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ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՆ ԱԿԱՆԱՏԵՍ-ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ 
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Նարինե Հակոբյան

1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րը բա վա կան լավ փաս տարկ ված 
են տպա գիր սկզբնաղբ յուր նե րով, ինչ պես նաև հե տա զոտ վել են Հայ կա կան հար-
ցին ու Հա յոց ցե ղաս պա նութ յա նը նվիր ված աշ խա տանք նե րում1: Թե ման, սա կայն, 
ու սում նա սի րող նե րի հա մար մինչև այ սօր չի կորց րել իր գի տա կան կարևո րութ յունն 
ու հե տաքրք րութ յու նը: Արևմ տա հա յե րի` 1890-ա կան նե րի կո տո րած նե րի մա սին 
օս ման յան պե տա կան փաս տաթղ թե րի գրե թե բա ցա կա յութ յան կամ ան հայտ լի նե-
լու պայ ման նե րում թե մա յին նվիր ված հե տա զո տութ յուն նե րի աղբ յու րա գի տա-
կան հիմ քը հիմ նա կա նում կազմ ված է ժա մա նա կի արևմտ յան մա մու լի, Oսման յան 
կայս րութ յու նում գտնվող օ տա րերկր յա ա ռա քե լութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րից: Մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ, սա կայն, 
կար ծես քիչ է անդ րա դարձ կա տար վել հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րապ րող նե րի 
հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րին: 

Հոդ վա ծը նվիր ված է հա միդ յան կո տո րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող-
նե րի հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րին, ո րի նպա տա կը հա միդ յան կո տո րած նե րի 
ու սում նա սի րութ յան մեջ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի` որ պես 
սկզբնաղբ յուր նե րի դի տար կումն ու հե տա զո տութ յունն է: Այդ նպա տա կին փոր-
ձել ենք հաս նել̀  հա միդ յան կո տո րած նե րի ա ռան ձին (հիմ նա կան) աս պեկտ նե րը 
քննար կե լով ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի հա ղոր դած տե ղե-
կութ յուն նե րի, ա ռան ձին դեպ քե րում նաև դրանց հե ղի նակ նե րի ըն կա լում նե րի զու-
գադր ման, ինչ պես նաև հա մե մա տութ յան արդ յուն քում: Դ րա օգ նութ յամբ փոր ձել 
ենք հաս կա նալ ինչ պես յու րա քանչ յուր վկա յութ յան աղբ յու րա գի տա կան ա ռան ձին 
ար ժե քը, այն պես էլ այն հա վա քա կան խճան կա րը, ո րը ներ կա յաց նում են հա միդ-
յան կո տո րած նե րը զո հի տե սանկ յու նից: 

Այդ նպա տա կով ու սում նա սի րել ենք խնդրո ա ռար կա հիմ նախնդ րի վե րա-
բեր յալ մեզ հա սա նե լի բո լոր տպա գիր վկա յութ յուն նե րը̀  ինչ պես ա ռան ձին գրքե-
րի տես քով հրա տա րակ ված նե րը, այն պես էլ տար բեր հրա տա րա կութ յուն նե րում 
տեղ գտած նե րը: Խոս քը Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի հե ղի նա կած «Հա յոց ցե ղաս պա-

1 Տե՛ս Kirakossian Arman J., The Armenian Massacres 1894-1896 : Br iti sh Media Testimony, Dearborn: 
The Armenian Research Center, 2008; Kirakossian Arman J., The Armenian Massacres 1894-1896: U. S. 
Media Testimony, D etroit: Wayne State U ni versity Press, 2004:
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նութ յուն. ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն ներ»2, ինչ պես նաև «Հու շագ րա-
կան ժա ռան գութ յուն»3, «Վե րապ րող նե րը կը վկա յեն»4, «Hundred-Year Legacy of 
Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in our Community»5 
գրքե րի մա սին է: Չ նա յած նշված գրքե րում հիմ նա կա նում ներ կա յաց ված են 1915 թ. 
ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րած նե րի վկա յութ յուն ներ, սա կայն հան դի պում են նաև 
այն պի սի ան հատ նե րի վկա յութ յուն ներ, ով քեր վե րապ րել են (նաև) 1894-1896 թթ. 
արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րը:

Ա կա նա տես-վե րապ րո ղի վկա յութ յան` որ պես պատ մա կան աղբ յու րի ամ բող-
ջա կան գնա հատ ման հա մար դրանց քննար կու մը բա ժա նել ենք եր կու ուղ ղութ-
յան: Ա ռա ջին մա սում մենք քննար կե լու ենք այդ վկա յութ յուն նե րի «ստեղծ ման և 
փո խանց ման» գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված հար ցեր, իսկ մյուս մա սում ար դեն կխո-
սենք այդ վկա յութ յուն նե րում ամ փոփ ված փաս տա կան նյու թի մա սին: Եր կու ուղ-
ղութ յամբ քննար կու մը կարևոր է ինչ պես հա միդ յան կո տո րած նե րի պատ մա կան 
պատ կե րը ստեղ ծե լու, այն պես էլ այդ պատ կե րի ճշգրտութ յու նը և հա վաս տիութ-
յու նը գնա հա տե լու հա մար:

1. «Ձև». ականատես-վերապրողի վկայությունը որպես պատմական 
աղբյուր 
ա. Տեսական հարցեր

Ինչ պես ցան կա ցած պատ մա կան աղբ յուր, ա կա նա տես-վե րապ րո ղի վկա յութ-
յու նը պատ մա կան ի րա դար ձութ յան (հա միդ յան կո տո րած նե րի) մա սին տե ղե-
կութ յունն է: Այս դեպ քում այդ տե ղե կութ յու նը մեզ է փո խանց վել կո տո րած նե րի 
փոր ձութ յու նը հաղ թա հա րած մար դու (բա նա վոր), կամ նրա թո ղած (ուղ ղա կի կամ 
միջ նոր դա վոր ված) գրա վոր տե ղե կութ յան մի ջո ցով: Քա նի որ հա միդ յան կո տո-
րած նե րից ան ցել է ար դեն ա վե լի քան 120 տա րի, մեզ հա սած բո լոր վկա յութ յուն-
ներն ար դեն գրա վոր տես քով են: Այ սինքն` բա նա վո րը ևս գ րի է առն վել̀  վե րած վե-
լով գրա վո րի: 

Հե տա զո տող Լոր նե Շի րին յանն իր աշ խա տանք նե րից մե կում, փոր ձե լով տե սա-
կան բնո րո շում տալ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րին, նշում է, որ 
ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի հու շերն ար ձակ պատ մութ յուն ներ են` գրված ի րա-
կան ան ձանց կող մից ի րենց կյան քի մա սին, ո րոնք միև նույն ժա մա նակ տվյալ-
ներ են պա րու նա կում տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի պատ մութ յան, սո ցիա լա կան 
խմբի մա սին, ո րին պատ կա նում է հե ղի նա կը: Նա վկա յութ յուն նե րը դա սա կար գում 
է` ա ռանձ նաց նե լով պատ մա կան, գրա կան, գրա կան-պատ մագ րա կան հու շեր, 

2 Վերժինե Սվազլյան, Մեծ եղեռն. արևմ տահայոց բանավոր վկայություններ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտություն», 1995:
3 Հուշագրական ժառանգություն, Գիրք ԺԴ, Երևան, 2011:
4 Վերապրողները կը վկայեն, Պէյրութ, 2005:
5 Hundred-Year Legacy of Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in Our 
Community, Chhange: Center for Holocaust, Human Rights and Genocide Education, 2015.
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ինք նա կեն սագ րութ յուն ներ6: Դա սա կարգ ման մեկ այլ փորձ է ար ված «Ցե ղաս պա-
նութ յուն» հան րա գի տա րա նում, որ տեղ դրանք բա ժան վում են հու շե րի, օ րագ րե րի. 
վե րապ րո ղի կամ մեկ այլ անձ նա վո րութ յան կող մից ցան կա ցած գրա վոր, բա նա-
վոր կամ տե սագր ված տե ղե կութ յուն ցե ղաս պա նութ յան գոր ծո ղութ յան վե րա-
բեր յալ7: Նշ ված օ րի նակ ներն ա կա նա տես-վե րապ րո ղի կող մից վկա յութ յան ներ-
կա յաց ման գրա վոր ձևի տա րա տե սակ ներն են կամ առն վազն թե մա յին առնչ վող 
մաս նա գի տա կան գրա կա նութ յան մեջ հան դի պող դա սա կարգ ման փոր ձեր:

Այ դու հան դերձ, ցան կա ցած վկա յութ յան` պատ մա կան աղբ յուր դի տար կե լու հիմ-
քում ա ռաջ նա յին կարևո րութ յուն են ստա նում այդ նույն վկա յութ յան պա րու նա կած 
փաս տա կան նյու թի փո խանց ման մա կար դա կը և դ րա հա վաս տիութ յու նը: Ա կա-
նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի̀  որ պես պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը 
հե տըն թաց ժա մա նա կա հատ վա ծում «վերս տեղ ծե լու» կամ «պատ կե րե լու» հա մար 
օգ տա գործ վող փաս տա կան նյու թի ար ժե քի մա սին խո սե լիս հարկ է նկա տել, որ 
մաս նա գետ նե րի մոտ դժվար է գտնել մեկ ըն դուն ված տե սա կետ: Ա ռան ձին հե ղի-
նակ ներ դրանք շատ են կարևո րում8, մյուս նե րը̀  ոչ այն քան9: Դա պայ մա նա վոր ված է 
այն հան գա ման քով, որ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը̀  որ պես պատ-
մա կան աղբ յուր, ու նեն ինչ պես «թե րութ յուն ներ», այն պես էլ «ա ռա վե լութ յուն ներ»: 

Ա ռա ջին դեպ քում դրանք դի տարկ վում են որ պես շատ վի ճար կե լի` ու նե նա լով 
սուբ յեկ տի վութ յան մեծ բա ժին: Դ րանք ի րա դար ձութ յու նը ներ կա յաց նում են անձ-
նա կան տե սանկ յու նից` զգաց մուն քա յին-հու զա կան մեծ «հա մե մուն քով»: Բա ցի 
դրա նից, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այդ վկա յութ յուն նե րից շա տե րը գրի են առն վել 
ի րա դար ձութ յուն նե րից շատ տա րի ներ անց` կրե լով նաև ա կա նա տես-վե րապ րո ղի 
կող մից ներ կա յաց ման ձևի, ինչ պես նաև բո վան դա կա յին ո րո շա կի փո փո խութ յուն-
ներ, ա պա դրանց ար ժա նա հա վա տութ յան աս տի ճա նը բազ մա թիվ մաս նա գետ-
նե րի հա մար էլ ա վե լի է նվա զում: 

Այ դու հան դերձ, հի շե լով թե րութ յուն նե րը, չպետք է մո ռա նալ նաև դրանց ու նե ցած 
«ա ռա վե լութ յուն նե րի» մա սին, ո րով հետև ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ-
յուն նե րը ե ղել և շա րու նա կում են կարևոր աղբ յուր մնալ մաս նա գետ նե րի հա մար, 
իսկ ա ռան ձին հե տա զո տութ յուն նե րի հա մար դրանք ու նեն կեն սա կան նշա նա կութ-
յուն: Այդ «ա ռա վե լութ յուն նե րից» ա ռա ջի նը, թերևս, այդ աղբ յուր նե րի հա ղոր դած 
նյու թի «կեն դա նիութ յունն» է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս այլ աղբ յուր նե րի, 
օ րի նակ` դի վա նա գի տա կան փաս տաթղ թի, հա ղոր դած չոր տե ղե կութ յուն նե րը 
«հա մե մել» ան հատ նե րի ու նե ցած փոր ձա ռութ յուն նե րով: Հենց այս տե սա կի աղբ-
յուր ներն են հնա րա վո րութ յուն տա լիս պատ մա կան ի րա դար ձութ յու նը դի տար կե լու 
«ան հա տա կան հե ռան կա րով», ինչ պես նաև տա լու ման րա մաս ներ, ո րոնք, օ րի նակ` 
կա րող են բա ցա կա յել այս կամ այն փաս տաթղ թում: Այս տեղ խնդրի վե րա բեր յալ 

6 Տե՛ս Lorne Shirinian, Survivor Memoirs of The Armenian Genocide, England: Taderon Press, 1999, էջ 19։
7 Տե՛ս Encyclopedia of Genocide, Volume I, Oxford, England, 1999, էջ 241։
8 Մանրամասն տե՛ս Totten Samuel,  First-Person Accounts of Genocidal Acts Committed in the Twentieth 
Century: Annotated Bibliography, Westport, CT: Greenwood Press, 1991, էջ xxvi-xxx։
9 Նույն տեղում, էջ xxxvi-xxxix։



ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 5 1, 201710

տե ղին դի տար կում է ա րել պատ մա բան Ռի չարդ Հով հան նիս յա նը. «Կարևոր ի րա-
դար ձութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը կա րող 
են նույն քան ար ժե քա վոր լի նել, որ քան պաշ տո նա կան հրա պա րա կում ներն ու զե կույց-
նե րը: Տվ յալ տար բե րակ նե րում ան հատ նե րը հա ղոր դում են տե ղե կութ յուն ներ, ո րոնք 
հնա րա վոր չէ գտնել այլ փաս տաթղ թե րում»10:

բ. Թողնելով վկայություն. ինչո՞ւ և ինչպե՞ս
Վ կա յութ յուն նե րի թե րութ յուն նե րի վե րա բեր յալ ցե ղաս պա նա գետ Սա մուել 

Տո տենն ա ռանձ նաց նում է հետև յա լը.
ա. վե րապ րող նե րը կա րող են գրա գետ չլի նել̀  այդ պի սով չտի րա պե տե լով գրա վոր 

վկա յութ յուն թող նե լու ե ղա նակ նե րին,
բ. հետ ցե ղաս պա նա կան շրջա նում վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, դեռ շա րու նա-

կում են պայ քա րը գո յատևե լու հա մար, այդ պի սով ի րենց ապ րած ող բեր գութ յան 
ար ձա նագ րու մը չի դառ նում նրանց հա մար ա մե նա կարևո րը,

գ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չու նեն բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց ներ̀ ար ձա-
նագ րե լու և հա վա քե լու վկա յութ յուն ներ,

դ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չու նեն ի րենց փոր ձա ռութ յամբ հե տաքրքր վող նե րի 
լսա րան, այդ պի սով որևէ մե կը չի հա վա քում կամ ա ջակ ցում ի րենց ող բեր գութ յան 
փաս տագ րու մը,

ե. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, չեն վստա հում այն մարդ կանց ու նրանց մտադ-
րութ յուն նե րին, ով քեր փաս տագ րում են ի րենց պատ մութ յուն նե րը,

զ. վե րապ րող նե րը, հնա րա վոր է, դեռ ապ րում են այն նույն ռե ժի մի իշ խա նութ յան 
ներ քո, որն ի րա գոր ծել է ցե ղաս պա նութ յու նը, ինչն էլ կան խում է նրանց փոր ձա-
ռութ յան փաս տագ րու մը11:
Թերևս հիշ յալ բո լոր գոր ծոն ներն էլ (միա սին կամ ա ռան ձին) կա րող են առ կա 

լի նել հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող վկա յութ յուն նե րի ստեղծ ման պատ-
մութ յուն նե րում: Առ կա վկա յութ յուն նե րի պա րա գա յում, սա կայն, ակն հայտ է, որ 
հի շա տակ ված թե րութ յուն-գոր ծոն նե րի մի մա սը չի աշ խա տել, իսկ մյուս մա սը 
կորց րել է իր նշա նա կութ յու նը̀  պայ մա նա վոր ված այդ վկա յութ յուն նե րի բա վա կան 
ուշ հա վաք ման և գ րառ ման հան գա ման քով: Օ րի նակ, ե թե XIX դա րի վեր ջին կամ 
XX դա րի սկզբին ա կա նա տես-վե րապ րո ղը, հնա րա վոր է, երկ յու ղեր վկա յութ յուն 
թող նե լուց, ա պա, օ րի նակ` 1930-ա կան թվա կան նե րին այլ երկ րում ապ րող վե րապ-
րո ղը գու ցե չու նե նար նման վա խի զգա ցում:

Մեր հա մոզ մամբ, սա կայն, վկա յութ յան` որ պես պատ մա կան աղբ յու րի գնա-
հատ ման հա մար շատ ա վե լի ու ժեղ փաս տարկ կա րող է լի նել ա կա նա տես-վե-
րապ րող նե րի կող մից վկա յութ յուն ներ թող նե լու նպա տակ նե րի, պատ ճառ նե րի 
կամ շար ժա ռիթ նե րի քննար կու մը: Այս պես, վկա յութ յուն նե րը բա նա վոր պատ մութ-

10 Hovannisian Richard, “Introduction,” in Stanley E. Kerr, The Lions of Marash: Personal Experiences 
with American Near East Relief 1919-1922, Albany: State University of New York Press, 1973, p. xxiii. 
11 Տե՛ս Totten Samuel, First-Person Accounts of Genocidal Acts Committed in the Twentieth Century: 
Annotated Bibliography, Westport, CT: Greenwood Press, 1991, էջ xliii-liii։
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յուն նե րից գրա վոր տես քի բե րե լու ա ռու մով, ինչ պես գրե թե բո լոր կո տո րած նե րի 
կամ ցե ղաս պա նութ յուն նե րի դեպ քում, նա խա ձեռ նող նե րը հիմ նա կա նում գիտ նա-
կան նե րը կամ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ հան դես ե կող կազ մա-
կեր պութ յուն ներն են: Հա միդ յան կո տո րած նե րի դեպ քում, ի հար կե, հաշ վի առ նե-
լով դրանց ժա մա նա կը, խոսք կա րող է լի նել միայն գիտ նա կան նե րի մա սին: Այդ 
խմբում կա րե լի է դա սել, օ րի նակ` Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի հա վա քած կամ տար բեր այլ 
ժո ղո վա ծու նե րում և  այլ հրա տա րա կութ յուն նե րում պահ պան ված վկա յութ յուն նե րը: 
Այս տեղ նպա տա կը կամ պատ ճա ռը պարզ է. նրանք այդ աշ խա տան քը կա տա րել 
են` հստակ նպա տակ ու նե նա լով պահ պա նել դրանք որ պես պատ մա կան աղբ յուր: 
Այս խումբ վկա յութ յուն նե րը հիմ նա կա նում աչ քի են ընկ նում վկա յութ յունն ար ձա-
նագ րե լու բա վա կան բարձր մա կար դա կով:

Հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող երկ րորդ խմ բի վկա յութ յուն նե րի նպա-
տակն ի րենց ըն տա նի քի պատ մութ յուն ստեղ ծելն է, ի րենց տա ռա պանք նե րի մա սին 
տե ղե կութ յուն թող նե լը, հա ջորդ սե րունդ նե րին ի րենց նախ նի նե րի մա սին տե ղե կութ-
յուն տրա մադ րե լը: Այս պես, վե րապ րող Մար կոս Տեր- Մար կոս յա նը նշում է.

«Կեան քիս ճամ բոր դու թեան ըն թաց քին այն շրջա նին հա սեր եմ, երբ ման-
կու թիւնս խնա մող նե րը եւ ե րի տա սար դու թիւնս հսկող նե րը վա ղուց ար դէն 
մեկ նած են այս աշ խար հէն: Վեր յի շու մը մը ա նոնց մա սին` քաղցր պար տա-
կա նու թիւն մը եւ ե րախ տա գի տա կան գործ մ’է: Ն պա տակս է յի շա տա կել 
մեր ըն տա նի քի ան ձե րը եւ ա նոնց կեան քը, ո րոնք ի րենց լա ւա գոյ նը ը րած 
են ի րենց յա ջորդ նե րու մա սին: Երկ րորդ նպա տակս է յի շա տա կու թիւն մը 
ը նել հայ րե նի ըն տա նե կան եւ ըն կե րա յին կեան քի եւ սո վո րու թիւն նե րու, 
որ ան դարձ կո րան ընդ հա տու մով մը, հայ րե նի երկ րի կորս տով....»12:

Նույն շար քում կա րե լի է դա սել նաև ա մե րի կա հայ հե ղի նակ փի լի սո փա յութ յան 
պրո ֆե սոր Ար մեն Մար սուբ յա նի աշ խա տան քը: Նա իր գրքի13 նա խա բա նում նշում 
է, որ դեռևս 1980-ա կան նե րի կե սին նրա քե ռի նե րը̀  Հ մա յակ և Ա րա Դիլ դիլ յան նե րը, 
ով քեր հա վա քել էին բազ մա թիվ փաս տաթղ թեր, նա մակ ներ և վ կա յութ յուն ներ, 
փոր ձում էին ի րենց ըն տա նի քի պատ մութ յու նը գրի առ նել: Սա կայն եղ բայր նե րից 
մե կը հան կար ծա կի մա հա նում է, իսկ մյու սը̀  հի վան դա նում: Ար մեն Մար սուբ յա նը 
նշում է, որ այդ ժա մա նակ ինքն ի րեն լուռ խոս տա ցել էր ի րա կա նաց նել նրանց ցան-
կութ յու նը, ա պա հա վե լում, որ այդ գիր քը գրե լով և ցու ցադ րութ յուն ներ կազ մա կեր-
պե լով` ինքն ի րեն հա մա րում է իր ըն տա նի քի պատ մութ յան կրո ղը և փո խան ցո ղը:

Հա կոբ Ալ թուն յանն իր «Հօրս՝ Կա րա պետ Ալ թու նեա նի յու շե րը» վկա յութ յան 
նա խա բա նում14, ո րը վեր նագր ված է «Հօրս յու շե րուն մա սին», նշում է, որ իր հայ րը 
սի րում էր ըն տա նի քի ան դամ նե րի` իր շուր ջը հա վաք ված լի նե լու ժա մա նակ իր 

12 Տե՛ս Մարկոս Տէր-Մարկոսեան, Յուշեր եւ խոհեր, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 1958, էջ 8:
13 Armen T. Marsoobian, Fragments of a Lost Homland: Remembering Armenia, London-New York:
I. B. Tauris, 2015.
14 Տե՛ս Յակոբ Ալթունեան, Հօրս՝ Կարապետ Ալթունեանի յուշերը, Թորոնթօ, 2013, էջ 5, 6:
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հու շե րից դրվագ ներ պատ մել: Հոր պատ մած նե րը չմո ռա նա լու հա մար ո րո շում են 
ժա պա վե նի վրա ձայ նագ րել, ին չը և հե տա գա յում տպագ րում են15:

Ա ռան ձին դեպ քե րում սե փա կան փոր ձա ռութ յան ար ձա նագր ման, դրա վե րա-
բեր յալ հի շո ղութ յան պահ պան ման անձ նա կան նպա տակ ներն ընդգր կում կամ 
մի գու ցե ներ կա յաց վում են որ պես ազ գօ գուտ նպա տակ ներ: Վ կա յութ յուն նե րից 
մե կի հե ղի նակն ա հա այս պես է ներ կա յաց նում դրա ար ձա նագր ման նպա տա կը. 

«Այս աշ խա տան քը սի րով կա տա րե ցի, այն յոյ սով, որ գու ցէ օգ տա կար 
հան դի սա նամ իմ տա ռա պեալ ազ գին: Մեծ եր ջան կու թիւն պի տի հա մա-
րեմ ե թէ ա պա գայ սե րուն դը կար դայ ու իր սրտին վրայ դրոշ մէ իր նախ-
նեաց Սր բազ նա գոյն ճա կա տա մար տը, նաեւ ջա նայ հե տե ւիլ ա նոնց ա զա-
տա տենչ ու ղիին: Այդ պի տի ըլ լայ իմ վար ձատ րու թիւ նը»16:

Այս նույն խմբի մեջ պետք է ընդգր կել նաև այն վկա յութ յուն նե րը, ո րոնց ար ձա-
նագր ման նա խա ձեռ նող նե րը վե րապ րող նե րի զա վակ ներն են: Ա վե լին` ա ռան ձին 
դեպ քե րում ան գամ վե րապ րո ղը վկա յութ յուն է թո ղել իր զա վա կի խնդրան քով: Այս-
պես, Եր վանդ Կ յու րեղ յա նը նշում է. 

«Այս հու շերս ես գրի ա ռա իմ տղա Վա րու ժա նի խնդրա նոք, և  այս հու-
շերս կթող նեմ գա լիք սե րունդ նե րիս հա մար իբրև մի հի շա տակ ու նաև մի 
կտակ: Թող սերն դե սե րունդ կար դան և հաս կա նան, որ ի րենց մեծ հայր 
Եր վան դը ո՞ր երկ րից է ե ղած, և ն րա եր կի րը ո՞ր քա ղաքն է, և  ո՞ր գյուղն 
է, և, մա նա վանդ, Եր վան դի մեծ պա պի պա պե րը ո՞ր երկ րից են ե ղած և  
ին չո՞ւ ի րենց երկ րից ե կած են, Քերծ գյու ղը շի նած են և  ապ րած են, ի՞նչ 
հան գա ման քով փա խած են և  ին չո՞ւ են փա խած: Այս ա մե նը գրե ցիմ, որ 
չմո ռա նան ի րենց տոհ մա կան շա ռա վի ղը...»17:

Բա վա կան հե տաքր քիր է եր րորդ խում բը, ո րի մեջ մտնող վկա յութ յուն նե րի 
ար ձա նագր ման նպա տա կը մի կող մից մարդ կութ յան նկատ մամբ ի րա կա նաց ված 
այս դա ժա նութ յուն նե րի դեմ բո ղո քի ձայ նի բարձ րա ցումն է18, իսկ մյուս կող մից 
ա վե լի հե ռուն գնա լով` փոր ձել են սե փա կան փոր ձա ռութ յան մա սին պատ մե լով` 
թույլ չտալ նման ող բեր գութ յուն նե րի կրկնութ յու նը̀  ուղ ղա կիո րեն հե տապն դե-
լով կան խար գե լիչ նպա տակ ներ: Ու շագ րավ է, որ հիմ քում չու նե նա լով գի տա կան 
մո տե ցում` են թա գի տակ ցա բար նրանք ի րենց առջև դրել են այն պի սի նպա տակ, 

15 Նույն կերպ Տիգրան Տարագճյանն իր վկայության մեջ ներկայացնում է իր հոր` Հարություն 
Տարագճյանի պատմածները (տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, Թորոնթօ, 
1995): Մեկ այլ դեպքում Ռուբեն Խաչատրյանը, ով ծնվել է 1903 թ., իր «Եղեռնի հավերժ ծխացող 
հուշեր» հուշագրությունում պատմում է, թե ինչպես էին 1910-1913 թթ. ձմռան ամիսներին Բագառիճ 
ավանի հայկական օդան երում պատմում 1895 թ. աշնան կոտորածների մաս ին  (տե՛ս Ռուբեն Խ. 
Խաչատրյան, Եղեռն ի հավե րժ ծխացող հուշեր, Երևան, 2002, էջ 7): 
16  Տե՛ս Նիկո ղոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ  1 895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսա-
մարտ ը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 22, 23 :
17  Տե՛ս Երվանդ Կյուրեղյան, Իմ հուշերի ճանապարհով, Երևան, «Լուսակն», 2009, էջ 18:
18 Տե՛ս Bertha Nakshian Ketchian, In The Shadow Of The Fortress: The Genocide Remembered, 
Cambridge, Mass.: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1988, 
էջ ix-x։
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ինչ պի սին մեր օ րե րում հե տապն դում է ցե ղաս պա նութ յան վե րա բեր յալ կրթութ-
յու նը: Այ սինքն` նրանք ա նուղ ղա կիո րեն ա ռաջ են քա շել «կրթել կան խե լու հա մար» 
սկզբուն քը19: 

Նույն խմբի մեջ ո րոշ վե րա պա հութ յամբ կա րող ենք ընդգր կել այն վկա յութ-
յուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով դրանց հե ղի նակ ներն ի րենց ե րե խա նե րին պատ մել 
են Օս ման յան կայս րութ յու նում տե ղի ու նե ցած դա ժա նութ յուն նե րի մի ջով ի րենց 
ան ցած ու ղու մա սին, որ պես զի նրանց ուժ տան: Այս պես, Նաո մի Թո փալ յանն իր 
վկա յութ յան20 նա խա բա նում նշում է, որ 11 տա րե կան է ե ղել, երբ ա ռա ջին ան գամ 
լսել է իր Մա րա շում ծնող նե րի կյան քի պատ մութ յու նը, և  իր մայ րը պատ մել է այդ 
դժվար փոր ձա ռութ յան մա սին, որ պես զի քա ջա լե րի նրանց լի նել խի զախ և հաղ-
թա հա րել ա մեն գի շեր ար ձակ վող բրի տա նա կան ռում բե րի նկատ մամբ ու նե ցած 
վա խը21: 

Մեր ու սում նա սի րած վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման շար ժա ռիթ նե րի մա սին 
խո սե լիս պետք է նշենք, որ դրանց մի զգա լի մասն էլ դժվար է ընդգր կել մեր 
ա ռանձ նաց րած խմբե րից որևէ մե կում, քա նի որ դրանց շար ժա ռիթ նե րի մա սին 
կամ հի շա տա կութ յուն չկա, կամ էլ պա րու նա կում են քննարկ ված պատ ճառ նե րից 
ոչ թե միայն մե կը, այլ միան գա մից եր կու սը կամ ե րե քը:

Այս պի սով, վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման դրդա պատ ճառ նե րի հե տա զո-
տութ յու նը մեզ թույլ է տա լիս դրանք հա րա բե րա կա նո րեն հա վա քել չորս խմբե րի 
մեջ: Յու րա քանչ յուր խումբ ու նի իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը̀  կապ ված դրանք 
ար ձա նագ րե լու նպա տակ նե րի հետ (տե՛ս աղ յու սակ 1): Գլ խա վոր եզ րա հան գումն 
այն է, որ վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման և  ոչ մի պատ ճառ չի նվա զեց նում դրա 
հա վաս տիութ յան աս տի ճա նը:
Աղյուսակ 1
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19 Տե՛ս օրինակ` Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրե-
րը (Այնթապ-Քեսապ-Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983: Այս և 
ցեղասպանության վերաբերյալ կրթության այլ հարցերի մասին շատ հետաքրքիր վերլուծություն 
է առկա հետևյալ հոդվածում` Ellen J. Kennedy, Redefining Genocide Education (առց ան ց` http://www.
genocidewatch.org/images/Genocide_Redefining_Genocide_Ed uc ation.doc).
20 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny, Massachusetts: Baiker, 1986.
21 Հե ղինակը նաև նշում է , որ դա տեղի է ունե ցե լ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
ժամանակ, երբ Գ երմ անիան  գ րավել է ր Ֆ րա նսիա ն, և Լ իբանանը`  որպես ֆր անս իական 
մանդատ, ներգրավվել էր (տե՛ս Naomi Getsoyan To palian, Dust to Destiny, Massachusetts: Baiker, 
198 6).
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գ. Վկայությունների արձանագրման ժամանակի հետ կապված հարցեր
Հա միդ յան կո տո րած նե րին վե րա բե րող ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ-

յուն նե րը̀  դրանց հե ղի նակ նե րի կող մից գրի առն վե լու ժա մա նա կի տե սանկ յու նից 
կա րե լի է բա ժա նել ե րեք խմբի: Ա ռա ջին և  ա մե նա փոքր խումբն այն հու շագ րութ-
յուն ներն են, ո րոնք գրվել են դեպ քե րի ժա մա նակ, ան մի ջա պես հե տո կամ շատ 
կարճ ժա մա նակ անց: Այս պես, 1895 թ. Խար բեր դի կո տո րա ծի մա սին պատ մող 
Հա կոբ Քա հա նա Բա րե ջան յա նի վկա յութ յու նը գրվել է հենց ջար դի ժա մա նակ22, 
այդ պատ ճա ռով էլ այդ վկա յութ յու նը կա րե լի է դա սել օ րագ րե րի շար քում. ու սում-
նա սիր ված վկա յութ յուն նե րից մեզ հան դի պած թերևս միակ օ րա գիր-վկա յութ յունն է 
1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ յան կո տո րա ծի մա սին: Այս շար քում կա րե լի է դա սել 
նաև Տեր Ղևոնդ քա հա նա յի հու շագ րութ յու նը23, ով հու շե րը գրի է ա ռել դեպ քե րից 
հա մե մա տա բար կարճ ժա մա նակ անց: Ինչ պես նշվում է վկա յութ յան ա ռա ջա բա-
նում, նա այդ ա մե նը գրի է ա ռել հատ ված առ հատ ված: Հի շար ժան է այն, որ նրա 
գրա ռում նե րը թուր քե րը ոչն չաց րել են տու նը կո ղոպ տե լու ժա մա նակ, սա կայն նա 
նո րից գրի է ա ռել իր փոր ձա ռութ յու նը տա րի ներ անց` 1908-1910 թթ., Հա լե պում24: 

Երկ րորդ և  ա մե նա մեծ խումբն այն վկա յութ յուն ներն են, ո րոնք գրվել են բա վա-
կան ուշ, ո րոնց հե ղի նակ ներն ի րենց վկա յութ յուն նե րի նա խա բա նում կամ ա ռա ջին 
գլխում նշում են, թե քա նի տա րե կան էին վկա յութ յու նը գրե լու ժա մա նակ: Օ րի նակ` 
Եփ րեմ Ճռ նազ յանն իր «Ի րա ւուն քը ճշմար տու թեան, յու շեր չորս կո տո րած նե րէ» 
վկա յութ յան մեջ գրում է.

«Այ սօր երբ այս տո ղե րը կը գրեմ Լոս Ան ճե լըս, Քա լի ֆոր նիոյ մէջ, եօ թա-
նա սուն հինգ տա րիքս ան ցած եմ: Այն ա տեն այդ տա նի քին վրայ Թուր քիոյ 
Մա րաշ քա ղա քին մէջ հա զիւ թե հինգ տա րե կան էի: Բայց այդ առ տուն, 
Նո յեմ բեր 18, 1895-ը եւ յա ջոր դող դէպ քե րը ին ծի հա մար կը մնան կեն-
դա նի եւ ան մո ռա նա լի»25: 

Սար գիս Պա լա պան յանն իր «Կեան քիս տաք ու պաղ օ րե րը» վկա յութ յան նա խա-
բա նում նշում է.

«Հա սեր եմ կեան քիս ա շու նին. կը զգամ թէ տա ռա պան քով, զրկան քով, 
ցա ւով ու մա հուան դէմ պայ քա րե լով շահ ւած կեան քիս պատ մու թիւ նը, 

22 Վ կայությ ան ծա նոթա գրությ ան մեջ ա յսպես է ն շվում. «. ..Այս արիւնոտ ու կրակոտ Խարբերդի 
պատմութիւնը գրած ու պահած էր մանրամասնօրէն, սուրի եւ հուրի մէջտեղէն եւ Ամերիկա 
1907-ին հասնող վերոյիշեալ քահանան, թէ ականատես, եւ թէ իր շուրջը դարձող օրուան 
անցուդարձերուն տեղեակ, միանգամայն իր կե նաց եւ մահու սեւ ճակատագրին ներքեւ 
անկեայ հեծեծող եւ ազատուողը» (մանրամասն տե՛ս Յակոբ ՔՀՆՅ. Բարեջանեան, Խարբերդի 
կոտորածէն, 1895 հոկտեմբերի 30, Պօս տո ն, 1916, էջ 6): 
23 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղե ւո նդ  քա հանայի  յ ուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 6:
24 Այս խմբում կարելի է ընդգրկել նաև Մարիցա Նազլյանի վկայությունը, որը նա գրի է առել 
1918  թ. հունի սին (տ ե՛ ս Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, 
Պէյրութ, 1975):
25 Եփրեմ Ճռնազեան, Իրաւունքը ճշմարտութեան, յուշեր չորս կոտորածներէ, Պոսթըն, 
«Ժամանակակից հայ հետազօտական եւ վաւերագրական Զօրեան հիմնարկ», 1990, էջ 7:
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որ ա րիւ նի եւ սպան դի ան վերջ շա րան մըն է, իմ սե րուն դին ալ խա չե լու-
թեամ բը, զոր պէտք է ա ւանդ թո ղում ե րի տա սարդ ու նոր ժամ նող սե րուն-
դին»26: 

Իսկ Եր վանդ Կ յու րեղ յանն իր վկա յութ յու նը գրել է հար յուր տա րե կան հա սա-
կում27: Եվ չնա յած այն հան գա ման քին, որ ա կա նա տես-վե րապ րող ներն ի րենց վկա-
յութ յուն նե րը գրի են ա ռել դեպ քե րից բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ անց, հնա-
րա վո րինս ման րա մասն, դեպ քե րի հստա կութ յամբ և հա ջոր դա կա նութ յամբ են 
նկա րագ րում ի րենց տե սածն ու վե րապ րա ծը: Աս վա ծը լա վա գույնս փաս տում է 
ա կա նա տես-վե րապ րող Գ րի գոր Քաջ բե րու նին իր հետև յալ տո ղե րում.

«Այ սօր երբ այս տո ղե րը կը գրեմ, ար դէն եօ թա նա սուն ու թը տա րե կան 
եմ: Յի շո ղու թիւնս այն քան խան գա րուած է որ̀  կարճ մի ջոց ա ռաջ պա տա-
հած դէպ քե րը եւ ճանչ ցածս մար դի կը կը մոռ նամ սա կայն ման կու թեանս 
օ րով պա տա հած դէպ քե րը եւ ճանչ ցածս դէմ քե րը̀  այն քան խոր տպա ւո-
րու թիւն թո ղած են մտքիս վրայ, որ զա նոնք կը յի շեմ ե րէ կի պէս»28: 

Եր րորդ հա մե մա տա բար փոքր խմբում կա րե լի է ընդգր կել այն վկա յութ յուն-
նե րը, ո րոնք մեզ են հա սել ա նուղ ղա կի. դրանք գրի են առն վել այլ ան ձանց, հիմ-
նա կա նում ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի զա վակ նե րի կող մից: Այս պես, Հա րութ յուն 
քա հա նա Տ. Մես րոպ յանն իր «Կեան քի յու շեր» հու շագ րութ յան ա ռա ջին հատ վա-
ծում, ո րը վեր նագր ված է «Մօրս յու շե րը», նշում է. 

«Նախ քան իմ անձ նա կան յու շե րը, տա լիս եմ` հան գու ցեալ մօրս յու շե րը, 
ո րոնք բա ւա կա նին հե տաքր քիր և շա հե կան են Վան- Վաս պու րա կան 
և յատ կա պէս Թի մար գա վա ռում կա տար ւած դէպ քե րը լու սա բա նե լու 
հա մար»29: 

Եր րորդ խմբի կա տե գո րիա յի մեջ կա րե լի է նե րա ռել նաև այն պի սի վկա յութ-
յուն ներ, ո րոնց հե ղի նակ նե րը փո խան ցում են ի րենց պա պե րի պատ մութ յուն նե րը: 
Այս պես, Հա րութ յուն Մու րադ յանն իր պատ մութ յու նը սկսում է հետև յալ տո ղե րով.

«Իմ հայ րը̀  Հով հան նես Մու րադ յա նը, պատ մել է ինձ հետև յալ պատ մութ յու նը իր 
պա պի կի` Պո ղոս Մու րադ յա նի մա սին»30:

Իսկ Մել քոն Տեր- Մել քոն յա նը նշում է, որ չնա յած 1895 թ. գրկի ե րե խա էր, բայց 
ջար դի և թա լա նի պատ մութ յունն այն քան հա ճախ էր պատմ վում ի րենց տան մեջ, որ 
ա կա նա տե սի նման գի տեր և հի շում էր ա մեն ման րա մաս նութ յուն31: Մի սաք Խ րալ-
յանն իր վկա յութ յան մեջ, անդ րա դառ նա լով Աբ դուլ Հա մի դից ա ռաջ և ն րա օ րոք 

26 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տա ք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983:
27 Տե՛ս Երվանդ Կյուրեղյան, Իմ հուշերի ճանապարհով, Երևան, «Լուս ակ ն» , 2009:
28 Տե՛ս Գրիգոր Ա. Քաջբերուն ի,  Կեանքիս համեստ պատմութիւնը, Պէյրութ-Լիբանան, 1965, էջ 7:
29 Տե՛ս Յարութիւն քահանայ Տ. Մեսրոպեան , Կե անքի յուշեր, Նոր Ջուղա, էջ 20:
30 H undred-Year Legacy of Courage: Celebrating the Lives of Armenian Genocide Survivors in Our 
Community, Chhange: Center for Holocaust, Human Rights and Genocide Education, 2015, p. 95.
31 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի և մահուան միջեւ, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974, էջ 13-15:
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տի րող ա նիշ խա նութ յուն նե րին և  ա նօ րի նութ յուն նե րին, այս պես է նշում` «Մե զի 
պատ մե ցին մեր հայ րե րը»32:

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի կող մից ի րենց վկա յութ յուն նե րի փո խանց ման ձևի 
ա ռու մով հարկ է նշել, որ դրան ցում որ պես «գլխա վոր հե րոս» հան դես է գա լիս 
միայն մեկ անձ, սա կայն հան դի պում են նաև այն պի սիք, ո րոնց հե ղի նակ նե րը նկա-
րագ րում են ոչ թե մեկ ան ձի, այլ մեկ ամ բողջ տոհ մի պատ մութ յուն: Այս պես, Ե ղի շե 
Մաղ սուդ յանն իր «Մաղ սուդ յանք. ե ղեռ նա պուրծ տոհ մի կյան քի պատ մութ յուն»33 
վկա յութ յու նում, Ար մեն Մար սուբ յանն իր «Fragments of a Lost Homland: Remembe-
ring Armenia»34, իսկ Կա րի նե Թեր լե մեզ յանն իր «Զա վակ ներ Վաս պու րա կան երկ րի, 
Թեր լե մեզ յան տոհմ»35 վկա յութ յուն նե րում զու գա հեռ ներ կա յաց նում են ի րենց գեր-
դաս տան նե րի պատ մութ յուն նե րը:

Այս պի սով, հա միդ յան կո տո րած նե րին առնչ վող վկա յութ յուն նե րը, գրառ ման 
ժա մա նա կա հատ վա ծը աչ քի ա ռաջ ու նե նա լով, հա րա բե րա կա նո րեն հա վաք վում են 
ե րեք խմբում (տե՛ս աղ յու սակ 2): Այս տեղ հարկ է նշել, որ այս տե սանկ յու նից վկա-
յութ յուն նե րի ա ռա ջին խում բը ա մե նավս տա հե լին է, հա մե մա տա բար «թույլ» դիր-
քե րում է գտնվում երկ րորդ և հատ կա պես եր րորդ խում բը: Այս տեղ թերևս երևում է 
հա միդ յան կո տո րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի մի զգա լի 
մա սի թերևս ա մե նա թույլ կող մե րից մե կը: 
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32 Միսաք Խրալեան, Բալահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ սարսափներէն), հայրենի 
յիշատակարան, Սոֆիա, Մասիս», 1938, էջ 6:
33 Եղիշե Մաղսուդյան, Մաղսուդյանք. եղեռնապուրծ տոհմի կյանքի պատմություն, Երևան, 
Անտարես», 2013:
34 Գրքում հեղինակը պատմում է Դիլդիլյան գերդաստանի մասին: Արմեն Մարսուբյանի կողմից 
գրված վկայությունն առանձնանում է գրքում զետեղված լուսանկարներով, որոնք արվել էին 
Արամ և Ցոլակ Դիլդիլյանների կողմից, եղբայրները հիմնադրել էին Դիլդիլյան եղբայրներ 
լուսանկարչատները Մարզվանում, Ամասիայում, Սամսոնում, Կոնիայում և Ադանայում, բացի 
դրանից, Ցոլակ Դիլդիլյանը զորքի պաշտոնական լուսանկարիչն էր: Գիրքը մեծամասամբ 
ներառում է երկու ընտանիքների վկայություններ, որոնց հիման վրա Արմեն Մարսուբյանը 
կատարում է իր վերլուծությունները: Մեջբերումները հիմնականում բերվում են Արամ 
Դիլդիլյանի (Aram Dildilian) և Մարիցա Մետաքս յա նի (Maritsa Me՛daksian), ով պատմում է իր մոր 
պատմածները, վկայություններից (մանրամասն տե՛ս Armen T. Marsoobian, Fragments of a Lost 
Homland: Remembering Armenia, London-New York: I. B. Tauris, 2015)։
35 Տե՛ս Կարինե Թերլեմեզյան, Զավակներ Վասպուրական երկրի, Թերլեմեզյան տոհմ (Մի 
տոհմի պատմություն), Երևան, 2010:
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2. Ականատես-վերապրողների վկայությունների բովանդակային կողմը
Հա միդ յան կո տո րած նե րին առնչ վող վկա յութ յուն նե րի` որ պես պատ մա կան 

աղբ յու րի դի տարկ ման երկ րորդ և կարևո րա գույն գրա վա կա նը դրան ցում պա րու-
նակ վող բուն տե ղե կութ յունն է: Ե թե ձևին վե րա բե րող մեր վեր լու ծութ յու նը միտ-
ված էր պա տաս խա նե լու «ինչ պես» և «ին չու» հար ցե րին, ա պա բո վան դա կութ յա նը 
վե րա բե րող մա սում քննար կե լու ենք «ինչ» հար ցը: Այ սինքն` ե թե ձևի (ո րի շրջա-
նակ նե րում մենք քննար կե ցինք այդ վկա յութ յուն նե րի ար ձա նագր ման ու պահ պան-
ման հետ կապ ված հար ցե րը) քննութ յամբ մեր նպա տա կը գլխա վո րա պես դրանց 
ար ժա նա հա վա տութ յան հետ կապ ված տե սա կան հար ցե րի քննար կումն էր, ա պա 
բո վան դա կա յին մա սի քննարկ մամբ մենք նպա տակ ու նենք հաս կա նա լու, թե ի րա-
կա նում ինչ տե ղե կատ վութ յուն է «թաքն ված» դրան ցում: Մաս նա վո րա պես այդ 
տե ղե կատ վութ յունն ինչ կփո խի կամ ին չով կլրաց նի հա միդ յան կո տո րած նե րի 
մա սին մեր ըն կա լում նե րը:

Հաշ վի առ նե լով առ կա նյու թի քա նա կա պես մեծ լի նե լը̀  այս բաժ նում մեր առջև 
դրված խնդրի լուծ մա նը հաս նե լու հա մար ընտ րել ենք հետև յալ սկզբուն քը: Քա նի 
որ խոս քը հա միդ յան կո տո րած նե րի, այ սինքն` պատ մա կան ո րո շա կի ի րա դար-
ձութ յան մա սին է, ա պա դրա վե րա բեր յալ փաս տա կան նյու թը կարևոր է այդ ի րա-
դար ձութ յան պատ ճառ նե րի, ըն թաց քի և հետևանք նե րի հետ կապ ված տար բեր 
խնդիր նե րի պար զա բան ման ա ռու մով (չմո ռա նա լով, որ այս ա մե նը զո հե րի մի 
խմբի` ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի տե սանկ յու նով ներ կա յաց նե լու մա սին է խոս-
քը): Այդ նպա տա կով էլ ա ռանձ նաց րել ենք ստորև ներ կա յաց ված չորս հիմ նա կան 
ուղ ղութ յուն նե րի հիմ քում ըն կած հիմ նա կան խնդիր նե րը և  ա ռան ձին-ա ռան ձին 
անդ րա դար ձել դրանց: 

ա. Կոտորածների պատճառները, շարժառիթները և սկիզբը̀  ըստ 
ականատես-վերապրողների վկայությունների

Վ կա յութ յուն նե րում կո տո րած նե րի պատ ճառ նե րի ու ան մի ջա կան սկզբի մա սին 
առ կա են ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի կող մից տար բեր ըն կա լում ներ և գ նա հա-
տա կան ներ: Սա կայն, որ պես կա նոն, ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն-
նե րը սկսվում են ի րենց ծննդա վայ րե րի, պատ մա կան դեպ քե րի, ա վան դույթ նե րի, 
սո վո րույթ նե րի, ծի սա կար գե րի, շրջա կա վայ րե րի, հայ-թուր քա կան, հայ-քրդա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սին ընդ հա նուր պատ մա կան և  ազ գագ րա կան ակ նարկ-
նե րով: Ինչ պես երևում է, հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ վկա յութ յուն նե րը 
հա րուստ են նաև այն պի սի տե ղե կութ յուն նե րով, ո րոնք թույլ են տա լիս կո տո րած-
նե րից բա ցի պատ կե րա ցում կազ մել XIX դա րի վեր ջին քա ռոր դի արևմ տա հայ 
կյան քի զա նա զան բնա գա վառ նե րի մա սին: Ըստ Վեր ժի նե Ս վազլ յա նի` ա ռար կա յո-
րեն վե րար տադ րե լով տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի կյան քը, նիստուկա ցը, բար քե րը, 
քա ղա քա կան-հա սա րա կա կան հա րա բե րութ յուն նե րը, վե րապ րող նե րի վկա յութ-
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յուն ներն ան մի ջա կան են, ճշմար տա ցի, վա վե րա կան և  ու նեն հա վաս տի վկա յութ-
յուն նե րի ար ժեք 36: 

Վ կա յութ յուն նե րում, ինչ պես ար դեն նշվել է, կո տո րած նե րի պատ ճառ նե րի 
մա սին տար բեր գնա հա տա կան ներ կան: Այս պես, օ րի նակ` Սար գիս Պա լա պան-
յա նը, ման րա մասն նկա րագ րե լով իր ման կութ յու նը, ներ կա յաց նում է նաև այդ 
ժա մա նակ Այն թա պում ապ րող հա յե րի և թուր քե րի հա րա բե րութ յուն նե րը՝ նշե լով, 
որ Այն թա պի ի րենց թա ղա մա սում թուրք և հայ բնակ չութ յան թի վը հա վա սար էր, 
որն էլ կռիվ նե րի պատ ճառ էր դառ նում: Թուր քերն ա նընդ հատ սար սա փի մթնո-
լորտ էին ստեղ ծում հա յե րի հա մար: Նույ նիսկ իր հա սա կա կից թուրք տղա ե րե խա-
ներն ա նընդ հատ կռվի պատ ճառ ներ էին ո րո նում հայ ե րե խա նե րի հետ՝ ի րենց թույլ 
տա լով ան բա րո ար տա հայ տութ յուն ներ և գրգ ռիչ նա խա տինք ներ, նշում է Սար գիս 
Պա լա պան յա նը և  ա վե լաց նում.

«Թուր քը նոյնն էր, լե զուն ըլ լար ա նոյշ կամ կծու, յար գանք ու պա տիւ 
ցոյց տար թէ ո խա կալ սեւ սիրտ. միշտ նոյն թուրքն էր: Ու րեմն պետք էր 
արթ նու թիւն, պատ րաս տու թիւն ինք նա պաշտ պա նու թեան դի մե լու, ըլ լայ 
պտոյտ նե րու ըն թաց քին, ըլ լայ թա ղա յին խա ղե րու: Թր քու թիւ նը չար ո գի 
մըն էր, ու ես այդ ո գին էր որ կը հա լա ծեի, քա նի որ այդ ո գին ու րու րի պէս 
կը սա ւառ նէր մութ ան կիւն նե րու մէջ»37:

Այս վկա յութ յունն, ինչ պես տես նում ենք, մեզ ցույց է տա լիս նաև անվս տա հութ-
յու նը, որ առ կա էր տե ղի հա յութ յան մեջ ինչ պես թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի, 
այն պես էլ հա սա րակ բնակ չութ յան նկատ մամբ: Այն թա պի կո տո րած նե րին նա խոր-
դող ի րադ րութ յան մա սին նմա նա տիպ գնա հա տա կան ներ են առ կա նաև Մել քոն 
Տեր Մել քոն յա նի38 և Նա զա րեթ Բար սում յա նի39 վկա յութ յուն նե րում:

Մեկ այլ վկա յութ յան հե ղի նակ Վարդ գես Մավ յանն իր «Տ րա պի զո նի հա յե րը մեծ 
ոճ րի ճա նա պար հին» վկա յութ յան ա ռա ջին մա սում, ո րը վեր նագր ված է «Տ րա պի-
զո նի հա յե րի ձգտում նե րը», նկա րագ րում է Տ րա պի զո նում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րի` 
հա յե րի, հույ նե րի, թուր քե րի նա խա սի րութ յուն նե րը, ինչ պես նաև նրանց փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րը: Հե ղի նա կը նշում է, որ չնա յած հա յե րը թուր քե րի և հույ նե րի 
հա մե մատ քիչ էին, բայց բո լոր ո լորտ նե րում էլ մրցում էին հույ նե րի և թուր քե րի 
հետ: Անդ րա դառ նա լով թուր քե րին` նշում է, որ թուր քե րի մեջ հա յե րի և հույ նե րի 
նման նշա նա վոր ար հես տա վոր ներ և  առևտ րա կան ներ չկա յին, նրանք հիմ նա կա-

36 Տե՛ս Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. ականատես վերապրողների վկա-
յություններ, Երկրորդ համալրված հրատարակություն,  Ե րևա ն,  «Գիտություն», 2011, էջ 16:
37 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմբագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983, էջ 22:
38 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի և մահուան միջեւ, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974:
39 Տե՛ս Nazareth Barsumian, Stowaway To Heaven, Barrington, Ill.: Armenian Information Bureau, 
1960։
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նում պե տա կան պաշ տոն ներ էին զբա ղեց նում, իսկ մե ծա մաս նութ յունն աղ քատ 
էր40:

Մինչև կո տո րածն Այն թա պում տի րող տրա մադ րութ յուն նե րի մա սին Սար գիս 
Պա լա պան յա նը նշում է. 

«1895 Նո յեմ բեր: Ու շշուկ ներ: Կաս կա ծի եւ կսկի ծի լուռ գա լա րում ներ: 
Ա մէն տուն տխրու թեան պատ կեր մըն է: Շր թունք նե րը կը վախ նան խօ սե-
լու: Ա հա ւոր բան մը կը խմոր ւի, կը կա տա րուի լռու թեան ու մու թին մէջ: 
Դուռ դրա ցի կը հա ւա քուին խօ սե լու հա մար, բայց բո լո րին ձայ նե րը քաշ-
ւած են: Խօ սուն են միայն հա յեացք նե րը, եր բեմն հա ռաչ մը կը փրթի սեղ-
մուած կո կոր դէ մը...: Ճա կա տա գի րը սեւ կը շնչէ»41: 

Մա րի ցա Նազլ յա նի վկա յութ յու նից պարզ է դառ նում, որ նույն տրա մադ րութ-
յունն էր տի րում նաև Ա րաբ կի րում. 

«... Լաւ կը յի շեմ որ սոս կա լի ջար դը չսկսած, հայրս տխուր տրտում էր, 
ա ջէն ձա խէն ա կան ջը տխուր լու րեր հա սած էին. ե րե կո յեան գոր ծէն շու-
տով տուն կը դառ նար եւ սրտմա շուկ դէպ քե րու վրայ կը խօ սէր մօրս հետ, 
իսկ մենք փոքր ներս չէինք հասկ նար, ու շադ րու թիւն եւ կա րե ւո րու թիւն 
չէինք տար: Այդ օ րե րուն մինչ ա մէն այր մարդ ան տար բե րու թեամբ իւր 
գոր ծին գա ցած եւ ա ռա ւօ տեան ժա մե րը սա հած էին, ա հա քա ղա քին մէջ 
ի րա րան ցում մը սկսաւ. ... »42:

Վ կա յութ յուն նե րից ակն հայտ է դառ նում, որ բազ մա թիվ վայ րե րում կո տո րած-
նե րը, դրանց ու ղեկ ցող թա լա նը, կո ղո պուտն այդ քան էլ անս պա սե լի չեն ե ղել, և  
արևմ տա հա յութ յու նը բազ մա թիվ վայ րե րում ար դեն լավ տե ղե կաց ված է ե ղել, թե 
ինչ է կա տար վում ամ բողջ կայս րութ յու նում: Գ րե թե բո լոր վկա յութ յուն նե րի հե ղի-
նակ նե րը նշում են, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում և Օս ման յան կայս-
րութ յան մյուս շրջան նե րում տե ղի ու նե ցող կո տո րած նե րի մա սին լու րերն ա նընդ-
հատ տա րած վում էին: Եվ չնա յած դրան, ինչ պես 1915 թ., այն պես էլ հա միդ յան 
կո տո րած նե րի ժա մա նակ գրե թե յու րա քանչ յուր շրջա նում կամ բնա կա վայ րում 
բնակ չութ յան շրջա նում ակն կա լիք ներ են ե ղել, որ ի րենց բնա կա վայ րը զերծ կմնա 
ող բեր գութ յու նից: Վ կա յութ յուն նե րից նաև պարզ է դառ նում, որ կո տո րած նե րը 
տար բեր շրջան նե րում տար բեր կերպ են սկսվել, սա կայն ա կա նա տես-վե րապ րող-
նե րի կող մից հա ճախ է ընդգծ վում դրանց խիստ ա նակն կալ սկիզ բը:

Այս պես, Մա րա շում տե ղի ու նե ցած արևմ տա հա յութ յան կո տո րած նե րի մա սին 
իր հու շե րում ման րա մասն տե ղե կութ յուն է հա ղոր դում Մա րա շի Տեր Ղևոնդ քա հա-
նան: Ըստ նրա` այդ ահ ռե լի և սոս կա լի կո տո րա ծը սկսվեց 1895 թ. նո յեմ բե րի 6-ին` 
եր կու շաբ թի օ րը̀  ա ռա վոտ յան: Ս. Գևորգ ե կե ղե ցու դի մաց գտնվող Ա լա տաղ լե ռան 

40 Մանրամասն տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, 
«Ճարտարագետ», 2015, էջ 7-14:
41 Սարգիս Պալապանեան (Պալապան Խոճա), Կեանքիս տաք ու պաղ օրերը (Այնթապ-Քեսապ-
Հալէպ), խմ բագիր՝ բժ. Թորոս Թորանեան, Հալէպ, 1983, էջ 31:
42 Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, Բ տպագրութիւն, 
Պէյրութ, 1975, էջ 13:
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ստո րո տից հա զա րա վոր թուրք զին վոր ներ շար վել և  ա նընդ հատ կրա կում էին ե կե-
ղե ցու հետևի մա սում գտնվող հա յե րի տնե րի վրա: Զեյ թու նի մեջ հա յե րի կող մից 
սկսված ու շա րու նակ վող ընդվ զում նե րի պատ ճա ռով Մա րա շը դար ձել էր թուրք և  
ա րաբ զին վոր նե րի հա մար բա նա կա տե ղի: Պա ղես տի նից 40 հա զար զին վոր նե րով 
Զեյ թու նի վրա հար ձակ վե լու հա մար Մա րաշ էր ժա մա նել հրա մա նա տար Ֆե րիք 
Մս տա ֆա Րեմ զին: Զին վոր նե րը, մի քա նի խմբերի բա ժան ված, ցրված էին ամ բողջ 
քա ղա քով մեկ: Կա ռա վա րութ յան հրա մա նով և դրդ մամբ Մա րա շի թուրք բնա-
կիչ նե րին էին միա ցած շրջա կա նա հանգ նե րից և գ յու ղե րից քուրդ, ապ տալ, չեր-
քեզ մահ մե դա կան ներ, տար բեր տե սա կի զեն քե րով զին ված, հա յե րի տներն էին 
մտնում, կո ղոպ տում, թա լա նում, տան տե րե րին դա ժա նա բար սպա նում` հաշ վի 
չառ նե լով տա րիք և սեռ43: 

Այս պի սով, ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րում կո տո րած նե րի 
պատ ճառ նե րի մա սին տար բեր մո տե ցում ներ ու կար ծիք ներ են ար տա հայտ վում: 
Ա մեն դեպ քում դրան ցում հա ճախ է հիշ վում, որ օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի և 
հայ բնակ չութ յան միջև անվս տա հութ յու նը բա վա կան խոր ար մատ ներ ու ներ և  
ա մենևին էլ հան կար ծա կի սկսված երևույթ չէր: 

բ. Համիդյան կոտորածների իրականացման մեխանիզմները և 
հանցագործների ներգրավվածությունը̀  ըստ ականատես-վերապրողների 
վկայությունների

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը կո տո րած նե րին ներգ րավ ված 
հան ցա գործ նե րի մա սին բա վա կան լայն պատ կե րա ցում են տա լիս: Մեր ու սում-
նա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քում ա ռանձ նաց րել ենք ներգ րավ վա ծութ յան հետև յալ 
պատ կե րը̀  կա ռա վա րութ յուն, տե ղա կան իշ խա նութ յուն ներ, կա նո նա վոր բա նակ, 
ոս տի կա նա կան ու ժեր, մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան ներ, բան տե րից ա զատ-
ված հան ցա գործ ներ, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա նոն ջո կատ ներ 
և  ան գամ հար կա հա վաք ներ ու ժան դարմ ներ44: 

Տե ղա կան իշ խա նութ յան մաս նակ ցութ յան և կո տո րա ծը նա խա պես ծրագր ված 
լի նե լու մա սին է վկա յում Մա րա շի Տեր Ղևոնդ քա հա նան. 

«...տեղ ւոյս կա ռա վա րու թիւ նը ա միս ներ ա ռաջ եր կա թա գործ տա ճիկ նե րու 
ան հա մար տա պար ներ շի նել տուած եւ պատ րաս տած էր: Տանց պա տու-
հան նե րու դնե լու հա մար Եւ րո պա յէն ե կած եր կա թեայ ձո ղե րը ծայ րեր նին 
ծռե լով իբ րեւ պաս տօն, դռնե րը, պա տու հան նե րը կոտ րե լու հա մար մէն 
մի թուրք ձեռ քեր նին ա ռած փո ղոց նե րը ին կած էին»45: 

43 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 191:
44 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության ընթացքում ոճրագործների հիերարխիայի մասին տե՛ս 
Մանուկյան Սուրեն, Հայոց ցեղասպանության ոճրագործների հիերարխիայի հարցի շուրջ, 
«Ցեղասպանագիտական հանդես». 2(2), 2014, էջ 100-126:
45 Տե՛ս Վ ահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 192:
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Հա կոբ քա հա նա Բա րե ջան յա նը նույն պես փաս տում է, որ կո տո րածն ի րա կա-
նաց նե լու ներ քին ծրա գի րը պատ րաստ վել էր դեռևս օ րեր, ա միս ներ ա ռաջ: Թուր-
քերն ի րենց տնե րում ա նընդ հատ ժո ղով ներ էին կազ մա կեր պում, բա ցի դրա նից, 
տե ղա կան կա ռա վա րութ յու նը գաղտ նի սի րա շա հում էր նաև քուրդ պե տե րին, է շի-
րաթ նե րի պե տե րին, շեյ խե րին46: 

Ինչ պես նշում է Մի սաք Խ րա լեա նը. 
 «Այն տու նին մէջ, ուր կ’ի ջե ւա նէին հար կա հա ւաք նե րը և ժան տար-
մա նե րը, սար սա փա հար կը փախց նէին գե ղե ցիկ հարս նե րը կամ աղ ջիկ-
նե րը: Սա կայն ա նոնք կը հասկ նա յին գիւ ղի քիւր տե րէն և կը սկսէին 
տան ջել, գա նա կո ծել տան տղա մար դը, պատ րուա կե լով թէ եր կու ե րեք 
տա րուան տուրք չեն վճա րած և հի մա պէտք է որ ամ բող ջը միա սին կան-
խիկ վճա րեն: Ե թե ա ռար կէին թե սխալ է, խոշ տան գում նե րը կը սաստ կա-
նա յին: Ան շուշտ այս զրկանք նե րը կը խրա խու սուէին հո վա նա ւո րող պէ կե-
րու և  ա ղա նե րու կող մէ, մա նա ւանդ ա նոնց հան դէպ, ո րոնց դէմ ոխ կար 
կամ ո րոնք քիչ մը գլուխ ցցե լու փորձ կ’ը նէին: Ա ւե լորդ է ը սել թե ա սոնց 
հա մար ոչ ոք կրնար կա ռա վա րու թեան բո ղո քել: Կա ռա վա րու թիւ նը ինքն 
էր որ կը սար քէր այս բո լո րը և  իր պաշ տօ նեա նե րը գի շեր ցե րեկ պէ կե րու 
պնակ նե րը կը լզէին և շան պէս ա նոնց շուր ջը կը թա փա ռէին»47:

Կո տո րա ծին օս ման յան բա նա կի ա րա բա կան զոր քի մաս նակ ցութ յան մա սին է 
վկա յում Նաո մի Թո փալ յա նը. «Մա րա շի Ֆուռ նուս ա վա նում հար ձա կու մը սկսել էին 
օս ման յան բա նա կի ա րաբ զոր քե րը: Մ յուս զո րա բա ժա նում նե րը քաշ վել էին մո տա-
կա բլուր նե րը: Իսկ զին վոր նե րին հետևում էր տե ղա կան մահ մե դա կան նե րից բաղ-
կա ցած ամ բո խը, ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը թա լա նելն էր»48:

Քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տիվ ներգ րավ վա ծութ յան մա սին հի շա տա կում ներ 
կան գրե թե բո լոր վկա յութ յուն նե րում: Օ րի նակ` 

«Քիւրտ ձիա ւոր խումբ մը Ջա նի կի Մու դի րի հար կա հա ւաք պաշ տօ նեա յի 
գլխա ւո րու թեամբ կը մտնէ Ա ւե րա կի գիւ ղի կա լե րը, երբ կա լե րու մէջ կը 
տես նէ կու տա կուած մա քուր հա ցա հա տի կը ու գա րին, կը շլա նայ։ Շ լա ցած 
պաշ տօ նեան ու իր հետ բե րած քիւրտ ա ւա զակ նե րը, Ջա նի կի Մու դի րի ա նու-
նով կը սկսի յո խոր տալ կա լուոր գիւ ղա ցի նե րու վրայ պե տա կան հար կի բա ժի-
նէն ա ւե լին վերց նե լով. երբ գիւ ղա ցիք վի ճա բա նե լով կը դի մադ րեն, ա նոնք 
զէն քի ու ժով կը սպառ նան ի րենց դէմ կանգ նող կա լուոր նե րուն, ու ծեծկռ-
տու քը կը սկսի. մէկ եր կու կա լուոր ե րէց գիւ ղա ցի ներ չդի մա նա լով քաշկռ-
տու քին կ ՚իյ նան գե տին։ Յափշ տա կիչ նե րը բռնի զէն քի դի մե լով կը հա ւա քէն 
կա լե րու մէ ջի դի զուած հա ցա հա տի կի բեր քը ու կը հե ռա նան գիւ ղէն։

46 Տե՛ս Յակոբ ՔՀՆՅ. Բարեջանեան, Խարբերդի կոտորածէն, 1895 հոկտեմբեր 30, Պօստոն, 
Մէս., 1916, էջ 7:
47 Տե՛ս Միսաք Խրալեան, Բալահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ սարսափներէն), 
հայրենի յիշատակարան, Սոֆիա, «Մասիս», 1938, է ջ 15, 16:
48 Տե՛ս Naomi Get soyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 5։
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Այդ ծանր ու տագ նա պա լից օ րե րուն, գիւ ղա ցի նե րէն շատ քի չեր, ե թէ զէնք 
ու նե նա յին, ան վախ կը դի մադ րէին. իսկ զէնք չու նե ցող գիւ ղա ցի նե րը զգոյշ 
էին ու վե րա պահ։ Հայ ան զէն ժո ղո վուր դը քա ջա տե ղեակ էր, որ ա ռանց 
զէն քի չէր կրնար դի մադ րել կամ կա սեց նել քիւրտ ու թուրք թա լա նիչ ա ւա զա-
կա խում բե րուն։ Մեր ժո ղո վուր դը լաւ հասկ֊ ցած էր, երբ քա ղա քա կան դէպք 
մը կը սկսէր վնաս ւո ղը ու քա ւու թեան նո խա զը՝ հայ ան զէն գիւ ղա ցին էր։
Օս մա նեան թուր քե րու նպա տակն էր քիւր տե րու մի ջո ցաւ թշուա ռաց նել 
հայ գիւ ղա ցին։ Այդ տա րի նե րու թշնա մա կան դէպ քե րու պատ ճա ռով ծանր 
աղ քա տու թեան մատ նուե ցան Վաս պու րա կա նի գրե թէ բո լոր հայ գիւ ղե-
րը»49։

Մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րի ներգ րավ վա ծութ յու նը փաս տող բազ մա թիվ 
վկա յութ յուն ներ կան: Օ րի նակ. 

«...Այդ օ րե րու կրօ նա կա նը̀  Սէ յիդ Խա լիլ, կ’ար տա սա նէ իր գրգռիչ ճա ռը 
ա րիւ նա ծա րաւ խու ժա նին... »50: 
... «Ով որ կեա ւուր մը մեռց նէ, ա նի կա ար քա յու թեան մէջ 40 յա ւեր ժա հար-
սեր պի տի ու նե նայ̀  իբ րեւ վար ձատ րու թիւն իր բա րի գոր ծին»51: 

Այ նու հետև «թուր քե րից և քր դե րից կազմ ված ամ բո խը և թուր քա կան ոս տի-
կա նա կան ու ժե րը, նա խա պես ծրագ րա վո րա ծի հա մա ձայն, լսե լով թնդա նո թից 
ար ձակ ված կրա կո ցի ձայ նը, հար ձակ վում են քա ղա քի քրիս տոն յա բնակ չութ յան 
վրա... »52: 

Թուր քե րի և քր դե րի կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գութ յուն նե րի մա սին պատ-
կե րա ցում կազ մե լու հա մար բա վա կան է միայն մեջ բե րել ա կա նա տես-վե րապ րո ղի 
հետև յալ տո ղե րը. 

«Տա ճիկ խու ժա նը եւ կիրթ ու մար զուած զի նուո րը մար տին նե րով, դա շոյն-
նե րով, սրեալ եր կա թեայ տա պար եւ եր կա թեայ ծռա ծայր պաս տօն նե րով 
զար դա րուած կը յար ձա կէին հա յոց տու նե րու վրայ, կա նանց ահ ռե լի վայ-
նա սու նը, մե ռեալ նե րուն և վի րա ւո րեալ նե րու հռնչիւ նը եւ ա ղա ղակ նե րը, 
ման կաց եւ տղա յոց սար սա փը եր կինք եւ եր կիր կը դո ղաց նէին»53: 

Տ րա պի զո նում շրջա կա թուր քա կան գյու ղե րից հա վաք ված թուրք և լազ ամ բո-
խը, միա նա լով քա ղա քի մահ մե դա կան նե րին ու զին վոր նե րին, կա ռա վա րութ յան 

49 Տե՛ս Համբարձում Ահարոն Պօղոսեան, Վասպուրականցի գերդաստանի մը պատմութիւնը, 
Երեւան, «Զանգակ», 2014, էջ 21:
50 Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 55:
51 Նույն տեղում, էջ 56:
52 Nazareth B ar sumian, Sto waway T o Hea ven , Barrington, Ill.: Armenian Information Bureau, 1960, p. 27.
53 Վահան Տեր-Ղևո նդ յան , Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 2013, 
էջ 193:
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պաշ տոն յա նե րի ներ կա յութ յամբ ու քա ջա լե րութ յամբ, սկսել էին կո տո րել, թա լա նել, 
այ րել քա ղա քի հա յե րին` ա ռանց խնա յե լու կա նանց, ե րե խա նե րին ու ծե րե րին54:

Բռ նի իս լա մա ցու մը ևս հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նութ յան դրսևո րում նե րից 
էր: Ուր ֆա յում տե ղի ու նե ցա ծի մա սին կար դում ենք. 

«...Ա րիւնն ու կո տո րա ծը կը սկսին ա ռանց ար գել քի: Առ ջի օ րուան պէս` 
տու նե րը կը մտնեն եւ, երբ կը հան դի պին ներք նա սե նեակ նե րը պա հուը-
տած նե րու, կ’ը սեն. «Իս լա մա ցի՛ր, բան չենք ը ներ»: Բայց իս լա մու թիւն 
ըն դու նի կամ ոչ, կը պառ կեց նեն եւ սու րով ու տպար նե րով մար մի նը կտոր 
կտոր կ’ը նեն: Ե թե պա տա հի, որ խու ժա նը չկա րե նայ տուն մտնել եւ մտա-
ծէ, որ ներ սը մարդ կայ̀  տու նը կրա կի կու տայ ու կ’անց նի»55:

Հու սեյ նի կում կո տո րածն ա վե լի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը բան տե րից ա զա տել էր թուրք հան ցա գործ նե րի և սան-
ձա զեր ծել լեռ նա յին քրդե րի: Ս րե րը թա փա հա րե լով` քրդե րը սպա նում էին բո լոր 
տղա մարդ կանց, ա հա բե կում կա նանց և  ե րե խա նե րին, կո ղոպ տում ար ժե քա վոր 
ի րե րը, թա լա նում ձմեռ վա հա մար պատ րաստ ված ա ռատ պա շա րը: Վ կա յութ յան 
հե ղի նա կը պատ մում է, որ իր պա պի կը, որ դուն շա լա կած, փախ չում էր դե պի ե կե-
ղե ցի, սա կայն թուր քե րը բռնե ցին նրան և ս տի պե ցին իս լամ ըն դու նել, սա կայն մեր-
ժում ստա նա լով` իր տղա յի աչ քի ա ռաջ սպա նե ցին56:

Խար բեր դում Ս. Հա կոբ թա ղի Տ. Հա կոբ Բա րե ջան յա նին հրա մա յում են ու րա նալ 
իր կրո նը, ին չին նա բա ցա սա կան պա տաս խան է տա լիս: Երբ փոր ձում են հար-
կադ րել, նա խենթ է ձևա նում, սա կայն դա ա վարտ վում է նրա գե րե վա րութ յամբ57: 

Բռ նի իս լա մաց ման հար կադ րան քը սո վո րա բար ա վարտ վում էր մա հով: Այս-
պես, Վա նում Դա նիել վար դա պե տը սրա խող խող ար վեց Ս. Հա կոբ ե կե ղե ցու մոտ, 
ո րով հետև մեր ժել էր ըն դու նել կրո նա փո խութ յան պա հան ջը58: Նույն կերպ Խա վեց 
գյու ղի ծե րու նա զարդ քա հա նան, երբ ընկ նում է թշնա մի նե րի ձեռ քը, նրան ստի-
պում են կրո նա փոխ լի նել: Այն բա նից հե տո, երբ նա ընդ դի մա նում է, կտրում են 
նրա ա կանջ նե րը, հա նում աչ քե րը և  եր կար տան ջե լուց հե տո սպա նում59:

Թուր քե րի կող մից կի րառ ված մե թոդ նե րից էր նաև ող ջա կի զու մը: Այս պես, Հու-
սեյն Պալ թա կոչ ված մի մարդ Ծակ տար գյու ղում, 12 հայ ե րի տա սարդ նե րի խո տի 
մեջ տե ղա վո րե լով, այ րում է նրանց60:

54 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, «Ճարտա-
րագետ», 2015, էջ 21:
55 Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 59:
56 Տե՛ս Bertha Nakshian Ketchian, In The Shadow Of The Fortress: The Genocide Remembered, 
Cambridge, Mass.: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research and Documentation, 1988, 
էջ 9։
57 Տե՛ս Յակո բ ՔՀ ՆՅ . Բարեջանեան, Խարբերդի կոտորածէն, 1895 հոկտեմբեր 30, Պօստոն, 
Մէս., 1916, էջ 5, 6:
58 Տե՛ս Յարութիւն քահանայ Տ. Մեսրոպեան, Կեանքի յուշեր, Նոր Ջուղա, էջ 21:
59 Նույն տեղում, էջ 22:
60  Նույն տեղում, էջ 21: 
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Վայ րա գութ յուն նե րի ան բա ժան մասն էին կազ մում նաև ե րի տա սարդ տղա-
մարդ կանց մոր թե լը, կա նանց բռնա բա րե լը և  այլն: Հա րութ յուն քա հա նա Մես-
րոպ յա նի վկա յութ յան հա մա ձայն` 450 հայ ե րի տա սարդ նե րի հա վա քե լով մի խոր 
ձո րի մեջ̀  անխ նա կո տո րում են: Հե տո մի խումբ տղա մարդ կանց ծո վափ տա նե լով` 
մի մա սին մոր թում են, իսկ մնա ցա ծին` լցնում ծո վը: Աղ ջիկ նե րին և  ե րի տա սարդ 
կա նանց բռնա բա րում են ա մե նայն վայ րա գութ յամբ: Դ րա հետ մեկ տեղ իշ խա նութ-
յուն նե րը, մի կող մից կազ մա կեր պե լով այս սոս կա լի զանգ վա ծա յին կո տո րած նե րը, 
մյուս կող մից աշ խա տում էին խնամ քով թաքց նել դրանք: Այդ նպա տա կով դեպ քի 
վայր էին ու ղարկ վում շին ծու «քննիչ հանձ նախմ բեր»̀  իբր թե տե ղում քննութ յուն 
կա տա րե լու հա մար: Բայց հատ կան շա կան է այն, որ այդ «հանձ նախմ բի» մեջ է 
լի նում նաև մի հայ, ո րը մի ձո րի մեջ գտնվող դիակ նե րի մի ջից դուրս է բե րում 7 
տա րե կան մի ողջ ե րե խա յի: Պարզ վում է` ե րե խա յի հայ րը սպան վե լիս գրկում սեղ-
մել և փր կել է նրան61:

Վ կա յութ յուն նե րը հա միդ յան կո տո րած նե րի ըն թաց քի և գոր ծող ան ձանց մա սին 
մեծ քա նա կութ յամբ տե ղե կութ յուն ներ են պա րու նա կում: Դ րան ցում առ կա են այն-
պի սի ման րա մաս ներ, ո րոնք չեն հան դի պում այլ աղբ յուր նե րում: Խոսքն այն մա սին 
է, որ վկա յութ յուն նե րը բա վա կան հիմ նա վոր պատ կե րա ցում են տա լիս հա միդ յան 
կո տո րած ներն ի րա կա նաց նող նե րի խմբում բա վա կան լայն շեր տե րի առ կա յութ-
յան, ինչ պես նաև այդ ոճ րա գոր ծութ յուն նե րի մե թոդ նե րի մա սին: 

գ. Համիդյան կոտորածների ժամանակ ինքնապաշտպանվելու կամ 
փրկվելու դեպքեր ականատես-վերապրողների վկայություններում 
Հայտ նի է, որ ո րոշ վայ րե րում` Սա սու նում, Զեյ թու նում, Ուր ֆա յում, Շա պին-Գա րա-
հի սա րում, Վա նում, հա յե րը դի մել են ինք նա պաշտ պա նութ յան, և  այդ մա սին առ կա 
են ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի, ո րոնք այս դեպ քում նաև ինք նա պաշտ պա նութ-
յուն նե րի ղե կա վար ներ կամ մաս նա կից ներ էին, տար բեր վկա յութ յուն ներ62: Հատ-
կան շա կան է, որ XIX դա րի վեր ջին քա ռոր դի հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րին 
նվիր ված հե տա զո տութ յուն նե րում63 այդ վկա յութ յուն նե րից շա տերն օգ տա գործ-
վել են: Այդ իսկ պատ ճա ռով հարկ չենք հա մա րում այդ հու շագ րութ յուն նե րին ման-

61 Նույն տեղում, էջ 23, 24:
62 Այսպես, Սասունի ինքնապաշտպանության մասին մանրամասն տե՛ս Գէորգ Չաուշ, 
Պէյրութ, «Յեղափոխական ալպոմ», 1972; Զեյթունի ինքնապաշտպանության մասին` Աղասի, 
Զէյթուն եւ իր շրջանակները, Պէյրութ, 1968; Avetis Nazarbek, Through the Storm, London, 1899; 
Զէյթունցի, Զէյթունի անցեալէն եւ ներկայէն, Բ. Մասն, Բարիզ, 1903; Գ. Տէօվլէթը ի ր «Զէյթուն» 
աշխատությունը, ինչպես ինքն է նշում իր գրքի առաջաբանում, գրել է Աղասու, Սեմերճյանի, 
Տեր Հակոբյանի աշխատությունների, ինչպես նաև իր անձնական հիշողությունների հիման վրա, 
տե՛ս Գ. Տէօվլէթ, Զէյթուն, Փարիզ, 1945, Վանի ինքնապաշտպանության մասին` Յուշեր Արմենակ 
Եկարեանի, խմբագրեց` Լ. Աճէմեան, Գահիրէ, Նոր Աստղ, 1947: 
63 Մանրամասն տե՛ս Հ. Մ. Պողոսյան, Զեյթունի ապստամբությունը, Երևան, 1963,
Լ. Մկրտչյան, Զեյթունի ապստամբությունը 1895-1896 թթ., Ե., 1995, Վ. Մելիքսեթյան, Զեյթունի 
հերոսամարտերը, Երևան, 1960, Կ. Թառոյան, ժողովրդական շարժումները Սասունում, 1890-
1894, Երևան, 1966, Հ. Մ. Պողոսյան, Սասունի պատմությունը, Երևան, «Հայաստան», 1985,
Հ. Մ. Պողոսյան, Վասպուրականի պատմությունից (1850-1900) , Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1988: 
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րա մասն անդ րա դառ նալ: Սա կայն ե թե վկա յութ յուն նե րի մի մա սը հենց նվիր ված 
է այս կամ այն հա րա բե րա կա նո րեն խո շոր ինք նա պաշտ պա նութ յան ման րա մասն 
նկա րագ րութ յա նը, ա պա պա կաս հե տաքր քիր չեն նաև այն հու շագ րութ յուն նե րը, 
որ տեղ ներ կա յաց վում են ինք նա պաշտ պա նութ յան, սե փա կան ըն տա նի քը և  ան ձը 
փրկե լու մաս նա վոր կամ փոք րիկ դեպ քե րը:

Այս պես, Տ րա պի զո նում հա յե րի ինք նա պաշտ պա նութ յան հե տաքր քիր ման րա-
մաս ներ է ներ կա յաց նում Վարդ գես Մավ յա նը: Հե ղի նակն իր «Տ րա պի զո նի հա յե-
րը մեծ ոճ րի ճա նա պար հին»64 վկա յութ յան մեջ անդ րա դառ նում է 1895 թվա կա նի 
սեպ տեմ բե րի 22-ին Տ րա պի զո նում տե ղի ու նե ցած կո տո րա ծին, ա վե լի ճիշտ շեշ տը 
դնում է «Սև ան տա ռում» ծա վալ ված դեպ քե րի վրա, որ տեղ ա ռա վոտ յան անս պա-
սե լի սկսված կո տո րա ծից փրկվե լու նպա տա կով հա վաք վել էին շրջա կա ութ գյու-
ղե րի բնա կիչ ներ, այդ թվում` Վարդ գես Մավ յա նի ըն տա նի քը: Հե ղի նա կը կո տո-
րած նե րի ժա մա նակ ութ տա րե կան էր, բայց ման րա մասն նկա րագ րում է իր հոր 
մաս նակ ցութ յամբ բազ մա հա զար թուրք ամ բո խին և հա մի դիե նե րին ցույց տրված 
չոր սօր յա դի մադ րութ յու նը65:

Նաո մի Թո փալ յա նի վկա յութ յու նից պարզ է դառ նում, որ Մա րա շի գա վա ռի 
Ֆուռ նոս ա վա նում հա յե րը ե րեք օր շա րու նակ դի մադ րութ յուն են ցույց տվել ի րեն-
ցից մի քա նի ան գամ գե րա զան ցող Ա լի Բե յի զոր քե րին: Հա յե րին հա ջող վել էր ո րոշ 
վնաս ներ պատ ճա ռել թուր քա կան զոր քե րին, սա կայն ե ռօր յա կա տա ղի պայ քա րից 
հե տո թուր քե րը կրա կի մատ նե ցին ամ բողջ գյու ղը և  ա ռա ջա ցան դե պի Զեյ թուն66: 

Ուր ֆա յում ևս հա յե րը դի մե ցին ինք նա պաշտ պա նութ յան: 1895 թ. հոկ տեմ բե-
րին թուր քե րը սկսե ցին ա ռա ջին հար ձա կու մը: Քա նի որ հայ կա կան թա ղա մասն 
ա ռանձ նաց ված էր ու գտնվում էր բլրի վրա, ուս տի հա յե րին հա ջող վեց դի մադ րել և 
չ թող նել թուր քե րին մտնել հայ կա կան թա ղա մա սը: Չ նա յած դրան` թուր քե րը կո տո-
րե ցին շու կա յի մո տա կայ քում և թուր քա կան թա ղա մա սում գտնվող մի շարք հա յե-
րի: Այ նու հետև տես նե լով, որ հա յե րի դի մադ րութ յու նը հնա րա վոր չէր կոտ րել, թուր-
քա կան կա ռա վա րութ յու նը դի մեց խո րա ման կութ յան` հայ տա րա րե լով, որ հաշ վի 
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ հա յե րը և թուր քե րը լցված են վրեժխնդ րութ յամբ 
միմ յանց նկատ մամբ, ա պա անհ րա ժեշտ է զի նա թա փել եր կու կող մե րին` հե տա գա 
բա խում նե րից և  ար յու նա հե ղութ յուն նե րից խու սա փե լու հա մար: Այ նու հետև հա մոզ-
վե լով, որ հա յերն ան զեն են և  այլևս չեն կա րող դի մադ րել, ան ցան հար ձակ ման67: 

64 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, «Ճար տա-
րագետ», 2015:
65 Նույն տեղում, էջ 14-24:
66 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 3։
67 Մանրամասն տե՛ս Bedros Der Bedrossian, Ourfatzi, Translated by Tamar Der-Ohannessian 
(Granddaughter), 2005, էջ 26-28, Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն 
մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 37-63:
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Բա վա կան ման րա մասն նկա րագ րութ յուն ներ կան վա նե ցի ա կա նա տես-վե րապ-
րող նե րի հու շագ րութ յուն նե րում68:

Հան դի պում են նաև միայ նակ դի մադ րե լու դեպ քեր, ինչ պես օ րի նակ` Այն թա-
պում:

«Մինչ մեր եւ մեր դրա ցի նե րուն տու նե րը ա ւա րի կը տրուէին յա ջոր դա-
բար, զոհ տա լով ի րենց այր մար դի կը, ան դին, մեր դրա ցին` Թիւ թիւն ճի 
Օ հա նը, ա ռան ձինն ու իր միա կը զէն քով, կը դի մադ րէր վայ րագ խու ժա-
նին եւ կը փրկէր իր տու նը ա նոր յար ձա կում նե րէն»69:

Վա նում ևս Չթճ յան Ար շա կը, լսե լով ի րենց հարևան հա յե րի տնե րի վրա թուր-
քե րի հար ձակ ման ձայ նե րը, վերց նում է հրա ցա նը և  ուղ ղում դե պի խու ժա նը: Թուր-
քե րը սկզբից նա հան ջում են, այ նու հետև ա վե լի մեծ ու ժով պա շա րում նրանց տու-
նը: Սա կայն ո՛չ նրանց հա մա զարկ նե րը, ո՛չ էլ տու նը հրկի զե լու փոր ձե րը չեն ընկ ճում 
Ար շա կին: Ծ նող նե րի, եղ բոր վի րա վոր վե լուց հե տո, ա մու սի նը̀  Հայ կա նու շը, շա րու-
նա կեց օգ նել Ար շա կին` մի կող մից բնա կա րան նետ ված կրակ նե րը ջրով հանգց նե-
լով, մյուս կող մից` վի րա վոր նե րին խնա մե լով: Իսկ Ար շա կը դի մադ րեց խու ժա նին 
ա ռա վո տից ի րի կուն: Գի շե րը, երբ թուր քե րը դա դա րեց րին հար ձա կու մը, Ար շակն 
ըն տա նի քի վի րա վոր ան դամ նե րին տե ղա փո խեց ա մե րիկ յան հի վան դա նոց, իսկ 
ինքն իր զեն քով միա ցավ ըն կեր նե րին70:

դ. Մշակութային և նյութական կորուստների մասին տեղեկություններն 
ականատես-վերապրողների վկայություններում

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րում բա վա կա նա չափ տե ղե կութ-
յուն ներ կան նաև հա յե րի մշա կու թա յին և ն յու թա կան կո րուստ նե րի մա սին: Ի հար կե, 
վկա յութ յուն նե րի օգ նութ յամբ հնա րա վոր չէ պատ կե րա ցում կազ մել այդ կո րուստ-
նե րի ամ բող ջա կան պատ կե րի մա սին, սա կայն վկա յութ յուն ներն ի րենց հա ղոր դած 
տե ղե կութ յուն նե րով այս կամ այն չա փով լրաց նում են առ կա բա ցը71: 

68 Արտակ Դարբինեան, Հայ ազատագրական շարժման օրերէն (յուշեր 1890-էն 1940), Փարիզ, 
«Հայ ազգային հիմնադրամ 1947, Մարկոս Տէր -Մ արկոսեան, Յուշեր եւ խոհեր, Վենետիկ,
Ս. Ղազար, 1958, Արսեն Հացագործյան, Իմ կյանքի պատմությունը (ինքնակենսագրական 
հուշեր) Ծննդյանս 75-ամյակի առթիվ, Երևան, 1957, Գրիգոր Ա. Քա ջբերունի, Կեանքիս համեստ 
պատմութիւնը, Պէյրութ-Լիբանան, 1965, Խոսրով (Գէորգ) քահանայ Շաքարեան, Յիշատակարան 
կամ ընտանեկան արձանագրութիւն վանեցի Շաքարեան տան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 
2004, Կարինե Թերլեմեզյան, Զավակներ Վասպուրական երկրի, Թերլեմեզյան տոհմ (Մի տոհմի 
պատմություն), Երևան, 2010:
69 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, «Մշակ», 
1974, էջ 13:
70 Արտակ Դարբինեան, Հայ ա զա տագրական շարժման օրերէն (յուշեր 1890-էն 1940), Փարիզ, 
«Հայ ազգային հիմնադրամ», 1947, էջ 69, 70:
71 Համիդյան կոտորածների շրջանում հայերի մշակութային կորուստների մասին տե՛ս Պար-
սամյան Սեդա, Հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացումն ու դրա հետևանքները 1894-
1896 թթ. համիդյան կոտորածների տարիներ ին, «Ցե ղասպ անագիտական հանդես», 2(1), 2014, 
էջ 18-30:
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Վ կա յութ յուն նե րում մշա կու թա յին կո րուստ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը 
վե րա բե րում են հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րի և վան քե րի ու կրթա կան հաս տա տութ-
յուն նե րի նկատ մամբ վայ րագ գոր ծո ղութ յուն նե րի ներ կա յաց մա նը: Այս պես, Նաո մի 
Թո փալ յա նի վկա յութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ է տա լիս այն մա սին, թե ինչ պես էին 
զին վոր նե րի կող մից կրա կի մատն վել Մա րա շում գտնվող աղ ջիկ նե րի քո լե ջը և 
Մա րա շի հոգևոր ճե մա րա նը72: Մեկ այլ̀  Տեր Ղևոնդ քա հա նա յի վկա յութ յու նից 
պարզ է դառ նում, որ այ րել են Մա րա շում գտնվող Ս. Գևորգ ե կե ղե ցին իր շրջա կա 
բո լոր տնե րով, Սուրբ Կա րա պետ ե կե ղե ցին ամ բող ջութ յամբ, Սուրբ Սար գիս ե կե-
ղե ցին73: Նույն աղբ յուրն ա հա այս պես է նկա րագ րում տե ղի ու նե ցա ծը. 

«...Երբ մեր բնա կա րա նին տա նիքն էի, տե սայ Արգ Պա շը Ա մե րի կեան 
մի սիո նա րանց Աս տուա ծա բա նա կան վար ժա րա նը կ’այ րէր... Տե սա րա նը 
ահ ռե լի էր, խեղճ հա յե րուն տու նե րը կը մտնէին, ինչ որ կայ տան մէջ, կահ 
կա րա սի եւ գոյք ա մէ նը կը կո ղոպ տէին, կը յափշ տա կէին, տան տէ րը կը 
սպան նէին, կը մեռց նէին, կը խող խո ղէին:
Աշ խար հիս ընդ հա նուր ազ գաց տա րեգ րու թեան եւ պատ մու թեան մէջ 
եր բեք նա խըն թաց չու նե ցող ոճ րա գոր ծու թիւն մը: Ը նել տուողն ալ ոչ թէ 
վայ րագ եւ խա ժա մուժ ամ բո խը, այլ Օս մա նեան ան խիղճ եւ ա նաս տուած 
տէ րու թիւնն էր»74: 

72 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny: Massachusetts: Baikar, 1986, էջ 5։
73 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 202:
74 Տե՛ս Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, Երևան, «Անտարես», 
2013, էջ 192: Այս վկայության մեջ բավական մանրամասն են ներկայացվում ինչպես մշակութային, 
այնպես էլ նյութական կորուստները: 

«Եկեղեցիներ այրած, դպրոցներ գոցուած, խանութներ եւ կրպակներ փակուած, հարիւրաւոր 
հայեր մեռած, փողոցներ հայ նահատակներու արեամբ ողողուած, ամէն տեղ հայուն համար 
սարսափներով լեցուն, ո եւ է հայ մը  չէր կրնար համարձակիլ իւր տունէն դուրս ելնել...» (էջ 203):

«Մտան մեր տուն 4 կամ 500էն աւելի գազաններ , ինչ որ ունէինք` կահ կարասի , ուտելիք, 
հագնելիք, ամէն բան կողոպտեցին, յափշտակեցին, թալլեցին: Երբեք բան մը չթողուցին: 

Առնուազն երեք ղանթարի չափ պղնձեղէն տեսակ տեսակ ամաններ ունէինք: 2 գեղեցիկ հին եւ 
արժէքաւոր գորգ, 8 հատ աղուոր կապերտներ, անկողին եւ վերմակներ, պատի ժամացոյց մը զոր 
Սա աթ ճեան Տէր Զաքարիա քահանայ իմ ամուսնութեանս ատեն նուէր բերած էր ինծի... » (էջ 194):

«Առտնին  գրադարանս կրնամ ըսել առանց չափազանցութեան թէ ամբողջ Կիլիկիոյ մէջ ո եւ 
է հայ քահանայ մը անանկ ճոխ եւ խնամով պատրաստուած թանգարան մը չունէր: Պապուս` 
Ար ժանաշնորհ Տէր Կարապետ եւ թէ Տէր Կարապետին հօր Տէր Նահապետ անուանի եւ 
ծերունազարդ քահանայից արծաթապատ մա շտոցները, կն իքները, որոնք ինծի հա մար ն ու-
իր ական եւ միանգամայն յարգելի ու մեծարելի յիշատակներ էին, հին մագաղաթի վրայ 
գրուած  ձեռագիր Սոկրատ պատմիչ անունով շատ գեղեցիկ գիրք մ’ալ կար գրադարանիս մէջ, 
ուրիշ ասոր նման ձեռագիր մ’ալ ունեի` Պատմութիւն Ազգին Նետողաց անունով: Սոկրատ 
պատմիչին յիշատակարանին այն թուականէն վեց տարիներ յառաջ պատճէնը առի եւ Վենետիկ 
Մխիթարեանց միաբանութ եա ն եր եւելիներէն Հայր Ղեւոնդ Ալիշանին ղրկեցի: Յիշեալ 
անզուգական հայագէտ եւ ազգասէր հօրմէն նամակ ստացայ` «եթէ ծախել ուզէք այդ ձեռագիրը 
անպատճառ ինծի նախ լուր տուէք» ըսած էր:

Ափսոս երկու թանկագին ձեռագիրներն ալ կորան եւ չկրցայ գտնել: Թանգարանիս գրքերուն 
մէկ մասն ալ մեր տան առջեւէն անցնող ջուրին մէջ թափած էին...» (էջ 195):
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Տիգ րան Տա րագչ յա նի վկա յութ յու նը տե ղե կութ յուն ներ է տա լիս Պե րե ճի կի հա յոց 
ե կե ղե ցու վրա հար ձակ ման, վար դա պե տին հա լա ծե լու մա սին75:

Ինչ պես նշում է Մել քոն Մել քոն յա նը.
«Հա յը տա րի ներ շա րու նակ կը տքնէր, կը չար չա րուէր եւ իր ար դար 
աշ խա տան քին փո խա րէն խնա յո ղու թիւն մը կ’ա պա հո վէր իր ա պա գա յին 
հա մար: Եվ ա հա, օր մը, թուր քը կու գար եւ կը տա նէր տա րի նե րու տքնա-
ջան աշ խա տան քին պտու ղը... »76: 

Ե կե ղե ցի նե րի ա վե րու մը բազ մա թիվ վայ րե րում զու գակց վել է հա յութ յան ոչն-
չաց ման հետ: Այս պես, օ րի նակ` Ուր ֆա յում մոտ 800077 հա յեր ա պաս տան գտան 
ե կե ղե ցում: Եվ չնա յած նրանց դի մադ րութ յա նը̀  մու սուլ ման խու ժա նին հա ջող վեց 
կրա կի մատ նել ե կե ղե ցին և  այն տեղ ա պաս տա նած բնակ չութ յա նը78:

 Վարդ գես Մավ յա նը հե տաքր քիր տե ղե կութ յուն ներ է հա ղոր դում թուր քե րի 
կող մից ի րա կա նաց ված դա ժա նութ յուն նե րի մա սին. 

«Ոչ մի բա նի ա ռաջ կանգ չէին ա ռել ան հո գի թուր քե րը: Տա րել էին այն 
ա մե նը, ինչ որ դա րեր շա րու նակ կու տա կել և սերն դից-սե րունդ թո ղել էին 
պա պերն ի րենց թոռ նե րին: Չ կար ու տե լիք և հագ նե լիք, ի րենց մեջ թուր-
քե րը բա ժա նել էին հա յե րի քրտին քով ա ճեց րած ու բազ մաց րած ոչ խար-
նե րի հո տե րը և  եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րը...»79:

Թե ինչ մասշ տա բով էր տե ղի ու նե նում հա յութ յան կո ղո պու տը, երևում է հետև-
յալ տո ղե րից.

«Ա յո՛, լաւ կը յի շեմ, քիւր տե րը բա ւա կան հայ կո տո րե լէ ջար դե լէ յե տոյ 
սկսան նաեւ տնե րը կո ղոպ տել, աս ալ բա ւա կան չէր, տեղ տեղ կրակ 
տուին տնե րու եւ այ րե ցին: Այ րե ցաւ մեր տունն ալ, այ րե ցաւ մեր ա պաս-
տա նած տունն ալ, ու րիշ տեղ մը կ’եր թա յինք կ’ա պաս տա նէինք, կրա կը 
հոն ալ կու գար, այ լուր կը փնտռէինք պատս պա րան մը, կրա կը մեր ե տե-
ւէն կու գար, կար ծես կը հա լա ծէր մեզ. այս պես այ րե ցան մո խիր դար ձան 
շատ մը տներ»80:

Ն մա նա տիպ նկա րագ րութ յուն նե րը բա վա կան շատ են տար բեր վկա յութ յուն նե-
րում81: 

75 Տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, Թորոնթօ, 1995, էջ 12:
76 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն, Պէյրութ, Մշակ», 
1974, էջ 15:
77 Հնարավոր է, որ այս թիվը ուռճացված է: Մեկ այլ աղբյուրում այն նշվում է 3,000 (տե՛ս Братская 
помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, том II, отдель II, էջ 53)։
78 Տե՛ս Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի 
հերոսամարտը եւ եղեռնը, Երեւան, 2004, էջ 59-62:
79 Տե՛ս Վարդգես Մավյան, Տրապիզոնի հայերը մեծ ոճրի ճանապարհին, Երևան, 
Ճարտարագետ», 2015, էջ 22:
80 Տե՛ս Մարիցա Նազլեան, Աքսորի ճամբան, գրեց` Հ. Յակոբ Ծ. Վ. Քօսեան, Պէյրութ, 1975, էջ 14:
81 Տե՛ս օրինակ, Միսաք Խրալեան, Բա լահովիտ (հայ որբի մը ապրումները հայաջինջ 
սարսափներէն), հայրենի յիշատակարան, Սոֆիա, Մասիս, 1938, էջ 20; Abra ham H. Hartunian, 
Neither to L augh nor to Weep: A Memoir of the Armenian Genocide, Translated from the Original 



Նարինե ՀակոբյանՊատմություն • History • История 29

Ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րը գա լիս են հարս տաց նե լու հա միդ-
յան կո տո րած նե րի շրջա նում հա յութ յան նյու թա կան և մ շա կու թա յին կո րուստ նե րի 
մա սին մեր ի մա ցա ծը: Թեև դրանք չեն ներ կա յաց նում հա մա պար փակ տե ղե կութ-
յուն ամ բողջ Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քի մա սին, այ նուա մե նայ նիվ չի կա րե-
լի թե րագ նա հա տել դրանց հա ղոր դած տե ղե կութ յուն նե րը, ո րոնք եր բեմն հա րուստ 
են ման րա մաս նե րով:

Ամ փո փե լով նշենք, որ հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ ա կա նա տես-վե-
րապ րող նե րի վկա յութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յամբ հան գել ենք հետև յալ եզ րա-
կա ցութ յուն նե րին: Վ կա յութ յուն նե րի մի մասն ու նի աղբ յու րա գի տա կան բա ցա ռիկ 
նշա նա կութ յուն ինչ պես դրան ցում պահ պան ված տե ղե կատ վութ յան, այն պես էլ 
այդ վկա յութ յուն նե րի պահ պան ման և գ րի առն ման բարձր մա կար դա կի ա ռու մով: 
Այ սինքն` դրանք, լի նե լով «ա ռա ջին ձեռք» սկզբնաղբ յուր ներ, ու նեն հա վաս տիութ-
յան մեծ աս տի ճան: Վ կա յութ յուն նե րի մի զգա լի մա սը կա րող է վի ճար կե լի հա վաս-
տիութ յուն ու նե նալ, քա նի որ դրանք գրի են առն վել տաս նամ յակ ներ անց, իսկ շատ 
դեպ քե րում ոչ միայն «երկ րորդ», այլ նաև «եր րորդ ձեռ քի» կող մից: Մ յուս կող մից 
ակն հայտ է, որ բո լոր վկա յութ յուն նե րը հա րուստ են փաս տա կան նյու թով հա միդ-
յան ող բեր գութ յան գրե թե բո լոր աս պեկտ նե րի հա ճախ ա մե նայն ման րա մաս նութ-
յամբ ներ կա յաց մամբ: Դ րանք կա րող են յու րա քանչ յուր աս պեկ տի խոր հե տա զո-
տութ յան հա մար կարևոր աղբ յուր դառ նալ:

Armenian Manuscripts by Vartan Hartunian, Cambrige, Mass.: Armenian Heritage Press, 2nd edition, 
1986, p. 13 and 17; Գրիգոր Ա. Ք աջբերունի, Կեանքիս համեստ պատմութինը, Պէյրութ-Լիբանան, 
1965, էջ 22; Եփրեմ Ճռնազեան, Իրաւունքը ճշմարտութեան, յուշեր չորս կոտորածներէ, Պոսթըն, 
Ժամանակակից հայ հ ետ ազ օտական եւ վաւերագրական Զօրեան հիմնարկ, 1990, էջ 14; 
Խոսրով (Գէորգ) քահանայ Շաքարեան, Յիշատակարան կամ ընտանեկան արձանագրութիւն 
վանեցի Շաքարեան տան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2004, էջ 55, 56:
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ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐՆ ԱԿԱՆԱՏԵՍ-ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ 
ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Նարինե Հակոբյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սի րութ յան են են թարկ վում 1890-ա կան թթ. hա միդ յան կո տո-
րած նե րի ա կա նա տես-վե րապ րող նե րի տասն յակ տպա գիր վկա յութ յուն ներ: Փորձ 
է ար վում բազ մա կող մա նիո րեն վեր լու ծե լու դրանք̀  հաս կա նա լու և գ նա հա տե լու 
հա մար դրանց աղբ յու րա գի տա կան նշա նա կութ յու նը: Վ կա յութ յուն նե րը դա սա-
կարգ վում են` հիմք ըն դու նե լով դրանց աղբ յու րա գի տա կան կարևո րութ յու նը և 
հա վաս տիութ յու նը: Դ րանց մի մասն ու նի բա ցա ռիկ աղբ յու րա գի տա կան նշա-
նա կութ յուն խնդրո ա ռար կա ժա մա նա կա հատ վա ծի դեպ քե րի ու սում նա սիր ման 
հա մար: Այս վկա յութ յուն նե րը հարս տաց նում են թե մա յի մա սին մեր պատ կե րա-
ցում նե րը լրա ցու ցիչ տե ղե կութ յուն նե րով, ո րոնք բա ցա կա յում են, օ րի նակ` դի վա-
նա գի տա կան փաս տաթղ թե րում և  այլ աղբ յուր նե րում: Մ յուս կող մից դրանք նոր 
հե ռան կար ներ են բա ցում հա միդ յան կո տո րած նե րի վե րա բեր յալ այլ գի տա կար-
գե րի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար:
Բա նա լի բա ռեր̀  արևմ տա հա յութ յան կո տո րած ներ, ա կա նա տես-վե րապ րող ներ, 
վկա յութ յուն ներ, Օս ման յան կայս րութ յուն:

HAMIDIAN MASSACRES IN THE EYEWITNESSES TESTIMONIES
Narine Hakobyan

SUMMARY
In this article dozens of printed Hamidian Massacres’ eye-witnesses testimonies of 1890s 
are investigated. An attempt is made to thoroughly analyze them, in order to understand 
and evaluate their value as a source. The testimonies are classified on the basis of impor-
tance or the reliability of the source. Some of them have a special value of the source for 
studying of the events of this period. These testimonies enrich our understanding of the 
subject with additional information, which is absent, for example, in diplomatic docu-
ments and other sources. On the other hand, they open up new prospects for research on 
massacres in other scientific studies.
Keywords: Armenian Massacres, eyewitnesses, testimonies, Ottoman Empire.

ГАМИДОВСКАЯ РЕЗНЯ В СВИДЕТЕЛЬСТВАХ ОЧЕВИДЦЕВ
Нарине Акопян

РЕЗЮМЕ
В статье исследуются десятки опубликованных свидетельств очевидцев Гамид-
ской резни 1890-х годов. Предпринимается попытка их всестороннего анализа с 
целью оценки их ценность в качестве источника. Свидетельства классифициру-
ются на основе их важности и достоверности. Некоторые из них имеют особое 
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значение в качестве источника для изучения событий данного периода. Эти сви-
детельства содержат дополнительную информацию, которая отсуствует, напри-
мер, в дипломатических документах и других источниках. С другой стороны, 
изучение свидетельств очевидцев открывает новые перспективы для исследова-
ний феномена массовых убийств с точки зрения других научных дисциплин.
Ключевые слова: массовые убийства западных армян, очевидцы, свидетельства, 
Османская империя.
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«ՄԻ ՔԱՆԻ ԹՎԵՐ». Ա-ԴՈՅԻ «ՎԱՆԻ, ԲԻԹԼԻՍԻ ԵՒ ԷՐԶՐՈՒՄԻ 
ՎԻԼԱՅԷԹՆԵՐԸ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (1912 Թ.) ԵՎ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱՐԾԱՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ 
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԾԱՎԱԼՎԱԾ ԲԱՆԱՎԵՃԸ

Ռո բերտ Թա թո յան

Ա- Դո յի ( Հով հան նես Տեր- Մար տի րոս յան) «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ-
նե րը» աշ խա տութ յու նը, ո րը լույս է տե սել 1912 թ. Երևա նում1, ա ռանձ նա հա տուկ 
տեղ է զբա ղեց նում ա կա նա վոր հայ պատ մա բա նի ժա ռան գութ յան մեջ։ «Ու սում-
նա սի րու թեան մի փորձ այդ երկ րի աշ խար հագ րա կան, վի ճա կագ րա կան, ի րա ւա-
կան և տն տե սա կան դրու թեան» են թա վեր նա գի րը կրող այս աշ խա տան քը կարևոր 
սկզբնաղբ յուր է Մեծ ե ղեռ նի շե մին վե րոնշ յալ նա հանգ նե րի և  առ հա սա րակ 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի2 տա րած քի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի լու սա բան ման 
հա մար, աղբ յուր, ո րը չի կա րող շրջան ցել տվյալ հար ցե րով զբաղ վող ժա մա նա կա-
կից և  ոչ մի ու սում նա սի րող։ 

Ինչ պես նշում է ա ռա ջա բա նում ին քը̀  հե ղի նա կը, գրքի հա մար նյու թը նա հա վա-
քել էր 1909 թվա կա նի հու նիս-օ գոս տոս ա միս նե րին Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի 
վի լա յեթ ներ կա տա րած ճա նա պար հոր դութ յան ըն թաց քում. «Մենք այ ցե լե ցինք 
Վան, Մուշ, Էրզ րում քա ղաք նե րը. մտանք այդ տե ղե րի ա ռաջ նոր դա րան նե րը. այ ցե-
լե ցինք Կ տուց-Ա նա պա տի, Վա րա գի, Աղ թա մա րի, Նա րե կի, Ս. Կա րա պե տի, Ս. Յով-
հան նէ սի և Կարմ րա կի վան քե րը. ան ցանք Բա յա զե տի, Ուչ քի լի սէի, Ար ճէ շի, Թի մա րի, 
Վան- Տօս պի, Ար ճա կի, Հա յոց- Ձո րի, Շա տա խի, Գեա ւա շի, Մու շի, Սա սու նի, Խ նու սի, 
Էրզ րու մի և Բա սե նի գա ւառ նե րով. կարևոր կենտ րո նա տե ղե րում կանգ ա ռանք և ծա նօ-
թա ցանք երկ րի հետ։ Ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա նակ մեզ յա ջող ւեց ձեռք բե րել 
նիւ թեր այդ երկ րի աշ խար հագ րու թեան և  ազ գաբ նակ չու թեան վի ճա կագ րու թեան 
վե րա բե րեալ, տե ղե կու թիւն ներ ճա նա պարհ նե րի հա ղոր դակ ցու թեան, երկ րի ար դիւ-

1 Տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները. Ուսումնասիրութեան մի փորձ այդ երկրի 
աշխարհագրական, վիճակագրական, իրաւական և տնտեսական դրութեան, Երևան, տպարան 
«Կուլտուրա», VIII, 408 էջ։
2 Հոդվածի շրջանակներում «Արև մտ յան Հա յա ստան» տա րածք ի տակ հասկա նում  ենք 
Հայկական լեռ նա շխա րհի` Օսմանյան կայսրության վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի 
վրա ստեղծված վարչական միավորները` Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի, Խարբերդի, Դիարբեքիրի 
և Սեբաստիայի վիլայեթները (այսպես կոչված «վեց նահանգներ»)։ Մենք օգտագործում ենք 
օսմանյան վարչական միավորների անվանումների երկու տարբերակ` ինչպես թուրքականից 
տառադարձված` վիլայեթ, սանջակ, կազա, նահիե, այնպես էլ պատմագիտական գրական ության 
մեջ ընդունված դրանց հայերեն համարժեքները` նահանգ, գավառ, գավառակ , գյուղախումբ։
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նա գոր ծու թեան, հո ղա տի րու թեան և հար կե րի մա սին, նաև տե ղե կու թիւն ներ մաս նա-
ւո րա պես հայ ժո ղովր դի կա ցու թեան և տն տե սա կան դրու թեան վե րա բե րեալ»3։ 

Հե ղի նա կը, ճա նա պար հոր դութ յան ըն թաց քում հա վաք ված նյու թե րը կար գի 
բե րե լով և կողմ նա կի աղբ յուր նե րով լրաց նե լով, գիր քը հանձ նում է տպագ րութ յան` 
ար տա հայ տե լով իր վստա հութ յունն առ այն, որ տե ղե կութ յուն նե րը որ քան էլ թե րի, 
այ նուա մե նայ նիվ կա րող են օգ տա կար լի նել Արևմտ յան Հա յաս տա նով հե տաքրքր-
վող նե րի հա մար։ 

Ա- Դո յի շուրջ 400 էջ ծա վա լով աշ խա տութ յան մոտ եր կու եր րոր դը նվիր ված է 
Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի նկա րագ րութ յա նը և հայ բնակ չութ յան 
վի ճա կագ րութ յա նը։ Հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի այս ե րեք 
նա հանգ նե րի հայերի թվա քա նակն ըստ հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի` հա մա պա-
տաս խան տվյալ նա հան գի վար չա կան բա ժան ման` գա վա ռակ առ գա վա ռակ գյու-
ղա ցու ցակ նե րի։ Գրքում զե տեղ ված գյու ղա ցու ցակ նե րի մեծ մա սը Ա- Դո ն ստաց ել 
էր Արևմտ յան Հա յաս տա նի Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հա մա պա տաս խան թե մե-
րի ա ռաջ նոր դա րան նե րից։ Ո րոշ շրջան նե րի գյու ղա ցու ցակ նե րի հա մար որ պես 
աղբ յուր հե ղի նա կը նշում է որևէ ան հատ ան ձի (որ պես կա նոն` տե ղա ցի մտա վո-
րա կան, ա ռաջ նոր դա րա նի կամ օս ման յան որևէ պե տա կան մարմ նի տե ղա կան 
բա ժան մուն քի հա յազ գի աշ խա տա կից)4, կամ ա նա նուն «տե ղա ցի նե րի»5, «տեղ յակ 
մարդ կանց»6։ Ա ռան ձին դեպ քե րում Ա- Դոն կազ մում է հա մե մա տա կան աղ յու սակ-
ներ̀  ներ կա յաց նե լով տվյալ վար չա կան միա վո րի հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի եր կու 
կամ ե րեք աղբ յու րից քաղ ված զու գա հեռ տվյալ ներ7։

Ա- Դո յի կող մից հա վաք ված տվյալ նե րը գրե թե բա ցա ռա պես ար տա ցո լում են 
հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն ըստ տնե րի (ըն տա նիք նե րի)։ Բ նակ չութ յան շնչե րի 
թի վը ստա նա լու հա մար ու սում նա սի րո ղը որ պես մեկ տան ան դամ նե րի մի ջին թիվ 
ըն դու նում է 7 շունչ (քա ղա քա յին բնակ չութ յան պա րա գա յում` 6 շունչ)8։ 

3 Նույն տեղում, էջ V։ 
Ա-Դոն նաև թողել է Արևմտյան Հայաստան կատարած ճանապարհորդության հուշեր, որոնց մի 
մասը հրատարակվել է «Նոր հոսանք» ամսագրում (տե՛ս Ա–Դօ, Յուշեր Տաճկա–Հայաստանի 
ճանապարհորդութիւնից, «Նոր հոսանք» գրական, գիտական, հասարակական և քաղաքական 
ամսագիր, Թիֆլիս, Ա. տարի, 1913, №1, էջ 134-14 1,  №2 , էջ 346-357, №3, էջ 562-569, №4-5, էջ 785-
798, №6, էջ 1040-1046, №7-8, էջ1235-1253,  Բ. տարի, 1914, №1 , էջ  75-91, №2, էջ 225-236, №3, էջ 397-
416, №4, էջ 565-581, №6, 938-948)։ 
4 Օրինակ` Վանի նահանգի Արճակ, Բ եր կր ի գավառների համ ար ̀ Շիրին Հա կո բյ ան, Ար ճեշի 
գավառի համ ար` Արամ Սաֆրաստյան (Ա-Դօ, Վա նի , Բի թլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթներ ը. .. ,
է ջ 32 , 35)։
5 Օրինակ` Վա նի ն ահ անգ ի Թի մար  գավառ (նույն տեղ ու մ, էջ 22)։
6 Օրինակ` Վանի նահա նգ ի Վա ն- Տոսպի և Շատախի գավառակներ (նույն տեղում, էջ 27, 65)։
7 Տե ՛ս  հ ատկապես Մուշի դա շտ ի (Մուշի գավառակ) հա յաբ նակ բնա կա վայ րե րի վի ճա կագրու-
թյունն ըստ Մուշի առաջնորդարանի 1889 և 1909 թթ. տվյալների և Մշո առաջնորդարանի 
քարտուղար Նազարեթ Մարտիրոսյանի` 1909 թ. տվյալների (նույն տեղում, էջ 104-107)։
8 Ընտանիքների անդամների միջին թիվը ստանալու համար Ա-Դո ն իր ճանապարհորդության 
ընթացքում կազմել էր տվել զանազան գավառների 23 գյուղերի տների և նրանց անդամների 
ցուցակները ու ստացել ընդհ ան ու ր միջին թիվ` 6, սակայն քանի որ տեղացիների աջակցությամբ իր 
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Ա- Դոն իր տվյալ ներն ու հաշ վարկ ներն ամ փո փում է հետև յալ աղ յու սա կում։
Աղյուսակ 1. Վիճակագիր երեք վիլայեթների հայ ժողովրդի

‹ ������� 	�
�� ���
 ��� ����
1 ��	� 3 387 16,203 102,910
2 .������ 3 495 22,092 154,164
3 /������� 9 389 23,413 159,593

�	���
	� 15 1,271 61,708 416,667

Ե րեք նա հանգ նե րի ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան թի վը և դ րա նում հա յե-
րի տո կո սա յին հա րա բե րակ ցութ յու նը ստա նա լու հա մար Ա- Դոն օգ տա գոր ծում է 
1896 թ. օս ման յան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նը̀  ան փո փոխ վերց նե լով դրա-
նից մահ մե դա կան նե րի ու այլ քրիս տոն յա նե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ տվյալ-
ներ և գու մա րե լով դրանց հայ բնակ չութ յան` իր հաշ վար կած թի վը։ Ս տաց ված արդ-
յուն քը նա ամ փո փում է ստորև տրվող աղ յու սա կում9. 

Աղյուսակ 2. Երեք վիլայեթների ընդհանուր ազգաբնակչության թիվը

���������� �������� 
���������������

�������������� 
���� % ������ 

���� %
!�� 

���"#������� 
����

%

��	� 453,000 241,000 53 103,000 23 109,000 24
.������ 421,000 254,000 60 154,000 37 13,000 3
/������� 670,000 500,000 74 160,000 24 10,000 2

�������� 1,544,000 995,000 64 417,000 27 132,000 9

Այս պի սով, ըստ Ա- Դո յի, Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րում հա յե րը 
կազ մում էին ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան 27%-ը (քրիս տոն յա այլ հա րան վա նութ-
յուն նե րի հետ միա սին` 36%)` 64% իս լա մա դա վան ազ գաբ նակ չութ յան հա մե մատ։ 

«Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» եր կա սի րութ յու նը լույս տե սավ 
1912 թ. հոկ տեմ բե րի սկզբնե րին, և հե ղի նա կի ա ռա ջին ա նե լի քը ե ղավ գրքի օ րի-
նակ ներն ու ղար կել հայ կա կան մա մու լի տար բեր խմբագ րութ յուն նե րի10։ Իր հու շե-
րում Ա- Դոն հետև յալ կերպ է նկա րագ րում այն ըն դու նե լութ յու նը, ո րին ար ժա նա ցավ 
աշ խա տան քը. «Գիրքս ա ռա ջին իսկ րո պեից ա ռաջ բե րեց խիստ հե տաքրք րութ յուն։ 
Ն րա մա սին սկսե ցին խո սել բո լոր թեր թե րը, և թեր թե րի է ջե րում հրա պա րակ ե կան 
Հայ կա կան հար ցով շատ հե տաքրքր վող ներ։ Քն նա դա տութ յանս գլխա վոր ա ռար կան 
հան դի սա նում էր հայ ժո ղովր դի թվա կան տվյալ նե րը̀  Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի 
վի լա յեթ նե րում։ Ար տա հայտ վող նե րը բա ժան վե ցին եր կու մա սի` թեր ու դեմ, ...քննա-

կողմից անձամբ կազմված Դ իադինի վեց և Արճեշի երկու գյուղերի վիճակագրության մեջ շնչերի 
միջին թիվը 7-ից և նույնիսկ 8-ից բարձր էր, ապա նա որոշել է գյուղական բնակավայրերի հայ 
ընտանիքների համար հաշվել 7, իսկ քաղաքների համար` 6 շունչ։ «Ըստ երևոյթի ն ուրիշների ձեռքով 
կազմւած ցուցակները կատարւ ել  ե ն շատ պակասաւոր, որի մէջ մենք համոզւեցինք մեր յետագայ 
դիտողութիւնների  ժ ամա նակ. Էրզրումի դաշտում կան շատ գիւղեր, որոնցում ընտանիքներ ի միջին 
թիւը հասնում է 10-ի», - արձանագ րում  է  ուսումնասիրողը (նույն տեղու մ,  էջ 235):
9 Նույն տեղում, էջ 245:
10 Տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշողությունները, Երևան, «Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և 
պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ, 2015, էջ 165։
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դա տութ յու նը հա ճախ կրում էր կրքոտ բնույթ, ուս տի վե րած վեց այն բա նակռ վի և մեկ 
ամ բողջ տա րի չի ջավ հրա պա րա կից։ Տե ղի էին ու նե նում խիստ հար ձա կում ներ. տե ղի 
էր ու նե նում նաև պաշտ պա նութ յան խոսք»11։

Ե թե Ա- Դո յի գիր քը լույս տես ներ մեկ կամ եր կու տա րի ա ռաջ̀  1910-1911 թթ., 
ինչ պես նա խա տե սում էր հե ղի նա կը12, ա պա այն գու ցե չար ժա նա նար նման լայն 
ար ձա գան քի։ Իսկ 1912 թ. վեր ջե րին գրքի հրա տա րա կութ յան պա հը հա մըն կավ 
Հայ կա կան հար ցի վե րար ծարծ ման` Արևմտ յան Հա յաս տա նի հա յաբ նակ նա հանգ-
նե րում բա րե փո խում նե րի ծրագ րի շուրջ ծա վալ վող գոր ծըն թաց նե րի մեկ նար կի 
հետ։ 1912 թ. հոկ տեմ բե րին պայ թեց ա ռա ջին Բալ կան յան պա տե րազ մը, ո րը հենց 
սկզբից ան հա ջող ըն թացք ու նե ցավ Օս ման յան կայս րութ յան հա մար։ Արևել-
յան հար ցի նոր սրա ցու մը հնա րա վո րութ յուն էր ըն ձե ռում հա յե րին, ո րոնք մինչ 
այդ Օս ման յան կայս րութ յան կա ռա վար ման ղե կը ստանձ նած ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն նե րից ա պարդ յուն պա հան ջում էին լու ծում տալ արևմ տա հա յութ յան 
խնդիր նե րին, ար դեն եվ րո պա կան դի վա նա գի տութ յան ա ռաջ բարձ րաց նե լու Բեռ-
լի նի պայ մա նագ րի 61-րդ հոդ վա ծը կյան քի կո չե լու պա հան ջը13:

Ա- Դո յի քննա դատ նե րից Գ. Վար դան յա նը Թիֆ լի սում հրա տա րակ վող Հայ 
հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յան օր գան «Հո րի զոն» օ րա թեր թի 1912 թ. դեկ տեմ-
բե րի 29-ի հա մա րում հետև յալ կերպ էր ներ կա յաց նում պա հի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը. «պ. Ա-դօի աշ խա տու թիւ նը, զու գա դի պօ րէն, լոյս ըն ծայ ւեց այն պա հուն, երբ 
հրա պա րակ է նետ ւած հայ կա կան հար ցը̀  այ սինքն Թիւր քա հա յաս տա նի բա րե կար-
գու թեան խնդի րը։ Եւ ո րով հետև Հայ կա կան հար ցի լուծ ման մէջ մեծ դեր են խա ղա լու 
հայ ազ գաբ նակ չու թեան քա նակն ու ո րա կը, ուս տի պ. Ա-դօի աշ խա տու թիւ նը ստա ցաւ 
ու րոյն դիրք̀ մա նա ւանդ ազ գաբ նակ չու թեան վի ճա կագ րա կան տե սա կէ տից»14։ 

Ա- Դո յի աշ խա տան քը գրա խոս վեց և քն նարկ վեց ժա մա նա կի արևե լա հայ և  
արևմ տա հայ այն պի սի հայտ նի և  ազ դե ցիկ պար բե րա կան նե րում, ինչ պի սիք էին 
«Հո րի զոն» ( Թիֆ լիս), «Մ շակ» ( Թիֆ լիս), «Բ յու զան դիոն» (Կ. Պո լիս) թեր թե րը, 
«Ա րա րատ» ամ սա գի րը (Ս. Էջ միա ծին)։ Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան նկատ մամբ 

11 Նույն տեղում։
12 Ա -Դ ոն չ կարողացավ արագ ամփոփել 1909 թ. Արևմտյան Հայաստան կատարած իր ճանապարհո-
րդ ության ար դյունքները, քանի որ իր հեղինակած հետազոտություններից մեկի` «Ազատագրական 
շարժումը Ռուսաստանում» գրքի համար ցարական դատարանի կողմից դատապարտվեց մեկ 
տարվա ազատազրկման` 1910 թ. օգոստոսի 4-ից 1911 թ. օգոստոսի 4-ը կրելով պատիժը Նոր 
Բայազետի բանտում։ Ազատություն ստանալուց հետո միայն ուսումնասիրողն ի վիճակի եղավ 
ստանձնելու ճանապարհորդության ընթացքում հավաքված նյութերի վերջնական դասավորման 
ու մշակման և գրքի հրատարակության պատրաստման գործը (նույն տեղում, էջ 160)։
13 1912 թ. վեր ջե րին Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանին կից ստեղծված Ապա հո վութ յան հանձ-
նա ժո ղո վը պատրաս տում է Արևմտ յան Հա յաս տա նի հ ա յա բ նակ նա հանգնե րի բա րե փո խում նե-
րի նա խա գիծ՝ կից հիմնավորում նե րով, ո րը, ար ժա նա նա լով Ազ գա յին ժո ղո վի, Ազ գա յին կենտ-
րո նա կան վար չութ յան և պատ րիար քի հա վա նութ յա նը, 1913 թ. ապ րի լի սկզբին փոխանցվում 
է Կ. Պոլսում Ռու սաս տա նի դես պան Մի խա յիլ Գիր սին (մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., 
Արևմտահայու թյան թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին, Երևան, ՀՑԹԻ, 2015, էջ 141):
14 «Ա-Դօի Թրք ահայաս տանի վիճա կագրութիւն ներ ի առ իթո վ»,  «Հորի զոն» , Թի ֆլիս, 19 12, 
դեկտեմբերի 29, № 289։
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քննա դա տութ յան ներ կապ նա կը լայն էր̀  հու զա կան-կան խա կալ-հրա պա րա կա խո-
սա կա նից15 մինչև ա ռար կա յա կան-փաս տարկ ված։ 

Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ խիստ քննա դա տա կան դիր քո րո շում որ դեգ րե ցին 
Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցութ յուն կու սակ ցութ յա նը հա րող գոր ծիչ նե րը (չմո ռա-
նանք, որ Դաշ նակ ցութ յունն այդ ժա մա նակ հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի 
հե տապնդ ման ա ռաջ նագ ծում կանգ նած հայ կա կան հիմ նա կան կա ռույց նե րից մեկն 
էր), ուս տի պա տա հա կան չէ, որ «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» գրքի 
շուրջ բա նա վե ճի կենտ րո նա կան հար թակ դար ձավ «Հո րի զոն» օ րա թեր թը։ Դ րա 
հա մե մատ ա վե լի չա փա վոր և  ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան վե րա բեր մունք դրսևո-
րե ցին «Մ շա կը» (խմբա գիր̀  Համ բար ձում Ա ռա քել յան) և թեր թի շուրջ հա մախմբ-
ված գոր ծիչ նե րը: 

Բա նա վե ճի մեկ նար կը տվեց «Մ շա կի» խմբա գիր Համ բար ձում Ա ռա քել յա նի 
հա մա ռոտ գրա խո սա կա նը̀  տպագր ված թեր թի 1912 թ. նո յեմ բե րի 28-ի (դեկ տեմ-
բե րի 11) հա մա րում։ Գիր քը գո վա սան քի ընդ հա նուր խոս քե րով բնու թագ րե լուց 
հե տո գրա խո սա կա նի հե ղի նա կը նշում էր. «Չոր սառն վի ճա կագ րա կան տե ղե կու-
թիւն նե րը, բեր ւած Ա- Դօի ըն դար ձակ գիր քի մէջ, գա լիս են սառն ջուր մա ղե լու մեր 
գլխին, ցոյց տա լով, որ հայ կա կան ե րեք գլխա ւոր նա հանգ նե րի...ընդ հա նուր ազ գաբ-
նա կու թիւ նը կազ մում է 1,474,327 շունչ, և դ րանց մէջ հայ ազ գաբ նա կու թիւ նը̀  416,667, 
այ սինքն...մի ջին թւով 28%»։ 

Հ. Ա ռա քել յա նը, ել նե լով Հայ կա կան հար ցի վե րա բեր յալ ու նե ցած իր դիր քո րո-
շու մից, Ա- Դո յին վե րագ րում էր մտքեր, ո րոնք գրքում բա ցա կա յում էին. «Հե ղի նա կը 
ցոյց է տա լիս, թէ ան հիմն է այն կար ծի քը, որ տի րա պե տում է շա տե րի մէջ, թէ իբր 
թիւր քաց պաշ տօ նա կան վի ճա կագ րա կան տե ղե կու թիւն նե րը հա յե րի թւի մա սին սխալ 
են։ Ճիշդ է, Վ. Քի նէն16 ցոյց է տա լիս հա յե րի թի ւը 3 վի լա յէթ նե րում... 346,339, մինչ 

15 Որ պես վառ հուզական արձագանքի օրին ակ ̀ կարելի է առանձնացնել 1914  թ.  սկզբներին 
Ավետիս Ահարոնյանի հետևյալ տողերը. «Ու յիշեցի տխրութեամբ ու զզւանքով այն ողորմելի, 
տղայական բանակռիւը հայերի թւի մասին, որ անցեալ տարի աղմկել էր կովկասահայ մամուլը 
և ուր ամենից զգաստը, ամենից խելացին համարւում էր նա, ով ամենից բարձր էր ճչում, թէ 
«Հայաստանում հայ չկայ, թէ ազգային քաղաքական գործելակերպը եղել է ռոմանտիկ», փոյթ 
չէ, թէ այդ ճիչի հիմունքը լինէր մի քրդական մեթոդով վիճակագրութիւն։ ...«Հայաստանում հայ 
չկայ»... երբ աշխարհի չորս ծայրերը սփռւած մեծ ու փոքր Գրիգորները «ռեֆ որ մներ» ե ն երա-
զում  հայրեն ի հողը թևա կո խել ու հա մա ր, եր բ հեռա ւոր ու գ այ թա կղի չ Ամ եր իկա յի  հայն իսկ եռում  
ու թրթռում է վե րադ ար ձի տենչ երով և երբ մայր երկրի հայութիւնն իր բարոյական կո րովով, իր 
հոգու մէջ անաղարտ պահած քաղաքակրթական  կ արելիութիւններով, դարերի տառապանքի 
մէջ թրձւա ծ կ ամքերով մի քանի անգամ աւելի արժէ, քան իրենց շրջապատող բարբարոսներ ը,  
որ ոն ք վ աղը քաղաքակրթականութեան վիթխարի անիւների տակ կարող են փոշիանալ ինչպէս 
երբէք աշխարհ եկած չը լինէին։ «Հայաստանում հայ չկայ»... իսկ շա՞տ բուլղար, սերբ, յոյն կար 
բալկանեան երկրներում նրանց ազատութեան արշալոյսին» (տե՛ս «Հ որի զոն», Թիֆլիս, 1914, 
հունվարի 18, № 12):
16 1890-ական թթ. ֆրանսիացի վիճակագիր, օսմանյան պաշտոնական աղբյուրներից քա ղվ ած  
հարուստ վիճակագրական նյութ պարունակող «Ասիական Թուրքիա» աշխատության հեղինակ 
(Cuinet V., La Turquie d’ Asie: Géographie administr ative Statistique descriptive et raisonnée de chaque 
province de l’Asie-mineure, tome 1-4, Par is, Ernest Leroux, 1890-1894)։ Վ. Քինեի աշխատությունից 
օգտվել են Ա-Դոն և հարցին անդրադարձած այլ ուսումնասիրողներ ։
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Ա- Դօի գրքի մէջ, ըստ հայ կա կան աղ բիւր նե րի, նրանց թիւն է 416,000, բայց, ինչ պէս 
տես նում ենք, տար բե րու թիւ նը շատ մեծ չէ» 17։ 

Սա կայն ար դեն եր կու ա միս անց Համ բար ձում Ա ռա քել յա նը կտրուկ փո խում 
է իր մո տե ցում նե րը Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ, ինչն ըստ երևույ թին պայ մա նա-
վոր ված էր 1913 թ. սկզբնե րին դաշ նակ ցա կան մա մու լում, մաս նա վո րա պես «Հո րի-
զոն» թեր թի է ջե րում, Ա- Դո յի թվե րի դեմ ծա վալ ված քննա դա տա կան ար շա վով 
(դրա մա սին կխոս վի հա ջոր դիվ)։ Հան դես գա լով 1913 թ. փետր վա րի 1 (13)-ին Թիֆ-
լի սի Գ րա կան-գե ղա գի տա կան սա լո նում Հայ կա կան հար ցի վե րա բեր յալ կազ մա-
կերպ ված քննարկ մա նը, որ տեղ, ի թիվս Հայ կա կան հար ցի այլ բա ղադ րիչ նե րի, 
անդ րա դարձ կա տար վեց և  արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի թե մա յին, «Մ շա-
կի» խմբա գի րը նշում էր. «Թիւր քաց կա ռա վա րու թիւ նը միշտ աշ խա տել է ցոյց տալ, 
որ հայ կա կան վեց նա հանգ նե րում հա զիւ 7-800,000 հայ կայ։ Վի տալ Քի նէի գիրքն 
այդ թիւն է տա լիս։ Վեր ջերս նույ նիսկ հա յե րը կա մե նում են ա պա ցու ցա նել, թէ հա յե-
րի թիւն հա զիւ 600,000 է, ինչ պէս օ րի նակ Ա- Դօի գիր քը։ Ես ինքս մի րօ պէ հա ւատ 
ըն ծա յե լով նրա ու սում նա սի րու թեան` գո վե ցի այդ գիր քը, իբրև մեր աչ քը բա ցող մի 
աղ բիւր, բայց Պա րի զում մի դէպք ե կաւ հա մո զե լու ինձ, թէ որ քան ան ճիշդ է Վ. Քի նէի 
վի ճա կագ րու թիւ նը, նույն քան ան ճիշդ է և Ա- Դօի վի ճա կագ րու թիւ նը։ Ֆ րան սիա կան 
կա ռա ւա րու թեան կար գադ րու թեամբ 7-8 ա միս ա ռաջ ֆրան սիա կան հիւ պա տոս-
նե րից մի նը ճա նա պար հոր դու թիւն կա տա րե լով հա յաբ նակ վի լա յէթ նե րում ` կազ մել 
է ա ւե լի ճշգրիտ վի ճա կագ րու թիւն ազ գաբ նա կու թեան. նրա նից երևում է, որ հա յե րի 
թի ւը ա վե լի մեծ է, մոտ 1,200,00018։ Այս թի ւը հա ւա սար է Օր մա նեան սրբա զա նի կազ-
մած մի վի ճա կագ րու թեան, դպրոց նե րի մա սին, ո րի հի ման վրա ես մի քա նի տա րի 
ա ռաջ «Մ շա կի» մէջ թիւր քա հա յե րի թի ւը ո րո շե ցի 1,200-400,000»19: 

Ա- Դոն չէր կա րող չար ձա գան քել Համ բար ձում Ա ռա քել յա նի վե րոնշ յալ կար ծի-
քին, ինչ պես նաև դրան նա խոր դած գրա խո սա կա նում ար տա հայտ ված «սառն ջուր 
մա ղե լու» մա սին մտքին։ «Մ շա կի» 1913 թ. փետր վա րի 20 (մար տի 5)-ի հա մա րում 
հրա տա րակ վում է Ա- Դո յի պա տաս խա նը, որ տեղ նա փոր ձում է ձեր բա զատ վել 
«Մ շա կի» խմբագ րի կող մից ի րեն վե րագր վող տե սա կետ նե րից։ Հայ տա րա րե լով, 
որ «Հայ կա կան դա տի ներ կայ մօ մեն տում» ան պա տեհ է հա մա րում բա նա վե ճի մեջ 
մտնել իր գրքի քննա դատ նե րի հետ` Ա- Դոն այ նուա մե նայ նիվ հարկ էր հա մա րում 
մատ նան շել եր կու «անճշ տութ յուն ներ», ո րոնք տեղ էին գտել Համ բար ձում Ա ռա-
քել յա նի գրա խո սա կա նում։ Նախ` նա ար ձա նագ րում էր, որ իր գրքի և  ոչ մի տո ղում 
հնա րա վոր չէ գտնել հա յե րի թվա քա նա կի վե րա բեր յալ թուր քա կան պաշ տո նա կան 
թվե րի իս կութ յու նը հաս տա տող որևէ ակ նարկ։ «Եւ ոչ միայն այդ մա սին ակ նարկ 
չը կայ, այլ ընդ հա կա ռա կը... ո րո շա կի ա սել ենք, որ թիւր քե րի թւե րը պա կաս են մեր 

17 Տե՛ս «Մշակ», 1912, նոյեմբերի 28,  № 265: Ա-Դոյի գրքի վերաբերյալ Համբարձում Առաքելյանի 
գրախոսականում ներկայացված մտքերը երկրորդվում են Միքայել Մելիքյանի կողմից «Մշակ» 
թե րթի  1912 թ. դեկտեմբերի 7(20)-ի համարում (տե՛ս «Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները» 
գրքի առիթով, «Մշակ», 1912, դեկտեմբերի 7, № 272)։
18 Մեզ չի հաջողվել պարզել Համբարձում Առաքելյանի կողմից հաղ որդվող այս տվյալի աղբյուրը։
19 Տե՛ս «Մշա կ» , 1913, փետրվարի 1, № 28։
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թւե րից 19-20%-ով», - շեշ տում էր ու սում նա սի րո ղը̀  եզ րա փա կե լով իր միտ քը հռե տո-
րա կան հար ցով. «...ե թէ Հ[ամ բար ձում] Ա[ռա քել յան]ին փոքր է թւա ցել այդ տար բե րու-
թիւ նը, մի՞ թէ այդ ի րա ւունք է տա լիս նրան մեզ վե րագ րե լու խօս քեր, ո րոնք գո յու թիւն 
չու նեն մեր գրքում»20։ 

Այ նու հետև անդ րա դառ նա լով Հ. Ա ռա քել յա նի` Թիֆ լի սի Գ րա կան-գե ղա գի տա-
կան սա լո նում հնչեց րած մտքե րին, մաս նա վո րա պես Վ. Քի նեի և  իր տվյալ նե րի 
միջև հա վա սա րութ յան նշան դնե լուն` Ա- Դոն նշում է. «Նախ պի տի ա սենք, որ Քի նէն 
հա յե րի թի ւը հայ կա կան վեց վի լա յէթ նե րում հաշ ւում է ոչ թէ 800,000, ինչ պէս Ա ռա քե-
լեանն է ա սում, այլ 665,000: ...Երկ րորդ̀ ...մեր հաշ վով [ Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի] 
ե րեք վի լա յէթ նե րում հա յե րի թի ւը 417,000 է, մինչ դեռ Քի նեի հաշ ւով 346,000 է, այ սինքն 
այն քան, որ քան թիւր քա կան պաշ տօ նա կան թի ւը, ո րը պա կաս է մե րից 18-20% ով»։ 

«Այս պի սով Ա ռա քե լեա նը ոչ մի հիմք չու նի ա սե լու, որ Քի նէն հա յե րի թի ւը հաշ-
ւում է 800,000, ա ւե լի ևս հիմք չու նի ա սե լու, որ մենք հաշ ւում ենք 600,000, քա նի որ 
մենք բե րում ենք թւեր մի միայն ե րեք վի լա յէթ նե րի մա սին, - շա րու նա կում էր Ա- Դոն։ 
- Ե թէ մենք ու զե նա յինք որևէ կերպ ստա նալ հա յե րի թի ւը մեր թւե րի օգ նու թեամբ, 
պի տի վերց նէինք Քի նէի վեց վի լա յէթ նե րի վե րա բե րեալ թի ւը̀  665,000-ը և վ րան ա ւե-
լաց նէինք 20%` այ սինքն այն չա փով, ինչ չա փով որ տար բեր վում է մեր թի ւը Քի նէի 
թւից ա ռա ջին ե րեք վի լա յէթ նե րի նկատ մամբ, ո րով և կը ստա նա յինք 800,000-ից մի 
փոքր պա կաս թիւ»21։ 

Վե րոնշ յա լը հիմք էր տա լիս Ա- Դո յին եզ րա կաց նե լու, որ Հ. Ա ռա քել յա նը «թւե րը 
բե րել է միան գա մայն հա կա դարձ կար գով, այ սինքն մեր թւե րը վե րագ րել է Քի նէին, 
իսկ Քի նէի թւե րը̀  մեզ, մի երևոյթ, ո րը տե ղի չը պի տի ու նե նայ նման լուրջ հար ցե րի 
ժա մա նակ»22։

Ամ փո փե լով արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ Ա- Դո - Համ բար ձում 
Ա ռա քել յան բա նա վե ճը̀  ար ձա նագ րենք, որ ո՛չ Ա- Դո յի թվե րի վե րա բեր յալ «Մ շա-
կի» խմբագ րի սկզբնա կան դրա կան կար ծի քը և  ո՛չ էլ հե տա գա քննա դա տութ յու նը 
հիմն ված չէին հար ցի խո րը ու սում նա սի րութ յան վրա, այլ մե ծա պես պայ մա նա վոր-
ված էին պա տա հա կան գոր ծոն նե րով։ Քա նի որ արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի 
հար ցը հայ կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի հա մա տեքս տում 
նո րից մտել էր օ րա կարգ, Հ. Ա ռա քել յա նը̀  որ պես արևե լա հայ ի րա կա նութ յան մեջ 
ա ռա վել ազ դե ցիկ թեր թե րից մե կի խմբա գիր, հարկ էր հա մա րում անդ րա դառ նալ 
հար ցին, սա կայն այդ անդ րա դար ձը կրեց մա կե րե սա յին բնույթ, ին չի վկա յութ յունն 
է հենց Ա- Դո յի թվե րի նկատ մամբ նրա վե րա բեր մուն քի նման ա րագ փո փո խութ-
յու նը̀  դրա կա նից դե պի բա ցա սա կան։ 

Հ. Ա ռա քել յա նը հե տա գա յում շա րու նա կեց հե տաքրք րութ յուն դրսևո րել արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի նկատ մամբ։ Այս պես, 1913 թ. մա յի սի 22-ին 
(հու նի սի 4) նա այդ հար ցով զե կու ցում է ու նե նում Ռու սաս տա նի կայ սե րա կան 

20 «Մշակ», 1913, փետրվարի 20, № 39 (նամակը թվագրված է փետրվարի 12 (25) -ո վ) ։
21 Նույն տեղում։
22 Նույն տեղում։
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աշ խար հագ րա կան ըն կե րութ յան Կով կա սի բա ժան մուն քի ընդ հա նուր նիս տում23։ 
Հե տա գա յում այդ զե կու ցու մը ո րո շա կի լրա ցում նե րով հրա տա րակ վում է որ պես 
ա ռան ձին ծա վա լուն ակ նարկ` «Թիւր քա հայ ժո ղովր դի վի ճա կագ րու թիւ նը» խո րագ-
րով24, սա կայն ո՛չ ե լույ թը, ո՛չ էլ ակ նար կը Ա- Դո յի թվե րին որևէ անդ րա դարձ չեն 
պա րու նա կում։

Ինչ պես ար դեն նշել էինք, Ա- Դո յի գիր քը ման րակր կիտ քննութ յան են թարկ վեց 
արևե լա հայ դաշ նակ ցա կան մա մու լի կենտ րո նա կան օր գան «Հո րի զոն» թեր թում` 
պար բե րա կա նին թղթակ ցած տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից։ Մեկ նար կը տրվեց 
Նի կոլ Աղ բալ յա նի «Մի կա րե ւոր գիրք» գրա խո սա կա նով25 և դ րան ան մի ջա պես 
հա ջոր դած «Մի քա նի թւեր»` յոթ մա սից բաղ կա ցած հոդ վա ծա շա րով (1912 թ. դեկ-
տեմ բեր – 1913 թ. հուն վար)26, ինչ պես նաև «Դար ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ վա ծով 
(1913 թ. սեպ տեմ բե րի 6)27։ Ե թե գրա խո սա կա նում ան վա նի դաշ նակ ցա կան գոր ծի չը 
սահ մա նա փակ վում էր ընդ հա նուր գնա հա տա կան նե րով, աշ խա տան քի` իր կար ծի-
քով ու ժեղ և թույլ կող մե րը նշե լով, ա պա հոդ վա ծա շա րում նա ար դեն ման րա մասն 
ներ կա յաց նում է Ա- Դո յի գրքում զե տեղ ված վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, կա տա-
րում դրանց վեր լու ծութ յան սե փա կան փոր ձը28։ Թեև այդ վեր լու ծութ յու նը շատ կող-
մե րով ու շագ րավ և  ար ժե քա վոր է, սա կայն տվյալ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում մենք 
կներ կա յաց նենք միայն Նի կոլ Աղ բալ յա նի կող մից Ա- Դո յի գրքում նկատ ված հիմ-
նա կան «պա կա սու թիւն նե րը»̀  քննա դա տութ յան հիմ նա կան թի րախ նե րը։ 

Այս պես, Նի կոլ Աղ բալ յանն ի րա վա ցիո րեն նշում է, որ Ա- Դո յի վի ճա կագ րա կան 
աղ յու սակ նե րը զուրկ են միօ րի նա կութ յու նից։ Օ րի նակ` Վա նի նա հան գի 17 գա վառ-
նե րից 10-ի վի ճա կագ րա կան տախ տակ նե րում նշված է հա յաբ նակ գյու ղե րի նաև 
մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չութ յու նը̀  ա ռանց ո րո շա կիաց նե լու, թե դրանք որ ցե ղին 

23 Տե՛ս Аракелянъ А.А., Статистика армянскаго населенія Малой Азіи: Докладъ, прочитанный 
въ Общемъ собраніи членовъ Кавкъ. Отд. И.р.Г.о. 22 мая 1913 г., Тифлисъ, Типъ. К.п. Козловскаго, 
1 914։ Տե՛ս նաև «Մշակ», 1913, մայիսի 25, № 11 2։ 
24 Տե՛ս «Արօր. միամսեայ հանդէս. Ընդհանուր գրական, գիտական-ժողովրդական եւ խաղա-
ղասիրական», IV տարի, 1913 թ. դեկտեմբեր, էջ 41-79։
25 Տե՛ս «Հորիզոն», 1912, նոյե մբերի 29, № 264։
26 Տե՛ս «Հորիզոն», 1912, № 265, №266, 1913, №3, №№ 6-9:
27 Տե՛ս «Հորիզոն», 1913, № 199:
28 Այսպես, հիմնվելով Ա-Դոյի տվյալների վրա, Նիկոլ Աղբալյանը փորձում է հաշվել զուտ և խառը 
հայաբնակ բնակավայրերի թիվը` ցույց տալով, որ զուտ հայաբնակ գյուղերի թիվը Էրզրումի 
նահանգում կազմում է բոլոր գյուղերի 20%-ը, Բիթլիսի նահանգում` 21%-ը, Վանի նահանգում` 
43,5%-ը («Մի քանի թւեր II», «Հորիզոն», № 266), ներկայացնում է, թե խառը բնակ չություն 
ունեցող գյուղերից քա նիսում է հայ բնակչությունն ավելի, իսկ քանի սում` մա հմեդականները 
(«Մի քանի թւե ր III», «Հորիզոն», 1913, № 3), ներկայացնում է հայ և մահմեդական տների հար աբ-
եր ակցությունը («Մի քանի թւեր IV», «Հորիզոն», 1913, №6), հաշվարկում է հայ և մահմեդական 
գյուղերի միջին մեծությունը («Մի քանի թւեր V», «Հորիզոն», 1913, №7), համադրում է խառը, զուտ 
հայաբնակ և զուտ մուսուլմանաբնակ գյուղերի տվյալները, կատարում դրանց համեմատակա ն 
վերլուծություն («Մի քանի թւեր VI», «Հորիզոն», 1913, №8), խմբ ավորում բնակավայրերն ըստ 
տների թվի` պարզելով, թե ինչ հոծությամբ են ապրում մահմեդականները հայաբնակ խառը 
գյուղերում («Մի քանի թւեր VII», «Հորիզոն», 1913, №9)։
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են պատ կա նում` քո՞ւրդ, թե՞ թուրք, ին չը, ըստ Ն. Աղ բալ յա նի, մեծ կարևո րութ յուն 
ու նի, իսկ մնա ցած գա վառ նե րի գյու ղե րի ցան կում նշված են միայն հայ տնե րը։ 

Նույն «ան միօ րի նա կութ յու նը», ըստ Ն. Աղ բալ յա նի, առ կա է նաև Բիթ լի սի և 
Էրզ րու մի նա հանգ նե րին վե րա բե րող բա ժին նե րում. «Մու շի, Բու լա նը խի, Մա նազ-
կեր տի, Վար դօի և Գէն ջի գա ւառ նե րին վե րա բե րող տախ տակ նե րում յիշ ւած են ա մեն 
հա յաբ նակ գիւ ղի թէ հայ և թէ մահ մե դա կան տնե րի քա նա կը. եր բեմն յիշ ւում է նաև, 
որ մահ մե դա կան նե րը քիւրդ են. Հազ րո յի, Բար ւա րի և Շիր ւա նի ցու ցակ նե րում յիշ-
ւած է մի միայն հայ տնե րի քա նա կը. Սա սու նի` Շա տախ, Ծո վա սար և Ա ռա ջա ւոր գիւ-
ղախմ բե րի ցու ցակ նե րում միայն գիւ ղե րի ա նուն ներն ու հա յե րի ընդ հա նուր թի ւը բո լոր 
գիւ ղե րում. Տալ ւո րի կի, Գի լիէ- Գու զա նի և Խիան քի ցու ցակ նե րում յիշ ւած է ա մեն մի 
գիւ ղի տնե րի քա նա կը, բայց շուն չե րի ընդ հա նուր թիւն է տւած...։ Վեր ջա պէս Փ սա նաց 
գա ւա ռի ցու ցա կում միայն գիւ ղե րի ա նուն ներն են, ո՛չ տան թիւ կայ, ո՛չ ազ գաբ նակ չու-
թեան»29։ 

Ա վե լի ուշ̀  «Հո րի զոն», 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 6-ի հա մա րում զե տեղ ված «Դար-
ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ վա ծում Նի կոլ Աղ բալ յա նը նո րից անդ րա դառ նում է Ա- Դո-
յի տվյալ նե րին` հա մե մա տե լով դրանք 1913 թ. Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
կար գադ րութ յամբ Օս ման յան կայս րութ յան հայ կա կան թե մե րում անց կաց ված 
մար դա հա մա րի ա ռա ջին տվյալ նե րի հետ (Էրզ րու մի նա հան գի Էրզ րու մի գա վա ռի 
Խ նու սի գա վա ռա կի օ րի նա կով)30: Նի կոլ Աղ բալ յա նի հա ղոր դումն ու շագ րավ ման-
րա մաս ներ է պա րու նա կում Պատ րիար քա րա նի այդ մար դա հա մա րի վե րա բեր յալ. 
«Վեր ջերս պատ րիար քա րա նի կար գադ րու թեամբ սկսել են ցու ցա կագ րել հա յե րին։ 
Այդ ցու ցակ նե րից մէ կը, որ կազմ ւած է սոյն 1913 թ. մա յիս ամ սին, այս ա մառ ըն կաւ 
մեր ձեռ քը։ Թ ւե րը վե րա բե րում են Խ նուս գա ւա ռին։ Ցու ցա կը կազ մել է Խ նուս բեր դի 
քա հա նա նե րից մէ կը։ Այն տեղ յիշ ւած են գիւ ղե րը, տնե րի թի ւը, շնչա հա մա րը, դա ւա-
նու թիւ նը, պան դուխտ նե րի թի ւը, իս լա մա ցած հա յե րի թի ւը, զա նա զան տե ղե կու թիւն-
ներ դպրոց նե րի, ա շա կեր տու թեան և  այլ նի մա սին։ Բո լոր տե ղե կու թիւն նե րը գրւում են 
յա տուկ տպագր ւած ցան ցե րի մէջ, որ ու ղարկ ւած է ա մեն տեղ»31։ 

Այ նու հետև Նի կոլ Աղ բալ յա նը հա մե մա տա կան աղ յու սա կի մի ջո ցով ներ կա յաց-
նում է Խ նու սի գա վա ռա կի հայ բնակ չութ յան թվա քա նակն ըստ Ա- Դո յի և Կ. Պոլ սի 
Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1913-14 թթ. մար դա հա մա րի տվյալ նե րի (նշվում են միայն 
այն բնա կա վայ րե րը, ո րոնք հան դի պում են միա ժա մա նակ եր կու ցու ցա կում)։ Դ րա 
հա մա ձայն` գա վա ռա կի 24 հա յաբ նակ գյու ղե րում Հա յոց պատ րիար քա րա նը հաշ-
վում էր 2,731 տուն, 21,089 շունչ հայ (պանդխ տած հա յե րի թի վը գու մա րե լով` 23,968), 
Ա- Դո` 2,150 տուն, 15,295 շունչ (տե՛ս Աղ յու սակ 3)։

29 «Հորիզոն», 1912, նոյեմբերի 29, № 264։
30 1913-14 թթ. ընթացքում  Կ. Պոլսո Հայոց պատրիարքարանի կողմից անցկացված արևմտա-
հայության հաշվառման (1913-14 թթ. մարդահամար) մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., 
Արևմտահայության թվաքանա կի  հ արցը.. ., էջ 92-115։
31 «Հո րիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 19 9։ 
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Նի կոլ Աղ բալ յանն ան վե րա պա հո րեն ա ռա վել հա վաս տի է հա մա րում Հա յոց 
պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րը̀  նշե լով, որ եր կու տվյալ նե րի հա մե մա տութ յու նը 
ցույց է տա լիս, թե որ քան տար բե րութ յուն կա Ա- Դո յի ներ կա յաց րած և  ի րա կան 
թվե րի միջև։ 

Ու սում նա սի րո ղը հարկ է հա մա րում հա մե մա տել նոր թվե րը նաև Վ. Քի նեի 
տվյալ նե րի հետ` նշե լով. «Նոյն գա ւա ռի հա մար Վ. Քի նէն տա լիս է 10,073 հայ, տար-
բե րու թիւ նը հսկա յա կան է` 13,915։ Ե թէ մինչև իսկ Ա- Դօին հետևե լով 20% վրայ գանք 
Քի նէի բե րած թւին` կստա նանք 14,866, որ ի րա կա նի հա մա րեա կէսն է կազ մում»33։ 

Պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րը նաև թույլ են տա լիս դաշ նակ ցա կան գործ չին 
անդ րա դառ նալ հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թվի հար ցին. «Ա- Դօն մի ջին 
թւով հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րին 7 է հաշ ւում։ Նոր ցու ցա կը մեզ տա լիս է շատ ա ւե լի 

32 Բնակավայրերի հերթականությունն ըստ աղբյուրի, գյուղերի  գ րության ձևն ըստ Հայկական 
համառոտ հանրագիտարանի «Էրզրումի նահանգ» բառհոդվածի (տե՛ս Հայկական համառոտ 
հանրագիտարան, հ. 2, Դաստակերտ-Կովսական, Երևան, «Հայկական հանրագիտ ար ան»  
հ րատ ., 1995, էջ 242)։
33 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 199։ 
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ի րա կա նու թեան մօտ պատ կեր։ Ինչ պէս տե սանք, Խ նուս գա ւա ռի 24 հայ գիւ ղե րում 
ապ րում են 2,150 ըն տա նիք 23,968 ան դա մով, որ նշա նա կում է ա մեն ըն տա նիք կազմ-
ւած է մի ջին թւով 11 հո գուց»34։ 

Նի կոլ Աղ բալ յանն ամ փո փում է Ա- Դո յի տվյալ նե րի վե րա բեր յալ իր ա սե լի քը 
հետև յալ տո ղե րում. «Մենք բա ւա րար հիմք չենք հա մա րում մեր ա րած հա մե մա տու-
թիւ նը լայն ընդ հան րա ցում ներ ա նե լու հա մար, բայց նա բա ւա կան է վերջ նա կա նա-
պէս ցոյց տա լու, թէ Ա- Դօի թւե րը ոչ միայն սխալ են, այլ որ գլխա ւորն է` շատ ու շատ 
վար են հա յե րի ի րա կան քա նա կից (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.)»35։

 Այս պի սով, Ա- Դո յի թվե րը Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1913-14 թթ. մար-
դա հա մա րի տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու մի ջո ցով Նի կոլ Աղ բալ յա նը կա րո ղա ցավ 
ի ցույց դնել Ա- Դո յի տվյալ նե րի թե րի, ի րա կա նից ցածր լի նե լը։ Դ րա հետ մեկ տեղ 
դաշ նակ ցա կան գոր ծի չը պահ պա նում էր Ա- Դո յի աշ խա տան քի նկատ մամբ ընդ հա-
նուր առ մամբ դրա կան վե րա բեր մուն քը։ Ամ փո փե լով Ա- Դո յի թվե րի տե սութ յունն 
ու դրանց շուրջ բա նա վե ճը ` Ն. Աղ բալ յանն իր նույն «Դար ձեալ մի քա նի թւեր» հոդ-
վա ծում գրում էր. «Ա սող ներ ե ղան թէ նրա (Ա- Դո յի - Ռ.Թ.) բե րած թւե րը... ան ճիշտ 
են, հին են, պա տա հա կան մարդ կանց ձեռ քով են հա ւաք ւած, ուս տի և  անվս տա հե լի 
են։ Գ րող նե րից շա տե րը մո ռա նում էին, որ այդ թւե րի ար ժէ քը հե ղի նակն ին քը շատ 
լաւ գի տէր և բ նաւ մտա դիր չէր նրանց ան վե րա պահ վստա հու թեան ար ժա նաց նե լու։ 
Բայց նրան պէտք են ե ղել թւեր, ու նա ջանք է թա փել հա յաբ նակ ե րեք նա հանգ նե րի 
հայ ազ գաբ նակ չու թեան թի ւը մօ տա ւո րա պէս ի մա նալ։ Ոչ մի մարդ չէր կա րող ա ւե լի 
աղ բիւր նե րից օգտ ւել, քան օգտ ւել է Ա- Դօն և  ա ւե լի նպաս տա ւոր թւեր տալ, քան տւել 
է նա: Ա ւե լի նոր և ս տոյգ թւեր տա լու հա մար պէտք էր ան ձամբ հե տա զօ տել հայ գիւ-
ղե րը ազ գաբ նա կու թեան թւի տե սա կէ տից, որ մի մարդ չէր կա րող ա նել, և  ու րիշ ա նող-
ներ էլ չկա յին»36։ 

Ի տար բե րութ յուն Նի կոլ Աղ բալ յա նի` «Հո րի զո նի» այլ թղթա կից նե րի կար ծիք-
նե րը Ա- Դո յի գրքի վե րա բեր յալ նվազ բար յա ցա կամ էին։ Ու շագ րավ է Գ. Վար դան-
յա նի` «Ա- Դօի Թր քա հա յաս տա նի վի ճա կագ րու թիւն նե րի ա ռի թով» խո րա գի րը կրող 
ծա վա լուն հոդ վա ծը («Հո րի զոն», 1912 թ. դեկ տեմ բե րի 29 (1913 թ. հուն վա րի 11), № 
289): Հա տուկ ար ժեք է հա ղոր դում ու սում նա սի րո ղի քննա դա տութ յանն այն հան-
գա ման քը, որ նա ծնուն դով Տ րա պի զո նից էր և քա ջա տեղ յակ Օս ման յան կայս րութ-
յան ի րո ղութ յուն նե րին։ 

Ու սում նա սի րո ղը քննա դա տութ յան թի րախ է ընտ րում մահ մե դա կան նե րի թվա-
քա նա կի հար ցում Ա- Դո յի կող մից թուր քա կան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յանն 
ա պա վի նե լը̀  անդ րա դառ նա լով Օս ման յան Թուր քիա յի վի ճա կագ րա կան ընդ հա-

34 Նույն տեղում։
35 Նույն տեղում։ Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի Խնուսի գյուղացուցա կը 
մարդահամարի այլ գյուղացուցակների հետ միասին հրատարակվել է միայն վերջերս` 1992 թ., 
ֆրանսահայ ուսումնասիրող Ռ. Գևորգյանի կողմից (տե՛ս նաև Kevorkian Raymond H., Paboudjian 
Paul B., Les  A rme niens dans l’Empire Ottoman a la veille du genocide, Editions d’Art et d’Histoire ARHIS, 
Paris, 19 92 , էջ 434-435)։
36 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 6, № 199։
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նուր հա մա կար գի խո ցե լի կող մե րին. «Թիւր քիան իր 5-6 դա րե րի գո յու թեան ըն թաց-
քում և  ոչ մի ան գամ չէ ու նե ցել վի ճա կագ րու թիւն Եւ րո պա կան մտքով նւա զա գոյն իսկ։ 
Նա միայն այն ժա մա նակ է մար դա հա մա րի դի մել, այն էլ իր հասկ ցած ձևով, երբ 
որևէ վտան գի մէջ է ե ղել»։ 

Որ պես օ րի նակ Գ. Վար դան յա նը մատ նան շում է Բեռ լի նի կոնգ րե սից (1878 թ.) 
հե տո օս ման յան կա ռա վա րութ յան վա րած վար չա ժո ղովր դագ րա կան քա ղա քա կա-
նութ յան հայտ նի փաս տե րը. «1870-80-ա կան թւա կան նե րին յան կարծ դէմ առ դէմ 
գտնւե լով Հայ կա կան հար ցին՝ [ Թուր քիան] ան մի ջա պէս փո խեց վի լա յէթ նե րի կազ մը 
և ...այն պի սի նոր սահ ման ներ գծեց, ո րով ե րէկ ւան հա յա շատ վի լա յէ թը կամ գա ւա ռը 
այ սօր հրա պա րակ ե կան քրդա շատ կամ թիւր քա շատ ու դրա հետ միա սին ներ կա յաց-
րեց այն պի սի թւեր, ո րոնց վրայ տեն չով, աշ խա տեց Եւր[ո պա կան]. դիպ լո մա տիա յին 
ցոյց տալ, որ հայկ. հարց de facto գո յու թիւն չու նի»37։ 

Հե ղի նա կը, այ նու հետև անդ րա դառ նա լով Ա- Դո յի կող մից 1896 թ. օս ման յան 
պաշ տո նա կան տվյալ նե րի օգ տա գործ ման փաս տին, նշում է. «Մենք տես նում ենք, 
որ վի ճա կագ րու թիւ նը ե ղել է 1896 թ.։ Ու այդ գար շե լի թւա կա նը, որ շա րու նա կու թիւնն 
էր նոյն քան գար շե լի 1895 թ., երբ կար միր ա րիւնն էր կա թում հայ աշ խար հում։ Ու 
Հա մի դը այդ ժա մա նակ յար մար դա տեց վի ճա կագ րե լու իր հպա տակ հա յե րին, երբ 
մի ո րոշ մաս ար դէն յայտ նի կո տո րած նե րին զոհ էր գնա ցել, մի մա սը սա րերն ու 
ձո րե րը ա պա ւի նել, իսկ միւս մասն էլ տուն-տեղ թո ղած` ժա մա նա կա ւո րա պես հայ րե-
նի քը լքած` օ տար հո ղի վրայ ա պա ւէն էր ո րո նած։ Եւ Հա մի դի «հան ճա րեղ» հրե շա ւոր 
ու ղե ղը ա ւե լի յար մար ժա մա նակ չէր կա րող գտնել ստա տիս տի կա կազ մե լու»38։ 

Շա րու նա կե լով խո սել օս ման յան վի ճա կագ րութ յան թե րութ յուն նե րի մա սին` 
հե ղի նա կը մատ նան շում է հա յե րի թեր հաշ վառ ման կարևո րա գույն գոր ծոն նե րից 
մե կը̀  հա յե րի կող մից հաշ վա ռու մից մի տում նա վոր խու սա փե լու փաս տը. «Ու րեմն 
պարզ չէ, թէ այդ ստա տիս տի կան ո՞ր աս տի ճան ար ժէք ու նի, երբ նրա մէջ չկան այն 
հա յե րը, ո րոնք ժա մա նա կա ւո րա պէս պանդխ տել էին, նրանք̀ որ քա ղա քա կան ան բա-
րե յու սու թեան տե սա կէ տից հրա պա րակ չէին ե կած և ն րանք, մա նա ւանդ, ո րոնց հայ 
ժո ղո վուր դը ին քը դիտ մամբ չէր մտցրել մար դա հա մա րի մէջ (ընդգ ծու մը հե ղի նա-
կինն է- Ռ.Թ.)։ Այս վեր ջին պա րա գան էա կան նշա նա կու թիւն ու նի, և  այդ այն է, որ 
թիւր քա հա յե րը միշտ խու սա փել են ի րանց ըն տա նի քի, մա նա ւանդ ա րու ան դամ նե րի 
թի ւը հա րա զա տօ րէն յայտ նե լու, որ պէս զի ա զատ ւին վճա րե լու զին ւո րագ րու թեան 
փո խա րէն առն ւած ինչ պէս և ճա նա պարհ նե րի շի նու թեան հա մար առն ւած տուր քե-
րից։ Ու այն պի սի նե րը, մա նա ւանդ ներ քին գա ւառ նե րում, այս և  այլ կողմ նա կի պատ-
ճառ նե րից շատ-շատ են»39։ 

Զար գաց նե լով իր այս միտ քը̀  որ պես արևմ տա հա յե րի կող մից սե փա կան թի վը 
թաքց նե լու մի տու մի ա պա ցույց` Գ. Վար դան յանն իր անց յա լից մի փաստ է վկա-
յա կո չում. «Չ պի տի ու շա նամ յայ տա րա րե լու, որ ես 1893թ. ու նե ցայ մի զա ւակ, որ եւ 

37 «Հորիզոն», 1912, դեկտեմբերի 29, № 289։
38 Նույն տեղում։
39 Նույն տեղում։
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թէեւ Տ... քա ղա քի ա ռաջ նոր դա րա նի ցու ցա կում մտել էր, սա կայն պե տա կան ցու ցա-
կում չկար, եւ մին չեւ վերջն էլ չմտաւ»: Ու այդ յա ջո ղուել էր ա նել մեզ̀  տա լով մի ան գամ 
միայն մի մէ ճի դիէ40 մուխ տա րին (զին ւոր. տուրք հա ւա քող)։ Ու պէտք է ա ւե լաց նեմ, որ 
շատ ան գամ ա ռաջ նոր դա րա նի ցու ցա կի մէջ էլ չեն մտցնում։ Այդ տեղ էլ 10 ղու րու շը 
բա ւա կան է կնքող տէր տէ րին ըն ծայ։ Եւ ո րով հետև ե րե խան մե ծա նա լուց յե տոյ, ոչ մի 
ան գամ ոչ մի վկա յա կա նի կա րիք չի զգում, ուս տի և  այդ պէս մար դիկ պրծնում են ո րոշ 
տուր քե րից։ Եւ քա նի-քա նիս ներ կան այդ պէս»41: 

Ըստ Գ. Վար դան յա նի, ե թե հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կի դեպ քում օս ման յան 
վի ճա կագ րութ յունն ի րա կա նից ցածր է, ա պա մահ մե դա կան նե րի թիվն ընդ հա կա-
ռա կը ցույց է տրվում ի րա կա նից բարձր. «...թիւրք կա ռա վա րու թիւ նը մահ մե դա կան-
նե րի ցու ցա կում շատ ան գամ հաշ ւում է մինչև ան գամ մե ռած նե րին ու նրանց, ո րոնք 
որ պան դուխտ են ու այդ ժա մա նակ երկ րում չեն գտնւում։ Ինչ վե րա բե րում է քրդա կան 
վի ճա կագ րու թեան` դա հօ ա ռաս պել է. վի ճա կագ րել մի մարդ կա յին հօտ, ո րը ոչ տեղ 
ու նի և  ոչ տուն, այլ տար ւայ զա նա զան ե ղա նակ նե րին այս կամ այն տեղ է թա փա-
ռում և շատ հա ւա նա կան է, որ թէ այս տէղ, թէ այն տեղ վի ճա կագր ւում։ Ար դար լի նե լու 
հա մար պի տի ա սել, որ շատ տե ղեր էլ ըս կի հնար չէ ե ղած և չէ վի ճա կագր ւել քուրդ 
հա մայն քը, օ րի նակ Տեր սի մը, ո րի կենտ րո նը մինչև այ սօր ոչ մի թուրք պաշ տո նեայ 
ոտք չի կո խել»42։

Այ նու հետև Գ. Վար դան յանն անդ րա դառ նում է արևմտ յան հե ղի նակ նե րի 
վի ճա կագ րութ յուն նե րին` թե րա հա վա տո րեն մո տե նա լով դրանց։ Որ պես թե րա հա-
վա տութ յան պատ ճառ` ու սում նա սի րո ղը նշում է այն պարզ ի րո ղութ յու նը, որ եվ րո-
պա ցի ճա նա պար հորդ նե րը ի րենց թվե րը քա ղել են «թրքա կան այդ խիստ պղտոր 
աղ բիւ րից»` թուր քա կան պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նից։ «Ն րանք ի րանց 
ճա նա պար հոր դա կան սուղ ժա մա նա կում հնա րա վո րու թիւն չեն ու նե ցել ...[Արևմտ յան 
Հա յաս տա նի] սպե ցի ֆիկ պայ ման նե րի հետ ծա նօ թա նա լու, - շա րու նա կում է ու սում-
նա սի րո ղը։ - Ն րանք թիւրք պե տա կա նու թեան վրայ նա յել են ա ռա ւել կամ նւազ 
չա փով բա րե հաճ աչ քով և հա վա տա ցել են նրանց ցոյց տւած վի ճա կագ րա կան տւեալ-
նե րին, ո րով գրե թէ միա բե րան թրքա հա յե րի թի ւը ներ կա յաց րել են այն` ինչ որ ի րա-
կա նու թեան չէ հա մա պա տաս խա նել»43։ 

Ա- Դոն, հիմն վե լով Բեռ լի նի կոնգ րե սին հայ կա կան պատ վի րա կութ յան ներ կա-
յաց րած վի ճա կագ րութ յան և  իր հաշ վարկ նե րի միջև առ կա տար բե րութ յան վրա, 
գտնում էր, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի հայ բնակ չութ յան թի վը 1878-1909 թթ. միջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում նվա զել է մոտ 45%-ով (1,330,000-ից` 736,000-ի)։ Գ. 
Վար դան յանն ի րա վա ցիո րեն քննա դա տում է այդ տե սա կե տը. «Երևա կա յել, թէ մի 
ժո ղո վուրդ 30 տար ւայ ըն թաց քում գրե թէ կիս ւաու կես նւա զել է` այդ... ֆան տա զիա է»44։

40 Թ ուրքական արծաթե դրամ:
41 Նույ ն տեղում:
42 Նույ ն տեղում:
43 Նույ ն տեղում:
44 Ն շե նք , որ 1878-1914 թթ. Արևմտյան Հայաստան ի հայ բնակչության թվաքանակի դինամիկայի 
հարցում ուսումնասիրողների շրջանում դեռևս չկա գերիշխող տեսակետ։ Ոմանք հետևում 



Ռո բերտ Թա թո յանՊատմություն • History • История 45

 Վե րոնշ յալ բո լոր փաս տարկ նե րը Գ. Վար դան յա նին թույլ են տա լիս եզ րա փա կել 
Ա- Դո յի գրքին իր անդ րա դար ձը հետև յալ տո ղե րով. «պ. Ա- Դօի տւած թւե րը հա մե-
մա տա բար ա ւե լի են, քան միւս բո լոր վի ճա կա գէտ նե րի նը, այ նուա մե նայ նիւ ...նրա 
տւած թւերն էլ շատ հե ռու են իս կա կան (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.) լի նե լուց։ 
... Մենք հա ւա տա ցած ենք..., որ ե թե եւ րո պա կան մտքով (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է 
- Ռ.Թ.) մի մար դա հա մար լի նի հէնց այժմ իսկ, Թր քա հա յաս տա նի թէ 3 և թէ 6 վի լա-
յէթ նե րում հայ ժո ղովր դի թի ւը իր պատ կա ռե լի տե ղը պի տի ու նե նայ և հետևա բար 
նա ոչ թէ ընդհ. ազ գաբ նա կու թեան 23%-ը, այլ միւս քրիս տո նեայ ազ գաբ նա կու թեան 
հետ̀ ե թէ մահ մե դա կան նե րից մե ծա մաս նու թիւն էլ չի կազ մե լու, յա մե նայն դէպս ոչ 
պա կաս քան 40%: Իսկ ե թէ մահ մե դա կան ցե ղե րը̀  Թուր քը, Քիւր դը, Չեր քէ սը ջոկ-ջոկ 
վերց նենք̀ այդ դէպ քում հա յե րը բո լոր հա յաբ նակ վի լա յէթ նե րում մե ծա մաս նու թիւն կը 
կազ մեն»45։ 

Արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի շուրջ ըն թա ցող բա նա վե ճի մաս դար ձավ 
«Հո րի զո նի» 1913 թ. հուն վա րի 24-ի (փետր վա րի 6) հա մա րում զե տեղ ված «Յ.Յ.Շ.» 
ստո րագ րութ յու նը կրող «Թր քա հա յոց վի ճա կագ րու թիւն նե րը» հոդ վա ծը։ Հե ղի-
նա կը հենց սկզբից իր խիստ բա ցա սա կան վե րա բեր մունքն է ար տա հայ տում ոչ 

են 1912 թ. Հայոց պատրիարքարանի տվյալներին, համաձայն որի` 1882-1912 թթ. ընթացքում 
Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգների հ այ բնակչությունը նվազել է 612,000-ով (1882 թ.` 
1,630,000, 1912 թ.` 1,018,000 (տե՛ս Գրիգոր Զոհրապի` Մարսել Լեար ծածկանունով Փարիզում 
ֆրանսերենով տպագրված «Հայկական հարցը փաստաթղթերի լույսի տակ» աշխատությունը 
(Leart Marcel, La Question arménienne à la lumière des documents, Paris, 1913, էջ 63)։ 
Անվանի պատմաբան Ազատ Համբարյանը, ներկայացնելով և վերլուծ ելով հայկական ու օսմանյան 
վիճակագրական տվյալները, ինչպես նաև ռուս և արևմտյան հեղինակների կողմից բերվող 
վիճակագրական տեղեկությունն եր ը,  Օ սմ անյան կայսրության հայ բնակչության թվաքանակը 
որոշելու համար որպես հիմք օգտագործում է 1844 թ. օսմանյան տվյալները և որոշելով հայ 
ազգաբնակչության աճը նախքան 1878թ. տարեկան 0,7%`  գալիս է հ ետևյալ եզրահանգումների. 

1) 1860-ական թթ. վերջերին և 1870-ական թթ. կեսերին  Թուրքիայում կար մոտ 3,000,000 հայ, 
2) Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյակին արևմտահայոց թիվը կազմում էր 

2,583,692 հայ, որ ից մոտ 1,400,000-ը ապրել է Ա րևմտյան Հայաստանում,
3) արևմտահայ բնակչությունը 1878-1914 թթ. ընթ աց քու մ նվա զել է՝ մոտ 3 մլն-ից իջնելով 

2,583,692-ի (տե՛ս Համբարյան Ա., Արևմտահայերի թվաքանակի հարցի շուրջ, «Բանբեր Երևանի 
համալս ար ան ի», 1969, № 2, էջ 110-111 ): 
Արևմ տա հայության ժողովրդագրության հարցերով զբաղվող ուսումնասիրողներից Գեղամ 
Բադ ալյանի կարծիքով 1914-ին, 1870-1880-ական թթ.  համեմատ, հայերի թիվը զգալիորեն 
նվազել էր` մո տ 3 միլիոնից հասնելով 2,5-ի (տե՛ս Բադալյան Գեղամ, Արևմտյան հայաստանի 
և Կիլիկ իայի վարչաժողովրդագրական պատկերը, Հայոց պատմություն, հատոր III, Նոր 
ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես - 1918 թ.), գիրք երկրորդ (1901-1918 թթ., հայ 
գաղթավայրերը, պարբերական մամուլը և մշակույթը XIX դ. և XX դ. սկզբին), Երևան, «Զանգակ» 
հրատարակչություն, 2015 , էջ 64 ): 
Գտնում ենք, որ թեև կոտոր ածներն ու արտագաղթն անշուշտ բացասական ազդեցություն են 
ունեցել արևմտահայության թվաքանակի վրա, սակայն դրա հետ մեկտ եղ կորուստը որոշ չափով 
լրացվել է բնակչության աճի բարձր տեմպերով, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ 1878-1914 թթ. 
Արևմտյան Հայաստանի վեց ն ահ ան գներում հայ բնակչության թիվը մեծ չափով չի նվազել` 
մնալով 1, 10 0,000-1,200,000-ի սահմաններում, իսկ Կիլիկիայում և Փոքր Ասիայում գուցե նաև 
աճել է։ 
45 «Հորիզոն», 1912, դեկտեմբերի 29, № 289։
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միայն Ա- Դո յի, այլ նաև հրա պա րա կի վրա առ կա այլ վի ճա կագ րութ յուն նե րի նկատ-
մամբ. «Իմ աչ քին զրօ յի հա ւա սար են Վար ժա պե տեա նի46, Ա- Դօի և  այլ ազ գայ նոց 
բո լոր վի ճա կա ցոյց նե րը, իսկ օսմ. մար դա հա մար նե րուն գա լով, չար ժէ խօսքն ան գամ 
ը նել։ Ե թէ օ տար և պար տա ճա նաչ ձեռ քե րով կա րե նա յինք ճիշտ մար դա հա մար մը 
կազ մել, շատ տար բեր և մ խի թա րա կան թի ւե րու հետ գործ պի տի ու նե նա յինք» 47։ 

Ա- Դո յի տվյալ նե րի և  արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ ըն թա ցող 
բա նա վե ճը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս հոդ վա ծի հե ղի նա կին անդ րա դառ նա լու 
քրդե րի էթ նոկ րո նա կան պատ կա նե լութ յան հար ցին, քննա դա տե լու բո լոր քրդե րին 
որ պես իս լա մա դա վան ներ կա յաց նե լու օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի մո տե ցու մը. 
«Երբ Օսմ. «բա րեխ նամ» կա ռա վա րու թիւ նը հա յե րը կա թո լիկ, բո ղո քա կան, հո ռո մա-
հայ (հու նա դա վան - Ռ.Թ.) և  այլն ան ւա նե լով կստո րա բա ժա նի, միւս կող մէն բո լոր 
ցե ղե րը քիւրդ ան ւան տակ և  իս լամ մե լե թե ը սե լով շռայ լա բար միլ լիօն նե րու կը բարձ-
րաց նէ ա նոնց թի ւը»48։ 

Այ նու հետև հե ղի նա կը հա տուկ շեշ տում և զար գաց նում է Դեր սի մի ( Տավ րոս ցի) 
ղզլբաշ քրդե րի` ոչ իս լա մա դա վան լի նե լու փաս տը̀  բա վա կա նին ու շագ րավ ման րա-
մաս նութ յուն ներ հա ղոր դե լով նրանց նիս տու կա ցից. «Ի՞նչ պէս կըլ լայ որ դա րե րով 
ղզլպաշ ճանչ ւած տաւ րոս ցին այժմ, այ սինքն Հա մի տի օ րէ րեն սկսեալ իս լամ կըլ լան... 
Տաւ րոս ցին բազ մակ նու թիւ նը ան բա րո յա կա նու թիւն կը դա ւա նի, թլփա տու թիւ նը անձ-
նաս պա նու թեան հա ւա սար, օ րա կան հինգ ան գամ նա մա զը կեղ ծու թիւն և խա բէու-
թիւն։ Տաւ րոս ցին ոչ միայն զօրք կամ Հա մի դի յե չտար, այլ նաև թուր քին թոյլ չտար 
որ իր փո ղո ցէն կամ գիւ ղէն անց նի։ Ցոյց տւէք ինձ թուրք մը, որ Տաւ րո սի ներ քին 
սահ ման նե րը տե սած ըլ լայ։ ... Տաւ րո սու հին երբ թուր քի ե րե սը տես նէ, ե րեք ան գամ 
կըթքն նէ և  ե րեք ան գամ կա նի ծէ շեյ թա նը։ Տաւ րոս ցին իր մէջ գտնւած հայ կա կան 
վան քե րը սրբու թեամբ և  ան բիծ կը պահ պա նէ իբր սրբա զան ա ւանդ, այդ վան քե րը կը 
դի մէ ա մեն հի ւան դու թեան հա մար և բժշ կու թիւ նը այն սուր բե րէն կսպա սե, տաւ րոս-
ցին մեր Ա ւագ ուր բա թի գի շեր ւան, ող բա լի ա րա րո ղու թիւն նե րը կը պահ պա նէ և հա ցի 
խմո րը խա չով կըդ րոշ մէ»49։

 «Հո րի զո նի» 1913 թ. № 27 (փետր վա րի 3 (16)) և 28-ում (փետր վա րի 5 (18)) տպագր-
վում է Բ. Գաս պար յա նի («Բ. Գասպ.») ծա վա լուն անդ րա դարձն արևմ տա հա յութ յան 
թվա քա նա կի հար ցին և Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յա նը, ո րը կրում է «Հա յե րի թի ւը» 
խո րա գի րը։ Հե ղի նա կը նախ խո սում է օս ման յան իշ խա նութ յուն նե րի` հա յե րի իս լա-
մաց ման դա րա վոր քա ղա քա կա նութ յան մա սին` նշե լով, որ բա րե նո րո գում նե րը 
կյան քի կո չե լու դեպ քում իս լա մաց ված հա յե րը հնա րա վո րութ յուն կստա նան վե րա-
դառ նա լու ի րենց հայ կա կան ինք նութ յա նը. «Ե թէ իս կա պէս խղճի, խօս քի, ժո ղով-
նե րի, մա մու լի ա զա տու թիւն մտնի մեր երկ րի մէջ, ե թէ մահ մե դա կա նու թիւ նը ա ռա-

46 Նկատի ունի 1874-1884 թթ. Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարք Ներսես Վարժապետյանին։ Նրա 
պաշտոնավարման շրջանում` 1878-1880 թթ., անց էր կացվել արևմտահայության մարդահամար, 
որի արդյունքները ներկայացվել էին մեծ տերությունների դիվանագետներին։
47 «Հորիզոն», 1913, հունվարի 24, № 18: 
48 Նույն տեղում։
49 Նույն տեղում։
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ւե լեալ կրօն լի նե լուց դադ րի, ա հա գին քա նա կու թիւ նով մահ մէ դա կա նա ցած հա յեր...
հա յու թեան գիր կը կը դառ նան... Ան պատ ճառ պայ ման չէ, որ նրանք քրիս տո նէու թիւն 
ըն դու նեն, բաւ է, որ հայ լի նե լու, հա յե րէն խօ սե լու, հա յու թիւ նից օ տար չլի նե լու զգա-
ցու մը վե րա զարթ նի»50։ 

Հոդ վա ծա գիրն ու շագ րավ փաս տեր է ներ կա յաց նում իս լա մաց ված հա յե րի նիս-
տու կա ցի վե րա բեր յալ. «Համ շէ նի կող մե րը տաս նեակ նե րով հայ գիւ ղեր կան մահ մէ-
դա կա նա ցած։ Տեղ-տեղ նրանք դեռ հա յե րէն են խօ սում։ Մի քա նի գիւ ղե րում կի նե րը 
ա մենևին թուր քե րէն չեն ի մա նում։ Բա բեր դի, Ս պի րի շրջան նե րում հռչա կա ւոր Լա լա-
փա շան «թուր քաց րել» է լեռ նա կան հա յե րը։ ... Նա յում ես գիւ ղա ցի նե րի դէմ քե րին, 
բո լո րը զուտ հայ դէմ քեր։ Խօ սում ես հե տը թուրք է, բայց կոչ ւում է Փա փազ-օղ լու, Մար-
տի րոս-օղ լու... Հարց նում ես գիւ ղի ա նու նը - Գու մա- Վանք է կամ Սե յի տի Եա ղուբ (Ս. 
Յա կոբ)։ Շատ տե ղեր դեռ ևս շա բաթ ե րե կո յեան աշ խա տանք չեն ա նում, «հիշ տէկ» է. 
դեռ խմոր հուն ցե լիս, խաչ են քա շում խմո րի վրայ. դեռ հայ ա ւե րակ նե րին ուխ տի են 
գնում - խունկ ծխում, մոմ վա ռում, դեռ ոչ խար մոր թե լիս` ա րիւ նոտ դա նա կով ա նա-
սու նի մոր թու վրայ կար միր խա չա նիշ են գծում... Ո՞ր մէ կը հաշ ւեմ»51։ Ն շենք, որ հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի շուրջ ըն թա ցող բա նակ ցութ յուն նե րի ժա մա նա կաշր-
ջա նում իս լա մաց ված հա յե րի թե ման բա վա կա նին լայն ար ծար ծում էր գտել հայ 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան խո սույ թում։ Դ րա վկա յութ յունն է ոչ միայն արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցին անդ րա դար ձող բազ մա թիվ հոդ ված նե րում 
տվյալ թե մա յի ար տա ցո լու մը, այլ նաև այն հան գա ման քը, որ 1913 թ. Կ. Պոլ սի Հա յոց 
պատ րիար քա րա նի կող մից կազ մա կերպ ված մար դա հա մա րի` թե մեր ու ղարկ ված 
հար ցա թեր թի հար ցե րից մե կը վե րա բե րում էր իս լա մաց ված հա յե րի թվին52։

 Հոդ վա ծի երկ րորդ մա սում հե ղի նակն ար դեն անդ րա դառ նում է բուն վի ճա-
կագ րութ յուն նե րի խնդրին` սկզբում քննա դա տե լով թուր քա կան տվյալ նե րը. «Թուր-
քա կան պաշ տօ նա կան աղ բիւր ներն ան պայ ման ախ տա ւոր են. նրանք միշտ կրկնա-
պատ կում են մահ մե դա կան նե րի թւե րը և ք չաց նում «գեա ւու րի» թւե րը։ Այդ ձգտու մը 
մաս նա ւո րա պէս զօ րեղ էր Հա մի դեան շրջա նում։ Այժմ էլ դժբախ տա բար թուրք գոր-
ծիչ նե րը յետ չեն մնում այդ խնդրում` նա խորդ նե րից։ Թիւր քա կան աղ բիւր նե րը հիմք 
են ծա ռա յել նաև օ տար ճամ բորդ նե րի - ինչ պէս Վի տալ Քի նէին, պրօֆ. Վամ բե րիին, 
Տ րօտ տե րին, Զե լո նո վին, պրոֆ. Զու պա նին, Լին չին և  այլն։ Եւ մի՞ թէ նոյն աղ բիւր նե րի 
ազ դե ցու թեան տակ չէ ե ղել պ. Ա- Դօ»53։ 

 Թուր քա կան տվյալ նե րի թե րի լի նե լը ցույց տա լու հա մար հե ղի նա կը ներ կա յաց-
նում է Ե րու սա ղե մի պատ րիար քա րա նի պարտ քի մար ման նպա տա կով Կ. Պոլ սի 
Հա յոց պատ րիար քա րա նի միջ նոր դութ յամբ օս ման յան կա ռա վա րութ յան կող մից 
արևմ տա հա յութ յան վրա սահ ման ված տուր քի պատ մութ յու նը. «Յայտ նի է, որ 1886-
87 թւե րին Ե րու սա ղէ մի պարտ քը ա ճել էր և ս պառ նում էր մեր «ազ գա յին կրօ նա կան» 

50 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 3, № 27։ 
51 Նույն տեղում։
52 Տե՛ս Թաթոյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 95: 
53 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 3, № 27։
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այդ սրբա վայ րին։ Կալ ւած նե րի վա ճա ռու մը մօտ էր։ Ազ գա յին իշ խա նու թիւն նե րը ոտ ու 
ձեռք ըն կան և յա ջո ղեց րին հայ ժո ղովր դի վրայ մի նոր հարկ դնել յօ գուտ Ե րու սա ղէ մի։ 
Զին ւո րա կան տուր քի 37 1/2 դա հե կա նի վրայ կա ռա վա րու թիւ նը ա ւե լաց րեց մարդ գլուխ 
3 դա հե կան` իբր Սա ղի մա կան տուրք։ Ե րեք տա րի գան ձե լով այդ տուր քը, կա ռա վա-
րու թիւ նը յայտ նեց, որ ստա ցել է 4,500,000 դա հե կան Սա ղի մի հա մար։ Ու րեմն` կա ռա-
վա րու թիւ նը Բէ դէ լը էս կէ րի է ա ռել 500,000 հա յե րից։ ...Արդ, ե թէ 500,000 չա փա հաս 
ա րու հայ կար այն ժա մա նակ, ...ու րեմն վստա հօ րէն կա րե լի է պնդել, որ ա րու հա յե-
րի թի ւը մէկ մի լիո նից ե թէ շատ չէր 90 թւե րին, քիչ էլ եր բէք չէր լի նի։ Մի այդ չափ 
էլ ե թէ հաշ ւենք բո լոր կի նե րը, ար դէն կըս տա նանք 2,000,000 կլոր թի ւը»54։ Հե ղի-
նա կը գտնում է, որ ե թե հաշ վի առ նենք հար կից խու սա փե լու նպա տա կով բազ մա-
թիվ հա յե րի` հաշ վա ռու մից խու սա փե լու փաս տը, ինչ պես նաև հար կից ա զատ ված 
հա յե րի թի վը (հոգևո րա կան ներ, ե կե ղե ցա կան պաշ տոն յա ներ, ու սու ցիչ ներ, հաշ-
ման դա մութ յուն և հո գե կան հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող ներ, ինչ պես նաև Կ. Պոլ սի 
հա յութ յունն ամ բող ջութ յամբ), ա պա «հա յե րի թի ւը 21/2 մի լիօն ըն դու նե լը չա փա զան-
ցու թիւն չի լի նի»55։ 

Այ նու հետև հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է Օս ման յան կայս րութ յան հայ բնակ չութ-
յան մի վի ճա կագ րութ յուն, ո րը, ըստ նրա, կազմ վել էր 1880-1881 թվա կան նե րին 
Գա րե գին ե պիս կո պոս Սր վանձտ յան ցի և Ա րիս տա կես վար դա պետ Տեր- Սարգս-
յա նի (Ա րիս տա կես Տև կանց) կող մից։ Ինչ պես հայտ նի է, նշված ժա մա նա կաշր ջա-
նում հայ կա կան բա րե փո խում նե րի հար ցի կա պակ ցութ յամբ այս եր կու գոր ծիչ նե րը 
մար դա հա մար անց կաց նե լու նպա տա կով ու ղարկ վել էին Արևմտ յան Հա յաս տան։ 
Հա մա ձայն այդ վի ճա կագ րութ յան` նշված ժա մա նա կաշր ջա նում հա յե րի թի վը 
2,660,000 էր (տե՛ս Աղ յու սակ 4): 

Աղյուսակ 4.
1. ��	� #����
� 400,000 
2. .������ #����
� 250,000 
3. H����
���� #����
� 150,000
4. +���	� #����
� 280,000
5. $���
��� #����
� 270,000
6. :
�������� #����
� 280,000

����� 1,630,000
J�������� ����� ���
����. 

1. C������	� #����
� 120,000
2. .������� #����
� 60,000
3. ;���	� #����
� 50,000
4. ;��	��� #����
� 280,000
5. K����� #����
� 65,000
6. /	�������, +�	����, +���
���	�� #����
�	
� 120,000
7. >��
�� #����
� 100,000
8. .�!����, .
������, .������ #����
�	
� 40,000

54 Նույն տեղում։
55 Նույն տեղում։ 
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����� 835,000
E#������	 J����������.

1. L���� 135,000
2. /���	
 (;����	������) 50,000

Հե ղի նա կը, ներ կա յաց նե լով Աբ դուլ Հա մի դի քա ղա քա կա նութ յան արդ յուն-
քում Արևմտ յան Հա յաս տա նի ա վեր վա ծութ յան պատ կե րը, որ պես կո տո րած նե րի 
և  ար տա գաղ թի հետևան քով ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րի փո փո խութ յան ա պա-
ցույց` տա լիս է ար դեն 1912 թ. վե րա բե րող նոր վի ճա կագ րութ յուն։ Հոդ վա ծա գի րը 
բա վա կա նին ու շագ րավ ման րա մաս նութ յուն ներ է հա ղոր դում վի ճա կագ րութ յան 
պատ րաստ ման հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ. «Ազ գա յին վար չու թեան56 3 ան դա-
մից բաղ կա ցած կօ մի սիօ նը, որ պի տի զբաղ ւի հայ կա կան հարս տա հա րու թեանց 
խնդրով, պատ րաս տել է հա յե րի կամ ա ւե լի լաւ է ա սել 6 հայ նա հանգ նե րի բա ւա կան 
ճշգրիտ, բայց հա մա ռօտ վի ճա կագ րու թիւ նը, որ պի տի շու տով յանձ նէ տպագ րու թեան։ 
Այդ տւեալ նե րը մեծ աշ խա տան քով հան ւած են պատ րիար քա րա նի թղթե րից»57։

1912 թ. վե րա բե րող վի ճա կագ րութ յու նում ներ կա յաց վում էին միայն գլխա վոր 
էթ նի կա կան խմբե րի թվե րը (տե՛ս ստորև)։

Աղյուսակ 5.58

J���� >��
?����

(��D�����	)
?���� 

(	������&)
1 /������� #����
� 260,000 205,000 95,000 35,000
2 ��	� #����
� 47,000 185,000 40,000 32,000
3 .������ #����
� 45,000 172,000 42,000 35,000
4 $���
��� #����
� 102,000 168,000 20,000 75,000
5 H����
���� #����
� 45,000 100,000 25,000 30,000
6 :
�������� #����
� 215,000 100,000 15,000 35,000

715,000 (26,5%) 930,000 (38,8%) 237,000
242,000 
(15%)58

Թեև Բ. Գաս պար յա նը չի նշում Ե րու սա ղե մի պատ րիար քութ յան պարտ քի մար-
ման հա մար սահ ման ված տուր քի և  այլ տե ղե կութ յուն նե րի, այդ թվում` 1880-1881 
և 1912 թթ. արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ-
նե րի աղբ յու րը, սա կայն կաս կա ծից վեր է, որ դրանք նա ստա ցել է 1912 թ. հայ-
կա կան բա րե փո խում նե րի ծրագ րի ստեղծ ման նպա տա կով Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ-
րիար քա րա նին կից ստեղծ ված Ա պա հո վութ յան հանձ նա ժո ղո վից։ Այդ տվյալ նե րը 
որ պես հա վել ված կցվել էին բա րե փո խում նե րի հայ կա կան նա խագ ծին, ո րը 1913 թ. 
սկզբնե րին Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նը ներ կա յաց րել էր մեծ տե րութ յուն-
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Հե տա գա յում նույն տվյալ նե րը շրջա նա ռութ յան մեջ են 
դրվել նաև Գ րի գոր Զոհ րա պի կող մից իր «Հայ կա կան հար ցը փաս տաթղ թե րի լույ-
սի տակ» աշ խա տան քում, ո րը նա հրա տա րա կել էր Մար սել Լեար ծած կա նու նով 

56 Ըստ 1860 թ. ազգային սահմանա դրության` Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանին կից գործող 
մշտական գործադիր մարմին։
57 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 5, № 28։
58 Թափառաշրջիկ քրդերը ներառյալ։
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Փա րի զում ֆրան սե րեն59։ Նշ ված տվյալ նե րը զե տեղ վել են նաև Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տից հե տո Փա րի զի հաշ տութ յան կոն ֆե րան սին հայ կա կան պատ վի րա-
կութ յան ներ կա յաց րած տար բեր տե ղե կագ րե րում և հու շագ րե րում60։ Տե ղին է նաև 
ար ձա նագ րել, որ Ա- Դո յի աշ խա տութ յան շուրջ ծա վալ ված բա նա վե ճի շրջա նակ նե-
րում «Ա. Գասպ.» հոդ վա ծագ րի կող մից «Հո րի զո նում» Հա յոց պատ րիար քա րա նի 
1882 և 1912 թթ. վի ճա կագ րութ յուն նե րի զե տե ղու մը նշված վի ճա կագ րութ յուն նե րի 
առ այ սօր հայտ նի ա մե նա վաղ հրա պա րա կումն է. մինչ այդ պատ մա գի տա կան 
գրա կա նութ յան մեջ ըն դուն ված էր հա մա րել, որ դրանք ա ռա ջին ան գամ հրա տա-
րակ վել էին Գ րի գոր Զոհ րա պի վե րոնշ յալ աշ խա տան քում61։ 

Ինչ պես և «Մ շա կի» պա րա գա յում, Ա- Դոն հարկ է հա մա րում պա տաս խա նել նաև 
«Հո րի զո նին» թղթակ ցած հե ղի նակ նե րի` իր վի ճա կագ րա կան հաշ վարկ նե րի ա ռի-
թով հնչեց րած քննա դա տութ յա նը։ Ու սում նա սի րո ղի պա տաս խա նը լույս է տես նում 
«Հո րի զո նի» փետր վա րի 28-ի (մար տի 13), մար տի 1–ի (14) և 2 (15)-ի հա մար նե րում` 
«Ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յա նը» խո րագ րի տակ։ 

Իր պա տաս խա նում Ա- Դոն նախ ափ սո սանք է հայտ նում, որ իր գրքից, ո րի շատ 
բա ժին ներ նվիր ված են Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ-
յան սո ցիալ-տնտե սա կան կա ցութ յա նը (հե ղի նա կը թվար կում է իր կող մից լու սա-
բան ված թե մա նե րը̀  նա հանգ նե րի վար չա կան և  աշ խար հագ րա կան նկա րագ րութ-
յուն, քուրդ ցե ղե րի ու կե ղե քիչ քուրդ բե կե րի գոր ծո ղութ յուն ներ, սպա նութ յուն ներ, 
բռնութ յուն ներ, կո ղո պուտ ներ, հո ղա յին ու գույ քա յին գրա վում ներ, հա ղոր դակ-
ցութ յան մի ջոց նե րի ու կա պի տա լի բա ցա կա յութ յուն, տի րող օ րենք նե րի ու կա ռա-
վար չա կան ձևե րի, հո ղա տի րութ յան ու ճոր տա կան կար գե րի, հար կե րի և դ րանց 
գանձ ման հա մա կարգ և  այլն), իսկ այս բա ժին նե րը, ըստ հե ղի նա կի, կազ մում էին 
իր գրքի ա մե նա հե տաքր քիր մա սը, միայն վի ճա կագ րա կան թվերն են ա ռանձ նա-
պես գրա վել քննա դատ նե րի ու շադ րութ յու նը։ «Պատ ճա ռը հաս կա նա լի է, - շա րու-
նա կում է Ա- Դոն։ - Բալ կա նեան պե տու թիւն նե րի յաղ թա կան պա տե րազ մի շնոր հիւ 
հրա պա րակ է ե կել հայ կա կան հար ցը, նո րից հա յե րը յոյս են կա պել եւ րո պա կան դիպ-
լօ մա տիա յի վրայ, դիպ լօ մա տիա յի, ո րը քա նի-քա նի ան գամ թո ղել է յու սա խափ դրու-
թեան և  ա րեան ճա պա ղի քի մէջ հայ ժո ղովր դին։ Քնն ւում ու քննւում են հայ կա կան 
վի լա յէթ նե րի ակն կա լած կա ռա վար չա կան ձևի և  ի րա ւա կարգ ստեղ ծե լու վե րա բե րեալ 
խնդիր նե րը։ Այդ հար ցում կարևոր տեղ է բռնում հայ ժո ղովր դի թի ւը հայ կա կան վի լա-

59 Տե՛ս Leart Marcel, La Question arménienne à la lumière des documents, Paris, 19 13 ։ Հա յերեն 
թարգմանությունը (առանց վիճակագրական հավելվածների) տե՛ս Գրիգոր Զօհրապ, Հայկական 
հարցը փաստաթուղթերու լոյ սին տակ, Պէյրութ, «Շիր ակ» հրատարակչատուն, 1973։ 
60 Տե՛ս La question armenienne devant la conférence de la paix, Paris, Dupont, 1919, ն աև` Reponse au 
Memoire de la Sublime-Porte en date du 12 fevrier 1919, Constantinople,1919, նաև` Populat ion Armenienne 
de la Turquie avant la guerre. Statisitques etablies par le Patriarcat Armenienne de Costantinople, Paris, 
Turabian, 1920։ Մանրամասն տե՛ս Թաթոյան Ռ., Արևմտահայության թվաքանակի և Արևմտյան 
Հայաստանի բնակչության էթնիկական կազմի հարցերը Փարիզի հաշտության կոնֆերանսին 
(1919-1920 թթ.), «Ցեղասպանագիտական հանդես», 4 (1), 2016, էջ 44-82։
61 Տե՛ս Բադալյան Գ., Արևմտյան հայաստանի և Կիլիկիայի վարչաժողովրդագրական պատ-
կերը..., էջ 56։ 
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յէթ նե րում։ Թ ւեր են պէտք, բայց թւեր չկան, թւեր, ո րոնք բղխէին հայ կա կան աղ բիւր-
նե րից, կրէին պաշ տօ նա կան բնոյթ, հա մար ւէին վստա հե լի։ Հ րա պա րա կի վրայ միայն 
մեր թւերն են` վերց րած հայ կա կան աղ բիւր նե րից, այն էլ միայն ե րեք վի լա յէթ նե րի 
նկատ մամբ»62։

Այ նու հետև Ա- Դոն ման րա մասն անդ րա դառ նում է «Բ. Գասպ»-ի հոդ վա ծին` 
ընդ հա նուր առ մամբ դրա կան ար ձա գան քե լով հոդ վա ծում զե տեղ ված Արևմտ-
յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի վե րա բեր-
յալ Հա յոց պատ րիար քա րա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին և փոր ձե լով հիմ նա-
վո րել, որ դրանք էա կա նո րեն չեն հա կա սում իր հաշ վարկ նե րին։ Ու սում նա սի րո ղը 
հաշ վար կել էր միայն ե րեք նա հանգ նե րի հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը, ուս տի 
այլ նա հանգ նե րի հա մար նա հիմք է ըն դու նում Վ. Քի նեի տվյալ նե րը։ Քա նի որ իր 
թվե րը ե րեք նա հանգ նե րի հա մար շուրջ 20%-ով ա վել էին ֆրան սիա ցի վի ճա կագ րի 
տվյալ նե րից, ա պա մնա ցած ե րեք նա հանգ նե րի ( Դիար բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս-
տիա) հա մար Վ. Քի նեի տվյալ նե րը Ա- Դոն նույն պես ա վե լաց նում է 20%-ով և ս տա-
նում Արևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րի հա մար 800,000 հայ բնակ չութ յուն 
թի վը։ «Այս պի սով պատ րիար քա րա նի հա յե րի թի ւը մե րից ա ւե լի է 130,000-ով. բա ցի 
այդ, մեր հաշ ւով հա յե րը կազ մում են ազ գաբ նա կու թեան 27%-ը, իսկ պատ րիար քա-
րա նի հաշ ւով 38,8%», - ամ փո փում է հե ղի նա կը63։ 

Պետք է ար ձա նագ րել, որ Ա- Դոն, ձգտե լով հաշ տեց նել իր և Հա յոց պատ րիար-
քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յուն նե րը, ո րո շա կի խո րա ման կութ յան է դի մում` 
հա մադ րե լով ոչ թե զուտ ե րեք̀  Վա նի, Բիթ լի սի և Էրզ րու մի նա հանգ նե րի, այլ 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի բո լոր վեց նա հանգ նե րի տվյալ նե րը։ Մինչ դեռ ե րեք 
նա հանգ նե րի պա րա գա յում տար բե րութ յունն իր և Պատ րիար քա րա նի տվյալ նե րի 
միջև բա վա կա նին շո շա փե լի է (Ա- Դո` 417,000, Հա յոց պատ րիար քա րան` 562,000)։ 
Իսկ ե թե հաշ վի առ նենք, որ Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յան 
հրա տա րակ ված մա սից դուրս էին մնա ցել Վա նի Հաք յա րի և Բիթ լի սի Ս ղեր դի 
գա վառ նե րի հայ բնակ չութ յան թվե րը (շուրջ 30,000 հայ, ո րից Ս ղերդ̀  18,000, Հաք-
յա րի` 12,000) 64, ա պա տար բե րութ յունն էլ ա վե լի է մե ծա նում։ 

Գ. Վար դան յա նի քննա դա տութ յան նկատ մամբ Ա- Դոն շատ ա վե լի կոշտ է 
ար տա հայտ վում` ար հա մար հան քով ան վա նե լով նրա փաս տարկ նե րը «թիւր քա կան 
վի ճա կագ րու թեան վե րա բե րեալ հա զար ու մի ան գամ ծամծմ ւած ընդ հա նուր խօս քեր 
ու դարձ ւածք ներ»65̀  ան պա տաս խան թող նե լով ինք նա բե րա բար ծա գող հար ցը, թե 
արդ յոք կա րո՞ղ է փաս տարկ նե րի «ծամծմ ված» ու «կրկնված» լի նելն ար ժեզր կել 
դրանց իս կութ յու նը։ 

Ա- Դոն փոր ձում է վի ճար կել նաև «Հո րի զո նի» է ջե րում «Յ.Յ.Շ» ծած կա նու նով 
իր ընդ դի մա խո սի հիմ նա կան փաս տար կը, այն է` իր կող մից որ պես հայ ըն տա նի քի 

62 «Հորիզոն», 1913, փետրվարի 28, № 45։
63 «Հորիզոն», 1913, մարտի 1, № 46:
64 Տե՛ս Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, ԺԶ. տարի, 1922, Կ. Պօլիս, էջ 262։
65 Նույն տեղում։ 
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ան դամ նե րի մի ջին թիվ 7-ն  ըն դու նե լը թեր հաշ վա ռում է, և մի ջին թի վը պետք է 
ըն դու նել 10։ Ս րա մա սին Ա- Դոն նշում է. «Մեր ճա նա պար հոր դու թեան ժա մա նակ 
յա ճախ մեր ձեռքն է ընկ նում ցու ցակ ներ, ուր ըն տա նիք նե րը նշա նակ ւած էին հա ւա-
սա րա պէս 10-ա կան ան դամ նե րից բաղ կա ցած. այդ նոյն չափն էին կրկնում յա ճախ 
շա տե րը մեր հարց ու փոր ձի ժա մա նակ։ ...Եւ երբ մենք կազ մե ցինք և կազ մել տւինք 
23 տար բեր գիւ ղե րի ծխա ցու ցակ նե րը, ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թիւ ստա ցանք 
6: Իսկ մենք ըն դու նե ցինք 7 թիւ, ի նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ յի շեալ 
ցու ցակ նե րը յա մե նայն դէպս կա րող էին պա կա սա ւոր լի նել»66։ 

Ի հիմ նա վո րումն արևմ տա հայ ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թի վը 7 ըն դու նե-
լու իր տե սա կե տի` Ա- Դոն հա մե մա տում է Վա նի Հա յոց ձոր գա վա ռա կի հայ բնակ-
չութ յան իր վի ճա կագ րութ յու նը նույն գա վա ռա կի` «Հո րի զո նի» 1913 թ. հուն վա րի 
17(30)-ի հա մա րում67 տպագր ված վի ճա կագ րութ յան հետ, ո րի հե ղի նակ Վ. Մո կաց-
յա նը տե ղա ցի մտա վո րա կան-ու սու ցիչ նե րից էր։ Հա յոց ձո րի 27 հա յաբ նակ գյու ղե-
րում, ըստ Ա- Դո յի, կար 1,275 տուն, 6,783 շունչ, ըստ Վ. Մո կաց յա նի` 1,376 տուն, 
8,378 շունչ հայ։ Ա- Դոն ըն դու նում է, որ իր թվե րը Մո կաց յա նի թվե րից պա կաս են 
101 տնով և 1,595 շնչով, նշում, որ իր ցու ցա կով ըն տա նի քի ան դամ նե րի մի ջին թի վը 
5,5 է, Մո կաց յա նի ցու ցա կով` 6: «Մինչ դեռ, - ա վե լաց նում է ու սում նա սի րո ղը, - մենք 
իբրև [ըն տա նի քի - Ռ.Թ.] մի ջին չափ մեր գրքում վերց րել ենք ոչ թէ 51/2, ոչ թէ նոյն 
իսկ 6, այլ 7։ Եւ ե թե մենք մեր ցու ցա կի ըն տա նիք նե րի թի ւը - 1,275-ը բազ մա պատ-
կենք 7-ով, կստա նանք 8,925, այ սինքն Մօ կա ցեա նի բե րած շնչա հա մա րից ամ բողջ 
547 շնչով ա ւե լի»68։ 

Ա- Դոն իր պա տաս խա նի եր րորդ մա սում փոր ձում է հեր քել քննա դատ նե րի այն 
տե սա կե տը, որ ին քն ի րա կա նից ցածր է ներ կա յաց նում արևմ տա հա յե րի հա րա-
բե րակ ցութ յու նը մահ մե դա կան ազ գաբ նակ չութ յան նկատ մամբ։ Այդ նպա տա կով 
նա ա ռա ջար կում է վերց նել և հա մադ րել ոչ թե Արևմտ յան Հա յաս տա նի նա հանգ-
նե րի առ կա վար չա կան սահ ման նե րի տա րած քին վե րա բե րող թվե րը, այլ զուտ 
այն մա սե րը, ո րոնք ընդգր կում են Հայ կա կան բարձ րա վան դա կը։ «Հա յե րի թի ւը...
փոքր տո կոս է կազ մում երկ րի մէջ... սա կայն փոքր տո կոս է կազ մում այն չա փով, ինչ 
չա փով որ մեր վերց րած վի լա յէթ նե րը ի րենց ներ կայ սահ ման նե րով կազ մում են շատ 
ըն դար ձակ շրջան։ Բայց բո լո րո վին այլ կեր պա րանք կստա նան թւերն ու տո կոս նե րը, 

66 Նույն տեղում։ 
67 Տե՛ս «Հորիզոն», 1913, հունվարի 17, № 12։ 
68 «Հորիզոն»,1913, մարտի 1, № 46:  Նշենք, որ կոնկրետ Հայոց Ձորի պարագայում 
ուսումնասիրողը չի հետևել իր մեթոդին և անփոփո խ է թողել տեղացի մտավորական Շիրին 
Հակոբյանից ստացած թվերը` 31 հա յաբնակ բնակավա յրում` 1,341 տուն, 7, 215 շունչ հայ, այսինքն` 
որպես մեկ տան անդամների միջին թիվ ընդունել է 5.4-ը (տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի 
վիլայէթները..., էջ 47, 78)։ Համեմատութ յա ն հ ամար` ըստ Աղթամարի կաթողիկոսարանի 1914 թ. 
մարդահամարի տվյալների` Հայոց Ձորի 31 հայ աբ նակ բնակավայրերում կար 1,687 տուն, 10,164 
շունչ հայ (տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան եւ իր հօտին 1915 աղետալի տարին, 
Բ. Տպագրութիւն, Թեհրան, 2014, էջ 62)։ Եթե հի մք  ընդունենք կաթողիկոսարանի տվյալները և մեկ 
տան վրա  հաշվենք 8 շունչ, ապա Հայոց Ձորի հայ բնակչության թիվը Մեծ եղեռնի նախօրյակին 
կազմել է շուրջ 13,500 շունչ, մոտ երկու անգամ ավելի, քան նշված է Ա-Դ ոյի մոտ։ 
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ե թէ մենք մի կողմ թող նենք վի լա յէթ նե րը ի րենց ներ կայ սահ ման նե րով, վերց նենք 
նրան ցից կենտ րո նա կան սահ մա նա կից այն մա սե րը, ո րոնք ընդգր կում են հայ կա կան 
բարձ րա վան դա կը»69։ 

Այ նու հետև Ա- Դոն ա ռանձ նաց նում է Վա նի, Բիթ լի սի, Մու շի, Գեն ջի, Էրզ րու մի, 
Երզն կա յի և Բա յա զե տի սան ջակ նե րը, ո րոնք, ըստ ու սում նա սի րո ղի, մտնում էին 
Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի մեջ, և հա մե մա տում այդ վար չա կան միա վոր նե րի 
հա մար իր վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը նույն տա րած քի հա մար Վի տալ Քի նեի և 
Հեն րի Լին չի70 կազ մած վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ։ 

Աղյուսակ 6.
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2 .������ 46,000 30,000 47,000 33,000 75,000
3 A��%� 81,000 61,000 64,000 55,000 68,000
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5 /������� 118,000 68,000 238,000 90,000 292,000
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�������� 398,000 280,000 636,000 301,000 771,000

Վե րոնշ յալ թվե րը ներ կա յաց նե լուց հե տո Ա- Դոն նշում է, որ ե թե, ըստ Լին չի, 
հա յե րը կազ մում են ընդ հա նուր ազ գաբ նակ չութ յան 30%-ը, իսկ ըստ Քի նեի` 28%-ը, 
ա պա իր տվյալ նե րով 34% կամ ան գամ 38%-ից էլ ա վե լի` կախ ված նրա նից, թե մյուս 
էթ նի կա կան խմբե րի թի վը վերց վում է հա մա պա տաս խա նա բար ըստ Քի նեի կամ 
ըստ Լին չի։ Ա վե լի փոքր շրջան նե րում ( Մու շի և Վա նի գա վառ ներ), շա րու նա կում է 
Ա- Դոն, հա յե րը կազ մում են բնակ չութ յան մե ծա մաս նութ յու նը (հա մա պա տաս խա-
նա բար̀  54% և 60%-ից ա վե լի)71։

Հե տաքր քիր է, որ Արևմտ յան Հա յաս տա նի վեց նա հանգ նե րից, մաս նա վո րա-
պես Հայ կա կան բարձ րա վան դա կի տա րածքն ա ռանձ նաց նե լու և միայն ա ռանձ-
նաց ված տա րած քի հա մար բնակ չութ յան հա րա բե րակ ցութ յու նը հաշ վե լու նշված 
սկզբուն քը կի րառ վել է և 1912 թ. Հայ կա կան բա րե փո խում նե րի նա խագ ծում։ Դ րան 
կից տրված վի ճա կագ րա կան աղ յու սա կից դուրս էին թողն վել Հաք յա րիի գա վա-
ռը, Ս ղեր դի հա րա վա յին հատ վա ծը, Բ շե րի կը ( Դիար բե քի րի վի լա յեթ), Մա լա թիա յի 
հա րա վա յին մա սը ( Խար բեր դի վի լա յեթ), Սե բաս տիա յի վի լա յե թի հյու սի սարևմտ-
յան հատ վա ծը, իսկ մնա ցած տա րած քի հա մար հաշվ վել էր 1,018,000 հայ բնակ-
չութ յուն։ Խիստ հա վա նա կան է, որ իր պա տաս խա նը գրե լու պա հին Ա- Դոն ծա նոթ 
էր Հա յոց պատ րիար քա րա նի 1912 թ. վի ճա կագ րութ յա նը. այն արևե լա հայ մա մու-

69 «Հորիզոն», 1913, մարտի 2, № 47։ 
70 Հենրի Լինչը անգլիացի հայագետ, աշխարհագետ, ճանապարհորդ էր, ո վ Հայաստան 
կատարած երկու ճանապարհորդությունների (1893-1894, 1898) ժամանակ հավաքած նյութերի 
հիման վրա գրել է լայն ճանաչում գտած «Հայաստան» աշխատութ յունը (1901): 
71 Նույն տեղում։
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լում հրա պա րակ վել էր մո տա վո րա պես նույն ժա մա նա կաշր ջա նում (տե՛ս ստորև 
զե տեղ ված աղ յու սա կը)։

 
Բարեփոխումների 1912 թ. հայկական ծրագրին կցված Արևմտյան Հայաստանի 

վիճակագրությունը («Մշակ», 1913, փետրվարի 23 (մարտի 8), №41)

Ա- Դո յի պա տաս խանն ու պար զա բա նում նե րը չգո հաց րին նրա ընդ դի մա խոս-
նե րին։ «Հո րի զո նի» 1913 թ. մար տի 23-ի (ապ րի լի 5) հա մա րում տպագր վում է Ա. 
Մի քա յել յա նի «Ա- Դօն և  իր թւե րը (մե թո դո լո գիա կան վեր լու ծում)» հոդ վա ծը, որ տեղ 
Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յու նը են թարկ վում էր գու ցե մինչ այդ պահն ա մե նա կոշտ 
քննա դա տութ յան։ Հոդ վա ծում ա ռանձ նաց վում են չորս խո շոր «պա կա սութ յուն-
ներ», ո րոնք, ըստ Ա. Մի քա յել յա նի, նսե մաց նում էին ու սում նա սի րութ յան ար ժե քը։ 
Դ րանք էին` 

1. աշ խա տան քում զե տեղ ված տվյալ նե րի ոչ հա մա կարգ ված և  ոչ միօ րի նակ 
լի նե լը. «Մի տեղ դուք ու նիք տե ղե կու թիւն ներ քրդե րի և հա յե րի թւի վե րա բեր մամբ, 
իսկ շատ դեպ քե րում էլ այդ պա կա սում է։ Մի այլ տեղ նա (Ա- Դոն - Ռ.Թ.) նոյն իսկ 
հայ կա կան գիւ ղե րի վե րա բեր մամբ ոչ մի տե ղե կու թիւն չու նի, մի տեղ նա տա լիս է 
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միայն գիւ ղե րի թի ւը, մի այլ տեղ տնե րի, իսկ մի քա նի շրջան նե րում և շն չե րի թի ւը։ 
Այդ բո լոր ան սիս տեմ հա ւա քած թւե րը միաց նում է և ներ կա յաց նում մեզ այն պի սի մի 
ժա մա նակ, երբ իս կա կան թւեր են պետք», -նշում է Ա. Մի քա յել յա նը72։ 

2. Ա- Դո յի աղբ յուր նե րի ոչ միօ րի նակ և  ոչ միշտ վստա հե լի լի նե լը. «Նա (Ա- Դոն 
- Ռ.Թ.) իր տե ղե կու թիւն նե րը քա ղում է 17-18 աղ բիւր նե րից, ո րոնք խնդրին մո տե ցել են 
զա նա զան ժա մա նակ նե րում (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ.) և  այլ նպա տակ նե-
րով, - շա րու նա կում է հոդ վա ծա գի րը։ - Այդ տեղ կան ա ռաջ նոր դա րան ներ, յու շա տետ-
րեր, զա նա զան «տե ղեակ» մար դիկ, Էփր կեա նի բնաշ խար հիկ բա ռա րան, անձ նա կան 
հարց ու փորձ և զա նա զան անձ նա ւո րու թիւն ներ։ ...Ն ման աղ բիւր նե րը ո՛չ հաս տատ և  
ո՛չ էլ մօ տա ւոր եզ րա կա ցու թիւն նե րի հա մար հիմք ծա ռա յել չեն կա րող», - եզ րա կաց-
նում է հոդ վա ծա գի րը73։ Որ պես աս վա ծի ա պա ցույց` հոդ վա ծա գի րը մատ նան շում է 
հենց Ա- Դո յի աշ խա տան քում առ կա հա մե մա տա կան աղ յու սակ նե րում զե տեղ ված 
տար բեր հե ղի նակ նե րի տվյալ նե րը, ո րոնց տար բե րութ յու նը հաս նում է մինչև 15 
%-ի (օ րի նակ` Ար ճեշ գա վա ռակ` Ա րամ Սաֆ րաստ յա նից և Ա կան ցի ըն թեր ցա րա-
նից քաղ ված տվյալ ներ, Մ շո դաշ տի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի վի ճա կագ րութ յան 
դեպ քում` Մ շո ա ռաջ նոր դա րա նի և Նա զա րեթ Մար տի րոս յա նի տվյալ ներ)։

Ա. Մի քա յել յանն ա ռան ձին կանգ է առ նում Հա յոց ձո րի հայ բնակ չութ յան` 
Մո կաց յա նի և Ա- Դո յի ար դեն իսկ հիշ ված թվե րի հա մե մա տութ յան վրա` նշե լով, 
որ տար բե րութ յու նը հաս նում է 1,895 շնչի։ Նա չի ըն դու նում այդ առ թիվ Ա- Դո յի 
բա ցատ րութ յու նը, ո րը բազ մա պատ կում էր իր գրքում զե տեղ ված Հա յոց Ձո րի հայ 
ըն տա նիք նե րի թի վը 7-ով և ս տա նում Մո կաց յա նի թվից ա վել բնակ չութ յուն. ««7» 
երևա կա յա կան է, բայց այդ գիւ ղե րի վե րա բեր մամբ թւե րը ի րա կան։ Փաս տը մնում 
է փաստ - աղ բիւր նե րը կաս կա ծե լի են։ ...Այս պի սի թւե րը (որ քան էլ ար հես տա կա-
նօ րէն նրանք բա ցատր ւեն) ի րենց բա րո յա կան նշա նա կու թիւնն ու նե նալ չեն կա րող, 
ո րով հետև նրանք հա ւաք ւած են տար բեր ժա մա նակ նե րում, տար բեր ձևով և տար բեր 
նպա տակ նե րով։ Միօ րի նա կու թիւ նը պա կա սում է»74։ 

3. Ա- Դո յի կող մից Ե րիտ թուր քա կան հե ղա փո խութ յու նից հե տո դե պի Արևմտ յան 
Հա յաս տան դիտ վող հա յե րի խո շոր ներ գաղ թի (հայ րե նա դար ձութ յան) երևույ թի 
հաշ վի չառ նե լը և մինչ այդ ներ գաղ թը հա վաք ված թվե րի հի ման վրա բնակ չութ յան 
հաշ վարկ կա տա րե լը։ «Ի՞նչ կը լի նէր, ե թէ թւե րի հաշ ւի ժա մա նակ մի քա նի տաս նեակ 
հա զար ներ «սխալ» գցէինք, որն ա ւե լի հա մա պա տաս խան կը լի նէր ի րա կա նու թեան», 
- հռե տո րա կան հարց էր տա լիս հե ղի նա կը75։

4. Ա- Դո յի կող մից ե րեք ամս վա ըն թաց քում ե րեք վի լա յեթ նե րի ու սում նա սի-
րութ յան որ պես այդ պի սին անհ նա րին ձեռ նարկ լի նե լը։ Հոդ վա ծա գի րը հարկ չի 
հա մա րում հան գա մա նա լից կանգ առ նել այս կե տի վրա` նշե լով, որ դա ակն հայտ 
ճշմար տութ յուն է։ Որ պես իր ա սա ծի ա պա ցույց` Ա. Մի քա յել յա նը մատ նան շում է 

72 «Հորիզոն», 1913, մարտի 23 , №  6 5:  
73 Նույն տեղում։ 
74 Նույն տեղում։
75 Ն ու յն տեղում։
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Ռու սաս տա նում 1897 թ. մար դա հա մա րի օ րի նա կը. «1897 թ. ժա մա նակ ամ բողջ 
պե տա կան մե խա նիզ մը̀  մի քա նի մի լիօն դրա մագ լուխ ու նե նա լով, հնա րա ւո րու թիւն 
չի ու նե նում 3-4 տար ւայ ըն թաց քում 42 եւ րո պա կան նա հանգ նե րում, Սի բի րում, իր 
ու սում նա սի րու թիւն նե րը վեր ջաց նել (ու սում նա սի րու թիւ նից յե տոյ 12-14 ա միս էլ ժա մա-
նակ է դրւում վերս տուգ ման հա մար) և ն րա հա ւա քած տե ղե կու թիւն ներն էլ լի նում են 
թե րի, ան հե տաքր քիր̀ իսկ մի Ա- Դօի 3 ամս ւայ ան սիս տեմ, անձ նա կան ու սում նա սի-
րու թեան պի տի՞ որևէ նշա նա կու թիւ նը տալ»76։ 

Իր քննա դա տա կան հոդ վա ծի վեր ջում Ա. Մի քա յել յա նը հա մե մա տում է Ա- Դո յի 
թվե րը 1912 թ. պատ րիար քա րա նի վի ճա կագ րութ յան հետ` տար բե րութ յու նը ներ կա-
յաց նե լով որ պես Ա- Դո յի տվյալ նե րի ոչ ար ժա նա հա վատ լի նե լու լրա ցու ցիչ փաս-
տարկ։ «Այս բո լո րից մեզ հա մար պարզ պի տի լի նի, որ վե րո յի շեալ գրքի թւե րը մեզ 
հիմք ծա ռա յել չեն կա րող և ն րանց օգ տա գոր ծե լը կը լի նէր մի խո շոր սխալ։ ... Նախ 
ճիշտ թւեր, ա պա եզ րա կա ցու թիւն ներ», - եզ րա փա կում է հոդ վա ծա գի րը77։ 

Ա- Դոն այլևս հարկ չի հա մա րում պա տաս խա նել վե րոնշ յալ քննա դա տութ յա նը78, 
և  ար դեն 1913 թ. երկ րորդ կե սին բա նա վե ճը մա րում է։ Հե տա գա յում Ա- Դո յի գրքի 
նկատ մամբ քննա դա տութ յունն ըն դու նում է ա ռա վե լա պես հպան ցիկ անդ րա դարձ-
նե րի ձև։ Այս պես, դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ Ար շակ Ջա մալ յա նը 1913 թ. ամ ռա նը դե պի 
Կա րին կա տա րած ճա նա պար հոր դութ յան մա սին իր ակ նար կում (տե՛ս «Հո րի զոն», 
1913 թ. սեպ տեմ բե րի 7 (20), №200), խո սե լով արևմ տա հա յե րի թվա քա նակն ու սում-
նա սի րե լու դժվա րութ յուն նե րի ու հնա րա վոր սխալ նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես 
նշում է. «Այդ պի սի մի ար ժէ քա ւոր ու սում նա սի րու թիւն ա նե լու հա մար անհ րա ժեշտ 
է ոչ թէ շա բաթ նե րով կամ ա միս նե րով, այլ տա րի նե րով ապ րած լի նել երկ րում։ Այս 
միտ քը ա մե նա պեր ճա խօս կեր պով ճշգրտւում է այն փոր ձով, որ ա րել է Ա- Դոն` Վա նի, 
Բիթ լի սի և Էր զե րու մի վի լա յէթ նե րի վե րա բեր մամբ լոյս հա նած իր յայտ նի գրքով։ Այդ 
գրքի դէմ ես մի քա նի ան գամ բուռն բո ղոք ներ լսե ցի Երկ րում (նկա տի ու նի Արևմտ յան 
Հա յաս տա նը - Ռ.Թ.), ի րա զեկ մարդ կան ցից, ո րով հետև նրա վի ճա կագ րա կան տւեալ-
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թեան։ Ես այս բանն ա ռիթ ու նե ցայ ստու-
գե լու̀  հա մե մա տե լով Կար նոյ դաշ տի ու Խ նու սի ազ գաբ նա կու թեան մա սին Ա- Դօ-ի 
ներ կա յաց րած թւե րը միան գա մայն ստուգ ւած (ընդգ ծու մը հե ղի նա կինն է - Ռ.Թ) այլ 
թւե րի հետ79. տար բե րու թիւ նը ա հա գին էր և, որ ու րա խա լի է ա սել, ի նպաստ հայ 
ժո ղովր դի»։

76 Նույն տեղում։ 
77 Նույն տեղում։
78 Արդեն 1940-ական թթ. գրված իր հուշերում Ա-Դոն ներկայացնում է «Վանի, Բիթլիսի եւ 
Էրզրումի վիլայէթները» գրքի վերա բե րյալ արտա հա յտած «կողմ» և «դեմ» կարծիքների մի 
քանի նմուշներ` թողնելով դրանք առանց մեկնաբանության (տե՛ս Ա-Դո, Իմ հիշողությունները...,
էջ 165-174 )։ 
79 Ամենայն հավանակա նութ յամբ խոսքը Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի 
տվյալների  մ ասի ն է։  Մ ար դահամարի` Էրզրումի նահանգի գյուղացուցակները տե՛ս Kevorkian 
Raymond H., Paboudjian Paul B., նշվ. աշխ., էջ 417-460։ Տե՛ս նաև Бекгульянц Р., По Турецкой 
Армении. Впечатления отъ поездки летомъ въ 1914 году, Ростовъ на  Д ону. Типографiя Я. М. 
Искандарова, 1914, էջ 68։ Ըստ Էրզրումի նահանգի առանձին վարչական միավորների` Ա-Դոյի 
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Ըստ Ար շակ Ջա մալ յա նի` Ա- Դո յի գլխա վոր սխալն այն էր, որ նա նախ շատ 
ա վե լի հա վա տով էր վե րա բեր վել դե պի իր տե ղե կա տու նե րը, քան թե թվում է ի րեն, 
և  երկ րորդ̀  իր ձեռք բե րած «հատ ու կտոր» տե ղե կութ յուն նե րից շտա պել է ընդ-
հան րա ցում ներ ա նել. «Եւ նրա այդ սխալ նե րի մէջ կընկ նի ա մեն ոք, որ այն քան կարճ 
ժա մա նակ և  այն քան չնչին մի ջոց ներ ու նե նա լով իր տրա մադ րու թեան տակ` ձեռ նա-
մուխ կը լի նի ու սում նա սի րու թիւն ներ տա լու Երկ րի մա սին»80։ 

Ա- Դո յի վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յան` նոր, ա ռա վել թարմ տվյալ նե րի հետ 
հա մադ րե լու մի ջո ցով ստու գե լու մե թոդն իր շա րու նա կութ յունն ու զար գա ցումն է 
ստա նում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին` կապ ված Արևել յան Հա յաս տան և 
ռու սա կան Անդր կով կա սի այլ տա րածք ներ Մեծ ե ղեռ նից մա զա պուրծ արևմ տա հայ 
փախս տա կան նե րի ներ հոս քի հետ։ Կով կա սում ա պաս տա նած փախս տա կան նե րին 
տրա մադր վող օգ նութ յու նը կա նո նա կար գե լու նպա տա կով հայ կա կան մար դա սի րա-
կան կազ մա կեր պութ յուն ներն ա ռաջ նա հերթ նա խա ձեռ նում են հնա րա վո րինս ճշգրիտ 
նրանց թի վը պար զե լուն ուղղ ված աշ խա տանք ներ։ Այդ նպա տա կով կազ մա կերպ-
վում են փախս տա կան նե րի տար բեր հաշ վա ռում ներ-մար դա հա մար ներ, ո րոնց ո րոշ 
արդ յունք ներ ներ կա յաց վում են ժա մա նա կի հայ կա կան մա մու լում։ Այս պես, 1914 թ. 
դեկ տեմ բե րի 6(19)-ին «Հո րի զոն» թեր թի №273-ում տպագր վում են Էրզ րու մի գա վա-
ռի Բա սեն գա վա ռա կի արևել յան շրջա նի 11 բնա կա վայ րե րից փախս տա կան հա յե րի 
վե րա բեր յալ Կով կա սի Հա յոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յան լիա զոր Ա. Շա րաֆ յա նի 
կող մից հա վաք ված տվյալ նե րը, այդ թվում` ըստ գյու ղե րի նրանց վի ճա կագ րութ յու նը։ 

«Հո րի զո նի» 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 10 (23)-ի №276-ում տպագր վում է «Բա սէն գա ւա-
ռի 11 հայ գիւ ղե րի ազ գաբ նա կու թիւ նը» անս տո րա գիր հոդ վա ծը, ո րում Ա. Շա րաֆ-
յա նի տվյալ նե րը հա մե մատ վում էին Ա- Դո յի` նույն բնա կա վայ րե րի հա մար ներ կա-
յաց ված թվե րի հետ (տե՛ս Աղ յու սակ 7)։

Աղյուսակ 7. 
����!
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F���#
��	 64 130
P�	*�! 47 50

$����#
��	 27 30
E�!�	 142 190

�������� 874 1043

և Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի 1913-14 թթ. մարդահամարի տվյալներն ընդգրկող հա-
մե մատական աղյուսակները տե՛ս Թաթոյան Ռ., Էրզրումի նահանգի հայ բնակչության թվա-
քանակը Մեծ եղեռնի նախօրյակին (աղբյուրների համեմատական վերլուծության փորձ), 
«Ցեղասպանագիտական հանդես», Երևան, 2014, № 2 (1), էջ  31 -5 7։ 
80 «Հորիզոն», 1913, սեպտեմբերի 7, № 200։ 
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«Ա ղիւ սեա կից երևում է, որ մի քա նի գիւ ղե րից ա ւե լի մեծ թւով ըն տա նիք ներ են 
գաղ թել, քան կա րող էին լի նել այդ գիւ ղե րում ըստ պ. Ա- Դօի, - ար ձա նագ րում էր հոդ-
վա ծա գի րը։ - Այս հան գա ման քը ցոյց է տա լիս, որ գիւ ղե րը ա ւե լի մեծ են, քան Ա- Դօն 
էր կար ծում»81։

Հոդ վա ծի հե ղի նակն այ նու հետև նշե լով, որ ըստ Ա. Շա րաֆ յա նի տվյալ նե րի` 
վե րոնշ յալ բնա կա վայ րե րում նախ քան գաղ թը բնակ վում էր 8,358 շունչ հայ, մինչ-
դեռ ըստ Ա- Դո յի հաշ վար կի` 6,118 շունչ (տնե րի թի վը̀  բազ մա պատ կած 7-ով)` եզ րա-
կաց նում էր, որ Ա- Դո յի թվե րը պետք է ա վե լի քան ¼-ով բարձ րաց նել, որ հաս նեն 
ի րա կա նին82:

«Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» աշ խա տութ յան վե րա բեր յալ 
1913-1914 թթ. գրա խո սութ յուն ներ տպվե ցին նաև այլ պար բե րա կան նե րում («Ա րա-
րատ», «Խօսք», «Բիւ զան դիոն»)83։ Դ րանք ա ռա վե լա պես դրա կան բնույթ ու նեին 
և սահ մա նա փակ վում էին գրքի բո վան դա կութ յան վե րա շա րադր մամբ ու ընդ հա-
նուր բնու թա գիր տա լով։ Ո րո շա կի բա ցա ռութ յուն է կազ մում «Ա րա րատ» ամ սագ-
րում տպված Գևորգ Ալ թուն յա նի գրա խո սա կա նը, ո րը հա տուկ քննա կան ծա վա լուն 
անդ րա դարձ է պա րու նա կում Ա- Դո յի թվե րին84։ 

Նախ` գրա խո սա կա նի հե ղի նակն անդ րա դառ նում է Ա- Դո յի աղբ յուր նե րին։ 
«Ն րա աղ բիւր նե րից ...ա ռա ջին տե ղը բռնում են վստա հե լի մար դիկ, տե ղեակ մար-
դիկ,- նշում է Գ. Ալ թուն յա նը։ - Բայց ի՞նչ կա րող է գի տե նալ տե ղեակ մար դը. նա հօ չի 
կա րող ա մե նայն ման րա մաս նու թեամբ և հա ւաս տիու թեան հա ւա սար աս տի ճա նով 
թուել ձեզ Վան- Տոսպ գա ւա ռի կամ Ար ճէ շի, կամ Ալ ջա ւա զի, կամ Հա յոց Ձո րի բո լոր 
գիւ ղե րի ազ գաբ նա կու թիւ նը. չէ՞ որ նրա այդ թուար կումն էլ հիմ նուած կա րող է լի նել 
միայն են թադ րա կան չա փում նե րի ու հա ւա նա կա նու թիւն նե րի վրայ»85։

81 Տե՛ս «Հորիզոն», 1914, դեկտեմբերի 10, № 276։ 
82 Նույն տեղում։ Նշենք, որ 1919 թ.` որպես Մերձավոր Արևելքի օգնության ամերիկյան կոմիտեի 
(Ամերկոմ) ներկայացուցիչ, արևմտահայ փախստականներից իրենց հայրենի բնակավայրերի 
մասին տվյալների հավաքմամբ է զբաղվել նաև հայտնի հաս արակական-քաղաքական գործիչ 
Վարազդատ Տերոյանը։ Ստացած վիճակագր ական տվյալները նա մատիտով անց է կացրել նաև 
Ա-Դո յի  «Վա նի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայէթները» գրքի համապատասխան աղյուսակներում, 
տվյալ բնակավայրի անվան դիմաց։ Վարազդատ Տեր ոյանի կողմից Ա-Դոյի գրքում ավելացված 
վիճակագրական նյութը հրատարակվել է ուսումնասիրող Գեղամ Բադալյանի  կ ողմ ից , ով նաև 
զուգահեռ` համեմատական աղյուսակների միջոցով ներկայացրել է նույ ն ժա մանակահատվածում 
թեմական առաջնորդարանների կամ անհատ անձանց կողմից պատրաստված վիճակագրական 
տվյալները (տե՛ս  Գ եղ ամ Բադալյան, Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերն 
Արևմտյան Հայաստանի բն ակավայրերի վերաբ եր յալ, «Բանբեր Հայաս տա նի  ա րխիվների», 
թիվ 1 (105), Երևան, 2005, էջ 212-220)։ 
83 Տե՛ս «Ար ար ատ » պ աշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Ս. Էջ-
միածին, 1913, համար Ա., էջ 69-80, «Խօսք» հա սարակական, տնտեսական և գրական թերթ, 
Երևան, 1914, փետրվարի 1 (13), №5, «Բիւզանդիոն» ազատական հայաթերթ ամենօրեա,
Կ. Պոլիս, 1913, փետրվարի 26 (մարտի 11)։ «Խոսք»-ի և «Բյուզանդիոն»-ի գրախոսականներին 
անդրադառնում և դր անցից մեջբերումներ է անում իր հուշերում նաև Ա-Դոն (տե՛ս Ա-Դո,
Իմ հիշողությունները..., էջ 1 67 -168 )։ 
84 Տե՛ս «Արարատ», 1913, համար Ա., էջ 76-80։
85 Նույն տեղում, էջ 78։ 
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Գ րա խո սա կա նի հե ղի նա կը նաև քննա դա տում է Ա- Դո յի կող մից Էփ րիկ յա նի և 
Մա յե րի հան րա գի տակ բա ռա րան նե րի որ պես աղբ յուր օգ տա գոր ծե լը̀  նշե լով. «հա-
ւատ ըն ծա յել մեզ հա մար վե րին աս տի ճա նի կարևոր խնդի րը լու ծե լու հա մար զա նա-
զան հան րա գի տակ բա ռա րան նե րի (ո րոնց մէջ յատ կա պէս ստա տիս տի կա կան ա մե-
նա կո պիտ մե ղան չում նե րը հա րիւր նե րով սփռուած են և Թուր քիա յի հա մար ան շուշտ 
կրկնա պա տի կը կը լի նի) մենք չենք կա րող և Ա- Դօն էլ չպի տի ա նէր»86։ 

Հե ղի նակն այ նու հետև կանգ է առ նում Ա- Դո յի կող մից ներ կա յաց վող վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րից շա տե րի թվագր ման բա ցա կա յութ յան, դրանց հա վաք-
ման թվա կա նի ան հայտ մնա լու վրա. «Ան թուա կան ա ղիւ սակ նե րից են Վան- Տոս պի, 
Ար ճա կի, Բերկ րի-Ա բա ղա յի, Ար ճէ շի, Ալ ջա ւա զի, Հա յոց Ձո րի, Շա տա խի, Նոր- Դու զի և  
այլ բազ մա թիւ գա ւառ նե րի ազ գաբ նա կու թեան վե րա բե րեալ տուած թուե րը։ Այդ պէս է 
Աղ թա մա րում ե ղած տե ղե կա գի րը, ո րից Ա- Դօն քա ղել է Գեա ւա շի, Կարճ կա նի, Մոկ-
սի, Կառ կա ռի, Խի զա նի, Ս պար կեր տի, Մամռ տանք գա ւառ նե րի հայ ազ գաբ նա կու-
թեան թուե րը։ Նոյն վի ճա կի մէջ է նաև Մու շի ա ռաջ նոր դա րա նի տե ղե կա գի րը, ո րից 
քա ղուած են հետևեալ ա ղիւ սակ նե րը - Մ շոյ դաշ տի, Բիթ լի սի գա ւա ռի, Խութ-Բռ նա-
շէ նի, Փ սա նաց գա ւա ռի, Բու լա նը ղի, Վար դո յի գա ւառ նե րի հայ ազ գաբ նա կու թեան 
թւե րը»87։ 

Գ րա խո սա կա նի հե ղի նակն այդ հար ցին ա ռան ձին կարևո րութ յուն էր տա լիս, 
քա նի որ դժվա րա նում էր ըն դու նել, որ ա ռաջ նոր դա րան ներն «ա մեն տա րի կամ 
մի քա նի տա րին մի ան գամ ընդ հա նուր վի ճա կա գիր են ա նում ի րանց թե մե րի և կամ 
իւ րա քան չիւր տա րի ի րանց մա տեան նե րի մէջ են կենդ րո նաց նում բո լոր գիւ ղե րում 
ե ղած մա տեան նե րը»88։ Եվ ի րոք, Ա- Դո յի տվյալ նե րի աղբ յուր նե րի քննութ յու նը 
վկա յում է, որ նրա կող մից օգ տա գործ ված բազ մա թիվ տվյալ ներ վե րա բե րում են 
1890-ա կան թթ. վեր ջին և 1900-ա կան թթ. սկզբին և նույ նիսկ (Էփ րիկ յա նի «Բ նաշ-
խար հիկ բա ռա րա նից» քաղ ված տվյալ նե րը) 1880-ա կան թթ. սկզբնե րի վի ճա կին89։ 

«Հարց է, թէ ար դեօք Թիւր քիա յի այդ նա հանգ նե րում իւ րա քան չիւր գիւղ ու նի իւր 
ծխա կան նե րի մա տեան նե րը, որ տե ղից միայն ա մե նա ճիշտ տե ղե կու թիւ նը կա րե լի 
էր թերևս քա ղել, - շա րու նա կում է հե ղի նա կը̀  մի ու շագ րավ փաստ ներ կա յաց նե լով 
Գևորգ յան ճե մա րա նում աշ խա տան քի իր անձ նա կան փոր ձից։ - Շատ է պա տա-
հում, որ Գ. Ճե մա րան ըն դու նուե լու հա մար Վա նի, Բիթ լի սի կամ Էրզ րու մի վի լա յէթ-
նե րից ե կած հայ ա շա կեր տը ա ռանց որևէ ծննդա կան վկա յա կա նի է ներ կա յա ցել և 
յա ճախ ի րանց ա ռաջ նոր դա րան նե րի կող մից վկա յուած մի թուղթ է բե րում - յե տին 

86 Նույն տեղում, էջ 79։
87 Նույն տեղում։
88 Նույն տեղում։
89 Էփրիկյանն իր բառարանում զետեղված վիճակագրական աղյուսակները հիմնականում 
քաղել է 1880-ական թթ. սկզբներին հայկական  մ ամուլում տպված համապատասխան  ն յութ-
երից (օրինակ` Բիթլիսի գավառակի վիճակագրությունը, որը տեղ է գտել նաև Ա-Դոյի գրքում, 
տե՛ս «Արձագանք», Թ իֆ լիս, 1882 թ. հունիսի 20 (հուլիսի 2), № 18, տե՛ ս նաև Էփ րիկեան Հ. Ս., 
Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան, հատոր առաջին, Ա-Ը, Վենետ իկ , Ի տպարանի Սրբոյն 
Ղազարու, 1902, էջ 365)։ 
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թուով կազ մուած։ Դ րանք հան գա մանք ներ են, որ պէտք է ու շադ րու թեան առ նուեն, 
ո րով հետև մե ծա պէս ազ դում են ազ գաբ նա կու թեան թուի վրայ»90։

Եզ րա փա կե լով իր դի տար կում նե րը̀  գրա խո սա կա նի հե ղի նա կը նշում է, որ նա 
չի կա րող ա սել, թե հայ ժո ղովր դի թիվն արդ յոք Ա- Դո յի ներ կա յաց րա ծից մե՞ծ է, 
թե՞ փոքր։ Նա միայն ար ձա նագ րում է, որ Ա- Դո յի աղբ յուր նե րը չեն կա րող վստա-
հե լի լի նել, ա պա ու րեմն նրա բե րած թվե րը չեն կա րող ճիշտ լի նել91։ 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծը̀  ա ռանձ նաց նենք Ա- Դո յի գրքի հրա տա րակ ման կա պակ-
ցութ յամբ նրա կող մից ներ կա յաց ված վի ճա կագ րութ յան հա վաս տիութ յան և  առ հա-
սա րակ արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի, այլ էթ նոկ րո նա կան խմբե րի հետ հա յե-
րի հա րա բե րակ ցութ յան հար ցի շուրջ 1912-1914 թթ. հայ կա կան մա մու լում ծա վալ ված 
բա նա վե ճի այն հիմ նա կան արդ յունք նե րը, ո րոնք հե տաքրք րութ յուն են ներ կա յաց-
նում ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րո ղի հա մար։ 

1. Քն նա դատ նե րին հա ջող վեց վեր հա նել Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան ո րո շա կի 
խո ցե լի կող մե րը̀  աղբ յուր նե րի ոչ միա տարր բնույ թը, տվյալ նե րի` տար բեր 
թվա կան նե րին վե րա բեր վե լը կամ թվագր ման բա ցա կա յութ յու նը, մահ մե դա-
կան նե րի թվա քա նա կի հար ցում օս ման յան վի ճա կագ րութ յանն ա պա վի նե լը, 
մեկ հայ տան (ծխի) ան դամ նե րի մի ջին թվի` 7-ի` ի րա կա նից ցածր լի նե լը, բո լոր 
վի ճա կագ րութ յուն նե րում առ կա հա յե րի թեր հաշ վառ ման գոր ծո նը հաշ վի չառ-
նե լը և  այլն. ներ կա յաց վե ցին ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ առ այն, որ ե րեք 
նա հանգ նե րի հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի` Ա- Դո յի հաշ վար կը թե րի և  
ի րա կա նից ցածր է։

2. Ա- Դո յի թվե րին փաս տարկ ված հա կա դար ձե լու նպա տա կով ի հայտ բեր վեց 
մեծ քա նա կութ յամբ նոր վի ճա կագ րա կան նյութ̀  Հայ կա կան հար ցի վե րար-
ծարծ ման կա պակ ցութ յամբ Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա րա նի կող մից 1912 թ. 
կազմ ված վի ճա կագ րութ յուն նե րը, 1913-14 թթ. Կ. Պոլ սի Հա յոց պատ րիար քա-
րա նի կող մից անց կաց ված արևմ տա հա յութ յան մար դա հա մա րի տվյալ նե րը, 
1914-1915 թթ. արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի հաշ վառ ման տվյալ նե րը և  այլն։ 
Հայ կա կան մա մու լի այդ հրա պա րա կում ներն ու նեն սկզբնաղբ յու րի նշա նա-
կութ յուն` պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ դրանք այդ տվյալ նե րի` լայն 
շրջա նա ռութ յան մեջ դնե լու առ այ սօր մեզ հայտ նի ա ռա ջին օ րի նակ ներն են, 
իսկ շատ դեպ քե րում ո րոշ տվյալ ներ հայտ նի են միայն այդ հրա պա րա կում նե րի 
մի ջո ցով։ 

3. Քն նա դատ նե րի կող մից Ա- Դո յի տվյալ նե րի հա վաս տիութ յու նը ստու գե լու 
նպա տա կով կի րառ վեց դրանք այլ̀  ա ռա վել թարմ և  ար ժա նա հա վատ վի ճա-
կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու և հա մե մա տե լու մե թո դը։ Այս ա ռու-
մով և հատ կա պես Մեծ ե ղեռ նը վե րապ րած արևմ տա հայ փախս տա կան նե րի 
հաշ վառ ման տվյալ նե րը, ինչ պես նաև ի րենց կող մից հայ րե նի բնա կա վայ-
րե րի մա սին հա ղորդ վող տե ղե կութ յուն նե րը Ա- Դո յի և  այլ աղբ յուր նե րի կող-

90 «Արարատ», 1913, համար Ա., էջ 79։
91 Նույն տեղում։ 
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մից հա ղորդ վող վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րելն այն հիմ նա կան 
մե թոդ նե րից է, ո րը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ճշգրտե լու Մեծ ե ղեռ նի նա խօր-
յա կին Արևմտ յան Հա յաս տա նի և Օս ման յան կայս րութ յան այլ տա րածք նե րի 
ա ռան ձին վար չա կան միա վոր նե րում հայ բնակ չութ յան թվա քա նա կը։

4. Ա- Դո յի եր կա սի րութ յանն ար ձա գան քել են ժա մա նա կի հայ ի րա կա նութ յան 
ա կա նա վոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ-մտա վո րա կան ներ Ա վե տիս 
Ա հա րոն յա նը, Գևորգ Ալ թուն յա նը, Նի կոլ Աղ բալ յա նը, Ար շակ Ջա մալ յա նը և  
ու րիշ ներ, և ն րանց տե սա կետ նե րը Հայ կա կան հար ցի հա մա տեքս տում արևմ-
տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի կա պակ ցութ յամբ ինք նին ար ժա նի են անդ-
րա դար ձի։

Ան կախ Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան խո ցե լի կող մե րից` «Վա նի, Բիթ լի սի եւ 
Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը» աշ խա տութ յան ար ժե քը ժա մա նա կա կից ու սում նա սի րո ղի 
հա մար ա ռա ջին հեր թին դրա աղբ յուր ներն են։ Շ նոր հիվ Ա- Դո յի` մենք այժմ ու նենք 
Արևմտ յան Հա յաս տա նի տար բեր թե մե րի ա ռաջ նոր դա րան նե րի գզրոց նե րից քաղ-
ված, ա ռան ձին ան հատ նե րից ստաց ված հա րուստ վի ճա կագ րա կան նյութ, ո րը ե թե 
չպահ պան վեր Ա– Դո յի կող մից, ա պա Մեծ ե ղեռ նի ըն թաց քում հայ կա կան թե մե-
րի բնաջնջ ման և  ա ռաջ նոր դա րան նե րի շեն քե րի թա լա նի ու ա վեր ման ժա մա նակ 
ան խու սա փե լիո րեն կկի սեր հա վերժ կորս ված հա զա րա վոր այլ փաս տաթղ թե րի 
ճա կա տա գի րը։
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«ՄԻ ՔԱՆԻ ԹՎԵՐ». Ա-ԴՈՅԻ «ՎԱՆԻ, ԲԻԹԼԻՍԻ ԵՒ ԷՐԶՐՈՒՄԻ 
ՎԻԼԱՅԷԹՆԵՐԸ» ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (1912 Թ.) ԵՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 

ՀԱՐՑԻ ՎԵՐԱՐԾԱՐԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ 
ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼՈՒՄ ԾԱՎԱԼՎԱԾ 

ԲԱՆԱՎԵՃԸ
Ռոբերտ Թաթոյան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հոդ վա ծում ներ կա յա ցվում է ան վա նի հայ վի ճա կա գիր և պատ մա բան Ա- Դո յի 
( Հով հան նես Տեր- Մար տի րոս յան) «Վա նի, Բիթ լի սի եւ Էրզ րու մի վի լա յէթ նե րը. 
ու սում նա սի րու թեան մի փորձ այդ երկ րի աշ խար հագ րա կան, վի ճա կագ րա կան, 
ի րա ւա կան և տն տե սա կան դրու թեան» աշ խա տութ յան 1912 թ. հրա տա րակ ման 
ա ռի թով հայ կա կան մա մու լում արևմ տա հա յութ յան թվա քա նա կի հար ցի շուրջ 
ծա վալ ված բա նա վե ճը, ո րը ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով հա մըն կավ Մեծ ե ղեռ նի 
նա խօր յա կին Հայ կա կան հար ցի վե րա բաց ման շրջա նի հետ (1912-1914 թթ.)։

Ա- Դո յի եր կա սի րութ յանն ար ձա գան քե ցին ժա մա նա կի հայ ի րա կա նութ յան ա կա-
նա վոր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծիչ-մտա վո րա կան ներ Ա վե տիս Ա հա րոն-
յա նը, Գևորգ Ալ թուն յա նը, Նի կոլ Աղ բալ յա նը, Ար շակ Ջա մալ յա նը և  ու րիշ ներ։ 

Ա- Դո յի գրքի քննա դատ նե րին հա ջող վեց վեր հա նել Ա- Դո յի ու սում նա սի րութ յան 
ո րո շա կի խո ցե լի կող մե րը, ներ կա յաց վե ցին ծան րակ շիռ փաս տարկ ներ առ այն, որ 
ե րեք նա հանգ նե րի հայ ազ գաբ նակ չութ յան թվա քա նա կի̀  Ա- Դո յի հաշ վար կը թե րի 
և  ի րա կա նից ցածր է։ Ա- Դո յի թվե րին փաս տարկ ված հա կա դար ձե լու նպա տա կով ի 
հայտ բեր վեց մեծ քա նա կութ յամբ նոր վի ճա կագ րա կան նյութ, որն ու նի սկզբնաղբ-
յու րի նշա նա կութ յուն։ Քն նա դատ նե րի կող մից Ա- Դո յի տվյալ նե րի հա վաս տիութ յու նը 
ստու գե լու նպա տա կով կի րառ վեց դրանք այլ̀  ա ռա վել թարմ և  ար ժա նա հա վատ 
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հետ հա մադ րե լու և հա մե մա տե լու մե թո դը։ 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հայ կա կան հարց, արևմ տա հա յութ յան թվա քա նակ, Վա նի 
նա հանգ, Բիթ լի սի նա հանգ, Էրզ րու մի նա հանգ, հայ կա կան մա մուլ, վի ճա կագ-
րութ յուն, ժո ղովր դագ րութ յուն։ 

“A COUPLE OF FIGURES.” THE STUDY OF A-DO “VAN, BITLIS AND ERZEROUM 
VILAYETS” (1912) AND WESTERN ARMENIAN POPULATION NUMBER DEBATE IN 
THE ARMENIAN PRESS DURING THE PERIOD OF ARMENIAN REFORM PACKAGE 

NEGOTIATIONS 
Robert Tatoyan 

SUMMARY
The article presents the debate in the Armenian press on the issue of the number of 
Western Armenian population that emerged in connection with the publication of a book 
“Van, Bitlis and Erzurum Vilayets: An Attempt of Study of Geographical, Statistical, 
Legal and Economic Situation of those areas,” by A-Do (Hovhannes Ter-Martirosyan), 
the prominent Armenian historian and demographer, in 1912. This publication 
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chronologically coincided with the re-opening of the Armenian question on the eve of 
the First World War (1912-1914).

Avetis Aharonyan, Gevorg Altunyan, Nikol Aghbalyan, Arshak Jamalyan and other 
prominent public and political figures and intellectuals of the time, has written reviews 
on A-Do’s study.

A-Do’s critics succeeded in highlighting some of the vulnerabilities of A-Do’s work. 
They also raised strong argument that the A-Do’s figures on the Armenian population of 
Van, Bitlis and Erzeroum provinces of Western Armenia were incomplete and far below 
the real picture. Thus the critics have used a method to compare A-Do’s figures with the 
most up-to-date and accurate statistical data in order to verify the accuracy of A-Do’s 
statistics. Thus a large number of new statistical data has been revealed to argue against 
A-Do’s figures, and this statistics has the value of a first-hand source. 
Keywords: Armenian question, Western Armenians, Van province, Bitlis province, 
Erzeroum province, Armenian press, statistics, demography. 

«НЕСКОЛЬКО ЧИСЕЛ»: ИССЛЕДОВАНИЕ А-ДО «ВАНСКИЙ, БИТЛИССКИЙ И 
ЭРЗЕРУМСКИЙ ВИЛАЙЕТЫ» (1912) И ДЕБАТЫ В АРМЯНСКОЙ ПРЕССЕ ПО 

ВОПРОСУ О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ В ПЕРИОД 
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ АРМЯНСКОГО ВОПРОСА

Роберт Татоян
РЕЗЮМЕ

В статье представлены дебаты в армянской прессе по вопросу о численности 
населения Западной Армении, начавшиеся в связи с изданием книги известного 
армянского историка и демографа А-До (Ованес Тер-Мартиросян) «Ванский, Бит-
лисский и Эрзерумский вилайеты: опыт изучения географического, статистиче-
ского, правового и экономического положения данных областей». Публикация 
данной книги в 1912 году хронологически совпала с возобновлением Армянского 
вопроса накануне Первой мировой войны (1912-1914).

Аветис Агаронян, Геворк Алтунян, Никол Агбалян, Аршак Джамалян и другие 
видные общественные и политические деятели и интеллектуалы того времени 
выступили с критическими замечаниями по поводу книги А-До.

Критикам А-До удалось выделить некоторые из уязвимых сторон и ошибок в 
его исследовании. Они также высказали веские аргументы в пользу того, что под-
счеты А-До армянского населении провинций Ван, Битлис и Эрзерум Западной 
Армении являются неполными и не представляют реальную картину численно-
сти армян. С целью верификации статистики А-До, критики использовали метод 
сравнения его данных с более новыми и точными числами населения. Таким 
образом, было опубликовано большое количество новых статистических данных, 
которые представляют ценность в качестве первоисточника. 
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ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ ԵՎ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 1913-1914 ԹԹ. 

ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Ավետիս Հարությունյան 

1908-1912 թթ. Վա նի նա հան գում քրդե րի կող մից ի րա կա նաց ված հա յե րի բռնութ-
յուն նե րը և հա լա ծանք նե րը, ինչ պես նաև Վա նից ու Աղ թա մա րից դե պի Կ. Պո լիս և 
Էջ միա ծին ու ղարկ ված բո թա բեր հե ռագ րե րը հաս տա տում էին, որ կո տո րա ծի ահ 
ու սար սա փը սա վառ նում էր Վաս պու րա կա նի հա յութ յան գլխին: Ինչ պես «Կո հակ» 
պար բե րա կա նի խմբագ րա կանն է վստա հեց նում. «...հայ կա կան ան պարտ ա րիւ նը 
ա ռա տօ րէն կը հո սի եւ կա ցու թիւնն հետզ հե տէ ան հան դուր ժե լի կը դառ նայ: Չ գիտ-
ցուիր թէ մին չեւ երբ այս ժո ղո վուր դը իր օ րի նա պա հու թեան եւ սահ մա նադ րա կա-
նու թեան շնոր հիւ նո խազ քա ւու թեան պի տի ըլ լայ…»1:

Միա ժա մա նակ քա ղա քա կան փո թոր կա լի հո րի զո նը և  ի թի լա ֆա կան Թուր քիա յի 
նոր պար տութ յուն նե րը Բալ կան յան ա ռա ջին պա տե րազ մում (1912 թ. հոկ տեմ բե րի 
9 - 1913 թ. մա յի սի 30) ի րենց ար ձա գանքն են թող նում արևմ տա հայ ի րա կա նութ յան 
վրա` պատ ճառ դառ նա լով ինչ պես մերձ ճա կա տա յին, այն պես էլ հա յաբ նակ շրջան-
նե րի, այդ թվում նաև Վա նի նա հան գի հա յութ յան կո տո րած նե րի սպառ նա լի քի2: 
Կարևո րե լով այդ հան գա ման քը̀  «Մ շակ»-ը փաս տում է. «Մեր հարևան ժո ղո վուրդ-
նե րը չա փա զանց տխուր, մռայլ ված ու զայ րա ցած են և  ի րենց մաղ ձը թա փում են 
հա յե րի վրա, ե թե ոչ գոր ծով - առ այժմ, այլ գո նէ սպառ նա լիք նե րով»3:

Տա րած քա յին կո րուստ նե րին հա մա հունչ̀  Բ. Դու ռը 1912 թ. դեկ տեմ բե րի 8-ին 
քննութ յան ա ռավ նաև Արևմտ յան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ի րա գոր ծե լու 
հար ցը̀  նպա տակ ու նե նա լով կան խել մեծ տե րութ յուն նե րի մի ջամ տութ յու նը երկ րի 
ներ քին գոր ծե րին: Սա կայն հա յե րի գրե թե բո լոր ի րա կան պա հանջ նե րը մերժ վե-
ցին:

 Ի րա դար ձութ յուն նե րի զար գաց ման հա մընդ հա նուր հար թա կում ան հան գիստ 
են անց նում 1913 թ. Ծննդ յան տո նե րը նա հան գի մի շարք բնա կա վայ րե րում, մաս-
նա վո րա պես Ար ճե շում, որ տեղ առևտ րա կան գոր ծու նեութ յամբ էին զբաղ ված 
100-ից ա վե լի հա յեր Վա նից և Բա ղե շից: Տե ղի զին վո րա կան հրա մա նա տար հա ջի 
Զա յիդ փա շան, որ մինչ այդ լավ վե րա բեր մունք ու ներ հա յե րի նկատ մամբ, կեղծ 
լու րեր է տա րա ծում և հե ռագ րեր ու ղար կում Կ. Պո լիս առ այն, որ հա յե րը գաղտ-
նի պայ թու ցիկ ներ են ար տադ րում և ռազ մա կան պատ րաս տութ յուն ներ տես նում` 
ապս տամ բե լու հա մար: Վս տա հութ յան մթնո լոր տը վե րա կանգ նե լու հույ սով հա յե րը 

1 Տե՛ս «Կոհակ», Կ.Պօլիս, 1912, օգոստոսի 22/4, թիվ 32:
2 Տե՛ս «Правительственный вестник», Петербург, 1912, 6 (19)с. XI.
3 «Մշակ», Թիֆլիս, 1 913, ապրիլ ի 2 6, թիվ 88:
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դի մում են գա վա ռի կայ մա կա մին, ա պա Վա նի ա ռաջ նոր դի մի ջո ցով նաև՝ Վա նի 
վա լիին, ո րը հար թում է գոր ծը4:

Արևմ տա հա յե րի նկատ մամբ գոր ծադր ված բռնութ յուն նե րի, սպա նութ յուն նե րի 
և  ա նա պա հո վութ յան մղձա վան ջը շա րու նակ վեց և նոր դրսևո րում ներ ձեռք բե րեց 
նաև այն բա նից հե տո, երբ իշ խա նութ յու նը 1913 թ. հուն վա րի 10-ին ի թի լա ֆիստ նե-
րից կրկին ան ցավ իթ թի հա թա կան նե րի ձեռ քը: Հայ կա կան հար ցի վե րա բա ցու մը, 
Ք յա միլ փա շա յի ի թի լա ֆա կան իշ խա նութ յան հրա ժա րա կա նը և  իթ թի հա թա կան-
նե րի կրկին իշ խա նութ յան ղե կին անց նե լը, ինչ պես և ս պաս վում էր, թուրք և քուրդ 
հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան շրջան նե րում ա ռաջ բե րեց դժգո հութ յան նոր ա լիք 
հա յե րի դեմ: 

 Իշ խա նա փո խութ յու նից հե տո օս ման յան խորհր դա րա նի քուրդ պատ գա մա վոր, 
ա զա տա կան հա յացք նե րով հայտ նի Աբ դուլ Գա տե րի ա ջա կից Վա նի նա հան գա-
պետ Իզ զեթ բե յը հա նուն իր պաշ տո նի ա պա հո վութ յան դի մում է իթ թի հա թա կան-
նե րին` նրանց միա նա լու և հայ րե նի քի բա րօ րութ յան հա մար միաս նա բար գոր ծե լու 
ակն կա լի քով: Սա կայն նրա ա ռա ջար կը մերժ վում է: Իր հե ղի նա կութ յու նը պահ-
պա նե լու և  իշ խա նութ յունն ամ րապն դե լու հա մար նա կեղծ տե ղե կատ վութ յամբ 
Վա նի օ տա րերկր յա հյու պա տոս նե րին հայտ նում է, որ Կ. Պոլ սից Մահ մուդ Շև քեթ 
փա շան հե ռագ րով իր գո հու նա կութ յունն է հայտ նել իր «վար չա կան կա րո ղու թեան 
հա մար»5:

Հա յե րի և քր դե րի միջև հա մե րաշ խութ յուն հաս տա տե լու և հո ղա յին հար ցե րը 
լու ծե լու հա մար վա լի Իզ զեթ բե յի նա խա ձեռ նութ յամբ կազմ վում է մի հանձ նա ժո-
ղով, ո րին ան դա մակ ցում էին հայ և թուրք երևե լի նե րը̀  մյուֆ թին, Վա նի ա ռաջ նորդ 
եպս. Սա րաճ յա նը, Պ. Գա փա մաճ յա նը, Գ. Չի տեճ յա նը6: Սա կայն այն էա կան արդ-
յունք չի տա լիս, քա նի որ քուրդ ա վա զակ ներն ա զա տո րեն զի նում էին քրդա կան 
գյու ղե րը, իսկ վա լին էլ «ոչ մի բան չէ ա րել դար ման ա նել»7:

Հայ կա կան հար ցի վե րա բա ցումն իր ան մի ջա կան անդ րա դարձն է ու նե նում 
նա հան գի ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րում: Լոն դո նի «The Times» թեր թը 
1913 թ. փետր վա րի 6-ի իր հա մա րում նշում էր, որ Վա նից ու Ս ղեր դից ստաց ված 
հե ռագ րե րի հա մա ձայն` հա յե րի ու մահ մե դա կան նե րի հա րա բե րութ յուն ներն օ րե-
ցօր սրվում են8:

Ո րոշ ժա մա նակ անց` 1913 թ. ապ րի լին, Վա նում ա նակն կալ խու զարկ վե ցին 
բո լոր հայ զի նա գործ նե րի կրպակ նե րը և բռ նագ րավ վե ցին նույ նիսկ չար գել ված 
զեն քե րը̀  պատ ճա ռա բա նե լով, որ նրանք զենք վա ճա ռե լու ար տո նագ րեր չէն ստա-
ցել: Սա կայն նման մո տե ցում չցու ցա բեր վեց թուրք զի նա գործ նե րի նկատ մամբ, 
ո րոնք նույն պես ար տո նագ րեր չու նեին9:

4 Տե՛ս «Մ շա կ» , Թիֆլիս, 1913, փետրվարի 7, թիվ 29:
5 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1913, մարտի 10 , թիվ 54:
6 Տե՛ս «Ազդակ»,  Կ .Պոլիս, 1913, հունվարի 12/25 , թիւ 2:
7 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, ապրիլի 18, թիվ 81:
8 Տե՛ս «The Times», London, 1913, 6th of February.
9 Տե՛ս «Մշակ» , Թիֆլիս, 1913, մայիսի 9, թիվ 99:
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Թուրք զին վո րա կան նե րը սադ րանք ներ կազ մա կեր պե լու և զենք ու զի նամ թերք 
հայտ նա բե րե լու պատր վա կով խու զար կութ յուն ներ էին կազ մա կեր պում բո լոր հայ 
ան ցորդ նե րի նկատ մամբ և նույ նիսկ օ րեն քով թույ լատր ված զենքն էլ բռնագ րա վում 
էին, մինչ դեռ նման մե ղադ րանք չէր ներ կա յաց վում քրդե րին, ո րոնք «հրա ցան ներն 
ու սե րին նոյ նիսկ կա ռա վա րու թեան դռան առջևից անց ու դարձ են ա նում»10:

Ինչ պես «Մ շակ»-ի Վա նի թղթա կիցն է նշում. «Հայ կա կան հար ցի յա րուց մա նը 
շատ վատ աչ քով են նա յում թիւր քե րը ու մեզ հա յե րիս հա մա րում են խա յին ներ 
(ան հա ւա տա րիմ), որ թիւրք կա ռա վա րու թեան մի ծանր մօ մեն տից օգտ վել ենք 
ու զում, յա րու ցե լով հայ կա կան հար ցը, երբ ժա մա նա կը գայ, նրանք ան շուշտ չեն 
մո ռա նա հա յե րի այս յանդգ նու թիւ նը և կը պատ ժեն այն կեր պով, ինչ պէս պատ ժում 
էր Հա մի դը»11:

Իսկ Կ. Պոլ սում Գեր մա նիա յի դես պան ֆոն Վան հեն հայ մը ռեյխ կանց լեր ֆոն 
Բեթ ման- Հոլ վե գին ուղղ ված իր̀  1913 թ. մար տի 13-ի հե ռագ րում, հիմք ըն դու նե լով 
բարձ րաս տի ճան մի քուրդ պաշ տոն յա յի նա մա կը, շտա պում էր տե ղե կաց նել, որ 
Հայ կա կան հար ցի շուրջ պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո Վա նի նա հան գում, 
որ տեղ նա հան գա պե տը քուրդ Իզ զեթ բեյն էր, հա վա նա բար պետք է սպա սել հա յե-
րի կո տո րած12:

Կո տո րած նե րի սպառ նա լի քի մա սին են վկա յում մա մու լում պահ պան ված այն 
տե ղե կութ յուն նե րը, որ միայն վեց ամս վա ըն թաց քում (1913 թ. հուն վար-հու նիս) 
Վա նի նա հան գում սպան վեց 106, վի րա վոր վեց 88 մարդ, առևանգ վեց 59 կին, ի րա-
կա նաց վեց 484 զին ված հար ձա կում հայ կա կան գյու ղե րի վրա, հափշ տակ վե ցին 
բազ մա թիվ ա նա սուն ներ13:

Ել նե լով նա հան գում ստեղծ ված ի րա վի ճա կից` Վաս պու րա կա նի Դաշ նակ-
ցութ յան մար մի նը ՀՅԴ-ի, հնչակ յան նե րի և ռամ կա վար նե րի ա նու նից հան դես է 
գա լիս մի շրջա բե րա կա նով, ո րի մեջ մաս նա վո րա պես նշվում էր. «Մեր հայ րե նի-
քին այս պա տու հա սած պատ մա կան մեծ տագ նա պին հրա մա յա կան պար տա կա-
նութ յուն կդնե գոր ծող կու սակ ցութ յուն նե րի վրա, մնա լով հան դերձ յու րա քանչ յու րը 
իր ծրագ րի ու տե սա կե տի սահ ման նե րի մեջ, հա մա ձայ նութ յան գալ հա մազ գա յին 
բնույթ ու նե ցող խնդիր նե րի շուրջ»14:

1913 թ. գար նա նը նոր տագ նա պա լի ի րա վի ճակ հաս տատ վեց Վաս պու րա կա-
նում: Թուր քա կան Քրդս տա նի բազ մա թիվ շրջան նե րում վի ճա կը բա վա կա նին լար-
վեց: Բանն այն էր, որ քրդե րը 1913-1914 թթ. ապս տամ բութ յուն էին բարձ րաց րել Բիթ-
լի սում, որն էլ ան հանգս տաց րել էր ե րիտ թուր քե րին: Քր դերն ու րա խութ յամբ էին 

10 «Մշակ», Թ իֆ լիս, 1913, հունիսի 20, թիվ 133:
11 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, փետրվարի 19, թիվ 38:
12 Տե՛ս Армянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-1919), Материалы политического архива 
министерства иностранных дел Кайзеровской Германии, Сборник, Составитель, ответственный 
редактор, автор предисловия, введения и примеч аний доктор исторических наук, профессор 
Вардгес Микаелян, Ереван, 19 95, էջ 38։
13 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1 913, սեպտեմբերի 3, թիվ 193:
14 ՀԱԱ, ֆ. 1456, ց.1, գ.1, թ.1:
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ար ձա գան քել նաև Թուր քիա յի դեմ Ի տա լիա յի պա տե րազ մին: Աբ դու րե զա կի և շեյխ 
Թա հա յի գոր ծա կալ նե րը շրջում էին երկ րով մեկ և քա րոզ չութ յուն ծա վա լում` թուր-
քա կան իշ խա նութ յան դեմ հա մազ գա յին ապս տամ բութ յուն սկսե լու հա մար: Ն րանք 
հա վաս տիաց նում էին հա յե րին, որ քրդա կան ա զա տագ րա կան շար ժու մը ոչ մի 
վնաս չի պատ ճա ռի նրանց հե տաքրք րութ յուն նե րին15: Թուր քա կան իշ խա նութ յուն-
նե րը վա խե նում էին, որ քրդա կան ապս տամ բութ յունն ա ռաջ կբե րեր հայ ժո ղովր դի 
հա կա կա ռա վա րա կան ե լույթ ներ, քա նի որ հայ գյու ղա ցին ինչ պես մի շարք վայ րե-
րում, այն պես էլ Վա նում ու ժե ղաց րել էր պայ քա րը̀  քյա ֆի րա յին ի րա վուն քի վե րաց-
ման և հո ղի վար ձա կա լա կան հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու հա մար: Վա նի նոր 
վա լի Թահ սին փա շան գնա ցել էր մաս նա կի զի ջում նե րի և  ըն դու նել ո րոշ սահ մա-
նա փակ ո րո շում ներ քրդե րի քմա հա ճույք նե րի դեմ, որն էլ ա ռաջ էր բե րել քրդե րի ու 
թուր քե րի հա րա բե րութ յուն նե րի վատ թա րա ցում16:

Ռայխս կանց լեր ֆոն Բեթ ման- Հոլ վե գին ուղղ ված Տ րա պի զո նի հյու պա տոս 
Բերգ ֆել դի` 1913 թ. հու նի սի 25-ի հե ռագ րից ի մա նում ենք, որ կա ռա վա րութ յու նը 
դի մեց վճռա կան քայ լե րի, և Վա նից, Բիթ լի սից և Մու շից նրանց դեմ դուրս բեր-
վե ցին ոս տի կա նա կան խո շոր միա վոր ներ, ո րի պատ ճա ռով Մու շում և Բիթ լի սում 
բա խում ներ տե ղի ու նե ցան թուր քե րի և քր դե րի միջև17: Սա կայն վա լի Թահ սի նը, 
որն իր 1000 զին վոր նե րով և թն դա նոթ նե րով 1913 թ. հու նի սին Շա տախ և Նոր դուզ 
էր գնա ցել̀  Միր-Մ հեի և Շա քի րի դեմ պատ ժիչ գոր ծո ղութ յուն ներ ի րա կա նաց նե-
լու հա մար և հ րա ման էր տվել ողջ կամ մե ռած ձեր բա կա լել ա վա զա կին, կամ նրա 
ըն կեր նե րին, ա ռանց որևէ էա կան արդ յուն քի վե րա դար ձավ: Իր նա խորդ նե րի 
նման Թահ սի նը հետևում էր նաև սի րա շա հե լու քա ղա քա կա նութ յա նը̀  Միր-Մ հեին 
խոս տա նա լով նե րում, իսկ Շա քի րին և ն րա որ դի նե րին կա ռա վա րա կան պաշ տոն-
ներ: Սա կայն նրանք մեր ժում են` չհա վա տա լով վա լիի խոս քի ան կեղ ծութ յա նը: Հաշ-
տեց ման նպա տա կով Թահ սի նը Շա տա խում ճաշ կե րույթ է կազ մա կեր պում քուրդ 
էշ րաֆ նե րի և 25 հայ երևե լի նե րի պատ վին18:

Քա ղա քա կան այս բարդ ի րադ րութ յան պայ ման նե րում ՀՅԴ Հա յաս տա նի մար-
մին նե րը ջան քեր գոր ծադ րե ցին հա մա գոր ծակ ցութ յան լե զու գտնե լու Քրդս տա նի 
ազ դե ցիկ ղե կա վար նե րի հետ և հա նուն եր կու հայ րե նիք նե րի ա զա տագ րութ-
յան` մեկ ճա կատ կազ մե լու թուր քե րի դեմ: Դաշ նակ ցութ յու նը հա մոզ ված էր, որ 
միայն քուրդ ժո ղովր դի բար յա ցա կա մութ յամբ էր հնա րա վոր ի րո ղութ յուն դարձ-
նել ծրագր ված և  ըն դուն ված բա րե նո րո գում նե րը: Դ րա նից բա ցի, հայ-քրդա կան 
հա մե րաշ խութ յու նը պի տի դառ նար մե ծա գույն ե րաշ խի քը հա վա նա կան ջար դե րի 
և հարս տա հա րութ յուն նե րի դեմ:

Բալ կան յան պա տե րազ մի վեր ջում, երբ հա յութ յու նը հայտն վել էր քա ղա քա կան 
նոր շրջա փու լի մեջ, 1912 թ. դաշ նակ ցա կան Ռա փա յե լի սպա նութ յան կազ մա կեր-

15 Տե՛ս Лазарев М.С., Курдский вопрос (1891-1917), Москва, 1972, էջ 209։
16 Տե՛ս Лазарев М.С., Курдистан и курдская проблема (90-е годы XIX века - 1917 г.), Москва, 1964, 
էջ 199, 218։
17 Տե ՛ս  А рмянский вопрос и геноцид армян в Турции (1913-191 9)..., էջ 64։
18 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 26, թ իվ 138:
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պիչ նե րից մե կը̀  Խի զա նի հարս տա հա րիչ շեյխ Սա յիդ Ա լին, ո րը վա խից դա դա-
րել էր դե պի Վան և Ոս տան երթևե կե լուց, մի քա նի ան գամ բաղ ձանք հայտ նեց` 
բա նակ ցութ յուն սկսե լու Դաշ նակ ցութ յան հետ: Իսկ ո րոշ քուրդ գոր ծիչ ներ էլ նույ-
նիսկ կա պեր հաս տա տե ցին հա յե րի հետ թուր քա կան տի րա պե տութ յան դեմ պայ-
քա րե լու պլատ ֆոր մով19: Դ րա նից ա ռաջ Վաս պու րա կա նի և Տա րո նի դաշ նակ ցա-
կան ղե կա վար նե րը հաս կաց րել էին շեյ խին, որ հայ-քրդա կան հա մե րաշ խութ յու նը 
հրա մա յա կան անհ րա ժեշ տութ յուն էր եր կու ազ գե րի ան հե տաձ գե լի շա հե րի տե սա-
կե տից:

Սա յիդ Ա լին, ել նե լով մի շարք նկա տա ռում նե րից, ժա մա նա կը նպաս տա վոր 
հա մա րեց վճռա կան բա նակ ցութ յուն ձեռ նար կե լու: Սա յիդ Ա լին և  աչ քի ըն կած մի 
քա նի քուրդ ղե կա վար ներ քա ղա քա կան ո րոշ թե լադ րանք ներ ու նեին ռու սա կան և  
անգ լիա կան շրջա նակ նե րում` քրդա կան ապս տամ բա կան շար ժում ձեռ նար կե լու 
նկա տա ռում նե րով` ան շուշտ կարևոր խոս տում նե րով: Այս պի սի շար ժու մը մե ծա-
պես պի տի անդ րա դառ նար հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի խնդրի վրա և կա րող 
էր հա յե րի թշնա մութ յա նը հան դի պել: Սա կայն Սա յիդ Ա լին գի տակ ցում էր նաև, 
թե ինչ մեծ նշա նա կութ յուն կա րող էին ու նե նալ բա րե նո րո գում նե րը Հա յաս տա նի և 
Քրդս տա նի ա պա գա յի հա մար:

1913 թ. մա յի սի 12-ին Կե ցան գա վա ռի Քա րուակ գյու ղում, ո րը շեյ խի և Դաշ նակ-
ցութ յան ազ դե ցութ յան սահ մա նագ ծում էր, տե ղի ու նե ցավ հան դի պում մի կող մից` 
Սա յիդ Ա լիի, իսկ մյուս կող մից` Ա. Վ ռամ յա նի, Կայ ծակ Ա ռա քե լի և Դաշ նակ ցութ-
յան կենտ րո նա կան կո մի տեի մեկ այլ ան դա մի միջև: Ա. Վ ռամ յա նի հետ 1,5 ժամ 
տևած ա ռանձ նազ րույ ցի ժա մա նակ Սա յիդ Ա լին ա ռա ջար կում է հա մե րաշ խութ յուն 
ստեղ ծել հա յե րի և քր դե րի միջև և հա մա տեղ ու ժե րով պաշտ պա նել եր կու ժո ղո-
վուրդ նե րի ընդ հա նուր շա հե րը: Նա, ինչ պես Ա. Վ ռամ յանն է հի շում, «վստա հու-
թիւն չու նէր Աբ դիւլ Ռե զա քին, որ Ռու սիո գոր ծիք էր, վստա հու թիւն չու նէր Ճե զի րէի 
Բետր խան նե րուն, ո րոնք ո՛չ ըն դու նա կու թիւն, ո՛չ էլ հմայք ու նէին ան կախ Քիւր տիս-
տան մը ստեղ ծե լու, մա նա ւանդ որ ա նոնց այդ ձգտու մը պի տի հան դի պէր հա յոց 
ընդ դի մու թեան, ո րոնք բնա կա նա բար չէին կրնար ըն դու նիլ այդ պի սի տի րա պե-
տու թիւն մը Հա յաս տա նի վրայ»20:

Սա յիդ Ա լին ցան կա նում էր միայն աս տի ճա նա բար, բա րե նո րո գում նե րի մի ջո-
ցով հար թել հայ-քրդա կան հա րա բե րութ յուն նե րը: Նա մեծ հա վատ ու ներ Դաշ նակ-
ցութ յան նկատ մամբ և Ա. Վ ռամ յա նի հա վաստ մամբ նույ նիսկ փա փա գում էր մտնել 
Դաշ նակ ցութ յան շար քերն իբրև ան դամ:

Ա. Վ ռամ յա նը Սա յիդ Ա լիի առջև է դնում եր կու պայ ման` ա) վերջ դնել իր ազ դե-
ցութ յան տակ գտնվող ա վա զա կա յին խմբի գոր ծու նեութ յա նը և բ) օգ նել լու ծե լու 
հո ղա յին վե ճե րը, ա ռանց ո րի Դաշ նակ ցութ յու նը չէր կա րող հանձ նա ռութ յան տակ 
մտնել:

19 Տե՛ս Курдское движение в новое и новейшее время, Москва, 1987, էջ 77։
20 Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան պատմութեան համար, ԺԱ հատոր, Պէյրութ, Յունուար, 2015, 
էջ 288:
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Շեյ խը հա վա տա րիմ մնաց իր խոստ մա նը: Մեկ ա միս անց նա դա դա րեց րեց 
Մահ մեի խմբի կող մից հա յե րի շա հա տա կութ յուն նե րը և մի քա նի հո ղա յին վե ճեր 
լու ծեց հօ գուտ հա յե րի: Հա յե րի հետ բա րե կա մութ յունն էլ ա վե լի ամ րապնդ վեց 
Կարճ կա նի Մու սա բե կի սպա նութ յու նից հե տո, ո րը Սա յիդ Ա լիի անձ նա կան թշնա-
մին էր: Արդ յուն քում Ա պա րա նի գա վա ռում և  եր կու կա զա նե րում հաս տատ վեց 
ան դորր:

Այն քան մեծ է ե ղել եր կու կող մե րի պայ մա նա վոր վա ծութ յան նշա նա կութ յու նը, 
որ իշ խա նութ յուն նե րը քննիչ ու ղար կե ցին Խի զան` տե սակ ցութ յան հան գա մանք-
նե րը ման րա մաս նե լու և ս տու գե լու հա մար:

Միա ժա մա նակ հա րա բե րութ յուն ներ հաս տա տե լու փոր ձեր ի րա կա նաց վե ցին 
նաև «Ք յոռ» Հ յու սեին փա շա յի և Պարս կաս տա նի սահ մա նագլ խի բո լոր ցե ղա պետ-
նե րի հետ: 

Ե րիտ թուր քե րը չէին բա ցա ռում, որ հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա-
նաց ման հետևան քով կա րող էր հող նա խա պատ րաստ վել հայ-քրդա կան ա մուր 
դա շին քի հա մար: Ուս տի թուր քա կան կա ռա վա րութ յունն ա ռաջ քա շեց նաև այն 
թե զը, որ հա յե րի պա հանջ ներն ուղ ղա կի սպառ նա լիք են քրդե րի շա հե րին: Իշ խա-
նութ յուն նե րի դրդմամբ քրդերն ու ժե ղաց րին խժդժութ յուն նե րը հա յե րի նկատ մամբ 
և բո ղո քի ցույ ցեր կազ մա կեր պե ցին հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի դեմ:

Հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րը ձա խո ղե լու նպա տա կով ե րիտ թուր քա կան 
կա ռա վա րութ յան դրդմամբ Աբ դուլ Գա տե րը ներ կա յաց րեց «Ինք նա վար Քրդս-
տա նի» մի նա խա գիծ21: Ի րենց հեր թին բազ մա թիվ հայ գոր ծիչ ներ աշ խա տում 
էին հա մո զել քրդե րին, որ հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րը բա րիք կհան դի սա նան 
նաև քուրդ ժո ղովր դի հա մար: Պետք է նշել, որ այս հար ցում քրդե րը միաս նա կան 
չէին և  ընդ հա նուր տե սա կետ չու նեին, սա կայն նրանց մեծ մա սը (Աբ դուլ Գա դեր, 
Աբ դուլ Ռե զակ, Ա մին Սա լի Բեդր խան, Իս մա յիլ ա ղա Սմ կո, Մև լան Զա դե Րի ֆաթ) 
այն կար ծի քին էր, որ հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի ի րա գոր ծու մը սպառ նա լիք 
կա րող էր հան դի սա նալ «քրդա կան դա տի հա մար»22:

Այս պի սով, կա ռա վա րութ յան թե լադ րան քով ա ռաջ է գա լիս քրդա կան ինք նօ-
րե նութ յան մի հարց, ո րով թուր քա կան կա ռա վա րող ներն ու զում էին չե զո քաց նել 
Հայ կա կան հար ցը: Վ. Բայ բուրդ յա նը դի տար կում է, որ իթ թի հա թա կան կա ռա վա-
րութ յունն աշ խա տում էր խեղ դել քրդա կան խմոր վող շար ժու մը, բայց մի այն պի սի 

21 Աբդու լ Գատերը պատերազմի նախօրյակին Վանի պետական ք ննիչն էր: Նա հայերի հետ 
սիրալիր հարաբերություններ մշակելը համարում  էր ոչ միայն անօգուտ, այլև վնասակար: Նա 
պայքարում էր` հայ-քրդական հողային վեճերը հօգուտ քրդերի լուծելու: Ա. Գատերը ցանկանում 
էր, որ քրդերը քաջալերվեին այն քա ն, որ ձուլվեին և միանային թուրքերին, որպեսզի գործիք 
չդառնային ռուսների ձեռքին: Նրա մասին Մ. Էպլիղաթյանը նշում է, որ «չափազանց անհանդարտ 
բնաւորութեան տէր, մոլեռանդ ազգասէր, ուր որ եղած էր միշտ օրուայ իշխանաւորին դէմ 
դիրք բռնած էր»: Նա ընդդիմացել է Էնվերին, իսկ հետագայում` Քեմալին, երբ Անկարայի 
կուսակալն էր: Բուլղարիայի  ս ահման ին  ձ երբա կա լվ ել և Անկարայում կախաղան է բարձրաց-
վե լ (տե՛ս Էպլիղաթեան Մ.Մ., Կեանք մը ազգիս կեանքին մէջ. ականատեսի եւ մասնակցողի 
վկայութիւններ 1903-19 23 , Անթիլիաս, 1987, էջ 8 9- 90):
22 Հարությունյան Ա., Ակնարկներ քրդական խնդրի պատմության, Երև ան, 2011, էջ 24:
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ձևով, որ քրդութ յու նը չբա ժան վեր ի րե նից: Եվ նա ընտ րում է հա յե րի և քր դե րի շար-
ժում նե րը մե կը մյու սով խեղ դե լու ձևը23:

Թուր քա կան կա ռա վա րութ յու նը մի ջոց ներ էր ձեռ նար կում, որ պես զի հա յե րի 
ա ռա ջի կա կո տո րած նե րի ժա մա նակ ի րենք հեն վեն հատ կա պես քուրդ ա վա զա-
կախմ բե րի վրա, ո րի հա մար էլ նա խրա խու սում էր այդ ա վա զա կախմ բե րի հար ձա-
կում նե րը հա յե րի վրա, իսկ ա վա զակ նե րը, որ պես կա նոն, չէին պատժ վում:

Հա կա ռակ կա ռա վա րութ յան նա խա պես մշա կած բա րե նո րոգ չա կան ծրագ րե-
րին` Վա նի գա վառ նե րում ո չինչ չփոխ վեց: Վաս պու րա կա նի եղ կե լի վի ճակն օ րե-
ցօր վատ թա րա նում էր և դառ նում կա տար յալ դժոխք: Շու տով ողջ նա հան գում 
վե րա կանգն վե ցին ա լան-թա լա նը, ա նա պա հո վութ յու նը, ա վա զա կա յին հոր դա նե րի 
ար շա վանք նե րը, սպա նութ յուն նե րը և  ար տա գաղ թը: Ա մեն օր Վաս պու րա կա նի 
տար բեր տե ղե րից գույժ էր հաս նում, ո րոնց բո լո րին հնա րա վոր չէր ար ձա գան քել 
մա մու լի է ջե րում: Գա վառ նե րից լու րեր էին հաս նում, որ քրդե րը բո լոր տե ղե րում էլ 
հո խոր տում էին հա յե րի վրա և ս պառ նում էին նրանց24:

Այս պես, Խ րոր տեն ցի դեպ քե րից և դաշ նակ ցա կան Ռա փա յե լի սպա նութ յունն 
ի րա կա նաց րած հա ջի Յաղ կու բի ա հա բե կու մից հե տո Կար կա ռի վի ճակն ա վե լի 
վա տա ցավ: Թեև կա ռա վա րութ յա նը հայտ նի էր, որ հա ջի Յաղ կու բի սպա նող նե րը 
Խ րոր տեն ցի գյու ղա ցի նե րը չեն, սա կայն «թիւրք կա ռա վա րող նե րին հա յը պատ ժել 
պէտք է»25: Վե րին Կար կա ռի 40 հա յե րի նկատ մամբ ա ռա ջադր վում է մե ղադ րանք, 
ո րի արդ յուն քում հինգ հո գի ձեր բա կալ վում են, իսկ մնա ցա ծը, խույս տա լով կա ռա-
վա րութ յան հա լա ծանք նե րից, փա խուս տի են դի մում:

Նոր դու զից գրում էին, որ ժո ղովր դի ա պա հո վութ յան կամ հար կա հա վա քութ յան 
հա մար նույն գա վա ռը ու ղարկ ված ժան դարմ նե րը գրգռում էին քրդե րին, թե «ի՞նչ 
բա նի, որ օր վան էք սպա սում: Ին չո՞ւ չէք կո տո րում այս քեա ֆիր նե րին, ո րոնք Րու-
մէ լիում մեր պե տու թեան հիմ քե րը քան դե ցին»26: Կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված հու-
սա հատ ժո ղովր դի դի մում նե րը մնում էին ան հետևանք: Բաշ կա լեի մյու թե սա րիֆ 
Ջև դե թը բա վա րար վում է միայն ա սե լով, որ «ի՞նչ ա նեմ, իմ ձեռ քում բա ւա կան զին-
ւո րա կան ոյժ չու նեմ զսպե լու հա մար ան հան դարտ տար րե րին իւ րա քան չիւր գիւ-
ղում»27:

1913 թ. ապ րի լի վեր ջին և մա յի սի սկզբնե րին քուրդ ա վա զա կա պետ Միր Մ հեն 
( Կուրդ բե յը) կազ մա կեր պում է Շա տա խի Խու մար գյու ղի 1100 և Կա ճետ գյու ղի 1000-
ից ա վե լի ոչ խար նե րի գո ղութ յու նը և  եր կու հո վիվ նե րի սպա նութ յու նը28: Մո տա կա 
քրդա կան գյու ղե րի բնա կիչ նե րը, երկ յուղ կրե լով հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայ տու-

23 Տե՛ս Բայբուրդյան Վ., Հայկական բարենորոգումների խնդիրը Արևմտյան Հայաստանում և 
հայ-քրդական հարաբերությունները, «ԲՀԱ», 1986, թիվ 1(74), էջ 58:
24 Պողոսյա ն Ս.Կ., Քրդերը և հայկական հարցը,  Ե րև ան , 1991, էջ 211:
25 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, փետրվարի 19, թիվ 38:
26 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, ապրիլի 26, թիվ 88:
27 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, մայիսի 30, թիվ 116:
28 Տե՛ս «Կոհակ», Կ.Պոլիս, 1913, մայիսի 26, թիվ 23, էջ 245, նաև «Մշակ», Թիֆլիս, 1913 թ., մայիսի 
30, թիվ 116:
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մից, Խու մար գյու ղի ոչ խար նե րից 87-ը հետ են քշում հայ կա կան գյու ղի սահ ման-
նե րի մոտ, իսկ 900-ը կա ռա վա րութ յու նը ձեռք է բե րում Ջու լա մե րիկ գա վա ռում29: 
Ի դեպ, 1913 թ. հու նի սի 17-ին Խու մա րից գո ղաց վում է ևս 400 ոչ խար, այն դեպ քում, 
երբ հա յե րի անվ տան գութ յու նը նա խա պես ստանձ նել էր գյու ղի պահ պա նութ յան 
հա մար ու ղարկ ված թուր քա կան մի զո րա խումբ30:

Մա յի սի սկզբնե րին Վա նի հա րա վա յին կող մում լեռ նա յին քրդաբ նակ Բար վար 
գա վա ռի Բա նի ջան հայ կա կան (25-30 տուն) գյու ղը են թարկ վում է քրդա կան հար-
ձակ ման, ո րի արդ յուն քում քշվում են ա նա սուն նե րը, իսկ գյու ղը թա լան վում է` «հա-
նել տա լով շի նա կան նե րի շա պիկ ներն ան գամ»31:

Մա յի սի 15-ին կազ մա կերպ վում է Գա րի գոմ և Քր մենց հայ կա կան գյու ղե րի 200 
գլուխ ա նա սուն նե րի հափշ տա կութ յու նը32:

Իսկ նույն ժա մա նակ տի նիս ցի քրդե րը հա ջի Թա մա րի որ դի Ի սա ա ղա յի գլխա-
վո րութ յամբ և շեյխ Սա յիդ Ա լիի դրդմամբ, ո րը նա խա պես ի րար հետ հաշ տեց րել էր 
Տե նիս և Բար վար գա վառ նե րի քրդե րին (վեր ջին նե րը պաշտ պա նում էին ոզ մե ցի-
նե րին տե նիս ցի նե րի դեմ) պա շա րում են Ո զիմ հայ կա կան գյու ղը և հափշ տա կե լով 
1100 ոչ խար̀  հայ բնակ չութ յա նը զրկում են ի րենց ապ րուս տի հիմ նա կան մի ջո ցից: 
Մեկշա բաթ յա ինք նա պաշտ պա նութ յու նից հե տո Մոկ սի մյու դիր Մրթ յու լահ բե յը, 
որ տե նիս ցի նե րի բա րե կամն էր, զորք է ու ղար կում և պա շա րու մը վե րաց նում33: Իսկ 
ՀԲԸՄ-ն  էլ Վա նի հան գուց յալ քա ղա քա պետ Պետ րոս Գա փա մաճ յա նի որ դու̀  Սեթ 
Գա փա մաճ յա նի մի ջո ցով 100 օս ման յան ոս կի է տրա մադ րում ոզ մե ցի նե րին` նոր 
ա նա սուն ներ գնե լու հա մար34:

 «Հո րի զոն»-ը շտա պում էր ար ձա գան քել. «Վա նը և  իր շրջա կա նե րը լուրջ կաս-
կա ծան քի տակ են. ոչ մէկ ա պա հո վու թիւն կայ. հի մա կուր նէ, իսկ քիւր տե րը Վա նի 
ճամ բա նե րուն վրայ խումբ խումբ դա րա նա մուտ կը սպա սեն, սպա նե լու և թալ լե-
լու հա մար երթևե կող թշւառ գիւ ղա ցիու թիւ նը: Տե ղա կան կա ռա վա րու թիւ նը ոչ մէկ 
ձեռ նարկ կը նէ խա փա նե լու հա մար քրտա կան այս շար ժում նե րը և  ընդ հա կա ռա կը 
ան ո՛չ թէ կը հա լա ծէ քրտա կան այդ խում բե րը, այլև զա նոնք կը զի նէ, ին չու՞…»35:

Իսկ «Մ շակ»-ի հոդ վա ծա գիր նե րից մե կը՝ Վա հան Մի նա խոր յա նը (Մտ րակ)36, 
դեռևս 1913 թ. կան խազ գում էր «ա ւե լի վատ հետևանք ներ մօ տիկ ա պա գա յում», 
որ «բո լոր նշան նե րը ցոյց են տա լիս, որ ապ րում ենք ա ւե լի մեծ տագ նապ նե րի և 

29 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 4, թիվ 120:
30 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլ իս, 1913, հունիսի 21, թիվ 134:
31 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, մայիսի 26, թիվ 113:
32 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 4, թիվ 120:
33 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, մայիսի 26, թիվ 113, նաև մայիսի 30, թիվ 116 :
34 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, մայիսի 19, թիվ 108:
35 «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 5, թիվ 122:
36 Տե՛ս Հովակիմյան Բ.Մ., Հայոց ծածկանունների բառարան, Երևան, 2005, էջ 302:
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չա րիք նե րի նա խօ րեա կում»37, «գու ցէ նույ նիսկ նախ ճիր նե րի Թիւր քա հա յաս տա-
նում»38: 

Այ դու հան դերձ, ե րիտ թուր քե րը կա խա ղան բարձ րաց րին և գն դա կա հա րե ցին 
քուրդ ա ղա նե րից ու բե յե րից մի քա նի սին, ո րոնք խիստ հե տա դի մա կան դիրք էին 
բռնել 1908 թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշրջ ման հան դեպ և ձգ տում էին վե րա կանգ նել 
սուլ թա նիզ մը: 1913 թ. հու նի սի 8-ին կա ռա վա րա կան զոր քե րի կող մից գնդա կա հար-
վեց և ս պան վեց ար յու նար բու ա վա զակ 70-ամ յա Մահ մեն, ո րը 30-40 տա րի նե րի 
ըն թաց քում սպա նել էր մի քա նի հար յուր հա յե րի: Միայն 1912 թ. նրա անգ թութ յան 
զոհն էին դար ձել 20 հա յեր39: 

Բա ցի դրա նից, կա ռա վա րութ յու նը Դաշ նակ ցութ յան պա հան ջով հե տապն դում-
ներ սկսեց Շա քի րի և Միր Մ հեի նկատ մամբ̀  «փրկե լով» նրանց Դաշ նակ ցութ յան 
ա հա բե կու մից40:

Այդ նպա տա կով, ինչ պես նաև ժան դարմ նե րի վե րա կազ մութ յան խնդի րը լու ծե-
լու հա մար 1913 թ. հու նի սին Կ. Պոլ սից Վան է ժա մա նում կա ռա վա րութ յան կող մից 
կազմ ված հեր թա կան հանձ նա խում բը̀  Օս ման Սե նա յի-բե յի նա խա գա հութ յամբ և 
Ան լեուի-բե յի, Հ րաչ Աբ րա համ յա նի և հա զա րա պետ Թա հիր բե յի ան դա մակ ցութ-
յամբ41:

1913 թ. սեպ տեմ բե րի 12-ին թուր քա կան ժան դար մա կան զոր քե րը̀  գնդա պետ 
Խա լիլ բե յի (Էն վե րի հո րեղ բայ րը և 1918 թ. մա յիս յան հե րո սա մար տե րի ժա մա նակ 
թուր քա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րը, -Ա.Հ.) և Բաշ կա լեի մյու թե սա րիֆ Ջև դեթ 
բե յի հրա մա նա տա րութ յամբ Միր-Մ հեի մուտ քը Պարս կաս տա նից Թուր քիա ար գե-
լե լու հա մար ժա մա նում է Նոր դուզ` նա խա պես ի մա նա լով, որ Միր-Մ հեն այն տե ղով 
ան ցել էր: Ա պա նա անց նում է Պե շար̀  այ րում Միր-Մ հեին պատ կա նող վրան նե րից 
մե կը, իսկ այն տե ղից` Փիր պե տե լեն ( Շա քի րի գյու ղը): Շա քի րը մտա ծե լով, որ զորքն 
ի րեն է հե տապն դում, իր 8 ձիա վոր նե րով և 15 հետևա կա յին նե րով ա պաս տա նում 
է Պե լե ռաշ սա րում: Խա լի լը են թադ րե լով, որ գտել են Միր-Մ հեին, հրա մա յում է 
գրո հել: Մեկ ժամ յա կռվից հե տո զոհ վում են Շա քի րը և ն րա հո րեղ բոր որ դին: 
Կա ռա վա րա կան ու ժե րը ձեր բա կա լում են Շա քի րի վի րա վոր ված եր կու որ դի նե րին, 
բռնագ րա վում են 8 ձի, 4 ատր ճա նակ, 8 հրա ցան, 280 ոս կի, ո րը Խա լի լը բա ժա նում 
է իր զին վոր նե րին, իսկ 30 ոս կի էլ տրա մադ րում է Շա քի րի վի րա վոր որ դի նե րին42:

1913 թ. սեպ տեմ բե րին իշ խա նութ յուն նե րը Կարճ կա նում սպա նե ցին Մու սա բե յին 
և «ա րէան հո տով ար բած» գրավ ցի Շա քիր ա ղա յին, ո րը շուրջ 25 տա րի Նոր-
դու զի, Շա տա խի, մա սամբ նաև Հա յոց Ձո րի հայ ժո ղովր դի ահ ու սար սափն էր43: 

37 «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, մայիսի 19, թիվ 108:
38 «Մշակ »,  Թ իֆլիս, 1913 , մա յի սի 9, թիվ 99:
39 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 23, թիվ 136:
40 Նիւթեր Հ.Յ.Դաշնակցութեան պատմութեան համար, ԺԱ հա տոր, էջ 288:
41 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հունիսի 20, թիվ 133:
42 Տե՛ս «Հ որ իզոն», Թիֆլիս, 1913, հոկտեմբերի 4, թիվ 222:
43 90-ական կոտորածների ժամանակ նա դատապարտվել էր «Իտամի»` 101 տարվա բանտար-
կության, բայց արդարացվել  է ր: 1896 թ.Վանի դեպքերի ժամանակ նա մեծագույն նախճիր 
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Ի դեպ, կա ռա վա րութ յու նը Մու սա բե յի սպա նութ յու նը վե րագ րում է «մի խումբ զին-
ւած հա յե րին»̀  այն ան վա նե լով կազ մա կերպ ված ա հա բեկ չութ յուն Դաշ նակ ցութ յան 
կող մից: Արդ յուն քում բե յի կա տա ղած ծա ռա նե րը հար ձակ վում են Գոմս, Ե ղե գիս 
և Օղ վանց հայ կա կան գյու ղե րի վրա: Մոտ ե րեք ժա մից հե տո «խա ղա ղու թեան ու 
ան մեղ ժո ղովր դի պաշտ պա նու թեան» հա մար վրա հա սած զոր քե րը, միա նա լով 
քրդե րին, կա նո նա վոր հրա ցա նաձ գութ յուն են սկսում ժո ղովր դի դեմ, ո րի հետևան-
քով սպան վում են եր կու կին, եր կու տղա մարդ և մեկ ե րե խա44:

1913 թ. սեպ տեմ բե րի սկզբնե րին Մոկ սի, Ս պար կեր տի, Մամռ տան քի և Բար-
վա րի 50-60 քուրդ ցե ղա պետ ներ և  ա շի րա թա պետ ներ Մոկ սի «հա յա սեր» մյու դիր 
Մուր թու լահ բե կի նա խա գա հութ յամբ Մոկ սի Հըլ վըլ քրդաբ նակ գյու ղում եր կօր յա 
ժո ղով են գու մա րում և  ո րո շում` ա) Մու սա բե կի վրե ժը լու ծել հա յե րից և բ) նկա տի 
ու նե նա լով, որ Խի զա նի շեյխ Սա յիդ Ա լին ի րենց հա մա խո հը չէր, այլ ընդ հա կա-
ռա կը հա յե րի բա րե կա մը, ո րոշ վում է նրա փո խա րեն ճա նա չել Մուր թու լահ բե կի 
գե րիշ խա նութ յու նը45:

Քր դե րը մի կող մից` նա խա պատ րաս տում են հա յա ջինջ ծրա գիր, մյուս կող մից` 
տե նիս ցի քրդե րի կող մից նոր գոր ծո ղութ յուն ներ են սկսում հա յաբ նակ Ո զիմ գյու-
ղի հա յե րի նկատ մամբ: Ար յու նար բու տե նիս ցիք քան դում են Ո զի մի ջրի ա ռուն և 
դա րան մտնում, որ պես զի ա ռուն վե րա նո րո գող ո զիմ ցի նե րին հան կար ծա կիի 
բե րեն և ս պա նեն: Սա կայն ո զիմ ցի նե րը, կռա հե լով քրդե րի ցի նիկ մտադ րութ յու նը, 
գե րի են վերց նում դա րան մտած եր կու քրդե րի, ո րոնց պատ րաստ վում են հանձ-
նել Բիթ լի սի կու սա կա լութ յա նը, ո րով հետև ի րենց հան ցա գոր ծութ յուն նե րի հա մար 
նրանք հե տա խուզ վում էին կա ռա վա րութ յան կող մից: Մուր թու լահ բե կի սպառ նա-
լիք նե րից հե տո ո զիմ ցի նե րը գե րի նե րին բաց են թող նում, սա կայն մեկ շա բաթ անց 
ջրի ա ռուն նո րից քանդ վում է46:

Այդ նույն ժա մա նակ էր, որ Կարճ կա նի Ա ղոս տոս գյու ղի Օս ման ա ղա յի տա նը 
մոր թոտ վում է Մ րորս գյու ղի հյուսն Կի րա կոս Սա հակ յա նը, ո րը Օս մա նի հրա վե րով 
աշ խա տում էր նրա տա նը: Երբ հա յե րը ոս տի կան նե րին տե ղե կաց նում են կա տար-
վա ծի մա սին, վեր ջին ներս փո խա նակ հան ցա գոր ծին գտնե լու, գի շե րում են սպա-

էր գործել Հայոց Ձորի Ծվստան գյուղում՝ սպանելով հարյուրավոր հայերի և ավերելով ու 
կողոպտելով հայկական վանքերն ու եկեղեց ին եր ը, մասն ավ որ ապես Հոգվոց վանքի ամբողջ 
հարստությունը ( խա չե ր, սկիհներ, շուրջառներ, ոչխարներ, արջառներ և այլն) և Վարագա վանքը: 
Շաքիրը սպանվեց իր մի ծառայի հետ, իսկ նրա եղբայր Դելի-Ահմադը և երկ ու վիրավոր որդիները 
4-5 ծառաների հե տ միասին ձերբակալվ եց ին և բանտարկվ եց ին  Վանի բանտում : Կառավարությ-
ու նը միշտ էլ բարյացակամ վերաբերմունք է ունեցել Շաքիրի նկատմամբ: Վալիները հաճախ 
էին նրան հանձնում շրջիկ պահնորդի պաշտոնը: Ամեն գյուղում նա զետեղել էր իր խոլամներին 
(ծառա), որոնք կազմակերպում էին տուրքերի, տուգանքների հավաքումը: Նա կուտակել էր մեծ 
հարստություն և ուներ 5000-ից ավելի ոչխար (տ ե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, հոկտեմբերի 9, թիվ 
223, նաև` «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1913, հո կտեմբերի 9, թիւ 226, նաև` «Աշխատանք», Իզմիր, 1913, 
հոկտեմբերի 9/22, թիւ 31, նաև` «Բիւզանդիոն», Կ. Պոլիս, 1913, սեպտեմբերի 26/ հոկտեմբերի 9, 
թիւ 5,156):
44 Տե՛ս «Հորիզոն», Թի ֆլիս, 1913, սեպտեմբերի 6, թիվ 199:
45 Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1913, հոկտեմբերի 8, թիվ 225:
46 Նույն տեղում։
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նո ղի տա նը և խն ջույք կազ մա կեր պե լուց հե տո միայն վե րա դառ նում են` միա ժա մա-
նակ հայ տա րա րե լով, որ Կի րա կո սը Մու սա բե կի սպա նող նե րից մեկն էր և փա խել 
էր Կարճ կա նից47: Ա հա թե ուր էր հաս նում կա ռա վա րութ յան խեղ կա տա կութ յու նը:

1913 թ. հոկ տեմ բե րի 1-ին Նոր դու զի և Շա տա խի կա ռա վա րիչ Ջև դեթ բե յի կող-
մից Շա տա խի Տա քու լե ռան մոտ մի քա նի քրդե րի հետ սպան վե ցին խո րար մատ 
հարս տա հա րիչ Միր-Մ հեն ու իր որ դին, ո րոնք հայտ նի էին ի րենց բազ մա թիվ 
չա րա գոր ծութ յուն նե րով` ինչ պես հա յե րի, այն պես էլ իշ խա նա կան մար մին նե րի 
դեմ: Միր-Մ հեի դիա կը տե ղա փոխ վեց Վան և կա խա ղան բարձ րաց վեց քա ղա քի 
հրա պա րա կում: Այն քան մեծ էր ա տե լութ յու նը Միր-Մ հեի նկատ մամբ, որ հա զա րա-
վոր հա յեր ու թուր քեր, մո տե նա լով դիա կին, թքում էին նրա ե րե սին: Ամ բողջ տա սը 
տա րի Միր-Մ հեն ահ ու սար սա փի մեջ էր պա հում Նոր դու զի և Շա տա խի շրջան-
նե րը̀  սպա նե լով հար յու րա վոր հա յե րի և տասն յակ ոս տի կան նե րի48:

1914 թ. ամ ռա նը իշ խա նութ յուն նե րը ո րո շե ցին սպա նել նաև Սմ կո յին, ո րի մահ-
վան դա տավճ ռի ի րա գոր ծու մը հանձ նա րար վեց հին ար մե նա կան և բազ մա փորձ 
հե ղա փո խա կան Ա. Ե կար յա նին, ո րը 1896 թ. դեպ քե րի հետ կապ ված անձ նա կան 
վրեժ ու ներ ա վա զա կա պե տի նկատ մամբ: Սա կայն Բաշ կա լեի ուղ ղութ յամբ ծա վալ-
ված գոր ծո ղութ յուն նե րի պատ ճա ռով այն ձա խող վեց49: Վա նի նա հան գա պետ 
Թահ սի նի կող մից ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յան արդ յուն քում ձեր բա կալ վե ցին 
եր կու ա շի րե թա պետ ներ և քուրդ 58 ե լու զակ ներ: Բռ նագ րավ վեց և գ յու ղա ցի նե րին 
վե րա դարձ վեց հափշ տակ ված 20 հա զար ա նա սու նը50:

Թահ սին բե յի կող մից ի րա կա նաց ված մի ջո ցա ռում նե րը հե տապն դում էին եր կու 
նպա տակ: Հաշ վե հար դար ի րա կա նաց նե լով քրդե րի նկատ մամբ̀  նա մի կող մից 
ա պա հո վում էր Վա նի նա հան գի ան դոր րը և կա սեց նում քրդե րի բա րե նո րո գում-
նե րի անց կաց ման հնա րա վո րութ յու նը, իսկ մյուս կող մից` մե ծաց նում ոս տի կան-
զին վոր նե րի թվա քա նա կը և դ րանց ներ կա յութ յու նը Վա նում` բա ցա ռե լով քրդե րի 
ան ջա տո ղա կան որևէ հնա րա վո րութ յուն:

Միա ժա մա նակ իշ խա նութ յուն նե րը վա րում էին քուրդ ա ղա նե րին սի րա շա հե-
լու քա ղա քա կա նութ յուն: Այս պես, 1913 թ. նո յեմ բե րին բան տից ա զատ ար ձակ վե ցին 
սպան ված ա վա զակ Շա քի րի որ դի Լեզ կին և Ար ճե շի մեծ ա վա զակ ու ոճ րա գործ 
Ֆահ րոն: Վան հրա վիր վեց թա կուռ ցի ա շի րե թա պետ Հ յու սեին բե յը, ո րը սի րա-
լիր ըն դու նե լութ յուն գտավ և պատ վան շան ստա ցավ չգի տես թե որ ծա ռա յութ յան 
հա մար: Նույն մտայ նութ յամբ կա ռա վա րութ յու նը զենք ու զի նամ թերք բա ժա նեց 
Շա քի րի հո րեղ բայր Կուրդ-բե յին, շամ սեկ ցի Սա տուն-բե յին և վեր ջի նիս եղ բո րը̀  
Հա սա նին, որ գրա վել էր Վա րա գա վան քի Սա լա խա նե գյու ղը51:

«Իր ա պա գա յին մա սին մտա ծող թուր քը, - գրում է Մ. Էպ լի ղաթ յա նը, - կ’ու-
զէր միշտ շա հա գոր ծել քիւրտ տար րը հա յուն դէմ: Այս պատ ճա ռով էր, երբ կու սա-
47 Նույն տեղում։
48 Տե՛ս «Աշխատանք», Իզմիր, 1913 թ. հոկտեմբերի 30/նոյեմբերի 12, թիվ 37:
49 Տե՛ս Յուշեր Արմենակ Եկարեանի, Գահիրե, 1947, էջ 175-178:
50 Տե՛ս «Մշակ», Թիֆլիս, 1913, օգոստոսի 22, թիվ 184:
51 Տե՛ս «Մշակ », Թիֆլիս, 1913, դեկտեմբերի 3, թիվ 269:
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կալ Թահ սին սաս տիկ կը հե տապն դէր Սըմն կօն եւ քիւրտ յայտ նի ա ւա զակ նե րը, 
որ պէս զի երկ րին ա պա հո վու թիւ նը չխան գա րուէր, միւս կող մէն սա կայն կը քա ջա լե-
րէր այն քիւր տե րը, ո րոնց միակ փա փագն էր ի րենց շուր ջը գտնուող ան պաշտ պան 
հա յե րը խոշ տան գել եւ ա նոնք ճնշու մի տակ պա հե լով, ա նոնց ինչ քէն եւ աշ խա տան-
քէն օգ տուիլ: Այս ձե ւով թուրք կա ռա վա րու թիւ նը ու րիշ շահ մըն ալ կ’ա պա հո վէր, 
այն է` հայ եւ քիւրտ տար րե րուն մի ջեւ ո րե ւէ հա մա ձայ նու թեան եւ հա մե րաշ խու-
թեան ան կա րե լիու թիւ նը»52:

Այս պի սով, Վա նի շրջա նում տի րող կո տո րած նե րի սպառ նա լի քը, շա հա տա-
կութ յուն նե րը և  ա նա պա հո վութ յան մթնո լոր տը շա րու նակ վե ցին ի թի լա ֆա կան-
նե րին փո խա րի նած իթ թի հա թա կան նե րի օ րոք: Չ նա յած հայ քա ղա քա կան շրջա-
նակ նե րում մշակ վե ցին քրդե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րեր, սա կայն 
վեր ջին ներս իշ խա նութ յուն նե րի դրդմամբ ու ժե ղաց րին հա յե րի նկատ մամբ նոր 
խժդժութ յուն նե րը: Կա ռա վա րութ յան եր կա կի քա ղա քա կա նութ յունն ըստ էութ յան 
ո չինչ չփո խեց նա հան գում: 

ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔԸ ԵՎ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ 
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՎԱՆԻ ՆԱՀԱՆԳՈՒՄ 1913-1914 ԹԹ. 

ՀԱՅ-ՔՐԴԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Ավետիս Հարությունյան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Արևմ տա հա յութ յան նկատ մամբ գոր ծադր ված բռնութ յուն նե րը, սպա նութ յուն նե րը 
և  ա նա պա հո վութ յան մղձա վան ջը շա րու նակ վեց և նոր դրսևո րում ձեռք բե րեց այն 
բա նից հե տո, երբ 1913թ. հուն վա րի 10-ին ի թի լա ֆա կան նե րին կրկին փո խա րի նե-
ցին իթ թի հա թա կան նե րը: 

 Հայ կա կան հար ցի վե րա բա ցումն իր ան մի ջա կան անդ րա դարձն ու նե ցավ Վա նի 
նա հան գի ազ գա միջ յան հա րա բե րութ յուն նե րում:

Քա ղա քա կան բարդ ի րադ րութ յան պայ ման նե րում ՀՅԴ մար մին նե րը ջանք 
գոր ծադ րե ցին քրդե րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան լե զու գտնե լու և հա նուն եր կու 
ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րութ յան մեկ ընդ հա նուր ճա կատ կազ մե լու գոր ծում: 
Քր դա կան մի շարք գոր ծիչ ներ ցան կութ յուն հայտ նե ցին բա նակ ցութ յուն ներ սկսել 
Դաշ նակ ցութ յան հետ: 

Ե րիտ թուր քե րը չէին բա ցա ռում, որ հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա նա-
ցու մը կա րող էր հող նա խա պատ րաս տել հայ-քրդա կան ա մուր դա շին քի ստեղծ-
ման հա մար: Ուս տի, այն ձա խո ղե լու նպա տա կով իշ խա նութ յուն նե րի դրդմամբ 
քրդերն ու ժե ղաց րին խժդժութ յուն նե րը հա յե րի նկատ մամբ:
Բա նա լի բա ռեր̀  Վան, ա նա պա հո վութ յուն, բա րե նո րո գում ներ, կո տո րած ներ, հայ-
քրդա կան հա րա բե րութ յուն ներ։

52 Էփլիղաթեան Մ.Մ.,  նշվ. աշխ., էջ 77-78 :
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THE NEW MANIFESTATIONS OF INSECURITY IN THE PROVINCE OF VAN DURING 
1913-1914 IN THE CONTEXT OF ARMENIAN-KURDISH RELATIONSHIPS

Avetis Harutunyan
SUMMARY

The nightmare of violence, murders and insecurity continued and got new manifestations 
after Ittilafitsts left power to Ittihadists on 10 January, 1913. The reopening of the 
Armenian question had its direct reflection on the interethnic relations in Van province. 
In the difficult political conditions, the Dashnaktsutyun political party leaders made an 
effort to cooperate with the Kurds and create a united front for the liberation of the two 
peoples. Some Kurdish chieftains expressed desire to negotiate with Dashnaktsutyun 
party. 

The Young Turks did not rule out that the implementation of the Armenian reforms 
could pave the way for a lasting Armenian-Kurdish alliance. Therefore, they continued 
the policy of inciting the Kurds to carry out persecutions against Armenians.
Keywords: Van, insecurity, reforms, massacres, Armenian-Kurdish relations. 

УГРОЗА ПОГРОМОВ И НОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕЗЗАЩИТНОСТИ В ВАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 1913-1914 ГГ. В КОНТЕКСТЕ АРМЯНО-КУРДСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Аветис Арутюнян
РЕЗЮМЕ

Насилия и убийства в отношении западных армян продолжились и проявились 
вновь после того, как 10 января 1913 г. в результате переворота к власти в Осман-
ской империи пришла младотурецкая партия «Единение и прогресс».

Возобновление Армянского вопроса непосредственно отразилось на межна-
циональных отношениях в Ванской провинции. В обстановке сложных полити-
ческих условий органы партии Дашнакцутюн приложили усилия, чтобы найти 
общий язык взаимодействия с курдами и создать единый фронт во имя освобо-
ждения двух народов. Ряд курдских деятелей выразил желание начать перего-
воры с дашнакской партией.

Младотурки не исключали, что осуществление армянских реформ может под-
готовить почву для прочного армяно-курдского союза. С целью предотвратить 
армяно-курдское сближение, турецкие власти продолжили политику подстрека-
тельства курдов к осуществлению преследований в отношении армян.
Ключевые слова: Ван, отсутствие безопасности, реформы, массовые убийства, 
армяно-курдские отношения.
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ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՆՈՒՄ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ (ՀԱՅԵՐԻ ԵՎ 
ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ) ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ 1914-1916ԹԹ.

Դերենիկ Մելիքեան

Ա աշ խար հա մար տի նա խօ րեա կին գեր մա նա կան եւ թուր քա կան հրա մա նա տա րու-
թիւն նե րի մշա կած ծրագ րում ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն ներ էին նա խա տես ւել նաեւ 
Ի րա նում, ո րի տա րած քը Գեր մա նիան եւ Թուր քիան մտա դիր էին օգ տա գոր ծել 
որ պէս մի ջանցք՝ դէ պի Բաք ւի նաւ թա յին շրջան նե րը ու այ նու հե տեւ՝ Մի ջին Ա սիան 
գրա ւե լու հա մար: Ուս տի Հիւ սի սա յին Ի րա նը եւս վե րած ւեց հա կա մար տող եր կու 
ճամ բար նե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թիւն նե րի թա տե րա բե մի1: 

Միւս կող մից, երբ Թուր քիան նոյ նիսկ դե ռեւս չէր մտել պա տե րազ մի մէջ, այ դու-
հան դերձ թուր քա կան հրա մա նա տա րու թիւնն իր զօր քե րը տե ղա կա յեց Վա նի, 
Սա րա յի, Բաշ կա լէի եւ Շամ դի նա նի տա րածք նե րում: Ի պա տաս խան դրան, ռու-
սա կան հրա մա նա տա րու թիւնն էլ 1914 թ. նոյ. 20-ին գե նե րալ Ֆ. Չեր նո զու բո վի 
գլխա ւո րու թեամբ զօր քեր մտցրեց Ի րան: Ռազ մա կան յա ջող գոր ծո ղու թիւն նե րի 
ար դիւն քում ռու սա կան բա նա կը շու տով գրա ւեց Խո յը, Ուր միան եւ Թաւ րի զը: Ի րա-
նա կան կա ռա վա րու թիւ նը Մոս թո ֆի-օլ- Մա մա լե քի գլխա ւո րու թեամբ, որն իշ խա-
նու թեան գլուխ էր ե կել 1914 թ. օ գոս տո սին, իր դժգո հու թիւնն յայտ նեց ռու սա կան 
զօր քե րի Ի րան ներ թա փան ցե լու կա պակ ցու թեամբ: Յատ կան շե լի է , որ դեռ նախ-
քան ռու սա կան զօր քե րի Ի րա նի տա րածք մտնե լը, 1914 թ. նոյ. 14- ին, Ուր միա յում 
Ռու սաս տա նի փոխ հիւ պա տոս Վե դենս կին հե ռագ րեց, որ թուր քե րը նպա տակ 
ու նեն գրա ւել Ուր միա յի շրջա նը՝ այս տե ղից եր կու ուղ ղու թիւն նե րով՝ Խոյ– Ջուլ ֆա 
եւ Սոլ դուզ– Սաուջ բու լաղ, հե տա գա յում Թաւ րի զի շրջան դուրս գա լու հա մար: Այս 
պայ ման նե րում ռու սա կան հրա մա նա տա րու թիւ նը դի մեց այն պի սի մի հա կա թուր-
քա կան ու ժի ա ջակ ցու թեա նը, որ պի սին Ուր միա յում եւ նրա շրջա կայ քում ապ րող 
70.000 ա սո րի ներն էին: 

Ռու սա կան զոր քե րին օգ նում էին ա սո րի նե րը, ո րոնց վի ճակն ան գամ մին չեւ 
պա տե րազ մը, ի րօք ան տա նե լի էր: Դա էր պատ ճա ռը, որ նես տո րա կան ա սո րի-
նե րի մեծ մասն ըն դու նել էր ուղ ղա փառ կրօն՝ յոյ սով, որ Ռու սաս տանն օգ նու թեան 
ձեռք կը մեկ նի: Յա նուն դրա՝ ա սո րի նե րը խոս տա ցել էին ռու սա կան հրա մա նա տա-
րու թեան տրա մադ րու թեան տակ դնել 40.000 զի նեալ: 

Հայ-ա սո րա կան բա րե կա մու թիւ նը շա րու նակ ւում է ու ա ւե լի սեր տա նում նաեւ 
1914-ի Ա. Աշ խար հա մար տի սկզբնե րում, երբ Տաճ կա հա յաս տա նից Սալ մաստ 
ա պաս տա նե ցին մեծ թւով վաս պու րա կան ցի հա յեր եւ Ջու լա մե րի կի բո լոր ա սո րի-
նե րը՝ ի րենց կա թո ղի կոս՝ Մար Շի մո նի եւ Ա ղա Պետ րո սի գլխա ւո րու թեամբ2: 

1 Անահիտ Խոսրոեւա, Ասորիների ջարդերը թուրքաբնակ վայրերում Ա. Աշխարհամարտի 
տարիներին, «Հայոց  ցե ղաս պան ության պատմության և պատմագրության հարցեր», № 9, 
Երևան, 2004, էջ 88:
2 Ասորի հեղինակաւոր առաջնորդ Մար Շիմոնը յայտնի էր իր ռուսամէտ կողմնորոշումներով, 
որոնք պայմանաւորւած էին՝ ռուսների օժանդակութեա մբ ասորիների ի նքնավարութեան ձեռք-
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Ա սո րի նե րի ռու սա կան կողմ նո րոշ մա նը Թեհ րա նը պա տաս խա նեց թշնա մա կան 
գոր ծո ղու թիւն նե րով՝ հա մա գոր ծակ ցե լով թուր քե րի եւ քրդե րի հետ: Վեր ջին նե րը 
1914 թ. սեպ տեմ բե րին Ուր միա յի շրջա նում հրդե հե ցին ա ւե լի քան 30 հայ կա կան եւ 
ա սո րա կան գիւ ղեր3: Այս պես, ի րեն չէ զոք եր կիր յայ տա րա րած Ի րա նի տա րած քում 
1914թ. նո յեմ բե րի 2-ին ա սո րի նե րի ջար դեր ի րա կա նաց ւե ցին:

Ա սո րի նե րի կո տո րած նե րի մա սին գո յու թիւն ու նի փաստ, որ 1914 թ. ա ւար տին 
թուր քա կան զօր քե րը Ուր միա յի շրջա նում ա ւե րե ցին եւ հրդե հե ցին ա սո րա կան 98 
գիւղ, ո րոնց ար դիւն քում սպան ւե ցին 500, իսկ 800 կին եւ աղ ջիկ ա ռե ւանգ ւե ցին: 
700 մարդ գլխատ ւեց ա սո րա կան Հաւթ ւան գիւ ղում, 5000 ա սո րի քշւեց թուր քա կան 
հա րեմ նե րը, - թւար կում է Ա. Խոս րոե ւան «Ա սո րի նե րի ջար դերն Ի րա նի թուր քաբ-
նակ վայ րե րում ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին» ու շագ րաւ յօդ ւա ծում4:

«.... Ռու սա կան զօր քե րի Սալ մաստ հաս նե լուց մի քա նի օր ա ռաջ քրդերն ու թուր-
քե րը, - գրում է «Նիւ Եօրք Թայմ զը» իր 1915 թ.- ի ապ րի լի 29- ի հա մա րում,- հա ւա քե-
ցին հայ եւ ա սո րի տղա մարդ կանց՝ 400-ին ու ղար կե ցին Խոս րո վա, իսկ միւս 400-ին՝ 
Հաւթ ւան: Ն րան ցից ոչ մէ կը ողջ չմնաց»5:

Նոյն «Նիւ Եօրք Թայմզ» ի հա մա ձայն, «20- 30000 –  ի չափ նես տո րա կան ա սո-
րի ներ եւ հա յեր զանգ ւա ծա բար հե ռա ցան Ի րա նա կան Ադր բե ջա նից: Ա ւե լի քան 1500 
հո գի կո տոր ւեց, 2000 –ի չափ մա հա ցան հի ւան դու թիւն նե րից » 6:

Յատ կան շե լի է «Մ շակ»-ում մէջ բեր ւած «Նիւ Եօրք Թայմզ»-ի հե տե ւեալ վկա-
յու թիւ նը եւս, ըստ ո րի՝«Միայն հա յե րը չեն, որ ան բախտ են, ա սո րի նե րին նոյն պէս 
ոչն չաց րե ցին եւ իւ րա քան չիւր տաս նե րոր դին հնձե ցին»7: Իսկ «Atlantic Monthly»ն 
ն կա տել է.- «Վեց ամս ւայ ըն թաց քում ե րիտ թուր քերն ա րե ցին այն քան, որ քան չէին 
կա րո ղա ցել ա նել հին թուր քե րը վեց դա րում: Հա զա րա ւոր ա սո րի ներ ան հե տա ցան» 8:

բերմամբ: Ինչպէս այդ մասին անդրադառնում է Անահիտ Խոսրոեւան իր «Ասորիների ջարդերն 
Իրանի թի ւրքաբնակ վայրերում...» աշխատութիւնու մ. -«.... Մար Շիմոնի ռուսական կողմնորոշումը 
դուր չէր գալիս անգլիացիներին, որոնք ջանում էին ասորիներին զրկել իրենց հեղինակաւո ր 
առաջնորդից: Անգ լիացիների այդ վերաբերմունքը ասորիների նկատմամբ լրիվ համընկնում էր 
քրդերի առաջնորդ Իսմայիլ աղա Սեմկոյի (որոշ աղբիւրներում նաեւ Սիմ կօ  կա մ Սմ կօ)  շահերին: 
191 8 թ. սկզբներին դրամական միջոցների խիստ կարիք ունենալով՝ աղա Սեմկօն որոշում է ձեռք 
բերել ասորական բնակավայրերը եւ յատկա պէս պատրիարքարանը՝ թալանելու միջոցով: Իր 
ծրագիրն իրագործ ելու համար նա մի քանի անգամ պատւիրակութիւն է ուղարկում Սալմաստում 
գտնւող Մար Շիմոնի մօտ:  Հ ոգեւոր առաջնորդ ին բազմիցս խորհուրդներ են տալիս՝ չհամագոր-
ծակցել քրդերի  ա ռա ջն որդի  հ ետ , սակայն, անգլիացի կապիտան Գրէյսիի առաջարկութեամբ 
1918թ. մարտին որոշւում է քրդերի հետ ընդհանուր յայտարարի գալ՝ համատեղ գործելու համար: 
Աղա Սեմկօն մարտի 3-ին ի ր Քեոհնա-Շահրի (Հին քաղաք) ամրոց է հրաւիրում 100-150 հոգանոց 
ասորական պատւիրակութեանը՝ Մար Շիմոնի գլխաւորութեամբ եւ նրանց գցում ծուղակը: Աղա 
Սե մկոյի ճոխ ընդունելութեան աւարտից յետոյ Մար Շիմոնն ու նրա եղբայրը՝ Դաւիթը 75 հոգու 
հետ սպանւում են»:
3 Պօղոսեան Ստ., Հայո ց Ցեղասպան ութեան պա տմութիւն, 2-րդ հատոր, Երեւան , 2009, էջ 443:
4 Նոյն տեղում, էջ 444:
5 Նոյն տեղում:
6 Նոյն տեղում:
7 Նոյն տեղում:
8 Նոյն տեղում:
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 Ն ման պայ ման նե րում էր, եւ նոյ նիսկ մին չեւ այդ, որ Մոս թո ֆի-օլ- Մա մա լե քը 
բո ղո քի նո տա էր յղում Ռու սաս տա նի դես պա նու թեա նը, որ տեղ յայտ նում էր, թէ 
Ի րա նի կա ռա վա րու թիւնն մտա դիր է պահ պա նել իր չէ զոք դիր քը՝ հե ռու մնա լով 
պա տե րազ մում ներ քաշ ւե լուց. ուս տի Ի րա նի կա ռա վա րու թիւնն Ռու սաս տա նին 
խնդրում է, որ պէս զի վեր ջինս իր զօր քե րը յետ կան չի ի րա նա կան տա րածք նե րից, 
ո րով էլ ա պա ցու ցած կը լի նի իր յար գան քը՝ Ի րա նի չէ զո քու թեան նկատ մամբ: Մոս-
թո ֆի-օլ- Մա մա լե քը շեշ տադ րում էր այն հան գա ման քը նաեւ, որ Ռու սաս տա նի դրա-
կան պա տաս խա նը պատ ճառ է հան դի սա նա լու, որ օս մա նա կան բա նա կը եւս ի րեն 
հե ռու պա հի երկ րի տա րածք նե րից ու նոյն պէս՝ հաշ ւի նստի Ի րա նի չէ զո քու թեան 
հետ, ո րի մա սին իբր խոս տա ցել է օս ման ցի ա ւագ դես պա նը9: «Թեհ րա նից հե ռագ-
րում են,- գրում է «Այգ»-ը,- որ սեպտ.- 21-ին պարս կա կան կա ռա վա րու թիւ նը դի մել 
է Ռու սաց Միս սիա յին մի յայ տագ րով, ո րի մէջ ա սում է, թէ Պարս կաս տա նը ու զում է 
խու սա փել հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մին մաս նակ ցե լու կոր ծա նա րար հե տե ւանք-
նե րից՝ չէ զո քու թիւն յայ տա րա րե լով: Նա խնդրում է, որ Ռու սաս տա նը օգ նի ի րեն այս 
գոր ծում, իր զօր քե րը յետ կան չե լով Ատր պա տա կա նից, որ պի սի դէպ քում Թուր քաց 
դես պանն իբր թէ ե րաշ խա ւո րում է, որ Թուր քիան կը յար գի Պարս կաս տա նի չէ զո քու-
թիւ նը»10: Մինչ դեռ նոյն հա մա րում «Այգ»-ը վկա յա կո չե լով Պետ րոգ րա դի հա ղորդ-
մա նը նշում է, որ .-«Մի նիստ րա կան խոր հուր դը Սա զա նո վի նա խա գա հու թեամբ վճռել 
է մեր ժել Պարս կաս տա նի ա ռա ջար կը՝ ռու սա կան զօր քե րը յետ տա նե լու: Այդ մա սին 
յայտն ւել է Պար սից կա ռա վա րու թեա նը, հաս կաց նե լով, որ ռուս զօր քի ներ կա յու թիւնն 
անհ րա ժեշտ է պաշտ պա նե լու հա մար օ տա րահ պա տակ նե րի շա հե րը եւ հաս տա տե լու 
ներ քին կար գը»11:

Ի րա նի չէ զո քու թեան դիր քո րոշ ման նկատ մամբ հա կա մարտ ու ժե րի կող մից 
դրսե ւոր ւող ար հա մար հան քի մա սին բազ միցս են անդ րա դար ձել ժա մա նա կի թեր-
թե րը: Ընդ դի մա դիր «Նո բա հար»-ը, յատ կա պէս «Ի վեր ջոյ ուր է գնում Ի րա նը» 
խո րագ րի ներ քոյ գրում էր .- « .... Թուր քիա յի գոր ծո ղու թիւն ներն Ատր պա տա կա նում, 
Քեր ման շա հում եւ Ա րաբս տա նում12 եւ ա պա՝ ռու սա կան պե տու թեան սան ձար ձա կու-
թիւն ներն՝ Ատր պա տա կա նում, Ղազ ւի նում, Հա մա դա նում ու Թեհ րա նում, ա ռե րե ւոյթ 
ա րիւ նա լի մրցաս պա րէզ է հան դի սա ցել չէ զոք Ի րա նում, բայց խոր քում ա պա ցու ցում 
է, որ մին չեւ Ի րա նը ի զօ րու չլի նի ինք նա հաս տատ ման ու գործ նա պէս ե րաշ խա ւո-
րե լու չէ զո քու թեան պահ պա նու մը , անհ նա րին է լի նե լու իր ինք նու րոյն քա ղա քա կա-
նու թեան գոր ծադ րու մը»13: Չէ զո քու թեան դիր քո րոշ ման վե րա բե րեալ Ի րա նի կա ռա-
վա րու թեան ջան քե րը, գեր մա նա-թուր քա կան ու ժե րի կող մից դրա կան կեց ւած քի 
չէին ար ժա նա նում եւ մնում էին ա պար դիւն, քան զի նոյ նինքն մայ րա քա ղաք Թեհ-
րա նում աշ խա տող թուր քա կան, գեր մա նա կան եւ նոյն պէս Աւստ րիա կան դես պա-
նատ ներն ի րենց քմա հաճ քայ լերն ու քա րոզ չու թիւնն էին ա ռաջ մղում: Զո րօ րի-
9 «Ռաադ» օրաթերթ, 15 հոկտ 1914 թ., համար 10, էջ 2:
10 «Այգ» շաբաթաթերթ, 5 հոկտ., 1914 թ., Գ. տարի, հ.21 , էջ 5:
11 Նոյն տեղում:
12 Իրանի Խ ուզիստան նահանգ։
13 «Նոբահար» օրաթերթ, 13 յուլիս, 1914թ., համար 57 էջ 1:
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նակ՝ «.... Տաճ կա կան դես պա նի ստա ցած «Սր բա զան պա տե րազմ» գրգռող 30.000 
կեղծ «ֆեթ ւա»-նե րի ցրու մը Թեհ րա նում, կա ռա վա րու թեան կող մից ար գել ւեց: Ինչ պէս 
հա ղոր դում են՝ այդ թռու ցիկ նե րը կու ղարկ ւեն գա ւառ ներ: Գաղտ նի հա ւա քում նե րը 
շա րու նակ ւում են ա ւե լի յա ճախ բազ մա մարդ: Կա ռա վա րու թիւ նը ... գաղտ նի հսկո ղու-
թիւն է նշա նա կել տա ճիկ եւ գեր ման դես պա նատ նե րի մօտ, որ պէս զի զէն քի ցրումն 
ար գել ւի: .... Այժմ էլ աւստ րիա կան դես պա նա տունն է սկսել զէն քե րի ցրու մը ...: Վե րո յի-
շեալ ե րեք դես պա նատ նե րը ա մէն մի ջոց գործ են դնում խլրտում ներ ա ռա ջաց նե լու եւ 
այդ նպա տա կով կա շա ռում են կա ռա վա րա կան պաշ տօ նեա նե րին: Նոյ նիսկ մի նիստր-
նե րից 3-ը, ո րոնք նոյն պէս կա շառ ւած են, աշ խա տում են գոր ծել նրանց ծրագ րով եւ 
ա մէն հար ցում թեք ւում են նրանց կող մը...»14:

Այս կա պակ ցու թեամբ պարս կա լե զու «Նո բա հար» թեր թը իր 1915 թւի մա յի սի 4-ի 
հա մա րում այս պէս է բնու թագ րել Գեր մա նիա յի հիւ պա տո սի մի ջամ տու թիւն նե րը. 
- « .... Գեր մա նիա յի նոր հիւ պա տո սը, ո րը Թուր քիա յից Ս պա հան է գոր ծուղ ւել, ճա նա-
պար հին ա մե նուր հա կա քա րոզ չու թիւն է ծա ւա լել Ռու սաս տա նի եւ Անգ լիա յի դէմ եւ 
ազ գաբ նակ չու թեա նը ի րա զե կում է, թէ իբր լո ռե րը, քրդե րը եւ միւս ցե ղեր հաս տա տա-
կա մօ րէն հո վա նա ւո րում են օս ման ցի նե րին...»15:

Միւս կող մից Հիւ սի սա յին Ի րան ռու սա կան զօր քե րի մուտ քը, հա կա ռակ ի րա-
նա կան կա ռա վա րու թեան, խան դա վա ռու թեամբ է ըն դուն ւում տե ղի ա սո րի և հայ 
բնակ չու թեան շրջա նում: Ն րանք դի մում են ռու սա կան զօր քե րի հրա մա նա տար 
Իւ դե նի չին, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա կան ջո կատ ներ ստեղ ծել, խնդրե լով ա պա-
հո վել այդ ջո կատ նե րը զէն քով ու զի նամ թեր քով: Ռու սա կան զօր քե րին ա ջակ ցե լուց 
զատ նման քայ լը տւեալ դէպ քում տե ղի հայ բնակ չու թեան կող մից ինք նա պաշտ-
պա նա կան բնոյթ էր կրում, քա նի որ թուր քա կան զօր քե րի ներ խու ժու մը նշա նա կում 
էր Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան շա րու նա կու թիւն Ի րա նի տա րած քում: Ընդ հա նուր 
առ մամբ 1914-1918-ի թուր քա կան բա նակ նե րի քա նիցս ներ խու ժում նե րի հե տե-
ւան քով Պարս կա հայ քի տա րած քում զոհ ւել են հա զա րա ւոր հա յեր, իսկ մե ծա գոյն 
մա սը հար կադր ւած գաղ թել է Ա րե ւե լեան Հա յաս տա նի կամ Պարս կաս տա նի տար-
բեր վայ րեր: Հ րա պա րակ ւող փաս տաթղ թե րը լու սա բա նում են 1914 թ. դեկ տեմ բեր 
եւ 1915 թ. յուն ւար ա միս նե րին Պարս կաս տան ներ խու ժած թուր քա կան զօր քե րի 
գա զա նու թիւն նե րը հայ եւ ա սո րի բնակ չու թեան նկատ մամբ:

Յայտ նի է, որ Ա.Աշ խար հա մար տին (1914-1918թթ.) Օս մա նեան բա նակ նե րը եր կու 
ան գամ մուտք գոր ծե ցին չէ զոք Պարս կաս տան16, կա տա րե ցին գրգռու թիւն ներ, 
խժդժու թիւն ներ, կա պուտ-կո ղո պուտ եւ ջար դեր Ատր պա տա կա նի շրջան նե րում՝ 
Ուր միա յի, Սալ մաս տի, Խո յի, Մա կուի, Ղա րա դա ղի (Դզ մար) շրջա նում, Ս. Թա-
դէի վան քում, ա պա՝ մուտք գոր ծե լով նաեւ Թաւ րիզ, պա տանդ ներ վերց րին հայ 
բնակ չու թիւ նից, ո րին պի տի հե տե ւէր Թաւ րի զի հա յու թեան եւ քրիս տո նեա նե րի 

14 «Այգ» շաբաթաթերթ, 1914 թ., դեկտ.7, հ. 30, է ջ 4: 
15 «Նոբահար» օրաթերթ, 4 մայիս 1915թ. համար 38, էջ 2:
16 Օսմանական բանակները 1905 թ-ից զատ Պարսկա ստան են ներխուժել նաեւ 1908 թւականին, 
խա խտ ելով թուրք-պարսկական սահմանը: 
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կո տո րա ծը...17: Յատ կան շե լի է, որ օս մա նա կան բա նա կի ոտնձ գու թիւն նե րի մա սին 
Ի րա նի ԱԳՆ փաս տաթղ թե րի տար բեր ար խիւ նե րում մատ նանշ ւում է նաեւ 1909 
թւա կա նի ներ խու ժում նե րը՝ Ատր պա տա կա նի սահ մա նա կից քա ղաք ներ18:

Թուր քա կան զօր քե րի Հիւ սի սա յին Պարս կաս տան ներ խու ժե լու և տե ղի քրիս-
տո նեայ բնակ չու թեան ոչն չաց ման մա սին վկա յում է նաև Էրզ րու մում գեր մա նա ցի 
հիւ պա տոս Շոհբ ներ- Ռիխ տե րը, ո րը Գեր մա նիա յի ռեյխս կանց լեր Բետ ման- Հոլ վե-
գին 1916թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին գրած նա մա կում նշում է. «Հիւ սի սա յին Ի րան Խա լիլ 
բէ յի ար շա ւան քի նպա տակն էր հաշ ւե յար դար տես նել հայ կա կան և  ա սո րա կան գնդե-
րի նկատ մամբ և Հիւ սի սա յին Պարս կաս տա նից հայ կա կան, ա սո րա կան և պարս կա-
կան բնակ չու թեան ար տաք սու մը: Խա լիլ բէ յի ար շա ւան քը թուր քե րի նկատ մամբ խորն 
ա տե լու թեան ա ռա ջաց ման պատ ճառ հան դի սա ցաւ»19: 

Հիւ սի սա յին Պարս կաս տա նում հայ կա կան բնակ չու թեան դէմ թուր քա կան զօր-
քե րի կող մից գոր ծադր ւած բնա ջինջ քա ղա քա կա նու թիւ նը վեր լու ծե լիս հայ պատ-
մա բան Ս. Պօ ղո սեա նը վկա յա բե րե լով անգ լիա կան մա մու լը, նոյ նիսկ նշում է, թէ 
«Մեծ Ե ղեռ նը սկսւեց ոչ թէ ա րեւմ տա հա յե րի, այլ ա րե ւե լա հա յե րի եւ պարս կա հա-
յե րի ջար դե րով: Դ րա վկա յու թիւն նե րից մէկն է, որ, ի տար բե րու թիւն Աբ դուլ Հա մի դի, 
Ե րիտ թուր քե րը ծրագ րել էին ի րա կա նաց նել ոչ միայն ա րեւմ տա հա յե րի (թուր քա հա-
յե րի), այ լեւ ա րե ւե լա հա յե րի (ռու սա հա յե րի ու պարս կա հա յե րի) ոչն չա ցում, այ սինքն՝ 
խօս քը ողջ հա յու թեան ամ բող ջա կան բնաջնջ ման մա սին էր՝ ան կախ հպա տա կու թիւ-
նից: 1914թ. վեր ջե րին եա թա ղա նի զոհ են դառ նում Պարս կա հայ քի, Ատր պա տա կա նի, 
Բա սե նի, Արդ ւի նի, Ար դա հա նի եւ մի քա նի ու րիշ գա ւառ նե րի հա յե րը» 20:

«1914-ի վեր ջին,- շա րու նա կում է Ստ. Պօ ղո սեա նը,-գոր ծո ղու թեան մէջ դրւեց Ուր-
միա յի նես տո րա կան ա սո րի նե րի բնաջնջ ման ծրա գի րը: Խն դիր էր դրւած վե րաց նել 
այն բո լոր ոչ-թուրք տար րե րին, ո րոնք ան ջա տում էին թուր քե րին Բաք ւի եւ Ի րա նա-
կան Ադր բե ջա նի թուրք-թա թա րա կան բնակ չու թիւ նից» 21: 

«Ցե ղաս պա նու թեան ժա մա նա կա կից նե րի եւ ու սում նա սի րող նե րի տե սա դաշ-
տում ե ղել է հիմ նա կա նում Ա րեւմ տա հա յոց Գող գո թա յի եւ Ա րեւմ տեան Հա յաս տա նի 
հա յազրկ ման փաս տը: Ե րիտ թուր քա կան վար չա կար գը դրել էր ընդ հան րա պէս հայ 
ժո ղովր դի ոչն չաց ման հար ցը: Ցե ղաս պա նու թիւնն ընդգր կել էր եւ՛ Ա րեւմ տեան Հա յաս-
տա նը, եւ՛ Պարս կաս տա նի հա յաբ նակ վայ րե րը, եւ՛ Ա րե ւե լեան Հա յաս տա նը: Կո տո-

17 Ամուրեան Ա., Ատրպատականի հայութեան վիճակը թուրքական բանակների ներխուժման 
օրերին, Թե հրան, 1979, էջ 5:
18 Իրանի ԱԳՆ փաստաթղթերի եւ դիւանագիտութեան պատմութեան կենտրոն, արկղ 42, գործ 
16, թղթածրար 2:
19 Позиция нем ецкого консула в Эрз еруме Шойбнера-Рихтера в Армянском вопросе, см.: 
«Армянский в опрос и геноцид армян в Турции (1913-1919). Материалы Полит арх ив а МИД Кайзер-
овской Германии», сб. Ереван 1995, с. 421. 
20 Պօղոսեան Ստեփան, Հայոց Ցեղա սպանութեան պատմութիւն, հ. 3, հրատ. Երեւան, 2011,
էջ 7-8: Տե՛ս նաև «The Round Table», London, June, 1917:
21 Ն ոյն տեղում:
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րած նե րի ա ռա ջին զո հե րը 1914 թ. վեր ջե րից դառ նում են Ատր պա տա կա նի հա յե րը՝ 
կապ ւած վե րո յի շեալ շրջան ներ թուր քա կան զօր քե րի ներ խուժ ման հետ» 22:

Այս պի սով՝ հա յե րի ցե ղաս պա նու թեան պրակ տիկ գոր ծադ րու մը սկսւել էր 
Ե րիտ թուր քա կան կլի կի 1915 թւա կա նի ապ րի լի 15-ի տխրահռ չակ հա յաս պան հրա-
ման գ րից ա միս ներ ա ռաջ եւ նրա ա ռա ջին զո հե րը դար ձան Թուր քիա յի քա ղա-
քա ցի չհան դի սա ցող հա յե րը23:

Այդ ի րո ղու թիւ նը չեն ժխտում նաեւ ի րենք̀  թուր քե րը:
 Պան թուր քիզ մի գա ղա փա րա խօս նե րից Թե քին Ալ փի կար ծի քով՝ Ի րա նի բնակ-

չու թեան 1/3 –ը թուր քա կան ա րիւն ու նէր եւ պէտք է վե րա դառ նար իր ցե ղա կից նե րի 
գիր կը: Իսկ դրա հա մար պար տա դիր պայ ման էր այդ տա րածք նե րից նաեւ հա յե-
րի ան հե տա ցու մը: Թուր քե րը մեծ թւով հա յե րի, ա րաբ նե րի, ան գամ պար սիկ նե րի 
ա րիւն հե ղե ցին24 պարս կա կան տա րածք նե րում: «Ես սե փա կան աչ քե րով տե սայ,- 
գրում է ռու սա կան ա ռա ջին բա նա կի փոխհ րա մա նա տար Կ. Մա տի կեա նը,- հա րիւ-
րա ւոր ծածկ ւած դիակ ներ ըն կած փո սե րում, գար շա հո տու թիւն, որ վա րա կել էր օ դը, 
տե սայ գլու խը հա տած դիակ ներ, քա րե րի վրայ կա ցի նով կտրւած ձեռ ներ, սրունք ներ, 
պոկ ւած մատ ներ, դուրս քաշ ւած գան գեր, դիակ ներ՝փ լա տակ նե րի եւ տաս նեակ զոհ-
ւած ներ՝ ցան կա պա տե րի տակ...Ս պա նու թիւն ներ կա տար ւել են հայ կա կան շատ գիւ ղե-
րում »25:

1915 թ. յուն ւա րին, երբ Կով կա սեան ճա կա տում թուր քա կան բա նա կը յար ձա-
կո ղա կան գոր ծո ղու թիւն ներ էր ծա ւա լել, նրան միա ցած՝ Հա մի դիէն եւ Չե թէ նե րը, 
կենտ րո նա ցան Ա լաշ կեր տի դաշ տում եւ սկսե ցին հա յե րին կո տո րել: Այս կո տո-
րած նե րը տա րած ւե լով հա սան Վա նի նա հանգ եւ Ուր միա լճի շրջան նե րը: «Էն ւե-
րի փե սան՝ ա րիւ նար բու Ճեւ տեթ եւ ազ գայ նա կան Խա լի լը թրքա կան բա նա կի գլուխն 
ան ցած աս պա տա կե ցին հիւ սի սա յին Պարս կաս տան եւ հայ կա կան ու ա սո րա կան 
գիւ ղե րը ի րենց յար ձա կում նե րուն թի րախ հան դի սա ցան: Գի շա տիչ նե րէ հա լա ծա կան 
թռչուն նե րու նման հա յե րը փա խուստ կու տա յին ա մէն ուղ ղու թեամբ ՝ա պաս տան գտնե-
լու հա մար... » 26:

Այս ի րա դար ձու թիւն նե րի մա սին Սի մոն Վ րա ցեա նը 1915 թւա կա նի յուն ւա րի 1/14 –ին 
Թիֆ լի սից ՀՅԴ Ա մե րի կա յի կենտ րո նա կան կո մի տէին յղած նա մա կում գրում է. « .... Այդ 
պա նի կա յի մի ջո ցին հրա ման է տրւում Պարս կաս տա նի եւ Ա լաշ կեր տի զօ րա մա սե րին յետ 
քաշ ւել, սկսւում է յետ գալ եւ Ատր պա տա կա նի ռուս զօր քը, ո րի հետ գաղ թում են Աղ բա կի 

22 Հայոց պատմութիւն. Հիմնահարցեր հնագոյն ժամանակներից մինչեւ մեր օրերը, խմբ. պրոՖ. 
Հր. Ռ. Սիմոնեան, Երեւան 2000, էջ 249:
23 Նոյն տեղում, էջ 250:
24 Այս իրողութեան մասին պարսկերէն «Ռաադ» թերթը իր 1915 թւ. յունւարի 20-ի համարում
(3-րդ էջ) գրում է, որ « .... Ատրպատական ներխուժելուց յետոյ թուրքերը մի քանի հայերի եւ 
ռուսահպատակների հետ միասին գնդակահարել են Սոուջբուլաղի եւ Մարաղայի քաղաքների 
կառավարիչներին»:
25 Պօղոսեան Ստեփան, նշւ. աշխ., 3 –րդ հ, էջ 7: Տե՛ս նաեւ ՀԱԱ, ֆ. 4712 , ց.2, գ. 2, թ. 1:
26 Նոյն տեղում։ Տե՛ս նաև Շի րակեան Ա., Կտակն էր նահատակներուն, Բէյրութ, 1992, էջ 42:
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եւ Սալ մաս տի հա յե րը: Կա րիք կա՞յ ա սե լու թէ ինչ ահ ռե լի կա ցու թեան մէջ ըն կել է այդ 
ժո ղո վուր դը այս ցրտին: Գաղ թում են եւ Թաւ րի զից, ո րը ան ցել է թուր քե րի ձեռ քը» 27:

Այս մա սին կրկին խոս տո վա նել են նոյ նինքն ջար դա րար թուր քե րը.- «.... Պարս-
կաս տան ներ խու ժող թրքա կան բա նա կի հրա մա նա տար Խա լիլ Բէ յը 1914- ի վեր ջե րին 
եւ 1915 թ.- ի սկզբին, երբ պար տու թիւն կրեց հայ կա մա ւո րա կան գնդե րից (Անդ րա նի կի 
գլխա ւո րու թեամբ,Դ.Մ.) եւ ռուս բա նա կից, ան ցաւ Վան եւ այն տեղ Ջեւ դե թին ( Վա նի կու-
սա կալ) յայտ նեց, որ «մաք րել» է Ուր միա յի եւ Սալ մաս տի քրիս տո նեա նե րին, Ջեւ դեթն 
էլ պատ րաստ ւել էր «մաք րե լու» Վա նի եւ Վաս պու րա կա նի հա յե րին»28: «Մաքր ման» 
այս պի սի բազ մա թիվ գոր ծո ղու թիւն նե րի են դի մել թէ՛ քրդե րը եւ թէ՛ թուր քե րը, երբ 
յատ կա պէս հայ կա մա ւո րա կան նե րից պար տու թիւն կրե լով, դրա վրէ ժը լու ծում էին 
հայ ազ գաբ նակ չու թիւ նից, ո րոնք էլ ստիպ ւած գաղ թում էին ի րա նա կան տա րածք, 
որն ա ւե լի ա պա հով էր հա մար ւում29: Այդ մա սին վկա յել են ի րա նա կան պաշ տօ նա-
կան աղ բիւր նե րը եւս, փաս տե լով, որ «1914-1915թթ. հա զա րա ւոր հայ գաղ թա կան ներ 
«մու սիօ քե ռիի» գլխա ւո րու թեամբ Ա րեւմ տա հա յաս տա նից Սալ մաստ են գաղ թել»30:

Խա լիլ Բէ յի մատ նան շած պար տու թիւ նը վե րա բե րում է Դիլ մա նի հռչա կա ւոր 
ճա կա տա մար տին, ուր «.... ի րեն փայ լուն կեր պով դրսե ւո րեց Անդ րա նի կը 1915 թ.-ի 
ապ րի լին , որ տեղ նրա ջո կա տը ջախ ջա խեց Խա լիլ Բէ յի կոր պու սը եւ կան խեց Ի րա-
նա կան Ադր բե ջա նից գեր մա նա-թուր քա կան զօր քե րի Անդր կով կաս ներ խու ժե լու 
վտան գը» 31: 

Անդ րէ Ա մու րեա նը ( Տէր Օ հա նեան) իր փաս տարկ նե րը հիմ նա ւո րել է տրա-
մադ րու թեան տակ ու նե ցած մի քա նի փաս տագ րու թիւն –  ար խի ւով, ուր օ րը օ րին 
ար ձա նագր ւած են թուր քա կան ներ խու ժող բա նա կի այն բո լոր ա նի րա ւու թիւն նե րը, 
սպա նու թիւն ներն ու գրգռու թիւն նե րը, ո րոնք կա տար ւել են պարս կա կան Ատր պա-
տա կա նում: Այդ փաս տագ րու թեան հե ղի նա կը Թաւ րի զի ֆրան սիա կան մի սիո նա-
րու թեան պետ՝ Հայր Պ. Ֆ րան սէնն է, ո րը պա տե րազ մի ժա մա նակ նշա նակ ւած է 
ե ղել իբ րեւ հիւ պա տոս Ս պա նիա յի եւ Հո լան դիա յի, հո վա նա ւո րե լու հա մար Ատր-
պա տա կա նի քրիս տո նեայ տար րե րին:

Ուր միա յի ֆրան սիա կան մի սիո նա րու թեան կոյ սե րը օ րը օ րին օ րա գիր են կազ-
մել եւ տե ղե կագ րել Թաւ րիզ՝ Հայր Պ. Ֆ րան սէ նին, եւ նա դի մում ներ է կա տա րել 
ու մի ջոց ներ ձեռք ա ռել փրկե լու ան մեղ տար րե րին, ո րոնք զոհն էին թուր քա կան 
վայ րա գու թիւն նե րի: Այս պէս, օ րի նակ, թուր քե րը ներ խու ժում են Ուր միա յի ֆրան-
սիա կան մի սիո նար նե րի շէն քը եւ սպա նում նրա պետ՝ հայր Սոն տա գին, ե կե ղե ցու 

27 Վրացեան Ս., Հայաստանի Հ անրապետութիւն, Թեհրան, 1982, տպ. «Ալիք», էջ 587:
28 Ամուրեան Ա., նշւ. աշխ., էջ 6:
29 Իրանի Ազգային արխիւի կազմակերպութիւն, GH1332-K66-p 38-4 7:
30 Իրանի ԱԳՆ փաստ աթղթերի եւ դիւանագիտութեան պատմութեան կենտրոն, արկղ 66, գործ 
71, թղթ. 4 3:
31 Աղա յեան Ծ.Պ., Զօրավար Անդրանիկի գործունէութեան մասին, «Պատմա-բանասիրական 
հանդես», 1968, № 2, էջ 43:
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բա կում: Ն րա ա րեան հետ քը պահ ւում է տա րի ներ շա րու նակ, ա պա յու շար ձան է 
կանգ նեց ւում ան մեղ նա հա տա կի ա րեան հետ քի վրայ32:

Հայր Պ. Ֆ րան սէ նի վկա յու թիւն նե րը խիստ ար ժէ քա ւոր են նրա նով, որ վկա-
նե րը օ տա րազ գի են՝ ֆրան սիա ցի, հո լան դա ցի, սպա նա ցի, եւ օ րը օ րին ար ձա նագ-
րել են ա մէն ան ցու դարձ33: Սա ինք նին վերս տին ա պա ցու ցում է Մեծ Ե ղեռ նի ՝ոչ թէ 
ա րեւմ տա հա յե րի այ լեւ ա րե ւե լա հա յե րի եւ ի մաս նա ւո րի պարս կա հա յե րի ջար դե րի 
սկսմամբ:

Այս տեղ կը ցան կա նա յինք կարճ ակ նար կով անդ րա դառ նալ Ուր միա յի, Խո յի, 
Սալ մաս տի եւ շրջա նի կո տո րած նե րից հրաշ քով ա զատ ւած նե րի վկա յու թիւն նե-
րին, քա նի որ նրանք ժա մա նա կին ա կա նա տես են ե ղել թուր քա կան գա զա նու թիւն-
նե րին: Այս պէս, Խոյ գա ւա ռի Թա ղեր գիւ ղից Շու շա նիկ Բէ յու թեան ցը գրում է, որ 
«1914-ի դեկ տեմ բե րեան նա հան ջին, երբ ռուս նե րը Բաշ կա լաէն (Աղ բակ) եւ Ատր պա-
տա կա նէն կը քաշ ւին, ռուս նե րը տե ղա կան հա յե րը ի րենց հետ կը տե ղա փո խեն Կով-
կաս եւ Սալ մաս տի, Ուր մի շրջան նե րու նման Խոյն ալ գաղ թի կը դի մէ: Դեկ տեմ բե րի 
վեր ջե րը ռուս նե րը յայ տա րա րե ցին, որ ի րենք յետ կը դառ նան եւ հա յերն ալ պէտք է 
ի րենց հետ նա հան ջեն (ու րիշ պատ մող ներ կը պատ մեն, թէ կա մա ւոր նե րը կը պար-
տա ւո րեց նեն նա հան ջել՝ չկո տոր ւե լու հա մար) : 200 տու նէ բաղ կա ցած հայ թա ղա մա սը 
բռնեց գաղ թի ճամ բան: Գիւ ղին մէջ մնա ցին միայն մի քա նի ծե րեր, ո րոնց մէ 3 –ը 
սպան ւած են, միւս նե րը կան» 34:

Իսկ Յա կոբ Խո րո զեան ցը, Սալ մաստ գա ւա ռի Հաւթ ւան գիւ ղից, 1916 թ. վկա յել 
է հե տե ւեա լը.-«1914թ. դեկ տեմ բե րի սկզբնե րը, Սո մա յի շրջա նի քիւր տե րը Ա միր խա նի 
ցե ղա պետ Ջ հան գիր Ա ղա յի ա ռաջ նոր դու թեամբ յար ձա կե ցան Մահ լամ եւ Սառ նա 
զուտ հա յաբ նակ գիւ ղե րուն վրայ եւ հրդե հե ցին Խո տի դէ զե րը եւ յա ռա ջե ցան դէ պի 
այդ գիւ ղե րը, սա կայն գիւ ղա ցի նե րու եւ ռուս նե րու բուռն ընդ դի մու թեան հան դի պե-
լով՝ կը փախ չին: Դեկ տեմ բե րի 18- ին, երբ ռուս նե րը տաճ կա կան սահ ման նե րէն յետ 
նա հան ջե ցին, ժո ղո վուր դը ի րենց հետ ար տա գաղ թել տւին դէ պի Կով կաս: Տու նե րը 
մեծ մա սամբ այր ւած են կամ փայ տե րը վա ռե լու հա մար քանդ ւած: Վառ ւած է Շէյ թան-
Ա ւա յի դպրո ցը, դա տե րու սրա հը, Ս. Աստ ւա ծա ծին ե կե ղե ցին (ուխ տա տե ղի): Այ րող-
նե րը տե ղա կան թուր քեր են: Ամ բողջ Սալ մաս տի շրջա նին ե կե ղե ցի նե րը ա ւա րի են 
տւած, զան գա կա տու նե րը ջարդ ւած կամ գնդակ նե րով ծա կոտ ւած են:

Հաւթ ւան՝ 650 տուն, Խոս րո վա ՝ա սո րաբ նակ, ո րի մէջ կայ 20 տուն հայ բնակ չու-
թիւն, Սաւ րա՝ 180 տուն հայ բնկ., Հին քա ղաք՝125 տուն հայ, Սառ նա՝ 180 զուտ հա յաբ-
նակ, Մահ լամ՝ 270 տուն զուտ հա յաբ նակ, Շէյ թա նա ւա՝ 15 տուն հայ, Դ րիշկ՝ 35 տուն 
հայ, Քօ չա միշ՝ 25 տուն հայ, Քա լա շան՝ 20 տուն, Փա յա ջուկ՝ 400 զուտ հա յաբ նակ, 
Ղա լա սար՝ 200 տուն զուտ հա յաբ նակ, Ախ տա խա նա՝ 80 տուն հայ, Ղզլ ջա մա՝ 60 տուն, 
Սա րա մե րիկ՝ 85 տուն, Վար դան՝12 տուն, Ու լա՝ 6 տուն, Գիւ լի զան՝4 տուն, Փա թա ւոր՝ 
3 տուն, բո լոր վե րո յի շեալ գիւ ղե րը գաղ թի ճամ բան բռնե ցին դեկ տեմ բե րի 20-24–ի 

32 Ամուրեան Ա., նշւ . աշխ., էջ 5:
33 Նոյն տեղու մ, էջ 6 :
34 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 424, թ. 21 շրջ ., բնագի ր, ձեռագիր:
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ըն թաց քին: Այդ ա տեն նե րը Աղ բա կի շրջա նի հա յերն ալ ռուս նե րու հետ նա հան ջե ցին 
եւ Սալ մաստ ե կան, ո րոնք սալ մաստ ցի նե րու հետ Կով կաս ան ցան, մի մա սը տե ղա ցի-
նե րու հետ միա սին Սալ մաս տի շրջա նը մնա ցին: Ա տոնց մէ 700 հո գի, գլխա ւո րա բար 
տղա մար դիկ, ջարդ ւե ցան չա րա չար տան ջանք նե րով, ո մանց վի զը դրան շէմ քին վրայ 
դրած՝ նա ջա խով (կա ցին) կտրած են, ո մանց՝ գնդա կա հա րած, ո մանց՝ ան դա մա հա-
տած եւ տան ջանք նե րով սպան նած, ու րիշ նե րուն ողջ-ողջ այ գի նե րու պա տե րու տակ 
են թա ղած: Ջար դը տե ղի ու նե ցած է թուրք հրա մա նա տար Խա լիլ Բէ յի հրա մա նով: 
Զօր քե րուն մաս նակ ցե ցան Սո մա յի Թի մուր ա ղա յի եւ Ջա հան գիր ա ղա յի քուր դե րը եւ 
հա յե րու ու նե ցած ամ բողջ ստաց ւած քը թա լա նե ցին: 

Տե ղա ցի թուր քե րը կին ու ե րե խա ներ պա հած են ( պատ մո ղը պա հող նե րուն 
ա նուն նե րը չի յի շեր), մի տան մէջ հա ւա քած, կո ղոպ տած, հա զար ու մի ա նար գան քի 
են թար կած են եւ ա պա, ռուս զօր քի վե րա դար ձին, վերս տին, ա զատ ւած՝ Կով կաս են 
ան ցած»35:

Վե րոգ րեալ վկա յու թեան դի պուկ փաս տարկ է նաեւ հե տե ւեալ մէջ բե րու մը 
«Կաւ կազ» թեր թից . - «Խոս րո վան մի մեծ գիւղ էր, ու նէր 500 ըն տա նիք, այժմ լրիւ 
ա մա յա ցել է » 36: 

1915 թ. փետր ւա րի 14 –ի գի շե րը Խոս րո վա եւ Մահ լամ գիւ ղե րում սպան ւեց 707 
հայ: Այդ մա սին կրկին Կ. Մա տի կեա նը գրում է Կով կա սեան բա նա կի հրա մա նա-
տա րու թեա նը. «Մին չեւ ամ սի 14 –ը հա յե րը շնոր հիւ պար սիկ նե րի մնա ցել էին անվ-
նաս: Բայց թուր քա կան կա ռա վա րու թիւ նը ... սպառ նաց պատ ժել բո լոր այն պար սիկ-
նե րին, ով քեր կը թաքց նէին քրիս տո նեա նե րին ... Կայ մա կամ Ռուս տամ Բէ յը հրա մա յեց 
քրդե րին ու զին ւոր նե րին պար սիկ նե րի տնե րից հա նել քրիս տո նեա նե րին եւ սպա նել 
նրանց թաքց նող նե րին: Հ րա մա նը կա տար ւեց ան մի ջա պէս... հա յե րին տա րան Հա րի-
ւան եւ Խոս րո վա գիւ ղե րը, որ տեղ էլ ... տան ջանք նե րով սպա նե ցին...» 37:

 Յա ջորդ վկա յու թիւ նը Մկր տիչ քհն. Տէր Պետ րո սեա նինն է՝ Ուր միա գա ւա ռի 
Մահ մադ քեար, Նա ղա դէ եւ Գեար դա բադ գիւ ղե րի կո տո րած նե րի մա սին.-

«1. Մահ մադ քեար եւ Նա ղա դէ գիւ ղե րուն մա սին- Պաշ տօ նա վա րու թեանս վայ րը՝ 
Սուլ դուզ գա ւա ռա մա սը, 1914թ. դեկ տեմ բե րի 7-ին Մու սու լի կող մի Դի զէի ըս ւած քիւրդ 
ա շի րէթ նե րու եւ թուրք բա շի բո զուկ զօր քե րու կող մա նէ յար ձա կու մի են թարկ ւե ցաւ: Սուլ-
դու զի եւ Ուր միա յի շրջա նի մէջ ե ղած ռուս զօր քե րը, ո րոնք թռու ցիկ խում բեր կազ մած 
այդ կող մերն էին, ըն դա ռա ջե ցին: Հե տե ւան քը այն ե ղաւ, որ ռուս նե րը նա հան ջե ցին 
դէ պի Ուր միա, իսկ քուրդ խու ժա նը թա լա նի տւաւ Մահ մադ քեար հայ եւ ա սո րի գիւ ղը 
( մօտ 80 ծուխ ու նե ցող, կէ սը հայ են, կէ սը ՝ա սո րի ), քշե ցին տա րին տա ւար, ոչ խար եւ 
տնա յին կահ – կա րա սի ներ: Հե տե ւեալ օ րը յար ձա կե ցան Նա ղա դէ գիւ ղին վրայ, չթա-
լա նե ցին, միայն ձիա ւոր նե րով տե ղա ւոր ւե ցան հայ հա րուստ նե րուն տու նե րը: Վեր ջին-
ներս զգու շա նա լով, որ յար ձա կում գոր ծող նե րը կա րող են սպա նու թիւն ներ, ա ռե ւան-
գում ներ եւ բռնա բա րու թիւն ներ գոր ծել, կա պաս տա նին ի րենց հա րե ւան քիւր տե րուն 

35 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ.424, թ.17-ի շրջ. եւ 18, բնագիր, ձեռագիր:
36 Տե՛ս «Կաւկազ», 04.01.1915 թ.:
37 ՀՀ ՊԿՊԱ ՀՔԿ փաստաթղթեր, ֆ. 4712, թղթ. 2, գ. 2:
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տու նե րը: Ձիա ւոր նե րը մօտ 5 օր կու տեն, կը փչաց նեն հայ հա րուստ նե րուն ու նե ցած 
– չու նե ցա ծը եւ կը տա նին բո լոր պղնձե ղէն նե րը, սա մա ւար նե րը, կա նա ցի զար դե րը եւ 
այլն: Մենք այդ մա սին բո ղո քե ցինք Սոուջ- Բու լա ղի մէջ ե ղած թուր քե րու հրա մա նա-
տա րին, այն հրա մա յած էր վա նե ցի Ճե մալ Է ֆեն տիին, որ թա լան ւած ի րե ղէն նե րը յետ 
տրւին եւ հա յե րու հետ խա ղաղ ապ րին: Ճե մալ Է ֆեն տին ի րեն ե ղած հրա մա նի հի ման 
վրայ կան չեց ինձ եւ հայ ակ սա կալ նե րուն (ծե րե րուն) եւ խօս քը ին ծի ուղ ղե լով ՝ը սաւ.« 
Փա փազ Է ֆեն տի, ժո ղո վուր դիդ կը յայ տա րա րես, որ ի րենց գոր ծին կե նան, երկ րա-
գոր ծը իր գոր ծին եր թայ, ա ռեւտ րա կա նը՝ իր ա ռեւ տու րին, ես ե ղած ան կար գու թիւն նե-
րուն վերջ կու տամ: Ը սէ՛ք, որ միա միտ մնան տե ղի հա յե րը , ե թէ ա նոնք կը կաս կա ծին 
կո տո րա ծէն, մի թէ՞ մեր եր կի րը քրիս տո նեայ չկար կո տո րէինք, որ գա յինք այս տեղ 
քրիս տո նեա ներ կո տո րե լու»: Այդ խօս քե րուն վրայ, մենք հանգս տա ցած դուրս ե կանք:

Այ նու հե տեւ քիւրտ ա շի րէթ նե րուն ե ռու զե ռը ա ւե լի սաստ կա ցաւ: Նոյն Ճե մալ 
Է ֆեն տիին հրա մա նով ոս տի կան նե րը ա մէն օր կու գա յին եւ կը պա հան ջէին հաց, 
իւղ, գառ, ոչ խար, բրինձ, տե ղա շո րեր, հեշ տաեռ պղնձէ կաթ սա ներ: Ա մէն ինչ, որ 
կը տա նէին վե րա դարձ նել չկար: Նո րէն դի մում ներ ե ղան նոյն Ճե մալ Է ֆեն տիին, 
բայց ա պար դիւն, ո րով վե րա դար ձայ Ուր մի ՝իմ ծննդա վայ րը, դեկ տեմ բե րի 13-ին:

 2. Ուր միի Գեար դա բադ գիւ ղին մա սին. 1914թ. դեկ տեմ բեր 13-ին ներ կա յա-
ցայ Ուր միա յի Ա ռաջ նոր դա կան փո խա նորդ Խո րէն վար դա պետ Լա զա րեա նին եւ 
պատ մե ցի ե ղած ան ցու դար ձի մա սին: Դեկ տեմ բե րի 19 –ին ես մեր գիւղն էի, երբ 
Ա ռաջ նոր դին նա մա կը ստա ցայ, ո րով գրած էր՝ նա մակս առ նե լուդ պէս աշ խա տե-
ցէք րո պէ ա ռաջ ձեր հո գին ա զա տել, ո րով հե տեւ ռու սա կան զօր քը կը նա հան ջէ: 
Ա մէն ինչ թո ղե ցինք, դուրս ե կանք: Մենք Դիլ մա նի, Խո յի վրա յով 14 օր ւայ ըն թաց-
քին հա զիւ հա սանք Ջուլ ֆա՝շ նոր հիւ սոս կա լի ցե խին: Յ ղի կա նայք վի ժե ցին ե րե-
խա նե րը, քա նի՜-քա նի ՜ե րե խա ներ տե սայ, որ ձիւ նի վրայ էին ձգւած: 

Գաղ թող ներս 7-8000 հո գի էինք: Մեր գիւ ղը 150 տուն ու նէր, բո լո րը մեզ հետ գաղ-
թե ցին , միայն 46 հո գի գիւ ղը մնա ցին, մնա ցած նե րէն 14 հո գի սպան ւած են, ո րոնց մէ 
4 –ը՝տ ղա մարդ, 3-ը՝ կին, 2-ը՝ պա տա նի, 2-ը ՝աղ ջիկ:

Ս պանն ւած նե րէն դրւագ մը: Մայր մը իր եր կու աղ ջիկ նե րը ի րենց մեծ մօ րը (տատ) 
մօտ կը թո ղու, կը փախ չի: Մեծ մայ րը եր կու ե րե խա ներն ա ռած, գիւ ղի հա րուստ նե-
րէն մէ կուն թո նի րին մէ ջը կը պա հուը տի: Թա լան չի նե րը կը նկա տեն, որ թո նի րին մէջ 
մար դիկ կան, կը քար կո ծեն եւ այն քան քա րե րով կը հար ւա ծեն, մին չեւ 3 –ն  ալ շուն չը 
կը փչեն: 

Ուր միա յի հա րա ւա յին կող մը ե ղած հայ եւ ա սո րի ժո ղո վուր դը չէր կա րո ղա ցած գաղ-
թել: Ա սոնք կը հա ւաք ւին Ուր միա յի ա մե րի կեան մի սիո ներ նե րու հո վա նա ւո րու թեան 
ներ քոյ: Ա նոնք բո լորն ալ կա զատ ւին կո տո րա ծէն: Մի սիո ներ նե րու մօտ ա պաս տա-
նած էին 16 000 հայ, ա սո րի, ո րոնք գլխա ւո րա պէս մի սիո ներ նե րու հաշ ւին կապ րէին: 
Տու նե րու մէջ այն քան էին հա ւաք ւած, ի րար վրայ դիզ ւած, որ վա րա կիչ հի ւան դու թիւն-
նե րը ծայր ա ռին, այն պէս, որ մեռ նող նե րուն թի ւը օ րա կան 10-16 հո գիի հա սաւ» 38:

38 ՀԱԱ, ֆ. 227 , ց. 1, գ.424, թ.14, շրջ-15 շրջ., բնագիր , ձեռագիր:
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Տ ւեալ ի րա դար ձու թիւն նե րի մա սին ա մե րի կեան գոր ծա կալ թ.Ա լէ նը տե ղե կա-
գիր է ներ կա յաց րել, որն բա ցի ա սո րի նե րից ուղ ղա կիօ րէն առնչ ւում է պարս կա-
հա յե րի ջար դե րին: Մին չեւ աշ խար հա մար տի սկիզ բը ռու սա կան զօր քե րը գրա ւել 
էին Ատր պա տա կա նի հիւ սի սը: Գ րե թէ նոյն ժա մա նակ Հա մի դիէն յար ձակ ւեց Մար-
գա ւա րի եւ Թար գա ւա րի պարս կա կան գիւ ղե րի վրայ: Ռու սա կան զօր քե րի հետ 
այդ գիւ ղե րի բնա կիչ նե րը գաղ թե ցին Ուր միա: Հոկ տեմ բե րին թուր քե րը յար ձակ-
ւե ցին Ուր միա քա ղա քի վրայ: Սա կայն Բլ րի ճա կա տա մար տում թուր քերն ու քրդե-
րը պարտ ւե ցին եւ նա հան ջե ցին: Բայց թուր քե րին յա ջող ւեց ա ռա ջա նալ: Դեկ տեմ-
բե րի 31-ին զօր քերն ընդ հա նուր նա հան ջի հրա ման ստա ցան : Ա սո րի նե րը նոյն պէս 
հե ռա ցան. Ն րանց զգա լի մա սը ճա նա պար հին մե ռաւ: Մօտ 800 ա սո րի ոչն չաց ւեց 
տե ղում: Յար ձակ ման են թարկ ւե ցին նաեւ հա յե րը: Թուր քե րը գրա ւե ցին քա ղաքն ու 
Ուր միա յի հար թա վայ րը: 1915 թ. յուն ւա րի 1–ից մա յի սի 24-ը « Բո լոր քրիս տո նէա կան 
գիւ ղերն ու մու սուլ մա նա կան գիւ ղե րում բնակ ւող քրիս տո նեա նե րը թա լան ւե ցին, տղա-
մար դիկ սպան ւե ցին, կա նայք ա նարգ ւե ցին , մօտ 200 աղ ջիկ գե րե վար ւեց: Շա տե րին 
ստի պե ցին մահ մե դա կա նա նալ, հա զա րա ւոր նե րը մա հա ցան հի ւան դու թիւն նե րից»: 
1915թ.-ի մա յի սի 24-ին ռուս նե րը վե րա դար ձան. նրանց հետ՝ նաեւ ա սո րի նե րը: 
Օ գոս տո սին նո րից ռուս նե րը նա հան ջե ցին: Թուր քիա յում բնակ ւող ա սո րի նե րը 
հա յե րի հետ միա ցած փա խան Վա նում եւ Մար մա րա յում գտնւող ռու սա կան բա նա-
կի գրա ւած շրջան նե րը: Հե տա գա յին, ռու սա կան բա նա կի հետ նա հան ջե լով, հայ 
գաղ թա կան նե րը հաս տատ ւում են Խոյ, Սալ մաստ եւ Ուր միա գա ւառ նե րում39:

Ուր միա յի հա յե րին եւ ա սո րի նե րին օ ժան դա կող կո մի տէի նա խա գահ, քա հա-
նայ Ու. Շէյ դը վկա յում է, որ Պարս կաս տա նի հիւ սիս –  ա րեւմ տեան շրջան նե րում 
կա տար ւած ջար դե րի ամ բողջ պա տաս խա նատ ւու թիւնն ընկ նում է թուր քե րի վրայ, 
նրանք էին կո տո րած ու թա լան ի րա կա նաց նող նե րը40:

 Սալ մաս տի Սաւ րա գիւ ղից Սի մոն Ղա զա րեա նի վկա յու թիւ նը , 1916 թ.-ին.-
« Դեկտ.-ին ռուս նե րու նա հան ջին ա տեն, ինչ պէս Սալ մաս տի միւս գիւ ղե րը, մեր 

գիւղն ալ նա հան ջեց: 400 տուն բնակ չու թիւ նը վայր կե նա պէս գաղ թի ճամ բան բռնեց, 
200- է ա ւե լի ան կա րող ճամ բոր դե լու , ծե րեր եւ մի քա նի ըն տա նիք ներ ամ բող ջո վին 
գիւ ղը մնա ցին, ամ բողջ կա նայք հա ւաք ւած են մի տան մէջ՝ թա լան ւած, բռնա բար ւած, 
մեծ մա սին կո տո րած են, իսկ միւս նե րը՝ փա խուս տի դի մած: Սաւ րա յէն Ջուլ ֆա, մին-
չեւ ծուն կեր նիս ձիւ նի, ցե խի մէջ թա թախ ւած կը ճամ բոր դէինք: Շա տե րը մե ռան, մեր 
տղան ցրտա հար ե ղաւ, թա ղե ցինք ձեան մէջ, ճամ բա ներս շա րու նա կե ցինք: Ողջ մնա-
ցող նե րը մեծ մա սամբ Եր կիր են վե րա դար ձեր » 41:

1915 -ին ռու սա կան բա նա կը, որ ա ռա ջա ցել էր մին չեւ Սուլ դուզ, Սոուջ պու լաղ, 
թե րեւս առ ի զգու շու թիւն, կրկին յետ է նա հան ջում մին չեւ Ուր միա: Տե ղի հայ եւ 
ա սո րի ժո ղո վուր դը կաս կա ծե լով, որ նրանք այդ շրջա նից եւս կա րող են նա հան ջել 
դէ պի Սալ մաստ, մտա վախ, մե ծա գոյն մա սը լքե լով տու նու տեղ, հապ ճեպ գաղ թում 

39 U.S. State Department Record  Group 59, 867. 4016/39/: Տե՛ս նաև Պօղոսեան Ստ., նշւ.աշխ.,
հ. 2, էջ 445 :
40 Նոյն տեղում, 59, 867.4016/270/։ Տե՛ս նաև Պօղոսեան Ստ., նշւ. աշխ., էջ 446 :
41 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց. 1, գ. 404 , թ 11 շրջ., բնագիր, ձեռագիր:
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են դէ պի Սալ մաստ, Ջուլ ֆա, Թաւ րիզ եւ այ լուր... Ու դե ռեւս 1914 –ի աշ նա նից առ գոյ 
էին ռու սա կան նա հան ջի նա խան շան նե րը, ո րի մա սին եւս «Այգ»-ը իր 1914 –ի հոկ-
տեմ բե րեան հա մա րում ա հա զանգ է հնչեց րել «Դ րու թիւ նը Ուր միա յում» խո րագ րի 
ներ քոյ, ընդգ ծե լով, որ« .... Ի րօք, ե թէ ռու սա կան զօր քը այս տե ղից շարժ ւի, Ուր միան 
կո րած է. այդ դէպ քում մա նա ւանդ քրիս տո նեայ ազ գաբ նակ չու թեան ա պա գան կը 
դառ նայ ա հա ւոր »42: 

Վե րոգ րեա լի ա պա ցոյց է նաեւ ստո րեւ մէջ բեր ւող՝ Սալ մաս տի Ղա լա սար գիւ ղի 
բնա կիչ Թա գու հի Օ հան նէ սի Վար դա նեա նի վկա յու թիւ նը.-

« 1915 թ. յուն ւա րի 5-ին ռուս նե րը Բաշ կա լէի կող մե րէն նա հան ջե լու ա տէն կա մա ւոր-
նե րու հետ միա սին մեզ տե ղա հան ը րին, որ պէս զի ե տե ւէն ե կող թիւր քե րը կո տո րած 
չսար քէին: Մենք մին չեւ ան գամ ճա նա պար հի հաց վերց նել չկա րո ղա ցանք: Ա մէն ինչ 
գիւ ղը մնաց, ո րը մեր գաղ թե լէն յե տոյ թա լա նած են: Գիւ ղը մնա ցին ա մէն տու նէն մի, 
եր կու կամ ա ւե լի ան ձինք, 18 հատ գե ղե ցիկ կին ու աղ ջիկ ա ռե ւանգ ւած են, ան պա-
տուըուած, 9-է ա ւե լի կին, ե րե խայ եւ մարդ ան հետ կո րած են: Ան ցեալ 1915-ի գար-
նան, երբ մեր մար դիկ Ղա լա սար գա ցին, այն տեղ տե սած են ջրհո րի ե զեր քին ձգուած 
ա րիւ նոտ սղոց մը. ջրհո րը նա յած գտած են 7- ը դիակ, ո րոնց մէ 4-ը՝տ ղա մար դու, 3-ը՝ 
կնոջ: Ս ղո ցով կտրուած գլուխ նե րէն 6 –ը դիակ նե րու մօտ ձգւած էին, միայն մէ կին գլու-
խը չեն գտած...» 43:

 1915 թւա կա նի սկզբնե րի Ատր պա տա կա նի հա յու թեան կո տո րած նե րի վառ 
վկա յու թիւն է ներ կա յաց րել անգ լիա ցի հռչա կա ւոր պատ մա բան Առ նոլդ Ջ. Թոյն-
բին, հա յոց ջար դե րին նւիր ւած իր հան րա ծա նօթ «Մի ազ գի սպա նու թիւ նը» գրքում: 
Գր քի տւեալ հատ ւա ծը, որն ներ կա յաց ւում է ստո րեւ, անգ լե րէ նից թարգ մա նա բար 
մէջ բե րել է Անդ րէ Ա մու րեա նը.-

 «Հաֆթ ւա նում եւ Սալ մաս տում ա ռանց գլուխ նե րի 850 դիակ ներ գտնւե ցին՝ միայն 
հո րե րից եւ ջրամ բար նե րից հան ւած: Ին չո՞ւ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՒ ՀՐԱՄԱՅՈՂ ՊԱՇՏՕՆԵԱՆ 
ՄԻ ԳԻՆ ԷՐ ԴՐԵԼ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԱՄԵՆ ՄԻ ԳԼԽԻ ՀԱՄԱՐ: Միայն Հաֆթ ւա նից 500 
–ից ա ւե լի կա նայք եւ աղ ջիկ ներ են ու ղարկ ւած Սուջ բու լա ղի քիւր դե րին: Ե թէ կա րող էք, 
ե րե ւա կա յե ցէք այս դժբախտ ա րա րած նե րի բախ տը: Դիլ մա նի քրիս տո նեա նե րից մի 
մեծ խումբ բանտ նետ ւեց եւ պար տադր ւե ցին, որ իս լա մա նան: Տ ղա մարդ կանց թլփա-
տե ցին: Ուր միոյ շրջա կայ քի ա մե նա հա րուստ գիւ ղը՝ Գիւլ փար ջան, հիմ նա յա տակ կոր-
ծան ւեց, տղա մար դիկ սպան ւե ցին, գե ղեց կա դէմ կա նայք եւ աղ ջիկ նե րը առն ւե ցին, 
նոյ նը պա տա հեց Բա բա ռու դին: Հա րիւ րա ւոր կա նայք խո րունկ գե տը նետ ւե ցին, երբ 
տե սան, որ ի րենց քոյ րե րից շա տե րը ա ւա զա կախմ բե րի կող մից բռնա բար ւում էին օ րը 
ցե րե կով, ճամ բի մէջ տե ղը: Նոյ նը ե ղաւ նաեւ Սուլ դու զի շրջա նի Միան դոա բում:

Այս խժդժու թիւն նե րը ահ ռե լի են թւում օ տար նե րին, բայց թուր քե րի հա մար բո լո րո-
վին թե թեւ էին նկատ ւում, ինչ որ մօ տերս կա տա րում էին ի րենց հո ղա մա սի վրայ...»44:

42 «Այգ» շաբաթաթերթ, 1914, հոկտ. 19 , Գ. տարի, հ. 23 , էջ 1:
43 ՀԱԱ, ֆ. 227, ց.1, գ.424, թ. 7–ի, շրջ., բնագիր, ձեռագիր:
44 Ամուր եա ն Ա., նշւ. աշխ., էջ 21-22:
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Այս պի սով, հիւ սի սա յին Պարս կաս տան թուր քա կան զօր քի ներ խուժ մա նը 
հետևե ցին հայ և  ա սո րի բնակ չու թեան կո տո րած նե րը, հայ կա կան և  ա սո րա կան 
գիւ ղե րի ա ւե րու մը: Այս պայ ման նե րում հայ կա կան և  ա սո րա կան բնակ չու թիւ նը 
դի մում է ռու սա կան զօր քե րի հրա մա նա տա րու թեա նը, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա-
կան գնդեր կազ մել և հա մա տեղ պայ քա րել թուր քա կան զօր քե րի դէմ: Պարս կա-
կան ճա կա տում ռու սա կան զօր քե րի 1916թ. ա ռաջ խա ղացու մը օգ նեց կան խել Ատր-
պա տա կա նի հա յու թեան կա տա րեալ բնաջն ջու մը: 
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ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԻՐԱՆՈՒՄ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹԵԱՆ (ՀԱՅԵՐԻ ԵՎ 
ԱՍՈՐԻՆԵՐԻ) ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ 1914-1916ԹԹ.

Դերենիկ Մելիքեան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

 Հիւ սի սա յին Պարս կաս տան թուր քա կան զօր քի ներ խուժ մա նը հետևե ցին հայ և  ա սո րի 
բնակ չու թեան կո տո րած նե րը, հայ կա կան և  ա սո րա կան գիւ ղե րի ա ւե րու մը: Այս պայ-
ման նե րում հայ կա կան և  ա սո րա կան բնակ չու թիւ նը դի մում է ռու սա կան զօր քե րի հրա-
մա նա տա րու թեա նը, ա ռա ջար կե լով կա մա ւո րա կան գնդեր կազ մել և հա մա տեղ պայ-
քա րել թուր քա կան զօր քե րի դէմ: Պարս կա կան ճա կա տում ռու սա կան զօր քե րի 1916թ. 
ա ռաջ խա ցու մը օգ նեց կան խել Ատր պա տա կա նի հա յու թեան կա տա րեալ բնաջն ջու մը: 
Բա նա լի բա ռեր̀  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, ա սո րի նե րի ցե ղաս պա նութ յուն, Ա ռա-
ջին աշ խար հա մարտ, Հ յու սի սա յին Ի րան, Ատր պա տա կան։

THE MASSACRES OF THE CHRISTIAN POPULATION (ARMENIANS AND 
ASSYRIANS) IN NORTHERN IRAN IN 1914-1916

Derenik Melikyan
SUMMARY

The invasion of Turkish troops and military operations in the north of Iran in 1914-16 
were accompanied by the mass extermination of the Christian (Armenian and Assyrian) 
population, who, for their salvation, turned to the command of the Russian army with 
the proposal of creating and arming volunteer brigades. Numerous eyewitness accounts 
show a picture of Turkish atrocities. The advance of Russian troops on the Persian front 
in 1916 helped prevent the complete elimination of the Armenians of Atrpatakan.
Keywords: Armenian genocide, genocide of Assyrians, First world war, Northern Iran, 
Atrpatakan. 

РЕЗНЯ ХРИСТИАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (АРМЯН И АССИРИЙЦЕВ) В СЕВЕРНОМ 
ИРАНЕ В 1914-1916 ГГ.

Дереник Меликян 
РЕЗЮМЕ

Вторжение турецкиx войск и военные действия на севере Ирана в 1914-16 гг. сопро-
вождались массовым уничтожением xристианского (армянского и ассирийского) 
населения, которое для своего спасения обратилось к командованию русской 
армии с предложением создания и вооружения добровольческиx бригад. Мно-
гочисленные свидетельства очевидцев показывают картину турецкиx зверств 
в Северном Иране. Продвижение русских войск на Персидском фронте в 1916 г. 
помогло предотвратить полное уничтожение армян Атрпатакана.
Ключевые слова: геноцид армян, геноцид ассирийцев, Первая мировая война, 
Северный Иран, Атрпатакан. 
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ՀԱՅ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ (1920-1924 ԹԹ.)

Նարինե Մարգարյան

Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից ի րա գործ ված Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան կա րևոր բա ղադ րիչ էր արևմ տա հայ բնակ չութ յան տա րագ րու մը Սի րիա կան 
ա նա պատ ներ: Վեր ջին նե րիս զանգ վա ծա յին ներ կա յութ յու նը Սի րիա յում նո րա-
նոր խնդիր ներ էր ա ռա ջաց նում: Հայ տա րա գիր նե րը սկզբից ևեթ պետք է ին տե-
գր վեին երկ րի սո ցիա լա կան կյան քում, քա նի որ բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն-
նե րի, մի սիո նե րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի կող մից տրա մադր վող օգ նութ յամբ 
նրանք եր կար չէին կա րող գո յատևել:

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րիա յի սո ցիա-
լա կան կյան քում ընդ հուպ մինչև 1924թ.: Ներ կա յաց վում են տա րա գիր նե րի առջև 
ծա ռա ցած սո ցիա լա կան խնդիր նե րի աս տի ճա նա կան լու ծում նե րը, հայ-ա րա բա-
կան փո խա դարձ ա դապ տա ցու մը, ին տեգր ման ճա նա պար հին հան դի պող խո չըն-
դոտ նե րը, ա րաբ ժո ղովր դի ու կա ռա վա րութ յան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րը և 
հա րա կից մի շարք այլ խնդիր ներ: 

Ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո աս տի ճա նա բար հայ տա րա գիր նե րը վե րած-
վում են հա մայն քի՝ սե փա կան կա ռա վար ման և  ինք նա կա ռա վար ման հա մայն քա-
յին կա ռույց նե րով: Հա մայն քը դառ նում է մի կա ռույց, որն ու ներ իր նպա տա կը, 
խնդիր նե րը, և  ո րոնց լուծ մա նը մաս նակ ցում են տվյալ էթ նիկ խմբին պատ կա նող 
ան հատ նե րը1: Փաս տո րեն, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից հե տո Սի րիա յում ա պաս-
տա նած հա յե րը 1920-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին վե րաձևա վո րում են տե ղի հայ 
հա մայն քը: 

Սփ յուռ քին նվիր ված աշ խա տութ յուն նե րում հա մայն քին տրվում է հետև յալ ընդ-
հան րա կան սահ մա նու մը: Հա մայնք ներ են հա մար վում «ար տա գաղ թի հետևան-
քով այլ պե տութ յուն նե րում բնակ վող և գոր ծու նեութ յուն ծա վա լող խմբե րը, ո րոնք 
պա հում են հոգևոր և ն յու թա կան կապն ի րենց հայ րե նի քի հետ»2: Հա մայնքն այս 
պա րա գա յում «միայն մարդ կանց կոնգ լո մե րատ չէ, այլ սո ցիա լա կան օր գա նիզմ, 
որն ու նի մի ընդ հա նուր էթ նիկ հենք»3: Ազ գագ րա գետ Լ. Աբ րա համ յա նի կար ծի քով 
Սփ յուռ քի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի հիմ քում, որ պես կա նոն, ըն կած են պատ-
մա կան ող բեր գութ յուն նե րը, դրա ա պա ցույցն է նաև Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նից 
հե տո հայ կա կան սփյուռ քի ձևա վո րու մը4:

1 Տե՛ս Гриншилдс X. Т., Поселение армянскиx беженцев в Сирии и Ливане в 1915- 193 9г г. , Ереван, 
1982/2, էջ 13։
2 Dufoix St., Diasporas, London, Berkel ey  and Los Angeles, 2008, p. 21.
3 Дятлов В., Мелконян Э., Очерки социокультурной типо ло гии. Армянская диаспо ра, Ереван, 
Институт Кавказа, 2003, с. 12.
4 Տե ՛ս  Абраамян Л., Армения и армянская диаспора: Ра схождение и Встреча, “21-й Век”, номер 
2, 2005. էջ 143։
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Հա մայն քը չի կա րող չին տեգր վել բնա կութ յան երկ րի սո ցիա լա կան, տնտե սա-
կան, քա ղա քա կան հա մա կար գե րում, դա բնա կա նոն գոր ծըն թաց է, ինչ պես նաև 
հա մայն քը բնո րո շող ա ռանձ նա հատ կութ յուն: Միև նույն ժա մա նակ հա մայն քի բնո-
րոշ հատ կա նիշ նե րից մեկն այն ի րո ղութ յունն է, որ վեր ջի նիս ան դամ նե րը վստահ 
են, որ չեն դար ձել և հ նա րա վոր է, որ չդառ նան ի րենց ըն դու նող հա սա րա կութ յան 
լիի րավ ան դամ, ուս տի ի րենց մի փոքր մե կու սա ցած ու օ տար են զգում5: 

Անդ րա դառ նա լով Սի րիա յի հայ տա րա գիր նե րին՝ հարկ է նշել, որ նրանք ըն դու-
նող երկ րում անց նում են ին տեգր վե լու մի քա նի փու լեր: Հատ կան շա կան է, որ ե թե 
սկզբնա կան շրջա նում տա րա գիր նե րին առնչ վող հար ցերն ու խնդիր նե րը հիմ նա-
կա նում քննարկ վում են ա րաբ նե րի կող մից հայ տա րա գիր նե րին ցու ցա բեր վող 
օգ նութ յան, ա պա 1920-ա կան թթ. սկզբից՝ հայ-ա րա բա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան և 
փո խօգ նութ յան հա մա տեքս տում, զու գա հեռ ներ կա յաց վում են նաև ֆրան սիա կան 
ման դա տա յին իշ խա նութ յուն նե րի ու նե ցած դե րա կա տա րութ յունն ու մի ջամ տութ-
յու նը Սի րիա յում հայ տա րա գիր նե րի ին տեգր ման և հայ-ա րա բա կան փոխ հա րա բե-
րութ յուն նե րի գոր ծըն թա ցում: 

Անդ րա դառ նա լով հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կին՝ ա ռա ջին հեր թին պետք է 
հաշ վի առ նել մի կարևոր փաստ ևս, որ ցան կա ցած ազ գա յին փոք րա մաս նութ յան 
գո յա վի ճակ պայ մա նա վոր ված է ըն դու նող երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա-
կան ի րա վի ճա կով և մ շա կու թա յին մի շարք ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րով: Ա ռա-
ջին հեր թին պետք է հաշ վի առ նել, որ հա յե րը Սի րիա յում հայտն վում են մի ժա մա-
նա կաշր ջա նում, երբ դեռ Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մը չէր վեր ջա ցել, 
սով էր, ու Սի րիան դեռ հա մար վում էր Օս ման յան կայս րութ յան մաս: Բա ցի դրա-
նից, հայ տա րա գիր նե րը ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լուց հե տո ա ռա վել զգու շա-
վոր էին դար ձել ու անվ տան գութ յան հար ցին լուրջ էին վե րա բեր վում: Հայտն վե լով 
Սի րիա յում՝ նրանք հայտն վել էին նոր մի ջա վայ րում, որ տեղ կա յին մի շարք էթ նի-
կա կան տար բե րա կիչ ներ, ո րոն ցից էին ոչ միայն կրո նը, այլ նաև լեզ վա կան, մշա-
կու թա յին և  այլ գոր ծոն ներ: Տար բե րա կիչ հատ կութ յուն նե րի այս հա մադ րութ յու նը, 
ո րը ստեղ ծում էր մու սուլ մա նա կան մի ջա վայ րը, սահ մա նա զա տիչ կարևոր նշա նա-
կութ յուն է ու նե նում հայ տա րա գիր նե րի հա մար՝ նպաս տե լով սե փա կան էթ նոմ շա-
կու թա յին ան հա տա կա նութ յան պահ պան մա նը: 

Նոր հա սա րա կութ յան մեջ տա րա գիր նե րի ներգ րա վու մը ժա մա նա կա վոր ու 
ան ցո ղիկ գոր ծըն թաց է, սա կայն նոր ստեղծ վող հա սա րա կութ յան մեջ շատ կարևոր 
է, որ լի նի եր կուս տեք, փո խա դարձ ա դապ տա ցում: Տե ղի բնակ չութ յու նը նույն պես 
չէր կա րող ի րեն լիո վին անվ տանգ զգալ՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ 
տա րա գիր նե րը սկզբնա կան շրջա նում նրանց հա մար ան ծա նոթ տարր էին: 

Նոր հա սա րա կութ յան մեջ տա րա գիր նե րին հար կա վոր էր կար գա վի ճակ՝ քա ղա-
քա ցիութ յուն, կե ցութ յան ի րա վունք, գրան ցում, աշ խա տան քի թույլտ վութ յուն, անվ-
տան գութ յուն, ին չը պե տա կան խնդիր էր: Ն ման խնդիր նե րը չէին կա րող լուծ վել 
ան հա տի մա կար դա կով: Պա տա հա կան չէ, որ տա րա գիր նե րի շրջա նում աս տի ճա-

5 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 16:
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նա բար ձևա վոր վում են պաշ տո նա կան և  ոչ պաշ տո նա կան հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պութ յուն ներ, ո րոնք, բա ցի ի րենց առջև դրված խնդիր նե րից, օգ նում են 
մարդ կանց ներգ րավ վել երկ րի հա սա րա կութ յան մեջ, ո րը հա մայն քը տա նում է 
դե պի ակ տուա լա ցում6: 

Քա ղա քա ցիութ յուն չու նե նա լը բազ մա թիվ քա ղա քա կան և սո ցիալ-տնտե սա-
կան դժվա րութ յուն ներ էր ա ռաջ բե րում: Հայ տա րա գիր նե րը, զրկվե լով Թուր քիա յի 
քա ղա քա ցիութ յու նից ու ձեռք չբե րե լով այն երկր նե րի քա ղա քա ցիութ յու նը, որ տեղ 
հայտն վել էին, ա կա մա յից դար ձել էին ա ռանց քա ղա քա ցիութ յան ան ձինք: Ն րանք 
չէին կա րող լիար ժեք օգտ վել քա ղա քա ցիութ յան ի րա վուն քից, այդ թվում` այն պի սի 
կեն սա կան բնա գա վառ նե րում, ինչ պի սիք են աշ խա տան քի և  ապ րուս տի մի ջոց ներ 
հայ թայ թե լը, ու սու մը, տե ղա շարժ վե լը, սե փա կա նութ յուն ու նե նա լու ի րա վուն քը և  
այլն: Այ սինքն՝ նրանք գտնվում էին ա վե լի նվազ նպաս տա վոր դրութ յան մեջ, քան 
տվյալ երկ րի քա ղա քա ցի նե րը7:

Ա մե րի կա ցի սո ցիո լոգ Ս. Դա դը Սի րիա յում ա պաս տա նած հայ տա րա գիր նե րի 
վե րա բեր յալ գրում է. «Երբ որ ժո ղո վուր դը հսկայ զան գուած մը կը ձգէ իր պա պե-
նա կան բնա գա ւա ռը և կը տե ղա ւո րուի նոր երկ րի մէջ՝ յոյժ խնդրա կան կը դառ նայ 
կռա հել, թէ ինչ պի սի նոր տնտե սա կան, ըն կե րա յին եւ քա ղա քա կան հար ցեր կրնան 
ստեղ ծուիլ երկ րին մէջ, որ ի րենց նոր բնա կա վայ րը պի տի ըլ լայ»8: Ն ման դեպ քում, 
ինչ պես նշում է հե ղի նա կը, արդ յուն քը կա րող է դրա կան կամ բա ցա սա կան լի նել՝ 
կապ ված մի կող մից ներ գաղ թող նե րի օգ տա կա րութ յան՝ տվյալ երկ րին ծա ռա յե-
լու գոր ծո նի հետ, մյուս կող մից էլ նրանց ըն դու նող երկ րի` վեր ջին նե րիս օգ տա կա-
րութ յու նը գի տակ ցե լու և  իր երկ րի շա հե րին ծա ռա յեց նե լու կա րո ղութ յան հետ: «Ինչ 
էլ որ ըլ լայ ար դիւն քը՝ պէտք է որ զա նոնք նոր մի ջա վայ րին պատ շա ճեց նե լու ո րոշ 
քա ղա քա կա նու թիւն մը ընդգր կուի: Կամ այն է, որ ներ գաղ թող նե րու հո գա տա րու-
թիւ նը պետք է ստանձ նուի եւ կամ թէ ժա մա նա կի ըն թաց քին ա նոնք կը մար սուին 
եւ կիւ րա ցուին բնիկ տար րէն»9: 

Ս. Դա դի նշած բո լոր նկա տա ռում ներն այս ժա մա նա կա հատ վա ծի հայ-ա րա-
բա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում առ կա են՝ սկսած հա յե րի կա րո ղութ յուն-
նե րի օգ տա գոր ծու մից մինչև կա ռա վա րա կան մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը՝ 
հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կը բա րե լա վե լու հա մար: Այս տեղ հա յե րի հա մար գրե թե 
բա ցառ վել է տե ղի բնակ չութ յա նը ձուլ վե լու հան գա ման քը: 

Կարևոր է նաև տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծի ղե կա վար նե րի դիր քո րո շու մը, 
ո րոնք ա ռա վե լա գույնս պետք է շա հագրգռ ված լի նեին տա րա գիր նե րի պաշտ պա-
նութ յունն ու անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու խնդրով: Այս պա րա գա յում Սի րիա յում 
հայտն ված հա յե րի և  երկ րի ղե կա վար նե րի հա րա բե րութ յուն ներն ու նեին ո րո շա կի 

6 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 29:
7 Տե՛ս Հակոբյան Հ. Վ., Տարագիր հայության հայրենիք վերադառնալու պահանջի պատմական 
և իրավական հի մքերը, Երևան, «Աստղիկ», 2002, էջ 390:
8 Վարժապետեան Ս. Յ., Հա յե րը Լիբանանի մէջ, Լիբանանահայ նորոգ գաղութին 
կազմավորումը, Պէյրութ, «Սեւան», 1981, հ. Բ, էջ 30:
9 Նույն տեղում:
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ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, քա նի որ սկզբնա կան շրջա նում դեռ ե րիտ թուր քա կան 
իշ խա նութ յուն ներն էին, Ֆեյ սա լի կա ռա վար ման տա րի նե րին (1918-1920 թթ.) ար դեն 
ձևա վոր վել էր ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին ցու ցա բեր վող պե տա կան ա ջակ-
ցութ յան մի տում: Ֆ րան սիա կան ման դա տի տա րի նե րին (1920-1924 թթ.) նկա տում 
ենք, որ հա յե րի հան դեպ քա ղա քա կա նութ յու նը մի քա նի ան գամ փո փո խութ յան է 
են թարկ վում, մինչև հայ տա րա գիր ներն ի րենք ար դեն աս տի ճա նա բար կա րո ղա-
նում են վե րագտ նել ի րենց ու կա յա նալ: 

Հայ տա րա գիր նե րը, հայտն վե լով Սի րիա յում, հա վել յալ ճնշում էին գոր ծադ րում 
աշ խա տա վար ձե րի չա փե րի վրա՝ ա նուղ ղա կիո րեն նպաս տե լով ա րաբ նե րի շրջա-
նում գոր ծազր կութ յան ա ճին: Ա նա պա տի հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից 
խու սա փե լու հա մար հայ տա րա գիր նե րը պատ րաստ էին ցան կա ցած աշ խա տան քի: 
Ն րանք, աս տի ճա նա բար աշ խա տան քի նոր աս պա րեզ նե րում ի րենց դրսևո րե լով, 
դժգո հութ յուն նե րի տե ղիք են տա լիս տե ղի ա րաբ նե րի շրջա նում: Եվ չնա յած ստեղծ-
ված ի րա վի ճա կին՝ Ս. Վար ժա պետ յա նը նշում է. «…գաղ թա կան նե րուն հոս ըլ լա լը 
կրնայ դժուա րին մը նկա տուիլ Սու րիոյ հա մար, սա կայն ինչ որ ալ ըլ լայ պա րա գան, 
գնա հա տե լի է, որ Սու րիայ կը գի տակ ցի այս հար ցին լրջու թիւ նը, կ’ըն դու նի զայն 
որ պէս պար տա կա նու թիւն»10: 

Դեռևս Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան տա րի նե րին Ջե մալ փա շան Թուր քիա յի տա րա-
գիր հայ ար հես տա վոր նե րին Դա մաս կոս էր ու ղար կում՝ տե ղում ար հեստ նե րը 
զար գաց նե լու, շի նա րա րութ յա նը զարկ տա լու հա մար: Օս ման յան բա նա կի հա մար 
կեն սա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող եր կա թու ղա յին փո խադ րութ յու նը, եր կա թու-
ղա շի նա կան աշ խա տանք նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը նույն պես հա յերն էին 
կա տա րում:

Ա րաբ նե րի տե սանկ յու նից միան գա մայն հիմ նա վոր է թվում այն մտա հո գութ-
յու նը, որ աղ քա տութ յան եզ րին կանգ նած հա յե րը տե ղի ա րաբ աշ խա տա վոր նե րի 
աշ խա տա վարձն «ա նազ նիվ» մրցակ ցութ յան պայ ման նե րում էլ ա վե լի էին նվա զեց-
նում: Տա րա գիր հա յերն ան ցան կա լի էին հա մար վում՝ «ծո վը թա փուե լիք» ապ րանք: 
Տե ղա կան մա մու լը եր բեմն հա յե րին ո րա կում էր «վնա սա կար մրցա կից ներ» և 
«ան հա ւա տա րիմ հիւ րեր»11, կար նաև այն կար ծի քը, որ «Հա յե րը ե կած են եւ ի րենց 
երկ րին պէ րէ քե թը փախ ցու ցած են»12:

Հայ տա րա գիր նե րի կե ցութ յան և բ նա կութ յան հար ցե րի մա սին խո սե լիս մի 
փաստ պետք է նկա տել, որ Սի րիա յում հա յե րը հա մախմբ վե լու մի տում ու նեին: 1920-
ա կան թվա կան նե րին տա րա գիր նե րը կենտ րո նա ցած էին հիմ նա կա նում Հա լեպ, 
Դա մաս կոս, Ա լեք սանդ րետ քա ղաք նե րում՝ ի վնաս գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի: 

Հայ տա րա գիր նե րի կենտ րո նաց ված ապ րելն ու ներ իր հիմ նա վոր պատ ճառ-
նե րը, ո րը հիմ նա կա նում կապ ված էր անվ տան գութ յան հար ցի հետ: Այդ պատ ճա-
ռով նրանք հա կա ռակ վում են ֆրան սիա ցի նե րի՝ ի րենց գյու ղա կան վայ րեր տե ղա-

10 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ.աշխ., էջ 33: 
11 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 68:
12 Տատրեան Վ., Դէպի անապատ (փրկուած էջեր օրագրէս), Նիւ Եորք, «Կոչնակ», 1945, էջ 165:
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փո խե լու սկզբնա կան փոր ձե րին: Ն րանք ա ռա ջար կում են ի րենց բնա կեց նել ա վե լի 
անվ տանգ վայ րե րում՝ Ա լեք սանդ րե տի սան ջա կում, սա կայն հա յե րը մեր ժում են ոչ 
միայն Եփ րա տի ու Հա րա վա յին Հաու րա նի շրջա նում վե րաբ նակ վե լը, այլև ան գամ 
Հա լե պի հա րա կից շրջան ներ տե ղա փոխ վե լը13:

Հա յե րը, 1915թ. հայտն վե լով Սի րիա յում, ձգտում էին հաս նել տնտե սա կան և 
սո ցիա լա կան փոքր-ինչ կա յու նութ յան՝ ա ռաջ նորդ վե լով ներ հա մայն քա յին հա մե-
րաշ խութ յան մե խա նիզմ նե րով: Եվ պա տա հա կան չէ, որ շատ ա րագ ձևա վոր վում 
են արդ յու նա վետ գոր ծող, բազ մա թիվ են թա կա ռուց վածք նե րով ար հես տակ ցա-
կան միութ յուն նե րը, կրո նա կան, բա րե գոր ծա կան, մշա կու թա յին, սպոր տա յին կազ-
մա կեր պութ յուն նե րը, դպրոց նե րը, առևտ րա կան պա լատ նե րը: Հա յե րի շրջա նում 
նկատ վում է ազ գա յին ինք նութ յու նը պահ պա նե լու մեծ ձգտում, երկ րորդ ան գամ 
ծնունդ են առ նում կու սակ ցութ յուն նե րը: Փո խօգ նութ յունն այս հա մա կար գի բաղ կա-
ցու ցիչ մասն է, ան գամ գոր ծի քը ներ քին սո ցիա լա կան վե րահս կո ղութ յան, կա ռա-
վար ման և կար գա վոր ման հա մար14: 

Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան տա րի նե րին հայ տա րա գիր նե րը փոր ձում էին սո ցիա լա-
պես կա յա նալ, ո րին մե ծա պես նպաս տում են վեր ջի նիս ըն դու նած մի քա նի ո րո շում-
նե րը պարտ քե րի հե տաձգ ման, բյու ջեից ո րոշ գու մար ներ հա յե րին տրա մադ րե լու 
վե րա բեր յալ: Բա ցի այդ, ինչ-որ չա փով մեղ մա ցել էր ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ-
րե լու ցնցու մը, նրանք սկսել էին հար մար վել ու յու րաց նել կեն ցա ղը, տի րա պե տել 
լեզ վին: Վ րա նա քա ղաք նե րը վե րած վել էին նրանց հա մար մշտա կան բնա կութ յան 
վայ րի, ու քչերն էին մտա ծում այդ տե ղից տե ղա փոխ վե լու մա սին: Դա պայ մա նա-
վոր ված էր մի քա նի պատ ճա ռով: Նախ՝ ա ռան ձին տե ղա փոխ վե լը նրանց հա մար 
ըն դու նե լի տար բե րակ չէր, երկ րորդ՝ տնտե սա կան այդ ճգնա ժա մի պայ ման նե րում 
հա յե րը դեռ ի վի ճա կի չէին վճա րե լու տե ղա փոխ ման ծախ սե րը և գ յու ղում բնակ-
վե լու, որ տեղ միայն կա պի տալ ու նե նա լու դեպ քում նոր հե ռան կար ներ կա րող էին 
ու նե նալ: Եվ ա մե նա կարևո րը, ոչ ոք նրանց չէր ստի պում տե ղա փոխ վել, այ սինքն՝ 
չկար կա ռա վա րա կան որևէ ո րո շում, ո րը կստի պեր նրանց տե ղա փոխ վել: Ընդ հա-
նուր առ մամբ Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան տա րի նե րին հայ տա րա գիր նե րից շա տե րը 
չէին կա րող լուրջ հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել տնտե սութ յան մեջ, նոր գոր ծա րան-
ներ, ար տադ րութ յուն ներ հիմ նել: Այս շրջա նում նրանք սահ մա նա փակ վում էին 
ա ռօր յա ապ րուս տի խնդիր նե րը հո գա լով. հիմ նա կա նում օ րա վար ձով էին աշ խա-
տում կամ մանր առևտ րով էին զբաղ վում: 

Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թեր թը բա վա կա նին խոր անդ րա դարձ ու վեր-
լու ծութ յուն է կա տա րել նաև հա յե րի՝ Սի րիա յում ու նե ցած ներդր մանն ու ընդգ ծել 
նրանց կա տա րած գոր ծը: «Տա րա գիր նե րի ազ դե ցութ յու նը» հոդ վա ծում կար դում 
ենք. «Ճշ մար տութ յու նից շեղ ված չենք լի նի, ե թե հայտ նենք մեր երկ րի ո րոշ բնա-
կիչ նե րին, ո րոնք դժգոհ են Ա նա տո լիա յի տա րա գիր նե րի մեզ մոտ գա լուց, ո րի 
արդ յուն քում աշ խա տող ձեռ քի աճ ու նենք: Վեր ջի նիս պա կա սը կար մեր երկ րում 

13 Տե՛ս Гриншилдс X. Т., նշվ. աշխ., էջ 10:
14 Տե՛ս Дятлов В. , Ме лконян Э., նշվ. աշխ., էջ 33 :
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... Տա րա գիր նե րից շա տերն արդ յու նա բե րա կան աշ խա տանք նե րում փորձ ու նեն, 
աշ խու ժաց նում են աշ խա տա շու կան: Ե թե չլի նեին հայ տա րա գիր նե րը, ո րոնք 
ցա նում են, հնձում, ա պա շատ հո ղեր անմ շակ կմնա յին»15:

Բա ցի դրա նից, ա րաբ նե րը դժվար էին հա մա կերպ վում այն փաս տի հետ, որ 
հա յե րը կա րող էին հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նել առևտ րի բնա գա վա ռում՝ հա մա րե-
լով դա ի րենց մե նաշ նոր հը: 1924 թ. «Սու րիա հայ տա րե ցոյ ցում» նշվում է. «Սու րիա 
այժմ իր մէջ կը պա հէ 150 հա զա րի մօտ տա րա գիր և տե ղա ցի հա յու թիւն, ո րուն թէ 
տե ղա ցին և թէ ֆրան սա կան կա ռա վա րու թիւ նը հիւ րա սէր ըն թացք մը կը ցուց նեն և 
հա յերն ալ լա ւա գոյն յա րա բե րու թիւն նե րու մէջ են ա նոնց հետ, մա նա ւանդ ե թէ երկ-
րա գոր ծու թեամբ պա րա պե լով Սու րիոյ հո ղը օգ տա գոր ծէին և  ա ռեւտ րա կան գոր ծը 
տե ղա ցիին թո ղուին»16:

Հայ տա րա գիր նե րի՝ սո ցիա լա կան ո լոր տում ար ձա նագր ված հա ջո ղութ յուն նե րի 
փաս տին են անդ րա դար ձել ժա մա նա կա կից ա րաբ պատ մա բան նե րը՝ քննե լով դրա 
պատ ճառ նե րը: Վեր ջին ներս հայ տա րա գիր նե րի էթ նիկ վար քագ ծի մեջ նկա տում 
են ի րենց ա րագ վե րագտ նե լու, հա մա կերպ վե լու և դ րան զու գա հեռ ազ գա յին ինք-
նութ յու նը պա հե լու մի տում: Սո ցիա լա կան ո լոր տում բա վա կա նին կարճ ժա մա-
նա կա մի ջո ցում նրանք զգա լի հա ջո ղութ յուն նե րի են հաս նում, ին չը նաև սի րիա ցի 
ժո ղովր դի դրա կան վե րա բեր մուն քի արդ յունքն էր: Չ նա յած հա յե րը ստիպ ված էին 
աշ խա տել օր վա ապ րուս տի հա մար, բայց դրան զու գա հեռ հիմ նում էին դպրոց-
ներ, մշա կու թա յին հաս տա տութ յուն ներ և  այլն: Հայ տա րա գիր նե րը գոր ծում էին 
տար բեր բնա գա վառ նե րում՝ զու գա հե ռա բար ու արդ յու նա վետ: Ի րենց պա հում էին 
ա ռողջ բա նա կա նութ յուն ու նե ցող մար դու նման, մի երկ րում, որն ի րենց հո գա տա-
րութ յուն էր ցու ցա բե րել: 

Մու սա Պ րեն սը հայ տա րա գիր նե րի հա մար նշում է եր կու կարևոր հատ կա նիշ, 
ա ռանց ո րոնց դժվար կլի ներ հաղ թա հա րել ցե ղաս պա նութ յան բար դույ թը: Հայ-
կա կան էթ նո հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներն ու սում նա սի րե լով՝ նա 
եզ րա կաց նում է, որ հա յի տե սակն ու նի ցե ղա յին եր կու բա ցա ռիկ հատ կութ յուն. 
«ա ռա ջի նը՝ ըն տե լա ցու մի հատ կու թիւնն է, երկ րոր դը՝ կեն սու նա կու թեան»17: Այս 
եր կու հատ կութ յուն ներն են պայ մա նա վո րում հայ կա կան լի նե լիութ յու նը:

Ա պաս տան տվող երկր նե րում, որ տեղ հե տա գա յում կազ մա վոր վում, իսկ ո րոշ 
տե ղե րում էլ վե րա կազ մա վոր վում է հայ կա կան սփյուռ քը, Մ. Պ րեն սի կար ծի քով 
«պետք չկայ ըն տե լա ցու մի ա պա ցոյց ներ տա լու»18: Հե ղի նակն անժխ տե լի է հա մա-
րում նաև հայ ազ գի կեն սու նա կութ յու նը, ո րը նա դրսևո րում է կյան քի գոր ծու նեութ-
յան բո լոր ի րա վի ճակ նե րում: 

15  .185                 
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը հայերի և արաբների վիճակի մ աս ին 
Օսմանյան պետության մեջ ու Սիրիայում, Ա. Քեշիշյանի խմբագրությամբ, Դամասկոս, էջ 185:
16 «Սուրիահայ տարեցոյց», 1924, էջ 295: 
17 Պրենս Մ., Հայկական լինե լիությունը,  տ ե՛ս «Ազդակ», 19 օգոստոս, 1967 թ. :
18 Նույն տեղում:
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Ա րա բա կան երկր նե րի էթ նոմ շա կու թա յին հար ցե րով զբաղ վող Ն. Միգ լիո րի-
նոն հայ տա րա գիր նե րի հա մար նույն պես նշում է մի քա նի բնո րո շիչ հատ կութ յուն-
ներ՝ ա ռա ջին հեր թին ընդգ ծե լով նրանց վճռա կա նութ յունն ու ձգտու մը Սի րիա յում 
ի րենց Հա յաս տա նը կամ հայ կա կա նը վե րա կանգ նե լու ուղ ղութ յամբ: Հայտն վե լով 
էա կա նո րեն տար բեր վող, մա սամբ նաև թշնա մա կան մի ջա վայ րում՝ տա րա գիր-
նե րը փո խօգ նութ յան էին ձգտում` դժվա րութ յուն նե րը և ճգ նա ժա մե րը հաղ թա հա-
րե լու հա մար: Հայ տա րա գիր նե րի մեջ «...վե րա կանգ նե լու վճռա կա նութ յու նը բխում 
էր առ կա հա մայն քի ու ժեղ հա մախմբ վա ծութ յու նից ու այն փաս տի գի տակ ցու մից, 
որ ցե ղաս պա նութ յունն, ի րոք, կա րող է ոչն չաց նել հայ կա կան մշա կույ թը»19:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան ի րա վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար հարկ է 
մեջ բե րել Օս ման Աթ- Թուր քի դի տար կու մը. «Երբ նրանք ոտք դրե ցին մեր հո ղի 
վրա, սե փա կան ձեռ քե րից բա ցի ո չինչ չու նեին: Ն րանք ի րենց կա տա րած ծանր 
աշ խա տան քով վաս տա կե ցին ի րենց ապ րուս տը: Եվ այդ դժվա րութ յուն նե րի հետ 
մեկ տեղ նրանք հա սա րա կութ յան մեջ ի րենց հար գա լի տե ղը զբա ղեց րին, մաս-
նակ ցե ցին երկ րում ար տադ րութ յան զար գաց մա նը, տնտե սութ յան մա կար դա կի 
ա ճին»20:

Բա ցա ռութ յամբ Կի լի կիա յի մի քա նի շրջան նե րից ե կած հա յե րի, մյուս նե րը հիմ-
նա կա նում թշվառ վի ճա կում էին հա սել Սի րիա: «Հա յերն այս տեղ հաս տատ վում են 
դա տար կութ յան և  ու նայ նութ յան մեջ»21: Միայն սե փա կան աշ խա տանքն է նրանց 
օր վա ապ րուստն ա պա հո վում: Հա յե րը կա րո ղա նում են դուրս գալ տա րագ րի, 
ցե ղաս պա նութ յան զո հի կար գա վի ճա կից ու աս տի ճա նա բար ին տեգր վել սո ցիա-
լա կան կյան քում՝ դառ նա լով Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քի կարևոր օ ղակ նե րից 
մե կը: Հե տա զո տող նե րի մեծ մա սը հայ տա րա գիր նե րի վե րոնշ յալ հատ կա նիշ ներն 
են հա մա րում նրանց վե րապ րե լու և տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա կեն սու նակ ու ծաղ կող 
հա մայնք նե րից մե կը դառ նա լու նա խա պայ մա նը22: Ու սում նա սի րող նե րից շա տե րը 
փաս տում են, որ հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րիա յում, ի տար բե րութ յուն 
Լի բա նա նի, ա վե լի սեր տա ճած էր ու ա վե լի ա րագ տեմ պե րով էր ի րա կա նա նում23: 

Ու սում նա սիր վող ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ տա րա գիր նե րի հա մար միշտ 
առ կա է ե ղել վրա նա քա ղաք նե րից տե ղա փոխ վե լու խնդի րը, ո րոնց առ կա յութ յու նը 
տա րա գիր նե րի հա մար ու ներ իր դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Տա րա գիր ներն 
այդ տեղ մնում էին եր բեմն կա մա վոր, եր բեմն էլ՝ ստի պո ղա բար, բայց պարզ է, որ 

19 Migliorino N., (Re)constructing Armenia in Lebanon and Syria: Ethno-cultural Diversity and the State in 
the Aftermath of a Refugee Crisis, Studies in Forced Migration, Oxford, 2008, vol 21, p. 47 .
20 .284           1960  
Օսման Աթ-Թուրք, Էջեր  հայ ժողովրդի պատմությունից, Հալեպ, 1960, էջ 284: 
21 245    1917-1939    
Թիյարի Քուշվեյթ, Հայերի տնտեսական ինտեգրումը Լիբանանում, տե՛ս «Հայերը 1917-1937», 
խմբ.՝ Ռ. Գևորգյան, Բեյրութ, «Համազգային», 2010, էջ 245:
22 Տե՛ս Дятлов В., Мелконян Э., նշվ. աշխ., էջ 109:
23  125    1917-1939   
Տե՛ս նաև Թաշճ յա ն Վ., Գաղթականական վրանաքաղաքից դեպի հատուկ թաղամասեր, տե՛ս 
«Հայերը 1 91 7-1939», էջ 125: 
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խոս քը չքա վոր նե րի մա սին էր: Գաղ թա կան նե րի գրա սեն յա կի սի րիա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ Ջորջ Բուռ նիեն վկա յում է, որ ար դեն 1926 թ. վրա նա քա ղաք նե րի բնա կիչ-
նե րը կա րող էին փո խադր վել քա ղաք, բայց դեռ նա խընտ րում էին մնալ այդ տեղ՝ 
փող խնա յե լու հա մար: Պետք է հաշ վի առ նել, որ այդ շրջա նում գաղ թա կան ներն 
ապ րում էին ա վե լի բար վոք վրա նա քա ղաք նե րում: 1925 թ. դրութ յամբ 100-ից 33.9 
տո կո սը զբաղ վում էր ա սեղ նա գոր ծութ յամբ, 25.9 տո կոսը առևտ րով ու բան վո րութ-
յամբ24: Չ նա յած հայ տա րա գիր նե րը չէին խու սա փում աշ խա տան քից, սա կայն ծանր 
տնտե սա կան վի ճա կը լուրջ խո չըն դոտ ներ էր ստեղ ծում նաև նրանց հա մար: Իսկ 
վրա նա քա ղաք նե րում ապ րե լով՝ հայ տա րա գիր ներն, իս կա պես, կա րող էին գու մար 
խնա յել, սա կայն այդ ի րա վի ճա կը եր կար չի տևում:

Սկզբ նա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում իշ խա նութ յուն ներն ար տո նել էին հայ 
տա րա գիր նե րին հող հատ կաց նել, որ տեղ և ս տեղծ վել էին վրա նա քա ղաք նե րը, 
բայց այդ հո ղե րը պատ կա նում էին հա լեպ ցի հո ղա տե րե րին: Վեր ջին ներս ժա մա-
նա կի ըն թաց քում սկսում են ի րենց հո ղե րը հետ պա հան ջել: «…հա յե րը կ’ապ րէին 
հոն ա ռանց վարձք վճա րե լու եւ հո ղա տէ րը նա խա պես վարձք պա հան ջած էր, բայց 
ֆրան սիա կան կա ռա վա րու թիւ նը ար գելք ե ղած էր»25: Հո ղա տե րե րի պա հանջ նե րի 
արդ յուն քում հայ տա րա գիր նե րը պետք է նրանց հո ղի վարձ ու ջրի տուրք վճա րեին, 
բայց նրանց «ար տոն ված չէր այդ հո ղե րի վրա տուն կա ռու ցել»26: Ա մե նայն հա վա-
նա կա նութ յամբ, հայ տա րա գիր ներն այդ վճա րում նե րը հո ղա տե րե րին չեն ա րել՝ 
ֆրան սիա կան իշ խա նութ յան պաշտ պա նութ յունն ու նե նա լով, եր բեմն էլ սո ցիա լա-
կան ծանր վի ճա կի պատ ճա ռով: Այս ըն թաց քում վրա նա քա ղաք ներն աս տի ճա նա-
բար վե րած վել էին հյու ղակ նե րի, և տա րա գիր նե րը, ան կախ սո ցիա լա կան կար-
գա վի ճա կից, չէին փոր ձում այդ տե ղից դուրս գալ: Բ նա կան է, կա ռա վա րութ յու նը 
եր կար չէր կա րող ստի պել հո ղա տե րե րին հայ տա րա գիր նե րին ի րենց հո ղե րի վրա 
պա հել, քա նի որ դա կա րող էր հան գեց նել հա յե րի և տե ղի ա րաբ բնակ չութ յան 
հա րա բե րութ յուն նե րի վատ թա րաց մա նը: Վ րա նա քա ղաք նե րը նաև լուրջ ա ռող ջա-
պա հա կան խնդիր ներ էին ստեղ ծում: Ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը փոր ձում 
էր հայ տա րա գիր նե րին հաս կաց նել, որ այս ի րա վի ճա կը եր կար չի կա րող շա րու-
նակ վել, իսկ հա յերն էլ փոր ձում էին որ քան հնա րա վոր է ժա մա նակ շա հել: 

Հարկ է նշել, որ հայ տա րա գիր նե րը միշտ նա խընտ րում էին կենտ րո նաց ված 
ապ րել՝ պայ մա նա վոր ված էթ նիկ և տն տե սա կան գոր ծոն նե րի փոխ կա պակց վա-
ծութ յամբ: Էթ նիկ գոր ծոնն ու ներ եր կու մա կար դակ. ա ռա ջին մա կար դա կում այն 
տա րած վում էր հա մայն քի վրա ամ բող ջութ յամբ, երկ րորդ մա կար դա կում գոր ծում 
էր հա մերկ րութ յան սկզբուն քը: Հայ տա րա գիր նե րի ապ րե լա կերպն ու վար քա գի ծը, 
որն ուղղ ված էր կենտ րո նաց վա ծութ յա նը, պայ մա նա վոր ված էր նաև տնտե սա կան 
գոր ծո նով: 

24 Տե՛ս Կրինշիլտս թ., Հայ Գաղթականներու տեղաիորումը Հալէպի մէջ 1920-1939, տե՛ս 
«Գեղար», Սուրիական Տարեգիրք, 1976-1978 միացեալ թիւ, Բ գիրք, Հալեպ, «Շարք», էջ 262:
25 Նույն տեղում, է ջ 262-263: 
26 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 40:
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Ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը մտա վա խութ յուն ու ներ հայ տա րա գիր նե րի՝ 
մեծ քա ղաք նե րի, թե կուզ և ծայ րա մա սե րում հա մախմբ ված բնա կութ յուն հաս տա-
տե լու փաս տից27: Նախ, չա փա զանց կենտ րո նա ցու մը եր բեմն ա վե լի էր խո րաց-
նում սո ցիա լա կան դժվա րութ յուն նե րը: Բա ցի դրա նից, հա յե րը կա րող էին հա մա-
գոր ծակ ցել ա րաբ նե րի հետ ընդ դեմ ֆրան սիա ցի նե րի: 

Ի րա վի ճակն ա վե լի է բար դա նում, երբ 1921թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Ան կա րա յի 
ֆրանս-թուր քա կան պայ մա նագ րով Ֆ րան սիան պար տա վոր վում էր եր կու ամս վա 
ըն թաց քում հե ռա նալ Կի լի կիա յից: Պայ մա նագ րի 6-րդ հոդ վա ծը, ո րով Թուր քիան 
խոս տա նում էր հար գել «փոք րա մաս նութ յուն նե րի ի րա վունք նե րը», ար դեն չէր 
կա րող վստա հութ յուն ներշն չել Կի լի կիա յի քրիս տոն յա ազ գաբ նակ չութ յա նը, հատ-
կա պես հա յե րին և հույ նե րին: Փաս տո րեն Կի լի կիա մեկ նած հա յե րը կրկին անց նում 
են տա րագ րութ յան ճա նա պար հը դե պի Սի րիա: Ֆ րան սիա կան կող մը մի ջոց ներ 
էր ձեռ նար կում՝ ար տա գաղ թը կա սեց նե լու հա մար: Նո յեմ բե րի 8-ին Ֆ րան սիա յի 
Բարձ րա գույն կո մի սար, Արևել յան բա նա կի ընդ հա նուր ղե կա վար գե նե րալ Գու-
րոն հա մո զում էր Կի լի կիա յի ազ գաբ նակ չութ յա նը վստա հել պայ մա նագ րով ի րենց 
տրված ի րա վունք նե րին ու մնալ տե ղե րում, բայց գոր ծըն թա ցը դուրս էր ե կել 
վե րահս կո ղութ յու նից ու տա րե րայ նո րեն շա րու նակ վում էր: 

Սկզբ նա կան շրջա նում ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րը մեր ժում են Սի րիա-
յում ըն դու նել Կի լի կիա յից ար տա գաղ թող նե րին, ան գամ հրա ժար վում էին նա վեր 
տրա մադ րել հա յե րին, որ պես զի նրանց դուրս բե րեն այդ տե ղից: Միայն մի ջազ-
գա յին հա սա րա կա կան ճնշման տակ հա մա ձայ նում են վեր ջին նե րիս ըն դու նել 
Սի րիա յում: Շու տով ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րը գաղ թա կան նե րի տե ղա-
վոր ման մի ջոց ներ էին ձեռ նար կում, որ պես զի Հա լեպն ու այլ հա յա շատ քա ղաք-
նե ր չխճող վեն նո րեկ նե րով: Սկզ բում Բարձ րա գույն կո մի սա րութ յու նը ցան կա նում 
էր հայ գաղ թա կան նե րին կենտ րո նաց նել թուրք-սի րիա կան սահ մա նագ ծից հե ռու 
շրջան նե րում՝ թուր քա կան կող մին սի րա շա հե լու հա մար: Ռո բեր դը Քե նը՝ Բարձր 
կո մի սա րութ յան պաշ տո նա կա տա րը, հրա ման էր տվել ֆրան սիա ցի սպա նե րին 
տա րա գիր նե րին տե ղա վո րե լիս ա ռաջ նա հեր թութ յու նը տալ հա րա վա յին շրջան նե-
րին: Մինչ դեռ հայտ նի է, որ հայ տա րա գիր նե րը նա խա պատ վութ յու նը տա լիս էին 
քա ղա քա յին բնա կա վայ րե րին: 1922 թ. հուն վա րին Դա մաս կո սում ար դեն հաս տատ-
վել էին 6000 հա յեր: Հա լե պը և Հա ման նույն պես հար մար էին այդ տե սա կե տից: 
Դ յորթ- Յո լի մոտ 14 հա զար տա րա գիր նե րի մի մասն ա պաս տա նել էր Ա լեք սանդ-
րե տի ծայ րա մա սի «արևմտ յան գաղ թա կա յա նում»՝ Հա լեպ- Բեյ լան ճա նա պար հի 
եր կու կող մե րում՝ չոր սից-հինգ հա զար հա յե րով, իսկ մյուս մասն էլ՝ «արևել յան 
գաղ թա կա յա նում»՝ 7-8 հա զար գաղ թա կան նե րով: Ն րանք բնակ վում էին իշ խա-
նութ յուն նե րի օգ նութ յամբ կա ռուց ված տնակ նե րում, որ տեղ տի րող վատ տնտե սա-
կան պայ ման նե րի պատ ճա ռով Ա լեք սանդ րե տի շրջա նից 2500 մարդ փո խադր վում 
է Լա թա քիա յի շրջան և տե ղա վոր վում Տար տու սում, Բա նիա սում և  այլ բնա կա վայ-

27 Ֆրանսիական կառավարությունը նաև մտավախություն ուներ, որ հայերի՝ ճամբարներում 
կենտրոնացած բնակվելը կարող է նպաստել նաև կոմունիստական տրամադրությունների 
աշխուժացմանը:
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րե րում: Լա թա քիա յի Հա յոց թե մի կա թո ղի կո սա կան փո խա նորդ Ներ սես Վարդ. 
Տո լապճյա նի՝ Սա հակ կա թո ղի կո սին հաս ցեագր ված 1922 թ. հուն վա րի 3-ի ձե ռա-
գիր նա մա կում կար դում ենք. «Տա րա բաղդ փախս տա կան նե րի հա րա զատ նե րի մի 
մա սը՝ 2500-ի մօտ Լաիո դի կէի օ տար ա փուն քը հա սած էին… կա ռա վա րու թիւ նը 
զի նոր նե րույ օգ նու թեամբ ցա մաք հա նե ցինք և քա ղա քի քա նի տե ղեր տի ղա ւո րած 
ենք. թէ կա ռա վա րու թիւ նը, թէ տե ղա ցիք կը վստա հեց նին, որ այս երկ րի մէջ ժո ղո-
վուր դը ա ւե լի հան գիստ պի տի ապ րի, քան ու րիշ երկր ներ»28:

Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թերթն իր 1922 թ. «Հայ տա րա գիր նե րը Հա լե պում» 
խո րագ րի տակ գրում է. «Շա րու նակ վում է հա յե րի ու հույ նե րի գաղթն Ա նա տո լիա-
յից դե պի Սի րիա ար դեն հայտ նի դեպ քե րի պատ ճա ռով»: Թեր թը տե ղե կաց նում 
է, որ ֆրան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը մեծ ու շադ րութ յուն է դարձ նում հայ տա րա-
գիր նե րին ա պաս տան տա լու և ն րանց բուժ ման հա մար մի ջո ցա ռում ներ կազ մա-
կեր պե լու գոր ծին: Վեր ջին նե րիս ժա մա նա կա վոր կե ցութ յան հա մար հատ կաց վել 
են Խան Ալ- Թա թին և Խան Ալ- Քու լի վայ րե րը: Թեր թը հա վե լում է. «Բարձ րա գույն 
կո մի սա րի պա հան ջով գու մար ներ են տրա մադր վել հայ տա րա գիր նե րին տներ 
վար ձե լու, ինչ պես նաև նրանց հա մար սնունդ հայ թայ թե լու հա մար»29:

Թերթն իր է ջե րում պար բե րա բար անդ րա դառ նում էր հայ տա րա գիր նե րի 
խնդիր նե րին ու տե ղե կաց նում տե ղա կան ու ֆրան սիա կան իշ խա նութ յուն նե րի կող-
մից վեր ջին նե րիս ցու ցա բեր վող օգ նութ յան մա սին: «Տա րա գիր նե րի զբաղ մուն քը» 
հոդ վա ծում նշվում է. «Տե ղա կան կա ռա վա րութ յու նը և ֆ րան սիա կան պատ վի րա-
կութ յու նը, տե ղի բնակ չութ յու նը մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք են ցու ցա բե րում 
այդ թշվառ նե րի նկատ մամբ»30, ինչ պես նաև 1923թ. կրկին նշվում է. «Կա ռա վա-
րութ յու նը, բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րը, ան հատ նե րը ջան քեր են գոր ծադ-
րում՝ թեթևաց նե լու հայ տա րա գիր նե րի վի ճա կը»31:

1921թ. հոկ տեմ բե րի 20-ին Ան կա րա յի ֆրանս-թուր քա կան պայ մա նա գի րը բա ցա-
ռեց կի լի կիա հա յե րի վե րա դառ նա լու հա վա նա կա նութ յու նը: Այն պես որ Սի րիա-
յում ա պաս տա նած հա յե րը պետք է տե ղում փոր ձեին հաս տատ վել ու ա ռաջ գնալ: 
Ս տեղծ ված նոր ի րա վի ճա կում փոխ վում է հայ տա րա գիր նե րի՝ Սի րիա յում մնա լու 
ձևա չա փը: Ն րանք սկսում են մշտա կան բնա կութ յան մա սին մտա ծել, ո րը խթա նում 
է նրանց ներգ րավ վա ծութ յու նը Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան և  արդ յու նա բե րա-
կան կյան քում: Այս ի րո ղութ յու նը ևս մեկ փաստ էր, ո րը լա րում էր մտցնում հայ-ա-
րա բա կան փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում: 

Հարկ է նշել, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Հա լե պի մե քե նա շի նա-
կան, մե տա ղա գոր ծա կան, կաշ վի ու կո շի կի, ակ նե ղե նի, հյու րա նո ցա յին, ժա մա-
գոր ծա կան և  այլ ձեռ նար կութ յուն նե րի 20-50 տո կո սի սե փա կա նա տե րե րը հա յեր 

28 ՀԱԱ, ֆ. 421, ց. 9, գ. 4, թ. 1:
29 .177-178      
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 177-178:
30 Նույն տեղում, էջ 179:
31 Նույն տեղում, էջ 186-187:
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էին: Ա վե լի նշա նա կա լից էր հա յե րի դերն ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում32: Հա յե-
րի ձեռ քում էին կենտ րո նա ցած նաև ճար տա րա պե տութ յու նը, լու սան կար չութ յու նը, 
գե ղար վես տա կան բա ցիկ նե րի ար տադ րութ յու նը, ե րաժշ տա կան գոր ծիք նե րի, 
նվա գա րան նե րի և ձայ նապ նակ նե րի առև տու րը33: 

Հայ ար հես տա վոր նե րը զգա լիո րեն զար գաց նում են ար հես տա գոր ծութ յու նը, 
հատ կա պես գոր գա գոր ծութ յու նը, ո րը գրե թե նո րութ յուն էր Սի րիա յում: Մինչ այդ 
Սի րիա յում կա յին մի քա նի գոր գա գոր ծա կան ար հես տա նոց ներ, ո րոնք հիմ նա կա-
նում ար տադ րում էին քի լիմ կամ այս պես կոչ ված քրդա կան գոր գեր: Իսկ հա յե-
րը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րո ղա նում են գոր գա գոր ծութ յու նը բարձր 
մա կար դա կի հասց նել: 

Բ րի տա նա ցի Յ. Բարթն իր զե կու ցագ րում տա լիս է Հա լե պում հայ տա րա գիր-
նե րի աշ խա տան քա յին ներգ րավ վա ծութ յունն ըստ մաս նա գի տութ յուն նե րի՝ նշե լով. 
«Հա լե պում 8 հա զա րը զբաղ վում էին ա սեղ նա գոր ծութ յամբ ու գոր գա գոր ծութ յամբ, 
6 հա զա րը բան վոր ներ ու ծա ռա յող ներ էին, 5377-ը̀  առևտ րա կան ներ և 623-ը՝ բժիշկ-
ներ, ա տամ նա բույժ ներ, դե ղա գործ ներ և  ու սու ցիչ ներ: Շուրջ 5 հա զար ե րե խա ներ 
դպրոց էին հա ճա խում»34:

Հայ տա րա գիր նե րը կարևոր դեր են կա տա րում ա լա ջա35 գործ ված քի ար -
տադրութ   յան մեջ: Հա յե րը Հա լե պում մեծ թա փով ա ռաջ են տա նում այդ ար տադ-
րութ յու նը, ո րի հիմ նա կան մասն ար տա հան վում էր Թուր քիա: Հայ կա նայք մեծ 
հա ջո ղութ յուն նե րի էին հա սել նաև ա սեղ նա գոր ծութ յան բնա գա վա ռում, ին չը նրանց 
մե նաշ նորհն էր: Կ. Եփ փեի ջան քե րով հիմն վել էին ա սեղ նա գոր ծա կան տներ, և հայ 
կա նանց ա սեղ նա գոր ծութ յուն ներն ար տա հան վում էին: Հարկ է նշել, որ իշ խա նութ-
յուն նե րը մաք սա տուր քից ա զա տել էին ա սեղ նա գոր ծութ յան հա մար անհ րա ժեշտ 
նյու թե րի ներ մու ծու մը, իսկ ար տա հան վող ապ րանք նե րից գանձ վում էր ինք նար-
ժե քի մեկ հար յու րե րոր դա կա նը, ին չը նպաս տում էր ա սեղ նա գոր ծութ յան հե տա գա 
զար գաց մա նը36: Այս պի սով, հայ տա րա գիր նե րի՝ ար հեստ նե րին գե րա զան ցա պես 
տի րա պե տե լու փաս տը դառ նում է նրանց ֆի նան սա կան հիմ նա կան աղբ յու րը37:

Ս. Դա դի վե րոնշ յալ տե ղե կա գի րը ման րա մասն ներ կա յաց նում է այն ա ռա վե-
լութ յուն նե րը, ո րոնք բե րել են եկ վոր հա յե րը Սի րիա յին. նրանք մեծ թափ են հա ղոր-
դում շի նա րա րութ յա նը, քա ղաք նե րի դի մա գի ծը սկսում է փոխ վել: Նա նշում է, որ 

32 Նաջարյան Ե., Հայ-արաբական փոխհարաբերությունները Սիրիայում /1918 հոկտեմբեր-1919 
հունիս/, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ ու ժողովուրդներ», Երևան, 1974, «Հայկական 
ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն», հ. 6, էջ 136:
33 Նույ ն տեղում: 
34 Burtt J., F. R. G. S., The people of Ararat, London, The Hogarth Press, 1926, p. 109.
35 Ալաջան հատուկ գործվածք է, որն օգտագործվել է՝ արևելյան հասարակ զգեստն եր  կարելու 
համար:
36 Թոփուզյան Հ., Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն /1841-1946/, 
Երևան, «Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն», 1986, էջ 186:
37 .244    1917-1939    
Պապիկյան Դ., Մի հայի գաղթի ճանապարհը Կիլիկիայից Լիբանան, տե՛ս «Հայերը 1917-1939», 
էջ 224:
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հայ տա րա գիր նե րը խթա նում են երկ րի տնտե սա կան կյան քը. «Ա նու րա նա լի ի րա-
կա նու թիւն է, թէ ա ժան ձե ռա յին աշ խա տան քը մեծ շահ կ’ա պա հո վէ երկ րին: Սուր 
մրցակ ցու թիւ նը նմա նա պէս հրա պար ակէն քշեց ան կա րող ար հես տա ւոր նե րը եւ 
ո րա կը բարձ րա ցուց: Այս կա ցու թե նէն ի վեր ջոյ շա հո ղը դուրս ե ղաւ եր կի րը»38:

Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քում սկսեց աշ խույժ գոր ծու նեութ յուն ծա վա լել 
«Ն շարթ վա» հյուս ված քե ղե նի ըն կե րութ յու նը, ո րը հիմն վել է տիգ րա նա կերտ ցի-
ներ՝ Ն շան Փա լանջ յա նի, Հա րութ յուն Որ բեր յա նի և Վա հան Ա ճեմ յա նի ջան քե-
րով, Հա լե պի Սու լեյ մա նիե թա ղա մա սում: Ըն կե րութ յան հիմ նադր ման թվի մա սին 
ստույգ տե ղե կութ յուն ներ չկան: Սա կայն, ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ, այն բաց-
վել է մինչև 1925թ.: Գոր ծա րա նը հա մար վել է ա ռաջ նա կարգ արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն՝ վա յե լե լով բա ցա ռիկ վարկ իր ո րակ յալ ար տադ րան քով: 

Հայ տա րա գիր ներն ա ռա ջա տար ներ են ե ղել ավ տո մե քե նա նե րի սպա սարկ ման 
և նո րոգ ման բնա գա վառ նե րում: Հայ վար պետ նե րը մեկ նա կե տը դար ձան բազ մա-
թիվ նոր վար պետ նե րի ինք նա հայտ նութ յան39: Ո լոր տի ա ռա ջին վար պետ նե րից է 
ե ղել Լևոն Յա վեր յա նը, ով 1912թ. գեր մա նա ցի նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ Սի րիա-Ի-
րաք եր կաթգ ծի շի նա րա րութ յան վրա է հմտա ցել, ան գամ նրան է հանձն վել Եփ րատ 
գե տի վրա կա ռուց ված շո գե կառ քի փոր ձար կու մը: Սեդ րակ և Մի սակ Նալ բանդ յան 
եղ բայր նե րը նույն պես մեծ ներդ րում են ու նե ցել այս բնա գա վա ռում՝ 1924թ. հիմ նե-
լով սե փա կան ար հես տա նո ցը: Տ. Թոք մաջ յա նը Հա լե պում հիմ նել է մարտ կոց նե րի 
վե րա լից քա վոր ման ա ռա ջին ար հես տա նո ցը: 

Հա յե րը Սի րիա յում բազ մա թիվ նո րա մու ծութ յուն ներ են մտցրել, ո րոնք վեր ջին-
նե րիս մե նաշ նորհն են ե ղել այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հաս տո ցա գոր ծութ յան, 
եվ րո պա կան ո ճի հա գուս տի դեր ձա կութ յան ո լոր տում հա յե րը նույն պես նա խա ձեռ-
նող ներ են ե ղել: 1919-1930 թթ. հայ կազ մա րար նե րից է ե ղել Գա րե գին Տա րագճ յա նը, 
ով 1919 թ. Սա լի բե թա ղա մա սում իր բնա կա րանն ար հես տա նոց է դարձ րել: Գե ղա-
զար դե լու ար վես տի մեջ վար պե տա ցել է նաև Հով հան նես Բաս մաճ յա նը40: Հա լե-
պում հաց թխե լը հա յե րի և հատ կա պես սա սուն ցի նե րի մե նաշ նորհն է ե ղել: Քա ղա-
քի բո լոր փռա պան նե րին տե ղա ցի ներն ան վա նում էին սու սա նի ներ: Հով հան նես 
Դաբ բա ղի ( Դաբ բաղ յան)` 1906 թ. Հա լե պում հիմ նած կա շե գոր ծա րա նը մինչև 1921 թ. 
միակն էր Սի րիա յում և Լի բա նա նում: Ն րա ար տադ րան քը բազ միցս ար ժա նա ցել է 
մի ջազ գա յին տար բեր ցու ցա հան դես նե րի մրցա նակ նե րի: Ն շենք նաև, որ Հա լե պի 
Մազ լում յան եղ բայր նե րին պատ կա նող «Օ թել Պա րո նը» և Ալ թուն յան հի վան դա-
նո ցը միակ շեն քերն էին, ո րոնք 1920-21 թթ. է լեկտ րա կա նութ յուն են ու նե ցել: 

Սի րիա յի ա րաբ նե րը գնա հա տել են հայ ար հես տա վոր նե րի վար պե տութ յու նը, 
վստա հե լիութ յունն ու ձեռ նե րե ցութ յու նը: Հայ տա րա գիր նե րի վար պե տութ յանն ու 
Սի րիա յի տնտե սա կան կյան քում նրանց ներդր մանն է անդ րա դար ձել ա րաբ գրող, 

38 Վարժապետեան Ս. Յ., նշվ. աշխ., էջ 44:
39 Տե՛ս Զառիկեան Յո., Մեքենագործութիւնը Հալէպի մէջ եւ Առաջին հայ վարպետները, տե՛ս 
«Գեղարդ», 1976-1978  մ իացեալ թիւ, Հալէպ, 1978, գիրք Բ, էջ 299:
40 Նուռեան Շ., Կազմարարութեան արուեստը եւ Հալէպի հայ կազմարարները, տե՛ս «Գեղարդ», 
գ իր ք Բ, էջ 336:
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հա սա րա կա կան գոր ծիչ Ուա լիդ Իխ լա սը. «Կարևոր է, որ հայ ժո ղո վուր դը կա րո ղա-
ցավ հա ջո ղութ յամբ հա մա գոր ծակ ցել հյուր ըն կալ սի րիա ցի ժո ղովր դի հետ: Դ րա 
հետ մեկ տեղ նա իր ինք նութ յու նը փաս տեց ու իր ծա ռա յութ յուն նե րը մա տու ցեց մեր 
երկ րին՝ ստեղ ծա գոր ծե լով ու կա ռու ցե լով: Նա զար մաց րեց սի րիա ցի ժո ղովր դին 
իր վար պե տութ յամբ, ձեռ քի շնորհ քով: Ն րանք այն պի սի ար հեստ նե րի և  արդ յու-
նա բե րա կան ճյու ղե րի էին տի րա պե տում, ո րոնք ան ծա նոթ էին մեր երկ րի զա վակ-
նե րին»41:

«Հա լէ պի տնտե սա կան վի ճա կը եւ Հիւ սի սա յին եր կիր նե րէ ե կող գաղ թա կան-
ները» հոդ վա ծում Ս. Չեմ բեր թը նշում է, որ երկ րում ար տա հա նու մը նվա զել է, 
գնե րը բարձ րա ցել են, աշ խա տուժն ա վե լի է ժան է դար ձել: «Հիւ սի սի զա նա զան 
երկր նե րէ ե կող գաղ թա կան նե րը, ինչ պէս կը կար ծեն, այս քա ղա քի տնտե սա կան 
կեան քին մէջ, հոգ, նե ղու թիւն և դ ժուա րու թիւն ներ ստեղ ծած չեն: Ընդ հա կա ռա կը 
շատ լայն չա փով գոր ծակ ցած են ձե ռա րուես տի գի նե րուն նուազ ման մէջ»42:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան ծանր վի ճա կից դուրս գա լուն և փոքր-ինչ 
կա յա նա լուն պակաս չի նպաս տել հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի գոր ծու նեութ-
յու նը: Ե թե նախ քան Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե րում 
գո յութ յուն ու նե ցած հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի հիմ նա կան նպա տակն ի րենց 
գյու ղի, քա ղա քի կամ գա վա ռի կրթամ շա կու թա յին գոր ծին օգ նելն էր, ա պա 1915թ. 
և հատ կա պես Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի նպա-
տա կը հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով հայ որ բե րի ու կա նանց հա մար ապ րուստ հայ-
թայ թե լու և հա յա պահ պան գոր ծին նպաս տելն էր: Հա մայն քի ձևա վոր ման տա րի նե-
րին՝ քսա նա կան թվա կան նե րի ա ռա ջին կե սե րին, պա տա հա կան երևույթ ներ չէին 
հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ և հա մայն քա յին հի մունք նե-
րով կազ մա կերպ ված կրթօ ջախ նե րի և հայ կա կան տպա րան նե րի վե րա բա ցումն ու 
հիմ նու մը:

Հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րը հրա տա րա կում էին ի րենց հայ րե նի գա վառ-
նե րի, քա ղաք նե րի ու գյու ղե րի պատ մութ յու նը: Ն րանց կա տա րած դրա կան աշ խա-
տանք նե րի թվում են դաս վում նաև տա րի ներ շա րու նակ պահ պան վող տպա գիր 
պար բե րա կան նե րը: Ինչ պես հայ րե նակ ցա կան միութ յուն նե րը, այն պես էլ մշա կու-
թա յին միութ յուն նե րը և  ա կումբ նե րը շնոր հա կալ աշ խա տանք են կա տա րել՝ սփյուռ-
քա հա յութ յա նը ձուլ ման վտան գից փրկե լու հա մար: 

Հա սա րա կա կան կյան քում ի րենց յու րա հա տուկ տեղն ու նեին մար զա կան միութ-
յուն նե րը, ո րոնց նպա տա կը ոչ միայն պա տա նի նե րի ու ե րի տա սարդ նե րի կո փումն 
էր, այլև տար բեր խա վե րի հա մախմ բու մը: Մինչև 1915թ. Հա լե պում գոր ծել է «Աղբ-
յուր մարմ նա մար զա կան միութ յու նը»՝ իր ֆուտ բո լի, ատ լե տի կա յի խմբե րով: Հարկ 
է նշել մի հե տաքր քիր դրվագ. Հա լե պի նա հան գա պե տը, ներ կա լի նե լով հայ կա կան 
դպրոց նե րում մար զա կան խա ղե րին, տե ղե կութ յուն ներ հա վա քե լով նրանց գոր ծու-

41 166-167  2002  
Արիսյան Ն., Հայկական սարսափները սիրիական մտքում, Դամասկոս, «Ալ-Ֆռաթ», 2002,
էջ 166-167:
42 «Սուրիահայ տարեցոյց», Հալէպ, «Արաքս, Բ. Թօփալեան», 192 5, էջ 79:
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նեութ յան մա սին, 1919թ. Ազ գա յին քա ղա քա յին ժո ղո վի ա տե նա պե տից խնդրում 
է ա րա բա կան վար ժա րան նե րին նույն պես տրա մադ րել մարմ նա մար զութ յան 
ու սու ցիչ: Այս պի սով, Հայ կազ յան վար ժա րա նի մարմ նակր թա րա նի ու սու ցիչ Լևոն 
Աբ գար յա նը դար ձել է մարմ նակր թութ յան ա ռա ջին ու սու ցի չը Հա լե պի Սուլ թա նիե 
(այժմ՝ Մա մուն) վար ժա րա նում43: Սի րիա յում մար զա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րից 
ա վե լի ուշ ի րենց գոր ծու նեութ յամբ և կազ մա կերպ վա ծութ յամբ ա ռանձ նա նում էին 
եր կու սը՝ Հայ մարմ նակր թա կան միութ յու նը (ստեղծ վել է 1921 թ. Հա լե պում) և Հայ 
մարմ նա մար զա կան ընդ հա նուր միութ յու նը (ստեղծ վել է 1925 թ.)44:

Հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա պես կա յա նա լուն, տնտե սութ յան ո լոր տում մե նա-
շնորհ ներ ձեռք բե րե լուն զու գա հեռ հայ տա րա գիր նե րի նկատ մամբ նշված ժա մա-
նա կա հատ վա ծում ո րո շա կի դժգո հութ յուն ներ են ա ռաջ գա լիս Սի րիա յի քա ղա քա-
յին բնակ չութ յան շրջա նում, այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, թե նրանք բեռ են դար ձել 
ի րենց երկ րի հա մար: Չ նա յած սի րիա կան մա մու լում տպագր վել են նաև հա կա ռակ 
կար ծիք ներ: Հա լե պի «Աթ- Թա կադ դում» թերթն այդ կա պակ ցութ յամբ գրում է. 
«Ե թե մի քիչ խիղճ ու նեք, կօգ նեք դժբախտ տա րա գիր նե րին, հնա րա վո րին չա փով 
կթեթևաց նեք նրանց դժբախ տութ յու նը: Հա յե րին տար բեր տե ղե րից (հայ րե նա-
կից ներ, ըն կեր ներ, բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յուն ներ) ֆի նան սա կան օգ նութ յուն 
են ու ղար կում, ո րը մեր երկ րում է ծախս վում, թեթևաց նում ֆի նան սա կան սղութ-
յու նը ... քա ղա քի ժա մա նա կա կից կա ռույց նե րի մե ծա մաս նութ յու նը հայ տա րա գիր-
նե րի շնորհքն է ... Այն պես որ, դժգո հութ յան որևէ գի տա կից պատ ճառ չենք տես-
նում, ան գամ ե թե մեր շա հե րը հաշ վի առ նենք, ա պա թույլ կտանք նրանց մեզ մոտ 
մնալ»45:

Այս հոդ վա ծում հա տուկ անդ րա դարձ է ար վում հա յե րի ներ կա յութ յու նից դժգոհ 
խա վին. «… դժ գոհ մարդ կանց հետ ու զում ենք խո սել զուտ ֆի նան սա կան տե սա-
կե տից՝ ա ռանց զգաց մունք նե րի և փաս տում ենք, որ տա րա գիր նե րը բեռ չեն մեր 
երկ րի հա մար, ան գամ նրանց ներ կա յութ յունն օգ տա կար է»46:

Ն ման դժգո հութ յուն ներն ի րենց ար ձա գանքն են գտել նաև Սի րիա յի Դաշ նա յին 
խորհր դի47 1924թ. հուն վա րի նիս տում, որ տեղ քննարկ ման էր դրվել հայ տա րա գիր-
նե րի հար ցը, և  ա ռա ջարկ վել էր Հա լե պի, Դա մաս կո սի և մ յուս քա ղաք նե րի ճամ-
բար նե րի տա րա գիր նե րին վե րաբ նա կեց նել Ա լեք սանդ րե տի ներ քին շրջան նե րում: 
Նիս տում հնչել են դրա կան և բա ցա սա կան կար ծիք ներ: Հա մա յի պատ գա մա վոր 

43 Սա պունճեան Զ., ՀՄԸՄ-ն Հալէպի մէջ, տե՛ս «Գեղարդ», գիրք Բ, էջ 421: 
44 1922  թ. Դամասկոսում Կարապետ Գավաֆյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվել են «Վահագն», 
«Շանթ» պատանեկան միությունները, ավելի ուշ՝ «Արծ իվ», «Մասիս», «Դրո», «Կայծակ» 
խմբերը, որոնք միավորվելով ստեղծել են Դամասկոսի մասնաճյուղը: 
45 .187 …   
 Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 187:
46 Նույն տեղում:
47 1922 թ. հունի սի 28-ին ֆրանսիական գլխավոր կոմիսար Գուրոն հատուկ դեկրետով 
ստեղծում է «Սիրիական ֆեդերացիա», որի մեջ մտնում են Դամասկոսի, Հալեպի և Ալավիների 
պետությունները: Նախագահ է ընտրվում Սուբհի Բարաքաթը: 1924 թ. դեկտեմ բե րին  Գլխավոր 
կոմիսար Վեյգանը լուծարել է Դաշնային ֆեդերացիան: 
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Ռա շիդ Բա րա զին ա ռա ջար կել է ար գե լել հայ տա րա գիր նե րի մուտքն այն պատ-
ճա ռա բա նութ յամբ, թե հա յե րի թի վը Սի րիա յում հա սել է 130 հա զա րի, այն դեպ-
քում, երբ սի րիա ցի տա րա գիր նե րի թիվն օ տար երկր նե րում կազ մում է 120 հա զար: 
Սա կայն այն հար ցին, թե արդ յո՞ք հայ տա րա գիր նե րի մուտքն է ստի պել սի րիա ցի-
նե րին մեկ նել ի րենց երկ րից, պատ գա մա վո րը ժխտա կան պա տաս խան է տվել: Այս 
ի րա դար ձութ յուն նե րի ըն թաց քին անդ րա դար ձել է «Աթ- Թա կադ դում»-ը՝ գրե լով. 
«Ի րա վուն քը, հա տու ցու մը, ազ գայ նա կա նութ յու նը պա հան ջում են ու ժեղ հա մա խոհ-
ներ, որ պես զի մտա ծեն, թե ինչ պես Սի րիա յից գնա ցող հայ րե նա կից նե րին պա հեն 
ի րենց երկ րում և  ոչ թե ա ռանց մտա ծե լու ար գե լեն օ տար նե րի մուտ քը եր կիր … 
տա րա գիր նե րը չեն փո խում երկ րի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը»48: Դա մաս կո սի 
պատ գա մա վոր Հա բիբ Քա հա լին նույն պես իր ե լույ թում դժգո հութ յուն է հայտ նել 
հա յե րի ներ կա յութ յան հետ կապ ված, մինչ դեռ Հա լե պի պատ գա մա վոր Սե լիմ Չեմ-
բեր թը, Դաշ նա յին խորհր դի նա խա գահ Սուբ հի Բա րա քա թը փոր ձել են հիմ նա վո-
րել, որ նշված փաս տարկ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նութ յա նը և  երկ րի 
շա հե րին: Ն րանք փաս տում են, որ Սի րիան շատ հար ցե րում օգտ վել է, հա յե րը 
նպաս տել են տնտե սութ յան վե րա կեն դա նաց մա նը և զար գաց մա նը:

Հոդ վա ծի վեր ջում հե ղի նա կը հոր դո րում է սթափ մո տե նալ խնդրին, կոչ է 
ա նում ա ջակ ցու թյուն ցույց տալ հայ տա րա գիր նե րին: «Մեր ժո ղո վուր դը հայտ նի 
է իր մե ծա հո գութ յամբ, բարձր բա րո յա կա նութ յամբ, և դա վի ճե լի չէ: Եվ ա սենք, 
որ հայ տա րա գիր նե րը երկ րին օգ տա կար են ե ղել և  ոչ թե վնա սա կար»49: Այ նուա-
մե նայ նիվ, Դաշ նա յին խոր հուր դը մեր ժում է հայ երկ րա գործ նե րին վե րաբ նա կեց-
նե լու ծրա գի րը և միառ ժա մա նակ ար գե լում նոր գաղ թա կան նե րի մուտ քը Սի րիա: 
Ան գամ Սի րիա յից Հի ջազ մեկ նած պատ վի րա կութ յունն անհ րա ժեշտ է հա մա րել 
Հու սեյն թա գա վո րին տե ղե կաց նել Սի րիա յի Դաշ նա յին խորհր դի՝ հայ գաղ թա կան-
ներ չըն դու նե լու ո րոշ ման մա սին: 

Հարկ է նշել, որ նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում հայ տա րա գիր նե րի շրջա նում 
Խորհր դա յին Հա յաս տան ներ գաղ թի մի տում ներ էին նկատ վում50: Ընդ ո րում մինչև 
1924թ. Սի րիա յում հայ տա րա գիր ներն ար դեն մեծ թիվ էին կազ մում, ու Սի րիա ներ-
գաղ թող նե րի հոս քը գրե թե դա դա րել էր:

48 .185-186     
Հալեպի «Աթ-Թակադդ ում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 188-186:
49 Նույն տեղում:
50 Խորհրդային Հայաստան ներգաղթողների վերաբերյալ հատուկ օրենք է սահմանվում 1925  թ. 
հունվարի 19-ին Նախարարների խորհրդի նիստի 8-րդ հրամանագրի 16-րդ հոդվածով: Ըստ 
սահմանված օրենքի՝ ներգաղթողները պետք է զրկվեին սեփա կա նութ յ ան  և շահագործման 
բոլոր իրավունքներից սիրիական հողի վրա: Ներքին նախարարության պաշտոնական 
հայտարարությամբ հանձնարարվում է վերացնել գաղթողների անվանացուցակները դիվան-
տոմարից: Այս որոշմանն ու վերջինիս արձագանքներին է անդրադառնում «Աթ-Թակադդում» 
թերթը: Սիրիայի կառավարությունը համաձայն էր հայերի հայրենադարձութ յա ն ը , սակայն 
մեկնումի ժամանակ և հետագայում բարդությունն ե ր ից խուսափելու համար որոշվում է իրավական 
և նյութակա ն բոլոր կապերը խզել մեկնող հայ եր ի և Սիրիայի միջև: Մանրամասն տե՛ս
 301   
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 301:
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Հայ տա րա գիր նե րը նույն պես գի տակ ցում էին ա րաբ նե րի դժգո հութ յուն նե րի 
պատ ճառ ներն ու փոր ձում էին ա վե լորդ լար վա ծութ յուն չմտցնել հայ-ա րա բա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րում: «Սու րիա հայ տա րե ցոյց»-ում սի րիա հայ տա րագր յալ ներն 
այս պես են բնո րո շում ի րենց կյան քը. «Այս տնտե սա կան տագ նա պի շրջա նին ա մե-
նէն ա ւե լի ար գա հա տե լի և մ տա հո գիչ տար րը Սու րիա հայն է ... Մենք՝ որ պէս հիւր 
ու րի շին տան մէջ, որ քան ալ վե րա պա հու թեամբ շարժ վինք, վեր ջա պէս ծան րու թիւն 
մ’ըլ լա լէ չենք դադ րիր, մա նա ւանդ, երբ կը տես նենք թէ տան տէրն իսկ հա մաշ խար-
հա յին քայ քա յուած տնտե սա կան տի րող դրու թե նէն նե ղուած, ան գոր ծու թեամբ կը 
տա ռա պի: Այ լեւս այս կա ցու թեան մեջ բա րե կե ցիկ կեանք մը յու սալ ան խո հե մու-
թիւն է պար զա պէս»51: 

Բայց այդ ա մե նով հան դերձ, հարկ է փաս տել, որ հայ տա րա գիր նե րի բե րած 
դրա կան տե ղա շար ժե րը երկ րի տնտե սութ յու նում և ն րանց հա ջող փոր ձե րը՝ ներգ-
րավ վե լու Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քում, հան գեց նում են վեր ջին նե րիս 
վի ճա կի բա րե լավ մա նը: 1924 թ. հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, 
ի րա վա կան վի ճա կի փո փո խութ յուն ներն ակն հայտ էին: Դա է վկա յում «Աթ- Թա-
կադ դում» թեր թի հոդ վա ծը. «Տե ղա կան և ֆ րան սիա կան կա ռա վա րութ յու նը, բա րե-
սիրտ տե ղա ցի նե րը պար տա վոր վե ցին ի րենց վրա վերց նել հայ տա րա գիր նե րի 
կե ցութ յան հար ցի լու ծու մը ... որ քան մեծ է տար բե րութ յու նը հայ տա րա գիր նե րի 
այժմ յան և պա տե րազ մի ժա մա նա կաշր ջա նի վի ճա կի միջև»52:

Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո ա ռա վել ևս հայ տա րա գիր նե րը փաս տում են. «...
ա մեն բա նէ ա ւե լի գե րա դաս հա մա րել ա պա հո վու թեան եւ խա ղաղ աշ խա տան քին 
խնդի րը, ո րուն ա ռաջ Սու րիոյ Ա րաբ կա ռա վա րու թեան և մա նա ւանդ ֆրան սա կան 
ման դա տի հո գա տար իշ խա նութ յան ցույց տուած հիւ րըն կալ եւ մար դա սեր ասպն-
ջա կա նու թիւ նը զին քը թո ղուած են յա վետ ե րախ տա պարտ, ո րը կա րե լի է փո խա րի-
նել միայն լուրջ ու շրջա հա յեաց ո գիով մը, խա ղաղ ու կար գա պահ կեան քով մը»53:

Այս պի սով, Սի րիա յում 1915թ. հայ տա րա գիր նե րի հայտն վե լը նոր փո փո խութ-
յուն ներ է մտցնում Սի րիա յի սո ցիալ-տնտե սա կան կյան քում, ա ռա ջըն թաց է գրանց-
վում տնտե սութ յան մի շարք ո լորտ նե րում: Բա ցի դրա նից, մինչ այդ գո յութ յուն 
ու նե ցող հայ հա մայն քը վե րա փոխ ման է են թարկ վում: Աս տի ճա նա բար 1920-ական 
թվա կան նե րին ձևա վոր վում են ե րեք հիմ նա կան սո ցիա լա կան շեր տեր: Ա ռա ջին 
խավն այն հայ տա րա գիր ներն էին, ո րոնց միակ ու նեց վածքն ի րենց աշ խա տանքն 
էր. տղա մար դիկ՝ շի նա րա րա կան ո լոր տում, կա նայք՝ տնտե սութ յան մեջ: Երկ րորդ 
խում բը տա րա գիր նե րի այն հատ վածն էր, ո րը կա րո ղա ցել էր խու սա փել ճամ բա-
րա յին կյան քից և բ նակ վում էր քա ղա քում՝ վար ձա կա լած բնա կա րան նե րում: Ն րանք 
կա րող էին սե փա կան փոքր գործն ու նե նալ: Հա մե մա տա բար բար վոք վի ճա կում 
էին այն հա յե րը, ո րոնք օ տա րերկր յա կազ մա կեր պութ յուն նե րում կամ պե տա կան 

51 «Սուրիահայ տարեցոյց», 1925, էջ 191:
52 .184     
Հալեպի «Աթ-Թակադդում» թերթի վավերագիր էջերը…, էջ 184:
53 Գապպաճեան Գ. Սուրիա, քաղաքական, կրօնա-պատմական, կրթական եւ տնտեսական 
տեսակետով տե՛ս «Տաթեւ», տարեցոյց, կրոնա-բանասիրական-գրական, Բ տարի, 1926, էջ 277:
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ա պա րա տում էին աշ խա տում: Եր րորդ խա վը կազմ ված էր բա ցա ռա պես բնիկ 
հա յե րից՝ «ար ման կա դիմ» (հին հա յեր), ո րոնք հիմ նա կա նում սո ցիա լա պես ա պա-
հով ված էին: 

Հա մայն քի առջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րից ա ռա վել կարևոր էր ազ գա յին 
ինք նա գի տակ ցութ յան, մշա կույ թի և լեզ վի պահ պան ման խնդի րը, որն իր վրա էր 
վերց րել ե կե ղե ցին: Ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լու փաս տը նոր պա հանջ ներ էր 
դնում՝ ոչ միայն պահ պա նել նա խորդ շրջա նի մշա կու թա յին և հոգևոր ար ժեք նե րը, 
այլ նաև ստեղ ծել նո րը և ժա ռան գել սե րունդ նե րին: Այս փաս տը հա մայն քը սահ մա-
նող և բ նու թագ րող կարևոր ո րա կում նե րից է54:

Սի րիա յում հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան կա յաց ման հա մար կարևոր նշա-
նա կութ յուն ու ներ նրանց ի րա վա կան կար գա վի ճա կի հար ցը: Վեր ջին ներս Սի րիա-
յում ամ րագր վում են օ րեն քով, որ ա վե լի էր հստա կեց նում նրանց ի րա վունք նե րը55: 

Այս պի սով, հայ տա րա գիր նե րի սո ցիա լա կան վի ճա կի դրա կան փո փո խութ-
յուն նե րը կա րե լի է բա ցատ րել մի քա նի հան գա ման քով. նախ՝ հա յե րը Սի րիա յում 
հայտն վե լու ա ռա ջին տա րի նե րին ա մենևին էլ ցան կութ յուն չու նեին ին տեգր վե լու 
Սի րիա յի կյան քում: Սկզբ նա կան շրջա նում Սի րիա յում ի րա վա զուրկ դիր քե րում էին, 
օ տար և ժա մա նա կա վոր էին ի րենց զգում, ու դրան հա մա պա տաս խան էր վեր ջին-
նե րիս գոր ծե լա կեր պը: Երկ րորդ՝ նրանց հա մար ա ռա ջին հեր թին կարևոր էր լու-
ծել վե րապ րե լու խնդի րը: Երկ րում տի րող քա ղա քա կան դեպ քե րին տա րա գիր նե րի 
հիմ նա կան զանգ վա ծը ներգ րավ վա ծութ յուն չու ներ: Ն րանք հա մա կենտ րո նաց-
ման ճամ բար նե րում պայ քա րում էին ի րենց ա ռօր յա խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: 
Եր րորդ, որ ցե ղաս պա նութ յու նը վե րապ րե լու փաս տը նրանց դեռ ո րոշ ժա մա նակ 
հո գե բա նա կան կաշ կանդ ված վի ճա կում էր պա հում: Այս ի րա վի ճա կը, ինչ պես նշե-
ցինք, վե րա բե րում էր հիմ նա կա նում 1915-1918թթ., ո րից հե տո հայ տա րա գիր նե րի 
մոտ ոգևոր վա ծութ յուն է նկատ վում՝ Ֆեյ սա լի իշ խա նութ յան գա լուց հե տո, իսկ 
ֆրան սիա կան ման դա տի շրջա նում Կի լի կիա յի դեպ քե րից հե տո հայ տա րա գիր-
նե րի այն զանգ վա ծը, ո րը վե րա դառ նում է Սի րիա, ար դեն այս տեղ հաս տատ վե-
լու ծրագ րեր ու ներ: Վեր ջին ներս նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րո ղա նում են 
սո ցիա լա պես կա յա նալ և  աս տի ճա նա բար ի րենց Սի րիա յի լիի րավ քա ղա քա ցի ներ 
հա մա րել:

54 Տե՛ս Абраамян Л., Армения и армянская диаспора: Расхо жд ен ие  и Встреча, 21-й Век, номер 2, 
2005. էջ 137։
55 Տե՛ս Մարգարյան Ն., Հայոց ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ 
տարագիրների կարգավիճակը  և  հ այ -ա րա բա կան փոխհարաբերությունները (1915-1924  թթ.), 
Երևան, ՀՑԹԻ, 2013, էջ 133-137: 
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ՀԱՅ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՍԻՐԻԱՅԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԿՅԱՆՔՈՒՄ (1920-1924 ԹԹ.)

Նարինե Մարգարյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է հայ տա րա գիր նե րի ին տեգ րու մը Սի րի ա յի սո ցի ա-
լա կան կյան քում ընդ հուպ մին չև 1924թ.: Ներ կա յաց վում են տա րա գիր նե րի առ ջև 
ծա ռա ցած սո ցի ա լա կան խնդիր նե րի աս տի ճա նա կան լու ծում նե րը, հայ-արա բա կան 
փո խա դարձ ադապ տա ցումը, ին տեգր ման ճա նա պար հին հան դի պող խո չըն դոտ-
նե րը, արաբ ժո ղովր դի ու ֆրան սի ա կան ման դա տա յին իշ խա նու թյուն նե րի կա ռա-
վա րու թյան ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րը և հա րա կից մի շարք այլ խնդիր ներ:

Ներ կա յաց վում են հայ տա րա գիր նե րի սո ցի ա լա կան իրա վի ճա կի դրա կան 
փո փո խու թյուն նե րը, դրանք պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը: Ներ կա յաց վում է երկ-
րում տի րող քա ղա քա կան իրա վի ճա կը, որը որոշ չա փով նպաս տել է հայ տա րա-
գիր նե րի նկատ մամբ արա բա կան կող մի դժգո հու թյա նը: Ներ կա յաց ված գոր ծըն-
թաց նե րի հա մա տեքս տում հայ տա րա գիր նե րը կա րո ղա նում են սո ցի ա լա պես 
կա յա նալ, վե րա ձև ա վո րել տե ղի հայ հա մայն քը և աս տի ճա նա բար իրենց Սի րի ա յի 
լի ի րավ քա ղա քա ցի ներ հա մա րել:
Բանալի բառեր՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյուն, տա րա գիր ներ, սո ցի ալ-տնտե սա կան 
կյանք, ին տեգ րում, կար գա վի ճակ, արաբ ներ, փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, ֆրան-
սիա կան ման դա տա յին իշ խա նու թյուն: 

ИНТЕГРАЦИЯ АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СИРИИ (1920-1924)

Нарине Маргарян
РЕЗЮМЕ

В статье анализируется интеграция армянских беженцев в социальную жизнь 
Сирии до 1924 года. Освещены социальные проблемы, с которыми сталкивались 
депортированные армяне, армяно-арабская взаимная адаптация, препятствия, 
стоявшие на пути интеграции армян, действия арабского народа и французского 
мандатного правительства, а также некоторые другие вопросы.

Изложены факторы содействовавшие улучшению социального статуса армян-
ских беженцев. Также представлена   политическая ситуация в стране, которая в 
определенной степени способствовала недовольству арабов в отношении армян-
ских беженцев. В контексте представленных процессов армянские беженцы 
смогли постепенно социально утвердиться в Сирии,  реконструктировать общину 
и стать полноправными гражданами страны.
Ключевые слова: Геноцид армян, беженцы, социально-экономическая жизни, 
интеграция, статус, арабы, взаимоотношения, французское мандатное прави-
тельство
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THE INTEGRATION OF THE ARMENIAN REFUGEES INTO THE SURIA’S SOCIAL
ECONOMIC LIFE 19201924

Narine Margaryan
SUMMARY

The paper analyzes the integration of Armenian refugees into Syria’s social life till 1924. 
The process of gradual solution of social poblems faced by refugees, the mutual Armeni-
an-Arab adaptation, the obstacles on the path towards integration, the steps implemen-
ted by French mandate Authorities and Atab people are being analyzed. The improve-
ments in refugees’ social life as well as factors fostering those developments are being 
presented. The paper analyzes the political situation in the country which partlially 
substantiated the resentment of Arab side. In the perplexed context of above mentio-
ned factors Armenian refugees were able to re-shape the local Armenian community, 
improve their social-economic situation and gradually perceive themselves as full-fled-
ged citizens of Syria.
Keywords: Armenian Genocide, refugees, social-economic life, integration, status, 
Arabs, relationship, French Mandate Authorities
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ԿՐՈՆԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Շուշան Խաչատրյան

XXI դա րի պոստ մո դեռն աշ խար հա յաց քը հա ճախ լու սանց քում է թող նում կրո նի 
դե րա կա տա րութ յու նը մար դու կեն սա գոր ծու նեութ յան տա րա տե սակ բնա գա վառ-
նե րում: Նույ նը տե ղի է ու նե նում պո զի տի վիզ մի փի լի սո փա յութ յամբ ա ռաջ նորդ վող 
ժա մա նա կա կից գի տա կան աշ խար հում. ե թե տվյալ երևույ թի մեջ առ կա է լի նում 
քա ղա քա կան կամ տնտե սա կան գոր ծոն, դրանք ուռ ճաց վում են, դիտ վում երևույթ-
նե րի, հա մընդ հա նուր ճգնա ժա մե րի հիմք, իսկ կրո նա կա նը բա վա կա նին հա ճախ 
ան տես վում է կամ բա վա կա նա չափ ու շադ րութ յան չի ար ժա նա նում, այդ թվում՝ 
ցե ղաս պա նա գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րում: Այս ի մաս տով գեր մա նա ցի 
ցե ղաս պա նա գետ Ք րիս տիան Գեռ լա խը տե ղին դի տո ղութ յուն է ա նում՝ անդ րա-
դառ նա լով ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յան մեջ ո րոշ հա մա տեքս տա-
յին հար ցե րի ու սխալ նե րի: Այդ սխալ նե րի թվում նա նշում է, որ ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի մեջ տա րած ված խնդիր է այն, որ տար բեր ժա մա նակ նե րում և տար բեր 
գա ղա փա րա կան դրդա պատ ճառ նե րի հի ման վրա ի րա կա նաց ված ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րը դի տարկ վում են միայն կամ գլխա վո րա պես քա ղա քա կան հիմ քի վրա 
ի րա կա նաց ված. «Զանգ վա ծա յին բռնութ յուն նե րը ծա գում են հա սա րա կութ յան մեջ 
կամ հա սա րա կութ յան կող մից գե նե րաց ված և խո րը ար մա տա ցած հա մա լիր գոր-
ծըն թաց նե րից. դրանք լոկ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան և  ա վա զա կա յին վար-
չա կար գե րի վրա չեն հիմն վում»1: Կ րո նի տա րա տե սակ հիմ նա հար ցերն ան տես-
վում են ան գամ պատ մա կան հե ռա վո րութ յուն ու նե ցող ի րա դար ձութ յուն նե րի մեջ, 
ան գամ այն դեպ քում, երբ աշ խար հի կաց ման մշա կույ թը նո րա մուտ է ե ղել տվյալ 
ժա մա նա կում, և կ րոնն ու նե ցել է հզոր դե րա կա տա րութ յուն ան ձի և հան րութ յան 
կեն սա գոր ծու նեութ յան և հո գե բա նութ յան մեջ: Ռետ րոս պեկ տիվ՝ հե տա հա յաց 

1 Gerlach Chr., “Extremely violent societies: an alternative to th e c oncep t of genocide” in Journal of Genocide 
Research 2006, 8(4), December, p. 458): Միանգամայն համաձայն ենք նրա այն պնդման հետ ևս, 
որ պետք չէ առանձնացնել իրարից ու դասակարգել քաղա քական, գաղափարախոսական, 
պատժիչ կամ տնտեսական ցեղասպանություններ, քանի որ «… իրականում բռնության ուժը 
բխում էր ճիշտ այն բանից, որ այն ամբողջի խառնուրդ էր» (նույն տեղում, էջ 460): Ք. Գեռլախը 
մեթոդական սխալներ է առանձնացնում նաև ցեղասպանագիտության հիմնական միտումների 
մեջ, օրինակ՝ կենտրոնացումը պետության վրա և ոչ հասարակության, կամ անգլերեն intent՝ 
վաղուց շահարկված, իրավական նշանակություն ունեցող եզրույթի, այսինքն՝ ծրագրման ու 
կենտրոնացման շուրջ՝ փոխանակ դիտարկելու պրոցեսիվ վիճակն ու ինքնավար խմբերի 
մասնակցությունը (նույն տեղում, էջ 466): 
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մե թո դա բա նութ յու նը թե րի է կի րառ վում, և  արդ յուն քում տու ժում է գի տա կա նութ-
յու նը: 

Պա րա դոք սալ կեր պով ժա մա նա կա կից պոստ մո դեռ նիս տա կան աշ խար հիկ 
մշա կույ թի հիմ քե րը նաև դրվել են XX դ. հոգևոր ճգնա ժա մի2 արդ յունք հան դի-
սա ցող ա մե նաա ղե տա լի ֆե նո մեն նե րից մե կի՝ ցե ղաս պա նութ յան մի ջո ցով, ո րը 
փո խել է և՛ աշ խար հա յացք, և՛ աշ խար հագ րութ յուն, և՛ ժո ղովր դագ րութ յուն, և՛ 
քա ղա քա կան ու տնտե սա կան ի րադ րութ յուն, առնչ վել մար դու կեն սա գոր ծու նեութ-
յան բո լոր կե տե րին: 

Կ րո նի դե րը վեր հա նե լը ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ի րա գործ ման մեջ միշտ 
դի տարկ վել է որ պես ա մե նա խո ցե լի և  ու սում նա սի րո ղից ա ռա վե լա գույն ու շադ-
րութ յուն պա հան ջող հարց: Կ րոն-ցե ղաս պա նութ յուն առն չութ յուն ներն ու սում նա սի-
րող նե րի հա մար կա րող են դառ նալ փոր ձա քար այն ի մաս տով, որ խնդրին պատ-
շաճ ու շադ րութ յուն առ այ սօր չի հատ կաց վել: Խնդ րի մեջ տե ղա վոր վող հար ցե րից 
են հետև յալ նե րը. ի՞նչն ընտ րել մե թո դա բա նա կան մեկ նա կետ, տար բեր կրոն նե րի 
բա խում ներն արդ յո՞ք հան գեց նում են ցե ղաս պա նութ յուն նե րի, կրո նա կան պատ-
կա նե լութ յունն ու նի՞ վճռո րոշ դեր ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի հա մար, 
կա՞ն արդ յոք ա ռա վել կամ պա կաս ագ րե սիվ կրո նա կան հա մա կար գեր, ո րոնք 
ու նեն ցե ղաս պա նութ յուն ի րա գոր ծե լու նե րուժ և  ե թե ա յո, ա պա ո րո՞նք են այդ 
պո տեն ցիալ նե րը, արդ յո՞ք կրոն նե րի բա րո յա գի տա կան, մար դա բա նա կան ա ռանձ-
նա հատ կութ յուն ներն են պատ ճա ռը ցե ղաս պա նութ յուն ծրագ րե լու և  ի րա գոր ծե-
լու հա մար, թե՞ կրո նի ընդ հա նուր ճգնա ժամն է պատ ճա ռը, արդ յո՞ք կրո նա կան 
տար բե րութ յու նը գոր ծոն է, թե՞ գոր ծիք՝ ցե ղաս պա նութ յուն ծրագ րե լու և  ի րա կա-
նացնելու հա մար և շատ այլ հար ցեր ու դրան ցից բխող բազ մա թիվ են թա հար ցեր: 
Ս րանք թե մա ներ են, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ա ռան ձին լայ նա ծա վալ ու սում նա սի-
րութ յուն նե րի նյութ կա րող է դառ նալ: 

Չ նա յած Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում կրո նի դե րա կա տա րութ յու նը 
պատ շաճ հե տա զոտ ման չի են թարկ վել, կրո նի դե րա կա տա րութ յան այս կամ այն 
հիմ նա հար ցին անդ րա դար ձել են մի շարք ցե ղաս պա նա գետ ներ՝ տար բեր գի տա-
կան ուղ ղութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Այդ բաց դաշ տը կա րոտ է կրո նա գետ-
ցե ղաս պա նա գետ նե րի ու սում նա սիր մա նը, որ պես զի խնդրին ցու ցա բեր վի կոն-
տեքս տուալ՝ հա մա տեքս տա յին, մո տե ցում: Կ րո նա գետ նե րի կող մից ա ռան ձին 
ու շադ րութ յան ա ռար կա է ե ղել կրոն-բռնութ յուն ընդ հա նուր հիմ նախն դի րը, որ տեղ 
դի տարկ վել են կրոն նե րը և դ րանց այն գծերն ու բնո րո շիչ նե րը, ո րոնք հիմք են 
դիտ վել տա րա տե սակ բռնութ յուն նե րի տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում, և  ա ռա-
ջարկ վել են տա րա տե սակ տե սութ յուն ներ ու մեկ նա բա նութ յուն ներ3:

2 XX-XXI դարերի հոգևոր ճգնաժամի մասին խոսել ու խոսում են հումանիտար և սոցիա-
լական գրեթե բոլոր գիտությունների, մանավանդ փիլիսոփայության (հատկապես պատմու-
թյան փիլիսոփայության), հոգեբանության, կրոնագիտության, աստվածաբանության ներկա-
յացուցիչները:
3 Տե՛ս օրի նակ հետևյալ ուսումնասիրությունները. Kimball Ch., When Religion Becomes Evil, 
HarperCollins Publishers, 2002 գիրքը, որը թվարկում է 5 քայլերը, երբ կրոնը կրոնից վերածվում է 
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Ս տորև մեջ բեր ված հե ղի նակ նե րի ու սում նա սի րութ յուն ներն ու մո տե ցում ներն 
ընտր վել են հետև յալ սկզբուն քով. քա նի որ կրո նի հիմ նա հարցն առ հա սա րակ 
չու սում նա սիր ված դաշտ է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան պա րա գա յում4, ա պա մենք 
ա ռանձ նաց րել ենք այն հե ղի նակ նե րին՝ ա ռանց գի տա կար գա յին տա րան ջատ ման, 
ով քեր առ հա սա րակ ի րենց աշ խա տութ յուն նե րում կամ հոդ ված նե րում որևէ կերպ 
անդ րա դար ձել են այդ հար ցին՝ լի նի դա հոդ ված, մե նագ րութ յան գլուխ կամ հա մա-
ռոտ անդ րա դարձ: Կ րո նի դե րա կա տա րու մը մեր ժող ու հիմ նա վո րում ներ բե րող 
հե ղի նակ նե րին ևս կ ցան կա նա յինք անդ րա դառ նալ, սա կայն ներ կա ու սում նա սի-
րութ յան ըն թաց քում բա ռա ցիո րեն մեր ժող ու դրան գի տա կան գրա վոր հիմ նա-
վո րում տված որևէ ցե ղաս պա նա գե տի՝ ցան կա ցած գի տա կար գի ներ կա յա ցուց չի, 
չհայտ նա բե րե ցինք, քա նի որ ի րենք ի րենց գոր ծե րում կենտ րո նա նում են Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ո րո շա կի որևէ կող մի վրա ու կրո նի հիմ նա հար ցին պար զա-
պես չեն անդ րա դառ նում: Մեր սե փա կան դի տարկ մամբ տար բեր ցե ղաս պա նա-
գետ նե րի հետ բա նա վոր շփու մից միայն հնա րա վոր ե ղավ եզ րա կաց նել, որ ո լորտն 
ի րենց հա մար մութ է և նոր, եր բեմն՝ զար մաց նող ու ա վե լի հա ճախ՝ ան հաս կա-
նա լի: Ա ռա ջարկ ներ են հնչել այն ու սում նա սի րել ու շրջա նա ռել, հա կա դիր վե րա-
բեր մունք ևս  ե ղել է, երբ հնչել են պար զա պես դի մա դար ձող կար ծիք ներ կրոն նե րի 
բա խու մը, կրո նա կան տար բե րութ յու նը որ պես գոր ծոն և/ կամ գոր ծիք դի տար կե լու 
շուրջ: Սա կայն ցե ղաս պա նա գետ նե րի ճնշող մե ծա մաս նութ յու նը պատ մա գետ ներ 
ու քա ղա քա գետ ներ են, ա վե լի քիչ թիվ են կազ մում մար դա բան նե րը, փի լի սո փա-
նե րը, ըն կե րա բան ներն ու հո գե բան նե րը, իսկ կրո նա գետ նե րը չու նեն հետևո ղա-
կան կոն ցեպ տուալ ներդ րում Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան կրո նա գի տա կան ու սում-
նա սի րութ յան և դի տար կում նե րի մեջ: 

Ցե ղաս պա նութ յուն նե րի կան խար գել ման հա մա տեքս տում կրո նի դե րա կա տա-
րութ յունն ու սում նա սի րե լու խնդրին անդ րա դար ձել է ցե ղաս պա նա գետ Ս տի վեն 
Լ. Ջե քոբ սը՝ մտա հո գութ յուն հայտ նե լով, որ կրո նի գոր ծո նի մա սին խո սող, այն 
դի տար կող և  այդ ուղ ղութ յամբ կան խար գել ման մե թոդ ներ ա ռա ջար կող բուն կրո-
նա գետ-մաս նա գետ նե րի բա ցա կա յութ յուն կա. մե կը քա ղա քա գետ է, մյու սը՝ պե տա-

չարիքի, ն աև հանրահայտ կաթոլիկ աստվածաբան և միջկրոնական հարցերի մասնագետ Հանս 
Քյունգի հետևյալ հոդվածը. Küng H., “Religion , violence and “holy wars””, International Review of 
the Red Cross, Volume 87, No. 858, June 2005, էջ 253-268, միջգիտակարգային հայտնի տեսաբան 
Ռենե Ժիրարի հետևյալ գիրքը. Girard R., Violence and the Sacred, New York, Continuum, 2005, 
կրոնի փիլիսոփայության լույսի ներքո գրված Roth J. K., “Easy to remember?: genocide and the 
philosophy of religion” in International Journal for Philosophy of Religion, Vol. 68, No. 1/3, Decembe r 
2010, էջ 31-42 հոդվածը և կրոնաէթիկակա ն հա րց եր քննարկող հ ետևյալ ժողովածուն՝ The 
Religious Responses to Mass Atrocity: Interdisciplinary Perspectives, Edited by Thomas Brudholm and 
Th om as  Cushman, Cambridge University Press, 2009։
4 Այս իմաստով պատկերն այլ է Հոլոքոստի պարագայում, բազմաթիվ ուսումնասիրություններ 
են կատարվել՝ հիմնականում հրեա ուսումնասիրողների կողմից՝ հակասեմականություն-
քրիստոնեություն-Հոլոքոստ կապերը դիտարկելով, որոշ ուսումնասիրողներ կրոնական 
տարբերության գործոնը կարևոր են համարում, օրինակ՝ Բոսնիայի կոտորածների, Կամբոջայի 
ցեղասպանության ժամանակ: Այս հոդվածում կենտրոնացումը կկատարվի միայն Հայոց 
ցեղասպանության թեմայի վրա:
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կան աշ խա տող, մե կը՝ անվ տան գութ յան հար ցե րով զբաղ վող վեր լու ծա բան, ո րոնք 
պրո ֆե սիո նալ մո տե ցում չեն կա րող ցու ցա բե րել, և հետևա բար՝ կրո նի գոր ծո նը լու-
սանց քում է մնում, ո րով հետև այլ մաս նա գետ ներն ա նու շադ րութ յան են մատ նում 
ցե ղաս պա նա կան վար քի այդ կող մը5: 

Ուս տի հարկ հա մա րե ցինք ներ կա յաց նել և մեկ նա բա նել այն ցե ղաս պա նա գետ-
նե րի մտքե րը, ո րոնք կա՛մ հա կիրճ վեր լու ծութ յուն ներ են նվի րել նշված թե մա յին, 
կա՛մ ար տա հայ տել են ի րենց ընդ հա նուր դիր քո րո շու մը կրոն-ցե ղաս պա նութ յուն 
խնդրի վերաբերյալ6:

5 Տե՛ս Jacobs S. L., “Genocidal Religion” in Journal of Hate Studies, Vol. 9:22, Gonzaga University 
Institute for Hate Studies, 2011, էջ 229-30:
6 Կրոնական տարբերությունն Օսմանյան կայսրության ներսում որպես կարևոր հարց է 
ընկալում «Մեծ ոճիրը» գրքի հեղինակ Արամ Անտոնյանը: Նրա շեշտադրումներից մեկն այն է, 
որ Եղեռնի ոճիրը ծանրացած է ոչ միայն թուրք պաշտոնյաների վրա, ովքեր ծրագրեցին այն, 
այլև թուրք ժողովրդի վրա (տե՛ս Անտոնեան Ա., Մեծ ոճիրը, Ե., 1990, էջ 241), ավելին, ըստ 
նրա, «Օսմանեան կայսրութիւն կոչուած գեհենին մէջ ապրող բոլոր իսլամ ժողովուրդները» 
ոչ միայն «հաւասարապէս յանցաւոր են» (նույն տեղում, էջ 243), այլ նաև «նոյնիսկ տեղ տեղ՝ 
ժողովուրդը սրբագրեց ու լրացուց կառավարութեան գործը» (նույն տեղում, էջ 243): Անտոնյանն 
իր դիրքորոշումը որպես ականատես և վերապրող ձևակերպում է հետևյալ կերպ. «Այս անգամ՝ 
իթիհատականներն էին. անոնցմէ առաջ՝ Համիտն էր. անկէ առաջ՝ Մահմուտ Բ-ը, եւ անկէ 
առաջ ալ միւս բոլոր Սուլթանները, գրեթէ ամէնքն ալ: Եւ մեքենան՝ թուրք ժողովուրդը՝ այս 
բոլոր մեքենավարներուն ձեռքին տակ միշտ նոյնը մնաց, անոնց ամենուն ալ հնազանդեցաւ 
հաւասար հլութեամբ: Եւ քանի՛ օսմանեան կայսրութիւն մը գոյութիւն պիտի ունենայ քրիստոնեայ  
հպատակներով, այդ մեքենավարները միշտ պիտի ստիպուին նոյն հրամանը տալու, եւ այն 
մեքենան ալ միշտ պիտի գործէ, միշտ պիտի ջարդէ ճակատագրականապէս: Որովհետև թուրք 
տարրը՝ քրիստոնեայ տարրերուն վրայ իր տիրա պե տութիւնը պահելու համար ուրիշ ճար չունի: 
Քրիստոնեաները ամէն տեսակէտով գերազանց են իրմէ, ամէն ասպարէզի մէջ միշտ իրմէ առաջ 
կ’անցնին: Կամ պիտի ստիպուին տէրերը փոխել,–տիրապետութիւնը տալ Քրիստոնեաներուն, 
ինչ որ անկարելի է,–եւ կամ ջարդել, զանոնք ետ ձգելու, անոնց տնտեսական յառաջադիմութիւնը 
կասեցնելու, անոնց աշխատութեան պտուղը խլելու, եւ այս կերպով՝ տեսակ մը հաւասարութիւն 
ստեղծելու համար» (նույն տեղում, էջ 241, 242): Մեկ այլ կարևոր աղբյուրի հեղինակ Հենրի 
Մորգենթաուն շեշտում է, որ բոլոր սլաքներն ուղղված էին հենց քրիստոնյաների դեմ. «Բոլոր 
քրիստոնյաները պաշտոնապես ենթարկվում էին բոյկոտի և ոչ միայն Փոքր Ասիայում, այլև 
Կոստանդնուպոլսում» (Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, Երևան, 2012, էջ 44), նա 
Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածների մեջ տեսնում է կրոնի դերակատարությունը 
միայն իսլամադավանների զանգվածային մասնակցության մակարդակով. «Եթե ավելի վաղ 
անցյալում կատարված բոլոր ջարդերը համեմատենք թուրքերի արածի հետ, ապա կնկատենք՝ 
դրանց հատուկ է մի հատկանիշ, որը կար ել ի է հիշատակել որպես գրեթե արդարացում. դրանք 
կրոնական ֆանատիզմի հետևանք էին, և այն հրահրող կանանց ու տղամարդկանց մեծ մասն 
անկեղծորեն հավատում էր, որ իրենք այդպես ծառայում են Արարչին: Անկասկած, կրոնական 
մոլեռանդությունը նաև թուրք ու քուրդ խուժանի հիմնական մղիչ ուժն էր. նրանք հայերին 
գլխատում էին որպես ալլահին մատուցվող ծառայություն, սակայն նրանք, ովքեր մտահղացել 
էին հայերի կոտորածը, նման շարժառիթ չունեին» (նույն տեղում, էջ 241): Խորհրդահայ 
պատմագիտությունը մեր քննարկած հարցի առնչությամբ կոնցեպտուալ հարցեր չի առաջադրում 
այն պարզ պատճառով, որ խորհրդային աթեիզմը կրոնի միանշանակ բացասական ընկալմամբ, 
ինչպես նաև՝ խորհրդային ազգերի եղբայրության դիրքերից չէր հանդուրժում միջկրոնական 
հարաբեր ու թյունների քննարկում: Խորհրդահայ պատմագետների գործերն այս իմաստով 
խիստ կարևոր են՝ փաստագրական տեղեկատվությու ն տրամադրելու տեսանկյունից, սակայն ոչ 
կոնցեպտուալ մոտեցման մակարդակով: 
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Ն րանց շար քում ա ռա ջի նը հենց «գե նո ցիդ» եզ րույ թի հե ղի նակն է՝ հրեա փի լի-
սո փա, ի րա վա գետ Ռա ֆա յել Լեմ կի նը: Նա Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ման րա-
մաս նե րը քննե լիս ցե ղաս պա նա կան մտադ րութ յան (անգլ. intent) պա հից իսկ 
տես նում է կրո նա կան տար բե րութ յու նը՝ ա ռա վել ստույգ ա սած՝ հա յե րի քրիս-
տոն յա լի նե լը՝ որ պես դրդա պատ ճառ: Սկ սե լով հա յե րի դար ձից քրիս տո նեութ-
յա նը՝ եր կար պատ մա կան էքս կուր սով նա հաս նում է մինչև Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան շրջա նին: Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում հա յե րի՝ մահ մե դա կան 
լծից կրած հա լա ծանք նե րին. «Մահ մե դա կա նութ յան պատ մութ յու նը քրիս տո նեութ-
յան դեմ ուղղ ված ան հող դողդ պա տե րազ մի պատ մութ յուն է, և հա յե րը կո տոր վել 
ու հա լած վել են սկսած այն պա հից, երբ ըն դու նե ցին քրիս տո նեութ յուն: 1890-ա կան-
նե րի կո տո րած նե րը բնույ թով կրո նա կան էին...»7: Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ծրագ-
րի վե րա բեր յալ վեր նա գի րը նա սկսում է հետև յալ մեկ նա կե տից. «Հա յե րի՝ մահ-
մե դա կան կրո նի սրտում գո յակ ցող հզոր քրիս տո նեա կան տար րի հա լա ծանքն 
ան խու սա փե լի էր, քա նի որ Ղու րա նի հիմ նա րար սկզբունք նե րը Ք րիս տո սի ուս-
մուն քի ու ղիղ հա կադ րութ յունն էին»8: Նա նույ նիսկ ա ռանձ նաց նում է «ան հա վատ-
նե րի» վե րա բեր յալ մի շարք հրա հանգ ներ, այդ թվում՝ ոչն չաց նե լու կամ պատ ժե լու 
ու ղիղ հրա ման պա րու նա կող մի շարք ա յաթ ներ Ղու րա նի հետև յալ սու րահ նե րից՝ 
8.57 («Ա հա՛ գա զան նե րից չար են Աս տու ծոյ ա ռա ջին նրանք, որ ան հա ւատ ներ են եւ 
չեն հա ւա տում»), 9.29 («Պա տե րազ մե ցէ՛ք նրանց հետ, որ չեն հա ւա տում Աս տու ծուն 
եւ ոչ էլ վեր ջին օր ւան եւ պիղծ չեն հա մա րում Աս տու ծոյ եւ նրա մար գա րէի պիղծ 
հրա տա րա կա ծը …»), 9.74 («Ո՛վ մար գա րէ, կռի՛ւ ա րա ան հա ւատ նե րի եւ կեղ ծա ւոր-
նե րի դէմ եւ խի՛ստ ե ղիր նրանց դէմ. եւ նրանց բնա կա րա նը դժոխքն է»), 9.124 («Ո՛վ 
հա ւա տա ցեալ ներ, պա տե րազ մե ցէ՛ք այն ան հա ւատ նե րի հետ, ո րոնք ձեզ դրա ցի 
են. թող ձեր խստու թիւ նը տես նեն, որ հաս կա նան թէ Աս տուած եր կիւ ղած նե րի հետ 
է»), 47.4 («Ու րեմն երբ դուք հան դի պէք ան հա ւատ նե րին, կտրե ցէ՛ք նրանց վի զե րը 
մին չեւ նրանց ջար դէք, գե րեալ նե րի կա պե րը պնդաց րէ՛ք»)9:

Բե րե լով ա կա նա տես նե րի մի շարք վկա յութ յուն ներ՝ Լեմ կի նը հա մոզ ված հաս-
տա տում է, որ քրիս տո նեա կան հա վա տի ան ձինք տեղ չու նեին Օս ման յան կայս-
րութ յու նում10: Սա կայն Ռա ֆա յել Լեմ կի նը ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի 
միակ պա տաս խա նատ վութ յու նը չի վե րագ րում քա ղա քա կան վեր նա խա վին և 
նշե լով, որ չնա յած Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը քա ղա քա կան դրդա պատ ճառ նե րից 
սնված ո րո շում էր՝ ստեղ ծե լու եր կար փայ փայ ված միաց յալ թուր քա կան պե տութ-
յուն, այ դու հան դերձ, «...մարդ կանց գրգռում էին կա տա րե լու ոճ րա գոր ծութ յուն ներ՝ 

7 Raphael Lemkin’s Dossier on the Armenian Genocide: Turkish Massacres of Armeni ans (Manuscript 
from Raphael Lemkin’s Collection, American Jewish Historical Society), with a foreword by prof. 
Michael J. Bazyler, Glendale, Center for Armenian Remembrance (CAR), p. 75.
8 Նույն տեղում, էջ 73:
9 Գրքի անգլերեն տեքստում սուրահների այաթները երբեմն տարբերվում են Ղուրանի հայերեն 
թարգմանություններից: Մե նք այդ համարները դուրս ենք գրել՝ համաձայն Ղուրանի հետևյալ 
հայերեն տպագրության. Ղուրան, թարգմ. արաբ. հայ.՝ Աբր. Ամիրխանյանց, Վառնա, 1909:
10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 77:
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«սրբա զան պա տե րազ մի»՝ «ջի հա դի», մղմամբ»11: Լեմ կինն այս միտքն ար տա հայ-
տում է իբրև ո րո շա կի ան հա մա ձայ նութ յուն Ջեյմս Բ րայ սի այն դիր քո րոշ մա նը, որ 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը կրո նա կան ֆա նա տիզ մի հետևանք չէր: Պարզ է դառ-
նում, որ հար ցը հա մա պար փակ, պա տաս խա նատ վութ յան և խոր ու սում նա սի րութ-
յան պա հանջ է ու նե ցել, ուս տի նա բա վա րար վել է այդ քա նով՝ դրա նով հա տուկ 
զբաղ վե լու խնդիր չդնե լով իր առջև:

Ցե ղաս պա նա գի տութ յան դա սա կան հե ղի նակ նե րից Լեո Կու պե րը ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րը դա սա կար գում է տար բեր չա փում նե րով: Իր կող մից տար բե րակ-
ված խմբե րում ռա սա յա կան, էթ նի կա կան, գա ղու թաց ման և  ա պա գա ղու թաց ման, 
հա վաք չութ յամբ զբաղ վող, նա խաին դուստ րիալ և բ յու րոկ րա տա կան մե խա նիզ-
մով կա տար ված ցե ղաս պա նութ յուն նե րի շար քում որ պես ա ռա ջին գոր ծոն թվարկ-
ված նե րի մեջ նշում է կրո նա կա նը12: Կ րո նա կան տար բե րութ յու նը նա հա մա րում է 
ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի շար ժիչ ուժ. օ րի նակ՝ կրո նա կան հե ղի նա կութ յուն վա յե-
լող ան ձը կա րող է հրահ րել ցե ղաս պա նութ յուն՝ ան գամ այն դեպ քում, երբ ցե ղաս-
պա նութ յու նը հա կա սում է նրանց աստ վա ծա բա նութ յա նը. մղիչ ու ժը կրո նա կան 
ե ռան դը կամ ջանքն է, ո րը շրջա նա ռութ յան մեջ է դրվում՝ ցե ղաս պա նութ յուն ի րա-
գոր ծե լու լիա զո րութ յան հա մար13: Նա կար ծում է, որ գա ղա փա րա կան ու կրո նա-
կան պա տե րազմ նե րը բնո րոշ են ժա մա նա կա կից աշ խար հին14, և չ նա յած կրո նա-
կան պա տե րազ մը լայ նո րեն տա րած ված երևույթ չէ, կրո նա կան տար բե րութ յու նը 
XX դա րի մի շարք ցե ղաս պա նութ յուն նե րի հիմքն է, ո րոնց մեջ դա սում է Հա յոց 

11 Նույն տեղում, էջ 78:
12 Տե՛ս Kuper L., Genocide: It’s Political Use in the Twentieth Century, Yale U ni versity Press, 1981, 
էջ 9: Լեո Կուպերը տեսական քննության է ենթար կե լ սրբազան տեքստերի պ ոտ ենցիալը 
ցեղասպանությունների իրագործման ուղղությամբ (տե՛ս Kuper L., “Theological Warrants for 
Genocide: Judaism, Islam and Christianity” in Terrorism and Politi ca l Violence 1990, 2:3, էջ 351-379): Այս 
հոդվածում նա գրում է, որ մոնոթեիստական կրոնները՝ այն կրոնները, որ ունեն հավատքային 
համակարգ միակ Աստծու հանդեպ և հայտնութենական են, ունեն ցեղասպանական պոտենցիալ: 
Այսինքն՝ կարող ենք եզրակացնել, որ հայտնության ընկալումը, որից բխում է սեփական 
կրոնական համակարգը միակ ճշմարիտը համարելը, պարունակում է հնարավոր բռնություն՝ 
մյուսների ճշմարտացիության ընկալման հանդեպ, հետևաբար՝ ողջ կրոնական համակարգի 
հանդեպ: Սակայն երեք միաստվածային կրոնների՝ հուդայականության, քրիստոնեության և 
իսլամի սրբազան տեքստերը, ըստ Կուպերի, անպայման չէ, որ աստված աբանական հիմք են 
տալիս ցեղասպանության համար: Կուպերը, օրինակ՝ քրիստոնեության մեջ իսպառ բացակա 
է դիտում այլոց կոտորելու սուրբգրային օրինականացումը (նույն տեղում, էջ 372): Իսլամական 
սրբազան տեքստերում, ըստ նրա, կա այդ տարրի առկայությունը՝ աստվածաբանական մի 
քանի կռվաններով միասին վերցրած՝ իսլամը՝ որպես բացարձակ, վերջն ակ ան  և կատարյալ 
հ այ տն ություն դիտելով, իսլամադավանի կողմից իսլամ տարածելու առաքելությամբ և բոլոր 
գործոններից վեր՝ ջիհադով՝ որպես այդ նպատակին առաջնորդող միջոց (նույն տեղում, էջ 372): 
Նրա համոզմամբ հուդայականությունը ևս զերծ չէ այդ պոտենցիալից. հուդայականությունն ունի 
խորհրդապաշտական ընկալում, օրինակ՝ ամաղեկացիներին կոտորելու հարցում, և այն փ նտրել 
է ու գտել կրոնի և Աստծո թշնամիներ՝ հավաքական անվամբ՝ «ամաղեկացիներ», տարբեր 
վայրերում և ժամանակաշրջաններում (նույն տեղում, էջ 373) , որոնց կոտորելու պատվիրանն 
արձանագրված է հենց Թանախում, որը նույն Հին Կտակարանն է:
13 Տե՛ս Kuper L., Genocide: I t’ s Po li tical Use…, էջ 12:
14 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 14:
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ցե ղաս պա նութ յու նը, Ուկ րաի նա յում և Հնդ կաս տա նում տե ղի ու նե ցած կրո նա-
կան բա խում նե րը՝ ցե ղաս պա նութ յան ել քով, ինչ պես նաև հրեա նե րի ցե ղաս-
պա նութ յու նը նա ցիս տա կան Գեր մա նիա յում15:

Խո սե լով կրո նա կան տար բե րութ յան հիմ քի վրա ա ռա ջա ցած հա կադ րութ յուն-
նե րից՝ Կու պերն ա սում է, որ «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կո մի տեի ան դամ-
նե րը կրո նա կան մո լե ռանդ ներ չէին, բայց, այ դու հան դերձ, նրանց այն հայ տա րա-
րութ յու նը, որ իս լա մա դա վան նե րը պետք է ներգ րավ վեին սրբա զան պա տե րազ մի 
մեջ՝ ի պաշտ պա նութ յուն իս լա մի, հաշ վարկ ված էր՝ նպաս տե լու կրո նա կան կրքե-
րի բոր բոք մա նը, ին չը և տե ղի ու նե ցավ: Եվ թուր քե րի մաս նակ ցութ յու նը հա յե րի 
տե ղա հա նութ յուն նե րին, բռնութ յուն նե րին ու սպա նութ յուն նե րին, ե կե ղե ցի նե րի 
պղծմա նը, քրիս տոն յա հոգևոր սպա սա վոր նե րի հան դեպ գործ ված բռնութ յուն-
նե րը, բռնի կրո նա փո խութ յուն նե րը՝ այդ բո լո րը միա սին, մատ նա ցույց են ա նում 
հնուց ե կած կրո նա կան ա տե լութ յան առ կա յութ յու նը: Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ-
մին միա նա լու ե րիտ թուր քե րի ո րո շու մը թե լադր ված էր սե փա կան կայս րութ յան 
սահ ման նե րը պահ պա նե լու, կայս րութ յու նը փլու զու մից փրկե լու հրա մա յա կա նով, 
և հա յե րին հայ տա րա րե լով իս լա մա կան օ րեն քը դրժած, օ րեն քից դուրս հան րույթ՝ 
օ րի նա կան կռվան տվե ցին դեռևս կրո նա կան օ րեն քով շարժ վող նե րին ցե ղաս պա-
նութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա յե րի հան դեպ16:

Կ րո նի գոր ծո նի ահ ռե լի դե րա կա տա րու մը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց-
քում ըն դու նում և վեր լու ծում է ան վա նի ցե ղաս պա նա գետ Վա հագն Դադր յա նը: 
Նա հա մա րում է, որ Օս ման յան կայս րութ յան տա րած քում ազ գա միջ յան հա կա մար-
տութ յուն նե րի բնույ թը պար զե լու անհ րա ժեշտ պայ ման է նախ՝ իս լա մի դե րա կա-
տա րութ յան ու սում նա սի րութ յու նը: Ըստ նրա՝ իս լա մը հան դես էր գա լիս ոչ միայն 
որ պես ան վեր ջա նա լի ազ գա միջ յան հա կա մար տութ յուն նե րի աղբ յուր և՛ Բալ կան-
նե րում, և՛ Թուր քա հա յաս տա նում, այլև այն Արևել յան հարցն ու Հայ կա կան հար ցը 
միմ յանց առն չող ու կա պող օ ղակն էր, ո րի շնոր հիվ ազ գա միջ յան հա կա մար տութ-
յուն ներն էին ծա գում 17: 

Դադր յա նը կոնֆ լիկտ նե րի հետ իս լա մի առն չութ յու նը պայ մա նա վո րում է նրա-
նով, որ այն իր դրույթ նե րը տա րա ծում է ազ գի սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան ո լորտ-
նե րի վրա ևս. իս լա մի ինք նըն կա լու մը որ պես գե րա կա և բա ցա ռիկ կրոն էա կան 
է՝ բա ցատ րե լու հա մար Օս ման յան Թուր քիա յի մու սուլ մա նա կան հա մա կար գը և 
դ րա գե րիշ խա նութ յան հար ցերն այլ կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հան դեպ: 
Դադր յանն ա սում է, որ Օս ման յան կրո նա պե տութ յամբ պայ մա նա վոր ված պե տա-
կան հա մա կար գը նաև Օս ման յան օ րենսդ րա կան հա մա կար գի հիմքն էր, և  ա մեն 
փոխ հա րա բե րութ յուն պետք է կար գա վոր վեր կամ պայ մա նա վոր վեր այդ օ րենսդ-
րա կան յու րա հատ կութ յուն նե րին հա մա պա տաս խան. էա կան գոր ծոն է Օս ման յան 
կայս րութ յան բնակ չութ յան՝ իս լա մա դա վա նի և  ոչ իս լա մա դա վա նի բա ժա նու մը՝ 

15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 16:
16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 118:
17 Տե՛ս Dadrian V. N., The History of the  A rmenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia 
to the Caucasus, Providence, Oxf or d,  Barghahn Books, 1995, էջ 3.  
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վեր ջի նիս հա մար ա պա հո վե լով կախ յալ վի ճակ, սո ցիա լա կան և քա ղա քա կան 
կա րո ղութ յուն նե րի սահ մա նա փա կում ներ: Դադր յա նը նե րա ծա կան մա սից հե տո 
անդ րա դառ նում է այն փաս տին, որ ոչ իս լա մա դա վա նի ի րա վա կան վի ճա կը 
պե տութ յան հան դեպ և սո ցիա լա կան դիր քը չփոխ վե ցին ե րիտ թուր քե րի կա ռա վա-
րութ յան ժա մա նակ. նրանք վե րա հաս տա տե լով պա հե ցին ոչ իս լա մա դա վան նե րի 
հան դեպ ի րենց «իշ խող ազգ»̀  millet-i hakime, դրույ թը՝ խոս տա նա լով ա զա տութ-
յուն, ար դա րութ յուն և հա վա սա րութ յուն, բայց փաս տա ցի գե րա կա յութ յան ու ստո-
րա կար գութ յան դի խո տո միան՝ երկ վութ յու նը, ոչ միայն պահ պան վեց, այլև հա տուկ 
գա ղա փա րա խո սա կան լծակ նե րով ընդգծ վեց ե րիտ թուր քա կան հրա պա րա կա խո-
սա կան օր գան նե րում, ո րոնք հայ տա րա րում էին, որ թուրք ազ գը է՛ և կմ նա՛ Թուր-
քիա յի իշ խող ազ գը18: 

Վ. Դադր յա նը հա մա միտ է ժա մա նա կի աղբ յուր նե րի, ինչ պես նաև ու սում նա սի-
րող նե րի այն գե րա կա յող կար ծի քի հետ, որ ե րիտ թուր քերն անկ րոն մար դիկ էին 
կամ ա թեիստ, սա կայն նրանք ըն դու նում էին իս լա մի հա մո զիչ, ազ դու դե րա կա տա-
րութ յու նը երկ րում և վճ ռում են նրա դրույթ նե րը են թար կել ի րենց նպա տակ նե րին՝ 
լու ծե լու ներ պե տա կան ազ գա միջ յան կոնֆ լիկտ նե րը: Եվ որ պես զի կողմ նա կից նե րի 
ստվար բա նակ ու նե նա յին, ստիպ ված իթ թի հա թա կա նութ յան մեջ ներդ րե ցին իս լա-
մա կա նութ յուն, քա նի որ Օս ման յան կայս րութ յու նում կրո նը պե տա կան հա մա կար-
գից չէր կա րող ան կախ ըն կալ վել: Այդ պատ ճա ռով մինչև Օս ման յան կայս րութ յան 
վեր ջին օ րե րը պե տա կան գոր ծերն ի րա կա նաց վե ցին իս լա մի կա նո նա կան ի րա-
վուն քի ո գուն հա մա հունչ19: 

Վ. Դադր յա նը եզ րա հան գում է, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը պետք է 
դի տար կել թուրք-հայ կա կան կոնֆ լիկ տի հա մա տեքս տում, ո րի հիմ քում ըն կած 
և հե տա գա բոր բոք մա նը նպաս տող կրո նա կան տար բե րութ յու նը ո րո շիչ էր20: 
Ար հա մար հան քը, որ մու սուլ ման թուր քե րը տա ծում էին ռա յա-գյա վուր հա յե րի 
նկատ մամբ, ըստ նրա՝ բա վա կան էր, որ պես զի դուրս պոռթ կար ա տե լութ յան ու 
թշնա մութ յան տես քով, երբ ի հայտ ե կավ Հայ կա կան հար ցը, որն ազ գե րի հա վա-
սա րութ յան, այդ թվում՝ ի րա վա հա վա սա րութ յան դիր քե րից էր խո սում: Դադր յանն 
ա սում է, որ ո՛չ իս լա մի կրո նա պե տա կան կա նոն նե րը, ո՛չ էլ կրո նա վո րութ յան շա հե-
րը չէին կա րող թույլ տալ այդ պի սի հա վա սա րութ յուն. սուր կող մե րը հետզ հե տե էլ 
ա վե լի սրվե ցին, և թուրք-հայ կա կան կոնֆ լիկ տը զար գա ցում ապ րեց՝ չթող նե լով 
հե տա գա լուծ ման հնա րա վո րութ յուն ներ21: Անդ րա դառ նա լով իս լա մի սուրբ գրքին՝ 
նշում է, որ իս լա մի դոգ մա տի կան ու ըն կա լում նե րը՝ Ղու րա նի պատ վի րան նե րը22, 
ո րոնք հա ճախ ի րա րա մերժ էին, մե կը մյու սին ան հա մա պա տաս խան, հնա րա վո-

18 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 5:
19 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 5, 6:
20 Տե՛ս նույն տեղում, էջ  377:
21 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 378:
22 Այն այաթները, որոնք անհավատների դեմ պատերազմելու կոչեր  է ին անում, Դադրյանը ևս 
առանձնացրել է. տե՛ս Dadrian V. N., Warrant for Genocide: Key Elements of Turko-Armenian Conflict, 
Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey , 1999, էջ 6-7, 10-11:
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րութ յուն էին ստեղ ծում ցան կա ցած աշ խար հիկ կամ հոգևոր ա ռաջ նոր դի ընտ րելու, 
ան ջա տելու կամ ուռ ճաց նե լու իս լա մի կա նո նա կան ի րա վուն քի դրույթ նե րը և հատ-
կա պես կենտ րո նա նա լու այն տե ղի նե րի վրա, ո րոնք ուղղ ված էին ոչ մու սուլ ման-
նե րի դեմ: Արդ յուն քում իս լա մի կան խամ տած ված ու բա ցա սա կան մա նի պուլ յա-
ցիան, շա հար կու մը թուրք-հայ կա կան կոնֆ լիկ տը դարձ րեց պայ թու նավ տանգ ու ի 
վեր ջո մա հա բեր ե ղավ հա յե րի հա մար23: 

Մ շա կու թա յին մար դա բան Լեո նարդ Գ լի կի՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց-
քում կրո նի գոր ծո նին նվիր ված անդ րա դար ձը հա կիրճ է, սա կայն ու շագ րավ: Լ. 
Գ լի կը ու ղեն շող ու կարևոր հար ցադ րում է կա տա րում, ո րի շուրջ հա մոզ ված ենք, 
որ օգ տա կար կլի նի կա ռու ցել հե տա գա ու սում նա սի րութ յուն նե րի մե թո դա բա նա-
կան մեկ նա կե տե րը: Ն րա այդ հար ցադ րու մը հետև յալն է. արդ յո՞ք Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա գոր ծու մը պետք է ա ռաջ նայ նո րեն վե րագ րել կրո նա կան հո ղի 
հիմ քի վրա ստեղծ ված թշնա ման քին, թե՞ ա վե լի ճշգրիտ կլի նի ա սել, որ զո հե րի 
քրիս տո նեա կան ինք նութ յու նը լրա ցու ցիչ գոր ծոն էր՝ ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր-
ծե լու հա մար24:

Ըստ նրա՝ չնա յած Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ծրագր վել էր ոչ թե կրո նա կան 
մո լե ռանդ նե րի, այլ հա սա րա կութ յան տար բեր շեր տե րի պատ կե րաց մամբ ա ռա ջա-
դեմ գա ղա փար նե րի տեր քա ղա քա կան վեր նա խա վի կող մից25, ոճ րա գոր ծութ յու նը 
ծրագ րող նե րի հա մար իս լամն ի րենց կո լեկ տիվ ինք նութ յան ան բա ժա նե լի տար րե-
րից էր: Նույն կերպ էլ քրիս տո նեութ յու նը նրանց զո հե րի ինք նութ յան ո րո շիչ տար-
րե րից էր: Եվ այդ պի սով, ըստ նրա՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րո ղութ յուն է, 
ո րի նպա տակն էր ոչն չաց նել այն ժո ղովր դին, ո րի «հան ցան քը» էթ նիկ և կ րո-
նա կան տար բե րութ յունն էր26:

Հո լո քոս տի աստ վա ծա բա նութ յամբ զբաղ վող պրո ֆե սոր Ռի չարդ Լ. Ռու բենշ-
տայնն ա ռան ձին հոդ վա ծով անդ րա դար ձել է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մեջ կրո-
նա կան գոր ծո նի ա մե նա տար բեր կե տե րի: Նա ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յու նը հրա վի-
րում է այն փաս տի վրա, որ շատ քիչ է գրվել իս լա մի ցե ղաս պա նա կան պո տեն ցիա լի 
մա սին՝ չնա յած այն բա նին, որ XX դա րի ա մե նա վաղ ի րա գործ ված ցե ղաս պա նութ-
յու նը և Հո լո քոս տի նա խա կա րա պետ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գործ վեց մու-
սուլ մա նա կան պե տութ յան կող մից իր քրիս տոն յա հայ բնակ չութ յան հան դեպ27: 
Օս ման յան դհիմ մի հա մա կար գի պատ մութ յան ու նշա նա կութ յան մեջ պատ մա կան 
էքս կուրս կա տա րե լով, անդ րա դառ նա լով ջի հա դի տար րե րին, հա յե րի հան դեպ 

23 Տե՛ս նույն տեղում:
24 Տե՛ս Glick L., “Religion and Genocide” in Confronting Genocide: Judaism, Christianity, Islam, edite d 
by  Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, էջ 106, նույն հոդվածը տե՛ս նաև հետևյալ գրքում. 
The Widening Circle of Genocide, Vol. 3, edited by Israel W. Charny, Transaction Publishers, 1994,
էջ 53-54:
25 Տե՛ս Glick L., “Religion and Genocide” in Confronting Genocide: Judaism, Christianity, Islam…, էջ 105:
26 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 106:
27 Տե՛ս Rubenstein R. L., “Jihad and Genocide: The Case of the Armenians” in Confronting Genocide: 
Judaism, Christianity, Islam, edited by Steven Leonard Jacobs, Lexington Books, 2009, էջ 122:
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մինչև Մեծ ե ղեռնն ի րա կա նաց ված զանգ վա ծա յին հա լա ծանք նե րին ու կո տո րած-
նե րին՝ Ռու բենշ տայնն իր հոդ վա ծում կարևոր ընդգ ծում է ա նում. «Երբ ես ա ռա ջին 
ան գամ գրե ցի Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին, շեշ տը դրե ցի ձեռ նար կի ար դիա-
կան լի նե լու վրա՝ իր տնտե սա կան, քա ղա քա կան և զին վո րա կան դրդա պատ ճառ-
նե րով: Ես հաշ վի չա ռա, որ ոճ րա գործ նե րի մո տիվ նե րի մեջ կա րող էր լի նել կարևոր 
կրո նա կան բա ղադ րիչ: Ար դիա կա նաց վող ե րիտ թուրք վեր նա խա վը մե ծա մա սամբ 
դա վա ճա նել էր սե փա կան կրո նա կան ժա ռան գութ յա նը: Այ սօր ես կհաս տա տեի, 
որ կրոնն անհ րա ժեշտ, սա կայն վերջ նա կան պատ ճառ չէր ցե ղաս պա նութ յուն ի րա-
գոր ծե լու հա մար: Ես կհաս տա տեի նաև, որ հա յե րի դեմ գործ ված ո ճի րը թուր քե րի 
կող մից դիտ վում էր որ պես օ րի նա կան պաշտ պա նա կան մե թոդ՝ ընդ դեմ դհիմ մի-
նե րի, ո րոնք խախ տել են դհիմ մա յի դրույթ նե րը և հետևա բար՝ օ րեն քից դուրս էին, 
և  ո րոն ցից ա մեն ինչ՝ կյան քը, սե փա կա նութ յու նը, ստրկութ յու նից ա զատ լի նե լը 
և  ըն տա նի քը, բռնագ րավ ված պետք է լի ներ»28: Ռու բենշ տայ նը հենց այս վեր ջին 
հան գա ման քի հետ է կա պում Ե ղեռ նի՝ մինչ օրս շա րու նակ վող թուր քա կան ժխտո-
ղա կա նութ յու նը, քա նի որ գտնում է, որ թուր քե րի պատ կե րաց մամբ ի րենք ոչ մի 
սխալ բան չեն ա րել հա յե րին կո տո րե լիս, հա մոզ մունք, որն ամ բող ջո վին հիմն ված 
էր ջի հա դի և դ հիմ մի հա մա կար գի ա վան դա կան պատ կե րա ցում նե րի վրա29: 

Կ րո նա կան գոր ծո նի դի տարկ ման մեջ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում 
բռնի կրո նա փո խութ յան երևույ թին30 և  որ պես եզ րա փա կիչ խոսք՝ ընդգ ծում, որ 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը, կրո նա փո խութ յան ծրա գի րը, հույ նե րի կո տո րած նե րը՝ 
բո լո րը միտ ված էին մեկ ընդ հա նուր խնդրի ի րա գործ մա նը՝ վե րաց նել քրիս տո-
նեա կան դե մոգ րա ֆիկ ներ կա յութ յու նը Թուր քիա յից31: Հա վե լենք, որ դե մոգ-
28 Նույն տեղում, էջ 132, 133:
29 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 133:
30 Տե՛ս նույն տեղում :
31 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 135: Լոսանջելեսյան «Կալի ֆոռնիա կուրիեր» թերթի խմբագիր Հարութ 
Սասունյանը 2016թ. սեպտեմբերին քննադատական հոդվածով (անգլերեն բնագիրը՝ http://ww w. 
thec al if orn iacourier.com/pan-turanism-not-islam-motivated-the-armenian-genocide/ արևելահայերեն 
թարգմանությունը տե՛ս https://www.azatutyun.am/a/27981596.htm l,  դիտված 28.07.2017 թ.) 
անդրադարձել է Ռիչարդ Լ. Ռուբենշտայնի կողմից կատարված «Հայոց ցեղասպանությունը 
որպես ջիհադ» վերլուծությանը, որը տպագրվել է Remembering for the Future: Armenia, Auschwitz, 
and Beyond, edited by Michael Berenbaum, Richard Libowitz, and Marcia Sachs Litt ell, St. Paul, 
Paragon House, 2016 գրքում: Հ. Սասունյանը հրաժարվում է նկատ ել կրոնական գործոնի որևէ 
առնչություն Մե ծ եղեռնի հետ՝ մեղադրելով հայերին այն բանում, որ սեփական քրիստոնեա-
կան ինքնությունից ելնելով՝ հայերը բանահյուսություն են ստեղծել և հա յտարարում են, որ իրենք 
նահատակվել են իրենց հավատքի համար: Եվ չնայած հոդվածը գիտական չէր, այլ սիրողական, 
անձնական կարծիքի մակարդակում գրվա ծ խոսք, հարկ համարեցինք մի քանի դիտարկումներով 
անդ րադ արձ կատարել դրան, քանի որ այն լայն տարածում ունեցավ համացանցում, քննարկվեց 
և թարգմանվեց:
1. Հայերը մարտիրոսվել են նաև իրենց հավատքի համար, ցեղասպանության ընթացքում կո-
տորածների ենթարկվածների ինքնության մեջ որոշիչ դերը կրոնական և էթնիկ պատ կա-
նելությունն էր, իսկ կրոնական պատկանելությանը որևէ տեղ չտալը հակագիտական թեզ է: 
2. Նա ասում է. «դժվար է հավատալ, որ բարեպաշտ մուսուլմանը կարող էր սպանել որևէ մարդ 
արարածի՝ չխոսելով արդեն միլիոնավոր մարդկանց մասին»: Նախ՝ մեր նախկին ու ներկա 
հոդվածներով ցեղասպանության տարատեսակ հարցերով զբաղվող ցեղասպանագետների 
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րա ֆիկ ներ կա յութ յու նից զատ, ցե ղաս պա նա կան ծրագ րի մեջ քրիս տո նեա կան 
հոգևոր-մշա կու թա յին ոչն չա ցում ևս  ի րա կա նաց վեց, այ սինքն՝ այն միտ ված էր 
վե րաց նե լու քրիս տո նեա կան ամ բող ջա կան ներ կա յութ յու նը՝ դե մոգ րա ֆիկ, հոգևոր 
ու մշա կու թա յին բա ղադ րիչ նե րով:

Հ րեա ռաբ բի, պատ մա բան և կ րո նա գետ Ս թի վեն Լ. Ջե քոբսն իր կրո նա գի-
տա կան վեր լու ծութ յան շրջա նակ նե րում ընդ հա նուր գծե րով քննութ յան է են թար կել 
ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ի րա գործ ման մեջ կրո նի դերն ու նշա նա կութ յու նը: Հատ-
կա պես ընդգ ծե լով ցե ղաս պա նութ յունն ի րա գոր ծո ղի՝ «մենք»-ի և ցե ղաս պա նութ-
յան են թարկ վող խմբի՝ «նրանք»-ի ուս մուն քը՝ որ պես կար միր թել բո լոր ցե ղաս պա-
նութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման մեջ, նա ձևա կեր պում է. «...կրո նը ոչ թե անհ րա ժեշտ 
կամ բա վա րար պայ ման է ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ի րա գործ ման հա մար, այլ 
շատ զո րա վոր և  ու նակ գոր ծոն է, ո րին կա րող է հղում կա տա րել ո ճի րը կա տա-
րող կող մը՝ իր նպա տակն ի րա կա նաց նե լու հա մար»32 (ընդգ ծու մը մերն է-Շ. Խ.): 
Ինչ պես Լեո Կու պե րը, Ջե քոբ սը ևս քն նար կում է ե րեք միաստ վա ծա յին կրոն նե րը 
ցե ղաս պա նա կան պո տեն ցիալ պա րու նա կե լու հա մա տեքս տում, ա ռանձ նաց նում է 
չորս գոր ծոն ներ, ո րոնք պա րու նա կում են ցե ղաս պա նա կան պո տեն ցիալ. 

1. ցե ղայ նութ յուն, 
2. կրո նա կան էքսկ լու զի վիզմ՝ բա ցա ռի կութ յուն, 
3. սե փա կան ա ռանձ նաշ նորհ վա ծութ յան հան դեպ հա վատք՝ աստ վա ծա յի նին 

մոտ լի նե լու հար ցում, 
4. սրբա զան գրվածք նե րի ա ռանձ նա հա տուկ նեղ ըն կա լում:

ներ կայացված մտքերն ի մի բերելով՝ ցույց ենք տվել, որ ցեղասպանության իրագործման մեջ 
զանգվածային մասնակցությունն ապահովող օղակը կրոնն էր՝ իսլամը, և մեծամասամբ նույն 
կրոնական բարեպաշտությունից ելնելով էին զանգվածները սպանություն գործում՝ դա ըն կալելով 
որպես կրոնական պարտականություն կամ ծառայություն Ալլահին: Պետք է հաշվի առնել, որ 
«մարդ» հասկացության տակ իսլամադավանը հասկանում էր/է միայն իսլամադավանին, 
և անհավատ-գյավուրներին կոտորելը կարող էր/է օրինականացվել Ղուրանի տեքստերի 
մեկնաբանությամբ (նպատակային շեշտադրումն եր ով) և իսլամադավան կրոնավորների 
հրահանգներով (տե՛ս Խաչատրյան Շ., Բռնությունների և սպանությունների ծիսականացումը 
Մեծ եղեռնի ընթացքում, Ցեղասպանագիտական հանդես 4(2), ՀՑԹԻ, Երևան, 2016, էջ 1 00-117): 
3. Երիտ թուր քերին կոչելով աթեիստներ և ագնոստիկներ` նա բացառում է ցեղասպանության 
ծրագրի մեջ  կրոնի գործոնի առկայութ յունը, այնինչ եթե անգամ նրանք աթեիստներ և 
ագնոստիկներ էին (ինչը դեռ ապացուցման կարիք ունի, քանի որ մինչ այժմ որևէ հետազոտություն 
չի կատարվել երիտթուրքերի կրոնական աշխարհայացքի վերաբերյալ), չի նշանակում, որ նրանք 
չէին թիրախավորի քրիստոնյաներին կրոնի հիմքի վրա, այսինքն՝ քրիստոնյա լինելու պատճառով: 
Մեր ուսումնասիրությունն եր ից մեկում ցույց ենք տվել երիտթուրքերի գաղափարախոսության՝ 
ընդգծված հակաքրիստոնեական ուղղվածությունը (տե՛ս Խաչատրյան Շ., Երիտթուրքերի 
գաղափարախոսական ուղենիշները: Կրոնը՝ քաղաքականության, քաղաքականությունը կրոնի 
մեջ, Ցեղասպանագիտական հանդես 4(1), Երևան, ՀՑԹԻ, 2016, էջ 121-139):
4. Մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչպես կարելի է առանձնացնել մեկ գործոն, այն է՝ պանթուր-
ք ականությունը՝ որպես Հայոց ցեղասպանության պատճառ, եթե անգամ ցեղասպանագետ 
գիտնականները ճանաչում են տարբեր գաղափարական գործոնների միասնական 
ազդեցությունը:
32 Steven Jacobs L., “Genocidal Religion” in  J ou rnal of Hate Studies, Vol. 9:22, Gonzaga University 
Institute for Hate Studies, 2011, p. 225.
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Ըստ նրա՝ այս գոր ծոն նե րի դե րա կա տա րութ յան մա սին դեռևս անն շան պատ կե-
րա ցում կա, չնա յած այն փաս տին, որ այդ գոր ծոն նե րի ներ կա յութ յա նը մենք ա կա-
նա տես ենք կրո նա կան հա մայնք նե րում և հետևա բար՝ կրո նի գոր ծո նը վե րաց նե լու, 
այ սինքն՝ ցե ղաս պա նութ յուն նե րը կան խե լու ուղ ղութ յամբ մեծ քայլ ա նե լու հա մար 
պետք է նե րա ռել կրո նա կան ան ձանց ու հա մայնք նե րին, քա նի որ նրանք են և՛ 
խնդրի ծագ ման բա ղադ րիչ նե րից մե կը և՛ հետևա բար՝ լուծ ման մաս նա կից նե րից 
մե կը: Սա կայն ինչ պես ար դեն մեջ բե րե ցինք, նա նշում է, որ կրո նի գոր ծո նի մա սին 
խո սող, այն դի տար կող և  այդ ուղ ղութ յամբ կան խար գել ման մե թոդ ներ ա ռա ջար-
կող բուն կրո նա գետ-մաս նա գետ նե րի պա կաս կա, և  այդ բա ցը պետք է լրաց վի33:

 Ա մե րի կա հայ պատ մա գետ Ռո նալդ Գ. Ս յու նին նշում է, որ ինչ պես Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յա նը նա խոր դած, այն պես էլ ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում 
տե ղի ու նե ցած կո տո րած նե րի ժա մա նակ զո հերն ու զո հար կու նե րը (անգլ. 
victimizer) տար բեր կրոն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ էին, սա կայն, ըստ նրա, 
զանգ վա ծա յին սպա նութ յուն ներն ա ռաջ նա յին կեր պով չէին բխում կրո նա-
կան տար բե րութ յու նից կամ կրո նա կան հա մոզ մունք նե րից34: Միլ լեթ նե րի մեջ 
դաս վե լը, ըստ իր հա մոզ ման, տար բե րա կող կարևոր ցու ցիչ նե րից էր, և կ րոնն էլ 
ազ գա յին պատ կա նե լութ յա նը սերտ կապ ված բա ղադ րիչ էր, սա կայն սպա նութ-
յան դրդա պատ ճա ռը կրո նից չէր բխում, այլ տա րա տե սակ ազ դակ նե րի հա մա-
խումբ էր, ո րի ընդ հա նուր ան վա նու մը «նրանք»-ի՝ ու րի շի, այ լի կամ որ նույնն 
է՝ թշնա մու կեր պարն էր35: Նա հա վե լում է, որ կրո նա կան տար բե րութ յունն 
ան կաս կած դե րա կա տա րում ու նե ցավ, և կ րոնն էր տար բե րակ ման գլխա վոր 
ցու ցի չը հա յե րի կո տո րած նե րի ըն թաց քում, որն աս տի ճա նա բար փո խա րին վեց 
ազ գա յին տար բե րակ մամբ (ընդգ ծու մը մերն է-Շ. Խ.): Կարևոր է նրա օգ տա գոր-
ծած կրո նաազ գա յին ինք նութ յուն ար տա հայ տութ յու նը, ո րը նա հա մա րում է ցե ղաս-
պա նութ յան պատ ճառ, սա կայն մեր կար ծի քով նրա ար տա հայ տած հա ջոր դող 
միտ քը չի ա պա ցու ցում այդ կամ թույլ հիմ նա վոր ված է և լ րա ցու ցիչ հիմ նա վոր ման 
պա հանջ է ա ռա ջաց նում ըն թեր ցո ղի մեջ: Այ դու՝ նա կար ծում է, որ հա յե րի ինք-
նութ յու նը օս ման յան ոճ րա գործ նե րի կող մից այն պես կուռ չէր ըն կալ վում, ինչ պես 
որ նա ցիս տա կան Գեր մա նիա յում ըն կալ վում էր հրեա նե րի ինք նութ յու նը: Ըստ նրա՝ 
հա յե րը հա վա քա կան կարծ րա տի պով ըն կալ վում էին որ պես ա գահ, ըն չա քաղց, 
վնա սա կար, անհ նա զանդ ազգ՝ օ տար, ո րոնց կա րե լի էր ոչն չաց նել36:

ժա մա նա կա կից թուրք պատ մա բան Թա ներ Աք չամն ա սում է «...ա ռանց հա յացք 
նե տե լու մու սուլ ման ոչ մու սուլ ման փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի ա ռան ձին հան գա-
մանք նե րի վրա՝ չենք կա րող հաս կա նալ այն պրո ցե սը, ո րը հան գեց րեց Հայ կա կան 

33 Նույն տեղում, էջ 230, 231:
34 Տե՛ս Suny R. G., Religion, “Ethnicity, and Nationalism: Armenians, Turks, and the End of the 
Ottoman Empire”, in In God’s Na me . Genocide and Religion in the Twentieth Century , edited by Omer 
Bartov and Phyllis Mack , Barg hahn Books,  2 00 1,  էջ 24:
35 Նույն տեղում, էջ 24, 53:
36 Նույն տեղում, էջ 54:
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հար ցի վերջ նա կան լուծ ման ո րո շու մը կա յաց նե լուն»37: Աք չա մը պատ մա կան զար-
գա ցում նե րով է բա ցատ րում օս ման յան դհիմ մի (զիմ մի) հա մա կար գը՝ միլ լեթ խմբե-
րով՝ որ պես Օս ման յան կայս րութ յու նում ղու րան յան հիմք ու նե ցող սո ցիա լա կան 
երևույթ38: «Միութ յուն և  ա ռա ջա դի մութ յուն» կո մի տեի վե րա բեր մուն քը կայս րութ-
յան քրիս տոն յա հա մայնք նե րի հան դեպ նա չի պայ մա նա վո րում զուտ գա ղա փա-
րա խո սա կան նա խընտ րութ յուն նե րով, այլ քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե-
րով, այն պե տա կան փի լի սո փա յութ յամբ, որ նրանք ժա ռան գել էին 600 տար վա 
ժա մա նա կա մի ջո ցում, ո րը խոր կնիք էր թո ղել: Ըստ թ. Աք չա մի՝ օս ման յան ա ռաջ-
նորդ նե րը կա րող էին հա գուս տի նման փո խել գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րը, ե թե 
ի րադ րութ յու նը դա պա հան ջեր. ե րիտ թուր քե րին չէին հե տաքրք րում փի լի սո փա-
յա կան գա ղա փար նե րը39: Եվ արդ յուն քում. «...ե րիտ թուր քե րի թշնա մութ յունն ու 
անվս տա հութ յու նը քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րի հան դեպ և ն րանց 
մեջ գե րա կա յող բռնութ յուն նե րի քա ղա քա կան մշա կույ թը դրդե ցին խմբին 
ի րա գոր ծել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը»40 (ընդգ ծու մը մերն է-Շ. Խ.): Մ յուս կող-
մից ու սում նա սի րո ղը պնդում է, որ ե րիտ թուր քե րի փի լի սո փա յութ յան մեջ կենտ րո-
նա կան դե րը կա տա րում էր գի տութ յան հան դեպ հա վա տը, իսկ ի րենք ի րենց ըն կա-
լում էին որ պես հա սա րա կութ յան բժիշկ ներ՝ օս ման յան հա սա րա կութ յու նը բու ժե լու 
տես լա կա նով, աստ վա ծա տուր, մե սիա կան ա ռա քե լութ յամբ օժտ ված մար դիկ, և 
հետևա բար՝ ի րենց դի մա դար ձելն ի րենց իսկ աչ քին հա վա սա րա զոր էր աստ վա ծա-
յին կամ քին ու նա խախ նա մութ յա նը դի մա դար ձե լուն41:

Թա ներ Աք չամն ա ռան ձին աշ խա տութ յամբ անդ րա դարձ է կա տա րում Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում կա տար ված կրո նա փո խութ յան լայն տա րա ծում 
ստա ցած երևույ թին՝ դի տե լով այն որ պես հա մա կարգ ված ի րա կա նաց վող երևույթ 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան սկզբում42: 

Ոչ այն քան ուղ ղա կիո րեն կրո նի դե րը Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ժա մա նակ, այլ 
հա յե րի հան դեպ կա տար վող բո լոր վայ րա գութ յուն նե րի ա կուն քում թուր քա կան 
իս լա մի մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն է ա ռանձ նաց նում Ջեյմս Ջ. Ռեյ դը: Նա վեր լու-
ծում է քրիս տոն յա նե րի կար գա վի ճակն Օս ման յան կայս րութ յու նում և հան գում այն 
մտքին, որ ոչ իս լա մա դա վան նե րի ծանր վի ճա կը գա լիս էր օս ման յան սո ցիա լա կան 
կա ռուց ված քից: Չա րի և բա րու պայ քա րի աստ վա ծա բա նութ յան կոս մո լո գիա կան 
մո դե լը, ըստ այդ պատ կե րա ցում նե րի, հետև յալն է. երբ բա րին չա րին հաղ թում է, 
ոչ մու սուլ ման ներն ընկ նում են մու սուլ ման նե րի տի րա պե տութ յան տակ: Եվ քա նի 
դեռ ոչ մու սուլ ման «ան հա վատ նե րը» ըն դու նում ու հնա զանդ վում են իս լա մա կան 
օ րեն քին, ար գել վում է նրանց սպա նե լը: Սա կայն քա նի որ իս լա մա դա վան նե րի 

37 Akçam T., A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility,
New York, 2006, p. 20.
38 Նույն տեղում, էջ 23, 24:
39 Նույն տեղում, էջ 53:
40 Նույն տեղում, էջ 56:
41 Նույն տեղում, էջ 57:
42 Տե՛ս Աքչամ թ., Հայերի բռնի իսլամացումը . լռություն, ժխտում  և ուծացում, Երևան, 2016:
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կա ռա վա րա կան հո վա նու ներ քո ապ րող ոչ իս լա մա դա վան ներն այդ նույն միջ նա-
դա րից ե կած մտայ նութ յան հա մա ձայն ըն կալ վում էին որ պես Իբ լի սի՝ սա տա նա յի 
խա բեութ յուն նե րին հեշ տութ յամբ են թարկ վող խմբեր, նրանց հան դեպ կա տար ված 
բռնութ յուն նե րը հա մա պա տաս խա նա բար հա մար վում էին պայ քար Իբ լի սի դեմ: Ոչ 
մու սուլ ման նե րի հետ խիստ ու դա ժան վար վե լը բա րե պաշ տութ յան, Իբ լի սի դեմ 
պայ քա րե լու և Ալ լա հի կամքն ի րա գոր ծե լու նշան էր հա մար վում43: Այ սինքն, ե թե 
հա յե րը հայ տա րար վեին օ րեն քից դուրս, նրանց կո տո րե լը որևէ դժվա րութ յուն չէր 
ա ռա ջաց նի, ընդ հա կա ռա կը՝ կրո նա կան սխրանք կլի ներ: Այս մո դե լը բա վա կա նին 
մոտ է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում կա տար ված կրո նա կան բռնութ յուն-
նե րին, դրանց հրահր մա նը՝ քրիս տոն յա նե րին կո տո րե լու հետևան քով հետ մա հու 
դրախ տա յին ե րա նութ յան ար ժա նա նա լու կրո նա կան կո չե րով հան դերձ:

Ժա մա նա կա կից ա մե րի կա ցի ցե ղաս պա նա գետ Բեն Կիեր նանն ա սում է. «Չ նա-
յած բո լոր ե րեք ռե ժիմ նե րը (ե րիտ թուր քա կա նը, նա ցիս տա կանն ու կհմե րը –Շ. Խ.) 
ա թեիս տա կան էին, յու րա քանչ յուրն էլ հատ կա պես թի րա խա վո րե ցին կրո նա-
կան փոք րա մաս նութ յուն նե րին (քրիս տոն յա նե րին, հրեա նե րին և մու սուլ ման-
նե րին)»44 (ընդգ ծու մը մերն է-Շ. Խ.): Սա կայն կրո նը՝ որ պես բա նա լի տարր դի տե լուց 
զատ նա նաև ո րո շիչ է հա մա րում ռա սիզ մը45: Ցե ղաս պա նութ յուն նե րի ծրագր ման 
և  ի րա գործ ման մեջ գա ղա փա րա կան տար րե րից ռա սան, կրո նը, էքս պան սիան և 
հո ղամ շա կու մը պայ թու նավ տանգ խառ նուրդ հա մա րե լով՝ Բ. Կիեր նանն ա սում է, 
որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը կա րե լի է մա սամբ ներ կա յաց նել որ պես քրիս տոն յա 
ոչ թուր քե րին ոչն չաց նե լու փորձ՝ նոր տա րո րոշ ված թուրք մու սուլ ման ազ գի կող քից 
նրանց վե րաց նե լուն միտ ված, բայց միա ժա մա նակ ռա սա յա կան գե րա կա յութ յան՝ 
թուր քե րի պատ կե րա ցում նե րը դի տար կե լով որ պես նշա նա կա լի դեր կա տա րող46: 
Մեր հա մոզ մամբ, սա կայն, ռա սա յա կան այն բա ղադ րի չը, որ տեղ ու ներ Հո լո քոս տի 
ըն թաց քում, տեղ չու ներ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ըն թաց քում՝ զանգ վա ծա յին 
մա կար դա կով: Ճիշտ հա կա ռա կը՝ պե տա կան քա ղա քա կա նութ յան մաս էր հա յե րի 
գե նե տիկ սե լեկ ցիան՝ իս լա մաց մամբ և թր քաց մամբ: Հա յե րի հան դեպ ի րա րա մերժ 
վե րա բեր մունքն ա վե լի ընդգծ ված էր, մի կող մից՝ նրանք «մա կա բույծ» էին հայ տա-
րար վել, մյուս կող մից՝ իս լա մա դա վան նե րի մտայ նութ յան մեջ հա յե րի հետ գե նե տի-
կո րեն խառն վե լուց խոր շե լու որևէ մի տում չկար, ճիշտ հա կա ռա կը:

Եզ րա փա կենք հետև յալ ընդ հան րա ցում նե րով. կրո նի գոր ծո նը և կ րո նը որ պես 
գոր ծիք օգ տա գործ վե լու պե տա կան քա ղա քա կա նութ յու նը Հա յոց ցե ղաս պա նութ-
յան ըն թաց քում գի տա կան վեր լու ծութ յան կա րիք ու նեն՝ հատ կա պես կրո նա գետ-
43 Տե՛ս Reid J. J, “Philos ophy 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, 199 9,  
է ջ 62-65:
44 Kiernan B., “Twentieth-Century Genocides: Underlying Ideolog ic al  Themes from Armenia to East 
Timor”, in The Specte r of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective, ed. by Robert Gellately & Ben 
Kiernan, Cambridge University Press, 2003,  p. 29.
45 Նույն տեղում:
46 Նույն տեղում, էջ 30:
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պատ մա գետ նե րի կող մից: Կ րո նա գի տա կան քննար կում նե րը պետք է անդ րա-
դառ նան մաս նա վոր խնդիր նե րի՝ դի տե լով Օս ման յան կայս րութ յան միջկ րո նա կան 
կա ռույ ցը, թուր քա կան իս լամ-քրիս տո նեութ յուն փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը, ներ-
հա կութ յուն ներն ու հա կա մար տութ յուն նե րը, այդ ա մե նի դե րա կա տա րութ յու նը 
ոճ րա գոր ծութ յու նը ծրագ րող նե րի և  ի րա կա նաց նող զանգ ված նե րի կրո նա հո գե բա-
նութ յան ու գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ: Այս ի մաս տով վե րոնշ յալ հե ղի նակ նե րի անդ-
րա դարձ նե րը դրա կան հող են նա խա պատ րաս տում այդ կրո նա գի տա կան վեր լու-
ծութ յուն ներն ի րա կա նաց նե լու ուղ ղութ յամբ:
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ԿՐՈՆԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Շուշան Խաչատրյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդվածն անդրադարձ է Մեծ եղեռնի կրոնագիտական ուսումնասիրության 
հիմնահարցերին: Կրոնի գործոնը և կրոնը որպես գործիք օգտագործվելու 
պետական քաղաքականությունը Հայոց ցեղասպանության ընթացքում 
դեռևս գիտական վերլուծությունների կարիք ունեն, հատկապես կրոնագետ-
պատմագետների կողմից: Հոդվածում ներկայացված են Հայոց ցեղասպանությունն 
այս տեսանկյունից ուսումնասիրելու հրամայականը, ինչպես նաև խնդրո առարկայի 
շուրջ մի շարք ուսումնասիրողների (Ռաֆայել Լեմկին, Լեո Կուպեր, Վահագն 
Դադրյան, Լեոնարդ Գլիկ, Ռիչարդ Լ. Ռուբենշտայն, Սթիվեն Լ. Ջեքոբս, Ռոնալդ 
Գ. Սյունի, Թաներ Աքչամ, Ջեյմս Ջ. Ռեյդ և Բեն Կիերնան) անդրադարձներն ու 
ընդհանուր մոտեցումները: 
Բանալի բառեր՝ կրոնի գործոն, կրոնը՝ որպես գործիք, ջիհադ, կրոնական 
փոքրամասնություններ, կրոնական տարբերություն, քրիստոնյա, մուսուլման, 
երիտթուրքեր:

THE RELIGIOUS ISSUE IN THE ARMENIAN GENOCIDE STUDIES
Shushan Khachatryan

SUMMARY
The article presents the studies of religious issues of the Armenian Genocide. The 
religious factor and religion used as a tool for state politics during the Armenian Genocide 
still requires scholarly analysis, especially to be carried out by the historian-scholars of 
Religious Studies. The article examines the must for study of the mentioned aspects of 
the Armenian Genocide, as well as presents the reflections and general approaches of 
a number of scholars (Raphael Lemkin, Leo Kuper, Vahagn Dadrian, Leonard Glick, 
Richard L. Rubenstein, Steven L. Jacobs, Ronald G. Suny, Taner Akcam, James J. Reid 
and Ben Kiernan).
Keywords: religious factor, religion as a tool, jihad, religious minorities, religious 
difference, Christians, Muslims, Young Turks.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГЕНОЦИДА АРМЯН
Шушан Хачатрян

РЕЗЮМЕ
Данная статья посвящена изучению Геноцида армян с точки зрения религиоведе-
ния. Аспекты религиозного фактора и религии, используемые в качестве инстру-
мента государственной политики во время Геноцида армян, все еще нуждаются 
в научном анализе, особенно со стороны историков-религиоведов. В статье рас-
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сматривается императивность изучения данных аспектов Геноцида армян, а 
также представлены общие подходы ряда исследователей относительно данного 
вопроса (Рафаэль Лемкин, Лео Купер, Ваагн Дадрян, Леонард Глик, Ричард Л. 
Рубенштайн, Стивен Л. Джекобс, Рональд Г. Сюни, Танер Акчам, Джеймс Дж. 
Рейд и Бен Киернан). 
Ключевые слова: религиозный фактор, религия как инструмент, джихад, рели-
гиозные меньшинства, религиозные различия, христиане, мусульмане, младо-
турки.
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Սոցիոլոգիա  • Sociology • Социология 

ՄԵԿ ՔԱՅԼ ԴԵՊԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ.
«ՄԵՆՔ» ԵՎ «ՆՐԱՆՔ» ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 1911-1913 ԹԹ.

Ռեգինա Գալուստյան

Թուր քա կան ազ գա յին ինք նութ յան ձևա վոր ման ծրագ րում «մենք» և «նրանք»1 
կա ղա պար նե րի կա ռու ցումն ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու ներ: Օս ման յան կայս-
րութ յու նում դա ի րա կա նաց վում էր պե տա կան մա կար դա կով` ընդ հա նուր ազ գաս-
տեղծ ման ծրագ րի շրջա նակ նե րում: 1908 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո ե րիտ թուրք 
գոր ծիչ նե րի քա ղա քա կան հա յացք ներն ար դեն հեն ված էին թուր քա կան ազ գայ նա-
կա նութ յան վրա, սա կայն շատ ա վե լի ճկուն էին: Ն րանք, լի նե լով ազ գա կերտ ման 
հիմ նա կան գոր ծիչ նե րը, ար տա քին և ներ քին քա ղա քա կան փո փոխ ված ի րա վի ճա-
կին հա մա պա տաս խան, ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յան մեջ օգ տա գոր ծում էին 
տար բեր ուղ ղութ յուն ներ̀օս մա նիզմ, պան-իս լա միզմ, պան թուր քիզմ2:

Պատ մութ յու նը հսկա յա կան նշա նա կութ յուն ու նի ժո ղովր դին ազ գա յին կամ 
էթ նիկ խմբի վե րա ծե լու գոր ծըն թա ցում: Հա մա տեղ ջան քե րը՝ հա ջո ղութ յու նը կամ 
ձա խո ղու մը, ան հատ նե րին հոգևոր կա պե րով շատ ա վե լի ա մուր են կա պում ի րար, 
քան եր բեմն լեզ վի ընդ հան րութ յու նը, ո րը նույն պես ազ գի տար բե րա կիչ նե րից է: 
Պար տութ յու նը կա րող է հաղ թա նա կից շատ ա վե լի հզոր ազ դակ լի նել ազ գա յին 
ինք նա գի տակ ցութ յու նը խթա նե լու հա մար3: Թուր քե րի դեպ քում նույն պես պար-
տութ յուն նե րը գործ նա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցան: Պա տա հա կան չէ, որ Կոս-
տանդ նու պոլ սի հա մալ սա րա նի դա սա խոս, լրագ րող Ահ մեդ Է մի նը նշում է, որ 
թուր քե րի ազ գա յին ինք նա գի տակ ցութ յու նը ձեռք է բեր վել պար տութ յան, օ տար-

1 Էթնոսի «մենք» կոնցեպցիան կամ էթնոսի ինքնագիտակցությունը էթնոսի անդամների 
մեծ մասի պատկերացումն է իր ծ ագ մ ան , մ շակ ույթ ի, հոգեկան կերտվածքի և վարքի 
յուրահատկությունների մասին (տե՛ս Նալչաջյան Ա., Էթնիկական հոգեբանություն, Եր., 2001, 
էջ 55): Երբ որևէ սոցիալական (տվյալ դեպքում` էթնիկ) խումբ առանձնանում է մյուսներից, 
ապա նրա անդամների մեջ առաջանում է «մենք»-ի զգացում, և նրանք սկսում են տարբերակել 
«յուրայիններին» (նույն տեղում, էջ 51): Սա կարևորվում է հատկապես նախացեղասպանության 
փուլում, երբ սահմանվում են և՛ արտաքին, և՛ ներքին խմբերը: Թուրքը, գերմանացին, հութուն, 
աշխատավորների դասը դիտվում են որպես դրական էություն ունեցող խմբե ր, ին չը նրանց 
դարձնում է մարդկանց գերակա խումբ, հարգանքի արժանի ընտրյալ ժողովուրդ (տե՛ս Chirot 
D., McCauley C., Why Not Kill Them All? The Logic and Prevention of Mass Political Murder, Prin ceton 
University Press, 2006, էջ 85):
2 Տե՛ս Jacob M. Landau, Pan-Turkism: from Irredentism to Cooperation, sec. ed., I nd ia na  U ni versity 
Press, 1995, էջ 47։
3 Տե՛ս International Relations, rev. edition by Raymond Leslie Buel, New York, Henry Holt and 
Company, 1930, էջ 16։



Ռեգինա Գալ ստյանՍոցիոլոգիա  • Sociology • Социология 129

նե րի թուր քատ յաց քա ղա քա կա նութ յան ու ստո րաց ման արդ յուն քում4: Պար տութ-
յուն նե րը և պայ քա րը քրիս տոն յա երկր նե րի և հ պա տակ նե րի դեմ հան գեց րին 
նրան, որ 1912 թվա կա նից կայս րութ յու նում խմբե րի տար բե րակ ման մեջ կարևոր-
վեց կրո նը. «օս ման ցու» սահ մա նու մից քրիս տոն յա նե րը դուրս մնա ցին5: Իր հեր թին 
մու սուլ ման ալ բա նա ցի նե րի (նաև ա րաբ նե րի) ապս տամ բութ յու նը հար ված հասց-
րեց պա նիս լա միզ մին6: Դա էր պատ ճա ռը, որ թուր քա կան մտա վո րա կա նութ յան 
հա մար հստա կեց վե ցին թուր քիզ մի սահ ման նե րը, և դ յու րին դար ձավ դրա քա րո-
զը7: Բալ կան յան ժո ղո վուրդ նե րի` կայս րութ յու նից օ տար վե լու պայ ման նե րում թուրք 
գա ղա փա րա խոս նե րը կանգ նե ցին «ո՞վ են նրանք» հար ցադր ման ա ռաջ, որն էլ 
հան գեց րեց «իսկ ո՞վ ենք մենք» հար ցին: Այս եր կու հար ցե րին պա տաս խա նե լով են 
միայն խմբի ան դամ նե րը ո րո շում, թե ով քեր են ի րենք, և թե ինչ պես է պետք վար-
վել «նրանց» հետ8:

Մենք̀  մուսուլմաններս, և նրանք̀  քրիստոնյաները
1911-1913 թթ. Լի բիա կան և Բալ կան յան պա տե րազմ նե րը, դրանց արդ յուն քում 

կրած պար տութ յուն ներն ու տա րած քա յին կո րուստ նե րը թուրք ազ գայ նա կան նե րի 
հա մար հա մա պա տաս խան մթնո լորտ ստեղ ծե ցին` թուր քա կան ազ գայ նա կա նութ-
յան սահ ման նե րը գծե լու և քա րո զե լու հա մար: Ինչ պես ե րիտ թուրք գա ղա փա-
րա խոս նե րից Մու նիս Թե քի նալփն ( Մոիս Կո հեն) է նշում, ազ գա յին ինք նա գի-
տակ ցութ յու նը թուր քե րի մեջ արթ նա ցել է Բալ կան յան պա տե րազմ նե րից հե տո9: 
Ս տեղծ ված մի ջա վայ րը բա րեն պաստ էր վեր նա խա վի հա մար̀  թուր քե րի մեջ 
«մենք» և «նրանք» կա ղա պար նե րը կա ռու ցե լու հա մար, ո րը սկզբնա կան շրջա-
նում ըն թա ցավ քրիս տոն յա և մու սուլ ման տար բե րակ մամբ: Թե քի նալ փը տա լիս է 
նաև դրա հիմ նա վոր բա ցատ րութ յու նը: Ըստ նրա` գի տակ ցե լով, որ դեռևս վե րա-
ցա կան ազ գայ նա կա նութ յան ի դեալ նե րի շուրջ հնա րա վոր չէր հա մախմ բել ան կիրթ 
մարդ կանց, ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խոս նե րը նպա տա կա հար մար են գտել այդ 
հա մախմբ վա ծութ յա նը հաս նել կրո նի մի ջո ցով, քա նի որ կրո նը հա մընդ հա նուր 
կոչ ու ներ, այն դեպ քում, երբ ազ գայ նա կա նութ յունն ա վե լի նուրբ գոր ծիք էր և լավ 

4 Տե՛ս Ahmed Emin, The Development of Modern Turkey as Measur ed by its Press, New York, 1914, 
էջ 107, 108։
5 Տե՛ս Авакян А., Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения реше ний, Ер., 2013, էջ 33։
6 Տե՛ս Halide Edib, Memoirs of Halide Edib, The Century Co., New Y or k,  L ondo n,  1 92 6, էջ 320,  տե՛ս 
նաև` Jacob M. Landau., նշվ. աշխ., էջ 47:
7 Տե՛ս Uriel Heyd, Foundations of Turkish nationalism: the life and teachings of Ziya Gökalp, London, 
1950, էջ 34։ Թուրքիզմի և պանթուրքիզմի մեջ նույնպես երիտթուրքերը մեծ տարբ երություն 
չէին դնում:  Երկու գաղափարա խոսություններում էլ թուրքի գերիշխող դերը հիմնական գիծն 
էր: Նույնիսկ Ջելալ Նուրին (1877-1939), որը հայտնի թուրք լրագրող և մտավորական էր, 1918 թ. 
անկեղծանում է, որ շատ քիչ տարբերություն է տեսնում թուրքիզմի և պանթուրքիզմի միջև (նույն 
տեղում): 
8 Տե՛ս Moshman David, “Us and them: Identity and Genocide”, Identity: an Intern ational Journal of 
Theory and Research, 7(2), 2007, էջ 120։
9 Տե՛ս Tekin Alp, The Turkish and Pan-Turkish Ideal, Liberty Press, London-Eng land, էջ 57։
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պատ րաստ վա ծութ յուն էր պա հան ջում10: Ե րիտ թուր քե րի մա մու լի է ջե րում մեծ տեղ 
էր զբա ղեց նում իս լա մի քա րո զը: Բայց ե թե «նոր օս ման նե րը» դի մում էին իս լա մին` 
սահ մա նադ րա կան բա րե նո րո գում նե րը հիմ նա վո րե լու նպա տա կով, ա պա ե րիտ-
թուր քերն այն օգ տա գոր ծում էին որ պես Օս ման յան կայս րութ յան բո լոր մու սուլ ման 
ժո ղո վուրդ նե րին թուրք սուլ թա նի գե րիշ խա նութ յան ներ քո հա մախմ բե լու զենք:

Ահ մեդ Է մի նը շեշ տում է, որ ե րիտ թուր քե րը, ո րոնք «ինք նա զո հո ղութ յան պատ-
րաստ հայ րե նա սեր ներ էին», սահ մա նադ րութ յու նից հե տո դեռևս օգ տա գոր ծում 
էին «օս մա նիզմ» և «Թուր քիա յի բնակ չութ յան բո լոր տար րե րի ա ռանց դա վա նան քի 
և կ րո նի խտրութ յան միութ յուն» ար տա հայ տութ յուն նե րը, սա կայն ոչ որ պես հա մա-
հա վա սար ի րա վունք ներ հաս տա տե լու հար թակ, այլ ոչ թուրք տար րե րի ձուլ ման, 
հարկ ե ղած դեպ քում նույ նիսկ հար կա դիր ձուլ ման կար գա խոս ներ. «Ն ման քա ղա-
քա կա նութ յու նը խո րաց րեց և հս տա կեց րեց այն սահ ման նե րը, ո րոնք գո յութ յուն 
ու նեին թուր քե րի և կայս րութ յան ոչ թուրք բնակ չութ յան միջև»11: Օս մա նիզ մից հրա-
ժար վելն ար դա րաց նե լու նպա տա կով թուրք ազ գայ նա կա նութ յան գա ղա փա րա-
խոս Զի յա Գ յո քալ փը 1913 թ. հայտ նում է, որ թան զի մա թի բա րե նո րո գիչ նե րը և «նոր 
օս ման նե րը» ազ նիվ չէին տար բեր հա մայնք նե րի ազ գա յին ի րա վունք նե րը ճա նա-
չե լու հար ցում, այլ օգ տա գոր ծում էին օս մա նիզ մը̀  որ պես կայս րութ յու նը թուր քաց-
նե լու մի ջոց12 : Ե րիտ թուրք պա րագ լուխ նե րից Ջե մալ փա շան իր հու շե րում շեշ տում 
է, որ ինքն ի հար կե ա ռա ջին հեր թին օս ման ցի է, սա կայն չի մո ռա նում, որ թուրք 
է, և  ո չինչ չի կա րող սա սա նել իր հա մոզ մունքն առ այն, որ թուր քա կան ռա սան է 
Օս ման յան կայս րութ յան հիմ նա քա րը, և  որ այդ եր կի րը թուր քե րի ստեղ ծածն է13:

Կ րո նով պայ մա նա վոր ված դի խո տո մի զա ցիան՝ հա սա րա կութ յան բա ժա նու մը, 
ստեղծ ման պա հից ի վեր հա տուկ էր Օս ման յան կայս րութ յա նը: Ի րենց պատ մութ-
յան ա մե նա վաղ շրջա նից սկսած` օս ման յան թուր քերն ի րենց բնո րո շել են որ պես 
ա ռա ջա մար տիկ ներ քրիս տոն յա նե րի դեմ պայ քա րում: Ն րանց մի ջա վայ րում 
հա մա պա տաս խան ա վան դույթ նե րի մի ջո ցով ստեղծ վում էին հա կաք րիս տո նեա-
կան տրա մադ րութ յուն ներ̀  ջի հա դի քո ղի ներ քո նվա ճում ներ կա տա րե լու հա մար14: 
1912 թ. թուր քա կան ազ գայ նա կան թեր թե րում ջի հա դի կո չի ան նա խա դեպ մասշ-
տաբ նե րի մա սին փաս տում է «Armenia»-ի նույն թվա կա նի հու լի սի հա մա րում 
տպագր վող «Թուր քիա և թուր քեր» շար քը15: Կայս րութ յան բնակ չութ յան կրո նա-
կան տար բե րա կու մը, ո րը խոր ար մատ ներ ու ներ, հստակ երևում է ռուս արևե լա-
գետ Վա սի լի Ս միռ նո վի վկա յութ յու նից: 1875 թ. նրա և Ս տամ բու լի հա մալ սա րա նի 
ու սա նող նե րի միջև կա յա ցած մի զրույ ցի ժա մա նակ ու սա նող նե րը պնդել են, որ 

10 Տ ե՛ս Tekin Alp, նշվ. աշխ., էջ 36:
11 Ahmed Emin, նշվ. աշխ., էջ 101: 
12 Տե՛ս Uriel Heyd, նշվ. աշխ., էջ 73:
13 Տե՛ս Djemal Pasha, Memoir of a Turkish Statesman, 1913-1916, George H. Doran Company, New York, 
1922, էջ 251, 252։
14 Տե՛ս Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. ցեղասպանության ծր ագրի ծագումնա-
բանությունը (1876-1920 թթ.), Եր. , «Լուսակն» ,  2009,  էջ  1 04: 
15 Տ ե՛ս “A rm en ia”, July, 1912, Vo l.  V, No. 1 2.
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մու սուլ մա նին հա րիր չէ ծա ռա յել քրիս տո նեա կան զոր քում, և  ընդ հա կա ռա կը, քա նի 
որ հա վա տա կից նե րի դեմ կռվե լու ա ռիթ կա րող է ծա գել: Ս միռ նո վի այն հա կա-
ճա ռութ յա նը, որ պայ քա րել պետք է ոչ թե հա նուն կրո նի, այլ հայ րե նի քի, հա մալ-
սա րա նի ու սա նող նե րը կա տա րել են հետև յալ հար ցադ րու մը, թե Ռու սաս տա նի և 
Թուր քիա յի միջև պա տե րազմ սկսվե լու դեպ քում ի րեն ո՞վ ա վե լի հա րա զատ կլի նի՝ 
«թուր քա կան քրիս տոն յա՞ն», թե՞ «մոս կով յան մու սուլ մա նը»: Ս միռ նո վի պա տաս-
խա նը, թե իր հետ «ընդ հա նուր հայ րե նի քը պաշտ պա նող» մու սուլ մա նը, պար զա-
պես չի հա մո զել թուրք ու սա նող նե րին16: «Թա նի նի» խմբա գիր Հ յու սեյն Ջա հի դը 
Ադ րիա նա պոլ սի հար ցը, ո րը բուլ ղա րա կան բա նա կի կող մից գրավ վել էր ա ռա-
ջին Բալ կան յան պա տե րազ մի∗ ըն թաց քում ու բա նակ ցութ յուն նե րի ա ռար կա դար-
ձել, թեր թում հա մա րում է իս լա մի և ք րիս տո նեութ յան հարց. «Ն րանք ցան կա նում 
են մեզ նից վերց նել Ադ րիա նա պո լի սը՝ մու սուլ մա նա կան աշ խար հը վի րա վո րե լու և 
ս տո րաց նե լու նպա տա կով»17: 

Կ րո նից բա ցի բա ժա նա րար էր նաև սո ցիա լա կան «ա նար դա րութ յան» զգա-
ցու մը: «Նախ կին ծա ռա նե րի» հասց րած ստո րա ցու մը հստակ երևում է և՛ ե րիտ-
թուրք գա ղա փա րա խոս նե րի գրվածք նե րում, և՛ թուր քե րի գոր ծե լա կեր պում: 1912 թ. 
«The Orient»-ի 48-րդ հա մա րում նկա րագր վում է Բալ կան նե րից մու սուլ ման նե րի 
գաղ թը, ո րոնք բուլ ղա րա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղաց ման պատ ճա ռով անց նում 
էին Փոքր Ա սիա: Այս փախս տա կան նե րը հայտ նել են, որ ի րենց գաղ թի պատ-
ճա ռը ոչ թե վախն է բուլ ղա րա ցի նե րից, այլ ոչ մու սուլ ման նե րի իշ խա նութ յան տակ 
ապ րե լու հա կակ րան քը. «հատ կա պես նրանց իշ խա նութ յան, ով քեր մի ժա մա նակ 
նրանց ռա յան էին` հո տը և նա խի րը»18: Ե րիտ թուրք գա ղա փա րա խոս նե րից Յու սուֆ 
Աք չու րան 1912 թ. գրում է. «Բուլ ղա րա ցի նե րը̀  կաթ նա վա ճառ նե րը, սեր բե րը̀  խո զա-
րած նե րը և նույ նիսկ հույ նե րը̀  պան դո կա պան նե րը, պար տութ յան են մատ նել մեզ` 
օս ման ցի նե րիս, որ նրանց տե րերն ենք ե ղել 500 տա րի: Այս դա ժան ճշմար տութ-
յու նը, ո րը մենք նույ նիսկ չէինք կա րող պատ կե րաց նել, կա րող է ու ժեղ ապ տակ 
լի նել մեր դեմ քին, ո րը կբա ցի մեր աչ քե րը և կուղ ղոր դի դե պի ռա ցիո նալ մտա ծո-
ղութ յուն»19: Ն մա նա տիպ դիր քո րո շում ու նի նաև գրող Հա լի դե Է դի պը, ո րը սեր բե-
րին, բուլ ղա րա ցի նե րին, հույ նե րին ան վա նում է «մեր նախ կին պար տիզ պան ներ»20: 

16 Տե՛ս Սաֆարյան Ալ., Զիյա Գյոքալփը և «Թյուրքականության հիմունքները», Եր., ԵՊՀ հրատ., 
2012, էջ 133:
∗ Առաջին Բալկանյան պատերազմը բռնկվել է 1912 թ. հոկտեմբերի 8-ին Բալկանյան դաշինքի 
(Բուլղարիա, Սերբիա, Հուն աս տա ն,  Մոնտենեգրո) և Օսմանյան  կ այ սր ության միջև: Ավարտվել  է 
դաշի նք ի հաղթանա կով 19 13 թ. մայ իսի 30- ին :
17 “The Orie nt ”, vol. IV, No. 34, August 20, 1913.
18 “The Orient”, vol. III, No. 48, Novemb er 27, 1912.
19 Ümit Kurt, Doğan Gürpinar, “The Balkan Wars and the Rise of the Reactionary Modernist Utopia in 
Young Turk Thought and the Journal Türk Yurdu (Turkish Homeland)”,  Nations and Nationalism 21 
( 2) , 2015, p . 352.
20 Նույն տեղում, էջ 358 :
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Բալ կան յան պա տե րազմ նե րը նաև բա րեն պաստ մի ջա վայր ստեղ ծե ցին` մու-
սուլ ման նե րին կայս րութ յու նում մնա ցած քրիս տոն յա նե րի դեմ հրահ րե լու հա մար21: 
Խնդ րի լու ծու մը դյու րին էր դառ նում նաև նրա նով, որ այդ մու սուլ ման նե րի շար քե րը 
հա մալր վել էին Բալ կան նե րից ներ գաղ թած մու հա ջիր նե րով: Ե րիտ թուրք գա ղա-
փա րա խոս նե րը նրանց սնու ցում էին կայս րութ յան նոր տա րած քա յին կո րուստ-
նե րի հան դեպ վա խով և ք րիս տոն յա ազ գա յին փոք րա մաս նութ յուն նե րին ներ կա-
յաց նում այդ հա վա նա կան վտան գի ջա տա գով ներ: Դ րան նպաս տում էին նաև 
առ կա խտրա կա նութ յուն նե րը, օ րի նակ՝ մու սուլ ման նե րի` զենք կրե լու ար տո նութ-
յու նը: Թուր քա կան ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խոս նե րը ջա նում էին ամ րապն դել 
այդ հա կաք րիս տո նեա կան տրա մադ րութ յուն նե րը: Ահ մեդ Է մի նը գրում է, որ սահ-
մա նադ րութ յան հռչա կու մից հե տո բա րե նո րո գում նե րը հա ջո ղութ յամբ չէին կա րող 
պսակ վել այն «պարզ պատ ճա ռով», որ կայս րութ յան բնակ չութ յան միայն թուրք 
տարրն էր շա հագրգռ ված երկ րի բա րօ րութ յամբ22: Թե քի նալ փի բնո րոշ մամբ Բալ-
կան յան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ կեղծ ըն կեր նե րը պատ ռե ցին ի րենց դի մակ-
նե րը և ցույց տվե ցին ի րենց ողջ դա ժա նութ յամբ. «Ոչ թուրք տար րե րի վա ղե մի վե րա-
բեր մուն քը և մու սուլ ման ալ բա նա ցի նե րի ապս տամ բութ յու նը մեկ ան գամ և  ընդ միշտ 
բա ցեց թուր քե րի աչ քե րը, ո րոնք մինչ այժմ կու րաց ված էին ստով և խա բեութ յամբ, 
կո պիտ ու ցա վոտ փաս տով ցույց տա լով, որ նրանք բա ցի ի րեն ցից, ու րիշ ոչ մե կի 
ա ջակ ցութ յա նը չեն կա րող ա պա վի նել, և  որ նրանց գո յութ յու նը մի միայն կախ ված է 
նրանց քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, մտա վոր, տնտե սա կան հզո րութ յու նից ու միա-
բա նութ յու նից: Այն ժա մա նակ, երբ բուլ ղա րա ցի նե րը, սեր բե րը և հույ նե րը թուր քա կան 
զոր քը ներ քա շե ցին կռվի մեջ, ժո ղովր դի վատ տար րե րի ապս տամ բութ յուն սկսվեց̀  
նախ կին «ըն կեր նե րի» ապս տամ բութ յու նը, ո րոնք այժմ մե կը մյու սի ետևից աղ քատ 
ա մա յի եր կի րը և  ազ գը թո ղե ցին բախ տի քմա հա ճույ քին»23: Բալ կան յան «դա վա ճան» 
քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե րի կեր պա րը, ո րոնք «ստով և խա բեութ յամբ» պա տել էին 
թուր քա կան ազ գը, սկսե ցին վե րագ րել կայս րութ յան սահ ման նե րում մնա ցած քրիս-
տոն յա նե րին:

Ազգային տարբերակում` կրոնականի քողի ներքո
Ք րիս տոն յա-մու սուլ ման տար բե րա կումն ա նընդ հատ թուր քա կան մա մու լում 

երևան էր գա լիս հայ-քրդա կան շա հե րի բախ ման դեպ քում: Օս ման յան կայս րութ-
յու նում Ռու սա կան կայս րութ յան դես պան Մի խա յիլ Գիր սը արտ գործ նա խա րա րին 
1913 թ. ապ րի լի 7-ին զե կու ցում է այն մա սին, որ մար տի վեր ջե րին Բիթ լի սի նա հան-

21 Տե՛ս “Armenia”, September, 1912, Vol. VI, No. 2, տե՛ս նաև` Chirot D., McCauley C., նշվ. աշխ., 
էջ 206:
22 Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. աշխ., էջ 90, 91: Քրիստոնյաների բարենորոգումներին չհավատալու 
և դրանցով շահագրգռված չլինելուն հակասում է «Armenia»-ի համարներից մեկում թուրք 
աղախնի սպանության մասին տպագրված նյութը: Նրան ծեծելով սպանել են այն պատճառով, 
որ ցանկացել է քրիստոնեություն ընդունել և ամուսնանալ հույնի հետ: Հույնը նույնպես սպանվել 
է: Դա 1908 թ. հոկտեմբերն էր` սահմանադրության ընդունումից երեք ա միս անց, երբ հռչակվել էր 
կրոնի և դավանանքի ա զատություն (տե՛ս “Armenia”, July, 1912, Vol. V, No. 12):
23 Tekin Alp, նշվ. աշխ., էջ 15:
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գում խժդժութ յուն ներ են սկսվել մի քրդի սպա նութ յու նից հե տո, երբ քրդի ազ գա-
կան նե րը մե ղադ րել են հա յե րին: Դես պա նի` մեծ վե զի րի հետ ու նե ցած խո սակ-
ցութ յան արդ յուն քում թուր քա կան թեր թե րում դեպ քը ներ կա յաց վել է որ պես հա յի 
կող մից հա յի սպա նութ յուն՝ մու սուլ ման նե րին քրիս տոն յա նե րի դեմ հրահ րե լուց 
խու սա փե լու նպա տա կով: Ապ րի լի 5-ին կա ռա վա րութ յու նը նոր հայ տա րա րութ-
յուն է ա րել այս ան գամ Երզն կա յում ռում բի պայթ յու նի և հա յե րի տնե րում հրավ-
տանգ այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման կա պակ ցութ յամբ: Այս ա ռու մով «Թա նի նը» 
պար զա բա նում է, որ պայթ յու նը հա կա կա ռա վա րա կան բնույթ չու ներ, սա կայն կոչ 
է ա նում ու շադ րութ յուն դարձ նել այն «խո ցե րին, ո րոն ցով վա րակ ված է արևել յան 
Ա նա տո լիան»: Ս րան էլ հետևում է Հաճ նում հայ կա նանց վրա թուրք ժան դարմ-
նե րի հար ձա կու մը, ո րոնք դրա հա մար պա տաս խա նատ վութ յան են են թարկ վում24: 
Ռուս դես պա նի զե կու ցագ րե րից մե կում երևում է ի րա վի ճա կի սրու մը հա յե րի և մու-
սուլ ման նե րի միջև հայ կա կան տար բեր շրջան նե րում: Դես պան Գիր սը արտ գործ-
նա խա րա րին ու ղար կած մեկ այլ զե կու ցագ րում վե րա շա րադ րում է պատ րիարք 
Ար շա րու նու̀  1913 թ. ապ րի լի 29-ին մեծ վե զիր Մահ մուդ Շև քեթ փա շա յին հղած 
հու շագ րի բո վան դա կութ յու նը: Նախ, ըստ պատ րիար քի, մու սուլ ման նե րի շրջա-
նում ամ րապնդ վում է այն հա մո զու մը, որ կայս րութ յա նը պա տա հած բո լոր դժբախ-
տութ յուն նե րի պատ ճա ռը քրիս տոն յա ներն են: Այ նու հետև նա շեշ տում է Ա դա-
նա յի նա հան գում հա յե րի ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րից ո մանց կրկին հայտն վե լու 
փաս տը, ո րոնք ա նընդ հատ այ ցե լում են վա լիին, ինչ պես նաև Ա դա նա յի թեր թե րի 
հա կաք րիս տո նեա կան քա րոզ չութ յու նը: Պատ րիար քը վեր է հա նում նաև ան պատ-
ժե լիութ յան խնդի րը: Հու շագ րում օ րի նակ է բեր վում Վա նը, որ տեղ այդ պա հի 
դրութ յամբ 150 հայ էր բան տարկ վել մու սուլ մա նի սպա նութ յան մե ղադ րան քով, այն 
դեպ քում, երբ հայ ու սուց չին և քա հա նա յին սպա նող մու սուլ ման ներն ա զատ էին 
ար ձակ վել: Ո րոշ դեպ քե րում էլ հա յի սպա նութ յան հա մար մու սուլ մա նը պար զա պես 
պարգևատր վում էր25:

Այս ա ռու մով հե տաքրք րա կան է Սևե րեկ լի Փա շա Զա դե Մեհ մեդ Ֆիկ րի ա նու-
նով մի մար դու̀  «Թաս ֆի րի էֆք յար» թեր թին ու ղար կած նա մա կը: Հե ղի նա կը հայ-
քրդա կան հար ցը քննե լիս ըն թեր ցո ղին կոչ է ա նում չմո ռա նալ, որ քրդե րը մու սուլ-
ման են, իսկ հա յե րը՝ քրիս տոն յա: Ըստ նրա` մինչ այդ պա հը քրդե րի կրո նա կան 
ա ռաջ նորդ ներն այս եր կու տար րե րի միջև հա րա բե րութ յուն նե րը հրա շա լի են պահ-
պա նել, այն դեպ քում, երբ հա յե րի կրո նա կան ա ռաջ նորդ նե րը զբաղ վել են քա ղա-
քա կա նութ յամբ և քուրդ ազ գի ար ժա նա պատ վութ յու նը վի րա վո րե լով: Նա մա կում 
ընդգծ վում է մեկ այլ հար ցը ևս, այն է՝ քրդե րի հա մար «կեն սա կան տա րած քա յին 
խնդի րը»: Հե ղի նա կը խոր հուրդ է տա լիս նաև հի շել, որ թեև պատ րիար քը, քրդե-

24 Տե՛ս Сборникъ дипломатическихъ документовъ. Реформы в Арменiи. 26 ноября 1912 года – 10 
мая 1914 года, Министерство иностранныхъ дѣлъ, Петроградъ, Государственная Типографія, 1915, 
էջ 29-31։
25 Նույն տեղում, էջ 32-35: Անպատասխան մնալու պատճառով 1913 թ. մայիսի 20-ին (հունիսի 
2-ին) պատրիարքը նոր հուշագիր է հանձնում մեծ վեզիրին այն հիմնավորմամբ, որ վե րջին 
հուշագրից հետո հայերի դրությունն ուղղակի  վատթարացել է (նույն տեղում, էջ 38):
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րին թա լան չի ներ ան վա նե լով, կա ռա վա րութ յու նից պաշտ պա նութ յուն է պա հան ջում 
հա յե րի հա մար, այ նուա մե նայ նիվ քրդե րը միշտ հա վա տա րիմ են ե ղել պե տութ-
յա նը՝ օս ման յան հայ րե նի քին, մեծ թվով քուրդ սպա ներ և զին վոր ներ ի րենց կյանքն 
են զո հել երկ րի հա մար26:

Բալ կան յան պա տե րազմ ներն ստեղ ծե ցին այն բա րեն պաստ մի ջա վայ րը, որ տեղ 
մու սուլ մա նի և ք րիս տոն յա յի միջև սահ մա նա գիծն ա վե լի խո րա ցավ, իսկ տար բե-
րա կու մը սկսեց նե ղա նալ՝ քրիս տոն յա յից անց նե լով հա յի, հույ նի, մա կե դո նա ցու, 
ա սո րու, միև նույն ժա մա նակ պահ պա նե լով կրո նա կա նը̀  որ պես պի տա կա վո րում: 
Բալ կան յան քրիս տոն յա նե րը մնա ցին հեռ վում, «Ա նա տո լիան» դար ձավ կայս րութ-
յան սիր տը, իսկ այն տեղ ապ րող քրիս տոն յա նե րին վե րագր վեց ներ քին թշնա մու 
կեր պա րը: Նախ կին կրո նա կան նա խա պա շար մունք նե րը գոր ծի դրվե ցին, պատ-
մութ յու նը վե րաձև վեց և հար մա րեց վեց ներ կա յին27: 

Քարոզ և պիտակավորում
Այս շրջա նում մա մու լում հան դի պում են հա յե րի դեմ բա ցա հայտ քա րո զի դեպ-

քե րի մա սին հա ղոր դում ներ. «Շատ քիչ բան է մնա ցել Թուր քիա յի եվ րո պա կան 
հատ վա ծից, բա ցի Կոս տանդ նու պոլ սից և հա րա կից ծո վափն յա շրջա նից… շշուկ-
ներ կտա րած վեն շու կա յում և սր ճա րան նե րում, պան դոկ նե րում և ճամ փեզ րե րին՝ 
«այդ քրիս տոն յա ներն էին»: … Սիլ վա նի մուֆ թին վեր ջին բայ րա մի տո նին քա րո-
զել է քրիս տոն յա նե րի, հատ կա պես հա յե րի դեմ»28: «Աշ խա տան քը» հայտ նում է 
Ա դա նա յի ոս տի կա նութ յան կող մից հայ ազ գը հրա պա րա կավ հայ հո յե լու դեպ քի 
մա սին29: Հա կա հայ կա կան տրա մադ րութ յուն նե րի բոր բոք ման մա սին է հայտ նում 
նաև Էրզ րու մում Ռու սա կան կայս րութ յան գլխա վոր հյու պա տոս Ա դա մո վը 1913 թ. 
դեկ տեմ բե րի 7-ին` դրա մեջ մե ղադ րե լով տե ղի իթ թի հա թա կան ա կում բին և դ րա 
ղե կա վար Ահ մեդ Հիլ մի բե յին30: Ար դեն դեկ տեմ բե րի 29-ին գլխա վոր հյու պա տո սը 
հայտ նում է, որ գաղտ նի ժո ղով նե րում խո սում են հա յե րի կո տո րած նե րի մա սին, 
իսկ տե ղի մոլ լա յի հրա մա նով բո լոր մու սուլ ման նե րը սկսել են սպի տակ չալ մա 
կրել: Շ շուկ նե րի հա մա ձայն` բո լո րը սպա սում են հրա մա նի Կոս տանդ նու պոլ սից: 
Իթ թի հա թա կան ներն օ տա րերկր յա վե րահս կո ղութ յան դեմ ստո րագ րութ յուն ներ 
են հա վա քում և  ի րա կա նաց վե լիք կո տո րած նե րի մեղքն ար դեն սկսել են բար դել 
մեծ տե րութ յուն նե րի վրա31: Ահ մեդ Է մինն ինքն է նշում, որ դեռևս 1908 թ. Կ րե տեի 
կորս տից հե տո, երբ կղզին սուրբ հռչակ վեց, հա սա րա կա կան կար ծի քը հնա րա վոր 

26 Տե՛ս “The Orient”, vol. IV, No. 23, June 4, 1913.
27 Ջարդերը մոտիվացնելու նպատակով կեղծարարությունների օգտագործմամբ անցյալի 
վերաձևավորման մասին մանրամասն տե՛ս Chirot D., McCauley C., նշվ. աշխ., էջ 208:
28 “Armenia”, March, 1913, Vol. VI, No. 8.
29 Տե՛ս «Աշխատանք», Գ տարի, 10 օգոստոս, 1913, թիւ 59:
30 Տե՛ս Сборникъ дипломатическихъ  документовъ..., էջ 125։
31 Նույն տեղում, էջ 13 3:
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բո լոր սո ցիա լա կան կա ռույց նե րի մի ջո ցով պար բե րա բար բոր բոք վում էր̀  ստեղ ծե-
լով թուր քե րի ան պար տե լիութ յան մթնո լորտ32:

Թուր քա կան մա մու լում օգ տա գործ վել են նաև պի տա կա վո րում ներ քրիս տոն յա-
նե րի, ինչ պես նաև ո րո շա կի էթ նոս նե րի դեմ: Թուրք գա ղա փա րա խոս նե րից Օ մեր 
Սեյ ֆեդ դի նը, որն Ա թիլ լա յին հա մա րում էր թուրք ազ գի հե րոս նե րից, դեռևս 1911 թ. 
թուրք-ի տա լա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում տպագր ված իր պատմ վածք նե րից 
մե կում հայտ նում է. «Ա թիլ լան ոտ նա տակ էր տվել եվ րո պա ցի նե րին, ա սես նրանք 
շներ լի նեին»33: Գ րող Ֆեյ զու լա Սա ջի դը 1912 թ. գրված իր «Չորս բալ կան ցի նե րին»∗ 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ ոչ մու սուլ ման նե րին, հատ կա պես ան կա խութ յուն ձեռք 
բե րած նախ կին քրիս տոն յա հպա տակ նե րին ան վա նում է ման րէ ներ. «Թուր քա կան 
մաշ կը չի վնաս վի չորս ման րէ նե րից: Ա վաղ, այդ ման րէ նե րը, որ լքում են մեր ռա սա-
յի մար մի նը»34 : 1913 թ.̀  Յա նի նա յի ան կու մից հե տո, «Թաս ֆի րի էֆ քի յա րը» գրում է. 
«Աշ խար հի մէջ մեր կող մէ շու նէն ալ ցած նկա տուած Հէլ լէն նե րուն կող մէ օսմ. բեր դա-
քա ղա քի մը գրա ւու մը այն քան ան հա ւա նա կան կը նկա տէինք որ գիտ նա լով հան դերձ 
թէ Եա նիա վեր ջին ա տեն ներս դժուա րին դիր քի մը մէջ ին կած էր ռազ մա նիւ թի չգո-
յու թեան պատ ճա ռաւ, դար ձեալ հա ւա նա կան չէինք նկա տեր որ բեր դա քա ղա քը օր մը 
պի տի իյ նար Հէլ լէն նե րուն ձեռ քը: Ուս տի Եա նիա յի գրե թե ա նակն կալ ան կու մին լու րը 
մե զի հա մար խիստ ցա ւա լի դէպք մըն է. Մա նա ւանդ երբ հետզ հե տէ տե ղե կու թիւն կը 
ստա նանք քա ղա քին հետ Հէլ լէն նե րուն ձեռ քը ին կած գե րի նե րուն թի ւին վրայ, ան կա-
րե լի է որ մեր ցա ւը չմոռ նանք և վ րէ՜ժ չա ղա ղա կենք»35: Ըստ Ա րամ Ան տոն յա նի` այս 
շրջա նում ողջ իթ թի հա թա կան մա մու լի կոչն էր վրեժ լու ծել̀  պար տութ յան ա րա տը 
մաք րե լու նպա տա կով36: «The Orient»-ի խմբագ րութ յու նը զգու շաց նում է այն հա վա-
նա կան վտանգ նե րի մա սին, ո րոնք կա րող են ա ռա ջա նալ թուր քա կան մա մու լի 
կող մից հույ նե րի դեմ զգաց մունք ներ բոր բո քե լիս, և հույս հայտ նում, որ օս ման յան 
կա ռա վա րութ յու նը քայ լեր կձեռ նար կի նման կար գի հոդ ված նե րի տպագ րութ յունն 
ար գե լե լու ուղ ղութ յամբ37: 

Ի րա վի ճա կի պար զա բան ման մեջ տեղ էր գտնում նաև հո գե բա նա կան ռա ցիո-
նա լա ցու մը, ինչ պես օ րի նակ հայ տա րա րութ յունն առ այն, որ Բալ կան նե րի՝ Մա կե-

32 Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. աշխ., էջ 102:
33 Umit Kurt, Dogan Gurpinar, “The Young Turk historical im agination in the pursuit of mythical 
Turkishn es s and its Lost Grandeur (1911-1914)”, British Journal of Middle Eastern Studies, 2016, p. 14.
∗Հավանաբար նկատի ունի Բալկանյան դաշինքի ազգերին` սերբերին, բուլղարացիներին, 
հույներին, չեռնոգորցիներին:
34 Ümit Kurt, Doğan Gürpinar, The Balkan Wars …, p.  3 61.
35 Անտոնեան Ա., Պատկերազարդ ընդարձակ պատմութի ւն  Պալքանեան պատերազմին,Ա 
հատոր, Կ. Պոլիս, 1912, էջ 887, 888:
36 Նույն տեղում, էջ 888:
37 Տե՛ս “The Orient”, vol. IV, No. 41, October 8, 1913: Սակայն կրքերի բորբոքումը չէր 
կարող դադարեցվել, քանի որ 1911 թ. իթթիհաթն ընդունել էր Էգեյան ծովի ափին բնակվող 
քրիստոնյաների արտաքսման ծրագիրը, որը նպատակ ուներ ստեղծելու այնպիսի միջավայր, 
որը պետք է ստիպեր հույներին պարզապես թողնել իրենց տարածքները և հեռանալ (տե՛ս 
Авакян А., նշվ. աշխ., էջ 62-63):
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դո նիա յի, Ալ բա նիա յի կո րուստն ի րա կա նում տա րա սեռ և խնդ րա հա րույց հատ ված-
նե րի ան ջա տումն էր կայս րութ յու նից, ո րոնց պա հե լը դժվար էր, թանկ և խ լում էր 
թուր քե րի նե րու ժի մեծ մա սը38: Դ րանց կորս տով կայս րութ յու նը դար ձավ ա վե լի 
միա տարր, հետևա բար̀  հեշտ կա ռա վա րե լի, և հ նա րա վոր դար ձավ ու շադ րութ-
յու նը կենտ րո նաց նել հայ-քրդա կան ու ա րա բա կան խնդիր նե րի վրա: Ո րոշ թուրք 
մտա վո րա կան ներ ան հա ջո ղութ յուն նե րը կա պում էին Աբ դուլ Հա մի դին գա հըն կեց 
ա նե լու, ոչ մու սուլ ման տար րե րին հա վա սար ի րա վունք ներ շնոր հե լու և նույ նիսկ 
Կոս տանդ նու պոլ սի շնե րի հան դեպ ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի հետ∗, սա կայն 
կա յին նաև ու րիշ նե րը, ո րոնք բա րե նո րո գում նե րի բա ցա կա յութ յունն էին որ պես 
պատ ճառ դի տար կում39:

Ո րոշ թեր թեր էլ համ բե րա տա րութ յան կոչ էին ա նում, ինչ պես օ րի նակ` «Սե նի-
նը»40, շեշ տե լով այն, որ կգա ժա մա նա կը, երբ թուր քե րը կպա հան ջեն Բալ կան յան 
խնդրի լու ծում` ի րենց ձեռն տու պայ ման նե րով, սա կայն «Այ սօր հա նուն մեր ազ գի 
շա հի, մենք պետք է համ բե րա տար լի նենք: Չ պետք է կաս կա ծենք, որ մեր համ բե-
րա տա րութ յան սպառ ման և (աստ ված մի ա րաս ցե) նոր կո տո րած սկսե լու դեպ քում 
մենք նո րից դեմ առ դեմ կկանգ նենք վերջ նա կան ար տա քին ներ խուժ ման: Մեր 
թշնա մի նե րի ցան կութ յու նը և ջան քե րը հե ռան կա րում ու նեն միայն այս նպա տա-
կը»41: «Իկ դա մը» նույն պես անդ րա դառ նում է այս հար ցին, որ դժվար կա ցութ յու-
նից դուրս գա լու միակ ձևը «չա նելն է այն, ինչ մեզ նից ո մանք ցան կա նում են ա նել», 
այն է` քրիս տոն յա նե րի հան դեպ մու սուլ ման նե րի ա տե լութ յան բոր բո քու մը: Թեր-
թը, ի հար կե, իր պարտքն է հա մա րում ընդգ ծել, որ Բալ կան յան պա տե րազ մում 
քրիս տո նեութ յունն ա նար դար է վար վել մու սուլ մա նութ յան հետ, սա կայն «ա նար-
դար, հատ կա պես այժմ, բաց թո ղում կլի նի մեր քրիս տոն յա հայ րե նա կից նե րին դրա 
հա մար պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լը»42: Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, 
որ և՛ իթ թի հա թի օր գան «Սե նի նը» («Թա նի նը»), և՛ իթ թիլ յա ֆի գա ղա փար նե րը 
ներ կա յաց նող «Իկ դա մը» նման հայ տա րա րութ յուն ա նե լիս ևս մեկ ան գամ ընդգ-

38 Տե՛ս Ahmed Emin, նշվ. աշխ., էջ 112:
∗1911 թ. հուլիսին Կոստանդնուպոլսից մոտ 80,000 թափառական շների հավաքելով` նավով 
տեղափոխել են Մարմարա ծովում գտնվող մի անմարդաբնակ կղզի: Նրանց մի մասը խեղդվել 
է` փորձելով հետ լողալ նավերի ուղղությամբ, մյուսներն աստիճանաբար սովամահ են եղել: Ըստ 
ժամանակակիցների` քաղաքում երկար ժամանակ լսվել է նրանց ոռնոցը: Մարդիկ հավատում 
էին, որ այդ դաժանության համար աստված պատժելու է իրենց: Այդ իսկ պատճառով հետագա 
դժբախ տություննե րը կապում էին շներ ի հանդեպ այդ անմարդկայի ն վերաբերմ ունքի հետ::
39 Տե՛ս “ The Orient”, vol. III, No. 52, December 25, 1912: «Իկդամը» նույն պե ս «Ինչպե՞ս կարող ենք 
կրկին բարձրանալ» հարցին պատասխա նում  է. «Մենք կարող ենք անել դա երկար և հիմնավոր 
մտավոր, սոցիալական և նույնիսկ ֆիզիկական կրթությամբ» (“The Orient”, vol. IV, No. 15, April 
9, 1913):
40 «Թանինը», որը երիտթուրքերի օրգանն էր, հանդես է եկել նաև «Սենին», «Ջենին», «Ռենին» 
և «Հաք» անվանումներով, երիտթուրքերի` ընդդիմություն կազմելու վեց ամիսների ընթացքում:
41 Տե՛ս “The Orient”, vol. III, No. 44, October 30, 1912:
42 “The Orient”, vol. IV, No. 31, July 30, 1913.
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ծում են կա պը Բալ կան նե րի և կայս րութ յան քրիս տոն յա նե րի միջև, իսկ հան դուր-
ժո ղա կա նութ յան այս կոչն ա նում են ընդ դի մութ յուն ներ կա յաց նե լու ժա մա նակ43:

Արդյունքները
Բալ կան նե րից հե տո փո փո խութ յու նը թուրք ազ գայ նա կան նե րի գա ղա փա րա-

խո սութ յուն նե րում ակն հայտ դար ձավ: Զի յա Գ յո քալ փը 1913 թ. իր գրվածք նե րում, 
մեր ժե լով «օս ման յան ազգ» հաս կա ցութ յու նը, դեռևս դրա կան է հակ ված բազ մէթ-
նիկ կայս րութ յան գո յութ յան նկատ մամբ: 1914 թ. նա ար դեն գրում է, որ պե տութ-
յու նը կա րող է գո յատևել միայն մեկ ազ գի վրա հեն վե լով, քա նի որ տար բեր ազ գե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն կա րող սի րել միև նույն հայ րե նի քը44: Ոչն չա նա լու վախն 
ա մե նա հիմ նա կան վա խե րից է45, և  այն հան րութ յան մեջ պար բե րա բար սնուց-
վում էր թուր քա կան կա ռա վա րութ յան կող մից: Հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի 
հար ցի բարձ րա ցու մը նոր գոր ծոն դար ձավ այդ պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ-
յան մեջ: Փա րիզ յան «Temps»-ում տպագր վում է Պո ղոս Նու բար փա շա յի հար ցազ-
րույ ցը հայ կա կան բա րե նո րո գում նե րի մա սին: «Թա նի նը» դրան պա տաս խա նում է 
հետև յալ կերպ. «Օ տա րերկ րա ցին կա րող է ա ռանձ նաց նել Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 
61-րդ հոդ վա ծը և դ րա հի ման վրա պա հան ջել բա րե նո րո գում ներ: Բայց օս ման-
ցու հա մար դա ան թույ լատ րե լի է: Ե թե Նու բար փա շան խո սում է հա յե րի հա վա-
տար մութ յան, հայ րե նի քի հան դեպ նրանց սի րո և  ինք նա վա րութ յուն ըն դու նե լու 
դժկա մութ յան մա սին, ին չո՞ւ է նա որ դեգ րել իր հա վաս տիա ցում նե րին կոպ տո րեն 
հա կա սող նման տե սա կետ: Թող ոչ ոք այլևս չխո սի Բեռ լի նի պայ մա նագ րի 61-րդ 
հոդ վա ծի մա սին»46: Ա ռանց խո րա նա լու ա ռա ջարկ վող բա րե նո րո գում նե րի բնույ թի 
մեջ̀  Օս ման յան կայս րութ յան ղե կա վար նե րը դա ըն կա լում էին որ պես զի ջում կրո-
նա կան և  էթ նիկ փոք րա մաս նութ յուն նե րին, հետևա բար̀  դեմ էին կանգ նում ցան-
կա ցած նման ա ռա ջար կի, ինչ պես օ րի նակ` մա կե դո նա կան հար ցի ժա մա նակ, երբ 
«Թա նի նը» գրում է, որ այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ եվ րո պա կան տե րութ յուն-

43 «Ազատություն և  համաձայնություն» (Հյուրիեթ վե իթթիլյաֆ) կ ուսակցությունը ստեղծվել է 
1911 թ.: Դեմ էր իթթիհաթական վարչակարգին: 1912 թ. հուլիսին ընդդիմադիր այլ ուժերի հետ 
հեղաշրջման միջոցով տապալել են երիտթուրքերին: Օգոստոսին ցրվել է նաև խորհրդարանը, 
որում մեծամասնություն էին կազմում իթթիհաթականները: 191 3 թ.  հունվարի 23-ին` այն բա նի ց 
հետո, երբ հունվարի 22-ին Ադ րի ան ապոլիսը հանձնվեց Բուլղա րի այ ին, երիտթուրքերը, կրկ ին 
հեղաշրջում իրականացնելով, կազմեցին կառավարություն (տե՛ս Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան 
կայսրության պատմություն, Եր., ԵՊՀ, 2011, էջ 627, 631, Lewis Bernard, The Emergence of Modern 
Turkey, third ed., New York, Oxford, Oxford University Press, 2002, էջ 224-226):
44 Տե՛ս Uriel Heyd, նշվ. աշխ., էջ 72, 73: «Եթե նույնիսկ ոչ պետական մշակութային խումբը 
ցանկանում է լինել  հավատարիմ պետությանը, որում բնակվում է, կասկածն առ այն, որ նա 
սպ առնում է պետությանը, այդ խումբը դարձնում է խոցելի հետապնդման համար» (Chirot D., 
McCauley C., նշվ. աշխ., էջ 49 ): 
45 Տե՛ս Karl Albrecht,  Practical Intelligence: the Art and Scien ce  o f Common Sense, San Francisco, John 
Wiley&Sons, Inc., 2007, էջ 30 6։
46 “The Orient”, vol. IV, No. 51, December 17, 1913.
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նե րը պա հան ջում են բա րե նո րո գում ներ Մա կե դո նիա յի հա մար, ի րենք բա րո յա-
պես պար տա վոր ված են ընդ դի մա նա լու դրան47:

Այս պի սով, 1911-1913 թթ. վերջ նա կա նա պես տե ղի ու նե ցավ ան ցումն օս մա նիզ-
մից թուր քիզ մին: Այդ գոր ծըն թա ցի մեջ անհ րա ժեշտ քայլ էր «մենք» և «նրանք» 
կա ղա պար նե րի կա ռու ցու մը: Քն նութ յան հա մար այս թե ման կարևոր է նրա նով, որ 
յու րա քանչ յուր ցե ղաս պա նութ յան հիմ քում ի րենց խումբ ըն կա լող ան հատ ներն են, 
ո րոնք գոր ծում են հա մա տեղ̀  ի րենց խմբի շա հե րից ել նե լով ընդ դեմ մի ու րիշ խմբի, 
ընդ դեմ «նրանց»48: Մինչ այդ հա սա րա կութ յան բա ժա նումն Օս ման յան կայս րութ-
յու նում հիմն ված էր կրո նի վրա, բայց 1911-1913 թթ. «նրանք»-ը կազմ ված էր ոչ թե 
ընդ հան րա պես քրիս տոն յա նե րից, այլ ո րո շա կի էթ նոս նե րից` հա յից, հույ նից, ա սո-
րուց: Ազ գա յին նման տար բե րա կու մը հստա կեց րեց թշնա մու կեր պա րը և դ յու րին 
դարձ րեց նրա հե տա գա ոչն չա ցու մը:

47 Տե՛ս “Armeni a”, November, 1912, Vol. VI, No. 4։
48 Տե՛ս Moshman David, Us and them…, էջ 116: Թուրքագետ Ա. Ավագյանը գտնում է, որ 
երիտթուրքերի որոշումներում «մենք» կամ «նրանք» կոնցեպցիան գերակայում էր ար դե ն 1910 
թվականից սկսած (տե՛ս Авакян А., նշվ . աշխ., էջ 41):
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ՄԵԿ ՔԱՅԼ ԴԵՊԻ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ. ՄԵՆՔ ԵՎ 
ՆՐԱՆՔ ԿԱՂԱՊԱՐՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 19111913 ԹԹ.

Ռեգինա Գալուստյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Յու րա քանչ յուր ձևա վոր ված էթ նո սի կամ ազ գի ան դամ տար բե րա կում է «մենք»-ը 
և «նրանք»-ը: «Մենք» և «նրանք» կոն ցեպ ցիա նե րի ձևա վո րու մը թուր քա կան 
ազ գա յին ինք նութ յան կա ռուց ման ծրագ րում ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու ներ: 
1911-1913 թթ. Լի բիա կան և Բալ կան յան պա տե րազմ նե րը բա րեն պաստ մի ջա վայր 
ստեղ ծե ցին թուրք ազ գայ նա կան վեր նա խա վի հա մար̀  այդ կա ղա պար նե րը ձևա-
վո րե լու, թուր քա կան ազ գայ նա կա նութ յան սահ ման նե րը գծե լու և  այն քա րո զե-
լու հա մար: Քն նութ յան հա մար այս թե ման կարևոր է նրա նով, որ յու րա քանչ յուր 
ցե ղաս պա նութ յան հիմ քում ի րենց խումբ ըն կա լող ան հատ ներն են, ո րոնք գոր ծում 
են ընդ դեմ «նրանց»: «Մենք»-ի և «նրանք»-ի տար բե րա կու մը նա խա պայ ման է ոչ 
միայն ազ գա յին ինք նութ յան կերտ ման, այլ նաև ցե ղաս պա նութ յան ի րա կա նաց ման 
հա մար, քա նի որ հստա կեց վում է թշնա մու կեր պա րը, և դ յու րաց վում նրա հե տա գա 
ոչն չա ցու մը: 
Բա նա լի բա ռեր՝ ազ գա յին ինք նութ յուն, «մենք» և «նրանք», քրիս տոն յա, մու սուլ-
ման, ե րիտ թուր քեր, քա րոզ չութ յուն, ցե ղաս պա նութ յուն:

ONE STEP TOWARDS TURKISH IDENTITY BUILDING: THE FORMATION OF “US” 
AND “THEM” CONCEPTS IN 1911-1913

Regina Galustyan
SUMMARY

A member of the formed ethnicity or nationality distinguishes “us” and “them”. The 
formation of the conceptions “us” and “them” was of primary importance in the Turk-
ish national identity building program. The Libyan and Balkan Wars of 1911-1913 created 
a favorable environment for the Turkish nationalist elite to form these shapes, to draw 
the borders of the Turkish nationalism, and to propagate it. This topic is important for 
discussion, as on the base of all the genocides are individuals, acting against “them”, 
who perceive themselves as a group. The differentiation between “us” and “them” is a 
prerequisite not only for the national identity formation, but also for the implemetation 
of genocide, as the image of the enemy is clarified in this process and the subsequent 
destruction of it becomes easier.
Keywords: National identity, “us” and “them”, Christian, Muslim, Young Turks, propa-
ganda, genocide.
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ОДИН ШАГ К ПОСТРОЕНИЮ ТУРЕЦКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙМЫ И ОНИ В 19111913 ГГ.

Регина Галустян
РЕЗЮМЕ

Представитель каждого сформированного этноса или нации делает различие 
между «мы» - членами своей национальной группы, и «они» - членами других наци-
ональных групп. Формирование концепций «мы» и «они» имело первостепенное 
значение в программе создания турецкой национальной идентичности. Ливийская 
и балканские войны 1911-1913 годов создали благоприятные условия для 
конструирования данных форм, определения границ турецкого национализма и 
его пропаганды. Важность данной темы для изучения обусловлена тем обстоя-
тельством, что у истоков всех геноцидов стоят люди, воспринимающие себя как 
группу («мы»), действующую против других («них»). Дифференциация «мы» 
и «они» является предпосылкой не только для формирования национальной 
идентичности, но и для совершения геноцида, так как в результате данного про-
цесса дифференциации проясняется образ врага и облегчается его последующее 
уничтожение. 
Ключевые слова: национальная идентичность, «мы» и «они», христиане, 
мусульмане, младотурки, пропаганда, геноцид.
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ԱՆՏԻՊ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ 1909Ի ԱՆՏԻՈՔԻ ՀԱՅՈՑ ԿՈՏՈՐԱԾԻՆ 
ՄԱՍԻՆ

Ա.

Միհրան Մինասեան

ՄՈՒՏՔ
1909-ի Կի լի կիոյ հա յոց կո տո րա ծը, որ պատ մու թեան ան ցած է «Կի լի կեան Կո տո-
րած» կամ պար զա պէս «Ա տա նա յի Կո տո րած» ա նուն նե րով, չէր սահ մա նա փա-
կուած միայն Ա տա նա նա հան գով, այլ տա րա ծուած էր ա նոր սահ մա նա կից Հա լէպ 
նա հան գի կարգ մը շրջան նե րը եւս, ընդ ո րում՝ Ան տիո քի գա ւա ռակն ու ա նոր 
կեդ րոն հա մա նուն քա ղա քը, ո րուն փոք րա թիւ հա յու թիւ նը կի սած է յի շեալ զոյգ 
նա հանգ նե րու ա ղէ տեալ հա յու թեան ճա կա տա գի րը:

Կի լի կեան Կո տո րած նե րու մա սին առ կայ է հա յե րէն թէ օ տար լե զու նե րով բա ւա-
կան հա րուստ գրա կա նու թիւն, ուր սա կայն Ան տիո քի հա յու թեան կո տո րա ծը գրե թէ 
մո ռա ցու թեան տրուած է եւ կամ լա ւա գոյն պա րա գա յին՝ հա զուա դէ պօ րէն անդ րա-
դարձ կա տա րուած է ա նոր1:

Հա կա ռակ ա նոր որ ա ւե լի քան դար մը ան ցած է այս կո տո րա ծէն, տա կա ւին 
հայ եւ օ տար դի ւան նե րու մէջ առ կայ են ա նոր մա սին ան տիպ եւ չու սում նա սի րուած 
ար խի ւա յին հսկա յա ծա ւալ փաս տա թուղ թեր, ո րոնք լոյ սին գա լու եւ ի րենց գաղտ նիք-
նե րը ըն թեր ցող նե րուն առ ջեւ բա նա լու հա մար կը սպա սեն գուր գու րոտ ձեռ քե րու:

Բե րիոյ ( Հա լէ պի) Հա յոց Թե մի Ազ գա յին Ա ռաջ նոր դա րա նի դի ւա նա տու նը եւս 
հա րուստ է սոյն կո տո րած նե րուն վե րա բե րող փաս տա թուղ թե րով, ո րով հե տեւ 
ա ղէ տեալ շրջան նե րէն շա տե րը թե մա կա նօ րէն կա պուած էին Հա լէ պի եւ շրջան-
նե րու օ րուայ ազ գա յին-ե կե ղե ցա կան գոր ծիչ նե րը գրագ րու թիւն կը պա հէին ա նոր 

1 1909-ի Անտիոք քաղաքի կոտորածին մասին մեզի ծանօթ են քանի մ ը գիր քեր ու մէջ առանձին 
գլ ու խն եր, ինչպէս՝

1- Յակոբ Յ. Թէրզեան, Կիլիկիոյ Աղէտը, Կ.  Պ ոլ իս, տպ ագ րութիւն Յ. Ասատուրեան եւ Որդիք,  
1 91 2, էջ 255-256, 785-789:

2- Պ. Մատուռեան, «1909-ի Աղէտը եւ Մուսա-Լեռը», տես՝ Մարտիրոս Գուշագճեան եւ 
Պօղոս Մատուռ եան, Յուշամատեան Մուսա Լերան, հրատարակութիւն Ճեպել Մուսայի 
Հայրենակցական Միութեան, Պէյրութ, տպարան Ատլաս, 1970, էջ 296-298:

3- Զորա Իսկէնտէրեան, Յուշեր Պատմութեան Համար, Պէյրութ, տպարան Սեւան, 1974, էջ 
24-29:

4- Տ. Ն եր սէ ս Աւ ագ  Ք հնյ. Թաւուգճեան, Տառապանքի Օրագիր, խմբագրեց՝ Թորոս Թորանեան, 
Պէյրութ, տպագրութիւն՝ Հայ Տիպ Քոմփիւկրաֆ, 1991, էջ 18-19:
5- Հրաչիկ Սիմոնեան, Հայերի ԶանգÒ ածային Կոտորածները ԿիլիկիայÒ մ (1909 թ. Ապրիլ), 
Երև ան, Երև անի Պետական համալսարանի հրատարակչութիւն, 2009, էջ  1 68-170:
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հետ եւ տեղ ւոյն դէպ քե րը լու սա բա նող նա մակ ներ կը յղէին Հա լէ պի ի րենց մե ծա-
ւոր նե րուն:

Յի շեալ դի ւա նա տան մէջ կան մե ծար ժէք փաս տա թուղ թեր, ո րոնք մե ծա մաս-
նու թեամբ գրուած են կո տո րած նե րէն ետք Ան տիոք ու ղար կուած զա նա զան քա հա-
նայ հայ րե րու կող մէ, ո րով հե տեւ տեղ ւոյն եր կու ե կե ղե ցա կան նե րը՝ Տէր Ար սէն շուշ-
տակ վար դա պետ Յա րու թիւ նեանն ու Տէր Ար մե նակ Քհնյ. Տօ նա թո սեա նը զո հուած 
էին ջար դե րուն, եւ վե րապ րող ա ղէ տեալ նե րը մնա ցած էին ան հո վիւ, հե տե ւա բար 
Կի լի կիոյ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ պար բե րա բար այն տեղ կ’ու ղար կուէին 
շրջա կայ քա ղաք նե րու քա հա նայ հայ րե րը, ո րոնք ի րենց կար գին թղթակ ցու թիւն 
կը պա հէին նա հան գի կեդ րո նա կան քա ղաք՝ Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա րա նին հետ եւ 
տեղ ւոյն դէպ քե րուն եւ ի րենց գոր ծու նէու թեան մա սին լու րեր կը հա ղոր դէին ա նոր, 
մա նա ւանդ որ Հա լէ պի ա ռաջ նոր դա րա նը կա րե ւոր դե րա կա տա րու թիւն ու նե ցած 
էր ջար դե րէն ետք նա հան գի ա ղէ տեալ նե րուն օգ նու թիւն փու թաց նե լու եւ ա նոնց 
կա րիք նե րը հո գա լու ուղ ղու թեամբ:

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թեան կու տանք Ան տիո քի կո տո րա ծին ու ա նոր 
հե տե ւանք նե րուն վե րա բե րող 11 ան տիպ փաս տա թուղ թեր, ո րոնք ա ռա ջին ան գամ 
կը դրուին գի տա կան շրջա նա ռու թեան մէջ, նոր լոյս կը սփռեն դէպ քե րուն վրայ 
եւ կը հարս տաց նեն ո՛չ միայն Ան տիո քի գա ւա ռա կի հա յու թեան պատ մու թիւ նը, այլ 
կ’ամ բող ջաց նեն Կի լի կեան Կո տո րած նե րու մա սին մեր պատ կե րա ցում նե րը:

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րէն ա ռա ջի նը գրուած է Ան տիո քի ազ գա յին 
վար ժա րա նի ու սու ցիչ նե րէն Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա զաեա նի կող մէ, իսկ միւս-
նե րը՝ Սա հակ Բ. Կա թո ղի կո սին կող մէ Ան տիոք գոր ծու ղուած քա հա նայ հայ րե-
րուն՝ Սա հակ Քհնյ. Մոմ ճեա նի, Մես րոպ Քհնյ. Ա ֆա րեա նի, Ներ սէս Քհնյ. Թա ւուգ-
ճեա նի, Վա ղար շակ Քհնյ. Ճէր րա հեա նի եւ Յա րու թիւն Քհնյ. Թու մա յեա նի կող մէ:

Յ ղուած նա մակ նե րուն կող քին կը հրա տա րա կենք նաեւ Ան տիո քի կո տո րա ծին 
զո հուած հա յե րու գրե թէ ամ բող ջա կան ցու ցա կը, ուր նշա նա կուած է ա նոնց մէ իւ րա-
քան չիւ րին ա նու նը, տա րի քը, սպան նու թեան վայրն ու սպան նո ղին ա նու նը:

Մեծ գո հու նա կու թեամբ է որ հրա տա րա կու թեան կու տանք այդ ցու ցա կը, ո րով-
հե տեւ որ քան որ ծա նօթ է մե զի, այլ վայ րե րու նա հա տակ նե րու յա տուկ նոյ նանման 
ցու ցակ ներ չկան, կամ առ նուազն չեն հրա տա րա կուած ցարդ, բա ցի Քե սա պի եւ 
շրջա կայ քի 173 նա հա տակ նե րու ցու ցա կէն, զոր կը յու սանք հրա տա րա կու թեան 
տալ մօտ ա պա գա յին:

Ան տիո քի նա հա տակ նե րու այս ցու ցա կը ամ բող ջա կան չի թուիր ըլ լալ: Տ պա գիր 
աղ բիւր նե րու մէջ հան դի պած ենք Ան տիո քի ջար դին զո հուած ե րեք այլ նա հա տակ-
նե րու ա նուն նե րու եւս, ո րոնք տեղ չեն գտած հրա տա րա կուող ցու ցա կին մէջ. բան 
մը որ են թադ րել կու տայ, որ այլ զո հեր ալ կրնան ե ղած ըլ լալ, ո րոնք ան ծա նօթ 
ե ղած են ցու ցա կը կազ մո ղին2:

2 Մեզի ծանօթ այդ երեք նահատակներն են հետեւեալները.
1.-Վանայ Կտուց անապատի (ըստ Թաւուգճեանի՝ Լիմ անապատի) միաբանութենէն եւ այդ 

օրերուն հիւրաբար Անտիոք գտնուող ծերունազարդ Դանիէլ Վրդ. Յակոբեան, զոր սպաննած են 
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Հ րա տա րա կուող ցու ցա կը կա րե ւոր սկզբնաղ բիւր է Ան տիո քի կո տո րա ծը 
ու սում նա սի րե լու տե սա կէ տէն: Ան կէ կը պար զուի օ րի նակ, որ ջար դա րար նե րուն 
մէջ գտնուած են ոս տի կան ներ, զի նուո րա կան ներ, ու սու ցիչ մը եւ քա նի մը ոճ րա-
գործ ներ, ո րոնց ա նուն նե րը կրկնուած են բազ մա թիւ ան գամ ներ: Ցու ցա կէն կը 
պար զուի նաեւ, որ կո տո րա ծին զո հուած են եր կու ամ սա կան մա նու կէն մին չեւ 80 
տա րե կան ծե րու նի ներ, կի ներ ու աղ ջիկ ներ. կը բա ցա յայ տուին նաեւ ոճ րա գործ-
նե րուն ա նուն նե րը: Այս պի սով կա րե լի կ’ըլ լայ գծել կո տո րա ծի աշ խար հագ րա կան 
շրջա գի ծը եւ այլ կա րե ւոր ման րա մաս նու թիւն ներ:

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րը ոչ միայն կը նկա րագ րեն տե ղի ու նե ցած 
կո տո րած ներն ու ա ւա րա ռու թիւն նե րը, այլ նաեւ կը շօ շա փեն կո տո րած նե րէն ետք 
քա ղա քին մէջ ստեղ ծուած ի րա վի ճա կը. կը խօ սին տի րող ծայ րա յեղ թշուա ռու թեան, 
որ բե րու եւ այ րի նե րու ճա կա տագ րի, որ բա նոց նե րու, օ տար հաս տա տու թիւն նե րու 
կող մէ որ բեր որ դեգ րե լու, նպաստ նե րու բաշ խու մի եւ յա րա կից այլ դժուա րու թիւն-
նե րու մա սին, նաեւ՝ պե տա կան նպաս տի դադ րեց ման, ժա ռան գա կան եւ կա լուա-
ծա կան խնդիր նե րու, պա տե րազ մա կան ա տեան նե րու կողմ նա կալ ու անվճ ռա կամ 
ըն թաց քի, ոճ րա գործ նե րու ա զատ ար ձակ ման եւ ա նոնց մէ շա տե րու ա զատ-հա-
մար ձակ շրջա գա յու թեան մա սին:

Մէկ քա ղա քի վե րա բե րող այս քան մե ծա թիւ փաս տա թուղ թե րու միա ժա մա նակ 
հրա տա րա կու թիւ նը ընդ հա նուր գա ղա փար մը կու տայ ո՛չ միայն կո տո րած նե րէն 
ետք տուեալ քա ղա քի մէջ տի րող ի րա վի ճա կին, այլ ա ղէ տեալ միւս շրջան նե րու 
կա ցու թեան մա սին եւս, ո րով հե տեւ կո տո րա ծէն ետք ստեղ ծուած կա ցու թիւ նը ա ռա-
ւել կամ նուազ չա փով նոյնն էր Ա տա նա եւ Հա լէպ նա հանգ նե րու ա ղէ տեալ բո լոր 
շրջան նե րուն մէջ:

ԱՆՏԻՈՔԻ ԿՈՏՈՐԱԾԸ
1909-ի Ան տիո քի հա յոց կո տո րա ծը ե ղած է կի լի կեան կո տո րած նե րու ա մէ նէ՛ն ա հա-
ւոր նե րէն ու սար սա փե լի նե րէն մէ կը, ո րուն զոհ գա ցած են քա ղա քի գրե թէ բո լոր 
տղա մար դի կը. ինչ պէս որ հոս հրա տա րա կուող ա ռա ջին նա մա կին մէջ ար տա յայ-

Առաջնորդարանի իր սենեակի մահճակալին վրայ (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 158, 255, Թաւուգճեան, 
նշ. աշխ., էջ 18, 26):

2 .- Տարսո նի  Ա մեր իկ եան  Գ ոլէճի ուսանողներէն՝ «Անթաքիացի» (անտիոքացի) Առաքել 
Պէրպէրեան, որ սպաննուած է Համիտիէի մօտերը, երբ խումբ մը թուրքեր նախ դաշունահարած, 
ապա՝ ատրճանակի հինգ փամփուշտներով սպաննած են զինք: Անոր մահէ ն ետ ք առնուած 
լուսանկարը տպուած է Յակոբ Թէրզեանի նշուած աշխատութեան մէջ (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 16): 
Նոյնին սպաննութիւնը յիշատակած է նաեւ Գրիգոր Գուտուլեան եւ ըսա ծ՝  թ է անոր սպաննութեան 
համար «կա սկ ածները երիտասարդ սպայի մը շուրջ կը դառնային, եւ կառավարութիւնը շուտ մը 
կը գոցէ խնդիրը» (Գրիգոր Գ. Գուտուլեան, Հայ Լեռը. Կարմիր Դրուագներ Կիլիկիոյ Աղէտէն, Կ. 
Պոլիս, տպագրութիւն Տ. Տօղրամաճեան, 1912, էջ 33-34):

3.-Մարտիրոս Մ.  Աբգարեան, որ կը յիշուի օտար ը նկ երութեան մը մօտ իր ունեցած կեանքի 
ա պա հո վա գրութեան առիթով, զոր իր մահէն ետք փորձած են գանձել իր հարազատները 
(Հայաստանի Ազգային արխիւ, ֆոնդ 14 21 , ցուց ակ  1, գո րծ  2 , թե րթ 7): 

Յակոբ Թէրզեան, Հալէպի առաջնորդական տեղապահ Շահէ Ծ. Վրդ.էն քաղելով տեղե-
կութիւնները, Անտիոքի նահատակներուն թիւը ցոյց տուած է որպէս 192 (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 267):
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տուած է հե ղի նա կը. «… հոս գրե թէ է րիկ մարդ [տղա մարդ] չը մնաց, ազ գը փճա-
ցաւ… Ան տիո քի հա յու թիւ նը բո լո րո վին փճա ցաւ…»:

Ան տիո քի հա յոց ջար դը սկսած է 6 Ապ րիլ 1909-ին: Նոյն օ րը տեղ ւոյն հա յե րը 
Ա տա նա յի կո տո րա ծին լու րը առ նե լով, խա նութ նե րը փա կած՝ քա շուած են տու նե րը, 
որ մէ ետք տեղ ւոյն գա ւա ռա պե տը, քա նի մը բարձ րաս տի ճան պաշ տօ նեա նե րով 
գա ցած է Հա յոց Ա ռաջ նոր դա րա նը եւ քա ղա քի ե րե ւե լի հա յե րը իր մօտ հրա ւի րե լով 
վստա հե ցու ցած է ա նոնց, որ մտա հո գուե լու կա րիք չկայ, ո րով հե տեւ «կա ռա վա րու-
թիւ նը կ’ե րաշ խա ւո րէ ա նոնց ա պա հո վու թիւ նը»: Սա կայն ա նոնց Ա ռաջ նոր դա րան 
գտնուած մի ջո ցին, թուրք խու ժա նը պա շա րած է շէն քը եւ պաշ տօ նեա նե րուն մեկ-
նու մէն ան մի ջա պէս ետք ներս խու ժե լով՝ սպան նած է հոն գտնուող 3 ե կե ղե ցա կան-
ներն ու քա նի մը ե րե ւե լի ներ, ա պա թա լա նած է ե կե ղե ցին եւ նա հա տակ ե կե ղե ցա-
կան նե րու դիակ նե րը քաշկռ տե լով պտտցու ցած է փո ղոց նե րը՝ ի ցոյց մարդ կանց:

Այս դէպ քէն ետք է որ սկսած է ընդ հա նուր կո տո րա ծը3:
Քա ղա քի թուրք ազ դե ցիկ ա ղա ներն ու պե տա կան քա նի մը պաշ տօ նեա ներ 

կո տո րա ծի օ րը ժո ղով մը գու մա րե լով ո րո շած են ամ բող ջու թեամբ բնաջն ջել տեղ-
ւոյն հա յե րը, մինչ խու ժա նը յա ջո ղած է մեծ քա նա կու թեամբ զէնք ու զի նամ թերք 
ձեռք ձգել տեղ ւոյն զօ րա նո ցէն:

Ըստ դէպ քե րու քա ջա ծա նօթ վկա յի մը, կո տո րա ծէն ա ռաջ թուր քեր պատ րաս-
տած են քա ղա քի հա յե րու ամ բող ջա կան ցան կը, եւ կո տո րա ծը սկսե լէ ետք, «5-6 
օր շա րու նակ, մէ կիկ մէ կիկ փնտռած գտած ու սպան նած են նշա նա կուած նե րը, 
խղճմտօ րէն հոգ տա նե լով որ ցան կը պա կաս չի մնայ»4: Ապ րի լի 7-ի ա ռա ւօ տուն 
սկսած են զննել դիակ նե րը եւ փնտռել այն հա յե րը, ո րոնց դիակ նե րը չեն բա ցա-
յայ տուած: Գտ նե լէ ետք «ան լուր չար չա րանք նե րով» սպան նած են զա նոնք: Ա նոնք 
կո տո րա ծը դադ րե ցու ցած են այն ա տեն միայն, երբ հա մո զուած են որ հայ տղա-
մարդ չէ մնա ցած քա ղա քին մէջ5:

Ան տիո քի ամ բողջ թրքու թիւ նը մաս նակ ցած է հա յե րու կո տո րա ծին, եւ միայն 
եր կու ըն տա նիք ջա նա ցած է օգ տա կար ըլ լալ հա յե րուն, ո րոնց մէ մէ կը Պաղ տա տէն 
գաղ թած քիւրտ ըն տա նիք մըն էր6:

Ան տիո քի ու շրջա կա նե րու կո տո րա ծին մեծ ե ղած է թի ւը մա նա ւանդ Սուէ տիոյ 
գիւ ղե րէն Ան տիոք ար տագ նայ աշ խա տան քի մեկ նած քրիս տո նեա նե րուն, ո րոնք, 
ինչ պէս ա մէն տա րի, հոն կը մեկ նէին շե րա մա բու ծու թեան: Ա նոնք գրե թէ ամ բող-
ջու թեամբ փճա ցած են Ան տիո քի ջար դին7:

3 Ն ոյ ն,  էջ 255-256 եւ 786-789, Գուշագճեան-Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 296-299, Թաւուգճեան, նշ. 
աշխ., էջ 18, Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 25:
4 Տե ղե կագիր Այրիախնամ Յանձնաժողովի 1910 Սեպտ. 11-1912 Սեպտ. 11. Յաւելուած Տեղեկագիր 
Քննիչ-Պատուիրակ Պ. Ժագ Սայապալեանի, Կ. Պոլիս, տպարան Շանթ, 1912՞, Սայապալեանի 
Տեղեկագիր, էջ 19:
5 Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 18: 
6 Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 32:
7 Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 261:
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ԿՈՏՈՐԱԾԷՆ ԵՏՔ
Կո տո րա ծէն ետք, Կ. Պոլ սոյ Հա յոց Պատ րիար քա րանն ու Հա լէ պի Ազ գա յին Ա ռաջ-
նոր դա րա նը միաս նա բար ջանք չեն խնա յած այ րի նե րուն ու որ բե րուն հո գա տա րու-
թեան, պատս պար ման, կեն սամ թեր քի ա պա հով ման եւ նմա նօ րի նակ այլ դժուա րու-
թիւն նե րու հարթ ման ուղ ղու թեամբ: Կ. Պոլ սոյ մէջ հիմ նուած Կի լի կիոյ Այ րիախ նամ 
Յանձ նա ժո ղո վի ջան քե րով կա րե լի ե ղած է Ան տիո քի այ րի նե րուն գործ հայ թայ թե-
լու հա մար գուլ պա յի աշ խա տա նոց ներ եւ դեր ձա կա տուն մը հաս տա տել: Բա ցուած 
է նաեւ ա ռան ձին փոք րիկ խա նութ մը, ուր վա ճա ռուած են ա ղէ տեալ այ րի նե րու 
աշ խա տանք նե րը8:

Ան տիո քի կո տո րա ծէն փրկուած է ըն դա մէ նը 6-10 հայ տղա մարդ, ո րոնք ա ւե լի 
ետք, 7 Օ գոս տոս 1915-ին, կա ռա վա րու թեան կող մէ բանտ նե տուած են որ պէս 
աք սո րի նա խա պատ րաս տու թիւն9, ա ւե լի ետք աք սո րե լու ու սպան նե լու հա մար:

1909-ի Ան տիո քի կո տո րա ծին զո հուած են առ նուազն 193 հա յեր, 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 բեր10 եւ 68 
այ րի ներ11:

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐԸ
Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րը հրա տա րա կու թեան տուած ենք նոյ նու թեամբ, 
ա ռանց ո րե ւէ մի ջամ տու թեան: Մեր կող մէ կա տա րուած յա ւե լում նե րը ա ռած ենք 
ան կիւ նա ւոր փա կա գի ծե րու մէջ []:

Փաս տա թուղ թե րուն կցած ենք նաեւ անհ րա 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 թեան վե րա պա հուած ճա կա տա գի րը, ո րով հե տեւ բո լո րին ալ պա րա գա յին 
ի րա վի ճա կը նոյնն էր՝ աք սոր, կո տո րած, զի նա դադ րին տա սա նոր դուած վե րապ-
րող նե րու վե րա դարձ հայ րե նի ա ւան, ա պա Կի լի կիոյ հա յա թա փու մով՝ կրկին կո տո-
րած ու վե րապ րող նե րու փա խուստ հայ րե նի բնա կա վայ րէն:

Ծա նօ թագ րու թիւն նե րը չխճո ղե լու հա մար, բնագ րին մէջ հան դի պող հա յա տառ 
թրքե րէն բա ռե րուն թարգ մա նու թիւն նե րը եւս տուած ենք բա ռե րէն ան մի ջա պէս 
ետք, նոյն փա կագ ծե րուն մէջ եւ ոչ թէ ծա նօ թագ րու թիւն նե րու ձե ւով:

ԱՆՏԻՈՔ ՔԱՂԱՔԸ
Պատ մա կան քա ղաք օս մա նեան Հա լէպ նա հան գի Ան տիոք գա ւա ռա կի կեդ րո նը, 
Հա լէ պի հիւ սիս-ա րեւ մուտ քը, ան կէ մօտ 110 քլմ. հե ռա ւո րու թեան վրայ, Ո րոն դէս 
գե տի ա փին: Կա ռու ցուած է Սե լեւ կիոս ա ռա ջին Նի քա դոր Կայս րին կող մէ՝ Ն. Ք. 

8 Տեղեկագիր Այրիախնամ…, էջ 41-42:
9 Հայերի Ցեղասպանութիւնը 1915-1916. Գերմանիայի Արտաքին Գործերի Նախարարութեան 
Քաղաքական Արխիւի Փաստաթղթերից, Վոլֆգանգ Գուստ (Հր.), գերմաներէնէ թարգմանեց եւ 
հրատարակութեան նախապատրաստեց՝ Ռուզան Բորիսի Յորդանեան, Երեւան, 2 00 8,  էջ  3 2 9: 
10 Կիլիկիոյ Որբախնամ Կեդր. Յանձնաժողով, Տեղեկագիր 1909 Օգոստոս 7-1910 Դեկտեմբեր 31, 
Կ. Պոլիս, տպագրութիւն Օ. Արզուման, 1911, էջ 89, 94:
11 Սայապալեան, նշ. աշխ., էջ 19:
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301 թուա կա նին: Ան կարճ ժա մա նա կով մաս կազ մած է Տիգ րան Մե ծի հայ կա կան 
կայս րու թեան:

Ան տիո քի մէջ է որ Յի սու սի հե տե ւորդ նե րը ա ռա ջին ան գամ ստա ցած են «Ք րիս-
տո նեայ» 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, իսկ 
ա ւե լի ետք՝ քրիս տո նէու թեան գլխա ւոր օր րա նե րէն եւ 4-րդ դա րուն հռով մէա կան 
կայս րու թեան 4 պատ րիար քու թիւն նե րէն մէ կուն նստա վայ րը:

Տեղ ւոյն հա յե րը ու նե ցած են Սբ. Աս տուա ծա ծին ե կե ղե ցին: Հայ ա ւե տա րա նա-
կան հա մայն քը եւս ու նե ցած է իր ե կե ղե ցին: Հայ ա ռա քե լա կան ու ա ւե տա րա նա կան 
հա մայնք նե րը ու նե ցած են նաեւ ի րենց ա ռան ձին վար ժա րան նե րը:

Տեղ ւոյն հա յու թեան թուա քա նա կին մա սին աղ բիւր նե րու տուած թի ւե րը խիստ 
տար բեր են եւ եր բեմն՝ հա կա սա կան:

Ըստ Հ. Սու քիաս Էփ րի կեա նի, 1905-ին քա ղա քը ու նե ցած է 23 հա զար բնա կիչ, ո րուն 
մօտ 5 հա զա րը՝ հա յեր, 4 հա զա րը՝ յոյ ներ, 300-ը հրեա ներ, իսկ մնա ցեալ նե րը՝ թուր քեր, 
ա րաբ ներ ու ա սո րի ներ12, իսկ ըստ այլ աղ բիւ րի, 1909-ի կո տո րած նե րու նա խօ րեա կին, 
քա ղա քը ու նե ցած է 800 հայ բնա կիչ13, իսկ ըստ ու րի շի մը՝ 100 տուն հայ14:

Կ տո րած նե րէն ետք, 1911-ին, հոն կա յին ըն դա մէ նը 41 տուն՝ 206 հա յեր15:
Ան տիո քի գա ւա ռա կը 1939-ին, ֆրան սեւթր քա կան հա մա ձայ նագ րով, Ա լեք-

սանտ րէ թի ամ բողջ գա ւա ռին հետ, Սու րիա յէն խլուե լով բռնակ ցուած է Թուր քիոյ:

* * *
1 –

Ան տիո քի Ազ գա յին Վար ժա րա նի ու սու ցիչ Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա-
զաեա նի նա մա կը Սա հակ Քհնյ. Մոմ ճեա նին՝ Ան տիո քի կո տո րա ծին եւ 

վե րապ րող այ րի նե րու եւ որ բե րու դրու թեան մա սին
1909 Մա յիս 5, Ան տիոք

Ար ժա նա պա տիւ
Տէր Սա հակ քհնյ. Մոմ ճեան16

12 Հ. Ս. Էփրիկեան, Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ Բ առ արան, Ա.  հ ատ որ , Բ. տիպ, Վենետիկ- 
Սբ. Ղազար, 1903, էջ 220:
13 Թէրզեան, ն շ.  աշխ., էջ  256:
14 Իսկ էնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 24: 
15 Գուշագճեան -Մ ատուռեան, նշ . աշխ., էջ 850,  Մովսէս Վրդ. Ոսկ եր իչեանի պատրաստ ած 
վիճակագրութիւնը:
16 Ծնած է Այնթապ 1867-ին: 1888-ին աւարտած է տեղւոյն Վարդանեան վարժարանը, որմէ ետք 
շրջան մը պաշտօնավարած է նոյն վարժարանին մէջ, ապա ստանձնած Քիլիսի «Արուսեակ» 
վարժարանի տնօրէնութիւնը: Եղած է Այնթապի առաջին հնչակեան բջիջի անդամ: Քահանայ 
ձեռնադրուա ծ է 1900-ին: Կարճ ժամանակ քահանայագործած է Այնթապ, տարի մը Ալեքսանտրէթ, 
ապա երկար տարիներ՝ Քիլիս:

1909-ի Կիլիկեան կոտորածներէն ետք, Սահակ Բ. կաթողիկոսի կողմէ առժամաբար ղրկուած 
է Անտիոք եւ Սուէտիոյ աղէտեալ հայ գիւղերը, ուր մնացած  է  ք անի մը ամիս: Ցեղասպանութեան 
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Ան շուշտ մեր գլխուն ե կած ա ղէտ նե րը եւ Տ. Ար սէ նին17, Տ. Ար մե նա կին18 ցա ւա լի 
մա հերն ալ լսե ցիք, մեռ նող նե րը մե ռան գա ցին, սա կայն հի մա ա ւե լի կա րե ւոր եւ 
ա ւե լի [մտա հո գու թիւն] պատ ճա ռող գոր ծը սա է որ այս չափ որ բե րը եւ այ րի նե րը 
ի՞նչ պի տի ըլ լան, ինչ պէ՞ս պի տի ապ րին, եւ ա ռանց է րի կի այս թուր քե րով շրջա-
պա տուած հա յոց թա ղին մէջ ինչ պէ՞ս պի տի նստին: Ը սենք թէ որ բե րը որ բա նոց-
նե րը կրնան տե ղա ւո րուիլ, սա կայն մայ րե՞ րը, ար դեօք կա րե լի չէ՞ որ տեղդ մի քա նի 
այս տե ղա ցի ըն տա նիք նե րէն հաս տա տուին եւ հոս ապ րին19: Ու րիշ հար ցում մը, 
տեղդ կը գտնուի 30 կամ 40 մարդ որ այս որ բե րէն որ դե գիր ը նեն ի րենց: Կա ռա-
պան քի լիս ցի Ար թին Չափ րա սեա նին հետ խօ սե ցանք, ինք յոյս յայտ նեց թէ այս չափ 
ըն տա նիք ներ կը գտնուին որ այս որ բե րը տե ղա ւո րուին, հոս գրե թէ է րիկ մարդ չը 
մնաց, ազ գը փճա ցաւ, մեր յոյ սը մեռ նող նե րուն զա ւակ նե րուն, այդ ան մեղ մա նուկ-
նե րուն վրայ էր եւ կ’ը սէինք թէ ա սոնք ի րենց հօ րը տե ղը կը բռնեն, եւ մեր ե կե ղե-
ցիին, ժո ղո վուր դին թի ւը ա պա գա յին կը լրաց նեն, սա կայն ցա ւա լի է որ մեր այս 
ցա ւին մէջ, ու րիշ վիշտ մ’ալ ա ւել ցաւ, ա մէն կող մա նէ մար դոր սորդ ներ շրջա պա-

տարիներուն, Հալէպ հասնելով, հիմնած է որբանոց-այրիանոց մը, բայց շատ չանցած վախճանած է 
Հալէպի մէջ, 22 Սեպտեմբեր 1915-ին (Գրիգոր Պողարեան, Այնթապականք», Բ. հատոր, Մահարձան, 
Պէյրութ, տպարան Ատլաս, 1974 (տիտղոսաթերթին վրայ՝ 1975), էջ 135-138, Գէորգ Ա. Սարաֆեան 
(աշխատասիրեց ու խմբագրեց), Պատմութիւն Անթէպի Հայոց, հրատարակութիւն Ամերիկաբնակ 
Այնթապցիներու Միութեան, Ա. հատոր, Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 1953, էջ 466-467):
17 Նկատի ունի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միաբաններէն Տէր Արսէն շուշտակ վարդապետ 
Յարութիւնեանը:

Ծնած է Այն թապ, 1864-ին: Աշ խար հա կան անու նով` Գրի գոր: Հե տե ւած է ծննդա վայ րի Ամե րի-
կե ան գո լէ ճի դա սըն թացք նե րուն, իսկ բարձ րա գոյն ու սու մը ստա ցած է Մա րա շի Աս տո ւա 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 Ադե նա կան 
կրթա րան նե րուն մէջ: 1896-ին, Ուր ֆա յի մէջ քա հա նայ ձեռ նադ րո ւե լով, մօտ 4 տա րի ծա ռա յած է 
Այն թապ, Էհ նէշ, Ճի պին ու Հա լէպ:

1903-1904 եղած է Հալէպի առաջնորդական փոխանորդ, միաժամանակ դասաւանդած է տեղոյն 
Ազգային Ներսէսեան վարժարանէն ներս:

Երէցկնոջ մահէն ետք, 20 Յունուար 1909-ին, Սսոյ Մայրավանքին մէջ, Սահակ Բ. Խապայեան 
Կաթողիկոսէն օծուած է շուշտակ վարդապետ ու նշանակուած՝ Անտիոքի առաջնորդական 
տեղապահ: Նոր պաշտօնատեղին հասնելէ շատ կարճ ժամանակ անց՝ 6/19 Ապրիլ 1909-ին, 
սպաննուած է եկեղեցիին մէջ, կիլիկեան կոտորածներու ընթացքին: Թուրք խուժանը, իր ու 
իր հետ նահատակուած երկու եկեղեցականներուն դիակները քաշկռտելով՝ պտտցուցած է 
Անտիոքի փողոցներուն ու շուկաներուն մէջ, հրաւիրելով ժողովուրդը որ մասնակցի կոտորածին 
(Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 255, Յուսիկ Ա. Քհնյ. Սեդրակեան, Վարք Քահանայից Բերիոյ Թեմի 
1824-2011, Բ. հատոր, Հալէպ, տպագրատուն Արմէն Գասպարեան, 2012, էջ 74-77):
18 Նկատի ունի Տէր Արմենակ Քհնյ. Տօնաթոսեանը: Ծնած է Ակնայ Մաշկերտ գիւղը 1860-
ին: Որպէս ուսուցիչ, շրջան մը պաշտօնավարած է ծննդավայրին մէջ, ապա անցած է Հալէպ: 
1893-ին, Սիսի մէջ  քահանայ ձեռնադրուելով՝ հաստատուած է Անտիոք, ուր վարած է տեղւոյն 
առաջնորդական փոխանորդի պաշտօնը եւ երկար տարիներ պաշտօնավարած է Ազգային 
վարժարանին մէջ: Եղած է Անտիոքի հնչակեան մասնաճիւղի գլխաւոր անդամներէն:

Սրախողխող նահատակուած է քսանամեայ որդւոյն՝ Տիգրանի հետ, Անտիոքի Սբ. Աստուածածին 
եկեղեցւոյ մէջ: Խուժանը այրելէ ետք անոր մօրուքը, խոշտանգած ու չարչարած է զինք եւ  ապա 
միայն սպաննած (Միհրան Մինասեան, Պատմական Անտիպ Տեղեկագիր Մը Բերիոյ (Հալէպի) 
Թեմի Հայութեան Մասին, տես՝ «Բանբեր Հայաստանի Արխիւների», Երեւան, 2007, թիւ 1-2 (109-
110), էջ 30, Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 18):
19 Հաւանաբար նկատի ունի Քիլիս քաղաքը, ուր կը պաշտօնավարէր Մոմճեան քահանայ:
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տած են մեզ, գայ լե րու պէս, յափշ տա կե լու եւ որ սա լու այդ մեր սրտի հա տո րիկ-
նե րը, սնու ցա նե լու հա մար զա նոնք օ տար կրթու թեամբ, օ տար լե զուով եւ օ տար 
ոգ ւով, այդ որ սորդ նե րը լա տինք եւ բո ղո քա կանք են, կար ծես թէ ի րենց յար մար 
ա ռիթ ըլ լայ այս ժա մա նա կը որ սա լու հա մար, ի՞նչ ը սենք եւ ինչ ը նենք, հայ մայ-
րե րը տգէտ են, այս չափ բա նը չեն կրնար հա շիւ ը նել, ու զող ըլ լալ նուն պէս ի րենց 
զա ւա կը մէ կէ նի մէկ կը նե տեն ո րու որ գիր կը ըլ լայ, ա հա այս շա բաթ 40 ի չափ հայ 
աղ ջիկ ներ տա րին մեր քո վէն բո ղո քա կան նե րը Պէյ րու թի որ բա նո ցը, ա տանկ տեղ 
մը, քա ղաք մը որ, ոչ հայ լե զու կը լսէ եւ կը սոր վի ոչ ազ գա յին կրթու թիւն մը կ’առ-
նէ, ոչ հայ ե կե ղե ցիին ե րե սը կը տես նէ, ա րա բա կան կեդ րոն մը է, վա ղը այդ որ բա-
նո ցէն ել լո ղը, ոգ ւով, լե զուով, սրտով պաղ ա րաբ բո ղո քա կան մը ըլ լա լով դուրս 
կ’ել լէ: Գո նէ Այն թա պու, Ուր ֆա յի պէս տեղ մը ըլ լար նէ գո նէ հոն հայ լե զուն կը 
սոր վէր եւ ազ գու թիւնն ալ կը ճանչ նար, հի մա ալ լա տին նե րը ո գի ի ձե ռին կ’աշ խա-
տին մա նուկ ներ եւ աղ ջիկ ներ ժող վե լու, գրե թէ զօ րով կը ստի պեն կ’առ նեն ալ տալ 
չու զող մայ րե րէն, գալ շա բաթ բո ղո քա կան մի սիո նարք ման չերն ալ պի տի ժող վեն 
տա նեն, վեր ջա պէս հոս տղայ աղ ջիկ չը պի տի մնայ, մին չեւ եր կու շա բաթ ա մէնն 
ալ այս եր կու յա րանուա նու թեանց որ բա նոց նե րը պի տի տե ղա ւո րուին, այս բո լոր 
բա նե րը Տ. Ներ սէս20 եւ Տ. Վա հան21 հայ րե րուն քթին տա կը ե ղան եւ կ’ըլ լան ալ, 

20 Նկատի ունի Տէր Ներսէս Քհնյ. Թաւուգճեանը: Ծնած է Այնթապ, 1870-ին: Ուսումը ստացած 
է տեղւոյն Ներսէսեան, ապա՝ ֆրանչիսկեաններու վարժարաններէն: Շրջան մը հետեւած է 
Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճի դասընթացքներուն, իսկ 1901-ին մտած է  Արմաշի Դպրեվանք: 
1904-ին ձեռնադրուած է քահանայ եւ երկար տարիներ պաշտօնավարած է իր ծննդավայրին մէջ:

Կիլիկեան կոտորածներու ժամանակ, Սահակ Բ. Կաթողիկոսին կողմէ գործուղուած է աղէտեալ 
շրջանները՝ Անտիոք եւ Ս ու էտիա, նպաստ բաժնելու: Տարի մը ետք, կրկին մեկնած է նոյն վայրերը 
որպէս առաջնորդական փոխանորդ, ուր մնացած է չորս ամիս՝ մեծ ծառայութիւններ մատուցելով 
տեղւոյն բնակչութեան:

Ցեղասպանութեան տարիները անցուցած է Սուրիոյ մէջ , առաւելաբար Սալամիէ, ապա 
աքսորուած է Պուսէյրա: Զինադադարին վերադարձած է ծննդավայր ու նշանակուած տեղւոյն 
կաթողիկոսական փոխանորդ: Յիշատակելի մասնակցութիւն ունեցած է տեղւոյն հերոսամարտին:

Այնթապի հայաթափումէն ետք, ապաստանած է Հալէպ, ուր քահանայագործած է մինչեւ իր 
եղեռական մահը՝ 5 Յուլիս 1934, երբ զոհ գացած է եղբայրասպան գնդակի (Սարաֆեան, նշ. 
աշխ., էջ 469-472, Պողարեան, նշ. աշխ., էջ 563-570):

Թաւուգճեան քահանայ պատ ահ ակ ան  աշխատակցութիւն ունեցած է հայ մամուլին: 1991-
ին լոյս տեսած է իր օրագրութիւններու մեծարժէք հատորը՝ Տառապանքի Օրագիր խորագրով 
(խմբագրեց՝ Թորոս Թորանեան, Պէյրութ, 408 էջ), որ կ’ընդգրկէ անոր 1909-1933 տարիներու 
գրառումները, ուր արժէքաւոր տուեալներ կան կիլիկեան կոտորածներուն մասին:
21 Նկատի ունի Այնթապի քահանաներէն՝ Վահան Քհնյ. Կիւլտալեանը: Ծնած է Այնթապ, 1877-ին: 
Նախակրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի Ներսէսեան եւ Ադենական վարժարաններէն, զորս 
աւարտելէ ետք 1895-ին, ուսումը շարունակած է Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ ու աւարտած՝ 
1899-ին: 1901-1903 հետեւած է Երուսաղէմի Ժառանգաւորաց վարժարանի դասընթացներուն, 
ապա վերադարձած է Այնթապ եւ 1904-ին ձեռնադրուած է քահանայ:

Կիլիկեան կոտորածներէն ետք, մեկնած է Անտիոք եւ Քեսապ՝ ջարդերէն վերապրած 
աղէտեալները մխիթարելու եւ նպաստ բաշխելու առաքելութեամբ: Առաւելաբար իր ջանքերով 
է որ կառուցուած են Քեսապի մանչերու Սահակեան, եւ աղջկանց Պօղոսեան վարժարանները:

1915-ին Այնթապէն աքսորուած է Դամասկոս եւ Երուսաղէմ ու վերադարձած զինադադարին: 
Կիլիկիոյ հայաթափումով անցա ծ է Գահիրէ եւ հուսկ՝ Միացեալ Նահանգներ, ուր եւ վախճանած 
է 5 Մարտ 1945-ին (Սարաֆեան, նշ. աշխ., էջ 477-479, Պողարեա ն,  ն շ. աշխ., էջ 676-680):
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ի րենք ա սոր առ ջե ւը չեն առ ներ22, ա հա բուն կո րուս տը այս է մեզ հա մար, ը սել է 
Ան տիո քի հա յու թիւ նը բո լո րո վին փճա ցաւ, ա պա գա յի յոյ սեր նիս ալ պա րա պը ե լաւ, 
ա սի կա Ձեր լուրջ նկա տո ղու թեան կը յանձ նեմ, աջդ համ բու րե լով մնամ յար գա նօք

Ա ւե տիս վար ժա պետ Ա պա զաեան23

Յ. Գ. Ե թէ զիս հարց նէք, դէպ քի օ րը ես Աս տու ծոյ նա խախ նա մու թեամ բը ա զա-
տուե ցայ, ո րով հե տեւ ես դէպ քէն 1 ժամ ա ռաջ ե կե ղե ցիէն դուրս ե լած եւ ու րիշ տեղ 
գա ցած էի, ե կե ղե ցիին մէջ գտնուող բո լոր մար դիկ սպան նուե ցան, ես դուր սը 
գտնուե լուս հա մար ա զա տե ցայ, հի մա պա րապ կը պտտիմ 2 ա մի սէ ի վեր: Նոյն

* * *
2 –

Վահան Քհնյ. Կիւլտալեանի կազմած Անտիոքի նահատակներու 
ընդհանուր ցուցակը՝ սպաննութեան վայրի եւ սպաննողի անուններու 

յիշատակութեամբ

Անտիոք եւ շրջակայից մէջ մեռնողներուն24 2526
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վայրը սպաննողին անունը
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Կիլիկեան կոտորածներէն իր յուշերը գրի առած է առանձին յօդուածով՝ Կիլիկիոյ Աղէտէն Վերջ 
(Վերյիշումներ) խորագրով («Տաթեւ» տարեցոյց, Դ. տարի, Հալէպ, 1928, էջ 232-240):
22 Յիշեալ զոյգ քահանայ հայրերը, Սահակ Բ.  Կ աթ ողիկոսի կար գադրութ եա մբ եւ այնթապցի 
Գէորգ Ճ էպ էճ եանի ընկերակցութեամբ, 12 Մայիս 1909-ին Այնթապէն ճամբայ ելած են դէպի 
Հալէպ՝ «Անտիոքի, Քէսապ եւ շրջակայից համար նիւթական նպաստ բաշխելու եւ արկածեալ 
ժողովուրդը մխիթարելու պաշտօնով», եւ բաւական երկար ժամանակ մնացած են այդ վա յրերուն 
մէջ (Թաւուգճեա ն,  ն շ. աշխ., էջ 13): 
23 Անտիոքի Ազգային Վարժարանի ուսուցիչ: Հմուտ էր եկեղեցական երգեցողութեան:
24 Ցուցակը անստորագիր է: Պատրաստուած է Յունիս 1909-ին եւ գրուած է Վահան Քհնյ. 
Կիւլտալ եա նի ձեռագրով: Պատրաստուած է Հալէպի Ազգային Առաջնորդարանի խնդրանքով, 
Սահակ Բ. Կաթողիկոսի 15 Մայիս 1909 թուակիր եւ 2435/169 թուահամար Ատանայէն գրած 
նամակին որպէս արդիւնք:
25 Օղլը, օղլու, օղլի, թրքերէն՝ որդի:
26 Այսպէս կը կոչուէր Անտիոքի հայոց թաղը: Հալէպ նահանգի տարեկան Սալնամէներու 
( -  Հալէպ Նահանգի Տարեգիրք) Անտիոքի թաղերուն յատկացուած գլուխին մէջ 
այս թաղը յիշուած է որպէս «Տէօրթ Այագ Արմանի» («Հայկական Տէօրթ Այագ») թաղ: Հոն յիշուած 
են նաեւ նոյնանուն երկու այլ թաղեր՝ «Տէօրթ Այագ Մեծ» եւ «Տէօրթ Այագ Փոքր» անուններով:
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27 Որպէս Անտիոքի թաղերէն մէկը, յիշուած է Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն մէջ՝ «Սօֆիլար 
Իսլամ» ձեւով:
28 Անտիոքի ծա նօթ ազգայիններէն, որ երկար տարիներ անդամակցած է տեղւոյն «Մէճլիսը 
իտարէ»ին՝ Վարչական ժողո վին:

6 Ապրիլ 1909-ին, Ատանայի հայոց կոտորածին լուրերը Անտիոք հասնելէ ետք Կիրակոսեան 
դիմած է կառավարչատուն եւ խնդրած է որ հաւանական կոտորածին առաջքը առնուի, բայց 
գաւառակապետի տուած ապահովութեան խոստումներուն վրայ, եւ անոր իսկ առաջարկով, 
գացած է հայոց թաղը՝ Տէօրթ Այագ, որպէսզի ապահովցնէ տեղւոյն ժողովուրդը, բայց հոն 
յարձակումի ենթարկուելով՝ սպաննուած է թուրք խուժանին կ ող մէ : Անտիոքի գաւառակեպետը 
եւս գացած էր տեղւյն հայոց առաջնորդարան՝ հայերը հանդարտեցնելու. հոն գտնուա ծ միջոցին, 
թուրք խուժանը պաշարած է շէնքը եւ անոր մեկնումէն ետք յարձակած եւ սպաննած է հոն գտնուող 
երեք եկեղեցականներն ու Մարտիրոս Կիրակոսեանը (Թէրզեան, նշ. աշխ., էջ 255, Գուշագճեան-
Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 561):

Կոտորածի օրերուն Անտիոք գտնուած Զորա Իսկէնտէրեան իր յուշերու ն մէջ պատմած է, թէ 
ինչպէս դէպքերու սկզբնաւորու թե ան , իր հայրը նամակով դիմած է Մարտիրոս Կիրակոսեանին 
եւ այլոց, որ Անտիոքէն հեռանալով ապաստանին  ի ր մօտ, Մուսա  Լ եռ, գէթ մինչեւ կա ցութ-
եան  յստականալը, եւ թէ ինչպէս անոնք մերժած են առաջարկը՝ «առարկելով որ 6000 տնու որ 
քաղա քի  մ ը մէջ 100 տուն հաշուող հայերուն մարդ ծուռ աչ քո վ չի նայիր. անոնք կ’ամչնան հայոց 
վնասելէ»: Իսկէնտէրեան յիշած է նաեւ, որ Մարտիրոս Կ իր ակ ոսեան սպաննուած է «ժամանակին 
իր գարշապարը լիզող աւազակապետ Ալիգոյի կողմէ»: Ըստ անոր, Կիրակոսեան երբ քաղաքի 
կառավարիչին պահանջով տեղւոյն հ այ երը ապահովեցնելու համար հայկական թաղ կ’երթայ, 
թաղի մուտքին յարձակման կ’ենթարկու ի ու կը սպաննուի (Իսկէնտէրեան, նշ. աշխ., էջ 24-26):
29 Ալեւի արա բ երկրագործ դասակարգին տրուած ընդհանուր անուանումը: Ատանայի մէջ անոնք 
բնակած են առաւելաբար քաղաքի շրջակայքն ու մօտակայ պարտէզները:



Միհրան ՄինասեանԱղբյուրագիտություն • Sources • Источниковедение 151

12 A����R� �. A. 
;������
�	

22 CRT�� ;��� ��! X��� ����	�R BR���� [X��� �	��	�# 
BR����-���� ���!�&�]

13 F���� �. A. 
;������
�	

13 CRT�� ;��� ��! X��� ����	�R BR���� [X��� �	��	�# 
BR���� -���� ���!�&�]

14 A���
�� +����
� 
����	�
�	

15 F�#��		R� 
+������
�	

50 W������30 
�RT��	�R 

[W������ ���!�	 
�R-]

����� �!� #R [
�] ;����� SR���

16 W���� 55 ;��	��� 
[;��	��� �R-]

17 �R��� ����	�� 
+����
�
�	

35 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

W���� [���!����*] ;��R�, 
>������	�	 T!�� ;�� [>������� ����	Z 

;��], ;�� "�#��%�	 T!�� X���� [;�� 
"�#��%� (
	�������) ����	` X����]

18 A���
�� W
��R� 
\����
�	

45 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

����� ������R [����� ����]

19 \���� W. \����
�	 29 ������ 
�����	�� 

[��
���	
���	 
��-
�]

>������	�	 T!�� ?
����31 [>������� 
����	Z ?
����]

20 ��	�� ;�����
�	 35 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

CR�� :���32 [�
	� :����]

21 �R��� ;. ;���
�	 50 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]
22 ;������ 

�T����%
�	
65 '���� [
�
!
&��� 

�R-]
23 F���� �T����%
�	 35 CRT�� ;����� 

[CRT�� ;���� �R-]
24 +����
� LR��R� 

[��D��"]
25 CR��� ��D����33 

[CR��� ��D���� 
�R-]

�����R�� [����
&�]34 ���� ;��

25 A�#�R� ;. ;���
�	 36 ������ 
�����	�� 

[��
���	
���	 
��-
�]

26 H���� L
����
�	 24 CR��� ��D���� 
[CR��� ��D���� 

�R-]

30 Անտիոքի Քուսէյր գաւառակի գիւղերէն, ըստ  Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն:
31 Թէրզեան եւս, Քեսապի ու Անտիոքի ջարդարարներու շարքին յիշած է Քեազիմ աղայի մը 
անունը (նշ. աշխ. , էջ 795):
32 Այլ տեղ յիշուած է «Տէօրթ Աեագ մահալլէսինտէն ֆէլլահ քիւնէֆէճի տէլի Սաիտ [[Անտիոքի] 
Տէօրթ Այագ թաղէն՝ քիւնէֆէ (անուշեղէնի տեսակ մը) պատրաստող՝ գիւղացի խենթ Սայիտ]» 
ձեւով: Ան մեղսակից է նաեւ բազմաթիւ այլ սպաննութիւններու: Աւելի վար, 25 Դեկտեմբեր 1910-
ին Անտիոքէն յղուած նամակին մէջ պիտի տեսնենք, որ յիշեալը ձերբակալուելէ եւ 101 տարուան 
բանտարկութեան դատապարտուելէ կարճ ժամանակ անց՝ ազատ արձակուած է բանտէն:
33 Տէմիր Գափու՝ լեռնանցք Կիլիկիոյ մէջ, պատմականօրէն ծանօթ Ասորական դուռը, որ կը 
գտնուի Ամանոսեան լե ռնաշղթային վրայ, Անտիոքէն հիւսիս, Ալե քսանտրէթէն 12 քլմ. հարաւ-
արեւելք: Ունի մ օտ 13 քլմ. երկարութիւն:
34 Գարիէ՝ Անտիոքի Հարպիէ գաւառակի գիւղերէն , ըստ Հալէպ  նահանգի Սալնամէներուն: 
Գտնուած է Որոնդէսի հովիտին վրայ, գետէն արեւելք, Անտիոքէն 8 քլմ. հարաւ:
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35 Թաւուգճեան քահանայ 9 Յունիս 1909-ի իր օրագրութեան մէջ յիշած է այս մա րդը ու ըսած 
է, թէ այդ օր Պատեր ազմ ակ ան Ատեանի ն տեղեկագիր մը յղած են՝ «Պօնճուգլու Զապթիյէյի եւ 
ուրիշ շատ մը տաճիկներուն քով թալանուած գոյքեր գտնուելուն լուր տալով եւ անոնց տէրերուն 
վերադարձուիլը պահանջելով» (Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 27):
36 Եօղուն Օլուգ՝ Մուսա Լերան գիւղերէն, անոր հարաւային լանջերուն, Սվէտիայէն 10 քլմ. 
հիւսիս:

Հայ երեք յարանուանութիւնները գիւղին մէջ ունեցած են իրենց եկեղեցիներն ու դպրոցները:
1909-ին Եօղուն Օլուգի մէջ ջարդ չէ պատահած, բայց շրջակայ գիւղերը աշխատանքի մեկնած 

49 եօղունօլուգցիներ սպաննուած են եւ 2 ուրիշներ համարուած են կորած: Գիւղէն 31 ընտանիք 
թալանուած եւ 25 կիներ այրիացած են (Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 22):

Առաջին աշխարհամարտի նախօրեակին, գիւղը ունեցած է շուրջ 255 հայ տուն  1 233 բնակիչով, 
որոնցմ է 1176 հոգի 1915-ի Մուսա Լերան ինքնապաշտպանութեան ժամանակ բարձրացած են լեռ 
ու փրկուած կոտորածէ (Գուշագճեան-Մատուռեան, նշ. աշխ., էջ 88):

Եօղուն Օլուգը եւս 1939-ին, Ալեքսանտրէթի շրջանի Թուրքիոյ բռնակցումով, Սուրիայէն խլուելով 
կցուած է Թուրքիոյ:
37 Աւելի վար, 25 Դեկտեմբեր 1910 թուակիր նամակին մէջ պիտի տեսնենք, որ յիշեալը 
ձերբակալուելէ ետք փախած է հիւանդանոցէն եւ զինք «ոչ փնտռող կայ ոչ խնդրող»:
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38 Մա’շուգէ կամ Մա’շուգլու՝ թրքաբնակ գիւղ Որոնդէսի հովիտին մէջ, գետի ձախ ափին, 
Անտիոքէն 6 քլմ. հիւսիս:
39 Պէտէվի՝ Անտիոքի Հարպիէ գաւառակի գիւղերէն, ըստ Հալէպ նահանգի Սալնամէներուն:
40 Եագուպիէ՝ հայաբնակ գիւղ օսմանեան Սուրիոյ Հալէպ նահանգի Հալէպ գաւառի Ճըսըր 
Շուղուր գաւառակին մէջ, Ճըսըր Շուղուր աւանէն 17 քլմ. հիւսիս:

Ունեցած է Սբ. Թորոս շատ հին եկեղեցին եւ Սբ. Աննա (Սբ. Գէորգ) եկեղեցի-ուխտատեղին:
Ըստ Մովսէս Վրդ. Ոսկերիչեանի կազմած մարդահամարին, գիւղը 1911-ին ունեցած է 152 տուն 

հայ՝ 778 անձ (Յակոբ Չոլաքեան, Անտիոքի Մերձակայ Ռուճի Հովիտի Հայերը, Անթիլիաս, 2006, 
էջ 104-105):

Գիւղի հայութեան մէկ կարեւոր մասը 19-րդ դարու երկրորդ կիսուն յարած է լատինականութեան: 
Զոյգ համայնքներն ալ ունեցած են իրենց դպրոցները: Ան որպէս հայաբնակ գիւղ՝ ցարդ կը պահէ 
իր գոյութիւնը:
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C����R $R�RB

56 +����
� 
?��"������
�	

35 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

�����	� [�����	&�]41 A����B�, @R��� 
:R	�R�

57 A���� S�	���
�	 50 ����� $�	�� 
[����� $�	� �R-]

58 a����" ���� F���� 
��	�� A�	���
�	

60 '���� 

����%��� 

[
�
&
&��� �R- 
����* 
	] 42

59 a����" T!��� W%�	 
['����"� ����	Z W%�	]

35 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

;�� L���	�	 T!�� W���� [;�� L����� 
����	Z W����]

60 F�������	 :����
�	 65 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

>��� A�������	 T!��� [>��� A������� 
����	]

61 LT!�� F. :����
�	 54 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

;�B����	 T!��� ?R��R�� [;�B���� ����	Z 
?R��R��] 

62 ET!��	 T������ [
T!��	 
T����&�] A���� 
:�!���	
�	

28 <�#R� ^�%� 
�����	���	�� 

[<�#R� 
D�%��� T���� 

���*���	�	 �R-]

;�B����	 T!��� ?R��R�� [;�B���� ����	Z 
?R��R��]

63 A���� \���� 
+����
�
�	

<�#R� ^�%� 
��!"R��	�R 

[<�#R� D�%��� 
����R��	 �R-]

64 L
���� A����
�	 22 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

65 F�#��		R� A����
�	 20 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

66 L
���� H. A����
�	 35 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

>��� W����

67 :����� H. A����
�	 32 JT�������43 
[JT������ �R-]

>��� U�!���	 T!��� [>��� U�!��� 
����	]

68 O
��	 ^�����
�	 35 CRT�� ;���

41 Սալգին՝ պատմական քաղաք Սուրիոյ հիւսիւս-արեւմուտքը, Հարէմ գաւառին մէջ, Հարէմ 
քաղաքէն 11 եւ Հալէպէն 80 քլմ. հարաւ-արեւմուտք, Որոնդէս գետի ափին: Ծաղկուն եղ ած  է 
հռովմէացիներու եւ բիւզանդացիներու շրջանին: Շրջապատուած է ձիթենիի անհամար ծառերով 
(    - Սուրիական Արաբական Հանրապետութեան Աշխարհագրական 
Բառարան, արաբերէն լեզուով, հրատարակութիւն Զինուորական Ուսումնասիրութիւններու 
կեդրոնի, Դամասկոս, Գ., 1992, էջ 645-646): 19-րդ դարավերջին ու 20-րդ դարասկզբին ունեցած է 
հայկական փոքրաթիւ գաղթօճախ:
42 Թաւուգճեան Քհնյ. եւս կը հաստատէ, որ ժամկոչը սպաննելէ ետք՝ այրած են անոր մարմինը 
(Թաւուգճեան, նշ. աշխ., էջ 26):
43 Թորոսլը, Թորոսինք  կամ Թորոսեանք ՝ գիւղ՝ Մարաշ անկախ գաւառի Զէյթուն գաւառակին 
մէջ, Արեգին գիւղին մօտակայքը (Թ. Խ. Յակոբեան, Ստեփան Տ. Մելիք-Բախշեան, Յ. Խ. 
Բարսեղեան, Հայաստանի եւ Յարակից Շրջանների Տղանունների Բառարան, Երեւանի 
Պետական Համալսարանի հրատարակ չութիւն, Բ. հատոր, Երեւան, 1988, էջ 478):
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69 LT!�� L�����
�	 57 CRT�� ;��� ?R��T	�	 ��%������ [?R��T	� 
�����	
��], K��R�

70 A���
�� LT!�� 
AR��R�
�	

45 CRT�� ;��� ;�� "�#��% [
	������ ;��]

71 a����" T!��� LR��� 
[a����"� ����	Z 

LR���]

60 CRT�� ;���

72 A����R� :����	&� 28 +������ ��!"R�R 
[#���
��� 

����R��	 �R-]

BR���� [���!�&�] ����� ;��, ;��� 
A��R�

73 A���
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CRT��R�
�	

40 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

��%����	�	 T!��� C������% 
[��������*� ����	Z C������%], 
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[����%�#���� :����� ����	Z ;��� 
LR���	], ����R#R��� [����������- 

�	������] K�� RBR	�� 
74 A�#�R� :. CRT��R�
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[CRT�� ;���� �R-]
��%����	�	 T!��� C������% 

[��������*� ����	Z C������%], 
���#��� :����	 T!��� ;��� LR���	 

[����%�#���� :����� ����	Z ;��� 
LR���	], ����R#R��� K�� RBR	��

75 LT!�� $�"��
�	 40 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

76 $�"����� L. 
$�"��
�	

17 CRT�� ;����� 
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77 A������� J�����	�� 
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���
�	

40 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

;�� "�#��% [
	������ ;��], �R�� :��� 
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	� :����], S�	 ^T��� E���R, 
?R��R��	�	 T!��� [?R��R��	� ����	]

78 A����� J�����	�� 
;�
���
�	
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[��	������
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�
���]
79 :����� F���� 

?��"���
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������R��	[��] 
[:TB����� ��!�	 
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>��� ;�� ������ T!�� CR�#�%, ;��R��	 
T!�� $T��

80 A���
�� A
���	 
F�#��		R� 
<�D��
�	

45 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

?RT� [����] QR�R���R, C�D�	�	 T!��� 
:R��� #R ���	� [C�D�	� ����	Z :R��� 
� 

�����]
81 A�#�R� A. E�����B
�	 35 CRT�� ;����� 

[CRT�� ;���� �R-]
JTD�����	�	 T!�� /��	 [��!����*� 

����	 /��	], \R��R�� �T��	�	 T!��� QR�� 
#R S��R��� @���	 [!R��
&� �����&�"� 

����	Z QR�� 
� S��R��� @���	]
82 ;��
	�� :����	�� 

[;��
	�� �����	&�]
33 ������ 

�����	�� 
[��
���	
���	 

��-
�]

>��� ;#	�

83 >��� Q����� 40 '�� ������	�R 
[
�
!
&��� 

������*��	]

QR�� $���

84 F�#��		R� $�	�
�	 36 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

>��� >���R�	 �T	������� [�T%�����]

85 >��� ;���	 LR�R	�� 70 :��R���
86 ;����� ��������� 

;���
�	
50 '�� ������	�R 

[
�
!
&��� 
������*��	]
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87 A�#�R� LR��R� �R�
�	 28 ������R�R44 
[�����R� �R-] 

^�������� >��� A�����R�

88 ;������ �R�
�	 19 W������ 

T��	�� 

[W�������� 
��	������	]

��’%���R�� BR���� JR		�	�	 ��%������ 
[��’%���
&� BR���� JR		�	� ����	
��]

89 E����� >R��R� 
Y!�� [>R��R�� ����Z 

(>R��R�
�	) E�����-
F����]45 

50 W������ 

T��	�� 

[W�������� 
��	������	]

90 ?��"���
�	 �R��� 55 LR�R#��R 
[LR�R#�R� �R-]

W���� �!�

91 F�������	 H����
�	 40 W������ <���!�	 T!�� A������R� [<���!� ����	Z 
A������R�]

92 S����� >�����
��	 
���� [S����� ������Z 

>�����
��]

20 W������ <���!�	 T!�� A������R� [<���!� ����	Z 
A������R�]

93 F�#��		R� 2 ����� 
[����-

��	]

W������ <���!�	 T!�� A������R� [<���!� ����	Z 
A������R�]

94 :��� 65 W������ <���!�	 T!�� A������R� [<���!� ����	Z 
A������R�]

95 ��	�� ("T���) 25 W������ <���!�	 T!�� A������R� [<���!� ����	Z 
A������R�]

96 F���� >�%�%
�	 55 W������ :R� T!��	 T!�� :
�T
97 ?R����� LR��� 55 W������ W�����	 ����	��!� [W�����	 


!�T�����	]
98 @��T (����	) 25 W������ ;���R	�	 T!�� [����	] $R���
99 ?R����� [�R���&�] 

S����
�	 @��T
20 ?��R����R46 

[?��R���� �R-]
>��� ;��T

100 ?R����� L�!����� 
T!�� :R��T [�R���&� 
L�!������ ����Z 

:
��T]

50 W������ $���� �!�

101 ?R����� LR����	 
T!�� >�	R� [�R���&� 
L
���� ����Z >�	R� 

(F�#��		R�)]

20 W������ $���� �!� #R [
�] W���B

102 ��	R� +������
�	 50 W������ ����� �!� #R ������ [����� �!�	 

� ��	�], ;��� SR���, %R��

44 Գուրիէ: Հաւանաբար վերեւ յիշատակուած Անտիոքի Հարպիէ գաւառակին Գարիէ գիւղն է:
Թաւուգճեան քահանայ, 24 Մայիս 1909 թուականի իր օրագրութեան մէջ նշած է, թէ այդ օր 

մինչեւ կէսօր զրուցած է այդ գիւղի բնակիչ ընտանիքի մը անդամներուն հետ, որոնք դէպքին 
կրօնափոխ եղած էին. ապա աւելցուցած է, թէ «քաջալերելով ազատեցինք զիրենք» (նշ. աշխ., 
էջ 21):
45 Թաւուգճեան քահանայ 6 Օգոստոս 1910 թուականի իր օրագրութեան մէջ յիշեալ անձի դստեր 
մասին ձգած է այսպիսի յիշատակութիւն. «…Նաեւ պսակեցի զէյթունցի Տէր Մովսէսեան Եզեկիէլը 
խըտըրպէկէն Հէրկէլ Եագուպի  աղջկան՝ Գո հար ի հե տ,  ո րուն հա յր ը Ն ար լըճայի մ էջ ջարդու ած եւ 
մայ րն  ալ բնա կան մահով  մեռա ծ ը լլալնու ն, իր  այրի քր ոջ հետ բոլո րովին անօգնա կա ն մնացած  
էին:  Աս ոնց պի տի տամ ե օթը ոսկի  եւ  ա յրի քո յր ն ալ իրեն ց հետ միա սին պիտի ղրկ եմ  Զէ յթ ուն, 8 
ոսկ ի դրամ օժ իտո վ» ( Թաւուգճեան, ն շ. աշխ., է ջ 42 ): 
46 Քիսէճիկ՝ Մ ու սա Լերան  մ օտակայ թր քաբնակ  գիւղ, որուն  փոքր աթիւ մուս ալեռցի հայ բնակ-
իչներ ը զ ոհ գա ցին  1 909-ի  կո տորածն երուն (Գուշ ագճեան-Մա տուռե ան , ն շ. աշ խ.,  էջ 30 0):
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47 Օ սմա նիէ ՝ Անտիոքի թ աղեր էն: Յիշուա ծ է Հալ էպ  Նահան գի տարե կան Սալնամէներու  Անտիո-
քի  թաղերու ց ուցա կին մէջ :
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38 ?R�R����R 
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131 K���� !�	R�R��49 
[!	R��
&� K����]

40 L������	�� 
[L������	� 

�R-]50

��"!��� >���	

132 ;���
� A�����
�	 37 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

133 F���� CR� \����
�	 70 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

134 F�#��		R� LR�B��
�	 37 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

135 A�#�R� <R��	
�	 40 ;’�#R	�R [;’�#R	� 
�R-]

48 Ա ’լվէնտ:  Հ ալէպ նահան գի Սալն ամէն երուն մէ ջ, Անտիոք ի Քարամուրթ  գաւ առակի գ իւղերու  
շ արքին յիշ ուած  է «Ալլէնտի» ան ունով  գ իւղ մը, ո ր հա ւանաբար  այս գի ւղ ը եղած  ըլ լայ:  Կը գտնուի 
հո վիտ ի մ ը մէ ջ, Անտիոքէ ն 2 5 քլ մ. հար աւ  (Սու րիակա ն Արաբական…, Բ., 199 2,  էջ 1 25) :
49 Ղընէմի է՝ հայ աբնակ գի ւղակ Սու րիո յ Լաթաքի ա ն ահանգին մ էջ, Քե սապէ ն հա րաւ-ա րեւ ել ք, 
հ այ կական  Արա մօ  գի ւղին մօ տակ այ քը, Քանսապպա գիւղ աք աղ աքէն 1 5 քլմ.  հար աւ-արեւմ ու տք : 
19 11-ին ունեցած  է 72 տուն՝  3 92 հայ բնակ իչ (Գրիգոր  Տ ունկ եան, Նիւթե ր Լ աթաքիոյ ե ւ Շր ջա կայք ի 
Հա յ Ազգ աբնա կչ ութ եան Պ ատմութ եա ն, Հա լէպ, 1 983,  էջ 10),  ո րո նց մէ  շատեր զոհ գա ցած  են 1915 
-ի  Մեծ Եղ եռնի ն:

Գիւղը ունի  Սբ. Գէորգ հայ կական փ ոքրիկ եկեղեցի  մը:
Տ եղ ւո յն  հայ ոց խօ սա կցական  լեզ ուն եղ ած է արաբ երէնը: Ղընէմի էն որպէս հ այաբնա կ գիւղ 

ցարդ կ ը պա հէ  իր գոյու թի ւնը:
50 Պարպ արին կ ամ Պարպար ու ն՝ Ա նտի ոքի  Քար ամուրթ գաւա ռա կի  գի ւղե րէն, որ ե նթ ակայ էր 
Խը տըր  Պ էկ գիւղ ախումբին , Որոն դէ սի արուակ ներէ ն մէկուն ափին, Մու սա Լերէ ն ա րե ւելք եւ 
Ա նտիոք էն հ իւ սիս -արեւմուտ ք, անկ է 10 քլմ. հ եռաւորութ եան վրա յ: 

Կիլիկեան  կոտ որած ներու ժ ամա նակ  այս  գիւղ ին մէ ջ սպա նն ուած  են ք ան ի մը մուս ալեռ ցի հա-
յե ր (Գուշ ագճե ան-Մատուռե ան , նշ . աշխ ., էջ 300) :
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@R����]
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[CRT�� ;���� �R-]
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���#���� K��R	�R�]
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�]
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���� 
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50 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

<�#R� D�%�	�	 T����%��� [<�#R� 
D�%��� [�-
��	���	] �
	
���
��]

142 ;�
��� L�����
�	 28 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

��	DT����	 T!�� UR�R� [��	DT���� 
����	Z UR�R�], E���R

143 A�#�R� L�����
�	 40 SR�RB 
D��	���	�� 

[SR�RB �!�����	 
�R-]

144 F�������	 ��������� 
[���
��"] ;���
�	

58 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-] 

������� ;��R��	 T!�� >��� ;��T 
[
�����&� ;��R�� ����	Z >��� ;��T]

145 :��� A. ;���	
�	 57 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]

146 >
���� A. ;���	
�	 19 CRT�� ;����� 
[CRT�� ;���� �R-]
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��	 A. ;���	
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��	���	 �R-]

������� ;��R��	 T!�� >��� ;��T 
[
�����&� ;��R�� ���� >��� ;��T]

148 F���� J���
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!
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����	Z /��	]
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�
!
&��� 
�R-]

>����, �R� A������R� (���#R��) 
[��!�� A������R� (���
D)]
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!
&��� 
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�����R��	� RT�����R	�R� [
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��]

151 A������� ;���
�	 40 '���� [
�
!
&��� 
�R-]

>����, �R� E�����B�	 T!��� [��!�� 
E�����B� ����	]

152 A�#�R� ?RT� 
:�����
�	

60 W�������� 
[W�������� �R-]

XR���� X���52

153 �R��� 27 W�������� 
[W�������� �R-]

XR���� X���

51 Իր  ա նու նին կը  հանդիպինք այս ցան կին մէջ քանի մը այլ ս պաննութի ւնն երու առիթ ով եւ ս: 
Ա ւելի  վար  25 Դեկտ եմբե ր 19 10-ին Ա նտ իո քէն յ ղուա ծ նամ ակի մը  մէջ պիտ ի տեսնեն ք, որ յիշ եալը 
հ ամ ախո հ ընկե րոջ մը հե տ, 1 3 բանտարկեա լներու ազա տ արձակմա ն օրը (որոնցմէ մէ կը  ինք  կը 
թուի ը լլալ ), Անտիոքի  մէջ ք արկ ոծած է Պօղոս  Գազ անճե ան անուն հայու մը տու նը՝ ահ ու  սարսա-
փի  մա տնելով  հոն գտնուող ա յրի  հա յուհիները :
52 Վեր եւ թի ւ 12 -ի ե ւ 13- ի տա կ յիշա տակ ուած ան ձն  է:



ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 5 1, 2017160

154 :����� 35 :TB����� ��! >��� W�����	53 ��%�!�54 [>��� 
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155 S�����
�	 E�����B 46 ������ 
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[��
����	 �R-]

>��� W�’�

156 ��	�� $�	����� 70 CRT�� ;��� 	����	� QR���R [��������* QR��R]
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K���� ����	 T!�� R	�%�R [�
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20 @R�� ;�� ������ 
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159 ET!��	 T������ [
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T���&�] A�	��

40 S���� >����55 A����	�	 T!�� ;�� [
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160 :����� �. Q�����
�	 25 S���� >���� A����	�	 T!�� ;�� [
�����&�� ����	Z 
;��]

161 ?
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>��� ;��T

162 ;	��	 $���� T!�� 
$�"R�

28 W������
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�	 24 CRT�� ;��� 
164 ;��� ���	����
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����	Z K������]
165 ���	�� ���	����
�	 16 A�%���R LT%	�!�	 T!�� K������ [LT%	�!� 

����	Z K������]
166 F���� ���	����
�	 18 W������ �RT���	 ������ #R �!����� [���!� 
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��]
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�	
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�
!
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53 Հաճ ի Նիհա տ:  Օսմանե ան խորհրդար անի Ա նտիո քի ն երկա յացուցիչ  Րիֆա’աթ Պարաք-
ադ  աղայի ազ գական ներէ ն, որ որ պէս Ան տիոքի կոտ որ ածի կազ մակերպիչներէ ն մէ կը 
ձ երբակալուած է  ու բանտ ար կու ած, բայց 11  Հ ոկտեմ բեր 19 09-ին ա զատ արձակուած է (Թէ ոդի կ,  
Ա մէնուն Տա րեցոյց ը, Կ. Պո լիս,  Ե. հատ որ, 1 911, էջ 383):
54 Հա ճի Նիհա տին զաւա կը: Հոս  հր ատ արակելի 4/ 17 Ա պրիլ  1913 թուակիր  նամակի ն մէջ 
պ իտի տեսն ենք որ «ան ու անի ոճրագո րծ ե ւ խռ ովարար» Հաճի Նի հատ ի զա ւա կը, սուլթանի 
գահակա լութե ան տօ նին առիթո վ կազ մակ երպ ուած հանդիսութեան , աղ օթքի  ժամ անակ ճառ 
մը ար տասանած է,  ո րուն  հ ետեւ անքով «հ անր ութիւն ը, եւ աւել ի լաւ է ը սե լ խուժանը ք իչ մն աց 
որ պիտ ի խուժ էր քրի ստոնէից վր այ »,  բայց կառ ավարու թի ւնը  գրեթէ  ուշադրու թի ւն չէ դ արձու-
ցած պ ատահար ին: Նա մակագ իր ը յաւելա ծ է թէ՝  «Այ դ ճառախօս ը որ բ ոլ որ  խ աչակիր ները 
պախարակեց, պ ատուա բեկեց եւ  ան ու անար կ ըր աւ , հիմա ա զատ է» :
55 Ճիսր Ա լ Հատի տ,  բա ռացիօր էն՝ Երկաթ է Կ ամուրջ , գի ւղ Ամըքի դ աշտին հարաւ ակողմը, 
Որ ոնդէս ի ձ ախ ափին , Ք ուսէյր գաւ առակ ին  մէջ , Անտ իոքէն  հ իւսի ս-արեւ ել ք,  անկէ 20 քլմ. 
հ եռաւորութե ան վր այ : Այդպէս կը կոչուէր  ի ր մօտակ այքը գտնուո ղ եօթա նասուն  մեդր անոց եր-
կա թեայ կամուրջին հ ամ ար ( Սուրիակա ն Ար աբա կան…,  Բ. , էջ 67 0):
56 Մ աշուգէ, Մա’ըշուգիէ կամ  Մա ’ըշ ուգլու՝ գիւղ Որոնդ էսի հովի տին մէջ,  գետի ձախ ափ ին, 
Ամըքի  դ աշտի հարաւակող մը , Անտի ոք էն 6 քլ մ.  հ իւսիս (Սուր իական Ար աբ ական…, Ե. , 199 3,  էջ 
31 0- 311):
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57 Անտ իոքաբ նակ  ծ ան օթ  իր աւա բան, բն իկ պիթիաս ցի (Մուսա Լե ռ) : Ա նտիոքի հ ամ ընդ հանուր  
կ ոտ որած էն փրկու ած  է  շնոր հիւ  ա յն բանին, որ իր  բ նակարա նը  գտնուած է Գերմ անիո յ հիւպատոս  
Մա րտիրո ս Մ իսաքեանի տան հա րե ւան ու թեամբ: Կոտորա ծն երէ ն ետք,  ջարդերու  մ ասի ն 
ը նդարձակ  տե ղեկագիր մ ը յ ղած  է Հալ էպի առաջնոր դար ան եւ Կ . Պո լսոյ  Պա տրի արքա րան ե ւ 
շ նորհիւ ա յդ  տե ղեկ ագ րին, ջա րդին ք ան ի մ ը գլխա ւոր կազմա կե րպի չնե րը դատուել ու համար 
ձեր բակ ալուել ով տ արուած են Ատա նա, սակա յն ա ւել ի ե տք, ազատ արձ ակուելո վ՝ վե րադա րձած 
են Անտիոք (Ի սկէն տէրե ան, նշ . աշ խ., էջ  31- 32 , Գուշա գճ եան- Մատուռե ան, ն շ. աշխ. , էջ 300):

Կոտորա ծի օր երուն Անտի ոք գտն ու ած Զորա Ի սկէնտէրեա ն ի ր յուշե րուն  մէ ջ կը պ ատմէ, թէ  
ինչ պէ ս դ էպքերու  սկզբ նաւո րու թեան իր հա յրը նամակ ով  դի մա ծ է Արմենակ Շէր պէ թճեա նին եւ 
այլ ոց, որ Ան տի ոքէն հեռա նա լով ապաս տանի ն իր մօտ, Մուսա Լ եռ, գէթ մի նչե ւ կ ացութեան յս-
տական ալ ը, եւ  թէ  ինչ պէս անոնք մերժած ե ն առաջ արկը (Իս կէն տէրեան,  նշ.  աշխ., էջ  24-26) :

Իս կ Թաւուգ ճեան քահա նայ ի ր օրա գրութեան մէջ որոշ  տ եղեկ ութի ւններ կու տայ Շէ րպ էթ-
ճեանի սպա ննութե ան  մ աս ին ու կը կրկն է հ ոս  տրուած կար գ մը  մանրամասն ու թիւն ներ:  Ը ստ  
անոր, Շէր պէթճեա ն սպա ննուած  է 28 Մայիս 1909 -ի ն, «Միւլազ իմ Իպրա հի մ»ի կողմէ ( Թա ւուգ-
ճե ան,  ն շ.  աշխ., էջ  23-25 ): 
58Քէպուս իէ՝ Մուսա Լեր ան  գիւղերէն , Ա նտի ոք էն 25 քլմ. արեւմուտք : Համա շխար հային առաջ ին 
պատե րազմի նա խօ րեակ ին  ունե ցած է  2 51 տուն  հ այ ու թիւն՝ 112 5 բնա կի չ, որուն  17 ընտանիքը ( 85  
հոգի ) 1915-ի Մ ու սա Լ երան ինքնա պաշտպ ան ութեա ն ժա մանակ բար ձրացած են լեռ ու  փրկուած 
կոտորած էն, մի նչ մի ւսները աքս որուա ծ ե ն սուրիակա ն անա պատ ե ւ եր կու եր րոր դով փճաց ած  
(Գուշա գճեա ն-Մա տու ռեան, ն շ. աշ խ., էջ 104 ): 

Ըս տ այլ ա ղբիւր ի, 1912 -ին  գիւղը ունեց ած  է  230 տուն  հայ  բ նա կչու թիւն, որ ուն 2-ը աւե-
տարանականներ , իսկ մ նաց եա լնե րը՝ առա քելակ ան հայե ր է ին: Ունեցա ծ է նաե ւ Հ այ ոց Միացե ալ  
Ընկ երու թե ան կողմէ բաց ուած վար ժարան  մը ( Սայ ապա լե ան , ն շ. աշխ., էջ 9,  11):

Ք էպուս իէն  եւս, 1 939-ի ն, Ալեք սան տրէթի շրջա նի  Թուր քիո յ բռնակցու մո վ, Ս ուրի այ էն խլուել ով  
կ ցուած  է Թուրքիո յ:
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ԱՆՏԻՊ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԵՐ 1909Ի ԱՆՏԻՈՔԻ ՀԱՅՈՑ ԿՈՏՈՐԱԾԻՆ ՄԱՍԻՆ
Միհրան Մինասեան

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այս յօ դուա ծով հրա տա րա կու թեան տրուած են 11 ան տիպ փաս տա թուղ թեր ո րոնք 
կ՚առն չուին 1909-ի Ան տիո քի (Ան թա քիոյ) հա յու թեան կո տո րա ծին։ Ա նոնք մեծ 
մա սամբ գրուած են ա ղէ տէն ետք քա ղաք ղրկուած քա հա նայ հայ րե րու կող մէ եւ 
կը նկա րագ րեն հոն տե ղի ու նե ցած սպանդն ու ա ւա րա ռու թիւն նե րը, կը շօ շա փեն 
կո տո րած նե րէն ետք քա ղա քին մէջ ստեղ ծուած ի րա վի ճա կը, կը խօ սին տի րող ծայ-
րա յեղ թշուա ռու թեան, որ բե րու եւ այ րի նե րու ճա կա տագ րի, որ բա նոց նե րու, օ տար 
հաս տա տու թիւն նե րու կող մէ որ բեր որ դեգ րե լու, նպաստ նե րու բաշ խու մի, պե տա-
կան նպաս տի դադ րեց ման, պա տե րազ մա կան ա տեան նե րու կողմ նա կալ ու անվճ-
ռա կամ ըն թաց քի, ոճ րա գործ նե րու ա զատ ար ձակ ման եւ յա րա կից այլ հար ցե րու 
մա սին։ Ա ռան ձին ցու ցա կով տրուած է նաեւ Ան տիո քի նա հա տակ նե րու ընդ հա նուր 
ցու ցա կը՝ սպան նու թեան վայ րի եւ սպան նո ղի ա նուն նե րու յի շա տա կու թեամբ։

Ա ռա ջին ան գամ գի տա կան շրջա նա ռու թեան մէջ դրուող այս փաս տա թուղ թե րը 
նոր լոյս կը սփռեն դէպ քե րուն վրայ եւ կը հարս տաց նեն ո՛չ միայն Ան տիո քի հա յու-
թեան պատ մու թիւ նը, այլ կ ՚ամ բող ջաց նեն Կի լի կեան կո տո րած նե րու մա սին մեր 
պատ կե րա ցում նե րը։

Յօ դուա ծի սկիզ բի բա ժի նով փաս տա թուղ թե րու հրա տա րա կի չին կող մէ տրուած 
է ընդ հա նուր ակ նարկ Ան տիո քի հա յու թեան եւ 1909-ի քա ղա քի կո տո րա ծին ու 
ա նոր հե տե ւանք նե րուն մա սին։ 

Հ րա տա րա կուող փաս տա թուղ թե րուն կցուած են նաեւ բազ մա թիւ ծա նօ թագ րու-
թիւն ներ։
Բա նա լի բա ռեր̀  կի լի կիա հա յութիւն, Ան տիոք, 1909 թ., կո տո րած, վե րապ րած ներ, 
որ բեր, օգ նութիւն։ 

UNPUBLISHED DOCUMENTS ABOUT THE MASSACRE OF ANTIOCH (ANTAKYA) 
ARMENIANS IN 1909

Mihran Minassian 
SUMMARY

Eleven previously unpublished documents concerning the massacre of Armenians of 
Antioch district in 1909 are presented in this article. They are written mostly by the 
priests sent to the city after the disaster and describe the slaughter and destruction 
that took place there, address the situation in the city after the massacres, speak of the 
extreme misery, condition of orphans and widows, orphanages, collection of orphans 
by foreign institutions, allocation of aid, ceaseing of state assistance for survivors, the 
biased and uncertain processes by the military courts, the release of the criminals and 
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other related issues. A separate list of the massacred Armenians of Antioch, with the 
names of the crime places and of the murderers is also given. 

These documents put into scientific circulation for the first time cast a new light 
on the events and not only enrich our knowledge of the history of the Armenians of 
Antioch, but also contribute to the obtaining of more complete picture of the Cilician 
massacres. 

The docments are accompanied with general introduction and notes.
Keywords: Cilicia Armenians, Antioch (Antakya), massacre, 1909, survivors, orphans, 
relief activity. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ О РЕЗНЕ АРМЯН АНТИОХА (АНТАКИЯ) 
В 1909 ГОДУ

Мигран Минасян 

РЕЗЮМЕ
В статье представлены одиннадцать ранее неопубликованных документов, каса-
ющихся резни антиохийских армян в 1909 году. Авторами документов являются 
в основном представители армянского духовенства, отправленные в город после 
погромов, и содержат описания имевих место убийств и разрушений, представ-
ляют ситуацию в городе после резни, говорят о чрезвычайных страданиях, поло-
жении сирот и вдов, состоянии детских домов, приеме сирот иностранными 
учреждениями, распределении помощи, прекращению государственной под-
держки для пострадавших армян, предвзятости и неопределенности в судопро-
изводстве военных трибуналов, освобождению преступников и так далее. Также 
приводится отдельный список убитых армян Антиохии с названиями мест пре-
ступлений и именами убийц.

Данные документы, впервые введенные в научный оборот, проливают новый 
свет на события и не только обогащают наши знания об истории армян Антиохии, 
но и способствуют получению более полной картины киликийской резни.

Документы снабжены общим введением и примечаниями.
Ключевые слова: армяне Киликии, Антиохия (Антакья), резня, 1909 год, 

пострадавшие, сироты, гуманитарная помощь.
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ՄԱՐԶՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
(1915-23 ԹԹ.)

Ինեսա Ստեփանյան

Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հետևան քով ինչ պես Արևմտ յան Հա յաս տա նը, այն-
պես էլ Օս ման յան կայս րութ յան ամ բողջ տա րած քը զրկվեց հայ բնակ չութ յու նից: 
Ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի՝ քրիս տոն յա փոք րա մաս նութ յուն նե րին ոչնչաց-
նե լու քա ղա քա կա նութ յու նը դրսևոր վեց կայս րութ յան գրե թե բո լոր շրջան նե րում: 
Մեծ ե ղեռ նի ու սում նա սիր ման տե սանկ յու նից խիստ կարևոր է դի տար կել ցե ղաս-
պան քա ղա քա կա նութ յունն ինչ պես ամ բողջ կայս րութ յան մասշ տա բով, այն պես էլ 
ա ռան ձին շրջան նե րի, վար չա կան միա վոր նե րի կամ բնա կա վայ րե րի ձևա չա փով:

Այդ նպա տա կով հե տա զո տութ յան հա մար մենք ընտ րել ենք Մարզ վան բնա կա-
վայ րը: Ընտ րութ յունն ա մենևին էլ կա մա յա կան բնույթ չի կրում, քա նի որ Մարզ-
վա նի հա յութ յան գող գո թան, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ա մե նա դա ժան դրսևո րում-
նե րից մե կը լի նե լով, շատ դի պուկ, ցույց է տա լիս ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յան 
շա րու նա կա կա նութ յու նը Թուր քիա յում իշ խա նութ յու նը ե րիտ թուր քե րից քե մա լա-
կան նե րին անց ման հա մա տեքս տում:

Մարզ վան քա ղա քը գտնվում էր Օս ման յան կայս րութ յան Սե բաս տիա յի (Ս վա-
զի) նա հան գի (վի լա յեթ) Ա մա սիա յի գա վա ռում (սան ջակ)1: Քա ղա քի հայ բնակ չութ-
յան թվա քա նա կի մա սին առ կա տար բեր տվյալ նե րը հաս տա տում են, որ 1914-15 թթ. 
քա ղա քի 22,000 բնա կիչ նե րից2 10.381ը3, այլ տվյալ նե րով` 12.0004-14.0005-ը կազ մում 
էին հա յե րը: Մեկ այլ աղբ յու րի հա մա ձայն՝ Մարզ վա նի հայ բնակ չութ յան թի վը 
հաս նում էր 17.500-ի6:

Մարզ վա նը ե ղել է հա յե րի կրթա կան, մշա կու թա յին և կ րո նա կան ակ տի վութ յան 
կարևոր կենտ րոն: Այս տեղ կա յին ա ռա քե լա կան, կա թո լիկ և բո ղո քա կան հա յեր, 
11 դպրոց, ո րոն ցում սո վո րում էին 1221 ա շա կերտ7: Դպ րոց նե րից նշա նա վոր էին 

1 Սեբաստիայի նահանգը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին կազ մված էր Ս եբա ստ իայի, 
Ամասիայի, Թոքատի (Եվդոկիա) և Շապին-Գարահիսարի գա վառներից:
2 Յ.Լեփսիուս, Հայաստանի ջարդերը, Կ. Պոլիս, տպ. Յ. Ասատուրեան եւ որդիք, 1919, էջ 64: 
3 Р. Кеворкян, Ге но ци д Армян. Полная история, Москва, Яуза-каталог изд., 2015, с. 510:
4 Յ. Լեփսիուս, նշվ. աշխ., էջ 64: 
5 Ս. Մ. Ծոցիկեան, Արևմտահայ աշխարհ, Նիւ  Եորք, տպ. Ա. Յ. Լէյլեկեան, 1947, էջ 415: 
6 Լ. Վարդան, Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ կուսակալութեան, «Հայկազեան հա-
յագիտական հանդէս», հատոր ԺԵ, Պէյրութ, 1995, էջ 509:
7 Տե՛ս Р. Кеворкян, նշվ. աշխ., էջ 510:
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Հ ռիփ սիմ յան Աղջ կանց բարձ րա գույն վար ժա րա նը և Ազ գա յին ճե մա րա նը: Հա յերն 
ու նեին բա րե գոր ծա կան, կրթա սի րա կան հաս տա տութ յուն ներ և կազ մա կեր պութ-
յուն ներ: Մարզ վա նում հա յե րը տպագ րում էին մի շարք ամ սա թեր թեր՝ «Ի րիս», 
«Հայ կու նի», «Բող բոջ», Ա մե րիկ յան քո լե ջի հայ ու սա նո ղութ յան «Նոր Այգ» և 
Ազ գա յին վար ժա րա նի «Հա յոր դի» միութ յան ամ սա թեր թը: Այս տեղ մեծ ակ տի վութ-
յուն էին ցու ցա բե րում նաև կա թո լիկ և բո ղո քա կան տար բեր ա ռա քե լութ յուն նե րը: 
Վաղ ժա մա նակ նե րից Մարզ վա նում հաս տատ ված էին ֆրան սիա ցի Հի սու սեան 
միա բան ներ (ճիզ վիտ ներ), ո րոնք հոգևո րից բա ցի զբաղ վում էին նաև կրթա կան 
գոր ծու նեութ յամբ: Քա ղա քում գոր ծում էին նաև ա մե րիկ յան մի սիո ներ նե րի կող մից 
բաց ված հի վան դա նո ցը, Աստ վա ծա բա նա կան ճե մա րա նը և մի քա նի կրթա կան 
հա մա լիր ներ: Մեծ հռչակ էր վա յե լում դեռևս 1886 թ. հիմն ված Ա նա տո լիա քո լե ջը8:

Հա միդ յան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Մարզ վա նի հայ բնակ չութ յունն ու նե ցավ 
մեծ թվով զո հեր, ինչ պես նաև զգա լի նյու թա կան կո րուստ ներ: 1895 թ. Մարզ վա նում 
կո տո րած նե րի սկիզբն ազ դա րա րող նո յեմ բե րի 15-ը ճա կա տագ րա կան օր դար ձավ 
ինչ պես ամ բողջ քա ղա քի բնակ չութ յան, այն պես էլ Ա նա տո լիա քո լե ջի աշ խա տա-
կից նե րի և  ա շա կերտ նե րի հա մար: Մու սուլ ման խու ժա նի ա նակն կալ հար ձա կու մից 
փրկվե լու հա մար տե ղի բնակ չութ յու նը թաքն վել էր քո լե ջի պա տե րից ներս: Եվ չնա-
յած կրա կոց նե րը ե ղել են ա մեն կող մից, ժո ղովր դին հա ջող վել է հնա րա վո րինս 
պաշտ պան վել: Ն րանց հա մար այդ օ րը նշվեց օ րա ցույ ցում՝ որ պես «սև  ուր բաթ» 
(«Black Friday»)9: 

Ըստ Սե բաս տիա յին նվիր ված պատ մագր քի տվյալ նե րի՝ քա ղա քում զոհ գնա ցած 
հա յե րի թի վը կազ մում է մոտ 150 հո գի, վի րա վոր նե րի նը՝ 50010: Չ նա յած հա միդ-
յան կո տո րած նե րի ժա մա նակ կրած զրկանք նե րին և կո րուստ նե րին՝ տա րի նե րի 
ըն թաց քում Մարզ վա նի հա յե րը կա րո ղա ցան վե րա կանգ նել ի րենց տնտե սա կան 
դիր քը և կր կին ձեռք բե րել նախ կին կար գա վի ճա կը: 

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին հա յե րի զանգ վա ծա յին տե ղա հա նութ-
յուն ներն ու կո տո րած նե րը ևս չշր ջան ցե ցին Մարզ վա նը: Ա ռա ջին ձեր բա կա լութ յուն-
նե րը տե ղի ու նե ցան 1915թ. մար տին: Մարզ վա նից և Ա մա սիա յից ձեր բա կալ վում և 
Սե բաս տիա յի ուղ ղութ յամբ են աք սոր վում քա ղա քի հայ հնչակ յան և դաշ նակ ցա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի բա ժան մունք նե րի ղե կա վար նե րը, մտա վո րա կան ներ և  ու սու-
ցիչ ներ՝ թվով 17 հո գի11: Զր կե լով հայ բնակ չութ յանն ա ռաջ նոր դող ու ժից՝ ե րիտ թուր-
քե րը ձեռ նա մուխ են լի նում հա յութ յան տե ղա հա նութ յա նը: Այս պես, հու նի սի 12-ին 

8 Անատոլիա քոլեջի պատմության և գործունեության մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Frank 
Andrews S tone, “Anatolia College and Sivas Teacher’s College: Armenian Education in American 
School s”, in Armenian Sebastia/ Sivas an d Lesser Armenia, Ed. By Richard Hovannisian, California: 
Mazda Publishers, Inc., 2004, pp. 207-236.
9 Տե՛ս Everett and Mary Stephens, Survival against All Odds: The Fir st 100 Years Of Anatolia College. 
New York, Aristide D. Caratzas, 1986, էջ 26:
10 Տե՛ս Պատմագիր ք-Յուշամատեան Սեբաստիոյ եւ Գաւառի Հայութեան, հատոր Ա,  կ ազմեց՝ 
Առաքել Ն. Պատրիկ, Պէյրութ, տպ. Մշակ, 1974, էջ 659:
11 Կ. Գաբիկեան, Եղեռ նա պա տում Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին. Պոսթըն, 
Հայրենիք տպ., 1924, էջ 58:
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ձեր բա կալ վում են մոտ 1,200 տղա մար դիկ և ս պան վում Չո րու մի12 ճա նա պար հին: 
Այս տեղ մեծ դե րա կա տա րութ յուն ու նեին օս ման յան բա նա կի հրա մա նա տար, կայ-
մա կամ Ֆա յիկ բե յը և թուր քա կան ժան դար մե րիա յի հրա մա նա տար Մա հիր բե յը: 
Տե ղա հա նութ յու նը հա մա տա րած բնույթ է ստա նում ար դեն հու նի սի 21-ից: Սկզ բում 
հա վա քե ցին միայն տղա մարդ կանց, ո րոնց տա րագ րե ցին նախ նա կան 30, ա պա 
մինչև 150-հո գա նոց խմբե րով: Միաց յալ Նա հանգ նե րի դես պան Հեն րի Մոր գեն-
թաուի հետ Ա նա տո լիա քո լե ջի տնօ րի նութ յան ու նե ցած հա մա ձայ նութ յան արդ-
յուն քում հնա րա վոր ե ղավ գո նե քո լե ջի հայ ու սուց չու հի նե րին և ն րանց աղ ջիկ ե րե-
խա նե րին՝ շուրջ 100 հո գի, փրկել աք սո րից: Չ նա յած ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 
Թա լեա թի այն հա մոզ ման, որ ա մե րիկ յան պաշտ պա նութ յան ներ քո գտնվող հայ 
բնակ չութ յունն անվ տանգ է, և կմ նա Մարզ վա նում, այ նուա մե նայ նիվ չան ցած մեկ 
ա միս տե ղա հան վե ցին նաև կա նայք ու ման կա հա սակ ե րե խա նե րը13: Մոտ եր կու 
շա բաթ տևած տա րագ րութ յան հետևան քով Մարզ վա նի 12.000 հայ բնակ չութ յու-
նից մնաց ըն դա մե նը 200-ը14: Մարզ վա նի թե մի՝ 1919 թ. վի ճա կա ցույ ցի տվյալ նե րով 
քա ղա քում տե ղա հա նութ յու նից ա ռաջ ե ղած 17,000 հայ բնակ չութ յու նից մնաց 1,700-
ը, մնա ցած 15,300-ը զոհ գնաց աք սո րին և կո տո րած նե րին (տե՛ս աղ յու սակ 1)15: 
Աղյուսակ 1. 
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Տե ղե կութ յուն ներ են պահ պան վել այն մա սին, որ Մարզ վա նից տե ղա հան ված-
նե րից միայն 20 տղա մարդ և մոտ 100 կին էին հա սել Հա լեպ16:

Այս պի սով, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե-
րին տե ղա հա նութ յան և կո տո րա ծի արդ յուն քում բնաջնջ վեց Մարզ վա նի հա յութ յան 
մեծ մա սը: Հա յութ յան մի փոքր հատ վա ծը միայն փրկվեց, մի մա սը տա րագ րութ-
յան ճա նա պար հին՝ մոտ 40-50 հո գի, մյուս մա սը՝ կրո նա փո խութ յան և  ար հես տա-
վոր լի նե լու շնոր հիվ՝ մոտ 1,700 հո գի կամ 301 ըն տա նիք: 

Օս ման յան կայս րութ յան՝ պա տե րազ մում պարտ վե լուց և Մուդ րո սի՝ 1918 թ. հոկ-
տեմ բե րի 30-ի զի նա դա դա րից հե տո ի րադ րութ յու նը փոխ վեց: Զի նա դա դա րի ստո-
րագ րու մից հե տո, ինչ պես և  ակն կա լում էր հա մա ձայ նա գի րը, Մեծ Բ րի տա նիան 
ի րա վա սութ յուն ստա ցավ վե րահս կե լու ո րոշ ռազ մա վա րա կան նշա նա կութ յան 

12 Բնակավայր Անկարայի վիլայեթում, որն ընկած էր հայերի տարագրության ճանապարհին: 
13 Յ. Լեփսիուս, նշվ. աշխ., էջ 66: 
14 Նույն տեղում, էջ 69:
15 Մարզվա նի և շրջակա գյուղերի վիճակագրությունը 1915թ.-ից առաջ և հե տո։ Կ. Պոլսի 
փաստահավաք հանձնաժողովի արխիվից: Փաստաթուղթն այժմ պահվում է Երուսաղեմի Հայոց 
պատրիարքարանի դիվանատանը:
16  Р. Кеворкян, նշվ. աշխ.,  է ջ 51 0:
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շրջան ներ, ինչ պես նաև տնօ րի նե լու կազ մա լուծ ված օս ման յան բա նա կի ռե սուրս-
նե րը, կա պի մի ջոց նե րը: 1918 թ. վեր ջին և 1919 թ. սկզբի ըն թաց քում Մեծ Բ րի տա-
նիան ռազ մա կան ներ կա յութ յուն հաս տա տեց հա րա վա յին ու հա րա վարևմտ յան 
Ա նա տո լիա յի ո րոշ ա ռանց քա յին բնա կա վայ րե րում, այդ թվում նաև Մարզ վա նում17: 
Ար դեն 1919 թ. ապ րի լին այս տեղ ժա մա նեց անգ լիա կան մի զո րա խումբ: Դ րա-
նից հե տո՝ մինչև 1921 թ. գա րունն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, նշա նա վոր վեց 
տա րագ րութ յու նից փրկված մոտ 2.00018 հա յե րի վե րա դար ձով, կրո նա փոխ ե ղած-
նե րի՝ քրիս տո նեութ յա նը վե րա դառ նա լու գոր ծըն թա ցով: 

Օս ման յան կայս րութ յան արևել յան նա հանգ նե րում ընդ դեմ Ան տան տի սկսե-
ցին ձևա վոր վել «ինք նա պաշտ պա նա կան խմբեր», սա կայն դրանց գոր ծու նեութ-
յու նը հիմ նա կա նում ուղղ ված էր քրիս տոն յա, մաս նա վո րա պես հայ բնակ չութ յան 
դեմ19: Ազ գայ նա կան (քե մա լա կան) շարժ ման տա րի նե րին Ա մա սիա յի գա վա ռում 
և հատ կա պես Մարզ վա նի հատ վա ծում նկատ վում է ազ գայ նա կան ու ժե րի՝ հան-
ձինս թուր քա կան հրո սա կախմ բե րի գոր ծու նեութ յան մեծ ակ տի վութ յուն: Հենց այս 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Մարզ վան քա ղա քը վերջ նա կա նա պես զրկվեց իր հայ 
բնակ չութ յու նից:

Նա հան գը քե մա լա կան շարժ ման կարևոր կենտ րոն նե րից էր, ուս տի պա տա-
հա կան չէ նաև, որ Էրզ րու մից հե տո հենց Սե բաս տիա յում կա յա ցավ քե մա լա կան-
նե րի հա ջորդ կոնգ րե սը20: Մարզ վա նը, աշ խար հագ րո րեն բա վա կան մոտ լի նե լով 
Սե բաս տիա յին, չէր կա րող ան հա ղորդ մնալ այս գոր ծըն թա ցին: Հա յութ յան մոտ 
խու ճա պա յին ի րա վի ճակ ա ռա ջա ցավ այն բա նից հե տո, երբ 1919 թ. սեպ տեմ բե րին 
քա ղա քը թո ղե ցին անգ լիա կան զոր քե րը, ո րոնք հա յութ յան հա մար կար ծես կյան քի 
ա պա հո վութ յան ե րաշ խիք լի նեին: Դ րա նից հե տո ար դեն սկսե ցին դրսևոր վել տե ղի 
հա յութ յան գաղ թի մի տում նե րը: Ու շագ րավ է այն փաս տը, որ տե ղա կան իշ խա-
նութ յուն նե րը փոր ձե ցին կան խել այն՝ ընտ րե լով սի րա շա հե լու մար տա վա րութ յու նը: 
Պահ պան վել են տե ղա կան իշ խա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կի՝ Ս յու րեյ բե յի 
հետև յալ խոս քե րը՝ ուղղ ված հա յութ յա նը. «Ին չո՞ւ կը գաղ թէք, դուք շա տերդ ար դէն 
տե ղա հա նու թե նէ նոր վե րա դար ձած էք, ձեր եր թա լիք տե ղը թշուառ պի տի ըլ լաք, 
իսկ կա ռա վա րու թիւ նը ձեր թշուա ռու թեան պատ ճառ ըլ լալ չու զեր, ընդ հա կա ռակն 
ձեզ հանգս տաց նե լու հա մար ա մէն կեր պով պի տի ջա նայ»: Ն րա խոս քե րով հայ և 

17 Տե՛ս Ռ. Սահակյան, Թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունները և Կիլիկիան 1919-1921թթ., 
Երևան, ՀՍՍՀ Ակադեմիա հրատ., 1970, էջ 39-41: 
18 Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 9:
19 Այ դ մասին մանրամասն տե՛ս Միրզոյան Կ., Թուրքիայում ազգայնական շարժման հար-
ցի շուրջ 1918-1919 թթ., «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ», Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
«Գիտությ ուն» հրատ., պր . XVI, 1996, էջ 125-142:
20 Խոսքը 1919 թ. հուլիսի 23-ից օգոստոսի 7-ը տեղի ունեցած Էրզրումի և նույն թվականի 
սեպտեմբերի 4-11-ը Սվազի կոնգրեսների մասին է: Այս համաժողովներում ձևավորվեցին և հ ստ-
ակ եց վեցին Ազգայնական շարժման հիմնական ու ղղություններն ու նպա տակները (տե՛ս Кемаль 
М., Путь новой Тур ци и 1919-1927, т.1, Первые шаги национально-освободительного движения 1919, 
Москва, Литиздат, 1929, էջ 63-83  и  8 4-98)։
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թուրք ժո ղո վուրդ նե րը միա սին պետք է պայ քա րեին Ան տան տի պե տութ յուն նե րի 
դեմ21:

Թուր քա կան իշ խա նութ յուն նե րի՝ հա յե րին գաղ թե լու մտքից հետ պա հե լու այս 
հոր դոր ներն ըստ երևույ թին պայ մա նա վոր ված էին ոչ թե մար դա սի րութ յամբ, այլ 
մի ջազ գա յին հան րութ յան մոտ տե ղի քրիս տոն յա բնակ չութ յան ա պա հո վութ յան 
պատ րանք ստեղ ծե լու, ինչ պես նաև քե մա լա կան շարժ ման նկատ մամբ հա մակ-
րանք ձևա վո րե լու նպա տակ նե րով։ 

Դժ վար է խո սել այն մա սին, թե հա յե րի հա մար որ քան հա մո զիչ ե ղան քե մա լա-
կան նե րի հոր դոր նե րը, սա կայն անգ լիա ցի նե րի մեկ նու մից հե տո առ կա էր նրանց 
տե ղում պա հե լու մեկ այլ հան գա մանք ևս՝ Մեր ձա վոր Արևել քի Ա մե րիկ յան նպաս-
տա մա տույց կազ մա կեր պութ յան և մի սիո ներ նե րի ներ կա յութ յու նը: Սա կայն, ի 
տար բե րութ յուն անգ լիա ցի նե րի, ո րոնք ու նեին ռազ մա կան ներ կա յութ յուն, ա մե-
րի կա ցի ներն այս տեղ որևէ ռազ մա կան կամ քա ղա քա կան ազ դե ցութ յուն չու նեին, 
ուս տի նրանք որևէ էա կան դեր չու նե ցան հա յե րի պաշտ պա նութ յան գոր ծում: 

Շու տով սահ մա նա փակ վեց քրիս տոն յա նե րի տե ղա շար ժը, և հայ բնակ չութ յունն 
ար գե լա փակ ված մնաց Մարզ վա նի մեջ22: Այս վի ճա կը շա րու նակ վեց մինչև 1921 թ. 
հու լիս, երբ թուր քե րի հա մար ներ կա յա ցավ հար մար ա ռիթ՝ վերջ նա կա նա պես 
հաշ վե հար դար տես նե լու հայ բնակ չութ յան հետ: Բանն այն է, որ այդ ժա մա նակ 
հույն-թուր քա կան ռազ մա ճա կա տում23 հույ նե րը լուրջ հա ջո ղութ յուն ներ էին ար ձա-
նագ րել: Հու նա կան բա նա կը 1921 թ. հու լի սին գրա վել էր Ք յո թա հիան և Էս քի շե-
հի րը, առջևում Ան կա րան էր, և թուր քե րը նա հան ջե լով Սա քա րիա գե տի արևել յան 
հատ վա ծում կազ մա կեր պել էին պաշտ պա նութ յան վեր ջին գի ծը: Հու նա կան բա նա-
կի ա ռաջ խա ղաց մա նը զու գըն թաց սաստ կա նում էր նաև Փոքր Ա սիա յի տա րած քը 
քրիս տոն յա նե րից ա զա տե լու գոր ծըն թա ցը24:

Հենց այս ժա մա նա կա հատ վա ծում տե ղի ու նե ցավ Մարզ վա նի հա յութ յան վերջ-
նա կան մար տի րո սութ յու նը: Այս գոր ծում բա ցա ռիկ դե րա կա տա րութ յուն է ու նե ցել 
Ազ գայ նա կան շարժ ման գոր ծիչ նե րից Թո փալ Օս մա նը25: Այս պես, Թո փալ Օս մա-
նը Սև ծո վի շրջա նից իր 3500 չե թե նե րով26շարժ վում է դե պի Սա քա րիա գե տի 
հատ ված: Ճա նա պարհն անց նում էր Մարզ վա նով: Թուր քա կան հրո սա կա խում բը 
Մարզ վան մտավ 1921 թ. հու լի սի 23-ին: Հա ջորդ օ րը՝ ե րե կո յան, սկսվեց ընդ հա նուր 
հար ձա կում հա յե րի տնե րի վրա: Հայ ա կա նա տես նե րից մե կը, որ միայն հրաշ քով 

21  Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 13,14:
22  Նույն տեղում, էջ 15:
23  Խոսքը 1919-1922 թթ. հույն-թուրքական պատերազմ ի մա սին է: 
24 Նույն տեղում:
25 Թոփալ Օսման աղա (1883-1923)- թուրք ռազ մա կան գոր ծիչ, Կե րա սու նի շրջան ի ազ գայ նա-
կան խմբե րի առաջ նորդ: Բալ կա նյա ն պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում բուլ ղա րա ցի նե րի հետ ընդ-
հա րում նե րի ժա մա նակ ծնկից վի րա վոր վել և կաղ է մնա ցել: Այդ պատ ճա ռո վ էլ նրան կո չում էին 
Թո փալ Օս ման: Դրա նից հե տո նա քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ առանձ նա կի ատե լու թյամբ էր 
լցված:
26 Ավազակախումբ. չեթե՝ թուրքական ոչ կանոնավոր զորքի զինվոր, որը զբաղվում էր թալանով 
և սպանություններով:
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փրկվեց այդ դա ժա նութ յուն նե րից, քա նի որ կա րո ղա ցել էր թաքն վել, այս պես է նկա-
րագ րում Մարզ վա նում տե ղի ու նե ցա ծը. «… Բա ցար ձա կա պէս կո ղո պու տի եւ ա ռե-
ւան գու մի շրջան մըն էր, որ կը կա տա րէին: Գի շե րե լու հա մար ի րա րու քով հա ւա-
քուող հա րիւ րա ւոր կի նե րու և  աղ ջիկ նե րու, մե ծե րու և կաթն կեր նե րու ա հե ղա խառն 
ու ա ղա ղակ նե րը, ա ռիւ ծի մը ճի րան նե րուն տակ ճի չող թռչնի կի նման օգ նու թիւն 
ա ղա ղա կող կոյ սե րու վայ նա սուն նե րը յար ձա կում նե րու դէմ գա լա րող դռնե րուն 
դղրդիւ նը գե հե նա յին ի րա կան պատ կեր մըն էր. Տիե զեր քը կը դո ղար կա տա րուած 
ի րո ղու թեան մը առջև, իսկ մենք անզ գա յա ցած և քա րա ցած կը դի տէինք կա տա-
րուած դէպ քե րը մեր շրջա նա կէն» 27:

Թո փալ Օս մա նի ղե կա վա րութ յամբ ի րա գործ ված կո տո րա ծից հե տո Մարզ վա-
նում վե րա հաս տատ ված 2,200 հայ բնակ չութ յու նից մա զա պուրծ ե ղան մոտ 600 կին 
և ման կա հա սակ ե րե խա, 30 տղա մարդ, ո րոնք մնա ցին Ա մե րիկ յան նպաս տա մա-
տույ ցի հո գա ծութ յան ներ քո28: 

Մարզ վա նում Թո փալ Օս մա նը հանգր վա նել էր Մեր ձա վոր Արևել քի նպաս-
տա մա տույ ցի ա մե րիկ յան բա րե գոր ծա կան կո մի տեի հո վա նա վո րութ յամբ գոր-
ծող դպրոց նե րից մե կում: Դպ րո ցի սա նե րից մե կը, ով ա մե րի կա ցի մի սիո նե րու հի 
Բեր թա Մոր լիի որ դե գիր զա վակն էր՝ Հով հան նես Հա կոբ Կա րա պո ղոս յա նը, 
պատ մում է թուրք ա ռաջ նոր դի և ն րա հրո սա կախմ բի զին վոր նե րի գոր ծո ղութ-
յուն նե րի մա սին, նկա րագ րում հայ ժո ղովր դի դեմ ի րա գործ ված եղեռնը: Նույ նիսկ 
ա ռաջ նոր դի՝ քա ղա քից հե ռա նա լուց հե տո թուրք ոճ րա գործ նե րը շա րու նա կում 
են ա ռանձ նա կի դա ժա նութ յամբ տան ջել և ս պա նել տե ղի քրիս տոն յա բնակ չութ-
յա նը. «Մար դաս պան նե րը հա ճույք էին ստա նում հղի կա նանց ո րո վայ նը կտրե լուց: 
Ն րանք հա նում էին չծնված ե րե խա յին, նե տում օդ և բռ նում ի րենց սրի ծայ րով…»29: 

Մարզ վա նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յու նը լայն ար ձա գանք ու նե ցավ արևմտ-
յան մա մու լում: Այս պես, բրի տա նա կան «Թայմս» օ րա թեր թը, անդ րա դառ նա լով 
Մարզ վա նին, գրում է. «Մոտ 500 կին և  ե րե խա է ար տաքս վել գյու ղե րը̀  Մարզ վա նի 
մոտ` 15 մղոն հե ռա վո րութ յան վրա: Քա ղա քի մե ծա հա սակ բնակ չութ յան մեծ մա սը 
սպան վել է: Ան կա նոն զոր քե րը մեծ ջանք են գոր ծադ րում` հայտ նա բե րե լու հա յե-
րին, ո րոնք իս լա մաց վել են 1915-1916 թթ., բայց հե տո վե րա դար ձել ի րենց քրիս տո-
նեա կան հա վա տին, երբ բրի տա նա ցի ներն էին վե րահս կում Մարզ վա նը»30: 

Հ րո սա կա խում բը դա ժան հաշ վե հար դար է տես նում հայ բնակ չութ յան հետ՝ 
կո տո րե լով մոտ եր կու հա զար հո գու: Սա Մարզ վա նի հա յութ յան վերջն էր, քա նի 
որ բնա կա վայ րը վերջ նա կա նա պես զրկվեց հա յե րից:

Այս պի սով, Մարզ վան քա ղա քի հայ բնակ չութ յան գող գո թան Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան ի րա կա նաց ման հեր թա կան դրվագ նե րից էր: Միա ժա մա նակ Մարզ-
վա նում տե ղի ու նե ցած ող բեր գութ յան յու րա հատ կութ յունն այն է, որ այս տեղ շատ 

27 Պ. Ա. Հայկունի, նշվ. աշխ., էջ 37: 
28 Նույն տեղում, էջ 45:
29 Karaboghosian John Jacob, Through The Valley Of The Shadow Of Death. Autobiography, 1984, p. 21:
30 «The Turk at Work», The Times, 26 October, 1921, p. 11.
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ակն հայտ երևում են ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի ցե ղաս պան քա ղա քա կա-
նութ յան շա րու նա կա կա նութ յունն ու ժա ռան գա կա նութ յու նը: Մարզ վա նում դեպ-
քե րի ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ ինչ պես ի րա կա նաց ման մե թոդ նե րը, 
այն պես էլ ե րիտ թուր քե րի և քե մա լա կան նե րի նպա տա կը նույնն էր՝ ֆի զի կա պես 
ոչն չաց նել հա յութ յա նը:
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ՄԱՐԶՎԱՆԻ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
(1915-23 ԹԹ.)

Ինեսա Ստեփանյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի և դ րան հա ջոր դած տա րի-
նե րի ըն թաց քում Սե բաս տիա յի վի լա յե թի Մարզ վան քա ղա քի հա յե րի տե ղա հա-
նութ յուն նե րի և կո տո րած նե րի պատ մութ յու նը: Փորձ է ար վում մեկ բնա կա վայ րի 
օ րի նա կով ցույց տա լու թուր քե րի ցե ղաս պան քա ղա քա կա նութ յու նը, և  որ ա մե նա-
կարևորն է, դրա ժա ռան գա կա նութ յու նը: Մարզ վա նի օ րի նակն ակն հայտ ցույց է 
տա լիս, որ քե մա լա կան ներն ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան հար ցում շա րու նա կում 
էին ե րիտ թուր քե րի ջար դա րա րա կան գոր ծե լաո ճը: Ա վե լին՝ Մարզ վա նի օ րի նա կը 
փաս տում է, որ քե մա լա կան նե րը զար գաց րին և կա տա րե լա գոր ծե ցին ե րիտ թուր-
քե րի կող մից կի րառ վող մե թոդ ներն ու մի ջոց նե րը:
Բա նա լի բա ռեր̀  Մարզ վան, Սե բաս տիա, Հա յոց ցե ղաս պա նութ յուն, կե մա լա կան 
շար ժում, Թո փալ Օս ման։ 

ARMENIANS OF MARSOVAN DURING THE GENOCIDE (1915-23)
Inessa Stepanyan

SUMMARY
This article presents the story of deportation and massacres of the Armenians of the 
town of Marsovan in Sebastia province during the First World War and the following 
years. Attempt is made to show the genocidal policy of Young Turks and consequent 
Kemalist government on the example of one settlement. The fate of Marsovan Arme-
nians clearly shows that the Kemalists continued to use the genocidal methods of the 
Young Turks in their internal policy. Moreover, the example of Marsovan indicates that 
Kemalists further developed and perfected the methods applied by the Young Turks.
Keywords: Marsovan, Sebastia (Sivas), Armenian genocide, kemalist movement. Topal 
Osman.

АРМЯНСТВО МАРЗВАНА В ГОДЫ ГЕНОЦИДА (1915-23 ГГ.)
Инесса Степанян

РЕЗЮМЕ
В данной статье представлена история депортации и резни армян города Мар-

зван провинции Себастия во время Первой мировой войны и в последующие годы. 
На примере одного города делается попытка показать последовательную поли-
тику турецкого правительства по уничтожению армянского населения. Пример 
Марзвана четко показывает, что в вопросе национальной политики кемалисты 
продолжали геноцидальную политику младотурок. Более того, кемалисты раз-
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вили и усовершенствовали методы и средства, примененные младотурками в 
отношении армян.
Ключевые слова: Марзван, Себастия, Геноцид армян, кемалистское движение, 
Топал Осман. 
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ՀՐԱՆՏ ԴԻՆՔ.ԴՐՎԱԳՆԵՐ ԿՅԱՆՔԻՑ ԵՎ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Էլինա Միրզոյան

«Անշուշտ, մահից վախենում եմ,
սակայն մահը ոչինչ է, եթե հանգուցյալը

կարող է լինել ոտքերի վրա ամուր կանգնած մեկը…»:
ՀՐԱՆՏ ԴԻՆՔ

1954 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին Մա լա թիա յում` Սա լըք յոփր յու թա ղա մա սի Բոն ջուք-
լու փո ղո ցի N 1 տա նը1, ծնվում է Հ րանտ Դին քը: Նա հայ րա կան կող մից սե րում է 
գյու րուն ցի Հով հան նես2 և  ա րաբ կիր ցի Պայ ծառ Դին քե րի, մայ րա կան կող մից` էրզ-
րում ցի Անդ րա նիկ և գ յու րուն ցի Լու սի(ն )ե Չա քըր նե րի3 գեր դաս տան նե րից:

«Հ րանտ4 նրան ան վա նա կո չում է Հով հան նես պա պը: Նա սպաս վա ծից շուտ 
է ծնվում: Ս պի տա կա մորթ, խո շոր աչ քե րով, ընդգծ ված, ար տա հայ տիչ հոն քե րով 
և  եր կար թար թիչ նե րով: Ն ման էր իր պա պին և́  խե լա ցիութ յամբ, և́  ար տաք-
նա պես»5, - հի շում են ազ գա կից նե րը: Պա պը Հ. Դին քի կյան քում ա ռաջ նա յին և 
ծան րակ շիռ տեղ էր զբա ղեց նում. նա տի րա պե տում էր յոթ օ տար լեզ վի և շատ էր 
սի րում զբաղ վել ըն թեր ցա նութ յամբ: Ինչ պես և պա պը, Դինքն ան սահ ման կարևո-
րում էր գիր քը̀  ա ռաջ նորդ վե լով պա պի խորհր դով. «Տ ղա ս́, մեր պա պե րը, թող նե-
լով ոս կի նե րը, ա ռաջ նա հերթ վերց րել են գրքե րը»6:

Հ րանտն ա վագն էր Սար գիս և Ն վարդ Դին քե րի ե րեք որ դի նե րից: Հայ րը̀  դեր-
ձակ Սար գի սը, Մա լա թիա յում ճա նաչ ված և հ մուտ ար հես տա վոր էր, հայտ նի էր 
թեր զի Հա շիմ (terzi haşim/վար պետ, դեր ձակ Հա շիմ) ան վամբ: «Բարձ րա հա սակ, 

1 Տե՛ս Tuba Çandar, Hrant, Istanbul, 2010, էջ 29։
2 Հովհաննես  (Օհ ան նես) Դինք ն ընտանի քում ավագն էր: Մա լաթիայ ի կ իրթ, ուս յա լ և հ արգարժ-
ան հայե րից էր , ում տան ը միայն հայեր են էին խոսում. եթե հարևան տներում կարող էին թ ու րք-
երեն կամ քր դերեն խոսել, ապա իրենց տ անն արգելված էր (այս մասին ավելի մանրամասն տե’ս 
T uba Çan da r, նշվ. աշխ., էջ 24-28): 
3 Լուսիե Չաքըրը  գյուրունցի արհեստագործ, հի նգ երեխ աների հայր Մանուել Աշոտյան էֆենդիի 
դուստրն էր: Նա հոր միակ աղջիկն էր.  հայրը նրան  Ա հչիգ (Աղջիկ) էր կոչում: Սեբաստիայի 
մանկատան հայ աղջիկներից մեկն  էր. 1915 թվի Հայո ց ց եղասպանությունից հրաշքով փրկված, 
հայկական քարավաններից ընտրված և մանկատուն հանձնված մանկահասակ աղջնակներից 
էր: «Թուրքին գնալ չցանկանալով»` Լուսիեն ամուսնացել է էրզրումցի Անդրանիկի (Անդո) հետ 
(այս մասին ավելի ման րա մասն տե’ս Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ  23, 24):
4 «Իբրեւ «Հուր» եւ «Եռանդ» ըլլալով, որպէս հուր (կրակ) եւ եռա նդ (կենսունակութիւն, խոյանք) 
իմաստով», - գրում է «Ակօս »- ը ( թիվ 575, 6 ապրիլ, 2007): Բոլոր մեջբերումները պահպանված 
են բնագրային ուղղագրությամբ, բացառությամբ մեր կողմից կատարված թարգմանությունների:
5 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 29, 30:
6 «Sırtlayıp geti renlere», «Agos», 18 Ekim 199 6.
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բա րե տես, բա րի, մա քուր և մեծ սիրտ ու նե ցող տղա մարդ էր»,-- հի շում են հա րա-
զատ նե րը 7: 

Հայ րը՝ Սար գիս Դին քը, թեև ճա նաչ ված և հ մուտ ար հես տա վոր էր, այ նուա-
մե նայ նիվ, դժվա րութ յամբ էր վաս տա կում ըն տա նի քի ապ րուս տը, ուս տի 1958-59 
թվա կան նե րին ստիպ ված ե ղավ գնալ Կոս տանդ նու պո լիս՝ Գում Գա փու̀  ար տագ նա 
աշ խա տան քի: 

1959-ի տա րե վեր ջին Հով հան նես պա պը Ն վար դին ե րեք ե րե խա նե րի հետ 
ճա նա պար հում է Պո լիս՝ Սար գի սի մոտ: Դին քի հայ րը Գում Գա փու թա ղա մա սում՝ 
Ա րա յը ջը փո ղո ցում գտնվող մի տուն է վար ձա կա լում: Այն գտնվում էր ծո վե զեր քի 
մոտ և պատ կա նում էր մի ձկնոր սի: Այս փո ղոցն Արևմտ յան Հա յաս տա նից ե կած 
հա յե րի հա վա քա տե ղին էր: Շուրջ մեկ տա րի են միա սին ապ րում այս տա նը. նոր 
կյանք սկսե լու փոր ձերն ա պարդ յուն են անց նում: 

1961 թվա կանն էր, երբ դա տա կան ատ յա նի ո րոշ մամբ Դին քի ծնող ներն ա մուս-
նա լուծ վում են, դա տա րա նը ե րե խա նե րի խնա մա կա լութ յու նը հորն է հանձ նում: 
Մայրն այս ըն թաց քում տե ղա փոխ վում է Ար մե նակ Չա քը րի` Հ րանտ Դին քի մո րեղ-
բոր տուն: Ե րե խա նե րը, չցան կա նա լով մո րից ան ջատ ապ րել, տա նից փա խուս տի 
են դի մում: 

Խոս րով (Օր հան) և Եր վանդ ( Լե վենթ) Դին քե րը փոքր էին, իսկ Հ րան տը «մեծ 
մար դու նման», ինչ պես Եր վանդ Դինքն է նշում, իր «հա սա կից բարձր գործ է 
բռնում», կազ մա կեր պում է փա խուս տը. գու ցե դա կյան քում նրա ա ռա ջին ըմ բոս-
տութ յունն էր8:

 «Տա նից փա խուս տի դի մած և փո ղոց նե րում կորս ված ե րեք եղ բայր ներ…Ես 
և  եղ բայր ներս միա սին Գում Գա փուի փո ղոց նե րով շա րու նակ վա զում էինք ու 
վա զում… թե որ քա՞ն դա տևեց, չգի տեմ… Վեր ջա պես ոս տի կա նութ յու նը գտնում է 
մեզ… Գում Գա փուի ձկնոր սա կան պա հո ցում՝ մի քթո ցի մեջ… Ե րեքս, որ քան ուժ 
ու նեինք, փար ված մեկս մյու սիս, քնած էինք այդ տեղ՝ ա նո թի և ծա րավ: Ես յոթ 
տա րե կան էի, Խոս րո վը̀  հինգ, Եր վան դը̀  եր կու»9, - գրում է Դին քը:

7 «Terzi Ha şim’in oğl u Fı rat», «Aksiyon», 22 February 2007.
8 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 38 -40:
9 «Kaybolmayın çocuklar», «A go s», 8 Kasım 199 6.

∗Գետիկփաշա թաղի Հայ բողոքական եկեղեցու մուտքի հարկն օգտագործվում էր իբրև 
մանկատուն, սկզբում մանկատնից օգ տվում է ին 4-5 տղա, որոնց թիվը կարճ ժամանակում 
հասնում է 100-ի: Ժողովարանը հիմնականում Արևմտյան Հայաստանից բերված որբացած և 
աղքատ հայ երեխաների ապաստան-գիշերօթիկ դպրոց էր, որտեղ նրանք բողո քական կրթություն 
և դ աստի ար ակություն էին ստանում, թեև կրոնական պաշտամունքն այդ քան էլ խիստ չէր 
կարգադրվում: Մեծ ծիսակարգեր չէին կատարվում, սակայն տ նօ րենը  խիստ վերահսկում էր, որ 
Ժող ովար ան ի ներսում խոսեն միայն հայերեն` իրենց մայրենի լեզուն չմոռանալու համար (Tuba 
Çandar, նշվ. աշխ., էջ 42-46): Ժո ղովարանը մանկատնից առավել կարելի է «Մանկանց բույն » 
անվանել, ինչպես ինքը Դինքն է ասում: Այն որբաց ած, փողոցներում անտեր, անպաշտպան 
մնացած հայ երեխաներին ապաստան տալու, մեկ վայրում ժողովվելու և կրթություն տալու վայր 
էր («Meleklerin müjdesi», «Ago s», 13 Nisan 2001): 

Բարերարները և բարեգործական կազմակերպություններն անսակարկ նեցուկ էին կանգնում 
պատանեկա ն այս տուն-դպրոցին: Եվ բարերարների հետ կապված հի շո ղությունները  վառ ու 
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Այս դեպ քից հե տո Հ. Դին քի տա տը՝ Լու սիե Չա քը րը, գնում է Գե տիկ փա շա յի 
Հայ բո ղո քա կան ե կե ղե ցա շեն քի ներք նա հար կում գոր ծող Ժո ղո վա րան( Ման կանց 
բույն)՝∗ որ բա նոց-ման կա տան տնօ րեն, Կազ դուր ման կա յա նի տնօ րեն Հ րանտ 
Ք յուչ յուքգ յու զել յա նին (Գ յու զել յան) տես նե լու: Վեր ջինս Գե տիկ փա շա յի հայ բո ղո-
քա կան ե կե ղե ցում կու սակ րոն քա հա նա էր, ով որ բա ցած հայ մա նուկ նե րին ա ռա-
ջին ա պաս տան տվողն էր. նա հայ մա նուկ նե րի փրկութ յան գոր ծը նա խա ձեռ նողն 
էր: Սկզ բում նա մեր ժում է՝ ա սե լով, որ այդ տեղ միայն հայ որ բա ցած և  աղ քատ ե րե-
խա նե րին են ա պաս տան տա լիս, իսկ ե րե խա նե րի թիվն ար դեն անց նում էր հար յու-
րից: Սա կայն երբ Դին քի տա տը պատ մում է ձկնոր սա կան քթո ցի մա սին, վեր ջինս 
հա մա ձայն վում է:

Ժո ղո վա րա նում ա պաս տան ստա նա լով` Հ. Դին քը և  իր եղ բայր նե րը Գե տիկ-
փա շա յի հայ բո ղո քա կան ե կե ղե ցուն պատ կա նող Ին ջիր դի բի նա խակր թա րան են 
հա ճա խում. ման կա տան տղա ներն այս տեղ էին ու սա նում: 

Այս ըն թաց քում մայ րը կա նա ցի վե րար կու ներ էր կա րում և հանձ նում վա ճառ քի, 
իսկ հայ րը սե բաս տա ցի վար պետ Սա հա կի մոտ քալ ֆա էր: Հայ րը նպա տակ չու-
ներ, որ որ դին ու սու մը շա րու նա կի, ուս տի նրան իր հետ աշ խա տան քի էր տա նում 
որ պես օգ նա կան: «Դեր ձակ հայրս զիս քո վը ա ռաւ որ պէս չը րախ (օգ նա կան): Ինչ-
պի սի՞ գոր ծեր կ’ը նէի հօրս քով, լաւ չեմ յի շեր… Սա կայն գործ մը կար, որ եր բեք չէ 
կոր սուած յի շո ղու թե նէս: Բազ մա թիւ վե րար կու ներ կը դի զէին ու սե րուս վրայ ու ես 
զա նոնք կը տա նէի վեր ջին ար դու կի հա մար ու րիշ գոր ծա րան մը: Բազ մու թեան 
ու շադ րու թիւ նը կը գրա ւէի փո ղո ցին մէջ վե րար կու նե րու տակ կոր սուած, բա րակ, 
նի հար տղայ մը, - հի շում է Դին քը, - բայց այդ պա հուն բո լո րէն ալ գէր… Օր մը 
Փր կիչս (Օն նիկ Ֆը չըջ յան) զիս ա զա տեց… Հօրս հրա հան գեց որ զիս իր մօտ տա նէր, 
դպրոց ար ձա նագ րե լու հա մար»10: 

Օն նիկ Ֆը չըջ յա նը Բեզ ջի յա նի միջ նա կարգ (բարձ րա գույն նա խակր թա րան) 
դպրո ցի եր ջան կա հի շա տակ տնօ րենն էր: Ե թե չլի ներ նա, ա պա Դին քի կյան քը, 
ինչ պես ինքն է գրում, «աղ տո տու թեան և դժ բախ տու թեան մէջ պի տի ըն թա նար»11, 
քա նի որ նրա պա հան ջով է, որ Դին քը շա րու նա կել է իր ու սու մը. ա վար տե լով 
նա խակր թա րա նը̀  նա սո վո րում է Բեզ ջի յա նի միջ նա կարգ (բարձ րա գույն նա խակր-
թա րան) դպրո ցում12: Այդ տեղ սո վո րե լու տա րի նե րը նրա հա մար ե ղան բնա տուր 
ձիր քե րի հա սու նաց ման ու ստեղ ծա գոր ծա կան մտքի կազ մա վոր ման ար գա սա-
վոր մի շրջան. կրթութ յան պա կա սը լրաց վում է ըն թեր ցա նութ յամբ: Ն րա գրա կան 

գունավոր էին Հրանտ Դինքի համար: «Մանկությունս անցկացրած Գետիկփաշայի մանկանց 
բույնի մեջ ամենանշանավ որ, ամենակարևոր և երբեք չմոռ աց վող հ իշողություններից մեկը, 
- հիշում է Դինքը, - Ամերիկայից ինձ հետ մոտիկի ց ծանոթանալու և ինձ այցելության եկած 
բարերար ընտանիքի հետ միասին Ստամբուլ կատարած զբոսանքն էր» («Kafadan atıyorum», 
«Agos», 12 Aralık 1997): 
10 «Ակօս», Ստամբուլ, թիւ 8 , 19 ապրիլ, 1996:
11 Նույն տեղում:
12 http://www.hurriyet.com.tr/pa zar/ 58 50 52 8. asp
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նա խա փոր ձը մայ րե րի օր վան նվիր ված բա նաս տեղ ծութ յունն էր, ո րի հա մար նա 
2.500 լի րա մրցա նակ էր ստա ցել13:

Օն նիկ Ֆը չըջ յա նի բա րե բախտ ազ դե ցութ յամբ Հ. Դին քին հնա րա վո րութ յուն է 
տրվում կրթե լու հրա պա րա կա խոս-քննա դա տի իր միտքն ու գե ղա գե տի ճա շա կը. 
դեռևս այդ տա րի նե րին նա թղթակ ցում է թուր քա կան «Ջում հուրի յեթ» թեր թին: 
Ե րի տա սարդ Դին քի գրա կան դաս տիա րա կութ յան գոր ծում պա կաս կարևոր դեր 
չի կա տա րել նա խակր թա րա նի ֆրան սե րե նի ու սուց չու հի Աի դա Թա նիք յա նը∗: Վեր-
ջի նիս տա նը հա րուստ գրա դա րան կար: Հ րան տը հա ճախ էր հյու րըն կալ վում նրան` 
գրքե րից օգտ վե լու 14: 

Դին քը պա տա նե կութ յան տա րի նե րին նաև զբաղ վել է ֆուտ բո լով. խա ղա ցել է 
և́  Զա րաս փո րում ( Գում Գա փուում հայ կա կան մար զա կան ա կումբ), որ տեղ ստա-
ցել է վկա յա կան, և́  Թաք սիմս փո րում, այ նու հետև Գա լա թա սա րա յի ե րի տա սար-
դաց թի մում: Սա կայն ուս ման հետ չհասց նե լով հա մա տե ղել̀  թո ղել է ֆուտ բո լը: 

Միջ նա կարգ կրթութ յու նը Բեզ ջի յա նում ստա նա լով` Հ. Դին քը Սուրբ Խաչ 
Դպ րե վան քի մեջ ու սա նեց, այ նու հետև Շիշ լիի լի ցեյն ա վար տեց: Ա պա ա վար տե լով 
Պոլ սի բնա կան գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի կեն դա նա բա նութ յան բա ժի նը̀  ստա-
նում է նաև փի լի սո փա յա կան կրթութ յուն և հա նուն ձա խա կողմ յան քա ղա քա կան 
պայ քա րի՝ հրա ժար վում է կեն սա փի լի սո փա յութ յան ամ բիո նի հետ կապ ված ե րա-
զանք նե րից15: Նա Թուր քիա յի մեջ ծա վալ վող ձա խա կողմ յան քա ղա քա կա նութ յան 
մեջ գոր ծուն պայ քար էր ծա վա լում: Հայ կա կան հա մայն քը հայտ նի դժվա րութ յուն-
նե րից հե ռու պա հե լու և պաշտ պա նե լու նպա տա կով Դին քը և Դպ րե վան քի իր ե րեք 
ըն կեր նե րը հայ կա կան ծա գու մը չշեշ տե լու հա մար դա տա րա նի ո րոշ մամբ փո խում 
են ի րենց ա նուն նե րը16, և Հ րան տը Ֆը րաթ∗ ա նունն է ընտ րում: 

1970-1980 թթ. Կոս տանդ նու պոլ սում տա րած ված կար ծի քի հա մա ձայն՝ Դպ րե-
վան քը վե րած վել էր «կո մու նիս տա կան օ ջա խի»: Հ րանտ Դին քի` Դպ րե վան քի 
եղ բայր նե րից (ահ պա րիգ) Օր հան (Ար մե նակ) Բա քը րը TIKKO∗-ի ա ռաջ նորդ նե-
րից էր, իսկ Դինքն ու նա մտե րիմ ըն կեր ներ էին: Երկ րում տի րող քա ղա քա կան 
պայ ման նե րը խո րա պես գի տակ ցե լով` Դին քը մի կողմ է դնում խա ղաղ կյան քը 

13 Տե՛ս Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 75։
Աիդա Թանիքյանը Տիրան Բաքարի ( «Ակօսի» հիմն ադիրներից, իրավաբան) նախկին կինն էր:

14 Նույն տեղում, էջ 81-84:
15 http://www.hurriyet.com.tr/pazar/5850528.asp
16 http://web.archive.org/web/20070927203957/http://www 7. vatanim.com.tr/root.vatan ?exec=ya
zardetay&tarih=&Newsid=61569&Categoryid =4&wid=94 (այդ մասին ավելի մա նրամասն տե’ս 
T ıbrevan k i çin…, «Agos »,  8 Mayıs, 19 98, Tıbrevanklılık ruhu, «Agos», 29 Kasım, 1996, Tıbrevan k’ ın  s ol 
y anı, «Agos», 8 Ağustos, 2003):

∗ Ֆըրաթը Յըլմազ Գյունեյ կինոռեժիսորի թուրքական «Հուսալքվածները» ֆիլմի  գլխավոր 
հերոսն էր, ում անունն էլ ընտր ում է Դ ին քը (Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 106):

∗ Թուրքիայի բանվորների և գյուղացիների ազատագրության բանակ, որը ձախ 
ծայրահեղական կազմակերպություն է:

∗ «Հայ մե ծանուն վիպասան Րաֆֆու «Խենթը» պատմավեպի գլխավոր հերոսին էր նա մե զ 
հիշեցնում»,-նշել է «Ակօս»-ի հայերեն բաժնի խմբագիր Սարգիս Սերովբյանը (Tuba Çandar, նշվ. 
աշխ., էջ 185):
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և մտ նում հա սա րա կա կան գոր ծու նեութ յան հոր ձա նու տը: Այս տա րի նե րին, երբ 
ըն դա մե նը 18 տա րե կան էր, նրան շրջա պա տում «խենթ»∗ էին կո չում, քա նի որ քաջ, 
խի զախ, պոռթ կուն, նվիր յալ, ան հան գիստ և  ե ռան դուն, ա մեն խնդրի հա մար ա ռա-
ջի նը նետ վող պա տա նի էր: «Հ րան տը ծայ րա հե ղութ յան դի մող, խե լա գար, խենթ 
մարդ էր: Մի քա ղա քա կան բա նա վե ճից հե տո «խենթ» բա ռը բե րա նիցս դուրս է 
թռչում, և  ես նրան ի սկզբա նե «խենթ» ան վա նա կո չե ցի»,- հի շում է գրող Մա սիս 
Ք յուրքչ յու գի լը17:

Թեև Հ. Դին քը ծա վա լում էր հա սա րա կա կան ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն, սա կայն 
դա չի խան գա րում, որ նա այդ տա րի նե րին դրսևո րի իր հու զա կան խառն ված քը 
Հ րանտ և Ռա քել սի րո բարձ րա կե տում: Ռա քել Յաղ բա սա նը հայ կա կան Վար դո 
ա շի րե թի (ցե ղա խումբ) ցե ղա պետ Սի յա բենթ Յաղ բա սա նի դուստրն էր: Ծն վել է 
1959 թվա կա նին: Սի յա բենթ և Դե լալ Յաղ բա սան նե րի 13 ե րե խա նե րից մեկն էր: 
Նա հա զիվ 9 տա րե կան էր, երբ մայ րը մա հա նում է∗, և վեր ջին ներս դժվա րին վի ճա-
կում են հայտն վում:

«1968 թվա կանն էր… Ս տամ բու լից մեր գյուղ են գա լիս Հ րանտ Գ յու զել յան 
քա հա նան, Տեր Կի րա կո սը և Օր հան Յուն քե սը∗… Մի քա նի օր մնում են գյու ղում»,-
հի շում է Ռա քել Դին քը18:

Հ րանտ Գ յու զել յան քա հա նան այ ցե լում է ցե ղա պետ Սի յա բենթ Յաղ բա սա նին. 
տաս նամ յակ ներ հե տո Վար դո ցե ղախմ բի գո յութ յան փաս տը հայտ նի էր դար ձել 
Պոլ սի հայ կա կան հա մայն քում: Եր կար ընդ մի ջու մից հե տո սա վե րապ րած հա յե րի 
ա ռա ջին հան դի պումն է լի նում հայ հոգևո րա կա նի հետ: Ն րա այ ցի շնոր հիվ հայ կա-
կան ցե ղա խում բը տե ղե կա ցել է, որ Թուր քիա յում ի րեն ցից բա ցի դեռ քրիս տոն յա 
հա յեր կան: Քա հա նա Գ յու զել յա նը ցե ղա պե տին ա ռա ջար կում է ա շի րե թի ե րե խա-
նե րին Պո լիս ու ղար կել̀  հայ-քրիս տո նեա կան կրթութ յուն ստա նա լու: Ցե ղա պետ 
Յաղ բա սա նը, օ րի նակ ծա ռա յե լով իր մյուս ցե ղա կից նե րին, հա մա ձայն վում է Պո լիս 
ու ղար կել իր 9-ամ յա աղջ կան`եր կու եղ բայր նե րի հետ19: Ցե ղախմ բի մյուս ան դամ-
նե րը ևս, օ րի նակ վերց նե լով, քրդա խոս շուրջ 25 ե րե խա յի ու ղար կում են Թուզ լա յի 
հայ կա կան որ բա նոց-ճամ բար: 

«Ըն տա նի քիցս, գյու ղիցս բա ժան վե լով` Ս տամ բուլ ենք գնում…Ո րոշ ժա մա-
նակ Թուզ լա յում ենք մնում…Ա ռա ջին ան գամ այս տեղ ենք սկսում հա յե րեն սո վո-
րել... Հե տո տե ղա փոխ վում ենք Ժո ղո վա րան, այ նու հետև երկ րորդ տա րե կե սին 
նա խակր թա րան ենք սկսում հա ճա խել»20,- հի շում է Ռա քել Դին քը: 

17 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 105:
Ռ աք ել Դինքի  մոր մահից հետո Սիյաբենթ Յաղբասանը երկրորդ անգամ ամուսնանում է 

հանգուցյալ կնոջ մ որ եղ բո ր դուստր Բեդրո Յաղբասանի հետ (Ն ույն տեղում, էջ 128):
∗ Ու րֆ ացի բժիշկ (http://www.dnforum.am/showthread.php/5632-Պոլսոյ-Պատանեկան-Տունը ):

18 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 125:
19 «Կինս աղա Սիյապէնտին խըջէն (աղջիկ) է: Ան իր հօտէն գողցուած քանի մը գառնուկներէն 
մեկը  եղաւ, որ մնաց Եւրոպա գաղթած իր պարագաներէն քիչ մը հ եռ ու : Խօսքը մեր մէջ,  լաւ որ 
գողցեր եմ այդ գառնուկը», - գրում է Դինքը («Մարմարա», Կոստանդնուպոլիս, 18 մարտ, 1994):
20 Նույն տեղում, էջ 63:
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Դպ րո ցին կից հար կա բաժ նում բնա կա րան էր տրա մադր վել աղ ջիկ նե րի հա մար: 
Աղ ջիկ ե րե խա նե րի պա տաս խա նա տուն Իս կու հի Հե թում յանն էր (ե րե խա նե րը նրան 
Իս կու հի մո րա քույր էին կո չում), ով Ռա քե լին իր խումբ է վերց նում: Ն րանց խմբին 
մո րա քույ րուն քըզ լա րը (morakuyr’un kızları/մո րաք րոջ աղ ջիկ ներ) էին ան վա նում: 
Ռա քել Դին քը նրան ցից մեկն էր21: Այ նու հետև, երբ Ռա քե լը Բա լա թա յում գտնվող 
հայ կա կան դպրո ցում էր սո վո րում, Հ. Դինքն այդ ըն թաց քում դպրո ցի պա տա նի-
նե րի հսկիչն էր: Նա ար տա կարգ ե րաժշ տա կան լսո ղութ յուն ու ներ. և́  դաշ նա մուր, 
և́  սազ նվա գել է սո վո րում∗: Մի օր Հ. Դին քը Ռա քե լի փաս տաթղ թա յին նկար նե-
րից մեկն ինչ-որ կեր պով գտել և մե ծաց րել էր և փոքր-ինչ գի նով ցած` սկսել էր սազ 
նվա գել: Այս պես սկսվում է նրանց սի րո պատ մութ յու նը: Ն րան սկսում են կո չել ջու-
թակ (ջու թա կի պես բարձ րա հա սակ և վա յե լուչ էր)22:

Ինչ պես նշել ենք, Վար դո ա շի րե թը 1978 թ. տե ղա փոխ վել է Պո լիս, սա կայն 
ան գամ այս տեղ ներ ցե ղա յին սո վո րույթ նե րը, այդ թվում` ներ քին ա մուս նութ յուն-
նե րը, չեն փոխ վում: Սա ար տա հայտ վել է այն ժա մա նակ, երբ Դին քը ցան կութ յուն է 
հայտ նել ա մուս նա նա լու Ռա քե լի հետ, ում ճա նա չել է դեռևս ման կատ նից∗: Վար դո 
ցե ղախմ բի ե րի տա սարդ նե րը սպառ նում են Դին քին և պա հան ջում հրա ժար վել այդ 
մտքից: Հար ցը կար գա վոր վում է միայն Հա յոց պատ րիարք Շ նորհք Գա լուստ յա նի 
մի ջամ տութ յամբ: Նա ան ձամբ է ցե ղա պետ Սի յա բեն թից աղջ կա ձեռ քը խնդրում, և 
կ րո նա սեր հա յը չի կա րո ղա նում մեր ժել բարձ րաս տի ճան հոգևո րա կա նին23:

1975 թ. փետր վա րին Հ րանտ Դին քի և Ռա քե լի նշա նադ րութ յու նը տե ղի է ու նե-
նում Ֆե րիք յո յում: Ն րանց նշա նը կա տա րում է կա թո լիկ հոգևո րա կան Հա կոբ 
Մի նաս յա նը24: Վեր ջա պես 1977 թ. ապ րի լի 23-ին Նար լը գա փուի հայ կա կան ե կե ղե-

21 Ն ույն տեղում, էջ 63, 64:
∗ Հ. Դինքը երգել շատ էր սիրում. հատկապես սիրում էր կատարել «Սարի աղջիկ» երգը:

22 Tuba  Ç andar, նշվ. աշխ., էջ 142, 144-146:
∗ Մանկատան երեխաներն ամառներն անցկացնում էին Թուզլա Քամփում (ճամբար): Այստեղ 

երեխաները «և´ աշխատում էին մեղվի պես, և´ խաղում» (http:// www.istanbulermenivakiflari.
org/tr/istanbul-ermeni-vakiflari/el-koyma-hikayeleri/yok-edilen-atlantis-uygarligi-tuzla-ermeni-co cuk-
kampi/88): Առաջին խումբը, որ ժամանել էր ճամբար, 8-10 տարեկան ե րե խաներից հավաքված 
20-հո գանոց խումբն էր, որի մեջ էր նաև Հրանտ Դինքը (8 տարեկան)(«Aşk olsun», «Agos», 5 
Te mmuz 1996 ): Ճամբարում նա շուրջ 20 երկար ու խնամյալ տարիների աշխատանք է տարել: 
«Մեր ընտանիքները, հարազատները, գիշերները հեռուն՝ քաղաքին պլպլացող լոյսերը դիտելու 
ժամանակ կը յիշէինք միայն: Լման երեք տարի, առաւօտուն արեւածագին արթննալով, մինչեւ 
կէս գիշերն երը աշխատեցանք եւ Գամփի շէնքին մէջ շինութիւնը ամբողջացուցինք: Մեր մէջ 
ամենէն կարճահ ասակներէն մին՝Զաքար, որուն Քիւթիւք՝ կոճղ անունը դրած էինք, առանձինն 
կը գրկէր ցեմենտի պարկը եւ մինչեւ տանիք կը հանէր»,- հիշում է Դինքը: Այն շրջադարձել 
է նրա ողջ կյանքը. այստեղ է ծանոթացել իր կնոջ` Ռաքելի հետ: Միասին մեծացել են, ապա 
ամուսնացել… Երեխաներն էլ այստեղ են ծնվել («Isyanımın pike uçuşları», Agos, 13 Ağustos 1999): 
«Անադոլուի(Արևմտյան Հայաստան-Է.Մ.) կանաչ դաշտերուն մէջ անմեղութեամբ իրարու հետ 
խա ղա ցող հայ եւ թուրք տղաքը իրարէ բաժնելու»,  ԱՍԱԼԱ-ի շարքերը համալրելու մեղադրանքով 
ավարտվել է «Ատլանտիդյան քաղաքակրթությունը» (http://www.dnforum.am/showthread.
php/5632-Պոլսոյ-Պատանեկան-Տունը): 
23 Տե’ս Մե լքոնյան Ռ., Իսլամացված հայերի խնդիրներ ի շուրջ, Եր., 2009, էջ 47, 48: 
24 Tuba Çandar, նշվ. աշխ., էջ 151-153:
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ցում տե ղի է ու նե նում նրանց ա մուս նութ յան ա րա րո ղա կար գը, և  ողջ ըն տա նի քով 
տե ղա փոխ վում են Ֆե րիք յոյ̀  Դին քի հոր տա նը բնակ վե լու25: Ն րանք եր կու դուստր 
և մեկ որ դի են ու նե նում` Պայ ծառ ( Դե լալ), Ա րա րատ (Ա րատ) և Սե րա∗:

1980-ա կան նե րին Հ. Դին քը նոր հո րի զոն ներ հղա ցող ար տա հայ տութ յուն նե րով 
հա սա րա կութ յան ու  շադ րութ յու նը գրա վում է՝ «Յե նի Յուզ յըլ», «Զա ման» և «Բիր 
Գ յուն» թեր թե րում անկ յուն զբա ղեց նե լով: 1990-ա կան թվա կան նե րին Դին քը Ջու-
թակ26 ծած կան վամբ Կ. Պոլ սի «Մար մա րա» օ րա թեր թում` «Նոր գրքեր» ընդ հա-
նուր խո րագ րի ներ քո, ներ կա յաց րել և լու սա բա նել է թուր քա հայ հա մայն քից դուրս 
լույս տես նող բո լոր այն նոր գրքե րը, ո րոնք անդ րա դար ձել են Հայ կա կան հար-
ցին27, քա նի որ «Հայ կա կան Հար ցը թուրք հրա տա րակ չա կան մար զէ ներս այդ քան 
ալ ձեռք առ նուած ու քննար կուած հարց մը չէր ե ղած եւ «թա պու» մը ըլ լա լով տես-
նուած էր ա նընդ հատ»28: 

1996 թ. Հ. Դին քը և  իր հա մա խոհ ըն կեր նե րը հիմ նադ րում են «Ա կօս» երկ լե-
զու (հա յե րեն-թուր քե րեն, ո րը Պոլ սի մեջ նմա նա տիպ ա ռա ջին շա բա թա թերթն էր) 
պար բե րա կա նը: Այն Դին քի և  իր ըն կեր նե րի կող մից ի սկզբա նե հրա պա րակ ի ջավ 
«որ պես ան խու սա փե լի ձայն հա մա տա րած լռութ յան մեջ»29: 

Ինչ պես կա սեր արևմ տա հայ գրող, հրա պա րա կա խոս, գրաքն նա դատ, խմբա-
գիր Ար փիար Ար փիար յա նը, Թուր քիա յում խմբա գի րը պետք է լա րա խա ղա ցի 
ճարպ կութ յուն ու նե նա, հա կա ռակ դեպ քում կսայ թա քի և կ ջախ ջախ վի: Դին քը, 
հա մա ձայն խմբա գիր նե րի դեմ ի րա գործ վող թուր քա կան ա վան դույ թի, դառ նում 
է թի րա խա յին կետ: Թուր քա կան օ րենսգր քի 301 (թուր քա կա նութ յունն ա նար գող) 
հոդ վա ծով ե րեք ան գամ քրեա կան գործ է հա րուց վում նրա դեմ. «Տինք, Թր քա-
հա յե րու ապ րած լռու թեան եւ վա խի պա տին վրայ ծակ մը բա ցած ըլ լա լուն հա մար 

25 Նույն տեղում, էջ 155-159:
∗ Հրանտ և Ռաքել Դինքերն իրե նց  երեխաներին  հայկական անուններով են անվանակոչում, 

սակայն հայտնի պատճառներով երեխաների իսկ ապահովության համար անունները փ ոխվում 
են. Պայծառը (Հ. Դինքի հորական տատի անունով) դառնում է Դելալ (Ռաքել Դինքի մ որ  անունը, 
որը  քրդ ակ ան  անուն էր), իսկ Սերային Սուրբ Գրքի Սառա անունով են կոչում, Արարատն էլ 
կրճատվելով դառնում է Արատ (ն ու յն  տ եղ ում, էջ 258, 264):
26 Այս նույն առաքելությամբ հետագա տարիներին Ջութակը «Ակօս» - ում անկյուն է զբաղեցնում 
«Ջութակէն նօթա գրութիւններ» խորագրի ներքո. «Այս գի րքերուն մասին ատեն-ատեն 
ծանօթագրութիւններ ընել սկ սած էինք անցեալ երկու տարիներու ընթացքին «Մար մարա» 
օրաթերթին մէջ: Այդ աշխատութիւնները աւելի շատ նոր հրատարակուած գիրքերու մասին 
էին: Աշխատանքը պիտի շարունակենք «Ակօս» շաբաթա թե րթով, ուր պիտի ջանանք աւելի 
սիսթեմատիկ աշխատանք մը տանիլ եւ հետաքրքրուողներուն համար արխիւ մը պատրաստել: 
Ուրեմն, հաւանաբար, ժամ ան ակ առ ժամանակ մեր այս յօդուածաշարքին մէջ պիտի տեղադրենք 
նաեւ աւել առաջ Ջութակ ծածկանունով լոյս տես ած գիրքերու ծանօթագրութիւնները եւս: Մեր 
յօդուածաշարքին այս պատճառաւ տու ինք «Ջութակէն նօթագրութիւ ններ» անունը»(«Ակօս», թիվ 
22, 30 օգոստոս, 1996):
27 «Մարմարա», 12 նոյեմբեր, 1993:
28 «Ակօս», թիւ 22, 30 օգոստոս, 1996:
29 Չենգիզ Աքթար, Կոչ ներումի, Եր. , 2011, էջ 15:
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վեր ջին ա միս նե րուն ըն թաց քին ե րեք ան գամ30 «Թր քու թիւ նը ա նար գե լու» հա մար 
ամ բաս տու թեամբ իր դէմ դատ բա ցուե ցաւ»31: 

Դեռևս 1980 –  ա կան նե րին՝ հա մալ սա րա նա կան տա րի նե րին, ձա խա կողմ յան 
հատ վա ծի շար ժում նե րին մաս նա կից լի նե լու հա մար նա ե րեք ան գամ հսկո ղութ յան 
տակ է առն վել, ա միս նե րով բան տում մնա ցել և  եր կար տա րի ներ (25 տա րի32) չի 
կա րո ղա ցել ան ցա գիր վերց նել: Ինչ պես նաև քա նիցս նրա դեմ դա տեր են բաց վել 
այլևայլ ա ռիթ նե րով33 , մինչև որ ոճ րա գործ ստո րին ու ժե րը թի կուն քից սպա նում են 
նրան «Ա կօս»-ի խմբագ րա տան դի մաց:

Հ րանտ Դին քի վեր ջին ու մե ծա գույն սխալն այն հա մո զումն էր, որ Թուր քիա յում 
մար դիկ վնաս չեն տա լիս «ա ղավ նի նե րին»34. Հ րանտ Դին քը ըն կած է խմբագ րա-
տան առջև՝ «այն շատ վտան գա ւոր ու ղե ղէն զար նուած կաշ կան դուած խա ղա ղու-
թեան ա ղու նի կի մը պէս»: «Ա կօս»-ի հիմ նա դիր նե րից, հա յե րեն է ջե րի բազ մամ յա 
խմբա գիր Սար գիս Սե րովբ յանն այս ա ռու մով նկա տել է տվել, որ խփե ցին, բայց 
չմտա ծե ցին, որ նա ա ռաս պել պի տի դառ նար, իսկ ա ռաս պել նե րը չեն մեռ նում35: 

Չ խո րա նա լով ա ռան ձին ու սում նա սի րութ յուն պա հան ջող խնդրի մեջ̀  նշենք այն, 
որ դա տա վա րութ յու նը դեռ շա րու նակ վում է, և  այն տա կա վին չի բա ցա հայ տել ի րա-
կան պատ վի րա տու նե րին. «Ող բեր գու թիւ նը ա ւար տուեց, սա կայն կա տա կեր գու-
թիւ նը շա րու նակ ւում է»36:

30 Առաջինը «Թուրքականությունը նախատելու» համար վեց ամիս բանտարկության 
դատապարտության վճիռն է կայացվել, սակայն պատիժը հետաձգվել է: Հաջորդը իր 
գրություննե րից մեկում «թունավորված արյուն» արտահայտությունն օգտագործվելու համար է  
դ ատ ական գործ հարուցվել, բանտարկության է դատապարտվել, սակայն սա ևս հետաձգվել է: 
Այնուհետև մեկ այլ գրության մեջ «Թուրքական արդարությունն ազդեցությա ն տակ առնելու» 
ամբաստանությամբ է դատ բացվել («Ակօս», թիվ 529, 19 մայիս, 2006, տե՛ս նաև թիվ 538, 21 
հուլիս, 2006 ):
31 «Ակօս», թիվ 529, 19 մայիս, 2006:
32 Տե՛ս «Ակօս», թիվ 498, 14 հոկտեմբեր, 2005:
33 Նույն տեղում:
34 Հրանտ Դինքը վերջին օրերին իր հոգեվիճակը վախվորած աղավնու հոգեվիճակի հետ էր 
նույնացնում, սակայն վստահ էր, որ Թուրքիայում աղավնիներին վնաս չեն հասցնում: Աղավնին 
ա նմ եղ ու թյ ան, մաքրության և բարության խորհրդանիշ է, սակայն Լիբանանում կա «Թիր օ 
փիժօն» հասկացությունը: Ձիարձակարանի նման մի վայրում հավաքվ ած  և շրջան կազմած 
մարդիկ, օ դ արձա կված աղավնիներին կրակելով, գրավ և բախտախաղ էին անում: Իսկ շրջան 
կազմած մարդկանցից շատերը սպասելով, որ աղավնին վայր ընկնի, բզկտում և իրար ձեռքից 
փախցնում են:  Հ րանտ Դինքն էլ, հարկ է ասել , որ այդ աղավնիների բախտակից ը դարձավ 
(«Ակօս», թիվ 565, 26 հունվար, 20 07 ): 
35 Ն ույն տեղում:
36 «Ակօս», թիվ 570, 2 մարտ, 2007               :
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Էլինա Միրզոյան
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդվածում ներ կա յաց ված են նշա նա վոր հայ լրագ րող, հա սա րա կա կան գոր ծիչ, 
պոլ սա հայ «Ա կօս» շա բա թա թեր թի հիմ նա դիր-խմբա գիր Հ րանտ Դին քի կյանքն 
ու խմբագ րա կան գոր ծու նեութ յու նը: Լու սա բան վել են նրա կյան քի և հա սա րա կա-
կան գոր ծու նեութ յան բնու թագ րող և  ընդգծ ված կող մե րը: Դին քը Թուր քիա յի այն 
ակ նա ռու հա յե րից էր, ով հայտ նի դար ձավ՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա տի կա յի 
շուրջ բարձ րա ձայ նե լով: Փաս տե րի հա մադր ման և վեր լու ծութ յան արդ յուն քում լույս 
է սփռվել նրա կյան քի կարևո րա գույն և շր ջա դար ձա յին ի րա դար ձութ յուն նե րի վրա:
Բա նա լի բա ռեր՝ Հ րանտ Դինք, «Ա կօս», Ռա քել Դինք, Վար դո, Թուզ լա:

EPISODES FROM LIFE AND EDITORIAL ACTIVITY OF HRANT DINK
Elina Mirzoyan

SUMMARY
This article presents the life and activity of Hrant Dink, the Armenian famous journalist, 
public figure, founder and editor-in-chief of the Armenian weekly ‘’Agos’’, the typical 
sides, characteristics of Dink’s life and activity. Hrant Dink was one of the famous 
Armenians in Turkey, who had become known as one of the authors to raise the issue of 
the Armenian Genocide. In the article we also emphasize the important and main events 
in Dink’s life on the basis of the analysis of the facts.
Keywords: Hrant Dink, ‘’Agos’’, Rakel Dink, Vardo, Tuzla.

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ И РЕДАКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАНТА ДИНКА
Элина Мирзоян

РЕЗЮМЕ
В статье представлены жизнь и деятельность известного армянского журналиста, 
общественного деятеля, редактора-основателя армянской газеты «Акос» Гранта 
Динка. Освещены типичные стороны, основные вехи жизни и общественной дея-
тельности Динка. Динк был одним из выдающихся армянских деятелей в Турции, 
ставшим известным благодаря своим последовательными шагам по поднятию 
темы геноцида армян во внутритурецкой общественно-политической жизни.
Ключевые слова: Грант Динк, «Акос», Ракель Динк, Вардо, Тузла.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Նա րի նե  Հա կոբ յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի 
Անդր կով կա սի հա յութ յան ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րի բաժ նի 
կրտսեր գի տաշ խա տող: Զ բաղ վում է 1894-1896 թթ. արևմ տա հա յութ յան կո տո րած-
նե րի ա ռան ձին աս պեկտ նե րի ու սում նա սի րութ յամբ:

Ռե գի նա  Գա լուստ յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի-
տու տի կրտսեր գի տաշ խա տող: Ու սում նա սի րութ յան թե ման է «Թուր քա կան ինք-
նութ յան ձևա վո րու մը և  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը»: 

Ռո բերտ  Թա թո յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող,  Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան զո հե րի փաս տագր ման և տվ յալ նե րի հա վա քագր ման բաժ նի վա րիչ։ 
Զ բաղ վում է արևմ տա հա յութ յան ժո ղովր դագ րութ յան հար ցե րի ու սում նա սի րութ-
յամբ։  Մեկ մե նագ րութ յան հե ղի նակ է։

Ա վե տիս  Հա րութ յուն յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՊՄՀ-ի 
 Հա յոց պատ մութ յան ամ բիո նի դո ցենտ։ 

Դե րե նիկ  Մե լիք յան,  Թեհ րա նի «Ա լիք» օ րա թեր թի գլխա վոր խմբա գիր։ 

Շու շան  Խա չատր յան, ՀՑԹԻ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի փաս տագր ման և 
տվյալ նե րի հա վա քագր ման բաժնի գի տա կան աշ խա տող: Պատ րաստ վում է պաշտ-
պա նել թեկ նա ծո ւա կան ատե նա խո սու թյուն` «Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան հե տա զոտ-
ման կրո նա գի տա կան խնդիր նե րը» թե մա յով: Ու սում նա սի րու թյուն նե րի ոլորտն 
ընդգր կում է Օս մա նյան կայս րու թյան կրո նա կան վի ճա կը, կրոն նե րի բա խու մը Մեծ 
եղեռ նի ըն թաց քում, ցե ղաս պա նու թյան աստ վա ծա բա նու թյա նը, Հո լո քոս տի փի լի-
սո փա յու թյանն առնչ վող թե մա ներ։

Նա րի նե  Մար գար յան, պատ մա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի Անդր կով կա սի հա յութ յան ցե ղասպա-
նութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րի բաժ նի վա րիչ: Զ բաղ վում է ա րա բա կան երկր նե-
րում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ար ձա գան քի թե մա յի ու սում նա սի րութ յամբ:  Մեկ 
մե նագ րութ յան հե ղի նակ է:

Ի նե սա Ս տե փան յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան –ինս տի-
տու տի կրտսեր գի տաշ խա տող։ 

Է լի նա  Միր զո յան, բա նա սի րա կան գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի կրտսեր գի տաշ խա տող: Զ բաղ վում է
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թուր քա հայ մա մու լի է ջե րում  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թե մա յի ու սում նա սիր մամբ: 
Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ո լորտ նե րը՝ արևմ տա հայ մա մու լի է ջե րում հայ և  թուրք 
ազ գա յին ինք նութ յուն նե րի թե մա յի քննութ յուն, հայ կա կան թե մա տի կան թուր քա-
կան տպա գիր մա մու լում:  Մեկ տասն յա կից ա վե լի գի տա կան հոդ վա ծների հե ղի-
նակ:

Միհ րան  Մի նաս յան, ՀՀ ԳԱԱ  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի-
տու տի հու շագ րութ յուն նե րի և  վա վե րագ րե րի ու սում նա սի րութ յան բաժ նի վա րիչ։ 
Ու սում նա սի րութ յուն նե րի ո լորտ նե րը՝  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան երկ րորդ փու լը 
( Սի րիա յի տա րած քում), հայ գրքի և  ձե ռագ րե րի պատ մութ յուն, հա լե պա հայ գաղ-
թօ ջա խի պատ մութ յուն և  այլն։  Յոթ մե նագ րութ յան և  բազ մա թիվ հոդ ված նե րի 
հե ղի նակ է։
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