը, իսկ հայկական վիճակագրության մեջ ընդգրկված շրջանները վարչական առումով 
պատկանում էին նաև Հալեպի (Բերիա (Հալեպ), Մարաշ, Զեյթուն, Ֆըռնուզ, Այնթապ, Անտիոք 
(Անթակիա), Խարբերդի (Մալաթիա) և Սեբաստիայի (Տարենտե, Տիվրիկ) նահանգներին. զուտ 
Ադանայի նահանգի հայ բնակչության թիվը, ըստ հայկական վերոնշյալ վիճակագրության, 
79,600 էր։ 
118 Նույն տեղում, էջ 6։
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1919 թ. դեկ տեմ բե րին Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան Աշ խար հագ
րա կան բաժ նի պատ րաս տած վի ճա կագ րա կան ա ղյու սա կը։ Ա ղյու սա կի հա մար 
որ պես տվյալ նե րի աղ բյուր ծա ռայե ցին 1914 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա
կագ րու թյու նը, հու նա կան և հայ կա կան ե կե ղե ցա կան աղ բյուր նե րի տրա մադ րած 
տվյալ նե րը և հատ կա պես ար դեն հի շա տակ ված ա մե րի կյան փոր ձա գի տա կան 
խմ բի Ա րևմ տյան Ա սի այի բաժ նի փոր ձա գետ պրո ֆե սոր Դ. Մա ժի ի պատ րաս
տած «Ա սի ա կան Թուր քի այի բնակ չու թյու նը պա տե րազ մի նա խօ րյա կին» տե ղե
կա գի րը119։ Հա մա ձայն փաս տաթղ թի տվյալ նե րի` 1914 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում, բա ցա ռու թյամբ մայ րա քա ղաք Կ. Պոլ սի, բնակ վում էր 1,604,000 հայ 
(հայե րի և մահ մե դա կան նե րի բաշ խումն ը ստ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ
նե րի տե՛ս Ա ղյու սակ 7 և 8)120։ 

6. օս մա նյան, հայ կա կան և ա րևմ տյան (ա նգ լո –ա մե րի կյան) 
վի ճակագրական տվյալ նե րի հա մադ րումն ու վեր լու ծու թյու նը 
Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի հա մար Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց
ված օս մա նյան, հայ կա կան և ա րևմ տյան (ա նգ լո –ա մե րի կյան) վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րի հա մադ րումն ու հա մե մա տու թյու նը (տե՛ս Ա ղյու սակներ 7 և 8) փաս
տում է, որ տվյալ տա րած քի հայ բնակ չու թյան պա րա գա յում հայ կա կան տվյալ նե րը 
(1,415,000 շունչ) մոտ 83%ով բարձր են օս մա նյան (772,662 շունչ) և մոտ 18% –ով` 
ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի տվյալ նե րից (1,155,000 շունչ)։ Ի րենց հեր թին 
ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի` ա րևմ տա հա յու թյա նը վե րա բե րող տվյալ նե րը 
մոտ 50% –ով բարձր են օս մա նյան և մոտ 18% –ով ցածր հայ կա կան տվյալ նե րից. 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մու սուլ ման բնակ չու թյան պա րա գա յում (տե՛ս Ա ղյու սակ 8) 
օս մա նյան տվյալ նե րը (4,722,517 շունչ) մոտ 188%ով բարձր են հայ կա կան (1,635,000 
շունչ) և մոտ 18% –ով` ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ նե րի վի ճա կագ րա կան տվյալ
նե րից (4,001,000 շունչ)։

Վերոնշյալը վկա յում է այն մա սին, որ Ա ՄՆ –ի և Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա
գետ նե րը և փոր ձա գետ նե րը հետ պա տե րազ մյան կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան ժո ղովր դագ րա կան կազ մի վե րա
բե րյալ ի րենց հայ տա րա րու թյուն նե րում և գնա հա տա կան նե րում հեն վում է ին 
կամ հայ կա կան տվյալ նե րի վրա, կամ սե փա կան հաշ վարկ նե րի։ Ա րևմ տա հա յու
թյան թվա քա նա կի պա րա գա յում օս մա նյան տվյալ նե րի իս կու թյու նը մերժ վում էր, 
նա խա պատ վու թյու նը տր վում էր հայ կա կան կամ դրանց հի ման վրա կա տար ված 
սե փա կան հաշ վարկ նե րին, ո րոնք է ա կա նո րեն բարձր է ին օս մա նյան տվյալ նե րից։ 
Մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան պա րա գա յում ան գլո –ա մե րի կյան փոր ձա գետ
նե րը օգտագործում է ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րը̀  ո րո շա կի շտ կե լով 
դրանք դե պի նվա զե ցում։ 

119 Տե՛ս Zamir Meir, Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919..., էջ 87։
120 Նույն տե ղում, էջ 106։
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ԱՄՆ –ը և Մեծ Բրի տա նի ան թեև ըն դու նում է ին օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան 
կեղծ բնույ թը և ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի մա սով` հայ կա կան ծա գում ու նե
ցող տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա տու թյու նը, սա կայն պարտ ված սուլ թա նա կան 
Թուր քի այի հետ հաշ տու թյուն կն քե լու հա մա տեքս տում հայ կա կան պա հան ջա
տի րու թյու նը չափավորե լու հա մար նրանք հա ճախ շեշ տում է ին ա րևմ տա հայե րի` 
Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյամբ մահ մե դա կան նե րին 
զի ջե լու փաս տար կը121։ 

Եզ րա փա կե լով նշենք, որ մեր կար ծի քով ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
վե րա բե րյալ վե րոն շյալ բո լոր ե րեք աղ բյուր նե րից ծա գող տվյալ ներն ա ռա վել կամ 
նվազ չա փով ցածր են ի րա կան պատ կե րից։ Դրա մա սին է վկա յում Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօ րյա կին վե րա բե րող հայ կա կան այլ սկզբ նաղ բյուր նե րի տվյալ նե րի առ կա
յու թյու նը («ամ բաս տա նա գիր– տե ղե կագ րեր», հայ գաղ թա կան նե րի հաշ վառ ման 
և հարց ման տվյալ ներ, Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած նե րի` ի րենց հայ րե նի բնա կա վայ
րե րի մա սին հա ղորդ վող տե ղե կու թյուն ներ), ո րոնք ի րա րից ան կախ շատ դեպ քե
րում օս մա նյան կա ռա վա րու թյան և ան գամ Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի 
տվյալ նե րի հա մե մատ հայ բնակ չու թյան հա մար ա վե լի բարձր թվեր են հա ղոր
դում տվյալ բնա կա վայ րի և վար չա կան մի ա վո րի հա մար122։ Դրա հետ մեկ տեղ, 
19191920 թթ. հար ցի ար ծարծ ման ար դյուն քում հրա պա րակ հան ված բա վա կա նին 
հա րուստ, թեև հա կա սա կան վի ճա կագ րա կան նյու թը քն նա դա տա կան մո տե ցում 
ցու ցա բե րե լու և այլ աղ բյուր նե րի նյու թե րի հետ հա մադ րե լու դեպ քում հնա րա վոր է 
օգ տա գոր ծել Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի բարդ և 
խճճ ված հարցն ու սում նա սի րե լու և մաս նա վո րա պես, ը ստ Օս մա նյան կայս րու թյան 
վար չա կան մի ա վոր նե րի, հայե րի թի վը ճշ տե լու հա մար։

121 Հե տաքր քիր է, որ հե տա գա յում` քե մա լա կան նե րի ար ձա նագ րած հաղ թա նակ նե րից հե տո, Սև
րի պայ մա նագ րի վե րա նայ ման և նոր` քե մա լա կան Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյուն հաս տա տե լու 
նպա տա կով 1922 թ. նոյեմ բե րին հրա վիր ված Լո զա նի խորհր դա ժո ղո վի ժա մա նակ Մեծ Բրի տա
նի այի դի վա նա գի տու թյու նը դի մում էր հա կա ռակ հնա րի` ար դեն թուր քե րից զի ջում ներ կոր զե լու 
նպա տա կով։ Այս պես, նիս տե րից մե կի ժա մա նակ Մեծ Բրի տա նի այի պատ վի րա կու թյան ղե կա
վար, ա րտ գործ նա խա րար լորդ Քըր զը նը հռե տո րա կան հար ցե րի շա րան էր ո ւղ ղում թուր քա կան 
պատ վի րա կու թյան ղե կա վար Իս մեթ Ինյո նյո ւին. «Ինչ պե՞ս ե ղավ, որ Փոքր Ա սի ա յում նախ կի
նում բնակ վող 3,000,000 հայե րի թի վը նվա զեց 130,000ի։ Ա րդյո՞ք նրանք ի նք նաս պան ե ղան կամ 
ա րդյո՞ք կա մո վին հե ռա ցան։ Ին չո՞ւ են հա րյուր հա զա րա վոր հայեր փախս տա կան ներ դար ձել` 
ա պաս տա նե լով աշ խար հի բո լոր ե րկր նե րում։ Ին չո՞ւ է Հայ կա կան հար ցը աշ խար հի մե ծա գույն 
ա մոթ նե րից մե կը» (տե՛ս Nassibian Akaby, նշվ. ա շխ., էջ 145)։ 
122 Դրա մա սին ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 100114։
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Ա ղյու սակ 7. Մեծ ե ղեռ նրի նա խօ րյա կրին Ա րԳմ րտյան Հա յաս րտա նրի նա հանգ նե րրի հայ 
բնակ չու յու նը՝ հա մա ձայն Փա րրի զրի վե հա ժո ղո վրին ներ կա յաց ված րտար բեր վրի ճա
կագ րա կան րտվյալ նե րրի 123 124

Վար չա կան մի ա վոր
Օս մա նյան 

կառավա րու թյուն
Մի ա ցյալ հայկական 
պատվի րա կու թյուն123

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան 
խումբ (Ա ՄՆ) – Մեծ Բրի տա նիայի 

ա րտ գործ նա խա րա րու թյան 
աշխար հագ րա կան բա ժին 

Արևմ տյան Հա յաս տան

Վա նի նա հանգ 67,792 197,000 190,000

Բիթ լի սի նա հանգ 119,132 198,000 185,000

Էրզ րու մի նա հանգ 136,618 215,000 205,000

Դի ար բե քի րի նա հանգ 73,226 124,000 82,000

Խար բեր դի նա հանգ 87,864 204,000 130,000

Սե բաս տի այի նա հանգ 151,674 225,000 200,000

Ըն դա մե նը վեց 
նահանգ ներ

636,306 1,163,000 992,000

Տ րա պի զո նի նա հանգ 40,237 65,000 33,000

Ըն դա մե նը (նե րա ռյալ 
Տրա պի զո նի նա հանգ)

676,543 1,228,000 1,025,000

Կի լի կի ա 

Ա դա նայի նա հանգ 57,686 118,000 75,000

Մա րա շի գա վառ 38,433 69,000124 55,000

Ըն դա մե նը 96,119 187,000 130,000

Ընդ հա նուր գու մար 772,662 1,415,000 1,155,000

123 Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ տարի, 1922, Կ. Պօլիս, տպագրութիւն «Մ. Յովակիմեան», 
1922, էջ 262։ 
124 Մարաշ, Զեյթուն, Ֆռնուզ։
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 Ա ղյու սակ 8. Մեծ ե ղեռ նրի նա խօ րյա կրին Ա րԳմ րտյան Հա յաս րտա նրի նա հանգ նե րրի 
 մահ մե դա կան բնակ չու յու նը՝ հա մա ձայն Փա րրիզրի վե հա ժո ղո վրին ներ կա յաց ված 
րտար բեր վրի ճա կագ րա կան րտվյալ նե րրի 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Վար չա կան մի ա վոր
Օս մա նյան 

կառավա րու թյուն
Մի ա ցյալ հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյուն125

Տե ղե կա տու փոր ձա գի տա կան 
խումբ (Ա ՄՆ) – Մեծ Բրի տա նի-

այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան 
աշ խար հագ րա կան բա ժին

Արևմ տյան Հա յաս տան

Վա նի նա հանգ 179,380 122,000126 259,000127

Բիթ լի սի նա հանգ 309,999 127,000128 261,000129

Էրզ րու մի նա հանգ 673,297 345,000 540,000130

Դի ար բե քի րի նա հանգ 492,101 100,000131 400,000132

Խար բեր դի նա հանգ 446,379 197,000133 280,000134

Սե բաս տի այի նա հանգ 939,735 287,000135 977,000

Ըն դա մե նը վեց 
նահանգ ներ

3,040,891 1,178,000 2,717,000

Տ րա պի զո նի նա հանգ 1,187,078 301,000136 848,000

Ըն դա մե նը վեց 
նա հանգ  ներ և Տրա պի
զո նի նա հանգ

4,227,969 1,479,000 3,565,000

Կի լի կի ա 

Ա դա նայի նա հանգ 341,903 – 290,000

Մա րա շի գա վառ 152,645 – 146,000137

Ըն դա մե նը 494,548 156,000138 436,000

Ընդ հա նուր գու մար 4,722,517 1,635,000139 4,001,000

125 Բացառությամբ ղզլբաշների, զազաների, չարըքլիների և եզդիների։
126 Առանց Հաքյարիի սանջակի։
127 Այդ թվում` 57,000 թուրք և 202,000 քուրդ։
128 Առանց Սղերդի սանջակի։
129 Այդ թվում` 60,000 թուրք և 201,000 քուրդ։
130 Այդ թվում` 335,000 թուրք և 205,000 քուրդ։
131 Առանց Մարդինի սանջակի, Բշերիկի գավառակի և Սևերեկի։
132 Այդ թվում` 100,000 թուրք, 230,000 քուրդ և 70,000 մահմեդական արաբ։
133 Առանց Մալաթիայի գավառի։
134 Այդ թվում` 250,000 թուրք և 230,000 քուրդ։
135 Միայն Սեբաստիայի և Շապին–Գարահիսարի գավառները։
136 Բացառությամբ Սամսունի սանջակի։
137 Այդ թվում` 82,000 թուրք, 56,000 քուրդ և 8,000 մահմեդական արաբ։
138 Մարաշի, Խոզանի և Ջեբել Բերեքեթի սանջակները։
139 Հանրագումար թիվն ըստ Փարիզի հաշտության վեհաժողովին Հայկական պատվիրակության 
ներկայացրած հուշագրի տվյալի ( տե՛ս Հայկական հարցը հաշտութեան կօնֆերանսի առաջ...,  
էջ 32)։
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 ԱՐԵՎՄ ՏԱ ՀԱ ՅՈւ ԹՅԱՆ ԹՎԱ քԱ ՆԱ ԿԻ ԵՎ Ա ՐԵՎՄ ՏՅԱՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
բՆԱԿչՈւ ԹՅԱՆ էԹ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿԱԶ ՄԻ ՀԱՐ ՑԵ Րը ՓԱ ՐԻ ԶԻ ՀԱշ ՏՈւ ԹՅԱՆ 

ԿՈՆ ֆԵ ՐԱՆ ՍԻՆ (1919-1920 ԹԹ.)
 ո բերրտ  ա ո յան

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Օս մա նյան կայս րու թյան հետ հաշ տու թյան պայ
մա նագ րի մշակ ման և Հա յաս տա նի սահ ման նե րի ո րոշ ման հետ կապ ված գոր
ծըն թաց նե րի հա մա տեքս տում ու րույն տեղ են գրա վում Մեծ ե ղեռ նի նա խօ րյա կին 
ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի` այլ էթ նի կա
կան խմ բե րի նկատ մամբ հա րա բե րակ ցու թյան հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ Տվյալ 
հար ցե րին ան դրա դար ձել են և հայ կա կան պաշ տո նա կան ու ոչ պաշ տո նա կան 
տար բեր կա ռույց նե րը, և՛ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը, և՛ Ան տան տի պե տու
թյուն նե րը (դ րան ցից հատ կա պես Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րը և Մեծ Բրի
տա նի ան)։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի հա մար (« վեց նա հանգ ներ», Տրա պի զոն, 
Կի լի կի ա) Փա րի զի վե հա ժո ղո վին ներ կա յաց ված օս մա նյան, հայ կա կան և ան գլո –
ա մե րի կյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի (հա մա պա տաս խա նա բար̀  1,415,000 շունչ, 
772,662 շունչ և 1,155,000 շունչ) հա մադ րումն ու հա մե մա տու թյու նը փաս տում են, որ 
Ա ՄՆ –ի և Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գետ նե րը և փոր ձա գետ նե րը հետ պա տե րազ
մյան կար գա վոր ման շր ջա նակ նե րում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան 
ժո ղովր դագ րա կան կազ մի վե րա բե րյալ ի րենց գնա հա տա կան նե րում հեն վում է ին 
հիմ նա կա նում հայ կա կան տվյալ նե րի և սե փա կան հաշ վարկ նե րի վրա։ Ա մե րի
կա ցի և բրի տա նա ցի փոր ձա գետ նե րը գործ նա կա նում չեն օգ տա գոր ծել օս մա նյան 
տվյալ նե րը Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կը ո րո շե լու հա մար։ 

 Բա նա լի բա ռեր̀  վի ճա կագ րու թյուն, ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նակ, Օս մա նյան 
կայս րու թյան ժո ղովր դագ րու թյուն, Փա րի զի հաշ տու թյան կոն ֆե րանս, Հայ կա կան 
հարց, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն։ 

tHE QuEStIoNS oF NuMBEr oF WEStErN arMENIaNS aNd EtHNIC 
CoMPoSItIoN oF PoPuLatIoN oF WEStErN arMENIa at tHE ParIS PEaCE 

CoNFErENCE IN 1919-1920
Robert Tatoyan

SuMMarY
After World War One questions related to ethnodemographic composition of Western 
Armenia’s population together with the issues of compensation for losses suffered by 
the Armenian people as a result of the genocide and definition of the future borders 
of independent Armenia were put on the agenda of the Paris Peace Conference in the 
context of preparation of peace treaty with the defeated Ottoman Empire. Various 
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Armenian official and unofficial organizations, as well as Turkish authorities and Allies 
addressed these questions.

Comparison and analysis of the Armenian, Ottoman and BritishUS statistics 
on Western Armenia (“six vilayets,” Trebizond, Cilicia) presented at the Paris Peace 
Conference demonstrates that US and British experts and diplomats relied mainly on 
the Armenian sources and calculations of the number of Western Armenians in defining 
ethnodemographic composition of Western Armenia’s population in the framework of 
the postwar settlement. US and British experts and diplomats didn’t use the Ottoman 
statistics in determining the size of the Western Armenian population. 

Keywords: statistics, Western Armenians’ population figure, Ottoman demography, 
Paris Peace Conference, Armenian question, Armenian Genocide.

ВоПРосы чИсленностИ ЗаПадных аРМян И этнИческоГо состаВа 
населенИя ЗаПадной аРМенИИ на ПаРИЖской МИРной конфеРенцИИ 

(1919-1920 ГГ.)
Роберт Татоян

РеЗюМе
После Первой мировой войны вопросы этнодемографического состава населения 
Западной Армении стали предметом повестки дня на Парижской мирной конфе
ренции в контексте процессов вокруг подготовки мирного договора с побежден
ной Османской империей, возмещения потерь понесенных армянским народом 
в результате геноцида, определения будущих границ независимой Армении. К 
данным вопросам обращались и различные армянские официальные и неофици
альные структуры, и турецкие власти, и страны Антанты. 

Сопоставление и анализ армянских, турецких и англоамериканских статисти
ческих данных по Западной Армении («шесть вилайетов», Трапезунд, Киликия), 
представленных на Парижской мирной конференции, (соответственно, армян – 
1,415,000 чел., 772,662 чел., 1,155,000 чел; мусульман – 1,635,000 чел, 4,722,517 чел, 
4,001,000 чел), свидетельствует о том, что дипломаты и эксперты США и Вели
кобритании при определении этнодемографического состава населения Западной 
Армении в рамках послевоенного урегулирования опирались главным образом 
на армянские данные и на собственные выкладки. Для определения численности 
западноармянского населения данные османской статистики британскими и аме
риканскими экспертами и дипломатами практически не использовались. 

Ключевые слова: статистика, численность западных армян, демография 
Османской империи, Парижская мирная конференция, Армянский вопрос, Гено
цид армян. 
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Կ. ՊՈլՍԻ «ԱզԳԱՅԻՆ ԽՆԱՄԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿԱզՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐԲԱՀԱՎԱք ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆը 1919-20 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

 Գո հար Խա նու մյան

 Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան պար տու
թյու նից հե տո կնք ված Մուդ րո սի զի նա դա դա րի1 4րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում էր 
Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայե րի վե րա դար ձը Կ. Պո լիս2: Ըն դա մե նը եր կու 
շա բա թում Կոս տանդ նու պոլ սում սկ սե ցին կենտ րո նա նալ հայ գաղ թա կան նե րի հոծ 
խմ բեր: Մի քա նի տա րի ան ցկաց նե լով տա րագ րու թյան մեջ՝ գաղ թա կան նե րից 
շա տե րը տա ռա պում է ին տար բեր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով, վե րապ րած
նե րի շր ջա նում մո լեգ նում էր սո վը, նրանք չու նե ին ապ րուս տի ան գամ տար րա կան 
մի ջոց ներ: Մա թե ոս Էպ լի ղա թյա նը3, ան դրա դառ նա լով Կ.Պո լիս վե րա դար ձող հայ 
տա րա գիր նե րի վի ճա կին, նշում է. «Այս վե րա դար ձը հետզ հե տէ կը ստա նար ե րկ
րորդ աք սո րան քի մը հա մե մա տու թիւն նե րը. ան նպաստ պայ ման նե րու և ցր տա
ռու թե ան հե տե ւան քով՝ հի ւան դու թիւն ներ և հի ւան դու թե անց հե տե ւան քով նոյն 
ի սկ մա հեր պա կաս չէ ին: Եւ սա կայն կա րա ւան նե րը կը շա րու նա կէ ին վե րա դառ
նալ՝ ա ռանց ը նկր կե լու նո րա նոր զո հե րու և տա ժանք նե րու առ ջեւ, ան շար ժու թե ան 
դա տա պար տե լու չափ ի րա րու վրա խռ նո ւած՝ եր կա թու ղի ի կառ քե րուն մէ ջը, մին չեւ 
ան գամ ա նոնց տա նիք նե րուն վրայ: Կը խճո ղո ւէ ին դպ րոց նե րու մէջ, կը մա կա ղէն 
ե կե ղե ցի նե րու բա կը, քա րե րու վրայ, խղ ճա լի, ար գա հա տե լի: Հա կա ռակ իր հաս ցո
ւած ան մի ջա կան օգ նու թիւն նե րուն, Պո լի սը կազմ ու պատ րաստ չէր զա նոնք ըն դու
նե լու այն պէս ի նչ պէս որ պէտք էր»4:

Հ րաշ քով վե րապ րած հա յու թյան բե կոր նե րին նոր փոր ձու թյուն նե րից փր կե լու 
հա մար 1918 թ. դեկ տեմ բե րին Պոլ սում ստեղծ վեց « Հայ տա րագ րե լոց կեդ րո նա կան 
յանձ նա ժո ղով»ը5: Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան գլ խա վոր նպա տակն էր կազ
մա կեր պել հայ գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման և սնն դի մա տա կա րար ման հար

1 Մուդ րո սի զի նա դա դար (30 հոկ տեմ բե րի, 1918). կնք վել է Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և 
Թուր քի այի միջև (տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան, Եր ևան, 1996, էջ 342):
2 Տե՛ս Sir Frederick Maurice, The Armistices of 1918, London, New York, Toronto: Oxford University 
Press, 1943, էջ 8587։
3 Մա թե ոս էպ լի ղա թյան (18811960) ազ գային, հա սա րա կա կան գոր ծիչ: Սո վո րել է Կ. Պոլ սի ի րա
վա բա նա կան հա մալ սա րա նում (19031908): 1913ին նշա նակ վել է Վա նի ը նդ հա նուր դա տա խազ, 
ա պա՝ քա ղա քի դա տա րա նի նա խա գահ: 1914ին որ պես թարգ մա նիչ աշ խա տել է նոր վե գա ցի գն
դա պետ Հո ֆի հետ: 1919 թ. հու նի սի 14ին նշա նակ վել է Կ. Պոլ սի Ազ գային խնա մա տա րու թյան 
ը նդ հա նուր տնօ րեն: 1920 թ. հու լի սի 3ից նշա նակ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան խնա
մա տա րու թյան և վե րա շի նու թյան նա խա րա րու թյան Կ. Պոլ սի ներ կա յա ցու ցիչ: 1923 թ. Կ. Պոլ սից 
տե ղա փոխ վել է Ռու մի նի ա, ա պա՝ Հու նաս տան (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու-
թիւն, ը նդ հա նուր տե ղե կա գիր ա ռա ջին վե ցամ սե այ, 1 մայիս 1919-31 հոկ տեմ բեր 1919, Բ տպա
գրու թյուն, Ան թի լի աս, 1985, էջ 2425):
4 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 2425:
5 Նույն տե ղում, էջ 25: Նաև՝ Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ, ա կա նա տե սի և 
մաս նակ ցո ղի վկա յու թիւն ներ 1903-1923, Ան թի լի աս, 1987, էջ 156157:
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ցե րը: Հանձ նա ժո ղո վը բաղ կա ցած էր չորս հանձ նախմ բե րից՝ ն պաս տա հա վաք, 
ե լևմ տից և մա տա կա րար ման, տե ղա վոր ման և ա ռաք ման, ա ռող ջա պա հա կան:

 Հայ տա րա գիր նե րի շր ջա նում մեծ թիվ է ին կազ մում որ բե րը: Նրանց օգ նու թյան 
գոր ծը կազ մա կեր պե լու հա մար « Հայ տա րագ րե լոց յանձ նա ժո ղով»ի հետ գրե թե 
հա մա ժա մա նա կյա ստեղծ վում է « Հայ որ բախ նամ»ը, ո րն ի րա կա նաց նում էր հայ 
որ բե րի խնա մա կա լու թյու նը6: Քա նի որ հայ կա կան այս եր կու նպաս տա մա տույց 
մի ու թյուն նե րի նպա տա կը նույնն է ր՝ հա յա պահ պա նու թյան խն դի րը, աք սո րից նոր 
վե րա դար ձած Պոլ սո պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նի նա խա ձեռ նու թյամբ ո րոշ վեց 
մի ա վոր վել և հա մա տեղ ու ժե րով գոր ծել: 1919 թ. փետր վա րի 28ին ստեղծ վեց Հայ 
ազ գային խնա մա տա րու թյու նը, ո րը սկ սեց գոր ծել մի ջազ գային Կար միր խա չին 
կից7:

 Հայ գաղ թա կան նե րի ու որ բե րի օգ նու թյան գոր ծը կազ մա կեր պե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ին վիթ խա րի նյու թա կան մի ջոց ներ, ո ւս տի 1919 թ. ապ րի լի 11ին 
սկս վեց հա մա հայ կա կան Մեծ հան գա նա կու թյու նը, ո րին մաս նակ ցու թյան կոչ էր 
ար վել հա մայն հա յու թյա նը: Ազ գային խնա մա տա րու թյան կենտ րո նա կան վար չու
թյան կո չում աս վում էր. « Տու՛ր ու րեմն, Հայ ժո ղո վուրդ, քա նի որ հրա մայո ղա կան է 
պա հան ջը  տուր քո լու մադ, եւ լի ա բու՜ռն տուր այս ան գամ, չա փե լով մե ծու թիւնն 
ա ղէ տին… Եւ ո ղոր մու թիւն չէ՜ տա լիքդ. քու պարտքդ է զոր պիտ հա տու ցա նես… 
Ա մօ՛թ է որ Ե ղեռ նի սար սափ նե րէն հրաշ քով ա զա տո ւող Ազ գիդ այդ զա ւակ նե րը 
են թար կո ւին նոր պա տու հա սի մը, ի րա կան մա հո ւան. ա մօ՛թ որ նոյն բազ մա չար չար 
հե րոս ազ գին ա րիւ նը կրող ներս թոյլ տանք որ մեր աչ քին տակ կոր չին ա նոնք… 
Վասն զի Հայ Մա նու կը ա պա գան է հա յու թե ան, եւ ա պա գան յու սա ծի ծաղ։ Կեդ
րո նա կան վար չու թիւն։ Ազ գային Խնա մա տա րու թիւն, Կ. Պո լիս, 15 մայիս, 1919 թ.»8:

 Հա մա տեղ կո չով հան դես ե կան նաև Պոլ սի պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նը, հայ 
ա վե տա րա նա կան հա մայն քի ազ գա պետ Զե նոբ Պեզ ճյա նը և հայ կա թո լիկ նե րի 
պատ րի ար քա կան տե ղա պահ Օ գոս տի նոս ար քեպ. Սայե ղյա նը. « Մենք – հո գե ւոր 
պե տերս Տաճ կա հա յաս տա նի – կու գանք ա ւելց նել թէ ան պատս պար եւ ան սո ւաղ 
մնա ցած 70.000 որ բեր եւ 800.000 տա րա գիր ներ կան դեռ՝ ան մի ջա կան խնամ քի 
եւ ձեռն տ ւու թե ան ա կն դետ: Լի այոյս ե նք, որ այս պա րա գան ալ նկա տի առ նե լով եւ 
կար դա լով Ա զգ. Խնա մա տա րու թե ան կող մէ Հա նուր Հա յու թե ան ո ւղ ղե ալ սր տա
գին կո չը, ա մէն ան հատ ան տե ղի տա լի պարտք մը պի տի սե պէ բուխ սիրտ նպաս տի 
յօ ժա րա փոյթ իր մաս նակ ցու թիւ նը բե րել վե րոյի շյալ հաս ցէ ին, ըն դու նե լով մեր օ րհ
նու թե անց հետ՝ տա ռա պա հիւծ կա րօ տե ալ նե րու խո րին շնոր հա կա լի քը»9:

 Սա կայն ի նչ պես իր հու շե րում նշում է Զա վեն պատ րի ար քը, կա մո վին կա տար
ված հան գա նա կու թյուն նե րը չէ ին կա րող բա վա րա րել հայ գաղ թա կան նե րի եւ 
որ բե րի կա րիք նե րը, ո ւս տի 1919 թ. սեպ տեմ բե րին Կ. Պոլ սի Ազ գային ե րես փո խա

6 Նույն տե ղում, էջ 51:
7  Զա ւէն Ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի րէ, 
տպա րան « Նո ր Աստղ», 1947, էջ 280:
8 Էպ լի ղա թե ան Մ. , Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 74:
9 Նույն տե ղում, էջ 75:
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նա կան ժո ղովն ըն դու նում է օ րենք, ո րի հա մա ձայն` յու րա քան չյուր հայ պար տա վոր 
էր իր նյու թա կան կա րո ղու թյան չա փով վճա րել « Հայ րե նի քի տուրք» եր կու տար բե
րա կով` մի ան վագ կամ ամ սա կան: Պատ րի ար քա րանն այդ տուր քի ստա ցա գիրն էր 
պա հան ջում որ ևէ հար ցով ի րեն դի մող նե րից և չէր օ ժան դա կում տուր քը չվ ճա րող
նե րին: Նույն կերպ է ին վար վում Կ. Պոլ սի ե կե ղե ցի նե րի թա ղա կան խոր հուրդ նե րը, 
ո րոնք մեր ժում է ին մկր տու թյան, ա մուս նու թյան և հու ղար կա վո րու թյան ա րա րո
ղու թյուն նե րի հա մար ի րենց դի մող այն թա ղային նե րին10, ո րոնք «… նիւ թա կան 
կա րո ղու թիւն ու նէ ին և չէ ին ներ կա յաց ներ « Հայ րե նի քի տուրք»ի ստա ցա գի րը»11: 
Այս կա պակ ցու թյամբ Զա վեն պատ րի ար քը նշում է. «Ազ գային խնա մա տա րու թիւ նը 
ու նե ցաւ Կ. Պոլ սոյ բո լոր թա ղե րուն մէջ մաս նա ճիւ ղեր եւ հաս տա տեց գաղ թա կա
նաց կա յան ներ եւ որ բա նոց ներ, սա կայն տես նե լով որ հան գա նա կու թիւն նե րով 
ու նո ւէր նե րով կա րե լի չէր այս տե սակ ըն դար ձակ գործ մը մա տա կա րա րել, 1919 
սեպ տեմ բե րին սկիզ բը Ազ գային ե րես փո խա նա կան ժո ղո վը օ րէնք մը քո ւէ ար կեց, 
ո րուն հա մա ձայն վաս տա կի տէր ա մէն Հայ ան հատ պար տա ւոր էր իր նիւ թա կան 
կա րո ղու թե ան չա փով տուրք մը վճա րել այդ ա մի սէն սկ սե ալ: Ա սով պի տի հո գա ցո
ւէ ին պէտ քե րը այն ազ գա կից նե րուն, ո րոնք թշո ւառ եւ ան պատս պար մնա ցած է ին, 
մինչև որ կա րե նային վե րա հաստ ա տո ւիլ ի րենց հայ րե նի քին մէջ: Այս պատ ճա ռով 
այս տուր քը « Հայ րե նի քի տուրք» կո չո ւե ցաւ… »12:

 Զի նա դա դա րի հաս տա տու մից մինչև 1921 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջը հա վա քա
գրվեց ա վե լի քան 1.5 մլն օս մա նյան ոս կի13. այդ գու մարն ո ւղղ վեց հայ տա րա գիր
նե րի և որ բե րի օգ տին: 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 30ին « Ճա կա տա մարտ» օ րա թեր թում 
տպագր վում է Զա վեն պատ րի ար քի կազ մած` որ բե րի փր կու թյան ծրա գիրհ րա
հան գը, ո րն ո ւղղ ված էր Որ բախ նա մի թա ղային մաս նա ճյու ղե րին: Դրա նում տե ղե
կաց վում էր, որ որ բե րի փր կու թյան կենտ րո նա կան մարմ նի ո րոշ մամբ Կա ղան դից 
մինչև Ս. Ծնունդ (դեկ տեմ բե րի 31ից հուն վա րի 6ը) ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը 
հռ չակ ված էր «Որ բե րի փր կու թյան շա բաթ»: Ա ռա ջարկ վում էր պոլ սա հա յու թյա նը 
հրա ժար վել այդ տո նե րի առ թիվ կա տար վե լիք բո լոր ծախ սե րից ու նվեր նե րից` 
նա խա տես ված գու մա րը հատ կաց նե լով որ բե րի օգ նու թյան սուրբ գոր ծին: Մաս
նա ճյու ղե րին հրա հան գում է ին մինչև հուն վա րի 15ը կազ մա կեր պել ա մա նո րյա 
հան դես ներ, ո րոն ցում կընդգր կե ին նաև որ բե րին և կկազ մա կեր պե ին ա ճուրդ ներ̀  
հօ գուտ նրանց14:

 Այդ օ րե րին հա յա պահ պա նու թյան կար ևոր խն դիր նե րից էր հա յու թյան բե կոր
նե րի մի ստ վար հատ վա ծի՝ մահ մե դա կան ըն տա նիք նե րում, հա րեմ նե րում պահ վող 
հայ կա նանց և ե րե խա նե րի՝ հայ կա կան մի ջա վայր վե րա դարձ նե լը: Այդ ա ռա քե լու

10  Ման րա մասն տե՛ս Հով սե փյան Մ., Զա վեն Պատ րի ար քի գոր ծու նե ու թյու նը Կ. Պոլ սի ՀՅԴ 
մա մու լի լու սա բան մամբ (19091915, 1918 1922 թթ.), «Լ րա բեր հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի», 
2013, №1, էջ 136:
11 Տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 280281:
12 Նույն տե ղում, էջ 280:
13 Նույն տե ղում, էջ 283:
14 Ման րա մասն տե՛ս Հով սե փյան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 136:
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թյու նը ստա ցավ «որ բա հա վաք» ան վա նու մը: Դեռևս Ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ
ման ա ներևելի փուլում ՝ 191516 թթ., ե րբ հայ կա նանց և ե րե խա նե րի վա ճառ քը 
ստր կա կան շու կա նե րում մեծ հա սույթ էր բե րում թուր քե րին, քր դե րին, չեր քեզ նե
րին, որ բա հա վաք ա ռա քե լու թյունն սկ սե ցին ի րա գոր ծել հայ կա մա վո րա կան նե րը՝ 
հան ձինս Սե բաս տա ցի Մու րա դի, Զո րա վար Ա նդ րա նի կի և այ լոց: Հենց այս շր ջա
նում կյան քի կոչ վեց « մեկ հայ՝ մեկ ոս կի» կար գա խո սը: Զի նա դա դա րից հե տո 
որ բա հա վաքն ա վե լի կազ մա կերպ ված բնույթ կրեց. այն սկ սե ցին ի րա կա նաց նել 
հայ կա կան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րը և հայոց ե կե ղե ցին նախ 
Պոլ սում և նրա հա րա կից շր ջան նե րում, ա պա նաև կայս րու թյան այլ հատ ված
նե րում, որ տեղ աս տի ճա նա բար սկ սում է ին վե րա դառ նալ հա յու թյան բե կոր նե րը: 
Ա նդ րա դառ նա լով որ բա հա վա քի կար ևո րու թյան խնդ րին՝ Ազ գային խնա մա տա
րու թյան ը նդ հա նուր տնօ րեն Մա թե ոս Էպ լի ղա թյա նը նշում է. « Չա փա զան ցու թիւն 
ը րած պի տի չըլ լանք, ե րբ ը սենք, թէ Պոլ սոյ մէջ հա զո ւա դէպ է գտ նել թուրք տուն 
մը, ա մե նէն հա մես տին ա մե նէն փար թա մը, ո ւր հայ ո րբ մը կամ մա նա ւանդ հայ 
որ բու հի մը պա հո ւած չըլ լայ: Ու ա սոր պատ ճա ռը եր կուք է. ան հա տա կան եւ հա մայ
նա կան: Ան հա տա կան՝ ո րով հե տեւ կ՚ու նե նան ի րենց տան մէջ ձրի ծա ռայ մը՝ սե ղա
նի փշ րանք նե րո վը պա հո ւող. հա մայ նա կան՝ ո րով հե տեւ ը ստ ի րենց հա ւա տա լիք
նե րուն, հո գե պէս փր կած կ՚ըլ լան զա նոնք՝ բազ մաց նե լով մի ան գա մայն թր քու թե ան 
թի ւը»15:

1919 թ. ապ րի լի 17ին Կ. Պոլ սում Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մում ստեղծ
վում է Որ բա հա վաք մար մին, ո րը ղե կա վա րում էր ե րի տա սարդ ազ գա սեր Ա ռա
քել Չաք րյա նը16: Որ բա հա վաք մար մի նը ե ռան դուն հա մա գոր ծակ ցում էր հայոց 
ե կե ղե ցու ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և մաս նա վո րա պես Զա վեն պատ րի ար քի հետ, ո րն 
ան ձամբ էր վե րահս կում որ բա հա վա քի գոր ծը: Պոլ սո հայոց պատ րի ար քը նշում 
է. «… հա զա րա վոր հայ մա նուկ ներ գա ւառ նե րու մէջ Թուր քե րու տու նե րը ցրո ւած 
է ին, մեծ մա սամբ իբ րեւ ծա ռայ, քի չեր՝ որ դե գիր եւ չա փա հաս աղ ջիկ ներ՝ ի բր կին: 
Զի նա դա դա րէն ան մի ջա պես ետ քը այս որ բե րը որ քան կա րե լի է հա ւա քել եւ ազ գին 
դարձ նել ա ռա ջին պար տա կա նու թիւն նե րէս մէ կը նկա տե ցի, ո ՛չ մի այն իբ րեւ Պատ
րի արք, այ լեւ ի բր հայ ան հատ»17: 

Որ բա հա վաք մարմ նի աշ խա տա կի ցը՝ «որ բա խույ զը», պատ րի ար քա րա նի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, ստու գում էր այն հաս ցե նե րը, որ տեղ 
բռ նու թյամբ պահ վում է ին հայ որ բե րը և ե րի տա սարդ կա նայք: Որ բա խույզ ներն 
ի րենց գոր ծի հենց սկզ բում լուրջ խն դիր նե րի ա ռաջ կանգ նե ցին. որ բե րից շա տե
րը բռ նի թր քաց վել, կրո նա փոխ վել է ին մա նուկ հա սա կում, նրան ցից շա տե րը չէ ին 
հի շում ի րենց ի րա կան ծնող նե րին, սե փա կան ա նու նը, ծնն դա վայ րը, տա րի քը: 

15 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 84:
16 Չաք րյան Ա ռա քել (1885—1954). փա րի զաբ նակ ան վա նի գիտ նա կան, քի մի կոս և գյու տա րար։ 
1948 թ. Փա րի զի ա կա դե մի այի ա կա դե մի կոս։ Ֆրան սի ա կան և հու նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի 
կող մից ար ժա նա ցել է Պատ վո լե գե ո նի և Սուրբ Գևոր գի աս պե տա կան աս տի ճան նե րի։ Վա րել է 
նաև բա րե գոր ծա կան, աղ քա տախ նամ, հոգ ևոր պաշ տոն ներ։
17 Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 288:
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Ա ռա վել չա փա հաս նե րից ո մանք վա խե նում է ին խոս տո վա նել ի րենց հայ լի նե լը, 
քա նի որ ոչ վաղ ան ցյա լում հենց ազ գային պատ կա նե լու թյան հա մար է ին սպան վել 
նրանց ծնող նե րը, ազ գա կան նե րը: 

 Հայտ նա բեր ված որ բը բեր վում էր Որ բա հա վաք մարմ նի կենտ րոն, որ տեղ 
նրան հար ցաքն նում է ին: Ե թե բռ նի կրո նա փոխ ված հայ որ բը չէր խոս տո վա նում 
իր ազ գային պատ կա նե լու թյու նը, նրան տա նում է ին «Չե զոք տուն»18. դա որ բե րի 
ի նք նու թյու նը պար զե լու և հաս տա տե լու հա մար ստեղծ ված մար մին էր, ո րի հանձ
նա խում բը կազմ ված էր եր կու ա մե րի կա ցի, մեկ հայ և մեկ թուրք ան դամ նե րից: 
Շա բա թա կան եր կու ան գամ հանձ նախմ բի ան դամ նե րը ստու գում է ին հա վաք ված 
որ բե րի ի նք նու թյու նը: Չե զոք տան գոր ծու նե ու թյու նը խո չըն դո տում է ին թուր քա կան 
ոս տի կա նու թյու նը և թուրք հա սա րա կու թյու նը: Կային դեպ քեր, ե րբ մահ մե դա կան 
որ դե գիր ծնող նե րի կող մից կեղծ վում է ին ան գամ հայ ե րե խա նե րի ծնն դա կան նե րը: 
Այն կրո նա փոխ ված ե րե խա նե րը, ո րոնք Չե զոք տա նը չէ ին խոս տո վա նում ի րենց 
հայ կա կան ծա գու մը, վե րա դարձ վում է ին մահ մե դա կան ըն տա նիք ներ: Չե զոք 
տան պաշտ պա նու թյունն ու վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց նում էր բրի տա նա կան 
ոս տի կա նու թյու նը19:

 Չե զոք տան և որ բա հա վաք գոր ծի վե րա բե րյալ ամ փո փիչ հաշ վետ վու թյուն է ներ
կա յաց րել որ բա հա վաք հանձ նա ժո ղո վի ան դամ Ներ սես Օ հա նյա նը20 1920թ. դեկ
տեմ բե րին, ո րում մաս նա վո րա պես աս վում էր. « Մին չեւ հի մա Պոլ սոյ մեջ գտ նուած 
գրե թե 45000 որ բե րէն 3000ը Հայ ա զգ ա զա տեր է Թուր քե րու քո վէն»21:

Հարկ է նշել, որ որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում հա կա ռակ գոր
ծըն թա ցը եր բեք չի ի րա կա նաց վել, այ սինքն՝ թուրք ե րե խա բռ նի չի հա յաց վել: Սա 
կար ևոր սկզ բունք էր Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում. «… մենք թուր քի զա ւակ մը հա յաց նե լու ոչ մէկ փա փաք 
ու նէ ինք»22: 

 Բա ցի Պոլ սից և հա րա կից շր ջան նե րից, Ազ գային խնա մա տա րու թյան կող մից 
ի րա կա նաց վող որ բա հա վաք աշ խա տանք ներ ը նդ գր կե ցին նաև Թուր քի այի ներ քին 
գա վառ նե րը23, որ տեղ գոր ծուղ վում է ին Խնա մա տա րու թյան շր ջա նային քն նիչ նե րը: 

18 Չե զոք տու նը գտն վում է Կ. Պոլ սի Շիշ լի թա ղա մա սում, ո րի փակ վե լուց հե տո վե րա բաց վեց 
Պե պե քի թա ղա մա սում:
19 Տե՛ս Constantinople to-day or the Pathfinder Survey of Constantinople; a Study in Oriental Social Life, 
By Johnson Clarence Richard, New York, McMilan, 1922, էջ 229։
20 Ներ սես Օ հա նյան. ազ գային, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, Ազ գային խնա մա տա րու թյան վար չա
կան ժո ղո վի ան դամ: Կ.Պոլ սում նրան ճա նա չում է ին որ պես «որ բե րի հայր»:
21 Զա ւէն Ար քեպս, նշվ. ա շխ., էջ 292:
22 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 185:
23 Որ բա հա վաք աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցում է ին ոչ մի այն հայ ան հատ նե րը, հայոց ե կե ղե
ցին, այլ նաև հու նա կան ե կե ղե ցին և հու նա կան հա մայն քը: Հատ կա պես Տրա պի զո նում հու նաց 
Խրիս տի ան թոս մետ րո պո լիտն իր հո վա նա վո րու թյան տակ վերց րեց ան տի րա կան հայ մա նուկ
նե րին: Վեր ջինս, հա մա գոր ծակ ցե լով Պոլ սի պատ րի ար քա րա նի հետ, ստեղ ծեց Տրա պի զո նի 
Որ բախ նամ հանձ նա ժո ղով, ո րը հայ որ բե րի կա րիք նե րը հո գում էր ազ գային կալ վածք նե րից 
գո յա ցած հա սույթ նե րով: Հե տա գա յում այս որ բա նո ցը փո խանց վեց Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե
րի կյան նպաս տա մա տույ ցին: Չա փա հաս որ բե րի խնամքն իր վրա վերց րեց Տրա պի զո նի հայոց 
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Հայ րե նի բնա կա վայ րեր վե րա դար ձած Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայե
րի վի ճակն այս շր ջան նե րում մտա հո գիչ էր և վտան գա վոր: Խնա մա տա րու թյան 
կող մից Գա ղա թի այի շր ջա նի (Յոզ ղատ, Քես քին, Ագ դաղ Մա դեն, Քըր Շե հիր, 
Պո ղազ լյան) ը նդ հա նուր քն նիչ Մկր տիչ Խա լա սյա նը 6 ա մս վա ըն թաց քում (1919 թ. 
հու լիսդեկ տեմ բեր) կա րո ղա ցավ կա նո նա վոր որ բա նոց ներ հաս տա տել և դրան
ցում պատս պա րել մոտ 2500 որ բե րի24: Ա նդ րա դառ նա լով Մ. Խա լա սյա նի որ բա
հա վաք գոր ծու նե ու թյա նը՝ Մ. Էպ լի ղա թյա նը նշում է. «Պ. Խա լա սյա նի քն նի չա կան 
գոր ծը նա խախ նա մա կան ե ղաւ այդ շր ջա նին հա մար: Շատ ան գամ ներ, իր կե ան
քը վտան գե լու գնով, գա ցած էր այն պի սի տե ղեր, ո ւր Օս մա նե ան իշ խա նու թիւ նը 
ան զօր դար ձած էր, եւ Հա մա ձայ նա կան նե րու ազ դե ցու թիւնն ալ գրե թէ ա նո ւա նա
կան: Ոչ թե ճամ բա նե րու վրայ, այ լեւ նոյ նիսկ քա ղաք նե րու մէջ տէրն ու տի րա կա նը 
ա ւա զակ ներն է ին: Պ. Խա լա սե ան մնա ցած էր հոն այն քան որ կա րե լի էր մնալ, եւ 
վե րա դար ձին (հա րա ւային ճամ բով) մա զա պուրծ ա զա տած էր ի ւր կե ան քը»25:

 Ներ քին գա վառ ներ գոր ծուղ ված քն նիչ նե րը տե ղե կագ րեր է ին ու ղար կում 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան Կ. Պոլ սի կենտ րո նա կան վար չու թյուն: Այդ տե ղե կագ
րե րը կար ևոր փաս տագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում Ցե ղաս պա
նու թյան հետ ևան քով ա մա յա ցած հա յաբ նակ վայ րե րի բնակ չու թյան թվա քա նա կի, 
սա կա վա թիվ վե րապ րող նե րի ա ղե տա լի վի ճա կի և մի ջազ գային ու հայ կա կան 
նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րի մար դա սի րա կան ձեռ նարկ նե րի վե րա
բե րյալ:

 Որ բա հա վաք Մկր տիչ Խա լա սյա նը Յոզ ղա թից ու ղար կած տե ղե կագ րում նշում է. 
«Ե ոզ ղա տը՝ Հայ կա կան Ա ղէ տին գե հե նա վայրն է: Հա զիւ ո տքս դրած եմ ե կե ղե ցի ին 
բա կը… հա րիւ րա ւոր որ բեր ու այ րի ներ կը հե ւան ա րե ւուն տակ… Տաս նե ակ նե րով 
կան, ո րոնք ար դէն զգետ նո ւած՝ ան շարժ կը պառ կին քա րա յա տա կին վրայ. կա րե լի 
չէ ա ռանց խռով քի տես նել ա նոնց խո ռո չա ցած աչ քե րը: Գե րեզ մա նէ մը դուրս ձգո
ւած ձեռ քեր են կար ծես, որ յամ րօ րէն կը շար ժին ճան ճե րը քշե լու հա մար և ու ժաս
պառ կ՛իյ նան… Այս 400 վա րա կե ալ նե րուն մէ ջէն 250ը շր ջա կայ թուրք գիւ ղե րէն 
հա ւա քո ւած է ին. մնա ցոր դը՝ տե ղա ցի որ բեր…»26:

 Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը կար ևո րում էր նաև Վե րին Մի ջա գետ քի շր ջա
նում (Ո ւր ֆա, Մար դին, Տիգ րա նա կերտ, Մա լա թի ա) կա տա րած որ բա հա վաք 
աշ խա տանք նե րը, քա նի որ այս վայ րեր վե րա դառ նում է ին Ռաք քայի, ԴերԶո րի, 
Ռաս ո ւլԱյ նի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից փրկ ված սա կա վա թիվ վե րապ
րած հայե րը: Ազ գային խնա մա տա րու թյան լի ա զոր պատ վի րակ Միր զա Քե թե նե
ճյա նի տե ղե կագ րի հա մա ձայն՝ 1920 թ. դեկ տեմ բե րին Ո ւր ֆա յում ա պաս տա նել է ին 
8217 հայ, սա կայն սա հա րա բե րա կան և օ րա կան փո փոխ վող թիվ էր (կապ ված 

ա ռաջ նոր դա րա նը փո խա նորդ Տ. Գա րե գին վար դա պե տի նա խա գա հու թյամբ: Նրա նա խա ձեռ
նու թյամբ բաց վե ցին բազ մապ րո ֆիլ ար հես տա նոց ներ (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա-
տա րու թիւն..., էջ 434): 
24 Տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 196:
25 Նույն տեղում, էջ 196197:
26 Էպլիղաթեան Մ., Ազգային խնամատարութիւն..., էջ 457:



ոհար ԽանումյանՊատմություն • History • История 89

վե րապ րող նե րի ե լու մու տից)27: Եր բեմ նի հա յա շատ այս քա ղա քում որ բա հա վաք 
աշ խա տանք նե րը խո չըն դո տում է ին թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը և բրի տա նա
կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը: Ա նդ րա դառ նա լով այս խնդ րին, որ բա
հա վաք Մ. Քե թե նե ճյա նը նշում է. «Որ բեր հա ւա քե լու հա մար ցարդ կի րար կո ւած 
մէ թո տը սա է. Պէտք է ի մա նալ թէ ո ւ՛ր տեղ հայ ո րբ մը կայ, ա ռան ձին թուղ թի մը 
վրայ գրել ա ռե ւան գի չին ա նու նը, տու նըտե ղը, որ բին ա նու նը, քա նի տա րե կան, ո ՛ր 
տե ղա ցի ըլ լա լը ե ւլն., և այս թուղ թը ներ կա յաց նել Ա նգլ. հրա մա նա տա րու թե ան: Այս 
վեր ջի նը գոր ծը իր մի ջոց նե րով չէ՛ որ կը հե տապն դէ, այլ ակ նար կո ւած թուղ թը կը 
ղր կէ միւ թէ սա րը ֆին [ գա վա ռա պետԳ. Խ], ան ալ իր կար գին տեղ ւոյն ոս տի կա նու
թե ան: Յա ճախ կան խաւ ա ռե ւան գի չին լուր կը տրո ւի և որ բը այդ տու նէն հա նե լով 
ու րիշ տեղ մը կը դրո ւի: Յա ճախ նոյ նիսկ ա ռանց հե տապն դե լու, «չ կայ» կ՛ը սեն»28: 
Մ. Քե թե նե ճյա նը նշում է, որ 191920թթ. դրու թյամբ Ո ւր ֆա յում, Պե րե ճի քում, Սրու
ճում, Ռաս ո ւլԱյ նում, Րագ գա յում, Սևե րե կում մու սուլ ման նե րի տնե րում և հա րեմ
նե րում պահ վում են շուրջ 40.000 հայ որ բեր և ե րի տա սարդ կա նայք, ը նդ ո րում կան 
թուր քեր, ո րոնք մի ա ժա մա նակ 79 ո րբոր բու հի նե րի « տի րա կալ ներ» են: Նրանց 
հա վա քագ րե լը, ը ստ հայ որ բա հա վա քի, հս կա յա կան աշ խա տա տար ձեռ նարկ է ր29:

1919 թ. կե սե րից հայ որ բա խույզ նե րը տար բեր բնա կա վայ րե րից հա վա քագ րած 
որ բե րի մեծ մա սին բե րում է ին Կ.Պո լիս, սա կայն նրանց գրե թե կեսն ար դեն կորցրել 
էր ազ գային ի նք նու թյու նը: Ը ստ Զա վեն Պատ րի ար քի հա ղոր դած տե ղե կու թյան՝ 
1919 թ. հու նի սին Կե սա րի այից բեր ված 220 որ բե րից մի այն 124ը հայ ճա նաչ վե ցին, 
մնա ցած 96ը՝ թուրք30:

Ազ գային խնա մա տա րու թյան կազ մած վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ 1919 թ. 
հա վա քագր վել է շուրջ 5000 ո րբ: Նրանց ա ռանձ նաց նում է ին ը ստ տա րի քային 
խմ բե րի. ա ռա վել չա փա հաս նե րին տե ղա վո րում է ին ար հես տա նոց նե րում, ի սկ 
ման կա հա սակ նե րը տար վում է ին որ բա նոց ներ: Որ բե րին որ բա նոց ներ է ին տե ղա
բաշ խում Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րի կա նո նագ րի հա մա ձայն, ը ստ 
ո րի՝ նախ քան որ բա նոց ու ղար կե լը՝ որ բին նախ տա նում է ին որ բե րի կա յան (հոդ ված 
8), ա պա կա յա նի տնօ րե նը ցու ցա կում ար ձա նագ րում էր որ բին և տա լիս Ազ գային 
խնա մա տա րու թյան կող մից սահ ման ված թվան շա նը: Որ բա նո ցում կտ րում է ին նրա 
մա զե րը, ու ղար կում բաղ նիք, տա լիս նոր որ բա նո ցային հա գուստ և են թար կում 
բժշ կա կան քն նու թյան (հոդ ված 9)31: Որ բա նո ցում հայտն վում է ին մի այն ե րկ կող
մա նի կամ մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րը, ով քեր խնա մա կալ ներ չու նե ին, 
ը նդ ո րում ման րակր կիտ ստուգ վում էր ե րե խա նե րի կար գա վի ճա կը: Որ բա նոց նե րի 
ֆի նան սա կան և նյու թա կան մի ջոց նե րի բաշ խումն ի րա կա նաց նում էր Խնա մա տա
րու թյան ե լևմ տա կան հանձ նա ժո ղո վը:

27 Նույն տե ղում, էջ 480:
28 Նույն տեղում, էջ 482483:
29 Նույն տե ղում, էջ 482:
30 Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 298:
31 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 109:
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 Որ բե րի շր ջա նում շատ է ին տար բեր վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող 
ե րե խա նե րը. նրանց Մ. Էպ լի ղա թյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ ա ռանձ նաց նում է ին 
ա ռան ձին շի նու թյուն նե րում, ի սկ բու ժումն ի րա կա նաց նում է ին լա վա գույն բժիշկ
նե րը: Հատ կա պես հի շա տակ ման է ար ժա նի նշա նա վոր բժիշկ Ար շակ Պո ղո սյա նը. 
դեռ 191516 թթ. նա կազ մա կեր պում է Ե րզն կայի և հա րա կից շր ջան նե րի հայ որ բե րի 
բու ժումն ու տար հա նու մը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի գո տուց32: 1919 թ. Կ. Պոլ
սում նրան վս տահ վեց Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոցհի վան դա նո ցի ղե կա
վա րու մը, որ տեղ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում, սուղ դրա մա կան մի ջոց նե րով, նա 
կա րո ղա ցավ բու ժել վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող հայ որ բերին33: 

Ա ռողջ որ բե րին կա յա նից ու ղար կում է ին Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա
նոց: Այդ հաս տա տու թյուն նե րի մեծ մա սը տա լիս էր կա նո նա վոր նա խակր թա րան
նե րի կր թու թյուն: Ու սում նա կան ծրա գի րը մշակ վում էր հա տուկ հանձ նախմ բի կող
մից: Ի դեպ, որ բա նոց նե րում աշ խա տան քի ան ցան նաև աք սո րից վե րա դար ձած 
հայ մտա վո րա կան նե րը՝ որ պես ու սու ցիչ, տնօ րեն, բժիշկ և այլն34: Այս կերպ կազ մա
կերպ վում էր Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած նե րի ա վագ սերն դի՝ աշ խա տան քով 
ա պա հո վու մը:

Եր բեմն որ բա նո ցային շենք է ին ծա ռա յում հենց հայ կա կան ա վեր ված, պղծ ված 
ե կե ղե ցի նե րը, օ րի նակ՝ Պո ղազ լյա նում Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նո ցի 
շենք դար ձավ տե ղի ա վեր ված ե կե ղե ցին, որ տեղ ա պաս տա նե ցին ա վե լի քան 500 
որ բեր. նրանք սե փա կան ձեռ քե րով վե րա կանգ նե ցին ե կե ղե ցին և շե նաց րին շր ջա
կա տա րած քը35: Այն վայ րե րում, օ րի նակ՝ Մարզ վա նում, որ տեղ քա ղա քա կան և նյու
թա կան պատ ճառ նե րից ել նե լով հնա րա վոր չէր որ բե րին ա պաս տան տալ, ո րոշ վեց 
նրանց բաշ խել հայ ըն տա նիք նե րի մեջ՝ յու րա քան չյու րի հա մար վճա րե լով ամ սա
կան 10 ոս կի36: 

Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը որ բախ նամ գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում 
էր հետ ևյալ սկզ բուն քով.

1. Որ բա նոց ներ, ո րոնց ֆի նան սա կան ը նդ հա նուր ա պա հո վու մը՝ հաս տա տու
թյան ծախ սե րը, սնն դի մա տա կա րա րու մը, որ բե րի խնամքն ի րա կա նաց վում էր 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան կող մից: Ամ սա կան յու րա քան չյուր որ բի հա մար 
Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը հատ կաց նում էր 56 ոս կի37: Ստորև բեր վող 
ա ղյու սակ նե րում ներ կա յաց վում է Խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րի որ բե րի 
թվա քա նա կը՝ ը ստ Մ. Էպ լի ղա թյա նի կազ մած վի ճա կա ցույ ցի.

32 Տե՛ս Սո ղո մոն Թէ լի րե ան, Վերյի շում ներ (Թա լէ ա թի ա հա բե կու մը), գրի ա ռավ՝ Վա հան Մի նա
խո րե ան, Գա հի րէ, 1953, էջ 90, 101:
33 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 167:
34 Նույն տե ղում, էջ 192:
35 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 461:
36 Նույն տե ղում, էջ 431:
37 Ա ղյու սա կում ներ կա յաց վում են մի այն Կ. Պոլ սի և հա րա կից շր ջան նե րի որ բա նոց նե րի վի ճա
կագ րա կան տվյալ նե րը (տե՛ս Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 107):
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N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Բան կալ թի ի ե րկ սեռ կա յան-որ բա նոց 125

2 Խաս գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 97

3 Պա լա թի ե րկ սեռ որ բա նոց 168

4 Գում Գա բո ւի ե րու սա ղե մա կան ի գա կան կա յան-որ բա նոց 84

5 Ե է տի Գու լէ ի Ազ գային հի վան դա նո ցում հիմն ված ա րա կան 
որ բա նոց

100

6 Օր թա գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 93

Ըն դա մե նը՝ 667

 2. Հայ րե նակ ցա կան մի ու թյուն նե րի և ազ գային տա րա տե սակ կազ մա կեր պու թյուն
նե րի, մի ու թյուն նե րի (Հայ բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան, Հայ կա կան 
կար միր խա չի, ե կե ղե ցա կան կա ռույց նե րի և այլ) որ բա նոց ներ: Այս հաս տա
տու թյուն նե րից շա տե րը ստեղծ վել է ին Ազ գային Խնա մա տա րու թյան հիմ նադ
րու մից ա ռաջ, սա կայն չկա րո ղա նա լով ի նք նու րույն ա պա հո վել որ բա նոց նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը՝ օ գտ վում է ին Խնա մա տա րու թյան ֆի նան սա կան օ ժան դա կու
թյու նից: Որ բա նոց ներն ու նե ին ի րենց պաշ տո նյա նե րը, սա կայն հատ կաց ված 
մի ջոց նե րի հա մար հաշ վետ վու թյուն է ին ու ղար կում Խնա մա տա րու թյա նը38:

N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Շիշ լի ի Գա րակյո զյան որ բա նոց 59

2 Դպ րո ցա սեր տիկ նանց ի գա կան վար ժա րան (Ն շան- թաշ) 286

3 Հայ Կար միր խա չի դար մա նա տուն (Շիշ լի), ե րկ սեռ որ բեր 61

4 Հայ Կար միր խա չի հի վան դա նոց, ե րկ սեռ որ բեր 67

5 Ազ գային հի վան դա նո ցի քո սոտ նե րի ե րկ սեռ որ բա նոց 185

6 Բե րայի Ա նա ղարտ հղու թյան Քերց Ս. Ան նա ի գա կան 
վարժա րան

44

7 Մաք րի գյու ղի Պե զա զյան ա րա կան վար ժա րան 45

8 Սա մա թի այի Ս. Ան նա ի գա կան վար ժա րան 119

9 Օր թա գյու ղի ի գա կան որ բա նոց 245

Ըն դա մե նը՝ 1111

3. Ինք նա պահ որ բա նոց ներ, ո րոնց հա մար Խնա մա տա րու թյու նը տա լիս էր մաս
նա կի ֆի նան սա վո րում կամ հա մա գոր ծակ ցում էր. դրանք հիմ նա կա նում Օս մա
նյան կայս րու թյան տա րած քում գոր ծող Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան 

38 Տե՛ս, Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 106:
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նպաս տա մա տույ ցի (Near East Relief)39, բրի տա նա կան Լորդ քա ղա քագլ խի հիմ
նադ րա մի (Lord Mayor’s (Armenian) fund) և այլ օ տա րերկ րյա հա յան պաստ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի որ բա նոց ներն է ին: (Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը 1919
1920 թթ. hա մա գոր ծակ ցում էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում գոր ծող ոչ մի այն 
օ տա րերկ րյա հա յան պաստ կազ մա կեր պու թյուն նե րի, այլև բրի տա նա կան, 
ֆրան սի ա կան, ա մե րի կյան կա ռա վա րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ 
որ բա հա վաք և որ բախ նամ ա ռա քե լու թյունն ի րա կա նաց նե լու հա մար): 

N Որ բա նոց Որ բե րի թի վը 1919թ. հոկ տեմ բե րի 
դրու թյամբ

1 Ն շան-թա շի ա րա կան որ բա նոց-կր թա րան 245

2 Բե րայի որ բա նոց ա րա կան(Ե սա յան վար ժա րա նի մեջ) 118

3 Պե շիկ թա շի ա րա կան 20

4 Ար նա վուտ գյու ղի ե րկ սեռ որ բա նոց 11

5 Գա տը գյու ղի ա րա կան որ բա նոց 89

6 Ս կյու տա րի ե րկ սեռ որ բա նոց 95

7 Կե տիկ-փա շայի ա րա կան որ բա նոց 37

8 Նար լը-Գա փո ւի ա րա կան որ բա նոց 61

9 Մաք րի գյու ղի ե րկ սեռ որ բա նոց 70

Ըն դա մե նը՝ 746

 Մի այն Պոլ սում 1919 թ. հոկ տեմ բե րի դրու թյամբ Խնա մա տա րու թյան ծախ սե րով 
պահ վող որ բե րի թի վը 2607 է ր40: Գա վառ նե րում Խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե
րում ա պաս տան գտած որ բե րի թվա քա նա կը հետ ևյալն էր.

N Բ նա կա վայ րի ան վա նու մը Որ բե րի թի վը

1 Քես կին 200

2 Գըր շե հիր 170

3 Յոզ ղատ 400

4 Պո ղազ լ յան 500

5 Ագ դաղ Մա դեն 140

6 Կե սա րի ա 50041

Ըն դա մե նը՝ 1910

39 Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի աշ խա տակ ցու հի միսս Հոլ թը խնա մում 
էր Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րում՝ Պար տի զա կում 170 ա րա կան սե ռի որ բե րի, ի սկ 
Նի կո մե դի ա յում՝ 240 որ բու հի նե րի: Միսս Ա լե նը Բուր սա յում խնա մում էր 174 որ բու հի նե րի (տե՛ս 
Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 177):
40 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 177, տե՛ս նաև նույ նի՝ Ազ գային խնա-
մա տա րութիւն..., էջ 107:
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1920 թ. Թուր քի ա յում քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը սր վում է: Եր բեմ նի դաշ նա կից
նե րի՝ Ան տան տի ե րկր նե րի շա հե րը կազ մա լուծ վող կայս րու թյու նում հա կադր վում 
են: Թուր քի ա յում իշ խա նու թյան ե կած նոր քա ղա քա կան ու ժը՝ քե մա լա կան նե րը, 
շա րու նա կում են ե րիտ թուր քե րի որ դեգ րած հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը: 
Հզո րա ցող քե մա լա կան շար ժու մը աս տի ճա նա բար Կ.Պոլ սից և Թուր քի այի մյուս 
շր ջան նե րից դուրս է մղում Ան տան տի ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Քա ղա քա
կան լար ված ի րադ րու թյու նը, ծա վալ վող հույնթուր քա կան պա տե րազ մը վտան
գա վոր ի րա վի ճակ է ին ստեղ ծում Ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հայ գաղ թա
կան նե րի և որ բե րի հա մար: Հայ կա կան ազ գային նպաս տա մա տույց մի ու թյուն ներն 
ու կազ մա կեր պու թյուն ներն այլևս սե փա կան մի ջոց նե րով և ու ժե րով չէ ին կա րող 
ա պա հո վել Օս մա նյան կայս րու թյու նում գտն վող Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած
նե րի խնամքն ու ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը: «Այդ հա զա րա ւոր խլե ակ նե րուն 
մէկ օ րէն միւ սը դար ձե ալ դա հիճ նե րուն առ ջեւ նե տո ւի լը ա ւե լի քան սար սա փե ցու ցիչ 
բան մըն էր», գրում է դեպ քե րի ա կա նա տես Մ. Էպ լի ղա թյա նը41: Ել նե լով ստեղծ
ված ի րա վի ճա կից՝ 1920 թ. Ազ գային Խնա մա տա րու թյան տնօ րեն Մ. Էպ լի ղա թյա նը, 
Պոլ սո հայոց պատ րի արք Զա վեն Ե ղի ա յա նը սկ սե ցին բա նակ ցու թյուն ներ վա րել 
Մեր ձա վոր Ար ևել քի նպաս տա մա տույ ցի բարձ րաս տի ճան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ 
Չարլզ Վիք րի ի և Քո լո նել Քումբ սի հետ՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց
նե րը Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի խնամ քին հանձ նե լու 
վե րա բե րյալ: 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1ի ն42 Թուր քի այի գա վառ նե րում Խնա մա տա րու
թյան որ բա նոց նե րի խնամ քը հանձն վեց ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցին, քա նի որ 
«այդ կեր պով, ա մե րի կե ան դրօ շին տակ՝ թուր քե րը պի տի չհա մար ձա կին ա նոնց 
վնաս հասց նել»43: 

Այս պի սով, 1920 թ. վեր ջին ազ գային խո շոր նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու
թյուն նե րից մե կի՝ Ազ գային խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րը փո խանց վե ցին 
Մեր ձա վոր Ար ևել քում գոր ծող օ տա րերկ րյա խո շո րա գույն կազ մա կեր պու թյա նը: 
Իր գո յու թյան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 1919 թ. փետր վա րի 28 – 1920 թ. հոկ
տեմ բե րի 1ը44, Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը վե րա հաս ֆի զի կա կան բնաջն ջու
մից՝ սո վից, հա մա ճա րակ նե րից փր կեց հա զա րա վոր հայ տա րա գիր նե րի, որ բե րի: 
Մահ մե դա կան տնե րից, հա րեմ նե րից խնա մա տա րու թյան որ բա խույզ ներն ա զա
տագ րե ցին հա զա րա վոր կա նանց, ե րե խա նե րի՝ նրանց վե րա դարձ նե լով հայ կա կան 
մի ջա վայր:

41 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 208:
42 Էպ լի ղա թե ան Մ., Ազ գային խնա մա տա րու թիւն..., էջ 495:
43 Էպ լի ղա թե ան Մ., Կե անք մը ազ գիս կե ան քին մէջ..., էջ 209:
44 Փաս տա ցի Ազ գային խնա մա տա րու թյու նը իր գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կեց մինչև 
1920ական թթ. ա ռա ջին կե սը, սա կայն այլևս չու ներ նախ կին ակ տի վու թյունն ու ազ դե ցու թյու նը:
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Կ. ՊՈԼ ՍԻ «ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԽՆԱ ՄԱ ՏԱ ՐՈւ ԹՅՈւՆ» ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈւ ԹՅԱՆ 
ՈՐ բԱ ՀԱ ՎԱք ԳՈՐ ԾՈւ ՆԵ Ու ԹՅՈւ Նը 1919-20 ԹՎԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻՆ

 ո հար Խա նու մյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

 Սույն Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է 1919 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում ստեղծ ված հայ կա
կան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր պու թյուն նե րից մե կի՝ Ազ գային խնա մա տա րու
թյան որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Ներ կա յաց վում 
են կազ մա կեր պու թյան ծա վա լած գոր ծու նե ու թյան եր կու հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն
նե րը՝ հա րեմ նե րում և մու սուլ ման նե րի տնե րում պահ վող հայ ե րե խա նե րի և 
կա նանց ա զա տագ րու մը, ա նա պաս տան, ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րի հա վա քագ
րու մը և տե ղա բաշ խու մը խնա մա տա րու թյան որ բա նոց նե րում: Այս կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ ցե ղաս պա նու թյու նից մա զա պուրծ հա զա րա վոր հայ 
որ բեր, գաղ թա կան ներ փրկ վե ցին վե րա հաս ֆի զի կա կան բնաջն ջու մից:

 Բա նա լի բա ռեր̀  Ազ գային խնա մա տա րու թյուն, որ բեր, որ բա հա վաք, որ բա խույզ, 
որ բա նոց ներ, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, հայ գաղ թա կան ներ, Օս մա նյան կայս րու
թյուն, Կոս տանդ նու պո լիս, Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց, 
Զա վեն Տեր Ե ղի ա յան, «Չե զոք տուն»:

arMENIaN NatIoNaL rELIEF orGaNIzatIoN’S EFFortS to rECLaIM 
orPHaNS durING 1919-1920

Gohar Khanumyan
SuMMarY

This article presents the efforts of the Armenian National Relief (ANR) organization to 
reclaim Armenian orphans in the Ottoman Empire after WWI. The two main directions 
of the organization’s activity are studies: liberation of the Armenian children and 
women from Muslim households and institutions and reclaimation of the orphans from 
abandoned places and their distribution in ANR’s orphanages. 

Due to ANR efforts, thousands of Armenian orphans and refugees were rescued from 
starvation and annihilation.
Keywords։ Armenian National Relief organization, orphans, orphanages, reclaimation, 
orphan rescuer, Armenian Genocide, Armenian refugees, American Near East Relief 
Committee, Patriarch Zaven Yeghiayan of Constantinople, “Neutral House”.
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деятельность аРМянской нацИональной блаГотВоРИтельной 
оРГанИЗацИИ По окаЗанИю ПоМощИ сИРотаМ В 1919-1920 ГГ.

Гоар Ханумян
РеЗюМе

Рассматривается деятельность Армянской национальной благотворительной 
организации (АНБО) (основана в 1919 году в Константинополе) оказания помощи 
армянским сиротам в Османской империи после Первой мировой войны. Пред
ставлены два основных направления деятельности организации: освобoждение 
армянских детей и женщин, содержавшихся против своей воли в гаремах и домах 
мусульман, а также поиск беспризорных детейсирот в безлюдных и заброшен
ных местах и распределение их в сиротские птиюты АНБО.

Благодаря деятельности АНБО, тысячи армянских сирот спаслись от ассимил
ации и физического уничтожения.

Ключевые слова: Армянская национальная благотворительная организация, 
сироты, собирание сирот, искатель сирот, сиротские приюты, геноцид армян, 
армянские беженцы, Османская империя, Константинополь, Комитет помощи 
Ближнемы Востоку, Завен ТерЕгиаян, «Нейтральный дом».
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԵՄԱՅԻ զԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐը «ԱԿօՍ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹԻ ԷջԵՐՈՒՄ ՀՐԱՆՏ ԴԻՆքԻ 

ԽՄԲԱԳՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1996-2007 ԹԹ.)

Է լի նա Միր զո յան 

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե ման Թուր քի ա յում եր կար տա րի ներ տա բու էր: 
Քննվող թեմայի շուրջ ա ռա ջին քիչ թե շատ լայն ան դրա դար ձը սկ սում է նկատ վել 
մի այն 1965 թ., ե րբ ՀԽՍՀո ւմ և Սփյուռ քում ցե ղաս պա նու թյան 50ա մյա կի մի ջո
ցա ռում նե րի մա սին լու րե րը և քն նա դա տու թյուն նե րը տեղ են գտ նում թուր քա կան 
մա մու լում1: Այս ըն թաց քում ձևա վոր վում է ին ստի և կեղ ծի քի վրա հիմն ված թուր
քա կան պաշ տո նա կան թե զե րը, և ի րար հա ջոր դող իշ խա նու թյուն նե րը որ դեգ րում 
ու հետ ևում է ին դրանց, միև նույն ժա մա նակ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե ր
յալ այ լընտ րան քային կար ծիք նե րը խս տիվ ար գել վում է ին և՛ մա մու լում, և՛ գի տա
կան ու գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ, այդ թվում՝ պոլ սա հայ մա մու լում: 
Ի սկ քա ղա քա կան կյան քում գե րիշ խում է ին բա ցա ռա պես պե տա կան տե սա կետ
նե րը̀  ներ կա յաց նե լով այս պես կոչ ված « Թուր քի այի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մը»: 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն եզ րույ թը ևս վե րած վում է տա բո ւի և մա մու լում կի րառ
վում է կա՛մ չա կերտ նե րով, կա՛մ «այս պես կոչ ված» բա ռա կա պակ ցու թյան ու ղեկ ցու
թյամբ:

 Հարկ է նշել, որ ա վե լի ո ւշ՝ Ա ՍԱ ԼԱի գոր ծու նե ու թյան սկզբ նա կան շր ջա նում ևս 
ցե ղաս պա նու թյան թե ման շա րու նա կում էր տա բու մնալ, սա կայն աս տի ճա նա բար 
սկ սում է ո րո շա կի ո րեն տեղ գրա վել թուր քա կան հա սա րա կա կանքա ղա քա կան 
քն նար կում նե րում, ի նչ պես Հրանտ Դինքն է նկա տել տա լիս, քուրդ մտա վո րա կան
նե րի շնոր հիվ, մաս նա վո րա պես Իս մայիլ Բե շիք չի ի կող մից, ա պա Ֆիք րեթ Բաշ քա
յայի, Օս ման Այ թա րի, հե տո մի այն թուրք այ լա խոհ մտա վո րա կան նե րի կող մից2՝ 
այդ պես խախ տե լով տա բո ւի հիմ քե րը: 

Այ սօր ար դեն կա րող ե նք վս տա հա բար ա սել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թե մայի, ի նչ պես նաև եզ րույ թի վրա ե ղած տա բուն ո րոշ չա փով կոտր վել է Թուր
քի ա յում, և դրա նում կար ևո րա գույն դեր ու նի այ լընտ րան քային մա մու լը̀  ա ռա
ջին հեր թին «Ա կօս» շա բա թա թեր թը3 և, ի նչ պես նշե ցինք, այ լա խոհ մտա վո րա

1 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րին 1965 թ. թուր քա կան մա մու լի ար ձա գան քի մա սին ման րա
մասն տե՛ս Korucu S., Nalcı A., 2015’ten 50 Yıl Önce…1915’ten 50 Yıl Sonra…1965, İstanbul, Ermeni 
Kültürü ve Dayanışma Derneği, 2014:
2 Հայ դատն այ սօր, 4-րդ խորհր դա ժո ղով, Թեհ րան, 2007, էջ 7879:
3 «Ա կօս» ե րկ լե զու (հայե րենթուր քե րեն, ո րը Պոլ սի մեջ նմա նա տիպ ա ռա ջին շա բա թա թերթն 
էր) շա բա թա թեր թը հիմ ադր վել է 1996 թ. ապ րի լի 5ին Հրանտ Դին քի կող մից, ով էլ մինչև իր 
մա հը (2007թ.) ե ղել է թեր թի գլ խա վոր խմ բա գի րը: Հարկ է նշել նաև, որ մեր ու սում ա սի րու թյան 
շր ջա նակ նե րում այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ը նտ րու թյու նը պա տա հա կան չէ, քա նի որ այդ տա րի
նե րին է ին շա բա թա թեր թով հիմք դր վել նշ ված թե մայի զար գաց ման հիմ ա կան և ա մե նաբ նո րոշ 
մի տում ե րը, բարձ րաց վել թե մային ա ռնչ վող հար ցադ րում ե րը՝ ի ցույց դնե լով քնն վող հար ցի 
դի նա մի կան, տա բո ւի ճեղ քու մը պոլ սա հայ մա մու լի է ջե րում:
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կան նե րը. « Թուր քի այի պաշ տո նա կան դիր քո րո շու մից» ան ջատ` հայե րի հան դեպ 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը որ պես ցե ղաս պա նու թյուն ճա նա չող մտա վո րա
կան նե րը սկ սում են հար թակ ո րո նել բարձ րա ձայ նե լու ո ւղ ղու թյամբ: Ա հա շա բա
թա թեր թը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ձևա վո րե լու բազ մա կողմ հար թակ՝ կար ծիք
նե րի ար տա հայտ ման, հայե ցա կե տեր և տե սու թյուն ներ ա ռա ջադ րե լու հա մար: Այս 
ճա նա պար հով «Ա կօս»ն ա ռողջ բա նա վե ճի աս պա րեզ ա պա հո վեց` գի տակ ցե լով, 
որ «ա ռա ջին մտա հո գու թիւ նը պէտք է ըլ լայ Թուր քի ա հա ւա քա կա նու թե ան հա մար 
պատ մու թե ան վե րա բե րե ալ ա զատ տե ղե կու թե ան հոսք»4: 

Չա փա զանց ված չի լի նի, ե թե ա սենք, որ «Ա կօս»ի ա մե նա մեծ ա ռա քե լու թյու նը 
հենց այդ տա բուն կոտ րելն էր, ո րը նա ա րեց հա ջո ղու թյամբ: Շա բա թա թեր թը 
խն դիր է դնում պե տա կան թե զից տար բեր վող տե սա կետ նե րին տեղ տա լու ծրագ
րային ու ղե գի ծը՝ հս տակ գի տակ ցե լով, որ դա ըն դու նե լի չի լի նե լու շա տե րի հա մար: 
Այս մա սին թուրք պատ մա բան Թա ներ Աք չա մը գրում է. « Կարգ մը նիւ թեր կարգ 
մը ան ձե րու կող մէ տար բեր ձե ւե րով կ’ըն կա լո ւին կամ կը մեկ նա բա նո ւին ու նոյ
նիսկ տար բեր կը պատ մո ւին կամ կը բա ցատ րո ւին: Նման նաեւ կարգ մը հար ցեր, 
ո րոնք Թուր քի ոյ մէջ բնաւ չեն պատ մո ւած ու խօ սո ւած: Ա սոնք պէտք է պատ մո ւին 
ու Թուր քի ոյ մէջ մար դիկ պէտք է որ ան հա ճոյ բա ներն ալ ի մա նան ու գիտ նան: 
Շատ ցա ւա լի պատ մու թիւն ներ են պա տա հած նե րը եւ ո րու կող մէ կամ ի նչ պատ ճա
ռով ալ կա տա րո ւած ըլ լայ, պատ մու թե ան ըն թաց քին գոր ծո ւած ա մէն ա րարք բա ցէ 
ի բաց պէտք է ը սո ւի»5: 

«Ա կօս»ը վեր լու ծու թյան սկզ բունք է ըն դու նում այն, որ թուրք ժո ղո վուր դը չգի տի 
ի րա կա նու թյու նը, ո ւս տի պաշտ պա նում է այն, ի նչ ի րեն է հայտ նի: Սկ սած 1915թ.ից 
մինչև օ րս` թուր քա կան կր թա կան հա մա կար գը, մա մու լը, պաշ տո նա կան քա րոզ
չա մե քե նան լծ ված են հա սա րա կու թյանն ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող, 
ա ղա վաղ ված պատ մու թյուն պար տադ րե լու գոր ծին: Ո ւս տի շա բա թա թերթն իր 
է ջե րը տրա մադ րում է ա ռողջ բա նա վե ճի, հայ և օ տա րազ գի հե ղի նակ նե րի տե սա
կետ նե րի քն նար կում նե րի հա մար՝ որ պես սկզ բունք ըն դու նե լով « գի տա կա նու թյան 
բա րո յա կա նու թյու նը»6: Այս մա սին Հրանտ Դին քը նկա տել էր տա լիս, որ մտա վո
րա կան ներ կան` չեն ըն դու նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը, սա կայն սկ սել են գո նե 
ի րենց « խիղ ճը գոր ծա ծել»: 

Ի րա կա նու թյունն իր զա նա զան ո լորտ նե րով մար տահ րա վեր է ի նք նաար տա
հայտ ման ձգ տող լեզ վա կան գոր ծի քի հա մար̀  ստա նա լով քա ղա քա կան շա հար
կու մի աս տառ, հետ ևա պես ա ռանց քային պետք է դի տարկ վի գի տա կա նու թյան 
բա րո յա կա նու թյան մո տե ցու մը: 

Շա բա թա թերթն այս հար ցում ա ռա ջադ րում է հետ ևյալ մո տե ցու մը. « Շա տե րը 
այն « կո տո րած», շա տե րը « գե նո ցիդ», շա տե րը « տե ղա հա նու թյուն», շա տերն էլ 
«ող բեր գու թյուն» են ան վա նում: Մեր նախ նի ներն էլ «Ա նա տո լի այի խո սակ ցա կա

4 Պատմական հանդիպումը, «Ակօս», շաբաթաթերթ, Պոլիս, 8. 04. 2005: Բոլոր մեջբերումները 
պահպանված են բնագրային ուղղագրությամբ:
5 Անցեալին հետ առճակատինք, «Ակօս», 29. 04. 2005:
6 Տե՛ս Յօդուածագիրներէն փունջ մը, «Ակօս», 29. 09. 2000:
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նով» «kıyım» (ջարդ) են ա սում»7: Ան կախ այն բա նից, թե ի նչ պես են եր կու կող
մե րը 1915 թիվն ան վա նում, կար ևորն այն է, թե «ու րիշ նե րը» ի նչ պես են ան վա նում 
և ճա նա չում, քա նի որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը, ի նչ պես նկա տել է տա լիս 
Դին քը, ոչ մի այն մեր̀  հայե րի, այլև ու րիշ նե րի հար ցը պետք է լի նի, քա նի որ այն 
քրե ո րեն պատ ժե լի հան ցանք է հա մայն մարդ կու թյան հա մար՝ չան տե սե լով ի հար
կե իր ազ գային ի նք նու թյան բարձ րա նիշն այս հար ցում. «… Թուր քի ոյ կող մէ ըն դու
նո ւի լը կամ չըն դու նո ւի լը ոչ թէ հայե րուն, այլ ու րիշ նե րուն հար ցը պէտք է ըլ լայ: 
Հայե րուն ըն դու նում կամ չք մե ղանք ո րո նե լը կամ ալ այս եր կե րե սու թե ան դի մաց 
կա ցու թիւ նը մու րաց կա նու թե ան աս տի ճա նին հասց նե լը մեր նախ նի նե րուն ոս կոր
նե րը կը կսկ ծեց նէ… Մեր բուն պար տա կա նու թիւ նը պէտք է ըլ լայ փաս տել, որ մեր 
նախ նի նե րը չեն կր նար փճա ցո ւիլ, ա նոնք ի րենց թո ղած մեծ ժա ռան գու թե ամբ մեր 
գո յու թե ան հետ կ’ապ րին»8: Բայց այս եր բեք չի նշա նա կեր որ Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
կը մոռ նանք…»: Ա պա շա րու նա կում է` ը նդ գծե լով, որ ոչ մի հայ ցե ղաս պա նու թյան 
են թարկ ված իր պա պե րին չի կա րող մո ռա նալ. « Մեր գիտ ցա ծին կաս կա՞ծ ու նինք: 
Աշ խարհ գի տէ այդ բո լո րը: Մէջն էր այդ բո լո րին…: Ես իմ դատս շալ կած պէտք է 
տա նիմ…: 85 տա րի սպա սե ցի: Ին ծի հա մար կա րե ւո րը այն է, որ թուր քը գիտ նայ եւ 
ըն դու նի այդ բո լո րը. ա սոր հա մար ալ, Թուր քի ոյ մէջ այս մա սին թր քե րէն կը գրեմ: 
Մենք մեր պա պե րուն կը պար տինք ա պա գայ մը, որ Հա յաս տա նի ա պա գան է»9: 

Ընդ հան րա պես «Ա կօս»ո ւմ հրա պա րակ ված նյու թե րի ու ղե գի ծը վե րա պա հու
մով էր մո տե նում աշ խար հին Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չել տա լու հա յու թյան 
ջան քե րին, ո ւս տի գտ նում էր, որ Թուր քի ան պետք է այն ճա նա չի և հա տու ցի` մի այն 
ժո ղովր դա վար եր կիր դառ նա լով. դա էլ կդառ նա հա տուց ման ճա նա պարհ նե րից 
մե կը: Դին քը կար ծում էր, որ աշ խար հը և հատ կա պես ա րևմ տյան տե րու թյուն ներն 
ի րենց շա հե րին են ծա ռայեց նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը՝ ա ռաջ նորդ վե
լով « նա պաս տա կին` փա խի՛ր, բա րա կին` բռ նէ՛» ռազ մա վա րու թյամբ10: 

1998 թ. Ֆրան սի այի Ազ գային ժո ղո վը հան դես ե կավ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ճա նաչ ման օ րի նագ ծով: 2000 թ. այն դար ձավ Ֆրան սի այի Սե նա տի օ րի նա գիծ, ի սկ 
2001 թ.̀  օ րենք: Դրա նից հե տո օ րա կարգ մտավ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը 
քրե ա կա նաց նե լու խն դի րը, ին չին Դին քը կտ րուկ դեմ էր: Նա գտ նում էր, որ Թուր
քի ային ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք ներ պար տադ րե լու փո խա րեն Ֆրան սի ան յու
րաց նում է նրա սխալ օ րենք նե րը: Հա յու թյան հա մար ո րո շա կի ո րեն ա նըն դու նե լի 
և ան հաս կա նա լի մնաց Դին քի այն սկան դա լային պն դու մը, թե ե թե Ֆրան սի ա յում 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը քրե ա կա նաց վի, ա պա ին քը կլի նի ա ռա ջին
նե րից, ով կգ նա Ֆրան սի ա և կփոր ձի խախ տել այն, և Թուր քի ան ու Ֆրան սի ան 
թող մր ցակ ցեն մի մյանց հետ, թե ով է ա ռա ջինն ի րեն բանտ նե տե լու11: Լրագ րո ղի 

7 Dink H., «Neye Karşı Çıkıyoruz?», Agos, 3. 11. 2000. Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս նաև 
Շաբթուան հրատապ յօդուածը, «Ակօս», 12. 06. 1998:
8 Վասն խա ղա ղու թե ան, «Ա կօս», 5. 09. 2003:
9 «Վայ այն ոտքերուն, որոնց տակ ճանապարհ չկայ», «Ակօս», 6. 09. 2002:
10  Տե՛ս Ա կօս շա բա թա թեր թին ա ռա քե լու թիւ նը, «Ա կօս», 14. 04. 2000:
11 Օ րի նա գի ծը ան ցաւ, «Ա կօս», 6. 10. 2000:
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այս մո տե ցումն ա ռա վե լա պես հեն ված էր թուր քա կան ի րա կա նու թյան ճա նաչ ման, 
ի նչ պես նաև իր որ դեգ րած ձա խա կող մյան գա ղա փա րա խո սու թյան ո րո շա կի սկզ
բունք նե րի վրա: Նա իր այդ մո տե ցու մը բա ցատ րում էր նրա նով, որ աշ խար հի 
խորհր դա րան նե րի ո րո շում նե րից ու վճիռ նե րից ա վե լի կար ևոր է, որ պես զի թուրք 
ժո ղո վուր դը գի տակ ցի ի րա կա նու թյու նը և կա րո ղա նա գտ նել այն հար ցի պա տաս
խա նը, թե «ի՞նչ կþը սեն այս Հայե րը, ին չո՞ւ շա րու նակ կը պն դեն ցե ղաս պա նու թիւն 
կա տա րո ւած ըլ լա լուն մա սին, ի ՞նչ առ նե լիքտա լիք ու նին այս մար դի կը թուր քե րուն 
հետ»12: Ա պա ը նդ գծում է, որ ան գամ Եվ րո պան ո րոշ զգա յուն հար ցե րում չի կա րո
ղա նում պայ քա րել ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րի` մտ քի և խոս քի 
ա զա տու թյան հա մար: Այդ օ րեն քով, ի նչ պես նկա տել է տա լիս Դին քը, մարդ կանց 
դա տա պար տե լու փո խա րեն այն պետք է ծա ռայեց նեն սե փա կան ժո ղովր դին 
ցե ղաս պա նու թյան եր ևույ թը բա ցատ րե լու և հետ ևանք նե րը « բու ժե լու» հա մար: 
Այն հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ տե ղե կաց ված լի նե լու ի րա վուն քը բա վա կա
նա չափ չի օգ տա գործ վում, մար դիկ խո սում են ի րենց ի րա զեկ վա ծու թյան չա փով, 
ի սկ ե թե պաշտ պա նում են այն, ա պա դա ի նչ պե՞ս կա րող է հան ցանք հա մար վել: 
Ի սկ ե րբ դա վե րած վի հան ցան քի, մի՞ թե այդ ան ձնա վո րու թյա նը մի աց րած չեն լի նի 
ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման պայ քա րին (ը նդգ ծու մը մերն է  Է. Մ.): Ե թե մարդ գոր
ծում է ի րա զեկ վա ծու թյան իր չա փով, ա պա, ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն շա րու նա կում է 
հե ղի նա կը, այդ ըն դու նած օ րենքն ի նչ պի սի՞ փո փո խու թյուն կա րող է մտց նել այդ 
ան ձնա վո րու թյան հա յացք նե րում13:

 Շա բա թա թերթն իր ա ռա ջադ րած նյու թե րով նաև պաշտ պա նում էր այն վի ճե
լի տե սա կե տը, թե Թուր քի ան պետք է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը դուրս 
բե րի ա րևմ տյան տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան գոր ծիք նե րի շար քից: «Ես գի տեմ 
իմ ի րա կա նու թիւ նը, գի տեմ` շալ կել եմ պա պե րուս գլու խէն ան ցած այդ ցա ւը եւ չեմ 
հա ւա տար ո ՛չ Ֆրան սի այի, ո ՛չ Գեր մա նի ոյ, ո ՛չ միւ սին, որ Ցե ղաս պա նու թե ան ճա նաչ
ման հար ցը նոյն ա տեն չեն գոր ծա ծեր, չեն շա հա գոր ծեր ի րենց քա ղա քա կա նու
թե ան Թուր քի ոյ հետ ու նե ցած մար զին մէջ»14,  գրում է Դին քը: Ե րբ 2005 թ. Գեր
մա նի այի խորհր դա րա նում բարձ րաց վեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը, Դին քը 
բո լոր հայե րին կոչ ա րեց. «Ս թափ վե՛ք, Մեր կե լը սա ձեզ հա մար չի ա նում»15: Ա պա 
ան դրա դառ նա լով Թուր քի ային՝ ա սաց. « Մեր կե լի ցավն այլ է` ի նչ պի սի խա ղա թուղթ 
օգ տա գոր ծել Թուր քի այի` Եվ րա մի ու թյանն ան դա մակ ցե լու դեմ»: Ը ստ Դին քի` Գեր
մա նի այի կանց լեր Ան գե լա Մեր կելն ա սում է. «Այո՛, գի տեմ, որ ցե ղաս պա նու թյան 
հար ցը Թուր քի ա յում ազ գայ նա կան նե րի հա մար շատ նուրբ թե մա է: Թուր քի ան այս 
հար ցում, ե թե ան հրա ժեշտ լի նի, ան գամ Եվ րա մի ու թյա նը կմեր ժի. այդ նկա տա
ռու մով էլ այս տեղ դնեմ այդ հար ցը»16: Ո ւս տի հենց Թուր քի այի խորհր դա րա նում 
թուրք պատ գա մա վոր նե րին կոչ էր ա նում Մեր կե լին այդ պի սի ո ւժ չտալ:
12 «Ֆ րան սայի ճար պի կու թիւ նը», «Ա կօս», 9. 02. 2001:
13 Տե՛ս Դինք Հ., Եր կու մոտ ժո ղո վուրդ, եր կու հե ռու հար ևան, Եր ևան, 2007, էջ 106:
14 Հայ դատն այ սօր, 4-րդ խորհր դա ժո ղով..., էջ 8384:
15 Նույն տեղում:
16 Դինք Հ., նշվ. ա շխ., էջ 158:
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 Հա ճախ է ան դրա դարձ ար վում նաև Ա ՄՆի նա խա գա հի ա մե նա մյա ապ րիլ
քսան չոր սյան ու ղեր ձին և Genocide ի րա վա կան եզ րի կի րառ մա նը: Այս մո տեց մամբ 
այն նկա տել է տա լիս, որ աշ խար հը, հատ կա պես գեր տե րու թյուն ներն ար մա տա խիլ 
ար ված ու բնաջնջ ված ժո ղովր դի ցա վը դարձ րել են խա ղա քարտ. ել նե լով ի րենց 
շա հե րից` մե՛կ Թուր քի այի դեմ են օգ տա գոր ծում, մե՛կ Հա յաս տա նի. «Ես պատ մա
կան ող բեր գու թիւն մը ապ րեր եմ, ո րուն ճա կա տա գի րը այ սօր կը գտ նո ւի Մի ա ցե ալ 
Նա հանգ նե րու Նա խա գա հին եր կու շըրթ նե րուն մի ջեւ, ա նոր ե րկ րին ազ գային 
շա հե րուն կա պո ւած ըլ լա լով»17:

 Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մա տի կայի շր ջա նակ նե րում է գտն վում 
կեղ ծի քի վրա հիմն ված և ցե ղաս պա նու թյան փաս տը հեր քող քա րոզ չու թյու նը, ո րը 
տա րած ված է նաև դպ րո ցա կան և բու հա կան դա սագր քե րում: Հե ռուս տա տե սու թյամբ 
ցու ցադր վում են հա կա հայ կա կան բնույ թի քա րոզ չա կան փաս տագ րա կան ֆիլ մեր 
ու հա ղոր դում ներ, ան գամ տար րա կան ու միջ նա կարգ կր թա կան հաս տա տու թյուն
նե րում հանձ նա րար վում են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փաս տը հեր քող շա րադ րու
թյուն ներ, կազ մա կերպ վում են ազ գա մի ջյան թշ նա մանք հրահ րող ա շա կեր տա կան 
մի ջո ցա ռում ներ: Նման քա րոզ չա կան դրս ևո րում նե րը, սա կայն, չեն վրի պում Եվ րո
պայի աչ քից. եվ րո պա կան 160ից ա վե լի քա ղա քա կան, ի րա վա բա նա կան, կր թա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա տեղ ջան քե րով ստեղծ վում է « Թուր քա կան վար ժա
րան նե րի մեջ ու րաց ման քա ղա քա կա նու թյան դեմ եվ րո պա կան կոա լի ցի ա»18: Այդ 
կա ռույ ցը հան դես ե կավ Թուր քի այի խիստ քն նա դա տու թյամբ և կոչ ա րեց զր կել 
նրան տա րե կան մի լի ո նա վոր եվ րո նե րի կր թա կան օ ժան դա կու թյու նից: «Ա կօս»ո ւմ 
տեղ գտավ նաև Եվ րո պայի հայ կա կան ֆե դե րա ցի այի նա խա գահ Հիլ դա Չո բո յա նի̀  
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի հանձ նա ժո ղո վի խորհր դի վա րիչ նե րին ո ւղղ ված կո չը, 
որ տեղ նա գրում է. «Ինչ պէս որ նիւ թա պէս չի քա ջա լե րո ւի Հրէ ա կան ցե ղաս պա նու
թե ան ու րա ցու մը կամ ալ հա րա ւային Ափ րի կէ ի «ա փարթ հայտ»ի (ցե ղա պաշ տա կան 
քա ղա քա կա նու թե ան) պաշտ պա նու թիւ նը, այն պէս ալ որ քան ա տեն որ Եւ րո պայի 
կող մէ որ դեգ րո ւած սկզ բունք նե րուն դէմ գոր ծող ար ժեք նե րը կը շա րու նա կէ տա րա
ծել, թուրք կր թա կան ու դաս տի ա րակ չա կան դրու թիւնն ալ պէտք չէ տն տե սա պէս 
մա տա կա րա րո ւի Եւ րո պայի տն տե սա կան մի ջոց նե րով»19:

 Թուր քա կան հա կա հայ կա կան և իր բնույ թով հա կա գի տա կան քա րոզ չու թյու նը, 
սա կայն, ա վե լի լայն հոս քով շա րու նակ վեց նաև « գի տա կան» աս պա րե զում: Այդ 
հար ցում հատ կա պես ակ տիվ է ին « Թուր քա կան պատ մա գի տա կան ըն կե րու
թյու նը» և վեր ջի նիս նախ կին նա խա գահ պատ մա կեղ ծա րար Յու սուֆ Հա լա չօղ լուն: 
Նրա՝ կեղ ծիք նե րով հա րուստ գր քի շուրջ մա մու լում հե ռա կա բա նա վեճ է սկս վում 
Հա լա չօղ լո ւի և Հրանտ Դին քի միջև: Հա լա չօղ լուն ան գամ բո ղո քի նա մակ է հղում 
«Ա կօս»ի խմ բագ րա տուն, ո րում պատ մում է իր « հե տա զո տու թյուն նե րի» մա սին 
և նշում. «Ան շուշտ, դուք ալ կ’ու զէք, որ օ տար վա ւե րագ րե րու լոյ սին տակ ի րո ղու

17 «Ֆրանսայի ճարպիկութիւնը», «Ակօս», 9. 02. 2001:
18 Տե՛ս Եւ րո պայէն՝ ազ դա րա րու թիւն, «Ա կօս», 1. 08. 2003:
19 Նույն տեղում:
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թիւ նը մէջ տեղ դրո ւի: Եր կու հա ւա քա կա նու թիւն նե րու մի ջեւ այդ թո ւա կան նե րուն 
բա խում մը պա տա հած է ան կախ հայ կա կան պե տու թիւն մը հիմ նե լու հա մար: Այդ 
պատ ճա ռաւ ալ մեռ նող Հայեր ե ղած են: Ես նե րո ղամ տու թե ամբ կը դի մա ւո րեմ ձեր 
հեգ նա կան հա կազ դե ցու թիւ նը: Ո րով հե տեւ, մին չեւ այ սօր մի մի այն Հայե րու սպա
նու թիւ նը լսե լով մեծ ցանք: Բայց ա սոր փո խա րէն` Հայ կա կան կազ մա կեր պու թիւն
նե րու ը րած նե րուն մա սին բնաւ չխօ սո ւե ցաւ»20: Հա լա չօղ լո ւից հե տո թուրք ու սում
նա սի րող Մու րադ Բար դաք չըի աշ խա տա սի րու թյամբ հրա տա րակ վում է Թա լե աթ 
փա շայի օ րա գի րը, ո րում փաս տեր կային հայե րի տե ղա հա նու թյան և ո չն չաց ման 
վե րա բե րյալ: Թուր քա կան քա րոզ չա մե քե նան սկզ բում այս գիր քը փոր ձում է օգ տա
գոր ծել ի շահ ի րեն, սա կայն հե տա գա յում պարզ է դառ նում, որ օ րագ րում առ կա 
ո րո շա կի փաս տեր այն քան էլ ձեռն տու չեն պե տա կան թե զին: Թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րի և քա րոզ չա մե քե նայի այս վայ րի վե րում նե րը դառ նում են «Ա կօս»ո ւմ 
քն նարկ ման նյութ, որ տեղ էլ բա վա կան հե տաքր քիր շեշ տադ րում նե րով բա ցա
հայտ վում է կեղ ծի քի վրա հիմն ված քա րոզ չու թյան սնան կու թյու նը21:

«Ա կօս»ո ւմ սկս վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ կապ ված մեկ այլ թե մա
տիկ բա նա վեճ, ո րը, սա կայն, կր կին խնդ րա հա րույց է, և ո րի գի տա կա նու թյու նը 
լուրջ կաս կած նե րի տե ղիք է տա լիս: Խոս քը Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան հիմ
նա դիր Մուս թա ֆա Քե մալ Ա թա թյուր քի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րին 
տր ված գնա հա տա կա նին է վե րա բե րում: Ո րոշ թուրք պատ մա բան ներ փոր ձում են 
ար դա րաց նել Մուս թա ֆա Քե մա լին և նրան ներ կա յաց նել որ պես այլ կողմ նո րո
շում ու նե ցող գոր ծիչ, սա կայն օբյեկ տիվ փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ նա ե ղել է 
նույն ե րիտ թուր քա կան մո տեց ման կրող և շա րու նա կել է հայե րի դեմ ցե ղաս պա նա
կան քա ղա քա կա նու թյու նը: Այ նու հան դերձ, հի շյալ թե մայով սկս ված քն նար կում
նե րը շա բա թա թեր թի է ջե րում ո րո շա կի դրա կան նշա նա կու թյուն ու նե ին, քա նի որ 
ար ծարծ վում էր Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խն դի րը: 

Այս թե ման ա ռա վե լա պես տեղ է գտ նում Թա ներ Աք չա մի հոդ ված նե րում: Այս
պես, Աք չա մը գրում է. «Ե թէ Ա թա թիւրք այ սօր ապ րե լու ըլ լար, 1915 թ. պա տա հած
նե րը չէր պաշտ պա ներ: Պե տու թիւ նը ե թէ ցոյց տա լու ըլ լար Մուս թա ֆա Քէ մա լի 
19191920ի շր ջա նին քա ղա քա ցի ա կան ա րի ու թիւ նը, այ սօր իր գտ նո ւած տե ղէն շատ 
ա ւե լի տար բեր տեղ մը կը գտ նո ւէր»22: Մուս թա ֆա Քե մա լը, ը ստ Աք չա մի, 1920 թ. 
ապ րի լի 24ին Ազ գային մեծ ժո ղո վում իր ե լույ թում ի բրև ա սել է, որ ան ցյա լում հայե
րի հետ պա տա հա ծը շատ ծանր դեպք է: Ա պա ռա դի ո հա ղոր դում նե րից մե կում նշել 
է. «Ե րաշ խիք կու տամ որ ան գամ մըն ալ Հայոց սպան նու թե ան նման չա րիք մը 
պի տի չպա տա հի»23: Ի հար կե, նման հայ տա րա րու թյուն ներ ե թե նույ նիսկ ե ղել են, 
ա պա ո ւղղ ված է ին ար տա սահ մա նյան լսա րա նին և նպա տակ են ու նե ցել ի ցույց 
դնե լու Թուր քի այի՝ ի բրև թե « փոխ վող նկա րա գի րը»: 

20 Տինք Հ., Կիպրոսը ո՞ւր, Ղարաբաղը ո՞ւր, «Ակօս», 20. 02. 2004:
21 Տե՛ս Հա շիւ նե րը տակ նուվ րայ…, «Ա կօս», 29. 04. 2005:
22 Նույն տե ղում:
23 Տե՛ս Ա թա թիւրք կը գո չէր. «Ոճ րա գործ ներ», «Ա կօս», 29. 04. 2005: Տե՛ս նաև Հա սան Ամ ջա, Տե-
ղա հա նու թյուն և ո չն չա ցում, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտ, Եր ևան, 2007:
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Շա րու նա կե լով այս թե ման` Աք չա մը նշում է, որ Թուր քի ա յում «ցե ղաս պա նու
թյուն» եզրույթն ա ռա ջին ան գամ գոր ծա ծել է Ա թա թյուր քի ըն կեր Ֆա լիհ Րըֆ քը 
Ա թայը: Նա 1968 թ. « Դյու նյա» թեր թում տպագ րել է. «Ա սի կա ցե ղաս պա նու թիւն մըն 
է» վեր նագ րով հոդ վա ծը, որ տեղ պատ մել է Ա թա թյուր քի հետ կապ ված իր հու շե րը. 
«Ա թա թիւրք, 1915 թ. Հա լէ պի մէջ Օ թել Պա րո նը մնա լով, հոն կը տես նէ Հայե րու 
բնա կեց ման գոր ծե րով զբա ղո ւող Չեր քէզ Հա սան Ամ ճան: Ա թա թիւրք ե րբ զայն կը 
տես նէ, շատ կը բար կա նայ եւ կը գո չէ.  «Ոճ րա գործ նե՛ր, բո լորդ ալ ճա կա տի ե տե ւի 
շար քե րուն մէջ Հայ սպան նե լու հա մար շր ջա գայող ոճ րա գործ ներ էք: Ձեզ մէ ո’չ 
մէ կը ճա կատ գա լով կը պա տե րազ մի»: Բայց յե տա գային ներ ման կ’ար ժա նա նայ, 
ո րով հե տեւ Հայե րու տե ղադր ման գոր ծը լր ջօ րէն կա տա րած ըլ լա լուն պատ ճա ռաւ 
Հա սան Ամ ճան ալ պաշ տօ նա զուրկ ե ղած է»24:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ ո ւղ ղա կի ո րեն կամ ա նուղ ղա կի ո րեն ա ռնչվող 
թե մա նե րի շար քում ա վե լորդ չէ ա ռանձ նաց նել մեկ դր վագ ևս: Թուր քա կան իշ խա
նու թյուն նե րը ժա մա նակ առ ժա մա նակ կազ մա կեր պում է ին հայթուր քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րին նվիր ված մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք մեծ մա սամբ ու նե ին ի մի
տա ցի ոն բնույթ և միտ ված է ին ե րկ խո սու թյան տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լուն: Նմա
նա տիպ մի հան դիպ ման ժա մա նակ, ո րը տե ղի ու նե ցավ 2005 թ. ապ րի լի 5ին և 
վեր նագր ված է ր՝ « Հայթուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը պատ մա կան գոր ծըն թա
ցում», հրա վիր ված է ին հայ հա մայն քը « ներ կա յաց նող» ե րեք մաս նա կից` Հրանտ 
Դին քը, լրագ րող և հրա պա րա կա խոս Է թի են Մահ չու փյա նը և « պոլ սա հայ» իշ խա
նա մետ ու « թուրք ազ գայ նա մոլ» գրող Լևոն Փա նոս Դա բա ղյա նը: Մաս նա կից նե րից 
ի րա կա նում մի այն Դինքն էր ներ կա յաց նում հայ հա մայն քը, քա նի որ մյուս եր կու սը 
կապ չու նե ին հա մայն քի հետ25 և պար զա պես ծա գու մով է ին հայ: Այդ սե մի նար
քննարկ ման ժա մա նակ Դին քը մի հե տաքր քիր հարց է ա ռաջ քա շել՝ հայ տա րա րե
լով. « Դուք հու շար ձան ներ եք կա ռու ցում, ա րա րո ղու թյուն ներ կա տա րում, ի սկ ես, 
կորց րած լի նե լով իմ նախ նի նե րին, չեմ կա րո ղա նում հի շա տա կել ապ րի լի 24ը»26: 
Այս խոս քե րը լուրջ հա կազ դե ցու թյան տե ղիք տվե ցին, ի սկ «Ար դա րու թյուն և զար
գա ցում» կու սակ ցու թյան պատ գա մա վոր Ին ջի Օզ դե մի րը, հար ձակ վե լով Դին քի 
վրա, ա սաց. «Էլ ի նչ պես է իք հի շա տա կե լու, աշ խար հում ա մե նու րեք հու շար ձան ներ 
եք կա ռու ցել»27: Սա կայն դրա նից հե տո էլ Դին քը չի դա դա րել իր և իր նման մտա
ծող նե րի հետ պատ մա կան փաս տար կում ներ է ա ռաջ մղել շա բա թա թեր թում: 

24 Նույն տեղում:
25 Է թի են Մահ չու փյանն ին քը բազ միցս հայ տա րա րել է, թե « դա սա կան» ի մաս տով հայ հա մայն
քի ան դամ չէ և ի րա վա սու չէ ներ կա յաց նե լու հայ հա մայն քը (տե՛ս, օ րի նակ՝ Mahçupyan, Benim 
Ermeni cemaatini temsil etme gibi bir yetkim yok, http://www.ermenihaber.am/tr/news/2014/10/29/
Mah%C3%A7upyanBenimErmenicemaatinitemsiletmegibibiryetkimyok/14100): Ի սկ Լևոն Փա
նոս Դա բա ղյա նը հայ հա մայն քում ան վե րա պա հո րեն ըն կալ վում է որ պես դա վա ճան, դուրս է հա
մայն քային ցան կա ցած զար գա ցում ե րից, ո ւս տի ոչ մի կերպ հնա րա վոր չէ նրան հա մա րել հայ 
հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ:
26 Չաք րյան Հ., Ցե ղաս պա նու թյան հար ցի քն նար կում եր Մեջ լի սում՝ մաս նակ ցու թյամբ թուր քա
հայ գոր ծիչ նե րի, «Ազգ» օ րա թերթ, Եր ևան, 7. 04. 2005:
27 Նույն տեղում:
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Այս պի սով, «Ա կօս»ո ւմ 19962007 թթ. սկիզբ ա ռած գոր ծըն թա ցը մի կող մից 
նպաս տեց Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի ար ծարծ մա նը և դրա ու 
ցե ղաս պա նու թյուն եզ րույ թի կի րառ ման հե տա գա աս տի ճա նա կան զար գաց մա նը, 
մյուս կող մից լուրջ ազ դակ հան դի սա ցավ « թուր քա կան տա բու նե րի» վերանայ ման 
հա մար: Չնա յած շա բա թա թեր թում Հայոց ցե ղաս պա նու թյանն ա ռնչ վող հոդ ված
նե րը եր բեմն ոչ ամ բող ջու թյամբ է ին ար տա ցո լում հայ ժո ղովր դի ի րա կան շա հե րը 
և նպա տակ նե րը, եր բեմն կրում է ին թուր քա կան քա րոզ չու թյան ո րո շա կի տար րեր 
(հատ կա պես ո րոշ թուրք հե ղի նակ նե րի հոդ ված նե րում), սա կայն, այ նո ւա մե նայ
նիվ, խա ղա ցին լր ջա գույն դեր թե մայի զար գաց ման գոր ծում: Կար ևոր է շեշ տել, 
որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե ման ա վե լի մեծ ծա վալ ներ ստա ցավ թուր քա կան 
մա մու լում և «Ա կօս»ո ւմ հատ կա պես Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նից հե տո, ին չը 
շա տե րի մոտ ա սո ցաց վեց որ պես ցե ղաս պա նու թյան շա րու նա կու թյուն: Միև նույն 
ժա մա նակ փաս տե րը և ո րո շա կի «Ա կօս»ո ւմ տպագր ված այդ թե մա տի կայով հոդ
ված նե րի ու սում նա սի րու թյու նը մի ան շա նակ թույլ է տա լիս պն դել, որ հենց Դին քի 
խմ բագ րա պե տու թյան տա րի նե րին ար ված քայ լե րը և ըն դուն ված սկզ բունք նե րը 
հիմք հան դի սա ցան Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի հե տա գա ծա վալ մա նը թուր
քա կան և թուր քա հայ մա մու լում:

 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԹԵ ՄԱՅԻ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ 
ՄԻ ՏՈւՄՆԵ Րը «Ա ԿՕՍ» շԱ բԱ ԹԱ ԹԵՐ ԹԻ է ջԵ ՐՈւՄ ՀՐԱՆՏ ԴԻՆ քԻ 

ԽՄ բԱԳՐԱՊԵՏՈւԹՅԱՆ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ (1996-2007 ԹԹ.)
 Է լրի նա Մրիր զո յան 

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 
 Հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում ամ փոփ ված նյու թը նկա տել է տա լիս այն, որ թուր
քա կան մա մու լի, Թուր քի այի հա սա րա կա կանքա ղա քա կան և գի տա վեր լու ծա
կան շր ջա նակ նե րի օ րա կար գե րում նշ ված տա րի նե րին Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թե մայի մուտ քը և զար գա ցու մը մե ծա պես կապ ված են «Ա կօս»ում հրա տա րակ վող 
ոչ միայն հայ, այլև այ լազ գի հե ղի նակ նե րի հոդ ված նե րի հետ: 

Հ րանտ Դին քի և նրա ձա խա կող մյան շր ջա պա տի հա յացք նե րը մե ծա պես հիմն
ված է ին թուր քա կան ի րա կա նու թյան վրա և նպա տակ ու նե ին ոչ այն քան խո սելու 
հար ցի խոր քային է ու թյու նից, որ քան հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծելու Թուր քի ա յում 
այդ հար ցի քն նարկ ման հա մար ը նդ հան րա պես: 

«Ա կօս» –ում հան դես ե կող թուրք և այ լազ գի ո րոշ հոդ վա ծա գիր ներ ա կն հայ
տո րեն կամ քո ղարկ ված « պաշ տո նա կան մտա վո րա կա նու թյան» շար քե րից է ին, 
ո ւս տի նպա տակ ու նե ին ա ռաջ տա նելու թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի տե սա կետ
նե րը̀  դրանք քո ղար կե լով եր բեմն « հա յա մետ» դրս ևո րում նե րով:

 Բա նա լի բա ռեր` տա բու, մար տահ րա վեր, այ լընտ րան քային մա մուլ, Հայոց ցե ղաս
պա նու թյուն, ճա նա չում, հա տու ցում, ժո ղովր դա վա րու թյուն:
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arMENIaN GENoCIdE tHEME IN “aGoS” WEEkLY durING HraNt dINk’S 
EdItorSHIP (1996 -2007)

Elina Mirzoyan
SuMMarY 

The article demonstrates that the appearance of the Armenian Genocide topic on the 
agenda of the Turkish press and Turkey’s sociopolitical and scientificanalytical circles, 
as well as its further development is greatly connected with “Agos”, and mainly with 
the publications of Armenian and foreign authors’ in the weekly. However, part of the 
publications on the Armenian Genocide was unacceptable for the Armenians. However, 
the views of Hrant Dink (mainly left handed) were based on the Turkish reality and 
intended not so much to speak on the deep essence of the issue, but create opportunities 
in Turkey for the furtherance of discussion of the matter. On the other hand, some Turkish 
and foreign authors were overtly or covertly from the ranks of the “official intelligentsia”, 
therefore they pursued the aim of advancing the Turkish official viewpoint, sometimes 
hiding it under “Armenophil” manifestations.

Keywords: taboo, challenge, alternative press, Armenian Genocide, recognition, com
pensation, democracy.

тенденцИИ РаЗВИтИя теМы ГеноцИда аРМян на стРанИцах ГаЗеты 
«акос» В Годы РедактоРстВа ГРанта дИнка (1996 – 2007 ГГ.)

Элина Мирзоян 
РеЗюМе

Изложенный в статье материал позволяет заметить, что в указанные годы вклю
чение темы Геноцида армян в повестку дня турецкой прессы и общественнополи
тических, научноаналитических кругов Турции, а также дальнейшее развитие 
этой темы были главным образом связаны с газетой «Акос» и опубликованными 
в ней статьями армянских и иностранных авторов. 

Взгляды Гранта Динка и его окружения, придерживающегося левых политиче
ских взглядов, были основаны главным образом на турецкой реальности и имели 
целью не столько освещение глубинной сути вопроса, сколько создание в Турции 
возможности для обсуждения этого вопроса вообще. 

Некоторые турецкие и иностранные авторы статей явно или скрыто состояли 
в рядах «официальной интеллигенции» и преследовали цель продвигать точки 
зрения турецких властей, порой скрывая это за «армянофильскими» проявле
ниями. 

Ключевые слова: табу, вызов, альтернативная пресса, Геноцид армян, призна
ние, компенсация, демократия. 
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ГЕНОцИД АРМяН В МИфОТВОРчЕСТВЕ TуРцИИ (2014 -2015 ГГ.) 

Валерий Тунян 

100ле тие Ге но ци да ар мян ста ло лак мусовой бумагой для по ли ти ки Тур ции, ко то
рая желает показаться ми ру в но вом, лучшем об ра зе. Про вал «фут боль ной дип
ло ма тии», протекающей меж ду Тур цией и Ар ме нией в 2008–2010 гг., постоян ное 
ожи да ние меж ду на род ных тре бо ва ний о при ми ре нии двух эт но сов заста ви ли 
ис ла мистс кий ре жим Тур ции применить выд ви нуть но вую так ти ку.

Премьерми нистр Тур ции Р. Эр до га н 23 ап ре ля 2014 г. вы ра зил в пар ла мен те 
со бо лез но ва ние по том кам по гиб ших или де пор ти ро ван ных в 1915 го ду ар мян 
Ос манс кой им пе рии по поводу«горьких событий»: «Мы же лаем, что бы ду ши 
ар мян, по гиб ших в со бы тиях на ча ла 20 в., по кои лись с ми ром, а их вну кам пе ре
даем свои со бо лез но ва ния». Выд ви нут офи циаль ный под ход к Ге но ци ду ар мян, 
а имен но, с по зи ции «исто ри чес кой спра вед ли вости, пред по ла гаю щий «уста нов
ле ние сим па тии меж ду тур ка ми и ар мя на ми»: «Со бы тия, пе ре жи тые во вре мя 
Пер вой ми ро вой вой ны, яв ляют ся об щей болью для всех нас». От да но долж ное 
жерт вам с му суль манс кой сто ро ны и дру гих эт но сов. Вы ра же но по ни ма ние воз
можности появ ле ния куль ту ры раз ных мне ний в ту рец ком об щест ве. Ар мянс кая 
сто ро на пре дуп реж де на о необ хо ди мости ог ра ни чить ся со дер жа нием заяв ле ния, 
не ис поль зо вать со бы тия 1915 г. для дав ле ния на Тур цию. Вы ра же на на деж да на 
по ни ма ние но во го под хо да Тур ции, ко то рый пред ла гае мый фор мат взаи мо по ни
ма ния трак тует га ран том будущих «сим па тий» между ту рец ким и ар мянс ким 
на ро дами.

Со бо лез но ва ние оз на чает приз на ние Рес пуб ли ки Тур ции пра во преем ницей 
Ос манс кой Тур ции и готовность понести оп ре де лен ную от вет ствен ность за 
«произошед шие со бы тия» на ча ла ХХ в., приз на ние их тра ги чес кой ок рас ки и 
до пуск к сво бод ному об суж де нию в ту рец ком об щест ве. Заяв ле ние пред наз на
ча лось для внут рен ней и внеш ней ау ди то рии, ре ше ния воп ро сов внут рен ней и 
внеш ней по ли ти ки,1 поскольку представляет собой полупризнание и отрицание 
Геноцида армян. Оно бы ло опуб ли ко ва но на де вя ти язы ках, в том чис ле на вос
точ но и за пад ноар мянс ком, что бы ло приз ва но подчеркнуть его зна чи мость.2 
Учи ты ва лось, оче вид но, и то, что факт Ге но цида ар мян приз нан бо лее чем двад
цатью стра на ми.

Премьерми нист р Тур ции выд ви нул миф «спра вед ли вой па мя ти» воз дая ния 
долж но го участ ни кам «горь ких со бы тий» 1915 г. из ря да по ло же ний: 1) со бы тия 
име ли место в слож ный пе риод Ос манс кой им пе рии, точ нее  её за ка та; 2) приз на

1 Премьер Турции Р. Т. Эрдоган накануне годовщины Геноцида армян лишь пов то рил старые 
тезисы. http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23
2 Яшлавский А. Премьерминистр Эрдоган выразил соболезнование потомкам жертв армянского 
геноцида 1915 г. http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/23/1019224
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ние «проис шед ших со бы тий» состав ной частью ту рец кой исто рии; 3) применение 
к оцен ке прош ло го «че ло ве чес ко го под хо да и по ве де ния»; 4) внед ре ние куль ту ры 
плю ра лиз ма в Тур ции; 5) ис поль зо ва ние в ос ве ще нии жертв с обеих сто рон пози
ции «справедливости» как в обычной жизни, так и на науч ном уров не; 6) на ли чие 
«об щей бо ли» в тра ги чес ких со бы тиях 1915 г.; 7) ис поль зо ва ние гу ма ни стической 
эти ки в на цио наль ных от но ше ниях; 8) ог ра ни че ние при ми ре ния достиг ну тым 
уров нем взаи мо по ни ма ния; 9) ло ка ли за ция «горь ких со бы тий» 1915 г., что не 
от ра жает реалий хро но ло ги чес ких ра мок ге но ци да до 1923 г.

При оцен ке сле дует учи ты вать преемст вен ность заяв ле ния Эр до га на с ми фа
ми, дав но раз ра бо тан ны ми турецкими ми фот вор ца ми раз ных по ко ле ний. Свою 
роль иг рают транс фор ма цион ные ми фы мла до ту рец кой про па ган ды, выс ка зы
ва ния Эн ве ра и Та лаа та о «спра вед ли вом» от но ше нии к ар мянс ко му на се ле нию, 
дея тель ности по ли ти чес ких пар тий, оп по зи ци он ности ар мян к Тур ции, зна чи
тель ности жертв му суль манс ко го на се ле ния по срав не нию с армянс ким.

Быв ший сек ре тарь сул та на Аб дул Га ми да II Муста фа Не дим пред ло жил спо
соб ре ше ния Ар мянс ко го воп ро са: пе ре се ле ние ар мян Тур ции и их по том ков в 
Ев ро пу ли бо Аме ри ку, с основанием там для них «но вого дома».3 В 1919 г. ли бе рал 
Ах мед Ре фик осу дил по ли ти ку мла до ту рец ко го ре жи ма в от но ше нии ар мянс ко го 
на се ле ния. Но упор ста вил ся на на си лие и вы се ле ние («тех чир») ар мян, а от ветст
вен ность за про ис хо дя щую конф рон та цию воз ла галась на ру ко во дя щие эли ты. 
Од на ко жерт вы ту рец кой сто ро ны это следст вие ре ше ния пра вя ще го ре жи ма 
всту пить в пер вую ми ро вую вой ны, а ар мянс кой сто ро ны – раз ра бо тан но го и осу
ществ лен но го ге но ци да мла до ту рец ким ре жи мом.4

Пре зи дент Тур ции Тур гут Озал, выд ви нув ший докт ри ну «неоос ма низ ма» 
про тив ке ма лиз ма, до пус кал оп ре де лен ную возможность ре ше ния Ар мян ско го 
воп ро са,5 что бы «из ба вить ся от го лов ной бо ли»: «Воп рос Ге но ци да ар мян тес нит 
на ши серд ца. Не луч ше ли нам приз нать его на го су дарст вен ном уров не и ра зом 
по кон чить со все ми воп ро са ми». В ка нун 90ле тия Ге но ци да ар мян поис ка ми 
средств про ти востоя ния «ар мян ско му цу на ми» за ни мал ся из вест ный ту рец кий 
жур на лист Мех мет Али Би ранд,6 ко то рый, приз нав Ге но цид ар мян,7 счи тал, что 
до 2015 г. Тур ция бу дет хо дить по «за ми ни ро ван но му по лю».8

В ро ли ар хи тек то ра но вой стра те гии с Ар ме нией высту пил про фес сор гео по
ли ти ки А. Да ву тог лу: «Нас на зы вают но вы ми ос ма на ми. Да, мы но вые ос ма ны. 

3 Недим М. Армянская резня.  Эчмиадзин. 2014, N 9, с. 81, 82.
4 Ռեֆիկ Ա., Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, Երևան, էջ 1997, 2833, 50, 51, 59, 74,75:
5 Борисов Г. Кто и зачем убил Тургута Озала.  http://www.regnum.ru/news/ polit/1611394.html
6 Нам всем не хватает разумного, трезвого голоса Биранда.  http://nv.am/poli tika/32717 
7 Признавший Геноцид армян турецкий журналист в предсмертном состоянии.   
http://news.rambler.ru/17209214/
8 Турецкий аналитик Биранд. Решение Конституционного совета Франции не спасет Турцию.  
http://arminfocenter.org/news/201203012083
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Мы вы нуж де ны прояв лять вни ма ние к стра нам на ше го ре гио на».9 Соб олез но ве
ние Эр до га на он предста вил как «пре лю дию для транс фор ма ции умов и па мя
ти».10 Во всей своей со во куп ности это оз на чает сох ра не ние исто ри чес кой плат
фор мы ор га ни за то ров Ге но ци да ар мян.

Важ ное зна че ние имеет твор чест во ан га жи ро ван ных за пад ных исс ле до ва те
лей. Так, Дж.и К. Мак кар ти еще в 1989 г. ут верж да ли: «Ес ли в Ана то лии и был 
ге но цид, то это был ге но цид, со вер шае мый обеи ми груп па ми, каж дая из ко то рых 
же ла ла смер ти дру гой. Бы ло бы нам но го луч ше изу чать исто рию ар мян и тю рок 
как ве ли кую че ло ве чес кую дра му, оста вив в сто ро не про па ган дистс кие кли ше».11

Наг ляд но преемст вен ность ми фа «исто ри чес кой спра ведли вости» с сов ре мен
ным ре жи мом Эр до га на мож но предста вить на со по став ле нии с по ло же ния ми 
аме ри канс ко го эт но мифот вор ца Дж. Мак кар ти.

Таблица N1. 12 13 14 15 16 17 18 19

Положения Эрдогана  Положения Дж. Маккарти

1. Историческая справедливость. 1. Справедливость – это предоставле ние слова обеим 
сторонам.12

2. «Общая боль». 2.Геноцид армян и геноцид му сульман в Анатолии.13

3. «Горькие события». 3. «То, что произошло в Восточной Анатолии, было одним из 
наиболее тяжких человеческий несчастий в истории».

4. Наличие жертв у мусульман и 
aрмян.

4. «Гибель людей в Восточной Ана то лии и южной части 
Кавказа была результатом мировой и гражданской судьбы».14

5. Использование гуманитарной эти ки 
в национальных отноше ниях.

5. «Изучать историю армян и тюрок как великую 
человеческую драму, ос та вив в стороне пропагандистские 
клише».15

6. Локализация событий 1915 г. 6. Отрицание геноцида, «поскольку «в живых остались многие 
из депор ти рованных».16

9 Свистунова И. А. Ближний Восток во внешней политике Турции в ХХI в.: региональная страте
гия, с. 44.  http://riss.ru/images/pdf/journal/2012/4/05.pdf
10 Ахмет Давутоглу. Армения и Турция должны построить «справедливую память». http://news.
am/rus/news/216423.html
11 Маккарти Дж. и К.Тюрки и армяне, Руководство по армянскому вопросу, Баку, 1996, с. 62  
http:/karabakhdoc. azerall. info/ru arrmyanstvo/am236
12 Там же, с. 63.
13 Там же, с.43.
14 Там же, с.61.
15 Там же, с.43.
16 Там же, с.67.
17 Там же, с.8,14.
18 Там же, с. 36.
19 Там же, с.12.
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7. «Справедливая память». 7. Армяне - составная часть сельд жук ского и османского 
обществ до рус ской экспансии против Турции с 16 в.17

8. Соболезнование потомкам запад-
ноармянства как форма поли  тики 
мла  до туркизма.

8. «Можно ли обрекать на страдание депортируемых для 
того, чтобы в ко нечном итоге спасти больше жиз ней окончив 
войну».18

9. Вместо понятия «Ар мения», ис пол ь-
зо вание Восточная Ана толия.

9. Территория, «называемая «Арме ния», является на деле 
мусульманской землей».19

Имен но Мак кар ти за щи щает «аль тер на тив ный взгляд» на Ге но цид ар мян, при
зы вая осу щест вить пе рео цен ку объек тив ных исто ри чес ких цен ностей: «Труд но 
предста вить аль тер на тив ный взгляд на исто рию ар мян и тю рок. Од на ко учи те ля, 
уче ные и по ли ти ки долж ны спро сить се бя, спра вед ли во ли пре достав лять сло во 
лишь од ной сто ро не. Спра вед ли вость, по ми мо про че го, яв ляет ся необ хо ди мой 
для чест но го поис ка исто ри чес кой прав ды».20 «Спра вед ли вость» в ос ве ще нии 
Ге но ци да ар мян Мак кар ти транс фор ми ро ва на в «исто ри чес кую спра вед ли вость» 
Эр до га на.

В то же вре мя это оз на чает, что необ хо ди мо прек ра тить го су дарст вен ное спон
си ро ва ние «проек та исто ри чес ко го ре ви зио низ ма» Ге но ци да ар мян внут ри стра
ны и за гра ни цей, из ме нить со дер жа ние пре подавания исто ри чес ких со бы тий 
вок руг Ар мянс ко го воп ро са в шко лах и ву зах, от ка зать ся от представления ви ны 
за ист ре би тель ную по ли ти ку ре зуль татом аго нии Ос манс кой Тур ции в Пер вой 
ми ро вой вой не, со действо вать пе ре ме нам в мен та ли те те ту рец ко го об щест ва, 
осу ществ лять реаль ную уста нов ку на при ми ре ние с ар мянс ким на ро дом.21

Из ми фа «спра вед ли вой па мя ти» сле дует: 1) ес ли при Хо ло косте Гер ма ния 
вып ла ти ла це ну про ли той кро ви ев рейс ко го на ро да пу тем вло же ний в эко но ми ку 
Из раи ля, вып ла ты по со бий пост ра дав шим от пре сле до ва ний на циз ма и быв шим 
своим под дан ным че рез «Ас со циа цию ма те риаль ных пре тен зий ев реев к Гер ма
нии» (1951 г.) в раз ме ре око ло 70 мил лиар дов дол ла ров ком пен са ций от пра ви
тельст ва ФРГ,22 то Тур ция на это не долж на пой ти;

2) ес ли при Хо ло косте Гер ма ния не име ла тер ри то риаль ных проб лем с ев рейс
ким на ро дом, санк цио ни ро вав пра во его пред ста ви те лям вновь про жи вать на 
не мец кой зем ле, то Тур ция не со би рает ся возв ра щать, ли бо ком пен си ро вать уте
рян ные тер ри то рии, а лишь готова пре до ста вить ту рец кие пас пор та для по том ков 
за пад ных ар мян.23 Ана ло гич ный пре це дент имел место при ре жи ме Ата тюр ка, в 

20 Там же, 129.
21 Отрицание геноцида подрывает примирение и исцеление. 
http: // www.nv.am// politika/3664220140708065103
22 Компенсации жертвам Холокоста.  http://ru.wikipedia.org/wiki; Германия всë платит жертвам 
Холокоста.  http://www.pravda.ru/world/europe/european/03 0620131159270holokost0/
23 Турция выдаст турецкие паспорта потомкам армян, покинувших страну во время событий 
1915 года.  ru.1in.am/43256.htm; Эрдоган хочет подарить армянам турецкие пас порта.http://www.
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1927 г. ко то рый за кон чил ся для возв ра щен цев пе чаль но, пос коль ку воз ник ли иму
щест вен ные воп ро сы и пси хо ло ги чес кие проб ле мы;

3) приз на ние де пор та ции (вы се ле ния) ар мян ре зуль та том по ли ти ки мла до тур
киз ма представ ляет со бой по ли ти чес кую ло вуш ку, ко то рая оз на чает, что ны неш
няя власть Тур ции не не сет за нее ни ка кой от вет ствен ности;

4) слом сте рео ти пов на ме чает ся осу щест вить на ус ло виях, вы год ных ту рец
кой сто ро не, что бы нейт ра ли зо вать уси лия ар мян по приз на нию ге но ци да в его 
100ле тнюю годовщину; осу ществ ле ние лишь конста та ции де пор та ции в 1915 г., 
что яв ляет ся состав ной частью пла на при ми ре ния ту рок и ар мян, раз ра бо тан но го 
ми нист ром иност ран ных дел А. Да ву тог лу. Им заяв ле но: «Мы изб ра ли под ход по 
раз де ле нию го ря ар мян и на деем ся, что ана ло гич ным об ра зом посту пят все сто
ро ны. Это поз во лит по ло жить ко нец конф лик ту, ко то рый су щест вует во круг исто
ри чес ких со бы тий. Мы на деем ся, что наш при зыв най дет отк лик».24

Сле до ва тель но, миф «спра вед ли вой па мя ти» это с од ной сто ро ны ими та ция 
цен ностей плю ра лиз ма вы со ко го уров ня, а с дру гой  частич ный от каз от нас
ле дия ми фов мла до тур киз ма. Это воз мож ность соз да ния пе ре ход ной мо де ли от 
от ри ца ния Ге но ци да к его приз на нию, но в ка кой фор ме!

Са мо «заяв ле ние» Эр до га на представ ляет со бой стыд ли вое приз на ние Ге но
ци да ар мянс ко го на ро да в 1915 г., но лишь в фор ме выселения. Между тем в поста
новлении Османского правительства от 30 мая 1915 г. говорится о её ели в отно
шение ар мян: «полностью уничтожить и лик видировать».25 Эта формула ре шения 
Армянского вопроса игнорируется либо «неизвестна» Эрдогану, так как позво
ляет ограничиться лишь признанием техчира (выселения) армянского населения 
в 1915 г.

В этой на чин ке ми фа «исто ри чес кой спра вед ли вости» (пе ре ли цов ки ми фа 
«спра вед ли вой па мя ти») от сутст вует по ли ти чес кое и пра во вое приз на ние ге но
ци да ар мян, необ хо ди мость комп лекс ной ком пен са ции по терь ар мянс ко го на ро
да, прек ра ще ние бло ка ды Рес пуб ли ки Ар ме ния, уста нов ле ние нор маль ных меж
го су дарст вен ных от но ше ний, вве де ние по лит кор рект ных взаи моот но ше ний 
меж ду тур ка ми и ар мя на ми. Ар мя не не про па ган ди руют Ге но цид для обос но ва
ния своей ис клю чи тель ности, а го во рят лишь для то го, что бы уст ра нить исто ри
чес кую несп ра вед ли вость и по лу чить га ран тию бе зо пас ности от воз мож ности его 
пов то ре ния как в Тур ции, так и в но вом Сум гаи те.

Заяв ле ние Эр до га на на внеш не по ли ти чес ком уров не прес ле до ва ло че ты ре 
це ли: 1) Ва шинг тон пе ре ме нит по зи цию ка са тель но со бы тий 1915 го да; 2) ар мянс
кая диас по ра из ме нит свои под хо ды; 3) Ере ван на ч нет ме ры для реа ни ма ции 

yerkramas.org /2014/06/14/
24 Турция решила выдавать потомкам жертв Геноцида армян турецкие паспорта.  
www.panarmenian.net/rus/news/178308/
25 Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կառավարության որոշումը հայերի տեղահա նո ւթյան մասին 
(1915 թ. մայիսի), Հայագիտության հարցեր, Հավելված N 1,էջ14, 15: 
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ар мя ноту рец ко го пе ре го вор но го про цес са;26 4) прои зой дет пе ре ход от по ли ти ки 
«аб со лют но» жест ко го от ри ца ния ге но ци да к по ли ти ке мяг ко го от ри ца ния, что бы 
Тур ция не нес ла масш таб ной от ветст вен ности за ге но цид ар мян.27

В дип ло ма ти чес ких кру гах заяв ле но о зна ко вости со болез но ва ния премьер
ми нист ра, кру том ви ра же в ар мя ноту рец ких от но ше ниях, оз на ме но ва нии но вых 
взаи моот но ше ний: «Се год ня уже посте пен но ис че зает та бу в от но ше нии этих 
бо лез нен ных со бы тий. По су ти, уже ни кто не оп ро вер гает, что прои зош ло неч то 
пло хое».28

При этом со дер жа ние «стыд ли во го приз на ния» со бы тий 1915 г. сов па дает в 
ря де по ло же ний с по зи цией ли бе раль ных исто ри ков Тур ции. Так, Та нер Ак ча
мом пред ла га лось на чать ту рец коар мянс кое при ми ре ние с трех мер: 1) го во рить 
о «Ту рец ком воп ро се», при этом «по ни мая и раз де ляя чу жую боль»; 2) отк рыть 
гра ни цы с Рес пуб ли кой Ар ме ния и уста новить дип ло ма ти чес ких от но ше ний; 3) 
принести из ви не ние за ге но цид 1915 г.29

Со постав ле ние плат фор мы Эр до га на и Ак ча ма по ка зы вает су щест вен ное рас
хож де ние лишь в по ня тий ном со дер жа нии: 1915 г.: «со бы тия» или ге но цид. Но и 
оно мо жет быть в перс пек ти ве прео до ле но за счет пре достав ле ния граж данст ва 
по том кам за падных  ар мян, в ви де пос лаб ле ний цер ков ной и об ра зо ва тель ной 
сфер, вып ла ты им оп ре де лен ных ком пен са ций, т.е. бу дет проис хо дить заиг ры ва
ние с диас по рой. Заяв ле ние Эр до га на выз ва ло ре зо нанс. «На цио наль ный кон гресс 
за пад ных ар мян» оха рак те ри зо вал «Заяв ле ние» Эр до га на «пер вым, но не доста
точ ным ша гом», имея в ви ду афо ризм ки тайс ко го фи ло со фа Лао Цзы, что пер вый 
шаг спра вед ли вости (дао) – это «пу те шест вие в ты ся чу ша гов».

Из ло же на воз мож ность взаи мо по ни ма ния в проб ле ме ге но ци да: «Этот шаг со 
сто ро ны Эр до га на, естест вен но, не мог и не мо жет оп рав дать ожи да ний за пад
ных ар мян, ко то рые яв ляют ся пра воп реем ни ка ми граж дан быв шей Ос манс кой 
им пе рии. Тем не ме нее, мы на деем ся, что пос ле это го заяв ле ния ту рец кие власти 
при сое ди нят ся к на чав ше му ся меж ду на ми и граж данс ким об щест вом Тур ции 
диа ло гу». Ука за ны шаги при ми ре ния: восста нов ле ние прав за пад ноар мянст ва, 
возв ра ще ние исто ри чес кой ро ди ны и ком пен са ция по терь.30

В ар мянс кой об щи не Стам бу ла «со бо лез но ва ние» премьерми нист ра было соч
те но зна ко вым. Ду хов ный гла ва ар хие пис коп А. Ате шян оце нил его представ ляю

26 Турецкий дипломат назвал истинные цели заявления премьера Эрдогана о геноциде армян.  
http://www.yerkramas.org/2014/04/25/
27 Овсепян Л. Турция в вопросе отрицания Геноцида армян всего лишь перешла от жестокой по
литики к мягкой.http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23/l
28 Турецкий дипломат…. http://www.yerkramas.org/2014/04/25/
29 Турецкий историк: Отрицание Геноцида армян  бессмысленная трата времени.   
http://voskanapat.info/?p=1692
30 Западные армяне посчитали заявление Эрдогана «первым шагом путешествия в тысячу миль». 
 http:www.regnum.ru/news/1803531.htmlxzz35FoUgUE2
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щим со бой «краеу голь ным ка мнем» меж ду на ро да ми Тур ции и Ар ме нии. От дель
ные предста ви те ли ар мянс кой об щи ны Стам бу ла под дер жа ли по зи цию Эр до га на, 
соч тя его кан ди да ту ру достой ной для при суж де ния Но бе левс кой пре мии.31

Меж ду тем 27 ап ре ля 2014 г. состоя лось чет вер тое за се да ние Гос ударст вен ной 
ко мис сии по коор ди на ции ме роп риятий, пос вя щен ных 100ле тней годовщины 
Ге но ци да ар мян в Ос манс кой Тур ции. На нем при сутст во ва ли по ли ти чес кая эли та 
и ду хов ные ли де ры – ка то ли кос всех ар мян, ка то ли кос Ки ли кийский и ка то ли
чес кий ка то ли кос ар мян в Ли ва не. Было от ме че но от сутст вие сро ка дав ности для 
преступ ле ний про тив че ло веч ности, на ме че но приг ла ше ние ру ко во ди те лям ря да 
стран, в том чис ле Тур ции, по се тить Рес пуб ли ку Ар ме ния 24 ап ре ля для воз да
ния па мя ти жерт вам ге но ци да. Под черк ну та отк ры тость ар мянс ких ар хи вов и 
му зеев для всех исс ле до ва те лей. Пред тав ле на зна чи мость да ты 2015 г. как но во го 
ру би ко на: «Сто ле тием мы под ве дем ито ги од но го исто ри чес ко го пе рио да и воз
вестим о но вом эта пе борь бы во имя вос ста нов ле ния исти ны».

При нят де виз ме роп рия тий 2015 г.: «Пом ню и тре бую», а сим во ломэмб ле мой 
ста ла не за буд ка. Представ лен смысл: пом нить, не за бы вать и на по ми нать.32

Раз ра бо тан ный кон цеп туаль ный под ход учи ты вает «пат ри цид» ар мянс ко го 
на ро да, пре дус мат ри ваю щий ком пен са цию ма те риаль ных и тер ри то риаль ных 
по терь»: Мы по те ря ли ро ди ну, мы по те ря ли не толь ко ро ди ну».33 Од но го по кая
ния ма ло…34

Проб ле ма рести ту ции проста и слож на. В 1916 г. мла до ту рец кое пра ви тельст во 
пе ре ве ло в им перс кий банк (Reichs bank) Бер ли на 5 млн. фун тов стер лин гов 
ар мянс ких де нег, ко то рые спе циа листа ми оце ни вают ся в 100 мил лио нов зо ло тых 
ма рок. Имеют ся и дру гие сум мы. Так, 9 нояб ря 1918 г. ми нистр фи нан сов Джа вид 
рас по ря дил ся ис поль зо вать 1 млн. ту рец ких фун тов из об ще го чис ла, по лу чен ных 
от расп ро да жи «по ки ну то го иму щест ва». Об щий ущерб ар мян в ре зуль та те ге но
ци да, спе циаль ная ко мис сия, соз дан ная в 1919 г. из иност ран ных спе циа листов, 
оце ни ла в 3 мил лиар да 750 мил лио нов дол ла ров. Учи ты ва лись так же ма те риаль
ные по те ри от втор же ния ту рок 1918 г. в Карсс кую об ласть и Ере ван скую гу бер
нии  Алек санд ро поль, Ере ван.

На цио наль ная де ле га ция А. Ага ро ня на предста ви ла на Па рижс кой мир ной 
кон фе рен ции в 1919 г. необ хо ди мость ком пен са ции ма те риаль ных по терь ар мянс
ко го на ро да (19151919 гг.) на сум му 19.130.932.000 фран цузс ких фран ков: Ту рец кой 
Ар ме нии  14.598.449.000 и Рес пуб ли ки Ар ме ния  4.532. 472.000. Вне этих по терь 

31 В армянской общине Турции считают что Эрдоган заслуживает Нобелевскую премию.– 
http:www.regnum.ru/news/1795994.html#ixzz35FpGpXsg
32 Помню и Требую.  golosarmenii.am/article/23725/pomnyuitrebuyu
33 Помню и Требую.  golosarmenii.am/article/23725/pomnyuitrebuyu
34 Турецких ученых призывают… http://armtoday.info/defaul.asp?Lang=Ru&NewsID=85959 
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остал ся ущерб от ге но ци да на тер ри то рии Ос манс кой Тур ции за 19201923 гг. и 
пос лед ствия втор же ния ту рок 1920 г. в Рес пуб ли ку Ар ме ния.35

Су щест вует тер ри то риаль ная проб ле ма. Сог лас но Севрс ко му до го во ру от 10 
ав густа 1920 г. Тур ция приз на ва ла Ар ме нию «сво бод ным и не за ви си мым» го су
дарст вом. Вер дикт пре зи ден та США В. Виль со на состоял ся 22 нояб ря 1920 г. Пре
дус мат ри ва лось под конт роль Ар ме нии пе ре дать зна чи тель ную часть Эр зе румс
ко го ви ла йе та, две тре ти Ванс ко го и Бит лисс ко го ви ла йе тов, часть тер ри то рии 
Тра пе зундс ко го ви ла йе та с пор том Тра пе зунд.36 Ар ме нии на ме ча лось возв ра тить 
103599. кв. км. По аме ри канс ким подс че там, эта тер ри то рия рав ня лась око ло 40% 
Ар ме нии в Ос манс кой Тур ции.37 Объе ди нен ная Ар ме ния со став ля лась в рам ках 
163599 кв. км.38 Естест вен но, что ми фот вор цы не мо гут по зи тив но оце ни вать дея
тель ность пре зи ден та Виль со на в Ар мянс ком воп ро се, хо тя, с пра во вой точ ки зре
ния, ар бит раж ное ре ше ние не под ле жит кас са ции.39

Зна чи тель ны по те ри в цер ков ной сфе ре.40 В Ос манс кой им пе рии ар мянс кой 
цер кви принадлежали 2538 церк вей, 451 мо насты рей, 19896 школ, 29 ли цеев и 42 
си ротс ких прию та41. Из ука зан но го ко ли чест ва оста лось 45: в Стам бу ле  38 и 7 в 
про вин циях. В Ана то лии име лись так же места с церк вя ми, но без об щин, а так же 
об щи ны без церк вей как в Се бастии.42 Имен но проб ле ма рести ту ция оп ре де ли ла 
фор мат «стыдли во го приз на ния» так на зы вае мых «со бы тий 1915 г». премьерми
нист ра Эр до га на. Осоз нает ся исто ри чес кий вы зов со сто ро ны Рес пуб ли ки Ар ме
ния от имени все го ар мянс ко го на ро да и жертв Ге но ци да ар мян. Рес пуб ли ка Ар ме
ния, нес мот ря на бло ка ду гра ниц со сто ро ны Тур ции и Азер байд жа на, проб ле мы 
приз на ния ста ту са На гор ноКа ра бахс кой (Ар цах) Рес пуб ли ки, настоль ко уси ли
лась, что ста ла от вер гать предъяв ляе мые ус ло вия «исто ри чес ко го при ми ре ния», 
и бо лее то го, выд ви гать пре тен зии на исто ри чес кое достоя ние.

Чeт кость по зи ции пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния от но си тель но заяв ле
ния премьерми нист ра Тур ции выз ва ла пароксизм в ря дах ту рец кой дип ло ма

35 В преддверии 100летия Геноцида армян самой важной работой является подача судебного 
иска против Турции с требованием о выплате компенсации.  www.regnum.ru/news/fdabroad/
turkey/1645564.html
36 Вопрос реализации Арбитражного решения Вудро Вильсона необходимо пocтоян но поднимать 
на международной арене. http://www.panarmenian. net/ rus/ news/57121?
37 Барсегов Ю. Державы, причастные к Геноциду армян, должны искупить свою вину.  http://
armenianhouse.org/barsegov/articlesru/guilt.html
38 Вопрос реализации Арбитражного решения Вудро Вильсона необходимо пocтоян но поднимать 
на международной арене. http://www.panarmenian. net/ rus/ news/57121?
39 Барсегов Ю. Г. Арбитражное решение президента США по армянотурецкой границе, Ереван, 
1995, с. 17.
40 Папян А. Арарат был, есть и будет Армянским. http://arunion.info/news/ararat
41 Папян А. О нас. Wilson for Armenia.  www.wilsonforarmenia.org/rus.htm
42 Патриархи Армянской церкви требуют от Турции вернуть конфискованные армянские храмы. 
 http://www.nv.am/politika/27219
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тии, ко то рая ста ла пе рест раи вать ся. Пос ле до вав шие со бы тия об на жи ли на ли чие 
фо бий в ме жэт ни чес ких от но ше ниях ту рок и ар мян. Их со дер ж а ние представ
ляет со бой сле дую щий ха рак тер.

Таблица N2 43 44

Армянская сторона Турецкая сторона

1. Недоверие в ментальности: «К 
чер ту протоколы».

1. Недоверие в ментальности: «Я не армянин, а турок»43

2. Оценка турок как национальной и 
го сударственной угрозы.

2. Оценка армян как национальной и государственной угрозы.

3. Требования «должного возмеще-
ния» – реституция, компромисс,  
са тис  факция.

3. «Признание армянской боли»-фор мальное признание 
Геноцида ар мян без последствий.44

4. Боязнь позиции великих держав в 
сфере признания Геноцида армян как 
полумеры.

4. Боязнь позиции великих держав в сфере признания 
Геноцида армян как жесткого подхода.

5. Внешняя угроза – примирение акт 
безопасности этноса и государствен-
ности, мирного сосуществования.

5. Внешняя угроза – примирение как вынужденный акт, 
вследствие сло жившихся обстоятельств.

6. Требование справедливости и 
воз мож ности развития, «турецкие 
ловушки».

6. Опасение требований армян, осо бен но Диаспоры, потеря 
досто ин с т ва

7. Недоверие к международным 
ин-ститутам как лакировщиков 
истории и недооценки роли армян.

7. Опасение «христианской соли дар ности» и заговора против 
Тур ции.

Срав не ние фо бий ар мян и ту рок, с од ной сто ро ны по ка зы вает их асим мет рич
ность, а с дру гой сто ро ны они яв ляют ся на ко пив ших ся ми фов, обид и разд ра же
ний в от но ше ниях двух эт но сов. Каж дый из про ти востоя щих эт но сов представ
ляет дру го го в «об ра зе вра га», а фо бии и ми фы осу ществ ляют роль хра ни те ля 
мо раль ных устоев и исто ри чес кой па мя ти вок руг со бы тий Ге но ци да ар мян.

Фо бия «не до ве рие» для ар мянс кой сто ро ны следствие исто ри чес кой прак ти ки 
не вы пол няе мых обе ща ний турецкой элиты, что ук ре пи лась исто рией ту рец ко
ар мянс ких про то ко лов об отк ры тии гра ниц. Важ на фо бия ло каль ности участия 
на при ме ре Гран та Дин ка.45 «Не до ве рие» ту рец кой сто ро ны оп ре де ляет ся ми фа
ми о коз нях ар мян.

Фо бия «уг ро зы» имеет бо лее дейст вен ный ха рак тер для ар мян ско го на ро да, 
пос коль ку от сутст вие дип ло ма ти чес ких от но ше ний и зак ры той гра ни цы, преж

43 Оскорбляя армян, Эрдоган хочет заполучить голоса националистов.   
http://ru.aravot.am/2014/08/09/181953/
44 «Вчера Али Кемаль, сегодня Гaсан Джемаль!».  http://karabakhinfo.com/
45 Глава АНКА. Порочные тенденции в вопросе Геноцидав чем роль правосудия 
http://news.am/rus/news/245696.html
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де все го, ска зы вает ся на раз ви тие ар мянс ко го на ро да и Ар ме нии.46 Ап рельс кое 
«со бо лез но ва ние» Эр до га на 2014 г., сви де тельст вует о его стрем ле нии прев ра
тить Тур цию в «ли де ра» Ближ не го Восто ка, ко то рое мо жет по дор вать ар мянс
кие тре бо ва ния.47 Со от ветст вен но гла ва внеш не по ли ти чес ко го ве домст ва Тур ции 
М. Ча ву шог лу оз ву чи вает уг розу: «Ан ка ра не поз во лит Ар ме нии про па ган ди ро
вать и представ лять со бы тия 1915 го да как ге но цид… это не зна чит, что Тур ция 
оста вит это без от ве та». Од нов ре мен но сох ра няет ся ме сто для ма нев ри ро ва ния. 
В ин тервью те ле ка на лу «TRT Haber» ска за но о го тов ности сфор ми ро вать ко мис
сию «для расс мот ре ния со бы тий 1915 го да», оз на чаю щее на ме ре ние ог ра ни чить ся 
частич ной са тис фак цией.48

Сил ло гизм: «Был ли Ге но цид, или нет» или «Кто ко го убил» раск рыт по ло жи
тель но в пер вой части пи са те лем Чен гиз Ак та ром: «Ге но цид ар мян  это ве ли кая 
тра ге дия Ма лой Азии, мать всех зап ре тов Тур ции. Прок лятье бу дет про дол жать 
дейст во вать, и оста но вить его мы смо жем толь ко тог да, ког да нач нем го во рить 
об этом, приз наем дейст ви тель ность, пой мем и нач нем счи тать ся с прои зо шед
шим».49

В то же вре мя Ар мянс кий воп рос в политике великих держав, как по ка зы вает 
исто ри чес кий опыт, всег да яв лял ся по во дом для по лу че ния усту пок и при ви ле
гий. Это нак ла ды вает оп ре де лен ный от пе ча ток ми фо фо бий в приз на ние «ар мянс
кой бо ли» и «долж но го воз ме ще ния» за Ге но цид ар мян в по ве де ние ве ду щих ак то
ров ми ро вой по ли ти ки. При этом пред ло же ние о же ла тель ности ту рок и ар мян 
са мим ре шить проб ле му Ге но ци да от вер гает ся с ар мянс кой сто ро ны: «Оста вить 
Тур цию од ну оз на чает, что бы она ук ре пи ла пло ды свое го преступ ле ния».50 Не 
скры вает ся же ла ние Ан ка ры прив лечь воз мож ности Моск вы для ре ше ния ар мя
ноту рец ко го воп ро са, учи ты вая опыт 1921 г. по разделу Ар ме нии. Заяв лялось, 
что 2015 год бу дет «жес то ким» изза 100ле тней годовщины Ге но ци да ар мян, а 
«круп ные про ры вы» воз мож ны в даль ней шем.51

В се ре ди не ян ва ря 2015 г. пре зи дент Тур ции приг ла сил пре зи ден та Ар ме нии 
С. Сарг ся на на празд но ва ние 100ле тия по бе ды в Гал ли поль ской бит ве, где пред
по лалось участие ру ко во ди те лей 102 го су дарств. При этом сре ди приг ла шен ных 
зна чились и пре зи дент США Б. Оба ма, зат ра ги ваю щий обыч но 24 ап ре ля проб
ле му «Мец Егер на» (Ге но ци да ар мян). Мо ти ва цией приг ла ше ния гла вы Ар ме нии 

46 Глава АНКА. Порочные тенденции в вопросе Геноцидав чем роль правосудия 
http://news.am/rus/news/245696.html
47 У Анкары немало фобий в отношении Армении.  http://panarmenian.net/rus/ news 37009
48 Соболезнуя армянам, Эрдоган возвышает Турцию.http://nsn.fm/insident/ 
49 Турция не оставит без ответа активные действия Армении в вопросе Ге ноцида армян. Угрозу 
озвучил глава МИД М. Чаушоглу.  http:// www. panorama.am/ru/ interviews/2014/12/26
50 Глава АНКА. Порочные тенденции… http://news.am/rus/news/245696.html
51 Должны ли мы признать Геноцид армян, или будем продолжать обманывать сами себя?»: Чен
гиз Актар («Вступая в 1915ый год»).  http:// www.yerkramas. org/article/85896/
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предста ви тель пра ви тельст ва Тур ции ука зал на ли чие ар мян сре ди участ ни ков 
бое вых дейст вий в Дар да нел лах.52

16 ян ва ря 2015 г. пре зи дент Ар ме нии опе ра тив но от ве тил по ли ти чес ко му кол
ле ге. От ме чает ся, что участ ни ком бит вы при Гал ли по ли был и ар тил ле рист, 
ка пи тан Сар кис То ро сян, удостоен ный за под ви ги наг рад Ос манс кой им пе рии. 
Ар мянс кая тра ге дия поз во ли ла Р. Лем кину ввести по ня тие «гено цид», а его от ри
ца ние под го то ви ло поч ву для Хо ло коста и ге но ци дов в Руан де, Кам бод же и Дар
фу ре. Гла ва Ар ме нии приз вал пре зи ден та Тур ции к трез вой оцен ке исто ри чес ко го 
прош ло го.

Из приг ла ше ния пре зи ден та Эр до га на сде ла но ряд вы во дов. Пер вый вы вод 
ука зы вает на про дол же ние су щест вую ще го по ве ден чес ко го по ве де ния в сфе ре 
Ар мянс ко го воп ро са  со вер шенст во ва ние по ли ти ки от ри ца ния. Цель празд но
ва нием бит вы при Гал ли по ли за тмить 100ле тие Ге но ци да ар мян. Вто рой вы вод 
пред ла гает гла ве Тур ции в ря ду исто ри чес ких со бы тий, имею щих реаль ное зна
че ние для исто рии че ло ве чест ва, поста вить так же Ге но цид ар мян. Тре тий вы вод 
гла сит, что долг пла те жом кра сит, а имен но Арме ния еще в ав густе 2014 г. приг
ла си ла пре зи ден та Эр до га на для сов мест но го поч те ния па мя ти жертв Ге но ци да 
ар мян. Пре зи дент Ар ме нии под черк нул необ хо ди мость соб лю де ния по ве ден
чес ко го эти ке та: «У нас не при ня то хо дить в гости к приг ла шае мо му в ус ло виях 
от сутст вия от ве та на соб ствен ное приг ла ше ние».53

Со дер жа ние пе ре пис ки зна ме нует оп ре де лен ную эво лю цию пред став ле ний 
по от но ше нию к Ге но ци ду ар мян ру ко водст ва и по ли ти чес кой эли ты Тур ции и 
Рес пуб ли ки Ар ме ния пос ле вы ра же ния час тич ной са тис фак ции в ви де ме га ми фа 
со бо лез но ва ния по «об щей бо ли», став шей ос но вой ми фа «исто ри чес кой спра вед
ли вости».

Куль тур нопо ли ти чес кое по ве де ние ру ко водст ва Тур ции и Ар ме нии в воп ро се 
приз на ния Ге но ци да ар мян яв ляет ся оче ред ным прояв ле нием ми фот вор чест ва, 
состоя щим из оп ре де лен ных состав ных.

Таблица N3
 Армянская сторона  Турецкая сторона

1. Приглашение руководства Турции 
принять участие 24 апреля 2015 г. в 
меро приятиях 100-летия Геноцида 
ар мян.

1. Приглашение руководства Армении 
принять участие 24 апреля 2015 г. в ме- роприятиях 100-летия 
битвы в Галлиполи. 

2. Геноцид армян был. 2. «Кто кого убил?»

3. Признание Геноцида армян- воп рос 
безопасности Армении.

3. Эрдоган: доблестная Османская Турция превыше всего.

52 Глава АНКА. Порочные тенденции… http://news.am/rus/news/245696.html
53 Этьен Махчупян. Москва могла бы сыграть роль в армянотурецком вопросе.   
http://news.am/rus/news/246072.html
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4. Осуждение насилия и терроризма. 4.Осуждение насилия и терроризма.

5. Признание последствий Геноцида 
армян-реституция, компромисс, 
сатисфакция.

5. Признание Геноцида и его по с лед ствий в виртуальном 
буду щем.

6. Требование исторической справе-
дли   вости.

6. Расширение палитры средств
отрицания Геноцида армян.

7. Политкорректность как норма меж-
ду народных отношений.

7. Политкорректность как форма борьбы и прикрытия 
интересов.

При ве ден ные состав ные яв ляют ся прояв ле нием эти ки кор рект ности взаи моот
но ше ний, где со дер жа ние имеет асим мет рич ный век тор. Здесь важ ным яв ляет ся 
прояв ле ние мен таль ности и нап рав лен ность дейст вий. 8 ян ва ря 2015 г. пре зи дент 
Ар ме нии вы ра зил со бо лез но ва ние Фран ции по по во ду тер ро ристи чес ко го на па де
ния ис ламс ких ра ди ка лов на ре дак цию са ти ри чес ко го жур на ла «Charlie Hebdo» 
в Па ри же. Из част но го фак та сде ла но обоб ще ние по осуж де нию на си лия во всех 
фор мах: «Мы стро го осуж даем тер ро ризм во всех его прояв ле ниях и подт верж
даем на шу при вер жен ность пос ле до ва тель но му про дол же нию борь бы про тив 
меж ду на род но го тер ро риз ма».54

Пре зи дент Эр до ган так же вы ра зил со бо лез но ва ние Фран ции по «слу чаю воз му
ти тель но го на па де ния». Очень точ но и к месту ска за но об от сутст вие оте чест ва у 
тер ро риз ма.55 Заяв ле но о на ли чие у За па да двух ме то дов борь бы про тив Тур ции: 
«фаль си фи ка ции и ан тис ламс кий за го во р»: «Лжи вость За па да оче вид на. Мы, как 
истин ные му суль ма не, ни ког да не участ во ва ли в тер ро ристи чес ких ак циях. За 
всем этим стоит ра сизм, ре чи, пол ные не на висти и ис ла мо фо бия».56

Между тем история Османской Турции рисует другую картину. Сами турки 
рассказывают об этой страш ной реаль ности. Сол дат Муста фа Су лей ман сви де
тельст вует о 1915 г.: «Мы вош ли в ар мянс кие де рев ни и уби ли всех, без уче та по ла 
и воз раста. При шед шие с на ми в де рев ню кур ды гра би ли до ма ар мян. Мно жест во 
по жи лых ар мян, ин ва ли дов скры ва лись в шко ле, что бы ла в цент ре го ро да, но у 
нас был при каз – мы уби ли и их. В по сел ке Ге ли гу зан бы ло уби то или сож же но 
800 ар мян. Вы ко ло ли гла за от ца Ован не са, бо ро ду, нос и уши от ре за ли. Я не убил 
ни од  но го ре бен ка, да же двух де тей спас. Да же три дня скры вал их в своем шат ре, 
но од наж ды во шел и уви дел их те ла расч ле нен ны ми…»57

54 Серж Саргсян выразил соболезнование президенту Франции в связи с нападением на редакцию 
журнала Charlie Hebdo.  http://www.tert.am/ru/news2015/ 01/08/Presidentcondolences/1553498
55 Заявление президента Эрдогана по случаю произошедшей в Париже террори с ти ческой атаки.   
http://www.byegm.gov.tr/russian/agenda/erdogan parissa  ldirisiru/74608
56 Frontpage: Президент ответственного за Геноцид «Эрдоганистана» говорит, что мусульмане не 
совершают погромов.  http://www.panarmenian. net/rus /news /187217/
57 Ватикан рассекретит архивные материалы о Геноцида армян.  http://www.blagove stinfo.ru/
index.php?ss=2&s=3&id=41812
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Со вер шенст во ва ние средств борь бы про тив приз на ния Ге но ци да ар мян при
ня ло систем ный и синд ром ный ха рак тер в Тур ции. В ян ва ре 2015 г. с ту рец ки ми 
пос ла ми встре ти лись спи кер пар ла мен та Дже маль Чи чек и ми нистр иност ран ных 
дел М. Ча ву шог лу. Cпи кер Чи чек об ра тил вни ма ние на зна чи мость го су дарст вен
но го про ти во дейст вия: «Ка ж дая струк ту ра не мо жет иг рать на от дель ной стру не. 
Да же, ес ли и так, то это нуж но де лать осоз на но и сов мест но при ни мая ре ше ния. 
2015ый год бу дет труд ным для Тур ции. Необ хо ди мо при ло жить серьез ные уси
лия в от вет на при ня тие ре ше ний об ар мянс ких ут верж де ниях». Дея тель ность 
внеш не по ли ти чес ко го ве домст ва в ан тиар мянс ком ми фо твор чест ве приз на на 
эф фек тив ной.

Ча ву шог лу под черк нул важ ность уси лий пос лов в сфе ре Ар мян ско го воп ро са, 
ко то рый стал учи ты вать ся в раз ви ваю щих ся стра нах: «В гла зах третьих стран 
растут ут верж де ния о Ге но ци де ар мян. В от вет на это мы прик ла ды ваем уси
лия в сре де по ли ти чес ких дея те лей». Выс ка за но по же ла ние коор ди на ции уси лий 
с пар ла мен том Тур ции, ко то рый так же ак тив но дейст вует про тив «ар мянс ких 
ут верж де ний».58

Та ким об ра зом, ха рак тер ной чертой про па ган дистс ких опу сов по ли ти чес кой 
эли ты Тур ции яв ляет ся соз да ние на цио наль ных ми фов для цен ност ной ориен та
ций масс, подтверж де ния го су дарст вен ной идео ло гии и по ли ти ки. Ядром это го 
про цес са яв ляет ся ми фот вор чест во вок руг Ге но ци да ар мян, соз даю щего за дан
ные эт нок ра ти чес кие ми фы, нап рав лен ные на обес пе че ние положительного 
об ра за Тур ции внут ри страны и на меж ду на род ной аре не. Соз да те ли эт но по ли
ти чес ких ми фов знают настоя щую под но гот ную исто рию Ге но ци да ар мян, но 
стре мят ся сох ра нить про па ган дистс кую на чин ку, соз дан ную еще мла до тур киз
мом. Ос но вой ми фот вор чест ва яв ляет ся сох ра не ния эт но по ли ти чес кой конф рон
та ции. Опас ность исто ри чес кой си туа ции состоит в том, что «со вре ме нем лю бая 
ложь мо жет стать прав дой».

В 2014 г. и на ча ле 2015 г. ми фот вор чест во Тур ции вок руг Ге но ци да ар мян обо
га ти лось пос ле до ва тель ным ря дом ми фов: «об щей бо ли», «исто ри чес кой спра вед
ли вости», по лит кор рект ности и фо бия ми. С по зи ции дав ле ния ре ша лась за да ча 
дости же ния формальной са тис фак ции Ге но ци да ар мян, что бы обос но вать от каз 
от рести ту ции. Все ми фы представ ляют со бой син тез исти ны и ми мик рии Ге но
ци да ар мян. Тур ции осоз нав шая, что по ли ти ка частич ной са тис фа ка ции не сра
ба ты вает, пош ла вновь по ис пы тан ной сте зе  по ли ти ке от ри ца ния Ге но ци да 
ар мян, что бы из бе жать рести ту ции. Дейст вуют во ла тиль ные тен ден ции: приз на
ния, хо тя и частич ной фор ме, и от ри ца ния ар мянс ко го ге но ци да Произошла лишь 
смена курса жесткого отрицания Геноцида армян на формат мягкого отрицания. 

58 Утверждения о Геноциде армян возрастают в третьих странахЧавушоглу.   
http://www.tert.am/ru/news/2015/01/08/cavushoglu/1553578
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ГеноцИд аРМян В МИфотВоРчестВе tуРцИИ (2014 -2015 ГГ.) 
Валерий Тунян 

РеЗюМе
Характерной чертой мифотворчества турецкой политической элиты является 
создание мифов для политической ориентировки национальных масс, направлен
ных на подтверждение государственной идеологии и политики. Осью этого про
цесса является мифотворчество вокруг Геноцида армян, направленное на обес
печение положительного имиджа Турции внутри страны и на международной 
арене. Целью информационнопсихологической войны является создание сфаль
сифицированной национальной истории, которая должна соответствовать совре
менным требованиям и обосновывать отказ от признания армянской Голгофы.

Обслуживание официальной идеологии осуществляется профессиональными 
историками, консультантами и экспертами. Этнополитические мифотворцам 
известна реальная история Геноцида армян, но они стремятся сохранить про
пагандистскую изнанку, существующую еще с времен правления младотурок. 
Основой мифотворчества является сохранение этнополитической конфронтации.

В 2014 году и в начале 2015 года мифотворчество Турции вокруг Геноцида 
армян обогатилось новыми мифами: «общая боль», исторической справедли
вость, политкорректность и т.д., которые направлены на недопущение выплаты 
компенсаций за потери армян в результате геноцида. Данные мифы представ
ляют из себя синтез истины и фальсификации истории Геноцида армян. Причи
ной этого является девиантное поведение Турции, которая осознав, что политика 
частичного удовлетворения не работает, вернулась к испытанному пути  поли
тике отрицания Геноцида армян. Имеют место противонаправленные тенденции 
частичного признания и отрицания Геноцида армян.

Ключевые слова: мифотворчество, отрицание Геноцида армян, фальсификация 
истории. 

ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆը ԹՈւՐքԻ ԱՅԻ ԱՌԱՍՊԵԼԱ բԱ ՆՈւ ԹՅԱ Ն 
ՄԵջ (2014-2015 ԹԹ.)

 ալերրի  ունյան
ԱՄՓՈՓՈւՄ

Թուր քի այի քա ղա քա կան ը նտ րա խա վի պատ մա քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան բնո
րոշ գիծն է հան դի սա նում ազ գային զանգ ված նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման 
հա մար մի ֆե րի ստեղ ծու մը, ո րը հաս տատում է պե տա կան գա ղա փա րա խո սու
թյու նը և քա ղա քա կա նու թյու նը: Այդ գոր ծըն թա ցի ա ռանցքն է Հայոց ցե ղաս պանւ
թյան շուր ջը հյուս ված ա ռաս պե լա բա նու թյու նը, ո րի ստեղ ծու մը կոչ ված է պահ պա
նել Թուր քի այի լու սա վոր կեր պա րը ե րկ րի ներ սում և մի ջազ գային թա տե րա բե մում:
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Պատ մա տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի նպա տակն է ստեղ ծել կեղծ ված 
ազ գային պատ մու թյուն, ո րը պետք է հա մա պա տաս խա նի ար դի պա հանջ նե րին 
և հիմ նա վո րի հայ կա կան Գող գո թայի ամ բող ջա կան մեր ժու մը: Պաշ տո նա կան 
քա րոզ չու թյան սպա սար կումն ի րա կա նաց նում են ար հես տա վարժ մաս նա գետ
ներ, խորհր դա տու ներ և ծա խու պատ մա բան ներ. Առաս պե լա բա նու թյան զեղ ծա
րար նե րը տե ղե կաց ված են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իս կա կան պատ մու թյա նը, 
սա կայն ձգ տում են պահ պա նել քա րոզ չա կան աս տա ռը, ո րը ստեղծ ված էր դեռևս 
ե րիտ թուր քե րի կող մից: Ա ռաս պե լա բա նու թյան է ու թյունն է պահ պա նել ազ գա մի
ջյան քա ղա քա կան հա կադ րու թյու նը: Պատ մա կան ի րա վի ճա կի վտան գը կա յա նում 
է նրա նում, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում ցան կա ցած սուտ կա րող է վե րած վել ճշ մար
տու թյան:

2014 թ. և 2015 թ. սկզ բում Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կան 
ա ռաս պե լա բա նու թյու նը հարս տա ցավ նոր մի ֆե րով. «ընդ հա նուր ցա վի», պատ մա
կան ար դա րու թյան, քա ղա կա կան կո ռեկ տու թյան և վա խե րով, ո րոնց նպա տակն էր 
թույլ չտալ ի րա կան փոխ հա տուց ման ի րա կա նաց մա նը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հիմ նախնդ րում նրանք մարմ նա վո րում է ին ի րա կա նու թյան և զեղ ծա րա րու թյան 
ձուլ ված քը: Թուր քի ան, գի տակ ցե լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մաս նա կի ճա նաչ
ման քա ղա կա նու թյան տա պա լու մը, կր կին ան ցավ ժխտ ման քա ղա կա նու թյան: 
Գոր ծում են հա կա դիր մի տում ներ̀  Հայոց ցե ղաս պանու թյան մասնակի ճա նաչ ում 
և Հայոց ցեղաս պա նու թյան մեր ժու մ:

Բանալի բառեր̀  առասպելաբանություն, Հայոց ցեղասպանության ժխտում, 
պատմության խեղթյուրում։ 

tHE arMENIaN GENoCIdE IN tHE MYtHMakING oF turkEY (2014-2015)
Valery Tunyan

rESuME
The characteristic feature of mythmaking inclinations of Turkish political elite is 
the national myths creation for the evaluative mass orientations, the confirmation 
of state ideology and policy. The core of this process is the mythmaking around the 
Armenian Genocide creating the ethnographic myths aimed at providing the fluffy 
image of Turkey within countries and in the international arena. The essence of the 
informationalpsychological war is the falsified history of ethnic superiority which must 
meet modern requirements and the justification for refusal of full recognition of the 
Armenian Golgotha. 

The service of official ideology is implemented by professional historians, counselors 
and expert historians who together with the political elite must take responsibility 
for the consequences. The ethnopolitical mythmakers know the real lowdown history 
of the Armenian Genocide, but seek to preserve propaganda stuffing created by the 
Young Turks. The basis of the mythmaking is the preservation of the ethnopolitical 
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confrontation. The danger of the historical situation is that in course of time any lie can 
become true.

In 2014 and early 2015 the mythmaking of Turkey around the Armenian Genocide 
was enriched by a succession of myths: «general pain», historical justice, political 
correctness and phobias. From the standpoint of deviation the problem of achievement 
of the Armenian Genocide satisfaction was solved in order to justify the rejection of 
restitution. All the myths are a synthesis of the truth and mimicry of the truth on 
the Armenian Genocide. The reason is the deviant behavior of Turkey, having realized 
that the policy of partial satisfaction doesn’t work, went back to the welltried way – 
the policy of denying the Armenian Genocide so as to avoid restitution. Volatile trends 
function: the partial recognition and the denial of the Armenian Genocide.

Keywords: mythmaking, Armenian Genocide denial, falsification of history.
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ԵՐԻՏԹՈՒՐքԵՐԻ ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՈՒՂԵՆԻՇՆԵՐը:  
ԿՐՈՆը՝ քԱՂԱքԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, քԱՂԱքԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆը  

ԿՐՈՆԻ ՄԵջ

 Շու շան Խա չատ րյան 

Իթ թի հա տա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նը կյան քի կոչ վեց՝ փր կե լու հա մար «Եվ րո
պայի հի վանդ մար դուն»1՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը: Ու նե նա լով զար գաց ման մի 
քա նի փուլ՝ իթ թի հա տա կա նու թյու նը դար ձավ բա ղադ րյալ, եր բեմն էլ հա կոտնյա 
գա ղա փար նե րի մի ամ բող ջու թյուն: Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյան մեջ 
օգ տա գործ վե ցին թե՛ ո րոշ եվ րո պա կան քա ղա քա կան, թե՛ փի լի սո փա յա կան տար
բեր դպ րոց նե րի և թե՛ թուր քա կան իս լա մին ու ազ գայ նա կա նու թյա նը բնո րոշ ո ւս
մունք ներ: Դրանք՝ որ պես մշակ ված ա ռան ձին մի ա վոր ներ (ի նչ պես, օ րի նակ, 
Օ գյուստ Կոն տի պո զի տի վիս տա կան մար դա բա նու թյու նը), յու րաց վե ցին ե րիտ
թուր քե րի կող մից՝ ստեղ ծե լու հա մար իթ թի հա տա կա նու թյան տե սու թյու նը: 

ա. Մա տե րի ա լիզ մի յու րաց ման փոր ձե րը
Խն դի րը, ո րը ծա ռա ցել էր Օս մա նյան կայս րու թյան մտա վո րա կա նու թյան ա ռջև, 
ի րենց ե րկ րի՝ թե՛ տն տե սա կան, թե՛ քա ղա քա կան և թե՛ առ հա սա րակ մշա կու թային 
ա ռա ջա դի մու թյան հաս նե լու հրա մա յա կանն էր: Սկ սած XIX դա րից՝ ա ռա ջա դի մե
լու ձգ տու մը, հատ կա պես ժա մա նա կի եվ րո պա կան հա սա րա կու թյան նիս տու կա
ցին հա մա պա տաս խա նե լու պա հանջն էր փոր ձում լուծ վել: Հենց այդ մթ նո լոր տում 
էլ XIX դ. վեր ջե րին ստեղծ վեց « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն2: 

Ա մե նայն «արևմ տյան»ի հետ օս մա նյան ին տե լեկ տո ւալ նե րը կա պում է ին 
գի տե լի քի և ա ռա ջըն թա ցի մա սին ի րենց տե սիլ նե րը: Ար դեն XIX դ. կե սե րից սկ սե
ցին ակ տի վո րեն թարգ ման վել և քն նարկ վել մա տե րի ա լիստ փի լի սո փա նե րի գոր
ծե րը: Սե փա կան պե տու թյան ա պա գայի ըն թացքն ա րևմ տա սեր օս մա նյան մտա վո
րա կան նե րը (հիմ նա կա նում ազ գու թյամբ թուրք) տես նում է ին Ա րև մուտ քի՝ ի րենց 

1 Օս մա նյան կայս րու թյա նը վե րա բե րող այս բնո րո շում ա ռա վել հա ճա խա կի շր ջա նառ վել է 
XIX դ. կե սե րից: 1853թ. ան գլի ա ցի քա ղա քա գետ, Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պետ Ջոն Ռա սե լը Օս
մա նյան կայս րու թյու նը կո չում է « Հի վանդ մարդ, ծայ րա հեղ հի վանդ մարդ»: Այս խոս քե րի սկզբ
նաղ բյուրն ան հայտ է, եր բեմ վե րագր վում է ռու սաց ցար Նի կո լայ Iին, սա կայն Նի կո լայ ցա րին 
պատ կա նող խոս քե րը փոքրի նչ այլ ձևա կերպ մամբ է ին՝ « մարդ, ո րը հա սել է զա ռա մյա լու թյան», 
տե՛ս http://www.nybooks.com/articles/2001/03/08/turkeyshiddenpast/#fnr1:
2 Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի
տեն կո չել նաև կու սակ ցու թյուն: Մենք նա խընտ րում ե նք այն չկո չել « կու սակ ցու թյուն», այլ « կո մի
տե»՝ հաշ վի առ նե լով և՛ թարգ մա նա կան (թուրք. “İttihat ve Terakki Cemiyeti”), և՛ բո վան դա կային 
ճշգր տու թյան աս պեկտ նե րը:
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ժա մա նա կին բնո րոշ գի տա կան պա շար նե րը յու րաց նե լու, օս մա նյան կրո նա պե
տու թյամբ թե լադր ված բա ցե րը լրաց նե լու մեջ: Օս մա նյան կայս րու թյուն այ ցե լած 
օ տա րազ գի ու սում նա սի րող նե րը զար ման քով է ին ըն դու նում Օս մա նյան կայս րութ
յու նում տի րող այդ « մա տե րի ա լիս տա կան պայ թյու նը»3: Սա կայն եվ րո պա կան լու
սա վո րա կա նու թյան հան դեպ այդ սերն ա ռա ջին հեր թին ոչ թե հա նուն գի տու թյան 
էր, այլ քա ղա քա կան նպա տակ նե րի, և մա տե րի ա լիստ փի լի սո փա նե րի գր վածք
ներն էլ քն նարկ վում է ին քա ղա քա կան ո ճա բա նու թյամբ: 

Գո վա բան վում է ին Բե նե դիկտ (Բա րուխ) Սպի նո զայի նա տու րա լիզ մը, Չարլզ 
Դար վի նի է վո լյու ցի այի տե սու թյու նը, քա ղա քա կան դիս կուր սում թեժ քն նար կում
նե րի է ին ար ժա նա նում Մոն տես քի ոյի, ԺանԺակ Ռու սոյի, Վոլ տե րի գր վածք նե րը: 
Սպի նո զան և Վոլ տե րը հա մար վում է ին ա մե նան շա նա վոր փի լի սո փա նե րը. Սպի
նո զան՝ իր կրո նա կան ա զա տա խո հու թյան, ի սկ Վոլ տե րը կրո նի հան դեպ իր բա ցա
սա կան տրա մադր վա ծու թյան հա մար4: Ժ.Ժ. Ռու սոյի հան դեպ վե րա բեր մուն քը մի 
կող մից դրա կան էր, քա նի որ նա հա կաե կե ղե ցա կան ճա շակ ու ներ, և մյուս կող մից 
բա ցա սա կան էր այն պատ ճա ռով, որ Ռու սոն գի տու թյան «ա մե նա կա րո ղու թյան» 
մտ քի հետ հա մա ձայն չէր5: 

Ար դի ա կա նաց ման և ա ռա ջա դի մե լու այս ու ղու հանգր վան նե րից է ին « Մի ու թյուն 
և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի ստեղ ծու մը և նրա գա ղա փա րա խո սու թյան մշա
կու մը: XIX դ. մա տե րի ա լիս տա կան այս ա րթ նա ցու մը կայս րու թյան մեջ դժ գո
հու թյուն ներ ա ռա ջաց րեց ա վան դա կան իս լա մա կան օ րենք նե րով ա ռաջ նորդ վող 
հա սա րա կու թյան մեջ, և ար դյուն քում օս մա նյան ին տե լեկ տո ւալ նե րը բա ժան վե ցին 
ե րեք ճամ բա րի. 
1. Ա ռա ջին խում բը ար դի ա կա նաց ման, ա րևմ տա կա նաց ման կողմ նա կից ներն է ին 

և ցան կա նում է ին ա մե նայն «արևմ տյա նը» ներդ նել Օս մա նյան կայս րու թյան 
բազ մա զան բնա գա վառ ներ: Սա ա մե նա բազ մա քա նակ հետ ևորդ ներ ու նե ցող 
հո սանքն էր: 

2. Երկ րորդ խմ բի ան դամ նե րը պահ պա նո ղա կան ներն է ին, ո րոնք օս մա նյան ու լե-
մայի6 դիր քո րո շու մը հա մա րում է ին ա ռաջ նային և մո դեռ նիստ նե րին մե ղադ
րում է ին սե փա կան մշա կույ թից, ա վան դա կան ար ժեք նե րից, կրո նից օ տար վե լու 
և դրա հան դեպ թշ նա մա նա լու մեջ: Ա վան դա կա նի կողմ նա կից նե րի այս ո ւղ

3 Հուն գա րա ցի գիտ նա կան Ար մի նի ուս Վամ բե րին այս ա ռն չու թյամբ գրում է, որ Օս մա նյան 
կայս րու թյան այդ գրա գետ զանգ վածն ակ տի վո րեն յու րաց նում էր մա տե րի ա լիս տա կան ա ռաջ
խա ղաց ման պտուղ նե րը, մեծ ձգ տում կար ու սում ստա նա լու եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե
րում, նման վե լու եվ րո պա ցի նե րին (տե՛ս Vàmbèry H., Der Islam im Neunzehnten Jahrhundert, Eine 
Culturgeschichtliche Studie, Leipzig, 1875, S. 101)։
4 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., The Young Turks in Opposition, Oxford University Press, 1995, pp. 1213.
5 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 13:
6 Ու լե մա կամ ու լա մա բառն ա րա բե րեն է, նշա նա կում է ու սյալ՝ իր ա մե նա լայն ի մաս տով: Այս 
դա սի մեջ ը նդ գրկ վում են իս լա մի ու սյալ ան ձինք՝ ա ստ վա ծա բան նե րը (մու թա կա լի մուն), կա նո
նա կան ի րա վուն քի մաս նա գետ նե րը` մուֆ թի նե րը, դա տա վոր նե րը՝ կա դի նե րը, ու սու ցիչ նե րը և 
բարձ րաս տի ճան կրո նա կան հե ղի նա կու թյուն վայե լող ան ձինք, ի նչ պես օ րի նակ՝ շեյխ ո ւլիս լա մը 
(տե՛ս Encyclopædia Britannica, Vol. 22, ChicagoLondonToronto, 1962, էջ 671)։
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ղութ յու նը չնա յած գո յատ ևեց մինչև Օս մա նյան կայս րու թյան մայ րա մու տը, որ ևէ 
է ա կան քա ղա քա կան և մտա վոր ներդ րում չու նե ցավ կայս րու թյան վեր ջին շր ջա
նի հա մար7: 

3. Եր րորդ ո ւղ ղու թյու նը հա րա բե րա կա նո րեն մի ջին դիրք էր զբա ղեց նում. օգ տա
գործ վում է ին իս լա մա կան խորհր դան շան ներ, սա կայն ի րա կան ո ւղղ վա ծու թ
յունն ա վե լի շատ դե պի ա րևմ տա մետ ու ժե րի կողմն էր: Մի ջին գի ծը հմ տո րեն 
բռ նած մտա վո րա կան նե րի այս ճյու ղը կա րո ղա ցավ հաս նել իր ա ռջև դր ված 
նպա տակ նե րին, ըն դուն վել հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի կող մից: Այս 
ո ւղ ղու թյու նը հե տա գա յում « Նոր օս ման ցի նե րի» շարժ ման8 հիմ քը դար ձավ, ո րն 
էլ իր հեր թին՝ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» («Ե րի տա սարդ թուր քե րի») 
կո մի տե ի: 

Ա վե լի ո ւշ, ե րբ կո մի տեն շր ջա դարձ կա տա րեց դե պի պան թուր քիս տա կանազ
գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն, հեն ման կե տեր հայտ նա բե րեց նաև իր րե դեն
տիզ մի մեջ9, Ֆրիդ րիխ Նից շե ի, Հեր բերտ Սպեն սե րի, Է միլ Դյուրկ հայ մի և Ան րի 
Բերգ սո նի տրակ տատ նե րում. «... ի րենց քա ղա քա կան ի դե ալ նե րը վերց րել է ին 
եվ րո պա կան մտ քից, այն պի սի մտա ծող նե րից, ի նչ պի սիք են Բերգ սո նը, Դյուրկ
հայ մը, Նից շեն և այլք՝ հաս տա տե լով, որ նրանք պետք է հա մախմ բեն ի րենց 
ժո ղովր դի տա ղանդ նե րը, կա ռու ցեն սե փա կան ին տե լեկ տո ւալ կյան քը և ազ գային 
ա վան դույթ նե րը՝ Եվ րո պայից վերց նե լով մե թոդն ու տեխ նի կան»10: Մի ա խառ նե լով 
լու սա վո րա կան նե րի և XIXXX դա րի սկզ բի ո րոշ փի լի սո փա նե րի գա ղա փար նե րը՝ 
ստեղծ վեց իթ թի հա տա կան փի լի սո փա յու թյան ա ռանց քը11, ո րը հե տա գա յում լրաց
վեց թուրք հե ղի նակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րով:

7 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 1314:
8 Պատ մա բան Շուք րու Հա նի օղ լուն այս խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ է հա մա րում նաև հան րա հայտ 
գրող Իբ րա հիմ Շի նա սի ին և Նա մըք Քե մա լին (տե՛ս Hanioğlu M. Ş., The Young Turks in Opposition 
…, էջ 14)։
9 Տե՛ս Զա րև անդ, Մի ա ցե ալ, ան կախ Թու րա նի ա, Ա թէնք, 1988, էջ 60, հմմտ. Manenti L. G., 
Massoneria italiana, ebraismo e movimento dei Giovani Turchi, in La Rassegna Mensile di Israel, vol. 
LXXVIII, N. 3, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, SettembreDicembre 2012, էջ 161175։ Իր
րե դեն տիզ մը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տում ըն դուն ված է կո չել մի եր ևույթ, ե րբ 
ազ գի մի հատ վա ծը՝ նույն լեզ վով, մշա կույ թով ու պատ մու թյամբ, զատ ված է մյու սից և հան րային 
մտայ նու թյան մեջ ձգ տում կա դրանք մի ա վո րե լու: Իրրե դեն տիզ մի դա սա կան օ րի նակ է նա ցիս
տա կան Գեր մա նի այի կող մից Ա վստ րի այի ան շլյու սը՝ մի ակ ցու մը 1938 թ.: Եզ րույ թը ծա գել է Italia 
irredenta (ի տալ. թարգմ. «չ մի ա վոր ված Ի տա լի ա») ար տա հայ տու թյու նից և հա մա պա տաս խան 
գա ղա փա րա խո սու թյու նից՝ կապ ված Ա վստ րոՀուն գա րա կան կայս րու թյան կող մից գրավ ված 
ի տա լա կան հո ղե րը վե րա դարձ նե լու հետ (տե՛ս Dictionary of Genocide, by Totten S., Bartrop P. R., 
Greenwood Press, 2008, էջ 227)։
10 Alp T., The Turkish and Pan-Turkish Ideal, Liberty Press, London, 1917, p. 13, հմմտ. Memoirs of 
Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, p. 319.
11 Տե՛ս Զա րև անդ, նշվ. ա շխ., էջ 61:
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բ. Թուր քա կան հիմ քից բխող ի դե ալ-գա ղա փար նե րը 
Ե րիտ թուր քե րը հիմ նա կա նում ցածր դա սի բյու րոկ րատ ներ և ու սա նող ներ է ին, 
ի րենք ի րենց ըն կա լում է ին որ պես բա րե նո րո գիչ և ի րենց բա րե նո րո գում նե րի 
պատ մա կան գի ծը հասց նում է ին ը նդ հուպ Մահ մուդ IIի ռե ֆորմ նե րին, հա ջոր դա
բար՝ Թան զի մա թի ռե ֆոր մին, նոր օս ման ցի նե րի և Միդ հատ փա շայի գլ խա վո րած 
բա րե նո րո գա կան շար ժում նե րին: 

Ե րիտ թուր քերն ա զդ վել է ին 1860ա կան նե րի սահ մա նադ րա կան ը նդ դի մու թյան 
հո սան քից և հատ կա պես Նա մըք Քե մա լի12 ռե ֆոր միս տա կան և հայ րե նա սի րա կան 
գա ղա փար նե րից: Ու սա նող նե րը գաղտ նի մի մյանց է ին փո խան ցում կայս րու թյու
նում ար գել ված գոր ծիչ նե րի և գա ղա փա րա խոս նե րի մտ քե րը, ի սկ 1896ից հե տո՝ 
նաև ե րիտ թուր քա կան ամ սագ րե րը, ո րոնք տպագր վում է ին Օս մա նյան կայս րու թ
յու նից դուրս13, սա կայն օ րեն քը շր ջան ցե լով՝ տա րած վում է ին հա մալ սա րան նե րում: 
Այդ ամ սագ րերն ար գել ված է ին ա րևմ տա մետ գա ղա փար ներ տա րա ծե լու, դրանց 
մեջ առ կա սահ մա նադ րա կա նու թյան, ռա ցի ո նա լիզ մի և գի տու թյան ա ռա ջըն թա ցի 
գա ղա փար նե րի պատ ճա ռով14: 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խու թյու նից շատ չան ցած՝ կա ռա վա րու թյու նը 
սկ սեց ա ռաջ մղել կայս րու թյան բնակ չու թյան մի ա տար րաց ման գա ղա փա րը՝ 
թր քա ցու մը15: Այն ո ւղղ ված էր կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի դեմ, նրանց դա վա նած 
կրո նի, մշա կույ թի և կեն սա կեր պի դեմ: Թր քաց ման գա ղա փա րա խոս նե րի հա կա
քրիս տո նե ա կան տրա մադ րու թյուն ներն էլ ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ վե ցին հայե րի դեմ՝ 

12 Մեհ մեդ Նա մըք Քե մալ (18401888), թուրք ար ձա կա գիր, պոետ, թուրք ազ գայ նա կան շար ժում
նե րի ղե կա վար, նրա գր վածք նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն են թո ղել ե րիտ թուր քե րի վրա, հրա տա
րա կել է “Hürriyet” («Ա զա տու թյուն»), “İbret” («Զ գու շա ցում») թեր թե րը: Իր հեր թին գա ղա փա
րա պես ա զդ վել է Իբ րա հիմ Շի նա սի ից՝ “Tasvir-i Efkâr” (« Գա ղա փար նե րի նկա րագ րու թյուն») 
թեր թի խմբագ րից: Թուր քա կան գրա կա նու թյունն ա րևմ տա կա նաց նե լու կողմ նա կիցն է ե ղել: 
18731876ին բան տարկ ված էր “Vatan yahut Silistre” (« Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րի ա») թա տե րա կան 
դրա ման գրե լու պատ ճա ռով: Հա մոզ ված էր, որ կրո նը հա մա հունչ կլի նի նո րաց ված Թուր քիայի 
ար ժե հա մա կար գին այն դեպ քում, ե թե հաս տատ վեր սահ մա նադ րա կան կա ռա վա րում՝ ան գլի ա
կան տար բե րա կով: Դեմ էր օս մա նյան բռ նա պե տու թյա նը (տե՛ս Encyclopædia Britannica, Vol. 13, 
ChicagoLondonToronto, 1962, էջ 319, տե՛ս նաև «Բ րի տա նի կա» հան րա գի տա րա նի թվային տար
բե րա կը՝ http://www.britannica.com/biography/NamikKemal): 
13 Խոս քը “Meşveret” (Փա րիզ), “Osmanlı” (Ժնև), “Muhbir” (Լոն դոն), “Tanin” (Փա րիզ) ամ սագ
րե րի մա սին է:
14 Տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Atatürk’s 
Turkey, London, 2010, էջ 113։
15 Պան թուր քիզ մը ծա գեց Ռու սաս տա նում՝ թյուր քազ գի նե րի շր ջա նում, և այն տե ղից ան ցավ Ան
կա րա և Պո լիս: Պան թուր քիզ մին ո ւղ ղոր դո ղը Յու սուֆ Աք չու րան (18761935) էր: Ար դեն 1889ին 
պան թուր քիզ մը Հու սե ին զա դե Ա լի Բեյի (18641940) մի ջո ցով թա փան ցում է Թուր քի ա, տա րած
վում է ե րիտ թուր քե րի մեջ: Պան թուր քիզ մի գա ղա փա րի հան րայ նաց ման պա տաս խա նա տուն 
հա ճախ հա մար վում է հուն գա րա ցի, ծա գու մով հրե ա Ար մի նի ուս (Հեր ման) Վամ բե րին, ո րը 
կա պեր ու ներ ե րիտ թուրք գոր ծիչ նե րի հետ (տե՛ս Landau J. M., Pan-Turkism. From Irredentism to 
Cooperation, Indiana University Press, 1995, էջ 2): Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում պան թուր
քիզ մը քա ղա քա կան ո ւս մուն քի վե րա ծո ղը հա մար վում է ծա գու մով քուրդ ե րիտ թուրք գա ղա փա
րա խոս Զի յա Գյո քալ փը: Հմմտ. Memoirs of Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, էջ 314315, 
Զա րև անդ, նշվ. ա շխ., էջ 62: 
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մշա կե լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ծրա գի րը16: Պատ մա բան Ար սեն Ա վա գյա նը 
նշում է, որ ե րիտ թուր քե րի ռա դի կալ ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին՝ դոկ տոր Նա զը մը, 
դոկ տոր Բե հաէդ դին Շա քի րը, Զի յա Գյո քալ փը, Է յուբ Սաբ րին, Քյու չյուկ Թա լա թը, 
Իս մայիլ Ջան փո լա դը, ո րոն ցից ա ռանձ նաց նում է հատ կա պես եր կու սին՝ Բե հաէդ
դին Շա քի րին և Նա զը մին (եր կուսն էլ մաս նա գի տու թյամբ բժիշկ)17: Պատ մա բա նը 
նրանց զա տում է կա ռա վա րա կան ե ռա պետ նե րից, դոկ տոր Նա զը մին կո չում իթ թի
հա տա կա նու թյան գա ղա փա րա խոս, ի սկ Բե հաէդ դին Շա քի րին ներ կա յաց նում 
Նա զը մից գա ղա փա րա պես ա զդ ված18: 

Ե րիտ թուր քե րի գոր ծու նե ու թյունն ա ռա ջին ու սում նա սի րող նե րից Էռ նեստ Ռամ
զորն ա ռանձ նաց նում է մեկ այլ գա ղա փա րա կան դաշտ. նա գրում է, որ մի ա ժա մա
նակ ե րիտ թուր քե րի թվում կային բեք թա շի19 սու ֆի ա կան մի ա բա նու թյան ան դամ
ներ՝ նրանց շար քում նշե լով նաև Թա լե ա թին, Ռի զա Թև ֆի կին և շեյխ ո ւլ-իս լամ 
Մու սա Քյա զիմ է ֆեն դի ին20: 

Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ պան թուր քիզ մի հիմ նա դի րը ծա գու մով քուրդ 
ե րիտ թուրք գա ղա փա րա խոս Զի յա Գյո քալփն է, ով, լի նե լով « Մի ու թյուն և ա ռա ջա
դի մու թյուն» կո մի տե ի գոր ծուն տե սա բան, մաս նակ ցել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ծրագ րի մշակ մա նը: Նա իր աշ խա տու թյուն նե րը հան րայ նաց րել է ե րիտ թուր քա կան 
հե ղա փո խու թյու նից հե տո՝ 19111918 թթ. և 19221924 թթ.: Գյո քալ փը գտ նում էր, որ 
ե րիտ թուրք ե ռա պետ նե րը պետք է ը նտ րու թյուն կա տա րեն օս մա նա կա նու թյան և 
թր քա կա նու թյան միջև, ի սկ իր սե փա կան նո րա րար գա ղա փար ներն օս մա նիս տա
կան չէր կո չում, այլ ա րևմ տյան: Դուրս թող նե լով ա վե լի վաղ, սա կայն շատ թույլ 
զար գա ցած պա նիս լա միզ մի գա ղա փա րը՝ նա կենտ րո նա նում է պան թուր քիզ մի 
վրա, ի սկ Օս մա նյան կայս րու թյան պե տա կան կրո նը՝ իս լա մը, մղ վում է հետ նա բեմ21: 
Սա կայն Գյո քալ փը, գի տակ ցե լով իս լա մի ա րթ նու թյունն օս մա նյան իս լա մա դա վան 

16 Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, МИГА, Ереван, 
2013, էջ 53։
17 Նույն տե ղում, էջ 4850, 5356:
18 Նույն տե ղում, էջ 48:
19 Սու ֆի ա կան (թուրք. Թա սավ վուֆ) մի ա բա նու թյուն նե րը (թուրք. Թա րի քաթ) կար ևոր դե րա կա
տա րու թյուն են ու նե ցել օս մա նյան քա ղա քա կա նու թյան մեջ և հա սա րա կա կան կյան քում: Բեք թա-
շի մի ա բա նու թյու նը (բեք թա շիյյա)՝ որ պես XV դ. Հա ջի Բեք թա շի Վա լի ի կող մից հիմ ադրված 
սու ֆի ա կան միս տիկ մի ա բա նու թյուն, տա րա ծում է գտ նում ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում, 
հատ կա պես Բալ կան նե րում: Չնա յած սու ֆի ա կան ո ւղ ղու թյուն նե րից է ր՝ սուն նի իս լա մի հետևորդ
նե րից կազմ ված, ու ներ Ա լի ի պաշ տա մունք, ի նչ պես շի ա նե րը: Բեք թա շի նե րը որ դեգ րել է ին ո րոշ 
քրիս տո նե ա կան տար րեր, օ րի նակ՝ հաց բե կա նե լը և մեղ քե րի ա պաշ խա րու թյան կար գը: Բեք
թա շի նե րի և՛ կա նայք, և՛ տղա մար դիկ նվի րա գործ ման ծե սե րի ժա մա նակ կա րող է ին մաս նակ
ցել գի նի խմե լու ա րա րո ղու թյա նը և պա րե րին: 1826 թ. ե նի չե րի նե րի բա նա կի ո չն չա ցու մից հե տո 
փակ վեց նաև այ լա խո հա կան հա մար վող բեք թա շի նե րի մի ա բա նու թյու նը, ո րից շա հե ցին նաքշ
բան դի նե րը: Թան զի մա թի շր ջա նում նրանք աս տի ճա նա բար վե րա դար ձան հա սա րա կա կան ակ
տի վու թյան (տե՛ս http://www.britannica.com/topic/Bektashi, hմմտ. Ռութ վեն Մ., Իս լամն աշ խար-
հում, Եր ևան, 2004, էջ 283):
20 Տե՛ս Ramsaur E. E. Jr., The Young Turks: Prelude to the Revolution of 1908. Russell & Russell, 1970, 
էջ 113։
21 Տե՛ս Տօքթ. Ճէ րէ ճե ան Ե., Փան թու րա նիզ մը, Պէյ րութ, 1998, էջ 25:
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հա սա րա կու թյան մեջ, զի ջում ներ և մանյովր ներ է կա տա րում: Մի ա ժա մա նակ ի նչ
պես բո լոր ազ գայ նա կան նե րը, այն պես էլ Գյո քալ փը ցե ղի « պաշ տա մուն քը» գե րա
դա սում է ըն դուն ված կրո նից, հետ ևա բար զգու շո րեն մի ակ ցում է ե րեք ի դե ալ ներ՝ 
իս լա մը, թուր քիզ մը և մո դեռ նիզ մը, ստեղ ծում թուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա
փա րա խո սու թյու նը22: Պարզ է, որ քրիս տո նյա բնակ չու թյու նը թր քաց ման քա ղա
քա կա նու թյան մեջ կա րող էր եր կու դե րա կա տա րու թյուն ու նե նալ. կա՛մ պետք է 
թր քաց վեր, կա՛մ էլ դի մադ րե լու դեպ քում՝ ո չն չաց վեր: 

Գյո քալ փի բա ցա սա կան նա խատ րա մադր վա ծու թյու նը քրիս տո նե ու թյան հան
դեպ ա կն հայտ է. դա եր ևում է կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի նիս տու կա ցը՝ որ պես 
եվ րո պա կա նի չհա ջող ված կրկ նօ րի նա կում, և քրիս տո նե ու թյու նը՝ որ պես հա կա
պե տա կան և գի տու թյան զար գա ցու մը խո չըն դո տող կրոն ներ կա յաց նե լուց23: Նշե
լով, որ օս մա նյան ոչ մու սուլ ման իր հայ րե նա կից նե րը, քա նի որ Եվ րո պայի հետ 
ը նդ հա նուր ո ւմ մեթ՝ կրոն ու նե ին, հեշ տու թյամբ է ին յու րաց նում ա մե նայն եվ րո
պա կա նը, ի սկ մու սուլ ման նե րը չէ ին կա րո ղա նում, ո րի պատ ճա ռով հետ է ին մնում 
ա րևմ տյան ձեռք բե րում նե րից: Եվ նա ա ռա ջար կում է ստեղ ծել մի նոր կեն սա կերպ, 
բայց չկրկ նօ րի նա կել եվ րո պա կա նը, այն պես, որ նոր ար ժեք ներն էլ լի նեն տն տե
սա կան, ըն տա նե կան, էս թե տի կա կան, փի լի սո փա յա կան, բա րո յա կան, իրավա
կան և քա ղա քա կան բարձր ար ժեք ներ, ո րոնք կբ խե ին օս ման ցի նե րի սր տից24: Այդ 
ար դի ա կա նա ցու մը պետք է ի րա գործ վեր ազ գային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հետ հաշ վի նս տե լով, հետ ևա բար մու սուլ ման նե րին կոչ է ա նում ստեղ ծել նոր սին
թեզ25: Նա Եվ րո պան ոչ ա ռանց դի տա վո րու թյան չի դի տար կում որ պես քրիս տո նե
ա կան քա ղա քակր թու թյան մաս և իր մտ քե րը շա րադ րում է այն պես, ի բր քրիս տո
նե ու թյու նը խո չըն դո տել է գի տու թյան զար գա ցու մը և ժա մա նա կա կից պե տա կան 
հա մա կար գեր ստեղ ծե լը: Դրան հա կա ռակ՝ նա իս լա մը դի տար կում է որ պես ժա մա
նա կա կից կրոն և բա րեն պաստ գոր ծոն՝ նոր պե տու թյուն ստեղ ծե լու և Եվ րո պայի 
գի տա կան պա շար ներն ազ գայի նի հետ սին թե զե լու հար ցում26: Սա կայն նա իր 
ու տո պիս տա կան Թուր քի ան մի ա ժա մա նակ տես նում էր աշ խար հիկ պե տա կան 
հա մա կար գով՝ իր այդ միտ քը զգու շո րեն քո ղար կե լով իս լա մի հան դեպ հո գա ծու թ
յամբ, որ պես զի կրո նը չտու ժի պե տու թյան մի ջամ տու թյուն նե րից27:

22 Տե՛ս Gökalp Z., Turkish Nationalism and Western Civilization. Columbia University Press, 1959, էջ 
233, 267։
23 Նույն տե ղում, էջ 222223: Նշե լի է, որ նրա այդ վե րա բեր մունքն ո ւղղ ված էր մի այն ա վան դա
կան քրիս տո նե ա կան՝ կա թո լիկ, ո ւղ ղա փառ և ար ևե լաուղ ղա փառ ե կե ղե ցի նե րի դեմ, և բո ղո քա
կա նու թյու նը դուրս էր մում այդ շր ջա նա կից, քա նի որ Գյո քալ փը, հա մակ րան քով խո սե լով բո
ղո քա կա նու թյան մա սին, ա սում է, որ այն «ք րիս տո նե ու թյան իս լա մա կա նաց ված ձևն է», և, ը ստ 
նրա, հենց բո ղո քա կա նու թյունն է գի տու թյուն ստեղ ծող քրիս տո նե ու թյան տե սա կը Եվ րո պա յում:
24 Նույն տե ղում, էջ 59:
25 Նույն տե ղում:
26 Նույն տե ղում, էջ 143:
27 Նույն տե ղում, էջ 214223: 
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գ. Ա րևմ տյան հիմ քից բխող ի դե ալ-գա ղա փար ներ 
1889 թ. Թա գա վո րա կան բժշ կա կան ա կա դե մի ա յում ստեղծ ված « Մի ու թյուն և ա ռա
ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի ա ռա ջին խմ բակ ցու թյան՝ «Օս մա նյան մի ա ցյալ» կո մի տե ի 
(թուրք. “İttihadi Osmani Cemiyeti”) հիմ նա դի րը̀  Աբ դուլ լահ Ջև դե թը, ա րևմ տա
կա նաց ման մո լի պաշտ պան նե րից էր: Նա պն դում էր. «.... կա մի այն մեկ քա ղա
քակրթու թյուն՝ եվ րո պա կա նը: Եվ հետ ևա բար մենք պետք է եվ րո պա կան քա ղա
քակր թու թյու նից փո խա ռենք և՛ նրա վար դը, և՛ նրա փու շը»28: Է. Յ. Ցյուր խե րը նշում 
է, որ պա տա հա կան չէ կո մի տե ի հիմ նադր ման տա րե թի վը՝ 1889 թվա կա նը, ո րը 
Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 100րդ տա րե լի ցին է ր29: Միև նույն թվա կա նին 
նոր շարժ ման հայ րե րից մե կը՝ Ահ մեդ Ռի զան30, մեկ նում է Փա րիզ՝ մաս նակ ցե լու 
Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 100ա մյա կի մի ջո ցա ռում նե րին31: 

28 Hanioğlu M. Ş., նշվ. աշխ., էջ 17:
29 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 98:
30 Ահ մեդ Ռի զա (18591930), « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի հիմ նա դիր նե րից, եվ րո
պա ֆիլ, կր թա կան գոր ծիչ, տե սա բան, 19081918 թթ. Օս մա նյան խորհր դա րա նի ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի պա լա տի նա խա գա հող, սա կայն սկ սած 1910թ. հա մար վում է Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն 
կո մի տե ի հետ չառնչ վող գոր ծիչ: Կենտ րո նա ցած էր Օս մա նյան կայս րու թյան ռե ֆոր մա ցի այի գա
ղա փա րի վրա, լայ նո րեն օ գտ վում էր պո զի տի վիս տա կան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված քի մո դել նե
րից և նպա տա կա հար մար էր գտ նում դրանք կի րա ռել Օս մա նյան կայս րու թյան գյու ղատն տե
սությունն ու ար դյու նա բե րու թյու նը զար գաց նե լու հա մար:
31 «Օս մա նյան մի ա ցյալ» կո մի տե ի հիմ ադ րու մից հե տո ո ղջ կայս րու թյու նով մեկ և ար տա սահ
մա նում սկ սե ցին ձևա վոր վել մաս նա ճյու ղեր: Նշ ված եր կու հիմ ա դիր նե րին շու տով մի ա ցան 
ան ձինք Է դիր նե ից (Ադ րի ա նա պո լիս)՝ Ֆայի կը, Հո քա Իբ րա հի մը և փոս տա տան ծա ռայող Մեհ
մեդ Թա լե ա թը: Այդ պի սով, կազմ վեց կո մի տե ի մի ջու կը: Նրանց գոր ծու նե ու թյունն ը նդ լայն վում 
է կայս րու թյու նից դուրս: Հե տա գա յում խմ բե րը մի ա վոր վե ցին՝ ստեղ ծե լով մեկ կո մի տե: 1895 թ. 
Ահ մեդ Ռի զան հա մա ձայն վում է ղե կա վա րել կո մի տեն: 1896 թ. ը նդ հա տա կյա շար ժում ան վա
նա փո խու թյան ար դյուն քում ստա նում է « Մի ու թյան և ա ռա ջա դի մու թյան օս մա նյան» կո մի տե ան
վա նու մը, սա կայն ներ քին պա ռակտ ման ար դյուն քում իր հե տապն դած քա ղա քա կան նպա տակ
նե րին չի հաս նում, նրա ան դամ ե րը ցր վում են, և Օս մա նյան կայս րու թյան ներ սում շար ժու մը 
դա դա րում է գոր ծել մոտ մեկ տաս նա մյակ: Այս ըն թաց քում, սա կայն, փա րի զյան ճյու ղը Ահ մեդ 
Ռի զայի գլ խա վո րու թյամբ շա րու նա կում է գոր ծել: Դրա հետ ևան քով, ի նչ պես ի րենք ի րենց կո չում 
է ին Եվ րո պա յում տպագր վող ի րենց թեր թե րում, «ե րիտ թուր քե րը» ան ցան Եվ րո պա՝ ու սա նե լու 
կամ ա պաս տան գտ նե լու որ պես քա ղա քա կան աք սո րյալ ներ: 1902 թ. Փա րի զում կա յա ցած օս մա
նյան լի բե րալ նե րի կոնգ րե սի ըն թաց քում « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տեն պա ռակտ
վեց եր կու ճյու ղի. մե կի ղե կա վա րը ար քա յազն Սա բա հեդ դինն էր, ո րը հիմ եց ա վե լի լի բե րալ, ոչ 
ծայ րա հե ղա կան ո ւղղ վա ծու թյու նը, մյու սը՝ Ահ մեդ Ռի զան, ո րը շա րու նա կեց ղե կա վա րել իր օս մա
նիս տա կան, սա կայն ոչ ռա դի կալ իս լա մա կան դիր քո րո շու մով: Սա կայն 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան 
հե ղա փո խու թյու նից հե տո կո մի տեն աս տի ճա նա բար դար ձավ ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան. ազ գայ
նա կան տրա մադ րու թյուն ներն էլ ա վե լի սր վե ցին ե րիտ թուրք ե ռա պետ նե րի՝ Թա լե ա թի, Էն վե րի և 
Ջե մա լի իշ խա նու թյան օ րոք (հմմտ. Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 9599: Պատ մա բան Ար սեն Ա վագ
յա նը ման րա մասն ան դրա դար ձել է կո մի տե ի հիմ ադր մա նը, ան ցած փու լե րին. տե՛ս Авакян А., 
Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, МИГА, Ереван, 2013)։
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Եվ րո պա կան հա սա րա կու թյունն իթ թի հա տա կան նե րին ըն կա լում էր որ պես 
լի բե րալ նե րի, ո րոնք տո գոր ված է ին Օ գյուստ Կոն տի32, Ար թուր դը Գո բի նոյի33 և 
Գյուս տավ Լը Բո նի34 տե սու թյուն նե րով:  Տ րա պի զո նի կա թո լիկ թե մի ա ռաջ նորդ 
Հով հան նես ար քե պիս կո պոս Նազ լյանն իր հու շե րի մեջ ու ղեգ ծում է ե րիտ թուր քե րի 
աշ խար հա յաց քը պո զի տի վիս տա կան հիմ քով՝ որ պես Օ գյուստ Կոն տի դպ րո ցի 
հետ ևորդ ներ35: Ֆրան սի ա ցի այս փի լի սո փա նե րի հան դեպ հա մակ րանքն ու նրանց 
գա ղա փար նե րից ա զդ ված լի նե լը մաս նա վո րա պես ար տա ցոլ վում են Աբ դուլ լահ 
Ջև դե թի կող մից Գյուս տավ Լը Բո նի գա ղա փար նե րի յու րաց ման մեջ36: Ամ բո խի և 
ազ գե րի հո գե բա նու թյա նը վե րա բե րող Լը Բո նի հե ղի նա կած գոր ծե րը, ը ստ նրա, 
թույլ կտային փո խել մու սուլ մա նի հո գե բա նու թյու նը, սա կայն այս հե ղի նակ նե րի 
գր վածք նե րը հրամց վում է ին իս լա մի կողմ նա կից է լի տային փոքրի նչ այլ լույ սով. 
նշ ված մտա ծող նե րի վե րա բե րյալ ե րիտ թուր քե րը ձևա վո րում է ին այն պի սի կար
ծիք, որ նրանք եր ևան ա վե լի շատ իս լա մի ո գուն հա րա զատ հե ղի նակ ներ, քան ո ւղ
ղա կի եվ րո պա կան փի լի սո փա ներ: Ի սկ Ահ մեդ Ռի զան ա սում էր, որ քրիս տո նե ու
թյուն քա րո զել մու սուլ ման նե րի մեջ ան հնա րին խն դիր է, այն կրո նա փո խու թյու նը, 
որ պի տի կա տար վի մու սուլ ման նե րի մեջ, պո զի տի վիզ մի կրո նա փո խու թյունն է37: 

32 Օ գյուստ Կոնտ (17981857), ֆրան սի ա ցի փի լի սո փա, պո զի տի վիզ մի և սո ցի ո լո գի այի՝ որ պես 
ի նք նու րույն գի տու թյան, հիմ նա դիրն է: Պո զի տի վիս տա կան հա մա կարգն ան ջա տում է գի տութ
յու նը մե տա ֆի զի կայից և ա ստ վա ծա բա նու թյու նից, հա սա րա կու թյու նը խիստ դա սա կարգ ված է 
ներ կա յաց վում, ո րի գա ղա փա րա կան հիմ քը  « պո զի տի վիս տա կան ե կե ղե ցու հոգ ևոր այ րե րի» 
կող մից մշակ ված պո զի տի վիս տա կան բա րո յա գի տու թյունն է:  Կոնտն իր փի լի սո փա յու թյունն ան
կրոն է ստեղ ծել, բայց այն իր հիմ քում նաև քրիս տո նե ու թյու նը քն նա դա տող ու քրիս տո նե ու թյա նը 
հա կադր վող փի լի սո փա յու թյուն է: Այս մա սին են վկա յում Օ. Կոն տի և նրա հիմ ած դպ րո ցի աշ
խա տու թյուն նե րը:
33 Ար թուր դը Գո բի նո (18161882), ֆրան սի ա ցի գրող, տե սա բան, դի վա նա գետ, ո րը հայտ նի դար
ձավ իր « Մարդ կային ցե ղե րի ան հա վա սա րու թյան մա սին» աշ խա տու թյամբ: Նա հե տա գա յում 
հա մար վեց գի տա կան ռա սիզ մի ա ռա ջին տե սա բան նե րից մե կը: Իր այդ կո թո ղային աշ խա տու թ
յան մեջ նա կողմ է մարդ կու թյան բիբ լի ա կան ծա գում ա բա նու թյա նը՝ Ա դա մից և Ե վայից ծա գե լու 
տե սու թյա նը, սա կայն սպի տակ ռա սան, ը ստ նրա, դո մի նանտ ռա սա է՝ քա ղա քա կիրթ մշա կույթ 
և կա ռա վար ման հա մա կարգ ստեղ ծե լու տե սա կե տից: Գո բի նոն գոր ծա ծում էր «ա րի ա ցի» եզ
րույ թը՝ նկա տի ու նե նա լով հն դեվ րո պա կան մշա կույ թը կրող ան հա տին, սա կայն ա վե լի ո ւշ նա 
այն սկ սեց օգ տա գոր ծել գեր մա նա կան ցե ղի (‘la race germanique’) ա ռն չու թյամբ: Այս տե սա բա նի 
աշ խա տանք ներն օգ տա գործ վել են նաև Ա դոլֆ Հիտ լե րի և նա ցիստ նե րի կող մից՝ ի սպաս դնե լով 
ի րենց քա ղա քա կան ու տո պի ա նե րին (տե՛ս օ րի նակ՝ Fortier P. A., “Gobineau and German Racism,” 
in Comparative Literature, 1967, Vol. 19, No.4, էջ 341350, McDonough F., Hitler and the Rise of the Nazi 
Party, New York, Routledge, 2012, էջ 56)։
34 Գյուս տավ Լը Բոն (18411931),  ֆ րան սի ա ցի հո գե բան, սո ցի ո լոգ, մար դա բան և պատ մա բան: 
Հան րա ճա նա չու թյուն ձեռք բե րեց մարդ կային բազ մու թյան, ամ բո խի հո գե բա նու թյան ու սում
նա սի րու թյուն նե րով: Հիմ նա կան մտ քե րը վե րա բե րում են ամ բո խի հո գե բա նու թյա նը (որ պես 
կարևոր քա ղա քա կան ու սո ցի ա լա կան մի ա վո րի), ա րա կան սե ռի դո մի նան տու թյա նը, ի նչ պես 
նաև նկա րագ րել է ամ բո խի վրա ազ դե լու ե ղա նակ նե րը:
35 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը, Ա հա տոր, Պէյ րութ, 
1960, էջ 1011: 
36 Տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 201:
37 Նույն տե ղում, էջ 202:
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Ի վեր ջո, ե րիտ թուր քե րի հա կաք րիս տո նե ու թյունն ու ներ մի կար ևոր հիմ նա
րար պատ ճառ, քա նի որ վե րա բե րում էր և՛ գա ղա փա րա խո սու թյա նը, և՛ քա ղա քա
կան հա յացք նե րին, և՛ ը նդ հա նուր կա ռույ ցին: Հա ճախ գի տա կան շր ջա նակ նե րում 
շր ջանց վում է ե րիտ թուր քե րի՝ եվ րո պա կան ծա գում ու նե ցող ա զա տորմ նադ րու թ
յան մո դե լով գոր ծե լու ի րո ղու թյու նը: « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի 
ա զա տորմ նադ րա կան գի ծը սկիզբ էր առ նում ի տա լա կան կար բո նա րի նե րից38, և 
հետ ևա բար այն «.... դա սա կան կու սակ ցու թյուն չէր, այլ գաղտ նի կազ մա կեր պու թ
յուն՝ ա նօ րի նա կան կա ռույց նե րով»39: 

դ. Իթ թի հա տա կա նու թյու նը 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան 
հե ղափոխությունից հե տո
 Թե մայի վե րա բե րյալ ե ղած գրա կա նու թյու նը հա մադ րե լով՝ կա րե լի է պն դել, 
որ ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խո սու թյու նը՝ իթ թի հա տա կա նու թյու նը, չնա յած 
բա ղադ րյալ գա ղա փա րա խո սու թյուն էր և կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան 
սկզ բում ո ղող ված էր ի րա րա մերժ գա ղա փար նե րով, սա կայն իր գո յու թյան վեր ջին 
փու լում՝ 19081918ին, ան հող դողդ էր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես հայե րին 
կո տո րե լու հար ցում: Նրանք սկզբ նա պես որ դեգ րած եվ րո պա կան շատ սկզ բունք
ներ հե ղա փո խու թյու նից հե տո ա րագ մի կողմ դրե ցին՝ մի ա ժա մա նակ պահ պա նե
լով պո զի տի վիս տա կան շատ գա ղա փար ներ: «Ա զա տու թյուն, հա վա սա րու թյուն 
և ար դա րու թյուն»40 սկզ բուն քը ձևա կան դար ձավ և մո ռաց վեց, ե րբ, սկ սած 1908
ի ց՝ որ պես ազ գայ նա կան ներ որ դեգ րե ցին « Թուր քի ան՝ բա ցա ռա պես թուր քե րի 
հա մար»41 բա նաձ ևը: 

Իթ թի հա տա կա նու թյունն իր պան թուր քա կա նու թյամբ «սր բա զան» էր հռ չակ
ված, և ե րիտ թուր քե րի մշա կած ցե ղաս պա նա կան ծրա գիրն այդ «սր բա զան նպա
տա կին» հաս նե լու կար ևոր « ծի սա կա տա րու թյուն նե րից էր»42: Դրա մա սին են վկա
յում մի քա նի աղ բյուր նե րից քաղ ված տե ղե կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես, Ա րամ 
Ան տո նյա նի « Մեծ ո ճի րը» գր քում աս վում է. «....մէ կը միւ սէն ա րիւ նար բու պաշ տօ
նե ա նե րու բազ մու թիւն մը, ո գո ւով նո ւի րո ւած է ին այդ « սուրբ գործ»ին, – ինչ պէս կը 
հռ չա կո ւէր պաշ տօ նա կան տօ քիւ ման նե րու մէջ»43: Հատ կան շա կան են հայե րի վեր
ջին մնա ցորդ նե րին կո տո րել չցան կա ցող կայ մա կա մին ո ւղղ ված Վա նի, Բիթ լի սի 

38 Տե՛ս Ramsaur E. E. Jr., նշվ. ա շխ., էջ 103108, Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 10, Sciarrone R., L’Impero 
ottomano e la Grande Guerra. Sapienza Università di Roma, Roma, Edizioni Nuova Cultura, 2015, էջ 94։ 
39 Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 1011:
40 Թուրք. “Hürriyet, Müsavat, Adalet”. սա « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի պաշ տո
նա կան կար գա խոսն էր:
41 Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, ՀՑԹԻ, Երևան, 2012, էջ 44:
42 Տե՛ս Akçam T., A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Qusetion of Turkish Responsibility, 
New York, 2006, էջ 5758։
43 Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը, Եր ևան, 1990, էջ 41:
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և այլ վայ րե րի կո տո րած նե րը կազ մա կեր պող Ջև դեթ բեյի խոս քե րը. « –Ու րեմն չե՞ս 
գի տեր թէ ի ՞նչ ծրա գիր կը հե տապն դէ կա ռա վա րու թիւ նը....»44: 

Ար քե պիս կո պոս Հով հան նես Նազ լյա նը վե րա շա րադ րում է Ռը նե Պի նո նի45 
հայտ նի ար տա հայ տու թյու նը («Ո ճը՝ գեր մա նա կան, գոր ծը՝ թր քա կան»46) և ո րա կա
վո րում է Ե ղեռ նի ի րա կա նաց ման մե խա նիզ մը, որ պես՝ «Ո ճը ա ղան դա ւո րա կան  
գոր ծը ե րի տա սարդթր քա կան»47: Հա մա ձայն ի րենց օ րա թեր թե րի հրա պա րա կում
նե րի՝ նրանք թուր քե րին հա մա րում են իշ խող ցեղ, ի սկ պա տե րազ մը, ը ստ նրանց, 
իշ խող ցե ղե րի ու ժի ար տա հայ տու թյուն նե րից է՝ հան դեպ թույլ ցե ղե րի, ով քեր 
պետք է կրեն դրա հետ ևանք նե րը, որ քան էլ դրանք ծանր լի նեն48: Այս ա մե նը, 
հա մա ձայն ար քե պիս կո պո սի, պո զի տի վիս տա կան գա ղա փար նե րով տո գոր ված 
լի նե լու ար դյունքն էր: Եվ ար դեն 1911 թ. Սա լո նի կում կա յա ցած ե րիտ թուր քե րի IV 
ժո ղո վում (սեպ տեմ բե րի 29ից հոկ տեմ բե րի 9ը) ըն դուն վում է բնակ չու թյան իս լա
մաց ման մա սին դրույ թը, ո րը նա խա տե սում էր ու ծա ցում, ի սկ ան հա ջո ղու թյան 
դեպ քում՝ ո չն չա ցում49: Այդ ո րո շում նե րի գոր ծադ րումն ար տոն վեց ու հան րայ նաց
վեց 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին ջի հա դի հայ տա րար մամբ: 

ե. Ե րիտ թուր քե րի կրո նա փի լի սո փա յու թյու նը. կրո նը 
քա ղաքականության մեջ
 Մեր ժա մա նակ նե րի հայտ նի ցե ղաս պա նա գետ Բեն Կի եր նանն ա սում է. «Չ նա
յած բո լոր ե րեք ռե ժիմ նե րը (ե րիտ թուր քա կա նը, նա ցիս տա կանն ու կհ մե րը –Շ. Խ.) 
ա թե իս տա կան է ին, յու րա քան չյուրն էլ հատ կա պես թի րա խա վո րե ցին կրո նա կան 
փոք րա մաս նու թյուն նե րին (ք րիս տո նյա նե րին, հրե ա նե րին և մու սուլ ման նե րին)»50: 
Ի հար կե, ե րիտ թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան՝ կրո նա կա նի հետ ա ռնչ վող և 
մի ա ժա մա նակ չառնչ վող եր ևույթ ներն ե ն՝ ա թե իզ մը և ագ նոս տի ցիզ մը, սա կայն, 
ի նչ պես նշ վեց, դրանք մի ա հյուս ված է ին այլ գա ղա փա րա կան դաշ տե րի՝ կեն սա
բա նա կան մա տե րի ա լիզ մի, պո զի տի վիզ մի, ա զա տորմ նադ րու թյան, սո ցի ա լա կան 
դար վի նիզ մի և այլն: Ե րիտ թուր քե րից կազմ ված կա ռա վա րու թյու նը պաշտ պա նում 

44 Նույն տեղում, էջ 53:
45 Ռը նե Պի նոն (18701958), ֆրան սի ա ցի հրա պա րա կա խոս, գրող, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից 
հե տո ե ղել է “La Voix de l’Аrménie” ամ սագ րի խմ բա գի րը, հե ղի նակ է Օս մա նյան կայս րու թյա նը 
և Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող մե նագ րու թյուն նե րի՝ l’Europe et l’Empire Ottoman. Les 
aspects actuels de la Question d’Orient, Paris, 1908, L’Europe et la Jeune Turquie. Les aspects nouveaux 
de la Question d’Orient, Paris, 1911, La suppression des Arméniens: method allemande, travail turc. Paris, 
1916:
46 Ռը նե Պի նո նի՝ Ե ղեռ նին նվիր ված գր քի վեր նագ րի մի մասն է. Pinon R., La suppression des 
Arméniens, Méthode allemande, travail turc. Librairie Académique Perrin, Paris, 1916։
47 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը..., էջ 89:
48 Նույն տե ղում, էջ 1016:
49 Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 4345:
50 Ben Kiernan, "Twentieth-Century Genocides: Underlying Ideological Themes from Armenia to East 
Timor", in The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, ed. by Robert Gellately & 
Ben Kiernan, Cambridge University Press, 2003, p. 29.
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էր մու սուլ ման ազ գաբ նակ չու թյան շա հե րը: Ե րիտ թուր քերն ա ջակ ցում է ին մու սուլ
մա նա կան բո լոր խմ բա վո րում նե րին, բա ցա ռու թյամբ նաքշ բան դի նե րի51: Ե րիտ
թուրք ե ռա պետ նե րի՝ ա թե իստ52 լի նե լու մա սին է խո սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի 
Մոր գեն թաուն, ով հա ճախ է ա ռնչ վել նրանց հետ նաև ոչ պաշ տո նա կան հան դի
պում նե րի ըն թաց քում: Ա հա թե ի նչ է ա սում նա Թա լե ա թի մա սին. « Թա լե ա թի 
ծա գումն այն քան մշու շա պատ էր, որ դրա շուրջ բա զում պատ մու թյուն ներ է ին 
պտտվում: Ը ստ վար կած նե րից մե կի՝ նա Բուլ ղա րի այի գն չու նե րից էր, հա մա ձայն 
մեկ այլ պատ մու թյան՝ պո մակ էր. պո մակ է ին կո չում բուլ ղա րա կան ծա գում ու նե
ցող այն ան ձանց, ո ւմ նախ նի նե րը դա րեր ա ռաջ մահ մե դա կա նու թյուն է ին ըն դու
նել: Ը ստ վեր ջին վար կա ծի, ո րը, ը ստ իս, հա մա պա տաս խա նում էր ի րա կա նու թ
յա նը, Օս մա նյան կայս րու թյան այս տի րա կա լը ազ գու թյամբ ա մեն ևին էլ թուրք չէր: 
Ես ան ձամբ կա րող եմ հա վաս տել, որ իս լա մը նրան բո լո րո վին չէր հու զում, քան զի 
իր կու սակ ցու թյան բա զում ա ռաջ նորդ նե րի նման նա էլ էր ար հա մար հանք տա ծում 
ցան կա ցած դա վա նան քի հան դեպ: Մի ան գամ նա ա սաց ի նձ. «Ա տում եմ բո լոր 
քա հա նա նե րին, րաբ բի նե րին ու խո ջա նե րին»53: Էն վե րի մա սին Մոր գեն թաուն 
ա սում է, որ նա ու ներ եր կու պատ մա կան կուռ քեր՝ Նա պո լե ոնն ու Ֆրիդ րիխ Մե ծը, 
հի ա ցած էր ա մե նայն գեր մա նա կա նու թյամբ և պրու սա կա նու թյամբ, հա վա տում 
էր, որ ին քը « ճա կա տագ րի մարդ է»54, ու ներ հա մեստ ծա գում, սա կայն նրա կի նը 
սուլ թա նա կան տոհ մից է ր55: Ջե մա լը՝ ե ռա պե տու թյան եր րորդ ան ձը, մինչև պա տե
րազ մը ֆրան սա ֆիլ էր, հա մա ձայն Հեն րի Մոր գեն թաո ւի56:

1908 թ. ըն դուն ված սահ մա նադ րու թյամբ հայ տա րար վում էր կայս րու թյան 
բո լոր հպա տակ նե րի հա վա սա րու թյունն օ րեն քի ա ռջև՝ ա ռանց ազ գային պատ

51 Տե՛ս Кондакчян Р., Турция: внутренняя политика и ислам, Ереван. 1983, с. 34. Նաքշ բան դի 
մի ա բա նու թյուն (նաքշ բան դիյյա), ա ռա ջա ցել է Ա բու Յա քուբ ալՀա մա դա նի ի (մա հա ցել է 1140 թ.) 
թա րի քայից , ի սկ հե տա գա յում իր ա նու նը վերց րել է տա ջիկ խորհր դա պաշտ Բա հա ալդին ալ
Նաքշ բան դի ից (մա հա ցել է 1389թ.), ռա դի կալ սուն նի խումբ, ո րը հա կադր վում էր բեկ թա շի նե րի 
լի բե րալ իս լա մին:
52 Չնա յած դրան, ե րիտ թուր քե րի հիմ ի հա մա ձայն, սուլ թա նը մե ղադր վում էր ա թե իստ լի նե լու 
մեջ, ի սկ սկզբ նա կան շր ջա նի քա րոզ չա կան պամֆ լետ նե րում Աբ դուլ Հա միդ IIը դա տաս տա նի 
է են թարկ վում Մու հա մեդ մար գա րե ի, հայտ նի խա լիֆ նե րի, օս մա նյան սուլ թան նե րի կող մից և 
մահ վան դա տավճ ռի է ար ժա նա նում. տե՛ս Hanioğlu M. Ş., նշվ. ա շխ., էջ 200: Սա կայն ե րիտ թուր
քե րի ա թե իստ լի նե լը չէր նշա նա կում, որ ի րենք չէ ին կա րող կրո նա կան տար բե րու թյան հի ման 
վրա թի րա խա վո րել քրիս տո նյա նե րին: Քրիս տո նյա նե րի հան դեպ բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն 
ակ նա ռու էր, և դա ար տա ցոլ ված է ա կա նա տես նե րի, մի սի ո ներ նե րի, վե րապ րող նե րի հու շե րում: 
Մաս նա վո րա պես Ավ րո րա Մար դի գա նյա նի պատ մու թյան մեջ աս վում է. « Թա լե աթ բեյն ու ղար
կեց իր հայտ նի պա տաս խա նը, որ հի մա այ րում է յու րա քան չյուր հայի սիրտ, որ տեղ էլ նա գտն վե
լիս լի նի: Այդ պա տաս խա նը բո լորն են լսել: Ա հա Թա լե աթ բեյի հե ռա գի րը. «Ինչ էլ քրիս տո նյա
նե րի հետ ա նեք, զվար ճա լի է…» (Հար վի  Լ. Գեյթս, Հո շոտ ված Հա յաս տան, ՀՑ ԹԻ, Եր ևան, 2015, 
էջ 101):
53 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը, ՀՑ ԹԻ, Եր ևան, 2012, էջ 21: Հմմտ. Memoirs of 
Halidé Edib, The Century Co., New York, 1926, p. 319.
54 Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը..., էջ 30:
55 Նույն տե ղում, էջ 36:
56 Նույն տե ղում, էջ 81:
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կա նե լու թյան ու կրո նի տար բե րակ ման57: Սա կայն սահ մա նադ րու թյան II հոդ վա
ծով  մի ա ժա մա նակ իս լա մը հայ տա րար վեց պե տա կան կրոն58: 

Դեպ քե րի քն նու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ե րիտ թուր քե րը քրիս տո նյա նե րի հան
դեպ սկզ բում ա ռե րես որ դեգ րել է ին հա մա գոր ծակ ցե լու քա ղա քա կա նու թյու նը, 
ի սկ հե տա գա յում` ո չն չաց նե լու: Ե րիտ թուր քե րը մի ա հյու սել է ին պան թուր քիզ մի ու 
պա նիս լա միզ մի գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը, սա կայն պա նիս լա միզ մին ա պա գա 
դե րա կա տա րու թյուն չէ ին տա լիս: Ցե ղաս պա նու թյան հա մար թի րախ դար ձան 
կայս րու թյան գրե թե բո լոր քրիս տո նյա նե րը, ա ռա ջին հեր թին՝ հայե րը (ա ռա քե
լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան)59, ա պա՝ ո ւղ ղա փառ պոն տա ցի հույ նե րը, ա սո րի 
հա կո բի կյան նե րը, քաղ դե ա ցի նե րը60: Ե ղեռ նի ի րա կա նաց ման կրո նա կան նր բե
րան գը հատ կա պես եր ևում է քրիս տո նյա նե րի ստեղ ծած կրո նամ շա կու թային 
ար ժեք նե րը ո չն չաց նե լու մեջ. ա վեր վում է ին ե կե ղե ցի նե րը, փակ վում է ին կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը, սպան վում է ին հոգ ևո րա կան նե րը, ա ռա ջարկ վում էր իս լա
մա նալ՝ մա հա նա լու փո խա րեն. բռ նի իս լա մաց ման է ին են թարկ վում հատ կա պես 
հայ կա նայք ու ե րե խա նե րը: 

զ. Իթ թի հա տա կան ջի հա դը
Կ րո նա կան տար բե րու թյու նը որ պես գոր ծիք օգ տա գոր ծե լը ե րիտ թուր քե րի ցե ղաս
պա նա կան ծրագ րի է ա կան տար րե րից էր և այդ ի մաս տով ա ռաջ նա հերթ էր իս լա
մա դա վան եր կու կար ևոր շեր տե րի՝ նախ՝ հոգ ևոր խա վի, ա պա՝ կայս րու թյան մու սուլ
ման նե րի հա մա ձայ նու թյունն ստա նա լը: Դա, ի նչ պես պարզ վեց, այն քան էլ դժ վար 
չէր: 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին Օս մա նյան կայս րու թյան հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը՝  շեյխ ո ւլ-
իս լա մը՝ Հայ րի է ֆեն դին61, Կոս տանդ նու պոլ սի Ֆա թիհ մզ կի թի դի մաց պե տա կան 
պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ ժո ղովր դի ա ռջև ըն թեր ցեց իր և մի շարք հայտ նի 
իս լա մա կան ա ստ վա ծա բան նե րի կազ մած 5 ֆեթ վա նե րը62, ո րով  հաս տա տում էր 

57 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 34:
58 Նույն տե ղում:
59 Նշ ված դա վա նանք նե րին պատ կա նող հայ քրիս տո նյա նե րը են թարկ վե ցին տե ղա հա նու թյան 
(տե՛ս United States Official Documents on the Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara 
Sarafian, Vol. I: The Lower Euphrates, Watertown, 1993, էջ 117, 143, տե՛ս նաև United States Official 
Documents on the Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. II: The Peripheries, 
Watertown, 1994, էջ 19, 62, 91, տե՛ս նաև United States Official Documents on the Armenian Genocide, 
compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. III: The Central Lands, Watertown, 1995, էջ 57, 137):
60 Հատ կա պես քրիս տո նյա նե րին սպառ նա ցող վտանգ նե րից են խո սում մի շարք օ տա րերկ
րյա դի վա նա գի տա կան կոր պուս նե րի աշ խա տող ներ (տե՛ս United States Official Documents on the 
Armenian Genocide, compiled and introduced by Ara Sarafian, Vol. I: The Lower Euphrates, Watertown, 
1993, էջ 54, 55, 137, 153, United States Official Documents on the Armenian Genocide, compiled and 
introduced by Ara Sarafian, Vol. II: The Peripheries, Watertown, 1994, էջ 51):
61 Ո ւգ րուփ լու Մուս տա ֆա Հայ րի է ֆեն դի (Հայ րի բին Ավ ի Է լյուր գա բի, 18671921), 19141916 թթ. 
ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան շեյխ ու լ-իս լա մը:
62 Ֆեթ վա (ա րաբ. թարգմ.՝ «ո րո շում») – իս լա մա կան կրո նաի րա վա կան ո րո շում՝ կա յաց ված 
բարձ րա գույն հոգ ևոր հե ղի նա կու թյուն ու նե ցող ան ձի (մուֆ թի ի, ղա դի ի, շեյխ ո ւլիս լա մի)  կող
մից: Յու րա քան չյուր կար ևոր պե տա կան կամ հա սա րա կա կան կյան քին վե րա բե րող ո րո շում կա
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Մեհ մեդ Vի սր բա զան պա տե րազ մի ո րո շու մը, և կոչ էր ար վում աշ խար հի բո լոր 
մու սուլ ման նե րին  ջի հա դի  դուրս գալ ը նդ դեմ Ռու սաս տա նի, Ա նգ լի այի և Ֆրան սի
այի63: Ղու րա նի մի քա նի հատ ված ներ՝ 9:124, 4:11, 37, 105, ը ստ ար քե պիս կո պոս Հ. 
Նազ լյա նի, կա րող է ին ար դա րաց նել բո լոր մու սուլ ման նե րին ջի հա դի հրա վի րե լու 
և հրո վար տակ թո ղար կե լու հա մար64: 

Այս մա սին շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յու հան սո նը ջի հա դի կո չի վե րա բե րյալ 
գրում է. «.... Այ նու հետև Սր բա զան պա տե րազմ հայ տա րար վեց, և մենք բո լորս հաս
կա ցանք, որ ժո ղովր դի ճա կա տա գի րը կան խո րոշ ված է: Բարձ րաս տի ճան ան ձինք 
և հոգ ևո րա կան նե րը գրգ ռիչ ճա ռեր է ին ար տա սա նում այն մա սին, որ բո լոր քրիս
տո նյա նե րը պետք է կո տոր վեն: …. Թուր քե րը հա ճախ է ին ա սում, որ մինչև ռուս
նե րի ժա մա նու մը նրանք կկո տո րեն բո լոր քրիս տո նյա նե րին. հե տո ռուս նե րը 
կա րող են գալ»65:

 Հայտ նի է, որ իս լա մա կան ո ւս մուն քի հա մա ձայն՝ ջի հա դը ե րկ շերտ է՝ ներ քին 
և ար տա քին66: Ար տա քին ջի հա դը կա րող է պսակ վել հա ջո ղու թյամբ, ե րբ ներ քին 
ջի հադն ի րա կա նաց վել է լա վա գույնս67, այ սինքն՝ ա ռա ջին հեր թին ջի հա դը պետք 
է ո ւղղ վի ներ քին թշ նա մի նե րի դեմ: Եվ այդ ներ քին թշ նա մի ներն Օս մա նյան կայս
րու թյան քրիս տո նյա ներն է ին՝ հայե րը, հույ նե րը, ա սո րի նե րը: Հետ ևա բար ջի հա դի 
հայ տա րա րու թյամբ նրանք հեշ տաց րին շար քային մու սուլ մա նի մաս նակ ցու թյու նը 
ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա գոր ծմա նը՝ ա պա հո վե լով ծրագ րի ա մե նաազ դե ցիկ 
գոր ծոն նե րից մե կի՝ կրո նա կան գոր ծո նի ներ կա յու թյու նը և դրա ար դա րա ցու մը 
մի ա ժա մա նակ: Սա կայն այդ ներ քին ջի հա դը ևս « կողմ նա կալ էր», քա նի որ ո ւղղ
ված էր ոչ բո լոր ոչ մու սուլ ման նե րի դեմ. օ րի նակ, հրե ա նե րը, ի բա րե բախ տու թյուն 

յաց նե լուց ա ռաջ  ֆեթ վա ս տա նա լը միշտ պար տա դիր պայ ման է ե ղել: 1914 թ. նոյեմ բե րի 14ին 
թո ղարկ ված  ֆեթ վան գր վել էր հա կիրճ՝ թվով 5  հարց ու պա տաս խա նի տես քով, այն  ջի հա դի էր 
կո չում բո լոր մու սուլ ման նե րին՝ ը նդ դեմ Ան տան տի ե րկր նե րի ու նրանց հա մա կիր նե րի՝ սե փա կան 
հա վա տը և իս լա մա կան « խա լի ֆա յու թյու նը» պաշտ պա նե լու պատր վա կով (ֆեթ վայի օս մա նե րեն 
տեքս տը՝ ՀԱԱ, ֆ. 57, ց. 5, գ. 80, տե՛ս նաև Großer Bilder-Atlas des Weltkrieges, München, Bruckmann, 
1915, էջ 369, որ տեղ ֆեթ վայի տեքս տը գր ված է 4 լե զու նե րով՝ օս մա նե րեն, ա րա բե րեն, պարս կե
րեն և գեր մա նե րեն):  Բա ցի ֆեթ վայից կրո նա կան պա տե րազմ հայ տա րա րե լու առ թիվ հրա պա
րակ վեց նաև ա վե լի ման րա մասն մի պաշ տո նա կան բրո շյուր (հայե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ ՀԱԱ, 
ֆ. 57, ց. 5, գ. 149), ի սկ ռու սա խոս մու սուլ ման նե րի հա մար թո ղարկ վե ցին նաև ե րկ լե զու թռու ցիկ
ներ՝ ռու սե րեն և օս մա նե րեն (ՀՑ ԹԻի գի տա կան ֆոն դեր, բ. 31, թպ. 14, ֆ.հ. 26): 
63 Ջի հա դի ֆեթ վան թո ղար կող շեյխ ու լ-իս լա մը՝ Հայ րի է ֆեն դին, 1915 թ. սեպ տեմ բե րին հրա ժա
րա կան է ներ կա յաց նում, ո րը հե տա գա յում մեկ նա բան վում է՝ ի բր նա դեմ էր օս մա նյան քրիս տո ն
յա նե րի կո տո րած նե րին: Սա կայն ո րոշ մաս նա գետ ներ գտ նում են, որ Հայ րի է ֆեն դին բո լո րո վին 
այլ պատ ճա ռով հե ռա ցավ, նա ո ւղ ղա կի դեմ էր ա պա գա յում՝ 1916 թ., սպաս վող ի րա վա բա նա կան 
ռե ֆոր մին և հե տա գա յում մնաց ե րիտ թուր քե րի բա րե կա մը (տե՛ս Гуайта Дж., Шейх Файез эль-
Гусейн о геноциде армян: “Ислам непричастен к их деяниям!”, ФАМ, Москва, 2007, էջ 53)։ 
64 Տրա պի զո նին թե մին վի ճա կա ւոր Յով հան նէս ա րք. Նազ լե ա նի յու շե րը …, էջ 1314:
65 Յուհանսոն Ա., Աքսորյալ ժողովուրդ. մեկ տարի հայոց պատմությունից, ՀՑԹԻ, Երևան,  
2008, էջ 48:
66 Տե՛ս Streusand D. E., What Does Jihad Mean?, Middle East Quarterly, September 1997, էջ 917։
67 Տե՛ս նույն տե ղում, նաև հմմտ. Burkholder R.,”Jihad - ‘Holy War’, or Internal Spiritual Struggle?” 
in http://www.gallup.com/poll/7333/jihadholywarinternalspiritualstruggle.aspx:
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ի րենց, չէ ին են թարկ վում բռ նաճն շում նե րի, քան զի պե տա կան հա կա քա րոզ չութ
յու նը, ջի հա դը և բռ նաճն շում ներն ո ւղղ ված է ին օս մա նյան քրիս տո նյա նե րի և հատ
կա պես հայե րի դեմ: Այս ա ռի թով Մոր գեն թաուն գրում է. « Բո լոր քրիս տո նյա նե րը 
պաշ տո նա պես են թարկ վում է ին բոյ կո տի և ոչ մի այն Փոքր Ա սի ա յում, այլև Կոս
տանդ նու պոլ սում: Այս մե թո դը, սա կայն, չէր տա րած վում հրե ա նե րի վրա, ով քեր 
միշտ շատ ա վե լի ըն դու նե լի են ե ղել թուր քե րի հա մար, քան քրիս տո նյա նե րը»68: 

Հայ րի է ֆեն դի ին հա ջոր դած շեյխ ո ւլ-իս լա մը՝ Մու սա Քյա զի մը69 ևս ծա ռա յում էր 
իթ թի հա տա կան շա հե րին, և այդ է պատ ճա ռը, որ Կոս տանդ նու պոլ սի հայոց պատ
րի արք Զա վեն ա րք. ՏերԵ ղի ա յա նը, ե րբ հայե րին օգ նե լու կո չով փորձ է ա նում 
դի մել նրան, մեր ժում է ստա նում: Շեյխ ո ւլ-իս լա մին դի մե լը պատ րի ար քը պատ ճա
ռա բա նում է այն ե ղե լու թյամբ, որ ե րբ նա խորդ սուլ թան նե րից մե կը ո րո շում է կայս
րու թյան քրիս տո նյա նե րին սրի ան ցկաց նել, ժա մա նա կի շեյխ ո ւլ-իս լա մը կան խում 
է կո տո րա ծը՝ ա սե լով, որ դա իս լա մին դեմ է, և այդ պի սով ո րո շու մը չի ի րա գործ
վում, հետ ևա բար ին քը՝ որ պես հայե րի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ, ո րո շում է դի մել շեյխ 
ո ւլ-իս լա մին, որ նա մի ջամ տի. « Մու սա Քե ա զիմ տար ւոք մարդ չէր, այլ հա զիւ 4550 
տա րե կան, թունդ իթ թի հա տա կան: Պար զե ցի մեր ժո ղո վուր դին ներ կայ վի ճա կը 
եւ խնդ րե ցի իր մի ջամ տու թիւ նը ո րոնց քով որ յար մար կը դա տէր: Շէյխ ո ւլիս լա մը 
այս պի սի մի ջամ տու թե ան մը հա մար իր ան կա րո ղու թիւ նը յայտ նեց եւ ե րբ ը սի թէ 
«ան ցե ա լին մէջ ձեր նա խորդ նե րէն մէ կը սուլ թա նա կան բնաջնջ ման հրա ման մը 
ետ առ նել տո ւած է», քմ ծի ծա ղով մը ը սաւ «այն ժա մա նակ նե րը այն պի սի բա ներ 
կ՚ըլ լային»70: 

Ըստ Ա րամ Ան տո նյա նի՝ ջի հա դի հայ տա րար ման հրահ րող նե րը ե ղան գեր
մա նա ցի նե րը. նրանք պետք է գրգ ռե ին ա րաբ նե րին ան գլի ա ցի նե րի դեմ և դրա 
հա մար ան գամ մշա կել է ին գա ղա փա րա խո սու թյուն, տպել է ին ա րա բե րեն գր քույկ՝ 
նպաս տե լով ա րաբ նե րի մեջ դրա տա րած մա նը: Այդ գր քի 10րդ է ջի վեր ջին պար
բե րու թյան71 հա մա ձայն՝ մու սուլ մա նը կա րող է իր կրո նա կան պարտ քը կա տա րել և 
հար թել փր կու թյան ճամ փան ա ռն վազն չորս քրիս տո նյայի սպա նե լով72: 

68 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը …., էջ 4344:
69 Մու սա Քյա զիմ է ֆեն դի (1858–1920), եր կու ան գամ ե ղել է օս մա նյան շեյխ ո ւլ-իս լամ, մինչև 
Ե ղեռ նը՝ 19101911 թթ., և Ե ղեռ նի տա րի նե րին՝ 19161918 թթ.: Նրա կրո նա կան պատ կե րա ցում ե րը 
սու ֆիս տա կան է ին:
70 Զա ւէն ար քե պիս կո պոս, Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի
րէ, 1947, էջ 129: Մու սա Քյա զիմ Հայ րի է ֆեն դին մի ա ռի թով հայ տա րա րում է իս լա մի և իթ թի հա
տա կա նու թյան հա մե րաշ խու թյան մա սին և ա վե լին՝ « կու սակ ցու թյու նից դուրս գա լը նշա նա կում 
է իս լա մի կրո նից հրա ժար վել» (Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ե րիտ թուր քե րի դա տա վա րու-
թյան փաս տաթղ թե րի, ա ռա ջաբ., թարգմ. և ծա նոթ. Ա. Հ. Փա փա զյա նի, Ե., 1988, էջ 19, մեջ բե րու
մը թարգ ման ված է հետ ևյալ թեր թի հա վել վա ծում տպագր ված դա տա վա րու թյան ար ձա նագ րութ
յու նից. Թաք վիմ-ի վե քայի, 5 հու լիս 1919 թ., հ. 3604, էջ 219):
71 Ան տո նե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 76 ո ւմ զե տեղ ված է այդ տեքս տը ա րա բե րե նով, պատ կեր թ. 9:
72 Նույն տե ղում, էջ 7577: Ա րամ Ան տո նյա նը պատ մում է, որ, ան շուշտ, գեր մա նա կան այդ քայ լն 
ո ւղղ ված էր հա տուկ ան գլի ա ցի նե րի դեմ, քա նի որ ա րա բա կան մի ջա վայ րում գտն վող նրանց հա
կա ռա կորդ ներն ան գլի ա ցի ներն է ին: Դրա նից մեծ աղ մուկ է բարձ րա նում, ո րի պատ ճա ռով թուր
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Սո վո րա բար պե տու թյան հրա հանգ նե րը՝ հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րը, կրո
նա փո խու թյան են թար կե լը և այլ ցու ցում ներ, տր վում է ին մզ կիթ նե րում73: Դես պան 
Մոր գեն թաուն խո սում է մի գաղտ նի պար սա վագ րից, ո րը հա վա տա ցյալ նե րին 
ա վե լի հս տակ ցու ցում ներ էր տա լիս, սա կայն այն մզ կիթ նե րում չէր ըն թերց վում 
և գաղտ նի տա րած վել էր մահ մե դա կան բո լոր ե րկր նե րում, ման րակր կիտ ներ
կա յաց նում էր բո լոր քրիս տո նյա նե րի, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա ցի նե րի, ֆի զի կա
կան ո չն չաց ման ծրա գի րը: Մոր գեն թաուն նաև մեջ բե րում ներ է ա նում այդ փաս
տաթղթից74: 

Իս լա մա դա վա նի կրո նա կան պարտ քը նաև այ լա դա վան նե րին իս լա մաց նելն է, 
ո րը մո լե ռանդ թուր քի հա մար լա վա գույն հողն էր ստեղ ծում՝ քրիս տո նյա նե րին և 
հատ կա պես հայե րին իս լա մաց նե լու հա մար: Սա կայն ե րիտ թուր քերն օգ տա գոր
ծում է ին իս լա մի կրո նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ հօ գուտ սե փա կան քա ղա
քա կան նպա տակ նե րի, և, ի հար կե, ջի հա դը պատր վակ էր և զենք ե րիտ թուր քե րի 
ձեռ քին, քա նի որ Քա ռյակ մի ու թյան մյուս ե րկր նե րը՝ պա տե րազ մում Օս մանյան 
կայս րու թյան դաշ նա կից նե րը, քրիս տո նե ա կան ե րկր ներ է ին և մո լե ռանդ իս լա մա
դա վան նե րին եվ րո պա կան քա ղա քակր թու թյան դեմ պայ քա րի կո չե լը, ո րը ներ
կա յաց վում էր ի բրև քրիս տո նե ա կան քա ղա քակր թու թյուն, մի այն աչ քա կա պու թ
յուն էր: Սա կայն, այդ ջի հա դը հա մա խոհ ներ չգ տավ ո ղջ Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում ապ րող իս լա մա դա վան նե րի շր ջա նում և ար մատ ներ գցեց հատ կա
պես թուր քե րի մեջ75: Այն բնույ թով յու րա հա տուկ թուր քա կան քա ղա քա կան ջի հադ 
էր: Հրո վար տա կը մի ան 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 պի ա նե րի 
ար դյունք: Ջի հա դի այս հայ տա րա րու թյունն այն խթանն էր, ո րով ե րիտ թուր քե րի 
հաշ վար կով պետք է մո լեգ նե ին իս լա մա դա վան ներն այն կայս րու թյան տա րած քում, 
որ տեղ դա րե րով դժ վա րին փոխ հա րա բե րու թյուն ներ է ին հաս տատ վել քրիս տո նյա 
տե ղաբ նիկ ազ գե րի և իս լամ ըն դու նած թյուր քա կան քոչ վոր նե րի սե րունդ նե րի միջև:  
Իս լա մա դա վան ո րոշ հոգ ևոր ա ռաջ նորդ ներ ի րենց մտա հո գու թյունն է ին հայտ նում 
առ այն, որ իթ թի հա տա կան ներն իս լա մը տա նում են կոր ծան ման`  զանց առ նե լով 
իս լա մի հիմ նադ րույթ նե րը պե տա կան կա ռուց ված քի ու ղե կա վար ման մեջ76: 

քա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռգ րա վում և ո չն չաց նում է գր քի բո լոր օ րի նակ նե րը: Գեր մա նի այի 
մաս նակ ցու թյան մա սին տե՛ս Lüdke T., Jihad made in Germany. Münster, 2005 աշ խա տու թյու նը:
73 Օ րի նակ. «Այ սօր բո լոր մզ կիթ նե րէն կը յայ տա րա րո ւէր թէ բո լոր հայե րը պի տի աք սո րո ւէ ին: 
Հայե րը չորս օր մի այն ժա մա նակ ու նէ ին ի րենց ի նչ քե րը ծա խե լու…. » (Ճէյ քըպ սըն Մ., Օ րագ րու-
թիւն 1907-1919 Խար բերդ, Ան թի լի աս, 1979, էջ 107): 
74 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաո ւի պատ մու թյու նը ..., էջ 128:
75 Օ րի նակ՝ ա րա բա կան մի ջա վայ րում ջի հա դի հայ տա րա րու թյու նը չըն դուն վեց. հմմտ. Թէ քէ ե ան 
Ա., Դրու ագ ներ ապ րի լե ան Մեծ Ե ղեռ նէն, Պէյ րութ, 1956, էջ 18, Մար գա րյան Ն., Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան հետ ևան քով Սի րի ա յում հաս տատ ված հայ տա րա գիր նե րի կար գա վի ճա կը և հայ-ա րա-
բա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը (1915-1924 թթ.), Եր ևան, ՀՑ ԹԻ, 2013, էջ 46, 49: 
76 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 35: « Դեռ 1908 թ. հոկ տեմ բե րին մե ծա քա նակ սոֆթ խում բը գա լիս 
է սուլ թանխա լի ֆի մոտ՝ պա հան ջե լով, որ նա հո գա կրո նի պահ պան ման և մու սուլ ման նե րի ի րա
վունք նե րի մա սին, ո րոնք ոտ նա հար վում են ե րիտ թուր քե րի կող մից: 1909թ. մար տի 31ին ե րիտ
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 Սա կայն ջի հա դի այդ քան մեծ ան հրա ժեշ տու թյունն այն պատ ճա ռով էր, որ հենց 
Օս մա նյան կայս րու թյան այն տա րածք նե րի վրա ո ւղ ղորդ վեր, ո րոնք հա մար վում 
է ին ջի հա դի տա րածք, տա րածք, ո րը դար ո ւլ-հարբ է ր՝ « պա տե րազ մի տուն», այն 
դեպ քում, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյունն ամ բող ջու թյամբ հա մար վում էր դար ո ւլ-
իս լամ՝ «իս լա մի տուն»: Ստաց վում է ան հա րիր ու ոչ բնա կա նոն ի րա վի ճակ. դար ո ւլ-
իս լա մի տա րած քի ներ սում կան դար ո ւլ-հար բեր: Եվ ե րիտ թուր քե րի շեշ տադ րու մը 
ոչ այն քան ար տա քին թշ նա մի նե րի դեմ մղ վող ջի հա դի վրա էր, քա նի որ այն, ի նչ
պես նշ վեց, կողմ նա կալ ջի հադ էր և ո ւղղ ված էր ոչ բո լոր այս պես կոչ ված «ան հա
վատ եվ րո պա ցի նե րի» դեմ, այլ կենտ րո նա ցու մը կա տար վում էր ներ քին թշ նա մի
նե րի դեմ մղ վող ջի հա դի վրա: Բա ցի այդ. « Հոգ ևո րա կան ներն ի րենց դժ գո հու թյունն 
է ին ար տա հայ տում, որ ե րիտ թուր քերն ըն կե րա կան հա րա բե րու թյուն ներ է ին հաս
տա տել կայ զե րա կան Գեր մա նի այի հետ, այ սինքն՝ գյա վուր նե րի հետ....»77: Փոր ձե
լով կա ռա վա րե լի դարձ նել իս լա մա կան հոգ ևոր դա սին՝ ե րիտ թուր քե րը ո րո շե ցին 
հար ցի լու ծումն ա պա հո վել ա հա բեկ մամբ՝ ըն դու նե լով այն պի սի ո րո շում ներ, ո րոնք 
կխախ տե ին իս լա մի դիր քը հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան կյան քում, օ րի նակ՝ 
ան ջա տե լով քա ղա քա ցի ա կան դա տա րան նե րը շա րի ա թա կան նե րից: Բայց նրանք 
փոր ձում է ին զգույշ լի նել իս լամ հոգ ևո րա կան նե րի հետ առ ճա կատ ման եր ևույ թից, 
քա նի որ վա խե նում է ին մու սուլ ման խա վի հզոր ա ջակ ցու թյու նից զրկ վե լուց՝ ի րենց 
նպա տակ ներն ի րա կա նաց նե լու ճա նա պար հին78: 

Ե րիտ թուր քե րի ջան քե րով ի նք նաար դա րաց ման հատ ված ներ փնտր վե ցին և 
գտն վե ցին Ղու րա նի մեջ,  հա մա ձայն ո րոնց ոչ իս լա մա դա վա նը մարդ չէ79, և նրան 

թուր քե րի քա ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րը Սուլ թան Ահ մե դի հրա պա րա կում կազ մա կեր պե ցին 
բուռն բո ղո քի ե լույթ, ո րն ան ցավ « Պա հան ջում ե նք Շա րի աթ» և « Կոր չի՛ սահ մա նադ րու թյու նը» 
կար գա խոս նե րով: Մուֆ թի ներ կային, ով քեր վա խե նում է ին Ալ լա հի պատ ժից, որ կա րող է ը նկ նել 
մու սուլ ման նե րի վրա՝ քրիս տո նյա նե րին կո տո րե լու պատ ճա ռով, և հան դի մա նում է ին քա ղա քա
կան իշ խա նու թյուն նե րին (տե՛ս թ. 186 հղու մը հետ ևյալ գր քում՝ Гуайта Дж., նշվ. ա շխ., էջ 213214):
77 Кондакчян Р., նշվ. ա շխ., էջ 38:
78 Նույն տե ղում: 
79 Ա պա մար դա ցու մը կամ դե հու մա նի զա ցու մը ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ա մե նաբ նո րոշ գծե րից 
մեկն է. դրա հետ ևան քով թի րա խա վոր ված խում բը պետք է կա՛մ հա վա սա րեց վի բա ցի լի կեն
դա նա կան մա կար դա կի, կա՛մ պի տի դե մո նիզ մաց վի, այ սինքն՝ նրան վե րագր վեն ոչ մարդ կային 
ստո րա կարգ կամ ծայ րա հեղ բա ցա սա կան բա րո յա կան գծեր (հմմտ. Piven J. S., “Lord of the Flies 
as Parable of the Invention of Enemies, Violence and Sacrifice”, in Jihad and sacred vengance, edited 
by Piven J. S., Boyd Chr., Lawton H. W., Bloomusalem Press, 2002, էջ 135, Жирар Р., Насилие и 
священное, М., 2000, էջ 810): Այս ի մաս տով ըն դուն ված է պի տա կա վո րե լը հա մա րել հո գե բա
նո րեն թշ նա ման քի ստեղծ ման և ամ րապնդ ման տար րե րից մե կը: Թուրք մու սուլ ման նե րը քրիս
տո նյա նե րին կո չում է ին ան հա վատ՝  գյա վուր (թուրք. Gâvur,  ծա գում է ա րա բե րեն رفاك (kāfir) 
բա ռից):  Սա կրո նա կան գոր ծո նի վճ ռա կան դե րա կա տա րու թյան մա սին վկայող լայն դիս կուր սի 
թե մա է: Գյա վուրի են թա տեքս տը կրո նա կանն է, և դրա գոր ծա ծումն ա վե լի ըն դուն ված էր, քան 
քրիս տո նյա ազ գե րի էթ նո նիմ ե րը՝ էր մե նի, յու նան, ա սուր և այլն: Պետք է ու շադ րու թյուն դարձ
նել այն փաս տին, որ Էր մե նին ա ռանց  գյա վուրի  չէր ըն կալ վում թուր քե րի կող մից, այ սինքն՝ ե թե 
ո մ մե կը էր մե նի էր, նշա նա կում է՝  գյա վուր էր, ի սկ գյա վուր-ը, ը ստ Ղու րա նի, թշ նա մի է, ի սկ էր-
մե նին  բո վան դա կային ամ րու թյուն չու ներ այս ի մաս տով, քա նի որ էր մե նին  կա րող էր մու սուլ
ման դառ նալ ու դա դա րել  գյա վուր  լի նե լուց: Այն դեպ քե րում, ե րբ հայե րը մահ վան սպառ նա լի քով 
մու սուլ մա նու թյուն է ին ըն դու նում, թուր քե րի հա մար դա դա րում է ին  գյա վուր  լի նե լուց, ի սկ ար դեն 
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սպա նելն էլ հետ ևա բար վատ ա րարք չէ80, մա նա վանդ որ հա մար ձակ վում է կռ վել 
իս լա մա դա վա նի դեմ81: Ի սկ քա նի որ իս լա մը, ի տար բե րու թյուն քրիս տո նե ու թյան, 
ճա կա տագ րա պաշ տա կան հս տակ հիմ քեր ու նի82, կա րող է մու սուլ մա նին տալ այն 
հա վաս տի ա ցու մը, որ Ալ լահն է կանգ նած ե ղել յու րա քան չյուր մու սուլ մա նի ա րար քի 
հետ ևում, կամ է լ՝ հայե րի կո տոր վե լը Ալ լա հի կամքն է ե ղել83: Կրո նա կան տեքս տի 
նպա տա կային օգ տա գոր ծումն այդ պի սով թեթ ևաց րեց վի ճա կը, ին չի հետ ևան քով 
ա ռա վե լա գույնս հեշտ դար ձավ չպա տե րազ մող խա ղաղ ան զեն բնակ չու թյան հան
դեպ կի րա ռել կրո նա կան բռ նու թյուն ներ, ո րոնք մու սուլ մա նի աչ քին բռ նու թյուն ներ 
չէ ին, այլ մի սի ո նե րու թյուն84: Պե տու թյու նը նաև կան խեց այն դեպ քե րը, ե րբ հնա

մու սուլ մա նին սպա նե լը մեղք է հա մար վում ը ստ Ղու րա նի. «….աս կյար ներն սպա նե ցին իմ փոք
րիկ նե րին` նրանց գլուխ ներն ի րար խփե լով: Նրանք բռ նա բա րե ցին Շի րի նին, հե տո կտ րե ցին 
նրա կրծ քե րը: Նա տան ջա մահ լի նե լով հո գին ա վան դեց իմ աչ քի ա ռջև, ի սկ ի նձ կեն դա նի թո ղե
ցին՝ ա սե լով. « Դու կրո նա փոխ ես ե ղել, դու մու սուլ ման ես» (Գեյթս Հ. Լ., նշվ. ա շխ., էջ 69, հմմտ. 
Гуайта Дж., նշվ. ա շխ., էջ 213214): Մինչև Ե ղեռ նը հայե րին տր վող Millet-i Sadıka (« Հա վա տա
րիմ ժո ղո վուրդ»  այս ը նդ հա նուր ան վա նու մը տր վել է Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ իս լա մա դա
վան ե րեք ազ գի՝ հայե րին, հրե ա նե րին և հույ նե րին) ան վա նու մը վե րա ցել էր, և թուր քերն սկ սել 
է ին հայե րին կո չել այլ  կերպ, ի նչ պես ա սում է Յա կոբ Քյունց լե րը. «.... շու տով մահ մե դա կան նե րը 
հայե րի մա սին խո սե լիս նրանց մի այն « դա վա ճան հայ ա զգ» է ին կո չում (Melun ermeni Millet)» 
(Քյունց լեր Յ., Ա րյան և ար ցուն քի ե րկ րում, Եր ևան, 2011, էջ 29):
80 Ղու րան 2:3,211, 37:94, 135, 9:2941, 47:4. այս և հե տա գա հա մար նե րը դուրս են գր վել հա մա
ձայն Ղու րա նի հետ ևյալ հայե րեն տպագ րու թյան` Ղու րան, թարգմ. ա րաբ. հայ.՝ Ա բր. Ա միր խա ն
յանց, Վառ նա, 1909:
81 « Տես այն պի սի նե րի պա տի ժը, որ Աս տու ծոյ և նրա մար գա րէ ի դէմ են կռ ւում և ե րկ րիս վրայ 
ման գա լիս ա պա կա նե լով, սա է որ սպան ւեն կամ խաչ ւեն կամ ձեռ նե րը և ոտ նե րը դէմ առ դէմ 
կտր ւեն, կամ ե րկ րիցն աք սոր ւեն: Սա նրանց ան պատ ւու թիւնն է այս աշ խարհ քում և նրանց հա
մար մեծ տան ջանք կայ հան դեր ձե ա լու մը» (5:37):
82 Ալ-Քա դաայի կամ ալ-Քա դար-ի ո ւս մուն քը իս լա մում. տե՛ս Ղու րան, 2:255, 9:51, 25: 2, 10.61, 
87:13 և այլն: 
83 «Իս լա մա կան ա վան դույ թը, ի տար բե րու թյուն քրիս տո նե ա կա նի, չի ճա նա չում այլ պատ մութ
յուն, քան սր բա զան պատ մու թյու նը. բո լոր ի րա դար ձու թյուն նե րը մարդ կու թյան պատ մու թյան 
մեջ, ա րար չա գոր ծու թյան ա ռա ջին օ րե րից սկ սած մինչև ա հեղ դա տաս տան, մու սուլ մա նի հա մար 
լի են սակ րալ ի մաս տով: Այդ ա ռու մով իս լամ ա ռանձ նա նում է հա մաշ խար հային այլ կրոն նե րից. 
և՛ քրիս տո նե ու թյու նը, և՛ ա ռա վել ևս բուդ դա յա կա նու թյունն ըն դու նում են սր բա զան և աշ խար
հիկ պատ մու թյուն նե րի զու գա հեռ գո յու թյու նը» (Ислам Классический (Энциклопедия), сост., общ. 
ред. и пред. К. Королева. М., СПб., 2005, сс. 7778): Տե՛ս մու սուլ ման հոգ ևո րա կա նի խոս քե րը, ո րը 
հայե րի տա ռա պանք նե րը մեկ նա բա նում է որ պես Ալ լա հի կամ քը, ո րը չի խղ ճում հայե րին (The 
Armenian Genocide. Evidence from the German Foreign Office Archives, 1915-1916, edited by Wolfgang 
Gust, Berghahn Books, 2014, p. 47)։
84 Սրա ա պա ցույց նե րից է հայե րի կո տո րած նե րին ծի սա կա նու թյուն հա ղոր դե լու մի տու մը մի 
շարք վկա յու թյուն նե րում: Յա կոբ Քյունց լերն իր հու շագ րու թյան մեջ գրում է. «Կ րա կոց նե րի 
ա րան քում լսում է ինք նաև ա րաբ կա նանց բարձ րա ձայն « Լի լի լի լի լի» կան չե րը: Մեզ ծա նոթ է ին 
այդ կան չե րը, ո րով հետև դրանք կռ վող մահ մե դա կան նե րի շր ջա նում սո վո րա կան են: Այս պես են 
սո վո րա բար մահ մե դա կան կա նայք ո գեշն չում ի րենց տղա մարդ կանց քրիս տո նյա նե րի ջար դե րի 
մի ջո ցին» (Քյունց լեր Յ., նշվ. ա շխ., էջ 48): Լորդ Քին րո սը հետ ևյալ վկա յու թյունն ու նի. «Երբ ե րի
տա սարդ հայե րի մի մեծ խումբ բեր վեց շեյ խի ա ռջև, նա հրա մայեց նրանց գցել ի րենց մեջ քե րի 
վրա և բռ նել ձեռ քե րից և ոտ քե րից: Ա պա ա կա նա տե սի բա ռե րով նա սկ սեց ար տա սա նել Ղու րա
նից տո ղեր և կտ րեց նրանց կո կորդ նե րը զո հա բեր վող խոյի մա սին մեք քա յա կան ծե սից հե տո» 
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րա վոր կլի ներ որ ևէ կերպ օգ նել հայե րին՝ պատ ժի կամ մահ վան սպառ նա լի քով. 
«Ա ւա նին մու նե տի կը գիւ ղի բո լոր փո ղոց նե րուն մէջ շր ջե ցաւ, պո ռա լով, թէ՝ ոե ւէ 
մէ կը որ ոե ւէ ձե ւով կ’օգ նէ հայե րուն, ա նոնց ու տե լիք, դրամ կամ ոե ւէ բան տա լով, 
ծե ծի պի տի են թար կո ւի ու բանտ նե տո ւի»85: 

Եզ րա փա կենք հետ ևյալ դի տար կում նե րով. ե րիտ թուր քե րը սոսն ձե ցին եր կու 
գա ղա փա րա կան սեկ տոր ներ՝ ա ռա ջա դեմ ա րևմ տյանն ու հե տամ նաց օս մա նա
կա նը՝ ա րև մուտ քից փո խա ռե լով ա ռա ջա դի մե լու, գի տե լի քի ու ժի, աշ խար հի կաց
ման ի դե ալ նե րը՝ պա րա դոք սալ կեր պով փոր ձե լով հա մադ րել ազ գա մո լու թյան, 
«թշ նա մի նե րից» ա զատ վե լու և բռ նի ու ժի դի մե լու թուր քա կան գոր ծե լաո ճի հետ: Այդ 
մի ակց ման ար դյուն քում թշ նա մի տար րը դիտ վեց կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ
չու թյու նը, և իթ թի հա տա կա նու թյան տված պտուղ ներն ա ռա ջին հեր թին ո ւղղ վե ցին 
հայե րի դեմ: Հա րա ցու ցային ի մաս տով ե րիտ թուր քա կան կրո նա կան քա ղա քա կա
նու թյունն ը նդ դեմ քրիս տո նյա նե րի ըն թա ցավ հա կաք րիս տո նե ա կան (ա րևմ տյան և 
թուր քա կան) փի լի սո փա յու թյան յու րաց ման, քրիս տո նյա նե րի՝ որ պես թշ նա մի նե րի 
պի տա կա վոր ման, հա կաք րիս տո նե ու թյան քա րոզ չու թյան, ջի հա դի հայ տա րար ման 
(որ պես զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյունն ա պա հո վող օ ղակ), տե ղա հա նու թյան և 
կո տո րած նե րի ան հրա ժեշ տու թյան հրա ման նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, 
այլ ևայլ մո տի վա ցի ոն ազ դակ նե րի կի րառ մամբ, և այս ա մենն ի րա գործ վեց իս լա
մա դա վան բո լոր խա վե րի մաս նակ ցու թյամբ:

Ե ՐԻՏ ԹՈւՐ քԵ ՐԻ ԳԱ ՂԱ ՓԱ ՐԱ ԽՈ ՍԱ ԿԱՆ Ու ՂԵ ՆԻշ ՆԵ Րը:  
ԿՐՈ Նը՝ քԱ ՂԱ քԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ, քԱ ՂԱ քԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅՈւ Նը ԿՐՈ ՆԻ ՄԵջ

 ու ան Խա չարտ րյան 
ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ե րիտ թուր քե րի կող մից եվ րո պա կան փի լի սո փա յու թ
յան և թուր քա կան հին ու նոր ո ւս մունք նե րի յու րաց ման փոր ձե րը, ո րի ար դյուն քում 
ստեղծ վեց սինկ րե տիկ գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ պան թուր քիզմպո զի տի վիզմմո
դեռ նիզմ մի ա խառ մամբ: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյան նյութ է ե րիտ թուր քե րի 
կրո նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րն ո ւղղ վեց Օս մա նյան կայս րու թյան քրիս տո ն
յա նե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ հայե րի դեմ:

 Բա նա լի բա ռեր՝ իթ թի հա տա կա նու թյուն, գա ղա փա րա խո սու թյուն, պան թուր քիզմ, 
կրոն, ջի հա դի կոչ։

(Lord Kinross, The Ottoman Centuries, The Rise and Fall of the Turkish Empire, New York, Morrow Quill, 
1977, p. 560):
85 Քասունի Ե., Քննական ակնարկ «Միշընըրի հերըլտ»ի 19151918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն, Պէյրութ, 2012, 
էջ 67:
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tHE YouNG turkS’ IdEoLoGICaL GuIdELINES: rELIGIoN IN PoLItICS aNd 
PoLItICS IN rELIGIoN

Shushan Khachatryan
SuMMarY

The article presents the Young Turks’ attempts to adopt European philosophy and 
Turkish old and new doctrines as a result thereof a new syncretic ideology was formed. 
The latter ideology called ittihadism was a synthesis of PanTurkism, positivism and 
modernism. Special attention is put on the Young Turks’ religious policy which was 
directed against the Christians of the Ottoman Empire, especially  the Armenians.

Keywords: ittihadism, ideology, PanTurkism, religion, call for jihad.

ИдеолоГИческИе оРИентИРы МладотуРок: РелИГИя В ПолИтИке И 
ПолИтИка В РелИГИИ

Шушан Хачатрян
РеЗюМе

В статье представлены предпринимаемые младотурками попытки адаптации 
европейской философии и турецких старых и новых доктрин, в результате кото
рых образовалась новая синкретическая идеология  иттихадизм. Иттихадизм 
представлял собой смесь пантюркизма, позитивизма и модернизма. Особое вни
мание уделяется религиозной политике младотурок, которая была направлена 
против христиан Османской империи, в особенности  против армян.

Ключевые слова: иттихадизм, идеология, пантюркизм, религия, призыв к джи
хаду.
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ՓՈքՐ ԱՍԻԱՆ ՄԻԱՏԱՐՐ ԴԱՐՁՆԵլՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐը ԹՈՒՐքԱԿԱՆ 
ԻՆքՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵքՍՏՈՒՄ

 Ռե գի նա Գա լուս տյան

XVXVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ո ւշ թուր քե րը չու նե ին էթ նո նիմ, ը նդ հա նուր 
ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն: Էթ նի կա կան ի նք նա գի տակ ցու թյա նը փո խա րի
նում էր կրո նա կա նը: Թուրք ազ գին պատ կա նե լու զգա ցու մը զար գա ցած չէր: Այն 
փո խա րին վում էր օս մա նյան պե տու թյան և մու սուլ մա նա կան հա մայն քի ղե կա վա
րին՝ սուլ թանխա լի ֆին հա վա տար մու թյամբ1: Նշենք, որ ը նդ հուպ մինչև XX դ. 
սկիզբ, օս մա նյան պատ մագ րու թյու նը գրե թե չէր հե տաքրքր վում թուր քե րի ծագ
մամբ: Դրա բո վան դա կու թյու նը օս ման լը ցե ղից օս մա նյան տե րու թյան ծագ ման և 
սուլ թա նա կան դի նաս տի այի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա պատ ման 
մեջ է ր2: Թուր քա կան ազ գի, հայ րե նի քի, մի աս նա կան հա մայնք կազ մե լու, դրա 
հա մար զո հո ղու թյուն նե րի գնա լու տե սա կան գա sղա փար ներն առ կա է ին թուր քա
կան վեր նա խա վի3 շր ջա նում` սկ սած 1860ա կան թթ., սա կայն քա րոզ վում է ին հիմ
նա կա նում գրա կա նու թյան և մա մու լի մի ջո ցով: Բա ցա ռու թյուն չէ ին « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն» («Ittihat ve terakki», ե րիտ թուր քեր) կու սակ ցու թյան ան դամ
նե րը, ո րոնք ո րո շա կի ազ դակ նե րի ներ քո սկ սե ցին ա վե լի խո րու թյամբ գի տակ ցել 
թուր քա կան ազ գին պատ կա նե լու փաս տը և, ի տար բե րու թյուն նախ կին քա ղա քա
կան վեր նա խա վե րի, դի մե ցին գործ նա կան քայ լե րի` այդ գա ղա փար նե րը հան րու
թյան մեջ տա րա ծե լու, և բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծե ցին` դրանք ըն դու նե լու 
հա մար: Նշենք նաև` որ այդ ազ դակ ներն ա վե լի շատ ար տա քին ծագ ման է ին, քան 
թե ներ քին:

1908 թ. հու լի սին Մա կե դո նի ա յում տե ղա կայ ված թուր քա կան բա նա կի ստո րա
բա ժա նում ներն ա պս տամ բե ցին և շարժ վե ցին Կ. Պո լիս` սուլ թա նից պա հան ջե լով 
վե րա կանգ նել 1876 թ. ըն դուն ված, բայց չգոր ծադր ված սահ մա նադ րու թյու նը: Տե ղի 
ու նե ցավ պե տա կան հե ղաշր ջում, ե րկ րում հաս տատ վեց սահ մա նադ րա կան մի ա
պե տու թյուն, փաս տա ցի իշ խա նու թյունն ան ցավ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» 

1 Տե՛ս Еремеев Д. Е., Этногенез турок, М., 1971, էջ 159, տե՛ս նաև Ronald Grigor Suny, Writing 
Genocide: The fate of the Ottoman Armenians, A Question of Genocide: Armenians and Turks at the end 
of the Ottoman Empire, ed. by R. G. Suny, Fatma Muge Gocek, Norman M. Naimark, 2011, էջ 32։
2 Նույն տե ղում, էջ 20: «Օս մա նե ան տի րա պե տու թիւ նը` Օս մա նե ան բա ռի յատ կո րո շու մով ի սկ 
յայտ նի է որ իշ խող Տան տի րա պե տու թիւնն է, և ո ՛չ թէ թուրք ժո ղո վուր դի կամ ազ գի` որ տի րա պե
տո ւած եր կիր նե րու հետ ո ՛չ մէկ ա ռն չու թիւն չէ՛ ու նե ցեր» («Ա ռա ջա մարտ», 1912, թիւ 32, էջ 1):
3 «Ազ գե րը, այս պի սով, սահ ման վում են կամ քի և մշա կույ թի ա ռու մով, բայց մի այն ազ գայ նա
կա նու թյան դա րաշր ջա նում: Ազ գայ նա կա նու թյունն է ստեղ ծում ազ գեր, այլ ոչ թե հա կա ռա կը: 
Բայց սա չի նշա նա կում, որ դա (ազ գը) պար զա պես մտա ծող է լի տա նե րի կող մից ա ռաջ քաշ
ված կոնստ րուկ ցի ա է, այն պատ մա կան եր ևույ թի` ին դուստ րաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն է: Մտա
ծող է լի տա նե րը պար զա պես լց նում են (մարմ ա վո րում են) (խն դի րը) այն դա տար կու թյու նը, ո րը 
պետք է լց վի, ա սե լով` մենք կա րիք ու նենք ը նդ հա նուր մշա կույ թի» (Ernest Gellner, Nations and 
Nationalism, 1983, p. 56):
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կու սակ ցու թյա նը4: Վեր ջին ներս գտ նում է ին, որ Օս մա նյան կայս րու թյան պե տա
կան կար գե րի փո փո խու թյու նը կա րող էր ե րկ րի հան դեպ վս տա հու թյուն ա ռաջ 
բե րել ա րևմ տաեվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի մոտ: Սա կայն, ի նչ պես ցույց տվե
ցին հե տա գա ի րա դար ձու թյուն նե րը, ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կան դրու թյան և 
« հի վանդ մար դու» կար գա վի ճա կի փո փո խու թյուն տե ղի չու նե ցավ: Հե ղաշր ջու մից 
ան մի ջա պես հե տո Ա վստ րոՀուն գա րի ան պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց Բոս նի ա 
և Հեր ցե գո վի նայի բռ նակց ման մա սին, ո րը նա գրա վել էր դեռևս 1876 թ.: Բուլ ղա
րի ան հայ տա րա րեց Ար ևե լյան Ռու մե լի ան Բուլ ղա րի այի բուն տա րած քին մի աց նե
լու և ան կախ թա գա վո րու թյուն հռ չա կե լու մա սին: Կրե տեն մի աց վեց Հու նաս տա
նին5: 1911 թ. սեպ տեմ բե րի 29ին Ի տա լի ան պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը6: 1912 թ. ի տա լա ցի նե րը ռմ բա կո ծե ցին Դար դա նե լը և գրա վե ցին 
Դո դե կա նե սի կղ զի ա խում բը (Է գե յան ծո վում)7: Հոկ տեմ բե րին Լո զա նում կնք ված 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Լի բի ան ան ցավ Ի տա լի ային8: Տա րած քային այդ 
կո րուս տը բուռն ար ձա գանք ստա ցավ ե րկ րում: Հա լի դե Է դիպն իր հու շե րում գրում 
է, որ աֆ րի կյան տա րածք նե րի կորս տի հետ ևան քով ե րկ րում բոյ կո տե ցին ի տա
լա կան ապ րանք նե րը. «Ես չեմ գնի ի տա լա կան ապ րանք: Ես չեմ ու տի մա կա րոն: 
Ես չեմ խո սի ի տա լե րեն»9, սա կայն այդ կո րուս տը նաև՝ «ս տի պեց փո ղո ցում կանգ
նած մար դուն գի տակ ցել, որ բա րե փո խում նե րը և ա րևմ տա կա նաց ված Թուր քի այի 
ի դեալն է ին բո լոր խն դիր նե րի պատ ճա ռը»10: Ար տա քին ճն շում ներն ու պար տու
թյու նը բազ մա թիվ թուր քե րի շր ջա նում ա ռա ջաց րին օս մա նիզ մի նկատ մամբ հի աս
թա փու թյուն և մղե ցին թուր քա կան ազ գի ծագ ման պատ մու թյան ե ռան դուն ու սում
նա սիր մա նը և թուր քե րի մշա կու թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վեր հան մա նը, 

4 Տե՛ս Dadrian V. N., The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the Balkans to 
Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, Oxford, 1995, էջ 179:
5 Նույն տե ղում, էջ 188: 
6 Տե՛ս История дипломатии: дипломатия в новое время (1872-1919 гг.), том II, под ред. В. П. 
Потемкина, ОГИЗ, Л.М., 1945, էջ 208: Թուր քի ան ռազ մատն տե սա կան տե սան կյու նից պատ
րաստ չէր պա տե րազ մին: Տրի պո լի ի յոթ հա զա րա նոց թուր քա կան կա յա զո րի դեմ նետ վեց 56 
հա զար ի տա լա ցի՝ զին ված հրե տա նի ով, օ դու ժով, ո րն այդ ժա մա նակ ա ռա ջին ան գամ օգ տա
գործ վեց ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Հարկ է նշել նաև այն, որ տե ղի ա րաբ բնակ չու թյու
նը թշ նա մա բար էր տրա մադր ված թուր քե րի նկատ մամբ և ի տա լա ցի նե րին ըն դու նում էր որ պես 
ա զա տա րար նե րի: Պայ քարն ըն թա նում էր Մի ջերկ րա կան, Է գե յան և Կար միր ծո վե րում, որ տեղ 
նույն պես Ի տա լի ան գե րիշ խող դիրք ու ներ (տե՛ս Алиев Г. З., նշվ. ա շխ., էջ 211, Zürcher E. J., 
Turkey: A Modern History, I. B. Tauris, 2004, էջ 102):
7 Տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 106107, ման րա մասն տե՛ս “The Orient”, 
Constantinople, vol. III, No. 17։
8 Տե՛ս Hall Richard C., The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World War, Taylor & Francis, 
2002, էջ 20:
9 Ա վստ րոՀուն գա րի այի կող մից Բոս նի ա և Հեր ցե գո վի նայի գրա վու մից հե տո էլ օս ման ցի նե
րը բոյ կո տել է ին ա վստ րի ա կան ապ րանք նե րը: Նույ նը տե ղի ու նե ցավ նաև Տրի պո լի տա նա կան 
պա տե րազ մից հե տո: Ցյուր խե րը նշում է, որ բոյ կո տը հե տաքր քիր էր նրա նով, որ դա քա ղա քա
կա նու թյան նոր ձևի ա ռա ջին օ րի նակն էր, ե րբ ա ռաջ նորդ նե րը փոր ձե ցին հա մախմ բել քա ղա քա
ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը (տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 104):
10 Halide Edib, Memoirs of Halide Edib, The Century Co., New York, London, 1926, p. 303.
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ի սկ այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում` դրանց 
հո րին մա նը և ար հես տա կան նե րարկ մա նը հան րու թյան մեջ: 

Ի տա լաթուր քա կան հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը դեռ չա վարտ ված` 
սկսվեց Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մը. Բալ կա նյան դա շին քը11 կազ մող ե րկր
նե րը̀  Սեր բի ան, Բուլ ղա րի ան, Հու նաս տա նը, Չեռ նո գո րի ան, 1912 թ. հոկ տեմ բե րին 
պա տե րազմ հայ տա րա րե ցին Օս մա նյան կայս րու թյա նը: Ե րիտ թուր քե րը քա րո
զում է ին պա տե րազ մի գա ղա փա րը: Թա լե ա թը Կոս տանդ նու պոլ սում ան ցկաց վող 
ցույ ցե րի գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից էր, ո րի մաս նա կից նե րը պա հան ջում է ին 
պա տե րազմ Բալ կան նե րում` բա ցա կան չե լով. « Հար ձակ վե՛ք Ֆի լի պե ի (Ֆի լի պո պո
լիս) վրա, հար ձակ վե՛ք Սո ֆի այի վրա»: Ռազ մա կան նա խա րար Նա զըմ փա շան 
հայ տա րա րում էր. « Պա տե րազ մի հռ չա կու մից հե տո մեկ շա բաթ էլ չի ան ցնի, և 
օս մա նյան դրո շը կծա ծան վի Ֆի լի պե ի և Սո ֆի այի վրա»12: Պա տե րազ մը, սա կայն, 
այլ ե լք է ու նե նում, և մայի սի 30ին կնք ված խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րով Օս ման
յան կայս րու թյան եվ րո պա կան հատ վածն ան ցնում է հաղ թող նե րի տնօ րի նու թյան 
տակ: Կոս տանդ նու պո լի սը և նե ղուց նե րի ա փա մերձ շր ջան նե րը է նոս – Մի դի ա 
սահ մա նագ ծով, նախ կին Ռո դոս թո – Մի դի ա սահ մա նագ ծի փո խա րեն. ա հա թե 
ի նչ մնաց Օս մա նյան կայս րու թյան եվ րո պա կան հատ վա ծից13: 

Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան ակ տիվ մի ջամ տու թյան ար դյուն քում 
բռնկված Բալ կա նյան ե րկ րորդ պա տե րազ մի (1913ի հու նի սի 29  օ գոս տո սի 10) 
ար դյունք հան դի սա ցող Կոս տանդ նու պոլ սի պայ մա նագ րով Ադ րի ա նա պո լի սը14 
և Մալ կա րան վե րա դարձ վե ցին Օս մա նյան կայս րու թյա նը15: Չնա յած դրան` թուր
քե րի կրած պար տու թյու նը ծանր էր̀  հաշ վի առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ 
դա պար տու թյուն էր Բալ կա նյան քրիս տո նյա հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րից, նախ կին 

11 Բալ կա նյան դա շին քի կազ մա վոր ման ո ւղ ղու թյամբ տար վող բա նակ ցու թյուն նե րի մա սին ման
րա մասն տե՛ս История дипломатии, том II, էջ 222223, ան դամե րկր նե րի տա րած քային պա
հանջ նե րի մա սին՝ նույն տե ղում, էջ 217219, ի նչ պես նաև՝ Hall Richard C., նշվ. ա շխ., էջ 1112:
12 Akçam Taner, A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, 
Henry Holt and Company, New York, 2006, p. 85, Акчам Танер, Турецкое национальное “Я” и 
Армянский вопрос, М., 1995, с. 60.
13  Թուր քի այից ան ջատ վե ցին եվ րո պա կան բո լոր վի լայեթ նե րը՝ Սա լո նի կը, Ար ևե լյան Ռու մե
լիան, Է դիր նեն, Մո նաս տի րը, Շքոր թան, Յա նի նան (տե՛ս История дипломатии, том II, էջ 229):
14 Ադ րի ա նա պո լի սը Օս մա նյան կայս րու թյան նախ կին մայ րա քա ղաքն էր և սիմ վո լիկ մեծ նշա
նա կու թյուն ու ներ: 
15 Տե՛ս Fikret Adanır, NonMuslims in the Ottoman Army and the Ottoman Defeat in the Balkan War, 
A Question of Genocide: Armenians and Turks at the end of the Ottoman Empire, ed. by R. G. Suny, 
Fatma Muge Gocek, Norman M. Naimark, Oxford University Press, NY, 2011, էջ 125: Պայ մա նագ րում 
առ կա էր նաև սահ մա նային բնակ չու թյան փո խա նակ ման մա սին կետ Օս մա նյան կայս րու թյան 
և Բուլ ղա րի այի միջև, ին չը կա ռա վա րու թյան դե պի մի ա տար րու թյուն տա նող քայ լե րից կա րե լի է 
հա մա րել:
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« ռա յայից»16: Տա րած քային կո րուստ նե րը հս կա յա կան է ին17: Ֆրան սի ա ցի հրա պա
րա կա խոս Ժակ Կայ զե րը, ան դրա դառ նա լով Տրի պո լի տա նա կան և Բալ կա նյան 
պա տե րազմ նե րին, գրում է. «1911 թ. սեպ տեմ բե րին կար ե րեք Թուր քի ա. Եվ րո պա
կան, Ա սի ա կան և Աֆ րի կյան: 1912 թ. սեպ տեմ բե րին Աֆ րի կյան Թուր քի ան վե րա
ցավ, և մնա ցին մի այն եր կու սը: 1913 թ. սեպ տեմ բե րին մնաց մի այն մե կը՝ Ա սի ա կան 
Թուր քի ան»18: Թա ներ Աք չա մը նշում է. « Պա տե րազ մը սկս վեց հոկ տեմ բե րին, և 
ա վե րիչ ար շա վից հե տո օս ման ցի նե րը կորց րին «հ զոր Ռու մե լի ա»ն՝ « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան գրե թե բո լոր ա ռաջ նորդ նե րի ծնն դա վայ րը»19: 
Դա խոր հո գե բա նա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հենց կա ռա վա րող կու սակ ցու թյան 
պա րագ լուխ նե րի և գա ղա փա րա խոս նե րի վրա20 և ար տա հայտ վեց ի րենց կա յաց
րած ո րո շում նե րի, ա րարք նե րի, ի նչ պես նաև հե տա գայի ար դա րա ցում նե րի և մեկ
նա բա նու թյուն նե րի մեջ: 

 Նոր՝ ազ գայ նա կան քա ղա քա կա նու թյուն և « հայ րե նի քի» ո րո նում
1913 թ. գար նա նից թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ պաշ տո նա կան 
ա ռաջ նա հեր թու թյուն21: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և եվ րո պա կան շր ջան նե րի 
ան ջա տու մը խո շոր ազ դե ցու թյուն ու նե ցան կայս րու թյան բնակ չու թյան էթ նիկ 

16 Տե՛ս Սիմոնյան Հր. Ռ., Թուրք ազգային բուրժուազիայի գաղափարաբանությունը և 
քաղաքականությունը, Երևան, 1986, էջ 231:
17 Կայս րու թյու նը կորց րեց մոտ 60 հազ. քառ. կմ տա րածք`4 մլն բնակ չու թյամբ, ին չը տա րած
քային կորս տից բա ցի նաև հս կա յա կան տն տե սա կան հար ված էր (տե՛ս Zürcher E. J., Turkey: A 
Modern History..., էջ 108): Ե րկ րի ներ քա ղա քա կան տե սան կյու նից օգ տա կար էր ու նե նալ քրիս
տո նյա հպա տակ ներ՝ զին ծա ռա յու թյու նից ա զատ ված և դրա հա մար « բե դել աս կե րի են» (bedeli
askeri) հարկ վճա րող: Այս սկզ բուն քով էր ա ռաջ նորդ վում Աբ դուլ Հա մի դը ի նչ պես հայ կա կան վի
լայեթ նե րում, այն պես էլ Բալ կան նե րում սլա վոն նե րի նկատ մամբ (տե՛ս Киракосян Дж., Западная 
Армения в годы Первой Мировой войны, Ереван, издво Ереванского Университета, 1971, էջ 33): 
Ա ՄՆի դես պան Հ. Մոր գեն թաուն իր հու շե րում նշում է. « Դա րեր շա րու նակ թուր քե րը պոր տա
բույծ նե րի նման ապ րել են ի րենց լծի ծան րու թյան տակ կքած աշ խա տա սեր մարդ կանց հաշ վին: 
Թուր քե րը դա ժան հար կեր է ին դնում նրանց վրա՝ հասց նե լով վեր ջին նե րիս ծայ րաս տի ճան չքա
վո րու թյան, տն տե սա կան կոր ծան ման...» (Մոր գեն թաու Հ., Դես պան Մոր գեն թաու ի պատ մու թյու-
նը, Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տուտ, 2012, էջ 211):
18  Սի մո նյան Հր. Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 232: «18րդ դա րի վեր ջին Օս մա նյան կայս րու թյու նը բաղ կա
ցած էր Բալ կան նե րից (այ սօր վա Սեր բի ա, Բոս նի ա, Կո սո վո, Մա կե դո նի ա, Ալ բա նի ա, Հու նաս
տան, Բուլ ղա րի ա և Ռու մի նի այի մեծ մա սը), Ա նա տո լի այից (ներ կայիս Թուր քի ա) և ա րա բա կան 
աշ խար հի մեծ մա սից (ներ կայիս Սի րի ա, Լի բա նան, Հոր դա նան, Իս րայել, Ի րաք, Քու վեյթ, Սաու
դյան Ա րա բի այի մի մա սը, Ե գիպ տոս, Լի բի ա, Թու նիս և Ալ ժիր): Իր դո մի նի ոն նե րի մեծ մա սում 
սուլ թա նի ի րա կան իշ խա նու թյու նը շատ թույլ էր, ո րոշ մա սե րում գործ նա կա նում չկար» (Zürcher 
E. J., Turkey: A Modern History..., p. 9):
19 Akçam Taner, նշվ. աշխ., էջ 85։
20 Հա լի դե Է դի պի մեկ նա բա նու թյամբ ի րա վի ճա կը Կոս տանդ նու պոլ սում ա ղե տա լի էր. «Ա մեն 
ե րե կո, ե րբ ես հի վան դա նո ցից դուրս է ի գա լիս, լսում է ի թեր թեր տա րա ծող տղա նե րին ի րենց 
հա տուկ թո ղար կում երն ա վե տե լիս, ո րոնք միշտ պա րու նա կում է ին նոր թուր քա կան ա ղետ: 
Պարտ ված թուր քա կան բա նա կի ա մայի եր թը թշ նա մի ազ գե րի մի ջով, նրա հա լած վե լը և սո վա
մահ լի նե լը, ցր տա հար վե լը, մի այն դրա մի քա նի ան դամ ե րի հաս նե լը մայ րա քա ղաք թվում էր 
ան վեր ջա նա լի մղ ձա վանջ» (Halide Edib, նշվ. ա շխ., էջ 338):
21 Տե՛ս Writing Genocide: The fate of the Ottoman Armenians…, էջ 33, Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 84։
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կազ մի վրա. գե րիշ խող տարրն այժմ մու սուլ ման ներն է ին: Պատ մա բան Թա ներ 
Աք չա մը նշում է. « Թուր քե րը, ո րոնք չէ ին կա րող ա սել «ես գո յու թյուն ու նեմ» Բալ
կա նյան պա տե րազմ նե րից ա ռաջ, այժմ կա րող է ին ա սել այդ բա ռե րը և նույ նիսկ 
նա խագ ծել ազ գայ նաց ման ծրա գիր»22: Բալ կա նյան պար տու թյան հետ մեկ տեղ 
պար տու թյուն կրեց պաշ տո նա կան օս մա նիզ մի23  դոկտ րի նան և, ը նդ հա կա ռա կը, 
ու ժե ղա ցավ թուր քիզ մը: Ե րիտ թուր քե րի գա ղա փա րա խոս նե րից Զի յա Գյո քալ փը 
գրում է, որ Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում բուլ ղա րա ցի նե րը ո գեշնչ
վում է ին ի րենց ա վան դույթ նե րով, ի սկ ի րենք՝ « սա ռը օ րենք նե րով և կա նոն նե րով», 
ար դյուն քում՝ պատ մու թյու նը հաղ թեց աշ խար հագ րու թյա նը: Դա շտ կե լու հա մար 
նա կոչ էր ա նում սկ սել ճա նա չել թուր քե րին՝ նրանց ծա գու մից սկ սած24: Ի հա վե
լումն, նա հայ տա րա րում էր, որ օս մա նիզ մի այն դրույ թը, հա մա ձայն ո րի կայս
րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կազ մում է ին մեկ ա զգ, չի հա մա պա տաս խա նում 
ի րա կա նու թյա նը, քա նի որ «այդ մարդ կային հա վա քա կա նու թյան մեջ առ կա է ին 
մշա կու թային ա ռու մով ան կախ ազ գու թյուն ներ»25: 

Բա նաս տեղծ Յա հյա Քե մա լը պատ մում է. «Ես Փա րի զում ու սա նո ղա կան 
մի տինգ նե րի է ի գնում: Բալ կա նյան պա տե րազ մի նա խօ րե ին մեր ազ գային փոք
րա մաս նու թյուն նե րը՝ հույ նե րը, բուլ ղար նե րը... մեծ հան րա հա վաք ներ է ին կազ մա
կեր պում: Այդ ժա մա նակ մեր ե րիտ թուր քերն էլ Աբ դուլ Հա մի դի տա պա լու մով է ին 
զբաղ ված: Նրանք թուրք ազ գից, բա նից տե ղյակ չէ ին: Տե սա, որ հույ նե րը, բուլ ղար
նե րը ցան կա նում է ին տա պա լել ոչ թե Աբ դուլ Հա մի դին, այլ մի ու րիշ բան: Սրանք 
թուրք ազ գին են ու զում տա պա լել: Ու րեմն թուրք ա զգ կոչ վող մի բան կա26: Սկ սե ցի 
մտա ծել, թե ի նչ պի սի ա զգ է դա: Ո ՞րն է նրա ան ցյա լը: Ես այդ ժա մա նակ քա ղա քա
կան գի տու թյուն նե րի դպ րո ցում պատ մու թյուն է ի ու սա նում: Թուրք ազ գի ան ցյալն 
ի մա նա լու հա մար սկ սե ցի փորփ րել պատ մու թյան գր քե րը: Ա հա, իմ մեջ այս պես 
ծն վե ցին ազ գի զգա ցումն ու ազ գայ նա կա նու թյու նը»27: Այն, որ թուր քե րը պար տու
թյուն կրե ցին հինգ հա րյու րա մյակ ի րենց գե րիշ խա նու թյան ներ քո գտն վող հպա
տակ նե րից (ո րոնց ան վա նում է ին « պար տիզ պան ներ», « խո զա րած ներ», «ա տե լի 
գյա վուր ներ»)28, թույլ տվեց կայս րու թյան տա րած քում բնակ վող ազ գու թյուն նե րի 

22 Նույն տեղում։
23 Քա ղա քա կան ու ղե գիծ, հա մա ձայն ո րի` Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր հպա տակ նե րը հա մար
վում է ին օս ման ցի` ա ռանց կրո նի և ազ գի խտ րու թյան: Հե տաքրք րա կան է այն, որ Վա նում հրա
տա րակ վող «Աշ խա տանք» թեր թը ազ գայ նա կան շար ժում ե րի ծա գու մը Օս մա նյան կայս րու թյու
նում, նե րա ռյալ Բալ կա նյան պա տե րազմ ե րը, ար դյունք էր հա մա րում այն բա նի, որ հպա տակ 
ժո ղո վուրդ նե րը` ««օս ման ցի» ա նո րոշ և տար տամ տեր մի նի շնոր հիւ`ար հա մարհ ւած և զրկ ւած 
գտան ի րենց ազ գային ի րա ւունք նե րը: «Օս ման ցի» ո ղոր մե լի կա ղա պա րը չի կա րող ճզ մել, ո չն
չաց նել մանր ազ գու թիւն նե րը» («Աշ խա տանք», 1913 թ., թիւ 29, էջ 2):
24 Ziya Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, Columbia University Press, New York, 
1959, p. 95.
25 Նույն տե ղում, էջ 136:
26 Bunlar Türk Milleti’ni yıkmak istiyorlar. Demek Türk Milleti diye bir şey var.
27 Şair ve fikir adamı olarak. Yahya Kemal beyatlı, Ankara, 2008, p. 11.
28 Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 51:
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բա ցառ ման և օ տար ման մի ջո ցով կազ մել նոր հան րու թյուն՝ թուրք, ին չի հա մար 
ան հրա ժեշտ էր տա րածք, ո րը պետք է « հայ րե նիք» հան դի սա նար այդ հա վա քա
կա նու թյան հա մար29: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րից հե տո Փոքր Ա սի ան` «Ա նա
տո լի ան», և հատ կա պես «Ար ևե լյան Ա նա տո լի ան»̀  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, նոր 
նշա նա կու թյուն ստա ցան ե րիտ թուր քե րի հա մար: Զգա ցու մը, որ «Ա նա տո լի ան 
թուր քե րի վեր ջին կան գառն էր», հայ րե նիք, ո րը պետք էր պաշտ պա նել ցան կա
ցած գնով, ըն կած էր ե րիտ թուր քե րի, այ նու հետև քե մա լա կան նե րի Փոքր Ա սի ան 
մի ա տարր դարձ նե լու և այն տեղ մի մի այն թուր քե րի հա մար հայ րե նիք ստեղ ծե լու 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ քում30: Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րից հե տո Ա նա տո լի այի 
թուրք գյու ղա ցին դար ձավ ըն դօ րի նակ ման ի դե ալ. Գյո քալ փը գրում էր. « Մենք ցան
կա նում ե նք, որ մեր ե րե խա նե րը նման վեն Ա նա տո լի այի գյու ղա ցուն»31:

 Հարկ է փաս տել, որ Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը ոչ մի այն Փոքր Ա սի ան մի ա
տարր դարձ նե լու գա ղա փա րի ար մա տա վոր ման հիմ քը հան դի սա ցան, այլև ո րո շա
կի ո րեն դյու րին դարձ րին դրա քա րո զու մը և ի րա կա նա ցու մը: Ջարդ ված թուր քե րի 
զին վո րա կան գու մար տակ նե րը վե րա դառ նում է ին Փոքր Ա սի ա՝ մու սուլ ման փախս
տա կան նե րի հետ մի ա սին: Չքա վոր դար ձած և քաղ ցած ամ բոխն իր դժ բախ տու
թյուն նե րի պատ ճառ պետք է հա մա րեր ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րին, «այդ պի սին էր 
պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կը»32: Իշ խա նու թյուն ներն այդ փախս
տա կան նե րին քրիս տո նյա նե րի դեմ լա րե լուց բա ցի օգ տա գոր ծե ցին Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի էթ նիկ քար տե զը փո փո խե լու նպա տա կով: Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը 
խոր ար մատ ներ ու ներ Օս մա նյան կայս րու թյու նում: Դեռևս Բեռ լի նի` 1878 թ. պայ
մա նագ րից հե տո, ո րն ի բր պետք է ե րաշ խա վո րեր հայե րի ան վտան գու թյու նը33, 
սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը հայե րի թվա քա նա կը նվա զեց ված էր ներ կա յաց
նում34, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի էթ նի կա կան կազ մը փո փո խում էր բռ նու թյուն նե

29 Տե՛ս Montserrat Guibernau, Anthony D. Smith on nations and national identity: a critical assessment, 
Nations and Nationalism 10 (1/2), 2004, էջ 140։
30 Տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to 
Atatürk’s Turkey, I. B. Tauris, NY, 2010, էջ 120։ Ի նչ պես Սա պահԳու լյանն է ի րա վամբ նշում. « Հա
յաս տա նը իր աշ խար հագ րա կան դիր քով Թուրք պե տա կան, կայ սե րա կան, բեր դի դուռն է կազ
մում: Հա յաս տա նը ու նե նա լով` Օս ման ցին բեր դի բա նա լին իր ձեռքն ու նի, ի սկ ա ռանց նրան` նա 
ո´չ մի այն ամ րո ցի տէ րը չէ, այլ այդ ամ րո ցը գո յու թիւն ի´սկ ու նե նալ չի կա րող, ի նչ քան էլ որ նա 
փոքր ծա ւա լի վե րա ծո ւէր: — Կ. Պօլ սի փա կան քը Հայ կա կան բար ձունք նե րի վրայ պի տի ո րո նել» 
(Սա պահԳիւ լե ան Ս., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ա, Պա րիզ, 1908, էջ 50):
31 Ziya Gokalp, նշվ. աշխ., էջ 244:
32 Киракосян Дж., նշվ. աշխ., էջ 51: «Հարյուր տարվա ընթացքում սեփական կայսրության արագ 
փլուզումը, Օսմանյան կայսրությունից դուրս գալուց հետո նոր պետությունների՝ Հունաստանի, 
Սերբիայի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի ստեղծումը, այն ակնառու փոփոխությունները, որոնք որ 
տեղի ունեցան այդ հետամնաց տարածքներում թուրքական լուծը թոթափելուց հետո, է՛լ ավելի 
սաստկացրին օսմանցիների ատելությունն «անհավատների» հանդեպ...» (Մորգենթաու Հ., նշվ. 
աշխ., էջ 212):
33 Կի րա կո սյան Ջ. Ս., Սա հա կյան Ռ. Գ., Հա յաս տա նը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան և սո վե-
տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րում (1828-1923), Եր., 1972, էջ 128:
34 « Հայե րը, ի բրև հպա տակ ներ, զա նա զան հար կեր են վճա րում... պա կա սեց նել հայե րի թի ւը — 
կըն շա նա կէ նրան ցից ստա նա լիք հար կի քա նակն էլ նւա զեց նել... և ա հա նո րից օգ նու թե ան է հաս
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րով և ջար դե րով35 ար տա սահ մա նյան նոր մի ջամ տու թյու նը չե զո քաց նե լու նպա
տա կով: Նման քա ղա քա կա նու թյու նը սո վո րա կան էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում և 
կա տար վում էր քրիս տո նե աբ նակ բո լոր շր ջան նե րում: Օ րի նակ, 1911 թ. ե րիտ թուրք 
պա րագ լուխ նե րից դոկ տոր Նա զը մը Իթ թի հա դի կենտ րո նա կան կո մի տե ի հաս
տատ մա նը ներ կա յաց րեց Մա կե դո նի ան աս տի ճա նա բար բոս նի ա ցի մու սուլ ման
նե րով բնա կեց նե լու ծրա գիր36: Պար տու թյու նը Բալ կա նյան պա տե րազ մում խան
գա րեց դրա գոր ծադր մա նը: Այ նու հետև օ րա կարգ մտավ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
էթ նիկ կազմն ար հես տա կա նո րեն փո փո խե լու ծրա գի րը՝ Բալ կան նե րից ներ գաղ
թած մու սուլ ման նե րին՝ մու հա ջիր նե րին այն տեղ տե ղա բաշ խե լով: Վա հան Մի նա
խո րյա նը, հե տա գա յում Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի 
ան դամ, փաս տում է իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մու հա ջիր նե րին դե պի հայ կա կան 
վի լայեթ ներ ո ւղ ղոր դե լը: Նա գրում է. « Թուր քա կան փախս տա կան նե րը Բալ կան
յան պա տե րազմ նե րի ար դյուն քում վե րա դառ նում է ին « տուն»՝ ա րյու նա թա թախ, 
ոտ քով, ծանր բե ռով և կո րա ցած մեջ քով: Վե րա դառ նում է ին չա րու թյամբ և վրե ժի 
ծա րա վով: Ո ՞ւմ դեմ: Ամ բողջ աշ խար հի դեմ, քրիս տո նե ու թյան դեմ: Ե կան Կոս
տանդ նու պո լիս, նրանց վտա րե ցին, ե կան Սմիռ նա, վտա րե ցին, և ա հա նրանք 
Հա յաս տա նում են»37: 1913 թ. ըն թաց քում Ա սի ա կան Թուր քի ա էր ան ցել 250.000 
փախս տա կան Բալ կան նե րից, ո րից 150.000ը հաս տատ վել էր Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում: Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ստի պում էր հայե րին ի րենց հո ղե րի 
և ու նեց ված քի մի մա սը զի ջել ներ գաղ թյալ նե րին38: 1913 թ. հու լի սի 3ից 24ը Կոս
տանդ նու պոլ սի դես պա նա ժո ղո վում ներ կա յաց ված բա րե նո րո գում նե րի ռու սա կան 
ծրագ րում, ո րը հեն ված էր 1895 թ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի և Կոս տանդ նու
պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի ծրագ րե րի վրա, հա տուկ կետ էր մտց ված մու
հա ջիր նե րին հայ կա կան նա հանգ նե րում բնա կեց նե լու ար գել քի մա սին, ին չը խիստ 
ը նդ դի մու թյան հան դի պեց հատ կա պես Գեր մա նի այի կող մից, որ պես մու սուլ ման
նե րի և հայե րի հա մար Հա յաս տա նում բնա կու թյան վայ րի ա զատ ը նտ րու թյան 

նում թիւր քա կան հնա րա գի տու թիւ նը: Մի ա կն թար թում... ի րա կա նու թիւ նը փոխ վում է. հա յաբ նակ 
վայ րե րը լայ նա նում են, հայ ազ գաբ նա կու թիւ նը ա ճումմե ծա նում, մե ռած նե րը կեն դա նա նում, չծն
ւած նե րը ծն ւած հա մար ւում: Բայց ե թէ այդ նոյն րո պէ ին դիպ լո մա տի ա կան մի հարց ծա գէ հայե րի 
քա նա կի մա սին, մի ո րև է ակ նարկ լի նի բա րե նո րո գում եր մտց նե լու ա ռի թով – Ել դը զը իս կոյն սև 
քօ ղի տակ կծած կէ վե րոյի շե ալ փաս տը և նո րից հրա պա րակ կհա նէ նա խորդ փոք րիկ ու ո ղոր մե լի 
թւե րը» (Թոփ չե ան Ե., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ան եւ հայե րը, մասն ա ռա ջին, Թիֆ լիս, 1909, էջ 216):
35 Տե՛ս Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 37:
36  Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений, Музейинститут 
геноцида армян, Ереван, 2013, էջ 49։
37 Алиев Г. З., նշվ. աշխ., էջ 194:
38  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և հայե րը, Եր ևան, 2014, էջ 
457: Մի ֆրան սի ա ցի դի վա նա գե տի տված հար ցազ րույ ցում Ա վստ րոՀուն գա րի ա յում Օս մա նյան 
կայս րու թյան դես պան և նախ կին մեծ վե զիր Հիլ մի փա շան գաղ թա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման 
հա վա նա կան վայր է ա ռա ջար կել «Ա դա նայի շր ջա նը, ո րն այն քան բեր րի է, որ նման է մի փոք րիկ 
Ե գիպ տո սի» (Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide. A Complete History, I. B. Tauris, London, 
New York, 2011, p. 141):
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հա վա սար ի րա վուն քի խախ տում39: Պատ րի արք Հով հան նես Ար շա րու նին պար բե
րա բար բո ղոք ներ էր ներ կա յաց նում Բարձր Դռա նը՝ հի շեց նե լով, որ կան պե տա
կան ա զատ հո ղեր, ո րոնք կա րե լի էր բա ժա նել մու սուլ ման գաղ թա կան նե րին և 
նրանց հա մար պայ ման ներ ստեղ ծել40, սա կայն այդ բո ղոք նե րը որ ևէ ար դյունք 
չէ ին ու նե նում: Բալ կա նյան փախս տա կան նե րի վե րաբ նա կեց ման ծրագ րի նպա
տա կը մու սուլ մա նա կան տար րի ու ժե ղա ցումն էր կայս րու թյան ար ևե լյան վի լայեթ
նե րում՝ «ան բա րե հույս» հայ կա կան տար րը դուրս մղե լու մի ջո ցով41: Հե տա զո տող
ներ Թ. Աք չա մը և Է. Ցյուր խե րը փաս տում են, որ այս կե տը ո րո շիչ էր, քա նի որ 
այս մու սուլ ման ներ գաղ թյալ նե րը կս տանձ նեն ան մի ջա կան դեր հե տա գա Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ42:

 Փոքր Ա սի ան մի ա տարր դարձ նե լու գա ղա փա րի ծա գու մը
 Բալ կա նյան պա տե րազ մից հե տո ե րիտ թուր քե րի շր ջա նում տի րա պե տող էր դառ
նում այն տե սա կե տը, որ ե թե ժա մա նա կին ի րենց նախ նի նե րը ձու լած լի նե ին Բալ
կան նե րի քրիս տո նյա բնա կիչ նե րին, ա պա այդ տա րածք ներն այժմ կգտն վե ին 
Օս մա նյան կայս րու թյան կազ մի մեջ: Այդ գա ղա փա րի առ կա յու թյունն իր հու շե
րում փաս տում է նաև Կոս տանդ նու պոլ սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն 
(1913  1916 թթ.)43: Թուր քիզ մի հայտ նի գա ղա փա րա խոս նե րից Ջե լալ Նու րին 1912 թ. 
հրա տա րա կած «Օս մա նյան ան կման պատ մու թյու նը» գր քում նույն պես նշում է, որ 
դրա մեջ էր կայս րու թյան փր կու թյու նը, սա կայն խոս տո վա նում է, որ ա վե լի քան 
կես հա զա րա մյա կի ըն թաց քում թուր քե րին չի հա ջող վել ձուլ ման մի ջո ցով կայ ս
րու թյու նը մի ա տարր դարձ նել, հետ ևա բար ձու լու մը չի կա րող ազ գայինէթ նի կա
կան մի ա տար րու թյան հաս նե լու մի ջոց լի նել: Նման մի ջոց չէ ին կա րող լի նել նույ
նիսկ զանգ վա ծային հաշ վե հար դար նե րը, ի նչ պես օ րի նակ՝ հա մի դյան կո տո րա ծը: 
Հետևա բար կա մի այն մի ճա նա պարհ՝ Փոքր Ա սի ա յում դի մել այ լազ գի նե րի՝ հույ
39 Վան գեն հայ մը Բեթ ման Հոլ վե գին, 14 հու լի սի, 1913 թ., № 21, Армянский вопрос и геноцид 
армян в Турции (1913-1919). Материалы Политического архива министерства иностранных дел 
кайзеровской Германии, отв. ред. Микаелян В. А., Ер., 1995, էջ 95:
40 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., 1912-1913 թթ. Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րը և հայե րը..., էջ 458:
41 Տե՛ս Алиев Г. З., նշվ. ա շխ., էջ 194:
42 Տե՛ս Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 87, Zürcher E. J., Turkey: A Modern History..., էջ 117: Մու հա ջիր
նե րի հայ կա կան նա հանգ նե րում բնա կեց նե լու վե րա բե րյալ տագ նա պի մա սին ման րա մասն տե՛ս 
«Աշ խա տանք»ի (1913, թիւ 43) « Տագ նա պը ան ցաւ, բայց պատ ճառ նե րը կը մնան», ի նչ պես նաև 
«Ա ռա ջա մարտ»ի (1912, թիւ 31) « Պա տե րազ մի ար դիւն քէն վր դո վո ւած վրէժ կու զեն լու ծել հայե
րէն» հոդ ված նե րը:
43 «Ե րիտ թուր քե րը գտ նում է ին, որ ե րկ րի թուր քա ցու մը պա հան ջում էր բո լոր քրիս տո նյա նե րի՝ 
ա սո րի նե րի, հույ նե րի և, ի հար կե, հայե րի բնաջն ջում: Որ քան էլ նրանք հի ա նային 1516րդ դդ. 
մահ մե դա կան զավ թիչ նե րով, այ նո ւա մե նայ նիվ նրանք ճա կա տագ րա կան մեկ սխալ է ին գոր ծել. 
նրանք կա րող է ին ո չն չաց նել ե րկ րի ո ղջ քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը, սա կայն չեն ա րել: ...Ե թե այդ 
ցե ղա պե տե րը Բուլ ղա րի ան զավ թե լուց հե տո սրի քա շե ին բո լոր բուլ ղա րա ցի նե րին և Բուլ ղա րի
ան բնա կեց նե ին մու սուլ ման թուր քե րով, հի մա բուլ ղա րա կան խն դիր այլևս չէր լի նի...ի սկ ե թե 
նրանք ո չն չաց նե ին նաև ռու մի նա ցի նե րին, սեր բե րին և հույ նե րին, ա պա այն գա վառ նե րը, որ 
այժմ բնա կեց ված է ին այդ ազ գե րով, մինչ օ րս էլ կլի նե ին սուլ թա նի տի րույթ նե րի ան բա ժան մա
սը» (Մոր գեն թաու Հ., նշվ. ա շխ., էջ 219):
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նե րի, ա սո րի նե րի, հայե րի ար մա տա կան բնաջնջ մա նը44: Աս տի ճա նա բար ար մա
տա վոր վում էր այն մտայ նու թյու նը, որ ե թե թուր քե րը ցան կա նում են փրկ վել վե րա
հաս կոր ծա նու մից և գո յատ ևել, ա պա մի այն մի մի ջոց գո յու թյուն ու նի՝ «Ար ևե լյան 
Ա նա տո լի այի» լի ա կա տար թր քա ցում՝ բնիկ ժո ղո վուրդ նե րին ո չն չաց նե լու մի ջո ցով: 

Պատ մա բան ներ Ու ղուր Ու միթ Ո ւն գո րը և Մեհ մեդ Փո լա թե լը, ու սում նա սի րե
լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հայե րի ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման հիմ
նախն դի րը̀  որ պես ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման դր դա պատ ճառ, այ նո ւա
մե նայ նիվ, գա լիս են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ե րիտ թուր քե րի հա մար Հայ կա կան 
հարցն ազ գային հարց էր և ոչ թե տն տե սա կան: Նրանք փաս տում են, որ ե թե հայե
րի կա պը «Ա նա տո լի ային» պայ մա նա վոր ված էր նրանց սե փա կա նու թյամբ, ա պա 
այդ կա պը կտ րե լու հա մար հար կա վոր էր յու րաց նել նրանց սե փա կա նու թյու նը, այլ 
կերպ ա սած՝ «ե րիտ թուր քե րի քա ղա քա կա նու թյան օբյեկ տը ոչ թե ու նեց վածքն էր, 
այլ ժո ղո վուր դը»45, ա վե լի ստույգ՝ հայ ժո ղո վուր դը, ո րը սե փա կա նու թյամբ կապ
ված էր նոր թուրք ազ գի ա պա գա « հայ րե նի քի»՝ Փոքր Ա սի այի հետ:

Ն շենք, որ դեռևս 1911 թ. սկ սե ցին ծաղ կում ապ րել մի շարք թուր քա կան և պան
թուր քա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք էլ, գոր ծե լով ը նդ հա տա կյա կամ բա ցա
հայտ, կդառ նան Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ ներն ու ի րա կա նաց նող
նե րը: Թուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ձևա վոր ման մեջ մեծ 
դե րա կա տա րում ու նե ցավ 1911 թ. լույս տես նող «Genç Kalemler» պար բե րա կա նը 
(Ե րի տա սարդ գրիչ ներ), ո րն իր շուր ջը հա մախմ բեց թուրք գրող նե րին: Նույն 
թվա կա նին Սա լո նի կում հիմն վեց «Türk Ocağı» (Թյուր քա կան օ ջախ ներ) կազ մա
կեր պու թյու նը46: Այն շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ստեղ ծեց 60 մաս նա ճյու
ղեր կայս րու թյան մեջ, ի նչ պես նաև Կով կա սում47: Ա վե լի ո ւշ՝ 1913ին, ստեղծ ված 
«Türk Gücü»ն՝ (Թուր քա կան ո ւժ) այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րից ա մե նաագ րե սիվն 
էր, ո րի նպա տակն էր « թուր քա կան ռա սան կոր ծա նու մից փր կե լը»48: Իթ թի հա դի 
կող մից հո վա նա վոր վող այս բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա՛մ ստեղծ վե ցին, 
կա՛մ ակ տի վա ցան 1911 թվա կա նից հե տո, ե րբ ե րիտ թուր քե րի IV հա մա ժո ղո վի 
ժա մա նակ վերջ նա կա նա պես հաս տատ վեց կայս րու թյու նը թյուր քաց նե լու և մու
սուլ մա նաց նե լու ծրա գի րը49: Ե րիտ թուր քե րի Սա լո նի կյան այդ հա մա ժո ղո վի փաս
տաթղ թե րում աս վում էր. « Վաղ թե ո ւշ պետք է ի րա կա նաց վի ոչ թուրք տար րե րի 
լի ա կա տար թր քա ցում: Պարզ է, որ դրան հնա րա վոր չէ հաս նել մի այն հա մոզ ման 
մի ջո ցով, պետք է օգ տա գոր ծել նաև բա նա կի ու ժե րը»50: 

44  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., Թուրք ազ գային բուր ժու ա զի այի գա ղա փա րա բա նու թյու նը..., էջ 233, 234:
45 Uğur Ümit Üngör, Mehmet Polatel, Confiscation and Destruction: The Young Turk Seizure of Armenian 
Property, London, Continuum, 2011, p. 166.
46 Տե՛ս Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 29, 30:
47 Տե՛ս Halide Edib, նշվ. ա շխ., էջ 321, 323:
48 Akçam Taner, նշվ. ա շխ., էջ 90, տե՛ս նաև Kévorkian R., նշվ. ա շխ., էջ 142:
49 Տե՛ս Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 30:
50 Киракосян Дж., նշվ. ա շխ., էջ 82, Авакян А., նշվ. ա շխ., էջ 43:
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Այս պի սով, պար տու թյու նը Տրի պո լի տա նա կան և Բալ կա նյան պա տե րազմ նե
րում և կրած տա րած քային կո րուստ նե րը թույլ տվե ցին ե րիտ թուրք պա րագ լուխ
նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում բնակ վող մյուս ազ գու թյուն նե րի բա ցառ ման և 
օ տար ման մի ջո ցով վեր հա նել ու պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն դարձ նել թուր
քիզ մը, նոր՝ զուտ թուր քա կան հան րույթ ձևա վո րե լու նպա տա կով: Դրա ի րա կա
նաց ման հա մար գա ղա փա րա խոս նե րին ան հրա ժեշտ էր տա րածք, ո րը պետք է 
« հայ րե նիք» հան դի սա նար այդ նոր ձևա վոր վող հա վա քա կա նու թյան ի նք նու թյան 
կերտ ման ծրագ րում: Նման տա րածք ը նտր վեց Փոքր Ա սի ան, մաս նա վո րա պես 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը: Պար տու թյու նը ե րիտ թուրք գա ղա փա րա խոս նե րին ցույց 
տվեց նաև, որ դա րեր շա րու նակ վա րած ձուլ ման քա ղա քա կա նու թյունն ա նար դյու
նա վետ էր Բալ կան նե րում, հետ ևա բար նաև այդ պի սին կլի ներ կայս րու թյան մյուս 
շր ջան նե րում: Այս պա րա գա յում որ պես խնդ րի (բա րե նո րո գում նե րի մի ջո ցով հայ
կա կան վի լայեթ նե րի հնա րա վոր ի նք նա վա րու թյու նը) լու ծում էր ա ռաջ քաշ վում հայ 
տար րի ո չն չա ցու մը և մու սուլ ման ներ գաղ թյալ նե րի մի ջո ցով Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նի էթ նիկ կազ մը վե րաձ ևե լով այն թուր քա կան դարձ նե լը: Բռնկ ված Ա ռա ջին 
հա մաշ խար հային պա տե րազմն այդ ծրա գիրն ի րա գոր ծե լու հա մար ստեղ ծեց 
մի ջա վայր, ի սկ հայե րի կող մից բա րե նո րո գում նե րի հար ցի բարձ րա ցու մը՝ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյու նը հե տա գա յում ար դա րաց նե լու պատր վակ:

 ՓՈքՐ Ա ՍԻ ԱՆ ՄԻ Ա ՏԱՐՐ ԴԱՐձ ՆԵ ԼՈւ ԳԱ ՂԱ ՓԱ Րը ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ  
ԻՆքՆՈւԹՅԱՆ ձԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵքՍ ՏՈւՄ

 ե գրի նա ա լուս րտյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 

XVXVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ո ւշ թուր քե րը չու նե ին էթ նո նիմ, ը նդ հա նուր 
ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյուն: Թուր քա կան ազ գի, մի աս նա կան հա մայնք կազ
մե լու, հայ րե նի քի, դրա հա մար զո հո ղու թյուն նե րի գնա լու տե սա կան գա ղա փար
ներն առ կա է ին մի այն թուր քա կան վեր նա խա վի շր ջա նում: Տրի պո լի տա նա կան 
(19111912 թթ.) և Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րում (19121913 թթ.) կրած պար տու թյու
նից հե տո պաշ տո նա կան օս մա նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը ձա խող վեց, և թուր քա
կան ազ գայ նա կա նու թյու նը դար ձավ պաշ տո նա կան ա ռաջ նա հեր թու թյուն: Ու սում
նա սի րու թյուն ներ տար վե ցին թուրք ազ գի ծագ ման պատ մու թյու նը, մշա կու թային 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, հայ րե նի քը և հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փար նե րը 
վեր հա նե լու, ի սկ դրանց չլի նե լու դեպ քում` հո րի նե լու և հան րու թյա նը քա րո զե
լու ո ւղ ղու թյամբ: Նաև գործ նա կան քայ լեր ար վե ցին` այդ « հայ րե նի քը» հիմ նե լու 
հա մար:
 Բա նա լի բա ռեր` ի տա լաթուր քա կան պա տե րազմ, Բալ կա նյան պա տե րազմ ներ, 
թուրք ա զգ, « հայ րե նիք», մու հա ջիր ներ:
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IdEa oF HoMoGENIzatIoN oF aSIa MINor IN tHE CoNtExt oF turkISH 
IdENtItY CoNStruCtIoN 

Regina Galustyan
SuMMarY

During XVXVI centuries and even later the Turks didn’t yet form an ethnonym, 
national selfconsciousness. Theoretical ideas of the Turkish nation  united community, 
homeland, and making sacrifices for the sake of the homeland  existed only among the 
Turkish elite. After the defeats in the Tripolitanian (19111912) and Balkan wars (1912
1913) official policy of Ottomanism failed and Turkish nationalism came on the political 
agenda. Intellectual circles started research to reveal history of the origins of the Turkish 
nation, its unique cultural features, ideas of fatherland and patriotism. Not finding such 
notions, they started to work towards the creation and later propagation of such ideas 
among the society, which was resulted also in practical steps to establish a “homeland” 
for the Turkish nation.

The aim of this article is to present the abovementioned developments in the Empire. 

Keywords: ItaloTurkish war, Balkan wars, Turkish nation, “fatherland”, muhajirs.

Идея ГоМоГенИЗацИИ Малой аЗИИ В контексте констРуИРоВанИя 
туРецкой ИдентИчностИ

Регина Галустян
РеЗюМе

В XVXVI веках и даже познее турки не имели собственного этнонима, нацио
нального самосознания. Теоретические идеи турецкой нации, объединенной 
общности, родины и самопожертвования во имя нее, существовали только среди 
турецкой элиты. После поражения в Триполитанской (19111912) и Балканских 
войнах (19121913), официальная политика османизма провалилась и турецкий 
национализм стал идеологическим приоритетом. Исследования были проведены, 
чтобы выявить историю возникновения турецкой нации, еe уникальные культур
ные особенности, идеи отечества и патриотизма, а в случае отсутствия такового, 
к созданию, впоследствии пропаганде среди общества. 

Практические шаги были предприняты на пути к созданию для турецкого 
народа «родины».

Ключевые слова: Италотурецкая война, Балканские войны, турецкая нация, 
“отечество”, мухаджиры.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ժԱՄԱՆԱԿ զԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ «ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ» ՆԱԽԱԴՐՅԱլՆԵՐը

 Սու րեն Մա նու կյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պատ մու թյու նը հս կա յա կան մարդ կային զանգ ված նե րին 
ոճրագործու թյան մղող գոր ծըն թաց ներգ րա վե լու պատ մու թյուն է։ Մի լի ո նա վոր 
մար դիկ այս կամ այն կերպ մաս նակ ցե ցին հայե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցին. կազ
մա կեր պե ցին, ա ջակ ցե ցին կամ ի րա կա նաց րին հայե րի բնաջնջ ման  նա խա գի ծը1։ 
Սպա նու թյան գոր ծըն թաց հա սա րակ քա ղա քա ցի նե րին ներգ րա վե լու հա մար 
Օս մա նյան կայս րու թյան իշ խա նու թյուն նե րը տար բեր հնարք ներ օգ տա գոր ծե ցին՝ 
հա մո զե լու հա մար մահմեդականներին՝ թուրքերին, քրդերին, կովկասցիներին, 
որ հայե րի ո չն չա ցու մը պե տու թյան և ազ գի փր կու թյան կար ևո րա գույն նա խա պայ
մանն է՝ մե ղադ րե լով հայե րին բազ մա թիվ մեղ քե րում, այդ թվում նաև՝ իս լա մի դեմ 
իբր գոր ծած և գոր ծե լիք մեղ քե րի մեջ, պա տե րազ մում հա կա ռա կոր դին օգ նե լու 
մեջ, ա պա մարդ կայ նաց նե լով կայս րու թյան հայ կա կան բնակ չու թյա նը, ի նչ պես նաև 
խրա խու սե լով զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյու նը ո չն չաց վող հայե րի ու նեց ված քի 
հաշ վին հարս տա նա լու հե ռան կա րով։

 Թուր քա կան հա սա րա կու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու, սպա
նու թյան գոր ծըն թաց ներգ րավ վե լու ցան կու թյու նը մեկ օ րում ու հան կար ծա կի 
չա ռա ջա ցավ, այն հիմն ված էր դա րե րով ե կած, ա մուր ար մա տա ցած ո րո շա կի 
սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի և ըն կալ ման կա ղա պար նե րի վրա։ Բնակ չու թյա նը 
սպա նու թյան գոր ծըն թաց ներգ րա վե լու բո լոր ջան քերն ա նար դյու նա վետ են, ե թե 
դրա հա մար հա մա պա տաս խան հող չկա, ե թե չկան գա ղա փա րա կան նա խադ
րյալ ներ։ Գրե թե բո լոր ցե ղաս պա նու թյուն նե րի պա րա գա յում ոճ րա գործ հա սա րա
կու թյուն նե րում պարզ նշ մա րե լի են այն գա ղա փար նե րը, կարծ րա տի պե րը, ո րոնք 
հնա րա վոր են դարձ նում հա սա րակ մարդ կանց հա վա քագ րու մը ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ։ Այս նա խա պա շար մունք նե րը, հա սա րա կու թյան մեջ գո յու
թյուն ու նե ցող ե լա կե տային դրույթ նե րը, ո րոնք կա րե լի է ան վա նել նաև «մ շա կու
թային ար մատ ներ», շատ կար ևոր են, քա նի որ տա լիս են այն հիմ քը, ո րի վրա 
հե տա գա յում հնա րա վոր է լի նում կա ռու ցել «ա տե լու թյան տա ճա րը», լայ նա մասշ
տաբ ու նպա տա կաուղղ ված ա տե լու թյան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել։ Օ րի նակ՝ 
Հո լո քոս տի պա րա գա յում նման հիմք հան դի սա ցավ հա կա սե մա կա նու թյու նը2։ 

1 Սպա նու թյան հի ե րար խի այի մա սին ման րա մասն տես օ րի նակ՝ Ս.Մա նու կյան, Հայոց ցե ղաս
պա նու թյան ոճ րա գործ նե րի հի ե րար խի այի հար ցի շուրջ, Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես, № 
2(2), 2014։
2 Հա կա սե մա կա նու թյան մա սին ման րա մասն տե՛ս օ րի նակ՝ Flannery, Edward H. The Anguish of 
the Jews: Twenty-Three Centuries of Antisemitism, New York, Paulist Press, 1965., Langmuir, Gavin I. 
History, Religion, and Antisemitism, Berkeley, University of California Press., 1990, Perry, Marvin, and 
Frederick M. Schweitzer, Antisemitism: Myth and Hate from Antiquity to the Present, New York, Palgrave 
Macmillan, 2002, Poliakov, Léon, The History of Anti-Semitism, 4 volumes. New York, Vanguard Press, 
1974–1985։
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Իլ լի նոյ սի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Հա րի Թրի ան դի սը սահ մա նում է, որ մար
դու մտա ծո ղու թյու նը և զգաց մունք ներն այն մշա կույ թի ար գա սիքն են, ո րում նա 
ապ րում է: Նա նաև հա վե լում է, որ ան հա տա պաշտ մշա կույթ նե րին պատ կա նող 
մար դիկ ա վե լի ան կախ են մշա կու թային նոր մե րի ազ դե ցու թյու նից, և ը նդ հա կա
ռա կը, կո լեկ տի վիզ մի վրա հիմն ված հա սա րա կու թյուն նե րում, կամ ի նչ պես նա է 
ան վա նում, «ըն տա նե կան նոր մե րի գե րա կա յու թյամբ գյու ղատն տե սա կան ազ գե
րը», հակ ված են խմ բային մտա ծո ղու թյան3։ Օս մա նյան հա սա րա կու թյու նը, ի նչ պես 
և մահ մե դա կան ցան կա ցած հա սա րա կու թյուն, հիմ նա կա նում հենց հա մայն քային 
մտա ծո ղու թյամբ հան րու թյուն է, և հետ ևա բար հան րային մշա կու թային նոր մե րի 
մեծ ազ դե ցու թյունն ան հա տի մտա ծո ղու թյան վրա բա ցա հայտ է:

Յո հան Գոլդ հա գենն իր վի ճա հա րույց « Հիտ լե րի պատ րաս տա կամ դա հիճ նե րը» 
գր քում պն դում է, որ նա ցիս տա կան ռե ժի մը նա խագ ծեց Հո լո քոս տը՝ չգոր ծադ րե
լով մեծ ջան քեր, քա նի որ գեր մա նա ցի նե րը պատ րաստ է ին և շատ դեպ քե րում 
հո ժա րա կամ վե րա բեր մունք ու նե ին հրե ա նե րի նկատ մամբ հաշ վե հար դար տես
նե լու գոր ծին: Ը ստ Գոլդ հա գե նի՝ Հո լո քոս տի ժա մա նակ սպա նու թյուն նե րի դր դե
լու ըն թաց քում վար չա կար գը ստիպ ված չէր հաղ թա հա րել բնակ չու թյան մոտ առ կա 
բա րո յա կան տա տա նում նե րը կամ դժ կա մու թյու նը, քա նի որ մի ջին գեր մա նա ցին 
ներծծ ված էր ծայ րա հեղ հա կա սե մա կա նու թյամբ։ Այս զգա ցում նե րը թույլ կտային 
նրան ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հեշ տու թյամբ ներգ րավ վել հրե ա նե րի սպա
նու թյուն նե րի մեջ։ Հիտ լե րի կող մից հռ չակ ված «հ րե ա նե րին բնաջն ջե լու ազ գային 
նա խա գի ծը» ո ւղ ղա կի մարդ կանց հնա րա վո րու թյուն տվեց ա նե լու այն, ի նչ նրանք 
վա ղուց ցան կա նում է ին ա նել4, ա վե լին, նման գոր ծո ղու թյուն ներն ըն կալ վում է ին 
ի բրև դրա կան ա րարք: Սա «մ շա կու թային» նա խատ րա մադր վա ծու թյան հետ
ևանք էր:

Ն մա նա տիպ եր ևույթ կա րե լի է նկա տել նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան պա րա
գա յում։ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հնա րա վո րու թյան դեպ քում թուրք և քուրդ 
բնակ չու թյան մի զգա լի հատ ված միշտ պատ րաստ էր ներգ րավ վե լու սպա նու թյուն
նե րի մեջ և կա տա րե լու այն, ի նչ նրանք միշտ էլ ցան կա ցել են ա նել։ Նրանք հակ
ված է ին սպա նե լու և բռ նու թյուն կի րա ռե լու, քա նի որ հա վա տա ցած է ին, որ հայե րի 
բնաջն ջու մը ճիշտ և « նոր մա լու թյան» ի րենց ըն կալ ման մեջ տե ղա վոր վող եր ևույթ 
էր: Սա ոչ թե ա տե լու թյուն էր հայե րի հան դեպ, քան զի ա տե լու թյու նը հան րային 
քա րոզ չու թյան և ռա ցի ո նա լաց ման հետ ևանք էր, այլ ա վե լի շուտ հայե րի նկատ
մամբ ար հա մար հան քի և ա նար գան քի հետ ևանք, ե րբ հայե րին ըն կա լում է ին ի բրև 
ե րկ րորդ կար գի, ա վե լի ցածր կար գա վի ճակ ու նե ցող է ակ ներ: Այս ար հա մար
հան քը դար ձավ մա հա ցու վտան գա վոր, ե րբ 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու
մից հե տո քրիս տո նյա նե րը՝ «ե րեկ վա ստ րուկ նե րը», փոր ձե ցին հա վա սա րու թյուն 

3 Steven Baum S, The Psychology of Genocide: Perpetrators, Bystanders, and Rescuers, Cambridge 
University Press, 2008, p. 47.
4 Daniel Jonah Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, Knopf 
Doubleday Publishing Group, 2007, pp. 79.
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պա հան ջել և նույ նիսկ եր բեմն մր ցել ի րենց նախ կին « տե րե րի» հետ՝ օգ տա գոր ծե
լով Սահ մա նադ րու թյու նը և նրա բե րած նոր հնա րա վո րու թյուն նե րը։

Դ րան էր գու մար վում թուր քե րի եր կա րա մյա ան հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը 
«այ լի» նկատ մամբ։ Հայե րի և քրիս տո նյա նե րի ըն կա լում ներն ի բրև շա րու նա կա
կան չա րիք ըն կած է ին շատ թուր քե րի մտա ծո ղու թյան մեջ։ Պա նիս լա միզ մը, պան
թուր քիզ մը և թուր քիզ մը դար ձան ըն դա մե նը մի ջոց ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ գոր ծի 
դր վե ցին ար դեն ի սկ մարդ կանց գի տակ ցու թյան մեջ ար մա տա ցած նա խա պա շար
մունք նե րը։ Նույն եր ևույթն ե նք նկա տում նաև այլ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի, մաս նա
վո րա պես Հո լո քոս տի, Ռո ւան դայի ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում5։ 

Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դեպ քում խոս քը հայե րի նկատ մամբ եր կար 
ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե ցող փաս տա ցի ռա սիս տա կան ա տե լու թյան և խն դիր
նե րը հայե րի կո տո րած նե րի մի ջո ցով լու ծե լու պետական ա վան դույ թի մա սին է: 

Իսկ այդ ա վան դույ թը մահ մե դա կան նե րի մտա ծո ղու թյան մեջ եր կար ժա մա նա
կա հատ վա ծի ըն թաց քում ձևա վո րել էր հայե րի ե րեք « պատ մա կան» ըն կա լում ներ՝ 
հայե րը որ պես «ան հա վատ ներ», որ պես «ս տո րա դաս ներ» և հայերն ի բրև «հ նա
րա վոր զոհ»։ Այս ե րեք ըն կա լում նե րը եր բեմն հան դես է ին գա լիս ի բրև ա ռան ձին 
եր ևույթ ներ, ի սկ հա ճախ նաև մի ա հյուս վում և մի ա ձուլ վում է ին մեկ զգաց ման մեջ:

 ա. Հայե րը որ պես «ան հա վատ ներ»
 Նա խա պա շա րում նե րի մի զգա լի մա սը կապ ված է կրո նա կան գա ղա փար նե րի և 
զգա ցում նե րի հետ։ Գրե թե բո լոր մեծ կրոն նե րում կա հս տակ բա ժա նում « մենք և 
նրանք» ե րկ վու թյան մեջ։ « Մենք»ը նույն կրո նը դա վա նող ան հատ ներն են, ի սկ 
«ն րանք»ը՝ այ լա դա վան նե րը։ Քրիս տո նե ու թյան վրա հիմն ված մշա կույթ նե րում 
հա ճախ որ պես «այլ քը», «օ տար նե րը» ընկալվում են հրե ա նե րը, ի սկ մու սուլ մա նա
կան հա սա րա կու թյու նում՝ քրիս տո նյա նե րը, հրե ա նե րը և այլ ոչ մու սուլ ման ներ։ 

Իս լա մը բա վա կա նին շատ հնա րա վո րու թյուն ներ է պա րու նա կում այ լա դա վան
նե րին, այդ թվում նաև՝ քրիս տո նյա նե րին վե րա բեր վե լու որ պես ու րա ցած, մո լո րյալ 
տար րեր, ո րոնց ճշ մա րիտ ու ղու վրա վե րա դարձ նե լը իս լա մի պար տա կա նու թյուն
նե րից մեկն է։ Ը նդ ո րում, այդ ճա նա պար հին հնա րա վոր է տար բեր մի ջոց նե րի 
կի րա ռու մը։

 Մյուս մի աստ վա ծային կրոն նե րի նման Իս լամն ու նի թի րախ խմ բին նաև որ պես 
ար մա տա պես չար, Ա ստ ծո հան դեպ ա նուղ ղե լի թշ նա մա կան վե րա բեր մունք ու նե
ցող բնո րո շե լու կա րո ղու թյուն և հետ ևա բար ու նի ցե ղաս պա նու թյան հա մար մի 
ա ռան ձին հզոր և ար դյու նա վետ լե գի տի մա ցում հա ղոր դե լու նե րուժ: Զանգ վա
ծային սպա նու թյունն այս դեպ քում հայ տա րար վում է պատ կե րաց րած «ճշ մա րիտ 
եղ բայ րու թյան և եր ջան կու թյան ի դե ա լա կան աշ խար հը» ի րա կա նու թյուն դարձ
նե լու հա մար նպաս տող գոր ծոն: Զանգ վա ծային սպա նու թյու նը դա դա րում է լի նել 

5 Ման րա մասն տե՛ս Peter Uvin, Tragedy in Rwanda, Environment, 1996, René Lemarchand, 
Disconnecting the threads: Rwanda and the Holocaust reconsidered, Journal of Genocide Research, 2002, 
Vol.4, Issue 4
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հան ցա գոր ծու թյուն և դրա փո խա րեն դառ նում սր բա զան ճշ մար տու թյան, բա րու
թյան և քա ղա քակր թու թյան պաշտ պա նու թյուն6։ 

Ինչ պես նշում է ցե ղաս պա նա գետ Վա հագն Դադ րյա նը, Ղու րա նում առ կա «Չ կա 
պար տադ րանք հա վատ քում» ար տա հայ տու թյու նը չե ղյալ է հայ տա րար վել (մեն
սուհ) Մու հա մեդ մար գա րե ի հետ ևյալ հրա մա նով՝ « պա տե րազ մել ան հա վատ նե րի 
դեմ և դա ժան լի նել նրանց հան դեպ»7: Այն քա ռյա կը, ո րը նկա րագ րում է այն ոչ մու
սուլ ման նե րի ի րա վա կան և քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը, ո րոնց հո ղե րը նվաճ վել 
են իս լա մա կան մար տիկ նե րի կող մից, ա սում է՝ « Մարտն չել նրանց դեմ, ով քեր չեն 
հետ ևում ճշ մա րիտ կրո նին, մինչև որ նրանք կվ ճա րեն ջիզյե, են թա կայի ի րա վուն
քով և նվաս տաց ված»8: Սա հիմ նա րար նա խա պայ ման է՝ պա տե րազմն ա վար տե լու 
և գթասր տու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար։ 

Այս պայ ման նե րում իս լա մը դառ նում էր զո րեղ մի ջոց, ո րը կա րող էր օգ տա գործ
վել հայե րի նկատ մամբ գո յու թյուն ու նե ցող բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը՝ զանգ
վա ծային ո չն չաց ման վե րա ծե լու հա մար։

 Հա կաք րիս տո նե ա կան տրա մադ րու թյուն նե րը շատ ու ժեղ է ին օս մա նյան հա սա
րա կու թյան մեջ: Նրանք հա ճախ օգ տա գործ վում է ին՝ ան կար գու թյուն ներ ու կո տո
րած ներ կազ մա կեր պե լու հա մար: Օ րի նակ, 1909 թ. Ա դա նայի ջար դե րի ըն թաց քում 
մահ մե դա կան հոգ ևո րա կան նե րը հան դես ե կան հա տուկ ֆեթ վայով, ո րը հաս տա
տում էր, որ իս լա մում ըն դու նե լի է քրիս տո նյա նե րի սպա նու թյու նը, և կոչ ա րե ցին 
հա վաք ված բազ մու թյա նը մաս նակ ցել հայե րի կո տո րա ծին: Հե տա գա յում թշ նա
ման քը կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ չու թյան հան դեպ ա վե լի ա ճեց։ Ը նդ ո րում 
քրիս տո նյա ներն ըն կալ վում է ին ի բրև մեկ մի աս նա կան հան րույ թի մաս ան կախ 
ազ գային կամ նույ նիսկ պե տա կան պատ կա նե լու թյու նից։ Այս պես, հայ պատ գա մա
վոր Վա հան Փա փա զյա նը նկա րագ րում էր մի ի րա վի ճակ, ե րբ Ի տա լի այի և Թուր
քի այի միջև 19111912 թթ. ըն թա ցող Տրի պո լի տա նա կան պա տե րազ մի9 ժա մա նակ 
հան րու թյան մեջ գե րիշ խող տրա մադ րու թյուն ներն ի րենց ար տա ցո լու մը գտան 
նաև Օս մա նյան խորհր դա րա նում: Թուր քե րի վե րա բեր մուն քը քրիս տո նյա նե րի 
նկատ մամբ վե րած վել էր մա քուր ա տե լու թյան, կար ծես դա հայե րը լի նե ին, որ 

6 Richard L. Rubenstein, Jihad and Genocide: The Case of the Armenians, in Confronting Genocide: 
Judaism, Christianity, Islam, edited by Steven Leonard Jacobs, Lanham, MD: Lexington Books, 2009, 
p. 119.
7 Koran, Ch. 9, verse 73 in Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict 
from the Balkans to Anatolia to the Caucasus, Berghahn Books, 2003, p. 4.
8 Koran, Ch. 9, verse 29. See also C.E. Bosworth, "The concept of Dhimma in early Islam." in Christians 
and Jews in the Ottoman Empire, edited by B. Braude and B. Lewis, vol. 1, New York, 1982, p. 41 in 
Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide…, p. 4.
9 Ի տա լաթուր քա կան պա տե րազմ, Տրի պո լի տա նա կան կամ Լի բի ա կան պա տե րազմն ըն թա
ցավ 19111912 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյան հյու սի սաֆ րի կյան Տրի պո լի տա նի ա և Կի րե նաի կա նա
հանգ նե րում։ Պա տե րազ մի ար դյուն քում Թուր քի ան պար տա վոր վեց ի նք նա վա րու թյուն շնոր հել 
Տրի պո լի տա նի ային ու Կի րե նաի կային և զոր քե րը դուրս բե րել այդ մար զե րից։ Թեև հաշ տու թյան 
պայ մա նա գի րը չէր ճա նա չում ի տա լա կան ա նեք սի ան, Տրի պո լի տա նի ան և Կի րե նաի կան փաս
տո րեն վե րած վե ցին ի տա լա կան գա ղու թի, ո րն ստա ցավ Լի բի ա ա նու նը։ 
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կռ վում է ին թուր քե րի դեմ Տրի պո լի տա նի ա յում10։ Նույն զգա ցում ներն ա վե լի ը նդ
գծ ված ար տա հայտ վե ցին Բալ կա նյան պա տե րազմ նե րի (19121913 թթ.) և դրան ցում 
կրած պար տու թյուն նե րի ար դյուն քում։ Ը նդ ո րում պար տու թյուն ներ այն բալ կա
նյան ժո ղո վուրդ նե րի կող մից, ո րոնք չորսհինգ դար գտն վում է ին թուր քե րի իշ խա
նու թյան տակ, և ո րոնց թուր քերն ան վա նում է ին ոչ այլ ի նչ, քան «այ գե պան ներ», 
« խո զա րած ներ» և «ո ղոր մե լի ան հա վատ ներ»։ Թուրք զին վո րը վե րա դառ նում էր 
ճա կա տա մար տից, որ տեղ « խա չը» տա պա լել էր « կի սա լուս նին», ե րեկ վա ռա յան 
հաղ թա նակ էր տա րել։ Թուր քա կան քա րոզ չու թյու նը շա հար կում էր մու սուլ ման
նե րի մո լե ռան դու թյու նը՝ նրան ա վե լի ծայ րա հե ղա կան բնույթ հա ղոր դե լով11։ 

Ար տա քին թշ նա մին, ո րը քրիս տո նե ա կան տե րու թյուն էր, ո ւղ ղա կի ո րեն նույ
նաց վում էր սե փա կան պե տու թյու նում ապ րող քրիս տո նյա նե րի հետ։ Եվ օս մա նյան 
իշ խա նու թյուն նե րը ջանք չխ նայե ցին փոր ձե լու հա մար օգ տա գոր ծել պա տե րազ մի 
ժա մա նակ մահ մե դա կան նե րի ը նդ հա նուր հա կակ րան քը նաև սե փա կան քրիս տո
նյա հպատակ նե րի նկատ մամբ:

 Թեև ըն դուն ված է հա մա րել, որ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճար տա րա պետ նե րը 
ներշնչ ված չէ ին իս լա մով, ի սկ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ ճա ռա բան ված չէ ին 
կրո նա կան ան հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ, սա կայն ի նչ պես ի րա վա ցի ո րեն նշում է 
սո ցի ո լոգ, ցե ղաս պա նա գի տու թյան հիմ նա դիր նե րից Լե ո Քու պե րը, ե րիտ թուր քա
կան ա ռաջ նորդ նե րի մղում նե րը պար փակ ված չէ ին մի այն քա ղա քա կան փի լի սո
փա յու թյան, այլ նաև խոր և ան գի տա կից մա կար դա կում այն ան տե սա նե լի ազ դե
ցու թյամբ, որ ու ներ մշա կու թային մի ջա վայ րը, ո րն էլ իր հեր թին իս լա մա կան է ր12: 

Բա ցի այդ, իս լա մի չա փա զանց մեծ հա մախմ բող նե րու ժը չէր կա րող չօգ տա
գործ վել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին, ի նչ պես նաև ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում։

 Պա տե րազ մի սկզ բում՝ 1914 թ. նոյեմ բե րի 16ին, ջի հադ հայ տա րար վեց, ին չը 
մե ծա պես նպաս տեց կայս րու թյան բնակ չու թյան մո լե ռան դու թյան ուժգնուց մա նը13։ 
Ջի հա դի հայ տա րա րումն ա ռանձ նա պես մեծ դե րա կա տա րում չու նե ցավ պա տե
րազ մի ծա վալ ման տրա մա բա նու թյան մեջ, քա նի որ նրա հիմ նա կան նպա տակ
նե րից մե կը՝ հա նել բրի տա նա կան և ֆրան սի ա կան գա ղութ նե րում և Ռու սա կան 
կայս րու թյու նում ապ րող մու սուլ ման նե րին ի րենց մետ րո պո լի ա նե րի դեմ, չի րա կա
նա ցավ։ Սա կայն ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման պա րա գա յում այն բա վա կա նին 
ար դյու նա վետ գոր ծիք հան դի սա ցավ։ Այն լե գի տի մաց րեց հա սա րակ, շար քային 
մու սուլ մա նի ձգ տու մը՝ մաս նակ ցե լու զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րին, դարձ նե

10 Փա փա զյան Վ., Իմ հու շե րը, II, Բեյ րութ, Հա մազ գային, 1952, էջ. 155։
11 Западная Армения в годы Первой Мировой войны, Дж. Киракосян, Изд. Ереванского Уни вер си
тета, Ереван 1971, с. 51։
12 Leo Kuper, “Theological Warrants for Genocide: Judaism, Islam, and Christianity” in Confronting 
Genocide: Judaism, Christianity, Islam, ed by Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, p.25.
13 Ջի հա դի հռչակ ման ման րա մաս նե րի հա մար տե՛ս օ րի նակ՝ Ն. Մար գա րյան, Հայոց ցե ղաս պա
նու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում իս լա մի գոր ծո նի հար ցի շուրջ, « Ցե ղաս պա նա գի տա կան 
հան դես», № 2(2), 2014, էջ 5567։
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լով այն նաև կրո նա կան պար տա կա նու թյուն։ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
բազ մա թիվ օ րի նակ նե րի կա րե լի է հան դի պել, ե րբ բնակ չու թյունն ո ւղ ղորդ վում է 
դե պի սպա նու թյան գոր ծըն թաց հենց իս լա մա կան կո չե րով և հոր դոր նե րով։ 

Օ րի նակ, 1915 թ. ապ րի լի 29ից մայի սի 12ը օս մա նյան խորհր դա րա նի պատ գա
մա վոր Փի րին չի զա դե Ֆեյ զին այ ցե լեց Ջե զի րե ի գյու ղե րը՝ հոր դո րե լով քր դա կան 
ցե ղե րին կա տա րել ի րենց «կ րո նա կան պար տա կա նու թյու նը»։ « Ֆեյ զին հո ջա նե րի 
ա ջակ ցու թյամբ հրահ րում էր բնակ չու թյա նը՝ օգ տա գոր ծե լով ա վե լի շատ կրո նա
կան կո չեր ը նդ դեմ «ան հա վատ նե րի», քան թյուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա
փար նե րը: Մեկ կար գա խոս կրկն վում էր ա մե նուր. «Աստ ված, նրանց ե րե խա նե րին 
որ բեր դարձ րու, ի րենց կա նանց՝ այ րի ներ... և տուր նրանց ու նեց ված քը մահ մե դա
կան նե րին»: Թա լա նը, սպա նու թյուն նե րը և առ ևան գու մը լե գի տի մաց վում է ին, հայ
տա րար վում էր, որ օ րի նա կան է, ե րբ մու սուլ ման նե րը վերց նում են ան հա վատ նե րի 
գույ քը, կյան քը և կա նանց»14:

 Պա տա հա կան չէ, որ հայ բնակ չու թյան ո չն չաց ման քա ղա քա կա նու թյան կրո նա
կան լե գի տի մա ցու մը շատ դեպ քե րում ի րա կա նաց վում էր ան մի ջա պես կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ նե րի կող մից, հենց իս լամ հոգ ևո րա կան ներն է ին ա ռաջ նոր դում մու սուլ
ման նե րի շա րա սյու նե րը և կոչ ա նում նրանց պատ ժել ան հա վատ նե րին։ Հոգ ևո րա
կան նե րը ջար դե րից ա ռաջ մզ կիթ նե րում մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյա նը հոր
դո րել են բազ մա պատ կել ո ճիր նե րի, կո ղո պուտ նե րի ու ա վե րա ծու թյուն նե րի թի վը՝ 
ը ստ այդմ ար ժա նա նա լով Մու հա մե դի գո հու նա կու թյա նը15: Այդ հոր դոր նե րը մե ծա
պես նպաս տում է ին զանգ ված նե րի մո լե ռան դու թյան ա ճին, խթա նում ջար դա րար
նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյու նը̀  պատ ճառ դառ նա լով նոր, ա վե լի մեծ 
չա փե րի հաս նող ա վե րա ծու թյուն նե րի: Մահ մե դա կան հոգ ևո րա կան նե րի մաս նակ
ցու թյու նը կո տո րած նե րի ի րա կա նաց մա նը ա վե լաց նում էր բնակ չու թյան խան դա
վա ռու թյու նը։ Կա րե լի է խո սել նույ նիսկ նրանց դե րա կա տա րու թյան ա վան դույ թի 
մա սին, քա նի որ նույ նան ման դրս ևո րում ներ ար ձա նագր վել են նաև հա մի դյան 
կո տո րած նե րի շր ջա նում և Ա դա նայի ջար դե րի ժա մա նակ։ 

Այս պես, Սամ սու նի ռու սա կան փոխ հյու պա տո սը Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո
վին 1897 թ. մար տի 27ին զե կու ցում է Թո քա թում տե ղի ու նե ցած խժդ ժու թյուն նե րի 
մա սին ու նշում, որ «Այս ցա վա լի ի րա դար ձու թյու նը ա մե նու րեք մու սուլ ման նե րի 
մի ջա վայ րում ո ւժ գին խմո րում է ա ռա ջաց րել, ո րոնք ի րենց մի ջի ա ռա վել ո ւն ևոր
նե րի և մահ մե դա կան հոգ ևո րա կա նու թյան կող մից հրահր վել են կո տո րե լու հայե
րին... Ա մա սի ա յում... տե ղա կան սոֆ թա նե րը և մոլ լա նե րը ե կել են շու կա և սրել 
տվել դա նակ նե րը, խան չալ նե րը և այլն, բա ցե ի բաց հայ տա րա րե լով, թե դա ար վում 
է քրիս տո նյա նե րին կո տո րե լու հա մար...»16։

14 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide, I.B.Tauris, 2011, p. 360.
15 Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում. փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո-
վա ծու, խմ բագ րու թյամբ Մ. Գ Ներ սի սյա նի, կազ մող ներ՝ Մ. Գ. Ներ սի սյան, Ռ. Գ. Սա հա կյան, 
Եր ևան, « Հա յաս տան», 1991, էջ 138:
16 Սամ սու նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սի զե կույ ցը Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո վին, 1897 թ. 
մար տի 27, АВПР, Посольство в Константинополе, д. 31Б5, л. 46, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու-
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Կ րո նա կան մո լե ռան դու թյան մա սին բազ մա թիվ հի շա տա կում ներ կան նաև բրի
տա նա կան փաս տաթղ թե րում։ Այս պես, Մեր սի նում բրի տա նա կան փոխ հյու պա
տոս Լի լի ար դո պու լոն հա ղոր դում է հյու պա տո սի պաշ տո նա կա տար Քե թո նին այն 
մա սին, որ «...վա լի Խո ջա Ի զեթ բեյի ժա մա նե լուց ի վեր մո լե ռան դու թյու նը հա սել է 
իր գա գաթ նա կե տին։ Քրիս տո նյա ներն ը նդ հան րա պես և հայե րը մաս նա վո րա պես 
տա ռա պում են դրա նից. օր չկա, որ ի նչոր մի նոր բան չծա գի։... Նա փա կեց ալ կո
հո լի մանր ա ռևտ րա կան նե րի հա մա րյա բո լոր խա նութ նե րը՝ պատր վակ բռ նե լով, 
թե դրանք գտն վում են մե չի դի կամ գե րեզ մա նո ցի մո տեր քում և այլն։ Ե թե մահ մե
դա կանն ու զում է քրիս տո նյայից վրեժ լու ծել, դրա հա մար բա վա կան է, որ ներ կա
յաց նի եր կու վկա, ո րոնք հաս տա տեն, թե նա ա նար գել է մահ մե դա կան կրո նը. սրա 
հա մար կամ թե այդ մար դու պա տի վը վի րա վո րե լու հա մար տեղ նու տե ղը բանտ են 
նե տում»17։

 Հա ճախ կրո նա կան պատ ճա ռա բա նու թյամբ սպա նու թյուն նե րին տր վում էր 
ծե սի բնույթ։ Նման հի շա տա կում կա ռու սա կան դես պա նու թյան՝ 1895 թ. դեկ տեմ
բե րի 14ին գր ված մի զե կու ցագ րի մեջ. «... Չիչ մե ում խնայ վել էր քա ռա սուն ան վա
նի հայե րի կյան քը, ո րոնց թույլ է ին տվել ա պաս տա նե լու ե կե ղե ցում։ Սա կայն մի 
շա բաթ ան ց շեյ խե րից մե կը, դա տա պար տե լով այդ քա ռա սուն հայե րի հան դեպ 
դրս ևո րած չա փա վո րու թյու նը, նրանց ա ռա ջար կեց մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել։ 
Հայե րը հրա ժար վե ցին։ Շեյ խը հրա մայեց, որ նրանց մե կը մյու սի հետ ևից սպա նեն 
ե կե ղե ցու շե մին։ Նա ե կե ղե ցու մոն թին և մի ու րիշ հայի ստի պեց ներ կա լի նել այդ 
սպա նու թյա նը, ի սկ ա պա կար գադ րեց, որ նրանց դի ակ նե րը ոտ նե րին թոկ գցած 
քարշ տան տա նեն դե պի գե տը։ Շեյխն այդ բա նը բա ցատ րել էր, թե՝ « շուն գյա վուր
նե րին ձեռք տալ չեմ ու զում, որ չպղծ վեմ»18։

Կ րո նա կան նշա նա կա լի գոր ծո նի առ կա յու թյան մա սին վկա յում են նաև քրիս
տո նե ա կան հաս տա տու թյուն նե րի դեմ կա տար ված ո տնձ գու թյուն նե րը։ Այս պես, 
1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20ին Դի ար բե քի րում Ֆա թիհ փա շայի մզ կի թից դուրս գա լով` 
ե լու զակ ներն ա վե րել են Ս. Սար գիս ե կե ղե ցին՝ դա ժա նու թյամբ կո տո րե լով հոգ
ևո րա կան նե րին19: Ը ստ ա կա նա տե սի վկա յու թյան՝ նրանք քան դե ցին տա ճար ներն 
(խո րան նե րը) ու գար շե լի պղ ծու թյուն գոր ծա ծե ցին ան դ. պա տա ռե ցին, գն տա կա
հա րե ցին սր բոց պատ կեր նե րը, ս. գրյանց մա տե նա դա րա նի և դպ րո ցի գրյան քը 
պա տա ռե լով՝ կո յու ղի ներն ու ջր հոր նե րը լե ցու ցին, վեր ջա պես բնա ջինջ ը րին թան
կար ժեք հնու թիւն քը20: 

Այն, թե ի նչ նշա նա կու թյուն ու ներ կրո նա կան գոր ծո նը մու սուլ մա նա կան զանգ
ված նե րի հա մար Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում, ցույց է տա լիս մի հե տաքր
քիր դր վագ, որ պատմ վում է ռու սա կան «День» թեր թում։ Թղ թա կի ցը, մեջ բե րե լով 

նը..., էջ 192։
17 Correspondence relating to the Asiatic provinces of Turkey: 18921893. Turkey, No. 3, (1896), 
London, 1896, p.32, ըստ Ներսիսյան Մ., Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 25։
18 АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3184, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը, էջ 117։
19 Նույն տե ղում, էջ 140։ 
20 Նույն տե ղում։
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Խլա թում հանձն ված թուր քա կան բա նա կի մի լևան տա ցի քրիս տո նյա բժշ կի օ րա
գի րը, նկա րագ րե լով սար սա փե լի պայ ման նե րը, ո րում գտն վում են և ստիպ ված 
են կռ վել օս մա նյան բա նա կի զին վոր նե րը, նշում է, որ «...այդ սո վա հար, ու ժաս
պառ մար դիկ մի ա վոր վել է ին սոսկ « գա զա վա թի»՝ քրիս տո նյա նե րի դեմ սր բա
զան պա տե րազ մի ը նդ հա նուր գա ղա փա րով, ո րն այս տեղ՝ փոք րա սի ա կան այս 
խուլ վայ րե րում, դեռ ըն դու նակ է կրո նա կա նո րեն տրա մադր ված մահ մե դա կան
նե րի գլուխ նե րը մշու շել և սր տե րը բո ցա վա ռել։ Այս տե ղից էլ ա նօգ նա կան հայե րի 
հան դեպ գա զա նու թյուն նե րի ու բռ նու թյուն նե րի այն ա ներ ևա կայե լի պատ կեր նե րը, 
ո րոնց հան դի պել էր օ րագ րի հե ղի նա կը իր ճա նա պար հի ա ռա ջին օր վա նից մինչև 
վեր ջի նը»21։

բ. Հայե րը որ պես ստո րա դաս ներ 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրո նա պե տու թյուն էր, և պե տու թյան ղե կա վա րը՝ սուլ
թա նը, մի ա ժա մա նակ նաև խա լի ֆա է ր՝ աշ խար հի բո լոր մու սուլ ման նե րի հոգ ևոր 
ա ռաջ նոր դը։ Ե րկ րի օ րենսդ րու թյու նը հիմն վում էր շա րի ա թի վրա, և կրո նա կան 
խմ բե րին տր վող ի րա վունք նե րը և կար գա վի ճա կը հս տակ սահ ման վում է ին հենց 
իս լա մա կան օ րենք նե րով։ 

Իս լա մի բա ժա նե լու, սե փա կան բա ցա ռի կու թյու նը և գե րա զան ցու թյունն ը նդ
գծե լու հակ վա ծու թյու նը գե րա զան ցում էր այլ կրոն նե րի հան դեպ իր ան վա նա կան 
հան դուր ժո ղա կա նու թյու նը։ Այս հան գա ման քը կեն սա կան դեր ու նի՝ հաս կա նա լու 
հա մար մահ մե դա կան, բայց մի ա ժա մա նակ նաև բազ մազգ հա մա կար գը, ի նչ պի սին 
էր Օս մա նյան Թուր քի ան22։ 

Օս մա նյան հա մա կար գը հպա տակ նե րին ստր կաց նե լու հակ ված քա ղա քա կան 
մի մի ա վոր էր, որ խարսխ վում էր ի սկզ բա նե ամ րա կայ ված գե րա կա յու թյան և 
են թա կա յու թյան դե րա բաշխ ման վրա։ Օս մա նյան հա սա րա կու թյան հա մար հիմ նա
րար ի րո ղու թյուն էր մեկ խմ բի՝ թուր քե րի գե րիշ խա նու թյու նը և մյու սի՝ հայե րի (նաև 
ա սո րի նե րի, հույ նե րի և այլ ոչ մահ մե դա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի) են թա կա կար
գա վի ճա կը: Օս մա նյան պե տու թյու նում, բազ մա թիվ այլ կայս րու թյուն նե րի նման, մաս
նա վո րա պես իս լա մա կան կայս րու թյուն նե րի, այս ան հա վա սա րու թյան հա մա կարգն 
ամ րագր ված էր ի րա վա բա նո րեն և ոչ մահ մե դա կան հպա տակ նե րը ստո րա դաս ված 
է ին մինչև ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի նե րի կար գա վի ճա կի23: 

Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի հետ հա րա
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րում էր միլ լեթ նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով։ Յու րա քան
չյուր կրո նա կան մի ա վոր ա ռան ձին ի րա վա կան կար գա վի ճակ էր ստա նում։ Միլ
լե թի ան դամ նե րը զրկ վում է ին քա ղա քա կան ու քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րից, 

21 «День», 1915, 6 сентября, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 430։
22 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide ..., p. 3.
23 Rouben Paul Adalian, “The Armenian Genocide”, in Centuries of Genocide: Essays and Eyewitness 
Accounts, edited by Samuel Totten and William S. Parsons, London and New York, Routledge, 2004, 
pp.6062, Bat Ye’or. The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, pp. 48,49, 62, 67, 70, 76, 84, 89, 108, 
14041, 143, 15456 in Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide, p. 4.
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սա կայն ո րո շա կի կրո նա կան, մշա կու թային ի նք նա վա րու թյուն է ին ստա նում։ 
Միլ լե թի գլուխ կանգ նած էր հոգ ևոր ա ռաջ նոր դը։ Հայ կա կան միլ լե թը ստեղծ վեց 
1461 թ.24, ի սկ 1830 թ. ստեղծ վե ցին հայ կա թո լիկ նե րի և 1850 թ. հայ ա վե տա րան չա
կան նե րի միլ լեթ նե րը25։

 Միլ լեթ նե րի բա ժա նու մը ո րոշ չա փով նաև հա մա պա տաս խա նում է ցե ղաս
պա նա գետ Գ.Ս թեն թո նի կող մից ա ռա ջարկ ված Ցե ղաս պա նու թյուն նե րի ի րա կա
նաց ման ո ւթ, հե տա գա յում նաև 10 փու լե րից մե կի՝ classification26 փու լին, քա նի 
որ ի րա վա բա նո րեն հաս տա տում է հա սա րա կու թյան մեջ տար բեր աս տի ճա նի և 
կար գա վի ճա կի խմ բե րի գո յու թյու նը։ Այ լա դա վան նե րին զր կե լով քա ղա քա կան և 
քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րից և փո խադ րե լով դե պի ստո րա դաս քա ղա քա ցի
նե րի՝ « հան դուր ժե լի ան հա վատ նե րի» կար գա վի ճակ՝ Օս մա նյան կայս րու թյունն ի 
սկզ բա նե կան խո րո շում էր նրանց նկատ մամբ հա մա պա տաս խան վե րա բեր մուն քը։

 Թեև միլ լեթ նե րի հա մա կար գը ճա նա չում էր ոչ մու սուլ ման նե րի սե փա կան կրո նը 
դա վա նե լու ի րա վունք նե րը, սա կայն վե րա բեր մուն քը քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ 
ը նդ գծ ված բռ նի է ր։ Նրանց ան վա նում է ին « զիմ մի ներ»27 կամ « ռա յա ներ»28 և 
զր կում է ա կան ի րա վունք նե րից, ի նչ պես նաև տար բեր ձևե րով հարս տա հա րում։ 
Օ րի նակ, տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում քրիս տո նյա նե րին չէր թույ լատր վում 

24 Wilhelm Baum, The Christian Minorities in Turkey, KitabVerlag KlagenfurtWien, 2006.
25 Davit Gaunt, Massacres, Resistance, Protectors, Piscataway, NJ, 2006, pp. 1213.
26 «1. Դա սա կար գում։ Բո լոր մշա կույթ նե րում առ կա է մարդ կանց բա ժա նու մը « մենք և նրանք» 
խմ բե րի՝ ը ստ էթ նիկ պատ կա նե լու թյան, ռա սայի, կրո նի և ազ գու թյան՝ գեր մա նա ցի և հրե ա, 
հու թու և թութ սի: Ցե ղաս պա նու թյունն ա ռա վել հա վա նա կան է այն ե րկբ ևեռ հա սա րա կու թյուն
նե րում, ո րոնք չու նեն մի ա խառն ված խմ բեր. դրան ցից են, օ րի նակ, Ռո ւան դան և Բու րուն դին: 
Հիմ նա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռու մը այս վաղ փու լում հա մընդ հա նուր հաս տա տու թյուն նե
րի ստեղ ծումն է, ո րոնք կոչ ված են վե րա փո խե լու էթ նիկ կամ ռա սա յա կան բա ժա նում նե րը, ակ
տի վո րեն նպաս տե լու հան դուր ժո ղա կա նու թյան ու փո խըմբռն ման մթ նո լոր տի ձևա վոր մա նը և 
քա րո զե լու դա սա կար գում ներ, ո րոնք վեր են բա ժա նում նե րից...» http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html
27 Զիմ մի (ա րաբ.՝ պայ մա նագ րի մար դիկ), մու սուլ մա նա կան պե տու թյուն նե րում այ լակ րոն (հատ
կա պես քրիս տո նյա և մով սի սա կան) հա մայնք նե րին պատ կա նող հպա տակ ներ։ Ան վա նումն 
ա ռա ջա ցել է ա րա բա կան ար շա վանք նե րի ըն թաց քում (VII դա րում), ե րբ նվա ճող նե րը ո րոշ ժո ղո
վուրդ նե րի թույ լատ րե ցին դա վա նել ի րենց կրո նը։ Ա րաբ նե րը պաշտ պա նում է ին այդ ժո ղո վուրդ
նե րի կրո նա կան հա մայնք նե րը՝ պայ մա նով, որ նրանք հպա տակ վեն ի րենց, օգ նեն «ան հա վատ
նե րի» դեմ մղ վող «սր բա զան» պա տե րազ մում և գլ խա հարկ վճա րեն։ 
28 Ռա յա (ա րաբ.՝ հպա տակ ներ, հոտ), սկզբ նա կան շր ջա նում այս պես է ին ան վա նում պե տու թյան 
բո լոր հպա տակ նե րին , հե տա գա յում այս ան վա նու մը ստա ցավ վի րա վո րա կան բնո րո շում և օգ
տա գործ վում էր մի այն քրիս տո նյա նե րի վե րա բե րյալ։
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բարձր ե կե ղե ցի ներ կա ռու ցել29, թան կար ժեք և վառ գույ նե րի զգեստ ներ հագ նել30, 
զենք կրել կամ ձի նս տել, նրանց խոս քը չու ներ նույն ար ժե քը դա տա րա նում, ի նչ 
մու սուլ մա նի վկա յու թյու նը31։ Հայե րի տնե րը մշ տա պես ա վե լի շատ է ին հարկ վում, 
քան մու սուլ ման նե րի տնե րը։ Հայ կա կան հո ղերն ան պա տիժ բռ նա զավթ վում է ին։ 

Թուրք գիտ նա կան Բեր կե շը նշում է, որ այս կար գա վի ճա կի բար դու թյու նը պայ
մա նա վոր ված էր շա րի ա թով, ո րը չի կա րող ըն դու նել [ոչ մահ մե դա կան] հպա
տակ նե րի հա վա սա րու թյունն օ րեն քով կար գա վոր վող հար ցե րում: Ա վե լին, նույ
նիսկ հե տա գա յում ըն դուն ված աշ խար հիկ օ րենք նե րը չեն են թադ րում ի րա վա կան 
հա վա սա րու թյուն մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի միջև32։

XIX դ. կե սե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայ տա րար վե ցին բա րե նո րո գում
նե րի՝ թան զի մա թի մի քա նի ծրագ րեր։ Պետք է հի շել, թե ի նչ վե րա բեր մունք կար 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում ցան կա ցած բա րե փոխ ման նկատ մամբ։ Ը ստ ար ևե լա
գետ Վ. Բար տոլ դի. «...պե տա կան ու հա սա րա կա կան կյան քի ա մեն մի նո րա մու
ծու թյուն հա մար վում է հան ցա գոր ծու թյուն կրո նի նկատ մամբ»33։ Սա հաս տա տում է 
նաև թուրք պատ մա բան Թ. Թու նա յան՝ նշե լով, որ նման այլ ցան կա ցած մահ մե դա
կան պե տու թյան, Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ տե սա կա նո րեն որ ևէ բա րե փո խում 

29 « Հի շյալ ե կե ղե ցու ա ռա ջին հար կը նա խա պես տուն է ե ղել, և հե տա գա յում ան հա վատ նե րը 
դրա վրա ե կե ղե ցի են կա ռու ցել։ Ե րբ տե ղե կաց վեց, որ այս [ նոր կա ռույ ցը] իր բարձ րու թյամբ գե
րա զան ցել է այն տեղ գտն վող տնե րին, հրա մայել է ի քան դել և հա վա սա րեց նել մյուս տնե րի հետ» 
(« Պա լա թի դար պա սից դուրս ա նօ րի նա կան կա ռուց ված ե կե ղե ցին քան դե լու մա սին» (հ րա մա նա
գի րը տր ված է սուլ թան Սու լեյ ման Iի կող մից, 3 հոկ տեմ բե րի, 1565 թ.) Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ 
մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին վե րա բե րող թուր քա կան մի շարք վա վե րագ րեր, Պատ մա բա նա-
սի րա կան հան դես, 1983, № 4, էջ 202)
30 «Ս րա նից ա ռաջ իմ կայ սե րա կան հրա մա նը ե ղավ, որ հրե ա նե րը, քրիս տո նյա նե րը և այլ ան
հա վատ ներ բարձր տե սա կի պատ րաս տի հա գուստ ներ չհագ նեն... Այ սու հետև հրե ա նե րի և այլ 
ան հա վատ նե րի ֆե րա ջե նե րը (լայն թևե րով, ծած կո ցան ման շոր, ո րի մեշ փա թաթ վում են մահ
մե դա կան կա նայք) լի նե լու են սև չու խա նե րից, թեմ կա նե րը (հա գուս տի մի տե սակ) ոչ թե կեր պա
սից, այլ աս տա ռա ցու կտո րից, գլ խի փաթ թոց նե րը կես վար դա գույն և կես կար միր թող լի նեն և 
ար ժեքն էլ 3040 [ ղու րու շից / ոչ ա վե լի։ Մա շիկ նե րը պետք է լի նեն սև գույ նի, հա սա րակ և ա ռանց 
աս տա ռի։ Թող այլ գույ նի չլի նի...» («Ոչ մահ մե դա կան նե րի տա րա զի տե սակ նե րի մա սին» (հ րա
մա նա գի րը տր ված է սուլ թան Սե լիմ II ի կող մից 1 օ գոս տո սի, 1568թ., Օս մա նյան կայս րու թյան ոչ 
մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րին վե րա բե րող թուր քա կան մի շարք վա վե րագ րեր, Պատ մա բա նա-
սի րա կան հան դես, 1983, № 4, էջ 202)։
31 Տե՛ս օ րի նակ, Shahkeh Yaylaian Setian, Humanity In the Midst of Inhumanity, Xlibris, 2011, p.91, 
Robert Melson, Revolution and Genocide: On the Origins of the Armenian Genocide and the Holocaust, 
University of Chicago Press, 1996, p. 249, Peter Balakian, The Burning Tigris, HarperCollins, 2004, pp. 
40–43, Bat Yeʼor, Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide, Fairleigh Dickinson Univ Pr, 2001, 
p. 372.
32 N. Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal, 1964), 94, in Vahakn N. Dadrian, 
The History of the Armenian Genocide…, p. 4.
33 В. В. Бартольд, Турция, ислам и христианство. Соч., т. VI, М., 1966, с. 413, ը ստ Օս մա նյան ֆե ո
դա լիզ մի մի քա նի բնո րոշ կող մե րի մա սին, Հ. Ին ճի կե ան, Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես, 1982, 
№ 2, էջ 40։
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ան հրա ժեշտ չէր հա մար վում, քա նի որ նրա կա ռուց ված քը և մարդ կային փոխ հա
րա բե րու թյուն նե րը մշ տա պես ու ան խախտ տր ված են Ղու րա նում ու շա րի ա թում34։

 Գյուլ հա նե ի հաթ թը շե րի ֆի (Գյուլ հա նե ի հրո վար տակ) 1839 թ. հրա պա րակ մամբ 
ա ռա ջին ան գամ ճա նա չում էր ոչ մու սուլ ման նե րի հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը, 
ի սկ 1856 թ. ա վե լի ծա վա լուն բա րե փո խում նե րի ակ տը՝ հաթ թը հյու մա յու նը նույ
նիսկ հա տուկ ար գե լում էր նրանց նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը։ Բա ցի այդ թույ
լատր վում էր ոչ մահ մե դա կան նե րի զի նա պար տու թյու նը, հռ չակ վում է ին հոգ ևոր 
տուր քե րի և պար հակ նե րի վե րաց ման, հպա տակ նե րի քա ղա քա ցի ա կան ի րա
վունք նե րի ը նդ լայն ման, քրե ա կան օ րենսդ րու թյան բա րե փոխ ման մա սին դրույթ
նե րը: Ի սկ ա մե նա կար ևոր ձեռք բե րու մը թերևս հա մայնք նե րի վար չա կան վե րաձև
ման և ա պա կենտ րո նաց ման հա մար ստեղծ ված հնա րա վո րու թյունն էր: Ը նդ ո րում 
դա ար վե լու էր աշ խար հիկ սկզ բունք նե րի հի ման վրա, ի նչն էլ հիմք հան դի սա ցավ 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ազ գային կա նո նադ րու թյուն ներ ստեղ ծե լու հա մար35:

Ս րանք հե ղա փո խա կան նո րա մու ծու թյուն ներ է ին, սա կայն այդ պես էլ ի րա կա
նում կյան քի չկոչ վե ցին, քա նի որ ոչ մի այն հա կա սու թյան մեջ է ին մտ նում իս լա մա
կան օ րեն քի՝ շա րի ա թի, այլ նաև ժո ղովր դա կան սո վո րու թյան՝ ա դա թի հետ։ 

Այս կա պակ ցու թյամբ թուրք պատ մա բան նե րից մե կը գրում է, որ ժո ղո վուր դը 
հա ռա չում էր. «Այ սօր մենք կորց րինք մեր սր բա զան ազ գային ի րա վուն քը, ո րը նվա
ճել է ին մեր նախ նի ներն ի րենց ա րյու նով։ Իս լա մի ժո ղո վուր դը, որ իշ խող ժո ղո
վուրդն է ր՝ milleti hakime, զրկ վեց այդ ի րա վուն քից»։ Սա իս լա մա կան ժո ղովր դի 
հա մար լա լու ու սգա լու օր է»36։ Հե տա գա յում կան խե լու հա մար եվ րո պա կան մի ջամ
տու թյու նը ըն դուն վեց նաև « Միդ հա տյան» սահ մա նադ րու թյու նը, ո րը հռ չա կեց 
Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր հպա տակ նե րի հա վա սա րու թյու նը, հայ տա րա րեց 
նրանց հա վա սա րու թյու նն օ րեն քի ա ռաջ ան կախ կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նից 
( հոդ ված 8) և նրանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն ներն ա ռանց «կ րո նա կան 
նա խա պա շար մունք նե րի» ( հոդ ված 17)։ Սա կայն նույ նիսկ այս սահ մա նադ րու թյունն 
ը նդ գծում էր իս լա մի ա ռաջ նու թյու նը և փաս տա ցի բո լոր զի ջում ներն ա նի մաստ 
դարձ նում։ Եվ հայե րի ցան կա ցած քայլ, ո րն ո ւղղ ված էր օ րենք նե րով կամ սահ մա
նադ րու թյամբ ի րենց վե րա պահ ված ի րա վուն քը գոր ծադ րե լու մա սին ձայն բարձ
րաց նե լուն, դա ժա նո րեն ճնշ վում է ր։ Այս պես, ա մե նա հայտ նի փորձն ար վեց 1895 թ. 
սեպ տեմ բե րի 18ին/ հոկ տեմ բե րի 1ին, ե րբ հն չա կյան նե րը ցույց կազ մա կեր պե ցին 
Կ. Պոլ սում։ Շուրջ 4 հա զար ցու ցա րար ներ շար վե ցին դե պի թուր քա կան կա ռա վա
րու թյան նս տա վայր Բաբ Ա լին՝ սուլ թա նին և եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րին ո ւղղ
ված պա հան ջա գիր հանձ նե լու մտադ րու թյամբ։ Պա հան ջագ րում նկա րագր վում 
է ին Սա սու նում թուր քա կան բա նա կի կող մից կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րը, հայ 

34 Т. Z. Тunaya, Turkiyenin siyasi hayatinda, harekati, 1960, s. 18, ը ստ Օս մա նյան ֆե ո դա լիզ մի մի 
քա նի բնո րոշ կող մե րի մա սին, Հ. Ին ճի կե ան, Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես, 1982, № 2, էջ 40։
35 Գևորգ Չա տի նյան, Օս մա նյան Թուր քի այի հա մայնք նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րի շուրջ. Պատ-
մա-բա նա սի րա կան հան դես, № 2, 2011, էջ 133,
36 A. Cevdet Paja, Tezdkir (Memoirs), vol. I. C. Baysun. ed (Ankara. 1953), 68 in Vahakn N. Dadrian, 
The History of the Armenian Genocide…, p. 19, 20.
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ժո ղովր դի ծանր կա ցու թյու նը և իշ խա նու թյուն նե րի ան գոր ծու թյու նը։ Ա ռա ջարկ վում 
էր վերջ տալ ա նօ րի նու թյուն նե րին և ա պա հո վել հայ ժո ղովր դի քա ղա քա ցի ա կան 
ի րա վունք նե րը, հա վա սար հար կու մը, կյան քի, ու նեց ված քի և պատ վի ե րաշ խիք
նե րը, ի նչ պես նաև ան վտան գու թյու նը քր դե րի շա րու նակ վող հար ձա կում նե րից։ 
Ոս տի կա նու թյու նը թույլ չտ վեց հանձ նել խնդ րա գի րը։ Ցույցն ա վարտ վեց քա ղա քում 
հայե րի ը նդ հա նուր ջար դով։

 Բա ցի ի րա վա կան ա ռու մով ստո րա դաս լի նե լուց, հայ կա կան բնակ չու թյու նը նաև 
մշ տա պես հարս տա հար վում և նվաս տաց վում է ր։ Նրա հա մար ստեղծ վել էր բռ նու
թյուն նե րի ու մշ տա կան ճնշ ման մի մի ջա վայր։ 

Այս պա րա գա յում Հայոց Ազ գային խոր հուր դը Կ.Պոլ սում 1870 թ. նոյեմ բե րի 27ին 
նույ նիսկ ստեղ ծել էր հա տուկ հանձ նա ժո ղով, ո րը պետք է ար ձա նագ րեր և ստու
գեր գա վա ռից ե կած բազ մա թիվ «բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի» մա սին տե ղե կու
թյու նը։ Նրա կող մից կազմ ված « Գա վա ռային բռ նու թյուն նե րի» ա ռա ջին զե կույցն 
ու ղարկ վեց Բ. Դ ռա նը 1872 թ. ապ րի լի 11ին, հա ջորդն ու ղարկ վեց 1876 թ. սեպ տեմ
բե րի 17ի ն։ Զե կույց նե րում նկա րագր ված են հիմ նա կա նում չեր քեզ ներ գաղ թյալ
նե րի և տե ղա կան քուրդ ու թուրք իշ խա նիկ նե րի ա նօ րի նա կա նու թյուն նե րը՝ կապ
ված հար կա հա վա քու թյան, կա նանց նկատ մամբ ո տնձ գու թյուն նե րի, ան պա տիժ 
կո ղո պու տի և սպա նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև դա տա րան նե րում քրիս տո նյա նե րի 
վկա յու թյուն նե րի թե րարժ ևոր ման հետ37։

 Հայե րի այս են թա կա կար գա վի ճա կը ոչ մի այն ո ւղ ղա կի թուր քա կան կա ռա
վա րու թյան հան դեպ էր, այլ նաև ցան կա ցած մու սուլ մա նա կան տե ղա կան ա ռաջ
նոր դի կամ պաշ տո նյայի։ Վեր ջին ներս այս ի րո ղու թյունն օգ տա գոր ծում է ին՝ 
հայե րին հարս տա հա րե լու հա մար։ Այս պես, կայս րու թյան ար դա րա դա տու թյան 
ու պաշ տա մունք նե րի նա խա րար Ռզա փա շային ո ւղղ ված հեր թա կան նա մա կում 
Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քը նկա րագ րում է հետ ևյալ ի րա վի ճա կը. « Հայե րի գլ խա
վոր զբաղ մուն քը ե րկ րա գոր ծու թյունն է։ Մինչ դեռ հո ղե րը, որ նրանք զբա ղեց նում 
են ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից, որ պես ե րկ րի բնիկ ներ, հո ղե րը, ո րոնք պա րար
տաց ված են նրանց քր տին քով, հո ղե րը, ո րոնց բեր քե րով է հա մալր վում պե տա կան 
գան ձա րա նը, խլ ված են նրան ցից այս կամ այն ճա նա պար հով։ Մի դեպ քում ազ դե
ցիկ ան ձինք՝ թուր քե րը և քր դե րը, ա վե լորդ նե րո ղամ տու թյան շնոր հիվ, ով նրանց 
օժ տում են պաշ տո նա կան շր ջան նե րը, գաղտ նի ի րենց վրա են գրել տա լիս ի րենց 
չպատ կա նող հո ղե րը և դուրս մղում իս կա կան հո ղա տե րե րին։ Այլ դեպ քում գյու
ղա ցի նե րը, որ պես զի ի րենց հա մար կան խավ ա պա հո վեն որ ևէ ցե ղա պե տի պաշտ
պա նու թյու նը և զերծ մնան վայ րա գու թյուն նե րից ու կո ղո պուտ նե րից, ստիպ ված են 
ի րենց հո ղե րից լա վա գույն նե րը զի ջել նրանց։ Պա տա հում է և այն պես, որ մշ տա

37 Fatma Muge Gocek, Reading Genocide: Turkish Historiography on 1915, A Question of Genocide: 
Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire, edited by Ronald Grigor Suny, Fatma Muge 
Gocek, Norman M. Naimark, Oxford University Press, USA, 2011, p. 5860
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կան թշ նա ման քով ու ա նօ րե նու թյամբ ապ րող ցե ղե րի պա րագ լուխ նե րի ո ղոր մա
ծու թյա նը հանձն ված հայե րը ստիպ ված են լի նում ամ բողջ գյու ղեր զի ջել»38։

 Հե տաքր քիր վկա յու թյուն ներ են պա րու նա կում նաև լրագ րող Է միլ Դիլ լո նի հոդ
ված նե րը։ Իռ լան դա ցին 1895 թ. ե ղել էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում լու սա բա նե լու 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը « Դեյ լի Թե լեգ րաֆ» թեր թի հա մար։ « Տա լու 
հա մար ճշգ րիտ պատ կեր քա ղաք նե րում քրիս տո նյա նե րի և մու սուլ ման նե րի հարկ
ման դրույ քա չա փե րի տար բե րու թյան մա սին բա վա կան է նշել, որ Է րզ րու մում, 
որ տեղ կան 8000 մահ մե դա կան տներ, մահ մե դա կան նե րը վճա րում են 395,000 
պի աստր, ի սկ քրիս տո նյա նե րը, ո րոնց տնե րի թի վը 2000 է, վճա րում են 430,000 
պի աստր»39: Դիլ լո նը նաև գրում է շորթ ման դեպ քե րի մա սին, ո րոնք կի րառ վում են 
զափ թի ե նե րի՝ կա ռա վա րու թյան գոր ծա կալ նե րի կող մից: Եր բեմն նրանք պա հան
ջում է ին հար կից 3 կամ 4 պի ասթր ա վել ի րենց հա մար, և սա կար կե լուց հե տո հա մա
ձայն վում է ին: Հե տո մեկ շա բա թից նրանք վե րա դառ նում է ին և կր կին պա հան ջում 
նույն հար կե րը, ժպ տա լով ա սում, որ այն ստա ցա կան նե րը, ո րոնք գյու ղա ցի նե րը 
ցույց է ին տա լիս, ըն դա մե նը թուր քե րեն լեզ վով ի նչոր մի գր քից մի քա նի է ջեր ե ն։ 
«Այ նու հետև նրանք պա հան ջում է ին ըն տա նի քի ե րի տա սարդ կա նանց և աղ ջիկ նե
րին՝ ի րենց դա ժան ա խոր ժա կը բա վա րա րե լու հա մար, և մեր ժու մը պատժ վում էր 
բազ մա թիվ խոշ տան գում նե րով, ո րոնք պար կեշտ մարդ կու թյու նը լռու թյան վա րա
գույ րով է պա տում...»40։ 

Այս ան հա վա սա րու թյան և ի րա վունք նե րի բա ցա կա յու թյան հա մա կար գը 
քն նարկ ման չէր են թարկ վում։ Հո գե բա նա կան տե սան կյու նից ա ռա վել վտան գա
վորն այն էր, որ այլ էթ նիկ փոք րա մաս նու թյուն կազ մող խմ բե րի ի րա վունք նե րի 
բա ցա կա յու թյունն ըն կալ վում էր որ պես բնա կա նոն ի րա վի ճակ, շատ բնա կան 
եր ևույթ, այն պես, ի նչ պես որ այն պետք է լի ներ: Եվ ե րբ ի նչոր մե կը մար տահ րա
վեր էր նե տում հա մա կար գին, դա դառ նում էր զար ման քի և զայ րույ թի աղ բյուր, 
ին չին սո վո րա բար հա ջորդ վում էր ագ րե սի ան ճնշ ված նե րի նկատ մամբ41։ 

Այս պայ ման նե րում եր կու կրո նա կան հա մայնք նե րի բա ժան ված հա մա կար գը 
փաս տա ցի ստեղ ծում էր հա սա րա կու թյան ներ սում գո յու թյուն ու նե ցող հա վերժ ու 
ան լու ծե լի հա կա մար տու թյուն։ 

1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո վե րա գոր ծարկ վեց օս մա նյան 
սահ մա նադ րու թյու նը։ Թվում էր, թե դա կա րող է փո խել ի րե րի դրու թյու նը42։ 

38 Վա նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սի պաշ տո նա կա տա րը՝ Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես
պան Նո վի կո վին, 1882 թ. մար տի 14ի №12 զե կույ ցից, АВПР, Главный архив, д.119, л.4849, ը ստ 
Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 72, 73։
39 E.J. Dillon, “The Condition of Armenia,” The Contemporary Review 68 (August 1895), reprinted in 
The Armenian Massacres 1894-1896, edited by Arman J. Kirakossian (Detroit: Wayne State University 
Press, 2004), p. 241.
40 Նույն տեղում, էջ 242։
41 R. Adalian, Remembering and Understanding the Armenian Genocide (Yerevan: Armenian Genocide 
MuseumInstitute, 2008), p. 10.
42 Հա սա րա կու թյա նը հա մա կած խան դա վա ռու թյան մա սին տե՛ս Der Matossian B., Shattering 
dreams of revolution, Stanford, 2014։
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Վ. Փա փա զյա նը ներ կա յաց նում է՝ ի նչ խան դա վա ռու թյուն էր տի րում ա մե նուր։ 
« Վան քա ղա քը հայ և թյուրք – ոտ քի վրա է: Զին վո րա կան և քա ղա քա ցի ա կան 
իշ խա նու թյու նը բեր դին ե տև, Ա վանց նա վա հան գիս տի ճամ բուն վրա, հրա ժեշ տի 
հան դես էր կազ մա կեր պած: Զին վո րա կան նվա գա խումբ, հայե րենթյուր քե րեն 
ճա ռեր, օ դին մեջ նետ ված հրա հանգ ներ, բա րե մաղ թու թյուն ներ և, մա նա վանդ, 
եր դում ներ, թե ամ բողջ ժո ղո վուր դը պատ րաստ է « մինչև իր ա րյան վեր ջին կա թի
լը զո հե լու սահ մա նադ րու թյան պաշտ պա նու թյան հա մար»…ս նա մեջ ու հա զար 
ան գամ կրկն ված ան կա տար խոս տում ներ»43։ Վաս պու րա կա նի հա յու թյու նը ցն ծում 
էր օս մա նյան սահ մա նադ րու թյան հռ չակ ման ա ռի թով և նույ նիսկ հա մոզ ված էր, որ 
այլևս «...թուրք ան պա տաս խա նա տու բա շի բո զու կի, թա լան չի քուր տի և պաշ տո նա
կան օր գան նե րի ու պե տա կան հիմ նարկ նե րի կող մից որ ևէ շնա կան ա րարքթա
լան, բռ նագ րա վում, բռ նի առ ևան գում և սպա նու թյան դեպք չպի տի՛ լի ներ»44։

 Սա կայն նույ նիսկ հա կա սուլ թա նա կան լո զունգ նե րով իշ խա նու թյան ե կած իթ թի
հա տա կան նե րը վե րա հաս տա տե ցին իշ խող ազ գի (milleti hakime) սկզ բուն քը։ Բո լոր 
օս մա նյան հպա տակ նե րին խոս տա նա լով ա զա տու թյուն, ար դա րու թյուն և հա վա
սա րու թյուն՝ նրանք մի ա ժա մա նակ ե րդ վե ցին պահ պա նել կայս րու թյան դա րե րով 
գո յու թյուն ու նե ցող հա մա կար գը՝ գե րիշ խողեն թա կա ե րկ վու թյու նը։ Այն հրա պա
րա կայ նո րեն հռ չակ վեց « Թա նի նի»՝ Իթ թի հադ կու սակ ցու թյան կի սա պաշ տո նա
կան օր գա նի մեջ։ Գլ խա վոր խմ բա գիր Հու սեյն Ջա հի դը (Յալ չին) իր խմ բագ րա
կա նում հայ տա րա րեց, որ ոչ մու սուլ ման նե րին տր վե լու են նույն ի րա վունք նե րը, ի նչ 
մու սուլ ման նե րին, սա կայն դա չի նշա նա կե լու, որ եր կի րը դառ նա լու է հու նա կան, 
հայ կա կան կամ բուլ ղա րա կան։ Ը ստ նրա՝ եր բեք չի ձեռ նարկ վի ոչ մի մի ջոց, ո րը 
վտան գի տակ կդ նի մահ մե դա կան նե րի կեն սա կան շա հե րը։ Ան կախ ա մեն ին չից, 
թուրք ժո ղո վուր դը իշ խող ա զգն է ե րկ րի և մնա լու է այդ պի սին45: Պաշ տո նա պես 
փոխ ված հայե րի և թուր քե րի կար գա վի ճակ նե րը, սա կայն, ա ռօ րյա կյան քում մի այն 
ա վե լաց րին լար վա ծու թյունն ա ռանց այդ էլ բարդ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում:

 Մի ա ժա մա նակ, ե թե նույ նիսկ իշ խա նու թյուն նե րը ցան կա նային լի ո վին ի րա կա
նաց նել այն բո լոր պայ ման նե րը, ո րոնք հռ չակ վում է ին սահ մա նադ րու թյամբ, ար ևե
լյան նա հանգ նե րում գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վի ճակն ան հնար էր դարձ նում դա։ 
Այս տեղ լի ա կա տար իշ խա նու թյուն ու նե ցող թուրք պաշ տո նյա նե րը / հիմ նա կա նում 
քա ղաք նե րում/ և քուրդ ցե ղա պե տե րը / հիմ նա կա նում գյու ղա կան շր ջան նե րում/ 
ըն կա լում է ին փո փո խու թյուն նե րը ոչ մի այն ի բրև ի րենց շա հե րին ու հե տաքրք րու
թյուն նե րին հար վա ծող, այլ նաև հայե րի օգ տին ծա ռայող եր ևույթ։ Հենց այդ պատ
ճա ռով էլ նրանք շա րու նա կե ցին նույն վե րա բեր մունքն ու քա ղա քա կա նու թյու նը 
հայե րի նկատ մամբ՝ ա վե լի սաստ կաց նե լով բռ նու թյուն ներն ու ճն շու մը՝ մի ա ժա մա
նակ ցու ցադ րե լով կա ռա վա րու թյա նը, որ ան հնար է քա ղա քա կա նու թյուն ի րա կա

43 Վ. Փափազյան, նշվ. աշխ., էջ 4243։
44 Ս. Սարհադյան, Կյանքիս Հուշերից, Երևան, 2007, էջ 32 ըստ Ա. Հարությունյան, Երիտ թուր քա
կան հեղաշրջման արձագանքները Վանի նահանգում (1908 թ. հուլիսօգոստոս), Պատ մա բա նա-
սիրական հանդես, 2010, № 3, էջ 48։
45 Vahakn N. Dadrian, The History of the Armenian Genocide..., pp. 168–9, Kevorkian..., 192193.
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նաց նել ար ևե լյան շր ջան նե րում ա ռանց տե ղա կան վեր նա խա վի հետ հա մա ձայ նու
թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան46։

 Սա կայն ե րիտ թուր քա կան վեր նա խա վը նույն պես մտադ րու թյուն չու ներ փո խե
լու հաս տատ ված ի րե րի դա սա վոր վա ծու թյու նը։ Դրա վկա յու թյուն նե րից մե կը սա լո
նի կյան գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան ժա մա նակ Թա լե աթ փա շայի դիր քո րո շումն 
էր, որ նա հն չեց րեց « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան տե ղա կան 
կո մի տե ի ան դամ նե րի ա ռաջ. « Դուք գի տեք, որ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն, 
հաս տատ ված է մու սուլ ման նե րի ու գյա վուր նե րի հա վա սա րու թյուն, բայց դուք 
բո լորդ մի ա սին և յու րա քան չյուրդ ա ռան ձին գի տեք ու զգում եք, որ սա ա նի րա գոր
ծե լի ի դե ալ է։ Շա րի ա թը, մեր ո ղջ ան ցյալ պատ մու թյու նը, հա րյուր հա զա րա վոր 
մու սուլ ման նե րի զգաց մունք նե րը, և նույ նիսկ հենց ի րենց՝ գյա վուր նե րի զգաց մունք
նե րը, ո րոնք հա մա ռո րեն դի մադ րում են ի րենց օս մա նաց մա նը, ան հաղ թա հա րե լի 
խո չըն դոտ են ներ կա յաց նում ի րա կան հա վա սա րու թյուն հաս տա տե լու հա մար։... 
Ո ւս տի և չի կա րող հա վա սա րու թյան մա սին նույ նիսկ խոսք լի նել, մինչև որ հա ջո
ղու թյան չհաս նենք կայս րու թյան օս մա նաց ման մեր խնդ րում...»47։ Այս մտայ նու
թյունն ա մե նուր էր: Է րզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոս Ա դա մո վը հե տաքր
քիր դր վագ է ներ կա յաց նում Կ.Պոլ սում դես պան Գիր սին, ո րը տե ղի է ու նե ցել 1913 թ. 
մար տին Բա սե նում։ Հետ ևա կային կա պի տան Հա սան ա ղան բա ցե ի բաց քա րո զել է 
հայե րին շու տա փույթ կո տո րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ « Մեր այժ մյան բո լոր դժ վա
րու թյուն նե րը մեր նախ կին քրիս տո նե ա ռա յայից են գա լիս, ո րի հան դեպ մենք 
չա փից շատ փափ կան կատ ե ղանք, քա նի դեռ նա մեր իշ խա նու թյան տակ է ր։ Հի մա 
չպետք է կրկ նել նույն այդ սխա լը, քա նի դեռ ո ւշ չէ, մա նա վանդ որ սահ մա նադ րու
թյունն ար դեն հա վա սա րեց րել է հայե րին ու մու սուլ ման նե րին։ Ես իմ կող մից ձեռք 
եմ ա ռել ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ և Բա սե նի կա զայի քր դա կան բո լոր գյու ղե րի քր դե
րին հոր դո րել եմ այլևս չհա պա ղել կո տո րե լու հայե րին և նրանց ու նեց ված քը թա լա
նե լու...»։ Ա դա մո վը վեր ջում եզ րա կաց նում է, որ հայե րին կո տո րե լու այդ ան թա
քույց քա րո զը չի կա րող իր պտուղ նե րը չտալ48։

 Հայ կա կան վեր նա խա վը բա վա կա նին լավ գի տակ ցում էր ի րա վի ճա կի լր ջու
թյու նը։ Ե րբ 1911 թ. օս մա նյան խորհր դա րա նում Գրի գոր Զոհ րա պը եր կու ժա մա նոց 
ճառ է ար տա սա նում թուրքհայ կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, նա սահ մա
նադ րա կան վար չա կար գի ե րեք տա րի նե րի վե րա բե րյալ բա վա կա նին հո ռե տե սա
կան, բայց պրագ մա տիկ գնա հա տա կա նի է հան գում: « Փոքրի նչ մի ա միտ կլի ներ, 
 ա սել է նա,  հա վա տալ, որ այս ե րկ րում, պար զա պես սահ մա նադ րու թյու նը հռ չա

46 Fatma Muge Gocek, Reading Genocide: Turkish Historiography on 1915, A Question of Genocide: 
p.6263.
47 British Documents on the origins of the war. 18981914. Edited by G. P. Gooch and Harold Temperley. 
Vol. IX. The Balkan wars. Part I. The Prelude; The Tripoli war. London, 1933, p. 208209 ը ստ Հայե րի 
ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 266267։
48 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տոս Ա դա մո վի զե կույ ցից Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Գիր սին, և ապ րի լի, 1913թ., АВПР, Посольство в Константинополе, д. 2684, л. 3637, ը ստ 
Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 311։
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կե լով կա րե լի է փո խել Օս մա նյան բնակ չու թյան ը նդ հա նուր վե րա բեր մուն քը [ում 
աչ քե րում], քրիս տո նյա նե րը եր բեք չեն կա րող լի նել հա վա սար մահ մե դա կան նե
րին, նրանց, ով քեր մի ակն են, որ ու նեն ի րա վունք ներ»49։

գ. Հայե րը՝ որ պես հա վա նա կան զոհ (ան պատ ժե լի ու թյու նը և կո տո րած-
նե րի ա վան դույ թը)
 Հայե րի ա ռանձ նա ցու մը / հայե րը՝ որ պես ան հա վատ ներ/ և ստո րա դա սու մը / հայե
րը՝ որ պես ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի ներ/ թեև ծանր պայ ման նե րի մեջ է ին դնում 
վեր ջին նե րին, սա կայն նրանց նկատ մամբ բռ նի մի ջոց նե րի կի րառ ման թույ լատ րե
լի ու թյու նը և ան պատ ժե լի ու թյունն է ին ի րա վի ճա կը մա հա ցու վտան գա վոր դարձ
նում։ Դա մե ծա պես ա վե լաց նում էր թի րա խա վոր վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
հայե րին տա լիս էր հա վե լյալ՝ հա վա նա կան զո հի կար գա վի ճակ։ 

Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րը բռ նի 
մե թոդ նե րով, նույ նիսկ կո տո րած նե րով լու ծե լու մեծ փորձ։ Գո յու թյան ո ղջ ըն թաց
քում Օս մա նյան կայս րու թյունն իր քրիս տո նյա հպա տակ նե րի (հույ նե րի, սեր բե րի, 
բուլ ղա րա ցի նե րի, ա սո րի նե րի, ի նչ պես նաև կայս րու թյան այլ փոք րա մաս նու թյուն
նե րի նկատ մամբ), այդ թվում՝ հայե րի50, հետ հա րա բե րու թյուն նե րում լայ նո րեն 
կի րա ռում էր բռ նու թյու նը՝ սպա նու թյուն ներ, բռ նի մահ մե դա կա նա ցում, ման կա
հա վաք51, առ ևան գում ներ, պատ վազր կում և թա լան։ Կազ մա կերպ ված կամ տա րե
րային բռ նու թյուն նե րը կայս րու թյան մի աս նու թյու նը պա հե լու և այլ ներ քին խն դիր
նե րի լուծ ման կար ևո րա գույն մի ջոց ներ է ին հա մար վում։ 

Օս ման ցի թուր քե րը, ի րենց հա մա րե լով ան հա վատ նե րի դեմ պայ քա րի ա ռա
ջա մար տիկ, ա ռանձ նա կի դա ժա նու թյուն է ին ցու ցա բե րում քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ
նե րի նկատ մամբ: Դի մադ րու թյուն ցույց տվող ան հա վա տը կամ գյա վու րը են թա կա 
էր ո չն չաց ման։ Շատ հա ճախ պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը ստա նում է ին հա մա
կարգ ված ու մշակ ված ո չն չաց ման կամ ա հա բեկ ման ծրագ րի տեսք, ո րի զոհն է ին 

49 Adenakrutiun, op. cit., records of the 25 November 1911 Session, pp. 430–44 in Kevorkian, p. 115.
50 Կա րե լի է հի շա տա կել 1641 թ. մեծ վե զիր Կա րա Մուս թա ֆայի կող մից հրա հանգ ված Բրու
սայի հայե րի նկատ մամբ զանգ վա ծային բռ նու թյուն նե րը, 1662 թ.՝ Ահ մեդ փա շայի կող մից կազ
մա կերպ ված, 1662 թ. ճն շում նե րը Կ.Պոլ սի հա յու թյան դեմ (Дж. Киракосян, Западная Армения в 
годы Первой Мировой войны, изд. Ереванского Университета, Ереван 1971, стр. 42): Հատ կան շա
կան է նաև հայե րի դեպ քում զանգ վա ծային բնաջնջ ման ա ռա ջին փոր ձը, ո րն ար ձա նագր վեց 
1725 թ., ե րբ թուր քա կան սուլ թան Ահ մեդ IIIը (17031730), Սյու նի քի և Ար ցա խի հա յու թյան դի մադ
րու թյա նը հան դի պե լով, վեր ջին նե րիս բնաջն ջե լու հա տուկ ֆեթ վա (հ րա ման) ար ձա կեց՝ դե պի 
Կաս պից ծով ար շա վող օս ման ցի նե րի ճա նա պարհն ար գե լա փա կե լու հա մար (Демоян Г., Турция 
и Карабахский конфликт, Ер., Авторское издание, 2006):
51 Օս մա նյան Թուր քի այի կա նո նա վոր՝ «ե նի չե րի» զո րախմ բե րի շար քե րը հա մալ րե լու նպա տա
կով թուր քե րը կի րա ռում է ին ման կա հա վա քը կամ դև շիր մեն (ա րյան հարկ)՝ հպա տակ քրիս տո
նյա ե րե խա նե րի բռ նի հա վա քագ րու մը և իս լա մա ցու մը։ Այս դա ժան գոր ծո ղու թյու նը սկիզբ ա ռավ 
Մու րադ I սուլ թա նի (13591390 թթ.) օ րոք և շա րու նակ վեց մինչև XIX դա րի սկիզ բը։ Այն նա խա
պես կա տար վում էր 3 կամ 5 տա րին մեկ ան գամ, ի սկ XVI դա րից՝ յու րա քան չյուր տա րի։ Ման կա
հա վաք ներ է ին կա տար վում Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րից՝ հույ նե
րից, բուլ ղար նե րից, սեր բե րից, բալ կա նյան այլ ժո ղո վուրդ նե րից, ի նչ պես նաև հայե րից:
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դառ նում բնակ չու թյան ոչ մի այն ան հնա զանդ հատ վա ծը, այլև ամ բողջ ժո ղո վուր դը: 
Կո տո րած նե րը, պատ ժիչ ար շա վանք նե րը, ո րոնց ըն թաց քում թի րախ հա մայն քի 
նկատ մամբ ա մե նա դա ժան հաշ վե հար դար էր ի րա կա նաց վում, բազ մա թիվ են 
օս մա նյան պե տու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում52: 

Են թա կա փոք րա մաս նու թյուն նե րին մշ տա պես բռ նու թյան սպառ նա լի քի տակ 
պա հող նման մշա կույթ ներն Ի. Չար նին ի րա վամբ ան վա նում է « ֆա շիս տա կան մշա
կույթ ներ»՝ նշե լով, որ նրանք պատ ժում են չեն թարկ վե լու դեպ քում, ներշն չում գե րա
զան ցու թյան զգա ցում բո լոր նրանց հան դեպ, ո ւմ հա մա րում են ցածր: Ցե ղաս պա
նա գետ Ջեյմս Ո ւոլ լերն ան վա նում է նման հա սա րա կու թյուն նե րը « դա ժա նու թյան 
մշա կույթ ներ»53 և նաև պար զա պես «ա տե լու թյան մշա կույթ ներ»:

 Լին դա Վուլ ֆը և Մայքլ Հալ սի զերն ի րենց հեր թին ա ռանձ նաց նում են ե րեք հիմ
նա կան հատ կա նիշ ներ այն հա սա րա կու թյան հա մար, ո րը կա րե լի է կո չել «բռ նու
թյան մշա կույ թի» հա սա րա կու թյուն54։ Դրանք են ագ րե սի այի օգ տա գոր ծու մը որ պես 
խնդ րի լուծ ման նոր մա տիվ հմ տու թյուն, հա կում դե պի կոնֆ լիկ տը, ո րը հիմն ված է 
են թադ րա կան սպառ նա լի քի վրա, և գե րա կա յու թյան գա ղա փա րա խո սու թյուն, ո րը 
հիմն ված է հա կա հու մա նիս տա կան պատ մու թյան վրա, այդ թվում՝ խտ րա կա նու
թյան և մշա կու թային բազ մա զա նու թյան մերժ ման եր կա րա ժամ կետ ի նս տի տու
ցի ո նա լաց ման վրա: Շատ հա սա րա կու թյուն նե րում ագ րե սի ան, բռ նու թյունն այն
քան շատ են ա ռօ րյա կյան քում, որ նրանք հա ճախ ըն կալ վում են ի բրև բնա կան 
վի ճակ։ Քսա նե րորդ դա րի բո լոր մեծ ցե ղաս պա նու թյուն ներն ի րա կա նաց վել են 
այն ե րկր նե րում կամ այն պե տու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք ու նեն ագ րե սիվ հա կա
մար տու թյուն նե րի և պա տե րազմ նե րի եր կար պատ մու թյուն։ Ագ րե սի այի պատ մու
թյամբ մշա կույթ նե րը և մաս նա վո րա պես նրանք, ո րոնք փա ռա բա նում են բռ նու
թյան մշա կույ թը (օ րի նակ՝ զին վո րա կան շքերթ նե րով, հե րո սա կան բռ նու թյու նը 
քա րո զող լրատ վա մի ջոց նե րով) բռ նու թյան տար բեր ձևե րի ի րա կա նաց ման ռիս կի 
գո տում ե ն55: 

Օս մա նյան կայս րու թյունն այս ա ռու մով դա սա կան «բռ նու թյան մշա կույթ» ու նե
ցող պե տու թյուն է ր։ Այս ա վան դույթն ու ժե ղա նում էր նաև շնոր հիվ այն դե րի, որ 
ու ներ զին վո րա կա նու թյունն օս մա նյան պե տու թյան ստեղծ ման ա մե նաա ռա ջին 
օր վա նից և կայս րու թյան զար գաց ման ամ բողջ ըն թաց քում։ Բրի տա նա ցի օս մա
նա գետ Փոլ Վի թե քը նշում է, որ օս մա նյան պե տու թյունն իր ստեղծ ման փու լից 
հան դես է ե կել որ պես ղա զի նե րի պե տու թյուն, ո րի հիմ նա կան ա ռա քե լու թյունն էր 

52 The Massacres of Chios Described in Contemporary Diplomatic Reports, ed. by Argenti, Philip P., 
London, John Lane the Bodley Head Ltd, 1932, Morison, W. A. The Revolt of the Serbs against the 
Turks: (1804-1813), Cambridge University Press, 2012, James J. Reid, Batak 1876: A massacre and its 
significance, Journal of Genocide Research, vol. 2, no. 3 (2000), Anahit Khosroeva, Assyrian Genocide in 
the Ottoman Empire and Adjacent Territories, The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies, 
edited by Richard Hovannisian, New Brunswick, New Jersey, Transaction Publishers, 2007.
53 J. Waller, Becoming evil, New York: Oxford University Press, 2002
54 Linda M. Woolf & Michael R. Hulsizer, Psychosocial roots of genocide: risk, prevention, and 
intervention, Journal of Genocide Research, vol.7, no.1, 2005, p. 102
55 Նույն տե ղում:
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պե տա կա նու թյան ստեղ ծու մը իս լա մի կրո նի ռազ մա տենչ մեկ նա բա նու թյան վրա56։ 
Հե տա գա յում էլ բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րը, յե նի չե րի նե րի ըն տիր ջո կատ
նե րը մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ին Օս մա նյան կայս րու թյան զար գաց ման և իշ խա նու
թյան ձևա վոր ման վրա։ Ե րիտ թուր քե րը շա րու նա կե ցին այդ ա վան դույ թը։ Նրանց 
հա յացք ներն ամ բող ջո վին ներծծ ված է ին ռազ մա տենչ գա ղա փա րա խո սու թյամբ, 
ո րը նաև գրա վիչ էր զին վո րա կա նու թյան հա մար։ 

Ըստ Շուքրյու Հա նի օղ լո ւի՝ Ստամ բու լի ռազ մա կան ա կա դե մի ան ա վար տած 
ե րի տա սարդ սպա նե րի շր ջա նում մեծ հե ղի նա կու թյուն էր վայե լում գեր մա նա ցի 
գե նե րալ Կոլ մար վոն դեր Գոլ ցի տե սու թյու նը, ո րը հա սա րա կու թյան մեջ զին վո րա
կա նու թյա նը հա տուկ դեր էր հատ կաց նում։ Եվ պա տա հա կան չէ, որ այդ սպա նե րից 
շա տե րը հայտն վե ցին Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տե ում, ո րը նույն պես 
ի րեն ըն կա լում էր ի բրև օ րեն քից վեր գտն վող կի սա ռազ մա կան կա ռույց57։ Ը ստ 
Հա նի օղ լո ւի «Օս մա նյան կայս րու թյու նում, որ տեղ զին վո րա կա նու թյունն ա վան
դա բար խա ղա ցել է ա վե լի նշա նա կա լի դեր քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման մեջ, 
քան շատ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում, զին վո րա կա նու թյան վե րած նունդն 
ի բրև գե րիշ խող ո ւժ, հա մե մա տա բար հեշտ ստաց վեց»։ Նույ նիսկ ե րիտ թուր քա կան 
կու սակ ցու թյան կենտ կո մի քա ղա քա ցի ա կան ան դամ ներն ու նե ին սերտ կա պեր 
զին վո րա կան ա վան դույթ նե րի հետ։ Այս պես, դոկ տոր ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը և 
Նա զը մը եր կուսն էլ ու սա նել է ին ռազ մաբժշ կա կան դպ րո ցում58։ 

Այս պայ ման նե րում ա մե նօ րյա ան պա տիժ բռ նու թյունն Օս մա նյան կայս րու թյու
նում չա փա զանց տա րած ված եր ևույթ է ր։ Այն հյու ծում էր հայ կա կան հա մայն քը, 
ո րը, գտն վե լով մշ տա կան սպառ նա լի քի տակ, ա վե լի ու ա վե լի մեծ չա փե րով էր 
զգում սե փա կան խո ցե լի ու թյուն աս տի ճա նը։ 

Ազ գաբ նակ չու թյու նը բազ մա թիվ նա մակ ներ, խնդ րանք ներ ու ա ղերս ներ է 
ու ղար կում պատ րի ար քին ու կա թո ղի կո սին՝ նկա րագ րե լով այն բո լոր ա նօ րի նա
կա նու թյուն ներն ու բռ նու թյուն նե րը, ո րին են թարկ վում է հայ ժո ղո վուր դը։ Այս պես, 
Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ IVին 1876 թ. ո ւղղ ված դի մու մում աս վում է։ 
« Զօր ու գի շեր, միշտ և հա նա պազ տագ նա պի մեջ, դա ժա նո րեն տա ռա պում ե նք 
գա վա ռա կան պաշ տո նյա նե րի, հար կա հան նե րի, կա ռա վա րիչ նե րի և այլ բռ նա վոր
նե րի ձեռ քին, ը նդ հուպ մինչև այն, որ նրանք ան պատ վում են մեր ե կե ղե ցա կան 
հով վին, մեր կա նանց հա մես տու թյու նը, մեր աղ ջիկ նե րի պա տի վը, հե ղում են մեր 
ե րի տա սարդ նե րի և ծե րե րի ա րյու նը, ա նար գում մեր տա ճա րի ու ծե սե րի սր բու

56 Տե՛ս P. Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, London: the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland], 1938, « Ղա զի նե րի պե տու թյան տե սու թյան» մա սին տե՛ս նաև Ռ. Սաֆ րաս տյան, Օս-
մա նյան կայս րու թյան ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու թյու նը (1876-1920), Եր ևան: 
Լու սակն, 2009, էջ 103113.
57 Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution, Oxford University Press, 2001, p. 294.
58 Նույն տե ղում, էջ 295։
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թյու նը»59։ Բազ մա թիվ նման հի շա տա կում ներ կան նաև օ տա րերկ րյա դի վա նա գետ
նե րի զե կու ցագ րե րում60։ 

Էրզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոս Մաք սի մո վը 1895 թ. մար տին զե կու
ցա գիր է գրում Կ.Պոլ սում դես պան Նե լի դո վին՝ ներ կա յաց նե լով հետ ևա կային չաուշ 
Մուս տա ֆա Սու լեյ ման օղ լու պատ մա ծը Սա սու նի դեպ քե րի մա սին, ո րում եր ևում 
է ցան կա ցած կար գա զան ցու թյան հա մար դա ժան պատ ժի են թար կե լու սո վո րու
թյու նը։ «Գն դա պետ Իս մայիլ բեյը ե կել է զոր քե րի հրա մա նա տա րու թյու նը ստանձ
նե լու հա մար... [ն րա ու ղեկ ցու թյամբ զո րա հան դե սին ներ կա յա ցած մե կը՝ մու շի լի 
վե քի լը (ներ կա յա ցու ցի չը)] մո տե ցել է՝ ձեռ քին մի թուղթ, ո րը կար դա ցել է քար
տու ղա րը։ Դա սուլ թա նի ֆիր ման է ե ղել, ո րում աս վել է, թե հայե րը խռո վու թյուն 
են բարձ րաց րել ը նդ դեմ նո րին մե ծու թյան և թե հայե րին պետք է պատ ժել՝ նրանց 
ա րյու նը թա փե լով, որ պես զի ու րիշ նե րին խրատ լի նի։ Դրա նից հե տո Իս մայիլ բեյն 
ար տա սա նել է մի ճառ, ո րով զին վոր նե րին գրգ ռել է, որ գյու ղե րը կրա կի ճա րակ 
դարձ նեն և խռո վա րար նե րին կո տո րեն՝ ա վե լաց նե լով, թե նրանք կա րող են ա նել՝ 
ի նչ որ կա մե նան, այն պայ մա նով, որ ո չն չաց նեն ա մեն կեն դա նի շունչ, թե այս պի
սին է սուլ թա նի հրա մա նը»61։

 Նույ նիսկ այն դեպ քում, ե թե թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ձևաց նում է ին, թե 
պատ րաստ վում են ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նել, դա կրում էր ձևա կան 
բնույթ։ Սո վո րա բար ստեղծ վում է ին հանձ նա ժո ղով ներ, սա կայն տու ժած հայ բնա
կիչ նե րին կամ չէ ին թույ լատ րում մաս նակ ցել քն նու թյա նը, կամ վա խեց նե լով ստի
պում է ին հրա ժար վել բո ղոք նե րից։ Օ րի նակ, Սա սու նի ի րա դար ձու թյուն նե րի շուրջ 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տան քի ժա մա նակ գրանց վել է նման դեպք, ե րբ 
վկա նե րը « մեծ մա սամբ չեն պա տաս խա նում տր ված հար ցե րին՝ պատր վակ բռ նե
լով, թե բո լո րո վին ան տե ղյակ են այն ա մե նից, ի նչ տե ղի է ու նե ցել գյու ղե րում ի րենց 
փախ չե լուց հե տո։ ... մար տի 4/16 նիս տում սե մալ ցի ո մն Շահ բազ, ո րի ա մու սի նը, 
իր ա սե լով, սպան վել է Գե լի ե գու զա նում, տա լիս է լի ո վին ո րո շա կի և հան գա մա նա
լից պա տաս խան ներ։ Ի սկ հա ջորդ օ րը՝ Մու շում մի գի շեր ան ցկաց նե լուց հե տո, նա 
հրա ժար վեց որ ևէ բան ա վե լաց նել իր նախ կին ցուց մունք նե րին։ Վե րա դառ նա լով 
գյուղ՝ նա իր որ դուն ա սել է. «Ճշ մար տու թյու նը ա սե լուց մեզ ի ՞նչ օ գուտ։ Հենց դրա 
հա մար էլ մեզ կա րող են սպա նել, ի նչ պես հորդ սպա նե ցին»։ Տալ վո րիկ ցի Գևոն 
(փետր վա րի 28ի նիստ), ո րը մեկ գի շեր թողն վել էր ոս տի կա նա կան կո մի սա րի 
հս կո ղու թյան տակ, մյուս օ րը հրա ժար վեց իր մտադ րու թյու նից ցուց մունք տալ 1894 
թվին Տալ վո րի կում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի վե րա բե րյալ»։ Եր կու վկա նե րը՝ տալ

59 Մ.Մաշտոցի անվան Մատենադարան, Կաթողիկոսական դիվան, թղթ.228, փաստաթուղթ 2 
ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ IV։
60 Տե՛ս օ րի նակ, Correspondence relating to the Asiatic Provinces of Turkey, 1892-93. Turkey, No. 3 
(l896), London, 1896.
61 Էրզրումում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսը Կ.Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան 
Նելիդովին, 1895 թ. մարտի 18ի №123 զեկույցից, АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, 
п. 9798, ըստ Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 61, 62։
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վո րիկ ցի Մգ րոն (փետր վա րի 28ի նիստ) և սե մալ ցի Ե ղոն (փետր վա րի 17ի նիստ), 
հանձ նա ժո ղո վին ի րենց տված ցուց մունք նե րից հե տո ձեր բա կալ վել են Մու շում»62։ 

Ա մե նօ րյա բռ նու թյու նը մշ տա պես առ կա էր հայ կա կան նա հանգ նե րում: Օ րի
նակ՝ Կ.Պոլ սում ռու սա կան դես պան Զի նով ևը ճե պա գիր է ու ղար կում Ար տա քին 
գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն նկա րագ րե լով Մու շի ա վեր ված ու հր կիզ ված Մո կունք 
գյու ղի դեպ քը։ Այդ նույն զե կու ցագ րում նա նշում է, որ «...ըն թա ցիկ տար վա հուն
վա րից Մու շի և Սա սու նի գյու ղե րում սպան վել է 64 հայ, վի րա վոր վել է 18...»63։ Այդ 
ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կու թյուն հայտ նած Վա նի փոխ հյու պա տո սը նշում է, որ 
«...հայ բնակ չու թյու նը ե րկ րա մա սում մի ան գա մայն ի րա վա զուրկ վի ճա կում է։ Թուր
քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն ո չինչ չեն ա նում, որ պես զի ա պա հո վեն նրանց 
ան ձնա կան ու գույ քային ան ձեռնմ խե լի ու թյու նը, այլև բա ցա հայ տո րեն խրա խու
սում են նման խախ տում նե րը...»64։ 

Այս ան պատ ժե լի ու թյան եր ևույ թը բա ցա հայտ էր և սո վո րա կան։ Մեկ այլ դեպք 
նկա րագ րում է Է րզ րու մի ռու սա կան գլ խա վոր հյու պա տոսն իր զե կույ ցում Կ.Պոլ
սում դես պան Զի նով ևին, ե րբ թուր քա կան սահ մա նային կա յա զո րը կան խել է 11 
ըն տա նիք նե րի՝ Ռու սաս տան ան ցնե լու փոր ձը և գա զա նա բար մոր թել է բո լոր տղա
մարդ կանց, թվով 16 հո գի։ Հյու պա տոս Սկ րյա բի նը նշում է. «...կաս կած չկա, որ Է րզ
րու մի վա լին չի ձեռ նար կի ո ՛չ սպա նու թյան հե տաքն նու թյուն, ո ՛չ էլ մի ջոց ներ է ձեռք 
առ նե լու ոճ րա գոր ծու թյուն կա տա րած սահ մա նա պահ զին վոր նե րին տույ ժի են թար
կե լու հա մար»65։

 Հայ կա կան կո տո րած նե րի ա վան դույթն ա վե լի դա ժան էր դառ նում և ին տեն սի
վու թյուն ստա նում ան պատ ժե լի ու թյան մթ նո լոր տում։ Դրա օ րի նակ նե րը հա զա րա
վոր ե ն։ Օ րի նակ, Վա նից «Մ շակ» թեր թին 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 19 (31)ին ու ղարկ
ված մի նա մա կում, նկա րագ րե լով դեկ տեմ բե րի 1 (13)ին հայ կա կան խա նութ նե րի և 
գոր ծա սե նյակ նե րի կո ղո պուտն ու ա վե րու մը, նշ վում է, որ « Կա ռա վա րու թյան պաշ
տո նյա ներն ալ թեև ո մանք ներ կա, բայց ի բր ան կա րող զս պել թուր քաց կա տա
ղու թյու նը, լոկ հան դի սա տես կլի նեն և ո մանք ալ կքա ջա լե րեն ի սկ։ ... Հայե րը թեև 
ան զեն, ան պատ րաստ և շվա րած մնա ցած, բայց մա հը ա չք ա ռած կու զեն յու րյանց 
խա նութ նե րը և վա ճառք նե րը ա զա տել։ Զոր քե րը սվին նե րով և հրա ցա նի բու նե րով 

62 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տո սու թյան կրտ սեր քար տու ղա րը՝ գլ խա վոր հյու
պա տոս Մաք սի մո վին, 1895 թ. մար տի 20ի №4 զե կույ ցից, АВПР, Посольство в Константинополе, 
д.3176, л. 103, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 65։
63 Կ.Պոլսում Ռուսաստանի դեսպան Զինովևի ճեպագրից ուղղված Ռուսաստանի Արտաքին 
գործերի նախարարությանը, 1901 թ. սեպտեմբերի 20ին (հոկտ. 3), АВПР, Политархив, д.3454, л. 
36, ըստ Ներսիսյան Մ., Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 204։
64 Վա նում Ռու սաս տա նի փոխ հյու պա տո սու թյան զե կույ ցից՝ ո ւղղ ված Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պա նու թյա նը, 1901 թ. նոյեմ բե րի 27, АВПР, Политархив, д. 3454, л. 58, ը ստ Հայե րի ցե ղաս-
պա նու թյու նը..., էջ 205։
65 Է րզ րու մում Ռու սաս տա նի գլ խա վոր հյու պա տո սի №315 զե կույ ցից Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Զի նով ևին 1906 թ. հու լի սի 21, АВПР, Политархив, д.3456, л. 22, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա-
նու թյու նը..., էջ 215, 216։
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կհար վա ծեն զնո սա, ո րով ծան րա պես հի վան դա ցող ներ, հի մա րա ցող ներ և մեռ
նող ներ ալ ե ղան»66։ 

Ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մից հե տո նոր կար գե րի հաս տա տու մը գրե թե չփո
խեց ի րա վի ճա կը։ 

Հե տաքր քիր է, որ ե րբ 1909 թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի մաս նա կից նե րից 42 
թուրք մա հա պատ ժի դա տա պարտ վե ցին, թուր քա կան հա սա րա կա կան կար ծի քը 
բա ցա հայտ ու սուր թշ նա ման քով ըն դու նեց այս ան նա խա դեպ դա տավ ճի ռը, նույ
նիսկ այն պա րա գա յում, որ « մա հա պատ ժի են թարկ ված մու սուլ ման նե րը հա սա րակ 
ժո ղովր դից են, և մե ծա մեծ նե րից՝ խառ նակ չու թյուն նե րի իս կա կան մե ղա վոր նե րից 
ոչ մե կը պա տաս խա նատ վու թյան չի են թարկ վել»67, և, բա ցի այդ, նրանց մաս նակ
ցու թյու նը հայե րի կո տո րած նե րին կաս կած չէր հա րու ցում։ 

Ինչ պես հա ղոր դում էր ռուս ա կա նա տես Շել կով նի կո վը, «...իս կա կան մե ղա
վոր ներն ու մար դաս պան նե րը՝ իշ խա նու թյուն ներն ու մա կե դո նա կան [ե րիտ թուր
քա կան] զոր քե րը չեն էլ մտա ծում թաքն վել, նրանք դրա կա րի քը չու նեն, քա նի 
որ նրանք ի րենք ռազ մա կան դա տա րան նե րի և հե տաքն նա կան հանձ նա ժո ղո վի 
ան դամ ներ են, և նրանք ի րենք են այժմ կարգ պահ պա նում այն ե րկ րում, որ տեղ 
ի րենց ի սկ ձեռ քով կո տոր վել են 2530 հա զար քրիս տո նյա ներ»68։

 Հիմ նա կան կազ մա կեր պիչ նե րի պա տիժ նե րի թվար կու մը մի այն բա վա րար է՝ 
ներ կա յաց նե լու հա մար, թե ի նչ աս տի ճա նի էր հաս նում ան պատ ժե լի ու թյու նը հայե
րի նկատ մամբ ա մե նա դա ժան ոճ րա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար։ Ջևա
դին ար գել վեց վեց տար վա ըն թաց քում զբա ղեց նել պե տա կան պաշ տոն, բայց նա 
շա րու նա կում էր ստա նալ աշ խա տա վարձ, Մուս թա ֆա Ռեմ զին դա տա պարտ վեց 
ե րեք ա միս բան տար կու թյան, ո րը, սա կայն, չի րա կա նաց վեց, Ա սաֆ բեյին չէր թույ
լատր վում զբա ղեց նել պաշ տոն ներ չորս տար վա ըն թաց քում, Իհ սան Ֆիք րին վտար
վեց Ա դա նայից, Ի թի դա լից նրա գոր ծըն կեր Իս մայիլ Սա ֆան մեկ ա միս ան ցկաց
րեց բան տում, Օս ման բեյը՝ Ա դա նայի կա յա զո րի հրա մա նա տա րը, բան տարկ վեց 
ե րեք ամ սով։ Աբ դուլ կա դիր Բաղ դադ զա դեն ար տաքս վեց Հի ջազ եր կու տա րով, 
սա կայն հե տո հա մա ներ ման են թարկ վեց սահ մա նադ րու թյան վե րա գոր ծարկ ման 
մեկ տար վա կա պակ ցու թյամբ69։ Իթ թի հա տա կան կա ռա վա րու թյան ցի նիզ մը բնո
րո շե լու հա մար որ պես հա վե լում կա րե լի է նաև հի շա տա կել այն փաս տը, որ վեր

66 «Մ շակ», 24 փետր վա րի 1877 թ., № 13, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը..., էջ 3։
67 Կ.Պոլ սում Ռու սաս տա նի դես պան Զի նով ևը Ռու սաս տա նի Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Իզ
վոլս կուն, 116 ճե պագ րից, Պե րա, 30 մայի սի (12 հու նի սի) 1909 թ. АВПР, Канцелярия МИД, д. 35, л. 
255257, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը, էջ. 234։
68 Կովկասի ռազմական օկրուգի շտաբի պետի պաշտոնակատարը 1909 թ. հուլիսի 15ի զեկույցից 
Գլխավոր շտաբի գեներալկվարտիրմեյստերին, ЦГВИА, ф. 2000, оп. 1, д. 1004, л. 223225, ըստ 
Հայերի ցեղասպանությունը..., էջ 237։
69 AMAE, Correspondance politique, Turquie, n. s., vol. 283, f° 16421, 24, 33, Mersine, 11 and 21 
September 1909, , Kévorkian Raymond, The Armenian Genocide..., p. 106.
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ջինս՝ Ա դա նայի կո տո րա ծի գլ խա վոր մե ղա վոր նե րից մե կը, հե տա գա յում ա ղե տյալ
նե րին օգ նող թուր քա կան կո մի տե ի նա խա գահ նշա նակ վեց70: 

1911 թ. փետր վա րի 14ին Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քը հեր թա կան թաք րիրն է 
ու ղար կում Թուր քի այի ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րին, ո րում նշում է. « Հայ 
ժո ղո վուր դը ջա նաց մոռ նալ այս ա հա վոր ան ցյա լի ամ բողջ ար հա վիր քը, զայն 
զո հա բե րե լու հա մար օս մա նյան մա նուկ սահ մա նադ րու թյան, այն հույ սով, որ նոր 
կար գե րը ար մա տա պես վերջ պի տի տային կյան քի, պա տի վի, ա հա պա հո վու թյան 
և քա ղա քա կան բա ցա ռիկ վի ճակ նե րուն, և պի տի թույ լատ րե ին ան ձնա տուր ըլ լա
լու խա ղաղ քա ղա քակր թա կան ա ռա ջա դի մու թյա նը... Դժ բախ տա բար, ոչ մի այն 
այդ սկս ված բա րե նո րոգ չա կան նա խա ձեռ նար կը հան կարծ ը նդ միջ վե ցավ, այլ դեռ 
հայե րուն վի ճակ վեց կրել այն պի սի ե ղե ռա կան, սոս կա լի ար հա վիրք մը, որ հա մի
տյան շր ջա նի պատ մա կան ա րյու նա հե ղու թյուն նե րը ու տա ռա պանք նե րը գե րա զան
ցեց»։ Սրա նից հե տո պատ րի ար քը թվար կում է այն բո լոր ա նար դա րու թյուն նե րը, 
կա մա յա կա նու թյուն նե րը ու բռ նու թյուն նե րը, ո րոնց են թարկ վում է հայ ժո ղո վուր դը, 
ի նչ պես նաև ար ձա նագր վում են կոնկ րետ դեպ քեր։ Օ րի նակ. «3. Եր կար ա տե նե ի 
վեր ձեր բա կալ ված շատ մը հռ չա կա վոր ոճ րա գործ նե րու դա տե րը ցարդ ձգձ գե լով՝ 
ա նոնց մե և ոչ մե կը իր ո ճի րին հա մա պա տաս խան պա տիժ լրեց (Պիթ լիս՝ Թեմ
րա նի, Խու թի, Ալ ճա վա զի սպա նու թյանց հե ղի նակ նե րը), Վան՝ Կրավ լը, Շա քիր, 
Ճա ֆատ, Գա տիր, Րե շիտ և այլն ոճ րա գործ նե րու շա տերն ալ ան պարտ ար ձակ
վե ցան (Պիթ լիս՝ Սասն լը, Փա փու րե, Կին ճո, Մուշ՝ հա ջի Ֆե րո, և այլն, Խաչ զան՝ 
Պշա րե Ճե միլ։

Լր ջո րեն ու ո ւժգ նո րեն չհե տապնդ վե ցին այն ա վա զակ նե րը ու մար դաս պան
նե րը, ո րոնք քա մի մը տաս նյակ զին ված ծա ռա նե րով բազ մա թիվ ո ճիր ներ գոր
ծե ցին և կգոր ծեն (Վան՝ Սայիտ, Սըր մե ո, Միր Մհե, մա մե և այլն, Պիթ լիս՝ Պշա րե 
Չա թո, Խու թի ոճ րա գործ ներ, Գա սըմ պեյի ծա ռա Խա լիլ և այլն)։ Չհե տապնդ վե
ցան նույ նիսկ սահ մա նադ րա կան ներ ման ար ժա նա ցած և կր կին ո ճիր նե րու դե րա
կա տար հան դի սա ցող նե րը (Սեյիտ Ա լի, Հու սե ին փա շա, Պեր վար լը Թա հար ա ղա, 
Կե ցա նի Մու սա պեյ և այլն), և ո մանք ալ չպատժ վե լե զատ՝ պե տա կան պաշ տոն
նե րով վար ձատր վե ցան (Պիթ լիս՝ Խի յա նի մյու տիր Քյոր Ա լո, Փե չա րի մյու տիր 
Ա լի պեյ, Կին ճի ի տա րե Ա ղա սի, Տե րե լի Մահ մետ պեյ։ Վան՝ Կե ցա նի Մու սա պեյ՝ 
Օր ման մյու տի րի և այլն)»71։

 Պետք է նկա տել, որ ան պատ ժե լի ու թյան պատ ճառ նե րից էր նաև տե ղե րում 
շատ ա ռաջ նորդ նե րի՝ փա շա նե րի և բեյե րի ու ժեղ դիր քը։ Այս պես օ րի նակ, ե րբ 
ա մե րի կյան հա մալ սա րան նե րից մե կի դա սա խո սը սպառ նաց տե ղա կան փա շային, 
որ բո ղո քե լու է ի րեն հասց ված վի րա վո րան քի հա մար, վեր ջինս հայ տա րա րեց, որ 
տվյալ շր ջա նի լի ի րավ տերն է ու ի րա վա սու է ա նել այն ա մե նը, ին չը որ ցան կա

70 « Հա ռաջ», 7. III. 1919 ը ստ Տա ճիկ կա ռա վա րու թյու նը եվ իթ թի հա տը մարդ կու թյան դա տա րա նի 
ա ռաջ, Տիգ րան Հով հան նի սյան, Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, 2006, № 3, էջ 275։
71 ՀՀ ՊՊ ԿԱ, ֆ.57, ց.5, գ.15, թ.38, ը ստ Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը…, էջ 270273։



Սուրեն ՄանուկյանԳաղափարախոսություն • Ideology • Идеология 173

նա72։ Սա կայն մի ա ժա մա նակ հա կա հայ կա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող է ին նաև 
ո ւղ ղա կի ո րեն խրա խուս վել։ Այս պես կա տար ված վայ րա գու թյուն նե րի հա մար սուլ
թա նը շքան շա նով է պատ վել ջար դա րար նե րի գն դի հրա մա նա տար Զե քի փա շային 
և մե տաք սյա դրոշ ներ ու ղար կել չորս կի սա ռազ մա կա նաց ված ջո կատ նե րի ա ռաջ
նորդ նե րին73։ 

Ան պատ ժե լի ու թյունն այն աս տի ճան էր հաս նում, որ սպա նու թյուն նե րի գոր ծըն
թաց ներգ րավ վե լը դառ նում էր նույ նիսկ պար ծե նա լու ա ռար կա։ Այս պես, օ րի նակ, 
1915ի օ գոս տո սի 3ին Կ.Պոլ սում Ա ՄՆի դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն գրում է 
օ րագ րում, որ Թա լե ա թը հպար տու թյամբ ա սում էր ըն կեր նե րին. «Ե րեք ամ սում ես 
ա րել եմ ա վե լի շատ բան հայ կա կան խնդ րի լուծ ման հա մար, քան Աբ դուլ Հա մի դը 
ե րե սուն տար վա մեջ»74: 

Ինչ պես նշում է Դադ րյա նը, ան պատ ժե լի ու թյու նը ստեղ ծում էր բո լոր պայ ման
նե րը վտան գա վոր խո ցե լի ու թյան ա ռա ջաց ման հա մար, ո րն էլ իր հեր թին քա ջա լե
րում էր պո տեն ցի ալ հան ցա գործ նե րին75: Պար բե րա բար կրկն վող բռ նու թյուն նե րը 
ստեղ ծում է ին մի ան պատ ժե լի ու թյան մթ նո լորտ, ո րում հայե րը ո ղջ սրու թյամբ 
զգում է ին ի րենց ան պաշտ պա նու թյու նը և ա մեն պա հի զոհ դառ նա լու հա վա նա կա
նու թյու նը։

* * * 
Այս պի սով, կա րե լի է վս տա հա բար խո սել մինչև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա
նաց ման տա րի նե րն Օս մա նյան կայս րու թյու նում ո րո շա կի մթ նո լոր տի առ կա յու
թյան մա սին, ո րը կա րող էր վե րա ճել և վե րա ճեց հայ բնակ չու թյան հա մար մա հա
ցու վտան գի։ Հայե րի թի րա խա վո րու մը որ պես ան հա վատ նե րի՝ գյա վուր նե րի, 
ար դեն ի սկ նրանց կրո նա կան տե սա կե տից դարձ նում էր հա կակ րան քի ա ռար կա։ 
Դրան գու մար վում էր նաև այն ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն քը, որ կար կայս
րու թյան քրիս տո նե ա կան հա մայնք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ, որ պես ե րկ
րորդ կար գի քա ղա քա ցի նե րի։ Եվ քա նի որ հայե րը զրկ ված է ին զենք կրե լու կամ 
ի նք նա պաշտ պան վե լու ի րա վուն քից, դրա նով նրանք դր վել է ին մշ տա պես խո ցե լի 
վի ճա կի մեջ։ Նրանց հան դեպ լե գի տի մաց ված ան պատ ժե լի բռ նու թյու նը դար ձել 
էր գոր ծիք, ո րն օգ տա գոր ծում էր օս մա նյան պե տու թյու նը՝ սե փա կան բազ մա թիվ 
խն դիր նե րը լու ծե լու հա մար։

 

72 Robert Stein, Armenia Must Have a European Governor. – “The Arena”. Boston, vol. 12, 1895, с. 368 
ը ստ Младотурки перед судом истории. Ереван, изд. Айастан, 1986 г., c. 22։
73 Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 г. Предисловие проф. Л. А. Ка
ма ровского. М., 1896, с. 225230.
74 Morgenthau, Ambassador Morgenthau’s Story, Publisher Garden City, N.Y., 1918, p. 342. 
75 Vahakn N. Dadrian, “The Agency of “Triggering Mechanisms” as a Factor in the Organization of the 
Genocide against the Armenians of Kayseri District, Genocide Studies and Prevention: Vol. 1, Iss. 2, p. 115.
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ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ժԱ ՄԱ ՆԱԿ ԶԱՆԳ ՎԱ ԾԱՅԻՆ 
ՄԱՍՆԱԿՑՈւԹՅԱՆ «Մ շԱ ԿՈւ ԹԱՅԻՆ» ՆԱ ԽԱԴ ՐՅԱԼ ՆԵ Րը

 Սու րեն Մա նու կյան
 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում մի լի ո նա վոր մար դիկ այս կամ այն կերպ 
մաս նակ ցե ցին հայե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցին. կազ մա կեր պե ցին, ա ջակ ցե ցին 
կամ ի րա կա նաց րին հայե րի բնաջնջ ման « նա խա գի ծը»։ Թուր քա կան հա սա րա
կու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն ի րա կա նաց նե լու, սպա նու թյան գոր ծըն թաց ներգ
րավ վե լու ցան կու թյու նը մեկ օ րում ու հան կար ծա կի չա ռա ջա ցավ, այն հիմն ված էր 
դա րե րով ե կած, ա մուր ար մա տա ցած ո րո շա կի սո ցի ա լա կան կարծ րա տի պե րի և 
ըն կալ ման կա ղա պար նե րի վրա։ Այս նա խա պա շար մունք նե րը, հա սա րա կու թյան 
մեջ գո յու թյուն ու նե ցող ե լա կե տային դրույթ նե րը, ո րոնք կա րե լի է ան վա նել նաև 
«մ շա կու թային ար մատ ներ», շատ կար ևոր են, քա նի որ տա լիս են այն հիմ քը, ո րի 
վրա հե տա գա յում հնա րա վոր է լի նում կա ռու ցել «ա տե լու թյան տա ճա րը», լայ նա
մասշ տաբ ու նպա տա կաուղղ ված ա տե լու թյան քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նել։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան մահ մե դա կան բնաչ կու թյան մտա ծո ղու թյան մեջ ձևա
վո րել է ին հայե րի ե րեք « պատ մա կան» ըն կա լում ներ՝ հայե րը որ պես «ան հա վատ
ներ», որ պես «ս տո րա դաս ներ» և հայերն ի բրև «հ նա րա վոր զոհ»։ Այս ե րեք ըն կա
լում նե րը եր բեմն հան դես է ին գա լիս ի բրև ա ռան ձին եր ևույթ ներ, ի սկ հա ճախ նաև 
մի ա հյուս վում և մի ա ձուլ վում է ին մեկ զգաց ման մեջ:

 Բա նա լի բա ռեր՝ զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյուն, ցե ղաս պա նու թյան գա ղա փա
րա խո սու թյուն, ա տե լու թյան քա րոզ, հայե րի թի րա խա վո րում:

“CuLturaL” rootS oF MaSS PartICIPatIoN durING tHE arMENIaN 
GENoCIdE

Suren Manukyan
SuMMarY

Millions of people were in different ways involved in the process of extermination of 
Armenians by organizing, supporting and carrying out a “project” of annihilation 
during the Armenian genocide. The readiness of Turkish population to participate 
in the implementation of genocide and their involvement in the killing process didn’t 
crop up suddenly. It was based on an agelong history of negative and even rancorous 
predisposition and ingrained stereotypes of the certain social perception. These 
prejudices existing in the society, which can also be called “cultural roots”, were crucial 
as they became the basis to create “the temple of hatred” for a largescale antiArmenian 
propaganda campaign.

Three “historical” perceptions of Armenians as outsiders dominated in the Muslims’ 
mindset for a long time Armenians as infidels, as subordinates, and potential victims. 
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These three views sometimes acted as separate phenomena, but often were intertwined 
in the form of a complex attitude towards the Armenian population of the empire.

Keywords: mass participance, ideology of Genocide, hate speech, indoctrination, 
Armenians as potential victims

“культуРные» ПРедПосылкИ МассоВоГо участИя В ГеноцИде 
аРМян

Сурен Манукян
РеЗюМе

Во время геноцида миллионы людей были тем или иным образом вовлечены в 
процесс исстребления армян – организовали, способствовали или осуществляли 
«проект» уничтожения. В турецком обществе желание участвовать в осуще
ствлении геноцида, вовлечения в процесс убийства возникло на вдруг и не сразу. 
Оно было основано на сформировавшихся веками предрассудках и прочно уко
ренившихся определенных социальных стереотипах восприятия. Эти предрас
судки, существующие в обществе представления, которые также можно назвать 
«культурными корнями» очень важны, потому что они являются основой, на 
которой можно воздвигнуть «храм ненависти» для проведения кампании широ
комасштабной антиапрмянской пропаганды.

В сознании мусульманского населения Османской империи армяне «историче
ски» воспринимались как «неверные», армяне как «подчиненные» и армяне как 
«потенциальные жертвы». Эти три представления иногда появлялись как отдель
ные явления, но часто переплетались и выступали в форме комплексного отноше
ния к армянскому населению империи.

Ключевые слова: массовое участие, идеология Геноцида, пропаганда ненависти. 
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Աղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение

ԱՆՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱլԷՊԻ ՀԱՅ ԱքՍՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ 
(1915 Թ.)

 Միհ րան Մի նա սե ան

 Հե տա գայ է ջե րով հրա տա րա կու թե ան կու տանք Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան սկզբ
նա կան օ րե րուն Հա լէ պէն Գա հի րէ յ ղո ւած գաղտ նի տե ղե կա գիր մը, որ հե տաքրք
րա կան է մէ կէ ա ւե լի պատ ճառ նե րով եւ լոյս կը սփ ռէ կարգ մը ան ծա նօթ փաս տե
րու վրայ:

 Տե ղե կագ րին կա րե ւոր բա ցա յայ տում նե րէն մէ կը այն տե ղե կու թիւնն է, որ ճա կա
տագ րա կան այդ օ րե րուն, ե րբ հա յու թե ան խլե ակ նե րը հա զար նե րով կը մա հա նային 
ա նօ թու թե նէն, եւ ա մե նու րէք խիստ կա րիք կար նիւ թա կան օ ժան դա կու թե ան, 
հա լէ պա հայեր « պե տա կան ար գելք»ով զր կո ւած է ին ի րենց ազ գային եւ ան հա տա
կան ստա ցո ւածք նե րը վա ճա ռե լու ի րա ւուն քէն: Այդ վա ճառքն ու ան կէ գո յա ցած նիւ
թա կան ե կա մու տը կր նար մե ծա պէս նպաս տել աք սո րա կան նե րու կե ան քի փր կու
թե ան: Օս մա նե ան իշ խա նու թիւն նե րու որ դեգ րած այդ ար գել քը, որ քան որ ծա նօթ է 
մե զի, բա ցի այս փաս տա թուղ թէն՝ այլ տեղ չէ ար ձա նագ րո ւած:

 Նո րու թիւն են նաեւ ե րկ րէն ել լե լով՝ Հա լէպ հաս նող աք սո րա կան հայե րու 
թո ւային հա մե մա տու թե ան մա սին տրո ւած տո ւե ալ նե րը: Կան նաեւ հե տաքրք րա
կան այլ բա ցա յայ տում ներ:

 Տե ղե կագ րին մէջ յի շո ւած ո րոշ ման րա մաս նու թիւն ներ կրկ նո ւած են Գեր մա
նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տո սին կող մէ յ ղո ւած պաշ տօ նա կան տե ղե կագ րի մը կցո ւած 23 
Օ գոս տոս 1915 թո ւա կիր տե ղե կագ րի մը մէջ, որ հիւ պա տո սին յանձ նո ւած է ա նա
նուն հա յու մը կող մէ: Մենք տե ղին, ծա նօ թագ րու թե ամբ մատ նան շած ե նք այդ նմա
նու թիւն նե րը: 

Զոյգ տե ղե կագ րերն ալ բա ցա յայ տօ րէն պատ րաս տո ւած են նոյն ան ձնա ւո րու
թե ան կող մէ, որ հա ւա նա բար Հա լէ պի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա րա նի պա տաս խա նա
տու նե րէն կամ քա հա նայ հայ րե րէն մէկն է, թե րեւս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ 
Յա րու թիւն Քհնյ. Ե սայե ա նը կամ ու րիշ մը, եւ ա պա հո վա կան նկա տա ռում նե րով 
եր կու քին պա րա գային ալ ա նոր ա նու նը պա հո ւած է գաղտ նի: Հրա տա րա կո ւող 
տե ղե կագ րին հե ղի նա կը խնդ րած է, որ ան «ա մե նայն զգու շու թե ամբ գաղտ նի 
պա հո ւի», որ պէս զի հե ռու մնան ա նոր « սոս կա լի» հե տե ւան քէն:

 Տե ղե կա գի րը Գա հի րէ ղր կո ւած է ռու սահ պա տակ հայ գաղ թա կա նի մը մի ջո
ցով, ի նչ պէս որ նշո ւած է ա նոր ա ռա ջին է ջին վե րեւ գտ նո ւած մա կագ րու թե ան մէջ՝ 
« Պատ ճէն՝ ռու սահ պա տակ հայ գաղ թա կան նե րու մի ջո ցաւ Հա լէ պէն ստա ցո ւած 
պաշ տօ նա կան նա մա կին»:
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Հ րա տա րա կո ւող սոյն տե ղե կագ րի ձե ռա գիր բնա գի րը կը պա հո ւի Հ. Բ. Ը. Մի ու
թե ան Գա հի րէ ի ար խիւ նե րուն մէջ: Հա ւա նա բար, Գա հի րէ ի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա
րա նը, ի րեն յ ղո ւած այս տե ղե կա գի րը ըն դօ րի նա կե լով ղր կած է զայն Բա րե գոր
ծա կա նի կեդ րո նին, որ պէս զի ա նոնք ե ւս ի րա զեկ ըլ լան կա ցու թե ան եւ ը ստ այնմ 
օգ նու թե ան փու թան ա ղէ տե ալ նե րուն:

 Տե ղե կա գի րը հրա տա րա կու թե ան տո ւած ե նք նոյ նու թե ամբ, ա ռանց ոե ւէ մի 
ջամտու թե ան: Պա հած ե նք նոյ նիսկ ա նոր լե զո ւա կան ան հար թու թիւն նե րը, ո րոնք 
ան կաս կած ար դիւնք են փութ կո տու թե ան: 

Մեր կող մէ ա նոր կցած ե նք մի այն ան հրա ժեշտ ծա նօ թագ րու թիւն ներ:

* * *
 Հա լէպ, 1915 Օ գոս տոս 3/16

 Գե րա պա տիւ Ա ռաջն. փո խա նորդ հայր հայոց Ե գիպ տո սի եւ մեծ. տե արք 
ան դամք Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ Ա ղեք սանդ րի ոյ եւ Գա հի րէ ի

 Գո ղու նի կեր պով եւ ա մե նա մեծ ա ճա պա րա նօք ա ռի թէ մ’օգ տո ւե լով է որ այս ճգ նա
ժա մային վայր կե ա նին մեր հո գե վար քի ձայ նը Ձե զի հաս ցու նե լու պա տե հու թիւ նը 
կ’ու նե նանք, վայր կե ան մ’որ հայե րուս կե ան քը կը հն ձէ, կ’ոչն չա նանք, թե րեւս 
հա յուն վեր ջին ձայնն է որ պի տի լսէք, մենք այ լեւս չենք սոս կար, մա հը շատ մօ տէն 
կը տես նենք, մա հը ոչ թէ ան հա տին այլ ազ գին՝ ո րու հա տա կո տոր բե կոր ներն են 
որ կե անք կ’ա ղա ղա կեն ի րենց եղ բայ րա կից նե րուն ու մարդ կու թե ան: Յե տա գայ 
տո ղե րը մեր ցա ւերն ամ բող ջո վին չեն կր նար ներ կա յաց նել, ստու գու թե ան եր կար 
քն նու թե ան կը կա րօ տի.

1. Այժմ Հա լէ պի մէջ հայ կա կան 6 նա հանգ նե րէն ե կող 6000 այ րի կի ներ ու 
տղաք կան, ա սոնց մէջ 11 տա րե կա նէն վեր մանչ տղայ չը կան, նոյն պէս Հա մայի1 

1 Պատ մա կան նշա նա ւոր քա ղաք՝ օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գի Հա մա գա ւա ռի կեդ րո նը: Այժմ՝ 
Սու րի ա կան Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րո նը: Կա ռու ցո ւած է 
Ո րոն դէս գե տի եր կու ա փե րուն վրայ: Քա ղա քը յայտ նի է իր ե զա կի հս կայ ջրա նիւ նե րով, ո րոնց մէ 
հնա գոյ նը կը պատ կա նի 14րդ դա րուն: Հա րուստ է պատ մա կան յի շա տա կա րան նե րով՝ մզ կիթ նե
րով, ե կե ղե ցի նե րով, պա լատ նե րով, բաղ նիք նե րով, ի ջե ւա նա տու նե րով եւ այլն: 

Ա ռա ջին Աշ խար հա մար տի նա խօ րե ա կին Հա ման ու նե ցած է 6070 հա զար բնա կիչ: Հայոց ցե
ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն դար ձած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մախմբ ման կա րև որ կեդ րոն, 
ո ւր Յու լիս 1915էն սկ սե ալ ա պաս տա նած են բազ մա հա զար հայեր, ա ռա ւե լա բար՝ Քե սա պի և Ան
տի ո քի կող մե րէն և մա նա ւանդ՝ Այն թա պէն: Ա նոնց թի ւը շր ջան մը հա սած է մին չև 20 հա զա րի, 
ո րոնց ա ւե լի քան ե օ թը հա զա րը մա հա ցած է այն տեղ, հա կա ռակ ա նոր որ Հա մա աք սո րո ւած 
հայե րը այլ վայ րե րու հետ հա մե մա տած՝ գտ նո ւած են ա ւե լի տա նե լի պայ ման նե րու մէջ և ո ւղ ղա
կի օ րէն չեն են թար կո ւած կո տո րած նե րու: Ա նոնց մա հո ւան գլ խա ւոր պատ ճառ նե րը ե ղած են սով 
ու հա մա ճա րա կը: Ը ստ Թա լէ աթ Փա շայի 17 Հոկ տեմ բեր 1915 թո ւա կիր ծած կա գիր հե ռագ րին՝ 
Հա մայի մէջ կային մօ տա ւո րա պէս 20 հա զար [ հայ] աք սո րա կան ներ, ո րոնց մէ զա նա զան հի ւան
դու թիւն նե րու հե տև ան քով օ րա կան կը մա հա նար 7080 հո գի (Osmanli belgelerinde ermenilerin sevk 
ve iskâni (1878-1920), Ան գա րա, 2007, էջ 288): 

19181919 թո ւա կան նե րուն հոն գոր ծած է 165 որ բեր պատս պա րող հայ կա կան որ բա նոց մը եւ 59 
ա պաս տա նե ալ նե րով կի նե րու ա պաս տա նա րան մը: 1923ին Հա մայի հայոց թի ւը հա սած է 400ի:
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շր ջա կա նե րը 3000 եւ Րէ սէ լայն2 1000 եւ Տէր Զօռ՝3 3000, ո րով ըն դա մէ նը 13000 այ րի 

2 Գիւղ՝ օս մա նե ան Տէր Զօր ան կախ գա ւա ռի Ռաս Ի ւլ Այն գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Հա սի ճէ քա ղա
քէն՝ հիւ սիսա րև մուտք, 84 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ: Կ’են թադ րո ւի որ կա ռու ցո ւած է մի տա նի
նե րու մայ րա քա ղաք Վա շուկ կա նի ա ւե րակ նե րուն վրայ: Այժմ կը գտ նո ւի Սու րի ա կան Ա րա բա կան 
Հան րա պե տու թե ան մէջ: 1877ին Ռաս Ի ւլ Այ նի և Հա սի ճէ ի մի ջև ին կած տա րա ծու թե ան վրայ 
բնա կե ցո ւած են մօտ 5 հա զար չէ չէն ըն տա նիք ներ, ո րոնց մեծ մա սը Ա ռա ջին Աշ խար հա մար տի 
ա ւար տին զոհ գա ցած է հա մա ճա րա կի: Ա նոնց մէ ո ղջ մա ցած է ըն դա մէ նը 300 ըն տա նիք: 20րդ 
դա րասկզ բին ե ղած է հա զիւ 50 տնո ւոր փոք րիկ գիւղ մը, սա կայն ա ւե լի ե տք, ա նոր մօ տէն անց
նող Կ. Պո լիսՊաղ տատ շո գե կառ քի եր կա թու ղա գի ծին պատ ճա ռով, ա ւա նը ստա ցած է յա տուկ 
նշա նա կու թիւն և դար ձած գա ւա ռա կի կեդ րոն:

1914ին Ռաս Ի ւլ Այ նը ու նե ցած է 2.667 չէ չէն նե րէ եւ թուր քե րէ բաղ կա ցած բնա կիչ ներ (Թա ներ 
Աք չամ, Ե րիտ թուր քե րի Գոր ծած Ո ճի րը Մարդ կու թյան Դեմ. Հայոց Ցե ղաս պա նու թյու նը Եւ Էթ նիկ 
Զտում նե րը Օս մա նե ան Կայս րու թիւ նում, թարգ մա նեց՝ Յաս միկ Յա րու թիւ նե ան, Ե րե ւան, 2015, 
էջ 333), ու նե ցած է նաեւ 10 տու նի չափ հայ ար հես տա ւոր ներ, ո րոնք կո տո րո ւած են տա րագ րու թ
եան հրա մա նին ար ձա կո ւած ա ռա ջին օ րն ի սկ (Ա րի ա մարտ, Կ. Պո լիս, Նոր Շր ջան, թիւ 13 (1828), 
7 Դեկ տեմ բեր 1918, էջ 1): Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն գիւ ղը ե ղած է աք սո րա կան հայե րու 
հա մա կեդ րո նաց ման գլ խա ւոր կայ քե րէն մէ կը, ո ւր հա ւա քո ւած է ին կայս րու թե ան հա յաբ նակ շր
ջան նե րէն աք սո րո ւած բազ մա հա զար հայեր, ո րոնց վրան նե րը տե ղա կայո ւած է ին գիւ ղէն քիչ մը 
ան դին՝ բլու րի մը վրայ: Հա լէ պէն սու րի ա կան ա նա պատ աք սո րո ւած հայե րուն մօտ մէկ եր րոր դը 
ղր կո ւած է Ռաս Ի ւլ Այն:

 Ռաս Ի ւլ Այ նի ա ռա ջին մեծ ջար դը կազ մա կեր պած է Վա նի նախ կին կու սա կալ Ճեւ տէդ պէյը, որ 
Փետ րո ւար 1916ին Ա տա նայէն Ռաս Ի ւլ Այն հաս նե լով հրա հան գած է կո տո րել տեղ ւոյն 50 հա զար 
հայե րը: Կո տո րա ծը սկ սած է 17 Մարտ 1916ին (Հայ կա կան Հան րա գի տա րա նի գլ խա ւոր խմ բագ
րու թիւն, Հայ կա կան Հարց հան րա գի տա րան, Ե րե ւան, 1996, էջ 384): 

Ըստ Ներ քին Գոր ծոց Նա խա րա րու թե ան Ա շի րէթ նե րու և գաղ թա կան նե րու տե ղա ւոր ման և վե
րաբ նա կեց ման տնօ րէ նու թե ան Հա լէ պի ը նդ հա նուր տե սու չի փո խա նորդ Ապ տիւլ Ա հատ Նու րի ի 
7 Մարտ 1916 թո ւա կիր հե ռագ րին՝ մին չև այդ թո ւա կա նը Ռաս Ի ւլ Այ նի մէջ «այ լև այլ պատ ճառ նե
րէ» մա հա ցած են 35 հա զար աք սո րա կան հայեր, ի սկ ը ստ Ա րամ Ան տո նե ա նի՝ հոն տե ղի ու նե ցած 
կո տո րած նե րուն զո հո ւած են մօ տա ւո րա պէս 70 հա զար հայեր (Ան տո նե ան Ա րամ, Մեծ Ո ճի րը. 
Հայ կա կան Վեր ջին Կո տո րած նե րը Եւ Թա լէ ադ Փա շա, Պօս թըն, 1921, էջ 18, 169), մինչ ցուր տի, 
ա նօ թու թե ան ու հա մա ճա րակ նե րու հե տև ան քով օ րա կան հոն մա հա ցած է 5600 հայ, ի սկ 4 ամ
սո ւայ ըն թաց քին՝ 1314 հա զար հայ:

 Ցե ղաս պա նու թե նէն ե տք Ռաս Ի ւլ Այն հաս տա տո ւած է փոք րա թիւ հա յու թիւն մը: Ի յի շա տակ 
նա հա տա կաց, 1980ին եւ 2008ին այն տեղ կա ռու ցո ւած է յու շա կո թող մը եւ կանգ նե ցո ւած՝ խաչ
քար մը:
3 Քա ղաք՝ Եփ րա տի հո վի տին մէջ, գե տա փին, օս մա նե ան հա մա նուն ան կախ գա ւա ռի կեդ րո նը, 
ի սկ այժմ՝ Սու րի ա կան Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րո նը: Ա ռա ջին 
Աշ խար հա մար տի նա խօ րե ա կին քա ղա քի բնակ չու թե ան թի ւը, ը ստ այ լև այլ աղ բիւր նե րու, տա րու
բե րած է 915 հա զա րի մի ջև, մեծ մա սամբ՝ ա րաբ ներ: 20րդ դա րասկզ բին գա ւա ռը ու նե ցած է 450 
հայ բնա կիչ ներ, ո րոնք մեծ մա սամբ հաս տա տո ւած է ին հա մա նուն քա ղա քին մէջ: Տեղ ւոյն հայ 
կա թո լիկ հա մայն քը 1885ին ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: 1903ին հոն գտ նո ւած են ա ւե լի քան 5060 
ա ռա քե լա կան հայեր:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Տէր Զօրն ու ա նոր մօ տա կայ ա նա պա տը դար ձած են Ա րևմ տ
եան Հա յաս տա նէն, Կի լի կի այէն և կայս րու թե ան հա յաբ նակ այլ շր ջան նե րէն աք սո րո ւած բազ մա
հա զար հայե րու հա մա կեդ րո նաց ման գլ խա ւոր կայ քե րը: Ա ւե լի ե տք աք սո րե ալ նե րը 21 Օ գոս տոս 
1916ին ղր կո ւած են մօ տա կայ Սու վա րի ու Շէտ տա տէ ի շր ջան նե րը, ո ւր և կո տո րո ւած են Օ գոս
տո սի 25ին, գա ւա ռի կա ռա վա րիչ՝ Սա լէհ Զէ քի ի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թե ամբ: Ը ստ Ա րամ Ան
տո նե ա նի՝ Տէր Զօ րի ջար դե րուն զո հո ւած են մօ տա ւո րա պէս 200 հա զար հայեր (Ան տո նե ան, նշ. 
ա շխ., էջ 18), ի սկ ը ստ վե րապ րող Յով հան նէս Մեր ճա նե ա նի՝ Սա լէհ Զէ քի Տէր Զօ րի և շր ջա կայ 
ա ւան նե րուն մէջ սպան նած է 120150 հա զար հայ: Ա նոնք « Տէր Զօ րի մէջ հայ աղ ջիկ ներ ու մա նուկ
ներ մեր կա ցու ցած և հրա ցա նաձ գու թե ան փոր ձեր կա տա րած են ա նոնց վրայ՝ իբ րև թի րախ գոր
ծա ծե լով զա նոնք, ը նդ հան րա պէս կրա կով այ րած են, ո ղջ ո ղջ թա ղած են, ա նօ թի ու ծա րաւ ձգե լով 
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ու տղաք կան: Ա սոնք 35 ա մի սէ ի վեր ճամ բայ ե լած են ի րենց հայ րե նիք նե րէն, 
ճա նա պար հին մի քա նի ան գամ ներ կո ղոպ տո ւե լով ա նօ թի, մերկ, ծա րաւ ու բո պիկ 
ճամ բոր դած են, մի այն մէկ ան գամ ո մանց ալ եր կու ան գամ մէկ մէկ կտոր հաց 
տրուած է կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ: Այն պէս կը հա ւաս տո ւի որ այս 6 վի լայէթ նե
րէն4 գա լիք այ րի նե րու թի ւը 60000ի պի տի հաս նի, այն չափ տկա րա ցած ու հի ւանդ 
են որ ոտ քի վրայ կայ նե լու կա րո ղու թիւն չու նին: Մե ծաւ մա սամբ ոտ քեր նին վի րա
ւո րո ւած է բո պիկ քայ լե լէն5:

 Հա լէ պի մէջ գտ նո ւած այ րի նե րուն քն նու թե նէն հաս կը ցո ւած է որ մօ տա ւո րա
պէս ի րենց հայ րե նի քէն մեկ նող նե րու 1000էն հա զիւ 400ը Հա լէպ հա սած է. մնա
ցե ալ 600էն 380 ան ձ, 11 տա րե կա նէն վեր այր եւ 85 կին ի րենց ըն կե րա ցող ժան
տար մա նե րու եւ ջո րե պան նե րու ձեռ քով գիւ ղե րէն ու քա ղաք նե րէն հե ռու դաշ տե րու 
մէջ սպան նո ւած են եւ մեծ մա սամբ ջու րը նե տո ւած են: 120 ե րի տա սարդ հարս ու 
աղ ջիկ ա ռե ւան գո ւած ու փախ ցո ւած են նմա նա պէս 40 ալ մա նուկ ներ, այն պէս որ, 
ի նչ պէս ը սինք, ա սոնց մէջ գե ղա դէմ ե րի տա սարդ մանչ ու աղ ջիկ չկան: 

Ե կող նե րէն 100էն 60 հա մե մա տու թե ամբ հի ւանդ ու ոտ քեր նին վի րա ւոր են, 
ա սոնք մօ տերս պի տի ղր կո ւին Հա մա եւ Մու սուլ6 ո ւր ի րենց ստոյգ մահ մը կ’ս

սպան նած են մաս նա ւո րա պէս մա նուկ ներն ու աղ ջիկ նե րը, վարձ կան ա րաբ նե րու և ժան տար մա
նե րու մի ջո ցաւ ստինք նե րը կտ րած, լլ կել տո ւած ու կտոր կտոր ջար դած են»: Զի նա դա դա րին Մեր
ճա նե ան հոն գտած է 1500 վե րապ րող հա յու հի ներ և 30 այ րեր մի այն, մեծ մա սամբ կի լի կե ցի ներ, 
բո լորն ալ հո գե պէս և բա րո յա պէս «վ հա տած, յու սա հատ, ա նաս նա ցած» է ակ ներ (Հա յաս տա նի 
ազ գային ար խիւ, ֆոնտ 1388, ցու ցակ 1, գործ 72, թերթ 5ա): Ե րբ Յու նո ւար 1919ին ան գլի ա ցի ներ 
քա ղաք մտած են, Տէր Զօ րի մէջ գտած են ըն դա մէ նը 980 հայ (Աք չամ, նշ. ա շխ., էջ 339):

 Ցե ղաս պա նու թե նէն ե տք, Տէր Զօր մա ցած են փոք րա թիւ հայեր: 1931ին կա ռու ցո ւած Սբ. 
Հռիփ սի մէ ե կե ղե ցի ին տեղ 1991ին կա ռու ցո ւած է Նա հա տա կաց Յու շա հա մա լի րը և Սբ. Նա հա
տա կաց փա ռա ւոր Ե կե ղե ցին:
4 Օս մա նե ան վար չա կան մի ա ւոր, նա հանգ, կու սա կա լու թիւն:
5 Տե ղե կագ րի այս պար բե րու թե ան մէջ յի շո ւած Հա լէ պի, Հա մայի, Ռաս Ի ւլ Այ նի և Տէր Զօ րի 
աք սո րա կան նե րուն թի ւը, ի նչ պէս նաև Հա լէպ սպա սո ւող աք սո րա կան նե րու թի ւը՝ նոյ նու թե ամբ 
կրկ նո ւած են Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Ռոսս լէ րի կող մէ քանց լէր Պէթ ման Հոլ վէ գին յ ղո ւած 
տե ղե կագ րի մը կցո ւած՝ 23 Օ գոս տոս 1915 թո ւա կիր յա ւե լո ւա ծին մէջ, որ բնու թագ րո ւած է որ պէս 
« մի հայի զե կու ցա գի րը». մի ակ տար բե րու թիւնն այն է, որ այն տեղ յի շո ւած է, որ աք սո րա կան նե րը 
ճամ բայ ե լած են 25 ա միս ա ռաջ, ի տար բե րու թիւն այս տեղ յի շա տա կո ւող 35 ա միս նե րուն (Վոլֆ
գանգ Գուստ (Հր.), Հայե րի Ցե ղաս պա նու թիւ նը 1915-1916. Գեր մա նի այի Ար տա քին Գոր ծե րի Նա-
խա րա րու թե ան Քա ղա քա կան Ար խի ւի Փաս տաթղ թե րից, գեր մա նե րէ նէ թարգ մա նեց՝ Ռու զան 
Բո րի սի Յոր դա նե ան, Ե րև ան, 2008, էջ 334335):
6 Պատ մա կան վա ճա ռա շահ մեծ քա ղաք՝ օս մա նե ան Մու սուլ նա հան գի կեդ րո նը: Այժմ՝ Ի րա
քի Ա րա բա կան Հան րա պե տու թե ան հա մա նուն նա հան գի կեդ րոնը: Կա ռու ցո ւած է Տիգ րիս գե տի 
աջ ա փին: Գե տի հան դի պա կաց ա փին կը գտ նո ւին պատ մա կան Նի նո ւէ քա ղա քի ա ւե րակ նե րը: 
Միջ նա դա րուն քա ղա քը ու նե ցած է փոք րա թիւ հայ գա ղութ մը, ո րուն մա սին հնա գոյն յի շա տա
կու թիւն նե րը կու գան 14րդ դա րա կէ սէն: 1857ին հոն կա ռու ցո ւած է Սբ. Էջ մի ա ծին հայ կա կան 
ե կե ղե ցին: 1915ին Մու սուլ գտ նո ւած են մօ տա ւո րա պէս 200 հայեր, մե ծա մաս նու թե ամբ՝ գաղ թած 
Սղեր դէն:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Մու սուլ ե ղած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մա կեդ րո նաց ման 
կա րե ւոր վայր մը, ո ւր հա ւա քո ւած են մօտ 30 հա զար հայեր, ո րոնց մէ պա տե րազ մի ա ւար տին 
մնա ցած են մօ տա ւո րա պէս 4 հա զար հայ եւ ա ւե լի քան հա զար որ բեր: Շր ջան մը վերջ, ա նոնց 
մե ծա մաս նու թիւ նը հե ռա ցած է քա ղա քէն:
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պա սէ: Ա նն կա րագ րե լի ու ա նօ րի նակ է այն խժդ ժու թիւն ներն ո րոնց են թար կո ւած 
են ճա նա պար հին: 35 ա մի սէ ի վեր ճամ բայ կը քա լեն, 2357 ան գամ կո ղոպ տո ւած 
ու մին չեւ ան գամ վար տիք նե րուն մէ ջը նայո ւած են: Ո՛չ մի այն ա նօ թի թո ղո ւած, այ լեւ 
ջուր գտած ա տեն նին ջուր խմե լու ան գամ մի ջոց տո ւած չեն: Չա փա հաս ու գե ղե ցիկ 
հարս ու աղ ջիկ նե րու 3/4ը փախ ցո ւե լէն զատ, մնա ցե ալ նե րէն քիչ շատ ա ռողջ ու 
ե րի տա սարդ ե ղող ներն ալ ժան տար մա նե րուն7, ջո րե պան նե րուն ու այ լոց հա ճոյ քին 
ծա ռայե ցու ցո ւած են գի շեր նե րը: Քստմ նե լի այս տե սակ դէպ քե րու ե րե սէն մեռ նող 
հա րիւ րա ւոր նե րէն ո ղջ մնա ցող նե րը կը պատ մեն բա ներ զորս մարդ կային ա կան ջը 
կը մեր ժէ լսել:

 Հա լէ պի ու Ա տա նայի վի լայէթ նե րու եւ Մա րա շի սան ճա գին8 մէջ ա րե ւե լե ան 
նա հանգ նե րուն մէջ ե ղա ծին նման ջարդ չէ պա տա հած, սա կայն ա սոնց են թար
կուած նե ղու թիւն ներն ու Հաւ րա նի9, Քե րէ կի10 եւ Մու սու լի ա նա պատ նե րու մէջ բնա
կե ցու նե լու մտադ րու թիւ նը նկա տի առ նո ւե լու որ ըլ լայ դիւ րաւ կը հաս կը ցո ւի որ 
ա սոնք ալ ստոյգ եւ բռ նազ բո սիկ կեր պով բնա կան մա հո ւան մը դա տա պար տո ւած 
են: Ե րբ այս ժո ղո վուրդն որ գրե թէ եւ րո պա կան կե անք ու կեն ցաղ մ’ու նի, դիւ րա կե
ցու թե ան վարժ է, ի րեն բո լո րո վին օ տար ու ե թէ կա րե լի է ը սել բար բա րոս կլի մայի 
մը ներ քեւ բնա կե լու ստի պո ւի, հար կաւ պի տի մեռ նի ե թէ մին չեւ ցայն վայր ա ւե լի 
բար բա րոս դա նակն ու գն դակն ի րենց մա հը չի փու թաց նեն: 

 Զի նա դա դա րին տեղ ւոյն որ բա նոցայ րի ա նո ցին մէջ ա պաս տան գտած են 5600 ա նոք ներ, ի սկ 
1928ին Մու սու լի մէջ կային հա զիւ 200 հայ ըն տա նիք ներ՝ 155 ե րկ սեռ ա շա կերտ ներ ու նե ցող ազ
գային վար ժա րա նով մը (Եփ րատ, Հա լէպ, Բ. տա րի, թիւ 126, 29 Սեպ տեմ բեր 1928):
7 Ֆրան սե րէն՝ քա ղա քա պահ զի նո ւո րա կան, ներ քին ա պա հո վու թե ան պաշ տօ նե այ, քա ղա քային 
ոս տի կան:
8 Թր քե րէն՝ գա ւառ: 1915ին Մա րա շը ան կախ գա ւառ էր, կա պո ւած ո ւղ ղա կի Կ. Պոլ սոյ: Նա խա
պէս մտած էր Հա լէպ նա հան գի կազ մին մէջ:
9 Կամ Հո րան: Աշ խար հագ րա կան ըն դար ձակ տա րածք օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գին մէջ: 
Կ’ընդգր կէր այժ մու Սու րի ոյ հա րաւա րևմ տե ան շր ջանն ու Յոր դա նա նի հիւ սի սային մա սը, այ
սինքն՝ Դա մաս կո սի հա րա ւէն մին չև Յոր դա նա նի հիւ սի սա կող մը ին կած տա րա ծու թիւ նը: Ըն դար
ձակ դաշ տա վայր մը, ո րուն հա մար ալ կո չո ւած է Հո րա նի կամ Հաւ րա նի դաշ տա վայր: Նշա նա ւոր 
քա ղաք ներն ե ն՝ Սու րի ոյ Տար ’ա և Յոր դա նա նի Իր պէտ քա ղաք նե րը: 

Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն Հաւ րան ե ղած է բազ մա հա զար հայ աք սո րա կան նե րու հա ւա
քա վայր: Ը ստ ե րեք տա րի այն տեղ ապ րած Վահ րամ Տատ րե ա նի՝ 1915ի վեր ջե րուն ի րենց բնա
կած շր ջա նին մէջ գտ նո ւած են 20 հա զար աք սո րա կան հայեր, ի սկ մօ տա կայ Ճէ րէշ քա ղա քին 
մէջ՝ մօտ 600 ըն տա նիք ներ: Վեր ջին նե րու մօտ կէ սը բնա կած է տու նե րու մէջ, ի սկ մնա ցե ալ նե րը՝ 
քա րան ձաւ նե րու: Այդ 20 հա զար աք սո րա կան նե րէն 1918ի Նոյեմ բե րին ո ղջ մնա ցած է ին հա զիւ 
450 հի ւանդ, հիւ ծած ու կմա խա ցած մարդ կային խլե ակ ներ: Մա հա ցու թե ան պատ ճա ռը ե ղած են 
« կա ռա վա րու թե ան հա լա ծանք նե րը զի նո ւո րագ րու թիւն, աք սոր, բան տար կու թիւն տե ղա ցի ժո
ղո վուր դին ա տե լու թիւ նըս պան նու թիւն, ա ռե ւան գում, հարս տա հա րու թիւն եւ բնու թե ան ար հա
ւիրք նե րը սով, զր կանք, հի ւան դու թիւն» (Վահ րամ Տատ րե ան, Դէ պի Ա նա պատ (Փր ցո ւած Է ջեր 
Օ րագ րէս), Նիւ Ե որք, 1945, էջ 146147, 407):
10 Պատ մա կան քա ղաք՝ օս մա նե ան Սու րի ա նա հան գի Քե րէկ գա ւա ռի կեդ րո նը, Ամ ման քա ղա
քէն հա րաւ, մօտ 120 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Մե ռե ալ ծո վէն ոչ շատ հե ռու: Այժմ մաս կը կազ մէ 
Յոր դա նա նի Հա շի մա կան Թա գա ւո րու թե ան: Պահ պա նո ւած է քա ղա քի պատ մա կան հս կայ բեր
դը: Վաղ միջ նա դա րուն ա նոր բնա կիչ նե րուն մէկ մա սը ե ղած են քրիս տո նե ա ներ: Շր ջան մը խա
չա կիր ներ իշ խած են ա նոր: 1516ին զայն գրա ւած են օս ման ցի նե րը: 1910ին Քե րէ կի բնա կիչ նե րը 
ըմ բոս տա ցած են օս մա նե ան կա ռա վա րու թե ան դէմ:
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Արդ, եղ բայր ներ, վերն ը սի ար դէն, եր կա րօ րէն կրկ նե լու ա տեն չ’ու նինք, շատ 
հա մա ռօտ կեր պով կ’ամ փո փենք. Հա յաս տա նի մէջ մէկ հայ ի սկ մնա ցած չէ ը սել 
կա րե լի է, Կի լի կի ոյ մէջ ալ չի մնա լու վրայ է, հայն իր կե ան քէն, ի նչ քէն ու պա տի
ւէն իր զրա ւո ւած, իր վեր ջին բե կոր նե րուն ձայնն է որ ձե զի հասց նե լով օգ նու թիւն 
կ’ա ղա ղա կէ, օգ նու թիւն մնա ցե ալ նե րու կե ան քը փր կե լու հա մար, դրամ՝ ա նոնց հաց 
ճա րե լու հա մար: Հոս բա րե ա ցա կա մու թիւն ցուց նող գեր ման հիւ պա տո սի11 մի ջո ցաւ 
գաղտ նի կեր պով գեր ման դես պա նին12 տե ղե կու թիւն տրո ւած է ու դի մում նե րը կը 
շա րու նա կո ւին, հոս տա րա ձայ նու թիւն մը կայ որ կա ռա վա րու թիւ նը պի տի ար տօ
նէ կի ներն ու 17 տա րե կա նէն վար ե ղող մանչ տղա քը դուրս պի տի ղր կո ւին, ի ՞նչ 
մի ջոց նե րով, ո ՞ւր, ո ՞ր շո գե նա ւով, ծախ քը ո րո՞ւ կող մա նէ տրո ւե լով յայտ նի չէ13. մենք 
վայր կե ան առ վայր կե ան կ’ս պա սենք որ օգ նու թիւն մըլ լայ մե զի, ու շաց նե լը մահն է 
ազ գին, փու թա ցէք ի՛նչ մի ջո ցաւ որ կր նաք, Ա տա նայի, Մա րա շի եւ Այն թա պի հայե
րը կի սով հոս հա սան, ար դէն Կի լի կի ոյ ամ բողջ ժո ղո վուր դին կէ սը գաղ թե ցու ցուած 
են Ա րա բի ա, մնա ցե ալ ներն ալ գաղ թել կը տրո ւին, դրամ հաս ցու ցէք, հա ղոր դակ
ցու թե ան ա մէն մի ջո ցէ զր կո ւած ե նք:

Դ րամ, դրամ, դրամ ղըր կե ցէք ա մե րի կե ան կա ռա վա րու թե ան մի ջո ցաւ14: Գրա
բե րը ա մէն վար ձատ րու թե ան ար ժա նի է, պէտք ե ղած ման րա մաս նու թիւն նե րը 
պի տի տայ: 

11 Նկա տի ու նի Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Վալ դեր Ռոսս լէ րը:
12 Նկա տի ու նի Գեր մա նի ոյ Կ. Պոլ սոյ դես պան Հանս Վան գեն հայ մը (18591915): Ան 19121915 
ե ղած է Օս մա նե ան Կայս րու թե ան մօտ Գեր մա նի ոյ դես պան: Մեծ ջանք թա փած է Օս մա նե ան 
Կայս րու թիւ նը Ռու սաս տա նի դէմ պա տե րազ մի ներգ րա ւե լու գոր ծին մէջ: Դէմ ե ղած է Ա րևմ տե ան 
Հա յաս տա նի բա րե նո րո գում ե րու ծրագ րին և ար դա րա ցու ցած է թր քա կան իշ խա նու թիւն նե րու 
ա րևմ տա հայոց դէմ կի րա ռած տե ղա հա նու թիւնն ու բռ նու թիւն նե րը, թէ և իր տե ղե կա գիր նե րուն 
մէջ նշած է, որ այդ մի ջո ցա ռում ե րուն նպա տա կը՝ հայ ազ գը բնաջն ջելն է (Հայ կա կան Հարց հան
րա գի տա րան, էջ 427):
13 Հա լէ պի մէջ շր ջան ը նող այս տա րա ձայ նու թե ան մա սին Գեր մա նի ոյ Հա լէ պի հիւ պա տոս Ռոսս
լէր քանց լէր Պէթ ման Հոլ վէ գին յ ղած 3 Սեպ տեմ բեր 1915 թո ւա կա նի տե ղե կագ րին մէջ նշած է թէ 
կա ռա վա րու թիւ նը օ րեր ա ռաջ յայ տա րա րու թիւն մը տա րա ծած է, ը ստ ո րուն՝ այն հայե րը ո րոնք 
կը փա փա քին ար տա գաղ թել Թուր քի այէն, կր նան դի մել այդ քայ լին՝ պայ մա նաւ որ վե րա դառ
նան պա տե րազ մի ա ւար տէն ե տք մի այն: Բա նա ւոր նշո ւած է նաև, որ հե ռա նալ ցան կա ցող իւ րա
քան չիւր հայ պէտք է ու նե նայ այդ մա սին Ճէ մալ փա շայի ար տօ նա գի րը: Հիւ պա տո սը ա ւել ցու ցած 
է նաև, որ փո խադ րու թե ան հա մար նա ւեր չեն գտ նո ւած, ի սկ հայե րը հա մո զո ւած է ին որ « կա
ռա վա րու թե ան յայ տա րա րու թիւ նը լուրջ չէ», և բո լոր ա նոնք ո րոնք պի տի փոր ձեն թոյլ տո ւու թիւն 
ստա նալ՝ պի տի հե տապն դո ւին: Ա ւար տին Ռոսս լէր յի շած է, որ հա կա ռակ ա նոր որ « գործ նա
կան» հնա րա ւո րու թե ան պա րա գային բո լոր հայե րը պի տի փա փա քէ ին ար տա գաղ թել, օ րէն քի 
հրա պա րա կու մէն ե րեք շա բաթ ան ց, բա ցի իր կող մէ ե րաշ խա ւո րո ւած մէկ ըն տա նի քէ, ոչ ոք հա
մար ձա կած է գաղ թե լու դի մում ներ կա յաց նել իշ խա նու թիւն նե րուն: Այս օ րէն քին յա ջոր դած է այլ 
օ րէնք մը, որ ար գի լած է 4րդ բա նա կի իշ խա նու թե ան շր ջա նէն ոև է մէ կուն հե ռա նա լը ա ռանց 
Էն վէր փա շայի ար տօ նու թե ան:

 Ռոսս լէր այս մա սին իր խօս քը ա ւար տած է եզ րա կաց նե լով, որ «ար տօ նա գի րը փաս տօ րէն ան
վա ւեր է և տրո ւած մի այն ձև ի հա մար» (Գուստ, նշ. ա շխ., էջ 330331):
14 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, գէթ մին չև Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու՝ Օս մա նե ան կայս րու
թե ան դէմ պա տե րազմ յայ տա րա րե լը (1917), Հա լէ պը ե ղած է սու րի ա կան ա նա պատ և մեր ձա կայ 
այլ վայ րեր նպաս տի փո խան ցե լու և բաշ խե լու գլ խա ւոր ու թե րևս մի ակ կեդ րո նը: Այդ աշ խա
տան քին մէջ հիմ ա րար դեր խաղ ցած է Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու տեղ ւոյն հիւ պա տոս Ճե սի Պ. 
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Ար դէն Զօհ րապն15 ու Վարդ գէս16, Տա ղա ւա րե անն17 ու իր հինգ ըն կեր նե րը18 
գն դա կա հար ին կած են ժան տար մա նե րու կող մա նէ Ո ւր ֆայի եւ Տիգ րա նա կեր տի 

Ճաք սո նը (18711947): Մի ա ցե ալ Նա հանգ նե րու պա տե րազմ յայ տա րա րե լէն և Ճաք սո նի Հա լէ պէն 
հե ռա նա լէն ե տք նպաս տա բաշխ աշ խա տանք նե րը շա րու նա կած է զո ւի ցե րի ա ցի հա լէ պաբ նակ 
բա րե սէր վա ճա ռա կան Է օ ժէն Զո լին կէ րը:
15 Նկա տի ու նի գրող, հրա պա րա կա գիր, ազ գայինքա ղա քա կան գոր ծիչ՝ Գրի գոր Զօհ րա պը: 
Ծնած է Կ. Պո լիս 1861ին: Կր թու թիւ նը ստա ցած է ծնն դա վայ րին մէջ և վկայո ւած որ պէս ե րկ
րա չափ ու ի րա ւա բան: 1883էն զբա ղած է ի րա ւա բա նու թե ամբ: 1905ին պե տու թիւ նը ար գի լած է 
զինք գոր ծել որ պէս ի րա ւա բան, ո րուն հե տև ան քով ան մեկ նած է Ֆրան սա: Օս մա նե ան սահ մա
նադ րու թե ան հռ չա կու մով 1908ին, վե րա դար ձած է Կ. Պո լիս և ը նտ րո ւած ան դամ՝ Օս մա նե ան 
Խորհր դա րա նի և Ազ գային Քա ղա քա կան Ժո ղո վի, մի ա ժա մա նակ դա սա ւան դե լով Օս մա նե ան 
Ի րա ւա բա նա կան հա մալ սա րա նէն ներս: Գրա կան աս պա րէզ մտած է 1878ի ն՝ աշ խա տակ ցե լով 
Մա սիսին ու Հայ րե նիքին, ո ւր տպագ րած է վէ պեր, նո րա վէ պեր, ակ նարկ ներ, պատ մո ւածք ներ, 
բա նաս տեղ ծու թիւն ներ և գրա կա նա գի տա կան յօ դո ւած ներ: Զօհ րապ հայ գրա կա նու թե ան պատ
մու թե ան մէջ ծա նօթ է « Նո րա վէ պի իշ խան» ա նու նով ու կը հա մա րո ւի այս սե ռի լա ւա գոյն ներ
կա յա ցու ցի չը: Հրա տա րա կած գոր ծե րէն յի շենք՝ Ան հե տա ցած Սե րունդ Մը (Կ. Պո լիս, 1887), Խղճ-
մ տան քի Ձայ ներ (Կ. Պո լիս, 1909), Լուռ Ցա ւեր (Կ. Պո լիս, 1911), Կե ան քը Ի նչ պէս Որ Է (Կ. Պո լիս, 
1911) և այլն: Ու նի օս մա նե րէն և ֆրան սե րէն լե զու նե րով գրո ւած ի րա ւա բա նա կան գիր քեր, ի նչ պէս 
նաև ֆրան սե րէն գր քոյկ մը՝ Հայ կա կան հար ցի մա սին (Գառ նիկ Ստե փա նե ան, Կեն սագ րա կան 
Բա ռա րան, Ա., Ե րև ան, 1973, էջ 331332, Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան, էջ 131132):
16 Բուն ա նու նով՝ Յով հան նէս Սէ րէն կիւ լե ան: Ծնած է Կա րին 1871ին: Ա ւար տած է ծնն դա վայ
րի Սա նա սա րե ան վար ժա րա նը, ա պա մտած է ու սուց չա կան աս պա րէզ: Մաս նակ ցած է Կար նոյ 
1890ի ցոյ ցին, ո րուն որ պէս հե տև անք շր ջան մը բան տար կո ւած է, ա պա ան ցած է Կ. Պո լիս, ո ւր 
1892ին մտած է Դաշ նակ ցու թե ան շար քե րը: Կր կին բան տար կո ւե լէ ե տք, որ պէս կու սակ ցա կան 
գոր ծիչ ան ցած է Վան, ո ւր 1903ին դար ձե ալ ձեր բա կա լո ւած է ու դա տա պար տո ւած մա հո ւան, 
բայց կա րե լի ե ղած է մա հա պա տի ժը բե կա նել ու վե րա ծել ցկե անս բան տար կու թե ան: 1908ի օս
մա նե ան սահ մա նադ րու թե ան հռ չա կու մով ա զատ ար ձա կո ւած է և Կ. Պո լիս ան ցնե լով՝ Կար նոյ 
կող մէ ը նտ րո ւած է ան դամ Օս մա նե ան Խորհր դա րա նի և Ազ գային Քա ղա քա կան Ժո ղո վի (Սի մոն 
Վրա ցե ան, Յու շա պա տում Հ. Յ. Դաշ նակ ցու թե ան 1890-1950, Բոս տոն, 1950, էջ 397400, Թէ ո դիկ, 
Յու շար ձան Ապ րիլ Տաս նը մէ կի, Կ. Պո լիս, 1919, էջ 49):
17 Նկա տի ու նի բա նա սէր, հրա պա րա կա խօս, ազ գայինմ շա կու թային գոր ծիչ, խմ բա գիր, ման
րէ ա բան և բժիշկ Նա զա րէթ Տա ղա ւա րե անՉա տըր ճե ա նը: Ծնած է Սե բաս տի ա 1862ին: Ու սու մը 
ստա ցած է Կ. Պո լիս, ի սկ Փա րի զի մէջ կա տա րե լա գոր ծած է զայն՝ վկայո ւե լով իբ րև գիւ ղատն
տես: Շր ջան մը վա րած է ծնն դա վայ րի ազ գային վար ժա րան նե րու (18851886) և Կ. Պոլ սոյ Ա րա մ
ե ան վար ժա րա նի տնօ րէ նու թիւ նը: 1887ին մեկ նած է Գա հի րէ, ա պա՝ Փա րիզ և հե տև ած Սոր պո
նի հա մալ սա րա նի բնա գի տու թե ան և բժշ կու թե ան դա սըն թացք նե րուն: Վե րա դառ նա լով Կ. Պո
լիս նշա նա կո ւած է Սբ. Փր կիչ Ազ գային հի ւան դա նո ցի բժշ կա պետ: Հա մի տե ան ռե ժի մի օ րե րուն 
եր կու ան գամ ձեր բա կա լո ւած է ու բան տար կո ւած (1896 և 1900): Գա հի րէ ի մէջ մաս նակ ցած է 
Հ.Բ.Ը.Մ.ի հիմ ադր ման նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րուն ու դար ձած ա նոր ա ռա ջին 
Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան ան դամ ե րէն մէ կը (1906): Օս մա նե ան Սահ մա նադ րու թե նէն ե տք Տա
ղա ւա րե ան վե րա դար ձած է Կ. Պո լիս և Սե բաս տի ոյ կող մէ ը նտ րո ւած է ան դամ Օս մա նե ան Ե րես
փո խա նա կան Ժո ղո վին, մի ա ժա մա նակ մաս կազ մած է Ազ գային Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան 
Քա ղա քա կան Ժո ղո վին: Հիմ ած ու խմ բագ րած է հայե րէն ա ռա ջին բնա գի տա կան հան դէ սը՝ Գի-
տա կան Շար ժումը (Կ. Պո լիս, 18851887): Հրա տա րա կած է պատ մա գի տա կան, բա նա սի րա կան 
և բժշ կա գի տա կան մօտ եր կու տաս նե ակ հա տոր ներ: Հայե րէ նի կող քին գրած է նաև թր քե րէն և 
ֆրան սե րէն լե զու նե րով:
18 Տա ղա ւա րե ա նի հետ, « դա տո ւե լու» պատ ճա ռա բա նու թե ամբ, դէ պի Տի ար պէ քիր ի րենց ու ղե
ւո րու թե ան ըն թաց քին, 8 Յու նիս 1915ին Հա լէպ հա սած են Ռու բէն Զար դա րե ան, Է. Ակ նու նի, 
Գա րե գին Խա ժակ, Սար գիս Մի նա սե ան և Յա րու թիւն Ճան կիւ լե ան, ի սկ Յու նիս 12ի ն՝ Զօհ րապ 
և Վարդ գէս:
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մէջ տեղ, Շէյ թան տէ րէ սի19 կո չո ւած տե ղը, ո ւր բիւ րա ւոր հայե րու դի ակ ներ (ա ն
գլուխ) սար սափ կ’ազ դեն ճամ բորդ նե րուն: Եփ րա տը բիւ րա ւոր հայ եւ հա յու հե աց 
դի ակ նե րով լե ցո ւած է եւ լու սան կա րո ւած եւ րո պաց ւոց շա տե րու կող մա նէ: Տէր Զոր 
15000 զէյ թունց ւոց գաղ թա վայրն ե ղած է, դժո խային խոշ տան գա նաց մէջ20: Հա րիւ
րա ւոր մանկ տիք գե տեր ու դաշ տե րու մէջ նե տո ւած են նոյ նիսկ ի րենց մարց կող
մէ: Ան մի ջա կան պէտ քը դրամն է, Ա մե րի կայի ազ գային նե րու փու թով ի մա ցու ցէք, 
դրամ, դրամ:

1600 հայեր մի մի այն Տիգ րա նա կեր տի բան տին մէջ խող խո ղո ւած են: Ա ռաջ նոր
դը21, յետ ան դա մա[ հա]տ ման, բան տի բա կին մէջ ալ գո լով օ ծո ւած եւ այ րո ւած է, 
նո ւա գա ծու թե ամբ դի ւային խրախ ճա նու թե անց22 ի բր լրա ցու ցիչ զո հա բե րու թիւն 

19 Թր քե րէն բա ռա ցի օ րէն՝ Սա տա նայի ձոր: Կը գտ նո ւի Տի ար պէ քիր նա հան գի Տի ար պէ քիր գա
ւա ռին մէջ, Տի ար պէ քիր քա ղա քին մօ տա կայ քը (Թ. Խ. Յա կո բե ան, Ստե փան Տ. Մե լիքԲախ շե ան, 
Հ. Խ. Բար սե ղե ան, Հա յաս տա նի Եւ Յա րա կից Շր ջան նե րի Տե ղա նուն նե րի Բա ռա րան, Ե րև ան, Դ. 
հա տոր, 1998, էջ 102):
20 1915ին թր քա կան իշ խա նու թիւն նե րուն կող մէ հա յա թա փո ւող ա ռա ջին ա ւա նը ե ղած է Զէյ թու
նը, ո րուն բնակ չու թե ան մէկ մա սը Մարտ 1915ին նախ աք սո րո ւած է Սուլ թա նի է (Գո նի ա), ա պա՝ 
Է րէյ լի և հուսկ՝ Տէր Զօր, ի սկ մա ցե ալ նե րը ղր կո ւած են ո ւղ ղա կի սու րի ա կան ա նա պատ ու մեծ 
մա սամբ՝ կո տո րո ւած: Քա ղա քին հա յա թա փու մէն ե տք, 13 Օ գոս տոս 1915ին, թուր քեր այ րած են 
զայն:
21 Նկա տի ու նի Տի ար պէ քի րի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Մկր տիչ Վրդ. Ջլ ղա տե ա նը: Աշ խար
հա կա նի ա նու նով՝ Յով ան: Ծնած է Դա տո ւան (Բա ղէշ) 1871ին: Ար մա շի Դպ րե վանք մտած է 
Հոկ տեմ բեր 1890ին և ա ռանց կրօ նա ւո րա կան սքեմ ըն դու նե լու հե ռա ցած է ան կէ: 24 Յու լիս 1898
ին Կ. Պոլ սոյ մէջ Օր մա նե ան Պատ րի ար քէն ձեռ նադ րո ւած է քա հա նայ Տրա պի զո նի Ղզա նա գիւ
ղին հա մար, ա պա տե ղա փո խո ւած է Սե լա նիկ, ո ւր քա րիւ ղի բռն կու մով կորսն ցու ցած է ե րի ցու
հին և դուստ րը, ա պա ան ցած է Ե թով պի ա, որ մէ ե տք՝ Կ. Պոլ սոյ մէջ, Օր մա նե ան Պատ րի ար քէն 
ըն դու նած է վար դա պե տա կան աս տի ճան նե րը: Քա հա նա յա գոր ծած է ԹօփԳա փու, ա պա դար
ձած է Պա յա զի տի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ, Կար նոյ յա րա կից շր ջան նե րու ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ և հուսկ՝ ա ռաջ նորդ Տի ար պէ քի րի, ո ւր մա ցած է մին չև իր նա հա տա կու թիւ նը՝ 1915 
(Թէ ո դիկ, Գող գո թա Հայ Հո գև ո րա կա նու թե ան Եւ Իր Հօ տին Ա ղէ տա լի 1915 Տա րի ին, խմ բագ րեց՝ 
Ա րայ Գա լայ ճե ան, Նիւ Ե որք, 1985, էջ 260261, Զա ւէն Ա. քհնյ. Ար զու մա նե ան, Ազ գա պա տում, Դ. 
հա տոր, Ա. գիրք, Նիւ Ե որք, 1995, էջ 16):
22 Ջլ ղա տե ան Վար դա պե տի նա հա տա կու թե ան մա սին այս տեղ յի շո ւած նե րը կրկ նած են նաև այլ 
աղ բիւր ներ, ո րոնց մէ Թէ ո դիկն է ա մէ նէն ման րա մասն նկա րագ րո ղը. «… դուրս կը հա նեն զինք 
իր որ ջէն և շղ թա յա ւոր կա պի կի մը նման՝ նո ւա գա ծու թե ամբ փո ղո ցէ փո ղոց կը պտըտց նեն, ը նդ
հա նու րին թու քու մու րին նշա ւակ: …ո րոնք կը շա րու նա կեն նո ւա գա խառն խեղ կա տա կու թե ամբ 
խայ տա ռա կել այդ «խ րիս թի ան րու հա նի»ն… ա նոր մօ րու քին թե լե րը ծիւ ծիւ կը փե տէ… զմե լի ով 
մար մի նը մոր թա զերծ կ’ը նէ և շերտ շերտ կը յօ շէ… կար գը կու գայ ա րիւն լո ւայ դի ա կին հետ զբօս
նե լու՝ հեղ մամբ քա րիւ ղի: Լուց կի՛ մը… և ա հա հայր սուր բը կ’ըսկ սի բռն կիլ: Մծղ նէ դէմ քեր կը 
լու սա ւո րո ւին ե րա նա ւէտ ակ նարկ նե րով, մինչ ճեն ճեր ման բոյ րը սաստ կօ րէն կը ծա ւա լի զն դա նին 
մէջ, որ պէս հուսկ բուր վա ռում պա տա րա գե ալ մար տի րո սին»: Յա ջորդ օր կ’ի մաց նեն ժո ղո վուր
դին թէ վար դա պե տը « բան տին շէն քը հր կի զել փոր ձած մի ջո ցին՝ քա րիւ ղը վրան թա փած ու բռն
կած է» (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 260261): Մօ տա ւո րա պէս նոյն ման րա մաս նու թիւն նե րը տո ւած է 
նաև Ս. Ա կու նի, տե՛ս Մի լի ոն Մը Հայե րու Ջար դի Պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 6566):
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չեր քէզ ժան տար մա նե րու23: Պե հես նի ի24, Ա տըե ա մա նի25 եւ Սե վե րե կի26 կո տո րա ծը 
սա դայէ լա կան ծրագ րով կա տա րո ւած գրե թէ 13 տա րե կա նէն վեր ա րա կան սեռ չէ 
մնա ցած. կոյ սեր ան խնայ պղ ծո ւած եւ շա տե րը տե սանք Եփ րա տի հո սանք նե րէն 
քշո ւած զո մանս 4 եւ զո մանս 810 ըն կեր նե րով ի րա րու կա պո ւած, ան դա մա[ հա] տ
ուած (շա տե րու ծնն դա կան գոր ծա րա նը կտ րո ւած):

 Ջեր մա պէս կը խնդ րո ւի որ սոյն գրու թիւ նը՝ իբ րեւ վեր ջին ծայր զգու շու թե ամբ 
պաշտ. աղ բիւր նե րէ եւ ա կա նա տես նե րէ քա ղո ւած մի տե ղե կա գիր, ա մե նայն զգու
շու թե ամբ գաղտ նի պա հո ւի, ա ռանց տա րա ձայ նե լու, որ պէս զի սոս կա լի ար դիւն
քին վտանգ նե րը շատ պարզ են: 

Ա մե րի կե ան հիւ պա տո սա րանն ալ կր նայ դիւ րու թիւն ներ ըն ծայել դրա մի ա ռաք
ման մի ջոց նե րուն: Ազ գային եւ ան հա տա կան կո չո ւած եւ ստա ցո ւածք ներ ծա խե լու 
մի ջոց նե րէ ալ զուրկ ե նք, պե տա կան ար գել քի պատ ճա ռաւ, վան քեր, ե կե ղե ցի ներ, 
վար ժա րան ներ ի րենց բո լոր ու նե ցած նե րով կա ռա վա րու թե ան կող մա նէ գրա ւուած 
է: Սոս կա լի ա նօ թու թիւն կ’ տի րէ, այժմ հոս 15000 գաղ թա կան ներ կան մաս առ մաս 

23 Տի ար պէ քի րի հայոց կո տո րա ծի գլ խա ւոր պա տաս խա նա տու և քա ղա քի նո րան շա նակ նա հան
գա պետ բժ. Չէր քէզ Րէ շիտ պէյ, 28 Մարտ 1915ին քա ղաք ժա մա նե լուն իր հետ տա րած է մե ծա թիւ 
չէր քէզ ներ՝ « ժան տար մա քո ման տա նի» չէր քէզ Րուշ տի Պէյը, թիկ նա պահ մը՝ Չէր քէզ Շա քիր Պէյը 
և ժան տար մայի տա րազ հա գած 4050 չէր քէզ « չէ թէ» ներ՝ հրո սակ ներ (Վա հան Գա վա ֆե ան, Հա-
մա ռօտ Տե ղե կա գիր Տիգ րա նա կեր տի Վեր ջին Կո տո րած նե րուն, ՆիւԵ որք, 1919, էջ 8, Ա կու նի, նշ. 
ա շխ., էջ 62):
24 Հայ և թուրք խառն բնակ չու թե ամբ պատ մա կան գիւ ղա քա ղաք Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Խար
բերդ նա հան գի Մա լա թի ա գա ւա ռի Պէ հէս նի գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Մա լա թի ա քա ղա քէն հա րաւ
ա րև մուտք: 12րդ դա րուն շր ջան մը մաս կազ մած է Կի լի կի ոյ հայ կա կան թա գա ւո րու թե ան: Տեղ
ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Փր կիչ ի սկ հայ կա թո լիկ նե րը՝ Ա ւե տում Սբ. Կու սի ե կե ղե ցի նե րը: Հայ 
ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը և ս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Պէ հէս նին ու նե ցած է նաև 270 ա շա կերտ 
հա շո ւող Ազ գային Ներ սէ սե ան վար ժա րանն ու հայ կա թո լիկ նե րու վար ժա րա նը: 1914ին քա ղա քի 
500 տուն հա յու թե նէն 350ը ե ղած են ա ռա քե լա կան ներ, ի սկ մա ցե ալ նե րը՝ կա թո լիկ ներ ու ա ւե
տա րա նա կան ներ (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 249): Ը ստ այլ աղ բիւ րի ու նե ցած է 530 տուն՝ 3750 հայ 
բնա կիչ (Les Arméniens dans l’empire Ottoman a la veille du génocide, Raymond H. Kévorkian, Paul B. 
Paboudjian, Փա րիզ, 1992, էջ 391):
25 Քա ղաք Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Խար բերդ (Մա մու րէ թու լա զիզ) նա հան գի Մա լա թի ա գա
ւա ռի Ա տի ե ա ման (Հուս նի Ման սուր) գա ւա ռա կի կեդ րո նը: 1915ին ու նե ցած է 15 հա զար բնա կիչ, 
ո րուն 6 հա զա րը հայեր է ին (Ս. Մ. Ծո ցի կե ան, Ա րևմ տա հայ Աշ խարհ, Նիւ Ե որք, 1947, էջ 90), ի սկ 
ը ստ այլ աղ բիւ րի ան ու նե ցած է 600 հայ տուն (Թէ ո դիկ, Գող գո թա…, էջ 248): Քա ղա քը ու նե ցած 
է նաև թուրք, յոյն և ա սո րի ազ գաբ նակ չու թիւն: Տեղ ւոյն հայ ա ռա քե լա կան նե րը ու նե ցած են Սբ. 
Աս տո ւա ծա ծին ե կե ղե ցին և Ռու բի նե անց վար ժա րա նը: Հայ կա թո լիկ և ա ւե տա րա նա կան հա
մայնք նե րը և ս ու նե ցած են ի րենց ե կե ղե ցի ներն ու դպ րոց նե րը:
26 Կամ՝ Սև ե րակ: Քա ղաք՝ Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նի Տի ար պէ քիր նա հան գի Սէ վէ րէկ գա ւա ռի 
կեդ րո նը, Տի ար պէ քիր և Ո ւր ֆա քա ղաք նե րուն մի ջև, ա ռա ջի նէն հա րաւա րև ելք, մօտ 80 քլմ. հե
ռա ւո րու թե ան վրայ: Քա ղա քին մէջ պահ պա նո ւած են պատ մա կան բեր դի ա ւե րակ նե րը: Տեղ ւոյն 
հայե րը ու նե ցած են Սբ. Թո րոս ե կե ղե ցին: Հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը և ս ու նե ցած է իր ե կե
ղե ցին: Ա ռա քե լա կան հայե րը ու նե ցած են 3 դպ րոց, մի աս նա բար 250 ա շա կեր տով: Հայ կա թո լիկ 
և ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րը և ս ու նե ցած են ի րենց դպ րոց նե րը 130 ա շա կեր տով (Kévorkian
Paboudjian, նշ. ա շխ., էջ 400): 20րդ դա րասկզ բին Սէ վէ րէ կը ու նե ցած է 15 հա զար բնա կիչ, ո րուն 
կէ սէն ա ւե լին հայեր, ի սկ մա ցե ալ նե րը թուր քեր, քիւր տեր և ա սո րի ներ է ին (Հա յաս տա նի Եւ Յա-
րա կից…, Դ., էջ 582): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, ան ու նե ցած է 1855 հայ ա ռա քե լա կան ըն տա նիք՝ 9275 
հո գի (Raymond H. Kévorkian, նշ. ա շխ., էջ 400):
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կ’ղր կո ւին Ա րա բի ոյ զա նա զան վայ րեր, ամ բողջ Կի լի կի ան եւ Կա պա դով կի ան 
պար պո ւե լու վրայ են: Ս. Կա թո ղի կոսն27 ալ հոս կ’մ նայ ճա րա հատ: 

Իբ րեւ ստո րագ րու թիւն, նա մա կիս բո վան դա կու թե ան բո լոր պար բե րու թիւն
նե րը ա րիւ նով կ’կն քեմ:

ԱՆ ՏԻՊ ՏԵ ՂԵ ԿԱ ԳԻՐ ՀԱ Լէ ՊԻ ՀԱՅ Աք ՍՈ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐՈւ ՄԱ ՍԻՆ (1915 Թ.)
 Մրիհ րան Մրի նա սե ան

 ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ
Հ րա տա րա կու թե ան տրո ւած է 3/16 0 գոս տոս 1915ին Հա լէ պէն Գա հի րէ յ ղո ւած 
գաղտ նի տե ղե կա գիր մը որ կը խօ սի Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի եւ Կի լի կի ոյ հայ 
ազ գաբ նակ չու թե ան ո չն չա ցու մին, աք սո րի ճա նա պար հին որ դեգ րո ւած բռ նու թիւն
նե րուն, սու րի ա կան ա նա պա տին մէջ տի րող ի րա վի ճա կին եւ մա նա ւանդ Հա լէպ 
հա սած հայ աք սո րա կան նե րու մա սին։

Հ րա տա րա կո ւող փաս տա թուղ թին կցո ւած են հա կիրճ յա ռա ջա բան եւ ծա նօ
թագ րու թիւն ներ։

 Բա նա լի բա ռեր. Հայոց ցե ղաս պա նու թիւն, Հա լէպ, հայ աք սո րա կան ներ, 
Ա րեւմտե ան Հա յաս տան, Կի լի կի ա, Սու րի ա կան ա նա պատ, մար դա սի րա կան 
օ ժան դա կու թիւն։

27 Նկա տի ու նի Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կոս Խա պայե ա նը: Ծնած է Խար բեր դի 
Ե ղէ գի գիւ ղը 1849ին: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է ծնն դա վայ րին մէջ: 1867ին մտած է Ե րու
սա ղէ մի Ժա ռան գա ւո րաց վար ժա րա նը: 1871ին ու սու ցիչ ա նո ւա նո ւած է նոյն վար ժա րա նին, ի սկ 
1874ին ստանձ նած է խմ բագ րու թիւ նը Սի օն պաշ տօ նա թեր թին: 1877ին ձեռ նադ րո ւած է կու սա
կրօն քա հա նայ: 1881ին այ ցե լած է Սբ. Էջ մի ա ծին, ա պա յա տուկ ա ռա քե լու թե ամբ ան ցած է Թիֆ
լիս և այլ հա յա շատ կեդ րոն ներ և ծա ռա յած՝ հինգ տա րի: 1885ին Սբ. Էջ մի ած նի մէջ ձեռ նադ րո ւած 
է ե պիս կո պոս: Վե րա դառ նա լով Ե րու սա ղէմ 1887ին ստանձ նած է վան քի լու սա րա րա պե տի պաշ
տօ նը, զոր վա րած է մին չև 1902: Յա ջորդ տա րի ը նտ րո ւած է կա թո ղի կոս Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ:
1915ին ան պար տադ րա բար լքած է Սսոյ դա րա ւոր վան քը ու ա պաս տա նած Հա լէպ: Մին չև զի
նա դա դար ապ րած է ան դաս տա կան կե անք՝ Հա լէ պի, Ե րու սա ղէ մի և Դա մաս կո սի մէջ, ա պա վե
րա դար ձած է Սիս: Կի լի կի ոյ պար պու մով կր կին լքած է Սի սը ու ան ցած է Հա լէպ և 1930ին Ա թո ռը 
հաս տա տած է Ան թի լի ա սի մէջ: Վախ ճա նած է 9 Նոյեմ բեր, 1939ին:

 Սա հակ Կա թո ղի կոս հրա տա րա կած է բա նա սի րա կան բազ մա թիւ յօ դո ւած ներ, գիր քեր ու դա
սա գիր քեր եւ կազ մած է Ե րու սա ղէ մի ու Հա լէ պի հայե րէն ձե ռա գիր նե րու զոյգ ցու ցակ նե րը (Բաբ
գէն Ա. Ա թո ռա կից Կա թո ղի կոս [ Կիւ լէ սէ րե ան], Պատ մու թիւն Կա թո ղի կո սաց Կի լի կի ոյ (1441-էն 
Մին չեւ Մեր Օ րե րը), Ան թի լի աս, 1939, էջ 7731116, Վա հէ Հայկ, Խար բերդ Եւ Ա նոր Ոս կե ղէն Դաշ-
տը. Յու շա մա տե ան Պատ մա կան Մշա կու թային Եւ Ազ գագ րա կան, ՆիւԵ որք, 1957, էջ 10841086, 
Զա ւէն Ա. Քհնյ. Ար զու մա նե ան, նշ. ա շխ., Դ. հա տոր, Բ. գիրք, Նիւ Ե որք, 1997, էջ 98100):
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uNPuBLISHEd rEPort aBout dEPortEd arMENIaNS IN aLEPPo (1915)
Mihran Minasian

SuMMarY
The article presents an original secret document, a report, sent from Aleppo to Cairo on 
August 3 (16), 1915. It contains information about destruction of the Armenian population 
deported from Western Armenia and Cilicia, violence against deported Armenians on 
the way, as well as situation of deported Armenians in Aleppo and adjacent Syrian 
deserts.

The document has a brief foreword and extended notes.

Keywords: Armenian Genocide, Aleppo, deported Armenians, Western Armenia, 
Cilicia, Syrian Desert, humanitarian aid.

неоПублИкоВанное донесенИе о деПоРтИРоВанных аРМянах В 
алеППо (1915 Г.)

Мигран Минасян 
РеЗюМе

Представлено секретное донесение отправленное 3 (16) августа 1915 г. из Алеппо 
в Каир, посвященное уничтожению депортированного из Западной Армении и 
Киликии армянского населения, насилию, которому подвергались депортирован
ные армяне в дороге, а также положению депортированных армян в Алеппо и 
прилегающих к городу сирийских пустынях. 

Документ предваряется кратким предисловием, а также содержит расширен
ные приме чания. 

Ключевые слова: геноцид армян, Алеппо, депортированные армяне, Западная 
Армения, Киликия, сирийская пустыня, гуманитарная помощь. 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑը, 1890-ԱԿԱՆ ԹԹ. ջԱՐԴԵՐը ԵՎ 1909Թ. ԱԴԱՆԱՅԻ 
ԿՈՏՈՐԱԾը ՌԱֆԱՅԵլ LԵՄԿԻՆԻ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱլ ԳՐքԱչԱՓ ՁԵՌԱԳՐՈՒՄ»

 Նա րեկ Պո ղո սյան

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի գի տա կան ժա ռան գու թյան մեջ ցե ղաս պա նու թյուն նե րի և 
դրանց պատ մու թյան hե տա զո տու թյան շար քում ա ռանձ նա հա տուկ տեղ են գրա
վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ նրա ու սում նա սի րու թյուն նե րը:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի ար խի վային մե ծա քա նակ նյու թե րի մի մա սը պահ պան վում է 
Նյու Յոր քում գտն վող Ա մե րի կայի հրե ա կան պատ մա կան ըն կե րակ ցու թյու նում`Ռ. 
Լեմ կի նի հա վա քա ծո ւի տես քով 1: Ար խի վային նյու թե րը հիմ նա կա նում ամ փոփ ված 
են 12 ձե ռագ րե րի պա հոց նե րի մեջ: Նյու թե րի ո րոշ մա սը մատ չե լի է նաև առ ցանց 
տար բե րա կով: 8րդ պա հո ցի թիվ 14րդ թղ թա պա նա կում պահ պան վել է Ռ. Լեմ
կի նի 139է ջա նոց ձե ռա գի րը հայե րի կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ2: Այս ձե ռագ րին 
Լեմ կի նի ժա ռան գու թյան հա մար գրա ցու ցակ կազ մած ան ձը տվել է « Հայ կա կան 
կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռա գիր» ան վա նու մը (այ սու հետ` Գր քա
չափ ձե ռա գիր): Այս ձե ռա գի րը բա ժան ված է հետ ևյալ 7 են թա բա ժին նե րի. 1. Հայե
րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890ա կան նե րի կո տո րած նե րը, 4. 1909թ. 
Ա դա նայի կո տո րած նե րը, 5. 19151916թթ. կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը, 
6. Սպա նե լու մտադ րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր, 7. Ար ձա գանք ներն ար տա սահ մա նում: 

Հոդ վա ծում քն նու թյան են ա ռն վում Գր քա չափ ձե ռագ րի ա ռա ջին 4 են թա բա
ժին նե րը. 1. Հայե րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890ա կան նե րի կո տո
րած նե րը, 4. 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րը: Գր քա չափ ձե ռագ րի ու սում նա սի
րու թյու նը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել Լեմ կի նի կող մից ար ված դի տար կում նե րը, 
ո րոնք վե րա բե րում են ի նչ պես Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից 1890ա կանն թթ. 
հա մի դյան ջար դե րի և 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի ի րա գործ մա նը, այն պես էլ 
Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նաց մա նը և հայե րի պատ մա կան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն նե րին: Ու սում նա սի րու թյան շր ջա նա կում փորձ է կա տար վում ներ կա յաց նել, 
թե ի նչ աղ բյու րա գի տա կան հենք ու նի Գր քա չափ ձե ռա գի րը: 

Այս ձե ռա գի րը գրե թե ու սում նա սիր ված չէ: 2008թ. « Հայ կա կան հի շո ղու թյան 
կենտ րոն» (Center for Armenian Remembrance) կազ մա կեր պու թյու նը հրա տա րա կել 
է « Ռա ֆայել Լեմ կի նի թղ թա պա նա կը (դոսյեն) Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մա սին» 
գիր քը, ո րում ո րոշ կր ճա տում նե րով հան դերձ տեղ է գտել նաև « Հայ կա կան կո տո
րած նե րի մա սին գր քա չափ ձե ռա գի րը» 3: Գիր քը հրա տա րա կու թյան է պատ րաս

1 Տե՛ս Guide to the Raphael Lemkin (19001959) Collection, P154( http://digifindingaids.cjh.
org/?pID=109202)։
2  Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Turkish Massacre of Armenians - Book-Length 
Manuscript.
3 Paphael Lemkin’s dossier on the Armenian Genocide: Turkish massacres of Armenians, manuscript 
from Raphael Lemkin’s collection, American Jewish Historical Society, Center for Armenian 
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տել ա մե րի կա հայ ան վա նի փաս տա բան Վարդ գես Ե ղի ա յա նը։ Ա ռա ջա բա նի հե ղի
նակն ի րա վա գի տու թյան պրո ֆե սոր Մի խայիլ Բազ լերն է: 

Ա լա բա մայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ստի վեն Ջե կոբսն իր հոդ վա ծում4 հպան
ցիկ վեր լու ծել է Լեմ կի նի Գր քա չափ ձե ռա գի րը̀  նշե լով, որ ա մե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ գր վել է ՄԱԿի կող մից Ցե ղաս պա նու թյան կոն վեն ցի այի ըն դու նու մից 
հե տո (1948թ.), քա նի որ 1945ից մինչև 1948թ. Լեմ կի նը կենտ րո նա ցած էր հրե ա
նե րի հան դեպ նա ցիստ նե րի կա տա րած ջար դե րի վրա: Ս. Ջե կոբ սը դժ վա րա նում է 
նշել, թե ա րդյոք ձե ռա գի րը գր վել է 19501953թթ. Կո րե ա կան պա տե րազ մից ա ռա՞ջ, 
թե՞ պա տե րազ մին հա ջոր դող շր ջա նում: 

ա. Գր քա չափ ձե ռագ րի աղ բյու րա գի տա կան հեն քը
Գր քա չափ ձե ռագ րում Lեմ կինն օ գտ վել է բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից, ո րոնք 
հա րուստ տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Ձե ռագ
րում մեջ բեր ված են հատ ված ներ ի նչ պես ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն նե րից, այն
պես էլ տար բեր փաս տաթղ թե րից, նա մակ նե րից, մա մու լի հրա պա րա կում նե րից: 
•	 Որ	պես	աղ	բյուր̀ 	 նա	 օ	գտ	վել	 է	 Հեր	բերտ	Ա	դամս	Գիբ	բոն	սի	 «	Ժա	մա	նա	կա	կից	

պատ մու թյան ա մե նասև է ջը» (The Blackest Page of Modern History) գր քից5: 
Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոնսն աշ խա տել է որ պես « Նյու Յորք Թայմս» թեր թի 
ար տա սահ մա նյան թղ թա կից, նա իր գոր ծու նե ու թյան վաղ շր ջանն ան ցկաց րել 
է Թուր քի ա յում: 1909թ. Գիբ բոնսն ան ձամբ ա կա նա տես է ե ղել թուր քե րի կող մից 
հայե րի և հույ նե րի վրա հար ձա կում նե րին: Գիբ բոնսն այս գր քում նկա րագ րում 
է ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը6:

	•	 Մյուս	 գիր	քը,	 ո	րից	 փաս	տա	կան	 տվյալ	ներ	 է	 բե	րել	 Լեմ	կի	նը,	 Մկր	տիչ	 Գաբ
րիելյա նի « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» (Armenia: A Martyr Nation) գիրքն 
է 7: Մկր տիչ Գաբ րի ե լյա նը բո ղո քա կան ե կե ղե ցու հո վիվ էր և բժիշկ Ա ՄՆո ւմ, 
հե ղի նա կել է 3 գիրք̀  լի նե լով նաև մեկ գր քի հա մա հե ղի նակ, ո րոնք հայ ազ գին 
և Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն
նե րին են վե րա բե րում8: « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» գր քում հե ղի նա կը 
հա մա ռոտ շա րադ րում է հայոց պատ մու թյու նը, հասց նում վաղ շր ջա նից հա մի

Remembrance, Vartkes Yeghianyan, Glendale, 2008.
4 Տե՛ս Steven L. Jacobs, Confronting the Armenian Genocide, Raphael Lemkin and the Armenian 
Genocide, Richard G. Hovannisian, Looking Backward, Moving Forward, էջ 130։
5 Տե՛ս Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern History, G. P. Putman’s Sons, New York 
and London, 1916։
6  Տե՛ս Merrill D. Peterson, Starving Armenians: America and the Armenian Genocide, 1915-1930 and 
After, University of Virginia Press, 2004, էջ 44։
7 Տե՛ս M. C. Gabrielyan, Armenia: A Martyr Nation, London, 1918։
8 Հյուսիսային Ամերիկայի Հայ Ավետարանական միութեան պաշտօնաթերթ, հունիս, 2010 թ.,  
№ 1, էջ 6 (առ ցանց` http://www.aeuna.org/pdf/forum_june_2010.pdf)։
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դյան ջար դեր̀  ը նդ հուպ ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա
կա նա ցում: Գր քի վեր ջին հատ վա ծում նկա րագր ված են 19151917թթ. դեպ քե րը:

	•	 Լեմ	կի	նը	փաս	տեր	 է	բե	րում	նաև	Ֆրե	դե	րիկ	Դևիս	Գրի	նի	«	Հայ	կա	կան	ճգ	նա
ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey) գր քից 9: Այս գր քում տեղ 
գտած փաս տե րը վե րա բե րում են Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ
մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րին, կո տո րած նե րին և Հայ կա կան հար ցի 
ար ծարծ մա նը̀  ի բրև մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա: 

•	 Որ	պես	 փաս	տա	կան	 աղ	բյուր̀ 	 Գր	քա	չափ	 ձե	ռագ	րի	 հե	ղի	նակն	 օգ	տա	գոր	ծել	 է	
բրի տա նա ցի հայտ նի պատ մա բան ներ Ջեյմս Բրայ սի և Առ նոլդ Թոյն բի ի` 1916թ. 
Լոն դո նում հրա տա րա կած « Հայե րի վի ճա կը Օս մա նյան կայս րու թյան մեջ 
19151916թթ.» (Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 19151916) փաս
տա թղթե րի ժո ղո վա ծուն10, որ տեղ զե տեղ ված են բազ մա թիվ հա ղոր դագ րու թ
յուն ներ և վկա յու թյուն ներ հայ կա կան կո տո րած նե րի և տե ղա հա նու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Այն հայտ նի է « Կա պույտ գիրք» ան վամբ: « Կա պույտ» գր քի մեջ 
կար ևոր են հատ կա պես 19151916թթ. ըն թաց քում Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ժա մա նակ Գեր մա նի այի, Ի տա  լիայի, 
Նի դեռ լանդ նե րի, Շվե դի այի և Շվեյ ցա րի այի ա կա նա տես նե րի բազ մա թիվ վկա
յու թյուն նե րը: Գիրքն ու նի ըն դար ձակ նա խա բան, որ տեղ շա րադր ված է հայ 
ժո ղովր դի հա մա ռոտ պատ մու թյու նը մինչև Մեծ ե ղեռ նը: Ժո ղո վա ծուն բո վան
դա կում է 158 փաս տա թուղթ (կազ մում է 628 էջ): Նյու թերն ը նտ րե լիս Ջ. Բրայ սը 
դրս ևո րել է ան կողմ նա կա լու թյուն՝ ձգ տե լով ժո ղո վա ծո ւում մեծ տեղ տալ չե զոք 
ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հե ղի նա կած փաս տաթղ թե րին: Հա վա քած նյու
թե րի վա վե րա կա նու թյու նը փաս տե լու հա մար կազ մողն ի րա կա նաց րել է վեր
լու ծա կան բնույ թի ծա վա լուն աշ խա տանք, կա տա րել հա մե մա տու թյուն ներ, 
փաս տաթղ թե րի հա մադ րու թյուն ներ, ձգ տել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը 
ներ կա յաց նել այն պես, ի նչ պես դրանք ե ղել ե ն11:

•	 	Մյուս	կար	ևոր	փաս	տա	կան	աղ	բյու	րը,	ո	րից	օ	գտ	վել	է	Լեմ	կի	նը,	«	Գեր	մա	նի	ան,	
Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» ա նու նը կրող գեր մա նա կան և այլ աղ բյուր նե րի 
փաս տաթղ թային ա պա ցույց նե րի ը նտ րա նին12 է, ո րը վե րա բե րում է Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն նե րին և ցե ղաս
պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին:

•	 	Հա	ջորդ	 աղ	բյու	րը	 «	Նին	վեն	 և	 նրա	 մնա	ցորդ	նե	րը»13 (Ninveh and its remains) 
գիրքն է, ո րի հե ղի նա կը ան գլի ա ցի դի վա նա գետ և հնա գետ Օս տին Հեն րի 
Լա յարդն է, ով մաս նակ ցել է Նին վե ի և Բա բե լո նի պե ղում նե րին և իր այս աշ խա

9  Տե՛ս Frederick Davis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, G. P. Putnams Sons, The Knickerbocker 
Press, London, 1895։
10 Տե՛ս Viscont Bryce, Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916, G. P. Putnams Sons, 
The Knickerbocker Press, London 1916։
11 Տե՛ս Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան, Եր ևան, 1996թ., էջ 175, 176:
12 Տե՛ս Germany, Turkey and Armenia, J.J Keliher and Co., London, 1917։
13 Տե՛ս Nineveh and its remains, Austen Henry Layard vol. 1, John Murry, Albemarle street, 1867։
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տու թյան մեջ նա շա րադ րում է իր հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի հա մա ռոտ պատ
մու թյու նը: Լա յար դը ճա նա պար հոր դել է նաև Հա յաս տա նում` ու սում նա սի րե լով 
նրա հնու թյուն նե րը, ճար տա րա պե տու թյու նը։ 1878 թ. Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա
նագ րի կնք ման և ա պա Բեռ լի նի կոնգ րե սի ժա մա նակ վա րել է հա կա ռու սա
կան ու հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն և խո չըն դո տել թուր քա կան լծից 
ա րևմտա հա յու թյան ա զա տագ րու մը։

•	 «	Լոն	դոն	թայմ	սի»	թղ	թա	կից	Չառլզ	Բո	սո	ւել	Նոր	մա	նի	«	Հա	յաս	տա	նը	և	1877թ.	
քա րո զար շա վը» (Armenia and the campaign of 1877) գիր քը14, ո րից օ գտ վել է Լեմ
կի նը, վե րա բե րում է XIX դա րում Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի դրու թյա նը 
և ռուսթուր քա կան պա տե րազմ նե րին:

	•	 Ձե	ռագ	րի`	 Ա	դա	նայի	 կո	տո	րած	նե	րի	 մա	սին	 բաժ	նում	 Լեմ	կի	նը	 հիմ	նա	կա	նում	
օ գտ վել է Ժորժ Բրե զո լի «Այս տե ղով թուր քերն են ան ցել…» (Les Turcs ont passé 
là...) հազ վա գյուտ մե նագ րու թյու նից15: Այս գիրքն ար ժե քա վոր աղ բյուր է 1909 
թ. ապ րի լին Ա դա նա քա ղա քում և հա րա կից հայ կա կան գյու ղե րում տե ղի ու նե
ցած կո տո րած նե րի մա սին: Գր քում առ կա են 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րին 
ա ռնչ վող բա ցա ռիկ վա վե րագ րեր, վկա յու թյուն ներ ու լու սան կար ներ: Ժո ղո վա
ծո ւի մեջ ամ փոփ ված վա վե րագ րերն օգ նում են կողմ նո րոշ վել ե րիտ թուր քա կան 
հե ղաշրջ մա նը նա խոր դած և հա ջոր դած ժա մա նա կա հատ ված նե րում կի լիկ յան 
կո տո րած նե րին ա ռնչ վող տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հար ցում: Ժ. Բրե
զո լի հրա տա րա կած մե նագ րու թյու նը կի լի կյան կո տո րած նե րին ա ռնչ վող պատ
մագ րու թյա նը նվիր ված մի ակ փաս տագ րա կան հրա տա րա կու թյունն է, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում տա րա տե սակ սկզբ նաղ բյուր նե րի հա մա դրման 
մի ջո ցով պատ կե րա ցում կազ մելու Կի լի կի ա յում և հա րա կից տա րա ծաշր ջան նե
րում տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի մա սին: Ժ. Բրե զո լի կազ մած ժո ղո վա ծուն 
ա ռա ջին ան գամ լույս է տե սել Փա րի զում 1911 թ.:

	•	 Մյուս	կար	ևոր	աղ	բյու	րը,	ո	րից	օ	գտ	վել	է	Լեմ	կի	նը	1909թ.	Ա	դա	նայի	կո	տո	րած
նե րի մա սին գրե լիս, ֆրան սի ա ցի լրագ րող, ազ գու թյամբ հույն Ա լեք սանդր Ա դո
սի դե սի « Հայե րը և ե րիտ թուր քե րը: Կի լի կի այի կո տո րած նե րը» (Arméniens et 
JeunesTurcs, les massacres de Cilicie) գիրքն է16, ո րը գր վել է փաս տա կան հա րուստ 
նյու թի (Թուր քի ա յում օ տա րերկ րյա հյու պա տոս նե րի զե կու ցագ րեր, կա թո լիկ 
ա ռա քե լու թյուն նե րի պաշ տո նա կան հաշ վե տվու թյուն ներ, եվ րո պա ցի և ա մե
րի կա ցի քա րո զիչ նե րի գրա ռում ներ, նա մակ ներ, Ա դա նա յում և Կի լի կի այի այլ 
բնա կա վայ րե րում հայ կա կան կո տո րած նե րի ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ, 
մա մուլ և այլն) ա ռար կա յա կան և ման րա մասն ու սում նասի րու թյան հի ման վրա: 
Ա դո սի դե սը նկա րագ րում է 1909թ. ե րիտ թուր քե րի կազ մա կեր պած հայ կա կան 
կո տո րած նե րը Ա դա նա յում և շր ջա կայ քում, նշում, որ դրանք ի րա կա նաց րել են 
թուր քա կան կա նո նա վոր   զոր քե րը և վար ժեց ված հրո սա կախմ բե րը: Ա դո սի դե

14 Տե՛ս C. B. Norman, Armenia and the campaign of 1877, Cassel Petter & Galpin, London, 1878։
15 Տե՛ս Georges Brezol, Les Turcs ont passé là... - La Vérité sur les Massacres d’Adana de 1909, Paris, 1911։ 
16 Տե՛ս Adossides, Arméniens et Jeunes-Turcs, les massacres de Cilicie, Paris, 1911։
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սին   զար մաց րել է այն ան նկա րագ րե լի դա ժա նու թյու նը, ո րով ու ղեկց վել է հայե
րի կո տո րա ծը 17: Ռա ֆայել Լեմ կինն օ գտ վել է նաև այլ ար ժե քա վոր գր քերից: 
Գր քա չափ ձե ռագ րում օգ տա գործ ված հա րուստ գրա կա նու թյու նը փաս տում է 

այն մա սին, որ Ռ. Լեմ կինն ա ռանձ նա հա տուկ կար ևո րու թյուն է տվել հայոց պատ
մու թյան, Հայ կա կան հար ցի ծագ ման, Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո
րած նե րի և Հայոց ցե ղաս պա նու թյա նը վե րա բե րող հար ցե րի ու սում նա սի րու թյա նը:

բ. Հայոց պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը լեմ կի նի ըն կալ մամբ
Գր քա չափ ձե ռա գի րը Ռա ֆայել Լեմ կի նը սկ սում է հայե րի պատ մու թյան մա սին 
ը նդ հա նուր տե ղե կու թյուն նե րով` նշե լով հայե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րի մա սին. « Հայե րը տար բեր վում են նրա նով, որ ա ռա ջին ա զգն են, ո րն ըն դու
նել է քրիս տո նե ու թյուն: Վաղ շր ջա նից հայե րը հե տապնդ վում է ին: Ե րեք հա զար 
տա րի Հա յաս տա նը ոտ նա կոխ էր լի նում ա վե րիչ բա նակ նե րի կող մից, ու հայե րը 
ար տա գաղ թում է ին ե րկ րից: Այն կո ղոպտ վում էր Նա բու գո դո նո սո րի, Քսերք սե սի 
և Ա լեք սանդ րի, հռո մե ա ցի նե րի, պարթև նե րի և պար սիկ նե րի, բյու զան դա ցի նե րի, 
սա րա ցին նե րի և խա չա կիր նե րի, սել ջուկ նե րի և օս ման ցի նե րի, ռուս նե րի և քր դե րի 
կող մից»18:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի բե րած այս տե ղե կու թյուն նե րը վեր լու ծե լով` կա րե լի է նշել, 
որ նա, ու սում նա սի րե լով հայոց պատ մու թյու նը, հա տուկ  ու շադ րու թյուն է դարձ
րել եր կու կար ևոր փաս տե րի` հայե րի` որ պես ա ռա ջի նը պե տա կա նո րեն քրիս տո
նե ու թյուն ըն դու նած ազ գը լի նե լու և պատ մու թյան վաղ շր ջա նից հա լա ծանք նե րի 
են թարկ վե լու հան գա մանք նե րի վրա: 

Անդ րա դառ նա լով Հա յաս տա նում  տե ղի ու նե ցած ա վե րա ծու թյուն նե րին` Լեմ
կինն իր ձե ռագ րում, որ պես ա ռա վել դա ժան օ րի նակ, ԼենկԹե մու րի ար շա վանք
նե րի մա սին է հի շա տա կում. «Երբ ԼենկԹե մու րը նվա ճեց իր կայս րու թյու նը Չի նա
կան պա տից մինչև Մոսկ վա և Մի ջերկ րա կան ծով,  իր հաղ թա կան քայ լեր թի 
ճա նա պար հին ի րեն են թար կեց Հա յաս տա նը, և ե րկ րի քա ղաք նե րը ու գյու ղե րը 
մե կը մյու սի հետ ևից վե րած վե ցին ա վե րակ նե րի: Ե րբ Վան քա ղա քի պա շար ված 
ե րի տա սարդ նե րը գե րի հանձն վե ցին, և մյուս բնա կիչ նե րը կո տոր վե ցին, չորս 
հա զար զին վոր նե րի այ րե ցին, ի սկ շա տե րին էլ կեն դա նի թա ղե ցին: Կա պե ցին 
հա զա րա վոր ե րի տա սարդ նե րի և տա րեց նե րի ձեռ քե րը ու ոտ քե րը ու ձի ու սմ բակ
նե րի տակ գցե ցին»19: 

Ն շենք, որ ԼենկԹե մու րի նվա ճում նե րի վե րա բե րյալ Լեմ կինն ա ռան ձին 
ձե ռագ րի տես քով հե տա զո տու թյուն20 է ա րել, որ տեղ ներ կա յաց վում են նաև Լենկ
Թե մու րի կող մից Հա յաս տա նի նվա ճու մը և նրա դա ժա նու թյուն նե րը:

17 Տե՛ս Հայ կա կան հարց հան րա գի տա րան…, էջ 10:
18  Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 1 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
19 Նույն տե ղում:
20 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 12, Tamerlane  
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
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 Շա րու նա կե լով Հա յաս տա նի` որ պես պա տե րազ մա կան թա տե րա բեմ լի նե լու 
թե ման` Լեմ կի նը հի շա տա կում է նաև ա վե լի ո ւշ շր ջա նում թուր քե րի և պար սիկ նե րի 
մր ցակ ցու թյան ար դյուն քում Հա յաս տա նում կա տար ված ա վե րա ծու թյուն նե րի, 
ռուսպարս կա կան պա տե րազմ նե րի հետ ևանք նե րի մա սին: 

Լեմ կի նը կար ևո րում է պատ մու թյան ըն թաց քում հայոց ե կե ղե ցու̀  հայ ժո ղովր դի 
մի աս նա կա նու թյան պահ պան ման գոր ծում ու նե ցած դե րը և նշում. « Դա րե րի 
ըն թաց քում հե տապն դում նե րի են թարկ վե լով` հայոց ե կե ղե ցին, ո րը հիմ նադ րել 
է Գրի գոր Լու սա վո րի չը, դար ձել է հայ ազ գի սիր տը, ո րը մի աս նա կան է պա հել 
աշ խար հով մեկ ցր ված հայ ժո ղովր դին, ո րը ե ղել է հպա տակ, բայց մինչև հի մա 
մի աս նա կան հա վատք ու նե ցող ժո ղո վուրդ: Մինչ դեռ այն հայե րը, ով քեր ըն կան 
եվ րո պա կան ազ դե ցու թյան տակ, դար ձան թե րա հա վատ և ան տար բեր կրո նի 
նկատ մամբ, շա րու նա կե ցին ա ջակ ցել ի րենց  ե կե ղե ցուն` հա վա տա լով, որ ե կե ղե
ցու պահ պա նու մը մի ակ հույսն է ազ գային մի աս նու թյան պահ պան ման, ա պա գայի 
հա մար, ի նչ պես ե ղել է նաև ան ցյա լում»21:

 Լեմ կի նը կար ծում էր, որ հայ ժո ղովր դի գո յու թյան հա մար ա ռանց քային է 
ե ղել կրո նա կան գոր ծո նը, և նվա ճող նե րը փոր ձել են կրո նա փոխ ա նել հայե րին, 
սա կայն հա ջո ղու թյուն չեն ու նե ցել: Որ պես օ րի նակ նա նշում է. «7րդ դա րում Մու
համ մե դի զոր քե րը սառ նասր տո րեն կո տո րե ցին հա զա րա վոր հայե րի, ո րով հետև 
նրանք հրա ժար վե ցին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել: Հայե րի որ դի նե րին օս մա
նյան իշ խա նու թյուն նե րը խլում է ին և դաս տի ա րա կում իս լա միզ մով  ու հմ տաց նում 
պա տե րազ մի ար վես տով, սա կայն մինչ այժմ հայե րը պահ պա նել են քրիս տո նե ա
կան հա վատ քը» 22: Հայե րի պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
Լեմ կի նի լրա ցու ցիչ հե տաքրք րու թյու նը թերևս պայ մա նա վոր ված էր նաև նրա նով, 
որ նա ե րբ որ 1921թ. սո վո րում էր Լվո վի հա մալ սա րա նում, Լվո վում գո յու թյուն ու ներ 
կեն սու նակ հայ կա կան հա մայնք, Լվո վի հա մալ սա րա նում դա սա խո սում է ին հայ կա
կան ծա գում ու նե ցող դա սա խոս ներ, բա ցի այդ Լեմ կի նի դա սըն կեր նե րից շա տե րը 
հայ կա կան ծա գում ու նե ին23: Հայ գաղ թա կան նե րը հաս տատ վել են Լվո վում քա ղա
քի հիմ նադր ման ժա մա նակ՝ դեռևս XIII դա րի II կե սին24։ Հայ գաղ թա կան նե րի 
հոս քը դե պի Լվով շա րու նակ վեց նաև հե տա գա յում: XIX դա րի վեր ջում և XX դա րի 
սկզ բում հայ գաղ թա կան նե րը, բնակ վե լով Լվո վում, թուր քա կան հա լա ծանք նե րի 
մա սին տե ղե կաց նում է ին լե հա կան թեր թե րում: 

21 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 2. 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
22 Նույն տե ղում:
23 Տե՛ս Andrzej A. Zięba, Genocidium: Rafał Lemkin i Ormianie polscy we Lwowie, (առ ցանց` http://
skarbnica.ormianie.pl/?idw=184)։
24 Ա վե լի ման րա մասն տե՛ս И. П. Крипякевич, К вопросу о начале армянской колонии во 
Львове,  Պատ մա-բա նա սի րա կան հան դես, № 1, 1963:
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գ. Հայ կա կան հար ցի ծա գու մը և մեծ տե րու թյուն նե րի դիր քո րոշ ման 
գնահա տա կա նը 
XIX դա րի ըն թաց քում հայե րի նկատ մամբ Օս մա նյան կայս րու թյու նում դա ժան 
վե րա բեր մուն քը և հա լա ծանք նե րը սո վո րա կան եր ևույթ է ին, ո րոնք շատ հա ճախ 
ու ղեկց վում է ին հայե րի կո տո րած նե րով: Այս ա մե նի մա սին Լեմ կի նը բազ մա թիվ 
փաս տեր է բե րում իր ձե ռագ րում. «1843թ. Հա յաս տա նի հա րա վային լեռ նե րում և 
Քուր դիս տա նում 10.000 նես տո րա կան ներ և հայ քրիս տո նյա ներ կո տոր վե ցին, շատ 
կա նայք և ե րե խա ներ ձեր բա կալ վե ցին և գե րու թյան վա ճառ վե ցին»25:  

Մյուս կո տո րա ծը, ո րի մա սին նշում է Լեմ կի նը, վե րա բե րում է 1876թ., ե րբ բռնկ
վեց ռուսթուր քա կան պա տե րազ մը, և Հա յաս տա նը կր կին ռազ մա դաշտ դար ձավ: 
Այս հա մա տեքս տում Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է 1877թ. հայե րի դա ժան կո տո րած
նե րի` Բա յա զե տում « Լոն դոն թայմ սի» թղ թա կից Բ. Ս. Նոր մա նի նկա րագ րու թյու
նը26 և տե ղե կու թյուն ներ է բե րում, որ թուրք զին վոր նե րը, չեր քեզ ներն ու քր դե րը 
պա տե րազ մա կան կո չեր է ին ա նում, թե ան հա վատ նե րը, ո րոնց մեջ մտ նում է ին 
նաև հայե րը, պետք  է սպան վեն27: Ան մեղ քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծը Լեմ կի նը 
ո րա կում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն: 

Ձե ռագ րում նշե լով ռուսթուր քա կան պա տե րազ մի ա վար տի մա սին` Լեմ կի նը 
հա տուկ կար ևո րու թյուն է տա լիս Հայ կա կան հար ցի` որ պես մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան ա ռար կա դառ նա լու հան գա ման քին, և ան դրա դառ նում է ի նչ պես Սան 
Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րին, ո րի 16րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում էր հայե րին, այն պես 
էլ Կիպ րո սի կոն վեն ցի այի կնք մա նը28:

 Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի կնք մա նը հա ջոր դում է Բեռ լի նի կոնգ րե սի գու
մա րու մը. «1878թ. հու լի սին Բեռ լի նում տե ղի ու նե ցավ մեծ տե րու թյուն նե րի կոնգ
րե սը: Պատ րի արք Ներ սե սը հա տուկ ա ռա քե լու թյամբ մեկ նեց խնդ րե լու կոնգ
րե սին, որ պես զի Հա յաս տա նի հա մար նշա նա կեն քրիս տո նյա կա ռա վա րիչ, և որ 
եվ րո պա կան տե րու թյուն ներն ի րեն ցից կազ մեն քրիս տո նյա հայե րի խնա մա կալ
ներ: Ար դյուն քում 61րդ հոդ վա ծը նե րառ վեց Բեռ լի նի պայ մա նագ րում»29:

 Լեմ կինն ան դրա դառ նում է Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 61րդ և 62րդ հոդ ված նե րի 
բո վան դա կու թյա նը և նշում. «Այն ա մե նը, ի նչ   խոս տաց վել էր խա ղա ղու թյան և 
հայե րի ան վտան գու թյան հա մար, կոնգ րե սի հան ցա վոր հի մա րու թյամբ ամ բողջ 
հար ցը թողն վեց թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ձեռ քե րում, ո րը ոչ մի այն ձա խո ղեց 
բա րե նո րո գում նե րը, այլև ո րո շեց ո չն չաց նել կայս րու թյան հայ բնակ չու թյա նը: Բեռ

25 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 3. 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
26 Տե՛ս C. B. Norman, Armenia and the campaign of 1877, London, 1878, էջ 273։
27 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 4. (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
28 Նույն տե ղում, էջ 45: 
29 Նույն տե ղում, էջ 5:
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լի նի պայ մա նագ րի կն քու մից ըն դա մե նը եր կու տա րի հե տո քր դե րը սկ սե ցին հար
ձակ վել հայե րի վրա և սեպ տեմ բե րի 20ին ո չն չաց րին 13  հայ կա կան գյու ղեր»30: 

Լեմ կինն ը նդ գծում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած նե րի հար
ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ ա մեն ի նչ 
տե ղի էր ու նե նում նրանց թողտ վու թյամբ:

« Բեռ լի նի կոնգ րե սի մաս նա կից մեծ տե րու թյուն նե րը  1880թ. սեպ տեմ բե րի 7ին 
ներ կա յաց րին հա մա տեղ նո տա31: Բարձր դու ռը ամ բող ջո վին ար հա մար հեց հա մա
տեղ նո տան`  պար զա պես ծա նու ցե լով տե րու թյուն նե րին,  թե ի նչ է մտա դիր ա նե
լու: Տե րու թյուն ներն ը ստ եր ևույ թին մտա ծե ցին, որ ի րենք բա վա րար աշ խա տանք 
կա տա րել են: Դրա մա սին է վկա յում այն, որ Բիս մար կը կար ծիք հայտ նեց, թե կլի
նեն « լուրջ ան հար մա րու թյուն ներ»  Հայ կա կան հար ցի մա սին հոգ տա նե լու հար
ցում: Այս պի սով, հայե րին թո ղե ցին թուր քե րին, ով քեր շա րու նա կե ցին հայե րին ո չն
չաց նե լու ի րենց ծրագ րե րը»32: 

Ամ փո փե լով նշենք, որ Լեմ կի նը Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցումն իր 
ձե ռագ րում գնա հա տում է որ պես Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում հայե րի 
դրու թյու նը բա րե լա վե լու փորձ, ո րը, սա կայն, հա կա ռակ ար դյունք ու նե ցավ, նպաս
տեց, որ պես զի հայե րին ո չն չաց նե լու ծրագ րե րը Օս մա նյան կայս րու թյու նը դարձ նի 
նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն:

դ. լեմ կի նի ան դրա դար ձը 1890-ա կան թթ. կո տո րած նե րին
 Բեռ լի նի պայ մա նագ րի կն քու մից և Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մից հե տո 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը սկ սեց կյան քի կո չել հայե րի կո տո րած նե րը: Բնաջնջ ման 
գործն ա ռա ջին ան գամ սկս վեց փոքր ծա վա լով և ի րա կա նաց վեց ե րկ րի տար բեր 
մա սե րում տա րաբ նույթ ձևե րով: Հայե րի բան տար կու թյուն նե րը, կտ տանք նե րը, 
ար տաք սում նե րը, սպա նու թյուն նե րը, պար տադր ված կրո նա փո խու թյունն օս մա
նյան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար դար ձան օ րա կար գային հար ցեր: Այս հա մա տեքս
տում Լեմ կի նը նկա րագ րում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ 
կի րառ ված ճն շում նե րը և ա ռա ջին հեր թին հա մի դի ե գն դե րի ստեղ ծու մը. « Հայե
րը հա ճա խա կի հար ձակ ման է ին են թարկ վում զին ված քր դե րի կող մից, և հայե րի 
բո ղոք ներն ի րենց դեմ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բե րյալ մնա
ցին ա նար ձա գանք… 1892 թ. սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը կան չեց քուրդ ցե ղա պե տե
րին Կոս տանդ նու պո լիս, նրանց ռազ մա կան կո չում ներ շնոր հեց, ա պա հո վեց նրանց 

30 Նույն տե ղում, էջ 56:
31 1880թ. սեպտեմբերի 7ի համատեղ նոտայով եվրոպական տերությունները սուլթա նա կան կա
ռա վա րու թյու նից պա հան ջում է ին ան հա պաղ ի րագոր ծել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու
թյան ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու վե րա բե րյալ Բեռ լի նի դաշ նագ րի 61րդ հոդ վա ծով ստանձ
նած բա րե նո րո գում նե րի վե րա բե րյալ իր պար տա վո րու թյուն նե րը:
32 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
56, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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հա մազ գես տով և զեն քով: Ա պա նրանց հետ ու ղար կեց՝ կազ մա կեր պե լու ի րենց 
ցե ղե րից « հա մի դե ա կան» հե ծե լա զոր գն դեր, թվով շուրջ 22.500 մարդ» 33: 

Հայե րի կո տո րած նե րի ի րա կա նա ցու մը, ը ստ Լեմ կի նի, այն բա նի հետ ևանք էր, 
որ Բեռ լի նի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած տե րու թյուն ներն ի րենց դի վա նա գի տա
կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րով ոչ թե բա րե լա վում է ին հայե րի դրու թյու նը, այլ ա վե լի 
է ին բար դաց նում ի րա վի ճա կը հայե րի հա մար. « Հայե րը խնդ րե ցին Բեռ լի նի ե րաշ
խիք նե րը ստո րագ րած ե րկր նե րին պաշտ պա նել ի րենց ա վա զակ և ա նօ րեն քր դե րի 
դա ժան ճն շում նե րից, լուռ հա մա ձայն վե լով, որ ե թե տե րու թյուն նե րը հա վա նու թյուն 
չտան, Բարձր դու ռը որ պես ի րենց պաշտ պան ներ կն շա նա կի ա մե նա վատ թշ նա մի
նե րին»34: 

Որ պես հայե րի կո տո րած նե րի և հայ կա կան մշա կու թային ար ժեք նե րի ո չն չաց
ման ա պա ցույց` Լեմ կի նը մեջ բե րում է ա կա նա տես նե րի, մաս նա վո րա պես 1892թ. 
ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րի վկա յու թյուն նե րը Հա յաս տա նի հա րա վից35: 

Ու շագ րավ է, որ ձե ռագ րում ներ կա յաց վում է, թե թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը 
հայե րի դեմ ո ւղղ ված սադ րանք ներ է ին ի րա կա նաց նում՝ ցույց տա լու հա մար, որ 
հայե րը փոր ձում են ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նել: 

«1893թ. հուն վա րի 5ի գի շե րը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան վրա հար ձակ վե լու 
վե րա բե րյալ պաս տառ ներ հայտն վե ցին Փոքր Ա սի այի մի շարք կար ևոր քա ղաք նե
րում: Իշ խա նու թյուն ներն ա ջակ ցում է ին, որ պաս տառ ներն ու սա նող նե րը պա հեն 
մզ կիթ նե րում: Ի րա դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ դրանք ար վել է ին թուր քա
կան կա ռա վա րու թյան է մի սար նե րի կող մից, ով քեր այդ պի սով պատր վակ ու նե ցան 
մե ղադ րե լու հայե րին ա պս տամ բե լու մեջ»36: 

Լեմ կինն ը նդ գծում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո ւղղ
ված` հե ղա փո խու թյուն բարձ րաց նե լու վե րա բե րյալ մե ղադ րանք նե րին զու գա հեռ 
թուր քե րի կող մից ձեր բա կալ վում է ին մեծ թվով հայտ նի հայեր, ո ւմ նրանք հա մա
րում է ին սադ րիչ ներ, և նա որ պես նշ վա ծի ա պա ցույց մեջ բե րում է բրի տա նա կան 
հյու պա տո սա կան զե կույ ցը, ո րը 1893թ. ապ րի լի 10ին Կոս տանդ նու պոլ սից ու ղարկ
վել էր Լոն դոն. « Կոս տանդ նու պոլ սի ծա նու ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ բրի տա
նա կան հյու պա տոս ներն Իզ մի րում, Տրա պի զո նում և Ա նա տո լի այի այլ վայ րե րում 
ու ղար կել են զե կույց ներ քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ թուր քա կան բռ նու թյուն նե րի 
մա սին: Այս զե կույց ներն ը նդ գր կում են 1800 հայե րի ա նուն ներ, ով քեր բան տարկ վել 
է ին տար բեր մե ղադ րանք նե րով»37:

 Շա րու նա կե լով միտ քը՝ Լեմ կի նը նշում է, թե վկա յա կոչ ված «ա գի տա տոր նե րից» 
ո մանք ա զատ ար ձակ վե ցին` ստիպ ված մեծ գու մար վճա րե լուց հե տո, մյուս նե րը 

33 Appeleton, Annual Cyclopedia, 1880, p. 689. 
34 M. C. Gabrielyan, նշվ. ա շխ., էջ 194։
35 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
78. (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
36 Նույն տե ղում, էջ 8:
37 Նույն տե ղում, էջ 9:
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մնա ցին բան տում, ո րոնց մեծ մա սը սպան վեց: Մի այն 56 հո գի Կոս տանդ նու պոլ սից 
ու ղարկ վե ցին 1893թ. հու նի սի 28ին Ան գո րա38: 

Ձե ռագ րում մատ նանշ ված հայե րի կո տո րած նե րի և ճն շում նե րի մա սին փաս
տե րը ցույց են տա լիս, որ օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը ոչ մի այն չէ ին պատ րաստ
վում կա տա րել Բեռ լի նի պայ մանագ րով ի րենց ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը, 
այլև նա խա պատ րաստ վում է ին զանգ վա ծային կո տո րած ներ ի րա կա նաց նե լուն` 
նպա տակ ու նե նա լով թու լաց նել հայ հա մայն քը: 

Որ պես թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի փաստ` Լեմ կի նը բե րում է Սա սու նի ա պս տամ բու թյան օ րի նա կը և 
կր կին փաս տում հայե րի նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ սկ սե լու հա մար թուր քե րի կող
մից կի րառ վող սադ րիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին. « Հայե րի նկատ մամբ հե տապն
դում նե րը ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան 1894թ. սեպ տեմ բե րին Սա սու նում: 
Քր դե րը շա րու նա կա բար ան հանգս տաց նում է ին հայե րին, հար ձակ վում է ին նրանց 
գյու ղե րի վրա, սպա նում ու բռ նա բա րում, գո ղա նում խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն
նե րին: Կո տո րած նե րի ազ դան շա նը տր վում էր նրա նով, որ մի շարք քր դեր սպան
վում է ին հայե րի կող մից, ով քեր փոր ձում է ին հետ վե րա դարձ նել նրանց կող մից 
գո ղաց ված խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը»39:

 Բա ցի այդ Լեմ կի նը վկա յում է, որ կեղծ զե կույց ներ է ին ու ղարկ վում Կոս տանդ
նու պո լիս, թե հայե րը ա պս տամ բել են, և սուլ թա նը օգ տա գոր ծեց ա ռի թը̀  հայե րին 
ո չն չաց նե լու վե րա բե րյալ հրա ման ար ձա կե լու հա մար: Սուլ թա նը հրա ման ար ձա
կեց՝ «Ով խնայի տղա մարդ կանց, կա նանց կամ ե րե խա նե րին, ան հա վա տա րիմ է»40: 
« Զին վո րա կան նե րից ո մանք քր դա կան հա գուստ հա գան և օգ նե ցին քր դե րին հայե
րի դեմ պայ քա րում ա ռա վել հա ջո ղու թյուն նե րի հաս նե լու հա մար: Զին վո րա կան
նե րի ո րոշ փոքր խմ բեր էլ մտան մի քա նի հայ կա կան գյու ղեր, ա սե լով, թե ի րենք 
ե կել են, որ պես զի պաշտ պա նեն բնա կիչ նե րին որ պես հա վա տա րիմ հպա տակ նե րի, 
և տե ղա կայ վե ցին տնե րի միջև: Սա կայն գի շե րը նրանք վեր կա ցան և սպա նե ցին 
քնած գյու ղա ցի նե րին»41:

 Սուլ թա նի հրա մա նի հետ ևան քը ե ղավ այն, որ թուր քե րը և քր դե րը հար ձակ վե
ցին հայե րի վրա` սպա նե լով 6ից մինչև 10 հա զար մար դու: Ի նչ վե րա բե րում է այդ 
կո տո րած նե րի դեպ քում հայե րի նկատ մամբ կի րառ վող դա ժա նու թյուն նե րին, ա պա 
Լեմ կի նը դրա մա սին փաս տեր է բե րում նաև Ֆրե դե րիկ Դևիս Գրի նի « Հայ կա կան 
ճգ նա ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey) գր քից. «6ից 10 հա զար 
ան ձինք այն պի սի ճա կա տագ րի հան դի պե ցին, ի նչ պի սին խա վա րի դա րե րում 
Աֆ րի կա յում դժ վար թե հնա րա վոր լի ներ ա կա նա տես լի նել, քա նի որ Աֆ րի կա յում 
կա նայք և ման կա հա սակ ե րե խա նե րը կա րող է ին ա ռն վազն ստր կա կան կյան քի 
հնա րա վո րու թյուն ու նե նալ: Քա ռա սուն գյու ղե րը ամ բող ջո վին ո չն չաց վե ցին»42: 
38 Նույն տե ղում:
39 Նույն տեղում, էջ 910:
40  Նույն տե ղում, էջ 10: 
41 Նույն տե ղում, էջ 34:
42 Frederick Devis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, New York – London, 1895, pp. 1724.
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Անդ րա դառ նա լով Սա սու նի կո տո րա ծի հե տաքն նու թյան նպա տա կով հանձ նա
ժո ղո վի ստեղծ մա նը̀  Լեմ կի նը նկա րագ րում է, թե ի նչ պես էր թուր քա կան կող մը 
փոր ձում ձա խո ղել հե տաքն նու թյու նը:

« Մեծ Բրի տա նի այի ճնշ ման տակ հե տաքն նու թյուն կա տա րող թուր քա կան 
հանձ նա ժո ղո վը 1894թ. նոյեմ բե րին ու ղարկ վեց Հա յաս տան, բրի տա նա կան, ռու սա
կան և ֆրան սի ա կան պատ վի րակ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ̀  բա ցա հայ տե լու, որ ոչ մի 
հե ղա փո խու թյան փորձ չի ե ղել: Սուլ թա նը խնդ րեց Ա ՄՆի նա խա գա հին ներ կա
յա ցու ցիչ նշա նա կել, սա կայն ե րբ ա ռա ջարկ վեց, որ Սվա զում Ա ՄՆի հյու պա տոս 
պա րոն Ջևդե թը կա տա րի ան կախ հե տաքն նու թյուն և զե կույց ներ կա յաց նի Ա ՄՆի 
կա ռա վա րու թյուն, սուլ թա նը հրա ժար վեց այդ նշա նա կու մից»43:

 Սուլ թա նի գոր ծո ղու թյուն նե րը հան գեց նում են նրան, որ սուլ թա նի հե տաքն նիչ 
հանձ նա խում բը, Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ, վե րած վում է խեղ կա տա կու թյան, քա նի որ 
եվ րո պա ցի պատ վի րակ նե րին ար տոն ված չէր ան կախ հե տաքն նու թյուն ան ցկաց
նել44: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 6 ա միս ան ց եվ րո պա կան պատ վի րակ նե րը լքե ցին 
ի րենց թուրք գոր ծըն կեր նե րին:

 Լեմ կի նի կար ծի քով թուր քա կան և եվ րո պա ցի հանձ նա ժո ղո վա կան նե րի միջև 
ա ռա ջա ցած ան հա մա ձայ նու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ թուր քե րը 
վա խե նում է ին, թե այն կեղծ տե ղե կու թյուն նե րը, որ նրանք ա ռաջ է ին քա շել Հա յաս
տա նում ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կի շուրջ, ջրի ե րես դուրս կգային: Դրա մա սին է 
վկա յում եվ րո պա ցի պատ վի րակ նե րի հանձ նա ժո ղո վի զե կույ ցը: 

Որ պես թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց
ված հան ցա գոր ծու թյան ա պա ցույց` Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է պրո ֆե սոր Յո հան
նես Լեփ սի ու սի նկա րագ րու թյու նը Սա սու նի կո տո րած նե րի հե տաքն նու թյան 
ան ցկաց ման մա սին45:

1894թ. Սա սու նի կո տո րած նե րի հե տաքն նու թյան ար դյուն քում էլ Բեռ լի նի պայ
մա նա գի րը ստո րագ րած տե րու թյուն նե րը 1895թ. մայի սին Թուր քի ային են ներ
կա յաց նում Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը, ո րը Լեմ կի նի բնո րոշ մամբ̀  
«Օս մա նյան Թուր քի այի և իր հայ կա կան հպա տակ նե րի տա րա ձայ նու թյուն ներն 
ը նդ լայ նե լու, ոչ թե հար թե լու, « բա րե փո խում նե րի» սխե մա էր: Բա րե փո խում նե րը 
1895թ. հոկ տեմ բե րին ըն դուն վե ցին սուլ թա նի կող մից, ով մի ա ժա մա նակ լայ նա ծա
վալ կո տո րած ներ կազ մա կեր պե լու հրա ման տվեց»46:

 Լեմ կի նի այս միտքն ա նուղ ղա կի ո րեն բխում է նրա այն տե սա կե տից, թե 
օ տարերկ րյա մի ջամ տու թյուն նե րը հայե րի դրու թյու նը բա րե լա վե լու քո ղի ներ քո ոչ 
մի այն որ ևէ դրա կան ար դյուն քի չէ ին հան գեց նում հայե րի հա մար, այլ ը նդ հա կա

43 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, pp. 
1112 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
44 Նույն տե ղում:
45 Տե՛ս Lepsius , Armenia and Europe, Berlin, 1896։
46 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 15 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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ռա կը, ա վե լի է ին բար դաց նում հայե րի վի ճա կը̀  հան գեց նե լով ա վե լի լայ նա ծա վալ 
կո տո րած նե րի: 

Որ պես նշ վա ծի օ րի նակ նա գրում է, թե 18951896թթ. ջար դե րի ժա մա նակ 
100.000 մարդ սպան վեց, 12.000 տներ և խա նութ ներ այր վե ցին, 12.000 ան ձինք 
ստիպ ված է ին մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել, և 400.000ը չքա վո րու թյան մեջ 
մնա ցին: 1896թ. օ գոս տո սին ջար դե րից կա տա ղած 20 հայեր գրո հե ցին Օտ տո մա
նյան բան կը Կոս տանդ նու պոլ սում, և հա ջորդ 2 օ րե րին մոտ 6000 հայեր սպան վե
ցին Կոս տանդ նու պոլ սում47:

 Հա ջոր դիվ Լեմ կինն ը նդ գծում է, թե եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի քայ լե րը 
հայե րի կո տո րած նե րը կան խե լու հա մար բա վա րար չէ ին, և բե րում է հա մա պա
տաս խան փաս տեր. « Կոս տանդ նու պոլ սի ջար դե րի ըն թաց քում Մի շել Հեր բեր տը՝ 
բրի տա նա կան գոր ծե րի հա վա տար մա տա րը, և ո րոշ դես պան ներ ա րե ցին այն, ի նչ 
կա րող է ին հայե րի կո տո րած նե րը կան խե լու հա մար… բայց «եվ րո պա կան հա մեր
գը»48 ո չինչ չա րեց: Գեր մա նի այի կայսրն ա վե լի հե ռուն գնաց: Նա հա տուկ դես պա
նու թյուն ու ղար կեց` ներ կա յաց նե լու սուլ թա նին իր ըն տա նի քի դի ման կա րը՝ որ պես 
հար գան քի նշան»49:

ե. Ռ. լեմ կի նը̀  1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի մա սին
1909թ. ապ րի լին տե ղի ու նե ցած Ա դա նայի կո տո րած ներն Օս մա նյան կայս րու թյու
նում նոր իշ խա նու թյան ե կած ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան վա րած քա ղա քա
կա նու թյան ա ռա ջին հետ ևանքն է ին: Ա նդ րա դառ նա լով այդ հան գա ման քին` Լեմ
կի նը ներ կա յաց նում է ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան գա լու գոր ծըն թա ցը և հայե րի 
ու մյուս ազ գե րի ոգ ևոր վա ծու թյու նը, ո րը պայ մա նա վոր ված էր նրանց մեջ ա ռա ջա
ցած այն հա վա տով, թե ե րիտ թուր քե րի` իշ խա նու թյան գալն ի րա վի ճա կի փո փո
խու թյան կհան գեց նի կայս րու թյան տա րած քում և կն պաս տի ի րենց ի րա վունք նե րի 
վե րա կանգն մա նը:

 Հայե րը ող ջու նե ցին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան իշ խա նու թյան գա լը և 
հա վատ ու նե ին նրանց կար գա խոս նե րի նկատ մամբ՝ «ա զա տու թյուն», «եղ բայ րու
թյուն» և « հա վա սա րու թյուն»: Ի սկ 1876թ. ըն դուն ված, բայց չգոր ծադր ված Միդ
հա տյան սահ մա նադ րու թյան վե րա կանգ նու մը հայե րը հա մա րե ցին որ պես կայս
րու թյան տա րած քում յու րա քան չյուր ազ գի և կրո նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև 
հա վա սա րու թյան ստեղծ ման ե լա կետ:

47 Տե՛ս Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
էջ 16 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202)։
48 «Եվ րո պա կան հա մեր գը» մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կարգ էր Եվ րո պա յում, ո րը 
գո յու թյուն ու ներ Նա պո լե ոն Բո նա պար տի` Ֆրան սի ա յում իշ խա նու թյու նից հե ռա նա լուց հե տո՝ 
մինչև Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի բռն կու մը: Այդ հա մա կար գի հիմ նա դիր ներն է ին 
Մեծ Բրի տա նի ան, Ա վստ րի ան, Ռու սաս տա նը և Պրու սի ան: Ա վե լի ո ւշ Ֆրան սի ան նույն պես տե
րու թյուն նե րի այս «խմ բա կի» ան դամ դար ձավ:
49 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 16 
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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 Հայե րը և մյուս քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի հույ սե րը, ո րոնք կապ վում է ին ե րիտ
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան հետ, ոչ մի այն չի րա կա նա ցան, այլև տե ղի ու նե ցավ 
հա կա ռակ գոր ծըն թա ցը. « Չէր սպաս վում, թե մահ մե դա կան բնակ չու թյու նը, ո րի 
հիմ նա կան մասն ան գրա գետ էր, կպահ պա նի Սահ մա նադ րու թյան սկզ բունք նե րը. 
մի ակ տար րը, ո րի վրա քա ղա քա կա նա պես վե րա փոխ ված Օս մա նյան կայս րու թ
յու նը կա րող էր հեն վել, քրիս տո նյա բնակ չու թյունն էր, ո րն ա վե լի լավ էր կրթ ված: 
Այդ ի սկ պատ ճա ռով հայե րը դար ձան սպառ նա լիք ե րիտ թուր քե րի հա մար, ով քեր 
վա խե նում է ին, որ նոր հա մա կար գում հայե րը իշ խա նու թյան կգան: Սահ մա նադ
րու թյու նը դար ձավ ոչ թե հայե րի ա զա տագր ման ազ դան շան, այլ հայե րի մահ վան 
դա տավ ճի ռը»50: 

Լեմ կի նը հայե րին սպառ նա ցող վտան գի ա հա զանգ է հա մա րում Ա դա նայի 
կո տո րա ծը. «1909թ. ապ րի լի 13ին, ե րբ Աբ դուլ Հա մի դի հետ ևորդ նե րը խռո վու թ
յուն բարձ րաց րին, Ա դա նա քա ղա քի և նա հան գի մահ մե դա կան նե րը հար ձակ վե ցին 
հայե րի վրա և սպա նե ցին 25.000ից 50.000 մար դու, ի սկ 150.000 մարդ տա ռա պում 
էր հի վան դու թյուն նե րից և սո վից»51: Լեմ կի նի դի տարկ մամբ Ա դա նայի ջար դե րի 
պա տաս խա նա տուն ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն է ին, և դրա մա սին է վկա
յում նրա հետ ևյալ մեջ բե րու մը, թե Թա լե աթ փա շան պար ծե նում էր, որ ին քը ա վե լի 
շատ հայ է ո չն չաց րել 30 օ րում, քան Աբ դուլ Հա մի դը ե րե սուն տա րի նե րի ըն թաց
քում52: Այս մա սին գրե լով` Լեմ կինն ի ցույց է դնում, որ ե րիտ թուր քա կան կա ռա
վա րու թյու նը ոչ մի այն շա րու նա կեց իր նա խոր դի հա կա հայ քա ղա քա կա նու թյու նը 
և հա լա ծանք նե րը հայե րի նկատ մամբ, այլև այս հար ցում գե րա զան ցեց նա խորդ 
իշ խա նու թյա նը:

 Լեմ կի նը նշում է, որ Ջորջ Բրե զոլն իր «Այս տե ղով թուր քերն են ան ցել…» («Les 
Turcs ont passela») գր քում հա վա քել է ջար դե րի նկա րագ րու թյուն նե րի վկա յու
թյուն ներ, ո րոնք տե ղի է ին ու նե ցել Ա դա նա յում և շր ջա պա տող քա ղաք նե րում ու 
գյու ղե րում 1909թ.: Կո տո րա ծը Ա դա նա քա ղա քում տևել է 3 օր, և գրե թե ամ բողջ 
հայ կա կան թա ղա մասն այր վել է: Լեմ կի նը ման րակր կիտ փաս տեր է բե րում կո տո
րած նե րի ըն թաց քում թուր քե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված դա ժա
նու թյուն նե րի մա սին: 

Ա դա նայի ջար դե րը Լեմ կի նը ո րա կում է որ պես ցե ղաս պա նու թյուն` օգ տա գոր ծե
լով « Մարդ կայ նու թյան և քրիս տո նե ու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» բնո
րո շու մը ու նշում, որ Թո մաս Դևիդ սոն Քրիս տին53 նկա րագ րել է մարդ կայ նու թյան 
և քրիս տո նե ու թյան դեմ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյու նը̀  Ա դա նայի ջար դե րը: 
50 Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 17  
(http://digifindingaids.cjh.org/?pID=109202):
51 Նույն տե ղում, էջ 18:
52 Նույն տե ղում:
53 Թ. Դ. Քրիս տին (1843թ. հուն վա րի 21  1921թ. մայի սի 25) իռ լան դաա մե րի կյան քա ղա քա
ցի ա կան պա տե րազ մի վե տե րան էր, մի սի ո ներ և ման կա վարժ Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
18771920թթ.: 1893թ. իր ըն տա նի քի հետ տե ղա փոխ վել է Տար սոն, որ տեղ ստանձ նել է Սուրբ Պո
ղոս ի նս տի տու տի նա խա գա հու թյու նը: Նա ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած
նե րի և մաս նա վո րա պես Ա դա նայի ջար դե րի ա կա նա տե սը:
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Լեմ կի նը բազ մա թիվ փաս տեր է բե րում ջար դե րի ըն թաց քում թուր քե րի կող մից 
ի րա գործ ված ան մարդ կային դա ժա նու թյուն նե րի մա սին:

 Հե տաքրք րա կան է, որ Լեմ կի նը մեջ բե րում է «Journal officiel» թեր թի` 1909թ. 
մար տի 18ի հա մա րում տեղ գտած ֆրան սի ա ցի գրող Դե նի Քո շե նին54 հաս ցե ա
գրված հե ռա գի րը, ո րը, պատ մա բան Ռայ մոնդ Գևոր գյա նի մեկ նա բան մամբ, մեծ 
հար ված էր oս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար55: «Ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու նը 
մենք ու նենք, հա մընկ նում է եվ րո պա կան մա մու լի հրա պա րա կում նե րի հետ, և այն 
ա պա ցու ցում է զին վոր նե րի մաս նակ ցու թյու նը Ա դա նայի և այլ նա հանգ նե րի մաս
սա յա կան կո տո րած նե րին: Ապ րի լի 25ին տե ղի ու նե ցած ե րկ րորդ կո տո րա ծը ի րա
կա նաց վեց հենց զոր քե րի կող մից, ո րոնք ու ղարկ վել է ին Դե դե Ա գա շից, որ պես զի 
վերջ տան ան կար գու թյուն նե րին: Այն տեղ տե ղի ու նե ցան ի րա դար ձու թյուն ներ̀  
ան նկա րագ րե լի վայ րա գու թյուն նե րով: Ամ բողջ Կի լի կի ան ա վեր վեց` դառ նա լով 
սո վի և թշ վա ռու թյան զոհ»56: 

Ամ փո փե լով նշենք հետ ևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
•	 Ձե	ռագ	րում	բեր	ված	փաս	տե	րը	ցույց	են	տա	լիս,	որ	Ռ.	Լեմ	կինն	ու	սում	նա	սի	րել	

է ոչ մի այն Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հետ կապ ված դեպ քե րը, այլև hայոց պատ
մու թյան ա վե լի վաղ շր ջա նը, ե րբ Հա յաս տա նը են թարկ վել է օ տար նե րի աս պա
տա կու թյուն նե րին:

•	 Գր	քա	չափ	ձե	ռագ	րի	ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը	թույլ	է	տա	լիս	նշել,	որ	Լեմ	կի	նը	կար
ևո րել է Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, հայե րի` քրիս տո նյա ա զգ լի նե
լու հան գա ման քը և ազ գա պահ պան ման գոր ծում Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու 
դե րը:

	•	 Լեմ	կի	նը	փաս	տե	րով	ի	ցույց	է	դնում	նախ	քան	Հայոց	ցե	ղաս	պա	նու	թյան	ի	րա
գոր ծու մը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի հան ցա վոր գոր ծե լա կեր պը հայե րի 
նկատ մամբ: Ա պա ան դրա դառ նա լով Հայ կա կան հար ցի՝ մի ջազ գային դի վա նա
գի տա կան ա ռար կա դառ նա լու հան գա ման քին և Բեռ լի նի պայ մա նագ րի կնք
մա նը̀  նա ը նդ գծում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի կո տո րած նե րի հար
ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ այդ 
կո տո րած նե րը տե ղի է ին ու նե նում նրանց թողտ վու թյամբ: Օս մա նյան իշ խա նու
թյուն նե րը, հայե րի կո տո րած նե րի ի րա գործ ման հար ցում չհան դի պե լով դի մադ
րու թյան, աս տի ճա նա բար ա վե լի լայ նա մասշ տաբ ջար դեր է ին կազ մա կեր պում:

	•	 Լեմ	կի	նը	 ներ	կա	յաց	րել	 է,	 որ	 Հայ	կա	կան	 հար	ցից	 և	 հայ	կա	կան	 փոք	րա	մաս
նու թյու նից ա զատ վե լու հա մար օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը սադ րիչ գոր ծո

54 Դե նի Քո շե նը ֆրան սի ա ցի գրող էր և կա թո լի կա կան աջ թևի քա ղա քա կան գոր ծիչ: 18931919թթ. 
նա ներ կա յաց նում էր Փա րի զը Ֆրան սի այի Ազ գային ժո ղո վում: Նա լավ տե ղե կաց ված էր Հայ կա
կան հար ցի մա սին Պոլ Կամ բո նի հետ ան ձնա կան ըն կե րու թյան շնոր հիվ:
55 Տե՛ս Raymond Kevorkian, The Armenian Genocide: A complete history, I. B. Tauris & Co Ltd, London 
2011, էջ 93։
56 Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 45 (http://
digifindingaids.cjh.org/?pID=109202).
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ղու թյուն նե րի է ին ան ցնում՝ հայե րի նկատ մամբ կի րա ռե լով բռ նու թյուն ներ և 
ջարդեր: 

•	 Ե	րիտ	թուր	քե	րի	իշ	խա	նու	թյան	գա	լու	 հան	գա	ման	քը,	 ը	ստ	Լեմ	կի	նի,	 հույ	սեր	 էր	
ա ռա ջաց րել հայե րի, ի նչ պես նաև կայս րու թյան մյուս հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
շր ջա նում, սա կայն այդ հույ սե րը ոչ մի այն չար դա րա ցան, այլև ի րա գործ վե ցին 
հայե րի զանգ վա ծային տե ղա հա նու թյու նը և ջար դե րը: Այս հա մա տեքս տում 
1909թ. Ա դա նայի կո տո րա ծը նա դի տար կում է որ պես մի քա նի տա րի հե տո 
սպաս վող տե ղա հա նու թյուն նե րի և ջար դե րի կազ մա կերպ ման հա մար կար ևոր 
ա հա զանգ: 

•	 Հիմն	վե	լով	 ա	կա	նա	տես	նե	րի	 վկա	յու	թյուն	նե	րի	 և	 փաս	տե	րի	 վրա`	 Լեմ	կի	նը	
oս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից ի րա գործ ված հայե րի հա լա ծանք նե րը և 
կո տո րած նե րը հա մա րում է որ պես ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ̀  բնո րո
շե լով որ պես « Մարդ կայ նու թյան և քրիս տո նե ու թյան դեմ ո ւղղ ված հան ցա գոր
ծություն»:

 ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ Ցը, 1890-Ա ԿԱՆ ԹԹ. ջԱՐ ԴԵ Րը ԵՎ 1909Թ. Ա ԴԱՆԱՅԻ 
ԿՈ ՏՈ ՐԱ Ծը ՌԱ ֆԱՅԵԼ LԵՄ ԿԻ ՆԻ « ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ 

ՎԵ ՐԱբԵՐՅԱԼ ԳՐ քԱ չԱՓ ձԵ ՌԱԳ ՐՈւՄ» 
ա րեկ  ո ղո սյան

ԱՄ ՓՈ ՓՈւՄ 
Հոդ վա ծում քն նու թյան են ա ռն վում Ռա ֆայել Լեմ կի նի` « Հայ կա կան կո տո րած նե րի 
վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռագ րում» Հայ կա կան հար ցի, 1890ա կան թթ. ջար դե րի և 
1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ դի տար կում նե րը: Lեմ կի նը, օ գտ վե լով 
բազ մա թիվ աղ բյուր նե րից, նկա րագ րում է հայոց պատ մու թյան ա ռանձ նա հատ կու
թյուն ներն իր ըն կալ մամբ, Հայ կա կան հար ցի ծա գու մը և Օս մա նյան կայս րու թյան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ցե ղաս պա նա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը: Ձե ռագ րում Լեմ կի նը փաս տում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում 
XIX դա րի վեր ջին հայե րի կո տո րած նե րի հար ցում մեծ տե րու թյուն նե րի ա նուղ
ղա կի մեղ սակ ցու թյան մա սին, քա նի որ այդ կո տո րած նե րը տե ղի է ին ու նե նում 
նրանց թողտ վու թյամբ: 1909թ. Ա դա նայի կո տո րա ծը նա դի տար կում է որ պես մի 
քա նի տա րի հե տո սպաս վող տե ղա հա նու թյուն նե րի և ջար դե րի կազ մա կերպ ման 
հա մար կար ևոր ա հա զանգ: 

 
Բա նա լի բա ռեր` Ռա ֆայել Լեմ կին, Գր քա չափ ձե ռա գիր, Հայ կա կան հարց, հայե
րի կո տո րած ներ, ա կա նա տես նե րի վկա յու թյուն ներ, ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու
թյուններ:
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аРМянскИй ВоПРос, РеЗня 1890-ых ГГ., аданскИе ПоГРоМы 1909 Г.  
В «РукоПИсИ об аРМянской РеЗне» Рафаэля леМкИна

Нарек Погосян
РеЗюМе

В статье рассматривается наблюдения Рафаэля Лемкина о армянский вопрос, 
резни 1890ых гг., Аданские погромы 1909 г. в «Рукописе по размеры книги о 
армянских резни». Лемкин с использованием нескольких источников, описывает 
особенности его восприятия истории армян, происхождение армянского вопроса, 
и акты геноцида против армян со стороны османских властях. В рукописи Лемкин 
утверждает косвенное соучастие великих держав о массовые убийства армян в 
Османской империи в конце 19го века, которые происходили при их попусти
тельстве. Аданские погромы 1909 г. он рассматривает в качестве важного сигнала 
для организации предстоящих депортаций и массовых убийств ожидаемое через 
несколько лет. 
Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, Рукопись по размеры книги, Армянский 
вопрос, резня армян, свидетельства очевидцев, акты геноцида.

arMENIaN QuEStIoN, MaSSaCrES oF 1890S aNd tHE 1909 adaNa 
MaSSaCrES IN «turkISH MaSSaCrE oF arMENIaNS - Book-LENGtH 

MaNuSCrIPt” oF raPHaEL LEMkIN
Narek Poghosyan

SuMMarY
The article examined the observations of Raphael Lemkin in “Turkish Massacre of 
Armenians  BookLength Manuscript” about the arise of Armenian Question, massacres 
of 1890 and the 1909 Adana massacres. Lemkin using multiple sources, describes the 
features of its perception of Armenian history, the origin of Armenian Question, the acts 
of genocide against Armenians by the Ottoman authorities. Lemkin’s manuscript shows 
the indirect complicity of the great powers of the Ottoman Empire in the late 19th century 
massacres of Armenians as massacres that were taking place with their permission. 
Lemkin views the Adana massacres as an important signal for the organization of the 
forthcoming deportations and massacres.   

Keywords: Raphael Lemkin, Booklength manuscript, the Armenian question, Armenian 
massacres, eyewitness accounts, genocidal acts.



203

ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Սու րեն Մա նու կյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի փոխտ նօ րեն։ 20122013 թթ. Ֆուլբ
րայթ հե տա զո տա կան ծրագ րի կր թա թո շա կա ռու։ Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ
նե րը̀  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան սո ցի ալհո գե բա նա կան աս պեկ տը և հա մե մա տա
կան ցե ղաս պա նա գի տու թյուն։

Գ ևորգ Վար դա նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի գի տա կան խորհր դի քար տու ղար: 
Զբաղ վում է օս մա նահ պա տակ հույ նե րի պատ մու թյան և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ժխտ ման հար ցե րի ու սում նա սի րու թյամբ: Ներ կա յումս պատ րաս տում է մե նագրու
թյուն « Հայ կա կան հար ցը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ժխ տու մը թուր քա կան քա րոզ
չա կան հրա տա րա կու թյուն նե րում, XIX դա րի վեր ջին քա ռորդ – 1920ա կան թվա
կան ներ» թե մայով: Շուրջ եր կու տաս նյակ գի տա կան հրա պա րա կում նե րի, այդ 
թվում նաև մեկ մե նագ րու թյան հե ղի նակ է:

 Նա րի նե Մար գա րյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի Ա նդր կով կա սի հա յու թյան ցե ղաս
պա նու թյան և ու սում նա սի րու թյուն նե րի բաժ նի վա րիչ: Զբաղ վում է ա րա բա կան 
ե րկր նե րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ար ձա գան քի թե մայի ու սում նա սի րու թյամբ: 
Մեկ մե նագ րու թյան հե ղի նակ է:

 Ռո բերտ Թա թո յան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի 
փաս տագր ման և տվյալ նե րի հա վա քագր ման բաժ նի վա րիչ։ Զբաղ վում է ա րևմ տա
հա յու թյան ժո ղովր դագ րա կան հար ցե րի ու սում նա սի րու թյամբ։

 Գո հար Խա նու մյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի 
ֆոն դե րի պա տաս խա նա տու: Ու սում նա սի րու թյան թե ման է «Որ բա հա վաք աշ խա
տանք ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին»:
 
Է լի նա Միր զո յան, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի կրտ սեր գի տաշ խա տող: Զբաղ վում է 
թուր քա հայ մա մու լի է ջե րում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայի ու սում նա սիր մամբ: 
Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լորտ նե րը՝ ա րևմ տա հայ մա մու լի է ջե րում հայ և թուրք 
ազ գային ի նք նու թյուն նե րի թե մայի քն նու թյուն, հայ կա կան թե մա տի կան թուր քա
կան տպա գիր մա մու լում: Մեկ տաս նյա կից ա վելի գի տա կան հոդ վա ծի հե ղինակ:
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 Վա լե րի Թու նյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր: Աշ խա տու
թյուն նե րը վե րա բե րում են Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյա նը Հա յաս տա նում, 
Հայկական հար ցին, ինչպես նաև Հայ ե կե ղե ցու քա ղա քա կան պատ մու թյա նը:

 Շու շան Խա չատ րյան, Ե ՊՀ ա ստ վա ծա բա նու թյան ֆա կուլ տե տի հե ռա կա աս պի
րանտ, ՀՑ ԹԻ հու շագ րու թյուն նե րի և վա վե րագ րե րի ու սում նա սի րու թյան բաժ նի 
կրտ սեր գի տա կան աշ խա տող: Պատ րաս տում է թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու
թյուն՝ « Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հե տա զոտ ման կրո նա գի տա կան խն դիր նե րը» 
թե մայով: Ու սում նա սի րու թյուն ներ՝ Օս մա նյան կայս րու թյան կրո նա կան ի րա վի
ճա կի, կրոն նե րի բախ ման, ցե ղաս պա նու թյան ա ստ վա ծա բա նու թյան, թե ո դի ցե
այի, Հո լո քոս տի փի լի սո փա յու թյան ո լորտ նե րում։

 Ռե գի նա Գա լուս տյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի
տու տի կրտ սեր գի տաշ խա տող, ՀՑ ԹԻ գրա դա րա նի պա տաս խա նա տու: Ու սում
նա սի րու թյան թե ման է « Թուր քա կան ի նք նու թյան ձևա վո րու մը և Հայոց ցե ղասպա
նու թյու նը»:

 Միհ րան Մի նա սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի
տու տի հու շագ րու թյուն նե րի և վա վե րագ րե րի ու սում նա սի րու թյան բաժ նի վա րիչ։ 
Յո թը մե նագ րու թյան և բազ մա թիվ հոդ ված նե րի հե ղի նակ է։ Ու սում նա սի րու թյուն
նե րի ո լորտ նե րը՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ե րկ րորդ փու լը (Սի րի այի տա րած քում), 
հայ գր քի և ձե ռագ րե րի պատ մու թյուն, հա լե պա հայ գաղ թօ ջա խի պատ մու թյուն և 
այլն։

 Նա րեկ Պո ղո սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րանի նս տի տու տի 
աս պի րանտ: Գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի մեջ է մտ նում Հայոց ցե ղաս պա նու
թյան հիմ նախնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը Ռա ֆայել Լեմ կի նի գի տա կան ժա ռան
գու թյան մեջ:
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