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ԱրԵՎՄ ՏԱ ՀԱ ՅՈՒ ԹՅԱՆ ԹՎԱ քԱ ՆԱ Կի ԵՎ Ա րԵՎՄ ՏՅԱՆ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ Նի 
ԲՆԱԿ չՈՒ ԹՅԱՆ ԷԹ Նի ԿԱ ԿԱՆ ԿԱզ Մի ՀԱր ՑԵ րը XIX ԴԱ րի  

90-Ա ԿԱՆ ԹԹ. ԿԵ ՍԵ րիՆ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱր Ցի Սր ՄԱՆ 
ժԱ ՄԱՆԱԿԱՇրջԱՆՈՒՄ

 Ռո բերտ Թա թո յան

Ա. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան հար ցե րի ար ծարծու մը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ 
բա նակցություն նե րի ըն թաց քում 
Ինչ պես հայտ նի է, 1878 թ. հու լի սի 13-ին ստո րագր ված Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 
61-րդ հոդ վա ծով օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վո րու թյուն է ստանձ նում 
ե րկ րի « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում ի րա կա նաց նե լու « տե ղա կան կա րիք նե րից 
բխող բա րե լա վում ներ ու բա րե նո րո գում ներ», ի նչ պես նաև «ա պա հո վե լու հայե րի 
ան վտան գու թյու նը չեր քեզ նե րից ու քր դե րից»1։ Սրա նով Հայ կա կան հար ցը մտ նում 
է մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան օ րա կարգ` դր դե լով թուր քա կան իշ խա նու թյուն-
նե րին ձեռ նա մուխ լի նե լու մի քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման, ո րը նպա տակ 
ու ներ հնա րա վո րինս նվա զեց նելու Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայե րի թի վը ի նչ պես 
թղ թի վրա, այն պես էլ ի րա կա նու թյան մեջ2։

1 Բեռլինի պայ մա նագ րի 61-րդ հոդ վա ծը մեջ բեր վում է ը ստ Հա յաս տա նը մի ջազ գային դի վա
նա գի տու թյան և սո վե տա կան ար տա քին քաղա քա կա նու թյան փաս տաթղ թե րում (1828-1923), 
Երևան, « Հա յաս տան» հրատ., 1972, էջ 128: 
2 1878-1894 թթ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար կա րե լի է ա ռանձ նաց նել օս մա նյան կա-
ռա վա րու թյան կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վող հա կա հայ կա կան 
ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հետևյալ հիմ նա կան տար րե րը. 

– հայե րի կո տո րած նե րի կազ մա կեր պում,
– դ րա ցի մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյան, հատ կա պես քր դե րի` հայե րի նկատ մամբ հար ձա-

կում նե րի և հարս տա հա րու թյան քա ջա լե րում` « հա մի դի ե» հե ծե լա զո րի ստեղծ ման (1891 թ.), հայե-
րի բո ղոք նե րի ան տես ման, դա տա րան նե րում կողմ նա պա հու թյան դրսևոր ման և այլ մի ջոց նե րով,

–  « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում մահ մե դա կան գաղ թա կան նե րի և ոչ նս տա կյաց քր դե րի բնա-
կե ցում,

–  հայ բնակ չու թյան իս լա մաց ման խրա խու սում,
– հա յաբ նակ վար չա կան մի ա վոր նե րի վե րաձևում` դրանց տրոհ ման և մո տա կա հիմ նա կա նում 

իս լա մաբ նակ վայ րե րի հետ մի աց ման մի ջո ցով (տե՛ս նաև Թա թո յան Ռո բերտ, Ա րևմ տա հա յու
թյան թվա քա նա կի հար ցը 18781914 թվա կան նե րին, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան –ինս տի տուտ, 2015, էջ 35,36)։
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1890-ա կան թթ. կե սե րի մեր ձա վո րարևե լյան ճգ նա ժա մի շր ջա նում ևս մի ջազ-
գային դի վա նա գի տա կան օ րա կար գում Հայ կա կան հար ցը շա րու նակ վեց դրսևոր-
վել որ պես « հա յաբ նակ» նա հանգ նե րում բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու հարց3։ 
Դրա նից ել նե լով` օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պայ քա րում էր բա րե փո խում-
նե րի ծրագ րե րի դեմ` նաև նո րից երևան հա նե լով իր այն պն դում նե րը, որ հայերն 
Ա րևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում փոք րա մաս նու թյուն են կազ մում։ Նման պայ-
ման նե րում նո րից կարևո րու թյուն է ին ստա նում 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 հա մե մատ հա րա բե-
րակ ցու թյան հար ցե րը։ 

Բեռ լի նի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից ան մի ջա պես հե տո ըն կած շր ջա նում 
ա րևմ տա հա յու թյու նը ներ կա յաց նող մար մի նը̀  Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նը, 
բա վա կա նին ակ տիվ դե րա կա տա րում էր ստանձ նել բա րե փո խում նե րի հար ցը 
հե տապն դե լու ուղ ղու թյամբ̀  այդ նպա տա կով հրա պա րակ հա նե լով Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի` կա ռա վա րա կան տվյալ նե րից 
տար բեր վող հաշ վարկ ներ և դրա նով ոչ ուղ ղա կի բա նա վե ճի մեջ մտ նե լով օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյան հետ։ Սա կայն 1890-ա կան թթ. պատ րի ար քա րա նը խու սա-
փում է սե փա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րով հան դես գա լուց և ը նդ հա նուր 
առ մամբ ձեռն պահ է մնում նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյուն դրսևո րե լուց բա րե փո խում-
նե րի հար ցի լուծ ման ուղ ղու թյամբ̀  ը ստ երևույ թին չցան կա նա լով ա վե լորդ ան գամ 
հրահ րել օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի դժ գո հու թյու նը։ 

Բեռ լի նի պայ մա նագ րի տակ ստո րագ րած եվ րո պա կան վեց տե րու թյուն նե-
րից (Ա վստ րո– Հուն գա րի ա, Գեր մա նի ա, Ի տա լի ա, Մեծ Բրի տա նի ա, Ռու սաս տան, 
Ֆրան սի ա) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյա նը̀  ա րևմ տա հա յու թյան 
թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազգաբնակչության էթ նի կա կան կազ մի 
հար ցե րին, 1890-ական թթ. կե սե րին ան դրա դար ձել են հատ կա պես Մեծ Բրի տա-
նի ան, Ռու սաս տա նը և Ֆրան սի ան, ո րոնք ա ռա վել ակ տիվ դե րա կա տա րու թյուն 
է ին ստանձ նել Հայ կա կան հար ցում։  

Հայ կա կան հար ցը նո րից հայտն վում է մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ի վար չա կար գի կող մից 1894 թվա կա նի 
օ գոս տո սին Սա սու նի հայե րի դի մադ րու թյան ճնշ մա նը հա ջոր դած զանգ վա ծային 
կո տո րա ծի4 հետևան քով։ 1895 թ. սկզբ նե րին Կոս տանդ նու պոլ սում Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի դես պան նե րը5 մշա կում են « հայ կա կան նա հանգ-

3 1890-ա կան թթ. կե սե րին որ պես բա րե փո խում նե րի են թա կա տա րածք` « հա յաբ նակ» նա հանգ-
ներ, ճա նաչ վել է ին Է րզ րու մի, Վա նի, Բիթ լի սի, Դիար բե քի րի, Խար բեր դի (Մա մու րեթ ո ւլ –Ա զիզ) և 
Սե բաս տի այի վի լայեթ նե րը. հոդ վա ծում «Արևմ տյան Հա յաս տան» հաս կա ցու թյու նը վե րա բե րում 
է տվյալ տա րած քին: 
4 Կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել շուրջ 10,000 հայ, ա վեր վել է ին տաս նյակ հայ կա կան գյու ղեր 
(տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան, Երևան, Հայ կա կան հան րա գի տա րա նի գլ խա վոր 
խմ բագ րու թյուն, 1996, էջ 402)։
5 Մեծ տե րու թյուն նե րից ե րե քը` այս պես կոչ ված Ե ռյակ դա շին քի ե րկր ներ Գեր մա նի ան, Ա վստ-
րո– Հուն գա րի ան և Ի տա լի ան, հրա ժար վե ցին մի ա նալ Մեծ Բրի տա նի այի նա խա ձեռ նու թյա-
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նե րի» հա մար բա րե փո խում նե րի նա խա գի ծը, ո րը մայի սի 11 –ին հանձն վում է օս մա-
նյան կա ռա վա րու թյա նը6։ 

Մայի սյան ծրագ րում ե րեք տե րու թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րը նաև հան գա մա-
նա լից ան դրա դառ նում են 1878–1894 թթ. ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում օս մա նյան 
իշ խա նու թյուն նե րի հա կա հայ կա կան ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ-
նա կան մի ջո ցա ռում նե րին` ա ռա ջար կե լով դա դա րեց նել դրանք։ 

 Այս պես, ծրագ րի հենց ա ռա ջին կե տում, ո րը վեր նագր ված էր « Վի լայեթ նե րի 
թվի պա կա սե ցում», նշ վում էր հետևյա լը. « Քա նի որ ռե ֆորմ նե րը պետք է մտցվեն 
Է րզ րու մի, Բիթ լի սի, Վա նի, Սե բաս տի այի, Մա մու րեթ ուլ –Ա զի զի և Դի ար բե-
քի րի վեց նա հանգ նե րում, պետք է աշ խա տել այդ վի լայեթ նե րի թի վը պա կա սեց-
նել։ ...Վե րաձևու մը պետք է կա տա րել այն պի սի ե ղա նա կով, որ ազ գաբ նակ չու թյան 
բա ժա նու մը վե րած վի այն պի սի էթ նի կա կան խմ բե րի, ո րոնք ա մեն մի նա հան գի 
վար չա կան ստո րա բա ժա նում նե րի մեջ ը ստ կա րել վույն հա մա ցեղ լի նեն»7։ Այս 
կե տով ա ռա ջարկ վում էր վեց նա հանգ նե րի տա րած քի հի ման վրա մեկ կամ եր կու 
վար չա կան մի ա վոր ստեղ ծել, որ տեղ ը նդ գրկ ված կլի նեն ա ռա վել մի ա տարր հայ 
բնակ չու թյուն ու նե ցող շր ջան նե րը։ 

Փաս տաթղ թում ծա նո թութ յան կար գով հա մա ռոտ ներ կա յաց վում էր Ա րևմտ յան 
Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի տա րած քի` օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա-
կա նաց ված վար չա կան վե րաձևում նե րի պատ մութ յու նը. «1875 թվից 10 տա րի ա ռաջ 
Է րզ րու մի է յա լե թը8 բաղ կա ցած էր հետև յալ գա վառ նե րից՝ Չըլ դըր, Կարս, Է րզ րում 
(այժմ յան վի լա յե թը), նույն պես Վան, որ պա րու նա կում էր իր մեջ Հաք յա րի, Բիթ լիս 
և Մուշ: Այդ է յա լե թը 1877-78 թթ. պա տե րազ մից հե տո հետզ հե տե բա ժան վեց հինգ 
վի լա յե թի և ե րկ րի այն մա սը, որ մնաց Թուր քի ա յի ձեռ քում, բա ժան վեց հետև յալ 
վի լա յեթ նե րի՝ Է րզ րու մի, Վա նի, Հաք յա րի ի և Մու շի: Այ նու հետև, Հաք յա րի ի գա վա-
ռը նո րից մի աց վեց Վա նի վի լա յե թին, ի սկ Մու շի գա վա ռը՝ նոր կազմ ված Բիթ լի սի 
վի լա յե թին: Դրա նից հե տո էր, որ Մա մու րեթ-Ո ւլ-Ա զիզ սան ջա կը դար ձավ վի լա յեթ, 
ո րի հետ մի աց վե ցին մի քա նի հարևան հո ղեր: Այ նինչ Դեր սի մի վի լա յե թը կր կին 
դար ձավ սան ջակ»9: Վե րոն շյալ բո լոր վե րաձևում նե րի մի ջո ցով օս մա նյան կա ռա-

նը (տե՛ս История дипломатии, том II. Дипломатия в Новое время 18711914, Автор тома В.М. 
Хвостов, Москва, Государственное издательство политической литературы, 1963, էջ 335)։
6 Տե՛ս Саркисян Е.К., Политика османского правительства в Западной Армении, Ереван, изд. 
АН Армянской ССР, 1972, էջ 33։ 
7 Մեջ բեր վում է ը ստ Լէ օ, Հայոց հար ցի վա ւե րագ րե րը, Թիֆ լիս, տպա րան Ն. Ա ղա նե ան ցի, 1915, 
էջ 203: Տե՛ս նաև 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 (18281923)..., էջ 131: Հատ վա ծի ան գլե րեն տեքս տը` “The 
redistribution should be effected in such a way as to divide the populations into ethnographical groups as 
homogeneous a character as possible in the different administrative divisions of each province” (Turkey. 
No 1 (1896), Correspondence Respecting the Introduction of Reforms in the Armenian Provinces of Asiatic 
Turkey, London, 1896, p. 41)։
8 Է յա լեթ է ին կոչ վում նախ քան 1866 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում գո յու թյուն ու նե ցող վար չա-
կան մի ա վոր նե րը, ո րոնց փո խա րի նե լու ե կան վի լայեթ նե րը։ 
9 Լէ օ, նշվ. ա շխ., էջ 203: 
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վա րու թյու նը հետզ հե տե փոր ձում էր գտ նել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հայ բնակ չու-
թյա նը յու րա քան չյուր վար չա կան մի ա վո րում փոք րա մաս նու թյուն դարձ նե լու ա ռա-
վել ար դյու նա վետ ձևա չա փը, և Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի 
դի վա նա գետ ներն ը ստ է ու թյան ի րենց բա ցա սա կան գնա հա տա կանն է ին տա լիս 
ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րին։

 Բա րե փո խում նե րի մայի սյան ծրագ րում կարևոր տեղ էր հատ կաց ված հայե րի` 
կա ռա վար ման մար մին նե րում ներ կա յաց ված լի նե լու հար ցին։ Նա խա տես վում էր, 
որ խո շո րաց ված և էթ նի կա կան սկզ բուն քով կազմ ված հայ կա կան նա հանգ(ներ)ի 
նա հան գա պետ(ներ)ը (վա լի) պետք է ու նե նային օգ նա կան ներ (մուա վին), ո րոնք 
պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ, ե թե վա լին ին քը մու սուլ ման էր, և մու սուլ ման ներ, 
ե թե վա լին քրիս տո նյա է ր10։ 

Յու րա քան չյուր հայ կա կան նա հան գում գա վա ռա պետ նե րի (մու թե սա րիֆ) ո րո-
շա կի մա սը պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ։ Քրիս տո նյա գա վա ռա պետ ներ պետք 
է նշա նակ վե ին այն սան ջակ նե րում, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը մե ծա մաս նու թյուն 
է ին կազ մում։ Այն վի լայեթ նե րում, որ տեղ մի այն մեկ մյու թե սա րիֆ պետք է լի ներ 
(այ սինքն` մեկ գա վա ռից բաղ կա ցած վի լայեթ), նա ան պայ ման պետք է լի ներ քրիս-
տո նյա, ե թե վա լին իս լա մա դա վան է ր։ Ի նչ պես և նա հան գա պետ նե րի պա րա գա-
յում, գա վա ռա պե տի օգ նա կա նը պետք է լի ներ քրիս տո նյա, ե թե գա վա ռա պե տը 
մահ մե դա կան էր, և հա կա ռա կը11։ 

Նույն պես և գա վա ռակ նե րի (կա զա) կա ռա վա րիչ նե րի (կայ մա կամ) նշա նակ-
ման հար ցում ծրագ րով նա խա տես վում էր ա պա հո վել քրիս տո նյա նե րի (հայե րի) 
ո րո շա կի թիվ։ Քրիս տո նյա կայ մա կամ ներ պետք է նշա նակ վե ին այն կա զա նե րում, 
որ տեղ քրիս տո նյա նե րը մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում։ Կայ մա կամ նե րի պա րա-
գա յում նույն պես գոր ծե լու էր տե ղա կա լի մահ մե դա կան կամ քրիս տո նյա լի նե լու 
սկզ բուն քը։ Կարևոր դրույթ էր, որ քրիս տո նյա մյու թե սա րիֆ նե րի և կայ մա կամ նե րի 
թի վը չպետք է պա կաս լի ներ վի լայե թի կայ մա կամ նե րի և մյու թե սա րիֆ նե րի ը նդ-
հա նուր թվի մեկ եր րոր դից12։ Նա հան գա պետ նե րին, գա վա ռա պետ նե րին, գա վա-
ռա կա պետ նե րին կից պետք է ստեղծ վե ին խոր հուրդ ներ, ո րոնց ան դամ նե րի կե սը 
պետք է լի նե ին քրիս տո նյա ներ13։

 Բա րե փո խում նե րի մայի սյան ծրա գի րը և՛ ժա մա նա կա կից նե րի, և՛ հե տա գա 
ու սում նա սի րող նե րի կող մից բնու թագր վել է որ պես չա փա վոր14։ Այն չէր տա լիս 
հայ բնակ չու թյա նն ա ռան ձին ի րա վունք ներ և ան տե սում էր նրանց քա ղա քա կան 
պա հանջ նե րը15։ Սա կայն ան գամ այդ չա փա վոր ա ռա ջարկ նե րին սուլ թան Աբ դուլ 

10 Նույն տե ղում, էջ 214:
11 Նույն տե ղում, էջ 215, 216:
12 Նույն տե ղում, էջ 216, 217։ 
13 Նույն տե ղում, էջ 217։
14 Տե՛ս Պո ղո սյան Ստ., Պո ղո սյան Կ., Հայ կա կան հար ցի և հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պատ մութ
յուն, հ.1, Երևան, ՀՀ ՊՆ գործ. կառ. տպ., 2000, էջ 492
15 Տե՛ս Ա ճա ռե ան Հ., Տաճ կա հայոց հար ցի պատ մու թիւ նը, Նոր Նա խիջևան, տպ. Ս.Յ. Ա ւա գե ան, 
1915, էջ 26։
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Հա մի դը հետևո ղա կան դի մադ րու թյուն ցույց տվեց16։ Որ դեգր վեց խոս տա նա լու և 
ձգձ գե լու, խու սա նա վե լու քա ղա քա կա նու թյուն. « …թուր քե րի դի վա նա գի տա կան 
խու սահ նարք նե րը նույն քան ան թիվ են, որ քան ա վա զա հա տիկն օվ կի ա նո սում», 
– այս պես էր դի պուկ բնու թագ րում օս մա նյան կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու-
թյու նը Հայ կա կան հար ցում դեպ քե րին ժա մա նա կա կից բրի տա նա կան թեր թե րից 
մե կը17։ 

Սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան` բա րե փո խում նե րի 1895 թ. մա յիս յան ծրագ րի 
կյան քի կոչ մա նը դի մադ րե լու զի նա նո ցում կարևոր տեղ հատ կաց վեց Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հա յե րի` փոք րա մաս նութ յուն կազ մե լու փաս-
տար կին: 1895թ. հու նի սի 3 –ին օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը ներ կա յաց նում են 
ի րենց պա տաս խա նը բա րե փո խում նե րի ծրագ րին, ո րով ը ստ է ու թյան մեր ժում են 
ա ռա ջարկ նե րի մեծ մա սը18։ Թուր քա կան պա տաս խա նին կց ված բա ցատ րագ րում 
ան դրա դարձ էր կա տար վում բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ա ռան ձին դրույթ նե րին։ 
Վի լայեթ նե րի խո շո րաց ման կե տի վե րա բե րյալ նշ վում էր, որ նա հան գային ներ կա 
բա ժան ման հա մա կարգն ըն դուն ված է կա ռա վա րումը հեշ տաց նե լու նպա տա կով, 
և վար չա կան սահ ման նե րի փո փո խու թյան դեպ քում տա րածք նե րի վար չա րա րու-
թյու նը կդժ վա րա նա։ Բա ցի դրա նից, հայ տա րար վում էր, որ սահ ման նե րի փո փո խու-
թյու նը գործ նա կա նում ան հնա րին է ի րա կա նաց նել նաև բնակ չու թյան էթ նի կա կան 
բաշխ ման տե սան կյու նից` հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ վեց նա հանգ նե րի 
բո լոր գա վառ ներն ու նեն խա ռը բնակ չու թյուն19։ Վեր ջին պն դու մը նույ նիսկ հա կա-
սում էր խե ղա թյուր ված օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին, ո րոնց հա մա-
ձայն՝ Վա նի, Մու շի և Բիթ լի սի գա վառ նե րում մի ա սին վերց րած հայե րը մե ծա մաս-
նու թյուն է ին (Վան, ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 113,964, ո րից հայեր̀  59,38220, Մու շի 
գա վառ, ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 99,560, ո րից հայեր̀  56,25221, Բիթ լի սի գա վառ, 
ը նդ հա նուր բնակ չու թյուն` 75,760, ո րից հայեր̀  30,47122)։ 

1895թ. հու նի սի 17 –ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս-
տա նի և Ֆրան սի այի դես պան նե րին ու ղարկ ված նոր գրու թյու նում հայ տա րա րում 
էր, որ ե րեք պե տու թյուն նե րի ա ռա ջար կած բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման 
հար ցում ա ռաջ նորդ վե լու է իր հպա տակ ազ գու թյուն նե րի տո կո սային հա րա բե րակ-
ցության թվե րով23։ 

16 Նույն տե ղում։
17 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ա., Բրի տա նա կան դի վա նա գի տու թյու նը և ա րևմ տա հա յու թյան խն դի րը 
(XIX դա րի 30ա կան թթ. – 1914 թ.), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն» հրատ., 1999, էջ 279։ 
18 Նույն տե ղում։ 
19 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 78։
20 Տե՛ս Karpat K., Ottoman population 18301914: Demographic and Social Characteristics, Wisconsin, 
The University of Wisconsin Press, 1985, էջ 146:
21 Նույն տե ղում, էջ 130: 
22 Նույն տե ղում։ 
23 Turkey. No 1 (1896)..., էջ 89։ 
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Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան թվով եր րորդ̀  ա ռա վել ման րա մասն պա տաս խա նը 
մեծ տե րու թյուն նե րի բա րե փո խում նե րի ծրագ րին ներ կա յաց վում է նույն թվա կա նի 
օ գոս տո սի 2-ի ն։ Պա տաս խա նում մեկ առ մեկ դի տարկ վում է ին Մայի սյան ծրագ րի 
բո լոր կե տե րը և ա ռանց բա ցա հայտ մեր ժե լու բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման 
գա ղա փա րը̀  որ պես սկզ բունք, ծրագ րի մեջ այն պի սի բո վան դա կային ա ռար կու-
թյուն ներ և ուղ ղում ներ է ին մտց վում, ո րոնք ը ստ է ու թյան ամ լաց նում է ին գրե թե 
բո լոր ա ռա ջարկ նե րը։ Հայ տա րար վում էր, որ օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը մտա-
դիր է բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել ոչ թե հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի, այլ 
ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քի նկատ մամբ։ Կր կին վե րա հաս տատ-
վում էր, որ բա րե փո խում նե րի ան ցկաց ման հար ցում օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն 
ա ռաջ նորդ վե լու է հպա տակ ազ գու թյուն նե րի թվա քա նակ նե րի հա րա բե րակ ցու-
թյամբ24։ Մերժ վում էր նա հան գա պետ նե րի նշա նակ ման հար ցում որևէ փո փո խու-
թյուն կա տա րել̀  վկա յա կո չե լով այն « փաս տար կը», որ հա մա ձայն մար դա հա մա րի 
տվյալ նե րի` վար չա կան բո լոր մի ա վոր նե րում մահ մե դա կան տար րը մե ծա մաս նու-
թյուն է կազ մում, հետևա բար՝ ցան կա ցած փո փո խու թյուն հան գեց նե լու է հան րային 
ան դոր րի խա փան մա նը (սա ակ նարկ էր մահ մե դա կան « մե ծա մաս նու թյան»̀  հայե-
րի նկատ մամբ հնա րա վոր դժ գո հու թյա նը, ո րը և հրահր վեց Աբ դուլ Հա մի դի կող-
մից նույն թվա կա նի աշ նա նը̀  հան գեց նե լով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի)25։ Բա րե փո խում նե րի ծրագ րի պա հան ջը̀  սան ջակ-
նե րի կա ռա վա րիչ նե րի մեկ եր րոր դին նշա նա կել քրիս տո նյա նե րից, մերժ վում էր 
այն հիմ նա վոր մամբ, որ ի նչ պես վի լայեթ նե րի գլ խա վոր քա ղաք նե րում, այն պես էլ 
սան ջակ նե րի մեծ մա սում մահ մե դա կան նե րը կազ մում են բնակ չու թյան մե ծա մաս-
նու թյու նը։ Միև նույն ժա մա նակ մեր ժու մը մեղ մե լու և մեծ տե րու թյուն նե րին սի րա-
շա հե լու նպա տա կով պա տաս խա նում չէր բա ցառ վում ա ռան ձին ե րկ րոր դա կան 
զի ջում նե րի կա տա րու մը, օ րի նակ` ու նակ քրիս տո նյա նե րի` ո րոշ գա վա ռա պետ նե րի 
տե ղա կալ նե րի պաշ տոն նե րում նշա նա կու մը26։ 

Կայ մա կամ նե րի մեկ եր րոր դին քրիս տո նյա նե րից նշա նա կե լու և մահ մե դա կան 
կայ մա կա մի դեպ քում նրա տե ղա կալ քրիս տո նյա կայ մա կամ նշա նա կե լու պա հանջ-
նե րը նույն պես մերժ վում է ին, դրա փո խա րեն չէր բա ցառ վում, որ ա ռան ձին կայ-
մա կամ նե րի հա մար կսահ ման վի տե ղա կալ ու նե նա լու հնա րա վո րու թյուն, և այդ 
պաշ տո նում կն շա նակ վեն քրիս տո նյա ներ27։ Մերժ վում էր ան գամ նա հի ե նե րի (գյու-
ղա խումբ) կա ռա վա րիչ նե րին տե ղա կան ժո ղո վի կող մից ը նտ րվե լու ա ռա ջար կը։ 
Սա նշա նա կում էր, որ հայերն ու քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե ր զրկ վում է ին 
կա ռա վար ման հնա րա վո րու թյու նից ան գամ հայ կա կան կամ քրիս տո նյա մե ծա մաս-
նու թյուն ու նե ցող վար չա կան ա մե նա փոքր մի ա վոր նե րում։ 

24 Նույն տե ղում, էջ 99, 100։ 
25 Նույն տե ղում, էջ 107։
26 Նույն տե ղում, էջ 108։
27 Նույն տե ղում։ 
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Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆի լիպ Քա րին վար չա պետ Սոլս բե րի ին ուղղ ված իր 
նա մա կում, հան րա գու մա րի բե րե լով օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի պա տաս խա նը, 
նշում էր. «Այս պես կոչ ված բա րե փո խում նե րը, ո րոնք խոս տաց վել են Բարձր դռան 
կող մից, մահ մե դա կան նե րին օժ տում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րում 
էլ ա վե լի բա ցար ձակ վե րահս կո ղու թյամբ, քան նա խա տես ված է ներ կա կա նո նա-
կար գե րով»28։ Այ սինքն` օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը, ի պա տաս խան եվ րո պա կան 
ճնշ ման, փո խա նակ ա վե լաց նե լու հայե րի ներ կա յա ցուց չու թյունն ու լի ա զո րու թյուն-
նե րը կա ռա վար ման մար մին նե րում, ը նդ հա կա ռա կը̀  մի ջոց ներ է ին ձեռ նար կում 
դրանք էլ ա վե լի սահ մա նա փա կե լու ուղ ղու թյամբ։ Մեծ տե րու թյուն նե րի` հայ կա կան 
բա րե փո խում նե րի հռ չա կագ րային ծրագ րերն ու հայ տա րա րու թյուն նե րը հեր թա-
կան ան գամ հան գեց նում է ին հա կա ռակ ար դյուն քի` ար տո նե լով Աբ դուլ Հա մի դին 
խս տաց նել իր հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն իր օ գոս տո սի 2-ի պա տաս խա նով գրե թե բա ցա-
հայտ մեր ժում էր Մայի սյան ծրագ րի բո լոր կե տե րը, և ծրագ րի հե ղի նակ պե տու-
թյուն նե րը̀  Մեծ Բրի տա նի ան, Ռու սաս տա նը և Ֆրան սի ան, չէ ին կա րող չար-
ձա գան քել ի րենց հե ղի նա կու թյա նը վնաս հասց նող նման կեց ված քին։ Ե րեք 
տե րու թյուն նե րի բո ղոք նե րը ստի պում են օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րին դի մել 
հեր թա կան խու սա նավ ման և սեպ տեմ բե րի 6 –ին հան դես գալ նոր̀  ար տա քուստ 
ա վե լի զի ջո ղա կան բնույթ ու նե ցող ա ռա ջարկ նե րով29։ Մաս նա վո րա պես օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյու նը խոս տա նում էր, բա ցի նա հան գա պետ նե րից և գա վա ռա պետ նե-
րից, ո րոնք պետք է լի նեն մահ մե դա կան ներ, նշա նա կել քրիս տո նյա պաշ տո նյա ներ՝ 
տար բեր ազ գու թյուն նե րի տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան հա մա ձայն, ոս տի կա-
նու թյան և ժան դար մե րի այի կազմ քրիս տո նյա ներ ը նդ գր կել, գյու ղախմ բե րի (նա-
հի ե) կա ռա վա րիչ նե րի ը նտ րու թյան լի ա զո րու թյու նը տալ տվյալ գյու ղախմ բի խոր-
հուրդ նե րին և այլն30։ 

Այս պա տաս խա նը չի գո հաց նում բա րե փո խում նե րի նա խա ձեռ նող Մեծ Բրի-
տա նի այի կա ռա վա րու թյա նը։ 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 11 –ին վար չա պետ Ռո բերտ 
Սոլս բե րին հան դի պում է ու նե նում ե րկ րում Օս մա նյան կայս րու թյան դես պան Ռուս-
տեմ փա շայի հետ։ Զրույ ցի ըն թաց քում նա պն դում է, որ տե ղա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րում պետք է սահ մա նել քրիս տո նյա նե րի չա փա բաժ նի ո րո շա կի տո կոս, 
և կա ռա վար ման բո լոր պաշ տոն նե րը, ո րոնք զբա ղեց նում են մահ մե դա կան նե րը, 
պետք է ու նե նան քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ31։ Սա ա նուղ ղա կի փաս տում է այն 
մա սին, որ բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյու նը չէր վս տա հում վեց նա հանգ նե րում հայ 
և այլ քրիս տո նյա ազ գաբ նակ չու թյան տո կո սային հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի տվյալ նե րին։ Դրա մա սին է վկա յում նաև օս մա նյան 

28 Նույն տե ղում, էջ 124։ 
29 Տե՛ս Fuat Dündar, Crime of Numbers: The Role of Statistics in the Armenian Question (1878–1918), 
New Brunswick (USA) and London (UK), Transaction Publishers, 2010, էջ 38։ Տե՛ս նաև Turkey. No 1 
(1896)..., էջ 140, 141։
30 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 141։
31 Նույն տե ղում, էջ 142։
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վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ բրի տա նա կան դի վա նա գի տա կան ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի ար տա հայ տած կար ծի քը, ո րի մա սին կխոս վի հա ջոր դիվ։

 Մինչ ե րեք տե րու թյուն նե րի և օս մա նյան կա ռա վա րու թյան միջև հայ կա կան 
բա րե փո խում նե րի հար ցի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նակ վում է ին, 1895 թ. 
սեպ տեմ բե րի 30 –ին տե ղի են ու նե նում Բա բը Ա լի ի ցույ ցի հայտ նի դեպ քե րը։ Թուր-
քա կան ոս տի կա նու թյու նը բռ նի ու ժի գոր ծադր մամբ ցրում է բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման խնդ րան քը պա րու նա կող գրու թյուն հանձ նե լու նպա տա կով դե պի 
սուլ թա նա կան պա լատ քայ լող հա զա րա վոր հայե րի թա փո րը։ Դրան հա ջոր դում են 
հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած ներ Կ. Պոլ սում, ո րոնց զոհ է գնում շուրջ 3,000 
մարդ32։ Բա բը Ա լի ի դեպ քերն ազ դա րա րում են հայ կա կան կո տո րած նե րի ա լի քի 
մեկ նար կը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում և Փոքր Ա սի այի գա վառ նե րում։ 1895 թ. հոկ-
տեմ բեր– նոյեմ բեր ա միս նե րին ջար դեր են տե ղի ու նե նում Տրա պի զո նում, Բա բեր-
դում, Դեր ջա նում, Ե րզն կա յում, Չար սան ճա գում և Քղի ում, Բա ղե շում և Գյու մուշ հա-
նե ում, Ե դե սի ա յում (Ո ւր ֆա) և Շա պին– Գա րա հի սա րում, Կա րի նում, Մա լա թի ա յում, 
Խար բեր դում, Ակ նում, Դի ար բե քի րում, Մարզ վա նում, Սե բաս տի ա յում և այ լուր33: 

Այս զար գա ցում նե րին զու գա հեռ 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 10-ին Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի կա ռա վա րու թյուն նե րը սահ մա նում են Մայի սյան 
ծրագ րի այն դրույթ նե րը, ո րոնք պետք է պար տա դիր  ի րա կա նացվեն։ Այդ դրույթ-
նե րից է ին սուլ թա նի կող մից բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը հա մա կար գե լու 
և կա ռա վար չա կան լի ա զո րու թյուն նե րով հա յաբ նակ վեց նա հանգ ներ ու ղարկ ված 
Շա քիր փա շային քրիս տո նյա տե ղա կալ նշա նա կե լը, կա ռա վար ման օ ղակ նե րում 
քրիս տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյան չա փի հս տա կե ցու մը, նա հան գա պե տի և գա վա-
ռա պե տի պաշ տոն նե րի` քրիս տո նյա նե րի հա մար բաց լի նե լը, նա հան գա պետ նե րի 
և գա վա ռա պետ նե րի հա մար քրիս տո նյա օգ նա կան նե րի նշա նա կու մը, բա րե փո-
խում նե րի ի րա կա նաց ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող հա տուկ 
հանձ նա ժո ղո վի (Comission of Control) կող մից քրիս տո նյա պե տա կան ծա ռայող-
նե րի թվի ամ րագ րու մը յու րա քան չյուր նա հան գի բնակ չու թյան չա փա բա ժին նե րին 
հա մա պա տաս խան34։ Ու շագ րավ է, որ ե րեք տե րու թյուն նե րը չէ ին պն դում Մայի-
սյան ծրագ րի եր կու է ա կան կե տե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ա ռա վել 
մի ա տարր հա յաբ նակ նա հան գի կամ նա հանգ նե րի ստեղծ ման և բա րե փո խում-
նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քի նկատ մամբ եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռա-
վել գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի ստեղծ ման ի րենց ա ռա ջարկ նե րի վրա` դրա նով ը ստ 
է ու թյան ա մոր ձա տե լով հայ կա կան բա րե փո խում նե րի գա ղա փա րը։ Բա ցի դրա նից, 
գոր ծըն թա ցը մնում էր օս մա նյան կա ռա վա րու թյան « բա րյա ցա կա մու թյան» հույ-
սին, ին չը կան խո րո շում էր դրա տխուր վախ ճա նը։

Ձգ տե լով թու լաց նել կո տո րած նե րի ա լի քի փաս տի կա պակ ցու թյամբ եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի և հան րային կար ծի քի դժ գո հու թյու նը̀  Աբ դուլ Հա միդն ար դեն 

32 Տե՛ս Պո ղո սյան Ստ., Պո ղո սյան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 415։
33 Տե՛ս « Հայ կա կան հարց» հան րա գի տա րան..., էջ 229, 230։ 
34 Տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 158։
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ի րեն կա րող էր թույլ տալ ո րո շա կի զի ջում ներ անել բա րե փո խում նե րի հար ցում` 
ըն դառաջե լով մեծ տե րու թյուն նե րի պա հանջ նե րից մի քա նի սին։ 1895 թ. հոկ տեմ-
բե րի 20 –ին օս մա նյան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նում է Շա քիր փա շային և հայ կա-
կան վեց նա հանգ նե րի նա հան գա պետ նե րին ուղղ ված կար գադ րու թյուն, որ տեղ 
հա մա ձայ նու թյուն էր հայտն վում հետևյալ բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց մա նը̀  
յու րա քան չյուր նա հան գի հա մար քրիս տո նյա մուա վի նի (նա հան գա պե տի օգ նա-
կան) նշա նա կում, ոչ մահ մե դա կան մուա վին նե րի նշա նա կում «այն գա վառ նե րում 
և գա վա ռակ նե րում, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը կարևոր տարր են կազ մում», վար-
չա կան պաշ տոն նե րում մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի նշա նա կում` 
ը ստ տվյալ նա հան գում մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի թվի հա րա բե-
րակ ցու թյան35։ Սրանք սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան կող մից է ա կան զի ջում ներ 
չէ ին, քա նի որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի վար չա կան սահ ման նե րը 
փո փո խու թյան են թար կե լու ա ռա ջար կը կտ րա կա նա պես մերժ վել էր, և Աբ դուլ 
Հա մի դի կող մից այդ նա հանգ նե րին կց ված ա ռա վե լա պես մահ մե դականներով 
բ նակեցված տա րածք նե րը շա րու նա կում է ին մնալ դրանց կազ մում։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը նաև հայ տա րա րում է, որ տե ղա կան կա ռա վար-
ման մար մին նե րում և ոս տի կա նու թյու նում իս լամ և ոչ իս լամ ազ գաբ նակ չու թյան 
չա փա բա ժին նե րը ո րոշ վե լու են պաշ տո նա կան մար դա հա մա րի ար դյունք նե րից 
ել նե լով36։ Այ սինքն` հիմք է ին ըն դուն վե լու օս մա նյան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րը, 
ո րն ա ռա վե լա գույնս շա հագրգռ ված էր հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը 
վի ժեց նե լու հար ցով։ Բա ցի դրա նից, նաև սահ ման վում էր, որ այն գա վառ նե րում 
և գա վա ռակ նե րում, որ տեղ ան գամ, ը ստ պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, ոչ մահ մե-
դա կան նե րը կկազ մեն ը նդ հա նուր բնակ չու թյան թվի կե սից ա վե լին, միև նույնն է, 
նրանք վարչական պաշ տոն նե րի կե սից ա վե լին չեն ստա նա լու37։

Ն շենք նաև, որ սուլ թա նը չէր պատ րաստ վում կա տա րել բա րե նո րո գում նե րի 
ծրա գի րը հրա պա րա կե լու վե րա բե րյալ իր խոս տու մը̀  այն շին ծու հիմ նա վոր մամբ, 
որ դա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն կու նե նա կայս րու թյան մահ մե դա կան հպա տակ-
նե րի շր ջա նում38։ Ծրա գի րը չհ րա պա րա կե լը հեշ տաց նում էր օս մա նյան կա ռա վա-
րու թյան կող մից ա ռանց լուրջ հետևանք նե րի ցան կա ցած պա հի ան գամ այս ա մոր-
ձատ ված բա րե փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյու նը։

 Բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար հանձ նա կա տար է ը նտր-
վում Շա քիր փա շան, ի սկ նրա տե ղա կալ̀  հույն Ֆեհ տի Ֆրան կո բեյը, ով օս մա նյան 
վի ճա կագ րա կան գե րա տես չու թյան ղե կա վարն է ր39։ 1895 թ. նոյեմ բե րի 3-ին օս մա-

35 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20 –ի բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը տե՛ս Turkey. No 1 (1896)..., էջ 161-170. 
հայե րեն թարգ մա նու թյու նը` Լե օ, նշվ. ա շխ., էջ 281-294։ 
36 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։
37 Նույն տե ղում։ 
38 Տե՛ս Կի րա կո սյան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 321։ 
39 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (2), 201616

նյան կա ռա վա րու թյան կող մից ստեղծ վում է հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա-
նաց ման նկատ մամբ Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վը40։ 

1895 թ. վեր ջե րին Շա քիր փա շան ուղևոր վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
նա հանգ ներ, որ տեղ իր ա ռա ջին այ ցե լու թյան վայ րերն են դառ նում բնակ չու թյան 
հաշ վառ ման տե ղա կան գրա սե նյակ նե րը̀  բնակ չու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա-
կան կազ մի վե րա բե րյալ թարմ տվյալ ներ ստա նա լու հա մար41։ Այս պես, Վա նում 
բնակ չու թյան գրա սե նյակ այ ցե լու թյան ժա մա նակ օս մա նյան պաշ տո նյան ստա-
նում է նա հան գի մահ մե դա կան, հայ և ա սո րի բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե-
րյալ տվյալ ներ̀  հա մա պա տաս խա նա բար̀  147,623, 70,916 և 9,650 (օս մա նյան վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի իս կու թյա նը մենք կանդ րա դառ նանք հա ջոր դիվ): Դրանց 
հի ման վրա Շա քիր փա շան սահ մա նում է նա հան գային ժան դար մե րի այի կազ մը̀  
608 մահ մե դա կան ներ, 208 հայեր և 89 ա սո րի ներ42։ Մի ա ժա մա նակ կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րից ստաց ված կար գադ րու թյամբ Օս մա նյան կայս րու թյան բո լոր 
նա հանգ նե րի իշ խա նու թյուն նե րը պատ րաս տում և Կ. Պո լիս են ու ղար կում ի րենց 
տա րած քում գտն վող բո լոր բնա կա վայ րե րի ա նուն նե րը, թի վը և դրանք ղե կա վա-
րող ան ձանց ա նուն նե րը պա րու նա կող տե ղե կագ րեր43։

1896 թ. փետր վա րի 6 –ին Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի դես-
պա նատ նե րի դրա գո ման նե րը ներ կա են գտն վում Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո-
ղո վի նիս տին։ Դես պա նատ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ար ձա նագ րում են, որ տվյալ 
պա հի դրու թյամբ, բա ցի նա հան գա պետ նե րի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ նշա նա կե-
լուց, որևէ այլ բա րե փո խում չի ի րա կա նաց վել, ը նդ ո րում, հա կա ռակ ստանձ նած 
պար տա վո րու թյուն նե րի, նման նշա նա կում ներ ե ղել են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վեց նա հանգ նե րից մի այն եր կու սում44։ 

1896 թ. մար տին Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վը Կ. Պոլ սում բրի տա նա կան 
դես պա նա տան ներ կա յա ցուց չին է փո խան ցում վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ օս մա նյան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը։ Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆի լիպ Քա րին դրանք ու ղար կում է Ֆո րին օ ֆիս` 
իր հա մա ռոտ մեկ նա բա նու թյուն նե րով հան դերձ։ Դես պանն ար ձա նագ րում էր, որ 
նոր տվյալ նե րի` նա խորդ տա րի նե րին նույն օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րից դես-
պա նա տան կող մից ստաց ված տվյալ նե րի հետ հա մե մա տու թյու նը ցույց է տա լիս 
շո շա փե լի ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ։ Այս պես, նշ վում էր, որ Է րզ րու մի 
նա հան գում 1890-ին օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը հաշ վում է ին 545,159 շունչ, ո րից 

40 Տե՛ս «Ա սո շեյ թեդ փրես» լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան հա ղոր դագ րու թյու նը “Los Angeles 
Herald”, Volume 45, Number 24, 4 November 1895 (հա սա նե լի է առ ցանց http://cdnc.ucr.edu կայ-
քում)։ 
41 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 39։ 
42 Նույն տե ղում։ 
43 Նույն տե ղում։ 
44 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896). Further Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey, in 
Continuation of Turkey No. 2, Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty. August 
1896. London, Harrison and Sons, 1896, էջ 49։ 
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քրիս տո նյա ներ̀  113,488 կամ մոտ 21%, մինչ դեռ 1895-ին` ար դեն 669,717 շունչ, ո րից 
քրիս տո նյա ներ̀  123,935 (18,5%)45: 

Վա նի նա հան գի պա րա գա յում 1890 և 1895 թթ. տվյալ նե րի միջև տար բե րու թյուն-
ներն էլ ա վե լի շո շա փե լի է ին` 1890 թ. օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ ներ̀  418,494 
(ք րիս տո նյա ներ̀  32%), 1890 թ. հյու պա տոս Լլոյ դի տվյալ ներ̀  270,988 (ք րիս տո նյա-
ներ̀  57 %), 1895 թ. պաշ տո նա կան տվյալ ներ̀  308,392 շունչ (ք րիս տո նյա ներ̀  32%)։ 

Բիթ լի սի, Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի և Սե բաս տի այի նա հան գի տվյալ նե րի միջև 
տար բե րու թյուն նե րը ներ կա յաց վում են ստորև ա ղյու սակ նե րով։ 

Բիթ լի սի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 266,988 41%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 287,876 42%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 479,587 24%

 Դի ար բե քի րի նա հանգ
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 312,444 23%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 392,168 22,5%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 462,005 18%

 Խար բեր դի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 381,352 21,2%

Բ րի տա նա ցի հյու պա տոս Լլոյդ, 1890 293,508 30%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 586,303 15%

 Սե բաս տի այի նա հանգ 
Բ նակ չու թյուն Ք րիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյուն

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1890 892,201 17,5%

Օս մա նյան պաշ տո նա կան, 1895 971,981 17%

Ինչ պես տես նում ե նք, օս մա նյան կա ռա վա րու թյան` 5 տա րի կտր ված քով տրա-
մադր ված եր կու տվյալ նե րի միջև առ կա են շո շա փե լի տար բե րու թյուն ներ ոչ 
հօ գուտ քրիս տո նե ա դա վան նե րի։ Ի սկ ե թե հա մե մա տենք դրանք բրի տա նա ցի 
հյու պա տոս Լլոյ դի` 1890 թ. տվյալ նե րի հետ, ո րոնք նույն պես թուր քա կան ծա գում 
ու նեն, ա պա տվյալ նե րի միջև տար բե րու թյու նը և դրա նով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վեց նա հանգ նե րում թղ թի վրա քրիս տո նյա նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը նվա զեց նե-
լու օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան մի տու մն էլ ա վե լի ա կն հայտ է դառ նում։ 

45 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896).... էջ 98։
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1896 թ. փետր վա րի 26-ին Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆ. Քա րին զե կու ցում էր 
վար չա պետ Սոլս բե րի ին. «Ա մեն ի նչ կար ծես թե մնում է ան փո փոխ։ Ո ՛չ Շա քիր 
փա շայի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներն են նշա նակ վել, ո ՛չ էլ նա հան գա պետ նե րի քրիս-
տո նյա տե ղա կալ նե րը։ Չնա յած սուլ թա նի կող մից շա րու նա կա բար կրկն վող խոս-
տում նե րին` ներ կա պա հի դրու թյամբ ի նձ հայտ նի չէ որևէ կյան քի կոչ ված բա րե-
փոխ ման մա սին»46։ 

Մեծ Բրի տա նի այի և Ֆրան սի այի դես պա նատ նե րի թարգ մա նիչ նե րը ներ կա են 
գտն վում նաև Վե րահս կո ղու թյան հանձ նա ժո ղո վի ապ րիլ– մայիս ա միս նե րի նիս-
տե րին` ի րենց զե կու ցագ րե րում ար ձա նագ րե լով բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց-
ման հար ցում շո շա փե լի ա ռա ջըն թա ցի պա կա սը47։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
նշա նա կեց նա հան գա պետ նե րի քրիս տո նյա տե ղա կալ ներ, ո րոնց գոր ծա ռույթ-
նե րը սահ մա նա փակ և ձևա կան է ին, սա կայն գա վա ռա պետ նե րի ոչ մահ մե դա-
կան տե ղա կալ նե րի և ո րոշ գա վա ռակ նե րում քրիս տո նյա գա վա ռա կա պետ նե րի ու 
գա վա ռա պետ նե րի տե ղա կալ նե րի նշա նա կու մը մնաց առ կախ։ Ի րե րի այս դրու-
թյունն ար տա ցոլ վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում Մեծ Բրի տա նի այի 
հյու պա տոս նե րի` 1896 թ. ամ ռանն ու աշ նանն ու ղարկ ված զե կու ցագ րե րում48։ 

1897 թ. ըն թաց քում բրի տա նա ցի հյու պա տոս նե րը շա րու նա կե ցին տվյալ ներ 
հա վա քել հայ կա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում 
օս մա նյան պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ հայե րի և քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի-
կա կան խմ բե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ։ Կ. Պոլ սում Մեծ Բրի տա նի այի դես-
պան Ֆ. Քա րի ի` 1897 թ. հու լի սի 6-ի նա մա կը Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պետ Սոլս-
բե րի ին49, որ տեղ դես պա նը հան րա գու մա րի է բե րում բրի տա նա ցի հյու պա տոս նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը, կա րե լի է պատ կե րա վոր բնու թագ րել որ պես հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի ծրագ րի յու րօ րի նակ մա հա խո սա կան։ 

Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն այդ ուղ ղու թյամբ մնա ցել 
էր ձևա կան և ի մի տա ցի ոն քայ լե րի ի րա կա նաց ման շր ջա նակ նե րում։ Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի ո րոշ նա հանգ նե րում նա հան գա պետ նե րի տե ղա կալ նե րի պաշ տոն նե-
րում նշա նակ վել է ին հայեր, ո րոնց, սա կայն, վե րա պահ ված է ին խորհր դան շա կան 
լի ա զո րու թյուն ներ, և ո րոնք որևէ ազ դե ցու թյուն չու նե ին պե տա կան կա ռա վար ման 
գոր ծե րում։ Դես պա նն ան թա քույց հեգ նան քով էր բնու թագ րում նո րան շա նակ հայ 
պաշ տո նյա նե րի գոր ծու նե ու թյու նը. «Ն րանք ա կն հայտ ո չն չու թյուն ներ են, բա ցա-
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ ա ռանց որևէ վա րան ման հա վա նու թյուն են տա լիս 

46 Նույն տեղում, էջ 65։
47 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նա տան թարգ մա նիչ Ա դամ Բլո կի` մայի սի 
6-ի զե կու ցա գի րը (նույն տե ղում, էջ 164, 165)։ 
48 Տե՛ս մաս նա վո րա պես Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս Գրև զի զե կու ցա գի րը (նույն 
տե ղում, էջ 199, 200)։
49 Տե՛ս Turkey No. 1 (1898). Further Correspondence respecting the Asiatic Provinces of Turkey, London, 
1898, էջ 207։ 
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ի րենց մահ մե դա կան վե րա դաս նե րի ո րո շում նե րին և ցու ցադ րա կան ե ռան դով 
հա լա ծան քի են են թար կում սե փա կան հայ րե նա կից նե րին»50։ 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը նաև չէ ին կա տա րել ոչ մահ մե դա կան նե րին 
ոս տի կա նու թյան և ժան դար մե րի այի կազմ ը նդ գր կե լու ի րենց ստանձ նած պար-
տա վո րու թյու նը̀  ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ նրանց տե սա կա րար կշ ռին հա մա-
պա տաս խան։ Քրիս տո նյա նե րի չա փա բա ժինն ու ժային կա ռույց նե րում ցածր էր 
ան գամ ար հես տա կա նո րեն նվա զեց ված օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի՝ 
մահ մե դա կան նե րի և ոչ մահ մե դա կան նե րի հա րա բե րակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րից։ 
Այն փոք րա թիվ քրիս տո նյա նե րը, ո րոնք այ նուա մե նայ նիվ ըն դուն վել է ին ու ժային 
կա ռույց ներ ծա ռա յու թյան, ը նդ գրկ վել է ին բա ցա ռա պես ստո րին օ ղակ ներ և ի 
վի ճա կի չէ ին պաշտ պա նե լու քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը բռ նու թյուն նե րից և չա րա-
շա հում նե րից։ Բրի տա նա ցի հյու պա տոս ներն ար ձա նագ րում է ին, որ նման պայ-
ման նե րում քրիս տո նյա նե րին պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ ը նդ գր կե լը լա վա գույն 
դեպ քում ա նօ գուտ է ր51։

 Վա նում վար չա կան պաշ տոն նե րի է ին նշա նակ վել 41 քրիս տո նյա, ոս տի կա-
նու թյան և ժան դար մե րի այի կազ մում` 82-ը, սա կայն վեր ջին ներս 1897 թ. ամ ռանը  
դեռևս աշ խա տա վարձ չէ ին ստա ցել52։ 

Բիթ լի սի նա հան գում ոս տի կա նու թյան կազմ է ին ը նդ գրկ վել 87 քրիս տո նյա (հայ), 
ո րոնք, սա կայն, ը ստ բրի տա նա ցի հյու պա տո սի տվյալ նե րի. «...ը նտր վել են ա մե-
նա վատ կեր պար նե րից, չեն վճար վում և օգ տա գործ վում են քրիս տո նյա հա մայն քի 
ան դամ նե րին լր տե սե լու նպա տա կով»53։ Որևէ քրիս տո նյա կայ մա կամ նա հան գում 
չէր նշա նակ վել։ Քրիս տո նյա մուհ թար նե րի (գյու ղախմ բե րի և գյու ղե րի ղե կա վար-
ներ) իշ խա նու թյունն ար հա մարհ վում էր հար կա հա վաք նե րի ու զափ թի ե նե րի կող-
մից, ո րոնք գոր ծում է ին ը ստ սե փա կան հայե ցո ղու թյան54։ 

Էրզ րու մի նա հան գի ոս տի կա նու թյու նում նշա նակ վել է ին 16 քրիս տո նյա ներ, 
ո րոն ցից հին գը̀  կո մի սար ներ, վեր ջին նե րից մեկն ա նուն էր հա նել քրիս տո նյա նե-
րին հա լա ծե լու իր ե ռան դի հա մար։ Ժան դար մե րի ա յում նա խա տես ված 218-ից ի րա-
կա նում նշա նակ վել էր 45 քրիս տո նյա, ո րոնք 18 ա մս վա ծա ռա յու թյան ըն թաց քում 
ստա ցել է ին մի այն ի րենց 2-3 ա մս վա ռո ճի կը55։ 

 Դի ար բե քի րում մի այն 12 քրիս տո նյա է ին նշա նակ վել ոս տի կա նու թյու նում, ե րբ 
սահ ման ված քա նա կը 70-80-ն է ր։ Վա լի ի տե ղա կա լը և եր կու կայ մա կամ ներ քրիս-
տո նյա ներ է ին, սա կայն որևէ ազ դե ցու թյու նից զուրկ։ «Ք րիս տո նյա նե րի նշա նա-
կու մը ներ կա դրու թյամբ չի հան գեց րել որևէ դրա կան ար դյուն քի», – նշ վում էր բրի-
տա նա ցի հյու պա տո սի զե կույ ցում56։

50 Նույն տե ղում։
51 Տե՛ս Fuat Dündar, նշվ. ա շխ., էջ 40։ 
52 Տե՛ս Turkey No. 1 (1898)..., էջ 209։ 
53 Նույն տե ղում։ 
54 Նույն տե ղում։ 
55 Նույն տե ղում, էջ 209, 210։ 
56 Նույն տե ղում։ 
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 Խար բեր դի ոս տի կա նու թյու նում և ժան դար մե րի ա յում նշա նակ ված քրիս տո նյա-
նե րը թո ղել են ի րենց պաշ տոն նե րը̀  վատ վե րա բեր մուն քի ար ժա նա նա լու պատ ճա-
ռով։ Խար բեր դում Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տո սը հետևյալ կերպ էր մեկ նա բա-
նում ստեղծ ված վի ճա կը. « Թուր քա կան կա ռա վա րա կան պաշ տոն նե րում հայե րի 
նշա նա կու մը ներ կա պա հի դրու թյամբ ա նօ գուտ լի նե լուց էլ վատ է... և կա րող է 
հան գեց նել հայ բնակ չու թյան շա հե րի էլ ա վե լի վնա սե լուն, քան բա րե լավ մա նը» 57։ 

Հա լե պի նա հան գում 800 պաշ տո նյա նե րից քրիս տո նյա է ին մի այն 20-ը, գրե թե 
բո լո րը̀  ստո րին օ ղակ նե րում, բա ցա ռու թյամբ Զեյ թու նի գա վա ռա կա պե տի և 
Ֆռ նու զի կա ռա վար չի։ Ի նչ պես և այլ հա յաբ նակ նա հանգ նե րում, Հա լե պում ևս 
քրիս տո նյա նե րը ոս տի կա նու թյու նում և ժան դար մե րի ա յում նա խա տես ված քա նա-
կից քիչ է ին ը նդ գրկ ված58։ 

Տ րա պի զո նի նա հան գում քրիս տո նյա նե րի չա փա բա ժի նը ոս տի կա նու թյան և 
ժան դար մե րի այի կազ մում պետք է լի ներ 14%, սա կայն այն փաս տա ցի 3% էր և նվա-
զե լու մի տում ու ներ, քա նի որ շա տե րը թող նում է ին աշ խա տան քը։ Նա հան գի 18 
կայ մա կամ նե րից և ոչ մե կը չու ներ քրիս տո նյա տե ղա կալ59։

 Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նը, ա նուղ ղա կի ո րեն նաև ար ձա նագ րե լով բա րե փո-
խում նե րի ի րա կա նաց մանն ուղղ ված իր ե րկ րի բո լոր ջան քե րի փաս տա ցի ձա խո-
ղու մը, հետևյալ կերպ էր ամ փո փում տվյալ նե րը. «…[ հա մի դյան] կո տո րած նե րը 
մեծ չա փով մե ծաց րել են այն ար հա մար հան քը, ո րով իշ խող մահ մե դա կան նե րը 
վե րա բեր վում են զոհ ազ գու թյա նը ...և այժմ ա կն հայտ է, որ և ոչ մի ծրա գիր, ի նչ քան 
էլ այն խնամ քով կազմ ված լի նի, բա վա րար չի լի նի ներ կա վար չա կան հա մա կար գի 
պայ ման նե րում ա պա հո վե լու հա վա սար ի րա վունք ներ հայ բնակ չու թյան հա մար։ 
Մի այն ա մուր եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյու նը տե ղե րում կա րող է հան գեց նել 
ար դյուն քի»60։ 

Բ նա կա նա բար, 1897 թ. հույն– թուր քա կան պա տե րազ մում թուր քե րի տա րած 
հաղ թա նա կից հե տո61 և ռուս–բ րի տա նա կան շա րու նակ վող հա կա սու թյուն նե րի 
պայ ման նե րում նման «ա մուր եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյուն» հաս տա տե լն Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի տա րած քում գործ նա կա նում ա նի րա գոր ծե լի մի վե րա ցա կան 
ցան կու թյան ար տա հայ տու թյուն է ր։ Մեծ տե րու թյուն նե րի հա կա սու թյուն նե րի վրա 
խա ղա լով, հայ բնակ չու թյա նը փոք րա մաս նու թյուն ներ կա յաց նե լով, բա րե փո խում-
նե րի նմա նակ ման իր գոր ծո ղու թյուն նե րով, հայե րին կո տո րած նե րի են թար կե լով և 
ե րկ րում խիստ հա լա ծանք նե րի ու ոս տի կա նա կան հե տապն դում նե րի ռե ժիմ հաս-
տա տե լով` Աբ դուլ Հա մի դին հա ջող վեց առ ժա մա նակ լռեց նել Հայ կա կան հար ցը։

57 Նույն տե ղում։ 
58 Նույն տե ղում, էջ 211։ 
59 Նույն տե ղում։
60 Նույն տե ղում, էջ 208։ 
61 1897 թ. հույն– թուր քա կան պա տե րազ մը տևել է մոտ մեկ ա միս` ապ րի լի 18-ից մինչև մայի սի 
20-ը, և ա վարտ վել է Հու նաս տա նի պար տու թյամբ։ 
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Բ. Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
բնակչության էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 1890 –ա կան թթ. կե սե րի 
օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
Ինչ պես ար դեն նշ վեց, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում բա րե փո խում նե րի 
ի րա կա նաց ման հիմ քում դր վեց էթ նի կա կան սկզ բուն քը, այ սինքն` կա ռա վար ման 
մար մին նե րում և ու ժային կա ռույց նե րում քրիս տո նյա նե րի (Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րած քում քրիս տո նե ա դա վան հիմ նա կան էթ նի կա կան խմ բի` հայե րի) ներ կա-
յաց ված լի նե լու աս տի ճա նը շաղ կապ վեց և դր վեց ու ղիղ հա մե մա տա կա նի տվյալ 
վար չա տա րած քային մի ա վո րում ը նդ հա նուր բնակ չու թյան մեջ քրիս տո նյա (հայ) 
բնակ չու թյան հա րա բե րակ ցու թյան ցու ցա նիշ նե րի հետ։ Դրա նով օս մա նյան կա ռա-
վա րու թյու նը, ո րը դեմ էր բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ի րա կա նաց մա նը, օբյեկ տի-
վո րեն շա հագրգռ ված էր այն խնդիրներով, որ հնա րա վո րինս ցածր ներ կա յաց նի 
հայե րի ու քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի կա կան խմ բե րի թի վը և մահ մե դա կան նե րի 
նկատ մամբ նրանց հա րա բե րակ ցու թյու նը։ 

Այդ շա հագրգռ վա ծու թյու նը չմ նաց վե րա ցա կան, այլ վե րած վեց գործ նա կան 
քայ լե րի։ Նախ, ի նչ պես ար դեն նշե ցինք, վե րաձև վեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վար-
չա կան քար տե զը. բո լոր հա յաբ նակ շր ջան նե րին կց վե ցին հարևան ա ռա վե լա պես 
մահ մե դա կա նաբ նակ տա րածք ներ։ Դրա նով սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հիմ քեր ստեղ ծեց պն դե լու, որ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բո լոր նա հանգ նե րում 1890-
ա կան թթ. կե սե րի դրու թյամբ մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չու թյու նը մե ծա մաս նու-
թյուն է կազ մում։ Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վար չա կան վե րաձևում նե րի քա ղա-
քա կա նու թյու նը նկատ վեց և ար ձա նագր վեց եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան 
կող մից` ար տա ցոլ վե լով 1895 թ. Մայի սյան բա րե փո խում նե րի ծրագ րում ի րե րի այդ 
վի ճակն ուղ ղե լու և ա ռա վել մի ա տարր հա յաբ նակ վար չա կան մի ա վոր ստեղ ծե լու 
պա հան ջի տես քով, ո րն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան կող մից խիստ դի մադ րու թյան 
հանդիպեց և մերժ վեց բա րե փո խում նե րի ծրագ րի շուրջ բա նակ ցու թյուն նե րի հենց 
սկզբ նա կան փու լում։ 

Սա կայն զուտ վար չա կան սահ ման նե րի փո փոխ մամբ օս մա նյան կա ռա վա րու-
թյու նը չսահ մա նա փակ վեց։ Խն դիր էր դր ված հայե րին և առ հա սա րակ քրիս տո նյա 
այլ էթ նի կա կան խմ բե րին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում հնա րա վո րինս 
ան նշան փոք րա մաս նու թյուն ցույց տալ։ Այդ նպա տա կով եվ րո պա կան դի վա նա-
գի տու թյան ու շադ րու թյա նը ներ կա յաց վե ցին կեղծ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ, 
որ տեղ հայ և քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե րն ի րա կա նից ցածր, ի սկ մահ մե դա-
կան բնակ չու թյունն ի րա կա նից բարձր էին պատ կեր վում։ Մահ մե դա կան նե րի թվի 
ուռ ճաց ման փաս տը ցայ տուն երևում է ստորև բեր ված ա ղյու սա կից, որ տեղ ներ-
կա յաց ված են Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի վեց վի լա յեթ նե րի մահ մե դա կան ազ գաբ-
նակ չութ յան թվա քա նա կի՝ օս ման յան կա ռա վա րու թյան՝ 1893-1897 թթ. վե րա բե րող 
տար բեր հաշ վարկ ներ։
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Աղ յու սակ 1. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց վի լա բ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նա կն ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան րտվալ նբ րի  
(1893-1897.) 62 63 64 65 66

 Վար չա կան մի ա վոր 1893 թ.62 1894 թ.63 1895 թ.64 1896 թ.65 1897 թ.66

 Վան 59,412 212,552 97,341 173,773 76,956
Էրզ րում 445,548 559,508 509,948 509,980 513,446
 Բիթ լիս 167,054 366,066 237,392 365,921 224,772
 Խար բերդ 300,188 423,842 477,416 477,416 380,092
 Սե բաս տի ա 766,558 793,000 790,348 810,916 807,651
 Դի ար բե քիր 289,591 327,173 320,211 362,934 329,843
Ըն դա մե նը 2,028,351 2,682,141 2,432,656 2,700,940 2,332,760

Ինչ պես տես նում ե նք, տար բե րու թյու նը նվա զա գույն (2,028,351) և ա ռա վե լա-
գույն (2,700,940) թվե րի միջև կազ մում է 672,589 կամ 33%։ Դրա հետ մեկ տեղ, ա ճած 
մահ մե դա կան բնակ չութ յան հա մե մատ, հայ և քրիս տո նյա այլ էթ նի կա կան խմ բե րի 
թի վը, ը ստ նույն աղ բյուր նե րի տվյալ նե րի, մնում էր գրե թե ան փո փոխ (տե՛ս Ա ղյու-
սակ 2):
Աղ յու սակ 2. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց վի լա բ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նա կն ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան րտվալ նբ րի  
(1893-1897.) 67 68 69 70 71

 Վար չա կան մի ա վոր 1893 թ.62 1894 թ.63 1895 թ.64 1896 թ.65 1897 թ.66

 Վան 60,448 60,448 64,629 61,933 55,051
Էրզ րում 101,138 101,138 110,319 110,319 109,818
 Բիթ լիս 101,358 101,358 103,715 88,722 101,586
 Խար բերդ 73,178 73,178 79,420 79,420 74,204
 Սե բաս տի ա 116,545 116,266 120,222 120,379 123,204
 Դի ար բե քիր 289,591 327,173 320,211 362,934 329,843
Ըն դա մե նը 499,490 499,211 524,273 505,666 510,065

62 Ըստ 1881/82-93 թթ. մարդահամարի արդյունքների (տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149):
63 Օսմանյան կայսրության կառավարության կողմից պատրաստված աղյուսակ (նույն տեղում, 
էջ 155):
64 Նույն տեղում, էջ 156:
65 Նույն տեղում, էջ 158:
66 Նույն տեղում, էջ 160:
67 Ըստ 1881/82-93 թթ. մարդահամարի արդյունքների (տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149):
68 Օսմանյան կայսրության կառավարության կողմից պատրաստված աղյուսակ (նույն տեղում, 
էջ 155):
69 Նույն տեղում, էջ 156:
70 Նույն տեղում, էջ 158:
71 Նույն տեղում, էջ 160:
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Նշ ված վի ճա կագ րա կան թռիչք նե րը թուրք հե տա զո տող նե րը  բա ցատ րում են 
նրա նով, որ բարձր տվյալ նե րում հա վե լագր վել է ին քր դա կան այն վաչ կա տուն և 
կի սա վաչ կա տուն ա շի րեթ նե րը, ո րոնք բնակ վում է ին հաշ վա ռու մից դուրս մնա-
ցած տա րածք նե րում. դրանք է ին` Է րզ րու մի նա հան գում` ջա լա լի ներն ու այլ ցե ղեր̀  
100,000, Բիթ լի սի նա հան գում` Սա սու նի, Մոտ կա նի և այլ ցե ղեր̀  200,000, Խար-
բեր դի նա հան գում` Դեր սի մի սան ջա կի քր դա կան բնակ չու թյու նը̀  100,000, Վա նի 
նա հան գում` Հա քյա րի ի գա վա ռի քր դա կան բնակ չու թյու նը̀  150,00072։ Նման 
բա ցատ րու թյու նը հիմ նա զուրկ է նախ այն պատ ճա ռով, որ վե րոն շյալ թվե րը խիստ 
մո տա վոր ու են թադ րա կան են և դրա նով ը ստ երևույ թին չհիմ նա վոր ված73։ Բա ցի 
դրա նից, հարց է ծա գում՝ ին չու օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հա մա պա տաս խա նա-
բար չէր ա վե լաց նում նաև հայե րի թվա քա նա կը. նույն տա րածք նե րում քր դե րի հետ 
միասին առ կա էր մեծ թվով հայ բնակ չու թյուն, ո րը նույն պես ամ բող ջո վին դուրս էր 
մնա ցել հաշ վա ռու մից։ 

1893-1897 թթ. օս մա նյան տար բեր տվյալ նե րի միջև տար բե րութ յու նը մի ան-
գա մայն հաս կա նա լի կդառ նա, ե թե նշենք, որ մահ մե դա կան բնակ չու թյան ցածր 
թվա քա նա կով տվյալ նե րի խումբն ար տա ցո լում էր օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից 1881-1893 թթ. ան ցկաց ված մար դա հա մար նե րի ի րա կան ար դյունք նե րը և 
նա խա տես վում էր ներ քին օգ տա գործ ման հա մար74։ Հա մա պա տաս խա նա բար, 
բարձր թվա քա նա կով տվյալ նե րի խում բը նա խա տես ված էր ար տա քին լսա րա նի 
հա մար. դրանք սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ներ կա յաց րել էր մեծ տե րու-
թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րին Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս տում, և դրանք հրա-
պա րակ վել են դեպ քե րին ժա մա նա կա կից աղ բյուր նե րում, մաս նա վո րա պես Մեծ 
Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան Կա պույտ գր քե րում։ 

Արևմտ յան Հա յաս տա նի մահ մե դա կան բնակ չութ յան վի ճա կագ րութ յան տա տա-
նում ներն առ կա է ին ան գամ նույն տար վա ի րա վի ճակն ար տա ցո լող տար բեր 
տվյալ նե րում: Այս պես, մահ մե դա կան նե րի թվի տար բե րութ յունն էլ ա վե լի ակ նա-
ռու է օս ման յան կա ռա վա րութ յան՝ 1895 թ. կազմ ված եր կու տար բեր ցու ցակ նե րի 
տվյալ նե րի միջև. մե կը ներ քին օգ տա գործ ման հա մար նա խա տես ված վի ճա կագ-
րութ յուն է, ի սկ ե րկ րոր դը Ա րևմտ յան Հա յաս տան ու ղարկ ված Վե րահս կո ղութ յան 
հանձ նա ժո ղո վի (Commission of Control)` մեծ տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին տրա-
մադր ված տվյալ ներն են (տե՛ս Աղ յու սակ 3):

 

72 Նույն տե ղում, էջ 150։ 
73 Այս պես, ը ստ 1895 թ. բրի տա նա ցի դի վա նա գի տա կան պաշ տո նյա Վի լյամ Է վե րե թի զե կու-
ցագ րի տվյալ նե րի, Դեր սի մի քր դե րի թի վը մոտ 55,000 էր, այ սինքն` օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
թվից շուրջ եր կու ան գամ ցածր (զե կու ցագ րի մա սին ման րա մասն կխոս վի հա ջոր դիվ)։ 
74 Դրանք հրա տա րակ վել են ոչ թե պատ րաստ ման պա հին, այլ ար դեն XX դա րի ե րկ րորդ կե սին` 
թուրք հե տա զո տող Քե մալ Կար պա տի կող մից։ 



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (2), 201624

Աղ յու սակ 3. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չու ան 75 76 
վաքանա կը 1895.՝ ը սրտ օս ման ան կա ռա վա րու ան վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի

 Վար չա կան մի ա վոր  Ներ քին ցու ցակ 75  Վե րահս կո ղութ յան հանձ նա ժո
ղով (Commission of Control) 76

 Տար բե րութ յու նը 
(%)

1 Էրզ րու մի նա հանգ 509,948 545,782 7
2  Վա նի նա հանգ 97,341 282,582 190
3  Բիթ լի սի նա հանգ 237,392 352,713 48,5
4  Խար բեր դի նա հանգ 477,416 494,881 3

5  Դի ար բե քի րի նա հանգ 320,211 378,253 18

Ըն դա մե նը 1,642,308 2,054,211 25 %

 Վե րոնշ յալ փաս տե րը վկա յում են, որ օս ման յան կա ռա վա րութ յու նը 1894-96 թթ. 
Հայ կա կան հար ցի սր ման ժա մա նա կաշր ջա նում իր ձեռ քի տակ մի ա ժա մա նակ 
ու նե ցել է ի րա րից զգա լի ո րեն տար բեր վող եր կու խումբ վի ճա կագ րա կան ցու ցակ-
ներ։ Մի խումբն ար տա ցո լում էր օս մա նյան մար դա հա մար նե րի բուն ար դյունք նե րը 
և նա խա տես վում էր ներ քին օգ տա գործ ման հա մար, մյու սը՝ հա վե լագր ված մահ մե-
դա կան բնակ չու թյան տվյալ նե րով, տրա մադր վում էր մեծ տե րութ յուն նե րի դի վա-
նա գետ նե րին77: 

Գ. 1890-ա կան թթ. ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան 
Հա յաստա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 
բրիտանա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին հայ կա կան նա հանգ նե րում բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան 
նա խա ձեռ նող ե րկ րի` Մեծ Բրի տա նի այի դի վա նա գետ նե րը բնա կա նա բար չէ ին 
կա րող չանդ րա դառ նալ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան 
կազ մի հար ցին։ Այդ ան դրա դարձ նե րը չսահ մա նա փակ վե ցին օս մա նյան կա ռա-
վա րու թյան կող մից մեծ տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին տրա մադր ված վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի մեկ նա բա նու թյամբ, կա տար վե ցին նաև սե փա կան վի ճա կագ-
րա կան հաշ վարկ ներ։ Տվյալ հաշ վարկ նե րի հա մար աղ բյու րա գի տա կան հիմք է ին 
ծա ռա յում հիմ նա կա նում օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք փոխ-
լրաց վում է ին հայ կա կան և այլ աղ բյուր նե րից քաղ ված տվյալ նե րով, ի նչ պես նաև 
Մեծ Բրի տա նի այի հյու պա տոս նե րի կող մից նա խորդ տա րի նե րին` հիմ նա կա նում 
1880-ա կան թթ. սկզբ նե րին, հա վա քված վի ճա կագ րա կան նյու թի մի ջո ցով։ 

75 Տե՛ս Karpat K., նշվ.աշխ., էջ 156:
76 Տվյալները վերցված են Ազ գե րի լի գայի Գե րա գույն խորհր դին հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
ուղարկված հի շա տա կագ րի նա խագ ծից, ո րը պատ րաստ վել է ան վա նի հա յա գետ Ն. Ա դոն ցի կող-
մից (տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 430, ց. 1, գ.145, թ. 20, տե՛ս նաև Հով հան նի սյան Պ.Հ., Նի կո ղայոս Ա դոն ցը և Հայ կա-
կան հար ցը, « Պատ մաբա նա սի րա կան հան դես», 1999, №1, էջ 136): Տե՛ս նաև Turkey No. 8 (1896)...,  
էջ 98։
77 Այստեղ տեղին է նշել, որ օսմանյան վիճակագրական հավաստիության վրա էապես ազդում 
էին նաև մի շարք առարկայական գործոններ, հատկապես նվազ հարկվելու նպատակով 
օսմանահպատակ հայերի` հաշվառումից խուսափելու ձգտումը, ինչը նույնպես հանգեցնում էր 
հայերի թերհաշվառմանը (դրա մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 64-70)։
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Արևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյա նը բրի տա նա կան դի վա նա գի տու-
թյան ան դրա դարձ նե րից ա ռանձ նա նում է Մեծ Բրի տա նի ա յի ռազ մա կան նա խա-
րա րութ յան հե տա խու զութ յան բաժ նի ղե կա վա րի օգ նա կան, գն դա պետ Վիլ յամ 
Է վե րե թի` 1895 թ. մա յի սի 11 –ով թվագր ված ըն դար ձակ (պա րու նա կում է 37 տպա գիր 
էջ) զե կույ ցը, ո րը պատ րաստ վել էր Մեծ Բրի տա նի ա յի կա ռա վա րութ յան հա մար̀  
հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ գոր ծըն թաց նե րում որ պես տե ղե կատ վու թյան 
աղ բյուր օգ տա գործ վե լու նպա տա կով78: Հե ղի նա կը, ով 1882-1888 թթ. զբա ղեց-
նում էր « Քուր դիս տա նի» հյու պա տո սի պաշ տո նը, ի թիվս Ա սի ա կան Թուր քի ա յի 
վի լայեթ նե րի, ներ կա յաց նում է նաև Ա րևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի 
ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ իր հաշ վարկ նե րը՝ օգ տվե լով հիմ-
նա կա նում թուր քա կան տվյալ նե րից և ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան լրաց նե լով դրանք  
Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար քա րա նի, ի նչ պես նաև ֆրան սի ա ցի ու սում նա սի րող 
Վի տալ Քի նե ի (ն րա մա սին հա ջոր դիվ) տվյալ նե րի մի ջո ցով: Ա րևմտ յան Հա յաս-
տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար Է վե րե թի տվյալ նե րի հա մե մա տութ յու նն օս մա-
նյան տվյալ նե րի հետ ցույց է տա լիս, որ, ը ստ բրի տա նա ցի դի վա նա գե տի, նշ ված 
տա րած քում ապ րում էր շուրջ 43,3%-ով ա վե լի հայ, քան ներ կա յաց վում էր օս մա-
նյան իշ խա նութ յուն նե րի կող մից (տե՛ս Ա ղյու սակ 4): 

Աղ յու սակ 4. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի հա բնակ չու ան 
վաքանակն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 79 80

 Վար չա կան մի ա վոր Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.79 Վ. Է վե րեթ
1895 թ.80  Տար բե րութ յու նը (%)

1  Վա նի նա հանգ 60,448 112,536 86,1
2  Բիթ լի սի նա հանգ 101,358 152,398 50,3
3 Էրզ րու մի նա հանգ 109,808 134,902 22,8
4  Դի ար բե քի րի նա հանգ 60,597 73,825 21,8
5  Խար բեր դի նա հանգ 80,276 156,356 94,7
6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ 120,052 133,367 11

Ըն դա մե նը 532,539 763,384 43,3

 
 Քա նի որ Է վե րեթն իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում դրել է օս մա նյան կա ռա վա րու-

թյան տվյալ նե րը, ա պա ա սել, որ դրանք ար տա ցո լում են հայ բնակ չու թյան թվա-

78 Զեկույցը կրում է «Փոքր Ասիայի և դեպի արևելք ընկած թուրքական նահանգների ազ գա-
բնակչության մասին» վերնագիրը (տե՛ս CAB 37/38/26, Report on the Population of Asia Minor 
and the Turkish Provinces to the eastward, compiled by Colonel William Everett, C.M.G., Assistant 
Adjutant-General, Intelligence Division, War Office, formerly Her Majesty's Consul for Kurdistan, May 
11, 1895):
79 Տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149 (օսմանյան մարդահամարների տվյալներում կաթոլիկ 
և բողոքական բնակչության թիվը սովորաբար տրված է առանց ազգային պատկանելությունը 
նշելու, մենք ավելացրել ենք դրանց տվյալները հայ առաքելադավան բնակչության թվին` ելնելով 
այն հանրահայտ իրողությունից, որ տվյալ շրջաններում բողոքականներն ու կաթոլիկները գրեթե 
բացառապես հայեր էին):
80 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Provinces..., էջ 35:
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քա նա կի ի րա կան պատ կե րը, չի կա րե լի, սա կայն ու շագ րավ է ի նք նին այն փաս տը, 
որ բրի տա նա ցի հե ղի նա կը կա րիք է զգա ցել օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ հայ 
բնակ չու թյան թի վը զգա լի ո րեն բարձր ցույց տալ, ի սկ մահ մե դա կան ազ գաբ նակ-
չու թյան թի վը̀  ցածր (տե՛ս Ա ղյու սակ 5)։

Աղ յու սակ 5. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան նբ րի վա քա-
նակն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 81 82

 Վար չա կան մի ա վոր Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.81 Վ. Է վե րեթ
1895 թ.82  Տար բե րութ յու նը (%)

1  Վա նի նա հանգ 207,028 131,275 -36,6
2  Բիթ լի սի նա հանգ 352,713 133,986 -62,1
3 Էրզ րու մի նա հանգ 545,782 505,185 -7,4
4  Դի ար բե քի րի նա հանգ 378,253 333,456 -11,6
5  Խար բեր դի նա հանգ 494,881 504,946 2,0
6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ 801,630 731,610 -8,7

Ըն դա մե նը 2,780,287 2,340,458 15,9

Օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ Է վե րե թը նաև զգա լի ո րեն բարձր է ցույց 
տա լիս հա յաբ նակ վեց նա հանգ նե րում քրիս տո նյա ազ գաբ նակ չու թյան հա րա բե-
րակ ցու թյու նը մահ մե դա կան նե րի նկատ մամբ  (տե՛ս Ա ղյու սակ 6)։ Ը ստ բրի տա-
նա ցի դի վա նա գե տի` Վա նի և Բիթ լի սի նա հանգ նե րում քրիս տո նյա նե րը (նե րա-
ռյալ ա սո րի բնակ չու թյու նը) ան գամ մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում, ի սկ բո լոր վեց 
նա հանգ նե րում ոչ մահ մե դա կան նե րը կազ մում եմ բնակ չու թյան 28,4%-ը (օս մա նյան 
կա ռա վա րու թյուն` 20%):  

81 Տե՛ս Karpat K., նշվ. աշխ., էջ 148, 149 (օսմանյան մարդահամարների տվյալներում կաթոլիկ 
և բողոքական բնակչության թիվը սովորաբար տրված է առանց ազգային պատկանելությունը 
նշելու, մենք ավելացրել ենք դրանց տվյալները հայ առաքելադավան բնակչության թվին` ելնելով 
այն հանրահայտ իրողությունից, որ տվյալ շրջաններում բողոքականներն ու կաթոլիկները գրեթե 
բացառապես հայեր էին):
82 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
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Աղ յու սակ 6. Ա րևմրտ ան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րում մահ մբ դա կան նբ րի և ոչ 
մահ մբ դա կան նբ րի հա րա բբ րակ ցու ունն ը սրտ օս մա նան կա ռա վա րու ան և  
Վ. Է վբ րբ ի րտվալ նբ րի 83 84

 Վար չա կան մի ա վոր
Օս ման յան տվյալ ներ, 1895 թ.83 Վ. Է վե րեթ

1895 թ.84

մահ մե դա կան-
ներ

ոչ մահ մե դա-
կան ներ

մահ մե դա կան-
ներ

ոչ մահ մե դա-
կան ներ

1  Վա նի նա հանգ
207,028 
(68%)

101,264 
(32%)

131,275
(41,2%)

183,873 
(58,3%)

2  Բիթ լի սի նա հանգ
352,713
(76%)

126,874 
(24%)

133,986 
(46,8%)

152,398 
(53,2%)

3 Էրզ րու մի նա հանգ
545,782 
(81,5%)

123,935 
(18,5%)

505,185 
(78,4%)

138,902 
(21,6%)

4  Դի ար բե քի րի նա հանգ
378,253 
(82%)

83,752 
(18%)

333,456 
(74,2%)

115,888 
(25.8%)

5  Խար բեր դի նա հանգ
494,881 
(85%)

91,422 
(15%)

504,946 
(76,3%)

157,006 
(23,7%)

6  Սե բաս տի ա յի նա հանգ
801,630 
(83%)

170,351 
(17%)

731,610 
(80,4%)

178,970 
(19,6%)

Ըն դա մե նը 
2,780,287 

(80%)
697,598
 (20%)

2,340,458
(71,6%)

927,037 
(28,4%)

Դ. 1890-ա կան թթ. ռու սա կան տվյալ նե րը ա րևմ տա հա յու թյան 
թվաքանա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան 
կազ մի վե րա բե րյալ 
1890-ա կան թթ. կե սե րին Ռու սաս տա նի դիր քո րո շու մը Հայ կա կան հար ցի նկատմամբ 
ամ փոփ ված է ե րկ րի ա րտ գործ նա խա րար իշ խան Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կու85 
հայտ նի խոս քե րում, ո րոնք նա ա սել է Մեծ Բրի տա նի այի դես պան Ֆրենկ Լա սել սի 
հետ 1895 թ. հու նի սի 4 –ի և 12-ի զրույ ցներում. « Ռու սաս տա նը ցան կա նում է, որ 
բա րե փո խում նե րն ի րա կա նաց վեն սուլ թա նի բո լոր հպա տակ նե րի նկատ մամբ, 
սա կայն չի կա րող հա մա ձայ նել իր սահ ման նե րին մոտ տա րածք նե րի ստեղծ մա նը, 
որ տեղ հայե րը կա րող են ու նե նալ բա ցա ռիկ ար տո նու թյուն ներ, չի կա րող հա մա-
ձայ նել Փոքր Ա սի ա յում մեկ այլ Բուլ ղա րի այի ստեղծ մա նը»86։ 

83 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896)..., էջ 98։
84 Հաշվարկները մեր կողմից ըստ Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vin
ces..., էջ 35:
85 Ա լեք սեյ Լո բա նով-Ռոս տովս կի (1824-1896)՝ ռուս դի վա նա գետ, Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րար 1895 -1896 թթ.: 
86 Ֆ. Լա սել սի` 1895 թ. հու նի սի 13 –ի հե ռա գի րը և հու նի սի 14-ի նա մա կը Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ-
գործ նա խա րար կոմս Կիմ բեռ լի ին (տե՛ս Turkey. №1 (1896). Correspondence respecting the introduction 
of Reforms in the Armenian Provinces of Asiatic Turkey, London: Harrison and Sons, 1896, էջ 83, 87)։
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Դ րա նից ել նե լով` Ռու սաս տա նի ա րտ գործ նա խա րարն ա ռի թը բաց չէր թող նում 
պն դե լու, որ հայերն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում փոք րա մաս նու-
թյուն ե ն։ Այս պես, դեռևս 1895 թ. մար տի 28-ին Մեծ Բրի տա նի այի դես պա նի և Ա. 
Լո բա նով– Ռոս տովս կու միջև տե ղի ու նե ցած զրույ ցի ժա մա նակ վեր ջինս հեգ նան-
քով հայ տա րա րում էր, որ Փոքր Ա սի ա յում գո յու թյուն ու նեն մի այն ե րեք գա վառ-
ներ, որ տեղ հայե րը բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյունն են կազ մում` Բիթ լի սը, Ան գո-
րան և Ա լեք սանդ րե թը (Կի լի կի ա)։ Սա կայն այդ շր ջան ներն ի րա րից շատ հե ռու են 
գտնվում, և դժ վար թե դրանք հնա րա վոր լի նի մեկ նա հան գի մեջ մի ա վո րել։ « Հայե-
րը ցր ված են ամ բողջ ե րկ րով մեկ, ա վե լի ճիշտ, աշ խար հով մեկ և գո յու թյուն չու նի 
որևէ տեղ, ո րը կա րե լի է Հա յաս տան անվանել», – շա րու նա կում էր Ռու սաս տա նի 
ա րտ գործ նա խա րա րը87։ Հայե րի` լոկ վե րոն շյալ տա րածք նե րում մե ծա մաս նու թյուն 
կազ մե լու սխալ տե ղե կու թյու նը Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կուն ան հրա ժեշտ էր պն դե-
լու իր այն դրույ թը, որ նա ներ կա ի րա վի ճա կում հնա րա վոր չի գտ նում բա րե փո-
խում ներ ի րա կա նաց նել, ո րոնք կգո հաց նեն հայե րին, ե թե, ի հար կե, այդ բա րե փո-
խում նե րը չեն ի րա կա նաց վե լու ամ բողջ Ա սի ա կան Թուր քի այի տա րած քում88։

1895 թ. հու լի սի 3-ին հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի շուրջ բրի տա նա կան 
դես պա նի հետ զրույ ցում Ա. Լո բա նով– Ռոս տովս կին կրկ նե լով, որ Ռու սաս տա նը 
դեմ է լի նե լու ցան կա ցած նա խագ ծի, ո րը հան գեց նե լու է Փոքր Ա սի ա յում ի նք նա վար 
որևէ մի ա վո րի ստեղծ մա նը, նշում էր, որ վեր ջերս Կով կա սում ծա ռայող և Թուր քի-
այի ա սի ա կան նա հանգ նե րի գի տակ ռուս մի սպայի զե կու ցա գիր է ըն թեր ցել, ո րը 
մեծ չա փով հիմն ված է բրի տա նա ցի գն դա պետ Հ. Թրո տե րի89 տվյալ նե րի վրա, և 
որ տեղ ցույց է տր վում, որ հայ բնակ չու թյունն այն քան էլ ստ վար չէ, ի նչ պես նրան 
փոր ձում է ին հա մո զել90։ 

Սա ակ նարկ էր ռու սա կան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի գե նե րալ– լեյ տե նանտ, 
Կ. Պոլ սի ռու սա կան դես պա նու թյան նախ կին գլ խա վոր կցորդ Ա լեք սանդր Զելյո-
նի ի « Հայ կա կան հար ցի մա սին» գաղտ նի զե կու ցագ րի վե րա բե րյալ (թ վագր-
ված է 1895 թ. մայի սի 9 –ով), որ տեղ լայն ան դրա դարձ կա Հայ կա կան հար ցի 
հա մա տեքս տում ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի հար ցե րին91։ Հե ղի նա կը, ո րը հա մար-
վում էր Թուր քի այի գոր ծե րին քա ջա տե ղյակ ան ձնա վո րու թյուն նե րից մե կը, նաև 
հե տաքրքր վում էր Ա րևմտյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան հար ցե րով, ին չի 
վկա յու թյունն է նույն 1895 թ. նրա կազ մած և բա ցատ րա կան գրու թյամբ լույս տե սած 

87 Նույն տե ղում, էջ 16։
88 Նույն տե ղում։ 
89 Հեն րի Թրո տե րը 1880-1882 թթ. զբա ղեց րել է Է րզ րու մում Մեծ Բրի տա նի այի գլ խա վոր հյու-
պա տո սի պաշ տո նը և զբաղ վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա-
կան կազ մի վե րա բե րյալ տվյալ նե րի հա վաք մամբ (ման րա մասն տե՛ս Թա թո յան Ռ., նշվ. ա շխ., էջ 
121-140)։ 
90 Նույն տե ղում, էջ 93, 94։ 
91 Զելյո նի ի « Հայ կա կան հար ցի մա սին» զե կու ցագ րից մեջ բե րում ներն ը ստ Մար կո սյան Ս., 
Ա րևմ տա հա յու թյան վի ճա կը XIX դա րի վեր ջե րին, Երևան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, 
1968։ 
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« Թուր քա հա յաս տա նում և Քուր դիս տա նում հայ բնակ չու թյան բաշխ ման քար-
տե զը» 92։ 

Ա. Զելյո նին իր զե կու ցագ րի հենց սկզ բից հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցով 
Մեծ Բրի տա նի այի շա հագրգռ վա ծու թյու նը պայ մա նա վո րում է բա ցա ռա պես «ի րա-
կան քա ղա քա կա նու թյան» (realpolitik) շա հա դի տա կան նկա տա ռում նե րով. « Հարկ 
չկա ա պա ցու ցե լու, որ մար դա սի րու թյան և կար գու կա նո նի բարձր սկզ բունք նե րի 
հո վա նա վո րու մը չէ, ոչ էլ հայե րի նկատ մամբ սե րը, ո րոն ցով տվյալ դեպ քում ղե կա-
վար վում է Ա նգ լի ան, այլ մեր սև ծո վյան նա վա տոր մի վե րածն վե լը և Մի ջին Ա սի ա-
յում Աֆ ղանս տա նի ու Հնդ կաս տա նի սահ ման նե րին մեր մո տե նա լը նրան ներշն չում 
են զին վել։ Դրա հետևան քով Մեծ Բրի տա նի ան ա մեն կերպ ցան կա նում է խա փա-
նել վեր ջին պա տե րազ մից հե տո ստեղծ ված մեր լավ հա րա բե րու թյուն նե րը Թուր-
քի այի հետ. դրա հա մար նա ձգ տում է Ա նդր կով կա սի ստ րա տե գի ա կան և կարևոր 
սահ մա նագլ խին ստեղ ծել հայ կա կան Բուլ ղա րի ա»93։ 

Ըստ Ա. Զելյո նի ի` Մեծ Բրի տա նի ան փոր ձում էր Հայ կա կան հար ցը զուտ մար դա-
սի րու թյան և Ա սի ա կան Թուր քի ա յում վար չա կան բա րե լա վում նե րի հար ցից վե րա-
ծել քա ղա քա կան հար ցի` նպա տակ ու նե նա լով Օս մա նյան Թուր քի այի տա րած քի 
վրա և Ռու սաս տա նի ան դր կով կա սյան սահ մա նագլ խին ստեղ ծե լու հայե րով բնա-
կեց ված ար տո նյալ նա հանգ` «ակ ներևո րեն ի վնաս նշ ված պե տու թյուն նե րի քա ղա-
քա կան շա հե րի»94։ 

Ռուս գե նե րա լը նշում է, որ Ա սի ա կան Թուր քի այի «ստ րա տե գի ա կան կե տում»̀  
Ա նդր կով կա սի սահ ման նե րին մո տիկ, « թե կուզ ա մե նա փոքր տա րա ծու թյան վրա, 
թե կուզ ա մե նա թույլ, ամ բողջ Եվ րո պայի կող մից ե րաշ խա վո րյալ հայե րով բնա կեց-
ված նա հան գի ստեղ ծու մը» հար վա ծում է Ռու սաս տա նի շա հե րին։ Զելյո նին սրա նից 
եզ րա կաց նում էր, որ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյու նը պետք է ա մեն կերպ խո չըն-
դոտի հայ կա կան «ար տո նյալ նա հանգ» ստեղ ծե լու ծրագիրը։ Սա ը ստ է ու թյան նշա-
նա կում էր, որ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցում Օս մա նյան կայս րու թյան և 
Ռու սաս տա նի շա հե րը հա մընկ նում է ին95։ Զելյո նին ա մե նու րեք իր զե կու ցագ րում 
հա վա սա րու թյան նշան է դնում Հայ կա կան հար ցում Ռու սաս տա նի և Օս մա նյան 
կայս րու թյան շա հե րի միջև, ան գամ կո չում դրանք «ընդ հա նուր շա հեր»96։

 Հա կա ռակ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյան նախ կին դիր քո րոշ ման` Զելյո նին 
ան վե րա պա հո րեն ըն դու նում է հայե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում փոք րա մաս նու-
թյուն կազ մե լու թե զը։ Այդ նպա տա կով նա ա ռանց քն նա դա տու թյան յու րաց նում է 
օս մա նյան և օս մա նյա նից բխող վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը։ Հայ ու սում նա սի րող 
Սու րեն Մար կո սյանն այդ ա ռի թով ար դա րա ցի ո րեն նշում է. «...ե թե 1880 թվա կա նին 

92 Տե՛ս Карта распредѣленія армянскаго населенія въ Турецкой Арменіи и Курдистанъ съ 
пояснительною запискою Генеральнаго Штаба генералълейтенанта Зеленаго и подполковника 
Сысоева, Санктъ-Петербургъ, Воен. тип., 1895. 
93 Տե՛ս Մար կո սյան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 298:
94 Նույն տեղում, էջ 299։
95 Նույն տե ղում, էջ 300։ 
96 Նույն տեղում, էջ 313։
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թուր քա կան տվյալ նե րը ան վս տա հե լի, ի սկ հայ կա կան աղ բյուր նե րից բխող նե րը 
(Կ. Պոլ սի պատ րի ար քա րա նի) հա մե մա տա բար ա վե լի վս տա հե լի է ին հա մար վում, 
ա պա 1895 թ. տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ պատ կերն էր ստաց վում։ Դրա պատ ճա ռը 
ոչ թե եր կու աղ բյուր նե րից բեր վող թվան շան նե րի հա կա սու թյունն էր, այլ այդ տար-
բեր ժա մա նակ նե րում փո փոխ ված քա ղա քա կան կուր սը»97։ 

Այն, որ հայ բնակ չու թյան փոք րա մաս նու թյուն կազ մե լու փաս տար կը ռու սա կան 
կող մի հա մար զուտ պատր վակ էր բա րե փո խում նե րի ծրա գի րը վի ժեց նե լու հա մար, 
վկա յում է Զելյո նի ի զե կու ցագ րում ներ կա յաց ված հետևյալ սկզ բունք նե րից մե կը, 
ո րով, ը ստ զե կու ցագ րի հե ղի նա կի, պետք է ա ռաջ նորդ վեն ռու սա կան իշ խա նու-
թյուն նե րը. «Ոչ մի դեպ քում չհա մա ձայ նել ոչ մի այն 9 կամ ա վե լի պա կաս վի լայեթ-
նե րից, այլև 2 սան ջա կից, նույ նիսկ այդ սան ջակ նե րի մեկ կա զայից կազմ ված հայ-
կա կան ար տո նյալ նա հանգ ստեղ ծե լու հետ, ի նչ քան էլ այդ կղ զյա կում հայե րի 
թի վը գե րա զան ցե լիս լի նի (ը նդգ ծու մը մերն է – Ռ.Թ.), քա նի որ ա) այդ պար տա-
դիր չէ ը ստ Բեռ լի նի տրակ տա տի, բ) բա ցար ձա կա պես ա նար դա րա ցի է, գ) քա ղա-
քա կա նա պես վտան գա վոր է Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի շա հե րի հա մար»98։ 

Զելյո նի ին ձայ նակ ցում էր մեկ այլ ռուս բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան` գլ խա-
վոր շտա բի գն դա պետ Ֆեո դոր Գրյազ նո վը̀  Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյա նը 
1895 թ. ներ կա յաց րած իր հա տուկ «Գ րու թյու նում»։ Մաս նա վո րա պես Գրյազ նո վը 
փոր ձում է հիմ նա վո րել հայե րի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում փոք րա-
մաս նու թյուն կազ մե լու դրույ թը̀  վկա յա կո չե լով ազ գու թյամբ ֆրան սի ա ցի վի ճա-
կա գիր Վի տալ Քի նե ի տվյալ նե րը. « Հայե րը Ա սի ա կան Թուր քի ա յում ոչ մի այն 
գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյուն չեն կազ մում, այլև նրանք ուղ ղա կի կոր չում են մահ-
մե դա կան նե րի զանգ վա ծի մեջ, ի նչ պես երևում է կց ված ա ղյու սակ նե րից, ո րոնք 
ես կազ մել եմ Քի նե ի աշ խա տու թյան հի ման վրա։ Քի նե ի տվյալ նե րը, ի հար կե, չի 
կա րե լի բա ցար ձա կա պես ճիշտ հա մա րել, որ լի ո վին հաս կա նա լի է այն մի ան գա-
մայն բա ցա ռիկ պայ ման նե րի շնոր հիվ, ո րոնց մեջ շա րու նա կում է ապ րել Թուր-
քի ան... Բայց մի բան ան պայ ման ճիշտ է, որ հայե րը Ա սի ա կան Թուր քի այի մյուս, 
ա ռա վե լա պես մահ մե դա կան, բնակ չու թյան կազ մում ակ ներև փոք րա մաս նու թյուն 
են` 9 վի լայեթ նե րի (վեց նա հանգ ներ գու մա րած Տրա պի զո նի, Ա դա նայի և Հա լե պի 
նա հանգ նե րը – Ռ.Թ.) 5,947,785 բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվից հայե րը կազ մում են 
847,041 մարդ կամ բնակ չու թյան ը նդ հա նուր թվի 14%-ը»99։ 

Հատ կան շա կան է, որ 1895-1897 թթ. ըն թաց քում Հայ կա կան հար ցի սր ման փու-
լում լույս է տես նում Գրյազ նո վի «Ա սի ա կան Թուր քի այի ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րի թա տե րա բե մի հա մայ նա պատ կե րը» աշ խա տան քը, ո րի ե րկ րորդ հա տո-
րում հե ղի նակն ան դրա դառ նում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րու թյան 
հար ցե րին` կրկ նե լով վե րոն շյալ տե սա կետ նե րը և ներ կա յաց նե լով Է րզ րու մի, Տրա-

97 Նույն տեղում, էջ 318։
98 Նույն տե ղում, էջ 315։ 
99 Նույն տեղում, էջ 317։
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պի զո նի, Բիթ լի սի, Վա նի, Դի ար բե քի րի և Խար բեր դի նա հանգ նե րի բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի և էթ նի կա կան կազ մի մա սին տվյալ ներ̀  ը ստ Վի տալ Քի նե ի100։

 Քա նի որ և՛ Ա. Զելյո նին, և՛ Ֆ. Գրյազ նո վը լայ նո րեն օգ տա գոր ծում են Վ. Քի նե ի 
տվյալ նե րը̀  որ պես ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ժո ղովր դա գրու թյան վե րա բե րյալ աղ բյուր, հարկ ե նք հա մա րում ան դրա դառ նալ 
դրանց մի փոքր ման րա մասն։ Վի տալ Քի նեն օս մա նյան կա ռա վա րու թյան հանձ-
նա րա րու թյամբ 1880-ա կան թթ. շր ջել է Փոքր Ա սի այի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
տա րածք նե րով, բնակ չու թյան թվա քա նա կի և սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կի մա սին 
վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ հա վա քել և դրանք ամ փո փել քա ռա հա տոր «Ա սի ա կան 
Թուր քի ա» աշ խա տու թյան մեջ101։ Ֆրանսիացի վիճակագիրն իր հաշ վարկ նե րում 
հիմն վում է օս մա նյան կա ռա վա րու թյան և տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րից ստաց-
ված տվյալ նե րի վրա։ Դրա հետ մեկ տեղ ին քը չի հա պա ղում իր աշ խա տան քում 
սուր քն նա դա տու թյան են թար կել օս մա նյան վի ճա կագ րա կան հա մա կար գը՝ գրե-
լով. « 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»102։

 Հատ կան շա կան է, որ հենց 1890-ա կան նե րին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գոր-
ծող ռու սա կան դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը̀  Վա նում ռուս փոխ-
հյու պա տոս Վլադիմիր Մաևս կին, քն նե լով Քի նե ի տվյալ նե րը Վա նի նա հան գի 
վե րա բե րյալ, նշում է, որ այն նշա նա կա լից ան ճշ տու թյուն ներ է պա րու նա կում: Մաս-
նա վո րա պես հե ղի նա կը գտ նե լով, որ Վա նի գա վա ռա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի վի ճա-
կագ րա կան տվյալ ներն ի րա կա նու թյու նից ցածր են, են թադ րում է, որ այդ թի վը 
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 նե ի՝ 13,500) հայե րի թի վը պետք է լի նի՝ 26,000103: Շա րու նա-
կե լով Քի նե ի տվյալ նե րի քն նու թյու նը՝ ու սում նա սի րո ղը կաս կա ծի է են թար կում և 
Վան քա ղա քի վի ճա կագ րու թյու նը (13,500 հայ): Վ. 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 20-25 հա զար104: 

Ե՛վ Զելյո նին, և՛ Գրյազ նո վը չեն շր ջան ցում Քի նե ի աշ խա տան քի թույլ կող մե րը̀  
նրա կող մից կազմ ված վի ճա կագ րա կան ա ղյու սակ նե րի հա մար, բա ցի օս մա նյան 

100 Տե՛ս Ф. Грязнов, Военный обзоръ передового театра въ Азiатской Турцiи, часть II, СПб, 
Военная типографiя, 1897, էջ 21-48։ 
101 Տե՛ս Cuinet V., La Turquie d’ Asie: Géographie administrative Statistique descriptive et raisonnée de 
chaque province de l’Asiemineure, tome 1-4, Paris, Ernest Leroux, 1890-1894։ 
102 Տե՛ս Cuinet V., նշվ. ա շխ., հ. 1, էջ IV-V։ 
103 Տե՛ս Маевскій В.Т., Ванскій вилайетъ. Военностатистичское описаніе, Тифлисъ, Типъ. канцъ. 
Главноначальствъ. гражд. частью на Кавказѣ, 1901, էջ 89, 90:
104 Նույն տե ղում, էջ 100, 101:
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պաշ տո նա կա նից, այլ աղ բյուր ներ չն շե լը, տվյալ նե րի կոնկ րետ թվագր ման բա ցա-
կա յու թյու նը և այլն, եզ րա կաց նե լով, որ Քի նե ի թվե րի ստու գու թյու նը ո րո շե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք հա մադ րել և ստու գել այլ աղ բյուր նե րի մի ջո ցով105։ 

Հե տաքր քիր է, որ Զելյո նին փորձ է կա տա րում շտ կե լու հայ բնակ չու թյան թվա-
քա նա կի վե րա բե րյալ Քի նե ի տվյալ նե րը̀  օգ տա գոր ծե լով Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի-
ար քա րա նի` 1880 թ. վի ճա կագ րու թյու նը։ Ը ստ Զելյո նի ի` դրանք հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի մա սով ար ժա նի են վս տա հու թյան, քա նի որ Հայոց պատ րի ար քա-
րա նին ա վե լի լավ, քան որևէ այլ կա ռույ ցի կա րող էր և պետք է հայտ նի լի ներ իր 
հա մայն քի բնակչության թվա քա նա կը106։ Զելյո նին ա վե լաց նում է 9 նա հանգ նե րի 
հա մար (6 նա հանգ ներ գու մա րած Տրա պի զոն, Ա դա նա և Հա լեպ) հայ բնակ չու թյան 
թվա քա նա կի` Քի նե ի տվյալ նե րին 75,750, ստա ցած թի վը̀  913,900, հայ տա րա րե լով 
վե րոն շյալ տա րած քում հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի հա մար ա ռա վել հա վաս տի 
հա վա նա կան տվյալ107։ 

Նշենք նաև, որ ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ Վի տալ Քի նե ի 
տվյալ նե րը ման րա մասն` գա վառ առ գա վառ, քն նու թյան են թար կած ու սում նա սի-
րող ները կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց են տալիս, որ ֆրան սի ա ցի վի ճա կա-
գի րն իրականից ցածր, խե ղա թյուր ված է ներ կա յաց նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
վի լայեթ նե րի բնակ չու թյան ազ գային կազ մը, մաս նա վո րա պես տար բեր նա հանգ-
նե րում հայ ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նա կը108։

1890-ա կան թթ. կե սե րին Հայ կա կան հար ցի սր ման ժա մա նա կաշր ջա նում Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի և Օս մա նյան կայս րու թյան այլ տա րածք նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կը հաշ վար կե լու փորձ կա տար վեց նաև Կ. Պոլ սում ռու սա կան դես-
պա նու թյան կող մից։ Այս պես, 1897 թ. հուն վա րի 29 –ին Կ. Պոլ սում Ռու սաս տա նի 
դես պան Ա. Նե լի դո վին է ներ կա յաց վում Հայ կա կան հար ցի մա սին մի նա մակ– հու-
շա գիր̀  կից « Թուր քի այի ազ գաբ նակ չու թյան ազ գագ րա կան ակ նարկ» գրու թյու նը, 
ո րի մի ջո ցով կա րե լի է պատ կե րա ցում կազ մել ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի 
և հա յաբ նակ նա հանգ նե րի բնակ չու թյան ազ գային կազ մի վե րա բե րյալ ռու սա կան 
դես պա նու թյան տե սա կետ նե րի մա սին109։

 Փաս տա թուղթն ա ռանձ նա նում է նրա նով, որ դրա նում, ի տար բե րու թյուն այլ 
հաշ վարկ նե րի, փորձ է ար վել ներ կա յաց նե լու Օս մա նյան կայս րու թյան ազ գաբ-
նակ չու թյան իս լա մա դա վան հատ վա ծը ոչ թե ը ստ կրո նա կան պատ կա նե լու թյան, 

105 Տե՛ս Карта распредѣленія армянскаго населенія въ Турецкой Арменіи и Курдистанъ..., էջ 3։
106 Նույն տե ղում, էջ 15 (ռու սե րեն` «армянской патріархіи лучше чѣмъ кому-либо можетъ и должна 
быть извѣстна числительность ея паствы»)։
107 Նույն տե ղում, էջ 16։ 
108 Տե՛ս Գալստյան Հ. Հ., Արևմտյան Հայաստանի բնակչության ազգային կազմը՝ ըստ Վի-
թալ Քինեի վիճակագրության, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», 
XII, Թուրքիա, Երևան,1985, էջ 59-79: Քինեի տվյալների քննությանն անդրադարձել է նաև 
սփյուռքահայ ուսումնասիրող Սարգիս Կարայանը (տե՛ս Sarkis Y. Karayan, Vital Cuinet’s La 
Turquie d’Asie: A Critical Evaluation of Cuinet’s Information about Armenians, Journal of the Society for 
Armenian Studies, Volume 11, 2000, էջ 53-63)։
109 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թ. 76-101։
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այլ ը ստ ազ գու թյուն նե րի` թուր քեր, թուրք մեն ներ, ղզլ բաշ ներ, չեր քեզ ներ, քր դեր 
և այլն։ Դրա նով ի ցույց էր դր վում Օս մա նյան կայս րու թյան ազ գաբ նակ չու թյան 
ամ բողջ խայ տաբ ղետ պատ կե րը110։ Մաս նա վո րա պես, հա մա ձայն ռու սա կան դես-
պա նա տան այս փաս տաթղ թի, ի նք նին էթ նիկ թուր քա կան բնակ չու թյան թի վը 1890-
ա կան թթ. կե սե րին 3,020,108 էր կամ կայս րու թյան ամ բողջ̀  22,307,108 շունչ բնակ-
չու թյան 13,5 տո կո սը: Օս մա նյան կայս րու թյու նում, ը ստ փաս տաթղ թի, բնակ վում 
էր 1,400,000 հայ̀  թիվ, ո րը շուրջ 40% –ով բարձր էր օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան 
կող մից հա ղորդ վող տվյա լից (տե՛ս Ա ղյու սակ 7)։ 
Ա ղյու սակ 7. Օս մա նան կաս րու ան ազ գաբ նակ չու ան է նի կա կան կազմն ը սրտ 
1897 . հուն վա րի 29-ի ռու սա կան դի վա նա գի րտա կան փաս րտաղ ի111    112 113

1 Ս լա վոն ներ 1,838,000
2 Հույ ներ 2,946,000
3 Վ րա ցի ներ 25,000
4 Ռու մին ներ 130,000
5 Ալ բա նա ցի ներ 955,000
6 Հայեր 1,400,000
7 Դ րուզ ներ 80,000
8 Լա զեր 60,000
9 Ա սո րի ներ 556,000
10 Մա րո նի ներ 100,000
11 Ա սո րի– նես տո րա կան ներ 197,000
12 Փյու նի կե ցի ներ112 50,000
13 Լի կի ա ցի ներ113 100,000
14 Թուր քեր 3,020,108
15 Թա թար ներ 20,000
16 Թուրք մեն ներ 1,740,000
17 Ա րաբ ներ 1,732,000
18 Պար սիկ ներ 485,000
19 Ղզլ բաշ ներ 2,540,000
20 Չեր քեզ ներ 183,000
21 Քր դեր 1,030,000
22 Եզ դի ներ 50,000
23 Հ րե ա ներ 399,500
24 Գն չու ներ 110,000
25 Այլք 2,560,500

Ըն դա մե նը 22,307,108 

Օս մա նյան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րից շո շա փե լի բարձր են նաև Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ̀  
ռու սա կան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թում ներ կա յաց ված տվյալ նե րը։ Բա ցի 

110 Հի շեց նենք, որ մահ մե դա կան ներն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան կող մից մի տում նա վոր ներ-
կա յաց վում է ին որ պես մի ա տարր զանգ ված, ին չը թույլ էր տա լիս հա կադ րել նրանց հայ բնակ չու-
թյան թվա քա նա կին և դրա նով էլ ա վե լի ը նդ գծել հայե րի փոք րա մաս նու թյուն լի նե լը։
111 Նույն տե ղում։ 
112 Լիբանանում քրիստոնյա մարոնիների ենթախումբ։
113 Ան տիկ Լի կի այի (Օս մա նյան կայս րու թյան Կո նի այի նա հանգ) տա րած քի վրա ապ րող ժո ղո-
վուրդ։ XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի որևէ էթ նի կա կան խմ բի նկատ մամբ տվյալ ան վան ման կի րա ռու-
մը ժա մա նա կավ րի պու թյուն է։
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դրա նից, ի տար բե րու թյուն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյան, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբ նակ չու թյան պատ կե րը ներ կա յաց ված է իր ամ բողջ էթ նի կա կան բազ մա-
զա նու թյամբ, հատ կա պես ա ռանձ նաց ված են իս լա մա դա վան խո շոր էթ նի կա կան 
խմ բե րը̀  թուր քեր, թուրք մեն ներ, ղզլ բաշ ներ, չեր քեզ ներ, քր դեր (տե՛ս Ա ղյու սակ 8)։
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 Ռու սա կան դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թում շո շա փե լի ո րեն տար բեր են ներ-
կա յաց ված օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րից նաև մահ մե դա կան և ոչ մահ-
մե դա կան հա րա բե րակ ցու թյան թվե րն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե-
րում. ոչ մահ մե դա կան նե րը, ը ստ օս մա նյան տվյալ նե րի, կազ մում է ին շուրջ 700,000 
(20%), ռու սա կան տվյալ նե րով` շուրջ 1, 131,500 (30,1%)։ 

Ա ղյու սակ 9. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան և ոչ մահ մբ-
դա կան ազ գաբ նակ չու ան ի վը և հա րա բբ րակ ցու ունն ը սրտ 1897 . հուն վա րի 
29-ի ռու սա կան դի վա նա գի րտա կան փաս րտաղ ի

Վար չա կան մի ա վոր Ոչ մահ մե դա կան ներ Մահ մե դա կան ներ Ըն դա մե նը
1 Վա նի նա հանգ 185,000 (43,0%) 245,000 (56,9%) 430,000
2 Բիթ լի սի նա հանգ 200,000 (44,6%) 248,625 (55,4%) 448,625
3 Էրզ րու մի նա հանգ 200,000 (30,9%) 445,702 (69,0%) 645,702
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 196,500 (34,3%) 374,962 (65,6%) 571,462
5 Խար բեր դի նա հանգ 100,000 (17,4%) 475,314 (82,6%) 575,314
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 250,000 (23,0%) 836,015 (76,9%) 1,086,015

Ըն դա մե նը 1,131,500 (30,1%) 2,625,618 (69,9%) 3,757,118

Ան շուշտ, Կ. Պոլ սի ռու սա կան դես պա նու թյու նում պատ րաստ ված այս վի ճա-
կագ րու թյու նը զերծ չէ թե րու թյուն նե րից. այս պես, հս տա կեց ված չեն, թե մաս նա-
վո րա պես ո րոնք են «այլք» բաժ նում հա վաք ված ազ գու թյուն նե րը, մինչ դեռ Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի պա րա գա յում տվյալ բաժ նի թվե րը բա վա կա նին շո շա փե լի 
ե ն։ Լուրջ բաց թո ղում է տվյալ նե րի աղ բյուր ներն ը ստ նա հանգ նե րի չտա լը. հե ղի-
նա կը սահ մա նա փակ վում է մի այն նշու մով, որ իր կող մից բեր վող վի ճա կագ րա կան 
տվյալ նե րը մո տա վոր են և հիմն ված ի նչ պես պաշ տո նա կան տվյալ նե րի, այն պես էլ 
ճա նա պար հորդ նե րի տե ղե կու թյուն նե րի վրա։ « Մենք ստիպ ված է ինք դի մել ե րկ-
րորդ աղ բյու րին այն դեպ քե րում, – շա րու նա կում է հե ղի նա կը, – ե րբ թուր քա կան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րը կամ բա ցա կա յում են, կամ չա փա զանց հե ռու են ի րա կա-
նու թյու նից, ին չը շատ հա ճախ է դիտ վում»115։ 

Ս րա նով հան դերձ, ե թե մի կողմ դնենք ռու սա կան տվյալ նե րի ար ժա նա հա վա-
տու թյան հար ցը, ի նք նին դրանց առ կա յու թյու նը վկա յում է այն մա սին, որ ռու սա-
կան դի վա նա գի տու թյու նը չէր վս տա հում պաշ տո նա կան օս մա նյան վի ճա կագ րու-
թյա նը և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ու Օս մա նյան կայս րու թյան այլ հատ ված նե րի 
ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ սե փա կան հաշ վարկ ներ կա տա րե լու 
փոր ձեր էր ա նում։

115 Նույն տե ղում։ 
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Ե. Ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
ազ գաբնակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա բե րյալ 1890-ա կան թթ. 
ֆրան սի ա կան տվյալ նե րը 
1890-ա կան թթ. կե սե րին Հայ կա կան հար ցում Ֆրան սի այի կա ռա վա րող շր ջան նե րի 
վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը հատ կան շա կան է նրա նով, որ պաշ տո նա կան Ֆրան-
սի ան հան դես էր գա լիս Ռու սաս տա նի հետ հա մե րաշխ` ը նդ դեմ Մեծ Բրի տա նի այի 
և Գեր մա նի այի ազ դե ցու թյան տա րած ման` ը ստ է ու թյան պաշտ պա նե լով աբ դուլ-
հա մի դյան բռ նա կա լու թյու նը116։ Ֆրան սի ան մտա հոգ ված էր Օս մա նյան կայս րու-
թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան պահ պա նու մով` իր ներդ րած կա պի տա լի 
շա հույ թն ան խա փան ստա նա լու հա մար117։ 

Ել նե լով գոր ծըն թա ցը վե րահս կե լու մի ջո ցով Օս մա նյան կայս րու թյու նում իր 
ազ դե ցու թյու նը պահ պա նե լու և ամ րապն դե լու նկա տա ռու մից` Հայ կա կան բա րե-
փո խում նե րի հար ցում Ֆրան սի ան մի ա ցավ բրի տա նա կան նա խա ձեռ նու թյա նը, 
սա կայն գործ նա կան քայ լե րի չդի մեց բա րե փո խում նե րի հար ցում սուլ թա նի դի մադ-
րու թյա նը հա կազ դե լու ուղ ղու թյամբ։

1897 թ. Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը հրա տա րա կեց «Դի վա նա գի-
տա կան փաս տաթղ թեր. Հայ կա կան գոր ծեր։ Օս մա նյան կայս րու թյու նում բա րե-
նո րո գում նե րի նա խագ ծեր, 1893-1897 թթ.» ը նդ հա նուր խո րա գի րը կրող փաս տա-
թղթե րի ժո ղո վա ծուն (հայտ նի է նաև « Դե ղին գիրք» ան վամբ̀  ը ստ գր քի շա պի կի 
գույ նի), որ տեղ հա վաք վել էր հար ցին ա ռնչ վող ֆրան սի ա կան դի վա նա գի տա կան 
գրագ րու թյու նը118։

 Ժո ղո վա ծուի հենց սկզ բում զե տեղ ված է « Փոքր Ա սի այի ժո ղովր դագ րա կան 
պատ կե րը̀  հաշ վի առ նե լով հայ կա կան տար րը» խո րա գի րը կրող գրու թյու նը, ո րը 
պատ րաստ վել էր Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան քա ղա քա կան վար-
չու թյան կող մից։ Գրու թյու նը տվյալ ներ է պա րու նա կում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի 
և Փոքր Ա սի այի նա հանգ առ նա հանգ բնակ չու թյան վի ճա կագ րու թյան մա սին119։ 
Տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում, սա կայն, ի հայտ է գա լիս, որ թվե րը 
չու նեն ի նք նու րույն ար ժեք, այլ վերց ված են Վի տալ Քի նե ի ար դեն նշ ված «Ա սի-
ա կան Թուր քի ա» աշ խա տու թյու նից։ Ֆրան սի ա ցի վի ճա կա գի րը, իր հաշ վարկ-
նե րի հիմ քում դնե լով օս մա նյան վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան (« նու ֆուս –ի դա-
րե սի») տվյալ նե րը, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար հաշ վում է 
665,635 հայ, այդ թվում` Վա նի նա հանգ` 79,998,  Բիթ լի սի նա հանգ` 131,390, Է րզ-
րու մի նա հանգ` 134,967, Դի ար բե քի րի նա հանգ` 79,129,  Խար բեր դի նա հանգ` 

116 Տե՛ս Սա հա կյան Ռ. Գ., Հայ կա կան հար ցը և Ֆրան սի ան (1870—1890-ա կան թթ.), « Պատ մա
բա նա սի րա կան հան դես», 1994, № 1-2, էջ 140:
117 Նույն տե ղում։
118 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897, Paris, Imprimerie nationale, 1897։ 
119 Նույն տե ղում, էջ 1-8։ 
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69,718,  Սե բաս տի ա յի նա հանգ` 170,433120։ Ի նչ պես ար դեն նշել է ինք, բազ մա թիվ այլ 
աղ բյուր նե րի և Քի նե ի տվյալ նե րի հա մադ րու մը վկա յում է այն մա սին, որ ֆրան սի-
ա ցի վի ճա կագ րի թվերն է ա պես ցածր են ի րա կա ն թվերից և չեն ար տա ցո լում Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դագ րա կան ճշգ րիտ պատ կե րը։ Դրա նով հան դերձ, 
ան գամ իր հաշ վարկ նե րի հիմ քում ու նե նա լով օս մա նյան տվյալ ներ, Քի նեն կա րիք 
է զգա ցել շտ կելու դրանք̀  շուրջ 100,000 –ով կամ 20%-ով ա վե լաց նե լով Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյան թիվը և համապատասխանաբար 
ի ջեց նե լով, ճիշտ է ան նշան չա փով, մահ մե դա կան նե րի թի վը։ 

Ու շագ րավ է, որ Ֆրան սի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան գրու թյան վեր ջում ներ-
կա յաց վում է ին ամ փո փիչ տվյալ ներ, ո րոնք հայ բնակ չու թյան մա սով չէ ին բխում` 
ա վե լի բարձր է ին Վի տալ Քի նե ի թվե րից։ Այս պես, հա մա ձայն գրու թյան հե ղի-
նակ նե րի, «Ա նա տո լի այի» (Ա սի ա կան Թուր քի ա) ամ բողջ տա րած քում բնակ վում 
էր 14,856,118 մարդ, ո րից մահ մե դա կան ներ̀  11,801,485, քրիս տո նյա ներ̀  2,760,864, 
այդ թվում հայեր̀  1,475,011,  հրե ա նե ր՝ 123,947, այլք̀  170,822121։ Այս պի սով, ֆրան սի-
ա ցի դի վա նա գետ նե րի հաշ վարկ նե րի հա մա ձայն` օս մա նահ պա տակ հայե րի թի վը 
շուրջ 50%-ով բարձր էր օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րից, ո րոնց հա մա ձայն 
ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քում բնակ վում էր շուրջ 1,000,000 հայ122։

զ. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մի վե րա-
բե րյալ 1890-ա կան թթ. կե սե րի օս մա նյան, բրի տա նա կան, ռուսական և 
ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մադր ման ար դյունք նե րը 
Բ րի տա նա ցի, ռուս և ֆրան սի ա ցի դի վա նա գետ նե րը 1890-ա կան թթ. Հայ կա կան 
հար ցի սր ման շր ջա նում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու-
թյան թվա քա նա կի հա մար սե փա կան վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րում հիմն վել 
են օս մա նյան պաշ տո նա կան կամ դրան ցից ծա գող (Վ. Քի նե) տվյալ նե րի վրա` ո րոշ 
դեպ քե րում փոխլ րաց նե լով դրանք այլ աղ բյուր նե րի (Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի ար-
քա րան, ա սո րի, կա թո լիկ և բո ղո քա կան ե կե ղե ցա կան հա մայն քի ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րի տվյալ ներ) մի ջո ցով։ 

Մեծ տե րու թյուն նե րի դի վա նա գետ նե րը գի տակ ցել են օս մա նյան վի ճա կագ-
րա կան տվյալ նե րի թե րու թյուն նե րը, այն է` հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կի մա սով 
ի րա կա նից ցածր, մահ մե դա կան բնակ չու թյան թվա քա նա կի մա սով` ի րա կա նից 
բարձր, քրիս տո նե ա դա վան և իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չու թյուն նե րի հա րա բե-
րակ ցու թյան մա սով տվյալ նե րը խե ղա թյու րե լը հօ գուտ իս լա մա դա վան նե րի։ 

Այդ գի տակ ցու մը հան գեց րել է նրան, որ ի րենց հաշ վարկ նե րում ստիպ ված 
լի նե լով հիմն վել օս մա նյան տվյալ նե րի վրա` վե րոն շյալ ե րեք տե րու թյուն նե րի ներ-

120 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897…, էջ 5-7։
121 Նույն տե ղում, էջ 8։ 
122 Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ֆրան սի ա կան փաս տաթղ թում դուրս է թողն ված Կոս տան դնուպոլ սի 
հայ բնակ չու թյու նը, ա պա տար բե րու թյու նը ֆրան սի ա կան և օս մա նյան տվյալ նե րի միջև էլ ա վե լի 
մեծ է։
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կա յա ցու ցիչ նե րը մի ա ժա մա նակ կա տա րել են ո րո շա կի ուղ ղում ներ̀  ա վե լաց նե լով 
հայե րի և քրիս տո նե ա դա վան այլ էթ նի կա կան խմ բե րի թվա քա նակ նե րը և հա մա-
պա տաս խա նա բար ի ջեց նե լով մահ մե դա կան նե րի թվա քա նա կը։ 

Արևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չու թյան թվա քա նակ նե րի 
վե րա բե րյալ 1890-ա կան թթ. կե սե րին վե րա բե րող օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մադ րու մը բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա-
կան դի վա նա գի տա կան շր ջան նե րից ծա գող տվյալ նե րի հետ (Ա ղյու սակ ներ 11-13) 
ցույց է տա լիս, որ բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րու թյուն-
նե րում հայ բնակ չու թյան թիվն օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ 
ա վե լի բարձր է ներ կա յաց ված` հա մա պա տաս խա նա բար̀  35%, 28% և 18% –ով։ Դրա 
հետ մեկ տեղ բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան վի ճա կագ րու թյուն նե րում 
մու սուլ ման բնակ չու թյան թիվն օս մա նյան պաշ տո նա կան տվյալ նե րի հա մե մատ 
ցույց է տր վել ա վե լի ցածր̀  հա մա պա տաս խա նա բար̀  16%, 6% և 4% –ով։ Այս պի սով, 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րում քրիս տո նե ա դա վան նե րի և իս լա մա-
դա վան նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը բրի տա նա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան 
աղ բյուր նե րում օս մա նյան տվյալ նե րի հա մե մատ տար բեր վում է հօ գուտ քրիս տո-
նե ա դա վան նե րի (տե՛ս Ա ղյու սակ 13):

 Վե րոն շյա լը չի նշա նա կում, որ ե րեք տե րու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյուն նե րն 
ար տա ցո լում են 1890-ա կան թթ. կե սե րի Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ-
նե րի ազ գաբ նակ չու թյան ժո ղովր դագ րա կան ա ռար կա յա կան պատ կե րը, քա նի որ 
դրանք այ նուա մե նայ նիվ ի րենց հիմ քում ու նեն օս մա նյան վի ճա կագ րու թյու նը։ 

Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյու նը դեռևս Հայ կա կան հար ցի քն նարկ ման ա ռա-
ջին փու լում ներ կա յաց րել էր հա կա սող վի ճա կագ րու թյուն նե րի պայ ման նե րում 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը բնա կեց նող ազ գու թյուն նե րի թվա քա նակ նե րի վե րա բե րյալ 
ա ռա վել ար ժա նա հա վատ և ի րա կա նու թյա նը մոտ տվյալ ներ ստա նա լու ու ղին, այն 
է` եվ րո պա կան վե րահս կո ղու թյամբ մար դա հա մար կազ մա կեր պե լու գա ղա փա րը։ 
1880 թ. սեպ տեմ բե րի 7-ին Բեռ լի նի պայ մա նագ րի տակ ստո րագ րած եվ րո պա կան 
վեց տե րու թյուն նե րը հան դես է ին ե կել հայ կա կան բա րե փո խում նե րի վե րա բե րյալ 
հա մա տեղ նո տա յով, ո րում, ի թիվս այլ հար ցե րի, ան դրա դառ նում է ին նաև Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նի բնակ չու թյան ազ գային կազ մի վե րա բե րյալ գո յու թյուն ու նե ցող 
հա կա սա կան տվյալ նե րին։ Մեծ տե րու թյուն նե րը չէ ին ըն դու նում օս ման յան վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րը՝ որ պես ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող, և կոչ է ին 
ա նում Բարձր դռա նը հնա րա վո րինս կարճ ժամ կետ նե րում ա նա չառ հանձ նա ժո-
ղո վի մի ջո ցով և լի ա կա տար ան կողմ նա կա լութ յան պայ ման նե րում մար դա հա մար 
ան ցկաց նել123։ Այս պա հան ջը մշ տա պես ար հա մարհ վեց օս մա նյան իշ խա նու թյուն-
նե րի կող մից, և ար դեն 1890 –ա կան թթ. կե սե րին ո ՛չ Մեծ Բրի տա նի ան, ո ՛չ Ռու սաս-
տա նը և ո ՛չ էլ մեծ տե րու թյուն նե րից որևէ մեկն այլևս չբարձ րաց րին նման մար դա-
հա մար ան ցկաց նե լու հար ցը։

123 1880 թ. սեպ տեմ բե րի 7-ի հա մա տեղ նո տայի ֆրան սե րեն բնա գի րը և ան գլե րեն թարգ մա նու-
թյու նը տե՛ս Turkey No. 1 (1896)..., էջ 2-9: Հայե րեն թարգ մա նու թյու նը՝ Լե օ, նշվ. ա շխ., էջ 173-187։ 
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Ա ղյու սակ 11. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի հա ազ գաբ նակ չու ան 
վա քա նակն ը սրտ օս մա նան, ան գլի ա կան, ռու սա կան և ֆրան սի ա կան (Վ. Քի նբ) 
վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի 124 125 126 127

Վար չա կան 
մի ա վոր

Օս մա նյան 
(1897)124

Բ րի տա նա կան 
(1895)125

Ռու սա կան 
(1897)126

Ֆ րան սի ա կան/ 
Վ. Քի նե (1897)127

1 Վա նի նա հանգ 61,933 112,536 80,000 79,998
2 Բիթ լի սի նա հանգ 111,102 152,398 165,000 131,390
3 Էրզ րու մի նա հանգ 120,431 134,902 150,000 134,967
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 57,662 73,825 85,000 79,129
5 Խար բեր դի նա հանգ 89,158 156,356 70,000 69,718
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 125,981 133,367 175,000 170,433

Ըն դա մե նը 566,267 763,384 725,000 665,635

Ա ղյու սակ 12. Ա րևմ րտան Հա աս րտա նի վբց նա հանգ նբ րի մահ մբ դա կան 
ազ գաբնակչու ան վա քա նակն ը սրտ օս մա նան, ան գլի ա կան, ռու սա կան և 
ֆրանսի ա կան վի ճա կագ րա կան րտվալ նբ րի 128 129 130 131

Վար չա կան 
մի ա վոր

Օս մա նյան 
(1895)128

Բ րի տա նա կան 
(1895)129

Ռու սա կան 
(1897)130

Ֆ րան սի ա կան/ 
Վ. Քի նե (1897)131

1 Վա նի նա հանգ 207,028 131,275 245,000 241,000
2 Բիթ լի սի նա հանգ 352,713 134,886 248,625 254,000
3 Էրզ րու մի նա հանգ 545,782 505,185 445,702 500,782
4 Դի ար բե քի րի նա հանգ 378,253 334,266 374,962 328,644
5 Խար բեր դի նա հանգ 494,881 504,946 475,314 505,446
6 Սե բաս տի այի նա հանգ 801,630 731,610 836,015 839,514

Ըն դա մե նը 2,780,287 2,342,168 2,625,618 2,669,386

 

124 Ա ռա քե լա դա վան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հայեր (տե՛ս Karpat K., նշվ. ա շխ., էջ 196)։
125 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
126 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թ. 81-101։
127 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l'Empire 
ottoman: 18931897..., էջ 5-7։
128 Տե՛ս Turkey No. 8 (1896)..., էջ 100։
129 Տե՛ս Report on the Population of Asia Minor and the Turkish Pro vinc es..., էջ 35:
130 Տե՛ս ՀԱԱ, ֆ. 818, ց.1, գ. 565, թթ. 81-101։
131 Տե՛ս France. Ministère des affaires étrangères. Affaires arméniennes: projets de réformes dans l’Empire 
ottoman: 18931897..., էջ 5-7։
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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 XIX ԴԱ ՐԻ 90-Ա ԿԱՆ ԹԹ. 

ԿԵ ՍԵ ՐԻՆ՝ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱՐ ՑԻ ՍՐ ՄԱՆ ժԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱշՐ ջԱ ՆՈւՄ 
ո բբրրտ  ա ո ան 

ԱՄ փՈ փՈւՄ
 Հոդ վա ծում ու սում նա սի րու թյան են են թարկ վում 1890-ա կան թթ. կե սե րին մեր ձա-
վո րարևե լյան ճգ նա ժա մի և Հայ կա կան հար ցի շուրջ ծա վալ ված գոր ծըն թաց նե րի 
հա մա տեքս տում օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի, Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի 
և Ֆրան սի այի կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ժո ղովր դագ րու-
թյան հար ցե րի, այն է` ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կի և էթ նի կա կան այլ խմ բե րի 
նկատ մամբ հայե րի ու քրիս տո նե ա դա վան այլ հա րան վա նու թյուն նե րի տե սա կա-
րար կշ ռի հար ցե րի ար ծար ծում նե րը։ 

Ներ կա յաց վել և վեր լու ծու թյան են են թարկ վել Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս-
տում վե րոն շյալ հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի կող մից 1890-ա կան թթ. կե սե րին 
կազմ ված ա րևմ տա հա յու թյան թվա քա նա կին և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ազ գաբ-
նակ չու թյան էթ նի կա կան կազ մին վե րա բե րող հիմ նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րը։ 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հայ կա կան հարց, օս մա նյան վի ճա կագ րու թյուն, ա րևմ տա հա յու-
թյան թվա քա նակ, վեց նա հանգ ներ։ 
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ВоПросы чИсленностИ ЗАПАдных Армян И этнИческого состАВА 
нАселенИя ЗАПАдной АрменИИ В ПерИод оБостренИя Армянского 

ВоПросА В середИне 90-ых годоВ XIX ВекА
Роберт Татоян 

реЗюме
В статье исследуются обращения османских властей, дипломатии Великобрита-
нии, России и Франции к вопросам численности западных армян и этнического 
состава населения шести вилайетов Западной Армении в период обострения 
Армянского вопроса и ближневосточного кризиса в середине 90-ых годов XIX 
века.

Представлены и проанализированы основные статистические данные о чис-
ленности западных армян и этнического состава населения Западной Армении, 
составленные в середине 1890-х годов вышеуказанными акторами в контексте 
переговоров вокруг Армянского вопроса. 
Ключевые слова: Армянский вопрос, османская статистика, численность запад-
ных армян, шесть вилайетов.
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 ՍԱ ՍՈՒ Նի՝ 1894 Թ. ԿՈ ՏՈ րԱ ծի Ար ձԱ ԳԱՆք ՆԵրՆ Ար ԵՎԵ լԱ ՀԱՅ 
ՄԱ ՄՈՒ լՈՒՄ

 Նա րի նե Հա կո բյան 

Օս մա նյան կայս րու թյու նում սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ի վա րած հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյունն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ 1890-ա կան թվա կան նե րին, ե րբ 
հա րյուր հա զա րա վոր հայեր կո տոր վե ցին, բռ նի կրո նա փոխ վե ցին, տա րագր վե-
ցին: Նա խա դե պը չու նե ցող այդ դեպ քե րը չէ ին կա րող վրի պել ժա մա նա կա կից նե րի 
ու շադ րու թյու նից: Հայե րի հա լա ծանք նե րը հա մաշ խար հային ար ձա գանք ու նե ցան. 
բազ մա թիվ ա ռա ջա դեմ մար դիկ դա տա պար տե ցին հա մի դյան վար չա կար գը, եվ րո-
պա կան մա մու լում լույս տե սան բազ մա թիվ դա տա պար տող հոդ ված ներ, ծաղ րան-
կար ներ, թուր քա կան վայ րա գու թյուն նե րը պատ կե րող գր քույկ ներ1: Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ծա վալ վեց ան նա խա դեպ նպաս տա մա տույց գոր ծու նե ու թյուն, ո րի 
նպա տա կը հա մի դյան ա ղե տի հետևանք նե րը մեղ մելն է ր2: 

 Հայ ժո ղովր դի օր հա սա կան դրու թյու նը, բնա կա նա բար, չէր կա րող չքն նարկ-
վել և չլու սա բան վել նաև տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի հայ կա կան մա մու լում: Ի նչ պես 
ա րևմ տա հայ, այն պես էլ արևե լա հայ մա մու լը մեծ տեղ է հատ կաց րել հայ ժո ղովր դի 
կրած տա ռա պանք նե րի ներ կա յաց մա նը̀  այդ պի սով լու սա բա նե լով և փաս տագ րե-
լով հա մի դյան սար սափ նե րը: Որ պես այդ կո տո րած նե րի մեկ նարկ՝ կարևոր նշա-
նա կու թյուն ու նեն Սա սու նում 1894 թ. ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը: Այս հոդ վա-
ծում մենք կփոր ձենք քն նար կել և վեր լու ծել արևե լա հայ մա մու լում Սա սու նի` 1894 թ. 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան և կո տո րա ծի լու սա բա նու մը: Այդ նպա տա կով հե տա-
զո տու թյան են են թարկ վել «Մ շա կի›, « Մուր ճի», « Նոր Դա րի» և «Ար ձա գան քի» 
հրա պա րա կում նե րը: Այդ թեր թերն է ին, որ 1890-ա կան թվա կան նե րին ե ռան դուն 
գոր ծու նե ու թյուն է ին ծա վա լել արևե լա հայ ի րա կա նու թյան մեջ: Վե րոն շյալ բո լոր 

1 Հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ Զո րյան ի նս տի տու տի կազ մած գրա կա նու թյան 
ցանկն աս վա ծի խո սուն վկա յու թյունն է: Տե՛ս Shirinian G., The Armenian Massacres of 1894-1897: A 
Bibliography http://www.zoryaninstitute.org/bibliographies/The%20Armenian%20Massacres.pdf.
2 Ա րևմ տա հա յու թյան՝ 1894-1896 թթ. կո տո րած նե րի ժա մա նակ եվ րո պա կան (« Գեր մա նա կան 
ա ռա քե լու թյուն արևել քում», « Կա նանց ա ռա քե լու թյան աշ խա տող ներ») և ա մե րի կյան (Օ տա-
րերկ րյա լի ա զոր նե րի ա մե րի կյան խոր հուրդ, Ա մե րի կյան կար միր խաչ) մի շարք հա յա սի րա կան 
կազ մա կեր պու թյուն ներ զգա լի աշ խա տանք տա րան՝ հա մի դյան ջար դե րի հետևանք նե րը մեղ մե-
լու հա մար: Նրանց շնոր հիվ տաս նյակ հա զա րա վոր հայ ե րե խա ներ և այ րի ա ցած կա նայք փրկ-
վե ցին վե րա հաս կոր ծա նու մից և կա րո ղա ցան նոր կյանք սկ սել: Այդ մա սին ման րա մասն տե՛ս 
William E. Strong (ed.), The Story of the American Board: An Account of the First Hundred Years of 
the American Board of Commissioners for Foreign Missions, Boston: The Pilgrim Press, 1910: Բար տոն 
Կ., Զե կույց: Ա մե րի կյան կար միր խա չի նպաս տա մա տույց ա ռա քե լու թյու նը Փոքր Ա սի ա, Երևան, 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տուտ, 2012: Matthias Bjomlund, “Before the Armenian 
Genocide: Danish Missionary and Rescue Operations In the Ottoman Empire, 1900-1914,” Haygazian 
Armenological Review 26 (2006), էջ 141-156: Հա կո բյան Ն., Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում մար դա սի րա-
կան օգ նու թյան կազ մա կերպ ման հար ցի շուրջ (XIX դա րի վերջ և XX դա րի սկիզբ), « Ցե ղաս պա
նա գի տա կան հան դես» 2(2014), էջ 24-31:
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պար բե րա կան ներն էլ ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը ներ կա յաց նող բա ժին ներ ու նե-
ին, ո րոնց է ջե րում շատ են Հայ կա կան հար ցին, ի նչ պես նաև հա մի դյան կո տո րած-
նե րին նվիր ված նյու թե րը: Հատ կան շա կան են մաս նա վո րա պես հա մի դյան կո տո-
րած նե րին ա ռնչ վող մի շարք կարևոր հիմ նա հար ցե րի վե րա բե րյալ արևե լա հայ 
թեր թե րի ըն կա լում նե րը: 

Արևե լա հայ մա մու լը գոր ծում էր ցա րա կան գրաքն նու թյան պայ ման նե րում, ո րի 
հետևան քով հայե րի հա լա ծանք նե րի մա սին բազ մա թիվ նյու թեր կամ չէ ին տպագր-
վում, կամ էլ պար զա պես « մաքր վում» է ին ան ցան կա լի տե սա կետ նե րից: Ցա րա կան 
Ռու սաս տա նի այս քա ղա քա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր այն հան գա ման քով, 
որ այս շր ջա նում ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի մեղ մա ցում էր 
նկատ վում: Բա ցի այդ, ցա րա կան կա ռա վա րու թյու նը վա խե նում էր, որ սուլ թա նի 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դեմ ա րևմ տա հայե րի ա զա տագ րա կան շար-
ժում նե րը կա րող են «ոգևո րիչ» նշա նա կու թյուն ու նե նալ իր են թա կա յու թյան տակ 
գտն վող արևե լա հայե րի հա մար3: Մյուս կող մից հայ կա կան թեր թե րը, չու նե նա լով 
թղ թա կից նե րի մեծ բա նակ, հա ճախ ստիպ ված է ին լի նում բա վա րար վել Ա րևմ-
տյան Հա յաս տա նից հաս նող կցկ տուր տե ղե կու թյուն նե րով: Չնա յած խո չըն դո տող 
նման պայ ման նե րին` արևե լա հայ խմ բա գիր նե րը մեծ պա տաս խա նատ վու թյամբ են 
մո տե ցել հար ցին: Աս վա ծը լա վա գույնս փաս տում է « Մուր ճի» խմ բա գիր Ա. Ա րաս-
խա նյա նի այն դի տար կու մը, ը ստ ո րի. « Մեր ներ քին կե ան քի ու սում նա սի րու թե ան 
ծրագ րի մէջ մեծ պա կա սորդ կը լի նէր, ե թէ Տաճ կա-Հա յաս տա նի կե ան քը ի ւր բա ժի-
նը չ’ու նե նար « Մուրճ»-ում: Ա րդ, մենք սկզ բից ի սկ մտա ծել ե նք, որ այդ խնդ րի մէջ 
մեր ա ռար կան պէտք է լի նի բուն եր կի րը ի ւր ժո ղովր դով… « Մուրճ»-ը կ’աշ խա տի, 
հնա րա ւոր ե ղա ծին չափ, ա մեն ա միս հա շիւ տալ Տաճ կա-Հա յաս տա նի ըն թա ցիկ 
կե ան քի դէպ քե րից»4: Մյուս կող մից արևե լա հայ պար բե րա կան նե րը սե փա կան 
լրատ վու թյան պա կա սը լրաց նե լու հա մար լայ նո րեն օ գտ վել են ա րևմ տյան և ռու սա-
կան պար բե րա կան նե րի հա ղոր դում նե րից: Սա կայն, ան շուշտ, ա ռա վել մեծ կարևո-
րու թյուն են ներ կա յաց նում սե փա կան թղ թա կից նե րի հա ղոր դում նե րը և դեպ քե րի 
գնա հա տա կան նե րը: 

 Սա սու նի 1894 թ. կո տո րա ծը 
Սա սու նում հայերն ու նե ին կի սան կախ վի ճակ, ո րի պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ 
տե ղին դի տար կում է ար վում « Մուրճ»-ի հա մար նե րից մե կում. «...Նո րա լեռ նաբ նակ 
ժո ղո վուր դը վա ղուց ի վեր վայե լում է կի սաա զա տու թե ան նման մի դրու թիւն. բայց 
այդ դրու թիւ նը ստեղծ ւել է ոչ թե որևէ քա ղա քա կան ար տօ նու թիւն նե րի շնոր հիւ, այլ 
մի այն շնոր հիւ ե րկ րի լեռ նային դրու թե ան, ուր բնա կիչ նե րը, հայ թե քիւրդ, թերև 
ոչ ա ւե լի քան 15 հա զար, կէ սը հայ, կէ սը քիւրդ, եր բէք չէ ին կա րող ի րենց դրու թիւ-
նից օ գտ ւել յա ռա ջա դի մու թե ան ճա նա պար հի վրայ ի րանց դնե լու հա մար, բո լո րո-

3 Այդ շր ջա նի ռուս-թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Կի րա կո սյան 
Ջ., Ե րիտ թուր քե րը պատ մու թյան դա տաս տա նի ա ռաջ, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 69-76:
4 « Մուրճ», 1889, N12, էջ 1888, 1889:
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վին ը նդ հա կա ռա կը, դա՝ ան խնամ թո ղած տե ղե րից մէկ է, ուր մարդ կանց վի ճա կը 
մի ան գա մայն թո ղած է բնու թե ան բեր մուն քին...»5: Աս վա ծը լա վա գույնս բնու թագ-
րում է սա սուն ցի նե րի կի սան կախ վի ճա կը պայ մա նա վո րող եր կու հիմ նա կան գոր-
ծոն նե րը̀  աշ խար հագ րա կան դիր քը և բնա կիչ նե րի հա մե մա տա բար ան բա րե կե ցիկ 
կյան քը: 

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը 1890-ա կան թթ. ա ռա ջին կե սին մի քա նի ան գամ 
փոր ձել է ին վերջ տալ դրան, սա կայն ա պար դյուն: Սուլ թա նի հա կա հայ կա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը հա սել էր իր գա գաթ նա կե տին, օ րե ցօր ա վե լա ցող հար կե րը, 
հայե րի նկատ մամբ թուրք ա ղա նե րի և քուրդ բե կե րի սան ձար ձակ պահ ված քը 
ստի պում է ին սա սուն ցի նե րին դի մել ի նք նա պաշտ պա նու թյան: 1893 թ. հայե րի և 
քր դե րի6 միջև բա խում նե րը հա ճա խա կի են դառ նում, ի սկ 1894 թ. ամ ռա նը հայե րը 
դի մում են ա պս տամ բու թյան՝ կտ րա կա նա պես մեր ժե լով հար կեր վճա րել: Այս պես, 
հար կե րը եր կար ժա մա նակ սա սուն ցի նե րի կող մից չվ ճա րե լը պատ ճառ դարձ նե-
լով, բայց ի րա կա նում Սա սու նը հիմ նա հա տակ ա վե րե լու նպա տա կով, 1894 թ. Մու-
շում կենտ րո նաց վել են թուր քա կան չոր րորդ բա նա կի զո րա մա սե րը Զե քի փա շայի 
հրա մա նա տա րու թյամբ7: Հար ձա կու մը սկս վել է Շե նիք և Սե մալ գյու ղե րից: 1894 թ. 
օ գոս տո սի 3-ին թուր քա կան բա նա կը և նրան մի ա ցած բազ մա հա զար քր դե րը հար-
ձակ վել են Շա տա խի գա վա ռա կի գյու ղե րի վրա, ո րոնց բնա կիչ նե րը նա հան ջում 
են Գե լի ե գու զան: Չնա յած հե րո սա կան դի մադ րու թյա նը̀  թուր քե րը կա րո ղա նում են 
գրա վել Գե լի ե գու զա նը, ի սկ սա սուն ցի նե րը կենտ րո նա նում են Ան դոկ լե ռան վրա: 
Օ գոս տո սի 13-ին թշ նա մին պա շա րում է Ան դո կը և հար ձակ ման ան ցնում: Սա սուն-
ցի նե րը տա լիս են 200 զոհ8: Թուր քա կան կողմն ա ռա ջար կում է բա նակ ցու թյուն-
ներ, այ նու հետև նեն գո րեն հար ձակ վում բա նակ ցե լու հա մար դիր քե րից ի ջած 200 
պատ վի րակ նե րի վրա. վեր ջին ներս ը նկ նում են ան հա վա սար մար տում: Սա սու նի 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րից իշ խան Գր գոն օ գոս տո սի 15-22-ին կա րո-
ղա նում է լուրջ դի մադ րու թյուն ցույց տալ, ո րը սա կայն մեծ դժ վա րու թյամբ ճնշ-
վում է: Օ գոս տո սի 23-ից սկս ված եր կա րատև ու կա տա ղի մար տե րից հե տո թուր-
քերն ի վեր ջո գրա վում են Ան դոկ լե ռը և դա ժան հաշ վե հար դար տես նում հայե րի 
հետ: Ը ստ ծնուն դով սա սուն ցի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ, պատ մա բան 
Կ. Սա սու նու հա ղոր դած տվյալ նե րի` Սա սու նը տվեց 500 զոհ կռ վող նե րից և 1200 
մարդ էլ սպան վեց խա ղաղ բնակ չու թյու նից9: 

5 « Մուրճ», 1894, N9, էջ 1306-1307:
6 Սա սու նի հայե րի ու քր դե րի հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Պո ղո սյան Հ., Սա
սու նի պատ մու թյուն, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 162-206:
7 Տե՛ս Թա ռո յան Կ., Ժո ղովր դա կան շար ժում նե րը Սա սու նում, Երևան, « Հա յաս տան», 1966,  
էջ 81:
8 Տե՛ս Պո ղո սյան Հ., Սա սու նի պատ մու թյուն, Երևան, « Հա յաս տան», 1985, էջ 201:
9 Կա րօ Սա սու նի, Պատ մու թիւն Տա րօ նի աշ խար հի, Պէյ րութ, Տա րօն-Տու րու բե րան հայ րե նակց. 
Մի ութ. կեդր. Վարչ., 1956, էջ 580: Ը ստ պատ մա բան Լե ոյի՝ Սա սու նի հայ բնա կիչ նե րի զո հե-
րի թի վը 10 հա զար էր (տե՛ս Լե ո, Ան ցյա լից, Թիֆ լիս, Խորհր դային Կով կաս, 1925, էջ 104), ի սկ 
« Մուրճ»-ի թղ թա կի ցը նշում է, որ մի այն զոհ ված տղա մարդ կանց թի վը 12,580 էր, տե՛ս « Մուրճ», 
1895, N1, էջ 158:
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Սա սու նի կո տո րածն ար դեն կա տար ված ի րո ղու թյուն էր, ուս տի մի ջազ գային 
հան րու թյան ճն շում նե րի ներ քո ու Մեծ Բրի տա նի այի10 ա ռա ջար կով եր կար բա նակ-
ցու թյուն նե րից հե տո վեր ջա պես ո րոշ վեց քն նիչ հանձ նա ժո ղով ստեղ ծել՝ Սա սու նի 
դեպ քերն ու սում նա սի րե լու հա մար: Հանձ նա ժո ղո վը կազմ ված էր Մեծ Բրի տա նի-
այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի դի վա նա գետ նե րից ու ե րեք թուրք ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րից, ո րոնք թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից նշա նակ վել է ին՝ հանձ նա-
ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը խա փա նե լու հա մար11: Այս հոդ վա ծում ու սում նա սիր վող 
պար բե րա կան նե րում քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա կա նում լու-
սա բան վում է ա րևմ տյան և ռու սա կան մա մու լի հրա պա րա կում նե րի հի ման վրա, 
ին չը հա վա նա բար պայ մա նա վոր ված էր սե փա կան լրատ վու թյան պա կաս ու նե-
նա լու հան գա ման քով: Այդ հա ղոր դում նե րից պարզ է դառ նում, որ թուր քա կան 
կա ռա վա րու թյունն ա նընդ հատ խո չըն դո տում էր հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու-
թյու նը: Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րը խո չըն դո տե լու և Սա սու նի կո տո-
րած նե րի հետ քե րը վե րաց նե լու հա մար թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը նախ և 
ա ռաջ վե րաց նում է կո տո րա ծի մա սին պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը: Բարձ-
րա գույն կար գադ րու թյամբ վե րաց վել է նաև Սա սու նի կո տո րած նե րի ղե կա վար 
Զե քի փա շայի այն հե ռա գի րը, որ հա ղոր դում էր, թե վեր ջին ան գամ Սա սու նում 
սպան վել էր 1720 հո գի12: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը նաև ար գե լեց օ տար 
թղ թա կից նե րի մուտ քը Ա րևմ տյան Հա յաս տան, ը նդ ո րում ար գել վե ցին ոչ մի այն 
չեզոք թեր թե րի թղ թա կից նե րի մուտ քը, այլ նաև Թուր քի այի շա հե րը պաշտ պա-
նող թղ թա կից նե րի: Պատ ճա ռը մեկն էր. թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մոզ-
ված է ին, որ o տար թղ թա կից նե րը դիտ մամբ չեն հե ղաշր ջե լու ի րենց տե սածն ու 
լսա ծը13: « Մուր ճի» 1895 թ. 1-ին հա մա րում նաև նշ վում է. « Ցա ւով սր տի յայտ նում 
ե նք, որ մեր ջերմ ու տևա կան ջան քե րը՝ Սա սու նի դէպ քերն ա նա չառ քն նե լու նպա-
տա կով մեր յա տուկ թղ թակ ցի հա մար Հա յաս տան մտ նե լու ի րա ւունք ստա նա-
լու մա սին՝ ա պար դիւն ան ցաւ»14: Որ պես հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան վե րա-
բե րյալ սե փա կան թղ թակ ցի կող մից ու ղարկ ված հոդ ված՝ ա ռանձ նա նում է մի այն 
«Ար ձա գան քի»՝ 1895 թ. մար տի 12 –ի հա մա րում լույս տե սած նյու թը, ո րը թղ թա կի ցը 
Մու շից խմ բագ րու թյուն էր ու ղար կել փետր վա րի 23-ին: Հոդ վա ծա գի րը ման րա-
մասն նկա րագ րում է քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի ժա մա նե լուց ա ռաջ և հե տո Մու շում ու 
Սա սու նում տի րող ի րա վի ճա կը: Հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյու նը խո չըն դո տե լուն 

10 Ա նգ լի ա կան կա ռա վա րու թյան ակ տի վու թյու նը Հայ կա կան հար ցում պայ մա նա վոր ված էր 
հետևյալ հան գա մանք նե րով. Թուր քի այի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջո ցով Մեծ Բրի տա նի ան 
ցան կա նում էր ստի պել Թուր քի ային հա մա ձայն վել իր կող մից Ե գիպ տո սի օ կու պա ցի ային, բա ցի 
այդ Օս մա նյան կայս րու թյու նում ու ժե ղա ցել էր Ռու սաս տա նի և Գեր մա նի այի ազ դե ցու թյու նը, ո րը 
ձեռն տու չէր Մեծ Բրի տա նի ային: Այդ մա սին ա վե լի ման րա մասն տե՛ս Kirakossian Arman J., The 
Armenian Massacres 18941896: British Media Testimony, Dearborn: The Armenian Research Center, 
2008, էջ 40:
11 Տե՛ս « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 146:
12 « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 130:
13 « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 133:
14 Նույն տե ղում:
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ուղղ ված թուր քե րի քայ լե րի մա սին թղ թա կի ցը գրում է. « Դեռ նուի րակ նե րի գա լուց 
շատ ա ռաջ, ե րբ Հօ լուարդ հիւ պա տոսն աշ խա տում էր Սա սուն հաս նել, թիւրք պաշ-
տօ նե ա նե րը և յատ կա պէս պա տաս խա նա տու զի նուո րա կան հրա մա նա տար Զէ քի 
փա շան շտա պում են ծած կել զար հու րե լի կո տո րա ծի հետ քե րը, ո րի գո յու թիւնն 
ան գամ Զէ քին յա մա ռօ րէն ու րա նում էր... փախս տա կան հայե րին մերթ յոր դո րե լով, 
մերթ սպառ նա լով հար կադ րում են վե րա դառ նալ ի րենց ա ւե րակ գիւ ղե րը և քա րու-
քանդ տնե րը վե րա շի նել. Գէ լի է գու զան, Սէ մալ և Շէ նիկ գիւ ղե րի շուր ջը կանգ նած 
զօր քերն ան գամ հրա ման են ստա նում այդ գիւ ղե րը նո րո գե լու և վե րա կանգ նե-
լու, որ և նրանք մի կերպ ա նում ե ն»15: Ի սկ «Ար ձա գան քի»̀  1895 թ. մար տի 10-ի 
հա մա րում նշ վում է. « Տա ճիկ իշ խա նու թիւն նե րը գոր ծի են դնում սպառ նա լիք ներ ու 
կա շառ ներ, որ պէս զի հայերն ու ղերձ ներ ստո րագ րեն և այդ ու ղերձ նե րի մէջ յայտ-
նեն, թե ի րենք «շ նոր հա կալ են բա րե րար խիստ մի ջոց ներ» ձեռք առ նե լու հա մար: 
Շա տե րը ստո րագ րում են այդ ու ղերձ նե րը, բայց մեծ մասն ա ւե լի լաւ են հա մա րում 
բան տը գնալ»16: «Մ շա կի»՝ 1895 թ. փետր վա րի 18-ի հա մա րում հոդ վա ծա գի րը, վեր-
լու ծե լով քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ եվ րո պա կան մա մու-
լում լույս տե սած հոդ ված նե րը, նշում է, որ սկզ բում բո լոր լու րե րը թուր քե րի օգ տին 
է ին: Եվ դա պարզ էր, քա նի որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը և հանձ նա ժո ղո վի 
թուրք ան դամ ներն ա մեն ի նչ ա նում է ին, որ պես զի ցուց մունք նե րն ի րենց օգ տին 
լի նե ին: Սա կայն ե րբ Ռու սաս տա նի, Ֆրան սի այի և Մեծ Բրի տա նի այի ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րի պա հան ջով որ պես վկա ներ սկ սե ցին կանչ վել ան կախ մար դիկ, քրիս-
տո նյա ներ և նույ նիսկ Սա սու նի դեպ քե րի ա կա նա տես ներ, այդ ժա մա նակ հար ցը 
սկ սեց այլ կեր պա րանք ըն դու նել, և վեր ջին տե ղե կու թյուն նե րը մեծ մա սամբ փաս-
տում են, որ քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի տե ղե կու թյուն նե րը թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան հա մար նպաս տա վոր չեն17: Այս պես, չնա յած թուր քե րի կող մից հա րուց ված 
բո լոր խո չըն դոտ նե րին, քն նիչ հանձ նա ժո ղովն ա պա ցու ցեց թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյան մե ղա վո րու թյու նը18: 

15 Տե՛ս «Ար ձա գանք», 1895, N 29, էջ 1:
16 Տե՛ս «Ար ձա գանք», 1895, N 28, էջ 1:
17 Տե՛ս «Մ շակ», 1895, N 20, էջ 1:
18 Մաս նա վո րա պես հաս տատ վեց այն տե ղե կու թյու նը, ո րի հա մա ձայն. «...յի սուն հայ կո տոր ւե-
ցին Գե լի է-Գու զա նի մօտ տաճ կա կան բա նա կում և որ այլ դեպ քե րում տա ճիկ զին ւոր նե րը և քուր-
դե րը կո տո րում է ին հայե րին ա ռանց հա սա կի և սե ռի խտ րու թե ան: Ան կաս կած են յայտն ւած նաև 
կա նանց վրայ գոր ծած բռ նա բա րու թիւն նե րը. զե կու ցու մը մի փոքր կաս կա ծե լի է յայտ նում մի այն 
այն, թե ար դե օք կա նո նա ւոր զօր քե րը այդ կար գի խայ տա ռա կու թե անց մեջ մաս նա կից են, թե ոչ: 
Հաս տատ ւած է նաև լու րը քսան եւ չորս գիւ ղեր ա ւե րե լու մա սին 5.000 հո գի բնա կիչ նե րով, ո րոնք 
ան տուն մնա ցին: Վեր ջա պէս հաս տատ ւել են հայե րին տան ջանք նե րի են թար կե լու լու րե րը: Շատ 
օ րի նակ ներ են բեր ւած տաճ կա կան գա զա նու թե ան քրիս տո նե ա նե րի վե րա բեր մամբ, ի մի ջի այ-
լոց, ան գլի ա կան հիւ պա տոս Շիպ լէյի հա ղոր դագ րու թիւն նե րի մէջ: Տալ ւո րի կում սպան ւած հայե րի 
թի ւը նա ո րո շում է 1.000 հո գի, և վկա յում է, թե տա ճիկ իշ խա նու թիւն նե րը ոչ այն քան ջանք է ին 
գործ դնում կար ծե ցե ալ ա պս տամ բու թիւ նը խեղ դե լու հա մար, որ քան ջն ջե լու Գե լի է-Գու զան եւ 
Տալ ւո րիկ գա վառ նե րը, ուր ոչ մի տուն ո ղջ չմ նաց, փճաց րին բո լոր ար տե րը եւ ազ գաբ նակ չու թիւ-
նը կա տա րե ալ աղ քա տու թե ան է հասց րած: 12-ից օ գոս տո սի ց 4-ն սեպ տեմ բե րի 1894 թ. այդ տեղ 
որ սում է ին հայե րի վրայ որ պէս ա նում են վայ րի գա զան նե րի նկատ մամբ, կո տո րում է ին նո ցա 
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Արևե լա հայ մա մու լը Սա սու նի՝ 1894 թ. դեպ քե րի պատ ճառ նե րի մա սին
 Սա սու նում 1894 թ. ամ ռա նը ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ա ռա-
ջին հրա պա րակ ման մեջ « Մուրճ»19-ի խմ բա գիր Ա. Ա րաս խա նյանն ը նդ գծում է, 
որ դժ վար էր կար ծել, որ ա րևմ տա հա յու թյան ա ռաջ մի ան գա մից կծա գի այն պի սի 
բարդ խն դիր, ի նչ պի սին Սա սու նի ա պս տամ բու թյունն էր: Ա. Ա րաս խա նյանն այս-
տեղ ը նդ գծում է եր կու գոր ծոն, նախ` Սա սու նի կի սան կախ վի ճա կը՝ պայ մա նա վոր-
ված աշ խար հագ րա կան դիր քով, մյուս կող մից նշում է, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
ըն թաց քը այլ կլի ներ, ե թե «...ներ կայ հան գա մանք նե րում ի ւր բարձ րու թե ան վրայ 
կանգ նած մի պատ րի արք կա րող էր նշա նա ւոր չա փով ազ դել գոր ծե րի ըն թաց քի 
վրայ Սա սու նում: Մինչ դեռ պատ րի ար քա կան տե ղա պա հը ոչ որ պես ան ձնա ւո րու-
թիւն, այլ որ պէս դիրք̀  չի կա րող այդ պի սի գոր ծե րի հա մար ան հրա ժեշտ հե ղի նա-
կու թիւնն ու նե նալ որ և է կերպ մի ջամ տե լու խնդ րի մէջ մի ե րկ րում, ուր մի ջամ տու-
թիւ նը ներ քին խն դիր նե րում ա հա գին դեր է խա ղում: Ի սկ այդ… ե ղել է գլ խա ւոր 
նպա տակ նե րից մէ կը տաճ կա կան այն քա ղա քա կա նու թե ան, որ թե լադ րել է նրան 
հայե րին առ այժմ պա հել ա ռանց պաշ տօ նա պէս ճա նաչ ւած գլ խի»20: Թեր թի ար դեն 
մյուս հա մա րում նկա րագր վում է ա պս տամ բու թյան սկիզ բը՝ գլ խա վոր պատ ճառ նշե-
լով սա սուն ցի նե րի կի սան կախ վի ճա կին վերջ տա լու կա ռա վա րու թյան ձգ տու մը21: 

«Մ շա կը»22-ը, ո րը Սա սու նի դեպ քե րին ա ռա ջին ան գամ ան դրա դար ձել է 1894 թ. 
սեպ տեմ բե րի 10-ի հա մա րում, նշում է, որ ա պս տամ բու թյան պատ ճա ռը թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն ներն է ին, քա նի որ « Մօտ օ րերս կա ռա ւա րու թիւնն սկ սած էր խս տաց-
նել իր պա հան ջը հար կե րի նկատ մամբ, և ա հա այդ լեռ նա կան նե րի հան գիստն ալ 

ա ռանց խտ րու թե ան հա սա կի և սե ռի, և ե թէ ա մեն քը չկո տոր ւե ցին, այդ մի այն նրա նից է որ տե ղի 
լեռ նային դիր քը կա րե լի ու թիւն էր տա լիս հա լա ծան քից թաքն ւե լու»: Տե՛ս « Մուրճ», 1896, N 1, էջ 131:  
Շիպ լէյի և մյուս դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա ղոր դագ րու թյուն նե րը (1894 թ. հու լի-
սից մինչև 1895 թ. հոկ տեմ բեր) ամ փոփ վե ցին 1895 թ. հուն վա րին լույս տե սած ան գլի ա կան Կա-
պույտ գր քում (տե՛ս Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey: Events at Sasoon, and 
Commision of Inquiry at Moush, Part 1, London: HMSO, 1895):
19 « Մուրճ» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան ամ սա գի րը հիմ նադր վել է 1889 թ. Թիֆ լի-
սում տն տե սա գետ Ա. Ա րաս խա նյա նի կող մից: Ամ սա գիրն ու ներ լի բե րալ ուղղ վա ծու թյուն: Հրա-
տա րակ վել է մինչև 1907 թ.: 
20 « Մուրճ», 1894, N 9, էջ 1306: Խոսքն այն մա սին է, որ Կ. Պոլ սի հայոց պատ րի արք Ա շը գյա նից 
հե տո, նոր պատ րի արք ը նտ րե լու փո խա րեն, ը նտ րե ցին պատ րի ար քի տե ղա պահ: Ա վե լին, ը նտ-
րու թյու նը կա տա րեց ոչ թե Ազ գային ժո ղո վը, այլ կրո նա կան ու քա ղա քա կան ժո ղով նե րը: Պատ-
րի ար քի տե ղա պահ ը նտր վեց Դի մաք սյան Տ. Հմա յակ ե պիս կո պո սը: Ի նչ պես նշ վում է « Մուրճ»-ի՝ 
1894 թ. 7-8 հա մա րում, կա տար վա ծը պատ րի ար քի ը նտ րու թյուն է ր՝ տե ղա պա հի ը նտ րու թյան ան-
վան ներ քո: Այս ա մե նը թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան շա րու նա կու թյունն էր, ո րը նպա տակ 
ու ներ վե րաց նե լու ա րևմ տա հայոց սահ մա նադ րու թյու նը, ի նչ պես նաև խո չըն դո տե լու ա րևմ տա-
հայե րի խն դիր նե րի բարձ րա ձայ նու մը: 
21 « Մուրճ», 1894, N 10, էջ 1496-1497: 
22 Լի բե րալ ուղղ վա ծու թյուն ու նե ցող «Մ շակ» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան թեր թը 
հրա տա րակ վել է 1872-1921 թթ. Թիֆ լի սում: Հիմ նա դիրն ու թեր թի ա ռա ջին խմ բա գի րը ե ղել է հրա-
պա րա կա խոս, գրա կան-հա սա րա կա կան գոր ծիչ Գ. Ա րծ րու նին, ով ժա մա նա կի պատ գա մա խոսն 
էր հա մար վում (տե՛ս Հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյուն, XVII-XIX դա րեր, հա տոր 1, Գա-
հի րէ, 2006 թ., էջ 344): 1894-1896 թթ. ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րած նե րի ժա մա նակ թեր թի խմ բա-
գի րը Ա. Քա լան թարն էր, այ նու հետև՝ Ա. Ա ռա քե լյա նը, ա պա` Լե ոն:
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վր դո վե լու հա մար ա ռիթ մը է ր»23: Այն բա նից հե տո, ե րբ սա սուն ցի նե րը դի մադ րում 
են Մու շից այդ տեղ ե կած 300 զին վո րին և նրանց ու ղեկ ցող քր դե րին. «...փախս տա-
կան քուր դե րը Մուշ գա լով լուր կը տա րա ծեն, թէ սա սուն ցիք յար ձա կում պի տի գոր-
ծեն քա ղա քի վրա, և ա հա կը սկս վի ի րա րան ցում և փա խուստ»24: Թեր թի հա ջորդ 
հա մա րում ար դեն նկա րագր վում է այն ե ղե րա կան դրու թյու նը, ո րի մեջ հայտն վել 
էր Մշո դաշ տի հա յու թյու նը. « Թիւր քեր ի րանց վրէժ դաշ տի ժո ղովր դէն կը լու ծեն: 
Մշոյ դաշտ սու գի մէջ է: Ան մեղ մար դիկ կը զոհ վին, կը նեղ վին, փախս տա կան կըլ-
լան: Գե ղեր կը թա լա նեն. Ան թիւ, ան հա մար ապ րանք քշած տա րած են: ժո ղովր դին 
համ բե րու թիւնն ալ հա տաւ»25:

Սա սու նի կո տո րած ներն «Ար ձա գանք»26-ի է ջե րում լու սա բան վե ցին թեր թի 
թղ թակ ցի՝27 Կա րի նից ու ղարկ ված հոդ ված նե րի մի ջո ցով: Սեպ տեմ բե րի 9-ին 
«Ար ձա գանք»-ում լույս տե սած թեր թի թղ թակ ցի կող մից օ գոս տո սի 25-ի ու ղարկ-
ված հոդ վա ծը հա կիրճ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում ա պս տամ բու թյան պատ-
ճառ նե րի և պա շար ման մեջ գտն վող Սա սու նի մա սին. « Սա սուն ցի նե րի կա ռա վա-
րու թե ան մա տու ցուե լիք հար կե րը բա ւա կան մի ջո ցից ի վեր ան վճար է ին. և ա հա 
այդ պատ ճա ռա բա նու թե ամբ մի խումբ՝ տե ղային հան գա մանք նե րին, ճա նա պարհ-
նե րին, կիրճ նե րին ծա նօթ քօ չա րի քիւր դե րի ա ռաջ նոր դու թե ամբ ու ղար կեց 300 
կազմ և զի նե ալ զի նուոր ներ: Սաս նոյ հայ ազ գաբ նակ չու թիւ նը այդ երևոյ թը մի ներ-
քին ի չար դի տա ւո րե այ մտ քի նա խա դուռ ճա նա չե լով, կը փոր ձէ ի րենց ա զատ ե րկ-
րից ու հո ղից թր խա ցել այդ ան կոչ և ա պա կա նիչ հիւ րե րին...»28: 

« Նոր Դար»29 թեր թը մի քիչ ա վե լի ուշ և ա վե լի քիչ30 է ան դրա դար ձել Սա սու նի 
կո տո րած նե րին: Ա ռա ջին ան գամ Սա սու նի դեպ քե րին ան դրա դարձ է կա տար վում 

23 «Մ շակ», 1894, N 104, էջ 3:
24 Նույն տե ղում: 
25 «Մ շակ», 1894, N 105, էջ 3:
26 « Փորձ» (1876-1881 թթ.) ազ գային և գրա կան ամ սագ րի հրա տա րա կի չը՝ հրա պա րա կա խոս, 
թարգ մա նիչ, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Աբ գար Հով հան նի սյա նը, 1881 թ. հար կադր ված լի նե լով դա-
դա րեց նել ամ սագ րի գոր ծու նե ու թյու նը, նույն տար վա վեր ջին ձեռ նա մուխ է լի նում «Ար ձա գանք» 
գրա կան և քա ղա քա կան ե ռօ րյա թեր թի հրա տա րա կու թյա նը: Թեր թը հրա տա րակ վել է Թիֆ լի-
սում 1882-1898 թթ. և ու ներ ազ գային-պահ պա նո ղա կան ուղղ վա ծու թյուն: Տե՛ս Մխի թա րյան Մ. Հ., 
XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի արևե լա հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյու նից (« Փորձ», «Ար ձա
գանք»), Երևան, « Հայ կա կան ՍՍՀ ԳԱ», 1976, էջ 239։ 
27 «Ար ձա գանք»-ի Կա րի նի թղ թա կի ցը, ում ի նք նու թյունն ան հայտ է, հե տա գա յում զոհ վում է 
Կա րի նի կո տո րած նե րի ժա մա նակ: Տե՛ս Մխի թա րյան Մ. Հ., XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի արևե լա
հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյու նից (« Փորձ», «Ար ձա գանք»), Երևան, « Հայ կա կան ՍՍՀ 
ԳԱ», 1976, էջ 383:
28 «Ար ձա գանք», 1894, N 104, էջ 3:
29 « Նոր Դար» հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, գրա կան թերթն ու ներ ազ գային պահ պա նո ղա-
կան ուղղ վա ծու թյուն: Հրա տա րակ վել է 1883-1916 թթ. (ը նդ հա տու մով) Թիֆ լի սում հրա պա րա կա-
խոս Սպան դար Սպան դա րյա նի կող մից (տե՛ս Հայ պար բե րա կան մա մու լի պատ մու թյուն, XVII
XIX դա րեր, հա տոր 1, Գա հի րէ, 2006 թ.):
30 Թեր թի՝ սեպ տեմ բե րի 14-ի և նոյեմ բե րի 1-ի հա մար նե րում հոդ վա ծա գի րը նաև տա լիս է Սա-
սու նի դեպ քե րին ուշ և ոչ հա ճա խա կի ան դրա դառ նա լու պատ ճառ նե րի բա ցատ րու թյուն նե րը: Որ-
պես ուշ ան դրա դառ նա լու պատ ճառ՝ նշ վում է թեր թի թղ թակ ցի նա խորդ հոդ վա ծի տեղ չհաս նե լը 
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« Նոր Դար»-ի սեպ տեմ բե րի 14-ի հա մա րում Սա սու նից գնա ցած մի ե րի տա սար դի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա31: Ի սկ Նոր Դա րի` նոյեմ բե րի 1-ի հա մա-
րում լույս տե սած հոդ վա ծը (թղ թակ ցի կող մից Կ. Պոլ սից նյութն ու ղարկ վել է հոկ-
տեմ բե րի 22-ին) թեև ոչ ման րա մաս նո րեն, բայց նկա րագ րում է Սա սու նում տի րող 
ի րա վի ճակն ու ա պս տամ բու թյան պատ ճա ռը. « Սա սու նի ա պս տամբ նե րի դէմ խիստ 
մի ջոց ներ է ծրագ րած ե ղել, այ սինքն բա ցար ձակ պա տե րազմ մի բուռն հպա տակ 
ժո ղովր դի դէմ, ո րը հա մար ձա կուել է բար բա րոս՝ կա ռա վա րիչ նե րի դէմ ի ւր դժ գո-
հու թիւ նը զէն քով ար տա յայ տե լու»32: 

Ընդ հա նուր առ մամբ արևե լա հայ պար բե րա կան նե րն օբյեկ տիվ գնա հա տա կան-
ներ են տա լիս Սա սու նի դեպ քե րի ծագ ման պատ ճառ նե րի մա սին: Նախ « Մուր-
ճը», քիչ ա վե լի ուշ նաև մյուս թեր թե րը քն նար կում և ներ կա յաց նում են Սա սու նում 
ծա վալ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի ի րա կան պատ ճառ նե րը̀  դրան զու գադ րե լով նաև 
քն նարկ վող հար ցում Օս մա նյան կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա կան 
նպա տակ նե րի բա ցա հայ տու մը:

 Մեծ տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը
 Մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում արևե լա հայ մա մու լում մեծ տե րու-

թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը և ներ կա յա ցու մը: Պետք է նշել, որ մեծ 
տե րու թյուն նե րից հատ կա պես քն նարկ վում և ներ կա յաց վում է Մեծ Բրի տա նի այի 
դիր քո րո շու մը: Այդ մա սին է վկա յում ան գամ « Մուրճ»-ի խմ բա գիր Ա րաս խա նյա նի 
այն չա փա զանց ված դի տար կու մը, ո րի հա մա ձայն. «… հայ կա կան խն դի րը ներ կա-
յումս, և ա միս նե րից ի վեր, դա ռել է ան գլի ա կան խն դիր»33: « Մուրճ»-ի դի տար կում-
նե րը Մեծ Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյան հար ցում ոչ միշտ են ներ կա յաց նում 
օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը: Այս պես, գլ խա վոր խմ բա գի րը Հայ կա կան հար ցի լուծ-
ման ուղ ղու թյամբ տես նում է մի այն մեկ դե րա կա տար̀  Մեծ Բրի տա նի ան: « Մենք 
տե սանք, որ Սա սու նի կո տո րա ծի խն դի րը մա նա ւանդ Ա նգ լի ա յում յա րու ցեց տաճ-
կա-հայ կա կան խն դի րը առ հա սա րակ: Հետևա պէս Ա նգ լի ա յում տրա մա դիր չէ ին 
քն նիչ յանձ նա ժո ղով կազ մե լու խն դի րը վեր ջաց նե լով` հայ կա կան խն դի րը վեր ջաց-
րած հա մա րել: Հրա պա րակ էր ե կել Տաճ կա-Հա յաս տա նում բա րե փո խու թիւն ներ 
մտց նե լու խն դի րը…»34: 

(տե՛ս « Նոր Դար», 1894, N 151, էջ 3): Ի սկ ոչ հա ճա խա կի ան դրա դառ նա լը բա ցատր վում է հետևյալ 
կերպ. « Սա սու նի դէպ քերն ի րաւ հե տաքր քիր դէպ քեր են. բայց մենք մեզ թոյլ չենք տալ « Նոր Դա-
րի» յար գե լի ըն թեր ցող նե րին փո ղո ցային լու րե րով կե րակ րե լու, որ պէս ա նում են շատ թղ թա կից-
ներ ի րենց գրած ներն հե տաքր քիր դարձ նե լու հա մար: Ու րեմն թո՛ղ մեր դէմ չտրտն ջան, որ յա ճախ 
չենք գրում այդ մա սին, մենք մեր պարտ քը՝ թեր թի և ըն թեր ցող նե րի ա ռաջ ճա նա չում ե նք: Ճիշտ 
և հաս տա տուն լուր ստա նա լու հա մար համ բե րու թիւն է պէտք» (տե՛ս « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 
3):
31 « Նոր Դար», 1894, N 151, էջ 3:
32 « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 3:
33 « Մուրճ», 1895, N 3-4, էջ 476:
34 « Մուրճ», 1894, N 11-12, էջ 1719: Գնա հա տա կան նե րի ծայ րա հե ղու թյու նը եր բեմն հաս նում էր 
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« Նոր Դա րում» ևս քիչ չեն հրա պա րա կում նե րը, ո րոնք ան դրա դառ նում են Մեծ 
Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյա նը, ի նչ պես նաև Հայ կա կան հար ցը դի տարկ-
վում է բրի տա նա կան եր կու կու սակ ցու թյուն նե րի՝ պահ պա նո ղա կան նե րի և լի բե-
րալ նե րի քա ղա քա կա նու թյան ֆո նին: Թեր թը հիմ նա կա նում դրա կան ա կն կա լիք-
ներ է կա պում Մեծ Բրի տա նի այի հետ35: Թեր թում ան դրա դարձ է կա տար վում 
նաև Ֆրան սի այի քա ղա քա կա նու թյա նը: Այ դու հան դերձ, « Նոր Դա րում» չկա նույն-
քան ոգևո րու թյուն Ֆրան սի այի դիր քո րոշ ման հետ կապ ված: Ա վե լին, խո սե լով 
Հայ կա կան հար ցում Ֆրան սի այի շա հի մա սին, նշ վում է. «Ար դե օք մի ի նք նա վար 
Հա յաս տան, բա րե նո րո գուած հայ կա կան նա հանգ ներ պե տա կան ի նչ շահ պի տի 
ըն ծայէ ին Ֆրան սի ային. նրա որ դիր քին, որ ուղ ղու թե ան պի տի նպաս տէ ին,- ոչ մի»: 
Ֆրան սի այի քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր դր դա պատ ճառ հա մա րե լով Ա նգ լի ային 
հա կակշ ռե լը̀  հն չա կյան հայտ նի գոր ծիչ Ս. Սա պահ-Գյու լյանն իր սյու նա կում գրում 
է, որ «… ներ կա յումս հայ կա կան խնդ րում Ֆրան սի այի դիրքն է` բռ նել ռու սա կան 
ուղ ղու թիւ նը, ը ստ կա րե լուոյն չըվշ տաց նել Թիւր քի ային եւ ի հար կին հա կա ռա կել 
Ա նգ լի ային»36:

«Ար ձա գանք» թեր թի խմ բագ րա կազ մը ևս ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն 
էր դարձ նում Մեծ Բրի տա նի ային և նրա քա ղա քա կա նու թյա նը: Տպագր ված հոդ-
ված նե րում նկատ վում է ո րո շա կի հույս Սա սու նի կո տո րա ծի` Մեծ Բրի տա նի ա յում 
տեղ գտած ար ձա գան քի` հայե րի հա մար ու նե նա լիք դրա կան հետևանք նե րի հետ37: 
Այ նուա մե նայ նիվ, թեր թում հե տա գա տա րի նե րին ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րա ծի 
ծա վա լու մը խմ բա գիր նե րին ստի պում է վերջ նա կա նա պես հի աս թափ վել Եվ րո-
պայից և նրա վա րած քա ղա քա կա նու թյու նից: Այս պես, 1897 թ. լույս տե սած մի հոդ-
վա ծում կար դում ե նք. «Եւ ի ՞նչ ե ղաւ, ճշ մա րիտ, ի ՞նչ ե նք տես նում այժմ, ո ՞վ է ղե կա-
վա րում Եւ րո պայի քա ղա քա կա նու թիւ նը, ո ՞վ է կար գադ րում Արևել քի գոր ծե րը: Թող 
տէ օ րի տիկ նե րը դեռ յու սան թէ կար գադ րո ղը Եւ րո պան է, բայց փաս տե րի օ ղա կը 
ցոյց է տա լիս և ա ղա ղա կում որ հրա պա րա կի տէ րը Թիւր քի ան է, այդ հա սա րա կաց 
ա նա ռա կը, ո րից եւ րո պա կան ա մեն մի պե տու թիւն սպա սում է ի ւր բա ժի նը… Հայոց 
եր կիրն ա ւե րուեց, հա րիւր հա զա րա ւոր աշ խա տա սէր, քրիս տո նե այ, քա ղա քակր-
թու թե ան ըն դու նակ ժո ղո վուրդ ցիր և ցան ե ղաւ աշ խար հի բո լոր կող մե րը, են թար-
կուե լով վա տա սե ռուե լու սոս կա լի վտան գին, Կրե տէն ա ւե րուեց, Յու նաս տանն 
ստո րա ցաւ, Թե սա ղի ան ա ւե րակ նե րի և մոխ րի կոյտ դար ձաւ և այդ բո լո րը Եւ րո-
պայի, քրիս տո նե այ Եւ րո պայի բա րե հաճ հա մա ձայ նու թե ամբ, « քա ղա քակր թուած» 
Եւ րո պայի, որ ա հա տա րի ներ շա րու նակ «ծ րագր ներ» է կազ մում Թիւր քի այի բա րե-
նո րոգ ման հա մար, խօ սում է Թիւր քի այի բնա ջինջ ա նե լու մա սին, ծրագր ներ է կազ-

նրան, որ « Հայ կա կան խնդ րի գլ խա ւոր յա րու ցա նող» էր հա մար վում ան գլի ա կան «Daily News» 
օ րա թեր թը: Տե՛ս « Մուրճ», 1895, N 1, էջ 126:
35 « Նոր Դար», 1895, N 126, էջ 1: « Նոր Դար» , 1895, N 121, էջ 2:
36 « Նոր Դար», 1895, N 135, էջ 1-3: 
37 «Արձագանք», 1895, N1, էջ 1:
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մում Թիւր քի այի բա ժան ման մա սին և այլն ևայլն: Եւ այդ ծրագր նե րից ո ՞րն ի րա կա-
նա ցաւ: Եւ ոչ մէ կը»38: 

Ն մա նա տիպ դի տար կում ներ են առ կա նաև «Մ շակ»-ում: Այս պես, 1894 թ. դեկ-
տեմ բե րյան հա մար նե րից մե կում կար դում ե նք հետևյա լը. « Հի մայ երևա կայե-
ցէք մեր դրու թիւ նը մի այն պի սի ե րկ րում, ուր 24 գիւղ այ րող և հա զա րա ւոր նե րի 
ան գթա բար սրի ճա րակ ա նող նե րը շքան շա նի են ար ժա նա նում… 

Եւ րօ պան այդ 61-դ յօ դուա ծը դնե լով և չի րա գոր ծե լով, մեզ ա ւե լի թշուա ռա ցուց: 
Թիւրք կա ռա վա րու թիւնն որ պէս զի հա յաբ նակ գա ւառ նե րում բա րե կար գու թիւն ներ 
մտց նե լու չը ստիպ վի մի օր, սիս տե մա տի կա բար աշ խա տում է հայե րը հարս տա-
հա րե լով, կո տո րե լով, գաղ թեց նե լով, հայե րը ջն ջել և այլ ևս հա յաբ նակ գա ւառ ներ 
չու նե նալ...»39: 

Այ նուա մե նայ նիվ, արևե լա հայ մա մու լը, խո սե լով եվ րո պա կան քա ղա քա կա-
նու թյան մա սին, հիմ նա կա նում դրա կան է գնա հա տում Եվ րո պայի և գե րակ շիռ 
մե ծա մաս նու թյամբ Մեծ Բրի տա նի այի քա ղա քա կա նու թյու նը: Ա վե լին, չա փա զանց 
կարևոր վում է եվ րո պա կան հա սա րա կա կան կար ծի քի դե րը հա յու թյան կո տո րած-
նե րի թե մայի մի ջազ գայ նաց ման ա ռու մով: 

 Սա սու նի կո տո րա ծին վե րա բե րող փաս տա կան նյութն արևե լա հայ 
մա մու լի է ջե րում 

Ա ռա ջին նե րից մե կը, որ ար ձա գան քել է Սա սու նի կո տո րած նե րին, « Մուրճ» 
լրա գիրն էր: Այս ա ռու մով պետք է ա ռանձ նաց նել « Սաս նոյ դէպ քե րը» հոդ վա ծը, 
որ տեղ տր վում են վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ ի նչ պես ա պս տամբ նե րի, այն պես էլ 
հար ձակ վող մու սուլ ման նե րի թվա քա նա կի վե րա բե րյալ. « …ա ներևա կայե լի ա րա-
գու թե ամբ բո լոր շր ջա կայ կու սա կա լու թե անց զօր քե րը դի մե ցին ի Մուշ, ուս տի մի 
այլ 7869 հետևակ ներ, 2000-ի չափ հե ծե ալ ներ, և 150 թն դա նօ թա ձիգ ներ ուղևոր ւե-
ցան ի Սա սուն: Ռու սա կան և պարս կա կան սահ մա նագ լու խէն սկ սե ալ բո լոր ցե ղե-
րը գունդ-գունդ դի մե ցին այն տեղ. մի այն Բա յա զի տի հայ դա րան ցիք 300 հե ծե ալ-
նե րով, ո րով կա րե լի է գա ղա փար կազ մել այս ա հեղ բազ մու թե ան վե րայ, որ մէկ 
ա կն թար թի մէջ պա շա րե ցին Սաս նոյ գա վա ռը… Այս տեղ գու մար ւած քիւր դե րու 
թիւն է մօ տա ւո րա պէս 43000, օս մա նե ան կա ռա վա րու թե նէն զէնք ու ռազ մամ թերք 
ստա ցած, ի րենց ցե ղա պետ նե րու ու շէյ խե րու (Շէյխ Զե լան) ա ռաջ նոր դու թե ամբ, 
թուրք բա նա կէն 12300. ի սկ հայոց թիւ ա նյայտ, ո րով հետև կա նայք և ման կունք էլ 
կըկռ ւէ ին.- այ սինքն ո րոնք որ զէնք կա րե նային ճա րել – 304 հրա ցա նա ւոր ներ Տալ-
ւո րի կէն` ի ւր գիւ ղե րով, 741 Գէ լի գու զա նէն, 208 Շէ նի կէն, 160 Սէ մա լէն, 180 Ի շխն ձո-
րէն, 34 Հե թին քէ ն ու 120 Աղ բե նէն, 208 Ա լի անց գիւ ղե րէն»40: 

« Մուրճ»-ը հե տաքր քիր տվյալ ներ է տա լիս նաև Սա սու նի դեպ քե րի հետևանք-
նե րի մա սին. « Գէ լի 360, Շէ նիկ` 106, Սէ մալ̀  85, Ա լե ան` 165, Ի շխն ձոր̀  78, Աղ բին` 

38 «Արձագանք», 1897, N87, էջ 1:
39 «Մ շակ», 1894, N 149, էջ 4:
40 « Մուրճ», 1894, N 10, էջ 1497, 1498:
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66 տնե րով կ’այ րին ամ բող ջո վին, և բնա կիչ նե րը բո լոր, բա ցի մաս մը փախս տա-
կան նե րէ, սրէ կ’անց ւին»41: Սաս նո դեպ քե րի ան մի ջա կան հետևան քը ո ղջ մնա-
ցած բնակ չու թյան սոս կա լի դրու թյան մեջ հայտն վելն էր, քա նի որ վա րե լա հո ղե-
րին, տնե րին տի րա ցել է ին քր դե րը̀  կո ղոպ տե լով ո ղջ ու նեց ված քը, հայե րի հա գից 
խլե լով վեր ջին շա պի կը: « Մուրճ»-ի հա ղոր դում նե րից պարզ է դառ նում, որ նույ-
նիսկ Մշո դաշ տի հայ կա կան գյու ղե րի` Խզ լա ղաճ, Տատ րա գոմ, Ս. Յով հան նու 
վանք, Մառ նիկ, Խո րոնք, բնա կիչ նե րը հայտն վել են ծանր դրու թյան մեջ, քա նի որ 
գտն վե լով պա շար ման մեջ՝ չէ ին հա մար ձակ վում ան գամ դաշտ գնալ: Թա լան ված 
էր ամ բողջ շր ջա նը, նշ վում է, որ օ րի նակ՝ Մառ նիկ հա րուստ գյու ղից մի այն 5000 
ոչ խար է հափշ տակ վել42: 

«Մ շակ» թեր թում տպագր ված « Սա սու նի կռի վը» հոդ վա ծում ման րա մասն նկա-
րագր վում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև կո տո րա ծը. « …Այդ 
կո տո րա ծը մեծ էր: Մի ամ բողջ օր վայ ըն թաց քում զօր քը, քիւր դը և հա մի դի ան 
սրով խող խո ղում է ին հան դի պած նե րին. Թէ մարդ և թէ կին, թէ պա ռաւ թէ ե րե-
խայք, ա ռանց խտ րու թե ան մորթ վում է ին... Ա նհ նա րին է այդ ե ղե րա կան ժա մե րը 
ման րա մաս նօ րէն նկա րագ րել: Ե թե մէ կը ներ կայ ժա մին բարձ րա նայ Սաս նոյ բարձ-
րա բերձ լե րանց գա գաթ նե րուն վրա և լայն հա յաց քով հե տա խու զէ բո լոր ծա կու-
ծու կը, նրա մա զե րը բիզ բիզ կը կանգ նեն: Մարդ սառ սուռ է զգում, ե րբ տես նում 
է` մայ րը կտոր-կ տոր յո շոտ ված, գցել են մի ա պա ռա ժի տակ, և եր կա մե այ զա ւա-
կը նոյն պէս եր կու մաս ե ղած, դրել են մօր ստինք նե րին խա չաձև: Ա հա մի ու րիշ 
տեղ, ի բրև հա ւա սա րակշ ռող հա կեր, եր կու քոյ րե րը-մի նի ծա մե րից կա խուած միւ-
սը̀  ձգուած են կաղ նի ծա ռոյ ճիւ ղե րին վրա: Վեր ջա պէս, ա մե նու րեք նշ մար վում են 
սր տաճմ լիկ և ա ղեկ տուր տե սա րան ներ...

 Թէ այս պէս, թէ այն պէս, այս քան կա րող ե մք եզ րա կաց նել, որ 7,000 հո գի ից 
այժմ տաս նե րոր դը չէ մնա ցել...»43: 

Էլ ա վե լի հա մա պար փակ է ին «Մ շակ»-ի՝ նոյեմ բե րի 12-ի հա մա րում լույս տե սած 
« Սա սու նի դեպ քե րը» հոդ վա ծի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա-
պես եր կու կող մե րի կռ վող ու ժե րի թվային տվյալ նե րը հա մա րյա հա մընկ նում են 
« Մուրճ»-ի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես դե պի Սա սուն-Մուշ 
են շարժ վել 7,800 հետևակ, 2.000-ի չափ հե ծյալ և 150-ից ա վե լի թն դա նոթ ներ, ի սկ 
նրանց մի ա ցած քր դե րի թի վը ևս նշ վում է 43.000, ո րոնք սուլ թա նա կան իշ խա նու-
թյուն նե րից զենք է ին ստա ցել44: Ի նք նա պաշտ պա նու թյան դի մած հայե րի ը նդ հա-
նուր թի վը նշ վում էր 196045: Ա պա օ րե րի կտր ված քով նկա րագր վում են ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը:

«Մ շա կը» ներ կա յաց նում է կա տար ված ոճ րա գոր ծու թյան հետևան քը. «Ա հա 
այ րուող գիւ ղե րու թիւն. Շա տախ գա ւառ.-Շե նըք, Սե մալ, Խոր պը շան, Աղ բէք, 
41 Նույն տե ղում, էջ 1504:
42 Նույն տե ղում:
43 «Մ շակ», 1894, N 129, էջ 2:
44 «Մ շակ», 1894, N 131, էջ 1, 2:
45 Նույն տե ղում:
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Խը թան, Հէ թինք: Սա սուն գա ւառ.- Գէ լի է-Գու զան, Հա սել, Մխի թար, Մէր կեթ, 
Էղ կարտ, Սբ ղանք, Հարթք, Դուա լինք, Հագ ման, Փու րի, Հլօ ղինք, Խըլ հո վիտ, Տալ-
ւո րիկ: Խի ան գա ւառ.- Իշ խըն ձոր, Ա րթ կունք, Սէ ֆիտ: 

Ա ռանց այ րուե լու կո ղոպ տուած ու ա ւե րուած գա ւառ ներ.- Փսա նաց գա ւա-
ռի ամ բողջ գիւ ղեր, Խի ա նու գիւ ղեր̀  Սպ ղուն, Փառ կայ, Պահմ տայ, Ա րս, Հե ղին և 
Ըն կուզ նակ. Խուշ պայ գիւ ղեր.- Ըն ձա քար, Գե շեր վան, Ա հա րոնք, Կոկ նա ձոր, և այլն 
տե ղեր, ո րոնք լաւ ծա նօթ չենք: Այ րուող գիւ ղե րու ամ բողջ ե կե ղե ցիք այ րուած են, 
քա ռա սու նի չափ քա հա նա ներ կո տո րուած են, ի սկ մար դոց թի ւը դեռ ա նյայտ է: 
Ե կե ղե ցե աց սր բա զան ա նօթք և գոյք քր դաց քով կը գտ նուին, յայտ նա պէս պա յու-
սա կաց մէջ դնե լով` գիւղ կը պտըտց նեն ա ւե տա րան, խաչ, սկիհ, բուր վառ, շուր ջառ 
և այլն բա ներ...»46:

«Ար ձա գան քի» թղ թա կի ցը 1894 թ. օ գոս տո սի 27-ին Կա րի նից գրում է, որ քր դե-
րը, օ գտ վե լով տի րող ա նիշ խա նու թյու նից, կա ռա վա րու թյան բա ցա հայտ թե լադ-
րան քով դուրս ե կան Սա սու նի և Մու շի սահ ման նե րից և հար ձակ վե ցին Մուշ քա ղա-
քի մեր ձա կա հա յաբ նակ գյու ղե րի վրա, ահ ու սար սափ տա րա ծե լով՝ հրի ու սրի 
մատ նե ցին ա մեն ի նչ: Ա պա ա վե լաց նում է, որ դեռ շատ շա տե րին է սպաս վում այդ 
մշու շոտ ա պա գան: Ե րկ րի յու րա քան չյուր կող մում ահ ու սար սափ է տի րում, ի սկ 
ե րթևե կու թյու նը՝ Կա րի նից սկ սած մինչև Մուշ, Բա ղեշ, Սա սուն և մյուս խոր քե րը, 
ան գամ գյու ղից գյուղ, դա դա րել է: Ա ռանց ման րակր կիտ խու զար կու թյան կար-
գադր ված է չըն դու նել ու չհանձ նել թղ թած րար նե րը: Ան ցա թուղթ տրա մադ րե լը 
բո լո րո վին ար գել վում է. պանդխ տու թյու նից նոր վե րա դար ձող ա մեն մի ան հատ 
ոս տի կան նե րի խիստ և ա չա լուրջ հս կո ղու թյամբ պետք է հանձն վի կենտ րո նա կան 
կա ռա վա րու թյա նը: Թղ թա կի ցը վեր ջում եզ րա կաց նում է, որ այս կերպ շա րու նակ-
վե լու դեպ քում այդ հա յաբ նակ գա վառ ներն ան տա րա կույս կվե րած վեն մի ան մար-
դաբ նակ ա նա պա տի՝ զրկ վե լով ի րենց տի րա կան ու տն տե սա կան տար րից47:

« Նոր Դար» լրագ րում 1894 թ. լույս տե սած Սա սու նի դեպ քե րը ներ կա յաց նող 
« Սա սուն ցի նե րի ա պս տամ բու թիւ նը» հոդ վա ծը հիմն ված է Կ. Պոլ սի թղ թակ ցի 
հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի վրա և թեև ոչ ման րա մաս նե րով, սա կայն նկա րագր-
վում է Սա սու նում տի րող ծանր դրու թյու նը48: 

Այս պի սով, չնա յած ցա րա կան գրաքն նու թյա նը, թղ թա կից նե րի սա կա վու թյա նը 
և այլ խո չըն դոտ նե րին, այ նուա մե նայ նիվ արևե լա հայ մա մու լը հա րուստ է Սա սու նի 
կո տո րա ծը լու սա բա նող նյու թե րով: Ա վե լին, դրան ցում ամ փոփ ված փաս տա կան 
նյու թը կարևոր է այդ սահմռ կե ցու ցիչ ջար դե րի պատ մու թյան ու սում նա սի րու թյան 
հա մար:

46 «Մ շակ», 1894, N 133, էջ 2:
47 «Ար ձա գան քի» թղ թակ ցի հոդ վա ծը լույս էր տե սել թեր թի սեպ տեմ բե րի 11-ի հա մա րում, «Ար
ձա գանք», 1894, N 105, էջ 3:
48 « Նոր Դար», 1894, N 183, էջ 3: 
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ՍԱ ՍՈւ ՆԻ՝ 1894 Թ. ԿՈ ՏՈ ՐԱ ԾԻ ԱՐ ձԱ ԳԱՆք ՆԵՐՆ ԱՐ ԵՎԵ ԼԱ ՀԱՅ 
ՄԱ ՄՈւԼՈւՄ

 ա րի նբ Հա կո բան
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում արևե լա հայ մա մու լում Սա սու նի՝ 1894 թ. 
կո տո րա ծի վե րա բե րյալ տեղ գտած ար ձա գանք նե րին: Այդ նպա տա կով հե տա զո-
տու թյան են են թարկ վել 1890-ա կան թվա կան նե րին արևե լա հայ ի րա կա նու թյան 
մեջ ե ռան դուն գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած «Մ շակ›, « Նոր Դար», «Ար ձա գանք» թեր-
թե րի և « Մուրճ» ամ սագ րի հրա պա րա կում նե րը: Քն նու թյան է են թարկ վում դրան-
ցում Սա սու նի՝ 1894 թ. կո տո րա ծի վե րա բե րյալ առ կա փաս տա կան նյու թը: Վեր լուծ-
վում է արևե լա հայ մա մու լում մեծ տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան ըն կա լու մը: 
Բա նա լի բա ռեր՝ արևե լա հայ մա մուլ, Սա սու նի կո տո րած, Մեծ տե րու թյուն ներ, 
Օս մա նյան կայս րու թյուն, Աբ դուլ Հա միդ II:

THE COVERAGE OF 1894 SASSOuN MASSACRE IN EASTERN ARMENIAN PRESS
Narine Hakobyan

SuMMARY
The current paper studies the responses of Sassoun massacre of 1894 in Eastern Arme-
nian press. For this purpose the publications of “Mshak,” “Murj,” “Nor Dar,” and 
«Ardzagank» periodicals are observed, which occupied an important place in Eastern 
Armenian reality. The article analyzes the factual materials published in the above men-
tioned newspapers related to Sassoun Massacre. The perception of Great Powers’ policy 
in Eastern Armenian press is also analyzed.
Keywords: Eastern Armenian Press, Sassօun Massacre, Great Powers, Ottomon Empire, 
Abdul Hamid II.

сАсУнскАя реЗня 1894 годА нА стрАнИцАх ВосточноАрмянской 
Прессы

Нарине Акопян
реЗюме

В данной статье рассмотрены отклики Сасунской резни 1894 года в восточно-
армянской прессе. С этой целью были проанализированы публикации журналов 
«Мшак», «Мурдж», «Нор-Дар» и «Ардзаганк», которые занимали важное место в 
восточноармянской действительности. Особое внимание уделено освещению вос-
приятия политики великих держав в восточноармянской прессе.
Ключевые слова: Восточноармянская пресса, Сасунская резня, Великие дер-
жавы, Османская Империя, Абдул Гамид II.
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ՀԱՅ ՄՏԱ ՎՈ րԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈ ԳԵ ՎՈ րԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
ԲՆԱջՆջՈՒ Մը Որ ՊԵՍ ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱՅիՆ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 

Դր ՍԵՎՈրՈՒՄ

Սե դա Պար սա մյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող-
մից ի րա գործ ված մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը նե րա ռել է ոչ մի այն հայ-
կա կան նյու թա կան և հոգևոր մշա կույ թի բա ցա ռիկ ար ժեք նե րի ո չն չա ցու մը, այլև 
ա ռա ջին հեր թին այդ ար ժեք նե րը կրող նե րի, ստեղ ծող նե րի և տա րա ծող նե րի` հայ 
մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ու կան խամ տած ված 
բնաջնջու մը: 

Հատ կան շա կան է, որ genocide (գե նո ցիդ, ցե ղաս պա նու թյուն) հաս կա ցու թյան 
հիմ նա դիրն ու ա ռա ջին տե սա բա նը՝ Ռա ֆայել Լեմ կի նը, իր հիմ նա րար աշ խա-
տու թյան («Ա ռանց քի ե րկր նե րի կա ռա վա րու մը բռ նա զավթ ված Եվ րո պա յում») մեջ 
բնո րո շե լով մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված ծան րա գույն այս հան ցա գոր ծու թյու նը, 
ա ռանձ նաց րեց և նկա րագ րեց նրա ութ բա ղադ րիչ նե րը, ո րոնք են` քա ղա քա կան, 
սո ցի ա լա կան, մշա կու թային, տն տե սա կան, կեն սա բա նա կան, ֆի զի կա կան, կրո-
նա կան և բա րո յա կան1: Մաս նա վո րա պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան մեջ նա 
նե րա ռեց խմ բի ազ գային ա վան դույթ նե րի, լեզ վի ար գել քը, մշա կու թային ար ժեք-
նե րի՝ հու շար ձան նե րի, ար խիվ նե րի, գրա դա րան նե րի ո չն չա ցու մը, ի նչ պես նաև խմ բի 
մշա կույթն ու ար վես տը ներ կա յաց նող մարդ կանց բնաջն ջու մը2: Հիմք ըն դու նե լով  
Ռ. Լեմ կի նի սահ մա նած ցե ղաս պա նու թյան հայե ցա կար գը՝ 1947-1948 թթ. Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նում մշակ վեց « Ցե ղաս պա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի ան, ո րի ա ռա ջին նա խագ ծի 
(Քար տու ղա րու թյան նա խա գիծ (Secretariat draft) I հոդ վա ծի 3-րդ կե տով՝ վեր նագր-
ված «Խմ բի յու րա հա տուկ հատ կա նիշ նե րի ո չն չա ցում», մշա կու թային ցե ղաս պա-
նու թյուն է հա մար վել նաև «...այն մարդ կանց բռ նի և պար բե րա բար ար տաք սու մը, 
ով քեր ներ կա յաց նում են տվյալ մշա կու թային խում բը»3: Չնա յած այս ձևա կեր պու մը 
մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյու նը բնո րո շող մյուս սահ մա նում նե րի հետ կոն վեն-
ցի այի վերջ նա կան տար բե րակ չնե րառ վեց4, այ նուա մե նայ նիվ դրա հե ղի նա կը՝  
Ռ. Լեմ կի նը, իր հու շե րում և ար խի վային գրագ րու թյուն նե րում պն դում է, որ մշա կու-

1  Տե´ս Lemkin R., Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, 
Proposals for Redress, Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944, pp. 82-90:
2 Տե´ս նույն տե ղում, էջ 84, 85:
3 Secretariat Draft: First Draft of the Genocide Convention, Prepared by the UN Secretariat, [May] 
1947 [UN Doc. E/447], [http://www.preventgenocide.org/law/convention/drafts/, դիտ վել է՝ 19.08.2015].
4  Հիմ նա կան փաս տարկն այն էր, որ կոն վեն ցի ան ուղղ ված է մարդ կանց զանգ վա ծային կո-
տո րած նե րի կան խար գել մանն ու պատ ժին` որ պես մի ջազ գային քրե ա կան հան ցա գոր ծու թյան 
ա ռան ձին տե սակ, հետևա բար մշա կու թային բա ղադ րի չի նե րա ռու մը կթու լաց ներ փաս տաթղ թի 
ու ժը որ պես այդ պի սին: Տե´ս Fournet C., The Crime of Destruction and the Law of Genocide, UK, 
Ashgate, 2007, pp. 43-46:
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թային խմ բի կան խամ տած ված ո չն չա ցու մը կա րող է են թադ րել «տ վյալ ազ գի մա հը՝ 
հոգևոր և մշա կու թային ա ռու մով», ին չը կա րող է ազ դա րա րել նաև նրա ֆի զի կա-
կան բնաջնջ ման սկիզ բը5: Հատ կան շա կան է, որ Լեմ կի նի կող մից մշա կույ թի ո չն-
չաց ման հիմ նախնդ րին հատ կաց ված ու շադ րու թյու նը և մաս նա վո րա պես ցե ղաս-
պա նու թյան հայե ցա կարգ մտա վո րա կա նու թյան բնաջնջ ման երևույ թի նե րա ռու մը 
մե ծա պես պայ մա նա վոր ված են ե ղել Հայոց ցե ղաս պա նու թյամբ: Սա պա տա հա-
կան չէ, քա նի որ ոչ մի այլ ցե ղաս պա նու թյան պա րա գա յում մշա կու թային խմ բի կամ 
մտա վո րա կա նու թյան բնաջն ջումն այդ չափ զանգ վա ծային և հա մա կարգ ված բնույթ 
չի կրել՝ դառ նա լով ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի ի րա գործ ման ա ռաջ նային փու լե րից 
մե կը: Ա վե լին, Լեմ կի նը, թերևս, նկա տի ու նե նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան օ րի-
նա կը, ցե ղաս պա նու թյան թի րախ դար ձած մշա կու թային խումբ ի րա վա ցի ո րեն 
նե րա ռում է նաև հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րին, «ով քեր հոգևո րա կան ներ լի նե լուց 
բա ցի հա ճախ նաև փի լի սո փա ներ, գրող ներ, ազ գային գոր ծիչ ներ են»՝ չզա տե լով 
ան գամ «կ րո նա կան ու մշա կու թային հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոն ցում մարմ նա վոր-
ված է տվյալ էթ նո սի հոգևոր կյան քը»6:

 Խո սել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման ա ռաջ նային փու լե րից մե կի՝ հայ 
մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային բնաջնջ ման մա սին և զա տել հայ հոգևո րա-
կա նու թյա նը՝ մեր կող մից ա ռա վել քան սխալ կլի ներ: Հայտ նի է, որ Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում քա ղա քա կան պայ ման նե րի բե րու մով հայ կա կան հոգևոր հաս տա-
տու թյուն նե րը մի ա ժա մա նակ կր թամ շա կու թային հաս տա տու թյուն ներ են ե ղել, ի սկ 
հոգևո րա կան նե րը, հա մա պա տաս խա նա բար՝ մտա վո րա կան-հոգևո րա կան ներ, 
ու սու ցիչ ներ, գրող ներ, մշա կույ թի գոր ծիչ ներ և այլն: Հետևա բար, Օս մա նյան կայս-
րու թյան հայ հա սա րա կու թյան հա մար մտա վո րա կա նու թյուն7 կոչ ված հա վա քա կան 
խումբ ան հրա ժեշտ ե նք հա մա րում նե րա ռել նաև հոգևո րա կա նու թյա նը: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում հա սա րա կու թյան մշա կու թային խումբ 
կազ մող մտա վո րա կա նու թյան բնաջնջ ման ան հրա ժեշ տու թյունն ու կան խամ տած-
վա ծու թյունն ար տա ցոլ ված են ի նչ պես ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գի կող մից 
ըն դուն ված ո րո շում նե րում, այն պես էլ այդ ո րո շում ներն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո-
ղու թյուն նե րում: Ստորև բեր վա ծը, թերևս, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
մտա վո րա կա նու թյան ո չն չաց ման հետ ա ռնչ վող առ այ սօր մեզ հայտ նի ա ռա ջին 
փաս տա թուղթն է, ո րը վե րա բե րում է մշա կույ թի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
սո ցի ալ-մաս նա գի տա կան ա ռան ձին խմ բե րի` ու սու ցիչ նե րի և քա հա նա նե րի ո չն-

5  Տե´ս Frieze Donna-Lee, “Genos-the Human Group”: How the Concept of “Culture” Underscores 
Raphael Lemkin’s Notion of “Genocide,” The Crime of Genocide: Prevention, Condemnation and 
Elimination of Consequences, Proceedings of International Conference (Yerevan, December 14-15, 2010, 
MFA of Armenia, AGMI), Yerevan, 2011, pp. 166-167:
6  Նույն տե ղում, էջ 167:
7 Մտա վոր աշ խա տան քով զբաղ վող, գի տու թյան, կր թու թյան, մշա կույ թի ո լոր տում ան հրա ժեշտ 
գի տե լիք ներ ու նե ցող մարդ կանց խումբ, ո րոնք հատ կա պես առաջատար դիրք ու նեն մշա կու-
թային, հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րում, այլ կերպ ա սած՝ հա սա րա կու թյան ին-
տե լի գեն ցի ա (Intellectuals): Տե՛ս Ա ղա յան Է., Ար դի հայե րե նի բա ցատ րա կան բա ռա րան, հատ. 2, 
Երևան, « Հա յաս տան» հրա տա րակ չու թյուն, էջ 1033:
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չաց մա նը: Այս պես, մո տա վո րա պես 1914 թ. դեկ տեմ բեր-1915 թ. հուն վար ա միս նե րով 
թվագր վող փաս տաթղ թի` հայտ նի «10 պատ վի րան ներ» ա նու նով8, 5-րդ կե տով 
նա խա տես վել է «ի րա կա նաց նել մի ջո ցա ռում ներ̀  մինչև 50 տա րե կան բո լոր տղա-
մարդ կանց, քա հա նա նե րին և ու սու ցիչ նե րին ո չն չաց նե լու նպա տա կով»9: 

Ինչ պես ցույց է տա լիս դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը, այս ո րո շում ներն ան մի ջա-
պես գոր ծի են դր վել: 1915 թ. հուն վա րից սկ սած՝ հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ-
վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հան-
գային կենտ րոն նե րում: Այս պես, հուն վա րին Խար բերդ և Մեզ րե քա ղաք նե րում 
ձեր բա կալ վել են հայ ան վա նի ու սու ցիչ ներ, գրող ներ, հոգևո րա կան ներ, կու սակ-
ցա կան ա ռաջ նորդ ներ10: Մայի սին բան տարկ վել են Խար բեր դի հոգևոր ա ռաջ-
նորդ Պսակ Ծ. վրդ. Տեր-Խո րե նյա նը, գա վա ռի ան վա նի ու սու ցիչ ներ Ե րու խանն 
ու Թլ կա տին ցին, «Եփ րատ» և ֆրան սի ա կան քո լեջ նե րի ու սու ցիչ ներն ու պրո ֆե-
սոր նե րը11: Փետր վա րին մտա վո րա կա նու թյան ձեր բա կա լու թյուն նե րի ա լի քը հաս-
նում է Է րզ րու մի նա հանգ. մի այն Է րզ րում քա ղա քում ձեր բա կալ վում են շուրջ 20012, 
ի սկ Խո տոր ջու րի շր ջա նում՝ 50-ից ա վե լի հայ մտա վո րա կան ներ, ո րոնց մեծ մա սը՝ 
ու սու ցիչ ներ ու քա հա նա ներ13: Մար տի 28-ին և հու նի սի 13-ին 100-ից ա վե լի խմ բե-
րով ձեր բա կալ վել են Սե բաս տի այի հայ մտա վո րա կան նե րը՝ ու սու ցիչ ներ, ազ գային-
հա սա րա կա կան գոր ծիչ ներ, բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ և այլք14: Դի ար բե քի րում 
հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներն սկս վել են ապ րի լի 
16-ից և շա րու նակ վել մինչև մայի սի 27-ը. ձեր բա կալ ված նե րի թի վը հա սել է 950-ի, 
այդ թվում՝ ու սու ցիչ ներ, ար վես տա գետ ներ, ազ գային գոր ծիչ ներ, հոգևոր ա ռաջ-
նորդ ներ, քա հա նա ներ և այլն15:

8 Փաս տա թուղ թը Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե ի 
գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում ըն դուն ված ո րո շում նե րի գրա ռումն է: Խորհր դակ ցու-
թյա նը ներ կա են ե ղել ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թը, կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան 
կո մի տե ի ան դամ ներ և « Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան» ղե կա վար ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը, Նա-
զըմ բեյը, ներ քին գոր ծե րի հա սա րա կա կան ան վտան գու թյան վար չու թյան պետ Իս մայիլ Ջան փո-
լա դը, օս մա նյան բա նա կի գլ խա վոր շտա բի քա ղա քա կան վար չու թյան պետ գն դա պետ Սեյ ֆին: 
Փաս տա թուղ թը գրի է ա ռել ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան հե տա խու զա կան վար չու թյան 
պետ գն դա պետ Ահ մեդ Էս սա դը (տե՛ս Dadrian V. N., The Secret Young-Turk Ittihadist Conference 
and the Decision for the World War I Genocide of the Armenians. – Holocaust and Genocide Studies, 
1993, Volume 7, No. 2, pp. 173-201):
9  Նույն տե ղում, էջ 174: 
10  Տե՛ս Վա հէ Հ., Խար բերդ եւ ա նոր ոս կե ղէն դաշ տը, Նիւ Ե որք, 1959, էջ 1419: 
11  Տե՛ս նույն տե ղում:
12  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան եւ իր հօ տին ա ղէ տա լի 1915 տա րի ին, 
խմբա գիր՝ Գա լայ ճե ան Ա., Նիւ Ե որք, 1985, էջ 156:
13  Տե՛ս Հու լու նե ան Հ. Յ., Հա ճե ան Հ. Մ., Յու շա մա տե ան Խո տոր ջու րի, Վի են նա, Մխի թա րե ան 
տպ., 1964, էջ 531, 556:
14  Տե՛ս Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 104, 105:
15  Նույն տե ղում, էջ 259: Դի ար բե քի րում ձեր բա կալ ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա-
կի վե րա բե րյալ պոլ սա հայ լրագ րող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Սե պուհ Ա կու նին նշում է 980 թի վը 
(տե՛ս Ա կու նի Ս., Մի լի ոն մը հայե րու ջար դե րի պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, տպ. Յ. Ա սա տու րե ան 
որ դիք, 1920, էջ 64):
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 Հա մա ձայն գեր մա նա ցի մի սի ո ներ Յո. Լեփ սի ու սի հա ղոր դած տվյալ նե րի՝ չորս 
շա բաթ շա րու նակ՝ ապ րի լի 21-ից մինչև մայի սի 19-ը, ներ քին գա վառ նե րի բազ մա-
թիվ քա ղաք նե րում իշ խա նու թյուն նե րը ձեռ նար կել են ան վա նի հայ քա ղա քա ցի-
նե րի պար բե րա կան ձեր բա կա լու թյուն ներ և աք սոր, մաս նա վո րա պես շուրջ 100-ը՝ 
Իզ մի թում, 80-ը՝ Պար տի զա կում, 40-ը՝ Բուր սա յում, նույն քան՝ Բանդր մա յում, 30-ը՝ 
Բա լը քե սի րում, 80-ը՝ Ա դա բա զա րում, 200-ը՝ Կե սա րի ա յում և այ լուր16: Լեփ սի ու սի 
բնո րոշ մամբ. «… խոս քը գնում է հա մընդ հա նուր մի ջո ցառ ման մա սին, ին չը նպա-
տակ ու ներ հայ ժո ղովր դին զր կել իր ա ռաջ նորդ նե րից և հռե տոր նե րից, որ պես զի 
ար տաք սում նե րը կա րե լի լի ներ ի րա գոր ծել ա ռանց աղ մու կի և դի մադ րու թյան» 17:

 Հայ մտա վո րա կա նու թյան զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն նե րի ա լի քը կայս-
րու թյան մայ րա քա ղաք է հա սել ապ րի լի վեր ջե րին՝ ի րա գործ վե լով նա խա պես 
մշակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում և խիստ գաղտ նի ու թյան պայ ման նե-
րում: Գրի գո րիս ծ. վարդ. Պա լա քյա նի18 վկա յու թյամբ Կ. Պոլ սի ոս տի կա նա պետ 
Բեդ րի բեյը դեռ շա բաթ ներ ա ռաջ մայ րա քա ղա քի ոս տի կա նա կան բո լոր բա ժան-
մունք նե րին ու ղար կել էր կնք ված ծրար ներ՝ ո րո շված օ րը բա ցե լու և ծայ րաս տի ճան 
գաղտ նի ու թյան պայ ման նե րում ճշգր տո րեն գոր ծադ րե լու հրա հան գով19: Կնք ված 
ծրար նե րը պա րու նա կել են ձեր բա կալ ության են թա կա հայ մտա վո րա կա նու թյան 
ու հոգևո րա կա նու թյան ցու ցակ նե րը20: Հա մա ձայն այդ ցու ցակ նե րի՝ 1915 թ. ապ րի լի 
11(24)-ի ն՝ շա բաթ լույս կի րա կի գի շեր վա ըն թաց քում, Կ. Պոլ սում ձեր բա կալ վել են 
հա րյու րա վոր հայ ան վա նի մտա վո րա կան ներ21: Ձեր բա կալ ված նե րի թվում ե ղել են 
գրող-հ րա պա րա կա խոս ներ, ե րես փո խան ներ, ու սու ցիչ ներ, ե րա ժիշտ ներ, հոգևո-

16  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, 
Երևան, « Հա յաս տան», 1991, էջ 469:
17  Նույն տե ղում:
18  Հոգևո րա կան, ազ գային-հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 1915 թ. ապ րի լի 11(24)-ին ձեր բա կալ ված, 
Չան ղը րը աք սոր ված և հրաշ քով փրկ ված քիչ թվով մտա վո րա կան նե րից:
19  Տե՛ս Պա լա քե ան ծ. վարդ. Գ., Հայ գող գո թան. դրուագ ներ հայ մար տի րո սագ րու թե նէն. Պեռ լի
նէն դէ պի Զօր 19141920, հատ. Ա, Վի են նա, Մխի թա րե ան տպ., 1922, էջ 76: 
20  Տե՛ս նույն տե ղում:
21  Մայ րա քա ղա քում ձեր բա կալ ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ աղ-
բյուր նե րը տար բեր են: Այս պես, պոլ սա հայ մտա վո րա կան, գրող Թե ո դի կի (Թե ո դոս Լափճին-
ճյան (1873-1928), 1915 թ. ձեր բա կալ ված, Բե լե մե դիկ աք սոր ված, սա կայն հրաշ քով փրկ ված 
սակավաթիվ մտա վո րա կան նե րից) հա ղոր դած տվյալ նե րի հա մա ձայն, ապ րի լի 24-ի լույս 25-ի 
գի շեր վա ըն թաց քում ձեր բա կալ վել են 270 ան վա նի մտա վո րա կան ներ, ո րոնց թի վը հե տա գա 
օ րե րին հա սել է 800-ի (տե՛ս Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա նու թե ան, Բ տպագ-
րու թիւն, Երևան, « Նա ւա սարդ», 1985, էջ 20-112): Գրի գո րիս ծ. վարդ. Պա լա քյա նի վկա յու թյամբ՝ 
« շո գե նա ւը լե ցուե ցաւ 220է ա ւե լի ձեր բա կա լե ալ նե րովս», ո րոն ցից 75-ը՝ Ա յաշ, ի սկ 150-ից ա վե լին՝ 
Չան ղը րը աք սոր վե ցին (տե՛ս Պա լա քե ան ծ. վարդ. Գ., նշվ. ա շխ., էջ 82, 86-90, 103): Կ. Պոլ սի 
հայոց պատ րի արք Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նը նշում է մոտ 500 թի վը՝ «ընդ հան րա պէս մտա ւո րա կան 
դա սա կար գէն, ե կե ղե ցա կան, բժիշկ, խմ բա գիր, փաս տա բան, ու սու ցիչ, կու սակ ցա կան եւ այլն», 
ո րոն ցից «250է ա ւե լի ան ձեր աք սո րուե ցան Չան ղը րը (Քաս թե մու նի նա հանգ) և Ա յաշ (Գա ղա-
տի ա)» (տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս. վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա-
հի րէ, տպ. « Նոր Ա ստղ», 1947, էջ 97, 133):
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րա կան ներ, լրագ րող ներ, բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ, ազ գային-հա սա րա կա կան 
գոր ծիչ ներ և այլն22: Վեր ջին նե րիս Կ. Պոլ սի « Մէհ տէր հա նէ» կոչ ված կենտ րո նա կան 
բան տում մեկ օր պա հե լուց հե տո գի շե րով տա րել են Սիր քէ ճի ի նա վա մա տույ ցը, 
ա պա շո գե նա վով փո խադ րել Հայ դար Փա շայի կա յա րան, որ տե ղից՝ Սին ճան քէ-
օյ23: Ապ րի լի 24-ին Ան կա րայի նա հանգ ու ղարկ ված մի հե ռագ րով տե ղե կաց վել է, 
որ « ձեր բա կալ ված հայերն ու ղարկ վե լու են Ա յաշ», և պա հանջ վել, որ պես զի Ա յա շի 
ռազ մա կան պա հես տը պատ րաստ վի այս ի րա դար ձու թյան հա մար24: Հա ջորդ օ րն 
ու ղարկ ված մեկ այլ հե ռագ րով ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյու նը հրա հան գել է 
ժա մա նե լուց հե տո մայ րա քա ղա քի շուրջ 180 ձեր բա կալ ված նե րին բա ժա նել եր կու 
խմ բի և տե ղա փո խել Ա յաշ ու Չան ղը րը25: Ի րա կա նում ձեր բա կալ ված նե րի թիվն 
ա վե լի մեծ է ե ղել, քա նի որ, հա մա ձայն օս մա նյան վար չա պե տա կան ար խի վում 
պահ վող փաս տաթղ թե րի, Ա յա շում հս կո ղու թյան տակ է ա ռն վել 71 մարդ, ի սկ Չան-
ղը րըում՝ 155 մարդ26:

 Դեպ քե րի հե տա գա ըն թաց քը ցույց է տա լիս, որ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու-
թյան վե րոն շյալ հրա հանգ ներն ան մի ջա պես գոր ծի են դր վել: Թե ո դի կի վկա յու-
թյամբ Սին ճան քէ օ յում մտա վո րա կան նե րի քա րա վա նը բա ժան վել է 2 խմ բի. ոս տի-
կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 84 հո գու՝ Ա յաշ, մյուս նե րին՝ Գա ղա տի այով Չան ղը րըի են 
աք սո րել, որ տեղ նրանց « վի ճա կուե ցաւ մա հե րուն ա մե նէն ան գութ նե րո վը»27:

 Հայ մտա վո րա կան նե րի և հոգևո րա կան նե րի զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն-
նե րը, աք սորն ու ո չն չա ցու մը շա րու նակ վել են նաև հու նիս-հու լիս-օ գոս տոս ա միս-
նե րին: 1915 թ. հու լի սի 18-ին Ան կա րայի փոխ նա հան գա պետ Ա թըֆ բեյը Յոզ ղա թի 
մյու թե սե րիֆ Ջե մալ բեյին ու ղար կած ծած կա գիր հե ռագ րում հետևյալն է հա ղոր-
դում. « Ձեր գա ւա ռին մէջ բնա կող Հայե րէն՝ կո մի տէ նե րու պատ կա նող նե րու կամ 
այդ պէս կար ծուած նե րու ներ կա յու թիւ նը, մաս նա ւո րա պէս ու սու ցիչ նե րու, դե ղա-
գործ նե րու, բժիշկ նե րու, կրօ նա կան նե րու, վա ճա ռա կան նե րու, փաս տա բան նե րու, 
ըմ բոս տա կան գա ղա փար ներ տա րա ծող նե րու ներ կա յու թիւ նը ներ կայի ա պա հո-
վու թե ան եւ ե րկ րին ա պա գայ փր կու թե ան վնա սա կար ու վտան գա ւոր ըլ լա լով, կը 
խնդ րեմ որ ձեր բա կա լել տաք այդ պի սի ան հատ նե րը եւ զա նոնք ղր կէք հս կո ղու-
թե ան տակ Զո րի կող մե րը, որ մաս նա ւո րա պես յատ կա ցուած է այդ տե սա կի մար-

22 Մտա վո րա կան նե րի ան վա նա ցան կը տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան…, էջ 
10-15, ի սկ ցանկն ը ստ կեն սագ րա կան նե րի տե՛ս Թէ ո դիկ, Յու շար ձան նա հա տակ մտա ւո րա կա-
նու թե ան, էջ 20-112:
23  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գեւո րա կա նու թե ան..., էջ 10, ի նչ պես նաև՝ Պա լա քե ան ծ. 
վարդ.Գ., նշվ. ա շխ., էջ 79-83:
24  Ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի`24 ապ րիլ, 1915 թվա կիր ծած կա գիր-հե ռա գիրը, ը ստ 
օս մա նյան վար չա պե տա կան ար խի վի [Başbakanlık Osmanlı Arşivi], մեջ բեր ված է՝ Akçam T., The 
Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman 
Empire, Princeton: Princeton University Press, 2012, pp. 184, 185:
25  Հե ռագ րի ման րա մասն բո վան դա կու թյու նը տե´ս նույն տե ղում, էջ 185:
26  Տե՛ս նույն տե ղում:
27 Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան..., էջ 11, 229:
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դե րու...»28: Հու լի սի 23-ին ոս տի կան նե րը, ներ խու ժե լով Յոզ ղա թի հայ ա ռաջ նոր դա-
րան, ձեր բա կա լում և իր խորհր դա կան նե րի հետ բանտ են ու ղեկ ցում տե ղի հոգևոր 
ա ռաջ նորդ Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյա նին29: Ե րեք օր ան ց՝ հու լի սի 26-ին, վեր ջին նե-
րիս է մի ա նում քա ղա քի՝ թվով 472/48230 մտա վո րա կան նե րի քա րա վա նը: Այս մա սին 
Կե սա րի այի 15-րդ զո րագն դի հրա մա նա տա րի փո խա նորդ Շե հա բեդ դի նը 1915 թ. 
հու լի սի 27-ին հայտ նում է Ան կա րայի 5-րդ զո րա բա նա կի հրա մա նա տա րի փո խա-
նոր դին. տե ղե կագ րում աս վում է. «... Պա տիւ ու նիմ, ձե զի ի մաց նե լու որ Ե ոզ ղա տի 
զի նուո րագ րու թե ան հա տուա ծի նա խա գա հին հա ղոր դագ րու թե ան հա մա ձայն 472 
(Չորս հա րիւր ե օ թա նա սուն եր կու) հո գի ա նոց հայե րու ա ռա ջին կա րա ւա նը, Ա ռաջ-
նոր դը, քա հա նա նե րը եւ ե րե ւե լի նե րը ի գլուխ ղր կուե ցան եր ջա նիկ պայ ման նե րու 
մէջ, ե րէկ կէ սօ րէ ա ռաջ Ե ոզ ղատ-Զի լէ ճամ բով»31: Մտա վո րա կան նե րի այս խում բը 
աք սոր վում և օ գոս տո սի 6-ին Սե բաս տի այի կու սա կալ Մուամ մեր բեյի հրա մա նով 
սպան վում է Սե բաս տի այից մոտ 4 ժամ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Գար տաշ-
լա րի ձո րե րում32: 

Ի րենց հո տի հետ խոշ տանգ վել ու նա հա տակ վել են Կա րի նի հոգևոր ա ռաջ նորդ 
Սմ բատ ե պս. Սա հա տե թյա նը, Բա ղե շի ա ռաջ նորդ Սու րեն ծ. վրդ. Գա լե մյա նը, Բրու-
սայի ա ռաջ նորդ Պարգև ծ. վրդ. Դա նի ե լյա նը, Տրա պի զո նի ա ռաջ նորդ Գևորգ ծ. 
վրդ. Թու րե յա նը, Վա նի Կտուց ա նա պա տի վա նա հոր տե ղա պահ Ե ղի ա զար ծ. վրդ. 
Պետ րո սյա նը, Մշո Ս. Կա րա պետ վան քի վա նա հայր Վար դան ծ. վրդ. Հա կո բյա նը և 
բազ մա թիվ այլ հոգևո րա կան ներ33: 1915 թ. օ գոս տո սի 7-ին Կ. Պոլ սի կենտ րո նա կան 
բան տի տնօ րեն Իբ րա հիմ Խայ րին, ան ձամբ ժա մա նե լով Ար մաշ, կազ մա կեր պել է 
տե ղի Չար խա փան Ս. Ա ստ վա ծա ծին կոչ ված հայտ նի դպ րե վան քի հոգևո րա կա նու-
թյան, այդ թվում և տե սուչ Մես րոպ ե պիս կո պոս Նա րո յա նի աք սո րը34:

 Հայ մտա վո րա կան ներն ու հոգևո րա կան նե րը, զանգ վա ծա բար ձեր բա կալ վե լուց 
և բազ մա թիվ խոշ տան գում նե րի են թարկ վե լուց հե տո, հա ճախ մա հա նում է ին բան-

28 Գ րի կէր (Գ րի գոր վար դա պետ Կեր կե րյան), Յոզ ղա տի հա յաս պա նու թե ան վա ւե րագ րա կան 
պատ մու թիւ նը, Նիւ Ե որք, 1980, էջ 187: 
29  Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան..., էջ 305:
30 Յոզ ղա թի աք սոր ված ու սպան ված հայ մտա վո րա կա նու թյան թվա քա նա կի վե րա բե րյալ աղ-
բյուր նե րը տար բեր են. Թե ո դի կը նշում է 482 (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 305), Գրի գոր վար դա պետ 
Կեր կե րյա նը՝ 472 թվա քա նա կը, այդ թվում՝ հոգևոր ա ռաջ նոր դը, յոթ քա հա նա ներ, տասն հինգ 
ու սու ցիչ ներ, մտա վո րա կան ներ, բժիշկ ներ, դե ղա գործ ներ և այլն (տե՛ս Գրի կէր, նշվ. ա շխ., էջ 117, 
185, 189, 190): 
31 Գրիկէր, նշվ. աշխ., էջ 188, 189:
32 Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո րա կա նու թե ան..., էջ 305, Գրի կէր, նշվ ա շխ., էջ 117, 189, 190:
33  Տե՛ս Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում..., 1991, էջ 408, 409:
34 1889 թ. մե նաս տա նում հաս տատ վել է Կ. Պոլ սի Հայոց Պատ րի ար քա րա նի «կ ղե րա նոց»-ը, որ-
տեղ մինչև 1914 թ. որ պես տե սուչ հա ջոր դա բար պաշ տո նա վա րել են Օր մա նյան, Դու րյան սրբա-
զան ներն ու Թոր գոմ, Բաբ կեն, Մես րոպ Ծ. վար դա պետ նե րը: Ար մա շի դպ րե վան քում ու սա նած 
բազ մա թիվ հոգևո րա կան ներ ու կր թա կան գոր ծիչ ներ մեծ դեր են կա տա րել ա րևմ տա հայ կր թա-
կան, մշա կու թային կյան քի զար գաց ման գոր ծում: Այդ գոր ծիչ նե րի մեծ մա սը ձեր բա կալ վել, աք-
սոր վել ու սպան վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում: Տե՛ս Թէ ո դիկ, Գող գո թա հայ հո գե ւո
րա կա նու թե ան..., էջ 358, 359:
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տե րում: Մի մա սին ո չն չաց նում է ին բնա կա վայ րե րից ո րոշ հե ռա վո րու թյան վրա 
գտն վող ա մայի վայ րե րում, մյուս նե րին` աք սո րում ա նա պատ ներ: 

Ինչ պես հա մի դյան կո տո րած նե րի, այն պես էլ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց-
քում ա ռանձ նա կի դա ժան ու մո լե ռանդ ե ղա նակ նե րով են սպան վել հայ հոգևո րա-
կան նե րը: Գի տակ ցե լով ե կե ղե ցու և հոգևո րա կա նու թյան կարևո րա գույն դե րը հայ 
ժո ղովր դի կյան քում` կայս րու թյան ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շան 
ա ռա վել վտան գա վոր էր հա մա րում նրանց գո յու թյու նը̀  հետևո ղա կա նո րեն պար-
տադ րե լով են թա կա մար մին նե րին ա մե նա դա ժան ձևով հաշ վե հար դար տես նել 
նրանց հետ: Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է Թա լե ա թի՝ Հա լե պի նա հան գա պե տին 
ուղղ ած 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 1-ի գաղտ նա գիր հրա մա նը, ո րում մաս նա վո րա պես 
աս վում է. « Հա կա ռակ ա նոր որ ծա նօթ ան ձնա ւո րու թե անց (հայե րու) կղե րա կան 
դա սա կար գին գո յու թիւ նը ջն ջե լու հա մար ա մէ նէն ա ւե լի աշ խա տիլ պետք է, կի մա-
նանք որ այդ պի սի ներ Սու րի ոյ եւ Ե րու սա ղէ մի պէս կաս կա ծե լի տե ղեր կը ղր կուին: 
Ա սանկ թոյլ տուու թիւն մը ան նե րե լի յան ցանք է: Այդ կար գի խռո վա րար նե րուն 
աք սո րա վայ րը ա նէ ու թիւնն է: Կը յանձ նա րա րեմ որ ը ստ այնմ գոր ծո ղու թիւն ներ 
կա տա րէք»35: 

Ինչ պես ի րա վա ցի ո րեն նկա տել է ա րաբ ի րա վա բան Մու սա Բրեն սը, մշա կույ թի, 
մաս նա վո րա պես հայ մտա վո րա կա նու թյան կան խամ տած ված ու զանգ վա ծային ո չն-
չա ցու մը կամ « Հայ մտ քի գլ խա տու մը» ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կողմից, 
թերևս, «ս տո րա կա յու թյան բար դույ թով» պայ մա նա վոր ված վրի ժա ռու թյուն է ր36: 

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը ձգ տել է մե կու սաց նել նաև հայ ժո ղովր դի 
շա հե րը Բարձր դռան ա ռջև ներ կա յաց նող և պաշտ պա նող ազ գային-ե կե ղե ցա կան 
կա ռույցն ու նրա ղե կա վա րին: 1916 թ. հու լի սի 28-ի՝ Օս մա նյան կայս րու թյան ար դա-
րա դա տու թյան և դա վա նանք նե րի նա խա րա րու թյան կող մից ներ կա յաց ված և սուլ-
թա նա կան բարձր հրա մա նով վա վե րաց ված ո րոշ ման հա մա ձայն՝ մի ա վոր վե ցին 
Սսի և Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև Կ. Պոլ սի և Ե րու սա ղե մի 
պատ րի ար քու թյուն նե րը37: Այդ ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Կ. Պոլ սի պատ րի ար քու թյան 
փո խա րեն նա խա տես վում էր կայս րու թյան մայ րա քա ղա քում ու նե նալ Էջ մի ած նի 
Մայր Ա թո ռից ան կախ և Ե րու սա ղե մի նս տա վայ րով կա թո ղի կոս-պատ րի ար քի 
ներ կա յա ցու ցիչ ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ՝ այդ պի սով, փաս տո րեն վե րաց նե-
լով մայ րա քա ղա քում իր հո տի շա հե րը ներ կա յաց նող և նրանց պաշտ պա նու թյունն 
ի րա կա նաց նող կա ռույ ցի գո յու թյու նը38: Այս ո րոշ մա նը հա ջոր դել է Կ. Պոլ սի հայոց 
պատ րի արք Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նի աք սո րը Բաղ դադ, ա պա Մո սուլ39: Թուր քա-

35  Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը. հայ կա կան վեր ջին կո տո րած նե րը և Թա լե աթ փա շա, Երևան, 
«Արևիկ», 1990, էջ 102, 103:
36 Մու սա Բրենս, Ան պա տիժ ցե ղաս պա նու թիւն մը հա յաս պա նու թիւ նը, Պէյ րութ, 1969, էջ 69, 70:
37  Տե՛ս Զա ւէն Ար քեպս., նշվ. ա շխ., էջ 192:
38  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 193:
39  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 197-232: Զա վեն ա րք. Ե ղի ա յա նի բո լոր տե սա կի ջան քերն ու փոր ձե րը` 
կան խե լու հա մար ա րևմ տա հա յու թյան ցե ղաս պա նու թյու նը, մատն վել են ան հա ջո ղու թյան: Մաս-
նա վո րա պես պատ րի ար քի հան դի պում նե րը Թուր քի այի ար դա րա դա տու թյան և դա վա նանք նե րի 
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կան իշ խա նու թյուն նե րը նույն կերպ են վար վել նաև Սսի կա թո ղի կո սի հետ. Սա հակ 
Բ Խա պա յանն աք սոր վել է Բաբ (Հա լե պի մոտ), ա պա Ե րու սա ղեմ40: 

Այս պի սով, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան սկզ բում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան կող մից հայ մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան, ո րոնք նաև հա սա-
րա կու թյան ա ռաջ նորդ ներն է ին, հետևո ղա կան մե կու սա ցումն ու բնաջն ջու մը միտ-
ված է ին խախ տե լու տվյալ խմ բի սո ցի ալ-մ շա կու թային հա մախմբ վա ծու թյու նը՝ 
այդ պի սով նաև ճա նա պարհ հար թե լով ֆի զի կա կան ու կեն սա բա նա կան ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա գործ ման հա մար: Հայ մտա վո րա կա նու թյան, տվյալ դեպ քում նաև 
հոգևո րա կա նու թյան բնաջն ջու մը՝ որ պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան կամ 
էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո րում, ան կաս կած, պետք է հա մա րել այս երևույ թի 
դա սա կան օ րի նակ նե րից մե կը: 

 ՀԱՅ ՄՏԱ ՎՈ ՐԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵՎՈ ՐԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԲՆԱջՆ ջՈւ Մը 
ՈՐ ՊԵՍ ՄշԱ ԿՈւ ԹԱՅԻՆ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈ ՐՈւՄ

 Սբ դա Պար սա ման
 ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Այս հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում քն նարկ վում են հետևյալ հիմ նա կան հար ցե րը.
• հայ մտավորականության, տվյալ դեպքում նաև հոգևորականության բնաջն

ջու մը դի տար կել ե նք որ պես մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյան (հա մա ձայն Ռ. 
Լեմ կի նի ցե ղաս պա նու թյան հայե ցա կար գի) կամ էթ նո ցի դի յու րօ րի նակ դրսևո-
րում և այս երևույ թի դա սա կան օ րի նակ: 

• Հայոցցեղասպանությանսկզբումհայմտավորականության՝որպեսհասարա
կու թյան ա ռաջ նորդ նե րի, հետևո ղա կան մե կու սա ցումն ու բնաջն ջու մը դի տար-
կել ե նք որ պես տվյալ խմ բի սո ցի ալ-մ շա կու թային հա մախմբ վա ծու թյու նը 
խախ տե լու մի տում՝ այդ պի սով նաև ճա նա պարհ հար թե լով հայ ժո ղովր դի 
ֆի զի կա կան բնաջնջ ման ի րա գործ ման հա մար: 

• Հայմտավորականությանբնաջնջմանանհրաժեշտությանուկանխամտածվա
ծու թյան ար տա ցո լումն ի նչ պես ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գի կող մից ըն դուն-
ված ո րո շում նե րում, այն պես էլ այդ ո րո շում ներն ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ղու-
թյուն նե րում:

 Բա նա լի բա ռեր՝ մշա կու թային ցե ղաս պա նու թյուն, մտա վո րա կա նու թյուն, հոգևո-
րա կա նու թյուն, հա սա րա կու թյան ա ռաջ նորդ, զանգ վա ծային բնաջն ջում, ե րիտ-
թուր քա կան կա ռա վա րու թյուն:

նա խա րար Փի րի զա դե Իբ րա հիմ բեյի, մեծ վե զիր Սայիդ Հա լիմ փա շայի, Ե րես փո խա նա կան ժո-
ղո վի նա խա գահ Խա լիլ բեյի, Օս մա նյան կայս րու թյան Շեյխ-ուլ-իս լամ Մու սա Քե ազմ է ֆեն դի ի, 
ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Թա լե ա թի հետ մնա ցին լոկ հան դի պում ներ (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 
82, 93, 98-100, 121):
40  Ման րա մասն տե´ս 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 19141972, Ան թի լի աս-Լի բա նան, տպ. Կա թո ղի կո սու թե ան Հայոց Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ, 
1975, էջ 52-57:
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EXTERMINATION OF ARMENIAN INTEllIGENTSIA AND ClERGY AS AN ACT OF 
CulTuRAl GENOCIDE

Seda Parsamyan
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In this article the following main issues are presented:
• Destruction of theArmenian intellectuals, in this case theArmenian clergy, as a

separate manifestation and classic example of cultural genocide (according to the  
R. Lemkin’s concept) or ethnocide;

• Isolation and destruction of the Armenian intellectuals at the beginning of the
Armenian Genocide as an intention to destroy the social and cultural consolidation 
of the group and thereby create conditions to implement physical extermination of 
the Armenian people;

• ReflectionoftheintenttoexterminatetheArmenianintelligentsiaintheYoungTurk
Government decisions and actions of those who implemented these decisions as an 
act of cultural genocide.

Keywords: cultural genocide, intelligentsia, clergy, leadership of the nation, mass 
extermination, the Young Turks.

ИстреБленИе Армянской ИнтеллИгенцИИ И дУхоВенстВА кАк 
ПрояВленИе ПолИтИкИ кУльтУрного геноцИдА

Седа Парсамян 
реЗюме

В рамках данной статьи освещены следующие основные вопросы: 
• Уничтожениеармянскойинтеллигенциии,вданномслучае,армянскогодухо-

венства рассматривается как отдельное проявление и классический пример 
культурного геноцида (согласно концепции Р. Лемкина) или этноцида; 

• ИзоляцияиуничтожениеармянскойинтеллигенциивначалеГеноцидаармян
рассматривается как намерение разрушить социально-культурную консоли-
дацию данной группы и создание этим самым условий для осуществления 
физического истребления армянского народа; 

• Отражение необходимости и умысла истребления армянской интеллиген-
ции как в принятых младотурецкими властями решениях, так и в действиях 
исполнителей данных решений. 

Ключевые слова: культурный геноцид, интеллигенция, духовенство, предводи-
тельство нации, массовое истребление, младотурки. 
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ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ րի ՎրԱ ՆԱ քԱ ՂԱք ՆԵրՆ ի րԱ քՈՒՄ 1918-1922 ԹԹ.

 Նա րի նե Մար գա րյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին բազ մա հա զար հայ գաղ թա կան ներ մաս նա-
վո րա պես Վաս պու րա կան նա հան գի տար բեր գա վառ նե րից հաս նում են ներ կայիս 
Ի րա քի տա րածք ու վրա նա քա ղաք ներ հիմ նում Բաղ դա դում1, Մո սու լում2, Բա քու-
բա յում3 և Նահր Ալ-Օ մա րում: 

Ար դեն 1915 թ. հոկ տեմ բեր-նոյեմ բեր ա միս նե րին ներ կայիս Ի րա քի տա րածք է ին 
հաս նում հայ գաղ թա կան նե րի քա րա վան նե րը: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վե լու են հայ 
գաղ թա կան նե րի տե ղա բաշ խում նե րը ներ կայիս Ի րա քի տա րած քում, ան դրա դառ-
նա լու ե նք գաղ թա կան նե րի խն դիր նե րին, վրա նա քա ղաք նե րում տի րող ի րա վի ճա-
կին ու այն ձեռ նար կում նե րին, ո րոնք ի րա կանաց րին հայ կա կան, բա րե գոր ծա կան 
և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ նրանց վի ճա կը բա րե լա վե լու ու ա նա-
պատ նե րում հա յա հա վաք գոր ծըն թաց ներ կազ մա կեր պե լու հա մար: Ա նդ րա դառ-
նա լու ե նք նաև նրանց՝ Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու աշ խա տանք նե-
րին՝ ներ կա յաց նե լու վեր ջի նիս կազ մա կերպ ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը: 

Բաղ դա դի հայ կա կան գաղ թա կա յա նը
 Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա գործ ված տե ղա հա նու թյան հետևան-
քով բազ մա թիվ գաղ թա կան ներ հաս նում են Բաղ դադ, որտեղ տե ղի Ազ գային 
ա ռաջ նոր դա րանն իր սուղ մի ջոց նե րով սկ սում է օգ նու թյուն ցու ցա բե րել վեր ջին-
նե րիս4: 

1915 թ. Բաղ դա դի ոս տի կա նա պետ Մու համ մադ Խա լիլ է ֆեն դին և Ա լի Սուայդ5 
կու սա կա լը տե ղի հայե րին զերծ են պա հել տա րագ րու թյու նից ու կո տո րած նե րից, 
ին չը չի կա րե լի ա սել նրան փո խա րի նած փոխ նա հան գա պետ Ֆաիգ բեյի մասին6: 
1915թ. օ գոս տո սի 15-ին՝ Բաղ դա դի Ս. Թարգ ման չաց վար ժա րա նում դա սա ժա մի 

1 Նա խա պա տե րազ մյան շր ջա նում Բաղ դա դում հայե րի թի վը հաս նում էր մոտ հա րյու րի, մեծ 
մա սը Պարս կաս տա նից, մի փոքր մասն էլ Տիգ րա նա կեր տից գաղ թած և ի րենց ծա վա լած ա ռև-
տրա կան գոր ծու նե ու թյամբ բա վա կա նին լավ դիրք ու նե ին: Տե՛ս « Հայ կեդ րոն», Տա րե ցոյց, խմբ.՝ 
Հա րու թիւն ա րք. Մու շե ան, Պուէ նոս Այ րէս, «Ա րա րատ», 1956, էջ 198:
2 Մո սու լի հայե րը գաղ թա կան նե րի գա լուց ա ռաջ ա վե լի սա կա վա թիվ է ին, հիմ նա կա նում Սղեր-
դից, Բիթ լի սից, Տիգ րա նա կեր տից՝ մո տա վո րա պես 20-25 ըն տա նիք: Տե՛ս « Հայ կեդ րոն» …, 
էջ 205:
3  Թե ո դիկն իր « Բաղ դա տա կան վի ճա կագ րու թիւն հայ բնակ չու թե ան Օս մա նե ան կայս րու թե ան 
մէջ տե ղա հա նու թե նէ ա ռաջ եւ վերջ» ա ղյու սա կում Բա քու բայի հայ գաղ թա կան նե րի թի վը նշում է 
15 000: Տե՛ս Թէ ո դիկ, Ա մէ նուն Տա րե ցոյ ցը, ԺԶ տա րի, 1922, «Մ. Յո վա կի մե ան», Կ. Պօ լիս, էջ 263: 
4 Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., Մեր ազ գային գո յա պայ քա րը 19151922ի զու լու մի տա րի նե րուն, Պէյ-
րութ, թեր թօն թիւ 63, « Զար թօնք», 1967, էջ 149: 
5 Սուայդ բեյին հայե րի բնաջնջ ման հրա մա նն ի րա կա նաց նե լուց հրա ժար վե լուց հե տո Դեր-Զո-
րից տե ղա փո խել է ին Բաղ դադ:  
6 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս, վա ւե րա գիր ներ եւ վկա յու թիւն ներ, Գա հի րէ, 
« Նոր Ա ստղ», 1947, էջ 221: 
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ըն թա ցքում, թուրք ոս տի կա նը ձեր բա կա լել է դպ րո ցի ու սու ցիչ Միհ րան Սվա ճյա-
նին և տա սը այլ բաղ դադ ցի ազ գայ նա կան նե րի հետ աք սո րել Մո սուլ, այն տե ղից՝ 
Ռաս ուլ-Այն: 

Ար դեն 1918 թ. մար տին Վա նից նա հան ջող բազ մա հա զար հայեր տե ղի իշ խա-
նու թյան ղե կա վար Կոս տի Համ բար ձու մյա նի, ի սկ նրա մա հից հե տո ֆի դայի Լևոն 
Շա ղոյ ա նի ա ռաջ նոր դու թյամբ, Սային Կա լա յու մի ա սո րի նե րի հետ ա միս ներ 
շա րու նակ դա ժան ճա նա պարհ ան ցնե լով, Ի րա նի՝ Սալ մաստ-Ո ւր մի ա ճա նա պար-
հով հաս նում են Հա մա դան և Քեր ման շահ քա ղաք ներ, ո րոնք գրա վել է ին ան գլի-
ա կան բա նա կի զոր քե րը: Այդ տե ղից էլ նրանք ան ցնում են Ի րաք, ա պաս տա նում 
Բաղ դա դում: 1917թ. մար տին Բաղ դադ է գա լիս Պոլ սի պատ րի արք Զա վեն ա րք. 
Տեր Ե ղի ա յա նը7: Նա մոտ հինգ ա միս այս տեղ մնա լուց հե տո Մո սուլ տե ղա փոխ վե-
լու հրա ման է ստա նում:

1917 թ. մար տին ան գլի ա կան բա նա կի կող մից Բաղ դա դի գրա վու մից հե տո Հայ-
կա կան բա րե գոր ծա կան ընդհանուր մի ու թյան կենտ րո նը նույն պես մի ջո ցա ռում-
ներ է նա խա ձեռ նում՝ Ի րա քի հայե րին օգ նե լու հա մար, վե րա կազ մա վոր վում է 
դեռևս 1911 թ. ստեղծ ված մաս նա ճյու ղը, 200 ան գլի ա կան ոս կի գու մար է տրա մադր-
վում տա րա գիր նե րին՝ որ պես փր կա գին կամ նպաստ: 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին 
Բաղ դա դի ա ռաջ նորդ Փա ռեն Ծ. Վ. Մել քո նյա նի նա խա գա հու թյամբ գու մա րում 
են ա ռա ջին ժո ղո վը: Մինչև 1918 թ. սկիզ բը Մի ու թյու նը Հայ տա րագ րե լոց պաշտ-
պան մարմ նին ու ղար կում է 250 ան գլի ա կան ոս կի՝ Բաղ դա դի Այ րի ա նոց-որ բա նո ցի 
հա մար8: Բաղ դա դի Ս. Եր րոր դու թյան ե կե ղե ցուն կից որ բա նոց է բաց վում9 :

Բաղ դա դի հայ գաղ թա կա նու թյան հետ կապ ված ու շագ րավ մի դր վագ է ներ-
կա յաց նում ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած Սա հակ-Մես րո պը: Տե ղի Ազ գային 
վար ժա րա նում աշ խա տե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում նա նշում է, որ օր օ րի ա վե լի 
բազ մա մարդ է ին դառ նում քա ղաք ե կող բո բիկ ու գլ խա բաց տղա ների ու դեմ քին 
դաջ վածք ու նե ցող աղ ջիկ նե րի խմբերը, ով քեր, ե թե ի նչ-որ չափով հի շում է ին ի րենց 
մայ րե նի լե զուն, ծնող նե րի ա նուն ներն ու ի րենց հետ պա տա հած դժ բախ տու թյու նը, 
ա պա ա վե լի ման կա հա սակ ներն ի րենց ա նունն ան գամ չէ ին հի շում: Մոտ եր կու 
հա րյուր այդ պի սի ե րե խա նե րի այդ ըն թաց քում Սա հակ-Մես րո պը տա լիս է հայ կա-
կան նոր ա նուն ներ, ի նչ պես նաև են թադ րյալ ծնն դա վայ րեր ու ծնող նե րի ա նուն-
ներ: Աս տի ճա նա բար հայ որ բե րի թիվն այն քան է մե ծա նում, որ Հա րու թյան տո նին 
ըն դա ռաջ տե ղի քա հա նային ա ռա ջար կում է կն քել նրանց՝ ա սե լով. «...Բախ տի 
այս ան ժա ռանգ նե րուն գո նէ ա նուն մը տրուէր այդ օ րը»10 : Մկր տու թյան ա րա րո-

7  Սուլ թա նի նոր կա նո նագ րով Պոլ սի պատ րի ար քա րա նը, Ե րու սա ղե մի և Աղ թա մա րի նվի րա պե-
տու թյուն նե րը մի ա նում են Սսի կա թո ղի կո սու թյա նը, հետևա բար՝ Զա վեն պատ րի ար քի պաշ տո նը 
դա դա րում է գո յու թյուն ու նե նալ: 
8 Ոս կե մա տե ան Հայ կա կան Բա րե գոր ծա կան Ը նդ հա նուր Մի ու թե ան, Ար ծա թե այ յո բե լե ան, 
1906-1931, Հ. Ա, Բա րիզ, էջ 179:
9 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, Դ Տա րի, «Մ շակ», Պէյ րութ, 1957, էջ 414: 
10  Սա հակ-Մես րոպ, Ե ղեռ նի հու շար ձան, Ա նոնց ա նու նը, «Ա ռա ւօտ»ի տա րե գիր քը, Կ.Պո լիս, 
«Ա րա րատ», 1921, էջ 85:
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ղու թյան ժա մա նակ Սա հակ-Մես րոպն ա ռա ջար կում է նրանց բո լո րին տալ Վրեժ 
ա նու նը, և քա հա նայի ա վան դա կան հար ցին, թե ե րե խան ի նչ է ու զում, նրանք « հա-
վատ, հույս, սեր և մկր տու թյուն» ա սե լուց ա ռաջ մի ա բե րան պա տաս խա նում են. 
« Հա յաս տան, Վրեժ և Հաղ թա նակ»11: Հոդ վա ծա գի րը եզ րա կաց նում է, որ «Ա նոնք 
... կը զգան խոր հուրդն այս մկր տու թե ան, կ’ըմբռ նեն ի մաս տը Հա յաս տան, վրեժ 
և հաղ թա նակ բա ռե րուն» 12 և դի պուկ նկա րագ րում Բաղ դա դում տի րող այ դօ րյա 
մթ նո լոր տը՝ «Ք րիս տո սի Յա րու թե ան հետ ցե ղին վրե ժը կը յառ նէր Պաղ տատ»13 :

1918 թ. հու լի սին Փա րի զից Բաղ դադ է հաս նում տե ղի հայոց ա ռաջ նորդ նշա-
նակ ված Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը: Նա Մի ջա գետ քում քա ղա քա ցի ա կան լի ա զո րի 
պաշ տո նա կա տար կա պի տան Առ նոլդ Ո ւիլ սո նի հետ շուրջ ե րեք ա միս գաղտ նի 
բա նակ ցե լուց հե տո կա րո ղա նում է հաս նել նրան, որ բրի տա նա կան կա ռա վա րու-
թյու նը շո գե նավ տրա մադ րի, ու Դ. Լևի սի մոտ գտն վող հայ ե րե խա նե րը հնա րա վո-
րու թյուն ստա նան Բաղ դա դից Ե գիպ տոս տե ղա փոխ վե լու: 1918 թ. նոյեմ բե րի 24-ին 
նա վը մեկ նում է որ բե րով: Դեպ քե րի կա պակ ցու թյամբ Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը 
գրում է. «Ամ բողջ տա րագ րու թե ան ըն թաց քին ա ռա ջին ան գամն է որ որ բեր ու 
որ բու հի ներ ի րա կան եր ջան կու թե ան մը ժպի տը կը ցու ցադ րեն: Զուարթ որ բե րու 
տո ղան ցը կ’եր կա րի մինչև գե տե զերք ... Օ րհ նու թիւն մը իմ կող մէս այդ վեց հա րիւր 
որ բե րի գլ խուն: Աղ ջիկ ներ ան գլի ա կան ազ գային եր գը կ’եր գեն, եւ ման չեր հայ կա-
կան մար շը»14:

 Բաղ դա դում մե ծա թիվ գաղ թա կան նե րի առ կա յու թյունն ան գլի ա ցի նե րի տե սան-
կյու նից այն քան էլ նպա տա կա հար մար չէր, ուս տի նրանք գաղ թա կան նե րին տե ղա-
վո րե լու մի քա նի տար բե րակ ներ է ին մշա կել: Ի վեր ջո, նրանք հակ վում են հայե րին 
ու ա սո րի նե րին մի տե ղում կենտ րո նաց նել՝ ա պա գա յում գաղ թա կան նե րի վե րա-
բեր յալ կար գադ րու թյուն ներ ա նե լու ժա մա նակ դժ վա րու թյուն նե րի չհան դի պե լու 
նպա տա կով15:

Բա քու բայի հայ կա կան գաղ թա կա յա նը
Վե րոն շյալ նկա տա ռում նե րից ել նե լով, ի նչ պես նաև կլի մա յա կան և ա ռող ջա պա-
հա կան պայ ման նե րը հաշ վի առ նե լով՝ ո րոշ վում է հայ գաղ թա կան նե րին բնա կեց-
նել Բաղ դա դից 30 մղոն (55.5 կմ) դե պի արևեք գտն վող Բա քու բա վայ րում՝ հա մա-
նուն գյու ղա քա ղա քի շր ջա կայ քում գտն վող ա նա պա տային գո տում: 

1918թ. Ե ղի շե Վար դա նյանն իր հայ րե նա կից նե րի հետ Վաս պու րա կա նից գաղ-
թել էր մայ րա քա ղա քից ոչ հե ռու գտն վող Ո ւմմ ուլ-Ա տամ վայ րը: Նրանց ճամ բա րը 
բաղ կա ցած էր մոտ 500 տա րա գիր նե րից: Նրանց վի ճակն այն քան վատ էր, որ 
հե ղի նա կը նկա տում է. «...այն քան զզուե լի, այն քան ար գա հա տե լի էր մեր տես քը, 

11 Նույն տե ղում:
12 Նույն տե ղում, էջ 86:
13 Նույն տե ղում: 
14  Սե րո բե ան Մ., Դի տում ներ եւ դա տում ներ (Է ջեր օ րագ րէս), Պէյ րութ, «Ազ դակ», 1932, էջ 118:
15  Տե՛ս Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ թօ ճախ ներ:  
 Տե՛ս http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/ :
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որ նոյն ի սկ կի սա մերկ Հն դիկ նե րու տես քին վար ժուած Ա նգ լի ա ցի ներն ան գամ, 
ապ շա հար ու պժգ նան քով առ լի, հե ռուէն դի տե լու հա զիւ սիրտ ու նե ին»16: Սեպ տեմ-
բե րի 12-ին այս վայ րից վրա նա քա ղա քի բնակ չու թյա նը նույն պես տե ղա փո խում են 
Բա քու բա: Այս տեղ էր ժա մա նել դեռևս օ գոս տո սի 27-ին մոտ 1500-հո գա նոց ե րկ-
րորդ քա րա վա նը, և «այդ օ րէն սկ սե ալ քա ղա քը մեծ ցաւ, շէն ցաւ, ու եր կու տա րի 
շա րու նակ բնա կա վայր ու տա ռա պա վայր դար ձաւ 50-60 հա զար Հայ ու ա սո րի 
փախս տա կան նե րու»17: 

Վ րա նա քա ղաք նե րի ղե կա վա րումն ու հո գա տա րու թյու նը բրի տա նա կան կա ռա-
վա րու թյու նը հանձ նա րա րել էր Լևոն Շա ղո յա նին, ով խու ճա պի ու սկզբ նա կան 
տե ղա վոր ման ժա մա նակ մեծ գործ է ա րել18: Զա վեն պատ րի ար քը նշում է, որ Լևոն 
Շա ղո յա նի ղե կա վա րու թյան տակ գտն վող գաղ թա կան նե րի հան դեպ ան գլի ա-
կան բա նա կը մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք է ցու ցա բե րել՝ ա պա հո վե լով նրանց 
փո խադ րու թյու նը, ի նչ պես նաև մե ծա քա նակ վրան ներ ու հն դիկ զին վոր ներ է 
Բա քու բա ու ղար կել՝ տե ղում վրան ներ խփե լու հա մար: 

« Կի լի կի ա» թեր թը 1919 թ. տպագ րել է Բա քու բա յում ե ղած Ար սեն Հա ցա գոր ծ-
յա նի հու շե րը՝ « Պա քու պայի հայ փախս տա կան նե րը» վեր նագ րով19, որ տեղ նկա-
րագ րում է վրա նա քա ղաք նե րի վի ճա կը, ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյան ձեռ նար կած 
մի ջո ցա ռում նե րը հի վան դու թյուն նե րը կան խե լու, ժո ղովր դին սնն դով ա պա հո վե լու 
վե րա բե րյալ: Նա նշում է, որ ա զն վա կան հայերն ու ա սո րի նե րը (հիմ նա կա նում զին-
վո րա կան ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րը) ա ռան ձին մաս նա բաժ նում է ին ապ րում: 
Հոդ վա ծա գի րը նշում է, որ տա րա գիր նե րի թվում կային մոտ 1000-ի չափ հաս նող 
ե րի տա սարդ ներ, ով քեր մինչ այդ զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ է ին ե ղել, և 
նրանց ըն տա նիք նե րը գտն վում է ին Կով կա սում: Նա ան դրա դառ նում է նաև ա նա-
պա տի բնակ լի մա յա կան պայ ման նե րին, ո րին Վաս պու րա կա նի, Սալ մաստ-Ո ւր-
միա յի ժո ղո վուր դը սո վոր չէր, ի սկ սովն ու հի վան դու թյուն ները, դրան գու մար վե-
լով, մե ծա մասշ տաբ է ին դարձ նում մա հա ցու թյուն նե րի թի վը20: 

Տա րագ րվածնե րին օգ նու թյուն տրա մադ րե լու, տե ղում կազ մա կերպ չա կան 
աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար Ի րա քի Ազ գային իշ խա նու թյունն ակ տի-
վաց նում է դեռևս 1916թ. կազմ ված Տա րագ րե լոց պաշտ պան մար մին ա նու նով հանձ-
նախմ բի գոր ծու նե ու թյու նը: Աս տի ճա նա բար ա վե լա ցող տա րա գիր նե րին կազ մա-
կերպ ված օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար հանձ նախմ բին փո խա րի նե լու է գա լիս 
Մի ջա գետ քի հայ տա րա գիր նե րի հանձ նա խում բը21՝ ա վե լի մեծ լի ա զո րու թյուն նե-

16 Վար դա նե ան Ե., Ա նա պա տէ ա նա պատ, Սուրբ Ղա զար-Վե նե տիկ, «Մ խի թա րե ան տպա րան», 
1923, էջ 9:
17 Նույն տեղում, էջ 53:
18 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 415:
19 « Կի լի կի ա», հու նիս 8, Ա դա նա, 1919: 
20 Նույն տե ղում: 
21  Հի շյալ հանձ նա խում բը գոր ծել է տար բեր ա նուն նե րով, օ րի նակ՝ « Հայ ազ գային աղ քա տա-
խնամ մար մին» (1922-1926), « Տիկ նանց աղ քա տախ նամ մար մին» (1926-1990): Ժա մա նա կի ըն-
թաց քում Բա քու բայի վրա նա վա ն փո խադր ված գաղ թա կան նե րի մի մասն ա ռաջ նոր դա րա նի 
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րով՝ թե մի ա ռաջ նորդ Մու շեղ ա րք. Սե րո բյա նի նա խա գա հու թյամբ: Բաղ դա դա հայ 
կա թո լիկ հա մայն քը նույն պես իր ներ կա յա ցու ցիչն է ու նե նում հանձ նախմ բում: Վեր-
ջինս դի մում է Դեր-Զո րում կազմ ված « Հո գա տար Մար մին» կազ մա կեր պու թյա նը՝ 
նյու թա կան օ ժան դա կու թյուն ու ղար կե լու խնդ րան քով: 

Հանձ նա խումբն ու ներ հա տուկ աշ խա տա կից ներ, ով քեր թուր քե րի տնե րից 
հա վա քում է ին առևանգ ված հայ օ րի որդ նե րին ու կա նանց: Հա լեպ ցի Միհ րան Միհ-
րա նյա նը « բա վա կա նին գնա հա տե լի գոր ծու նե ու թիւն մը ցու ցա հա նած էր ան վախ 
կեր պով թուր քե րու եւ ա րաբ նե րու տներ մտ նե լով հայ օ րի որդ ներ ու կի ներ հա նե-
լու հա մար»22: Այս տեղ գոր ծել է նաև Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կազ մա կեր-
պու թյու նը, ո րը տե ղում որ բա նոց է հիմ նել, խնա մել հա վա քագր ված չա փա հաս ու 
ան չա փա հաս տղա նե րին, ի նչ պես նաև օ րի որդ նե րին ու կա նանց23: 

Ն շենք, որ այս տեղ ո րո շա կի տա րա ձայ նու թյուն ներ են ա ռաջ ե կել Մու շեղ ե պիս-
կո պո սի ու Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի հանձ նախմ բի աշ խա տա կից նե րի միջև: 
Հե ղի նա կը գրում է, որ ե թե նրանք կա րո ղա նային հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր 
գտ նել, ո րի ղե կա վա րն ազ գու թյամբ հրե ա դոկ տոր Լևինն էր, ու մի ա ցյալ ջան քե րով 
աշ խա տել, ան տա րա կույս ար դյունքն ա վե լի գո հա ցու ցիչ կլի ներ: Հե ղի նա կը պատ-
մում է, որ ե պիս կո պո սը մի ջամ տել է որ բա նո ցի գոր ծե րին, ցան կա ցել որ բե րին իր 
հս կո ղու թյան տակ վերց նել, բայց ա մե րի կյան կողմն ը նդ դի մա ցել է՝ հիմ նա վո րե լով, 
որ «Դ րա մը մէրն է, խնամքն ու կա ռա վա րու թիւն ալ մեզ կը վե րա բե րի»24: Խն դի րն 
աստիճանաբար թշ նա մա նքի է վե րած վել, ան գամ ի րար վար կա բե կիչ նա մակ ներ 
են գրել՝ մե կը Նպաս տա մա տույ ցի կենտ րո նա կան գրա սե նյակ՝ Ա մե րի կա, մյուսն է լ՝ 
Ազ գային մի ու թյուն: 

Նշենք, որ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը որ ո-
շա կի քայ լեր է ձեռ նար կել և մուր հա կով 100, 200, 300, ան գամ 500-ա կան հնդ կա-
կան ռու փի դրա մագ լուխ տրա մադ րել գաղ թա կան նե րին, ո րով պետք է փոքր գործ 
ձեռ նար կե ին՝ օր վա ապ րուս տի գու մար ա պա հո վե լու հա մար, սա կայն այս գոր ծըն-
թա ցը եր կար չի շա րու նակ վել, քա նի որ շա տերն այդ գու մա րը չեն վե րա դարձ րել25: 

Բա քու բայի վրա նա կե տը կամաց-կամաց մե ծա նում էր, վրան նե րը բա ժան վում 
է ին մաս նա վոր բա ժին նե րի. 2-13-ը հատ կաց ված է ին հայե րին, ի սկ 14-32-ը՝ ա սո րի-
նե րին: Յու րա քան չյուր բա ժին ու ներ մեկ սպա և չորս ան գլի ա ցի զին վոր, վրա նա-
քա ղա քի լի ա զոր պա տաս խա նա տուն էր գե նե րալ Ո ւս տին: Ա ռան ձին գոր ծում էր 
նաև մաս նա վոր հի վան դա նո ցի բա ժի նը՝ 300 խո շոր վրան նե րով, վա րա կա զեր ծիչ 
վայ րով, ի սկ թիվ 1 բա ժի նը եր կա թու ղու կա յա րա նի մոտ էր, հատ կաց ված էր նո րեկ 
գաղ թա կան նե րին ժա մա նա կա վոր բնա կու թյան հա մար: Ա մեն ան գամ, ե րբ գաղ-

կող մից փո խադր վել է Նահր ալ-Օ մա րի գաղ թա վա նը, ի սկ մի մասը տե ղա վոր վել է Բաղ դադում, 
մյուս մասն է լ՝ Գեյ լա նի քեմփում: Տե՛ս Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ
թօ ճախ ներ, տե՛ս http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/:
22  Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 104:
23  Նույն տե ղում:
24 Նույն տեղում, էջ 105:
25  Նույն տե ղում:
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թա կան նե րը եր կա թու ղով ժա մա նում է ին, նրանք բժիշկ նե րի կող մից ման րա մասն 
ստու գում նե րի է ին են թարկ վում, հի վանդ նե րին հի վան դա նոց է ին տա նում, ա ռողջ-
նե րը ե րեք օր կղ զի ա ցած ապ րում է ին այդ տեղ, հե տո նրանց բո լոր ի րերն ախ տա-
հան վում է ին, ու նրանց տե ղա վո րում է ին հա մա պա տաս խան բա ժին նե րում: Ան գամ 
այս պա րա գա յում մեռ նող նե րի թի վը սկզբ նա կան շր ջա նում սար սա փե լի էր, մի ջին 
հաշ վով օ րա կան 70-80 հայ և ա սո րի: Հետզհետե որ բե րի թիվն ա վե լա նում էր, 
կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ 20 ա սո րի, 4-5 հայ որ բեր հա վաք վում են թիվ 
1 բաժ նում՝ հե տա գա յում նպա տակ ու նե նա լով հա վա քել և խնա մել բո լոր որ բե րին:

 Մու շեղ ե պիս կո պո սը Բա քու բայի որ բե րին ցու ցա կագ րե լու և տե ղում գաղ թա-
կան նե րի հար ցե րով զբաղ վե լու հա մար 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին այն տեղ է ու ղար-
կում Բաղ դա դի Տ. Վա հան քա հա նա Թա ճի րե ա նին: Նրան այդ հար ցում ա ջակ ցում 
էր վա նե ցի Տ. Հով հան նես քա հա նա Սի մո նյա նը, ով վրա նա քա ղա քի բա ժին նե-
րով ցու ցա կագ րում էր բո լոր որ բե րին, ի նչ պես նաև մոտ 40 կա նանց, ով քեր 30-ից 
բարձր տա րիք ու նե ին: Նա խա տես վում էր, որ նրանք պետք է լի նե ին որ բա նո ցի 
մայ րա պետ նե րը, կազ մա կերպ վում է նաև վրա նա քա ղա քի կրո նա կան կյան քը26: 

Բա քու բա են հաս նում նաև ա մե րի կյան մի սի ո ներ նե րը և պա րոն Մաք դաու լի 
ղե կա վա րու թյամբ սկ սում են գաղ թա կան նե րին օ ժան դա կել, հա գուստ բա ժա նել, 
հիմն վում է նաև ար հես տա նոց, մարդ կանց գոր ծով ա պա հո վե լու հա մար նրանց 
բուրդ են բա ժա նում՝ լվա լու, մա նե լու հա մար: Ար հես տա նո ցը մի այն մի քա նի 
ա մս վա կյանք է ու նե նում, այն մոտ հա զար հո գու հա մար բա վա կա նին օգ տա կար 
էր՝ ա ռօ րյա կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 

 Նոյեմ բե րի 5-ին Մու շեղ ե պիս կո պո սը տա րա գիր նե րի հա մար հա տուկ կո մի-
տե ստեղ ծե լու նպա տա կով նիստ է հրա վի րում, հաս տա տում է կազ մը և հայտ նում, 
որ Ե գիպ տո սի Որ բախ նա մը տա րե կան 4000 ոս կի բյու ջե է տրա մադ րե լու Բա քու-
բայի որ բա նո ցին, ո րից 1000 ոս կի ար դեն ստա ցել են: Նո րաս տեղծ հանձ նա ժո ղովն 
ա մեն ի նչ ա նում էր՝ ար դյու նա վետ գոր ծե լու հա մար: Շու տով հա վաք վում են մոտ 
300 ե րկ սեռ ե րե խա ներ, ո րոնց կենտ րո նաց նում են թիվ մեկ մաս նա շեն քում, նրանց 
խնամքը հանձ նում են մոտ 20 մայ րիկ նե րի, որ բա նո ցի հս կո ղու թյունը հանձն վում է 
Ռոզ Գույում ճյա նին, Գաս պար Խա նին, Ես թեր Ա ճե մյա նին: Ե պիս կո պո սը դի մում 
է նաև գե նե րալ Ո ւս տի նին՝ մնա ցած ծախ սե րը հո գա լու, աշ խա տող նե րին վար-
ձատրե լու և այլ ծախ սեր հո գա լու հա մար27:

Սր բա զա նը նրանց հա մար փոր ձում է նաև կր թա կան դա սեր կազ մա կեր պել: 
Տա րա գիր 11 ու սու ցիչ ներ Մար տի րոս Խե րա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ ստանձ նում 
են այդ գոր ծի պա տաս խա նատ վու թյու նը: Նոյեմ բե րի 19-ին Սր բա զա նը Բաղ դա դից 
Բա քու բայի որ բե րի հա մար բե րում է հա գուստ, հաց թխե լու հա մար փուռ կա ռու-
ցե լու ան հրա ժեշտ պա րա գա ներ28: Մինչ այդ կա ռա վա րու թյու նը 32 վրան նե րից 
կազմ ված ա ռան ձին վայր է տրա մադ րում որ բա նո ցին: Նոյեմ բե րի 20-ին որ բա նո ցի 

26 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 114:
27 Նույն տե ղում, էջ 119: 
28 Նույն տե ղում, էջ 120:
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սա նե րը հան դի սա վոր ա րա րո ղու թյամբ տե ղա փոխ վում են որ բա նո ցի վրա նային 
մաս նա բա ժին: Սր բա զա նը խնա մա կա լու թյան նոր մար մին է նշա նա կում վար դա-
պետ Կան չյա նի նա խա գա հու թյամբ, Թեհ րա նի եղ բայ րա կան կո մի տե ի ներ կա յա-
ցու ցիչ Ար սեն Կե որ կե զյա նին է լ՝ որ պես կա ռա վա րու թյան մոտ միջ նորդ ու տնօ-
րեն: Կա ռա վա րու թյու նը որ բա նո ցի մաս նա շեն քին է տրա մադ րում մեկ սպա և 4 
ան գլիա  ցի զին վոր: 

Աս տի ճա նա բար Բա քու բայի հայ գաղ թա կա նու թյու նը հաշտ վում էր իր կար-
գա վի ճա կի հետ ու փոր ձում էր հնա րա վո րու թյան սահ ման նե րում բա րե լա վել ու 
տա նե լի դարձ նել իր ա ռօ րյան: Նրանց մի ակ մխի թա րու թյունն ան գլի ա կան դրո շի 
ներ քո ի րենց ա պա հով զգա լու փաստն էր: Ան գամ մի քա նի վա նե ցի ներ մեծ դժ վա-
րու թյուն նե րով կա րո ղա նում են բա ցել կոշ կա կա րի, սափ րի չի, դեր ձա կի, ջուլ հա կի 
խա նութ ներ, թի թե ղա գոր ծա կան ար հես տա նոց նե րում պատ րաս տում է ին ա մա նե-
ղեն ու ի նք նաեռ ներ29: Տն տե սա կան կյան քը փոքր-ի նչ բա րե լա վե լուց հե տո նրանք 
մտա ծում են նաև հոգևոր կյան քի մա սին: Ե կե ղե ցու նման շինություն են սար քում, 
որտեղ ե կե ղեցական ա րա րո ղա կար գեր է ին ի րա կա նաց վում, բա ցի դրա նից քա հա-
նա նե րը հեր թա փո խով ժա մա սա ցու թյուն ներ է ին կա տա րում: 

Մո սու լի հայ գաղ թա կա յա նը
 Մո սու լում նույն պես հայ գաղ թա կան նե րի վրա նա քա ղաք ներ է ին հիմն վել: Քա ղա-
քում ա պաս տա նած հայե րը հիմ նա կա նում Սղեր դից ու Կա րի նից է ին, ով քեր այս-
տեղ է ին հա սել 18-20 օր վա ըն թաց քում՝ մի այն խոտ ու տե լով30: Ի նչ պես նշում է 
Զա վեն պատ րի ար քը, ի րա վի ճա կը բա վա կա նին ծանր էր, բա ցի հայե րից քա ղա քը 
լի էր նաև քուրդ գաղ թա կան նե րով, սո վը հա զա րա վոր մարդ կանց կյանք էր խլում31: 

Բ ժիշկ Գ. Աս թար ջյա նը32 աշ խա տան քի բե րու մով ու ղեկ ցել է Հայ դար փա շային և 
ա կա նա տես է ե ղել ա սո րա կան գյու ղե րի բնակ չու թյան բռ նա գաղ թին: Թը ռու ան շի 
վայ րում՝ ի րենց բա նա կած տե ղից մոտ 500 մետր հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող 
դաշ տում, տե սել է մի հոծ բազ մու թյուն, ո րի մա սին իր հու շերում գրում է. « Մերկ, 
բո պիկ, եր կար քա լե լէն շա բաթ նե րով բույ սե րով ու ար մատ նե րով սնած ոտ քեր-
նին ու դեմ քեր նին ու ռած, հիւ ծած... հայե րէն խօ սող զան գուած մըն է, որ իր մէջ կը 
հա շուե 3000 հո գի»33: Հե ղի նա կը փոր ձում է օգ նու թյուն ցույց տալ, սա կայն գաղ թա-
կան նե րը չեն վս տա հում նրան: Դրա հա մար, ի նչ պես նշում է հե ղի նա կը, հիմ նա վոր 

29  Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 158: 
30 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 237: 
31  Նույն տե ղում, էջ 235: 
32 Գրի գոր Աս թար ջյա նը ծն վել է 1885թ. Կի լի կի այի Մա րաշ քա ղա քում: Նա Պոլ սից ար տաքս վել 
է, հե տո չորս տա րի ու սա նել է Դա մաս կո սի համալսարանի բժշ կա կան ֆա կուլ տե տում: Մաս նակ-
ցել է Բալ կա նյան պա տե րազ մին՝ որ պես բժիշկ: 1913թ. մաս նա գի տա կան աշ խա տան քի է ան ցել 
Մո սու լում, ե ղել է տե ղի կու սա կա լի բժիշ կը, ին չի շնոր հիվ զերծ է մնա ցել թուր քա կան հե տապն-
դում նե րից: 
33 Աս թար ճե ան Գ., Յե տա դարձ ակ նարկ կե ան քի մը Պայ քա րի ի նն սուն տա րի նե րու վրայ, Պէյ-
րութ, « Սե ւան», 1975, էջ 34: 
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պատ ճառ ներ ու նե ին, քա նի որ նա զին ված էր ու ա զատ շր ջում էր, չնա յած այն փաս-
տին, որ հայե րեն էր խո սում34 :

 Իր ղե կա վար կու սա կալ Հայ դար փա շայի հետ բա նակ ցե լուց հե տո նա ա ռա-
ջար կում է. «Այդ դժ բախտ նե րուն մին չեւ Մու սուլ փո խադ րու թիւ նը ին ծի վս տա հիլ եւ 
ին ծի յատ կաց նել 15 ժան տարմ պաշտ պա նե լու հա մար հա ւա նա կան յար ձա կում նե րէ, 
ա ռե ւան գում նե րէ, կո ղո պուտ նե րէ»:35 Ար դյուն քում 8 օ րում կա րին ցի 3000 գաղ թա-
կան ներ նրա ու ժան դարմ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ ան վտանգ հաս նում ու տե ղա վոր վում 
են Նին վե բլրի ստո րո տում: Գ. Ա սթար ջյա նը պատ մում է, որ Սայիդ Է մին է ֆեն դի 
Էլ Սի ֆուին քա ղա քա պե տա րա նի նիստ է հրա վի րում և նպաս տա մա տույց հանձ նա-
խումբ է կազ մում, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը հե ղի նա կը հետևյալ կերպ է բնու թագ րում. 
«Ո գի ի բռ նի գոր ծի լծուե լով ար դա րա ցուց իր մէ ա կն կա լուած նպաստ հա ւաք ման 
գոր ծին լի ու լի յա չո ղե ցու մով»36: Այս պի սով, գաղ թա կան նե րի այս հատ վա ծը կա րո-
ղա նում է տե ղում փոքր-ի նչ շունչ առ նել ու մինչև զի նա դա դարն ա ռանց ճն շում նե րի 
ապ րել կու սա կալ Հայ դար բեյի ջան քե րի շնոր հիվ37: 

Տես նե լով Մի ջա գետ քի ա նա պատ նե րից այս տեղ հա սած հայ տա րա գիր նե րին՝ 
Զա վեն պատ րի ար քը ո րոշ քայ լեր է ձեռ նար կում՝ նրանց  վի ճա կը բա րե լա վե լու 
հա մար. նա իր հու շե րում՝ « Թուր քա կան Մու սու լի մէջ» են թագլ խում, գրում է. «...
տես նե լով, որ Հայ մա նուկ ներ եւ կի ներ փո ղոց նե րը կը պտ տին եւ կը մու րան շատ 
նե ղուե ցայ, ո րով հե տեւ Հա յուն մու րա լը չէ ի տե սած: ...Սիրտս չդի մա ցաւ տես նե լով 
մա նուկ նե րուն գրե թէ մերկ մու րա լը, ուս տի Չագ մագ ճե ա նի ձեռ քով սկ սայ կար միր 
ներկ ւած տե ղա կան հաստ կտաւ առ նել եւ մու րա լու ե կող աղ ջիկ նե րուն ու փոքր 
տղոց վե րէն վար շա պիկ, ի սկ մէծ ման չե րուն, շա պիկ-վար տիկ ձե ւե լով յանձ նել թե 
ի բր հա գուստ եւ թէ ի բր ան կո ղին ծա ռայե լու հա մար»38:

 Զա վեն պատ րի արքն իր՝ Մո սու լում ե ղած ժա մա նակ հան դի պել է քա ղա քա կան 
կա ռա վա րիչ գն դա պետ Լիչ մե նի հետ, խնդ րել հա յու թյա նը վե րա դարձ նել «ան բա-
րո կի նե րը», նրանց բուժ ման ծախ սե րը հո գա լու հա մար 2000 ռու փի հատ կաց նել, 
ի նչ պես նաև տալ 1000 կի լոգ րամ բուրդ, որ պես զի նրանք աշ խա տանք ու նե նան, 
ի նչ պես նաև կա ռա վա րա կան մթե րա նո ցից օ րա կան 500 կի լոգ րամ ցո րեն տրա-
մադ րել՝ հաց թխե լու ու աղ քատ նե րին բա ժա նե լու հա մար: Զա վեն պատ րի ար քի 
կարևոր խնդ րանք նե րից է ե ղել օգ նել հա վա քե լու իս լամ ըն տա նիք նե րում գտն վող 
հայ մա նուկ նե րին ու կա նանց, նշել, որ ան հրա ժեշտ է հա մա րում նաև պաշ տո նա-

34 Նույն տե ղում, էջ 35: 
35 Նույն տե ղում, էջ 36:
36 Նույն տե ղում, էջ 37:
37 Հե տաքրք րա կան է, որ հե ղի նա կը Հայ դար փա շայի մա սին գո վես տով է խո սում, մինչ դեռ նա 
պատ մու թյան մեջ հայտ նի Մա րա շի կու սա կալն է, ով 1914 թ. աշ նա նը լեռ նա կան նե րին զին վո րա-
գ րե լու նպա տա կով Զեյ թուն է գա լիս, ձեր բա կա լում է քա ղա քա պետ Նա զա րեթ Չաու շին, քա ղա քի 
ժո ղովր դից հա վա քում է շուրջ 20000, շր ջա կա գյու ղե րից՝ 15000 զենք, ձեր բա կա լում է Զեյ թու նից 
60, ի սկ գյու ղե րից 30 հո գու և իր հետ տա նում Մա րաշ: Ման րա մասն տե՛ս Զեյ թու նի պատ մու թյու
նը: 19041921 թթ. (խմբ.՝ Հ. Մ. Պո ղո սյան), Երևան, « Հա յաս տան», 1969, էջ 384-386, « Հասկ», 1976, 
թիվ 1-12, էջ 83, 84: 
38 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 233: 
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պես ոս տի կա նու թյան կող մից հրա ման տր վի՝ ի րենց ա ջակ ցե լու հա մար: Զա վեն 
պատ րի ար քը գրում է. « Լիչ մէն բո լոր ը սած ներս ըն դու նեց եւ հրա ման ագիր նե րը 
գրել խոս տա ցաւ»39: 

Լիչ մե նը Զա վեն ա րք. խնդ րան քի հի ման վրա 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին Մո սու լի 
պաշ տո նա կան « Մու սուլ» պար բե րա կա նում հայ տա րա րու թյուն տա րա ծեց, ը ստ ո րի 
« պա տուի րուէր նա հան գին ժո ղո վուր դին, որ ի րենց քով ա նըն դու նե լի կեր պով Հայ 
կին, տղայ, կամ աղ ջիկ ու նե ցող նե րը ի րեն յանձ նեն»40:

«Ա նըն դու նե լի կեր պով» ար տա հայ տու թյու նը կա մա յա կան մեկ նաբանու թյուն-
նե րի ա ռիթ է տա լիս, ու ոչ ոք չի հա մա ձայ նում հայե րին հանձ նե լու մտ քին: Զա վեն 
պատ րի ար քը ոս տի կան ներ տրա մադ րե լու խնդ րան քով կր կին դի մում է Լիչ մե նին, 
որ պես զի հայե րին չհանձ նե լու դեպ քում ոս տի կան նե րի մի ջամ տու թյամբ վերց նեն 
մու սուլ ման նե րի մո տից: Մոտ 30 ո րբ է հա վա քագ րում, ո րոնց մի մա սին իր տան 
մեջ է ա պաս տան տա լիս, հե տա գա յում կա րո ղա նում է տուն վար ձել, մինչև դեկ-
տեմ բե րի վեր ջին բաց վում է որ բա նո ցը: 

Ո րո շա կի տա րա ձայ նու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս նաև Մո սու լի զին վո րա-
կան կա ռա վա րիչ Լիչ մե նի և Մու շե ղի միջև: Ար քե պիս կո պո սը մե ղադ րում է Լիչ-
մե նին իս լա մա սի րու թյան մեջ՝ փաս տելով, որ նա ան հիմն է ա րաբ ըն տա նիք նե-
րից իր հա վա քած հայ որ բե րին ոս տի կան նե րի մի ջո ցով ստի պում վե րա դարձ նել 
նրանց: Այդ կա պակ ցու թյամբ նա գրում է. « Մու սու լի բրի տա նա կան կա ռա վա րու-
թիւ նը ոս տի կան չ’ու նի հայ որ բե րը հա ւա քե լու հա մար իս լամ նե րու տու նե րէն, բայց 
մեր հա ւա քած որ բե րը մե նէ խլե լու և իս լամ նե րուն յանձ նե լու հա մար ոս տի կան կը 
ստեղ ծէ տաս նե ակ նե րով»41:

 Մինչ դեռ Զա վեն պատ րի ար քը, ով ա վե լի հա վա սա րակշռ ված էր գոր ծում, նշում 
է, որ Լիչ մե նը չէր ու զում ա րաբ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը լա րել, այդ ի սկ 
պատ ճա ռով խու սա փում էր ստի պո ղա բար ա րաբ նե րի մո տից վերց նել հայ կա նանց 
ու ե րե խա նե րին42: Մու շե ղի և Լիչ մե նի հա րա բե րու թյուն նե րը հետզհետե  ա վե լի են 
վատ թա րա նում, ար դյուն քում, ի նչ պես եզ րա կաց նում է Զա վեն պատ րի ար քը, տու-
ժում է ժո ղո վուր դը43: 

 Ար սեն Հա ցա գոր ծյա նը նույն պես ան դրա դառ նում է Մու շեղ ե պս. Սե րո բյա նին՝ 
նշե լով, որ ու ղարկ ված լի նե լով Ազ գային պատ վի րա կու թյան կող մից, նա չար դա-
րաց րեց իր վրա դր ված հույ սե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, վեր ջում հոդ վա ծա-
գի րը եզ րա կաց նում է. «...շ նոր հիվ իր ան թաքթ քա ղա քա կա նու թե ան ու ան հա տա-
կան գոր ծե րուն ա ւե լի ևս բար դա ցուց գոր ծե րը ... ան հրա ժեշտ է փո խա րի նել զայն 
ա ւե լի կա րող և Խրի մյան հո գին կրող ան ձնա զոհ հո վի ւով մը, մին չեւ որ վերջ գտ նէ 
Մի ջա գետ քի Հա յու թե ան բա բե լո նյան տա րագ րու թիւ նը»44:

39 Նույն տեղում, էջ 247:
40 Նույն տեղում, էջ 254:
41 Սե րո բե ան Մ., նշվ. աշխ., էջ 122:
42 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 256: 
43 Նույն տե ղում, էջ 258: 
44 « Կի լի կի ա», 14 հու նիս, 1919թ.: 
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 Մինչ դեռ իր հուշ-օ րագ րում՝ թվագր ված 1919թ. փետր վա րի 1-ին, Մու շեղ ար քե-
պիս կո պո սը գրում է. « Մի նակ եմ լա ցող պա հանջ նե րու և ա ղա ղա կող պէտ քե րու 
ա ռջև: Որ բա նո ցը թէ պետ կազ մուած, ու որ բե րը պատս պա րուած, բայց դեռ կայ 
ծովա ծա ւալ տա րա գիր նե րու հե ղե ղը, մերկ ու ա նօ թի: Օ րա կան քսան ժա մու աշ խա-
տանք հա զիւ կը բա ւէ օ րուան տա ռա պան քը մեղ մե լու»45:

1919 թ. փետր վա րին Մու շեղ ար քե պիս կո պոսն ան գամ փոր ձեր է կա տա րել հայ 
տա րա գիր նե րին Հա լեպ տե ղա փո խե լու, բայց նրանց ա ռա ջին քա րա վա նը՝ 234 
հո գուց բաղ կա ցած, դե պի Բաղ դադ են ու ղար կել: Ար քե պիս կո պո սը ո չինչ ա նել չէր 
կա րող, կա ռա վա րա կան ծրագ րե րը խա փա նե լը վեր էր նրա ու ժե րից, բայց և այն պես 
գի տակ ցում էր, որ տա րա գիր նե րի դե պի Բաղ դադ ա ռա քու մը կար ծես նոր տա րագ-
րու թյուն էր այդ դժ բախտ նե րի հա մար, և եզ րա կաց նում է. « Կա ռա վա րու թիւ նը 
ա զա տուիլ կու զէ հայե րէն, հոգ չէ, թէ ա նոնց մա հուամբ»46:

Ն րանց վի ճա կի բա րե լավ ման հար ցե րով զբաղ վել է նաև Գ. Աս թար ճյա նը: Նա 
այդ հար ցում ստա ցել է Լիչ մե նի հա մա ձայ նու թյու նը և հնա րա վո րու թյան սահ ման-
նե րում նպաս տել թա ղային խոր հուրդ նե րի կազ մա վոր մա նը47: 1918-1919 թթ. Մու սու-
լում որ պես թարգ ման է աշ խա տել նաև Համ բար ձում Ա թե շյա նը, ով 1919-1920 թթ. 
տե ղա փոխ վել է Բա քու բա, ե ղել թիվ 1, 34, 35 բա ժան մունք նե րում ի բրև գլ խա վոր 
թարգ ման, հե տո էլ 3-4 հա զա րի հաս նող հայ գաղ թա կան նե րի վե րահս կիչ48:

 Մի ջա գետ քի հայ գա ղու թին հրա հանգ վում է Փա րի զում գու մար վե լիք Ազ գային 
հա մա գու մա րին պատ գա մա վոր ներ կա յաց նել: Բաղ դա դի ազ գային մարմ նի ու 
Բա քու բայի տա րա գիր նե րի կո մի տե ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև պայ քա րը սր վում 
է, ո րը հան գեց նում է ե րկ պա ռա կու թյան: Քվե ար կու թյան ար դյուն քում Բա քու բայի 
պատ գա մա վոր նե րի կող մից ա ռա ջադր վում է պրո ֆե սոր Խա չա տու րյա նը, Բաղ-
դա դի հա սա րա կու թյան կող մից ը նտր վում է Բել գի այի հյու պա տոս Տէր վի շյա նը49: 
Այս ան հա մա ձայ նու թյուն նե րին է ան դրա դառ նում նաև կո մի տեի ան դամ Ա. Հա ցա-
գոր ծյա նը՝ նշե լով. «Այժմ Մի ջա գետ քի հա յու թե ան ա նու նով եր կու պա տուի րակ ներ 
կան Փա րիզ ... Չգի տենք թէ ա սոնց մէ ո՛ րը օ րի նա կան ճան չուած է»50:

1919 թ. մար տին Բա քու բայի վրա նա քա ղա քում քվե ար կու թյան ար դյուն քում 
կազմ վում է նոր մար մին, ո րը կոչ վում է Հայ գաղ թա կան նե րի կո մի տե, ան դամ ներ՝ 
Լ. Շա ղո յան, Ս. Մես րո պյան, Վահ րամ Կա նա չյան, Հայ րա պետ Մել քո նյան, Ար սեն 
Հա ցա գոր ծյան, Ար սեն Կե որ կե զյան51: Կո մի տեն նա խա ձեռ նու թյուն էր ստանձ նում 
կազ մա կերպ ված ձևով հայ գաղ թա կան նե րին հայ րե նիք ա ռաջ նոր դե լու գործն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար, ի նչ պես նաև որ բա նո ցի աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րելու: 
Այս հար ցե րը հա մա կար գե լու հա մար դաշ նա գիր է կնք վում Բաղ դա դի ու Բա քու-

45 Սե րո բե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 123:
46 Նույն տե ղում, էջ 124: 
47 Աս թար ճե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 44:
48 Ա թէ շե ան Հ., Յու շեր ա կա նա տե սի վկա յու թիւն ներ, Լոս Ան ճե լըս, Գա լի ֆոր նի ա, 1981, էջ I: 
49 Նույն տե ղում, էջ 239: 
50 « Կի լի կի ա», 14 հու նիս, 1919: 
51 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 247:
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բայի կո մի տե նե րի միջև, ո րով ստեղծ ված պայ ման նե րում Մի ջա գետ քի Տա րա գիր-
նե րի հանձ նա ժո ղո վը գե րա կա է դառ նում52: 

Ազ գային իշ խա նու թյու նը 1919 թ. հու լիսի 19-ի թվա կիր գրու թյամբ դի մում է 
Գևորգ Է Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սին՝ խնդ րե լով միջ նոր դել Հա յաս տա նի կա ռա-
վա րու թյանը՝ հայ գաղ թա կան նե րին հայ րե նիք փո խադ րե լու հա մար53: Տե ղի տա լով 
խորհր դա րա նի ա րևմ տա հայ ան դամ նե րի պա հանջ նե րին՝ դաշ նակ ցա կան կա ռա-
վա րու թյու նը ո րո շում է ա րևմ տա հայ հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ար սեն Կի տու րին՝ 
որ պես Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հյու պա տոս, ու ղար կել Մի ջա գետք՝ այն-
տե ղի հայե րին հայ րե նիք տե ղա փո խե լու հա մար, ան գամ այդ գոր ծը կազ մա կեր-
պե լու հա մար ե րեք մի լի ոն ռուբ լի ներ գաղ թին հատ կաց նե լու ո րո շում է կա յաց նում, 
սա կայն ոչ մի ձեռ նար կում այդ ուղ ղու թյամբ չի ի րա կա նաց վում:

Նահր Ալ-Օ մա րի գաղ թա կա յա նը
1920 թ. օ գոս տո սին, ե րբ Ի րա քում սկս վում է ա զա տագ րա կան շար ժու մը, գաղ թա-
վա նը են թարկ վում է հար ձա կում նե րի: Ա նգ լի ա ցի նե րը, ո րոշ մտա հո գու թյուն ներ 
ու նե նա լով, որ տա րա գիր նե րը կա րող են ա ջակ ցել ազ գայ նա կան նե րին, ա վե լի 
ա պա հով վայր տե ղա փոխ ե լու պատրվակով Բա քու բայի 12-13 հա զա րի հաս նող հայ 
գաղ թա կան նե րին 1920 թ. օ գոս տոսի 18-ին տե ղա փո խում են Բաս րայի մոտ գտն-
վող Նահր Ալ-Օ մար բնա կա վայր, որ տեղ մնում են մինչև 1921 թ. հու նի սը:

 Նոր բնա կա վայ րի աննպաստ կլի մայի պատ ճա ռով ժո ղո վուր դը դժ գոհ էր, 
նրանք կենտ րո նա ցել է ին հայ րե նիք վե րա դառ նա լու գա ղա փա րի շուրջ: Մի ջա-
գետ քի հայ գաղ թա կա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ Լևոն փա շա Շա ղո յա նը բազ-
մա թիվ նա մակ ներ, ա ղեր սագ րեր է ու ղար կում պատ կան մար մին նե րին՝ կազ մա-
կեր պե լու Նահր Ալ-Օ մա րում մնա ցած հայե րի ներ գաղ թը Հայ րե նիք: 

Հայե րին Նահր Ալ-Օ մա րում բնա կեց նե լով՝ ան գլի ա կան զին վո րա կա նու թյան 
նպա տակն այլ էր՝ նրանց դարձ նել մշ տա կան բնա կիչ ներ՝ մի կող մից աշ խա տեց-
նելով հա րուստ նավ թա հան քե րում, մյուս կող մից է լ՝ ամ րապն դել զոր քե րը: Հայ 
գաղ թա կան նե րը հաս կա նում է ին ան գլի ա կան կող մի քայ լե րի մար տա վա րու թյու նը, 
ո րը կաս կա ծի տակ էր դնում նրանց՝ Հա յաս տան մեկ նե լու փաս տը, ի նչ պես նաև 
ի րենց ան վտան գու թյու նը, մեր ժում են ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի պա հանջ-
նե րը: 1921 թ. գար նանն ան գլի ա կան կող մը դի մում է պատ ժա մի ջոց նե րի և վերջ-
նա գիր ներ կա յաց նում, որ տեղ տե ղե կաց վում էր, որ հայ որ բե րին այլևս օգ նու թյուն 
չի ցու ցա բեր վե լու, Հա յաս տան մեկ նե լու հա մար մի ջոց ներ պետք է հայ թայ թե ին 
ի նք նու րույն, այ սինքն՝ պետք է հա մա ձայն վե ին ապ րել ու աշ խա տել այդ ե րկ րում 
շուրջ տա սը տա րի: Մի ջա գետ քում ան գլի ացի բարձ րա գույն կո մի սար Ռ. Զ. Քոք սը 
հե ռագ րում է գա ղութ նե րի նա խա րար Ո ւինս թոն Չեր չի լին, որ չի կա րե լի հե տա ձգել 

52 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 254, տե՛ս նաև Կէ օր կի զե ան Ար սէն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 184, 185:
53 Աբ րա հա մյան Ա., Հա մա ռոտ ուր վա գիծ հայ գաղ թա վայ րե րի պատ մու թյան, Երևան, « Հա յաս-
տան», 1967, հ. Բ, էջ 49:
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վրան նե րի քան դու մը՝ հիմ նա վո րե լով այդ փաս տը տա րած ված հի վան դու թյուն-
ներով54:

 Կարճ ժա մա նակ ան ց, ե րբ Մի ջա գետ քի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րը փորձ 
են ա նում ա րաբ ոս տի կան նե րի մի ջո ցով քան դել վրա նա քա ղաք նե րը, Նահր Ալ-Օ-
մա րի բնա կիչ նե րը մի ա հա մուռ դուրս են գա լիս ու քար կո ծում նրանց: Հայե րը մեր-
ժում են նաև Ա բա դա նի նավ թա հան քե րում ժա մա նա կա վո րա պես աշ խա տե լու 
ա ռա ջար կը: 

Գաղ թա կան նե րը 1921թ. ամ ռա նը կապ են հաս տա տում Խորհր դային Հա յաս-
տա նի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ՝ խնդ րե լով հայ րե նիք վե րա դառ-
նալ: 1921  թ. հու լի սի 2-ին Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կենտ կո մը 
կո չով դի մում է Հա մա դա նի, Քիր ման շա հի, Մո սու լի և Նահր Ալ-Օ մա րի հայ գաղ-
թա կա նա կան զանգ ված նե րին, որ տեղ նշ վում է, որ ի րենք հետևում են դեպ քե րի 
զար գա ցում նե րին, ե րե քու կես տա րի տևող գաղ թա կան նե րի տա ռա պանք նե րին, 
ուս տի ամբողջովին վերջ տա լու հա մար նրանց տա ռա պանք նե րին՝ կենտ կո մը կոչ է 
ա նում վե րա դառ նալ հայ րե նիք ու նվիր վել աշխարհաշեն աշ խա տան քի55:

1921 թ. հու լի սի վեր ջին Լոն դո նում Մեծ Բրի տա նի այի գա ղու թային նա խա րա րու-
թյու նում հրա վիր վում է Նահր Ալ-Օ մա րի գաղ թա կան նե րին նվիր ված խորհր դակ-
ցու թյուն, թեև հայե րի մա սով ո րո շում չի ըն դուն վում: Խորհր դակ ցու թյա նը մաս-
նակ ցում էր ՀԲԸՄ Գոր ծա դիր ժո ղո վի ա տե նա պետ Ա ռա քել Նու բա րը: 

1921 թ. հոկ տեմ բե րի 7-ին ՀԽՍՀ ար տա քին գոր ծե րի ժո ղովր դա կան կո մի սար 
Աս քա նազ Մռա վյա նը հա տուկ նո տա է հղում Բրի տա նի այի ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րա րու թյա նը, որ տեղ ա ռա ջարկ վում է, որ հա մա պա տաս խան կար գադ րու-
թյուն ներ ա նեն Մի ջա գետ քի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րին, որ դա դա րեց վեն 
նրանց տե ղում ցրե լու և ան հա րա զատ հո ղին կա պե լու ձեռ նար կում նե րը, շա րու-
նա կեն ցու ցա բեր վող օգ նու թյու նը կամ էլ մի ջոց ներ ձեռ նար կեն ու նրանց Կ. Պոլ սի 
վրայով տե ղա փո խեն Բա թում, որ պես զի Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը նրանց 
կա րո ղա նա տե ղա վո րել իր սահ ման նե րում56: Ի վեր ջո ան գլի ա կան կա ռա վա րու-
թյու նը հա մա ձայ նում է ի րենց նա վե րով գաղ թա կան նե րին տե ղա փո խել Բա թում: 
Դեկ տեմ բե րին շուրջ 3000 գաղ թա կան ներ հաս նում են Բա թում: 1921թ. դեկ տեմ-
բե րի 13-ին ՀՍԽՀ ժող կոմ խոր հի նա խա գա հու թյու նը քն նար կում է նրանց տե ղա-
վոր ման հետ կապ ված հար ցե րը: 1922 թ. հուն վա րի 10-ին Բա թում է հաս նում ե րկ-
րորդ քա րա վա նը: Հե տա գա ա միս նե րի ըն թաց քում նույն պես Մի ջա գետ քի հայ 
գաղ թա կան նե րի հոս քը Հա յաս տան շա րու նակ վում է: Եր կու ա մս վա ըն թաց քում 
1200 պարս կա հայեր ան ցնում են Պարս կաս տան, 8000 գաղ թա կան ներ՝ Հա յաս-
տան, 500 հայեր 1922-23 թթ. ան ցնում են Ա բա դան՝ ա նգ լո-ի րա նա կան նավ թային 
ըն կե րու թյու նում աշ խա տե լու հա մար: 

54  Մե լիք սե թյան Հ., Ու., Ա րևմ տա հայե րի բռ նա գաղ թը և սփյուռ քա հայե րի հայ րե նա դար ձու թյու
նը Սո վե տա կան Հա յաս տան, Երևան, 1975, էջ 137: 
55  Մե լիք սե թյան Հ. Ու., նշվ. ա շխ., էջ 135:
56 Նույն տե ղում, էջ 139, 140:
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Այս պի սով, Նահր Ալ-Օ մա րում մնում են մոտ 2500 գաղ թա կան ներ, ո րոնց 
տե ղա փոխ ման հա մար այլևս նավ չի գա լիս, ու նրանց մի մա սը հար կադր ված էր 
Բաս րայի մո տա կա շր ջան նե րում գոր ծի ան ցնել և այն տեղ էլ հաս տատ վել. « …կի զիչ 
ա րե ւուն տակ կ’աշ խա տին ի րենց հա մար բնա կա րան ներ շի նե լու հա մար՝ ջա նա-
լով հաշ տուիլ վայ րի ան նպաստ պայ ման նե րուն հետ»57: Մի մա սը տե ղա փոխ վե լով 
Բաղ դադ, հիմ նում է նոր վրա նա քա ղաք, ո րը կոչ վել է Կեյ լա նի Քեմփ (տե ղի բար-
բա ռով Քեմփ էլ Ար մեն Կեյ լա նի)58, մի մասն է լ տե ղա վոր վում է Բաս րայի, Շի ա պայի 
և Ֆաոյի շր ջա նում59:

 Հայ գաղ թա կան նե րը հաս տատ վել են նաև Զա խո յում: Գրի գոր Աս թար ճյա նը 
պատ մում է, որ ե րբ աշ խա տան քի բե րու մով 1917 թ. Զա խո յում է ե ղել, մոտ 300 
հո գուց բաղ կա ցած աշ խա տան քային ջո կատ է հա սել Զա խո, ո րի մեջ են ե ղել նաև 
Ա դա նայի հայտ նի գեր դաս տա նի ան դամ Զա քա րի ա Պզ տի կյա նը, մա րաշ ցի Հա կոբ 
Շամ լյա նը, վա նեցի ա ռևտ րա կան Սմ բատ Ճի տե ճյա նը: Նրանց ա ջակ ցե լու հա մար 
Գ. Աս թար ճյա նը բա նակ ցել է հա րյու րա պետ Ահ մեդ բեյի, թա ղա պետ Մու համ մադ 
ա ղա Շէմ դի նի հետ՝ կա րո ղա նա լով աշ խա տա վոր նե րին ա պա հո վել վրան նե րով, 
ի սկ Զա քա րի ային, Շամ լյա նին և Սմ բատ է ֆեն դուն տե ղա փո խել է գա վա ռի կենտ-
րոն60: Զի նա դա դա րից հե տո նրանց թի վը կազ մել է մոտ 150 ըն տա նիք61: 

Ար դեն նոս րա ցած հա մայն քին 1929 թ. հոկ տեմ բե րի 15-ին Լևոն փա շան փո խա-
դրում է Մո սու լից 40 կմ մղոն հյու սիս՝ Հավ րեզ քի հո ղա գոր ծա կան շր ջա նը: Այս 
ցրու մով էլ գա ղու թը ստա նում է իր վերջ նա կան տես քը62:

Ն շենք, որ 1924թ. Ի րա քի հայ ա ռաջ նոր դա րա նը Խորհր դային Հա յաս տա նի 
կա ռա վա րու թյան Պարս կաս տա նի ներ կա յա ցուց չի պա հան ջով կազ մել ու ներ կա-
յաց րել է ի րա քա հա յու թյան վի ճա կագ րու թյուն, ը ստ ո րի հայե րի թի վն Ի րա քում 
կազ մել է 6539 շունչ63:

Նա խօ րոք ո րոշ վել էր, որ ե րե խա նե րին նույն պես պետք է տե ղա փո խե ին Հա յաս-
տան, բայց ե րե խա նե րի շրջանում տա րած ված կարմ րու կի պատ ճա ռով մեկ նու մը 
հե տաձգ վում է: Բա ցի դրանից մտա վա խու թյուն կար, որ որ բե րն ի րա քյան սաս տիկ 
շո գե րից հե տո չեն կա րող դի մա նալ հա յաս տա նյան ցր տե րին, ի նչ պես նաև հաշ վի 
է ին ա ռն վում Հա յաս տա նում տի րող ճգ նա ժա մը, սո վը: Ե գիպ տո սի հայոց ա ռաջ-
նորդ Թոր գոմ ե պիս կո պոս Գու շա կյա նը «... լու րը առ նե լէ վերջ հանգս տու թիւ նը 
կորսն ցու ցած էր, քաջ գի տե նա լով, որ այս մա տաղ սե րուն դը այս ե ղա նա կին այս 
դրու թե ան մեջ Հա յաս տան ու ղար կե լը հե ռու է խե լօ քու թե նէ»64: 

57 Մի նա սե ան Վ., Ի րա քա հայ Գա ղու թը, Խոր ան ցե ա լի գաղ թօ ճախ ներ, տե՛ս  
http://asbarez.com/arm/author/asbarezstaff/page/2226/։
58 Գէ որ գե ան Կ., Ա մէ նուն տա րե գիր քը, էջ 416:
59 Նույն տե ղում, էջ 421:
60  Աս թար ճե ան Գ., նշվ. ա շխ., էջ 41, 42: 
61 Գէ որ գե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 430: 
62  Նույն տե ղում, էջ 415:
63 Աբ րա հա մյան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 50:
64 Վարդանեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 477:
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1921թ. նոյեմ բե րի 8-ին ՀԲԸՄ կենտ րո նա կան վար չա կան ժո ղո վն ա տե նա պետ 
Պո ղոս Նու բա րի ու ա տե նադ պիր Գրի գոր Սի նա պյա նի ստո րագ րու թյամբ շր ջա բե-
րա կա նով դի մում է իր բո լոր մաս նա ճյու ղե րին և ան դամ նե րին. « Նահր Ալ-Օ մա րի 
որ բե րուն ե թե ձեռք չեր կա րենք, դէ պի ստոյգ մահ պի տի դի մեն ... Ներ կայ շր ջա բե-
րա կա նը ե րբ ստա նաք, հա ճե ցէք ա ռանց րո պե մը կորսնց նե լու ժո ղո վի հրա ւի րել 
Մի ու թե ան բո լոր ան դամ ներն ու հա մա կիր նե րը, նույ նիսկ օ տար բա րե կամ ներ ու 
կա րե լին, նույ նիսկ ան կա րե լին ը րեք ձեր մէջ որ բե րուն պաշտ պան ներ գտ նե լուն 
հա մար»65: Այս շր ջա բե րա կա նը նմա նա տիպ այլ շր ջա բե րա կան նե րից ա ռանձ նա-
նում էր նրա նով, որ Մի ու թյու նը ստիպ ված էր ա ռա ջին ան գամ հա տուկ հան գա նա-
կու թյան կոչ ա նել ո րո շա կի թվով և ո րո շա կի տե ղում գտն վող հայ որ բե րին օգ նե լու 
նպա տա կով66: Մինչ այդ Ազ գային պատ վի րա կու թյան խնդ րան քով Ե գիպ տո սի հայ 
ա ռա քե լա կան թե մի ա ռաջ նորդ և Մի ու թյան պատ վո ան դամ Թոր գոմ Գու շա կյա նը 
Ե րու սա ղե մի Հայոց պատ րի ա րքի հետ քն նել էր քա ղա քում այդ որ բե րին տե ղա վո-
րե լու հար ցը: Պա ղես տի նի ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մա ձայն վում են այն 
պայ մա նով, որ կե ցու թյան ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րի խն դի րը բա ցա ռա պես լու ծե լու 
են ՀԲԸՄ և Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը։ Եր կար բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո 
կող մե րը գա լիս են հա մա ձայ նու թյան, որ Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցը ծախ սե րի 
կե սը վերց նում է իր վրա այն պայ մա նով, որ ՀԲԸՄ-ն իր վրա վերց նի կազ մա կեր պ-
չա կան ո ղջ աշ խա տանքը՝ ըն դու նում, տե ղա վո րում, դաս տի ա րա կում, ի նչ պես նաև 
ծախ սե րի մյուս կե սը: 1921 թ. դեկ տեմ բե րին Վա հան Մա լե զյա նը հե ռագ րով հայտ-
նում է. « Նիր Ի սթ եւ Բա րե գոր ծա կան կը վս տա հեց նեն Նահր էլ-Օ մա րի որ բա նո ցը 
խնա մել Ե րու սա ղէ մի վան քին մէջ, յայտ նե ցէք որ բա նո ցի մեկն ման թուա կա նը»67: 

Ե րե խա նե րը, այդ թվում նաև նրանց մի ա ցած ՀԲԸ մի ու թյան Մո սու լի փակ ման 
են թա կա որ բա նո ցի 47 որ բե րը Ե րու սա ղեմ հա սան 1922 թ. փետր վա րի 11-ին, որտեղ 
նրանց դի մա վո րում են Հայոց պատ րի ար քը, Մի ու թյան մաս նա ճյու ղի և Խնա մա-
կա լու թյան պատ վի րակ նե րը ՝ Լևոն Ա սա տու րի գլ խա վո րու թյամբ, ի նչ պես նաև 
մեծ թվով հայեր: Ե րու սա ղեմ տե ղա փոխ ված 816 որ բե րից 582-ը Վա նից է ին, 103-ը՝ 
Կա րի նից: Ե րու սա ղե մում հիմն վում են Ա րա րա տյան և Վաս պու րա կա նի որ բա նոց-
նե րը68:

 Այս դեպ քե րին է ան դրա դառ նում նաև «Ա րեւ» թեր թը, որ տեղ նշ վում է. «Լ. 
Ա սա տու րը, ե րեք օ րէ ի վէր Խնա մա կա լու թե ան և Մաս նա ժո ղո վի ան դամ նե րուն 
հետ ձեռք ձեռ քի տուած հնա րա ւոր բո լոր կար գադ րու թիւն նե րը ը րած են որ բե րուն 
հանգս տու թե ա նը հա մար»69: Ազ գային և կա ռա վա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի օ ժան-
դա կու թյունն ու հո վա նա վո րու թյունն է ին նաև ստա ցել: Որ բե րին նույն օ րը այ ցե լել 
են նաև Ն. Վ. Հեր բերթ Սա մուե լը և զո րա վար Սթոր սը: Հե տո որ բու հի նե րից մե կը 

65 Մել քո նյան Էդ., Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան պատ մու թյուն, Երևան, 
« Մուղ նի», 2005թ., էջ 119:
66 Նույն տե ղում: 
67 Նույն տե ղում, էջ 120: 
68 Նույն տե ղում, էջ 122:
69 « Նահր Օ մա րի որ բե րը Ե րու սա ղէ մի մէջ », տե՛ս «Ա րեւ», 24.02.1922թ.: 
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զո րա վա րին նվի րեց Նահր Ալ-Օ մա րում գործ ված գորգ: Զո րա վա րը խոս տա ցավ 
կա ռա վա րու թյա նը միջ նոր դել՝ գոր գա գոր ծա կան ար հես տա նոց բա ցե լու կա նանց 
ու աղ ջիկ նե րին աշ խա տան քով ա պա հո վե լու հա մար: Նա խոս տա ցավ նաև խն դիր-
նե րի լուծ ման հար ցում հնա րա վո րինս ա ջակ ցել որ բե րին70: 

Մո սու լում մնա ցած հայ գաղ թա կան նե րի հա մար Գ. Աս թար ջյ ա նը նշում է, որ 
կյանքն աս տի ճա նա բար կա յու նա նում է: Նա, ստանձ նե լով տե ղի որ բա նոց նե րի 
ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րը, օ րա կան եր կու որ բա նոց է այ ցե լում: 1925թ. հա մար 
նշում է, որ Մո սու լում որ բա նոց չէր մնա ցել, ի սկ հայ գաղ թա կան նե րի ը նդ հա նուր 
վի ճա կի մա սին գրում է. «Ա րա բը, ի պա տիւ ի րեն հայ բո լոր ար հես տա ւոր նե րէն 
ու բժիշկ նե րը, ա ռեւտ րա կան ներն ու գոր ծի մար դիկ գնա հա տե լու եւ միւս բո լո րէն 
ա ւե լի վար պետ և ա ւե լի վս տա հե լի նկա տե լով միշտ հա յուն նա խա պատ վու թիւ նը 
տա լով դի մած են ա նոր»71: 

Հայ կա մա վո րա կան խմ բե րի ձևա վո րու մը 
Ե վս մեկ կարևոր դի տար կում ի րա քա հայ գաղ թա կան նե րի վե րա բե րյալ, ո րի մա սին 
տե ղե կու թյուն նե րը սահ մա նա փակ են: Ո րոշ տե ղե կու թյուն ներ հան դի պում ե նք 
Զա վեն պատ րի ար քի, Մու շեղ ե պիս կո պո սի և Ե. Վար դա նյա նի հու շագ րու թյուն-
նե րում: Խոս քը Ի րա քի վրա նա քա ղաք նե րում տե ղա կայ ված հայ կա կան կա մա-
վո րա կան ջո կատ նե րի մա սին է: Այժմ ՀՅԴ ար խի վում է գտն վում Լ. Շա ղո յա նի 
ան ձնա կան ար խի վը, ո րը բաց վե լուց հե տո մի այն հնա րա վոր կլի նի ներ կա յաց նել 
նոր ման րա մաս ներ ջո կա տի գոր ծու նե ու թյան և թվա քա նա կի մա սին: Հատ կան շա-
կան է, որ այն կազմ վել է գրե թե նույն տա րի նե րին, ի նչ «Արևե լյան լե գե ո նը», և չի 
բա ցառ վում, որ այն ո րո շա կիորեն կրել է նրա ազդեցությունը և ոգևո րու թյուն ա ռա-
ջաց րել Ի րա քում տե ղա կայ ված վրա նա քա ղաք նե րի գաղ թա կան նե րի շր ջա նում:

 Ջո կա տին մի պար բե րու թյամբ է ան դրա դառ նում Մու շեղ ար քե պիս կո պո սը 
1918 թ. նոյեմ բե րի 12-ի թվագր ված նա մա կում. « Հինգ օ րէ ի վեր կը գտ նուինք Պա քու-
պայի Ճեր մակ քա ղա քը, Վաս պու րա կա նի և Սալ մաս տի գաղ թա կան նե րուն վրա-
նա քա ղա քը ... թշուա ռու թիւ նը ան նկա րագ րե լի է… Հայ կա մա ւոր նե րը կը կան չուին 
պաշ տօ նա պէս, իմ կող մէս տրուած ցան կին հա մա ձայն: Ի նչ վսեմ հա կադ րու թիւն 
... Ե րէ կի լա ցող տղաք, այ սօր զի նուո րա կան թա փո րով կ յա ռա ջա նան, եր գե լով 
Ցե ղին հո գին»72 :

 Դեռևս Հա մա դա նում Սա մուել Մես րո պյա նի, Ար մե նակ Մաք սա պե տյա նի ու 
Լևոն Շա ղո յա նի նա խա ձեռ նու թյունն է ե ղել ան գլի ա կան իշ խա նու թյա նը հայ զին-
վոր ներ տրա մադ րե լու գա ղա փա րը, ո րին հետևել է ին նաև ա սո րի նե րը: Կարճ 
ժա մա նակ ան ց Հա մա դա նից ոչ հե ռու գտն վող Ափ շի նա վայ րում կենտ րո նա ցել 
են շուրջ 4000 հայ և ա սո րի զին վո րա կան ներ, ո րոն ցից ա ռա վել տա րի քով 1000 
հո գու ան գլի ա կան զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյունն ա զատ է ար ձա կել: Զոր քը 

70 Նույն տե ղում: 
71 Ասթարճեան Գ., նշվ. աշխ., էջ 48:
72  Սե րո բե ան Մ., նշվ. ա շխ., էջ 117, 118: 
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բա ժան վել է ե րեք մա սի. ա սո րի նե րը կազ մում են Ա գուն դը՝ 1500 հո գուց կազ մված, 
850 հո գուց կազմ ված Բ գն դում կենտ րո նա նում են վաս պու րա կան ցի նե րը և Գ 
գուն դը՝ 700-հո գա նոց, կազմ վում է սալ մաս տե ցի, հայ և ա սո րի բնակ չու թյու նից73: 
Վաս պու րա կան ցի նե րի գն դի ղե կա վա րու թյու նը հանձն վում է Լ. Շա ղո յա նին: Ե ղի շե 
Վար դա նյանը, ան դրա դառ նա լով զին վո րա կան նե րի այս հատ վա ծին, նշում է, որ 
այս ան գամ զին վո րա կան նե րի տրա մադր վա ծու թյունն այլ էր: Նրանք ան նպա տակ 
է ին հա մա րում ի րենց գոր ծու նե ու թյու նը, քա նի որ այս պա րա գա յում նրանք չէ ին 
կռ վում ի րենց ժո ղովր դի ա զա տագ րու թյան հա մար, կար ծում է ին, որ ան գլի ա ցի-
ներն ի րենց զո հո ղու թյան կա րի քը չու նեն, քա նի որ ար դեն ի սկ շատ կո րուստ ներ են 
տվել74: Դրան ա վե լա նում է ին նաև զին վո րա կան ծանր վար ժանք նե րը, կի զիչ արևը, 
ո րից ոչ մի ձևով չէ ին պաշտ պան վում, ան գամ զին վո րա կան հա գուստ չու նե ին: 
Մի ակ հու սադ րող գա ղա փարն այն էր, որ ի րենք պետք է ի րենց հայ րե նա կից նե րին 
ու ղեկ ցե ին հայ րե նիք, մինչ դեռ նրանց Սի նա են ու ղար կում: Վաս պու րա կան ցի նե րի 
ջո կատն ան գլի ա կան հրա մա նա տա րու թյամբ կա րո ղա նում է հա ջո ղու թյան հա սնել 
ու հետ մղել թուր քա կան բա նա կի ա ռաջ խա ղա ցումն այդ ուղ ղու թյամբ: Ա. Հա ցա-
գոր ծյա նը նշում է, որ Սի նան մինչև զի նա դա դար պաշտ պան վել է հայ կա մա վոր-
նե րի շնոր հիվ75: Այս տեղ նրանք մնում են մոտ քա ռա սուն օր: Նրանց զո րա ջո կատն 
աս տի ճա նա բար կա նո նա վոր բա նա կի տեսք է ստա նում, ան գամ զին վո րա կան 
կո չում ներ են ստա նում: Հոկ տեմ բե րի 10-ին բա նա կը Բաղ դադ վե րա դառ նա լու հրա-
ման է ստա նում և 21-օ րյա հյու ծիչ ու դա ժան ճա նա պար հոր դու թյու նից հե տո՝ նոյեմ-
բե րի 3-ին, Բա քու բա է հաս նում76: Նրանք մեծ հույ սեր ու նե ին Մո սու լից հայ րե նիք 
վե րա դառ նա լու, ե րբ ան գլի ա կան հրա մա նա տա րու թյունն ա ռա ջար կում է զին վո-
րա կա նու թյա նը պայ մա նա գիր ստո րագ րել, ո րի հա մա ձայն հինգ տա րի ժամ կե տով 
պի տի բա նա կում ծա ռայեն: Նոր պա ռակ տու թյուն ներ են ա ռաջ գա լիս, Լևոն Շա ղո-
յա նը հրա ժար վում է ստո րագ րե լուց, ո րին հետևում է ո ղջ զո րա ջո կա տը: 

Զա վեն պատ րի ար քը հի շա տա կում է, որ Մու շեղ ե պիս կո պո սը դի մել է ան գլիա -
կան զին վո րա կան կենտ րո նա կա յան, որ պես զի Բա քու բայի մարզ ված հայ կա մա-
վոր ներն ա ռան ձին վաշտ կազ մեն և հայ կա կան ա նուն կրեն, սա կայն նրան 
պա տաս խա նել են, որ հայե րը կա րող են բա ժին կազ մել ա սո րա կան զո րա բաժ-
նում և մարզ վել՝ մի այն ի րենց գաղ թա կա նու թյանը հայրենիք ա ռաջ նոր դե լու և 
այն տեղ կար գու կա նոն հաստատե լու հա մար: Զա վեն պատ րի ար քը Բաղ դա դում 
տե ղե կա նում է, որ զին վո րա կա նու թյու նից պա հան ջում են ստո րագ րել հետևյալ 
փաս տա թուղ թը. «Կ ’ըն դու նիմ ծա ռայել Ա սո րի նե րու վաշ տին մին չեւ իմ զին ւո րու-
թե նէ ար ձա կուելս, նոյն պէս (կըն դու նիմ) հնա զան դիլ օ րի նա կան հրա մա նին ա նոնց 
ո րոնք ի նէ բարձր աս տի ճան ու նին, եւ հպա տա կիլ զի նուո րա կան ցա մա քի ոյ ժե րուն 

73 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 177: 
74 Նույն տե ղում, էջ 179: 
75 « Կի լի կի ա», հու նիս 8, Ա դա նա, 1919:
76 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 201: 
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հնդ կա կան բա նա կին մէջ: Կ’ըն դու նիմ ղր կուիլ իմ եր կիրս ուր Ա սո րա կան գուն դը 
կր նայ ղր կուիլ»77:

 Հայ զին վոր նե րը հրա ժար վել է ին ստո րագ րել այս փաս տա թուղ թը: Զա վեն 
պատ րի արքն այ ցե լել է հայ զոր քի բա նա կա տե ղի, հան դի պել Լևո նի ու իր սպա նե-
րից մի քա նի սի հետ: Հան դի պել է հայկական զոր քը մար զող գն դա պետ Մա քար-
դի ին, ով ցույց է տվել Մու շեղ ար քե պիս կո պո սի նա մա կի պատ ճե նը, ստո րագր վե-
լիք օ րի նա կը, ո րի սկզ բում ա վե լաց ված էր « Հայ կա կան գունդ» բա ռե րը, և խնդ րել 
են հա մո զել զին վոր նե րին ստո րագ րել: Նրանք հա վաս տի աց րել են, որ դրա նպա-
տա կը մի այն հայկական զորքն ա վե լի լավ կազ մա կեր պելն է և հնա զան դու թյան 
վար ժեց նե լը78: Ա նգ լի ա կան կող մից հա վաս տի ա ցում ներ ստա նա լուց հե տո Զա վեն 
պատ րի ար քը հան դի պել է հայկական զոր քին: Դրա մեջ չէ ին մտ նում Պարս կա-
հա յաս տա նի զին վոր նե րը, ո րոնք ծա ռա յում է ին ա սո րա կան վաշ տե րում: Զա վեն 
պատ րի ար քը զրու ցել է նրանց հետ, ոգևո րել նրանց, քն նար կել փաս տաթղ թի ստո-
րագր ման հար ցը, հոր դո րել հա րա բե րու թյուն նե րը չսա ռեց նել ան գլի ա կան զին վո-
րա կան կա ռա վա րու թյան հետ: Սա կայն, ի նչ պես հի շում է Ե. Վար դա նյա նը, զին վո-
րա կան նե րը հրա ժար վել են լսել պատ րի ար քի հոր դոր նե րը և ան գլի ա կան կող մին 
հայտ նել են, որ ի րենք շնոր հա կալ են ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյա նը, բայց որևէ 
թուղթ չեն ստո րագ րի, պատ րաստ են կա մա վոր ծա ռայել մինչ հայ րե նիք գնա լը»79: 

Զա վեն պատ րի արքն ա ռա ջար կել է ան գամ ստո րագր վող տեքս տի վեր ջում 
ա վե լաց նել “With the refugees” բա ռա կա պակ ցու թյու նը: Հե տա գա յում ը նդ դի մու-
թյու նը շա րու նակ վել է, ան գամ ան գլի ա կան կա ռա վա րու թյունն ա ռա ջար կել է բազ-
մա պի սի փո փո խու թյուն ներ կա տա րել, հա մա ձայն վել են, որ հայ կա կան կող մը 
խմ բագ րի բո վան դա կու թյու նը, սա կայն նրանք վերջնականապես մեր ժել են զին-
վո րագ րու թյան հետ կապ ված որևէ թուղթ ստո րագ րել: Զա վեն պատ րի ար քը Բաղ-
դա դում հան դի պել է Միհ րան Պո յա ճյա նի, Հա լեպ ցի Միհ րա նի, Հա մա տան ցի 
Սա մուե լի հետ, քն նար կել վե րոն շյալ թե ման, և բո լորն էլ կի սել են Զա վեն պատ-
րի ար քի այն կար ծի քը, որ «…այս պի սի թուղթ ստո րագ րե լը բնաւ նպաս տա ւոր չեմ 
գտ ներ, զի ա սոր տա կը պա հուած բան մը կը տես նեմ, որ բնաւ օգ տա կար չէ ո ՛չ մեր 
ազ գին եւ ո ՛չ մեր զօ րաց»80:

 Հայ կա կան կող մից կտ րուկ մեր ժում ստա նա լուց հե տո ան գլի ա կան հրա մա-
նա տա րու թյու նը՝ գե նե րալ Օս թի նի ղե կա վա րու թյամբ, դեկ տեմ բե րի 25-ին բա նա-
կը զի նա թափ ա նե լու հրա ման է տվել, մոտ 30 օր աշ խա տեց րել է, ո րից հե տո էլ 
նրանց ցրել գաղ թա կա նա կան ճամ բա րով: Բա նա կի գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ 
Ե. Վար դա նյանը գրում է. «...ա հա այս պէ սով վերջ կը գտ նէր Վաս պու րա կան ցի նե-
րու վեր ջին բա նա կը, ո րն իր յի մա րու թե ամբ կազ մուե ցաւ ու ապ շու թե ամբ լու ծուե-
ցաւ, աչ քա ռու թուով ա նի մաստ զո հեր մը տա լէ վերջ»81 : 
77 Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 262, 263:
78 Նույն տե ղում, էջ 263: 
79 Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 206:
80  Զա ւէն ար քեպս., Պատ րի ար քա կան յու շերս..., էջ 265: 
81  Վար դա նե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 214: 
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Ա. Հա ցա գոր ծյա նը գրում է. « Ճա նա պարհ ներն ար դեն ան վտանգ են և ան գամ, 
ե թե նա վեր չկան, կա րե լի է ցա մա քով տե ղա փո խել նրանց: «Արդյոք այս վե րա-
դար ձին հա մար չէ՞ր, որ ան տա ռա պե ցաւ ա մե նա խիտ մար զանք նե րու տակ: Ու 
այժմ ե րբ կա րի քը կայ հայ զի նուո րի՝ ժո ղո վուր դը ա պա հո վա բար եր կի րը դարձ-
նե լու, այդ զին վո րը զի նա թափ է ու չգի տի թէ ին չո՞ւ կ’ապ րի, ի նչ բա նի կը ծա ռայէ 
այդ ա նա պա տի մէջ»82: Այս ըն թաց քում հայ զին վոր նե րը զի նա թափ ար վե լուց հե տո 
ի րենց հե տա գա ա նե լիք նե րը հս տա կեց նե լու հա մար դի մել են Բաղ դա դին: 

 Դեռևս 1920 թ. Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սում Ի րա քի ման դա տը հանձն վում է 
Մեծ Բրի տա նի ային, և Սի րի այից Ֆեյ սալ Ի բն Հու սեյնն ան գլի ա ցի նե րի ա ռա ջար-
կով տե ղա փոխ վում է Ի րաք, ժա մա նա կա վոր ազ գային կա ռա վա րու թյան կող մից 
թա գա վոր է ճա նաչ վում և 1921 թ. օ գոս տո սի 23-ին պաշ տո նա պես զբա ղեց նում 
գա հը: Նա այս տեղ շա րու նա կում է դեռևս Սի րի այից սկ սած իր հա յան պաստ քա ղա-
քա կա նու թյու նը: 

Այս պի սով, Ի րա քի հայ գաղ թա կան նե րը նույն պես ծանր վի ճա կում է ին գտն վում 
ու տար բեր ա ռիթ նե րով ու պատ ճառ նե րով են թարկ վում նաև ան գլի ա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի բազ մաբ նույթ շա հա դի տա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Նշենք, որ 
գաղ թա կան նե րի հոծ բազ մու թյա նը մի բնա կա վայ րից մյուսն է ին տե ղա փո խում ու 
փոր ձում ա մեն կերպ հար մա րեց նել ի րենց շա հե րին ու ծա ռայեց նել ի րենց նպա-
տակ նե րին: Ի հար կե, չի կա րե լի նաև ան տե սել այն աշ խա տան քը, որ նրանք ի րա-
կա նաց նում են հայ տա րա գիր նե րի փր կու թյան գոր ծում, բայց նշենք, որ հայե րը 
են թարկ վում են բազ մա կող մա նի ճն շում նե րի՝ տե ղի ա րաբ և քուրդ բնակ չու թյան 
հար ձա կում նե րին ու առևան գում նե րին և, ի նչ պես նշե ցինք, բրի տա նա կան կա ռա-
վա րու թյան կա մա յա կա նու թյուն նե րին: Այս պա րա գա յում նրանց մի տար բե րակ 
էր մնում՝ տե ղա փոխ վել Հա յաս տան, ին չը եր կար բա նակ ցու թյուն նե րի ու մի ջամ-
տու թյուն նե րի շնոր հիվ վեր ջա պես հա ջող վում է: Այս պի սով, չնա յած բրի տա նա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի ստեղ ծած դժ վա րու թյուն նե րին, հայ գաղ թա կան նե րի հիմ նա-
կան մա սը տե ղա փոխ վում է հայ րե նիք:

ՀԱՅ ԳԱՂ ԹԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ ՆԱ քԱ ՂԱք ՆԵՐՆ Ի ՐԱ քՈւՄ 1918-1922 ԹԹ.
 ա րի նբ  ար գա րան

ԱՄփՈփՈւՄ 
Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին ներ կայիս 
Ի րա քի տա րածք հա սած և Բաղ դա դի, Մո սու լի, Բա քու բայի և Նահր Ալ-Օ մա րի 
վրա նա քա ղաք նե րում տե ղա կայ ված հայ գաղ թա կան նե րի վի ճա կը: Դրան զու գա-
հեռ վեր լուծ վել են Մի ջա գետ քի հայ տա րա գիր նե րի հանձ նախմ բի, Ազ գային իշ խա-
նու թյուն նե րի, ՀԲԸ Մի ու թյան, Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույ ցի՝ հայ գաղ թա կան-
նե րի ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ ի րա կանաց րած մի ջո ցա ռում նե րը:

Ա նդ րա դարձ է կա տար վել վրա նա քա ղաք նե րում տե ղի ու նե ցող ան ցու դար-

82 «Կիլիկիա», 14 հունիս, 1919:
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ձին, հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի ստեղծ մա նը, վեր լուծ վել է տե ղի բրի տա նա-
կան ղե կա վա րու թյան ու նե ցած դիր քո րո շու մը հայ գաղ թա կան նե րի նկատ մամբ: 
Ա նդրա դարձ է կա տար վել նաև նրանց՝ Խորհր դային Հա յաս տան տե ղա փոխ վե լու 
աշ խա տանք նե րին, ներ կա յաց վել վեր ջի նիս կազ մա կերպ ման հետ կապ ված ման-
րա մաս ներ: 
Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Ի րաք, հայ գաղ թա կան ներ, վրա նա քա-
ղաք, ան գլի ա կան իշ խա նու թյուն, հայ կրո նա կան ա ռաջ նորդ ներ, տե ղա բաշխում:

TENT CAMPS OF ARMENIAN REFuGEES IN IRAQ IN 1918-1922
Narine Margaryan

RESuME
The paper is describing the conditions of Armenian refugees who during the Armenian 
Genocide reached the territory of current Iraq and had been settled in tent cities of 
Baghdad, Mosul, Baquba and Nahr al-Omar. The author is also analyzing the actions 
of Mesopotamia’s Armenian refugees’ committee, National Authorities, AGBU and 
American Relief aimed at improving conditions of Armenian refugees.

The paper is describing the life in tent cities, the process of creation of Armenian 
voluntary brigades, the stance of local British leadership towards Armenian refugees 
has been analyzed too. The author studied the relocation of Armenian refuges into the 
Soviet Armenia and brought about key details of the process.
Keywords: Armenian genocide, Iraq, Armenian refugees, tent camps, British govern-
ment, Armenian religious leaders, distribution. 

ПАлАточные лАгеря деПортИроВАнныхАрмян В ИрАке В 1918-1922 гг.
Нарине Маргарян

реЗюме
В статье щсвещено положение депортированныхармян, добравшихся до террито-
рии современного Ирака и поселенных в палаточных лагерях в Багдаде, Мосуле, 
Бакубе и Нар аль-Омаре во время Геноцида армян. Также проанализированы 
меры Коммиссии по вопросам армянских беженцев Месопотамии, Национальных 
властей, Всеармянского Благотворительного Союза (ВАБС), Американского коми-
тета по оказанию помощи на Ближнем Востоке, нацеленные на улучшение поло-
жения депортированных армян.

Описывается повседневная жизнь армян в палаточных лагерях, проанализи-
рована позиция британского правительства по отношению к депортированным 
армянам. Затронута также тема репатриация армян в Советскую Армению, пред-
ставлены подробности организации данного процесса.
Ключевые слова: Геноцид армян, Ирак, депортированные армяне, палаточные 
лагеря, британское правительство, армянские религиозные лидеры, размещение.
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ԹՈՒր քԱ ԿԱՆ Ազ ԳԱՅ ՆԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ԿՈՒՆք ՆԵ րՈՒՄ.  
 ՆՈր ՕՍ ՄԱՆ ՆԵր

 Ռե գի նա Գա լուս տյան

XV-XVI դդ. և նույ նիսկ դրա նից ա վե լի ուշ թուր քե րի մոտ բա ցա կա յում էր մեկ մի աս-
նա կան 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 թյունն այս դեպ քում փո խա րին վում էր կրո նա կա նով1: XIX դ. Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ձեռ նարկ ված թան զի մա թյան բա րե նո րո գում նե րը 2 երկ րի սո ցի-
ալ-տն տե սա կան և քա ղա քա ցի ա կան կյան քում որևէ է ա կան փո փո խու թյուն չի րա-
կա նաց րին: Դրանց ար դյուն քում, սա կայն, կայս րու թյուն մուտք գոր ծե ցին եվ րո-
պա կան ա զա տա կան գա ղա փար նե րը, ո րոն ցով տո գոր ված ե րի տա սարդ նե րի մի 
խումբ սկ սեց ի րեն հա մա րել հայ րե նա սեր և ազ գայ նա կան: Նրանք հիմ նա կա նում 
բարձր դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ ներ է ին, ո րոնց հա մար մատ չե լի էր եվ րո պա-
կան կր թու թյու նը3: Նրանց ցան կու թյու նը կայս րու թյու նը քայ քա յու մից փր կելն է ր՝ 
օ տա րերկ րյա մի ջամ տու թյուն նե րին վերջ դնե լով և ժո ղովր դի մեջ ազ գայ նա կան 
գի տակ ցու թյուն ա րթ նաց նե լով, ի սկ մե թո դը̀  կա ռա վար ման ա մե նաար դի ա կան 
ձևի հաս տա տու մը: 

1865 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում այդ ե րի տա սարդ նե րը հիմ նե ցին գաղտ նի « Նոր 
օս ման նե րի ըն կե րու թյուն» (“Yeni Osmanlı Cemiyeti” կամ նոր օս ման ներ) կազ մա-
կեր պու թյու նը4, ո րը բա ժան ված էր յոթ հո գուց բաղ կա ցած օ թյակ նե րի5: Այս պի սով, 
շատ ա րագ ստեղծ վեց կազ մա կեր պու թյուն` մի քա նի տաս նյակ խմ բակ նե րից կազմ-
ված, ո րի գա ղա փա րա կան ղե կա վար ներն է ին թուրք գրող Մեհ մեդ Նա մըք Քե մա-

1 Տե՛ս Еремеев Д. Е., Этногенез турок, М., 1971, էջ 159:
2  Բա րե նո րո գում նե րի բո վան դա կու թյան քն նու թյու նը ման րա մասն տե´ս Սի րու նի Հ. Ճ., Թան-
զի մաթ և հայեր, « Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», № 4, 1966 թ., էջ 34-37, 65:
3  Սա րու խան, Հայ կա կան խն դիրն եւ ազ գային սահ մա նադ րու թիւ նը Թիւր քի ա յում (1860-1910), Ա 
հա տոր, Թիֆ լիս, 1912, էջ 104:
4 Տե՛ս Սի մո նյան Հր., Թուրք ազ գային բուր ժուա զի այի գա ղա փա րա բա նու թյու նը և քա ղա քա
կա նու թյու նը, Ե., 1986, էջ 35, Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey, third ed., Oxford 
University Press, 2002, էջ 152-154:
5 Ն րանք են թարկ վում է ին նա խա գա հին (« րե իս»), ո րը կապ էր պահ պա նում մյուս ի նը խմ բե րի 
նա խա գահ նե րի հետ, բայց չգի տեր այլ խմ բե րի մեջ մտ նող ան դամ նե րին, այ սինքն` ծա նոթ է ին 
մի մի այն ի րենց են թա կա նե րին (տե՛ս Стамбулов В., Намык Кемаль, M., 1935, էջ 104): Օ թյակ նե-
րի բա ժան վե լու մե թո դը հա տուկ էր նաև հե տա գա յում ստեղծ ված « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու-
թյուն» կու սակ ցու թյա նը (ման րա մասն տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и 
исполнения решений, Ер., 2013, էջ 13):
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լը, հրա պա րա կա խոս և գրող Աբ դուլ Զի յա բեյը (ա վե լի ուշ՝ փա շա), սուլ թա նա կան 
պա լա տի քար տու ղա րու թյան նախ կին աշ խա տա կից, կրո նա կան կր թու թյուն ստա-
ցած գրա կա նա գետ Ա լի Սուա վի է ֆեն դին, գրա կա նա գետ Իբ րա հիմ Շի նա սին, 
գե նե րալ Հու սեյն Վա սըֆ փա շան, ա վե լի ուշ̀  նաև Ահ մեդ Միդ հատ փա շան6: 

Նոր օս ման նե րի գոր ծու նե ու թյու նը խորհր դային արևե լա գետ Յու. Պետ րո սյա նը 
բա ժա նում է հետևյալ փու լե րի. 1)1865-1867 թթ.՝ ստեղ ծու մից մինչև ար տաք սում, 
2)1867-1870 թթ.՝ գոր ծու նե ու թյուն տա րագ րու թյան մեջ (սահ մա նադ րա կան գա ղա-
փար նե րի որ դեգ րում, դրանց քա րոզ մա մու լի մի ջո ցով), 3)1870-1873 թթ. սկիզբ̀  
գա ղա փար նե րի տա րա ծում կայս րու թյու նում7: Նոր օս ման նե րը օս մա նիզ մի գա ղա-
փա րա խո սու թյան շր ջա նակ նե րում ա ռա ջին ան գամ ձևա կեր պե ցին այն պի սի հաս-
կա ցու թյուն ներ, ի նչ պի սիք են «ազգ» և « հայ րե նիք» (ի րա կա նում որ պես «օս մա նյան 
ա զգ» և «օս մա նյան հայ րե նիք»), ո րոնք ո րո շա կի ձևա փո խու մից հե տո կազ մե ցին 
թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հիմ քը8:

 Նոր օս ման նե րի շար ժու մը հաս կա նա լու հա մար հար կա վոր է ծա նո թա նալ 
մա մու լում տե ղի ու նե ցած զար գա ցում նե րին, քա նի որ շարժ ման ազ դե ցիկ ան դամ-
նե րը հենց լրագ րող ներ է ին, ի սկ հա սա րա կու թյան վրա ներ գոր ծե լու նրանց գոր-
ծի քը մա մուլն էր: Փո փո խու թյուն նե րի նոր շր ջա նը բաց վեց ոչ թե քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի, այլ գրող նե րի և խմ բա գիր նե րի շնոր հիվ: Բա ռեզ րե րը, ո րոնք նրանք 
հայտ նա բե րե ցին կամ ա ռաջ քա շե ցին ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, ազ գայ-
նա կան նե րի հե տա գա սե րունդ նե րի հա մար դար ձան գա ղա փա րա կան գոր ծիք:

 Մամուլի և լեզվի բարեփոխումներ 
 Թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փա րի կեր տու մը սկս վեց թուր քե րե նի 
ստեղծ մամբ9: Նոր օս ման նե րը կարևո րում է ին մա մու լի մի ջո ցով օս մա նե րեն գրա-
կան լեզ վի ժո ղովր դա կա նա ցու մը: Բնակ չու թյա նը կր թե լու խն դիրն ա ռաջ նային տեղ 
էր զբա ղեց նում նոր օս ման նե րի ծրագ րում10, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը 
« թա ւալ վում էր ա մե նա խո րին տգի տու թե ան մէջ»11, նրանց քա րո զած գա ղա փար-

6 Տե՛ս Петросян Ю. А., “Новые османы” и борьба за конституцию 1876 г. в Турции, М., 1958, էջ 
35, Zürcher E. J., Turkey, a modern history, I. B. Tauris, 2004, էջ 69:
7  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 69:
8  Տե՛ս Сафрастян Р. А., Доктрина османизма в политической жизни Османской империи  
(5070 гг. XIX в.), Ер., 1985, էջ 8:
9  Տե՛ս Фадеева И. Л., Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи 
(османизмпанисламизм), XIXначало XX в., М., 1985, էջ 117:
10 Տե՛ս Желтяков А. Д., Печать в общественнополитической и культурной жизни Турции (1729
1908 гг.), М., 1972, էջ 75:
11  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 105: Թվային տվյալ ներ XIX դ. ե րկ րորդ կե սին թուր քե րի կր թա-
կան մա կար դա կի վե րա բե րյալ գո յու թյուն չու նեն, սա կայն Դ. Ե րե մեևը նշում է, որ XX դ. սկզ բին 
կրթ ված չէր թուր քե րի 90%-ը, հույ նե րի` 50%-ը, հայե րի` 33%-ը: Ե րե մեևը դա կա պում էր նաև թուրք 
կա նանց կր թու թյան բա ցա կա յու թյան հետ, քա նի որ ան կիրթ և հե տամ նաց մայ րե րը շատ քիչ բան 
կա րող է ին տալ ի րենց ե րե-խա նե րին, բա ցա ռու թյամբ տար րա կան դաս տի ա րա կու թյան (տե՛ս 
Еремеев Д. Е., նշվ. ա շխ., էջ 181): Տո կո սային նման հա րա բե րու թյու նը թույլ է տա լիս մեզ պատ կե-
րացում կազմել այն մասին, թե ի նչ պի սին էր ի րա վի ճա կը XIX դ. ե րկ րորդ կե սին:
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նե րը թեր թե րի մի ջո ցով չէ ին տա րած վում: Գրա կան լե զու հա մար վող օս մա նե րե-
նով գր ված նյու թե րը հաս կա նա լի է ին նեղ՝ « լու սա վո րյալ մարդ կանց», հետևա բար 
նրանց քա ղա քա կա նու թյու նը մնում էր ան կա տար:

XV-XVI դդ. սկ սած` Օս մա նյան կայս րու թյան պաշ տո նա կան և գե ղար վես տա-
կան լե զուն օս մա նե րենն էր, ո րը տար բեր վում էր խո սակ ցա կան թուր քե րե նից, և 
հա սա րակ ժո ղո վուրդն այն չէր հաս կա նում, ի սկ կրո նի լե զուն ա րա բե րենն է ր12: 
Մինչև 1831 թ. թուր քա կան թերթ տպագ րե լու որևէ լուրջ փորձ չէր ար վել: Դա հնա-
րա վոր դար ձավ մի այն Մահ մուդ 2-ր դի կող մից կայս րու թյունն ա րևմ տա կա նաց նե-
լու քա ղա քա կա նու թյան ըն թաց քում13: Ա զատ մա մու լի սկիզ բը հա մար վում է 1860 թ., 
ե րբ լույս տե սավ ա ռա ջին ոչ պաշ տո նա կան « Թեր ջու ման-ի ահ վալ» թեր թը: Թեր թի 
ծրագ րում « նո րօս մա նյան գրա կա նու թյան հայր»14 Իբ րա հիմ Շի նա սին լա վա գույնս 
ար տա հայ տում է ա ռա ջին ա զա տա կան նե րի գա ղա փար նե րը̀  շեշ տե լով, որ թուր քա-
կան մա մուլ գրե թե գո յու թյուն չու նի, այն դեպ քում, ե րբ ոչ մու սուլ ման ներն օ գտ վում 
են ի րենց լեզ վով թեր թեր տպագ րե լու օ րեն քից, ա վե լի, քան է նրանց ի րա վուն քը15: 
« Թեր ջու ման-ի ահ վա լը», ո րը լույս է տե սել մինչև 1866 թ., հս կա յա կան նշա նա կու-
թյուն ու նե ցավ թուր քա կան գրա կա նու թյան և թուր քա կան լեզ վի բա րե փոխ ման 
մեջ16: 1862 թ. Իբ րա հիմ Շի նա սին սկ սում է հրա տա րա կել Թուր քի ա յում ա ռա ջին 
մաս նա վոր « Թաս ֆիր-ի էֆ քի յար» թեր թը17: Շի նա սի ի վտա րան դի ու թյան ըն թաց-
քում թեր թի խմ բա գի րը դար ձավ Նա մըք Քե մա լը: Իր գոր ծու նե ու թյան վաղ շր ջա-
նում Քե մա լը դա սա կան գրե լաո ճի կողմ նա կից էր, բայց աս տի ճա նա բար հակ վեց 
ե րի տա սարդ գրա կա նա գետ նե րի այն խմ բին, ով քեր ցան կա նում է ին հրա ժար վել 
ա րա բա-պարս կա կան գրա կա նու թյան նմա նա կու մից18: Նա մըք Քե մա լը գրում էր, 
որ չկա ա վե լի ա նի մաստ գործ, քան «ընտ րյալ նե րի» հա մար գրե լը, ի սկ Ա լի Սուա-
վին ա ռա ջար կում էր թուր քե րեն թարգ մա նել մու սուլ մա նա կան ա ղոթք նե րը19: Նոր 
օս ման ներն ա ռա ջար կում է ին օս մա նե րե նի փո խա րեն կի րա ռել թուր քե րե նը. մաք-
րել օս մա նե րենն ա րա բե րեն, պարս կե րեն փո խա ռու թյուն նե րից, դարձ վածք նե րից և 

12 Տե՛ս Еремеев Д. Е., նշվ. ա շխ., էջ 153:
13  Տե՛ս Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measured by its Press, New York, 1914,  
էջ 26:
14 Гордлевскiй Вл., Очерки по новой османской литературѣ, М., 1912, стр. 4.
15  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 148:
16  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 34, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 147:
17  Տե՛ս Akşin Sina, Turkey: From Empire to Revolutionary Republic, the Emergence of Turkish Nation 
from 1789 to the Present, New York, էջ 32, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 137, Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., 
էջ 68, Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 35: Ը նդ հա նուր առ մամբ նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան գա-
ղա փար ներն ար տա հայ տող թեր թե րը հետևյալ ներն է ին. « Թաս ֆիր-ի էֆ քի յար» (գա ղա փար նե րի 
ար տա հայ տիչ), « Թեր ջու ման-ի ահ վալ» (ի րա դար ձու թյուն նե րի մեկ նա բան), « Հյու րի եթ» (ա զա-
տու թյուն), « Մուհ բիր» (թղ թա կից), «Իբ րեթ» (խ րատ), «Իթ թի հադ» (մի աս նու թյուն), «Ին կի լյաբ» 
(հե ղա փո խու թյուն), « Վա թան» (հայ րե նիք), « Բա սի րեթ» (խո րա թա փան ցու թյուն):
18  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 35, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 141:
19  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 63:
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այն ա վե լի հա սա րակ դարձ նել20: Հա մա ձայն Քե մա լի̀  լե զուն (թուր քե րե նը) հան րու-
թյան վրա ներ գոր ծե լու հզոր մի ջոց է, հա մընդ հա նուր լե զուն հա մախմ բում և ձու լում 
է, ի սկ Սուա վին ա ռաջ նորդ վում էր « թուր քե րեն խո սո ղը թուրք է» սկզ բուն քով21: 

1868 թ. հուն վա րի 18-ի « Մուհ բի րի» հա մա րում տպագր վում է ան գլի ա ցի արևե-
լա գետ Չ. Ո ւի լի սի հոդ վածն այն մա սին, որ ան հրա ժեշտ է ազ գային խն դի րը լու ծե-
լու նպա տա կով թուր քե րե նը դարձ նել բո լոր «օս ման ցի նե րի» հա մար մի ակ և հա մա-
պար տա դիր լե զու̀  որ պես օ րի նակ բե րե լով ան գլի ա ցի նե րին, ո րոնք ան գլե րե նը 
պար տա դիր դարձ րին կել տե րի, բրիտ նե րի, շոտ լան դա ցի նե րի և իռ լան դա ցի նե րի 
հա մար, ա վե լին` հոդ վա ծից ա ռաջ տր ված նա խա բա նում Սուա վին, կողմ ար տա-
հայտ վե լով գա ղա փա րին, ա ռա ջար կում է բո լոր դպ րոց նե րում ու սու ցու մը թուր քե-
րե նով ան ցկաց նել22: Այս վեր ջին պնդ ման հա մա ձայն` « Հյու րի ե թը» գրում էր. «Ե թե 
լու սա վո րու թյան գոր ծը հա մա կարգ վի, ա պա պաշ տո նա կան լե զուն կտա րած վի: 
Տար բեր միլ լեթ նե րի ու ղե ղում առ կա թշ նա ման քը կվե րաց վի... Հայ րե նա սի րու թյան 
գա ղա փա րը կն վա ճի բո լոր ու ղեղ նե րը»23: Թուր քե րե նի կա տա րե լա գործ ման մեջ 
Նա մըք Քե մա լի ներդ րու մը հս կա յա կան էր: Նոր գա ղա փար նե րին հա մա պա տաս-
խան նա ստեղ ծեց նոր բա ռա պա շար, դրանց հա ղոր դե լով նաև նոր ի մաստ. ֆրան-
սե րեն պատ րի ե ին հա մար ժեք դար ձավ ա րա բե րեն վա թա նը (Vatan)` հայ րե նիք 
ի մաս տով, ի սկ հյու րի ե թը (hürriyet) և միլ լե թը (millet) փո խառ վե ցին ա զա տու թյուն 
և ա զգ ի մաստ նե րով 24: 1867 թ. Բելգ րա դի ամ րո ցը սեր բե րին հանձ նե լու վե րա բե-
րյալ « Մուհ բի րում» հրա տա րա կած հոդ վա ծը հիմք հան դի սա ցավ թեր թը փա կե լու, 
ի սկ հե ղի նակ նե րին տա րա տե սակ պաշ տոն նե րի նշա նա կե լով Կոս տանդ նու պոլ սից 
հե ռաց նե լու հա մար25: Նրանք նա խընտ րե ցին փախ չել Լոն դոն և այն տե ղից վա րել 
ի րենց քա րոզ չու թյու նը: Լոն դո նում լույս ըն ծայ վող « Հյու րի ե թի» ա ռա ջին հա մա-
րը եր կու ա ռաջ նային հոդ ված ու ներ հետևյալ գլ խագ րե րով. « Հայ րե նի քի հան դեպ 
սե րը ճշ մա րիտ հա վատ քից է», ո րը քա րո զում էր մի աս նա կան հայ րե նի քի գա ղա-
փա րը բո լոր օս ման ցի նե րին և «Եվ խորհր դակ ցեք նրանց հետ խնդ րի վե րա բե րյալ» 
սկզ բուն քը: Այս վեր ջի նը մեջ բե րում էր Ղու րա նից, ո րը կոչ ված էր հիմ նա վո րե լու 
խորհր դատ վա կան և ներ կա յա ցուց չա կան կա ռա վա րու թյուն հիմ նե լը: Այս եր կու 

20  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 14:
21 Տե՛ս Ashmore R. D., Deaux Kay, McLaughlin-Volpe Tracy, An Organizing Framework for Collective 
Identity: Articulation and Significance of Multidimensionality, Psychological Bulletin, 2004, Vol. 130, 
No. 1, էջ 93, Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 99:
22 Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 110, 111: Մուհ բի րի է ջե րում հա ճախ է ին հան դի պում մու սուլ-
ման նե րին քրիս տո նյա նե րի դեմ հրահ րող հոդ ված ներ (տե´ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 106):
23 Մսջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1868 թ. 24-րդ հա մա րից է (տե´ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 101):
24 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 68, տե´ս նաև Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 297:
25  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 36: Հոդ վա ծում Սուա վին մաս նա վո րա պես գո վեր գում էր և´ 
ամ րո ցը, և´ նախ նի նե րին, ամ րո ցի տակ նա հա տակ ված զին վոր նե րին, ո րոնք գրա վել է ին այն և 
այս ա մե նի հետ քն նա դա տում դի վա նա գետ նե րին, ո րոնք հանձ նել է ին ամ րո ցը. « Մեր նախ նի նե րը 
ա րյուն թա փե լով, թիզ առ թիզ գրա վել են այս հո ղե րը, ի սկ մենք` ն րանց ա նար ժան հետ նորդ ներս, 
քայլ առ քայլ ա մեն ի նչ վե րա դարձ նում ե նք... ե թե մի տեղ հա վա քենք Բելգ րա դի տակ ըն կած մեր 
նախ նի նե րի ոս կոր նե րը, ա նան ցա նե լի սար կգո յա նա» (Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 33):
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հոդ ված ներն ը նդ գծում է ին նոր օս ման նե րի քա ղա քա կան ծրագ րի եր կու հիմ նա-
կան ուղ ղու թյուն նե րը26:

1871 թ. աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո ևս Քե մա լը շա րու նա կեց տպագ րա կան 
գոր ծը և սկ սեց հրա տա րա կել «Իբ րե թը», որ տեղ հիմ նա կա նում հան րայ նաց վում 
է ին ա զա տու թյան, սահ մա նադ րու թյան, ի նչ պես նաև հայ րե նի քի գա ղա փար նե րը27: 
Սա կայն այն պի սի ե րկ րում, որ տեղ պե տա կան պաշ տո նյա նե րից բա ցի շատ քիչ 
մարդ կա րող էր գրել և կար դալ, մա մու լի ձեռք բե րում նե րը չն չին է ին28: Հա սա րա-
կու թյան գա ղա փա րա կան ո լոր տում այդ ձեռք բե րում նե րից էր այն, որ հա կա ռակ 
նախ կի նում գե րիշ խող կար ծի քի, ե րբ ամ բողջ թուրք բնակ չու թյու նը վս տահ էր այլ 
ազ գե րի հան դեպ իր գե րիշ խող դիր քին, վե րագ րում էր դժ բախ տու թյուն նե րը բախ-
տին և ա ստ վա ծային նա խախ նա մու թյա նը, մա մու լը բարձ րա ձայ նում էր ան խու-
սա փե լի վտանգ նե րի՝ տն տե սա կան խն դիր նե րի, կր թու թյան բա ցա կա յու թյան և 
ազ գային թե րար ժե քու թյան մա սին29: Այս շր ջա նում մա մու լի մեջ բազ մա թիվ է ին 
ազ գի գո յատև ման վտան գի մա սին հոդ ված նե րը: Դրանք նե րա ռում է ին ի նչ պես 
ար տա քին, այն պես էլ ներ քին վտան գի մա սին թե մա նե րը: Վտան գի աղ բյուր նե րը 
մա մու լում ա վե լի նյու թա կան, շո շա փե լի և ո րո շա կի է ին դառ նում:

Օսմանյան ազգ 
Օս մա նա կա նու թյու նը (osmanlılık) ա ռա ջին գա ղա փա րա կան-քա ղա քա կան ուս-
մունքն էր, ո րն ա ռաջ էր քաշ վել̀  բազ մէթ նիկ Օս մա նյան կայս րու թյան պահ պան-
ման և գո յատև ման ան հրա ժեշ տու թյու նը « տե սա կա նո րեն» հիմ նա վո րե լու հա մար: 
Այն նաև կան խամ տած ված քա ղա քա կան եր կա րա ժամ կետ մի ջո ցա ռում նե րի ա ռա-
ջին հա մա կարգն էր̀  ուղղ ված կայս րու թյան բնակ չու թյան թր քաց մա նը՝ ան կախ 
ազ գից և դա վա նան քից սուլ թա նի բո լոր ստո րա դաս նե րից մի ա տարր հան րույթ 
հիմ նե լու նպա տա կով30: Մու սուլ ման նե րի և ոչ մու սուլ ման նե րի ձու լումն ա ռաջ էր 
քաշ վել թան զի մա թի մի ջո ցով և քա րոզ վում էր Օս մա նյան կայս րու թյան մեծ վե զիր-
ներ Մեհ մեդ Է մին Ա լի փա շայի և Մեհ մեդ Ֆուադ փա շայի կող մից: Նրանք ի րենց 
ան ձնա կան նա մա կագ րու թյուն նե րում ը նդ գծում է ին թուր քե րի գե րա կա դե րը նոր 
ստեղծ վե լիք այդ հան րու թյան մեջ̀  դա կա պե լով թուր քե րի « ռա սա յա կան» հատ-
կա նիշ նե րի հետ31: Կայս րու թյան փր կու թյան մի ակ մի ջոց նրանք հա մա րում է ին 

26  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 154, 155:
27  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 153: 
28  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 40: 
29  Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. ա շխ., էջ 49:
30 Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 5: Մի ա ցյալ ա զգ ստեղ ծե լու դրույթ նե րի մա սին ման րա-
մասն տե՛ս Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., Ե րի տա սարդ Թիւր քի ա, Պա րիզ, 1908, էջ 9:
31  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the Nineteenth 
Century, The American Historical Review, vol. 59, №4 (Jul., 1954), էջ 851, Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 
80-81, Սաֆ րաս տյան Ռ., Օս մա նյան կայս րու թյուն. ցե ղաս պա նու թյան ծրագ րի ծա գում նա բա նու-
թյու նը (1876-1920), Եր., 2009, էջ 55, 56:
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« մի ա ձու լու մը»32, ո րը պետք է ի րա կա նաց վեր կր թու թյան և քրիս տո նյա նե րի զին-
վո րա կան ծա ռա յու թյու նը թույ լատ րե լու մի ջոց նե րով33:

 Նոր օս ման նե րի կազ մա կեր պու թյու նը ձևա վոր վել էր որ պես ը նդ դի մու թյուն 
տի րող կար գե րին, մաս նա վո րա պես եվ րո պա կան ար ժեք նե րին նմա նա կե լուն, 
կոն ցե սի ա նե րին, կա պի տու լյա ցի ա նե րի ռե ժի մին, ար տա քին պարտ քին: Նրանք 
գտ նում է ին, որ թան զի մա թյան բա րե նո րո գիչ նե րը ե րկ րի ծանր վի ճա կը թեթևաց-
նե լու փո խա րեն ա րա գաց րին նրա քայ քա յու մը: Զի յա փա շայի խոս քե րով, ե թե 1592-
1839 թթ. եր կի րը դե պի կոր ծա նում էր գնում ե րկ ձի կառ քի ա րա գու թյամբ, ա պա 
1839-1869 թթ. սլա ցավ գնաց քի ա րա գու թյամբ34 : Նրանք գի տակ ցում է ին, որ բա րե-
փո խում նե րը հան գեց րել է ին ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի, սա կայն այդ փո փո խու-
թյուն նե րի մեջ կային շա տե րը, ո րոնք նրանք չէ ին ըն դու նում35: Հա մա ձայն նրանց 
տե սա կե տի՝ քրիս տո նյա նե րը ստա ցել է ին մեծ ի րա վունք ներ, մինչ դեռ մու սուլ ման-
նե րի ի րա վունք նե րը ոտ նա հար վել է ին36: Թան զի մա թի բա րե նո րո գիչ նե րի գա ղա-
փար նե րին դեմ հան դես գա լու հետ, սա կայն, նոր օս ման նե րը ևս կար ծում է ին, որ 
կայս րու թյան փր կու թյան և դրա ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման մի ակ մի ջո ցը 
քրիս տո նյա նե րի « մի ա ձու լումն» է, այդ պատ ճա ռով նրանք ար դա րա ցի հա մա րե-
ցին ա վան դա կան օս մա նիզ մի գա ղա փա րը̀  հա մա րե լով, որ դրա շուրջ կա րե լի է 
հա մախմ բել կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րին37, գոր ծի դնե լով կր թա կան հա մա-
կար գը, ի նչ պես նշում էր « Հյու րի ե թը». «Ե թե լու սա վո րու թյան գոր ծը հա մա կարգ վի, 
ա պա պաշ տո նա կան լե զուն կտա րած վի: Տար բեր միլ լե թե նե րի ու ղե ղում առ կա 
թշ նա ման քը կվե րաց վի. հայ րե նա սի րու թյան գա ղա փա րը կգ րա վի բո լոր ու ղեղ նե-
րը»38: Սա թերևս թան զի մա թի բա րե նո րո գիչ նե րի և նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա-
խո սու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող մի ակ ու հատ կան շա կան նմա նու թյունն 
էր̀  ստեղ ծել մի ա տարր կայս րու թյուն՝ թուր քե րի գե րիշ խա նու թյամբ:

 Նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա խոս նե րից Նա մըք Քե մա լը պն դում էր, որ բո լոր 
նրանք, ով քեր ապ րում են օս մա նյան հո ղում, օս ման ցի ներ են, ան կախ նրա նից, թե 
ի նչ կրոն է ին դա վա նում կամ ի նչ լեզ վով է ին խո սում: Սա կոչ վում էր «ազ գու թյուն նե րի 
մի ու թյուն», ի նչ պես նաև «օս մա նիզմ» կամ «օս մա նյան ազ գայ նա կա նու թյուն»39: Ա լի 

32  Իր քա ղա քա կան կտա կում Ֆուադ փա շան նշում է. « Ներ քին գոր ծե րի մեր բո լոր ջան քե րը 
պէտք է ձգ տեն դէ պի մի նպա տակ մի այն, այն է` մեր ցե ղե րի հա մա ձու լու մը: Ա ռանց այս հա մա-
ձուլ ման մեր կայս րու թե ան մի ու թիւ նը ի նձ ան կա րե լի է թվում: Սրա նից յե տոյ այս մեծ կայս րու թիւ-
նը ոչ յոյ նե րին և ոչ սլա վօն նե րին կա րող է պատ կա նել. նմա նա պէս էլ ոչ այս կրօն քին և ոչ ևս այն 
ցե ղին» («Ա րօր մի ամ սե այ հան դէս», Թիֆ լիս, 1910, I տա րի, № 6-7, էջ 185): 
33  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 42:
34  Մեջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1869 թ. 36-րդ հա մա րից է (տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 172):
35  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 170, 171:
36  Զի յայի դիր քո րո շու մը տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 139, Նա մըք Քե մա լի նը՝ էջ 142, Davison 
R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 863, Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 133:
37  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 38, Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 68:
38  Մեջ բե րու մը « Հյու րի ե թի»` 1868 թ. 24-րդ հա մա րից է (Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 101):
39  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 36: Դեռևս 1839 թ. Գյուլ հա նե ի հաթ թը շե րի ֆում ա ռա ջին ան-
գամ « միլ լեթ» բառն օգ տա գործ վեց « ժո ղո վուրդ» ի մաս տով, որ պես ը նդ հան րա կան դի մե լաձև՝ 
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Սուա վին պն դում էր. « Թուր քի ա ան վան վող ե րկ րում գո յու թյուն ու նի մի այն մեկ 
ազ գու թյուն (nationalité)-օս ման ցի»40: Կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րը կազ մում 
են մեկ ը նդ հան րու թյան բաղ կա ցու ցիչ մա սեր, և էթ նի կա կան, կրո նա կան, լեզ վա-
կան գոր ծոն նե րը ստո րա դաս վում են շատ ա վե լի կարևոր գոր ծոն նե րի, ո րոնք են 
ը նդ հա նուր են թա կա յու թյու նը, «աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րի» հա մընկ նու մը, 
« շա հե րի» հա մընկ նու մը, այդ թվում` տն տե սա կան, « հա մաօս մա նա կան գա ղա-
փա րի» առ կա յու թյու նը41: 

Թ վում էր, թե այս քա ղա քա կա նու թյու նը հան գում էր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի ի րա-
վա հա վա սա րու թյա նը, սա կայն այն նպա տակ էր հե տապն դում պահ պա նե լու թուր-
քե րի գե րիշ խող դիր քը կայս րու թյան ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի նկատ մամբ42: 1868 թ. 
հուն վա րի 10-ի « Մուհ բի րի» հա մա րում կար դում ե նք. «...հա վա սա րու թյու նը չի կա յա-
նում նրա մեջ, որ ա սենք̀  թո́ ղ խա նութ պան Մեհ մեդ ա ղան և բեռ նա կիր Հա կո-
բը հա վա սար լի նեն բո լոր ա ռում նե րով»: Դա մի այն նշա նա կում է, որ « ցած րե րը և 
բարձ րե րը» պետք է ի րա վա հա վա սար լի նեն շա րի ա թի կա նոն նե րի ա ռաջ43: Նոր 
օս ման նե րը նաև ա ռա ջի նը սկ սե ցին պն դել, որ թուր քա կան ռա սան իր պատ մա-
կան, քա ղա քա կան, ռազ մա կան և մշա կու թային կող մե րով ա մե նա բարձրն ու ա մե-
նա հինն է, ո րն ան գնա հա տե լի դեր է կա տա րել մարդ կու թյան պատ մու թյան մեջ44: 
Այս հա մա տեքս տում Նա մըք Քե մա լը նշում էր. «Օս ման նե րի շար քում և՛ մարդ-
կանց թվով, և՛ ըն դու նա կու թյուն նե րով ա ռա ջին տե ղը զբա ղեց նում են թուր քե րը, 
ո րոնք ու նեն այն պի սի ա ռա վե լու թյուն ներ, ար ժա նիք ներ և ո րակ ներ, ի նչ պի սիք են 
ճա նա չո ղա կան ու նա կու թյուն նե րի լայ նու թյուն, բնա տուր տո կու նու թյուն, դի մաց կու-
նու թյուն և հան դար տու թյուն»45: Ա լի Սուա վին պն դում էր, որ թուր քա կան ռա սան 
քա ղա քա կան, մշա կու թային և ռազ մա կան ա ռում նե րով ա մե նա հին և լա վա գույն 
ռա սան է, ի սկ թուր քե րի լե զուն աշ խար հի ա մե նա հա րուստ և կա տա րյալ լե զու-
ներից է46:

 Թուր քե րի ը նտ րյալ ա զգ լի նե լու գա ղա փա րին զու գըն թաց ա ճում էր քրիս տո-
նյա նե րի ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի լի նե լու գա ղա փա րը, ին չը խոր ար մատ ներ 
ու ներ: Դա ի րա կա նում ծա գում էր իս լա մի հիմ նադ րույթ նե րից, ո րոնք կազ մում է ին 
քա ղա քա ցի ա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, ի րա վուն քի և օ րեն քի հիմ քը: Մու սուլ-
ման նե րը « ղա զի» է ին՝ իս լա մի՝ ճշ մա րիտ հա վատ քի ա զն վա կան մար տիկ ներ, քրիս-

ա ռանց էթ նի կա կան և կրո նա կան պատ կա նե լու թյան խտ րու թյան: 1856 թ. ար դեն պաշ տո նա կան 
դի մե լաձևի օ րի նակ է ին « սուլ թա նի են թա կա ներ», « Բարձր Դռան են թա կա ներ» ար տա հայ տու-
թյուն նե րը (տե՛ս Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 58, 64, Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning 
ChristianMuslim Equality..., էջ 852):
40 Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., p. 862.
41  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ.,էջ 95-97:
42  Տե՛ս Սի մո նյան Հր., նշվ. ա շխ., էջ 37:
43 Желтяков, նշվ. ա շխ.,էջ 113:
44  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 51:
45 Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 57:
46  Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 59:
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տո նյա նե րը̀  « գյա վուր»̀  ան հա վատ ներ: Ի րա վա հա վա սա րու թյու նը «ան հա վա տի» 
հետ ա նըն դու նե լի էր մու սուլ մա նի հա մար: Օս մա նյան կայս րու թյու նում է ա կան 
քա ղա քա կան, սո ցի ա լա կան, նույ նիսկ տն տե սա կան դա սա կար գում էր մու սուլ-
մա նը, զիմ մին և հար բին: Ե ռաս տի ճան տար բե րա կու մը հա վա տա ցյա լի, են թա կա 
ան հա վա տի և թշ նա մի ան հա վա տի միջև ա վե լի կարևոր էր, քան ազ գային տար-
բե րա կում նե րը: Մի ակ հատ կա նի շը, ո րով մար դը ճա նա չում էր բա րե կա մին և օ տա-
րին, կրոնն էր, և մու սուլ մա նի հա մար օ տա րերկ րա ցի հա վա տա կիցն ա վե լի մոտ 
էր, քան իր քրիս տո նյա հարևա նը47: Ի նչ պես նշում է Լևո նյա նը, քն նե լով XVI-XVII 
դա րե րի մու սուլ ման պատ մա գիր նե րի գր վածք նե րը. « Մու սուլ ման նե րը թա լա նում 
են, քրիս տո նյա նե րը̀  թա լան վում, սա ար դար և օ րի նա կան է: Ե րբ մու սուլ մանն է 
մա հա նում, նա « մար տի րո սա նում է», ի սկ քրիս տո նյան « կո տոր վում» է: Քա ֆի րի 
կամ գյա վու րի այս գա ղա փա րը քրիս տո նյա նե րի հան դեպ մու սուլ ման նե րի վե րա-
բեր մուն քի հիմ քում էր: « Գյա վու րը», ի նչ էլ որ լի նի այդ բա ռի ծա գու մը... նշա նա կում 
է ան հա վատ, ստոր, ցածր, շուն, ստ րուկ, սպան դի վի ճակ ված: Այն ու նի շատ ցածր 
սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյուն»48:

 Պի տա կա վոր ման այս ձևի ար մա տա վոր ված լի նե լու մա սին է փաս տում նաև 
1867 թ. Մո սու լից, Բաղ դա դից, Դի ար բե քի րից և Սա րաևոյից Մեծ Բրիտանիայի 
հյու պա տոս նե րի ներ կա յաց րած զե կու ցա գի րը: Դի վա նա գետ նե րը մաս նա վո րա պես 
փաս տում են, որ քրիս տո նյա նե րի վի ճա կը բա րե լավ վել է թան զի մա թյան բա րե նո-
րո գում նե րի ար դյուն քում, սա կայն բո լո րը մի ա բե րան նշում են, որ դրանք չկա րո-
ղա ցան փո խել քրիս տո նյա նե րի ի րա վազր կու թյու նը եր կու հիմ նա րար հար ցում՝ 
քրիս տո նյայի կող մից դա տա րա նում մու սուլ մա նի դեմ վկա յու թյուն տա լու և քրիս-
տո նյա նե րի պի տա կա վոր ման (գյա վուր): Դի վա նա գետ նե րը դա կա պում են իս լա-
մի դրույթ նե րին հա կա ռակ լի նե լու և այն բա նի հետ, որ, հա կա ռակ զբա ղեց րած 
դիր քին, հարս տու թյա նը և կր թու թյա նը, քրիս տո նյան միշտ ստո րա դաս վում է մու-
սուլ մա նին49: Քրիս տո նյա նե րը միշտ հա մար վել են ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցի ներ̀  
կրո նի տար բե րու թյան և թուր քե րի կող մից նվաճ վե լու պատ ճա ռով50: Հա սա րա-
կու թյան մեջ ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող խտ րա կա նու թյան այս և այլ դրսևո-
րում նե րը խա ղարկ վե ցին իշ խող վեր նա խա վի կող մից և՛ որ պես խթա նիչ, և՛ որ պես 
ար դա րա ցում` Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին իս լա մա դա վան զանգ վա ծի 
մաս նակ ցու թյու նը կո տո րա ծին և թա լա նին ա պա հո վե լու հա մար:

47  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 329, Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim 
Equality..., էջ 844: Քրիս տո նյա նե րի հա գուս տը պետք է տար բեր վեր մու սուլ ման նե րի հա գուս տից, 
օ րի նակ, ե րբ քրիս տո նյան կամ հրե ան ֆես է ին կրում, ա պա դրան պետք է կա րե ին նեղ սև ժա-
պա վեն (տե՛ս նույն տե ղում, էջ 845, հա գուս տի և այլ մի ջոց նե րով քրիս տո նյա նե րին խտ րա կա-
նու թյան են թար կե լու մա սին տե՛ս Levonian L., Moslem Mentality: a Discussion of the Presentation of 
Christianity to Moslems, The Pilgrim Press, Boston, Chicago, 1928, էջ 28-30):
48 Levonian L., նշվ. ա շխ., էջ 18:
49 Տե՛ս Reports Received from Her Majesty’s Consuls Relating to the Conditions of Christians in Turkey: 
1867, Presented to the Both Houses of Parliament by Command of Her Majesty, London, 1867, էջ 1-7:
50  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 855:
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 Օսմանյան հայրենիք
Ընդ հան րա պես թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան ծագ ման մեջ մեծ նշա նա կու-
թյուն է ու նե ցել թուր քե րի շփու մը եվ րո պա ցի նե րի հետ: Թան զի մա թյան բա րե նո-
րո գում նե րի ար դյուն քում մե ծա նում է կր թու թյուն ստա նա լու նպա տա կով Եվ րո պա 
մեկ նող թուր քե րի քա նա կը: Այս կերպ դր վում են եվ րո պա կան մշա կույ թին ծա նոթ 
թուր քա կան մտա վո րա կան խա վի հիմ քե րը: Դրա նով է բա ցատր վում այն, որ նոր 
օս ման նե րի գա ղա փար նե րը ծա գել են հիմ նա կա նում Եվ րո պայից, նույ նիսկ թան-
զի մա թի շր ջա նի նրանց քն նա դա տու թյունն ա զդ վել է եվ րո պա ցի մտա ծող նե րից51: 
Նոր ծա գող օս մա նյան ազ գայ նա կա նու թյու նը ևս հիմն ված էր ա րևմ տաեվ րո պա-
կան ազ գայ նա կա նու թյան վրա, ո րը որ պես ազ գի տար բե րակ ման հիմք ըն դու նում 
էր շո շա փե լի չա փա նիշ ներ՝ տա րած քը և ի նք նիշ խա նու թյու նը: Հենց այս հայ րե նա-
սի րու թյու նը և ոչ թե ազ գայ նա կա նու թյունն էր, որ ազ դել էր նոր օս ման նե րի գա ղա-
փար նե րի ձևա վոր ման վրա52: Նոր օս ման նե րի որ դեգ րած օս մա նիզ մի դրույ թը 
ել նում էր այն գա ղա փա րից, որ Օս մա նյան կայս րու թյունն այն տեղ բնակ վող բո լոր 
ժո ղո վուրդ նե րի « հայ րե նիքն» է, և այդ գա ղա փա րը հա կա դարձ վում էր քրիս տո նյա 
փոք րա մաս նու թյուն նե րի ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րին53:

 Հատ կան շա կան է, որ պե տու թյան « Թուր քի ա» ան վա նումն ը նդ հուպ մինչև 
XX դա րի սկիզ բը օգ տա գործ վում էր եվ րո պա ցի նե րի կող մից: XIX դա րի վեր ջին 
թուրք քա ղա քա կան գոր ծիչ և պատ մա բան Ահ մեդ Ջև դեթն օգ տա գոր ծում էր «Դև-
լե թի Թյուր քի ե» (թուր քա կան պե տու թյուն), ո րը նոր ծա գող ազ գայ նա կա նու թյան 
դրսևո րում նե րից է ր54: Մինչև նոր օս ման նե րը Օս մա նյան կայս րու թյու նում պե տու-
թյան ան վա նու մից և էթ նո նի մից բա ցի չկար նաև հայ րե նի քին հա վա տա րիմ լի նե-
լու գա ղա փա րը: « Հա վա տար մու թյու նը» որ պես այդ պի սին հայտ նի էր, բայց հա վա-
տար մու թյուն գյու ղին, նա հան գին, ոչ թե ե րկ րին55: Օս մա նյան պատ մու թյան այս 
փու լից ա ռաջ որևէ ան ձի եր կիրն այն վայրն էր, որ տեղ նա ծն վել էր կամ որ տեղ 
ապ րում էր, այ սինքն` նրա քա ղա քը կամ գյու ղը: Մար դիկ ի րենք ի րենց մա սին 
խո սում է ին որ պես ան կա րա ցի կամ պոլ սե ցի, բայց ոչ որ պես Օս մա նյան կայս րու-

51  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 173:
52 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 334, 335:
53 Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 57:
54  Տե՛ս Фадеева И. Л., նշվ. ա շխ., էջ 16: Եվ րո պա յում ա մե նա ծանր բռ նա տի րու թյան պայ ման նե-
րում ե րկր նե րը տի րող դի նաս տի այի ան վա նում չէ ին կրում (Ռու սաս տան, Պրու սի ա, Ֆրան սի ա), 
այն դեպ քում, ե րբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը կրում էր Օս մա նի ա նու նը: « Թուր քի ա» ա նու նը ծա-
գել է Եվ րո պա յում և ըն դուն վել թուր քե րի կող մից շատ ա վե լի ուշ (տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 
35): XIX դա րի կե սե րին նոր օս ման ները, եվ րո պա կան ազ դե ցու թյամբ, ցան կու թյուն ու նե ցան խո-
սե լու ի րենց ե րկ րի մա սին` որ պես Թուր քի այի և սկ սե ցին օգ տա գոր ծել « Թուր քես տան» բա ռեզ րը 
(« թուր քի եր կիր» պարս կե րե նով), ի նչ պես օ րի նակ` Նա մըք Քե մալն է գոր ծա ծում 1873 թ. գրած իր 
ա ռա ջին ող բեր գու թյան մեջ (տե՛ս Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 19), սա կայն այ նու հետև հրա-
ժար վե ցին դրա նից, քա նի որ այդ ա նունն ար դեն ի սկ օգ տա գործ վում էր Կենտ րո նա կան Ա սի այի 
հա մար: Այդ ի սկ պատ ճա ռով սկ սեց գոր ծած վել Թուր քի ա` եվ րո պա կան ձևով, ո րն էլ 1923 թ. դար-
ձավ պե տու թյան պաշ տո նա կան ան վա նու մը (տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 332, 333):
55  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 330:
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թյան քա ղա քա ցի: Ամ բողջ հո ղը հա մար վում էր սուլ թա նի սե փա կա նու թյու նը56, 
մար դիկ են թա կա է ին ոչ թե ե րկ րին, այլ սուլ թա նին, և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ-
քում պետք է պայ քա րե ին նրա կամ ի րենց կրո նի հա մար, բայց ոչ եր բեք պե տու-
թյան57: Դա ար դեն հա վա տար մու թյուն էր կրո նին` իս լա մին58, և դրա նից բխում էր 
քա ղա քա կան հա վա տար մու թյու նը իս լա մա կան պե տու թյան օ րի նա կան ղե կա վա-
րին` սուլթա նին: 

Նա մըք  Քե մա լը, ով հե տա գա յում հռ չակ վեց « հայ րե նի քի և ա զա տու թյան եր գիչ», 
իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով ը նդ լայ նեց և խո րաց րեց վա թա նի պատ կե-
րա ցու մը: Նա քա րո զում էր, որ որևէ մե կի հայ րե նի քը ոչ մի այն հո ղի կտոր է, այլև 
թան կա գին վայր, ո րի հա մար պետք է զո հո ղու թյուն նե րի գնալ59: Քե մա լը քա րո զում 
էր նաև այն գա ղա փա րը, որ հայ րե նի քը սր բա զան գա ղա փար է. « Հայ րե նի քը բաղ-
կա ցած չէ քար տե զի վրա թրով կամ գրո ղի փե տու րով տար ված են թադ րյալ գծե-
րից: Դա սուրբ գա ղա փար է, ո րը ծա գում է բազ մա թիվ վեհ զգաց մունք նե րի մի ու-
թյու նից, ի նչ պի սիք են ազ գը, ա զա տու թյու նը, եղ բայ րու թյու նը, բա րե կե ցու թյու նը, 
ու նեց ված քը, ի նք նիշ խա նու թյու նը, նախ նի նե րի հան դեպ հար գան քը, ըն տա նի քի 
հան դեպ սե րը, ե րի տա սարդ նե րի հի շո ղու թյու նը»60: Հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գային-ա զա տագ րա կան պայ քա րը Քե մա լը և բո լոր նոր օս ման նե րը դի տում է ին 
որ պես խո չըն դոտ « հայ րե նի քի» ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան մա նը, ի սկ նրանց 
կող մից լույս ըն ծայ վող թեր թե րը, քա րո զե լով օս մա նիզ մը, ժխ տում է ին հպա տակ 
ժո ղո վուրդ նե րի ի նք նո րոշ ման և ան կախ պե տա կա նու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն-
քը61: Դա հատ կա պես երևաց Կրե տե կղ զու հույ նե րի 1866-1869 թթ. ա զա տագ րա-
կան պայ քա րի ժա մա նակ: « Մուհ բի րը» նշում էր, որ ա պս տամ բու թյան բա րե հա-
ջող ճն շու մից էր կախ ված «օս մա նյան պե տու թյան ան կա խու թյու նը», ի սկ Նա մըք 
Քե մա լը « Թաս ֆիր-ի էֆ քյա րի» է ջե րից կոչ էր ա նում դի մել « կո պիտ ու ժի սկզ բուն-
քին» և բա ցա ռում էր քրիս տո նյա նե րին զի ջե լու հա վա նա կա նու թյու նը62: Ի րենց 
ան կա խու թյան հա մար պայ քա րող սեր բե րին և չեռ նո գոր ցի նե րին Զի յան ան վա-
նում էր «ա վա զակ ներ»: Նոր օս ման նե րը քն նա դա տում է ին կա ռա վա րու թյա նը̀  
եվ րո պա կան ե րկր նե րի ճնշ ման ներ քո Մոլ դո վային, Վա լա խի ային և Սեր բի ային 
ան կա խու թյուն տա լու պատ ճա ռով63: Նրանք լի ո վին ծա նոթ չէ ին ժա մա նա կա կից 
ազ գայ նա կան հո սանք նե րին և այդ շար ժում նե րի պատ ճառ հա մա րում է ին դժ գո-
հու թյու նը ներ քին խն դիր նե րից, օ տա րերկ րյա սադ րանք նե րը կամ դրանք դի տար-
կում է ին որ պես հա սա րակ ա պս տամ բու թյուն ներ: Դա նաև ար տա հայ տում էր 
մու սուլ ման բնակ չու թյան տրա մադ րու թյուն նե րը, օ րի նակ` հա կաք րիս տո նե ա կան 

56  Ման րա մասն տե՛ս Levonian L., նշվ. ա շխ., էջ 33-35: 
57  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34:
58  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 112:
59  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34:
60  Մեջ բե րու մը «Իբ րե թի»` 1873 թ. մար տի 22-ի հա մա րից է (Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 337):
61  Տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 297:
62  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 84:
63 Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 55: 
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քա րոզ չու թյու նը բուլ ղար նե րի ա պս տամ բու թյան (1876 թ. գա րուն) և Սեր բի այի ու 
Չեռ նո գո րի այի դեմ պա տե րազ մի (1876 թ. հու լիս-նոյեմ բեր) ժա մա նակ նո րօս մա-
նա կան « Սա բահ» թեր թին մե ծա ծա վալ շր ջա նա ռու թյուն ա պա հո վեց 64: Քրիս տո-
նյա նե րի ա պս տամ բու թյուն նե րը և ա զա տագ րա կան պայ քա րը մյուս կող մից ո րոշ 
թուր քե րի մեջ ա ռա ջաց րին զգաց ում ներ, ո րոնք օս մա նյան է ին և հայ րե նա սի րա-
կան, բայց հե տա գա յում կդառ նան թուր քա կան և ազ գայ նա կան65: 

Հայ րե նի քի իր քա րոզն աք սո րից վե րա դառ նա լուց հե տո Քե մա լը շա րու նա կեց 
թատ րո նի մի ջո ցով, ո րը հա մա րում էր ժո ղովր դի վրա բա րո յա կան ներ գոր ծու թյուն 
ու նե ցող «օգ տա կար զվար ճանք»66: 1873 թ. ապ րի լին Գե տիկ փա շայի թատ րո նում 
ցու ցադր վեց Քե մա լի « Հայ րե նիք կամ Սի լիստ րի ա»67 (Vatan Yahut Silistra) ող բեր-
գու թյու նը, ո րում ներ կա յաց վում էր այն, որ ժո ղո վուրդն ի րա վունք ներ ու նի իր հայ-
րե նի քի հան դեպ, և դրա հպա տա կը լի նելն այլ բան է, քան սուլ թա նի հպա տակ 
լի նե լը68: Ող բեր գու թյան գլ խա վոր դե րա կա տար Իս լամ բեյը բա ցա կան չում է. «Ե թե 
մենք կորց նենք Դա նու բը, մեր հայ րե նի քը կդա դա րի գո յու թյուն ու նե նալ: Մեր հայ-
րե նի քը Դա նուբն է»69: Ող բեր գու թյան մեջ լս վում է ին թուր քե րի հա մար տա րօ րի-
նակ հայ րե նի քը սի րե լու և պաշտ պա նե լու կո չեր: Ներ կա յա ցումն ա ռիթ հան դի սա-
ցավ հե ղի նա կին Կիպ րոս ար տաք սե լու հա մար, որ տե ղից նա վե րա դար ձավ մի այն 
1876-ի ն70: Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ որ պես հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան 
խորհր դա նիշ ը նտր վել է Թուր քի այի բուն տա րած քից դուրս գտն վող ամ րոց, ո րը 
պար բե րա բար պաշտ պան վում էր Ռու սաս տա նից: Վեր ջինս էլ նոր օս ման նե րի 
կող մից մարմ նա վոր վում էր որպես «բ նա կան թշ նա մու» կեր պա ր:

 Սահմանադրությունը որպես ելք
 Տա րագ րու թյան տա րի նե րը զգա լի ազդե ցու թյուն ու նե ցան նոր օս ման նե րի գա ղա-
փա րա խո սու թյան՝ հատ կա պես սուլ թա նի ի նք նա կալ իշ խա նու թյու նը սահ մա-
նադ րու թյամբ սահ մա նա փա կե լու դրույ թի ձևա վոր ման վրա71: Նոր օս ման նե րի 
ա ռաջ նորդ նե րը հա մոզ ված է ին, որ բո լոր դժ բախ տու թյուն նե րի աղ բյու րը տի րող 

64  Տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 163:
65  Տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning ChristianMuslim Equality..., էջ 856:
66 Տե՛ս Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 25:
67  Սի լիստ րի ան թուր քա կան ամ րոց է Դա նու բի վրա, ո րը մի քա նի ան գամ պա շար վել է ռուս նե րի 
կող մից դե պի Բալ կան ներ կա տա րած ար շա վան քի ժա մա նակ: Ամ րո ցը գրավ վել է 1808 թ., սա-
կայն վե րա դարձ վել է հաշ տու թյան պայ մա նագ րով: Ան հա ջող պա շար վել է 1828 և 1856 թթ.: Այս 
պա շա րում նե րից ո րն է ը նտ րել Քե մալն իր ող բեր գու թյան հա մար` հայտ նի չէ (տե՛ս Стамбулов В., 
նշվ. ա շխ., էջ 160-161, Гордлевскiй Вл., նշվ. ա շխ., էջ 20-22): Ող բեր գու թյան պրե մի ե րայի մա սին 
հայ տա րա րու թյու նը դր վել է «Իբ րե թի» մար տի 30-ի հա մա րում, ո րից հե տո թեր թը փակ վել է 
(տե՛ս Желтяков, նշվ. ա շխ., էջ 155):
68  Տե՛ս Akşin Sina, նշվ. ա շխ., էջ 34, Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 158:
69 Стамбулов В., նշվ. աշխ., էջ 162.
70  Տե՛ս Bernard Lewis, նշվ. ա շխ., էջ 141:
71  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 89: 
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վար չա կարգն է, հետևա բար՝ լու ծու մը սահ մա նադ րու թյան ըն դու նումն է72: Նրանց 
մո տեց ման հա մա ձայն` Հա մայնք նե րի պա լատ հրա վի րե լը և ոչ մու սուլ ման նե րի 
մուտքն այն տեղ թույ լատ րե լը կն պաս տեր բո լոր «օս ման ցի նե րի» մի աս նու թյա նը73: 
1873 թ. կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի դա դա րեց րեց նոր օս ման նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը: Շարժ ման ա ռաջ նորդ ներն աք սոր վե ցին կայս րու թյան ծայ րա մա սե րը74, 
սա կայն 1876 թ. հոկ տեմ բե րին Քե մա լը և Զի յան ը նդ գրկ վե ցին Միդ հատ փա շայի 
կող մից ստեղծ ված սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի կազմ, որ տեղ ի րենց գոր-
ծու նե ու թյան ըն թաց քում նրանք ա ռա վե լա գույնս ար տա հայ տե ցին ի րենց գա ղա-
փար նե րը: Նրանք կար ծում է ին, որ քրիս տո նյա նե րին նույ նիսկ սահ մա նա փակ 
ի նք նո րոշ ման ի րա վունք ներ տրա մադ րե լը կու ժե ղաց նի նրանց կենտ րո նա խույս 
ձգ տում նե րը75: 

Նոր օս ման նե րի շար քե րում գո յու թյուն ու նե ին նաև գա ղա փա րա կան տա րա ձայ-
նու թյուն ներ՝ կապ ված Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում-
նե րի հետ: Զի յան ա վե լի պահ պա նո ղա կան էր, քան Քե մա լը: Նա հա մոզ ված էր, 
որ պառ լա մեն տը պետք է ու նե նա սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, լի նի ըն դա մե նը 
« խորհր դատ վա կան պա լա տի» նման վող ի նչ-որ հաս տա տու թյուն, ո րի խն դի րը 
պետք է լի նի սուլ թա նին շա հա մոլ պաշ տո նյա նե րից հե ռու պա հե լը: « Հյու րի ե թում» 
տպագ րած իր հոդ ված նե րից մե կում Զի յան գրում էր, որ պատ գա մա վոր նե րի 
պա լա տում տե ղեր կհատ կաց վեն նաև այլ դա վա նան քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, թեև 
պն դում էր, որ ոչ մու սուլ ման նե րը չպետք է ու նե նան հա վա սար ի րա վունք ներ մու-
սուլ ման նե րի հետ: Տա րա ձայ նու թյուն ներ կային աշ խար հիկ և հոգևոր իշ խա նու-
թյուն նե րի տա րան ջատ ման հար ցում: Ա լի Սուա վին կար ծում էր, որ այդ տա րան ջա-
տումն ան հրա ժեշտ է, ի սկ Նա մըք Քե մա լը և Զի յան դրան դեմ է ին76: 

Ա լի Սուա վին ը նդ հան րա պես ար մա տա կան մու սուլ ման էր: Սուա վին 1860-ա կան-
նե րի վեր ջե րից սահ մա նադ րա կան կար գե րի հաս տատ ման մո լի կողմ նա կից էր: 
Նա, սա կայն, ա ռաջ նորդ վե լով իս լա մի այն դրույ թով, որ հա սա րա կա կան խն դիր-
նե րը լուծ վում են հա սա րա կա կան քն նարկ ման մի ջո ցով, պն դում էր, որ այդ հա սա-
րա կա կան քն նարկ մա նը ոչ մու սուլ ման նե րը չեն կա րող մաս նակ ցել: Մա մու լի մի ջո-
ցով Սուա վին քա րո զում էր, որ քրիս տո նյայի մուտ քը դա տա րան՝ որ պես վկա, 
չլս ված բան է: Տա րագ րու թյու նից մայ րա քա ղաք վե րա դառ նա լով` նա 1876 թ. նշա-
նակ վեց Գա լա թա սա րայի լի ցեյի տնօ րեն, և ա ռա ջին բա նը, որ ա րեց, 95 ոչ թուրք 
ու սա նող նե րին հե ռաց նելն է ր77:

72  Տե՛ս Սա րու խան, նշվ. ա շխ., էջ 107, 108:
73 Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 98:
74  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 70:
75  Տե՛ս Сафрастян Р. А., նշվ. ա շխ., էջ 107:
76  Տե՛ս Петросян Ю. А., նշվ. ա շխ., էջ 56, 63, Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 69:
77  Տե՛ս Фадеева, նշվ. ա շխ., էջ 102: Գա լա թա սա րա յում քրիս տո նյա նե րը մու սուլ ման նե րի հետ սո-
վո րե լու ի րա վունք են ստա ցել 1867 թ. (տե՛ս Davison R. H., Turkish Attitudes Concerning Christian
Muslim equality..., էջ 848):
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 Նոր օս ման նե րի գա ղա փար նե րը մե ծա պես ազ դե ցին սահ մա նադ րա կան շարժ-
ման շա րու նակ ման և դրա բո վան դա կու թյան վրա: 1876 թ. հռ չակ վեց սահ մա նադ-
րու թյու նը, ո րի վրա պա կաս չազ դե ցին նաև կայս րու թյան ար տա քին քա ղա քա կան 
ծանր պայ ման նե րը: Մեծ տե րու թյուն նե րը պատ րաստ վում է ին մի ջամ տել և սուլ-
թա նին ստի պել սահ մա նա փակ ի նք նա վա րու թյուն տրա մադ րել բալ կա նյան ժո ղո-
վուրդ նե րին78: Վա խե նա լով նման ել քից` Միդ հատ փա շան կա ռա վա րու թյան այլ 
ան դամ նե րի հետ 1876 թ. մայի սի 30-ին պե տա կան հե ղաշր ջում ի րա կա նաց րեց, և 
սուլ թան Աբ դուլ Ա զի զը գա հըն կեց ար վեց: Նրան հա ջոր դած Աբ դուլ Հա միդ 2-ր դը 
ստիպ ված ըն դու նեց Միդ հա տի և Նա մըք Քե մա լի մշա կած սահ մա նադ րու թյան 
նա խա գի ծը, ո րը հռ չակ վեց 1876 թ. դեկ տեմ բե րի 23-ի ն79:

 Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ վա ծը հռ չա կում էր Օս մա նյան կայս րու թյան 
ամ բող ջա կա նու թյու նը̀  «ո րոց ոչ մէկ մա սը չը կր նար եր բէք ան ջա տիլ ի նչ պատ-
ճա ռաւ և լի նի»80: Կայս րու թյան բո լոր հպա տակ ներն ա ռանց կրո նա կան պատ կա-
նե լու թյան հռ չակ վում է ին օս ման ցի (հոդ ված 8): Բո լոր «օս ման ցի նե րը» ստա նում 
է ին հա վա սար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ, ի նչ պես նաև կրո նա կան 
ան ձեռնմ խե լի ու թյուն (հոդ ված 17), պե տա կան լե զու հռ չակ վում էր թուր քե րե նը, 
ո րի ի մա ցու թյու նը պար տա դիր էր̀  պե տա կան պաշ տոն ներ զբա ղեց նե լու հա մար 
(հոդ ված 18, 57, 68): Բո լոր կր թօ ջախ նե րը դր վում է ին պե տա կան իշ խա նու թյան 
վե րահսկո ղու թյան տակ (հոդ ված 16)81: 

Այս պի սով, սահ մա նադ րու թյունն ամ բող ջու թյամբ ներ կա յաց նում և օ րեն քով 
ամ րագ րում էր նոր օս ման նե րի գա ղա փար նե րը Օս մա նյան կայս րու թյան ի րե րի 
դրու թյան և դրա նում ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի տե ղի վե րա բե րյալ:

 Արդյունքներ
 Նոր օս ման նե րին գոր ծու նե ու թյու նը տևեց մոտ հինգ տա րի: Չնա յած ան դամ նե րի 
միջև ե ղած գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն նե րին` նրանց ազ դե ցու թյու նը հս կա յա-
կան էր Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան շարժ ման, 1876 թ. սահ մա նադ-
րու թյան բո վան դա կու թյան և 1878 թվա կա նից հե տո բռ նա տի րա կան կար գե րի դեմ 

78  Տե՛ս Խա ռա տյան Ա., 1876 թ. օս մա նյան սահ մա նադ րու թյու նը հայ հա սա րա կա կան մտ քի 
գնա հատ մամբ (1870-ա կան թթ.), « Պատ մա բա նա սի րա կան հան դես», № 4, 1981, էջ 110, История 
дипломатии, том II дипломатия в новое время 1871-1914, автор тома Хвостов В. М, М.,1963, էջ 107:
79  Տե՛ս “The Illustrated London News”, No 1956, vol. LXX, January 6, 1877, էջ 7: Միդ հա տի և սուլ-
թա նի միջև հիմ նա կան տար բե րու թյունն այն էր, որ Միդ հա տը սահ մա նադ րու թյու նը հա մա րում 
էր օ տա րերկ րյա խնա մա կա լու թյան դեմ գոր ծիք, ի սկ Աբ դուլ Հա մի դը ը նդ հա կա ռա կը գեր տե րու-
թյուն նե րի մեջ տես նում էր սահ մա նադ րու թյան դեմ ա ջա կից նե րի (տե՛ս Стамбулов В., նշվ. ա շխ., 
էջ 234): Ի նչ պես նշում է “The London Illustrated News”-ը, օս մա նյան պառ լա մեն տը բաց վել է սուլ-
թա նի կող մից ան ձնա պես: Թեր թը գրում է, որ գա հի ա նու նից ըն թերց ված ճա ռը հաս կա նա լի էր 
եվ րո պա ցի պաշ տո նյա նե րին, բայց ոչ սուլ թա նի ան կիրթ հպա տակ նե րին: Այն ա վե լի շատ ձևի, 
քան թե բո վան դա կու թյան հա մար էր և ուղղ ված էր մեծ տե րու թյուն նե րին, այլ ոչ թե այն մարդ-
կանց, ում վրա սուլ թա նի բռ նա պե տա կան իշ խա նու թյու նը տա րած վում էր (տե՛ս “The London 
Illustrated News”, No 1967, vol. LXX, March 24, 1877, էջ 266):
80  Տե՛ս Թոփ չե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 137:
81 Սահ մա նադ րու թյան ամ բող ջա կան տեքս տը տե՛ս Թոփ չե ան Ե., նշվ. ա շխ., էջ 137-160:
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ծա վալ ված պայ քա րի վրա: Նրանք ա մուր է ին Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա-
կա նու թյու նը պահ պա նե լու ի րենց ցան կու թյան մեջ և այդ պատ գա մը փո խան ցել են 
հե տա գա սե րունդ նե րին: Նրանց գա ղա փար նե րը, օ րի նակ` Նա մըք Քե մա լի փոր ձը 
մի ա վո րե լու եվ րո պա կան ա զա տա կա նու թյու նը իս լա մա կան ա վան դույթ նե րի հետ 
ըն դօ րի նա կե ցին իս լա մա կան մո դեռ նիստ նե րը XIX դա րի վեր ջե րին: Նրանք ա ռա-
ջինն է ին, որ ի րենց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով գի տակց ված փոր ձում է ին 
կազ մա վո րել հա սա րա կա կան կար ծիք82: 

Նոր օս ման ներն ի րա կա նում « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն»83 կու սակ ցու թյան 
հոգևոր հայ րերն է ին և Թուր քի այի Հան րա պե տու թյու նը հռ չա կող նե րի նա խա հայ-
րե րը84: Ե րիտ թուր քա կան մա մու լում Քե մա լը հռ չակ վում էր որ պես սահ մա նադ րու-
թյան և պառ լա մեն տի «ա րա րիչ», ա զա տու թյան հա մար պայ քա րի նա խա հայր85, 
ի սկ Ա լի Սուա վին` « հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րի մու նե տիկ», «ա զա տու թյան 
մեծ մար տիկ»86: Նոր օս ման նե րի աշ խա տու թյուն նե րում են բարձ րաց վել թուր քա-
կան ի նք նու թյան, թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան գա ղա փար նե րը, ո րոնք հե տա-
գա յում փո խա կերպ վե ցին պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խո սու թյան: 

Ե րի տա սարդ թուր քե րը կա րո ղա ցան հետևու թյուն ներ ա նել նաև նոր օս ման նե րի 
« ձա խո ղում նե րից»: Ը նդ հուպ 1908 թ. հե ղա փո խու թյու նը ե րիտ թուր քե րը հա վա տա-
րիմ է ին օս մա նիզ մի քա ղա քա կան դոկտ րի նային87. չէ ին ճա նա չում ոչ թուրք ժո ղո-
վուրդ նե րի քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը, բա ցի «օս մա նյան ազ գի» ան դամ լի նե լու և 
« հա մընդ հա նուր հայ րե նի քը» պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյուն նե րից: Հե ղաշր-
ջու մից հե տո հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի ազ գային-ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի 
բռն կու մից, տա րած քային կո րուստ նե րից հե տո նրանք աս տի ճա նա բար հան գե ցին 

82 Տե՛ս Zürcher E. J., նշվ. ա շխ., էջ 70:
83 1889 թ. ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյան հա րյու րա մյա տա րե դար ձին Կոս տանդ նու պոլ սի ռազ-
մա կան բժշ կու թյան դպ րո ցի հինգ ու սա նող ներ հիմ նե ցին գաղտ նի կո մի տե` Օս մա նյան ըն կե րու-
թյան մի ու թյուն: Դրա հայտ նի հիմ նա դիր նե րից է ին Աբ դու լա Ջև դե թը և Իբ րա հիմ Թե մոն: 1895 թ. 
նրանք կապ հաս տա տե ցին Փա րի զում Ահ մեդ Ռի զայի հետ, ով նրանց տվեց ի րենց « Մի ու թյուն և 
ա ռա ջա դի մու թյուն կո մի տե» (Ittihat ve terakki Cemiyeti, CUP) ան վա նու մը (տե´ս Akşin Sina, նշվ. 
ա շխ., էջ 45):
84  Մուս տա ֆա Քե մալն իր ո ճը ձևա վո րել է Նա մըք Քե մա լի ձևով և իր հայտ նի Ճա ռը գրել է` նմա-
նա կե լով նո րօս մա նյան այդ գործ չին (տե՛ս Zürcher E. J., The Young Turk Legacy and Nation building 
from the Ottoman Empire to Ataturk’s Turkey, I. B. Tauris, London, New York, 2010, էջ 8):
85  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 258:
86 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 284:
87 «Օս մա նա կա նու թիւ նը (Օս ման լը լըք) մի սկզ բունք է, որ Թիւր քի այի ներ քին քա ղա քա կա նու թե-
ան տի րող ուղ ղու թիւն նե րից մէկն է հա մար ւում: Այդ սկզ բուն քի ի րա գործ մանն են հե տապն դել, 
մաս նա ւո րա պէս ան ցե ալ դա րու 30ա կան թուա կան նե րից, ո ՛չ մի այն թուրք պե տա կան ղե կա վա
րիչ ան ձնա ւո րու թիւն նե րը և «Ծե րու նի ներ»ը , այլև «Ե րի տա սարդ Թուր քեր»ը (ը նդգ ծումն ի մն 
է` Ռ. Գ.) Այդ նկատ մամբ ը նդ հա նուր հա մա ձայ նու թիւն է ե ղել և ա մէն քը ան խտիր, ա ւե լի ու նուազ 
սաստ կու թե ամբ, ազ գային այդ քա ղա քա կա նու թե ան շուրջն են դար ձել: Օս մա նե ան Կայս րու թիւ-
նը իր ամ րապն դու մը և կա յու նու թիւ նը կը գտ նէր մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ նրա մէ ջը բո վան-
դա կուած ազ գու թիւն նե րը բո լո րը օս ման ցի ներ կդառ նային կամ օս ման ցի ներ լի նե լու գա ղա փա-
րը կըն դու նէ ին վերջ նա կա նա պէս, — սա էր ղե կա վա րիչ սկզ բուն քը» (Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. 
ա շխ., էջ 58):
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օս մա նիզ մի քա ղա քա կա նա պես ան հե ռան կա րային լի նե լու գա ղա փա րին և սկ սե-
ցին թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան մշա կու մը88: Ի նչ պես Զի յա Գյո քալփն է գրում. 
«Օս ման ցի նե րը գտ նում է ին, որ բո լոր մար դիկ Օս մա նյան կայս րու թյու նում կազ-
մում են ա զգ: Խոր սխալ մունք էր մտա ծել, որ կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը կազ-
մում են ա զգ, քա նի որ այս մարդ կանց հա վա քա կա նու թյան մեջ առ կա է ին մշա կու-
թա պես ան կախ ազ գու թյուն ներ»89: Ս. Սա պահ-Գու լյա նը գրում է, որ կայս րու թյան 
քրիս տո նյա հպա տակ ազ գու թյուն ներն այն քան է ին զար գա ցել, որ այլևս ան կա րե լի 
էր նրանց « խոր տա կել, կլա նել և ձու լել»90: Դա ի հար կե չէր վրի պում նաև ե րիտ թուր-
քե րի աչ քից: Կայս րու թյան մեջ մի ա ձուլ ման մի ջո ցով մի ա տարր հան րույ թի ձևա-
վոր ման ծրագ րի ձա խո ղու մը հաշ վի առ նե լով` ե րիտ թուր քե րը հան գե ցին նրանց 
ո չն չաց ման մե թո դին:

 Նոր օս ման նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան ո րոշ հիմ նադ րույթ ներ, ո րոնք ըն դօ-
րի նակ վե ցին ե րիտ թուր քե րի կող մից, այն է` Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա-
նու թյու նը ցան կա ցած գնով պահ պա նե լը, թուր քե րե նի ա նա ղար տու թյան, թուրք 
ռա սայի հի նա վուրց լի նե լու և թուր քե րի տե ղաբ նի կու թյան մա սին դրույթ նե րը, քրիս-
տո նյա փոք րա մաս նու թյուն նե րին օ տա րերկ րյա շա րու նա կա կան մի ջամ տու թյուն-
նե րի հիմ նա կան պատ ճառ դի տե լը, կայս րու թյան մո տա լուտ փլուզ ման, « թուր քե րի 
ա նե լա նե լի վի ճա կի», «ընդ դեմ թուր քե րի հա մաշ խար հային դա վադ րու թյան» 
թե զե րը, կոր ծա նա րար հետևանք ու նե ցան կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի հա մար: 

 ԹՈւՐ քԱ ԿԱՆ ԱԶ ԳԱՅ ՆԱ ԿԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ Ա ԿՈւՆք ՆԵ ՐՈւՄ.  ՆՈՐ օՍ ՄԱՆ ՆԵՐ
բ գի նա  ա լուս րտան

ԱՄփՈփՈւՄ
1865 թ. ձևա վոր ված նոր օս ման նե րի կազ մա կեր պու թյու նն օս մա նյան քա ղա քա կան 
վեր նա խա վի ա ռա ջին ժա մա նա կա կից հո սանքն էր: Նոր օս ման ներն է ին, որ ա ռա-
ջի նը ձևա կեր պե ցին «ազգ» և « հայ րե նիք» հաս կա ցու թյուն նե րը, ո րոնք ո րո շա կի 
ձևա փո խու մից հե տո կազ մե ցին թուր քա կան ազ գայ նա կա նու թյան հիմ քը: Նրանք 
հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցան Օս մա նյան կայս րու թյան սահ մա նադ րա կան 
շարժ ման և 1876 թ. հռ չակ ված սահ մա նադ րու թյան բո վան դա կու թյան վրա: Նոր 
օս ման նե րի գա ղա փա րա խո սու թյան ո րոշ հիմ նադ րույթ ներ, ո րոնք հե տա գա յում 
ըն դուն վե ցին ե րիտ թուր քե րի կող մից, այն է` Օս մա նյան կայս րու թյան ամ բող ջա կա-
նու թյու նը ցան կա ցած գնով պահ պա նե լը, թուր քե րե նի ա նա ղար տու թյան և թուրք 
ռա սայի տե ղաբ նի կու թյան մա սին դրույթ նե րը, քրիս տո նյա փոք րա մաս նու թյուն-
նե րին օ տա րերկ րյա շա րու նա կա կան մի ջամ տու թյուն նե րի հիմ նա կան պատ ճառ 
դի տե լը, կոր ծա նա րար հետևանք ու նե ցան կայս րու թյան քրիս տո նյա նե րի հա մար: 

88  Տե՛ս Желтяков А. Д., նշվ. ա շխ., էջ 290:
89 Ziya Gokalp, Turkish Nationalism and Western Civilization, New York, 1959, p. 136.
90  Տե՛ս Սա պահ-Գիւ լե ան Ս., նշվ. ա շխ., էջ 73:
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Բա նա լի բա ռեր`  նոր օս ման ներ, մա մուլ, վա թան, ա զգ, թան զի մաթ, քրիս տո նյա 
փոք րա մաս նու թյուն ներ, ե րիտ թուր քեր:

AT THE ROOTS OF TuRKISH NATIONAlISM: YOuNG OTTOMANS
Regina Galustyan

RESuME
The organization of the Young Ottomans (New Ottomans), founded in 1865, was the first 
modern movement of the Ottoman political elite. The Young Ottomans were those who 
formulated the concepts of “nation” and “fatherland”, which after certain modification 
formed the basis of the Turkish nationalism. They had a huge impact on the constituti-
onal movement in the Ottoman Empire and on the content of the constitution declared 
in 1876. The basic points of Young Ottoman ideology were keeping the integrity of the 
Ottoman Empire at any cost, the concepts of the purity of the Turkish language, the 
indigeneity of Turkish race, considering the Christian minorities as the main reason for 
foreign negative interference. These concepts, which were later adopted by Young Turks, 
had destructive consequences for the Christians of the Empire. 
Keywords: Young Ottomans, press, vatan, nation, Tanzimat, Christian minorities, 
Young Turks.

У ИстокоВ тУрецкого нАцИонАлИЗмА: ноВые осмАны
Регина Галустян

реЗюме
Созданная в 1865 году организация новых османов была первым модернистским 
движением Османской политической элиты. Новые османы были первыми турец-
кими политическими мыслителями, сформулировавшими понятия «нация» и 
«родина», которые после определенной модификации легли в основy турецкого 
национализма. Они оказали огромное влияние на конституционное движение 
в Османской империи и на содержании конституции, объявленной в 1876 году. 
Некоторые тезисы идеологии новых османов, которые впоследствии были при-
няты младотурками, такие как сохранение целостности Османской империи 
любой ценой, понятия чистоты турецкого языка и автохтонности турецкой расы, 
а так же восприятие христианских меньшинств в качестве основной причины 
иностранного вмешательства, имели разрушительные последствия для христиан 
империи.
Ключевые слова: Новые османы, пресса, ватан, нация, Танзимат, христианские 
меньшинства, младотурки.



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (2), 2016100

ԲՌ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ րի ԵՎ ՍՊԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ րի ծի ՍԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ Մը 
ՄԵծ Ե ՂԵՌ Նի ըՆ ԹԱՑ քՈՒՄ

 Շու շան Խա չատ րյան

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ կրո նա կան գոր ծո նի ան հեր քե լի առ կա-
յու թյան մա սին է խո սում բռ նու թյուն նե րի ըն թաց քում կրո նա կան են թա տեքս տի 
դրսևո րու մը: Կրո նա կան տեքս տե րի գոր ծա ծու մը, իս լա մա դա վան հոգևո րա կան-
նե րի կո չե րի ազ դե ցու թյու նն ա ռա վե լա գույնս հան գեց րին չպա տե րազ մող, խա ղաղ 
և ան զեն բնակ չու թյան հան դեպ կրո նա կան ե րան գա վո րում ու նե ցող բռ նու թյուն-
նե րի, ո րոնք վայ րա գու թյուն ներն ի րա կա նաց նո ղի աչ քին բնավ բռնու թյուն ներ 
չէ ին, այլ կա՛մ մի սի ո նե րու թյուն, կա՛մ ծա ռա յու թյուն սե փա կան ա ստ ծուն1: 

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում սպա նու թյուն նե րը կա տար վում է ին 
առանձնահա տուկ դա ժա նու թյամբ՝ կտ տանք նե րի ու ղեկ ցու թյամբ՝ դրանց հա ղոր դե-
լով ծի սա կա նու թյուն, հա ճախ կի րա ռե լով «ք րիս տո նե ա կան» են թա տեքստ՝ խա չե-
լով, սպա նե լով ե կե ղե ցի նե րի խո րան նե րի վրա և այլն: Դա ժան բռ նու թ յուն նե րի 
է ին են թարկ վում հատկապես քրիս տո նյա հոգևո րա կան նե րը: Այն դեպ քե րում, ե րբ 
հայե րը մահ վան սպառ նա լի քով կրո նա փոխ է ին լի նում, թուր քե րի հա մար դա դա-
րում է ին  գյա վուր  լի նե լուց, ի սկ իս լա մա դա վա նին սպա նե լը մեղք է հա մար վում ը ստ 
Ղու րա նի, ո րը չնա յած ոչ միշտ էր հաշ վի ա ռն վում կրո նա փոխ ե ղած նե րի պա րա-
գա յում2:

 Հայե րի կո տո րած նե րին ծի սա կա նու թյուն հա ղոր դե լու մի տու մը երևում է այն 
վկա յու թյուն նե րում, որ տեղ հա տուկ բա ռեր, կո չեր, կան չեր կամ ձայ նար կու թյուն ներ 
են օգ տա գործ վում: Յա կոբ Կյունց լերն իր հու շագ րու թյան մեջ ա սում է. «Կ րա կոց-
նե րի ըն թաց քում լսե ցինք նաև ա րաբ կա նանց ուժ գին « լի լի լի լի լի» գո չյուն նե րը.... 
Մու սուլ ման կա նայք սո վո րու թյուն ու նեն այդ պես ոգևո րել ի րենց ա մու սին նե րին 
քրիս տո նյա նե րին սպա նե լիս»3: Ծի սա կա նաց ված սպա նու թյուն նե րի ու բռ նու թյուն-
նե րի մա սին հա ղորդ վում է նաև հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ ա կա նա-

1 Հայե րի կո տո րա ծն իս լա մա կան ֆա տա լիզ մին բնո րոշ ներ կա յաց վում է որ պես ալ լա հի կամ քը. 
« Տի կին Էհ մա նը վա լի ին կնոջ քով գա ցած էր որ պես զի հե տաձ գէր քա նի մը հի ւանդ նե րու մեկ նի լը:
 Վա լի ին կի նը պա տաս խա նած էր.
– Ե րբ Ալ լա հը ո րո շած է որ ա նոնք մեկ նին Շա բաթ օր, չկր նար փո խուիլ:
 Վա լի ին կի նը ա ւել ցու ցած էր նաև որ,
– Ալ լա հը ո րո շած է նաեւ որ այս տա րի ջու րի տեղ ա րիւն պի տի հո սի: 
Ու րեմն դի մու մը ա նօ գուտ էր» (Ճէյ քըպ սըն Մ., Օ րագ րու թիւն, 1907-1919, թարգմ. Ներ սէս ե պս. 
Բախ տի կե ան, Միհ րան Սի մո նե ան, Ան թի լի աս, 1979, էջ 113): Մեջ բե րումն ե րում կա տար ված այս և 
տեքս տում առ կա մյուս ը նդ գծումն ե րը մերն են:
2 Աս վա ծի վկա յու թյունն է հետևյալ օ րի նա կը. «….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., Հո շոտ ված Հա յաս տան, ՀՑ-
ԹԻ, Երևան, 2015, էջ 69): Հմմտ. Гуайта Дж., Шейх Файез эльГусейн о геноциде армян: “Ислам 
непричастен к их деяниям!”, ФАМ, Москва, 2007, сс. 213-214:
3 Կյունց լեր Յ., Ա րյան և ար ցունք նե րի ե րկ րում, ՀՑ ԹԻ, Երևան, 2011, էջ 33:
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տես նե րի վկա յու թյուն նե րում. ծի սա կա նաց ված սպա նու թյան այդ պի սի մի խո սուն 
դր վագ է ներ կա յաց նում Լորդ Քին րո սը. «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»4: 

Հեն րի Մոր գեն թաուն հա ղոր դում է, որ Մեծ ե ղեռ նի գլ խա վոր ծրագ րող նե րից 
մե կը՝ Թա լե ա թը, ա տում էր կրոն նե րը: Սա կայն նրա հետևյալ եր կու մտ քե րից պարզ 
է դառ նում, որ ա մե նից շատ ա տում էր քրիս տո նյա նե րի կրո նը. «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»5, և «Անգ լի ա ցի նե րը ռմ բա հա րել են Դար դա նե լը և 
սպա նել եր կու թուր քի,- հե տո ա վե լաց րեց,-ա մեն մի սպան ված մահ մե դա կա նի 
դի մաց մենք ե րեք քրիս տո նյա կս պա նենք»6: Ի սկ հետևյալ հատ վա ծից երևում 
է, որ Թա լե աթն ա տում է քրիս տո նյա նե րին, ի րեն հո գե հա րա զատ է զգում իս լա-
մին և իր ի նք նու թյու նը ներ կա յաց նում որ պես իս լա մա կան. «-Ին չո՞ւ եք այդ քան 
հե տաքրքր վում հայե րով. դուք հրե ա եք, այդ մար դիկ՝ քրիս տո նյա: Մահ մե դա կան
ներն ու հրե ա նե րը միշտ լավ հա րա բե րու թյուն ներ են ու նե ցել մի մյանց հետ: 
Հրե ա նե րին մենք լավ ե նք վե րա բեր վում: Ին չի՞ց եք բո ղո քում: Ին չո՞ւ եք մեզ խան-
գա րում այդ քրիս տո նյա նե րի հետ ա նել այն, ի նչ ցան կա նում ե նք»7:

 Թուր քե րը և քր դե րը կո ղոպ տում է ին քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րը, պղ ծում 
դրանք, կապ կում է ին ե կե ղե ցա կան ծի սա կա տա րու թյուն նե րը, ծաղ րում քրիս տո ն-
յա նե րին. «….ծե ծում է ին տեր տեր նե րին ու հասց նում ան գի տա կից վի ճա կի՝ ձևաց-
նե լով, թե ի բր նրանք խռո վու թյան կազ մա կեր պիչ ներն են»8:

Կ րո նա ծի սա կան ե րան գա վո րում ու նե ցող բռ նու թյուն ներն ու սպա նու թյուն-
նե րը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման մեջ կրո նա կան գոր ծո նի առ կա յու-
թյու նն ա պա ցու ցող փաս տե րի հա մա խումբ ե ն՝ ի րենց բաղ կա ցու ցիչ տար րե րով: 
Ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն ներն սկ սե լուց ա ռաջ ըն դուն ված էր կրո նա կան 
օ րհ նու թ յուն ներ ստա նա լը: Հայե րին տե ղա հա նե լու և ո չն չաց նե լու շատ ո րո շում ներ 
տր վում է ին մզ կիթ նե րում. «Այ սօր բո լոր մզ կիթ նե րէն կը յայ տա րա րուէր թէ բո լոր 
հայե րը պի տի աք սո րուէ ին: Հայե րը չորս օր մի այն ժա մա նակ ու նէ ին ի րենց ի նչ-
քե րը ծա խե լու….»9: Քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծը հա մար վում էր Ալ լա հին մա տուց-
վող հա տուկ տուրք, զո հա բե րու թյուն, քա նի որ ըն դուն ված էր Ալ լա հին ա ղո թել և 

4 Lord Kinross, The Ottoman Centuries, The rise and Fall of the Turkish Empire, New York, Morrow 
Quill, 1977, p. 560.
5 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը, ՀՑ ԹԻ, Երևան, 2012, էջ 21:
6 Նույն տե ղում, էջ 114:
7 Նույն տեղում, էջ 249:
8 Նույն տեղում, էջ 229, 230:
9 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 107:
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օ րհ նանք խնդրել՝ սպան դի գոր ծը սկ սե լուց ա ռաջ. Հեն րի Մոր գեն թաուի ըն կալ ման 
հա մա ձայն՝ այդ ա մե նը կրո նա կան ֆա նա տիզմ էր, ո րով ի րենք ծա ռա յում է ին Ալ լա-
հին. «Ե թե ա վե լի վաղ ան ցյա լում կա տար ված բո լոր ջար դե րը հա մե մա տենք թուր-
քե րի ա րա ծի հետ, ա պա կն կա տենք՝ դրանց հա տուկ է մի հատ կա նիշ, ո րը կա րե-
լի է հի շա տա կել որ պես գրե թե ար դա րա ցում. դրանք կրո նա կան ֆա նա տիզ մի 
հետեւանք է ին, եւ այն հրահ րող կա նանց ու տղա մարդ կանց մեծ մասն ան կեղ
ծո րեն հա վա տում էր, որ ի րենք այդ պես ծա ռա յում են Ա րար չին: Ան կաս կած, 
կրո նա կան մո լե ռան դու թյու նը նաև թուրք ու քուրդ խու ժա նի հիմ նա կան մղիչ ուժն 
էր. նրանք հայե րին գլ խա տում է ին որ պես ալ լա հին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն, 
սա կայն նրանք, ով քեր մտահ ղա ցել է ին հայե րի կո տո րա ծը, նման շար ժա ռիթ չու-
նե ին: Ի րա կա նում նրանք բո լո րն ա թե իստ է ին, որ իս լա մը հար գում է ին ոչ ա վե լի, 
քան քրիս տո նե ու թյու նը, և նրանց դր դող մի ակ շար ժա ռի թը սառ նա սիրտ ու հաշ-
վարկ ված պե տա կան քա ղա քա կա նու թյունն էր»10: 

Լես լի Դևի սը պատ մում է, թե ի նչ պես թուր քե րը Խար բեր դի հյու պա տո սա րա նի 
դի մա ցի հրա պա րա կում նա մա զի է ին հա վաք վում, և լս վում էր, թե ի նչ պես են Ալ լա-
հին խնդ րում օ րհ նել քրիս տո նյա նե րին բնաջն ջե լու ի րենց ջան քե րը11: 

Այն, որ հայե րի կո տո րա ծն իս լա մա դա վան լայն զանգ վա ծի կող մից ըն կալ վում 
էր կրո նա կան պարտք, բա րե պաշ տա կան ա րա րո ղու թյուն և, ա վե լին, զո հա բե-
րութ յուն, վկա յում են հա լա ծիչ նե րի խոս քե րը: Նրանք հայե րին կո չում է ին ղուր բան, 
ղուր բա նա ցու, այ սինքն՝ զո հա բե րու թյուն, և ու ղար կում է ին այլ իս լա մա դա վան նե րի՝ 
կրո նա կան էյ ֆո րի ա ապ րե լու հա մար. « Հայ տէ՝... ձեզ ալ Ա րաբ նե րուն ղուր պան ցու 
կը ղըր կենք. քիչ մըն ալ ա նոնք թող զար նեն-ձ գեն, ա ռե ւան գեն»12:

ա) Հոգևո րա կան նե րի հան դեպ բար բա րո սու թյան դրսևո րում նե րը
Ա ռանձ նա հա տուկ դա ժա նու թյամբ ա ռա ջին հեր թին սպան վում է ին քրիս տոն յա 
հոգևո րա կան նե րը: Զա վեն պատ րի ար քը հոգևոր սպա սա վոր նե րից «ա ռա ջին 
նա հա տակ» է դի տում Սա հակ վրդ. Օ դա բա շյա նին, ո րը Սե բաս տի այից դուրս 
գա լուց եր կու օր հե տո սպան վում է Սու շե հի րի ի մոտ՝ Սե բաս տի այի կու սա կալ 
Մուամ մե րի թիկ նա պահ չեր քեզ Ջե լա լի ու նրա ըն կեր նե րի կող մից13: 

Հայ հոգևո րա կա նու թյա նը ո չն չաց նե լու մի հա տուկ հրա հանգ-ծած կա գիր ե նք 
գտ նում Ա րամ Ան տո նյա նի « Մեծ ո ճի րը» գր քում, որ տեղ հրա մայ վում էր հատ կա-
պես ջա նա սի րու թյամբ աշ խա տել հոգևո րա կան նե րին ո չն չաց նե լու ուղ ղու թյամբ. 
« Հա կա ռակ ա նոր որ ծա նօթ ան ձնա ւո րու թե անց (հայե րու) կղե րա կան դա սա կար
գին գո յու թիւ նը ջն ջե լու հա մար ա մէ նէն ա ւե լի աշ խա տիլ պէտք է, կ’ի մա նանք որ 

10 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը..., էջ 241: Հմմտ. Հայե րի կո տո րա ծը՝ որ պես 
ծա ռա յու թյուն Ալ լա հին՝ Գա բի կե ան Կ., Ե ղեռ նա պա տում Փո քուն Հայոց եւ նո րին մե ծի մայ րա քա
ղա քին Սե բաս տի ոյ, Պոս թըն, 1924, էջ 524, 525:
11 Դևիս Լ. Ա., Սպան դի նա հան գը, Ե., 2001, էջ 145:
12 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 168:
13 Տե՛ս 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 82:
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այդ պի սի ներ Սու րի ոյ եւ Ե րու սա ղէ մի պէս կաս կա ծե լի տե ղեր կը ղր կուին: Ա սանկ 
թոյլ տուու թիւն մը ան նե րե լի յան ցանք է: Այդ կար գի խռո վա րար նե րուն աք սո րա-
վայ րը ա նէ ու թիւնն է: Կը յանձ նա րա րեմ որ ը ստ այնմ գոր ծո ղու թիւն ներ կա տա րէք: 
1 Դեկ. 915. « Ներ քին Գոր ծոց Նա խա րար» ԹԱ ԼԵ ԱԴ»14: 

Ա րամ Ան տո նյա նը հոգևո րա կան նե րին սպա նե լու այս հրա մա նի շուրջ հետևյալն 
է գրում. «Այս հե ռագ րին հետ կ’ար ժէ յի շա տա կել որ գա ւառ նե րու խմ բա կան ջար-
դե րու մի ջո ցին ա մէ նէն զար հու րե լի չար չա րանք նե րով սպան նուող նե րը ե ղան կրօ-
նա ւոր նե րը, ա ռաջ նորդ, վար դա պետ, քա հա նայ, եւ այլն: Ը նդ հան րա պէս կտոր 
կտոր ը րին զա նոնք, օ րե րով բան տե րու մէջ տան ջե լէ ետ քը: Նոյն ի սկ Պօլ սոյ Պատ-
րիար քը, ե րբ Պաղ տատ աք սո րե ցին, պի տի սպան նէ ին մի եւ նոյն կեր պով, բայց 
Ա նէ ի գայ մա քա մին պա տաս խա նա տուու թե ան վա խը փր կեց զին քը»15:

 Կա թո լիկ մի ա բան Ե ա սենթ Սի մոնն սպա նու թյուն նե րի ա ռն չու թյամբ ա սում է, որ 
ա մեն ի նչ կա տար վե լու էր որ պես Ղու րա նի հրա հանգ16: Նա գրում է, որ իր տե սած 
բռ նա գաղ թվածնե րի քա րա վան նե րում «40 հո գի է բաղ կա ցող իւ րա քան չիւր խմ բա-
կին մէջ քա հա նայ մը կար: Կը կար ծէ ին այս պէս ա րա տա ւո րել քա հա նային սքե մը, 
զայն խառ նե լով ոճ րա գործ սե պուած մար դոց մէջ…»17: Ե ա սենթ Սի մո նի այս վկա-
յու թյու նն ա վե լի շատ ծի սա կա նաց ման դր վագ է, քան քա հա նայի սքե մը ա րա տա-
վո րե լու ջանք. նպա տակն էր « գյա վուր նե րի» խմ բե րի կազ մը ձևա վո րել այն պես, 
որ ներ կա գտն վեն տվյալ կրո նի հոգևոր ա ռաջ նորդ նե րը, ո րոնք, ի րենց հո տի 
գլու խը լի նե լով, ըն կալ վում է ին որ պես գլ խա վոր հան ցա վոր ներ՝ ը նդ դեմ իս լա մի: 
Իս լա մա դա վան նե րի կա ռա վա րա կան հո վա նու ներ քո ապ րող ոչ իս լա մա դա վան-
նե րը դեռևս միջ նա դա րից ե կած մտայ նու թյան հա մա ձայն ըն կալ վում է ին որ պես 
Իբ լի սի՝ սա տա նայի խա բե ու թյուն նե րին հեշ տու թյամբ են թարկ վող խմ բեր, և նրանց 
հան դեպ սպանդ ի րա կա նաց նե լու հրա հանգ նե րը կա րող է ին ներ կա յաց վել որ պես 
Ալ լա հի պայ քար Իբ լի սի դեմ18: 

Ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի հու շե րում ևս նկա-
րագր վում է, թե ի նչ պես են Բո ղազ լյան քա ղա քում թուր քե րն իր պա պին՝ Հա կոբ 
քա հա նային, ե կե ղե ցի գնա լու ճա նա պար հին ձեր բա կա լում և ա պա Քել լե րի ձո րում 
գլ խա տում ու կտր ված գլու խը՝ որ պես խա ղի օբյեկտ, գլո րում փո ղոց նե րով: Վե րապ-
րո ղը գրում է. « Մար մի նը գցում են ձո րը, ի սկ գլու խը հանձ նում են ե րի տա սարդ նե-
րին, ո րոնք ծաղ րի հա մար փո ղոց նե րում գլու խը գլո րում են մի քա նի օր» 19:

14 Ան տո նե ան Ա., Մեծ ո ճի րը, Ե., 1990, էջ 102, 103:
15 Տե՛ս նույն տե ղում, էջ 103, թ. 12 հղու մը:
16 Տե՛ս Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, Մար տին. հե րոս քա ղաք, Ջու նի ե, 1991, էջ 40:
17 Նույն տեղում, էջ 59:
18 Տե՛ս ա վե լի ման րա մասն James J. Reid, “Philosophy of State –Subject Relations, Ottoman Concepts 
of Tyranny, and the Demonization of Subjects: Conservative Ottomanism as a Source of Genocidal 
Behaviour, 1821-1918” in Studies in Comparative Genocide, edited by Levon Chorbajian and George 
Shirinian, New York, 1999, pp. 62-65:
19 ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, բ. 8, ֆ. հ. 81(1), թպ. 242, էջ 4:
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 Հոգևոր սպա սա վոր նե րի հան դեպ ի րա կա նաց րած խոշ տան գում նե րի թվում 
բազ միցս հի շա տակ վում է մո րու քի մա զե րը հատ-հատ պո կե լու կտ տան քը, ո րին 
հետևում էր սպա նու թյու նը՝ այն դեպ քում, ե րբ հոգևո րա կա նը հրա ժար վում էր 
կրո նա փոխ լի նել20. «Ամ բողջ ե րեք քա ռորդ ժամ, քա հա նան նշա ւակ կը դարձ նեն 
գա զա նային մո լուց քին հնա րած տե սակ տե սակ լու տանք նե րուն, ան պա տուու թիւն-
նե րուն ու ծաղ րին: Մօ րու քին թե լե րը մեկ մեկ կը փրց նեն ու գե տին կը ծած կեն.
« քու Տի րոջդ պէս...»: Ա շա կերտն ալ կը փոր ձէ իր Տի րոջ նմա նիլ լռե լով, ա ղօ թե-
լով, նե րե լով...»21: Մու շեղ քա հա նա Մու շե ղյա նի « Մօ րու քը կը փե տեն, ե ղունգ նե րը 
կ՚աք ցա նեն, բան տի բա կը՝ ջու րի մէջ մերկ կը պառ կեց նեն ժա մե րով, ա փին մէջ հաւ-
կիթ կը խա շեն՝ ձեռ քին տակ կրակ վա ռե լով, մինչ իր մի սե րը կ՚այ րէ ին եւ մար մի նը 
կը գա լա րուէր ցա ւի նո պա նե րուն տակ, ուր ու րեմն ա ւան դե լով հո գին՝ Քրիս տո սի 
պէս խա չուե լով»22: Թե ո դի կը պատ մում է Կ. Պոլ սի կա թո լիկ ա ռաջ նոր դի՝ Մի քայել 
Խա չա տու րյա նի մահ վան մա սին. «... նախ ա նոր մօ րու քը կը փե տեն, յե տոյ ձեռ-
քե րը ե տեւ կը կա պեն եւ նա խա տա լից հրմշ տուք նե րով գե տափ կը տա նին զինք: Ե րբ 
ակ ռա նե րը խլե լուն կու գայ կար գը, տա րա բախտ ե կե ղե ցա կա նը կը փու թայ հա նել 
կեղծ ա տամ նա շար քը՝ ցա կանք մը պա կաս կրե լու յոյ սով: Այդ յոյսն ալ ի դե րեւ կ՚ել լէ 
սա կայն, վասն զի բիրտ թա թեր սկ սած է ին ար դէն ան խնայ բզք տել լին տե րը: Այ նու-
հե տեւ կը մեր կաց նեն զինք եւ վի զին խաչն ու ե պիս կո պո սա կան մա տա նին կոր զե լէ 
ե տք՝ հրա ման կ՚ը նեն զի նուոր նե րուն, որ ի րենց մոյ կե րով կոխկռ տեն ա նոր մար-
մի նը: Կա տա ղու թիւն նին չի կա սիր հոն: Խար ու խռիւ կը ցա նեն ա նոր ջախ ջախ 
կուրծ քին վրայ եւ բռնկց նե լով՝ սուրճ կ՚ե փեն հոն, մինչ ու րիշ մը ա կանջ նե րը կը 
կտ րէր եւ կրա կը կը ձգէր զա նոնք: Ծե րու նա զարդ Գե րա պայ ծա ռին այ լեւս ան ճա-
նաչ դին կը փո խադ րուի հուսկ ու րեմն աղ բա կառք, նե տուե լով մօ տա կայ գռի հի մը 
մէջ...»23: Գրե թե նույն կտ տանք նե րը կա տար վում են Տիգ րա նա կեր տի Մկր տիչ վար-
դա պետ Ջլ ղա տյա նի հետ. նրան պտ տեց նում են փո ղո ցից փո ղոց, թքում վրան, մի 
խո ջա ա ռա ջա նում է եւ ա սում, թող նրա Ա ստ վա ծը փր կի ի րեն, որ ի րենք տես-
նեն, ի սկ ու լե մա նե րը՝ իս լամ գրա գետ նե րը նվա գե լով խեղ կա տակ թատ րոն են 
ցույց տա լիս, ոս տի կա նա պե տը մո րուքն է փե տում, ա տամ նե րը քա շում, հրա շեկ 
եր կաթ դնում քուն քին, մար մի նը մոր թա զերծ է ա նում և ար դեն դի ա կը պտ տեց նում 
է և քա րյու ղով վա ռում24: Թե ո դի կը նաև պատ մում է քա հա նայի մո րու քը ար տա թո-
րան քով պա տե լու մի ա րար քի մա սին25:

Ք րիս տո նյա հոգևո րա կան նե րին նաև հրա մայ վում էր կա տա րել նվաս տա ցու-
ցիչ աշ խա տանք. «…. կա ռա վա րու թիւ նը այս կղե րա կան նե րը բանտ նե տե լով, ու զեց 
նուաս տաց նել Քրիս տո սի քա հա նա յու թիւ նը: Քա հա նա նե րը գոր ծա ծուե ցան որ պէս 

20 Տե՛ս Թա ւուգ ճե ան Տ. Ներ սէս Ա ւագ քհնյ., Տա ռա պան քի օ րա գիր, խմբ.՝ Թ. Թո րա նե ան, Պէյ-
րութ, 1991, էջ 123: 
21 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86:
22 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 340:
23 Նույն տեղում, էջ 341:
24 Նույն տեղում, էջ 360:
25 Նույն տեղում, էջ 599:
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ոս տի կա նա տան ծա ռա ներ. բա կը աւ լե ցին, ի րենց կռ նակ նե րուն վրայ ա ղբ շալ կե-
ցին, մէկ խօս քով՝ որ պէս հան րային ա ւե լա ծու ներ ծա ռայե ցին: Բայց ա նոնք ա՛յն-
քան յօ ժա րու թե ամբ եւ զուար թամ տու թե ամբ կա տա րե ցին այն գոր ծը, որ պե տա-
կան պաշ տօ նե ա նե րուն հի ա ցու մը խլե ցին.-Խէրն ա նի ծած, կը գո չէր ա նոնց մէ մին, 
զի րենք ե րբ խո նար հեց նէք, կար ծէք թէ ի րենց բա րիք մը կ՚ը նեք»26:

Ք րիս տո նե ու թյու նը նվաս տաց նե լու հա մար եր բեմն հոգևո րա կան նե րին ա նար-
գան քի է ին են թար կում ի րենց ե կե ղե ցի նե րում, ի սկ ե րեց կա նանց բռ նա բա րում հենց 
սր բա վայ րե րի մեջ27:

 Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյա նը՝ Յոզղաթի հայ ա ռա քե լա կան վեր ջին ա ռաջ նոր դը, 
կաց նա հար վեց28: Մկր տիչ քա հա նա Գա լե ոն ճյա նին «...հր կի զե լէ ա ռաջ, դա հիճ-
նե րը վեր ջըն թեր հա ճոյք մըն ալ ըմ բոշխ նած ե ն՝ ա չուը նե րը փո րե լով…»29: 

Մար տի րո սի պսա կի է ար ժա նա նում նաև Մար դի նի հայ կա թո ղի կե ե պիս կո-
պոս Իգ նա տի ոս Մա լո յա նը, ո րը 2001թ. դաս վեց Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ե րա նե լի-
նե րի շար քում՝ Հով հան նես Պո ղոս II պա պի կող մից: Նրան քա նիցս ա ռա ջար կում 
են կրո նա փոխ լի նել, սա կայն նա հրա ժար վում է30. « Մո լե ռանդ մահ մե տա կան մը 
կ’ը սէ Մա լոյե ան Գե րա պայ ծա ռին մա սին, թէ «ա նոր ե պիս կո պո սա կան մար մի նը 
եր կու քի պի տի բաժ նէր»31:

Կտ տանք նե րը հոգևո րա կան նե րի հան դեպ հիմ նա կա նում ի րա կա նաց վում է ին 
ստա հո դ մե ղադ րանք նե րի պատ ճա ռով. Լի բա նա նի կա պու չին մի սի ո ներ հայր 
Լե ո նար Պաապ տա ցին32, ո րը Հի սու սի Թան կա գին Ա րյուն եղ բայ րու թյան վա րիչն 
էր, ամ բաս տան վեց իր եղ բայ րու թյան ան վան ման պատ ճա ռով. « Մամ տուհ պէյ 
« թան կա գին ա րիւն» բա ռե րուն մէջ ակ նար կու թիւն մը գտաւ մահ մե տա կան ա րիւ-
նին, ո րուն ա ռատ հե ղու մին ի բր թէ քա ջա լե րողն ու հրահ րիչն էր սոյն մի սի ո նա րը: 
... Ու Հայր Լէ ո նա րը ծած կե ցին ա նար գանք նե րով, նա խա տե ցին, վրան թքին ու 
հա րուա ծե ցին: Բայց ա նի կա զվերջ անյող դողդ մնաց: Որ քան քա փու չի նը ու ժա-
քամ կը դառ նար, այն քան նա հա տա կը կը հր ճուէր ա նոր մէջ»33: Մեկ այլ դեպ քում 
ա տե լու թյան ա ռար կա էր ֆրան ցիս կյան հոգևո րա կան նե րի գո տին՝ «Ֆ րան ցիս կոս» 
կոչ վե լու պատ ճա ռով. « Չար չա րանք նե րուն յա ջոր դեց խո նար հե ցու մը: Ո ՛չ ոք զերծ 
չմ նաց նուաս տա ցում նե րէն, ո ՛չ ո քի խնայե ցին: Բան տար կե ալ նե րէն ո մանք ի րենց 
մէջ քին շուրջ Ս. Ֆրան սիս կո սի պա րա նը կա պած ու նէ ին: Մամ տուհ պէյի աչ քին՝ այդ 
գօ տին, «Ֆ րան սիս կոս» ա նու նը կրե լուն պատ ճա ռով, խորհր դա նիշ մըն էր Ֆրան-

26 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 71:
27 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 361:
28 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, Կա թիլ մը ջուր այ րած սր տե րու, Հա լէպ, 2010, էջ 21:
29 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 192:
30 Տե՛ս Իգ նա տի ոս Մա լոյե ան՝ Մար դը եւ նա հա տա կը, Զմ մառ, 2001, էջ 44:
31 Նույն տե ղում, էջ 77:
32 Հոգևո րա կա նի ա նու նը պահ պա նել ե նք ա րևմ տա հայե րեն ուղ ղագ րու թյամբ:
33 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 59:
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սայի հետ գաղտ նի կա պի մը եւ նշան մը՝ յե ղա փո խա կան կու սակ ցու թե ան պատ կա-
նե լի ու թե ան»34: 

Ա նար գանք նե րից զերծ չեն մնում ան գամ մա հա ցած հոգևո րա կան նե րի դի ակ-
նե րը: Զա վեն պատ րի ար քը պատ մում է Ներ սես ե պիս կո պո սի՝ Մշո Ս. Կա րա պետ 
վան քի մի ա բա նի մա սին, ո րը 1915-ին հի վան դա նում է և վախ ճան վում Մու շում. 
« Մու շի իս լամ նե րը ա նոր մար մի նը գե րեզ մա նէն հա նե լով փո ղոց նե րը կը քաշկռ-
տեն բար բա րո սա բար»35: Թե ո դի կը պատ մում է Հով հան նես ա վագ քա հա նա Դեր-
ձա կյա նի մա սին, ո րի դի ա կը հա նում են գե րեզ մա նից ու, ո րո վայ նը պատ ռե լով, 
փոր ձում այն տեղ պայ թու ցիկ գտ նել36:

բ) Բռ նու թյուն նե րը և սպա նու թյուն նե րի ծի սա կա նա ցու մը
 Դես պան Մոր գեն թաուն մի հե տաքր քիր ակ նարկ ու նի այն մա սին, թե ի նչ պես է ին 
հնար վում կտ տանք նե րը. « Մի ան գամ ես քն նար կում է ի ի րա վի ճա կը մի թուրք 
բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյայի հետ, ով ման րակր կիտ նկա րագ րում էր կի րառ վող 
կտ տանք նե րը: Նա չէր թաքց նում, որ դրանք կազ մա կերպ ված են կա ռա վա րու թյան 
կող մից, և թուրք այլ պաշ տո նյա նե րի նման նա էլ էր խան դա վա ռու թյամբ ար տա-
հայտ վում դրանք ա նի ծյալ ժո ղովր դի հան դեպ կի րա ռե լու մա սին: Այդ պաշ տո նյան 
ի նձ ա սաց, որ ա մեն ի նչ՝ բո լոր ման րուք նե րով, քն նարկ վել է գի շե րային խորհրդակ-
ցու թյուն նե րի ժա մա նակ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կո մի տե ի գլ խա վոր 
գրա սե նյա կում: Տան ջե լու յու րա քան չյուր նոր մե թոդ թուրք պաշ տո նյա նե րը ող ջու-
նում է ին որ պես փայ լուն հայտ նու թյուն, գի շե րային խորհր դակ ցու թյուն նե րի մաս-
նա կից նե րը մշ տա պես տք նում է ին՝ կտ տան քի նոր մե թոդ ներ հայտ նա գոր ծե լու 
հա մար: Նա խոս տո վա նեց, որ ի րենք նույ նիսկ խո րա ցել են իս պա նա կան ի նկ
վի զի ցի այի եւ պատ մա կան այլ հաս տա տու թյուն նե րի՝ տան ջա հար մի ջոց նե րին 
վե րա բե րող ար խիվ նե րի մեջ եւ ո րոշ մե թոդ ներ վերց րել այն տե ղից: Նա ի նձ 
չա սաց, թե ով է այդ գա զա նային մր ցակ ցու թյան հաղ թո ղը, սա կայն Հա յաս տա նով 
մեկ տխ րահռ չակ ա ռաջ նու թյու նը պատ կա նում էր Ջև դեթ բեյին՝ Վա նի վա լի ին… 
հայտ նի էր որ պես « Բաշ կա լե ի պայ տո ղը»37: 

Կ րո նա կան նր բե րան գը և բռ նու թյուն նե րին ծի սա կա նա ցում հա ղոր դե լու մի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն է դա նի ա ցի մի սի ո նե րու հի Մա րի ա Յա կոբ սե նի վկա յու-
թյունն այն մա սին, որ տե ղա հա նու թյուն նե րի հա մար միշտ ը նտր վում էր կի րա կի 
օ րը՝ քրիս տո նյա նե րի սուրբ օ րը. « Թուր քե րը որ պէս զի ա ւե լի դժուա րաց նէ ին ի րենց 

34 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 56:
35 Զա ւէն ար քե պիս կո պոս, նշվ. ա շխ., էջ 18: Տե՛ս նաև Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 104. «Ա ղէ տի նա խօ-
րէ ին, իր թարմ գե րեզ մա նը բացած եւ օ ծե ալ մար մի նը դուրս հա նե լով՝ խու ժա նը գետ նէ գե տին 
քաշկռ տած է զայն, ոտ քե րուն չուան կա պած, թունդ հայ րե նա սէր նկա տուող ու տա րի նե րէ ի վեր 
ազ գային ի րա ւանց դէմ ո տնձ գու թե անց առ թիւ իր հօ տին շա հե րը պաշտ պա նո ղի համ բաւ վայե լող 
հո գե ւո րա կա նի դի ա կէն, ի սկ վրէժ լու ծած եւ Քրիս տո նէ ու թիւ նը նա խա տած ըլ լա լու այն դի ւային 
ե րա նու թե ամբ, որ Միւս լի մա նին յա տուկ է սոսկ: Դի ա կը յե տոյ նե տուած է մօ տա կայ ա ռու մը, պա-
տան քը պա տառ պա տառ… »:
36 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 334: 
37 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 231:



ուան ԽաչարտրանԳաղափարախոսություն • Ideology • Идеология 107

մտադ րած սոս կա լի գոր ծը, միշտ Կի րա կի օ րե րը կ’ընտ րէ ին ո րով հե տեւ ա նոնք 
գի տէ ին թէ քրիս տո նե ա նե րը այդ օ րը հան գիստ կ’ը նեն եւ սուրբ կը նկա տեն»38: 

Ա դա նայի ող ջա կի զու մը վե րապ րած և Ե ղեռ նի սար սափ նե րից ե րկ րորդ ան գամ 
տու ժած որ բը՝ Եր վանդ Փոս տալ ջյա նը, իր հու շե րում հա ղոր դում է Ա դա նայի նախ-
կին ա մե րի կյան որ բա նո ցի հայ սա նե րին բռ նի կրո նա փո խու թյան են թար կե լու, 
մկր տու թյան դրոշ մը ջն ջե լու ծի սա կա տա րու թյան մա սին. « 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, նրա հա մար, որ մե ռո նից ու կրոն քից դուրս գան, դառ նան իս կա կան 
թուրք: Հե տո կն քա հայ րը գր կում էր ե րե խային, և քիր վեն դհոլ-զուռ նայի հն չյուն-
նե րի տակ սու նեթ է ին ա նում (թլ պա տում): Ո մանց տա նում է ին հո գե զա վակ»39:

 Ծի սա կա նաց ման տար րե րից էր տար բեր ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի կամ եր գե-
րի կա տա րու մը սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ: Խար բեր դում և Մեզ րե ում «Որ պես զի 
մար դիկ չլ սե ին ճի չերն ու չի մա նային տան ջանք նե րի մա սին, այս ամ բողջն ար վում 
էր գի շե րը, բան տե րի շուրջ կանգ նած զին վոր նե րը թմբ կա հա րում է ին ու շե փոր 
փչում»40: Բո ղո քա կան մի սի ո նե րու հին՝ Ալ մա Յու հան սո նը, փոքր-ի նչ կոն տեքս-
տից դուրս է մեկ նա բա նում ե րաժշ տու թյամբ ու ղեկց վող բռ նու թյու նը. զին վոր նե րը 
թմբկա հա րում ու շե փոր է ին փչում ոչ թե որ պես զի սքո ղե ին ա րար քը (ին չը բնո րոշ 
չէր ի բաց գոր ծող ոճ րա գործ նե րին), այլ որ պես զի ծի սա կա նաց նե ին այն: 

Հա ճախ քրիս տո նե ա կան սր բա վայ րե րում է ին կա տա րում սպա նու թյուն նե րը. 
« Թուրք ժան դարմ նե րի հա մար ոչ մի սր բու թյուն չկար. թաքն ված զենք փնտ րե լու 
պատր վա կով նրանք կո ղոպ տում է ին ե կե ղե ցի նե րը, լկ տի ա բար պղ ծում խո րանն 
ու սր բա զան ա ռար կա նե րը, հայե րին ծաղ րե լու հա մար նույ նիսկ քրիս տո նե ա
կան ծի սա կա տա րու թյուն ներ է ին կա տա րում»41:

Կ րո նա փո խու թյան ա ռա ջար կը՝ ը ստ վե րապ րող նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն-
նե րի, սո վո րա բար կա տար վում էր մահ վա նից ան մի ջա պես ա ռաջ՝ դրա նով նպա-
տակ ու նե նա լով հայե րին կանգ նեց նել դժ վար ը նտ րու թյան ա ռջև. « Զա բի թը սու րը 
քա շում է, մոլ լան՝ ա սում. «Ք րիս տո նյայի հա վատ քը թող նում եմ, մահ մե դա կա նու թ-
յուն եմ վերց նում»: Մեզ կրկ նել կու տային այդ խոս քե րը»42: «….որ պէս դա ւա ճան ներ 
Օս մա նե ան հայ րե նի քին, դուք բո լորդ կը դա տա պար տուիք մա հուան: Սա կայն ե թէ 
ձեզ մէ մէ կը իս լա մա նայ, պա տիւ նե րով եւ ո ղջ ա ռողջ Մար տին պի տի վե րա դարձ-
նենք: Մեռ նե լու մէկ ժամ ժա մա նակ ու նիք: Պատ րաս տուե ցե՛ք, ձեր վեր ջին ա ղօթք-

38  Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 117:
39 Հայե րե նը գրա կան դարձ նե լու և կա պակց ված միտք հա ղոր դե լու հա մար հու շի այս հատ վա ծը 
ո րոշ քե րա կա նա կան խմ բագր ման ե նք են թար կել. Ար շա լույս Փոս տալ ջյան-Ռա մա զյան, Հու շեր 
իմ հայ րի կից (Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի մա սին), ձե ռա գիր-հուշ, ՀՑԹԻ ֆոն դեր, ֆ. հ. 129, բ. 8, թ. 93, 
էջ 24:
40 Յու հան սոն Ա., Աք սո րյալ ժո ղո վուրդ. մեկ տա րի հայոց պատ մու թյու նից, Ե., 2008, էջ 43, 44:
41 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 229, 230:
42 Սվազ լյան Վ., Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն: Ա կա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն ներ, Ե., 
2011, էջ 245:
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նե րը ը րէ՛ք»43: Կրո նա փո խու թյան ա ռա ջար կի մա սին Ալ մա Յու հան սոնն ա սում է. 
«Եվ ե րբ նս տել ու լսում ես բա զում փոր ձու թյուն նե րի մա սին նրանց պատ մած նե րը, 
պարզ է դառ նում, որ, ի րոք, բո լոր հայերն ը նտ րու թյան ա ռջեւ է ին դր վել՝ մեռ նել 
կամ ու րա նալ Քրիս տո սին, և որ նրան ցից շա տե րը կա րող է ին խու սա փել սար սա-
փե լի տան ջանք նե րից, ե թե ու զե ին մահ մե դա կան դառ նալ: Բայց նրանք հա վա տա-
րիմ մնա ցին ի րենց Ա ստ ծուն մի այն պի սի նվիր վա ծու թյամբ, ո րը նրանց տվել էր 
ի րենց ան նկուն հա վա տը: Այդ հա վա տը նրանց ուժ էր տա լիս»44: 

Փաս տո րեն հայե րին կո տո րե լը շատ հա ճախ կրո նա կան սխ րանք էր հա մար-
վում և, հետևա բար, որ քան ա վե լի դա ժան կա տար վեր այն, ա վե լի մեծ կլի ներ մո լե-
ռանդ ոճ րա գոր ծի սխ րան քը: Լես լի Դևի սի հա ղորդ մամբ. « Գի շեր նե րը թուր քե րը 
եր կինք ա ղոթք է ին հղում, ի սկ ցե րեկ նե րը ի րա կա նաց նում է ին ի րենց ա րյու նոտ 
գոր ծը»45: Այս ա մե նը կա տար վում էր « Ղու րա նի վրայ կա տա րուած եր դու մով՝ 
քա ղա քին միւս քրիս տո նե ա նե րէն գաղտ նի պա հել սպան նող նե րուն ա րարք նե րը եւ 
սպան նուած նե րուն ճա կա տա գի րը»46:

 Հա ճախ օ տա րերկ րյա մի սի ո ներ նե րը հայե րի կրած տա ռա պանք նե րը հա մե մա-
տում են Նե րոն կայ սեր ժա մա նակ տա րած ված քրիս տո նյա նե րի հա լա ծանք նե րի 
հետ. «… Մենք կ’ապ րինք Նե րո նի ժա մա նակ ե րբ քրիս տո նե ա նե րը կը հա լա
ծէր…»47: Թուր քերն ու քր դե րը նույ նիսկ փոր ձում է ին նմա նա կել Նե րո նին. Էն վեր 
փա շայի պատ վին ի րա կա նաց ված հայե րի ող ջա կիզ ման թա տե րա կա նաց ման մի 
տե սա րան է նկա րագ րում վե րապ րող Մա րի Գրի գո րյա նը՝ այս ան գամ ևս հի շա-
տա կե լով Նե րո նի ա նու նը. «Օր մըն ալ ա հա լուր տա րա ծուե ցաւ թէ պա տե րազ մա-
կան նա խա րար՝ Էն վէր Փա շան Ռաս-Ի ւլ-Այ նէն պի տի ան ցնի Պաղ տա տի ճա կա տը 
եր թա լու հա մար: Չեմ կր նար ե րե ւա կայել՝ թէ ո ՞վ յ ղա ցաւ այդ դի ւային ծրա գի րը. 
hա ւա քել տալ բո լոր ջար դուած նե րու մար մին նե րը եւ պար զել նե րո նա կան 
տե սա րան մը՝ այ րել տա լով զա նոնք, ե րբ Էն վէր Փա շան ժա մա նէր հոս: .... Ա կա-
նա տես նե րը ը սին ո ր՝ ան իր կառ քին մէջ ոտ քի կե ցած ան տար բե րօ րէն դի տած է 
հր կի զուող մար մին նե րը»48:

 Մա րի ա Յա կոբ սե նը պատ մում է մի դեր վի շի մա սին, որ տա պա րով 223 հայ էր 
սպա նել, և դա ներ կա յաց վում էր որ պես կրո նա կան սխ րանք49:

43 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 62:
44 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 30, 31:
45 Դևիս Լ. Ա., նշվ. ա շխ., էջ 145:
46 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 40:
47 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 303:
48 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 68. ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
49 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 353:
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 Թե ո դի կը գրում է Գրգ քե սե լյան 3 եղ բայր նե րի ծի սա կան սպա նու թյան դեպ քը, 
ո րոնց «.... կա պե ցին և տա րին մոր թել Թուր քի մը գե րեզ մա նի վրայ»50: Ա վե լին՝ 
կան դեպ քեր, ե րբ սպա նում է ին ե կե ղե ցու խո րա նի վրա51 կամ մզ կիթ նե րի դի մաց52:

 Արժանահավատ հա մա րե լով Հ. Մոր գեն թաուի խոս քե րը53՝ պետք է նշենք, որ 
հնա րա վոր է՝ այս պի սի ծի սա կան սպա նու թյուն նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը գրա-
կա նու թյու նից և ար խիվ նե րից դուրս է ին բեր վել վե րին օ ղակ նե րի կող մից ու հրա-
հանգ նե րի թվում տր վել սպա նու թյուն ներն ան մի ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նող նե րին:

գ) Խա չի հան դեպ ա նար գանքը, մարդ կանց խա չե լը և Հի սուս քրիստո սի 
ա նու նը շա հար կե լը
Ա ռանձ նա հա տուկ ա տե լու թյան նկա րագ րու թյուն նե րի կա րե լի է հան դի պել, ե րբ 
խոս քը վե րա բե րում է քրիս տո նե ա կան կարևո րա գույն խորհր դան շա նին՝ խա չին: 
Կտ տան քի տա րած ված ձևե րից էր քրիս տո նյա նե րին խա չե լը: Թուր քա կան որ բա նո-
ցում դա սա վան դող մի ու սու ցիչ նույն որ բա նո ցի հայ որ բե րին հա ճույ քով պատ մում 
է, թե ի նչ պես է տե ղի ու նե ցել հետևյալ խա չե լու թյու նը. «.... շատ յա խուռն էր եւ ի նչ 
մեծ ա խոր ժա կով չէր պատ մեր մե զի՝ Տիգ րա նա կերտ ցի հայ ա ռաջ նոր դին խա չե
լու թիւ նը եւ շնա կա նօ րէն կ’ը սէր թէ ոտ քե րուն եւ ձեռ քե րուն ե ղունգ նե րը աք ցա նով 
քա շե լէ վերջ, մի սերն ալ կտր տե լով քիչ առ քիչ՝ մեռ ցու ցած են»54: Կամ՝ «… պատ. 
Պետ րո սը որ Չն քուշ կը գտ նուէր, չար չա րան քի են թար կուած էր ու բան տին մէջ ալ 
մե ռած էր: Ան շատ ազ նիւ մարդ մըն էր:… Տեղ մը թուր քե րը 13 հո գի խա չեր են: 
Ա նոնց ձեռ քե րէն, ոտ քե րէն ու կուրծ քե րէն գամ գա մած են: Սե ւե րե կի պա տուե լին 
ալ խա չած են»55:

 Խա չե լու ըն թաց քում նաև հի շա տա կում է ին Հի սուս Քրիս տո սին. «Ո րոշ դեպ-
քե րում ժան դարմ նե րը նրանց ձեռ քերն ու ոտ քե րը մե խում է ին փայ տի կտոր
նե րին՝ ա կն հայ տո րեն նմա նա կե լով խա չե լու թյա նը, ի սկ ե րբ զո հը հո գե վար քի 
մեջ էր ը նկ նում, գո ռում է ին. « Դե՛ հի մա քո Քրիս տո սը թող գա ու փր կի քեզ»56: 
Զար մա նա լով այն փաս տի վրա, թե ին չու են հայե րը քրիս տո նյա, թե ին չու է նրանց 
Ա ստ վա ծը բռ նի մահ վան են թարկ վել, ի նչ պատ ճառ կա այդ պի սի «ան զոր» է ա կի 
հա վա տա լու, թուր քերն ու քր դե րը հայե րին են թար կում է ին նույն չար չա րան քին, ի նչ 
Քրիս տոսն էր կրել: Շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յու հան սո նը գրում է. « Սա իս լա-

50 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 638, 639:
51 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 92, 93:
52 Քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նած մի թուր քի (մու սուլ մա նա կան ա նու նը՝ Փաթ լագ զա դե Մեհ մեդ, 
քրիս տո նե ա կան ա նու նը՝ Ա րամ Փաթ լա գյան) Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ ևս են թար կում են ծի սա կա-
նաց ված սպա նու թյան՝ քարշ տա լով նրան դե պի մզ կիթ և մզ կի թի դռան ա ռջև ա նար գանք նե րով 
նրան կտոր-կ տոր են ա նում. տե՛ս Գր. Հ. Գա լուս տե ան [ Կի լի կե ցի], Մա րաշ կամ Գեր մա նիկ եւ 
հե րոս Զէյ թուն, Լոնկ Այ լընտ Սի թի, Նիւ Ե որք, 1988, էջ 784:
53 Տե՛ս թ. 37 հղ ման տեքս տը:
54 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 77. ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
55 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 97:
56 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը …, էջ 230, 231:



Ցեղասպանագիտական հանդես 4 (2), 2016110

մի զար թոնքն է: Նրանք ի րա կա նաց րե ցին ի րենց ծրա գի րը դի վային հնա րամ տու թ-
յամբ: Շատ ան գամ նրան ցից կա րե լի է լսել. « Հի մա թող ձեր Հի սու սը ձեզ օգ նի», և 
այլն, և այլն: Հա ճախ հայե րին խա չում է ին գյու ղե րում»57, կամ՝ « Հա զիւ ոտ քի կանգ-
նե լու ուժ ու նե ցող տա րա բախտ քա հա նան պա տին կը կռթ նեց նեն: Իւ րա քան չիւր 
բա զու կէն պա րան մը կ՚ան ցը նեն, պա րանն ալ պա տին ա գու ցուած եր կա թէ եր կու 
օ ղակ նե րու մէջ կը սա հեց նեն: Հա զիւ պա րա նէն կը քա շեն, մեր ազ նուա սիրտ չար-
չա րե ա լը օդ կը բարձ րա նայ, գետ նէն 10 սան թի մեթր եւ բա զուկ նե րէն կա խուած կը 
մնայ: Խա չե լու թե ան չար չա րանքն է այս»58:

 Կա րա պետ Գա բի կյա նի հա ղորդ մամբ Քե մա խի կիր ճի մոտ ժան դարմ նե րը 6 
տա րե կան մի տղայի են խա չում. « փայ տէ խա չի մը վրայ գա մե ցին աչ քե րէն, ձեռ
քե րէն ու ոտ քե րէն. յե տոյ ժո ղո վուր դին ցու ցադ րե լով պօ ռա ցին. Ա հա ձեր Քրիս
տո սը եւ խա չը. Թող ձեզ ա զա տէ»59:

Բռ նու թյուն նե րի ըն թաց քում Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նը հի շա տա կե լը և քրիս տո-
նյա նե րին, նրանց կրոնն ու Ա ստ ծուն ծաղ րե լը դարձ րել է ին հա մա տա րած և սո վո-
րա կան երևույթ. դա նպա տակ ու ներ և՛ թու լաց նել զո հե րի կրո նա կան հաս տա տա-
կա մու թյու նը, և՛ մյուս կող մից չհե տապն դե լով որևէ կոնկ րետ նպա տակ՝ ցու ցադ րում 
էր այն հան գա ման քը, որ քրիս տո նյա նե րի Ա ստ վա ծը «ան կա րող» է փր կել, և քրիս-
տո նե ու թյունն էլ «ան պի տան» կրոն է՝ ի տար բե րու թյուն իս լա մի. 

« Խար բեր դի մէջ շատ մը թուր քեր հայե րուն կ’ը սեն.
– Ե թէ ձեր Յի սու սը Աս տու ծոյ որ դին է, ին չո՞ւ հա մար ձեզ չ’ա զա տեր մեր ձեռ

քէն, դուք որ Ա նոր կը հա ւա տաք: 
– Ո ՛չ, կը պա տաս խա նեն հայ րե րը: Մեր կրօն քը ա մե նէն լաւն է: Զին քը ու րա նա լը 

ա ւե լի դժուար է քան թէ մտ րա կուի լը»60:
 Խո սուն դր վագ է, թե ի նչ պես են ոճ րա գործ նե րը պա տաս խա նում մի հայ կնոջ 

այն հան դի մա նան քին, թե ին չու են այդ քան դա ժա նու թյամբ վար վում ի րենց հետ. 
ոճ րա գոր ծու թյու նը կա տա րող նե րի պա տաս խա նը կապ ված է լի նում այն հան գա-
ման քի հետ, որ ի րենք կրո նա կան ի րա վա սու թյուն է ին ստա ցել հայե րին կո տո րե-
լու հա մար. « Գահ պէ՜ սէ նի... կ’ըմ բե րա նեն. դեռ խօ սե լու լե զո՞ւ ալ ու նիք. Ալ լահն ալ, 
Մար գա րէն ալ, Սուլ թանն ալ ձե զի պէս խը յա նէթ միլ լէ թի մը ղահր ը րած են. ձեր 
նա մուսն ալ, ձեր պա տիւն ալ, ի նչք ու ստա ցուածք, ձեր կե անքն ալ մեր ձեռ քը մատ-
նած են. դուք այ լեւս ձեր ան ձին տէ րը չէք. Ալ լա հը մերն է, դուք Աս տուած չու նիք, 
մենք ե նք ձեր ալ լա հը, ձեր Աս տուա ծը, ձեր Քրիս տո սը. ե թէ ա նոնք ու նին զօ րու թիւն 
մը, թող գան ա զա տեն զձեզ մեր փէն չէ նե րէն...»61:

 Ան գամ մի ֆա կա նա ցում էր կա տար վում և սիմ վո լիկ կեր պով հա մե մատ վում է ին 
Մու հա մե դի և Քրիս տո սի կեր պար նե րը՝ որ պես հայի ու իս լա մա դա վա նի պա հա պան 

57 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 53, 54:
58 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86:
59 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 507: Խա չե լու թյան դեպ քեր՝ հա տուկ դա ժա նու թյամբ կա տար ված, 
տե՛ս նույն տե ղում, էջ 521, 522:
60 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 103:
61 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 149:
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զո րու թյուն ներ, ստեղծ վում է ին ա պո կա լիպ տիկ լե գենդ ներ, ի նչ պի սին հետևյալն է. 
« …Ես միշտ կը պատ մէ ի գա լիք դա տաս տա նի սոս կա լի դէպ քե րու մա սին, սա կայն 
թուր քե րը կ’ը սէ ին թէ ի նչ պէս որ Յի սուս չի փր կեց հայե րը այս չար չա րանք նե րու 
ժա մա նակ, նոյ նը պի տի պա տա հի նաեւ դա տաս տա նին օ րը: Այդ օ րը հայե րը 
դուր սը պի տի մնան: Մու համ մէտ մեծ ծա ռի մը տակ պի տի կե նայ եւ Մու համ
մէտ զա նոնք պի տի ա ռաջ նոր դէ, եր կինք պի տի մտ նեն: Ա նոնք կ’ը սէ ին նաեւ թէ 
պա տե րազ մէն ե տք բո լո րը մու համ մե տա կան պի տի դառ նային»62: Այս հատ վա ծից 
պարզ երևում է, որ հայե րի կո տո րա ծը ա պա գայի եր կու տե սիլ էր հե տապնդում: 
Նախ, հայե րին կո տո րե լով, թուր քե րը կար ծում է ին, որ մահ մե դա կա նու թյու նը 
հաղ թա նա կե լու է քրիս տո նե ու թյան նկատ մամբ, մահ մե դա կան նե րը պա տե րազ մը 
հաղ թե լու են, և ի րենց « մի սի ո նե րու թյու նը» (հա վա նա բար նկա տի ու նե նա լով և՛ 
սպա նու թյուն նե րը, և՛ կրո նա փո խու թյու նը) հաս նե լու էր իր նպա տա կին: Ե րկ րոր դը 
կրո նա կան վախ ճա նա բա նու թյան ո լոր տից է, դա տաս տա նի օ րը հետ մա հու ե րա-
նու թյան ար ժա նա նա լու հա մոզ վա ծու թյամբ:

 Խար բեր դում և Մեզ րե ում մարդ կանց խոշ տան գե լու ժա մա նակ թմբ կա հա րում 
է ին և ծնծ ղա հա րում. Ալ մա Յու հան սո նը պատ մում է. « Հարկ չկա կրկ նել, որ շատ 
մար դիկ այդ խոշ տան գում նե րից մա հա նում է ին: Ի սկ այդ ժա մա նակ զին վոր նե րը 
բղա վում է ին. « Դե թող հի մա ձեր Քրիս տոսն օգ նի ձեզ»63:

 Չե թե նե րն ի րենց սպա նե լու կա րո ղու թյու նը, մարդ կանց ճա կա տագ րեր ո րո շե լը 
հա մա րում է ին ալ լա հից տր ված մի երևույթ, ի սկ ի րենց զգում է ին հայե րի նկատ-
մամբ որ պես հայե րի կյանքն ու մա հը տնօ րի նող ներ. « մենք ե նք ձեր ալ լա հը. ե թէ 
ձեր Աս տուա ծը ու նի զօ րու թիւն մը թող գայ մեր ձեռ քէն ա զա տէ»64: Նույ նի մա սին 
են վկա յում Պոլ սից Նի կո մի դի ա ու ղարկ ված Մեհ մետ Ա լի ա նու նով մի իթ թի հա-
տա կա նի խոս քե րը. « Դուք Աս տուած չու նիք. ես եմ ձեր Ալ լա հը, ձեր Աս տուա ծը, 
ձեր Քրիս տո սը ե թէ ու նի զօ րու թիւն մը թող գայ ա զա տէ ձեզ իմ ձեռ քէս»65: Նա 
այս խոս քե րով ե կե ղե ցում հա վաք ված հայե րին է կոտորում:

դ) Կրո նա կան հայ հո յանք նե րը, ա նար գանք ը, պի տա կա վո րում նե րը, 
կո չերը և այլն
 Հա մա տա րած երևույթ նե րից էր պի տա կա վո րու մը. « գյա վուր», « շուն», « շուն քրիս-
տո նյա» և այլն: Ա հա մի քա նի վկա յու թյուն  այս ա ռն չու թյամբ. « Թուր քե րը քրիս տո-
նյա նե րին սո վո րա բար կո չում են մեկ բա ռով՝ «շ ներ», և դա նրանց հա մար զուտ 
այ լա բա նա կան հաս կա ցու թյուն չէ. նրանք իս կա պես ի րենց եվ րո պա ցի հարևան-
նե րին ըն կա լում են որ պես շատ ա վե լի ա նար ժան ա րա րած ներ, քան ըն տա նի կեն-
դա նի ներն են»66: Կո տո րած նե րը դեռ չսկ սած՝ « Թուրք պաշ տօ նա տար ներ, ան գամ 
ե րես փո խան ներ, սկ սան շր ջիլ քիւրտ ցե ղա խում բե րու մօտ եւ, բա նա կին հա մար 
62 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 170:
63 Յու հան սոն Ա., նշվ. ա շխ., էջ 43, 44:
64 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 180:
65 Նույն տեղում, էջ 452, 453:
66 Դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի պատ մու թյու նը…, էջ 209:
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ուղ տեր հա ւա քե լու պատ րուա կին տակ, սկ սան քա րո զել ա նոնց մի ակ հասկ ցած 
լե զուն. մա՛հ կի ա վուր նե րուն....»67:

 Քիւր տեմ լիք գյու ղում «...նոյ նիսկ ի րենց պզ տիկ տղա քը, ի նք զինք նուն հա սուն 
մար դու ձե ւեր կու տային ու մեր ե տե ւէն կը պո ռային.

– Կե ա վո՛ւր, քրիս տո նե այ շուն…»68:
 Կամ՝ «... Քա հա նան ետ կը կանգ նեց նեն.– Ք րիս տո նե այ շա՛ն լա կոտ, կը պո ռան 

ե րե սին, հի մա ալ քեզ քու Տի րո՛ջդ պէս պի տի ը նենք»69: 
Պի տա կա վո րու մը և թշ նա ման քը տա րած ված էին նաև մու սուլ ման նե րի ե րե խա-

նե րի մեջ, ո րոնք ա վագ նե րից սո վո րել է ին « գյա վուր» ո չն չաց նե լը սե փա կան պարտ-
քը հա մա րել. « Հով հան նե սը մի դուռ ծե ծեց՝ ո ղոր մու թյուն խնդ րե լու: Բաց ա րին դու-
ռը, եր կու թուրք տղա ներ Հով հան նե սին քարշ տա լով ներս տա րան ու ծե ծում է ին 
ա սե լով. « Գյա վո՛ւր, քեզ պի տի սպա նենք»…»70:

 Հե տաքր քիր է, որ թուր քա կան « ման կա վար ժու թյունն» ար գե լում էր թր քաց ման 
և իս լա մաց ման են թարկ վող հայ ե րե խա նե րին կո չել գյա վուր. «...մեզ կո չե ցին մէ օհ
դէ տի, բայց կե ա վուր բա ռը խս տիւ ար գի լուած էր...»71:

ե) քրիս տո նե ա կան սր բու թյուն նե րի և սր բա վայ րե րի հան դեպ կրո նա կան 
վան դա լիզ մի դրսևո րում նե րը
Ա նար գան քը քրիս տո նյա նե րի սր բա վայ րե րի հան դեպ երևում է այն դեպ քե րից, 
ե րբ ե կե ղե ցի նե րը նպա տա կադր ված վե րա ծում է ին հա սա րա կաց տնե րի՝ աղ ջիկ-
նե րին բռ նու թյամբ են թար կե լով սե ռա կան ստր կու թյան72: Հայտ նի են հայ կա կան 
ե կե ղե ցի նե րը որ պես հայե րից խլ ված ապ րան քը պա հե լու վայր գոր ծա ծե լու73, ե կե-
ղե ցի նե րի վրա թուր քա կան դրո շակ պար զե լու74, ե կե ղե ցի նե րի զան գե րի փո խա րեն 
շներ կա խե լու մա սին վկա յու թյուն ներ75: Ե կե ղե ցի նե րի մե տաղ ներն օգ տա գոր ծում 
է ին փամ փուշտ ներ պատ րաս տե լու76, ի սկ քա րե րը՝ զին վո րա կան շեն քեր ու փո ղոց-
ներ սա լար կե լու հա մար77, վա ճա ռում է ին ծի սա կան թան կար ժեք ա ռար կա նե րը, Ս. 

67 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 36:
68 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 171:
69 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 86: Մաթ թա Քր մո վար դա պե տին կո չում են « շուն 
քրիս տո նյա», կտ տանք նե րի ու ֆա լա խայի են են թար կում (Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., 
էջ 84, 85):
70 Ար շա լույս Փոս տալ ջյան-Ռա մա զյան, Հու շեր իմ հայ րի կից (Եր վանդ Փոս տալ ջյա նի մա սին), ձե-
ռա գիր հուշ, ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, ֆհ 129, բ. 8, թպ.93, էջ 24:
71 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 1909-1918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղիա յե ան, 1989, էջ 72, Բ-8, ՀՑԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
72 Ան տո նե ան Ա., նշվ. ա շխ., էջ 111:
73 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 563:
74 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 70։
75 Ա կու նի Ս., Մի լի ոն մը հայե րու ջար դի պատ մու թիւ նը, Կ. Պո լիս, 1920, էջ 166:
76 Ճէյ քըպ սըն Մ., նշվ. ա շխ., էջ 141: 
77 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 562: 
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Սե ղա նի վրայի սպաս քը, ի րերն ու կտավ ներն օգ տա գործ վում էին կեն ցա ղային 
այլևայլ նպա տակ նե րով: 

Թե ո դի կը հա ղոր դում է բազ մա թիվ դեպ քեր սր բա վայ րե րի, քրիս տո նե ա կան 
ա ստ ված ապաշ տու թյան պա րա գա նե րի հան դեպ ա նար գան քի վե րա բե րյալ. « Մեր 
մե նաս տան նե րուն նա հա տակ ե կե ղե ցա կան նե րը ցու ցա կագ րու մի ըն թաց քին, ա ւե-
լորդ չըլ լայ յի շա տա կել նաեւ ա նոնց ծա ռա յած սր բա տե ղի նե րը, ո րոնք պղ ծուե ցան 
ու թա լա նի մատ նուե ցան ի րենց թան կար ժէք հնու թիւն նե րով: Գլա կայ վան քը, զոր 
օ րի նակ, ա մէ նէն հա րուստ նե րէն մին կը նկա տուէր, ուր ձե ռա գիր հին մա տեան-
նե րէ զատ՝ կային բազ մա թիւ ար ծաթ եւ ոս կի մա սունք ներ, սկիհ ներ, խա չեր, 
սա ղա ւարտ ներ, եւ այլն, մեծ մա սամբ գո հա րա կուռ եւ սր բազ նա սուրբ նշ խար նե-
րով, նաեւ ոս կե դի պակ շուր ջառ, վա րա գոյր եւ շուշ փայ, ի րենց դա րա ւոր պա հուած-
քին մէջ ա նեղծ եւ ա ռար կայ եւ րո պաց ւոց խոր հի ա ցու մին: Ա տոնք բո լոր ապ շո
պուե ցան վան տա լի ձեռ քե րով եւ մկ րա տուե լով՝ ծա ռայե ցին ի բր շալ վար եւ 
կեղ տա շոր Քիւրտ գեղջ կու հի նե րու: Մա գա ղա թե այ գր չա գիր Ա ւե տա րան նե րու 
է ջեր պա տառպա տառ նե տուե ցան կո յա նոց եւ խել մը ան ստ գիւտ հնու թիւն ներ 
ար ժա նա գին խլուե լով ձեռ քէ ձեռք՝ լե ցուե ցան սն տուկ նե րու մէջ, զորս Պալ քան-
ցու կը հե ւի հեւ կրեց ա ւա զակ նե րու որ ջը՝ Գեր մա նի ա, հա յա պատ կան այդ գօ ղոն նե-
րով պե տա կան թան գա րան ներ ճո խաց նե լու հա մար… Ս. ե կե ղե ցա կա նաց շի րիմ-
ներ քա կուե ցան ան խնայ եւ ի րենց վրայի մես րո պե ան տա ռե րը տա շուե լով՝ գա ցին 
զար դա րել « գօ նագ»-նե րու (ա պա րանք նե րի-Շ. Խ.) բա կեր ու ճե միշ ներ (զու գա րան-
ներ-Շ. Խ.), միշտ ի բր նա խա տինք Քրիս տո նե ու թե ան»78: 

Քե մա խի ե կե ղե ցում օ րե րով պահ վե լուց հե տո հայ ե րի տա սարդ ներ. «… մի ա-
հա ղոյն սու րէ ան ցուե ցան: Է րզ րում ցի խու ժա նը՝ տա ճար նե րէ շո պած մեր խա չե-
րուն ու Ա ւե տա րա նին հան դէպ ցոյց տուաւ այն մի եւ նոյն ա նո պայ ըն թաց քը՝ զոր 
այ լուր ու նե ցեր է ին ազ գա կից ներ, հե թա նո սա բար նա խա տած ըլ լա լու հա մար 
Քրիս տո նէ ու թիւ նը, այ սինքն՝ կոտր տել, պատռ տել ու կոխ կռ տել զա նոնք եւ նե տել 
աղ բիւս քի մէջ՝ հայ հո յա լից բա ցա գան չու թիւն նե րով, մա հա տագ նապ ան ձկու թե ան 
մատ նուած Հա յու թե ան աչ քին առ ջեւ»79:

 Բազ մա թիվ է ին նաև քրիս տո նե ա կան գրա կա նու թյան հան դեպ ա նար գան քի 
դրսևո րում նե րի մա սին. « Դաշ տին ե րե սը, ա ղիւս նե րու մէջ բազ մա թիւ Հայե րէն 
գր քեր ալ – մաս նա ւո րա պէս Աս տուա ծա շունչ գիրք եւ Ա ւե տա րան. Ցա նու ցիր, բզըք-
տուած: Թուրք, քիւրտ լա ճեր կե ա վու րի այդ քի թապ նե րը կը զար նեն գետ նոցգե
տին, ցե խե րու մէջ աղ բիւ սէ աղ բիւս կը խօ թեն, կ’ոտ նա հա րեն, պա տառբն ծիկ 
ը րած՝ հո վին կու տան: Հայ քա ղա քակր թու թիւ նը, Հայ միտ քը, Հայ հան ճարն է, որ 
նա խա տինք նե րու, թու քի, մու րի կ՛են թար կուի»80: 

78 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 143, 144:
79 Նույն տե ղում, էջ 215: 
80 Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 233:
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Այն ա մե նը, ի նչ կապ ված էր քրիս տո նյա նե րի հետ, բնաջնջ ման են թա կա էր, 
ան գամ նրանց պատ կա նող կեն դա նի նե րը81:

զ) Հայե րի կրո նա ծի սա կան վար քի դրսևո րում ներ
Դժ վա րին ի րա վի ճա կում՝ թե՛ կրո նա փո խու թյան և թե՛ մահ վան սպառ նա լի քի 
ժա մա նակ հայե րը ցու ցա բե րում է ին յու րա հա տուկ կրո նա հո գե բա նա կան վարք, 
ո րոնց բա ցատ րու թյու նը պետք է գտ նել ա մե նա տար բեր գի տա կար գե րի օգ նու թ-
յամբ: Կան բազ մա թիվ վկայ ված դեպ քեր, ե րբ հայե րը կյան քի սահ մա նային ի րա-
վի ճակ նե րում կրո նա ծի սա կան ի մի տա ցի ա ներ են ա նում: Մար դի նի թուր քա կան 
որ բա նո ցի հայ որ բե րը իս լա մաց ման պայ ման նե րում էլ կա րո ղա նում են գտ նել 
քրիս տո նե ա կան ծե սե րի, սր բա զան ա րա րո ղու թյուն նե րի սիմ վո լիկ փո խա րի նու մը: 
Մաս նա վո րա պես, շատ խո սուն է նրանց կող մից Ս. Հա ղոր դու թյան խորհր դի 
հետևյալ ի մի տա ցի ան՝ նմա նա կու մը. «Ու տա րօ րի նակ կերպ մըն էր նաեւ մեր 
հա ղոր դու թիւն առ նե լը: Ա գա պին, որ Խա տի ժէ կը կո չուէր, ե լաւ մեր որ բա նոց-ե կե-
ղե ցի ի Ս. Խո րա նի պա տէն ծե փի կտոր մը փր ցուց, փշ րեց, վրան «Յա նուն Հօր եւ 
Ո րդ ւոյ...» ար տա սա նեց ու բաշ խեց մե զի, ու մենք այդ փշ րանք մա սե րով հա ղոր
դուե ցանք, զո րա ցանք»82: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն է գրա վում հոգևո րա կան նե րի կող մից հո ղը 
որ պես վեր ջին հա ղոր դու թ յուն օգ տա գոր ծե լու ֆե նո մե նը. այս ա րարք-խոր հուր դը 
հոգևո րա կան նե րը կա տա րում են գու ցե մի մյան ցից օ րի նակ վերց նե լով, գու ցե 
ակամա: Ներ սես ե պս. Դա նի ե լյանն իր « Կա թիլ մը ջուր այ րած սր տե րու» գր քի 
մեջ պատ մում է Տ. Պետ րոս քա հա նա Քե շի շյա նի մա սին, ո րին ա ռա ջար կում են 
իս լամ ըն դու նել, որ ա զատ վի մա հից, սա կայն 80 տա րե կան ծե րու նին ա սում է, որ 
«....նա խա մե ծար կը հա մա րի այս զու լու մի ու զա լը մի ե րկ րէն եր կինք փո խադ րուիլ 
մա հուամբ, քան կրօ նա փոխ ըլ լալ...ու հա զիւ քա հա նան ծն րադ րած, գե տի նէն քչիկ 
մը հող առ նե լով բե րա նը՝ ի բր հա ղոր դու թիւն, վեր ջին ա ղօթ քը կ՚ար տա սա նէ, 
ար դէն մեր « հայ րե նա սեր», բայց հա կա սահ մա նադ րա կան զի նուոր նե րը տեղն ու 
տե ղը գն դա կա հար կ՛ը նեն զայն ու ա տով ալ չգո հա նա լով՝ կամ մո լե ռանդ կր քեր նին 
չյա գեց նե լով կը սկ սին սուի նով ծակծ կել ա նոր ան շն չա ցած մար մի նը, ո րուն ա րիւ-
նոտ ու սուի նա հար Մաշ տո ցը ի նձ յանձ նուե ցաւ յե տոյ»83: Նույ նը պի տի ա ներ Ներ-
սես ե պիս կո պոս Դա նի ե լյա նը Ե ղեռ նի ժա մա նակ. «Ե ոզ ղա տի 472 ե րե ւե լի հայե րէ 
բաղ կա ցած ա ռա ջին կա րա ւա նը ճամ բայ կը հա նուի 26 Յու լիս 1915ին՝ Ե ոզ ղատ-Զի լէ 
ու ղի ով: Այս կա րա ւա նին մէջ է ին Ե ոզ ղա տի ա ռաջ նորդ ներ՝ Ներ սէս Ե պս. Դա նի-
է լե ան, քա հա նա ներ, ու սու ցիչ ներ, մտա ւո րա կան ներ, բժիշկ ներ, դե ղա գործ ներ, 
վա ճա ռա կան ներ եւ այլ ե րե ւե լի հայեր: ...Ճա նա պար հին հէք ա ռաջ նոր դը կը խնդ րէ 
կա րա ւա նը վա րող թուրք ոս տի կա նէն, թոյ լատ րել վայր կե ան մը կանգ առ նել ա ղօ-

81 « Կե ա վու րին հաւ կիթն ալ ջախ ջա խե ցէք, ոտ նա հա րե ցէք, կ՛ը սէ ին, չըլ լայ որ մէ ջէն ա քա
ղաղ ել լէ, ա րու ար մատ դուրս գայ» (Գա բի կե ան Կ., նշվ. ա շխ., էջ 248):
82 Մա րի Գրի գո րե ան, Ա տա նայէն Մար տի նի թր քա կան որ բա նո ցը 19091918, խմբ.՝ Բիւ զանդ 
Ե ղի այե ան, 1989, էջ 97, ՀՑ ԹԻ ֆոն դեր, Բ-8, թպ. 248:
83 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, նշվ. ա շխ., էջ 58, 59:
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թե լու հա մար: Գե տի նէն քիչ մը հող առ նե լով, ի բր հա ղոր դու թիւն բե րա նը կը 
դնէ ու իր վեր ջին ա ղօթ քը կ՚ը նէ»84 : Թե ո դի կի հա ղորդ մամբ այս ա րար քը կա տա-
րում է նաև Ա շոտ քա հա նա Ա վե տյա նը85:

 Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ե րա նե լի նե րի շար քում դաս ված մար տի րոս Իգ նա տի ոս 
ե պիս կո պոս Մա լո յա նի տա րագ րու թյան վե րա բե րյալ հետևյալն է պատմ վում. «Եւ 
ե րբ Մամ տուհ Պէյի զի նուոր նե րը կը հե ռա նան, Ա ռաջ նոր դը եւ հա ւա տա ցե ալ նե րը 
կ’ա ղո թեն Աս տու ծոյ պա ղա տա գին, օգ նու թիւն ա ղեր սե լով Ան կէ, որ նա հա տա կու-
թե ան շնորհ քը ըն դու նին: Ա պա Մա լոե ան Գե րա պայ ծա ռը կը սր բա գոր ծէ հա ցը, 
քա հա նա նե րը սուրբ մաս նիկ նե րը կը բաշ խեն հա ւա տա ցե ալ նե րուն: Այս ե րկ-
նային ա րա րո ղու թե ան դէպ քին ա կա նա տես զի նուոր նե րը կը պատ մեն, թէ լոյ սի 
թանձր ա մպ մը ծած կեց Քրիս տո սի մար տիկ նե րու փա ղան գը, զա նոնք ամ բող ջո-
վին թաքց նե լով զի նուոր նե րուն աչ քե րէն: Ա նու շա հոտ բուր մունք մը տա րա ծուե ցաւ 
բո լո րին վրայ: Ա մէն քը հի ա ցան տես նե լով հր ճուան քի, ու րա խու թե ան եւ խա ղա ղու-
թե ան նշան նե րը, նա հա տա կու թե ան պատ րաստ այս մար դոց դէմ քե րուն վրայ»86:

 Հետևյալ դեպ քը վե րա բե րում է ոչ թե հա ղոր դու թյա նը, այլ խա չա փայ տի մա սուն-
քին, որ փո խա րի նում է Հա ղոր դու թյան Հա ցին: Խոս քը Տեր Գաբ րիել Քաթ մար ճ-
յա նի մա սին է. «Ող բա ցե ա լը օր մ՚ա ռաջ, նա խազ գա լով իր մօ տա լուտ վախ ճա նը, 
ս. Խա չի մա սուն քը, զոր իր վրան կը կրէր, մանր մանր ը րած էր եւ կուլ տուած 
էր, ա մէն սր բապղ ծու թե ան ա ռաջ քը առ նե լու հա մար»87:

 Հո ղը որ պես վեր ջին կե րա կուր գոր ծա ծե լու օ րի նակ է հայ ու սու ցիչ Կա րա պետ 
Ա վա գյա նի վեր ջին խնդ րան քը. նա խնդ րում է ոչ թե ի րեն հաց տալ, այլ մի պտ ղունց 
հող՝ ի բրև սր բու թյուն, քա նի որ ին քը տե սավ հայի խա չե լու թյու նը և ա պա ե րա նի է 
տա լիս նրանց, ով քեր կտես նեն հայի հա րու թյու նը ա պա գա յում88:

* * *
 Վե րը ներ կա յաց վա ծով բռ նու թյուն նե րի ու սպա նու թյուն նե րի կրո նա կան ե րան-
գա վո րում ու նե ցող վկա յու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում. Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյանն ա ռնչ վող հու շագ րու թյուն նե րում, վա վե րագ րե րում ու փաս տաթղ թե րում 
դրանք բազ մա թիվ են: Հա վաք վե ցին և թե մա տիկ դա սա կարգ ման են թարկ վե ցին 
մի շարք խո սուն օ րի նակ ներ, որ տեղ երևում է կրո նա կան գոր ծո նի դե րա կա տա րու-
թյու նը՝ որ պես Ե ղեռնն ի րա գոր ծող զանգ ված նե րի կարևոր մղիչ ուժ։

84 Ներ սէս ե պս. Դա նի է լե ան, նշվ. ա շխ., էջ 20:
85 Թէ ո դիկ, նշվ. ա շխ., էջ 226:
86 Իգ նա տի ոս Մա լոյե ան. մար դը եւ նա հա տա կը…, էջ 47:
87 Եղ բայր Ե ա սենթ Սի մոն, նշվ. ա շխ., էջ 73:
88 Կա րա պետ ա ւագ քա հա նայ Գալ ֆաե ան, Գիրք Ե լից հայոց, Պէյ րութ, 1955, էջ 236:
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ԲՌ ՆՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՍՊԱ ՆՈւ ԹՅՈւՆ ՆԵ ՐԻ ԾԻ ՍԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈւ Մը ՄԵԾ 
Ե ՂԵՌ ՆԻ ըՆ ԹԱՑ քՈւՄ

 ու ան Խա չարտ րան 
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Այս ու սում նա սի րու թյամբ վեր է հան վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցած բռ նու թյուն նե րի և սպա նու թյուն նե րի ծի սա կա նաց ման երևույ թը: 
Ծի սա կա նա ցու մը դի տարկ վում է որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման 
կրո նա կան գոր ծո նի խո սուն օ րի նակ: Հիմ նա կա նում ան դրա դարձ է կա տար վում 
հոգևո րա կան նե րի հան դեպ բար բա րո սու թյան դրսևորում նե րին, բռ նու թյուն նե րի 
ծի սա կա նաց մա նը, ծի սա կան սպա նու թյուն նե րին, Ե ղեռ նի ժա մա նակ խաչն ա նար-
գե լուն, մարդ կանց խա չե լուն, Հի սուս Քրիս տո սի ա նու նը շա հար կե լուն, կրո նա կան 
հայ հո յանք նե րին, ա նար գանք ին, պի տա կա վո րում նե րին, կո չե րին, քրիս տո նեա -
կան սր բա վայ րե րի հան դեպ կրո նա կան վան դա լիզ մին: Ա ռան ձին ու շադ րու թ յան 
նյութ է հան դի սա ցել հայե րի կող մից ի րա կա նաց ված ծի սա կան ա րարք նե րի վեր-
հա նու մը, մաս նա վո րա պես Հա ղոր դու թյան խորհր դի ի րա կա նա ցում-ն մա նա կու մը 
Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ:
 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, կրո նա կան գոր ծոն, բռ նու թյուն, 
կտ տանք ներ, ծի սա կա նա ցում, զո հա բե րու թյուն:

RITuAlIzATION OF VIOlENCE AND MuRDERS DuRING THE ARMENIAN 
GENOCIDE

Shushan Khachatryan
SuMMARY

This study is about the ritualization of violence and murders during the Armenian 
Genocide. Ritualization is regarded as one of the most vivid components of the religious 
factor of the Armenian Genocide. The key points to which reference is made are as 
follows: the outbursts of barbarism towards Armenian Clergy, the ritualization of 
violence, ritual murders, the cross during the Armenian Genocide (insults against the 
cross, crucifixion of the Armenians), speculation of the name of Jesus Christ, religious 
oaths, insults and appeals, labelings, acts of vandalism against Christian religious sites 
and shrines. Separate attention is put on the reaction of persecuted Armenians in the 
form of ritual acts, particularly - the phenomenon of imitation of the Sacrament of Holy 
Communion.
Keywords: Armenian Genocide, religious factor, violence, tortures, ritualization, 
sacrifice.
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рИтУАлИЗАцИя нАсИлИй И УБИйстВ Во Время геноцИдА Армян
Шушан Хачатрян

реЗюме
В данном исследовании изложены некоторые проявления феномена ритуализа-
ции насилий и убийств во время Геноцида армян. Ритуализация рассматрива-
ется как один из наглядных примеров религиозного фактора в осуществлении 
Геноцида армян. Рассматриваются случаи зверств в отношении армянского духо-
венства, насилия и ритуализации, ритуальных убийств, осквернения креста, рас-
пятия армян, ругани в адрес Иисуса Христа, религиозных оскорблений, акты ван-
дализма в отношении христианских святых мест и святынь. Отдельное внимание 
уделяется реакции преследуемых армян в виде ритуальных действий, в частно-
сти - имитации Таинства Причащения.
Ключевые слова: Геноцид армян, религиозный фактор, насилиe, пытки, ритуа-
лизация, жертвоприношение. 
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ՌԱ ՖԱՅԵլ լԵՄ Կի Նի Դի ՏԱր ԿՈՒՄ ՆԵ րը ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ րԱծՆԵ րի 
ՎԵ րԱ ԲԵրՅԱլ Գր քԱ չԱՓ (BOOK-LENGTH) ձԵ ՌԱԳ րի «Ս ՊԱ ՆԵ լՈՒ ՄՏԱԴ-

րՈՒԹՅՈՒՆ: Ո ՞Վ Է ՄԵ ՂԱ ՎՈր» ԵՆ ԹԱ ԲԱժ ՆՈՒՄ

Նարեկ Պողոսյան 

 Ռա ֆայել Լեմ կի նի թո ղած հս կա յա կան գի տա կան ժա ռան գու թյան մեջ կարևոր 
տեղ են զբա ղեց նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թե մայով նրա ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ Լեմ կի նի գրած նյու թե րից ա մե նա ծա-
վա լու նը « Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռա գիր» (այ սու հետ` 
Գր քա չափ ձե ռա գիր) ան վա նու մը ստա ցած ձե ռա գիրն է: Այն բա ժան ված է հետևյալ 
7 են թա բա ժին նե րի՝ 1. Հայե րը, ը նդ հա նուր պատ կեր, 2. Հար կում, 3. 1890-ա կան-
նե րի կո տո րած նե րը, 4. 1909թ. Ա դա նայի կո տո րած նե րը, 5. 1915-1916թթ. կո տո-
րած նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը, 6. Սպա նե լու մտադ րու թյու ն։ Ո՞վ է մե ղա վոր, 
7. Ար ձա գանք ներն ար տա սահ մա նում: Այս ձե ռագ րում Լեմ կի նը, օ գտ վե լով Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ բազ մա թիվ փաս տե րից և մեջ բե րե լով ա կա նա-
տես նե րի վկա յու թյուն նե րը, ու շագ րավ դի տար կում ներ է ա նում Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի շուրջ: Այս խնդ րին Լեմ կի նը մաս նա-
վո րա պես ան դրա դառ նում է Գր քա չափ ձե ռագ րի «Ս պա նե լու մտադ րու թյու ն։ Ո ՞վ է 
մե ղա վոր» են թա բաժ նում:

 Հոդ վա ծում քն նու թյան է ա ռն վում Ռա ֆայել Lեմ կի նի Գր քա չափ ձե ռագ րի այն 
են թա բա ժի նը, ո րը նա վեր նագ րել է «Ս պա նե լու մտադ րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր»: 
Այս ձե ռագ րում Լեմ կի նը կարևոր դի տար կում ներ է ա նում ի նչ պես Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի շուրջ, այն պես էլ, օգ տա գոր ծե լով 
փաս տա կան տվյալ ներ, ներ կա յաց նում է, թե ով է կրում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
ի րա գործ ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: Հատ կան շա կան է, որ ի նչ պես ար տա-
ցոլ ված է նաև վեր նագ րում, Լեմ կի նը փոր ձել է ա պա ցու ցել Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյան առ կա յու թյու նը: Ցե ղաս պա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյան ի րա գործ ման հա մար մտադ րու թյան առ կա յու թյան հան գա-
ման քն ան հրա ժեշտ պայ ման է, ո րի մա սին նշ ված է նաև 1948թ. դեկ տեմ բե րի 9-ի 
« Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» 
կոն վեն ցի այի1 ե րկ րորդ հոդ վա ծում, ո րում նշ ված է, թե ցե ղաս պա նու թյուն նշա-
նա կում է հոդ վա ծի ներ քո ա ռանձ նաց ված 5 գոր ծո ղու թյուն նե րից ցան կա ցա ծը՝ 

1 « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի ա, 
1948թ. դեկ տեմ բե րի 9 ( http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf)։
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կա տար ված ազ գային, էթ նի կա կան, ցե ղա կան կամ կրո նա կան որևէ խմ բի, որ պես 
այդ պի սին, լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ:

 Ռա ֆայել Լեմ կի նը Գր քա չափ ձե ռագ րի այս են թա բաժ նում օ գտ վել է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան և դրա ի րա գործ ման հետ կապ ված բազ մա թիվ փաս տա կան 
նյու թե րից` օգ տա գոր ծե լով տար բեր աղ բյուր ներ: Ա ռա ջին աղ բյու րը, ո րից օ գտ վել է 
Լեմ կի նը, Հեն րի Հա րիս Ջե սա փի « Մահ մե դա կան մի սի ո նե րա կան խն դի րը»2 (The 
Mohammedan missionary Problem) գիրքն է: Հեն րի Հա րիս Ջե սա փը պրես բի տե րա-
կան մի սի ո ներ էր Սի րի ա յում, ա ստ վա ծա բա նու թյան դոկ տոր և Բեյ րու թում Ա մե րի-
կյան հա մալ սա րա նի հիմ նա դի րը 3: Նրա այս գիր քը մահ մե դա կա նու թյան և մահ-
մե դա կան մի սի ո նե րա կան խն դիր նե րի մա սին է: Ղու րա նի դրույթ նե րի վե րա բե րյալ 
Լեմ կի նը տե ղե կու թյուն ներ է քա ղել Ջորջ Սեյ լի « Ղու րա նի նախ նա կան դիս կուր սը» 
(The preliminary discourse to the Koran )4 գր քից, ա պա վեր լու ծել, թե ի նչ ազ դե ցու-
թյուն են դրանք ու նե ցել թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա: Ա նգ լի ա ցի արևե-
լա գետ և թարգ մա նիչ Ջորջ Սեյ լը 1724թ. կա տա րել է Ղու րա նի ան գլե րեն թարգ մա-
նու թյու նը և գրել բազ մա թիվ նո թեր: Նրա հե ղի նա կած « Նախ նա կան դիս կուրս»-ը 
պա րու նա կում է խո րաց ված գի տե լիք ներ արևե լյան սո վո րու թյուն նե րի, բար-
քե րի, ա վան դույթ նե րի և օ րենք նե րի մա սին: Հե տաքրք րա կան է, որ Սեյ լը իս լա մը 
չի դնում քրիս տո նե ու թյան հետ հա վա սար մա կար դա կի վրա: Լեմ կի նը Սա սու նի 
կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ փաս տեր է ներ կա յաց նում Ֆրե դե րիկ Դևիս Գրի նի 
« Հայ կա կան ճգ նա ժա մը Թուր քի ա յում» (The Armenian Crisis in Turkey)5 գր քից: Այս 
գր քի բո վան դա կու թյու նը վե րա բե րում է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ-
մամբ ի րա կա նաց ված բռնու թյուն նե րին և կո տո րած նե րին ու մի ջազ գային դի վա-
նա գի տու թյան աս պա րե զում Հայ կա կան հար ցի ար ծարծ մա նը: Որ պես հա րուստ 
փաս տա կան աղ բյուր̀  Լեմ կի նն օգ տա գոր ծել է բրի տա նա ցի հայտ նի պատ մա բան-
ներ Ջեյմս Բրայ սի և Առ նոլդ Թոյն բի ի « Հայե րի վի ճա կը Օս մա նյան կայս րու թյան 
մեջ 1915-1916թթ.» (Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916) փաս-
տաթղ թե րի (« Կա պույտ գիրք») ժո ղո վա ծուն6, որ տեղ զե տեղ ված են բազ մա թիվ 
հա ղոր դագ րու թյուն 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, և մեջ բե րել Ջ. Բրայ սի կա տա րած վեր լու ծու թյուն նե րից: 
« Գեր մա նի ան, Թուր քի ան և Հա յաս տա նը» (Germany Turkey and Armenia) ա նու նը 
կրող և Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց ված բռ նու թյուն-

2 H.H. Jessup The Mohammedan Missionary Problem, Presbyterian Board of Publication, Philadelphia, 
(1879).
3 “Rev. H.H. Jessup Dead,” New York Times. 1910-04-29. ( http://query.nytimes.com/mem/archive-
free/pdf?res=9F07E1DE1530E233A2575AC2A9629C946196D6CF).
4 George Sale, The preliminary discourse to the Koran, F. Warne (1921).
5 Frederick Davis Greene, The Armenian Crisis in Turkey, G. P. Putnams Sons, The Knickerbocker 
Press, London, 1895.
6 Viscont Bryce, Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 19151916, G. P. Putnams Sons, The 
Knickerbocker Press, London 1916.
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նե րին վե րա բե րող գեր մա նա կան և այլ աղ բյուր նե րի ա պա ցույց նե րի ը նտ րա նին7 
ևս իր ու րույն տեղն է գտել օգ տա գործ ված աղ բյուր նե րի շար քում: Լեմ կի նն ար ժե-
քա վոր տե ղե կու թյուն ներ է քա ղել Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոն սի « Ժա մա նա կա կից 
պատ մու թյան սև է ջը» (The Blackest Page of Modern History) գր քից8: Գիբ բոն սը 
« Նյու Յորք Թայմս» թեր թի ար տա սահ մա նյան թղ թա կիցն էր և իր վաղ կա րի ե րան 
ան ցկաց րել է Թուր քի ա յում: Իր այս գր քում նա ի րա կան փաս տե րի հի ման վրա նկա-
րագ րել է հայե րի բռ նա գաղ թը և ցե ղաս պա նու թյու նը։  Լեմ կի նն օ գտ վել է նաև Մկր-
տիչ Գաբ րի ե լյա նի « Հա յաս տա նը̀  մի նա հա տակ ա զգ» (Armenia: A Martyr Nation) 
գր քից9, ո րում հե ղի նա կը հա մա ռոտ շա րադ րում է հայոց պատ մու թյու նը վաղ շր ջա-
նից և հասց նում մինչև հա մի դյան ջար դեր ու ե րիտ թուր քե րի կող մից Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյան ի րա կա նա ցում: Ձե ռագ րի այս են թա բաժ նում օգ տա գործ վել են նաև 
մա մու լի հրա պա րա կում ներ10 և այլ աղ բյուր ներ: 

Ա լա բա մայի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ստի վեն Ջե կոբ սն իր « Ռա ֆայել Լեմ կի նը 
և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը» հոդ վա ծում, ու սում նա սի րե լով Գր քա չափ ձե ռա գի րը, 
ներ կա յաց րել է իր բնո րո շու մը են թա բաժ նում տեղ գտած ո րոշ դի տար կում նե րի 
մա սին: Ջե կոբ սը մաս նա վո րա պես նշել է. « Լեմ կի նը ձե ռագ րի «Ս պա նե լու մտադ-
րու թյուն. ո ՞վ է մե ղա վոր» վեր նագ րով հատ վա ծում ա նո ղոք և զայ րա լից քն նա դա-
տու թյան է են թար կում թուր քե րին ու գեր մա նա ցի նե րին: Նա խիստ պա խա րա կում 
է նաև Ղու րա նը»11:

 Լեմ կի նը հետևյալ խոս քերով է սկ սում ձե ռագ րի այս են թա բա ժի նը. « Հայե րի 
հե տապն դու մը̀  որ պես ու ժեղ քրիս տո նյ ա տարր̀  մահ մե դա կան տա րա ծաշր ջա նի 
սր տում, ան խու սա փե լի էր, քա նի որ Ղու րա նի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը ուղ ղա կի 
հա կա ռակ է ին Քրիս տո սի ուս մուն քին»12: 

Ա պա Լեմ կի նն ան դրա դառ նում է Ղու րա նի սկզ բուն քին, թե մահ մե դա կա նու-
թյու նից բա ցի մյուս կրոն նե րը պետք է ո չն չաց վեն, և ներ կա յաց նում է մի ա ղոթք, 
ո րն օգ տա գործ վում էր Թուր քի ա յում և Կա հի րե ի Ազ հար հա մալ սա րա նում տա սը 
հա զար մահ մե դա կան ու սա նող նե րի կող մից. «Օ՜, Ալ լահ, ո չն չաց րու ան հա վատ նե-
րին ու բա զմաստ ված նե րին, քո թշ նա մի նե րին և կրո նի թշ նա մի նե րին: Օ՜, Ալ լահ, 
դարձ րու նրանց ե րե խա նե րին որ բեր, պղ ծիր նրանց բնա կա վայ րե րը, և կա րող ես 

7 Germany, Turkey and Armenia, J.J Keliher and Co., London 1917.
8 Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern History, G. P. Putman’s Sons, New York and 
London 1916.
9 M. C. Gabrielyan, Armenia: A Martyr Nation, London, 1918.
10 Gochnag, New York, september 4, 1915, Frankfurter Zeitung, October 9, 1915, New York Herald, 
October 6, 1915, և այլն:
11 Steven L. Jakobs, Raphael Lemkin and the Armenian Genocide, Richard Hovhannisyan, Looking 
Backward, Moving Forward: Confronting the Armenian Genocide, p.130.
12 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, p. 
85, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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սայ թա քեց նել նրանց ոտ քե րը, ու նրանց հարս տու թյու նը որ պես ա վար տուր մահ-
մե դա կան նե րին»13:

 Ղու րա նի ո րոշ ուս մունք ներ, ը ստ Լեմ կի նի, ազ դե ցու թյուն են թո ղել թուր քե րի 
ա րարք նե րի վրա: Ձե ռագ րում հատ ված ներ են բեր վում Ղու րա նից, ո րոն ցում առ կա 
են ան հա վատ նե րի դեմ պա տե րազ մե լու և նրանց սպա նե լու դրույթ ներ. «Օ՜, ի րա-
կան հա վա տա ցյալ ներ պա տե րազմ եք սկ սել այն պի սի ան հա վատ նե րի դեմ, ո րոնք 
որ մո տիկ են ձեզ, և թույլ տվեք նրանց խս տու թյուն գտ նել ձեր մեջ» (գ լուխ 5): «Օ՜, 
մար գա րե, պա տե րազմ սկ սիր ան հա վատ նե րի դեմ և ա նո ղոք ե ղիր նրանց նկատ-
մամբ և նրանց բնա կա րան նե րում կլի նի դժոխք» (գ լուխ 9): « Տեր ո չն չաց րու հրե ա-
նե րին և քրիս տո նյա նե րին»,- Մու հա մե դի վեր ջին ա ղոթ քը նախ քան իր մեռ նե լը»14:

 Ձե ռագ րի են թա բաժ նում Ղու րա նից ար ված այս մեջ բե րում նե րից պարզ է դառ-
նում, որ Լեմ կի նն այն կար ծի քին էր, թե Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե րի 
կո տո րած նե րի և Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հիմ քում ըն կած են ա ռա-
վե լա պես կրո նա կան դր դա պատ ճառ ներ, և հետևա բար՝ պա տա հա կան չէ նրա 
հետևյալ միտ քը. « Մահ մե դա կա նու թյան պատ մու թյու նը ա նընդ հատ պա տե րազմ 
է քրիս տո նե ու թյան դեմ. հայե րը կո տոր վում և հե տապնդ վում է ին քրիս տո նե ու-
թյուն ըն դու նե լու պա հից: 1890-ա կան թվա կան նե րի կո տո րած նե րը կրո նա կան է ին 
ի րենց բնույ թով, չնա յած սուլ թա նը բա վա կա նին խե լա ցի էր իր քրիս տո նյա հպա-
տակ նե րի դեմ բա ցա հայտ պա տե րազմ մղե լու հար ցում` իր մար տա վա րու թյան 
հա մար ա ռանց ար տա քին աշ խար հում ար դա րա ցում փնտ րե լու: Եվ րո պա կան և 
բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյուն նե րի հա մար հար մար էր ըն դու նել սուլ թան նե րի՝ 
հայե րի դեմ ուղղ ված մե ղադ րանք նե րը և ձևաց նել, թե հա վա տում են նրանց ա պս-
տամ բու թյա նը, քան ըն դու նել, որ նրանք հա լած վում են մի այն կրո նա կան պատ-
ճառ ներով»15:

1890-ա կան թթ. հայե րի կո տո րած նե րը Լեմ կի նը պայ մա նա վո րում է նաև այն 
հան գա ման քով, որ Աբ դուլ Հա միդ II-ը կա րո ղա ցավ օ գտ վել ստեղծ ված բա րեն-
պաստ մի ջազ գային ի րա վի ճա կից` այն ծա ռայեց նե լով հայե րի կո տո րած ներ կազ-
մա կեր պե լու իր մտադ րու թյան ի րա կա նաց մա նը. « Սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II-ը 
հա մոզ ված էր, որ չկա հա մա ձայ նու թյուն տե րու թյուն նե րի միջև: Ե ռյակ մի ու թյու նը, 
ո րը կազ մում է ին Ի տա լի ան, Ա վստ րո-Հուն գա րի ան և Գեր մա նի ան, չեն ը նդ դի-
մա նա իր քա ղա քա կա նու թյա նը: Գեր մա նա կան մա մու լն այն պի սի տպա վո րու թյուն 
էր ստեղ ծել, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հայե րի կող մից գա հըն կեց լի նե-
լու եզ րին է, և սուլ թա նը պար զա պես փոր ձում է փր կել կայս րու թյու նը» 16: Գեր-
մա նա կան մա մու լում հայե րի կո տո րած նե րի մա սին ի րա կա նու թյու նը թաքց նե լու 
խնդ րի վե րա բե րյալ Լեմ կի նը ներ կա յաց նում է Յո հան նես Լեփ սի ու սի այն միտ քը, 

13 Jesup,”The Mohammedan Missionary  Problem,” Presbyteria n Board of Publication, Philadelphia,  
p. 31.
14 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 86 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
15 Նույն տե ղում:
16 Նույն տե ղում, էջ 87:
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թե գեր մա նա կան մա մու լը կողմ նա կալ տե ղե կու թյուն նե րով էր լց ված, և Օս մա նյան 
կայս րու թյան կող մից ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րն ան հայտ էին Գեր մա-
նի ա յում17: Որ պես լրա ցու ցիչ փաս տարկ` նա դի տար կում է 1895թ. հուն վա րի 7-ին 
Թուր քի այից ու ղարկ ված մի նա մակ,18 ո րում նշ վում է, թե մեկ տաս նա մյակ է` թուր-
քա կան վայ րա գու թյուն նե րը շա րու նակ վում են, և թուր քա կան ղե կա վա րու թյու նը 
նպա տակ ու նի ո չն չաց նելու կայս րու թյան քրիս տո նյա բնակ չու թյա նը:

 Մեկ այլ տե սան կյու նից հայե րի կո տո րած նե րը Լեմ կի նը հա մա րում էր օս մա նյան 
կրո նա քա ղա քա կան հա մա կար գին բնո րոշ տարր, որ տեղ քրիս տո նյա նե րը զրկ ված 
է ին ի րենց ան հրա ժեշտ ի րա վունք նե րից. «Ան հեր քե լի է, որ Օս մա նյան կա ռա վա-
րու թյու նը կրո նաքա ղա քա կան հա մա կարգ էր:  Թուր քա կան բա նա կը բա ցա ռա պես 
մա մհե դա կան բա նակ էր, ազ գային տո նե րը մահ մե դա կան տո ներ է ին, օ րենք նե րը 
հիմն վում է ին Ղու րա նի և մահ մե դա կան ա վան դույ թի վրա, դա տա վոր նե րը մահ մե-
դա կան ներ է ին, և եր բեմն վկա յու թյուն տա լու գոր ծըն թա ցը կրո նա կան գոր ծո ղու-
թյուն էր: Քրիս տո նյա նե րին թույ լատր վում էր ցուց մունք տալ, սա կայն դա չէր նշա-
նա կում, որ նրանց վկա յու թյու նը հա մար վում էր վա վե րա կան»19:

 Լեմ կի նի հա մոզ մամբ սուլ թա նի քա ղա քա կա նու թյու նը հայե րի նկատ մամբ նպա-
տակ ուներ ա զատ վելու կայս րու թյու նում ապ րող ոչ մահ մե դա կան տար րից, ո րը 
վնա սում էր կայս րու թյան մի ա տար րու թյու նը, և միշտ ճն շում նե րի դի մել չէր կա րե-
լի: Սուլ թա նի «թևա վոր» խոս քե րը̀  « Հայ կա կան հար ցից ա զատ վե լու ճա նա պար հը 
հայե րից ա զատ վելն է», կա տա րյալ կի րառ ության մեջ դր վե ցին, ին չի ար դյունք նե րն 
ա ղե տա լի է ին հայե րի հա մար20: 

Շա րու նա կե լով իր միտ քը̀  Լեմ կի նն այն խնդ րի շուրջ, թե ին չով էր պայ մա նա-
վոր ված, որ սուլ թա նը սկ սեց քր դե րին օգ տա գոր ծել հայե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րը կազ մա կեր պե լիս, հետևյալ դի տար կումն է ա նում. «Աբ դուլ Հա մի դը այն 
տե սու թյունն է ա ռաջ քա շում, որ իր կայս րու թյան բռի մեջ տար բեր ազ գե րի պա հե-
լու հա մար ա մե նա լավ մե թո դը պետք է լի նի այն, որ նրանք մե կը մյու սին կո տո րեն: 
Վա խե նա լով, որ խե լա ցի և ակ տիվ հայե րը կա րող են ձգ տել ան կա խու թյան, ի նչ պես 
բուլ ղա րա ցի նե րը̀  նա մշա կեց նոր ե ղա նակ ներ նրանց ճն շե լու հա մար քր դե րի զին-
վո րագր ման մի ջո ցով, ում մշ տա պես զայ րաց նում է ին հայե րի լավ մշակ ված ար տե-
րը, ով քեր ներ խու ժում է ին ի րենց ա րո տա վայ րեր ի րենց ոչ խար նե րով և այ ծե րով»21:

 Հա ջորդ դր վա գում Լեմ կի նը տե ղե կու թյուն ներ է ներ կա յաց նում 1890-ա կան թթ. 
Աբ դուլ Հա մի դի սանձազերծած ջար դե րի մա սին, ա պա ան դրա դառ նում է ե րիտ-
թուր քե րի իշ խա նու թյան գա լու հան գա ման քին և ներ կա յաց նում նրանց քա ղա քա-
կա նու թյու նը հայե րի նկատ մամբ. «Ե րիտ թուր քե րը ցան կա նում է ին ու նե նալ հայ 

17 Նույն տե ղում, էջ 88:
18 The Armenian Crisis in Turkey, Frederick Devis Greene, New York, London. pp. 33-35.
19 Նույն տե ղում, էջ 89:
20 Նույն տե ղում, էջ 90:
21 Նույն տե ղում:



արբկ Պողոսան Աղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 123

բնակ չու թյան ո չն չաց ման փառ քը: Նրանք ը նտ րե ցին հար մար պահ, քա նի որ ըն դու-
նակ է ին պա տաս խա նատ վու թյու նը թող նել տա պալ ված սուլ թա նի վրա»22: 

Ըստ Լեմ կի նի` պա տա հա կան չէ, որ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պա տե րազմ 
հայ տա րա րե լուց ան մի ջա պես հե տո և նախ քան հայե րի կո տո րած նե րը սկ սե լը 
սր բա զան պա տե րազմ (ջի հադ) հայ տա րա րեց` նպա տակ ու նե նա լով գրգ ռել մահ-
մե դա կան նե րի կր քե րն ամ բողջ աշ խար հով ը նդ դեմ այն տե րու թյուն նե րի, ո րոնք 
կռ վում է ին թուրք-գեր մա նա կան դա շին քի դեմ23: 

Թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ի նք նավս տահ կեց ված քը Լեմ կի նը պայ մա-
նա վո րում է Գեր մա նի այի` որ պես հու սա լի և հզոր դաշ նակ ցի առ կա յու թյամբ. 
« Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը զգում էր, որ Գեր մա նի այի հետ` որ պես իր դաշ-
նակ ցի, ա ռանց ա պա գայի նկատ մամբ վախ ու նե նա լու կա րող է ի րա կա նաց նել 
ամ բող ջա կան ո չն չաց ման պլա նը, և հա մոզ ված էր, որ (Գեր մա նի ան) հաղ թե լու է 
պա տե րազ մում ու պաշտ պա նե լու է Թուր քի ային Ա րևմ տյան տե րու թյուն նե րի և Ռու-
սաս տա նի վրեժխնդ րու թյու նից»24:

 Լեմ կի նը հա վաս տում է, որ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րի 
նկատ մամբ ի րա կա նաց ված հան ցա գոր ծու թյու նը մշակ ված էր, հա մա կարգ ված, և 
ա պա ցույց ներ կան դրանց ի րա կա նաց ման 50 վայ րում նույ նա կան ըն թա ցակար գի 
վե րա բե րյալ: « Մի այն եր կու դեպք է հայտ նի, ե րբ պաշ տո նյա նե րը հրա ժար վե-
ցին ի րա կա նաց նել կա ռա վա րու թյան հրա հանգ նե րը, և այդ եր կու պաշ տո նյա-
նե րը փո խա րին վե ցին կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան փու թա ջան ա ջա կից-
ներով»25: 

Հայե րին ո չն չաց նե լու վե րա բե րյալ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի ծրագ րի 
վե րա բե րյալ Լեմ կի նը փաս տում է, որ ե րիտ թուր քե րը նա խա պես մտա ծել է ին, թե 
ի նչ պես կա րե լի է մե ղադ րել հայե րին ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նե լու մեջ. «Ե րիտ-
թուր քե րը խրա խու սում է ին հայե րին ըն կե րակ ցու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու և հրա-
զեն ու նե նա լու խնդ րում, ո րը նա խա պես մտած ված ծրա գիր էր, ին չը և ի րա կա-
նաց վեց 1915թ., ե րբ հայե րին սկ սե ցին մե ղադ րել ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց նե լու 
հար ցում, ի սկ հայե րի կող մից հրա զե նի տի րա պե տու մը դրա ա պա ցույ ցը հա մար-
վեց»26: Լեմ կի նն այս ա մե նի շուրջ ներ կա յաց նում է նաև Նյու Յոր քում Թուր քի այի 
գլ խա վոր հյու պա տո սի ա րած հայ տա րա րու թյու նը. «Որ քան էլ որ ցա վա լի լի նեն այս 
տան ջա լից ի րա դար ձու թյուն նե րը, վեր ջին հաշ վով մենք կա րող ե նք ա սել, որ հայե-
րը պետք է մի այն ի րենց մե ղադ րեն»: Գլ խա վոր հյու պա տո սն իր հայ տա րա րու թյան 
մեջ բա ցատ րում է, որ հայե րը հե ղա փո խու թյուն են ծրագ րել և սպան վել են թուր-

22 Նույն տե ղում էջ 90, 91:
23 Նույն տե ղում էջ 91:
24 Նույն տե ղում, էջ 92:
25 Arnold Toynbee, Armenian Atrocities: The Murder of a Nation, with a speech delivered by Lord Bryce 
in the House of Lords, Hoddehr & Stouqhton, New York, London, Toronto,1915, p. 29.
26 Նույն տե ղում, էջ 93:
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քա կան զին վոր նե րի կող մից այն բա նից հե տո, ե րբ բռն վել են «անձ նա կան զեն-
քե րը ձեռք նե րին օ րի նա կան իշ խա նու թյուն նե րին դի մադ րե լիս»27 :

 Լեմ կի նը տե ղե կաց ված էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րի ու նե ցած դե րա-
կա տա րու թյու նից և բնո րոշ հատ կա նիշ նե րից, ուս տի նա գրում է. « Հայե րը ստիպ-
ված է ին հիմն վել ի րենց մտա վոր ու նա կու թյուն նե րի և ու նե ցած հմ տու թյուն նե րի 
վրա՝ գո յատևե լու հա մար մի ե րկ րում, ո րը նրանց տրա մադ րում է այն քան քիչ 
ի րա վունք ներ, և նրանք, թուր քե րի մեջ լի նե լով, գրե թե մե նաշ նորհ է ին ձեռք բե րել 
ա ռևտ րում, ին չի ար դյուն քում վաս տա կում է ին Թուր քի այի հարս տու թյան մեծ մաս-
նա բա ժի նը» 28: Ա պա նա մեջ բե րում է անում գեր մա նա կան «Frankfurter Zeitung»-ի 
1915թ. հոկ տեմ բե րի 9-ի հա մա րից, ո րում նշ վում է, թե հայե րը, ու նե նա լով բարձր 
ին տե լեկտ և գե րա զանց ա ռևտ րային ու նա կու թյուն ներ, փող է ին կու տա կում ի րենց 
գր պան նե րում, մինչ դեռ թուր քե րի աղ քա տու թյու նը ա ճում էր: Դա է պատ ճա ռը, որ 
հայե րը ա մե նաա տե լի մար դիկ է ին Արևել քում, շատ դեպ քե րում ոչ ար դա րա ցի ո-
րեն, և ա նար դար ը նդ հան րաց ման մի ջո ցով29:

 Հե տաքրք րա կան է, որ Լեմ կի նը զու գա հեռ ներ է տա նում Հայոց ցե ղաս պա նու-
թյան և Հո լո քոս տի միջև` հայե րի դրու թյու նն Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա մե մա-
տե լով Գեր մա նի ա յում հրե ա նե րի դրու թյան հետ. « Հայե րի դրու թյու նը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում շատ նման էր հրե ա նե րի դրու թյա նը Գեր մա նի ա յում: Հայե րը կայս-
րու թյան աշ խա տա սեր քա ղա քա ցի ներն է ին, ար հես տի և մտա վոր ու նա կու թյուն-
նե րի տա ղան դով: Նրանք ա ռևտ րի մեջ ու նե ին նույն ձիր քը, ի նչ հրե ա նե րը, և Ա սի-
ա կան Թուր քի ա յում հայերն է ին, ով քեր հմուտ աշ խա տա սեր և բիզ նե սի մար դիկ 
է ին: Ա նա տո լի այի յու րա քան չյուր քա ղաք ու ներ իր բա րե կե ցիկ հայ կա կան թա ղա-
մա սը, տե ղա կան վար պե տու թյան, մտա վոր կյան քի և ա ռևտ րի, ի նչ պես նաև Կոս-
տանդ նու պոլ սի և Եվ րո պայի հետ քա ղա քի ա ռևտ րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կենտ րո նը»30 : 

Անդ րա դառ նա լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հար ցում Գեր մա նի-
այի մեղ սակ ցու թյան խնդ րին` Ռա ֆայել Լեմ կի նը նշում է, թե ա պա ցույց ներ կան 
այն մա սին, որ հայե րի հա լա ծանք նե րն ա ջակ ցու թյուն է ին գտ նում Գեր մա նի ա յում: 
Այս հար ցում գեր մա նա կան քա ղա քա կա նու թյու նը տպա վո րիչ ձևով բնո րո շե լու 
հա մար նա մեջ բե րում է Հեր բերտ Ա դամս Գիբ բոն սի հետևյալ մտ քե րը. « Հայե րը 
է ա կան գոր ծոն է ին Փոքր Ա սի ա յում… Նրանք կար ծես թե խոչըն դոտ է ին գեր մա նա-
կան գե րիշ խա նու թյան հաս տատ ման հա մար: Որ պես Փոքր Ա սի այի ա ռևտ րա կան 
և գյու ղատն տե սա կան ներ քին տարր̀  հայե րը ըն դու նակ է ին կանգ նել եվ րո պա ցի 

27 Herbert Adams Gibbons, The Blackest Page of Modern history, Ney York, 1916, p. 30-31.
28 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 94, (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
29 Arnold Toynbee, նշվ. ա շխ., էջ 115:
30 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians, 
p. 93 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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գա ղու թա րար նե րի ներ թա փանց ման դեմ և կանգ նած է ին Ա նա տո լի այի գեր մա-
նաց ման ծրագ րե րի ճա նա պար հին»31:

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հար ցում Գեր մա նի այի մաս նակ ցու թյան 
վե րա բե րյալ փաս տե րի ու սում նա սի րու թյան ար դյուն քում Լեմ կի նը եզ րա կաց նում է, 
որ Գեր մա նի ան հնա րա վո րու թյուն ու ներ կան խե լու թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գու թյուն նե րը, սա կայն դրա փո խա րեն ոչ մի այն 
չկան խեց, այլև ա վե լի էր խրա խու սում հայե րի կո տո րած նե րը. «1915թ. վայ րա գու-
թյուն նե րը սկ սե լուց 4 ա միս հե տո Գեր մա նի այի կանց լե րը դի մել է Ռայխս տա գին 
շնոր հա վո րե լու իր հայ րե նա կից նե րի` « Թուր քի այի չք նաղ վե րածն ման» ա ռի թը: 
Ե րբ Թուր քի ան պա տե րազ մի մեջ մտավ, ի րեն Գեր մա նի այի իշ խա նու թյան տակ 
դրեց և կախ ված էր իր դաշ նակ ցի զի նամ թեր քից և ռազ մա կան ղե կա վա րու թյու նից: 
Ե թե Գեր մա նի ան ցան կա նար, կա րող էր կանգ նեց նել վայ րա գու թյուն նե րը̀  պար-
զա պես Թուր քի ային զր կե լով ա ջակ ցու թյու նից»32: 

Ա պա ան դրա դարձ է կա տար վում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա կա նաց ման հար-
ցում Գեր մա նի այի ծրագ րե րին, և ներ կա յաց վում է « Կոչ նա կի» (Gotchnag) սեպ տեմ-
բե րի 4-ի հա մա րում տեղ գտած մի հոդ ված. «Օ տա րերկ րյա թղ թա կի ցը հա ղոր դում 
է, որ տե ղա կան նա հան գա պե տե րը, ով քեր քա ջու թյուն չու նե ին կա տա րե լու հայե րի 
ար տաքս ման հրա մա նը, խն դի րը ի րենց վրա է ին վերց նում գեր մա նա ցի պաշ տո-
նյա նե րը: Վեր ջին ներս մաս նակ ցում է ին ար տաքս ման ծրագ րին և կրկ նա պատ կում 
դրա դա ժա նու թյու նը: Թղ թա կի ցն այդ պի սի փաս տե րի հի ման վրա հայ տա րա րում է, 
որ հայե րի ո չն չաց ման ծրագիրը մտած վել էր գեր մա նա ցի նե րի կող մից և ի րա գործ-
վել նրանց խոր հուրդ նե րով»33: Նույ նիսկ նմա նա տիպ մտադ րու թյուն նե րի պա րա-
գա յում Վա շինգ տո նում Գեր մա նի այի դես պան Կոմս Բերնս դոր ֆը ը նդ հան րա պես 
հեր քում էր վայ րա գու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը. «Են թադ րյալ վայ րա գու թյուն նե րը 
Օս մա նյան կայս րու թյու նում թվում են որ պես պարզ հո րին վածք ներ»34:

 Ձե ռագ րի այս են թա բաժ նի վերջ նա մա սում Ռա ֆայել Լեմ կի նը նշում է , որ թուր-
քա կան կա ռա վա րու թյու նը նու յնիսկ հրա ժար վում էր հայե րին օգ նու թյուն տրա-
մադ րե լու ա ռա ջարկ նե րից. « Հա մա ձայն Նյու Յորք Թայմ սի 1915թ. հոկ տեմ բե րի 
19-ի հա մա րի` թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը տե ղե կաց րել է Պետ քար տու ղա րու-
թյա նը Վա շինգ տո նում, որ ա մե րի կյան Կար միր խա չին չի թույ լատր վում ու ղար կել 
վի րա բույժ ներ և բուժ քույ րեր ու ղար կել Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րին օգ նե-
լու հա մար: Թուր քե րը ոչ մի այն ար գե լե ցին Ա մե րի կյան կար միր խա չի վի րա բույժ-
նե րին, բու ժքույ րե րին և օգ նու թյան գոր ծա կալ նե րին, այլև բո լոր չե զոք օ տա րերկ-
րա ցի նե րին»35:

31 Herbert Adams Gibbons, նշվ. ա շխ., էջ 62, 63:
32 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 95 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
33 Նույն տե ղում, էջ 96:
34 Arnold Toynbee, նշվ. ա շխ., էջ 115 (հայ տա րա րու թյու նը տպագր վել է «New York Herald»-ում):
35 Raphael Lemkin Collection, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of Armenians,  
p. 98 (http://digifindingaids.cjh.org/?pID=10920).
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 Վե րը նշ ված փաս տե րից ել նե լով՝ քիչ կաս կած կա րող է լի նել, որ ո չն չաց ման 
ծրա գի րը լավ մտած ված էր, և ի րա գործ եց թուր քա կան կա ռա վա րու թյունը Գեր մա-
նի այի կող մից ամ բող ջո վին ճա նաչ ման և ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում36: 

Ամ փո փե լով նշենք հետևյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը.
• ՌաֆայելԼեմկինըՕսմանյանկայսրությունումհայերինկատմամբկիրառվող

հա լա ծանք նե րը պայ մա նա վո րում է հիմնականում կրո նա կան պատ ճառ նե րով, 
քա նի որ, ը ստ նրա, Ղու րա նի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը հա կա սում են քրիս տո-
նե ու թյան ուս մուն քին: 

• Օսմանյանկայսրությանկողմիցհայերինկատմամբվարվողքաղաքականու
թյու նը Լեմ կի նի պատ կե րաց մամբ նպա տակ ուներ բնաջն ջելու կայս րու թյու նում 
ապ րող ոչ մահ մե դա կան ժո ղովր դին, ո րոնք վնա սում է ին կայս րու թյան մի ա-
տար րու թյու նը: Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րն ի րենց նպա տա կին հաս նե լու 
հա մար մահ մե դական նե րին գրգ ռում է ին հայե րի դեմ և նա խա պես ծրագրել է ին 
ի րենց գոր ծո ղու թյուն նե րը: 

• ՀայերիկոտորածներիանպատիժկազմակերպումըԼեմկինըպայմանավորում
է ար տա քին նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյամբ, ո րը հմուտ ձևով օգ տա գործ վեց 
օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից:

• ԼեմկինիդիտարկմամբՕսմանյանկայսրությանկողմիցՀայոցցեղասպանու
թյան ի րա գոր ծու մը տե ղի է ու նե ցել հիմ նա կա նում Գեր մա նի այի մեղ սակ ցու-
թյան և ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում: 

• Լեմկինը գտնում է, որ Օսմանյան կայսրությունում հայերի` առևտրում և այլ
ո լորտ նե րում ձեռք բե րած հա ջո ղու թյուն նե րը կայս րու թյու նում հայե րի նկատ-
մամբ թշ նա մու թյան ա ռա ջաց ման հիմ քեր ստեղ ծե ցին: Ի սկ Գեր մա նի ան հայե-
րին դի տար կում էր որ պես խոչըն դոտ Օս մա նյան կայս րու թյու նը գա ղու թաց նե լու 
հար ցում: 

• Ըստ Լեմկինի` Օսմանյան կայսրությունում հայերի բնաջնջումը մշակված և
հա մա կարգ ված գոր ծըն թաց էր, այ սինքն` առ կա էր հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ-
րու թյու նը, ի սկ 1948թ. դեկ տեմ բե րի 9-ի « Ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը 
կան խար գե լե լու և պատ ժե լու մա սին» կոն վեն ցի այի հա մա ձայն` մտադ րու թյան 
առ կա յու թյու նն ան հրա ժեշտ բա ղադ րիչ է ցե ղաս պա նու թյան հան ցա գոր ծու-
թյու նը բնո րո շե լու հա մար:

36 Նույն տե ղում, էջ 98:
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 ՌԱ ֆԱՅԵԼ ԼԵՄ ԿԻ ՆԻ ԴԻ ՏԱՐ ԿՈւՄ ՆԵ Րը ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ ԿՈ ՏՈ ՐԱԾ ՆԵ ՐԻ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ԳՐ քԱ ՉԱփ (BOOK-lENGTH) ձԵ ՌԱԳ ՐԻ «Ս ՊԱ ՆԵ ԼՈւ 

ՄՏԱԴՐՈւ ԹՅՈւՆ: Ո ՞Վ է ՄԵ ՂԱ ՎՈՐ» ԵՆ ԹԱ ԲԱժ ՆՈւՄ 
ա րբկ Պո ղո սան

ԱՄ փՈ փՈւՄ
  Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րա բե րյալ Լեմ կի նի գրած 
« Հայ կա կան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ գր քա չափ ձե ռագ րի» «Ս պա նե լու մտադ-
րու թյու նը, ո ՞վ է մե ղա վոր» են թա բա ժի նը, ո րում հե ղի նա կն ու շագ րավ դի տար կում-
ներ է ա նում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման դր դա պատ ճառ նե րի մա սին 
և նշում, թե ով քեր են այդ հան ցա գոր ծու թյան ի րա գործ ման պա տաս խա նա տու-
նե րը: Լեմ կի նը Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը պայ մա նա վո րում է Օս մա-
նյան կայս րու թյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ կայս րու թյու նում ապ րող ոչ մահ մե դա կան 
հայե րին բնաջն ջե լու մտադ րու թյամբ և ար տա քին նա խադ րյալ նե րի առ կա յու թյու նը 
հմուտ ձևով օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Լեմ կի նը մատ նան շում է, որ Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ի րա գոր ծու մը տե ղի է ու նե ցել Գեր մա նի այի մեղ սակ ցու թյան և 
ա ջակ ցու թյան պայ ման նե րում: 
Բա նա լի բա ռեր՝ Ռա ֆայել Լե մ կին, Գր քա չափ ձե ռա գիր, Ղու րան, Աբ դուլ Հա միդ 
II, հայե րի կո տո րած ներ, Գեր մա նի ա, ե րիտ թուր քեր, ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ:

RAPHAEl lEMKIN OBSERVATIONS ON THE SuBSECTION «INTENT TO  
KIll- WHO IS GuIlTY?” OF “TuRKISH MASSACRE OF ARMENIANS -  

BOOK-lENGTH MANuSCRIPT”
Narek Poghosyan

SuMMARY
The article considers the subsection “Intent to kill- Who is guilty?” of Raphael Lemkin’s 
“Turkish Massacre of Armenians - Book-Length Manuscript”, dedicated to the topic of 
the Armenian Genocide, in which the author reveals interesting remarks on the causes 
of the Armenian genocide, and indicates those, who are responsible for this crime. The 
reasons for committing genocide Lemkin determines the objectives of the authorities of 
the Ottoman Empire, which included the extermination of the non-Muslim Armenians 
of the Ottoman Empire as well as flexible usage of the foreign political circumstances. 
Lemkin indicates that the Armenian genocide occurred in circumstances of the 
complicity and support of Germany.
Keywords: Raphael Lemkin, Book-length manuscript, Koran, Abdul Hamid II, 
massacres of the Armenians, Germany, Young Turks,  genocidal acts.
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нАБлюденИя рАфАэля лэмкИнА В «нАмеренИе УБИйстВА:  
кто ВИноВАт?» В ПодрАЗделе рУкоПИсИ «рУкоПИсь кнИЖного 

формАтА оБ Армянской реЗне»
Нарек Погосян

реЗюме
В статье анализируется подраздел «Намерение убийства: кто виноват?» рукописи 
Рафаэля Лэмкина «Рукопись книжного формата об армянской резне», посвящен-
ный теме Геноцида армян, в котором автор делает интересные наблюдения о 
мотивах Геноцида армян и указывает на тех, кто несет ответственность за осу-
ществление преступления. Осуществление Геноцида армян Лемкин связывает с 
намерением уничтожить не мусульманских армян, живущих в Османской импе-
рии. В деле уничтожения армян сыграло свою роль и умелое исользование внеш-
неполитической ситуации. Лемкин указывает на то, что Геноцид армян имел 
место при поддержке Германии.
Ключевые слова: Рафаэль Лемкин, рукопись книжного формата, Коран, резня 
армян, Абдул Хамид II, Германия, младотурки, акты геноцида.
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ԱՆ ՏիՊ ՓԱՍ ՏԱ ԹՈՒՂ ԹԵր Կի լի ԿԵ ԱՆ ԿՈ ՏՈ րԱծ ՆԵ րՈՒ Օ րԵ րՈՒՆ 
ԱՅՆ ԹԱ Պի ՀԱՅՈՒ ԹԵ ԱՆ ի րԱ Վի ՃԱ ԿիՆ ՄԱ ՍիՆ

 Միհ րան Մի նա սե ան

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րը ու նէ ին աշ խար հագ րա կան ըն դար ձակ տա րածք, 
որ կ’ընդգր կէր Ա տա նայի ամ բողջ նա հանգն ու ա նոր սահ մա նա կից Հա լէպ նա հան-
գին կարգ մը շր ջան նե րը:

1909-ին, Այն թապ քա ղա քի մե ծա թիւ հա յու թիւ նը թէ եւ ուղ ղա կի օ րէն չէ են թար-
կուած կո տո րա ծի, բայց եւ այն պէս բո լո րո վին ալ ան մասն չէ մնա ցած դէպ քե րու 
ը նդ հա նուր հո լո վոյ թէն, եւ նոյ նիսկ տուած է ո րոշ թի ւով զո հեր եւ ան ցու ցած վա խի 
ու սար սա փի օ րեր, ո րոնք բա րե բախ տա բար չեն վե րա ծուած հա մընդ հա նուր կո տո-
րա ծի, ի նչ պէս որ պա տա հած է Ա տա նա քա ղա քի կամ վե րոն շե ալ զոյգ նա հանգ նե-
րու այլ ա ւան նե րուն մէջ: 

Այն թա պի հա յու թիւ նը ջար դի ու թա լա նի փոր ձու թիւն մը ապ րած էր Հա մի տե ան 
կո տո րած նե րու ըն թաց քին, ե րբ 4 Նոյեմ բեր 1895-ին թուրք խու ժա նը յար ձա կած 
էր տեղ ւոյն հայ կա կան թա ղա մա սե րուն վրայ եւ ամ բողջ 36 ժամ թա լա նի ու կո տո-
րա ծի են թար կած էր տեղ ւոյն բնակ չու թիւ նը, ո րուն հե տե ւան քով քա ղա քի ու շր ջա-
կայ քին մէջ ո չն չա ցած է ին մօ տա ւո րա պէս 300 հայեր ու թա լա նուած՝ 600 տու ներ ու 
խա նութ ներ1:

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու սկզբ նա ւո րու թե նէն մի այն եր կու օր ե տք, 3 Ապ րիլ 
1909-ին, փորձ մը կա տա րուած է Այն թա պի հա յու թիւնն ալ են թար կե լու Ա տա նայի 
հա յու թե ան ճա կա տագ րին: Այս մէ կուն ա մե նա խօ սուն փաս տը, որ մի ա ժա մա նակ 
Այն թա պի նո րա գոյն պատ մու թե ան կա րե ւո րա գոյն դրուագ նե րէն մէկն է եւ ծա նօթ է 
« Քէլ լէ ճը»ի՝ «Գ լուխ կտ րո ղի» կամ « Մոր թուած գլու խի դէպք» ա նուն նե րով, հե տեւ-
ե ալն է. իթ թի հա տա կան թուրք մը փայ տե ղէն ա տաղձ վա ճա ռե լու պատ րուա կով 
իր տու նը հրա ւի րած է ար հես տա կից այլ թուրք մը, ու րա գով սպան նած է զայն ու 
մար մի նը կտոր նե րու վե րա ծե լով թա ղած է իր տան մէջ, ա պա՝ գլու խը մարմ նէն 
ան ջա տե լով, նե տած է իր տու նէն շատ հե ռու գտ նուող հայ կա թո լիկ նե րու ե կե ղե-
ցի ին բա կը: Ա ռա ւօ տուն, ե կե ղե ցի գա ցող հայ մը, գտ նե լով գլու խը, նե տած է զայն 
մօ տա կայ « Պօք լու Պօս թան» ա նու նով ծա նօթ պար տէ զը: Թուրք կնոջ մը կող մէ 
կտ րուած գլու խը յայտ նա բե րուե լով՝ թուր քե րու մօտ մեծ յու զում ա ռա ջա ցած է, թէ 
հայեր սպան նած են թուրք մը: Այս պատ րուա կով, խու ժա նը սկ սած է պատ րաս տու-
թիւն ներ տես նել հայ կա կան թա ղա մա սե րը ներ խու ժե լու եւ ժո ղո վուր դը կո տո րե լու: 
Բա րե բախ տա բար կա րե լի ե ղած է շու տով յայտ նա բե րել իս կա կան ոճ րա գոր ծը, որ 
թուրք մըն էր, ու կիր քե րը մա սամբ հան դար տած են: Այս պի սով, Այն թա պի հա յու-
թիւ նը փր կուած է հա ւա նա կան կո տո րա ծէ մը. թէ պէտ տեղ ւոյն դաշ նակ ցա կան ու 

1 Գէ որգ Ա. Սա րա ֆե ան (աշ խա տա սի րեց ու խմ բագ րեց), « Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց», հրա-
տա րա կու թիւն՝ Ա մե րի կաբ նակ Այն թապ ցի նե րու մի ու թե ան, Ա. հա տոր, Լոս Ան ճե լըս, 1953, էջ 923:
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հն չա կե ան ե րի տա սարդ նե րը, դիր քե րու մէջ ամ րապն դուե լով, ի րենց կե ան քի գնով 
նա խա պատ րաս տուած է ին ի նք նա պաշտ պա նու թե ան2:

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու այն թապ ցի զո հե րէն են հայ ա ւե տա րա նա կան 
հա մայն քի տաս նե ակ մը ծա նօթ դէմ քեր, ո րոնք Այն թա պէն ճամ բայ ել լե լով՝ կը 
մեկ նէ ին Ա տա նա, մաս նակ ցե լու 4/17 Ապ րի լին գու մա րուե լիք « Հո գե ւոր պե տե րու 
Կի լի կե ան Մի ու թե ան տա րե կան ժո ղով»ին: Ե րբ կո տո րած նե րուն ան տե ղե ակ Այն-
թա պի ու Մա րա շի 17 պա տուե լի ներն ու աշ խար հա կան պա տուի րակ նե րը կը հաս-
նին Օս մա նի է ու կ’ի ջե ւա նին վե րի թա ղի հայ ա ւե տա րա նա կան ե կե ղե ցին, թուրք 
խու ժա նը կը մտ նէ ներս, սու րէ կ’ան ցը նէ այն տեղ ա պաս տա նած ժո ղո վա կան ներն 
ու ժո ղո վուր դը եւ կ’այ րէ շէն քը: Այդ նա հա տակ նե րուն մէջ ե ղած են Այն թա պի Կեդ-
րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս նե րէն Վեր. Փրոֆ. Սար գիս Լե ւոն-
ե անն ու ու րիշ ներ:

Յի շենք նաեւ որ կի լի կե ան կո տո րած նե րուն սպան նուած են քա ղա քէն դուրս 
գտ նուող 30-ի չափ այն թապ ցի հայեր ե ւս, ո րոնք ի րենց ե տին ձգած են ա ռա քե լա-
կան հա մայն քին պատ կա նող 20 որ բեր ու 26 այ րի ներ3: 

Ա ւե լի ե տք, 1 Հոկ տեմ բեր 1909-ին, Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդ րո նա կան Յանձ-
նա ժո ղո վը, Այն թա պի մէջ հիմ նած է որ բա նոց մը: Այս ա ռի թով, ա ռաջ նոր դա կան 
փո խա նորդ Տէր Յա րու թիւն քա հա նայ Մել քո նե ան ղր կուած է Ան տի ոք եւ այն տե-
ղէն ու շր ջա կա նե րէն որ բեր հա ւա քե լով տե ղա փո խած է որ բա նոց: Որ բա նո ցը ու նե-
ցած է 10 պաշ տօ նե այ: Հոն ա պաս տա նած են 102 ո րբ եւ 83 որ բու հի, ըն դա մէ նը 185 
հո գի4:

* * *
 Կի լի կե ան կո տո րած նե րուն վե րա բե րող ան տիպ փաս տա թուղ թե րու մե ծար ժէք 
հա ւա քա ծոյ մը կը պա հուի Բե րի ոյ (Հա լէ պի) թե մի Ազ գային Ա ռաջ նոր դա րա նի 
դի ւա նա տան մէջ, որ մէ ը նտ րո վի հրա տա րա կու թե ան կու տանք Այն թա պի վե րա-
բե րող չորս փաս տա թուղ թեր, ո րոնց մէ մէ կը գրուած է վե րեւ յի շա տա կուած նոյն 
ի նքն « Քէլ լէ ճը»ի դէպ քին պա տա հած օ րը, ի սկ միւս նե րը՝ ա նոր յա ջոր դող քա նի մը 
օ րե րուն: Ա նոնք կը նկա րագ րեն այդ օ րե րուն պա տա հած դէպ քերն ու քա ղա քին մէջ 
տի րած վա խի ու սար սա փի մթ նո լոր տը:

 Փաս տա թուղ թե րը հրա տա րա կու թե ան կու տանք նոյ նու թե ամբ, ա ռանց ոե ւէ 
մի ջամ տու թե ան, պա հե լով ա նոնց լե զուա կան եւ ուղ ղագ րա կան ա ռանձ նա յատ կու-
թիւն նե րը: Մեր կող մէ ա ւել ցուած քա նի մը բա ռե րը ա ռած ե նք փա կագ ծե րու մէջ []:

2 « Քէլ լէ ճը»ի դէպ քին մա սին ման րա մաս նու թիւն ներ տրուած են Այն թա պի պատ մու թե ան նուի ր-
ուած հա րուստ գրա կա նու թե ան մէջ, ի նչ պէս՝ Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 951-952, 979-980, 1005-
1006, « Հայ Ան թէպ», Պէյ րութ, Ե. տա րի, թիւ 4 (16), 1964, էջ 22-23, եւ այլն:
3 Կի լի կի ոյ Որ բախ նամ Կեդր. Յանձ նա ժո ղով, « Տե ղե կա գիր 1909 Օ գոս տոս 7-1910 Դեկ տեմ բեր 
31», Կ. Պո լիս, տպագ րու թիւն Օ. Ար զու ման, 1911, էջ 90, « Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ Յանձ նա ժո ղո-
վի 1910 Սեպտ. 11-1912 Սեպտ. 11. Յա ւե լուած Տե ղե կա գիր Քն նիչ-Պա տուի րակ Պ. Ժագ Սա յա պա  լ-
եա նի», Կ. Պո լիս, տպա րան Շանթ, 1912՞, էջ 26:
4 « Տե ղե կա գիր 1909…», էջ 13, 18:
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 Փաս տա թուղ թե րուն կցած ե նք ան հրա ժեշտ ծա նօ թագ րու թիւն ներ, ուր սա կայն 
ա ռան ձին-ա ռան ձին չենք յի շած 1915-ին հոս յի շա տա կուող բնա կա վայ րե րու հա յու-
թե ան վե րա պա հուած ճա կա տա գի րը, ո րով հե տեւ այն բո լո րի պա րա գային ալ նոյնն 
է՝ աք սոր, կո տո րած եւ զի նա դադ րին տա սա նոր դուած վե րապ րող նե րու վե րա դարձ 
հայ րե նի ա ւան:

 
Ամ փոփ ծա նօ թու թիւն ներ Այն թա պի մա սին.
 Պատ մա կան բեր դա քա ղաք դաշ տային Կի լի կի ոյ մէջ, օս մա նե ան Հա լէպ նա հան գի 
Այն թապ գա ւա ռի կեդ րո նը, Հա լէ պէն հիւ սիս-ա րե ւելք, մօտ 100 քլմ. հե ռա ւո րու-
թե ան վրայ: Յի շուած է 10-րդ դա րէն սկ սե ալ: Շր ջան մը մաս կազ մած է Ե դե սի ոյ 
խա չակ րաց իշ խա նու թե ան, ա պա զայն գրա ւած են մէմ լուք ե գիպ տա ցի նե րը: 1404-
ին ա ւե րած է զայն Լէնկ Թի մու րը եւ հուսկ 1516-ին քա ղա քը գրա ւած են օս ման ցի 
թուր քե րը:

20-րդ դա րասկզ բին, տեղ ւոյն հայ ա ռա քե լա կան հա մայն քը ու նե ցած է վեց ե կե-
ղե ցի, ի սկ հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քը՝ ե րեք ե կե ղե ցի: Հայ կա թո լիկ հա մայնքն 
ու լա տին նե րը ե ւս ու նե ցած են ի րենց ե կե ղե ցի նե րը: Հայե րը մի աս նա բար ու նե-
ցած են 17 դպ րոց, ը նդ ո րում՝ ա ղջ կանց եւ ման չե րու բարձ րա գոյն վար ժա րան ներ, 
Աս տուա ծա բա նա կան Ճե մա րան, որ բա նոց ներ, տպա րան ներ, մշա կու թային մի ու-
թիւն ներ եւ այլն. նշա նա ւոր էր մա նա ւանդ ա մե րի կա ցի մի սի ո նար նե րու հիմ նած 
Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճը: 

Այն թա պի մէջ տպուած են մօտ 30 հա յա տառ գիր քեր եւ նոյն քան ձե ռա գիր ու 
տպա գիր թեր թեր:

 Քա ղա քը ե ղած է վա ճա ռա կա նա կան, տն տե սա կան, ար հես տա գոր ծա կան եւ 
մշա կու թային կա րե ւոր ոս տան մը ամ բողջ տա րա ծաշր ջա նին հա մար, ուր զար գա-
ցած է ին մա նա ւանդ պղն ձա գոր ծու թիւ նը, կտա ւա գոր ծու թիւնն ու կա շե գոր ծու թիւ նը:

1914-ին ան ու նե ցած է 80 հա զար բնա կիչ, ո րուն մօտ 36 հա զա րը հայեր է ին5:
1915-ին Այն թա պի հա յու թե ան մէկ մա սը աք սո րուած է սու րի ա կան ա նա պատ ու 

մեծ մա սամբ ո չն չա ցած, մինչ ու րիշ ներ հա սած են Սու րի ոյ Հա մա քա ղաքն ու մօ տա-
կայ Սա լա մի է ա ւա նը եւ շա տեր զոհ գա ցած են սո վի ու հա մա ճա րա կի:

 Զի նա դա դա րին, վե րապ րած այն թապ ցի ներ եւ Ա րեւմ տե ան Հա յաս տա նի այ լեւ-
այլ շր ջան նե րէն փախս տա կան հայեր, ըն դա մէ նը մօտ 18 հա զար հո գի հաս տա-
տուած են Այն թապ ու կր կին շէն ցու ցած զայն: 

Այն թա պա հայեր, 1 Ապ րիլ 1920-8 Փետ րուար 1921-ին ի նք նա պաշտ պա նա կան 
հե րո սա կան մար տեր մղած են քէ մա լա կան հրո սակ նե րուն դէմ, սա կայն ֆրան սա-
ցի նե րուն Կի լի կի այէն հե ռա նա լով՝ ա նոնք ե ւս զան գուա ծային ձե ւով գաղ թած են 
քա ղա քէն ու ա պաս տա նած՝ Հա լէպ եւ այ լուր:

5 Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 87:
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1 –
Ա ռաջ նոր դա րան Հայոց Այն թապ 20 [ Մարտ]/3 Ապ րիլ 1909
 Հա մար……

 Գե րաշ նորհ
Տ. Շա հէ Վար դա պետ Գաս պա րե ան6

Ա ռաջ նոր դա կան Տե ղա պահ հայոց
Հա լէպ

 
Գե րաշ նորհ Ս. հայր
 Քա ղա քիս կա ցու թիւնն որ մի քա նի օ րէ ի վեր աս տի ճան մը բար ւո քած էր, այ սօր 

ի րա կան վտանգ մը ան ցուց հե տե ւե ալ պատ ճա ռով: Այս ա ռա ւօտ հայ հռով մէ ա-
կան նե րու ե կե ղե ցի ին գտ նուած փո ղո ցին դէ մը գտ նուող պօս թա նին7 մէջ, մար դու 
մը գլու խը գտ նուե ցաւ սար սա փե լի կեր պով կտ րա տուած եւ ան ճա նա չե լի դար-
ձած, ա նոնք որ փա փաք ու նէ ին Այն թա պի մէջ ե րկ րորդ Ա տա նա մը յա ռաջ բե րել 
իս կոյն տա րա ձայ նե ցին թէ քրիս տո նե այք մահ մե տա կան մը յօ շո տած եւ գլու խը հոն 
նե տած է ին, բա րե բախ տա բար կա ռա վա րու թե ան եւ Իթ թի հա տի մի ա ցե ալ ջան քե-
րով սպա նե ա լին ի նք նու թիւնն ե րե ւան հա նուե ցաւ որ ի րօք մահ մե տա կան մ’է, եւ 
զո հին մայ րը ե րե ւան հա նեց նաեւ ոճ րա գոր ծը որ նմա նա պէս մահ մե տա կան մ’է եւ 
ո րու կի նը կա տա րե ալ խոս տո վա նու թիւն ներ ը նե լէ յե տոյ իր տու նէն ալ գտ նուած 
են կա ցի նը ո րով ո ճի րը գոր ծած է, սպա նե ա լին հա գուստ նե րը եւ վեր ջա պէս ի րա նը 
կտոր կտոր ե ղած: Ոճ րին գոր ծուած թա ղը Շօհ րէ քիւս տի գլու խին գտ նուած տե ղէն 
շատ հե ռու է, հե տե ւա բար քրիս տո նե այ թա ղե րուն մօտ այդ գլու խը ան պատ ճառ 
դի տում նա ւոր կեր պով ձգուած է, եւ կը շեշ տէ սա պա րա գան թէ՝ Այն թա պի մէջ 
կո տո րած մը յա ռաջ բե րե լու հա մար գոր ծող ձեռ քեր կան, եւ ո րոնք ի նչ պէս այ սօր, 
ու րիշ առ թիւ ալ տար բեր պատ րուակ նե րով միշտ վտանգ կ’ս պառ նան քա ղա քիս 

6 Ծնած է Այն թապ 1882-ին: Աշ խար հա կան ա նու նով՝ Հմայե ակ Փի լաւ ճե ան: Ու սու մը ստա ցած է 
ծնն դա վայ րի Ներ սէ սե ան եւ Վար դա նե ան վար ժա րան նե րէն, ա պա՝ տեղ ւոյն Կեդ րո նա կան Թուր-
քի ոյ գո լէ ճէն, զոր կի սա ւարտ ձգե լով՝ 1898-ին ան ցած է Ար մա շի դպ րե վանք եւ 1905-ին Ե ղի շէ Ա րք. 
Դու րե ա նէն ձեռ նադ րուած է վար դա պետ: Տա րի մը ե տք որ պէս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ 
մեկ նած է Մեր սին, մի ա ժա մա նակ ստանձ նած է տեղ ւոյն Ա զգ. Վար ժա րա նի տես չու թիւ նը: 1908-
1911 վա րած է Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը, ի սկ 1911-1913՝ ե ղած է Ա տա նայի 
ա ռաջ նորդ, որ մէ ե տք, հա մալ սա րա նա կան ուս ման հա մար ան ցած է Մի ա ցե ալ Նա հանգ ներ եւ 
3 տա րի ե տք ստա ցած է Պսա կա ւոր Աս տուա ծա բա նու թե ան տիտ ղո սը: 1917-ին նշա նա կուած է 
Պոս թո նի հո գե ւոր հո վիւ ու այդ պաշ տօ նին վրայ մնա ցած է մին չեւ 1930, ե րբ ի րեն վս տա հուած 
է Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ Կա թո ղի կո սու թե ան նո րա բաց Դպ րե վան քի տես չու թիւ նը, զոր վա րած է 
հինգ տա րի: 1931-ին, Բաբ գէն ա թո ռա կից կա թո ղի կո սէն ձեռ նադ րուած է ե պիս կո պոս, ա պա ուխ-
տով մեկ նած է Հա յաս տան, ուր եւ վախ ճա նած է 25 Նոյեմ բեր 1935-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., 
էջ 403-407, ուր կայ նաեւ իր գրա կան գոր ծե րուն ցու ցա կը, Վար դան Ե պիսկ. Տէ միր ճե ան, « Գա ւա-
զա նա գիրք Լի բա նա նի եւ Սու րի ոյ Հայոց Թե մե րու Ա ռաջ նոր դու թե անց», Ա. հա տոր, Ան թի լի աս, 
1980, էջ 292):
7 Ա րա բե րէն՝ պար տէզ:
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ա պա հո վու թե ան, կը խնդ րենք որ ան մի ջա պէս հարկ ե ղած դի մում ներն ը նէք, եւ 
այս ա մէ նը հասկց նե լով ո րոց որ ան կ է, ան մի ջա պէս ազ դու եւ կտ րուկ տնօ րի նու-
թիւն մը ը նել տաք քա ղա քիս ան դոր րու թիւնն ե րաշ խա ւո րե լու հա մար:

 Մաս նա ւոր նա մակ նե րէ կը տե ղե կա նանք թէ Հա լէ պի մէջ հայ եւ թուրք մաս նա-
խումբ մը կազ մուե լու վրայ է կա ռա վա րու թե ան կող մէ ա ռե ւան գուած հայ կի ներն 
ու աղ ջիկ նե րը, ա ւար նե րը ե ւայլն հե տապն դե լու եւ ձեռք ան ցնե լու հա մար: Մենք 
ալ շր ջա կա նե րէն մեր ստա ցած լու րե րուն վրայ, հոս այս պի սի դի մում մը ը րինք, 
կա ռա վա րու թե ան տրա մադ րու թիւ նը լաւ է, բայց ոչ պաշ տօ նե այ ու նի եւ ոչ հե ծե ալ 
ոս տի կան, միւֆ րէ զէ ի8 հա մար գայ մա գա մը Հա լէպ դի մում ը րաւ հե տե ւանք չ’ու նե-
ցաւ, սա կէտն ալ յի շենք որ ար դէն քա ղա քիս ա պա հո վու թե ա նը հա մար հոս բա ւա-
կա նա չափ զօրք չ’ կայ, ի սկ տե ղա ցի իհ թի յա թը9 կամ րէ տի ֆը10 զէն քի տակ առ նե լը 
ոչ մի այն ա պա հո վու թե ան հա մար մա զի չափ օ գուտ չ’ու նի, այլ վտան գա ւոր ի սկ է 
դիւ րա հասկ նա լի պատ ճառ նե րով:

 Մա տու ցա նե լով մեր յար գա նաց հա ւաս տի քը, մնամք ե ւայլն ե ւայլն:
Ի դի մաց Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ

ա տե նադ պիր ա տե նա պետ նա խա գահ
Ն. Մա նու շա կե ան11 Գ. Յ. Նի զիպ լե ան Յա րու թիւն Քհնյ. Տ. Մել քո նե ան12

Յի շե ալ ոճ րա գոր ծին կա խա ղան հա նուի լը գայ մա գա մը, Իթ թի հա տը կ’ու զեն եւ 
դի մած են, ազ գե րու կրօ նա կան պէ տե րու ալ դի մե ցին նոյն ո ճով դի մում ներ ը նե լու 

8 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ զի նուո րա կան ջո կատ:
9 Ա րա բե րէն՝ պա հեստ, հոս՝ պա հես տի զօրք:
10 Ա րա բե րէն՝ պա հես տի զի նուոր:
11 Նա զա րէթ Մա նու շա կե ան: Ծնած է Այն թապ 1874-ին: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է տեղ-
ւոյն Վար դա նե ան Վար ժա րա նէն, զոր ա ւար տած է 1890-ին: Հա մի տե ան կո տո րած նե րուն, 
1895-ին հե ռա ցած է Այն թա պէն եւ մօտ չորս տա րի ապ րած է Կիպ րոս, ա պա վե րա դար ձած 
է ծնն դա վայր ու եր կար տա րի ներ մաս կազ մած է ազ գային այ լե ւայլ մար մին նե րու՝ Գա ւա ռա-
կան եւ Քա ղա քա կան ժո ղով նե րու, Ու սում նա կան խոր հուր դի, Վար դա նե ան եւ Հայ կա նու շե ան 
վար ժա րան նե րու հո գա բար ձա կան կազ մե րու, պե տա կան Ա ռեւտ րա կան դա տա րա նի եւ այլն: 
 1915-ին աք սո րուած է Այն թա պէն եւ կր ցած է խու սա փիլ Տէր Զօր ղր կուե լէ ու մնա լով Հա լէպ 
վա րած է տեղ ւոյն «ի մա լէթ խա նէ»ին՝ պե տա կան աշ խա տա նո ցին փոխ տե սու չի պաշ տօ նը: 
  Զի նա դա դա րին կը վե րա դառ նայ ծնն դա վայր, բայց քա ղա քի հա յա թա փու մով կր կին կ’ա պաս-
տա նի Հա լէպ, ուր եւ կը մա հա նայ 15 Յու նուար 1933-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Բ., Լոս Ան ճէ լըս, 
1953, էջ 767-768, Գրի գոր Պո ղա րե ան, «Այն թա պա կանք», Բ. հա տոր, « Մա հար ձան. Մա հագ րու-
թիւն ներ, Դամ բա նա կան ներ եւ Կեն սագ րա կան Նօ թեր», Պէյ րութ, տպա րան Ատ լաս, 1974 (տիտ-
ղո սա թեր թին՝ 1975), էջ 536-539):
12 Ծնած է Այն թապ, 1866-ին: Ա ւա զա նի ա նու նով՝ Յա րու թիւն: Նա խակր թու թիւ նը ստա ցած է 
տեղ ւոյն Ազ գային Ներ սէ սե ան Վար ժա րա նէն, ա պա շա րու նա կած է Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո-
լէ ճին մէջ: Քա հա նայ ձե ռա նադ րուած է Ո ւր ֆա, 1896-ին:

Տա րի մը Էհ նէ շի մէջ քա հա նա յա գոր ծե լէ ե տք, վե րա դար ձած է ծնն դա վայ րը ու ան ձնուի րա բար 
քա հա նա յա գոր ծած՝ եր կար տա րի ներ:

1907-1915 վա րած է Այն թա պի ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պա հի պաշ տօ նը: Ե ղած է տեղ ւոյն Կր թա-
սի րաց մի ու թե ան ա ռա ջին նա խա գա հը եւ 18 տա րի նոյն պաշ տօ նը վա րե լով՝ մի ու թե ան հա մա-
նուն վար ժա րա նը հաս ցու ցած է նա խան ձե լի դիր քի:

1915-ին, ըն տա նի քի միւս ան դամ նե րուն հետ, աք սո րուած է Տէր Զօր, ուր եւ նա հա տա կուած է 
1916-ին (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 353, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 504-508):
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հա մար, ե թէ միւֆ թին13 եւ իւ լէ մա ներ14 ստո րագ րեն մի ա սին մենք ալ պի տի ստո-
րագ րեմք դի մու մի հե ռա գիր մը15:

* * *
2 –
Ա ռաջ նոր դա րան Հայոց Այն թապ 26 [ Մարտ]/9 Ապ րիլ 1909
 Հա մար 134
 Հո գեշ նորհ
Տ. Շա հէ Վար դա պետ Գաս պա րե ան
 Ա ռաջն. տե ղա պահ Հայոց
 Հա լէպ

 Հո գեշ նորհ հայր 
Ուր ֆայի16 Խալ ֆէ թի17 գա զային են թա կայ եր կու հայ գիւ ղեր կան մին Էհ նէշ18

13 Իս լա մա կան օ րէնք նե րու սկզ բունք նե րուն հի մամբ վճ ռա տու իս լամ կրօ նա ւոր:
14 Ե զա կին՝ ա լէմ- ա րա բե րէն՝ գի տուն, որ ը նդ հան րա պէս կը գոր ծա ծուի իս լամ օ րէնս գի տու թե ան մաս-
նա գէ տի ի մաս տով:
15 Կ. Պոլ սէն ե կած հրա հան գի մը վրայ, ո ճի րէն եր կու ա միս ե տք, յի շե ա լը կա խա ղան բարձ րա ցուած է 
Այն թա պի մէջ ու մար մի նը կա խա ղա նին վրայ ձգուած է ա ռա ւօ տէն մին չեւ կէ սօր (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., 
Ա., էջ 952):
16 Կամ Ե դե սի ա: Պատ մա կան քա ղաք, հա մա նուն ան կախ գա ւա ռին կեդ րո նը: Հայ կա կան Մի ջա գետ քի 
գլ խա ւոր ոս տան նե րէն, որ միջ նա դա րուն ե ղած է հայ եւ ա սո րի մշա կոյթ նե րու կա րե ւո րա գոյն կեդ րոն նե րէն 
մէ կը: Քա ղա քը հա րուստ էր իր պատ մա կան յու շար ձան նե րով՝ բեր դի մնա ցորդ նե րով, հնա դա րե ան ե կե ղե-
ցի նե րով, մզ կիթ նե րով եւ այլն: Յի շենք որ, Ե դե սի ոյ մէջ է որ տե ղի ու նե ցած է հայե րէն գի րե րու գիւ տը:

Հա մի տե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, տեղ ւոյն հայե րը դի մած են իք նա պաշտ պա նու թե ան, բայց յի-
սու նօ րե այ հե րո սա կան դի մադ րու թե նէ ե տք, թր քա կան զօր քը մտած է հայ կա կան թա ղե րը ու կո տո-
րած՝ մօտ 10 հա զար հայեր, ո րոնց շուրջ 3500-ը ո ղջ-ո ղջ այ րուած են ե կե ղեց ւոյ մէջ (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 րև ան, 1996, էջ 450): 
 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցին և Սբ. Սար գիս վան քը, մինչ հայ ա ւե տա րա նա-
կան նե րը ու նե ցած են եր կու, ի սկ կա թո լիկ նե րը՝ մէկ ե կե ղե ցի: Հայեր ու նե ցած են նաև 15 դպ րոց, ա ղջ կանց 
բարձ րա գոյն վար ժա րան, որ բա նոց ներ, մշա կու թային և բա րե սի րա կան կազ մա կեր պու թիւն ներ, թեր թեր, 
գրա դա րան ներ և այլն: 1915-ին, քա ղա քի շուրջ 100 հա զար բնա կիչ նե րէն 35 հա զա րը ե ղած են հայեր (Ա րամ 
Սա հա կե ան (աշ խա տա սի րեց), « Դիւ ցազ նա կան Ո ւր ֆան Եւ Իր Հայոր դի նե րը», Պէյ րութ, տպա րան Ատ լաս, 
հրա տա րա կու թիւն Ո ւր ֆայի Յու շա պա տու մի Յաձ նա խում բին, 1955, էջ 612), ի սկ ը ստ այլ աղ բիւ րի, ու նե ցած 
է 32.600 հայ բնա կիչ (Raymond H. Kռvorkian, Paul B. Paboudjian, «Les Armռniens dans l’empire Ottoman a la 
veille du gռnocide», Փա րիզ, հրա տա րա կիչ՝ ARHIS, 1992, էջ 325):

Հայոց ցե ղաս պա նու թե ան շր ջա նին, տեղ ւոյ հայե րը, 29 Սեպ տեմ բեր-23 Հոկ տեմ բեր 1915, դի մած են ի նք-
նա պաշտ պա նու թե ան, որ սա կայն ու նե ցած է ող բեր գա կան ա ւարտ, ե րբ թր քա կան բա նա կը յա ջո ղած է 
մտ նել հայ կա կան թա ղե րը ու կո տո րել բնակ չու թե ան մեծ մա սը:

Նոյն տա րի նե րուն, Ե դե սի ան ե ղած է Ա րևմ տե ան Հա յաս տա նէն աք սո րուած հայե րու հա մա կեդ րո նաց-
ման կա րև որ կայ քե րէն մէ կը, ուր հա ւա քուած նե րը ա ւե լի ե տք աք սո րուած են Ռաս Ի ւլ Այ նի ու Ռագ գայի 
ա նա պատ նե րը:

Զի նա դա դա րին, Հոկ տեմ բեր 1919-ին, ֆրան սա ցի ներ կարճ ժա մա նա կով գրա ւած են քա ղա քը, որ մէ ե տք 
հոն հա ւա քուած են փոք րա թիւ հա մա քա ղա քա ցի ներ և այլ շր ջան նե րէ ա պաս տա նած վե րապ րող հայեր, 
ըն դա մէ նը մօտ վեց հա զար հո գի: Ա ւե լի ե տք, ֆրան սա ցի նե րու հե ռա նա լով, 1923-ին, ա նոնք և ս լքած են քա-
ղա քը՝ ի նք նա պաշտ պա նա կան կար ճա տև մար տեր մղե լէ ե տք թր քա կան ու ժե րուն դէմ:
17 Խալ ֆէ թի գա ւա ռա կը կ’իյ նար Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռին մէջ, ի սկ ա նոր կեդ րոն հա մա նուն ա ւա նը կը 
գտ նուէր Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք, Եփ րա տի ձախ ա փին: 19-րդ դա րա վեր ջին ու նե ցած է մօտ 
2000 բնա կիչ, ո րուն 500-ը՝ հայ (Թ. Խ. Յա կո բե ան, Ստե փան Տ. Մե լիք-Բախ 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», Բ. հա տոր, Ե րե ւան, 1988, էջ 628):
18 Պատ մա կան յի շա տա կա րան նե րով հա րուստ զուտ հա յաբ նակ գիւղ՝ Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռի Խալ ֆէթ 
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եւ միւ սը Ճի պին19, մեր Էհ նէ շէն ստա ցած նա մա կը կը ներ փա կենք, խնդ րե լով որ 
հա ճիք կա րե ւո րու թիւն տա լով հարկ ե ղած կար գադ րու թիւն նե րը ը նել եւ ա պա հո-
վել ա նոնց վի ճա կը: Մեր ստա ցած մաս նա ւոր տե ղե կու թիւն ներն ալ կը հաս տա տեն 
թէ ան պատ ճառ պէտք կայ այդ կող մե րը ան դոր րու թիւ նը ե րաշ խա ւո րե լու հա մար 
կարգ մը մի ջոց ներ ի գործ դնել:

 Հա ճէ ցէք ըն դու նիլ մեր յար գա նաց հա ւաս տի քը
Մնամք ե ւայլն ե ւայլն

Ի դի մաց Քա ղա քա կան Ժո ղո վոյ
Ա տե նադ պիր ա տե նա պետ նա խա գահ
Ն. Մա նու շա կե ան Գ. Յ. Նի զիպ լի ե ան Յա րու թիւն Քհ. Մել քո նե ան

Յ. Գ.- Բշ. օ րուան խն դի րը տե ղե կագ րած է ինք, ոճ րա գոր ծին դա տա վա րու թիւ նը 
Շէ րի ով20 լմն ցաւ, « Գը սա սով»21 մա հուան դա տա պար տուե ցաւ եւ վճ ռին գոր ծադ-
րու թիւ նը կա ռա վա րա կան ժո ղով նե րու եւ զի նուո րա կան մարմ նոյն կող մէ հե ռագ-
րաւ խնդ րուե ցաւ Պոլ սէն22:

 Նոյն

գա ւա ռա կին մէջ, Եփ րա տի աջ ա փին, Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք, 48 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ եւ 
Հռոմկ լայէն 5 մղոն հա րաւ: Կա ռու ցուած է հին քա ղա քի մը ա ւե րակ նե րուն վրայ: Կո չուած է նաեւ Ներ սէս՝ 
Ս. Ներ սէս Շնոր հա լի ի ա նու նով: 1915-ին ու նե ցած է 100 տուն՝ 700 բնա կիչ, ո րոնք զբա ղած են ա ռա ւե լա բար 
պիս տա կի մշա կու մով:

Էհ նէ շը 1895-ին ու նե ցած է 60 հայ ըն տա նիք՝ մօ տա ւո րա պէս 400 ան ձ, ո րոնք կո տո րած նե րէն փր կուե լու 
հա մար կրօ նա փոխ ե ղած են եւ ո րուն շնոր հիւ տուած են նուա զա գոյն թի ւով զո հեր, ի սկ կի լի կե ան կո տո-
րած նե րու ժա մա նակ, շնոր հիւ գիւ ղի զի նե ալ ե րի տա սար դու թե ան ձեռք ա ռած մի ջո ցա ռում նե րուն՝ փր կուած 
են կո տո րա ծէ:

Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Ս. Աս տուա ծա ծին վի մա փոր ե կե ղե ցին եւ Ա զգ. Ներ սէ սե ան վար ժա րա նը, 
որ 1903-ին ու նե ցած է 42 ա շա կերտ: Գիւ ղին մօ տա կայ քը գտ նուած են քա նի մը հին ե կե ղե ցի ներ եւ ուխ տա-
տե ղի ներ (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 606-620, Ե րուանդ Պա պայե ան, « Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց», Գ. 
հա տոր, Լոս Ան ճե լըս, 1994, էջ 1124-1126): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, Էհ նէ շը 1914-ին ու նե ցած է 900 հայ բնա կիչ (« Հայ 
Ձայն», Ա տա նա, 4 Յու նիս 1920, թիւ 343, էջ 2):

10 Մայիս 1920-ին, Մեծ ե ղեռ նէն վե րապ րած ու հայ րե նի գիւղ վե րա դար ձած 164 էհ նէշ ցի ներ սոս կա լի 
տան ջանք նե րով կո տո րուած են շր ջա կայ թուրք գիւ ղա ցի նե րուն, ոս տի կան նե րուն եւ տեղ ւոյն գա ւա ռա պե-
տին կող մէ:
19 Հա յաբ նակ գիւղ Ո ւր ֆա ան կախ գա ւա ռի Խալ ֆէթ գա ւա ռա կին մէջ, Այն թապ քա ղա քէն հիւ սիս-ա-
րե ւելք ու Խալ ֆէթ գիւ ղէն մօտ 10 քլմ. ա րե ւելք:  
  Մե ծա մաս նու թիւն կազ մող հայե րու կող քին, գիւ ղը ու նե ցած է նաեւ թուրք եւ քիւրտ բնակ չու թիւն, ի նչ-
պէս նաեւ « կէս-կէս» կո չուած իս լա մա ցած հայեր, ո րոնք կրօ նա փոխ ե ղած է ին հա մի տե ան կո տո րած-
նե րու շր ջա նին, 1895-ին:  
 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են ե րեք հա մայնք նե րուն պատ կա նող մէ կա կան ե կե ղե ցի ու դպ րոց (Սա րա-
ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 77, 603-605):
20 Իս լա մա կան օ րէնք:
21 Ա րե ան փո խա րէն ա րիւն՝ մա հա պա տիժ:
22 Մար դաս պան թուր քին դա տա վա րու թե ան ներ կայ ե ղած են բազ մա թիւ այն թապ ցի հայեր ու 
թուր քեր: Ան կա խա ղան բարձ րա ցուած է իր գոր ծած ո ճի րէն եր կու ա միս ե տք, Այն թա պի մէջ: 
« Պատ մու թիւն Ան թէ պի Հայոց» հա տո րին մէջ կայ կա խա ղա նի վրայ ա նոր լու սան կա րը (Ա., էջ 
1005):
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1909 Ապ րիլ 11 Այն թապ
 Հո գեշ նորհ
 Տէր Շա հէ Վ. Գաս պա րե ան 
Ա ռաջ նոր դա կան տե ղա պահ Հա լէ պի հայոց եւ վի ճա կաց
Հա լէպ

 Սի րե լի հայր սուրբ, 
Եր կու շաբ թի էն ի վեր ճգ նա ժամ մը կ’ան ցը նենք: Այ սօր ան դոր րու թիւն է մեծ 

մա սամբ: Ան ցե ալ շաբ թուան մէջ Կ. Պո լի սէն «ողջ ե նք» հե ռա գիր նե րը ե կան, 
վախ ին կաւ մեր մէջ, բայց ոչ այն չափ, բայց ե րբ Կի րա կի ի րի կուն եւ Եր կու շաբ թի 
առ տուն Ա տա նայի շր ջա կա նե րէն ե կող ներ պատ մե ցին այդ կող մե րը պա տա հող 
ջար դը, թա լա նը եւ հր դե հը, այն ա տեն վա խը սար սա փի փո խուե ցաւ եւ ար դիւն քը 
ե ղաւ սոս կա լի խու ճապ: Տեղ ւոյս կա ռա վա րու թիւ նը ա մէն ջանք թա փեց հա մո զե լու 
զմեզ թէ քա ղա քիս հա մար եր կիւղ մը չկայ եւ ե թէ բան մը պա տա հի կա ռա վա րու-
թիւ նը խիստ տնօ րի նու թիւն ներ ը րած է չա րա գործ նե րը պատ ժե լու եւ որ ե ւէ դէպ քի 
մը առ ջե ւը առ նե լու հա մար: Սա կայն Ա տա նայի եւ շր ջա կա նե րու վրայ օր ը ստ օ րէ 
հա սած գէշ լու րեր կա ռա վա րու թե ան այդ ջան քը ան զօր կ’ թո ղէ ին: Ե րէկ մա նա ւանդ 
այն պէս ե ղաւ որ բո լոր քրիս տո նե ա ներ շու կայ չ’ե լան: Այն թա պու շր ջա կայ թա ղե րը, 
ար դէն, քա նի օ րէ ի վեր ե կե ղեց ւոյ թա ղը փո խադ րուած են մեծ մա սամբ եւ բո լոր 
ժո ղո վուր դը ահ ու դո ղի մէջ խռ նուած էր ե կե ղե ցի ին բա կը: Ե րէկ ամ բողջ օ րը մտա-
տան ջու թե ամբ եւ վա խով ան ցու ցինք: Այս գի շեր «Իթ թի հատ»ի ան դամ նե րը գու-
մա րուե լով ի րենց ա ռած ստոյգ լու րե րու վրայ սր տապն դած ան գամ մը ե ւս ծանր 
եր դում ներ կ’ը նեն քա ղա քի ան դոր րու թե ան մա սին հս կե լու եւ Աս տուած մի ա րաս-
ցէ ե թէ եր բեք բռ նա պե տու թե ան կու սա կից ներ գտ նուին եւ փոր ձեն բան մը ը նել 
ա նոնց դէմ կռուե լու եւ մեռ նե լու հա մար: Եւ 33 ան դամ ներ՝ 20 իս լամ եւ 13 քրիս տո-
նե այ, ե րեք խումբ քա ղա քին մէջ ի բր տէվ րիյէ23 պտ տե լու եւ ժո ղո վուր դը սր տապն-
դե լու ո րո շու մը կու տան: Ա սոր հա մե մատ այս առ տու պա տա րա գի մի ջո ցին ե կե-
ղե ցի ե կան, ե րբ ա նոնք կ’նս տէ ին գաիմ մա գամ24 եւ գո մի սէր25 պէյերն ալ ե կան: 
Պա տա րա գէն ետ քը նախ կար դա ցուե ցաւ մէ շի խէ թէն26 եւ բարձր դրան մի ջո ցաւ 
« հեյէ թի իլ միյէյ»էն27 ե կող հե ռա գիր նե րը { կար դա ցուե ցան}, ետ քը «Իթ թի հատ»ի 
կող մէն խօ ճա28 մը եւ Հիւ սէյին Ճէ միլ էֆ. խօ սե ցան, մեր կող մէն Տէր Կա րա պետ29 եւ 

23 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ շար ժա կան քն նիչ խումբ:
24 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ գա ւա ռա կի կա ռա վա րիչ:
25 Ոս տի կա նա պետ:
26 Շէյ խու լիս լա մի՝ իս լամ նե րու մե ծա ւո րի դուռ, գրա սե նե ակ:
27 Ու լա մէ նե րու՝ իս լամ օ րէնս գի տու թե ան մաս նա գէտ նե րու յանձ նա ժո ղով, մար մին:
28 Կամ հօ ճա, ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ ու սու ցիչ, դաս տի ա րակ:
29 Նկա տի ու նի Տէր Կա րա պետ Քհնյ. Կիւ լիւ զե ա նը, որ ծնած է Մա րաշ 1850-ին: Նա խակր թու թիւ-
նը ստա ցած է ծնն դա վայ րի Ճե մա րա նին մէջ: Քա հա նայ ձեռ նադ րուած է Մա րա շի հա մար բայց 
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ես խօ սե ցանք, «Իթ թի հատ»էն Զէ նոբ խօ ճա30 դար ձե ալ խօ սե ցաւ: Բո լոր խօ սուած-
նե րով շեշ տուած կէ տը սա էր. ե րկ րին մէջ եւ մա նա ւանդ հի մա մեր քա ղա քին մէջ 
ան դոր րու թիւ նը խան գա րող պատ ճառ նե րուն առ ջե ւը առ նե լու հա մար հա մե րաշ-
խու թե ամբ եւ գոր ծակ ցու թե ամբ պէտք է որ աշ խա տինք, որ պէս զի չա րա միտ նե րու 
չար գոր ծե րը չ’յա ջո ղին: «Իթ թի հատ»ի կող մէն խօ սող նե րը սա կէ տը շեշ տե ցին թէ 
Ա տա նայի եւ շր ջա կա նե րու մէջ պա տա հող դէպ քե րը Ե ըլ տը զի31 քա նի մը օ րուան 
հա մար ձեռք ան ցու ցած մէկ ա ռի թէն օգ տուե լուն ար դիւն քը ե ղած է: Տե ղա կան 
կա ռա վա րու թե ան եւ Իթ թի հա տի շնոր հա կա լու թիւն ներ մա տու ցինք եւ ժո ղո վուր դը 
յոր դո րե ցինք որ ա մէն ոք իր գոր ծին եր թայ: Գրե թէ բո լոր ժո ղո վուր դը շու կայ ի ջաւ 
այ սօր: Ժա մը չոր սին դա տա ւորն ալ ա ռաջ նոր դա րան ե կաւ եւ « Հեյէ թի իլ միյէ»յէն 
ե կող հե ռա գի րը կար դաց պաշ տօ նա պէս բո լոր քա հա նա յա կան դա սուն ներ կա յու-
թե ամբ եւ փա փաք յայտ նեց որ ան դոր րու թիւ նը հաս տա տե լու հա մար գոր ծակ ցինք: 
Հե տե ւա բար այ սօր քա ղա քիս ժո ղո վուր դը մեծ մա սամբ ու րախ է եւ հան գիստ եւ 
սկ սաւ դուր սէն ա ռած վէր քե րուն ցա ւը զգալ: Փրոֆ. Լե ւո նե ան32 իր ե օ թը ըն կեր նե-
րով, ո րոնք Ա տա նա գա ցած է ին « Մի ու թե ան» մաս նակ ցե լու հա մար, կ’լ սենք թէ 
մե ռած է: Ա տա նա չ’ հա սած Օս մա նիյէյի33 մէջ փոր ձան քի մը հան դի պած են, ամ բողջ 

ա ւե լի ե տք իր բեմ բա սա ցու թե ան շնոր հիւ, հրա ւի րուած է Այն թապ, ուր 1890-1904 վա րած է տեղ-
ւոյն ա ռաջ նոր դա կան փո խա նոր դի պաշ տօ նը: Նա հա տա կուած է ցե ղաս պա նու թե ան ըն թաց քին 
(Գր[ի գոր] Հ. Գա լուս տե ան, « Մա րաշ Կամ Գեր մա նիկ եւ Հե րոս Զէյ թուն», հրա տա րա կու թիւն Մա-
րա շի Հայ րե նակ ցա կան Մի ու թե ան Կեդ րո նա կան Վար չու թե ան, Նիւ Ե որք, տպա րան Կոչ նակ, 
1934, էջ 623, Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 11, 352):
30 Զէ նոբ խօ ճա՝ ու սու ցիչ Զէ նոբ: Նկա տի ու նի Փրոֆ. Զէ նոբ Պէզ ճե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 1862-
ին: Զա ւակն է Այն թա պի Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս նե րէն Փրոֆ. Ա լեք-
սան Պէզ ճե ա նի:

Զէ նոբ խօ ճա նա խակր թու թիւ նը տեղ ւոյն վար ժա րան նե րուն մէջ ստա նա լէ ե տք, ու սու մը շա-
րու նա կած է վե րոյի շե ալ Գո լէ ճին մէջ ու շր ջա նա ւարտ ե ղած է ան կէ 1880-ին: Ե րեք տա րի նոյն 
Գո լէ ճին մէջ դա սա խօ սե լէ ե տք ան ցած է Կ. Պո լիս, ուր 1883-1884 հե տե ւած է ի րա ւա բա նա կան 
ճիւ ղին եւ ա պա ե րեք տա րի, Փա րի զի Սոր պո նի հա մալ սա րա նին մէջ շա րու նա կե լով նոյն ճիւ ղը, 
վե րա դար ձած է ծնն դա վայր եւ 1887-էն դա սա խօ սած է Գո լէ ճին մէջ մին չեւ 1915, ե րբ ը նտ րուե լով 
հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի ազ գա պետ, մեկ նած է Կ. Պո լիս եւ հայ ժո ղո վուր դի ճա կա տագ-
րա կան այդ տա րի նե րուն, վա րե լէ ե տք այդ քան պա տաս խա նա տու յի շե ալ պաշ տօ նը, 1928-ին 
հրա ժեշտ տուած է Կ. Պոլ սին ու ան ցած է Սու րի ա-Լի բա նան: Մա հա ցած է Պէյ րութ, 1933-ին (Սա-
րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 860-861, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 253-256):
31 Սուլ թա նա կան պա լատ: Նկա տի ու նի գա հըն կեց սուլ թան Ապ տուլ Հա միտ Բ.ը:
32 Նկա տի ու նի Ան թա պի Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի նշա նա ւոր դա սա խօս Վեր. Փրոֆ. Սար-
գիս Լե ւո նե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 1851-ին: 1870-ին մտած է Մա րա շի Աս տուա ծա բա նա կան ճե-
մա րա նը, զոր ա ւար տած է 1873-ին եւ մաս նա գի տա կան ու սու մը շա րու նա կած է Մի ա ցե ալ Նա-
հանգ նե րու Ե էյլ հա մալ սա րա նին մէջ: 1883-ին վե րա դար ձած է Այն թապ ու եր կար տա րի ներ դա-
սա խօ սած է տեղ ւոյն Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճին մէջ: Նա հա տա կուած է 1/14 Ապ րիլ 1909-ին 
(Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 859):
33 Գիւ ղա քա ղաք՝ Կի լի կի ոյ մէջ, Ա տա նա նա հան գի Ե ար փուզ (Ճէ պէլ Պէ րէ քէթ) գա ւա ռին մէջ, Օս մա-
նի է գա ւա ռա կին կեդ րո նը, Սեւ լեռ նե րուն վրայ, Ա տա նա քա ղա քէն հիւ սիս-ա րե ւելք: 

Ա մա նո սե ան լեռ նաշղ թայի ա րեւմ տե ան դուռն է ան, ուր կէ կը սկ սի եր կա թու ղի ի փա պու ղին: 
 Տեղ ւոյն ա ռա քե լա կան եւ ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րը ու նե ցած են ի րենց ա ռան ձին ե կե ղե ցի նե րը:

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րու նա խօ րե ա կին, Օս մա նի էն ու նե ցած է 1.000 տուն բնա կիչ, ո րուն 200-
ը հայեր է ին, մե ծա մաս նու թե ամբ՝ հա ճըն ցի ներ (Յա կոբ Յ. Թէր զե ան, « Կի լի կի ոյ Ա ղէ տը», Կ. Պո լիս, 
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շա բաթ մը ան ցաւ տա կա ւին ա մե նա փոքր լուր մը ի սկ չ’առ նուե ցաւ թէ այս ու թը 
մար դիկ ի ՞նչ ե ղան, ո ՞ւր եւ ի նչ պէ՞ս մե ռան: Ո մանք կ’ կար ծեն թէ, ար դե օք տեղ մը 
պա հուած չե՞ն կր նար ըլ լալ, սա կայն եր բեք յոյս ներշն չող նշան մը չկայ:

 Քա ղա քիս ան դոր րու թե ան հա մար որ չափ որ տե սանք, թէ՛ տե ղա կա լի եւ թէ՛ 
գո մի սէ րի ջան քե րը գո վե լի են, «Իթ թի հատ»ն ալ պա րապ չկե ցաւ: Սա կայն, սի րե լի 
հայր սուրբ, իմ ան ձնա կան կար ծի քով, այս՝ ան ցե ալ շա բաթ փչող խոր շա կէն, ու րիշ 
ա տեն եւ տար բեր տե ղե րու վրայ ալ կր նայ փչել: Ես այն պէս կը վախ նամ թէ՝ այս 
բո լո րը սկիզբն եր կանց է, ներ քին քա ղա քա կան կռիւ ներ ան պա կաս պի տի ըլ լան, 
ներ կայ այլ եւ այլ փո փո խու թիւն նե րու պի տի են թար կուի եւ միշտ տու ժո ղը մենք 
հայերս պի տի ըլ լանք: Ար դե օք ա սոր առ ջե ւը առ նե լու հա մար ի ՞նչ պէտք ե նք ը նել: 
Ես կ’ կար ծեմ թէ թուրք ժո ղովր դե ան մէ ջէն ան կեղծ եւ բա նի մաց հայ րե նա սէր նե-
րու հետ մի ա նալ եւ սահ մա նադ րու թե ան հաս տա տու թե ան, ա զա տու թե ան տե ւա-
կա նու թե ան հա մար գործ նա կան ջան քեր ը նե լու ե նք: Ե թէ մի նակ մնանք կշ ռող ուժ 
մը եր բեք չպի տի ու նե նանք եւ ան զօր պի տի մնանք: Ը սել չեմ ու զեր թէ ան պատ ճառ 
«Իթ թի հատ»ի ան դա մակ ցինք, թէ եւ ա նի կա կերպ մըն է, այլ ան պատ ճառ ան կեղծ 
թուր քե րու եւ մեր մէջ պէտք է որ հաս կա ցո ղու թիւն մը ըլ լայ, բայց ծրագ րուած ձե ւով 
եւ գոր ծակ ցու թե ան սկզ բուն քի վրայ: 

Այս մա սին դուք ի ՞նչ կ’ խոր հիք:
 Քա ղա քիս ան դոր րու թիւ նը հաս տա տուե լու վրայ է, այ սօ րուը նէ սկ սե ալ, բայց 

չենք գի տեր թէ վե րէն՝ կեդ րո նէն, ի ՞նչ տե սակ հո վեր պի տի փչեն եւ ի ՞նչ պի տի [ պա-
տա հի] վա ղը կամ միւս օ րը: Վեր ջա պէս ա սանկ ա տեն մը քա ղա քի մը կամ կու սա-
կա լու թե ան մը գոր ծե րուն ըն թաց քը, ա նոր ան մի ջա կան վա րիչ նե րուն տրա մադ րու-
թե նէն կա խում ու նի: Կ’լ սենք թէ կու սա կա լը34 լաւ տրա մադ րու թիւն նե րով օժ տուած 

տպագ րու թիւն Յ. Ա սա տու րե ան եւ Որ դիք, 1912, էջ 195): Ը ստ այլ աղ բիւ րի, նոյն թուա կա նին, ան ու նե ցած 
է 150 տուն հայ բնակ չու թիւն, որ մէ նոյն տա րուայ կո տո րած նե րուն զոհ ուած են ա ւե լի քան 500 հայեր 
(« Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ…», էջ 61), ո րոնք ա պաս տա նած է ին ե կե ղե ցի ու դի մադ րած է ին թուրք խու-
ժա նին, բայց ա ւե լի ե տք, տե ղի տա լով՝ են թար կուած է ին ը նդ հա նուր կո տո րա ծի: Բա ցի պա տա նի նե րէն, 
հայ տղա մարդ չէր մնա ցած ա ւա նին մէջ: 

Ըստ Յա կոբ Թէր զե ա նի, «Օս մա նի է ի մէջ գոր ծուած վայ րա գու թիւն նե րը Կի լի կի ոյ ե ղեռ նին գլուխ 
գոր ծոցն է»: 1909-ին Օս մա նի է ի մէջ նա հա տա կուած բնիկ եւ հոն ա պաս տա նած հայե րուն ը նդ հա նուր 
թի ւը ե ղած է մօ տա ւո րա պէս 1500 (Թէր զե ան, նշ. ա շխ., էջ 199, 202), ի սկ ը ստ այլ աղ բիւ րի, հոն նա հա-
տա կուած են 1111 հայեր (Յա կոբ Պա պի կե ան, «Ա տա նայի Ե ղեռ նը», հա յա ցուց՝ Յա կոբ Սար գի սե ան, Բ. 
տիպ, Հա լէպ, 2009, էջ 61), ո րոնք ձգած են 262 հայ ա ռա քե լա կան եւ 4 հայ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի 
որ բեր (« Տե ղե կա գիր 1909…», էջ 82, 85):

Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, քա ղա քը ե ղած է հայ աք սո րա կան նե րու հա մա կեդ րո նաց ման գլ-
խա ւոր կայ քե րէն մէ կը, ուր տե ղա կայուած է ին 50 հա զար աք սո րա կան ներ (Ara Sarafian (compiled with 
an introduction), “United States official records on the armenian genocide 1915-1917”, Gomidas Institute, 
Princeton and London, 2004, էջ 380), ո րոնց մէ կո տո րուած է 11.110 ան ձ (« Հա յաս տա նի եւ Յա րա կից…», 
Ե. հա տոր, 2001, էջ 487):

Նոյեմ բեր 1915-ին, Օս մա նի է գտ նուած վե րապ րող Պօ ղոս Տի լա վա րե ա նի վկա յու թե ամբ, հա մա ճա րա-
կէն հոն մա հա ցած են օ րա կան 100-150 հայ աք սո րա կան ներ (Հա յաս տա նի Ազ գային ար խիւ, ֆոնտ 1388, 
ցու ցակ 1, գործ 78, թերթ 6բ):
34 Նոյն թուա կա նին Հա լէ պի նա հան գա պետն էր Ռա շիտ Պէյ, որ պաշ տօ նը ստանձ նած է 5 Հոկ-
տեմ բեր 1908-ին ու շա րու նա կած է զայն մին չեւ 1909-ի Սեպ տեմ բե րի վեր ջե րը, ե րբ հա լէպ ցի նե րու 
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ան ձ մըն է ե ղեր: Հա լէ պի գո ման տա նի35 մա սին ալ ա ղէկ բա ներ կ’ խօ սուին: Տեղ ւոյս 
գո մի սէ րը ար դէն կա նու խէն գի տէ ինք թէ լաւ էր, տե ղա կալն ալ այս շաբ թուան մէջ 
բա րի տրա մադ րու թիւն ներ ցոյց տուաւ: Մի այն մեր գո ման տա նին հա մար կ’ը սեն թէ 
թոյլ եւ ան կա րող է եւ հին րէ ժի մի օ րով հա յա տե աց քա ղա քա կա նու թե ան հե տե ւող 
ե ղած է: Ա սոր տեղ ու րիշ կա րող եւ ա զա տա խոհ մէ կուն ըլ լա լը փա փա քե լի է միշտ, 
սա կայն ե թէ ան կա րե լի է այդ, ար դե օք կա րե լի չէ՞, ա սանկ ճգ նա ժա մի մը առ թիւ 
ա ւե լի կա րող, գոր ծօն եւ ա զա տա միտ գո ման տա նի մը հոս ղր կուի լը գէթ ժա մա-
նա կի մը հա մար: Ա սոնց հետ մի ա սին, սա ալ ը սեմ որ, այս օ րերս սիրտ չ’ կոտ րե լու 
քա ղա քա կա նու թիւ նը կը տի րէ, մա նա ւանդ որ այս շաբ թուան վա խու օ րե րուն, տեղ-
ւոյս գո ման տա նի մա սին, ո րե ւէ գէշ բան մըն ալ չ’լ սե ցինք, հե տե ւա բար ե թէ կա րե լի 
է բան մը ը նել ջա նա ցէք ի սէր Այն թա պու հայ ժո ղո վուր դե ան, բայց սույա սա պու նա 
տէյիր մէյէ րէք36: Ո րով հե տեւ այս օ րե րուն ո ՛չ խն դիր հա նե լու ի վի ճա կի ե նք եւ ո ՛չ ալ 
գո ման տա նի վրայ ա ռար կե լի բան մը ու նինք ը սե լու: Այ սօր, կարգ մը պաշ տօ նա-
կան մար դոց մէջ, գո ման տա նին՝ Ա շէր է ֆէն տի ին ալ պաշ տօ նա պէս շնոր հա կա լու-
թիւն յայտ նե լու գա ցին ազ գին կող մէ:

 Ձեր սի րե լու թե ան Ապ րիլ 2 թուա կի րը ա ռի փոս թով, Ապ րիլ 9ին Եշ. օ րը: Մր. 
Փար ֆիթ հոս ե կաւ, Ապ րիլ 4 Շա բաթ օ րն ալ զիս գտաւ: Բայց զար մա նա լի բան մը 
կար, Մր. Փար ֆիթ զիս փնտ ռած է ի բր Գրի գոր Թա վուգ ճե ան37 եւ իր թուղ թին վրայ 
այն պէս գրուած էր, ի բր թէ դուք տուած էք այդ ա նու նը: Մր. Փար ֆիթ ին ծի նախ 
չ’ը սաւ թէ Ձեր կող մէ յանձ նա րա րուած եմ եւ Ձեր հայ րու թե ան հետ ի ՞նչ նիւ թե րու 
վրայ խօ սած է, գա ցած պա հուն մի այն ի մա ցուց այդ բո լո րը: Սա կայն շատ զար մա-
նա լի է, ե րբ Ձեր նա մա կը ա ռի, տե սայ թէ նոյն ա ռա ջարկ նե րը ը րած եմ ես, ի նչ որ 
դուք ը րած էք հոն ան գլի կան ե կե ղեց ւոյ նկատ մամբ եւ պատ գա մա ւո րա կան ժո ղո-
վի մա սին: Այ նուա մե նայ նիւ զուր ջանք եւ ա նօ գուտ վաս տակ: Հոս ե կե ղեց ւոյ բա նա-
լի նե րը ա ռաւ, եւ ա ռանց մէ կուն տա լու մի ա սին տա րաւ: Ե կե ղե ցին՝ լսա րան ը նե լու 

բո ղոք նե րուն վրայ պաշ տօ նանկ ե ղած է (  , Բ., 
Հա լէպ, 1993, էջ 71, 79):
35 Նոյն թուա կա նին Հա լէ պի զի նուո րա կան հրա մա նա տարն էր Հա սան Պահ րի փա շան: Կո տո-
րած նե րէն ան մի ջա պէս ե տք, ա նոր յ ղած մէկ հե ռագ րին մէջ ը սուած է թէ Ա տա նայի հայոց կո տո-
րա ծը օ րեր ա ռաջ նա խա պատ րաս տուած էր տեղ ւոյն իշ խա նու թիւն նե րուն կող մէ, եւ թէ ա նոր մէջ 
մեծ ե ղած է զի նուո րա կա նու թե ան դե րա կա տա րու թիւ նը, ո րոնք պա հես տա նոց նե րէն զէնք կո ղոպ-
տե լով մի ա ցած են ամ բո խին: 

Պահ րի փա շայի այս հե ռա գի րը Օս մա նե ան խորհր դա րա նի 18 Ապ րիլ/1 Մայիս 1909-ի նիս տին 
կար դա ցած է ե րես փո խան Գրի գոր Զօհ րապ (Սի մո նե ան, նշ. ա շխ., էջ 246):
36 Նա խա դա սու թիւ նը թր քե րէն է՝ «Օ ճա ռը ջու րին չդպց նե լով»: Թե ւա ւոր խօսք որ կը գոր ծա ծուի 
հար ցե րը չմեծց նե լու, պղպ ջակ յա ռաջ չբե րե լու ի մաս տով:
37 Թա ւուգ ճե ան քա հա նայի աշ խար հա կան ա նու նը ե ղած է Գրի գոր:
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հա մար Ե կե ղե ցա սի րա ցի38 յանձ նուե լու մա սին շատ խօ սե ցայ, բայց ա նօ գուտ, կ’ա-
ռար կէր որ եր կու ժո ղո վուր դի մէջ ե րկ պա ռա կու թիւն կ’ըլ լայ եւ այլն39: 

Այս առ թիւ կ’խնդ րենք նաեւ Ձեր հայ րու թե նէն, որ աս կէ ետ քը միշտ նոր տե ղե-
կու թիւն մը ե թէ առ նէք, ան մի ջա պէս հա ղոր դէք մեզ ա րա պա ճի ի40 մը կամ այլ 
մի ջո ցով մը, այ սինքն ա ռանց սպա սե լու փոս թային: Մա նա ւանդ ե թէ ե րկ րի կա ցու-
թե ան մէջ կա րե ւոր փո փո խու թիւ նը պա տա հի, կա նու խէն գիտ նալ այդ բա նը շատ 
օգ տա կար կր նայ ըլ լալ մե զի: Սէ տայը Շէհ պան41, ան ցե ալ շա բաթ հոս ե կաւ, օ րի-
նա կի հա մար, ճամ բոր դի մը մի ջո ցաւ փոս թայէն ա ռաջ, ո րով հե տեւ ա սանկ ժա մա-
նա կի մէջ, ո րե ւէ լու րի մը օր մը ա ռաջ հաս նի լը, պայ մա նով որ այդ լու րը ստոյգ 
ըլ լայ, մեծ դեր կր նայ կա տա րել, ան մի ջա կան կար գադ րու թիւն մը կր նայ ըլ լալ, որ 
ո րե ւէ ըլ լա լիք մէկ բա նը քա նի մը օր կր նայ ու շաց նել եւ ան կէ ե տքն ալ կա ցու թիւ նը 
կր նայ փո խուիլ: Հա ճե ցէք այս մա սին մե զի ծա ռա յու թիւն մը ը նել ե րբ հարկ տես-
նէք ան շուշտ:

38 Այն թա պի Հայ Ե կե ղե ցա սի րաց Ըն կե րու թիւն: Հիմ նուած է ե կե ղե ցա սի րաց եր կու ըն կե րու թիւն-
նե րու մի ա ձու լու մով, ո րոնց մէ ա ռա ջի նը 1887-ին Վար դա նե ան Կր թա րա նի բար ձա գոյն կար գի 
ա շա կեր տու թե ան կող մէ հիմ նուած Կրօ նա սի րաց ըն կե րու թիւնն է, որ նպա տակ ու նե ցած է սա տա-
րել հայ ե կե ղե ցի ին ու պատ րաս տել զար գա ցած ե կե ղե ցա կան ներ: Ա նոր նիւ թա կան մի ջոց նե րով, 
Ե րու սա ղէ մի ու Ար մա շի մէջ ե կե ղե ցա կան կր թու թիւն ստա ցած են ա պա գայ Բաբ գէն ա թո ռա կից 
Կա թո ղի կոսն ու Փա ռէն Ե պսկ. Մել քո նե ա նը: Ե րկ րոր դը, 1897-ին հիմ նուած Կղե րա սի րաց ըն կե-
րու թիւնն է, որ իր կար գին Ար մաշ ղր կած է ա պա գայ Շա հէ Ա րք. Գաս պա րե ա նը: 

Այս եր կու ըն կե րու թիւն նե րու մի ա ձու լու մով, 1899-ին ծնունդ ա ռած է Ե կե ղե ցա սի րա ցը, որ օգ-
տա կար ե ղած է Այն թա պի ե կե ղե ցի նե րուն: Ա նոր ան դամն ե րուն թի ւը հա սած է 800-ի, ո րոնք ի րենց 
նուի րա տուու թիւն նե րով սա տա րած են տեղ ւոյն ե կե ղե ցա կան ու կր թա կան կե ան քին, և ո րուն մե-
ծա գոյն ա պա ցոյցն է Կի լի կե ան Ճե մա րա նի հիմն ադ րու թե ան գոր ծին մէջ ա նոր ու նե ցած ո րո շիչ ու 
ան գնա հա տե լի դե րը (Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 15, Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա., էջ 889-892):
39 Ան կիլ քան կամ ե պիս կո պո սա կան ե կե ղե ցին Այն թա պի մէջ հիմ նուած է հայ ա ռա քե լա կան ե կե-
ղեց ւոյ դա ւա նա փոխ ա ռաջ նորդ Մկր տիչ Ե պսկ. Շա հա նե ան-Սէ մէր ճե ա նի կող մէ, որ ան ձնա կան 
հա շիւ նե րէ մղուած, հե ռա նա լով մայր ե կե ղե ցի էն, յա րած է ան կլի քան ե կե ղե ցի ին: Ա մուս նա ցած է 
հա լէ պա հայ ա ղջ կայ մը հետ եւ քա նի մը ան գամ մեկ նած է Ա նգ լի ա ու նուի րա տուու թիւն ներ հա-
ւա քած՝ Այն թա պի մէջ կա ռու ցա նե լի ե կե ղեց ւոյ շէն քին հա մար, բայց ե կե ղե ցի ին շի նու թիւ նը մնա-
ցած է կի սա ւարտ, ո րով հե տեւ հան գա նա կուած գու մա րով Սէ մէր ճե ան գնած է տուն մը եւ քա նի 
մը կա լուած ներ՝ «իբ րեւ թէ ե կե ղեց ւոյ տա րե կան ծախ քերն ա պա հո վե լու հա մար»: Այս նոյն ե կե-
ղեց ւոյ կի սա ւարտ շէնքն է, որ հայ ե կե ղեց ւոյ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը փա փա քած են ստա նալ ու օգ-
տա գոր ծել որ պէս լսա րան ([Աբ գար Գու լա մի րե անց], « Կի լի կի ա. Փորձ Աշ խար հագ րու թե ան Ար դի 
Կի լի կի ոյ», Մա տե նա շար «Ա րաքս»ի, Սան Պե տեր բուրգ, տպա րան Ի. Լի բեր մա նի, 1894, էջ 360, 
Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., Ա, էջ 348-351):
40 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ կա ռա պան:
41 « Սա տա Ալ Շահ պա’». բա ռա ցի օ րէն՝ «Ար ձա գանգ Շահ պա ’ի [ Հա լէ պի]»: Հա լէպ հրա տա-
րա կուած օ րա թերթ, որ սկ սած է լոյս տես նել 1 Հոկ տեմ բեր 1908-ին: Ու նե ցած է չորս էջ, եր կու-
քը՝ ա րա բե րէն ի սկ միւս եր կու քը՝ օս մա նե րէն լե զու նե րով: Թեր թէն հրա տա րա կուած է 520 թիւ  
( , նշ. ա շխ., էջ 68):
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 Հա սան պէյ լի ի42 մա սին այ սօր Տօքթ. Շէ փըրթ43 հե ռա գիր ա ռած է, ո րուն մէջ կ’ը-
սուէր թէ 20-30 մե ռե ալ հա զիւ ու նե ցած է: Իս կէն տէ րու նէն ե կող հե ռա գի րը, Տէ օրթ 
Ե օ լի44 մա սին կ’ը սէ թէ « Հաշ տա րար ժո ղով մը գնաց, կը յու սանք թէ բա րի ե լք մը 
կ’ու նե նայ»: Ա տա նայի մա սին դեռ ստոյգ լուր մը չ’ա ռինք:

 Մնամ յար գա նօք եւ սի րով
 Ներ սէս քհնյ. Ն. Թա վուգ ճե ան45

42 Հա յաբ նակ մեծ գիւղ Ա տա նայի նա հան գի Ե ար փուզ գա ւա ռին մէջ, Օս մա նի է քա ղա քէն հիւ սիս 
25 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Կի լի կի ոյ հա րաւ-ա րե ւել քը: 

Ա ւա նը ու նե ցած է հայ ա ռա քե լա կան եւ ա ւե տա րա նա կան հա մայնք նե րու մէ կա կան ե կե ղե ցի: 
Տեղ ւոյն ազ գային զոյգ վար ժա րան նե րը 1908-ին ու նե ցած են 150 ա շա կերտ եւ 80 ա շա կեր տու հի: 
Հայ ա ւե տա րա նա կան նե րը ե ւս ու նե ցած են ի րենց դպ րո ցը:

1909-ին ու նե ցած է 385 տուն, ո րուն 300-ը՝ հայ ա ռա քե լա կան, 65-ը՝ ա ւե տա րա նա կան եւ 20-ը՝ 
մահ մե տա կան: Տեղ ւոյն հայոց ը նդ հա նուր թի ւը ե ղած է 2190 (Սի մո նե ան, նշ. ա շխ., էջ 133-134), ի սկ 
ը ստ այլ աղ բիւ րի, Ա ռա ջին աշ խար հա մար տէն ա ռաջ ու նե ցած է ա ւե լի քան 800 հայ տուն (Գ րի գո-
րիս Ծ. Վրդ. Պա լա քե ան, « Հայ Գող գո թան. Դրուագ ներ Հայ Մար տի րո սագ րու թե նէն. Պեռ լի նէն 
Դէ պի Զօր 1914-1920», Վի են նա, Մխի թա րե ան տպա րան, 1922, Ա. հա տոր, էջ 373):

 Կի լի կե ան կո տո րած նե րու մի ջո ցին, 3 Ապ րիլ 1909-ին, 10 հա զա րա նոց թուրք խու ժա նը յար ձա-
կած է գիւ ղին վրայ: Տե ղա ցիք դի մադ րած են քա ջա բար: Յա ջորդ օր սա կայն, բարձ րա ցած է խու-
ժա նին թի ւը, մինչ հայեր կր ցած են ա պաս տա նիլ մօ տա կայ լեռ նե րը եւ մա սամբ փր կուիլ ը նդ հա-
նուր կո տո րա ծէն: Թուր քե րը գիւղ մտ նե լով այ րած են ե կե ղե ցին եւ 500 տու ներ ու սպան նած են 
ա ւե լի քան 700 հայեր, ը նդ ո րում՝ 3 քա հա նայ հայ րեր: Կո տո րա ծին հե տե ւան քով, Հա սան Պէյ լին 
ու նե ցած է 423 ո րբ եւ 187 այ րի (Թէր զե ան, նշ. ա շխ., էջ 208, 253):

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րուն, ա ւա նը ե ղած է աք սո րա կան հայե րու հա մա կեդ րո նաց ման 
վայ րե րէն մէ կը, ուր գտ նուած են գաղ թա կան նե րու քա նի մը հա րիւր վրան ներ:

Զի նա դա դա րէն ե տք, հոն հա ւա քուած վե րապ րող նե րը ա միս նե րով հե րո սա բար դի մադ րած են 
միլ լի ա կան չէ թէ նե րու յար ձա կում նե րուն, բայց ի վեր ջոյ նա հան ջե լով՝ ա պաս տա նած են Հա լէպ:
43 Նկա տի ու նի ա մե րի կա ցի մի սի ո նար, Այն թա պի նշա նա ւոր բժշ կա պետ Ֆրէտ Շէ փըր թը, որ իր 
տիկ նոջ՝ Մի սիս Ֆէ նի Շէ փըր թի հետ Այն թապ ե կած է 1882-ին, որ պէս տեղ ւոյն բժշ կա կան հա մալ-
սա րա նի դա սա խօս եւ Ա զա րի ա Սմիթհ ա մե րի կե ան հի ւան դա նո ցի բժշ կա պետ: Ան ամ բողջ 33 
տա րի ան մնա ցորդ ծա ռա յած է տեղ ւոյն բնակ չու թե ան՝ կա տա րե լով հա զա րա ւոր վի րա բու ժա կան 
գոր ծո ղու թիւն ներ եւ բժշ կե լով բազ մա թիւ հի ւանդ ներ: Դա սա ւան դած է նաեւ վե րոյի շե ալ հա մալ-
սա րա նին մէջ: Մա հա ցած է Այն թապ, 5/18 Դեկ տեմ բեր 1915-ին, թի ֆու սէ (Սա րա ֆե ան, նշ. ա շխ., 
Բ., էջ 666-671, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 730-737):
44 Հայ կա կան ա նուա նու մով՝ Չորք Մարզ պան: Հա յաբ նակ քա ղաք Ա տա նա նա հան գի Ե ար փուզ 
գա ւա ռի Չորք Մարզ պան գա ւա ռա կի կեդ րո նը, Ա տա նայէն հա րաւ-ա րե ւելք, Սեւ լեռ նե րու փէ շե-
րուն:

Տեղ ւոյն ժո ղո վուր դի տն տե սա կան կե ան քը հիմ նուած էր ա ռա ւե լա բար նարն ջե նի նե րու մշակ-
ման վրայ:  Ու նե ցած է Սբ. Աս տուա ծա ծին եւ Սբ. Գրի գոր Լու սա ւո րիչ (Սբ. Փր կիչ) ե կե ղե ցի ներն ու 
Սբ. Սար գիս վան քը, ի նչ պէս նաեւ ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի մէկ ե կե ղե ցի եւ եր կու վար ժա րան, 
նաեւ՝ Կեդ րո նա կան Վար ժա րա նը եւ կի լի կի ոյ կո տո րած նե րու որ բե րուն հա մար հաս տա տուած 
Սի սուան եւ Քե լե կե ան որ բա նոց նե րը:

Տեղ ւոյն հայե րը 1895-ի հա մի տե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, ու թօ րե այ ի նք նա պաշտ պա-
նա կան մար տե րու շնոր հիւ փր կուած են կո տո րա ծէ: Նոյ նը պա տա հած է 1909-ին, ե րբ ա նոնք 13 
օ րե այ հե րո սա կան դի մադ րու թե նէ ե տք, հա մե մա տա բար քիչ կո րուստ ներ տա լով փր կուած են 
հա մընդ հա նուր ջար դէն, սա կայն թուր քեր յա ջո ղած են հր կի զել հայե րու հա րիւ րա ւոր տու ներ ու 
ա մա ռա նոց ներ:

1908-ին, Չորք Մարզ պա նը ու նե ցած է 8 հա զար ի սկ ցե ղաս պա նու թե ան նա խօ րե ա կին՝ 12300 հայ 
բնա կիչ (« Հա յաս տա նի եւ Յա րա կից…», Բ., էջ 140), մինչ ու րիշ աղ բիւ րի մը հա մա ձայն, 1912-ին ան 
ու նե ցած է հա զար տուն զուտ հայ բնակ չու թիւն, ո րուն 20-ը՝ ա ւե տա րա նա կան ներ ի սկ մնա ցե ալ-
նե րը ա ռա քե լա կան ներ է ին (« Տե ղե կա գիր Այ րի ախ նամ…», Սա յա պա լե ա նի Տե ղե կա գի րը, էջ 57):

45 Ծնած է Այն թապ, 1870-ին: Ու սու մը ստա ցած է տեղ ւոյն Ներ սէ սե ան, ա պա՝ ֆրան չիս կե-
ան նե րու վար ժա րան նե րէն: Շր ջան մը հե տև ած է Կեդ րո նա կան Թուր քի ոյ գո լէ ճի դա սըն թացք-
նե րուն, ի սկ 1901-ին մտած է Ար մա շի Դպ րե վանք: 1904-ին, Սի սի մէջ, Սա հակ Բ. Խա պայե ան 
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 Ա հա կ’ ներ փա կեմ նաեւ փօ լի չա46 մը, չորս ոս կի նոց չէք մը, հա ճե ցէք փո խա րէ նը 
գան ձել, Հա լէ պի մէջ բան տար կե ալ Ներ սէս Կէ տի կե ա նին յանձ նել:

 Նոյն

* * *
4 –
Հ ՐԱՆՏ Գ. ՍԻՒ ԼԱ ՀԵ ԱՆ
ԱՅՆ ԹԱՊ         Այն թապ 6/19 Յու նիս 1909
HRAND K. SULAHIAN 
Aintab
 
Գե րա պա տիւ Տ. Շա հէ վար դա պետ Գաս պա րե ան
 Ա ռաջն. տեղ. Հա լէ պի վի ճա կին 
 Հա լէպ

Ս տա ցայ Ձեր գրու թիւնն՝ եւ Տ. Ար սէն47 հօր ա պա հո վագ րու թե ան ստա ցա գիրն, 
զորս ներ փա կե ալ կը վե րա դարձ նեմ ձեզ: Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թե նէն սոյն 
գու մա րը առ նե լու հա մար պէտք է.

Կա թո ղի կո սէն քա հա նայ ձեռ նադ րուած է և եր կար տա րի ներ պաշ տօ նա վա րած է իր ծնն դա վայ րի 
Ս. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցի ին մէջ:

Կի լի կե ան կո տո րած նե րու ժա մա նակ, Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ գոր ծու ղուած է ա ղէ տ-
ե ալ շր ջան նե րը՝ Ան տի ոք եւ Սուէ տի ա, նպաստ բաժ նե լու: Տա րի մը ե տք, կր կին մեկ նած է նոյն 
վայ րե րը որ պէս ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ, ուր մնա ցած է չորս ա միս՝ մեծ ծա ռա յու թիւն ներ 
մա տու ցե լով տեղ ւոյն ա ղէ տե ալ նե րուն:

 Ցե ղաս պա նու թե ան տա րի նե րը ան ցու ցած է Սու րի ոյ մէջ, ա ռա ւե լա բար Սա լա մի է, ա պա աք-
սոր ուած է Պու սէյ րա: Զի նա դա դա րին վե րա դար ձած է ծնն դա վայր ու նշա նա կուած տեղ ւոյն կա-
թո ղի կո սա կան փո խա նորդ: Յի շա տա կե լի մաս նակ ցու թիւն ու նե ցած է տեղ ւոյն հե րո սա մար տին 
ու դար ձած է ա նոր գլ խա ւոր ե րեք ղե կա վար նե րէն մէ կը: 

Այն թա պի հա յա թա փու մէն ե տք, ա պաս տա նած է Հա լէպ, ուր քա հա նա յա գոր ծած է մին չեւ իր 
ե ղե ռա կան մա հը՝ 5 Յու լիս 1934, ե րբ զոհ գա ցած է եղ բայ րաս պան գն դա կի (Սա րա ֆե ան, նշ. 
ա շխ., Ա., էջ 469-472, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 563-570):

Թա ւուգ ճե ան քա հա նայ պա տա հա կան աշ խա տակ ցու թիւն ու նե ցած է հայ մա մու լին: 1991-ին 
լոյս տե սած է իր օ րագ րու թիւն նե րու մե ծար ժէք հա տո րը՝ « Տա ռա պան քի Օ րա գիր» խո րագ րով 
(խմ բագ րեց՝ Թո րոս Թո րա նե ան, Պէյ րութ, 408 էջ), որ կ’ընդգր կէ ա նոր 1909-1933 տա րի նե րու 
գրա ռում նե րը:
46 Փո խա նա կա գիր:
47 Նկա տի ու նի Մե ծի Տանն Կի լի կի ոյ մի ա բա նու թե ան ան դամ նե րէն Տէր Ար սէն շուշ տակ վար դա-
պետ Յա րու թիւ նե ա նը:

Ծ նած է Այն թապ, 1864-ին: Աշ խար հա կան ա նու նով՝ Գրի գոր: Հե տե ւած է ծնն դա վայ րի Ա մե-
րի կե ան գո լէ ճի դա սըն թացք նե րուն, ի սկ բարձ րա գոյն ու սու մը ստա ցած է Մա րա շի Աս տուա ծա-
բա նա կան ճե մա րա նէն: Ու սուց չա կան պաշ տօն վա րած է Այն թա պի Վար դա նե ան եւ Ա դե նա կան 
կր թա րան նե րուն մէջ: 1896-ին, Ո ւր ֆայի մէջ քա հա նայ ձեռ նադ րուե լով, մօտ 4 տա րի ծա ռա յած է 
Այն թապ, Էհ նէշ, Ճի պին ու Հա լէպ:

1903-1904 ե ղած է Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ, մի ա ժա մա նակ դա սա ւան դած է տե ղ-
ոյն Ազ գային Ներ սէ սե ան վար ժա րա նէն ներս:

1906-ին յա տուկ ա ռա քե լու թե ամբ մեկ նած է Ան տի ոք եւ Ճը սըր Շու ղուր, ի սկ 1908-ի ն՝ Պէյ լան եւ 
Ա լեք սանտ րէթ: 
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1- – Հան գու ցե լոյն օ րի նա ւոր ժա ռան գորդ նե րուն մանչ աղ ջիկ քա նի հատ եւ 
ո րոնք ըլ լալ նին վկայել՝ Ա ռաջ նոր դա րա նիդ կող մա նէ:

2 – Ան տի ո քի48 ջար դին մէջ մե ռած ըլ լա լը եւ ո ՞ր օր, ուր տե՞ղ մե ռած է՝ վկա յա գիր 
մը մա հուան եւ պա րա գա նե րու մա սին:

3 – « Հէ օ ճէ թի շէ րի»ով49 վա սի50 մը նշա նա կել որ բե րուն՝ որ կա րող ըլ լայ՝ ի հա շիւ 
որ բե րուն այդ դրա մը պա հան ջել:

 Ցարդ իմ ձե ռօքս նմա նօ րի նակ պա հանջ մը ե ղած չէ, բայց Պո լիս ե ղած ա տենս՝ 
այս մա սին տի րէգ թօ րին51 խօ սած նե րը վե րոյի շե ալ թուղ թերն է ին, եւ խոս տա ցաւ 
դրա մը տալ:

Unionի52 Հա լէ պի գոր ծա կա լը Ֆի լիփ Խապ պասն է՝ կր նաք ըն դար ձակ տե ղե կու-
թիւն ստա նալ: 

Ե րէցկ նոջ մա հէն ե տք, 20 Յու նուար 1909-ին, Սսոյ Մայ րա վան քին մէջ, Սա հակ Բ. Խա պայե ան 
Կա թո ղի կո սէն օ ծուած է շուշ տակ վար դա պետ ու նշա նա կուած՝ Ան տի ո քի ա ռաջ նոր դա կան տե-
ղա պահ: Նոր պաշ տօ նա տե ղին հաս նե լէ շատ կարճ ժա մա նակ ան ց՝ 6/19 Ապ րիլ 1909-ին, սպան-
նուած է ե կե ղե ցի ին մէջ, կի լի կե ան կո տո րած նե րու ըն թաց քին: Թուրք խու ժա նը, իր ու իր հետ 
նա հա տա կուած եր կու ե կե ղե ցա կան նե րուն դի ակ նե րը քաշկռ տե լով՝ պտտ ցու ցած է Ան տի ո քի փո-
ղոց նե րուն ու շու կա նե րուն մէջ, հրա ւի րե լով ժո ղո վուր դը որ մաս նակ ցի կո տո րա ծին (Թէր զե ան, 
նշ. ա շխ., էջ 255, Յու սիկ Ա. Քհնյ. Սեդ րա կե ան, «Տ. Ար սէն Քհնյ. Յա րու թիւ նե ան (1865-1909)», 
« Գան ձա սար», Հա լէպ, Յու նիս Բ. 2007, էջ 15):
48 Պատ մա կան քա ղաք Հա լէպ նա հան գի Ան տի ոք գա ւա ռի կեդ րո նը, Հա լէ պի հիւ սիս-ա րեւ մուտ-
քը, ան կէ մօտ 110 քլմ. հե ռա ւո րու թե ան վրայ, Ո րոն դէս գե տի ա փին: Կա ռու ցուած է Սե լեւ կի ոս 
ա ռա ջին Նի քա դոր Կայս րին կող մէ՝ Ն. Ք. 301 թուա կա նին: Ան կարճ ժա մա նա կով մաս կազ մած է 
Տիգ րան Մե ծի հայ կա կան կայս րու թե ան: 

Ան տի ո քի մէջ է որ Յի սու սի հե տե ւորդ նե րը ա ռա ջին ան գամ ստա ցած են «Ք րիս տո նե այ» 
ա նուա նու մը:

 Քա ղա քը ե ղած է հել լե նիս տա կան մշա կոյ թի մե ծա գոյն կեդ րոն նե րէն մէ կը, ի սկ ա ւե լի ե տք՝ 
քրիս տո նէ ու թե ան գլ խա ւոր օր րա նե րէն եւ 4-րդ դա րուն հռո մէ ա կան կայս րու թե ան 4 պատ րի ար-
քու թիւն նե րէն մէ կուն նս տա վայ րը:

1909-ի կի լի կե ան կո տո րած նե րուն, Ան տի ո քի հայե րը տուած են ա ւե լի քան 190 զոհ, ո րոնք 
ի րենց ե տին ձգած են 326 ա ռա քե լա կան եւ 14 ա ւե տա րա նա կան հա մայն քի որ բեր (« Տե ղե կա գիր 
1909…», էջ 89, 94):

 Տեղ ւոյն հայե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ա նու նով ե կե ղե ցի մը: Հայ ա ւե տա րա նա կան 
հա մայն քը ե ւս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Հայեր ու նե ցած են նաեւ ազ գային վար ժա րան մը:

1905-ին, քա ղա քը ու նե ցած է 23 հա զար բնա կիչ, ո րուն մօտ 5 հա զա րը՝ հայեր, 4 հա զա րը՝ յոյ-
ներ, 300-ը հրե ա ներ, ի սկ մնա ցե ալ նե րը՝ թուր քեր, ա րաբ ներ ու ա սո րի ներ (Հ. Ս. Էփ րի կե ան, 
« Պատ կե րա զարդ Բնաշ խար հիկ Բա ռա րան», Ա. հա տոր, Բ. տպագ րու թիւն, Վե նե տիկ- Ս. Ղա-
զար, 1903, Ա., էջ 220): 

Ան տի ո քը 1939-ին, ֆրան սևթր քա կան հա մա ձայ նագ րով, Ա լեք սանտ րէ թի ամ բողջ գա ւա ռին 
հետ Սու րի այէն խլուե լով՝ բռ նակ ցուած է Թուր քի ոյ:
49 Շէ րի ի՝ իս լա մա կան կրօն քի հի մունք նե րով տրուած մուր հակ:
50 Ա րա բե րէ նէ փո խա ռե ալ թր քե րէն՝ խնա մա կալ:
51 Ֆրան սե րէն՝ տնօ րէն:
52 Նկա տի ու նի կե ան քի ու հր դե հի ֆրան սա կան հա մա նուն ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թիւ նը, 
հիմ նուած Փա րիզ 1828-ին, եւ որ գրա սե նե ակ ներ ու նե ցած է Օս մա նե ան կայս րու թե ան բո լոր մեծ 
քա ղաք նե րուն մէջ:
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Իմ մա սին ես կը խոր հիմ որ Ա րժ. Տ. Գա րե գի նը53 վա սի ը նեն՝ ո րով եւ որ բե րուն 
դրա մը մեր ձե ռամբ ա պա հով տեղ մը տո կո սի տրուի եւ ե րբ մեծ նան այն ա տեն 
գան ձեն: 

Ան տի ոք Տ. Ներ սէս54 հօր գրած է ի եւ խօ սած, մա հուան վկա յագ րին հա մար յու-
սամ թէ կը շի նէ:

Մ նամ համ բու րե լով Ս. ա ջդ
Հ. Գ. Սիւ լա հե ան55

53 Նկա տի ու նի Այն թա պի քա հա նա նե րէն Տէր Գա րե գին Ա. Քհնյ. Պո ղա րե ա նը: Ծնած է Այն թապ, 
13/25 Փետ րուար 1867-ին: Ա ւա զա նի ա նու նով՝ Գրի գոր: Յա ճա խած է Վար դա նանց Մես րո պե ան 
Սա նուց վար ժա րա նը, ա պա հե տե ւած է Վար դա նե ան գի շե րային դպ րո ցի դա սըն թացք նե րուն: 
1883-1893 աշ խա տած է մա նու սա գործ ու հա շուա կալ: 1904-ին Սսոյ մայ րա վան քին մէջ Սա հակ 
Կա թո ղի կո սէն ձեռ նադ րուած է քա հա նայ: 

Եր կար տա րի ներ մաս կազ մած է Այն թա պի Կրօ նա կան ժո ղո վին, կրօ նա գի տու թիւն դա սա ւան-
դած է տեղ ւոյն վար ժա րա նե րուն մէջ եւ ան դա մակ ցած՝ քա նի մը վար ժա րան նե րու հո գա բար ձա-
կան կազ մե րուն:

1915-ին աք սո րուած է Սու րի ոյ Սա լա մի է ա ւա նը, ուր կէ ժա մա նա կա ւո րա պէս ղր կուած է Պու սէյ-
րա:

 Զի նա դա դա րին ան ցած է Այն թապ ու մաս նակ ցած տեղ ւոյն հա յու թե ան ի նք նա պաշտ պա նա-
կան մար տե րուն, ա պա քա ղա քի հա յա թա փու մով, 1922-ի Դեկ տեմ բե րին ա պաս տա նած է Հա լէպ, 
եւ եր կու տա րի Ճիւ նի ի (Լի բա նան) մէջ քա հա նա յա գոր ծե լէ ե տք վե րա դար ձած է Հա լէպ եւ 1926-
1946 քա հա նա յա գոր ծած է ան դ, մի ա ժա մա նակ մաս կազ մե լով կրօ նա կան եւ կր թա կան բազ մա-
թիւ մար մին նե րու (Գա րե գին Ա. քհնյ. Պո ղա րե ան, «Ինք նա կեն սագ րու թիւն», տես՝ Պո ղա րե ան, 
նշ. ա շխ., էջ 9-22):

 Վախ ճա նած է 12 Փետ րուար 1946-ին:
 Պո ղա րե ան քա հա նայ հայրն է ծա նօթ բա նա սէր Գրի գոր Պո ղա րե ա նի (1897-1975) եւ ձե ռագ րա-

գէտ Նո րայր Ա րք.ի (Ծո վա կան, 1904-1996):
54 Նկա տի ու նի Տէր Ներ սէս Քհնյ. Թա ւուգ ճե ա նը:
55 Հրանդ Գ. Սիւ լա հե ան: Ծնած է Այն թապ, 1871-ին: Յա ճա խած է Մես րո պե ան Սա նուց վար ժա-
րան, ա պա՝ Վար դա նե ան կր թա րան, զոր ա ւար տե լէ ե տք 1890-ին մեկ նած է Կ. Պո լիս, ուր կարճ 
շր ջան մը բան տար կուե լէ ե տք վե րա դար ձած է ծնն դա վայր ու ան դա մակ ցած հն չա կե ան կու սակ-
ցու թե ան ու դար ձած ա նոր ա տե նա պետն ու Այն թա պի 1895-ի ի նք նա պաշտ պա նու թե ան ղե կա-
վար նե րէն մէ կը:

 Լայն մաս նակ ցու թիւն ու նե ցած է տեղ ւոյն ազ գային գոր ծե րուն մէջ. ե ղած է տեղ ւոյն Քա ղա քա-
կան ժո ղո վի ա տե նա պետ, Կի լի կե ան ճե մա րա նի հո գա բար ձու թե ան ա տե նադ պիր, եւ այլն:

1915-ին աք սո րուած է Հա լէպ, Դա մաս կոս, ա պա վե րա դար ձուած է Այն թապ, ա պա՝ կր կին Հա-
լէպ եւ որ պէս «վ նա սա կար» տարր՝ դա տա պար տուած է մա հուան ու բան տար կուած է մօտ եր կու 
տա րի, բայց մա հավ ճի ռը չէ գոր ծադ րուած:

 Զի նա դա դա րէն ե տք մնա ցած է Հա լէպ, ուր ե ւս մաս նակ ցած է ազ գային գոր ծե րու:
1936-ին ը նտ րուած է ան դամ Սու րի ա կան Խորհր դա րա նին, ի սկ 1939-ին տե ղա փո խուած է Մի-

ա ցե ալ Նա հանգ ներ, ուր եւ մա հա ցած է 15 Յու նիս 1949-ին: 
Ու նե ցած է գրա կան շնորհ: Պա րա պած է նաև նկար չու թե ամբ եւ ե րաժշ տու թե ամբ (Սա րա ֆե ան, 

նշ. ա շխ., Բ., էջ 758-760, Պո ղա րե ան, նշ. ա շխ., էջ 338-346):
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ԱՆՏԻՊ փԱՍՏԱԹՈւՂԹԵՐ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՈւ օՐԵՐՈւՆ 
ԱՅՆԹԱՊԻ ՀԱՅՈւԹԵԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՆ ՄԱՍԻՆ

 իհրան  ինասբան
ԱՄփՈփՈւՄ 

Ներկայ յօդուածով նախ անդրադարձ կատարուած է 1909-ի կիլիկեան կո տո-
րած ներու շրջանին Այնթապի հայութեան վիճակին մասին, թէ ինչպէս փորձեր 
եղած են հոն եւս համընդհանուր կոտորած յառաջ բերելու եւ կրկնելու Ատանայի 
մէջ պատահածը, ապա խօսուած է այդ 1909-ին Այնթապի հայութեան ունեցած 
կորուստներուն մասին, որմէ ետք հրատարակութեան տրուած են նոյն օրերուն 
Այնթապէն գրուած չորս անտիպ փաստաթուղթեր, ուր նկարագրուած են քաղաքին 
մէջ պատահած «Քէլլէճի»ի դէպքը իր բոլոր մանրամասնութիւններով, տեղւոյն 
հա յութեան մօտ տիրող վախի ու սարսափի մթնոլորտը, կոտորածը կանխելու 
համար ձեռք առնուած միջոցառումները, եւ այլն։

Հրատարակուող փաստաթուղթերուն կցուած են համապատասխան ծա նօ թա-
գրու թիւններ։
Բանալի բառեր̀  1909 թ. Կիլիկեան կոտորածներ, Այնթապ, փաստաթղթեր։   

 uNPuBlISHED DOCuMENTS ABOuT THE CONDITION OF AINTAB ARMENIANS 
ON THE DAYS OF CIlICIA MASSACRES

Mihran Minasyan
SuMMARY

This article presents materials concerning the situation of the Armenians of the town of 
Aintab during the massacre in Cilicia in 1909. In particular, attempts were being made 
to organize a general massacre in Aintab, following the example of the massacre in 
Adana. After assessing the losses of the Armenians in Aintab in 1909, four previously 
unpublished documents from Aintab are presented, depicting the events that took place 
in these days: the atmosphere of fear and horror prevalent among the local Armenians, 
measures taken to prevent large-scale massacres, etc.

Documents are provided with relevant references.
Keywords: Cilician massacres of 1909, Ayntab, documents.

неоПУБлИкоВАнные докУменты о ПолоЖенИИ Армян АйнтАБА В днИ 
кИлИкИйской реЗнИ 

Мигран Минасян 
реЗюме 

В настоящей статье представлены материалы, касающиеся положения армян 
города Айнтаб во время резни в Киликии 1909 года.  В частности освещены 
попытки местного мусульманского элемента организовать общую резню в 
Айнтабе по примеру резни в Адане. После рассмотрения потерь армянства в 
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Айнтабе в 1909 г., представлены четыре ранее неопубликованных документа из 
Айнтаба, в которых подробно описываются имевшие место в эти дни события: 
атмосфера страха и ужаса, царившая в среде местных армян, предпринятые по 
предотвращению широкомасштабной резни меры и т.д.  

Документы снабжены соответствующими примечаниями. 
Ключевые слова: Киликийская резня 1909 г., Айнтаб, документы,  
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ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ Ա ԿԱ ՆԱ ՏԵՍ ԲԵր ԲԵրՅԱՆ ԳԵր ԴԱՍ ՏԱ Նի 
ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒ Նը

Տաթև Ար շա կյան

Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա մե նա սոս կա լի դր վագ նե րից մե կը Յոզ ղա թի հայ բնակ-
չու թյան կո տո րածն էր: Ի տար բե րու թյուն Օս մա նյան կայս րու թյան այլ բնա կա-
վայ րե րի հա յու թյան, ո րոնց տե ղա հա նում է ին և տա րագ րում դե պի Մի ջա գետ քի 
ա նա պատ նե րը, Յոզ ղա թի հա յու թյու նը տե ղում ո չն չաց վեց։ Յոզ ղա թի Բո ղազ լյան 
գյու ղա քա ղա քի հա յու թյան զի նա թափ ման, ո չն չաց ման և վե րապ րող նե րի ճա կա-
տագ րի մա սին ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ են պա րու նա կում ՀՑ ԹԻ-ի գի տա կան 
ֆոն դե րում պահ վող Բեր բե րյան նե րի ըն տա նե կան հու շե րը1, լու սան կար նե րը2, ի նչ-
պես նաև Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի տե սագ-
րու թյուն նե րը3։ ՀՑ ԹԻ-ին մեծ կարևո րու թյուն ու նե ցող այս հու շե րը հանձ նել է Հայոց 
ցե ղաս պա նու թյան ա կա նա տես վե րապ րող ներ Ա լեք սան Մկրտ չյա նի և Վե րո նի կա 
Բեր բե րյա նի որ դին՝ բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ներ-
սես Մկրտ չյա նը, ով իր մոր, հոր, քե ռու՝ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նի վկա յու թյուն ներն 
ամ փո փել է « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի 
հու շե րը (1915-1923)» ան վա նու մը կրող հու շագ րու թյան մեջ4: Ա ռանձ նա հա տուկ տեղ 
է գրա վում Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի վկա յու թյու նը, ով հան գա մա նո րեն գրի է ա ռել 
ի րենց ըն տա նի քի, Բո ղազ լյա նի հայ բնակ չու թյան ազ գային ա վան դույթ նե րի և 
հայե րի կո տո րած նե րի մա սին պատ մու թյուն ներ5, Բո ղազ լյա նի բար բա ռով պատմ-
վածք ներ6 և ա սաց վածք ներ7, ի նչ պես նաև հայ րե նա սի րա կան եր գեր և բա նաս տեղ-
ծու թյուն ներ8: 

Բեր բե րյան նե րի հու շե րում տեղ գտած պատ մու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել մի 
քա նի խմ բի` խա ղաղ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մու թյուն ներ̀  Բո ղազ լյան գյու ղա-
քա ղա քը, հայ րե նի տու նը, ըն տա նի քը և տեր Հա կոբ քա հա նայի կեր պա րը, այ նու-

1 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 81, թպ. 242։
2 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 1, թպ. 627։
3 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 12, 13, 14։
4 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. 
սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը (1915-1923) »։
5 Ման րա մասն տե′ս ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, թպ. 81, ֆ.հ. 100, « Վե րո նի կա Բեր բե
րյա նի հու շե րը Գա միր քի Բո ղազ լը յան քա ղա քից, 19051999», բժ. 8, թպ. 81, ֆ.հ. 101, « Կյան քի և 
մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը», բժ. 8, թպ. 242, ֆ.հ. 386, 
387, « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի հու շե րը», բժ. 4, ֆ.հ. 
12, 13, 14, « Վե րո նիք Պեր պե րյան», Վ. Սվազ լյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ա կա նա տես վե րապ
րող նե րի վկա յու թյուն ներ, ՀՀ ԳԱԱ « Գի տու թյուն», Երևան, 2011, էջ 366-373, Պատ մա գիրք Ե ոզ կա
տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, Պէյ րութ, 1988, էջ 547-552։
6 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 149-164։
7  Նույն տե ղում, էջ 59, 60:
8 Նույն տե ղում, էջ 65-82, 140-146:
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հետև` զանգ վա ծային կո տո րա ծի ման րա մաս ներ, Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ Քե մա լի 
գոր ծու նե ու թյու նը, ջար դե րից խու սա փե լու նպա տա կով հայե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև դրա ցի թուր քե րի վար քա գի ծը հայե րի բնաջնջ ման ժա մա նակ: Հարկ է 
նշել, որ Վե րո նի կան պար բե րա բար ան դրա դար ձել է իր մեծ հո րեղ բոր ՝ Հա րու-
թյու նի գոր ծու նե ու թյա նը, ով փր կել է տաս նյակ հայե րի կյանք:

 Խա ղաղ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մու թյուն ներ̀  Բո ղազ լյան 
գյուղաքաղա քը, Բեր բե րյան նե րի տու նը և տեր Հա կոբ քա հա նան
 1915 թ. նա խօ րե ին Բո ղազ լյանն ու ներ 700 հայ կա կան և 400 թուր քա կան տուն9։ 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ այն բաղ կա ցած էր եր կու մա սից՝ հայ կա կան և թուր-
քա կան թա ղից, հայե րի տնե րը քա րից է ին շին ված, ե րկ հար կա նի է ին10: Բո ղազ լյա-
նում 1865 թ. ա վարտ վում է Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը11։ Ե կե ղե-
ցու քա հա նան էր տեր Հա կո բը (Ներ սես), ով Բեր բե րյան նե րի տոհ մի նա հա պետն 
էր և Վե րո նի կայի պա պը։ Նա հու շե րում ներ կա յաց վում է որ պես ի մաս տուն և ա ստ-
վա ծա վախ ան ձնա վո րու թյուն, հարգ ված ի նչ պես հայե րի և թուր քե րի, այն պես էլ 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից։ Ներ սե սը ծն վում է, ե րբ նրա հայ րը̀  Գաս պա րը, ար դեն 
80 տա րե կան է ր։ Որ պես Ա ստ ծո կող մից պարգև` ե րե խային նվի րում են ե կե ղե ցուն։ 
Հե տա գա յում Ներ սես Բեր բե րյանն ը նտր վում է Ս. Ա ստ վա ծա ծին ե կե ղե ցու քա հա-
նա` ստա նա լով Հա կոբ ե կե ղե ցա կան ա նու նը։ Քա հա նայի գեր դաս տա նը շատ մեծ 
էր. տեր Հա կոբ և Նա րիկ Բեր բե րյան նե րը, ում Վե րո նի կան իր հու շե րում հա ճախ 
կո չում է «ի րից կին», ու նե ին հինգ զա վակ` Գաս պա րը12, Հա րու թյու նը13, Խա չե րը14, 
Ան նան15 և Նա զե լին16։ Գաս պար Բեր բե րյա նի և նրա կնոջ̀  Ֆլո րայի դուստրն էր 
Վե րո նի կան (ծն վել է 1905 կամ 1906 թվա կա նին Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել̀  1999 թ. 
Երևա նում, ա մուս նա ցել է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան վե րապ րող սիվ րի հի սար ցի 
Ա լեք սան Մկրտ չյա նի հետ)։ Իր ըն տա նի քի խա ղաղ օ րե րի մա սին հի շե լիս Վե րո-
նի կա Բեր բե րյա նը գրում է. « Մեր տան հյու րերն ան պա կաս է ին, ի նչ պես թուրք պաշ-
տո նյա ներն, այն պես էլ հայոց դպ րո ցի ու սու ցիչ ներ, թա ղային խորհր դի ան դամ-
ներ, այլ գա վառ նե րից ժա մա նած հյու րեր... Քա հա նա պա պիկս ի նձ շատ էր սի րում 
իմ ու շի մու թյան հա մար և ծնկ նե րին նս տեց րած` 2-3 տա րե կա նից սկ սած սո վո րեց-
նում էր մեր ազ գային եր գե րը ... Մեր ըն տա նի քում գրա գետ է ին տղա մար դիկ, 

9 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, խմբ.` Դա րե ան Ա., Եր կա նե ան Ա., 
Պէյ րութ, 1988, էջ 83։
10 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 12:
11 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 84։
12 Գաս պար Բեր բե րյա նը ե ղել է տեր Հա կոբ քա հա նայի ա վագ որ դին, ծն վել է 1890 թ. Բո ղազ լյա-
նում և մա հա ցել է 1928 թ. Նա խիջևա նում։ 
13 Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը ծն վել է 1894 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1978 թ. Երևա նում։ Բո ղազ-
լյա նում աշ խա տել է որ պես վար սա վիր, իր ար հես տի շնոր հիվ կա րո ղա ցել է փրկ վել կո տո րա ծից։
14 Խա չեր Բեր բե րյա նը ծն վել է 1901 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1960-ա կան թ թ. Բեյ րու թում։
15 Ան նա Բեր բե րյա նը ծն վել է 1892 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է 1960-ա կան թ թ. Կ.Պոլ սում։
16 Նա զե լի Բեր բե րյա նը ծն վել է 1898 թ. Բո ղազ լյա նում, մա հա ցել է մինչև 1915 թ.։
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սա կայն կա նայք̀  ո չ։ Հայրս քե մա նի (ջու թակ) էր նվա գում, հո րեղ բայրս վար սա վիր 
էր (բեր բեր)»17: Մինչև 1914 թ. Բո ղազ լյա նում ի գա կան դպ րոց չկար, այդ պատ ճա-
ռով Վե րո նի կայի կր թու թյամբ զբաղ վում էր տեր Հա կո բը։ « Մի օր պապս մի գրու-
թյուն մեկ նից ին ծի, յիս կա րօ ղա ցա կար դալ նրա գի րը, պապս շատ ու րա խա ցավ 
և խօս տա ցավ ին ծի ու սում տա, մինչև ու սուց չու հի լի նիմ։ 1914 թվին ար դին ի գա-
կան սի ռին դպ րոց բաց վից, գնում է ի ա րա ջին խումբ, լավ է ի սո վո րում, բայց ա վաղ 
սկ սից կօ տո րա ծը։ Ոչ դա սա տու մնաց, ոչ էլ պապս մնաց, բո լո րին կո տո րի ցին։ Այդ-
պիս էլ յիս մնա ցի ան գրա գետ, բայց գի րը չի մօ րա ցա»18։ Իր հոր՝ Գաս պա րի մա սին 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ Բալ կա նյան պա տե րազ մի ժա մա նակ (1912-1913թ թ.) 
նրան զո րա կո չում են բա նակ, որ տե ղից վե րա դառ նա լուց մի քա նի ա միս ան ց` Ա ռա-
ջին աշ խար հա մար տը սկս վե լուն պես նո րից զո րա կոչ վում է բա նակ: Գաս պար Բեր-
բե րյա նը Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ Դար դա նե լի ա ռա ջին 
հի վան դա նո ցի գլ խա վոր բժշ կի քար տու ղարն է ր19։ 1920 թ. նա Թուր քի այի Ազ գային 
մեծ ժո ղո վի արևե լյան ճա կա տի հրա մա նա տար Քյա զիմ Կա րա բե քի րի զոր քի կազ-
մում էր, ո րն ար շա վում էր դե պի Արևե լյան Հա յաս տան: Խույս տա լով զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյու նից` Գաս պար Բեր բե րյա նը հաս տատ վում է Նա խիջևա նում: Այս տեղ 
ան ցնում է աշ խա տան քի որ պես գրա գիր և թարգ մա նիչ̀  այլևս եր բեք չվե րա դառ-
նա լով Թուր քի ա20: 

 Վե րո նի կան հայտ նում է, որ Բեր բե րյան նե րի ըն տա նի քը եր կու պատ ճա ռով է 
փրկ վել կո տո րա ծից։ Ա ռա ջի նը̀  որ պես օս մա նյան զո րա բա նա կում ծա ռայող բարձ-
րաս տի ճան ան ձի ըն տա նիք̀  տան դար պա սին փակց րել է ին « Պահ պան վում է 
պե տու թյան կող մից» հրա մա նը։ Եվ ե րկ րորդ̀  հրա ման տր վեց, որ ար հես տա վոր նե-
րին ո ղջ են թող նում։ Ի նչ պես նշ վեց, Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը հմուտ վար սա վիր էր, 
և նրա ծա ռա յու թյուն նե րից է ին օ գտ վում նաև տե ղի թուրք պաշ տո նյա նե րը։ Այս պես 
Բեր բե րյան նե րը կա րո ղա նում են փրկ վել, սա կայն ջար դի հենց ա ռա ջին օ րե րին 
զոհ է գնում ըն տա նի քի մե ծը̀  տեր Հա կոբ քա հա նան։ 

զանգ վա ծային կո տո րա ծի տե սա րան նե րը և Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ 
Մեհմեդ քե մա լի գոր ծու նե ու թյու նը
 1914 թ. հոկ տեմ բե րին Յոզ ղա թի և շր ջա կա հա յու թյա նը հայ տա րար վում է, որ հայ-
րե նի քի պաշտ պա նու թյան հա մար 18-45 տա րե կան տղա մար դիկ զո րա կոչ վում են 
բա նակ21։ 1915 թ. գար նա նը Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ (գա վա ռա կա պետ) է նշա նակ-
վում Մեհ մեդ Քե մա լը22։ 1915 թ. օ գոս տո սի 6-ից մինչև սեպ տեմ բեր ա մս վա վեր ջը̀  
շուրջ յոթ շա բաթ Քե մա լը նաև Յոզ ղա թի մու թա սա րի ֆի (գա վա ռա պետ) տե ղա կալն 

17 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 10-11:
18 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 83:
19 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 547։
20 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 11:
21 Ա. Եր կա նե ան,Ե ոզ կա տի Եւ Շր ջա կայ քի Հա յու թե ան Ա հա ւոր Սպան դը, Յու շա մա տե ան Մեծ 
Ե ղեռ նի, Զար թոնք, Պէյ րութ,1965, էջ 320։
22 V. Dadrian, T. Akçam, Judgment at Istanbul, Berghahn Books, New York, p. 110.
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է ր23։ Քե մա լի մա սին հի շե լիս Վե րո նի կան գրում է. « Նա նշա նակ վել է իթ թի հա տա-
կան նե րի կող մից` հայե րի կո տո րա ծը տե ղում ի րա կա նաց նե լու հա մար։ Մեկ շա բաթ 
ան ց Իբ րա հիմ Բեյը և գայ մա գամ Քե մա լը մեր տուն հար գան քի այ ցե լու թյան ե կան։ 
Սա կայն դա ոչ թե հար գան քի, քա ղա քա վա րու թյան այց էր, այլ̀  հե տա խու զու թյան 
… Նրանք մտո վի ար դեն ա րա կան սե ռի չա փա հաս նե րի ցու ցակն է ին կազ մում»24։ 
Ե րբ կայ մա կա մը հե ռա նում է Բեր բե րյան նե րի տնից, տեր Հա կոբն ան հանգս տա-
ցած ա սում է. «Այս պիս ճա հիլ գայ մա գամ չէր յի կիլ, վիրջ բա րին ըլ լա»25։

1915 թ. հու լի սին Բո ղազ լյան գյու ղա քա ղա քում սկս վում են հայ տղա մարդ կանց 
հա վա քագ րու մը և սպա նու թյուն նե րը։ Այս դեպ քե րի մա սին Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը 
գրում է, որ թաքց րած զեն քե րի բռ նագ րավ ման պատր վա կով սկս վում են հայ տղա-
մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն ներն ու խոշ տան գում նե րը26։ Նրանց հա վա քում են ոչ 
մի այն փո ղոց նե րից, այլև հան դե րից և դաշ տե րից, ի սկ ե րե կո յան բո լո րին կապկպ-
ված ձեռ քե րով տա նում են քա ղա քից դուրս` Ղա րա կոչ կոչ վող ձո րը։ Վե րո նի կա 
Բեր բե րյա նը գրում է, որ սպա նե լուց ա ռաջ մարդ կանց մեր կաց նում է ին, կո ղոպ տում 
նրանց մոտ ե ղած դրամն ու զար դե րը, ա պա սկ սում է ին նրանց սպա նել ման գաղ-
նե րով, մսի մեծ տա պար նե րով, դա շույն նե րով, կա ցին նե րով, սվին նե րով և ան գամ 
քա րե րով` ջախ ջա խե լով գան գե րը27։ Բո ղազ լյա նի կայ մա կամ Քե մա լի հրա հան գով 
ձեր բա կա լու թյուն նե րը շա րու նակ վում են գի շեր ու ցե րեկ։ Հի շե լով հայ տղա մարդ-
կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րը̀  Վե րո նի կան գրում է. « Մու նե տիկ նե րը հայ տա րա րում 
է ին փո ղոց նե րում 18-60 տա րե կան նե րին կա ռա վա րու թյան շեն քի մոտ հա վաք վե-
լու մա սին, մի ա ժա մա նակ ոս տի կան ներն էլ տնե րից գա լիս և տա նում է ին բո լո րին 
ան խնա... Բա նակ կանչ վող նե րի մեջ հաշ ման դամ ներ կային ... Շատ խորհր դա վոր 
և զար մա նա լի էր այս զո րա հա վա քը»28։ 1915 թ. հու լի սի 5-ին Բո ղազ լյա նում ձեր-
բա կալ վում է 350 տղա մարդ, հա ջորդ օ րը̀  ևս 300 –ը, ո րոնց մեջ էր նաև քա հա նա 
Հա կոբ Բեր բե րյա նը։ Պա պի ձեր բա կա լու թյան և սպա նու թյան մա սին Վե րո նի կան 
պատ մում է. « Կի րա կի ա ռա վո տյան պապս գնաց ե կե ղե ցի պա տա րագ ա նե լու, և ի նչ 
ի մա նար խեղճ մար դը, որ դա նրա վեր ջին պա տա րագն է լի նե լու ... Նրան նույն պես 
տա րան, և նա այլևս չվե րա դար ձավ տուն` սու գի մատ նե լով նաև մեր ըն տա նի քը 
... Մի թուրք ա սում է պա պի կիս,– Փա փա՜զ է ֆեն դի, մո տի կա ցավ վեր ջին ժամդ, 
ի ՞նչ ու նիս ը սե լիք։ –Պա պիկս ծունկ կչո քե, կա ղո թե։ Ան տե ղեն թուրք զին վոր մը 
կա ցի նով կհար վա ծե, պա պի կիս գլու խը կգ լոր վի գե տին։ Կսկ սին ֆուտ բոլ խա ղալ 
իմ խե լա ցի պա պի կիս գլ խուն հե տը»29։ Տեր Հա կոբ քա հա նայի սպա նու թյան մա սին 
Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը գրում է. « Կը ձեր բա կա լեն շուրջ 300 այր, ո րոնց մէջ էր 

23 Նույն տե ղում։
24 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 16, 17։
25 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 2։
26 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 140։
27 Նույն տե ղում, էջ 19, 20։
28 Նույն տե ղում, էջ 17, 18։
29 Վ.Ս վազ լյան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն. Ա կա նա տես վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն ներ, ՀՀ 
ԳԱԱ « Գի տու թյուն», Երևան, 2011, էջ 370։
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հայրս` Տ. Յա կոբ Ա. Քա հա նայ Պեր պե րե ա նը։ Ա սոնք ալ կը ջար դեն ձո րին մեջ... 
ա սոնց հետ բա ւա կան ժա մա նակ կը զուար ճա նան ծաղր ու ծա նակ ը նե լով խեղճ 
զո հե րը։ Թոյլ կու տան, որ վեր ջին զո հը̀  Տէր Յա կոբ ա ղօթք մը մրմն ջէ, եւ պահ պա-
նիչ մը կար դայ դի ակ նե րուն վրայ...»30:

 Թուրք ջար դա րար նե րը ցու ցա կագ րել է ին հայ տղա մարդ կանց, հա ջորդ օ րե րին 
նրանք ա մե նուր ո րո նում է ին թաքն ված ան ձանց։ Բեր բե րյան նե րը ո րո շում են թաքց-
նել 20-ա մյա Հա րու թյու նին։ Թաքս տո ցը պատ րաստ վում է տան ներ սում. մա րա գի 
պա տի մեջ փոս է փոր վում, ա պա քա րե րը դար ձյալ հետ են դր վում պա տի շար-
ված քի մեջ։ Տան պա տերն ան տաշ քա րե րից է ին, ուս տի թաքս տո ցի տե ղը նկա տե լի 
չէր։ Այս պես Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը շուրջ 50 օր մնում է իր թաքս տո ցում` խույս 
տա լով ձեր բա կա լու թյուն նե րից։ Շու տով թուր քե րը դի մում են խո րա ման կու թյան` 
հայ տա րա րե լով, որ հայե րին այլևս վտանգ չի սպառ նում։ Ջար դա րար նե րը սկ սում 
են նաև թաքս տոց նե րից դուրս ե կած նե րի սպան դը։ Հա րու թյու նի մայ րը գնում է 
ի րենց ծա նոթ թուրք հա զա րա պե տի մոտ` խնդ րե լով խնայել իր որ դուն։ Հա զա րա-
պե տը խոս տա նում է օգ նել նրանց, և շնոր հիվ այն հան գա ման քի, որ Հա րու թյու նը 
տի րա պե տում էր ար հես տի, նա ո ղջ է մնում։

Բո ղազ լյա նում ջար դե րի ե րկ րորդ ա լի քը սկս վում է 1916 թ. փետր վա րին31։ Տղա-
մարդ կանց հետ հաշ վե հար դար տես նե լուց հե տո սկս վում է ան պաշտ պան բնակ չու-
թյան սպան դը։ Կա նանց և ե րե խա նե րին լց նում են սայ լե րի մեջ և տա նում մո տա-
կա Քել լե րի ձո րը32։ Կայ մա կա մի հրա մա նով բնակ չու թյու նից նա խա պես բռ նի ու ժով 
հա վա քել է ին ոս կե ղենն ու գո հա րե ղե նը, բազ մա թիվ կա նայք և ե րե խա ներ բա ժան-
վում են չեր քեզ նե րին և քր դե րին, ի սկ մնա ցած նե րը կո տոր վում ե ն33։

 Յոզ ղա թի հա յու թյա նը ո չն չաց նե լու հա մար Մեհ մեդ Քե մալն օգ տա գոր ծում է 
ոչ մի այն իր տրա մադ րու թյան տակ գտն վող մարդ կանց, այլև կոչ է ա նում բո լոր 
թուր քե րին ոտ քի կանգ նել34։ Վե րո նի կան Բո ղազ լյա նի կայ մա կա մի մա սին ա սում 
է, որ 1916 թ. մար տին վեր ջինս հրա մայեց. « Մեկ կի լոգ րամ հա յու միս ո ղջ չպի տի 
մնա, բո լոր հայե րին պի տի կո տո րեք»35։ Ա նդ րա դառ նա լով Բո ղազ լյա նի կայ մա-
կամ Քե մա լի գոր ծու նե ու թյա նը̀  Հա րու թյուն Բեր բե րյանն իր հու շե րում մեջ բե րում 
է նրա ճա ռը̀  ուղղ ված թուր քե րին. «Ո՛վ Մո համ մե տի ը նտ րե ալ ներ, այ սօ րուը նէ կը 
սկ սինք կե ա վուր նե րու կի նե րուն եւ մա նուկ նե րուն ո չն չաց ման։ Ձե զի կը հրա հան-
գեմ չխ նայել ոչ մէ կուն, ո ՛չ ծե րե րուն, ո ՛չ ե րի տա սարդ նե րուն, ո ՛չ մա նուկ նե րուն, ո ՛չ 
ի սկ ծծ կեր ե րե խա նե րուն։ Ա տոր փո խա րէն Մո համ մե տը ձեզ պի տի վար ձատ րէ իր 
ե րա նա ւէտ դրախ տով։ Այն թուր քը որ հե ռու կը մնայ այս սր բա զան պար տա կա նու-
թե նէն, դժոխ քի բա ժին կը դառ նայ... Բա ցի այդ, հնա զանդ կ’ըլ լաք Ներ քին Գոր-

30 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 539։
31 Յու շա մա տե ան Մեծ Ե ղեռ նի, էջ 324։
32 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 5։
33 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 6։
34  Հայե րի ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ե րիտ թուր քե րի դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թե րի, Հայ կա-
կան ՍՍՀ ԳԱ հրա տա րակ չու թյուն, Երևան, 1988, էջ 23։
35 Վ.Ս վազ լյան, նշվ.ա շխ., էջ 370։
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ծոց նա խա րար̀  Թա լէ աթ փա շայի սր բա զան հրա մա նին, որ է – հայե րէն մէկ օ խա 
միս չձ գել»36։ Հու շե րում հի շա տակ վում է Մեհ մեդ Քե մա լի կող մից ար ված մեկ այլ 
ար տա հայ տու թյուն ևս. «Ես Բո ղազ լյա նի հայե րին կո տո րել տվե ցի և բարձ րա ցա 
մյու թե սա րը ֆի փո խա նոր դու թյան, հոս ալ (Յոզ ղա թի մեջ) կը կո տո րեմ և կը բարձ-
րա նամ մյու թե սա րը ֆի կամ վա լի ի պաշ տո նին»37։ 

Հարկ է նշել, որ 1919 թ. Կ.Պոլ սի թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից սկս-
վեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րի և պա տաս խա նա տու նե րի` 
« Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան Կենտ րո նա կան կո մի տե ի 
ան դամ նե րի, շր ջա նային պաշ տո նյա նե րի դա տա վա րու թյու նը։ 1919 թ. ապ րի լի 8-ին 
Կ.Պոլ սի ռազ մա կան ար տա կարգ ա տյա նի կող մից քրե ա կան օ րենսգր քի 170 և 
171–րդ հոդ ված նե րի հի ման վրա Մեհ մեդ Քե մա լը ճա նաչ վեց մե ղա վոր Բո ղազ լյա-
նում հայ բնակ չու թյան հան դեպ ի րա կա նաց ված զին ված հար ձա կում նե րի, կո ղո-
պու տի և կան խամ տած ված սպա նու թյուն նե րի մեջ38, եր կու օր ան ց` ապ րի լի 10-ին, 
նա Ստամ բու լի Բե յա զիդ հրա պա րա կում կա խա ղան բարձ րաց վեց39։ Ի նչ պես Վե րո-
նի կան է նշում իր հու շե րում, մահ վա նից ա ռաջ ար տա սան ված ճա ռում Մեհ մեդ 
Քե մալն ա սում է, որ ի նքն ան մեղ է` ար ժա նի հու շար ձա նի, այլ ոչ թե կա խա ղա նի40։ 

Պատ մու թյուն ներ ջար դե րից խու սա փե լու նպա տա կով հայե րի գոր ծած 
ի նք նաս պա նու թյուն նե րի մա սին 
Այդ օ րե րին Բեր բե րյան նե րի տանն ա պաս տա նել է ին բազ մա թիվ հայեր̀  հույս 
ու նե նա լով փրկ վել ջար դե րից։ Հա րու թյու նին է այ ցե լում ոս տի կա նու թյան պե տը և 
ա սում, որ նրանց տու նը խնայել են ջար դե րից, սա կայն ի րենց հար կի տակ պատս-
պար ված մարդ կանց պետք է դուրս հա նել, այ լա պես Բեր բե րյան ներն էլ կս պան-
վեն։ Սրան հետևում է Հա րու թյու նի կտ րուկ պա տաս խա նը. « Բո լորն էլ ի մն են»41։ 
Վե րո նի կան պատ մում է. «Ա սել է ին, որ ա ռա վո տյան սայ լե րը գա լու են մնա ցած 
հայե րին տա նե լու։ Ե րբ դար պա սից տե սանք, որ սայ լե րը մո տե ցան հարևան տնե-
րին, լացն ու ող բը սկս վեց մեր տան մեջ։ Մի այն աղ ջիկ ներն ու հարս նե րը թվով 25 
հո գի է ին` չհաշ ված ա ղջ նակ նե րը, ի սկ տղա մար դիկ ըն դա մե նը եր կու հո րեղ բայր-
ներս է ին»42։ Հա րու թյու նը վճ ռեց իր ըն տա նիքն ան պա տիվ մա հից փր կե լու հա մար 
իր ձեռ քե րով թու նա վո րել իր կնո ջը, ե րե խա նե րին ու մյուս նե րին։ Կա պույտ քա րը 
(պղն ձար ջասպ) ծե ծե լով և խառ նե լով խաշ խա շի (կա կաչ) յու ղին` նա թույն պատ-
րաս տեց և հրա մայեց ան մի ջա պես ըն դու նել բո լո րին։ Ա ռա ջի նը թույ նը խմեց նում է 
իր կնո ջը։ Մի քա նի րո պե ան ց փո ղո ցից բա ցա կան չու թյուն ներ են լս վում, որ հայե-
րին կա ռա վա րու թյու նը նե րում է շնոր հում։ Տես նե լով, որ սայ լերն ար դեն չէ ին մո տե-

36 Պատ մա գիրք Ե ոզ կա տի եվ Շր ջա կայից (Գա միրք) Հայոց, էջ 542։
37 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 5։
38 V. Dadrian, T. Akçam, Judgment at Istanbul…, p. 111.
39 T. Akçam, The Young Turks’ Crime Against Humanity, Princeton University Press, 2012, p. 212.
40 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 1։
41 Նույն տեղում։
42 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 25, 26։
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նում տնե րին, Հա րու թյունն ա րագ հա կա թույն է պատ րաս տում։ Նա, ձվի դեղ նու ցը 
հա րե լով, խմեց նում է կնո ջը։ Վե րո նի կան գրում է. « Մենք գնա ցինք բա կի կող մը̀  
մեզ մոտ ա պաս տա նած բա րե կամ նե րի վի ճակն ի մա նա լու, և ի նչ տե սա րան բաց-
վեց մեր ա ռջև։ Նրանք նույն պես ո րո շել է ին ի նք նաս պան լի նել, սա կայն ոչ թե թույն 
խմե լով, այլ կախ վե լով` մտա ծե լով, թե այս պես ա վե լի ա րագ կլի նի մա հը։ Նրանց 
տա տի կը իր ձեռ քով ա ռաս տա ղի գե րան նե րից պա րան ներ էր կա պել և ե րե խա նե-
րին, հարս –աղ ջիկ նե րին հեր թով կա խել է ր։ Մայ րը̀  ե րե խա նե րին, տա տը մայ րե-
րին էր կա խել։ Մեծ մայ րի կը վեր ջինն ի րեն վիզն էր գցել օ ղա կը, բայց պա րա նը, 
ձգ վե լով նրա ծան րու թյան տակ, ե կել հա սել էր գետ նին։ Եվ այս պես մա քա ռում էր 
նա կյան քի և մահ վան միջև կի սա խեղդ ված վի ճա կում... Լու րը հա սավ ժան դարմ-
նե րին, սրանք բե րին սայ լե րը և մե ղադ րե լով պա ռա վին` լց րին դի ակ նե րը սայ լե րը, 
և մի պա րան էլ պա ռա վի ոտ քին կա պե լով` տա րան»43։

 Տան ջանք նե րից և ան պատ վու թյու նից խու սա փե լու հա մար ի նք նաս պա նու թյան 
են դի մում նաև Գաս պար Բեր բե րյա նի քե ռու̀  Սու քի ա սի աղ ջիկն ու թոռ նու հին` 
Փր լան դին ու Ես թե րը։ Վե րո նի կան գրում է. « Թուրք բէ կի կի նը գա լիս է Սու քի աս 
քե րու տու նը և տա նում է 14 տա րե կան Փր լան դին և Յիս թե րին։ Կա նանց կո տո րա ծը 
սկըս վում է, այս աղ ջիկ նի րը մտա ծում էն ի րինց հա րա զատ նի րին կը կո տո րին և 
ի րինց կը թուր քաց նին։ Ի րինց մօտ պա հած թույն էն ու նի նում և խմում էն յիր կու-
սով։ Էլ մաս խա նու մը սպա սում է, սրանք քնից չին վիր կի նում, գա լիս է, վիր մա կը 
բա ցում ի նչ տիս նի. յիր կու սով մի րած են»44։

 Մեկ այլ դր վագ է Հա ջի Գրի գո րի ըն տա նի քի ճա կա տա գի րը։ Իր հու շե րում 
Վե րո նի կան պատ մում է, որ Հա ջի Գրի գորն ու ներ ե րեք ե րե խա։ Մե ծը Շա հա նիկն 
էր, ում հետ Վե րո նի կան հա սա կա կից էր, ի սկ մյուս եր կու սը տղա ներ է ին։ Կո տո-
րա ծի ա ռա ջին օ րը ըն տա նի քի հո րը սպա նել է ին։ Մի ոս տի կան գա լիս է նրանց 
տուն` խոս տա նա լով, որ կնոջն ու նրա ե րե խա նե րին ին քը կպա հի։ Մայ րը հա մա-
ձայ նում է, չնա յած թուր քի տված խոս քին չի հա վա տում։ Ժան դար մի դուրս գնա-
լուց հե տո կի նը թույն է խմում։ Մի թուրք, ի մա նա լով ե ղե լու թյու նը, գա լիս, տան 
ապ րան քը և ե րե խա նե րին վերց նում տա նում է։ Ո րոշ ժա մա նակ ան ց եր կու փոք րե-
րին դուրս է հա նում տնից, ի սկ Շա հա նի կին պա հում տա նը որ պես ծա ռա45։

 Այս ե րեք պատ մու թյուն ներն ա ռանձ նա կի տեղ են զբա ղեց նում Վե րո նի կա Բեր-
բե րյա նի հու շե րում: Նախ` ա կա նա տես ե նք լի նում այն երևույ թին, որ հայ կա նայք 
կո տո րած նե րի տա րի նե րին գե րա դա սում է ին մեռ նել, ի նք նաս պա նու թյուն գոր ծել, 
քան թե ը նկ նել թուրք ջար դա րա րի ձեռ քը: Սա է թերևս պատ ճա ռը, որ հայե րը, 
կան խազ գա լով դեպ քե րի նմա նա տիպ ըն թաց քը, ի րենց տնե րում ու նե ցել են թույ-
ներ և հո գե պես պատ րաստ են ե ղել ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դա ըն դու նել։ 
Ե րկ րոր դը՝ բո լոր այս դեպ քե րը պատ մե լիս Վե րո նի կան շեշ տում է, որ հայե րը ի նք-
նաս պա նու թյուն են գոր ծում նույն տե սա կի թույնն ըն դու նե լով։ Հու շե րից պարզ է 

43 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 26, 27։
44 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 100, թպ. 81, էջ 21, 22։
45 Նույն տե ղում, էջ 130, 131։
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դառ նում, որ թույ նի այս ե ղա նա կի մա սին Բո ղազ լյա նի հայե րը տե ղյակ է ին, գի տե-
ին նաև, թե ո րն է հա կա թույ նը: Տա նը տե ղի ու նե ցած կա նանց ի նք նաս պա նու թյան 
և հենց ի րենց՝ Բեր բե րյան նե րի ի նք նաս պա նու թյան փոր ձը նկա րագ րե լիս Վե րո նի-
կան նշում է, որ հենց ի րենք և տանն ա պաս տա նած հա րա զատ ներն է ին, որ հու շե-
ցին Հա րու թյու նին այդ թույ նի գո յու թյան մա սին. «Ն րանք հո րեղ բորս ա սա ցին, որ 
կա պույտ քա րից, ո րով խա ղո ղի վա զերն է ինք ներ կում, և խաշ խա շից թույն պատ-
րաս տի»: Եր րորդ պատ մու թյան մեջ Հա ջի Գրի գո րի կի նը նույն պես ըն դու նում է 
այդ թույ նը: Վե րո նի կան պատ մում է, որ ե րբ Հա ջի Գրի գո րի դուստ րը՝ Շա հա նի կը, 
տե սավ մո րը մա հա մերձ, վա զե լով ե կավ ի րենց մոտ` օգ նու թյուն խնդ րե լու: Վե րո-
նի կայի տա տի կը նրան հա կա թույն՝ ձվի դեղ նուց է խմեց նում, սա կայն ար դեն ուշ 
էր, և կի նը մա հա նում է:

Դ րա ցի թուր քե րի վար քա գի ծը հայ կա կան կո տո րած նե րի ժա մա նակ
Բեր բե րյան նե րի հու շե րում բազ մա թիվ են տե ղի թուրք բնակ չու թյան` հայ կա կան 
կո տո րած նե րին մաս նակ ցու թյան մա սին պատ մու թյուն նե րը։ Ը նդ ո րում նրանք 
աչ քի են ը նկ նում ի րենց դա ժա նու թյամբ և կրո նա կան մո լե ռան դու թյամբ։ Այս պես 
Վե րո նի կան, ան դրա դառ նա լով Ես թե րի և Փր լան դի պատ մու թյա նը, հա վե լում է. 
« Բե կին կի նը դու ռը կբա նա, կտես նա, որ Սու քի ա սին աղ ջիկ նե րը փր փու րը բե րա-
նին փռ ված ե ն։ Բե կին կնի կը ան տար բեր կը սե.– Ղարթ գյա վուր է ին. թուր քու թյուն 
չըն դու նե ցին` մե ռան, տա րե՛ք, տվեք շնե րուն, թող հո շո տեն»46։

Յոզ ղա թի հա յու թյան սպան դի մա սին Վե րո նի կան պատ մում է, որ մարդ կան ցով 
և նրանց ու նեց ված քով բեռ նա վոր ված սայ լե րը կանգ են առ նում Քել լե րի գյու ղի 
ձո րի մոտ, հան դի սա վոր մի գորգ են փռում գետ նին և հրա մա յում բո լո րին մեր-
կա նալ, հա նել զար դե ղե նը և դնել գոր գի վրա։ Ա պա թուրք խու ժա նի պա րագ լու խը 
կա տա րում է ա ռա ջին « մա տա ղը». կտ րում է մի հայի գլուխ և դի մում թուր քե րին,– 
« Դե՛ ա ռյուծ ներս, որ քան շատ հայ կո տո րեք, այն քան շուտ դրախտ կեր թաք»։ 
Վե րո նի կան գրում է. «Այս խոս քե րին է ին սպա սում ա րյան ծա րավ մար դաս պան-
նե րը, ո րոնք ոչ մի այն սկ սե ցին մոր թել, այլև զո հե րի փո րո տիք նե րում ոս կի և դրամ 
է ին ո րո նում»47։ Իր հու շե րը շա րադ րե լիս Վե րո նի կան նշում է. « Հարևան թուր քերն 
ա ռա ջար կում է ին հայե րին մեկ ե րե խա որ դեգ րել ու պա հել, ե թե ծնո ղը իր տունն ու 
ու նեց ված քը կտար նրանց»48։

Թուր քա կան դա ժա նու թյուն նե րին և կրո նա կան մո լե ռան դու թյանն է ան դրա-
դառ նում նաև Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը։ Նա նշում է, որ ան գամ զա ռա մյալ թուր-
քե րը, որ ան զոր է ին ջար դե րին մաս նակ ցե լու, դրախ տին ար ժա նա նա լու հա մար 
ցան կա նում է ին գեթ մեկ –եր կու հո գու սպա նել49։ Ղա րա կոչ գյու ղի բնա կիչ 85 –ա մյա 
Է լիֆ Օղ լին իր թոռ նե րին ա սում է. « Սայ լը լծեք, ի նձ տա րեք ջար դի վայ րը, որ պես զի 

46 Վ.Ս վազ լյան, նշվ. ա շխ., էջ 371։
47 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 55, 56։
48 Նույն տե ղում, էջ 23։
49 Նույն տե ղում, էջ 165։
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մաս նակ ցեմ այդ սուրբ գոր ծին»։ Քա նի որ ին քը ծեր էր և սայ լից իջ նել չէր կա րող, 
թոռ նե րը ձեռ քե րը կապկ պած եր կու հայի բե րում պառ կեց նում են սայ լի վրա, և 
ծե րու կը կտ րում է նրանց գլուխ նե րը50։ 

Հա րու թյու նը բե րում է մեկ այլ օ րի նակ ևս, թե ի նչ պես կայ մա կամ Քե մա լը տես-
նե լով, որ թուրք հո ջա ներն ան տար բեր նս տած են, ոգևո րում է նրանց՝ ա սե լով, որ 
յու րա քան չյուր հա վա տա ցյալ թուր քի պարտքն է մաս նակ ցել « սուրբ գոր ծին» և դրա 
հա մար նրանք կար ժա նա նան հա վի տե նա կան դրախ տի51:

Վե րո նի կան և Հա րու թյու նը գրի են ա ռել Բո ղազ լյա նի մի ակ բժշ կի՝ Գրի գոր 
է ֆեն դու պատ մու թյու նը։ Տե ղի մե ծա հա րուստ Իբ րա հիմ բեյի աղ ջի կը տես նե լով, 
որ բժիշ կը նույն պես դա տա պարտ ված է մահ վան, հի շեց նում է հո րը, որ նա քսան օր 
իր ան կող նուց չի հե ռա ցել, ե րբ վեր ջինս ծանր հի վանդ է ե ղել, և փր կել է իր կյան-
քը: Գրի գոր է ֆեն դուն տա նում են կայ մա կա մի մոտ, վեր ջինս նրա նից պա հան ջում 
է իր հա մար դե ղա տոմս գրել: Բժիշ կը, ում աչ քի ա ռջև վայր կյան ներ ա ռաջ դա ժա-
նա բար մարդ կանց է ին սպա նում, չի կա րո ղա նում ո ՛չ խո սել, ո ՛չ էլ ըն կա լել, թե ի նչ է 
կա տար վում իր շուր ջը: Կայ մա կամն ա սում է, որ բժիշ կը խե լա գար վել է, այն պես որ 
ա նօ գուտ է նրան կեն դա նի թող նե լը:

Հու շե րում պահ պան ված այս պատ մու թյուն նե րը ևս մեկ ան գամ ա պա ցու ցում 
են այն հան գա ման քը, որ հայ կա կան կո տո րած ներն ի րա կա նաց նող նե րը ե ղել են 
ոչ մի այն թուրք զին վոր նե րը, ոս տի կան նե րը և պե տա կան կա ռույ ցի աշ խա տա կից-
նե րը, այլև հա սա րակ բնակ չու թյու նը։ Բա ցի տղա մարդ կան ցից, ջար դե րին մաս-
նակ ցում են ծե րե րը, կա նայք, հա ճախ նաև ե րե խա նե րը։ Նրանց հիմ նա կան շար-
ժա ռի թը հայե րի գույ քին և հարս տու թյա նը տի րա նալն է ր։ Վե րո նի կան հա ճախ է 
նշում, որ թուր քե րը հայե րից պա հան ջում է ին ի րենց հանձ նել շար ժա կան և ան շարժ 
գույ քը̀  պատ ճա ռա բա նե լով, որ, միև նույնն է, հայե րը վա ղը մեռ նե լու ե ն։ Ը նդ ո րում 
նման գոր ծո ղու թյուն նե րը պե տու թյունն ամ րագ րում էր կրո նով` հայե րի սպան դը 
ան վա նե լով « սուրբ գործ», ի սկ այն թուր քը, ով չէր մաս նակ ցում դրան, կամ ա վե լին` 
փոր ձում էր ի նչ –որ կերպ օգ նել հայե րին, հա վա տա ցյալ մու սուլ ման չէր հա մար-
վում և շատ հա ճախ պատժ վում է ր։ Փաս տո րեն այն թուր քը, ով սպա նում էր թե կուզ 
մեկ հայ, կո ղոպ տում նրան, տի րա նում գույ քին, թր քաց նում կամ ստր կաց նում հայ 
կա նանց և ե րե խա նե րին, ա պա հո վում էր իր հա մար ի նչ պես բա րե կե ցիկ կյանք, 
այն պես էլ ար ժա նա նում էր «երկ նային դրախ տի»։

 Հայ կա նանց և ե րե խա նե րի փր կու թյան դր վագ նե րը Վե րո նի կա 
Բերբերյա նի հու շե րում
Տվյալ խմ բի պատ մու թյուն նե րը գլ խա վո րա պես կապ ված են Վե րո նի կայի մեծ 
հո րեղ բոր ան վան հետ։ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը ա վագ եղ բոր բա ցա կա յու թյան 
պայ ման նե րում և հոր դա ժան սպա նու թյու նից հե տո իր վրա է վերց նում ըն տա նի քի 
հոգ սը։ Բեր բե րյան նե րի տունն ա պա հով վայր էր տե ղի հա յու թյան հա մար, ուս տի 

50 Նույն տե ղում։
51 Նույն տե ղում։
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եր կար տա րի ներ բազ մա թիվ հայեր ա պաս տա նում է ին նրանց մոտ։ Ի նչ պես Վե րո-
նի կան է նշում, Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը դար ձել էր որ բե րին և այ րի նե րին ա պաս-
տան տվող և մա հից փր կող մի ան ձնա վո րու թյուն, ո րի մա սին պետք է ի մա նան 
մար դիկ։ Վե րո նի կա Բեր բե րյա նի հու շե րում շատ են պատ մու թյուն նե րը հո րեղ բոր 
մա սին, ով, վտան գե լով իր և իր ըն տա նի քի ա պա հո վու թյու նը, ա մեն կերպ փոր ձում 
է օգ նել տե ղի հա յու թյա նը։ Իր հո րեղ բոր մա սին նա նշում է, որ որ բա ցած ե րե խա-
նե րին Հա րու թյու նը բե րում էր ի րենց տուն, սո վո րեց նում իր ար հես տը̀  վար սա վի-
րու թյու նը, որ պես զի հե տա գա յում կա րո ղա նան գու մար վաս տա կել52։

Վե րո նի կան գրում է. «Երկ րորդ ջար դից հե տո մեծ հո րեղ բայրս մեր տուն 
բե րեց մի մար դու̀  ա սե լով, որ նա աք սո րյալ է Մեր զա ֆո նից... Ե թե կհա մա ձայ նեք 
մեր սե նյակ նե րից մե կը նրան տանք։ Տա տիկս սի րով հա մա ձայ նեց։ Նա մեր տան 
ան դա մը դար ձավ` Մել քոն է ֆեն դը»53։

Հե տաքր քիր է « Բայ բուրդ ցի Ան նայի ճա կա տա գի րը» խո րագ րով պատ մու-
թյու նը։ Վե րո նի կան գրում է. « Մի խումբ թուրք կա նանց հետ Բո ղազ լյան է գա լիս 
նաև Ան նի կը... Ան նան ա մուս նա ցած է լի նում մի թուր քի հետ։ Փաս տո րեն նա ար դեն 
հա մար վում էր թր քու հի։ Մեր դռա նը կանգ նում են թուրք կա նայք և խնդ րում են 
ջուր տալ»54։ Ան նան, լսե լով հայե րեն խոս քը, օգ նու թյուն է խնդ րում։ Հա րու թյու նը 
կար գադ րում է իր խմ բից ետ մնալ և գալ ի րենց տուն, որ տեղ էլ Ան նային թաքց նում 
ե ն։ Վե րո նի կան գրում է, որ նա ցան կա նում էր ի րենց տան մա ռա նը մտ նել, սա կայն 
դու ռը փակ էր, և ներ սից շշուկ ներ է ին լս վում, եր կու օր ան ց Հա րու թյունն ա սում 
է Վե րո նի կային. «- Այն տեղ մի հայ աղ ջիկ է պահ ված։ Քեզ թույլ եմ տա լիս նրա 
մոտ գնալ, հե տը խո սել, սա կայն ար գե լում եմ այդ ա ղջ կա մա սին որևէ մե կին որևէ 
բան ա սել»55։ Շու տով թուր քե րը տե ղե կա նում են, որ թր քա ցած մի կին է ապ րում 
Բեր բե րյան նե րի տա նը, գա զա զած ամ բո խը պա շա րում է տու նը̀  հայ տա րա րե լով 
ժան դարմ նե րին, որ « փա փա զենց56 տունն են այ րե լու, ո րով հետև այդ քյա ֆիր նե րը 
իս լա մի կին են թաքց րել»57։ Մեկ ժա մից ա վե լի տու նը խու զար կե լուց և Ան նային 
չգտ նե լուց հե տո ամ բո խը հե ռա նում է։ Ի նչ վե րա բե րում է Ան նային, ա պա Հա րու-
թյու նը, նա խա պես ի մա նա լով վտան գի մա սին, նրան տա րել էր որ բա նոց, որ տեղ 
նա ե րե խա նե րի հետ մնում է մինչև զի նա դա դար։ Հե տա գա յում Ան նան մեկ նում է 
Ֆրան սի ա` վերջ նա կա նա պես փրկ վե լով իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գից։

 Վե րո նի կան ան դրա դառ նում է իր ման կու թյան ըն կե րու հու̀  Սի րա նույ շի ճա կա-
տագ րին, ո րի ծնող նե րին և բո լոր ազ գա կան նե րին սպա նել է ին։ Նա պատ մում է. 
«Ի րից կինն ի նձ հայտ նեց, որ գե ղեց կու հի Սի րա նին չեն սպա նել։ Նրան մոր գր կից 
վերց րել էր մի կին, ո րը ե րե խա չէր ու նե նում»։ Տատն ա սում է. «-Քո խա ղըն կե րու-

52 Նույն տե ղում, էջ 44։
53 Նույն տե ղում, էջ 49, 50։
54 Նույն տե ղում, էջ 44, 45։
55 Նույն տե ղում, էջ 45, 46։
56  Փա փազ բա ռը թուր քե րեն նշա նա կում է քա հա նա, այս տեղ նկա տի ու նեն հան գու ցյալ տեր Հա-
կոբ քա հա նային, ով Բեր բե րյան նե րի ըն տա նի քի նա հա պետն է ր։
57 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 50, 51։
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հին թեև կեն դա նի է, սա կայն նրան թուրք են դարձ րել։ Հի մա նա իր թուրք մոր հետ 
ոչ թե ե կե ղե ցի, այլ մզ կիթ պի տի գնա, ոչ թե հայե րեն, այլ թուր քե րեն պի տի խո սի, 
ոչ թե մա մա, այլ ան նա (թուր քե րեն` մայ րիկ) պի տի ա սի»58։ 1915 թվա կա նից ան ցնում 
է չորս տա րի։ Սի րա նույշն այս տա րի նե րին ապ րել էր թուր քա կան մի ջա վայ րում՝ 
մո ռա նա լով իր մայ րե նի լե զուն ու կրո նը: Նա եր կընտ րան քի ա ռջև էր. մնալ նոր 
ըն տա նի քո՞ւմ և ապ րել բա րե կե ցիկ կյան քո՞վ, թե՞ վե րա դառ նալ իր ար մատ նե րին 
և պա հել սե փա կան ի նք նու թյու նը։ Չնա յած տի րող վա խի մթ նո լոր տին` Հա րու թյուն 
Բեր բե րյա նը Վե րո նի կային ա սում է. «-Վե րո՛ նի կա, դու ես նրա ա մե նամ տե րի մը, 
հի շեց րո՛ւ, որ նա թուրք չէ, և իր հա րա զատ նե րին թուր քերն են սպա նել։ Ե թե քեզ 
մոլ լա նե րը հարց նեն` թուրք ես, թե հայ, կա սես հայ եմ, մի՛ վա խե ցիր»59։ Մի օր Բեր-
բե րյան նե րի ըն տա նի քին կան չում են գրա սե նյակ։ Այն տեղ է ին դա տա վո րը, մոլ լա-
նե րը, Սի րա նույ շը և նրա թուրք մայ րը։ Նրան հարց նում են. «-Աղ ջի՛կս, դու թո՞ւրք 
ես, թե հայ», Սի րա նը պա տաս խա նում է. «– Ես հայ եմ»60։ Թուրք մայ րը հար ձակ-
վում է նրա վրա, սկ սում քաշք շել և ա նի ծել ա ղջ կան։ Բեր բե րյան նե րը եր կար աշ խա-
տանք են տա նում` Սի րա նույ շին հայ կա կան ի նք նու թյա նը վե րա դարձ նե լու հա մար։ 
Իր ար մատ նե րին վե րա դառ նա լուց հե տո Սի րա նույշն ա մուս նա նում է Խա չեր Բեր-
բե րյա նի հետ։ Նրանք մեկ նում են Բեյ րութ̀  ա պա հով և ան վտանգ կյանք սկ սե լու 
հա մար, և ու նե նում են եր կու դուստր և մեկ որ դի։

1919 թ. փետր վա րի 5-ին Բո ղազ լյա նում ո ղջ մնա ցած հայե րը կազ մում են Հայ 
ազ գային մի ու թյուն, ո րի ան դամ նե րից է ին նաև Հա րու թյուն և Խա չեր Բեր բե րյան-
նե րը61։ Մի ու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը հայ կա նանց և որ բե րի հա վա քագ րումն 
է ր։ Փո ղոց նե րից հա վաք ված որ բե րին տե ղա վո րե լու հա մար հայ կա կան ե կե ղե ցու 
և դպ րո ցի շեն քը վե րած վում են որ բա նո ցի։ Որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյան մա սին 
Հա րու թյուն Բեր բե րյա նը գրում է. «1919 թ. փետր վա րին կազմ վեց որ բախ նամ վար-
չու թյուն ... Աշ խա տան քի բա ժա նու մը հետևյալ կերպ կա տար վեց. Սա րա ֆյա նը 
ը նտր վեց վար չու թյան նա խա գահ և ազ գային ներ կա յա ցու ցիչ, տե ղա կալ ը նտր-
վեց Մայի սյա նը։ Նրանք եր կու սով մեծ աշ խա տանք կա տա րե ցին. թուր քե րի տնե-
րում մնա ցած որ բե րին ու կնու թյան տար ված հարս նե րին հա վա քե ցին, թա լան ված 
ապ րանք նե րի գո նե չն չին մա սը վե րա դար ձած նե րին վե րա դարձ րին։ Թա վը լյան 
Նու րի ցան որ բա նո ցի ղե կա վարն է ր։ Ես վա րում է ի որ բա նո ցի տն տե սա կան շի նա-
րա րա կան գոր ծե րը։ Որ բա նոցն ու ներ 4 ե րի տա սարդ ու սու ցիչ ներ̀  Խա չեր Մա ճա-
րյան, Վռամ Շա պուհ, Սա հակ Ղա րի բյան և եղ բայրս` Խա չեր Բեր բե րյան, ո րոնք 
թր քա խոս դար ձած որ բե րին գրա ճա նա չու թյուն և հայե րեն լե զու է ին սո վո րեց նում։ 
Քա նի որ ե կե ղե ցին չէր գոր ծում, քա հա նա չկար, ի սկ որ բե րը և կա նայք քնե լու 
տեղ չու նե ին, ե կե ղե ցին հար մա րեց րինք նրանց ապ րե լու հա մար»62։ Հե տա գա յում 

58 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 387, թպ. 242, էջ 8։
59 Նույն տե ղում, էջ 9։
60 Նույն տե ղում։
61 Յու շար ձան Ե օզ ղատ ցի նե րու, խմբ.` Վա հէ Հայկ, Ֆրեզ նօ, 1955, էջ 371։
62 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 160։
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խորհր դի ջան քե րով հա վա քագր ված որ բերն ու ղարկ վում են Մեր ձա վոր Արևել քի 
Ա մե րի կյան նպաս տա մա տույց կո մի տե ի Թա լա սի որ բա նոց63։

Հա մա ձայն Կ. Պոլ սի Ազ գային խնա մա տա րու թյան տվյալ նե րի` Բո ղազ լյա նի 
որ բա նո ցում 500 որ բեր կային, շր ջա կա գյու ղե րում` 300 ա նօթևան որ բեր, և ևս 
500 հայ կին և աղ ջիկ գտն վում է ին թուր քե րի մոտ64։ Որ բե րին և կա նանց թուր քա-
կան գե րու թյու նից փր կե լու դժ վա րին գոր ծի մա սին Յոզ ղաթ և Բո ղազ լյան այ ցե լած 
Ազ գային խնա մա տա րու թյան ներ կա յա ցու ցի չը հայտ նում է. « Թուր քե րը ա մեն ջանք 
կը թա փե ին զա նոնք չհանձ նե լու հա մար, միշտ ի րենց կողմն ու նե նա լով նաև ոս տի-
կա նու թյու նը։ Կը տե ղա փո խե ին, կը փախց նե ին, ա նոնց կե ան քին կը սպառ նային։ 
Այն բո լոր կի նե րը, ո րոնք թուր քե րու քով կը գտն վե ին` կո րու սած է ին ի րենց ազ գային 
նկա րա գի րը։ Յա րատև կեր պով են թա կա թուրք բռ նու թիւն նե րու, հա վատք չու նե ին 
ի րենց ա զա տագ րու մի մա սին։ Ոչ մի այն չէ ին դիւ րաց ներ մեր ջան քե րը, այլև մեզ 
դժ վա րու թիւն նե րու կը են թար կե ին` ու րա նա լով ու փախ չե լով»65։

1919 թ. Բո ղազ լյա նի Հայ ազ գային մի ու թյան հանձ նա ժո ղո վի ան դամ-
նե րը են թարկ վում են նոր բռ նու թյուն նե րի։ Իր հու շե րում Հա րու թյու նը գրում է. 
« Սա րա ֆյա նը, Մայի սյա նը, ես և չորս հայեր ձեր բա կալ վե ցինք... Մեզ նե տե ցին 
խո նավ մի նկուղ։ Տան ջանք նե րով ստի պում է ին, որ չկա տա րած հան ցանք նե րը 
խոս տո վա նենք... Ան գամ խոշ տան գում նե րի է ին են թար կել Նու րի ցային, ո րին 
մե ղադ րում է ին որ պես ա մե րի կյան լր տե սու հի։ Ի նձ մե ղադ րում է ին, որ ի բրև թե 
Կի լի կի այից զենք եմ գրաստ նե րով փո խադ րել։ Այդ քան հի մար մե ղադ րանք, ե րբ 
Կի լի կի ան շատ հե ռու էր մե զա նից։ Ի բրև թե զեն քե րը թաքց րել է ինք որ բա նո ցում։ 
Հինգ ա միս տան ջե լուց հե տո ու ղար կե ցին ճահ ճոտ ա ռու նե րը մաք րե լու և ճա նա-
պարհ նե րը կար գի բե րե լու»66։ Հա րու թյուն Բեր բե րյա նի հու շե րից պարզ է դառ նում, 
որ նա` որ պես բան տար կյալ, մի քա նի տա րի պար տա դիր աշ խա տանք է կա տա րել 
Թուր քի այի տար բեր վայ րե րում, ա պա թուր քի ան վան տակ կա րո ղա ցել է փախ չել 
և վե րա դառ նալ Բո ղազ լյան։ 

Վե րո նի կան հի շում է, որ ի նքն ար դեն 16-17 տա րե կան էր, ե րբ լքե ցին հայ րե նի 
Բո ղազ լյանն ու ե կան Հա յաս տան` ի րենց տունն ու ո ղջ ու նեց ված քը թող նե լով 
դրա ցի թուր քին67։ 1925 թ. Բեր բե րյան նե րը փո խադր վում են Կ.Պո լիս, ա պա տե ղա-
փոխ վում են Բա թում, հե տո` Նա խիջևան։ Այս տեղ նրանք գտ նում են Գաս պար Բեր-
բե րյա նին։ Վե րո նի կան պատ մում է, որ մե կու կես տա րի է տևում նրանց ըն տա նի քի 
վե րա մի ա վո րու մը. հայ րը մա հա նում է։ Վեր ջի նիս վախ ճա նից հե տո մո տա վո րա-
պես 1928-29թ թ. Բեր բե րյան նե րը վերջ նա կա նա պես հաս տատ վում են Երևա նում68։ 
Այս թվա կա նով էլ ա վարտ վում է ա կա նա տե սի նրանց վկա յու թյու նը։ 

63 Յու շար ձան Ե օզ ղատ ցի նե րու, էջ 373։
64 Բո ղազ լյա նի որ բա նո ցի մա սին տե′ս Մ. Էպ լի ղա թե ան, Ազ գային խնա մա կա լու թիւն Ը նդ հա
նուր տե ղե կա գիր, Ան թի լի աս, 1985, էջ 461-463։
65 Մ. Էպ լի ղա թե ան, նշվ. ա շխ., էջ 462։
66 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 8, ֆ.հ. 101, թպ. 81, էջ 161։
67 ՀՑ ԹԻ –ի գի տա կան ֆոն դեր, բժ. 4, ֆ.հ. 13։
68 Վ.Ս վազ լյան, նշվ. ա շխ., էջ 372։
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 Այս պի սով, Բեր բե րյան նե րի հու շե րը մեծ ար ժեք ու նեն, քա նի որ նրանց ամ բողջ 
գեր դաս տանն իր ծնն դա վայ րում ա կա նա տես է դար ձել 1915-1923թ թ. Հայոց ցե ղաս-
պա նու թյա նը։ Բեր բե րյան նե րի վկա յու թյուն նե րը հա րուստ են Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան ո ղջ ըն թացքն ու փու լե րը լու սա բա նող տա րաբ նույթ պատ մու թյուն նե րով: 
Հու շե րում տեղ են գտել դր վագ ներ հայ տղա մարդ կանց զո րա հա վա քի, ձեր բա-
կա լու թյան և սպա նու թյան, մտա վո րա կա նու թյան և հոգևո րա կա նու թյան ո չն չաց-
ման, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի տե ղա հա նու թյան վե րա բե րյալ: Ներ կա յաց վում են 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի կազ մա կեր պիչ նե րի ու ի րա կա նաց նող նե րի գոր ծո-
ղու թյուն նե րը, հայ ժո ղովր դի թա լա նը և ու նեց ված քի բռ նագ րա վու մը, նրանց լք ված 
գույ քի յու րա ցու մը թուր քե րի կող մից, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի բռ նի թր քա ցու մը 
և իս լա մա ցու մը, հա սա րակ թուրք բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը կո տո րած նե րին: 
Հա մա տա րած ջար դե րի հա մա տեքս տում Բեր բե րյան նե րը ման րա մաս նում են նաև 
ի րենց ըն տա նի քի յու րա քան չյուր ան դա մին բա ժին ըն կած ճա կա տա գի րը։ Վե րո-
նի կա և Հա րու թյուն Բեր բե րյան նե րը նկա րագ րում են, թե ջար դե րից հե տո ի նչ պի սի 
ի րա վի ճակ էր տի րում Բո ղազ լյա նում, ով քեր է ին սա կա վա թիվ փրկ ված նե րը, և 
ի նչ պես է ին նրանք փոր ձում շա րու նա կել ի րենց կյան քը: Նրանց հու շագ րու թյան 
ա մե նա կարևոր դր վագ նե րից մե կը թերևս Բո ղազ լյա նում մի քա նի տա րի գոր-
ծած որ բա նո ցի մա սին տե ղե կու թյուն ներն են, հայ կա նանց և ե րե խա նե րի փր կու-
թյան հա մար ծա վալ ված աշ խա տանք նե րը և որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը, ո րից 
ան մասն չմ նա ցին նաև Բեր բե րյան նե րը:

Վե րո նի կա և Հա րու թյուն Բեր բե րյան ներն ի րենց ըն տա նիք նե րով մնա ցել են 
Հա յաս տա նում՝ միշտ հի շե լով ծնն դա վայր Բո ղազ լյա նը: Հա րու թյու նը վախ ճան վել 
է 1978 թ. Երևա նում 84 տա րե կան հա սա կում: Վե րո նի կան մա հա ցել է 1999 թ. Երևա-
նում 94 տա րե կան հա սա կում, նրա հու շե րի վեր ջին գրա ռում նե րը թվագր ված են 
1992 թվա կա նով:

 ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆ Ա ԿԱ ՆԱ ՏԵՍ ԲԵՐ ԲԵ ՐՅԱՆ ԳԵՐ ԴԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՊԱՏ ՄՈւ ԹՅՈւ Նը

Տաև Ար ա կան 
ԱՄ փՈ փՈւՄ

 Հոդ վա ծում քնն վում է ՀՑ ԹԻ գի տա կան ֆոն դե րում պահ վող Բեր բե րյան նե րի 
ըն տա նի քի « Կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում. սպան դա նո ցից մա զա պուրծ նե րի 
հու շե րը (1915-1923)»։ Հեն վե լով Բո ղազ լյա նի հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծի վրա` հու-
շագ րու թյու նը նկա րագ րում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան փու լե րը և ո ղջ ըն թաց քը: 
Հու շը նե րա ռում է մաս նա կի պատ մու թյուն ներ, ո րոնք լու սա բա նում են Բո ղազ լյա նի 
կայ մա կամ Մեհ մեդ Քե մա լի գոր ծու նե ու թյու նը̀  որ պես թուր քա կան կա ռա վա րու-
թյան ներ կա յա ցու ցիչ, տե ղի թուրք բնակ չու թյան վար քա գի ծը, հայե րի ի նք նաս պա-
նու թյան և փր կու թյան դր վագ նե րը, ի նչ պես նաև Բո ղազ լյա նի վե րապ րող նե րի կող-
մից ծա վա լված որ բա հա վաք գոր ծու նե ու թյու նը։
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 Բա նա լի բա ռեր̀  Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, Բո ղազ լյան, հու շեր, ա կա նա տե սի 
վկա յու թյուն, Բեր բե րյան ըն տա նիք, Վե րո նի կա Բեր բե րյան:

STORY OF ARMENIAN GENOCIDE EYEWITNESS BERBERIAN FAMIlY
 Tatev Arshakian

SuMMARY
 The paper studies memoirs of Berberian family “On the border of life and death: survivors 
of slaughterhouse (1915-1923)”, which is stored in the archives of Armenian Genocide 
Museum-Institute. Based on the massacres of the Armenian population of Boghazlian, 
the memoirs represent the phases and entire process of the Armenian Genocide. The 
memoirs are composed of different stories, which illustrate the policy of Boghazlian’s 
kaymakam Mehmet Kemal, as a representative of Turkish government, the behavior of 
local Turkish population, as well as acts of suicide and rescue of the Armenians’ and later 
orphan retrieve operation carried by the survivors of Boghazlian.
Keywords: Armenian Genocide, Boghazlian, memoirs, eyewitness testimony, Berberian 
family, Veronika Berberian.

 ИсторИя семьИ БерБерян – очеВИдцеВ геноцИдА Армян 
 Татев Аршакян

 реЗюме
В статье рассматриваются воспоминания семьи Берберян “На границе жизни 
и смерти. Выжившие из бойни (1915-1923)”, которые хранятся в архивах Музе-
я-Института Геноцида армян. Мемуары, основанные на примере резни армян 
поселка Богазлыян, описывают весь процесс и этапы Геноцида армян. Они состоят 
из разных историй, освещают политику каймакама поселка Богазлыян - Мехмета 
Кемаля, как представителя турецкого правительства; поведение местного турец-
кого населения; случаи самоубийства армян; случаи спасения армян, также дея-
тельность выживших армян поселка Богазлыян по спасению осиротевших детей.
 Ключевые слова: Геноцид армян, Богазлыян, мемуары, свидетельство очевидца, 
семья Берберян, Вероника Берберян.
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Փր ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՀԱՅ Որ ԲԵ րիՆ. Ա ՌԱ քԵլ չԱք րՅԱ Նի ՀՈՒ ՇԵ րը1 

Է դի տա Գզո յան 

ա. Բռ նի իս լա մա ցու մը՝ որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան  
բաղ կա ցու ցիչ մաս
 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին հայ ժո ղովր դի՝ զար հու րե լի չա փե րի հաս-
նող բռ նի տե ղա հա նում նե րը և կա նանց ու ե րե խա նե րի բռ նի իս լա մա ցու մը թուր քա-
կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան կարևոր մասն է ին կազ մում: Զանգ վա ծային 
սպա նու թյուն նե րին զու գա հեռ՝ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հս տա կո րեն վա րում 
էր բռ նի կրո նա փոխ ման քա ղա քա կա նու թյուն՝ նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծե-
լով, ա կն հայտ քա ջա լե րե լով կամ թույ լատ րե լով հայ մա նուկ նե րի և կա նանց ձուլ-
ման գոր ծըն թա ցը մու սուլ մա նա կան տնե րում և այլ հաս տա տու թյուն նե րում2: Ո րոշ 
հայ մայ րեր ի րենց ե րե խա նե րին ան խու սա փե լի մա հից փր կե լու հա մար ստիպ ված 
հանձ նում է ին թուր քե րին, ա րաբ նե րին և քր դե րին:

Բռ նի կրո նա փո խու թյու նը՝ որ պես Հայոց ցե ղաս պա նու թյան կա ռուց ված քային 
բա ղադ րիչ, ծրագր վել էր նա խօ րոք՝ մինչև տե ղա հա նու թյուն նե րի սկս վե լը3: Ձուլ-
ման քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց վում էր խա ռը բնա կե ցում նե րի, քրիս տո նյա 
ե րե խա նե րին իս լա մա դա վան ըն տա նիք նե րին հանձ նե լու կամ կա ռա վա րա կան 
որ բա նոց նե րում տե ղա վո րե լու, մու սուլ ման տղա մարդ կանց հետ հայ ե րի տա սարդ 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի բռ նի ա մուս նու թյուն նե րի և ար տաա մուս նա կան կա պե րի 
մի ջո ցով4:

 Հայ աղ ջիկ ներն ու ե րի տա սարդ տղա նե րը բռ նի իս լա մաց վում է ին, ո րից հե տո 
թուր քա կան կա ռա վա րու թյան նա խօ րոք մշակ ված ծրագ րով բռ նի կրո նա փոխ 
հայ որ բե րին հանձ նում է ին թուր քա կան որ բա նոց նե րին կամ հայտ նի թուր քե րին: 
Նրանք կր թու թյուն է ին ստա նում կա ռա վա րա կան դպ րոց նե րում, դաս տի ա րակ վում 
է ին մու սուլ մա նա կան կրո նի, ա վան դույթ նե րի և սո վո րույթ նե րի հա մա ձայն: Նախ՝ 
փոխ վում է ին հայ ե րե խա նե րի ա նուն նե րը՝ նրանց տա լով թուր քա կան ա նուն ներ և 
կեղծ ված ծնն դյան վկա յա կան ներ: Դրա նից ան մի ջա պես հե տո ե րե խա նե րին ստի-
պում է ին խո սել թուր քե րեն և մո ռա նալ մայ րե նի լե զուն: Այ նու հետև սկս վում էր մու-

1  Հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է ՀՀ ԿԳՆ գի տու թյան պե տա կան կո մի տե ի տրա մադ րած 
ֆի նան սա վոր մամբ՝ 15YPR‐6A0120 ծած կագ րով գի տա կան թե մայի շր ջա նակ նե րում:
2 Տե՛ս Ekmekcioglu Lerna, A Climate for Abduction, Climate for Redemption: the Politics of Inclusion 
during and after the Armenian Genocide, Comparative Studies in Society and History, Volume 55, Issue 
3, July 2013, էջ 522-553։
3 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turks’ Crime against Humanity. The Armenian Genocide and Ethnic 
Cleansing in the Ottoman Empire, Princton University Press, 2012, էջ 287-341։
4 Տե՛ս Sarafian Ara, The Absorbtion of Armenian Women and Children into Muslim Household as 
a Structural Component of the Armenian Genocide, In God’s Name. Genocide and Religion in the 
Twentieth Century, ed. by Bartov O. and Mack Ph., New-York, Oxford 2000, էջ 210-211։ Նաև՝ Akcam 
Taner, The Young Turk’s Crime…., էջ 290:
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սուլ մա նա կա նաց ման փու լը: Կրո նա կան ան ձանց և ու սու ցիչ նե րի մի ջո ցով ե րե խա-
նե րը սո վո րում է ին իս լա մը. «Եր կու շա բաթ շա րու նակ ա ռա վո տյան և ե րե կո յան 
ստիպ ված է ինք կրկ նել նրանց մու սուլ մա նա կան ա ղոթք նե րը: Ա մեն շա բաթ վա վեր-
ջում մեզ ստու գում է ին»5: Այս ա մենն ար վում է ր՝ նրանց հայ կա կան ի նք նու թյու նը 
մո ռա ցու թյան տա լու հա մար: Պա տե րազ մի ժա մա նակ ստեղծ վել էր « Կար միր 
մա հի կի» մի ու թյան թուր քա կան մի մաս նա ճյուղ-կազ մա կեր պու թյուն, ո րը գտն վում 
էր Թա լե աթ և Էն վեր փա շա նե րի, Հա լի դե Է դի պի և այլ հայտ նի մարդ կանց հո վա-
նա վո րու թյան տակ և զբաղ վում էր նաև հայ ե րե խա նե րին մու սուլ մա նա կան ըն տա-
նիք նե րին բա ժա նե լով6: 

Ար դյուն քում հա զա րա վոր հայ մա նուկ ներ հանձն վե ցին մու սուլ ման նե րին, մի 
մա սը՝ որ պես ստ րուկ՝ ի րա կա նաց նե լով ա մե նախտ րա կան ու ծանր աշ խա տան քը, 
քչե րը՝ որ դե գիր: Ի սկ չա փա հաս աղ ջիկ նե րի մի մա սին բռ նի կնու թյան տվե ցին, 
մյուս նե րին հանձ նե ցին հա րեմ նե րին7: Թեև որևէ հս տակ թիվ չկա այն մա սին, թե 
քա նի ե րե խա է բա ժան վել մու սուլ մա նա կան հաս տա տու թյուն նե րին, սա կայն հաշվ-
վում է շուրջ 100, 000-200, 000 հայ դա վա նա փոխ է ար վել8:  

Գ րե թե ո ղջ թուրք ժո ղո վուր դը թա թախ ված էր այս հան ցա գոր ծու թյան մեջ̀  
դրսևո րե լով ֆա նա տիզ մի ա մե նաս տոր ձևե րը, բռ նու թյուն նե րը, բռ նա բա րու թյուն-
նե րը, խար դա խու թյուն նե րը՝ հայ կա նանց և ե րե խա նե րին ի րենց մեջ պա հե լու 
հա մար9:  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից ան մի ջա պես հե տո հայ որ բե րի հա վա քագ-
րումն ու ազ գային պատ կա նե լու թյան ո րո շու մը դար ձան բազ մա թիվ հայ և մի ջազ-
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու ան հատ նե րի ա ռաջ նային խն դիր նե րից մե կը: 
1918թ. հոկ տեմ բե րին Իզ զեթ փա շայի հրա մա նով թույ լատր վեց բռ նի կրո նա փոխ-
ված նե րին վե րա դառ նալ ի րենց կրո նին, ի սկ որ բե րին՝ վե րա մի ա վոր վել ի րենց 
ժո ղովր դի հետ10: Ու ժեղ ճնշ ման տակ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը հրա ման ներ 
է ու ղար կում տար բեր տա րածք ներ՝ պա հան ջե լով «ան մի ջա պես ի րենց խնա մա-
կալ նե րին կամ հա մայն քին հանձ նել հայ որ բե րին, աղ ջիկ նե րին և կա նանց, ով քեր 
գտն վում են մու սուլ մա նա կան ըն տա նիք նե րում,   պաշ տո նա կան կամ ոչ պաշ տո-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րում»՝ սպառ նա լով ի րա վա կան գոր ծեր հա րու ցել այն 
ան ձանց դեմ, ով քեր չեն են թարկ վի վե րոն շյալ պա հան ջին11: Թուր քե րից շա տե րը, 

5 Տե՛ս Hampartzoum M. Chitjian, A Hairs’ Breadth from Death, London and Reading: Taderon Press, 
2003, էջ 101։
6 League of Nations Archives (LNA), Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631.
7 Տե՛ս Watenpaugh Keith, “Are There Any Children for Sale?”: Genocide and the Transfer of Armenian 
Children (1915–1922), Journal of Human Rights, Vol. 12, Iss. 3, 2013, էջ 283-295։ Akcam Taner, The 
Young Turks Crimes againt Hyumanity..., էջ 287-341:
8 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turk’s Crime against Humanity..., էջ 320:
9 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15998, Dossier 4631. Report submited to the Second Assembly 
by the 5th Committee. Deportation of Women and Children in Turkey, Asia Minor and the Neighbouring 
Territories:
10 Տե՛ս Akcam Taner, A Shameful Act։ The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility, 
New York : Metropolitan Books, 2006, էջ 274, նաև՝ Ekmekcioglu..., էջ 533:
11 Տե՛ս Akcam Taner, The Young Turk’s Crime..., էջ 333: 
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վա խե նա լով պատ ժից, ի նք նա կամ հանձ նում է ին հայ մա նուկ նե րին, սա կայն մյուս-
նե րը կար ծե լով, որ ե րե խա ներն ար դեն մո ռա ցել են ի րենց մայ րե նի լե զուն ու ի նք-
նու թյու նը, պա հում է ին նրանց տար բեր սպառ նա լիք նե րի ներ քո: Ա վե լի մեծ տա րի-
քով ե րե խա ներն ի րենք է ին փախ չում թուր քա կան տնե րից, սա կայն լի նում է ին նաև 
դեպ քեր, ե րբ հայ ե րե խա նե րը վե րա դառ նում է ին թուր քա կան տներ, ին չը թուրք 
ըն տա նիք նե րի հետ կա պի ար դյունք էր, ո րոնք հա ճախ նվեր ներ կամ ու տե լիք է ին 
ու ղար կում ե րե խա նե րին կամ պար բե րա բար այ ցե լում նրանց12:

 Սա կայն, չնա յած բա րի մտադ րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան հա վաս-
տի ա ցում նե րին, իշ խա նու թյուն ներն   ակ տիվ   օբստ րուկ ցի ո նիս տա կան քա ղա քա-
կա նու թյուն է ին վա րում, ո րը թաքց նում է ին բա ռե րի ներ քո13:

բ. Հայ-հու նա կան բաժ նի գոր ծու նե ու թյու նը 
Արևե լյան ճա կա տում Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազմն ա վարտ վեց 1918 թ. 
հոկ տեմ բե րի 30-ին Օս մա նյան կայս րու թյան և դաշ նա կից նե րի միջև կնքված Մուդ-
րո սի զի նա դա դա րով, ո րից մի քա նի օր ան ց բրի տա նա կան, ֆրան սի ա կան և 
ի տա լա կան զոր քե րը մտան Կոս տանդ նու պո լիս: Մուդ րո սի հա մա ձայ նագ րի 4-րդ 
կե տը են թադ րում էր Օս մա նյան պա տե րազ մա կան գե րի նե րի ա զատ ար ձա կու մը, 
ին չը շա տե րի կող մից ըն դուն վեց նաև որ պես իս լա մա ցած կա նանց և ե րե խա նե րի 
ա զա տագր ման պա հանջ: Տար հան ված հայերն ի րա վունք ստա ցան վե րա դառ-
նա լու ի րենց հայ րե նի տնե րը: Մուդ րո սի հա մա ձայ նագ րով հայե րին և հույ նե րին 
վե րա բե րող կե տե րը գործ նա կա նում ի րա գոր ծե լու նպա տա կով 1919թ. փետր վա-
րին Բրի տա նա կան բարձ րա գույն հանձ նա ժո ղո վը ձևա վո րեց Հայ-հու նա կան բա ժի-
նը (Armenian-Greek Section A.G.S.), ո րի նս տա վայ րը Կոս տանդ նու պոլ սի բրի-
տա նա կան դես պա նա տունն էր: Բա ժի նը զբաղ վե լու էր թուրք հան ցա գործ նե րի 
պատ ժի, օգ նու թյան, փոխ հա տուց ման, բան տար կյալ նե րի, իս լա մաց ված քրիս-
տո նյա նե րի և թուր քե րի ձեռ քում գտն վող քրիս տո նյա նե րի վե րա բե րյալ հար ցե-
րով:  Հայ-հու նա կան բաժ նում ը նդ գրկ ված է ին նաև նպաս տա մա տույ ցի 5 աշ խա-
տա կից ներ՝ ե րկ րի և լե զու նե րի ի մա ցու թյամբ, ո րոնք պետք է զե կու ցե ին Թուր քի այի 
ներ սում քրիս տո նյա նե րի վի ճա կի վե րա բե րյալ և հնա րա վո րինս հո գային նրանց 
կա րիք նե րը14:  

 Հայ-հու նա կան բա ժի նը գոր ծեց մոտ 4 տա րի (1919 փետր վար – 1922 նոյեմ բեր՝ 
կազ մա կեր պե լով շուրջ 87 հան դի պում):  Բաժ նի աշ խա տանք նե րում ը նդ գրկ ված 
բրի տա նա ցի զին վո րա կան նե րը զբաղ վում է ին Օս մա նյան կայս րու թյան փոք րա-
մաս նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծե րով, մաս նա վո րա պես հայ և հույն փոք-
րա մաս նու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև թուր քա կան տնե րից ու հաս տա տու թյուն նե րից 
հայ և հույն կա նանց ու ե րե խա նե րի ա զա տագր ման, քրիս տո նյա նե րի բռ նա գանձ-

12 Տե՛ս LNA, Classement 12, Dօcument 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921:
13 Տե՛ս Akcam Taner, A Shameful Act..., էջ 279: 
14 Տե՛ս Sir Robert Graves, Storm Centers of the Near East. Personal Memories 18791929, London, 
Hutchinson, 1933, էջ 324:
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ված գույ քի հա մար փոխ հա տուց ման հար ցե րով15: 1919 թ. մար տից Բաժ նի աշ խա-
տանք նե րին մի ա ցան նաև հայ կա կան և հու նա կան պատ րի ար քա րան նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րը՝ հայ կա կան կող մից՝ դոկ տոր Դա վի դյա նը և պրն. Չաք րյա նը, ի սկ 
հու նա կան կող մից՝ դոկ տոր Թե ո թո կա սը: Իր ա ռջև դր ված խն դիր նե րը լու ծե լու 
նպա տա կով բաժ նի աշ խա տանք նե րը բա ժան վե ցին նաև հայ կա կան և հու նա կան 
խմ բե րի, ո րոնք զբաղ վե լու է ին վի ճա կագ րա կան (գաղ թա կան նե րի և տե ղի բնակ-
չու թյան թիվ, թուրք հան ցա գործ նե րի պա տիժ), ա նօ րի նա կան կա լան քի (իս լա մաց-
ված քրիս տո նյա ներ, ու նեց վածք, բան տար կյալ ներ) և քա ղա քա կան ու այլ հար-
ցե րով (քա ղա քա կան, օգ նու թյուն, հայ րե նա դար ձու թյուն):  Յու րա քան չյուր խմ բի 
պա տաս խա նա տու աշ խա տա կի ցը պետք է տե ղե կու թյուն ներ հա վա քեր և գոր ծո ղու-
թյուն ներ ձեռ նար կեր, ո րոնք ղե կա վար վե լու է ին hայ կա կան կամ hու նա կան են թա-
բաժ նի ղե կա վար նե րի կող մից՝ հա մա ձայ նեց ված Հայ-հու նա կան բաժ նի ան գլի ա ցի 
ղե կա վա րի հետ: Հայ կա կան են թա բա ժի նը գոր ծե լու էր Կով կա սում, Տրա պի զոն-
Էրզրու մում, Սվա զում, Էս կի շե հիր-Ան գո րա յում, Կո նյա-Նիգ դե ում, Դի ար բե քի րում, 
Մա րա շում, Մար դի նում16: 

Ինչ պես նշ վեց, Հայ-հու նա կան բա ժի նը զբաղ վե լու էր նաև թուր քա կան տնե րից 
ու հաս տա տու թյուն նե րից հայ և հույն կա նանց ու ե րե խա նե րի ա զա տագր ման գոր-
ծով: Բրի տա նա կան բարձր հանձ նախմ բի ան դամ պրն Սմի թի օ ժան դա կու թյամբ 
Ա ռա քել Չաք րյա նը17 լծ վեց հայ որ բե րի հա վա քագր ման գոր ծին: Ստեղծ վեց Որ բա-
հա վաք մար մին՝ 4 ան դամ նե րով՝ Ա. Չաք րյա նի ղե կա վա րու թյամբ18: Բրի տա նա-
կան դես պա նա տան կող մից նրան ցից յու րա քան չյու րը ստա ցավ հանձ նա րա րա գիր՝ 
ուղղ ված Դաշ նակ ցա կան ոս տի կա նու թյա նը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում օ ժան-
դա կու թյուն ա պա հո վե լու հա մար19: Բաժ նի ստեղծ մամբ հայ կա նանց ու ե րե խա-
նե րի ա զա տագ րու մը նոր թափ ստա ցավ: Թուր քա կան տնե րից և հաս տա տու թյուն-
նե րից սկ սե ցին բռ նի ա զա տագ րել հայե րին դաշ նակ ցա յին ոս տի կա նա կան ու ժե րի, 
ի սկ եր բեմն է լ՝ թուր քա կան ոս տի կա նու թյան ա ջակ ցու թյամբ: Ա զա տագր ման մե թո-

15 Նույն տե ղում, էջ 323, 324: 
16 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia, 19191922: the ArmenianGreek Section, compiled 
by Vartkes Yeghiayan, 2007 Glendale, California, published by Center for Armenian Rememberance 
(CAR), էջ 12:
17 Ա ռա քել Չաք րյան (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 և ե կե ղե ցա կան պաշ տոն ներ։ Բ րի տա նա կան բարձր 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ պրն Սմի թի օ ժան դա կու թյամբ Ա ռա քել Չաք րյա նը նույն պես լծ վեց հայ 
որ բե րի հա վա քագր ման գոր ծին: Ստեղծ վեց Որ բա հա վաք մար մին՝ 4 ան դամ նե րով՝ Ա. Չաք րյա-
նի ղե կա վա րու թյամբ: Ն րան ցից յու րա քան չյու րը բրի տա նա կան դես պա նա տան կող մից ստա ցավ 
հանձ նա րա րա գիր՝ ուղղ ված Դաշ նակ ցա կան ոս տի կա նու թյա նը՝ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում 
օ ժան դա կու թյուն ա պա հո վե լու հա մար:
18  Որ բա հա վաք մար մի նը շա րու նա կեց իր գոր ծը մինչև Բրի տա նա կան բարձր հանձ նա ժո ղո վի 
պա հան ջով 1922 թ. օ գոս տո սին Չե զոք տան փա կու մը: 
19 Տե՛ս 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 181, 182: 
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դը հետևյալն էր. ռազ մա կան իշ խա նու թյուն նե րին ուղղ ված ան ձնա կան դի մում նե րի 
կամ զե կույց նե րի հի ման վրա այ ցե լու թյուն ներ է ին կազ մա կերպ վում տար բեր մու-
սուլ մա նա կան տներ կամ հաս տա տու թյուն ներ և պա հան ջում վե րա դարձ նել քրիս-
տո նյա կամ բռ նի իս լա մաց ված կա նանց և ե րե խա նե րին20: 

Չ նա յած դաշ նակ ցա յին ոս տի կա նու թյան` իր հրա ման նե րին են թարկ վե լու ի րա-
վա սու թյա նը, ե րե խա թաքց նե լը պատ ժե լի ա րարք չէր, ուս տի խիստ բար դա նում 
էր նրանց հա վա քագ րու մը: Թուր քա կան Բարձր դուռն ը նդ դի մա նում էր ա ռան ձին 
թուր քե րի՝ հայ ե րե խա նե րին հանձ նե լու պա հան ջին չեն թարկ վե լու հա մար բան-
տար կու թյան բրի տա նա կան պա հանջ նե րին21: Ի րա վի ճա կը բար դա նում էր նաև 
թուր քե րի հա րու ցած խն դիր նե րով. թուր քա կան պաշ տո նա կան և հա սա րա կա կան 
կար ծի քը դեմ էր իս լա մա ցած հայ ե րե խա նե րին և կա նանց հանձ նե լուն, ուս տի 
սկզբից էլ բա ժի նը բախ վեց բազ մա թիվ դժ վա րու թյուն նե րի22: Բաժ նի հայ ան դամ 
Ա. Չաք րյա նը բո ղո քում էր, որ թուր քա կան որ բա նոց նե րի թուրք տնօ րեն նե րը և այլ 
ներգ րավ ված ան ձինք  հետ չեն տա լիս հայ ե րե խա նե րին:  Միջ դաշ նակ ցային ոս տի-
կա նու թյու նը նույն պես բո ղո քում էր թուր քե րի հա րու ցած դժ վա րու թյուն նե րից ե րե-
խա նե րին վերց նե լու ժա մա նակ, քա նի որ եր բեմն ստիպ ված է ին լի նում 4-5 ան գամ 
գնալ մեկ ե րե խայի հետևից23: 

 Բաժ նի ա ռջև ծա ռա ցած ա ռանց քային հարց էր հայ կա նանց ա զա տագ րե լու 
խն դի րը, հատ կա պես ե րբ նրանք ա մուս նա ցած է ին թուր քե րի հետ: Հայ և հույն 
պատ վի րակ նե րը պն դում է ին, որ տա րի քային շեմ պետք է ո րոշ վի, ո րից ներքև 
գտն վող կա նանց պետք է ու ժով վերց նել թուր քա կան տնե րից՝ ա ռանց հաշ վի 
առ նե լու նրանց ցան կու թյուն նե րը: Սա կայն, քա նի որ այս հար ցը դժ վա րու թյուն ներ 
կհա րու ցեր թուր քե րից ե րե խա ու նե ցող կա նանց հա մար, ո րոշ վեց, որ նման դեպ-
քե րում կնոջն ը նտ րե լու ի րա վունք է տր վե լու: Ար դեն ա վե լի ուշ թուր քե րի հետ բռ նի 
ա մուս նա ցած հայ կա նանց այլևս չէ ին ստի պում վե րա դառ նալ հայ կա կան մի ջա-
վայր, քա նի որ հնա րա վոր չէր ա պա հո վել նրանց ան վտան գու թյու նը24: Բա ցի դրա-
նից՝ ո րոշ հայ կա նայք ևս դժ վա րու թյուն ներ է ին ու նե նում հայ կա կան մի ջա վայր 
վե րա դառ նա լու հետ կապ ված25: 

20  Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 63: Հե տա գա յում բաժ նի հայ ան դամ ներն 
ա ռա ջար կում են գոր ծող ըն թա ցա կար գի փո խա րեն ե րե խա նե րի ա զա տագր ման հա մար ներգ-
րա վել Միջ դաշ նակ ցային ոս տի կա նու թյան 2-3 աշ խա տակ ցի: Ա ռա ջարկն ը նդ հա նուր հա վա նու-
թյան է ար ժա նա նում բրի տա նա կան կող մից, և 1920 թ. սկզ բից 3 ոս տի կան է ա ռանձ նաց վում՝ 
Ստամ բու լի, Բոս ֆո րի ա սի ա կան մա սի և Փե րայի ու եվ րո պա կան մա սի հա մար, սա կայն ա ռանց 
հս տակ ե րաշ խիք նե րի, որ այս ոս տի կան ներն աշ խա տե լու է ին մի այն այս ուղ ղու թյամբ:  Միջ դաշ-
նակ ցային ոս տի կա նու թյու նը ե րե խային այ սու հետև հանձ նե լու էր ան մի ջա պես պա հան ջա գիր 
ներ կա յաց նո ղին՝ դրա նով չե զո քաց նե լով թուրք ոս տի կա նու թյան դե րը որ պես միջ նոր դի:
21  Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 119, 130:
22 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 16512, Dossier 4631. Memorandum Explanatory. Commission of 
Enquiry on Deported Women and Children: 
23 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 84, 91։
24 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 23, 80։
25 Տե՛ս Ekmekcioglu..., էջ 537: 
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Հայ կա կան կող մը հատ կա պես կարևո րում էր 4-5 տա րե կան ե րե խա նե րի ա րագ 
ա զա տագ րու մը, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ փր կել նրանց վերջ նա կան իս լա մա-
ցու մից, նաև մշ տա պես պն դում էր ե րի տա սարդ որ բե րի՝ հայ կա կան մի ջա վայ րում 
մե ծա նա լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ վե րա կանգ նել նախ-
նա կան գի տե լիք նե րը, ո րոնք մո ռաց վել է ին թուր քա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
ապ րե լու ըն թաց քում: 

 Հայ-հու նա կան բաժ նի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը հան գեց րեց թուր քա կան կող մի 
դժ գո հու թյա նը, ո րը պն դում էր, թե ա զա տագր ված ե րե խա նե րից շա տե րը թուր-
քեր են: Հայ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ա ռա ջարկ վեց հա մա պա տաս խան վայր ը նտ րել՝ 
որ բե րին և իս լա մա ցած ան ձանց ըն դու նե լու հա մար: Եվ ան գլի ա կան դես պա նա-
տան պա հան ջով Հայոց պատ րի ար քա րա նը Կոս տանդ նու պոլ սի Շիշ լի թա ղա մա-
սում վար ձեց մի շի նու թյուն, ո րը կոչ վեց Չե զոք տուն26: Այս տեղ պետք է բեր վե ին 
այն ե րե խա նե րը, ում ազ գու թյու նը կաս կած էր հա րու ցում՝ մինչև նրանց ի նք նու թյան 
վերջ նա կան պար զու մը: Չե զոք տու նը գոր ծում էր բրի տա նա կան ոս տի կա նու թյան 
վե րահս կո ղու թյան ու պաշտ պա նու թյան ներ քո, ի սկ ե րե խա նե րի թի վը 3-20 է ր27: 
Որ բե րի ազ գու թյան վե րա բե րյալ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ բազ մա թիվ 
վե ճե րից հե տո ո րոշ վում է ստեղ ծել նաև խա ռը հանձ նա ժո ղով՝ ե րե խա նե րի ազ գու-
թյու նը ո րո շե լու հա մար28: Խա ռը հանձ նա ժո ղո վը բաղ կա ցած էր ա մե րի կա ցի, հայ 
և թուրք մե կա կան կա նան ցից, ո րոնք շա բա թա կան եր կու ան գամ հա վաք վում է ին՝ 
որ բե րին հար ցաքն նե լու և նրանց ազ գու թյու նը պար զե լու հա մար29: Չե զոք տան 
ե րեք տնօ րեն նե րի հա մա ձայ նու թյամբ որ բե րին 8 օր պա հում է ին այդ տեղ, ո րից 
հե տո մի այն ներ կա յաց նում է ին հանձ նա ժո ղո վին30: 

 Չե զոք տան հայ աշ խա տակ ցի գոր ծը բա վա կան բարդ էր. նրա պար տա կա նու-
թյունն էր ե րե խայի մեջ հի շո ղու թյուն ներ ա րթ նաց նել ան ցյա լի մա սին, փաս տե րի 

26 Չե զոք տունն ու ներ հայ, թուրք և ա մե րի կա ցի մե կա կան կին տնօ րեն (Զա րու հի Պահ րի, Նեզի-
հե հա նում, տի կին Հուայ թինկ): Բա ցի տնօ րեն նե րից, Չե զոք տանն աշ խա տում է ին ե րեք հայ և մեկ 
թուրք կին: Ա զա տագր ված ե րե խա նե րի ծախ սե րը կազ մում է ին ամ սա կան շուրջ L.T. 10,000, ո րի 
կե սից ա վե լին հատ կաց նե լու էր Հայոց պատ րի ար քա րա նը, ի սկ մնա ցա ծը՝ Ա մե րի կայի նպաս տա-
մա տույց ա ռա քե լու թյու նը: Չե զոք տուն բեր վել են 396 կաս կա ծե լի ո րբ, ի սկ նրա մի ջո ցով՝ 184:
27 Տե՛ս Costantinople Today or the Pathfinder Survey of Costantinople. A Study in Oriental Social 
Life. Under the direction of Clarence Richard Johnson, M.A. Professor of Sociology, Robert College, 
Constantinople, The Machmillan Company, 1922, էջ 229:
28 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 58։ 
29 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 191931 հոկ տեմ բեր 1919, յա ռա ջա բա նով Գա րե գին Բ կա թո ղի կո սի, Բ տպագ րու-
թյուն, Ան թի լի աս, 1985, էջ 86:
30 Նե զի հե հա նու մի հրա ժա րա կա նից հե տո նա բո ղոք է ներ կա յաց նում ոս տի կա նա կան նա խա-
րա րու թյուն, և նա խա րարն ան ձամբ այ ցե լում է Չե զոք տուն և հայ տա րա րում. «Չ տեսն ված բան 
է, որ նույն ան ձը լի նի ամ բաս տա նող, հար ցաքն նող դա տա վոր և դա տա րա նի ան դամ: Ե րե խա նե-
րին օ րե րով պա հում եք Ձեզ մոտ ա ռանց որևէ թուրք ներ կա յա ցուց չի ու Ձեր ու զա ծի պես վճ ռում 
նրանց ճա կա տա գի րը»: Հայ տնօ րի նու հին պա տաս խա նում է, որ ար դար է, որ 4 տա րի թուր քե րի 
մոտ նրանց ազ դե ցու թյան տակ ապ րած ե րե խա նե րը գո նե 8 օր մի այն հայե րի հետ լի նեն (տե՛ս 
Զա րու հի Յ. Պահ րի, Ի նչ էր Չե զոք Տու նը, «Այ սօրա պա գայ» ֆրան սի ա հայ ժո ղովր դա կան օ րա
թերթ, մայիս 6, 1953 թ., Փա րիզ):
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կամ դեպ քե րի հետ որևէ կապ ստեղ ծել: Այս ա մե նը հնա րա վոր էր դառ նում՝ ե րե-
խային հի շեց նե լով այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն և ին տիմ կեր-
պով կապ ված է ին նրա կյան քի ա ռա ջին ի սկ օր վա հետ: Այդ հան գա մանք նե րը 
հետևյալն է ին՝ մայ րե նի լե զուն, ե րե խայի ծնն դա վայ րի բար բա ռը, կրո նը, տվյալ 
քա ղա քին կամ գյու ղին բնո րոշ սո վո րույթ նե րը և վար վե լաձևը, հայ րե նա սի րա կան 
և հայտ նի եր գե րը, ազ գային լե գենդ ներն ու հե քի աթ նե րը, ազ գային սո վո րույթ նե րը, 
ծնն դա վայ րին բնո րոշ պա րե րը և ե րաժշ տա կան զվար ճանք նե րը, հու շան վեր նե րը և 
այլն31. «Ակն հայտ է, որ բա ցի հայից, ով ծն վել է նույն հո ղում և մե ծա ցել նույն պայ-
ման նե րում, ոչ ոք չի կա րող ստանձ նել թուր քա կան հրե շավոր, հոգևոր և գա ղա-
փա րա կան ճն շում նե րով հա մեմ ված ազ դե ցու թյու նից ե րե խային փր կե լու գոր ծը: 
Հայ ե րե խա նե րին պա հե լու հա մար թուր քերն այժմ կի րա ռում են կո չեր, քա րոզ ներ, 
գու մար նախ կին մա հա կի, սպառ նա լիք նե րի, ծե ծի փո խա րեն: Ե րբ ե րե խան շատ 
վաղ հա սա կում է խլ վել ծնող նե րից և մե ծա ցել թուր քա կան մի ջա վայ րում, հայ կնոջ 
հա մար դժ վար կամ գրե թե ան հնար է ե րե խայի մեջ որևէ հի շո ղու թյուն ա րթ նաց նել՝ 
ո րո շե լու հա մար նրա ազ գու թյու նը: Թուր քե րը մեծ ջան քեր են թա փել̀  ե րե խա նե րին 
մտ քով ու սր տով իս լա մաց նե լու հա մար: Ա վե լի մեծ տա րի քում ստր կաց ված ե րե խա-
նե րին ա վե լի հեշտ է ազ գային հի շո ղու թյան վե րա դարձ նե լը»32:

 Չե զոք տա նը ե րե խա նե րին խոս տո վա նու թյան է ին բե րում հո գա տա րու թյամբ, 
հոր դոր նե րով, հի շո ղու թյուն ներ ա րթ նաց նե լով, եր բեմն փոք րիկ խար դա վանք նե-
րով, բայց ոչ եր բեք ծե ծով, սպառ նա լիք նե րով, վա խով, չնա յած թուր քա կան կա ռա-
վա րա կան թեր թե րը պն դում է ին, որ հայե րը ծե ծում և ա հա բե կում են մու սուլ ման 
ե րե խա նե րին՝ ըն դու նե լու ի րենց « հայ կա կան ծա գու մը»33: 

Ե րե խա նե րը սո վո րա բար մեկ շա բա թից մինչև 3 ա միս ակ տի վո րեն ժխ տում է ին 
ի րենց քրիս տո նե ա կան և հայ կա կան ծա գու մը, վի րա վո րում է ին քրիս տո նյա նե րին, 
սա կայն քա նի որ նրանց պատ մու թյուն նե րը բա վա կա նին կաս կա ծե լի է ին, և նրանք 
պահ վում է ին հս կո ղու թյան տակ, ո րոշ ժա մա նակ ան ց հայտն վում է ին ա պա ցույց-
ներ ե րե խա նե րի՝ քրիս տո նյա լի նե լու մա սին: Մի ջա վայ րի փո փո խու թյու նը բե րում 
էր նաև մտա վոր փո փո խու թյան, և ե րե խա նե րը կա րո ղա նում է ին բա ցա հայ տել 
ի րենց ի նք նու թյու նը ու ո րոշ ժա մա նակ ան ց սկ սում է ին վեր հի շել հայե րեն բա ռեր, 
եր գեր34: Ե րե խա նե րի կող մից ի րենց ազ գու թյան ժխտ ման պատ ճառ նե րից նշ վում 
է ին հետևյալ նե րը̀  աղ ջիկ նե րի դեպ քում հիմ նա կա նում խոս քը նվեր նե րի խոս տում-
նե րի մա սին էր (շո րեր, զար դեր և այլն), տղա նե րի դեպ քում՝ սպառ նա լիք նե րի, 

31 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter of the Armenian Patriarch to Major 
Arnold, managing director to the American Relief Committee in the Near East, August 7, 1919: 
32 Նույն տե ղում:
33 Տե՛ս Kevorkian Raymond, The Armenian Genocide, A Complete History, New York: I.B. Tauris, 2011, 
էջ 760-762.
34 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921: Տե՛ս նաև « Չե զոք տուն», « Նայի րի» ազ գայինգ րա
կան շա բա թա թերթ, 23-րդ տա րի, թիվ 4, 5, 1975: 
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բռ նու թյուն նե րի: Ե րե խա ներն ի րա կա նում հա վա տում է ին, որ թուր քերն ի րենց 
պաշտ պա նում են ա վե լի դա ժան ճա կա տագ րից35: 

Ն շա նա կու մից հե տո ո րոշ ժա մա նակ ան ց Չե զոք տան թուրք տնօ րե նը հրա ժա-
րա կան տվեց՝ պն դե լով, որ բազ մա թիվ թուրք ե րե խա ներ հա յաց վում ե ն36: Սա կայն 
հայե րը, խիստ վա խե նա լով, որ թուր քե րը կա րող են մեծ աղ մուկ բարձ րաց նել, մեծ 
զգու շա վո րու թյուն է ին ցու ցա բե րում հար ցի նկատ մամբ: Ը ստ Չաք րյա նի` այն մի 
քա նի ե րե խա նե րը, ո րոնք եր կար ժա մա նակ շա րու նա կում է ին պն դել ի րենց մու-
սուլ ման լի նե լու հան գա ման քը, ա զատ է ին ար ձակ վում37:  Նե զի հե  հա նումի հրա-
ժա րա կա նից հե տո թուր քե րը ձգձ գում է ին նաև Չե զոք տան թուրք ներ կա յա ցուց չի 
նշա նա կու մը, ին չը հս տա կո րեն նպա տակ էր հե տապն դում խա փա նե լու հաս տա տու-
թյան աշ խա տանք նե րը: Պատ րի ար քա րա նի աշ խա տա կից նե րը հա ճախ թուր քե րի 
կող մից են թարկ վում է ին ծե ծի, տե ղա փոխ վում ոս տի կա նա կան բա ժան մունք ներ, 
նրան ցից փոր ձում է ին ա ռգ րա վել Բրի տա նա կան հանձ նա ժո ղո վի վկա յագ րե րը: 

1919 թ. մայի սի 7-ի Հայ-հու նա կան բաժ նի նիս տում Չաք րյա նը ներ կա յաց նում է 
ե րե խա նե րի հա վա քագր ման ժա մա նակ թուրք պաշ տո նյա նե րի հա րու ցած դժ վա-
րու թյուն նե րի մա սին, և բաժ նի ո րոշ մամբ այդ նյու թե րը տպագր վում են թեր թում38: 
Ներ կա յաց նենք հոդ վա ծա շա րը մեր թարգ մա նու թյամբ ո րոշ կր ճա տում նե րով և 
խմ բագ րում նե րով:

գ. Ա ռա քել չաք րյա նի նյու թե րը՝ տպագր ված «The Orient News»-ում39 
1920 թ. 
Այն զար հու րե լի խն դիր նե րից մե կը, որ պա տե րազմ վա րե լու թուր քա կան ձևն ա ռա-
ջաց րել է մեզ հա մար, հա զա րա վոր գո ղաց ված մա նուկ նե րի և հայ որ բե րի ո րո նում-
ներն են: Են թադր վում էր, որ պա տե րազմն ա վարտ վե լուն և հայե րի բնաջն ջու մը 
դա տա պարտ վե լուն պես թուր քե րը ստիպ ված կլի նե ին վե րա դարձ նել գո ղաց ված 
ե րե խա նե րին, ա ռն վազն որ պես վճար ի րենց կա տա րած ոճ րի հա մար: Սա կայն 
թուր քերն ա մեն ձևով ձա խո ղում են հայ որ բե րին գտ նե լու ո րո նո ղա կան աշ խա-
տանք նե րը, ո րոնց թի վը շուրջ 100,000 է: 

 Բազ մա թիվ հայ հայտ նի ներ, բրի տա նա ցի սպա նե րի օ ժան դա կու թյամբ, այս 
գոր ծի մեջ ներգ րավ վել է ին դեռ զի նա դա դա րից սկ սած: Ը ստ ո րոշ տվյալ նե րի՝ մոտ 
60-70 հա զար ե րե խա նե րի հետք դեռ չի գտն վել: Շուրջ 15-17 հա զար ե րե խայի հնա-
րա վոր է ե ղել գտ նել, սա կայն նրանք մեծ դժ վա րու թյուն նե րից հե տո են ըն դու նել 
ի րենց հայ կա կան ծա գու մը: Պատ ճառ նե րը խիստ բազ մա զան է ին. նրան ցից շա տե-

35 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 15100, Dossier 4631. Letter from Miss Cushman to the Secretary 
General of the League of Nations. July 16, 1921: 
36 Տե՛ս Զա րու հի Յ. Պահ րի, Ի ՞նչ էր Չե զոք տու նը, «Այ սօրա պա գայ» ֆրան սի ա հայ ժո ղովր դա
կան օ րա թերթ, մայիս 3, 4, 5, 6, 1953, Փա րիզ: 
37 Տե՛ս Ekmekcioglu Lerna, A Climate for Abduction...., էջ 541:
38 Տե՛ս British Reports on Ethnic Cleansing in Anatolia..., էջ 42: 
39 «The Orient News»-ը Կոս տանդ նու պոլ սի ան գլի ա լե զու 2 թեր թե րից մեկն էր, ո րը տպագր վել է 
1919-1922 թթ.: Տե՛ս LNA, Classement 12, Document 9640, Dossier 4631: 
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րին վա խեց րել է ին տար բեր ձևե րով (օ րի նակ՝ մեծ աղ ջիկ նե րին հա ճախ սպառ նում 
է ին ու ղար կել վատ համ բավ ու նե ցող տներ) կամ խոս տա ցել նվեր ներ և այլն40:

Տե ղա հա նու թյուն նե րի ժա մա նակ նա խօ րոք ծրագր ված քա ղա քա կա նու թյամբ 
թուր քե րը բա ժա նել է ին ե րե խա նե րին կա ռա վա րա կան որ բա նոց ներ (մոտ եր կու 
հա զա րը գտն վել են Կոս տանդ նու պոլ սում) կամ ա ռան ձին ըն տա նիք ներ, որ տեղ 
նրանք մե ծա նում է ին որ պես ծա ռա ներ: Ե րե խա նե րի մի ջին տա րի քը 6-15 տա րե-
կան էր: Նրանց ման րա մասն սո վո րեց նում է ին Իս լամ: Ոչ մի կաս կած չկար, որ այդ 
ա մե նը թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ծրագր ված քա ղա քա կա նու թյուն էր: 
Թուր քերն այս գոր ծում կհա ջո ղեն, քա նի որ կան խամ տած ված կա րո ղա ցել են ծած-
կել գրե թե բո լոր հետ քե րը և հա սնել նրան, որ հա մա րյա լի ո վին ջն ջել են ե րե խա-
նե րի հի շո ղու թյունն ան ցյա լի մա սին: 

Եր կու-ե րեք ա միս ժա մա նակ էր ան հրա ժեշտ լի նում՝ այս ե րե խա նե րին ստի պե-
լու ըն դու նել ի րենց հայ կա կան ծա գու մը, քա նի որ իս լա մա կան կր թու թյու նը և վա խը 
բա վա կան խորն է ին նրանց մեջ: 

Սկզ բում ո րո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի հեշտ է ին 
ըն թա նում և ա վե լի քիչ դժ վա րու թյուն նե րի հան դի պում: Ի սկ ե րբ աշ խա տանք նե րը 
պաշ տո նա կան բնույթ ստա ցան, թուր քերն ա վե լի կոշ տաց րին այն մե թոդ նե րը, 
ո րոն ցով որ բե րին ստի պում է ին մո ռա նալ ի րենց ի նք նու թյու նը, և ա վե լի մեծ զգու-
շա վո րու թյուն ձեռ նար կե ցին՝ նրանց թաքց նե լու հա մար: Այս գոր ծի մեջ ներգ րավ-
ված է ին նաև թուրք կա նայք, ո րոնց Իս լա մը դրախտ էր խոս տա նում, ե թե կա րո-
ղա նային իս լա մա դա վան դարձ նել որևէ մե կին, նույ նիսկ ե րե խայի: Նրանք ահ ու 
սար սափ է ին տա րա ծում ե րե խա նե րի մեջ հայե րի ու բրի տա նա ցի նե րի հան դեպ՝ 
հա վաս տի աց նե լով, որ հայե րը և ան գլի ա ցի նե րը կտ րա տում և ու տում են ե րե խա-
նե րին: Պատ մու թյու նը հաշ վարկ ված է ր՝ ե րե խա նե րին վա խեց նե լու հա մար, ին չը 
հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց վում էր:  Թուրք պաշ տո նյա նե րը մշ տա պես նա մակ ներ 
է ին ուղ ղում Վե րա կանգն ման կո մի տե (Committee of Recovery)41՝ մե ղադ րե լով վեր-
ջին նե րիս թուրք ե րե խա նե րի բռ նի քրիս տո նե աց ման մեջ, ներ կա յաց նում կեղծ ծնն-
դյան վկա յա կան ներ և այլն: Կո մի տեն, որ միշտ բա րե խիղճ էր, նման դեպ քե րում 
վե րաքն նում էր գոր ծը: Օ րի նակ՝ հեր թա կան ան գամ, ե րբ հանձ նա ժո ղո վը մի թուրք 
գե նե րա լի պնդ մամբ վե րաքն նում է գոր ծը, պա հան ջում է գե նե րա լին բե րել ե րե-
խայի են թադ րյալ ծնող նե րին: Հան դիպ ման ժա մա նակ գե նե րա լը են թադ րյալ ծնող-
նե րին հու շել էր ճա նա չել ե րե խային, սա կայն կո մի տե ին հա ջող վել էր, փո խե լով 
ե րե խա նե րի տե ղե րը, լի ո վին մո լո րեց նել կեղծ ծնող նե րին և ձա խո ղել գե նե րա լի 
ծրա գի րը:

Անհ րա ժեշտ էր լի նում ե րե խա նե րին հան կար ծա կի ի բե րել և դան դա ղո րեն 
հասց նել խոս տո վա նու թյան: Նրանց ու ղեղն այն քան էր լց ված հա կաք րիս տո նե ա-
կան և հա կա հայ կա կան զգա ցում նե րով, որ ոչ մի այլ մե թոդ գործ նա կան չէր: Օ րի-

40 Տե՛ս LNA, Work of the Commission of Enquiry with regard to the Deportation of Women and 
Children in Turkey and Adjacent Countries, Interim Report. Classement 12, Document N 9640, Dossier 
4631, էջ 4:
41 Խոս քը Խա ռը հանձ նա ժո ղո վի մա սին է:
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նակ՝ մի ան գամ հանձ նա ժո ղո վի հայ ան դա մը բրի տա նա ցի գն դա պե տին խնդ րել 
էր կանգ նել դռան մոտ, ի սկ ին քը հան կար ծա կի մտել էր ու հայե րեն հարց րել. «Ի՞նչ 
էր քո մայրն ա նում, ե րբ գնում է իք ե կե ղե ցի»: Են թա գի տակ ցո րեն ե րե խան սկ սել էր 
խա չակն քել: 

Տե ղե կա նա լով, որ դեռ տաս նե րեք հայ ե րե խա կա Կոս տանդ նու պոլ սի մոտ 
գտնվող N.C.O.’s դպ րո ցում, որ տե ղից 150 ե րե խա ար դեն ա զա տագր վել էր, բրի-
տա նա ցի նե րին հա ջող վում է գտ նել նրան ցից 7-ին: Սկզ բում ե րե խա նե րը լի ո վին 
ժխ տում է ին ի րենց հայ լի նե լը և ա տե լու թյուն է ին ցու ցա բե րում՝ մեր ժե լով ան գամ 
հաց և թեյ վերց նել բրի տա նա ցի զին վոր նե րից: Նրան ցից եր կու սը եղ բայր ներ է ին, 
ո րոնց քույ րը վեր ջերս էր գտն վել: Եղ բայր նե րին վերց րին քրոջ ներ կա յու թյամբ, և 
նրանք ան մի ջա պես սկ սե ցին հե կե կալ և հայ հոյել ա ղջ կան: Մե կը նույ նիսկ վերց րեց 
փայ տը ու փոր ձեց հար վա ծել նրան: « Դու դար ձել ես հայ, ի սկ մենք՝ ոչ: Դու ժխ տում 
ես քո ազ գը, և դու կգ նաս դժոխք»: Տղա նե րից մե կը հատ կա պես լավ կր թու թյուն 
ու ներ իս լա մի ո լոր տում և Ղու րա նի սու րահ նե րի մա սին և հպար տո րեն ա սում 
էր. «El homdollah ben islam im»42: Մի այն 24 ժամ ան ց եղ բայր նե րը և քույ րը սկ սե-
ցին մի ա սին խա ղալ, և մի այն ա վե լի ուշ տղա ներն ըն դու նե ցին ի րենց հայ կա կան 
ծա գու մը:

 Հա մակ ված նոր և կեղծ գի տակ ցու թյամբ, հրե շային մղ ձա վան ջից ա հա բեկ ված՝ 
այս ե րե խա նե րը մո ռա ցել է ին ի րենց ծնող նե րի կորս տի ող բեր գու թյուն նե րի մա սին 
հի շո ղու թյուն նե րը, ի նչ պես նաև ի րենց ծա գումն ու ծնն դա վայ րը: Հիմ նա կա նում 
մո ռաց ված է ին կրո նա կան հի շո ղու թյուն նե րը: Այս պես, օ րի նակ, ե րբ ե րե խա նե րից 
մե կը վեր ջա պես խոս տո վա նեց, որ հի շում է իր մոր գե րեզ մա նը, և նրանց հար-
ցե րին, թե ի նչ պի սի տեղ է, ա րդյոք ու նի՞ բարձր ծառ և քա րե րի կույ տեր, ի նչ պես 
թուր քե րի գե րեզ մա նա քա րե րի նո ճի ներն ու քա րե րը, նա ե ռան դուն պա տաս խա-
նեց. «Ո՛չ, գե րեզ ման նե րը նշ ված է ին որ պես «goavour odounous»/ան հա վատ լի նել)»: 
Այս պի սի ա նու նով է ին ճա նա չում խա չը գո ղաց ված ե րե խա նե րը43:

 Վեր ջերս թուր քա կան տնից ա զա տագր վել էր յու րա հա տուկ գե ղեց կու թյամբ մի 
ե րի տա սարդ աղ ջիկ՝ տասն հինգ տա րե կա նից էլ փոքր: Չնա յած Չե զոք տան հանձ-
նա ժո ղո վի բո լոր ջան քե րին` հնա րա վոր չե ղավ պար զել՝ նա հա՞յ է, թե՞ ոչ: Աղ ջի կը 
պն դում էր, որ թուրք է44:  Բայց վեր ջա պես նա ին քը խոս տո վա նեց, որ հայ է: Հանձ-
նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կը մեծ նմա նու թյուն նկա տեց այդ ա ղջ կա և թուր քա-
կան որ բա նո ցից փրկ ված մի ո րբ տղայի միջև: Աղ ջի կը պատ մել էր, որ իր հայրն 
ու մայ րը սպան վել է ին ութ քույ րե րի և եղ բայր նե րի հետ, և մի այն մի եղ բայրն էր 
կո րել: Ե րբ տար բեր մարդ կանց ներ կա յու թյամբ տղային բե րե ցին, բո լորն ան մի ջա-
պես նկա տե ցին տա րօ րի նակ նմա նու թյուն նե րը: Տղան սկզ բից նա յում էր ա ղջ կան 
և ո րոշ ժա մա նակ ո չինչ չէր ձեռ նար կում: Ա կն հայտ էր, որ նա փորփ րում է ան ցյա լի 

42 Թուր քե րե նից թարգ մա նա բար՝ «Շ նոր հա կալ եմ Ա ստ ծուն, որ ես իս լամ եմ»:
43 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 16, 19, 20, Vol. 2, 
№25: 
44 Ա ղջ կա հետ ա զատ վել է ին նաև եր կու սը, ո րոնց մա սին ցուց մունք էր տվել դր կից հույն մի կին, 
ով եր կար ժա մա նակ հետևել էր աղ ջիկ նե րին: 
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իր հի շո ղու թյուն նե րը: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց տղան հաս կա ցավ, որ ա ռջևում քույրն է, 
մո տե ցավ նրան, գր կեց՝ ա սե լով. «Իմ քո՛ւյր, Ա զա տու հի՜»: Քույ րը հե կե կում է և գցում 
ի րեն եղ բոր գիր կը. «Իմ եղ բա՛յր, Վահ րի՜ճ»: Ի սկ այն հար ցին, թե ին չու չէր խոս-
տո վա նում իր ծա գու մը, աղ ջի կը պա տաս խա նում է. «Ես այն քան եմ տա ռա պել հայ 
լի նե լու հա մար, որ այլևս եր բեք չէ ի ցան կա նում նո րից ա սել, որ հայ եմ»45:

II
 Հայ ե րե խա նե րի մեջ, ո րոնք բռ նի իս լա մաց վել է ին և բեր վել Կե սա րի այի թուր քա-
կան որ բա նո ցից, կար մի ե րե խա՝ Աբ դու լա Օս մա նի որ դի ա նու նով, ի նը տա րե-
կան: Չե զոք տան հանձ նա ժո ղո վի կա տա րած հե տա խու զա կան աշ խա տանք նե րի 
ար դյուն քում պարզ վել էր, որ ե րե խան հայ է՝ Հրանտ ա նու նով: Ե րե խային տա րան 
Շիշ լի ի որ բա նոց, բայց կարճ ժա մա նակ ան ց թուր քե րը կր կին գո ղա ցան նրան և 
ու ղար կե ցին Օր թա Քյոյի թուր քա կան որ բա նոց: Նրա գտն վե լու վայ րը պարզ վեց, 
և ե րե խան ե րկ րորդ ան գամ բեր վեց Չե զոք տուն: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
պն դում էր, որ ե րե խան պետք է վե րա դարձ վի, քա նի որ հաս տատ թուրք է, որ ի րենք 
հե ռագ րել են Սու Շե հի րի քա ղա քա պե տին, և վեր ջինս նույն պես կտ րա կա նա պես 
պն դում է, որ ե րե խան թուրք է: Այս պի սին է ին թուր քա կան ջան քե րը՝ պա հե լու 
գո ղաց ված ե րե խա նե րին: Բայց պա տա հեց այն պես, որ մի քա նի օր ա ռաջ մի մարդ 
էր ե կել Հայ ազ գային օ ժան դա կու թյան կո մի տե ից (Armenian National Assistance 
Committee)՝ փնտ րե լու տե ղա հա նու թյուն նե րի ժա մա նակ կորց րած իր ե րե խային: 
Հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րից մե կը, նմա նու թյուն նկա տե լով ե րե խայի և այդ մար-
դու միջև, վեր ջի նիս ու ղար կել էր որ բա նոց, որ տեղ հայ րը քուն քի նշա նով ճա նա չել 
էր իր ե րե խային: Քա նի որ ե րե խան ո չինչ չէր հի շում, որ բա նո ցի տնօ րե նը հա մոզ-
ված չէր: Եվ ե րբ հայ րը նշեց, որ ե րե խայի աջ ոտ քի եր կու մատ նե րը մի աց ված են 
թա ղան թով, նրան հանձ նե ցին հո րը: 

III
 Կե սա րի այից տե ղա հան ման ժա մա նակ Մաթևո սյան նե րի՝ յոթ ան ձից բաղ կա ցած 
ըն տա նի քը տե ղա հան վեց տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով: Ա մե նա մեծ աղ ջի կը̀  Ռե բե-
կան, ով իր եղ բայր նե րի և քույ րե րի հետ Ա մե րի կյան քո լե ջում էր, իս լա մաց վեց 
նույն կոր տե ժի աղ ջիկ նե րի հետ և որ պես բուժ քույր ծա ռա յու թյան մտավ Կար միր 
մա հի կի հի վան դա նոց: Մյուս աղ ջիկ նե րին ստի պե ցին ա մուս նա նալ թուր քե րի հետ, 
ի սկ ա վե լի փոքր տղա նե րին և աղ ջիկ նե րին բռ նի իս լա մա ցու մից հե տո ու ղար կե-
ցին թուրք ըն տա նիք ներ և որ բա նոց ներ: Նրանց մեջ է ին Ռե բե կայի քույ րերն ու 
եղ բայր նե րը:

 Զի նա դա դա րից մի քա նի օր հե տո Ռե բե կան 15 այլ իս լա մա ցված հայ աղ ջիկ-
նե րի հետ Կե սա րի այից բեր վեց Կոս տանդ նու պո լիս՝ աշ խա տե լու տե ղի թուր քա կան 
հի վան դա նո ցում: Ժա ման ման պա հին նրանց ազ գային պատ կա նե լու թյու նը բա ցա-
հայտ վեց, և նրանք ա զա տագր վե ցին: Դրա նից ան մի ջա պես հե տո Ռե բե կան խնդ-

45 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document № 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 25, Vol 2, №38:
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րեց ա զա տել նաև իր եղ բայր նե րին ու քույ րե րին: Չաք րյանն ա ղջ կա հետ սկ սեց 
փնտ րել նրա ըն տա նի քը՝ այ ցե լե լով թուր քա կան որ բա նոց ներ: Եր կու շա բաթ ա նընդ-
մեջ ո րո նում նե րից հե տո եր կու քույ րե րի հայտ նա բե րե ցին Չամ լի ջայի աղ ջիկ նե րի 
որ բա նո ցում: Ռե բե կայի հետ մտ նե լով ճա շա րան՝ հայ պատ վի րա կը նկա տում 
է, որ յու րա հա տուկ գե ղեց կու թյամբ եր կու աղ ջիկ խիստ վա խե նում են, ի ջեց նում 
ի րենց գլուխ ներն ու սկ սում լա ցել: Զգա լով, որ նրանք վեր ջա պես հա սան ի րենց՝ 
Չաքրյա նը գր կում է ա մե նա փոք րին, ի սկ ա վե լի մեծ քույ րը փար վում է Ռե բե կային: 
Ա մե նա փոք րի ա նունն Ա նուշ էր. նրան տվել է ին թուր քա կան Ջե լի լե ա նու նը: Մյու սի 
ա նու նը Սի րա նուշ էր, ո րին Ա թի հե է ին կո չել: 

Վե րո բե րյալ պատ մու թյու նը տե ղի ու նե ցավ բրի տա նա ցի հրա մա նա տա րի ներ-
կա յու թյամբ որ բա նո ցի թուրք տնօ րե նի պաշ տո նա կան և կտ րուկ հայ տա րա րու-
թյու նից հե տո, որ որ բա նո ցում ոչ մի հայ աղ ջիկ չկա, և նա, որ պես ա զա տա միտ և 
գի տա կից մարդ, եր բեք թույլ չէր տա հայ աղ ջիկ նե րի գո ղու թյու նը:

 Մի քա նի ա միս ան ց Ռե բե կայի եղ բո րը գտան Բե բե կի թուր քա կան որ բա նո ցում, 
մյու սին՝ Ա դա նա յում: Բաժ նի աշ խա տա կից նե րին հա ջող վեց նաև գտ նել նրանց 
հո րը Ա մե րի կա յում և մո րը՝ Յոզ ղա թում: Բրի տա նա կան պաշտ պա նու թյան ներ քո 
հինգ ե րե խա նե րը մեկ նե ցին Ա մե րի կա, և այս պի սով, ամ բողջ ըն տա նի քը վե րա մի-
ա վոր վեց46:

IV
 Տաս ներ կու աղ ջիկ, ո րոնց հայ է ին հա մա րում, վերց վե ցին Կի ա թա նե թուր քա կան 
որ բա նո ցից: Բո լո րը դառ նո րեն ող բում է ին՝ պն դե լով, որ մու սուլ ման են: Նրանց մեջ 
էր ի նը տա րե կան փոք րիկ Բրու նը (Brune), ո րին կո չում է ին Ջե լիլ: Աղ ջի կը լա ցում 
էր և պն դում, որ ին քը մահ մե դա կան է, որ իր ծնող ներն ու եղ բայր նե րը սպան վել 
են հայե րի կող մից, և մի այն ի նքն է կեն դա նի մնա ցել, որ այս մա սին ի րեն ա սել է ին 
որ բա նո ցում: Եվ մի այն, ե րբ Չաք րյա նը ե րդ վում է իր ծնող նե րի և Ա ստ ծո ա նու-
նով, որ կվերց նի ա ղջ կան որ պես իր ե րե խա, Բրու նը պատ մում է իր պատ մու թյու նը. 
« Մեր գյու ղը սա րի լան ջին էր: Յու րա քան չյուր գյու ղա ցի այն տեղ իր ա գա րակն 
ու ներ, և բո լո րը հա րուստ է ին: Իմ հայրն ա մե նա հա րուստն է ր47: Մի ա ռա վոտ գյու-
ղի բո լոր տղա մար դիկ և տղա նե րը իմ հոր և եղ բայր նե րի հետ հա վաք վե ցին կար-
միր գծա վոր տա բատ նե րով մարդ կանց կող մից48: Օ՜, ես եր բեք չեմ մո ռա նա՝ ի նչ 
դա ժան և չար տեսք ու նե ին այդ մար դիկ: Ե րբ մտա ծում եմ նրանց մա սին, վա խից 
դո ղում եմ: Որ քան է ի խնդ րում նրանց վե րա դարձ նել հորս, բայց նրանք խփում է ին 
և հե ռու քշում ի նձ, նրանք չէ ին խղ ճում նույ նիսկ փոքր ե րե խա նե րին: Տղա մարդ-
կանց և տղա նե րին ծե ծե լուց հե տո նրանք կա պե ցին նրանց եր կուա կան և տա րան, 
չգի տեմ՝ ուր: Օ,՜ որ քան է ի սի րում իմ հո րը: Նա այն քան բա րի էր ու մեղմ: Ա մեն 
կի րա կի մենք գնում է ինք ե կե ղե ցի, և քա հա նան, ով եր կար սպի տակ մո րուք ու ներ, 

46  Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, July 29, Vol 2, №30:
47 Չաք րյա նը գրում է, որ ա ղջ կա նկա րագ րու թյու նից հաս կա ցել է, որ նա Զեյ թուն գյու ղից էր:
48 Աղ ջի կը նկա տի ու նի թուր քա կան ժան դարմ նե րին:
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տա լիս էր կլոր, հարթ հա ցի մի կտոր, ո րի վրա մեր Տի րոջ պատ կերն էր: Մեր հոր 
գնա լուց մի ո րոշ ժա մա նակ ան ց տե սա մորս լա ցե լիս և հաս կա ցա, որ հայրս մյուս-
նե րի հետ սպան վել է: Ո րոշ ժա մա նակ ան ց մյուս կա նանց և ե րե խա նե րին հրա մայ-
վեց լքել գյու ղը: Չար թուր քերն այն քան է ին ծե ծել իմ մո րը, որ ճա նա պար հի կե սին 
նա հի վան դա ցավ և մա հա ցավ: Ճա նա պար հոր դու թյան ո ղջ ըն թաց քում տես նում 
է իր մի այն մահ և ու րիշ ո չինչ: Մեր քա րա վա նից շա տե րը մա հա ցան: Ո չինչ չկար 
ու տե լու, խմե լու, և մենք ստիպ ված է ինք քայ լել և քայ լել ու ժեղ արևի տակ: Ոչ մի 
վերջ չկար այս ա մե նին: Տես նո՞ւմ եք, դեռ շատ փոքր եմ, բայց տե սել եմ բա ներ, որ 
դուք եր բեք չեք տե սել: Ո ղջ մնա ցած նե րի հետ հա սանք Հա լեպ, որ տեղ ի նձ վերց-
րին և իմ ա նու նը Սի րա նու շից փո խե ցին Ջե լիլ և տա րան թուր քա կան որ բա նոց, 
որ տեղ ա մեն ա ռա վոտ և ե րե կո մենք ստիպ ված է ինք ա ղո թել թուր քե րե նով»: Ո րոշ 
ժա մա նակ հե տո նա ա սում է, որ մյուս աղ ջիկ նե րը ևս հայեր են: Այս պես, հնա րա-
վոր է լի նում հայտ նա բե րել տասն հինգ հայ իս լա մա ցված աղ ջիկ նե րի, ով քեր պահ-
ված է ին Կի ա թա նե ի աղ ջիկ նե րի թուր քա կան որ բա նո ցում:

V
 Մի փոքր աղ ջիկ՝ Ա ֆիֆ Ջեն (Afife Djen) ա նու նով, վերց վել էր բրի տա նա ցի նե րի 
կող մից շեյխ Նու րուլ է ֆեն դի ի (Nurull effendi) տնից: Են թադր վում էր, որ նա հայ 
է: Ա ղջ կան վե րա դարձ նե լու պա հանջ նե րին ի պա տաս խան՝ թուր քա կան կա ռա վա-
րու թյու նը, մինչև նրան Չե զոք տուն հանձ նե լը, ե րեք օր պա հել էր բան տում՝ ա հա-
բե կե լով նրան: Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պն դում էր, որ աղ ջի կը պետք է 
վե րա դարձ վի՝ պա հան ջը հիմ նա վո րե լով կեղծ ծնն դյան վկա յա կա նով և շեյ խի այն 
պն դում նե րով, որ աղ ջի կը մու սուլ ման է: Չե զոք տուն ժա մա նե լուց հե տո աղ ջի-
կը դի մադ րում էր: Ե րե կո յան Չաք րյա նը նրան հարց նում է. «Ին չու՞ չես պատ մում 
ճշ մար տու թյու նը: Տես նում ես, թե որ քան ե նք տանջ վում՝ պար զե լու հա մար՝ ով ես: 
Ե թե պա տա հի, որ մայրդ վե րա դառ նա և փնտ րի քեզ, ի ՞նչ ե նք նրան պա տաս խա-
նե լու: Ե թե վե րա դառ նաս թուր քա կան տուն, կա րո՞ղ ես պատ կե րաց նել, ի նչ ա հա-
վոր տխուր կլի նի քո մայ րը»: Ի սկ ա ղջ կա այն հար ցին, թե գու ցե մայ րը մա հա ցել 
է, Չաք րյանն ա սաց. «Չ գի տես, որ մեր մա հից հե տո կա այլ կյանք, որ տեղ մենք 
բո լորս հան դի պե լու ե նք, և այդ ժա մա նակ քո մայ րը տես նե լով, որ մահ մե դա կան ես 
դար ձել, չի գր կի քեզ: Նա քեզ հետ կվա նի»: 

Աղ ջի կը, չդի մա նա լով մոր սի րո մտ քից, խոս տո վա նում է ո ղջ ճշ մար տու թյու նը. 
«Իմ ա նու նը Վիր ջին է: Մի օր հան կար ծա կի իմ հորս ու մորս ու ժով վերց րին մեր 
տնից և մյուս նե րի հետ ու ղար կե ցին ան հայտ ուղ ղու թյամբ: Մի այն ես մնա ցի, և 
նրանք ի նձ տա րան Կոս տանդ նու պո լիս և տվե ցին Հադ ջա ա նու նով մի չար մար դու, 
ով ի նձ միշտ ա սում էր, որ ե թե հայ դառ նամ, կս պա նեն ի նձ, ու ես դժոխք կգ նամ»49:

49  Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631,  The Orinet News, August 08, Vol 2, 
№46:
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VI
 Կե սա րի այի որ բա նո ցից բեր ված բռ նի իս լա մաց ված հայե րի մեջ էր նաև Թո սուն 
ա նու նով ութ տա րե կան մի տղա: Նրա դի մագ ծե րը հայ կա կան է ին, բայց ո չինչ չէր 
հի շում, և քա նի որ նրա ազ գու թյան վե րա բե րյալ ոչ մի ա պա ցույց չկար, տղան վե րա-
դարձ վեց թուր քե րին: Կե սա րի այի հայ կա նայք, տե ղե կա նա լով որ բե րի ժա ման ման 
մա սին, գնա ցել է ին` փնտ րե լու ի րենց ազ գա կան նե րին: Կա նան ցից մե կը ճա նա չեց 
տղային՝ պն դե լով, որ վեր ջի նիս հո րա քույր/ մո րա քույրն է50: Սա կայն ա կն հայտ էր, 
որ տղան ո չինչ չէր հի շում: Հա ջորդ օ րը կի նը բե րեց ե րե խայի և նրա ծնող նե րի 
նկա րը: Այլևս կաս կած չկար, որ չնա յած թուր քերն ա մեն ի նչ ա րել է ին, որ տղան 
մո ռա նա իր ազ գու թյու նը, ե րե խան հայ էր: Ե րբ լու սան կա րը ցույց տվե ցին տղային, 
նա ան մի ջա պես ոգևոր վեց և իր բա րակ մա տով ա ռա ջի նը ցույց տվեց հո րը, հե տո՝ 
մո րը և վեր ջա պես՝ եղ բայր նե րին ու ի րեն: Տղայի իս կա կան ա նու նը Վարդ գես էր:

VII
 Մի օր հայ լի նե լու կաս կա ծան քով Հու սեյն է ֆեն դի ի տնից եր կու բրի տա նա ցի գն դա-
պետ նե րի ներ կա յու թյամբ Չե զոք տուն բեր վեց մի գե ղե ցիկ աղ ջիկ՝ Լյութ ֆի ա նու-
նով: Չնա յած իր ու րախ բնույ թին` աղ ջիկն ա նընդ հատ լա լիս էր: Բրի տա նա ցի պաշ-
տո նյա նե րի այն հար ցին, թե ին չու է լա լիս, աղ ջի կը պա տաս խա նում է, որ գի տի, թե 
ի նչ պես են հայերն ու ան գլի ա ցի նե րը հա վա քում ե րե խա նե րին, որ ու տեն նրանց, 
քա նի որ իր աչ քով է տե սել, և պատ մեց հետևյա լը. « Մի օր մենք այ ցե լե ցինք մեր 
հարևա նու թյամբ ապ րող մի թուրք կնոջ, և տան բո լոր ան ձինք սգի մեջ է ին, ի սկ 
խա նու մը դառ նո րեն լա ցում էր: Ես նրան հարց րի` ին չու է լա ցում, և նա պա տաս-
խա նեց, որ ան գլի ա ցի նե րը գո ղա ցել են ի րենց հետ ե ղած փոք րիկ ա ղջ կան, մաս-
նա տել և կե րել նրան»: Ե րե խան ա վար տեց պատ մու թյու նը՝ հե կե կա լով և ա սե լով. 
«Ի՜նչ հրե շավոր խաղ»: 

Այս դեպ քից եր կու սու կես ա միս ան ց աղ ջի կը դեռ շա րու նա կում էր տա րօ րի նակ 
կեր պով ժխ տել իր ազ գու թյու նը: Ե րբ հարց նում է ինք իր ծնող նե րի ա նուն նե րը, միշտ 
թուր քա կան ա նուն ներ էր ա սում: Մի օր մի հայ կին ե կավ Չե զոք տուն՝ փնտրե-
լու ըն տա նի քի կեն դա նի մնա ցած նե րին: Կինն ու ե րե խան ճա նա չե ցին մի մյանց, 
և աղ ջի կը բնազ դա բար գցեց ի րեն կնոջ գիր կը՝ լա ցե լով. «Օ՜, իմ սի րե լի՜, սի րե լի՜ 
մո րա քույր»: Մո րա քույ րը համ բու րեց նրան և ա սաց. «Իմ սի րե լի՜ փոք րիկ Նվարդ»: 
Ե րբ հա ջորդ ան գամ ե րե խան տե սավ Չաք րյա նին, ա մա չեց, փա կեց իր դեմ քը ձեռ-
քե րով և փա խավ51:

VIII
 Մաս նա վոր աղ բյուր նե րից տե ղե կա նա լով, որ մի քա նի հայ ո րբ աղ ջիկ ներ պահ-
վում են Աբ դուլ Սե լամ փա շայի (վեր ջինս սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի գլ խա վոր բժիշկն 

50 Բնագ րում գր ված է «aunt». 
51 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, August 20, Vol 2,  
№ 55:
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էր) մոտ, մի քա նի ա մս վա աշ խա տան քից հե տո հա ջող վում է նրա տնից դուրս բե րել 
ե րեք հայ և մի բուլ ղա րա ցի ա ղջ կա, ո րոնք բո լորն էլ իս լա մաց վել է ին: Փա շան ա մեն 
ի նչ ա նում է ր՝ կան խե լու աղ ջիկ նե րի ի նք նու թյան պար զու մը: Ա պա ցու ցե լու հա մար, 
որ աղ ջիկ նե րը մահ մե դա կան են, նա թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նից, քա ղա քա-
պե տից և իր գյու ղի կրո նա կան ղե կա վա րու թյու նից կեղծ ծնն դա կան ներ էր վերց-
րել: Բա ցի դրա նից՝ նա մակ ներ և հե ռագ րեր էր ու ղար կել տար բեր ա տյան ներ՝ ը նդ-
դի մա նա լու մեր գոր ծո ղու թյուն նե րին:  Նա մակ նե րից մե կում նա բա ռա ցի ա սում 
էր. « Ներ կայիս դա րում նման բռ նի կրո նա փո խու թյուն նե րը կա րող են զայ րաց նել 
գի տակ ցու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր ան ձի և կա րող են ստի պել պաշտ պա նել 
թույ լե րին և կան խել ա նար դա րու թյուն նե րը: Վիջ դա նի (աղ ջիկ նե րից մե կի թուր քա-
կան ա նունն է) մահ մե դա կան լի նելն ան վի ճե լի է, հետևա բար՝ ա նար դար է, որ նա 
բռ նի քրիս տո նե աց վի»: 

Վիջ դանն ա զա տագր վե լուց հե տո ա րեց հետևյալ հայ տա րա րու թյու նը. «Ես հայ 
եմ: Իմ իս կա կան ա նու նը Ան ժել է: Իմ հոր և մոր ա նուն նե րը՝ Նշան և Խոս րո վա-
նուշ: Ես ե կել եմ Սվա զի գա վա ռից: Չորս տա րի ա ռաջ Յե նի հա նում տե ղա հա նում-
նե րի ժա մա նակ չորս հա րյուր ու րիշ հայե րի հետ մեզ տա րան Հա լեպ: Տե ղա հա-
նու թյուն նե րի ըն թաց քում թուրք պաշ տո նյան, որ ա ռաջ նոր դում էր մեզ, հորս ու 
մորս սպա նե լուց հե տո բռ նա բա րեց քրոջս՝ Սր բու հուն, ի նձ և մյուս փոքր աղ ջիկ-
նե րին բռ նա բա րե ցին ժան դարմ նե րը: Բո լոր տղա մարդ կանց և կա նանց սպա նե ցին 
կա ցին նե րով: Յոթ տա րե կա նից բարձր բո լոր տղա ե րե խա նե րին ևս սպա նե ցին: 
Մնա ցած ներս իս լամ ըն դու նե ցինք: Մի քա նի օր քայ լե լուց հե տո ի նձ ու ղար կե ցին 
Հա լե պի հայ ե կե ղե ցի, ո րը ճամ բար էր տե ղա հան ված նե րի հա մար: Այն տեղ մենք 
հա վաք ված է ինք շնե րի պես, և մե զա նից շա տե րը մե ռան սո վից և հի վան դու թյուն-
նե րից: Այդ ըն թաց քում թուրք կա նայք այ ցե լում է ին ե կե ղե ցի և ը նտ րում աղ ջիկ-
նե րի՝ որ պես ծա ռա ներ: Այս պես, մի թուրք կին ի նձ վերց րեց: Նրա տա նը ա մեն օր 
ի նձ ծե ծում է ին և գո ռում վրաս. « Գյա վուր օղ լու»52: Ես ստիպ ված է ի ո ղջ օ րն աշ խա-
տել մի կտոր հա ցի հա մար: Ես փա խա, բայց բռն վե ցի, և ի նձ տա րան մեկ ու րիշ 
թուր քի տուն, և վեր ջա պես Աբ դուլ Սե լա մի կինն ի նձ բե րեց այս տեղ»: Այն հար ցին, 
թե ին չու էր պն դում, որ մահ մե դա կան է, աղ ջի կը պա տաս խա նում է. «Ես վա խե-
նում է ի, ո րով հետև փա շան ի նձ ա սել էր, որ հայե րը թող նում են որ բե րին մեռ նել, 
և ան գլի ա ցի նե րի՝ Կոս տանդ նու պո լի սը լքե լուց հե տո թուր քե րը կր կին կոչն չաց նեն 
քրիս տո նյա նե րին: Այն պա հին, ե րբ ես լքում է ի տու նը, նա ի նձ ա սաց. « Հա նուն 
Ա ստ ծու հան դեպ սի րո եր բեք չա սես, որ հայ ես: Ե թե դու պն դես քո թուրք պատ-
կա նե լու թյու նը, ես կգ նեմ՝ ի նչ ու զես»: Աղ ջիկն իր պատ մու թյունն ա վար տեց հե կե-
կա լով. « Բայց ես չեմ հաս կա նում՝ ին չու եք մեզ փր կում: Ես ա նարգ ված աղ ջիկ եմ և 
ա մա չում եմ, որ կեն դա նի եմ: Իմ բո լոր բա րե կամ նե րը սպան վել են: Ես չեմ կա րո-
ղա նում մո ռա նալ նրանց և չեմ ու զում այլևս ապ րել»53:

52  Թուր քե րե նից թարգ մա նա բար՝ «Ան հա վա տի ե րե խա»:
53 Տե՛ս LNA, Classement 12, Document N 9640, Dossier 4631, The Orinet News, August 20, Vol 2,  
№ 55:
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փՐ ԿՈւ ԹՅՈւՆ ՀԱՅ ՈՐ ԲԵ ՐԻՆ. Ա ՌԱ քԵԼ ՉԱք ՐՅԱ ՆԻ ՀՈւ շԵ Րը 
Է դի րտա  զո ան 

ԱՄ փՈ փՈւՄ
 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 1919թ. Բրի տա նա կան բարձ րա գույն հանձ նա ժո ղո վի 
կող մից ձևա վոր ված Հայ-հու նա կան բաժ նի հայ պատ վի րակ Ա ռա քել Չաք րյա նի 
հոդ վա ծա շա րը՝ նվիր ված մու սուլ մա նա կան տնե րից և հաս տա տու թյուն նե րից բռ նի 
իս լա մաց ված հայ ե րե խա նե րի հա վա քագր ման, նրանց ի նք նու թյան վե րա դարձ նե-
լու ժա մա նակ հան դի պող խո չըն դոտ նե րին, ինչ պես նաև թուրք պաշ տո նյա նե րի 
հա րու ցած դժ վա րու թյուն նե րին:  Հայ-հու նա կան բաժ նի ո րոշ մամբ այդ նյու թե րը 
տպագր վում են Կոս տանդ նու պոլ սի «The Orinet News» թեր թում: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են նաև Չե զոք տան վե րա բե րյալ ո րոշ տվյալ ներ՝ 
Ազ գե րի լի գայի ար խի վից: 
 Բա նա լի բա ռեր՝ հայե րի բռ նի իս լա մա ցում, Չե զոք տուն, Ա ռա քել Չաք րյան, «The 
Orient News» թերթ, Հայ-հու նա կան բա ժին: 

SAVING ARMENIAN ORPHANS: MEMOIRS OF ARAKEl CHAKIRIAN 
Edita Gzoyan

SuMMARY
The article presents memoirs of Arakel Chakirian, an Armenian delegate of the 
Armenian-Greek Section established by the British Hight Commission in Costantinople 
in 1919, published in the Orient News newspaper by the decision of the Section. The 
publication is about the difficulties faced during the collection of the forcibly Islamized 
and hidden Armenians from the Muslim homes and institutions, bringing them back to 
their national identity, and also the difficulties created by the Turksih authorities during 
the implementation thereof. The article also dwelled upon the Netural House, based on 
the materials of the League of Nations Archives. 
Keywords: forced islamization of Armenians, Neutral House, Arakel Chakirian, “The 
Orient News” newspaper, Armenian-Greek Section.

сПАсенИе АрмянскИм сИротАм: ВосПомИнАнИя АрАкелА чАкрянА 
Эдита Гзоян

реЗюме
В работе представлена серия статей Аракела Чакряна, армянского делегата 
Армяно-греческого отдела, образованного Британской верховной комиссией 
в 1919 году, опубликованные в газете “The Orient News”. Эта серия посвящена 
сбору насильственно исламизированных армянских детей из мусульманских 
домов и учреждений, преградам, встречающимся на пути восстановления их 
идентичности, а также трудностям, создаваемыми  турецкими   чиновниками. 
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В статье представлены также некоторые данные про Нейтральный дом, взятые из 
архива Лиги наций.
Ключевые слова: насильственная исламизация армян, Нейтральный дом, Аракел 
Чакрян, газета “The Orient News”, Армяно-греческий отдел.
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ՀԵ Ղի ՆԱԿ ՆԵ րի ՄԱ ՍիՆ

   
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 րան-ի 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։ Մեկ մե նագ րու-
թյան հե ղի նակ է:

 Նա րի նե Հա կո բյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի 
Ա նդր կով կա սի հա յու թյան ցե ղաս պա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րի բաժ նի 
կրտ սեր գի տաշ խա տող: Զբաղ վում է 1894-1896 թթ. ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րած-
նե րի ա ռան ձին աս պեկտ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ:

 Սե դա Պարսամյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի 
հա մե մա տա կան ցե ղաս պա նա գի տու թյան բաժ նի վա րիչ: Զբաղ վում է մշա կու թային 
ցե ղաս պա նու թյան, Թուր քի ա յում հայ կա կան մշա կու թային ժա ռան գու թյան ո չն չաց-
ման հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյամբ:

 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 րան-ի 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:

 Ռե գի նա Գա լուս տյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի 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 ղաս-
պա նու թյու 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։

 Նա րեկ Պո ղո սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի 
աս պի րանտ: Գի տա կան հե տա զո տու թյան թե ման է 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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Միհ րան Մի նա սյան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան- ի 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 թ 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։

 Տաթեւ Ար շա կյան,  ՀՀ ԳԱԱ  Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի  
ֆոն դե րի լա բո րանտ: Զբաղ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը վե րապ րած նե րի 
ան տիպ հու շե րի ու սում նա սի րու թյամբ: 

Է դի տա Գզո յան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, ի րա վուն քի մա գիստ-
րանտ, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղաս պա նու թյան թան գա րան-ի նս տի տու տի ա վագ 
գի տաշ խա տող: Զբաղ վում է Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա վա կան խն դիր նե րով: 
Մեկ մե նագ րու թյան հե ղի նակ է:
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