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Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  
(1895-1896 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Արևմտյան Հա յաս տան, հա մի դյան կո տո րած ներ, Կի լի կիա, Ադանայի 
նա հանգ, Հա լե պի նա հանգ, իս լա մա ցում:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է 1895-1896 թթ. hա մի դյան կո տո րած նե րի ժա մա նակ Կի լի կիայի շր ջա-
նում Օս մա նյան կայս րու թյան վա րած հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Չնա յած 
խնդ րո առար կա հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից հա յաս տա նյան պատ մագ-
րու թյու նը հակ ված է այն տե սա կե տին, որ Կի լի կիան զերծ է մնա ցել հա մի դյան սար սափ-
նե րից, սա կայն այդ դեպ քե րի ման րազ նին հե տա զո տու թյունն այլ բան է վկա յում: Սույն 
աշ խա տան քում հար ցը քն նարկ վում է` հիմն վե լով եր կու կարևոր սկզբուն քի վրա: Նախ՝ 
պատ մա կան «Կի լի կիա» հաս կա ցու թյունն ը նդ գր կում է ոչ միայն օս մա նյան Ադանայի 
վի լայե թը, այլ նաև Հա լե պի վի լայե թի ո րոշ շր ջան ներ: Ե րկ րորդ՝ թուր քե րի հա կա հայ-
կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը դի տարկ վում է ի նչ պես բո վան դա կու թյան, այն պես էլ ձևի 
առու մով: Հիմն վե լով տար բեր սկզբ նաղ բյուր նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի վրա` 
քն նու թյան են առն վում այդ տա րի նե րին կի լի կիա հա յու թյան դեմ ուղղ ված հա լա ծանք-
նե րը, մաս նա վո րա պես դրանց կազ մա կերպ ման, ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև պե տու-
թյուն նե րի ներգրավ վա ծու թյան հար ցե րը: Սկզբ նաղ բյուր նե րի ման րա մասն և ու շա դիր 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 1895 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ 
և սպա նու թյուն ներ են ի րա կա նաց րել Հա ճը նի շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րում: Ավե լին, 
դրանք ավե լի մեծ ուժգ նու թյամբ են դրսևոր վել Հա լե պի վի լայե թում` Այն թա պում, Մա րա-
շում ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ-
նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա-
վաք նե րը: Տե ղի են ու նե ցել նաև բռ նի իս լա մաց ման դեպ քեր: 

Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րի բազ մա թիվ օ րի-
նակ նե րի քն նար կու մը ո րոշ մտա հո գու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս այդ դեպ քե րի վե րա բե-
րյալ ավան դա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այս հոդ վա ծը փաս տում է, որ 
չնա յած Ադանա քա ղա քում և ո րոշ շր ջան նե րում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մե մա տա բար մեղմ դրսևո րում նե րին՝ Կի լի կիա յում հա մի դյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ի նչ պես հե տապն դած նպա տակ նե րով, այն պես էլ ի րա գործ ման մե թոդ նե րով նույ նա կան 
էր 1895-1896 թթ. ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում տար վող հա կա հայ կա կան քա ղա-
քա կա նու թյա նը:

***

Օս մա նյան տի րա պե տու թյան տակ հայտն վե լու ժա մա նակ նե րից սկ սած՝ պատ մա-
կան Կի լի կիան վար չա կան տա րա տե սակ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել: XIX դա րի 
90-ա կան նե րին այն ը նդ գր կում էր Ադանայի նա հան գը (վի լայեթ) և Հա լե պի նա հան գի 
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մի մա սը (Մա րա շի և Այն թա պի շր ջան նե րը)1: Կի լի կիայի մե ծա գույն մա սը զբա ղեց-
նում էր Ադանայի նա հան գը, ո րը բաղ կա ցած էր Ադանայի, Մեր սի նի, Ի չե լի ու Պա յա-
սի սան ջակ նե րից, 15 կա զա նե րից և 1.632 գյու ղե րից2: Ի սկ Հա լե պի վի լայե թը կազմ-
ված էր Հա լե պի, Մա րա շի, Ուր ֆայի սան ջակ նե րից, 26 կա զա նե րից ու 3.450 գյու ղե րից3: 
Թեև Ուրֆան դուրս էր Կի լի կիայի սահ ման նե րից, սա կայն Կի լի կիային բա վա կան մոտ 
գտնվե լը և ը նդ հա նուր պատ մա կան զար գա ցու մը հաշ վի առ նե լով` Ուր ֆայի դեպ քե րը 
ևս քն նար կում ե նք Կի լի կիա յում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Ի նչ 
վե րա բե րում է մինչև կո տո րած նե րը Կի լի կիայի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կին, ապա 
պատ մա բան Գրի գոր Գա լուս տյա նը նշում է. «Կի լի կի ոյ բնակ չու թիւ նը Սի սուա նի մէջ 
1885-ին կը տրուի իբ րեւ 15.000 տուն կամ 75.000 հո գի: Այս թի ւը հա ւա նա բար Հայոց 
թիւն էր»4: Ըստ որոշ տվյալների Ադանայի վի լայե թում ապ րում է 403.440 բնա կիչ, ո րից 
168.990-ը քրիս տո նյա ներ են, ո րոնց մեջ առա ջին տե ղը թվա քա նա կով զբա ղեց նում են 
հայե րը` 97.4505: Մեկ այլ աղբյուրում տրված է հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի ազ գա-
բնակ չու թյան հա մե մա տա կան ցու ցա կը, ո րը, ի նչ պես նշ վում է թեր թում, 1880 թ. վեց 
պե տու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վել է Բարձր դռա նը: Այդ ցու ցակում ը նդ գրկ ված 
է նաև Հա լե պի նա հան գը, ո րի հա մա ձայն` միայն Հա լե պի նա հան գի հա յու թյան թի վը 
կազ մում էր 80.0006: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րը սկս վե լուց քիչ ան ց դրա նկատ մամբ սար սա փը տա րած-
վեց նաև Կի լի կիա յում: Թերևս տե ղին է մեջ բե րել Գևորգ Սա րա ֆյա նի գր քից էհ նեշ ցի 
Ն. Մա նու կյա նի դի տար կու մը, ո րի հա մա ձայն. «Մա հուան ու ջար դի այդ ու րուա կա նը, 
ամ բողջ Տաճ կա հա յաս տա նի քա ղաք ու գիւ ղե րը տա րա ծուե լէ ե տք, սրար շաւ հա սած 
էր Կի լի կե ան Հա յաս տա նի հա յա շատ քա ղաք նե րու եւ գիւ ղե րու դռ նե րը»7: Այս առու մով 

1 Կիլիկիայի վարչական բաժանման մասին մանրամասն տե՛ս Համբարձում Առաքելեան, Զէյթուն, 
տեղագրական, ազգագրական եւ վարչական (Թիֆլիզ, տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի, 1896), 34:
2 Տե՛ս Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics 
(Wisconsin: The University of Winsconsin Press, 1985), 210-211; «Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան 
արդի Կիլիկիոյ» գրքի համաձայն ևս՝ «Ադանայի վիլայէթը վարչականապէս բաժանուած է 4 սանջակի 
կամ գավառի (Ադանայի, Իչ-իլի, Քոզանի և Ջեբելի-Բերեքէթի)», տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխար-
հա գրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետերբուրգ, տպ. Ի. Լիբեր մանի, 
1894), 38, իսկ Գալուստեանի աշխատության մեջ նշվում է. «Ատանայի նահանգը կը պարունակէ 
հինգ գաւառներ: 1. Ատանա, որ ունի Գարա Իսալու, եւ Համիտիյէ գաւառակները, 2. Մերսին, որ 
ունի Տարսոն գաւառակը, 3. Ճէպէլի Պէրէքէթ, որ ունի Իսլահիյէ, Բայաս, Օսմանիյէ, Խասա եւ 
Պահճէ գաւառակները, 4. Գօզան-Սիս, որ ունի Գարս-իւլ-Գատրիէ, Հաճին եւ Պիլան-քէօյ (Ֆէքէ) 
գաւառակները, 5. Իչիլի կամ Սելեւկիա (Սիլիֆքէ), որ ունի Արմենակ, Մութ, Կիւլնար եւ Անամուր 
գաւառակները», տե՛ս Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ 
Այլընտ Սիթի, «Կոչնակ», 1988), 16:
3 Տե՛ս Karpat, Ottoman Population 1830-1914, 210-211; Առաքելեան, Զէյթուն, 35-36; Գալուստեան, 
Մարաշ կամ Գերմանիկ, 31: 1910-1913 թթ. վիլայեթից անջատվում և անկախ սանջակներ են դառնում 
նախ՝ Ուրֆան, ապա` Մարաշը: Տե՛ս Justin McCarthy, Muslims and Minorities: The Population of 
Ottoman Anatolia and the End of the Empire (New York and London: New York University Press, 1983), 
30:
4 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 16:
5 Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, 19:
6 «Հայկական վեց նահանգների ազգաբնակութեան համեմատական ցուցակը», Մշակ (Թիֆլիս), 
10 յունիսի 1895, թիւ 66, 3:
7 Գէորգ Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Ա hատոր (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 1953), 
606:
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հե տաքր քիր է հաս կա նալ, թե ի նչ էր կա տար վում Կի լի կիա յում այդ նույն ժա մա նակ: 
Հա լե պի վի լայե թում սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա լե պում, Այն թա պում8, 

Մա րա շում9, Ուր ֆա յում10 ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում, Բի րե ջի կում11, ի նչ պես նաև Քի լի-
սում12: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ և սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա ճը նի 
շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րից Բան լը գում, Քե ո թի նում13: 

Ընդ հա նուր առ մամբ Կի լի կիայի՝ Հա լեպ և Ադանա նա հանգ նե րի վե րոն շյալ բնա կա-
վայ րե րում սպա նու թյուն ներն ու ավե րա ծու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել 1895 թ. հոկ տեմ բե-
րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

8 Այնթապում կոտորածը տեղի է ունեցել 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին: Տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն 
Անթէպի հայոց, 901:
9 Մարաշի կոտորածը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 18-ին՝ Այնթապի կոտորածից տասներեք օր հետո, 
չնայած այնտեղ դեռևս հոկտեմբերի վերջերին էին սկսվել հուզումները, որոնց ընթացքում սպանվել 
էր 50 հոգի, և վիրավորվել 300-ը: Տե՛ս Edwin Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities: A Reign of 
Terror. From Tartar Huts to Constantinople Palaces. Centuries of Oppression-Moslem and Christian- 
Sultan and Patriarch-Broken Pledges Followed by Massacre and Outrage (New York: Edgewood Publishing, 
Hibbard & Young, 1896, Reprinted, Fresno: Meshag Publishing, 1982), 457.
10 Ուրֆայում թուրքերի կողմից առաջին հարձակումը տեղի ունեցավ 1895 թ. հոկտեմբերին: Քա նի 
որ հայկական թաղամասն առանձնացված էր ու գտնվում էր բլրի վրա, ուստի հայերին հա ջողվեց 
դիմադրել և չթողնել թուրքերին մտնել հայկական թաղամաս: Չնայած դրան` թուրքերը կոտո րեցին 
շուկայի մոտակայքում և թուրքական թաղամասում գտնվող մի շարք հայերի: Այնուհետև տեսնելով, 
որ հայերի դիմադրությունը հնարավոր չէ կոտրել, թուրքական կառավարությունը դիմեց խորա-
ման կության` հայտարարելով, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայերը և թուրքերը լցված 
են վրեժխնդրությամբ միմյանց նկատմամբ, անհրաժեշտ է զինաթափել երկու կողմերին` հետագա 
բախումներից և արյունահեղություններից խուսափելու համար: Ապա համոզվելով, որ հայերն անզեն 
են և այլևս չեն կարող դիմադրել, անցան հարձակման: Մանրամասն տե՛ս Bedros Der Bedrossian, 
Autobiography and Recollections, trans. Tamar Der-Ohannessian, ed. Vahan Janjigian (Philadelphia, 2005), 
26-28; Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը (Երեւան, «Զանգակ-97», 2004), 37-63:
11 Բիրեջիկում կոտորածը տեղի էր ունեցել 1896 թ. hունվարի 1-ին: Տե՛ս Augustine Williams and M. S. 
Gabrielian, Bleeding Armenia: It’s History of Horrors (Chicago: Publishers’ Union, 1896), 395-396.
12 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ Այնթապի կոտորածը: Այդ նույն ժամանակ թուրքերը 
պատրաստվում էին հարձակվելու Քիլիսի վրա, սակայն անհայտ պատճառներով կոտորածը 
հետաձգվեց: Քիլիսում հայերի կոտորածը տեղի ունեցավ 1896 թ. մարտի 8-ին: Տե՛ս Ալիշան 
Պայրամեան, Կիլիզա. հայկական Քիլիս, Պատմական Ուրուագիծ (վաղ միջնադարէն մինչև 1922 թ.) 
(Երևան, «Զանգակ-97», 2001), 184:
13 Այս գյուղերի բնակչությունը, պաշարվելով 5.000 մուսուլմանների և չերքեզների կողմից, մասամբ 
կոտորվում է, մասամբ՝ կրոնափոխ լինում, իսկ որոշ մասին էլ հաջողվում է ապաստան գտնել 
Հաճընում: Տե՛ս Յակոբ Պօղոսեան, Հաճընի ընդհանուր պատմութիւնը եւ շրջակայ Գօզան-Տաղի հայ 
գիւղերը (Լօս Անճէլըս, Քալիֆօրնիա, 1942), 68-72: Քրդերի կողմից հարձակման է ենթարկվել նաև 
Շահր քաղաքը, որի 800 բնակիչներին նույնպես հաջողվում է փախչել Հաճըն: Տե՛ս Johannes Lepsius, 
Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and Stoughton, 1897), 313.
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Հայերի դեմ ուղղված հալածանքների կազմակերպվածության հարցը և 
տարբեր խմբերի մասնակցությունը դրանց

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի նա խա պես կազ մա կերպ ված լի նե լու մա սին Լեփ սի ուսն 
իր «Հա յաս տա նը և Եվ րո պան» գր քի նա խա բա նում գրում է. «Այս տար վա մայի սին՝ 
Անա տո լիա14 և Սի րիա կա տա րած իմ ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում, ես չհան դի պե ցի 
մի մու սուլ մա նի, ով վեր ջին մի քա նի ամիս նե րին հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված կո տո րա ծի և թա լա նի վե րա բե րյալ իր դա տո ղու թյուն նե րում չգար այն 
ակնհայտ եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ամե նը կազ մա կեր պած էր կա ռա վա րու թյան կող-
մից և ար տա հայ տում էր սուլ թա նի կամ քը»15: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ Լեփ սի ու սի ը նդ հան րա կան դի տար կու մը 
կի րա ռե լի է նաև Կի լի կիայի պա րա գա յում: Կի լի կիա յում դեպ քե րի ու սում նա սի րու-
թյու նը հաս տա տում է դրա նում պե տու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը, ավե լին՝ հենց 
վեր ջի նիս կող մից դրա կազ մա կերպ ված լի նե լը16:

«Ար մէ նիա» թեր թի Կի լի կիայի թղ թա կի ցը ևս նշում է. «Այս կող մեր խղ ճա միտ 
թիւր քեր այժմ բա ցէ ի բաց կը յայտ նեն որ այս ամեն աղի տից, սար սա փե լի ջար դե-
րու և աւեր մանց ու աւա րա ռու թե անց բուն ի սկ թե լադ րի չը Սուլ թան Հա միտն էր, այն 
19-րդ դա րու սոս կա լի դա հիճն քրիս տո նե այ Հայոց»17: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել են տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան 
ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա-
նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա վաք նե րը: Սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցել են 
նաև թուրք կա նայք, ով քեր քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց, ի նչ պես նաև 
սպան վողնե րի ձայ նը խեղ դե լու հա մար եր գում էին տո նա կան եր գեր18: 

Կո տո րած նե րի ի րա կա նաց ման կար գը բո լոր վայ րե րում գրե թե նույնն էր: Զին-
ված ամ բո խը իշ խա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյամբ հան կար ծա կի հար ձակ վում է հայե-
րի վրա, կո ղոպ տում, այ նու հետև «ոչ խա րի պես կո տո րում»19: Խո շոր բնա կա վայ րե-
րում ջար դը տևել է ե րեք օր, ի սկ փոքր բնա կա վայ րե րում՝ մեկ օր: Այս պես, Տիգ րան Յ. 

14 Անատոլիան տարածվում է Հայկական լեռնաշխարհից արևմուտք, տե՛ս Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հատոր I (Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, 1971), 9:
15 Lepsius, Armenia and Europe, 15.
16 Կիլիկիայում տեղի ունեցածը համիդյան կոտորածների անբաժան մասն է: Համիդյան կոտո-
րած ներն իրենց հերթին ազգային հարցում Աբդուլ Համիդի որդեգրած հետադիմական քաղա քակա-
նության հետևանքն էին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին իրականացված 
Հայոց ցե ղա սպանության հետ դրա առնչության մասին պատմագրության մեջ առկա են տարբեր 
կարծիքներ: Մեր տեսակետն այս հարցում այն է, որ համիդյան կոտորածները համարել Հայոց ցե-
ղա սպա նության սկիզբ այնքան էլ համոզիչ չէ: Համիդյան կոտորածների վերաբերյալ մեր տեսական 
եզրա կացություններն առավել մանրամասն կներկայացվեն հատուկ տեսական հարցերին նվիրված 
մեկ այլ հոդվածում, ինչպես նաև մեր ատենախոսության մեջ: 
17 Զարեհ, «Կիլիկիա», Արմէնիա (Մարսել), 20 յունուարի / 1 փետրուարի 1896, թիւ 52, 2:
18 Lepsius, Armenia and Europe, 21.
19 Նույն տեղում, 15:
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Տա րագճյա նը նշում է, որ Կ.Պոլ սից Բի րե ջի կի և այլ հա յա բնակ քա ղաք նե րի քա ղա քա-
պետ նե րին հե ռա գիր է ու ղարկ վել հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «Ք սան չորս ժամ ջար-
դե լէն ե տք խա ղա ղու թիւն ը րէք»20: Բազ մա թիվ վայ րե րում (Այն թապ, Բի րե ջիկ, Ուր ֆա) 
կա ռա վա րու թյու նը զի նա թա փում էր հայե րին՝ զի նե լով մու սուլ ման բնակ չու թյա նը21:

 Մա րա շում ի րա կա նաց ված կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը 
ոչ միայն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել, այլ նաև ղե կա վա րել է հար ձա կու մը: Այս 
մա սին է փաս տում ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով նշում է, որ Մա րա շի վրա հար ձա կու մը 
գլ խա վո րել է օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը22: Կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի 
արա բա կան զոր քի մաս նակ ցու թյան հան գա ման քի մա սին է փաս տում Նաո մի Թո փա-
լյա նը, ում վկա յու թյամբ. «Մա րա շի Ֆուռ նուս ավա նում հար ձա կու մը սկ սել էին օս մա-
նյան բա նա կի արա բա կան զոր քե րը: Մյուս զո րա բա ժա նում նե րը քաշ վել էին մո տա կա 
բլուր նե րը: Ի սկ զին վոր նե րին հետևում էր տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ամ բո-
խը, ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը թա լա նելն է ր»23: Այն թա պում կա նո նա վոր բա նա կը 
ևս իր մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել կո տո րա ծին՝ սկ սե լով և ավար տե լով այն շե փո րի 
ազ դան շա նի ներ քո24: Մինչդեռ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը կա նո նա վոր բա նա կի 
առ կա յու թյու նը, ի նչ պես ժա մա նա կին հա մի դի ե գն դի ստեղ ծու մը, բա ցատ րում էր հայե-
րի պաշտ պա նու թյան անհրաժեշտության հան գա ման քով: 

Քի լի սում կայ մա կամն ու պե տա կան պա տաս խա նա տու պաշ տոն զբա ղեց նող այլ 
մար դիկ ջար դի ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պատ րաս տե լուց հե տո 
տար բեր պատր վակ նե րով մեկ նել էին քաղաքից՝ ջար դի պա տաս խա նատ վու թյունն 
ի րենց վրա չվերց նե լու հա մար25: Ան տի ո քի Քե սաբ գյու ղում ևս կա նո նա վոր զոր քը 
շր ջա պա տեց հայե րին և ստի պեց զի նա թափ լի նել՝ հա կա ռակ դեպ քում սպառ նա լով 
սրի քա շել26:

 Կո տո րած նե րին քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տիվ ներ գրավ վա ծու թյան մա սին հի շա-
տա կում ներ կան մի սի ո ներ նե րի և ակա նա տես-վե րապ րող նե րի գրե թե բո լոր վկա յու-
թյուն նե րում: Օ րի նակ՝ թուր քե րի և քր դե րի կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գու թյուն-
նե րի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար մեջ բե րենք ակա նա տես-վե րապ րո ղի 
հետևյալ տո ղե րը. «Տա ճիկ խու ժա նը եւ կիրթ ու մար զուած զի նուո րը մար տին նե-
րով, դա շոյն նե րով, սրե ալ եր կա թե այ տա պար եւ եր կա թե այ ծռա ծայր պաս տօն նե րով 
զար դա րուած կը յար ձա կէին հայոց տու նե րու վրայ, կա նանց մե ռե ալ նե րուն և վի րա-

20 Տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները (Թորոնթօ, 1995), 10:
21 George H. Filian, Armenia and Her People: or, The Story of Armenia by an Armenian (Hartford, CT: 
American Publishing Co., 1896), 287. 
22 Մանրամասն տե՛ս Stanley E. Kerr, Personal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922 
(Albany: State University of New York Press), 1973, 5.
23 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny (Massachusetts: Baikar, 1986), 5.
24 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 478.
25 Համբարձում Պէրպէրեան եւ Խորէն Աւագ քհնյ. Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց 
(սկիզբէն մինչեւ 1968 թուականը) (Պէյրութ, «Սեւան», 1969), 70-71:
26 «Կոտորածներ եւ անկարգութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 29 նոյեմբերի/11 
դեկտեմբերի 1895, թիվ 38, 3:
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ւո րեալ նե րու հռն չիւ նը եւ աղա ղակ նե րը, ման կաց եւ տղայոց սար սա փը եր կինք եւ 
եր կիր կը դո ղաց նէին»27: 

Կո տո րած նե րին մաս նակ ցել են նաև մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րը: Դա են փաս-
տում բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Այս պես, օ րի նակ, Հա լե պում Պոր տու գա լիայի հյու-
պա տո սը Կ.Պոլ սում Ի տա լիայի դես պա նին գրում է, որ Ուր ֆայից ե կած մի քա նի 
ան ձանց ցուց մունք նե րի հա մա ձայն՝ Ուր ֆա յում կո տո րա ծը սկ սել է մոլ լա Սեիդ Ահ մե-
դը՝ մոր թե լով մեկ հայի՝ ծի սա կան ո տա նա վո րի տո ղեր ար տա սա նե լով, ո րը մու սուլ-
ման նե րը կար դում են մա տաղ անե լիս: Դես պա նը նաև նշում է, որ այդ նույն Սեիդ 
Ահ մե դը դեռևս դեկ տեմ բե րի 26-ին Կա լա Բուա նայի հրա պա րա կում հա վա քել է երևե-
լի մու սուլ ման նե րի և կոչ արել կո տո րել, բնաջն ջել բո լոր հայե րին28: Այն, որ կո տո-
րա ծի մեկ նար կը տվել է կրո նա կան Սեիդ Խա լի լը, փաս տում է նաև Ուր ֆայի ջար-
դե րի ակա նա տես-վե րապ րող Նի կո ղոս Գա զան ճյա նը՝ նշե լով, որ վաղ առա վո տյան 
խու ժա նը հա վաք վել էր Ու լու Ճա մի մզ կի թում, և Սեիդ Խա լիլ կրո նա կանն ար տա սա-
նում էր իր գրգ ռիչ ճա ռը. «Օ՛ն, Գու րա նը այս պէս կը հրա մայէ. «Ով որ կե ա ւուր մը 
մեռց նէ, անի կա ար քա յու թե ան մէջ 40 յա ւեր ժա հար սեր պի տի ու նե նայ` իբ րեւ վար-
ձատ րու թիւն իր բա րի գոր ծին»: Ձեր փա փա քը կա տա րուած է: Մեր սուլ թա նը ազատ 
կը ձգէ ձեզ, որ այս անօ րէն նե րուն հա շի ւը մաք րէք ...»29: 

Իսկ Ջե լալ անու նով շեյ խը Ուր ֆա յում հա նուն իր կրո նի միայ նակ մոր թում է 100 ման-
կա հա սակ տղա ե րե խայի30:

Հայերի բռնի իսլամացման դեպքեր

Բռ նի իս լա մա ցու մը ևս հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րից էր: 
Բի րե ջի կում ի րենց հա րա զատ նե րի դիակ նե րի մոտ և սպառ նա լի քի ներ քո իս լամ ըն դու-
նեց 4.300 հո գի31, ի սկ հրա ժար վող նե րին սպա նե ցին: Այս ամե նի հետևան քով Բի րե ջի-
կում ոչ մի քրիս տո նյա չմ նաց, ի սկ ե կե ղե ցին վե րած վեց մզ կի թի32: Ուր ֆա յում իս լա մաց-
վել է 50033, Ադանա յում և նրա շր ջա կայ քում՝ 900 հայ34: Այս պես, Ուր ֆա յում տե ղի ու նե-
ցա ծի մա սին մաս նա վո րա պես կար դում ե նք. «...Ա րիւնն ու կո տո րա ծը կը սկ սին առանց 
ար գել քի: Առ ջի օ րուան պէս` տու նե րը կը մտ նեն եւ, ե րբ կը հան դի պին ներք նա սե նե-
ակ 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 տա պար նե րով մար մի նը կտոր կտոր կ’ը-

27 Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը (Երևան, «Անտարես», 2013), 193:
28 Մկրտիչ Ներսիսյան, Ռուբեն Սահակյան, Հայերի ցե ղա սպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, 
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (Երևան, «Հայաստան», 1991), 147:
29 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 56:
30 Hans-Lukas Kieser, “Ottoman Urfa and Its Missionary Witnesses;” in Armenian Tigranakert/Diarbekir 
and Edessa/Urfa, ed. Richard G. Hovhannisian (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2006), 406.
31 Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, Отдълъ II (Москва, 1898), 120.
32 Մանրամասն տե՛ս Filian, Armenia and Her People, 292-294:
33 Братская помощь, 120.
34 Նույն տեղում:
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նեն: Ե թե պա տա հի, որ խու ժա նը չկա րե նայ տուն մտ նել եւ մտա ծէ, որ ներ սը մարդ կայ` 
տու նը կրա կի կու տայ ու կ’անց նի»35: 

Բռ նի իս լա մաց ման հար կադ րան քը չըն դու նե լը սո վո րա բար ավարտ վում էր մա հով: 
Սա կայն պետք է նշել, որ ե ղել են դեպ քեր, ե րբ ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 
հայերն ի րենք են առա ջար կել կրո նա փոխ լի նել: Այդ պի սի դեպ քեր են գրանց վել, օ րի-
նակ՝ Ջի բի նում36 և Էհ նե շում37:

Վայրագությունների այլ ձևեր

Ու շագ րավ է, որ Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյունն ու ղեկց վել է նաև 
հայ երևե լի նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րով: Այս պես, հայ մե ծա հա րուստ նե րի և այլ ազ դե-
ցիկ մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րի դեպ քեր են գրանց վել Հա լե պում, Այն թա պում38, 
Մա րա շում, Քի լի սում39: Վայ րա գու թյուն ներ են ար վել նաև թույլ և ան պաշտ պան խմ բե-
րի՝ ե րե խա նե րի, աղ ջիկ նե րի և կա նանց նկատ մամբ: Բռ նա բա րու թյուն նե րի ձևե րից 
մեկն էլ ման կա հա սակ աղ ջիկ նե րի փո րը ճեղ քելն է ր40: Մա րա շում գրանց վել է հայ 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի հրա պա րա կային անարգ ման դեպք: Ան թիվ ե րե խա ներ մա հա-
ցան սո վից, և նրանց մար մին նե րը հո շո տե ցին շնե րը41: Ուր ֆա յում առա ջին հար ձակ ման 
ժա մա նակ թուր քերն այ լան դա կե ցին բազ մա թիվ կա նանց: Կա նան ցից խլե լով նո րա ծին 
ե րե խա նե րին՝ նե տում էին գե տը42: Ալ բիս տա նի Յար փուզ, Ին դե րու նի Կո կի սոն շր ջան-
նե րում ևս կա նանց և աղ ջիկ նե րին անար գե ցին և ան պատ վե ցին, շա տե րին սպա նե ցին 
կամ ստի պե ցին կրո նա փոխ լի նել, ի սկ գե ղե ցիկ կա նանց և աղ ջիկ նե րին Ալ բիս տա նի 
և Յար փու զի բեյերն ու չեր քեզ նե րի ղե կա վա րը որ պես ավար կի սե ցին մի մյանց միջև և 
տա րան ի րենց հա րեմ նե րը43:

35 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59:
36 Կոտորածներից մի քանի տարի հետո հայերը վերադառնում են իրենց դավանանքին: 
Մանրամասն տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 604: 
37 Էհնեշում հայերը (գյուղի հայ բնակչության թիվը մոտավորապես 400 էր) հասկանալով, որ 
իրենց գյուղում ևս կոտորածն անխուսափելի է, որոշում են դիմել ինքնապաշտպանության, բայց 
գիտակցելով այդ որոշման իրականացման անհնարինությունը՝ հետևում են Ջիբինի օրինակին՝ 
որոշելով դավանափոխ լինել: Նրանք խնդրագիր են ուղարկում Ուրֆայի գավառապետին, ով 
էլ իր հերթին ընդառաջում է էհնեշցիների խնդրանքին և թուրք զինվորներ ուղարկում, որպեսզի 
պաշտպանեն նրանց: Սակայն մինչ այդ թուրքերն ու քրդերը թալանել էին տները, սպանել հայ 
երիտասարդների: Ինչպես նշվում է Գևորգ Սարաֆյանի գրքում. «Ահա այդ նսեմացնող միջոցով 
Էհնեշի հայութիւնը քիչ զոհով կ’ազատի 1895-ի ջարդերէն» (տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի 
հայոց, 605-608): Բայց հարկ է նշել, որ հետագայում՝ 1909 թ. կոտորածի ժամանակ, էհնեշցիք իրենց 
համառ դիմադրության՝ ինքնապաշտպանության շնորհիվ փրկվեցին կոտորածից (մանրամասն տե՛ս 
Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 605-618):
38 Հայք (Նիւ Եորք), 1 մայիսի 1896, թիւ 5, 71:
39 Պէրպէրեան, Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց, 87:
40 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 749:
41 Lepsius, Armenia and Europe, 277.
42 Նույն տեղում:
43 Նույն տեղում:
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 Թուր քա կան բա նա կը քր դե րի և չեր քեզ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ թա լա նեց և կո ղոպ տեց 
նաև Փա լա սի ե րեք հայ կա կան գյու ղե րը, ավե րեց ագա րակ նե րը, ժո ղովր դի մի մա սը 
ան մարդ կային կտ տանք նե րից սպան վեց, ի սկ մյուս մա սը հա զիվ փա խուս տի դի մեց 
դե պի Չոք-Մարզ վան44:

 Սիս քա ղա քում թուր քե րը հայե րից մե կի ե րե սը մուր են քսում, ապա նս տեց նում 
ավա նա կի վրա և քա ղա քում պտ տեց նում, այ նու հետև այն քան են ծե ծում, որ հասց նում 
են կի սա մեռ վի ճա կի45: Չոք-Մարզ վա նի Օ զեր լի հա յա բնակ գյու ղում տե ղա ցի թուր քե րը 
հար ձակ վում են հայե րի վրա, գն դա կա հա րում եր կու հայի, ևս ե րե քի սպա նում դա շույ-
նով և փայ տով: Ի նչ պես նշում է թղ թա կի ցը, այս դեպ քը տե ղի էր ու նե ցել կա ռա վա րու-
թյան պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ46: Պե լե նում մե ծե րի հրա մա նով մու սուլ ման տղա-
նե րը ծե ծում են հայ դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի47:

 Թուր քե րը նաև հպար տա նում էին հայե րի հան դեպ ի րենց կա տա րած վայ րա գու-
թյուն նե րով: Այս պես, ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով չի նշում իր անու նը, մեջ բե րում է մի 
թուր քի խոսք, ով պար ծե նում էր, որ սպա նել է 147 հայի48:

Ֆ րան սիա ցի դի վա նա գետ նե րի զե կու ցագ րե րը պար զո րոշ վկա յում են, որ լայն 
տա րա ծում էր գտել նաև ստր կա վա ճա ռու թյու նը: Այդ հար ցի շուրջ 1896 թ. նոյեմ բե րի 
10-ին դես պան Կամ բո նին հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Հա լե պում Ֆրան-
սիայի հյու պա տոս Պոնյո նը. «Ես հենց նոր տե ղե կա ցա, որ Դիար բե քի րում, Ուր ֆա յում և 
այն վայ րե րում, որ տեղ կո տո րած ներ են ար ձա նագր վել, առևանգ ված ե րի տա սարդ հայ 
աղ ջիկ նե րը մի քա նի ամ սից ի վեր գրե թե հրա պա րա կայ նո րեն վա ճառ վում են Հա լե պի 
Բաբ-Նե րա բի թա ղա մա սում: Անհ նար է նշել վա ճառ ված ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի նույ-
նիսկ մո տա վոր թի վը... Ի դեպ, գրե թե հա վաս տի է, որ իշ խա նու թյու նը, ո րին հայտ նի է 
քրիս տո նյա ստ րուկ նե րի վա ճառ քը, ո չինչ չի անում դրան ը նդ դի մա նա լու հա մար»49:

Դ րա հետ մեկ տեղ իշ խա նու թյուն նե րը, մի կող մից կազ մա կեր պում էին այս վայ րա-
գու թյուն նե րը, մյուս կող մից աշ խա տում էին խնամ քով թաքց նել դրանք, ի նչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բար դել հայե րի վրա: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում և շատ 
այլ վայ րե րում հայե րին ստի պե ցին հռ չա կա գիր ստո րագ րել և ջար դե րի պա տաս խա-
նատ վու թյու նը վերց նել ի րենց վրա50: Բա ցի դրա նից, թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն 
ամեն կերպ նվա զեց նում էր զո հե րի թի վը, օ րի նակ՝ Մա րա շում 1.393-ի փո խա րեն ներ-
կա յաց նում էր 30, Այն թա պում 1.000-ի փո խա րեն՝ 10051:

44 Անահ, «Չօք-Մարզուանի հերոսական կռիւները», Հնչակ (Լօնդօն), 15 յունվարի 1896, թիւ 1, 3:
45 Աներկիւղ, «Քաղաքական վերջին դէպքերը», Հնչակ, 1 դեկտեմբերի 1895, թիւ 22, 180:
46 Նույն տեղում:
47 Նույն տեղում:
48 Տե՛ս Kerr, Personal Experiences, 5:
49 Տե՛ս Վարուժան Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմա գրու-
թյան և հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 34:
50 Kieser, “Ottoman Urfa and its Missionary Witnesses,” 405.
51 Lepsius, Armenia and Europe, 69.
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Մարդկային, նյութական և մշակութային կորուստներ

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Կի լի կիայի հա յա բնակ գա վառ նե րը, քա ղաք-
ներն ու գյու ղերն ու նե ցան նյու թա կան, ի նչ պես նաև մշա կու թային ան դառ նա լի 
կո րուստ ներ: Զգա լի հար ված հասց վեց հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րին, վան քե րին ու 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին: Այս պես, Նաո մի Թո փա լյա նի վկա յու թյու նը 
տե ղե կու թյուն է տա լիս այն մա սին, թե ի նչ պես էին զին վոր նե րի կող մից կրա կի 
մատն վել Մա րա շում գտն վող աղ ջիկ նե րի քո լե ջը և Մա րա շի հոգևոր ճե մա րա նը52: 
Մեկ այլ վկա յու թյու նից՝ Տեր Ղևոնդ քա հա նայի, պարզ է դառ նում, որ այ րել են 
Մա րա շում գտն վող Ս. Գևորգ ե կե ղե ցին իր շր ջա կա բո լոր տնե րով, Սուրբ Կա րա-
պետ ե կե ղե ցին ամ բող ջու թյամբ, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցին53: Նույն աղ բյուրն ահա 
այս պես է նկա րագ րում տե ղի ու նե ցա ծը. «...Ե րբ մեր բնա կա րա նին տա նիքն էի, 
տե սայ արգ Պա շը ամե րի կե ան մի սի ո նա րանց Աս տուա ծա բա նա կան վար ժա րա նը 
կ’այ րէր... Տե սա րա նը ահ ռե լի էր, խեղճ հայե րուն տու նե րը կը մտ նէին, ի նչ որ կայ 
տան մէջ, կահ կա րա սի եւ գոյք, ամէ 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 ը նդ հա նուր ազ գաց տա րեգ-
րու թե ան եւ պատ մու թե ան 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 նե ան ան խիղճ եւ 
անաս տուած տէ րու թիւնն է ր»54: 

Ե կե ղե ցի նե րի ավե րու մը բազ մա թիվ վայ րե րում զու գակց վել է հա յու թյան ո չն-
չաց մամբ: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում մոտ 3.000 հայեր ապաս տան գտան ե կե ղե-
ցում55: Եվ չնա յած նրանց դի մադ րու թյա նը` մու սուլ ման խու ժա նին հա ջող վեց կրա կի 
մատ նել ե կե ղե ցին և այն տեղ ապաս տա նած բնակ չու թյա նը56: Բի րե ջի կում թուր քե րը 
հայոց ե կե ղե ցին թա լա նե լուց, կո ղոպ տե լուց և ամեն ի նչ ջար դուփ շուր անե լուց հե տո 
սպա նում են վար դա պե տին, այ նու հետև դիա կը ե կե ղե ցու տա նի քից ցած նե տում57: 
Մու սուլ ման նե րից կազմ ված ամ բո խը հար ձակ վել է նաև Ան տի ո քի հայ կա կան ե կե-
ղեցու վրա58: Մեր սի նում Ֆրան սիայի հյու պա տոս Սում մա րի պայի՝ Կ.Պոլ սում Ֆրան-
սիայի դես պան Պոլ Կամ բո նին հա ղոր դած տե ղե կու թյու նից ի մա նում ե նք, որ «Մի սի-
սում զին ված բնա կիչ նե րը, ո րոնց հետևել են բնա կա վայ րի զին վոր նե րը և զափ թի ե-

52 Տե՛ս Getsoyan Topalian, Dust to Destiny, 5:
53 Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, 202:
54 Նույն տեղում, 192: Այս վկայության մեջ բավական մանրամասն են ներկայացվում ինչպես 
մշակութային, այնպես էլ նյութական կորուստները: 
55 Տե՛ս Արամ Սահակեան, Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայորդիները (Պէյրութ, «Ատլաս», 1955), 
411-412:
56 Տե՛ս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59-62:
57 Տե՛ս Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, 12:
58 Armenians at the Twilight of the Ottoman Era, News reports from the International Press, compiled 
and ed. Vosgan Mekhitarian, Vahan Ohanian. Volume 1 (New York: Genocide Documentation & Research 
Center, 2011), 258.
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նե րը, մուտք են գոր ծել հայ կա կան ե կե ղե ցի, ոտ նա հա րել սուրբ գր քե րը, պղ ծել սուրբ 
սա փոր նե րը, հա նել քա հա նայի գլ խար կը, ո րը լց րել են աղ բով և մեր կաց րել նրա 
կնոջը»59: Ի սկ Ե նի ջե-Կա լե ում կրա կի մատ նե ցին ան գամ ֆրան ցիս կյան նե րի վան-
քը60: Սիս քա ղա քում էլ այ րե ցին հայե րին պատ կա նող ագա րակ նե րը61: 

Ո րոշ վայ րե րում կո տո րա ծը, կո ղո պուտն ու թա լա նը վեր ջաց նե լուց հե տո մու-
սուլ ման ամ բո խը կրա կի էր մատ նում այն ամե նը, ի նչ չէին կա րո ղա նում ի րենց հետ 
տա նել: Այս պես, թուր քերն ամ բող ջու թյամբ կրա կի են մատ նում Էն գեր լի և Օ ջախ լի 
գյու ղե րը: Ի սկ Նա ջար լի գյու ղում կո ղո պու տի են թարկ վեց հայե րին պատ կա նող 75 
տուն: Եվ այդ ամե նը տե ղի է ու նե նում կա նո նա վոր բա նա կի ներ կա յու թյամբ62:

«Դ րօ շակ» թեր թի թղ թա կի ցը հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Այն թա-
պում թուր քե րի կող մից ի րա կա նաց ված թա լա նի և ավե րա ծու թյուն նե րի մա սին. «… 
10.000-ի չափ պա շի պօ զուկ ներ շր ջա պա տած էին Պա պի կե անց տու նը (քա ղա քին 
նշա նա ւոր հայ ըն տա նիքն է), ո րոնց առաջ նորդ ներն էին Պէյի օ դան գտ նուած մար-
դի կը: 600-ի չափ մար դիկ, բո լո րը զի նուած նա ճախ նե րով, կը կո տո րէին Ալայ Պէյի 
թա ղին դռ նե րը: 800-ի չափ մար դիկ ալ Տա փա խա նէի թա ղը պա շա րեր էին, ո րոնք 
նույն պէս զի նուած էին ատր ճա նակ նե րով ու կա ցին նե րով: Չորս ժա մուան մէջ աւար-
տե ցին այս թա ղե րը, մէ ջը գտ նուած հայերն ալ սպան նե ցին: Պա պի կե անց տու նը 
այ րե ցին, Պա պի կե ան Աբ րա համ ե րի տա սարդն ալ մէ ջը հրոյ ճա րակ ը նե լով»63: Ի նչ-
պես նշում է ակա նա տես-վե րապ րող Մել քոն Տեր Մել քո նյա նը. «Հայը տա րի ներ 
շա րու նակ կը տք նէր, կը չար չա րուէր եւ իր ար դար աշ խա տան քին փո խա րէն խնայո-
ղու թիւն մը կ’ա պա հո վէր իր ապա գային հա մար: Եվ ահա, օր մը, թուր քը կու գար եւ 
կը տա նէր տա րի նե րու տք նա ջան աշ խա տան քին պտու ղը...»64: 

Ինչ պես նշում է «Ար մէ նիա» թեր թի՝ Կի լի կիայի թղ թա կի ցը. «Կի լի կի ոյ մէջ չմ նաց, 
ո ՛չ մէկ քա ղաք, ո ՛չ մէկ գիւղ որ թալ լուած ու այ րուած չըլ լայ. Մա րաշ, Այն թապ, Ուր ֆա, 
Մա լա թիա, Կիւ րին, Էլ պիս տան ի րենց շր ջա նակ նե րով աւե րե ցան բո լո րո վին...»65:

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով Կի լի կիա յում հայ զո հե րի ճշգ րիտ թվա-
քա նա կը դժ վար է ո րո շել: Այ դու հան դերձ, պահ պան ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա-
ձայն՝ մարդ կային կո րուստ նե րի պատ կե րը հետևյալն է. Մա րա շում՝ մո տա վո րա պես 

59 Տե՛ս Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը, 30:
60 «Կոտորածներ եւ թշուառութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա, 9 դեկտեմբերի / 21 դեկտեմբերի 
1895, թիւ 41, 3:
61 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
62 Warner, Gabrielian, Bleeding Armenia, 389.
63 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, IV», Դրօշակ (Վիեննա), 15 մայիսի 1896, թիւ 
13, 102:
64 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն (Պէյրութ, «Մշակ», 
1974), 15:
65 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
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1.000 սպան ված, 500-ից ավե լի վի րա վոր66, Բի րե ջի կում՝ 3.400 սպան ված67, Հա լե պում՝ 
1.00068, Ուր ֆա յում՝ 8.00069, Այն թա պում զո հե րի թիվն էր 283, ի սկ վի րա վոր նե րի նը՝ 
15070, Քի լի սում՝ 21671, Մեր սի նում՝ 15 սպան ված, 40 հո գի վի րա վոր72: Հա լե պի վի լայե-
թում ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 23.652 սպան ված73: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում, ի նչ պես 
նշ վում է «Կի լի կի ոյ մէջ վա ւե րա կան տե ղե կագ րում», 1895-1896 թթ. ջար դե րը հա մա-
տա րած բնույթ չեն կրել. «Բայց այս տեղ ե ւս պա կաս ե ղած չեն` կո ղո պու տի, սպան նու-
թե ան, կրօ նա փո խու թե ան դեպ քեր, ո րոնց ը նդ հա նուր հա շուեկ շի ռը ե ղած է 86 մե ռե-
ալ, 146 վի րա ւո րե ալ, 5 առե ւան գե ալ, 114 կրօ նա փոխ, 125 բան տար կե ալ, ըն դա մէ նը 576 
ան ձ, ի սկ նիւ թա կան վնա սը ե ղած է 1,392.590 Օ սմն. ոս կեդ րամ»74:

 Վե րոն շյալ թվե րը փաս տում են, որ Կի լի կիայի հիմ նա կան մա սը կազ մող Ադանայի 
նա հան գում սպա նու թյուն ներն ու հա կա հայ կա կան բռ նու թյուն նե րի մյուս դրսևո րում-
ներն ի րենց ծա վա լով չեն կա րող հա մե մատ վել Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ 
մյուս բնա կա վայ րե րում ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային կո տո րած նե րի հետ, և հա մի-
դյան կո տո րած նե րը Կի լի կիա յում և մաս նա վո րա պես նշ ված նա հան գում Օս մա նյան 
կայս րու թյան այլ շր ջան նե րի հա մե մա տու թյամբ «թույլ են ար տա հայտ ված», ի նչն էլ 
մեր կար ծի քով թերևս մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված այն տե սա-
կե տի ար տա ցո լումն է, հա մա ձայն ո րի՝ Կի լի կիան հիմ նա կա նում զերծ է մնա ցել հա մի-
դյան կո տո րած նե րից75: Սա կայն ե թե Կի լի կիան ըն դու նում ե նք իր պատ մա կան սահ-
ման նե րով, ապա հարկ է նշել, որ չնա յած Ադանա նա հան գը զերծ մնաց զանգ վա ծային 

66 Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 747: Այստեղ ևս սպանվածների ընդհանուր թվի հետ 
կապված տարբեր տվյալներ են հանդիպում: Այսպես, Մարաշից մի միսիոների հաղորդած տե ղե-
կությունների համաձայն, սպանված մարդկանց թիվը 3.500-ից պակաս չէր կարող լինել, նույնիսկ 
հասնում էր 4.000-ի: Տե՛ս Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 460-461.
67 Братская помощь, 56.
68 Հայկազ Մ. Պողոսյան, Զեյթունի պատմությունը 1409-1921 թթ. (Երևան, «Հայաստան», 1969), 331:
69 Տե՛ս G. R. Berridge, Gerald Fitzmaurice (1865-1939), Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey 
(Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), 27: Տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում 
Ուրֆայի զոհերի թվի վերաբերյալ. ըստ միսիոներուհի Կորինա Շաթըքի տեղեկության՝ 3.500-4.000, 
«Ուրֆայի կոտորածն», Հայք (Նիւ Եորք), 1 մարտի 1896, թիւ 3, 42:
70 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, III», Դրօշակ, 15 մայիսի 1896, թիւ 13, 102: 
Այնթապում ևս սպանվածների թվի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում, բայց 
ավելի հաճախ հանդիպում է 300 թիվը: Տե՛ս նաև Rendel J. Harris and Helen B.Harris, Letters from 
the Scenes of the Recent Massacres in Armenia (London: James Nisbet & Co., 1897), 32; Սարաֆեան, 
Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 923: Հանդիպած աղբյուրների մեջ միայն Լեփսիուսն է տալիս 1.000 
թիվը (Lepsius, Armenia and Europe, 306):
71 Lepsius, Armenia and Europe, 14.
72 «Կոտորածներ Կիլիկիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
73 Lepsius, Armenia and Europe, 328:
74 Բիւզանդ Եղիայեան, Ադանայի հայոց պատմութիւն (Անթիլիաս-Լիբանան, տպ. Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1970), 175: 
75 Տե՛ս Ռուբեն Գասպարյան, Հայկական կոտորածները Կիլիկիայում (XIX դարի 90-ական թթ.–
1921 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 2005), 37:
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կո տո րած նե րից76, այ դու հան դերձ այդ տեղ ևս ե ղել է հս տակ նպա տա կային դրսևոր ված 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Ի սկ Հա լե պի նա հան գում (Հա լեպ, Այն թապ, 
Մա րաշ, Ե նի ջե-Կա լե, Ալ բիս տան, Քի լիս, Զեյ թուն, Ուր ֆա, Բի րե ջիկ) տե ղի են ու նե ցել 
նաև սպա նու թյուն ներ, ո րոնց ը նդ հա նուր թի վը, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, կազ մել է 23 
65277: Այս պի սով, հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հե տա զոտ ված նյու թը թույլ է տա լիս ևս մեկ 
ան գամ փաս տել, որ Կի լի կիան ևս ան մասն չի մնա ցել հա մի դյան զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րից:

Narine S. Hakobyan

THE HAMIDIAN MASSACRES AND THE CILICIAN ARMENIANS (1895-1896)

SUMMARY

Key words: Western Armenia. Hamidian massacres, Cilicia, Adana province, Aleppo 
province, Islamization.

This paper is devoted to the investigation of the anti-Armenian policy of 1895-1896 in 
Cilicia region of the Ottoman Empire. While current Armenian historiography credits the 
claim that Cilicia avoided the Hamidian massacres, a thorough investigation of this event 
reveals another thing yet to be learned. The paper leads the discussion on the topic based 
on two important and somehow neglected principles. First, the notion of “Historical Cilicia” 
is not only the Ottoman vilayet of Adana, but also some parts of Aleppo province. Second, 
the Ottoman anti-Armenian policy is being viewed in terms of both content and patterns of 
implementation. Based on the information provided by various primary sources, the paper 
discusses the main elements of the persecutions against the Cilician Armenians, particularly 
those related to the planning, organization, implementation, and involvement of the state. 
A detailed analysis of primary and secondary sources proves that from October 1895 to 
January 1896 the Turkish authorities carried out both killings of the Armenians and plunder 
of their properties in Adana province, particularly in the villages adjacent to Hadjin. 
Moreover, the same policy with more intensity was carried out in the towns of Ainteb, 
Marash and the surrounding villages of Aleppo province. The anti-Armenian policy included 
different forms of violence, such as killings, forced conversion into Islam, pillage and 

76 Ադանա նահանգի Մերսին, Տարսոն, Ադանա քաղաքները սպանություններից զերծ մնացին 
ամերիկյան և ֆրանսիական ռազմանավերի ժամանման շնորհիվ: Նահանգում ջարդը սկսելու 
սպառնալիքը կրկնվել է 3 անգամ, բայց նավերի հրամանատարի շնորհիվ վալին չկարողացավ այն 
սկսելու հրաման տալ: Սակայն Ադանայի շրջակա 20 գյուղերում, Փայասի շրջակա 16 գյուղերում 
կողոպուտն ու թալանը դրսևորվեցին մեծ ուժգնությամբ: Վալին նույնիսկ նախաձեռնեց նահանգով 
շրջագայություն, և յուրաքանչյուր գյուղից նրա հեռանալուց հետո անմիջապես սկսվում էր թալանը: 
Չնայած դրան՝ նա ավելի վստահորեն էր համոզում ֆրանսիական «Լինուա» ռազմանավի 
հրամանատարին, որ կարգը ոչ մի տեղ չի խախտվել: Տե՛ս Братская помощь, 1898, 141-142.
77 Johannes, Armenia and Europe, 328:
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marked with an active participation of local Ottoman officials, regular army, gendarmerie, 
criminals released from the prisons, local Muslims irregulars and even tax collectors. 

The character and scale of anti-Armenian actions raise concern about the traditional 
narrative on the events in Cilicia. This article argues that the atrocities against the 
Armenians in Cilicia, even with some “weak” manifestation in Adana, were identical to 
those carried out in the whole Ottoman Empire in terms of pursued goals and methods of 
implementation.

Нарине С. Акопян

ГАМИДОВСКАЯ РЕЗНЯ И КИЛИКИЙСКИЕ АРМЯНЕ (1895-1896)

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Западная Армения, гамидовская резня, Киликия, провинция Адана, 
провинция Алеппо, исламизация.

Статья посвящена антиармянской политике осуществляемой в Киликии в 1895-
1896 гг. В то время как нынешняя армянская историография считает, что Киликия избе-
жала Гамидօвской резни, тщательное расследование этого вопроса показывает совсем 
иное. Работа обсуждает проблему на основе двух важных принципов. Во-первых, поня-
тие “Историческая Киликия” включает в себя не только османскую провинцию Адана, 
но и часть вилайета Алеппо. Во-вторых, антиармянская политика Турции рассматрива-
ется как с точки зрения содержания, так и формы реализации. Основываясь на различ-
ных первоисточниках, рассматриваются случаи преследования киликийских армян в те 
годы, в частности, вопросы, связанные с их организацией и осуществлением, а также 
участие в них государственных структур. Детальный и тщательный анализ источни-
ков показывает, что с октября 1895 года по январь 1896 года турецкие власти осущест-
вляли как убийства армян, так и грабеж их имущества в провинции Адана, особенно в 
армянских деревнях, прилегающих к Хаджин. Более того, такая же политика, хотя и 
более интенсивная, проводилась в городах Айнтаб, Марaш и окрестных селах провин-
ции Алеппо. Антиармянская политика отмечалась активным участием местных турец-
ких чиновников, регулярной армии, жандармерии, преступников, освобожденных из 
тюрьмы, нерегулярных действий местных мусульман и даже сборщиков налогов вклю-
чая в себя различные формы насилия, такие как убийства, насильственное обращение в 
ислам, грабежи.

Многочисленные обсуждения по поводу характера и масштаба антиармянских 
дейст вий вызывают обеспокоенность в связи традиционным повествованием о событиях 
в Кили кии. В статье утверждается, что зверства против армян в Киликии, даже с неко-
торым «слабым» проявлением в Адане, были идентичны тем, которые соверша лись во 
всей Османской империи с точки зрения преследуемых целей и методов осуществления.
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Սու րեն Ա. Մա նու կյան
 պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՆՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԽՄԲՈՂ ԳՈՐԾՈՆ. 
ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1894-96 ԹԹ.  

ՀԱՅԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՆ ՔՐԴԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած ներ, քր դեր, հա մի դի ե, հան ցակ ցու-
թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նու թյան են առն վում քր դա կան հա մի դի ե հե ծե լա զո րի ստեղծ ման խն դի-
րը, նաև 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րին քր դե րի մաս նակ ցու թյան ձևե րը, չա փե-
րը և պատ ճառ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով քրե ա գի տու թյան և սո ցիա լա կան հո գե բա նու թյան 
մեջ կի րառ վող «հա մախմբ ման, միաս նու թյան տե սու թյուն նե րը»: Ըն դուն ված է քր դե րին 
հա մա րել հայ բնակ չու թյան դեմ օգ տա գործ վող կույր գոր ծիք Օս մա նյան կայս րու թյան 
ձեռ քում: Սա լայ նո րեն տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն հայ պատ մա գրու թյան, այլև ը նդ-
հան րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ: Ի հար կե, այն հիմ նա վոր է, սա կայն չի կա րող 
լի նել կո տո րա ծին քր դե րի լայ նա ծա վալ մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը: Զանգ-
վա ծային սպա նու թյուն նե րին քր դե րի ներ գրավ մամբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը լու ծում էր 
ևս մեկ, թերևս ոչ պա կաս կարևոր խն դիր: Քր դե րին դարձ նե լով հան ցա կից, նե րա ռե լով 
նրանց Արևմտյան Հա յաս տա նի հայե րին էթ նիկ զտ ման են թար կե լու թուր քե րի նա խագ ծի 
մեջ` Բարձր դու ռը մշ տա պես ան հնա զանդ և ան հան գիստ քր դե րին ամուր կա պում էր 
կայս րու թյան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի հետ:

***
 Հայ-քր դա կան՝ եր կար դա րեր ձգ վող հա րա բե րու թյուն նե րում մշ տա պես ե ղել են 
խն դիր ներ, ո րոնք առա վել ցայ տուն և ը նդ գր կուն ար տա հայտ վե ցին 19-րդ դա րում, և 
ո րոնց զար գա ցումն ու խո րա ցու մը բե րե ցին նախ՝ հա մի դյան կո տո րած նե րին, ապա՝ 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը քր դե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը։ 

Այլ ժո ղո վուրդ նե րի օգ տա գոր ծու մը զանգ վա ծային ո չն չա ցում նե րի և ցե ղա սպա նու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ հա մընդ հա նուր ֆե նո մեն է։ Այս պես, Հո լո քոս տի 
տա րի նե րին նա ցիստ նե րը լայ նո րեն ներ գրա վում էին Եվ րո պայի ժո ղո վուրդ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին օ կու պաց ված տա րածք նե րում հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցում։ 
Լե հե րը, լիտ վա ցի նե րը, ուկ րաի նա ցի նե րը, հո լան դա ցի նե րը և բազ մա թիվ այլ ժո ղո-
վուրդ ներ ներ քաշ վե ցին սպա նու թյան այս հոր ձա նու տի մեջ` խրա խուս վե լով նա ցիս տա-
կան հան ցա գործ նե րի կող մից կամ փոր ձե լով օգ տա գոր ծել պա հը՝ տե ղի հրե ա բնակ-
չու թյան հետ սե փա կան հին հա շիվ նե րը մաք րե լու հա մար1։

1 Michael Curtis, Verdict on Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime (New York: Arcade 
Pub., 2002); Peter Davies, Dangerous Liaisons: Collaboration and World War Two (Harlow: Pearson 
Education, 2004); Collaboration and Resistance During the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, 
ed. David Gaunt, Paul A. Levine, and Laura Palosuo (Bern: Peter Lang, 2004); Gerhard Hirschfeld, Nazi 
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 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում նույն գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված էր քր դե-
րին, ի նչ պես նաև չեր քեզ նե րին։ Նրանք դար ձան ե րիտ թուր քե րի գոր ծիք նե րից մե կը, 
ո րով ի րա կա նաց վեց հայե րի բնաջն ջումն Օս մա նյան կայս րու թյու նում։ Սա կայն 
քր դե րի այս դե րա կա տա րու թյու նը սո վո րա բար ներ կա յաց վում է որ պես լոկ կայս րու-
թյան ձեռ քում կույր գոր ծիք լի նե լու հետևանք: Սա տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն 
հայ կա կան պատ մա գրու թյան, այլ նաև ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ը նդ հան րա-
պես2: Ի հար կե, այս կար ծի քը հիմ նա վոր է, և կայս րու թյունն օգ տա գոր ծում էր քր դե-
րին, սա կայն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, դա քր դե րի` նման մեծ չա փե րի հաս-
նող մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը չէ։ Հայ կա կան կո տո րած նե րը շո շա-
փե լի, զգա լի օ գուտ ներ էին բե րում քր դե րին, ով քեր ոչ պա կաս շա հագրգռ ված էին 
կա տար վող ոճ րա գոր ծու թյամբ:

Եվ բա ցի դրա նից, օս մա նյան պե տու թյու նը լու ծում էր ևս մեկ, մի գու ցե ոչ պա կաս 
կարևոր, քան քր դե րի մի ջո ցով հայե րի աճող ազ դե ցու թյու նը կոտ րե լու խն դիր: 
Քր դե րին մեղ սա կից դարձ նե լով այս մեծ ոճ րին՝ Կ. Պո լի սը նրանց կա պում էր կայս-
րու թյան ռազ մա կառ քին՝ քր դա կան եր բեմ նի կի սաան կախ վի ճա կը նե րա ռե լով ը նդ-
հա նուր պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի մեջ: Այս հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ ներ գրա վե լու մի ջո ցով քր դա կան ի նք նու թյու նը հա մա պե տա կան ի նք նու թյան մեջ 
ձու լե լու վար կա ծի քն նար կու մը լի նե լու է հոդ վա ծի առանց քային խն դի րը:

Քրդական խնդիրն օսմանյան քաղաքականության մեջ  
19-րդ դարում 

19-րդ դ. Օս մա նյան կայս րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րը բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ-
նե րի բնա կու թյան խճան կար էին, ե րբ խմ բե րից ոչ մե կը չու ներ բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյուն։ Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ի րենց քա նա կով հայերն այս 
տա րածք նե րում ե րկ րորդ էթ նիկ խումբն էին քր դե րից հե տո3։ Թուր քե րը, ի նչ պես 

Rule and Dutch Collaboration: The Netherlands under German Occupation, 1940–1945 (Oxford, New York 
and Hamburg: Berg Publishers, 1988); The Unknown Black Book: The Holocaust in the German-Occupied 
Soviet Territories, ed. Joshua Rubenstein, Ilya Altman (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010).
2 Leo Kuper, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century (New Haven and London: Yale 
University Press, 1981), 109; Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing 
(New York: Cambridge University Press, 2005), 114-115; Taner Akcam, A Shameful Act: The Armenian 
Genocide and the Question of Turkish Responsibility (New York: Metropolitan books, 2006), 180; Taner 
Akcam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in 
the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 147, 397; Eric D. Weitz, A Century of 
Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton: Princeton University Press, 2005), 6.
3 Stephan H. Astourian, The Silence of the Land: Agrarian Relations, Ethnicity, and Power, Question of 
Genocide, Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire (ed. by Ronald Grigor Suny, Fatma 
Müge Göçek, and Norman M. Naimark) (New York: Oxford University Press, 2011), 58; The Armenian 
Question before the Peace Conference 1919, A Memorandum Presented Officially by the Representatives 
of Armenia to the Peace Conference at Versailles, on February 26th, 1919 https://archive.org/details/
armenianquestion00pari/page/n4, դիտվել է 17.04.2019; Armenia and Kurdistan (London: H.M. Stationery 
Office, 1920).
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նաև այլ ավե լի փոքր խմ բեր, օ րի նակ՝ վրա ցի նե րը, լա զե րը, թուրք ման նե րը, ասո րի-
նե րը և հա կո բի կյան նե րը, զգա լի ո րեն զի ջում էին այս եր կու գե րիշ խող խմ բե րին4։

 Դա րեր շա րու նակ հիմ նա կա նում հայե րով բնա կեց ված այս շր ջան նե րի ժո ղովր դա-
գրա կան պատ կե րը հետզ հե տե փոխ վել է ր։ Քր դա կան բնակ չու թյան կշիռն ավե լա ցել 
էր, ին չը նաև ուղ ղորդ ված ժո ղովր դա գրա կան ին ժե նե րիայի ար դյունք է ր։ Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը ձեռն տու էր գրե թե նույ նա քա նակ եր կու մեծ խմ բի հետ գործ ու նե նալ իր 
արևե լյան սահ ման նե րի մոտ, քա նի որ միշտ հնա րա վո րու թյուն էր ստեղծ վում, նրանց 
միջև հա կա սու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լով, թու լաց նե լու եր կու հա մայնքն էլ, ին չից Կ.Պո-
լի սը միշտ օ գտ վում է ր։

19-րդ դա րում հայ-քր դա կան հա րա բե րու թյուն ներն ապ րում էին լար վա ծու թյան աճի 
մի շր ջան, ե րբ միա հյուս վում էին տար բեր խն դիր ներ և հա կա սու թյուն ներ, բախ վում էին 
ի րա րա մերժ շա հեր և ար ժե հա մա կար գեր։ Հիմ նա կան լա րումն ան ցնում էր հետևյալ 
գծե րով՝ կրո նա կան ի րո ղու թյուն նե րից բխող լար վա ծու թյուն, տն տե սա կան մր ցակ ցու-
թյուն և հո ղային հարց, աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի նկատ մամբ վե րա-
բեր մունք, ի նչ պես նաև տար բեր վող պատ կե րա ցում ներ կայս րու թյան ապա գայի վե րա-
բերյալ։ 

Արևմտյան Հա յաս տա նը գտն վում էր քր դա կան փաս տա ցի իշ խա նու թյան տակ, ու 
թեև օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նակ քայ լեր էին ձեռ նար կում՝ ու ժե ղաց նե լու 
պե տու թյան վար չա կան կա ռա վար ման աս տի ճանն այս տա րածք նե րում, սա կայն մինչև 
19-րդ դա րի 40 –ա կան թթ. այն պարզ ան վա նա կան էր: Քր դա կան վեր նա խա վը մշ տա-
պես փոր ձում էր օ գտ վել օս մա նյան պե տու թյան տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կի բար դու թյուն նե րից, պա տե րազմ նե րում պար տու թյուն նե րից՝ մե ծաց նե լու հա մար 
ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող ի նք նիշ խա նու թյու նը։ 

Կայս րու թյան հան դեպ քր դե րի խնդ րա հա րույց հա վա տար մու թյու նը պարզ տե սա-
նե լի էր ամ բողջ 19-րդ դա րում Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ բռնկ վող քր դա կան հու-
զում նե րում։ Առա ջի նը 1805 թ. ապս տամ բեց Սու լեյ մա նիայի բա բան ցե ղի առաջ-
նորդ Աբ դուր րահ ման փա շան, դրան հետևե ցին 1812 թ. նրա որ դի Ահ մեդ փա շայի, 
1815 թ. Վա նի և Բա յա զե թի փա շա յու թյուն նե րի քր դե րի ապս տամ բու թյու նները5, 1818 և 
1820 թթ. զա զա նե րի և 1822 թ. հա կա կա ռա վա րա կան ե լույթ նե րը, հատ կա պես զո րեղ 
էին Ռևան դու զի, Հե քյա րիի, Սին ջա րի և Դիար բե քի րի՝ 1828-39 թթ., Բադր խա նի՝ 1843-
1848 թթ. ապս տամ բու թյուն նե րը, 1854 թ. Եզ դին շի րի ապս տամ բու թյու նը, Վա նի, Մու շի 
և Բիթ լի սի շր ջան նե րում մոթ կան լի, ռաշ քո թան լի և սա լի քի ցե ղե րի հա կա կա ռա վա րա-
կան ե լույթ նե րը 1878 թ. աշ նա նը և Օ բեյ դուլ լայի՝ 1880 թ. ապս տամ բու թյու նը6:

4 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide, Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2005), 39.
5 Василий Никитин, Курды (М.: Прогресс, 1964), 285.
6 Կարո Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները և հայ-քրտական հարաբերությունները /ԺԵ դարեն 
մինչև մեր օրերը/ (Պեյրութ, «Համազգային», 1969), 84; Hakan Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish 
Notables in the Late Ottoman–Early Republican Era,” International Journal of Middle East Studies 33, no. 
3 (2001): 390.
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 Մինչև 1850-60-ա կան նե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը քր դա կան ե լույթ նե րին ի 
պա տաս խան պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ էին ի րա կա նաց նում, ո րոնք աչ քի էին ը նկ-
նում սան ձար ձակ բռ նու թյուն նե րով և դա ժա նու թյուն նե րով: Ե րզն կա յում (4-րդ բա նակ) 
և Մո սու լում (5-րդ բա նակ) տե ղա կայ ված զին վո րա կան ու ժերն իս կա կան սար սա փի 
խորհրդա նիշ էին դար ձել քր դե րի հա մար7: Յու րա քան չյուր ե լույ թից հե տո մեծ աշի րե-
թա պե տու թյուն նե րը մաս նատ վում էին ու թու լա նում, և հնե րի փո խա րեն առաջ էին քաշ-
վում նո րե րը, ո րոնք ի րենց բարձ րա ցու մով պար տա կան էին միայն սուլ թա նին: «Շարք 
մի շր ջան ներ, ո րոնք մեկ զո րա վար ցե ղա պե տի կեն թարկ վեին, բա ժան վե ցին քա նի մը 
ցե ղա պետ նե րու միջև, ո րոնք ի րենց նոր ի րա վունք նե րից ոգևոր ված, մե կը մյու սին դեմ 
կը լար վեին: Այս լար ված դա վադ րա կան ցան ցը ի րա կան շահ մը կա պա հո վեր թր քա-
կան կա ռա վա րու թե ան, որ ի նք զին քը սկ սած էր ապա հով զգալ քր դա կան նոր բռն կում-
նե րը»8: Այս պի սով, կայս րու թյու նը մշ տա պես փոր ձում էր գտ նել նոր դա սա վոր վա ծու-
թյուն՝ սե փա կան շա հե րը տվյալ տա րածք նե րում առա վե լա պես ապա հո վե լու հա մար:

 Կայս րու թյան նկատ մամբ քր դե րի հա վա տար մու թյան պա կա սը դրսևոր վեց նաև 
19-րդ դ. տե ղի ու նե ցած ե րեք ռուս-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ (1828-
29 թթ., 1853-56 թթ. և 1877-78 թթ.) ի րենց պահ ված քում: 1828-29 թթ. պա տե րազ մի 
ժա մա նակ նրանք «դա վա ճա նե ցին» Օս մա նյան կայս րու թյա նը՝ ոչ միայն բո լոր մի ջոց-
նե րով խու սա փե լով մաս նակ ցու թյու նից9, այլև նույ նիսկ թշ նա մու՝ ռուս նե րի հետ 
բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ մտան10: 1853-1856 թթ. Ղրի մի պա տե րազ մի ժա մա նակ, ցան-
կա նա լով մո բի լի զաց նել կայս րու թյան մու սուլ մա նա կան բնակ չու թյա նը, սուլ թա նը 
ջի հադ հայ տա րա րեց, բայց այն առանձ նա պես չազ դեց քր դե րի վրա. նրանք կամ 
բա ցա հայտ խու սա փում էին ռազ մա ճա կա տում դուրս գալ ռուս նե րի դեմ, կամ էլ առա-
ջին ի սկ լուրջ բա խու մից հե տո դի մում էին փա խուս տի և նույ նիսկ զենքն ուղ ղում թուր-
քա կան զոր քի դեմ11: 

Հայ կա կան բնակ չու թյու նը նույն պես ո րո շա կի հա մակ րանք էր դրսևո րում Ռու սա-
կան կայս րու թյան նկատ մամբ, սա կայն եր կու փոք րա մաս նու թյուն նե րի այս նույն վե րա-
բեր մուն քը լրիվ տար բեր հետևանք ներ ու նե ցավ։ Քր դե րի այս «դա վա ճա նա կան» պահ-
ված քի ար դյուն քում Օս մա նյան կայս րու թյու նը սկ սեց սի րա շա հել քր դե րին՝ փոր ձե լով 
նրանց սե փա կան խա ղի մեջ ներ գրա վել։ Իր հեր թին հայե րի «ան հա վա տա րիմ» կեց-
ված քը հան գեց րեց լայ նա մասշ տաբ կո տո րած նե րի, ի սկ ավե լի ուշ նաև բնաջն ջե լու 
քա ղա քա կա նու թյան։

7 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 124:
8 Նույն տեղում, 97:
9 Michael Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates: The Impact of Ottoman Reforms and International 
Relations on Kurdistan during the First Half of the Nineteenth Century,” Middle Eastern Studies 44, no. 2 
(2008): 247.
10 Василий Потто, Кавказская война, т. 4 (М.: Центрполиграф, 2007), 41, 54; Վահան Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին 
(Երևան, «Հայաստան», 1989), 72:
11 Նույն տեղում, 118:
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1860-ա կան նե րին տե ղի է ու նե նում քր դե րի նկատ մամբ օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
վե րա բեր մուն քի կտ րուկ շր ջա դարձ12: Լե ոն գրում է. «Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
փո խա նակ պատ ժող և ճն շող հան դի սա նա լու, ի նչ պես ե ղել էր մինչ այդ, ը նդ գր կում էր 
սի րա շա հել-գ րա վե լու քա ղա քա կա նու թյու նը և այդ պի սով ոչ միայն ան վնաս դարձ նելու 
այս ռազ միկ տար րը, այլև պա տե րազ մի դեպ քում իր կողմն ու նե նա լու հա մար: Ի սկ 
սի րա շա հե լու ամե նա լավ մի ջոց նե րից մեկն է ր՝ թույլ տալ քր դե րին, որ շա հա գոր ծեն հայ 
ե րկ րա գործ ժո ղովր դին, ի նչ պես ի րենք կկա մե նան»13: 

Քր դե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը մեղ մե լուն զու գա հեռ, կոշ տա նում է հայե րի 
հան դեպ դիր քո րո շու մը։ Ղրի մի պա տե րազ մը ևս մեկ ան գամ ցույց տվեց, որ հայերն 
ու նեին ռու սա կան կողմ նո րո շում: Այս պա րա գա յում կայս րու թյա նը սպառ նա ցող 
երևույթն ար մա տա խիլ անե լու հա մար պետք էր ավե լի սրել հայ-քր դա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը: Դրա մի ջոց նե րից մե կը քր դե րի մեջ այն տե ղե կատ վու թյան տա րա ծումն 
էր, թե հայե րը, բրի տա նա ցի նե րի և ռուս նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, ցան կա նում են 
տի րել Արևմտյան Հա յաս տա նին, թա գա վո րու թյուն ստեղ ծել այն տեղ՝ քշե լով քր դե րին14:

 Հա կա հայ կա կան, ի նչ պես նաև ը նդ հան րա պես հա կաք րիս տո նե ա կան քա ղա քա-
կա նու թյու նը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում էր 19-րդ դա րի վեր ջում սուլ թան Աբ դուլ 
Հա մի դի որ դեգ րած պա նիս լա միզ մի քա ղա քա կա նու թյան հետ15: Այն փաս տա ցի ոչ թե 
կրո նա կան, այլ քա ղա քա կան ծրա գիր է ր16: Քր դա կան ազն վա կա նու թյան փո խա րեն 
առա ջին պլան են դուրս գա լիս հոգևոր առաջ նորդ նե րը՝ շեյ խե րը, ո րոնք նախ կի նում 
լոկ ցե ղա պե տի խորհրդա կան ներ էին, ի սկ այժմ ի րենց ձեռ քում էին կենտ րո նաց րել 
ցե ղե րի տն տե սա կան նե րու ժը և քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը17: Ը նդգծ վում էր առա ջին 
հեր թին քր դե րի իս լա մա կան, կրո նա կան ի նք նու թյու նը, ին չը, ը ստ հայտ նի թուր քա գետ 
Ցուր խե րի, միակ մի ջոցն էր 1877-78 թթ. աղե տա լի պա տե րազ մից հե տո առա ջար կե լու 
արևմտյան լի բե րալ գա ղա փար նե րին հա մար ժեք հա վա սա րակ շիռ ներ18:

 Սուլ թա նը սկ սեց Արևմտյան Հա յաս տան ու ղար կել մոլ լա նե րի և սեյիդ նե րի, ո րոնք 
մզ կիթ նե րում բոր բո քում էին քր դա կան զանգ ված նե րի կրո նա կան ատե լու թյու նը 
հայե րի հան դեպ։ Այ նու հետև նա բարձ րա կարգ շքան շան ներ ու զին վո րա կան կո չում-
ներ շնոր հեց քուրդ ցե ղա պետ նե րին։ Այս պես, օ րի նակ, սուլ թա նը Բադր խա նի որ դուն՝ 

12 Օրինակ, Բեդըրխանն ու նրա տոհմը ոչ միայն չպատժվեցին բարձրացված ապստամբությունը 
ճնշելուց հետո, այլև նույնիսկ շնորհների արժանացան։ 
13 Լեո, Թուրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը, հ. Ա (Փարիզ, տպագրություն Պահրի 
եղբարց, 1934), 41; Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 122:
14 Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates,” 256; Լեո, Անցյալից (Թիֆլիս, «Խորհրդային Կովկաս», 
1925), 36; Մշակ (Թիֆլիս), 5/17 օգոստոսի 1880 թ., 3:
15 Christopher J. Walker, Armenia: The Survival of a Nation (New York: St. Martin’s Press, 1980), 133.
16 Wilfrid Scawen Blunt, My Diaries (New York, 1932), 190 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival 
of a Nation, 133.
17 Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish Notables,” 384.
18 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (New York: Oxford University Press, 1961), 174–82; 
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977), 172–272 հղված է ըստ Erik-Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation 
Building. From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey (London & NY: I.B.Tauris & Co Ltd, 2010), 68, 74.
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Բահ րի բեյին, սուլ թա նա կան գվար դիայի հրա մա նա տա րի աս տի ճան և ե րկ րորդ 
կար գի «Մե ջի դի ե» շքան շան, ի նչ պես նաև ֆե րի կի (գե նե րա լի) կո չում շնոր հեց՝ նրան 
ու ղար կե լով Արևմտյան Հա յաս տան «հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ»19։

 Կայս րու թյան «քր դա կան քա ղա քա կա նու թյան» հա ջորդ դրսևո րու մը հա մի դի ե 
ջո կատ նե րի ստեղ ծումն էր: 

Համիդիե ջոկատների ստեղծումը 

1890 թ. նոյեմ բե րին թուր քա կան թեր թե րում պաշ տո նա կան հա ղոր դում հրա պա րակ-
վեց հիմ նա կա նում քր դե րով20 հա մալր ված ռազ մա կան ստո րա բա ժա նում ներ ստեղ ծե-
լու մա սին, ո րոնց շնորհ վեց սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի անու նը՝ Hamidiye Asiret Suvari 
Alayları (հա մի դյան ցե ղային հե ծե լա զո րի զո րագն դեր), բա ժան վեց հա մազ գեստ ու 
զենք21: Հա մի դյան հե ծե լա զո րի կազ մա վոր ման գա ղա փա րը մե ծա պես ո գեշնչ ված 
էր ռու սա կան կա զա կա կան ջո կատ նե րի օ րի նա կով22։ Գա ղա փա րի հե ղի նա կը Շա քիր 
փա շան էր, ով հե տա գա յում դառ նա լու էր Անա տո լիա յում բա րե նո րո գում նե րի ի րա-
կա նաց ման գե րա գույն կո մի սար, ի սկ գն դե րի կազ մա վոր ման գոր ծը հանձ նա րար-
վեց Արևմտյան Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված չոր րորդ բա նա կի մու շիր (մար շալ) Զե քի 
փա շային23։ Հե ծե լա զո րի հիմ նա կան նպա տա կը պետք է լի ներ ռու սա կան ու պարս կա-
կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լը24, ին չը միան գա մից առա ջաց րեց 
ռու սա կան կող մի դժ գո հու թյու նը և բե րեց Ռու սաս տա նի դես պա նի բո ղո քին առ այն, որ 
դա կա րող է լի նել խա ղա ղու թյան խա թար ման պատ ճառ25։

 Հա մի դի ե ջո կատ նե րի մեջ ներ գրավ վա ծու թյունն օժ տում էր ո րո շա կի առանձ նաշ-
նորհ նե րով՝ կա ռա վա րու թյան հո վա նա վո րու թյամբ, օ րեն քի առաջ ո րո շա կի ան ձեռնմ-
խե լի ու թյամբ, նրանց նվի րա բե րում էին հո ղեր, հա մի դի ե նե րի ան դամ նե րի ըն տա նիք-
ներն ազատ վում էին հար կե րից, ի նչ պես նաև հա մի դի ե ում ներ գրավ վածն ազատ վում 
էր կա նո նա վոր բա նա կային ծա ռա յու թյու նից26: Քր դե րը փաս տա ցի դար ձան օս մա նյան 

19 Մշակ, 10 (22) սեպտեմբերի 1880 թ., 3:
20 Շատ փոքր թվով ներգրավվեցին նաև այլ մուսուլման ժողովուրդներ՝ կարափափախներն ու 
չերքեզները, թույլատրվեց կազմել առանձին գնդեր՝ իրենց առաջնորդներով: Տե՛ս Ա-դո, Վանի, 
Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայեթները (Երևան, «Կուլտուրա», 1912), 249:
21 Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities. A Reign of Terror (Philadelphia: Hubbard 
Publishing co., 1896), 97; Turkey, No 1 (1892), Great Britain. Foreign Office. Further Correspondence 
Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey (London: Printed for Her Majesty’s Stationery 
Office (H.M.S.O.), 1892), 16.
22 Mesut Uyar and Edward J. Erickson, A Military History of the Ottomans: from Osman to Atatürk 
(Oxford: Praeger Security International, 2009), 240.
23 Владимир Минорский, Курды, Заметки и впечатления (Петроград: тип. В. Ф. Киршбаума, 1915), 11.
24 Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
25 Հնչակ (Լոնդոն), 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 4:
26 Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellions, 1880–1925 
(Austin, Texas: University of Texas Press, 1989), 9; Архив Внешней политики России (АВПР), ф.Миссия 
в Персии, 1913, д.69, л.169-170 հղված է ըստ Ստեփան Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը 
(Երևան, «Հայաստան», 1991), 88: 
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բա նա կի մաս: Ի սկ այն հան գա ման քը, որ մեկ հա մի դի ե ա կան ջո կատ ամեն տա րի 
պետք է պա հա կային ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց ներ մայ րա քա ղա քում, ավե լաց նում էր 
նրա հե ղի նա կու թյու նը27:

Հ րա մա նի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր հե ծե լա զո րային գունդ պետք է իր շար քե րում 
ու նե նար 512-ից 1.052 զին վոր: Մո տա վո րա պես չորս տա րում ձևա վոր վե ցին շուրջ ե րե-
սուն գն դեր28՝ 43.730 հե ծյալ զին վոր նե րով: 1908 թ. գն դե րի թի վը հա սավ 65-ի29: Գն դե-
րը հա ճախ միա վո րում էին նույն աշի րե թի ան դամ նե րին, և դրանք գլ խա վո րում էին 
աշի րեթ նե րի պե տե րը, ո րոնք ստա նում էին զին վո րա կան կո չում ներ30։ Հա մի դի ե գն դե-
րի հա մալր ման ըն թաց քում օգ տա գործ վեց մի հնարք, ո րը մեծ տա րա ծում գտավ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին. խոս քը բան տե րից հան ցա գործ նե րին ազատ ար ձա կե-
լու և նրանց սպա նու թյուն նե րի մեջ ներ գրա վե լու մա սին է 31։ Օ րի նակ, Վա նի գա վա ռում 
հայտ նի ավա զակ Թա ֆյու րը հա մի դի ե մի գունդ ստեղ ծեց՝ այն հա մալ րե լով բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված մար դաս պան նե րով32։ Նույ նը կրկն վեց նաև Ամա սիա յում, որ տեղ 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված ոճ րա գործ չեր քեզ նե րից 1.500-հո գա նոց հա մի դի ե գունդ 
կազմ վեց33։

 Հա մի դի ե գն դե րի ստեղ ծու մը ցույց էր տա լիս, որ սուլ թա նը վերջ նա կա նա պես 
ո րո շել էր հեն վել այս տա րա ծաշր ջա նում քր դա կան ցե ղե րի վրա: Դա պա տա հա-
կան չէր. Հայ կա կան հար ցի ակ տի վա ցու մից հե տո Կ.Պո լի սը տեն դա գին փնտ րում 
էր այն հա մայն քը, ո րի քա ղա քա կան լո յա լու թյու նը հնա րա վոր կլի ներ շա հել: Մինչ 
այդ 19-րդ դա րի ամ բողջ ըն թաց քում անընդ հատ կրկն վող քր դա կան ապս տամ բու-
թյուն նե րը ճն շե լու քա ղա քա կա նու թյա նը ե կավ փո խա րի նե լու քր դե րին սի րա շա հե լու 
և օս մա նյան հա մընդ հա նուր իս լա մա կան հա մայն քի մեջ նրանց հա մա ձու լե լու ռազ-
մա վա րու թյու նը:

Որ պես այս քա ղա քա կան տե ղա շար ժի ար տա ցո լում՝ սուլ թա նի հրա մա նով 
Արևմտյան Հա յաս տա նի և Քրդս տա նի ազ դե ցիկ քուրդ ցե ղա պե տե րը (նաև ո րոշ 
արաբ, կա րա փա փախ և թուրք մեն առաջ նորդ ներ) հրա վիր վե ցին մայ րա քա ղաք34։ 
1891 թ. գար նա նը քուրդ ցե ղա պե տե րը սուլ թա նի ի րա դեի35 հի ման վրա Տրա պի զո նից 
հա տուկ շո գե նա վով տե ղա փոխ վե ցին Կ.Պո լիս՝ նշե լու Սե լան լիկ տո նը: Ճա նա պար-

27 George H. Hepworth, Through Armenia on Horseback (New York: E.P.Dutton & Company, 1898), 229.
28 Great Britain. Foreign Office. Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey: 1892-1893 
(London, 1896). Turkey, No. 3 (1896), հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
29 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 240.
30 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 16.
31 Դրա մասին տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Մանուկյան, «Քրեական հանցագործների օգտագործման 
խնդիրը Հայոց ցե ղա սպանության իրականացման մեջ», Մերձավոր Արևելք (VIII): Պատմություն, 
քաղաքականություն, մշակույթ (Երևան, «Զանգակ-97», 2012), 342-349:
32 Arshak Safrastian, Kurds and Kurdistan (The Harvill Press Ltd: London, 1948), 66-67.
33 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 91:
34 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 203-204.
35 Իրադե (թուրքերեն՝ կամք, ցանկություն) – Օսմանյան կայսրությունում այսպես էր անվանվում 
սուլթանի անունից հրապարակվող հրամանագիրը:
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հին նրանց հանգս տի, սնն դի, հա գուս տի և մնա ցած բո լոր կա րիք ներն ապա հով վե-
ցին սուլ թա նի ան ձնա կան մի ջոց նե րով։ Կայ սե րա կան թիկ նա պահ նե րը «Դիա նա» 
շո գե նա վով ըն դա ռաջ գնա ցին ցե ղա պե տե րին և նրանց ար ժա նա վայել մե ծա րե լով՝ 
հասց րին մայ րա քա ղաք։ Այն տեղ քր դա կան զգեստ ներ հա գած, մե կա կան սրով ու 
խեն չա լով զին ված՝ նրանք կառ քե րով շր ջում էին քա ղա քի զա նա զան մա սե րում, հյու-
րա սիր վում թան կա գին օ տա րերկ րյա հյու րե րի նման36: Նրանց ըն դու նեց ան ձամբ 
սուլ թա նը և ըն ծա ներ ու ի րենց ստո րա բա ժա նում նե րի հա մար տար բե րան շան ներ 
շնոր հեց, ո րոնք կրում էին հեր թա կան հա մար և տո ղեր Ղու րա նից37:

 Հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կեր պու մը պետք է ավար տին հասց ներ քր դե րին թուր-
քա կան պե տա կա նու թյա նը կա պե լու գոր ծըն թա ցը: Նախ կի նում ան հնա զանդ քր դե-
րը պետք է դառ նային օս մա նյան միաս նա կա նու թյան կարևոր ե րաշ խիք նե րից մե կը, 
առա վել ևս, որ Աբ դուլ Հա միդ II-ը քայ լեր ձեռ նար կեց ե րկ րի զար գա ցու մը պա նիս-
լա միզ մի գա ղա փա րա կան հեն քի վրա խարս խե լու ուղ ղու թյամբ: Այս ըն թաց քում 
նաև թու լաց վում էին խո շոր և ան հնա զանդ աշի րեթ նե րը, տրոհ վում ու ման րաց-
վում։ Հա մի դի ե գն դե րի հրա մա նա տար ներ էին նշա նակ վում ազ դե ցու թյուն չու նե-
ցող, ան նշան մար դիկ, ի նչն առա ջաց նում և ու ժե ղաց նում էր քր դա կան առաջ նորդ-
նե րի ներ քին հա կա մար տու թյու նը38։ Ալաշ կեր տի, Մա նազ կեր տի, Բու լա նը խի, Խնու-
սի, Վար դո վայի շր ջան նե րում հաս նան ցի, ջիբ րան ցի, ջը ռըք ցի, բը լըք ցի քր դե րը ի րար 
հետ կռ վում էին հա մի դի ե ում ղե կա վար դիր քի «աս տի ճա նի մե ծու թյան, փա ռա սի րու-
թյան» հա մար39: 

Հա մի դի ե գն դե րը գրա գետ սպա նե րով ապա հո վե լու նպա տա կով 1892 թ. Կոս-
տանդ նու պոլ սում և 6-րդ բա նա կային կոր պու սի կենտ րոն Բաղ դա դում բաց վե ցին 
«ա շի րե թային դպ րոց ներ»40: Այս մի ջո ցա ռում նե րի մի ամ բողջ հա մա կար գի նպա-
տակ ներ էին հռ չակ վում քոչ վոր քր դե րին քա ղա քակր թե լը և նրանց հոր դա նե րը կար-
գա պահ դարձ նե լը41: Սա կայն դա նույն, ավե լի հա մա պար փակ և հա մընդգր կուն 
խնդ րի փու լե րից մեկն էր: Դպ րոց նե րում ու սա նող քուրդ և արաբ աշա կերտ նե րին 
Թուր քիայի նկատ մամբ հա վա տար մու թյուն էին նե րար կում42։ 

Ի հար կե, ե ղան նաև ան խու սա փե լի շե ղում ներ: Բազ մա թիվ ան հնա զանդ ցե ղեր 
դար ձան էլ ավե լի ան կախ ու ի նք նագ լուխ՝ հա ճախ հրա ժար վե լով կա ռա վա րու թյա նը 
հար կեր մու ծե լուց43։ Մի շարք ցե ղեր էլ (o րի նակ՝ Դիար բե քի րում և Բիթ լի սում) ի րենց 
հեր թին չընդգրկ վե ցին հա մի դի եի հա մա կար գի մեջ, ի սկ Դեր սի մում մեր ժում նե րը 

36 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 89:
37 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 19, 37; Hepworth, Through Armenia on Horseback, 
226.
38 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 157:
39 Հնչակ, 20 նոյեմբերի 1894 թ., 102:
40 Минорский, Курды, 11.
41 Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 году (Москва։ Разсвѣтъ, 1896), 163.
42 Минорский, Курды, 11.
43 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 212:



Սու րեն Ա. Մա նու կյան

32

հա մա տա րած էին44: Թուրք-իրա նա կան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րի մի շարք քր դա կան 
ցե ղեր հա մի դի ե գն դե րի մեջ չմտ նե լու հա մար տե ղա փոխ վե ցին Ի րան45։

 Սա կայն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մի դի ե ջո կատ նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը թույլ 
տվեց Օս մա նյան կայս րու թյանն ու ժե ղաց նել քր դա կան ցե ղե րի կա պը կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյան հետ, և որ պես դրա ամ րապնդման հա ջորդ քայլ՝ նրանց թույ լատր վեց 
բա ցա հայտ ու ան թա քույց թի րա խա վո րել հայ կա կան բնակ չու թյա նը: Ի հար կե, հայ-
կա կան բնակ չու թյան կո ղո պու տը և ճն շու մը քր դա կան ցե ղե րի կող մից նոր երևույթ-
ներ չէին, սա կայն հի մա դա օ րի նա կա նաց վում էր պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա վուն-
քով, ո րի մաս էին կազ մում ար դեն քր դա կան զին ված ջո կատ նե րը: Ի նչ պես գրում է 
այս տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նով ճամ փոր դած Ջորջ Հեփ վոր դը, «քր դե-
րը շատ ոգևոր ված էին սուլ թա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով և ավե լի քան հպարտ՝ հա մա-
զգեստ կրե լու հա մար»46:

Այս պի սով, հա մի դի ե նե րի ստեղ ծու մը քր դե րին ո րո շա կի ո րեն մո տեց րեց Օս մա-
նյան կայս րու թյա նը, նրանց ը նդ գր կեց պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և բա նա կին 
մա տա կա րա րեց նոր կա նո նա վոր «խա ֆիֆ սու վա րի» թեթև հե ծե լա զո րով47: 

Հայկական բնակչության նկատմամբ բռնաճնշումները՝ որպես համիդիե 
հեծելազորի գործառույթներից մեկը

Ս տեղ ծու մից հե տո հա մի դի ե գն դե րը ո ղջ Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
ստանձ նե ցին ռազ մաոս տի կա նա կան գոր ծա ռույթ։ Հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ 
բռ նու թյուն նե րը, ապօ րի նի տուր քե րը, կո ղո պու տը, թա լանն ու տա րա տե սակ կա մա-
յա կա նու թյուն ներն ըն դու նե ցին աներևա կայե լի մեծ ծա վալ։ Ցան կա ցած դի մա դրու-
թյուն «հա վա սա րա զոր էր սուլ թա նի դեմ խռո վու թյան»48 և բե րում էր արյան մեջ 
դա ժան ճնշ ման49: «Ն րանց կող մից կա տար ված վայ րա գու թյուն ներն ան նկա րա-
գրե լի ո րեն սար սա փե լի էին: Որևէ մե կի նկատ մամբ ո ղոր մա ծու թյուն չեն ցու ցա բե-
րում... Յու րա քան չյուր տար բեր չա փի ավե րա ծու թյուն ներ ամե նու րեք ի րա կա նաց վել 
են թուր քե րի օ ժան դա կու թյամբ, ի սկ ե րբ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն իս կա պես 
ձգ տել է կան խել հար ձա կում նե րը, դա արել է հեշ տու թյամբ»50:

44 Ahmad Madhar Kamal, Kurdistan during the First World War, trans. Ibrahim Ali Maher (London: Saqi 
Books, 1994), 55 հղված է ըստ Zardykhan Zharmukhamed, “Ottoman Kurds of the First World War Era: 
Reflections in Russian Sources,” Middle Eastern Studies 42, no.1 (2006): 73.
45 АВПР, Политархив, 1889-1894, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 
212-213:
46 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225.

47 Минорский, Курды, 11.

48 Положение армян, 161.

49 John A.R. Marriott, The Eastern Question. An Historical Study in European Diplomacy (Oxford: Oxford 
University Press, 1951), 399.

50 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 98.
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Այս պի սով, բա ցա հայտ վում էր հա մի դի ե ջո կատ նե րի ստեղծ ման ևս մեկ նպա տակ, 
ո րը սահ մա նա պահ գոր ծու նե ու թյու նից պա կաս կարևոր չէր կայ սե րա կան ար քու նի քի 
հա մար: Լե ոն այս առու մով գրում է. «Որ քան և այս ձեռ նար կու թյու նը քո ղարկ վում էր 
պա տե րազ մա կան ը նդ հա նուր նկա տա ռում նե րով, ոչ ո քի հա մար գաղտ նիք չէր մնում, 
որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման ամե նագլ խա վոր, ե թե ոչ միակ, շար ժա ռիթն է 
նրանց մի ջո ցով հայե րին զս պե լը»51։ Է րզ րու մում գլ խա վոր հյու պա տոս Ա. Դեն նե տը 
նույն պես հա ղոր դում էր, որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման նպա տակն է քր դե-
րին օգ տա գոր ծել՝ կայս րու թյան արևե լյան նա հանգ նե րում քրիս տո նյա բնակ չու թյան 
ազա տա գրա կան մի տում նե րը ճն շե լու հա մար52։ Սա ը նդ հա նուր տե սա կետ էր նաև 
ան գլիա ցի ու ֆրան սիա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ու դի վա նա գետ նե րի շր ջա նում։ 
Օ րի նակ, 1895 թ. հու լի սի 26-ին Չես տե րում տե ղի ու նե ցած մի տին գի ժա մա նակ Վ. 
Գլադս տո նը հայ տա րա րում էր. «Սուլ թա նը և Կ.Պոլ սի կա ռա վա րու թյու նը ֆոր մալ ձևով 
հա վա քա գրե ցին ոչ մի ռազ մա կան կար գա պա հու թյուն չու նե ցող մարդ կանց, նրան ցից 
կազ մե ցին կեղծ հե ծե լա զո րային գն դեր և այ նու հետև ար ձա կե ցին նրանց՝ լիա զո րե լով 
սուլ թա նա կան զին վոր նե րի դե րում քայ քայել ու ո չն չաց նել հայ բնակ չու թյա նը»53։ Ավե-
լին, դա չէին թաքց նում նաև ի րենք՝ քր դե րը: Թուր քիա յում Բրի տա նիայի հյու պա տոս 
Հեմս թոնն Է րզ րու մից գրում էր, որ քր դե րից շա տե րը «բա ցա հայ տո րեն հաս տա տում 
են, որ նրանք նշա նակ վել ե ն՝ ճն շե լու հայե րին, և որ նրանք հա վաս տիա ցում են ստա-
ցել, որ պա տաս խա նատ վու թյան չեն կանչ վի դա տա րա նի առջև քրիս տո նյա նե րի դեմ 
գոր ծած ցան կա ցած բռ նու թյան հա մար»54: Ը նդ հա կա ռա կը, դա տա րան նե րը բա ցա-
հայտ պաշտ պա նում էին հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող կա մա յա կա նու թյուն նե րը: Հա մի-
դի ե զին վո րը փաս տա ցի միա պետ էր իր գոր ծե րում: Չկար որևէ օ րենք, ո րը նա ստիպ-
ված կլի ներ հար գել, նա ու ներ ան սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, կա րող էր անել ի նչ-որ 
ցան կա նար, ի սկ ե թե տե սա կա նո րեն քա ղա քա ցիա կան կամ ռազ մա կան դա տա րա նը 
կան չեր նրան պա տաս խա նատ վու թյան գո ղու թյան կամ սպա նու թյան հա մար, Զե քի 
փա շան կա զա տեր նրան55:

 Բե րենք ան պատ ժե լի ու թյան մի քա նի օ րի նակ: «Դ րո շա կը» հա ղոր դում է. «Մու-
շում թա փա ռա կան քիւր տե րը օր ցե րե կով օս մա նե ան զօ րա նո ցէն մար թի նի հրա ցան 
կ’ տա նան և շու կայէն զո ռո զու թե ամբ ան ցնե լով՝ առանց քա շուե լու կ’ը սեն. «այս բո լո-
րը ֆլ լահ նե րու (հայե րու) հա մար է»: Ի սկ Ալաշ կեր տում. «քր դերն ու թուր քե րը, կա ռա-
վա րու թյու նէն ստա ցած ար տո նու թյուն նե րէն սիրտ առ նե լով, անա սե լի գա զա նու թյուն-
ներ կը նեն։ Քր դա կան ան կա նոն զոր քե րը գյու ղէ ի գյուղ շր ջե լով բար բա րո սու թյուն ներ 
ի գործ կը դնեն, կհափշ տա կեն տնե րու մեջ ե ղած-չե ղա ծը, զար նե լով ու անար գե լով 

51 Լեո, Անցյալից, 103:
52 АВПР, ф.30, оп.517, д.1571, л.5, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 207:
53 Facts about Armenia: Sassoon as reported by a native, Mr.Gladstone's speech, and Dr. Dillon's article 
on Armenia (New York: E. Scott, 1895), 17-18.
54 FO 424-169, 21, FO 424/169, 30 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134; 
Peter Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response (New York: Harper 
Perennial, 2004), 50; Great Britain. Foreign Office, Turkey, No. 1 (1892), 23.
55 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 232.
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կհեռա նան»56։ Մոտ եր կու տաս նյակ քր դեր, հար ձակ վե լով Դեր սի մի Շոր տա գյու-
ղի վրա, կո ղոպ տում են, մի քա նի սին վի րա վո րում և մեկ հո գու սպա նում։ «Տե ղա կան 
կա ռա վա րու թյա նը լուր է տր վում... Ի զուր են ջա նում խեղճ հայե րը, քա նի որ կա ռա վա-
րու թյու նը չի կա րող քր դե րի վրա բռ նու թյուն բա նեց նել։ Մա նա վանդ, ե րբ սպան վո ղը 
հայ էր, բո ղոք նե րին եր բեք կարևո րու թյուն չէր տր վում...» 57։ 

Իշ խա նու թյուն նե րը հայ կա կան գյու ղե րում հետևո ղա կա նո րեն տե ղա կա յում էին 
հա մի դի ե գն դեր՝ նաև հայե րին տն տե սա պես հյու ծե լու նպա տա կով։ Բա ցի բա ցա-
հայտ թա լա նից, քր դա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար նե րը հա ճախ դրա մով վար-
կա վո րում էին մշ տա պես կա րի քի մեջ գտն վող հայե րին՝ որ պես ե րաշ խիք ըն դու նե լով 
նրանց անա սուն նե րը, տներն ու բեր քը, աս տի ճա նա բար դառ նում էին այդ գյու ղե րի 
տե րե րը՝ աղա ներ: Չկա րո ղա նա լավ պարտ քե րը վե րա դարձ նել՝ հայե րը ստիպ ված 
էին կա տա րել տար բեր տե սա կի աշ խա տանք ներ, ի րենց լա վա գույն ձի ե րին հանձ նել 
քր դե րին և նույ նիսկ տալ ի րենց աղ ջիկ նե րին58։ Տն տե սա կան կյան քը դժ վա րաց նում 
էր նաև ան վտան գու թյան ցածր մա կար դա կը: Նույ նիսկ մոտ բնա կա վայ րե րի միջև 
հա ղոր դակ ցու թյու նը խիստ դժ վա րա ցել էր, ան վտանգ ե րթևե կե լը հա մի դի ե հե ծե լա-
զո րի պատ ճա ռով ան հնար էր դար ձել59։

 Վի լայեթ նե րի իշ խա նու թյուն ներն աշ խա տում էին հնա րա վո րինս գործ չու նե-
նալ հա մի դի ե նե րի հետ, և սա իր հետ բե րում էր ոչ միայն հայե րի դժ գո հու թյու նը: 
1900թ. գար նա նը Վաս պու րա կա նի հա րյու րա վոր թուրք գյու ղա ցի նե րի կող մից մի 
բո ղոք ու ղարկ վեց Վա նի վա լիին հա մի դի ե նե րի վայ րա գու թյուն նե րի մա սին։ Ե րբ 
կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վեց քայ լեր ձեռ նար կե լուց դրանք կան խե լու ուղ ղու թյամբ, 
Վա նի թուր քե րը պատ րաս տե ցին նաև Բարձր դռանն ուղղ ված մի հան րա գիր՝ նույն 
պա հանջ նե րով՝ դրանք չկա տա րե լու դեպ քում ցան կա նա լով ստա նալ այլ բնա կու-
թյան վայ րեր գաղ թե լու հնա րա վո րու թյուն։ Հայ դե րա աշի րե թի պե տե րը, հա մի-
դի ե հրա մա նա տար Հու սեյն փա շան, Հա ջի Խեյ մուր և է մին փա շա նե րը տես նե լով, 
որ խն դի րը բար դա նում է, հանգս տաց րին թուր քե րին՝ խոս տա նա լով դա դա րեց նել 
նրանց դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րը60։ Ո րոշ տե ղե րում հու սա հա տու թյան եզ րին հա սած 
տե ղա կան բնակ չու թյան և հա մի դի ե գն դե րի միջև տե ղի ու նե ցան զին ված ը նդ հա-
րում ներ։ Օ րի նակ, 1900 թ. արա բա կան շամ մար ցե ղը զին ված հա կա հար ված տվեց 
Իբ րա հիմ փա շայի հա մի դի ե գն դե րին61։ 

Այս պի սով, ան մի ջա պես բա ցա հայտ գոր ծադր վեց քր դա կան հա մի դի ե ջո կատ-
նե րի ստեղծ ման մեկ այլ նպա տակ՝ մշ տա կան ճնշ ման տակ պա հել հայ կա կան 

56 «Լուրեր Տաճկահայաստանից», Դրօշակ (Վիեննա), փետրվար 1892 թ., 5:
57 Հնչակ, 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 6-7:
58 АВПР, ф. Посольство в Константинополе, 1907, д. 4087, лл. 76-79 հղված է ըստ Պողոսյան, Քրդերը 
և Հայկական հարցը, 92:
59 Նույն տեղում:
60 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 232-233:
61 Նույն տեղում, 234:
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բնակ չու թյա նը՝ հնա րա վո րինս թու լաց նե լով նրանց նաև տն տե սա պես: Քր դե րին նաև 
տր վում էին կայս րու թյան հետ լավ հա րա բե րու թյուն ներ պա հե լու, նրա կող մից հո վա-
նա վոր վե լու առա վե լու թյուն նե րը: Հան ցանք նե րը քո ղար կե լու, դրանք չն կա տե լու և 
փաս տա ցի օ րի նա կա նաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նը Կ.Պոլ սի կող մից քր դե րին հան-
ցակ ցու թյան մի ջո ցով կայս րու թյանն առա վել ամուր կա պե րով միաց նե լու առա ջին 
փորձն էր:

Հայկական կոտորածները և  
քրդերի դերակատարումը

1894-96 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան զանգ վա-
ծային, լայ նա մասշ տաբ կո տո րած ներ, ո րին զոհ գնա ցին կայս րու թյան մոտ 200-300 
հա զար հայ քա ղա քա ցի ներ։ Կո տո րած նե րը նա խա ձեռն վե ցին որ պես պա տաս խան 
Հայ կա կան հար ցը Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո մի ջազ գային դի վա նա գի տա կան օ րա-
կարգ մտ նե լու և հայե րի հետևո ղա կան պա հանջ նե րի Աբ դուլ Հա միդ II-ին՝ ի կա տար 
ածել այդ պայ մա նա գրից բխող Օս մա նյան կայս րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը62: 
Սա կայն ո՛չ օս մա նյան կա ռա վա րու թյանն ուղղ ված խնդ րա գրե րը, ո՛չ եվ րո պա կան 
տե րու թյուն նե րին հղած բո ղոք ներն ու պա հանջ նե րը կյան քի կո չե լու ի րենց ի սկ կող-
մից հայ տա րար ված բա րե նո րո գում նե րը, օ գուտ չտ վե ցին: Օս մա նյան կա ռա վա րու-
թյու նը ձգձ գում էր բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ի սկ Արև մուտքն այս հարցն 
օգ տա գոր ծում էր ըն դա մե նը որ պես տն տե սա կան ու քա ղա քա կան նպա տակ նե րով 
Թուր քիայի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջոց: 

1894-96 թթ. կո տո րած նե րը սուլ թա նի կող մից հայե րին պատ ժե լու փորձ էին՝ 
բա րե փո խում ներ պա հան ջե լու և եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րին դի մե լու չտեսն ված 
հանդգ նու թյան հա մար63: Բա ցի դրա նից, նվա զեց վում էր հայ կա կան ժո ղովր դա գրա-
կան կշիռն Արևմտյան Հա յաս տա նում: Հա րյուր հա զա րա վոր հայեր ո չն չաց վե ցին, 
տաս նյակ հա զա րա վոր ներն էլ ար տա գաղ թե ցին ե րկ րից, քա նի որ զրկ վել էին գո յու-
թյան հա մար ան հրա ժեշտ ամեն ին չից: Կո տո րած նե րը նաև հար վա ծե ցին հայե րի 
տն տե սա կան աճող նե րու ժին: 

Քր դերն ի րենց հեր թին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին այս ջար դե րին:

62 Համաձայն 1878 թ. հուլիսի 1-ին ստորագրված Բեռլինի պայմանագրի հոդված 61-ի. «Բարձր 
դուռը պարտավորվում է առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում 
տեղական կարիքներից հարուցված բարելավումներն ու բարենորոգումները և ապահովել հայերի 
անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից: Բարձր դուռը տերություններին պարբերաբար կհաղորդի 
այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տերությունները կհսկեն 
դրանց կիրառումը»: Այսպիսով, համիդիե ջոկատների ստեղծումը ուղղակիորեն Բեռլինի դաշնագրի 
խախտում էր, քանի որ այն ոչ թե ապահովում էր հայերի անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից, 
այլ ընդհակառակը՝ ստեղծում էր քրդերի կողմից հարուցվող խնդիրների ևս մեկ օջախ:
63 Vahakn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus (New York: Berghahn Books, 2003), 146.
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Սասունի կոտորածը

 Դեռ 1891-94 թթ. Սա սու նում սուլ թա նը փոր ձեց քր դե րին ներ քա շել հայե րի կո տո րած-
նե րի մեջ: Կա ռա վա րու թյան հրա հան գով Բիթ լի սի կու սա կալ Թահ սին փա շան հոր դո-
րում էր քր դա կան ցե ղա պե տե րին ու շեյ խե րին, որ պես զի նրանք աշի րեթ նե րին ոտ քի 
հա նեն կի սաան կախ կար գա վի ճակ ու նե ցող Սա սու նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի 
դեմ։ 1891-1894 թթ. ըն թաց քում սա սուն ցի նե րը հա մա ռո րեն դի մադ րում և մի քա նի 
պա տաս խան հա կա հար ված էին հասց նում։ Այս պես, 1893 թ. հու նի սին նրանք հետ 
մղե ցին քուրդ ցե ղա պետ Հու սեյ նի ջո կա տի հար ձա կու մը, ով ձեր բա կալ վեց եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի ճնշ ման ներ քո, սա կայն շու տով ազատ ար ձակ վեց, ի սկ հե տո 
սուլ թա նի ձեռ քից ստա ցավ շքան շան, փա շայի տիտ ղոս և գե նե րա լի կո չում64։ Հա ճախ 
Սա սու նում բնակ վող քր դե րը միա նում էին հայե րին, եկ վոր քր դե րի դեմ պայ քա րում՝ 
ի րենց ե րկ րա մա սից քշե լու հա մար65: Հայե րին օգ նե լու կամ կո տո րե լու հո ղի վրա նույ-
նիսկ ներքր դա կան արյու նա լի բա խում ներ են տե ղի ու նե նում Մա նազ կեր տում և Մու-
շում66:

1894 թ. ամ ռա նը Սա սու նը պա շար ման օ ղա կի մեջ վերց վեց։ Չոր րորդ զո րա բա նա կի 
հրա մա նա տար Զե քի փա շան Բիթ լի սի կու սա կա լի մոտ հա տուկ խորհրդակ ցու թյուն 
հրա վի րեց օս մա նյան բարձ րաս տի ճան կա ռա վա րա կան և զին վո րա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ու բազ մա թիվ քր դա կան ազ դե ցիկ ցե ղա պե տե րի մաս նակ ցու թյամբ (բա գա-
րան ցոց, ռըշ կո տան ցոց, խա րը կան ցոց, Փէն ջա րի, Ծո վա սա րի վրա բնակ վող խար զան-
ցոց Բշէ րե կի մեծ աշի րե թա պե տը, Բէ լիկ ցոց պե տե րը, Խոյ թի Բռ նա լի փի բո լոր իշ խան-
նե րը, մո դը կան ցի, խէ չան ցի գլ խա վոր նե րը, բա զը կան ցոց, ժա ճըր գան ցոց, խը կան ցոց, 
խե յան ցոց և Սլի վա նի կի բո լոր ցե ղա պե տե րը և հյու սի սային բեր դե րու հա մի դի ե նե րի 
Բեհ մեդ դին փա շան), ո րի ըն թաց քում հա ջող վեց հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու շուրջ հա մախմ բել քր դա կան տար բեր ցե ղե րի, և ո րոշ վեց Սա սու նի շար ժում-
նե րը խեղ դել արյան մեջ: Հրա ման տր վեց բո լոր քուրդ ցե ղե րին ան հա պաղ հա վաք վել 
և հար ձակ վել Սա սու նի վրա: Միայն Բու լա նը խի հայ դա րան ցիք 300 հե ծյալ նե րով ներ-
կա յա ցան67: Հայ գոր ծիչ նե րից ո մանք՝ Դա մա դյա նը, Ռու բեն Շիշ մա նյա նը (Ե րզն կա ցի 
քե ռին), փոր ձե ցին քր դե րի հետ փո խըմբռն ման եզ րեր գտ նել և նրանց չե զոք դիրքն 
ապա հո վել, բայց ապար դյուն68:

 Զե քի փա շայի 12- հա զա րա նոց բա նա կը ստա ցավ կա ռա վա րու թյու նից օ ժան դակ 
ու ժեր Դիար բե քի րից, Բիթ լի սից, Մու շից, Է րզ րու մից, Խար բեր դից, ան գամ Հա լե պից ու 

64 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2, հղվում է ըստ Հայոց պատմություն, հ. III. 
Նոր ժամանակաշրջան (XVII դ. երկրորդ կես – XIX դ. վերջ), գիրք առաջին (XVII դ. երկրորդ կես – 
1918 թ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «Զանգակ-97», 2010), 516:
65 АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 24-25, Геноцид армян в Османской империи. 
Сборник документов и материалов, ред. М. Г. Нерсисян (Ереван: Айастан, 1983), 25; «Վերջին լուր», 
Հնչակ, 25 հուլիս 1892 թ., 62: 
66 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 105:
67 «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, նոյեմբեր 1894, 2; Bliss, Turkey and the 
Armenian Atrocities, 375:
68 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 217:
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Բաղ դա դից, ո րին միա ցան նաև հա մի դի ե գն դե րը՝ Բե հաէդ դին փա շայի, Մահ մադ էլ 
Աղա սիի և այլ հրա մա նա տար նե րի գլ խա վո րու թյամբ69։ Սա սու նը դար ձավ այն վայ րը, 
որ տեղ փոր ձարկ վե լու էին հա մի դի ե գն դե րի մար տու նա կու թյու նը և նրանց նվիր վա ծու-
թյու նը սուլ թա նին: 

Սա սու նի հայ բնակ չու թյու նը հե րո սա կան դի մադ րու թյուն ցույց տվեց, սա կայն 
ու ժերն ան հա վա սար էին: Թուր քա կան և քր դա կան զոր քերն ավե րե ցին շր ջա նի 40-ից 
ավե լի հայ կա կան գյու ղեր, կո տո րե ցին ավե լի քան 10 հա զար մարդ։ Հա զա րա վոր 
ե րե խա ներ և կա նայք առևանգ վե ցին քր դե րի և թուր քե րի կող մից: Քր դե րի և զորքե րի 
դա ժա նու թյուն ներն ան նկա րա գրե լի էին70։ Սպա նու թյուն նե րը զանգ վա ծային էին և 
առանց տար բե րա կե լու զո հե րի սեռն ու տա րի քը: «Ն րանք բո լո րը անո ղոք սպան վե-
ցին մղ ձա վան ջային արա րած նե րի, սև հա գած զին վոր նե րի և սպի տակ նե րով քր դե-
րի կող մից: Զին վոր նե րը, քր դե րը և զապ թի ե նե րը71 հե տապն դում էին հայե րին՝ տղա-
մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րին, և խո ցում ու սպա նում առանց տա րի քի կամ սե ռի 
խտ րու թյան, բո լոր նրանց, ով քեր ը նկ նում էին ի րենց ձեռ քը»72:

Հրա մայ ված էր ո չն չաց նել ամեն քին և ամեն ի նչ: Ան կախ այն բա նից, մար դիկ 
հա վա տա րի՞մ են ե ղել, վճա րե՞լ են հար կե րը, թե՞ ոչ: Գյու ղե րից մե կի քա հա նան և 
երևե լի նե րը գնա ցին թուրք սպայի հետ հան դիպ ման՝ վճա րած հար կային ան դոր րա-
գրե րով՝ որ պես ի րենց հա վա տար մու թյան ապա ցույց և առ հա վատ չյա, ո ղոր մու թյուն 
հայ ցե լով, սա կայն գյու ղը շր ջա պատ ված էր, և բո լո րին սրա խող խող արե ցին73: 

Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար Զե քի փա շան սուլ թա նից շքան շան ստա ցավ, ի սկ 
քր դա կան չորս ցե ղա պե տե րը կա ռա վա րու թյան կող մից պարգևատր վե ցին մե տաք սյա 
դրոշ նե րով74։ 

Մայիսյան բարենորոգումների ծրագիրը և քրդերը

 Սա սու նի կո տո րած նե րը մի ջազ գային լայն ար ձա գանք ստա ցան: Մա մու լը լիքն էր 
տե ղե կու թյուն նե րով, հոդ ված նե րով. եվ րո պա կան քա ղաք նե րում նույ նիսկ հան րա հա-
վաք ներ կազ մա կերպ վե ցին՝ Թուր քիային դա տա պար տե լու հա մար75: Այն նաև առիթ 
հան դի սա ցավ, որ պես զի մեծ տե րու թյուն նե րը վեր ջա պես ան դրա դառ նան Բեռ լի նի՝ 
1878 թ. կոնգ րե սի 61-րդ հոդ վա ծից բխող ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րին։ Կ.Պոլ սում 
Ֆրան սիայի, Ռու սաս տա նի դես պան ներն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նու թյուն են 
տա լիս Մեծ Բրի տա նիայի կող մից հիմ նա կա նում Հայոց Պատ րիար քա րա նի առա ջարկ-

69 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2.
70 Геноцид армян в Османской империи, 25-57; «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, 
նոյեմբեր, 1894 թ., 2-4:
71 Ժանդարմները:
72 Turkey, no. 1 (1895), part 1, p. 171 հղվում է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 141:
73 “The Armenian Crisis in Turkey,” Woman’s Journal, April 6 (1895): 106, հղվում է ըստ Balakian, 
Burning Tigris, 56.
74 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 519:
75 Լեո, Անցյալից, 104:
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նե րի հի ման վրա մշակ ված բա րե նո րո գում նե րի մի ծրա գրի, ո րը և 1895 թ. մայի սի 11-ին 
սուլ թա նի կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց վեց։ 

Ծ րա գրում հա յա բնակ վեց վի լայեթ նե րում (Է րզ րում, Բիթ լիս, Վան, Սվազ, Մա մու-
րեթ-ուլ-Ա զիզ (Խար բերդ), Դիար բե քիր) վար չա կան, ֆի նան սա կան և դա տաս տա նա-
կան կազ մա կեր պու թյան մեջ, բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ առան-
ձին գլուխ նե րից բա ցի, կար 9-րդ գլու խը, ո րը կոչ վում էր «Վե րահս կո ղու թյուն քր դե րի 
վրա»։ 24-րդ հոդ վա ծում նշ վում էր, որ յու րա քան չյուր նա հան գում պետք է ստեղծ վի մի 
առան ձին պաշ տոն՝ Աշի րեթ-Մեմ սու րի թա փա ռա կան քր դե րին հս կե լու հա մար: Պաշ-
տո նյան օ ժտ վում էր լայն լիա զո րու թյուն նե րով և պա հա կախմ բով։ «…Ե թե նրանք որևէ 
չա րա գոր ծու թյուն անեն գյու ղա ցի նե րի սե փա կա նու թյան դեմ կամ որևէ զր կանք հասց-
նեն գյու ղա ցի նե րին, այդ օ րից սկ սած կար գել վի նրանց որևէ տե ղա փո խու թյուն կամ 
քոչ»76։ Փորձ էր ար վում նաև քր դե րին նս տա կյաց կյան քի և ե րկ րա գոր ծու թյան ըն տե-
լաց նե լու՝ նրանց ո րոշ հո ղեր հատ կաց նե լով. «…այն պի սի տե ղե րում, ուր նրանց հաս-
տատ վե լը չի կա րող որևէ վնաս հասց նել նս տա կյաց ազ գա բնակ չու թյան բա րե կե ցու-
թյանն և խա ղա ղու թյա նը»77։ 10-րդ գլու խը վե րա բե րում է հենց «Հա մի դի ե հե ծե լա-
զորք»-ին: Ը ստ առա ջար կի՝ այն կա րող է «գոր ծած վել և բա նա կել միայն կա նո նա վոր 
զոր քի գն դե րի հետ միա սին… Սո վո րա կան ժա մա նակ նե րում, ե րբ հա մի դի ե հե ծե լա-
գուն դը ծա ռա յու թյան մեջ չէ, չպետք է կրի ո՛չ նշա նազ գեստ և ո՛չ էլ զենք» 78։ 

Սա կայն այս ծրա գի րը մյուս նե րի նման չի րա գործ վեց, քա նի որ Աբ դուլ Հա մի դը 
Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ բո լոր հնա րա վոր քն նար կում նե րը կան խե լու հա մար 
հայ տա րա րեց, որ չի ցան կա նում սահ մա նա փակ վել իր կայս րու թյան միայն մի մա սում, 
այ սինքն՝ հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րում վար չա կան բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե-
լով, այլ դրանք ու զում է տա րա ծել կայս րու թյան բո լոր վի լա յեթ նե րի վրա79։ Նա 1895 թ. 
օ գոս տո սին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ծրա գիր առաջ քա շեց, ո րը փաս տա ցի մայի-
սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գրի մեր ժում է ր80։

Հայկական կոտորածների բնույթը և հետևանքները

 Կա ռա վա րու թյան թողտ վու թյան պայ ման նե րում քր դա կան աս պա տա կու թյուն նե րը 
շա րու նակ վում էին: Փաս տա ցի քր դե րին տր ված էր գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցար ձակ 
ազա տու թյուն: Բե րենք ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ Բու լա նը խի Շեյխ-Ա ղուբ գյու ղի վրա 
նրանց կա տա րած հար ձա կու մից և թա լա նից։ Հա մի դի ե հե ծյալ նե րը գա լիս մտ նում էին 
հայ գյու ղա ցի նե րի տնե րը և վերց նում էին այն ամե նը, ի նչ ցան կա նում էին: Ե թե տան 
տե րը ու զում էր հետ ստա նալ գո ղաց վա ծը, ապա պար տա վոր էր վճա րել և թա լա նած 

76 Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության 
փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ.՝ Ջոն Կիրակոսյան (Երևան, «Հայաստան», 1972), 144:
77 Նույն տեղում, 143:
78 Նույն տեղում, 144:
79 Նույն տեղում, 148:
80 Turkey, N 1 (1896), Correspondence Relative to the Armenian Question and Reports from Her Majesty`s 
Consular Officers in Asiatic Turkey (London: H.M.S.O., 1896), 98-100.
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ապ րան քը հետ գնել քր դե րից։ 1894 թ. ամ ռա նը հա մի դի ե նե րը գյու ղից եր կու հա րյուր 
ոչ խար ը նտ րե ցին ու տա րան: Գյու ղա ցի նե րը բո ղո քե ցին, և կա ռա վա րու թյու նը ե րե-
սու նի չափ զին վոր և ոս տի կան ու ղար կեց՝ ոչ խար նե րին հետ բե րե լու հա մար, սա կայն 
հա մի դի ե նե րը կրակ բա ցե ցին նրանց վրա, և զին վոր նե րը չհա մար ձակ վե ցին պա տաս-
խան կրակ բա ցել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ հրա ման չու նեն կրա կե լու, ի սկ ե թե կրա կեն, 
և նրան ցից մե կը սպան վի, փր կու թյուն չի լի նի81։ 

Երբ 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին հայե րը փոր ձե ցին բա րե նո րո գում նե րի խա փան ման 
հար ցը նո րից բարձ րա ձայ նել և Կ.Պոլ սում մի քա նի հա զա րա նոց թա փո րով շարժ վե-
ցին դե պի Բա բը Ալի հրա պա րակ՝ ի րենց հետ տա նե լով պա հան ջա գրեր ապօ րի նու-
թյուն նե րին վերջ դնե լու վե րա բե րյալ, նրանց ճա նա պար հը կտ րող թուր քա կան ոս տի-
կա նու թյու նը հրահ րեց ար դեն ի սկ պատ րաստ ված, մա հակ նե րով զին ված թուրք և 
քուրդ խու ժա նի հար ձա կու մը ցու ցա րար նե րի վրա82: Մի քա նի օր վա ըն թաց քում Կ.Պոլ-
սում կո տոր վեց 2.000 հայ: Կ.Պոլ սի ջար դերն ազ դան շան էին գա վառ նե րում հայե րի 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի։ Դրանք նաև ցույց տվե ցին, որ եվ րո պա կան տե րու թյուն-
նե րը չեն պատ րաստ վում որևէ քայլ ձեռ նար կել՝ սահ մա նա փակ վե լով ձևա կան բո ղո քի 
նո տա նե րով։

 Հայ կա կան ջար դե րը նե րա ռե ցին բո լոր վեց վի լայեթ նե րը՝ Սվա զը, Խար բեր դը, 
Դիար բե քի րը, Է րզ րու մը, Վա նը և Բիթ լի սը, ի նչ պես նաև Ան կա րայի (Կե սա րիան շր ջա-
կայ քով), Հա լե պի, Տրա պի զո նի վի լայեթ նե րը և Իզ մի թի ան կախ սան ջա կը։ Հա յա բնակ 
միակ վի լայե թը, որ զերծ մնաց ջար դե րից, Ադանան (բա ցա ռու թյամբ Պա յա սի և Չոք-
Մարզ վա նի՝ Դորթյո լի) է ր։ Տե ղի ու նե ցավ մեծ և փոքր չա փե րի հաս նող պոգ րոմ նե րի 
մի ամ բողջ շարք Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քով մեկ։ Սպա նու թյուն ներն ի րա կա-
նաց վում էին ամե նա դա ժան ձևե րով՝ ոչ միայն սա ռը զեն քով, այլ նաև կեն դա նի այ րե-
լով և խեղ դա մահ անե լով83։

 Մեծ տե րու թյուն նե րը միայն նոյեմ բե րի կե սե րին հա մա ձայ նու թյան ե կան՝ հա մա-
տեղ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու, և դեկ տեմ բե րի 12-16-ը Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան-
սիայի, Ի տա լիայի և Ավստ րո-Հուն գա րիայի ռազ մա նա վե րը մտան Դար դա նել։ Սա 
ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց րեց հայ կա կան կո տո րած նե րի առա ջին փու լը։

1896թ. օ գոս տո սի 14 (26)-ին Կ.Պոլ սում մի խումբ հայ ե րի տա սարդ ներ գրա վե ցին 
«Բանկ Օ տո մա նը»՝ փոր ձե լով մի ջազ գային հան րու թյան ու շադ րու թյունն ուղ ղել դե պի 
հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րը և ստի պել սուլ թա նին մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել կո տո րած նե րը դա դա րեց նե լու և բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ-
ղու թյամբ։ Սա կայն դրա մա տան գրա վումն ըն դա մե նը առիթ դար ձավ՝ մայ րա քա ղա քում 
հայե րի կո տո րած նե րը վերսկ սե լու հա մար, ո րոնց մի քա նի օր վա ըն թաց քում զոհ գնաց 
ավե լի քան 10 հա զար մարդ: Կո տո րած նե րը դուրս ե կան մայ րա քա ղա քի սահ ման նե-
րից և տա րած վե ցին Արևմտյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում։

81 «Պուլանըգ Շէյխ-Աղուպ գիւղի բնակչաց կրած հարստահարութեանց նկարագրութենէն մի 
թերթ», Հնչակ, 15 հունիսի 1895 թ., 67:
82 Edwin Pears, Life of Abdul Hamid (London: Constable & Company Ltd, 1917), 253-254.
83 Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 121-163.
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Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րի և թա լա նի բո լոր փու լե րին 
Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քում: Այս պես, Ուր ֆա յում կո տո րած նե րը սկս վե ցին 
քուրդ շեյխ մոլ լա Սայիդ Ահ մե դի կող մից մի հայ տղա մար դու ծի սա կան սպա նու թյու-
նից, ե րբ վեր ջի նիս պառ կեց րին գետ նին և գլու խը կտ րե ցին84։

Խ նու սում բո լոր չա րա գոր ծու թյուն ներ անող նե րը հա մի դի ե խմ բերն էին, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րը բաղ կա ցած էր 150-400 հո գուց, ո րոնք մեր թընդ մերթ, միա ցած կա նո-
նա վոր զոր քին, ցե րե կով հար ձա կում ներ էին գոր ծում։ Յու րա քան չյուր գյու ղի թա լանը 
տևում էր 3-4 օ ր։ Ը նդ ո րում այդ ամենն անում էին բա ցա հայտ՝ հայ տա րա րե լով. «Շա-
քիր փա շան թա գա վո րի անու նից հրա ման է տվել քր դե րին, թե հայե րի գլուխ ներ 
կտ րեք և նրանց ու նեց ված քը կո ղոպ տե ցեք»։ Ի սկ քր դե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
հայե րի գան գա տին կայ մա կա մը պա տաս խա նում է. «Ձեր վրա քր դե րի հար ձակ ման 
ժա մա նակ մի՛ դի մադ րեք, ո րով հետև թա գա վո րի հրա մանն է»85։

 Մի ակա նա տես էլ վկա յում է Խար բեր դից. «Մենք մեկ շա բաթ կամ տաս օր շր ջա-
պատ ված էինք դաշ տում այր վող գյու ղե րի պատ նե շով: Աս տի ճա նա բար կրա կի և 
դա ժան չա րա գործ նե րի պա տը մո տե ցավ քա ղա քին: Հար ձա կու մը նա խա տես վում էր 
կի րա կի, նոյեմ բե րի 10-ին, քա ղա քում ո րոշ խմ բեր հար ձա կում գոր ծե ցին, բայց զին վոր-
նե րը քշե ցին նրանց: Ներ խու ժող քր դե րը, ռե դիֆ նե րը (քր դե րի տես քով քո ղարկ ված 
թուրք զին վոր նե րը) դրան պատ րաստ չէին: Եր կու շաբ թի՝ նոյեմ բե րի 11-ին, հար ձա կու մը 
սկս վեց Հու սեյ նիկ գյու ղում (քա ղա քից մի փոքր հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող գյուղ), 
որ տեղ 200 մարդ սպան վեց, և շա տե րը վի րա վոր վե ցին, ապա շարժ վե ցին դե պի Սի նա-
մուդ կիրճ (քար քա րոտ մի բար ձունք՝ հին ամ րո ցի ավե րակ նե րով), ի սկ հե տո՝ քա ղա քի 
արևե լյան հատ ված86:

 Նոյեմ բե րի 5-ին տե ղի ու նե ցած Բա լուի դա ժա նու թյուն նե րը նկա րագր վում էին 
հետևյալ կերպ. «Շու կան և 50 կամ 60 տներ թա լան վել են զին վոր նե րի և քր դե րի 
կող մից: Հե տո կա ռա վա րա կան տե լա լը (բ րո քեր) հրա մայեց, որ մար դիկ խա նութ ներ 
բա ցեն ե րեք մե դի ջիդ նե րի (ար ծա թե դո լար) տու գան քի սպառ նա լի քով: Ասաց, որ ամեն 
ի նչ ան ցել է, և այլևս ոչ մի վտանգ չի սպառ նում: Քր դե րը նո րից ե կան, բայց քշ վե ցին 
դե պի գյու ղեր, ո րոնք թա լա նե ցին: Շեյ խը և նրա որ դին քա րո զում էին քրիս տո նյա նե րի 
դեմ… Շեյ խի որ դին ասաց, որ ծա րավ է հայե րի արյան հա մար, և հա պա ղելն ան մտու-
թյուն է: Նա հայ տա րա րեց, որ պետք է ան ձամբ 43 մարդ սպա նի: Նոյեմ բե րի 11-ին 
քր դե րը հան կար ծա կի հայտն վե ցին և սկ սե ցին սպա նել: Միայն եր կու հայեր դի մադ-
րե ցին: Մա հա ցած նե րի թի վը գնա հատ վում է 1200-2000: Մա տու ռը ավեր վեց, տնակն 
ու դպ րո ցը վե րած վե ցին քա րա կույ տե րի: Վե րապ րած նե րը մա հա նում են սո վից: Ոչ մի 
նպաստ չի թույ լատր վում: Բա լուի շուրջ քա ռա սուն չորս գյու ղեր ամ բող ջո վին թա լան ված 
են, մոտ յո թը՝ հրդեհ ված: Խոշ մա թից 20-30 կա նայք ե կել են բա ցար ձա կա պես մերկ: 
Շա տե րը խոշ տանգ ված են»87: 

84 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 108:
85 Նույն տեղում, 110:
86 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 428-429.
87 Նույն տեղում, 441:
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Մար դի նից մի ակա նա տես նշում էր, որ Դիար բե քի րում խռո վու թյու նը սկս վեց 
նոյեմ բե րի 1-ին՝ ուր բա թօ րյա աղոթ քից հե տո, և «…դր սից ե կած քր դե րը ձիա վա րե լով 
թա լա նե ցին և կրա կի տվե ցին շու կայի խա նութ նե րը և հարևա նու թյամբ գտն վող տնե-
րը»: Ավե լի ուշ. «…քր դե րին դուրս քշե ցին քա ղա քից և քա ղա քի դար պաս նե րը փա կե-
ցին նրանց առջև, նրանք ու շադ րու թյու նը տե ղա փո խե ցին դե պի գյու ղեր: Մե կը մյու սի 
հետևից գրավ վե ցին, թա լան վե ցին և շատ դեպ քե րում այր վե ցին, կո տո րած ներն ը նդ-
հա նուր առ մամբ կախ ված էին գյու ղե րի կող մից դի մադ րու թյան աս տի ճա նից»: Դիար-
բե քի րից մինչև Բիթ լի սի նա հան գի Սիր տի սահ ման քրիս տո նյա նե րի բո լոր գյու ղերն 
ավեր վե ցին: Քր դե րը հա մա ռո րեն պն դում էին, որ քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծի հրա-
ման կար, սա կայն Մար դի նի քրիս տո նյա նե րը կա շա ռել են կա ռա վա րու թյա նը՝ թաքց-
նե լու այն և պաշտ պա նե լու հայե րին: Ե րբ քր դե րը հաս կա ցան, որ կա ռա վա րու թյունն 
ու քա ղա քը միաս նա կան պաշտ պա նա կան միա վոր են կազ մել, նրանք նա հան ջե ցին և 
հար ձակ ման ալի քը տա րա ծե ցին արևելք՝ ճա նա պար հին վերց նե լով Նի սի բի նը և մոտ 
քսան քրիս տո նյա գյու ղեր: Վեր ջին նե րից շա տե րը նույն պես այր վել են: Մի դյա տը, ի նչ-
պես նաև Մար դի նը դի մադ րեց բո լոր հար ձա կում նե րին88: Նկատ վում էր մար տա վա-
րա կան ո րո շա կի նմա նու թյուն: Քր դե րին չէին թող նում քա ղաք մտ նել, կամ առա ջին ի սկ 
հար ձա կու մից հե տո նրանք դուրս էին մղ վում քա ղա քից և նրանց՝ սպա նե լու ամ բողջ 
ձգ տու մը տե ղա փոխ վում էր շր ջա կա գյու ղե րի վրա:

Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին Վա նում հայե րի դի մադ րու թյու նը կոտ րե-
լուն։ Քա ղա քի վրա հա րա վից հար ձակ վել էին Նո րա տու զից, Խո շա բից, Աղ բա կից 
ե կած քուրդ ամ բոխն ու հա մի դի ե հե ծյալ նե րը։ Ի սկ հյու սի սային կող մից գրո հում էին 
չամ սիկ ցի, թա կու րա ցի, մու կուր ցի, մը լան ցի քուրդ հա մի դե ա կան նե րը՝ Սաա դեդ դին 
փա շայի հրա մա նա տա րու թյամբ։ Արևմտյան կող մից թուր քե րին միա ցել էին Ոս տա նից, 
Գա վա շից, Կարճ կա նից և Շա տա խից ե կած քր դա կան հրո սա կախմ բե րը89։ 1896 թ. հու-
նի սի 3-8-ը տե ղի ու նե ցած Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան թեժ մար տերն ավարտ վե-
ցին պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ, որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը կթող-
նեն Թուր քիան և թուր քա կան զոր քե րի ու ղեկ ցու թյամբ կհե ռա նան Ի րան: Մոտ հա զար 
տղա մարդ՝ Վա նի ե րի տա սար դու թյան սե րուց քը, սահ մա նի մոտ կո տոր վեց քր դա-
կան ցե ղե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ90: Մ. Ավե տի սյա նի առաջ նոր դու թյամբ նա հան-
ջող զին վոր նե րին շր ջա պա տում և կո տո րում են Խա նա սո րի դաշ տում դա րա նա կա լած 
Շա րաֆ բե կի91 հրա մա նա տա րու թյան տակ գտն վող քր դա կան հրո սա կախմ բե րը, ի սկ 

88 Նույն տեղում, 475-476:
89 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1, 560:
90 Balakian, The Burning Tigris, 61; Ռաֆիկ Հովհաննիսյան, «Վանի 1896 թ. ինքնապաշտպա նու-
թյունը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 7 (1976), 58-66:
91 1897 թ. հուլիսին ՀՅԴ Կովկասի շրջանային բյուրոյի որոշմամբ իրականացվում է Խանասորի 
արշավանքը, որը վրեժխնդրության գործողություն էր Վանից նահանջած զինյալների ոչնչացման 
համար։ Թիրախը մազրիկ ցեղն էր։ Թեև ցեղապետ Շարաֆին հաջողվում է փախչել, սակայն 
ցեղը մեծ կորուստներ է տալիս (մանրամասն տե՛ս Համլետ Գևորգյան, Նիկոլ Դուման (Երևան, 
«Հրազդան», 2002), 58-107, Հովիկ Գրիգորյան, Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 
1895-98 (Երևան, «Նոյյան տապան», 2002), 62-58, Միքայէլ Վարանդեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան 
պատմութիւն (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1992), 149-156:
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Պե տոյի և Մար տի կի գլ խա վո րու թյամբ նա հան ջող խում բը Չուխ-Կե տու կում և Գա րա-
հի սար լե ռան լան ջե րին ո չն չաց վում է հա մի դե ա կան նե րի կող մից92։

 Խո սե լով քր դե րի մաս նակ ցու թյան մա սին՝ պետք է շեշ տել, որ այն զանգ վա ծային 
էր և չէր սահ մա նա փակ վում միայն հա մի դի ե ջո կատ նե րի կամ զենք կրե լու ըն դու նակ 
տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյամբ: Օ րի նակ, Մա րա շից ակա նա տե սը նկա րա գրում է. 
«…ա մե նա սար սա փե լին քուրդ և թուրք կա նանց ոգևոր ված լու-լու-լու գո չյուն ներն էին, 
ո րոն ցով նրանք քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց հար ձակ ման»93:

Ն ման զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյու նը չի կա րե լի բա ցատ րել միայն կայս րու թյան 
շա հե րին հա մա պա տաս խան քր դե րին օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Քր դե րը գոր-
ծում էին առա ջին հեր թին սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ծի րում: Ջար դի օ րե րին 
սուլ թա նը և իր կա ռա վա րու թյու նը քր դե րին ներշնչում էին, որ բնաջն ջե լով հա յու թյա նը՝ 
նրանք կա րող են դառ նալ և՛ Քրդս տա նի, և՛ Արևմտյան Հա յաս տա նի լիի րավ տե րը94։ 
Դիլ լո նը դա հա մա րում է գո յու թյուն ու նե ցող ծրա գիր, որ առա ջարկ վել է կայս րու թյան 
ո րոշ բարձ րա գույն պաշ տո նյա նե րի կող մից՝ դուրս մղել հայե րին սահ մա նային շր ջան նե-
րից և նրանց փո խա րի նել մահ մե դա կան նե րով95: Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով 
տաս նյակ հա զա րա վոր հայեր հե ռա ցան Արևմտյան Հա յաս տա նից, ի սկ նրանց լք ված 
գյու ղերն արա գո րեն լրաց վե ցին քր դե րով և չեր քեզ նե րով։ Ա-Դոն գրում է, որ Հայոց 
Ձո րում քր դե րը հաս տատ վե ցին գլ խա վո րա պես 1896 թ. կո տո րած նե րից հե տո։ Խո շաբ և 
Ոս տան գա վա ռակ նե րում. «… կես դար առաջ ապ րում էին բա վա կա նին մեծ թվով հայեր, 
այժմ... նրանց տե ղը բռ նել են... քուրդ տար րե րը»։ Մշո դաշ տի 21 գյու ղե րում 1889 թ. 117, 
ի սկ 20-րդ դա րի սկզբում ար դեն 554 քր դա կան տն տե սու թյուն կար։ Բազ մա թիվ շր ջան-
ներ՝ ժա մա նա կին հայե րով բնա կեց ված, կա՛մ ամա յա ցել են, կա՛մ դար ձել քր դա բնակ ու 
թուր քա բնակ բնա կա վայ րեր96։ 1893 թ. օ գոս տո սի 20-ին Ռու սաս տա նի ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րին Թիֆ լի սից գր ված նա մա կում շա րադր վում է. «45 թուր քա հայ ըն տա նիք 
ան ցնում են սահ մա նը և հաս տատ վում Կար սի մար զում, և պատ ճա ռա բա նում դա թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ, ե րբ հայե րը բռ նի կեր պով դուրս են 
մղ վում սահ մա նային գո տուց, և ի րենց հո ղե րի վրա բնա կեց վում են քր դերը»97: 

Կո տո րած նե րը նաև տն տե սա կան շահ ապա հո վե ցին քր դա կան ո րոշ ցե ղե րի 
հա մար։ 1890-ա կան թվա կան նե րի ջար դե րից հե տո օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ-
րից հե ռա ցած հայե րի հո ղե րը և գույ քը փո խան ցեց քր դե րին։ Հայե րի հա մա տա րած 
հո ղազր կու մը բե րում էր նրանց տե ղում քր դա կան վեր նա խա վի տի րույթ նե րի ը նդ լայն-
ման և նո րե րի առա ջաց ման98։

92 «Նամակներ պարսկա-տաճկական սահմանագլխից», Դրօշակ, 15 oգոստոսի 1896 թ., 139:
93 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 451, 452.
94 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 159:
95 Положение дел в Турецкой Армении и Турецкие зверства в Сасуне (Москва: Разсвѣтъ, 1896), 6.

96 Ա-Դո, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները, 183, հղված է ըստ Հայ ժողովրդի պատմություն, 
հ. 6 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ Պատմության ինստ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 276: 
97 АВПР, Политархив, д. 3431, л. 307-308, հղված է ըստ Геноцид армян в Османской империи, 23:
98 Քրդերի հարձակումների և կամայականությունների հետևանքով հայկական գյուղերի դա տարկ-
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 Թեև 1890-ա կան թթ. քր դե րը հիմ նա կա նում ներ գրավ վե ցին հայե րի կո տո րած նե-
րում, սա կայն առան ձին ցե ղա պե տե րի (օ րի նակ՝ Ջե զի րեից հյու սիս բնակ վող քր դա կան 
ցե ղե րի առաջ նորդ Մուս տա ֆա աղան, Մոկ սի քր դե րի ցե ղա պետ Մուր թուլ լա բեյը, 
Հու սեին փա շան ադիլջևա զում, Հա ջի խա նը Նոր դու զում, Իբ րա հիմ փա շան Շեհ րի-
վե րա նում և այլն99) գլ խա վո րու թյամբ գոր ծող ցե ղեր չմաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րին և 
եր բեմն հայե րին վերց րին ի րենց պաշտ պա նու թյան տակ։

 Ռի չարդ Տեր մե նը դա բա ցատ րում է այն հան գա ման քով, որ. «… բազ մա թիվ քր դա-
կան պե տեր գի տակ ցում էին, որ հայե րի ո չն չա ցու մը իր հետ կբե րի հո ղա գոր ծու թյան 
և ար դյու նա բե րու թյան լրիվ ան կում, ին չի պատ ճա ռով նրանք ոչ միայն չէին կո տո րում 
ի րենց շր ջան նե րում ապ րող հայե րին, այլև հա կա ռա կը, նրանց պաշտ պա նում էին զին-
վո րա կան քր դե րից»100։ Քր դե րը միշտ էլ թա լա նել են քրիս տո նյա գյու ղե րը, բայց եր բեք 
ոչ այդ պի սի չա փե րով և վայ րա գու թյամբ, քա նի որ միշտ գի տակ ցել են, որ քրիս տո նյա-
նե րին ամ բող ջու թյամբ քայ քայե լը հա կա սում է ի րենց ի սկ շա հե րին, քա նի որ այդ պես 
ի րենք սպա նում են ոս կե ձվեր ածող սա գին101:

Հա մի դյան կո տո րած նե րին մաս նակ ցած ոճ րա գործ նե րը չէին պատժ վում։ Ավե լին, 
սուլ թա նը մեր ժեց Է րզ րու մի, Բիթ լի սի և Վա նի վի լայեթ նե րի հայ բնակ չու թյան դա հիճ, 
հայ գե րան լի ցե ղի առաջ նորդ Հու սեին փա շային դա տի տա լու դես պան նե րի պա հան-
ջը102։ Ը նդ հա կա ռա կը, նա պարգևատր վեց ոս կե մե դա լով։ Սուլ թա նա կան պարգև նե րի 
ու շքան շան նե րի ար ժա նա ցան նաև ջար դե րի ժա մա նակ «աչ քի ըն կած» այն պի սի քուրդ 
ֆե ո դալ ներ, ի նչ պի սիք էին Է մին փա շան, Հա ջի Խեյ մուր փա շան, Դար վագ խա նը և 
ու րիշ ներ103։ Սա կայն միա ժա մա նակ ո րոշ ցու ցադ րա կան պատ ժա մի ջոց ներ ի րա կա նաց-
վե ցին՝ Եվ րո պայի աչ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա ռա վա րու թյան վրայից հա նե լու 
հա մար։ Մի քա նի սից թա լա նած ավա րը հետ վերց վեց և չն չին գնե րով վե րա դարձ վեց 
հայ տե րե րին։ Կա ռա վա րու թյու նը հրա հան գում է Ալա բե կին ան ձամբ գնալ այն քր դե-
րի վրա, որ ավե րել են Սա սու նը։ Ալա բե կը 200 ձիա վո րով նախ՝ գնաց ջիբ րա ցի ցե ղե րի 
վրա, բայց նրանք հրա ժար վե ցին որևէ բան վե րա դարձ նե լուց: Ալա բե կը դի մեց հաս-
նան ցոց ցե ղին, ո րոնց առաջ նորդ Ֆա թի փա շան բեր վեց Խնուս և բան տարկ վեց՝ հե տա-
գա յում 400 ոս կի կա շառ քով միայն ազատ վե լով: Ցե ղա պե տե րի մի մասն էլ, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ Աղա մի աղան, ազատ վե ցին, քա նի որ սպառ նա ցին, որ կբա ցա հայ տեն դես պան-
նե րին, ո րոնք սուլ թա նի դրդ մամբ մաս նակ ցել են հայ կա կան կո տո րած նե րին104:

ման և քրդերի ձեռքն անցնելու բազմաթիվ դեպքերի մասին տե՛ս օրինակ՝ Положение дел в Турецкой 
Армении и Турецкие зверства в Сасуне, 37-42:
99 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 227-228:
100 Ричард Термен, Отчет о полевой поездке 1907 в Ванском, Битлисском и Диарбекирском 
вилайетах (Тифлис: тип. Штаба Кавк. воен. окр., 1909), 51.
101 Great Britain. Foreign Office, no. 2, 288 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 
170-171:
102 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 230:
103 АВПР, Посольство в Константинополе, 1897, д. 3516, лл. 1-4, 9, 11, 12, հղված է ըստ Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները, 231:
104 «Սասունի կռիւը», Դրօշակ, հունվար, 1895 թ., 6-7:
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Հանցակցությունը որպես համախմբման  
մակարդակի բարձրացման գործոն

 Հան ցակ ցու թյու նը հա ճախ դառ նում է խմ բի ան դամ նե րի միջև կա պե րի ամ րա պնդման 
կարևո րա գույն գոր ծոն: Մաս նակ ցե լով ծանր հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նաց մա նը՝ 
հան ցա գործ նե րը ձեռք են բե րում հա մախմբ վա ծու թյան ավե լի ամուր մա կար դակ, 
սկ սում են նույ նա կա նաց նել մի մյանց և դառ նում են առա վել մտե րիմ: Սա բա վա կա նին 
հիմ նա վոր ված պն դում է քրե ա գի տու թյան և սո ցիալ-հո գե բա նու թյան ո րոշ տե սու թյուն-
նե րի մեջ105:

 Հայտ նի քրե ա գետ, Սենթ Լուի սի Միս սու րիի, հե տա գա յում Արի զո նայի հա մալ սա-
րան նե րի պրո ֆե սոր Սքոթ Դե քերն իր առա ջար կած էս կա լա սիայի հի պո թե զում նշում է, 
որ խմ բի հա մախմբ վա ծու թյու նը (cohesiveness) և հան ցա վո րու թյու նը կա րող են փո խա-
դար ձա բար ամ րապնդ վել. Բռ նու թյու նը և սպառ նա լի քը կա րող են մե ծաց նել հա մախմ-
բու մը, ի նչն իր հեր թին հան գեց նում է հե տա գա բռ նու թյան ավե լաց ման: Այս պի սով, նա 
նկա տում է, որ հան ցա վո րու թյունն ավե լաց նում է հան ցախմ բի միաս նու թյու նը, հա մե-
րաշ խու թյու նը՝ նրա ան դամ նե րին միա վո րե լով միաս նա կան թշ նա մու դեմ, ը նդ գծե լով 
փո խա դարձ կախ վա ծու թյու նը մի մյան ցից106:

 Պա տա հա կան չէ, որ այս գոր ծի քը կի րառ վում է գաղտ նի կամ հան ցա վոր շատ 
խմբե րի կող մից նոր ան դամ նե րի ան դա մակ ցու թյան ժա մա նակ, ե րբ կա րիք է լի նում 
ապա հո վել նոր գոր ծըն կեր նե րի ոչ միայն նե րա ռու մը սե փա կան հա մա կարգ, այլ նաև 
նրանց կա պի ամ րապն դումն ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող հա մայն քի հետ:

Այս պա րա գա յում, օ րի նակ, կա րե լի է հի շել 19-րդ դա րի վեր ջին Ռու սաս տա նում 
գոր ծող «Ժո ղովր դա կան պա տի ժը» կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց ված մի 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը պատ մու թյան մեջ մնաց որ պես «ու սա նող Ի վա նո վի սպա նու թյուն»: 
Հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծող և առաջ նորդ Սեր գեյ Նե չաևը հե ղա-
փո խու թյան վերջ նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հին ծայ րա հեղ մի ջոց-
նե րի կի րառ ման կողմ նա կից էր: Ար տերկ րում ծա նո թա նա լով հայտ նի հե ղա փո խա-
կան գա ղա փա րա խոս ներ Մ. Բա կու նի նի, Ն. Օ գարյո վի և Ա. Գեր ցե նի հետ՝ նա 1869 թ. 
ստեղ ծում է գաղտ նի, ան լե գալ գոր ծող մի խմ բակ, ո րի հիմ քում խիստ կար գա պա հու-
թյունն էր և իր մե նիշ խա նու թյան վրա հիմն ված բռ նա պե տու թյու նը107: 1869 թ. նոյեմ բե րի 
21-ին Նե չաևը կազ մա կեր պում է Պե տեր բուր գի Պետ րո վյան ակա դե միայի ու սա նող Ի. 
Ի վա նո վի խմ բա կային սպա նու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վեց իր սե փա կան իշ խա նու թյան 
դեմ ը նդ վզ ման բա ցառ ման, նաև խմ բի մյուս ան դամ նե րին կազ մա կեր պու թյան հետ 
ավե լի ամուր կա պով միաց նե լու հա մար108:

105 Karine Descormiers and Raymond R. Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth 
Gang Initiation Rites,” Deviant Behavior 37, no. 11 (2016): 1357; Scott H. Decker, “Collective and Normative 
Features of Gang Violence,” Justice Quarterly 13 (1996): 243–264; James D Vigil, “Group Processes and 
Street Identity: Adolescent Chicano Gang Members,” Ethos 16 (1988): 421–445.
106 Decker, “Collective and Normative Features of Gang Violence,” 263.
107 Елена Перевалова, “С. Г. Нечаев и «нечаевское дело» в оценке газеты «Московские ведомости»,” 
http://www.mediascope.ru/1596, դիտվել է 11.10.2018:
108 П. Аврич, Бакунин и Нечаев, https://history.wikireading.ru/277709, դիտվել է 15.10. 2018:

http://www.mediascope.ru/1596
https://history.wikireading.ru/277709
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Այս հա մախմբ ման հա մար կա տար ված ծի սա կան սպա նու թյան (եր բեմն ի րա կան, 
եր բեմն սիմ վո լիկ) գա ղա փա րը լայ նո րեն տա րած ված էր նաև ի նի ցիա ցիայի` ներք սա-
ծու թյան109 ըն թաց քում: Ներք սա ծու թյունն ի նքն իր գոր ծո ղու թյամբ հենց հա մախմբ-
վա ծու թյան մեծ աս տի ճան հա ղոր դե լու հիմ նա կան նպա տակ ու նի: Է. Հոբս բաու մը 
նշում է. «… մար դուն հա տուկ խմ բի մեջ ի նի ցիա ցիային շր ջա պա տող հան դի սա վոր 
արա րո ղու թյու նը կոչ ված էր ցույց տա լու իր բա ցար ձակ տար բե րու թյու նը մյուս խմ բե-
րից և ամե նաու ժեղ հնա րա վոր կա պե րով նրան կա պել տվյալ խմ բի հետ: Այն նե րա-
ռում էր խորհրդա վոր վախ ներշնչե լու, թեկ նա ծուին փոր ձե լու բա ղադ րիչ, ո րը ծա նո-
թաց նում էր նրան խմ բի գաղտ նիք նե րին և իր բարձ րա կե տին էր հաս նում ի նչ-որ 
հա տուկ ձևով` հան դի սա վոր հայ տա րա րու թյան, սո վո րա բար ե րդ ման և ո րոշ արա-
րո ղու թյան մի ջո ցով, ո րն իր հեր թին խորհրդան շում էր խմ բի մեջ թեկ նա ծուի նե րա-
ռումը»110:

 Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րում ներք սա ծու թյան ծե սերն ու նեն կենտ րո նա կան 
դեր111, ի նչ պես նաև դրանք կարևոր են հան ցա վոր խմ բե րի հա մար:

Այս պես, կա նա դա կան Սայ մոն Ֆրեյ զե րի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան ներ Ռայ-
մոնդ Քոր րա դոն և Կա րի նե Դես քորմյեր սը ե րի տա սար դա կան հան ցախմ բեր 
ներք սա ծու թյան, ներ գրավ ման ծե սե րի հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում նա սի-
րե ցին հան ցա վոր խմ բե րի 54 մաս նա կից նե րի ներ գրավ ման գոր ծըն թա ցի հա մա-
տեքս տը և բնույ թը: Հար ցազ րույց նե րը և հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել էին 
Կա նա դայի, Բրի տա նա կան Կո լում բիա նա հան գի Վիկ տո րիա և Բըր նա բի բնա կա-
վայ րե րում 1998-2012 թթ.: Այդ ըն թաց քում բա ցա հայտ վեց ներք սա ծու թյան ե րեք ձև՝ 
սե փա կան ան ձի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն (ego violent 
event), հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նա ցում և մյուս նե րի հան դեպ ը նդ գծ ված բռ նու-
թյուն: Հան ցախմ բի ան դամ նե րը պար տա վոր էին ո րո շա կի հան ցա վոր, բռ նու թյան 
գոր ծո ղու թյան մի ջով ան ցնել՝ հան ցա խումբ ներ գրավ վե լու հա մար112: Չի կա գոյի 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Իր վինգ Սպեր գե լը նշում է. «Ըստ հան ցախմ բի սո վո-
րու թյան, խմ բա վոր ման ան դամ դառ նա լու ծե սե րը տար բեր են լի նում՝ սկ սած մեծ 
քա նա կի ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լուց, թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից կամ վա ճառ-
քից, խմ բի այլ ան դամ նե րի հետ կռ վե լուց, խա նու թից գո ղու թյուն կա տա րե լուց 
մինչև հա կա ռա կորդ բան դայի ան դա մին գն դա կա հա րե լը: Կա նանցից կա րող են 
պա հան ջել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ խմ բի տղա մարդ կան ցից մե կի հետ 

109 Ներքսածություն բառը կիրառվում է որպես initiation բառի թարգմանություն, որպես խմբի մաս 
կազմելու համար որոշակի ծեսի, գործողությունների մի համակարգի նկարագրություն: Հայերեն 
բառեզրի համար շնորհակալ ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս Դավիթ 
Իսաջանյանին:
110 Eric J. Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th 
Centuries (New York: Norton, 1959), 154 հղվում է ըստ Joel Best and Mary M. Hutchinson, “The Gang 
Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” Justice Quarterly 13 (1996): 395.
111 Georg Simmel, The Secret Society, in The Sociology of Georg Simmel, ed. by K.H. Wolff (New York: 
Free Press, 1950), 345-76 հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in 
Contemporary Crime Discourse,” 395.
112 Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1341.
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կամ մե նա մար տել կա նանց խմ բա վոր ման առաջ նոր դի կամ հիմ նա կան ան դամ նե-
րից մե կի հետ113:

 Լոս Ան ջե լե սի հան ցախմ բերն ու սում նա սի րող Ս.Դե կե րը նաև ավե լաց նում է, որ նոր 
ան դամ ներն ու նեին ը նտ րու թյուն՝ կա՛մ են թարկ վել ծի սա կան ծե ծի, կա՛մ «գ նալ առա-
քե լու թյան»: Գնալ առա քե լու թյան նշա նա կում էր, որ նոր ան դամ նե րը պետք է ներ-
գրավ վեին բռ նու թյան գոր ծո ղու թյան մեջ, սո վո րա բար հա կա ռա կոր դի հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րի դեմ114: Հան ցախմ բի նոր ան դամ նե րից կա րող էին պա հան ջել մաս նակ ցել 
զին ված կո ղո պու տի, մե քե նայից կրա կոց ներ ար ձա կե լու գոր ծո ղու թյան, հար ձա կում-
նե րի, բռ նա բա րու թյան կամ նույ նիսկ սպա նու թյան, թմ րա մի ջոց ներ տե ղա փո խե լուն: 
Նման գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րախ կա րող էին դառ նալ ի նչ պես մր ցա կից հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րը, այն պես էլ ան մեղ մար դիկ115: Թեև Բես թը և Հաթ չի սոնն ի րենց հե տա զո-
տու թյան մեջ պն դում են, որ պա տա հա կան ան ցորդ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյունն ըն դա-
մե նը քա ղա քային առաս պել է116, սա կայն հան դի պում են նաև նման օ րի նակ ներ:

Ն ման օ րի նակ կա րող է լի նել 2007 թ. սեպ տեմ բե րին Լոն դո նում Յա սին Աբ դի րահ-
մա նի սպա նու թյու նը: 22-ա մյա ե րի տա սար դը հար ձակ ման են թարկ վեց բեյս բո լի փայ-
տե րով, կոտ րած շշե րով և դա նակ նե րով զին ված դի մա կա վոր ված ե րի տա սարդ նե րի 
խմ բի կող մից և հե տա գա յում հի վան դա նո ցում մա հա ցավ ստաց ված վնաս վածք նե-
րից: Ավե լի ուշ պարզ վեց, որ նա թի րա խա վոր վել էր որ պես MDP կոչ վող հան ցախմ բի 
ան դա մակ ցու թյան ծի սա կար գի՝ ներք սա ծու թյան մաս:

Ըստ վկա նե րից մե կի՝ Մո հա մեդ Ավեյ սի. «… հան ցախմ բին ան դա մակ ցե լու հա մար 
պետք էր վնաս հասց նել ի նչ-որ մե կին՝ ապա ցու ցե լու հա մար խմ բի ան դամ դառ նա լուն 
ար ժա նի լի նե լը»: Եվ զոհ դար ձած Յա սի նը պա տա հա կան զոհ էր, ըն դա մե նը թի րա-
խա վոր վեց որ պես ի նի ցիա ցիայի՝ ներք սա ծու թյան մաս117:

Ի հար կե, ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ այս աս պեկտն ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն 
կար ծում ե նք, որ այդ ուղ ղու թյան զար գա ցու մը հե ռան կար ու նի: Այս հոդ վա ծում քր դե-

113 Irving A. Spergel, The Youth Gang Problem: A Community Approach (New York: Oxford University 
Press, 1995), 91, հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary 
Crime Discourse,” 390.
114 Scott H. Decker and Barrick Van Winkle, Life in the Gang: Family, Friends, and Violence (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), 255 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: 
Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1343.
115 Նույն տեղում, 347-348:
116 Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383–
404 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang 
Initiation Rites,” 1343.
117 “Armed Gang Kill Innocent Student as Part of ‘Gang Initiation,” https://www.dailymail.co.uk/news/
article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html, դիտվել է 13.10.2018; Paul Cheston, 
“12-year-old Boy Who Took Part in Gang Killing of Innocent Student,” https://www.standard.co.uk/news/12-
year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html, դիտվել է 13.10.2018; Andy 
Bloxham, “Teenager Responsible for Notting Hill Carnival Stabbing was Spared Jail Two Years ago,” 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-
stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html, դիտվել է 13.10.2018; “Student’s Killer Posed on Website,” 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm, դիտվել է 13.10.2018:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm
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րի ներ գրավ ման մի շարք պատ ճառ նե րի շար քում առա ջար կում ե նք քն նել նաև այս 
վար կա ծը, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ բո լոր հնա րա վոր ռե սուրս նե րը՝ 
հայե րի նկատ մամբ պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու սե փա կան մի ջոց-
ներով, ին չը բազ միցս արել է քր դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ: Հնա րա վոր 
է, որ տվյալ մար տա վա րու թյու նը կի րառ վել է, քա նի որ նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Կ.Պո լի սը տե սա նե լի ջան քեր էր գոր ծադ րում՝ լու ծե լու մի հս տակ խն դիր՝ ներ գրա վե լու 
տե րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րում մեծ կշիռ ու նե ցող քր դա կան ցե ղե րին օս մա նյան 
միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, և «հա մա տեղ գոր ծած հան ցա գոր ծու թյու նը» 
հա մախմբ ման լա վա գույն լու ծում նե րից էր: 

Հայկական կոտորածներին քրդերի ներգրավման պատճառները

Օս մա նյան կայս րու թյու նը, քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող շա րու-
նա կա կան բռ նաճն շում նե րի, ու նեց ված քի թա լա նի և զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի 
մեջ, հա մի դի ե հե ծե լա զո րային ջո կատ ներ ստեղ ծե լով, մի քա նի խն դիր էր լու ծում:

 Նախ՝ այն ը նդ հա նուր առ մամբ լու ծում էր Պարս կաս տա նի հետ սահ մա նի պաշտ-
պա նու թյան խն դի րը՝ այն ավե լի ամ րապն դե լով: Սա կայն հռ չակ ված նպա տա կից 
բա ցի, վե րոն շյա լը թույլ տվեց լու ծել այլ, մի գու ցե ավե լի կարևոր խն դիր ներ:

 Հա մի դի ե գն դերն ավե լի ու ժե ղաց րին ճն շու մը հայ կա կան ազ գա բնակ չու թյան 
նկատ մամբ: Դա կարևոր է ր՝ կա սեց նե լու հա մար 19-րդ դա րի հայ կա կան ազ գայ-
նա կա նու թյան վե րել քը, ո րը լի ո վին տե ղա վոր վում էր ժա մա նա կի եվ րո պա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան ալի քի մեջ։ Մե կը մյու սի հետևից Եվ րո պա յում ստեղծ վում էին 
ազ գային պե տու թյուն ներ, և հենց ազ գային չա փո րո շիչն էր դառ նում հան րու թյան 
հա մախմբ ման գլ խա վոր ցու ցի չը և գրա վա կա նը։ Այս երևույթը տեղի էր ունենում նաև 
Օսմանյան կայսրության տարբեր ազդեցիկ էթնիկ (արաբական, քրդական) խմբերի 
բուրժուազիայի ձևավորման ձևով118: Հենց այս շր ջա նում են ծնունդ առ նում հայ կա կան 
առա ջին կու սակ ցու թյուն նե րը և որ պես առաջ նային նպա տակ՝ կարևոր վում է հայ կա-
կան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու գա ղա փա րը: Այս զար գա ցում նե րը չա փա զանց 
վտան գա վոր էին կայս րու թյան հա մար: Մե կը մյու սի հետևից տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
մոտ ազ գայ նա կա նու թյան ծաղ կու մը բե րում էր փոք րա մաս նու թյուն նե րի ան կա խու-
թյա նը և ան ջատ մանն օս մա նյան պե տու թյու նից: Քր դա կան մշ տա կան ճն շու մը կոչ ված 
էր վի ժեց նե լու այդ գոր ծըն թացն արևե լյան նա հանգ նե րում՝ հետևո ղա կա նո րեն թու լաց-
նե լով հայ կա կան հա մայն քի նե րու ժը: 

Ս րա հետ սեր տո րեն կապ ված է քր դե րի կող մից հայ կա կան տն տե սու թյա նը հասց-
վող հար ված նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ եր կա կի հար կա հա նու թյու նը, հայ գյու ղա ցի-
նե րի ան պա տիժ թա լա նը, հայ կա կան հո ղե րի փո խան ցու մը քր դե րին, ամ բող ջա կան 
գյու ղե րի դա տար կու մը և այն տեղ քր դե րի և չեր քեզ նե րի բնա կե ցու մը, ին չը հետզ հե տե 
հյու ծում էր հայ կա կան տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

118 Fatma M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change 
(New York: Oxford University Press, 1996), 134–37, համեմատության համար տե՛ս Simon Payaslian, The 
History of Armenia, From the Origins to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 117.



Սու րեն Ա. Մա նու կյան

48

 Վեր ջա պես քր դա կան հա մի դի ե գն դե րի ստեղծ ման շնոր հիվ նրանց նե րա ռե-
լով պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և տա լով ցան կա ցած հան ցանք ի րա կա նաց նելու 
ազատու թյուն՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը բա ցա ռում էր հայ-քր դա կան հնա րա վոր 
դա շին քը, ին չի հա վա նա կա նու թյու նը սար սա փեց նում էր Բարձր դռա նը, առա վել ևս, 
որ այս շր ջա նում հայ կա կան շր ջա նակ ներն ակ տիվ աշ խա տանք էին տա նում այդ ուղ-
ղու թյամբ՝ փոր ձե լով քա ղա քակր թե լու մի ջո ցով քր դե րի հետ խա ղաղ հա մա կե ցու թյան 
եզ րեր գտ նել: Դրա վի ժեց ման ձևե րից մեկն էլ քր դե րին հայ կա կան ան կախ պե տա-
կա նու թյան ստեղծ ման ուր վա կա նով սպառ նալն էր:

Քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի սպա նու թյան մեջ և նրանց ձեռ քե րով սև գործն 
անե լով՝ Կ.Պո լի սը հնա րա վո րու թյուն էր ստա նում հե տա գա յում ամ բողջ մեղ քը բար-
դե լու «վե րահս կո ղու թյու նից դուրս ե կած վայ րի քոչ վոր նե րի» վրա119՝ խու սա փե լով 
ար տա քին աշ խար հի քն նա դա տու թյու նից և հե ղի նա կու թյան կորս տից:

Օս մա նյան կայս րու թյան հա մար ոչ կա նո նա վոր ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը՝ «սև 
աշ խա տան քը» կա տա րե լու հա մար, ավան դա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր,120 և հա մի-
դի ե նե րի օգ տա գոր ծու մը 1894-96 թթ. սրա վառ դրսևո րումն էր: Կան դեպ քեր, որ 
ջար դե րի ժա մա նակ պա տաս խա նատ վու թյունն ամ բող ջու թյամբ քր դե րի վրա բար դե-
լու նպա տա կով թուր քա կան զոր քե րը հա ճախ գոր ծում էին քր դա կան տա րա զով121: 

Սա կայն կարևո րա գույն խն դի րը հա վա նա բար քր դե րին Օս մա նյան կայս րու-
թյան հետ կա պե լու հրա մա յա կանն էր: Քր դե րը եր բեք հա վա տա րիմ չեն ե ղել կայս-
րու թյա նը, նրանք միշտ խն դիր ներ են առաջացրել իշխանությունների համար, որոնք 
միշտ նրանց դեմ զորք են ուղարկվել և արյուն թափել122: Վ. Ֆ. Մի նորս կին նշում է, 
օ րի նակ, որ նույ նիսկ ե րբ քր դե րը հրա ժար վում էին հայե րի ջար դե րին մաս նակ ցե-
լուց, դա անում էին, քա նի որ դրա մեջ տես նում էին միայն կա ռա վա րու թյան շա հը։ 
Ը ստ նրա՝ քր դե րը եր բեք աչ քի չեն ըն կել թուր քա կան հայ րե նա սի րու թյամբ123։ 19-րդ 
դա րի ամ բողջ ըն թաց քում գրե թե ան դա դար տե ղի էին ու նե նում քր դա կան ապս տամ-
բու թյուն ներ և հու զում ներ, ո րոնց ըն թաց քում քր դա կան ապս տամբ առաջ նորդ ներն 
ար տա քին ու ժե րի օ ժան դա կու թյանն էին ապա վի նում: Հա մի դի ե հե ծե լա զո րի մեջ 
ներ գրա վե լով քր դա կան վեր նա խա վին՝ Կ.Պո լի սը սկ սում էր քր դե րի մեջ տա րա ծել 
օս մա նյան հայ րե նա սի րու թյու նը՝ ներ գրա վե լով նախ կին ազա տա տենչ ու չեն թարկ-
վող ժո ղովր դին կայ սե րա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ: Ար դյունք նե րը տպա վո րիչ 
էին: Մի քա նի տա րում հա մազ գեստ ստա ցած քր դա կան բազ մա թիվ ցե ղեր դար ձան 
կայ սեր ամե նա հա վա տա րիմ հպա տակ նե րը:

119 British Foreign Office Archive, FO 424/178, p. 299 cited in Robert Graves, Storm Centres of the Near 
East: Personal Memories, 1879-1929 (UK: Hutchinson and co., 1975), 145–47.
120 Մանրամասն տե՛ս James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire (Stuttgart: Steiner, 2000):
121 Bravley E.A. Hodgetts, Round about Armenia (London: Sampson Low, Marston and Company, 
1896), 100; АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3135, д. 3176, л. 70–77, 79–82, Геноцид армян в 
Османской империи, 32, 45:
122 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225:
123 Минорский, Курды, 30:
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 Կայս րու թյան հետ քր դե րի կա պե րի ամ րապնդման առու մով շատ կարևոր էր նրանց 
հան ցա գոր ծու թյան մեղ սա կից դարձ նե լը: Նրանք թուր քե րի հետ դառ նում էին միաս-
նա կան նա խագ ծի՝ հայե րից Արևմտյան Հա յաս տա նը մաք րե լու մա սը: Ցե ղա սպա նա գի-
տու թյան մեջ դա հայտ նի ֆե նո մեն է, ե րբ ոճ րա գործ վար չա կար գե րը կա րիք են զգում 
սե փա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար հնա րա վո րինս լայն հա մա կիր նե րի հե նա րան 
ստեղ ծել և ներ գրա վում են հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի մեջ124: Միա ժա մա նակ նրանք ամուր թե լե րով կա պում ե ն125 ցե ղա սպա նու թյան 
մաս նա կից նե րին իշ խա նու թյուն նե րի հետ: Օս մա նյան կայս րու թյունն ակ տի վո րեն ներ-
գրա վեց քր դե րին սպա նու թյուն նե րի մեջ՝ ոչ միայն նրանց որ պես հայե րին ո չն չաց նե լու 
գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու հա մար, այլև քր դե րին կայս րու թյան մեծ հան ցան քին մեղ սա կից 
դարձ նե լով՝ ավե լի ամուր կա պեր ստեղ ծե լու հա մար:

Suren A. Manukyan 
PhD

COMPLICITY AS FACTOR FOR COHERENCE.  
ON THE ISSUE OF MOTIVES OF THE KURDISH INVOLVEMENT  

IN THE 1894-96 MASSACRES OF ARMENIANS

SUMMARY

Key words: Armenian massacres of 1894-96, Kurds, Hamidiye, complicity in crime, 
Armenian Genocide.

The paper is an attempt to cover the issue of the creation of Hamidian cavalry and 
the forms, scale, and causes of Kurdish participation in the massacres of Armenians in 
1894-96. Using cohesion theories known in criminology and social psychology, an attempt 
is made to utilize them to explain some new motivations for the involvement of the 
Kurds in the process of violent settling of the Armenian issue. The role of the Kurds is 
usually interpreted as being a blind instrument in the hands of the Empire against the 
Armenian population. This is a prevalent concept not only in Armenian historiography 
but also in genocide studies. Unquestionably, this has ground, but it probably cannot be 
an entire explanation for such large-scale Kurdish participation. The Armenian massacres 
brought tangible and significant benefits for the Kurds, who were personally engaged 
in the ongoing crime. Furthermore, by encouraging the Kurds in the murder campaign, 

124 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, ed. Dinah L. Shelton (Detroit: Macmillan 
Library Reference, 2004), 792.
125 Տարբեր խմբերում ներգրավելու՝ ինիցիացիայի, այդ խմբի ամրությունը պահպանելու համար 
հանցագործության օգտագործման մասին տե՛ս, օրինակ՝ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation 
Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383-404:
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the Ottoman Empire solved another, crucial purpose. Turning Kurds into a complicity 
of crime by affiliation with the Turks to a joint project of ethnic cleansing of Western 
Armenia, Sublime Porte strongly bonded the toublesome, usually disloyal Kurds with the 
policy and fate of the Empire.

Сурен А. Манукян 
кандидат исторических наук

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ КАК СВЯЗУЮЩИЙ ФАКТОР. 
O МОТИВАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ КУРДОВ В МАССОВУЮ РЕЗНЮ АРМЯН  

В 1894-1896 ГГ.

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: резня армян 1894-1896 гг., курды, гамидие, соучастие в преступле-
нии, Геноцид армян.

В статье рассматриваются проблемы создания курдской кавалерии Гамидие, 
формы, размеры и причины участия курдов в массовых убийствах армян в 1894-1896 
гг. Посредством применения теории повышения сплоченности, известной в криминали-
стике и социальной психологии, автор пытается объяснить некоторые новые мотивации 
вовлечения курдов в процесс насильственного разрешения армянского вопроса. Обычно 
курдов представляют слепым инструментом в руках империи, использованным против 
армянского населения. Это мнение сложилось не только в армянской историографии, 
но и вообще в геноцидологии. Конечно, подобное представление обосновано, однако это 
не может быть единственным объяснением столь широкомасштабного участия курдов 
в резне. Массовое истребление армян положительно сказалось на курдах, которые сами 
были не менее заинтересованы в преступлении. Кроме того, вовлекая курдов в процесс 
массовых убийств, Османская империя решала другую, возможно, не менее важную 
проблему. Превратив курдов в соучастников преступления, включив их в совместный с 
турками проект этнической чистки Западной Армении от армян, Высокая Порта связы-
вала беспокойных и не всегда лояльных курдов с политикой и судьбой империи.
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Ռո բերտ Ա. Սու քիա սյան

 ՀԱ ՍԱՆ ՉԵ ԼԵ ԲԻ. 
 ՍԵ ԲԱՍ ՏԻ ԱՅԻ ՏԵ ՂԱ ՀԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՄԻ ԿԱՅԱ ՆԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, վեց վի լայեթ ներ, Սե բաս տիա, Խար բերդ, 
Հա սան Չե լե բի, տե ղա հա նու թյուն, տղա մարդ կանց կո տո րած, թա լան, օ տար ա կա նա-
տես։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կի՝ բռ նի տե ղա-
հա նու թյուն նե րի մի ջո ցով հայ բնակ չու թյունն ար մա տա խիլ ար վեց սե փա կան բնաշ խար հից 
և ո չն չաց վեց սի րիա կան ա նա պատ նե րի ճա նա պար հին։ Այս ճա նա պար հի եր կայն քով Թեշ-
քի լա թը մահ սու սե-ի կող մից կազ մա կերպ վել էին հս տակ և ա ռան ձին գոր ծա ռույթ ներ ի րար 
մեջ բա ժա նած ան ցու մային կա յան ներ, որ տեղ ի րա կա նաց վում էին նա խա պես մշակ ված 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ թա լան, տա րա տե սակ բռ նու թյուն ներ և ո չն չա ցում։

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են այդ կա յան նե րից մե կում՝ Հա սան Չե լե բի ում տե ղի ու նե-
ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ հայ կա կան քա րա վան նե րի թա լա նը և ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը` 
 հիմնվե լով գլ խա վո րա պես հայ կա կան ար խի վային1, գր քային2, մա մու լի3, հու շե րի հա վա-
քա ծու նե րի4, գի տա կան ամ սա գրե րի5 ու հե տա զո տու թյուն նե րի6 տե ղե կու թյուն նե րի և 

1 Archives De La Bibliothèque Nubar, Fonds Aram Andonian (այսուհետև՝ BNu/Fonds A. Andonian), 
Matériaux pour l’histoire du genocide, Dossier 49, Massacres et déportations à Sébaste (14 pièces, 190 ff. rv.), 
AA/MHG/P.i.1/2-49; Ա. Հ., Սեբաստիա, Հայկանույշ Զառացյան, «Սըվազ», Վարդանուշ Գաս  մանեան, 
«Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի սիվասցի», Հեղինէ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տա րագրեալ-
ները», BNu/Fonds A. Andonian, P.J.1/3, fi le 6, Amasia։ Սեպուհ Լուսարարյան, «Մի կյանքի պատմություն», 
ՀՑԹԻ, Ձեռագիր հուշագրությունների բաժին, գ. 127, գ.128, գ.129; Սուրեն Սարգսյան, «Պատմության 
կարմիր, սև էջեր, սատանայական գործեր, եղեռնը», ՀՀ ԳԱԱ հնագի տու թյան և ազգագրության 
ինստիտուտի ազգագրության բաժնի արխիվ, թղթապանակ 121/2; Օհաննես Ալեք սանդրեանի հուշերը 
1915 թ. եղեռնի մասին (ձեռագիր), Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ) ֆ. 439, ց.3, գ.115։
2 Կարապետ Գաբիկեան, Եղեռնապատում. Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ, (Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924); Փայլածու Գաբտանեան, Ցաւակ (Նիւ Եօրք, «Արմենիա», 
1922); Եդուարդ Ա. Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ (Պէյրութ, «Shirak Press», 1968); Գաբրիէլ 
Սիմոնեան, Յուշամատեան պոնտական Ամասիոյ (Վենետիկ, ա.հ, 1966); Վահան Համբարձումյան, 
Գիւղաշխարհ. Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն (Փարիզ, «Տարօն», 1927); Սարգիս 
Ս. Տէմիրճեան, Չորս տարուան տառապանք, Եւդոկացի (Թոքատ) օր. Թէփերիկ Չալըգեանի աքսորի 
կեանքէն (Նիւ Եորք, «Հայկ», 1920); Լևոն Վարդան, «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան», Հայկազեան հայագիտական հանդէս ԺԵ (1995), 499-519: 
3 Շահէն Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս. Դէպի Գողգոթան», Հայրենիք 11 no. 298 (1950); 1 no. 323 
(1953); Վահան Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
4 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ 
(Երևան, Գիտություն, 2011); Հուշագրական ժառանգություն, ՀՃՈւ հիմնադրամի գիտական ուսում-
նա սիրություններ, հատոր 14, (Երևան, «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնա-
դրամ», 2011); Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ (Փարիզ, «Արաքս», 1952)։ 
5 Յակոբ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան. Աքսորի ճամբան (1915)», Հանդէս ամսօրեայ 1 no. 12 
(2015), 345-483։
6 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete history (London, New York: I.B. TAURIS, 
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գի տա կան ար դյունք նե րի վրա, ո րոնց տրա մադ րած տվյալ նե րը հա մադր վել են օ տար 
ա կա նա տես նե րի7 և օս մա նյան փաս տաթղ թե րի8 հա ղոր դած տվյալ նե րի հետ։
 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած հիմ նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ուր վա գի ծը, դրանց հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պայ մա-
նա կա նո րեն բա ժան վել են ե րեք հա մա կարգ ված փու լե րի. թա լան և կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյուն ներ, տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում, տղա մարդ կանց բան-
տար կու թյուն և սպանդ։

***
 Հա սան Չե լե բի գյու ղը և ճա նա պար հային կա յա նը տե ղա կայ ված էին Խար բեր դի 
նա հան գի Մա լա թիայի գա վա ռի Ար ղա սան ջա կում` Ա րաբ կիր քա ղա քից մոտ 52 կմ 
հա րավ-ա րև մուտք՝ Մա լա թիա-Սե բաս տիա ճա նա պար հին9։ Գյուղն ու ներ թուր քա-
կան և քր դա կան 200 տուն բնակ չու թյուն10։ Այն հա ջոր դում էր Սե բաս տիա և Խար-
բերդ վի լայեթ նե րի սահ մա նագլ խին տե ղա կայ ված Քյո թու խան ա նու նը կրող կա յա-
նին՝ նա խա տես ված որ պես թա լա նի և կո տո րա ծի կա յան, ո չն չաց ման հա մար թի րա-
խա վո րե լով գլ խա վո րա պես հա սա րա կա կան դիրք զբա ղեց նող տղա մարդ կանց։ 
Հա սան Չե լե բի ում ար դեն հիմ նա կան թի րախ էին չա փա հաս տղա մար դիկ՝ ան կախ 
հա սա րա կա կան դիր քից։ Տա րա գրու թյան այս փու լերն ան ցած հա տու կենտ ծպտ ված 
տղա մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րի հա մա կար գային ո չն չաց ման կամ ու ծաց ման 
հա մար ար դեն նա խագծ ված էին հա ջոր դող՝ Հե քիմ Խան, Հա սան Պա տիկ, Ֆռնջ լար 
կա յան նե րը։

 Տե ղա հա նու թյուն նե րի եր թու ղի նե րի հա մա տեքս տում Հա սան Չե լե բին հան գու-
ցային կա յան էր ի նչ պես Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րի և վի լայե թի այլ 
բնա կա վայ րե րի հայե րի, այն պես էլ հա րա կից շր ջան նե րի տա րա գրյալ նե րի հա մար։ 
Կա յա նը մի քա նի հիմ նա կան եր թու ղի նե րի մաս էր կազ մում։ Դրան ցից մե կը՝ նա խա-
տես ված Սե բաս տիա քա ղա քի և շր ջա կա բնա կա վայ րե րի հա մար, սկս վում էր Սե բաս-
տիա քա ղա քում և ձգ վում դե պի Թե ջիր խան, Մա ղա րա, Կան գալ, Ա լա ջա խան, Քյո-
թու խան, ի սկ ար դեն Խար բեր դի վի լայե թում հաս նում Հա սան Չե լե բի, շա րու նակ-
վում դե պի Հե քիմ խան, Հա սան Պատ րիկ, Ֆռնջ լար և ձգ վում հա րավ։ Սե բաս տիայի 
վի լայե թի հյու սիս-ա րևմ տյան մա սի և հա րա կից շր ջան նե րի հա մար նա խա տես ված 
մյուս եր թու ղին ան ցել է Սամ սոն, Մարզ վան, Ա մա սիա, Եվ դո կիա, Շար գըշ լա, Կան-

2011); Սեպուհ Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի ամբողջական պատմութիւնը (1914-1918) (Կ.Պոլիս, 
Հայաստան գրատան հրատ., 1921)։ 
7 Երուանդ Քասունի, Քննական ակնարկ «Միշըների հերըլտ»-ի 1915-1918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն (Պէյրութ, 
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան հրատարակչական գրասենեակ, 2012)։
8 Clark University, Digital Commons, The Krikor Guerguerian Archive, “03 Captain Fazil Bey III,” 
https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3, դիտվել է 06.05.2019: 
9 Թադևոս Խ. Հակոբյան, Ստեփան Տ. Մելիք-Բախշյան, Հովհաննես Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի 
և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, hատոր 3 (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1991), 370։
10 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։

https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3
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գալ, Քյո թու խան հե տագ ծով և նաև Հա սան Չե լե բի կա յա նով։ Վե րոն շյալ եր կու 
եր թու ղի նե րին միա ցել է նաև եր րորդ եր թու ղին, ո րը սկս վե լով մերձսև ծո վյան բնա-
կա վայ րե րից՝ Օր դուից և Կի րա սո նից, շա րու նակ վել է դե պի Շա պին Գա րա հի սար, 
Սու շե հիր, Զա ռա, Հա ֆիգ, Սե բաս տիա քա ղաք, միա վոր վել Կան գալ, Քյո թու խան 
եր թու ղուն և հա սել Հա սան Չե լե բի կա յան։ Ի նչ պես մյուս կա յան նե րի պա րա գա յում, 
այս տեղ նույն պես հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րին ներգ րավ ված էին օս մա նյան 
պե տա կան և ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցա կան մար մին նե րը։

Ա նց նող քա րա վան նե րի թա լա նի ու սպա նու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը 
Թեշ քի լա թը մահ սու սե-ի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին, ժան դար մե րիան, տե ղա կան իշ խա-
նու թյուն նե րը և այլ պե տա կան կա ռույց նե րի պաշ տո նյա ներ։

1914 թ. մար տի 27-ից Ար ղայի կայ մա կա մի պաշ տո նը զբա ղեց րել է Վա սիֆ բեյը, 
ում 1915 թ. հու լի սի 23-ին փո խա րի նել է Ա սիմ բեյը11։ Կա յա նի հան ցա գոր ծու թյուն ներն 
ի րա կա նաց վել և ա ռաջ նորդ վել են ժան դարմ նե րի պաշ տո նով ծպտ ված ան ձանց 
կող մից։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ղա սան ջա կի ժան դար մե րիայի հրա մա-
նա տա րը Ա լի Չա վուշն էր, ո րը նաև կա ռա վա րել է Հե քիմ խան ան ցու մային կա յա-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Հա սան Չե լե բի ում բուն գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նող-
նե րից էին Մուխ թար Միր զան, ո րի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
չկան, և ա ռևտ րա կան Ու լա շօղ լու Իբ րա հի մօղ լու Հյու սեի նը: Վեր ջին ներս պա տաս-
խա նու էին սպա նու թյուն նե րի և մեծ ծա վալ նե րով ապ րանք նե րի գո ղու թյան հա մար։ 
Նրանք նաև կաս կած վում էին բռ նա բա րու թյուն նե րի մեջ12։ Հյուս նի է ֆեն դին՝ Աչ քը-
դա ղի վի ճա կա գրա կան ծա ռա յու թյան պե տը, մաս նակ ցել է Հա սան Չե լե բի – Հե քիմ 
խան կա յան նե րի միջև տե ղի ու նե ցած բռ նա բա րու թյուն նե րին և թա լա նին13։ Դա տե լով 
կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կող և ի րա կա նաց նող ան ձանց 
կազ մից՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը և 
ի րա գոր ծու մը տե ղի են ու նե ցել պե տա կան և կու սակ ցա կան մար մին նե րի կարևո րա-
գույն օ ղակ նե րի ներգ րավ մամբ: 

Ա ռա ջին փուլ. թա լան և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ

 Հա սան Չե լե բի հաս նե լուն պես տա րա գրյալ նե րի քա րա վան նե րին տե ղա վո րում էին 
մո տա կա լեռ նե րի ստո րոտ նե րում՝ ձո րի մեջ, գե տի ե զեր քին14։ Քա րա վան նե րի՝ ճամ-
բար խփե լուց հե տո գյու ղի բնակ չու թյու նը հա զա րի հաս նող խմ բե րով ա ռև տուր ա նե-

11 Այս փոփոխությունն անսպասելի էր, քանի որ այն իրականացվեց սանջակի տարածքով 
հայ տասնյակ քարավանների անցման կարևոր շրջափուլում։ Ըստ Ռայմոնդ Գևորգյանի՝ տեղի 
ունեցածը կարող էր պայմանավորված լինել Վասիֆ բեյի՝ հրամանների կատարման անբավարար 
խստությամբ, սակայն հեղինակն ավելի հավանական է համարում, որ խնդիրը քարավաններից ձեռք 
բերված գողոնի «անարդար» վերաբաշխումն էր, տե՛ս Kévorkian, The Armenian Genocide, 418:
12 Տե՛ս Guerguerian, “03 Captain Fazil Bey III,” 235։ 
13 Տե՛ս նույն տեղում, 246։
14 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. 439, ց. 3, գ. 115, տե՛ս նաև՝ Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ, 72; Քօսեան, 
«Գանտիտա Գույումճեան», 400; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; Լուսարարյան, Մի կյանքի 
պատմություն, 164; Գաբտանեան, Ցաւակ, 65:
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լու պատր վա կով մտ նում էր տա րա գրյալ նե րի շար քեր։ Այ ցե լու թյուն նե րի հիմ նա կան 
նպա տա կը, ը ստ վե րապ րող նե րից մե կի, հե տա խու զա կան բնույթ էր կրում՝ թա լա նի 
թի րախ նե րը պար զե լու հա մար15։ Կա յա նի շուրջ ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի այս 
փու լում ու շադ րու թյան կենտ րո նում էին հայտն վում կա նայք և աղ ջիկ նե րը, ո րոնց 
զգու շաց նում էին սպան դի սպառ նա լի քի մա սին և փր կու թյան դի մաց պա հան ջում 
ոս կի ու գո հա րե ղեն16։ Սե բաս տիայի չոր րորդ քա րա վա նից մի հղի կնո ջից պա հան ջել 
են ոս կի, սա կայն, կաս կա ծե լով, որ վեր ջինս կա րող էր կուլ տված լի նել այն, ճեղ քել 
են նրա ո րո վայ նը՝ այդ պես էլ չհայտ նա բե րե լով փնտ րա ծը17։ Գոր ծըն թացն ու ղեկց վել 
է կա նանց ու աղ ջիկ նե րի բռ նա բա րու թյուն նե րով18 ու հափշ տա կու թյուն նե րով19։ Այս 
վտանգ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար կա նայք փոր ձել են ծպտ վել՝ դեմք նե րին հող, 
ցեխ, մո խիր քսե լով, սա կայն ա պար դյուն20։ Այս պի սով, այս փու լի բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյուն ներն են, ո րոնք շատ 
հա ճախ զու գա հեռ էին տե ղի ու նե նում։ Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ միայն շա հու թա բեր 
էին դրանք ի րա կա նաց նող նե րի հա մար, այլև թու լաց նում և սպա ռում էին քա րա վա նի 
վե րապ րե լու մի ջոց նե րը։ 

Երկ րորդ փուլ. տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում 

Երկ րորդ փու լում սկս վել է կա յա նի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը՝ տղա-
մարդ կանց ա ռանձ նա ցու մը։ Ը ստ հրա հան գի՝ հար կա վոր էր հայտ նա բե րել քա րա-
վա նի բո լոր տղա մարդ կանց և ձեր բա կա լել։ Գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում էր ժան-
դար մե րիայի և գյու ղի քուրդ բնակ չու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Զին ված քր դե-
րը21, ժան դարմ նե րի հրա մա նով և գոր ծակ ցու թյամբ22, խու զար կել են քա րա վան նե-
րը23 և ձեր բա կա լել24, ը ստ տար բեր աղ բյուր նե րի, 825, 1026, 9-1227 տա րե կա նից մինչև 

15 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 164։
16 Տե՛ս նույն տեղում։
17 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
18 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 78։
19 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
227, 234։
20 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
21 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; 
Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 227, 237։
22 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
23 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 191։
24 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 
168; Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ , 74; Գաբտանեան, Ցաւակ , 65; Հուշագրական ժառանգություն, 
212։
25 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
26 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
27 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
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7528, 8029 տա րե կան և ա վե լի բարձր տա րի քի տղա մարդ կանց։ Գոր ծո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող ներն ան ցնում էին բո լոր ըն տա նիք նե րի ա ռջևով, մտ նում վրան ներ և 
փնտ րում տղա մարդ կանց30։ Թաքն ված տղա մարդ կանց բա ցա հայ տե լու նպա տա կով 
խոշ տան գում էին կա նանց31, ա պա, գն դա կա հա րու թյան սպառ նա լի քով, տղա մարդ-
կանց կա նան ցից զա տում32։ Գի տակ ցե լով տղա մարդ կանց սպառ նա ցող վտան գը՝ 
տա րա գրյալ նե րը դի մում էին թաքն վե լու տար բեր հնարք նե րի։ Կա նայք փոր ձում էին 
թաքց նել տղա մարդ կանց կտո րե ղեն նե րի33, վեր մակ նե րի34, կառ քե րի35 ու կար պետ-
նե րի տակ կամ նս տում էին նրանց վրա36։ Ժան դարմ նե րին և քր դե րին մո լո րեց նե լու 
հա մար, թե ի բր ի րենց ա մու սին նե րին ար դեն ձեր բա կա լել են, կա նայք ցու ցադ րա-
բար ող բում էին, ին չը ո րոշ դեպ քե րում ար դյու նա վե տո րեն կան խում էր խու զար կում-
նե րը37։

Տ ղա մարդ կանց թաքն վե լու ա մե նա տա րած ված հնարք նե րից մե կը կա նանց հա գուս-
տով ծպտ վելն է ր38։ Ո մանք փոքր ե րե խա նե րի գր կած39 նույ նիսկ ձևաց նում էին, թե ի բր 
կե րակ րում ե ն40։ Այս ե ղա նա կով կա յա նից փրկ վել են պրո ֆե սոր ներ Ռու բեն Ռա գու-
պյա նը, Սե նե քե րիմ Դալյոն ջյա նը, Համ բար ձում Պլե ջյա նը41 և ան գամ հոգևո րա կան-
ներ42։ Ո րոշ հու շա գրու թյուն նե րում ար ձա նագր ված են տղա մարդ կանց փա խուս տի 
հա ջող ված դեպ քեր43։ Կան նաև դեպ քեր, ե րբ տղա մար դիկ մտա ծել են փա խուս տի 
մա սին, սա կայն չեն փա խել, ա պա ձեր բա կալ վել և սպան վել ե ն44։ Պահ պան ված են 
նաև տղա մարդ կանց թաքն վե լու փոր ձե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ։ Հա սան Չե լե բիի 
լեռ նային լանդ շաֆ տը թաքն վե լու հնա րա վո րու թյուն ներ էր ըն ձե ռում, ին չից օ գտ վե լով՝ 

28 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։
29 Տե՛ս նույն տեղում, 181։
30 Տե՛ս նույն տեղում, 178, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
31 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
32 Տե՛ս Չուգասըզեան Վահան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
33 Տե՛ս Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 234; տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս.Դէպի 
Գողգոթան», 72:
34 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
35 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 177, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
36 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 170-171։ 
37 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
38 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 198, 200, տե՛ս նաև՝ Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ 
Գասմանեանի», 172; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 95։
39 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
40 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
41 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
42 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
43 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
44 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72-73։ Ալեքսանդրեան, ՀԱԱ, ֆ.439, ց.3, գ.115։
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տղա մար դիկ թաքն վում էին շր ջա կայ քի ձո րակ նե րում45։ Սա կայն քր դե րի կող մից հայտ-
նա բեր վե լուց հե տո թաքն ված նե րը հանձն վում էին ժան դարմ նե րին46։ Սուրբ Սար գիս 
ե կե ղե ցու քա րա վա նից տղա մարդ կանց ա զատ ար ձա կե լու հա մար պա հանջ վել է հինգ 
ոս կի լի րա կա շառք, ո րը չտ րա մադ րե լու դեպ քում վեր ջին նե րիս սպառ նում էր բան տար-
կու թյուն47։

Կա շառ քի ար դյու նա վետ կի րառ ման դեպ քե րից48 բա ցի (օ րի նակ, ե րբ մի քա նի կին, 
քուրդ մյու դի րին կա շա ռե լով, ա զա տել են մի քա նի տաս նյակ տղա մարդ կանց49)՝ կային 
դեպ քեր, ե րբ կա շառ քի մու ծու մը չէր փր կում ձեր բա կալ ված նե րին50, կամ կա շառք էր 
գանձ վում ար դեն սպան ված բան տար կյալ նե րին ա զա տե լու հա մար51։ Ա կն կալ վող գու-
մա րից քիչ տրա մադր վող կա շառ քը նույն պես բա վա րար չէր ձեր բա կալ ված նե րի կյան-
քը փր կե լու հա մար52։ 

Ըստ Հայ կա նույշ Զա ռա ցյա նի վկա յու թյան, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցու թա ղի տղա-
մարդ կանց ոտ քե րը կա պել և պայ տել էին, ձեռ քե րը՝ գա մել53, ի սկ կա նանց կանգ նեց-
նում էին խա րույ կի շուրջ և նրանց աչ քի ա ռջև ստո րա ցու ցիչ կեր պով ծե ծում և այ րում 
էին տղա մարդ կանց54, ի սկ կա նանց պար տադ րում հետևել այդ տե սա րա նին55։

Չ նա յած գոր ծո ղու թյուն նե րի ան թա քույց հան ցա վոր բնույ թին՝ օ տար ա կա նա տե սի 
ներ կա յու թյամբ փոր ձեր էին կա տար վում դրանց տա լու պաշ տո նա կան ձև։ Օ րի նակ՝ մի 
քր դի բազ կին կա րել էին կար միր կտոր և տվել ար տո նու թյուն թա լա նե լու ու կե ղե քե լու 
որ պես ժան դարմ56։

Տ ղա մարդ կանց զա տու մից և բան տար կու թյու նից հե տո ո րոշ դեպ քե րում քա րա վա-
նին ստի պում էին շա րու նա կել ճա նա պար հը57։ Ե ղել են նաև դեպ քեր, ե րբ քա րա վա նը 
պա հել են մի քա նի օր և շա րու նա կել խու զար կու թյուն նե րը, ձեր բա կա լու թյուն ներն ու 
թա լա նը58։ Հա սան Չե լե բին լքե լուց հե տո քա րա վա նի վրա էին հար ձակ վում քր դեր և 

45 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 176։
46 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 75։
47 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 199։
48 Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան, 179; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 73։
49 Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
50 Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
51 Տե՛ս Համբարձումյան , Գիւղաշխարհ, 237։
52 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
53 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
54 Տե՛ս նույն տեղում։
55 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում , 200։
56 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
57 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։ Հուշագրական ժառանգություն, 191, 212:
58 Տե՛ս Տէրտէրեան «Արիւնի ճամբէս», 72-78, տե՛ս նաև՝ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400-
403։
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կո ղոպ տում աք սո րյալ նե րին ու գյու ղում մնա ցած սայ լե րը59։ Սե բաս տիայի Սուրբ Գևորգ 
թա ղի քա րա վա նի կա նայք գյու ղը լքե լիս լսել են սպա նու թյուն նե րի ա ղա ղակ ներ և փոր-
ձել են վե րա դառ նալ ա մու սին նե րի մոտ, ին չը նրանց ար գել վել է, ի սկ դի մադ րող նե րը 
սպան վել ե ն60։ Հայտ նի է նաև դեպք, ե րբ քա րա վանն ը նդ դի մա նա լով մնա ցել է գյու-
ղում61։

 Վե րը նշ ված բա ցա ռու թյուն նե րով և ա մեն քա րա վա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով հան դերձ, կա րող ե նք պն դել, որ այս փու լի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը տղա մարդ-
կանց ա ռանձ նա ցումն ու ձեր բա կա լումն էր, ի նչն ու ղեկց վել է թա լա նով՝ ուղ ղա կի կամ 
կա շառ քի մի ջո ցով։ 

Եր րորդ փուլ. տղա մարդ կանց բան տար կու թյուն և սպանդ 

Ըստ Հա սան Չե լե բիի կա ռա վար չի՝ կա յան հա սած քա րա վան նե րի տղա մարդ կանց 
սպա նու թյուն նե րը նա խա տես ված էին կայս րու թյան բարձ րա գույն ի րա տէ ով62 և շեյխ-ուլ 
իս լա մի շա րիա կան ֆեթ վայով63։ 

 Ձեր բա կալ ված տղա մարդ կանց բան տար կում էին գյու ղի հրա պա րա կում գտն-
վող շի նու թյուն նե րում, որ տեղ նաև տե ղա կայ ված էր կա ռա վար չի գրա սե նյա կը, ո րը 
հա մա կար գում էր կա յա նի գոր ծա ռույթ նե րը: Ը ստ վկա յու թյուն նե րի կա րե լի է տար-
բե րա կել եր կու ա ռան ձին շի նու թյուն ներ. մե կը՝ պան դո կան ման64, մյու սը՝ ըն դար ձակ, 
խար խուլ գոմ65։ Ը ստ հու շա գիր նե րից մե կի՝ շի նու թյուն նե րը կա րող էին տե ղա վո րել 
40-50 մարդ, սա կայն այն տեղ միան գա մից բան տար կում էին 150-ից ա վե լի տղա-
մարդ կանց66։ Սրահ նե րի տա րո ղու նա կու թյու նը և մարդ կանց քա նա կի խիստ ան հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը ստեղ ծում էին կյան քի հա մար վտան գա վոր պայ ման ներ՝ 
հան գեց նե լով շն չա հեղ ձու թյան, ու շա թա փու թյան և մահ վան։ Հատ կան շա կան է, որ 
բան տար կու թյան հա մար նա խա տես ված շի նու թյուն նե րի հս կո ղու թյու նը վս տահ ված 
էր եր կու ան զեն պա հակ նե րի67։ Բան տարկ ված ներն օ դի պա կա սից շն չա հեղձ էին 
լի նում68։ Ը ստ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի քա րա վա նի մեջ ե ղած Սե պուհ 
Լու սա րա րյա նի՝ տղա մարդ կանց բան տար կու թյան պայ ման ներն այն քան ան տա նե լի 
էին, որ բան տար կյալ ներն ա ղեր սում էին գն դա կա հա րու թյուն, միայն թե դուրս գային 

59 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
60 Տե՛ս Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան»:
61 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
62 Իրատէ - կայսերական հրամանագիր։
63 Ֆեթվա - կրոնական բարձրագույն անձի վճիռ: Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
64 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, տե՛ս նաև՝ Գաբտանեան, Ցաւակ, 65։
65 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի 
կյանքի պատմություն, 174; Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
66 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180, տե՛ս նաև՝ Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
67 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 174։
68 Տե՛ս նույն տեղում, 172-173։
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շն չե լու69։ Ե ղել է դեպք, ե րբ տղա մար դիկ այս պայ ման նե րում, ա ռանց սնն դի և ջրի, 
ոտ քի վրա մնա ցել են մեկ օ ր70։ Ջուր տա լու և ուշ քի բե րե լու նպա տա կով նվա ղող նե-
րին հատ-հատ հա նում էին դուրս։ Բա ցի այդ, ար ձա նագր ված է դեպք, ե րբ բան տար-
կյալ նե րին դուրս բե րե լուց հե տո հաց և ջուր է բա ժան վել71։ Գրանց վել են նաև բան-
տարկ ված նե րի կող մից դռ նե րը կոտ րե լու և դի մադ րու թյուն ցույց տա լու փոր ձեր72։ 
Ը ստ մեկ վկա յու թյան՝ ու շագ նաց նե րի թի վը ե րբ ա ճել է, բո լո րին հա նել են դուրս և 
նս տեց րել բան տի պա տի տակ73։ Ո րո շա կի ժա մա նակ պա հե լուց հե տո տղա մարդ-
կանց դուրս էին բե րում՝ ներ կա յաց նե լու կա ռա վար չին։ Թեև ժան դարմ նե րը փոր-
ձում էին բան տար կյալ նե րին հեր թով դուրս բե րել, նրանց խտու թյան և ճնշ վա ծու թյան 
պատ ճա ռով մարդ կային խմ բերն ան կա նոն դուրս էին պրծ նում74 և շտա պում մո տա-
կա առ վա կի (ի րա կա նում ար տաք նո ցի) կեղ տոտ ջու րը խմե լու75։ Բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց դուրս բե րե լուց հե տո նրանց տա նում էին մո տա կա շի նու թյան՝ կա ռա վար-
չա կան շեն քի մոտ, որ տեղ պետք է ներ կա յա նային զին ված քր դե րով շր ջա պատ ված 
կա ռա վար չին76։ 

Կա ռա վար չի հետ հան դի պու մը, փաս տո րեն, աք սո րյալ նե րի՝ մա հից խու սա փե լու 
վեր ջին հնա րա վո րու թյունն է ր։ Այդ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վե լով՝ տղա մար դիկ ա ղեր-
սում էին փր կու թյուն77։ Այս ե ղա նա կով են փրկ վել Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի 
քա րա վա նի տղա մար դիկ։ Կա ռա վա րիչն ա ռա ջար կել է խմ բի ա վագ նե րին՝ Ազ գային 
հի վան դա նո ցի տե սուչ Մա նուկ է ֆեն դի Հե քի մյա նին, նրա եղ բայր Միհ րա նին և ևս մի 
քա նի մար դու յու րա քան չյու րի հա մար վճա րել հին գա կան ոս կի փր կա գին։ Այս պայ-
մա նա վոր վա ծու թյան ար դյուն քում փր կագ նով ա զատ վել է 18-20 մարդ, ևս 15-20 տղա-
մարդ կանց ա զատ են ար ձա կել ա ռանց փր կագ նի78։ 

Գ րանց վել է դեպք, ե րբ կես գի շե րին հա ղորդ վել է, թե ի բր խղ ճա հա րու թյու նից 
դրդ ված՝ Հա սան Չե լե բի գյու ղի կա ռա վա րի չը հրա մայել է տղա մարդ կանց ա զատ 
ար ձա կել և ի պա տաս խան պա հան ջել փր կա գի նը, որ իր ը նտ րած 2-3 հայե րի մի ջո-
ցով պետք է հա ջորդ օ րը ստա նար։ Տա րա գրյալ նե րը, ի րար ա ջակ ցե լով, հա վա քել են 
գու մա րը և փո խան ցել79։ Սա կայն հա ջորդ օր վա ե րե կո յան մի խումբ զին ված քր դեր 
մի քա նի փու լով կր կին բան տար կել են նրանց80։ 

69 Տե՛ս նույն տեղում, 172։
70 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
71 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
72 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180։
73 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
74 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
75 Տե՛ս նույն տեղում։
76 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
77 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
78 Տե՛ս նույն տեղում։
79 Տե՛ս նույն տեղում, 165։
80 Տե՛ս նույն տեղում, 169-170։
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Ա ռա վել մեծ թվով նե րում է շնորհ վել Սե բաս տիա քա ղա քից մեկ նած վեր ջին քա րա-
վան նե րի տղա մարդ կանց՝ ներ կա յաց նե լով դա որ պես կայ սե րա կան նե րում81, ո րը, 
սա կայն, չէր տա րած վում ո րոշ աչ քի ը նկ նող տղա մարդ կանց վրա82։ Ը ստ Հով հան նես 
Ա լեք սանդ րյա նի վկա յու թյան, ո րը չի տա լիս ե ղե լու թյան ման րա մաս նե րը, իր քա րա վա-
նից բան տարկ ված շուրջ 50 տղա մար դու ա զատ են ար ձա կել83։ Փր կու թյան այս վեր-
ջին հնա րա վո րու թյու նից հե տո տղա մարդ կանց այլ վայր տե ղա փո խե լու պատր վա կով 
հա նել են, զույգ-զույգ կա պել84 և ա ռաջ նոր դել դե պի նա խա պես պատ րաստ ված սպան-
դի տե ղանք՝ լեռ, ա պա հար թա վայ րի մի ջով՝ ձո րի ե զր85։ Տղա մարդ կանց ո չն չաց ման 
գոր ծըն թա ցի այս փու լը հիմ նա կա նում տե ղի էր ու նե նում կես գի շե րից հե տո86։ Խմ բին 
ու ղեկ ցում էին զին ված ժան դարմ ներ և պա հա պան զին վոր ներ87, եր բեմն՝ նաև զին-
ված գյու ղա ցի ներ88։ Նա խանշ ված վայ րին մո տե նա լիս ու ղեկ ցող ժան դարմ ներն օդ էին 
կրա կում, այս պի սով նշան տա լիս տե ղան քում դա րա նա կա լած և հար ձակ ման սպա սող 
քր դե րին89։ Ազ դան շա նին հա ջոր դում էր քր դե րի հար ձա կու մը, ո րոնց խմ բե րում նե րառ-
ված էին նաև կա նայք90։

Խմ բին ա ռաջ նոր դում են դե պի ան դուն դի եզ րի ժայ ռե րի մոտ, մեր կաց նում են, 
թա լա նում, դա նա կա հա րում, կաց նա հա րում91 կամ գն դա կա հա րում92 և վեր ջում շպր-
տում են ձո րը93։ Նման մի դիպ վա ծի ժա մա նակ, ե րբ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ 
թա ղի քա րա վա նից մնա ցել են 8-10 զույգ ի րար կապ ված ե րի տա սարդ ներ, մո տե ցել է 
մի զին վո րա կան հա մազ գես տով ձիա վոր և իր մոտ կան չե լով թր քա խոս ջար դա րար նե-
րից մե կին՝ հի շեց րել ան չա փա հաս նե րին խնայե լու հրա հան գի մա սին և պա տա նի նե-
րից ստա նա լով իս լա մա նա լու խոս տում՝ ա զա տել նրանց94։ Սպա նու թյուն նե րի այս վեր-
ջին փու լը տևել է 3-4 ժամ95 և ու ղեկց վել մարմ նի մաս նա տում նե րով, գլ խա տում նե րով 

81 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
82 Տե՛ս նույն տեղում։ 
83 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, 23։
84 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
85 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 174; 
Գաբտանեան, Ցաւակ, 66; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
86 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 401, տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175; 
Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն , 326։
87 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 212։
88 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
89 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175, 181։
90 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
91 Տե՛ս Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 91, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
223; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
92 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
93 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
94 Տե՛ս նույն տեղում, 176։ 
95 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
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և այլ ծայ րա հեղ դա ժա նու թյուն նե րով96։ Սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծած քր դե րը գո ղա-
ցել են ը նդ հուպ մինչև սպան ված նե րի ա րյու նոտ ված հա գուստ նե րը և դրանք հա գած 
կամ ձեռք նե րում բռ նած՝ վե րա դար ձել գյուղ97։ Ը ստ այս փու լը վե րապ րա ծի բա ռա ցի 
վկա յու թյան՝ մի զին ված քուրդ հայ տա րա րել է, որ բո լոր տղա մարդ կանց՝ որ պես իս լա-
մի թշ նա մի ներ, պի տի խող խո ղեին, ի սկ ով վճա րեր մեկ98 կամ եր կու ոս կի99՝ գն դա կի 
գի նը, կգն դա կա հար վեր։ Ե րբ ա ռա վո տյան Գո չի սա րի քա րա վան նե րից մե կի կա նայք 
ցան կու թյուն են հայտ նել այ ցե լե լու ի րենց ա մու սին նե րին գու մար և սնունդ տա լու 
հա մար, նրանց հա ղոր դել են, որ տղա մար դիկ սպան վել են լե ռան հետևում և կա նանց 
ծե ծե լով վռն դել ե ն100։

 Ե ղել են զանգ վա ծային սպա նու թյու նից մա զա պուրծ ե ղած և կաց նա հա րու մից101 
կամ այլ խոշ տան գում նե րից ծանր վի րա վոր ված ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա ցել են 
քա րա վա նին102։ Ը ստ մեկ վե րապ րո ղի՝ հետևում են մնա ցել նաև այլ ծանր վի րա վոր-
ներ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դուրս գա լու դիակ նե րի տա կից103, սա կայն փրկ ված նե րը 
չեն հա մար ձակ վել վեր ջին նե րիս ի րենց հետ տե ղա փո խել104։ 

 Հայտ նի է նաև կա նանց զանգ վա ծային բան տար կու թյան դեպք, ե րբ Սամ սո նի 
քա րա վան նե րից մե կի տղա մարդ կանց սպա նու թյու նից հե տո հա վա քել են շուրջ 100 
կա նանց և բան տար կել մի տան մեջ, խու զար կել և թա լա նել։ Ի նչ պես վե րը նկա րա-
գրված գոր ծըն թա ցում, կա նանց նույն պես կու տա կել են նրանց քա նա կի հետ ան հա-
մա տե ղե լի փոք րիկ սե նյա կում՝ ա ռանց բնա կան կա րիք նե րի գո հաց ման թույլտ վու թյան։ 
Կա ռա վա րա կան մի պաշ տո նյա կա նանց ա ռա ջար կել էր ա զա տել բան տար կու թյու նից, 
ե թե վեր ջին ներս իս լամ ըն դու նեն105։ Ըն դու նող նե րին ա զա տել են, ի սկ հրա ժար վող նե-
րին՝ շուրջ 35 հո գի, ո րոն ցից 6-7-ը՝ կա թո լիկ մայ րա պետ ներ, ի ջեց րել են ձոր, որ պես զի 
սպա նեն, սա կայն չեն սպա նել՝ պատ ճա ռա բա նե լով սուլ թա նա կան նե րու մով106։ Գյու ղի 
կա ռա վար չի հետ քա րա վա նի գե ղե ցիկ կա նան ցից մե կի հետ ա մուս նա նա լու պայ մա-
նով քա րա վա նին տր վել են Մա լա թիա ան վտանգ հաս նե լու ե րաշ խիք ներ107։ Մինչ այդ 

96 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
97 Տե՛ս նույն տեղում, 172, տե՛ս նաև՝ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները»; Գաբտանեան, 
Ցաւակ, 66։
98 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
99 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
100 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
101 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 179, տես նաև՝ Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 
91; Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223; Րագուպեան,Եղեռնաքաղ որաներ, 81; Սվազլյան, Հայոց 
ցեղասպանություն, 326։
102 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
103 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
104 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
105 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 67։
106 Տե՛ս նույն տեղում, 67-68։ 
107 Տե՛ս նույն տեղում, 68-70։
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այս կա նանց քա րա վա նը ար դեն լքել էր կա յա նը, և խում բը վե րա դար ձել է իջևա նած 
վայր, ա պա միա ցել հա ջորդ քա րա վա նին108։

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած սպա նու թյուն նե րի ծա վալ ներն ամ փո-
փե լու հա մար ներ կա յաց նենք ձեր բա կալ ված և սպան ված տղա մարդ կանց քա նա-
կի վե րա բե րյալ մեր ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ նե րը։ Ը ստ Կա րա պետ Գա բի կյա նի՝ 
Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րից յու րա քան չյու րից այս տեղ սպան վել է 300-
500 տղա մարդ109։ Պեք մեզ-Սո խա խի թա ղի քա րա վա նից, ո րի մեջ էր Կա րա պետ 
Գա բի կյա նը, կա յա նում սպան վել է 300 մարդ110 և 300-ից ա վե լի՝ Սե բաս տիայից դուրս 
ե կած եր րորդ քա րա վա նից111։ Նույն քան էլ սպան վել են Սե բաս տիայի Սա րը-Շեյխ 
թա ղի քա րա վա նից112։ Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նից բան տարկ վել է մինչև 500 
մարդ113, ո րոն ցից շուրջ 300-ը114 սպան վել է։ Սամ սո նի քա րա վան նե րից մե կից, ո րի 
մեջ էր Փայ լա ծու Գաբ տա նյա նը, ձեր բա կալ վել և սպան վել է 100-ից ա վե լի տղա-
մարդ115։ Ը ստ մի քա նի վկա յու թյան՝ նույն չափ սպան վել են Ա մա սիայի քա րա վան նե-
րից մե կից116։ Ը ստ մի ան ստո րա գիր վկա յու թյան՝ Գո չի սար գյու ղից սպան վել են 100-
200117, Ա մա սիայի մեկ այլ քա րա վա նից, ը ստ Հե ղի նե Բե կյա նի՝ 200 հո գի118։ 

 Մայր ե ղե կե ցու թա ղի քա րա վա նի պա րա գան

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում հա տուկ թի րա խա վոր վել են նաև Սե բաս տիա քա ղա քի 
հա րուստ նե րը119։ Սրա ցցուն դրսևո րում նե րից են օ գոս տո սի ա ռա ջին օ րե րին կա յան 
ժա մա նած Սե բաս տիայի Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցած դեպ-
քե րը։ Այս թա ղը Սե բաս տիայի հա յաբ նակ մեծ թա ղե րից էր, և հա րուստ գեր դաս-
տան նե րը մեծ մա սամբ այս տե ղից էին։ Այս տեղ էին բնակ վում հայ բա րե րար նե րը, 
քա հա նա նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ազ գային գոր ծիչ նե րը, և բնա կան է, որ նման համ-
բավ ու նե ցող թա ղի քա րա վա նը պետք է հա տուկ թի րա խա վոր ման են թա կա լի ներ120։ 
Քա րա վա նի շուրջ 500 տղա մարդ կանց բան տար կել են և ա զատ ար ձա կե լու հա մար 
պա հան ջել 500 ոս կի, ին չը բա վա րար վել է։ Այ նու հետև, ա ռանց ել քի հրա մա նին սպա-

108 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 177։
109 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 170։
110 Տե՛ս նույն տեղում, 179։
111 Տե՛ս նույն տեղում, 190։
112 Տե՛ս նույն տեղում, 186։
113 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
114 Տե՛ս նույն տեղում, 185։ 
115 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
116 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։ 
117 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
118 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», 0008 շրջ.։ 
119 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96, տե՛ս նաև՝ Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ, 272։
120 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 183-184։
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սե լու՝ քա րա վա նը ճամ փա է ը նկ նել121։ Գու մա րը ստա նա լուց և տղա մարդ կանց ո րոշ 
մա սին բաց թող նե լուց հե տո կա ռա վա րի չը նո րից է փոր ձել ձեր բա կա լել նույն տղա-
մարդ կանց, սա կայն տես նե լով, որ քա րա վանն ար դեն մեկ նում էր, հետ է կանգ նել 
այդ քայ լից122։ Հա սան Չե լե բիից դուրս գա լուց 2-3 ժամ ան ց քա րա վա նը կր կին կանգ-
նեց րել են, սկ սել են թա լա նել և ձեր բա կա լել տղա մարդ կանց։ Շա տե րին հա ջող վել է 
թաքն վել։ Ձեր բա կա լել են 400-ից ա վե լի տղա մարդ կանց և բան տար կել մո տա կայ-
քում գտն վող մի խա նում123՝ կր կին պա հա ջե լով կա շառք՝ եր կուա կան ոս կի։ Շա տե րը 
վճա րել են գու մա րով, մնա ցա ծը՝ թան կար ժեք ա ռար կա նե րով, ին չից հե տո մոտ 100 
տղա մար դու ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ են ար ձա կել։ Մնա ցա ծին՝ շուրջ 300 տղա-
մար դու, վե րը նկա րագր ված ե ղա նակ նե րով սպա նել են մո տա կա ձո րում124։ 

 Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյան հան գա ման քը 

Մե րի Գրե ֆե մը 1902 թ. Սե բաս տիա յում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած նշա նա վոր 
ա մե րի կա ցի մի սի ո նե րու հի է, ով զբաղ վել է կր թա կան և հա սա րա կա կան հա յան-
պաստ գոր ծու նե ու թյամբ, տնօ րի նել է Սե բաս տիայի ա ղջ կանց վար ժա րա նը125։ Գրե-
ֆե մը Կա րի նում պայ քա րել է բռնկ ված տի ֆի հա մա ճա րա կի դեմ126։ Հայ բնակ չու-
թյան զանգ վա ծային տա րա գրու թյան սկզ բին վե րա դար ձել է Սե բաս տիա և փոր ձել 
ա ջակ ցել հայ աք սո րյալ նե րին127։ Տես նե լով դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե րի 
բռ նա գաղ թը՝ դի մել է կու սա կալ Մուամ մե րին և ստա նա լով խմ բե րին ու ղեկ ցե լու և 
խնա մե լու ար տո նու թյուն128, քա րա վան նե րի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար միա ցել է 
նրանց129։

 Հու լի սի 11-ին Մե րի Գրե ֆե մի քա րա վա նը հա սել է Հա սան Չե լե բի։ Կա յա նում 
գտն վող նա խորդ քա րա վա նը քր դե րը քար կո ծե լիս են ե ղել, սա կայն Մե րի Գրե ֆե մի 
հայտն վե լուց հե տո նման վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը դա դա րել են դա դա րել է 130։ 
Կա յա նի կա ռա վա րիչն ան ձամբ է ներ կա յա ցել Գրե ֆե մի քա րա վան և հա վա քել տղա-
մարդ կանց՝ ա սե լով, թե կայ մա կա մը ցան կու թյուն է հայտ նել ար ձա նա գրել նրանց 
ա նուն նե րը, ո րից հե տո տղա մար դիկ շու տով պի տի վե րա դառ նային131։ 

121 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
122 Տե՛ս նույն տեղում, 184-185։
123 Խան - իջևանատուն։
124 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 185։
125 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 208:
126 Տե՛ս նույն տեղում, 208-209:
127 Տե՛ս նույն տեղում, 100:
128 Տե՛ս նույն տեղում, 209:
129 Տե՛ս նույն տեղում, 398:
130 Տե՛ս Տէմիրճեան, Չորս տարուան տառապանք, 12-13։
131 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
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 Հա ջորդ օ րը տար ված տղա մարդ կան ցից մե կը վե րա դար ձել է և պատ մել, որ բո լո-
րը հար կադր ված էին հանձ նել ի րենց ամ բողջ ու նեց ված քը132։ Դրա նից հե տո ձեր բա-
կա լու թյուն նե րը վերսկս վել են. ձեր բա կալ վել են նա խորդ գի շե րը խույս տված տղա-
մար դիկ։ Այս ձեր բա կա լու մից հե տո Մե րի Գրե ֆե մը դի մել է կա ռա վար չին և ա մե րի-
կյան կա ռա վա րու թյան ա նու նից սպառ նա ցել՝ պա հան ջե լով ա զա տել տղա մարդ-
կանց133։ Նրան ի պա տաս խան՝ կա ռա վա րիչն ա սել է, որ տղա մար դիկ հետ են ու ղարկ-
վել Սե բաս տիա, սա կայն ճա նա պար հին հան դի պած գյու ղա ցի նե րը հա ղոր դել են, որ 
նրանք սպան վել ե ն134։ Այս պի սով, օ տար ա կա նա տե սի ներ կա յու թյու նը զս պել է այն 
դա ժա նու թյուն նե րը և հա խուռն թա լա նը, ին չին են թարկ վել էին նա խորդ քա րա վան-
նե րը։ Բա ցի այդ, փորձ է կա տար վել տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյա նը տալ «օ րի նա-
կան» տեսք։ Ար դյուն քում՝ այս փու լի ըն թաց քում քա րա վա նի մի հատ վա ծը խու սա փել 
է բռ նու թյուն նե րից, ի սկ տղա մարդ կանց սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
կա յա նի պա տաս խա նա տու նե րը ստիպ ված են ե ղել դի մել այն պի սի մե թոդ նե րի, ո րոն-
ցով սպա նու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյունն առ ժա մա նակ կթաքց վեր օ տար վկայից։ 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ

1. Օս մա նյան փաս տաթղ թե րի և վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը 
բե րում է այն հա մոզ ման, որ կա յա նի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կերպ ված է ե ղել քա ղա-
քա կան և կրո նա կան բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն նե րի ցու ցում նե րով։

2. Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
ե րեք փու լի, ը ստ ո րոնց՝ կա յա նի ա ռա ջին գոր ծա ռույ թը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ 
կի րառ վող բռ նու թյուն ներն էին, ո րին հա ջոր դում էին տղա մարդ կանց հայտ նա բե րումն 
ու ձեր բա կա լու մը, ա պա կա յա նում (կամ դրա նից ոչ հե ռու) տղա մար դիկ զանգ վա ծա-
բար բան տարկ վում և սպան վում ե ն։

3.  Հա սան Չե լե բի գյու ղում ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գային 
բնույ թը, դրանց ծա վա լը և ար դյունք նե րը հիմք են տա լիս պն դե լու, որ այն Սե բաս տիա 
վի լայե թի և հա րա կից շր ջան նե րի չա փա հաս հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց նե լու հիմ նա-
կան կա յանն է ե ղել։

4. Ո չն չա ցու մը դյու րաց նե լու և մեղ քի բա ժի նը կի սե լու հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րում 
ներգ րավ վել է նաև քուրդ բնակ չու թյու նը, ո րին շա հագրգ ռել են հարս տաց մամբ։ Սպա-
նու թյուն նե րը քր դե րի մի ջո ցով կա տա րելն ա զա տում էր նաև սպա նու թյուն նե րի ի րա-
գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րից։ Սպա նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա-
նաց վում էին ծայ րա հեղ դա ժա նու թյամբ՝ սա ռը զեն քով։ Գն դա կա հա րու թյան մի ջո ցով 
ա րագ մահ վան հա մար նույ նիսկ պա հանջ վում էր կա շառք։

5. Քա րա վան նե րից մե կում օ տար ա կա նա տես, Ա ՄՆ քա ղա քա ցի մի սի ո նե րու հի 
Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյու նը ոչ լիար ժեք, սա կայն ո րո շա կի կեր պով ոճ րա գործ նե րի 
հա մար զս պող հան գա մանք է ե ղել։

132 Տե՛ս նույն տեղում, 57։
133 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191։
134 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
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Robert A. Sukiasyan

HASAN CELEBI: A STATION ON THE DEPORTATION ROUTE OF SEBASTIA
Key words: Armenian Genocide, six vilayets, Sebastia, Kharberd, Hasan Celebi, deportation, 
massacre of men, robbery, foreign witnesses.

SUMMARY

The paper examines one of the transitional stations – Hasan Chelebi – used during 
the deportations of the Armenian population of Sebastia in the context of the Armenian 
Genocide. Using mainly Armenian archival, press sources, collections of memoirs as well 
as secondary sources, and by combining them with the information provided by foreign 
witnesses and the Ottoman documents the paper presents the outline of the main functions 
and the sequence of the transitional station, the behavior of the victim and perpetrator 
groups and the implemented actions. Based on the systematic nature of the actions the 
paper reveals the main mission of the station, which is the extermination of the male 
population of Sebastia vilayet and the surrounding areas. The Kurdish population of 
the surrounding areas of Hasan Chelebi took part in the extermination and looting. The 
presence of the foreign witness Mary Graffam in the deportation caravan had a somewhat 
restraining influence. The testimonies of the survivors demonstrate that the actions 
undertaken at the station were implemented under the instructions of the higher political 
and religious authorities.

Роберт А. Сукиасян

ХАСАН ЧЕЛЕБИ. ОБ ОДНОМ ПЕРЕВАЛОЧНОМ ПУНКТЕ НА ПУТИ 
ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ПРОВИНЦИИ СЕБАСТИЯ

Ключевые слова: Геноцид армян, шесть вилайетов, Себастия, Харберд, Хасан Челеби, 
депортация, массовые убийства мужчин, грабеж, иностранные очевидцы.

 РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается одна из перевалочных станций, использовавшихся во 
время депортации армянского населения Себастии в контексте Геноцида Армян – 
перевалочная станция Хасан Челеби. Используя в основном армянские архивные 
материалы, источники в прессе, сборники воспоминаний и вторичные источники, в 
сочетании с информацией, предоставленной иностранными очевидцами и османскими 
документами, в статье дается описание основных функций и порядка работы 
перевалочной станции, поведения жертв и преступников и предпринятых ими 
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действий. Основываясь на систематичности характера проводимых мероприятий, 
в статье раскрывается основная задача станции: уничтожение мужского населения 
Себастийского вилайета и прилегающих территорий. Курдское население близлежащих 
районов Хасан Челеби участвовало в уничтожении и разграблении. Присутствие 
иностранного очевидца Мэри Грэффэм в караване депортации оказало некоторое 
сдерживающее влияние. Рассказы выживших жертв свидетельствуют о том, 
что действия, предпринятые на станции, осуществлялись по указанию высших 
политических и религиозных деятелей.
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Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԵԻՑ ՀՈԼՈՔՈՍՏԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Հրեից հո լո քոստ, ի րա գոր ծող ներ, հա սա րա-
կու թյուն, բա նակ, հան ցա գործ ներ, ոս տի կա նու թյուն, գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն, Թեշ-
քի լա թը մահ սու սա, գեր մա նա կան Էսէս:

 Հոդ վա ծում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տու թյան շր ջա նակ-
նե րում ներ կա յաց վում են եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը: 
Առան ձին-ա ռան ձին ներ կա յաց վում են ցե ղա սպա նա կան ծրա գրում ներ գրավ ված բո լոր 
խմ բե րը: Առա ջի նը հա սա րա կու թյունն է, ո րի ներ գրավ վա ծու թյու նը ցե ղա սպա նու թյան 
ի րա կա նաց մա նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե րին` խնայե լու սե փա կան 
ու ժե րը և ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը քո ղար կե լու ժո ղո վուրդ նե րի բա խում նե րի 
ան վան ներ քո: Հատ կան շա կան է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա յում 
նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ օս մա նյան 
և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Ներ կա յաց ված ե րկ րորդ խում բը բա նակն էր, ո րի 
մաս նակ ցու թյու նը կարևոր էր հատ կա պես հայ տղա մարդ կանց զի նա թա փու մը և հա վա-
քա գրումն ի րա կա նաց նե լու, ի սկ հո լո քոս տի պա րա գա յում՝ հրե ա նե րին հայտ նա բե րե լու 
հա մար: Գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ-
ված մի քա նի ռազ մա կան կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ: Քն նարկ վում է նաև 
ոս տի կա նու թյան մաս նակ ցու թյու նը, ո րը, լի նե լով օ րեն քի պաշտ պան, ի նքն էր խախ տում 
օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ նույն օ րեն քը՝ ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն-
նե րը: Օգ տա գործ վում էին նաև բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, ո րոնք 
մի կող մից հա մալ րում էին ռազ մա կա նաց ված ի նս տի տուտ նե րի շար քե րը, մյուս կող մից 
օգտագործում էին իրենց փոր ձա ռու թյունը սպա նու թյուն նե ր ի րա կա նաց նելու գործում: 

Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը (Թեշ քի լա թը մահ սու սա1 և գեր մա նա կան Է սէս) 
դար ձան եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի գլ խա վոր ի րա գոր ծող նե րը, ո րոնք ոչ միայն օ ժան-
դա կե ցին ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա գործ մա նը, այլև ստանձ նե ցին դրա ի րա գործ-
ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ակնհայտ է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ 
գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րը, ան կախ ի րենց ի րա կա նաց ման ժա մա նա կաշր ջա նից, դր դա-
պատ ճառ նե րից, ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րից և հե տապնդման նպա տակ նե-
րից, հան գեց նում են մե ծա թիվ մարդ կային, տն տե սա կան և/կամ դրան ցից բխող այլ 
կո րուստ նե րի: Սա նշա նա կում է, որ նման ը նդ գր կուն հան ցա գոր ծու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, այդ թվում՝ մարդ կային 
ռե սուրս ներ: Դրանք են` հա սա րա կու թյան ան հատ ան դամ ներ, պե տա կան հա մա-

1 Թուրքերեն Teşkilât-ι Mahsusa, որ թարգմանաբար նշանակում է հատուկ կազմակերպություն: 
Այսուհետ կօգտագործենք` Թեշքիլաթը մահսուսա կամ Հատուկ կազմակերպություն:
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կար գի տար բեր կա ռույց ներ, ռազ մա կա նաց ված կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կազ-
մա կեր պու թյուն ներ և այլն, ի նչն էլ հան ցա գոր ծու թյա նը հա ղոր դում է զանգ վա ծային 
բնույթ: Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման զանգ վա ծայ նու թյան վառ նկա րա գրու թյուն 
է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար Հա լիլ Մեն թե շեի այն խոս տո վա նու թյու նը, որ Անա տո լիա յում շատ քիչ են 
թուր քե րը, ով քեր աք սո րի հետ կապ չու նեն2: 

Գո յու թյուն ու նի մե ծա քա նակ գրա կա նու թյուն` նվիր ված զանգ վա ծային սպա նու-
թյուն նե րին ու ցե ղա սպա նու թյուն նե րին, ո րոնց մեծ մա սը վե րա բե րում է դր դա պատ-
ճառ նե րի վեր հան մա նը և առաջ նորդ նե րին, ով քեր կազ մա կեր պում և լե գի տի մաց նում 
են զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը և ցե ղա սպա նու թյու նը: Կան մի շարք աշ խա տու-
թյուն ներ, ո րոնք քն նու թյան են առ նում փաս տա ցի սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծող-
նե րին և նրանց` ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ներ գրավ վե լու խն դիր նե րը3: 
Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վող յու-
րա քան չյուր հե տա զո տող, փոր ձե լով բա ցա հայ տել դրանց ի րա կա նաց ման պատ ճառ-
նե րը, նախևա ռաջ պետք է քն նար կի «գոր ծի քա կազ մը» և գոր ծադր ված մե թոդ նե րը: 
Քա նի որ ու սում նա սի րու թյան առու մով առաջ քաշ ված խն դիր նե րը չա փա զանց ը նդ-
գր կուն են, տվյալ հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում լոկ ցե ղա սպա նու թյան ի րա-
կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մի» մաս կազ մող` հա սա րա կու թյան շար քային ան դամ նե-
րին և պե տա կան կա ռույց նե րի ո րոշ ստո րա բա ժա նում նե րի:

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը հա սա րա կու թյան լայն ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
հնա րա վոր է լի նում ապա հո վել դեռևս նա խա պատ րաս տա կան փու լում` թի րա խա վոր-
ված խմ բի դեմ ուղղ ված քա րոզ չու թյան մի ջո ցով: 

Ցե ղա սպա նու թյուն նե րում քա րոզ չու թյան դե րի մա սին ցե ղա սպա նա գետ ներ 
Ֆրենք Չո քը և Քուրթ Յո նա սո նը հայտ նում են այն տե սա կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն 
կա տա րե լու հա մար հան ցա գոր ծը նախ՝ պետք է հա կա քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նի` 
թի րա խա վոր ված խմ բին ար ժեզր կե լու, ապա մարդ կայ նաց նե լու հա մար` դրա նով ի սկ 

2 Арсен Авакян, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: НАН РА 
Музей-Институт Геноцида Армян, 2013), 121.
3 Փաստացի սպանություններ իրագործողների մասին տե՛ս, օրինակ, Christopher Browning, 
Ordinary men. Reserve Policie Battalion 101 and the Final Solution in Poland (London: Penguin Books, 
2001); Daniel Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust (New York: 
Vintage Books, 1996); Dona J. Maier, “Women Leaders in the Rwanda Genocide: When Women Choose To 
Kill,” Universitas 8 (2012-2013): 1-20; Reva N. Adler, Cyanne E. Loyle and Judith Globerman, “A Calamity 
in the Neighborhood: Women’s Parti ci  pation in the Rwandan Genocide,” Genocide Studies and Prevention: 
An International Journal, 2, no. 3 (2007): 209-232; Kerrilee Hollows and Katarina Fritzon, “Ordinary Men” 
or “Evil Monsters”?: An Action Systems Model of Genocidal Actions and Characteristics of Perpetrators,” 
Law and Human Behavior, 36, no. 5 (2012): 458-467: Հայոց ցե ղա սպանության համատեքստում 
տվյալ խնդրի վերաբերյալ տե՛ս Авакян, Геноцид армян; Հասմիկ Գրիգորյան, Զանգվածները և 
զանգվածային բռնությունները. Օսմանյան կայսրության մուսուլման բնակչության մասնակցությունը 
Հայոց ցե ղա սպանությանը (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017); Սուրեն Մանուկյան, 
«Քրեական հանցագործների օգտագործման խնդիրը Հայոց ցե ղա սպա նության իրականացման 
մեջ», Մերձավոր Արևելք: Պատմություն, քա ղա  քա կա նութ  յուն, մշակույթ, VIII (2012), 342-350:
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օ տա րե լով տվյալ խմ բին գե րա դաս վող խմ բից4: Այ դու հան դերձ, հե ղի նակ նե րը նշում 
են, որ նույ նիսկ այս պի սի ան մարդ կային և անո ղոք քա րոզ չու թյու նից հե տո զանգ վա-
ծային սպա նու թյուն ի րա գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում են հար կադ րանք և կենտ րո-
նաց ված վե րահս կո ղու թյուն5: 

Այ նուա մե նայ նիվ, քա րոզ չու թյու նը գու ցե ան հրա ժեշտ, սա կայն միակ գոր ծի քը չէ. 
կարևո րա գույն հար ցը մնում է այն, թե ի նչ պես է մար դը, ան կախ այն բա նից հա սա-
րա կու թյան շար քային ան դա՞մ է, թե՞ պե տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ, դառ-
նում մար դաս պան, հատ կա պես ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող: Մշա կու թա բան, 
ցե ղա սպա նա գետ Հաս միկ Գրի գո րյա նն իր ու սում նա սի րու թյան մեջ, ան դրա դառ նա-
լով «ով քե՞ր են ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող նե րը, և ո րո՞նք են նրանց դր դա պատ-
ճառ նե րը» հար ցադ րում նե րին, նշում է, որ դրանք առա ջին ան գամ գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ են դր վել Հրեից հո լո քոս տի օ րի նա կով6: Եվ հենց սրա նով է պայ մա-
նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ տվյալ հոդ վա ծում փոր ձել է տր ված հար ցը քն նար-
կել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան 
ճա նա պար հով: 

Քն նարկ վող հար ցադ րում նե րի վե րա բե րյալ առ կա են եր կու հիմ նա կան մո տե ցում-
ներ, ո րոնք առաջ են քա շել ամե րի կա ցի պատ մա բան ներ, Հրեից հո լո քոս տի պատ մու-
թյան մաս նա գետ ներ Քրիս տո ֆեր Բրաու նին գը և Դա նի ել Գոլդ հա գե նը7: Հե ղի նակ նե րի 
տե սա կե տերն առան ձին գլ խով ման րա մասն քն նու թյան են առն ված Հ. Գրի գո րյա նի 
վե րոն շյալ աշ խա տու թյան մեջ: Հե ղի նա կը վեր լու ծում է ամե րի կա ցի հե տա զո տող նե րի 
ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րը Հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը ներ գրավ վե լու հար ցի շուրջ, 
այ սինքն, ե րբ այն պայ մա նա վոր ված է ի րա վի ճա կային հան գա ման քով, առանց որևէ 
գա ղա փա րա խոսական նա խատ րա մադր վա ծու թյան (Ք. Բրաու նինգ), և ե րբ այն պայ-
մա նա վոր ված է գա ղա փա րա խո սու թյամբ` հա կահ րե ա կա նու թյամբ (Դ. Գոլդ հա գեն):

 Հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այս բա նա վե ճի ար դյուն քում գիտ-
նա կան նե րի մի մա սը ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մը կա պում էր գա ղա փա րա-
խո սու թյան հետ, ի սկ մյուս մա սը հեր քում էր այն8: Ե թե, օ րի նակ, Բե նիա մին Վո լեն-
տի նոն կար ծում էր, որ գա ղա փա րա խո սու թյամբ առաջ նորդ վում են հիմ նա կա նում 
առաջ նորդ նե րը կամ վեր նա խա վի ան դամ ներ9, ապա Թի մո թի Վի լյամսն այն կար-
ծի քին էր, որ ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման հիմ քում ըն կած է եր կու գլ խա-
վոր դր դա պատ ճառ` «ա տե լու թյուն» և «գա ղա փա րա խո սու թյուն», ո րոնք թեև տար-
բեր հաս կա ցու թյուն ներ են, բայց եր բեմն հա ջո ղու թյամբ փո խազ դում և լրաց նում են 

4 Frank Chalk and Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, Analyses and Case Studies 
(New Haven & London: Yale University Press, 1990), 28. 
5 Նույն տեղում:
6 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 14:
7 Browning, Ordinary men; Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners.
8 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 33:
9 Benjamin Valentino, Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century (Ithaca New 
York: Cornell University Press, 2004), 31, հղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային 
բռնությունները, 33:
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մի մյանց. «Մինչ հնա գույն ատե լու թյուն հաս կա ցու թյու նը որ պես դր դա պատ ճառ լայ-
նո րեն մերժ վում է ակա դե միա կան շր ջա նակ նե րում, ցե ղա սպան վեր նա խա վը գոր ծա-
ծում է ո րոշ գա ղա փար ներ` թի րա խային խմ բի նկատ մամբ ատե լու թյուն սեր մա նե լու 
հա մար` դրա նով ի սկ գա ղա փա րա պես օ րի նա կա նաց նե լով ցե ղա սպա նու թյան գոր-
ծըն թա ցը և իր վրայից թո թա փե լով մե ղադ րան քի հնա րա վոր սպառ նա լի քը»10: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ներ կա յաց նե լով շր ջա նա ռու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող 
մո տե ցում նե րը ցե ղա սպա նու թյուն նե րին հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի մաս նակ-
ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ` փոր ձենք ներ կա յաց նել ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման ամ բող ջա կան շղ թան` առան ձին-ա ռան ձին ան դրա դառ նա լով 
դրա բաղ կա ցու ցիչ օ ղակ նե րին: Քա նի որ յու րա քան չյուր խումբ կա րող է դառ նալ նաև 
որ պես առան ձին ու սում նա սի րու թյան թե մա, այս տեղ հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են լոկ 
այն հիմ նա կան սո ցիա լա կան խմ բե րը, ո րոնք ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են և՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան, և՛ Հրեից հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը` մաս նա վո րա պես ան դրա-
դարձ կա տա րե լով ո րոշ ը նդ հան րու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի, ո րոնք կա րող են 
հող նա խա պատ րաս տել հե տա գա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար:

 Հա սա րա կու թյան ան դամ ներ (հարևան կամ այլ ժո ղո վուրդ ներ): Պատ մա-
գի տու թյան, մաս նա վո րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է այն տե սա-
կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծած ե րկ րի ժո ղո վուր դը, հա սա րա կու թյունն 
ու նեն մեղ քի ի րենց մեծ բա ժի նը11: Այդ նույն ժո ղո վուր դը կա րող է աջակ ցել և ներ-
գրավ վել ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի ի րա կա նաց ման մեջ, կա րող է փր կել թի րա խային 
խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին նույ նիսկ իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում կամ ան կողմ նա կալ մնալ կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րից: 

Հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը դրսևոր վում է ի նչ պես հա մա-
կարգ ված` ռազ մա կա նաց ված կա ռույց նե րում գոր ծե լով, այն պես էլ ի րա վի ճա կի 
դրդմամբ` ան հա տա պես:

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան ձևե րի հարցն իր 
ժա մա նա կին քն նարկ վում էր պե տա կան մա կար դա կով և ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի 
կարևոր տար րե րից էր, ո րի մա սին փաս տում է «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կու սակ ցու թյան «10 պատ վի րան ներ» անու նով փաս տա թուղ թը, ո րը ստեղծ վեց՝ 
ավե լի հեշ տաց նե լու իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծը, քան զի է ա պես խո րաց րեց հայե րի 
նկատ մամբ մու սուլ ման բնակ չու թյան հա կակ րան քը և ատե լու թյու նը12:

 Թե՛ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի դեպ քում հիմ նա կան շար-
ժիչ ու ժը իշ խա նու թյուն նե րի ծա վա լած քա րոզ չու թյունն էր, ո րն ի րա կա նաց վում էր մի 
քա նի ուղ ղու թյուն նե րով: 

10 Timothy Williams, “The Complexity of Evil: a Multi-Faceted Approach to Genocide Perpetration,” 
Zeitschrift für Friedens-und Konflikforschung 3, no. 1 (2014): 76, hղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգված-
ները և զանգվածային բռնությունները, 33:
11 Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն: Հատոր II, Օսմանյան տիրապե-
տության շրջան. 1516-1918 (Երևան, «Զանգակ-97», 2004):
12 Vahakn Dadrian, “The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and Decision for the World War I 
Genocide of the Armenians,” Holocaust and Genocide Studies 7, no. 2 (1993): 173-201.
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Ա ռա ջին հեր թին աշ խա տանք էր տար վում հա սա րակ ժո ղովր դի կամ պո տեն ցիալ 
մար դաս պան նե րի շր ջա նում: Այս տեղ գոր ծում էր հետևյալ ծրա գի րը. զոհ խում բը դառ-
նում էր մե ղադ րանք նե րի թի րախ, ար ժեզրկ վում էր և օ տար վում ը նդ հա նուր հա սա-
րա կա կան ար ժե քային հա մա կար գից: Սա հայե րի և հրե ա նե րի նկատ մամբ այլ ժո ղո-
վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կակ րան քը խո րաց նե լու, ատե լու թյուն սեր մա նե լու նպա տակ 
ու ներ: Առա ջա ցած հա կա հայ կա կան և հա կահ րե ա կան մթ նո լոր տում ավե լի դյու րին 
կլի ներ պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին ուղ ղոր դել իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և ներ քա շել զանգ վա ծային սպա նու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ան մի ջա կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ:

 Քա րոզ չու թյան հիմք էին ծա ռա յում մի շարք հան գա մանք ներ: Օ րի նակ` քա ղա-
քա կան, ո րն իթ թի հա տա կան նե րը շա հար կում էին Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պա րա-
գա յում՝ հայե րին մե ղադ րե լով պա տե րազ մի ժա մա նակ Ռու սաս տա նին աջակ ցե լու և 
Օս մա նյան կայս րու թյա նը դա վա ճա նե լու մեջ13: Հա կա հայ քա րոզ չու թյան հա մար օս մա-
նյան իշ խա նու թյուն ներն ակ տիվ շա հար կում էին նաև 1915 թ. կայս րու թյան մի շարք 
վայ րե րում հայե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը` դրանք ներ կա յաց նե լով որ պես 
ըմ բոս տու թյուն օս մա նյան վար չա կար գի դեմ14: Ջան քեր էին գոր ծադր վում նաև կայս-
րու թյան այլ ժո ղո վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կա հայ տրա մադ րու թյուն նե րը բոր բո քե լու 
ուղ ղու թյամբ: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան քր դե րը, չեր քեզ նե րը, 
ի նչ պես նաև ո րոշ վաչ կա տուն արա բա կան ցե ղեր15: Քր դե րը և չեր քեզ նե րը գոր ծում 
էին ոչ միայն հա տուկ կազ մա կեր պու թյան (Teşkilât-ι Mahsusa)16 շր ջա նակ նե րում, այլ 
նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ: Չեր քեզ ներն ակ տիվ էին հատ կա պես Ռաս-ուլ-Այ-
նում ապաս տա նած հայե րին բնաջն ջե լու գոր ծում17: Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած-
քում հատ կա պես մեծ էր քուրդ բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը հայե րի բնաջնջ մա նը: 
Քր դե րին հայե րի դեմ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հրահ րում էր հայե րի և քր դե րի միջև առ կա հո ղային «վե ճը», ո րն ավե լի էր թե ժա ցել 
1908թ. սահ մա նադ րու թյան հռ չա կու մից հե տո18: Քր դե րի մեծ մա սը ներ գրավ ված էր 
սկզ բում «հա մի դի ե» խմ բե րում, այ նու հետև՝ դրա հիմ քով ստեղծ ված Թեշ քի լա թը մահ-
սու սայի շար քե րում:

13 Ահմեդ Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, Հայոց ցե ղա սպանության 
թանգարան-ինստիտուտ, Արևելագիտության ինստիտուտ, 1997), 51:
14 Մաթոսյան Տիգրան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ. համեմատական փորձ 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005), 140:
15 Նույն տեղում, 110:
16 Teşkilât-ι Mahsusa-ն Օսմանյան կայսրության զինված ուժերի ստորաբաժանում էր, որը զբաղվել 
է հակահետախուզությամբ: Ենթարկվում էր կայսրության ռազմական նախարար Էնվեր փաշային: 
Հիմնական գործառույթը հայերի տեղահանությունները և ջարդերն իրականացնելն էր: Ավելի 
մանրամասն տե՛ս «Հատուկ կամ գաղտնի կազմակերպություններ» ենթագլխում:
17 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110:
18 Մանրամասն տե՛ս Վահան Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան 
կայսրությունում (Երևան, «Հայաստան», 1989): 
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 Հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան հիմ նա կան շար ժիչ ուժ էր նաև սե փա կան շա հը, 
ո րը դր դում էր այլ ժո ղո վուրդ նե րի մաս նակ ցել ի րենց հարևան նե րի կո տո րած նե րին և 
տի րա նալ նրանց ու նեց ված քին: Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ այս պա րա-
գա յում ևս կար միր թե լով տար վում էր կրո նա կան գոր ծո նը: Ակ տիվ շր ջա նառ վում էր 
այն թե զը, հա մա ձայն ո րի՝ ան հա վատ հայե րը տի րա ցել են մահ մե դա կան ժո ղովր դի 
ու նեց ված քին: Ո րոշ շր ջան նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Տիգ րա նա կեր տի նա հան գում, կրո-
նա վոր նե րի կող մից հայ տա րար վում էր. «Գյա վուր նե րի ու նեց ված քը, կյան քը և կի նը 
հա լալ է իս լա մին»19:

 Հա սա րա կու թյան ներ գրավ մա նը նպաս տե ցին կա ռա վա րու թյան կող մից քուրդ և 
մու սուլ ման բնակ չու թյա նը տր ված թա լա նի, կո ղո պու տի ար տո նու թյուն նե րը: «Գյու-
ղե րում մու սուլ ման բնակ չու թյու նը բա վա րար ված է նրա նով, որ հարս տա ցել է հա յե րի 
հաշ վին»,– Բեռ նում զե կու ցել էր Շվեյ ցա րիա յում Ռու սաս տա նի պատ վի րա կը` ավե  լաց-
նե լով, որ հայ փախս տա կան ներն ի րենց ավե լի լավ են զգում նոր հաս տատ ված վայ րե-
րում, քան նախ կի նում20: 

Այս պի սով, օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ջան քե րով ի հայտ ե կան բո լոր նպաս տա-
վոր շար ժա ռիթ նե րը` հա սա րա կու թյանն ան մի ջա կան մաս նա կից դարձ նե լու հա մար: 

Ի տար բե րու թյուն Հայոց ցե ղա սպա նու թյան, ո րում ներ գրավ վե ցին Օս մա նյան 
կայս րու թյան տա րած քում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րը, Հո լո քոս տի ժա մա նակ ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ գեր մա նա ցի նե րին օ ժան դա կում էին հարևան ե րկր նե րը և ժո ղո վուրդ-
նե րը: Կար ծիք կա, որ հատ կա պես մեծ էր աջակ ցու թյու նը Գեր մա նիայի օ կու պաց րած 
տա րածք նե րում: Օ րի նակ՝ Մերձ բալ թի կա յում հա կահ րե ա կան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա-
նակ մեծ օգ նու թյուն են ցու ցա բե րել լիտ վա ցի կա մա վո րա կան նե րը, լատ վիա կան օ ժան-
դակ ոս տի կա նու թյու նը, ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա կան նե րը և այլն21: Մերձ բալ թի կա յում 
գոր ծող հիմ նա կան ու ժը Վալ տեր Շտահ լե քե րի ղե կա վա րած «A» այն զացխումբն էր, 
ո րի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր մոտ 990 հո գի22: Այս տեղ գեր մա նա ցի նե րին մեծ 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե ցին ի նչ պես տե ղաբ նիկ նե րը, այն պես էլ այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ռուս պատ մա բան Ի լյա Ալտ մա նը շեշ տում է, որ հա սա րա կու թյան 
մաս նակ ցու թյու նը Մերձ բալ թի կա յում ան նա խա դեպ էր. «Հատ կա պես այս տա րածք նե-
րում էր, որ հրե ա նե րի նկատ մամբ նա ցիս տա կան ցե ղա սպա նու թյունն առա ջին ան գամ 
զանգ վա ծային բնույթ ստա ցավ»23: 

Հիմն վե լով մի շարք վկա յու թյուն նե րի վրա` Ալտ մա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ Մերձ բալ թի կա յում հրե ա նե րի սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց րել են ոչ այն քան 

19 Թ. Մկրտիչեան, Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները (Գահիրէ, 
1919), 47:
20 Авакян, Геноцид армян, 122:
21 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110-111:
22 Григорий Смирин, “Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии,” https://baltnews.lv/
uzvara/20150318/1013645714.html, դիտվել է 13.11.2018:
23 Илья Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление на Оккупированной Территории СССР, 
Уничто жение евреев в Прибалтике,” http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm, դիտվել է 
13.11.2018:

https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm
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գեր մա նա ցի նե րը, որ քան տե ղի ժո ղո վուրդ նե րը24: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է հա սա րա կու-
թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րին, ապա դրանք դեռևս վերջ-
նա կա նա պես հս տա կեց ված չեն: Ո րոշ դեպ քե րում դա ե ղել է քսե նո ֆո բիայի25 ար դյուն-
քում, վրեժխնդ րու թյան պատ ճա ռով, ո րի հիմ քում ի բրև թե հրե ա նե րի հա մա գոր ծակ-
ցու թյունն էր խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի հետ, հրե ա նե րի ու նեց ված քի հան դեպ 
նա խան ձը կամ շատ դեպ քե րում` հա կահ րե ա կան դրսևո րում նե րի ան պատ ժե լի ու թյան 
ար դյուն քում ստեղծ ված ամե նա թո ղու թյան մթ նո լոր տը26: 

Գեր մա նա ցի նե րին մեծ օգ նու թյուն էին ցու ցա բե րում նաև ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա-
կան նե րը, ի նչ պես նաև ուկ րաի նա կան օ ժան դակ ոս տի կա նու թյու նը27: 

Մեծ էր աջակ ցու թյու նը նաև մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րի կող մից: Մահ մե դա-
կան նե րի հետ գեր մա նա ցի նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 
Գեր մա նիայի հա մար չա փա զանց կարևոր մի քա նի գոր ծոն նե րով` մի ջու կային զեն քի 
ար տադ րու թյամբ, հր թի ռա շի նու թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և իս լա մա-
կան ծայ րա հե ղա կա նու թյան հե տա գա ակ տի վաց մամբ, ո րոնք, սա կայն, չի րա կա-
նա ցան 1945թ. Եր րորդ ռայ խի փլուզ ման հետևան քով28: 1942 թ. Էսէս-ի29 կազ մում 
սկ սե ցին ձևա վոր վել առա ջին մահ մե դա կան ջո կատ նե րը30: 1944 թ. Հիտ լե րի մտե-
րիմ ըն կեր, գեր մա նա կան գաղտ նի գոր ծա կալ, Ե րու սա ղե մի մուֆ տի31 ալ-Հու սեյ նի 
օ րհ նու թյամբ կազ մա վոր վեց Էսէս-ի մահ մե դա կան «Նոր-Թուր քես տան» («Нойе-
Туркестан»)32 ջո կատը: Նույն թվա կա նին 11.000 ալ բա նա ցի նե րից կազմ վեց «Ս կան-
դեր բերգ» («Скан дер берг»)33 ջո կա տը, ո րի առա ջին առա քե լու թյու նը ե ղավ Պրիշ տի-
նայի 300 հրեա նե րին հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ու ղար կե լը34: 

24 Նույն տեղում:
25 Քսենոֆոբիա կամ այլատյացություն` ատելություն օտար, անծանոթ, արտասովոր և ուրիշների 
համար անընկալելի երևույթների նկատմամբ։ Այն կարող է հանգեցնել մի շարք ազգային, կրոնական 
կամ սոցիալական տարբեր ներկայացուցիչների միջև պայքարի:
26 Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление”.
27 Круглов Александр, “Сколько евреев было истреблено в Киеве осенью 1941 г.,” Голокост і 
сучасність 5 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu, դիտվել է 13.11.2018:
28 Шимон Бриман, “Мусульмане в СС,” Голокост і сучасність 4 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/
bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol, դիտվել է 13.11.2018:
29 Էսէս (գերմ.՝ ՏՏ (էսէս), Schutzstaffeln-ի՝ պահնորդական ջոկատներ), արտոնյալ ռազմականացված 
կազմակերպություն ֆաշիստական Գերմանիայում։
30 Бриман, “Мусульмане в СС”.
31 Մուֆտին (արաբ.՝ մուֆտի, աֆտի – կարծիք արտահայտել) իսլամի սուննի ուղղության մեջ 
բարձրագույն հոգևոր անձն է, ով կարող է կրոնական ու կրոնաիրավական հարցերում պարզա-
բանումներ տալ ու հարկ եղած դեպքում ընդունել յուրօրինակ որոշումներ:
32 Կազմավորվել է նացիստական Գերմանիայի զինված ուժերի արևելյան «Թուրքմենստանի 
լեգեոն»-ի շրջանակներում: Լեգեոնում ներգրավված էին Կենտրոնական Ասիայի թրքալեզու ժողո-
վուրդները` ուզբեկներ, թուրքմեններ, թաթարներ, ղազախներ և այլն:
33 Վաֆֆեն-Էսէս-ի 21-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիա (գերմ.` Waffen-Gebirgs-Division der SS 
“Skanderbeg” (albanische Nr.1)).
34 Бриман, “Мусульмане в СС”.

http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
http://tolernance.am/dictionary/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4/
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Հ րե ա նե րին ի րենց ե րկր նե րից ար տաք սե լու կամ հենց ի րենց տա րած քում սպա նե-
լու գոր ծում նա ցիս տա կան Գեր մա նիային օգ նել են մի շարք ե րկր ներ՝ Հուն գա րիան, 
որ տե ղից ավե լի քան 400.000 հրե ա նե րի ար տաք սե ցին Աուշ վից (Օս վեն ցի ում)35, Նոր-
վե գիան, ո րի 1.800 հրե ա նե րից 800-ին ևս ու ղար կե ցին Աուշ վից, Ռու մի նիան, Խոր վա-
թիան, Սլո վա կիան և Ֆրան սիան36:

Ամ փո փե լով պետք է նշենք, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա-
յում նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
թուր քա կան և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Կարևոր է այն հան գա ման քը, որ 
հա սա րա կու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե-
րին խնայե լու սե փա կան ու ժե րը, ի նչ պես նաև հե տա գա յում ցե ղա սպա նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ներ կա յաց նել որ պես քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ կամ ժո ղովր դի միջև 
բա խում ներ:

 Բա նակ. Օս մա նյան կայս րու թյան բա նա կը մշ տա պես ներ գրավ ված է ե ղել իշ խա-
նու թյուն նե րի ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Բա նա կը մաս նակ ցու թյուն է 
ու նե ցել թե՛ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րին, թե՛ 1909 թ. Ադանայի և Հա լե պի 
կո տո րած նե րին և ի հար կե Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րի և 
բնաջնջ ման գոր ծըն թա ցին: Օ րի նակ, Ադանայի կո տո րած նե րի ըն թաց քում այդ դեպ-
քե րի մա սին մի թուրք զին վոր իր նա մա կում գրում է. «Ար դեն 40 օր է, ի նչ մենք դուրս 
ե նք ե կել Է դիր նեից (Ադ րիա նա պո լիս), ուղղ վել դե պի Գա լի պո լի, այն տե ղից՝ Մեր-
սին, ապա՝ Ադանա: Այս տեղ մենք սպա նել ե նք 30.000 այդ ան հա վատ շնե րից, ո րոնց 
արյու նով են ո ղող վել Ադանայի փո ղոց նե րը»37:

Օս մա նյան բա նա կին աջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել քր դա կան ավա զա կախմ բե րը, 
չեր քեզ նե րը, Կով կա սից գաղ թած մու հա ջիր նե րը38: Այս մա սին փաս տում են վե րապ-
րած նե րի վկա յու թյուն նե րը: Վա նից Մա հիլ Մկո յա նը և Նհո Խա չո յա նը պատ մում են, 
որ 1915 թ. ապ րի լին՝ ալյուր գյու ղի շր ջա փա կու մից հե տո, ե րբ բնակ չու թյու նը հա վա-
տա ցել էր հա կա ռա կոր դի այն խոստ մա նը, որ զեն քե րը հանձ նե լու դեպ քում կո տո րած-
ներ չեն լի նի, թուր քա կան զոր քը և քր դե րը հր կի զել են ո ղջ գյու ղը39: Մու շի գա վա ռա կի 

35 Համակենտրոնացման ճամբար և մահվան ճամբար (գերմ.` Konzentrationslager Auschwitz), 
որ գործել է 1940-1945 թթ. օկուպացված Լեհաստանի Օսվենցիում քաղաքում: Գերմանացիներն 
անվանել են Աուշվից, իսկ լեհերը՝ Օսվենցիում: 
36 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 118:
37 Dadrian Vahakn, “The Role of the Turkish Military in the Destruction of Ottoman Armenians: A Study 
in Historical Continuities,” Journal of Political and Military Sociology 20, no. 2 (1992): 274.
38 Մուհաջիրները մուսուլման գաղթականներ են: Մինչև 630 թ. Մեքքայի գրավումը մուհաջիր էին 
կոչվում այն մուսուլմանները, ովքեր, հեթանոսների հալածանքներից փրկվելով, լքել են հարազատ 
քաղաքը և գաղթել են սկզբից՝ Եթովպիա, իսկ հետո՝ Մադինա։ Մուհաջիր են անվանում նաև այն 
մուսուլմաններին, ովքեր հավատը փրկելու համար գաղթել են այլ երկրներից։
39 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր I, Վանի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար Ավագյան, 
խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 118:
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Խաս գյու ղից Դա վիթ Գրի գո րյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես են մու հա ջիր նե րը նախ՝ 
թա լա նել ի րենց, ի սկ հե տո՝ սե փա կա նաց րել տե ղի հայ բնակ չու թյան ու նեց ված քը40: 

Հան րա հայտ է, որ չնա յած Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին օս մա նյան բա նա-
կային ու ժերն առա վե լա պես կենտ րո նա ցած էին տար բեր ռազ մա ճա կատ նե րում, 
այ նուա մե նայ նիվ նրանք ևս ան մասն չմ նա ցին ծրա գրի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա-
ցից: Չմո ռա նանք, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից Էն վե րը 
օս մա նյան բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տարն էր: 

Բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյու նը մե ծա պես նպաս տում էր 
ծրա գրի ար դյու նա վե տու թյա նը, ո րը պայ մա նա վոր ված էր բա նա կային ստո րա բա ժա-
նում նե րի կող մից քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան կազ մա կեր պու մով41: Բա նա կային 
ու ժերն աչ քի ըն կան հատ կա պես 1915-1916 թթ. օս մա նյան բա նակ զո րա կոչ ված 18-45 
տա րե կան շուրջ 100.000 հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց ման գոր ծում42: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն օս մա նյան բա նա կի ներ գրավ վա ծու թյան վե րա բե րյալ 
մո տե ցում նե րը տար բեր են: Թուր քա կան բա նա կի մեղ սակ ցու թյու նը փաս տարկ ված է 
գեր մա նա կան և եվ րո պա կան բազ մա թիվ աղ բյուր նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ դա նիա ցի 
մի սի ո նե րու հի Մա րիա Յա կոբ սե նի, շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յո հան սո նի, ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի և այ լոց վկա յու թյուն նե րում: Դրա մա սին է փաս տում 
նաև բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ Էն վե րի հա տուկ 
հրա մա նը, ո րն ուղղ ված էր հայ արա կան սե ռի բնակ չու թյան ո չն չաց մա նը` 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րից սկ սած մինչև մե ծա հա սակ ներ: Ե թե դի տար կենք հրա մա նում նե րառ ված 
ե րեք կե տե րը, պարզ է դառ նում, որ Էն վե րի նպա տա կը հայ ժո ղովր դին տղա մարդ-
կան ցից` պայ քա րող ու ժից զր կելն էր: Այս հրա մա նը հս տակ և մաս նա վոր ամ րա գրում 
էր բա նա կի գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեին և հաս տատ վեին հա մա-
պա տաս խան զե կույց նե րով` հրա մա նը ստա նա լուց 48 ժամ վա ըն թաց քում43: 

Օս մա նյան բա նա կը գոր ծում էր հիմ նա կա նում ճա կա տային հատ վա ծում, որ տեղ 
ան մի ջա կան հար վա ծի տակ էր Վա նի, Մու շի և Բիթ լի սի հա յու թյու նը: Վա նում, չնա-
յած հայ բնակ չու թյան կազ մա կեր պած ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, Ջև դե թի ղե կա վա-
րած զոր քը ծա վա լուն կո տո րած ի րա կա նաց րեց, ո րի հետևան քով դրան ակա նա-
տես գեր մա նա ցի սպայի վկա յու թյամբ ո չն չաց վեց շուրջ 200 գյուղ, և սպան վեց 26.000 
բնա կիչ44:

 Բա նա կի հետ էր հա մա գոր ծակ ցում նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ մանն 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցած Թեշ քի լա թը մահ սու սան: Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան շար քե րը հա մալ րած բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը մարզ-

40 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար 
Ավագյան, խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 246:
41 Dadrian, “The Role of the Turkish Military,” 265:
42 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 106: 
43 Արամ Անտոնյան, Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեաթ փաշա (Երևան, 
«Արևիկ», 1990), 232-233:
44 Авакян, Геноцид армян, 123:
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վում էին ռազ մա կան նա խա րա րու թյան օգ նու թյամբ45, ի սկ Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
ջո կատ ներն ի րենց հեր թին առաջ նորդ վում էին բա նա կի գոր ծող կամ պա հես տի 
սպա նե րի կող մից46:

Անդ րա դառ նանք նաև գեր մա նա կան բա նա կին, ո րը ևս մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ու նե ցավ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հրե ա և սլա վոն բնակ-
չու թյան ո չն չաց ման գոր ծում: Գեր մա նա կան բա նա կի դե րա կա տա րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված էր հա կահ րե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ բարձ րա գույն հրա մա-
նա տա րու թյան դրա կան վե րա բեր մուն քով47: 

Գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն էր ու նե նում հատ կա պես բնակ չու-
թյա նը բնա կա վայ րե րից գն դա կա հա րու թյան վայ րեր տե ղա փո խե լու և վե րահս կո ղու-
թյուն սահ մա նե լու գոր ծում: Ստորև տր վում է գեր մա նա կան զին ված ու ժե րի գե րա գույն 
հրա մա նա տա րու թյան՝ 1942 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ի հույժ գաղտ նի հրա մա նը. «...բա նակն 
ի րա վունք ու նի և պար տա վոր է ավա զա կախմ բե րի դեմ պայ քա րում կի րա ռել ցան կա-
ցած մի ջոց… նույ նիսկ կա նանց և ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ե թե դա նպաս տում է հա ջո-
ղու թյա նը…»48:

Հ րեից հո լո քոս տի դեպ քում ևս գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում 
էր նա ցիս տա կան գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան` Էսէս-ի (պահ նոր դա կան ջո կատ ներ) 
հետ: Ե թե մինչև 1940 թ. Էսէս-ի ան դամ նե րը կա մա վոր հի մունք նե րով էին հա վա-
քագր վում, ապա դրա նից հե տո զո րա կոչ ված նե րը կազ մում էին բո լոր ծա ռայող նե րի 
մեկ եր րոր դը49:

Այս պի սով, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա-
կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ ված մի քա նի ռազ մա կան կամ 
կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ:

 Բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ: Ի նչ պես ի րա վամբ նշում է թուր-
քա գետ Ար սեն Ավա գյա նը, մե կու կես մի լի ոն մար դու բնաջն ջու մը բա վա կա նին մեծ 
խն դիր էր, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ լու ծել միայն Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ու ժե-
րով50: Թերևս հենց այդ բար դու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված, որ Հա տուկ կազ մա կեր-
պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին քրե ա կան հան ցա գործ նե րով: Բե հաէդ դին Շա քիրն 
այս առն չու թյամբ գրել է. «Ես կը կար ծեմ, որ մե զի յար մար մար դի կը գտած եմ. ը սե՞մ, 
թէ ուր գտայ,– բան տե րու մեջ… Ե թէ ասոնք ար ձա կել տա լով մե զի են թար կենք եւ 
խում բե րու բաժ նենք, կը կար ծեմ որ շատ լաւ մաս նա ւոր կազ մա կեր պու թիւն մը ստեղ-

45 Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, 33:
46 Vahakn Dadrian, The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the World War 
(Oxford and Providence: Berg Publishers, 1993), 19.
47 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 107-108:
48 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, сборник материалов, 
том 3, ред. Роман Руденко (М.: Госюриздат, 1958), 347.
49 СС в действии. Документы о преступлениях СС, пер. А. Лягушкина, В. Размерова (М.: Светотон, 
2000), 15.
50 Авакян, Геноцид армян, 120.
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ծած կըլ լանք»51: Այս մա սին կան բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ Յոզ ղա թի 
կա ռա վա րիչ Ջե մա լը ռազ մա կան դա տա րա նում վկա յում է, որ բան տե րի կա լա նա վոր 
ոճ րա գործ ներն օգ տա գործ վել ե ն՝ հայե րի կո տո րած ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար52: 

Այս պես, Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին այդ նպա տա կով 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով, ո րոնք ի րենց փոր ձա ռու թյու նը 
պետք է հա ղոր դեին կազ մա կեր պու թյան մյուս ան դամ նե րին: Ո րոշ տվյալ նե րով 1915 թ. 
մար տի սկզբ նե րից սկ սած՝ բան տե րից ազատ են ար ձակ վել՝ 249 հան ցա գործ ներ 
Ան կա րայի կենտ րո նա կան բան տից, ևս 65-ը` Յոզ ղա թի բան տից, ո րոն ցից 51-ը՝ մար-
դաս պան53:

 Նա ցիստ ներն ի րենց ծրա գրերն ի րա կա նաց նե լիս ևս օգ տա գոր ծել են բան տե-
րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րի: Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րը հս կող 
Տո տեն կոպ ֆի54 ստո րա բա ժա նում նե րում ներ գրավ ված են ե ղել բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված 6.000 հո գի, ո րոնք աչ քի են ըն կել ի րենց դա ժան արարք նե րով: Մեկ այլ 
օ րի նա կում Զաք սեն հաու զեն հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի պա րե տը Աուշ վից 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի կա ռուց ման ժա մա նակ՝ 1940 թ. մայի սին, առա ջին 
պա րետ Ռու դոլֆ Հե սին տրա մադ րել է 30 հան ցա գոր ծ55:

 Պետք է նշել, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի հե ղի նակ ներն էլ, հան ցա գործ նե րին 
բան տե րից ազա տե լով, նպա տակ ու նեին ոչ միայն գաղտ նի կա ռույց նե րը հա մալ րե լու, 
այլև հաշ վի էին առել նրանց փոր ձա ռու մար դաս պան լի նե լու կարևոր հան գա ման քը: 
Սա կարևոր էր նաև նրա նով, որ, այս պի սով, զին վո րա կան ու ժե րը չէին զբաղ վի հայ և 
հրե ա բնակ չու թյան ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մով՝ խնդ րի լու ծու մը թող նե լով փոր-
ձա ռու մար դաս պան նե րին, ի սկ ամ բողջ ու ժե րը կկենտ րո նաց նեին պա տե րազ մի վրա:

Ոս տի կա նու թյուն և ժան դար մե րիա: Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո-
քոս տի ի րա կա նաց ման գոր ծում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն են ու նե ցել նաև ոս տի կա-
նու թյու նը և ժան դար մե րիան: 

Ար սեն ավա գյա նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ոս տի կա նու թյան 
ներ գրավ վա ծու թյան աս տի ճա նը գնա հա տում է հետևյալ կերպ. «Ե թե օս մա նյան բա նա-
կի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը ո չն չաց մա նը սահ մա նա փակ էր, ապա ժան դար մե-
րիան ամե նաակ տիվ մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել ի նչ պես հայ ժո ղովր դի տե ղա հա նու-
թյան, այն պես էլ ո չն չաց ման բուն գոր ծըն թա ցում»56:

51 Րիֆաթ Մէվլան Զատէ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը եւ իթթիհատի հայաջինջ 
ծրագիրները (Երևան, ԿՓՀ Ֆաքսիմիլ հրատ., 1990), 116:
52 Դիվան Երուսաղեմի, թիվ Մ492-Մ494, hղվում է ըստ` Ստեփան Պողոսյան, Կարո Պողոսյան, 
Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, Հայկական հարցը 1908-14 թվերին, 
հատոր II, գիրք I (Երևան, «Հայաստան», 2011), 454:
53 Նույն տեղում: 
54 Գերմ. «Totenkompf» նշանակում է «Մեռած գլուխ»: Հիմնական գործառույթը համակենտրո-
նացման ճամբարներում հրեաների ոչնչացումն էր:
55 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 104:
56 Авакян Арсен, Геноцид 1915 г.: Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван, «Гитутюн», 
1999), 102. 
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Ոս տի կա նու թյան և ժան դար մե րիայի գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րում էր ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շան: Նրանց հիմ նա կան պար տա կա նու թյու նը հայ 
տա րա գիր նե րի քա րա վան ներն ու ղեկ ցելն էր, սա կայն շատ դեպ քե րում ոս տի կա նու-
թյու նը ստանձ նում էր նաև դա հի ճի պար տա կա նու թյու նը: Հարկ է նշել, որ Թա լե ա թի 
հրա հան գով վար չա կան աշ խա տող նե րը բո լոր հայե րին պա տե րազ մա կան շր ջան նե րից 
դուրս բե րե լու պատր վա կով պետք է խումբ-խումբ օ րը եր կու ան գամ ոս տի կան-զին-
վոր նե րի հս կո ղու թյամբ ո րոշ ված տեղն ու ղար կեին57: Ոս տի կան նե րը, հա մա ձայն հրա-
հանգ նե րի, պետք է հայե րին հանձ նեին ի րենց սպա սող Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րին կամ խմ բե րին` չե թե նե րին,58 և վե րա դառ նային, ի սկ չե թե ներն էլ ի րենց 
հեր թին պետք է սպա նեին հայե րին մինչև վեր ջին մար դը59:

Դ րան զու գա հեռ կամ դրա նից առաջ ոս տի կա նու թյա նը կարգ ված էին հայ կա կան 
թա ղա մա սե րի խու զար կու թյու նը և զեն քե րի առգ րա վու մը: Զեն քե րի հա վա քա գրումն 
ու ղեկց վում էր խա ղաղ բնակ չու թյան նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րով, թա լա նով, սպա նու-
թյուն նե րով: Ձեր բա կալ ված նե րի նկատ մամբ գոր ծի էր դր վում «բաս տի նա դո»60 պատ-
ժաձևը. բա րակ ճի պո տով հար վա ծում էին զո հի կրունկ նե րին61: Ի նչ պես նշում է ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն. «Գ րանց ված են դեպ քեր, ե րբ զենք թաքց նե լու մե ղադ-
րան քով մեր կաց նում էին կա նանց և ծե ծում դա լար ճի պոտ նե րով: Նման ծե ծի էին 
են թար կում նույ նիսկ հղի կա նանց…»62:

 Բա ցար ձակ ան պատ ժե լի ու թյան պայ ման նե րում ոս տի կան ներն ու ժան դարմ ներն 
ամե նա տար բեր բռ նու թյուն նե րի և նվաս տա ցում նե րի էին են թար կում հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րին` մեր կաց նե լով, ծաղ րու ծա նա կի ու սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են թար կե լով: 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րապ րող Հ. Խա չատ րյանն իր հու շե րում պատ մում է, թե 
ի նչ պես են ոս տի կան նե րը դդ մա շեն ցի նե րի աք սո րի ճա նա պար հին 15 հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րի ստի պել մերկ պա րել, ի սկ այ նու հետև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են են թար-
կել63:

Ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա-
գործ մա նը դրսևոր վեց հիմ նա կա նում եր կու տար բե րա կով` ոս տի կան նե րի և ժան դար-
մե րիայի հրա մա նա տար նե րի կող մից կո տո րա ծի և բռ նա գաղ թի կազ մա կեր պու մով, 
ի նչ պես նաև հայ տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րին, ժո ղովր դի տե ղա հա նու թյուն-
նե րին, կո ղո պու տին, սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյամբ64:

57 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
58 Չեթե` թուրքական ոչ կանոնավոր զորքի զինվոր, որը զբաղվում էր թալանով և սպանություններով: 
Չեթեներ` ավազակային խմբեր:
59 Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
60 Կտտանքի տեսակ է, որ կիրառվում է հատկապես Արևելքում:
61 Հենրի Մորգենթաու, Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, թարգմ. Լիլիթ Թութխալյանը 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2012), 230: 
62 Նույն տեղում: 
63 ՀՑԹԻ-ի գիտական ֆոնդեր, բաժին 8, ձեռագիր հուշագրություններ, թպ. 158:
64 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 111:
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Ինչ վե րա բե րում է գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյա նը, ապա պետք է նշել, որ 1936 թ. 
ոս տի կա նու թյան կա նո նա վոր զոր քե րը և ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյան զոր քերն 
ան ցել էին Էսէս-ի ղե կա վար Հիմ լե րի են թա կա յու թյան տակ65: Սա նշա նա կում է, որ 
ոս տի կա նու թյունն ամ բող ջո վին «ն վիր վել» էր հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծին: Ոս տի կա-
նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զո հե րին հայտ նա բե րե լու, հս կե լու, ու ղեկ ցե լու գոր ծա ռույ թը:

 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուում նշ վում է, որ 
գրե թե չկան Գեր մա նիայի ոս տի կա նու թյան կամ արև մուտ քի օ կու պաց ված տա րածք-
նե րի վե րա բե րյալ գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյան ղե կա վա րու թյան կամ նրանց ան մի-
ջա կան են թա կա նե րի կող մից տր ված հս տակ հրա ման ներ: Սա կայն դա չի ազա տում 
ոս տի կա նու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյու նից, քան զի այն ե ղել է ազ գային-սո ցիա լիս-
տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ան մի ջա կան կրո ղը և հետևոր դը, գոր ծել է բա ցա ռա-
պես նա ցիս տա կան կա ռա վա րու թյան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար66:

Ոս տի կա նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներ՝ առանց 
որևէ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու կամ հիմ նա վոր ման` դրա նով ի սկ խախ տե լով մար-
դու ի րա վունք նե րը: Ի սկ ար դեն կա լա նա վայ րե րում ձեր բա կալ ված նե րին են թար կում 
էին դա ժան ծե ծի և փոր ձու թյուն նե րի՝ ը նդ հուպ հասց նե լով մահ վան 67:

Հ րե ա նե րի ո չն չաց մա նը մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ ոչ միայն գեր մա նա կան ոս տի կա-
նու թյու նը, մաս նակ ցում էին նաև հարևան ե րկր նե րի ոս տի կա նա կան ու ժե րը: Հատ կա-
պես ակ տիվ գոր ծե ցին Սլո վա կիայի և Հուն գա րիայի ժան դար մե րիա նե րը68: Այս ոս տի-
կա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր եր կու կա ռա վա րու թյուն նե րի 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ը ստ դրա` գեր մա նա կան կայս րու թյա նը օգ նու թյուն ցու-
ցա բե րե լու դի մաց Գեր մա նիան պար տա վոր վել էր ապա հո վել Սլո վա կիայի ան կա խու-
թյան և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան ան վտան գու թյու նը69: 

Այս պի սով, դի տար կե լով նաև ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը ցե ղա սպա-
նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը, պարզ է դառ նում, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ-
քում էլ գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ: Լի նե լով օ րեն քի պաշտ-
պան՝ ոս տի կա նու թյունն ի նքն էր խախ տում օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ 
նույն օ րեն քը` ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Հա տուկ կամ գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հաշ վի առ նե լով այն կարևոր 
փաս տը, որ թե՛ Օս մա նյան կայս րու թյու նը և թե՛ նա ցիս տա կան Գեր մա նիան գտն վում 
էին պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում, նրանց ան հրա ժեշտ էր այ լընտ րան քային ու ժի 
կի րա ռում, ո րը լի ո վին կլծ վեր բռ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման բուն գոր ծըն թա ցին: Ի նչ-
պես նաև հե տա գա յում կա զա տեր իշ խա նու թյուն նե րին հայ և հրե ա ժո ղո վուրդ նե րի 
բնաջնջ ման պա տաս խա նատ վու թյու նից:

65 СС в действии, 9.
66 Нюрнбергский процесс, Сборник материалов, том 1, второе издание, ред. Константин Горшенин, 
Роман Руденко, Иона Никитченко (М.: Госюриздат 1954), 226.
67 Նույն տեղում:
68 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 109-110:
69 Нюрнбергский процесс, 336:
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Իթ թի հա տա կան նե րը և նա ցիստ ներն այդ հար ցի լու ծու մը գտան հա մա պա տաս-
խա նա բար Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և գեր մա նա կան Էսէս-ի ստեղծ ման մի ջո ցով: 
Սրանք եր կուսն էլ, չնա յած ի րենց կի սա ռազ մա կան բնույ թին, գոր ծում էին կու սակ-
ցա կան մար մին նե րի կար գադ րու թյամբ: Սա առա ջին հեր թին բա ցատր վում է նրա-
նով, որ հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրի հե ղի նակ նե րը պատ կա նում էին 
իթ թի հա տա կան և նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րին: Բե հաէդ դին 
Շա քի րը, Նա զը մը, Զիա Գյո քալ փը կենտ րո նա կան կո մի տեի ան դամ ներ էին՝ հայտ-
նի ի րենց պան թուր քիս տա կան գա ղա փար նե րով և հա յա տյա ցու թյամբ: Է սէս-ի բարձ-
րա գույն ղե կա վարն ու նրա տե ղա կալ ներ Հայդ րի խը, Կալ տենբ րուն նե րը նա ցիստ ներ 
էին և հա կահ րե ա ներ70:

Այս պես, օս մա նյան գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հե տա գա ծրա գրե րը քն նար կե-
լու հա մար «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի-
տե ում 1914 թ. մայի սին հրա վիր վում է խորհրդակ ցու թյուն: Այն վա րում էր «Ե րե-
քի գոր ծա դիր կո մի տեն»71, ո րի կազ մում էին կու սակ ցու թյան նշա նա վոր գոր ծիչ-
ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը, դոկտ. Նա զը մը և կր թու թյան նա խա րար ալի Շուք րին: 
Հենց այդ ժա մա նակ էլ կու սակ ցու թյան քար տու ղար Բե հաէդ դին Շա քիրն ը նդ գծում 
է ավե լի կենտ րո նաց ված ռազ մա կան ու ժի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Շա քիրն առա ջար-
կում է ստեղ ծել մի օ ղակ, ո րն ան մի ջա կա նո րեն կպատ կա նի կու սակ ցու թյա նը և 
կի րա կա նաց նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մշակ ված ծրա գրե րը. «… ներ կայ պա րա-
գային ո՛չ բա նա կէն, ո՛չ ալ ժո ղո վուր դէն կր նանք օ գուտ մը սպա սել: Մե զի մաս նա ւոր 
ուժ մը, մեր գոր ծու նէ ու թե ան ան կա խու թիւ նը պաշտ պա նե լիք ուժ մը, զի նե ալ ուժ մը 
պետք է: Այս ու ժը ու զուած կող մը զր կե լու ի րա ւունքն ալ մե զի պատ կա նե լու է…»72:

Ար դեն ի սկ լավ պատ կե րաց նե լով այդ օ ղա կի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
նա այդ մա սին զե կու ցում է նաև կու սակ ցա կան ըն կեր նե րին: Ար դյուն քում ձևա վոր վում 
է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա ցիա կան մաս նա ճյու ղը, ո րը ղե կա վա րում էր 
Բե հաէդ դին Շա քի րը: 

1914 թ. օ գոս տո սի 2-ին՝ Գեր մա նիայի հետ գաղտ նի պայ մա նա գիր կն քե լու օ րը, 
Իթ թի հա տի կենտ կո մը լսում է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան հար ցը և ո րո շում այն 
ծա ռայեց նել հա մաիս լա մա կան և հա մա թուր քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա-
նը73: Թեշ քի լա թի ղե կա վար մարմ նում տե ղեր հատ կաց վե ցին կու սակ ցա կան, վար չա-
կան-ոս տի կա նա կան աշ խա տող նե րին, ի նչ պես նաև բա նա կային գոր ծիչ նե րին74:

1913-1914 թթ. մշակ վեց հա մա պար փակ ծրա գիր Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և կա ռա-
վա րու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ, ի սկ գոր ծում ը նդ գրկ վե ցին Թա լե-
ա թը, Ջա վի դը, Իբ րա հի մը, ալի Շուք րին, Բե հաէդ դին Շա քի րը, Նա զը մը, Հա սան 

70 Նույն տեղում, 98:
71 Հատուկ հանձնաժողով, որ ստեղծվել է 1915 թ. «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության 
կողմից` Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանությունը և կոտորածը կազմակերպելու 
համար: 
72 Րիֆաթ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը, 113-114:
73 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 450:
74 Նույն տեղում:
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Ֆեհ մին, աղա օղ լու Ահ մե դը, Զիա Գյո քալ փը և այլք75:
 Թեշ քի լա թը մահ սու սայի արևե լյան նա հանգ նե րի բա ժան մուն քը գտն վում էր կենտ-

րո նա կան կո մի տեի ան մի ջա կան հս կո ղու թյան ներ քո, ի սկ հայե րի տե ղա հա նու թյան և 
ջար դե րի ժա մա նակ կո մի տեի հս կո ղու թյան տակ էին ան ցել նաև կազ մա կեր պու թյան 
այն ստո րա բա ժա նում նե րը, ո րոնք ու ղարկ վել էին կով կա սյան ռազ մա ճա կատ76: 

Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 30-34 հա զար, ո րի 
զգա լի մա սը բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ են ե ղել: 1914 թ. նոյեմ-
բե րին Բա լը քե սի րի77 տե սուչ Մու սայից Միդ հատ Շյուք րիին հղած նա մա կում գր ված 
է. «… սրա նից մեկ շա բաթ առաջ ներ քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյու նից մի հրա ման 
ե կավ, որ իմ լի վայի78 մեջ գտն վող չեր քեզ նե րից, բան տար կյալ նե րից և այլ մարդ կան-
ցից մոտ եր կու հա րյուր հո գի հա վա քեմ և ու ղար կեմ Կով կա սում չե թե ու թյուն79 անե լու 
հա մար…»80:

Հ րեից հո լո քոս տի պա րա գա յում ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի գոր ծադ րու մը` հրե ա-
նե րի հայտ նա բե րու մը, տե ղա փո խու մը և սպա նու թյու նը, վս տահ ված էր գաղտ նի կազ-
մա կեր պու թյա նը: Այս դեպ քում դրանք Էսէս-ի տար բեր ստո րա բա ժա նում ներն էին: 
Է սէս-ի զոր քե րը ստեղծ վե ցին ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան եր կու հիմ նա կան ռազ-
մա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` գրո հային (ՍԱ) և պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի (Էսէս) 
հի ման վրա: Այլ տվյալ նե րով Էսէս-ը ստեղծ վել է 1925 թ., ե րբ ՍԱ-ի ան դամ նե րից Հիտ-
լե րը ստեղ ծեց մի ջո կատ, ո րի նպա տա կը նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի 
ան վտան գու թյունն ապա հո վելն է ր81: Պահ նոր դա կան ջո կատ ներն ավե լի մեծ ճա նա չում 
են ձեռք բե րում 1929 թ., ե րբ Հիտ լերն Էսէս-ի ղե կա վար (ռայխս ֆյու րեր) է նշա նա կում 
Հայն րիխ Հիմ լե րին: Այդ ժա մա նակ Էսէս-ի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր ըն դա մե նը 
280, ի սկ 1933 թ.՝ ար դեն 52.000 հո գի82:

1934 թ. Հիտ լե րի հա տուկ ո րոշ մամբ Էսէս-ն իր մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան հա մա կար գում բարձ րաց վում է ան կախ կազ-
մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կի83: Ավե լի ուշ՝ 1938 թ., բա ցի «Կայ սե րա կան ան վտան-
գու թյան գլ խա վոր վար չու թյու նից», ստեղծ վում են նաև Էսէս-ին են թա կա ստո րա բա-
ժա նում ներ՝ «Վաֆ ֆեն-է սէս»-ը, ո րի թվա քա նա կը պա տե րազ մի վեր ջում ար դեն հա սել 
էր 580.000-ի84: 

75 Նույն տեղում:
76 Dadrian, The Role of the Special Organization, 7:
77 Բալըքեսիր (թուրք.՝ Balıkesir), Բուրսայի նահանգի Գարասի գավառի կենտրոնը։
78 Լիվա կամ սանջակ` համարժեք է գավառին:
79 Թալան և ավազակային հարձակումներ իրականացնել:
80 Հայերի ցե ղա սպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, կազմ.՝ 
Ավետիս Փափազյան, խմբ.՝ Ռուբեն Սահակյան (Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988), 99:
81 СС в действии, 14.
82 Նույն տեղում:
83 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 97:
84 Նույն տեղում, 102:

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
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Հարկ է նշել, որ այս դեպ քում ևս Էսէս-ի զոր քե րը հա մալր վե ցին բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
պա րա գա յում, այս տեղ ևս հաշ վի էին առն վում հան ցա գործ նե րի փոր ձա ռու թյու նը և 
ան գթու թյու նը: 

Ինչ պես տե սանք, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ էլ գոր ծի էր դր վել 
ամ բողջ ու ժային հա մա կար գը, ի նչ պես նաև ստեղծ վել էին հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, ո րոնք լի ո վին լծ վել էին հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրին: 

Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով հա մե մա տու թյան մեջ դր ված եր կու ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մը», գա լիս ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ թե՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի ժա մա նակ գոր ծադր վել են մի շարք ու ժեր 
և որ ամե նա կարևորն է՝ եր կու գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք ը ստ է ու թյան 
ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի գլ խա վոր դե րա կա տար ներն էին և պա տաս խա նա տու նե րը:

Inessa G. Stepanyan

ON THE ISSUE OF THE MAİN PERPETRATORS OF THE ARMENİAN GENOCİDE 
AND THE JEWİSH HOLOCAUST

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, Jewish Holocaust, perpetrators, society, army, police, 
criminals, secret organizations, Teşkilati Mahsusa, Nazi SS.

The article presents and compares the means and methods used to carry out the 
Armenian Genocide and the Jewish Holocaust. All social groups, involved in the genocidal 
process, are presented separately. Among them the society, whose involvement has 
enabled the authorities to save their own forces and hide the genocidal act under the guise 
of national clashes. It is nethworthy that in the case of both genocides, regardless of the 
motives, there was a huge support coming from different nations to the Turkish and Nazi 
authorities. In the case of Jews there was also a support coming from the states.

The next group presented was the army, whose participation was crucial in the 
process of disarmament and recruitment of the Armenian abled–bodied men, as well as 
in searching for Jews during the Holocaust. There was a one comprehensive system that 
included several military or semi-militarized structures connected to each other.

The role of police was presented as being a law defender himself, violated the laws and 
used that same law to justify its actions. It was evident that a complex and interconnected 
system was functioning during the both genocides. Also criminals released from the 
prisons, on the one hand, filled up the ranks of the paramilitary institutions, and on the 
other, carried out the killings more easily and with experience. Another important feature 
here was that the armed forces would be free from the problems of the Armenian and 
Jewish population and would concentrate all their forces on the war.
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The focus of the article is on secret organizations (Teşkilat-i Mahsusa and Nazi SS) that 
became the main perpetrators of the two genocides and not only supported but also took the 
main responsibility of the implementation of the genocidal program.

Инесса Г. Степанян

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ГЕНОЦИДА АРМЯН И 
ЕВРЕЙСКОГО ХОЛОКОСТА

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост евреев, исполнители, общество, армия,  
по ли ция, преступники, секретные организации, Тешкилят-и-Махсуса, немецкий СС.

Представлены механизмы осуществления Геноцида армян и Холокоста евреев 
посред ством сравнения двух геноцидов. Выделены все компоненты, включенные в гено-
цидальную программу.

Общество, участие которого дало возможность властям сохранить свои собствен-
ные силы и скрыть геноцидальные действия под прикрытием народных столкновений. 
Независимо от мотивов, в обоих случаях, турецким и нацистским властям была оказана 
большая поддержка со стороны населения, а в случае евреев также со стороны госу-
дарств.

Армия, участие которой имело решающее значение для разоружения и моби ли-
зации армянских мужчин, а также для поиска евреев в случае Холокоста. Сработала 
одна целая система, которая включала несколько связанных друг с другом военных 
или полумилитаризованных структур.

Полиция, которая будучи правозащитником, сама нарушала закон, используя его 
для оправдания своих действий. В случае двух геноцидов функционировала комплекс-
ная взаимосвязанная система.

Преступники, освобожденные из тюрем, с одной стороны пополняли ряды военизи-
рованных структур, а с другой – применяли свой опыт в осуществлении убийств.

Секретные организации (Тешкилят-и-Махсуса и немецкий СС) стали главными 
исполнителями двух геноцидов, которые не только поддержали, но и взяли на себя 
ответственность за осуществление программы геноцида.
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Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊՆ ՈՒ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՒՄ 

   Բա նա լի բա ռեր՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ցե ղա սպա նու թյուն, 
Ռա ֆայել Լեմ կին, Հերշ Լաու տեր պախտ, Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյուն, խմ բին 
ո չնչաց նե լու մտադ րու թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ցե ղա սպա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և փո խա դարձ կա պը: Մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն (Crime against humanity) եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ-
տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված 
և մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վել Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան կա նո նադ րու թյան մեջ, 
ե րբ նա ցիս տա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րը կանգ նած էին դա տա րա նի առաջ: 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ էլ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն առա ջար-
կեց դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն (Genocide) եզ րույ թը, 
ո րը ստեղ ծե լիս վեր ջինս նկա տի էր ու նե ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը: Նյուրն բեր-
գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ Լեմ կի նը հա ջո ղու թյան չհա սավ, և միայն 1948 թ. դեկ-
տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն 
հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան:

 Փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե րի նկատ մամբ 
ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և թե՛ ցե ղա սպա նու-
թյուն: Ուս տի հոդ վա ծում վեր լուծ վում է այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դրսևո րու մը 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում: Ի հայտ է բեր վում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան նշա-
նա կու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գի ստեղծ ման հար ցում:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու-
թյուն ներն ի րենց վերջ նա կան ձևա կեր պու մը ստա ցան 1940-ա կան թթ.: Մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյան հայե ցա կար գի հետ, սա կայն ավե լի ը նդ գր կուն են, քա նի որ նե րա ռում 
են քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան լայն զանգ ված նե րի վրա հար ձա կում նե րը, ի սկ 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը սահ մա նա փակ վում է ազ գային, էթ նիկ, ռա սա-
յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րի ո չն չաց մամբ: Այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե-
ցա կար գե րի ձևա վոր ման հա մար իր ժա մա նա կին առ կա են ե ղել ո րո շա կի պատ մա կան 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնց մեջ կարևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ դեր է ու նե ցել Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյու նը:
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Ս տորև քն նար կե լու ե նք ցե ղա սպա նու թյան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և դրանց դրսևո րու մը Հայոց ցե ղա սպա նու-
թյան օ րի նա կում: Հե տա զո տու թյան մեջ խն դիր ե նք դրել՝ ցույց տա լու պաշ տո նա կան 
Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ-
վող այն թե զե րի սնան կու թյու նը, թե 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նը հայե րի նկատ-
մամբ որևէ հան ցա գոր ծու թյուն չի ի րա գոր ծել:

 Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի հա մե մա տու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն (crime against humanity) եզ րույ թը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 
ավե լի վաղ՝ առն վազն XVIII դա րի կե սե րից: Ար տա հայ տու թյան հե ղի նակն ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ Վոլ տերն է: Այն հա ճախ էր օգ տա գործ վում Ֆրան սիա յում (եր-
բեմն՝ crimes de lèse humanité): Խո սե լով հա մընդ հա նուր դա տա պարտ ման են թա կա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, գո ղու թյու նը և սպա նու թյու նը՝ Վոլ-
տերն ասում էր, թե մարդ կու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը պետք է 
պատժ վեն: Ի տա լա ցի ի րա վա բան, մեծ փի լի սո փա Չե զա րե Բե կա րիան, ը նդ հա կա-
ռա կը, գտ նում էր, որ չա փից ավե լի խիստ պա տիժ նե րը կա րող են վի րա վո րանք լի նել 
մարդ կու թյան դեմ, մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն: Եզ րույ թը միա ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում էր նաև Անգ լիա յում1:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» ար տա հայ տու թյան՝ տա րի ներ 
շա րու նակ կի րառ ման մա սին է վկա յում նաև այն, որ Ֆրան սիայի Ազ գային ժո ղո վի 
քն նար կում նե րի ժա մա նակ հե ղա փո խա կան Մաք սի մի լիան Ռո բես պի ե րը Լյու դո վի-
կոս 16-րդ թա գա վո րին ան վա նում էր «criminel envers l’humanité», այ սինքն՝ մարդ կու-
թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձ2: Հե տա գա յում՝ 19-րդ դա րում, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ան տա րա կույս, կապ ված էին ստր կու թյան 
և ստր կա վա ճա ռու թյան հետ3:

Այս եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վեց 1915թ. Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված: Անգ լիայի, Ֆրան սիայի և Ռու սաս տա նի՝ 
1915 թ. մայի սի 24-ի հա մա տեղ հռ չա կա գրում նշ վում էր. «Գ րե թե մեկ ամիս է, ի նչ 
Հա յաս տա նում քր դե րը և թուր քե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի թողտ վու թյամբ և 
հա ճախ օ ժան դա կու թյամբ զանգ վա ծային ջար դե րի են են թար կում հայե րին: Նման 
ջար դեր են տե ղի ու նե ցել ապ րի լին (նոր տո մա րով) Է րզ րու մում, Ակ նում, Բիթ լի սում, 
Մու շում, Սա սու նում, Զեյ թու նում և ո ղջ Կի լի կիա յում: Վա նին հա րա կից շուրջ հա րյուր 
գյու ղե րի բնա կիչ ներ սպան վել են: Այդ քա ղա քում հայ կա կան թա ղա մա սե րը շր ջա-
փակ ված են և հար ձա կում նե րի են են թարկ վում քր դե րի կող մից: Միև նույն ժա մա նակ 
կոս տանդ նու պոլ սյան օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հե տապն դում նե րի է են թար կում 
խա ղաղ հայ բնակ չու թյա նը: Հաշ վի առ նե լով մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ 

1 William Schabas, Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 51-52.
2 William Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), 20.
3 Schabas,Unimaginable Atrocities, 52.
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ուղղ ված Թուր քիայի այդ նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը՝ դաշ նա կից կա ռա վա րու թյուն-
նե րը հրա պա րա կավ հայ տա րա րում են Բարձր դռա նը, որ ի րենք պա տաս խա նատ վու-
թյան են են թար կե լու օս մա նյան կա ռա վա րու թյան բո լոր ան դամ նե րին և այդ ջար դե-
րում ներ գրավ ված նրանց գոր ծա կալ նե րին»4:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը, ի նչ պես վերևում նշե-
ցինք, մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վեց Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ: Այս 
եզ րույթն ը նտր վել է ԱՄՆ-ի Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր Ռո բերտ Ջեք սո նի 
կող մից, ով Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ԱՄՆ-ի գլ խա վոր դա տա-
խազն էր և ամե րի կյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, 
որ տեղ ձևա կերպ վել է մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյու նը: Ջեք-
սոնն այդ հար ցով խորհրդակ ցել էր մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Հերշ Լաու-
տեր պախ տի հետ5: Լոն դո նի կոն ֆե րան սի վեր ջին օ րե րին՝ 1945 թ. հու լի սին, ամե րի-
կյան կող մից գլ խա վոր բա նակ ցող Ռո բերտ Ջեք սոնն առա ջար կեց դա ժա նու թյուն նե րը, 
հա լա ծանք նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը ո րա կել որ պես մարդ կու թյան դեմ կա տար-
վող հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Նա կոն ֆե րան սի ըն թաց քում նշում էր, որ այդ գա ղա փա րի 
հե ղի նակն ան գլիա ցի ի րա վա գետ Հերշ Լաու տեր պախտն է, ով Քեմբ րի ջի հա մալ սա-
րա նի հան րային ի րա վուն քի ամ բի ո նի նա խա գահն է ր6: 1945 թ. Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մում հաղ թա նա կած պե տու թյուն նե րը տա լիս են այդ եզ րույ թի սահ-
մա նու մը: Նյուրն բեր գյան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը, ո րն ըն դուն-
վել էր 1945 թ. օ գոս տո սի 8-ի Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, սահ մա նում է ր՝ տրի բու նա լը 
կու նե նա ի րա վա սու թյուն ե րեք կար գի` պա տե րազ մա կան, խա ղա ղու թյան և մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ7: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյու նը Մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի 6-րդ հոդ վա ծի c 
կե տում (Article 6(c) of the Charter of the International Military Tribunal) սահ ման վում 
էր հետևյալ կերպ. «Պա տե րազ մից առաջ կամ պա տե րազ մի ըն թաց քում քա ղա քա-
ցիա կան բնակ չու թյան սպա նու թյու նը, բնաջն ջու մը, ստր կա ցու մը, տե ղա հա նու թյու նը 
և նրանց դեմ գոր ծադր ված այլ ան մարդ կային գոր ծո ղու թյուն ներ կամ քա ղա քա կան, 
ռա սա յա կան, կրո նա կան շար ժա ռիթ նե րով հա լա ծանք նե րը, կամ դրանց հետ կապ ված 
ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն են թա կա են տրի բու նա լի ի րա վա սու թյա նը՝ ան կախ այն 
բա նից, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը տվյալ պե տու թյան ներ քին օ րենսդ րու թյան խախ տո՞ւմ 
են, թե՞ ոչ»8:

4 Վիգեն Քոչարյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթերում 
(Երևան, հեղ. հրատ., 2014), 8:
5 David Luban, “A Theory of Crimes Against Humanity”, Yale Journal of International Law, vol. 29, no. 
3 (2004): 86.
6 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
7 Dinah L.Shelton, Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, vol. 1 (New York: Thomson 
Gale, 2005, vol. 1), 211.
8 Nuremberg Charter (Charter of the International Military Tribunal), London, 8 August 1945, https://
ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf, 
դիտվել է 07.05.2017:

https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
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 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն 
էլ առա ջար կում էր դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն 
(genocide) եզ րույ թը: Ե թե Լաու տեր պախ տը «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն» եզ րույ թը կի րա ռե լու առա ջար կու թյան հե ղի նակն էր, ապա Լեմ կի նը ցե ղա-
սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի ստեղ ծողն էր: Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թը 
նա կազ մել էր 1944 թ. հրա պա րակ ված «Ա ռանց քի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը 
բռ նա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ: Այն կազմ ված էր հու նա րեն genos 
(ռա սա, ցեղ) և լա տի նե րեն cide (ս պա նել) բա ռե րից9: Մի ջազ գային բնույ թի առա ջին 
փաս տա թուղ թը, ո րում օգ տա գործ վում էր «ցե ղա սպա նու թյուն» (genocide) եզ րույ թը, 
1945 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ի Նյուրն բեր գի մի ջազ գային ռազ մա կան դա տա րա նի մե ղադ-
րա կան եզ րա կա ցու թյունն է ր10, ո րում ցե ղա սպա նու թյու նը դեռևս չէր ճա նաչ վում որ պես 
առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Եվ միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին 
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան11:

 Զար մա նա լի զու գա դի պու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն 
և ցե ղա սպա նու թյուն հաս կա ցու թյուն ներն առաջ քա շող Լաու տեր պախտն ու Լեմ կի նը 
սո վո րել են Լվո վի Յան Կա զի մի րի հա մալ սա րա նում, ո րը շատ հայտ նի էր իր ի րա վուն քի 
դպ րո ցով: Եվ որևէ փաստ չկա, որ նրանք մի մյանց ճա նա չում էին Լվո վում ու սա նե լու 
տա րի նե րից12: Նրանց եր կու սին էլ հա մալ սա րա նում ու սու ցա նել է քրե ա կան ի րա վուն քի 
պրո ֆե սոր Ջու լի ուս Մա կարևի չը, և նրանք մեծ հե տաքրք րու թյուն ու նեին քրե ա կան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ13: Մի ջազ գային ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում 
ու նե ցած այս մարդ կանց ճա նա պարհ նե րը հա վա նա բար խաչ վե ցին 1940-ա կան և 1950-
ա կան թթ., ե րբ Լեմ կի նը Ցե ղա սպա նու թյան կոն վեն ցիայի ան խոնջ քա րո զիչն էր, ի սկ 
Լաու տեր պախ տը Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա րա նի դա տա վոր է ր14:

Ն րանց գա ղա փար նե րը հա մաշ խար հային ար ձա գանք ու նե ցան: Ցե ղա սպա նու թյուն 
և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու թյուն նե րը զար գա ցել 
են կողք կող քի և կապ վում են ան հա տի ու խմ բի սպա նու թյան հետ15: Բրի տա նա ցի ի րա-

9 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 
Proposals for Redress (Washington, D.C.:Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 79.
10 Indictment presented to the International Military Tribunal in Nuremberg, 18 October, 1945, 12, http://
www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf, 
դիտվել է 10.05.2017:
11 Ցե ղա սպանություն հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատժի մասին կոն-
վենցիա, http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf, դիտվել է 06.05.2017:
12 Ana Filipa Vrdoljak, “Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern 
International Law,” The European Journal of International Law 20, no. 4 (2010):1168.
13 Michael G. Karnavas, Book Review – East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against 
Humanity, by Philippe Sands, http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/, 
դիտվել է 10.05.2017:
14 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
15 Philippe Sands, East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity” 
(London: Weidenfeld & Nicolson, 2016), 378.

http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.un.am/res/UN Treaties/III_1.pdf
http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/
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վուն քի պրո ֆե սոր և մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Ֆի լիպ Սանդ սը The Atlantic 
պար բե րա կա նին տված հար ցազ րույ ցում առանձ նաց նում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը. «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կենտ րո նա նում են մեծ թվով ան հատ-
նե րի սպա նու թյան վրա: Մեծ թվով ան հատ նե րի հա մա կարգ ված, զանգ վա ծային սպա-
նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է: Ցե ղա սպա նու թյունն այլ 
ուղ ղու թյուն ու նի: Ցե ղա սպա նու թյու նը բնո րոշ վում է ոչ թե որ պես ան հատ նե րի սպա-
նու թյուն, այլ խմ բե րի ո չն չա ցում: Այլ կերպ ասած՝ մեծ թվով ան հատ նե րի ո չն չա ցում, 
ով քեր կազ մում են մի խմ բի մաս: Այս ձևով եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը տար բեր նպա-
տակ ներ ու նեն: Մե կը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել ան հա տին, ի սկ մյու սի նպա տակն է 
պաշտ պա նել խում բը»16:

 Լաու տեր պախ տը կենտ րո նա ցած էր ան հա տի վրա՝ որ պես պար բե րա կան սպա-
նու թյուն նե րի թի րախ: Ի սկ Լեմ կի նը կենտ րո նա նում էր խմ բի վրա՝ որ պես թի րախ, 
այ սինքն՝ ո րո շա կի խմ բի ան դամ ան հատ նե րի սպա նու թյուն նե րի վրա, ո րոնք կա տար-
վում էին խում բը ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյամբ17: Լեմ կինն այն տե սա կետն էր առաջ 
քա շում, որ մար դիկ սպան վում կամ վնաս վում են, քա նի որ ազ գային, կրո նա կան կամ 
էթ նի կա կան խմ բի ան դամ ներ են: Ի սկ Լաու տեր պախ տի կար ծի քով մար դիկ ան հա-
տա կան են, և նրանք պետք է պաշտ պան վեն ան հա տա պես, այլ ոչ թե որ պես ո րո շա կի 
խմ բի ան դամ ներ: Լաու տեր պախ տի հա մար վտան գա վոր էր Լեմ կի նի՝ խմ բե րի պաշտ-
պա նու թյան գա ղա փա րը, ո րը կս տի պեր ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, թե Լեմ կի նը 
փոր ձում է պաշտ պա նել բո լո րին, այ սինքն՝ մի խմ բին մեկ այլ խմ բից18: 

Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գերն առաջ քա շող հե ղի նակ նե րի՝ Լեմ կի նի և Լաու տեր պախ տի տա րա կար-
ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներն այդ պես էլ մնա ցին խնդ րա հա րույց: Եվ քա նի որ այս հաս կա ցու թյուն ներն ու նեն 
բազ մա թիվ ը նդ հա նուր հատ կա նիշ ներ, ե ղան մաս նա գետ ներ, օ րի նակ՝ չեխ ի րա վա-
բան Է գոն Շվել բը, ով քեր խոր հուրդ տվե ցին դրանք միա վո րել19, սա կայն ցե ղա սպա-
նու թյան հայե ցա կար գի կողմ նա կից Ռա ֆայել Լեմ կի նի և մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե ցա կար գի հիմ նա կան պաշտ պան Հերշ Լաու տեր-
պախ տի միջև ըն թա ցած պայ քարն ար հես տա կա նո րեն բա ժա նեց նման հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի միաս նա կան հայե ցա կար գը՝ վտան գե լով դրանց հե տա գա կան խար գե-
լու մը և դա տա պար տու մը20:

16 Robert Coalson,“What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?’ Bosco 
Ntaganda has been charged with the first. Here’s what it means,” https://www.theatlantic.com/international/
archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/, դիտվել է 
10.05.2017:
17 Karnavas,“Book Review – East West Street.”

18 Coalson, “What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?”

19 Filipa,“Human Rights and Genocide,” 1192.
20 Վլադիմիր Վարդանյան, Հայոց ցե ղա սպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների 
վերացման իրավական հիմնախնդիրները (Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017), 54:

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
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 Հատ կան շա կան է, որ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը նկա րա գրե լու 
հա մար հա մա պա տաս խան եզ րույթ փնտ րե լիս Լեմ կի նը դի տար կել էր նաև «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» (Crime against humanity) եզ րույ թը և այն 
հա մա րել ոչ նպա տա կա հար մար: Նա գտ նում էր, թե «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույթն անո րոշ է և ոչ ճշգ րիտ. այդ եզ րույ թի առն չու թյու նը 
պա տե րազ մի հետ բա ցա ռում է դրա կի րա ռումն այն զանգ վա ծային սպա նու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են ոչ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում՝ որ պես 
օ րի նակ բե րե լով հրե ա նե րի և մյուս փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րը Գեր մա նիա յում նախ քան Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
սկս վե լը 1939 թ.21: Խն դիրն այն է, որ սկզբ նա կան շր ջա նում այս հան ցա գոր ծու թյամբ 
էին բնո րո շում պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը: «Նյուրն-
բեր գյան տրի բու նա լը կոչ վում էր ռազ մա կան տրի բու նալ: Բա ցի ռազ մա կան նվա ճո-
ղա կան պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տու թյու նից, նա ցիստ նե րը պատժ վե ցին նաև 
պա տե րազ մա կան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, 
ո րոնք տե ղի էին ու նե ցել ագ րե սոր պե տու թյան կող մից սե փա կան քա ղա քա ցիա կան 
բնակ չու թյան նկատ մամբ ագ րե սիվ պա տե րազ մի ժա մա նակ կամ կապ ված պա տե-
րազ մի հետ: Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ը ստ 
է ու թյան, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ են կամ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած հան ցա գոր ծու թյուն ներ»22, – նշում էր Լեմ կի նը:

 Նա կար ծում էր, որ, ի տար բե րու թյուն մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի, ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է ի րա գործ վել ոչ միայն 
պա տե րազ մի ժա մա նակ, այլև խա ղաղ պայ ման նե րում23: Մյուս կող մից՝ «մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը չա փա զանց տա րո ղու նակ էր ու հա մընդգր-
կուն. ո րո շա կի խմ բի ան դամ նե րի սպա նու թյունն այն բազ մա թիվ հան ցանք նե րի ձևե-
րից մեկն էր, ո րն ը նդ գրկ վում է «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան» սահ-
ման ման մեջ24:

 Լեմ կի նը հույս ու ներ, որ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում «ցե ղա սպա-
նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կընդգրկ վի հիմ նա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի 
դեմ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ25: Սա կայն նրա հա ջո ղու թյու նը լիա կա տար 
չէր, չնա յած նրան, որ եզ րույթն օգ տա գործ վում էր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն-

21 Dan Eshet, “Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention” in The Making History 
Series ed.Adam Strom & the Facing History and Ourselves Staff (Brookline: Facing History and Ourselves, 
2007), 19.

22 American Jewish Historical Society (hereinafter AJHS), P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 
9, Notes on Relation of the Genocide Convention and the Nuremberg Law, Notes relating to the Resolution on 
Genocide of November 21, 1947, 1.

23 AJHS, P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 9, Notes on the relation of the Genocide Convention 
and the Nuremberg Law, Memorandum, undated, 1.

24 Eshet, Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention, 19.

25 Marc Daniel Segesser, Myriam Gessler, “Raphael Lemkin and the International Debate on the Punishment of 
War Crimes (1919–1948),” Journal of Genocide Research 7 (4): 463.
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նե րի և դա տա վա րու թյան ավար տա կան փաս տար կում նե րի մեջ, «ցե ղա սպա նու թյու նը» 
չէր ճա նաչ վում որ պես առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Լեմ կի նը դժ գոհ էր 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նից, որ ցե ղա սպա նու թյան փո խա րեն որ պես առան-
ձին հան ցա գոր ծու թյուն էր ճա նաչ վում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյու նը:

 Հե տա գա յում Լեմ կի նի վր դով մունքն իր ար տա հայ տու թյու նը գտավ ՄԱԿ-ի տե ղե-
կա գրի (United Nations Bulletin)՝ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան քն նա դա տու թյանն 
ուղղ ված հոդ վա ծում: Նա պն դում էր, թե Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նը հիմ-
նա կա նում զբաղ վել է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րով, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել նվա ճո ղա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, ի սկ ցե ղա սպա նու թյունն 
ը նդ գր կում է այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը խա ղաղ պայ ման նե րում26:  Լեմ կի նի 
ակն կա լիք ներն ար դա րա ցան միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին, ե րբ ըն դուն վեց 
«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» 
կոն վեն ցիան:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ, ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում մինչ այժմ գո յու թյուն չու նի հա տուկ 
մի ջազ գային կոն վեն ցիա: Այս հան ցա գոր ծու թյու նը մնում է նե րառ ված մի ջազ գային 
դա տա րան նե րի և տրի բու նալ նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րում: Թերևս մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սով հա տուկ կոն վեն ցիայի բա ցա կա յու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է կա ռա վա րու թյուն նե րի մտա հո գու թյամբ, որ ի րենց քա ղա-
քա կան ղե կա վար նե րը և ռազ մա կան, հե տա խու զա կան, ոս տի կա նա կան ու ժե րում 
բարձրաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը և ամե նից առաջ պե տու թյան գլուխ նե րը կա րող 
են պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նման կոն վեն ցիայի դրույթ նե րով, ե թե այն 
գո յու թյուն ու նե նա27:

 Մեծ թվով ան ձանց հա մա կարգ ված սպա նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն է, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց դրա՝ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյուն լի նե լը կախ ված է մար դաս պան նե րի մտադ րու թյու նից: Ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու տար րից՝ մտադ րու թյու նից և գոր ծո ղու թյու նից: 
Մտադր վա ծու թյու նը հնա րա վոր է ան մի ջա պես ապա ցու ցել հայ տա րա րու թյուն նե րի 
կամ հրա ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Բայց ավե լի հա ճախ մտադ րու թյու նը երևում 
է հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից: Ի նչ էլ որ լի նի հան ցա գոր ծու-
թյան շար ժա ռի թը (հո ղի հափշ տա կում, ազ գային ան վտան գու թյուն, տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյուն և այլն), ե թե հան ցա գործ նե րը գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց-
նում խմ բին կամ խմ բի մի մա սին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյամբ, ապա մենք գործ ու նենք 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան հետ28:

26 William Korey, An Epitaph for Raphael Lemkin (New York: Jacob Blaustein Institute for the Advancement 
of Human Rights, 2001), 27.

27 Cherif Bassiouni, “Crimes Against Humanity: The Case for a Specialized Convention,” Washington 
University Global Studies Law Review. 9, no. 4 (2010): 584.

28 Ցե ղա սպանության իրավական սահմանումը տե՛ս հետևյալ հղումով՝ http://www.preventgenocide.
org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm, դիտվել է 05.05.2017:

http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
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Ս տաց վում է, որ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ցե ղա սպա-
նու թյան տար բե րա կող հատ կա նի շը ցե ղա սպա նու թյան մտա վոր տարրն է, այ սինքն՝ 
ազ գային, էթ նի կա կան, ռա սա յա կան, կրո նա կան խմ բին մաս նա կի կամ ամ բող ջու-
թյամբ ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի դեպ քում նման մտադ րու թյուն չի պա հանջ վում29: Խմ բին ո չն չաց նե լու մտադ րու-
թյան առ կա յու թյու նը ցե ղա սպա նու թյունն առանձ նաց նում է մյուս մի ջազ գային հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րից, և այդ պատ ճա ռով այն հա մար վում է առանձ նա կի ծան րու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն և հի շա տակ վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հան ցա գոր ծու-
թյուն (cime of crimes)30: 

Ինչ վե րա բե րում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյա նը, ապա այն 
պա հան ջում է ապա ցույց, որ հան ցան քը կա տար վել է որ պես քա ղա քա ցիա կան բնակ-
չու թյան դեմ լայն տա րա ծում գտած կամ հա մա կարգ ված հար ձա կում նե րի մաս 
(committed as part of widespread or systematic attack against a civilian population)31: 

Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան տար րե րը բա վա րա րում են մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա հանջ նե րը, և ցե ղա սպա նու թյունն ի սկզ բա նե 
հա մար վում էր մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն՝ կա տար ված ազ գային, 
էթ նիկ, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րին ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո չն չաց-
նե լու դի տա վո րու թյամբ32: Յու րա քան չյուր ցե ղա սպա նու թյուն կա րող է լի նել մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված ոչ բո լոր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րը կա րող են լի նել ցե ղա սպա նու թյուն:

Չ նա յած այն տե սա կետ նե րին, թե ցե ղա սպա նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյան ծանր տե սակ է, այ նու հան դերձ սրանք լի ո վին առան ձին հան ցա-
գոր ծու թյուն ներ ե ն33, ին չի ապա ցույցն է այն հան գա ման քը, որ հա տուկ մի ջազ գային 
տրի բու նալ նե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին՝ հե տաքն նե լու Ռուան դայի և Հա րավս լա վիայի 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, ցե ղա սպա նու թյա նը և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյա նը վե րա բեր վել են որ պես լի ո վին առան ձին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի34: Սա կայն, 
ի նչ պես ար դեն նշ վեց, սա չի են թադ րում, որ միև նույն ժա մա նակ չեն կա րող տե ղի 
ու նե նալ և՛ ցե ղա սպա նու թյուն, և՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն: Այս-
պես, օ րի նակ, Ռա դիս լավ Կրս տի չի գոր ծով Հա րավս լա վիայի տրի բու նա լի դա տա կան 
պա լա տը նրան դա տա պար տեց ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյան և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: Դա տա րա նը 

29 Yusuf Aksar, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent 
International Criminal Court (London and New York: Routledge, 2004), 205.

30 Robert Cryer, Håkan Friman, Darryl Robinson and Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 203.

31 Bassiouni Cherif, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011), 458.

32 Cryer et all, An Introduction to International Criminal Law, 234. 

33 John Quigley, The Genocide Convention: An International Law Analysis (The Ohio State University: Ashgate 
Publishing Limited, 2006), 13.

34 Նույն տեղում:
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Կրս տի չին դա տա պար տեց քա ռա սուն վեց տար վա ազա տազրկ ման ե րեք մե ղադ րանք-
նե րով՝ առանց տար բե րա կե լու, թե քա նի տա րի է տր վում այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար35: 

Պաշ տո նա կան Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան-
նե րը գտ նում են, որ ոչ միայն Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն տե ղի չի ու նե ցել, այլև Թուր-
քիան ե րբևէ հայե րի նկատ մամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ չի 
կա տա րել36: Տա րա տե սակ կեղծ փաս տարկ ներ բե րե լով` նրանք պն դում են, որ ըն դա-
մե նը տե ղի է ու նե ցել հայե րի տե ղա հա նու թյուն՝ ել նե լով ռազ մա կան ան հրա ժեշ տու թյու-
նից37: Սա կայն փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե-
րի նկատ մամբ ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի 
ար դյուն քում տե ղի է ու նե ցել քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան ո չն չա ցում, և թե՛ ցե ղա-
սպա նու թյուն: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն եզ րույթն 
առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո-
ղու թյան հետ կապ ված: Ու շա գրավ է, որ Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րար Սեր գեյ 
Սա զո նովն Անգլիայի և Ֆրան սիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին առա ջար կել էր հա մա տեղ 
հայ տա րա րու թյան մեջ ը նդ գր կել «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ» եզ րույ թը, սա կայն Ֆրան սիայի արտ գործ նա խա րար Թե ո ֆիլ 
Դել կա սեն չէր հա մա ձայն վել այդ եզ րույ թի կի րառ ման հետ: Նա մտա վա խու թյուն ու ներ, 
որ այդ ձևա կեր պու մը կա րող էր վի րա վո րա կան լի նել Անգլիայի և Ֆրան սիայի գա ղու-
թային տի րա պե տու թյան տակ գտն վող մահ մե դա կան նե րի հա մար: Ուս տի նա առա-
ջար կեց «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» 
եզ րույ թը փո խա րի նել «մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» տար բե րա կով, ո րն ըն դուն վեց Ռու սաս տա նի և Մեծ Բրի տա նիայի արտ գործ-
նա խա րար նե րի կող մից և տեղ գտավ հա մա տեղ հայ տա րա րու թյան մեջ38:

Բ րի տա նա ցի պաշ տո նյա ներն օգ տա գոր ծում էին «Կա պույտ գր քում» առ կա փաս-
տե րը՝ ներ կա յաց նե լու, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա յազ գի քա ղա քա ցի նե րի 
կո տո րած նե րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ են: «Կա պույտ 
գր քի» հա մա ձայն. «Կ.Պոլ սում գտն վող թուրք նա խա րար նե րը և նրանց գոր ծըն կեր-
ներն ան մի ջա կա նո րեն և ան ձամբ պա տաս խա նա տու են, սկզ բից մինչև վերջ, 1915 թ. 
Մեր ձա վոր Արևելքն ավե րած հս կա յա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար»39:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո փորձ կա տար վեց՝ պատ ժե լու առա-

35 Նույն տեղում:
36 Morillon Report Regarding Turkey՛s Progress Towards Accession no. 217, November 15, 2000, http://www.
mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.
en.mfa, դիտվել է 12.05.2017:
37 Edward J. Erickson,“The Armenian Relocations and OttomanNational Security: Military Necessity or Excuse 
for Genocide?” Middle East Critique 20, no. 3 (2011): 297.

38 Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 84.

39 Michelle Tusan, “’Crimes against Humanity’: Human Rights, the British Empire, and the Origins of the 
Response to the Armenian Genocide,” The American Historical Review 119, no. 1 (2014): 62.

http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
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ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի օս մա նյան ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին։ 1919-
1920 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում նախ նա կան ռազ մա կան տրի բու նալ էր ստեղծ-
վել՝ հույ նե րի և հայե րի ցե ղա սպա նու թյունն ի րա գոր ծած ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին 
պատ ժե լու հա մար։ Ար դեն 1919 թ. հուն վա րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում բրի տա նա-
կան հանձ նա կա տար, ծո վա կալ Սո մեր սեթ Գուգ-Քալ թոր փը խո սում էր «մարդ կու թյան 
դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մե ղա վոր նե րին դա տե լու» մա սին40: Քալ թոր փը պն դում 
էր, որ հայե րի կո տո րած նե րի հա մար՝ որ պես պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մե ղա վոր ներ գեր մա նա ցի սպա նե րը նույն պես պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն. «Ե թե դաշ նա կից նե րը ո րո շեն դա տա րան բե րել նրանց, ով քեր վեր ջին պա տե-
րազ մի ժա մա նակ մե ղա վոր են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցում, ես ցան կա նում եմ նշել, որ Լի ման ֆոն Սան դեր սի անու նը 
պետք է հի շա տակ վի»41: 

Եվ 1919 թ. գար նա նը օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը բրի տա նա կան հետևո ղա կան 
ճնշ ման տակ ձեր բա կա լեց ավե լի քան 100 բարձ րաս տի ճան կաս կա ծյալ նե րի, այդ 
թվում՝ բարձ րաս տի ճան այ րե րի՝ նա խա րար նե րի, նա հան գա պետ նե րի և զին վո րա կան-
նե րի42: Ի սկ 1919 թ. մայի սի 26-ին բրի տա նա ցի նե րը ձեր բա կա լե ցին քա ռա սուն մեկ կաս-
կա ծյա լի, ավե լի ուշ մի քա նի սը ևս ձեր բա կալ վե ցին, և վեր ջի վեր ջո 1920 թ. օ գոս տո սին 
բրի տա նա ցի նե րի կող մից հա րյուր տաս նութ ռազ մա կան հան ցա գործ ներ էին ներ կալ-
վել Մալ թա՝ «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի րա գործ ման հա մար 
դա տա րա նի առաջ կանգ նե լու»43: Փորձ կա տար վեց Մալ թա յում ստեղ ծել մի ջազ գային 
տրի բու նալ, սա կայն թուր քե րը խճ ճե ցին հե տաքն նու թյուն նե րը և խե ղա թյու րե ցին վա վե-
րա գրա կան ապա ցույց նե րը, այն պես որ նրանց կա տա րած աշ խա տան քից ոչ մի բան չէր 
կա րող օգ տա գործ վել մի ջազ գային դա տա կան ատյա նի կող մից44։ Ի վեր ջո, Մեծ Բրի-
տա նիան թուրք ոճ րա գործ նե րին փո խա նա կում է ան գլիա ցի ռազ մա գե րի նե րի հետ45: 
Այդ պես էլ մի ջազ գային տրի բու նալ չձևա վոր վեց, սա կայն ե թե այն ստեղծ վեր, ապա 
բո լոր հիմ քերն առ կա էին նրա նում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն հաս-
կա ցու թյու նը վերջ նա կա նա պես մի ջազ գայ նո րեն ամ րա գրե լու հա մար, ի սկ այդ խնդ րի 
լու ծումն ան կա տար չէր մնա մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ավար տը՝ 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

40 Jonathan Gary Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals (Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2000), 131.

41 Tusan Michelle, Smyrna’s Ashes: Humanitarianism, Genocide, and the Birth of the Middle East (Berkeley, 
Los Angeles and London: University of California Press, 2012), 131.

42 Նույն տեղում, էջ 130:

43 Tianshu Zhang,“The Forgotten Legacy: Chin’s Post-Second World War Trials of Japanese War Criminals, 
1946–1956,” in Historical Origins of International Criminal La:Volume I, ed. Morten Bergsmo, Wui Cheah Ling, 
Yi Ping (Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2014), 275.

44 Allen Daniel Butler, Shadow of the Sultan’s Realm: The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation 
of the Modern Middle East (Washington: Potomac Books Inc, 2011), 211.

45  Մելինե Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի դատավարությունը (1919-
1921 թթ. և 1926 թ.) (Երևան, Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 67:
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 Վեր ջի վեր ջո Ստամ բու լում ե րիտ թուր քե րի դա տա պարտ ման չորս դա տա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ար դյուն քում ե րեք ցածր դա սի պաշ տո նյա ներ մա հա պատ ժի են թարկ վե-
ցին «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի» հա մար, և առա ջին ան գամ 
այդ եզ րույթն օգ տա գործ վեց մի ջազ գային վա րույթ նե րում՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը 
նկա րա գրե լու հա մար46: Այս քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րը հան գեց րին մի ջազ գային 
ի րա վուն քում նոր ի րա վա կան հայե ցա կար գի՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման: Ստամ բու լյան քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի շար քը 
կա տա րեց այն քրե աի րա վա կան սյան դե րը, ո րի հի ման վրա «մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» նոր եզ րույ թը նե րառ վեց նոր ձևա վոր վող մի ջազ գային 
քրե ա կան ի րա վուն քում47:

1920 թ. օ գոս տո սին ստո րագր ված Սև րի պայ մա նա գրով ևս նա խա տես վում էր 
մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց քրե ա-
կան հե տապն դում: Սա կայն Սև րի պայ մա նա գիրն այդ պես էլ չվա վե րաց վեց և փո խա-
րին վեց Լո զա նի պայ մա նա գրով, ո րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մա սին դրույթ ներ չէր նա խա տե սում48:

Օս մա նյան կայս րու թյունն իր հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց րել է 
նաև ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը, ի նչն ակնհայտ է հայ կա կան բնակ չու-
թյա նը՝ որ պես առան ձին խմ բի ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյու նից: Հատ կան շա կան 
է, որ Ռա ֆայել Լեմ կի նը ցե ղա սպա նու թյուն եզ րույ թը ստեղ ծե լիս նկա տի է ու նե-
ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը49: Նա իր «Հայե րի կո տո րած նե րի մա սին գր քա-
չափ ձե ռա գրի» «Ս պա նե լու մտադ րու թյուն. ո ՞վ է մե ղա վոր» են թա բաժ նում հա տուկ 
ան դրա դար ձել է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյան 
առ կա յու թյա նը50: Ի սկ «Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա 
հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիայի վե րա բե րյալ իր ան տիպ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րից մե կում նշել է. «Թուր քե րը, ով քեր մաս նակ ցում էին 1.2 մլն հայե րի ո չն չաց մա նը, 
մե ղա վոր են ցե ղա սպա նու թյան հա մար, նրանք գոր ծել են հայ ազ գին ո չն չաց նե լու 
մտադ րու թյամբ»51:

46 Tusan, Smyrna’s Ashes, 130.

47 Dadrian Vahakn, Akçam Taner, Judgment At Istanbul: The Armenian Genocide Trials (New York/Oxford: 
Berghahn Books, 2011), 3.

48 Ավելի մանրամասն տե՛ս Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law (The 
Hague/London/Boston: Kluwer Law international, 1999), 67-68.

49 1949 թ. CBS հեռուստաընկերության ծրագրերից մեկին տված հարցազրույցում Ռաֆայել 
Լեմ կինը նշում է. «Ես հետաքրքրվեցի ցե ղա սպանությամբ, որովհետև այն շատ անգամ տեղի 
ունե ցավ: Այն տեղի ունեցավ հայերի հետ, և դրանից հետո հայերը շատ կոշտ վերաբերմունքի 
արժանացան Վերսալի կոնֆերանսում, քանի որ նրանց ցե ղա սպանության իրա գործման մեջ մե-
ղա վոր հանցագործները չպատժվեցին»: “Lemkin&Les Arméniens,” https://www.youtube.com/
watch?v=WutF5OVgaNk, դիտվել է 01.06.2017:
50 Տե՛ս AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of 
Armenians, 85-98. 

51 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 7, Folder 3, The Convention for the Prevention and Punishment 
of Genocide, undated, 2.

https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
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«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի 
մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծում նշ ված են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա տար վում են որևէ խմ բի լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ: Կոն վեն-
ցիան առնչ վում է մեծ թվով ան ձանց հետ, և խմ բի մաս նա կի ո չն չաց ման դեպ քում 
սպան ված ան ձանց թի վը տվյալ տա րած քում ապ րող ամ բողջ խմ բի մեջ պետք է լի նի 
է ա կան: Է ա կան ո րա կու մը խմ բի նշա նա կա լի հատ վածն է, ի նչ պի սիք են մտա վո րա-
կա նու թյու նը և ղե կա վա րու թյու նը, ո րի ո չն չա ցու մը հան գեց նում է խմ բի քա նա կա կան 
և ո րա կա կան ու ժե րի զգա լի կր ճատ ման52: Այս պես, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան դեպ-
քում հա տուկ դի տա վո րու թյան մա սին են վկա յում ոչ միայն հա յու թյան է ա կան հատ-
վա ծի՝ 1.5 մլն բնակ չու թյան ո չն չա ցու մը, այլև հա յու թյան մտա վո րա կա նու թյան և 
ղե կա վար հատ վա ծի սպա նու թյու նը:

 Լեմ կինն իր ան տիպ թղ թե րից մե կում հա տուկ ը նդ գծում է. «1.2 մլն հայեր ո չն չաց-
վե ցին: 1916 թ. նրանք ներ կա յաց նում էին հայ ժո ղովր դի զգա լի մա սը, բայց ոչ ամ բողջ 
հայ ժո ղո վուր դը: Այս խոս քերն ար դեն հաս տա տում են ե րկ րորդ հոդ վա ծը («Ցե ղա-
սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն-
ցիայի)՝ ցույց տա լու հա մար, որ հան ցա գործ նե րը մտա դիր են ե ղել ո չն չաց նել խմ բին: 
Ո չն չա ցու մը նշա նա կում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք հան-
գեց նում են խմ բի վե րաց մա նը: Հրե ա նե րը, հայե րը, կա թո լիկ նե րը և բո ղո քա կան-
ներն ան ցյա լում ո չն չաց վել են միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք տվյալ կրո նա կան և 
ազ գային խմ բե րին էին պատ կա նում: Վե րա բեր մունքն ան հա տա կան հրե այի, հայի, 
կա թո լի կի կամ բո ղո քա կա նի նկատ մամբ է ա կան չէ»53:

 Դի տա վո րու թյան հան գա ման քի մա սին են փաս տում նաև թուր քա կան ռազ մա-
կան ատյա նի ար ձա նա գրու թյուն նե րը: Ռազ մա դաշ տային դա տա րան նե րի կա յաց րած 
մի շարք դա տավ ճիռ նե րում կարևոր վել են կան խամ տած վա ծու թյան և ցե ղա սպա նա-
կան դի տա վո րու թյան զույգ գոր ծոն նե րը` որ պես կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի գլ խա վոր բնու թա գրիչ ներ54: Ի նչ պես 
նշում է Վա հագն Դադ րյա նը, Իթ թի հա թի առաջ նորդ ներն ապա վի նում էին կու սակ ցու-
թյու նը «քո ղար կե լու» մար տա վա րու թյա նը: Կենտ րո նա կան ծրա գրի կա տա րումն ապա-
հով վել և ուղ ղորդ վել է բա նա վոր և գաղտ նի պատ վեր նե րի և հրա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այս կար գադ րու թյուն նե րը, ո րոնք ու ղարկ վում էին կո դա վոր ված շղ թա նե րով, միշտ 
ու ղեկցվում էին «ոչն չաց նել» հրա հան գով55:

52 Daniel David Ntanda Nsereko,“Genocide: A Crime against Mankind,” in Substantive and Procedural Aspects 
of International Criminal Law: The Experience of International and National Courts, vol. 1, ed. Kirk Gabrielle 
MacDonald and Swaak Q. Goldman Olivia (Hague, London Boston: Kluwer law international, 2010), 124-125.

53 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 6, Folder 2, The Truman Doctrine, the Marshall Plan, and the 
U.N. Action on Genocide, March 29, 1948, 1, 2.

54 Վահագն Դադրյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը ազգային և միջազգային իրավունքի երկակի 
հիմնախնդիր (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012), 36:
55 Vahakn Dadrian, “Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Armenian 
Case and Its Contemporary Legal Ramifications,” Yale Journal of International Law 14, no. 2 (1989): 300.
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Ե թե օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյուն 
չլի ներ, ապա հարկ չէր լի նի ո չն չաց նել Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը վե րա բե րող պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րը: Այ նինչ այդ փաս տաթղ թե րը մի տում նա վոր ո չն չաց վե ցին: 
1919թ. Ստամ բու լում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան դա տա վա րու թյու նում դա տա-
խազ նե րը պն դում էին, որ առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում պար տու թյան 
առջև կանգ նած ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը «մաք րում» է իր ար խիվ նե րը: Ո չն-
չաց ված փաս տաթղ թե րի թվում էին ի նչ պես Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան փաս-
տաթղ թե րի զգա լի մա սը, այն պես էլ Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան և 
Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան թղ թե րը, ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն էին ու նե ցել հայ 
ժո ղովր դի բնաջնջ ման գոր ծում56: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ժխ տո ղա կան նե րը, ի վի ճա-
կի չլի նե լով հայե րին բնաջն ջե լու մտադ րու թյան մա սին վկայող փաս տաթղ թե րի ո չն-
չաց ման հար ցի շուրջ փաս տե րի վրա խարսխ ված հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լու, 
ըն դա մե նը են թադ րու թյուն ներ են առաջ քա շում, թե առա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ավար տին փաս տաթղ թե րի ո չն չա ցու մը պար զա պես պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
ռազ մա կան գաղտ նիք նե րը թշ նա մի նե րից պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ57:

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը և 
ցե ղա սպա նու թյան հար ցը կաս կա ծի տակ առ նե լու հա մար ժխ տո ղա կան նե րի կող-
մից հիմ նա կա նում առաջ է քաշ վում այն պն դու մը, թե Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու-
թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի հե ռա գրե րը58 կեղծ ված փաս տաթղ թեր ե ն59: Նրանց 
այս պն դու մը հե ռու է ի րա կա նու թյու նից. Թա ներ Աք չամն իր «Killing Orders: Talat 
Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide»60 («Ս պա նու թյան հրա ման ներ. Թա լե-
աթ փա շայի հե ռա գրե րը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը») գր քում, ցույց տա լով ժխ տո-
ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ վող թե զե րի կեղծ լի նե լը, փաս տե րի հի ման վրա 
ապա ցու ցում է, որ Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի՝ սպա նու-
թյուն նե րի հրա ման ներն ի րա կան են, ին չը փաս տում է օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ 
հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Ցե ղա սպա նա կան դի տա վո րու թյան կարևոր ապա ցույց նե րից մեկն էլ գա լիս է 
1915 թ. վեր ջին և 1916 թ. սկզ բին Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան կող-

56 Օսմանյան արխիվների փաստաթղթերի ոչնչացման մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Taner 
Akçam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the 
Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 9-20.

57 Armenian Claims and Historical Facts: Questions and Answers (Ankara: Center for Strategic Research, 
2005), 33-38, http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.
pdf; Sinasi Orel, Sureyya Yuca, The Talat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction? (Nicosia: K. 
Rustem and Bros., 1986), 276.

58 Արամ Անտոնյանը Հալեպում եղած ժամանակ բռնագաղթի տնօրինության թուրք քարտուղար 
Նայիմ բեյից ձեռք է բերել Հայոց ցե ղա սպանության մասին մի շարք պաշտոնական-պետական 
վավերագրեր, որոնք հրապարակել է «Այն սև օրերուն...» (1918) և «Նայիմ բեյի հուշերը» (1920 թ. 
ֆրանսերեն և անգլերեն հրատարակությունները, իսկ հայերեն հրատարակությունը՝ 1921 թ.՝ «Մեծ 
ոճիրը») գրքերում։
59 Michael M. Gunter, “What Is Genocide? The Armenian Case,” Middle East Quarterly 20, no. 1 (2013): 41.

60 Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2018), 261.

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
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մից հրա պա րակ ված օ րենք նե րից, ո րոնք թույլ են տվել, որ պե տու թյու նը բռ նա գրա վի 
լք ված տնե րը և գույ քը և ստեղ ծի լու ծար ման հանձ նա ժո ղով ներ՝ տնօ րի նե լու և հաս-
տա տե լու հա մար: Սա ևս ապա ցու ցում է, որ նրանք գոր ծել են հա տուկ դի տա վո րու-
թյամբ, որ հայերն այլևս եր բեք ի րենց բնա կու թյան վայ րեր չեն վե րա դառ նա61:

Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և ցե ղա սպա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են մի մյանց հետ: Եվ 
մի ջազ գային ի րա վուն քում այս հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի հայտ գա լու և սահ ման-
ման գոր ծում իր է ա կան նշա նա կու թյունն է ու նե ցել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր-
ծու մը, նշ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը միա ժա մա նակ ցայ տուն դրսևոր վում են Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում:

Narek M. Poghosyan 
PhD

RELATIONSHIP BETWEEN THE CRIME AGAINST HUMANITY AND  
GENOCIDE AND ITS MANIFESTATION ON THE EXAMPLE  

OF THE ARMENIAN GENOCIDE

SUMMARY

Key words: crime against humanity, genocide, Raphael Lemkin, Hersch Lauterpacht, 
Nuremberg trials, intention to destroy the group, Armenian genocide.

The article discusses the features and the relationship between genocide and crime 
against humanity.The term crime against humanity was officially used for the first time in 
1915 regarding the Armenian Genocide and was internationally defined in the Nuremberg 
Charter.

During the Nuremberg trials a Polish lawyer of a Jewish origin Raphael Lemkin 
proposed to include the term genocide in the court proceedings. It should be mentioned 
that by creating the term genocide Raphael Lemkin has also referred to the Armenian 
Genocide. Within the Nuremberg trials Lemkin did not succeed in promoting its new 
concept, and only on December 9, 1948 the United Nations General Assembly adopted the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

The well-established facts show that the Ottoman Empire committed crimes against 
humanity and genocide against the Armenians. Therefore, the article analyzes the 
manifestation of these two crimes on the example of the Armenian Genocide.The 
significance of the Armenian Genocide is revealed in the development of the concepts of 
crimes against humanity and genocide.

61 Geoffrey Robertson,“Armenia and the G-word: The Law and the Politics,” in The Armenian Genocide 
Legacy, ed. Alexis Demirdjian (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 72.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНОЦИДОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: преступление против человечества, геноцид, Рафаэль Лемкин, Герш 
Лаутерпахт, Нюрнбергский процесс, намерение уничтожить группу, Геноцид армян.

Рассматриваются особенности и взаимосвязь между геноцидом и преступлением 
против человечества. Понятие преступление против человечества впервые было офи-
циально использовано в 1915 году в отношении Геноцида армян и было утверж дено на 
международном уровне в уставе Нюрнбергского трибунала.

Во время судебных процессов в Нюрнберге юрист Рафаэль Лемкин предложил 
включить в судебное разбирательство термин геноцид, который также использовался 
для обозначения Геноцида армян, но не добился успеха. Однако 9 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию «О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него».

Факты показывают, что правительство Османской империи совершило преступ-
ления против человечества и геноцид против армян. Поэтому в статье анализируется 
проявление этих двух преступлений на примере Геноцида армян. Определяется 
роль Геноцида армян при создании концепции геноцида и преступления против 
человечества.

REFERENCES

Anumyan, Meline. Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի դատավարությունը 
(1919-1921 թթ. և 1926 թ.) [Recogniation and Condemnation: Young Turk Trials]. Yerevan: 
Armenian Genocide Musuem-Institute, 2013. 

Dadryan, Vahakn. Հայոց ցեղասպանությունը ազգային և միջազգային իրավունքի 
երկակի հիմնախնդիր [The Armenian Genocide as a Dual Problem of National and International 
Law]. Yerevan: Yerevani petakan hamalsarani hratarakchutyun, 2012.

Qoch’aryan, Vigen. Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթե-
րում [The Armenian Genocide in International Legal Documents]. Yerevan: Heghinakayin 
hratarakut’yun, 2014.

Vardanyan, Vladimir. Հայոց ցեղասպանության ճանաչման, դատապարտման և 
հե տևանքների վերացման իրավական հիմնախնդիրները [The Legal Issues of Recognition, 
Condemnation and Overcoming the Consequences of the Armenian Genocide]. Yerevan: 
Yerevani petakan hamalsarani hratarakchutyun, 2017.



103

Հա րու թյուն Տ. Մա րու թյան
 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՎԱ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԵՐՕՐՅԱ ՎԻՃԱԿԸ 

(ՄԱՍ 2)

  Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Մեծ ե ղեռն, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա-
տա կի օր, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր, ապ րի լի 24։

Ճանապարհ դեպի հիշատակի օրվա նշում  
Խորհրդային Հայաստանում. 24 ապրիլի 1965 թ.

 Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կի նշու մը պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն «ձն հա լի» շնոր հիվ 
հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի մեջ տեղ գտած փո փո խու թյուն նե րով, այլև Հա յաս-
տա նի ղե կա վար նե րի քա ղա քա կան կամ քի գոր ծո նով։ 1960 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին 
Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար է ը նտր վում Յա կով Զա րո-
բյա նը (1908-1980)։ Նա իր գեր դաս տա նի ճա կա տա գրով (1914 թ. գաղ թել է ծնն դա-
վայր Արդ վի նից և ոտ քով հա սել Դո նի Ռոս տով. մինչև 1949 թ. ապ րել է Հա յաս տա-
նից դուրս) է զգա ցել Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիրք նե րը: Նրա առա ջին քայ լե րից էին ԽՄԿԿ 
կենտ րո նա կան կո մի տեի առջև Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լու նպա տա կով 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցի բարձ րաց ման նա խա պատ-
րաս տու թյու նը և հա մա պա տաս խան նա խագ ծե րի կազ մու մը։ Զա րո բյա նը նպա տակ 
ու ներ ոչ միայն բա վա րա րե լու հայ ժո ղովր դի վա ղուց հա սու նա ցած ո գե ղեն հի շա տա կի 
պա հանջ նե րը, այլև լու ծե լու ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան խն դիր ներ: Ե րբ Ե ղեռ նի 
50-ա մյա կը ո գե կո չե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար ՀԿԿ կենտ կո մը դի մեց Մոսկ-
վա, ԽՄԿԿ կենտ կո մի քաղ բյու րոն հար ցի քն նարկ ման հա մար կազ մեց հա տուկ հանձ-
նա ժո ղով, ո րը թե պետ բա վա կան դժ կամ, բայց և այն պես հա մա ձայ նեց թույ լատ րել 
նշել Ե ղեռ նի 50-ա մյա կը1։ 

Պետք է նկա տի ու նե նալ ևս  մի կարևոր հան գա մանք, ո րն է ա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցավ Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան գոր ծո նը խորհրդային և, դրա նով ի սկ, նաև մի ջազ-
գա յին հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու առու մով: Բանն այն է, որ Խորհրդա յին Հա յաս-
տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րութ յու նը, փոր ձե լով իր վե րա դա սի՝ ԽՄԿԿ կենտ-
կո մի հա վա նութ յու նը ստա նալ «1915 թվա կա նին հա յե րի զանգ վա ծա յին բնաջնջ ման 
50-ամյա կի առ թիվ մի ջո ցա ռում ներ» ան ցկաց նե լու մա սին, հմ տո րեն օգ տա գոր ծեց 
հայ կա կան Սփյուռ քի գոր ծո նը և խն դի  րը տե ղա փո խեց գա ղա փա րա խո սա կան ո լորտ: 

1 Տե՛ս Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապե-
տությունը (Երևան, «Նորավանք», 2015), 9։ Հարցի շուրջ մանրամասն տե՛ս նաև Никита Я. Заробян, 
Яков Заробян и его эпоха (Ереван: изд-во РАУ, 2008); Նիկիտա Զարոբյան, Արմեն Գրիգոր յան,  
«1965-ի ռուբիկոնը», http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 (23 ապրիլի 2013 թ.), դիտվել է 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 
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Մաս նա վո րա պես ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար Յա. Զա րոբ յա նի՝ ԽՄԿԿ 
 կենտ կո մին 1964 թ. դեկ տեմ բե րին ուղղ ված նա մա կում2 շեշտ վում էր, որ «ս փյուռ քա-
հայ հե տա դեմ ու ժե րը» (ն կա տի ու նե նա լով թերևս «Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցութ յա նը) 
հայ տա րա րում են, որ «Խորհրդա յին Հա յաս տա նում հա յե րի զանգ  վա ծա յին բնաջնջ-
ման տա րե դար ձե րը ոչ մի ձև ով չեն նշ վում», պն դում են. «… ի բր մեր ե րկ րում հար-
յուր հա զա րա վոր հայ րե նա կից նե րի հի շա տա կին ան տար բեր են վե րա բեր վում, և որ 
ի բր դրա նով մեզ մոտ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը առար կա յա բար ար դա-
րաց վում է»: Եվ եզ րա կաց վում է. «…ն պա տա կա հար մար ե նք գտ նում այդ տա րեթ վի 
50-ամ յա կը ԽՄԿԿ  լե նի նյան ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան լիա կա տար հաղ թա նա կի, 
տն տե սու թյան, մշա կույ թի, գի տութ յան ո լորտ նե րում վե րածն ված հայ ժո ղո վր դի հս կա-
յա կան ձեռք բե րում նե րի ցու ցադր ման նշա նի ներ քո նշել»: Առա ջարկ  վում էր. «…այդ 
ամ բողջ աշ խա տան քը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես  զի այն բա ցա սա բար 
չազ դի հարևան ե րկր նե րի հետ և մաս նա վո րա պես Թուր քիա յի հետ ԽՍՀՄ -ի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման քա ղա քա կա նութ յան վրա, և հե տապն դի նպա տակ, 
որ պես զի ժո ղո վուրդ նե րի պատ մութ յան մեջ հա մա նման ող բեր գութ յուն այլևս չկրկն վի 
(ը նդ գծումն ի մն է – Հ.Մ.)»: Ահա այս վեր ջին ձևա կեր պու մը շատ գա ղա փա րա խո սա-
կան, շատ խոր հրդա յին և համ ըն դու նե լի դրույթ էր, ո րն առանձ նա պես հա ճախ էր 
օգ տա գործ վում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ու նրա առան ձին դր վագ նե րի բնու-
թագր ման հա մար: Մյուս կող մից, այս ձևա կեր պու մը ցու ցիչն էր այն բա նի, որ Հա յոց 
ցե ղա սպա նու թյու նը դուրս էր բեր վում զուտ հայ կա կան ող բեր գու թյուն լի նե լու դրույ թից 
և դր վում հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան հար թու թյան մեջ3։

 Մյուս կարևոր գա ղա փա րա խո սա կան կան խադ րույ թը, ո րն առ կա էր վե րո հիշ-
յալ նա մա կում առան ձին կե տի ձևով, հետևյալն էր. «Երևա նում կանգ նեց նել առա-
ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում զոհ ված հայ նա հա տակ նե րին նվիր ված կո թող: 
Կո թո ղը պետք է խոր հրդան շի հայ ժո  ղովր դի վե րա ծնուն դը [ընդգ ծում ներն ի մն են – 
Հ.Մ.]»4։ Այս տեղ օգ տա գործ ված «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր-
պու մը ոչ միայն զուտ ժա մա նա կա գրա կան ցու ցի չի դեր էր կա տա րում, այլև խն դիր էր 
դնում ե րև ույ թը տե ղա փո խել «հա մաշ խար հա յին» հար թու թյուն: Մյուս կող մից, խոր-
հրդա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը, հետևե լով լե նին յան բնու թա գրում նե րին, տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ Առա ջին աշ խար հա  մար տը ներ կա յաց նում էր ի բրև «իմ պե րիա լիս-
տա կան պա տե րազմ»5։ Ի սկ աշ խար հում հենց Խոր հրդա յին Մի ու թյունն էր, որ, ղե կա-

2 Մանրամասն տե՛ս Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը (Փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող և խմբագիր՝ Ավագ Հարությունյան (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 37–40: 
3 Հարություն Մարության, «Թանգարան և հուշարձան (հայոց և հրեաների փորձառության համե-
մա տական վերլուծություն)», ՊԲՀ, 3 (2014), 65-66։ 
4 Հուշարձանի կառուցման որոշումների և ընթացքի մասին մանրամասն տե՛ս Ամատունի Վիրաբյան, 
«Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը. ազգային հուշարձան և խորհրդա յին իրականություն», 
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1 (2008), 292-296։
5 Մանրամասն տե՛ս Л. Федоров, «В. И. Ленин и И. В. Сталин о Первой империалистической 
войне», Военно-исторический журнал, 1 (1939), 133–137. Հմմտ. օրինակ. Вторая им периалистическая 
война началась. Политическое управление РККА (В помощь пропагандисту РККА) (М., 1938). 
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վա րե լով «հա մաշ խար հա յին սո ցիա լիզ մի» ճամ բա րը, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով 
դի մա  կա յում էր «հա մաշ խար հա յին իմ պե րիա լիզ մին»6։

 Հա ջորդ է ա կան պահն այն էր, որ որևէ բնու թագր մամբ չէր նշ վում հա յե րին «զոհ-
ված հայ նա հա տակ ներ» դարձ նող նե րի մա սին. կարևորն այն էր, որ դա տե ղի էր ու նե-
ցել «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի» ժա մա նակ: Այս տե սանկ յու նից բնու թա-
գրա կան է, որ ՀԿԿ  կենտ կո մի նա խա գա հու թյան և Հայ կա կան ԽՍՀ նա խա րար նե րի 
խորհրդի ներ հան րա պե տա կան ը նդ գր կում ու նե ցող ո րո շում նե րում7 ար դեն «ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր պու մը չի հան դի պում: 

Ոչ պա կաս կարևոր շեշ տա դրում էր «հայ ժո ղովր դի վե րա ծնունդ» ձևա կեր պու մը, 
քա նի որ խոր հրդա յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ քա րո զում 
էր, որ հենց խորհրդա յին կար գե րի հաս  տա տու մը փր կեց հայ ժո ղովր դին ֆի զի կա կան 
բնաջն ջու մից ու պայ  ման ներ ստեղ ծեց նրա ի րա կան «վե րածնն դի» հա մար: 

Ե թե ը նդ հան րաց նենք, ապա պետք է ամ րա կայել, որ դի տարկ վող նա մա կի հիմ-
նա կան դրույթ ներն ի րա կա նում ու ղե նի շա յին ձևա կեր պում ներ էին: Դա այն մար տա-
վա րա կան օ րի նակ նե րից է, որ ե րբ պետք է դրա կան լու ծում նե րի ակն կա լի քով Հա յոց 
ցե ղա սպա նութ յան խն դի րը ներ կա յաց նել հար ցին ոչ շատ տեղ յակ քա ղա քա կան (տ վյալ 
դեպ քում՝ նաև կու սակ ցա կան) վեր նա խա վին, ապա պետք է «խո սել» այդ վեր նա խա վի 
հա մար հաս կա նա լի և ըն դու  նե լի, տվյալ դեպ քում՝ «խորհրդա յին գա ղա փա րա խո սութ-
յան» լեզ վով՝ մաս նա վո րա պես դուրս բե րե լով հար ցը էթ նի կա կան հա կա մար տութ յան 
ո լոր տից8։

1965 թ. ապ րի լի 24-ը նշ վեց եր կու մա կար դա կով՝ ժո ղովր դա կան և պե տա կան-
կու սակ ցա կան: Այդ օ րը՝ ե րե կո յան, Երևա նի o պե րայի և բա լե տի թատ րո նում տե ղի 
ու նե ցավ «1915 թվա կա նի և Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված Երևան քա ղա քի 
հա սա րա կայ նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղով», ո րին ներ կա էին ՀԽՍՀ ո ղջ ղե կա-
վա րու թյու նը, Վազ գեն Ա Կա թո ղի կո սը: Ար ժե հի շա տա կել, որ ժո ղո վին հնա րա վոր էր 
մաս նակ ցել մի միայն ՀԿԿ կենտ կո մի հա տուկ հրա վի րա տոմ սե րով: Հն չե ցին ե լույթ-
ներ՝ մո տա վո րա պես հետևյալ շեշ տադ րում նե րով. հայ ժո ղո վուրդն առա ջին ան գամ 
ար ժա նա վայել նշում է Մեծ ե ղեռ նի տա րե լի ցը, բյու րա վոր ան մեղ զո հե րի պայ ծառ 
հի շա տա կը. դա տա պարտ ման է ար ժա նի ոչ թե Թուր քիայի աշ խա տա վոր ժո ղո-
վուր դը, այլ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և այն գոր ծա դրող նե րը. միայն 
խորհրդային իշ խա նու թյան հաղ թա նա կը Հա յաս տա նում, ռուս մեծ ժո ղովր դի եղ բայ-
րա կան օգ նու թյու նը փր կե ցին հայ ժո ղովր դին իս պառ բնա ջն ջու մից. Ե ղեռ նի տա րե-
լի ցը նշ վում է ոչ թե ող բով ու լա ցով, այլ Հա յաս տա նի վե րածնն դի պայ ման նե րում, 
նրա բե ղուն ներ կայի և առա վել շքեղ ապա գայի գի տակ ցու թյամբ, այն հա մոզ մամբ, 

Խորհրդային պատմագիտության մեջ ուղենիշային էր գնահատվում Վ. Ի. Լենինի ձևակերպումն 
իմպերիալիստական պատերազմը քաղաքացիա կանի վերածելու մասին, որն այնուհետև պետք է 
հանգեցնի հեղափոխության: Մանրա մասն տե՛ս, օրինակ, «Предисловие». В кн.: В. И. Ленин, Полное 
собрание сочинений, т. 26 (М.: Изд-во политической литературы, 1969), VII–XXVII.
6 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
7 Տե՛ս, օրինակ, Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը, 48, 60, 64:
8 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
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որ ոչ մի ուժ, սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կար գից բա ցի, չի բե րի հայ ժո ղովր դին այդ 
լու սա վոր ապա գան9։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, տաս նյակ հա զա րա վոր սևա-
զգեստ ե րի տա սարդ ներ հա վաք վում են Լե նի նի հրա պա րա կում չար տոն ված հան-
րա հա վա քի, ձեռք նե րին պաս տառ ներ՝ «2.000.000» (Ե ղեռ նի զո հե րի թի վը), «Հա տու-
ցեք հո ղե րը», «Ար դար լու ծեք հայոց հար ցը», «Ա զա տե՛ք 7 հայ րե նա սեր նե րին» և 
այլն (լուս. 1), ի նչ պես նաև՝ Դա նի ել Վա րու ժա նի և Կո մի տա սի մե ծա դիր դի ման կար-
նե րը, անընդ հատ վան կարկ վում էր «Հո-ղե-րը, հո-ղե-րը»: Տա րած վում են ԽՄԿԿ 
ԿԿ-ին, ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյա նը և խորհրդա րա նին ուղղ ված թռու ցիկ ներ, որ տեղ 
խնդ րում էին խորհրդային ղե կա վա րու թյա նը վե րաց նել ազ գային հար ցում ան հա-
տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին ըն դուն ված բո լոր հա կա հայ կա կան անար դար ո րո-
շում նե րը և ար դա րա ցի լու ծում տալ հայ ժո ղովր դի պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա պես 
Հա յաս տա նին հանձ նել Ղա րա բա ղը, Նա խի ջևա նը և Խորհրդային Մի ու թյան պատ-
մա կա նո րեն հա յաբ նակ մյուս հո ղե րը, ներ գաղ թած հայե րին տե ղա վո րել Նա խիջևա-
նում, քա նի որ բնակ չու թյան խտու թյու նը հան րա պե տու թյու նում հա սել է տագ նա պա լի, 

9 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 43-45։

Լուս. 1. Ցույց Լենինի հրապարակում։ Ցուցարարների ձեռքին պլակատ է Մասիսների 
ուրվանկարով և «Արդար լուծեք Հայոց հարցը» գրությամբ։ Երևան, 24 ապրիլի 1965 թ.։  

ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բաժին 1, թպ 6, ֆհ 23, լուս. 7։
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ճա կա տա գրա կան մա կար դա կի, ազա տել յոթ հայ րե նա սեր նե րին, արա գաց նել հայե-
րի ներ գաղ թը10։ Այդ պա հանջ նե րը հենց հրա պա րա կում հանձն վում են Խորհրդային 
Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րին։ Այլ թռու ցիկ նե րում գր ված էր. «Կոչ հայ ժո ղովր դին. 
Հայ ժո ղո վուրդ, հի շի՛ր, ապ րի լի 24-ը Մեծ ե ղեռ նի օ րն է։ Բո լորս սգո եր թի», ի նչ պես 
նաև «Կոր չեն թր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը Արևմտյան Հա յաս տա նում», «Վե րա դարձ-
րեք մեր հո ղե րը», «Ա զա տու թյուն արևմ տա հայե րին»11։ Լե նի նի հրա պա րա կից ցու ցա-
րար նե րը հայ րե նա սի րա կան կո չե րով քա ղա քի փո ղոց նե րով ե րթ են կազ մա կեր պում 
դե պի Պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տուտ և Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րան՝ կոչ անե-
լով ու սա նող նե րին միա նալ եր թին։ Ապա ժո ղո վուրդն ուղղ վում է դե պի Կո մի տա սի 
պան թե ոն՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե լու Ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած մեծ եր գա-
հա նին։ Այս տեղ ե լույթ են ու նե նում մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ (մաս-
նա վո րա պես Սիլ վա Կա պու տի կյա նը և Պա րույր Սևա կը), ե րի տա սարդ ներ։ Դրա նից 
հե տո մար դիկ վե րա դառ նում են Օ պե րայի հրա պա րակ։ Օ պե րային թատ րո նի շեն քում 
սկս վում է պաշ տո նա կան ժո ղո վը։ Քիչ ան ց մի խումբ ե րի տա սարդ ներ փոր ձում են 
մուտք գոր ծել շեն քի դահ լիճ: Հան դի պե լով ի րա վա պահ մար մին նե րի դի մադ րու թյա նը` 
նրանք քա րեր են շպր տում օ պե րայի շեն քի վրա` ջար դե լով ապա կի նե րը: Ի րա վա պահ-
նե րը ստիպ ված շենք ներ խու ժող նե րի վրա պոմ պե րով սա ռը ջուր են բաց թող նում, 
բայց ապար դյուն. մոտ եր կու հա րյուր ցու ցա րար ներ ներ խու ժում են Օ պե րայի շենք, 
ապա և նիս տի ան ցկաց ման վայր «Հո ղե րը մե՛րն են, մե՛ րը» բա ցա կան չու թյուն նե րով։ 
Հան դի սա վոր նիս տը ձա խող վում է։ Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը հե ռա նում 
է, մնում է միայն կա թո ղի կո սը, ով հան դար տու թյան կո չեր է անում։ Այդ և հա ջորդ 
օ րը մի քա նի տաս նյակ մարդ ձեր բա կալ վում է, սա կայն նրանց դեմ քրե ա կան գոր ծեր 
չեն հա րուց վում, և նրանք ազատ են ար ձակ վում, քա նի որ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ո րակ վում են որ պես խու լի գա նու թյուն։ Ապ րի լի 25-ի կե սօ րին օ պե րային թատ րո նի 
տա րածքն ար դեն մաքր վել էր, նոր ապա կի նե րը՝ տե ղադր վել, այն պես որ հա ջորդ օ րը 
Մոսկ վայից ժա մա նած հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը որևէ հետք չի տես նում: Սա կայն մի 
քա նի ամիս ան ց Յա կով Զա րո բյանն ազատ վում է զբա ղեց րած պաշ տո նից և աշ խա-
տան քի նշա նակ վում Մոսկ վա յում12։

10 Օրվա իրադարձությունների մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս, օրինակ` Մկրտիչ Արմեն, 
«Զեկուցագիր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմի տեին», Գրական 
թերթ (Երևան), 6 սեպտեմբերի 1991 թ. (թիվ 25/2428)։ Սիլվա Կապուտիկյան, Էջեր փակ գզրոցներից 
(Երևան, «Ապոլոն» հրատ., 1997), 60, 77։ Haig Sarkissian, “50th Anniversary of the Turkish Genocide as 
Observed in Yerevan,” The Armenian Review 19, no. 4 (1966): 23-28. Նվարդ Բորյան, «Ինչպես է նշվել 
Հայոց ցե ղա սպա նության 50-րդ տարելիցը և ինչպես հնարավոր դարձավ Ծիծեռնակաբերդի հուշա-
հա  մա լի րի կառուցումը», Հայկական աշխարհ (Երևան), 24 ապրիլի 2007 թ., http://www. armworld.am/
detail.php?paperid=1493&pageid=50725&lang, դիտվել է 04.01.2019։ Никита Я. Зароб ян, Яков Заробян и 
его эпоха, 123-140։ Զա րոբ յան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ Հարություն յան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 47-59։ 
11 Տե՛ս «Մեծ Եղեռնի յիսնամեակին. Տօնակատարութիւնները Երեւանի մէջ. Պաշտօնական 
հաւաքոյթներ, եւ ժողովրդական համախմբումներ ու ցոյցեր», Կարօ Գէորգեան, Ամենուն տարեգիրքը 
1966, ԺԳ տարի (Պէյրութ, 1966), 316։
12 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապե տու թյունը, 58-59։
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1965 թ. ապ րի լի 24-ի երևա նյան13 հուժ կու շար ժու մը քան դեց պաշ տո նա կան լռու թյան 
պատ նե շը, ու հայ ժո ղո վուրդն ի րա վունք ստա ցավ բարձ րա ձայն խո սե լու ի րեն պա տու-
հա սած 20-րդ դա րի ամե նա մեծ ող բեր գու թյուն նե րից մե կի՝ Հայոց Մեծ ե ղեռ նի մա սին, 
գր վե ցին գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, 1915-ի դեպ քե րի մա սին հրա տա րակ վե ցին 
գր քեր ու փաս տաթղ թեր, ի սկ պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված ու ի րա կա նաց ված 
ցե ղա սպա նու թյան փաս տը վեր ջա պես իր տե ղը գտավ հայոց պատ մու թյան դա սագր-
քե րում: Բա ցի դրա նից, սա այն ե զա կի դեպ քե րից էր, ե րբ իշ խա նու թյունն ու ժո ղո-
վուր դը, չնա յած տար բեր դիր քե րից, պայ քա րում էին մեկ ը նդ հա նուր գոր ծի հա մար: 
Պայ քա րե ցին ու հա սան ի րենց նպա տա կին14:

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը

Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի կո թող կա ռու ցե լու մա սին ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հու-
թյու նը 1965 թ. փետր վա րի 15-ին ըն դու նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում։ Մեկ ամ սից 
հրա պա րակ ված մր ցա նա կա բաշ խու թյան պայ ման նե րի մեջ շեշտ վում է, որ կո թո ղը 
պետք է մարմ նա վո րի «ս տեղ ծա գոր ծող հայ ժո ղովր դի մա քա ռում նե րով լի կյան քը, 
վե րապ րե լու, առա ջա դի մե լու ան սպառ կեն սու նա կու թյու նը, նրա ներ կան ու պայ ծառ 
ապա գան` ի հա վեր ժա ցումն 1915 թ. Մեծ ե ղեռ նի մի լի ո նա վոր նա հա տակ նե րի ան մար 
հի շա տա կի»15։ Կար ծում եմ, որ հու շար ձա նի հա մար նա խա տես ված տե ղան քը՝ Ծի ծեռ-
նա կա բեր դի բար ձուն քը, պա տա հա կան չէր ը նտր ված։ Ո րո շում կա յաց նող նե րը թերևս 
հետևել էին Երևա նի՝ 1924 թ. գլ խա վոր հա տա կագ ծի հե ղի նակ Ալեք սանդր Թա մա-
նյա նի մտահ ղաց մա նը՝ քա ղաքն իր հիմ նա կան ճար տա րա պե տա կան հա մա լիր նե րով 
ուղ ղել դե պի Արա րատ։ Ը նտր ված տե ղան քը նույն պես ուղղ ված էր դե պի Մա սիս նե րը, 
դե պի Արևմտյան Հա յաս տան։ 

1965 թ. հու նի սի սկզ բին ժյու րիի կող մից ը նտր ված նա խա գի ծը (ճար տա րա պետ-
ներ Ար թուր Թար խա նյան, Սա շուր Քա լա շյան) ու ներ «պարզ ու հաս կա նա լի լու-
ծում… խո նարհ ված խաչ քա րաձև քա րե րը խորհրդան շում են սու գը զոհ ված նե րի 
հի շա տա կին, ի սկ վե րաս լաց կո թո ղը՝ վե րած նունդ»16։ Հու շա հա մա լի րի շի նա րա-
րու թյունն ավարտ վում է ռե կոր դային կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ եր կու սու-
կես տա րում։ Սա շուր Քա լա շյա նի վկա յու թյամբ. «Ա մեն շա բաթ-կի րա կի Հա յաս տա նի 
շր ջան նե րից, գյու ղե րից սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ մար դիկ էին ավ տո բուս նե րով 

13 Այդ օրը տեղի են ունենում Մոսկվայի հայության հավաք հայկական գերեզմանատանը և 
հոգեհանգստյան պատարագ՝ եկեղեցում։ Հաջորդ տարի կազմակերպվում է շուրջ 10.000 մարդկանց 
մասնակցությամբ երթ դեպի Թուրքիայի դեսպանության շենք, ինչպես և պա տարագ եկեղեցում։ 
Մանրամասն տե՛ս Վարդան Հայկազյան, Ցե ղա սպանության տարելիցի նշումը Մոսկվայում. – 
Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 140-
153։ Vahakn N. Dadrian, “The Events of April 24 in Moscow – How They Happened and Under What 
Circumstances,” The Armenian Review 20, no. 2 (1967): 9-26: 
14 Զարոբյան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ 
15 Վիրաբյան, «Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը», 293։
16 Նույն տեղում, 296։ Տե՛ս նաև Վարազդատ Հարությունյան, «Ինչպես ընտրվեց Եղեռնի զոհերի 
հուշահամալիրի նախագիծը», Ազգ (Երևան), 27 մայիսի 2006 թ., Զ։ 
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գա լիս, ասում էին. «Մենք այ սինչ գյու ղից ե նք, մեր նախ նի նե րը ե կել են Արևմտյան 
Հա յաս տա նի այ սինչ նա հան գից, ու զում ե նք շա բա թօ րյակ անել, ասե՛ք̀ ի նչ անենք»: Գործ 
շատ կար, ու էդ մար դիկ հա ճույ քով, թև քե րը քշ տած̀  քար էին տե ղա փո խում կամ շի նա-
րա րա կան աղբ թա փում: Ի սկ ե րբ անե լու բան չէր լի նում, սկ սում էին հայ րե նա սի րա-
կան եր գեր եր գել»17։ Գործն արագ և «ա նաղ մուկ» անե լու խն դիր էր դր ված, որ պես զի 
հան կարծ Մոսկ վան չփո խեր իր ո րո շու մը։ 

Վեր ջա պես, 1967 թ. նոյեմ բե րի 29-ին տաս նյակ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի 
ներ կա յու թյամբ հան դի սա վոր պայ ման նե րում Ծի ծեռ նա կա բեր դում բաց վում է Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա հա մա լի րը: ՀԿԿ կենտ կո մի 
առա ջին քար տու ղար Ան տոն Քո չի նյա նի գլ խա վո րու թյամբ ներ կա էին ՀԽՍՀ կու-
սակ ցա կան-պե տա կան ո ղջ ղե կա վա րու թյու նը, մտա վո րա կա նու թյան սե րուց քը: 
Մի ջո ցա ռու մը հե ռուս տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով հե ռար ձակ վում էր հան րա պե տու-
թյու նով մեկ: Գա ղա փա րա խոս ներն ի նչ պես միշտ, այս ան գամ էլ փոր ձել էին հա մա-
տե ղել ան հա մա տե ղե լին. հու շար ձա նը բա ցե ցին Հա յաս տա նում խորհրդային իշ խա-
նու թյան հաս տատ ման 47-րդ տա րե դար ձի օ րը՝ դրա նով ի սկ հա մազ գային աղե տը 
եզ րա փա կե լով հա մա ժո ղովր դա կան վե րածնն դով18։

 Հու շա հա մա լիր տա նող ճա նա պարհ ներն ան ցնում են ըն դար ձակ զբո սայ գու 
մի ջով։ Բուն հու շա հա մա լի րը զբա ղեց նում է մոտ կես հեկ տար տա րածք և բաղ կա-
ցած է ե րեք հիմ նա կան կա ռույց նե րից՝ հու շա պատ, հա վեր ժու թյան սրահ/ հի շա տա կի 
դահ լիճ, «Վե րածնվող Հա յաս տան» հու շա սյուն։ Հա րյուր տա սը մետր եր կա րու-
թյամբ հու շա պա տի վրա 2002 թ. փո րագր վել են Օս մա նյան կայս րու թյան այն բնա-
կա վայ րե րի անուն նե րը, որ տեղ տե ղի են ու նե ցել հա յե րի ջարդերը (լուս. 2)։ Ե րե-
սուն մետր տրա մագ ծով շր ջա նաձև դամ բա րանն ու նի դե պի կենտ րոն խո նարհ ված 
12 հս կա բա զալ տե պի լոն ներ, ո րի առանց քում վառ վող ան մար կրա կը խորհրդան-
շում է Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի հա վեր ժու թյու նը։ Քա ռա սուն մետ րա նոց հու շա-
սյու նը կյան քի խորհրդա նիշ հան դի սա ցող ծիլ-ցո ղու նի քա րե մարմ նա վո րումն է՝ 
բաղ կա ցած մի մյանց շա րու նա կու թյուն կազ մող եր կու թեր թե րից և խորհրդան շում է 
հայ ժո ղո վր դի վե րած նուն դը (լուս. 3)։ Գտնվե լով բար ձուն քի վրա և առանձ նա նա-
լով քա ղա քային մի ջա վայ րից՝ հու շա հա մա լի րը միև նույն ժա մա նակ ներ դաշ նա կու-
թյան մեջ է շր ջա կա մի ջա վայ րի, մաս նա վո րա պես պար զո րոշ երևա ցող Արա րատ 

17 «Ծիծեռնակաբերդ. Հուշակոթողի մասին միֆերն ու իրական պատմությունները», https://web.
archive.org/web/20151026130642/http://newmag.am/2015/genocide-monument/ (15 ապրիլի 2015 թ.), դիտ-
վել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի նախագծման, շինարարության ընթացքի մանրամասն պատ մու-
թյունը տե՛ս Սաշուր Քալաշյան, Ինչպես ստեղծվեց հուշահամալիրը, Ճարտարապետություն, շինա-
րա րություն, 4-5 (2015), 14-21 և «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը. 40 տարի անց 
վեր հիշում են շինարարները. Զրույցը տեղի է ունեցել 2005 թ. ապրիլին Եղեռնի հուշահամալիրի 
մոտ», Ճարտարապետություն, շինարարություն, 4-5 (2015), 22-23։ 
18 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 
33-36։ Առկա է մեկ այլ վկայություն. «Եղեռնի հուշահամալիրի բացման օրը՝ 1967 թ. նոյեմբերի 29-
ին, «Երքիմշին» տրեստի վարպետների անունից ելույթ պետք է ունենար Վրեժ Աբրահամյանը։ 
Երբ կարդացին նրա անունը, այն անսպասելի ալեկոծում առաջացրեց հավաքվածների մեջ. 60-70 
հազարանոց բազմությունը, բռունցքները բարձրացրած, սկսեց վանկարկել. – Վը՛-րե՛ժ, վը՛-րե՛ժ, վը՛-
րե՛ժ...»։ Տե՛ս «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը», 24։ 
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Լուս. 2. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրի հուշապատը. 
փորագրված որոշ բնակավայրերի (տարածաշրջանների) անվանումների (Խնուս, Դերջան, 

Բայազետ, Սասուն, Բիթլիս, Մուշ) ներքևում ծաղիկներ են դրված։ Երևան, 25 ապրիլի 2019 թ.։ 
Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 

Լուս. 3. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրը. հուշապատ, հուշասրահ, 
վերածննդի կոթող։ Երևան, 11 ապրիլի 2012 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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լե ռան պատ կե րի հետ: Փաս տո րեն հայ ի նք նու թյան եր կու կարևո րա գույն՝ բնու թյան 
կեր տած և ձե ռա կերտ տար րեր ի մի են բեր ված մեկ վայ րում։ Այս շար քում թերևս 
պետք է տե ղադ րել նաև հու շար ձա նի բար ձուն քից բաց վող երևա նյան հա մայ նա-
պատ կե րը՝ խորհրդա նի շը ցե ղա սպա նու թյան ար հա վիրք նե րը վե րապ րած ու վեր 
հառ նած հա յու թյան։ Այ ցե լու նե րի վրա խորհրդային մո դեռ նիզ մի ո ճով կա ռուց ված 
այս հու շար ձա նի ազ դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նախ՝ նրա զուսպ, դե կո րա տիվ 
հա վե լում նե րից զերծ ծա վա լա տա րա ծա կան կեր պա րով, ապա՝ նրա նում մշ տա պես 
հն չող հոգևոր ե րաժշ տու թյան թախ ծոտ մե ղե դի նե րով: Այդ առու մով այն ճար տա րա-
պե տու թյան և ե րաժշ տու թյան հա մադ րու թյան ե զա կի նմուշ նե րից է հա մաշ խար հա-
յին ճար տա րա պե տու թյան մեջ, ո րը ցույց է տա լիս քա րար վես տի ան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ հա կիրճ, խիստ ու ազ դու ձևե րով կեր տե լու կա տա րյալ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն19։ 1995 թ. հու շա հա մա լի րի տա րած քում կա ռուց վում է թան գա րան: 
Այն 2015 թ. ըն դար ձակ վում է, բայց և այն պես ծա վա լա տա րա ծա կան առու մով որևէ 
ազ դե ցու թյուն չու նի հու շա հա մա լի րի վրա:

 Պետք է նկա տել, որ 1960-ա կան թվա կան նե րի առա ջին կե սից Խորհրդային Մի ու-
թյու նում սկ սե ցին կա ռուց վել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 
առ թիվ հու շար ձա նային հա մա լիր ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ստա լինգ րա դյան ճա կա տա-
մար տի հե րոս նե րին նվիր ված հու շա հա մա լի րը Վոլ գոգ րա դում (1959-67), Ան հայտ զին-
վո րի հու շար ձա նը Մոսկ վայի Կար միր հրա պա րա կում (1966-67) և այ լուր։ Մեր կար-
ծի քով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նային հա մա լի րը (1965-67), նաև 
Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի հու շա հա մա լի րը (1968, ամ բող ջա ցու մը՝ 1978) այս-
պես թե այն պես տե ղա վոր վում են հու շային՝  մե մո րիալ, հենց այդ տա րի նե րին սկս ված 
կա ռու ցում նե րի շար քում20։

Մեծ եղեռնի 50-ամյակի նշումը հայ եկեղեցու կողմից

1964 թ. օ գոս տո սի 17-ին հրա պա րակ վում է Ամե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա-ի 
կոն դա կը «Ապ րի լյան Մեծ Ե ղեռ նի 50-ա մյա կի առ թիվ», ո րով հրա հանգ վում է առա-
ջի կա 1965 թվա կա նը հռ չա կել ե կե ղե ցու և հա մայն հայ ժո ղովր դի հա մար «ազ գային 
սու գի և աղօթ քի տա րի»։ Հա յաս տա նյայց բո լոր ե կե ղե ցի նե րում ապ րի լի 24-ին պետք 
է տե ղի ու նե նան կրո նա կան հա տուկ արա րո ղու թյուն ներ և հո գե հանգս տյան պաշ տոն-
ներ, բո լոր գա ղութ նե րում կազ մա կերպ վեն հա մազ գային հու շի և հար գան քի հան դի-

19 Լևոն Լաճիկյան, Ճարտարապետի կյանքի գործը, 24 հունիսի 2014 թ., https://www.civilnet.am/
news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%
BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%-
D5%A8/233151, դիտվել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի արվեստագիտական վերլուծությունը հանգա-
մա նորեն ներկայացված է հետևյալ աշխա տու թյան մեջ. Карен Бальян, Мемориал Егерн (Екатеринбург: 
Изд-во Tatlin, 2015) (серия: Архи тек ту ра советского модернизма: Шедевр).
20 Տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցե ղա սպանության 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, «Գիտություն», 71)։ Հմմտ. Наталья Конрадова, Анна 
Рылева, «Герои и жертвы: Мемориалы Великой Отечественной», Неприкосновенный запас. Дебаты о 
политике и культуре, 40-41 (2004), 138, 139. 

https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
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սա վոր հա վա քույթ ներ, դա սա խո սու թյուն ներ, տար վա ըն թաց քում հրա պա րակ վեն 
ու սում նա սի րու թյուն ներ, գրա կան-գե ղար վես տա կան գոր ծեր և այլն21։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին Մայր աթո ռում Ե ղեռ նի 50-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ 
ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րից ժա մա նած հա զա րա վոր ուխ տա վոր նե րի ներ կա յու-
թյամբ տե ղի են ու նե նում հան դի սու թյուն ներ: Վազ գեն Ա-ն պա տա րագ է մա տու ցում, 
կա տար վում է հո գե հան գիստ՝ «Հայ ժո ղովր դի հա վա քա կան մար տի րո սա գրու թյան 
հի սու նա մյա կին նվիր ված», ապա Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում տե ղի է ու նե-
նում Ե ղեռ նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նի հիմ նար կե քի օ րհ նու թյուն, ո րի կա ռու ցու մը 
պետք է ավարտ վեր 1965 թ. հոկ տեմ բե րին22։ Արա րո ղու թյան ավար տին ճա ռով հան-
դես է գա լիս «Էջ միա ծին» ամ սա գրի խմ բա գիր Ար թուն Հա տի տյա նը։ Իր խոս քում նա 
մաս նա վո րա պես նկա տում է. «Ի զուր չի ան ցել մեր նա հա տակ նե րի թափ ված արյու նը։ 
Նրանք մե ռան, որ մենք ապ րենք և ապ րեց նենք նրանց անունն ու գոր ծը, ե րազն ու 
պատ գա մը, մեր և գա լոց հայ սե րունդ նե րի սր տե րում։ Փա՜ռք իր նա հա տա կու թյու նը 
հաղ թու թյան վե րա ծող մեր շի նա րար, մեր ար դար ու մեր խա ղա ղա սեր ժո ղովր դին»23։ 
Ապ րի լի 25-ին Մայր տա ճա րում հան դի սա վոր պա տա րագ է մա տուց վում, ապա վե հա-
րա նի հան դի սաս րա հում գու մար վում է հուշ-ցե րե կույթ` նվիր ված ապ րի լյան ե ղեռ-
նի հի սու նա մյա կին24։ 1965 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին Վազ գեն կա թո ղի կո սը ո ղջ հոգևոր 
դա սի և հյու րե րի ու ղեկ ցու թյամբ Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում բա ցում է Ե ղեռ-
նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նը, ո րի հե ղի նակն ան վա նի ճար տա րա պետ Ռա ֆայել 
Իս րայե լյանն էր: Հու շար ձա նի քա րե պատ վան դա նի վրա գր ված է. «Խաչ քար Աղոթ քի 
և Ո ւխ տի, Ի Հի շա տակ 1915 թվի Ապ րի լյան Ե ղեռ նի Հայ Նա հա տակ նե րի»: Հու շար ձա-
նի25 ե րկ րորդ ե րե սի վրա փո րագր ված են Շատախի, Վա նի, Մու սա լե ռան, Շա պին-
Գա րա հի սա րի, Հա ճը նի, Մա րա շի, Ե դե սիայի, Զեյ թու նի, Սա սու նի և Սար դա րա պա տի 
անուն նե րը26, այ սինքն՝ այն վայ րե րի, որ տեղ տեղ են գտել ի նք նա պաշտ պա նա կան 
մար տեր, ի սկ Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տում թուր քա կան բա նա կը պարտ վել էր 
ու նա հանջել (լուս. 4, 5)։

21 Մանրամասն տե՛ս «Ամենայն Հայոց հայրապետի կոնդակը ապրիլյան Մեծ Եղեռնի 50-ամ յակի 
առթիվ», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր հայրապետական աթոռոյ Ս. Էջմիա ծնի, Ը-Թ (1964), 
3-5։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 60-
67։ 
22 Մանրամասն տե՛ս «Հանդիսություններ Մայր Աթոռում ապրիլյան եղեռնի հիսնամյակի առթիվ», 
Էջմիածին, 1915-1965, Ե-Զ-Է (1965), 106-110։ 
23 Նույն տեղում, էջ 110։
24 Նույն տեղում, էջ 110-113։
25 1965 թ. նոյեմբերի 18-ին հուշարձան-խաչքարի ներքո թաղման կարգով ամ փոփվում է Դեր-Զորից 
բերված եղեռնի նահատակների աճյուններով ապակեպատ արկղ։ Մանրամասն տե՛ս «Մեծ եղեռնի 
նահատակների աճյուններ Դեր-Զորից», Էջմիածին. 1915-1965, ԺԱ-ԺԲ (1965), 80-81։ 
26 Տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հան րապետությունը, 
63, 66։ 
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Լուս. 4. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը ճակատից)։ Էջմիածին, 4 ապրիլի 2009 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 5. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը հետևի կողմից. դրվագ արձանագրությամբ)։ Էջմիածին, 1 ապրիլի 

2013 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 
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Մեծ եղեռնի հիշատակի օրվա նշումների  
առանձնահատկությունները Սփյուռքում

Ապ րի լի 24-ի լայ նո րեն նշե լը Սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում պայ մա նա վոր ված 
է մեկ կարևո րա գույն հան գա ման քով. դա սա կան Սփյուռ քը ցե ղա սպա նու թյան ծնունդ է։ 
Հայտ նի է, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը հան գեց րեց արևմ տա հա յու թյան ճն շող մե ծա-
մաս նու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց ման։ Իս պառ վե րա ցան հա զա րա վոր գեր դաս տան-
ներ ու տոհ մեր։ Վե րապ րող նե րը շատ չէին, բայց կային։ Եվ ձևա վոր ված հայ կա կան 
Սփյուռ քում վեր ապ րող նե րից շա տե րը, նոր ըն տա նիք ներ կազ մե լով, փոր ձե ցին յու-
րո վի «վե րա կեն դա նաց նել» օս մա նյան յա թա ղա նին զոհ գնա ցած ի րենց ծնող նե րին, 
քույ րե րին ու եղ բայր նե րին՝ զա վակ նե րին տա լով զոհ ված հա րա զատ նե րի անուն նե րը։ 
Վե րապ րող նե րի ստեղ ծած բազ ման դամ ըն տա նիք ներն ի նչ-որ չա փով մո ռա ցու թյան 
կորս տից փր կե ցին հա զա րա վոր տոհ մա նուն ներ։ Վեր ապ րող ներն ի րենց նո րաս տեղծ 
ըն տա նիք նե րով փաս տո րեն ի րա կա նաց րին յու րա տե սակ ազ գած նու թյուն, վերս տեղ ծե-
ցին արևմ տա հայոց նոր տի ե զեր քը։ Ու այդ կերպ նրանք կար ծես թե ի րենց վրա վերց-
րին արար չի, դե մի ուր գի գոր ծա ռույթ ներ։ Այս մո տե ցու մը՝ ցե ղա սպա նու թյու նը՝ որ պես 
տի ե զե րած նու թյուն և ազ գած նու թյուն հայ կա կան Սփյուռ քի հա մար, գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ է դրել Ար մեն Պետ րո սյա նը27։

1965 թ. ապ րի լի 24-25-ին Սփյուռ քի բազ մա թիվ գաղ թօ ջախ նե րում հան դի սա վո րու-
թյամբ նշ վում է Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օ րը։ Կա րե լի է ասել, որ ո րա կա կան 
ան ցում է կա տար վում սգա հան դես նե րի մշա կույ թից դե պի հի շա տակ ման այլ մա կար-
դակ։ 

Հատ կա պես տպա վո րիչ էր հի շա տա կի օր վա նշու մը Մեր ձա վոր Արև ել քի ամե նա-
հա յա շատ գա ղու թում՝ Լի բա նա նում։ Բեյ րու թում ապ րի լի 24-ին՝ շա բաթ օ րը, յու րա քան-
չյուր հա մայնք իր ե կե ղե ցում նշում է նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հոգևոր արա րո ղու-
թյուն նե րով՝ պա տա րա գով ու հո գե հանգստ յան պաշ տոն նե րով։ Հա ջորդ օ րը՝ առա վո-
տյան ժա մը 10-ին, քա ղա քի հա յու թյու նը՝ շուրջ 85.000 հո գի (ն րանց թվում և Հա յաս-
տա նի Առա ջին հան րա պե տու թյան վեր ջին վար չա պետ Սի մոն Վրա ցյա նը), հա վաք վում 
է քա ղա քի ամե նա մեծ հա վա քա վայ րում՝ մարզական ավանում (լուս. 6)։ Հա մազ գա յին 
հան դի սու թյու նը ղե կա վա րում են Լի բա նա նի հայ-ա ռա քե լա կան, հայ-կա թո լիկ և հայ-
բո ղո քա կան ե կե ղե ցի նե րի առաջ նորդ նե րը՝ հայ կա կան ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի, 
ե րկ րի պե տա կան գոր ծիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ (լուս. 7, 8)։ Այդ օ րե րի մա մու լում, նաև 
հն չող ե լույթ նե րում, նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հար գե լուց զատ, հատ կա պես կարևոր-
վում է հա յու թյան միաս նա կա նու թյան խն դի րը։ Այս պես, ապ րի լի 25-ի իր խոս քում Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Խո րեն Ա-ն մաս նա վո րա պես նշում է. «Ապ րի լե ան Ե ղեռ նի 
Յիս նա մե ա կի հա մազ գային այս ո գե կո չու մը թող ծաղ կեց նէ հայ ժո ղո վուր դին կե ան քը, 
թող զօ րաց նէ ու ջեր մաց նէ անոր հո գին և թող սկզբ նա ւո րու թիւն մը ըլ լայ հայ ժո ղո-
վուր դի ազ գային ձգ տում նե րուն և պատ մա կան ի րա ւունք նե րուն հե տապնդ ման և ի րա-

27 Մանրամասն տե՛ս Արմեն Պետրոսյան, «Հայոց ցե ղա սպանությունը որպես ազգա ծնու թյուն», 
Հայացք Երև ա նից. Հա յա  գի տա կան։ Ռազ մա վա րական եւ ազգային հետա զօ տու թիւն ների հայ կա կան 
կենտ րոն (Երեւան), 4 (1997), 50, 51։ 
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Լուս. 6. Կարո Սասունու հեղինակած «Ոգեկոչումին իմաստը» հոդվածը։ «Ազդակ» օրաթերթ 
(Պէյրութ), 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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գործ ման ճամ բուն վրայ։ Պետք է հե տապն դել մեր ար դար և սուրբ դա տը միաս նա կան 
ճի գե րով և ներ դաշ նակ գոր ծակ ցու թե ամբ։ Մի ու թե ան մէջն է որ մեր ոյ ժե րը կը բազ-
մա պատ կուին և մեր ձայ նը կը դառ նայ զօ րա ւոր և լսե լի աշ խար հին հա մար։ Ե կած է 
ահա ժա մա նա կը, որ մոռ նանք մեր ներ քին դա ւա նա կան կամ գա ղա փա րա կան վէ ճե րը 
և ժա մա նա կա ւոր տա րա կար ծու թիւն նե րը, ո րոնք խորթ են և վնա սա կար մեր ազ գային 
գե րա գույն շա հե րուն, և աշ խա տինք մնա յուն ու յա րա ճուն կե ան քի և գոր ծի վե րա ծել 
հա մազ գային մեր այս գոր ծակ ցու թիւ նը։ …Հայ ժո ղո վուրդ, գիտ ցիր միշտ և մի մոռ նար, 
որ ազ գեր կան, ո րոնք կը ծնին մեռ նե լու հա մար, և ազ գեր ալ կան, ո րոնք կը մեռ նին 
ծնե լու հա մար. Հայ ազ գը անոնց մէ է, որ գի տէ մեռ նիլ ծնե լու հա մար. մեր նա հա տակ-
նե րը մե ռան որ պէս զի մենք ծնինք և Հա յու թիւ նը ապ րի յա ւի տե ան [ընդգ ծումն ի մն է – 
Հ.Մ.]։ Փառք մեր նա հա տակ նե րուն։ Փառք մեր վե րած նած Հայ ժո ղովր դին»28։ Խո րեն 
Ա-ն խո սում էր ոչ միայն լի բա նա նա հա յու թյան, այլև բո վան դակ հա յու թյան միաս նա կա-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Դրա վկա յու թյուն նե րից էր այն, որ ապ րի լի 24-25-
ին հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում աշ խար հի բազ մա թիվ հա յա շատ 
ե րկր նե րում/ քա ղաք նե րում, այդ թվում՝ Հա լե պում, Դա մաս կո սում, Հոմ սում, Լա թա քիա-
յում, Քու վեյ թում, Կա հի րե ում, Նի կո սիա յում, Նյու Յոր քում, Բոս տո նում, Լոն դո նում, 
Փա րի  զում, Մար սե լում, Երևա նում, Մոսկ վա յում, Հու նաս տա նում և Հա րա վա յին Ամե-
րի կա յում։ Ամե նու րեք հա յու թյունն իր բո ղո քի ձայնն է բար ձրաց նում թուր քա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի դեմ, ո րոնք չէին ըն դու նում հա յե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի փաս տը 
և բնավ չէին մտա ծում նե րո ղու թյան և կամ ար դա րու թյան վե րա կանգն ման մա սին29։

28 «Վեհափառի խօսքը մարզաւանի յուշատօնին», Ազդակ, 27 ապրիլի 1965 թ. (թիւ 44/10089)։
29 Բնութագրական է, որ «Ազդակ»-ի՝ 1965 թ. ապրիլի 24-ի համարում տպագրվեց Կոնրադ Ադե -
նաու ե րի գրավոր հայտարարությունը, որում նա վերստին ընդունում էր Գերմանիայի մեղ սակ  ցու թյու-
նը Հոլոքոստին։ Հոդվածը վերնագրված էր՝ «Թուրքիան Ատենաուէր մը չու նե ցաւ»։

Լուս. 7. «Ազդակ» օրաթերթի 1965 թ. ապրիլի 26-ի համարի (թիվ 43/10088) առաջին էջը (դրվագ)։
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Լուս. 8. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսի, Հայոց Կաթողիկե պատրիարքի, Մերձավոր Արևելքի 
Հայ Ավետարանական եկեղեցու նախագահի  ստորագրությամբ լույս տեսած «Խօսք գնահատանքի» 

հրապարակումը։ «Ազդակ» օրաթերթ (Պէյրութ), 27 ապրիլի 1965 թ., թիվ 44 (10089)։
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«Ի՞նչն էր հիշ վում» և «ինչ պե՞ս էր հիշ վում» շար քում բնու թա գրա կան էր ոչ միայն 
կո րուստ նե րի շեշ տադ րու մը։ Այս պես, «Ազ դա կի» ապ րի լի 24-ի հա   մա րում եր կու հա րա-
կից է ջե րի պա րագ ծով մեկ «Յար գանք մեր ան մահ նա  հա տակ նե րուն» վեր նա գրի 
ներ քո տե ղադր վում են 50 տա րի առաջ աք սո րված և նա հա տակ ված 61 հայ մտա վո-
րա կան նե րի նկար նե րը։ Մինչ դեռ է ջե րի միջ նա մա սում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հինգ 
գլ խա վոր պա տաս խա նա  տու նե րի նկար ներն էին՝ «Հայ ժո ղովր դի ոճ րա պարտ դա հիճ-
նե րը» վեր տա ռու թյամբ, ի սկ կող քը՝ «Հայ ժո ղո վուր դի վրի ժա ռու բա զուկ նե րը» վեր նա-
գրի ներ քո՝ վեց հայ րե նա սեր նե րի լու սան կար նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց րին դա հիճ նե րի 
նկատ մամբ կա յաց րած մահ վան դա տավ ճիռ նե րը (լուս. 9)։ Այ սինքն՝ առաջ է քաշ վում 
այն միտ քը, որ հայոց նկատ մամբ ի րա կա նաց րած ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի պա տաս խա-
նա տու ներն ի վեր ջո ստա նում են ի րենց ար ժա նի պա տի ժը։ 

Ար դար դա տաս տա նի, ար դար հա տուց ման ան հրա ժեշ տու թյան և ան խու սա փե լի ու-
թյան գա ղա փա րը թերևս այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րից էր, որ տա րի ներ ան ց ծնունդ է 
տա լիս «Հա յաս տա նի ազա տա գրու թյան հայ գաղտ նի բա նա կին»։ 1975 թ. հուն վա րին 
տե ղի է ու նե նում ՀԱՀԳԲ-ի ծնունդն ազ դա րա րող վրի ժա ռուա կան զին ված պայ քա րի 
առա ջին գոր ծո ղու թյու նը։ Հե տա գա տա րի նե րին (մինչև 1984 թ.) զին ված պայ քա րի 
բիրտ ձևե րի հիմ նա կան թի րախ ներն էին տար բեր ե րկր նե րի թուր քա կան ներ կա յա ցուց-
չութ յուն նե րի պա  տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րը, թուր քա կան օ դա նա վա յին ըն կե-
րութ յուն նե րի գրա սեն յակ նե րը, ի նչ պես նաև այն ար տա սահ ման յան կազ մա կեր պութ-

Լուս. 9. Դրվագ «Ազդակ» օրաթերթից։ 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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յուն նե րը, ո րոնք ֆի նան սա կան կամ ռազ մա կան օ ժան դա կութ յուն էին տրա մադ րում 
թուր քա կան պե տութ յա նը։ Պայ քա րի այս ուղ ղութ յան հիմ նա կան նպա տակն էր հա մաշ-
խար հա յին հան րութ յան ու շադ րութ յու նը հրա վի րել Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան փաս տին, 
ստի պել Թուր քիա յին ըն դու նե լ այն, բարձ րաց նել հայ րե նազրկ ված արևմ տա հա յու թյան 
և Արևմ տա հա յաս տա նի ճա կա տա գրի հար ցը30։ 

Աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում ապ րի լի 24-ը նշ վում է նաև քայ լար շա վով դե պի 
Թուր քիայի դես պա նու թյուն կամ հյու պա տո սա րան և դրա դի մաց ան ցկաց վող բո ղո քի 
ցույ ցով, եր բեմն և թուր քա կան դրոշ այ րե լով։ 

Ապ րի լի 24-ի նշու մը մեծ հան դի սա վո րու թյամբ ու քա ղա քա կան ակ տի վու թյամբ է 
ի րա կա նաց վում ԱՄՆ-ի հա յա շատ հա մայնք նե րում։ Սա պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը նշա նա կա լի դեր է խա ղում 
ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի քա ղա քա կան, մշա կու թային, սո ցիա լա կան կյան քում31։ Հա  յոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան ճա նաչ մանն ուղղ ված քայ լերն ամե րի կա  հա յու թյան մեջ 
գոր ծող քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի լոբ բիս տա կան գոր-
ծու նե ու թյան հիմ նա կան առանցք նե րից են, ե թե ոչ ամե նա հիմ նա կա նը։ Դրա ամե նա-
վառ ցու ցիչ նե րից են ԱՄՆ-ի նա խա գահ նե րի ամե նա մյա ապ րիլք սան չորս յան ու ղերձ-
նե րը ե րկ րի հայ քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնց մեջ, սա կայն, չի օգ տա գործ վում «ցե ղա-
սպա նու թյուն» բա ռը32։ Հա մայն քի դե րի գի տակ ցու մը շատ հա ճախ պայ մա նա  վոր ված 
է լի նում նրա նով, թե ի րենց գոր ծու նե ու թյան արդ յուն քում քա ղա քա  յին, նա հան գային 
կամ դաշ նա յին մա կար դա կի այս կամ այն քա ղա քա կան գոր ծի չը կամ կազ մա կեր-
պու թյուն ներն ի նչ պես ար տա հայտ վե ցին կամ ի նչ քայ  լեր ձեռ նար կե ցին ի պաշտ պա-
նու թյուն հայոց պա հանջ նե րի ար դա րա ցի ու թյան։ ԱՄՆ-ի դա տա կան հա մա կար գե րը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում Ցե ղա սպա նու թյան զո հե-
րի ժա ռանգ նե րին ի րա վա կան հար թու թյուն տե  ղա փո խե լու ի րենց պա հանջ նե րը, ին չը 
նույն պես մեծ ար ձա գանք է գըտ նում հա մայն քի ներ սում, ը նդ հան րա պես հա մայն 
հա յու թյան մեջ։ ԱՄՆ-ի տա րած քում կան Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը նվիր ված շուրջ 
եր կու տաս նյակ փոքր ու մեծ հու շար ձան ներ33, դրանց մի մա սի մոտ ամեն տար վա 
ապ րի լին կա յա նում են հի շա տա կի մի ջո ցա ռում ներ։ ԱՄՆ-ում է գոր ծում Ցե ղա սպա-
նու թյան դա սա վանդ ման նա խա գի ծը (Genocide Education Project), ո րը թերևս ե զա կի 
է իր բնույ թով։ Տե ղի հա մալ սա րան նե րում կան հայ կա կան ամ  բի ոն ներ, ո րոնց գոր ծու-
նե ու թյու նը մի ո րո շա կի մա սով ուղղ ված է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հե տա զոտ մա նը։ 

30 Տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 276-277։ 
31 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Ցե ղա սպանության հարյուրամյա հի-
շո ղությունը և «ամերիկահայ ազգու թյան» ձևավորման գործընթացը», Հայկական ինք նու թյան 
խնդիրները 21-րդ դարում. գիտաժողովի նյութեր, խմբ.՝ Արամ Սիմոնյան, Պոլ Հայ տոս թ յան, 
Անդրանիկ Տագեսյան, Յուրի Ավետիսյան (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013), 42-54։ 
32 Հարցի շուրջ տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Զոլյան, ԱՄՆ նախագահները Հայոց ցե ղա սպանու թյան մասին 
(խուսանավող դիսկուրսի իմաստա-գործաբանական վերլուծություն) (Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2015)։
33 Դրանց քանակով ԱՄՆ-ը զիջում է լոկ Հայաստանի Հանրապետությանը, Ֆրանսիային ու Ռու-
սաստանի Դաշնությանը։ Հմմտ. Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողներ (Երևան, 2010)։ 
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Այստեղ պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են գի տա ժո ղով ներ Հայ կա կան հար ցի տար-
բեր եզ րե րի շուրջ։ Մի խոս քով, ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի հայ կա կան ի նք նու թյան ձևա վոր-
ման ու պահ պան ման մեջ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյունն ու նի խիստ նշա նա-
կա լի դե  րա կա տա րու թյուն։ Մեր հա մոզ մամբ ԱՄՆ-ի՝ սփյուռ քա հա յու թյան մեջ առ կա 
Հա յոց ցե ղա սպա նու թյան հար յուր ա մյա հի շո ղու թյու նը բա վա կա նին ակ տիվ և ար դեն ոչ 
միայն «ազ գա պահ պան», այլ նաև «ազ  գաս տեղծ» գոր ծո նի դե րա կա տա րու թյուն ու նի։ 

ԱՄՆ-ում ապ րի լի 24-ի հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներն ան ց են կաց վում ի նչ պես 
զանգ վա ծային քայ լար շավ նե րով, այն պես էլ հա մայնք նե րի ու հա յազ գի ան հատ բա րե-
րար նե րի մի ջոց նե րով կա ռուց ված հու շար ձան նե րի մեր ձա կայ քում։ Սա կայն հու շար-
ձան նե րը մեր գնա հատ մամբ առա վե լա պես ուղղ ված են հա մայն քի ան դամ նե րին, և 
դրանց քա րոզ չա կան ար ժե քը ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար հա մե մա տա բար ցածր 
է։ Հու շար ձա նի մի ջո ցով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
փո խանց վում է կամ հու շար ձա նի վրա առ կա գրու թյամբ, կամ հա յազ գի մարդ կանց 
հետ ան ձնա կան շփում նե րի և կամ գր քե րից, մա մու լից ու հա մա ցան ցից տե ղե կատ վու-
թյուն քա ղե լու ճա նա պար հով։ Հու շար ձա նի հա մե մատ զգա լի ո րեն մեծ է թան գա րա նի 
քա րոզ չա կան ար ժե քը34: 

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա հետագա նշումները 
Խորհրդային Հայաստանում, հիշատակի օրվա ամրագրումը օրենքով

Ե ղեռ նի զո հե րի 60-ա մյա կի առ թիվ Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րու թյան ներ-
կա յաց մամբ և Մոսկ վայից ստաց ված թույլտ վու թյամբ հան րա պե տու թյան կու սակ ցա-
կան-պե տա կան ղե կա վա րու թյու նը 1975 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, 
ծաղ կեպ սակ ներ դրեց Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նի ան մար կրա կին, 
խորհրդա հայ ի րա կա նու թյան մեջ առա ջին ան գամ ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու-
ղար Կա րեն Դե միր ճյա նը հան դես ե կավ հե ռուս տաե լույ թով, ի սկ ժա մը 19-ին հե ռուս-
տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կը հարգ վեց մեկ 
րո պե լռու թյամբ35։ 

1985 թ. հուն վա րին Կ. Դե միր ճյա նը դի մում է ԽՄԿԿ կենտ կոմ՝ ապ րի լի 24-ը ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհրդի նա խա գա հու թյան հրա մա նա գրով որ պես «Ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» հռ չա կե լու խնդ րան քով։ Սա կայն Քաղ բյու րոն մեր ժում է այդ 
խնդ րան քը։ 1987 թ. նմա նա տիպ ե րկ րորդ խնդ րանքն էլ է մերժ վում։ Նույն հար ցի 
շուրջ 1988 թ. սեպ տեմ բե րին դի մում է նաև ՀԿԿ կենտ կո մի նո րըն տիր առա ջին քար-
տու ղար Սու րեն Հա րու թյու նյա նը։ Այս ան գամ պա տաս խա նը դրա կան էր, քա նի որ 
Հա յաս տա նում թափ էր հա վա քում Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, և ան կում էր ապ րում 
Մոսկ վայի դե րա կա տա րու թյու նը36։ 1988 թ. նոյեմ բե րի 22-ին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր-

34 Հարցի մանրամասն քննարկումը տե՛ս Մարության, «Թանգարան և հուշարձան»։ 
35 Տե՛ս «Եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ», ՊԲՀ 2 (1975), 79-80։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 126։
36 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 128-133։
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հուրդն ըն դու նում է օ րենք «Օս մա նյան Թուր քիա յում հայե րի 1915 թ. ցե ղա սպա նու թյան 
դա տա պարտ ման մա սին» և ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րում «Հայե րի ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» (1989 թ.-ից այն ոչ աշ խա տան քային օր է)37։ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհրդի նա խա գա հու թյա նը ներ կա յաց վում է առա ջար կու թյուն հայե րի՝ 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյու նը ճա նա չե լու և դա տա պար տե լու մա սին, ո րը մնում է ան պա տաս խան։ 

Ղարաբաղյան շարժումը և Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակի օրվա բովանդակային փոփոխությունը

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին ԽՄԿԿ ղե կա վա րու թյան կող մից հռ չակ ված վե րա-
փո խում նե րի, դե մոկ րա տաց ման և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
Հա յաս տա նում մի քա նի տա րի ան ց դրսևոր վեց Ղա րա բա ղյան շարժ մամբ, ո րն ավե լի 
ճիշտ կլի նի ան վա նել «Հայ կա կան հե ղա փո խու թյուն», քա նի որ այն իր ար դյունք նե րով 
հան գեց րեց հե ղա փո խա կան բնույ թի վե րա փո խում նե րի հա սա րա կու թյան քա ղա քա-
կան և սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քում38։

 Շարժ ման սկիզ բը (1988 թ. փետր վա րի 20) պայ մա նա վոր ված էր Ադր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ-ի կազ մում գտն վող Լեռ նային Ղա րա բա ղի գե րա զան ցա պես հա յաբ նակ ի նք նա-
վար մար զի բնակ չու թյան պա հան ջով մար զը Ադր բե ջա նի կազ մից հա նե լու և Հա յաս-
տա նին վե րա միա վո րե լու խնդ րի շուրջ։ Որ պես հիմ նա կան փաս տարկ՝ առաջ էր քաշ-
վում Ստա լի նի ճնշ մամբ 1921 թ. պատ մա կա նո րեն անար դա րա ցի ո րոշ ման ըն դու նու մը 
Ռու սաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նային միա-
վո րի կող մից։ 1988 թ. փետր վա րին Երևա նում սկս վե ցին զանգ վա ծային հա վաք ներ, 
ո րոնք, ժա մա նակ ան ց ը նդ գր կե լով հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ամե նա լայն շեր-
տե րը, հայտ նի դար ձան «Ղա րա բա ղյան շար ժում» ձևա կերպ մամբ (1988 թ. փետր վար 
– 1990 թ. օ գոս տոս)։ 

Ի պա տաս խան առաջ քաշ ված ի րա վա կան պա հանջ նե րի՝ Ադր բե ջա նի մայ րա քա-
ղա քից 25-30 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Սում գայիթ քա ղա քում 1988 թ. փետր-
վա րի 27-29-ին խորհրդային զո րա միա վո րում նե րի առ կա յու թյամբ տե ղի ու նե ցան 
զանգ վա ծային ան կար գու թյուն ներ, ո րոնց ըն թաց քում դա ժա նո րեն սպան վե ցին հայ 
ազ գու թյան 26 քա ղա քա ցի (պաշ տո նա կան տվյալ նե րով)։ Հա յե րին ծե ծում էին, խոշ-
տան գում, բռ նա բա րում, դուրս նե տում պա տու հան նե րից, սպա նում ամ րա նա ձո ղե րով 
ու դա նակ նե րով, կտ րա տում կա ցին նե րի հար ված նե րով, գլ խա տում, այ րում խա րույկ-
նե րում… Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը, սա կայն, ՏԱՍՍ-ի պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրութ-
յան մեջ ներ կա յաց վում էին այս պես. «… մի խումբ խու լի գա նա կան տար րեր ան կար-
գութ յուն ներ են հրահ րել։ Տեղ են գտել սան ձար ձա կութ յան ու բռ նութ յան դեպ քեր»39։ 
Սումգա յի թում հա յե րի կո տո րա ծը ԽՍՀՄ դա տա խա զութ յան կող մից ևս ո րակ վեց 

37 Գրական թերթ (Երևան), 28 ապրիլի 1989 թ. (թիվ 18)։
38 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Ղարաբաղյան շարժման կամ Հայկական հեղափո-
խու թյան (1988-1990) հիմ նա կան առանձնահատկությունները», Համբարձում Գալստյան, Չու ղարկ ված 
նամակներ (Երևան, 2013), էջ 9-17։ Տե՛ս նաև՝ Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 313։ 
39 «Сообщение», Правда, 1 марта 1988 (61/25413). «Հաղորդագրություն», Գրական թերթ, 4 մարտի 
1988 թ. (10/2378)։ 
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որ պես «խու լի գա նա կան տար րե րի գոր ծո ղութ յուն ներ», «ս պա նութ յուն ներ խու լի գա-
նա կան բնույ թի մղում նե րից»։ Մինչ դեռ, ին չի մա սին վկա յում են բազ մա թիվ փաս տեր, 
հա յե րի ջար դե րը կազ մա կերպ ված էին նա խօ րոք և ի րա կա նաց վում էին ո րո շա կի ծրա-
գրի հա մա ձայն։ Դրանց նպա տակն էր շր ջա փա կել ղա րա բա ղյան հնա րա վոր լու ծու մը, 
ահա բե կել հա յե րին ու մաս նա վո րա պես մի ու թե նա կան իշ խա նութ յուն նե րին նոր ար յու-
նա հեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի հե ռան կա րով և հար կադ րել նրանց հրա ժար վե լ Ղա րա-
բա ղի հար ցի ար դա րա ցի լու ծու մից40։

 Սում գայի թյան դեպ քե րը հա յու թյան մեջ վերս տին արթ նաց րին նաև 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյան մա սին «նիր հող» հի շո ղու թյու նը։ Այդ ժա մա նակ վա նից Շարժ ման մեջ 
ցե ղա սպա նու թյան թե ման աս տի ճա նա բար ձեռք բե րեց գե րա կայող ուղ ղու թյուն։ Մեր 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում ի րա կա նաց ված ցե ղա սպա նու թյան և 1988-1990 թթ. Ադր բե ջա նում ցե ղա-
սպա նու թյուն ո րակ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի՝ որ պես ցե ղա սպա նու թյուն ճա նաչ մա նը, 
այն ի րա կա նաց նող նե րի և կազ մա կեր պիչ նե րի բա ցա հայտ մա նը, հնա րա վոր մե ղա-
վոր նե րի մատ նանշ մա նը, նրանց նկատ մամբ տար վող դա տա վա րու թյա նը գնա հա տա-
կան տա լուն ուղղ ված պայ քա րը բե րում էր ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի քա ղա քա-
կան հա սու նու թյան աճի, դա րե րի և տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված կարծ-
րա տի պե րի փո փոխ ման, ան ցյա լի և ներ կայի վե րա գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին, ի սկ 
ապա գա ցե ղա սպա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով գի տակց վում էր հա սա րա-
կու թյան մեջ ար մա տա կան քա ղա քա կան վե րա փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը41։ Այս 
ամենն իր յու րա հա տուկ դրսևո րումն էր ու նե նում ապ րիլք սան չոր սյան քայ լեր թե րում 
տար վող և ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լիր բեր վող ցու ցա պաս տառ նե րում։ 

Շարժ ման տա րի նե րին ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան գոր ծո  նը դար ձավ այն շար-
ժիչ ու ժը, ո րը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց քայլ առ քայլ փո խե լու հին կարծ րա տի պե րը և 
պատ կե րա ցում նե րը, ձևա  փո խե լու հին ար ժեք նե րի վրա հեն ված ի նք նու թյու նը և աս տի-
ճա նա բար ձևա  վո րե լու նոր ի նք նու թյուն, ի րա կա նաց նե լու ժո ղովր դա վա րա կան վե րա-
փո խում  ներ։ Այ սինքն՝ այն գոր ծո նը (ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյուն), ո րը եր բեմն մեկ-
նա բան վում է ի բրև «անց յա լի կա պանք նե րից» ազատ վելն ու այդ պի սով հա յու թյան 
ի րա  կան առաջ ըն թա  ցը խոչ ըն դո տող «հե տա դի մա կան» մի ջոց, հա յաս տան յան ի րա-
կա նու թյան մեջ դար ձավ առա ջա դի մու թյան ամե նա կարևոր խթա նի չը։ Այս երևույ թի 
ար դյունք նե րից մեկն էլ այն էր, որ ար դա րու թյուն և կա րեկ  ցանք հայ ցող զո հի խոր-
հրդա նիշն իր տե ղը զի ջեց մար տի կի կեր պա րին, ո րը գի տակ ցել է, որ ազ գային նպա-
տակ նե րի ի րա գործ մա նը կա րե լի է հաս նել միայն պայ քա րի ճա նա պար հով։ Այլ կերպ 
ա սած, Հա յաս տա նում հաղ թա  հար վեց զո հի բար  դույ թը, ին չի հետևանքն ու ար դյուն քը 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կումն էր և Ար ցա խի ազա տա գրու թյան հա մար մղ վող 
պայ քա րի հա ջո ղու թյու նը42։

40 Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 125։ 
41 Նույն տեղում, էջ 308։ 
42 Նույն տեղում, էջ 308-309։ Տե՛ս նաև՝ Հարություն Մարության, Ցե ղա սպանության զոհի բարդույթի 
հաղթահարումը Ղարաբաղյան շարժ ման տարիներին, Վէմ համահայկական հանդես 1 (2013), 154-164։
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Ցե ղա սպանության զոհերի հիշատակի օրվա նշումը  
հայ ժողովրդի հուշային ծիսակարգի համատեքստում

1968 թ. ապ րի լի 24-ին ժո ղո վուր դը դուրս ե կավ ոչ թե մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա-
կան փո ղոց ներ ու հրա պա րակ նե ր, այլ կազ մա կերպ ված շա րաս յու նե րով շարժ վեց 
դե պի քա ղա քի ծայ րա մա սը, որ պես զի ծա ղիկ ներ ու ծաղ կեպ սակ ներ դնի ցե ղա-
սպա նութ յան զո հե րի հու շար ձա նին: Այդ պի սով, 1965 թ. ապ րի լի 24-ի զանգ վա ծա յին 
ե լույթ նե րը հա ջորդ տա րի նե րին ձևա փոխ վե ցին ոչ պաշ տո նա պես թույ լատր ված սգո 
եր թե րի։ 1970-ա կան նե րի կե սե րից այդ եր թե րը փաս տո րեն գլ խա վո րում էին Հա յաս-
տա նի կո մկու սի և կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նե րը, ով քեր վաղ առա վոտ յան առա-
ջին ծաղ կեպ սակն էին դնում հու շար ձա նին՝ դրա նով ի սկ (ի նչ պես նաև Լռութ յան 
րո պե ով) պե տա կան հն չե ղութ յուն տա լով Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի սգա տո-
նին: Այս եր թե րի ժա մա նակ զգաց մունք նե րի գրա   վոր և պատ կե րա յին հրա պա րա կավ 
դրսևո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը (ծաղ կեպ սակ նե րից զատ) մա սամբ լրաց վում էին 
սգո եր թի առան ձին մաս նա կից նե րի բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով. մար դիկ 
կար դում կամ ար տա սա նում էին հայ րե նա սի րա կան, ի նչ պես նաև ան մի ջա կա նո րեն 
ցե ղա սպա նութ յուն թե մա յին առնչ վող բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, հատ ված ներ պոեմ նե-
րից և այլն։

 Մեր հա մոզ մամբ ար դեն կես դար շա րու նակ ապ րի լի 24-ին Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր ի րա կա նաց վող ամե նա մյա եր թե րում և հի շա տա կի 
ծե սե րում ակ նա ռու դրսևոր վում է հու շա հա մա լի րի՝ որ պես գե րեզ մա նոց ըն կա լու մը43։ 
Նախ՝ նկա տենք, որ Ծի ծեռ նա կա բեր դի բար ձուն քին դեռևս 1920-ա կան թթ., ի նչ պես 
և Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում, հայտ նա բեր վել են ուշ բրոն զի դա րի գե րեզ ման ներ՝ դամ բա րան ներ։ 
Պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րում հա վեր ժա կան կրա կով հի շա տա կի սրա հը 
նույն պես ներ կա յաց վում է որ պես դամ բա րան։ Հու շա հա մա լի րի ճար տա րա պետ  նե-
րից Սա շուր Քա լաշ յա նի ներ կա յաց մամբ հու շա հա մա լի րի առջևի «պատ  վան դա նը 
[ հար թա կը - Հ.Մ.] նա խագծ վում էր որ պես տա պան 1,5 մի լի ոն զո հե րի հա մար, ո րոնք 
չու նե ցան գե րեզ ման»։ Հե տաքր քիր է, որ ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հութ յա նը դեռևս 
1964 թ. հու լի սին ուղղ ված մի քա նի ճա նաչ ված մտա վո րա կան նե րի նա մա կում Ե ղեռ-
նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռու ցումն առա ջարկ վում էր ի րա կա-
նաց նել «բ նակ չութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին»։ Նկա տենք, որ հա յոց մեջ գե րեզ մա նո ցը 
ևս ավան դույ թի ու ժով բա րե կարգ վում էր հա մայն քի ան դամ նե րի հան գա նա կութ յուն-
նե րի կամ պար զա պես հա մայն քի (այլ ոչ պե տա կան) բյու ջեի հաշ վին։

43 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Հուշարձանը որպես գերեզմանոց (Ցե ղա սպա-
նության հուշահամալիրի օրինակով)», Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII. Նյութեր հանրապետական 
գիտական նստաշրջանի, խմբ.՝ Դերենիկ Վարդումյան, Սարգիս Հարությունյան, Սուրեն Հո-
բոսյան (Երևան, 2006), 172-180։ Арутюн Марутян, «Памятник жертвам геноцида в контексте 
ритуалов памяти армянского народа», Этнографическое обозрение 3 (2008), 119-128։ Նույնի՝ Հայ 
ինքնության պատկերագրությունը, 72-78։ Նույնի՝ «Եղեռնի զոհերի հուշարձանը՝ հայ ժողովրդի 
հուշային ծիսակարգի համատեքս տում», Ճարտարապետություն, շինարա րություն 4 (2009), 8-12։ 
Նույնի՝ «Հայոց ցե ղա սպանության և հրեաների Հոլո քոստի հիշողության կառուցվածքային առանձ-
նահատկությունները», ՊԲՀ 2 (2011), 42-44։ 
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 Հա յոց ե կե ղե ցա կան տո նա ցույ ցը են թադ րում է, որ ամեն տա ղա վար տո նին հա ջոր-
դում է Մե ռե լոց, ե րբ մար դիկ, մաս նա վո րա պես ով քեր հենց այդ տա րի են կորց-
րել ի րենց հա րա զա տին կամ բա րե կա մին, այ ցե լում են գե րեզ մա նոց նրա շի րի մին։ 
Սա կայն տար վա մեջ կա մեկ ավան դա կան սգա տոն (սեպ տեմ բե րի 14-ին նա խոր դող 
կամ հա ջոր դող կի րա կի օ րը)՝ Սբ խեչ, Սուրբ Խաչ կամ Խաչ վե րաց, ե րբ այ ցե լութ յու նը 
գե րեզ մա նոց ցան կա լի (պար տա դիր) էր հան գուց յալ ու նե ցող բո լոր մարդ կանց հա մար։ 
Այդ օ րը գե րեզ մա նո ցում ավան դա բար կա տար վող արա րո ղութ յուն նե րից մե կը քա հա-
նա յի գե րեզ մա նօրհ նեքն է։ Այս առու մով բնու թա գրա կան է, որ Ե ղեռ նի զո հե րի հու-
շար ձան ևս մար դիկ այ ցե լում են, որ պես կա նոն, տա րին մեկ ան գամ ո րո շա կի գրանց-
ված օր (ապ րի լի 24-ին), և այն ու ղեկց վում է հա յոց ե կե ղե ցու հով վա պե տի յու րա տե սակ 
գե րեզ մա նօրհ նե քով՝ «Հայր մե րի» աղո թա սա ցութ յամբ հա վեր ժա կան կրա կի մոտ։ 

Ոչ մեծ բնա կա վայ րե րում թաղ ման թա փո րը, որ պես կա նոն, ուղևոր վում է գե րեզ-
մա նոց, որ քան էլ այն հե ռու լի նի, ոտ քով։ Այդ սո վո րույթն ի նչ-որ չա փով, հատ կա պես 
ավան դա պահ գյու ղե րում, պահ պան վել է նաև մեր օ րե րում։ Նույն կերպ և Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րի պա րա գա յում այ ցե լութ յունն ի րա կա նաց վում է ոտ քով, նման 
պա հանջ է դր վում ան գամ ար տա սահ ման յան պատ վի րա կութ յուն նե րի առջև, ու միայն 
բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե րբ այ ցե լուն ֆի զի կա պես խիստ դժ վա րա նում է (ի նչ պես Հռո մի 
պապ Հով հան նես-Պո ղոս Ե րկ րոր դի դեպ քում էր), նա մո տե նում է հու շար ձա նին ավ տո -
մե քե նա յով։ Նկա տենք, որ ո րոշ գյու ղե րում դեռևս պահ պան վում է մե քե նայով հանգս-
տա րան-գե րեզ մա նո ցի տա րածք չմտ նե լու սո վո րույ թը։

 Գե րեզ մա նո ցում մար դիկ ծա ղիկ ներ են դնում հան գուց յա լի շի րի մին, ի սկ Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րում՝ հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը (լուս. 10) կամ ծաղ կեպ սակ-
ներ՝ հու շար ձա նի՝ դե պի կենտ րոն խո նարհ ված բա զալ տե պի լոն նե րին։ Ը նդ հան րա-
պես շի րի մին թե հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը ծա ղիկ դնե լը կա ռուց ված քա յին առու-
մով թերևս հա մա զոր է հան գուց յա լի հետ խորհրդան շա կան կա պի մեջ մտ նե լուն, լայն 
առու մով՝ ան ցյալն ու ան ցա վոր նե րին հի շե լուն, չմո ռա նա լուն, ին չը եր բեմն դրսևոր վում 
է նաև այլ կերպ՝ տա պա նա քա րին ձեռ քով հպ վե լով կամ էլ այն համ բու րե լով։ Հայե-
րի մեջ ըն դուն ված է, որ հու ղար կա վո րութ յան ըն թաց քում գե րեզ մա նո ցում՝ գե րեզ-
մա նի փո սի մոտ, դնում են հան գուց յա լի նկա րը, ո րն արա րո ղութ յան ավար տին հետ են 
տա նում։ 1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ե ղեռ նի զո հե րի հա վեր ժա կան կրա կի մոտ շր ջան կազ-
մած պահ վե ցին, ապա ծա ղիկ նե րի խր ձե րի մեջ դր վե ցին ոչ միայն Մեծ ե ղեռ նի զոհ հայ 
մի քա նի մտա վո րա կան նե րի, այլև Սում գա յի թի զո հե րի մե ծա դիր լու սան կար նե րը։ Այդ 
օ րը, ի նչ պես վա վե րա գրա կան կադ րերն են վկա յում, մի քա նի կա նայք սգա լով լաց էին 
լի նում հու շար ձա նի կրա կի մոտ, ի նչ պես կս գա յին հան գուց յա լի գե րեզ մա նի մոտ։ Լու-
սան կար ներն այդ պես մնա ցին շուրջ եր կու շա բաթ, ապա հան վե ցին։ 

Ե թե գե րեզ մա նո ցում դր ված ծաղ կեպ սակ նե րը ե րի զող ժա պա վեն նե րը հա վաք ում 
էր հան գուց յա լի «տե րը» ու 7 կամ 40 օր ան ց դնում գե րեզ մա նաթմ բի մեջ, ապա Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շա հա մա լի րում այդ ժա պա վեն նե րը հա վաք ում են մեր ձա կայ քում գտն-
վող «հան գուց յա լի տի րոջ»՝ նաև հու շա հա մա լի րի հս կո ղութ յունն ու պահ պա նութ յունն 
ի րա կա նաց նող Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի աշ խա տա կից նե րը 
ու պահ պա նում թան գա րա նի ստոր գետն յա պա հոց նե րում։ 
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Լուս. 10. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան, անմար կրակի մոտ։  
Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 11. Մարդկանց երթը դեպի Ցեղասպանության զոհերի հուշարձան։  
Երևան, 24 ապրիլի 2018 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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Ա մեն տա րի՝ ապ րի լի 24-ին, հար յուր հա զա րա վոր մար դիկ այ ցե լում են Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շար ձան (լուս. 11)։ Ճա նա պար հին նրանք միշտ չէ, որ լուռ են և միշտ 
չէ, որ պահ պան վում է սգա վո րի պահ ված քը. նրանք զրու ցում են ամե նա տար բեր 
թե մա նե րի շուրջ և, որ պես կա նոն, միայն հու շար ձա նի ան մի ջա կան մո տա կայ քում են 
լռում։ Նկա տենք, որ նմա նա տիպ պահ վածք է նաև առօ րե ա կան թաղ ման թա փոր նե-
րում. այս տեղ հա ճախ հան դի պում են մար դիկ, ով քեր ամիս ներ կամ ան գամ տա րի-
ներ միմ յանց չեն տե սել, նրանք կիս վում են նո րութ յուն նե րով, զրու ցում են կեն ցա-
ղա յին թե մա նե րից, կա տակ ներ են անում, հի շում ան ցած-գ նա ցած օ րե րը, եր բեմն էլ 
հի շում են հան գուց յա լի այս կամ այն արարք նե րը։ Գրե թե նույ նն է պահ ված քը նաև 
հա գուս տի պա րա գա յում. եր կու դեպ քում էլ մար դիկ (հատ կա պես մի ջին և բարձր 
տա րի քի) գե րա դա սում են կրել մուգ գույ նի, հա մե մա տա բար զուսպ, աչք չծա-
կող զգեստ ներ, չնա յած վեր ջին տա րի նե րին զգես տի գույ նը կար ծես թե այն քան էլ 
է ա կան չէ։

 Հան գուց յա լի տա նը հո գե հանգս տի ժա մա նակ հն չում է ձայ նագր ված ե րաժշ-
տութ յուն, հա ճախ հրա վիր վում են ե րա ժիշտ ներ կեն դա նի կա տար ման հա մար։ 
Նմա նա տիպ երևույթ ներ տեղ են գտել նաև ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու շա հա-
մա լի րի տա րած քում. մի քա նի տա րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում նվա գախմ բի կամ 
ե րգ չախմ բի ե լույթ ներ էին կազ մա կեր պվու մ։ Նկա տենք, որ գե րեզ մա նո ցում ևս ի նչ-
պես թաղ ման, այն պես էլ հի շա տա  կի օ րե րին ըն դուն ված է «կեն դա նի» ե րաժշ տութ-
յան կա տա րու մը (դու դուկ, զուռ նա, կլառ նետ, դհոլ, դրանց ու ղեկ ցութ յամբ եր գե լը) 
շի րի մի մոտ։

 Հա յոց ավան դա կան գե րեզ մա նոց նե րում կամ դրանց մեր  ձա  կայ քում, որ պես 
կա նոն, լի նում են մա տուռ ներ, փոքր ե կե ղե ցի ներ։ Ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու-
շա հա մա լի րի տա րած քում մա տուռ չկա, սա կայն այդ «բաց թո ղու մը» կար ծես թե 
գի տակց վել է ե կե ղե ցու կող մից, և 2005 թ. ապ րի լի 24-ին հու շար ձա նի մեր ձա կայ-
քում Մայր Աթո ռի կող մից տե ղադր վեց մի հու շա քար՝ հետևյալ ար ձա նա գրու թյամբ . 
«Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան 90-ամ յա տա րե լի ցի առ թիվ, Ծի ծեռ նա կա բեր դի նվի րա-
կան այս բար ձուն քին հա մազ գա յին ըն ծա յա բե րութ յամբ [ընդգ ծումն ի մն է - Հ. Մ.] 
կա ռուց վե լու է մա տուռ-սրբա տե ղի ի հի շա տակ բյու րա վոր նա հա տակ նե րի։ Օ րհ-
նութ յուն մեկ և կես մի լի ոն ան մեղ զո հե րի լույս հո գի նե րին»։

 Հա յե րե նում «գե րեզ մա նա տուն» բա ռի հո մա նիշ նե րից է «հանգս տա րան» եզ րա-
բա ռը, ո րը բա ցատր վում է որ պես «մե ռել նե րի հանգս տի տեղ», ուս տի և ան հրա ժեշտ 
էր նկատ վում չխա թա րել նն ջեց յալ նե րի հան գիս տը նրանց ան մի ջա կան հարևա-
նութ յամբ աշ խար հիկ շի նութ յուն նե րի կամ աղմ կոտ զվար ճան քի վայ րե րի տե ղա-
կայ մամբ։ Ժա մա նա կին հա սա րա կու թյան կող մից  մեծ ը նդ դի մութ յան ար ժա նա ցավ 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի տա րած քում մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րի կա ռուց ման մա սին 
ո րո շու մը, ապա և կա ռու ցու մը. այդ երևույ թն ըն կալ վում էր որ պես սր բապղ ծութ յուն։ 
Եր կար տա րի ներ քն նա դա տվում էր Ցե ղա սպա նութ յան հու շա հա մա լի րի սկզբ նա մա-
սում տե ղա կայ ված «Հա վա նա» ռես տո րա նի գոր ծու նե ու թյու նը։ 
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1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի մաս կազ մող հու շա-
պա տից մոտ 50 մ հե ռա վո րու թյան վրա տե ղադր վեց Սում գայի թի ջար դե րի զո հե-
րին նվիր ված խաչ քար՝ 26 փոքր խա չե րով, ո րոնք խորհրդա նշում էին պաշ տո նա պես 
հայ տա րար ված 26 հա յազ գի զո հե րին։ Խաչ քա րը հու շա հա մա լիր բեր վեց մարդ կանց 
ու սե րի վրա։ Այն մեր կար ծի քով ավե լի շուտ խորհրդան շում էր գե րեզ մա նո ցային 
խաչ քար, քան թե խաչ քար-հու շար ձան։ Խաչ քարն ան մի ջա պես հե ղեղ վեց ծա ղիկ-
նե րով ու ծաղ կեպ սակ նե րով։ Այս տեղ ծա ղիկ ներ են դր վում ոչ միայն ապ րի լի 24-ին, 
այլ նաև փետր վա րի 27-29-ի մի ջա կայ քում՝ կո տո րած նե րի տա րե լից նե րին։ Շու տով 
Սում գայի թի զո հե րին նվիր ված խաչ քա րի կող քին հայտն վե ցին եր կու այլ խաչ քա րեր՝ 
նվիր ված «1988 թ. ար ցա խյան գո յա մար տի Գան ձա կի նա հա տակ նե րին» և 1990 թ. 
Բաք վի հա յու թյան հուն վա րյան ջար դե րի զո հե րին։ Որ պես կա նոն, ե րեք հու շար ձան 
մի մյան ցից հինգ-վեց մետր հե ռա վո րու թյան վրա չեն դր վում։ Ցե ղա սպա նու թյան հու-
շա հա մա լի րի այս հատ վածն ավե լի շուտ ադր բե ջա նա հա յու թյան կո տո րած նե րի զո հե-
րին նվիր ված փոքր կե նո տա ֆային գե րեզ մա նոց է հի շեց նում (լուս. 12)։

 Ցե ղա սպա նութ յան կամ ը նդ հան րա պես զո հե րի հու շար ձան նե րի՝ որ պես գե րեզ մա-
նոց ըն կալ ե լու դրսևո րում նե րից մեկն էլ այն է, որ 1990-92 թթ. Ցե ղա սպա նութ յան զո հե-
րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում հու ղար կա վոր վե ցին հայ-ա դր բե ջա նա կան կռիվ նե րի 

Լուս. 12. Սումգայիթի, Բաքվի և Գանձակի զոհերին նվիրված խաչքար-հուշարձաններ 
Ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում։ Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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հինգ զո հեր (լուս. 13)։ Նրան ցից առա ջին եր կու սը 1990 թ. հուն վա րին Նա խիջևա նի 
սահ մա նում (Ե րաս խա վա նի հատ ված, հուն վա րի 18-21) ադր բե ջան ցի նե րի հար ձա-
կու մը հետ մղե լիս զոհ ված Մով սես Գոր գի սյա նը («Ազ գային ի նք նո րո շում միա վո րում» 
կազ մա կեր պու թյան վար չու թյան ան դամ) և Եր վանդ Սա ղու մյանն (ի նք նա պաշտ պա-
նա կան առա ջին մար տե րի մաս նա կից) էին։ Դրա նից ըն դա մե նը մեկ շա բաթ հե տո՝ 
հուն վա րի 28-ին, ի նչ պես նշ վում է պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրու թյան մեջ, Երևա-
նում «… զին վո րա կան ստո րա բա ժա նու մը, առանց պե տա կան իշ խա նու թյան հան րա-
պե տա կան մար մին նե րի հա մա ձայ նու թյան, ան ց է կաց րել ռազ մա կան տեխ նի կայի 
առգ րավ ման գոր ծո ղու թյուն, ո րի ըն թաց քում զենք է գոր ծադր վել, և զոհ վել է «Աստ-
րո» ար տադ րա կան միա վոր ման բան վոր Է. Մար կո սյա նը»44։ Է դուարդ Մար կո սյա նը 
նույն պես հու ղար կա վոր վում է հու շա հա մա լի րի տա րած քում։ Այս տեղ ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց հո ղին հանձն ված մյուս ազա տա մար տի կը ՄՈՒՇ-ի (ի նք նու րույն գոր ծող 
19 ջո կատ նե րի միա վո րում՝ Միա վոր ված ու ժե րի շտա բի) ը նդ հա նուր հրա մա նա տար, 
բազ մա թիվ ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի մաս նա կից, 1991 թ. մայի սի 4-ին Մով-
սես գյու ղի մա տույց նե րում զոհ ված Մու շեղ Մխո յանն (Վոժդ) է ր։ Ե վս ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց այս տեղ հու ղար կա վոր վեց հին գե րորդ ազա տա մար տի կը՝ 1989-1990 թթ. 

44 Տե՛ս «ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունում», Երեկոյան Երևան, 1 փետրվարի 1990 թ.։ 

Լուս. 13. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշապատի մոտ 1990-1992 թթ.  
հուղարկավորված հայ-ադրբեջանական ընդհարումների հինգ զոհերի գերեզմանները։ 

Երևան, 24 ապրիլի 2011 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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«Սա սուն ցի Դա վիթ» կա մա վո րա կան ջո կա տի շտա բի պետ, ապա «Սաս նա ծռեր» 
ջո կա տի հրա մա նա տար Սամ վել Գևոր գյա նը։ Նա, կրակն իր վրա վերց նե լով, կյան քի 
գնով փր կել էր շր ջա պատ ման մեջ ըն կած «Նաի րի» ջո կա տի տղա նե րին (1992 թ. հու-
լի սի 3)։ 

Ն կա տենք, որ ար դեն այդ ժա մա նակ՝ 1992 թ. մայի սի 26-ին, հաս տատ վել էր 
«Ե ռաբ լուր» պան թե ո նի՝ որ պես գե րեզ մա նա տան կար գա վի ճա կը, ու թերևս այս հան-
գա ման քը նպաս տեց, որ Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած քում այլևս 
թա ղում ներ չկա տար վե ցին։ Ե թե առա ջին եր կու հու ղար կա վո րու թյուն ներն ի նչ-որ կերպ 
կա րե լի է կա պել Բաք վում հա յու թյան՝ ցե ղա սպա նու թյուն ըն կալ վող զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի հետ ժա մա նա կային ի մաս տով հա մընկ նե լուն, ապա մյուս թաղումները, 
ինչպես մեզ է թվում, կապվում էին այդ ժամանակաշրջանի իրողությունների հետ, ո րի 
բնու թա գրա կան գծե րից էր մինչև ութ տաս նյակ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի45 ազ դե-
ցու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կը, ին չը պայ մա նա վոր ված էր այն փաս-
տով, որ նրա՛նք էին ապա հո վում Հա յաս տա նի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան վտան գու-
թյու նը։ Չմո ռա նանք, որ Հայ կա կան բա նա կի կազ մա վոր ման օր է հա մար վում 1992 թ. 
հուն վա րի 28-ը, ե րբ ո րո շում ըն դուն վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան մա սին»46։ Այ սինքն՝ Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ Հան րա պե-
տու թյան իշ խա նու թյուն նե րի կազ մա կերպ չա կան ձեռ նար կում նե րի և անուղ ղա կի, բայց 
ակ տիվ մի ջա մտու թյունն էր, որ կա սեց րեց Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած-
քում թա ղում ներ կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը47։

 Հա յոց մեջ ավան դույթ է, որ հու ղար կա վո րութ յու նից հե տո գե րեզ մա նի մոտ 
խորհրդան շա կան, ի սկ հան գուց յա լի տանն ար դեն տասն յակ, եր բեմն նաև հար յու-
րա վոր մարդ կանց հո գե հաց է մա տուց վում։ Նմա նա տիպ մի երևույ թի ակա նա տես 
ե ղանք 2005 և 2006 թթ. ապ րի լի 24-ին (նաև մի քա նի տա րի ան ց), ե րբ մի կին դե պի 
հու շար ձան տա նող ճա նա պար հի միջ նա մա սում զա նա զան խոր տիկ նե րով ու զո վա-
ցու ցիչ ըմ պե լիք նե րով սե ղան էր բա ցել, կից տե ղադր ված պաս տա ռին էլ գր ված էր. 
«Հար գե լի հայ րե նա կից ներ. ան մեղ զո հե րի հի շա տա կին մա տուց վում է ան վճար 
հո գե հանգս տի հաց Սիլ վա Ե ղիա զար յա նի կող մից», ու նշ ված էին նրա հե ռա խո սա-
հա մար նե րը։ Բնու թա գրա կան է այս հա մա տեքս տում «անվ ճար» բա ռի առ կա յու-
թյու նը։ Քա ղա քային կեն ցա ղում հո գե հա ցը կապ չու նի ի նչ-ինչ վճա րում նե րի հետ։ 

45 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն. պատմական ակնարկ, http://www.mil.am/hy/68/71/288, 
դիտվել է 04.01.2019։
46 Նույն տեղում։ Այստեղ նշված էր, որ Հայոց բանակի կազմավորման առաջին փուլն ավարտվում 
է 1992 թ. մայիսին, երբ Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զո րակոչը հանրա պե-
տության տարածքում` հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայող ներով համալրելու կայուն 
ավանդույթին: 
47 Նկատենք, որ նման երևույթներ տեղ են գտել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք 
այլ հուշարձան նե րի տարածքներում նույնպես։ Հարցի շուրջ տե՛ս Հարություն Մա րու թյան, «Գերեզ-
մանոցային մշակույթի դրսևորումները հայոց հուշարձանային համալիր նե րում (20-րդ դարի վերջ – 
21-րդ դարի սկիզբ)», զեկուցում կարդացված Թաղման ծեսը հնա  գույն ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կով կաս) գիտաժողովում, կազմակերպված ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինս տի տու տի կողմից 2018 թ. մայիսի 21-24-ին (անտիպ)։

http://www.mil.am/hy/68/71/ 288
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Մինչ դեռ գյու ղա կան ի րա կա նու թյան մեջ, որ տեղ ըն դուն ված է հա մայն քի ակ տիվ 
դրա մա կան օգ նու թյամբ (ի նչն ան գամ գրանց վում է հա տուկ տետ րակ նե րում) օ ժան-
դա կել հան գու ցյա լի հա րա զատ նե րին հո գա լու թաղ ման ծախ սե րը, հո գե հա ցին, 
որ պես կա նոն, մաս նակ ցում են այն մար դիկ, ո րոնք այս կամ այն չա փով մաս նակ-
ցել են դրա մա կան հան գա նա կու թյա նը։ Մեզ հայտ նի են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ 
մար դիկ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դրամ տա լու, խու սա փել են հո գե հա ցին մաս նակ-
ցելուց։ 

Վեր ջա պես, հա յոց մեջ ըն դուն ված է շի րիմ նե րի առջև ի նչ-ինչ եր դում ներ ու խոս-
տում ներ տալ։ Պատ մա կան հի շո ղութ յան բա նա վոր փո խանց ման նման երևույ թի ակա-
նա տես ե ղանք 2005 թ. ապ րի լի 25-ին, ե րբ մի շարք դպ րոց նե րի ու սու ցիչ ներ ծնող նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ հու շա հա մա լիր էին բե րել ցածր դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի։ Ե րե-
խա նե րը հա վեր ժա կան կրա կի մոտ ար տա սա նում էին «Հայր մեր»-ը, հայ րե նա սի րա-
կան բա նաս տեղ ծութ յուն ներ ու խոս տա նում չմո ռա նալ, վառ պա հել ան մեղ զո հե րի 
հի շա տա կը։ 

Այս պի սով, բեր ված օ րի նակ նե րը վկա յում են, որ Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա-
հա մա լիր ամե նա մյա քայ լեր թե րում միա վոր վում են կո լեկ տիվ հի շո ղու թյունն ու թաղ-
ման ծի սա կար գը՝ վե րած վե լով ազ գային ի նք նու թյան յու րա տե սակ դրսևոր ման։

2000 թվա կա նից ի վեր ամեն տար վա ապ րի լի 23-ին Երևա նում ան ց է կաց վում 
ջա հե րով ե րթ, ո րը սկս վում է Ազա տու թյան հրա պա րա կում Թուր քիայի դրո շի այ րու մով 
և այդ կրա կից առա ջին ջա հը վա ռե լով։ Այդ եր թե րի կազ մա կեր պի չը Հայ հե ղա փո խա-
կան դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան թևն է, և մաս նա կից նե րի մեծ 
մա սը նույն պես ե րի տա սարդ ներ ե ն։ Հն չող կար գա խոս նե րը գե րա զան ցա պես պա հան-
ջա տի րա կան են, ե րթն ուղղ վում է դե պի Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա-
լիր՝ ու ղեկց վե լով հայ րե նա սի րա կան եր գե րի կա տար մամբ48։

Հայոց ցե ղա սպանության զոհերի  
հիշատակի օրը՝ որպես քաղաքական գործոն

1965-ին՝ Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կին, ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան մեջ ստեղծ վեց նոր 
ո րակ. կա րե լի է ասել, որ այն դար ձավ հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու թյուն, դար-
ձավ գոր ծոն Հա յու թյան ներ սում ու «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րի և այլ կա ռույց նե րի 
ձևա վոր մամբ ը նտ րեց աշ խար հին ճա նա չե լի դառ նա լու ու ղին, նաև հաս տա տուն տեղ 
գրա վեց հայոց ի նք նու թյան մեջ։ 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-ա մյա կին ար դեն ոչ թե Մեծ ե ղեռ նի, այլ Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան հի շո ղու թյունն է շա րու նա կում մնալ ի բրև հայ կա կան ի նք նու թյան կարևո-
րա գույն դրսևո րում նե րից մե կը։ Այդ հի շո ղու թյունն այն ե զա կի գոր ծոն նե րից է, որ 
միա վո րում է հայ կա կան տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րը՝ դառ նա լով ոչ միայն ազ գա-
պահ պան, այլ նաև ազ գաս տեղծ գոր ծոն։ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը ճա նաչ ված է 

48 Տե՛ս, օրինակ՝ Էլեն Բաբալյան, Վերապրածների երթ, http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466, 
21 ապրիլի 2015 թ.։ https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html, 23 
ապրիլի 2017 թ., դիտվել են 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466
https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html
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աշ խար հի տաս նյակ պե տու թյուն նե րի գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի, տա րա-
բնույթ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։ Ճա նա չում նե րի մի զգա լի մա սը, 
որ պես կա նոն, տե ղի է ու նե նում ապ րի լի 24-ին կամ դրան մոտ օ րե րին։ Պաշ տո նա կան 
ճա նա չում նե րի թիվն ավե լի մեծ կլի ներ, ե թե այդ գոր ծըն թա ցը կապ ված չլի ներ հա մաշ-
խար հային քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի հետ, այ սինքն՝ ճա նաչ ման խն դի րը ոչ այն-
քան գի տա կան, որ քան քա ղա քա կան հար թու թյան մեջ է։ Այս պես, տար բեր պե տու-
թյուն նե րի ղե կա վար ներ ուղ ղա կի ո րեն և անուղ ղա կի ո րեն պար բե րա բար կոչ են անում 
Թուր քիային առե րես վե լու իր պատ մու թյան մութ է ջե րի հետ, եր բեմն է լ՝ միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան հետ նա խոր քին հի շեց նում են Թուր քիային Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան գոր ծո նի հնա րա վոր օգ տա գործ ման մա սին, այ սինքն՝ 
այն օգ տա գոր ծում են որ պես քա ղա քա կան ճնշ ման մի ջոց։ 

Ե թե 1965-ին ստեղծ ված «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րը կու սակ ցա կան մար մին ներ 
էին, ապա 2015-ին ըն դա ռաջ ստեղծ ված «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը» միա վո րում է 
Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի տար բեր քա ղա քա կան, աշ խար հիկ և հոգևոր ու ժե րին։ Այդ 
մարմ նի կող մից 2015 թ. հուն վա րի 29-ին ըն դուն ված Հռ չա կա գիրն առա ջին հեր թին 
կոչ ված է աշ խար հին ցույց տա լու Հա յու թյան միա կա մու թյու նը, միաս նու թյու նը Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան խն դիր նե րի բարձ րաց ման և լուծ ման ուղ ղու թյամբ առաջ շարժ վե լու 
հար ցում49։ Հա մա հայ կա կան՝ պե տա կան կա ռույց նե րի կամ մի ջազ գային հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա կար դա կով ձեռ նարկ վում են քայ լեր Ցե ղա սպա նու-
թյան հետևանք նե րի վե րաց ման գործն ի րա վա կան հար թու թյուն տե ղա փո խե լու ուղ-
ղու թյամբ50։ Այս ամե նը նույն պես նոր ո րա կի դրսևո րում ներ ե ն։ Օ րի նակ նե րից մեկն 
էլ «Հայոց ցե ղա սպա նու թե ան 100-ա մե ա կի ո գե կոչ ման հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թիւն նե րու միա ցե ալ մար մի նի» ստեղ ծումն է, ո րի կար գա խոսն է. «Ապ րիլ 24-ը օ րն է 
անար դա րու թե ան եւ ի րա ւազրկ ման դէմ պայ քա րի, օ րն է ի րա ւուն քի եւ հա տուց ման 
պա հանջի»51։ 

Հա յաս տա նը ձեռ նար կում է ո րո շա կի քայ լեր ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեմ պայ-
քա րի հար ցում մի ջազ գային հար թակ դուրս գա լու ուղ ղու թյամբ։ Այս պես, Երևա նում 
2015 և 2016 թթ. ապ րի լի 23-ին ան ցկաց վե ցին «Ընդ դեմ ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր-
ծու թյան» առա ջին և ե րկ րորդ գլո բալ ֆո րում նե րը։ Հա յաս տա նի առա ջար կով ՄԱԿ-ի 
մար դու ի րա վունք նե րի խոր հրդի 28-րդ նս տաշր ջա նում 2015 թ. մար տին կոն սեն սու-

49 http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-
Tsitsernakaberd-Genocide/, դիտվել է 04.01.2019։
50 Հարցի քննարկումը տե՛ս, օրինակ՝ Alfred de Zayas, Jermaine O. McCalpin, Ara Papian, Henry C. 
Theriault, Resolution with Justice. Reparations for the Armenian Genocide. The Report of the Armenian 
Genocide Reparations Study Group, March 2015, http://www.armeniangenocidereparations. info/wp-
content/uploads/2015/03/20150331-ArmenianGencoideReparations-CompleteBooklet-FINAL. pdf; Harutyun 
Marutyan, “Boundaries/Borders of the Armenian Claims and Possibilities of Inter National Dialogue,” in 
141 Days in Action. January 19th Initiative, 048-058 ([Yerevan], United in Rights, 2017), 048-058, https://
www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_
possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf 
51 Տե՛ս «Զարթօնք», «Ազդակ», «Արարատ» օրաթերթերի՝ 2015 թ. ապրիլի 24-ի միացյալ հա մարը։ 

http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
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սով ըն դուն վել է Հա  յաս տա նի նա խա ձեռ նած Ցե ղա սպա նու թյան կան խար գել ման բա -
նաձևը։ ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե ան 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին ըն դու նեց բա նաձև, 
ո  րով դեկ տեմ բե րի 9-ը հռ չակ վեց Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան զո հե  րի հի շա-
տա կի ու ար ժա նա պատ վու թյան և այդ հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել ման մի ջազ-
գային օ ր52։

2015 թ. մար տին պաշ տո նա պես մեկ նար կեց «Ավ րո րա» հա մաշ խար հային մար դա-
սի րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը՝ հա մա նուն մր ցա նա կի տրա մա դր մամբ։ Այդ մր ցա նա կի 
հիմ քում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի խի զա խու թյան և գո յա պայ քա րի ո գեշն-
չող պատ մու թյուն ներն ե ն։

 Մեծ ե ղեռ նից 100 տա րի ան ց՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 23-ին, Հայ առա քե լա կան 
Սուրբ ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սաց դա սի ո րոշ մամբ ՆՍՕՏՏ Գա րե գին Ե րկ րորդ Ամե նայն 
հայոց կա թո ղի կո սի և Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Արամ Առա ջի նի կոն դա կով 
սր բա դաս վե ցին Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը զոհ գնա ցած բո լոր նա հա տակ նե րը՝ ավե լի 
քան մե կու կես մի լի ոն մարդ: Հայ տա րար վեց, որ «Մեր սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա-
տակն այլևս ոչ թե զո հի ու նն ջե ցյա լի հո գե հանգս տյան աղոթք է, այլ՝ հաղ թա նա կած ու 
նա հա տա կու թյան արյամբ սր բա գործ ված ան մար մին զին վոր նե րի հաղ թա կան օ րհ ներ-
գու թյուն»53։

Հիշատակի օրվա վերաբանաձևման խնդիրը

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված ձեռ նարկ նե րի ու մի ջո ցա ռում-
նե րի մի զգա լի մասն ուղղ ված էր աշ խար հին և Թուր քիային։ Սա օ րի նա չափ էր, և 
ակն կալ վում էր, որ այդ պես էլ պետք է լի նի։ Սա կայն Ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե-
լի ցը նաև մի յու րօ րի նակ սահ մա նա գիծ է, ե լա կետ ներ հայ կա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ի մաս տով։ Դրան ցից մե կը վե րա բե րում է հի շա տա կի օր վա խորհրդին54։ 

52 Բնութագրական է, որ «Ընդդեմ ցե ղա սպանության հանցագործության» երրորդ գլոբալ ֆո րումը 
անցկացվեց Երևանում 2018 թ. դեկտեմբերի 9-11-ը։
53 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցե ղա սպանության նահա տակների 
սրբա դասումը՝ որպես մշակութային երևույթ», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշ-
խա տություններ, 1։ Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII։ Ավանդականը և արդիականը հայոց մշա-
կույ թում, խմբ. Հարություն Մարության, Թամար Հայրապետյան, Սուրեն Հոբոսյան (Երևան, ՀԱԻ 
հրատ., 2018), 54-64։ Հոդվածում առաջ է քաշվում այն տե սակետը, որ սրբադասման պարագայում 
փաս տորեն շեշտադրվում է կրոնական գործոնը, և այդ կերպ երևույթը մասնավորեցնելով՝ նվա զեց-
վում է ազգային, էթնիկա կան գործոնը, նաև՝ Ցե ղա սպանության քաղաքական արժեքը: Ցե ղա սպա-
նու թյունը փաս տորեն հավասարեցվում է «կրոնասպանության», մինչդեռ այն շատ ավելի ընդգրկուն 
երև ույթ է։
54 Առաջարկությունների փաթեթն առաջին անգամ բարձրաձայնվել է 2013 թ. մարտին-ապ-
րիլին, առանձին հրապարակման ձևով լույս է տեսել 2014 թ.։ Տե՛ս Յարութիւն Մարութեան, Առա-
ջարկութիւններ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշմանն ընդառաջ, Ազդակ ապ րիլեան 
բացառիկ 2014, 17-24։ Տե́ ս նաև Հարություն Մարության, Ինքնա պաշտպանության ֆենո մենը 
Հայոց ցեղասպանության տարիներին և հիշատակի օրվա վե րաբանաձևման խնդիրը, Ցեղասպա-
նա գիտական հանդես 3(1-2) (2015) [«Առաջին համաշ խարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատը. 
Ցեղա սպա նություն, գաղթականներ և մար դասիրական օգնություն» միջազգային գիտաժողովի 
նյութեր. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2014 թ. ապրիլի 21-22], 76-80։
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Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն առնչ վող ամե նա մյա հի շա տա կում նե րի ժա մա նակ, 
որ պես կա նոն, շեշ տադ րում ներն ար վում են «ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին», եր բեմն 
էլ, որ պես լրա ցում, հիշ վում են հայ ֆի դայի նե րը, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը։ 
Սա կայն այս «լ րա ցու մը», այ նուա մե նայ նիվ, մաս չի կազ մում պաշ տո նա կան, ի նս տի-
տու ցի ո նալ ձևա կերպ ման, ին չը, մեր հա մոզ մամբ, ու զում ե նք դա թե ոչ, բե րում է զո հի 
կա ղա պա րի, զո հի մշա կույ թի գո յատև մա նը նպաս տե լուն55։

 Մինչ դեռ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ու մաս նա վո րա պես Առա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին առ կա էին նաև այլ ի րո ղու թյուն ներ։ Պա տե րազ մի սկզ բից ի վեր 
Արևմտյան և Կով կա սյան ճա կատ նե րում կռ վող հա յազ գի զին վոր նե րի թի վը կազ մում 
էր մոտ 300 հազ. մարդ։ Ձևա վոր վե ցին յոթ հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ ներ՝ 
ի րենց կազ մում ու նե նա լով վեց հա զար հո գի։ 1916 թ. նոյեմ բե րին ֆրան սիա կան զոր-
քե րի կազ մում ստեղծ վեց հայե րից բաղ կա ցած Արևե լյան լե գե ո նը (ա վե լի քան հինգ 
հա զար զին վոր), ո րը 1918 թ. դեկ տեմ բե րին վե րան վան վեց Հայ կա կան լե գե ոն։

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում նշա նա վոր վե ցին 
նաև հայե րի մի շարք ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րով: Նախ՝ նշենք քա ղաք ներն 
ու խո շոր բնա կա վայ րե րը՝ Շա տախ/ Թաղ (1915 թ. ապ րի լի 1-մայի սի 14), Վան (1915 թ. 
ապ րի լի 7 – մայի սի 3), Շա պին-Գա րա հի սար (1915 թ. հու նի սի 2-29), Մուշ (1915 թ. հու-
նի սի 26-29), Ֆըն տը ճագ (հու լի սի 6 – 26/օ գոս տո սի 3), Ո ւր ֆա (1915 թ. սեպ տեմ բե րի 
29 – հոկ տեմ բե րի 23), Հա ճըն (1920 թ. ապ րի լի 1 – հոկ տեմ բե րի 15), Այն թապ (1920 թ. 
ապ րի լի 1 – 1921 թ. փետր վա րի 8)։ Գա վառ նե րից՝ Գա վաշ (Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 3 – մայի սի 11, Փե սան դաշտ (Շա տա խի գա վառ, Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 14 – մայի սի 10, Յոզ ղատ գա վա ռի (Ան կա րայի նա հանգ) հայ կա կան գյու-
ղեր՝ 1915-1917 թթ., Սա սուն՝ 1915 թ. ապ րիլ – օ գոս տոս, Մու սա լեռ (1915 թ. օ գոս տո սի 
7 – սեպ տեմ բե րի 12), Խնուս գա վա ռի հայ կա կան գյու ղեր (1915 թ. մայիս), Խո տոր ջու րի 
գա վառ (1918 թ. հուն վա րի 20 – մայիս)56:

 Վե րո բե րյա լից հետևում է, որ ո րոշ վայ րե րում հայե րը դի մադ րել են շատ կարճ, 
այլ տե ղե րում՝ շա բաթ ներ և ամիս ներ շա րու նակ, կազ մա կերպ ված ու չկազ մա կերպ-
ված, զին ված ու շատ քիչ զենք-զի նամ թեր քով։ Երևույ թը շատ բազ մա դեմ է, գնա հա-
տա կան նե րը՝ տար բեր, սա կայն հս տակ է մեկ բան. հայ քա ղա քա ցիա կան բնակ չու-
թյու նը ոչ քիչ դեպ քե րում հենց այն պես չի կո տոր վել, չի «մորթ վել ոչ խար նե րի նման», 
ի նչ պես եր բեմն հն չում է հար ցից ան տե ղյակ, առա վե լա պես ոչ մաս նա գի տա կան շր ջա-
նակ նե րում, տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի առօ րյա խոս քուզ րույ ցում։ «Ոչ խա րի 
նման մորթ վող ժո ղո վուր դը» չէր կա րող 1918 թ. մայի սին՝ դեռևս Առա ջին հա մաշ խար-

55 Անդրադարձ երևույթի պատճառներին տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերա գրությունը, 
63-66, 70-72։ 
56 Ինքնապաշտպանությունների մասին ընդհանրացնող բնույթի աշխատություններից տե՛ս Ռուբեն 
Սահակյան, Արևմտահայության ցե ղա սպանությունը և ինքնապաշտպանական կռիվները 1915 թվա-
կանին (Երևան, «Գիտություն», 2005)։ Նույնի՝ Ինքնապաշտպանական կռիվները Արևմտյան Հա յաս-
տանում 1915 թվականին և ՀՅ Դաշնակցությունը (Երևան, «Հայ Դատ» հիմնադրամ հրատ., 2010)։ 
Էդիկ Մինասյան, Հայերի ինքնապաշտպանական հերո սամարտերը 1915 թ., Հայկական բանակ 1-2 
(2015), 88-134։ Հարություն Մարության, «Ապրիլի 24-ի վերաիմաստավորումը», 9 օգոստոսի 2015 թ., 
http://boon.am/harutyun-marutyan/, դիտվել է 04.01.2019։

http://boon.am/harutyun-marutyan/
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հային պա տե րազ մը չա վարտ ված, պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
բռունցք վել և հաղ թա կան ի նք նա պաշտ պա նա կան ճա կա տա մարտ մղել Սար դա րա-
պա տում և Ապա րա նում, դի մա կայել Ղա րա քի լի սա յում՝ այդ կերպ արևե լա հա յու թյա նը 
փր կե լով սպաս վող ցե ղա սպա նու թյու նից։

 Սա կայն հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ ար դեն շուրջ մեկ դար պաշ տո նա կան թե 
ան պաշ տոն նշ վում է «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի» հի շա տա կը։ Տաս նա մյակ ներ 
շա րու նակ հենց միայն նմա՛ն շեշ տա դրումն իր հետևից բե րում է նաև թե րար ժե քու թյան 
բար դույթ նե րի դրսևո րում ներ հատ կա պես ե րի տա սար դու թյան մեջ, հն չում են կար ծիք-
ներ ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը որ պես բեռ ըն կա լե լու մա սին, եր բեմն էլ ո րոն-
վում են քայ լեր՝ ուղղ ված դրա նից «ա զատ վե լուն»։ 

Ան ցել է ավե լի քան հա րյուր տա րի։ Ու նենք Ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի ի նք նա-
պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի ի րո ղու թյու նը, ու նենք շուրջ ե րես նա մյա ազ գային պե տա-
կա նու թյուն, ար ցա խյան հաղ թա նակ նե րի գոր ծո նը։ Կար ծում ե մ՝ վա ղուց ժա մա նակն է 
վե րաի մաս տա վո րե լու հի շո ղու թյան օր վա խոր հուր դը, ձևա փո խե լու այն, ի րա կա նաց-
նե լու առն վազն շեշ տա դրում նե րի փո փո խու թյուն և շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու ապ րի-
լի 24-ի այլ բա նաձևում. «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի և ի նք նա պաշտ պա նա կան 
կռիվ նե րի հե րոս նե րի հի շա տա կի օր»57։ 

57 Առաջարկվող ձևակերպումը ենթակա է խմբագրման։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել 
հետևյալը. «Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր. զոհեր, դիմադրողներ, վերապրողներ»։
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SUMMARY
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On April 24, 1965, Armenians both in the Soviet Armenia and Diaspora commemorated 
the 50th anniversary of Mets Yeghern. In the Soviet Armenia this became possible not only 
due to the changes within the wide circles of the society after the Khrushchev Thaw but also 
because of the political will of the Armenian authorities, namely, Yakov Zarobyan, the First 
Secretary of the Armenian Communist Party. The decision of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union was preceded by a long sequence of preparatory 
work, among which was a letter addressed to the authorities of Moscow in December 1964. 
Thanks to some ideological statements there, the Armenian Genocide has been moved from 
the level of a solely Armenian tragedy to the level of the world history. 

The commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern took place on two 
levels: people and state/party. The mass demonstration, peoples’ march, the distribution 
of leaflets and intrusion to the Opera building were the sure indicators of a national 
outbreak. Thanks to a position of the Armenian authorities no mass persecution against 
the participants was followed. The commemoration of April 24, 1965 in Yerevan broke 
the wall of official silence and revealed the truth about one of the greatest tragedies of the 
20th century to the wide public. It gave rise to scholarly researches, publication of books 
and archival records relating to the events of 1915 and resulted in the inclusion of the 1915 
Genocide into the textbooks. Finally, it was a unique case when the authorities and people 
were fighting for the same cause even though from the opposite ends. They fought and 
reached their goal. One of the evidences of this fight was the construction of the Memorial 
during 2,5 years, which immediately took its place among the symbols of the Armenian 
identity. It has been 50 years since that people are organizing annual April 24th marches to 
the Memorial. 

On April 24-25, 1965 in different parts of Diaspora Remembrance Day of the 
Victims of Mets Yeghern was solemnly commemorated. It can be stated, that the solemn 
commemoration of April 24, 1965 in different communities of the Armenian Diaspora 
displayed the qualitative transition from the culture of mourning to another level of 
commemoration ceremonies. Particularly, the idea that the perpetrators of the Armenian 
Genocide are finally getting/should get their worthy punishment/ assessment was present. 
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On the eve of April 24, many memorials are being built in different corners of the world. 
On April 24, 1975, for the first time the authorities of the Soviet Armenia officially paid 
tribute to the memory of Mets Yeghern victims by visiting the Genocide Memorial. At 
7pm a Moment of Silence in the memory of the Genocide victims was announced on the 
television and radio. On November 22, 1988, the Supreme Council of the Armenian SSR 
adopted the law on the “Condemnation of the Armenian Genocide of 1915 in the Ottoman 
Turkey” and recognized April 24 the “Remembrance Day of the Victims of the Armenian 
Genocide.” 

During the Karabakh Movement or the Armenian Revolution (February 20, 1988 
– August 23, 1990) the change in the essence of the Remembrance Day has occurred: it 
became the day of presenting political demands on different issues of social life. The article 
details the commemoration of the Remembrance Day of the Genocide victims in the context 
of the commemorative rituals of the Armenian people.

In 1965, during the commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern, the 
memory of Genocide attained a new status. It can be stated that it became a pan-national 
“property,” a feature for the whole Armenians. The Genocide memory became a constituent 
part of the Armenian identity and through the efforts of Hay Dat and other similar 
organizations became known to the world. On the centennial of the Armenian Genocide 
not the memory of Mets Yeghern but the memory of Armenian Genocide still remains as 
one of the most important manifestations of the Armenian identity. This memory is one 
of the unique elements which unite different political forces and started influencing not 
only the preservation but also the formation of a nation. Executive and legislative bodies 
of more than twenty-five countries as well as various international organizations have now 
recognized the Armenian Genocide. The vast majority of recognitions as a rule happen on 
or around April 24. More than hundred years have passed since the Armenian Genocide. 
It is high time to reconsider the concealed meaning of the Remembrance Day, transform it, 
and at least change its emphasis by putting another wording for April 24 into circulation: 
“Remembrance Day of the Victims of the Armenian Genocide and the Heroes of the Self-
defense Battles.”
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24 апреля 1965 г. армянский народ в Советской Армении и во всем мире отметил 
50-летие Мец Егерна / Геноцида армян. Это событие было обусловлено не только 
изменениями, которые произошли в широких слоях общества благодаря “хрущевской 
оттепели”, но и политической воле руководства Армении, в частности, первого 
секретаря ЦК КП Армении Якова Заробяна. Разрешению, полученному от Политбюро 
ЦК КПСС, предшествовала длительная подготовительная работа: в частности, в декабре 
1964 г. высшему руководству страны в Москву было направлено письмо. Рядом 
идеологических положений, изложенных в нем, Геноцид армян выносился за рамки 
сугубо армянской трагедии и ставился в плоскость всемирной истории.

Мец Егерн отмечался на двух уровнях – народном и государственно-
партийном. Шествие, митинг, в которых принимали участие десятки тысяч людей, 
распространение листовок, вторжение людей в зал Оперы – все это неоспоримые 
показатели народного протеста. Благодаря позиции руководства Армении, на 
нарушителей порядка не было оказано массового силового давления. События 24 апреля 
1965 г. в Ереване разрушили официальное молчание и донесли до широких слоев 
общества историю одной из самых больших трагедий 20-го века, начались научные 
исследования, стали публиковаться книги, документы, касающиеся событий 1915 г., 
факт геноцида наконец занял свое место в учебниках истории армянского народа. 
Кроме того, это был один из тех единичных случаев, когда власть и народ с разных 
позиций боролись за одно общее дело и достигли своей цели. Свидетельством этого 
был также тот факт, что почти за два с половиной года был построен Мемориал жертв 
геноцида, который сразу нашел свое место в ряду символов армянской идентичности. 
Начиная с 1967 г., уже более 50-ти лет, 24 апреля происходит ежегодное шествие 
людей к мемориалу.

24-25 апреля 1965 г. во многих армянских общинах Диаспоры были торжественно 
отмечены днями памяти жертв Мец Егерна. Можно сказать, что произошел 
качественный переход от культуры траурных мероприятий к иному уровню 
поминания. В частности, была выдвинута мысль, что преступления, совершенные по 
отношению к армянам, получают/должны получить достойное наказание/оценку.
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В разных городах мира к 24 апреля сооружаются многочисленные памятники. 
Руководство Советской Армении 24 апреля 1975 года впервые официально почтило 
память жертв Геноцида, посетив Мемориал жертвам Геноцида. В 7 часов вечера в 
республике была объявлена минута молчания. 22 ноября 1988 г., спустя более семи 
десятилетий со времени Геноцида, Верховный Совет Армянской ССР принял закон “Об 
осуждении Геноцида армян 1915 года в Османской империи”. 

Во время Карабахского движения или Армянской революции (20 февраля 1988 – 
23 августа 1990) происходит трансформация содержания дня памяти: оно становится 
более широким, выражающим политические требования, касающиеся разных вопросов 
общественной жизни. В статье подробно рассматривается отмечание дня памяти жертв 
Геноцида в контексте армянских ритуалов памяти.

В 1965 г., к 50-летию Мец Егерна, в памяти о Геноциде появилось новое качество: 
она стала общенародным достоянием, фактором формирования комиссий “Ай дата” 
и других структур для достижения признания со стороны различных стран мира, 
а также заняла прочное место в армянской идентичности. И в 100-летие Геноцида 
армян память уже не о Мец Егерне, а о Геноциде армян продолжает оставаться одним 
из важнейших проявлений армянской идентичности. Это один из тех единичных 
факторов, который объединяет различные армянские политические силы и играет 
важную роль не только в сохранении, но и в формировании новых диаспоральных 
наций. Геноцид армян признали исполнительные и законодательные органы более 
двадцати пяти государств, различные международные организации. Это, как правило, 
происходит или 24 апреля или в близкие к нему дни.

Прошло более ста лет со времени Геноцида. Давно наступило время переосмыслить 
значение дня памяти, по крайней мере, ввести в оборот иную формулировку дня 
24 апреля: “День памяти жертв Геноцида армян и героев самооборонительных 
сражений”.
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Է ԹԻ ԿԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Հե ղի նակ նե րի հա մար 

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	ներ	կա	յաց	նել	«Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	հան	դե	սի»	խմ	բա	գրու	թյուն`	
հե ղի նա կի և բո լոր հա մա հե ղի նակ նե րի(ե թե գր ված է հա մա հե ղի նա կու թյամբ) մա սին 
տե ղե կատ վու թյամբ: 

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	լի	նի	բա	ցա	ռա	պես	հե	ղի	նա	կի/	հա	մա	հե	ղի	նակ	նե	րի	կող	մից	կա	տար
ված ու սում նա սի րու թյուն. խս տիվ ար գել վում է գրա գո ղու թյու նը:

•	 Հոդ	վա	ծը	չպետք	է	նախ	կի	նում	նույ	նու	թյամբ	տպագր	ված	լի	նի	որևէ	լեզ	վով՝	բա	ցա	ռու
թյամբ ա ռան ձին դեպ քե րի՝ խմ բա գրի հա մա ձայ նու թյամբ:

•	 Հոդ	վա	ծը	 չպետք	է	միա	ժա	մա	նակ	հանձն	ված	 լի	նի	տպա	գրու	թյան	կամ	դի	տարկ	ման	
մեկ այլ տե ղում:

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	բա	րեխղ	ճո	րեն	շա	րադր	ված	լի	նի՝	պահ	պա	նե	լով	«Ցե	ղաս	պա	նա	գի
տա կան հան դե սի» սահ մա նած կա նոն նե րը:

•	 Հոդ	վա	ծի	 շր	ջա	նա	կում	 կա	տար	ված	 ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը	 պետք	 է	 հիմն	ված	 լի	նի	
ստույգ տվյալ նե րի վրա:

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	ու	նե	նա	գի	տա	կան	նո	րույթ	և	ար	դիա	կա	նու	թյուն:
•	 Հոդ	վա	ծում	 (հղ	ման	տես	քով)	թույ	լատ	րե	լի	է	ե	րախ	տա	գի	տու	թյուն	հայտ	նել	ու	սում	նա

սի րու թյա նը որևէ կերպ ա ջակ ցած ան ձանց:
•	 Հե	ղի	նա	կը	պար	տա	վոր	է	հա	մա	գոր	ծակ	ցել	խմ	բա	գրա	կազ	մի	հետ,	կա	տա	րել	ան	հրա

ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը, հա վե լում նե րը կամ կր ճա տում նե րը, ի նչ պես նաև շտ կել 
սխալ նե րը:

•	 Հե	ղի	նակն	ի	րա	վունք	չու	նի	վի	ճար	կե	լու	խմ	բա	գրու	թյան՝	հոդ	վա	ծը	չտ	պա	գրե	լու	ո	րո	շու
մը կամ գրա խո սու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը՝ ա ռանց հիմ նա րար փաս տարկ նե րի: 

Գ րա խոս նե րի հա մար 

«Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին»  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում 
են առ վազն մեկ գրա խո սի կող մից: Գրա խո սու թյու նը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի 
գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմ բա գրու թյու-
նը ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Գ րա խո սը պետք է ՝
•	 նյու	թը	գրա	խո	սի՝	ան	կախ	ան	ձնա	կան	հե	տաքրք	րու	թյուն	նե	րից	ու	շա	հե	րից՝	դրսևո	րե

լով բա ցա ռա պես գի տա կան ա նա չառ մո տե ցում,
•	 լրաց	նի	գրա	խոս	ման	հա	մար	նրան	ու	ղարկ	ված	ձևա	թուղ	թը	հնա	րա	վո	րինս	սեղմ	ժամ

կետ նե րում,
•	 շա	հե	րի	բախ	ման	առ	կա	յու	թյան	դեպ	քում	այդ	մա	սին	տե	ղե	կաց	նել	խմ	բա	գրու	թյա	նը:	

Գ րա խոս ված ձևա թուղ թը պահ վում է «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի»ար խի վում, 
չի տրա մադր վում որևէ մե կին՝ այդ թվում՝ հե ղի նա կին, և այն հրա պա րակ ման են թա կա չէ: 
Գրա խոս ման ար դյունք նե րի, ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի մա սին հե ղի նա կին տե-
ղե կաց վում է տրա մադր ված էլ. փոս տի մի ջո ցով: 
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Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
•	 կազ	մա	կեր	պել	 «Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	 հան	դե	սին»	 ներ	կա	յաց	ված	 հոդ	ված	նե	րի	

պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,
•	 հոդ	վա	ծը	 «Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	 հան	դե	սի»խմ	բագ	րու	թյուն	 հանձ	նե	լուց	 հե	տո՝	 եր

կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմ բագ րա կան խորհր դի ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ,

•	 հետևել	պար	բե	րա	կա	նի	 հրա	տա	րակ	չա	կան	 է	թի	կե	տին	և	 ե	րաշ	խա	վո	րել	 հրա	տա	րակ
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը,

•	 չհ	րա	պա	րա	կել	հե	ղի	նա	կի	և	գրա	խո	սի	ան	ձնա	կան	տվյալ	նե	րը	և	չտ	րա	մադ	րել	դրանք	
եր կու կող մե րին: 

Խմ բագ րու թյունն ի րա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, ե թե այն չի հա-
մա պա տաս խա նում խմ բագ րու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին:

Խմ բագ րու թյու նը նյու թե րի տպագ րու թյան կամ մերժ ման ո րո շու մը կա յաց նում է՝ 
հիմնվե լով գրա խոս նե րի կա տա րած ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի վրա՝ հան դե սի 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում: 

Գ րա խոս ման փու լի ա վար տից և հե ղի նա կի կող մից կա տար ված շտ կում նե րից հե տո 
հոդ ված նե րը խմ բագր վում են «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմ բագ րա կան մո տե-
ցում նե րին հա մա ձայն: 

 Հե ղի նա կային ի րա վունք

Հ րա տա րակ ված նյու թե րի հե ղի նա կային ի րա վուն քը պատ կա նում է «Ցե ղաս պա նա գի-
տա կան հան դե սին»: Տպագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց հե տո հե ղի-
նա կը պար տա վոր վում է լրաց նել և ստո րագ րել հե ղի նա կային ի րա վուն քի փո խանց ման 
վե րա բե րյալ ձևա թուղ թը: 

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

 Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված 
ցան կա ցած նյու թի (լու սան կար, տեքստ, պատ կեր, ա ղյու սակ, դիագ րամ և այլն) տպագ-
րու թյան կամ վե րատ պու թյան հա մար գրա վոր թույլտ վու թյուն ստա նա լը (ում պատ կա-
նում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղաս պա նա գի տա-
կան հան դե սի»խմ բագ րու թյա նը (տ պագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց 
հե տո): Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտ րա-
մադր վի խմ բագ րու թյան կող մից: 

 ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻՆ 

Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 
գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ի նչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմ բագ-
րու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-
նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (արևե լա հայե րեն, ա րևմ տա հայե րեն), ի սկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` խմ բագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով: 
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 Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում խմ-
բագ րա կազ մի կող մից, ա պա՝ թե մա տիկ, ո րա կա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի բա-
վա րար ման դեպ քում միայն՝ ու ղարկ վում գրա խո սու թյան: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում են ա ռն-
վազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի գաղտ նի ու-
թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմ բագ րու թյու նը ո րո-
շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բերյալ։ Խմ բագ րու թյունն 
ի րա վունք ու նի ան մի ջա պես մեր ժել ներ կա յաց ված նյու թը` Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե-
սի  տեխ նի կա կան և գի տա կան պա հանջ նե րին չբա վա րա րե լու դեպ քում: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում  հոդ ված նե րի տպագ րու թյու նը կա տար վում է ան-
վճար հի մուն քով: 

 ԿԱ ՌՈԻՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

1. Ծա վա լը՝ մինչև 30 էջ (ա վե լի մեծ ծա վա լի դեպ քում՝ խմ բագ րու թյան ո րոշ մամբ)։ 
2. Հայե րեն տեքս տը կազ մել «Sylfaen» տա ռա տե սա կով, լա տի նա տառ և սլա վո նա տառ 

տեքս տե րը՝ «Times New Roman» տա ռա տե սա կով, 12 տա ռա չա փով, ի սկ հղում նե րը` 10 
տա ռա չա փով։

3. Ա ռա ջին է ջում գրել հոդ վա ծի հե ղի նակ(ներ)ի ա նու նը, հայ րան վան սկզբ նա տա ռը, ազ-
գա նու նը, գի տա կան աս տի ճա նը, պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, էլ. փոս տի հաս ցեն: 

4. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը գրել ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐՈՎ, թա վա տառ, հա վա սա րեց նել կենտ րո-
նում։

5. Հա ջորդ տո ղում գրել «Բա նա լի բա ռեր — » ար տա հայ տու թյու նը և կցել նվա զա գույ նը 
5 հան գու ցային բառ կամ ար տա հայ տու թյուն՝ 10 տա ռա չա փով։

6. Հոդ վա ծի բնագ րի լեզ վով գրել կարճ նե րա ծա կան հատ ված (Abstract)` 150-200 բառ: 
7. Ա նհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում բուն տեքս տից ան մի ջա պես հե տո հասցեա գ րել 

ե րախ  տա գի տու թյուն ան հատ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (acknowledgment): 
8. Հոդ վա ծի բուն տեքս տից հե տո գրել նախ ան գլե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փու մը: 

Ա նգ լե րեն հոդ վա ծի դեպ քում գրել նախ հայե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փում, ի սկ ռու-
սե րեն հոդ վա ծի դեպ քում՝ նախ հայե րեն, ա պա՝ ան գլե րեն ամ փո փում: 

 Յու րա քան չյուր լեզ վով ամ փոփ ման վեր նագ րից հե տո կցել հա մա պա տաս խան լեզ վով 
բա նա լի բա ռեր (բա նա լի բա ռե րը բո լոր լե զու նե րով տր վող ամ փո փում նե րում պետք է 
լի նեն նույ նը)։ 

9. Ամ փո փում նե րից հե տո ներ կա յաց նել ոչ լա տի նա տառ գրա կա նու թյան ցանկն այբ բե-
նա կան կար գով՝ նշե լով նյու թի վեր նա գի րը բնագ րով, ի սկ [] փա կագ ծե րում տալ հա-
մար ժեք ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը: Հղ ման այլ ման րա մաս նե րը (հե ղի նա կի ազ գա-
նուն, ա նուն, հրա տա րակ չու թյան ա նու նը, վայ րը, ամ սագ րի վեր նա գի րը և այլն) տալ 
լա տի նա տառ՝ ներ կա յաց ված տա ռա դարձ մամբ, օ րի նակ՝

 Antonian, Aram. Մեծ ո ճի րը [The Great Crime]. Boston: Pahak, 1921 

Հ ղում ներ

10. Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի հղում նե րը ձևա վո րել հա մա ձայն The Chicago 
Manual of Style Online 17th Edition-ի: 
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Հ ղում նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն սկզ բից մինչև վերջ: Ան կախ լեզ վից յու րա քան չյուր 
աղ բյուր, ե թե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ հղու-
մից պետք է օգ տա գործ վի`

 Նույն տե ղում: (ե թե է ջը նույնն է) 
 Նույն տե ղում, ...: (ե թե է ջը փոխ վում է) 

Ա. Գր քեր (մե նագ րու թյուն ներ կամ հա մա հե ղի նա կու թյամբ աշ խա տու թյուն ներ) 

1) Հղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի-
նա կի ա նու նը (ամ բող ջու թյամբ), հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը, հրա տա րա կու թյան 
քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Բո լոր գր քե րի վեր նագ րե րը գրել շե ղա տառ: 
 
Անգ լե րեն վեր նագ րե րի բո լոր բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ նախ դիր նե րի, հո դե րի կամ շաղ-
կապ նե րի) գրել մե ծա տառ: Օր.` 

1. Սար գիս Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին (Երևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ինս տի տուտ, 2013), 55: 
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55. 
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55. 

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, գր-
քի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի քա նի 
բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝
 
Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55: 
Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55. 
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55. 

4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քում, գրել ա ռա ջին եր կու հե ղի նակ նե րի ա նուն նե րը և 
ազ գա նուն ներն ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզ բունք նե րով: 

Բ. Թարգ ման ված գր քեր 

Հ ղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի նա-
կի ա նու նը, ազ գա նու նը, գր քի վեր նա գի րը, թարգ մա նո ղի ամ բող ջա կան ա նու նը և ազ գա-
նու նը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Գր քի վեր նա գի րը 
պետք է գրել շե ղա տառ: 

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 
146. Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
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գր քի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը:
Օր.` 

1. Lahiri, In Other Words, 184. 

Գ. Թվային գր քե րի (ebook) 

Թ վային գր քե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գր քի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզ բունք նե-
րով, ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը: Ե թե գր քի է ջե րը առ կա չեն, ա պա 
պետք է նշել բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը և դիտ ման ժա մա նա կը: Օր.` 

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, 
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է 
17.07.2019: 
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 
2016), 92, ProQuest Ebrary. 
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. Բազ-
մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և գր քի 
վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար վեր-
նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը:
Օր.` 

1. Melville, Moby-Dick, 722–723. 
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29. 
3. Borel, Fact-Checking, 104–105. 
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14. 

Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծուի վեր նա գի րը, խմ-
բա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա-
րե թի վը:
Օր.` 

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The 
Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 280. 
2. Վեր ժի նե Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի»,  Հայոց Մեծ ե ղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (Երևան, Ե ՊՀ հրատ., 
2005), 471: 
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность”. От Эрзурумского конгресса до Сарыка-
мышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и 
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выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2016), 648. 
2) Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում ներ նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:  
Օր.` 

1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471. 
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 471: 
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648. 

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): 
Օր.` 

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35. 
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in 
Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human 
Capital 11, no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235 
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE. 
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր»,  Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, no. 2 (2014), 40: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.` 

1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35. 
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23. 
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 40: 

Զ. Հա մա հե ղի նա կու թյամբ հոդ ված ներ

 Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը 
և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզ բունք նե րով: սա էլ է կրկն վում։ Ի սկ ե թե նման կրկ նու թյուն նե րով 
հատ ված նե րը բուն տեքս տից հա նել ու վեր ջում դնել, որ պես ը նդ հան րաց նող ձևա կեր-
պում։ 

mailto: doi.org/10.1086/690235
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է. Մա մուլ 

 Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.` 

1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ազգ օ րա թերթ (Երևան), 
24 ապ րի լի 2010, 13: 
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43. 
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York 
Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-
the-cultural-supremacy-of-the-camera.html. 
4. Խմ բագ րա կան, Ա զա տա մարտ օ րա թերթ (Կ.Պո լիս), 31 հոկ տեմ բեր/13 նոյեմ բեր 1914, 1: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:
Օր.` 

1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13: 
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43. 
3. Manjoo, “Snap.” 
4. Խմ բագ րա կան, 1: 

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

 Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.` 

1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100. 
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը Ռա ֆաել 
Լեմ կի նի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, 2017), 77: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը: 
Օր.` 

1. Rutz, “King Lear,” 158. 
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը», 77: 

Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշ ված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.` 

mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
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1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտվել է 17.07.2019: 
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at 
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_
what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է 17.07.2019: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը (եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ):
Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.” 
2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան»: 
3. Bouman, “Black Hole.” 

11. Ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ

 Անձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտ րո նային և տեքս տային նա մակ նե րը 
(messages), ի նչ պես նաև սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ու ղարկ վող հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ. 

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տոս 2017 թ.: 
2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտ րո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մարտ 2017 թ.: 

12. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, ի սկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 
մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019: 

 Թույ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ու ղիղ ձևով գրու թյու նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շա-
րա դա սու թյան փո փո խու թյան դեպ քում ամ սա նու նը կա րող է գր վել նաև սկզ բում: Օ րի-
նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.: 

1. Ա միս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն ի րա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հուն վա րի 
2019 թ. կամ 2019 թ. փետր վա րի 1: 
2. Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րում գոր ծա ծել մի ջա կետ: Օ րի նակ՝ 25.01.2019:
3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րու թյու նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող նե-
լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հուն վա րի 2019 թ.: Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րից հե-
տո «թ.»-ն չգ րել՝ հա մա րե լով ա վե լորդ: 

mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto: www.genocidewatch.org/genocide/tenstagesofgenocide.html
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
mailto:www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-MargaryanNarine.php
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13. Տա ռա դար ձու թյուն 

 Հայե րեն  Ռու սե րեն

Ա ա - A a А а - A a
Բ բ - B b Б б - B b
Գ գ - G g В в - V v
Դ դ - D d Г г - G g
Ե ե - E e Д д - D d
Զ զ - Z z Е е - E e
Է է - E՛ e՛ Ё ё - Io io
Ը ը - Ë ë Ж ж - Zh zh
Թ թ - T’ t’ З з - Z z
Ժ ժ - Zh zh И и - I i
Ի ի - I i Й й - Ï ï 
Լ լ - L l К к - K k
Խ խ - Kh kh Л л - L l
Ծ ծ - Ts ts М м - M m
Կ կ - K k Н н - N n
Հ հ - H h О о - O o
Ձ ձ - Dz dz П п - P p
Ղ ղ - Gh gh Р р - R r
Ճ ճ - Ch ch С с - S s
Մ մ - M m Т т - T t
Յ յ - Y y У у - U u
Ն ն - N n Ф ф - F f
Շ շ - Sh sh Х х - Kh kh
Ո ո - Vo vo (բա ռա մի ջում գրել o ձևով) Ц ц - Ts ts
Չ չ - Ch’ ch’ Ч ч - Ch ch
Պ պ - P p Ш ш - Sh sh
Ջ ջ - J j Щ щ - Shch shch
Ռ ռ - R’ r’ Ъ ъ - “
Ս ս - S s Ы ы - Y y
Վ վ - V v Ь ь - ‘
Տ տ - T t Э э - E՛ e՛
Ր ր - R r Ю ю - Iu iu
Ց ց - Ts’ ts’ Я я - Ia ia
ՈՒ ու - U u
Փ փ - P’p’
Ք ք - Q q 
ԵՎ և Ev ev  
Օ օ - O՛ o՛
Ֆ ֆ - F f





Տպագրությունը՝ օֆսեթ, թուղթը՝ օֆսեթ,
տպաքանակը՝ 150:

Տպագրվել է ............................. 
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Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԸ ԵՎ ԿԻԼԻԿԻԱՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ  
(1895-1896 թթ.)

 Բա նա լի բա ռեր՝ Արևմտյան Հա յաս տան, հա մի դյան կո տո րած ներ, Կի լի կիա, Ադանայի 
նա հանգ, Հա լե պի նա հանգ, իս լա մա ցում:

 Հոդ վա ծը նվիր ված է 1895-1896 թթ. hա մի դյան կո տո րած նե րի ժա մա նակ Կի լի կիայի շր ջա-
նում Օս մա նյան կայս րու թյան վա րած հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյա նը: Չնա յած 
խնդ րո առար կա հիմ նա հար ցի վե րա բե րյալ ժա մա նա կա կից հա յաս տա նյան պատ մագ-
րու թյու նը հակ ված է այն տե սա կե տին, որ Կի լի կիան զերծ է մնա ցել հա մի դյան սար սափ-
նե րից, սա կայն այդ դեպ քե րի ման րազ նին հե տա զո տու թյունն այլ բան է վկա յում: Սույն 
աշ խա տան քում հար ցը քն նարկ վում է` հիմն վե լով եր կու կարևոր սկզբուն քի վրա: Նախ՝ 
պատ մա կան «Կի լի կիա» հաս կա ցու թյունն ը նդ գր կում է ոչ միայն օս մա նյան Ադանայի 
վի լայե թը, այլ նաև Հա լե պի վի լայե թի ո րոշ շր ջան ներ: Ե րկ րորդ՝ թուր քե րի հա կա հայ-
կա կան քա ղա քա կա նու թյու նը դի տարկ վում է ի նչ պես բո վան դա կու թյան, այն պես էլ ձևի 
առու մով: Հիմն վե լով տար բեր սկզբ նաղ բյուր նե րի հա ղոր դած տե ղե կու թյուն նե րի վրա` 
քն նու թյան են առն վում այդ տա րի նե րին կի լի կիա հա յու թյան դեմ ուղղ ված հա լա ծանք-
նե րը, մաս նա վո րա պես դրանց կազ մա կերպ ման, ի րա կա նաց ման, ի նչ պես նաև պե տու-
թյուն նե րի ներգրավ վա ծու թյան հար ցե րը: Սկզբ նաղ բյուր նե րի ման րա մասն և ու շա դիր 
վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ 1895 թ. հոկ տեմ բե րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած 
ժա մա նա կա հատ վա ծում թուր քա կան իշ խա նու թյուն ներն Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ 
և սպա նու թյուն ներ են ի րա կա նաց րել Հա ճը նի շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րում: Ավե լին, 
դրանք ավե լի մեծ ուժգ նու թյամբ են դրսևոր վել Հա լե պի վի լայե թում` Այն թա պում, Մա րա-
շում ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են տե ղա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 
մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ-
նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա-
վաք նե րը: Տե ղի են ու նե ցել նաև բռ նի իս լա մաց ման դեպ քեր: 

Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րի բազ մա թիվ օ րի-
նակ նե րի քն նար կու մը ո րոշ մտա հո գու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս այդ դեպ քե րի վե րա բե-
րյալ ավան դա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի հետ կապ ված: Այս հոդ վա ծը փաս տում է, որ 
չնա յած Ադանա քա ղա քում և ո րոշ շր ջան նե րում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մե մա տա բար մեղմ դրսևո րում նե րին՝ Կի լի կիա յում հա մի դյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ի նչ պես հե տապն դած նպա տակ նե րով, այն պես էլ ի րա գործ ման մե թոդ նե րով նույ նա կան 
էր 1895-1896 թթ. ամ բողջ Օս մա նյան կայս րու թյու նում տար վող հա կա հայ կա կան քա ղա-
քա կա նու թյա նը:

***

Օս մա նյան տի րա պե տու թյան տակ հայտն վե լու ժա մա նակ նե րից սկ սած՝ պատ մա-
կան Կի լի կիան վար չա կան տա րա տե սակ փո փո խու թյուն նե րի է են թարկ վել: XIX դա րի 
90-ա կան նե րին այն ը նդ գր կում էր Ադանայի նա հան գը (վի լայեթ) և Հա լե պի նա հան գի 
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մի մա սը (Մա րա շի և Այն թա պի շր ջան նե րը)1: Կի լի կիայի մե ծա գույն մա սը զբա ղեց-
նում էր Ադանայի նա հան գը, ո րը բաղ կա ցած էր Ադանայի, Մեր սի նի, Ի չե լի ու Պա յա-
սի սան ջակ նե րից, 15 կա զա նե րից և 1.632 գյու ղե րից2: Ի սկ Հա լե պի վի լայե թը կազմ-
ված էր Հա լե պի, Մա րա շի, Ուր ֆայի սան ջակ նե րից, 26 կա զա նե րից ու 3.450 գյու ղե րից3: 
Թեև Ուրֆան դուրս էր Կի լի կիայի սահ ման նե րից, սա կայն Կի լի կիային բա վա կան մոտ 
գտնվե լը և ը նդ հա նուր պատ մա կան զար գա ցու մը հաշ վի առ նե լով` Ուր ֆայի դեպ քե րը 
ևս քն նար կում ե նք Կի լի կիա յում կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Ի նչ 
վե րա բե րում է մինչև կո տո րած նե րը Կի լի կիայի հայ բնակ չու թյան թվա քա նա կին, ապա 
պատ մա բան Գրի գոր Գա լուս տյա նը նշում է. «Կի լի կի ոյ բնակ չու թիւ նը Սի սուա նի մէջ 
1885-ին կը տրուի իբ րեւ 15.000 տուն կամ 75.000 հո գի: Այս թի ւը հա ւա նա բար Հայոց 
թիւն էր»4: Ըստ որոշ տվյալների Ադանայի վի լայե թում ապ րում է 403.440 բնա կիչ, ո րից 
168.990-ը քրիս տո նյա ներ են, ո րոնց մեջ առա ջին տե ղը թվա քա նա կով զբա ղեց նում են 
հայե րը` 97.4505: Մեկ այլ աղբյուրում տրված է հայ կա կան վեց նա հանգ նե րի ազ գա-
բնակ չու թյան հա մե մա տա կան ցու ցա կը, ո րը, ի նչ պես նշ վում է թեր թում, 1880 թ. վեց 
պե տու թյուն նե րի կող մից ներ կա յաց վել է Բարձր դռա նը: Այդ ցու ցակում ը նդ գրկ ված 
է նաև Հա լե պի նա հան գը, ո րի հա մա ձայն` միայն Հա լե պի նա հան գի հա յու թյան թի վը 
կազ մում էր 80.0006: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րը սկս վե լուց քիչ ան ց դրա նկատ մամբ սար սա փը տա րած-
վեց նաև Կի լի կիա յում: Թերևս տե ղին է մեջ բե րել Գևորգ Սա րա ֆյա նի գր քից էհ նեշ ցի 
Ն. Մա նու կյա նի դի տար կու մը, ո րի հա մա ձայն. «Մա հուան ու ջար դի այդ ու րուա կա նը, 
ամ բողջ Տաճ կա հա յաս տա նի քա ղաք ու գիւ ղե րը տա րա ծուե լէ ե տք, սրար շաւ հա սած 
էր Կի լի կե ան Հա յաս տա նի հա յա շատ քա ղաք նե րու եւ գիւ ղե րու դռ նե րը»7: Այս առու մով 

1 Կիլիկիայի վարչական բաժանման մասին մանրամասն տե՛ս Համբարձում Առաքելեան, Զէյթուն, 
տեղագրական, ազգագրական եւ վարչական (Թիֆլիզ, տպ. Յովհաննէս Մարտիրոսեանցի, 1896), 34:
2 Տե՛ս Kemal H. Karpat, Ottoman Population 1830-1914: Demographic and Social Characteristics 
(Wisconsin: The University of Winsconsin Press, 1985), 210-211; «Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան 
արդի Կիլիկիոյ» գրքի համաձայն ևս՝ «Ադանայի վիլայէթը վարչականապէս բաժանուած է 4 սանջակի 
կամ գավառի (Ադանայի, Իչ-իլի, Քոզանի և Ջեբելի-Բերեքէթի)», տե՛ս Կիլիկիա, Փորձ աշխար-
հա գրութեան արդի Կիլիկիոյ, Մատենադարան «Արաքս»-ի (Պետերբուրգ, տպ. Ի. Լիբեր մանի, 
1894), 38, իսկ Գալուստեանի աշխատության մեջ նշվում է. «Ատանայի նահանգը կը պարունակէ 
հինգ գաւառներ: 1. Ատանա, որ ունի Գարա Իսալու, եւ Համիտիյէ գաւառակները, 2. Մերսին, որ 
ունի Տարսոն գաւառակը, 3. Ճէպէլի Պէրէքէթ, որ ունի Իսլահիյէ, Բայաս, Օսմանիյէ, Խասա եւ 
Պահճէ գաւառակները, 4. Գօզան-Սիս, որ ունի Գարս-իւլ-Գատրիէ, Հաճին եւ Պիլան-քէօյ (Ֆէքէ) 
գաւառակները, 5. Իչիլի կամ Սելեւկիա (Սիլիֆքէ), որ ունի Արմենակ, Մութ, Կիւլնար եւ Անամուր 
գաւառակները», տե՛ս Գրիգոր Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ եւ հերոս Զէյթուն (Ն. Ե. Լոնկ 
Այլընտ Սիթի, «Կոչնակ», 1988), 16:
3 Տե՛ս Karpat, Ottoman Population 1830-1914, 210-211; Առաքելեան, Զէյթուն, 35-36; Գալուստեան, 
Մարաշ կամ Գերմանիկ, 31: 1910-1913 թթ. վիլայեթից անջատվում և անկախ սանջակներ են դառնում 
նախ՝ Ուրֆան, ապա` Մարաշը: Տե՛ս Justin McCarthy, Muslims and Minorities: The Population of 
Ottoman Anatolia and the End of the Empire (New York and London: New York University Press, 1983), 
30:
4 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 16:
5 Կիլիկիա, Փորձ աշխարհագրութեան արդի Կիլիկիոյ, 19:
6 «Հայկական վեց նահանգների ազգաբնակութեան համեմատական ցուցակը», Մշակ (Թիֆլիս), 
10 յունիսի 1895, թիւ 66, 3:
7 Գէորգ Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, Ա hատոր (Լոս Անճելըս, Գալիֆորնիա, 1953), 
606:
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հե տաքր քիր է հաս կա նալ, թե ի նչ էր կա տար վում Կի լի կիա յում այդ նույն ժա մա նակ: 
Հա լե պի վի լայե թում սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա լե պում, Այն թա պում8, 

Մա րա շում9, Ուր ֆա յում10 ու դրանց շր ջա կա գյու ղե րում, Բի րե ջի կում11, ի նչ պես նաև Քի լի-
սում12: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում կո ղո պուտ և սպա նու թյուն ներ են տե ղի ու նե ցել Հա ճը նի 
շր ջա կա հայ կա կան գյու ղե րից Բան լը գում, Քե ո թի նում13: 

Ընդ հա նուր առ մամբ Կի լի կիայի՝ Հա լեպ և Ադանա նա հանգ նե րի վե րոն շյալ բնա կա-
վայ րե րում սպա նու թյուն ներն ու ավե րա ծու թյուն նե րը տե ղի են ու նե ցել 1895 թ. հոկ տեմ բե-
րից մինչև 1896 թ. հուն վարն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: 

8 Այնթապում կոտորածը տեղի է ունեցել 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին: Տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն 
Անթէպի հայոց, 901:
9 Մարաշի կոտորածը տեղի ունեցավ նոյեմբերի 18-ին՝ Այնթապի կոտորածից տասներեք օր հետո, 
չնայած այնտեղ դեռևս հոկտեմբերի վերջերին էին սկսվել հուզումները, որոնց ընթացքում սպանվել 
էր 50 հոգի, և վիրավորվել 300-ը: Տե՛ս Edwin Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities: A Reign of 
Terror. From Tartar Huts to Constantinople Palaces. Centuries of Oppression-Moslem and Christian- 
Sultan and Patriarch-Broken Pledges Followed by Massacre and Outrage (New York: Edgewood Publishing, 
Hibbard & Young, 1896, Reprinted, Fresno: Meshag Publishing, 1982), 457.
10 Ուրֆայում թուրքերի կողմից առաջին հարձակումը տեղի ունեցավ 1895 թ. հոկտեմբերին: Քա նի 
որ հայկական թաղամասն առանձնացված էր ու գտնվում էր բլրի վրա, ուստի հայերին հա ջողվեց 
դիմադրել և չթողնել թուրքերին մտնել հայկական թաղամաս: Չնայած դրան` թուրքերը կոտո րեցին 
շուկայի մոտակայքում և թուրքական թաղամասում գտնվող մի շարք հայերի: Այնուհետև տեսնելով, 
որ հայերի դիմադրությունը հնարավոր չէ կոտրել, թուրքական կառավարությունը դիմեց խորա-
ման կության` հայտարարելով, որ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հայերը և թուրքերը լցված 
են վրեժխնդրությամբ միմյանց նկատմամբ, անհրաժեշտ է զինաթափել երկու կողմերին` հետագա 
բախումներից և արյունահեղություններից խուսափելու համար: Ապա համոզվելով, որ հայերն անզեն 
են և այլևս չեն կարող դիմադրել, անցան հարձակման: Մանրամասն տե՛ս Bedros Der Bedrossian, 
Autobiography and Recollections, trans. Tamar Der-Ohannessian, ed. Vahan Janjigian (Philadelphia, 2005), 
26-28; Նիկողոս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն մինչեւ 1915-ի հերոսամարտը 
եւ եղեռնը (Երեւան, «Զանգակ-97», 2004), 37-63:
11 Բիրեջիկում կոտորածը տեղի էր ունեցել 1896 թ. hունվարի 1-ին: Տե՛ս Augustine Williams and M. S. 
Gabrielian, Bleeding Armenia: It’s History of Horrors (Chicago: Publishers’ Union, 1896), 395-396.
12 1895 թ. նոյեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ Այնթապի կոտորածը: Այդ նույն ժամանակ թուրքերը 
պատրաստվում էին հարձակվելու Քիլիսի վրա, սակայն անհայտ պատճառներով կոտորածը 
հետաձգվեց: Քիլիսում հայերի կոտորածը տեղի ունեցավ 1896 թ. մարտի 8-ին: Տե՛ս Ալիշան 
Պայրամեան, Կիլիզա. հայկական Քիլիս, Պատմական Ուրուագիծ (վաղ միջնադարէն մինչև 1922 թ.) 
(Երևան, «Զանգակ-97», 2001), 184:
13 Այս գյուղերի բնակչությունը, պաշարվելով 5.000 մուսուլմանների և չերքեզների կողմից, մասամբ 
կոտորվում է, մասամբ՝ կրոնափոխ լինում, իսկ որոշ մասին էլ հաջողվում է ապաստան գտնել 
Հաճընում: Տե՛ս Յակոբ Պօղոսեան, Հաճընի ընդհանուր պատմութիւնը եւ շրջակայ Գօզան-Տաղի հայ 
գիւղերը (Լօս Անճէլըս, Քալիֆօրնիա, 1942), 68-72: Քրդերի կողմից հարձակման է ենթարկվել նաև 
Շահր քաղաքը, որի 800 բնակիչներին նույնպես հաջողվում է փախչել Հաճըն: Տե՛ս Johannes Lepsius, 
Armenia and Europe: An Indictment, trans. Harris Rendel (London: Hodder and Stoughton, 1897), 313.



Նա րի նե Ս. Հա կո բյան

12

Հայերի դեմ ուղղված հալածանքների կազմակերպվածության հարցը և 
տարբեր խմբերի մասնակցությունը դրանց

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի նա խա պես կազ մա կերպ ված լի նե լու մա սին Լեփ սի ուսն 
իր «Հա յաս տա նը և Եվ րո պան» գր քի նա խա բա նում գրում է. «Այս տար վա մայի սին՝ 
Անա տո լիա14 և Սի րիա կա տա րած իմ ճամ փոր դու թյան ըն թաց քում, ես չհան դի պե ցի 
մի մու սուլ մա նի, ով վեր ջին մի քա նի ամիս նե րին հայ ժո ղովր դի նկատ մամբ ի րա-
կա նաց ված կո տո րա ծի և թա լա նի վե րա բե րյալ իր դա տո ղու թյուն նե րում չգար այն 
ակնհայտ եզ րա կա ցու թյան, որ այդ ամե նը կազ մա կեր պած էր կա ռա վա րու թյան կող-
մից և ար տա հայ տում էր սուլ թա նի կամ քը»15: 

Հա մի դյան կո տո րած նե րի վե րա բե րյալ Լեփ սի ու սի ը նդ հան րա կան դի տար կու մը 
կի րա ռե լի է նաև Կի լի կիայի պա րա գա յում: Կի լի կիա յում դեպ քե րի ու սում նա սի րու-
թյու նը հաս տա տում է դրա նում պե տու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը, ավե լին՝ հենց 
վեր ջի նիս կող մից դրա կազ մա կերպ ված լի նե լը16:

«Ար մէ նիա» թեր թի Կի լի կիայի թղ թա կի ցը ևս նշում է. «Այս կող մեր խղ ճա միտ 
թիւր քեր այժմ բա ցէ ի բաց կը յայտ նեն որ այս ամեն աղի տից, սար սա փե լի ջար դե-
րու և աւեր մանց ու աւա րա ռու թե անց բուն ի սկ թե լադ րի չը Սուլ թան Հա միտն էր, այն 
19-րդ դա րու սոս կա լի դա հիճն քրիս տո նե այ Հայոց»17: Կո տո րած նե րին ակ տի վո րեն 
մաս նակ ցել են տե ղա կան իշ խա նու թյուն նե րի, կա նո նա վոր բա նա կի, ոս տի կա նա կան 
ու ժե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, մու սուլ ման մո լե ռանդ հոգևո րա կան նե րը, բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ան կա-
նոն ջո կատ նե րը և ան գամ հար կա հա վաք նե րը: Սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցել են 
նաև թուրք կա նայք, ով քեր քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց, ի նչ պես նաև 
սպան վողնե րի ձայ նը խեղ դե լու հա մար եր գում էին տո նա կան եր գեր18: 

Կո տո րած նե րի ի րա կա նաց ման կար գը բո լոր վայ րե րում գրե թե նույնն էր: Զին-
ված ամ բո խը իշ խա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյամբ հան կար ծա կի հար ձակ վում է հայե-
րի վրա, կո ղոպ տում, այ նու հետև «ոչ խա րի պես կո տո րում»19: Խո շոր բնա կա վայ րե-
րում ջար դը տևել է ե րեք օր, ի սկ փոքր բնա կա վայ րե րում՝ մեկ օր: Այս պես, Տիգ րան Յ. 

14 Անատոլիան տարածվում է Հայկական լեռնաշխարհից արևմուտք, տե՛ս Հայ ժողովրդի 
պատմություն, հատոր I (Երևան, Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեմիա, 1971), 9:
15 Lepsius, Armenia and Europe, 15.
16 Կիլիկիայում տեղի ունեցածը համիդյան կոտորածների անբաժան մասն է: Համիդյան կոտո-
րած ներն իրենց հերթին ազգային հարցում Աբդուլ Համիդի որդեգրած հետադիմական քաղա քակա-
նության հետևանքն էին: Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին իրականացված 
Հայոց ցե ղա սպանության հետ դրա առնչության մասին պատմագրության մեջ առկա են տարբեր 
կարծիքներ: Մեր տեսակետն այս հարցում այն է, որ համիդյան կոտորածները համարել Հայոց ցե-
ղա սպա նության սկիզբ այնքան էլ համոզիչ չէ: Համիդյան կոտորածների վերաբերյալ մեր տեսական 
եզրա կացություններն առավել մանրամասն կներկայացվեն հատուկ տեսական հարցերին նվիրված 
մեկ այլ հոդվածում, ինչպես նաև մեր ատենախոսության մեջ: 
17 Զարեհ, «Կիլիկիա», Արմէնիա (Մարսել), 20 յունուարի / 1 փետրուարի 1896, թիւ 52, 2:
18 Lepsius, Armenia and Europe, 21.
19 Նույն տեղում, 15:
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Տա րագճյա նը նշում է, որ Կ.Պոլ սից Բի րե ջի կի և այլ հա յա բնակ քա ղաք նե րի քա ղա քա-
պետ նե րին հե ռա գիր է ու ղարկ վել հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. «Ք սան չորս ժամ ջար-
դե լէն ե տք խա ղա ղու թիւն ը րէք»20: Բազ մա թիվ վայ րե րում (Այն թապ, Բի րե ջիկ, Ուր ֆա) 
կա ռա վա րու թյու նը զի նա թա փում էր հայե րին՝ զի նե լով մու սուլ ման բնակ չու թյա նը21:

 Մա րա շում ի րա կա նաց ված կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը 
ոչ միայն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն է ու նե ցել, այլ նաև ղե կա վա րել է հար ձա կու մը: Այս 
մա սին է փաս տում ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով նշում է, որ Մա րա շի վրա հար ձա կու մը 
գլ խա վո րել է օս մա նյան բա նա կի արա բա կան զոր քը22: Կո տո րա ծին օս մա նյան բա նա կի 
արա բա կան զոր քի մաս նակ ցու թյան հան գա ման քի մա սին է փաս տում Նաո մի Թո փա-
լյա նը, ում վկա յու թյամբ. «Մա րա շի Ֆուռ նուս ավա նում հար ձա կու մը սկ սել էին օս մա-
նյան բա նա կի արա բա կան զոր քե րը: Մյուս զո րա բա ժա նում նե րը քաշ վել էին մո տա կա 
բլուր նե րը: Ի սկ զին վոր նե րին հետևում էր տե ղա ցի մու սուլ ման նե րից բաղ կա ցած ամ բո-
խը, ո րոնց հիմ նա կան նպա տա կը թա լա նելն է ր»23: Այն թա պում կա նո նա վոր բա նա կը 
ևս իր մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել կո տո րա ծին՝ սկ սե լով և ավար տե լով այն շե փո րի 
ազ դան շա նի ներ քո24: Մինչդեռ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը կա նո նա վոր բա նա կի 
առ կա յու թյու նը, ի նչ պես ժա մա նա կին հա մի դի ե գն դի ստեղ ծու մը, բա ցատ րում էր հայե-
րի պաշտ պա նու թյան անհրաժեշտության հան գա ման քով: 

Քի լի սում կայ մա կամն ու պե տա կան պա տաս խա նա տու պաշ տոն զբա ղեց նող այլ 
մար դիկ ջար դի ի րա կա նաց ման գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա պատ րաս տե լուց հե տո 
տար բեր պատր վակ նե րով մեկ նել էին քաղաքից՝ ջար դի պա տաս խա նատ վու թյունն 
ի րենց վրա չվերց նե լու հա մար25: Ան տի ո քի Քե սաբ գյու ղում ևս կա նո նա վոր զոր քը 
շր ջա պա տեց հայե րին և ստի պեց զի նա թափ լի նել՝ հա կա ռակ դեպ քում սպառ նա լով 
սրի քա շել26:

 Կո տո րած նե րին քր դա կան ջո կատ նե րի ակ տիվ ներ գրավ վա ծու թյան մա սին հի շա-
տա կում ներ կան մի սի ո ներ նե րի և ակա նա տես-վե րապ րող նե րի գրե թե բո լոր վկա յու-
թյուն նե րում: Օ րի նակ՝ թուր քե րի և քր դե րի կող մից ի րա կա նաց ված վայ րա գու թյուն-
նե րի մա սին պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար մեջ բե րենք ակա նա տես-վե րապ րո ղի 
հետևյալ տո ղե րը. «Տա ճիկ խու ժա նը եւ կիրթ ու մար զուած զի նուո րը մար տին նե-
րով, դա շոյն նե րով, սրե ալ եր կա թե այ տա պար եւ եր կա թե այ ծռա ծայր պաս տօն նե րով 
զար դա րուած կը յար ձա կէին հայոց տու նե րու վրայ, կա նանց մե ռե ալ նե րուն և վի րա-

20 Տե՛ս Տիգրան Յ. Տարագճեան, Հօրս յիշատակները (Թորոնթօ, 1995), 10:
21 George H. Filian, Armenia and Her People: or, The Story of Armenia by an Armenian (Hartford, CT: 
American Publishing Co., 1896), 287. 
22 Մանրամասն տե՛ս Stanley E. Kerr, Personal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922 
(Albany: State University of New York Press), 1973, 5.
23 Տե՛ս Naomi Getsoyan Topalian, Dust to Destiny (Massachusetts: Baikar, 1986), 5.
24 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 478.
25 Համբարձում Պէրպէրեան եւ Խորէն Աւագ քհնյ. Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց 
(սկիզբէն մինչեւ 1968 թուականը) (Պէյրութ, «Սեւան», 1969), 70-71:
26 «Կոտորածներ եւ անկարգութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 29 նոյեմբերի/11 
դեկտեմբերի 1895, թիվ 38, 3:
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ւո րեալ նե րու հռն չիւ նը եւ աղա ղակ նե րը, ման կաց եւ տղայոց սար սա փը եր կինք եւ 
եր կիր կը դո ղաց նէին»27: 

Կո տո րած նե րին մաս նակ ցել են նաև մու սուլ ման հոգևո րա կան նե րը: Դա են փաս-
տում բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Այս պես, օ րի նակ, Հա լե պում Պոր տու գա լիայի հյու-
պա տո սը Կ.Պոլ սում Ի տա լիայի դես պա նին գրում է, որ Ուր ֆայից ե կած մի քա նի 
ան ձանց ցուց մունք նե րի հա մա ձայն՝ Ուր ֆա յում կո տո րա ծը սկ սել է մոլ լա Սեիդ Ահ մե-
դը՝ մոր թե լով մեկ հայի՝ ծի սա կան ո տա նա վո րի տո ղեր ար տա սա նե լով, ո րը մու սուլ-
ման նե րը կար դում են մա տաղ անե լիս: Դես պա նը նաև նշում է, որ այդ նույն Սեիդ 
Ահ մե դը դեռևս դեկ տեմ բե րի 26-ին Կա լա Բուա նայի հրա պա րա կում հա վա քել է երևե-
լի մու սուլ ման նե րի և կոչ արել կո տո րել, բնաջն ջել բո լոր հայե րին28: Այն, որ կո տո-
րա ծի մեկ նար կը տվել է կրո նա կան Սեիդ Խա լի լը, փաս տում է նաև Ուր ֆայի ջար-
դե րի ակա նա տես-վե րապ րող Նի կո ղոս Գա զան ճյա նը՝ նշե լով, որ վաղ առա վո տյան 
խու ժա նը հա վաք վել էր Ու լու Ճա մի մզ կի թում, և Սեիդ Խա լիլ կրո նա կանն ար տա սա-
նում էր իր գրգ ռիչ ճա ռը. «Օ՛ն, Գու րա նը այս պէս կը հրա մայէ. «Ով որ կե ա ւուր մը 
մեռց նէ, անի կա ար քա յու թե ան մէջ 40 յա ւեր ժա հար սեր պի տի ու նե նայ` իբ րեւ վար-
ձատ րու թիւն իր բա րի գոր ծին»: Ձեր փա փա քը կա տա րուած է: Մեր սուլ թա նը ազատ 
կը ձգէ ձեզ, որ այս անօ րէն նե րուն հա շի ւը մաք րէք ...»29: 

Իսկ Ջե լալ անու նով շեյ խը Ուր ֆա յում հա նուն իր կրո նի միայ նակ մոր թում է 100 ման-
կա հա սակ տղա ե րե խայի30:

Հայերի բռնի իսլամացման դեպքեր

Բռ նի իս լա մա ցու մը ևս հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյան դրսևո րում նե րից էր: 
Բի րե ջի կում ի րենց հա րա զատ նե րի դիակ նե րի մոտ և սպառ նա լի քի ներ քո իս լամ ըն դու-
նեց 4.300 հո գի31, ի սկ հրա ժար վող նե րին սպա նե ցին: Այս ամե նի հետևան քով Բի րե ջի-
կում ոչ մի քրիս տո նյա չմ նաց, ի սկ ե կե ղե ցին վե րած վեց մզ կի թի32: Ուր ֆա յում իս լա մաց-
վել է 50033, Ադանա յում և նրա շր ջա կայ քում՝ 900 հայ34: Այս պես, Ուր ֆա յում տե ղի ու նե-
ցա ծի մա սին մաս նա վո րա պես կար դում ե նք. «...Ա րիւնն ու կո տո րա ծը կը սկ սին առանց 
ար գել քի: Առ ջի օ րուան պէս` տու նե րը կը մտ նեն եւ, ե րբ կը հան դի պին ներք նա սե նե-
ակ 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 տա պար նե րով մար մի նը կտոր կտոր կ’ը-

27 Վահան Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը (Երևան, «Անտարես», 2013), 193:
28 Մկրտիչ Ներսիսյան, Ռուբեն Սահակյան, Հայերի ցե ղա սպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, 
Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու (Երևան, «Հայաստան», 1991), 147:
29 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 56:
30 Hans-Lukas Kieser, “Ottoman Urfa and Its Missionary Witnesses;” in Armenian Tigranakert/Diarbekir 
and Edessa/Urfa, ed. Richard G. Hovhannisian (Costa Mesa, California: Mazda Publishers, 2006), 406.
31 Братская помощь пострадавшимъ въ Турцiи армянамъ, Отдълъ II (Москва, 1898), 120.
32 Մանրամասն տե՛ս Filian, Armenia and Her People, 292-294:
33 Братская помощь, 120.
34 Նույն տեղում:
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նեն: Ե թե պա տա հի, որ խու ժա նը չկա րե նայ տուն մտ նել եւ մտա ծէ, որ ներ սը մարդ կայ` 
տու նը կրա կի կու տայ ու կ’անց նի»35: 

Բռ նի իս լա մաց ման հար կադ րան քը չըն դու նե լը սո վո րա բար ավարտ վում էր մա հով: 
Սա կայն պետք է նշել, որ ե ղել են դեպ քեր, ե րբ ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նե լու հա մար 
հայերն ի րենք են առա ջար կել կրո նա փոխ լի նել: Այդ պի սի դեպ քեր են գրանց վել, օ րի-
նակ՝ Ջի բի նում36 և Էհ նե շում37:

Վայրագությունների այլ ձևեր

Ու շագ րավ է, որ Կի լի կիա յում հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյունն ու ղեկց վել է նաև 
հայ երևե լի նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րով: Այս պես, հայ մե ծա հա րուստ նե րի և այլ ազ դե-
ցիկ մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րի դեպ քեր են գրանց վել Հա լե պում, Այն թա պում38, 
Մա րա շում, Քի լի սում39: Վայ րա գու թյուն ներ են ար վել նաև թույլ և ան պաշտ պան խմ բե-
րի՝ ե րե խա նե րի, աղ ջիկ նե րի և կա նանց նկատ մամբ: Բռ նա բա րու թյուն նե րի ձևե րից 
մեկն էլ ման կա հա սակ աղ ջիկ նե րի փո րը ճեղ քելն է ր40: Մա րա շում գրանց վել է հայ 
կա նանց և աղ ջիկ նե րի հրա պա րա կային անարգ ման դեպք: Ան թիվ ե րե խա ներ մա հա-
ցան սո վից, և նրանց մար մին նե րը հո շո տե ցին շնե րը41: Ուր ֆա յում առա ջին հար ձակ ման 
ժա մա նակ թուր քերն այ լան դա կե ցին բազ մա թիվ կա նանց: Կա նան ցից խլե լով նո րա ծին 
ե րե խա նե րին՝ նե տում էին գե տը42: Ալ բիս տա նի Յար փուզ, Ին դե րու նի Կո կի սոն շր ջան-
նե րում ևս կա նանց և աղ ջիկ նե րին անար գե ցին և ան պատ վե ցին, շա տե րին սպա նե ցին 
կամ ստի պե ցին կրո նա փոխ լի նել, ի սկ գե ղե ցիկ կա նանց և աղ ջիկ նե րին Ալ բիս տա նի 
և Յար փու զի բեյերն ու չեր քեզ նե րի ղե կա վա րը որ պես ավար կի սե ցին մի մյանց միջև և 
տա րան ի րենց հա րեմ նե րը43:

35 Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59:
36 Կոտորածներից մի քանի տարի հետո հայերը վերադառնում են իրենց դավանանքին: 
Մանրամասն տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 604: 
37 Էհնեշում հայերը (գյուղի հայ բնակչության թիվը մոտավորապես 400 էր) հասկանալով, որ 
իրենց գյուղում ևս կոտորածն անխուսափելի է, որոշում են դիմել ինքնապաշտպանության, բայց 
գիտակցելով այդ որոշման իրականացման անհնարինությունը՝ հետևում են Ջիբինի օրինակին՝ 
որոշելով դավանափոխ լինել: Նրանք խնդրագիր են ուղարկում Ուրֆայի գավառապետին, ով 
էլ իր հերթին ընդառաջում է էհնեշցիների խնդրանքին և թուրք զինվորներ ուղարկում, որպեսզի 
պաշտպանեն նրանց: Սակայն մինչ այդ թուրքերն ու քրդերը թալանել էին տները, սպանել հայ 
երիտասարդների: Ինչպես նշվում է Գևորգ Սարաֆյանի գրքում. «Ահա այդ նսեմացնող միջոցով 
Էհնեշի հայութիւնը քիչ զոհով կ’ազատի 1895-ի ջարդերէն» (տե՛ս Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի 
հայոց, 605-608): Բայց հարկ է նշել, որ հետագայում՝ 1909 թ. կոտորածի ժամանակ, էհնեշցիք իրենց 
համառ դիմադրության՝ ինքնապաշտպանության շնորհիվ փրկվեցին կոտորածից (մանրամասն տե՛ս 
Սարաֆեան, Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 605-618):
38 Հայք (Նիւ Եորք), 1 մայիսի 1896, թիւ 5, 71:
39 Պէրպէրեան, Ներսէսեան, Յուշամատեան Քիլիսի հայոց, 87:
40 Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 749:
41 Lepsius, Armenia and Europe, 277.
42 Նույն տեղում:
43 Նույն տեղում:
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 Թուր քա կան բա նա կը քր դե րի և չեր քեզ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ թա լա նեց և կո ղոպ տեց 
նաև Փա լա սի ե րեք հայ կա կան գյու ղե րը, ավե րեց ագա րակ նե րը, ժո ղովր դի մի մա սը 
ան մարդ կային կտ տանք նե րից սպան վեց, ի սկ մյուս մա սը հա զիվ փա խուս տի դի մեց 
դե պի Չոք-Մարզ վան44:

 Սիս քա ղա քում թուր քե րը հայե րից մե կի ե րե սը մուր են քսում, ապա նս տեց նում 
ավա նա կի վրա և քա ղա քում պտ տեց նում, այ նու հետև այն քան են ծե ծում, որ հասց նում 
են կի սա մեռ վի ճա կի45: Չոք-Մարզ վա նի Օ զեր լի հա յա բնակ գյու ղում տե ղա ցի թուր քե րը 
հար ձակ վում են հայե րի վրա, գն դա կա հա րում եր կու հայի, ևս ե րե քի սպա նում դա շույ-
նով և փայ տով: Ի նչ պես նշում է թղ թա կի ցը, այս դեպ քը տե ղի էր ու նե ցել կա ռա վա րու-
թյան պաշ տո նյա նե րի ներ կա յու թյամբ46: Պե լե նում մե ծե րի հրա մա նով մու սուլ ման տղա-
նե րը ծե ծում են հայ դպ րո ցա կան ե րե խա նե րի47:

 Թուր քե րը նաև հպար տա նում էին հայե րի հան դեպ ի րենց կա տա րած վայ րա գու-
թյուն նե րով: Այս պես, ամե րի կա ցի մի մի սի ո ներ, ով չի նշում իր անու նը, մեջ բե րում է մի 
թուր քի խոսք, ով պար ծե նում էր, որ սպա նել է 147 հայի48:

Ֆ րան սիա ցի դի վա նա գետ նե րի զե կու ցագ րե րը պար զո րոշ վկա յում են, որ լայն 
տա րա ծում էր գտել նաև ստր կա վա ճա ռու թյու նը: Այդ հար ցի շուրջ 1896 թ. նոյեմ բե րի 
10-ին դես պան Կամ բո նին հա վաս տի տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Հա լե պում Ֆրան-
սիայի հյու պա տոս Պոնյո նը. «Ես հենց նոր տե ղե կա ցա, որ Դիար բե քի րում, Ուր ֆա յում և 
այն վայ րե րում, որ տեղ կո տո րած ներ են ար ձա նագր վել, առևանգ ված ե րի տա սարդ հայ 
աղ ջիկ նե րը մի քա նի ամ սից ի վեր գրե թե հրա պա րա կայ նո րեն վա ճառ վում են Հա լե պի 
Բաբ-Նե րա բի թա ղա մա սում: Անհ նար է նշել վա ճառ ված ե րի տա սարդ աղ ջիկ նե րի նույ-
նիսկ մո տա վոր թի վը... Ի դեպ, գրե թե հա վաս տի է, որ իշ խա նու թյու նը, ո րին հայտ նի է 
քրիս տո նյա ստ րուկ նե րի վա ճառ քը, ո չինչ չի անում դրան ը նդ դի մա նա լու հա մար»49:

Դ րա հետ մեկ տեղ իշ խա նու թյուն նե րը, մի կող մից կազ մա կեր պում էին այս վայ րա-
գու թյուն նե րը, մյուս կող մից աշ խա տում էին խնամ քով թաքց նել դրանք, ի նչ պես նաև 
պա տաս խա նատ վու թյու նը բար դել հայե րի վրա: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում և շատ 
այլ վայ րե րում հայե րին ստի պե ցին հռ չա կա գիր ստո րագ րել և ջար դե րի պա տաս խա-
նատ վու թյու նը վերց նել ի րենց վրա50: Բա ցի դրա նից, թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն 
ամեն կերպ նվա զեց նում էր զո հե րի թի վը, օ րի նակ՝ Մա րա շում 1.393-ի փո խա րեն ներ-
կա յաց նում էր 30, Այն թա պում 1.000-ի փո խա րեն՝ 10051:

44 Անահ, «Չօք-Մարզուանի հերոսական կռիւները», Հնչակ (Լօնդօն), 15 յունվարի 1896, թիւ 1, 3:
45 Աներկիւղ, «Քաղաքական վերջին դէպքերը», Հնչակ, 1 դեկտեմբերի 1895, թիւ 22, 180:
46 Նույն տեղում:
47 Նույն տեղում:
48 Տե՛ս Kerr, Personal Experiences, 5:
49 Տե՛ս Վարուժան Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմա գրու-
թյան և հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դ. վերջ – XX դ. սկիզբ) (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 34:
50 Kieser, “Ottoman Urfa and its Missionary Witnesses,” 405.
51 Lepsius, Armenia and Europe, 69.
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Մարդկային, նյութական և մշակութային կորուստներ

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի տա րի նե րին Կի լի կիայի հա յա բնակ գա վառ նե րը, քա ղաք-
ներն ու գյու ղերն ու նե ցան նյու թա կան, ի նչ պես նաև մշա կու թային ան դառ նա լի 
կո րուստ ներ: Զգա լի հար ված հասց վեց հայ կա կան ե կե ղե ցի նե րին, վան քե րին ու 
կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին: Այս պես, Նաո մի Թո փա լյա նի վկա յու թյու նը 
տե ղե կու թյուն է տա լիս այն մա սին, թե ի նչ պես էին զին վոր նե րի կող մից կրա կի 
մատն վել Մա րա շում գտն վող աղ ջիկ նե րի քո լե ջը և Մա րա շի հոգևոր ճե մա րա նը52: 
Մեկ այլ վկա յու թյու նից՝ Տեր Ղևոնդ քա հա նայի, պարզ է դառ նում, որ այ րել են 
Մա րա շում գտն վող Ս. Գևորգ ե կե ղե ցին իր շր ջա կա բո լոր տնե րով, Սուրբ Կա րա-
պետ ե կե ղե ցին ամ բող ջու թյամբ, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցին53: Նույն աղ բյուրն ահա 
այս պես է նկա րագ րում տե ղի ու նե ցա ծը. «...Ե րբ մեր բնա կա րա նին տա նիքն էի, 
տե սայ արգ Պա շը ամե րի կե ան մի սի ո նա րանց Աս տուա ծա բա նա կան վար ժա րա նը 
կ’այ րէր... Տե սա րա նը ահ ռե լի էր, խեղճ հայե րուն տու նե րը կը մտ նէին, ի նչ որ կայ 
տան մէջ, կահ կա րա սի եւ գոյք, ամէ 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 ը նդ հա նուր ազ գաց տա րեգ-
րու թե ան եւ պատ մու թե ան 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 նե ան ան խիղճ եւ 
անաս տուած տէ րու թիւնն է ր»54: 

Ե կե ղե ցի նե րի ավե րու մը բազ մա թիվ վայ րե րում զու գակց վել է հա յու թյան ո չն-
չաց մամբ: Այս պես, օ րի նակ՝ Ուր ֆա յում մոտ 3.000 հայեր ապաս տան գտան ե կե ղե-
ցում55: Եվ չնա յած նրանց դի մադ րու թյա նը` մու սուլ ման խու ժա նին հա ջող վեց կրա կի 
մատ նել ե կե ղե ցին և այն տեղ ապաս տա նած բնակ չու թյա նը56: Բի րե ջի կում թուր քե րը 
հայոց ե կե ղե ցին թա լա նե լուց, կո ղոպ տե լուց և ամեն ի նչ ջար դուփ շուր անե լուց հե տո 
սպա նում են վար դա պե տին, այ նու հետև դիա կը ե կե ղե ցու տա նի քից ցած նե տում57: 
Մու սուլ ման նե րից կազմ ված ամ բո խը հար ձակ վել է նաև Ան տի ո քի հայ կա կան ե կե-
ղեցու վրա58: Մեր սի նում Ֆրան սիայի հյու պա տոս Սում մա րի պայի՝ Կ.Պոլ սում Ֆրան-
սիայի դես պան Պոլ Կամ բո նին հա ղոր դած տե ղե կու թյու նից ի մա նում ե նք, որ «Մի սի-
սում զին ված բնա կիչ նե րը, ո րոնց հետևել են բնա կա վայ րի զին վոր նե րը և զափ թի ե-

52 Տե՛ս Getsoyan Topalian, Dust to Destiny, 5:
53 Տե՛ս Տեր-Ղևոնդյան, Մարաշի Տէր Ղեւոնդ քահանայի յուշերը, 202:
54 Նույն տեղում, 192: Այս վկայության մեջ բավական մանրամասն են ներկայացվում ինչպես 
մշակութային, այնպես էլ նյութական կորուստները: 
55 Տե՛ս Արամ Սահակեան, Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայորդիները (Պէյրութ, «Ատլաս», 1955), 
411-412:
56 Տե՛ս Գազանճեան, Յուշագրութիւն Եդեսիոյ 1895-ի ջարդէն, 59-62:
57 Տե՛ս Տարագճեան, Հօրս յիշատակները, 12:
58 Armenians at the Twilight of the Ottoman Era, News reports from the International Press, compiled 
and ed. Vosgan Mekhitarian, Vahan Ohanian. Volume 1 (New York: Genocide Documentation & Research 
Center, 2011), 258.
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նե րը, մուտք են գոր ծել հայ կա կան ե կե ղե ցի, ոտ նա հա րել սուրբ գր քե րը, պղ ծել սուրբ 
սա փոր նե րը, հա նել քա հա նայի գլ խար կը, ո րը լց րել են աղ բով և մեր կաց րել նրա 
կնոջը»59: Ի սկ Ե նի ջե-Կա լե ում կրա կի մատ նե ցին ան գամ ֆրան ցիս կյան նե րի վան-
քը60: Սիս քա ղա քում էլ այ րե ցին հայե րին պատ կա նող ագա րակ նե րը61: 

Ո րոշ վայ րե րում կո տո րա ծը, կո ղո պուտն ու թա լա նը վեր ջաց նե լուց հե տո մու-
սուլ ման ամ բո խը կրա կի էր մատ նում այն ամե նը, ի նչ չէին կա րո ղա նում ի րենց հետ 
տա նել: Այս պես, թուր քերն ամ բող ջու թյամբ կրա կի են մատ նում Էն գեր լի և Օ ջախ լի 
գյու ղե րը: Ի սկ Նա ջար լի գյու ղում կո ղո պու տի են թարկ վեց հայե րին պատ կա նող 75 
տուն: Եվ այդ ամե նը տե ղի է ու նե նում կա նո նա վոր բա նա կի ներ կա յու թյամբ62:

«Դ րօ շակ» թեր թի թղ թա կի ցը հե տաքր քիր տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում Այն թա-
պում թուր քե րի կող մից ի րա կա նաց ված թա լա նի և ավե րա ծու թյուն նե րի մա սին. «… 
10.000-ի չափ պա շի պօ զուկ ներ շր ջա պա տած էին Պա պի կե անց տու նը (քա ղա քին 
նշա նա ւոր հայ ըն տա նիքն է), ո րոնց առաջ նորդ ներն էին Պէյի օ դան գտ նուած մար-
դի կը: 600-ի չափ մար դիկ, բո լո րը զի նուած նա ճախ նե րով, կը կո տո րէին Ալայ Պէյի 
թա ղին դռ նե րը: 800-ի չափ մար դիկ ալ Տա փա խա նէի թա ղը պա շա րեր էին, ո րոնք 
նույն պէս զի նուած էին ատր ճա նակ նե րով ու կա ցին նե րով: Չորս ժա մուան մէջ աւար-
տե ցին այս թա ղե րը, մէ ջը գտ նուած հայերն ալ սպան նե ցին: Պա պի կե անց տու նը 
այ րե ցին, Պա պի կե ան Աբ րա համ ե րի տա սարդն ալ մէ ջը հրոյ ճա րակ ը նե լով»63: Ի նչ-
պես նշում է ակա նա տես-վե րապ րող Մել քոն Տեր Մել քո նյա նը. «Հայը տա րի ներ 
շա րու նակ կը տք նէր, կը չար չա րուէր եւ իր ար դար աշ խա տան քին փո խա րէն խնայո-
ղու թիւն մը կ’ա պա հո վէր իր ապա գային հա մար: Եվ ահա, օր մը, թուր քը կու գար եւ 
կը տա նէր տա րի նե րու տք նա ջան աշ խա տան քին պտու ղը...»64: 

Ինչ պես նշում է «Ար մէ նիա» թեր թի՝ Կի լի կիայի թղ թա կի ցը. «Կի լի կի ոյ մէջ չմ նաց, 
ո ՛չ մէկ քա ղաք, ո ՛չ մէկ գիւղ որ թալ լուած ու այ րուած չըլ լայ. Մա րաշ, Այն թապ, Ուր ֆա, 
Մա լա թիա, Կիւ րին, Էլ պիս տան ի րենց շր ջա նակ նե րով աւե րե ցան բո լո րո վին...»65:

 Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով Կի լի կիա յում հայ զո հե րի ճշգ րիտ թվա-
քա նա կը դժ վար է ո րո շել: Այ դու հան դերձ, պահ պան ված տե ղե կու թյուն նե րի հա մա-
ձայն՝ մարդ կային կո րուստ նե րի պատ կե րը հետևյալն է. Մա րա շում՝ մո տա վո րա պես 

59 Տե՛ս Պողոսյան, Հայոց ցե ղա սպանության առաջին փուլը, 30:
60 «Կոտորածներ եւ թշուառութիւններ Թիւրքիաի մէջ», Արմէնիա, 9 դեկտեմբերի / 21 դեկտեմբերի 
1895, թիւ 41, 3:
61 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
62 Warner, Gabrielian, Bleeding Armenia, 389.
63 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, IV», Դրօշակ (Վիեննա), 15 մայիսի 1896, թիւ 
13, 102:
64 Տե՛ս Մելքոն Տէր Մելքոնեան, Կեանքի եւ մահուան միջև, Բ տպագրութիւն (Պէյրութ, «Մշակ», 
1974), 15:
65 «Կիլիկիա», Արմէնիա, 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
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1.000 սպան ված, 500-ից ավե լի վի րա վոր66, Բի րե ջի կում՝ 3.400 սպան ված67, Հա լե պում՝ 
1.00068, Ուր ֆա յում՝ 8.00069, Այն թա պում զո հե րի թիվն էր 283, ի սկ վի րա վոր նե րի նը՝ 
15070, Քի լի սում՝ 21671, Մեր սի նում՝ 15 սպան ված, 40 հո գի վի րա վոր72: Հա լե պի վի լայե-
թում ը նդ հա նուր առ մամբ՝ 23.652 սպան ված73: Ի սկ Ադանայի վի լայե թում, ի նչ պես 
նշ վում է «Կի լի կի ոյ մէջ վա ւե րա կան տե ղե կագ րում», 1895-1896 թթ. ջար դե րը հա մա-
տա րած բնույթ չեն կրել. «Բայց այս տեղ ե ւս պա կաս ե ղած չեն` կո ղո պու տի, սպան նու-
թե ան, կրօ նա փո խու թե ան դեպ քեր, ո րոնց ը նդ հա նուր հա շուեկ շի ռը ե ղած է 86 մե ռե-
ալ, 146 վի րա ւո րե ալ, 5 առե ւան գե ալ, 114 կրօ նա փոխ, 125 բան տար կե ալ, ըն դա մէ նը 576 
ան ձ, ի սկ նիւ թա կան վնա սը ե ղած է 1,392.590 Օ սմն. ոս կեդ րամ»74:

 Վե րոն շյալ թվե րը փաս տում են, որ Կի լի կիայի հիմ նա կան մա սը կազ մող Ադանայի 
նա հան գում սպա նու թյուն ներն ու հա կա հայ կա կան բռ նու թյուն նե րի մյուս դրսևո րում-
ներն ի րենց ծա վա լով չեն կա րող հա մե մատ վել Օս մա նյան կայս րու թյան հա յա շատ 
մյուս բնա կա վայ րե րում ի րա կա նաց ված զանգ վա ծային կո տո րած նե րի հետ, և հա մի-
դյան կո տո րած նե րը Կի լի կիա յում և մաս նա վո րա պես նշ ված նա հան գում Օս մա նյան 
կայս րու թյան այլ շր ջան նե րի հա մե մա տու թյամբ «թույլ են ար տա հայտ ված», ի նչն էլ 
մեր կար ծի քով թերևս մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված այն տե սա-
կե տի ար տա ցո լումն է, հա մա ձայն ո րի՝ Կի լի կիան հիմ նա կա նում զերծ է մնա ցել հա մի-
դյան կո տո րած նե րից75: Սա կայն ե թե Կի լի կիան ըն դու նում ե նք իր պատ մա կան սահ-
ման նե րով, ապա հարկ է նշել, որ չնա յած Ադանա նա հան գը զերծ մնաց զանգ վա ծային 

66 Տե՛ս Գալուստեան, Մարաշ կամ Գերմանիկ, 747: Այստեղ ևս սպանվածների ընդհանուր թվի հետ 
կապված տարբեր տվյալներ են հանդիպում: Այսպես, Մարաշից մի միսիոների հաղորդած տե ղե-
կությունների համաձայն, սպանված մարդկանց թիվը 3.500-ից պակաս չէր կարող լինել, նույնիսկ 
հասնում էր 4.000-ի: Տե՛ս Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 460-461.
67 Братская помощь, 56.
68 Հայկազ Մ. Պողոսյան, Զեյթունի պատմությունը 1409-1921 թթ. (Երևան, «Հայաստան», 1969), 331:
69 Տե՛ս G. R. Berridge, Gerald Fitzmaurice (1865-1939), Chief Dragoman of the British Embassy in Turkey 
(Leiden, Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), 27: Տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում 
Ուրֆայի զոհերի թվի վերաբերյալ. ըստ միսիոներուհի Կորինա Շաթըքի տեղեկության՝ 3.500-4.000, 
«Ուրֆայի կոտորածն», Հայք (Նիւ Եորք), 1 մարտի 1896, թիւ 3, 42:
70 Տե՛ս Գարօ, «Կոտորածներ, Նամակներ Կիլիկիայից, III», Դրօշակ, 15 մայիսի 1896, թիւ 13, 102: 
Այնթապում ևս սպանվածների թվի վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներ տարբեր թվեր են նշում, բայց 
ավելի հաճախ հանդիպում է 300 թիվը: Տե՛ս նաև Rendel J. Harris and Helen B.Harris, Letters from 
the Scenes of the Recent Massacres in Armenia (London: James Nisbet & Co., 1897), 32; Սարաֆեան, 
Պատմութիւն Անթէպի հայոց, 923: Հանդիպած աղբյուրների մեջ միայն Լեփսիուսն է տալիս 1.000 
թիվը (Lepsius, Armenia and Europe, 306):
71 Lepsius, Armenia and Europe, 14.
72 «Կոտորածներ Կիլիկիաի մէջ», Արմէնիա (Մարսել), 21 փետրուարի / 29 մարտի 1896, թիւ 61, 2:
73 Lepsius, Armenia and Europe, 328:
74 Բիւզանդ Եղիայեան, Ադանայի հայոց պատմութիւն (Անթիլիաս-Լիբանան, տպ. Կաթողիկոսութեան 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 1970), 175: 
75 Տե՛ս Ռուբեն Գասպարյան, Հայկական կոտորածները Կիլիկիայում (XIX դարի 90-ական թթ.–
1921 թ.) (Երևան, «Գիտություն», 2005), 37:
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կո տո րած նե րից76, այ դու հան դերձ այդ տեղ ևս ե ղել է հս տակ նպա տա կային դրսևոր ված 
հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա նու թյուն: Ի սկ Հա լե պի նա հան գում (Հա լեպ, Այն թապ, 
Մա րաշ, Ե նի ջե-Կա լե, Ալ բիս տան, Քի լիս, Զեյ թուն, Ուր ֆա, Բի րե ջիկ) տե ղի են ու նե ցել 
նաև սպա նու թյուն ներ, ո րոնց ը նդ հա նուր թի վը, ի նչ պես ար դեն նշել ե նք, կազ մել է 23 
65277: Այս պի սով, հոդ վա ծի շր ջա նակ նե րում հե տա զոտ ված նյու թը թույլ է տա լիս ևս մեկ 
ան գամ փաս տել, որ Կի լի կիան ևս ան մասն չի մնա ցել հա մի դյան զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րից:

Narine S. Hakobyan

THE HAMIDIAN MASSACRES AND THE CILICIAN ARMENIANS (1895-1896)

SUMMARY

Key words: Western Armenia. Hamidian massacres, Cilicia, Adana province, Aleppo 
province, Islamization.

This paper is devoted to the investigation of the anti-Armenian policy of 1895-1896 in 
Cilicia region of the Ottoman Empire. While current Armenian historiography credits the 
claim that Cilicia avoided the Hamidian massacres, a thorough investigation of this event 
reveals another thing yet to be learned. The paper leads the discussion on the topic based 
on two important and somehow neglected principles. First, the notion of “Historical Cilicia” 
is not only the Ottoman vilayet of Adana, but also some parts of Aleppo province. Second, 
the Ottoman anti-Armenian policy is being viewed in terms of both content and patterns of 
implementation. Based on the information provided by various primary sources, the paper 
discusses the main elements of the persecutions against the Cilician Armenians, particularly 
those related to the planning, organization, implementation, and involvement of the state. 
A detailed analysis of primary and secondary sources proves that from October 1895 to 
January 1896 the Turkish authorities carried out both killings of the Armenians and plunder 
of their properties in Adana province, particularly in the villages adjacent to Hadjin. 
Moreover, the same policy with more intensity was carried out in the towns of Ainteb, 
Marash and the surrounding villages of Aleppo province. The anti-Armenian policy included 
different forms of violence, such as killings, forced conversion into Islam, pillage and 

76 Ադանա նահանգի Մերսին, Տարսոն, Ադանա քաղաքները սպանություններից զերծ մնացին 
ամերիկյան և ֆրանսիական ռազմանավերի ժամանման շնորհիվ: Նահանգում ջարդը սկսելու 
սպառնալիքը կրկնվել է 3 անգամ, բայց նավերի հրամանատարի շնորհիվ վալին չկարողացավ այն 
սկսելու հրաման տալ: Սակայն Ադանայի շրջակա 20 գյուղերում, Փայասի շրջակա 16 գյուղերում 
կողոպուտն ու թալանը դրսևորվեցին մեծ ուժգնությամբ: Վալին նույնիսկ նախաձեռնեց նահանգով 
շրջագայություն, և յուրաքանչյուր գյուղից նրա հեռանալուց հետո անմիջապես սկսվում էր թալանը: 
Չնայած դրան՝ նա ավելի վստահորեն էր համոզում ֆրանսիական «Լինուա» ռազմանավի 
հրամանատարին, որ կարգը ոչ մի տեղ չի խախտվել: Տե՛ս Братская помощь, 1898, 141-142.
77 Johannes, Armenia and Europe, 328:
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marked with an active participation of local Ottoman officials, regular army, gendarmerie, 
criminals released from the prisons, local Muslims irregulars and even tax collectors. 

The character and scale of anti-Armenian actions raise concern about the traditional 
narrative on the events in Cilicia. This article argues that the atrocities against the 
Armenians in Cilicia, even with some “weak” manifestation in Adana, were identical to 
those carried out in the whole Ottoman Empire in terms of pursued goals and methods of 
implementation.

Нарине С. Акопян

ГАМИДОВСКАЯ РЕЗНЯ И КИЛИКИЙСКИЕ АРМЯНЕ (1895-1896)

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Западная Армения, гамидовская резня, Киликия, провинция Адана, 
провинция Алеппо, исламизация.

Статья посвящена антиармянской политике осуществляемой в Киликии в 1895-
1896 гг. В то время как нынешняя армянская историография считает, что Киликия избе-
жала Гамидօвской резни, тщательное расследование этого вопроса показывает совсем 
иное. Работа обсуждает проблему на основе двух важных принципов. Во-первых, поня-
тие “Историческая Киликия” включает в себя не только османскую провинцию Адана, 
но и часть вилайета Алеппо. Во-вторых, антиармянская политика Турции рассматрива-
ется как с точки зрения содержания, так и формы реализации. Основываясь на различ-
ных первоисточниках, рассматриваются случаи преследования киликийских армян в те 
годы, в частности, вопросы, связанные с их организацией и осуществлением, а также 
участие в них государственных структур. Детальный и тщательный анализ источни-
ков показывает, что с октября 1895 года по январь 1896 года турецкие власти осущест-
вляли как убийства армян, так и грабеж их имущества в провинции Адана, особенно в 
армянских деревнях, прилегающих к Хаджин. Более того, такая же политика, хотя и 
более интенсивная, проводилась в городах Айнтаб, Марaш и окрестных селах провин-
ции Алеппо. Антиармянская политика отмечалась активным участием местных турец-
ких чиновников, регулярной армии, жандармерии, преступников, освобожденных из 
тюрьмы, нерегулярных действий местных мусульман и даже сборщиков налогов вклю-
чая в себя различные формы насилия, такие как убийства, насильственное обращение в 
ислам, грабежи.

Многочисленные обсуждения по поводу характера и масштаба антиармянских 
дейст вий вызывают обеспокоенность в связи традиционным повествованием о событиях 
в Кили кии. В статье утверждается, что зверства против армян в Киликии, даже с неко-
торым «слабым» проявлением в Адане, были идентичны тем, которые соверша лись во 
всей Османской империи с точки зрения преследуемых целей и методов осуществления.
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Սու րեն Ա. Մա նու կյան
 պատմ. գիտ. թեկ նա ծու

ՀԱՆՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԽՄԲՈՂ ԳՈՐԾՈՆ. 
ՕՍՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 1894-96 ԹԹ.  

ՀԱՅԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻՆ ՔՐԴԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած ներ, քր դեր, հա մի դի ե, հան ցակ ցու-
թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նու թյան են առն վում քր դա կան հա մի դի ե հե ծե լա զո րի ստեղծ ման խն դի-
րը, նաև 1894-96 թթ. հայ կա կան կո տո րած նե րին քր դե րի մաս նակ ցու թյան ձևե րը, չա փե-
րը և պատ ճառ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով քրե ա գի տու թյան և սո ցիա լա կան հո գե բա նու թյան 
մեջ կի րառ վող «հա մախմբ ման, միաս նու թյան տե սու թյուն նե րը»: Ըն դուն ված է քր դե րին 
հա մա րել հայ բնակ չու թյան դեմ օգ տա գործ վող կույր գոր ծիք Օս մա նյան կայս րու թյան 
ձեռ քում: Սա լայ նո րեն տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն հայ պատ մա գրու թյան, այլև ը նդ-
հան րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ: Ի հար կե, այն հիմ նա վոր է, սա կայն չի կա րող 
լի նել կո տո րա ծին քր դե րի լայ նա ծա վալ մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը: Զանգ-
վա ծային սպա նու թյուն նե րին քր դե րի ներ գրավ մամբ Օս մա նյան կայս րու թյու նը լու ծում էր 
ևս մեկ, թերևս ոչ պա կաս կարևոր խն դիր: Քր դե րին դարձ նե լով հան ցա կից, նե րա ռե լով 
նրանց Արևմտյան Հա յաս տա նի հայե րին էթ նիկ զտ ման են թար կե լու թուր քե րի նա խագ ծի 
մեջ` Բարձր դու ռը մշ տա պես ան հնա զանդ և ան հան գիստ քր դե րին ամուր կա պում էր 
կայս րու թյան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի հետ:

***
 Հայ-քր դա կան՝ եր կար դա րեր ձգ վող հա րա բե րու թյուն նե րում մշ տա պես ե ղել են 
խն դիր ներ, ո րոնք առա վել ցայ տուն և ը նդ գր կուն ար տա հայտ վե ցին 19-րդ դա րում, և 
ո րոնց զար գա ցումն ու խո րա ցու մը բե րե ցին նախ՝ հա մի դյան կո տո րած նե րին, ապա՝ 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը քր դե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյա նը։ 

Այլ ժո ղո վուրդ նե րի օգ տա գոր ծու մը զանգ վա ծային ո չն չա ցում նե րի և ցե ղա սպա նու-
թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ժա մա նակ հա մընդ հա նուր ֆե նո մեն է։ Այս պես, Հո լո քոս տի 
տա րի նե րին նա ցիստ նե րը լայ նո րեն ներ գրա վում էին Եվ րո պայի ժո ղո վուրդ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին օ կու պաց ված տա րածք նե րում հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցում։ 
Լե հե րը, լիտ վա ցի նե րը, ուկ րաի նա ցի նե րը, հո լան դա ցի նե րը և բազ մա թիվ այլ ժո ղո-
վուրդ ներ ներ քաշ վե ցին սպա նու թյան այս հոր ձա նու տի մեջ` խրա խուս վե լով նա ցիս տա-
կան հան ցա գործ նե րի կող մից կամ փոր ձե լով օգ տա գոր ծել պա հը՝ տե ղի հրե ա բնակ-
չու թյան հետ սե փա կան հին հա շիվ նե րը մաք րե լու հա մար1։

1 Michael Curtis, Verdict on Vichy: Power and Prejudice in the Vichy France Regime (New York: Arcade 
Pub., 2002); Peter Davies, Dangerous Liaisons: Collaboration and World War Two (Harlow: Pearson 
Education, 2004); Collaboration and Resistance During the Holocaust: Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, 
ed. David Gaunt, Paul A. Levine, and Laura Palosuo (Bern: Peter Lang, 2004); Gerhard Hirschfeld, Nazi 
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 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ըն թաց քում նույն գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված էր քր դե-
րին, ի նչ պես նաև չեր քեզ նե րին։ Նրանք դար ձան ե րիտ թուր քե րի գոր ծիք նե րից մե կը, 
ո րով ի րա կա նաց վեց հայե րի բնաջն ջումն Օս մա նյան կայս րու թյու նում։ Սա կայն 
քր դե րի այս դե րա կա տա րու թյու նը սո վո րա բար ներ կա յաց վում է որ պես լոկ կայս րու-
թյան ձեռ քում կույր գոր ծիք լի նե լու հետևանք: Սա տա րած ված կար ծիք է ոչ միայն 
հայ կա կան պատ մա գրու թյան, այլ նաև ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ը նդ հան րա-
պես2: Ի հար կե, այս կար ծի քը հիմ նա վոր է, և կայս րու թյունն օգ տա գոր ծում էր քր դե-
րին, սա կայն, ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, դա քր դե րի` նման մեծ չա փե րի հաս-
նող մաս նակ ցու թյան միակ բա ցատ րու թյու նը չէ։ Հայ կա կան կո տո րած նե րը շո շա-
փե լի, զգա լի օ գուտ ներ էին բե րում քր դե րին, ով քեր ոչ պա կաս շա հագրգռ ված էին 
կա տար վող ոճ րա գոր ծու թյամբ:

Եվ բա ցի դրա նից, օս մա նյան պե տու թյու նը լու ծում էր ևս մեկ, մի գու ցե ոչ պա կաս 
կարևոր, քան քր դե րի մի ջո ցով հայե րի աճող ազ դե ցու թյու նը կոտ րե լու խն դիր: 
Քր դե րին մեղ սա կից դարձ նե լով այս մեծ ոճ րին՝ Կ. Պո լի սը նրանց կա պում էր կայս-
րու թյան ռազ մա կառ քին՝ քր դա կան եր բեմ նի կի սաան կախ վի ճա կը նե րա ռե լով ը նդ-
հա նուր պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և ճա կա տա գրի մեջ: Այս հան ցա գոր ծու թյան 
մեջ ներ գրա վե լու մի ջո ցով քր դա կան ի նք նու թյու նը հա մա պե տա կան ի նք նու թյան մեջ 
ձու լե լու վար կա ծի քն նար կու մը լի նե լու է հոդ վա ծի առանց քային խն դի րը:

Քրդական խնդիրն օսմանյան քաղաքականության մեջ  
19-րդ դարում 

19-րդ դ. Օս մա նյան կայս րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րը բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ-
նե րի բնա կու թյան խճան կար էին, ե րբ խմ բե րից ոչ մե կը չու ներ բա ցար ձակ մե ծա-
մաս նու թյուն։ Ամե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, ի րենց քա նա կով հայերն այս 
տա րածք նե րում ե րկ րորդ էթ նիկ խումբն էին քր դե րից հե տո3։ Թուր քե րը, ի նչ պես 

Rule and Dutch Collaboration: The Netherlands under German Occupation, 1940–1945 (Oxford, New York 
and Hamburg: Berg Publishers, 1988); The Unknown Black Book: The Holocaust in the German-Occupied 
Soviet Territories, ed. Joshua Rubenstein, Ilya Altman (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2010).
2 Leo Kuper, Genocide: Its Political Use in the Twentieth Century (New Haven and London: Yale 
University Press, 1981), 109; Michael Mann, The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing 
(New York: Cambridge University Press, 2005), 114-115; Taner Akcam, A Shameful Act: The Armenian 
Genocide and the Question of Turkish Responsibility (New York: Metropolitan books, 2006), 180; Taner 
Akcam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in 
the Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 147, 397; Eric D. Weitz, A Century of 
Genocide: Utopias of Race and Nation (Princeton: Princeton University Press, 2005), 6.
3 Stephan H. Astourian, The Silence of the Land: Agrarian Relations, Ethnicity, and Power, Question of 
Genocide, Armenians and Turks at the End of the Ottoman Empire (ed. by Ronald Grigor Suny, Fatma 
Müge Göçek, and Norman M. Naimark) (New York: Oxford University Press, 2011), 58; The Armenian 
Question before the Peace Conference 1919, A Memorandum Presented Officially by the Representatives 
of Armenia to the Peace Conference at Versailles, on February 26th, 1919 https://archive.org/details/
armenianquestion00pari/page/n4, դիտվել է 17.04.2019; Armenia and Kurdistan (London: H.M. Stationery 
Office, 1920).
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նաև այլ ավե լի փոքր խմ բեր, օ րի նակ՝ վրա ցի նե րը, լա զե րը, թուրք ման նե րը, ասո րի-
նե րը և հա կո բի կյան նե րը, զգա լի ո րեն զի ջում էին այս եր կու գե րիշ խող խմ բե րին4։

 Դա րեր շա րու նակ հիմ նա կա նում հայե րով բնա կեց ված այս շր ջան նե րի ժո ղովր դա-
գրա կան պատ կե րը հետզ հե տե փոխ վել է ր։ Քր դա կան բնակ չու թյան կշիռն ավե լա ցել 
էր, ին չը նաև ուղ ղորդ ված ժո ղովր դա գրա կան ին ժե նե րիայի ար դյունք է ր։ Օս մա նյան 
կայս րու թյա նը ձեռն տու էր գրե թե նույ նա քա նակ եր կու մեծ խմ բի հետ գործ ու նե նալ իր 
արևե լյան սահ ման նե րի մոտ, քա նի որ միշտ հնա րա վո րու թյուն էր ստեղծ վում, նրանց 
միջև հա կա սու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լով, թու լաց նե լու եր կու հա մայնքն էլ, ին չից Կ.Պո-
լի սը միշտ օ գտ վում է ր։

19-րդ դա րում հայ-քր դա կան հա րա բե րու թյուն ներն ապ րում էին լար վա ծու թյան աճի 
մի շր ջան, ե րբ միա հյուս վում էին տար բեր խն դիր ներ և հա կա սու թյուն ներ, բախ վում էին 
ի րա րա մերժ շա հեր և ար ժե հա մա կար գեր։ Հիմ նա կան լա րումն ան ցնում էր հետևյալ 
գծե րով՝ կրո նա կան ի րո ղու թյուն նե րից բխող լար վա ծու թյուն, տն տե սա կան մր ցակ ցու-
թյուն և հո ղային հարց, աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի նկատ մամբ վե րա-
բեր մունք, ի նչ պես նաև տար բեր վող պատ կե րա ցում ներ կայս րու թյան ապա գայի վե րա-
բերյալ։ 

Արևմտյան Հա յաս տա նը գտն վում էր քր դա կան փաս տա ցի իշ խա նու թյան տակ, ու 
թեև օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը շա րու նակ քայ լեր էին ձեռ նար կում՝ ու ժե ղաց նե լու 
պե տու թյան վար չա կան կա ռա վար ման աս տի ճանն այս տա րածք նե րում, սա կայն մինչև 
19-րդ դա րի 40 –ա կան թթ. այն պարզ ան վա նա կան էր: Քր դա կան վեր նա խա վը մշ տա-
պես փոր ձում էր օ գտ վել օս մա նյան պե տու թյան տն տե սա կան և քա ղա քա կան ի րա վի-
ճա կի բար դու թյուն նե րից, պա տե րազմ նե րում պար տու թյուն նե րից՝ մե ծաց նե լու հա մար 
ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող ի նք նիշ խա նու թյու նը։ 

Կայս րու թյան հան դեպ քր դե րի խնդ րա հա րույց հա վա տար մու թյու նը պարզ տե սա-
նե լի էր ամ բողջ 19-րդ դա րում Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ բռնկ վող քր դա կան հու-
զում նե րում։ Առա ջի նը 1805 թ. ապս տամ բեց Սու լեյ մա նիայի բա բան ցե ղի առաջ-
նորդ Աբ դուր րահ ման փա շան, դրան հետևե ցին 1812 թ. նրա որ դի Ահ մեդ փա շայի, 
1815 թ. Վա նի և Բա յա զե թի փա շա յու թյուն նե րի քր դե րի ապս տամ բու թյու նները5, 1818 և 
1820 թթ. զա զա նե րի և 1822 թ. հա կա կա ռա վա րա կան ե լույթ նե րը, հատ կա պես զո րեղ 
էին Ռևան դու զի, Հե քյա րիի, Սին ջա րի և Դիար բե քի րի՝ 1828-39 թթ., Բադր խա նի՝ 1843-
1848 թթ. ապս տամ բու թյուն նե րը, 1854 թ. Եզ դին շի րի ապս տամ բու թյու նը, Վա նի, Մու շի 
և Բիթ լի սի շր ջան նե րում մոթ կան լի, ռաշ քո թան լի և սա լի քի ցե ղե րի հա կա կա ռա վա րա-
կան ե լույթ նե րը 1878 թ. աշ նա նը և Օ բեյ դուլ լայի՝ 1880 թ. ապս տամ բու թյու նը6:

4 Donald Bloxham, The Great Game of Genocide, Imperialism, Nationalism, and the Destruction of the 
Ottoman Armenians (Oxford: Oxford University Press, 2005), 39.
5 Василий Никитин, Курды (М.: Прогресс, 1964), 285.
6 Կարո Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները և հայ-քրտական հարաբերությունները /ԺԵ դարեն 
մինչև մեր օրերը/ (Պեյրութ, «Համազգային», 1969), 84; Hakan Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish 
Notables in the Late Ottoman–Early Republican Era,” International Journal of Middle East Studies 33, no. 
3 (2001): 390.
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 Մինչև 1850-60-ա կան նե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րը քր դա կան ե լույթ նե րին ի 
պա տաս խան պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ էին ի րա կա նաց նում, ո րոնք աչ քի էին ը նկ-
նում սան ձար ձակ բռ նու թյուն նե րով և դա ժա նու թյուն նե րով: Ե րզն կա յում (4-րդ բա նակ) 
և Մո սու լում (5-րդ բա նակ) տե ղա կայ ված զին վո րա կան ու ժերն իս կա կան սար սա փի 
խորհրդա նիշ էին դար ձել քր դե րի հա մար7: Յու րա քան չյուր ե լույ թից հե տո մեծ աշի րե-
թա պե տու թյուն նե րը մաս նատ վում էին ու թու լա նում, և հնե րի փո խա րեն առաջ էին քաշ-
վում նո րե րը, ո րոնք ի րենց բարձ րա ցու մով պար տա կան էին միայն սուլ թա նին: «Շարք 
մի շր ջան ներ, ո րոնք մեկ զո րա վար ցե ղա պե տի կեն թարկ վեին, բա ժան վե ցին քա նի մը 
ցե ղա պետ նե րու միջև, ո րոնք ի րենց նոր ի րա վունք նե րից ոգևոր ված, մե կը մյու սին դեմ 
կը լար վեին: Այս լար ված դա վադ րա կան ցան ցը ի րա կան շահ մը կա պա հո վեր թր քա-
կան կա ռա վա րու թե ան, որ ի նք զին քը սկ սած էր ապա հով զգալ քր դա կան նոր բռն կում-
նե րը»8: Այս պի սով, կայս րու թյու նը մշ տա պես փոր ձում էր գտ նել նոր դա սա վոր վա ծու-
թյուն՝ սե փա կան շա հե րը տվյալ տա րածք նե րում առա վե լա պես ապա հո վե լու հա մար:

 Կայս րու թյան նկատ մամբ քր դե րի հա վա տար մու թյան պա կա սը դրսևոր վեց նաև 
19-րդ դ. տե ղի ու նե ցած ե րեք ռուս-թուր քա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ (1828-
29 թթ., 1853-56 թթ. և 1877-78 թթ.) ի րենց պահ ված քում: 1828-29 թթ. պա տե րազ մի 
ժա մա նակ նրանք «դա վա ճա նե ցին» Օս մա նյան կայս րու թյա նը՝ ոչ միայն բո լոր մի ջոց-
նե րով խու սա փե լով մաս նակ ցու թյու նից9, այլև նույ նիսկ թշ նա մու՝ ռուս նե րի հետ 
բա նակ ցու թյուն նե րի մեջ մտան10: 1853-1856 թթ. Ղրի մի պա տե րազ մի ժա մա նակ, ցան-
կա նա լով մո բի լի զաց նել կայս րու թյան մու սուլ մա նա կան բնակ չու թյա նը, սուլ թա նը 
ջի հադ հայ տա րա րեց, բայց այն առանձ նա պես չազ դեց քր դե րի վրա. նրանք կամ 
բա ցա հայտ խու սա փում էին ռազ մա ճա կա տում դուրս գալ ռուս նե րի դեմ, կամ էլ առա-
ջին ի սկ լուրջ բա խու մից հե տո դի մում էին փա խուս տի և նույ նիսկ զենքն ուղ ղում թուր-
քա կան զոր քի դեմ11: 

Հայ կա կան բնակ չու թյու նը նույն պես ո րո շա կի հա մակ րանք էր դրսևո րում Ռու սա-
կան կայս րու թյան նկատ մամբ, սա կայն եր կու փոք րա մաս նու թյուն նե րի այս նույն վե րա-
բեր մուն քը լրիվ տար բեր հետևանք ներ ու նե ցավ։ Քր դե րի այս «դա վա ճա նա կան» պահ-
ված քի ար դյուն քում Օս մա նյան կայս րու թյու նը սկ սեց սի րա շա հել քր դե րին՝ փոր ձե լով 
նրանց սե փա կան խա ղի մեջ ներ գրա վել։ Իր հեր թին հայե րի «ան հա վա տա րիմ» կեց-
ված քը հան գեց րեց լայ նա մասշ տաբ կո տո րած նե րի, ի սկ ավե լի ուշ նաև բնաջն ջե լու 
քա ղա քա կա նու թյան։

7 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 124:
8 Նույն տեղում, 97:
9 Michael Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates: The Impact of Ottoman Reforms and International 
Relations on Kurdistan during the First Half of the Nineteenth Century,” Middle Eastern Studies 44, no. 2 
(2008): 247.
10 Василий Потто, Кавказская война, т. 4 (М.: Центрполиграф, 2007), 41, 54; Վահան Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան կայսրությունում 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին 
(Երևան, «Հայաստան», 1989), 72:
11 Նույն տեղում, 118:
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1860-ա կան նե րին տե ղի է ու նե նում քր դե րի նկատ մամբ օս մա նյան կա ռա վա րու թյան 
վե րա բեր մուն քի կտ րուկ շր ջա դարձ12: Լե ոն գրում է. «Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը 
փո խա նակ պատ ժող և ճն շող հան դի սա նա լու, ի նչ պես ե ղել էր մինչ այդ, ը նդ գր կում էր 
սի րա շա հել-գ րա վե լու քա ղա քա կա նու թյու նը և այդ պի սով ոչ միայն ան վնաս դարձ նելու 
այս ռազ միկ տար րը, այլև պա տե րազ մի դեպ քում իր կողմն ու նե նա լու հա մար: Ի սկ 
սի րա շա հե լու ամե նա լավ մի ջոց նե րից մեկն է ր՝ թույլ տալ քր դե րին, որ շա հա գոր ծեն հայ 
ե րկ րա գործ ժո ղովր դին, ի նչ պես ի րենք կկա մե նան»13: 

Քր դե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը մեղ մե լուն զու գա հեռ, կոշ տա նում է հայե րի 
հան դեպ դիր քո րո շու մը։ Ղրի մի պա տե րազ մը ևս մեկ ան գամ ցույց տվեց, որ հայերն 
ու նեին ռու սա կան կողմ նո րո շում: Այս պա րա գա յում կայս րու թյա նը սպառ նա ցող 
երևույթն ար մա տա խիլ անե լու հա մար պետք էր ավե լի սրել հայ-քր դա կան հա րա բե-
րու թյուն նե րը: Դրա մի ջոց նե րից մե կը քր դե րի մեջ այն տե ղե կատ վու թյան տա րա ծումն 
էր, թե հայե րը, բրի տա նա ցի նե րի և ռուս նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լով, ցան կա նում են 
տի րել Արևմտյան Հա յաս տա նին, թա գա վո րու թյուն ստեղ ծել այն տեղ՝ քշե լով քր դե րին14:

 Հա կա հայ կա կան, ի նչ պես նաև ը նդ հան րա պես հա կաք րիս տո նե ա կան քա ղա քա-
կա նու թյու նը լի ո վին հա մա պա տաս խա նում էր 19-րդ դա րի վեր ջում սուլ թան Աբ դուլ 
Հա մի դի որ դեգ րած պա նիս լա միզ մի քա ղա քա կա նու թյան հետ15: Այն փաս տա ցի ոչ թե 
կրո նա կան, այլ քա ղա քա կան ծրա գիր է ր16: Քր դա կան ազն վա կա նու թյան փո խա րեն 
առա ջին պլան են դուրս գա լիս հոգևոր առաջ նորդ նե րը՝ շեյ խե րը, ո րոնք նախ կի նում 
լոկ ցե ղա պե տի խորհրդա կան ներ էին, ի սկ այժմ ի րենց ձեռ քում էին կենտ րո նաց րել 
ցե ղե րի տն տե սա կան նե րու ժը և քա ղա քա կան իշ խա նու թյու նը17: Ը նդգծ վում էր առա ջին 
հեր թին քր դե րի իս լա մա կան, կրո նա կան ի նք նու թյու նը, ին չը, ը ստ հայտ նի թուր քա գետ 
Ցուր խե րի, միակ մի ջոցն էր 1877-78 թթ. աղե տա լի պա տե րազ մից հե տո առա ջար կե լու 
արևմտյան լի բե րալ գա ղա փար նե րին հա մար ժեք հա վա սա րակ շիռ ներ18:

 Սուլ թա նը սկ սեց Արևմտյան Հա յաս տան ու ղար կել մոլ լա նե րի և սեյիդ նե րի, ո րոնք 
մզ կիթ նե րում բոր բո քում էին քր դա կան զանգ ված նե րի կրո նա կան ատե լու թյու նը 
հայե րի հան դեպ։ Այ նու հետև նա բարձ րա կարգ շքան շան ներ ու զին վո րա կան կո չում-
ներ շնոր հեց քուրդ ցե ղա պետ նե րին։ Այս պես, օ րի նակ, սուլ թա նը Բադր խա նի որ դուն՝ 

12 Օրինակ, Բեդըրխանն ու նրա տոհմը ոչ միայն չպատժվեցին բարձրացված ապստամբությունը 
ճնշելուց հետո, այլև նույնիսկ շնորհների արժանացան։ 
13 Լեո, Թուրքահայ յեղափոխութեան գաղափարաբանութիւնը, հ. Ա (Փարիզ, տպագրություն Պահրի 
եղբարց, 1934), 41; Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 122:
14 Eppel, “The Demise of the Kurdish Emirates,” 256; Լեո, Անցյալից (Թիֆլիս, «Խորհրդային Կովկաս», 
1925), 36; Մշակ (Թիֆլիս), 5/17 օգոստոսի 1880 թ., 3:
15 Christopher J. Walker, Armenia: The Survival of a Nation (New York: St. Martin’s Press, 1980), 133.
16 Wilfrid Scawen Blunt, My Diaries (New York, 1932), 190 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival 
of a Nation, 133.
17 Özoğlu, “Nationalism” and Kurdish Notables,” 384.
18 Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (New York: Oxford University Press, 1961), 174–82; 
Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. 2 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1977), 172–272 հղված է ըստ Erik-Jan Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation 
Building. From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey (London & NY: I.B.Tauris & Co Ltd, 2010), 68, 74.
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Բահ րի բեյին, սուլ թա նա կան գվար դիայի հրա մա նա տա րի աս տի ճան և ե րկ րորդ 
կար գի «Մե ջի դի ե» շքան շան, ի նչ պես նաև ֆե րի կի (գե նե րա լի) կո չում շնոր հեց՝ նրան 
ու ղար կե լով Արևմտյան Հա յաս տան «հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ»19։

 Կայս րու թյան «քր դա կան քա ղա քա կա նու թյան» հա ջորդ դրսևո րու մը հա մի դի ե 
ջո կատ նե րի ստեղ ծումն էր: 

Համիդիե ջոկատների ստեղծումը 

1890 թ. նոյեմ բե րին թուր քա կան թեր թե րում պաշ տո նա կան հա ղոր դում հրա պա րակ-
վեց հիմ նա կա նում քր դե րով20 հա մալր ված ռազ մա կան ստո րա բա ժա նում ներ ստեղ ծե-
լու մա սին, ո րոնց շնորհ վեց սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դի անու նը՝ Hamidiye Asiret Suvari 
Alayları (հա մի դյան ցե ղային հե ծե լա զո րի զո րագն դեր), բա ժան վեց հա մազ գեստ ու 
զենք21: Հա մի դյան հե ծե լա զո րի կազ մա վոր ման գա ղա փա րը մե ծա պես ո գեշնչ ված 
էր ռու սա կան կա զա կա կան ջո կատ նե րի օ րի նա կով22։ Գա ղա փա րի հե ղի նա կը Շա քիր 
փա շան էր, ով հե տա գա յում դառ նա լու էր Անա տո լիա յում բա րե նո րո գում նե րի ի րա-
կա նաց ման գե րա գույն կո մի սար, ի սկ գն դե րի կազ մա վոր ման գոր ծը հանձ նա րար-
վեց Արևմտյան Հա յաս տա նում տե ղա կայ ված չոր րորդ բա նա կի մու շիր (մար շալ) Զե քի 
փա շային23։ Հե ծե լա զո րի հիմ նա կան նպա տա կը պետք է լի ներ ռու սա կան ու պարս կա-
կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյունն ու ժե ղաց նե լը24, ին չը միան գա մից առա ջաց րեց 
ռու սա կան կող մի դժ գո հու թյու նը և բե րեց Ռու սաս տա նի դես պա նի բո ղո քին առ այն, որ 
դա կա րող է լի նել խա ղա ղու թյան խա թար ման պատ ճառ25։

 Հա մի դի ե ջո կատ նե րի մեջ ներ գրավ վա ծու թյունն օժ տում էր ո րո շա կի առանձ նաշ-
նորհ նե րով՝ կա ռա վա րու թյան հո վա նա վո րու թյամբ, օ րեն քի առաջ ո րո շա կի ան ձեռնմ-
խե լի ու թյամբ, նրանց նվի րա բե րում էին հո ղեր, հա մի դի ե նե րի ան դամ նե րի ըն տա նիք-
ներն ազատ վում էին հար կե րից, ի նչ պես նաև հա մի դի ե ում ներ գրավ վածն ազատ վում 
էր կա նո նա վոր բա նա կային ծա ռա յու թյու նից26: Քր դե րը փաս տա ցի դար ձան օս մա նյան 

19 Մշակ, 10 (22) սեպտեմբերի 1880 թ., 3:
20 Շատ փոքր թվով ներգրավվեցին նաև այլ մուսուլման ժողովուրդներ՝ կարափափախներն ու 
չերքեզները, թույլատրվեց կազմել առանձին գնդեր՝ իրենց առաջնորդներով: Տե՛ս Ա-դո, Վանի, 
Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայեթները (Երևան, «Կուլտուրա», 1912), 249:
21 Edwin M. Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities. A Reign of Terror (Philadelphia: Hubbard 
Publishing co., 1896), 97; Turkey, No 1 (1892), Great Britain. Foreign Office. Further Correspondence 
Respecting the Conditions of the Population in Asiatic Turkey (London: Printed for Her Majesty’s Stationery 
Office (H.M.S.O.), 1892), 16.
22 Mesut Uyar and Edward J. Erickson, A Military History of the Ottomans: from Osman to Atatürk 
(Oxford: Praeger Security International, 2009), 240.
23 Владимир Минорский, Курды, Заметки и впечатления (Петроград: тип. В. Ф. Киршбаума, 1915), 11.
24 Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
25 Հնչակ (Լոնդոն), 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 4:
26 Robert Olson, The Emergence of Kurdish Nationalism and the Sheikh Said Rebellions, 1880–1925 
(Austin, Texas: University of Texas Press, 1989), 9; Архив Внешней политики России (АВПР), ф.Миссия 
в Персии, 1913, д.69, л.169-170 հղված է ըստ Ստեփան Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը 
(Երևան, «Հայաստան», 1991), 88: 
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բա նա կի մաս: Ի սկ այն հան գա ման քը, որ մեկ հա մի դի ե ա կան ջո կատ ամեն տա րի 
պետք է պա հա կային ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց ներ մայ րա քա ղա քում, ավե լաց նում էր 
նրա հե ղի նա կու թյու նը27:

Հ րա մա նի հա մա ձայն՝ յու րա քան չյուր հե ծե լա զո րային գունդ պետք է իր շար քե րում 
ու նե նար 512-ից 1.052 զին վոր: Մո տա վո րա պես չորս տա րում ձևա վոր վե ցին շուրջ ե րե-
սուն գն դեր28՝ 43.730 հե ծյալ զին վոր նե րով: 1908 թ. գն դե րի թի վը հա սավ 65-ի29: Գն դե-
րը հա ճախ միա վո րում էին նույն աշի րե թի ան դամ նե րին, և դրանք գլ խա վո րում էին 
աշի րեթ նե րի պե տե րը, ո րոնք ստա նում էին զին վո րա կան կո չում ներ30։ Հա մի դի ե գն դե-
րի հա մալր ման ըն թաց քում օգ տա գործ վեց մի հնարք, ո րը մեծ տա րա ծում գտավ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին. խոս քը բան տե րից հան ցա գործ նե րին ազատ ար ձա կե-
լու և նրանց սպա նու թյուն նե րի մեջ ներ գրա վե լու մա սին է 31։ Օ րի նակ, Վա նի գա վա ռում 
հայտ նի ավա զակ Թա ֆյու րը հա մի դի ե մի գունդ ստեղ ծեց՝ այն հա մալ րե լով բան տե րից 
ազատ ար ձակ ված մար դաս պան նե րով32։ Նույ նը կրկն վեց նաև Ամա սիա յում, որ տեղ 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված ոճ րա գործ չեր քեզ նե րից 1.500-հո գա նոց հա մի դի ե գունդ 
կազմ վեց33։

 Հա մի դի ե գն դե րի ստեղ ծու մը ցույց էր տա լիս, որ սուլ թա նը վերջ նա կա նա պես 
ո րո շել էր հեն վել այս տա րա ծաշր ջա նում քր դա կան ցե ղե րի վրա: Դա պա տա հա-
կան չէր. Հայ կա կան հար ցի ակ տի վա ցու մից հե տո Կ.Պո լի սը տեն դա գին փնտ րում 
էր այն հա մայն քը, ո րի քա ղա քա կան լո յա լու թյու նը հնա րա վոր կլի ներ շա հել: Մինչ 
այդ 19-րդ դա րի ամ բողջ ըն թաց քում անընդ հատ կրկն վող քր դա կան ապս տամ բու-
թյուն նե րը ճն շե լու քա ղա քա կա նու թյա նը ե կավ փո խա րի նե լու քր դե րին սի րա շա հե լու 
և օս մա նյան հա մընդ հա նուր իս լա մա կան հա մայն քի մեջ նրանց հա մա ձու լե լու ռազ-
մա վա րու թյու նը:

Որ պես այս քա ղա քա կան տե ղա շար ժի ար տա ցո լում՝ սուլ թա նի հրա մա նով 
Արևմտյան Հա յաս տա նի և Քրդս տա նի ազ դե ցիկ քուրդ ցե ղա պե տե րը (նաև ո րոշ 
արաբ, կա րա փա փախ և թուրք մեն առաջ նորդ ներ) հրա վիր վե ցին մայ րա քա ղաք34։ 
1891 թ. գար նա նը քուրդ ցե ղա պե տե րը սուլ թա նի ի րա դեի35 հի ման վրա Տրա պի զո նից 
հա տուկ շո գե նա վով տե ղա փոխ վե ցին Կ.Պո լիս՝ նշե լու Սե լան լիկ տո նը: Ճա նա պար-

27 George H. Hepworth, Through Armenia on Horseback (New York: E.P.Dutton & Company, 1898), 229.
28 Great Britain. Foreign Office. Correspondence Relating to the Asiatic Provinces of Turkey: 1892-1893 
(London, 1896). Turkey, No. 3 (1896), հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134.
29 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 240.
30 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 16.
31 Դրա մասին տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Մանուկյան, «Քրեական հանցագործների օգտագործման 
խնդիրը Հայոց ցե ղա սպանության իրականացման մեջ», Մերձավոր Արևելք (VIII): Պատմություն, 
քաղաքականություն, մշակույթ (Երևան, «Զանգակ-97», 2012), 342-349:
32 Arshak Safrastian, Kurds and Kurdistan (The Harvill Press Ltd: London, 1948), 66-67.
33 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 91:
34 Uyar and Erickson, A Military History of the Ottomans, 203-204.
35 Իրադե (թուրքերեն՝ կամք, ցանկություն) – Օսմանյան կայսրությունում այսպես էր անվանվում 
սուլթանի անունից հրապարակվող հրամանագիրը:
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հին նրանց հանգս տի, սնն դի, հա գուս տի և մնա ցած բո լոր կա րիք ներն ապա հով վե-
ցին սուլ թա նի ան ձնա կան մի ջոց նե րով։ Կայ սե րա կան թիկ նա պահ նե րը «Դիա նա» 
շո գե նա վով ըն դա ռաջ գնա ցին ցե ղա պե տե րին և նրանց ար ժա նա վայել մե ծա րե լով՝ 
հասց րին մայ րա քա ղաք։ Այն տեղ քր դա կան զգեստ ներ հա գած, մե կա կան սրով ու 
խեն չա լով զին ված՝ նրանք կառ քե րով շր ջում էին քա ղա քի զա նա զան մա սե րում, հյու-
րա սիր վում թան կա գին օ տա րերկ րյա հյու րե րի նման36: Նրանց ըն դու նեց ան ձամբ 
սուլ թա նը և ըն ծա ներ ու ի րենց ստո րա բա ժա նում նե րի հա մար տար բե րան շան ներ 
շնոր հեց, ո րոնք կրում էին հեր թա կան հա մար և տո ղեր Ղու րա նից37:

 Հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կեր պու մը պետք է ավար տին հասց ներ քր դե րին թուր-
քա կան պե տա կա նու թյա նը կա պե լու գոր ծըն թա ցը: Նախ կի նում ան հնա զանդ քր դե-
րը պետք է դառ նային օս մա նյան միաս նա կա նու թյան կարևոր ե րաշ խիք նե րից մե կը, 
առա վել ևս, որ Աբ դուլ Հա միդ II-ը քայ լեր ձեռ նար կեց ե րկ րի զար գա ցու մը պա նիս-
լա միզ մի գա ղա փա րա կան հեն քի վրա խարս խե լու ուղ ղու թյամբ: Այս ըն թաց քում 
նաև թու լաց վում էին խո շոր և ան հնա զանդ աշի րեթ նե րը, տրոհ վում ու ման րաց-
վում։ Հա մի դի ե գն դե րի հրա մա նա տար ներ էին նշա նակ վում ազ դե ցու թյուն չու նե-
ցող, ան նշան մար դիկ, ի նչն առա ջաց նում և ու ժե ղաց նում էր քր դա կան առաջ նորդ-
նե րի ներ քին հա կա մար տու թյու նը38։ Ալաշ կեր տի, Մա նազ կեր տի, Բու լա նը խի, Խնու-
սի, Վար դո վայի շր ջան նե րում հաս նան ցի, ջիբ րան ցի, ջը ռըք ցի, բը լըք ցի քր դե րը ի րար 
հետ կռ վում էին հա մի դի ե ում ղե կա վար դիր քի «աս տի ճա նի մե ծու թյան, փա ռա սի րու-
թյան» հա մար39: 

Հա մի դի ե գն դե րը գրա գետ սպա նե րով ապա հո վե լու նպա տա կով 1892 թ. Կոս-
տանդ նու պոլ սում և 6-րդ բա նա կային կոր պու սի կենտ րոն Բաղ դա դում բաց վե ցին 
«ա շի րե թային դպ րոց ներ»40: Այս մի ջո ցա ռում նե րի մի ամ բողջ հա մա կար գի նպա-
տակ ներ էին հռ չակ վում քոչ վոր քր դե րին քա ղա քակր թե լը և նրանց հոր դա նե րը կար-
գա պահ դարձ նե լը41: Սա կայն դա նույն, ավե լի հա մա պար փակ և հա մընդգր կուն 
խնդ րի փու լե րից մեկն էր: Դպ րոց նե րում ու սա նող քուրդ և արաբ աշա կերտ նե րին 
Թուր քիայի նկատ մամբ հա վա տար մու թյուն էին նե րար կում42։ 

Ի հար կե, ե ղան նաև ան խու սա փե լի շե ղում ներ: Բազ մա թիվ ան հնա զանդ ցե ղեր 
դար ձան էլ ավե լի ան կախ ու ի նք նագ լուխ՝ հա ճախ հրա ժար վե լով կա ռա վա րու թյա նը 
հար կեր մու ծե լուց43։ Մի շարք ցե ղեր էլ (o րի նակ՝ Դիար բե քի րում և Բիթ լի սում) ի րենց 
հեր թին չընդգրկ վե ցին հա մի դի եի հա մա կար գի մեջ, ի սկ Դեր սի մում մեր ժում նե րը 

36 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 89:
37 Great Britain. Foreign Office, Turkey, No 1 (1892), 19, 37; Hepworth, Through Armenia on Horseback, 
226.
38 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 157:
39 Հնչակ, 20 նոյեմբերի 1894 թ., 102:
40 Минорский, Курды, 11.
41 Положение армян в Турции до вмешательства держав в 1895 году (Москва։ Разсвѣтъ, 1896), 163.
42 Минорский, Курды, 11.
43 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 212:
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հա մա տա րած էին44: Թուրք-իրա նա կան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րի մի շարք քր դա կան 
ցե ղեր հա մի դի ե գն դե րի մեջ չմտ նե լու հա մար տե ղա փոխ վե ցին Ի րան45։

 Սա կայն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մի դի ե ջո կատ նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը թույլ 
տվեց Օս մա նյան կայս րու թյանն ու ժե ղաց նել քր դա կան ցե ղե րի կա պը կենտ րո նա կան 
իշ խա նու թյան հետ, և որ պես դրա ամ րապնդման հա ջորդ քայլ՝ նրանց թույ լատր վեց 
բա ցա հայտ ու ան թա քույց թի րա խա վո րել հայ կա կան բնակ չու թյա նը: Ի հար կե, հայ-
կա կան բնակ չու թյան կո ղո պու տը և ճն շու մը քր դա կան ցե ղե րի կող մից նոր երևույթ-
ներ չէին, սա կայն հի մա դա օ րի նա կա նաց վում էր պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա վուն-
քով, ո րի մաս էին կազ մում ար դեն քր դա կան զին ված ջո կատ նե րը: Ի նչ պես գրում է 
այս տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նով ճամ փոր դած Ջորջ Հեփ վոր դը, «քր դե-
րը շատ ոգևոր ված էին սուլ թա նի գոր ծո ղու թյուն նե րով և ավե լի քան հպարտ՝ հա մա-
զգեստ կրե լու հա մար»46:

Այս պի սով, հա մի դի ե նե րի ստեղ ծու մը քր դե րին ո րո շա կի ո րեն մո տեց րեց Օս մա-
նյան կայս րու թյա նը, նրանց ը նդ գր կեց պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և բա նա կին 
մա տա կա րա րեց նոր կա նո նա վոր «խա ֆիֆ սու վա րի» թեթև հե ծե լա զո րով47: 

Հայկական բնակչության նկատմամբ բռնաճնշումները՝ որպես համիդիե 
հեծելազորի գործառույթներից մեկը

Ս տեղ ծու մից հե տո հա մի դի ե գն դե րը ո ղջ Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած քում 
ստանձ նե ցին ռազ մաոս տի կա նա կան գոր ծա ռույթ։ Հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ 
բռ նու թյուն նե րը, ապօ րի նի տուր քե րը, կո ղո պու տը, թա լանն ու տա րա տե սակ կա մա-
յա կա նու թյուն ներն ըն դու նե ցին աներևա կայե լի մեծ ծա վալ։ Ցան կա ցած դի մա դրու-
թյուն «հա վա սա րա զոր էր սուլ թա նի դեմ խռո վու թյան»48 և բե րում էր արյան մեջ 
դա ժան ճնշ ման49: «Ն րանց կող մից կա տար ված վայ րա գու թյուն ներն ան նկա րա-
գրե լի ո րեն սար սա փե լի էին: Որևէ մե կի նկատ մամբ ո ղոր մա ծու թյուն չեն ցու ցա բե-
րում... Յու րա քան չյուր տար բեր չա փի ավե րա ծու թյուն ներ ամե նու րեք ի րա կա նաց վել 
են թուր քե րի օ ժան դա կու թյամբ, ի սկ ե րբ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն իս կա պես 
ձգ տել է կան խել հար ձա կում նե րը, դա արել է հեշ տու թյամբ»50:

44 Ahmad Madhar Kamal, Kurdistan during the First World War, trans. Ibrahim Ali Maher (London: Saqi 
Books, 1994), 55 հղված է ըստ Zardykhan Zharmukhamed, “Ottoman Kurds of the First World War Era: 
Reflections in Russian Sources,” Middle Eastern Studies 42, no.1 (2006): 73.
45 АВПР, Политархив, 1889-1894, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 
212-213:
46 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225.

47 Минорский, Курды, 11.

48 Положение армян, 161.

49 John A.R. Marriott, The Eastern Question. An Historical Study in European Diplomacy (Oxford: Oxford 
University Press, 1951), 399.

50 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 98.
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Այս պի սով, բա ցա հայտ վում էր հա մի դի ե ջո կատ նե րի ստեղծ ման ևս մեկ նպա տակ, 
ո րը սահ մա նա պահ գոր ծու նե ու թյու նից պա կաս կարևոր չէր կայ սե րա կան ար քու նի քի 
հա մար: Լե ոն այս առու մով գրում է. «Որ քան և այս ձեռ նար կու թյու նը քո ղարկ վում էր 
պա տե րազ մա կան ը նդ հա նուր նկա տա ռում նե րով, ոչ ո քի հա մար գաղտ նիք չէր մնում, 
որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման ամե նագլ խա վոր, ե թե ոչ միակ, շար ժա ռիթն է 
նրանց մի ջո ցով հայե րին զս պե լը»51։ Է րզ րու մում գլ խա վոր հյու պա տոս Ա. Դեն նե տը 
նույն պես հա ղոր դում էր, որ հա մի դի ե գն դե րի կազ մա կերպ ման նպա տակն է քր դե-
րին օգ տա գոր ծել՝ կայս րու թյան արևե լյան նա հանգ նե րում քրիս տո նյա բնակ չու թյան 
ազա տա գրա կան մի տում նե րը ճն շե լու հա մար52։ Սա ը նդ հա նուր տե սա կետ էր նաև 
ան գլիա ցի ու ֆրան սիա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ու դի վա նա գետ նե րի շր ջա նում։ 
Օ րի նակ, 1895 թ. հու լի սի 26-ին Չես տե րում տե ղի ու նե ցած մի տին գի ժա մա նակ Վ. 
Գլադս տո նը հայ տա րա րում էր. «Սուլ թա նը և Կ.Պոլ սի կա ռա վա րու թյու նը ֆոր մալ ձևով 
հա վա քա գրե ցին ոչ մի ռազ մա կան կար գա պա հու թյուն չու նե ցող մարդ կանց, նրան ցից 
կազ մե ցին կեղծ հե ծե լա զո րային գն դեր և այ նու հետև ար ձա կե ցին նրանց՝ լիա զո րե լով 
սուլ թա նա կան զին վոր նե րի դե րում քայ քայել ու ո չն չաց նել հայ բնակ չու թյա նը»53։ Ավե-
լին, դա չէին թաքց նում նաև ի րենք՝ քր դե րը: Թուր քիա յում Բրի տա նիայի հյու պա տոս 
Հեմս թոնն Է րզ րու մից գրում էր, որ քր դե րից շա տե րը «բա ցա հայ տո րեն հաս տա տում 
են, որ նրանք նշա նակ վել ե ն՝ ճն շե լու հայե րին, և որ նրանք հա վաս տիա ցում են ստա-
ցել, որ պա տաս խա նատ վու թյան չեն կանչ վի դա տա րա նի առջև քրիս տո նյա նե րի դեմ 
գոր ծած ցան կա ցած բռ նու թյան հա մար»54: Ը նդ հա կա ռա կը, դա տա րան նե րը բա ցա-
հայտ պաշտ պա նում էին հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող կա մա յա կա նու թյուն նե րը: Հա մի-
դի ե զին վո րը փաս տա ցի միա պետ էր իր գոր ծե րում: Չկար որևէ օ րենք, ո րը նա ստիպ-
ված կլի ներ հար գել, նա ու ներ ան սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ, կա րող էր անել ի նչ-որ 
ցան կա նար, ի սկ ե թե տե սա կա նո րեն քա ղա քա ցիա կան կամ ռազ մա կան դա տա րա նը 
կան չեր նրան պա տաս խա նատ վու թյան գո ղու թյան կամ սպա նու թյան հա մար, Զե քի 
փա շան կա զա տեր նրան55:

 Բե րենք ան պատ ժե լի ու թյան մի քա նի օ րի նակ: «Դ րո շա կը» հա ղոր դում է. «Մու-
շում թա փա ռա կան քիւր տե րը օր ցե րե կով օս մա նե ան զօ րա նո ցէն մար թի նի հրա ցան 
կ’ տա նան և շու կայէն զո ռո զու թե ամբ ան ցնե լով՝ առանց քա շուե լու կ’ը սեն. «այս բո լո-
րը ֆլ լահ նե րու (հայե րու) հա մար է»: Ի սկ Ալաշ կեր տում. «քր դերն ու թուր քե րը, կա ռա-
վա րու թյու նէն ստա ցած ար տո նու թյուն նե րէն սիրտ առ նե լով, անա սե լի գա զա նու թյուն-
ներ կը նեն։ Քր դա կան ան կա նոն զոր քե րը գյու ղէ ի գյուղ շր ջե լով բար բա րո սու թյուն ներ 
ի գործ կը դնեն, կհափշ տա կեն տնե րու մեջ ե ղած-չե ղա ծը, զար նե լով ու անար գե լով 

51 Լեո, Անցյալից, 103:
52 АВПР, ф.30, оп.517, д.1571, л.5, հղված է ըստ Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 207:
53 Facts about Armenia: Sassoon as reported by a native, Mr.Gladstone's speech, and Dr. Dillon's article 
on Armenia (New York: E. Scott, 1895), 17-18.
54 FO 424-169, 21, FO 424/169, 30 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 134; 
Peter Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America’s Response (New York: Harper 
Perennial, 2004), 50; Great Britain. Foreign Office, Turkey, No. 1 (1892), 23.
55 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 232.
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կհեռա նան»56։ Մոտ եր կու տաս նյակ քր դեր, հար ձակ վե լով Դեր սի մի Շոր տա գյու-
ղի վրա, կո ղոպ տում են, մի քա նի սին վի րա վո րում և մեկ հո գու սպա նում։ «Տե ղա կան 
կա ռա վա րու թյա նը լուր է տր վում... Ի զուր են ջա նում խեղճ հայե րը, քա նի որ կա ռա վա-
րու թյու նը չի կա րող քր դե րի վրա բռ նու թյուն բա նեց նել։ Մա նա վանդ, ե րբ սպան վո ղը 
հայ էր, բո ղոք նե րին եր բեք կարևո րու թյուն չէր տր վում...» 57։ 

Իշ խա նու թյուն նե րը հայ կա կան գյու ղե րում հետևո ղա կա նո րեն տե ղա կա յում էին 
հա մի դի ե գն դեր՝ նաև հայե րին տն տե սա պես հյու ծե լու նպա տա կով։ Բա ցի բա ցա-
հայտ թա լա նից, քր դա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար նե րը հա ճախ դրա մով վար-
կա վո րում էին մշ տա պես կա րի քի մեջ գտն վող հայե րին՝ որ պես ե րաշ խիք ըն դու նե լով 
նրանց անա սուն նե րը, տներն ու բեր քը, աս տի ճա նա բար դառ նում էին այդ գյու ղե րի 
տե րե րը՝ աղա ներ: Չկա րո ղա նա լավ պարտ քե րը վե րա դարձ նել՝ հայե րը ստիպ ված 
էին կա տա րել տար բեր տե սա կի աշ խա տանք ներ, ի րենց լա վա գույն ձի ե րին հանձ նել 
քր դե րին և նույ նիսկ տալ ի րենց աղ ջիկ նե րին58։ Տն տե սա կան կյան քը դժ վա րաց նում 
էր նաև ան վտան գու թյան ցածր մա կար դա կը: Նույ նիսկ մոտ բնա կա վայ րե րի միջև 
հա ղոր դակ ցու թյու նը խիստ դժ վա րա ցել էր, ան վտանգ ե րթևե կե լը հա մի դի ե հե ծե լա-
զո րի պատ ճա ռով ան հնար էր դար ձել59։

 Վի լայեթ նե րի իշ խա նու թյուն ներն աշ խա տում էին հնա րա վո րինս գործ չու նե-
նալ հա մի դի ե նե րի հետ, և սա իր հետ բե րում էր ոչ միայն հայե րի դժ գո հու թյու նը: 
1900թ. գար նա նը Վաս պու րա կա նի հա րյու րա վոր թուրք գյու ղա ցի նե րի կող մից մի 
բո ղոք ու ղարկ վեց Վա նի վա լիին հա մի դի ե նե րի վայ րա գու թյուն նե րի մա սին։ Ե րբ 
կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վեց քայ լեր ձեռ նար կե լուց դրանք կան խե լու ուղ ղու թյամբ, 
Վա նի թուր քե րը պատ րաս տե ցին նաև Բարձր դռանն ուղղ ված մի հան րա գիր՝ նույն 
պա հանջ նե րով՝ դրանք չկա տա րե լու դեպ քում ցան կա նա լով ստա նալ այլ բնա կու-
թյան վայ րեր գաղ թե լու հնա րա վո րու թյուն։ Հայ դե րա աշի րե թի պե տե րը, հա մի-
դի ե հրա մա նա տար Հու սեյն փա շան, Հա ջի Խեյ մուր և է մին փա շա նե րը տես նե լով, 
որ խն դի րը բար դա նում է, հանգս տաց րին թուր քե րին՝ խոս տա նա լով դա դա րեց նել 
նրանց դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րը60։ Ո րոշ տե ղե րում հու սա հա տու թյան եզ րին հա սած 
տե ղա կան բնակ չու թյան և հա մի դի ե գն դե րի միջև տե ղի ու նե ցան զին ված ը նդ հա-
րում ներ։ Օ րի նակ, 1900 թ. արա բա կան շամ մար ցե ղը զին ված հա կա հար ված տվեց 
Իբ րա հիմ փա շայի հա մի դի ե գն դե րին61։ 

Այս պի սով, ան մի ջա պես բա ցա հայտ գոր ծադր վեց քր դա կան հա մի դի ե ջո կատ-
նե րի ստեղծ ման մեկ այլ նպա տակ՝ մշ տա կան ճնշ ման տակ պա հել հայ կա կան 

56 «Լուրեր Տաճկահայաստանից», Դրօշակ (Վիեննա), փետրվար 1892 թ., 5:
57 Հնչակ, 12 դեկտեմբերի 1890 թ., 6-7:
58 АВПР, ф. Посольство в Константинополе, 1907, д. 4087, лл. 76-79 հղված է ըստ Պողոսյան, Քրդերը 
և Հայկական հարցը, 92:
59 Նույն տեղում:
60 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 232-233:
61 Նույն տեղում, 234:



Ցեղասպանագիտական հանդես 6(2), 2018

35

բնակ չու թյա նը՝ հնա րա վո րինս թու լաց նե լով նրանց նաև տն տե սա պես: Քր դե րին նաև 
տր վում էին կայս րու թյան հետ լավ հա րա բե րու թյուն ներ պա հե լու, նրա կող մից հո վա-
նա վոր վե լու առա վե լու թյուն նե րը: Հան ցանք նե րը քո ղար կե լու, դրանք չն կա տե լու և 
փաս տա ցի օ րի նա կա նաց նե լու քա ղա քա կա նու թյու նը Կ.Պոլ սի կող մից քր դե րին հան-
ցակ ցու թյան մի ջո ցով կայս րու թյանն առա վել ամուր կա պե րով միաց նե լու առա ջին 
փորձն էր:

Հայկական կոտորածները և  
քրդերի դերակատարումը

1894-96 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան զանգ վա-
ծային, լայ նա մասշ տաբ կո տո րած ներ, ո րին զոհ գնա ցին կայս րու թյան մոտ 200-300 
հա զար հայ քա ղա քա ցի ներ։ Կո տո րած նե րը նա խա ձեռն վե ցին որ պես պա տաս խան 
Հայ կա կան հար ցը Բեռ լի նի կոնգ րե սից հե տո մի ջազ գային դի վա նա գի տա կան օ րա-
կարգ մտ նե լու և հայե րի հետևո ղա կան պա հանջ նե րի Աբ դուլ Հա միդ II-ին՝ ի կա տար 
ածել այդ պայ մա նա գրից բխող Օս մա նյան կայս րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րը62: 
Սա կայն ո՛չ օս մա նյան կա ռա վա րու թյանն ուղղ ված խնդ րա գրե րը, ո՛չ եվ րո պա կան 
տե րու թյուն նե րին հղած բո ղոք ներն ու պա հանջ նե րը կյան քի կո չե լու ի րենց ի սկ կող-
մից հայ տա րար ված բա րե նո րո գում նե րը, օ գուտ չտ վե ցին: Օս մա նյան կա ռա վա րու-
թյու նը ձգձ գում էր բա րե նո րո գում նե րի ի րա կա նա ցու մը, ի սկ Արև մուտքն այս հարցն 
օգ տա գոր ծում էր ըն դա մե նը որ պես տն տե սա կան ու քա ղա քա կան նպա տակ նե րով 
Թուր քիայի վրա ճն շում գոր ծադ րե լու մի ջոց: 

1894-96 թթ. կո տո րած նե րը սուլ թա նի կող մից հայե րին պատ ժե լու փորձ էին՝ 
բա րե փո խում ներ պա հան ջե լու և եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րին դի մե լու չտեսն ված 
հանդգ նու թյան հա մար63: Բա ցի դրա նից, նվա զեց վում էր հայ կա կան ժո ղովր դա գրա-
կան կշիռն Արևմտյան Հա յաս տա նում: Հա րյուր հա զա րա վոր հայեր ո չն չաց վե ցին, 
տաս նյակ հա զա րա վոր ներն էլ ար տա գաղ թե ցին ե րկ րից, քա նի որ զրկ վել էին գո յու-
թյան հա մար ան հրա ժեշտ ամեն ին չից: Կո տո րած նե րը նաև հար վա ծե ցին հայե րի 
տն տե սա կան աճող նե րու ժին: 

Քր դերն ի րենց հեր թին ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին այս ջար դե րին:

62 Համաձայն 1878 թ. հուլիսի 1-ին ստորագրված Բեռլինի պայմանագրի հոդված 61-ի. «Բարձր 
դուռը պարտավորվում է առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում 
տեղական կարիքներից հարուցված բարելավումներն ու բարենորոգումները և ապահովել հայերի 
անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից: Բարձր դուռը տերություններին պարբերաբար կհաղորդի 
այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տերությունները կհսկեն 
դրանց կիրառումը»: Այսպիսով, համիդիե ջոկատների ստեղծումը ուղղակիորեն Բեռլինի դաշնագրի 
խախտում էր, քանի որ այն ոչ թե ապահովում էր հայերի անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից, 
այլ ընդհակառակը՝ ստեղծում էր քրդերի կողմից հարուցվող խնդիրների ևս մեկ օջախ:
63 Vahakn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia to the 
Caucasus (New York: Berghahn Books, 2003), 146.
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Սասունի կոտորածը

 Դեռ 1891-94 թթ. Սա սու նում սուլ թա նը փոր ձեց քր դե րին ներ քա շել հայե րի կո տո րած-
նե րի մեջ: Կա ռա վա րու թյան հրա հան գով Բիթ լի սի կու սա կալ Թահ սին փա շան հոր դո-
րում էր քր դա կան ցե ղա պե տե րին ու շեյ խե րին, որ պես զի նրանք աշի րեթ նե րին ոտ քի 
հա նեն կի սաան կախ կար գա վի ճակ ու նե ցող Սա սու նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րի 
դեմ։ 1891-1894 թթ. ըն թաց քում սա սուն ցի նե րը հա մա ռո րեն դի մադ րում և մի քա նի 
պա տաս խան հա կա հար ված էին հասց նում։ Այս պես, 1893 թ. հու նի սին նրանք հետ 
մղե ցին քուրդ ցե ղա պետ Հու սեյ նի ջո կա տի հար ձա կու մը, ով ձեր բա կալ վեց եվ րո պա-
կան տե րու թյուն նե րի ճնշ ման ներ քո, սա կայն շու տով ազատ ար ձակ վեց, ի սկ հե տո 
սուլ թա նի ձեռ քից ստա ցավ շքան շան, փա շայի տիտ ղոս և գե նե րա լի կո չում64։ Հա ճախ 
Սա սու նում բնակ վող քր դե րը միա նում էին հայե րին, եկ վոր քր դե րի դեմ պայ քա րում՝ 
ի րենց ե րկ րա մա սից քշե լու հա մար65: Հայե րին օգ նե լու կամ կո տո րե լու հո ղի վրա նույ-
նիսկ ներքր դա կան արյու նա լի բա խում ներ են տե ղի ու նե նում Մա նազ կեր տում և Մու-
շում66:

1894 թ. ամ ռա նը Սա սու նը պա շար ման օ ղա կի մեջ վերց վեց։ Չոր րորդ զո րա բա նա կի 
հրա մա նա տար Զե քի փա շան Բիթ լի սի կու սա կա լի մոտ հա տուկ խորհրդակ ցու թյուն 
հրա վի րեց օս մա նյան բարձ րաս տի ճան կա ռա վա րա կան և զին վո րա կան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի ու բազ մա թիվ քր դա կան ազ դե ցիկ ցե ղա պե տե րի մաս նակ ցու թյամբ (բա գա-
րան ցոց, ռըշ կո տան ցոց, խա րը կան ցոց, Փէն ջա րի, Ծո վա սա րի վրա բնակ վող խար զան-
ցոց Բշէ րե կի մեծ աշի րե թա պե տը, Բէ լիկ ցոց պե տե րը, Խոյ թի Բռ նա լի փի բո լոր իշ խան-
նե րը, մո դը կան ցի, խէ չան ցի գլ խա վոր նե րը, բա զը կան ցոց, ժա ճըր գան ցոց, խը կան ցոց, 
խե յան ցոց և Սլի վա նի կի բո լոր ցե ղա պե տե րը և հյու սի սային բեր դե րու հա մի դի ե նե րի 
Բեհ մեդ դին փա շան), ո րի ըն թաց քում հա ջող վեց հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա-
նաց նե լու շուրջ հա մախմ բել քր դա կան տար բեր ցե ղե րի, և ո րոշ վեց Սա սու նի շար ժում-
նե րը խեղ դել արյան մեջ: Հրա ման տր վեց բո լոր քուրդ ցե ղե րին ան հա պաղ հա վաք վել 
և հար ձակ վել Սա սու նի վրա: Միայն Բու լա նը խի հայ դա րան ցիք 300 հե ծյալ նե րով ներ-
կա յա ցան67: Հայ գոր ծիչ նե րից ո մանք՝ Դա մա դյա նը, Ռու բեն Շիշ մա նյա նը (Ե րզն կա ցի 
քե ռին), փոր ձե ցին քր դե րի հետ փո խըմբռն ման եզ րեր գտ նել և նրանց չե զոք դիրքն 
ապա հո վել, բայց ապար դյուն68:

 Զե քի փա շայի 12- հա զա րա նոց բա նա կը ստա ցավ կա ռա վա րու թյու նից օ ժան դակ 
ու ժեր Դիար բե քի րից, Բիթ լի սից, Մու շից, Է րզ րու մից, Խար բեր դից, ան գամ Հա լե պից ու 

64 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2, հղվում է ըստ Հայոց պատմություն, հ. III. 
Նոր ժամանակաշրջան (XVII դ. երկրորդ կես – XIX դ. վերջ), գիրք առաջին (XVII դ. երկրորդ կես – 
1918 թ.) (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, «Զանգակ-97», 2010), 516:
65 АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3176, л. 24-25, Геноцид армян в Османской империи. 
Сборник документов и материалов, ред. М. Г. Нерсисян (Ереван: Айастан, 1983), 25; «Վերջին լուր», 
Հնչակ, 25 հուլիս 1892 թ., 62: 
66 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 105:
67 «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, նոյեմբեր 1894, 2; Bliss, Turkey and the 
Armenian Atrocities, 375:
68 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 217:
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Բաղ դա դից, ո րին միա ցան նաև հա մի դի ե գն դե րը՝ Բե հաէդ դին փա շայի, Մահ մադ էլ 
Աղա սիի և այլ հրա մա նա տար նե րի գլ խա վո րու թյամբ69։ Սա սու նը դար ձավ այն վայ րը, 
որ տեղ փոր ձարկ վե լու էին հա մի դի ե գն դե րի մար տու նա կու թյու նը և նրանց նվիր վա ծու-
թյու նը սուլ թա նին: 

Սա սու նի հայ բնակ չու թյու նը հե րո սա կան դի մադ րու թյուն ցույց տվեց, սա կայն 
ու ժերն ան հա վա սար էին: Թուր քա կան և քր դա կան զոր քերն ավե րե ցին շր ջա նի 40-ից 
ավե լի հայ կա կան գյու ղեր, կո տո րե ցին ավե լի քան 10 հա զար մարդ։ Հա զա րա վոր 
ե րե խա ներ և կա նայք առևանգ վե ցին քր դե րի և թուր քե րի կող մից: Քր դե րի և զորքե րի 
դա ժա նու թյուն ներն ան նկա րա գրե լի էին70։ Սպա նու թյուն նե րը զանգ վա ծային էին և 
առանց տար բե րա կե լու զո հե րի սեռն ու տա րի քը: «Ն րանք բո լո րը անո ղոք սպան վե-
ցին մղ ձա վան ջային արա րած նե րի, սև հա գած զին վոր նե րի և սպի տակ նե րով քր դե-
րի կող մից: Զին վոր նե րը, քր դե րը և զապ թի ե նե րը71 հե տապն դում էին հայե րին՝ տղա-
մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րին, և խո ցում ու սպա նում առանց տա րի քի կամ սե ռի 
խտ րու թյան, բո լոր նրանց, ով քեր ը նկ նում էին ի րենց ձեռ քը»72:

Հրա մայ ված էր ո չն չաց նել ամեն քին և ամեն ի նչ: Ան կախ այն բա նից, մար դիկ 
հա վա տա րի՞մ են ե ղել, վճա րե՞լ են հար կե րը, թե՞ ոչ: Գյու ղե րից մե կի քա հա նան և 
երևե լի նե րը գնա ցին թուրք սպայի հետ հան դիպ ման՝ վճա րած հար կային ան դոր րա-
գրե րով՝ որ պես ի րենց հա վա տար մու թյան ապա ցույց և առ հա վատ չյա, ո ղոր մու թյուն 
հայ ցե լով, սա կայն գյու ղը շր ջա պատ ված էր, և բո լո րին սրա խող խող արե ցին73: 

Այս գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար Զե քի փա շան սուլ թա նից շքան շան ստա ցավ, ի սկ 
քր դա կան չորս ցե ղա պե տե րը կա ռա վա րու թյան կող մից պարգևատր վե ցին մե տաք սյա 
դրոշ նե րով74։ 

Մայիսյան բարենորոգումների ծրագիրը և քրդերը

 Սա սու նի կո տո րած նե րը մի ջազ գային լայն ար ձա գանք ստա ցան: Մա մու լը լիքն էր 
տե ղե կու թյուն նե րով, հոդ ված նե րով. եվ րո պա կան քա ղաք նե րում նույ նիսկ հան րա հա-
վաք ներ կազ մա կերպ վե ցին՝ Թուր քիային դա տա պար տե լու հա մար75: Այն նաև առիթ 
հան դի սա ցավ, որ պես զի մեծ տե րու թյուն նե րը վեր ջա պես ան դրա դառ նան Բեռ լի նի՝ 
1878 թ. կոնգ րե սի 61-րդ հոդ վա ծից բխող ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րին։ Կ.Պոլ սում 
Ֆրան սիայի, Ռու սաս տա նի դես պան ներն ը նդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նու թյուն են 
տա լիս Մեծ Բրի տա նիայի կող մից հիմ նա կա նում Հայոց Պատ րիար քա րա նի առա ջարկ-

69 Turkey, N 1 (1896), Part 1 (London: H.M.S.O., 1896), 2.
70 Геноцид армян в Османской империи, 25-57; «Սասնոյ ապստամբութիւնը եւ կոտորածը», Դրօշակ, 
նոյեմբեր, 1894 թ., 2-4:
71 Ժանդարմները:
72 Turkey, no. 1 (1895), part 1, p. 171 հղվում է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 141:
73 “The Armenian Crisis in Turkey,” Woman’s Journal, April 6 (1895): 106, հղվում է ըստ Balakian, 
Burning Tigris, 56.
74 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 519:
75 Լեո, Անցյալից, 104:
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նե րի հի ման վրա մշակ ված բա րե նո րո գում նե րի մի ծրա գրի, ո րը և 1895 թ. մայի սի 11-ին 
սուլ թա նի կա ռա վա րու թյա նը ներ կա յաց վեց։ 

Ծ րա գրում հա յա բնակ վեց վի լայեթ նե րում (Է րզ րում, Բիթ լիս, Վան, Սվազ, Մա մու-
րեթ-ուլ-Ա զիզ (Խար բերդ), Դիար բե քիր) վար չա կան, ֆի նան սա կան և դա տաս տա նա-
կան կազ մա կեր պու թյան մեջ, բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու վե րա բե րյալ առան-
ձին գլուխ նե րից բա ցի, կար 9-րդ գլու խը, ո րը կոչ վում էր «Վե րահս կո ղու թյուն քր դե րի 
վրա»։ 24-րդ հոդ վա ծում նշ վում էր, որ յու րա քան չյուր նա հան գում պետք է ստեղծ վի մի 
առան ձին պաշ տոն՝ Աշի րեթ-Մեմ սու րի թա փա ռա կան քր դե րին հս կե լու հա մար: Պաշ-
տո նյան օ ժտ վում էր լայն լիա զո րու թյուն նե րով և պա հա կախմ բով։ «…Ե թե նրանք որևէ 
չա րա գոր ծու թյուն անեն գյու ղա ցի նե րի սե փա կա նու թյան դեմ կամ որևէ զր կանք հասց-
նեն գյու ղա ցի նե րին, այդ օ րից սկ սած կար գել վի նրանց որևէ տե ղա փո խու թյուն կամ 
քոչ»76։ Փորձ էր ար վում նաև քր դե րին նս տա կյաց կյան քի և ե րկ րա գոր ծու թյան ըն տե-
լաց նե լու՝ նրանց ո րոշ հո ղեր հատ կաց նե լով. «…այն պի սի տե ղե րում, ուր նրանց հաս-
տատ վե լը չի կա րող որևէ վնաս հասց նել նս տա կյաց ազ գա բնակ չու թյան բա րե կե ցու-
թյանն և խա ղա ղու թյա նը»77։ 10-րդ գլու խը վե րա բե րում է հենց «Հա մի դի ե հե ծե լա-
զորք»-ին: Ը ստ առա ջար կի՝ այն կա րող է «գոր ծած վել և բա նա կել միայն կա նո նա վոր 
զոր քի գն դե րի հետ միա սին… Սո վո րա կան ժա մա նակ նե րում, ե րբ հա մի դի ե հե ծե լա-
գուն դը ծա ռա յու թյան մեջ չէ, չպետք է կրի ո՛չ նշա նազ գեստ և ո՛չ էլ զենք» 78։ 

Սա կայն այս ծրա գի րը մյուս նե րի նման չի րա գործ վեց, քա նի որ Աբ դուլ Հա մի դը 
Հայ կա կան հար ցի վե րա բե րյալ բո լոր հնա րա վոր քն նար կում նե րը կան խե լու հա մար 
հայ տա րա րեց, որ չի ցան կա նում սահ մա նա փակ վել իր կայս րու թյան միայն մի մա սում, 
այ սինքն՝ հայ կա կան վեց վի լայեթ նե րում վար չա կան բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե-
լով, այլ դրանք ու զում է տա րա ծել կայս րու թյան բո լոր վի լա յեթ նե րի վրա79։ Նա 1895 թ. 
օ գոս տո սին թուր քա կան կա ռա վա րու թյան ծրա գիր առաջ քա շեց, ո րը փաս տա ցի մայի-
սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գրի մեր ժում է ր80։

Հայկական կոտորածների բնույթը և հետևանքները

 Կա ռա վա րու թյան թողտ վու թյան պայ ման նե րում քր դա կան աս պա տա կու թյուն նե րը 
շա րու նակ վում էին: Փաս տա ցի քր դե րին տր ված էր գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցար ձակ 
ազա տու թյուն: Բե րենք ըն դա մե նը մեկ օ րի նակ Բու լա նը խի Շեյխ-Ա ղուբ գյու ղի վրա 
նրանց կա տա րած հար ձա կու մից և թա լա նից։ Հա մի դի ե հե ծյալ նե րը գա լիս մտ նում էին 
հայ գյու ղա ցի նե րի տնե րը և վերց նում էին այն ամե նը, ի նչ ցան կա նում էին: Ե թե տան 
տե րը ու զում էր հետ ստա նալ գո ղաց վա ծը, ապա պար տա վոր էր վճա րել և թա լա նած 

76 Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության 
փաստաթղթերում (1828-1923), խմբ.՝ Ջոն Կիրակոսյան (Երևան, «Հայաստան», 1972), 144:
77 Նույն տեղում, 143:
78 Նույն տեղում, 144:
79 Նույն տեղում, 148:
80 Turkey, N 1 (1896), Correspondence Relative to the Armenian Question and Reports from Her Majesty`s 
Consular Officers in Asiatic Turkey (London: H.M.S.O., 1896), 98-100.
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ապ րան քը հետ գնել քր դե րից։ 1894 թ. ամ ռա նը հա մի դի ե նե րը գյու ղից եր կու հա րյուր 
ոչ խար ը նտ րե ցին ու տա րան: Գյու ղա ցի նե րը բո ղո քե ցին, և կա ռա վա րու թյու նը ե րե-
սու նի չափ զին վոր և ոս տի կան ու ղար կեց՝ ոչ խար նե րին հետ բե րե լու հա մար, սա կայն 
հա մի դի ե նե րը կրակ բա ցե ցին նրանց վրա, և զին վոր նե րը չհա մար ձակ վե ցին պա տաս-
խան կրակ բա ցել՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ հրա ման չու նեն կրա կե լու, ի սկ ե թե կրա կեն, 
և նրան ցից մե կը սպան վի, փր կու թյուն չի լի նի81։ 

Երբ 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18-ին հայե րը փոր ձե ցին բա րե նո րո գում նե րի խա փան ման 
հար ցը նո րից բարձ րա ձայ նել և Կ.Պոլ սում մի քա նի հա զա րա նոց թա փո րով շարժ վե-
ցին դե պի Բա բը Ալի հրա պա րակ՝ ի րենց հետ տա նե լով պա հան ջա գրեր ապօ րի նու-
թյուն նե րին վերջ դնե լու վե րա բե րյալ, նրանց ճա նա պար հը կտ րող թուր քա կան ոս տի-
կա նու թյու նը հրահ րեց ար դեն ի սկ պատ րաստ ված, մա հակ նե րով զին ված թուրք և 
քուրդ խու ժա նի հար ձա կու մը ցու ցա րար նե րի վրա82: Մի քա նի օր վա ըն թաց քում Կ.Պոլ-
սում կո տոր վեց 2.000 հայ: Կ.Պոլ սի ջար դերն ազ դան շան էին գա վառ նե րում հայե րի 
զանգ վա ծային կո տո րած նե րի։ Դրանք նաև ցույց տվե ցին, որ եվ րո պա կան տե րու թյուն-
նե րը չեն պատ րաստ վում որևէ քայլ ձեռ նար կել՝ սահ մա նա փակ վե լով ձևա կան բո ղո քի 
նո տա նե րով։

 Հայ կա կան ջար դե րը նե րա ռե ցին բո լոր վեց վի լայեթ նե րը՝ Սվա զը, Խար բեր դը, 
Դիար բե քի րը, Է րզ րու մը, Վա նը և Բիթ լի սը, ի նչ պես նաև Ան կա րայի (Կե սա րիան շր ջա-
կայ քով), Հա լե պի, Տրա պի զո նի վի լայեթ նե րը և Իզ մի թի ան կախ սան ջա կը։ Հա յա բնակ 
միակ վի լայե թը, որ զերծ մնաց ջար դե րից, Ադանան (բա ցա ռու թյամբ Պա յա սի և Չոք-
Մարզ վա նի՝ Դորթյո լի) է ր։ Տե ղի ու նե ցավ մեծ և փոքր չա փե րի հաս նող պոգ րոմ նե րի 
մի ամ բողջ շարք Օս մա նյան կայս րու թյան տա րած քով մեկ։ Սպա նու թյուն ներն ի րա կա-
նաց վում էին ամե նա դա ժան ձևե րով՝ ոչ միայն սա ռը զեն քով, այլ նաև կեն դա նի այ րե-
լով և խեղ դա մահ անե լով83։

 Մեծ տե րու թյուն նե րը միայն նոյեմ բե րի կե սե րին հա մա ձայ նու թյան ե կան՝ հա մա-
տեղ գոր ծո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու, և դեկ տեմ բե րի 12-16-ը Մեծ Բրի տա նիայի, Ֆրան-
սիայի, Ի տա լիայի և Ավստ րո-Հուն գա րիայի ռազ մա նա վե րը մտան Դար դա նել։ Սա 
ժա մա նա կա վո րա պես դա դա րեց րեց հայ կա կան կո տո րած նե րի առա ջին փու լը։

1896թ. օ գոս տո սի 14 (26)-ին Կ.Պոլ սում մի խումբ հայ ե րի տա սարդ ներ գրա վե ցին 
«Բանկ Օ տո մա նը»՝ փոր ձե լով մի ջազ գային հան րու թյան ու շադ րու թյունն ուղ ղել դե պի 
հայե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րը և ստի պել սուլ թա նին մի ջոց ներ 
ձեռ նար կել կո տո րած նե րը դա դա րեց նե լու և բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց նե լու ուղ-
ղու թյամբ։ Սա կայն դրա մա տան գրա վումն ըն դա մե նը առիթ դար ձավ՝ մայ րա քա ղա քում 
հայե րի կո տո րած նե րը վերսկ սե լու հա մար, ո րոնց մի քա նի օր վա ըն թաց քում զոհ գնաց 
ավե լի քան 10 հա զար մարդ: Կո տո րած նե րը դուրս ե կան մայ րա քա ղա քի սահ ման նե-
րից և տա րած վե ցին Արևմտյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րում։

81 «Պուլանըգ Շէյխ-Աղուպ գիւղի բնակչաց կրած հարստահարութեանց նկարագրութենէն մի 
թերթ», Հնչակ, 15 հունիսի 1895 թ., 67:
82 Edwin Pears, Life of Abdul Hamid (London: Constable & Company Ltd, 1917), 253-254.
83 Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 121-163.
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Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րի և թա լա նի բո լոր փու լե րին 
Օս մա նյան կայս րու թյան ո ղջ տա րած քում: Այս պես, Ուր ֆա յում կո տո րած նե րը սկս վե ցին 
քուրդ շեյխ մոլ լա Սայիդ Ահ մե դի կող մից մի հայ տղա մար դու ծի սա կան սպա նու թյու-
նից, ե րբ վեր ջի նիս պառ կեց րին գետ նին և գլու խը կտ րե ցին84։

Խ նու սում բո լոր չա րա գոր ծու թյուն ներ անող նե րը հա մի դի ե խմ բերն էին, ո րոն ցից 
յու րա քան չյու րը բաղ կա ցած էր 150-400 հո գուց, ո րոնք մեր թընդ մերթ, միա ցած կա նո-
նա վոր զոր քին, ցե րե կով հար ձա կում ներ էին գոր ծում։ Յու րա քան չյուր գյու ղի թա լանը 
տևում էր 3-4 օ ր։ Ը նդ ո րում այդ ամենն անում էին բա ցա հայտ՝ հայ տա րա րե լով. «Շա-
քիր փա շան թա գա վո րի անու նից հրա ման է տվել քր դե րին, թե հայե րի գլուխ ներ 
կտ րեք և նրանց ու նեց ված քը կո ղոպ տե ցեք»։ Ի սկ քր դե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ 
հայե րի գան գա տին կայ մա կա մը պա տաս խա նում է. «Ձեր վրա քր դե րի հար ձակ ման 
ժա մա նակ մի՛ դի մադ րեք, ո րով հետև թա գա վո րի հրա մանն է»85։

 Մի ակա նա տես էլ վկա յում է Խար բեր դից. «Մենք մեկ շա բաթ կամ տաս օր շր ջա-
պատ ված էինք դաշ տում այր վող գյու ղե րի պատ նե շով: Աս տի ճա նա բար կրա կի և 
դա ժան չա րա գործ նե րի պա տը մո տե ցավ քա ղա քին: Հար ձա կու մը նա խա տես վում էր 
կի րա կի, նոյեմ բե րի 10-ին, քա ղա քում ո րոշ խմ բեր հար ձա կում գոր ծե ցին, բայց զին վոր-
նե րը քշե ցին նրանց: Ներ խու ժող քր դե րը, ռե դիֆ նե րը (քր դե րի տես քով քո ղարկ ված 
թուրք զին վոր նե րը) դրան պատ րաստ չէին: Եր կու շաբ թի՝ նոյեմ բե րի 11-ին, հար ձա կու մը 
սկս վեց Հու սեյ նիկ գյու ղում (քա ղա քից մի փոքր հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող գյուղ), 
որ տեղ 200 մարդ սպան վեց, և շա տե րը վի րա վոր վե ցին, ապա շարժ վե ցին դե պի Սի նա-
մուդ կիրճ (քար քա րոտ մի բար ձունք՝ հին ամ րո ցի ավե րակ նե րով), ի սկ հե տո՝ քա ղա քի 
արևե լյան հատ ված86:

 Նոյեմ բե րի 5-ին տե ղի ու նե ցած Բա լուի դա ժա նու թյուն նե րը նկա րագր վում էին 
հետևյալ կերպ. «Շու կան և 50 կամ 60 տներ թա լան վել են զին վոր նե րի և քր դե րի 
կող մից: Հե տո կա ռա վա րա կան տե լա լը (բ րո քեր) հրա մայեց, որ մար դիկ խա նութ ներ 
բա ցեն ե րեք մե դի ջիդ նե րի (ար ծա թե դո լար) տու գան քի սպառ նա լի քով: Ասաց, որ ամեն 
ի նչ ան ցել է, և այլևս ոչ մի վտանգ չի սպառ նում: Քր դե րը նո րից ե կան, բայց քշ վե ցին 
դե պի գյու ղեր, ո րոնք թա լա նե ցին: Շեյ խը և նրա որ դին քա րո զում էին քրիս տո նյա նե րի 
դեմ… Շեյ խի որ դին ասաց, որ ծա րավ է հայե րի արյան հա մար, և հա պա ղելն ան մտու-
թյուն է: Նա հայ տա րա րեց, որ պետք է ան ձամբ 43 մարդ սպա նի: Նոյեմ բե րի 11-ին 
քր դե րը հան կար ծա կի հայտն վե ցին և սկ սե ցին սպա նել: Միայն եր կու հայեր դի մադ-
րե ցին: Մա հա ցած նե րի թի վը գնա հատ վում է 1200-2000: Մա տու ռը ավեր վեց, տնակն 
ու դպ րո ցը վե րած վե ցին քա րա կույ տե րի: Վե րապ րած նե րը մա հա նում են սո վից: Ոչ մի 
նպաստ չի թույ լատր վում: Բա լուի շուրջ քա ռա սուն չորս գյու ղեր ամ բող ջո վին թա լան ված 
են, մոտ յո թը՝ հրդեհ ված: Խոշ մա թից 20-30 կա նայք ե կել են բա ցար ձա կա պես մերկ: 
Շա տե րը խոշ տանգ ված են»87: 

84 Պողոսյան, Քրդերը և Հայկական հարցը, 108:
85 Նույն տեղում, 110:
86 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 428-429.
87 Նույն տեղում, 441:
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Մար դի նից մի ակա նա տես նշում էր, որ Դիար բե քի րում խռո վու թյու նը սկս վեց 
նոյեմ բե րի 1-ին՝ ուր բա թօ րյա աղոթ քից հե տո, և «…դր սից ե կած քր դե րը ձիա վա րե լով 
թա լա նե ցին և կրա կի տվե ցին շու կայի խա նութ նե րը և հարևա նու թյամբ գտն վող տնե-
րը»: Ավե լի ուշ. «…քր դե րին դուրս քշե ցին քա ղա քից և քա ղա քի դար պաս նե րը փա կե-
ցին նրանց առջև, նրանք ու շադ րու թյու նը տե ղա փո խե ցին դե պի գյու ղեր: Մե կը մյու սի 
հետևից գրավ վե ցին, թա լան վե ցին և շատ դեպ քե րում այր վե ցին, կո տո րած ներն ը նդ-
հա նուր առ մամբ կախ ված էին գյու ղե րի կող մից դի մադ րու թյան աս տի ճա նից»: Դիար-
բե քի րից մինչև Բիթ լի սի նա հան գի Սիր տի սահ ման քրիս տո նյա նե րի բո լոր գյու ղերն 
ավեր վե ցին: Քր դե րը հա մա ռո րեն պն դում էին, որ քրիս տո նյա նե րի կո տո րա ծի հրա-
ման կար, սա կայն Մար դի նի քրիս տո նյա նե րը կա շա ռել են կա ռա վա րու թյա նը՝ թաքց-
նե լու այն և պաշտ պա նե լու հայե րին: Ե րբ քր դե րը հաս կա ցան, որ կա ռա վա րու թյունն 
ու քա ղա քը միաս նա կան պաշտ պա նա կան միա վոր են կազ մել, նրանք նա հան ջե ցին և 
հար ձակ ման ալի քը տա րա ծե ցին արևելք՝ ճա նա պար հին վերց նե լով Նի սի բի նը և մոտ 
քսան քրիս տո նյա գյու ղեր: Վեր ջին նե րից շա տե րը նույն պես այր վել են: Մի դյա տը, ի նչ-
պես նաև Մար դի նը դի մադ րեց բո լոր հար ձա կում նե րին88: Նկատ վում էր մար տա վա-
րա կան ո րո շա կի նմա նու թյուն: Քր դե րին չէին թող նում քա ղաք մտ նել, կամ առա ջին ի սկ 
հար ձա կու մից հե տո նրանք դուրս էին մղ վում քա ղա քից և նրանց՝ սպա նե լու ամ բողջ 
ձգ տու մը տե ղա փոխ վում էր շր ջա կա գյու ղե րի վրա:

Քր դերն ակ տի վո րեն մաս նակ ցե ցին Վա նում հայե րի դի մադ րու թյու նը կոտ րե-
լուն։ Քա ղա քի վրա հա րա վից հար ձակ վել էին Նո րա տու զից, Խո շա բից, Աղ բա կից 
ե կած քուրդ ամ բոխն ու հա մի դի ե հե ծյալ նե րը։ Ի սկ հյու սի սային կող մից գրո հում էին 
չամ սիկ ցի, թա կու րա ցի, մու կուր ցի, մը լան ցի քուրդ հա մի դե ա կան նե րը՝ Սաա դեդ դին 
փա շայի հրա մա նա տա րու թյամբ։ Արևմտյան կող մից թուր քե րին միա ցել էին Ոս տա նից, 
Գա վա շից, Կարճ կա նից և Շա տա խից ե կած քր դա կան հրո սա կախմ բե րը89։ 1896 թ. հու-
նի սի 3-8-ը տե ղի ու նե ցած Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան թեժ մար տերն ավարտ վե-
ցին պայ մա նա վոր վա ծու թյամբ, որ ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րը կթող-
նեն Թուր քիան և թուր քա կան զոր քե րի ու ղեկ ցու թյամբ կհե ռա նան Ի րան: Մոտ հա զար 
տղա մարդ՝ Վա նի ե րի տա սար դու թյան սե րուց քը, սահ մա նի մոտ կո տոր վեց քր դա-
կան ցե ղե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ90: Մ. Ավե տի սյա նի առաջ նոր դու թյամբ նա հան-
ջող զին վոր նե րին շր ջա պա տում և կո տո րում են Խա նա սո րի դաշ տում դա րա նա կա լած 
Շա րաֆ բե կի91 հրա մա նա տա րու թյան տակ գտն վող քր դա կան հրո սա կախմ բե րը, ի սկ 

88 Նույն տեղում, 475-476:
89 Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3, գիրք 1, 560:
90 Balakian, The Burning Tigris, 61; Ռաֆիկ Հովհաննիսյան, «Վանի 1896 թ. ինքնապաշտպա նու-
թյունը», Լրաբեր հասարակական գիտությունների 7 (1976), 58-66:
91 1897 թ. հուլիսին ՀՅԴ Կովկասի շրջանային բյուրոյի որոշմամբ իրականացվում է Խանասորի 
արշավանքը, որը վրեժխնդրության գործողություն էր Վանից նահանջած զինյալների ոչնչացման 
համար։ Թիրախը մազրիկ ցեղն էր։ Թեև ցեղապետ Շարաֆին հաջողվում է փախչել, սակայն 
ցեղը մեծ կորուստներ է տալիս (մանրամասն տե՛ս Համլետ Գևորգյան, Նիկոլ Դուման (Երևան, 
«Հրազդան», 2002), 58-107, Հովիկ Գրիգորյան, Հայ ազատագրական պայքարի մարտավարությունը 
1895-98 (Երևան, «Նոյյան տապան», 2002), 62-58, Միքայէլ Վարանդեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան 
պատմութիւն (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1992), 149-156:
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Պե տոյի և Մար տի կի գլ խա վո րու թյամբ նա հան ջող խում բը Չուխ-Կե տու կում և Գա րա-
հի սար լե ռան լան ջե րին ո չն չաց վում է հա մի դե ա կան նե րի կող մից92։

 Խո սե լով քր դե րի մաս նակ ցու թյան մա սին՝ պետք է շեշ տել, որ այն զանգ վա ծային 
էր և չէր սահ մա նա փակ վում միայն հա մի դի ե ջո կատ նե րի կամ զենք կրե լու ըն դու նակ 
տղա մարդ կանց մաս նակ ցու թյամբ: Օ րի նակ, Մա րա շից ակա նա տե սը նկա րա գրում է. 
«…ա մե նա սար սա փե լին քուրդ և թուրք կա նանց ոգևոր ված լու-լու-լու գո չյուն ներն էին, 
ո րոն ցով նրանք քա ջա լե րում էին ի րենց տղա մարդ կանց հար ձակ ման»93:

Ն ման զանգ վա ծային մաս նակ ցու թյու նը չի կա րե լի բա ցատ րել միայն կայս րու թյան 
շա հե րին հա մա պա տաս խան քր դե րին օգ տա գոր ծե լու հան գա ման քով: Քր դե րը գոր-
ծում էին առա ջին հեր թին սե փա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի ծի րում: Ջար դի օ րե րին 
սուլ թա նը և իր կա ռա վա րու թյու նը քր դե րին ներշնչում էին, որ բնաջն ջե լով հա յու թյա նը՝ 
նրանք կա րող են դառ նալ և՛ Քրդս տա նի, և՛ Արևմտյան Հա յաս տա նի լիի րավ տե րը94։ 
Դիլ լո նը դա հա մա րում է գո յու թյուն ու նե ցող ծրա գիր, որ առա ջարկ վել է կայս րու թյան 
ո րոշ բարձ րա գույն պաշ տո նյա նե րի կող մից՝ դուրս մղել հայե րին սահ մա նային շր ջան նե-
րից և նրանց փո խա րի նել մահ մե դա կան նե րով95: Հա մի դյան կո տո րած նե րի հետևան քով 
տաս նյակ հա զա րա վոր հայեր հե ռա ցան Արևմտյան Հա յաս տա նից, ի սկ նրանց լք ված 
գյու ղերն արա գո րեն լրաց վե ցին քր դե րով և չեր քեզ նե րով։ Ա-Դոն գրում է, որ Հայոց 
Ձո րում քր դե րը հաս տատ վե ցին գլ խա վո րա պես 1896 թ. կո տո րած նե րից հե տո։ Խո շաբ և 
Ոս տան գա վա ռակ նե րում. «… կես դար առաջ ապ րում էին բա վա կա նին մեծ թվով հայեր, 
այժմ... նրանց տե ղը բռ նել են... քուրդ տար րե րը»։ Մշո դաշ տի 21 գյու ղե րում 1889 թ. 117, 
ի սկ 20-րդ դա րի սկզբում ար դեն 554 քր դա կան տն տե սու թյուն կար։ Բազ մա թիվ շր ջան-
ներ՝ ժա մա նա կին հայե րով բնա կեց ված, կա՛մ ամա յա ցել են, կա՛մ դար ձել քր դա բնակ ու 
թուր քա բնակ բնա կա վայ րեր96։ 1893 թ. օ գոս տո սի 20-ին Ռու սաս տա նի ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րա րին Թիֆ լի սից գր ված նա մա կում շա րադր վում է. «45 թուր քա հայ ըն տա նիք 
ան ցնում են սահ մա նը և հաս տատ վում Կար սի մար զում, և պատ ճա ռա բա նում դա թուր-
քա կան իշ խա նու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ, ե րբ հայե րը բռ նի կեր պով դուրս են 
մղ վում սահ մա նային գո տուց, և ի րենց հո ղե րի վրա բնա կեց վում են քր դերը»97: 

Կո տո րած նե րը նաև տն տե սա կան շահ ապա հո վե ցին քր դա կան ո րոշ ցե ղե րի 
հա մար։ 1890-ա կան թվա կան նե րի ջար դե րից հե տո օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ-
րից հե ռա ցած հայե րի հո ղե րը և գույ քը փո խան ցեց քր դե րին։ Հայե րի հա մա տա րած 
հո ղազր կու մը բե րում էր նրանց տե ղում քր դա կան վեր նա խա վի տի րույթ նե րի ը նդ լայն-
ման և նո րե րի առա ջաց ման98։

92 «Նամակներ պարսկա-տաճկական սահմանագլխից», Դրօշակ, 15 oգոստոսի 1896 թ., 139:
93 Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 451, 452.
94 Սասունի, Քյուրտ ազգային շարժումները, 159:
95 Положение дел в Турецкой Армении и Турецкие зверства в Сасуне (Москва: Разсвѣтъ, 1896), 6.

96 Ա-Դո, Վանի, Բիթլիսի եւ Էրզրումի վիլայեթները, 183, հղված է ըստ Հայ ժողովրդի պատմություն, 
հ. 6 (Երևան: ՀՍՍՀ ԳԱ Պատմության ինստ., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1981), 276: 
97 АВПР, Политархив, д. 3431, л. 307-308, հղված է ըստ Геноцид армян в Османской империи, 23:
98 Քրդերի հարձակումների և կամայականությունների հետևանքով հայկական գյուղերի դա տարկ-
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 Թեև 1890-ա կան թթ. քր դե րը հիմ նա կա նում ներ գրավ վե ցին հայե րի կո տո րած նե-
րում, սա կայն առան ձին ցե ղա պե տե րի (օ րի նակ՝ Ջե զի րեից հյու սիս բնակ վող քր դա կան 
ցե ղե րի առաջ նորդ Մուս տա ֆա աղան, Մոկ սի քր դե րի ցե ղա պետ Մուր թուլ լա բեյը, 
Հու սեին փա շան ադիլջևա զում, Հա ջի խա նը Նոր դու զում, Իբ րա հիմ փա շան Շեհ րի-
վե րա նում և այլն99) գլ խա վո րու թյամբ գոր ծող ցե ղեր չմաս նակ ցե ցին կո տո րած նե րին և 
եր բեմն հայե րին վերց րին ի րենց պաշտ պա նու թյան տակ։

 Ռի չարդ Տեր մե նը դա բա ցատ րում է այն հան գա ման քով, որ. «… բազ մա թիվ քր դա-
կան պե տեր գի տակ ցում էին, որ հայե րի ո չն չա ցու մը իր հետ կբե րի հո ղա գոր ծու թյան 
և ար դյու նա բե րու թյան լրիվ ան կում, ին չի պատ ճա ռով նրանք ոչ միայն չէին կո տո րում 
ի րենց շր ջան նե րում ապ րող հայե րին, այլև հա կա ռա կը, նրանց պաշտ պա նում էին զին-
վո րա կան քր դե րից»100։ Քր դե րը միշտ էլ թա լա նել են քրիս տո նյա գյու ղե րը, բայց եր բեք 
ոչ այդ պի սի չա փե րով և վայ րա գու թյամբ, քա նի որ միշտ գի տակ ցել են, որ քրիս տո նյա-
նե րին ամ բող ջու թյամբ քայ քայե լը հա կա սում է ի րենց ի սկ շա հե րին, քա նի որ այդ պես 
ի րենք սպա նում են ոս կե ձվեր ածող սա գին101:

Հա մի դյան կո տո րած նե րին մաս նակ ցած ոճ րա գործ նե րը չէին պատժ վում։ Ավե լին, 
սուլ թա նը մեր ժեց Է րզ րու մի, Բիթ լի սի և Վա նի վի լայեթ նե րի հայ բնակ չու թյան դա հիճ, 
հայ գե րան լի ցե ղի առաջ նորդ Հու սեին փա շային դա տի տա լու դես պան նե րի պա հան-
ջը102։ Ը նդ հա կա ռա կը, նա պարգևատր վեց ոս կե մե դա լով։ Սուլ թա նա կան պարգև նե րի 
ու շքան շան նե րի ար ժա նա ցան նաև ջար դե րի ժա մա նակ «աչ քի ըն կած» այն պի սի քուրդ 
ֆե ո դալ ներ, ի նչ պի սիք էին Է մին փա շան, Հա ջի Խեյ մուր փա շան, Դար վագ խա նը և 
ու րիշ ներ103։ Սա կայն միա ժա մա նակ ո րոշ ցու ցադ րա կան պատ ժա մի ջոց ներ ի րա կա նաց-
վե ցին՝ Եվ րո պայի աչ քում պա տաս խա նատ վու թյու նը կա ռա վա րու թյան վրայից հա նե լու 
հա մար։ Մի քա նի սից թա լա նած ավա րը հետ վերց վեց և չն չին գնե րով վե րա դարձ վեց 
հայ տե րե րին։ Կա ռա վա րու թյու նը հրա հան գում է Ալա բե կին ան ձամբ գնալ այն քր դե-
րի վրա, որ ավե րել են Սա սու նը։ Ալա բե կը 200 ձիա վո րով նախ՝ գնաց ջիբ րա ցի ցե ղե րի 
վրա, բայց նրանք հրա ժար վե ցին որևէ բան վե րա դարձ նե լուց: Ալա բե կը դի մեց հաս-
նան ցոց ցե ղին, ո րոնց առաջ նորդ Ֆա թի փա շան բեր վեց Խնուս և բան տարկ վեց՝ հե տա-
գա յում 400 ոս կի կա շառ քով միայն ազատ վե լով: Ցե ղա պե տե րի մի մասն էլ, ի նչ պես օ րի-
նակ՝ Աղա մի աղան, ազատ վե ցին, քա նի որ սպառ նա ցին, որ կբա ցա հայ տեն դես պան-
նե րին, ո րոնք սուլ թա նի դրդ մամբ մաս նակ ցել են հայ կա կան կո տո րած նե րին104:

ման և քրդերի ձեռքն անցնելու բազմաթիվ դեպքերի մասին տե՛ս օրինակ՝ Положение дел в Турецкой 
Армении и Турецкие зверства в Сасуне, 37-42:
99 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 227-228:
100 Ричард Термен, Отчет о полевой поездке 1907 в Ванском, Битлисском и Диарбекирском 
вилайетах (Тифлис: тип. Штаба Кавк. воен. окр., 1909), 51.
101 Great Britain. Foreign Office, no. 2, 288 հղված է ըստ Walker, Armenia: The Survival of a Nation, 
170-171:
102 Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները, 230:
103 АВПР, Посольство в Константинополе, 1897, д. 3516, лл. 1-4, 9, 11, 12, հղված է ըստ Բայբուրդյան, 
Հայ-քրդական հարաբերությունները, 231:
104 «Սասունի կռիւը», Դրօշակ, հունվար, 1895 թ., 6-7:
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Հանցակցությունը որպես համախմբման  
մակարդակի բարձրացման գործոն

 Հան ցակ ցու թյու նը հա ճախ դառ նում է խմ բի ան դամ նե րի միջև կա պե րի ամ րա պնդման 
կարևո րա գույն գոր ծոն: Մաս նակ ցե լով ծանր հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նաց մա նը՝ 
հան ցա գործ նե րը ձեռք են բե րում հա մախմբ վա ծու թյան ավե լի ամուր մա կար դակ, 
սկ սում են նույ նա կա նաց նել մի մյանց և դառ նում են առա վել մտե րիմ: Սա բա վա կա նին 
հիմ նա վոր ված պն դում է քրե ա գի տու թյան և սո ցիալ-հո գե բա նու թյան ո րոշ տե սու թյուն-
նե րի մեջ105:

 Հայտ նի քրե ա գետ, Սենթ Լուի սի Միս սու րիի, հե տա գա յում Արի զո նայի հա մալ սա-
րան նե րի պրո ֆե սոր Սքոթ Դե քերն իր առա ջար կած էս կա լա սիայի հի պո թե զում նշում է, 
որ խմ բի հա մախմբ վա ծու թյու նը (cohesiveness) և հան ցա վո րու թյու նը կա րող են փո խա-
դար ձա բար ամ րապնդ վել. Բռ նու թյու նը և սպառ նա լի քը կա րող են մե ծաց նել հա մախմ-
բու մը, ի նչն իր հեր թին հան գեց նում է հե տա գա բռ նու թյան ավե լաց ման: Այս պի սով, նա 
նկա տում է, որ հան ցա վո րու թյունն ավե լաց նում է հան ցախմ բի միաս նու թյու նը, հա մե-
րաշ խու թյու նը՝ նրա ան դամ նե րին միա վո րե լով միաս նա կան թշ նա մու դեմ, ը նդ գծե լով 
փո խա դարձ կախ վա ծու թյու նը մի մյան ցից106:

 Պա տա հա կան չէ, որ այս գոր ծի քը կի րառ վում է գաղտ նի կամ հան ցա վոր շատ 
խմբե րի կող մից նոր ան դամ նե րի ան դա մակ ցու թյան ժա մա նակ, ե րբ կա րիք է լի նում 
ապա հո վել նոր գոր ծըն կեր նե րի ոչ միայն նե րա ռու մը սե փա կան հա մա կարգ, այլ նաև 
նրանց կա պի ամ րապն դումն ար դեն ի սկ գո յու թյուն ու նե ցող հա մայն քի հետ:

Այս պա րա գա յում, օ րի նակ, կա րե լի է հի շել 19-րդ դա րի վեր ջին Ռու սաս տա նում 
գոր ծող «Ժո ղովր դա կան պա տի ժը» կազ մա կեր պու թյան կող մից ի րա կա նաց ված մի 
գոր ծո ղու թյուն, ո րը պատ մու թյան մեջ մնաց որ պես «ու սա նող Ի վա նո վի սպա նու թյուն»: 
Հե ղա փո խա կան կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծող և առաջ նորդ Սեր գեյ Նե չաևը հե ղա-
փո խու թյան վերջ նա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու ճա նա պար հին ծայ րա հեղ մի ջոց-
նե րի կի րառ ման կողմ նա կից էր: Ար տերկ րում ծա նո թա նա լով հայտ նի հե ղա փո խա-
կան գա ղա փա րա խոս ներ Մ. Բա կու նի նի, Ն. Օ գարյո վի և Ա. Գեր ցե նի հետ՝ նա 1869 թ. 
ստեղ ծում է գաղտ նի, ան լե գալ գոր ծող մի խմ բակ, ո րի հիմ քում խիստ կար գա պա հու-
թյունն էր և իր մե նիշ խա նու թյան վրա հիմն ված բռ նա պե տու թյու նը107: 1869 թ. նոյեմ բե րի 
21-ին Նե չաևը կազ մա կեր պում է Պե տեր բուր գի Պետ րո վյան ակա դե միայի ու սա նող Ի. 
Ի վա նո վի խմ բա կային սպա նու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց վեց իր սե փա կան իշ խա նու թյան 
դեմ ը նդ վզ ման բա ցառ ման, նաև խմ բի մյուս ան դամ նե րին կազ մա կեր պու թյան հետ 
ավե լի ամուր կա պով միաց նե լու հա մար108:

105 Karine Descormiers and Raymond R. Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth 
Gang Initiation Rites,” Deviant Behavior 37, no. 11 (2016): 1357; Scott H. Decker, “Collective and Normative 
Features of Gang Violence,” Justice Quarterly 13 (1996): 243–264; James D Vigil, “Group Processes and 
Street Identity: Adolescent Chicano Gang Members,” Ethos 16 (1988): 421–445.
106 Decker, “Collective and Normative Features of Gang Violence,” 263.
107 Елена Перевалова, “С. Г. Нечаев и «нечаевское дело» в оценке газеты «Московские ведомости»,” 
http://www.mediascope.ru/1596, դիտվել է 11.10.2018:
108 П. Аврич, Бакунин и Нечаев, https://history.wikireading.ru/277709, դիտվել է 15.10. 2018:

http://www.mediascope.ru/1596
https://history.wikireading.ru/277709


Ցեղասպանագիտական հանդես 6(2), 2018

45

Այս հա մախմբ ման հա մար կա տար ված ծի սա կան սպա նու թյան (եր բեմն ի րա կան, 
եր բեմն սիմ վո լիկ) գա ղա փա րը լայ նո րեն տա րած ված էր նաև ի նի ցիա ցիայի` ներք սա-
ծու թյան109 ըն թաց քում: Ներք սա ծու թյունն ի նքն իր գոր ծո ղու թյամբ հենց հա մախմբ-
վա ծու թյան մեծ աս տի ճան հա ղոր դե լու հիմ նա կան նպա տակ ու նի: Է. Հոբս բաու մը 
նշում է. «… մար դուն հա տուկ խմ բի մեջ ի նի ցիա ցիային շր ջա պա տող հան դի սա վոր 
արա րո ղու թյու նը կոչ ված էր ցույց տա լու իր բա ցար ձակ տար բե րու թյու նը մյուս խմ բե-
րից և ամե նաու ժեղ հնա րա վոր կա պե րով նրան կա պել տվյալ խմ բի հետ: Այն նե րա-
ռում էր խորհրդա վոր վախ ներշնչե լու, թեկ նա ծուին փոր ձե լու բա ղադ րիչ, ո րը ծա նո-
թաց նում էր նրան խմ բի գաղտ նիք նե րին և իր բարձ րա կե տին էր հաս նում ի նչ-որ 
հա տուկ ձևով` հան դի սա վոր հայ տա րա րու թյան, սո վո րա բար ե րդ ման և ո րոշ արա-
րո ղու թյան մի ջո ցով, ո րն իր հեր թին խորհրդան շում էր խմ բի մեջ թեկ նա ծուի նե րա-
ռումը»110:

 Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րում ներք սա ծու թյան ծե սերն ու նեն կենտ րո նա կան 
դեր111, ի նչ պես նաև դրանք կարևոր են հան ցա վոր խմ բե րի հա մար:

Այս պես, կա նա դա կան Սայ մոն Ֆրեյ զե րի հա մալ սա րա նի գիտ նա կան ներ Ռայ-
մոնդ Քոր րա դոն և Կա րի նե Դես քորմյեր սը ե րի տա սար դա կան հան ցախմ բեր 
ներք սա ծու թյան, ներ գրավ ման ծե սե րի հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում նա սի-
րե ցին հան ցա վոր խմ բե րի 54 մաս նա կից նե րի ներ գրավ ման գոր ծըն թա ցի հա մա-
տեքս տը և բնույ թը: Հար ցազ րույց նե րը և հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել էին 
Կա նա դայի, Բրի տա նա կան Կո լում բիա նա հան գի Վիկ տո րիա և Բըր նա բի բնա կա-
վայ րե րում 1998-2012 թթ.: Այդ ըն թաց քում բա ցա հայտ վեց ներք սա ծու թյան ե րեք ձև՝ 
սե փա կան ան ձի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող բռ նու թյան գոր ծո ղու թյուն (ego violent 
event), հան ցա գոր ծու թյան ի րա կա նա ցում և մյուս նե րի հան դեպ ը նդ գծ ված բռ նու-
թյուն: Հան ցախմ բի ան դամ նե րը պար տա վոր էին ո րո շա կի հան ցա վոր, բռ նու թյան 
գոր ծո ղու թյան մի ջով ան ցնել՝ հան ցա խումբ ներ գրավ վե լու հա մար112: Չի կա գոյի 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Իր վինգ Սպեր գե լը նշում է. «Ըստ հան ցախմ բի սո վո-
րու թյան, խմ բա վոր ման ան դամ դառ նա լու ծե սե րը տար բեր են լի նում՝ սկ սած մեծ 
քա նա կի ալ կո հոլ օգ տա գոր ծե լուց, թմ րա նյու թե րի օգ տա գոր ծու մից կամ վա ճառ-
քից, խմ բի այլ ան դամ նե րի հետ կռ վե լուց, խա նու թից գո ղու թյուն կա տա րե լուց 
մինչև հա կա ռա կորդ բան դայի ան դա մին գն դա կա հա րե լը: Կա նանցից կա րող են 
պա հան ջել սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նալ խմ բի տղա մարդ կան ցից մե կի հետ 

109 Ներքսածություն բառը կիրառվում է որպես initiation բառի թարգմանություն, որպես խմբի մաս 
կազմելու համար որոշակի ծեսի, գործողությունների մի համակարգի նկարագրություն: Հայերեն 
բառեզրի համար շնորհակալ ենք Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի դասախոս Դավիթ 
Իսաջանյանին:
110 Eric J. Hobsbawm, Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th 
Centuries (New York: Norton, 1959), 154 հղվում է ըստ Joel Best and Mary M. Hutchinson, “The Gang 
Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” Justice Quarterly 13 (1996): 395.
111 Georg Simmel, The Secret Society, in The Sociology of Georg Simmel, ed. by K.H. Wolff (New York: 
Free Press, 1950), 345-76 հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in 
Contemporary Crime Discourse,” 395.
112 Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1341.
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կամ մե նա մար տել կա նանց խմ բա վոր ման առաջ նոր դի կամ հիմ նա կան ան դամ նե-
րից մե կի հետ113:

 Լոս Ան ջե լե սի հան ցախմ բերն ու սում նա սի րող Ս.Դե կե րը նաև ավե լաց նում է, որ նոր 
ան դամ ներն ու նեին ը նտ րու թյուն՝ կա՛մ են թարկ վել ծի սա կան ծե ծի, կա՛մ «գ նալ առա-
քե լու թյան»: Գնալ առա քե լու թյան նշա նա կում էր, որ նոր ան դամ նե րը պետք է ներ-
գրավ վեին բռ նու թյան գոր ծո ղու թյան մեջ, սո վո րա բար հա կա ռա կոր դի հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րի դեմ114: Հան ցախմ բի նոր ան դամ նե րից կա րող էին պա հան ջել մաս նակ ցել 
զին ված կո ղո պու տի, մե քե նայից կրա կոց ներ ար ձա կե լու գոր ծո ղու թյան, հար ձա կում-
նե րի, բռ նա բա րու թյան կամ նույ նիսկ սպա նու թյան, թմ րա մի ջոց ներ տե ղա փո խե լուն: 
Նման գոր ծո ղու թյուն նե րի թի րախ կա րող էին դառ նալ ի նչ պես մր ցա կից հան ցախմ բե րի 
ան դամ նե րը, այն պես էլ ան մեղ մար դիկ115: Թեև Բես թը և Հաթ չի սոնն ի րենց հե տա զո-
տու թյան մեջ պն դում են, որ պա տա հա կան ան ցորդ նե րի նկատ մամբ բռ նու թյունն ըն դա-
մե նը քա ղա քային առաս պել է116, սա կայն հան դի պում են նաև նման օ րի նակ ներ:

Ն ման օ րի նակ կա րող է լի նել 2007 թ. սեպ տեմ բե րին Լոն դո նում Յա սին Աբ դի րահ-
մա նի սպա նու թյու նը: 22-ա մյա ե րի տա սար դը հար ձակ ման են թարկ վեց բեյս բո լի փայ-
տե րով, կոտ րած շշե րով և դա նակ նե րով զին ված դի մա կա վոր ված ե րի տա սարդ նե րի 
խմ բի կող մից և հե տա գա յում հի վան դա նո ցում մա հա ցավ ստաց ված վնաս վածք նե-
րից: Ավե լի ուշ պարզ վեց, որ նա թի րա խա վոր վել էր որ պես MDP կոչ վող հան ցախմ բի 
ան դա մակ ցու թյան ծի սա կար գի՝ ներք սա ծու թյան մաս:

Ըստ վկա նե րից մե կի՝ Մո հա մեդ Ավեյ սի. «… հան ցախմ բին ան դա մակ ցե լու հա մար 
պետք էր վնաս հասց նել ի նչ-որ մե կին՝ ապա ցու ցե լու հա մար խմ բի ան դամ դառ նա լուն 
ար ժա նի լի նե լը»: Եվ զոհ դար ձած Յա սի նը պա տա հա կան զոհ էր, ըն դա մե նը թի րա-
խա վոր վեց որ պես ի նի ցիա ցիայի՝ ներք սա ծու թյան մաս117:

Ի հար կե, ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ այս աս պեկտն ու սում նա սիր ված չէ, սա կայն 
կար ծում ե նք, որ այդ ուղ ղու թյան զար գա ցու մը հե ռան կար ու նի: Այս հոդ վա ծում քր դե-

113 Irving A. Spergel, The Youth Gang Problem: A Community Approach (New York: Oxford University 
Press, 1995), 91, հղված է ըստ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary 
Crime Discourse,” 390.
114 Scott H. Decker and Barrick Van Winkle, Life in the Gang: Family, Friends, and Violence (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996), 255 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: 
Individual Motives and Youth Gang Initiation Rites,” 1343.
115 Նույն տեղում, 347-348:
116 Best and Hutchinson, “The Gang Initiation Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383–
404 հղված է ըստ Descormiers and Corrado, “The Right to Belong: Individual Motives and Youth Gang 
Initiation Rites,” 1343.
117 “Armed Gang Kill Innocent Student as Part of ‘Gang Initiation,” https://www.dailymail.co.uk/news/
article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html, դիտվել է 13.10.2018; Paul Cheston, 
“12-year-old Boy Who Took Part in Gang Killing of Innocent Student,” https://www.standard.co.uk/news/12-
year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html, դիտվել է 13.10.2018; Andy 
Bloxham, “Teenager Responsible for Notting Hill Carnival Stabbing was Spared Jail Two Years ago,” 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-
stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html, դիտվել է 13.10.2018; “Student’s Killer Posed on Website,” 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm, դիտվել է 13.10.2018:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-481350/Armed-gang-kill-innocent-student-gang-initiation.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.standard.co.uk/news/12-year-old-boy-who-took-part-in-gang-killing-of-innocent-student-6762073.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/8913959/Teenager-responsible-for-Notting-Hill-Carnival-stabbing-was-spared-jail-two-years-ago.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/8010810.stm
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րի ներ գրավ ման մի շարք պատ ճառ նե րի շար քում առա ջար կում ե նք քն նել նաև այս 
վար կա ծը, քա նի որ Օս մա նյան կայս րու թյունն ու ներ բո լոր հնա րա վոր ռե սուրս նե րը՝ 
հայե րի նկատ մամբ պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու սե փա կան մի ջոց-
ներով, ին չը բազ միցս արել է քր դա կան ապս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ: Հնա րա վոր 
է, որ տվյալ մար տա վա րու թյու նը կի րառ վել է, քա նի որ նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում 
Կ.Պո լի սը տե սա նե լի ջան քեր էր գոր ծադ րում՝ լու ծե լու մի հս տակ խն դիր՝ ներ գրա վե լու 
տե րու թյան արևե լյան վի լայեթ նե րում մեծ կշիռ ու նե ցող քր դա կան ցե ղե րին օս մա նյան 
միաս նա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ, և «հա մա տեղ գոր ծած հան ցա գոր ծու թյու նը» 
հա մախմբ ման լա վա գույն լու ծում նե րից էր: 

Հայկական կոտորածներին քրդերի ներգրավման պատճառները

Օս մա նյան կայս րու թյու նը, քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի դեմ ի րա կա նաց վող շա րու-
նա կա կան բռ նաճն շում նե րի, ու նեց ված քի թա լա նի և զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի 
մեջ, հա մի դի ե հե ծե լա զո րային ջո կատ ներ ստեղ ծե լով, մի քա նի խն դիր էր լու ծում:

 Նախ՝ այն ը նդ հա նուր առ մամբ լու ծում էր Պարս կաս տա նի հետ սահ մա նի պաշտ-
պա նու թյան խն դի րը՝ այն ավե լի ամ րապն դե լով: Սա կայն հռ չակ ված նպա տա կից 
բա ցի, վե րոն շյա լը թույլ տվեց լու ծել այլ, մի գու ցե ավե լի կարևոր խն դիր ներ:

 Հա մի դի ե գն դերն ավե լի ու ժե ղաց րին ճն շու մը հայ կա կան ազ գա բնակ չու թյան 
նկատ մամբ: Դա կարևոր է ր՝ կա սեց նե լու հա մար 19-րդ դա րի հայ կա կան ազ գայ-
նա կա նու թյան վե րել քը, ո րը լի ո վին տե ղա վոր վում էր ժա մա նա կի եվ րո պա կան 
ազ գայ նա կա նու թյան ալի քի մեջ։ Մե կը մյու սի հետևից Եվ րո պա յում ստեղծ վում էին 
ազ գային պե տու թյուն ներ, և հենց ազ գային չա փո րո շիչն էր դառ նում հան րու թյան 
հա մախմբ ման գլ խա վոր ցու ցի չը և գրա վա կա նը։ Այս երևույթը տեղի էր ունենում նաև 
Օսմանյան կայսրության տարբեր ազդեցիկ էթնիկ (արաբական, քրդական) խմբերի 
բուրժուազիայի ձևավորման ձևով118: Հենց այս շր ջա նում են ծնունդ առ նում հայ կա կան 
առա ջին կու սակ ցու թյուն նե րը և որ պես առաջ նային նպա տակ՝ կարևոր վում է հայ կա-
կան բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լու գա ղա փա րը: Այս զար գա ցում նե րը չա փա զանց 
վտան գա վոր էին կայս րու թյան հա մար: Մե կը մյու սի հետևից տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի 
մոտ ազ գայ նա կա նու թյան ծաղ կու մը բե րում էր փոք րա մաս նու թյուն նե րի ան կա խու-
թյա նը և ան ջատ մանն օս մա նյան պե տու թյու նից: Քր դա կան մշ տա կան ճն շու մը կոչ ված 
էր վի ժեց նե լու այդ գոր ծըն թացն արևե լյան նա հանգ նե րում՝ հետևո ղա կա նո րեն թու լաց-
նե լով հայ կա կան հա մայն քի նե րու ժը: 

Ս րա հետ սեր տո րեն կապ ված է քր դե րի կող մից հայ կա կան տն տե սու թյա նը հասց-
վող հար ված նե րի քա ղա քա կա նու թյու նը՝ եր կա կի հար կա հա նու թյու նը, հայ գյու ղա ցի-
նե րի ան պա տիժ թա լա նը, հայ կա կան հո ղե րի փո խան ցու մը քր դե րին, ամ բող ջա կան 
գյու ղե րի դա տար կու մը և այն տեղ քր դե րի և չեր քեզ նե րի բնա կե ցու մը, ին չը հետզ հե տե 
հյու ծում էր հայ կա կան տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

118 Fatma M. Göçek, Rise of the Bourgeoisie, Demise of Empire: Ottoman Westernization and Social Change 
(New York: Oxford University Press, 1996), 134–37, համեմատության համար տե՛ս Simon Payaslian, The 
History of Armenia, From the Origins to the Present (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 117.
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 Վեր ջա պես քր դա կան հա մի դի ե գն դե րի ստեղծ ման շնոր հիվ նրանց նե րա ռե-
լով պե տա կան ծա ռա յու թյան մեջ և տա լով ցան կա ցած հան ցանք ի րա կա նաց նելու 
ազատու թյուն՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նը բա ցա ռում էր հայ-քր դա կան հնա րա վոր 
դա շին քը, ին չի հա վա նա կա նու թյու նը սար սա փեց նում էր Բարձր դռա նը, առա վել ևս, 
որ այս շր ջա նում հայ կա կան շր ջա նակ ներն ակ տիվ աշ խա տանք էին տա նում այդ ուղ-
ղու թյամբ՝ փոր ձե լով քա ղա քակր թե լու մի ջո ցով քր դե րի հետ խա ղաղ հա մա կե ցու թյան 
եզ րեր գտ նել: Դրա վի ժեց ման ձևե րից մեկն էլ քր դե րին հայ կա կան ան կախ պե տա-
կա նու թյան ստեղծ ման ուր վա կա նով սպառ նալն էր:

Քր դե րին ներ գրա վե լով հայե րի սպա նու թյան մեջ և նրանց ձեռ քե րով սև գործն 
անե լով՝ Կ.Պո լի սը հնա րա վո րու թյուն էր ստա նում հե տա գա յում ամ բողջ մեղ քը բար-
դե լու «վե րահս կո ղու թյու նից դուրս ե կած վայ րի քոչ վոր նե րի» վրա119՝ խու սա փե լով 
ար տա քին աշ խար հի քն նա դա տու թյու նից և հե ղի նա կու թյան կորս տից:

Օս մա նյան կայս րու թյան հա մար ոչ կա նո նա վոր ու ժե րի օգ տա գոր ծու մը՝ «սև 
աշ խա տան քը» կա տա րե լու հա մար, ավան դա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր,120 և հա մի-
դի ե նե րի օգ տա գոր ծու մը 1894-96 թթ. սրա վառ դրսևո րումն էր: Կան դեպ քեր, որ 
ջար դե րի ժա մա նակ պա տաս խա նատ վու թյունն ամ բող ջու թյամբ քր դե րի վրա բար դե-
լու նպա տա կով թուր քա կան զոր քե րը հա ճախ գոր ծում էին քր դա կան տա րա զով121: 

Սա կայն կարևո րա գույն խն դի րը հա վա նա բար քր դե րին Օս մա նյան կայս րու-
թյան հետ կա պե լու հրա մա յա կանն էր: Քր դե րը եր բեք հա վա տա րիմ չեն ե ղել կայս-
րու թյա նը, նրանք միշտ խն դիր ներ են առաջացրել իշխանությունների համար, որոնք 
միշտ նրանց դեմ զորք են ուղարկվել և արյուն թափել122: Վ. Ֆ. Մի նորս կին նշում է, 
օ րի նակ, որ նույ նիսկ ե րբ քր դե րը հրա ժար վում էին հայե րի ջար դե րին մաս նակ ցե-
լուց, դա անում էին, քա նի որ դրա մեջ տես նում էին միայն կա ռա վա րու թյան շա հը։ 
Ը ստ նրա՝ քր դե րը եր բեք աչ քի չեն ըն կել թուր քա կան հայ րե նա սի րու թյամբ123։ 19-րդ 
դա րի ամ բողջ ըն թաց քում գրե թե ան դա դար տե ղի էին ու նե նում քր դա կան ապս տամ-
բու թյուն ներ և հու զում ներ, ո րոնց ըն թաց քում քր դա կան ապս տամբ առաջ նորդ ներն 
ար տա քին ու ժե րի օ ժան դա կու թյանն էին ապա վի նում: Հա մի դի ե հե ծե լա զո րի մեջ 
ներ գրա վե լով քր դա կան վեր նա խա վին՝ Կ.Պո լի սը սկ սում էր քր դե րի մեջ տա րա ծել 
օս մա նյան հայ րե նա սի րու թյու նը՝ ներ գրա վե լով նախ կին ազա տա տենչ ու չեն թարկ-
վող ժո ղովր դին կայ սե րա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ: Ար դյունք նե րը տպա վո րիչ 
էին: Մի քա նի տա րում հա մազ գեստ ստա ցած քր դա կան բազ մա թիվ ցե ղեր դար ձան 
կայ սեր ամե նա հա վա տա րիմ հպա տակ նե րը:

119 British Foreign Office Archive, FO 424/178, p. 299 cited in Robert Graves, Storm Centres of the Near 
East: Personal Memories, 1879-1929 (UK: Hutchinson and co., 1975), 145–47.
120 Մանրամասն տե՛ս James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire (Stuttgart: Steiner, 2000):
121 Bravley E.A. Hodgetts, Round about Armenia (London: Sampson Low, Marston and Company, 
1896), 100; АВПР, Посольство в Константинополе, д. 3135, д. 3176, л. 70–77, 79–82, Геноцид армян в 
Османской империи, 32, 45:
122 Hepworth, Through Armenia on Horseback, 225:
123 Минорский, Курды, 30:
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 Կայս րու թյան հետ քր դե րի կա պե րի ամ րապնդման առու մով շատ կարևոր էր նրանց 
հան ցա գոր ծու թյան մեղ սա կից դարձ նե լը: Նրանք թուր քե րի հետ դառ նում էին միաս-
նա կան նա խագ ծի՝ հայե րից Արևմտյան Հա յաս տա նը մաք րե լու մա սը: Ցե ղա սպա նա գի-
տու թյան մեջ դա հայտ նի ֆե նո մեն է, ե րբ ոճ րա գործ վար չա կար գե րը կա րիք են զգում 
սե փա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար հնա րա վո րինս լայն հա մա կիր նե րի հե նա րան 
ստեղ ծել և ներ գրա վում են հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի զանգ վա ծային կո տո-
րած նե րի մեջ124: Միա ժա մա նակ նրանք ամուր թե լե րով կա պում ե ն125 ցե ղա սպա նու թյան 
մաս նա կից նե րին իշ խա նու թյուն նե րի հետ: Օս մա նյան կայս րու թյունն ակ տի վո րեն ներ-
գրա վեց քր դե րին սպա նու թյուն նե րի մեջ՝ ոչ միայն նրանց որ պես հայե րին ո չն չաց նե լու 
գոր ծիք օգ տա գոր ծե լու հա մար, այլև քր դե րին կայս րու թյան մեծ հան ցան քին մեղ սա կից 
դարձ նե լով՝ ավե լի ամուր կա պեր ստեղ ծե լու հա մար:

Suren A. Manukyan 
PhD

COMPLICITY AS FACTOR FOR COHERENCE.  
ON THE ISSUE OF MOTIVES OF THE KURDISH INVOLVEMENT  

IN THE 1894-96 MASSACRES OF ARMENIANS

SUMMARY

Key words: Armenian massacres of 1894-96, Kurds, Hamidiye, complicity in crime, 
Armenian Genocide.

The paper is an attempt to cover the issue of the creation of Hamidian cavalry and 
the forms, scale, and causes of Kurdish participation in the massacres of Armenians in 
1894-96. Using cohesion theories known in criminology and social psychology, an attempt 
is made to utilize them to explain some new motivations for the involvement of the 
Kurds in the process of violent settling of the Armenian issue. The role of the Kurds is 
usually interpreted as being a blind instrument in the hands of the Empire against the 
Armenian population. This is a prevalent concept not only in Armenian historiography 
but also in genocide studies. Unquestionably, this has ground, but it probably cannot be 
an entire explanation for such large-scale Kurdish participation. The Armenian massacres 
brought tangible and significant benefits for the Kurds, who were personally engaged 
in the ongoing crime. Furthermore, by encouraging the Kurds in the murder campaign, 

124 Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, ed. Dinah L. Shelton (Detroit: Macmillan 
Library Reference, 2004), 792.
125 Տարբեր խմբերում ներգրավելու՝ ինիցիացիայի, այդ խմբի ամրությունը պահպանելու համար 
հանցագործության օգտագործման մասին տե՛ս, օրինակ՝ Best and Hutchinson, “The Gang Initiation 
Rite as a Motif in Contemporary Crime Discourse,” 383-404:
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the Ottoman Empire solved another, crucial purpose. Turning Kurds into a complicity 
of crime by affiliation with the Turks to a joint project of ethnic cleansing of Western 
Armenia, Sublime Porte strongly bonded the toublesome, usually disloyal Kurds with the 
policy and fate of the Empire.

Сурен А. Манукян 
кандидат исторических наук

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ КАК СВЯЗУЮЩИЙ ФАКТОР. 
O МОТИВАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ КУРДОВ В МАССОВУЮ РЕЗНЮ АРМЯН  

В 1894-1896 ГГ.

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: резня армян 1894-1896 гг., курды, гамидие, соучастие в преступле-
нии, Геноцид армян.

В статье рассматриваются проблемы создания курдской кавалерии Гамидие, 
формы, размеры и причины участия курдов в массовых убийствах армян в 1894-1896 
гг. Посредством применения теории повышения сплоченности, известной в криминали-
стике и социальной психологии, автор пытается объяснить некоторые новые мотивации 
вовлечения курдов в процесс насильственного разрешения армянского вопроса. Обычно 
курдов представляют слепым инструментом в руках империи, использованным против 
армянского населения. Это мнение сложилось не только в армянской историографии, 
но и вообще в геноцидологии. Конечно, подобное представление обосновано, однако это 
не может быть единственным объяснением столь широкомасштабного участия курдов 
в резне. Массовое истребление армян положительно сказалось на курдах, которые сами 
были не менее заинтересованы в преступлении. Кроме того, вовлекая курдов в процесс 
массовых убийств, Османская империя решала другую, возможно, не менее важную 
проблему. Превратив курдов в соучастников преступления, включив их в совместный с 
турками проект этнической чистки Западной Армении от армян, Высокая Порта связы-
вала беспокойных и не всегда лояльных курдов с политикой и судьбой империи.
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Ռո բերտ Ա. Սու քիա սյան

 ՀԱ ՍԱՆ ՉԵ ԼԵ ԲԻ. 
 ՍԵ ԲԱՍ ՏԻ ԱՅԻ ՏԵ ՂԱ ՀԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՃԱ ՆԱ ՊԱՐ ՀԻ ՄԻ ԿԱՅԱ ՆԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն, վեց վի լայեթ ներ, Սե բաս տիա, Խար բերդ, 
Հա սան Չե լե բի, տե ղա հա նու թյուն, տղա մարդ կանց կո տո րած, թա լան, օ տար ա կա նա-
տես։

 Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ի րա գործ ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րից մե կի՝ բռ նի տե ղա-
հա նու թյուն նե րի մի ջո ցով հայ բնակ չու թյունն ար մա տա խիլ ար վեց սե փա կան բնաշ խար հից 
և ո չն չաց վեց սի րիա կան ա նա պատ նե րի ճա նա պար հին։ Այս ճա նա պար հի եր կայն քով Թեշ-
քի լա թը մահ սու սե-ի կող մից կազ մա կերպ վել էին հս տակ և ա ռան ձին գոր ծա ռույթ ներ ի րար 
մեջ բա ժա նած ան ցու մային կա յան ներ, որ տեղ ի րա կա նաց վում էին նա խա պես մշակ ված 
գոր ծո ղու թյուն ներ՝ թա լան, տա րա տե սակ բռ նու թյուն ներ և ո չն չա ցում։

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են այդ կա յան նե րից մե կում՝ Հա սան Չե լե բի ում տե ղի ու նե-
ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ հայ կա կան քա րա վան նե րի թա լա նը և ո չն չաց ման գոր ծըն թա ցը` 
 հիմնվե լով գլ խա վո րա պես հայ կա կան ար խի վային1, գր քային2, մա մու լի3, հու շե րի հա վա-
քա ծու նե րի4, գի տա կան ամ սա գրե րի5 ու հե տա զո տու թյուն նե րի6 տե ղե կու թյուն նե րի և 

1 Archives De La Bibliothèque Nubar, Fonds Aram Andonian (այսուհետև՝ BNu/Fonds A. Andonian), 
Matériaux pour l’histoire du genocide, Dossier 49, Massacres et déportations à Sébaste (14 pièces, 190 ff. rv.), 
AA/MHG/P.i.1/2-49; Ա. Հ., Սեբաստիա, Հայկանույշ Զառացյան, «Սըվազ», Վարդանուշ Գաս  մանեան, 
«Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի սիվասցի», Հեղինէ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տա րագրեալ-
ները», BNu/Fonds A. Andonian, P.J.1/3, fi le 6, Amasia։ Սեպուհ Լուսարարյան, «Մի կյանքի պատմություն», 
ՀՑԹԻ, Ձեռագիր հուշագրությունների բաժին, գ. 127, գ.128, գ.129; Սուրեն Սարգսյան, «Պատմության 
կարմիր, սև էջեր, սատանայական գործեր, եղեռնը», ՀՀ ԳԱԱ հնագի տու թյան և ազգագրության 
ինստիտուտի ազգագրության բաժնի արխիվ, թղթապանակ 121/2; Օհաննես Ալեք սանդրեանի հուշերը 
1915 թ. եղեռնի մասին (ձեռագիր), Հայաստանի ազգային արխիվ (ՀԱԱ) ֆ. 439, ց.3, գ.115։
2 Կարապետ Գաբիկեան, Եղեռնապատում. Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի մայրաքաղաքին 
Սեբաստիոյ, (Պոսթըն, «Հայրենիք», 1924); Փայլածու Գաբտանեան, Ցաւակ (Նիւ Եօրք, «Արմենիա», 
1922); Եդուարդ Ա. Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ (Պէյրութ, «Shirak Press», 1968); Գաբրիէլ 
Սիմոնեան, Յուշամատեան պոնտական Ամասիոյ (Վենետիկ, ա.հ, 1966); Վահան Համբարձումյան, 
Գիւղաշխարհ. Պատմական, ազգագրական ուսումնասիրութիւն (Փարիզ, «Տարօն», 1927); Սարգիս 
Ս. Տէմիրճեան, Չորս տարուան տառապանք, Եւդոկացի (Թոքատ) օր. Թէփերիկ Չալըգեանի աքսորի 
կեանքէն (Նիւ Եորք, «Հայկ», 1920); Լևոն Վարդան, «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան», Հայկազեան հայագիտական հանդէս ԺԵ (1995), 499-519: 
3 Շահէն Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս. Դէպի Գողգոթան», Հայրենիք 11 no. 298 (1950); 1 no. 323 
(1953); Վահան Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
4 Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ 
(Երևան, Գիտություն, 2011); Հուշագրական ժառանգություն, ՀՃՈւ հիմնադրամի գիտական ուսում-
նա սիրություններ, հատոր 14, (Երևան, «Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնա-
դրամ», 2011); Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ (Փարիզ, «Արաքս», 1952)։ 
5 Յակոբ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան. Աքսորի ճամբան (1915)», Հանդէս ամսօրեայ 1 no. 12 
(2015), 345-483։
6 Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide. A Complete history (London, New York: I.B. TAURIS, 
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գի տա կան ար դյունք նե րի վրա, ո րոնց տրա մադ րած տվյալ նե րը հա մադր վել են օ տար 
ա կա նա տես նե րի7 և օս մա նյան փաս տաթղ թե րի8 հա ղոր դած տվյալ նե րի հետ։
 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած հիմ նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ուր վա գի ծը, դրանց հա ջոր դա կա նու թյու նը։ Այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը պայ մա-
նա կա նո րեն բա ժան վել են ե րեք հա մա կարգ ված փու լե րի. թա լան և կա նանց նկատ մամբ 
բռ նու թյուն ներ, տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում, տղա մարդ կանց բան-
տար կու թյուն և սպանդ։

***
 Հա սան Չե լե բի գյու ղը և ճա նա պար հային կա յա նը տե ղա կայ ված էին Խար բեր դի 
նա հան գի Մա լա թիայի գա վա ռի Ար ղա սան ջա կում` Ա րաբ կիր քա ղա քից մոտ 52 կմ 
հա րավ-ա րև մուտք՝ Մա լա թիա-Սե բաս տիա ճա նա պար հին9։ Գյուղն ու ներ թուր քա-
կան և քր դա կան 200 տուն բնակ չու թյուն10։ Այն հա ջոր դում էր Սե բաս տիա և Խար-
բերդ վի լայեթ նե րի սահ մա նագլ խին տե ղա կայ ված Քյո թու խան ա նու նը կրող կա յա-
նին՝ նա խա տես ված որ պես թա լա նի և կո տո րա ծի կա յան, ո չն չաց ման հա մար թի րա-
խա վո րե լով գլ խա վո րա պես հա սա րա կա կան դիրք զբա ղեց նող տղա մարդ կանց։ 
Հա սան Չե լե բի ում ար դեն հիմ նա կան թի րախ էին չա փա հաս տղա մար դիկ՝ ան կախ 
հա սա րա կա կան դիր քից։ Տա րա գրու թյան այս փու լերն ան ցած հա տու կենտ ծպտ ված 
տղա մարդ կանց, կա նանց և ե րե խա նե րի հա մա կար գային ո չն չաց ման կամ ու ծաց ման 
հա մար ար դեն նա խագծ ված էին հա ջոր դող՝ Հե քիմ Խան, Հա սան Պա տիկ, Ֆռնջ լար 
կա յան նե րը։

 Տե ղա հա նու թյուն նե րի եր թու ղի նե րի հա մա տեքս տում Հա սան Չե լե բին հան գու-
ցային կա յան էր ի նչ պես Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րի և վի լայե թի այլ 
բնա կա վայ րե րի հայե րի, այն պես էլ հա րա կից շր ջան նե րի տա րա գրյալ նե րի հա մար։ 
Կա յա նը մի քա նի հիմ նա կան եր թու ղի նե րի մաս էր կազ մում։ Դրան ցից մե կը՝ նա խա-
տես ված Սե բաս տիա քա ղա քի և շր ջա կա բնա կա վայ րե րի հա մար, սկս վում էր Սե բաս-
տիա քա ղա քում և ձգ վում դե պի Թե ջիր խան, Մա ղա րա, Կան գալ, Ա լա ջա խան, Քյո-
թու խան, ի սկ ար դեն Խար բեր դի վի լայե թում հաս նում Հա սան Չե լե բի, շա րու նակ-
վում դե պի Հե քիմ խան, Հա սան Պատ րիկ, Ֆռնջ լար և ձգ վում հա րավ։ Սե բաս տիայի 
վի լայե թի հյու սիս-ա րևմ տյան մա սի և հա րա կից շր ջան նե րի հա մար նա խա տես ված 
մյուս եր թու ղին ան ցել է Սամ սոն, Մարզ վան, Ա մա սիա, Եվ դո կիա, Շար գըշ լա, Կան-

2011); Սեպուհ Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի ամբողջական պատմութիւնը (1914-1918) (Կ.Պոլիս, 
Հայաստան գրատան հրատ., 1921)։ 
7 Երուանդ Քասունի, Քննական ակնարկ «Միշըների հերըլտ»-ի 1915-1918 թթ. հայ ժողովուրդի 
ցեղասպանութեան եւ վերածնունդի մասին արձանագրած վկայագրութիւններուն (Պէյրութ, 
Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. միութեան հրատարակչական գրասենեակ, 2012)։
8 Clark University, Digital Commons, The Krikor Guerguerian Archive, “03 Captain Fazil Bey III,” 
https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3, դիտվել է 06.05.2019: 
9 Թադևոս Խ. Հակոբյան, Ստեփան Տ. Մելիք-Բախշյան, Հովհաննես Խ. Բարսեղյան, Հայաստանի 
և հարակից շրջանների տեղանունների բառարան, hատոր 3 (Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 
1991), 370։
10 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։

https://commons.clarku.edu/pd_fazil_bey/3
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գալ, Քյո թու խան հե տագ ծով և նաև Հա սան Չե լե բի կա յա նով։ Վե րոն շյալ եր կու 
եր թու ղի նե րին միա ցել է նաև եր րորդ եր թու ղին, ո րը սկս վե լով մերձսև ծո վյան բնա-
կա վայ րե րից՝ Օր դուից և Կի րա սո նից, շա րու նակ վել է դե պի Շա պին Գա րա հի սար, 
Սու շե հիր, Զա ռա, Հա ֆիգ, Սե բաս տիա քա ղաք, միա վոր վել Կան գալ, Քյո թու խան 
եր թու ղուն և հա սել Հա սան Չե լե բի կա յան։ Ի նչ պես մյուս կա յան նե րի պա րա գա յում, 
այս տեղ նույն պես հայե րի դեմ գոր ծո ղու թյուն նե րին ներգ րավ ված էին օս մա նյան 
պե տա կան և ե րիտ թուր քա կան կու սակ ցա կան մար մին նե րը։

Ա նց նող քա րա վան նե րի թա լա նի ու սպա նու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը 
Թեշ քի լա թը մահ սու սե-ի ներ կա յա ցու ցիչ ներն էին, ժան դար մե րիան, տե ղա կան իշ խա-
նու թյուն նե րը և այլ պե տա կան կա ռույց նե րի պաշ տո նյա ներ։

1914 թ. մար տի 27-ից Ար ղայի կայ մա կա մի պաշ տո նը զբա ղեց րել է Վա սիֆ բեյը, 
ում 1915 թ. հու լի սի 23-ին փո խա րի նել է Ա սիմ բեյը11։ Կա յա նի հան ցա գոր ծու թյուն ներն 
ի րա կա նաց վել և ա ռաջ նորդ վել են ժան դարմ նե րի պաշ տո նով ծպտ ված ան ձանց 
կող մից։ Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում Ար ղա սան ջա կի ժան դար մե րիայի հրա մա-
նա տա րը Ա լի Չա վուշն էր, ո րը նաև կա ռա վա րել է Հե քիմ խան ան ցու մային կա յա-
նի գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Հա սան Չե լե բի ում բուն գոր ծո ղու թյուն ներն ի րա կա նաց նող-
նե րից էին Մուխ թար Միր զան, ո րի գոր ծու նե ու թյան ո լոր տի մա սին տե ղե կու թյուն ներ 
չկան, և ա ռևտ րա կան Ու լա շօղ լու Իբ րա հի մօղ լու Հյու սեի նը: Վեր ջին ներս պա տաս-
խա նու էին սպա նու թյուն նե րի և մեծ ծա վալ նե րով ապ րանք նե րի գո ղու թյան հա մար։ 
Նրանք նաև կաս կած վում էին բռ նա բա րու թյուն նե րի մեջ12։ Հյուս նի է ֆեն դին՝ Աչ քը-
դա ղի վի ճա կա գրա կան ծա ռա յու թյան պե տը, մաս նակ ցել է Հա սան Չե լե բի – Հե քիմ 
խան կա յան նե րի միջև տե ղի ու նե ցած բռ նա բա րու թյուն նե րին և թա լա նին13։ Դա տե լով 
կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը վե րահս կող և ի րա կա նաց նող ան ձանց 
կազ մից՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը և 
ի րա գոր ծու մը տե ղի են ու նե ցել պե տա կան և կու սակ ցա կան մար մին նե րի կարևո րա-
գույն օ ղակ նե րի ներգ րավ մամբ: 

Ա ռա ջին փուլ. թա լան և կա նանց նկատ մամբ բռ նու թյուն ներ

 Հա սան Չե լե բի հաս նե լուն պես տա րա գրյալ նե րի քա րա վան նե րին տե ղա վո րում էին 
մո տա կա լեռ նե րի ստո րոտ նե րում՝ ձո րի մեջ, գե տի ե զեր քին14։ Քա րա վան նե րի՝ ճամ-
բար խփե լուց հե տո գյու ղի բնակ չու թյու նը հա զա րի հաս նող խմ բե րով ա ռև տուր ա նե-

11 Այս փոփոխությունն անսպասելի էր, քանի որ այն իրականացվեց սանջակի տարածքով 
հայ տասնյակ քարավանների անցման կարևոր շրջափուլում։ Ըստ Ռայմոնդ Գևորգյանի՝ տեղի 
ունեցածը կարող էր պայմանավորված լինել Վասիֆ բեյի՝ հրամանների կատարման անբավարար 
խստությամբ, սակայն հեղինակն ավելի հավանական է համարում, որ խնդիրը քարավաններից ձեռք 
բերված գողոնի «անարդար» վերաբաշխումն էր, տե՛ս Kévorkian, The Armenian Genocide, 418:
12 Տե՛ս Guerguerian, “03 Captain Fazil Bey III,” 235։ 
13 Տե՛ս նույն տեղում, 246։
14 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ. 439, ց. 3, գ. 115, տե՛ս նաև՝ Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ, 72; Քօսեան, 
«Գանտիտա Գույումճեան», 400; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; Լուսարարյան, Մի կյանքի 
պատմություն, 164; Գաբտանեան, Ցաւակ, 65:
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լու պատր վա կով մտ նում էր տա րա գրյալ նե րի շար քեր։ Այ ցե լու թյուն նե րի հիմ նա կան 
նպա տա կը, ը ստ վե րապ րող նե րից մե կի, հե տա խու զա կան բնույթ էր կրում՝ թա լա նի 
թի րախ նե րը պար զե լու հա մար15։ Կա յա նի շուրջ ծա վալ վող գոր ծո ղու թյուն նե րի այս 
փու լում ու շադ րու թյան կենտ րո նում էին հայտն վում կա նայք և աղ ջիկ նե րը, ո րոնց 
զգու շաց նում էին սպան դի սպառ նա լի քի մա սին և փր կու թյան դի մաց պա հան ջում 
ոս կի ու գո հա րե ղեն16։ Սե բաս տիայի չոր րորդ քա րա վա նից մի հղի կնո ջից պա հան ջել 
են ոս կի, սա կայն, կաս կա ծե լով, որ վեր ջինս կա րող էր կուլ տված լի նել այն, ճեղ քել 
են նրա ո րո վայ նը՝ այդ պես էլ չհայտ նա բե րե լով փնտ րա ծը17։ Գոր ծըն թացն ու ղեկց վել 
է կա նանց ու աղ ջիկ նե րի բռ նա բա րու թյուն նե րով18 ու հափշ տա կու թյուն նե րով19։ Այս 
վտանգ նե րից պաշտ պան վե լու հա մար կա նայք փոր ձել են ծպտ վել՝ դեմք նե րին հող, 
ցեխ, մո խիր քսե լով, սա կայն ա պար դյուն20։ Այս պի սով, այս փու լի բնո րոշ հատ կա-
նիշ նե րը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ կի րառ ված բռ նու թյուն ներն են, ո րոնք շատ 
հա ճախ զու գա հեռ էին տե ղի ու նե նում։ Այս գոր ծո ղու թյուն նե րը ոչ միայն շա հու թա բեր 
էին դրանք ի րա կա նաց նող նե րի հա մար, այլև թու լաց նում և սպա ռում էին քա րա վա նի 
վե րապ րե լու մի ջոց նե րը։ 

Երկ րորդ փուլ. տղա մարդ կանց հայտ նա բե րում և ձեր բա կա լում 

Երկ րորդ փու լում սկս վել է կա յա նի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը՝ տղա-
մարդ կանց ա ռանձ նա ցու մը։ Ը ստ հրա հան գի՝ հար կա վոր էր հայտ նա բե րել քա րա-
վա նի բո լոր տղա մարդ կանց և ձեր բա կա լել։ Գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում էր ժան-
դար մե րիայի և գյու ղի քուրդ բնակ չու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյամբ։ Զին ված քր դե-
րը21, ժան դարմ նե րի հրա մա նով և գոր ծակ ցու թյամբ22, խու զար կել են քա րա վան նե-
րը23 և ձեր բա կա լել24, ը ստ տար բեր աղ բյուր նե րի, 825, 1026, 9-1227 տա րե կա նից մինչև 

15 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 164։
16 Տե՛ս նույն տեղում։
17 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
18 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 78։
19 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
227, 234։
20 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 171-172։
21 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72; 
Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 227, 237։
22 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
23 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 191։
24 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 
168; Րագուպեան, Եղեռնաքաղ որաներ , 74; Գաբտանեան, Ցաւակ , 65; Հուշագրական ժառանգություն, 
212։
25 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
26 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
27 Տե՛ս նույն տեղում, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
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7528, 8029 տա րե կան և ա վե լի բարձր տա րի քի տղա մարդ կանց։ Գոր ծո ղու թյուն ի րա-
կա նաց նող ներն ան ցնում էին բո լոր ըն տա նիք նե րի ա ռջևով, մտ նում վրան ներ և 
փնտ րում տղա մարդ կանց30։ Թաքն ված տղա մարդ կանց բա ցա հայ տե լու նպա տա կով 
խոշ տան գում էին կա նանց31, ա պա, գն դա կա հա րու թյան սպառ նա լի քով, տղա մարդ-
կանց կա նան ցից զա տում32։ Գի տակ ցե լով տղա մարդ կանց սպառ նա ցող վտան գը՝ 
տա րա գրյալ նե րը դի մում էին թաքն վե լու տար բեր հնարք նե րի։ Կա նայք փոր ձում էին 
թաքց նել տղա մարդ կանց կտո րե ղեն նե րի33, վեր մակ նե րի34, կառ քե րի35 ու կար պետ-
նե րի տակ կամ նս տում էին նրանց վրա36։ Ժան դարմ նե րին և քր դե րին մո լո րեց նե լու 
հա մար, թե ի բր ի րենց ա մու սին նե րին ար դեն ձեր բա կա լել են, կա նայք ցու ցադ րա-
բար ող բում էին, ին չը ո րոշ դեպ քե րում ար դյու նա վե տո րեն կան խում էր խու զար կում-
նե րը37։

Տ ղա մարդ կանց թաքն վե լու ա մե նա տա րած ված հնարք նե րից մե կը կա նանց հա գուս-
տով ծպտ վելն է ր38։ Ո մանք փոքր ե րե խա նե րի գր կած39 նույ նիսկ ձևաց նում էին, թե ի բր 
կե րակ րում ե ն40։ Այս ե ղա նա կով կա յա նից փրկ վել են պրո ֆե սոր ներ Ռու բեն Ռա գու-
պյա նը, Սե նե քե րիմ Դալյոն ջյա նը, Համ բար ձում Պլե ջյա նը41 և ան գամ հոգևո րա կան-
ներ42։ Ո րոշ հու շա գրու թյուն նե րում ար ձա նագր ված են տղա մարդ կանց փա խուս տի 
հա ջող ված դեպ քեր43։ Կան նաև դեպ քեր, ե րբ տղա մար դիկ մտա ծել են փա խուս տի 
մա սին, սա կայն չեն փա խել, ա պա ձեր բա կալ վել և սպան վել ե ն44։ Պահ պան ված են 
նաև տղա մարդ կանց թաքն վե լու փոր ձե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ։ Հա սան Չե լե բիի 
լեռ նային լանդ շաֆ տը թաքն վե լու հնա րա վո րու թյուն ներ էր ըն ձե ռում, ին չից օ գտ վե լով՝ 

28 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։
29 Տե՛ս նույն տեղում, 181։
30 Տե՛ս նույն տեղում, 178, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
31 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
32 Տե՛ս Չուգասըզեան Վահան, «Բզքտուած Սեբաստիան», Երիտասարդ Հայաստան (Շիքակո), 11 
հոկտեմբեր 1919:
33 Տե՛ս Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 234; տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս.Դէպի 
Գողգոթան», 72:
34 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
35 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 177, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
36 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 170-171։ 
37 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178, տե՛ս նաև՝ Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։
38 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 198, 200, տե՛ս նաև՝ Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ 
Գասմանեանի», 172; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 95։
39 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
40 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
41 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
42 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223։
43 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
44 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72-73։ Ալեքսանդրեան, ՀԱԱ, ֆ.439, ց.3, գ.115։
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տղա մար դիկ թաքն վում էին շր ջա կայ քի ձո րակ նե րում45։ Սա կայն քր դե րի կող մից հայտ-
նա բեր վե լուց հե տո թաքն ված նե րը հանձն վում էին ժան դարմ նե րին46։ Սուրբ Սար գիս 
ե կե ղե ցու քա րա վա նից տղա մարդ կանց ա զատ ար ձա կե լու հա մար պա հանջ վել է հինգ 
ոս կի լի րա կա շառք, ո րը չտ րա մադ րե լու դեպ քում վեր ջին նե րիս սպառ նում էր բան տար-
կու թյուն47։

Կա շառ քի ար դյու նա վետ կի րառ ման դեպ քե րից48 բա ցի (օ րի նակ, ե րբ մի քա նի կին, 
քուրդ մյու դի րին կա շա ռե լով, ա զա տել են մի քա նի տաս նյակ տղա մարդ կանց49)՝ կային 
դեպ քեր, ե րբ կա շառ քի մու ծու մը չէր փր կում ձեր բա կալ ված նե րին50, կամ կա շառք էր 
գանձ վում ար դեն սպան ված բան տար կյալ նե րին ա զա տե լու հա մար51։ Ա կն կալ վող գու-
մա րից քիչ տրա մադր վող կա շառ քը նույն պես բա վա րար չէր ձեր բա կալ ված նե րի կյան-
քը փր կե լու հա մար52։ 

Ըստ Հայ կա նույշ Զա ռա ցյա նի վկա յու թյան, Սուրբ Սար գիս ե կե ղե ցու թա ղի տղա-
մարդ կանց ոտ քե րը կա պել և պայ տել էին, ձեռ քե րը՝ գա մել53, ի սկ կա նանց կանգ նեց-
նում էին խա րույ կի շուրջ և նրանց աչ քի ա ռջև ստո րա ցու ցիչ կեր պով ծե ծում և այ րում 
էին տղա մարդ կանց54, ի սկ կա նանց պար տադ րում հետևել այդ տե սա րա նին55։

Չ նա յած գոր ծո ղու թյուն նե րի ան թա քույց հան ցա վոր բնույ թին՝ օ տար ա կա նա տե սի 
ներ կա յու թյամբ փոր ձեր էին կա տար վում դրանց տա լու պաշ տո նա կան ձև։ Օ րի նակ՝ մի 
քր դի բազ կին կա րել էին կար միր կտոր և տվել ար տո նու թյուն թա լա նե լու ու կե ղե քե լու 
որ պես ժան դարմ56։

Տ ղա մարդ կանց զա տու մից և բան տար կու թյու նից հե տո ո րոշ դեպ քե րում քա րա վա-
նին ստի պում էին շա րու նա կել ճա նա պար հը57։ Ե ղել են նաև դեպ քեր, ե րբ քա րա վա նը 
պա հել են մի քա նի օր և շա րու նա կել խու զար կու թյուն նե րը, ձեր բա կա լու թյուն ներն ու 
թա լա նը58։ Հա սան Չե լե բին լքե լուց հե տո քա րա վա նի վրա էին հար ձակ վում քր դեր և 

45 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 176։
46 Տե՛ս Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 75։
47 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 199։
48 Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Սեբաստիոյ 
կուսակալութեան, 179; Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 73։
49 Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
50 Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 171, տե՛ս նաև՝ Տէրտէրեան, «Արիւնի ճամբէս», 72։
51 Տե՛ս Համբարձումյան , Գիւղաշխարհ, 237։
52 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 191։
53 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
54 Տե՛ս նույն տեղում։
55 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում , 200։
56 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
57 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 178։ Հուշագրական ժառանգություն, 191, 212:
58 Տե՛ս Տէրտէրեան «Արիւնի ճամբէս», 72-78, տե՛ս նաև՝ Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 400-
403։
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կո ղոպ տում աք սո րյալ նե րին ու գյու ղում մնա ցած սայ լե րը59։ Սե բաս տիայի Սուրբ Գևորգ 
թա ղի քա րա վա նի կա նայք գյու ղը լքե լիս լսել են սպա նու թյուն նե րի ա ղա ղակ ներ և փոր-
ձել են վե րա դառ նալ ա մու սին նե րի մոտ, ին չը նրանց ար գել վել է, ի սկ դի մադ րող նե րը 
սպան վել ե ն60։ Հայտ նի է նաև դեպք, ե րբ քա րա վանն ը նդ դի մա նա լով մնա ցել է գյու-
ղում61։

 Վե րը նշ ված բա ցա ռու թյուն նե րով և ա մեն քա րա վա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով հան դերձ, կա րող ե նք պն դել, որ այս փու լի հիմ նա կան գոր ծա ռույ թը տղա մարդ-
կանց ա ռանձ նա ցումն ու ձեր բա կա լումն էր, ի նչն ու ղեկց վել է թա լա նով՝ ուղ ղա կի կամ 
կա շառ քի մի ջո ցով։ 

Եր րորդ փուլ. տղա մարդ կանց բան տար կու թյուն և սպանդ 

Ըստ Հա սան Չե լե բիի կա ռա վար չի՝ կա յան հա սած քա րա վան նե րի տղա մարդ կանց 
սպա նու թյուն նե րը նա խա տես ված էին կայս րու թյան բարձ րա գույն ի րա տէ ով62 և շեյխ-ուլ 
իս լա մի շա րիա կան ֆեթ վայով63։ 

 Ձեր բա կալ ված տղա մարդ կանց բան տար կում էին գյու ղի հրա պա րա կում գտն-
վող շի նու թյուն նե րում, որ տեղ նաև տե ղա կայ ված էր կա ռա վար չի գրա սե նյա կը, ո րը 
հա մա կար գում էր կա յա նի գոր ծա ռույթ նե րը: Ը ստ վկա յու թյուն նե րի կա րե լի է տար-
բե րա կել եր կու ա ռան ձին շի նու թյուն ներ. մե կը՝ պան դո կան ման64, մյու սը՝ ըն դար ձակ, 
խար խուլ գոմ65։ Ը ստ հու շա գիր նե րից մե կի՝ շի նու թյուն նե րը կա րող էին տե ղա վո րել 
40-50 մարդ, սա կայն այն տեղ միան գա մից բան տար կում էին 150-ից ա վե լի տղա-
մարդ կանց66։ Սրահ նե րի տա րո ղու նա կու թյու նը և մարդ կանց քա նա կի խիստ ան հա-
մա պա տաս խա նու թյու նը ստեղ ծում էին կյան քի հա մար վտան գա վոր պայ ման ներ՝ 
հան գեց նե լով շն չա հեղ ձու թյան, ու շա թա փու թյան և մահ վան։ Հատ կան շա կան է, որ 
բան տար կու թյան հա մար նա խա տես ված շի նու թյուն նե րի հս կո ղու թյու նը վս տահ ված 
էր եր կու ան զեն պա հակ նե րի67։ Բան տարկ ված ներն օ դի պա կա սից շն չա հեղձ էին 
լի նում68։ Ը ստ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի քա րա վա նի մեջ ե ղած Սե պուհ 
Լու սա րա րյա նի՝ տղա մարդ կանց բան տար կու թյան պայ ման ներն այն քան ան տա նե լի 
էին, որ բան տար կյալ ներն ա ղեր սում էին գն դա կա հա րու թյուն, միայն թե դուրս գային 

59 Տե՛ս Զառացյան, «Սըվազ», 114։
60 Տե՛ս Չուգասըզեան, «Բզքտուած Սեբաստիան»:
61 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
62 Իրատէ - կայսերական հրամանագիր։
63 Ֆեթվա - կրոնական բարձրագույն անձի վճիռ: Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
64 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, տե՛ս նաև՝ Գաբտանեան, Ցաւակ, 65։
65 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան,Մի 
կյանքի պատմություն, 174; Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
66 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180, տե՛ս նաև՝ Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն, 326։
67 Տե՛ս Լուսարարյան,Մի կյանքի պատմություն, 174։
68 Տե՛ս նույն տեղում, 172-173։
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շն չե լու69։ Ե ղել է դեպք, ե րբ տղա մար դիկ այս պայ ման նե րում, ա ռանց սնն դի և ջրի, 
ոտ քի վրա մնա ցել են մեկ օ ր70։ Ջուր տա լու և ուշ քի բե րե լու նպա տա կով նվա ղող նե-
րին հատ-հատ հա նում էին դուրս։ Բա ցի այդ, ար ձա նագր ված է դեպք, ե րբ բան տար-
կյալ նե րին դուրս բե րե լուց հե տո հաց և ջուր է բա ժան վել71։ Գրանց վել են նաև բան-
տարկ ված նե րի կող մից դռ նե րը կոտ րե լու և դի մադ րու թյուն ցույց տա լու փոր ձեր72։ 
Ը ստ մեկ վկա յու թյան՝ ու շագ նաց նե րի թի վը ե րբ ա ճել է, բո լո րին հա նել են դուրս և 
նս տեց րել բան տի պա տի տակ73։ Ո րո շա կի ժա մա նակ պա հե լուց հե տո տղա մարդ-
կանց դուրս էին բե րում՝ ներ կա յաց նե լու կա ռա վար չին։ Թեև ժան դարմ նե րը փոր-
ձում էին բան տար կյալ նե րին հեր թով դուրս բե րել, նրանց խտու թյան և ճնշ վա ծու թյան 
պատ ճա ռով մարդ կային խմ բերն ան կա նոն դուրս էին պրծ նում74 և շտա պում մո տա-
կա առ վա կի (ի րա կա նում ար տաք նո ցի) կեղ տոտ ջու րը խմե լու75։ Բան տարկ ված տղա-
մարդ կանց դուրս բե րե լուց հե տո նրանց տա նում էին մո տա կա շի նու թյան՝ կա ռա վար-
չա կան շեն քի մոտ, որ տեղ պետք է ներ կա յա նային զին ված քր դե րով շր ջա պատ ված 
կա ռա վար չին76։ 

Կա ռա վար չի հետ հան դի պու մը, փաս տո րեն, աք սո րյալ նե րի՝ մա հից խու սա փե լու 
վեր ջին հնա րա վո րու թյունն է ր։ Այդ հնա րա վո րու թյու նից օ գտ վե լով՝ տղա մար դիկ ա ղեր-
սում էին փր կու թյուն77։ Այս ե ղա նա կով են փրկ վել Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ թա ղի 
քա րա վա նի տղա մար դիկ։ Կա ռա վա րիչն ա ռա ջար կել է խմ բի ա վագ նե րին՝ Ազ գային 
հի վան դա նո ցի տե սուչ Մա նուկ է ֆեն դի Հե քի մյա նին, նրա եղ բայր Միհ րա նին և ևս մի 
քա նի մար դու յու րա քան չյու րի հա մար վճա րել հին գա կան ոս կի փր կա գին։ Այս պայ-
մա նա վոր վա ծու թյան ար դյուն քում փր կագ նով ա զատ վել է 18-20 մարդ, ևս 15-20 տղա-
մարդ կանց ա զատ են ար ձա կել ա ռանց փր կագ նի78։ 

Գ րանց վել է դեպք, ե րբ կես գի շե րին հա ղորդ վել է, թե ի բր խղ ճա հա րու թյու նից 
դրդ ված՝ Հա սան Չե լե բի գյու ղի կա ռա վա րի չը հրա մայել է տղա մարդ կանց ա զատ 
ար ձա կել և ի պա տաս խան պա հան ջել փր կա գի նը, որ իր ը նտ րած 2-3 հայե րի մի ջո-
ցով պետք է հա ջորդ օ րը ստա նար։ Տա րա գրյալ նե րը, ի րար ա ջակ ցե լով, հա վա քել են 
գու մա րը և փո խան ցել79։ Սա կայն հա ջորդ օր վա ե րե կո յան մի խումբ զին ված քր դեր 
մի քա նի փու լով կր կին բան տար կել են նրանց80։ 

69 Տե՛ս նույն տեղում, 172։
70 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
71 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
72 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 180։
73 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
74 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181։
75 Տե՛ս նույն տեղում։
76 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
77 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 181, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 173։
78 Տե՛ս նույն տեղում։
79 Տե՛ս նույն տեղում, 165։
80 Տե՛ս նույն տեղում, 169-170։
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Ա ռա վել մեծ թվով նե րում է շնորհ վել Սե բաս տիա քա ղա քից մեկ նած վեր ջին քա րա-
վան նե րի տղա մարդ կանց՝ ներ կա յաց նե լով դա որ պես կայ սե րա կան նե րում81, ո րը, 
սա կայն, չէր տա րած վում ո րոշ աչ քի ը նկ նող տղա մարդ կանց վրա82։ Ը ստ Հով հան նես 
Ա լեք սանդ րյա նի վկա յու թյան, ո րը չի տա լիս ե ղե լու թյան ման րա մաս նե րը, իր քա րա վա-
նից բան տարկ ված շուրջ 50 տղա մար դու ա զատ են ար ձա կել83։ Փր կու թյան այս վեր-
ջին հնա րա վո րու թյու նից հե տո տղա մարդ կանց այլ վայր տե ղա փո խե լու պատր վա կով 
հա նել են, զույգ-զույգ կա պել84 և ա ռաջ նոր դել դե պի նա խա պես պատ րաստ ված սպան-
դի տե ղանք՝ լեռ, ա պա հար թա վայ րի մի ջով՝ ձո րի ե զր85։ Տղա մարդ կանց ո չն չաց ման 
գոր ծըն թա ցի այս փու լը հիմ նա կա նում տե ղի էր ու նե նում կես գի շե րից հե տո86։ Խմ բին 
ու ղեկ ցում էին զին ված ժան դարմ ներ և պա հա պան զին վոր ներ87, եր բեմն՝ նաև զին-
ված գյու ղա ցի ներ88։ Նա խանշ ված վայ րին մո տե նա լիս ու ղեկ ցող ժան դարմ ներն օդ էին 
կրա կում, այս պի սով նշան տա լիս տե ղան քում դա րա նա կա լած և հար ձակ ման սպա սող 
քր դե րին89։ Ազ դան շա նին հա ջոր դում էր քր դե րի հար ձա կու մը, ո րոնց խմ բե րում նե րառ-
ված էին նաև կա նայք90։

Խմ բին ա ռաջ նոր դում են դե պի ան դուն դի եզ րի ժայ ռե րի մոտ, մեր կաց նում են, 
թա լա նում, դա նա կա հա րում, կաց նա հա րում91 կամ գն դա կա հա րում92 և վեր ջում շպր-
տում են ձո րը93։ Նման մի դիպ վա ծի ժա մա նակ, ե րբ Սե բաս տիայի Պեք մեզ-Սո խախ 
թա ղի քա րա վա նից մնա ցել են 8-10 զույգ ի րար կապ ված ե րի տա սարդ ներ, մո տե ցել է 
մի զին վո րա կան հա մազ գես տով ձիա վոր և իր մոտ կան չե լով թր քա խոս ջար դա րար նե-
րից մե կին՝ հի շեց րել ան չա փա հաս նե րին խնայե լու հրա հան գի մա սին և պա տա նի նե-
րից ստա նա լով իս լա մա նա լու խոս տում՝ ա զա տել նրանց94։ Սպա նու թյուն նե րի այս վեր-
ջին փու լը տևել է 3-4 ժամ95 և ու ղեկց վել մարմ նի մաս նա տում նե րով, գլ խա տում նե րով 

81 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 186։
82 Տե՛ս նույն տեղում։ 
83 Տե՛ս ՀԱԱ ֆ.439, ց.3, գ.115, 23։
84 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
85 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 200, տե՛ս նաև՝ Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 174; 
Գաբտանեան, Ցաւակ, 66; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
86 Տե՛ս Քօսեան, «Գանտիտա Գույումճեան», 401, տե՛ս նաև՝ Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175; 
Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն , 326։
87 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66, տե՛ս նաև՝ Հուշագրական ժառանգություն, 212։
88 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
89 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 175, 181։
90 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
91 Տե՛ս Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 91, տե՛ս նաև՝ Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 
223; Հուշագրական ժառանգություն, 212։
92 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
93 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
94 Տե՛ս նույն տեղում, 176։ 
95 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
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և այլ ծայ րա հեղ դա ժա նու թյուն նե րով96։ Սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծած քր դե րը գո ղա-
ցել են ը նդ հուպ մինչև սպան ված նե րի ա րյու նոտ ված հա գուստ նե րը և դրանք հա գած 
կամ ձեռք նե րում բռ նած՝ վե րա դար ձել գյուղ97։ Ը ստ այս փու լը վե րապ րա ծի բա ռա ցի 
վկա յու թյան՝ մի զին ված քուրդ հայ տա րա րել է, որ բո լոր տղա մարդ կանց՝ որ պես իս լա-
մի թշ նա մի ներ, պի տի խող խո ղեին, ի սկ ով վճա րեր մեկ98 կամ եր կու ոս կի99՝ գն դա կի 
գի նը, կգն դա կա հար վեր։ Ե րբ ա ռա վո տյան Գո չի սա րի քա րա վան նե րից մե կի կա նայք 
ցան կու թյուն են հայտ նել այ ցե լե լու ի րենց ա մու սին նե րին գու մար և սնունդ տա լու 
հա մար, նրանց հա ղոր դել են, որ տղա մար դիկ սպան վել են լե ռան հետևում և կա նանց 
ծե ծե լով վռն դել ե ն100։

 Ե ղել են զանգ վա ծային սպա նու թյու նից մա զա պուրծ ե ղած և կաց նա հա րու մից101 
կամ այլ խոշ տան գում նե րից ծանր վի րա վոր ված ներ, ո րոնք հե տա գա յում միա ցել են 
քա րա վա նին102։ Ը ստ մեկ վե րապ րո ղի՝ հետևում են մնա ցել նաև այլ ծանր վի րա վոր-
ներ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դուրս գա լու դիակ նե րի տա կից103, սա կայն փրկ ված նե րը 
չեն հա մար ձակ վել վեր ջին նե րիս ի րենց հետ տե ղա փո խել104։ 

 Հայտ նի է նաև կա նանց զանգ վա ծային բան տար կու թյան դեպք, ե րբ Սամ սո նի 
քա րա վան նե րից մե կի տղա մարդ կանց սպա նու թյու նից հե տո հա վա քել են շուրջ 100 
կա նանց և բան տար կել մի տան մեջ, խու զար կել և թա լա նել։ Ի նչ պես վե րը նկա րա-
գրված գոր ծըն թա ցում, կա նանց նույն պես կու տա կել են նրանց քա նա կի հետ ան հա-
մա տե ղե լի փոք րիկ սե նյա կում՝ ա ռանց բնա կան կա րիք նե րի գո հաց ման թույլտ վու թյան։ 
Կա ռա վա րա կան մի պաշ տո նյա կա նանց ա ռա ջար կել էր ա զա տել բան տար կու թյու նից, 
ե թե վեր ջին ներս իս լամ ըն դու նեն105։ Ըն դու նող նե րին ա զա տել են, ի սկ հրա ժար վող նե-
րին՝ շուրջ 35 հո գի, ո րոն ցից 6-7-ը՝ կա թո լիկ մայ րա պետ ներ, ի ջեց րել են ձոր, որ պես զի 
սպա նեն, սա կայն չեն սպա նել՝ պատ ճա ռա բա նե լով սուլ թա նա կան նե րու մով106։ Գյու ղի 
կա ռա վար չի հետ քա րա վա նի գե ղե ցիկ կա նան ցից մե կի հետ ա մուս նա նա լու պայ մա-
նով քա րա վա նին տր վել են Մա լա թիա ան վտանգ հաս նե լու ե րաշ խիք ներ107։ Մինչ այդ 

96 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
97 Տե՛ս նույն տեղում, 172, տե՛ս նաև՝ Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները»; Գաբտանեան, 
Ցաւակ, 66։
98 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն ,175։
99 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96։
100 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
101 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 179, տես նաև՝ Սարգսյան, «Պատմության կարմիր, սև էջեր», 
91; Համբարձումյան, Գիւղաշխարհ, 223; Րագուպեան,Եղեռնաքաղ որաներ, 81; Սվազլյան, Հայոց 
ցեղասպանություն, 326։
102 Տե՛ս Հուշագրական ժառանգություն, 212։
103 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 184։
104 Տե՛ս Գասմանեան, «Պատմություն Վարդանուշ Գասմանեանի», 172։
105 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 67։
106 Տե՛ս նույն տեղում, 67-68։ 
107 Տե՛ս նույն տեղում, 68-70։
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այս կա նանց քա րա վա նը ար դեն լքել էր կա յա նը, և խում բը վե րա դար ձել է իջևա նած 
վայր, ա պա միա ցել հա ջորդ քա րա վա նին108։

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած սպա նու թյուն նե րի ծա վալ ներն ամ փո-
փե լու հա մար ներ կա յաց նենք ձեր բա կալ ված և սպան ված տղա մարդ կանց քա նա-
կի վե րա բե րյալ մեր ձեռ քի տակ ե ղած տվյալ նե րը։ Ը ստ Կա րա պետ Գա բի կյա նի՝ 
Սե բաս տիա քա ղա քի 15 քա րա վան նե րից յու րա քան չյու րից այս տեղ սպան վել է 300-
500 տղա մարդ109։ Պեք մեզ-Սո խա խի թա ղի քա րա վա նից, ո րի մեջ էր Կա րա պետ 
Գա բի կյա նը, կա յա նում սպան վել է 300 մարդ110 և 300-ից ա վե լի՝ Սե բաս տիայից դուրս 
ե կած եր րորդ քա րա վա նից111։ Նույն քան էլ սպան վել են Սե բաս տիայի Սա րը-Շեյխ 
թա ղի քա րա վա նից112։ Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նից բան տարկ վել է մինչև 500 
մարդ113, ո րոն ցից շուրջ 300-ը114 սպան վել է։ Սամ սո նի քա րա վան նե րից մե կից, ո րի 
մեջ էր Փայ լա ծու Գաբ տա նյա նը, ձեր բա կալ վել և սպան վել է 100-ից ա վե լի տղա-
մարդ115։ Ը ստ մի քա նի վկա յու թյան՝ նույն չափ սպան վել են Ա մա սիայի քա րա վան նե-
րից մե կից116։ Ը ստ մի ան ստո րա գիր վկա յու թյան՝ Գո չի սար գյու ղից սպան վել են 100-
200117, Ա մա սիայի մեկ այլ քա րա վա նից, ը ստ Հե ղի նե Բե կյա նի՝ 200 հո գի118։ 

 Մայր ե ղե կե ցու թա ղի քա րա վա նի պա րա գան

 Հա սան Չե լե բի կա յա նում հա տուկ թի րա խա վոր վել են նաև Սե բաս տիա քա ղա քի 
հա րուստ նե րը119։ Սրա ցցուն դրսևո րում նե րից են օ գոս տո սի ա ռա ջին օ րե րին կա յան 
ժա մա նած Սե բաս տիայի Մայր ե կե ղե ցու թա ղի քա րա վա նի հետ տե ղի ու նե ցած դեպ-
քե րը։ Այս թա ղը Սե բաս տիայի հա յաբ նակ մեծ թա ղե րից էր, և հա րուստ գեր դաս-
տան նե րը մեծ մա սամբ այս տե ղից էին։ Այս տեղ էին բնակ վում հայ բա րե րար նե րը, 
քա հա նա նե րը, ու սու ցիչ նե րը, ազ գային գոր ծիչ նե րը, և բնա կան է, որ նման համ-
բավ ու նե ցող թա ղի քա րա վա նը պետք է հա տուկ թի րա խա վոր ման են թա կա լի ներ120։ 
Քա րա վա նի շուրջ 500 տղա մարդ կանց բան տար կել են և ա զատ ար ձա կե լու հա մար 
պա հան ջել 500 ոս կի, ին չը բա վա րար վել է։ Այ նու հետև, ա ռանց ել քի հրա մա նին սպա-

108 Տե՛ս Լուսարարյան, Մի կյանքի պատմություն, 177։
109 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 170։
110 Տե՛ս նույն տեղում, 179։
111 Տե՛ս նույն տեղում, 190։
112 Տե՛ս նույն տեղում, 186։
113 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
114 Տե՛ս նույն տեղում, 185։ 
115 Տե՛ս Գաբտանեան, Ցաւակ, 66։
116 Տե՛ս Սիմոնեան, Յուշամատեան, 670։ 
117 Տե՛ս Ա. հ., Սեբաստիա, 124։
118 Տե՛ս Պեկեան, «Ամասիայի հայ տարագրեալները», 0008 շրջ.։ 
119 Տե՛ս Ակունի, Միլիոն մը հայերու ջարդի, 96, տե՛ս նաև՝ Լևոն Մեսրոպ, Աղէտ եւ վերածնունդ, 272։
120 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 183-184։
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սե լու՝ քա րա վա նը ճամ փա է ը նկ նել121։ Գու մա րը ստա նա լուց և տղա մարդ կանց ո րոշ 
մա սին բաց թող նե լուց հե տո կա ռա վա րի չը նո րից է փոր ձել ձեր բա կա լել նույն տղա-
մարդ կանց, սա կայն տես նե լով, որ քա րա վանն ար դեն մեկ նում էր, հետ է կանգ նել 
այդ քայ լից122։ Հա սան Չե լե բիից դուրս գա լուց 2-3 ժամ ան ց քա րա վա նը կր կին կանգ-
նեց րել են, սկ սել են թա լա նել և ձեր բա կա լել տղա մարդ կանց։ Շա տե րին հա ջող վել է 
թաքն վել։ Ձեր բա կա լել են 400-ից ա վե լի տղա մարդ կանց և բան տար կել մո տա կայ-
քում գտն վող մի խա նում123՝ կր կին պա հա ջե լով կա շառք՝ եր կուա կան ոս կի։ Շա տե րը 
վճա րել են գու մա րով, մնա ցա ծը՝ թան կար ժեք ա ռար կա նե րով, ին չից հե տո մոտ 100 
տղա մար դու ժա մա նա կա վո րա պես ա զատ են ար ձա կել։ Մնա ցա ծին՝ շուրջ 300 տղա-
մար դու, վե րը նկա րագր ված ե ղա նակ նե րով սպա նել են մո տա կա ձո րում124։ 

 Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյան հան գա ման քը 

Մե րի Գրե ֆե մը 1902 թ. Սե բաս տիա յում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լած նշա նա վոր 
ա մե րի կա ցի մի սի ո նե րու հի է, ով զբաղ վել է կր թա կան և հա սա րա կա կան հա յան-
պաստ գոր ծու նե ու թյամբ, տնօ րի նել է Սե բաս տիայի ա ղջ կանց վար ժա րա նը125։ Գրե-
ֆե մը Կա րի նում պայ քա րել է բռնկ ված տի ֆի հա մա ճա րա կի դեմ126։ Հայ բնակ չու-
թյան զանգ վա ծային տա րա գրու թյան սկզ բին վե րա դար ձել է Սե բաս տիա և փոր ձել 
ա ջակ ցել հայ աք սո րյալ նե րին127։ Տես նե լով դպ րո ցի ու սու ցիչ նե րի և ա շա կերտ նե րի 
բռ նա գաղ թը՝ դի մել է կու սա կալ Մուամ մե րին և ստա նա լով խմ բե րին ու ղեկ ցե լու և 
խնա մե լու ար տո նու թյուն128, քա րա վան նե րի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար միա ցել է 
նրանց129։

 Հու լի սի 11-ին Մե րի Գրե ֆե մի քա րա վա նը հա սել է Հա սան Չե լե բի։ Կա յա նում 
գտն վող նա խորդ քա րա վա նը քր դե րը քար կո ծե լիս են ե ղել, սա կայն Մե րի Գրե ֆե մի 
հայտն վե լուց հե տո նման վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը դա դա րել են դա դա րել է 130։ 
Կա յա նի կա ռա վա րիչն ան ձամբ է ներ կա յա ցել Գրե ֆե մի քա րա վան և հա վա քել տղա-
մարդ կանց՝ ա սե լով, թե կայ մա կա մը ցան կու թյուն է հայտ նել ար ձա նա գրել նրանց 
ա նուն նե րը, ո րից հե տո տղա մար դիկ շու տով պի տի վե րա դառ նային131։ 

121 Տե՛ս նույն տեղում, 184։
122 Տե՛ս նույն տեղում, 184-185։
123 Խան - իջևանատուն։
124 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 185։
125 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 208:
126 Տե՛ս նույն տեղում, 208-209:
127 Տե՛ս նույն տեղում, 100:
128 Տե՛ս նույն տեղում, 209:
129 Տե՛ս նույն տեղում, 398:
130 Տե՛ս Տէմիրճեան, Չորս տարուան տառապանք, 12-13։
131 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
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 Հա ջորդ օ րը տար ված տղա մարդ կան ցից մե կը վե րա դար ձել է և պատ մել, որ բո լո-
րը հար կադր ված էին հանձ նել ի րենց ամ բողջ ու նեց ված քը132։ Դրա նից հե տո ձեր բա-
կա լու թյուն նե րը վերսկս վել են. ձեր բա կալ վել են նա խորդ գի շե րը խույս տված տղա-
մար դիկ։ Այս ձեր բա կա լու մից հե տո Մե րի Գրե ֆե մը դի մել է կա ռա վար չին և ա մե րի-
կյան կա ռա վա րու թյան ա նու նից սպառ նա ցել՝ պա հան ջե լով ա զա տել տղա մարդ-
կանց133։ Նրան ի պա տաս խան՝ կա ռա վա րիչն ա սել է, որ տղա մար դիկ հետ են ու ղարկ-
վել Սե բաս տիա, սա կայն ճա նա պար հին հան դի պած գյու ղա ցի նե րը հա ղոր դել են, որ 
նրանք սպան վել ե ն134։ Այս պի սով, օ տար ա կա նա տե սի ներ կա յու թյու նը զս պել է այն 
դա ժա նու թյուն նե րը և հա խուռն թա լա նը, ին չին են թարկ վել էին նա խորդ քա րա վան-
նե րը։ Բա ցի այդ, փորձ է կա տար վել տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյա նը տալ «օ րի նա-
կան» տեսք։ Ար դյուն քում՝ այս փու լի ըն թաց քում քա րա վա նի մի հատ վա ծը խու սա փել 
է բռ նու թյուն նե րից, ի սկ տղա մարդ կանց սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 
կա յա նի պա տաս խա նա տու նե րը ստիպ ված են ե ղել դի մել այն պի սի մե թոդ նե րի, ո րոն-
ցով սպա նու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյունն առ ժա մա նակ կթաքց վեր օ տար վկայից։ 

Եզ րա կա ցու թյուն ներ

1. Օս մա նյան փաս տաթղ թե րի և վե րապ րող նե րի վկա յու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը 
բե րում է այն հա մոզ ման, որ կա յա նի գոր ծու նե ու թյու նը կազ մա կերպ ված է ե ղել քա ղա-
քա կան և կրո նա կան բարձ րա գույն իշ խա նու թյուն նե րի ցու ցում նե րով։

2. Հա սան Չե լե բի կա յա նում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
ե րեք փու լի, ը ստ ո րոնց՝ կա յա նի ա ռա ջին գոր ծա ռույ թը թա լա նը և կա նանց նկատ մամբ 
կի րառ վող բռ նու թյուն ներն էին, ո րին հա ջոր դում էին տղա մարդ կանց հայտ նա բե րումն 
ու ձեր բա կա լու մը, ա պա կա յա նում (կամ դրա նից ոչ հե ռու) տղա մար դիկ զանգ վա ծա-
բար բան տարկ վում և սպան վում ե ն։

3.  Հա սան Չե լե բի գյու ղում ի րա կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գային 
բնույ թը, դրանց ծա վա լը և ար դյունք նե րը հիմք են տա լիս պն դե լու, որ այն Սե բաս տիա 
վի լայե թի և հա րա կից շր ջան նե րի չա փա հաս հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց նե լու հիմ նա-
կան կա յանն է ե ղել։

4. Ո չն չա ցու մը դյու րաց նե լու և մեղ քի բա ժի նը կի սե լու հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րում 
ներգ րավ վել է նաև քուրդ բնակ չու թյու նը, ո րին շա հագրգ ռել են հարս տաց մամբ։ Սպա-
նու թյուն նե րը քր դե րի մի ջո ցով կա տա րելն ա զա տում էր նաև սպա նու թյուն նե րի ի րա-
գործ ման հա մար ան հրա ժեշտ ծախ սե րից։ Սպա նու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ի րա կա-
նաց վում էին ծայ րա հեղ դա ժա նու թյամբ՝ սա ռը զեն քով։ Գն դա կա հա րու թյան մի ջո ցով 
ա րագ մահ վան հա մար նույ նիսկ պա հանջ վում էր կա շառք։

5. Քա րա վան նե րից մե կում օ տար ա կա նա տես, Ա ՄՆ քա ղա քա ցի մի սի ո նե րու հի 
Մե րի Գրե ֆե մի ներ կա յու թյու նը ոչ լիար ժեք, սա կայն ո րո շա կի կեր պով ոճ րա գործ նե րի 
հա մար զս պող հան գա մանք է ե ղել։

132 Տե՛ս նույն տեղում, 57։
133 Տե՛ս Գաբիկեան, Եղեռնապատում, 191։
134 Տե՛ս Քասունի, Քննական ակնարկ, 57։
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Robert A. Sukiasyan

HASAN CELEBI: A STATION ON THE DEPORTATION ROUTE OF SEBASTIA
Key words: Armenian Genocide, six vilayets, Sebastia, Kharberd, Hasan Celebi, deportation, 
massacre of men, robbery, foreign witnesses.

SUMMARY

The paper examines one of the transitional stations – Hasan Chelebi – used during 
the deportations of the Armenian population of Sebastia in the context of the Armenian 
Genocide. Using mainly Armenian archival, press sources, collections of memoirs as well 
as secondary sources, and by combining them with the information provided by foreign 
witnesses and the Ottoman documents the paper presents the outline of the main functions 
and the sequence of the transitional station, the behavior of the victim and perpetrator 
groups and the implemented actions. Based on the systematic nature of the actions the 
paper reveals the main mission of the station, which is the extermination of the male 
population of Sebastia vilayet and the surrounding areas. The Kurdish population of 
the surrounding areas of Hasan Chelebi took part in the extermination and looting. The 
presence of the foreign witness Mary Graffam in the deportation caravan had a somewhat 
restraining influence. The testimonies of the survivors demonstrate that the actions 
undertaken at the station were implemented under the instructions of the higher political 
and religious authorities.

Роберт А. Сукиасян

ХАСАН ЧЕЛЕБИ. ОБ ОДНОМ ПЕРЕВАЛОЧНОМ ПУНКТЕ НА ПУТИ 
ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ПРОВИНЦИИ СЕБАСТИЯ

Ключевые слова: Геноцид армян, шесть вилайетов, Себастия, Харберд, Хасан Челеби, 
депортация, массовые убийства мужчин, грабеж, иностранные очевидцы.

 РЕЗЮМЕ

В статье рассматривается одна из перевалочных станций, использовавшихся во 
время депортации армянского населения Себастии в контексте Геноцида Армян – 
перевалочная станция Хасан Челеби. Используя в основном армянские архивные 
материалы, источники в прессе, сборники воспоминаний и вторичные источники, в 
сочетании с информацией, предоставленной иностранными очевидцами и османскими 
документами, в статье дается описание основных функций и порядка работы 
перевалочной станции, поведения жертв и преступников и предпринятых ими 
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действий. Основываясь на систематичности характера проводимых мероприятий, 
в статье раскрывается основная задача станции: уничтожение мужского населения 
Себастийского вилайета и прилегающих территорий. Курдское население близлежащих 
районов Хасан Челеби участвовало в уничтожении и разграблении. Присутствие 
иностранного очевидца Мэри Грэффэм в караване депортации оказало некоторое 
сдерживающее влияние. Рассказы выживших жертв свидетельствуют о том, 
что действия, предпринятые на станции, осуществлялись по указанию высших 
политических и религиозных деятелей.
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Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀՐԵԻՑ ՀՈԼՈՔՈՍՏԻ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

 Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Հրեից հո լո քոստ, ի րա գոր ծող ներ, հա սա րա-
կու թյուն, բա նակ, հան ցա գործ ներ, ոս տի կա նու թյուն, գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն, Թեշ-
քի լա թը մահ սու սա, գեր մա նա կան Էսէս:

 Հոդ վա ծում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տու թյան շր ջա նակ-
նե րում ներ կա յաց վում են եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րը: 
Առան ձին-ա ռան ձին ներ կա յաց վում են ցե ղա սպա նա կան ծրա գրում ներ գրավ ված բո լոր 
խմ բե րը: Առա ջի նը հա սա րա կու թյունն է, ո րի ներ գրավ վա ծու թյու նը ցե ղա սպա նու թյան 
ի րա կա նաց մա նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե րին` խնայե լու սե փա կան 
ու ժե րը և ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը քո ղար կե լու ժո ղո վուրդ նե րի բա խում նե րի 
ան վան ներ քո: Հատ կան շա կան է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա յում 
նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ օս մա նյան 
և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Ներ կա յաց ված ե րկ րորդ խում բը բա նակն էր, ո րի 
մաս նակ ցու թյու նը կարևոր էր հատ կա պես հայ տղա մարդ կանց զի նա թա փու մը և հա վա-
քա գրումն ի րա կա նաց նե լու, ի սկ հո լո քոս տի պա րա գա յում՝ հրե ա նե րին հայտ նա բե րե լու 
հա մար: Գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ-
ված մի քա նի ռազ մա կան կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ: Քն նարկ վում է նաև 
ոս տի կա նու թյան մաս նակ ցու թյու նը, ո րը, լի նե լով օ րեն քի պաշտ պան, ի նքն էր խախ տում 
օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ նույն օ րեն քը՝ ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն-
նե րը: Օգ տա գործ վում էին նաև բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը, ո րոնք 
մի կող մից հա մալ րում էին ռազ մա կա նաց ված ի նս տի տուտ նե րի շար քե րը, մյուս կող մից 
օգտագործում էին իրենց փոր ձա ռու թյունը սպա նու թյուն նե ր ի րա կա նաց նելու գործում: 

Գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն նե րը (Թեշ քի լա թը մահ սու սա1 և գեր մա նա կան Է սէս) 
դար ձան եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի գլ խա վոր ի րա գոր ծող նե րը, ո րոնք ոչ միայն օ ժան-
դա կե ցին ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա գործ մա նը, այլև ստանձ նե ցին դրա ի րա գործ-
ման պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ակնհայտ է, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ 
գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րը, ան կախ ի րենց ի րա կա նաց ման ժա մա նա կաշր ջա նից, դր դա-
պատ ճառ նե րից, ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րից և հե տապնդման նպա տակ նե-
րից, հան գեց նում են մե ծա թիվ մարդ կային, տն տե սա կան և/կամ դրան ցից բխող այլ 
կո րուստ նե րի: Սա նշա նա կում է, որ նման ը նդ գր կուն հան ցա գոր ծու թյուն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, այդ թվում՝ մարդ կային 
ռե սուրս ներ: Դրանք են` հա սա րա կու թյան ան հատ ան դամ ներ, պե տա կան հա մա-

1 Թուրքերեն Teşkilât-ι Mahsusa, որ թարգմանաբար նշանակում է հատուկ կազմակերպություն: 
Այսուհետ կօգտագործենք` Թեշքիլաթը մահսուսա կամ Հատուկ կազմակերպություն:
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կար գի տար բեր կա ռույց ներ, ռազ մա կա նաց ված կամ կի սա ռազ մա կա նաց ված կազ-
մա կեր պու թյուն ներ և այլն, ի նչն էլ հան ցա գոր ծու թյա նը հա ղոր դում է զանգ վա ծային 
բնույթ: Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման զանգ վա ծայ նու թյան վառ նկա րա գրու թյուն 
է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան ար տա քին գոր ծե րի 
նա խա րար Հա լիլ Մեն թե շեի այն խոս տո վա նու թյու նը, որ Անա տո լիա յում շատ քիչ են 
թուր քե րը, ով քեր աք սո րի հետ կապ չու նեն2: 

Գո յու թյուն ու նի մե ծա քա նակ գրա կա նու թյուն` նվիր ված զանգ վա ծային սպա նու-
թյուն նե րին ու ցե ղա սպա նու թյուն նե րին, ո րոնց մեծ մա սը վե րա բե րում է դր դա պատ-
ճառ նե րի վեր հան մա նը և առաջ նորդ նե րին, ով քեր կազ մա կեր պում և լե գի տի մաց նում 
են զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րը և ցե ղա սպա նու թյու նը: Կան մի շարք աշ խա տու-
թյուն ներ, ո րոնք քն նու թյան են առ նում փաս տա ցի սպա նու թյուն ներն ի րա գոր ծող-
նե րին և նրանց` ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ներ գրավ վե լու խն դիր նե րը3: 
Ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վող յու-
րա քան չյուր հե տա զո տող, փոր ձե լով բա ցա հայ տել դրանց ի րա կա նաց ման պատ ճառ-
նե րը, նախևա ռաջ պետք է քն նար կի «գոր ծի քա կազ մը» և գոր ծադր ված մե թոդ նե րը: 
Քա նի որ ու սում նա սի րու թյան առու մով առաջ քաշ ված խն դիր նե րը չա փա զանց ը նդ-
գր կուն են, տվյալ հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում լոկ ցե ղա սպա նու թյան ի րա-
կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մի» մաս կազ մող` հա սա րա կու թյան շար քային ան դամ նե-
րին և պե տա կան կա ռույց նե րի ո րոշ ստո րա բա ժա նում նե րի:

 Ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը հա սա րա կու թյան լայն ը նդ գրկ վա ծու թյուն 
հնա րա վոր է լի նում ապա հո վել դեռևս նա խա պատ րաս տա կան փու լում` թի րա խա վոր-
ված խմ բի դեմ ուղղ ված քա րոզ չու թյան մի ջո ցով: 

Ցե ղա սպա նու թյուն նե րում քա րոզ չու թյան դե րի մա սին ցե ղա սպա նա գետ ներ 
Ֆրենք Չո քը և Քուրթ Յո նա սո նը հայտ նում են այն տե սա կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն 
կա տա րե լու հա մար հան ցա գոր ծը նախ՝ պետք է հա կա քա րոզ չու թյուն ի րա կա նաց նի` 
թի րա խա վոր ված խմ բին ար ժեզր կե լու, ապա մարդ կայ նաց նե լու հա մար` դրա նով ի սկ 

2 Арсен Авакян, Геноцид армян: механизмы принятия и исполнения решений (Ереван: НАН РА 
Музей-Институт Геноцида Армян, 2013), 121.
3 Փաստացի սպանություններ իրագործողների մասին տե՛ս, օրինակ, Christopher Browning, 
Ordinary men. Reserve Policie Battalion 101 and the Final Solution in Poland (London: Penguin Books, 
2001); Daniel Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust (New York: 
Vintage Books, 1996); Dona J. Maier, “Women Leaders in the Rwanda Genocide: When Women Choose To 
Kill,” Universitas 8 (2012-2013): 1-20; Reva N. Adler, Cyanne E. Loyle and Judith Globerman, “A Calamity 
in the Neighborhood: Women’s Parti ci  pation in the Rwandan Genocide,” Genocide Studies and Prevention: 
An International Journal, 2, no. 3 (2007): 209-232; Kerrilee Hollows and Katarina Fritzon, “Ordinary Men” 
or “Evil Monsters”?: An Action Systems Model of Genocidal Actions and Characteristics of Perpetrators,” 
Law and Human Behavior, 36, no. 5 (2012): 458-467: Հայոց ցե ղա սպանության համատեքստում 
տվյալ խնդրի վերաբերյալ տե՛ս Авакян, Геноцид армян; Հասմիկ Գրիգորյան, Զանգվածները և 
զանգվածային բռնությունները. Օսմանյան կայսրության մուսուլման բնակչության մասնակցությունը 
Հայոց ցե ղա սպանությանը (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2017); Սուրեն Մանուկյան, 
«Քրեական հանցագործների օգտագործման խնդիրը Հայոց ցե ղա սպա նության իրականացման 
մեջ», Մերձավոր Արևելք: Պատմություն, քա ղա  քա կա նութ  յուն, մշակույթ, VIII (2012), 342-350:
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օ տա րե լով տվյալ խմ բին գե րա դաս վող խմ բից4: Այ դու հան դերձ, հե ղի նակ նե րը նշում 
են, որ նույ նիսկ այս պի սի ան մարդ կային և անո ղոք քա րոզ չու թյու նից հե տո զանգ վա-
ծային սպա նու թյուն ի րա գոր ծե լու հա մար պա հանջ վում են հար կադ րանք և կենտ րո-
նաց ված վե րահս կո ղու թյուն5: 

Այ նուա մե նայ նիվ, քա րոզ չու թյու նը գու ցե ան հրա ժեշտ, սա կայն միակ գոր ծի քը չէ. 
կարևո րա գույն հար ցը մնում է այն, թե ի նչ պես է մար դը, ան կախ այն բա նից հա սա-
րա կու թյան շար քային ան դա՞մ է, թե՞ պե տա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ, դառ-
նում մար դաս պան, հատ կա պես ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող: Մշա կու թա բան, 
ցե ղա սպա նա գետ Հաս միկ Գրի գո րյա նն իր ու սում նա սի րու թյան մեջ, ան դրա դառ նա-
լով «ով քե՞ր են ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծող նե րը, և ո րո՞նք են նրանց դր դա պատ-
ճառ նե րը» հար ցադ րում նե րին, նշում է, որ դրանք առա ջին ան գամ գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ են դր վել Հրեից հո լո քոս տի օ րի նա կով6: Եվ հենց սրա նով է պայ մա-
նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ տվյալ հոդ վա ծում փոր ձել է տր ված հար ցը քն նար-
կել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո քոս տի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյան 
ճա նա պար հով: 

Քն նարկ վող հար ցադ րում նե րի վե րա բե րյալ առ կա են եր կու հիմ նա կան մո տե ցում-
ներ, ո րոնք առաջ են քա շել ամե րի կա ցի պատ մա բան ներ, Հրեից հո լո քոս տի պատ մու-
թյան մաս նա գետ ներ Քրիս տո ֆեր Բրաու նին գը և Դա նի ել Գոլդ հա գե նը7: Հե ղի նակ նե րի 
տե սա կե տերն առան ձին գլ խով ման րա մասն քն նու թյան են առն ված Հ. Գրի գո րյա նի 
վե րոն շյալ աշ խա տու թյան մեջ: Հե ղի նա կը վեր լու ծում է ամե րի կա ցի հե տա զո տող նե րի 
ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րը Հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը ներ գրավ վե լու հար ցի շուրջ, 
այ սինքն, ե րբ այն պայ մա նա վոր ված է ի րա վի ճա կային հան գա ման քով, առանց որևէ 
գա ղա փա րա խոսական նա խատ րա մադր վա ծու թյան (Ք. Բրաու նինգ), և ե րբ այն պայ-
մա նա վոր ված է գա ղա փա րա խո սու թյամբ` հա կահ րե ա կա նու թյամբ (Դ. Գոլդ հա գեն):

 Հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այս բա նա վե ճի ար դյուն քում գիտ-
նա կան նե րի մի մա սը ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մը կա պում էր գա ղա փա րա-
խո սու թյան հետ, ի սկ մյուս մա սը հեր քում էր այն8: Ե թե, օ րի նակ, Բե նիա մին Վո լեն-
տի նոն կար ծում էր, որ գա ղա փա րա խո սու թյամբ առաջ նորդ վում են հիմ նա կա նում 
առաջ նորդ նե րը կամ վեր նա խա վի ան դամ ներ9, ապա Թի մո թի Վի լյամսն այն կար-
ծի քին էր, որ ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ի րա գործ ման հիմ քում ըն կած է եր կու գլ խա-
վոր դր դա պատ ճառ` «ա տե լու թյուն» և «գա ղա փա րա խո սու թյուն», ո րոնք թեև տար-
բեր հաս կա ցու թյուն ներ են, բայց եր բեմն հա ջո ղու թյամբ փո խազ դում և լրաց նում են 

4 Frank Chalk and Kurt Jonassohn, The History and Sociology of Genocide, Analyses and Case Studies 
(New Haven & London: Yale University Press, 1990), 28. 
5 Նույն տեղում:
6 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 14:
7 Browning, Ordinary men; Goldhagen, Hitler’s Willing Executioners.
8 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 33:
9 Benjamin Valentino, Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century (Ithaca New 
York: Cornell University Press, 2004), 31, հղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային 
բռնությունները, 33:
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մի մյանց. «Մինչ հնա գույն ատե լու թյուն հաս կա ցու թյու նը որ պես դր դա պատ ճառ լայ-
նո րեն մերժ վում է ակա դե միա կան շր ջա նակ նե րում, ցե ղա սպան վեր նա խա վը գոր ծա-
ծում է ո րոշ գա ղա փար ներ` թի րա խային խմ բի նկատ մամբ ատե լու թյուն սեր մա նե լու 
հա մար` դրա նով ի սկ գա ղա փա րա պես օ րի նա կա նաց նե լով ցե ղա սպա նու թյան գոր-
ծըն թա ցը և իր վրայից թո թա փե լով մե ղադ րան քի հնա րա վոր սպառ նա լի քը»10: 

Ընդ հա նուր առ մամբ ներ կա յաց նե լով շր ջա նա ռու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցող 
մո տե ցում նե րը ցե ղա սպա նու թյուն նե րին հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի մաս նակ-
ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րի վե րա բե րյալ` փոր ձենք ներ կա յաց նել ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման ամ բող ջա կան շղ թան` առան ձին-ա ռան ձին ան դրա դառ նա լով 
դրա բաղ կա ցու ցիչ օ ղակ նե րին: Քա նի որ յու րա քան չյուր խումբ կա րող է դառ նալ նաև 
որ պես առան ձին ու սում նա սի րու թյան թե մա, այս տեղ հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են լոկ 
այն հիմ նա կան սո ցիա լա կան խմ բե րը, ո րոնք ակ տի վո րեն մաս նակ ցել են և՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան, և՛ Հրեից հո լո քոս տի ի րա գործ մա նը` մաս նա վո րա պես ան դրա-
դարձ կա տա րե լով ո րոշ ը նդ հան րու թյուն նե րի և տար բե րու թյուն նե րի, ո րոնք կա րող են 
հող նա խա պատ րաս տել հե տա գա հա մե մա տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար:

 Հա սա րա կու թյան ան դամ ներ (հարևան կամ այլ ժո ղո վուրդ ներ): Պատ մա-
գի տու թյան, մաս նա վո րա պես ցե ղա սպա նա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է այն տե սա-
կե տը, որ ցե ղա սպա նու թյուն ի րա գոր ծած ե րկ րի ժո ղո վուր դը, հա սա րա կու թյունն 
ու նեն մեղ քի ի րենց մեծ բա ժի նը11: Այդ նույն ժո ղո վուր դը կա րող է աջակ ցել և ներ-
գրավ վել ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի ի րա կա նաց ման մեջ, կա րող է փր կել թի րա խային 
խմ բի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին նույ նիսկ իր կյան քին սպառ նա ցող վտան գի առ կա յու թյան 
պա րա գա յում կամ ան կողմ նա կալ մնալ կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րից: 

Հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյու նը դրսևոր վում է ի նչ պես հա մա-
կարգ ված` ռազ մա կա նաց ված կա ռույց նե րում գոր ծե լով, այն պես էլ ի րա վի ճա կի 
դրդմամբ` ան հա տա պես:

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան ձևե րի հարցն իր 
ժա մա նա կին քն նարկ վում էր պե տա կան մա կար դա կով և ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի 
կարևոր տար րե րից էր, ո րի մա սին փաս տում է «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» 
կու սակ ցու թյան «10 պատ վի րան ներ» անու նով փաս տա թուղ թը, ո րը ստեղծ վեց՝ 
ավե լի հեշ տաց նե լու իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծը, քան զի է ա պես խո րաց րեց հայե րի 
նկատ մամբ մու սուլ ման բնակ չու թյան հա կակ րան քը և ատե լու թյու նը12:

 Թե՛ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի դեպ քում հիմ նա կան շար-
ժիչ ու ժը իշ խա նու թյուն նե րի ծա վա լած քա րոզ չու թյունն էր, ո րն ի րա կա նաց վում էր մի 
քա նի ուղ ղու թյուն նե րով: 

10 Timothy Williams, “The Complexity of Evil: a Multi-Faceted Approach to Genocide Perpetration,” 
Zeitschrift für Friedens-und Konflikforschung 3, no. 1 (2014): 76, hղվում է ըստ Գրիգորյան, Զանգված-
ները և զանգվածային բռնությունները, 33:
11 Նիկոլայ Հովհաննիսյան, Արաբական երկրների պատմություն: Հատոր II, Օսմանյան տիրապե-
տության շրջան. 1516-1918 (Երևան, «Զանգակ-97», 2004):
12 Vahakn Dadrian, “The Secret Young-Turk Ittihadist Conference and Decision for the World War I 
Genocide of the Armenians,” Holocaust and Genocide Studies 7, no. 2 (1993): 173-201.
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Ա ռա ջին հեր թին աշ խա տանք էր տար վում հա սա րակ ժո ղովր դի կամ պո տեն ցիալ 
մար դաս պան նե րի շր ջա նում: Այս տեղ գոր ծում էր հետևյալ ծրա գի րը. զոհ խում բը դառ-
նում էր մե ղադ րանք նե րի թի րախ, ար ժեզրկ վում էր և օ տար վում ը նդ հա նուր հա սա-
րա կա կան ար ժե քային հա մա կար գից: Սա հայե րի և հրե ա նե րի նկատ մամբ այլ ժո ղո-
վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կակ րան քը խո րաց նե լու, ատե լու թյուն սեր մա նե լու նպա տակ 
ու ներ: Առա ջա ցած հա կա հայ կա կան և հա կահ րե ա կան մթ նո լոր տում ավե լի դյու րին 
կլի ներ պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին ուղ ղոր դել իշ խա նու թյուն նե րի հետ հա մա գոր-
ծակ ցու թյան և ներ քա շել զանգ վա ծային սպա նու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու ան մի ջա կան 
գոր ծըն թա ցի մեջ:

 Քա րոզ չու թյան հիմք էին ծա ռա յում մի շարք հան գա մանք ներ: Օ րի նակ` քա ղա-
քա կան, ո րն իթ թի հա տա կան նե րը շա հար կում էին Հայոց ցե ղա սպա նու թյան պա րա-
գա յում՝ հայե րին մե ղադ րե լով պա տե րազ մի ժա մա նակ Ռու սաս տա նին աջակ ցե լու և 
Օս մա նյան կայս րու թյա նը դա վա ճա նե լու մեջ13: Հա կա հայ քա րոզ չու թյան հա մար օս մա-
նյան իշ խա նու թյուն ներն ակ տիվ շա հար կում էին նաև 1915 թ. կայս րու թյան մի շարք 
վայ րե րում հայե րի ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը` դրանք ներ կա յաց նե լով որ պես 
ըմ բոս տու թյուն օս մա նյան վար չա կար գի դեմ14: Ջան քեր էին գոր ծադր վում նաև կայս-
րու թյան այլ ժո ղո վուրդ նե րի մեջ առ կա հա կա հայ տրա մադ րու թյուն նե րը բոր բո քե լու 
ուղ ղու թյամբ: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցան քր դե րը, չեր քեզ նե րը, 
ի նչ պես նաև ո րոշ վաչ կա տուն արա բա կան ցե ղեր15: Քր դե րը և չեր քեզ նե րը գոր ծում 
էին ոչ միայն հա տուկ կազ մա կեր պու թյան (Teşkilât-ι Mahsusa)16 շր ջա նակ նե րում, այլ 
նաև սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ: Չեր քեզ ներն ակ տիվ էին հատ կա պես Ռաս-ուլ-Այ-
նում ապաս տա նած հայե րին բնաջն ջե լու գոր ծում17: Արևմտյան Հա յաս տա նի տա րած-
քում հատ կա պես մեծ էր քուրդ բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյու նը հայե րի բնաջնջ մա նը: 
Քր դե րին հայե րի դեմ օգ տա գոր ծե լու նպա տա կով ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը 
հրահ րում էր հայե րի և քր դե րի միջև առ կա հո ղային «վե ճը», ո րն ավե լի էր թե ժա ցել 
1908թ. սահ մա նադ րու թյան հռ չա կու մից հե տո18: Քր դե րի մեծ մա սը ներ գրավ ված էր 
սկզ բում «հա մի դի ե» խմ բե րում, այ նու հետև՝ դրա հիմ քով ստեղծ ված Թեշ քի լա թը մահ-
սու սայի շար քե րում:

13 Ահմեդ Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ, Հայոց ցե ղա սպանության 
թանգարան-ինստիտուտ, Արևելագիտության ինստիտուտ, 1997), 51:
14 Մաթոսյան Տիգրան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ. համեմատական փորձ 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2005), 140:
15 Նույն տեղում, 110:
16 Teşkilât-ι Mahsusa-ն Օսմանյան կայսրության զինված ուժերի ստորաբաժանում էր, որը զբաղվել 
է հակահետախուզությամբ: Ենթարկվում էր կայսրության ռազմական նախարար Էնվեր փաշային: 
Հիմնական գործառույթը հայերի տեղահանությունները և ջարդերն իրականացնելն էր: Ավելի 
մանրամասն տե՛ս «Հատուկ կամ գաղտնի կազմակերպություններ» ենթագլխում:
17 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110:
18 Մանրամասն տե՛ս Վահան Բայբուրդյան, Հայ-քրդական հարաբերությունները Օսմանյան 
կայսրությունում (Երևան, «Հայաստան», 1989): 
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 Հա սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան հիմ նա կան շար ժիչ ուժ էր նաև սե փա կան շա հը, 
ո րը դր դում էր այլ ժո ղո վուրդ նե րի մաս նակ ցել ի րենց հարևան նե րի կո տո րած նե րին և 
տի րա նալ նրանց ու նեց ված քին: Հատ կան շա կան է այն հան գա ման քը, որ այս պա րա-
գա յում ևս կար միր թե լով տար վում էր կրո նա կան գոր ծո նը: Ակ տիվ շր ջա նառ վում էր 
այն թե զը, հա մա ձայն ո րի՝ ան հա վատ հայե րը տի րա ցել են մահ մե դա կան ժո ղովր դի 
ու նեց ված քին: Ո րոշ շր ջան նե րում, ի նչ պես օ րի նակ՝ Տիգ րա նա կեր տի նա հան գում, կրո-
նա վոր նե րի կող մից հայ տա րար վում էր. «Գյա վուր նե րի ու նեց ված քը, կյան քը և կի նը 
հա լալ է իս լա մին»19:

 Հա սա րա կու թյան ներ գրավ մա նը նպաս տե ցին կա ռա վա րու թյան կող մից քուրդ և 
մու սուլ ման բնակ չու թյա նը տր ված թա լա նի, կո ղո պու տի ար տո նու թյուն նե րը: «Գյու-
ղե րում մու սուլ ման բնակ չու թյու նը բա վա րար ված է նրա նով, որ հարս տա ցել է հա յե րի 
հաշ վին»,– Բեռ նում զե կու ցել էր Շվեյ ցա րիա յում Ռու սաս տա նի պատ վի րա կը` ավե  լաց-
նե լով, որ հայ փախս տա կան ներն ի րենց ավե լի լավ են զգում նոր հաս տատ ված վայ րե-
րում, քան նախ կի նում20: 

Այս պի սով, օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի ջան քե րով ի հայտ ե կան բո լոր նպաս տա-
վոր շար ժա ռիթ նե րը` հա սա րա կու թյանն ան մի ջա կան մաս նա կից դարձ նե լու հա մար: 

Ի տար բե րու թյուն Հայոց ցե ղա սպա նու թյան, ո րում ներ գրավ վե ցին Օս մա նյան 
կայս րու թյան տա րած քում ապ րող ժո ղո վուրդ նե րը, Հո լո քոս տի ժա մա նակ ըն դուն ված 
է հա մա րել, որ գեր մա նա ցի նե րին օ ժան դա կում էին հարևան ե րկր նե րը և ժո ղո վուրդ-
նե րը: Կար ծիք կա, որ հատ կա պես մեծ էր աջակ ցու թյու նը Գեր մա նիայի օ կու պաց րած 
տա րածք նե րում: Օ րի նակ՝ Մերձ բալ թի կա յում հա կահ րե ա կան մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա-
նակ մեծ օգ նու թյուն են ցու ցա բե րել լիտ վա ցի կա մա վո րա կան նե րը, լատ վիա կան օ ժան-
դակ ոս տի կա նու թյու նը, ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա կան նե րը և այլն21: Մերձ բալ թի կա յում 
գոր ծող հիմ նա կան ու ժը Վալ տեր Շտահ լե քե րի ղե կա վա րած «A» այն զացխումբն էր, 
ո րի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր մոտ 990 հո գի22: Այս տեղ գեր մա նա ցի նե րին մեծ 
աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե ցին ի նչ պես տե ղաբ նիկ նե րը, այն պես էլ այլ ժո ղո վուրդ նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Ռուս պատ մա բան Ի լյա Ալտ մա նը շեշ տում է, որ հա սա րա կու թյան 
մաս նակ ցու թյու նը Մերձ բալ թի կա յում ան նա խա դեպ էր. «Հատ կա պես այս տա րածք նե-
րում էր, որ հրե ա նե րի նկատ մամբ նա ցիս տա կան ցե ղա սպա նու թյունն առա ջին ան գամ 
զանգ վա ծային բնույթ ստա ցավ»23: 

Հիմն վե լով մի շարք վկա յու թյուն նե րի վրա` Ալտ մա նը հան գում է այն եզ րա կա ցու-
թյան, որ Մերձ բալ թի կա յում հրե ա նե րի սպա նու թյուն ներն ի րա կա նաց րել են ոչ այն քան 

19 Թ. Մկրտիչեան, Տիգրանակերտի նահանգի ջարդերը եւ քիւրտերու գազանութիւնները (Գահիրէ, 
1919), 47:
20 Авакян, Геноцид армян, 122:
21 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 110-111:
22 Григорий Смирин, “Холокост: кто и как убивал евреев в Латвии,” https://baltnews.lv/
uzvara/20150318/1013645714.html, դիտվել է 13.11.2018:
23 Илья Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление на Оккупированной Территории СССР, 
Уничто жение евреев в Прибалтике,” http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm, դիտվել է 
13.11.2018:

https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
https://baltnews.lv/uzvara/20150318/1013645714.html
http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_100.htm
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գեր մա նա ցի նե րը, որ քան տե ղի ժո ղո վուրդ նե րը24: Ի սկ ի նչ վե րա բե րում է հա սա րա կու-
թյան ան դամ նե րի մաս նակ ցու թյան դր դա պատ ճառ նե րին, ապա դրանք դեռևս վերջ-
նա կա նա պես հս տա կեց ված չեն: Ո րոշ դեպ քե րում դա ե ղել է քսե նո ֆո բիայի25 ար դյուն-
քում, վրեժխնդ րու թյան պատ ճա ռով, ո րի հիմ քում ի բրև թե հրե ա նե րի հա մա գոր ծակ-
ցու թյունն էր խորհրդային իշ խա նու թյուն նե րի հետ, հրե ա նե րի ու նեց ված քի հան դեպ 
նա խան ձը կամ շատ դեպ քե րում` հա կահ րե ա կան դրսևո րում նե րի ան պատ ժե լի ու թյան 
ար դյուն քում ստեղծ ված ամե նա թո ղու թյան մթ նո լոր տը26: 

Գեր մա նա ցի նե րին մեծ օգ նու թյուն էին ցու ցա բե րում նաև ուկ րաի նա ցի ազ գայ նա-
կան նե րը, ի նչ պես նաև ուկ րաի նա կան օ ժան դակ ոս տի կա նու թյու նը27: 

Մեծ էր աջակ ցու թյու նը նաև մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րի կող մից: Մահ մե դա-
կան նե րի հետ գեր մա նա ցի նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր 
Գեր մա նիայի հա մար չա փա զանց կարևոր մի քա նի գոր ծոն նե րով` մի ջու կային զեն քի 
ար տադ րու թյամբ, հր թի ռա շի նու թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյամբ և իս լա մա-
կան ծայ րա հե ղա կա նու թյան հե տա գա ակ տի վաց մամբ, ո րոնք, սա կայն, չի րա կա-
նա ցան 1945թ. Եր րորդ ռայ խի փլուզ ման հետևան քով28: 1942 թ. Էսէս-ի29 կազ մում 
սկ սե ցին ձևա վոր վել առա ջին մահ մե դա կան ջո կատ նե րը30: 1944 թ. Հիտ լե րի մտե-
րիմ ըն կեր, գեր մա նա կան գաղտ նի գոր ծա կալ, Ե րու սա ղե մի մուֆ տի31 ալ-Հու սեյ նի 
օ րհ նու թյամբ կազ մա վոր վեց Էսէս-ի մահ մե դա կան «Նոր-Թուր քես տան» («Нойе-
Туркестан»)32 ջո կատը: Նույն թվա կա նին 11.000 ալ բա նա ցի նե րից կազմ վեց «Ս կան-
դեր բերգ» («Скан дер берг»)33 ջո կա տը, ո րի առա ջին առա քե լու թյու նը ե ղավ Պրիշ տի-
նայի 300 հրեա նե րին հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար ու ղար կե լը34: 

24 Նույն տեղում:
25 Քսենոֆոբիա կամ այլատյացություն` ատելություն օտար, անծանոթ, արտասովոր և ուրիշների 
համար անընկալելի երևույթների նկատմամբ։ Այն կարող է հանգեցնել մի շարք ազգային, կրոնական 
կամ սոցիալական տարբեր ներկայացուցիչների միջև պայքարի:
26 Альтман, “Холокост и Еврейское Сопротивление”.
27 Круглов Александр, “Сколько евреев было истреблено в Киеве осенью 1941 г.,” Голокост і 
сучасність 5 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu, դիտվել է 13.11.2018:
28 Шимон Бриман, “Мусульмане в СС,” Голокост і сучасність 4 (2002), http://www.holocaust.kiev.ua/
bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol, դիտվել է 13.11.2018:
29 Էսէս (գերմ.՝ ՏՏ (էսէս), Schutzstaffeln-ի՝ պահնորդական ջոկատներ), արտոնյալ ռազմականացված 
կազմակերպություն ֆաշիստական Գերմանիայում։
30 Бриман, “Мусульмане в СС”.
31 Մուֆտին (արաբ.՝ մուֆտի, աֆտի – կարծիք արտահայտել) իսլամի սուննի ուղղության մեջ 
բարձրագույն հոգևոր անձն է, ով կարող է կրոնական ու կրոնաիրավական հարցերում պարզա-
բանումներ տալ ու հարկ եղած դեպքում ընդունել յուրօրինակ որոշումներ:
32 Կազմավորվել է նացիստական Գերմանիայի զինված ուժերի արևելյան «Թուրքմենստանի 
լեգեոն»-ի շրջանակներում: Լեգեոնում ներգրավված էին Կենտրոնական Ասիայի թրքալեզու ժողո-
վուրդները` ուզբեկներ, թուրքմեններ, թաթարներ, ղազախներ և այլն:
33 Վաֆֆեն-Էսէս-ի 21-րդ լեռնահրաձգային դիվիզիա (գերմ.` Waffen-Gebirgs-Division der SS 
“Skanderbeg” (albanische Nr.1)).
34 Бриман, “Мусульмане в СС”.

http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip5/vip5_3.htm#l5_gu
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
http://www.holocaust.kiev.ua/bulletin/vip4/vip4_3.htm#l4_gol
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D5%A1%D5%B7%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D4%B3%D5%A5%D6%80%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%A1
http://tolernance.am/dictionary/%d5%bd%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab%d5%a6%d5%b4/


Ի նե սա Գ. Ստե փա նյան

76

Հ րե ա նե րին ի րենց ե րկր նե րից ար տաք սե լու կամ հենց ի րենց տա րած քում սպա նե-
լու գոր ծում նա ցիս տա կան Գեր մա նիային օգ նել են մի շարք ե րկր ներ՝ Հուն գա րիան, 
որ տե ղից ավե լի քան 400.000 հրե ա նե րի ար տաք սե ցին Աուշ վից (Օս վեն ցի ում)35, Նոր-
վե գիան, ո րի 1.800 հրե ա նե րից 800-ին ևս ու ղար կե ցին Աուշ վից, Ռու մի նիան, Խոր վա-
թիան, Սլո վա կիան և Ֆրան սիան36:

Ամ փո փե լով պետք է նշենք, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ, ան կախ 
դր դա պատ ճառ նե րից, մեծ է ե ղել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի, ի սկ հրե ա նե րի պա րա գա-
յում նաև պե տու թյուն նե րի, ցու ցա բե րած աջակ ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նա բար՝ 
թուր քա կան և նա ցիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րին: Կարևոր է այն հան գա ման քը, որ 
հա սա րա կու թյան ներ գրավ վա ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս իշ խա նու թյուն նե-
րին խնայե լու սե փա կան ու ժե րը, ի նչ պես նաև հե տա գա յում ցե ղա սպա նա կան գոր ծո-
ղու թյուն նե րը ներ կա յաց նել որ պես քա ղա քա ցիա կան պա տե րազմ կամ ժո ղովր դի միջև 
բա խում ներ:

 Բա նակ. Օս մա նյան կայս րու թյան բա նա կը մշ տա պես ներ գրավ ված է ե ղել իշ խա-
նու թյուն նե րի ցե ղա սպա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում: Բա նա կը մաս նակ ցու թյուն է 
ու նե ցել թե՛ 1894-1896 թթ. հա մի դյան կո տո րած նե րին, թե՛ 1909 թ. Ադանայի և Հա լե պի 
կո տո րած նե րին և ի հար կե Մեծ ե ղեռ նի տա րի նե րին հայե րի տե ղա հա նու թյուն նե րի և 
բնաջնջ ման գոր ծըն թա ցին: Օ րի նակ, Ադանայի կո տո րած նե րի ըն թաց քում այդ դեպ-
քե րի մա սին մի թուրք զին վոր իր նա մա կում գրում է. «Ար դեն 40 օր է, ի նչ մենք դուրս 
ե նք ե կել Է դիր նեից (Ադ րիա նա պո լիս), ուղղ վել դե պի Գա լի պո լի, այն տե ղից՝ Մեր-
սին, ապա՝ Ադանա: Այս տեղ մենք սպա նել ե նք 30.000 այդ ան հա վատ շնե րից, ո րոնց 
արյու նով են ո ղող վել Ադանայի փո ղոց նե րը»37:

Օս մա նյան բա նա կին աջակ ցու թյուն են ցու ցա բե րել քր դա կան ավա զա կախմ բե րը, 
չեր քեզ նե րը, Կով կա սից գաղ թած մու հա ջիր նե րը38: Այս մա սին փաս տում են վե րապ-
րած նե րի վկա յու թյուն նե րը: Վա նից Մա հիլ Մկո յա նը և Նհո Խա չո յա նը պատ մում են, 
որ 1915 թ. ապ րի լին՝ ալյուր գյու ղի շր ջա փա կու մից հե տո, ե րբ բնակ չու թյու նը հա վա-
տա ցել էր հա կա ռա կոր դի այն խոստ մա նը, որ զեն քե րը հանձ նե լու դեպ քում կո տո րած-
ներ չեն լի նի, թուր քա կան զոր քը և քր դե րը հր կի զել են ո ղջ գյու ղը39: Մու շի գա վա ռա կի 

35 Համակենտրոնացման ճամբար և մահվան ճամբար (գերմ.` Konzentrationslager Auschwitz), 
որ գործել է 1940-1945 թթ. օկուպացված Լեհաստանի Օսվենցիում քաղաքում: Գերմանացիներն 
անվանել են Աուշվից, իսկ լեհերը՝ Օսվենցիում: 
36 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 118:
37 Dadrian Vahakn, “The Role of the Turkish Military in the Destruction of Ottoman Armenians: A Study 
in Historical Continuities,” Journal of Political and Military Sociology 20, no. 2 (1992): 274.
38 Մուհաջիրները մուսուլման գաղթականներ են: Մինչև 630 թ. Մեքքայի գրավումը մուհաջիր էին 
կոչվում այն մուսուլմանները, ովքեր, հեթանոսների հալածանքներից փրկվելով, լքել են հարազատ 
քաղաքը և գաղթել են սկզբից՝ Եթովպիա, իսկ հետո՝ Մադինա։ Մուհաջիր են անվանում նաև այն 
մուսուլմաններին, ովքեր հավատը փրկելու համար գաղթել են այլ երկրներից։
39 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր I, Վանի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար Ավագյան, 
խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 118:
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Խաս գյու ղից Դա վիթ Գրի գո րյա նը պատ մում է, թե ի նչ պես են մու հա ջիր նե րը նախ՝ 
թա լա նել ի րենց, ի սկ հե տո՝ սե փա կա նաց րել տե ղի հայ բնակ չու թյան ու նեց ված քը40: 

Հան րա հայտ է, որ չնա յած Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րին օս մա նյան բա նա-
կային ու ժերն առա վե լա պես կենտ րո նա ցած էին տար բեր ռազ մա ճա կատ նե րում, 
այ նուա մե նայ նիվ նրանք ևս ան մասն չմ նա ցին ծրա գրի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա-
ցից: Չմո ռա նանք, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան գլ խա վոր կազ մա կեր պիչ նե րից Էն վե րը 
օս մա նյան բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տարն էր: 

Բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյու նը մե ծա պես նպաս տում էր 
ծրա գրի ար դյու նա վե տու թյա նը, ո րը պայ մա նա վոր ված էր բա նա կային ստո րա բա ժա-
նում նե րի կող մից քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան կազ մա կեր պու մով41: Բա նա կային 
ու ժերն աչ քի ըն կան հատ կա պես 1915-1916 թթ. օս մա նյան բա նակ զո րա կոչ ված 18-45 
տա րե կան շուրջ 100.000 հայ տղա մարդ կանց ո չն չաց ման գոր ծում42: 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն օս մա նյան բա նա կի ներ գրավ վա ծու թյան վե րա բե րյալ 
մո տե ցում նե րը տար բեր են: Թուր քա կան բա նա կի մեղ սակ ցու թյու նը փաս տարկ ված է 
գեր մա նա կան և եվ րո պա կան բազ մա թիվ աղ բյուր նե րով, ի նչ պես օ րի նակ՝ դա նիա ցի 
մի սի ո նե րու հի Մա րիա Յա կոբ սե նի, շվեդ մի սի ո նե րու հի Ալ մա Յո հան սո նի, ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուի և այ լոց վկա յու թյուն նե րում: Դրա մա սին է փաս տում 
նաև բա նա կային ստո րա բա ժա նում նե րի մաս նակ ցու թյան վե րա բե րյալ Էն վե րի հա տուկ 
հրա մա նը, ո րն ուղղ ված էր հայ արա կան սե ռի բնակ չու թյան ո չն չաց մա նը` 5 տա րե կան 
ե րե խա նե րից սկ սած մինչև մե ծա հա սակ ներ: Ե թե դի տար կենք հրա մա նում նե րառ ված 
ե րեք կե տե րը, պարզ է դառ նում, որ Էն վե րի նպա տա կը հայ ժո ղովր դին տղա մարդ-
կան ցից` պայ քա րող ու ժից զր կելն էր: Այս հրա մա նը հս տակ և մաս նա վոր ամ րա գրում 
էր բա նա կի գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք պետք է ի րա կա նաց վեին և հաս տատ վեին հա մա-
պա տաս խան զե կույց նե րով` հրա մա նը ստա նա լուց 48 ժամ վա ըն թաց քում43: 

Օս մա նյան բա նա կը գոր ծում էր հիմ նա կա նում ճա կա տային հատ վա ծում, որ տեղ 
ան մի ջա կան հար վա ծի տակ էր Վա նի, Մու շի և Բիթ լի սի հա յու թյու նը: Վա նում, չնա-
յած հայ բնակ չու թյան կազ մա կեր պած ի նք նա պաշտ պա նու թյա նը, Ջև դե թի ղե կա վա-
րած զոր քը ծա վա լուն կո տո րած ի րա կա նաց րեց, ո րի հետևան քով դրան ակա նա-
տես գեր մա նա ցի սպայի վկա յու թյամբ ո չն չաց վեց շուրջ 200 գյուղ, և սպան վեց 26.000 
բնա կիչ44:

 Բա նա կի հետ էր հա մա գոր ծակ ցում նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ մանն 
ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե ցած Թեշ քի լա թը մահ սու սան: Հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյան շար քե րը հա մալ րած բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րը մարզ-

40 Հայոց ցե ղա սպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, փաս-
տաթղթերի ժողովածու, հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, կազմ.՝ Ամատունի Վիրաբյան, Գոհար 
Ավագյան, խմբ.՝ Ամատունի Վիրաբյան (Երևան, Հայաստանի ազգային արխիվ, 2012), 246:
41 Dadrian, “The Role of the Turkish Military,” 265:
42 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 106: 
43 Արամ Անտոնյան, Մեծ ոճիրը: Հայկական վերջին կոտորածները և Թալեաթ փաշա (Երևան, 
«Արևիկ», 1990), 232-233:
44 Авакян, Геноцид армян, 123:
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վում էին ռազ մա կան նա խա րա րու թյան օգ նու թյամբ45, ի սկ Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
ջո կատ ներն ի րենց հեր թին առաջ նորդ վում էին բա նա կի գոր ծող կամ պա հես տի 
սպա նե րի կող մից46:

Անդ րա դառ նանք նաև գեր մա նա կան բա նա կին, ո րը ևս մեծ դե րա կա տա րու թյուն 
ու նե ցավ Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հրե ա և սլա վոն բնակ-
չու թյան ո չն չաց ման գոր ծում: Գեր մա նա կան բա նա կի դե րա կա տա րու թյու նը պայ մա-
նա վոր ված էր հա կահ րե ա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ բարձ րա գույն հրա մա-
նա տա րու թյան դրա կան վե րա բեր մուն քով47: 

Գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն էր ու նե նում հատ կա պես բնակ չու-
թյա նը բնա կա վայ րե րից գն դա կա հա րու թյան վայ րեր տե ղա փո խե լու և վե րահս կո ղու-
թյուն սահ մա նե լու գոր ծում: Ստորև տր վում է գեր մա նա կան զին ված ու ժե րի գե րա գույն 
հրա մա նա տա րու թյան՝ 1942 թ. դեկ տեմ բե րի 16-ի հույժ գաղտ նի հրա մա նը. «...բա նակն 
ի րա վունք ու նի և պար տա վոր է ավա զա կախմ բե րի դեմ պայ քա րում կի րա ռել ցան կա-
ցած մի ջոց… նույ նիսկ կա նանց և ե րե խա նե րի նկատ մամբ, ե թե դա նպաս տում է հա ջո-
ղու թյա նը…»48:

Հ րեից հո լո քոս տի դեպ քում ևս գեր մա նա կան բա նակն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում 
էր նա ցիս տա կան գաղտ նի կազ մա կեր պու թյան` Էսէս-ի (պահ նոր դա կան ջո կատ ներ) 
հետ: Ե թե մինչև 1940 թ. Էսէս-ի ան դամ նե րը կա մա վոր հի մունք նե րով էին հա վա-
քագր վում, ապա դրա նից հե տո զո րա կոչ ված նե րը կազ մում էին բո լոր ծա ռայող նե րի 
մեկ եր րոր դը49:

Այս պի սով, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ քում էլ գոր ծում էր մեկ ամ բող ջա-
կան հա մա կարգ, ո րը նե րա ռում էր ի րար շաղ կապ ված մի քա նի ռազ մա կան կամ 
կի սա ռազ մա կա նաց ված կա ռույց ներ:

 Բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ: Ի նչ պես ի րա վամբ նշում է թուր-
քա գետ Ար սեն Ավա գյա նը, մե կու կես մի լի ոն մար դու բնաջն ջու մը բա վա կա նին մեծ 
խն դիր էր, որ պես զի հնա րա վոր լի ներ լու ծել միայն Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ու ժե-
րով50: Թերևս հենց այդ բար դու թյամբ էր պայ մա նա վոր ված, որ Հա տուկ կազ մա կեր-
պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին քրե ա կան հան ցա գործ նե րով: Բե հաէդ դին Շա քիրն 
այս առն չու թյամբ գրել է. «Ես կը կար ծեմ, որ մե զի յար մար մար դի կը գտած եմ. ը սե՞մ, 
թէ ուր գտայ,– բան տե րու մեջ… Ե թէ ասոնք ար ձա կել տա լով մե զի են թար կենք եւ 
խում բե րու բաժ նենք, կը կար ծեմ որ շատ լաւ մաս նա ւոր կազ մա կեր պու թիւն մը ստեղ-

45 Ռեֆիկ, Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, 33:
46 Vahakn Dadrian, The Role of the Special Organization in the Armenian Genocide during the World War 
(Oxford and Providence: Berg Publishers, 1993), 19.
47 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 107-108:
48 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками, сборник материалов, 
том 3, ред. Роман Руденко (М.: Госюриздат, 1958), 347.
49 СС в действии. Документы о преступлениях СС, пер. А. Лягушкина, В. Размерова (М.: Светотон, 
2000), 15.
50 Авакян, Геноцид армян, 120.
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ծած կըլ լանք»51: Այս մա սին կան բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ: Օ րի նակ՝ Յոզ ղա թի 
կա ռա վա րիչ Ջե մա լը ռազ մա կան դա տա րա նում վկա յում է, որ բան տե րի կա լա նա վոր 
ոճ րա գործ ներն օգ տա գործ վել ե ն՝ հայե րի կո տո րած ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար52: 

Այս պես, Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան շար քե րը հա մալր վե ցին այդ նպա տա կով 
բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով, ո րոնք ի րենց փոր ձա ռու թյու նը 
պետք է հա ղոր դեին կազ մա կեր պու թյան մյուս ան դամ նե րին: Ո րոշ տվյալ նե րով 1915 թ. 
մար տի սկզբ նե րից սկ սած՝ բան տե րից ազատ են ար ձակ վել՝ 249 հան ցա գործ ներ 
Ան կա րայի կենտ րո նա կան բան տից, ևս 65-ը` Յոզ ղա թի բան տից, ո րոն ցից 51-ը՝ մար-
դաս պան53:

 Նա ցիստ ներն ի րենց ծրա գրերն ի րա կա նաց նե լիս ևս օգ տա գոր ծել են բան տե-
րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ նե րի: Հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րը հս կող 
Տո տեն կոպ ֆի54 ստո րա բա ժա նում նե րում ներ գրավ ված են ե ղել բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված 6.000 հո գի, ո րոնք աչ քի են ըն կել ի րենց դա ժան արարք նե րով: Մեկ այլ 
օ րի նա կում Զաք սեն հաու զեն հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի պա րե տը Աուշ վից 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բա րի կա ռուց ման ժա մա նակ՝ 1940 թ. մայի սին, առա ջին 
պա րետ Ռու դոլֆ Հե սին տրա մադ րել է 30 հան ցա գոր ծ55:

 Պետք է նշել, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի հե ղի նակ ներն էլ, հան ցա գործ նե րին 
բան տե րից ազա տե լով, նպա տակ ու նեին ոչ միայն գաղտ նի կա ռույց նե րը հա մալ րե լու, 
այլև հաշ վի էին առել նրանց փոր ձա ռու մար դաս պան լի նե լու կարևոր հան գա ման քը: 
Սա կարևոր էր նաև նրա նով, որ, այս պի սով, զին վո րա կան ու ժե րը չէին զբաղ վի հայ և 
հրե ա բնակ չու թյան ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր ծու մով՝ խնդ րի լու ծու մը թող նե լով փոր-
ձա ռու մար դաս պան նե րին, ի սկ ամ բողջ ու ժե րը կկենտ րո նաց նեին պա տե րազ մի վրա:

Ոս տի կա նու թյուն և ժան դար մե րիա: Հայոց ցե ղա սպա նու թյան և Հրեից հո լո-
քոս տի ի րա կա նաց ման գոր ծում կարևոր դե րա կա տա րու թյուն են ու նե ցել նաև ոս տի կա-
նու թյու նը և ժան դար մե րիան: 

Ար սեն ավա գյա նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գործ ման մեջ ոս տի կա նու թյան 
ներ գրավ վա ծու թյան աս տի ճա նը գնա հա տում է հետևյալ կերպ. «Ե թե օս մա նյան բա նա-
կի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը ո չն չաց մա նը սահ մա նա փակ էր, ապա ժան դար մե-
րիան ամե նաակ տիվ մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել ի նչ պես հայ ժո ղովր դի տե ղա հա նու-
թյան, այն պես էլ ո չն չաց ման բուն գոր ծըն թա ցում»56:

51 Րիֆաթ Մէվլան Զատէ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը եւ իթթիհատի հայաջինջ 
ծրագիրները (Երևան, ԿՓՀ Ֆաքսիմիլ հրատ., 1990), 116:
52 Դիվան Երուսաղեմի, թիվ Մ492-Մ494, hղվում է ըստ` Ստեփան Պողոսյան, Կարո Պողոսյան, 
Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, Հայկական հարցը 1908-14 թվերին, 
հատոր II, գիրք I (Երևան, «Հայաստան», 2011), 454:
53 Նույն տեղում: 
54 Գերմ. «Totenkompf» նշանակում է «Մեռած գլուխ»: Հիմնական գործառույթը համակենտրո-
նացման ճամբարներում հրեաների ոչնչացումն էր:
55 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 104:
56 Авакян Арсен, Геноцид 1915 г.: Механизмы принятия и исполнения решений (Ереван, «Гитутюн», 
1999), 102. 
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Ոս տի կա նու թյան և ժան դար մե րիայի գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րում էր ներ քին 
գոր ծե րի նա խա րար Թա լե աթ փա շան: Նրանց հիմ նա կան պար տա կա նու թյու նը հայ 
տա րա գիր նե րի քա րա վան ներն ու ղեկ ցելն էր, սա կայն շատ դեպ քե րում ոս տի կա նու-
թյու նը ստանձ նում էր նաև դա հի ճի պար տա կա նու թյու նը: Հարկ է նշել, որ Թա լե ա թի 
հրա հան գով վար չա կան աշ խա տող նե րը բո լոր հայե րին պա տե րազ մա կան շր ջան նե րից 
դուրս բե րե լու պատր վա կով պետք է խումբ-խումբ օ րը եր կու ան գամ ոս տի կան-զին-
վոր նե րի հս կո ղու թյամբ ո րոշ ված տեղն ու ղար կեին57: Ոս տի կան նե րը, հա մա ձայն հրա-
հանգ նե րի, պետք է հայե րին հանձ նեին ի րենց սպա սող Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րին կամ խմ բե րին` չե թե նե րին,58 և վե րա դառ նային, ի սկ չե թե ներն էլ ի րենց 
հեր թին պետք է սպա նեին հայե րին մինչև վեր ջին մար դը59:

Դ րան զու գա հեռ կամ դրա նից առաջ ոս տի կա նու թյա նը կարգ ված էին հայ կա կան 
թա ղա մա սե րի խու զար կու թյու նը և զեն քե րի առգ րա վու մը: Զեն քե րի հա վա քա գրումն 
ու ղեկց վում էր խա ղաղ բնակ չու թյան նկատ մամբ բռ նու թյուն նե րով, թա լա նով, սպա նու-
թյուն նե րով: Ձեր բա կալ ված նե րի նկատ մամբ գոր ծի էր դր վում «բաս տի նա դո»60 պատ-
ժաձևը. բա րակ ճի պո տով հար վա ծում էին զո հի կրունկ նե րին61: Ի նչ պես նշում է ԱՄՆ-ի 
դես պան Հեն րի Մոր գեն թաուն. «Գ րանց ված են դեպ քեր, ե րբ զենք թաքց նե լու մե ղադ-
րան քով մեր կաց նում էին կա նանց և ծե ծում դա լար ճի պոտ նե րով: Նման ծե ծի էին 
են թար կում նույ նիսկ հղի կա նանց…»62:

 Բա ցար ձակ ան պատ ժե լի ու թյան պայ ման նե րում ոս տի կան ներն ու ժան դարմ ներն 
ամե նա տար բեր բռ նու թյուն նե րի և նվաս տա ցում նե րի էին են թար կում հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րին` մեր կաց նե լով, ծաղ րու ծա նա կի ու սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են թար կե լով: 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րապ րող Հ. Խա չատ րյանն իր հու շե րում պատ մում է, թե 
ի նչ պես են ոս տի կան նե րը դդ մա շեն ցի նե րի աք սո րի ճա նա պար հին 15 հայ կա նանց և 
աղ ջիկ նե րի ստի պել մերկ պա րել, ի սկ այ նու հետև սե ռա կան բռ նու թյուն նե րի են են թար-
կել63:

Ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի ի րա-
գործ մա նը դրսևոր վեց հիմ նա կա նում եր կու տար բե րա կով` ոս տի կան նե րի և ժան դար-
մե րիայի հրա մա նա տար նե րի կող մից կո տո րա ծի և բռ նա գաղ թի կազ մա կեր պու մով, 
ի նչ պես նաև հայ տղա մարդ կանց ձեր բա կա լու թյուն նե րին, ժո ղովր դի տե ղա հա նու թյուն-
նե րին, կո ղո պու տին, սպա նու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյամբ64:

57 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
58 Չեթե` թուրքական ոչ կանոնավոր զորքի զինվոր, որը զբաղվում էր թալանով և սպանություններով: 
Չեթեներ` ավազակային խմբեր:
59 Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 460:
60 Կտտանքի տեսակ է, որ կիրառվում է հատկապես Արևելքում:
61 Հենրի Մորգենթաու, Դեսպան Հենրի Մորգենթաուի պատմությունը, թարգմ. Լիլիթ Թութխալյանը 
(Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2012), 230: 
62 Նույն տեղում: 
63 ՀՑԹԻ-ի գիտական ֆոնդեր, բաժին 8, ձեռագիր հուշագրություններ, թպ. 158:
64 Գրիգորյան, Զանգվածները և զանգվածային բռնությունները, 111:
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Ինչ վե րա բե րում է գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյա նը, ապա պետք է նշել, որ 1936 թ. 
ոս տի կա նու թյան կա նո նա վոր զոր քե րը և ան վտան գու թյան ոս տի կա նու թյան զոր քերն 
ան ցել էին Էսէս-ի ղե կա վար Հիմ լե րի են թա կա յու թյան տակ65: Սա նշա նա կում է, որ 
ոս տի կա նու թյունն ամ բող ջո վին «ն վիր վել» էր հրե ա նե րի ո չն չաց ման գոր ծին: Ոս տի կա-
նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զո հե րին հայտ նա բե րե լու, հս կե լու, ու ղեկ ցե լու գոր ծա ռույ թը:

 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թե րի ժո ղո վա ծուում նշ վում է, որ 
գրե թե չկան Գեր մա նիայի ոս տի կա նու թյան կամ արև մուտ քի օ կու պաց ված տա րածք-
նե րի վե րա բե րյալ գեր մա նա կան ոս տի կա նու թյան ղե կա վա րու թյան կամ նրանց ան մի-
ջա կան են թա կա նե րի կող մից տր ված հս տակ հրա ման ներ: Սա կայն դա չի ազա տում 
ոս տի կա նու թյա նը պա տաս խա նատ վու թյու նից, քան զի այն ե ղել է ազ գային-սո ցիա լիս-
տա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ան մի ջա կան կրո ղը և հետևոր դը, գոր ծել է բա ցա ռա-
պես նա ցիս տա կան կա ռա վա րու թյան նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար66:

Ոս տի կա նու թյունն ի րա կա նաց նում էր զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն ներ՝ առանց 
որևէ փաս տա թուղթ ներ կա յաց նե լու կամ հիմ նա վոր ման` դրա նով ի սկ խախ տե լով մար-
դու ի րա վունք նե րը: Ի սկ ար դեն կա լա նա վայ րե րում ձեր բա կալ ված նե րին են թար կում 
էին դա ժան ծե ծի և փոր ձու թյուն նե րի՝ ը նդ հուպ հասց նե լով մահ վան 67:

Հ րե ա նե րի ո չն չաց մա նը մաս նակ ցու թյուն ու նե ցավ ոչ միայն գեր մա նա կան ոս տի կա-
նու թյու նը, մաս նակ ցում էին նաև հարևան ե րկր նե րի ոս տի կա նա կան ու ժե րը: Հատ կա-
պես ակ տիվ գոր ծե ցին Սլո վա կիայի և Հուն գա րիայի ժան դար մե րիա նե րը68: Այս ոս տի-
կա նու թյուն նե րի աջակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր եր կու կա ռա վա րու թյուն նե րի 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ը ստ դրա` գեր մա նա կան կայս րու թյա նը օգ նու թյուն ցու-
ցա բե րե լու դի մաց Գեր մա նիան պար տա վոր վել էր ապա հո վել Սլո վա կիայի ան կա խու-
թյան և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան ան վտան գու թյու նը69: 

Այս պի սով, դի տար կե լով նաև ոս տի կա նա կան ու ժե րի մաս նակ ցու թյու նը ցե ղա սպա-
նու թյուն նե րի ի րա գործ մա նը, պարզ է դառ նում, որ եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեպ-
քում էլ գոր ծել է ամ բող ջա կան, փոխ կա պակց ված հա մա կարգ: Լի նե լով օ րեն քի պաշտ-
պան՝ ոս տի կա նու թյունն ի նքն էր խախ տում օ րեն քը, ի նչ պես նաև օգ տա գոր ծում այդ 
նույն օ րեն քը` ար դա րաց նե լու իր գոր ծո ղու թյուն նե րը:

 Հա տուկ կամ գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ: Հաշ վի առ նե լով այն կարևոր 
փաս տը, որ թե՛ Օս մա նյան կայս րու թյու նը և թե՛ նա ցիս տա կան Գեր մա նիան գտն վում 
էին պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կում, նրանց ան հրա ժեշտ էր այ լընտ րան քային ու ժի 
կի րա ռում, ո րը լի ո վին կլծ վեր բռ նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման բուն գոր ծըն թա ցին: Ի նչ-
պես նաև հե տա գա յում կա զա տեր իշ խա նու թյուն նե րին հայ և հրե ա ժո ղո վուրդ նե րի 
բնաջնջ ման պա տաս խա նատ վու թյու նից:

65 СС в действии, 9.
66 Нюрнбергский процесс, Сборник материалов, том 1, второе издание, ред. Константин Горшенин, 
Роман Руденко, Иона Никитченко (М.: Госюриздат 1954), 226.
67 Նույն տեղում:
68 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 109-110:
69 Нюрнбергский процесс, 336:
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Իթ թի հա տա կան նե րը և նա ցիստ ներն այդ հար ցի լու ծու մը գտան հա մա պա տաս-
խա նա բար Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և գեր մա նա կան Էսէս-ի ստեղծ ման մի ջո ցով: 
Սրանք եր կուսն էլ, չնա յած ի րենց կի սա ռազ մա կան բնույ թին, գոր ծում էին կու սակ-
ցա կան մար մին նե րի կար գադ րու թյամբ: Սա առա ջին հեր թին բա ցատր վում է նրա-
նով, որ հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրի հե ղի նակ նե րը պատ կա նում էին 
իթ թի հա տա կան և նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րին: Բե հաէդ դին 
Շա քի րը, Նա զը մը, Զիա Գյո քալ փը կենտ րո նա կան կո մի տեի ան դամ ներ էին՝ հայտ-
նի ի րենց պան թուր քիս տա կան գա ղա փար նե րով և հա յա տյա ցու թյամբ: Է սէս-ի բարձ-
րա գույն ղե կա վարն ու նրա տե ղա կալ ներ Հայդ րի խը, Կալ տենբ րուն նե րը նա ցիստ ներ 
էին և հա կահ րե ա ներ70:

Այս պես, օս մա նյան գոր ծող իշ խա նու թյուն նե րի հե տա գա ծրա գրե րը քն նար կե-
լու հա մար «Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյան կենտ րո նա կան կո մի-
տե ում 1914 թ. մայի սին հրա վիր վում է խորհրդակ ցու թյուն: Այն վա րում էր «Ե րե-
քի գոր ծա դիր կո մի տեն»71, ո րի կազ մում էին կու սակ ցու թյան նշա նա վոր գոր ծիչ-
ներ Բե հաէդ դին Շա քի րը, դոկտ. Նա զը մը և կր թու թյան նա խա րար ալի Շուք րին: 
Հենց այդ ժա մա նակ էլ կու սակ ցու թյան քար տու ղար Բե հաէդ դին Շա քիրն ը նդ գծում 
է ավե լի կենտ րո նաց ված ռազ մա կան ու ժի ան հրա ժեշ տու թյու նը: Շա քիրն առա ջար-
կում է ստեղ ծել մի օ ղակ, ո րն ան մի ջա կա նո րեն կպատ կա նի կու սակ ցու թյա նը և 
կի րա կա նաց նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից մշակ ված ծրա գրե րը. «… ներ կայ պա րա-
գային ո՛չ բա նա կէն, ո՛չ ալ ժո ղո վուր դէն կր նանք օ գուտ մը սպա սել: Մե զի մաս նա ւոր 
ուժ մը, մեր գոր ծու նէ ու թե ան ան կա խու թիւ նը պաշտ պա նե լիք ուժ մը, զի նե ալ ուժ մը 
պետք է: Այս ու ժը ու զուած կող մը զր կե լու ի րա ւունքն ալ մե զի պատ կա նե լու է…»72:

Ար դեն ի սկ լավ պատ կե րաց նե լով այդ օ ղա կի կար գա վի ճա կը և գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
նա այդ մա սին զե կու ցում է նաև կու սակ ցա կան ըն կեր նե րին: Ար դյուն քում ձևա վոր վում 
է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա ցիա կան մաս նա ճյու ղը, ո րը ղե կա վա րում էր 
Բե հաէդ դին Շա քի րը: 

1914 թ. օ գոս տո սի 2-ին՝ Գեր մա նիայի հետ գաղտ նի պայ մա նա գիր կն քե լու օ րը, 
Իթ թի հա տի կենտ կո մը լսում է Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան հար ցը և ո րո շում այն 
ծա ռայեց նել հա մաիս լա մա կան և հա մա թուր քա կան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա-
նը73: Թեշ քի լա թի ղե կա վար մարմ նում տե ղեր հատ կաց վե ցին կու սակ ցա կան, վար չա-
կան-ոս տի կա նա կան աշ խա տող նե րին, ի նչ պես նաև բա նա կային գոր ծիչ նե րին74:

1913-1914 թթ. մշակ վեց հա մա պար փակ ծրա գիր Թեշ քի լա թը մահ սու սայի և կա ռա-
վա րու թյան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ, ի սկ գոր ծում ը նդ գրկ վե ցին Թա լե-
ա թը, Ջա վի դը, Իբ րա հի մը, ալի Շուք րին, Բե հաէդ դին Շա քի րը, Նա զը մը, Հա սան 

70 Նույն տեղում, 98:
71 Հատուկ հանձնաժողով, որ ստեղծվել է 1915 թ. «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության 
կողմից` Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության տեղահանությունը և կոտորածը կազմակերպելու 
համար: 
72 Րիֆաթ, Օսմանեան յեղափոխութեան մութ ծալքերը, 113-114:
73 Պողոսյան, Պողոսյան, Հայկական հարցի և Հայոց ցե ղա սպանության պատմություն, 450:
74 Նույն տեղում:
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Ֆեհ մին, աղա օղ լու Ահ մե դը, Զիա Գյո քալ փը և այլք75:
 Թեշ քի լա թը մահ սու սայի արևե լյան նա հանգ նե րի բա ժան մուն քը գտն վում էր կենտ-

րո նա կան կո մի տեի ան մի ջա կան հս կո ղու թյան ներ քո, ի սկ հայե րի տե ղա հա նու թյան և 
ջար դե րի ժա մա նակ կո մի տեի հս կո ղու թյան տակ էին ան ցել նաև կազ մա կեր պու թյան 
այն ստո րա բա ժա նում նե րը, ո րոնք ու ղարկ վել էին կով կա սյան ռազ մա ճա կատ76: 

Թեշ քի լա թը մահ սու սայի ան դամ նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մել է 30-34 հա զար, ո րի 
զգա լի մա սը բան տե րից ազատ ար ձակ ված հան ցա գործ ներ են ե ղել: 1914 թ. նոյեմ-
բե րին Բա լը քե սի րի77 տե սուչ Մու սայից Միդ հատ Շյուք րիին հղած նա մա կում գր ված 
է. «… սրա նից մեկ շա բաթ առաջ ներ քին գոր ծե րի մի նիստ րու թյու նից մի հրա ման 
ե կավ, որ իմ լի վայի78 մեջ գտն վող չեր քեզ նե րից, բան տար կյալ նե րից և այլ մարդ կան-
ցից մոտ եր կու հա րյուր հո գի հա վա քեմ և ու ղար կեմ Կով կա սում չե թե ու թյուն79 անե լու 
հա մար…»80:

Հ րեից հո լո քոս տի պա րա գա յում ցե ղա սպա նու թյան ծրա գրի գոր ծադ րու մը` հրե ա-
նե րի հայտ նա բե րու մը, տե ղա փո խու մը և սպա նու թյու նը, վս տահ ված էր գաղտ նի կազ-
մա կեր պու թյա նը: Այս դեպ քում դրանք Էսէս-ի տար բեր ստո րա բա ժա նում ներն էին: 
Է սէս-ի զոր քե րը ստեղծ վե ցին ֆա շիս տա կան կու սակ ցու թյան եր կու հիմ նա կան ռազ-
մա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի` գրո հային (ՍԱ) և պահ նոր դա կան ջո կատ նե րի (Էսէս) 
հի ման վրա: Այլ տվյալ նե րով Էսէս-ը ստեղծ վել է 1925 թ., ե րբ ՍԱ-ի ան դամ նե րից Հիտ-
լե րը ստեղ ծեց մի ջո կատ, ո րի նպա տա կը նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան ան դամ նե րի 
ան վտան գու թյունն ապա հո վելն է ր81: Պահ նոր դա կան ջո կատ ներն ավե լի մեծ ճա նա չում 
են ձեռք բե րում 1929 թ., ե րբ Հիտ լերն Էսէս-ի ղե կա վար (ռայխս ֆյու րեր) է նշա նա կում 
Հայն րիխ Հիմ լե րին: Այդ ժա մա նակ Էսէս-ի ան դամ նե րի թի վը կազ մում էր ըն դա մե նը 
280, ի սկ 1933 թ.՝ ար դեն 52.000 հո գի82:

1934 թ. Հիտ լե րի հա տուկ ո րոշ մամբ Էսէս-ն իր մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի 
հա մար նա ցիս տա կան կու սակ ցու թյան հա մա կար գում բարձ րաց վում է ան կախ կազ-
մա կեր պու թյան կար գա վի ճա կի83: Ավե լի ուշ՝ 1938 թ., բա ցի «Կայ սե րա կան ան վտան-
գու թյան գլ խա վոր վար չու թյու նից», ստեղծ վում են նաև Էսէս-ին են թա կա ստո րա բա-
ժա նում ներ՝ «Վաֆ ֆեն-է սէս»-ը, ո րի թվա քա նա կը պա տե րազ մի վեր ջում ար դեն հա սել 
էր 580.000-ի84: 

75 Նույն տեղում:
76 Dadrian, The Role of the Special Organization, 7:
77 Բալըքեսիր (թուրք.՝ Balıkesir), Բուրսայի նահանգի Գարասի գավառի կենտրոնը։
78 Լիվա կամ սանջակ` համարժեք է գավառին:
79 Թալան և ավազակային հարձակումներ իրականացնել:
80 Հայերի ցե ղա սպանությունը ըստ երիտթուրքերի դատավարության փաստաթղթերի, կազմ.՝ 
Ավետիս Փափազյան, խմբ.՝ Ռուբեն Սահակյան (Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988), 99:
81 СС в действии, 14.
82 Նույն տեղում:
83 Մաթոսյան, Հայոց ցե ղա սպանություն և Հրեական հոլոքոստ, 97:
84 Նույն տեղում, 102:

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B9%D5%B8%D6%82%D6%80%D6%84%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
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Հարկ է նշել, որ այս դեպ քում ևս Էսէս-ի զոր քե րը հա մալր վե ցին բան տե րից ազատ 
ար ձակ ված հան ցա գործ նե րով: Ի նչ պես ար դեն նշել ե նք Թեշ քի լա թը մահ սու սայի 
պա րա գա յում, այս տեղ ևս հաշ վի էին առն վում հան ցա գործ նե րի փոր ձա ռու թյու նը և 
ան գթու թյու նը: 

Ինչ պես տե սանք, եր կու ցե ղա սպա նու թյուն նե րի ժա մա նակ էլ գոր ծի էր դր վել 
ամ բողջ ու ժային հա մա կար գը, ի նչ պես նաև ստեղծ վել էին հա տուկ կազ մա կեր պու-
թյուն ներ, ո րոնք լի ո վին լծ վել էին հայե րի և հրե ա նե րի բնաջնջ ման ծրա գրին: 

Այս պի սով, ու սում նա սի րե լով հա մե մա տու թյան մեջ դր ված եր կու ցե ղա սպա նու թյուն-
նե րի ի րա կա նաց ման «գոր ծի քա կազ մը», գա լիս ե նք այն եզ րա կա ցու թյան, որ թե՛ Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան և թե՛ Հրեից հո լո քոս տի ժա մա նակ գոր ծադր վել են մի շարք ու ժեր 
և որ ամե նա կարևորն է՝ եր կու գաղտ նի կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք ը ստ է ու թյան 
ցե ղա սպա նա կան ծրա գրի գլ խա վոր դե րա կա տար ներն էին և պա տաս խա նա տու նե րը:

Inessa G. Stepanyan

ON THE ISSUE OF THE MAİN PERPETRATORS OF THE ARMENİAN GENOCİDE 
AND THE JEWİSH HOLOCAUST

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, Jewish Holocaust, perpetrators, society, army, police, 
criminals, secret organizations, Teşkilati Mahsusa, Nazi SS.

The article presents and compares the means and methods used to carry out the 
Armenian Genocide and the Jewish Holocaust. All social groups, involved in the genocidal 
process, are presented separately. Among them the society, whose involvement has 
enabled the authorities to save their own forces and hide the genocidal act under the guise 
of national clashes. It is nethworthy that in the case of both genocides, regardless of the 
motives, there was a huge support coming from different nations to the Turkish and Nazi 
authorities. In the case of Jews there was also a support coming from the states.

The next group presented was the army, whose participation was crucial in the 
process of disarmament and recruitment of the Armenian abled–bodied men, as well as 
in searching for Jews during the Holocaust. There was a one comprehensive system that 
included several military or semi-militarized structures connected to each other.

The role of police was presented as being a law defender himself, violated the laws and 
used that same law to justify its actions. It was evident that a complex and interconnected 
system was functioning during the both genocides. Also criminals released from the 
prisons, on the one hand, filled up the ranks of the paramilitary institutions, and on the 
other, carried out the killings more easily and with experience. Another important feature 
here was that the armed forces would be free from the problems of the Armenian and 
Jewish population and would concentrate all their forces on the war.
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The focus of the article is on secret organizations (Teşkilat-i Mahsusa and Nazi SS) that 
became the main perpetrators of the two genocides and not only supported but also took the 
main responsibility of the implementation of the genocidal program.

Инесса Г. Степанян

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЯХ ГЕНОЦИДА АРМЯН И 
ЕВРЕЙСКОГО ХОЛОКОСТА

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Геноцид армян, Холокост евреев, исполнители, общество, армия,  
по ли ция, преступники, секретные организации, Тешкилят-и-Махсуса, немецкий СС.

Представлены механизмы осуществления Геноцида армян и Холокоста евреев 
посред ством сравнения двух геноцидов. Выделены все компоненты, включенные в гено-
цидальную программу.

Общество, участие которого дало возможность властям сохранить свои собствен-
ные силы и скрыть геноцидальные действия под прикрытием народных столкновений. 
Независимо от мотивов, в обоих случаях, турецким и нацистским властям была оказана 
большая поддержка со стороны населения, а в случае евреев также со стороны госу-
дарств.

Армия, участие которой имело решающее значение для разоружения и моби ли-
зации армянских мужчин, а также для поиска евреев в случае Холокоста. Сработала 
одна целая система, которая включала несколько связанных друг с другом военных 
или полумилитаризованных структур.

Полиция, которая будучи правозащитником, сама нарушала закон, используя его 
для оправдания своих действий. В случае двух геноцидов функционировала комплекс-
ная взаимосвязанная система.

Преступники, освобожденные из тюрем, с одной стороны пополняли ряды военизи-
рованных структур, а с другой – применяли свой опыт в осуществлении убийств.

Секретные организации (Тешкилят-и-Махсуса и немецкий СС) стали главными 
исполнителями двух геноцидов, которые не только поддержали, но и взяли на себя 
ответственность за осуществление программы геноцида.
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Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան 
պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ 
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊՆ ՈՒ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՒՄ 

   Բա նա լի բա ռեր՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ցե ղա սպա նու թյուն, 
Ռա ֆայել Լեմ կին, Հերշ Լաու տեր պախտ, Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյուն, խմ բին 
ո չնչաց նե լու մտադ րու թյուն, Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն:

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և 
ցե ղա սպա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և փո խա դարձ կա պը: Մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն (Crime against humanity) եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ-
տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված 
և մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վել Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան կա նո նադ րու թյան մեջ, 
ե րբ նա ցիս տա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րը կանգ նած էին դա տա րա նի առաջ: 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ էլ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն առա ջար-
կեց դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն (Genocide) եզ րույ թը, 
ո րը ստեղ ծե լիս վեր ջինս նկա տի էր ու նե ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը: Նյուրն բեր-
գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ Լեմ կի նը հա ջո ղու թյան չհա սավ, և միայն 1948 թ. դեկ-
տեմ բե րի 9-ին ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն 
հան ցա գոր ծու թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան:

 Փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե րի նկատ մամբ 
ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և թե՛ ցե ղա սպա նու-
թյուն: Ուս տի հոդ վա ծում վեր լուծ վում է այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դրսևո րու մը 
Հայոց ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում: Ի հայտ է բեր վում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան նշա-
նա կու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գի ստեղծ ման հար ցում:

***

 Ցե ղա սպա նու թյուն և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու-
թյուն ներն ի րենց վերջ նա կան ձևա կեր պու մը ստա ցան 1940-ա կան թթ.: Մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյան հայե ցա կար գի հետ, սա կայն ավե լի ը նդ գր կուն են, քա նի որ նե րա ռում 
են քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան լայն զանգ ված նե րի վրա հար ձա կում նե րը, ի սկ 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը սահ մա նա փակ վում է ազ գային, էթ նիկ, ռա սա-
յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րի ո չն չաց մամբ: Այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե-
ցա կար գե րի ձևա վոր ման հա մար իր ժա մա նա կին առ կա են ե ղել ո րո շա կի պատ մա կան 
նա խադ րյալ ներ, ո րոնց մեջ կարևոր է հաս կա նալ, թե ի նչ դեր է ու նե ցել Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյու նը:
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Ս տորև քն նար կե լու ե նք ցե ղա սպա նու թյան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րի փոխ կա պակց վա ծու թյու նը և դրանց դրսևո րու մը Հայոց ցե ղա սպա նու-
թյան օ րի նա կում: Հե տա զո տու թյան մեջ խն դիր ե նք դրել՝ ցույց տա լու պաշ տո նա կան 
Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ-
վող այն թե զե րի սնան կու թյու նը, թե 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյու նը հայե րի նկատ-
մամբ որևէ հան ցա գոր ծու թյուն չի ի րա գոր ծել:

 Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի հա մե մա տու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն (crime against humanity) եզ րույ թը շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 
ավե լի վաղ՝ առն վազն XVIII դա րի կե սե րից: Ար տա հայ տու թյան հե ղի նակն ամե նայն 
հա վա նա կա նու թյամբ Վոլ տերն է: Այն հա ճախ էր օգ տա գործ վում Ֆրան սիա յում (եր-
բեմն՝ crimes de lèse humanité): Խո սե լով հա մընդ հա նուր դա տա պարտ ման են թա կա 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին, ի նչ պի սիք են, օ րի նակ, գո ղու թյու նը և սպա նու թյու նը՝ Վոլ-
տերն ասում էր, թե մարդ կու թյան դեմ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը պետք է 
պատժ վեն: Ի տա լա ցի ի րա վա բան, մեծ փի լի սո փա Չե զա րե Բե կա րիան, ը նդ հա կա-
ռա կը, գտ նում էր, որ չա փից ավե լի խիստ պա տիժ նե րը կա րող են վի րա վո րանք լի նել 
մարդ կու թյան դեմ, մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն: Եզ րույ թը միա ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում էր նաև Անգ լիա յում1:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» ար տա հայ տու թյան՝ տա րի ներ 
շա րու նակ կի րառ ման մա սին է վկա յում նաև այն, որ Ֆրան սիայի Ազ գային ժո ղո վի 
քն նար կում նե րի ժա մա նակ հե ղա փո խա կան Մաք սի մի լիան Ռո բես պի ե րը Լյու դո վի-
կոս 16-րդ թա գա վո րին ան վա նում էր «criminel envers l’humanité», այ սինքն՝ մարդ կու-
թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձ2: Հե տա գա յում՝ 19-րդ դա րում, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ան տա րա կույս, կապ ված էին ստր կու թյան 
և ստր կա վա ճա ռու թյան հետ3:

Այս եզ րույթն առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վեց 1915թ. Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան ի րո ղու թյան հետ կապ ված: Անգ լիայի, Ֆրան սիայի և Ռու սաս տա նի՝ 
1915 թ. մայի սի 24-ի հա մա տեղ հռ չա կա գրում նշ վում էր. «Գ րե թե մեկ ամիս է, ի նչ 
Հա յաս տա նում քր դե րը և թուր քե րը օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի թողտ վու թյամբ և 
հա ճախ օ ժան դա կու թյամբ զանգ վա ծային ջար դե րի են են թար կում հայե րին: Նման 
ջար դեր են տե ղի ու նե ցել ապ րի լին (նոր տո մա րով) Է րզ րու մում, Ակ նում, Բիթ լի սում, 
Մու շում, Սա սու նում, Զեյ թու նում և ո ղջ Կի լի կիա յում: Վա նին հա րա կից շուրջ հա րյուր 
գյու ղե րի բնա կիչ ներ սպան վել են: Այդ քա ղա քում հայ կա կան թա ղա մա սե րը շր ջա-
փակ ված են և հար ձա կում նե րի են են թարկ վում քր դե րի կող մից: Միև նույն ժա մա նակ 
կոս տանդ նու պոլ սյան օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հե տապն դում նե րի է են թար կում 
խա ղաղ հայ բնակ չու թյա նը: Հաշ վի առ նե լով մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ 

1 William Schabas, Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals 
(Oxford: Oxford University Press, 2012), 51-52.
2 William Schabas, Genocide in International Law: The Crime of Crimes (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2009), 20.
3 Schabas,Unimaginable Atrocities, 52.
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ուղղ ված Թուր քիայի այդ նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը՝ դաշ նա կից կա ռա վա րու թյուն-
նե րը հրա պա րա կավ հայ տա րա րում են Բարձր դռա նը, որ ի րենք պա տաս խա նատ վու-
թյան են են թար կե լու օս մա նյան կա ռա վա րու թյան բո լոր ան դամ նե րին և այդ ջար դե-
րում ներ գրավ ված նրանց գոր ծա կալ նե րին»4:

«Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը, ի նչ պես վերևում նշե-
ցինք, մի ջազ գայ նո րեն սահ ման վեց Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ: Այս 
եզ րույթն ը նտր վել է ԱՄՆ-ի Գե րա գույն դա տա րա նի դա տա վոր Ռո բերտ Ջեք սո նի 
կող մից, ով Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ԱՄՆ-ի գլ խա վոր դա տա-
խազն էր և ամե րի կյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, 
որ տեղ ձևա կերպ վել է մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյու նը: Ջեք-
սոնն այդ հար ցով խորհրդակ ցել էր մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Հերշ Լաու-
տեր պախ տի հետ5: Լոն դո նի կոն ֆե րան սի վեր ջին օ րե րին՝ 1945 թ. հու լի սին, ամե րի-
կյան կող մից գլ խա վոր բա նակ ցող Ռո բերտ Ջեք սոնն առա ջար կեց դա ժա նու թյուն նե րը, 
հա լա ծանք նե րը և տե ղա հա նու թյուն նե րը ո րա կել որ պես մարդ կու թյան դեմ կա տար-
վող հան ցա գոր ծու թյուն ներ: Նա կոն ֆե րան սի ըն թաց քում նշում էր, որ այդ գա ղա փա րի 
հե ղի նակն ան գլիա ցի ի րա վա գետ Հերշ Լաու տեր պախտն է, ով Քեմբ րի ջի հա մալ սա-
րա նի հան րային ի րա վուն քի ամ բի ո նի նա խա գահն է ր6: 1945 թ. Ե րկ րորդ հա մաշ խար-
հային պա տե րազ մում հաղ թա նա կած պե տու թյուն նե րը տա լիս են այդ եզ րույ թի սահ-
մա նու մը: Նյուրն բեր գյան տրի բու նա լի կա նո նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծը, ո րն ըն դուն-
վել էր 1945 թ. օ գոս տո սի 8-ի Լոն դո նի կոն ֆե րան սում, սահ մա նում է ր՝ տրի բու նա լը 
կու նե նա ի րա վա սու թյուն ե րեք կար գի` պա տե րազ մա կան, խա ղա ղու թյան և մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ7: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյու նը Մի ջազ գային ռազ մա կան տրի բու նա լի 6-րդ հոդ վա ծի c 
կե տում (Article 6(c) of the Charter of the International Military Tribunal) սահ ման վում 
էր հետևյալ կերպ. «Պա տե րազ մից առաջ կամ պա տե րազ մի ըն թաց քում քա ղա քա-
ցիա կան բնակ չու թյան սպա նու թյու նը, բնաջն ջու մը, ստր կա ցու մը, տե ղա հա նու թյու նը 
և նրանց դեմ գոր ծադր ված այլ ան մարդ կային գոր ծո ղու թյուն ներ կամ քա ղա քա կան, 
ռա սա յա կան, կրո նա կան շար ժա ռիթ նե րով հա լա ծանք նե րը, կամ դրանց հետ կապ ված 
ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն են թա կա են տրի բու նա լի ի րա վա սու թյա նը՝ ան կախ այն 
բա նից, այդ գոր ծո ղու թյուն նե րը տվյալ պե տու թյան ներ քին օ րենսդ րու թյան խախ տո՞ւմ 
են, թե՞ ոչ»8:

4 Վիգեն Քոչարյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթերում 
(Երևան, հեղ. հրատ., 2014), 8:
5 David Luban, “A Theory of Crimes Against Humanity”, Yale Journal of International Law, vol. 29, no. 
3 (2004): 86.
6 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
7 Dinah L.Shelton, Encyclopedia of Genocide and Crimes Against Humanity, vol. 1 (New York: Thomson 
Gale, 2005, vol. 1), 211.
8 Nuremberg Charter (Charter of the International Military Tribunal), London, 8 August 1945, https://
ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf, 
դիտվել է 07.05.2017:

https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf
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 Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ժա մա նակ ի րա վա գետ Ռա ֆայել Լեմ կինն 
էլ առա ջար կում էր դա տա վա րու թյան փաս տաթղ թեր ը նդ գր կել ցե ղա սպա նու թյուն 
(genocide) եզ րույ թը: Ե թե Լաու տեր պախ տը «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն» եզ րույ թը կի րա ռե լու առա ջար կու թյան հե ղի նակն էր, ապա Լեմ կի նը ցե ղա-
սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թի ստեղ ծողն էր: Ցե ղա սպա նու թյուն (genocide) եզ րույ թը 
նա կազ մել էր 1944 թ. հրա պա րակ ված «Ա ռանց քի տե րու թյուն նե րի կա ռա վա րու մը 
բռ նա զավթ ված Եվ րո պա յում» աշ խա տու թյան մեջ: Այն կազմ ված էր հու նա րեն genos 
(ռա սա, ցեղ) և լա տի նե րեն cide (ս պա նել) բա ռե րից9: Մի ջազ գային բնույ թի առա ջին 
փաս տա թուղ թը, ո րում օգ տա գործ վում էր «ցե ղա սպա նու թյուն» (genocide) եզ րույ թը, 
1945 թ. հոկ տեմ բե րի 18-ի Նյուրն բեր գի մի ջազ գային ռազ մա կան դա տա րա նի մե ղադ-
րա կան եզ րա կա ցու թյունն է ր10, ո րում ցե ղա սպա նու թյու նը դեռևս չէր ճա նաչ վում որ պես 
առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Եվ միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին 
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե այի կող մից ըն դուն վեց «Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյու նը կան խար գե լե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիան11:

 Զար մա նա լի զու գա դի պու թյամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն 
և ցե ղա սպա նու թյուն հաս կա ցու թյուն ներն առաջ քա շող Լաու տեր պախտն ու Լեմ կի նը 
սո վո րել են Լվո վի Յան Կա զի մի րի հա մալ սա րա նում, ո րը շատ հայտ նի էր իր ի րա վուն քի 
դպ րո ցով: Եվ որևէ փաստ չկա, որ նրանք մի մյանց ճա նա չում էին Լվո վում ու սա նե լու 
տա րի նե րից12: Նրանց եր կու սին էլ հա մալ սա րա նում ու սու ցա նել է քրե ա կան ի րա վուն քի 
պրո ֆե սոր Ջու լի ուս Մա կարևի չը, և նրանք մեծ հե տաքրք րու թյուն ու նեին քրե ա կան 
ի րա վուն քի նկատ մամբ13: Մի ջազ գային ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծում մեծ ներդ րում 
ու նե ցած այս մարդ կանց ճա նա պարհ նե րը հա վա նա բար խաչ վե ցին 1940-ա կան և 1950-
ա կան թթ., ե րբ Լեմ կի նը Ցե ղա սպա նու թյան կոն վեն ցիայի ան խոնջ քա րո զիչն էր, ի սկ 
Լաու տեր պախ տը Ար դա րա դա տու թյան մի ջազ գային դա տա րա նի դա տա վոր է ր14:

Ն րանց գա ղա փար նե րը հա մաշ խար հային ար ձա գանք ու նե ցան: Ցե ղա սպա նու թյուն 
և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ հաս կա ցու թյուն նե րը զար գա ցել 
են կողք կող քի և կապ վում են ան հա տի ու խմ բի սպա նու թյան հետ15: Բրի տա նա ցի ի րա-

9 Raphael Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - 
Proposals for Redress (Washington, D.C.:Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 79.
10 Indictment presented to the International Military Tribunal in Nuremberg, 18 October, 1945, 12, http://
www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf, 
դիտվել է 10.05.2017:
11 Ցե ղա սպանություն հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատժի մասին կոն-
վենցիա, http://www.un.am/res/UN%20Treaties/III_1.pdf, դիտվել է 06.05.2017:
12 Ana Filipa Vrdoljak, “Human Rights and Genocide: The Work of Lauterpacht and Lemkin in Modern 
International Law,” The European Journal of International Law 20, no. 4 (2010):1168.
13 Michael G. Karnavas, Book Review – East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against 
Humanity, by Philippe Sands, http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/, 
դիտվել է 10.05.2017:
14 Schabas, Justice, Politics, and Rights at the War Crimes Tribunals, 51.
15 Philippe Sands, East West Street: On the Origins of “Genocide” and “Crimes Against Humanity” 
(London: Weidenfeld & Nicolson, 2016), 378.

http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.cvce.eu/content/publication/2003/10/31/6b56300d-27a5-4550-8b07-f71e303ba2b1/publishable_en.pdf
http://www.un.am/res/UN Treaties/III_1.pdf
http://michaelgkarnavas.net/blog/2016/12/29/book-review-east-west-street/


Նա րեկ Մ. Պո ղո սյան 

92

վուն քի պրո ֆե սոր և մի ջազ գային ի րա վուն քի մաս նա գետ Ֆի լիպ Սանդ սը The Atlantic 
պար բե րա կա նին տված հար ցազ րույ ցում առանձ նաց նում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան միջև ե ղած տար բե րու թյուն նե րը. «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կենտ րո նա նում են մեծ թվով ան հատ-
նե րի սպա նու թյան վրա: Մեծ թվով ան հատ նե րի հա մա կարգ ված, զանգ վա ծային սպա-
նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է: Ցե ղա սպա նու թյունն այլ 
ուղ ղու թյուն ու նի: Ցե ղա սպա նու թյու նը բնո րոշ վում է ոչ թե որ պես ան հատ նե րի սպա-
նու թյուն, այլ խմ բե րի ո չն չա ցում: Այլ կերպ ասած՝ մեծ թվով ան հատ նե րի ո չն չա ցում, 
ով քեր կազ մում են մի խմ բի մաս: Այս ձևով եր կու հաս կա ցու թյուն նե րը տար բեր նպա-
տակ ներ ու նեն: Մե կը նպա տակ ու նի պաշտ պա նել ան հա տին, ի սկ մյու սի նպա տակն է 
պաշտ պա նել խում բը»16:

 Լաու տեր պախ տը կենտ րո նա ցած էր ան հա տի վրա՝ որ պես պար բե րա կան սպա-
նու թյուն նե րի թի րախ: Ի սկ Լեմ կի նը կենտ րո նա նում էր խմ բի վրա՝ որ պես թի րախ, 
այ սինքն՝ ո րո շա կի խմ բի ան դամ ան հատ նե րի սպա նու թյուն նե րի վրա, ո րոնք կա տար-
վում էին խում բը ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյամբ17: Լեմ կինն այն տե սա կետն էր առաջ 
քա շում, որ մար դիկ սպան վում կամ վնաս վում են, քա նի որ ազ գային, կրո նա կան կամ 
էթ նի կա կան խմ բի ան դամ ներ են: Ի սկ Լաու տեր պախ տի կար ծի քով մար դիկ ան հա-
տա կան են, և նրանք պետք է պաշտ պան վեն ան հա տա պես, այլ ոչ թե որ պես ո րո շա կի 
խմ բի ան դամ ներ: Լաու տեր պախ տի հա մար վտան գա վոր էր Լեմ կի նի՝ խմ բե րի պաշտ-
պա նու թյան գա ղա փա րը, ո րը կս տի պեր ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ, թե Լեմ կի նը 
փոր ձում է պաշտ պա նել բո լո րին, այ սինքն՝ մի խմ բին մեկ այլ խմ բից18: 

Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ցե ղա սպա նու թյան հայե-
ցա կար գերն առաջ քա շող հե ղի նակ նե րի՝ Լեմ կի նի և Լաու տեր պախ տի տա րա կար-
ծու թյուն նե րի պատ ճա ռով այս եր կու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն-
ներն այդ պես էլ մնա ցին խնդ րա հա րույց: Եվ քա նի որ այս հաս կա ցու թյուն ներն ու նեն 
բազ մա թիվ ը նդ հա նուր հատ կա նիշ ներ, ե ղան մաս նա գետ ներ, օ րի նակ՝ չեխ ի րա վա-
բան Է գոն Շվել բը, ով քեր խոր հուրդ տվե ցին դրանք միա վո րել19, սա կայն ցե ղա սպա-
նու թյան հայե ցա կար գի կողմ նա կից Ռա ֆայել Լեմ կի նի և մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայե ցա կար գի հիմ նա կան պաշտ պան Հերշ Լաու տեր-
պախ տի միջև ըն թա ցած պայ քարն ար հես տա կա նո րեն բա ժա նեց նման հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի միաս նա կան հայե ցա կար գը՝ վտան գե լով դրանց հե տա գա կան խար գե-
լու մը և դա տա պար տու մը20:

16 Robert Coalson,“What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?’ Bosco 
Ntaganda has been charged with the first. Here’s what it means,” https://www.theatlantic.com/international/
archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/, դիտվել է 
10.05.2017:
17 Karnavas,“Book Review – East West Street.”

18 Coalson, “What’s the Difference Between ‘Crimes Against Humanity’ and ‘Genocide?”

19 Filipa,“Human Rights and Genocide,” 1192.
20 Վլադիմիր Վարդանյան, Հայոց ցե ղա սպանության ճանաչման, դատապարտման և հետևանքների 
վերացման իրավական հիմնախնդիրները (Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017), 54:

https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/03/whats-the-difference-between-crimes-against-humanity-and-genocide/274167/
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 Հատ կան շա կան է, որ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը նկա րա գրե լու 
հա մար հա մա պա տաս խան եզ րույթ փնտ րե լիս Լեմ կի նը դի տար կել էր նաև «Մարդ-
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» (Crime against humanity) եզ րույ թը և այն 
հա մա րել ոչ նպա տա կա հար մար: Նա գտ նում էր, թե «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույթն անո րոշ է և ոչ ճշգ րիտ. այդ եզ րույ թի առն չու թյու նը 
պա տե րազ մի հետ բա ցա ռում է դրա կի րա ռումն այն զանգ վա ծային սպա նու թյուն-
նե րի նկատ մամբ, ո րոնք կա տար վել են ոչ պա տե րազ մա կան պայ ման նե րում՝ որ պես 
օ րի նակ բե րե լով հրե ա նե րի և մյուս փոք րա մաս նու թյուն նե րի նկատ մամբ հան ցա-
գոր ծու թյուն նե րը Գեր մա նիա յում նախ քան Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի 
սկս վե լը 1939 թ.21: Խն դիրն այն է, որ սկզբ նա կան շր ջա նում այս հան ցա գոր ծու թյամբ 
էին բնո րո շում պա տե րազ մի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած գոր ծո ղու թյուն նե րը: «Նյուրն-
բեր գյան տրի բու նա լը կոչ վում էր ռազ մա կան տրի բու նալ: Բա ցի ռազ մա կան նվա ճո-
ղա կան պա տե րազ մի նա խա պատ րաս տու թյու նից, նա ցիստ նե րը պատժ վե ցին նաև 
պա տե րազ մա կան և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, 
ո րոնք տե ղի էին ու նե ցել ագ րե սոր պե տու թյան կող մից սե փա կան քա ղա քա ցիա կան 
բնակ չու թյան նկատ մամբ ագ րե սիվ պա տե րազ մի ժա մա նակ կամ կապ ված պա տե-
րազ մի հետ: Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ը ստ 
է ու թյան, պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն ներ են կամ պա տե րազ մի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած հան ցա գոր ծու թյուն ներ»22, – նշում էր Լեմ կի նը:

 Նա կար ծում էր, որ, ի տար բե րու թյուն մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն նե րի, ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է ի րա գործ վել ոչ միայն 
պա տե րազ մի ժա մա նակ, այլև խա ղաղ պայ ման նե րում23: Մյուս կող մից՝ «մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն» եզ րույ թը չա փա զանց տա րո ղու նակ էր ու հա մընդգր-
կուն. ո րո շա կի խմ բի ան դամ նե րի սպա նու թյունն այն բազ մա թիվ հան ցանք նե րի ձևե-
րից մեկն էր, ո րն ը նդ գրկ վում է «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան» սահ-
ման ման մեջ24:

 Լեմ կի նը հույս ու ներ, որ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում «ցե ղա սպա-
նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը կընդգրկ վի հիմ նա կան պա տե րազ մա կան հան ցա գործ նե րի 
դեմ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան մեջ25: Սա կայն նրա հա ջո ղու թյու նը լիա կա տար 
չէր, չնա յած նրան, որ եզ րույթն օգ տա գործ վում էր մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյուն-

21 Dan Eshet, “Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention” in The Making History 
Series ed.Adam Strom & the Facing History and Ourselves Staff (Brookline: Facing History and Ourselves, 
2007), 19.

22 American Jewish Historical Society (hereinafter AJHS), P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 
9, Notes on Relation of the Genocide Convention and the Nuremberg Law, Notes relating to the Resolution on 
Genocide of November 21, 1947, 1.

23 AJHS, P-154, Raphael Lemkin Collection, Box 6, Folder 9, Notes on the relation of the Genocide Convention 
and the Nuremberg Law, Memorandum, undated, 1.

24 Eshet, Totally Unofficial: Raphael Lemkin and the Genocide Convention, 19.

25 Marc Daniel Segesser, Myriam Gessler, “Raphael Lemkin and the International Debate on the Punishment of 
War Crimes (1919–1948),” Journal of Genocide Research 7 (4): 463.
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նե րի և դա տա վա րու թյան ավար տա կան փաս տար կում նե րի մեջ, «ցե ղա սպա նու թյու նը» 
չէր ճա նաչ վում որ պես առան ձին սահ ման ված հան ցա գոր ծու թյուն: Լեմ կի նը դժ գոհ էր 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նից, որ ցե ղա սպա նու թյան փո խա րեն որ պես առան-
ձին հան ցա գոր ծու թյուն էր ճա նաչ վում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյու նը:

 Հե տա գա յում Լեմ կի նի վր դով մունքն իր ար տա հայ տու թյու նը գտավ ՄԱԿ-ի տե ղե-
կա գրի (United Nations Bulletin)՝ Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան քն նա դա տու թյանն 
ուղղ ված հոդ վա ծում: Նա պն դում էր, թե Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյու նը հիմ-
նա կա նում զբաղ վել է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րով, ո րոնք 
տե ղի են ու նե ցել նվա ճո ղա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ, ի սկ ցե ղա սպա նու թյունն 
ը նդ գր կում է այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը խա ղաղ պայ ման նե րում26:  Լեմ կի նի 
ակն կա լիք ներն ար դա րա ցան միայն 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին, ե րբ ըն դուն վեց 
«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» 
կոն վեն ցիան:

 Հարկ է ը նդ գծել, որ, ի տար բե րու թյուն ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ 
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում մինչ այժմ գո յու թյուն չու նի հա տուկ 
մի ջազ գային կոն վեն ցիա: Այս հան ցա գոր ծու թյու նը մնում է նե րառ ված մի ջազ գային 
դա տա րան նե րի և տրի բու նալ նե րի կա նո նադ րու թյուն նե րում: Թերևս մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սով հա տուկ կոն վեն ցիայի բա ցա կա յու-
թյու նը պայ մա նա վոր ված է կա ռա վա րու թյուն նե րի մտա հո գու թյամբ, որ ի րենց քա ղա-
քա կան ղե կա վար նե րը և ռազ մա կան, հե տա խու զա կան, ոս տի կա նա կան ու ժե րում 
բարձրաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը և ամե նից առաջ պե տու թյան գլուխ նե րը կա րող 
են պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նման կոն վեն ցիայի դրույթ նե րով, ե թե այն 
գո յու թյուն ու նե նա27:

 Մեծ թվով ան ձանց հա մա կարգ ված սպա նու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն է, մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց դրա՝ ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու-
թյուն լի նե լը կախ ված է մար դաս պան նե րի մտադ րու թյու նից: Ցե ղա սպա նու թյուն հան-
ցա գոր ծու թյու նը բաղ կա ցած է եր կու տար րից՝ մտադ րու թյու նից և գոր ծո ղու թյու նից: 
Մտադր վա ծու թյու նը հնա րա վոր է ան մի ջա պես ապա ցու ցել հայ տա րա րու թյուն նե րի 
կամ հրա ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Բայց ավե լի հա ճախ մտադ րու թյու նը երևում 
է հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի առ կա յու թյու նից: Ի նչ էլ որ լի նի հան ցա գոր ծու-
թյան շար ժա ռի թը (հո ղի հափշ տա կում, ազ գային ան վտան գու թյուն, տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյուն և այլն), ե թե հան ցա գործ նե րը գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա նաց-
նում խմ բին կամ խմ բի մի մա սին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյամբ, ապա մենք գործ ու նենք 
ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան հետ28:

26 William Korey, An Epitaph for Raphael Lemkin (New York: Jacob Blaustein Institute for the Advancement 
of Human Rights, 2001), 27.

27 Cherif Bassiouni, “Crimes Against Humanity: The Case for a Specialized Convention,” Washington 
University Global Studies Law Review. 9, no. 4 (2010): 584.

28 Ցե ղա սպանության իրավական սահմանումը տե՛ս հետևյալ հղումով՝ http://www.preventgenocide.
org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm, դիտվել է 05.05.2017:

http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
http://www.preventgenocide.org/genocide/officialtext-printerfriendly.htm
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Ս տաց վում է, որ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից ցե ղա սպա-
նու թյան տար բե րա կող հատ կա նի շը ցե ղա սպա նու թյան մտա վոր տարրն է, այ սինքն՝ 
ազ գային, էթ նի կա կան, ռա սա յա կան, կրո նա կան խմ բին մաս նա կի կամ ամ բող ջու-
թյամբ ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը: Մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի դեպ քում նման մտադ րու թյուն չի պա հանջ վում29: Խմ բին ո չն չաց նե լու մտադ րու-
թյան առ կա յու թյու նը ցե ղա սպա նու թյունն առանձ նաց նում է մյուս մի ջազ գային հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րից, և այդ պատ ճա ռով այն հա մար վում է առանձ նա կի ծան րու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն և հի շա տակ վում է որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հան ցա գոր ծու-
թյուն (cime of crimes)30: 

Ինչ վե րա բե րում է մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյա նը, ապա այն 
պա հան ջում է ապա ցույց, որ հան ցան քը կա տար վել է որ պես քա ղա քա ցիա կան բնակ-
չու թյան դեմ լայն տա րա ծում գտած կամ հա մա կարգ ված հար ձա կում նե րի մաս 
(committed as part of widespread or systematic attack against a civilian population)31: 

Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյան տար րե րը բա վա րա րում են մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա հանջ նե րը, և ցե ղա սպա նու թյունն ի սկզ բա նե 
հա մար վում էր մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն՝ կա տար ված ազ գային, 
էթ նիկ, ռա սա յա կան կամ կրո նա կան խմ բե րին ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կի ո չն չաց-
նե լու դի տա վո րու թյամբ32: Յու րա քան չյուր ցե ղա սպա նու թյուն կա րող է լի նել մարդ կու-
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, բայց մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված ոչ բո լոր հան-
ցա գոր ծու թյուն նե րը կա րող են լի նել ցե ղա սպա նու թյուն:

Չ նա յած այն տե սա կետ նե րին, թե ցե ղա սպա նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյան ծանր տե սակ է, այ նու հան դերձ սրանք լի ո վին առան ձին հան ցա-
գոր ծու թյուն ներ ե ն33, ին չի ապա ցույցն է այն հան գա ման քը, որ հա տուկ մի ջազ գային 
տրի բու նալ նե րը, ո րոնք ստեղծ վել էին՝ հե տաքն նե լու Ռուան դայի և Հա րավս լա վիայի 
ի րա դար ձու թյուն նե րը, ցե ղա սպա նու թյա նը և մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյա նը վե րա բեր վել են որ պես լի ո վին առան ձին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի34: Սա կայն, 
ի նչ պես ար դեն նշ վեց, սա չի են թադ րում, որ միև նույն ժա մա նակ չեն կա րող տե ղի 
ու նե նալ և՛ ցե ղա սպա նու թյուն, և՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն: Այս-
պես, օ րի նակ, Ռա դիս լավ Կրս տի չի գոր ծով Հա րավս լա վիայի տրի բու նա լի դա տա կան 
պա լա տը նրան դա տա պար տեց ցե ղա սպա նու թյան, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան-
ցա գոր ծու թյան և պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: Դա տա րա նը 

29 Yusuf Aksar, Implementing International Humanitarian Law: From the Ad Hoc Tribunals to a Permanent 
International Criminal Court (London and New York: Routledge, 2004), 205.

30 Robert Cryer, Håkan Friman, Darryl Robinson and Elizabeth Wilmshurst, An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 203.

31 Bassiouni Cherif, Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2011), 458.

32 Cryer et all, An Introduction to International Criminal Law, 234. 

33 John Quigley, The Genocide Convention: An International Law Analysis (The Ohio State University: Ashgate 
Publishing Limited, 2006), 13.

34 Նույն տեղում:
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Կրս տի չին դա տա պար տեց քա ռա սուն վեց տար վա ազա տազրկ ման ե րեք մե ղադ րանք-
նե րով՝ առանց տար բե րա կե լու, թե քա նի տա րի է տր վում այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից 
յու րա քան չյու րի հա մար35: 

Պաշ տո նա կան Թուր քիայի քա ղա քա կա նու թյա նը սպա սար կող ժխ տո ղա կան-
նե րը գտ նում են, որ ոչ միայն Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն տե ղի չի ու նե ցել, այլև Թուր-
քիան ե րբևէ հայե րի նկատ մամբ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ չի 
կա տա րել36: Տա րա տե սակ կեղծ փաս տարկ ներ բե րե լով` նրանք պն դում են, որ ըն դա-
մե նը տե ղի է ու նե ցել հայե րի տե ղա հա նու թյուն՝ ել նե լով ռազ մա կան ան հրա ժեշ տու թյու-
նից37: Սա կայն փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից հայե-
րի նկատ մամբ ի րա գործ վել է թե՛ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, ո րի 
ար դյուն քում տե ղի է ու նե ցել քա ղա քա ցիա կան բնակ չու թյան ո չն չա ցում, և թե՛ ցե ղա-
սպա նու թյուն: 

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն եզ րույթն 
առա ջին ան գամ պաշ տո նա պես օգ տա գործ վել է 1915 թ. Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րո-
ղու թյան հետ կապ ված: Ու շա գրավ է, որ Ռու սաս տա նի արտ գործ նա խա րար Սեր գեյ 
Սա զո նովն Անգլիայի և Ֆրան սիայի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին առա ջար կել էր հա մա տեղ 
հայ տա րա րու թյան մեջ ը նդ գր կել «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ» եզ րույ թը, սա կայն Ֆրան սիայի արտ գործ նա խա րար Թե ո ֆիլ 
Դել կա սեն չէր հա մա ձայն վել այդ եզ րույ թի կի րառ ման հետ: Նա մտա վա խու թյուն ու ներ, 
որ այդ ձևա կեր պու մը կա րող էր վի րա վո րա կան լի նել Անգլիայի և Ֆրան սիայի գա ղու-
թային տի րա պե տու թյան տակ գտն վող մահ մե դա կան նե րի հա մար: Ուս տի նա առա-
ջար կեց «Ք րիս տո նե ու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» 
եզ րույ թը փո խա րի նել «մարդ կու թյան և քա ղա քակր թու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու-
թյուն ներ» տար բե րա կով, ո րն ըն դուն վեց Ռու սաս տա նի և Մեծ Բրի տա նիայի արտ գործ-
նա խա րար նե րի կող մից և տեղ գտավ հա մա տեղ հայ տա րա րու թյան մեջ38:

Բ րի տա նա ցի պաշ տո նյա ներն օգ տա գոր ծում էին «Կա պույտ գր քում» առ կա փաս-
տե րը՝ ներ կա յաց նե լու, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նում հա յազ գի քա ղա քա ցի նե րի 
կո տո րած նե րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ են: «Կա պույտ 
գր քի» հա մա ձայն. «Կ.Պոլ սում գտն վող թուրք նա խա րար նե րը և նրանց գոր ծըն կեր-
ներն ան մի ջա կա նո րեն և ան ձամբ պա տաս խա նա տու են, սկզ բից մինչև վերջ, 1915 թ. 
Մեր ձա վոր Արևելքն ավե րած հս կա յա կան հան ցա գոր ծու թյան հա մար»39:

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մից հե տո փորձ կա տար վեց՝ պատ ժե լու առա-

35 Նույն տեղում:
36 Morillon Report Regarding Turkey՛s Progress Towards Accession no. 217, November 15, 2000, http://www.
mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.
en.mfa, դիտվել է 12.05.2017:
37 Edward J. Erickson,“The Armenian Relocations and OttomanNational Security: Military Necessity or Excuse 
for Genocide?” Middle East Critique 20, no. 3 (2011): 297.

38 Antonio Cassese, Cassese’s International Criminal Law (Oxford: Oxford University Press, 2013), 84.

39 Michelle Tusan, “’Crimes against Humanity’: Human Rights, the British Empire, and the Origins of the 
Response to the Armenian Genocide,” The American Historical Review 119, no. 1 (2014): 62.

http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
http://www.mfa.gov.tr/morillon-report-regarding-turkey_s-progress-towards-accession_br_no_217---november-15_-2000.en.mfa
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ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի օս մա նյան ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին։ 1919-
1920 թթ. Օս մա նյան կայս րու թյու նում նախ նա կան ռազ մա կան տրի բու նալ էր ստեղծ-
վել՝ հույ նե րի և հայե րի ցե ղա սպա նու թյունն ի րա գոր ծած ռազ մա կան հան ցա գործ նե րին 
պատ ժե լու հա մար։ Ար դեն 1919 թ. հուն վա րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում բրի տա նա-
կան հանձ նա կա տար, ծո վա կալ Սո մեր սեթ Գուգ-Քալ թոր փը խո սում էր «մարդ կու թյան 
դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մե ղա վոր նե րին դա տե լու» մա սին40: Քալ թոր փը պն դում 
էր, որ հայե րի կո տո րած նե րի հա մար՝ որ պես պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մե ղա վոր ներ գեր մա նա ցի սպա նե րը նույն պես պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրեն. «Ե թե դաշ նա կից նե րը ո րո շեն դա տա րան բե րել նրանց, ով քեր վեր ջին պա տե-
րազ մի ժա մա նակ մե ղա վոր են մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հար ցում, ես ցան կա նում եմ նշել, որ Լի ման ֆոն Սան դեր սի անու նը 
պետք է հի շա տակ վի»41: 

Եվ 1919 թ. գար նա նը օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը բրի տա նա կան հետևո ղա կան 
ճնշ ման տակ ձեր բա կա լեց ավե լի քան 100 բարձ րաս տի ճան կաս կա ծյալ նե րի, այդ 
թվում՝ բարձ րաս տի ճան այ րե րի՝ նա խա րար նե րի, նա հան գա պետ նե րի և զին վո րա կան-
նե րի42: Ի սկ 1919 թ. մայի սի 26-ին բրի տա նա ցի նե րը ձեր բա կա լե ցին քա ռա սուն մեկ կաս-
կա ծյա լի, ավե լի ուշ մի քա նի սը ևս ձեր բա կալ վե ցին, և վեր ջի վեր ջո 1920 թ. օ գոս տո սին 
բրի տա նա ցի նե րի կող մից հա րյուր տաս նութ ռազ մա կան հան ցա գործ ներ էին ներ կալ-
վել Մալ թա՝ «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի րա գործ ման հա մար 
դա տա րա նի առաջ կանգ նե լու»43: Փորձ կա տար վեց Մալ թա յում ստեղ ծել մի ջազ գային 
տրի բու նալ, սա կայն թուր քե րը խճ ճե ցին հե տաքն նու թյուն նե րը և խե ղա թյու րե ցին վա վե-
րա գրա կան ապա ցույց նե րը, այն պես որ նրանց կա տա րած աշ խա տան քից ոչ մի բան չէր 
կա րող օգ տա գործ վել մի ջազ գային դա տա կան ատյա նի կող մից44։ Ի վեր ջո, Մեծ Բրի-
տա նիան թուրք ոճ րա գործ նե րին փո խա նա կում է ան գլիա ցի ռազ մա գե րի նե րի հետ45: 
Այդ պես էլ մի ջազ գային տրի բու նալ չձևա վոր վեց, սա կայն ե թե այն ստեղծ վեր, ապա 
բո լոր հիմ քերն առ կա էին նրա նում մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն հաս-
կա ցու թյու նը վերջ նա կա նա պես մի ջազ գայ նո րեն ամ րա գրե լու հա մար, ի սկ այդ խնդ րի 
լու ծումն ան կա տար չէր մնա մինչև Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ավար տը՝ 
Նյուրն բեր գյան դա տա վա րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

40 Jonathan Gary Bass, Stay the Hand of Vengeance: The Politics of War Crimes Tribunals (Princeton and 
Oxford: Princeton University Press, 2000), 131.

41 Tusan Michelle, Smyrna’s Ashes: Humanitarianism, Genocide, and the Birth of the Middle East (Berkeley, 
Los Angeles and London: University of California Press, 2012), 131.

42 Նույն տեղում, էջ 130:

43 Tianshu Zhang,“The Forgotten Legacy: Chin’s Post-Second World War Trials of Japanese War Criminals, 
1946–1956,” in Historical Origins of International Criminal La:Volume I, ed. Morten Bergsmo, Wui Cheah Ling, 
Yi Ping (Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2014), 275.

44 Allen Daniel Butler, Shadow of the Sultan’s Realm: The Destruction of the Ottoman Empire and the Creation 
of the Modern Middle East (Washington: Potomac Books Inc, 2011), 211.

45  Մելինե Անումյան, Ճանաչում և դատապարտում. Երիտթուրքերի դատավարությունը (1919-
1921 թթ. և 1926 թ.) (Երևան, Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ, 2013), 67:
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 Վեր ջի վեր ջո Ստամ բու լում ե րիտ թուր քե րի դա տա պարտ ման չորս դա տա կան գոր-
ծըն թաց նե րի ար դյուն քում ե րեք ցածր դա սի պաշ տո նյա ներ մա հա պատ ժի են թարկ վե-
ցին «մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի» հա մար, և առա ջին ան գամ 
այդ եզ րույթն օգ տա գործ վեց մի ջազ գային վա րույթ նե րում՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը 
նկա րա գրե լու հա մար46: Այս քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րը հան գեց րին մի ջազ գային 
ի րա վուն քում նոր ի րա վա կան հայե ցա կար գի՝ մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր-
ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման: Ստամ բու լյան քրե ա կան դա տա վա րու թյուն նե րի շար քը 
կա տա րեց այն քրե աի րա վա կան սյան դե րը, ո րի հի ման վրա «մարդ կու թյան դեմ ուղղ-
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ» նոր եզ րույ թը նե րառ վեց նոր ձևա վոր վող մի ջազ գային 
քրե ա կան ի րա վուն քում47:

1920 թ. օ գոս տո սին ստո րագր ված Սև րի պայ մա նա գրով ևս նա խա տես վում էր 
մարդ կու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու ան ձանց քրե ա-
կան հե տապն դում: Սա կայն Սև րի պայ մա նա գիրն այդ պես էլ չվա վե րաց վեց և փո խա-
րին վեց Լո զա նի պայ մա նա գրով, ո րը մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն-
նե րի մա սին դրույթ ներ չէր նա խա տե սում48:

Օս մա նյան կայս րու թյունն իր հայ բնակ չու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց րել է 
նաև ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը, ի նչն ակնհայտ է հայ կա կան բնակ չու-
թյա նը՝ որ պես առան ձին խմ բի ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյու նից: Հատ կան շա կան 
է, որ Ռա ֆայել Լեմ կի նը ցե ղա սպա նու թյուն եզ րույ թը ստեղ ծե լիս նկա տի է ու նե-
ցել նաև Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը49: Նա իր «Հայե րի կո տո րած նե րի մա սին գր քա-
չափ ձե ռա գրի» «Ս պա նե լու մտադ րու թյուն. ո ՞վ է մե ղա վոր» են թա բաժ նում հա տուկ 
ան դրա դար ձել է Օս մա նյան կայս րու թյու նում հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյան 
առ կա յու թյա նը50: Ի սկ «Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա 
հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն ցիայի վե րա բե րյալ իր ան տիպ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րից մե կում նշել է. «Թուր քե րը, ով քեր մաս նակ ցում էին 1.2 մլն հայե րի ո չն չաց մա նը, 
մե ղա վոր են ցե ղա սպա նու թյան հա մար, նրանք գոր ծել են հայ ազ գին ո չն չաց նե լու 
մտադ րու թյամբ»51:

46 Tusan, Smyrna’s Ashes, 130.

47 Dadrian Vahakn, Akçam Taner, Judgment At Istanbul: The Armenian Genocide Trials (New York/Oxford: 
Berghahn Books, 2011), 3.

48 Ավելի մանրամասն տե՛ս Cherif Bassiouni, Crimes against Humanity in International Criminal Law (The 
Hague/London/Boston: Kluwer Law international, 1999), 67-68.

49 1949 թ. CBS հեռուստաընկերության ծրագրերից մեկին տված հարցազրույցում Ռաֆայել 
Լեմ կինը նշում է. «Ես հետաքրքրվեցի ցե ղա սպանությամբ, որովհետև այն շատ անգամ տեղի 
ունե ցավ: Այն տեղի ունեցավ հայերի հետ, և դրանից հետո հայերը շատ կոշտ վերաբերմունքի 
արժանացան Վերսալի կոնֆերանսում, քանի որ նրանց ցե ղա սպանության իրա գործման մեջ մե-
ղա վոր հանցագործները չպատժվեցին»: “Lemkin&Les Arméniens,” https://www.youtube.com/
watch?v=WutF5OVgaNk, դիտվել է 01.06.2017:
50 Տե՛ս AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 8, folder 14, Manuscript on the Turkish Massacre of 
Armenians, 85-98. 

51 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 7, Folder 3, The Convention for the Prevention and Punishment 
of Genocide, undated, 2.

https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
https://www.youtube.com/watch?v=WutF5OVgaNk
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«Ցե ղա սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի 
մա սին» կոն վեն ցիայի ե րկ րորդ հոդ վա ծում նշ ված են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք 
կա տար վում են որևէ խմ բի լրիվ կամ մաս նա կի ո չն չաց ման մտադ րու թյամբ: Կոն վեն-
ցիան առնչ վում է մեծ թվով ան ձանց հետ, և խմ բի մաս նա կի ո չն չաց ման դեպ քում 
սպան ված ան ձանց թի վը տվյալ տա րած քում ապ րող ամ բողջ խմ բի մեջ պետք է լի նի 
է ա կան: Է ա կան ո րա կու մը խմ բի նշա նա կա լի հատ վածն է, ի նչ պի սիք են մտա վո րա-
կա նու թյու նը և ղե կա վա րու թյու նը, ո րի ո չն չա ցու մը հան գեց նում է խմ բի քա նա կա կան 
և ո րա կա կան ու ժե րի զգա լի կր ճատ ման52: Այս պես, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան դեպ-
քում հա տուկ դի տա վո րու թյան մա սին են վկա յում ոչ միայն հա յու թյան է ա կան հատ-
վա ծի՝ 1.5 մլն բնակ չու թյան ո չն չա ցու մը, այլև հա յու թյան մտա վո րա կա նու թյան և 
ղե կա վար հատ վա ծի սպա նու թյու նը:

 Լեմ կինն իր ան տիպ թղ թե րից մե կում հա տուկ ը նդ գծում է. «1.2 մլն հայեր ո չն չաց-
վե ցին: 1916 թ. նրանք ներ կա յաց նում էին հայ ժո ղովր դի զգա լի մա սը, բայց ոչ ամ բողջ 
հայ ժո ղո վուր դը: Այս խոս քերն ար դեն հաս տա տում են ե րկ րորդ հոդ վա ծը («Ցե ղա-
սպա նու թյուն հան ցա գոր ծու թյու նը կան խե լու և դրա հա մար պատ ժի մա սին» կոն վեն-
ցիայի)՝ ցույց տա լու հա մար, որ հան ցա գործ նե րը մտա դիր են ե ղել ո չն չաց նել խմ բին: 
Ո չն չա ցու մը նշա նա կում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք հան-
գեց նում են խմ բի վե րաց մա նը: Հրե ա նե րը, հայե րը, կա թո լիկ նե րը և բո ղո քա կան-
ներն ան ցյա լում ո չն չաց վել են միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք տվյալ կրո նա կան և 
ազ գային խմ բե րին էին պատ կա նում: Վե րա բեր մունքն ան հա տա կան հրե այի, հայի, 
կա թո լի կի կամ բո ղո քա կա նի նկատ մամբ է ա կան չէ»53:

 Դի տա վո րու թյան հան գա ման քի մա սին են փաս տում նաև թուր քա կան ռազ մա-
կան ատյա նի ար ձա նա գրու թյուն նե րը: Ռազ մա դաշ տային դա տա րան նե րի կա յաց րած 
մի շարք դա տավ ճիռ նե րում կարևոր վել են կան խամ տած վա ծու թյան և ցե ղա սպա նա-
կան դի տա վո րու թյան զույգ գոր ծոն նե րը` որ պես կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
կող մից հայե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի գլ խա վոր բնու թա գրիչ ներ54: Ի նչ պես 
նշում է Վա հագն Դադ րյա նը, Իթ թի հա թի առաջ նորդ ներն ապա վի նում էին կու սակ ցու-
թյու նը «քո ղար կե լու» մար տա վա րու թյա նը: Կենտ րո նա կան ծրա գրի կա տա րումն ապա-
հով վել և ուղ ղորդ վել է բա նա վոր և գաղտ նի պատ վեր նե րի և հրա հանգ նե րի մի ջո ցով: 
Այս կար գադ րու թյուն նե րը, ո րոնք ու ղարկ վում էին կո դա վոր ված շղ թա նե րով, միշտ 
ու ղեկցվում էին «ոչն չաց նել» հրա հան գով55:

52 Daniel David Ntanda Nsereko,“Genocide: A Crime against Mankind,” in Substantive and Procedural Aspects 
of International Criminal Law: The Experience of International and National Courts, vol. 1, ed. Kirk Gabrielle 
MacDonald and Swaak Q. Goldman Olivia (Hague, London Boston: Kluwer law international, 2010), 124-125.

53 AJHS, Raphael Lemkin Collection, P-154, Box 6, Folder 2, The Truman Doctrine, the Marshall Plan, and the 
U.N. Action on Genocide, March 29, 1948, 1, 2.

54 Վահագն Դադրյան, Հայոց ցե ղա սպանությունը ազգային և միջազգային իրավունքի երկակի 
հիմնախնդիր (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012), 36:
55 Vahakn Dadrian, “Genocide as a Problem of National and International Law: The World War I Armenian 
Case and Its Contemporary Legal Ramifications,” Yale Journal of International Law 14, no. 2 (1989): 300.
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Ե թե օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու դի տա վո րու թյուն 
չլի ներ, ապա հարկ չէր լի նի ո չն չաց նել Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը վե րա բե րող պաշ-
տո նա կան փաս տաթղ թե րը: Այ նինչ այդ փաս տաթղ թե րը մի տում նա վոր ո չն չաց վե ցին: 
1919թ. Ստամ բու լում ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան դա տա վա րու թյու նում դա տա-
խազ նե րը պն դում էին, որ առա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մում պար տու թյան 
առջև կանգ նած ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը «մաք րում» է իր ար խիվ նե րը: Ո չն-
չաց ված փաս տաթղ թե րի թվում էին ի նչ պես Ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան փաս-
տաթղ թե րի զգա լի մա սը, այն պես էլ Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան և 
Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան թղ թե րը, ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն էին ու նե ցել հայ 
ժո ղովր դի բնաջնջ ման գոր ծում56: Եվ պա տա հա կան չէ, որ ժխ տո ղա կան նե րը, ի վի ճա-
կի չլի նե լով հայե րին բնաջն ջե լու մտադ րու թյան մա սին վկայող փաս տաթղ թե րի ո չն-
չաց ման հար ցի շուրջ փաս տե րի վրա խարսխ ված հիմ նա վո րում ներ ներ կա յաց նե լու, 
ըն դա մե նը են թադ րու թյուն ներ են առաջ քա շում, թե առա ջին հա մաշ խար հային պա տե-
րազ մի ավար տին փաս տաթղ թե րի ո չն չա ցու մը պար զա պես պայ մա նա վոր ված է ե ղել 
ռազ մա կան գաղտ նիք նե րը թշ նա մի նե րից պաշտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ57:

Օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյու նը և 
ցե ղա սպա նու թյան հար ցը կաս կա ծի տակ առ նե լու հա մար ժխ տո ղա կան նե րի կող-
մից հիմ նա կա նում առաջ է քաշ վում այն պն դու մը, թե Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու-
թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի հե ռա գրե րը58 կեղծ ված փաս տաթղ թեր ե ն59: Նրանց 
այս պն դու մը հե ռու է ի րա կա նու թյու նից. Թա ներ Աք չամն իր «Killing Orders: Talat 
Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide»60 («Ս պա նու թյան հրա ման ներ. Թա լե-
աթ փա շայի հե ռա գրե րը և Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը») գր քում, ցույց տա լով ժխ տո-
ղա կան նե րի կող մից առաջ քաշ վող թե զե րի կեղծ լի նե լը, փաս տե րի հի ման վրա 
ապա ցու ցում է, որ Նայիմ է ֆեն դու հու շա գրու թյուն նե րը և Թա լե աթ փա շայի՝ սպա նու-
թյուն նե րի հրա ման ներն ի րա կան են, ին չը փաս տում է օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի՝ 
հայե րին ո չն չաց նե լու մտադ րու թյան առ կա յու թյան մա սին: 

Ցե ղա սպա նա կան դի տա վո րու թյան կարևոր ապա ցույց նե րից մեկն էլ գա լիս է 
1915 թ. վեր ջին և 1916 թ. սկզ բին Մի ու թյուն և առա ջա դի մու թյուն կու սակ ցու թյան կող-

56 Օսմանյան արխիվների փաստաթղթերի ոչնչացման մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Taner 
Akçam, The Young Turks’ Crime against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the 
Ottoman Empire (Princeton: Princeton University Press, 2012), 9-20.

57 Armenian Claims and Historical Facts: Questions and Answers (Ankara: Center for Strategic Research, 
2005), 33-38, http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.
pdf; Sinasi Orel, Sureyya Yuca, The Talat Pasha Telegrams: Historical Fact or Armenian Fiction? (Nicosia: K. 
Rustem and Bros., 1986), 276.

58 Արամ Անտոնյանը Հալեպում եղած ժամանակ բռնագաղթի տնօրինության թուրք քարտուղար 
Նայիմ բեյից ձեռք է բերել Հայոց ցե ղա սպանության մասին մի շարք պաշտոնական-պետական 
վավերագրեր, որոնք հրապարակել է «Այն սև օրերուն...» (1918) և «Նայիմ բեյի հուշերը» (1920 թ. 
ֆրանսերեն և անգլերեն հրատարակությունները, իսկ հայերեն հրատարակությունը՝ 1921 թ.՝ «Մեծ 
ոճիրը») գրքերում։
59 Michael M. Gunter, “What Is Genocide? The Armenian Case,” Middle East Quarterly 20, no. 1 (2013): 41.

60 Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide (Cham: Palgrave 
Macmillan, 2018), 261.

http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
http://www.mfa.gov.tr/data/DISPOLITIKA/ErmeniIddialari/ArmenianClaimsandHistoricalFacts.pdf
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մից հրա պա րակ ված օ րենք նե րից, ո րոնք թույլ են տվել, որ պե տու թյու նը բռ նա գրա վի 
լք ված տնե րը և գույ քը և ստեղ ծի լու ծար ման հանձ նա ժո ղով ներ՝ տնօ րի նե լու և հաս-
տա տե լու հա մար: Սա ևս ապա ցու ցում է, որ նրանք գոր ծել են հա տուկ դի տա վո րու-
թյամբ, որ հայերն այլևս եր բեք ի րենց բնա կու թյան վայ րեր չեն վե րա դառ նա61:

Այս պի սով, մարդ կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն և ցե ղա սպա նու թյան 
հան ցա գոր ծու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը սեր տո րեն կապ ված են մի մյանց հետ: Եվ 
մի ջազ գային ի րա վուն քում այս հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի հայտ գա լու և սահ ման-
ման գոր ծում իր է ա կան նշա նա կու թյունն է ու նե ցել Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ի րա գոր-
ծու մը, նշ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը միա ժա մա նակ ցայ տուն դրսևոր վում են Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան օ րի նա կում:

Narek M. Poghosyan 
PhD

RELATIONSHIP BETWEEN THE CRIME AGAINST HUMANITY AND  
GENOCIDE AND ITS MANIFESTATION ON THE EXAMPLE  

OF THE ARMENIAN GENOCIDE

SUMMARY

Key words: crime against humanity, genocide, Raphael Lemkin, Hersch Lauterpacht, 
Nuremberg trials, intention to destroy the group, Armenian genocide.

The article discusses the features and the relationship between genocide and crime 
against humanity.The term crime against humanity was officially used for the first time in 
1915 regarding the Armenian Genocide and was internationally defined in the Nuremberg 
Charter.

During the Nuremberg trials a Polish lawyer of a Jewish origin Raphael Lemkin 
proposed to include the term genocide in the court proceedings. It should be mentioned 
that by creating the term genocide Raphael Lemkin has also referred to the Armenian 
Genocide. Within the Nuremberg trials Lemkin did not succeed in promoting its new 
concept, and only on December 9, 1948 the United Nations General Assembly adopted the 
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.

The well-established facts show that the Ottoman Empire committed crimes against 
humanity and genocide against the Armenians. Therefore, the article analyzes the 
manifestation of these two crimes on the example of the Armenian Genocide.The 
significance of the Armenian Genocide is revealed in the development of the concepts of 
crimes against humanity and genocide.

61 Geoffrey Robertson,“Armenia and the G-word: The Law and the Politics,” in The Armenian Genocide 
Legacy, ed. Alexis Demirdjian (New York: Palgrave Macmillan, 2016), 72.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГЕНОЦИДОМ И ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ПРОТИВ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА,ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: преступление против человечества, геноцид, Рафаэль Лемкин, Герш 
Лаутерпахт, Нюрнбергский процесс, намерение уничтожить группу, Геноцид армян.

Рассматриваются особенности и взаимосвязь между геноцидом и преступлением 
против человечества. Понятие преступление против человечества впервые было офи-
циально использовано в 1915 году в отношении Геноцида армян и было утверж дено на 
международном уровне в уставе Нюрнбергского трибунала.

Во время судебных процессов в Нюрнберге юрист Рафаэль Лемкин предложил 
включить в судебное разбирательство термин геноцид, который также использовался 
для обозначения Геноцида армян, но не добился успеха. Однако 9 декабря 1948 года 
Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию «О предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него».

Факты показывают, что правительство Османской империи совершило преступ-
ления против человечества и геноцид против армян. Поэтому в статье анализируется 
проявление этих двух преступлений на примере Геноцида армян. Определяется 
роль Геноцида армян при создании концепции геноцида и преступления против 
человечества.
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 պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶՈՀԵՐԻ ՀԻՇԱՏԱԿԻ ՕՐՎԱ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ, ՄԵՐՕՐՅԱ ՎԻՃԱԿԸ 

(ՄԱՍ 2)

  Բա նա լի բա ռեր՝ Հայոց ցե ղա սպա նու թյուն, Մեծ ե ղեռն, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա-
տա կի օր, Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր, ապ րի լի 24։

Ճանապարհ դեպի հիշատակի օրվա նշում  
Խորհրդային Հայաստանում. 24 ապրիլի 1965 թ.

 Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կի նշու մը պայ մա նա վոր ված էր ոչ միայն «ձն հա լի» շնոր հիվ 
հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի մեջ տեղ գտած փո փո խու թյուն նե րով, այլև Հա յաս-
տա նի ղե կա վար նե րի քա ղա քա կան կամ քի գոր ծո նով։ 1960 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին 
Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար է ը նտր վում Յա կով Զա րո-
բյա նը (1908-1980)։ Նա իր գեր դաս տա նի ճա կա տա գրով (1914 թ. գաղ թել է ծնն դա-
վայր Արդ վի նից և ոտ քով հա սել Դո նի Ռոս տով. մինչև 1949 թ. ապ րել է Հա յաս տա-
նից դուրս) է զգա ցել Մեծ ե ղեռ նի ար հա վիրք նե րը: Նրա առա ջին քայ լե րից էին ԽՄԿԿ 
կենտ րո նա կան կո մի տեի առջև Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կը հար գե լու նպա տա կով 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցի բարձ րաց ման նա խա պատ-
րաս տու թյու նը և հա մա պա տաս խան նա խագ ծե րի կազ մու մը։ Զա րո բյա նը նպա տակ 
ու ներ ոչ միայն բա վա րա րե լու հայ ժո ղովր դի վա ղուց հա սու նա ցած ո գե ղեն հի շա տա կի 
պա հանջ նե րը, այլև լու ծե լու ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյան խն դիր ներ: Ե րբ Ե ղեռ նի 
50-ա մյա կը ո գե կո չե լու թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար ՀԿԿ կենտ կո մը դի մեց Մոսկ-
վա, ԽՄԿԿ կենտ կո մի քաղ բյու րոն հար ցի քն նարկ ման հա մար կազ մեց հա տուկ հանձ-
նա ժո ղով, ո րը թե պետ բա վա կան դժ կամ, բայց և այն պես հա մա ձայ նեց թույ լատ րել 
նշել Ե ղեռ նի 50-ա մյա կը1։ 

Պետք է նկա տի ու նե նալ ևս  մի կարևոր հան գա մանք, ո րն է ա կան նշա նա կութ յուն 
ու նե ցավ Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան գոր ծո նը խորհրդային և, դրա նով ի սկ, նաև մի ջազ-
գա յին հան րութ յա նը ներ կա յաց նե լու առու մով: Բանն այն է, որ Խորհրդա յին Հա յաս-
տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րութ յու նը, փոր ձե լով իր վե րա դա սի՝ ԽՄԿԿ կենտ-
կո մի հա վա նութ յու նը ստա նալ «1915 թվա կա նին հա յե րի զանգ վա ծա յին բնաջնջ ման 
50-ամյա կի առ թիվ մի ջո ցա ռում ներ» ան ցկաց նե լու մա սին, հմ տո րեն օգ տա գոր ծեց 
հայ կա կան Սփյուռ քի գոր ծո նը և խն դի  րը տե ղա փո խեց գա ղա փա րա խո սա կան ո լորտ: 

1 Տե՛ս Ավագ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապե-
տությունը (Երևան, «Նորավանք», 2015), 9։ Հարցի շուրջ մանրամասն տե՛ս նաև Никита Я. Заробян, 
Яков Заробян и его эпоха (Ереван: изд-во РАУ, 2008); Նիկիտա Զարոբյան, Արմեն Գրիգոր յան,  
«1965-ի ռուբիկոնը», http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 (23 ապրիլի 2013 թ.), դիտվել է 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/2263 
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Մաս նա վո րա պես ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու ղար Յա. Զա րոբ յա նի՝ ԽՄԿԿ 
 կենտ կո մին 1964 թ. դեկ տեմ բե րին ուղղ ված նա մա կում2 շեշտ վում էր, որ «ս փյուռ քա-
հայ հե տա դեմ ու ժե րը» (ն կա տի ու նե նա լով թերևս «Դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցութ յա նը) 
հայ տա րա րում են, որ «Խորհրդա յին Հա յաս տա նում հա յե րի զանգ  վա ծա յին բնաջնջ-
ման տա րե դար ձե րը ոչ մի ձև ով չեն նշ վում», պն դում են. «… ի բր մեր ե րկ րում հար-
յուր հա զա րա վոր հայ րե նա կից նե րի հի շա տա կին ան տար բեր են վե րա բեր վում, և որ 
ի բր դրա նով մեզ մոտ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը առար կա յա բար ար դա-
րաց վում է»: Եվ եզ րա կաց վում է. «…ն պա տա կա հար մար ե նք գտ նում այդ տա րեթ վի 
50-ամ յա կը ԽՄԿԿ  լե նի նյան ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յան լիա կա տար հաղ թա նա կի, 
տն տե սու թյան, մշա կույ թի, գի տութ յան ո լորտ նե րում վե րածն ված հայ ժո ղո վր դի հս կա-
յա կան ձեռք բե րում նե րի ցու ցադր ման նշա նի ներ քո նշել»: Առա ջարկ  վում էր. «…այդ 
ամ բողջ աշ խա տան քը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ պես  զի այն բա ցա սա բար 
չազ դի հարևան ե րկր նե րի հետ և մաս նա վո րա պես Թուր քիա յի հետ ԽՍՀՄ -ի փոխ հա-
րա բե րութ յուն նե րի բա րե լավ ման քա ղա քա կա նութ յան վրա, և հե տապն դի նպա տակ, 
որ պես զի ժո ղո վուրդ նե րի պատ մութ յան մեջ հա մա նման ող բեր գութ յուն այլևս չկրկն վի 
(ը նդ գծումն ի մն է – Հ.Մ.)»: Ահա այս վեր ջին ձևա կեր պու մը շատ գա ղա փա րա խո սա-
կան, շատ խոր հրդա յին և համ ըն դու նե լի դրույթ էր, ո րն առանձ նա պես հա ճախ էր 
օգ տա գործ վում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ու նրա առան ձին դր վագ նե րի բնու-
թագր ման հա մար: Մյուս կող մից, այս ձևա կեր պու մը ցու ցիչն էր այն բա նի, որ Հա յոց 
ցե ղա սպա նու թյու նը դուրս էր բեր վում զուտ հայ կա կան ող բեր գու թյուն լի նե լու դրույ թից 
և դր վում հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան հար թու թյան մեջ3։

 Մյուս կարևոր գա ղա փա րա խո սա կան կան խադ րույ թը, ո րն առ կա էր վե րո հիշ-
յալ նա մա կում առան ձին կե տի ձևով, հետևյալն էր. «Երևա նում կանգ նեց նել առա-
ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մում զոհ ված հայ նա հա տակ նե րին նվիր ված կո թող: 
Կո թո ղը պետք է խոր հրդան շի հայ ժո  ղովր դի վե րա ծնուն դը [ընդգ ծում ներն ի մն են – 
Հ.Մ.]»4։ Այս տեղ օգ տա գործ ված «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր-
պու մը ոչ միայն զուտ ժա մա նա կա գրա կան ցու ցի չի դեր էր կա տա րում, այլև խն դիր էր 
դնում ե րև ույ թը տե ղա փո խել «հա մաշ խար հա յին» հար թու թյուն: Մյուս կող մից, խոր-
հրդա յին գա ղա փա րա խո սութ յու նը, հետևե լով լե նին յան բնու թա գրում նե րին, տաս նամ-
յակ ներ շա րու նակ Առա ջին աշ խար հա  մար տը ներ կա յաց նում էր ի բրև «իմ պե րիա լիս-
տա կան պա տե րազմ»5։ Ի սկ աշ խար հում հենց Խոր հրդա յին Մի ու թյունն էր, որ, ղե կա-

2 Մանրամասն տե՛ս Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը (Փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու), կազմող և խմբագիր՝ Ավագ Հարությունյան (Երևան, «Գիտություն», 
2005), 37–40: 
3 Հարություն Մարության, «Թանգարան և հուշարձան (հայոց և հրեաների փորձառության համե-
մա տական վերլուծություն)», ՊԲՀ, 3 (2014), 65-66։ 
4 Հուշարձանի կառուցման որոշումների և ընթացքի մասին մանրամասն տե՛ս Ամատունի Վիրաբյան, 
«Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը. ազգային հուշարձան և խորհրդա յին իրականություն», 
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, 1 (2008), 292-296։
5 Մանրամասն տե՛ս Л. Федоров, «В. И. Ленин и И. В. Сталин о Первой империалистической 
войне», Военно-исторический журнал, 1 (1939), 133–137. Հմմտ. օրինակ. Вторая им периалистическая 
война началась. Политическое управление РККА (В помощь пропагандисту РККА) (М., 1938). 
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վա րե լով «հա մաշ խար հա յին սո ցիա լիզ մի» ճամ բա րը, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով 
դի մա  կա յում էր «հա մաշ խար հա յին իմ պե րիա լիզ մին»6։

 Հա ջորդ է ա կան պահն այն էր, որ որևէ բնու թագր մամբ չէր նշ վում հա յե րին «զոհ-
ված հայ նա հա տակ ներ» դարձ նող նե րի մա սին. կարևորն այն էր, որ դա տե ղի էր ու նե-
ցել «ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի» ժա մա նակ: Այս տե սանկ յու նից բնու թա-
գրա կան է, որ ՀԿԿ  կենտ կո մի նա խա գա հու թյան և Հայ կա կան ԽՍՀ նա խա րար նե րի 
խորհրդի ներ հան րա պե տա կան ը նդ գր կում ու նե ցող ո րո շում նե րում7 ար դեն «ա ռա ջին 
հա մաշ խար հա յին պա տե րազմ» ձևա կեր պու մը չի հան դի պում: 

Ոչ պա կաս կարևոր շեշ տա դրում էր «հայ ժո ղովր դի վե րա ծնունդ» ձևա կեր պու մը, 
քա նի որ խոր հրդա յին գա ղա փա րա խո սու թյու նը տաս նամ յակ ներ շա րու նակ քա րո զում 
էր, որ հենց խորհրդա յին կար գե րի հաս  տա տու մը փր կեց հայ ժո ղովր դին ֆի զի կա կան 
բնաջն ջու մից ու պայ  ման ներ ստեղ ծեց նրա ի րա կան «վե րածնն դի» հա մար: 

Ե թե ը նդ հան րաց նենք, ապա պետք է ամ րա կայել, որ դի տարկ վող նա մա կի հիմ-
նա կան դրույթ ներն ի րա կա նում ու ղե նի շա յին ձևա կեր պում ներ էին: Դա այն մար տա-
վա րա կան օ րի նակ նե րից է, որ ե րբ պետք է դրա կան լու ծում նե րի ակն կա լի քով Հա յոց 
ցե ղա սպա նութ յան խն դի րը ներ կա յաց նել հար ցին ոչ շատ տեղ յակ քա ղա քա կան (տ վյալ 
դեպ քում՝ նաև կու սակ ցա կան) վեր նա խա վին, ապա պետք է «խո սել» այդ վեր նա խա վի 
հա մար հաս կա նա լի և ըն դու  նե լի, տվյալ դեպ քում՝ «խորհրդա յին գա ղա փա րա խո սութ-
յան» լեզ վով՝ մաս նա վո րա պես դուրս բե րե լով հար ցը էթ նի կա կան հա կա մար տութ յան 
ո լոր տից8։

1965 թ. ապ րի լի 24-ը նշ վեց եր կու մա կար դա կով՝ ժո ղովր դա կան և պե տա կան-
կու սակ ցա կան: Այդ օ րը՝ ե րե կո յան, Երևա նի o պե րայի և բա լե տի թատ րո նում տե ղի 
ու նե ցավ «1915 թվա կա նի և Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված Երևան քա ղա քի 
հա սա րա կայ նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղով», ո րին ներ կա էին ՀԽՍՀ ո ղջ ղե կա-
վա րու թյու նը, Վազ գեն Ա Կա թո ղի կո սը: Ար ժե հի շա տա կել, որ ժո ղո վին հնա րա վոր էր 
մաս նակ ցել մի միայն ՀԿԿ կենտ կո մի հա տուկ հրա վի րա տոմ սե րով: Հն չե ցին ե լույթ-
ներ՝ մո տա վո րա պես հետևյալ շեշ տադ րում նե րով. հայ ժո ղո վուրդն առա ջին ան գամ 
ար ժա նա վայել նշում է Մեծ ե ղեռ նի տա րե լի ցը, բյու րա վոր ան մեղ զո հե րի պայ ծառ 
հի շա տա կը. դա տա պարտ ման է ար ժա նի ոչ թե Թուր քիայի աշ խա տա վոր ժո ղո-
վուր դը, այլ ցե ղա սպա նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և այն գոր ծա դրող նե րը. միայն 
խորհրդային իշ խա նու թյան հաղ թա նա կը Հա յաս տա նում, ռուս մեծ ժո ղովր դի եղ բայ-
րա կան օգ նու թյու նը փր կե ցին հայ ժո ղովր դին իս պառ բնա ջն ջու մից. Ե ղեռ նի տա րե-
լի ցը նշ վում է ոչ թե ող բով ու լա ցով, այլ Հա յաս տա նի վե րածնն դի պայ ման նե րում, 
նրա բե ղուն ներ կայի և առա վել շքեղ ապա գայի գի տակ ցու թյամբ, այն հա մոզ մամբ, 

Խորհրդային պատմագիտության մեջ ուղենիշային էր գնահատվում Վ. Ի. Լենինի ձևակերպումն 
իմպերիալիստական պատերազմը քաղաքացիա կանի վերածելու մասին, որն այնուհետև պետք է 
հանգեցնի հեղափոխության: Մանրա մասն տե՛ս, օրինակ, «Предисловие». В кн.: В. И. Ленин, Полное 
собрание сочинений, т. 26 (М.: Изд-во политической литературы, 1969), VII–XXVII.
6 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
7 Տե՛ս, օրինակ, Հայոց ցե ղա սպանության 50-ամյակը և Խորհրդային Հայաստանը, 48, 60, 64:
8 Մարության, «Թանգարան և հուշարձան», 67։ 
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որ ոչ մի ուժ, սո ցիա լիս տա կան հա սա րա կար գից բա ցի, չի բե րի հայ ժո ղովր դին այդ 
լու սա վոր ապա գան9։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, տաս նյակ հա զա րա վոր սևա-
զգեստ ե րի տա սարդ ներ հա վաք վում են Լե նի նի հրա պա րա կում չար տոն ված հան-
րա հա վա քի, ձեռք նե րին պաս տառ ներ՝ «2.000.000» (Ե ղեռ նի զո հե րի թի վը), «Հա տու-
ցեք հո ղե րը», «Ար դար լու ծեք հայոց հար ցը», «Ա զա տե՛ք 7 հայ րե նա սեր նե րին» և 
այլն (լուս. 1), ի նչ պես նաև՝ Դա նի ել Վա րու ժա նի և Կո մի տա սի մե ծա դիր դի ման կար-
նե րը, անընդ հատ վան կարկ վում էր «Հո-ղե-րը, հո-ղե-րը»: Տա րած վում են ԽՄԿԿ 
ԿԿ-ին, ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյա նը և խորհրդա րա նին ուղղ ված թռու ցիկ ներ, որ տեղ 
խնդ րում էին խորհրդային ղե կա վա րու թյա նը վե րաց նել ազ գային հար ցում ան հա-
տի պաշ տա մուն քի տա րի նե րին ըն դուն ված բո լոր հա կա հայ կա կան անար դար ո րո-
շում նե րը և ար դա րա ցի լու ծում տալ հայ ժո ղովր դի պա հանջ նե րին, մաս նա վո րա պես 
Հա յաս տա նին հանձ նել Ղա րա բա ղը, Նա խի ջևա նը և Խորհրդային Մի ու թյան պատ-
մա կա նո րեն հա յաբ նակ մյուս հո ղե րը, ներ գաղ թած հայե րին տե ղա վո րել Նա խիջևա-
նում, քա նի որ բնակ չու թյան խտու թյու նը հան րա պե տու թյու նում հա սել է տագ նա պա լի, 

9 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 43-45։

Լուս. 1. Ցույց Լենինի հրապարակում։ Ցուցարարների ձեռքին պլակատ է Մասիսների 
ուրվանկարով և «Արդար լուծեք Հայոց հարցը» գրությամբ։ Երևան, 24 ապրիլի 1965 թ.։  

ՀՑԹԻ գիտական ֆոնդեր, բաժին 1, թպ 6, ֆհ 23, լուս. 7։
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ճա կա տա գրա կան մա կար դա կի, ազա տել յոթ հայ րե նա սեր նե րին, արա գաց նել հայե-
րի ներ գաղ թը10։ Այդ պա հանջ նե րը հենց հրա պա րա կում հանձն վում են Խորհրդային 
Հա յաս տա նի ղե կա վար նե րին։ Այլ թռու ցիկ նե րում գր ված էր. «Կոչ հայ ժո ղովր դին. 
Հայ ժո ղո վուրդ, հի շի՛ր, ապ րի լի 24-ը Մեծ ե ղեռ նի օ րն է։ Բո լորս սգո եր թի», ի նչ պես 
նաև «Կոր չեն թր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը Արևմտյան Հա յաս տա նում», «Վե րա դարձ-
րեք մեր հո ղե րը», «Ա զա տու թյուն արևմ տա հայե րին»11։ Լե նի նի հրա պա րա կից ցու ցա-
րար նե րը հայ րե նա սի րա կան կո չե րով քա ղա քի փո ղոց նե րով ե րթ են կազ մա կեր պում 
դե պի Պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տուտ և Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րան՝ կոչ անե-
լով ու սա նող նե րին միա նալ եր թին։ Ապա ժո ղո վուրդն ուղղ վում է դե պի Կո մի տա սի 
պան թե ոն՝ հար գան քի տուրք մա տու ցե լու Ցե ղա սպա նու թյան զոհ դար ձած մեծ եր գա-
հա նին։ Այս տեղ ե լույթ են ու նե նում մտա վո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ (մաս-
նա վո րա պես Սիլ վա Կա պու տի կյա նը և Պա րույր Սևա կը), ե րի տա սարդ ներ։ Դրա նից 
հե տո մար դիկ վե րա դառ նում են Օ պե րայի հրա պա րակ։ Օ պե րային թատ րո նի շեն քում 
սկս վում է պաշ տո նա կան ժո ղո վը։ Քիչ ան ց մի խումբ ե րի տա սարդ ներ փոր ձում են 
մուտք գոր ծել շեն քի դահ լիճ: Հան դի պե լով ի րա վա պահ մար մին նե րի դի մադ րու թյա նը` 
նրանք քա րեր են շպր տում օ պե րայի շեն քի վրա` ջար դե լով ապա կի նե րը: Ի րա վա պահ-
նե րը ստիպ ված շենք ներ խու ժող նե րի վրա պոմ պե րով սա ռը ջուր են բաց թող նում, 
բայց ապար դյուն. մոտ եր կու հա րյուր ցու ցա րար ներ ներ խու ժում են Օ պե րայի շենք, 
ապա և նիս տի ան ցկաց ման վայր «Հո ղե րը մե՛րն են, մե՛ րը» բա ցա կան չու թյուն նե րով։ 
Հան դի սա վոր նիս տը ձա խող վում է։ Հան րա պե տու թյան ղե կա վա րու թյու նը հե ռա նում 
է, մնում է միայն կա թո ղի կո սը, ով հան դար տու թյան կո չեր է անում։ Այդ և հա ջորդ 
օ րը մի քա նի տաս նյակ մարդ ձեր բա կալ վում է, սա կայն նրանց դեմ քրե ա կան գոր ծեր 
չեն հա րուց վում, և նրանք ազատ են ար ձակ վում, քա նի որ նրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ո րակ վում են որ պես խու լի գա նու թյուն։ Ապ րի լի 25-ի կե սօ րին օ պե րային թատ րո նի 
տա րածքն ար դեն մաքր վել էր, նոր ապա կի նե րը՝ տե ղադր վել, այն պես որ հա ջորդ օ րը 
Մոսկ վայից ժա մա նած հա տուկ հանձ նա ժո ղո վը որևէ հետք չի տես նում: Սա կայն մի 
քա նի ամիս ան ց Յա կով Զա րո բյանն ազատ վում է զբա ղեց րած պաշ տո նից և աշ խա-
տան քի նշա նակ վում Մոսկ վա յում12։

10 Օրվա իրադարձությունների մանրամասն նկարագրությունը տե՛ս, օրինակ` Մկրտիչ Արմեն, 
«Զեկուցագիր Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության կենտրոնական կոմի տեին», Գրական 
թերթ (Երևան), 6 սեպտեմբերի 1991 թ. (թիվ 25/2428)։ Սիլվա Կապուտիկյան, Էջեր փակ գզրոցներից 
(Երևան, «Ապոլոն» հրատ., 1997), 60, 77։ Haig Sarkissian, “50th Anniversary of the Turkish Genocide as 
Observed in Yerevan,” The Armenian Review 19, no. 4 (1966): 23-28. Նվարդ Բորյան, «Ինչպես է նշվել 
Հայոց ցե ղա սպա նության 50-րդ տարելիցը և ինչպես հնարավոր դարձավ Ծիծեռնակաբերդի հուշա-
հա  մա լի րի կառուցումը», Հայկական աշխարհ (Երևան), 24 ապրիլի 2007 թ., http://www. armworld.am/
detail.php?paperid=1493&pageid=50725&lang, դիտվել է 04.01.2019։ Никита Я. Зароб ян, Яков Заробян и 
его эпоха, 123-140։ Զա րոբ յան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ Հարություն յան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 47-59։ 
11 Տե՛ս «Մեծ Եղեռնի յիսնամեակին. Տօնակատարութիւնները Երեւանի մէջ. Պաշտօնական 
հաւաքոյթներ, եւ ժողովրդական համախմբումներ ու ցոյցեր», Կարօ Գէորգեան, Ամենուն տարեգիրքը 
1966, ԺԳ տարի (Պէյրութ, 1966), 316։
12 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապե տու թյունը, 58-59։
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1965 թ. ապ րի լի 24-ի երևա նյան13 հուժ կու շար ժու մը քան դեց պաշ տո նա կան լռու թյան 
պատ նե շը, ու հայ ժո ղո վուրդն ի րա վունք ստա ցավ բարձ րա ձայն խո սե լու ի րեն պա տու-
հա սած 20-րդ դա րի ամե նա մեծ ող բեր գու թյուն նե րից մե կի՝ Հայոց Մեծ ե ղեռ նի մա սին, 
գր վե ցին գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, 1915-ի դեպ քե րի մա սին հրա տա րակ վե ցին 
գր քեր ու փաս տաթղ թեր, ի սկ պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված ու ի րա կա նաց ված 
ցե ղա սպա նու թյան փաս տը վեր ջա պես իր տե ղը գտավ հայոց պատ մու թյան դա սագր-
քե րում: Բա ցի դրա նից, սա այն ե զա կի դեպ քե րից էր, ե րբ իշ խա նու թյունն ու ժո ղո-
վուր դը, չնա յած տար բեր դիր քե րից, պայ քա րում էին մեկ ը նդ հա նուր գոր ծի հա մար: 
Պայ քա րե ցին ու հա սան ի րենց նպա տա կին14:

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրը

Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի կո թող կա ռու ցե լու մա սին ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հու-
թյու նը 1965 թ. փետր վա րի 15-ին ըն դու նում է հա մա պա տաս խան ո րո շում։ Մեկ ամ սից 
հրա պա րակ ված մր ցա նա կա բաշ խու թյան պայ ման նե րի մեջ շեշտ վում է, որ կո թո ղը 
պետք է մարմ նա վո րի «ս տեղ ծա գոր ծող հայ ժո ղովր դի մա քա ռում նե րով լի կյան քը, 
վե րապ րե լու, առա ջա դի մե լու ան սպառ կեն սու նա կու թյու նը, նրա ներ կան ու պայ ծառ 
ապա գան` ի հա վեր ժա ցումն 1915 թ. Մեծ ե ղեռ նի մի լի ո նա վոր նա հա տակ նե րի ան մար 
հի շա տա կի»15։ Կար ծում եմ, որ հու շար ձա նի հա մար նա խա տես ված տե ղան քը՝ Ծի ծեռ-
նա կա բեր դի բար ձուն քը, պա տա հա կան չէր ը նտր ված։ Ո րո շում կա յաց նող նե րը թերևս 
հետևել էին Երևա նի՝ 1924 թ. գլ խա վոր հա տա կագ ծի հե ղի նակ Ալեք սանդր Թա մա-
նյա նի մտահ ղաց մա նը՝ քա ղաքն իր հիմ նա կան ճար տա րա պե տա կան հա մա լիր նե րով 
ուղ ղել դե պի Արա րատ։ Ը նտր ված տե ղան քը նույն պես ուղղ ված էր դե պի Մա սիս նե րը, 
դե պի Արևմտյան Հա յաս տան։ 

1965 թ. հու նի սի սկզ բին ժյու րիի կող մից ը նտր ված նա խա գի ծը (ճար տա րա պետ-
ներ Ար թուր Թար խա նյան, Սա շուր Քա լա շյան) ու ներ «պարզ ու հաս կա նա լի լու-
ծում… խո նարհ ված խաչ քա րաձև քա րե րը խորհրդան շում են սու գը զոհ ված նե րի 
հի շա տա կին, ի սկ վե րաս լաց կո թո ղը՝ վե րած նունդ»16։ Հու շա հա մա լի րի շի նա րա-
րու թյունն ավարտ վում է ռե կոր դային կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ եր կու սու-
կես տա րում։ Սա շուր Քա լա շյա նի վկա յու թյամբ. «Ա մեն շա բաթ-կի րա կի Հա յաս տա նի 
շր ջան նե րից, գյու ղե րից սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ մար դիկ էին ավ տո բուս նե րով 

13 Այդ օրը տեղի են ունենում Մոսկվայի հայության հավաք հայկական գերեզմանատանը և 
հոգեհանգստյան պատարագ՝ եկեղեցում։ Հաջորդ տարի կազմակերպվում է շուրջ 10.000 մարդկանց 
մասնակցությամբ երթ դեպի Թուրքիայի դեսպանության շենք, ինչպես և պա տարագ եկեղեցում։ 
Մանրամասն տե՛ս Վարդան Հայկազյան, Ցե ղա սպանության տարելիցի նշումը Մոսկվայում. – 
Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 140-
153։ Vahakn N. Dadrian, “The Events of April 24 in Moscow – How They Happened and Under What 
Circumstances,” The Armenian Review 20, no. 2 (1967): 9-26: 
14 Զարոբյան, Գրի գորյան, «1965-ի ռուբիկոնը»։ 
15 Վիրաբյան, «Մեծ եղեռնի հուշահամալիրի ոդիսականը», 293։
16 Նույն տեղում, 296։ Տե՛ս նաև Վարազդատ Հարությունյան, «Ինչպես ընտրվեց Եղեռնի զոհերի 
հուշահամալիրի նախագիծը», Ազգ (Երևան), 27 մայիսի 2006 թ., Զ։ 
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գա լիս, ասում էին. «Մենք այ սինչ գյու ղից ե նք, մեր նախ նի նե րը ե կել են Արևմտյան 
Հա յաս տա նի այ սինչ նա հան գից, ու զում ե նք շա բա թօ րյակ անել, ասե՛ք̀ ի նչ անենք»: Գործ 
շատ կար, ու էդ մար դիկ հա ճույ քով, թև քե րը քշ տած̀  քար էին տե ղա փո խում կամ շի նա-
րա րա կան աղբ թա փում: Ի սկ ե րբ անե լու բան չէր լի նում, սկ սում էին հայ րե նա սի րա-
կան եր գեր եր գել»17։ Գործն արագ և «ա նաղ մուկ» անե լու խն դիր էր դր ված, որ պես զի 
հան կարծ Մոսկ վան չփո խեր իր ո րո շու մը։ 

Վեր ջա պես, 1967 թ. նոյեմ բե րի 29-ին տաս նյակ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի 
ներ կա յու թյամբ հան դի սա վոր պայ ման նե րում Ծի ծեռ նա կա բեր դում բաց վում է Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շա հա մա լի րը: ՀԿԿ կենտ կո մի 
առա ջին քար տու ղար Ան տոն Քո չի նյա նի գլ խա վո րու թյամբ ներ կա էին ՀԽՍՀ կու-
սակ ցա կան-պե տա կան ո ղջ ղե կա վա րու թյու նը, մտա վո րա կա նու թյան սե րուց քը: 
Մի ջո ցա ռու մը հե ռուս տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով հե ռար ձակ վում էր հան րա պե տու-
թյու նով մեկ: Գա ղա փա րա խոս ներն ի նչ պես միշտ, այս ան գամ էլ փոր ձել էին հա մա-
տե ղել ան հա մա տե ղե լին. հու շար ձա նը բա ցե ցին Հա յաս տա նում խորհրդային իշ խա-
նու թյան հաս տատ ման 47-րդ տա րե դար ձի օ րը՝ դրա նով ի սկ հա մազ գային աղե տը 
եզ րա փա կե լով հա մա ժո ղովր դա կան վե րածնն դով18։

 Հու շա հա մա լիր տա նող ճա նա պարհ ներն ան ցնում են ըն դար ձակ զբո սայ գու 
մի ջով։ Բուն հու շա հա մա լի րը զբա ղեց նում է մոտ կես հեկ տար տա րածք և բաղ կա-
ցած է ե րեք հիմ նա կան կա ռույց նե րից՝ հու շա պատ, հա վեր ժու թյան սրահ/ հի շա տա կի 
դահ լիճ, «Վե րածնվող Հա յաս տան» հու շա սյուն։ Հա րյուր տա սը մետր եր կա րու-
թյամբ հու շա պա տի վրա 2002 թ. փո րագր վել են Օս մա նյան կայս րու թյան այն բնա-
կա վայ րե րի անուն նե րը, որ տեղ տե ղի են ու նե ցել հա յե րի ջարդերը (լուս. 2)։ Ե րե-
սուն մետր տրա մագ ծով շր ջա նաձև դամ բա րանն ու նի դե պի կենտ րոն խո նարհ ված 
12 հս կա բա զալ տե պի լոն ներ, ո րի առանց քում վառ վող ան մար կրա կը խորհրդան-
շում է Ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի հա վեր ժու թյու նը։ Քա ռա սուն մետ րա նոց հու շա-
սյու նը կյան քի խորհրդա նիշ հան դի սա ցող ծիլ-ցո ղու նի քա րե մարմ նա վո րումն է՝ 
բաղ կա ցած մի մյանց շա րու նա կու թյուն կազ մող եր կու թեր թե րից և խորհրդան շում է 
հայ ժո ղո վր դի վե րած նուն դը (լուս. 3)։ Գտնվե լով բար ձուն քի վրա և առանձ նա նա-
լով քա ղա քային մի ջա վայ րից՝ հու շա հա մա լի րը միև նույն ժա մա նակ ներ դաշ նա կու-
թյան մեջ է շր ջա կա մի ջա վայ րի, մաս նա վո րա պես պար զո րոշ երևա ցող Արա րատ 

17 «Ծիծեռնակաբերդ. Հուշակոթողի մասին միֆերն ու իրական պատմությունները», https://web.
archive.org/web/20151026130642/http://newmag.am/2015/genocide-monument/ (15 ապրիլի 2015 թ.), դիտ-
վել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի նախագծման, շինարարության ընթացքի մանրամասն պատ մու-
թյունը տե՛ս Սաշուր Քալաշյան, Ինչպես ստեղծվեց հուշահամալիրը, Ճարտարապետություն, շինա-
րա րություն, 4-5 (2015), 14-21 և «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը. 40 տարի անց 
վեր հիշում են շինարարները. Զրույցը տեղի է ունեցել 2005 թ. ապրիլին Եղեռնի հուշահամալիրի 
մոտ», Ճարտարապետություն, շինարարություն, 4-5 (2015), 22-23։ 
18 Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 
33-36։ Առկա է մեկ այլ վկայություն. «Եղեռնի հուշահամալիրի բացման օրը՝ 1967 թ. նոյեմբերի 29-
ին, «Երքիմշին» տրեստի վարպետների անունից ելույթ պետք է ունենար Վրեժ Աբրահամյանը։ 
Երբ կարդացին նրա անունը, այն անսպասելի ալեկոծում առաջացրեց հավաքվածների մեջ. 60-70 
հազարանոց բազմությունը, բռունցքները բարձրացրած, սկսեց վանկարկել. – Վը՛-րե՛ժ, վը՛-րե՛ժ, վը՛-
րե՛ժ...»։ Տե՛ս «Երբ կառուցվում էր Ծիծեռնակաբերդի հուշարձանը», 24։ 
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Լուս. 2. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրի հուշապատը. 
փորագրված որոշ բնակավայրերի (տարածաշրջանների) անվանումների (Խնուս, Դերջան, 

Բայազետ, Սասուն, Բիթլիս, Մուշ) ներքևում ծաղիկներ են դրված։ Երևան, 25 ապրիլի 2019 թ.։ 
Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 

Լուս. 3. Հայոց ցեղասպանության զոհերին նվիրված հուշահամալիրը. հուշապատ, հուշասրահ, 
վերածննդի կոթող։ Երևան, 11 ապրիլի 2012 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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լե ռան պատ կե րի հետ: Փաս տո րեն հայ ի նք նու թյան եր կու կարևո րա գույն՝ բնու թյան 
կեր տած և ձե ռա կերտ տար րեր ի մի են բեր ված մեկ վայ րում։ Այս շար քում թերևս 
պետք է տե ղադ րել նաև հու շար ձա նի բար ձուն քից բաց վող երևա նյան հա մայ նա-
պատ կե րը՝ խորհրդա նի շը ցե ղա սպա նու թյան ար հա վիրք նե րը վե րապ րած ու վեր 
հառ նած հա յու թյան։ Այ ցե լու նե րի վրա խորհրդային մո դեռ նիզ մի ո ճով կա ռուց ված 
այս հու շար ձա նի ազ դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նախ՝ նրա զուսպ, դե կո րա տիվ 
հա վե լում նե րից զերծ ծա վա լա տա րա ծա կան կեր պա րով, ապա՝ նրա նում մշ տա պես 
հն չող հոգևոր ե րաժշ տու թյան թախ ծոտ մե ղե դի նե րով: Այդ առու մով այն ճար տա րա-
պե տու թյան և ե րաժշ տու թյան հա մադ րու թյան ե զա կի նմուշ նե րից է հա մաշ խար հա-
յին ճար տա րա պե տու թյան մեջ, ո րը ցույց է տա լիս քա րար վես տի ան սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ հա կիրճ, խիստ ու ազ դու ձևե րով կեր տե լու կա տա րյալ ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն19։ 1995 թ. հու շա հա մա լի րի տա րած քում կա ռուց վում է թան գա րան: 
Այն 2015 թ. ըն դար ձակ վում է, բայց և այն պես ծա վա լա տա րա ծա կան առու մով որևէ 
ազ դե ցու թյուն չու նի հու շա հա մա լի րի վրա:

 Պետք է նկա տել, որ 1960-ա կան թվա կան նե րի առա ջին կե սից Խորհրդային Մի ու-
թյու նում սկ սե ցին կա ռուց վել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 
առ թիվ հու շար ձա նային հա մա լիր ներ, ի նչ պես օ րի նակ՝ Ստա լինգ րա դյան ճա կա տա-
մար տի հե րոս նե րին նվիր ված հու շա հա մա լի րը Վոլ գոգ րա դում (1959-67), Ան հայտ զին-
վո րի հու շար ձա նը Մոսկ վայի Կար միր հրա պա րա կում (1966-67) և այ լուր։ Մեր կար-
ծի քով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նային հա մա լի րը (1965-67), նաև 
Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի հու շա հա մա լի րը (1968, ամ բող ջա ցու մը՝ 1978) այս-
պես թե այն պես տե ղա վոր վում են հու շային՝  մե մո րիալ, հենց այդ տա րի նե րին սկս ված 
կա ռու ցում նե րի շար քում20։

Մեծ եղեռնի 50-ամյակի նշումը հայ եկեղեցու կողմից

1964 թ. օ գոս տո սի 17-ին հրա պա րակ վում է Ամե նայն Հայոց Կա թո ղի կոս Վազ գեն Ա-ի 
կոն դա կը «Ապ րի լյան Մեծ Ե ղեռ նի 50-ա մյա կի առ թիվ», ո րով հրա հանգ վում է առա-
ջի կա 1965 թվա կա նը հռ չա կել ե կե ղե ցու և հա մայն հայ ժո ղովր դի հա մար «ազ գային 
սու գի և աղօթ քի տա րի»։ Հա յաս տա նյայց բո լոր ե կե ղե ցի նե րում ապ րի լի 24-ին պետք 
է տե ղի ու նե նան կրո նա կան հա տուկ արա րո ղու թյուն ներ և հո գե հանգս տյան պաշ տոն-
ներ, բո լոր գա ղութ նե րում կազ մա կերպ վեն հա մազ գային հու շի և հար գան քի հան դի-

19 Լևոն Լաճիկյան, Ճարտարապետի կյանքի գործը, 24 հունիսի 2014 թ., https://www.civilnet.am/
news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%
BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%-
D5%A8/233151, դիտվել է 04.01.2019։ Հուշահամալիրի արվեստագիտական վերլուծությունը հանգա-
մա նորեն ներկայացված է հետևյալ աշխա տու թյան մեջ. Карен Бальян, Мемориал Егерн (Екатеринбург: 
Изд-во Tatlin, 2015) (серия: Архи тек ту ра советского модернизма: Шедевр).
20 Տե՛ս Հարություն Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը։ Հատոր 1. Ցե ղա սպանության 
հիշողությունը և Ղարաբաղյան շարժումը (Երևան, «Գիտություն», 71)։ Հմմտ. Наталья Конрадова, Анна 
Рылева, «Герои и жертвы: Мемориалы Великой Отечественной», Неприкосновенный запас. Дебаты о 
политике и культуре, 40-41 (2004), 138, 139. 

https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
https://www.civilnet.am/news/2014/06/24/%D5%B3%D5%A1%D6%80%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%AB-%D5%AF%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D6%84%D5%AB-%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A8/233151
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սա վոր հա վա քույթ ներ, դա սա խո սու թյուն ներ, տար վա ըն թաց քում հրա պա րակ վեն 
ու սում նա սի րու թյուն ներ, գրա կան-գե ղար վես տա կան գոր ծեր և այլն21։

1965 թ. ապ րի լի 24-ին Մայր աթո ռում Ե ղեռ նի 50-րդ տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ 
ար տա սահ մա նյան ե րկր նե րից ժա մա նած հա զա րա վոր ուխ տա վոր նե րի ներ կա յու-
թյամբ տե ղի են ու նե նում հան դի սու թյուն ներ: Վազ գեն Ա-ն պա տա րագ է մա տու ցում, 
կա տար վում է հո գե հան գիստ՝ «Հայ ժո ղովր դի հա վա քա կան մար տի րո սա գրու թյան 
հի սու նա մյա կին նվիր ված», ապա Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում տե ղի է ու նե-
նում Ե ղեռ նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նի հիմ նար կե քի օ րհ նու թյուն, ո րի կա ռու ցու մը 
պետք է ավարտ վեր 1965 թ. հոկ տեմ բե րին22։ Արա րո ղու թյան ավար տին ճա ռով հան-
դես է գա լիս «Էջ միա ծին» ամ սա գրի խմ բա գիր Ար թուն Հա տի տյա նը։ Իր խոս քում նա 
մաս նա վո րա պես նկա տում է. «Ի զուր չի ան ցել մեր նա հա տակ նե րի թափ ված արյու նը։ 
Նրանք մե ռան, որ մենք ապ րենք և ապ րեց նենք նրանց անունն ու գոր ծը, ե րազն ու 
պատ գա մը, մեր և գա լոց հայ սե րունդ նե րի սր տե րում։ Փա՜ռք իր նա հա տա կու թյու նը 
հաղ թու թյան վե րա ծող մեր շի նա րար, մեր ար դար ու մեր խա ղա ղա սեր ժո ղովր դին»23։ 
Ապ րի լի 25-ին Մայր տա ճա րում հան դի սա վոր պա տա րագ է մա տուց վում, ապա վե հա-
րա նի հան դի սաս րա հում գու մար վում է հուշ-ցե րե կույթ` նվիր ված ապ րի լյան ե ղեռ-
նի հի սու նա մյա կին24։ 1965 թ. հոկ տեմ բե րի 31-ին Վազ գեն կա թո ղի կո սը ո ղջ հոգևոր 
դա սի և հյու րե րի ու ղեկ ցու թյամբ Մայր տա ճա րի հյու սի սային կող մում բա ցում է Ե ղեռ-
նի նա հա տակ նե րի հու շար ձա նը, ո րի հե ղի նակն ան վա նի ճար տա րա պետ Ռա ֆայել 
Իս րայե լյանն էր: Հու շար ձա նի քա րե պատ վան դա նի վրա գր ված է. «Խաչ քար Աղոթ քի 
և Ո ւխ տի, Ի Հի շա տակ 1915 թվի Ապ րի լյան Ե ղեռ նի Հայ Նա հա տակ նե րի»: Հու շար ձա-
նի25 ե րկ րորդ ե րե սի վրա փո րագր ված են Շատախի, Վա նի, Մու սա լե ռան, Շա պին-
Գա րա հի սա րի, Հա ճը նի, Մա րա շի, Ե դե սիայի, Զեյ թու նի, Սա սու նի և Սար դա րա պա տի 
անուն նե րը26, այ սինքն՝ այն վայ րե րի, որ տեղ տեղ են գտել ի նք նա պաշտ պա նա կան 
մար տեր, ի սկ Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տում թուր քա կան բա նա կը պարտ վել էր 
ու նա հանջել (լուս. 4, 5)։

21 Մանրամասն տե՛ս «Ամենայն Հայոց հայրապետի կոնդակը ապրիլյան Մեծ Եղեռնի 50-ամ յակի 
առթիվ», Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր հայրապետական աթոռոյ Ս. Էջմիա ծնի, Ը-Թ (1964), 
3-5։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հանրապետությունը, 60-
67։ 
22 Մանրամասն տե՛ս «Հանդիսություններ Մայր Աթոռում ապրիլյան եղեռնի հիսնամյակի առթիվ», 
Էջմիածին, 1915-1965, Ե-Զ-Է (1965), 106-110։ 
23 Նույն տեղում, էջ 110։
24 Նույն տեղում, էջ 110-113։
25 1965 թ. նոյեմբերի 18-ին հուշարձան-խաչքարի ներքո թաղման կարգով ամ փոփվում է Դեր-Զորից 
բերված եղեռնի նահատակների աճյուններով ապակեպատ արկղ։ Մանրամասն տե՛ս «Մեծ եղեռնի 
նահատակների աճյուններ Դեր-Զորից», Էջմիածին. 1915-1965, ԺԱ-ԺԲ (1965), 80-81։ 
26 Տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպանության 50-րդ տարելիցը և Երկ րորդ Հան րապետությունը, 
63, 66։ 
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Լուս. 4. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը ճակատից)։ Էջմիածին, 4 ապրիլի 2009 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 5. «Խաչքար Աղոթքի և Ուխտի, Ի Հիշատակ 1915 թվի Ապրիլյան Եղեռնի Հայ 
Նահատակների» (տեսքը հետևի կողմից. դրվագ արձանագրությամբ)։ Էջմիածին, 1 ապրիլի 

2013 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։ 
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Մեծ եղեռնի հիշատակի օրվա նշումների  
առանձնահատկությունները Սփյուռքում

Ապ րի լի 24-ի լայ նո րեն նշե լը Սփյուռ քի հայ կա կան հա մայնք նե րում պայ մա նա վոր ված 
է մեկ կարևո րա գույն հան գա ման քով. դա սա կան Սփյուռ քը ցե ղա սպա նու թյան ծնունդ է։ 
Հայտ նի է, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը հան գեց րեց արևմ տա հա յու թյան ճն շող մե ծա-
մաս նու թյան ֆի զի կա կան ո չն չաց ման։ Իս պառ վե րա ցան հա զա րա վոր գեր դաս տան-
ներ ու տոհ մեր։ Վե րապ րող նե րը շատ չէին, բայց կային։ Եվ ձևա վոր ված հայ կա կան 
Սփյուռ քում վեր ապ րող նե րից շա տե րը, նոր ըն տա նիք ներ կազ մե լով, փոր ձե ցին յու-
րո վի «վե րա կեն դա նաց նել» օս մա նյան յա թա ղա նին զոհ գնա ցած ի րենց ծնող նե րին, 
քույ րե րին ու եղ բայր նե րին՝ զա վակ նե րին տա լով զոհ ված հա րա զատ նե րի անուն նե րը։ 
Վե րապ րող նե րի ստեղ ծած բազ ման դամ ըն տա նիք ներն ի նչ-որ չա փով մո ռա ցու թյան 
կորս տից փր կե ցին հա զա րա վոր տոհ մա նուն ներ։ Վեր ապ րող ներն ի րենց նո րաս տեղծ 
ըն տա նիք նե րով փաս տո րեն ի րա կա նաց րին յու րա տե սակ ազ գած նու թյուն, վերս տեղ ծե-
ցին արևմ տա հայոց նոր տի ե զեր քը։ Ու այդ կերպ նրանք կար ծես թե ի րենց վրա վերց-
րին արար չի, դե մի ուր գի գոր ծա ռույթ ներ։ Այս մո տե ցու մը՝ ցե ղա սպա նու թյու նը՝ որ պես 
տի ե զե րած նու թյուն և ազ գած նու թյուն հայ կա կան Սփյուռ քի հա մար, գի տա կան շր ջա-
նա ռու թյան մեջ է դրել Ար մեն Պետ րո սյա նը27։

1965 թ. ապ րի լի 24-25-ին Սփյուռ քի բազ մա թիվ գաղ թօ ջախ նե րում հան դի սա վո րու-
թյամբ նշ վում է Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի օ րը։ Կա րե լի է ասել, որ ո րա կա կան 
ան ցում է կա տար վում սգա հան դես նե րի մշա կույ թից դե պի հի շա տակ ման այլ մա կար-
դակ։ 

Հատ կա պես տպա վո րիչ էր հի շա տա կի օր վա նշու մը Մեր ձա վոր Արև ել քի ամե նա-
հա յա շատ գա ղու թում՝ Լի բա նա նում։ Բեյ րու թում ապ րի լի 24-ին՝ շա բաթ օ րը, յու րա քան-
չյուր հա մայնք իր ե կե ղե ցում նշում է նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հոգևոր արա րո ղու-
թյուն նե րով՝ պա տա րա գով ու հո գե հանգստ յան պաշ տոն նե րով։ Հա ջորդ օ րը՝ առա վո-
տյան ժա մը 10-ին, քա ղա քի հա յու թյու նը՝ շուրջ 85.000 հո գի (ն րանց թվում և Հա յաս-
տա նի Առա ջին հան րա պե տու թյան վեր ջին վար չա պետ Սի մոն Վրա ցյա նը), հա վաք վում 
է քա ղա քի ամե նա մեծ հա վա քա վայ րում՝ մարզական ավանում (լուս. 6)։ Հա մազ գա յին 
հան դի սու թյու նը ղե կա վա րում են Լի բա նա նի հայ-ա ռա քե լա կան, հայ-կա թո լիկ և հայ-
բո ղո քա կան ե կե ղե ցի նե րի առաջ նորդ նե րը՝ հայ կա կան ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի, 
ե րկ րի պե տա կան գոր ծիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ (լուս. 7, 8)։ Այդ օ րե րի մա մու լում, նաև 
հն չող ե լույթ նե րում, նա հա տակ նե րի հի շա տա կը հար գե լուց զատ, հատ կա պես կարևոր-
վում է հա յու թյան միաս նա կա նու թյան խն դի րը։ Այս պես, ապ րի լի 25-ի իր խոս քում Մե ծի 
Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Խո րեն Ա-ն մաս նա վո րա պես նշում է. «Ապ րի լե ան Ե ղեռ նի 
Յիս նա մե ա կի հա մազ գային այս ո գե կո չու մը թող ծաղ կեց նէ հայ ժո ղո վուր դին կե ան քը, 
թող զօ րաց նէ ու ջեր մաց նէ անոր հո գին և թող սկզբ նա ւո րու թիւն մը ըլ լայ հայ ժո ղո-
վուր դի ազ գային ձգ տում նե րուն և պատ մա կան ի րա ւունք նե րուն հե տապնդ ման և ի րա-

27 Մանրամասն տե՛ս Արմեն Պետրոսյան, «Հայոց ցե ղա սպանությունը որպես ազգա ծնու թյուն», 
Հայացք Երև ա նից. Հա յա  գի տա կան։ Ռազ մա վա րական եւ ազգային հետա զօ տու թիւն ների հայ կա կան 
կենտ րոն (Երեւան), 4 (1997), 50, 51։ 
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Լուս. 6. Կարո Սասունու հեղինակած «Ոգեկոչումին իմաստը» հոդվածը։ «Ազդակ» օրաթերթ 
(Պէյրութ), 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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գործ ման ճամ բուն վրայ։ Պետք է հե տապն դել մեր ար դար և սուրբ դա տը միաս նա կան 
ճի գե րով և ներ դաշ նակ գոր ծակ ցու թե ամբ։ Մի ու թե ան մէջն է որ մեր ոյ ժե րը կը բազ-
մա պատ կուին և մեր ձայ նը կը դառ նայ զօ րա ւոր և լսե լի աշ խար հին հա մար։ Ե կած է 
ահա ժա մա նա կը, որ մոռ նանք մեր ներ քին դա ւա նա կան կամ գա ղա փա րա կան վէ ճե րը 
և ժա մա նա կա ւոր տա րա կար ծու թիւն նե րը, ո րոնք խորթ են և վնա սա կար մեր ազ գային 
գե րա գույն շա հե րուն, և աշ խա տինք մնա յուն ու յա րա ճուն կե ան քի և գոր ծի վե րա ծել 
հա մազ գային մեր այս գոր ծակ ցու թիւ նը։ …Հայ ժո ղո վուրդ, գիտ ցիր միշտ և մի մոռ նար, 
որ ազ գեր կան, ո րոնք կը ծնին մեռ նե լու հա մար, և ազ գեր ալ կան, ո րոնք կը մեռ նին 
ծնե լու հա մար. Հայ ազ գը անոնց մէ է, որ գի տէ մեռ նիլ ծնե լու հա մար. մեր նա հա տակ-
նե րը մե ռան որ պէս զի մենք ծնինք և Հա յու թիւ նը ապ րի յա ւի տե ան [ընդգ ծումն ի մն է – 
Հ.Մ.]։ Փառք մեր նա հա տակ նե րուն։ Փառք մեր վե րած նած Հայ ժո ղովր դին»28։ Խո րեն 
Ա-ն խո սում էր ոչ միայն լի բա նա նա հա յու թյան, այլև բո վան դակ հա յու թյան միաս նա կա-
նու թյան ան հրա ժեշ տու թյան մա սին։ Դրա վկա յու թյուն նե րից էր այն, որ ապ րի լի 24-25-
ին հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում աշ խար հի բազ մա թիվ հա յա շատ 
ե րկր նե րում/ քա ղաք նե րում, այդ թվում՝ Հա լե պում, Դա մաս կո սում, Հոմ սում, Լա թա քիա-
յում, Քու վեյ թում, Կա հի րե ում, Նի կո սիա յում, Նյու Յոր քում, Բոս տո նում, Լոն դո նում, 
Փա րի  զում, Մար սե լում, Երևա նում, Մոսկ վա յում, Հու նաս տա նում և Հա րա վա յին Ամե-
րի կա յում։ Ամե նու րեք հա յու թյունն իր բո ղո քի ձայնն է բար ձրաց նում թուր քա կան իշ խա-
նու թյուն նե րի դեմ, ո րոնք չէին ըն դու նում հա յե րի զանգ վա ծային կո տո րած նե րի փաս տը 
և բնավ չէին մտա ծում նե րո ղու թյան և կամ ար դա րու թյան վե րա կանգն ման մա սին29։

28 «Վեհափառի խօսքը մարզաւանի յուշատօնին», Ազդակ, 27 ապրիլի 1965 թ. (թիւ 44/10089)։
29 Բնութագրական է, որ «Ազդակ»-ի՝ 1965 թ. ապրիլի 24-ի համարում տպագրվեց Կոնրադ Ադե -
նաու ե րի գրավոր հայտարարությունը, որում նա վերստին ընդունում էր Գերմանիայի մեղ սակ  ցու թյու-
նը Հոլոքոստին։ Հոդվածը վերնագրված էր՝ «Թուրքիան Ատենաուէր մը չու նե ցաւ»։

Լուս. 7. «Ազդակ» օրաթերթի 1965 թ. ապրիլի 26-ի համարի (թիվ 43/10088) առաջին էջը (դրվագ)։
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Լուս. 8. Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսի, Հայոց Կաթողիկե պատրիարքի, Մերձավոր Արևելքի 
Հայ Ավետարանական եկեղեցու նախագահի  ստորագրությամբ լույս տեսած «Խօսք գնահատանքի» 

հրապարակումը։ «Ազդակ» օրաթերթ (Պէյրութ), 27 ապրիլի 1965 թ., թիվ 44 (10089)։
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«Ի՞նչն էր հիշ վում» և «ինչ պե՞ս էր հիշ վում» շար քում բնու թա գրա կան էր ոչ միայն 
կո րուստ նե րի շեշ տադ րու մը։ Այս պես, «Ազ դա կի» ապ րի լի 24-ի հա   մա րում եր կու հա րա-
կից է ջե րի պա րագ ծով մեկ «Յար գանք մեր ան մահ նա  հա տակ նե րուն» վեր նա գրի 
ներ քո տե ղադր վում են 50 տա րի առաջ աք սո րված և նա հա տակ ված 61 հայ մտա վո-
րա կան նե րի նկար նե րը։ Մինչ դեռ է ջե րի միջ նա մա սում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հինգ 
գլ խա վոր պա տաս խա նա  տու նե րի նկար ներն էին՝ «Հայ ժո ղովր դի ոճ րա պարտ դա հիճ-
նե րը» վեր տա ռու թյամբ, ի սկ կող քը՝ «Հայ ժո ղո վուր դի վրի ժա ռու բա զուկ նե րը» վեր նա-
գրի ներ քո՝ վեց հայ րե նա սեր նե րի լու սան կար նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց րին դա հիճ նե րի 
նկատ մամբ կա յաց րած մահ վան դա տավ ճիռ նե րը (լուս. 9)։ Այ սինքն՝ առաջ է քաշ վում 
այն միտ քը, որ հայոց նկատ մամբ ի րա կա նաց րած ոճ րա գոր ծու թյուն նե րի պա տաս խա-
նա տու ներն ի վեր ջո ստա նում են ի րենց ար ժա նի պա տի ժը։ 

Ար դար դա տաս տա նի, ար դար հա տուց ման ան հրա ժեշ տու թյան և ան խու սա փե լի ու-
թյան գա ղա փա րը թերևս այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րից էր, որ տա րի ներ ան ց ծնունդ է 
տա լիս «Հա յաս տա նի ազա տա գրու թյան հայ գաղտ նի բա նա կին»։ 1975 թ. հուն վա րին 
տե ղի է ու նե նում ՀԱՀԳԲ-ի ծնունդն ազ դա րա րող վրի ժա ռուա կան զին ված պայ քա րի 
առա ջին գոր ծո ղու թյու նը։ Հե տա գա տա րի նե րին (մինչև 1984 թ.) զին ված պայ քա րի 
բիրտ ձևե րի հիմ նա կան թի րախ ներն էին տար բեր ե րկր նե րի թուր քա կան ներ կա յա ցուց-
չութ յուն նե րի պա  տաս խա նա տու աշ խա տա կից նե րը, թուր քա կան օ դա նա վա յին ըն կե-
րութ յուն նե րի գրա սեն յակ նե րը, ի նչ պես նաև այն ար տա սահ ման յան կազ մա կեր պութ-

Լուս. 9. Դրվագ «Ազդակ» օրաթերթից։ 24 ապրիլի 1965 թ., թիվ 42 (10087)։
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յուն նե րը, ո րոնք ֆի նան սա կան կամ ռազ մա կան օ ժան դա կութ յուն էին տրա մադ րում 
թուր քա կան պե տութ յա նը։ Պայ քա րի այս ուղ ղութ յան հիմ նա կան նպա տակն էր հա մաշ-
խար հա յին հան րութ յան ու շադ րութ յու նը հրա վի րել Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան փաս տին, 
ստի պել Թուր քիա յին ըն դու նե լ այն, բարձ րաց նել հայ րե նազրկ ված արևմ տա հա յու թյան 
և Արևմ տա հա յաս տա նի ճա կա տա գրի հար ցը30։ 

Աշ խար հի բազ մա թիվ ե րկր նե րում ապ րի լի 24-ը նշ վում է նաև քայ լար շա վով դե պի 
Թուր քիայի դես պա նու թյուն կամ հյու պա տո սա րան և դրա դի մաց ան ցկաց վող բո ղո քի 
ցույ ցով, եր բեմն և թուր քա կան դրոշ այ րե լով։ 

Ապ րի լի 24-ի նշու մը մեծ հան դի սա վո րու թյամբ ու քա ղա քա կան ակ տի վու թյամբ է 
ի րա կա նաց վում ԱՄՆ-ի հա յա շատ հա մայնք նե րում։ Սա պայ մա նա վոր ված է այն հան-
գա ման քով, որ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը նշա նա կա լի դեր է խա ղում 
ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի քա ղա քա կան, մշա կու թային, սո ցիա լա կան կյան քում31։ Հա  յոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան ճա նաչ մանն ուղղ ված քայ լերն ամե րի կա  հա յու թյան մեջ 
գոր ծող քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի լոբ բիս տա կան գոր-
ծու նե ու թյան հիմ նա կան առանցք նե րից են, ե թե ոչ ամե նա հիմ նա կա նը։ Դրա ամե նա-
վառ ցու ցիչ նե րից են ԱՄՆ-ի նա խա գահ նե րի ամե նա մյա ապ րիլք սան չորս յան ու ղերձ-
նե րը ե րկ րի հայ քա ղա քա ցի նե րին, ո րոնց մեջ, սա կայն, չի օգ տա գործ վում «ցե ղա-
սպա նու թյուն» բա ռը32։ Հա մայն քի դե րի գի տակ ցու մը շատ հա ճախ պայ մա նա  վոր ված 
է լի նում նրա նով, թե ի րենց գոր ծու նե ու թյան արդ յուն քում քա ղա քա  յին, նա հան գային 
կամ դաշ նա յին մա կար դա կի այս կամ այն քա ղա քա կան գոր ծի չը կամ կազ մա կեր-
պու թյուն ներն ի նչ պես ար տա հայտ վե ցին կամ ի նչ քայ  լեր ձեռ նար կե ցին ի պաշտ պա-
նու թյուն հայոց պա հանջ նե րի ար դա րա ցի ու թյան։ ԱՄՆ-ի դա տա կան հա մա կար գե րը 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում Ցե ղա սպա նու թյան զո հե-
րի ժա ռանգ նե րին ի րա վա կան հար թու թյուն տե  ղա փո խե լու ի րենց պա հանջ նե րը, ին չը 
նույն պես մեծ ար ձա գանք է գըտ նում հա մայն քի ներ սում, ը նդ հան րա պես հա մայն 
հա յու թյան մեջ։ ԱՄՆ-ի տա րած քում կան Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը նվիր ված շուրջ 
եր կու տաս նյակ փոքր ու մեծ հու շար ձան ներ33, դրանց մի մա սի մոտ ամեն տար վա 
ապ րի լին կա յա նում են հի շա տա կի մի ջո ցա ռում ներ։ ԱՄՆ-ում է գոր ծում Ցե ղա սպա-
նու թյան դա սա վանդ ման նա խա գի ծը (Genocide Education Project), ո րը թերևս ե զա կի 
է իր բնույ թով։ Տե ղի հա մալ սա րան նե րում կան հայ կա կան ամ  բի ոն ներ, ո րոնց գոր ծու-
նե ու թյու նը մի ո րո շա կի մա սով ուղղ ված է Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հե տա զոտ մա նը։ 

30 Տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 276-277։ 
31 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Ցե ղա սպանության հարյուրամյա հի-
շո ղությունը և «ամերիկահայ ազգու թյան» ձևավորման գործընթացը», Հայկական ինք նու թյան 
խնդիրները 21-րդ դարում. գիտաժողովի նյութեր, խմբ.՝ Արամ Սիմոնյան, Պոլ Հայ տոս թ յան, 
Անդրանիկ Տագեսյան, Յուրի Ավետիսյան (Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013), 42-54։ 
32 Հարցի շուրջ տե՛ս, օրինակ՝ Սուրեն Զոլյան, ԱՄՆ նախագահները Հայոց ցե ղա սպանու թյան մասին 
(խուսանավող դիսկուրսի իմաստա-գործաբանական վերլուծություն) (Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2015)։
33 Դրանց քանակով ԱՄՆ-ը զիջում է լոկ Հայաստանի Հանրապետությանը, Ֆրանսիային ու Ռու-
սաստանի Դաշնությանը։ Հմմտ. Ցավի, հիշողության և պայքարի կոթողներ. Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակին նվիրված կոթողներ (Երևան, 2010)։ 
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Այստեղ պար բե րա բար կազ մա կերպ վում են գի տա ժո ղով ներ Հայ կա կան հար ցի տար-
բեր եզ րե րի շուրջ։ Մի խոս քով, ԱՄՆ-ի հայ հա մայն քի հայ կա կան ի նք նու թյան ձևա վոր-
ման ու պահ պան ման մեջ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյունն ու նի խիստ նշա նա-
կա լի դե  րա կա տա րու թյուն։ Մեր հա մոզ մամբ ԱՄՆ-ի՝ սփյուռ քա հա յու թյան մեջ առ կա 
Հա յոց ցե ղա սպա նու թյան հար յուր ա մյա հի շո ղու թյու նը բա վա կա նին ակ տիվ և ար դեն ոչ 
միայն «ազ գա պահ պան», այլ նաև «ազ  գաս տեղծ» գոր ծո նի դե րա կա տա րու թյուն ու նի։ 

ԱՄՆ-ում ապ րի լի 24-ի հի շա տա կի արա րո ղու թյուն ներն ան ց են կաց վում ի նչ պես 
զանգ վա ծային քայ լար շավ նե րով, այն պես էլ հա մայնք նե րի ու հա յազ գի ան հատ բա րե-
րար նե րի մի ջոց նե րով կա ռուց ված հու շար ձան նե րի մեր ձա կայ քում։ Սա կայն հու շար-
ձան նե րը մեր գնա հատ մամբ առա վե լա պես ուղղ ված են հա մայն քի ան դամ նե րին, և 
դրանց քա րոզ չա կան ար ժե քը ե րկ րի քա ղա քա ցի նե րի հա մար հա մե մա տա բար ցածր 
է։ Հու շար ձա նի մի ջո ցով Հայոց ցե ղա սպա նու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը 
փո խանց վում է կամ հու շար ձա նի վրա առ կա գրու թյամբ, կամ հա յազ գի մարդ կանց 
հետ ան ձնա կան շփում նե րի և կամ գր քե րից, մա մու լից ու հա մա ցան ցից տե ղե կատ վու-
թյուն քա ղե լու ճա նա պար հով։ Հու շար ձա նի հա մե մատ զգա լի ո րեն մեծ է թան գա րա նի 
քա րոզ չա կան ար ժե քը34: 

Մեծ եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա հետագա նշումները 
Խորհրդային Հայաստանում, հիշատակի օրվա ամրագրումը օրենքով

Ե ղեռ նի զո հե րի 60-ա մյա կի առ թիվ Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան ղե կա վա րու թյան ներ-
կա յաց մամբ և Մոսկ վայից ստաց ված թույլտ վու թյամբ հան րա պե տու թյան կու սակ ցա-
կան-պե տա կան ղե կա վա րու թյու նը 1975 թ. ապ րի լի 24-ին՝ առա վո տյան ժա մը 10-ին, 
ծաղ կեպ սակ ներ դրեց Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շար ձա նի ան մար կրա կին, 
խորհրդա հայ ի րա կա նու թյան մեջ առա ջին ան գամ ՀԿԿ կենտ կո մի առա ջին քար տու-
ղար Կա րեն Դե միր ճյա նը հան դես ե կավ հե ռուս տաե լույ թով, ի սկ ժա մը 19-ին հե ռուս-
տա տե սու թյամբ և ռա դի ոյով Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հի շա տա կը հարգ վեց մեկ 
րո պե լռու թյամբ35։ 

1985 թ. հուն վա րին Կ. Դե միր ճյա նը դի մում է ԽՄԿԿ կենտ կոմ՝ ապ րի լի 24-ը ՀԽՍՀ 
Գե րա գույն խորհրդի նա խա գա հու թյան հրա մա նա գրով որ պես «Ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» հռ չա կե լու խնդ րան քով։ Սա կայն Քաղ բյու րոն մեր ժում է այդ 
խնդ րան քը։ 1987 թ. նմա նա տիպ ե րկ րորդ խնդ րանքն էլ է մերժ վում։ Նույն հար ցի 
շուրջ 1988 թ. սեպ տեմ բե րին դի մում է նաև ՀԿԿ կենտ կո մի նո րըն տիր առա ջին քար-
տու ղար Սու րեն Հա րու թյու նյա նը։ Այս ան գամ պա տաս խա նը դրա կան էր, քա նի որ 
Հա յաս տա նում թափ էր հա վա քում Ղա րա բա ղյան շար ժու մը, և ան կում էր ապ րում 
Մոսկ վայի դե րա կա տա րու թյու նը36։ 1988 թ. նոյեմ բե րի 22-ին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խոր-

34 Հարցի մանրամասն քննարկումը տե՛ս Մարության, «Թանգարան և հուշարձան»։ 
35 Տե՛ս «Եղեռնի զոհերի հուշարձանի մոտ», ՊԲՀ 2 (1975), 79-80։ Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ Հանրապետությունը, 126։
36 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան, Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 50-րդ տարելիցը և Երկրորդ 
Հանրապետությունը, 128-133։
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հուրդն ըն դու նում է օ րենք «Օս մա նյան Թուր քիա յում հայե րի 1915 թ. ցե ղա սպա նու թյան 
դա տա պարտ ման մա սին» և ապ րի լի 24-ը հայ տա րա րում «Հայե րի ցե ղա սպա նու թյան 
զո հե րի հի շա տա կի օր» (1989 թ.-ից այն ոչ աշ խա տան քային օր է)37։ ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խորհրդի նա խա գա հու թյա նը ներ կա յաց վում է առա ջար կու թյուն հայե րի՝ 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյու նը ճա նա չե լու և դա տա պար տե լու մա սին, ո րը մնում է ան պա տաս խան։ 

Ղարաբաղյան շարժումը և Հայոց ցե ղա սպանության 
զոհերի հիշատակի օրվա բովանդակային փոփոխությունը

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին ԽՄԿԿ ղե կա վա րու թյան կող մից հռ չակ ված վե րա-
փո խում նե րի, դե մոկ րա տաց ման և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը 
Հա յաս տա նում մի քա նի տա րի ան ց դրսևոր վեց Ղա րա բա ղյան շարժ մամբ, ո րն ավե լի 
ճիշտ կլի նի ան վա նել «Հայ կա կան հե ղա փո խու թյուն», քա նի որ այն իր ար դյունք նե րով 
հան գեց րեց հե ղա փո խա կան բնույ թի վե րա փո խում նե րի հա սա րա կու թյան քա ղա քա-
կան և սո ցիալ-տն տե սա կան կյան քում38։

 Շարժ ման սկիզ բը (1988 թ. փետր վա րի 20) պայ մա նա վոր ված էր Ադր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ-ի կազ մում գտն վող Լեռ նային Ղա րա բա ղի գե րա զան ցա պես հա յաբ նակ ի նք նա-
վար մար զի բնակ չու թյան պա հան ջով մար զը Ադր բե ջա նի կազ մից հա նե լու և Հա յաս-
տա նին վե րա միա վո րե լու խնդ րի շուրջ։ Որ պես հիմ նա կան փաս տարկ՝ առաջ էր քաշ-
վում Ստա լի նի ճնշ մամբ 1921 թ. պատ մա կա նո րեն անար դա րա ցի ո րոշ ման ըն դու նու մը 
Ռու սաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նային միա-
վո րի կող մից։ 1988 թ. փետր վա րին Երևա նում սկս վե ցին զանգ վա ծային հա վաք ներ, 
ո րոնք, ժա մա նակ ան ց ը նդ գր կե լով հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ամե նա լայն շեր-
տե րը, հայտ նի դար ձան «Ղա րա բա ղյան շար ժում» ձևա կերպ մամբ (1988 թ. փետր վար 
– 1990 թ. օ գոս տոս)։ 

Ի պա տաս խան առաջ քաշ ված ի րա վա կան պա հանջ նե րի՝ Ադր բե ջա նի մայ րա քա-
ղա քից 25-30 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող Սում գայիթ քա ղա քում 1988 թ. փետր-
վա րի 27-29-ին խորհրդային զո րա միա վո րում նե րի առ կա յու թյամբ տե ղի ու նե ցան 
զանգ վա ծային ան կար գու թյուն ներ, ո րոնց ըն թաց քում դա ժա նո րեն սպան վե ցին հայ 
ազ գու թյան 26 քա ղա քա ցի (պաշ տո նա կան տվյալ նե րով)։ Հա յե րին ծե ծում էին, խոշ-
տան գում, բռ նա բա րում, դուրս նե տում պա տու հան նե րից, սպա նում ամ րա նա ձո ղե րով 
ու դա նակ նե րով, կտ րա տում կա ցին նե րի հար ված նե րով, գլ խա տում, այ րում խա րույկ-
նե րում… Այս գոր ծո ղութ յուն նե րը, սա կայն, ՏԱՍՍ-ի պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրութ-
յան մեջ ներ կա յաց վում էին այս պես. «… մի խումբ խու լի գա նա կան տար րեր ան կար-
գութ յուն ներ են հրահ րել։ Տեղ են գտել սան ձար ձա կութ յան ու բռ նութ յան դեպ քեր»39։ 
Սումգա յի թում հա յե րի կո տո րա ծը ԽՍՀՄ դա տա խա զութ յան կող մից ևս ո րակ վեց 

37 Գրական թերթ (Երևան), 28 ապրիլի 1989 թ. (թիվ 18)։
38 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Ղարաբաղյան շարժման կամ Հայկական հեղափո-
խու թյան (1988-1990) հիմ նա կան առանձնահատկությունները», Համբարձում Գալստյան, Չու ղարկ ված 
նամակներ (Երևան, 2013), էջ 9-17։ Տե՛ս նաև՝ Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 313։ 
39 «Сообщение», Правда, 1 марта 1988 (61/25413). «Հաղորդագրություն», Գրական թերթ, 4 մարտի 
1988 թ. (10/2378)։ 
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որ պես «խու լի գա նա կան տար րե րի գոր ծո ղութ յուն ներ», «ս պա նութ յուն ներ խու լի գա-
նա կան բնույ թի մղում նե րից»։ Մինչ դեռ, ին չի մա սին վկա յում են բազ մա թիվ փաս տեր, 
հա յե րի ջար դե րը կազ մա կերպ ված էին նա խօ րոք և ի րա կա նաց վում էին ո րո շա կի ծրա-
գրի հա մա ձայն։ Դրանց նպա տակն էր շր ջա փա կել ղա րա բա ղյան հնա րա վոր լու ծու մը, 
ահա բե կել հա յե րին ու մաս նա վո րա պես մի ու թե նա կան իշ խա նութ յուն նե րին նոր ար յու-
նա հեղ գոր ծո ղութ յուն նե րի հե ռան կա րով և հար կադ րել նրանց հրա ժար վե լ Ղա րա-
բա ղի հար ցի ար դա րա ցի լու ծու մից40։

 Սում գայի թյան դեպ քե րը հա յու թյան մեջ վերս տին արթ նաց րին նաև 1915 թ. ցե ղա-
սպա նու թյան մա սին «նիր հող» հի շո ղու թյու նը։ Այդ ժա մա նակ վա նից Շարժ ման մեջ 
ցե ղա սպա նու թյան թե ման աս տի ճա նա բար ձեռք բե րեց գե րա կայող ուղ ղու թյուն։ Մեր 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, թե ի նչ պես 1915 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան 
տա րած քում ի րա կա նաց ված ցե ղա սպա նու թյան և 1988-1990 թթ. Ադր բե ջա նում ցե ղա-
սպա նու թյուն ո րակ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի՝ որ պես ցե ղա սպա նու թյուն ճա նաչ մա նը, 
այն ի րա կա նաց նող նե րի և կազ մա կեր պիչ նե րի բա ցա հայտ մա նը, հնա րա վոր մե ղա-
վոր նե րի մատ նանշ մա նը, նրանց նկատ մամբ տար վող դա տա վա րու թյա նը գնա հա տա-
կան տա լուն ուղղ ված պայ քա րը բե րում էր ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի քա ղա քա-
կան հա սու նու թյան աճի, դա րե րի և տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված կարծ-
րա տի պե րի փո փոխ ման, ան ցյա լի և ներ կայի վե րա գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին, ի սկ 
ապա գա ցե ղա սպա նու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով գի տակց վում էր հա սա րա-
կու թյան մեջ ար մա տա կան քա ղա քա կան վե րա փո խում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը41։ Այս 
ամենն իր յու րա հա տուկ դրսևո րումն էր ու նե նում ապ րիլք սան չոր սյան քայ լեր թե րում 
տար վող և ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լիր բեր վող ցու ցա պաս տառ նե րում։ 

Շարժ ման տա րի նե րին ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան գոր ծո  նը դար ձավ այն շար-
ժիչ ու ժը, ո րը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց քայլ առ քայլ փո խե լու հին կարծ րա տի պե րը և 
պատ կե րա ցում նե րը, ձևա  փո խե լու հին ար ժեք նե րի վրա հեն ված ի նք նու թյու նը և աս տի-
ճա նա բար ձևա  վո րե լու նոր ի նք նու թյուն, ի րա կա նաց նե լու ժո ղովր դա վա րա կան վե րա-
փո խում  ներ։ Այ սինքն՝ այն գոր ծո նը (ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյուն), ո րը եր բեմն մեկ-
նա բան վում է ի բրև «անց յա լի կա պանք նե րից» ազատ վելն ու այդ պի սով հա յու թյան 
ի րա  կան առաջ ըն թա  ցը խոչ ըն դո տող «հե տա դի մա կան» մի ջոց, հա յաս տան յան ի րա-
կա նու թյան մեջ դար ձավ առա ջա դի մու թյան ամե նա կարևոր խթա նի չը։ Այս երևույ թի 
ար դյունք նե րից մեկն էլ այն էր, որ ար դա րու թյուն և կա րեկ  ցանք հայ ցող զո հի խոր-
հրդա նիշն իր տե ղը զի ջեց մար տի կի կեր պա րին, ո րը գի տակ ցել է, որ ազ գային նպա-
տակ նե րի ի րա գործ մա նը կա րե լի է հաս նել միայն պայ քա րի ճա նա պար հով։ Այլ կերպ 
ա սած, Հա յաս տա նում հաղ թա  հար վեց զո հի բար  դույ թը, ին չի հետևանքն ու ար դյուն քը 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կումն էր և Ար ցա խի ազա տա գրու թյան հա մար մղ վող 
պայ քա րի հա ջո ղու թյու նը42։

40 Մարության, Հայ ինքնության պատկերագրությունը, 125։ 
41 Նույն տեղում, էջ 308։ 
42 Նույն տեղում, էջ 308-309։ Տե՛ս նաև՝ Հարություն Մարության, Ցե ղա սպանության զոհի բարդույթի 
հաղթահարումը Ղարաբաղյան շարժ ման տարիներին, Վէմ համահայկական հանդես 1 (2013), 154-164։
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Ցե ղա սպանության զոհերի հիշատակի օրվա նշումը  
հայ ժողովրդի հուշային ծիսակարգի համատեքստում

1968 թ. ապ րի լի 24-ին ժո ղո վուր դը դուրս ե կավ ոչ թե մայ րա քա ղա քի կենտ րո նա-
կան փո ղոց ներ ու հրա պա րակ նե ր, այլ կազ մա կերպ ված շա րաս յու նե րով շարժ վեց 
դե պի քա ղա քի ծայ րա մա սը, որ պես զի ծա ղիկ ներ ու ծաղ կեպ սակ ներ դնի ցե ղա-
սպա նութ յան զո հե րի հու շար ձա նին: Այդ պի սով, 1965 թ. ապ րի լի 24-ի զանգ վա ծա յին 
ե լույթ նե րը հա ջորդ տա րի նե րին ձևա փոխ վե ցին ոչ պաշ տո նա պես թույ լատր ված սգո 
եր թե րի։ 1970-ա կան նե րի կե սե րից այդ եր թե րը փաս տո րեն գլ խա վո րում էին Հա յաս-
տա նի կո մկու սի և կա ռա վա րութ յան ղե կա վար նե րը, ով քեր վաղ առա վոտ յան առա-
ջին ծաղ կեպ սակն էին դնում հու շար ձա նին՝ դրա նով ի սկ (ի նչ պես նաև Լռութ յան 
րո պե ով) պե տա կան հն չե ղութ յուն տա լով Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի հի շա տա կի սգա տո-
նին: Այս եր թե րի ժա մա նակ զգաց մունք նե րի գրա   վոր և պատ կե րա յին հրա պա րա կավ 
դրսևո րում նե րի բա ցա կա յութ յու նը (ծաղ կեպ սակ նե րից զատ) մա սամբ լրաց վում էին 
սգո եր թի առան ձին մաս նա կից նե րի բա նա վոր ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով. մար դիկ 
կար դում կամ ար տա սա նում էին հայ րե նա սի րա կան, ի նչ պես նաև ան մի ջա կա նո րեն 
ցե ղա սպա նութ յուն թե մա յին առնչ վող բա նաս տեղ ծութ յուն ներ, հատ ված ներ պոեմ նե-
րից և այլն։

 Մեր հա մոզ մամբ ար դեն կես դար շա րու նակ ապ րի լի 24-ին Հայոց ցե ղա սպա-
նու թյան զո հե րի հու շա հա մա լիր ի րա կա նաց վող ամե նա մյա եր թե րում և հի շա տա կի 
ծե սե րում ակ նա ռու դրսևոր վում է հու շա հա մա լի րի՝ որ պես գե րեզ մա նոց ըն կա լու մը43։ 
Նախ՝ նկա տենք, որ Ծի ծեռ նա կա բեր դի բար ձուն քին դեռևս 1920-ա կան թթ., ի նչ պես 
և Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռուց ման աշ խա տանք նե րի 
ըն թաց քում, հայտ նա բեր վել են ուշ բրոն զի դա րի գե րեզ ման ներ՝ դամ բա րան ներ։ 
Պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րում հա վեր ժա կան կրա կով հի շա տա կի սրա հը 
նույն պես ներ կա յաց վում է որ պես դամ բա րան։ Հու շա հա մա լի րի ճար տա րա պետ  նե-
րից Սա շուր Քա լաշ յա նի ներ կա յաց մամբ հու շա հա մա լի րի առջևի «պատ  վան դա նը 
[ հար թա կը - Հ.Մ.] նա խագծ վում էր որ պես տա պան 1,5 մի լի ոն զո հե րի հա մար, ո րոնք 
չու նե ցան գե րեզ ման»։ Հե տաքր քիր է, որ ՀԿԿ կենտ կո մի նա խա գա հութ յա նը դեռևս 
1964 թ. հու լի սին ուղղ ված մի քա նի ճա նաչ ված մտա վո րա կան նե րի նա մա կում Ե ղեռ-
նի զո հե րի հի շա տա կին նվիր ված հու շար ձա նի կա ռու ցումն առա ջարկ վում էր ի րա կա-
նաց նել «բ նակ չութ յան մի ջոց նե րի հաշ վին»։ Նկա տենք, որ հա յոց մեջ գե րեզ մա նո ցը 
ևս ավան դույ թի ու ժով բա րե կարգ վում էր հա մայն քի ան դամ նե րի հան գա նա կութ յուն-
նե րի կամ պար զա պես հա մայն քի (այլ ոչ պե տա կան) բյու ջեի հաշ վին։

43 Մանրամասն տե՛ս Հարություն Մարության, «Հուշարձանը որպես գերեզմանոց (Ցե ղա սպա-
նության հուշահամալիրի օրինակով)», Հայ ժողովրդական մշակույթ XIII. Նյութեր հանրապետական 
գիտական նստաշրջանի, խմբ.՝ Դերենիկ Վարդումյան, Սարգիս Հարությունյան, Սուրեն Հո-
բոսյան (Երևան, 2006), 172-180։ Арутюн Марутян, «Памятник жертвам геноцида в контексте 
ритуалов памяти армянского народа», Этнографическое обозрение 3 (2008), 119-128։ Նույնի՝ Հայ 
ինքնության պատկերագրությունը, 72-78։ Նույնի՝ «Եղեռնի զոհերի հուշարձանը՝ հայ ժողովրդի 
հուշային ծիսակարգի համատեքս տում», Ճարտարապետություն, շինարա րություն 4 (2009), 8-12։ 
Նույնի՝ «Հայոց ցե ղա սպանության և հրեաների Հոլո քոստի հիշողության կառուցվածքային առանձ-
նահատկությունները», ՊԲՀ 2 (2011), 42-44։ 
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 Հա յոց ե կե ղե ցա կան տո նա ցույ ցը են թադ րում է, որ ամեն տա ղա վար տո նին հա ջոր-
դում է Մե ռե լոց, ե րբ մար դիկ, մաս նա վո րա պես ով քեր հենց այդ տա րի են կորց-
րել ի րենց հա րա զա տին կամ բա րե կա մին, այ ցե լում են գե րեզ մա նոց նրա շի րի մին։ 
Սա կայն տար վա մեջ կա մեկ ավան դա կան սգա տոն (սեպ տեմ բե րի 14-ին նա խոր դող 
կամ հա ջոր դող կի րա կի օ րը)՝ Սբ խեչ, Սուրբ Խաչ կամ Խաչ վե րաց, ե րբ այ ցե լութ յու նը 
գե րեզ մա նոց ցան կա լի (պար տա դիր) էր հան գուց յալ ու նե ցող բո լոր մարդ կանց հա մար։ 
Այդ օ րը գե րեզ մա նո ցում ավան դա բար կա տար վող արա րո ղութ յուն նե րից մե կը քա հա-
նա յի գե րեզ մա նօրհ նեքն է։ Այս առու մով բնու թա գրա կան է, որ Ե ղեռ նի զո հե րի հու-
շար ձան ևս մար դիկ այ ցե լում են, որ պես կա նոն, տա րին մեկ ան գամ ո րո շա կի գրանց-
ված օր (ապ րի լի 24-ին), և այն ու ղեկց վում է հա յոց ե կե ղե ցու հով վա պե տի յու րա տե սակ 
գե րեզ մա նօրհ նե քով՝ «Հայր մե րի» աղո թա սա ցութ յամբ հա վեր ժա կան կրա կի մոտ։ 

Ոչ մեծ բնա կա վայ րե րում թաղ ման թա փո րը, որ պես կա նոն, ուղևոր վում է գե րեզ-
մա նոց, որ քան էլ այն հե ռու լի նի, ոտ քով։ Այդ սո վո րույթն ի նչ-որ չա փով, հատ կա պես 
ավան դա պահ գյու ղե րում, պահ պան վել է նաև մեր օ րե րում։ Նույն կերպ և Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րի պա րա գա յում այ ցե լութ յունն ի րա կա նաց վում է ոտ քով, նման 
պա հանջ է դր վում ան գամ ար տա սահ ման յան պատ վի րա կութ յուն նե րի առջև, ու միայն 
բա ցա ռիկ դեպ քե րում, ե րբ այ ցե լուն ֆի զի կա պես խիստ դժ վա րա նում է (ի նչ պես Հռո մի 
պապ Հով հան նես-Պո ղոս Ե րկ րոր դի դեպ քում էր), նա մո տե նում է հու շար ձա նին ավ տո -
մե քե նա յով։ Նկա տենք, որ ո րոշ գյու ղե րում դեռևս պահ պան վում է մե քե նայով հանգս-
տա րան-գե րեզ մա նո ցի տա րածք չմտ նե լու սո վո րույ թը։

 Գե րեզ մա նո ցում մար դիկ ծա ղիկ ներ են դնում հան գուց յա լի շի րի մին, ի սկ Ե ղեռ նի 
զո հե րի հու շա հա մա լի րում՝ հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը (լուս. 10) կամ ծաղ կեպ սակ-
ներ՝ հու շար ձա նի՝ դե պի կենտ րոն խո նարհ ված բա զալ տե պի լոն նե րին։ Ը նդ հան րա-
պես շի րի մին թե հա վեր ժա կան կրա կի շուր ջը ծա ղիկ դնե լը կա ռուց ված քա յին առու-
մով թերևս հա մա զոր է հան գուց յա լի հետ խորհրդան շա կան կա պի մեջ մտ նե լուն, լայն 
առու մով՝ ան ցյալն ու ան ցա վոր նե րին հի շե լուն, չմո ռա նա լուն, ին չը եր բեմն դրսևոր վում 
է նաև այլ կերպ՝ տա պա նա քա րին ձեռ քով հպ վե լով կամ էլ այն համ բու րե լով։ Հայե-
րի մեջ ըն դուն ված է, որ հու ղար կա վո րութ յան ըն թաց քում գե րեզ մա նո ցում՝ գե րեզ-
մա նի փո սի մոտ, դնում են հան գուց յա լի նկա րը, ո րն արա րո ղութ յան ավար տին հետ են 
տա նում։ 1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ե ղեռ նի զո հե րի հա վեր ժա կան կրա կի մոտ շր ջան կազ-
մած պահ վե ցին, ապա ծա ղիկ նե րի խր ձե րի մեջ դր վե ցին ոչ միայն Մեծ ե ղեռ նի զոհ հայ 
մի քա նի մտա վո րա կան նե րի, այլև Սում գա յի թի զո հե րի մե ծա դիր լու սան կար նե րը։ Այդ 
օ րը, ի նչ պես վա վե րա գրա կան կադ րերն են վկա յում, մի քա նի կա նայք սգա լով լաց էին 
լի նում հու շար ձա նի կրա կի մոտ, ի նչ պես կս գա յին հան գուց յա լի գե րեզ մա նի մոտ։ Լու-
սան կար ներն այդ պես մնա ցին շուրջ եր կու շա բաթ, ապա հան վե ցին։ 

Ե թե գե րեզ մա նո ցում դր ված ծաղ կեպ սակ նե րը ե րի զող ժա պա վեն նե րը հա վաք ում 
էր հան գուց յա լի «տե րը» ու 7 կամ 40 օր ան ց դնում գե րեզ մա նաթմ բի մեջ, ապա Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շա հա մա լի րում այդ ժա պա վեն նե րը հա վաք ում են մեր ձա կայ քում գտն-
վող «հան գուց յա լի տի րոջ»՝ նաև հու շա հա մա լի րի հս կո ղութ յունն ու պահ պա նութ յունն 
ի րա կա նաց նող Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի աշ խա տա կից նե րը 
ու պահ պա նում թան գա րա նի ստոր գետն յա պա հոց նե րում։ 
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Լուս. 10. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձան, անմար կրակի մոտ։  
Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։

Լուս. 11. Մարդկանց երթը դեպի Ցեղասպանության զոհերի հուշարձան։  
Երևան, 24 ապրիլի 2018 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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Ա մեն տա րի՝ ապ րի լի 24-ին, հար յուր հա զա րա վոր մար դիկ այ ցե լում են Ե ղեռ-
նի զո հե րի հու շար ձան (լուս. 11)։ Ճա նա պար հին նրանք միշտ չէ, որ լուռ են և միշտ 
չէ, որ պահ պան վում է սգա վո րի պահ ված քը. նրանք զրու ցում են ամե նա տար բեր 
թե մա նե րի շուրջ և, որ պես կա նոն, միայն հու շար ձա նի ան մի ջա կան մո տա կայ քում են 
լռում։ Նկա տենք, որ նմա նա տիպ պահ վածք է նաև առօ րե ա կան թաղ ման թա փոր նե-
րում. այս տեղ հա ճախ հան դի պում են մար դիկ, ով քեր ամիս ներ կամ ան գամ տա րի-
ներ միմ յանց չեն տե սել, նրանք կիս վում են նո րութ յուն նե րով, զրու ցում են կեն ցա-
ղա յին թե մա նե րից, կա տակ ներ են անում, հի շում ան ցած-գ նա ցած օ րե րը, եր բեմն էլ 
հի շում են հան գուց յա լի այս կամ այն արարք նե րը։ Գրե թե նույ նն է պահ ված քը նաև 
հա գուս տի պա րա գա յում. եր կու դեպ քում էլ մար դիկ (հատ կա պես մի ջին և բարձր 
տա րի քի) գե րա դա սում են կրել մուգ գույ նի, հա մե մա տա բար զուսպ, աչք չծա-
կող զգեստ ներ, չնա յած վեր ջին տա րի նե րին զգես տի գույ նը կար ծես թե այն քան էլ 
է ա կան չէ։

 Հան գուց յա լի տա նը հո գե հանգս տի ժա մա նակ հն չում է ձայ նագր ված ե րաժշ-
տութ յուն, հա ճախ հրա վիր վում են ե րա ժիշտ ներ կեն դա նի կա տար ման հա մար։ 
Նմա նա տիպ երևույթ ներ տեղ են գտել նաև ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու շա հա-
մա լի րի տա րած քում. մի քա նի տա րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում նվա գախմ բի կամ 
ե րգ չախմ բի ե լույթ ներ էին կազ մա կեր պվու մ։ Նկա տենք, որ գե րեզ մա նո ցում ևս ի նչ-
պես թաղ ման, այն պես էլ հի շա տա  կի օ րե րին ըն դուն ված է «կեն դա նի» ե րաժշ տութ-
յան կա տա րու մը (դու դուկ, զուռ նա, կլառ նետ, դհոլ, դրանց ու ղեկ ցութ յամբ եր գե լը) 
շի րի մի մոտ։

 Հա յոց ավան դա կան գե րեզ մա նոց նե րում կամ դրանց մեր  ձա  կայ քում, որ պես 
կա նոն, լի նում են մա տուռ ներ, փոքր ե կե ղե ցի ներ։ Ցե ղա սպա նութ յան զո հե րի հու-
շա հա մա լի րի տա րած քում մա տուռ չկա, սա կայն այդ «բաց թո ղու մը» կար ծես թե 
գի տակց վել է ե կե ղե ցու կող մից, և 2005 թ. ապ րի լի 24-ին հու շար ձա նի մեր ձա կայ-
քում Մայր Աթո ռի կող մից տե ղադր վեց մի հու շա քար՝ հետևյալ ար ձա նա գրու թյամբ . 
«Հա յոց ցե ղա սպա նութ յան 90-ամ յա տա րե լի ցի առ թիվ, Ծի ծեռ նա կա բեր դի նվի րա-
կան այս բար ձուն քին հա մազ գա յին ըն ծա յա բե րութ յամբ [ընդգ ծումն ի մն է - Հ. Մ.] 
կա ռուց վե լու է մա տուռ-սրբա տե ղի ի հի շա տակ բյու րա վոր նա հա տակ նե րի։ Օ րհ-
նութ յուն մեկ և կես մի լի ոն ան մեղ զո հե րի լույս հո գի նե րին»։

 Հա յե րե նում «գե րեզ մա նա տուն» բա ռի հո մա նիշ նե րից է «հանգս տա րան» եզ րա-
բա ռը, ո րը բա ցատր վում է որ պես «մե ռել նե րի հանգս տի տեղ», ուս տի և ան հրա ժեշտ 
էր նկատ վում չխա թա րել նն ջեց յալ նե րի հան գիս տը նրանց ան մի ջա կան հարևա-
նութ յամբ աշ խար հիկ շի նութ յուն նե րի կամ աղմ կոտ զվար ճան քի վայ րե րի տե ղա-
կայ մամբ։ Ժա մա նա կին հա սա րա կու թյան կող մից  մեծ ը նդ դի մութ յան ար ժա նա ցավ 
Ծի ծեռ նա կա բեր դի տա րած քում մար զա հա մեր գա յին հա մա լի րի կա ռուց ման մա սին 
ո րո շու մը, ապա և կա ռու ցու մը. այդ երևույ թն ըն կալ վում էր որ պես սր բապղ ծութ յուն։ 
Եր կար տա րի ներ քն նա դա տվում էր Ցե ղա սպա նութ յան հու շա հա մա լի րի սկզբ նա մա-
սում տե ղա կայ ված «Հա վա նա» ռես տո րա նի գոր ծու նե ու թյու նը։ 
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1988 թ. ապ րի լի 24-ին Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի մաս կազ մող հու շա-
պա տից մոտ 50 մ հե ռա վո րու թյան վրա տե ղադր վեց Սում գայի թի ջար դե րի զո հե-
րին նվիր ված խաչ քար՝ 26 փոքր խա չե րով, ո րոնք խորհրդա նշում էին պաշ տո նա պես 
հայ տա րար ված 26 հա յազ գի զո հե րին։ Խաչ քա րը հու շա հա մա լիր բեր վեց մարդ կանց 
ու սե րի վրա։ Այն մեր կար ծի քով ավե լի շուտ խորհրդան շում էր գե րեզ մա նո ցային 
խաչ քար, քան թե խաչ քար-հու շար ձան։ Խաչ քարն ան մի ջա պես հե ղեղ վեց ծա ղիկ-
նե րով ու ծաղ կեպ սակ նե րով։ Այս տեղ ծա ղիկ ներ են դր վում ոչ միայն ապ րի լի 24-ին, 
այլ նաև փետր վա րի 27-29-ի մի ջա կայ քում՝ կո տո րած նե րի տա րե լից նե րին։ Շու տով 
Սում գայի թի զո հե րին նվիր ված խաչ քա րի կող քին հայտն վե ցին եր կու այլ խաչ քա րեր՝ 
նվիր ված «1988 թ. ար ցա խյան գո յա մար տի Գան ձա կի նա հա տակ նե րին» և 1990 թ. 
Բաք վի հա յու թյան հուն վա րյան ջար դե րի զո հե րին։ Որ պես կա նոն, ե րեք հու շար ձան 
մի մյան ցից հինգ-վեց մետր հե ռա վո րու թյան վրա չեն դր վում։ Ցե ղա սպա նու թյան հու-
շա հա մա լի րի այս հատ վածն ավե լի շուտ ադր բե ջա նա հա յու թյան կո տո րած նե րի զո հե-
րին նվիր ված փոքր կե նո տա ֆային գե րեզ մա նոց է հի շեց նում (լուս. 12)։

 Ցե ղա սպա նութ յան կամ ը նդ հան րա պես զո հե րի հու շար ձան նե րի՝ որ պես գե րեզ մա-
նոց ըն կալ ե լու դրսևո րում նե րից մեկն էլ այն է, որ 1990-92 թթ. Ցե ղա սպա նութ յան զո հե-
րի հու շար ձա նի մեր ձա կայ քում հու ղար կա վոր վե ցին հայ-ա դր բե ջա նա կան կռիվ նե րի 

Լուս. 12. Սումգայիթի, Բաքվի և Գանձակի զոհերին նվիրված խաչքար-հուշարձաններ 
Ցեղասպանության հուշահամալիրի տարածքում։ Երևան, 24 ապրիլի 2016 թ.։  

Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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հինգ զո հեր (լուս. 13)։ Նրան ցից առա ջին եր կու սը 1990 թ. հուն վա րին Նա խիջևա նի 
սահ մա նում (Ե րաս խա վա նի հատ ված, հուն վա րի 18-21) ադր բե ջան ցի նե րի հար ձա-
կու մը հետ մղե լիս զոհ ված Մով սես Գոր գի սյա նը («Ազ գային ի նք նո րո շում միա վո րում» 
կազ մա կեր պու թյան վար չու թյան ան դամ) և Եր վանդ Սա ղու մյանն (ի նք նա պաշտ պա-
նա կան առա ջին մար տե րի մաս նա կից) էին։ Դրա նից ըն դա մե նը մեկ շա բաթ հե տո՝ 
հուն վա րի 28-ին, ի նչ պես նշ վում է պաշ տո նա կան հա ղոր դա գրու թյան մեջ, Երևա-
նում «… զին վո րա կան ստո րա բա ժա նու մը, առանց պե տա կան իշ խա նու թյան հան րա-
պե տա կան մար մին նե րի հա մա ձայ նու թյան, ան ց է կաց րել ռազ մա կան տեխ նի կայի 
առգ րավ ման գոր ծո ղու թյուն, ո րի ըն թաց քում զենք է գոր ծադր վել, և զոհ վել է «Աստ-
րո» ար տադ րա կան միա վոր ման բան վոր Է. Մար կո սյա նը»44։ Է դուարդ Մար կո սյա նը 
նույն պես հու ղար կա վոր վում է հու շա հա մա լի րի տա րած քում։ Այս տեղ ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց հո ղին հանձն ված մյուս ազա տա մար տի կը ՄՈՒՇ-ի (ի նք նու րույն գոր ծող 
19 ջո կատ նե րի միա վո րում՝ Միա վոր ված ու ժե րի շտա բի) ը նդ հա նուր հրա մա նա տար, 
բազ մա թիվ ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի մաս նա կից, 1991 թ. մայի սի 4-ին Մով-
սես գյու ղի մա տույց նե րում զոհ ված Մու շեղ Մխո յանն (Վոժդ) է ր։ Ե վս ավե լի քան մեկ 
տա րի ան ց այս տեղ հու ղար կա վոր վեց հին գե րորդ ազա տա մար տի կը՝ 1989-1990 թթ. 

44 Տե՛ս «ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նախագահությունում», Երեկոյան Երևան, 1 փետրվարի 1990 թ.։ 

Լուս. 13. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշապատի մոտ 1990-1992 թթ.  
հուղարկավորված հայ-ադրբեջանական ընդհարումների հինգ զոհերի գերեզմանները։ 

Երևան, 24 ապրիլի 2011 թ.։ Լուսանկարը՝ Հարություն Մարությանի։
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«Սա սուն ցի Դա վիթ» կա մա վո րա կան ջո կա տի շտա բի պետ, ապա «Սաս նա ծռեր» 
ջո կա տի հրա մա նա տար Սամ վել Գևոր գյա նը։ Նա, կրակն իր վրա վերց նե լով, կյան քի 
գնով փր կել էր շր ջա պատ ման մեջ ըն կած «Նաի րի» ջո կա տի տղա նե րին (1992 թ. հու-
լի սի 3)։ 

Ն կա տենք, որ ար դեն այդ ժա մա նակ՝ 1992 թ. մայի սի 26-ին, հաս տատ վել էր 
«Ե ռաբ լուր» պան թե ո նի՝ որ պես գե րեզ մա նա տան կար գա վի ճա կը, ու թերևս այս հան-
գա ման քը նպաս տեց, որ Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած քում այլևս 
թա ղում ներ չկա տար վե ցին։ Ե թե առա ջին եր կու հու ղար կա վո րու թյուն ներն ի նչ-որ կերպ 
կա րե լի է կա պել Բաք վում հա յու թյան՝ ցե ղա սպա նու թյուն ըն կալ վող զանգ վա ծային 
կո տո րած նե րի հետ ժա մա նա կային ի մաս տով հա մընկ նե լուն, ապա մյուս թաղումները, 
ինչպես մեզ է թվում, կապվում էին այդ ժամանակաշրջանի իրողությունների հետ, ո րի 
բնու թա գրա կան գծե րից էր մինչև ութ տաս նյակ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի45 ազ դե-
ցու թյան հա մե մա տա բար բարձր մա կար դա կը, ին չը պայ մա նա վոր ված էր այն փաս-
տով, որ նրա՛նք էին ապա հո վում Հա յաս տա նի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան վտան գու-
թյու նը։ Չմո ռա նանք, որ Հայ կա կան բա նա կի կազ մա վոր ման օր է հա մար վում 1992 թ. 
հուն վա րի 28-ը, ե րբ ո րո շում ըն դուն վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա-
նու թյան նա խա րա րու թյան մա սին»46։ Այ սինքն՝ Հա յաս տա նի նո րաս տեղծ Հան րա պե-
տու թյան իշ խա նու թյուն նե րի կազ մա կերպ չա կան ձեռ նար կում նե րի և անուղ ղա կի, բայց 
ակ տիվ մի ջա մտու թյունն էր, որ կա սեց րեց Ցե ղա սպա նու թյան հու շա հա մա լի րի տա րած-
քում թա ղում ներ կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը47։

 Հա յոց մեջ ավան դույթ է, որ հու ղար կա վո րութ յու նից հե տո գե րեզ մա նի մոտ 
խորհրդան շա կան, ի սկ հան գուց յա լի տանն ար դեն տասն յակ, եր բեմն նաև հար յու-
րա վոր մարդ կանց հո գե հաց է մա տուց վում։ Նմա նա տիպ մի երևույ թի ակա նա տես 
ե ղանք 2005 և 2006 թթ. ապ րի լի 24-ին (նաև մի քա նի տա րի ան ց), ե րբ մի կին դե պի 
հու շար ձան տա նող ճա նա պար հի միջ նա մա սում զա նա զան խոր տիկ նե րով ու զո վա-
ցու ցիչ ըմ պե լիք նե րով սե ղան էր բա ցել, կից տե ղադր ված պաս տա ռին էլ գր ված էր. 
«Հար գե լի հայ րե նա կից ներ. ան մեղ զո հե րի հի շա տա կին մա տուց վում է ան վճար 
հո գե հանգս տի հաց Սիլ վա Ե ղիա զար յա նի կող մից», ու նշ ված էին նրա հե ռա խո սա-
հա մար նե րը։ Բնու թա գրա կան է այս հա մա տեքս տում «անվ ճար» բա ռի առ կա յու-
թյու նը։ Քա ղա քային կեն ցա ղում հո գե հա ցը կապ չու նի ի նչ-ինչ վճա րում նե րի հետ։ 

45 ՀՀ պաշտպանության նախարարություն. պատմական ակնարկ, http://www.mil.am/hy/68/71/288, 
դիտվել է 04.01.2019։
46 Նույն տեղում։ Այստեղ նշված էր, որ Հայոց բանակի կազմավորման առաջին փուլն ավարտվում 
է 1992 թ. մայիսին, երբ Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զո րակոչը հանրա պե-
տության տարածքում` հիմք դնելով բանակը ժամկետային զինծառայող ներով համալրելու կայուն 
ավանդույթին: 
47 Նկատենք, որ նման երևույթներ տեղ են գտել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք 
այլ հուշարձան նե րի տարածքներում նույնպես։ Հարցի շուրջ տե՛ս Հարություն Մա րու թյան, «Գերեզ-
մանոցային մշակույթի դրսևորումները հայոց հուշարձանային համալիր նե րում (20-րդ դարի վերջ – 
21-րդ դարի սկիզբ)», զեկուցում կարդացված Թաղման ծեսը հնա  գույն ժամանակներից մինչև մեր 
օրերը (Հայկական լեռնաշխարհ և Հարավային Կով կաս) գիտաժողովում, կազմակերպված ՀՀ ԳԱԱ 
հնագիտության և ազգագրության ինս տի տու տի կողմից 2018 թ. մայիսի 21-24-ին (անտիպ)։

http://www.mil.am/hy/68/71/ 288
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Մինչ դեռ գյու ղա կան ի րա կա նու թյան մեջ, որ տեղ ըն դուն ված է հա մայն քի ակ տիվ 
դրա մա կան օգ նու թյամբ (ի նչն ան գամ գրանց վում է հա տուկ տետ րակ նե րում) օ ժան-
դա կել հան գու ցյա լի հա րա զատ նե րին հո գա լու թաղ ման ծախ սե րը, հո գե հա ցին, 
որ պես կա նոն, մաս նակ ցում են այն մար դիկ, ո րոնք այս կամ այն չա փով մաս նակ-
ցել են դրա մա կան հան գա նա կու թյա նը։ Մեզ հայտ նի են բազ մա թիվ դեպ քեր, ե րբ 
մար դիկ, ո րոնք ի վի ճա կի չեն ե ղել դրամ տա լու, խու սա փել են հո գե հա ցին մաս նակ-
ցելուց։ 

Վեր ջա պես, հա յոց մեջ ըն դուն ված է շի րիմ նե րի առջև ի նչ-ինչ եր դում ներ ու խոս-
տում ներ տալ։ Պատ մա կան հի շո ղութ յան բա նա վոր փո խանց ման նման երևույ թի ակա-
նա տես ե ղանք 2005 թ. ապ րի լի 25-ին, ե րբ մի շարք դպ րոց նե րի ու սու ցիչ ներ ծնող նե րի 
ու ղեկ ցութ յամբ հու շա հա մա լիր էին բե րել ցածր դա սա րան նե րի աշա կերտ նե րի։ Ե րե-
խա նե րը հա վեր ժա կան կրա կի մոտ ար տա սա նում էին «Հայր մեր»-ը, հայ րե նա սի րա-
կան բա նաս տեղ ծութ յուն ներ ու խոս տա նում չմո ռա նալ, վառ պա հել ան մեղ զո հե րի 
հի շա տա կը։ 

Այս պի սով, բեր ված օ րի նակ նե րը վկա յում են, որ Ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա-
հա մա լիր ամե նա մյա քայ լեր թե րում միա վոր վում են կո լեկ տիվ հի շո ղու թյունն ու թաղ-
ման ծի սա կար գը՝ վե րած վե լով ազ գային ի նք նու թյան յու րա տե սակ դրսևոր ման։

2000 թվա կա նից ի վեր ամեն տար վա ապ րի լի 23-ին Երևա նում ան ց է կաց վում 
ջա հե րով ե րթ, ո րը սկս վում է Ազա տու թյան հրա պա րա կում Թուր քիայի դրո շի այ րու մով 
և այդ կրա կից առա ջին ջա հը վա ռե լով։ Այդ եր թե րի կազ մա կեր պի չը Հայ հե ղա փո խա-
կան դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան թևն է, և մաս նա կից նե րի մեծ 
մա սը նույն պես ե րի տա սարդ ներ ե ն։ Հն չող կար գա խոս նե րը գե րա զան ցա պես պա հան-
ջա տի րա կան են, ե րթն ուղղ վում է դե պի Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի հու շա հա մա-
լիր՝ ու ղեկց վե լով հայ րե նա սի րա կան եր գե րի կա տար մամբ48։

Հայոց ցե ղա սպանության զոհերի  
հիշատակի օրը՝ որպես քաղաքական գործոն

1965-ին՝ Մեծ ե ղեռ նի 50-ա մյա կին, ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյան մեջ ստեղծ վեց նոր 
ո րակ. կա րե լի է ասել, որ այն դար ձավ հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու թյուն, դար-
ձավ գոր ծոն Հա յու թյան ներ սում ու «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րի և այլ կա ռույց նե րի 
ձևա վոր մամբ ը նտ րեց աշ խար հին ճա նա չե լի դառ նա լու ու ղին, նաև հաս տա տուն տեղ 
գրա վեց հայոց ի նք նու թյան մեջ։ 

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-ա մյա կին ար դեն ոչ թե Մեծ ե ղեռ նի, այլ Հայոց ցե ղա-
սպա նու թյան հի շո ղու թյունն է շա րու նա կում մնալ ի բրև հայ կա կան ի նք նու թյան կարևո-
րա գույն դրսևո րում նե րից մե կը։ Այդ հի շո ղու թյունն այն ե զա կի գոր ծոն նե րից է, որ 
միա վո րում է հայ կա կան տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րը՝ դառ նա լով ոչ միայն ազ գա-
պահ պան, այլ նաև ազ գաս տեղծ գոր ծոն։ Հայոց ցե ղա սպա նու թյու նը ճա նաչ ված է 

48 Տե՛ս, օրինակ՝ Էլեն Բաբալյան, Վերապրածների երթ, http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466, 
21 ապրիլի 2015 թ.։ https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html, 23 
ապրիլի 2017 թ., դիտվել են 04.01.2019։

http://imyerevan.com/hy/society/view/ 10466
https://armeniasputnik.am/photo/20170423/7101404/armenia-jaherov-yert.html
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աշ խար հի տաս նյակ պե տու թյուն նե րի գոր ծա դիր և օ րենս դիր մար մին նե րի, տա րա-
բնույթ մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։ Ճա նա չում նե րի մի զգա լի մա սը, 
որ պես կա նոն, տե ղի է ու նե նում ապ րի լի 24-ին կամ դրան մոտ օ րե րին։ Պաշ տո նա կան 
ճա նա չում նե րի թիվն ավե լի մեծ կլի ներ, ե թե այդ գոր ծըն թա ցը կապ ված չլի ներ հա մաշ-
խար հային քա ղա քա կա նու թյան խն դիր նե րի հետ, այ սինքն՝ ճա նաչ ման խն դի րը ոչ այն-
քան գի տա կան, որ քան քա ղա քա կան հար թու թյան մեջ է։ Այս պես, տար բեր պե տու-
թյուն նե րի ղե կա վար ներ ուղ ղա կի ո րեն և անուղ ղա կի ո րեն պար բե րա բար կոչ են անում 
Թուր քիային առե րես վե լու իր պատ մու թյան մութ է ջե րի հետ, եր բեմն է լ՝ միջ պե տա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան հետ նա խոր քին հի շեց նում են Թուր քիային Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան ի րո ղու թյան գոր ծո նի հնա րա վոր օգ տա գործ ման մա սին, այ սինքն՝ 
այն օգ տա գոր ծում են որ պես քա ղա քա կան ճնշ ման մի ջոց։ 

Ե թե 1965-ին ստեղծ ված «Հայ դա տի» հանձ նախմ բե րը կու սակ ցա կան մար մին ներ 
էին, ապա 2015-ին ըն դա ռաջ ստեղծ ված «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին 
նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը հա մա կար գող պե տա կան հանձ նա ժո ղո վը» միա վո րում է 
Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի տար բեր քա ղա քա կան, աշ խար հիկ և հոգևոր ու ժե րին։ Այդ 
մարմ նի կող մից 2015 թ. հուն վա րի 29-ին ըն դուն ված Հռ չա կա գիրն առա ջին հեր թին 
կոչ ված է աշ խար հին ցույց տա լու Հա յու թյան միա կա մու թյու նը, միաս նու թյու նը Հայոց 
ցե ղա սպա նու թյան խն դիր նե րի բարձ րաց ման և լուծ ման ուղ ղու թյամբ առաջ շարժ վե լու 
հար ցում49։ Հա մա հայ կա կան՝ պե տա կան կա ռույց նե րի կամ մի ջազ գային հա սա րա կա-
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա կար դա կով ձեռ նարկ վում են քայ լեր Ցե ղա սպա նու-
թյան հետևանք նե րի վե րաց ման գործն ի րա վա կան հար թու թյուն տե ղա փո խե լու ուղ-
ղու թյամբ50։ Այս ամե նը նույն պես նոր ո րա կի դրսևո րում ներ ե ն։ Օ րի նակ նե րից մեկն 
էլ «Հայոց ցե ղա սպա նու թե ան 100-ա մե ա կի ո գե կոչ ման հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու-
թիւն նե րու միա ցե ալ մար մի նի» ստեղ ծումն է, ո րի կար գա խոսն է. «Ապ րիլ 24-ը օ րն է 
անար դա րու թե ան եւ ի րա ւազրկ ման դէմ պայ քա րի, օ րն է ի րա ւուն քի եւ հա տուց ման 
պա հանջի»51։ 

Հա յաս տա նը ձեռ նար կում է ո րո շա կի քայ լեր ցե ղա սպա նու թյուն նե րի դեմ պայ-
քա րի հար ցում մի ջազ գային հար թակ դուրս գա լու ուղ ղու թյամբ։ Այս պես, Երևա նում 
2015 և 2016 թթ. ապ րի լի 23-ին ան ցկաց վե ցին «Ընդ դեմ ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր-
ծու թյան» առա ջին և ե րկ րորդ գլո բալ ֆո րում նե րը։ Հա յաս տա նի առա ջար կով ՄԱԿ-ի 
մար դու ի րա վունք նե րի խոր հրդի 28-րդ նս տաշր ջա նում 2015 թ. մար տին կոն սեն սու-

49 http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-
Tsitsernakaberd-Genocide/, դիտվել է 04.01.2019։
50 Հարցի քննարկումը տե՛ս, օրինակ՝ Alfred de Zayas, Jermaine O. McCalpin, Ara Papian, Henry C. 
Theriault, Resolution with Justice. Reparations for the Armenian Genocide. The Report of the Armenian 
Genocide Reparations Study Group, March 2015, http://www.armeniangenocidereparations. info/wp-
content/uploads/2015/03/20150331-ArmenianGencoideReparations-CompleteBooklet-FINAL. pdf; Harutyun 
Marutyan, “Boundaries/Borders of the Armenian Claims and Possibilities of Inter National Dialogue,” in 
141 Days in Action. January 19th Initiative, 048-058 ([Yerevan], United in Rights, 2017), 048-058, https://
www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_
possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf 
51 Տե՛ս «Զարթօնք», «Ազդակ», «Արարատ» օրաթերթերի՝ 2015 թ. ապրիլի 24-ի միացյալ հա մարը։ 

http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
http://www.president.am/en/press-release/item/2015/01/29/President-Serzh-Sargsyan-visit-Tsitsernakaberd-Genocide/
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf
https://www.academia.edu/34036583/Harutyun_Marutyan-Boundaries-Borders_of_the_Armenian_Claims_and_possibilities_of_Inter_National_Dialogue-2017-Engl.pdf


Հա րու թյուն Տ. Մա րու թյան

132

սով ըն դուն վել է Հա  յաս տա նի նա խա ձեռ նած Ցե ղա սպա նու թյան կան խար գել ման բա -
նաձևը։ ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ասամբ լե ան 2015 թ. սեպ տեմ բե րի 11-ին ըն դու նեց բա նաձև, 
ո  րով դեկ տեմ բե րի 9-ը հռ չակ վեց Ցե ղա սպա նու թյան հան ցա գոր ծու թյան զո հե  րի հի շա-
տա կի ու ար ժա նա պատ վու թյան և այդ հան ցա գոր ծու թյան կան խար գել ման մի ջազ-
գային օ ր52։

2015 թ. մար տին պաշ տո նա պես մեկ նար կեց «Ավ րո րա» հա մաշ խար հային մար դա-
սի րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը՝ հա մա նուն մր ցա նա կի տրա մա դր մամբ։ Այդ մր ցա նա կի 
հիմ քում Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի խի զա խու թյան և գո յա պայ քա րի ո գեշն-
չող պատ մու թյուն ներն ե ն։

 Մեծ ե ղեռ նից 100 տա րի ան ց՝ 2015 թվա կա նի ապ րի լի 23-ին, Հայ առա քե լա կան 
Սուրբ ե կե ղե ցու ե պիս կո պո սաց դա սի ո րոշ մամբ ՆՍՕՏՏ Գա րե գին Ե րկ րորդ Ամե նայն 
հայոց կա թո ղի կո սի և Մե ծի Տանն Կի լի կի ո կա թո ղի կոս Արամ Առա ջի նի կոն դա կով 
սր բա դաս վե ցին Հայոց ցե ղա սպա նու թյա նը զոհ գնա ցած բո լոր նա հա տակ նե րը՝ ավե լի 
քան մե կու կես մի լի ոն մարդ: Հայ տա րար վեց, որ «Մեր սուրբ նա հա տակ նե րի հի շա-
տակն այլևս ոչ թե զո հի ու նն ջե ցյա լի հո գե հանգս տյան աղոթք է, այլ՝ հաղ թա նա կած ու 
նա հա տա կու թյան արյամբ սր բա գործ ված ան մար մին զին վոր նե րի հաղ թա կան օ րհ ներ-
գու թյուն»53։

Հիշատակի օրվա վերաբանաձևման խնդիրը

Հայոց ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե լի ցին նվիր ված ձեռ նարկ նե րի ու մի ջո ցա ռում-
նե րի մի զգա լի մասն ուղղ ված էր աշ խար հին և Թուր քիային։ Սա օ րի նա չափ էր, և 
ակն կալ վում էր, որ այդ պես էլ պետք է լի նի։ Սա կայն Ցե ղա սպա նու թյան 100-րդ տա րե-
լի ցը նաև մի յու րօ րի նակ սահ մա նա գիծ է, ե լա կետ ներ հայ կա կան խն դիր նե րի լուծ ման 
ի մաս տով։ Դրան ցից մե կը վե րա բե րում է հի շա տա կի օր վա խորհրդին54։ 

52 Բնութագրական է, որ «Ընդդեմ ցե ղա սպանության հանցագործության» երրորդ գլոբալ ֆո րումը 
անցկացվեց Երևանում 2018 թ. դեկտեմբերի 9-11-ը։
53 Հարցի քննարկումը տե՛ս Հարություն Մարության, «Հայոց ցե ղա սպանության նահա տակների 
սրբա դասումը՝ որպես մշակութային երևույթ», Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշ-
խա տություններ, 1։ Հայ ժողովրդական մշակույթ, XVII։ Ավանդականը և արդիականը հայոց մշա-
կույ թում, խմբ. Հարություն Մարության, Թամար Հայրապետյան, Սուրեն Հոբոսյան (Երևան, ՀԱԻ 
հրատ., 2018), 54-64։ Հոդվածում առաջ է քաշվում այն տե սակետը, որ սրբադասման պարագայում 
փաս տորեն շեշտադրվում է կրոնական գործոնը, և այդ կերպ երևույթը մասնավորեցնելով՝ նվա զեց-
վում է ազգային, էթնիկա կան գործոնը, նաև՝ Ցե ղա սպանության քաղաքական արժեքը: Ցե ղա սպա-
նու թյունը փաս տորեն հավասարեցվում է «կրոնասպանության», մինչդեռ այն շատ ավելի ընդգրկուն 
երև ույթ է։
54 Առաջարկությունների փաթեթն առաջին անգամ բարձրաձայնվել է 2013 թ. մարտին-ապ-
րիլին, առանձին հրապարակման ձևով լույս է տեսել 2014 թ.։ Տե՛ս Յարութիւն Մարութեան, Առա-
ջարկութիւններ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի նշմանն ընդառաջ, Ազդակ ապ րիլեան 
բացառիկ 2014, 17-24։ Տե́ ս նաև Հարություն Մարության, Ինքնա պաշտպանության ֆենո մենը 
Հայոց ցեղասպանության տարիներին և հիշատակի օրվա վե րաբանաձևման խնդիրը, Ցեղասպա-
նա գիտական հանդես 3(1-2) (2015) [«Առաջին համաշ խարհային պատերազմի Կովկասյան ճակատը. 
Ցեղա սպա նություն, գաղթականներ և մար դասիրական օգնություն» միջազգային գիտաժողովի 
նյութեր. Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, Երևան, 2014 թ. ապրիլի 21-22], 76-80։
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Հայոց ցե ղա սպա նու թյանն առնչ վող ամե նա մյա հի շա տա կում նե րի ժա մա նակ, 
որ պես կա նոն, շեշ տադ րում ներն ար վում են «ցե ղա սպա նու թյան զո հե րին», եր բեմն 
էլ, որ պես լրա ցում, հիշ վում են հայ ֆի դայի նե րը, ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րը։ 
Սա կայն այս «լ րա ցու մը», այ նուա մե նայ նիվ, մաս չի կազ մում պաշ տո նա կան, ի նս տի-
տու ցի ո նալ ձևա կերպ ման, ին չը, մեր հա մոզ մամբ, ու զում ե նք դա թե ոչ, բե րում է զո հի 
կա ղա պա րի, զո հի մշա կույ թի գո յատև մա նը նպաս տե լուն55։

 Մինչ դեռ Հայոց ցե ղա սպա նու թյան ու մաս նա վո րա պես Առա ջին աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին առ կա էին նաև այլ ի րո ղու թյուն ներ։ Պա տե րազ մի սկզ բից ի վեր 
Արևմտյան և Կով կա սյան ճա կատ նե րում կռ վող հա յազ գի զին վոր նե րի թի վը կազ մում 
էր մոտ 300 հազ. մարդ։ Ձևա վոր վե ցին յոթ հայ կա կան կա մա վո րա կան ջո կատ ներ՝ 
ի րենց կազ մում ու նե նա լով վեց հա զար հո գի։ 1916 թ. նոյեմ բե րին ֆրան սիա կան զոր-
քե րի կազ մում ստեղծ վեց հայե րից բաղ կա ցած Արևե լյան լե գե ո նը (ա վե լի քան հինգ 
հա զար զին վոր), ո րը 1918 թ. դեկ տեմ բե րին վե րան վան վեց Հայ կա կան լե գե ոն։

 Հայոց ցե ղա սպա նու թյան տա րի ներն Օս մա նյան կայս րու թյու նում նշա նա վոր վե ցին 
նաև հայե րի մի շարք ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րով: Նախ՝ նշենք քա ղաք ներն 
ու խո շոր բնա կա վայ րե րը՝ Շա տախ/ Թաղ (1915 թ. ապ րի լի 1-մայի սի 14), Վան (1915 թ. 
ապ րի լի 7 – մայի սի 3), Շա պին-Գա րա հի սար (1915 թ. հու նի սի 2-29), Մուշ (1915 թ. հու-
նի սի 26-29), Ֆըն տը ճագ (հու լի սի 6 – 26/օ գոս տո սի 3), Ո ւր ֆա (1915 թ. սեպ տեմ բե րի 
29 – հոկ տեմ բե րի 23), Հա ճըն (1920 թ. ապ րի լի 1 – հոկ տեմ բե րի 15), Այն թապ (1920 թ. 
ապ րի լի 1 – 1921 թ. փետր վա րի 8)։ Գա վառ նե րից՝ Գա վաշ (Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 3 – մայի սի 11, Փե սան դաշտ (Շա տա խի գա վառ, Վաս պու րա կան)՝ 1915 թ. 
ապ րի լի 14 – մայի սի 10, Յոզ ղատ գա վա ռի (Ան կա րայի նա հանգ) հայ կա կան գյու-
ղեր՝ 1915-1917 թթ., Սա սուն՝ 1915 թ. ապ րիլ – օ գոս տոս, Մու սա լեռ (1915 թ. օ գոս տո սի 
7 – սեպ տեմ բե րի 12), Խնուս գա վա ռի հայ կա կան գյու ղեր (1915 թ. մայիս), Խո տոր ջու րի 
գա վառ (1918 թ. հուն վա րի 20 – մայիս)56:

 Վե րո բե րյա լից հետևում է, որ ո րոշ վայ րե րում հայե րը դի մադ րել են շատ կարճ, 
այլ տե ղե րում՝ շա բաթ ներ և ամիս ներ շա րու նակ, կազ մա կերպ ված ու չկազ մա կերպ-
ված, զին ված ու շատ քիչ զենք-զի նամ թեր քով։ Երևույ թը շատ բազ մա դեմ է, գնա հա-
տա կան նե րը՝ տար բեր, սա կայն հս տակ է մեկ բան. հայ քա ղա քա ցիա կան բնակ չու-
թյու նը ոչ քիչ դեպ քե րում հենց այն պես չի կո տոր վել, չի «մորթ վել ոչ խար նե րի նման», 
ի նչ պես եր բեմն հն չում է հար ցից ան տե ղյակ, առա վե լա պես ոչ մաս նա գի տա կան շր ջա-
նակ նե րում, տար բեր խա վե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի առօ րյա խոս քուզ րույ ցում։ «Ոչ խա րի 
նման մորթ վող ժո ղո վուր դը» չէր կա րող 1918 թ. մայի սին՝ դեռևս Առա ջին հա մաշ խար-

55 Անդրադարձ երևույթի պատճառներին տե՛ս Մարության, Հայ ինքնության պատկերա գրությունը, 
63-66, 70-72։ 
56 Ինքնապաշտպանությունների մասին ընդհանրացնող բնույթի աշխատություններից տե՛ս Ռուբեն 
Սահակյան, Արևմտահայության ցե ղա սպանությունը և ինքնապաշտպանական կռիվները 1915 թվա-
կանին (Երևան, «Գիտություն», 2005)։ Նույնի՝ Ինքնապաշտպանական կռիվները Արևմտյան Հա յաս-
տանում 1915 թվականին և ՀՅ Դաշնակցությունը (Երևան, «Հայ Դատ» հիմնադրամ հրատ., 2010)։ 
Էդիկ Մինասյան, Հայերի ինքնապաշտպանական հերո սամարտերը 1915 թ., Հայկական բանակ 1-2 
(2015), 88-134։ Հարություն Մարության, «Ապրիլի 24-ի վերաիմաստավորումը», 9 օգոստոսի 2015 թ., 
http://boon.am/harutyun-marutyan/, դիտվել է 04.01.2019։

http://boon.am/harutyun-marutyan/
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հային պա տե րազ մը չա վարտ ված, պե տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում, 
բռունցք վել և հաղ թա կան ի նք նա պաշտ պա նա կան ճա կա տա մարտ մղել Սար դա րա-
պա տում և Ապա րա նում, դի մա կայել Ղա րա քի լի սա յում՝ այդ կերպ արևե լա հա յու թյա նը 
փր կե լով սպաս վող ցե ղա սպա նու թյու նից։

 Սա կայն հայ կա կան ի րա կա նու թյան մեջ ար դեն շուրջ մեկ դար պաշ տո նա կան թե 
ան պաշ տոն նշ վում է «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի» հի շա տա կը։ Տաս նա մյակ ներ 
շա րու նակ հենց միայն նմա՛ն շեշ տա դրումն իր հետևից բե րում է նաև թե րար ժե քու թյան 
բար դույթ նե րի դրսևո րում ներ հատ կա պես ե րի տա սար դու թյան մեջ, հն չում են կար ծիք-
ներ ցե ղա սպա նու թյան հի շո ղու թյու նը որ պես բեռ ըն կա լե լու մա սին, եր բեմն էլ ո րոն-
վում են քայ լեր՝ ուղղ ված դրա նից «ա զատ վե լուն»։ 

Ան ցել է ավե լի քան հա րյուր տա րի։ Ու նենք Ցե ղա սպա նու թյան տա րի նե րի ի նք նա-
պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի ի րո ղու թյու նը, ու նենք շուրջ ե րես նա մյա ազ գային պե տա-
կա նու թյուն, ար ցա խյան հաղ թա նակ նե րի գոր ծո նը։ Կար ծում ե մ՝ վա ղուց ժա մա նակն է 
վե րաի մաս տա վո րե լու հի շո ղու թյան օր վա խոր հուր դը, ձևա փո խե լու այն, ի րա կա նաց-
նե լու առն վազն շեշ տա դրում նե րի փո փո խու թյուն և շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լու ապ րի-
լի 24-ի այլ բա նաձևում. «Հայոց ցե ղա սպա նու թյան զո հե րի և ի նք նա պաշտ պա նա կան 
կռիվ նե րի հե րոս նե րի հի շա տա կի օր»57։ 

57 Առաջարկվող ձևակերպումը ենթակա է խմբագրման։ Տարբերակներից մեկը կարող է լինել 
հետևյալը. «Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր. զոհեր, դիմադրողներ, վերապրողներ»։
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SUMMARY
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On April 24, 1965, Armenians both in the Soviet Armenia and Diaspora commemorated 
the 50th anniversary of Mets Yeghern. In the Soviet Armenia this became possible not only 
due to the changes within the wide circles of the society after the Khrushchev Thaw but also 
because of the political will of the Armenian authorities, namely, Yakov Zarobyan, the First 
Secretary of the Armenian Communist Party. The decision of the Central Committee of 
the Communist Party of the Soviet Union was preceded by a long sequence of preparatory 
work, among which was a letter addressed to the authorities of Moscow in December 1964. 
Thanks to some ideological statements there, the Armenian Genocide has been moved from 
the level of a solely Armenian tragedy to the level of the world history. 

The commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern took place on two 
levels: people and state/party. The mass demonstration, peoples’ march, the distribution 
of leaflets and intrusion to the Opera building were the sure indicators of a national 
outbreak. Thanks to a position of the Armenian authorities no mass persecution against 
the participants was followed. The commemoration of April 24, 1965 in Yerevan broke 
the wall of official silence and revealed the truth about one of the greatest tragedies of the 
20th century to the wide public. It gave rise to scholarly researches, publication of books 
and archival records relating to the events of 1915 and resulted in the inclusion of the 1915 
Genocide into the textbooks. Finally, it was a unique case when the authorities and people 
were fighting for the same cause even though from the opposite ends. They fought and 
reached their goal. One of the evidences of this fight was the construction of the Memorial 
during 2,5 years, which immediately took its place among the symbols of the Armenian 
identity. It has been 50 years since that people are organizing annual April 24th marches to 
the Memorial. 

On April 24-25, 1965 in different parts of Diaspora Remembrance Day of the 
Victims of Mets Yeghern was solemnly commemorated. It can be stated, that the solemn 
commemoration of April 24, 1965 in different communities of the Armenian Diaspora 
displayed the qualitative transition from the culture of mourning to another level of 
commemoration ceremonies. Particularly, the idea that the perpetrators of the Armenian 
Genocide are finally getting/should get their worthy punishment/ assessment was present. 
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On the eve of April 24, many memorials are being built in different corners of the world. 
On April 24, 1975, for the first time the authorities of the Soviet Armenia officially paid 
tribute to the memory of Mets Yeghern victims by visiting the Genocide Memorial. At 
7pm a Moment of Silence in the memory of the Genocide victims was announced on the 
television and radio. On November 22, 1988, the Supreme Council of the Armenian SSR 
adopted the law on the “Condemnation of the Armenian Genocide of 1915 in the Ottoman 
Turkey” and recognized April 24 the “Remembrance Day of the Victims of the Armenian 
Genocide.” 

During the Karabakh Movement or the Armenian Revolution (February 20, 1988 
– August 23, 1990) the change in the essence of the Remembrance Day has occurred: it 
became the day of presenting political demands on different issues of social life. The article 
details the commemoration of the Remembrance Day of the Genocide victims in the context 
of the commemorative rituals of the Armenian people.

In 1965, during the commemoration of the 50th anniversary of Mets Yeghern, the 
memory of Genocide attained a new status. It can be stated that it became a pan-national 
“property,” a feature for the whole Armenians. The Genocide memory became a constituent 
part of the Armenian identity and through the efforts of Hay Dat and other similar 
organizations became known to the world. On the centennial of the Armenian Genocide 
not the memory of Mets Yeghern but the memory of Armenian Genocide still remains as 
one of the most important manifestations of the Armenian identity. This memory is one 
of the unique elements which unite different political forces and started influencing not 
only the preservation but also the formation of a nation. Executive and legislative bodies 
of more than twenty-five countries as well as various international organizations have now 
recognized the Armenian Genocide. The vast majority of recognitions as a rule happen on 
or around April 24. More than hundred years have passed since the Armenian Genocide. 
It is high time to reconsider the concealed meaning of the Remembrance Day, transform it, 
and at least change its emphasis by putting another wording for April 24 into circulation: 
“Remembrance Day of the Victims of the Armenian Genocide and the Heroes of the Self-
defense Battles.”
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24 апреля 1965 г. армянский народ в Советской Армении и во всем мире отметил 
50-летие Мец Егерна / Геноцида армян. Это событие было обусловлено не только 
изменениями, которые произошли в широких слоях общества благодаря “хрущевской 
оттепели”, но и политической воле руководства Армении, в частности, первого 
секретаря ЦК КП Армении Якова Заробяна. Разрешению, полученному от Политбюро 
ЦК КПСС, предшествовала длительная подготовительная работа: в частности, в декабре 
1964 г. высшему руководству страны в Москву было направлено письмо. Рядом 
идеологических положений, изложенных в нем, Геноцид армян выносился за рамки 
сугубо армянской трагедии и ставился в плоскость всемирной истории.

Мец Егерн отмечался на двух уровнях – народном и государственно-
партийном. Шествие, митинг, в которых принимали участие десятки тысяч людей, 
распространение листовок, вторжение людей в зал Оперы – все это неоспоримые 
показатели народного протеста. Благодаря позиции руководства Армении, на 
нарушителей порядка не было оказано массового силового давления. События 24 апреля 
1965 г. в Ереване разрушили официальное молчание и донесли до широких слоев 
общества историю одной из самых больших трагедий 20-го века, начались научные 
исследования, стали публиковаться книги, документы, касающиеся событий 1915 г., 
факт геноцида наконец занял свое место в учебниках истории армянского народа. 
Кроме того, это был один из тех единичных случаев, когда власть и народ с разных 
позиций боролись за одно общее дело и достигли своей цели. Свидетельством этого 
был также тот факт, что почти за два с половиной года был построен Мемориал жертв 
геноцида, который сразу нашел свое место в ряду символов армянской идентичности. 
Начиная с 1967 г., уже более 50-ти лет, 24 апреля происходит ежегодное шествие 
людей к мемориалу.

24-25 апреля 1965 г. во многих армянских общинах Диаспоры были торжественно 
отмечены днями памяти жертв Мец Егерна. Можно сказать, что произошел 
качественный переход от культуры траурных мероприятий к иному уровню 
поминания. В частности, была выдвинута мысль, что преступления, совершенные по 
отношению к армянам, получают/должны получить достойное наказание/оценку.
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В разных городах мира к 24 апреля сооружаются многочисленные памятники. 
Руководство Советской Армении 24 апреля 1975 года впервые официально почтило 
память жертв Геноцида, посетив Мемориал жертвам Геноцида. В 7 часов вечера в 
республике была объявлена минута молчания. 22 ноября 1988 г., спустя более семи 
десятилетий со времени Геноцида, Верховный Совет Армянской ССР принял закон “Об 
осуждении Геноцида армян 1915 года в Османской империи”. 

Во время Карабахского движения или Армянской революции (20 февраля 1988 – 
23 августа 1990) происходит трансформация содержания дня памяти: оно становится 
более широким, выражающим политические требования, касающиеся разных вопросов 
общественной жизни. В статье подробно рассматривается отмечание дня памяти жертв 
Геноцида в контексте армянских ритуалов памяти.

В 1965 г., к 50-летию Мец Егерна, в памяти о Геноциде появилось новое качество: 
она стала общенародным достоянием, фактором формирования комиссий “Ай дата” 
и других структур для достижения признания со стороны различных стран мира, 
а также заняла прочное место в армянской идентичности. И в 100-летие Геноцида 
армян память уже не о Мец Егерне, а о Геноциде армян продолжает оставаться одним 
из важнейших проявлений армянской идентичности. Это один из тех единичных 
факторов, который объединяет различные армянские политические силы и играет 
важную роль не только в сохранении, но и в формировании новых диаспоральных 
наций. Геноцид армян признали исполнительные и законодательные органы более 
двадцати пяти государств, различные международные организации. Это, как правило, 
происходит или 24 апреля или в близкие к нему дни.

Прошло более ста лет со времени Геноцида. Давно наступило время переосмыслить 
значение дня памяти, по крайней мере, ввести в оборот иную формулировку дня 
24 апреля: “День памяти жертв Геноцида армян и героев самооборонительных 
сражений”.
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Է ԹԻ ԿԱՅԻ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵՐ

 Հե ղի նակ նե րի հա մար 

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	ներ	կա	յաց	նել	«Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	հան	դե	սի»	խմ	բա	գրու	թյուն`	
հե ղի նա կի և բո լոր հա մա հե ղի նակ նե րի(ե թե գր ված է հա մա հե ղի նա կու թյամբ) մա սին 
տե ղե կատ վու թյամբ: 

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	լի	նի	բա	ցա	ռա	պես	հե	ղի	նա	կի/	հա	մա	հե	ղի	նակ	նե	րի	կող	մից	կա	տար
ված ու սում նա սի րու թյուն. խս տիվ ար գել վում է գրա գո ղու թյու նը:

•	 Հոդ	վա	ծը	չպետք	է	նախ	կի	նում	նույ	նու	թյամբ	տպագր	ված	լի	նի	որևէ	լեզ	վով՝	բա	ցա	ռու
թյամբ ա ռան ձին դեպ քե րի՝ խմ բա գրի հա մա ձայ նու թյամբ:

•	 Հոդ	վա	ծը	 չպետք	է	միա	ժա	մա	նակ	հանձն	ված	 լի	նի	տպա	գրու	թյան	կամ	դի	տարկ	ման	
մեկ այլ տե ղում:

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	բա	րեխղ	ճո	րեն	շա	րադր	ված	լի	նի՝	պահ	պա	նե	լով	«Ցե	ղաս	պա	նա	գի
տա կան հան դե սի» սահ մա նած կա նոն նե րը:

•	 Հոդ	վա	ծի	 շր	ջա	նա	կում	 կա	տար	ված	 ու	սում	նա	սի	րու	թյու	նը	 պետք	 է	 հիմն	ված	 լի	նի	
ստույգ տվյալ նե րի վրա:

•	 Հոդ	վա	ծը	պետք	է	ու	նե	նա	գի	տա	կան	նո	րույթ	և	ար	դիա	կա	նու	թյուն:
•	 Հոդ	վա	ծում	 (հղ	ման	տես	քով)	թույ	լատ	րե	լի	է	ե	րախ	տա	գի	տու	թյուն	հայտ	նել	ու	սում	նա

սի րու թյա նը որևէ կերպ ա ջակ ցած ան ձանց:
•	 Հե	ղի	նա	կը	պար	տա	վոր	է	հա	մա	գոր	ծակ	ցել	խմ	բա	գրա	կազ	մի	հետ,	կա	տա	րել	ան	հրա

ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը, հա վե լում նե րը կամ կր ճա տում նե րը, ի նչ պես նաև շտ կել 
սխալ նե րը:

•	 Հե	ղի	նակն	ի	րա	վունք	չու	նի	վի	ճար	կե	լու	խմ	բա	գրու	թյան՝	հոդ	վա	ծը	չտ	պա	գրե	լու	ո	րո	շու
մը կամ գրա խո սու թյան բա ցա սա կան կար ծի քը՝ ա ռանց հիմ նա րար փաս տարկ նե րի: 

Գ րա խոս նե րի հա մար 

«Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին»  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում 
են առ վազն մեկ գրա խո սի կող մից: Գրա խո սու թյու նը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի 
գաղտ նի ու թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմ բա գրու թյու-
նը ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ: 

Գ րա խո սը պետք է ՝
•	 նյու	թը	գրա	խո	սի՝	ան	կախ	ան	ձնա	կան	հե	տաքրք	րու	թյուն	նե	րից	ու	շա	հե	րից՝	դրսևո	րե

լով բա ցա ռա պես գի տա կան ա նա չառ մո տե ցում,
•	 լրաց	նի	գրա	խոս	ման	հա	մար	նրան	ու	ղարկ	ված	ձևա	թուղ	թը	հնա	րա	վո	րինս	սեղմ	ժամ

կետ նե րում,
•	 շա	հե	րի	բախ	ման	առ	կա	յու	թյան	դեպ	քում	այդ	մա	սին	տե	ղե	կաց	նել	խմ	բա	գրու	թյա	նը:	

Գ րա խոս ված ձևա թուղ թը պահ վում է «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի»ար խի վում, 
չի տրա մադր վում որևէ մե կին՝ այդ թվում՝ հե ղի նա կին, և այն հրա պա րակ ման են թա կա չէ: 
Գրա խոս ման ար դյունք նե րի, ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի մա սին հե ղի նա կին տե-
ղե կաց վում է տրա մադր ված էլ. փոս տի մի ջո ցով: 
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Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
•	 կազ	մա	կեր	պել	 «Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	 հան	դե	սին»	 ներ	կա	յաց	ված	 հոդ	ված	նե	րի	

պատ շաճ գրա խո սու թյու նը,
•	 հոդ	վա	ծը	 «Ցե	ղաս	պա	նա	գի	տա	կան	 հան	դե	սի»խմ	բագ	րու	թյուն	 հանձ	նե	լուց	 հե	տո՝	 եր

կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմ բագ րա կան խորհր դի ո րոշ ման 
վե րա բե րյալ,

•	 հետևել	պար	բե	րա	կա	նի	 հրա	տա	րակ	չա	կան	 է	թի	կե	տին	և	 ե	րաշ	խա	վո	րել	 հրա	տա	րակ
վող աշ խա տանք նե րի գի տա կան բարձր մա կար դա կը,

•	 չհ	րա	պա	րա	կել	հե	ղի	նա	կի	և	գրա	խո	սի	ան	ձնա	կան	տվյալ	նե	րը	և	չտ	րա	մադ	րել	դրանք	
եր կու կող մե րին: 

Խմ բագ րու թյունն ի րա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, ե թե այն չի հա-
մա պա տաս խա նում խմ բագ րու թյան կող մից սահ ման ված պա հանջ նե րին:

Խմ բագ րու թյու նը նյու թե րի տպագ րու թյան կամ մերժ ման ո րո շու մը կա յաց նում է՝ 
հիմնվե լով գրա խոս նե րի կա տա րած ա ռա ջարկ նե րի ու դի տար կում նե րի վրա՝ հան դե սի 
տեխ նի կա կան պա հանջ նե րին բա վա րա րե լու դեպ քում: 

Գ րա խոս ման փու լի ա վար տից և հե ղի նա կի կող մից կա տար ված շտ կում նե րից հե տո 
հոդ ված նե րը խմ բագր վում են «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմ բագ րա կան մո տե-
ցում նե րին հա մա ձայն: 

 Հե ղի նա կային ի րա վունք

Հ րա տա րակ ված նյու թե րի հե ղի նա կային ի րա վուն քը պատ կա նում է «Ցե ղաս պա նա գի-
տա կան հան դե սին»: Տպագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց հե տո հե ղի-
նա կը պար տա վոր վում է լրաց նել և ստո րագ րել հե ղի նա կային ի րա վուն քի փո խանց ման 
վե րա բե րյալ ձևա թուղ թը: 

 Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

 Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված 
ցան կա ցած նյու թի (լու սան կար, տեքստ, պատ կեր, ա ղյու սակ, դիագ րամ և այլն) տպագ-
րու թյան կամ վե րատ պու թյան հա մար գրա վոր թույլտ վու թյուն ստա նա լը (ում պատ կա-
նում է հե ղի նա կային ի րա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղաս պա նա գի տա-
կան հան դե սի»խմ բագ րու թյա նը (տ պագ րե լու վե րա բե րյալ դրա կան ո րո շում ստա նա լուց 
հե տո): Հե ղի նա կային ի րա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտ րա-
մադր վի խմ բագ րու թյան կող մից: 

 ՀՈՒ ՇԱ ԳԻՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԻՆ 

Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 
գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ի նչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմ բագ-
րու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հ րա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-
նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (արևե լա հայե րեն, ա րևմ տա հայե րեն), ի սկ ա ռան ձին 
դեպ քե րում` խմ բագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով: 



148

 Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում խմ-
բագ րա կազ մի կող մից, ա պա՝ թե մա տիկ, ո րա կա կան և տեխ նի կա կան պա հանջ նե րի բա-
վա րար ման դեպ քում միայն՝ ու ղարկ վում գրա խո սու թյան: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սին  ներ կա յաց ված հոդ ված նե րը գրա խոս վում են ա ռն-
վազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է ե րկ կող մա նի գաղտ նի ու-
թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմ բագ րու թյու նը ո րո-
շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բերյալ։ Խմ բագ րու թյունն 
ի րա վունք ու նի ան մի ջա պես մեր ժել ներ կա յաց ված նյու թը` Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե-
սի  տեխ նի կա կան և գի տա կան պա հանջ նե րին չբա վա րա րե լու դեպ քում: 

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում  հոդ ված նե րի տպագ րու թյու նը կա տար վում է ան-
վճար հի մուն քով: 

 ԿԱ ՌՈԻՑ ՎԱԾ ՔԸ ԵՎ ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՁԵ ՎԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

1. Ծա վա լը՝ մինչև 30 էջ (ա վե լի մեծ ծա վա լի դեպ քում՝ խմ բագ րու թյան ո րոշ մամբ)։ 
2. Հայե րեն տեքս տը կազ մել «Sylfaen» տա ռա տե սա կով, լա տի նա տառ և սլա վո նա տառ 

տեքս տե րը՝ «Times New Roman» տա ռա տե սա կով, 12 տա ռա չա փով, ի սկ հղում նե րը` 10 
տա ռա չա փով։

3. Ա ռա ջին է ջում գրել հոդ վա ծի հե ղի նակ(ներ)ի ա նու նը, հայ րան վան սկզբ նա տա ռը, ազ-
գա նու նը, գի տա կան աս տի ճա նը, պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, էլ. փոս տի հաս ցեն: 

4. Հոդ վա ծի վեր նա գի րը գրել ՄԵ ԾԱ ՏԱ ՌԵ ՐՈՎ, թա վա տառ, հա վա սա րեց նել կենտ րո-
նում։

5. Հա ջորդ տո ղում գրել «Բա նա լի բա ռեր — » ար տա հայ տու թյու նը և կցել նվա զա գույ նը 
5 հան գու ցային բառ կամ ար տա հայ տու թյուն՝ 10 տա ռա չա փով։

6. Հոդ վա ծի բնագ րի լեզ վով գրել կարճ նե րա ծա կան հատ ված (Abstract)` 150-200 բառ: 
7. Ա նհ րա ժեշ տու թյան պա րա գա յում բուն տեքս տից ան մի ջա պես հե տո հասցեա գ րել 

ե րախ  տա գի տու թյուն ան հատ նե րին և/ կամ կազ մա կեր պու թյուն նե րին (acknowledgment): 
8. Հոդ վա ծի բուն տեքս տից հե տո գրել նախ ան գլե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փու մը: 

Ա նգ լե րեն հոդ վա ծի դեպ քում գրել նախ հայե րեն, ա պա՝ ռու սե րեն ամ փո փում, ի սկ ռու-
սե րեն հոդ վա ծի դեպ քում՝ նախ հայե րեն, ա պա՝ ան գլե րեն ամ փո փում: 

 Յու րա քան չյուր լեզ վով ամ փոփ ման վեր նագ րից հե տո կցել հա մա պա տաս խան լեզ վով 
բա նա լի բա ռեր (բա նա լի բա ռե րը բո լոր լե զու նե րով տր վող ամ փո փում նե րում պետք է 
լի նեն նույ նը)։ 

9. Ամ փո փում նե րից հե տո ներ կա յաց նել ոչ լա տի նա տառ գրա կա նու թյան ցանկն այբ բե-
նա կան կար գով՝ նշե լով նյու թի վեր նա գի րը բնագ րով, ի սկ [] փա կագ ծե րում տալ հա-
մար ժեք ան գլե րեն թարգ մա նու թյու նը: Հղ ման այլ ման րա մաս նե րը (հե ղի նա կի ազ գա-
նուն, ա նուն, հրա տա րակ չու թյան ա նու նը, վայ րը, ամ սագ րի վեր նա գի րը և այլն) տալ 
լա տի նա տառ՝ ներ կա յաց ված տա ռա դարձ մամբ, օ րի նակ՝

 Antonian, Aram. Մեծ ո ճի րը [The Great Crime]. Boston: Pahak, 1921 

Հ ղում ներ

10. Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի հղում նե րը ձևա վո րել հա մա ձայն The Chicago 
Manual of Style Online 17th Edition-ի: 
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Հ ղում նե րը պետք է հա մա րա կալ վեն սկզ բից մինչև վերջ: Ան կախ լեզ վից յու րա քան չյուր 
աղ բյուր, ե թե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ հղու-
մից պետք է օգ տա գործ վի`

 Նույն տե ղում: (ե թե է ջը նույնն է) 
 Նույն տե ղում, ...: (ե թե է ջը փոխ վում է) 

Ա. Գր քեր (մե նագ րու թյուն ներ կամ հա մա հե ղի նա կու թյամբ աշ խա տու թյուն ներ) 

1) Հղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի-
նա կի ա նու նը (ամ բող ջու թյամբ), հե ղի նա կի ազ գա նու նը, վեր նա գի րը, հրա տա րա կու թյան 
քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Բո լոր գր քե րի վեր նագ րե րը գրել շե ղա տառ: 
 
Անգ լե րեն վեր նագ րե րի բո լոր բա ռե րը (բա ցա ռու թյամբ նախ դիր նե րի, հո դե րի կամ շաղ-
կապ նե րի) գրել մե ծա տառ: Օր.` 

1. Սար գիս Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին (Երևան, Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
թան գա րան-ինս տի տուտ, 2013), 55: 
2. Валерий Тунян, Россия и Армянский вопрос (Ереван: Музей-институт Геноцида армян, 
1998), 55. 
3. Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans 
to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55. 

2) Ե թե նույն հոդ վա ծում գիր քը հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած ե րկ րորդ 
հղու մից և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նու նը, գր-
քի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի քա նի 
բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քում): Օր.՝
 
Թո րո սյան,  Դար դա նե լից մինչև Պա ղես տին, 55: 
Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55. 
Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55. 

4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քում, գրել ա ռա ջին եր կու հե ղի նակ նե րի ա նուն նե րը և 
ազ գա նուն ներն ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզ բունք նե րով: 

Բ. Թարգ ման ված գր քեր 

Հ ղում նե րը պետք է պա րու նա կեն հրա տա րա կու թյան ամ բող ջա կան տվյալ նե րը. հե ղի նա-
կի ա նու նը, ազ գա նու նը, գր քի վեր նա գի րը, թարգ մա նո ղի ամ բող ջա կան ա նու նը և ազ գա-
նու նը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա րե թի վը: Գր քի վեր նա գի րը 
պետք է գրել շե ղա տառ: 

1. Jhumpa Lahiri, In Other Words, trans. Ann Goldstein (New York: Alfred A. Knopf, 2016), 
146. Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և 
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գր քի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 
վեր նագ րե րի դեպ քում), շե ղա տառ, է ջը:
Օր.` 

1. Lahiri, In Other Words, 184. 

Գ. Թվային գր քե րի (ebook) 

Թ վային գր քե րի օգ տա գործ ման դեպ քում գրել գր քի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզ բունք նե-
րով, ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը: Ե թե գր քի է ջե րը առ կա չեն, ա պա 
պետք է նշել բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը և դիտ ման ժա մա նա կը: Օր.` 

1. Herman Melville, Moby-Dick; or, The Whale (New York: Harper & Brothers, 1851), 627, 
http://mel.hofstra.edu/moby-dick-the-whale-proofs.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: University 
of Chicago Press, 1987), chap. 10, doc. 19, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/, դիտվել է 
17.07.2019: 
3. Brooke Borel, The Chicago Guide to Fact-Checking (Chicago: University of Chicago Press, 
2016), 92, ProQuest Ebrary. 
4. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), chap. 3, Kindle. Բազ-
մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և գր քի 
վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ ձևով (եր կար վեր-
նագ րե րի դեպ քում) շե ղա տառ, է ջը կամ բաժ նի կամ գլ խի հա մա րը:
Օր.` 

1. Melville, Moby-Dick, 722–723. 
2. Kurland and Lerner, Founders’ Constitution, chap. 4, doc. 29. 
3. Borel, Fact-Checking, 104–105. 
4. Austen, Pride and Prejudice, chap. 14. 

Դ. Ժո ղո վա ծու ներ 

1) Ժո ղո վա ծու նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նու նը, ազ գա նու նը ամ բող ջա կան, 
հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծուի վեր նա գի րը, խմ-
բա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կու թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, տա-
րե թի վը:
Օր.` 

1. Vahakn Dadrian, “Ottoman Archives and Denial of the Armenian Genocide,” in The 
Armenian Genocide: History, Politics, Ethics, ed. Richard G. Hovannisian (New York: St. 
Martin’s Press, 1992), 280. 
2. Վեր ժի նե Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 
վկա յու թյուն նե րի»,  Հայոց Մեծ ե ղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու (Երևան, Ե ՊՀ հրատ., 
2005), 471: 
3. Сурен Манукян, “Наказание за верность”. От Эрзурумского конгресса до Сарыка-
мышского сражения,” Первая мировая война: взгляд спустя столетие: доклады и 
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выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2016), 648. 
2) Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում ներ նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-
նու նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ 
կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում) չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:  
Օր.` 

1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471. 
2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 471: 
3. Манукян, “Наказание за верность,” 648. 

Ե. Հոդ ված ներ 

1) Հոդ ված ներ հղե լիս նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, հոդ վա ծի վեր-
նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Առ կա յու թյան դեպ քում 
ա վե լաց նել գր քի URL կամ շտե մա րա նի ա նու նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifier): 
Օր.` 

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice in the Treatment of 
Minorities in Wartime: the United States Archival Evidence on the Armenians and Greeks in 
the Ottoman Empire,” Journal of Genocide Research 3, no. 1 (2001): 35. 
2. Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in 
Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human 
Capital 11, no. 1 (2017): 9–10, https://doi.org/10.1086/690235 
3. Peter LaSalle, “Conundrum: A Story about Reading,” New England Review 38, no. 1 (2017): 
95, Project MUSE. 
4.Շու շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը. հրո վար տակ ներ, հրա-
հանգ ներ ու կո չեր»,  Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, no. 2 (2014), 40: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը: 
Օր.` 

1. Adalian, “Comparative Policy and Differential Practice,” 35. 
2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23. 
6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը», 40: 

Զ. Հա մա հե ղի նա կու թյամբ հոդ ված ներ

 Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ու նե ցող հոդ ված նե րում նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նու նը 
և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ, ա պա` «և ու րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րու-
նա կել վե րը նշ ված սկզ բունք նե րով: սա էլ է կրկն վում։ Ի սկ ե թե նման կրկ նու թյուն նե րով 
հատ ված նե րը բուն տեքս տից հա նել ու վեր ջում դնել, որ պես ը նդ հան րաց նող ձևա կեր-
պում։ 
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է. Մա մուլ 

 Մա մու լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նու նը, ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, ի սկ հան դե սի ան վա նու մը շե ղա տառ: Նշել նաև 
հան դե սի տպագ րու թյան վայ րը: Օր.` 

1. Գալս տյան Սու սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ազգ օ րա թերթ (Երևան), 
24 ապ րի լի 2010, 13: 
2. Rebecca Mead, “The Prophet of Dystopia,” New Yorker, April 17, 2017, 43. 
3. Farhad Manjoo, “Snap Makes a Bet on the Cultural Supremacy of the Camera,” New York 
Times, March 8, 2017, https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-
the-cultural-supremacy-of-the-camera.html. 
4. Խմ բագ րա կան, Ա զա տա մարտ օ րա թերթ (Կ.Պո լիս), 31 հոկ տեմ բեր/13 նոյեմ բեր 1914, 1: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղում նե րի դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, 
հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քում) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 
դեպ քում) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, է ջը:
Օր.` 

1. Գալս տյան, «Եր վանդ Օ տյա նը», 13: 
2. Mead, “The Prophet of Dystopia,” 43. 
3. Manjoo, “Snap.” 
4. Խմ բագ րա կան, 1: 

Ը. Թե զեր և ա տե նա խո սու թյուն ներ

 Թե զե րը և ա տե նա խո սու թյուն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը 
ամ բող ջու թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մեջ, պաշտ պա-
նու թյան վայ րը, տա րե թի վը, է ջը: Օր.` 

1. Cynthia Lillian Rutz, “King Lear and Its Folktale Analogues” (PhD diss., University of 
Chicago, 2013), 99–100. 
2. Նա րեկ Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը Ռա ֆաել 
Լեմ կի նի կող մից» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մու թյան ի նս տի տուտ, 2017), 77: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը, թե զի 
կամ ա տե նա խո սու թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջու թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-
րի մեջ, պաշտ պա նու թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը: 
Օր.` 

1. Rutz, “King Lear,” 158. 
2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նու թյան խնդ րի ու սում նա սի րու թյու նը», 77: 

Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյու թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նու նը և ազ գա նու նը ամ բող ջու թյամբ 
(ե թե նշ ված է), նյու թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյու-
թից օ գտ վե լու ամ սա թի վը: Օր.` 

mailto: https://www.nytimes.com/2017/03/08/technology/snap-makes-a-bet-on-the-cultural-supremacy-of-the-camera.html
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1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/
genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտվել է 17.07.2019: 
2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րում Կի-
րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-
MargaryanNarine.php, դիտվել է 17.07.2019: 
3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” filmed November 2016 at 
TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_
what_does_a_black_hole_look_like, դիտվել է 17.07.2019: 

 Բազ մա կի ոչ շա րու նա կա կան հղ ման դեպ քում պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նու նը և/ կամ 
նյու թի վեր նա գի րը (եր կար վեր նագ րե րի դեպ քում` կր ճատ):
Օր.` 

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.” 
2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րու թյան»: 
3. Bouman, “Black Hole.” 

11. Ա նձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ

 Անձ նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտ րո նային և տեքս տային նա մակ նե րը 
(messages), ի նչ պես նաև սո ցիա լա կան ցան ցե րի մի ջո ցով ու ղարկ վող հա ղոր դագ րու թյուն-
նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետևյալ կերպ. 

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բու քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տոս 2017 թ.: 
2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտ րո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մարտ 2017 թ.: 

12. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րում նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 
չա կեր տի և ա ռանց հո դի, ի սկ ամ սա նու նը՝ սե ռա կան հո լո վաձևով: Պահ պա նել ամ սա-
թիվ-ամ սա նուն-տա րե թիվ հեր թա կա նու թյու նը: Ամ սա նու նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 
մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019: 

 Թույ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ու ղիղ ձևով գրու թյու նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շա-
րա դա սու թյան փո փո խու թյան դեպ քում ամ սա նու նը կա րող է գր վել նաև սկզ բում: Օ րի-
նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.: 

1. Ա միս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն ի րա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հուն վա րի 
2019 թ. կամ 2019 թ. փետր վա րի 1: 
2. Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րում գոր ծա ծել մի ջա կետ: Օ րի նակ՝ 25.01.2019:
3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րու թյու նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող նե-
լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հուն վա րի 2019 թ.: Միայն թվե րով գր վող ա միս-ամ սաթ վե րից հե-
տո «թ.»-ն չգ րել՝ հա մա րե լով ա վե լորդ: 
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13. Տա ռա դար ձու թյուն 

 Հայե րեն  Ռու սե րեն

Ա ա - A a А а - A a
Բ բ - B b Б б - B b
Գ գ - G g В в - V v
Դ դ - D d Г г - G g
Ե ե - E e Д д - D d
Զ զ - Z z Е е - E e
Է է - E՛ e՛ Ё ё - Io io
Ը ը - Ë ë Ж ж - Zh zh
Թ թ - T’ t’ З з - Z z
Ժ ժ - Zh zh И и - I i
Ի ի - I i Й й - Ï ï 
Լ լ - L l К к - K k
Խ խ - Kh kh Л л - L l
Ծ ծ - Ts ts М м - M m
Կ կ - K k Н н - N n
Հ հ - H h О о - O o
Ձ ձ - Dz dz П п - P p
Ղ ղ - Gh gh Р р - R r
Ճ ճ - Ch ch С с - S s
Մ մ - M m Т т - T t
Յ յ - Y y У у - U u
Ն ն - N n Ф ф - F f
Շ շ - Sh sh Х х - Kh kh
Ո ո - Vo vo (բա ռա մի ջում գրել o ձևով) Ц ц - Ts ts
Չ չ - Ch’ ch’ Ч ч - Ch ch
Պ պ - P p Ш ш - Sh sh
Ջ ջ - J j Щ щ - Shch shch
Ռ ռ - R’ r’ Ъ ъ - “
Ս ս - S s Ы ы - Y y
Վ վ - V v Ь ь - ‘
Տ տ - T t Э э - E՛ e՛
Ր ր - R r Ю ю - Iu iu
Ց ց - Ts’ ts’ Я я - Ia ia
ՈՒ ու - U u
Փ փ - P’p’
Ք ք - Q q 
ԵՎ և Ev ev  
Օ օ - O՛ o՛
Ֆ ֆ - F f





Տպագրությունը՝ օֆսեթ, թուղթը՝ օֆսեթ,
տպաքանակը՝ 150:

Տպագրվել է ............................. 
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