
Տա
րի

 8
, N

o 
1,

 2
02

0



«ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱ ՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ-ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» 
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ՑԵ ՂԱ ՍՊԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ
8 (1)

Երևան 2020



ISSN 1829-3980

Ցե ղա սպանագիտական հանդես

Գլխավոր խմբագիր

Հարություն Մարության, պ.գ.դ., 
«Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ, Հայաստան

Գլխավոր խմբագրի տեղակալ

Էդիտա Գզոյան, պ.գ.թ., 
«Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամ, Հայաստան

Խմբագրական խորհուրդ

Աննա Ալեքսանյան, Քլարկի համալսարան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 

Մելինե Անումյան, պ.գ.թ.,Արևմտահայոց հարցերի ուսումնասիրությունների կենտրոն, 
Հայաստան

Արսեն Ավագյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Ռայմոնդ Գևորգյան, պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
արտասահմանյան անդամ, Ֆրանսիա

Անդրանիկ Դաքեսյան, քաղաքագիտության դոկտոր, Հայկազյան համալսարան, 
Լիբանան 

Ռոբերտ Թաթոյան, պ.գ.թ., «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» 
հիմնադրամ, Հայաստան

Վահե Թաշճյան, պատմագիտության դոկտոր, «Հուշամատյան» ծրագիր,Գերմանիա

Վալերի Թունյան, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, Ռուսաստանի տուրիզմի և սերվիսի պետական 
համալսարանի երևանյան մասնաճյուղ, Հայաստան 

Անահիտ Խոսրոևա, պ.գ.թ., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Հայաստան

Աշոտ Հայրունի, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան

Էլկե Հարթման, պատմագիտության դոկտոր, Մյունխենի Լյուդվիգ-Մաքսիմիլիանս 
համալսարան, Գերմանիա

Սևանե Ղարիբյան, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Ժնևի համալսարան, 
Շվեյցարիա

Նարինե Մարգարյան, պ.գ.թ., «Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ» 
հիմնադրամ, Հայաստան

Հայկ Մարտիրոսյան, պ.գ.թ., Լեփսիուսհաուս, Պոտսդամ, Գերմանիա

Վահրամ Շեմասյան, բանասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր, Կալիֆորնիայի պետական 

համալսարան, Նորթրիջ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Պետրոս Տեր-Մաթոսյան, պատմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Նեբրասկա-Լինքոլնի 

համալսարան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ

Ռուբինա Փիրումյան, բանասիրության դոկտոր, պրոֆեսոր, Կալիֆորնիայի 

համալսարան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ



Ts՚eghaspanagitakan handes (“Journal of Genocide Studies”)

Editor in Chief:

Dr. Harutyun Marutyan, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia

Associate Editor:
Dr. Edita Gzoyan, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia

Editorial Board

Anna Aleksanyan, Clark University, USA

Dr. Meline Anumyan, Research Center on Western Armenian Studies, Armenia

Dr., Prof. Arsen Avagyan, Yerevan State University, Armenia

Dr. Antranik Dakessian, Haigazian University, Lebanon

Dr., Prof. Bedross Der Matossian, University of Nebraska-Lincoln, USA

Dr. Elke Hartmann, Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen, Germany

Dr., Prof. Ashot Hayruni, Yerevan State University, Armenia

Dr., Prof. Sévane Garibian, University of Geneva, Switzerland

Dr., Prof. Raymond Kevorkian, foreign member of National Academy of Sciences of 
the Republic of Armenia, France

Dr. Anahit Khosroeva, Institute of History, National Academy of Sciences of the 
Republic of Armenia

Dr. Narine Margaryan, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia

Dr. Hayk Martirosyan, Lepsiushaus, Potsdam, Germany

Dr., Prof. Rubina Peroomian, University of California, Los Angeles (UCLA), USA

Dr., Prof. Vahram Shemmassian, California State University, Northridge, USA

Dr. Vahé Tachjian, Houshamadyan Project, Germany

Dr. Robert Tatoyan, Armenian Genocide Museum-Institute Foundation, Armenia

Dr. Valery Tunyan, Russian State University of Tourism and Services, Yerevan Branch, 
Armenia



Тсехаспанагитакан андес («Журнал исследований геноцида»)

Главный редактор

Арутюн Марутян, доктор ист. наук, фонд «Музей-институт Геноцида армян»,
         Армения 

Заместитель главного редактора

Эдита Гзоян, канд. ист. наук, фонд «Музей-институт Геноцида армян», Армения

Редакционная коллегия

Арсен Авагян, доктор ист. наук, профессор, Ереванский государственный 
университет, Армения

Ашот Айруни, доктор ист. наук, профессор, Ереванский государственный 
университет, Армения

Анна Алексанян, Кларкский университет, Соединённые Штаты Америки

Мелине Анумян, канд. ист. наук, Центр изучения западноармянских вопросов, 
Армения

Элке Артманн, доктор истории, Мюнхенский университет Людвиг-Максимилианс, 
Германия

Севанэ Гарибян, доктор права, профессор, Женевский университет, Швейцария

Раймонд Геворгян, доктор истории, профессор, иностранный член НАН РА, 
Франция

Андраник Дакесян, доктор политологии, Айказян университет, Ливан 

Айк Мартиросян, канд. ист. наук, дом-музей Лепсиуса (Лепсиусхаус), Потсдам, 
Германия

Нарине Маргарян, канд. ист. наук, фонд «Музей-институт Геноцида армян», 
Армения

Рубина Пирумян, доктор филологии, профессор, Калифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе, Соединённые Штаты Америки

Роберт Татоян, канд. ист. наук, фонд «Музей-институт Геноцида армян»,

          Армения

Ваге Ташчян, доктор истории, проект «Ушамадян», Германия

Петрос Тер-Матосян, доктор истории, профессор, Университет Небраски-Линкольна, 
Соединённые Штаты Америки

Валерий Тунян, доктор ист. наук, профессор, ереванский филиал Российского 
государст венного университета туризма и сервиса, Армения

Анаит Хосроева, канд. ист. наук, Институт истории НАН РА, Армения

Ваграм Шеммассян, доктор филологии, профессор, Калифорнийский 
государтвенный университет в Нортридже, Соединённые Штаты Америки



Ցե ղա սպանագիտական հանդեսը (ISSN 1829-3980) գրախոսվող պարբերական է և լույս 

է տեսնում տարին երկու անգամ` մայիսին և դեկտեմբերին, «Հայոց ցե ղա սպանության 

թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի կողմից (Հայաստանի Հանրապետություն, ք.Երևան, 

0028, Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 8/8, հեռ.` (+374 10) 39 09 81, www.genocide-museum.am): 

Հանդեսը Հայաստանում ցե ղա սպանագիտության ոլորտի հիմնական պարբերականն է, որի 

նպատակն է ցե ղա սպանությունների ուսումնասիրությունը` պատմական, սոցիալ-հոգե բա-

նա կան, ժողովրդագրական, կրոնական, մարդաբանական, իրավական, սեռային, մշակու-

թաբանական և այլ գիտակարգերի տեսանկյունից` Հայոց ցե ղա սպանության շեշտադրմամբ:

Ցե ղա սպանագիտական հանդեսում տպագրված հոդվածները, գրախոսությունները և այլ 

նյութերն արտահայտում են հեղինակների մոտեցումները, որոնք կարող են չհամընկնել 

«Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամի մոտեցումներին: 

«Հայոց ցե ղա սպանության թանգարան-ինստիտուտ» հիմնադրամը որևէ իրավական 

պատասխանատվություն չի կրում հեղինակների սխալների և բացթողումների համար:

Ցե ղա սպանագիտական հանդեսն ինդեքսավորվում է Գիտական հղման հայկական ցուցչի 

(ԳՀՀՑ) մատենագիտական շտեմարանում: 

Հոդվածները և գրախոսությունները կարելի է ներկայացնել տպագիր կամ ուղարկել հետևյալ 

էլեկտրոնային հասցեին` handes@genocide-museum.am:

Ts՚eghaspanagitakan handes (“Journal of Genocide Studies”) (ISSN 1829-3980) is a peer-reviewed 

journal and published twice a year in May and December by the Armenian Genocide Museum-

Institute Foundation (8/8 Tstitsernakaberd highway, 0028 Yerevan, Republic of Armenia 

(+374 10) 39 09 81, www.genocide-museum.am). Journal of Genocide Studies is the main forum 

for scholarship in the field of genocide studies in Armenia and features articles, reviews and 

other relevant materials related to the study of genocides from historical, social-psychological, 

demographic, religious, anthropological, legal, gender, cultural and other scientific fields with a 

special emphasis on the Armenian Genocide. 

Articles, reviews and other materials published in the Journal of Genocide Studies reflect the opinion 

of the authors and may not necessarily coincide with the approaches of the Armenian Genocide 

Museum-Institute Foundation. The Armenian Genocide Museum-Institute Foundation cannot accept 

any legal responsibility for the errors and omissions made by the authors. 

Journal of Genocide Studies is indexed/abstracted in the Armenian Science Citation Index (ASCI). 

Articles, reviews, and other relevant materials can be presented in print or sent to the following 

address: handes@genocide-museum.am.

Тсехаспанагитакан андес («Журнал исследований геноцида») (ISSN 1829-3980) – 

рецензируемое издание, выходит в свет два раза в год, в мае и декабре. Журнал издается 

фондом «Музей-институт Геноцида армян» (Республика Армения, г. Ереван, 0028, 

Цицернакабердское шоссе 8/8 (+374 10) 39 09 81, www.genocide-museum.am). Это единственное 

в Армении периодическое издание в области геноцидоведения, целью которого является 

научное изучение геноцидов с исторической, социально-психологической, социологической, 

этнографической, религиозной, антропологической, юридической, гендерной, культурной и 

других точек зрения с акцентированием на исследование Геноцида армян. 

Статьи, обзоры и другие материалы, опубликованные в «Журнале исследований геноцида», 

отражают мнение авторов и могут не совпадать с подходами фонда «Музей-институт Геноцида 

армян». Фонд «Музей-институт Геноцида армян» не несет юридической ответственности за 

ошибки, допущенные авторами. 

«Журнал исследований геноцида» индексируется в Армянском индексе научного цитирования 

(АИНЦ). Статьи, обзоры и другие материалы могут быть представлены в печатном виде или 

отправлены по следующему электронному адресу: handes@genocide-museum.am.



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Վերժինե Գ. Սվազլյան

Վան-Վասպ8 րականի հերոսամարտը 

ըստ ականատես վերապրողների վկայ8 թյ8 նների ..................................................9

Արփինե Ռ. Բաբլ� մյան

Արևմտյան Հայաստանի Դիարբեքիր նահանգի հայ բնակչ8 թյ8 նը 

համի դյան կոտորածների տարիներին ...................................................................45

Ռոբերտ Ա. Թաթոյան

Արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի Սղերդի գավառի հայ

բնակչության թվաքանակը Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին ............................65

Էդիտա Գ. Գզոյան

Երեխաների բռնի տեղափոխումը որպես ցեղասպանական

գործողություն. ձևավորումից դեպի քրեականացում ................................................99

Նարեկ Մ. Պողոսյան

Ցեղասպան8 թյան և զանգվածային սպան8 թյ8 նների իրագործման հնարավոր 

վտանգը արհեստական բանական8 թյան զարգացման համատեքստ8 մ .................119

Միհրան Ա. Մինասեան

Միհրան Հերարդեանի անտիպ տեղեկագիրը Հալէպի մի սիոնար8 հիներ8 ն մասին .....135

Վալերի Գ. Թ� նյան

Ռ. Էրդոհանի «ընդհանուր պատմության» առասպելը և
Հայոց ցեղասպանությունը .......................................................................151

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ................................................................................. 164



CONTENT

ARTICLES

Verjiné G. Svazlian

The Heroic Battle of Van-Vaspourakan 

according to the Testimonies of the Eyewitness Survivors ............................................9

Arpine R. Bablumyan

The Armenian Population of the Diarbekir Province of Western Armenia during

Hamidian Massacres ...............................................................................................45

Robert A. Tatoyan

Armenian Population Numbers in the Sandjak of Sghert in the Bitlis Vilayet of

Western Armenia on the Eve of the Armenian Genocide ..............................................65

Edita G. Gzoyan

Forcible Child Transfer as a Genocidal Act: from Conceptualization to Criminalization ......99

Narek M. Poghosyan

The Development of Artifi cial Intelligence and Risks for the Implementation of

Genocide and Mass Killings .....................................................................................119

Mihran A. Minassian

Mihran Herartian’s Unpublished Report on the Aleppo Missionaries ............................135

Valery G. Tunyan

R. Erdogan’s Myth of “Common History” and 

the Armenian Genocide ..........................................................................................151

ABOUT THE AUTHORS .....................................................................................164



СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬИ

Вержине Г. Свазлян

Героическое сражение Ван-Васпуракана

по свидетельствам очевидцев ................................................................................9

Арпине Р. Баблумян

Армянское население провинции Диарбекир Западной Армении в годы

гамидовских погромов ..........................................................................................45

Роберт А. Татоян

Численность армянского населения санджака Схерт Битлисского

вилайета Западной Армении в преддверии Геноцида армян ..................................65

Эдита Г. Гзоян

Насильственная передача детей как акт геноцида: от формирования

до криминализации ..............................................................................................99

Нарек М. Погосян

Развитие искусственного интеллекта и риски для осуществления

геноцида и массовых убийств ..............................................................................119

Мигран А. Минасян

Неопубликованный доклад Миграна Герардяна о женщинах-миссионерах Алеппо ......135

Валерий Г. Тунян

Миф “общей истории” Р. Эрдогана и Геноцид армян ................................................151

ОБ АВТОРАХ  .....................................................................................................164



9

Վերժինե Գ. Սվազլյան

բանասիրական գիտª թյª նների դոկտոր 

ՎԱՆ-ՎԱՍՊ� ՐԱԿԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ 

ԸՍՏ ԱԿԱՆԱՏԵՍ ՎԵՐԱՊՐՈՂՆԵՐԻ ՎԿԱՅ� ԹՅ� ՆՆԵՐԻ1

Նվիրվ8 մ է Վան-Վասպ8 րականի 

դյ8 ցազնական հերոսամարտի 

105-ամյակին

Բանալի բառեր՝ Օսմանյան կայսրª թյª ն, Հայոց ցեղասպանª թյª ն, Վան-Վասպª րա-

կան, հերոսամարտ, ինքնապաշտպանª թյª ն, ականատես վերապրողներ, վկայª թյª ն, 

դիմադրª թյª ն, բանվորներ, ինքնաշեն զենք, ֆանֆառ

Սª յն գիտական աշխատանքի համար սկզբնաղբյª րային հենք են հանդի սացել 1915 թ. Հա-

յոց ցեղասպանª թյան վաղորդայնին Վանի նահանգապետ Ջևդեթ փաշայի կազմակեր-

պած զինված հարձակման դեմ ըմբոստացած վանեցիների մե կամսյա ինքնապաշտպա-

նական հերոսամար տին ականա տես-վկա 35 վանեցիներից մե ր գրի առած, ձայնագրած, 

տեսագրած հª շ-վկայª թյª նները և պատմական երգերը, որոնք ստª յգ ª  ամբողջական 

գաղափար են տալիս այդ և հետագա պատմական իրադարձª թյª նների մասին: 

Վանի հերոսամարտն իր կազմակերպվածª թյամբ ª  ժողովրդի մի ասնա կան կամքի 

ª ժով բացառիկ և ինքնատիպ օրինակ դարձավ հայ ժողովրդի հետագա հերոսական 

մաքառª մն երի համար: 

Օսմանյան կայսրª թյան երիտթª րք պարագլª խներն Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի ն մասնակցª մ էին զավթողական նպատակներով և արևմտահայերի 

սպանդն իրագործելª  իրենց երբեմն ի պանթª րքական և պանիսլամական ծրագրով: 

Ուստի պատերազմի  հետ սկսվեց արևմտահայերի զորահավաքն ª  զինահավաքը: 

Հայ երիտասարդներին թª րքական բանակ զորակոչելª  պատրվակով երկրի ողջ 

տարածքով տեղի էին ª նենª մ հայերի ձերբակալª թյª ններ, բանտարկª թյª ններ, 

կոտորածներ և կողոպª տ: 

Թª րքական բանակ զորակոչված հայ երիտասարդներին զենք չէր տրվª մ, այլ՝ 

ª ղարկª մ էին «Ամի լե թաբª ր» (Աշխատանքային գª մարտակ) ծանր աշխատաքներ 

կատարելª , ապա՝ բոլորին ոչնչացնª մ2։ 

Հետագայª մ՝ Երևանի Հայպետհրատª մ հայտնի պոլիգրաֆիստ դարձած, հերո-

սամարտի ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը (ծնվ. 1906 թ., Վան, գ. 

Բժնկերտ) վկայել է. «…Արդեն նախօրոք հավաքել էին բոլոր երիտասարդներին՝ իբր 

թª րքական բանակ են տանելª , բայց ճամփին կոտորել էին։ Ղևոնդ հորեղբայրս կա-

րողանª մ է փախչել այդ սպանվածների մի ջից»3։ 

1  Հոդվածը ստացվել է  09.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 19.03.2020։

2   Ավելի մանրամասն տե՛ս Վերժինե Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողնե-

րի վկայություններ (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011), 25-56, 116-168:

3  Նույն տեղում, 144 (վկ. 38): 
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Իսկ հայտնի դերասան դարձած ականատես վերապրող Մանվել Մար8 թյանը 

(ծնվ. 1901 թ., Վան, գ. Բերդաշեն) նª յնպես հաստատել է. «…1915 թ. դեպքերը ամ-

բողջ հիշª մ եմ, ինչպես աչքիս դիմացը՝ տեսնª մ եմ։ Բավական հայ երիտասարդներ 

տարված էին թª րքական բանակ։ Իմացվեց, որ դրանք բանակից դª րս են բերված և 

գնդակահարված են»4։

Տարիներ անց Երևանª մ մե ծ գործարանների հիմքը դրած վաստակաշատ 

ինժեներ, ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ևս վկայել 

է. «…Թª րքերը իրենց բանակª մ ª նեին վաթսª ն հազար հայեր։ …Իրենց բա-

նակի հայերին բանակից հանեցին, կազմե ցին ռաբոչի բաթալիոն և սկսեցին նրանց 

կոտորել»5։

Հայ զորակոչվածները, չդիմանալով օսմանյան բանակª մ գործադրված դաժա-

նª թյª ններին, փախչª մ, ապաստանª մ էին իրենց գյª ղերի սարերª մ և կամ անցնª մ 

ռª սական բանակի կողմը:

Այդ ժամանակ է, որ դաժան ª  հայատյաց Ջևդեթ փաշան նշանակվª մ է Վա-

նի նահանգապետ: Նա գավառներª մ և գյª ղերª մ թª րքական պահակակետեր է 

տեղադրª մ, որ հսկեն հայերին և հավաքեն նրանց զենքերը: 

Տարիներ անց վաստակավոր գյª ղատնտես դարձած Վանի նահանգի Շատախ 

գավառից ականատես վերապրող Անդրեաս Գյ8 լանյանը (ծնվ. 1907 թ., գ. Սևտկին) 

իր հª շ-վկայª թյան մե ջ մանրամասն պատմե լ է, որ, երբ Օսմանյան կայսրª թյª -

նը մտավ պատերազմի  մե ջ, «…դեռ 1914 թ. ª շ աշնանից պահակախմբեր (որոնք 

գորտոններ էին կոչվª մ) էին դրված Շատախի բոլոր մե ծ գյª ղերª մ, որոնց թվª մ 

երկª  պահակախª մբ դրված է լինª մ Սևտկին գյª ղª մ, մի  պահակախª մբ գյª ղի 

տներին մոտ, իսկ մյª ս պահակախª մբը գյª ղից հինգ կիլոմե տր հյª սիս՝ Արտոս 

լեռան ստորոտին, որտեղից սկսվª մ է, պատմաբան Ա-Դոյի խոսքերով, «Շատախի 

հռչակավոր ձորը»»6։ Շատախցիները, կանխազգալով վերահաս վտանգն սկսª մ 

են զենքեր գնել, որ պաշտպանվեն: Շատախի կառավարիչ Մեյթի Բեյը, կասկածե-

լով կալանավորª մ է Շատախի հայկական դպրոցների տեսª չ Հովսեփ Չոլոյանին: 

Խª զարկª թյան ժամանակ նրա գրպանª մ հայտնաբերվª մ է զենք ª նեցող 

շատախցիների ցª ցակը, որը և առիթ է դառնª մ նրա բանտարկª թյան: 

Հայերը լսելով այդ մասին՝ Շատախի Թաղ կենտրոնª մ ընդհանª ր ժողով են 

հրավիրª մ և որոշª մ ստեղծել ինքնապաշտպանական Զինվորական Մարմի ն, 

նպատակ ª նենալով ոչնչացնել Սևտկին գյª ղի թª րքական երկª  պահակակետերը, 

քանի որ այդտեղից ճանապարհը Ոստանով և Հայոց Ձորով տանª մ էր դեպի Վան: 

Շատախցիները թª րքական պահակախմբերի ղեկավար Բայրի Օնբաշիից պահան-

ջª մ են հեռանալ, բայց թª րքերը կրակ են բացª մ: Սկսվª մ է երկկողմ հրաձգª թյª նը. 

«…Մենք՝ մորս հետ սարª մ քարի տակից տեսնª մ էինք, – շարª նակել է Անդրեաս 

Գյ8 լանյանը, – Քառասª ն կրակոց եղավ: Ամե ն ինչ դադարեց: Երկինքը ամպոտ էր, 

4   Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):

5   Նույն տեղում, 147 (վկ. 41):

6   Նույն տեղում, 119 (վկ. 26):



11

Ցեղասպանագիտական հանդես 8(1), 2020

բայց ցª րտ չէր: Սպանվել էր Բայրի Օնբաշին, իր օգնականն ª  իրենց ասկյարները: 

Իջևանատան պատª հանից թª րքերը գցª մ են ներքև իրենց հրացանները և ձեռքե-

րը վեր բարձրացրած անձնատª ր են լինª մ»7։

Սակայն Շատախի ինքնապաշտպանական կռիվը դրանով չի ավարտվª մ: 

Շատախª մ տեղադրված թª րքական պահակախմբի հեռահար նպատակների 

մասին է պատմե լ հետագայª մ Երևանի պետական համալսարանª մ (ԵՊՀ) հայ 

գրականª թյան դասախոս դարձած, դոկտոր, պրոֆեսոր Սահակ Բազյանը (ծնվ. 1913 

թ., Շատախ, գ. Ջնª կ). «…1915 թ. ապրիլ։ Ութսª ն հոգª ց բաղկացած առաջապահ մի  

պահակախª մբ մտնª մ է Շատախի Ջնª կ գյª ղը, Շատախի և Մոկսի սահմանային 

վերջին գյª ղը։ Նրանց կարգադրված էր տª րք հավաքելª , ապա ասկյար հավաքե-

լª  պատրվակով դª րս բերել տղամարդկանց, մի նչև իրենց բª ն ª ժերի հասնելը, 

որպեսզի անարգել սկսեն կոտորածը։ Ահա այդ ոճրագործ ծրագրով, պահակախմբի 

ª թսª ն անդամն երը լցվª մ են Ջնª կ, բռնª թյամբ հավաքª մ են տª րքը։ Մի քանի 

ժամª մ երբ վերջացնª մ են, սկսª մ են պարտադրել ամե ն տան, մի  գիշերվա 

ընթացքª մ գործել թաթման և թաթ (ձեռնոցներ և գª լպա), առավոտյան ª թսª ն 

զª յգ իրենց հանձնելª ։ Խեղճ գյª ղացիները անքª ն են անցկացնª մ գիշերը, գործª մ 

են և առավոտյան հանձնª մ։ Առավոտյան սկսª մ են հավաքել տղամարդկանց՝ 

ասկյար տանելª  անվան տակ։ Ստիպª մ են մի  քանի մարդկանց իրենց մե կիկ-մե կիկ 

ª ղեկցել տները։ Ուղեկցողներից մե կը Բազկե Շահինն էր, որը ամե ն տª ն մտնելիս, 

տեսնելով առավոտյան թոնիրը վառվելիս, հսկայական ցան (վառելիք) լցնª մ է թոնիր, 

բարձրացնª մ վիթխարի մª խ. այդ թանձրª թյան մե ջ ոչինչ չկարողանալով որոնել 

ª  տեսնել, թª րք պահակայինները հեռանª մ էին տնից։ Շª տով նրա օրինակին 

հետևª մ են մյª ս ª ղեկցողները, հաց թխելª  համար թոնիրները վառած կանայք։ 

Եվ այսպես, ամբողջ գյª ղից թª րք պահակայինները, իրենց ամբարտավանª թյամբ 

հանդերձ, կարողանª մ են հավաքել մի այն երեք տղամարդ՝ Ավդո, Չակո Մանª կ և 

մե կ ª րիշը»8։ 

Ի դեպ, վերոհիշյալ Չակո Մանª կը եղել է հայ ժողովրդական, ազգագրական և 

հայրենասիրական երգերի անզª գական կատարող Հայրիկ Մª րադյանի հայրը:

Հայրիկ Մ8 րադյանը (ծնվ. 1905 թ., Շատախ, գ. Ջնª կ) ևս որպես ականատես 

վերապրող վերհիշել է. «…Հերոսամարտի ժամանակ շատախցիները ª նեին երեք 

հարյª ր վաթսª ն-չորս զինված ռազմի կներ, իսկ թշնամի ն վեց հազար հոգիանոց զորք 

հանեց մե ր դեմ։ Կռիվը տևեց մե կª կես ամի ս։ Միայն մի  անգամ հաջողվեց թª րքե-

րին հաղթել։ Մենք ամբողջ գավառն էինք պահª մ։ Հայերը տվեցին քառասª նª թ 

զոհ, իսկ թª րքերը՝ երկª  հազար զոհ»9։

Շատախցիների հերոսական գոյամարտի լª րը հասնª մ է Վան: Վանի 

նահանգապետ Ջևդեթ փաշան կանչª մ է հայ նշանավոր գործիչ, Վանի ղեկավար, 

ծնª նդով ղարաբաղցի պարոն Իշխանին (Նիկողայոս Միքայելյան) և հրամայª մ, 

7   Նույն տեղում:

8   Նույն տեղում, 125-126 (վկ. 29):

9   Նույն տեղում, 123 (վկ. 27):
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որ նա գնա և հանդարտեցնի ըմբոստ շատախցիներին: Սակայն դեռ տեղ չհասած, 

Հայոց Ձորի Հիրճ գյª ղª մ Իշխանին ª ղեկցող թª րք ոստիկանները գիշերով նրան ª  

նրա երեք ընկերներին սպանª մ են և հողի մե ջ թաղª մ:

Այդ նª յն օրը Ջևդեթ փաշան կանչª մ է նաև թª րքական մե ջլիսի՝ խորհրդարա-

նի անդամ Արշակ Վռամյանին (Օնիկ Դերձակյան), որը գործª մ էր Վանª մ: Նրան 

տանª մ են Վանա լճի ափ՝ Ավանց գյª ղի մոտ, տոպրակի մե ջ քարեր են լցնª մ, 

կապª մ Վռամյանի վզից և լճի մե ջ ջրամª յն անª մ: Բայց, ինչպես վերապրող 

Անդրեաս Գյ8 լանյանն է ավելացրել. «…Բարեբախտաբար Վռամյանին հաջողվª մ 

է մի նչ այդ նամակ գրել և իր կնոջ մի ջոցով հասցնել Վան Արամ Մանª կյանին, որ 

եթե Ջևդեթը նրան ևս կանչի՝ չներկայանա, քանի որ նրան էլ կսպանի»10։ Այդ տխª ր 

լª րերը շատ ծանր են ազդª մ Արամ Մանª կյանի հոգեգիտակցական աշխարհի վրա:

Հետագայª մ վաստակավոր ª սª ցիչ դարձած ականատես վերապրող Թովիկ 

Բաղդասարյանը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Հայոց Ձոր, գ. Հնդստան) վերհիշել է. «…Ես 

սովորª մ էի Վարագա վանքª մ։ 1912 թ. Վարագա վանքª մ հայ գրերի գյª տի հա-

զար հինգ հարյª ր ամյակի առթիվ մե ծ հանդիսª թյª ն եղավ։ Ես հիշª մ եմ Իշխանի 

ելª յթը։ Իշխանից ազատվելª  համար Ջևդեթ փաշան ª զեց նրան վերացնել և 

ª ղարկեց նրան, որ հայ-քյª րդ հարաբերª թյª նները բարելավի»11։

Պատմական այդ իրադարձª թյª նների մասին է վկայել 1905 թվականին 

Վանի Վայոց Ձորի Կեմ գյª ղª մ ծնված, հետագայª մ Երևանի Ռադիոկոմի տեª մ 

պատասխանատª  պաշտոն վարած ականատես-վկա Սիրակ Մանասյանը. «…1915 

թ. լª ր հասավ, որ պարոն Իշխանին մե ր հարևան Հիրճ գյª ղª մ սպանել են։ Այդ 

այն ժամանակն էր, երբ թª րքերը Ջևդեթ փաշայի մի ջոցով մե ր մե ծերին կանչª մ և 

գլª խները ª տª մ էին։ Այդ ահռելի օրերին պր. Իշխանին հանկարծակի սպանª մ են և 

գցª մ են հորը։ Չբավարարվելով դրանով, նրա երկª  երեխաներին ևս ողջ-ողջ գցª մ 

են հորը։ Մենք որ այդ լսեցինք, հայրենակիցներով իրար անցանք։ Մենք սկսեցինք 

պատրաստվել թª րքերի հարձակմանը»12։

Ապրիլի սկզբին Ջևդեթ փաշան թª րքական բանակի զորքերի և բազմաթիվ 

հրոսակախմբերի հետ պաշարª մ է Վանի Այգեստանը, որտեղ կենտրոնացած էր 

20.000 հայ բնակչª թյª ն: Ընդհատվª մ է կապը քաղաքի կենտրոնի և Քաղաքամե ջի 

հետ, որտեղ կար շª րջ 3.000 հայ: Ջարդերից խª սափելª  մի ակ մի ջոցը դիմադրողա-

կան ինքնապաշտպանª թյª նն էր:

Վանի հերոսամարտի կազմակերպվածª թյան և ժողովրդի գիտակցված ª  

նվիրված մի ասնականª թյան մասին են պատմե լ արժանահիշատակ վանեցի մե ր 

35 ականատես վերապրողները, որոնց հաղորդած վկայª թյª նները հիմք են դարձել 

սª յն ª սª մն ասիրª թյան համար13։

Վանի ինքնապաշտպանական կռիվն երի մասնակից, ինչպես նաև կազմակերպիչ-

10   Նույն տեղում, 125-126 (վկ. 29):

11   Նույն տեղում, 129 (վկ. 31):

12   Նույն տեղում, 138 (վկ. 35):

13   Նույն տեղում, 116-168 (վկ. 25-56):
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ներից Շավարշ Հովիվյանն իր հª շագրª թյան մե ջ ներկայացրել է, թե ինչ տրամա-

դրª թյª ն էր տիրª մ Վանª մ հերոսամարտի նախօրեին. «…Թէև  տակաւին 

թշնամի ին կողմէ ոև է նշան տրª ած չէ և  բանակցª թիւնները օտարներª  մի ջոցաւ կը 

շարª նակª ին Ջէվտէթի հետ, բայց Այգեստանը ամէն կողմէ պաշարª ած է, թնդա-

նօթներ զետեղª ած են հարաւային կողմէն Հաճի Պէքիրի զօրանոցին, իսկ Հիւսիսէն՝ 

Բարձանց վրա՝ Թօփրաք Գալէի զօրանոցին մօտ՝ երկª  կրակի մէջ թողլով [sic! - 

թողնելով] Այգեստանը, և  արև ելեան ª  արև մտեան կողմե րը զինւորական շղթայի 

տակ առնª ած էին՝ հրացանի հասողª թենէն քիչ հեռª , որոնց օրն ի բª ն կը հսկէին 

կանոնաւոր զօրաց ջոկատներ: Աւելորդ է ըսել թէ կռիւը բոլորովին անհաւասար 

գետնի վրայ տեղի պիտի ª նենար, մանաւանդ զէնքի և  ռազմամթերքի չգոյª թեան 

պատճառաւ: Ասոր վրայ պէտք է աւելցնել նաև  սնª նդի անբաւականª թիւնը, որ շատ 

աւելի մտահոգª թիւն կը պատճառէր ամե նª ն: Ներկաները այս երկª  պատճառներով 

այլև ս մահª ան հետ հաշտª ած էին, մի ակ մխ իթարª թիւնն ª  սփոփանքը որ կը մն ար, 

այն ալ դիւցազնօրէն կռª ելով, պատª աւոր և  Վանեցիներª  վայել մահով մը իյնալն 

էր: Յանկարծ սրահի լռª թիւնը կը խզª ի Եկարեանի գոռ ձայնով, ան ոտքի կանգնած՝ 

կարճ, բայց ազդª  խրախª սական մը կ’ª ղղէ ներկաներª ն, թª ելով. «Մեր դիրքերª  

աննման առաւելª թիւնները, որոնց շնորհիւ, կ’ըսէ, մե նք պիտի կրնանք ցորենի պէս 

հնձել բաց դաշտերէն դէպի Այգեստան խª ժող խª ժանն ª  զինւորները, բաւական է 

որ ամբողջ հայերս մէկ սիրտ, մէկ հոգի նª իրª ինք ինքնապաշտպանª թեան սª րբ 

և  նª իրական գործին» և  կը յարէ թէ՝ «Տնտնալª  ժամանակ չկայ, թշնամի ն արդէն 

մե ր դռները հասած՝ պաշարած է զմե զ, ª րեմն  հարսնիքը բռնª ած է, ըստ այնմ ալ 

պէտք է շարժիլ, վստահ լինելով որ, այս անհաւասար կռª ին վերջնական յաղթանակը 

մե ր կողմը պիտի մն այ»: Եկարեանի այս քաջալերական խօսքերէն յետոյ, իսկոյն 

ձեռնարկª եցաւ երեք անձերէ բաղկացեալ Զինւորական Մարմն ոյ մը ընտրª թեան՝ 

լիազօրի հանգամանքով, որª ն նշանակª եցան Արմե նակ Եկարեան (Ռա ավար) 

իբր ղեկավար, Պª լկարացի Գրիգոր և  Կայծակ Առաքել (Դաշնակցականներ) իբր 

խորհրդականներ, Փոխանեան Արմե նակ (Դաշն.) ª  Աճէմխ աչօեան Կարապետ 

(Ռա .) իբր քարտª ղարներ»14։

Այնª հետև վանեցիները հաջորդաբար ընտրª մ են Պարենավորման Մարմի ն՝ 

կռվողների և ժողովրդի սնª նդն ապահովելª  համար: Այգեստանի ª նևորներից 

հավաքվª մ է դրամ, արմտիք, ª տելիք, նաև՝ ոչխար: Որոշվª մ է այդ բոլորը կենտրո-

նացնել, իսկ ժողովª րդը պիտի դրանք խնայողաբար սպառեր: Նª յնիսկ Գևորգ 

Սª ճյանը սիրահոժար տրամադրª մ է իր ընդարձակ տª նը Պարենավորման 

Մարմն ին15։

Կազմակերպվª մ է նաև Ամրաշեն վաշտը: Այն համալրելª  համար մի  խª մբ 

աշակերտներ՝ կրծքերին ամրացված սպիտակ ժապավենի վրա գրված «Բանվո-

րահավաք», թաղից թաղ շրջելով հավաքª մ էին աշխատելª  ընդª նակ տղամարդկանց՝ 

14 Մանուկ Ճիզմէճեան, Պատմութիւն ամերիկահայ քաղաքական կուսակցութեանց. 1890-1925 

(Ֆրէզնօ, Տպագր. «Նոր օր», 1930), 315-316:

15   Նույն տեղում, 317:
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որմն ադիրներ, հյª սներ, ատաղձագործներ, ջրմª ղագործներ, որոնք տներից բե-

րած գործիքներով՝ բահերով, բրիչներով և կացիններով դիրքեր էին փորելª , իսկ 

երկաթագործները շտապ պատրաստելª  էին նիզակներ՝ բնակչª թյանը զինելª  հա-

մար:

Այգեստանը չորս շրջանների էր բաժանված: Որոշª մ են յª րաքանչյª րª մ ստեղ-

ծել Կարմի ր խաչի մե կ հիվանդանոց: Վիրավորներին խնամե լª  էին աղջիկները, իսկ 

կանայք կազմակերպելª  էին կռվողների սնª նդը և կարելª  էին համազգեստներ 

նրանց համար:

Նախատեսվª մ էր նաև ստեղծել Թռ8 ցիկ խ8 մբ, որն իսկª յն օգնª թյան պիտի 

հասներ դժվարª թյան մե ջ գտնվող կռվողներին16։

Վանեցիներն ստեղծª մ են նաև վառոդի արտադր8 թյ8 ն՝ «Վան-Տոսպ» պարբե-

րականի խմբագիր Վարդան Պապիկյանի և Հարª թյª ն ª  Հրանտ Կաքավյան եղ-

բայրների ղեկավարª թյամբ: Նրանք հետագայª մ կատարելագործª մ են ծխացող 

վառոդի որակը, քանի որ «Մօդել» մակնիշի հրացաններն արդեն անգործածելի էին 

դարձել: Ուստի ստեղծվª մ է նաև փամփ8 շտարանի արհեստանոց, որն օրական 800 

փամփª շտ էր արտադրª մ17։ 

Հիմք է դրվª մ նաև վն ասված զենքերը նորոգող արհեստանոցի՝ Նազարեթ Մա-

դոյանի և Սահակ Քելեկյանի ղեկավարª թյամբ: Վանեցիների թիվը 23 հազար էր,  

իսկ հրացանները՝ ընդամե նը 250, որոնց թիվը հետագայª մ հասնª մ է 400-500-ի18։

Վանի ինքնապաշտպանª թյան ընթացքª մ ստեղծվª մ է նաև Խնամատար Մար-

մի ն, որը հոգալª  էր շրջակա գյª ղերից եկողների կարիքները: Այնպես որ ամե ն 

ինչ կազմակերպված էր շատ բարձր մակարդակով, մանավանդ յª րաքանչյª րը գի-

տակցª մ էր իր գործի կարևորª թյª նը:

Ժողովª րդը՝ տղամարդ, թե՝ կին, բոլորը լծված էին աշխատանքի: Վանեցիները 

մի ակամ էին ª  վճռական. նրանք ª խտել էին՝ «…զէն ի ձեռին կռª ելով մե ռնիլ, քան 

ոչխարներª  պէս մորթոտª իլ»19։

Վանի ինքնապաշտպանª թյան մե ջ իր նշանակալի դերն ª ներ նաև Ֆանֆառը՝ 

Վարժապետանոցի սաների փողային նվագախ8 մբը, Խաչատª ր Պª ճիկանյանի 

ղեկավարª թյամբ: Ֆանֆառը ենթարկվª մ էր Զինվորական ղեկավար Մարմն ի 

հրահանգներին: Թª րքերը զինվորական նվագ չª նեին: Կռվի ամբողջ ընթացքª մ 

Ֆանֆառի մարտահրավեր ձայնը ոգևորª մ էր կտրիճներին: Նվագախª մբը, դիր-

քից-դիրք գնալով, իր խրոխտ հնչյª ններով բարձրացնª մ էր վանեցի կռվողների 

մարտական ոգին և, ընդհակառակը, բացասաբար էր անդրադառնª մ թª րքերի վրա, 

որոնք զայրª յթից ավելորդ ª  անհաշիվ գնդակներ էին արձակª մ, իսկ Ջևդեթը կա-

տաղած բացականչª մ էր. «Ամէն բանի կարելի է հանդª րժել, բայց ո՛չ այս մի ւզիւքի 

ձայնին»20։

16   Նույն տեղում, 323:

17   Նույն տեղում:

18   Նույն տեղում, 332:

19   Նույն տեղում, 313:

20   Նույն տեղում, 327:
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Զինվորական վերահսկիչ մարմն ի կարգադրª թյամբ գիշերներն անգամ պահակ-

ներ էին նշանակված, որոնք շրջª մ էին թաղից-թաղ: Որոշված էր հատ8 կ կարգա-

խոս թª րքերի համար դժվար արտասանելի հնչյª ններով՝ «Ծիծեռնակ», «Ծիածան», 

«Ձմե րª կ», որոնք ամե ն օր փոխվª մ էին, և եթե որևէ մե կը չիմանար այդ գաղտնաբա-

ռը, ª րեմն ՝ օտար էր կամ՝ թշնամի 21։

Վանի ինքնապաշտպանական մարտերի մասնակից նաև կազմակերպիչ 

ականատես Շավարշ Հովիվյանը, բարձր գնահատելով Վանի հերոսամարտի մի աս-

նականª թյª նն ª  կազմակերպվածª թյª նը, եզրակացրել է. «Առաջին օրէն իսկ 

Այգեստանը ստացաւ ինքնօրէն կառավարª թեան մը երև ոյթը, ան իր Զին., Քաղ. 

և  Տնտեսական Վարչª թիւններովը ամե նացայտª ն ապացոյցը կ’ª տար տոհմային 

ձիրքի ª  ձեռնհասª թեան, կատարելապէս ռա ավարական ª ղղª թեամբ, այսինքն 

իւրաքանչիւր անհատ յօժարակամ իր բաժինը կը բերէր ինքնապաշտպանª թեան 

փրկարար գործին»22։

Այնպես որ, Զինվորական Մարմն ի կողմի ց ամե ն ինչ նախապատրաստված և կազ-

մակերպված էր բարձր մակարդակով:

Ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը վերհիշել ª  մե զ է պատմե լ, թե ինչ-

պես սկսվեց Վանի հերոսամարտը. «…1915 թ. ապրիլի սկզբին թª րք ժանդարմն երը 

հրեշ Ջևդեթի ղեկավարª թյամբ հարձակվեցին Վանի վրա։ …Սկսվեց կռիվը։ Հայերը 

լսել էին, որ թª րքերն ասª մ են. «Վանը թª րքերին պետք է մն ա»։ Մի քանի օր առաջ 

թª րքերն ª  քրդերը հարձակվել էին քաղաքի հայերի խանª թների վրա, թալանել էին։ 

Վանª մ գործª մ էին դաշնակցական, ռա ավար և հնչակյան կª սակցª թյª նները, 

որոնք վտանգը տեսնելով՝ մի ացան և հանդես եկան մի ասնաբար։ Քաղաքª մ բեր-

դի վրայից անընդհատ հրացաններով կրակª մ էին։ Երկª  հորեղբայրներս՝ Ղևոնդն 

ª  Մարտիրոսը, սկսեցին մասնակցել կռիվն երին։ Մարտիրոսը ընտանիք ª ներ, իսկ 

Ղևոնդը ամª րի էր։ Նրանց հաց ª  ջª ր ես ª  Վրª յրը՝ Մարտիրոսի տղան, տանª մ 

էինք, որ ª տեն: Մեր տան երրորդ հարկից հայրս հսկª մ էր, որ թª րքերը բերդից 

վար չիջնեն դեպի Քաղաքամե ջ։ Հայրս մե կ էլ տեսնª մ է, որ թª րքերը սկսեցին 

պարաններով իջնել։ Հայրս սկսª մ է կրակել նրանց վրա, և թª րքերը ահից այլևս չեն 

իջնª մ։ Ամե ն ինչ ճակատամարտի համար էր։ Խարագոնիսից գաղթականներ էին 

գալիս և մտնª մ քաղաք՝ Այգեստան»23։

Ականատես վերապրող Վարսենիկ Աբրահամյանը (ծնվ. 1905 թ., Վան) 

նª յնպես վկայել է. «…Կռիվն  սկսվեց։ Հարձակվան հայերի վրա։ Հայերն էլ 

ինքնապաշտպանª թյամբ կռվեցին մի նչև վերջ։ Թª րքերը մարդ ª ղարկեցին թե՝ 

հայերը թող հանձնվեն։ Հայերը թե՝ մե նք չենք հանձնվի, մի նչև արյան վերջին կաթի-

լը պիտի կռվինք»24։

Նª յն ականատես վերապրող Մանվել Մար8 թյանը ևս վկայել է. «…1915 թ. դեպքե-

21   Նույն տեղում, 340:

22   Նույն տեղում, 334:

23   Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 144 (վկ. 38):

24   Նույն տեղում, 140 (վկ. 36):
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րը ամբողջ հիշª մ եմ, ինչպես աչքիս դիմացը՝ տեսնª մ եմ։ …Մոտ երկª  հարյª ր հո-

գի զենքի տակ էին, չորս հարյª ր հոգի դիրքերն էին պատրաստª մ գիշերները։ Ով 

մթերք ª ներ՝ բերավ Առաջնորդարան։ Ամե ն մարդ պաշտոն ª ներ»25։

Վանի հերոսամարտի սկիզբը և ընթացքն ամե նայն մանրամասնª թյամբ, 

օրը օրին ներկայացրել է Վեր. Արսեն Ա. Կյորկիզյանն ականատեսի իր ծավալª ն 

հª շագրª թյան մե ջ26։ Նա հանգամանորեն նկարագրել է հերոսամարտի սկիզբը և 

ընթացքը. «Ճէւտէթ, իր պատրաստª թիւնները լրացª ցած, թª րք զինª որները յառաջ 

կը քշէ և  կը տեղաւորէ Այգեստանի եզերքին բացª ած Ուրբաթ Առ8 ի խրամն երª  մէջ»27։ 

Ապրիլ 7-ին (հին տոմարով) արշալª յսին, երեքշաբթի օրը, ժամը 7-ին, Այգեստա-

նից մե կ ժամվա հեռավորª թյան վրա գտնվող Շª շանց գյª ղից եկող հայ կանանց 

թª րք զինվորները բռնª մ են և ª զª մ են անպատվել: Նª յն շրջանի դիրքապաշտպան 

երկª  կտրիճներ հասնª մ և փրկª մ են նրանց, բայց տեղացող գնդակների տարափի 

տակ նահատակվª մ են: Այս դառնª մ է ազդանշան, որ կռիվն  սկսվի: Հրացաններին 

հաջորդª մ են հրետանիները, որոնք կանգ չեն առնª մ: Ջևդեթ փաշան դիմª մ է 

գերմանական մի սիոներներին և պահանջª մ, որ վկայª թյª ն տան, թե՝ հայերն են 

նախահարձակ եղել, բայց նրանք հրաժարվª մ են: 

Կռիվն  սկսվª մ է Արարքի ª ղղª թյամբ: Թª րքերը կրակի տարափ են թափª մ 

հայկական դիրքերի վրա: Այդ ժամանակ հրապարակ է գալիս վարժապետանոցի 

նվագախª մբը՝ Խաչատª ր Պª ճիկանյանի ղեկավարª թյամբ՝ հնչեցնելով «Մեր 

Հայրենիքը»: Խª ռներամ ժողովª րդը հետևª մ է ֆանֆառին, հասնª մ են մի նչև 

Զինվորական Մարմն ի  պաշտոնատª նը՝ շտաբը: Այնտեղ է Զինվորական Մարմն ի 

ղեկավար Արմե նակ Եկարյանը, նաև Արամ Մանª կյանը: 

Հովհաննես Գª լօղյանը ելª յթ է ª նենª մ. նա «…խօսքը կ’ª ղղէ նախ՝ Եկարեանին, 

կարճ բայց հրաշª նչ ներբողը ընելով անոր անª ան, քաջª թեան, մարտական 

համբաւին: Յետոյ կը դառնայ Արամի ն, կը պանծացնէ այն համե րաշխ մի ª թիւնը, որ 

այսօր Վանի ամբողջ ժողովª րդը, կª սակցական և  անկª սակցական, երիտասարդ 

թէ ծերª նի, հարª ստ թէ աղքատ, կին թէ տղամարդ, մէկ սրտով, մէկ մտածª մով, 

զօրաւոր թշնամի ին դէմ հանած է մի նչև  վերջին շª նչ կռª ելª  համար»28։

Վանեցիները կռվի առաջին իսկ օրը խաղաղասիրական նպատակներով դիմª մ 

են Վանի «թª րք հայրենակիցներª ն», որտեղ մանրամասն բացատրվª մ է Ջևդեթ 

փաշայի հայատյաց ծրագիրը՝ Վանի հայ անմե ղ ժողովրդին ոչնչացնելª  մասին.

«…Եթէ երկրի փրկª թեան և  երջանկª թեան փափաքող էք, անմի ջապէս գործի 

սկսեցէք։ Ըսէք Ճև տէթ պէյին, թէ տեղէ մը կառավարª թիւնը կրնայ վերցª իլ, բայց 

ազգերը մն այª ն կը մն ան: Ըսէք, թէ երկª  ազգերը պէտք չէ իրար զարնել տալ: 

25   Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):

26  Վեր. Արսէն Ա. Կէօրկիզեան, «Վան-Այգեստանի հերոսամարտը (1915 Ապրիլ 7 - Մայիս 7)», 

Գերսամ Ահարոնեան, Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի. 1915-1965 (Պէյրութ, «Ատլաս» տպարան, 1965), 

729-770:

27   Նույն տեղում, 731:

28   Նույն տեղում, 732:
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Ըսէք, դª ք հիւր էք, իսկ մե նք ընդմի շտ այս երկրին մէջ պիտի ապրինք, հետև աբար 

պահանջեցէք, որ նա այս երկրէն ելլէ երթայ, պաշարª մը վերցնէ և  գաւառներª  մէջ 

տեղի ª նեցող դէպքերª ն անմի ջապէս վերջ տայ: Հակառակ պարագային գործը իր 

ելքին պիտի յանգի և  վախճանը աղէտալի պիտի ըլլայ: ՎԱՆԻ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎÒ ՐԴ»29։ 

Միևնª յն ժամանակ Զինվորական Մարմի նը ռազմավարական և դաստիարակ-

չական հետևյալ կոչն է ª ղղª մ հայ կռվողներին. 

«Ռազմի կ ընկերնե՛ր, 

Պզտիկ յաջողª թիւն մը թող չի հեռացնէ զձեզ խոհեմª թենէ, ամէն բանի վերջն 

է գովելի. մե ր թշնամի ն ª ժով է և  խորամանկ. ձեր անվեհերª թեան մի ացª ցէք 

զգª շª թիւն և  խոհեմª թիւն: Մի հայհոյէք թշնամի ի կրօնքին, ատիկա անվայել է 

մե զի համար: Եղէք ճշդապահ և  մե զի ղրկած ձեր տեղեկª թիւնները զերծ ըլլան 

չափազանցª թիւններէ: Եղէք կարգապահ: ԶԻՆÒ ՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ»30։

Այնª հետև հª շագրող Ա. Կյորկիզյանը շարª նակª մ է. «Խօսքը տանք Արմե նակ 

Եկարեանին, որ ղեկավարն ª  ոգին եղաւ Այգեստանի հերոսամարտին. – «Կրակ կը 

տեղար շª րջերնիս: Կրակի առաջին Մկրտª թիւնն էր…։ Շª րջերնիս շփոթ, աղմª կ 

ª  աղաղակ, ողբ ª  կոծ… Շտապը նստած, սրտատրոփ կը սպասենք դժբախտ 

լª րերª . ո՞ր դիրքը ինկաւ արդեօք…: …Բայց ահա, ո՜վ հրաշք, ամէն կողմէ լրաբերներ 

կը հասնին. – «Մենք մե ր դիրքերª ն վրայ ենք. յառաջացª մի  ո՛չ մէկ փորձ թª րքերª  

կողմէ. եղածը պըլըֆ մըն էր...»: Շª նչ մը կ’առնենք: Լրատª ներª  մի ջոցաւ լª րեր կը 

ղրկենք թաղերը, որպէսզի ժողովª րդը հանգստանայ: ...Շատերը գինիի կամ օղիի 

շիշերը առած, ª տելիքներª  հետ կը դիմե ն դիրքերը՝ կռª ողները ոգև որելª  և  իրենց 

գոհª նակª թիւնը յայտնելª : Այսպէս անցաւ առաջին գիշերը...»31։

«Ապրիլի 8ին, կռիւն աւելի կը սաստկանայ բոլոր ճակատներª ն վրայ: Հաճի 

Պեքիրի զօրանոցին մէջ զետեղª ած ծանր թնդանօթները մե ծ աւերներ կը գործեն 

բաց դաշտին մէջ մի նակ ինկած հայկական դիրքի մը վրայ, փլատակի վերածելով 

զայն: Կռիւը նոյնքան կատաղի կը դառնայ Խաչ Փողոցի ª ղղª թյամբ, ª ր թª րքերը, 

գերազանց ª ժերով, պահ մը կ’ընկճեն հայերը: Չբաւականանալով թնդանօթներով ª  

անվերջ համազարկերով, թª րքերը կը յաջողին հրդեհել մե րձակայ հայ մե ծ դիրքը, որով 

մե ր կռª ողները կ’անցնին մօտակայ երկրորդական դիրքը: Նոյն պահª ն թª րքերը 

կը հրդեհեն նաև Խաչ փողոցի երկայնքին վրայ գտնª ող անպաշտպան, լքª ած հայ 

տª ները: Հրդեհը կը տարածª ի նոյնպէս քիչ մը հեռª  ինկած Ս. Յակոբի թաղի մէջ, ª ր 

գրեթէ բոլոր հայ տª ներª  հերթին՝ կը թալլª ի ª  կը հրդեհª ի Ս. Յակոբի եկեղեցին: 

…Կռիւին չմասնակցող բնակչª թեան վախը փարատելª  և  մտքերը հանդարտեցնելª  

համար, Զինª որական Մարմի նը հետև եալը կը յայտարարէ ժողովª րդին. –

«Հայրենակիցներ, 

Երէկ գիշերª ան ամբողջ թնդանօթաձգª թիւնն ª  թշնամի ի կողմէ վատնª ած 

հարիւր հազարաւոր գնդակներն ª  հայկական տª ներª  հրդեհª մն երը նպատակ 

29   Նույն տեղում, 733:

30   Նույն տեղում:

31   Նույն տեղում, 733-734:
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 Վերժինե Գ. Սվազլյան  

ª նեցան մի այն վախցնել ժողովª րդը: Մեր կողմէ ո՛չ մէկ կորª ստ կամ դիրքի լքª մ չի 

կայ: Մենք չենք յօժարած նոյնիսկ պատասխանել: Խª ճապի պէտք չի կայ»»32։

Հաջորդ օրը թª րքերն ահավոր կրակ են բացª մ՝ մի աժամանակ հարձակվելով 

դաշտի հեռավոր Դարդարնել կոչվող դիրքի վրա, բայց՝ ապարդյª ն: Կեսգիշերին 

թª րքերը փորձª մ են ճեղքել Սահակ բեյի և Թովմաղյան հայկական դիրքերը, բայց 

հանդիպª մ են մե ծ դիմադրª թյան և, շատ զոհեր տալով, փախª ստի դիմª մ:

Նման մի  հարձակª մ է սկսվª մ Խաչ փողոցի երկª  դիրքերի վրա, բայց՝ ապար-

դյª ն: Ուժեղ, դեմ առ դեմ կռիվ է սկսվª մ Հանկª յսների շրջանª մ, Շահբենդերյանի 

դիրքի վրա: Թª րքերին հաջողվª մ է այն գրավել, բայց հայերը վերագրավª մ են: 

Հաջորդ օրը թª րքերը նորից են կրակª մ, բայց, տասը զոհ տալով, հեռանª մ:

Բարձր գնահատելով Ա. Եկարյանին որպես Զինվորական Մարմն ի ղեկավարի, 

հª շագրող Վեր. Ա. Կյորկիզյանը գրª մ է. «Կը հրահանգª ի նաև  լաւագոյն ոյժերով 

ամրացնել ամէնէն կարև որ ճակատներէն մէկը եղող Սահակ պէյի դիրքը: Անքª ն է 

նաև  Եկարեանը, որ իր զինª որական մարմն ի անդամն երով և  անձամբ կը հսկէ և  կը 

վարէ բոլոր գործերը»33։ 

Գիշերը վերսկսª մ է գեհենային ռմբակոծª թյª նը: Թª րքերը փորձª մ են 

ամրանալ հայկական հարմարավետ շենքերի մե ջ. «Այդ շէնքերէն մէկն էր հայª  մը 

սեփականª թիւնը եղող անգլիական հիւպատոսարանի շէնքը, ª ր տեղաւորª ած 

էին թª րք ոստիկան զինª որները, որոնք կրակէ կարկª տ կը թափէին հայկական 

թաղերª , փողոցներª  և  դիրքերª  վրայ, մե ր կռª ողներª  դիրքէ-դիրք երթև եկª թիւնն 

ª  յարաբերª թիւնը անհնարին դարձնելով: Պէտք էր հրկիզել այդ վտանգաւոր դիրքը 

և  փախª ստի մատնել այնտեղ գտնª ող թª րք կռª ողները»34։ 

Բª լղարացի Գրիգորի հնարամտª թյան շնորհիվ վանեցի կռվողները, հարևան 

հայկական մի  տան պատը ծակելով, նավթ են ցանª մ շենքի հատակին և հրացանի 

գնդակներով բռնկեցնª մ: Հյª պատոսարանի շենքն սկսª մ է վառվել: Թª րքերը 

փախչª մ են՝ հայերի արձակած գնդակներից սպանվելով:

Այդ խիզախ մարտիկներին քաջալերելª  համար Զինվորական Մարմի նը 

եռագª յնի երիզներով Պատվո Խաչեր է հանձնª մ՝ գնահատելով նրանց «…աննման 

արիª թիւնը … յանª ն ազատª թեան մղª ող … պայքարին մէջ»35:

Սակայն Այգեստանի պաշտպանողական դիրքերը ապահովելª  համար բավական 

չէր մի այն անգլիական հյª պատոսարանի շենքի հրկիզª մը: Այգեստանի հայկական 

թաղամասª մ կային նաև թª րքական երկª  կայաններ. նրանցից մե կը 70 թª րք 

զինվորներով լցված ֆրանսիական հյª պատոսարանն էր և մյª սը՝ Համª դ աղայի 

զորանոցը 650 թª րք զինվորներով, որոնք անընդհատ գնդակոծª մ էին հայկական 

դիրքերը՝ դառնալով չարիք հայ կռվողների համար: 

Այս երկª  կենտրոնները ևս գրավել էին Զինվորական Մարմն ի ª շադրª թյª նը: 

32   Նույն տեղում, 734:

33   Նույն տեղում, 735:

34   Նույն տեղում, 736:

35   Նույն տեղում:
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Դրանք չեզոքցնելª  համար ª թ խմբեր տրամադրվել էին: Սակայն Համª դ աղայի 

զորանոցը կառª ցված էր հայկական թաղերª մ և մե ծապես վն ասª մ էր հայ 

կռվողներին: Այնտեղ դիրքավորված էին Ջևդեթ փաշայի լավ մարզված չեթեները, 

որոնք երեք օր շարª նակ կրակի տարափ էին տեղացնª մ հայկական դիրքերի վրա: 

Այնպես որ, Այգեստանի այդ կարևոր մասը՝ Համª դ աղայի զորանոցը, անհրաժեշտ 

էր վերացնել: 

Վեր. Ա. Կյորկիզյանը մանրամասնª մ է՝ նկարագրելով բª լղարացի Գրիգորին. 

«Այդ տագնապալի ժամե րª ն կը գտնª ի մէկը, լռակեաց, համե ստ, մի շտ գործնական 

ծրագիրներ յղացող և  զանոնք անձամբ գործադրող մէկը, Պª լկարացի Գրիգորը, – 

զին. մարմն ի երրեակ անդամն երէն մէկը, որ կռիւի առաջին օրէն իսկ կ’որոճայ այս 

վտանգաւոր զօրանոցը ոչնչացնելª  ծրագիրը և  զայն կը յայտնէ Եկարեանին, առնելª  

անոր հաւանª թիւնը»36: 

Վանեցիներն անմի ջապես գործի են անցնª մ: Ամրաշեն վաշտի քանքանագործները 

ստորգետնյա խրամատ փորելով աննկատ հասնª մ են մի նչև Համª դ աղայի զորանոցի 

հիմքը և այն տակից պայթեցնª մ: Թª րքական զորանոցն իր զորքերով ոչնչացվª մ 

է՝ վանեցիներին ազատելով այդ մղձավանջից: «Գիշերը, ի տես ճարճատª ող ª  

կործանª ող զօրանոցին, հայկական դիրքերª , թաղերª , տª ներª , զինª որական 

մարմն ոյ, նոյնիսկ ամե րիկեան ª  գերմանական շրջանակներª  մէջ խանդավառ ցոյ-

ցեր տեղի կ’ª նենան: Առտª ն ժողովª րդը կը խռնª ի Զին. Մարմն ոյ գրասենեակին 

առջև  և  հոն և ս խանդավառ ցոյցեր կը սարքէ: Ֆանֆարը ցնծª թեան և  յª զª մի  երգերով 

կը դիմաւորէ կործանª ող զօրանոցը և  անոր փլատակներª ն վրայ հայրենասիրա-

կան երգեր նվագելէ ետք, յաղթանակի անխառն ոգև որª թեամբ կը շրջի հայկական 

բոլոր դիրքերը…»37։ 

Զինվորական Մարմի նը օրվա մե ծ հաղթանակի առթիվ հետևյալ կոչն է ª ղղել 

ժողովրդին՝ ռազմավարª թյան դասեր ª սª ցանելով և քաջալերելով նրան. 

«Հայրենակիցներ, 

Չորս օրէ ի վեր մղած հերոսական պայքարի մէջ, նամէրտ [վատ, փոքրոգի - թª րք.] 

թշնամի ի հազարաւոր թնդանօթային ռª մբերª , հարիւր հազարաւոր գնդակներª  և  

բարբարոս խª ժանի յª սահատ ª  անատամ սալավաթի [Աստծո ողջª յն - թª րք.] դի-

մաց, մե նք կեցած ենք հպարտ ª  անսասան: 

Այիճ-օղլª էն մի նչև  Արարք, անկէ մի նչև  Խաչ փողոց ª  մի նչև  Համª տ աղայի 

բռնª թեան դղեակը, մե ր զինª որները կեցած են յանդª գն ª  յաղթական: Անոնք հա-

մարձակ կը նային մահª ան աչքերª ն, որ կը սաւառնի իրենց ª  բոլորիս գլխավերև ը: 

…Մեզ չեն սարսափեցներ ո՛չ թշնամի ի թª ական առավելª թիւնը, ո՛չ ալ այն 

գիտակցª թիւնը, թէ պիտի մե ռնինք մե նք՝ այսօր կամ վաղը: Ո՛չ, մե նք կ’ª զենք վա-

յելել մահը իր աստª ածային էª թեանը մէջ, ո՛չ, մե նք կ’ª զենք ցª ցնել, ազգերª  համաշ-

խարհային այս գոյամարտին մէջ, որ Արև ելքի խորքը ապրող դարաւոր կաղնին, - Հայ 

ժողովª րդը գիտէ մե ռնիլ՝ զէնքը ձեռքին, բայց թշնամի ի անհամար կորª ստներª ն և  

զօրանոցներª  ճարճատող աւերակներª ն վրայ…

36   Նույն տեղում, 737:

37   Նույն տեղում, 738:
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Հա՛յ ժողովª րդ, 

Կռիւը, որ սկսª ած է, պիտի տանինք մի նչև  վերջ, մի նչև  վերջին սպառª մը մե ր 

արիւնին, և  սակայն նաև  մի նչև  վերջնական պարտª թիւնն ª  անկª մը մե ր վայրագ 

թշնամի ին:

Հա՛յ ժողովª րդ, 

Քաջ եղի՛ր, յաղթանակը մե րը պիտի ըլլայ: Մեր զինª որներª  դիմադրական 

կորովը, թող թափանցէ նաև  քª  մէջդ: Պայքարի հսկայական ծանրª թիւնը մի  թողª ր 

մի այն մե ր զինª որներª ն վրայ:

Ամէնքը իրենց բաժինն ª նին հոս, - ծեր թէ՛ մանª կ, կին թէ՛ աղջիկ, մե ր զինª որներª  

հետ կողք-կողքի թող կռª ին և  բաժնեն աշխատանքը իրենց մէջ: 

Այս կռիւը մե ր գոյª թեան կռիւը չէ մի այն, այլ կռիւ մը ճշմարտª թեան և  

արդարª թեան: Թող ամէնքը կռª ին, ª րեմն , արդարª թեան համար: Թող ամէնքը 

կարօտն ª նենան յաղթանակել տալª  ճշմարտª թիւնը:

Ոգև որª եցէ՛ք և  արի եղէ՛ք, բայց տակաւին փարեցէ՛ք լª ռ և  ստեղծագործ աշխա-

տանքի, նոր-նոր յաղթանակներ պատրաստելª  համար:

Հիացª մով դիտեցէք շարª նակ մոխրացող ղշլաներն [զորանոց - թª րք.] ª  թշնա-

մի ի անհաշիւ կորª ստները:

Սքանչացª մով մե ր զինª որներª  դիւցազնական դիմադրª թիւնը տեսէք, և  յոյսով 

ª  աշխատանքով պատրաստª եցէք Գալիք Օրեր8 ն, տեսնելª  համար հայ ազգային 

ազատª թեան ª  վերածնª թեան Մեծ Տօնը...

Կեցցէ՜ն հայ զինª որները, 

Կեցցէ՜ հայ ժողովª րդը, 

10 ապրիլ: ԶԻՆÒ ՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ: Վան-Այգեստան»38։

Զինվորական Մարմի նը որոշª մ է թª րքական մի  քանի կարևոր դիրքեր ևս 

հրկիզել, որպեսզի հայ կռվողները հնարավորª թյª ն ª նենան դիքից-դիրք անարգել 

տեղաշարժվել: Այդ նպատակով Զինվորական Մարմի նը որոշª մ է հրկիզել Արարª ց 

հրապարակի վրա գտնվող թª րքական ոստիկանատª նը, որն իր դիմացը գտնվող 

հայկական դպրոցի և եկեղեցª  մե ջ տեղավորված թª րք զինվորներով առանձնացրել 

էր հայկական այդ մե ծ շրջանը: Այդ կարևոր գործը գլª խ է բերª մ վարժապետ 

Տիգրան Այիճյանը: Նա գնդակների տարափի տակ նավթով հրկիզª մ է ոչ մի այն 

ոստիկանատª նը՝ մե րքեզը, այլև նրա շª րջ գտնվող թª րքական խանª թները և 

արժանանª մ «անվեհեր Հրձիգի» տիտղոսի39։ 

Հայ մարտիկները հրկիզվª մ են նաև Պոճկե Ահմե դի թª րքական կարևոր դիրքը 

Շան թաղի մե ջ: Նրանք հրկիզª մ են նաև Խաչ փողոցի հրապարակի վրա գտնվող 

Խª լի տª նը: Թª րքերն ստիպտված լքª մ են Սարաջյանի իրենց կարևոր դիրքը, որը 

հայերն իսկª յն գրավª մ են: Առանձնապես բª ռն կռիվն եր են տեղի ª նենª մ Փոս 

թաղի, Խաչ փողոցի, Շմավոնյանի և Նալբանդյանի դիրքերի ª ղղª թյամբ, որոնց ըն-

թացքª մ թª րքերը շատ զոհեր են տալիս: 

38   Նույն տեղում, 738-739:

39   Նույն տեղում:
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Ապրիլի 13-ի գիշերը հրկիզվª մ է նաև Թյª թյª նջյանի հայկական դիրքի դիմաց 

գտնվող թª րքական ամե նաª ժեղ դիրքերից՝ Թոփալ Մոլլայի տª նը: Հրկիզվª մ է 

նաև հայկական շրջանի մե ջ գտնվող ֆրանսիական հյª պատոսարանը, որը նª յնպես 

թª րքական զինվորներով լցված վտանգավոր դիրք էր հայերի համար: Այդ շենքի 

հրկիզողը 14-ամյա մի  վանեցի պատանի էր: Նա նավթով թաթախված վերմակի մե ջ 

փաթաթված, գնդակների տարափի տակ սրընթաց վազª մ է, վերմակի նավթով 

ողողª մ ֆրանսիական հյª պատոսարանի դª ռը և հրկիզª մ շենքը: Արամ Մանª կ-

յանը փոքրիկ հերոսին խրախª սելª  համար մի  ոսկի է նվիրª մ, իսկ Զինվորական 

Մարմի նը՝ արծաթյա մե դալ40։

Վանի հերոսամարտի հետագա իրադարձª թյª նները հª շագրող Վեր. Ա. 

Կյորկիզյանը շարª նակª մ է՝ իր «ճշգրիտ տեղեկª թյª ններին» ավելացնելով նաև 

Այգեստանի Զինվորական Մարմն ի քարտª ղար և այդ դեպքերին ականատես Օննիկ 

Մխիթարյանի «Վանի ինքնապաշտպանª թյª նը» հª շագրª թյª նը (Տե՛ս «Հայրենիք» 

ամսագիր, Գ տարի, թիվ 4):

«Ապրիլ 16ին Այգեստանի ինքնապաշտպանª թեան կռիւները յարաճª ն թափով 

կը կրկնª ին՝ գրեթէ ամէն ժամ, գիշեր ª  ցերեկ: Այլև ս այս անգամ թª րքերը կը փոր-

ձեն իրենց յարձակողականը ամէն ª ղղª թեամբ: Վասպª րականի գաւառներª ն մէջ 

իրենց սև  գործը աւարտած թª րք և  քիւրդ հրոսակախª մբեր Այգեստան կը թափª ին 

և  հայ ինքնապաշտպանª թեան մարտիկներª ն կը պարտադրեն իրօ՛ք օրհասական 

կռիւ մը: 

Թշնամի  ª ժերը ո՛չ մի այն կ’աւելնան թւապէս, այլև  թնդանօթներª  և  ռազմամթերքի 

նոր աջակցª թիւն կը ստանան Պիթլիսէն: Միաժամանակ, թª րքերը արդէն բաւական 

փորձառª թիւն ձեռք կը բերեն Վանի իւրայատª կ կռիւներª  մէջ և , մանաւանդ, իրա-

զեկ կը դառնան հայկական անհաւասար ª  փոքրաթիւ ª ժերª ն: Թª րքերը յստակօրէն 

կ’ըմբռնեն, թէ Այգեստանը բացարձակապէս զրկª ած է հացի պաշարէն, մե ծապէս 

կը նեղª ի զինամթերքի պակասէն և  դª րսէն ո՛չ մէկ օգնª թիւն կ’ակնկալէ այլև ս… 

Թª րքերը կը հասկնան թէ այգեստանցին մի այն իր գոյամարտն է որ կը մղէ…»41։

Ինքնապաշտպանª թյան երկրորդ տասնօրյակի թª րքական առաջին հարձակման 

թիրախը դարձյալ Սահակ Բեյի դիրքն է: Չորս թնդանոթներ շարª նակª մ են 

ռմբակոծել Սահակ Բեյի դիրքը, որի վերևի հարկը չի դիմանª մ և խորտակվª մ է: 

Պաշտպանª թյª նը դառնª մ է անհնար, բայց հայ մարտիկներն ª խտել էին՝ «Ո՛չ մէկ 

թիզ հող չզիջիլ թշնամի ին»42։ 

Երբ թª րքերը կրկին դիմª մ են հարձակման, հարյª րի չափ զինվորներ փողոց 

դª րս գալով «սալավաթ» [Աստծո ողջª յն - թª րք.] կանչելով փորձª մ են խª ժել 

Սահակ բեյի դիրքը: Վանեցիներն իրենց ինքնաշեն ձեռնառª մբերով դիմադրª մ 

են: Սկսվª մ է դեմ առ դեմ ձեռնակռիվը: Հայերը հերոսաբար կռվª մ են գետին 

տապալելով շատերին: 

40   Նույն տեղում, 741:

41   Նույն տեղում, 742:

42   Նույն տեղում:
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Ռմբակոծª թյª նը շարª նակվª մ է ամբողջ օրը: Մª թն ընկնելª ն պես Ամրաշեն 

վաշտի բանվորները սկսª մ են իրենց աշխատանքը, փորª մ են խրամն եր և նոր 

դիրքեր են կագնեցնª մ Սահակ Բեյի ավերակների վրա: Թª րքերն ամբողջ գիշեր 

ռմբակոծª մ են վերանորոգվող դիրքը: Ամրաշեն վաշտի բանվորները վիրավորվª մ 

են և նª յնիսկ զոհվª մ, բայց վերանորոգման աշխատանքը չի ընդհատվª մ, ընկնողին 

փոխարինª մ է մե կ ª րիշը: Հաջորդ օրը թª րքերը տեսնª մ են ավելի ամª ր իրենց 

առաջ կանգնած է Սահակ Բեյի դիրքը: Սա վանեցի դյª ցազª նների ռազմավարա-

կան հնարամի տ գործելակերպն էր, որը ոչ մի այն զայրացնª մ, այլև՝ զարմացնª մ էր 

Ջևդեթին: 

Ապրիլի 16-ին և 17-ին կռիվն երը շարª նակվª մ են Փոս թաղի, Լավանդ Օղլª ի, 

Սահակ բեյի և Թովմաղյան դիրքերի ª ղղª թյամբ, բայց հայ մարտիները թշնամª ն 

հանկարծակիի են բերª մ և «սալավաթ» կանչող թª րք առաջնորդն սպանվª մ, 

ընկնª մ է գետնատարած:

Կատաղած թª րքերը ռմբակոծª մ են Այգեստանի գրեթե բոլոր դիրքերը, 

բայց հատկապես Սահակ բեյի և Թովմաղյան դիրքերը, իսկ հայ մարտիկները 

ձեռնառª մբերով ոչնչացնª մ են թª րքերին:

Թª րքերը 200 հեծյալներով սկսª մ են արշավել Շª շանցի և Վարագի հայկական 

դիրքերի վրա, ª ր հսկª մ էր Շիրինը, բայց՝ ապարդյª ն: Հետագա օրերին թª րքերը 

կրկին ռմբակոծª մ եմ ոչ մի այն Այգեստանի դիրքերը, այլև փողոցները, եկեղեցինե-

րը, դպրոցները: Մեկ օրվա ընթացքª մ թª րքերն արձակª մ են 400 ռª մբ: Նª յն 

գիշերը թª րքերը ռմբակոծª մ են ամբողջ Այգեստանը: Հայերը թեպետ նրանց 

պատասխանª մ են նվագախմբի խրոխտ հնչյª ններով, սակայն ծանր էր Խաչ փողոցի 

Նալբանդյանի և Օթելի հայկական դիրքերի վիճակը, որոնց վերնահարկերը լրիվ 

ավերված էին: Ամրաշեն վաշտի բանվորները կրակահերթի տարափի տակ սկսª մ են 

վերանորոգել դիրքերը: Եթե նրանցից մե կն սպանվª մ էր կամ վիրավորվª մ, իսկª յն 

ª րիշն էր նրան փոխարինª մ:

Այգեստանի ամբողջ արևմտյան մասը՝ Խաչ փողոցը, Սահակ-բեյը, Արարքը, 

թª րքական թնդանոթը ավերակի էր վերածել: Հայերը որպես փոխվրեժ ավերª մ են 

Արարքի թª րքական ոստիկանատան մն ացած մասը: Կատաղած թշնամի ն կրակ է 

տեղացնª մ իր թնդանոթներով, որոնք տեղադրված էին հարավից՝ Հաջի Բեքիրի, իսկ 

հյª սիսից՝ Թոփրակ Գալեի զորանոցների մե ջ: Թշնամի ն գրավª մ է նաև Զըմզըմ 

Մաղարայի բարձª նքները, իսկ երկª  օր առաջ արդեն գրավել էր Սըղգա գյª ղը, 

որտեղից խփª մ էր Շª շանցի և Թազաքյահրեզի հայկական դիրքերին: Դրª թյª նը 

բավական հª սահատական էր. «Բայց ահա Զինª որական Մարմն ին երկª  կտրիճ 

անդամն երը՝ Արմե նակ Եկարեան և  Կայծակ Առաքելը, իրենց թև երը սոթտած՝ կռª ի 

վայրը կը հասնին այս ճակատագրական վայրկեանին … և  կէս ժամª ան յª սահատ 

կռիւը այս անգամ ալ կը վերջանայ թշնամի ի խայտառակ փախª ստով…»43։ 

Վանի հերոսամարտի յª րահատկª թյª ններից մե կն էլ այն էր, որ Տեղեկատª  

Դիվանն անընդհատ լրատվª թյª ն էր հաղորդª մ Զինվորական Մարմն ին, որն 

43    Նույն տեղում, 747:
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անմի ջապես արձագանքª մ էր՝ օգտակար խորհª րդներ տալով կռվողներին և կամ՝ 

օգնª թյան հասնելով թեժ կռվի վայրը: 

Թշնամª  թնդանոթային արկերն անխնա հարվածª մ են Հանկª յսների, Ամի րխան-

յանի դիրքի, Շª շանցի, Քաղաքամե ջի, Թազաքյահրեզի, Հյª սյանի այգիների և այլ 

դիրքերի վրա: 

Վերջապես, որպեսզի կանխեն թª րքական դավադիր հարձակª մն երը, հայ 

մարտիկները նախապատրաստª մ են հրկիզել Սահակ բեյի դիրքի դիմաց գտնվող 

Ատալª խի և Համզի դիրքերը: Քանքանագործները գիշերով սկսª մ են փորել ստոր-

գետնյա խրամը, և, քայլ առ քայլ մոտենալով, հրկիզª մ են այդ դիրքերը: Սակայն 

Այգեստանի ընդհանª ր վիճակը մն ª մ էր հª սահատական, մանավանդ սննդի 

պակասն սկսել էր նեղել բոլորին:

Շª շանցից և այլ դիրքերից հասնող տեղեկª թյª նների համաձայն նկատվª մ է, 

որ թª րք զինվորներն ª  քրդերը անհասկանալի եռª զեռի և տեղափոխª թյան մե ջ 

են Հաջի Բեքիր, Կª ռª բաշ, Հայոց Ձոր գծի վրա: Պարզվª մ է, որ թª րքերը ծանր 

պարտª թյª ն են կրել Դիլիմանի մոտ: Այդ մասին հª շագրողը մե ջբերª մ է.

«Արդարև », կը գրէ Արմե նակ Եկարեան իր հª շերª ն մէջ (էջ 320), «Խալիլ պէյը 

կարև որ յաղթանակ մը տանելով՝ ետ մղած էր ռª սական ª ժը: Սակայն հայ ազգի 

զօրավար Նազարբեկով, որ վեց ժամª ան հեռաւորª թեան վրայ կը գտնª էր, 

օգնª թեան հասնելով՝ ռª սական պարտª թիւնը մե ծ յաղթանակի մը կը փոխէ և , 

Անդրանիկի հետ մի ասին, կը փճացնէ Տիլիմանի թրքական ª ժերն ալ: Այս վերջի-

նին մն ացորդները, լեղապատառ, հազիւ Թª րքիա կ’ապաստանին: Թշնամի ն ձգած 

էր աւելի քան 20,000 սպաննª ած և  ռազմանիւթի հսկայ պաշար: Ճև տեթ այս ան-

ցª դարձերª ն տեղեակ էր»44։

Հետևաբար, վերջին օրերի՝ ապրիլի 25-28-ի, թª րքերի տարօրինակ եռª զեռը 

դրանով էր պայմանավորված: 

Բացի այդ, Կովկասյան ճակատª մ Սարիղամի շի մոտ, Էնվեր փաշայի պարտª թյª ն 

կրած թª րքական բանակի զորքերը Ջևդեթ փաշայի հրամանով, քª րդ հրոսակների 

և մոլեռանդ ամբոխի հետ, հարձակվª մ են Վանի շրջակա հայկական գավառների ª  

գյª ղերի վրա և սկսª մ են կոտորել հայերին, թալանել նրանց ª նեցվածքը, ավերել 

հայկական շեները: 

Թեպետ Վանի նահանգի մի  շարք գավառներª մ (Շատախ, Հայոց Ձոր, Ալջավազ, 

Արճեշ, Գավաշ, Կարճկան), ինչպես նաև առանձին գյª ղերª մ (Բելª , Աթանան, 

Ուլմ, Առեն, Ալյª ր, Կեմ և այլն) գրեթե անզեն գյª ղացիները հարկադրված դիմª մ 

են ինքնապաշտպանª թյան, սակայն՝ ապարդյª ն, քանի որ բաց տարածª թյան մե ջ 

նրանք մի մյանցից կտրված էին և բավական անկազմակերպ:

Այնինչ ռազմավարական առª մով ամե նաապահով դիրքերն ª նեին Վանի 

Այգեստանն ª  Քաղաքամե ջը: Այնպես որ, նպատակահարմար էր հավաքվել և, ինչ-

պես վանեցիներն էին ասª մ, «մի  բռª նցք դառնալ»:

Վանի ինքնապաշտպանª թյան երրորդ և վերջին տասնօրյակը ևս հագեցած էր 

ծանր ª  դաժան իրադարձª թյª ններով:

44   Նույն տեղում, 753:
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Խոշապի, Հայոց Ձորի և Վանի շրջակայքի գյª ղացիª թյան մի  ստվար մասը՝ 

ավելի քան 5000 հոգի, ապրիլի 6-ից սկսյալ նախընտրել էր մն ալ Շª շանցի և 

Վարագի լեռնալանջերի ամª ր դիրքերի մե ջ: Այդ բազմահազար բազմª թյª նը 

բաղկացած էր մե ծ մասամբ անզեն գյª ղացիներից, որոնց մե ջ կային բազմաթիվ 

կանայք, երեխաներ և ծերեր: Շատ քչերն էին հնարավորª թյª ն ª նեցել մի  քանի 

օրվա պարեն վերցնել: Անհրաժեշտ էր պաշտպանել այդ գյª ղացիներին թª րքական 

հարձակª մն երից: Այդպիսով կպաշտպանվեր նաև Այգեստանը, քանի որ Շª շանցի և 

Վարագի գիծը մի ակ բաց ճամփան էր Այգեստանի համար և ամե նահª սահատական 

պահին, Շª շանցն ª  Վարագն են որ վերջին ապավենը կարող էին դառնալ մարտնչող 

Այգեստանի համար:

Այդ օրերի Վասպª րականի շրջակա գյª ղերի բնակչª թյան ծանր և անելանելի 

վիճակի մասին են մե զ պատմե լ 1905 թ. Վանի Նարեկ գյª ղª մ ծնված, հետագայª մ 

որբանոցներª մ մե ծացած ականատես վերապրող Սմբատ Դավթյանը հª զª մով է հիշել 

այդ ողբերգական իրադարձª թյª նները. «…1915 թ. թª րքերը սկսեցին հարձակվել։ 

Գյª ղերը մտան, եկան հասան մե ր գյª ղը, բարձրացան սարը։ Մերոնք բարձրացան 

սարերը, կանայք, երեխաներս մն ացինք գյª ղª մ։ Գնացինք մտանք եկեղեցին։ Լաց, 

կոծ։ Մեկ էլ շրջապատվեցինք թª րք զինվորներով։ Եկան ժամի  դարվազը խփեցին, 

մտան ներս։ Հրաման կար՝ անգամ կրծքի տղա երեխաներին մորթել։ Մերս իմ 

ականջները ծակեց, օղեր կախեց, աղջկա շորեր հագցրեց։ Իմ երկª  քª յրերը արդեն 

մահացել էին։ Մերս էր և մե ր հարևանը՝ իր տղա երեխայով։ Եկան ստª գեցին, հենց 

ստª գեցին, տեսան մորս կողքին հարևանի գրկին մի  տղա երեխա, խանչալը խփին 

վզին, սպանեցին։ Հարևանի կինը ընկավ վրեն, սկսեց լալ։ Մերս էլ վրան ընկավ, ես 

ծվացի, բղավեցի, քսան-քսանհինգ տղաներ սպանեցին։ Ինձ աղջկա տեղ դրեցին։ 

Աղջիկներին հավաքեցին տարան։ Մայրերը սկսեցին ծվալ։ Դարպասի դª ռը բաց 

էր մն ացել։ Տեսանք՝ մոտ քսան-երեսª ն տղամարդ, քեռիս էլ՝ ոտքը կտրված, դրանց 

մե ջն էր, լցրին վանքի գոմը բոլորին, նավթ լցրին ª  վառեցին։ Մերս դարդից մե ռավ։ 

Մենք մն ացինք անտեր»45։

Ականատես վերապրող Մաքր8 հի Սահակյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան, գ. Բժնկերտ) 

հª զª մով է վերհիշել. «…1915 թվին մի  պայծառ առավոտ շª տ Կոտո մամաս վերցնª մ 

է կª ժը, որ իջնի Շամի րամի  առվից ջª ր բերի։ Հորեղբորս կինը էդ օրը հաց էր թխª մ։ 

Մերս հեռվից տեսնª մ է մոտեցող ձիավորներին՝ ձեռներին սվինները արևի տակ 

փայլփլª մ էին։ Մանր ª  պետ վանեցիները կտª րների վրա նայª մ են։ Թª րքերը եկել 

կոլոնվել են մե ր գյª ղը, շրջապատել են, հանդիպած մարդկանց խփել, սպանել։ Մերս, 

որ հեռվից տեսնª մ է էդ իրարանցª մը, կª ժը կոտրª մ է, վազª մ է տª ն։ Տեսնª մ է՝ 

թª րքերը լցված են մե ր տª նը։ Շª ռ են տվել հացի խմորը գետնին, ամե ն ինչ իրար 

խառնված։ Երկª  հորեղբորս կնիկներին և յոթ երեխեքին լցնª մ են մարագը։ Իմ 

հորեղբոր կինը դª րս է փախչª մ երեխան ձեռքին, նրան բռնª մ սպանª մ են։ Ես իննը 

տարեկան մի  ախպեր եմ ª նեցել՝ Մովսես անª նով։ Բեկի կնիկը տանª մ պահª մ է 

նրան. մե նք էլ չտեսանք, տարան նրան թª րքացրին։

45   Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 137 (վկ. 34):
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Գեղեցիկ աղջիկներին գցª մ էին ձիª  թարկը, տանª մ էին։ Երեխեքին սվինների 

վրա հանª մ, գցª մ էին գետին՝ սպանված։ Մորը գցª մ էին ձիª  թարկը տանª մ։ 

Մերս իր երեխան գրկª մ է, գնª մ է քեռª  տª նը։ Ջահել հարսներին, որ ընկնª մ էին 

թª րքերի ձեռքը և չէին ենթարկվª մ նրանց, կª րծքը կտրª մ էին, գցª մ էին շներին։ 

Իմ մի  հորեղբորս խփել, գցել են Շամի րամի  գետը։ Մանª կ հորեղբորս էլ նմանապես 

սպանել են սարսափելի ձևով։ Էդ բոլորը ես տեսել եմ իմ աչքերով, ª  ամբողջ օրը 

մի նչև հիմա աչքերիս առաջն է։ Ես եմ եղել, Վարդանª շ քª յրս, Ենոքը՝ հորեղբորս 

տղեն, հորեղբորս կնկան՝ Հասմի կին, սվինով սպանեցին մե ր տան շեմի ն, հրացանի 

կոնդախներով խփª մ, գցª մ էին գետնին։ Քանի որ ընտանիքի հարստª թյª նը մե ծ 

հարսի ձեռքին էր լինª մ, էն էլ կապված էր նրա մե ջքին, նրան սպանեցին, հաց թխելª  

թևնոցները ճղճղեցին, շորերը ճղճղեցին, մե ջքին կապած ոսկիները գտան, հանին, 

առին ª  գնացին»46։

Ականատես վերապրող Սիրակ Մանասյանը նª յնպես վերհիշել է ոչ մի այն թª րքե-

րի կողմի ց իրենց Կեմ գյª ղի գյª ղացիների ջարդն ª  թալանը, այլև՝ իրենց փախª ս-

տը գյª ղից, թե ինչպես գիշերները քայլելով իրենք մոտեցել են Վանին. «…Ես ծնվել 

եմ 1905 թվին, Հայոց ձորի Կեմ գյª ղª մ, որը Վանից հեռª  է տասնվեց կիլոմե տր։ 

…1915 թ. մարտի 5-ին հª ժկª  հրետանª  ձայն լսեցինք։ Ժողովª րդը հավաքվեց 

հրապարակ և գնաց, լցվեց եկեղեցի։ Թª րքերն արդեն նախօրոք զորահավաք 

էին կազմակերպել և բոլոր երիտասարդներին հավաքել։ Քանի որ երիտասարդ 

չէր մն ացել, մե րոնք ստիպված էին դիրքերը թողնել-գնալ հարևան գյª ղերը։ Մենք 

գնացինք Կյª կյանց հայկական գյª ղը։ Այնտեղ մի  քանի հազար մարդիկ էին, մե զ 

տեղավորեցին մարագների մե ջ։ Ամե ն օր թª րքերը բռնª մ էին հայերին և մե ր աչ-

քի առաջ կախª մ կամ մորթª մ էին։ Դրանցից մե կն էլ իմ հորեղբայր Պետրոսն էր։ 

Նա ռանչպար էր։ Երբ տեսանք Պետրոսին այդ վիճակª մ, մե նք չճանաչեցինք։ Մեզ 

առանձնացրին հատª կ մարագի մե ջ։ Դª ռը փակեցին ª  մե զ վրա պահակ նշանա-

կեցին։ Մենք այդ ահավոր դեպքերից սարսափած՝ ª զª մ էինք փախչել այդ գյª ղից։ 

Մարագª մ նª յնիսկ անասնակեր չկար։ Մեզ հաջողվեց դª րս պրծնել, գնալ գյª ղ, 

մե րոնց գտնել։ Հաջորդ օրը բարձրացանք լեռները, որոնք շատ անտառախիտ էին։ 

Մենք Քըռքըռ լեռան լանջին էինք։ Մեր գյª ղի դիրքն այնպիսին էր, որ մե նք սարի 

լանջին էինք ապրª մ։ Շաղբաթի ահռելի գետը և Շամի րամի  ջրանցքն էին անցնª մ 

մոտից։ Մենք բարձրացանք լեռան գագաթը, անտառի մե ջ, տեսանք, թե ինչպես 

թª րքերը և քրդերը մե ր անասª նները, անկողինները, մե ր սպիտակեղենները թալա-

նª մ էին։ Մենք տեսանք, որ ամե ն առավոտ թª րքի լամª կները գալիս են, սկսª մ 

են կրակել ինչ-որ թիրախի վրա։ Երբ թª րքերը հեռացան, մե ր տղաները իջան ª  

մոտեցան, տեսան, որ այդ թիրախը իմ պապի գլª խն էր։ Անխիղճ թª րքերը պապիս 

թաղել էին հողի մե ջ կենդանի-կենդանի, գլª խը թողել էին դª րսը և կրակª մ էին 

անընդհատ։ Երբ վերադարձանք գյª ղ, պապիս մարմի նը, որ արդեն քայքայված էր, 

մի  կերպ թաղեցինք։ …Չեմ կարող մոռանալ 1915 թիվը, երբ մե նք լեռներով, գյª ղերով 

անցանք. մարտ ամի սն էր՝ անձրևային, բª ք, սոսկալի ցª րտ։ Վերջին գյª ղը, որ 

46   Նույն տեղում, 145-146 (վկ. 39):
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Վարագ էր տանª մ, դա Բերդակն էր։ Մենք այնտեղ տեսանք փողոցներª մ մե րկ, 

սպանված մարդիկ, որոնք ª ռել էին և նեխել։ Հոտª մ էին։ Մենք այդ բոլորի մի ջով 

անցանք դեպի Վարագ։ Լª սաբացին Վարագի լեռներª մ թª րքերը, որ դիրքեր էին 

բռնել, մե զ տեսան և սկսեցին կրակել մե զ վրա։ Ժողովª րդը սարսափահար լաց 

էր լինª մ։ Վարագը մե ր սրբավայրերից մե կն է, որտեղ մի  շարք եկեղեցիներ կան, 

Խրիմյան Հայրիկը այնտեղ դպրոցի տնօրեն է եղել։ Մեզ տեղավորեցին գոմե րª մ։ 

Վարդապետները մե զ երկª  հարյª ր գրամ հաց էին տալիս՝ զրկելով իրենց բերնից։ 

…Մեկ-երկª  ամի ս այնտեղ մն ալով՝ մե նք փախչª մ էինք ª  մոտենª մ Վանին։ Միշտ 

գիշերով էինք գնª մ, քանի որ ցերեկը մե զ հետապնդª մ էին։ Երբ Վանին մոտեցանք 

ª  Քաղաքամե ջ պիտի մտնեինք, թª րքերը կանգնեցրին, սկսեցին տղամարդ փնտրել։ 

Վանի հերոսները հեռադիտակով նայª մ էին, սկսեցին կրակել։ Թª րքերից ոմանք 

ընկան, ոմանք փախան, և մե նք ազատվեցինք, մտանք Վան։ 

…Վանª մ մե զ տեղավորեցին դպրոցի շենքª մ։ Ամե ն առավոտ Վանի փողային 

նվագախª մբը նվագելով ման էր գալիս՝ երեխաները նրա ետևից։ Արդեն Վանի 

ապստամբª թյª նն սկսված էր։ Մի հայ ասաց մե զ՝ երեխաներիս. «Գնացե՛ք փամ-

փª շտներ հավաքեք, բերե՛ք, որ նորը պատրաստեն»։ Մենք գնացինք փամփª շտներ 

հավաքեցինք, տվեցինք արհեստանոցին: Հասավ օրը, երբ կռիվն  ª ժեղացավ Վա-

նª մ, Այգեստանª մ։ Վասպª րականցիները, որ հավաքվել էին այնտեղ, մե ծ կամքի 

ª ժով պաշտպանեցին և՛ Այգեստանը, և՛ Վանի կենտրոնը՝ Քաղաքամե ջը»47։

Հետևաբար Խոշապի, Հայոց Ձորի և Վանի շրջակայքի գյª ղացիª թյան մե ծ 

մասը կանայք էին, երեխաներ և ծերª նիներ, որոնք հարձակվող թª րքերի ջարդերից 

և կողոպª տից ª նեզրկվել էին՝ կորցնելով և՛ օթևան, և՛ ամե ն ինչ: Մի քանի օրերի 

ընթացքª մ հին գաղթականներից բացի Այգեստանի փողոցները, պարտեզներն ª  

բակերը լցվª մ են հազարավոր նոր գաղթականներով: Այնպես որ, եթե մի նչ այդ 

Վանն ª ներ ընդամե նը 23.000 հայ բնակիչ, ապա 1915 թ. ապրիլին քաղաքª մ արդեն 

կª տակվել էր ավելի քան 60.000 հայ:

Վանի դիմադրողական ինքնապաշտպանª թյան Զինվորական Մարմի նը, 

կանխազգալով այդ բոլորը, նախօրոք արդեն ստեղծել էր Խնամատար Մարմի ն, 

որն արդեն իսկ հոգª մ էր Վանի շրջակա գավառներից ª  գյª ղերից թª րքական 

կոտորածներից մազապª րծ փախստականների կարիքները: Այդ օրերին Այգեստա-

նը գրեթե հաց չª ներ, բայց իր բերնից կտրելով՝ նրանց էր բաժին հանª մ նաև 

շաքար, օճառ և հագª ստեղեն, իսկ Կարմի ր Խաչի մի  խª մբ դեղագործներ և հի-

վանդապահներ զբաղված էին նրանց վարակիչ հիվանդª թյª նները բª ժելով: 

Հետևաբար, այդ փախստական հայերի ª տեստի, տեղավորման և առողջական 

կարիքները մասամբ մե ղմացված էին: Նª յնիսկ նրանցից ոմանք զենք ստանալով 

մասնակցª մ են ինքնապաշտպանª թյանը:

Մայիսի 2-ին կռիվը թափով վերսկսվª մ է, մանավանդ կատաղի է դառնª մ 

ռմբակոծª թյª նը: Հաճի Բեքիրի և Թոփրակ Գալեի զօրանոցների մոտ տեղադրված 

երկª  թնդանոթներով թª րքերը ռմբակոծª մ են Այգեստանը, այդ թվª մ նաև՝ 

47   Նույն տեղում, 138-139 (վկ. 35):
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ամե րիկյան և գերմանական շենքերը և դրանց վրա ծածանվող դրոշակները48։

Զինվորական Մարմի նը որոշª մ է դիմե լ ճակատային հարձակման: Մայիսի 3-5-ին՝ 

երեք օր շարª նակ, Վանի մե ջ հրդեհ էր և կողոպª տ: Ըստ այդ հրահանգի, վանեցի 

խիզախ մարտիկներն երկª  խմբի են բաժանվª մ և, զգª շորեն հետախª զելով թª ր-

քական դիրքերը, քայլ առ քայլ մոտենª մ են այդ երկª  զորանոցներին և, «Կեցցե՜» բա-

ցականչելով, ներխª ժª մ՝ սպանելով սարսափահար փախª ստի դիմող թª րքերին և 

հրկիզելով այդ զª յգ կառª յցները: Ջևդեթն արդեն փախª ստի էր դիմե լ՝ մայիսի 3-ին 

թողնելով Վանի իտալական փոխ-հյª պատոս պր. Սպորտոնին ª ղղված իր երկտողը, 

որտեղ շարª նակª մ էր ստել՝ իր խայտառակ փախª ստը պատճառաբանելով հետև-

յալ կերպ. «…Պատերազմական հարկադրª թեանց պատճառով քաղաքը կը թողª մ»49։

Այնª հետև, վանեցի քաջորդիներն արշավª մ են դեպի Վանի բերդի պարիսպների 

տակ տարածվող թª րքական բարբարոսª թյան բանտը, որպեսզի ազատեն կա-

լանավորված անհաշիվ հայ մտավորականներին ª  գործիչներին, սակայն այնտեղ 

բացի վախից ծվարած թª րք ծեր պահակներից ոչ մի  կենդանի շª նչ չէր մն ացել: Վեր-

ջին պահին, իրենց փախª ստից առաջ, թª րքերը հասցրել էին հայ բանտարկյալնե-

րին շղթայված դª րս բերել և բոլորին դաժանորեն ոչնչացնել:

Հերոսամարտի ընթացքª մ վանեցի մարտիկները ևս գերեվարել էին բազմաթիվ 

անզեն թª րք բնակիչների՝ կանանց, ծերերի, լքված երեխաների, բայց նրանց վրա 

զենք չեն բարձրացրել, այլ ընդհակառակը՝ բոլորին հանձնել են ամե րիկյան և այլ 

մարդասիրական խնամատարª թյª ններին՝ բարոյապես տարբերվելով թª րքերից. 

«Մայիս 3ի գիշերը, Մայիս 4ը և  Մայիս 5ը, ամբողջ երեք օր, ամբողջ Վանի մէջ 

հրդեհ էր և  կողոպª տ… Կը կողոպտª էր ª  կը հրդեհª էր այն ամէնը, ինչ-որ երէկի 

բարբարոս թշնամի ն խլած էր հայերէն: Այդ հրդեհª մն երն ª  կողոպª տները որքան 

ալ տարերային ըլլային, սակայն ª նէին և  քաղաքական իմաստ: Ամէնէն առաջ 

անհրաժեշտ էր կերակրել շª րջ 40,000 սոված գաղթականª թիւն, որª ն հայրենի գիւ-

ղը կողոպտª ած էր մի նչև  վերջին թելը: 

Անհրաժեշտ էր նաև  ոչնչացնել թրքական ամրª թիւնները – զօրանոցները, ոստիկա-

նատª ները, դիրքերը, կառավարչատª նը, որպէսզի թª րքը որև է անակնկալի պահª ն 

յենարան չª նենար այլև ս: Անհրաժեշտ էր կողոպտել և  հրդեհել թրքական թաղերը, 

որպէսզի թª րք ազգաբնակչª թիւնը այլև ս վերադարձի յոյսեր չկապէր Վանի հետ: 

Թª րք ժողովª րդի բնակավայրը ավելի անդին, Անատոլª ի խորերը պիտի ըլլար, 

բայց ո՛չ Հայկական Այգեստանը»50։ 

Բնորոշելª  համար հաղթական վանեցիների այդ օրերի սրբազան խանդավա-

ռª թյª նը մե ջբերենք Վանի ինքնապաշտպանª թյան մարմն ի վերջին կոչն ª  դիմª մն  

ª ղղված հայ ժողովրդին. 

«Հա՛յ ժողովª րդ,

Ահա կը բոլորենք մե ր ամսօրեակը – ամսօրեակը պայքարի ª  փառքի, մահª ան ª  

48   Ահարոնեան, Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի, 761:

49   Նույն տեղում, 766:

50   Նույն տեղում, 767:
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յարª թեան մե ր ցեղին: Ամսօրեակը նաև  հայª թեան առաջին և  պայծառ գարª նին:

Ամի ս մը առաջ, այսօր, երբ թշնամի ն վատաբար կռիւ յայտարարեց քաղաքակրթª -

թեան և  արդարª թեան դէմ, մե ՛ր դէմ, մե նք հաւատքով փարեցանք մե ր զէնքին և  մե ր 

հոգիին խորերէն զգացինք, որ յաղթանակը մե րը պիտի ըլլայ այս կռª ին մէջ, վասնզի 

մե ր կռիւը խաւարին դէմ էր. տգիտª թեան ª  բռնª թեան դէմ՝ ճշմարտª -թեան ª  

արդարª թեան համար:

Եւ վերցª ցինք զէնքը, կª րծք տալª  համար թշնամի ի գնդակներª ն և  ռª մբերª ն, 

որոնք կª  գային վերջնական հարª ածը հասցնելª  մե ր կորացած մէջքին...

...Եւ մե ր հերոսական ª  պատմական մարտնչª մն երª  ընթացքին՝ ո՛չ մէկ տեղ և  ո՛չ 

մե կ վայրկեան թշնամի ն չտեսավ մե ր զինª որը պարտª ած և  մե ր դիրքը լքª ած:

Ամսօրեայ պայքարը, զոր տարանք փառքով ª  պատª ով, այսօր իր կատարելª -

թեան մէջ կը վայելենք ահա մե ր յաղթանակներով արբած հայ ժողովª րդին հետ:

Մեր զինª որի արի ª  անսասան դիմադրª թիւնը ամէն տեղ թշնամի ին զգացնել 

տւաւ, որ մե ր երակներª ն մէջ չէ դադրած, կը հոսի տակաւին արիւնը ազատª թեան ª  

կռª ի, և  այդ աստª ածային արիւնն է, որ աղ այոյզ ª  սրբանª էր բռնկª մով, գիտէ 

գլխապտոյտ ª  անձնատª ր փախª ստի մատնել երէկի ամբարտաւան ª  ամէնազօր, 

բայց այսօրª այ վախկոտ ª  ստրª կ թշնամի ն...

Երեք օր է ահա, որ յաղթանակի խենթª թիւնը բռներ է մե զ... Զօրանոցներª  

գեղատեսիլ հրդեհներª  և  բոլոր դահճապետներª  որջերª  ճարճատª մն երª  առջև  

մե նք կեցած ենք հիացª մով ª  արբած...:

...Եւ այսօր, երբ փառաւոր պայքարն է մե ր ետին, լիակատար յաղթանակն է որ 

կ’ապրինք և  վերջնական ազատª թիւնն է մե ր առջև , մե նք գիտակցª թիւնը ª նինք 

աւելի երջանկաբեր ª  պայծառ հանգրª աններª  մե ր հª սառատ ª  երազող ցեղին 

համար...

Մեր հերոսական կռիւներով մե նք արդէն հիմը դրինք այն հոյակապ ազատª թեան, 

որª ն երազեցին մե ր հանճարները մե ր ժողովª րդին հետ, որª ն համար երեսնօրեայ 

կռիւներով մի լիոնաւոր կեանքեր զոհաբերեցինք և  որª  առաջին արշալոյսը կը ծագի 

ահա բախտաւոր Վասպª րականի հպարտ լեռներª ն վրա...

Այսօր, ª րեմն , տօնն է, ո՛չ մի այն մե ր ամսօրեայ պայքարին և  յաղթանակներª ն, 

այլե՛ւ նախատօնը Հայկական Ազատª թեան բոլոր բռնաւոր լª ծերէն, բոլոր յօշոտող 

ճիրաններէն...

Կեցցէ՛ Հայկական Ազատª թիւնը,

Փա՜ռք ինկածներª ն,

Կեցցէ՜ Վասպª րականի մարտնչող երիտասարդª թիւնը,

Կեցցէ՜ Հայկական բանակը...

Վասպª րականի Հայ ինքնապաշտպանª թեան ԶԻՆÒ ՈՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ, 

6 Մայիս, Վան-Այգեստան»51։

«Մայիսի 6ի առաւօտեան, հայ կամաւորական հեծելագª նդի շղթան կը ձգª էր 

Շահպաղի գիւղի սպիտակ բլրակներª ն վրայ և  տակաւ կը մօտենար Այգեստանի 

51   Նույն տեղում, 768-769:
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դª ռներª ն: …Վանի ամբողջ հայ ժողովª րդը սրտատրոփ կը սպասէր իր 

հարազատներª  առաջին հանդիպª մի ն, գրկախառնª մի ն և  համբոյրին: Հսկայական 

տարածª թեան մը վրայ, շար ի շար, կանգնած էին Այգեստանի հերոսամարտը 

կերտող մարտիկները, մաւզէր ատրճանակներով և  հրացաններով զինª ած: Հոն էին 

նոյնպէս բանª որներ, արհեստաւորներ, առև տրականներ, գիւղացիներ, ª սանողներ, 

մտաւորականներ, աշակերտներ, անէնը, ամէնը: Այգեստանի ամբողջ ժողովª րդը, 

կին ª  աղջիկ, ծեր ª  մանª կ, բնիկ թէ գաղթական:

Մարտիկներª  և  ամբոխի առջև  կանգնած էր Զինª որական Մարմի նը, Վան-

Վարժապետանոցի աշակերտª թիւնը, Այգեստանի բոլոր յաղթանակներն աւետող իր 

«ֆանֆառ»ով, որ յª զª մն ասարսª ռ շեշտերով կը նª ագէր է «Մեր հայրենիք»ը…

…Կամաւորական հեծելագª նտը մօտեցած էր արդէն՝ երբ վաթսª ն հազարի 

հասնող ժողովª րդը լիաթոք կեցցէ՜ կը գոռար...: Կամաւորական գª նդը իր հերթին, 

հիացիկ ª  բերկրանքէ գինով, կը փոխադարձէր իր ողջոյնները հերոսական Վանին 

ª  Վանեցիին: 

…Եւ ալ անկէ ետք համբոյրներ ª  աղօթքներն էին, որ կը պոռթկային բոլոր 

շրթներէն, բոլոր սիրտերէն… Ծաղիկնե՜րը, Վանի մայիսեան սքանչելի կարմի ր ª  սպի-

տակ ծաղիկները, որոնք ոչ մէկ երկնքի տակ այնքան առատ են, որքան Այգեստանի 

մէջ, կը պճնէին ամբողջ ճանապարհը, կը պսակէին հայ կամաւորներª  ճակատները… 

Ու յաղթական թափօրը կը շարժª էր դէպի Այգեստանի հայկական թաղերը»52։

Այսպիսով, վանեցիները հաղթեցին, քանի որ.

 Ընդհանª ր վտանգի դեմ մի ասնաբար և համե րաշխ գործի անցան Հայկական 

երեք կª սակցª թյª նների պատկանող գիտակից անձինք, որոնք ընտրեցին, 

ղեկավարեցին մի ասնական Զինվորական Մարմի նը: 

 Իր հերթին Զինվորական Մարմի նը պատասխանատվª թյան բարձր գիտակ-

ցª թյամբ կազմակերպեց բնակչª թյան զինված դիմադրª թյª նը՝ ծրագրեց, 

որոշեց, ª ղենշեց ռազմավարական գործընթացը, իսկ քաջարի վանեցիները 

մի ասնական կամքի ª ժով իրականացրին այդ բոլոր որոշª մն երը: 

 Տեղեկատª  Դիվանն անընդհատ լրատվª թյª ն էր ª ղարկª մ Զինվորական 

Մարմն ին, որն անմի ջապես արձագանքª մ էր գործնական կոչերով, օգտակար 

խորհª րդներով և կամ՝ անձամբ օգնª թյան հասնելով թեժ կռվի վայրը: 

 Բարձր գնահատելով ժողովրդի հզոր ª ժը՝ Զինվորական Մարմի նը մշտապես 

կապ էր պահպանª մ ինչպես քաղաքի, նª յնպես և գավառների վանեցիների 

հետ՝ հորդորելով չհª սահատվել և բարձր պահել ազգի ոգª  արիª թյª նը, որը և 

դարձավ հերոսամարտի հաղթանակի գրավականը:

Տպավորված պատմական այդ բացառիկ իրադարձª թյª ններով, հետագայª մ՝ 

նª յնիսկ տարիներ անց, ականատես վերապրողները ևս հª զª մով և հպարտª թյան 

զգացª մով վերհիշել ª  մե զ են պատմե լ իրենց տեսածն ª  զգացածը, ինչպես 

Պատրիկ Սարոյանը. «…Մայիսի 5-ին, երբ հաղթանակը եղավ, թª րքերն սկսեցին 

փախչել նավակներով՝ ծովի վրայից։ Նրանք փախցնª մ էին իրենց ընտանիքներին։ 

52   Նույն տեղում, 769:



30

 Վերժինե Գ. Սվազլյան  

Հաղթական վանեցիները մե ծ նվագախմբով Այգեստանից եկան Քաղաքամե ջ 

և մի մյանց սկսեցին համբª րել։ Այգեստանը Քաղաքամե ջից հեռª  էր չորս-հինգ 

կիլոմե տր տարածª թյամբ։ Հետո ռª սական զորքը մոտեցավ Վանին։ Հայրս ինձ 

բարձրացրել էր իր ª սին, որ ես լավ տեսնեմ։ Վերջապես լսվեց ձիերի դոփյª ն։ 

Առաջին հերթին Վանին մոտեցավ Անդրանիկը, հետո՝ Դրոն, Համազասպը, Գայը»53։

Իսկ ականատես-վկա Սիրակ Մանասյանը շարª նակել է վերհիշել. «…Թª րքերը 

լսելով, որ ռª սական զորքը Սալմաստից գալիս է Վան, խª ճապահար սկսեցին 

հեռանալ: Մերոնք հարձակվեցին, ոչ մի այն թª րքերին ոչնչացրին, այլև մե ծ ավար 

ձեռք բերեցին՝ հրետանի, փամփª շտներ: Մայիսի 6-ին Վանի բերդի վրա ծածանվեց 

Հայաստանի դրոշակը։ Վասպª րականցիները մե ծ սիրով ընդª նեցին ռª սական 

զորքերին և հայ կամավորներին՝ Անդրանիկ փաշայի ղեկավարª թյամբ։ Երբ ª րա-

խª թյª ն էր համատարած, մե զ մոտեցավ մի  ռª ս օֆիսեր և նկարեց՝ ես էի, մայրս էր 

և եղբայրս»54։

Ականատես վերապրող Մանվել Մար8 թյանը ևս վկայել է. «…Քսանհինգ-երեսª ն 

օր կյանքի և մահվան կռիվ տեղի ª նեցավ։ Վանեցիները կռվեցին տասնհինգ 

հազարանոց թª րքական կանոնավոր զորքի և քյª րդ ամբոխի դեմ, բայց դիմադրե-

ցին։ Պատանիներ կային, որ թնդանոթ էին նետª մ, պատրª յգով էին նետª մ, տասը 

կիլոգրամ վառոդ կար մե ջը։ Պատրª յգը հանª մ էին, տանª մ էին, որ նորից լցնեն: 

…Ռª սական բանակը մոտեցավ։ Առաջ կամավորական բանակը մտավ, և մե նք 

փրկվեցինք: Եթե նրանք չգային, մե նք էլ Ուրֆայի, Շապին-Գարահիսարի նման 

կոչնչանայինք: Մենք՝ երիտասարդներս, գնացինք կամավորներին դիմավորելª »55։

Վանի հերոսամարտին ականատես մե ր բոլոր վերապրողները հետագայª մ 

հպարտª թյան զգացª մով են պատմե լ անջնջելի դրվագներ պատմական այդ փա-

ռահեղ իրադարձª թյան մասին:

Իսկ Վանի շրջակա գյª ղերª մ թª րքերը հասցրել էին տեղª մ բնաջնջել հազարավոր 

հայերի։ Երբ ռª սական զորքերը մոտենª մ են Վանին, նրանց ետևից նաև հայ գրողներ՝ 

Հովհաննես Թª մանյանն ª  Ալեքսանդր Շիրվանզադեն, ականատես են դառնª մ 

սահմռկեցª ցիչ տեսարանների. «…Որտեղ հասցրել են՝ կոտորել են հայերին, - գրել է 

Հովհաննես Թª մանյանն իր հª շերª մ, - գլխավորապես՝ տղամարդկանց ª  հետները 

տարել գեղեցիկ կանանց։ Եվ եթե ժամանակ են ª նեցել, ռª սական բանակի և հայ 

կամավորների սարսափը շատ մոտ չի եղել, բարբարոսական զվարճª թյª ններ են 

հորինել. խաչել են, կենդանի մարդկանց զանազան մասերը կտրատել են, զանազան 

կերպ դասավորել, խաղեր են արել՝ մի նչև կեսը դրել են պղնձի մե ջ ª  կեսից ներքև 

եփել, որ մյª ս կեսը՝ կենդանի տեսնի ª  զգա…։ Շիկացած երկաթներով կտրել են 

մարմն ի զանազան տեղերը և կրակի վրա խորովել, կենդանի խորովել են։ Ծնողների 

առաջ երեխաներին են կոտորել, երեխաների առաջ՝ ծնողներին…»56։

«…Բնականաբար, եթե Վանª մ ինքնապաշտպանª թյան չդիմե ին, վանեցիները 

53   Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 144 (վկ. 38):

54  Նույն տեղում, 139 (վկ. 35):

55  Նույն տեղում, 133 (վկ. 32):

56  Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 6 (Երևան, «Հայպետհրատ», 1959), 212-213:
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նª յնպես պիտի նահատակվեին»57, - ասել է հետագայª մ Հայաստանի ճարտա-

րապետների մի ª թյան նախագահ դարձած, Վանա երգերի սքանչելի կատարող, 

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմի կոս Վարազդատ Հար8 թյ8 նյանը (ծնվ. 1909 թ., Վան, Այգես-

տան): Իսկ նրա եղբայրը, հետագայª մ Գյª մրª  թատրոնի վաստակավոր դե-

րասան դարձած Արծր8 ն Հար8 թյ8 նյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ավելացրել է.

«…Ինքնապաշտպանª թյª նը ծնվª մ է, երբ ժողովրդի նկատմամբ բռնª թյª ն է լի-

նª մ…»58։

Ուստի, Վանª մ, Շատախª մ և այլ վայրերª մ մղված ինքնապաշտպանական 

հերոսամարտերը իթթիհատական կառավարª թյան կիրառած բռնª թյª նների 

դեմ ըմբոստացող արևմտահայª թյան ազնիվ պոռթկª մն  էր, նրա բողոքի ձայնը՝ 

ª ղղված աշխարհի մե ծ տերª թյª ններին։ Այդ է վկայª մ նաև ժողովրդական երգը, 

որը հաղորդել է վանեցի ականատես վերապրող, ԵՊՀ-ª մ քիմի այի վաստակաշատ 

դասախոս, ԲÒ Հ-ական մի  շարք դասագրքերի հեղինակ, դոկտոր, պրոֆեսար Աղա-

սի Քանքանյանը (ծնվ. 1904 թ., Վան). 

«Ա՜խ, Վասպª րական, տխª ր Հայաստան,

Անթիվ հերոսներ քեզմե  զոհվեցան,

Ահեղ կռվի մե ջ այնքան դիմացան,

Ի սեր ազգª թյան նահատակվեցան:

Վան փոքրիկ քաղաք գավառակներով,

Լցվան դիակներ հարյª ր հազարով,

Ներկվեցավ դաշտը կարմի ր արյª նով,

Ձայն տվին ամպեր, երկինք ª  աստղեր,

Այնպես կգոռան ª  կհրամայեն,

Որ Եվրոպան և Ամե րիկան լսեն…»59։

Սակայն ո՛չ Եվրոպան և ո՛չ Ամե րիկան չմի ջամտեցին, այլ՝ դիտորդի դերª մ էին։

Ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը մանրամասն անդրադարձել է նաև 

հետագա պատմական իրադարձª թյª ններին. «…1915 թ. ապրիլի 6-ից մի նչև մայիսի 

4-ը մե նք պաշտպանվª մ էինք շատ հաջող։ Մայիսի 4-ին ռª սական զորքը մտավ Վան, 

որի մե ջ էր վեց հազար հոգª ց բաղկացած հայկական բանակը՝ Զորավար Անդրանի-

կի ղեկավարª թյամբ։ Ռª սական ղեկավարª թյª նը ընտրեց Վանի ղեկավար Արամ 

Մանª կյանին։ Այսպես ապրեցինք մի նչև հª լիսի սկիզբը»60։

Իսկ Սիրակ Մանասյանը ավելացրել է. «…Այդ ժամանակ սկսª մ է Ռª սաստանի 

հեղափոխª թյª նը, որը հարկադրեց ռª սական զորքին ետ վերադառնալ Ռª սաս-

տան, որոնց հետ նաև շատ գաղթականներ՝ դեպի Հայաստան»61։

Ապա ականատես վերապրող Երվանդ Շիրակյանը շարª նակել է. «…1915 թ. 

57   Սվազլյան, Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ, 162 (վկ. 48):

58   Նույն տեղում, 147 (վկ. 40):

59   Նույն տեղում, 619 (վկ. 628):

60    Նույն տեղում, 147 (վկ. 41):

61    Նույն տեղում, 139 (վկ. 35):
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  Վերժինե Գ. Սվազլյան 

հª լիսի սկզբին ռª սական ղեկավարª թյª նը կարգադրեց հայերին գաղթել։ Վա-

նեցիները ընդհանª ր ժողով կազմակերպեցին, որտեղ բª ռն ելª յթներ ª նեցան 

երիտասարդները, որոնք չէին համաձայնվª մ գաղթել, բայց և այնպես մե ծերը հա-

մաձայնվեցին»62։

Ականատես վերապրող Պատրիկ Սարոյանը նշել է. «…Հª լիսի 15-ին գեներալ 

Նիկոլաևը պահանջª մ է, որ հայերը գաղթեն, որ թª րքական զորքը հսկայական ª ժ 

է ստացել և հարձակման է պատրաստվª մ։ Հայ ղեկավարները՝ Արամ Մանª կյա-

նը, Արմե նակ Եկարյանը և այլոք, հրաժարվª մ են գաղթել և ասª մ են գեներալ 

Նիկոլաևին. «Մենք առանց օգնª թյան հաղթեցինք, մե նք ª նենք կամքի ª ժ, որ 

պաշտպանենք մե ր երկիրը», բայց Նիկոլաևը և Անդրանիկը, որպես ղեկավար, ռª ս-

ների հետ համաձայնվª մ են նահանջել։ Տիրեց իրարանցª մ»63։

Եվ երբ ռª սական զորքերը նահանջª մ են, ստիպված նրանց հետ 

Արևելահայաստան են գաղթª մ նաև Վանի, Շատախի, Սասª նի, Մª շի, Բիթլիսի, 

Շապին-Գարահիսարի, Ալաշկերտի, Բայազետի, Բաբերդի, Էրզրª մի  և այլ բնա-

կավայրերի հայերը։ Նրանք արցª նքներով, բայց ճարահատված թողնª մ են իրենց 

Երկիրը՝ իրենց հազարամյա պատմական բնօրրանը, ª , մղկտալով, ընկնª մ են 

գաղթի ճամփան: Այդ աննկարագրելի ազգային մե ծ վիշտն իր հորինած եղերերգի 

մե ջ է խտացրել մշեցի վերապրող օժտված Շողեր Տոնոյանը (ծնվ. 1901 թ.). 

«Անտեր թողինք Մշո անª շ դաշտ-դª րան,

Սª րբ օթևան, տª ն ª  տանիք ª  վաթան,

Մատª ռ ª  վանք, գիրք ª  կանոն, Ավետրան,

Մնաց անտեր, մն աց՝ ընկավ շան բերան…»64։

Գաղթի ճամփան իսկական ողբերգª թյª ն էր: 

Վանեցի Վարդ8 հի Փոթիկյանը (ծնվ. 1912 թ.) ցավագնորեն է վերհիշել այդ սար-

սափելի թոհ ª  բոհը. «…Ա՜խ, իմ դª շմանը չտեսնա էդ օրը։ Վª ՜յ, սև ըլեր էդ օրը։ 

Մենք եկել հասել ենք Բերկրիի կարմª նջի մոտը։ Մեկ էլ ժողովª րդը գոռաց՝ փախե՛ք։ 

Մթանը տեսանք, Բերկրիի ձորը նեղ ձոր էր, գետը չհասած՝ քրդերը վրա տվեցին։ 

Հայերը, որ փախնª մ էին, ոտները սոթ էր տալիս, ընկնª մ էին գետը, խեղդվª մ։ Ո՛րը 

անասª նով էր ª զª մ անցնել, ո՛րը մտնª մ էր ջª րը՝ ջª րը տանª մ էր։ Գոռª մ էին, 

ճչª մ, լաց լինª մ։ Քրդերը կրակª մ էին մե զ վրա։ Մերը մանª կը ª րացավ…»65։

Գաղթի ահավոր տպավորª թյª նների անմի ջական ազդեցª թյան տակ է հորին-

վել ժողովրդական հետևյալ պատկերավոր երգը.

«…Բերկրª  Սև Սարից թª րքը իջավ ցած,

Հազար-հազարով դիակներ փռվան.

Վերան ըլնես դª , Բերկրª  անկª շտ գետ,

62   Նույն տեղում, 147-148 (վկ. 41):

63   Նույն տեղում, 144 (վկ. 38):

64   Նույն տեղում, 630 (վկ. 653):

65   Նույն տեղում, 166 (վկ. 54):
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Հազար-հազարով արյª ն խմող գետ»66։

Մարդկային անհաշիվ զոհեր տալով՝ փոշª  ամպերի մի ջով տխª ր ª  տրտª մ 

առաջ էր շարժվª մ ª ժասպառ ª  տառապած մարդկանց հեղեղը: Վանեցի վերապրող 

Վարսենիկ Աբրահամյանը (ծնվ. 1905 թ.) հետևյալ ողբն է հյª սել.

«...Սայլեր էկան երերալեն, 

Մայրեր էկան մրմռալեն,

...Ավերեցին ª  քանդեցին,

Ցավ ª  դարդը մե զ թողեցին,

Գարª ն բացվեց, գարª ն էկավ,

Անձրևի տեղ արյª ն էկավ…»67։

Վերոհիշյալ ականատես Աղասի Քանքանյանին, երբ խնդրեցի պատմե լ իրենց 

գաղթի մասին, նա, հª զª մով և արցª նքներով վերապրելով իր անցյալը, ասաց. 

«…Մենք մի նչև Իգդիր հասնելը տասը օր ճանապարհ անցանք, անձրևի տակ, արևի 

տակ, ցեխերի մե ջ՝ կիսաքաղց ª  ծարավ։ Ճանապարհին քրդերը հաճախ վրա էին 

տալիս, մարդկանց կոտորª մ, թալանª մ։ Դա հատկապես տեղի ª նեցավ Բանդի-

մահª  կամª րջի մոտ (Բերկրի), որտեղ կª տակª մ էր տեղի ª նենª մ։ Այդ կամª րջից 

ինչքա՜ն մայրեր երեխաներին գրկած՝ ջª րն են նետվել, որ թª րքերի ձեռքը չընկնեն։ 

Ճանապարհին ովքեր սպանվª մ էին, ովքեր մահանª մ էին, թողնª մ էին ճանապարհի 

եզրին, շատ դեպքերª մ ծածկª մ էին հողով, շատ դեպքերª մ՝ ոչ։ Անթաղ դիակներ 

տեսնելով՝ ես այնպես եմ ազդվել, որ ստացել եմ տխրացավ, և մի նչև հիմա այդ 

շարª նակվª մ է»68։

Ականատես-վերապրող Ղազար Գևորգյանը (ծնվ. 1907 թ., Վան) ևս մանրամասնո-

րեն վերհիշել է գաղթի ճամփի դժվարª թյª նները և ռª ս կազակների ցª ցաբերած 

աջակցª թյª նը. «…Այսպես հայ գաղթականª թյª նը գավառ առ գավառ, գյª ղ առ 

գյª ղ, իրենց հարազատներով ª  բարեկամն երով դանդաղ շարժվª մ էր՝ առանց 

իմանալª  վերահաս վտանգը։ Գաղթականների որոշ մասը կամª րջն անցնելով՝ 

հասել էր Բերկրի բաց դաշտը, իսկ մյª ս մասը դեռ դանդաղ առաջանª մ էր. կամª րջը 

նեղ լինելª  պատճառով հերթով էին անցնª մ։

Արևնամª տ էր։ Հանկարծ կիրճի հարավային կողմի ց լսվեց հրացանների կրակոց, 

և զիլանցի քրդերի լոլոն հնչեց՝ խփե՛ք, հա՜յ խփե՛ք։ Նրանք կամª րջի ելքը կտրեցին։ 

Ոմանք էլ քարավանի ետևից եկողների ճամփան կտրեցին, իսկ զիլանցիների որոշ 

մասը թաքնված ժայռերի հետևª մ՝ կրակª մ էր անցնող գաղթականների վրա՝ հª յս 

ª նենալով, որ նրանք անցնելով ինքնապաշտպանª թյան՝ կթողնեն իրենց ª նեցված-

քը և իրենք էլ կհափշտակեն։ Սակայն Վանի նահանգի հերոս ժողովª րդը, որը կա-

րողացել էր մի նչև այդ պաշտպանել իր պատիվը համի դյան ավազակախմբերից, 

մե ծ զոհեր տալով չհª սահատվեց։ Բայց եղան նաև մարդիկ, որոնք իրենց նետեցին 

66   Նույն տեղում, 583 (վկ. 438):

67    Նույն տեղում:

68    Նույն տեղում, 135 (վկ. 33):
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  Վերժինե Գ. Սվազլյան 

Բանդիմահª  սրընթաց ալիքների մե ջ՝ հª յս ª նենալով անցնել մյª ս ափը, սակայն 

ալիքները տարան նրանց։ 

Զինված կամավորները անմի ջապես դիրքավորվեցին։ Սակայն քրդերը նախօրոք 

մտածված ամրացել էին քարաժայռերին, ª նենալով բարձր դիրք և մի ևնª յն ժամանակ 

անտեսանելի կրակª մ էին անզոր գաղթականների վրա։ Շատերը զոհվեցին։ 

Զոհվեցին նաև անասª նները։ Այսպես տևեց երկª  ժամ, մի նչև որ օգնª թյան հասավ 

Բերկրի գյª ղª մ հանգստացող կազակական մի  կայազոր։ Կամª րջն ազատվեց։ Այդ 

գիշեր առանց հանգիստ առնելª  գաղթականª թյª նը շարª նակեց իր ճանապարհը։ 

Կարծես բախտը մե զ ժպտաց։ …Անցնելով կամª րջով, կիրճª մ մե նք ականատես 

եղանք մե ր գաղթական հարազատների դիակներին։ Թե ինչպիսի տեսարան էր, 

սոսկալի է անգամ վերհիշել, չնայած որ հայը այդպիսի տեսարանների շատ է արժա-

նացել թª րք բարբարոսների կողմի ց։ …Անցնելով Բանդիմահª  կամª րջը, մե նք մե զ 

զգացինք կարծես ազատ վտանգներից։ Մի քիչ հանգիստ առանք, որպեսզի ª ժ հա-

վաքենք գալիք ճանապարհի համար»69։

Սիրակ Մանասյանը ևս վերհիշել է գաղթի ճամփի դժվարª թյª նները և ռª ս սահ-

մանապահների աջակցª թյª նը. «…Գաղթեցինք դեպի Հայաստան։ Ճանապարհն 

անցնª մ էր խոր ձորերով և ահռելի գետերով։ Այդ ժամանակ նորից թª րքերը ª զª մ 

էին կտրել մե ր ճանապարհը։ Մեծ կորª ստներ տվեցին հայերը՝ այդ գետերի կա-

մª րջների մոտ։ Ժողովª րդը խռնված, անասª նները ևս, մայրը գցª մ էր երեխային, 

ինքը գետն էր նետվª մ։ Վերջը մե ր կամավորական ջոկատների օգնª թյամբ, 

փշրված, սոված, ծարավ անցանք Արևելյան Հայաստան։ Առաջին հանգրվանը եղավ 

Օրգովի ռª սական սահմանապահների մոտ։ Այդտեղ մե զ շատ լավ դիմավորեցին 

ռª ս սահմանապահները։ Մեզ լավ ընդª նեցին, հաց տվեցին, կերակրեցին»70։

Արծվիկ Թերզյանը (ծնվ. 1909 թ., Վան) և հետագայª մ գիտª թյª նների թեկնածª  

դարձած իր փոքր քրոջ՝ Արմի կի (ծնվ. 1912 թ., Վան) հետ երախտագիտª թյամբ են 

հիշել ռª ս զինվորների մարդկային վերաբերմª նքը. «…Մենք ª թը հոգի էինք գաղթի 

ժամանակ։ Ճանապարհը շատ դժվար էր, բոլորը հոգնած էին, սոված։ Ճամփին մե -

ռածներին թողնª մ էինք ª  առաջ անցնª մ, քանի որ թª րքերը մե զ հետապնդª մ էին։ 

Ռª սական զորքը մե զ տիրª թյª ն էր անª մ։ Սª խարի բաժանեցին։ Մենք մն ացինք 

անտեր, անտիրական։ Որբ մանª կներին հավաքª մ էին, ինձ ª  քրոջս՝ Արմի կին ևս 

դրեցին փակ սայլի մե ջ ª  տարան նախ՝ Իգդիր, ապա՝ Անիպեմզա, հետո՝ Երևան. 

Նորքի Ս. Աստվածածին եկեղեցª  մոտ էր մե ր մանկատª նը, որի ղեկավարն էր 

օրիորդ Ազնիվը։ Այդ մանկատª նը Ամե րկոմի  մանկատª նն էր»71։

Մանկատանն է մե ծացել նաև Հայաստանի ժողովրդական արտիստª հի, հայ-

կական երգերի դասական կատարող Շողիկ Մկրտչյանը (ծնվ. 1911 թ., Վան, գ. Ըն-

ծակ): Ես նրան հանդիպել եմ իր կյանքի վերջին օրը: Նա անկողնային հիվանդ էր: 

Երբ իմացավ իմ այցելª թյան նպատակը, նրա հյª ծված դեմքի վրա ժպիտ երևաց, 

69   Նույն տեղում, 149-150 (վկ. 42):

70   Նույն տեղում, 139 (վկ. 35):

71    Նույն տեղում, 163 (վկ. 49):
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ª րախացավ, կարծես նոր ª ժ ստացավ, ª ղղվեց, նստեց անկողնª մ և սկսեց վերհիշել, 

թե ինչպես թª րքերը գյª ղª մ կախել են իր պապին, ապա կտրել հոր լեզª ն, և նա տեղն 

ª  տեղը մահացել է: Ապա նա վերհիշեց գաղթը. «…Ինձ նստեցրել էին գոմե շի մե ջ-

քին: Հիշª մ եմ, երբ ես գոմե շի մե ջքի վրայից ընկա գետի ալիքների մե ջ, հորեղբայրս 

ճարպիկ էր, իսկª յն նետվեց ջրի մե ջ և ինձ ազատեց: Հետո ինձ դրեցին ֆª րգոնի մե ջ, 

ª ր ինձ նման փոքր երեխաներ կային, մի  քանիսը հիվանդ էին, մի  քանիսը մահամե րձ: 

Էսպես հասանք Իգդիր…: Նրանք էլ ինձ հասցրին Ալեքպոլի, այսինքն՝ Լենինականի 

մանկատª նը: Էնտեղ մե զ պահª մ էին ամե րիկյան որբանոցª մ: Ժամանակները վատ 

էին՝ սով էր, համաճարակ էր: Կիսաքաղց մե ծացա ª րիշ որբերի հետ: Ինձ հետ էին 

Շիրազը, Նայիրի Զարյանը, Խաչիկ Դաշտենցը, Սամսոն Գասպարյանը և ª րիշներ: 

Ես որբանոցª մ աչքի ընկնող երեխա էի. երգª մ, պարª մ էի ª  բոլորին զբաղեցնª մ: 

Բոլորն ինձ ասª մ էին «Շողշողª ն Շողիկ»:

…Մանկատան վարիչի սենյակª մ ինձ ª զեցին լսել կոմպոզիտոր Նիկողայոս 

Տիգրանյանն ª  հայտնի երգիչ Տիգրան Նալբանդյանը: Ես երգեցի, հª զª մով ª  ար-

ցª նքոտ աչքերով՝ մտաբերելով իմ կորցրած ծնողներիս ª  հայրենի վայրերը: 

…Նրանք ինձ վերցրին, բերեցին Երևան: …Իմ երգերով հմայվել են շատ-շատերը, 

այդ թվª մ՝ Եղիշե Չարենցը, Աղասի Խանջյանը, Ավետիք Իսահակյանը, Հրաչյա 

Աճառյանը, որոնք ինձ օգնել են՝ ամե ն մե կը յª րովի: Նաև ելª յթներ եմ ª նեցել 

տարբեր հանրապետª թյª ններª մ, նª յնիսկ Կրեմլª մ եմ երգել Ստալինի, Անաս-

տաս Միկոյանի և մյª ս մե ծերի համար՝ հայ երգը մատª ցելով նաև օտարներին: Եվ 

բոլորը հմայված լսª մ էին, նª յնիսկ աչքերից արցª նքներ թափª մ, քանի որ իմ երգի 

մե ջ հնչª մ էր իմ հայ ժողովրդի վիշտն ª  տառապանքը: …Թª րքերը ª զեցին ջար-

դել, փշրել հայ ժողովրդին, հոգեբանորեն կոտրել նրա կամքը, բայց նորից հայ երգը 

հնչեց, հայ ձեռքերը կառª ցեցին…»72։

Հաջորդ օրը նրա դª ստրը՝ Ժաննան, հայտնեց, որ իր մայրը շատ գոհ ասել է. «Ես 

իմ պարտքը կատարեցի…» և փակել է աչքերն ընդմի շտ:

Արժանահիշատակ իմ բոլոր ականատես վերապրողները զգացել են պատաս-

խանատվª թյան գիտակցª թյª ն և տարիներով, տասնամյակներով իրենց հիշողª -

թյան մե ջ անթեղած հª շերն են ինձ հաղորդել որպես սրբազան խոստովանանք:

Այնª հետև ականատես վերապրող Մանվել Մար8 թյանը շարª նակել է հետագա 

պատմական դեպքերի ընթացքը. «…Վերջապես հասանք Երևան։ Նորքª մ մի  տª ն 

վարձեցինք։ Բոլորս տիֆով հիվանդացանք։ Եղբայրներիցս մե կը մե ռավ։ Ամե ն մարդ 

անոթի էր։ ՀՕԿ-ը Հովհ. Թª մանյանի գլխավորª թյամբ ղեկավարª մ էր օգնª թյան 

գործը։ Կերակª ր, հագª ստ էին բաժանª մ։ Ողջ մն ացողներս հազիվ սկսել էինք 

շª նչ քաշել, երբ նորից սկսվեց թª րքական արշավանքը։ …Թª րքերը արշավª մ 

էին Արևելահայաստանի վրա։ Արդեն տասնչորս կիլոմե տր էր մն ª մ, որ հասնեին 

Երևանին։ Նրանք գրավել էին Արաքսի կամª րջը, քիչ էր մն ª մ մտնեին Երևան։ 

Այդ մահª  կենաց կռիվ էր։ Եթե Վանի հերոսամարտը ինքնապաշտպանª թյª ն էր, 

ապա այստեղ՝ զինվորական քարտեզով բաց դաշտի կռիվ էր։ Արամ Մանª կյանին 

72   Նույն տեղում, 163 (վկ. 48):
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ընտրեցին դիկտատոր։ Նա կազմե ց բանակ։ Մեկ շաբաթ վարժեցնª մ էին, ղրկª մ 

էին ճակատ։ Իսկ մե նք արդեն վարժ էինք։ Սկսվեց Սարդարապատի, Բաշ-Ապարանի 

ճակատամարտը։ Հայ ժողովª րդը նորեն դիմադրեց։ Բոլոր խմբապետները՝ Նժդեհը, 

Սեպª հը, Դրոն, իրենց բանակները բերին։ Դիրքեր փորեցին։ Կիները թխª մ էին, 

կերակª ր էին պատրաստª մ։ Աղջիկները սափորներով ջª ր էին հասցնª մ կռվող-

ներին։ Հարª ստի կանայք գլª խնին շոր կապած՝ վիրավորների վերքերն էին կապª մ։ 

Արդեն գաղթականներն էին հիմն ական կռվողները՝ տարոնցիները, մշեցիները, 

վանեցիները, որոնք սպայական կազմն  էին։ Հրճվանք էր անկախª թյան գաղափարը, 

որը իրողª թյª ն էր։ Ճիշտ է, մե նք գրեթե սոված էինք, բայց մե ր հոգին կª շտ էր և 

քաղց չէինք զգª մ։ Թª րքական զինված բանակը անխնա հարձակվª մ էր, իսկ մե նք 

զենքի պակաս ª նեինք։ Մենք՝ աշակերտներս, ª զեցինք ընդª նվել բանակի մե ջ։ 

Մեզ տարան Սարդարապատի ճակատ, բայց մե նք ստիպված էինք սպասել, մի նչև 

մե կը սպանվի, որ հրացանը վերցնենք։ Արամ Մանª կյանն պատգամ հղեց. «Կմն աք 

դաշտª մ, կամ՝ կվերադառնաք հաղթական վահանի տակ, կամ՝ վահանի վրա»։ Հայ 

ժողովª րդը կռվեց կատաղի կերպով։ Ինձ պես շատ տղաներ կային։ Ես քսանհինգ 

հոգիանոց խª մբ ª նեի։ Քսանհինգից յոթը վերադարձան, չորսը վիրավորվեցին, 

տասնչորսը՝ սպանվեցին։ Թշնամի ն պարտվեց, և մայիսի 28-ը որպես հաղթանակի 

օր նշվեց»73։

Սակայն վանեցի ականատես վերապրողները ոչ մի այն մանրամասն նկարագրել 

են պատմական այդ և հետագա իրադարձª թյª նները, այլև հանգել են որոշակի 

եզրակացª թյª նների: Ինչպես կª սակցական բարձրագª յն կրթª թյª ն ստացած 

Վարդգես Ալեքսանյանը (ծնվ. 1911 թ., Վան) նշել է. «…Մտածª մ եմ ես հաճախ, հարյª ր 

հազար հայ որբեր որտեղի՞ց առաջացան։ Ինչª ՞ Անգլիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան 

թª յլ տվեցին, որ այդքան հայ սպանվի, որ այդքան որբեր անտեր, անտիրական մն ան։ 

Էդ որբերից էին գեներալ Սաֆարյանը, գնդապետներ և շատ ª րիշ մե ծ մարդիկ։ …

Ես եկել եմ Արևմտյան Հայաստանից։ Թª րքը ª զեցել է Հայաստանին տեր դառնա, 

և Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի թª յլտվª թյամբ Արևմտյան Հայաստանը 

անցավ թª րքին»74։

Վերոհիշյալ Թովիկ Բաղդասարյանը (ծնվ. 1901 թ., Վան, Հայոց Ձոր, գ. Հնդստան) 

ևս իր հª շ-վկայª թյª նն ամփոփել է եզրակացնելով. «…Թª րքիայի ամե նից բա-

նիմաց ժողովª րդը հայերն էին, որ բարձր մշակª յթ ª նեին՝ ճարտարապետները, 

երաժիշտները, առևտրականները հայերն էին։ Հայերի ինքնավարª թյª նից խª սա-

փելª , նոր Բª լղարիա չստեղծելª  համար նրանք ամե ն կերպ ª զեցին հայերին 

վերացնել։ Թª րքերի նկատմամբ մե ր վերաբերմª նքն այն է, որ մե նք երբեք չենք 

մոռանա կատարվածը։ …Մենք մե ր սերª նդներին պետք է ավանդենք, որ մե ր իրա-

վª նքները պահանջենք, մե ր հողերը ետ տան։ Նրանք մե ր չորս հազար եկեղեցիներն 

են քանդել։ Հազարավոր մարդիկ են կոտորել։ Ապրիլի 24-ը մե զ համար սրբազան օր 

է։ Մենք ընտանիքով՝ որդիներով, թոռներով, ծոռներով, այդ օրը գնª մ ենք Եղեռնի 

73   Նույն տեղում, 133-134 (վկ. 32):

74   Նույն տեղում, 164 (վկ. 51):
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հª շարձանի մոտ, որպեսզի նրանք իրենց հոգª մ պահեն այդ հիշողª թյª նը։  

Ապագա սերª նդներին կª զեմ ասել, որ ամե ն մի  հայ զգա, թե իր պապը ինչպես է 

ոտք դրել Արևելյան Հայաստան։ Հայը ª նեցել է իր չքնաղ հայրենիքը։ Նոր սերª նդնե-

րը չպետք է մոռանան և ամե ն ինչ պետք է անեն, որ արդարª թյª նը հաղթանակի, և 

արևմտահայª թյան հարցը լª ծվի։ Գերմանացի խոշոր գործիչներ Կարլ Լիբկնեխտը 

և Ռոզա Լյª քսեմբª րգը քննադատեցին Վիլհելմյան կառավարª թյª նը։ Թª րքերը 

հենց իրենք դատապարտեցին Թալեաթ փաշային և շատերին։ Ես հª յս ª նեմ, որ 

ՄԱԿ-ը իր արդար դատը կկատարի»75։

Այնինչ Հայոց ցեղասպանª թյան ողբերգական օրերին խիզախ վանեցիներն իրենց 

ինքնապաշտպանական հերոսամարտի ընթացքª մ հª յսը դրել էին մի այն իրենց վրա: 

Նրանք ինքնաշեն զենքերով, բայց մի ասնական կամքի ª ժով դիմագրավեցին իրենց 

վրա հարձակվող թª րքական զինված զորքերին և արժանապատվª թյան բարձր 

գիտակցª թյամբ 30 օր ª  գիշեր մարտնչեցին ª  հաղթեցին: 

Նª յն այդ 1915 թ. ոչ մի այն Վան-Վասպª րականª մ, այլև Յոզղատի Ագդաղª մ, 

Շատախª մ, Մª շª մ, Սասª նª մ, Շապին-Գարահիսարª մ, Մª սա Լեռª մ, Ուրֆայª մ 

և այլª ր հայերը կենաց մանª  անհավասար պայքար են մղել՝ պաշտպանելª  համար 

իրենց մարդկային տարրական ապրելª  իրավª նքը և պապենական հողը…

Թեպետ արևմտահայերh ª նեցան մարդկային, նյª թական, մշակª թային և 

տարածքային հսկայական կորª ստներ և հարկադրված գաղթեցին դեպի «որբի և 

ողբի» Արևելյան Հայաստան, սակայն կարճ ժամանակ անց, ինչպես արդեն տեսանք, 

թª րքական նոր արշավանքներին դիմագրավելª  համար վանեցիների և այլոց 

հերոսական ոգին ներշնչեց տառապած և հյª ծված հայª թյանը՝ մի ավորվել, ծառս 

լինել և Սարդարապատի ճակատամարտի անօրինակ հաղթանակով վերականգնել 

իր կորցրած 600-ամյա պետականª թյª նը, որը և դարձավ մե րօրյա Հայաստանի ª  

Արցախի նորանկախ հանրապետª թյª նների պետականª թյան գրավականը:

*   *   *

Սª յն ª սª մն ասիրª թյան շարադրանքն արդեն ավարտին էր մոտենª մ, երբ հայ 

մե ծ բանաստեղծª հի Սիլվա Կապª տիկյանի տª ն-թանգարանի տնօրինª հի տկն 

Ռաֆլետա Հաջյանից տեղեկացա, որ թանգարանի արխիվª մ պահվª մ է բանաստեղ-

ծª հª  մոր՝ Լիա Կապ8 տիկյանի (ծնվ. 1895 թ., Վան, Այգեստան) ձեռքով գրված 

հակիրճ ինքնակենսագրականն ª  «Վանի մե ր նահանջ» վիպերգը: Այդ անակնկալն 

ինձ ոգևորեց, քանի որ մե ր մե ծերի խորիմաստ խոսքերն ինձ համար մշտապես եղել 

են ոչ մի այն սրբª թյª ն, այլև՝ պատգամ, որոնք փոխանցել եմ սերª նդներին: Բացի 

այդ, վանեցի արժանահիշատակ իմ ականատես վերապրողներին ավելանª մ էր նաև 

օժտված մե կը:

Մեջբերենք վիպերգն ամբողջª թյամբ.

«Վաթսª նհինգ տարին շª տով լրանª մ,

Էն դառն օրերը հեչ չեմ մոռանª մ.

75   Նույն տեղում, 130-131 (վկ. 31):
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Ի՞նչ լաց ª  կոծով թողինք ամե ն բան,

Ծª ռ կովի հª յսով ընկանք մե նք ճամփան:

Պետք է շª տ փախչել, նահանջ է ասին,

Հետ է գալիս, տե՛ս, վայրագ թշնամի ն,

Անխնա ջարդª մ մե ծին ª  փոքրին,

Վրեժ է լª ծª մ հերոսամարտին:

Սև գաղթի ճամփան փշոտ ª  քարոտ,

Գնª մ ենք, գնª մ, չգիտենք թե ª ր,

Կհասնենք արդյոք փրկª թյան շեմի ն,

Թե կյանքը կտանք մահվան չար բախտին:

Ես չեմ մոռանª մ. նահանջի ճամփին

Որդեկորª յս մայրը տալիս է գլխին,

Մայրը փնտրել էր, գտել զավակին,

Արդեն մե ռած էր ոտքերի տակին:

Սև գաղթի ճամփին ընկած ջահել կին, 

Իր վեց երեխեք շարվել են կողքին,

Խնդրª մ, աղաչª մ, լալիս դառնագին

Մեռած մորն խնդրª մ գնան մի ասին:

Ամª սինը տեսնª մ է, որ հիվանդ կինը

Չի կարող քայլել, մե ռնª մ է ճամփին,

Քաշª մ ատրճանակը ª  սպանª մ կնկան.

Ինքն երեխոց հետ գնª մ է ճամփան:

Հայրը տեսնª մ է՝ ոչ մի  պայմանով

Չի կարող փրկել կյանքը աղջկա,

Որպեսզի նրան չգերի թշնամի ն,

Հայրը իր ձեռքով հանձնª մ է գետին:

Խեղճ մայրը ի՞նչ անի երեք որբª կին,

Որ սոված, ծարավ քայլª մ են կողքին,

Բանդիմահª  գետն անցած մի ջոցին,

Երեքն էլ մե ռան ոտքերի տակին:

Բանդիմահª  գետ, հենց նրա ափին,

Մինª ճար աղջկան փախցրեց թշնամի ն,

Մի ռª ս զինվոր սպանեց այդ քրդին,

Ջահել աղջկան հանձնեց ծնողքին:

Բանդիմահª  գետն անցած մի ջոցին, 

Թշնամի ն գերեց շատ ª  շատերին,

Տարավ, բաժանեց իրենց քրդերին:

Մոռցան ազգª թյª ն և հայոց լեզª ն,

Բանդիմահª  մոտ, կամª րջի կողքին

Լսվեց ահեղ ձայն՝ դառն ª  ողբագին,
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Ջահել հարս-աղջիկ իրեն նետեց գետ,

Արդեն փակված է ճամփª  արահետ:

Ավելի լավ է գետª մ խեղդվել,

Քան թե թշնամª ն գերի ընկնել:

Կարկª տի նման իրենց գցին գետ,

Որ գնան, լողան մե ծ ձկների հետ:

Բանդիմահª  գետ, հրեշ կատաղած,

Երեսª ն հազար կª լ տվիր մարդկանց,

Ինչպես մարսեցիր, ինքդ էլ չիմացար,

Անմե ղ զոհերին արդյոք ª ՞ր տարար:

Խեղճ հայրս մե զի բերեց Երևան,

Վարձեց շատ փոքրիկ մի  բնակարան,

Ավաղ, մե կ շաբաթ նա հանգիստ չարեց,

Անգª թ մահն իսկª յն մե զնից բաժանեց:

Հորս իրերից որպես հիշատակ

Մնացել է ինձ լոկ մի  թաշկինակ,

Ու ամե ն անգամ վրան նայելիս,

Հիշª մ եմ քաղցրիկ օրերն անցյալիս:

Վաթսª նհինգ տարին շª տով լրանª մ,

Գաղթի դառն օրերն հեչ չեմ մոռանª մ,

Այդ չար սարսափը մն աց իմ սրտª մ.

Միշտ նª յնն եմ տեսնª մ գիշերն երազª մ:

Կª զեմ հավաքել հագª ստներս բոլոր,

Ոչինչ չեմ գտնª մ, մն ª մ եմ մոլոր,

Հանկարծ զարթնª մ եմ, տեսնª մ երազ է

Երազի սարսափ՝ սիրտս կմաշե:

Տասն և հինգ թիվը մահվան ª րվական,

Ամբողջ հայª թյանն արեց ցիր ª  ցան,

Մեծ ª  փոքր մե ռան, կորան անխտիր:

Այսպես է հայի սև ճակատագիր:

Իսկ թª րք ասկյարը նստած իր գահին,

Խիստ տեր է դարձել մե ր հող ª  ջրին,

Բայց գիտեմ. մի  օր մե ր խիզախ որդիք

Կվերցնեն ետ, չեն թողնի մոտիկ:

Ապրիլի 24, վաթսª նհինգ տարեկան,

Հայոց ողջերի դª  հայոց մատյան

Ինչպե՞ս մոռանանք օրը եղեռնի,

Կենդանի վկան սգո հª շերի:

Գրի եմ առել շատ չնչին չափով,

Ինչ-որ տեսել եմ սեփական աչքով.
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Կենդանի վկա ահեղ օրերի,

Սգո հª շարձան շատ զոհվածների»76։

Ականատես վերապրող Լիա Կապ8 տիկյանի «Վանի մե ր նահանջ» անտիպ 

ստեղծագործª թյան խորագրի մե ջ հեղինակն արդեն իսկ սթափ գիտակցª մ է, որ հե-

րոսամարտª մ հաղթանակած քաջարի վանեցիների համար, գաղթը՝ իրո՛ք նահանջ 

էր:

Վիպերգի նախերգանքª մ և վերջերգª մ հեղինակը ցավով է նշª մ.

«Վաթսª նհինգ տարին շª տով լրանª մ,

Էն դառն օրերը հեչ չեմ մոռանª մ…»77։

Հետևաբար, այն գրվել է Վանի ինքնապաշտպանական հերոսամարտից 65 

տարի անց՝ 1980 թ.: Հեղինակը տասնամյակներ շարª նակ «սև գաղթի դառը» 

տպավորª թյª նները լª ռ ª  մª նջ կրել է իր հիշողª թյան մե ջ՝ չկարողանալով թղթին 

հանձնել իր տեսածն ª  զգացածը: Նա ևս, ինչպես այլ ականատես վերապրողներ, 

գիշերները մղձավանջային երազներ է տեսել, որոնք հաճախ տª նդարձի խաբկանք 

են եղել:

Սª յն ստեղծագործª թյª նը վերհª շ է դաժան գաղթի իրողª թյան, որը հª շ-

վկայª թյան նման, բայց բանաստեղծական չափածո սեղմ տողերով, իրական 

պատկերներով ª  կերպարներով, դրվագ առ դրվագ գեղարվեստորեն նկարագրել է 

արևմտահայոց մե ծ գաղթի մե ծ դժվարª թյª նները…

«Վանի մե ր նահանջ» վիպերգª մ հեղինակը նշª մ է, որ երբեմն ի «վայրագ 

թշնամի ն» գաղթի ճամփին ևս՝

«…Անխնա ջարդª մ մե ծին ª  փոքրին,

Վրեժ է լª ծª մ հերոսամարտին»78։

Այնինչ քաջարի վանեցիներն իրենց սակավաթիվ ինքնաշեն զենքերով, բայց 

մի ասնական կամքի ª ժով դիմադրել են թª րքական բազմահազար զորքերին՝ 

պաշտպանելª  համար իրենց ապրելª  տարրական իրավª նքը և Հող Հայրենին…

Հեղինակի համար մե ծ ցավ է, որ՝

«…Թª րք ասկյարը նստած իր գահին,

Խիստ տեր է դարձել մե ր հող ª  ջրին»79։

Սակայն Վանի «հող ª  ջրին հավատարիմ» զավակ Լիա Կապ8 տիկյանը հª յս է 

փայփայª մ, որ «մե ր խիզախ որդիք» երբևէ ետ կվերցնեն այն և չեն թողնի օտարին:

Հայ ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ հեղինակի համար առկա է նաև մի  այլ՝ 

հետևանքային մե ծ ողբերգª թյª ն. 

«…Թշնամի ն գերեց շատ ª  շատերին,

Տարավ, բաժանեց իրենց քրդերին.

76   Սիլվա Կապուտիկյանի տուն-թանգարանի արխիվ:

77   Նույն տեղում:

78   Նույն տեղում:

79   Նույն տեղում:
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Մոռցան ազգª թյª ն և հայոց լեզª ն»80։

Խոհեմ ª  հեռատես հայª հին տակավին այդ տարիներին կանխատեսել էր. 

այսօր օրակարգի հարց դարձած, բռնի իսլամացած դժբախտ հայերի երկփեղկված 

կացª թյª նն ª  նրանց անդառնալի կորª ստը հայª թյան համար…

Սակայն հայ ազգի համար ոչ պակաս կորª ստ է նաև աշխարհասփյª ռ հայª թյան 

սերª նդների անորոշ ապագան: Այդ մասին հեղինակի խոսքը հակիրճ է, բայց պատ-

կերավոր.

«…Տասն և հինգ թիվը մահվան ª րվական,

Ամբողջ հայª թյանն արեց ցիր ª  ցան»81։

Սա կապª տիկյանական-հայերգª թյան բաբախող զարկերակն է, որը վանեցª  

մայրական կաթի հետ անցել է նաև տաղանդաշատ դստերը՝ Սիլվա Կապ8 տիկյանին, 

և նա, որպես Ամե նայն հայոց բանաստեղծª հի, իր «Մտորª մն եր ճանապարհի կե-

սին» բանաստեղծª թյամբ համայն հայª թյանը պատգամե լ է.

«…Դª  պիտի վրեժ առնես ապրելո՛վ, 

Ապրելով համա՛ռ, հազարապատի՛կ, 

Ավերª մի  տեղ, քո ստեղծելո՛վ. 

Ավեր Վանի դեմ, քո Երևանո՛վ. 

Աքսորների դեմ՝ խª լ անապատի 

Նորից տª ն դարձող քո քարավանո՛վ 

Դª  պիտի ապրես այսպե՛ս, սրանո՛վ»82։

Verjine G. Svazlian

Doctor of Sciences (Philology)

THE HEROIC BATTLE OF VAN-VASPOURAKAN 

ACCORDING TO THE TESTIMONIES OF THE EYEWITNESS SURVIVORS

SUMMARY

Key words: Ottoman Empire, Armenian Genocide, Van-Vaspourakan, heroic battle, self-

defense, eyewitness survivors, testimony, resistance, workers, handmade weapons, fanfare.

The Young Turk leaders of the Ottoman Empire participated in World War I having 

expansionist objectives and with their former pan-Turkic and pan-Islamic plan to carry 

80   Նույն տեղում:

81   Նույն տեղում:

82   Սիլվա Կապուտիկյան, «Մտորումներ ճանապարհի կեսին», Սիլվա Կապուտիկյան, Երկեր երեք 

հատորով, հ. 1 (Երևան, «Սովետական գրող», 1984), 99:

՛
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out the genocide of the Armenians. The mobilization and the collection of arms of the 

Armenians started with the war. 

The governor of Van Djevdet pasha besieged the town with the Turkish armed forces. 

The people of Van struggled heroically, till the last drop of their blood, to defend their 

elementary human right for survival and their Motherland.

The testimonies and historical songs, communicated by 35 eyewitness survivors of the 

heroic battle of Van, which I have enscribed, audio- and video-recorded, have served as a 

basis for the preparation of the present article. 

Вержине Г. Свазлян

доктор филологических наук

ГЕРОИЧЕСКОЕ СРАЖЕНИЕ ВАН-ВАСПУРАКАНА

ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ ОЧЕВИДЦЕВ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Османская империя, Геноцид армян, Ван-Васпуракан, героическое 

сражение, самооборона, свидетели-очевидцы, свидетельство, сопротивление, рабочие, 

самодельное оружие, фанфара.

Младотурецкие лидеры Османской империи участвовали в Первой мировой войне с 

захватническими целями и со своей былой пантюркистско-панисламской программой 

геноцида армян. С войной началась мобилизация армян и насильственный сбор оружия 

у армянского населения.

Губернатор Вана Джевдет-паша со своим войском осадил Ван. Жители Вана в 

течение месяца героически сражались до последней капли крови, чтобы защитить свое 

право на жизнь и свою Родину. 

Основным источником этой научной работы стали записанные нами (также аудио- 

и видео-записи) свидетельства и исторические песни 35 очевидцев героического 

сражения Вана.
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պատմական գիտª թյª նների թեկնածª 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴԻԱՐԲԵՔԻՐ ՆԱՀԱՆԳԻ ՀԱՅ 

ԲՆԱԿՉ� ԹՅ� ՆԸ ՀԱՄԻԴՅԱՆ ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ1 

Բանալի բառեր` Արևմտյան Հայաստան, Դիարբեքիր, Տիգրանակերտ, Բալª , Սևերեկ, 

Արղանա Մադեն, բռնի իսլամացª մ, հայերի կոտորածներ:

1895-1896 թթ. հայերի զանգվածային կոտորածները, որոնք ընդգրկեցին Արևմտյան 

Հայաստանի գրեթե բոլոր գավառները, ª նեին իրագործման թե՛ օրինաչափª թյª ններ, 

թե՛ որոշակի տարբերª թյª ններ: Այս առª մով կարևոր է կոտորածների ընթացքն ª  

հետևանքներն ª սª մն ասիրել առանձին նահանգների կտրվածքով, ինչը թª յլ կտա 

վերհանել նշված իրադարձª թյª նների կապը, ª ղղորդվածª թյª նը և ընդհանª ր գծերը: 

Համի դյան կոտորածների ª սª մն ասիրª թյª նը կարևոր է նաև այն առª մով, որ 

որոշակի աղերսներ անցկացվեն 1915 թ. Հայոց ցեղասպանª թյան ընթացքի հետ` 

վեր հանելª  այն ընդհանª ր կամ տարբեր մե խանիզմն երը, որոնք ª ղեկցեցին տվյալ 

հանցագործª թյª նները: Հոդվածª մ անդրադարձ է կատարվª մ Դիարբեքիրի (հայկա-

կան աղբյª րներª մ` Տիգրանակերտ) նահանգի տարբեր բնակավայրերª մ տեղի ª նեցած 

կոտորածների պատմª թյանը: Այս նահանգª մ ևս կոտորածներին զոհ գնացին, նաև բռնի 

իսլամացվեցին տասնյակ հազարավոր հայեր, ավերվեցին բազմաթիվ բնակավայրեր, 

հազարավոր տներ ª  խանª թներ: Իրադարձª թյª նները վերլª ծելիս օգտվել ենք թե´ 

հայկական, թե´ օտար սկզբնաղբյª րներից, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել 

կոտորածների ամբողջական պատկերը2: 

****
Օսմանյան վարչակարգի կողմի ց Արևմտյան Հայաստանը վիլայեթների բաժանելª  

պահից սկսած Դիարբեքիրը եղել է կազմավորված 5 նահանգներից մե կը. այն իր մե ջ 

ներառª մ էր բավական մե ծ տարածքներ պատմական Աղձնիքից, Չորրորդ Հայքից, 

Հյª սիսային Միջագետքից: XIX դարի երկրորդ կեսի ընթացքª մ, հատկապես` 1870-

1   Հոդվածը ստացվել է  29.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 23.04.2020։

2 Հոդվածում օգտագործվել են առանձին բնակավայրերի հայ բնակչության կենսակերպին, 

պատմությանը նվիրված հուշամատյաններ, որոնցից շատերն առանձին անդրադարձ են կատա-

րում համիդյան կոտորածների անցքերին: Նման հրատարակություններից առավել կարևորվել են 

Տիգրան Մկունդի, Ամիտայի արձագանգներ (Նիւ Ճէրզի, Dikran Spear, 1950), Գառնիկ Գէորգեան, 

Չնքուշապատում: Քննական պատմութիւն հայոց Չնքուշի (Երուսաղէմ, Ա հ., 1970), Սարգիս 

Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի (Պոսթըն, Համազգային, 1969), Մեսրոպ Կռայեանի, Բալու, 

(Անթիլիաս, Ա.հ., 1965), Պատմութիւն Պաղնատան (Պոսթըն, Հայրենիք, 1966) և այլ աշխատանքներ, 

նաև «Մուրճ», «Արմենիա», այլ թերթերի ու ամսագրերի նյութերը: Օտար աղբյուրներից սկզբունքա-

յին նշանակություն ունեն ֆրանսիական փոխհյուպատոս Գուստավ Մեյրիեի հաղորդագրությունները՝ 

“Армянскiй вопросъ по документамъ французской Желтой Книги,” в Братская Помощь 

пострадавшимъ в Турции Армянамъ, отделъ II (Москва, 1898), նաև կարևորվել են հետևյալ աշ-

խատանքները՝ Rev. Edward Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities (Fresno: Mesag Publishing, 1982);  

Rev. George Filian, Armenia and Her People or the Story of Armenia by an Armenian (Hartford, Conn., 

American publishing company, 1896); Rendel Harris and Helen Harris, Letters from the Scenes of Recent 

Massacres in Armenia (London: James Nisbet & Co., 1897), այլ հրատարակություններ: 
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80-ական թթ. Օսմանյան կայսրª թյան տարածքª մ արված ավելի արմատական վար-

չական ձևափոխª մն երից հետո Դիարբեքիրի նահանգն ընդգրկեց Չորրորդ Հայքի 

Մեծ Ծոփք, Բալահովիտ, Պաղնատª ն, Աղձնիքի՝ Նփրկերտ գավառները, նաև որոշ 

տարածքներ Հյª սիսային Միջագետքից: Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգներից 

մե կը հանդիսացող և վերջնականորեն ձևավորված Դիարբեքիրի նահանգը բա-

ժանվª մ էր երեք գավառների՝ Դիարբեքիր, Արղանա Մադեն և Մարդին: Նահանգի 

տարածքª մ Հայոց պատրիարքարանի 1882 թ. վիճակագրª թյան համաձայն քրդերի, 

թª րքերի, ասորիների ª  հª յների հետ ապրª մ էր 150.000 հայ բնակիչ3: 

Դիարբեքիրի նահանգª մ, ինչպես հարակից մյª ս բնակավայրերª մ, հայերի 

զանգվածային կոտորածներն իրագործվեցին 1895 թ. նոյեմբերին, թեև 1895 թ. 

սկզբներից արդեն իրավիճակը բավական սրվել էր: Խոսքը ոչ մի այն մª սª լմաննե-

րի և քրիստոնյաների մի ջև լարվածª թյան մասին էր, այլ հենց իշխանª թյª նների 

կողմի ց ընդգծված թշնամանքի, որոնք այս շրջանª մ արդեն հայերի նկատմամբ 

իրենց վերաբերմª նքը պատճառաբանª մ էին բարենորոգª մն երի ծրագրի ի հայտ 

գալով4: Այսպես, ամե րիկացի մի սիոներ, հրապարակախոս Էդվին Բլիսը, ով մանրա-

մասն տեղեկª թյª ններ է ներկայացնª մ համի դյան կոտորածների վերաբերյալ, 

գրª մ է, որ դեռևս «[1895 թ.] օգոստոսին Բալª ª մ5 կառավարիչն իր մոտ է կանչել 

քրիստոնյա հեղինակավոր անձանց և հայտարարել, որ հրաման է ստացել նրանց 

տեղեկացնելª , որ սª լթանը որոշել է անցկացնել ռեֆորմն եր և, որ դա լինելª  է 

սրով»6: Սակայն բարենորոգª մն երի ծրագրի ի հայտ գալը մի այն առիթ էր տիրող 

ատելª թյան մթնոլորտª մ կյանքի կոչելª  հայ բնակչª թյան դեմ եղած ամբողջ 

անհանդª րժողականª թյª նը: Պատմաբան Ջելլ Վերհեյը մատնացª յց է անª մ 

այն փաստը, որ նª յնիսկ քրիստոնյաների աճին շատ մª սª լմաններ հետևª մ էին 

մտահոգª թյամբ ª  նախանձով. համաձայն իսլամի  սկզբª նքների՝ նրանք էին «տի-

րողները», իսկ ոչ մª սª լմանները «ենթականեր» էին, մի նչդեռ իրականª թյª նը 

կարծես շրջանցª մ էր այս «բնական» պատվերը: «Հայերն ինչ անª մ էին Դիար-

բեքիրª մ, վիրավորական էր ընկալվª մ մª սª լմանների մոտ… Հայերը մե ղադրվª մ 

էին արտաքին առևտª րը իրենց մե նաշնորհը դարձնելª  մե ջ: Նրանք կառª -

ցել էին զանգակատª ն-աշտարակ, որն ավելի բարձր էր, քան մի նարեթը: Երբ 

խոլերա բռնկվեց, խոսվª մ էր, որ ավելի շատ մª սª լմաններ մահացան, քան 

հայեր»7: Կոտորածի պատճառները վերլª ծելիս հեղինակներից ոմանք կարծª մ 

3 Վաղինակ Տէր-Յակովբեան,«Վիճակագրական ցուցադրումն Տաճկահայաստահի»,Արարատ 

ամսագիր ԽԸ no. Թ (1914), 811:

4   Խոսքը «Մայիսյան բարենորոգումների» մասին է, որը 1878 թ. Բեռլինի կոնգրեսի 61-րդ հոդվածի 

համաձայն կազմվեց և թուրքական կառավարությանը ներկայացվեց Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի 

և Ռուսաստանի դեսպանների կողմից: Բարենորոգումների ծրագրով նախատեսվում էին չափավոր 

բարեփոխումներ վարչական, դատական համակարգում, հասարակական կյանքի որոշ ոլորտներում:

5   Քաղաք և գավառակ Դիարբեքիրի նահանգում:

6   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 484.

7   Jelle Verheij, “Diarbekir and the Armenian crisis of 1895,” in Social Relations in Ottoman Diyarbekir: 

1870-1915, ed. Joost Jongarden and Jelle Verheij (Leiden, Boston: Brill, 2012), 91.
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են, որ «դա կրոնական վեճ էր, և մª սª լման թª րքերը հաստատակամ էին իրենց 

ոտքի տակ պահելª  քրիստոնյա, կարևոր չէ ինչ ազգª թյան ենթականերին: Այն 

դեպքª մ, երբ փորձ կարվեր քրիստոնյաներին հավասար ներկայª թյª ն ապահովել 

կառավարª թյª նª մ, թª րքերը կսպանեին նրանց մե կ-մե կ կամ՝ կոտորածի մի ջոցով, 

քանի դեռ մե ծ տերª թյª նները, որոնք մի ջամտª մ են քրիստոնյաներին օգնª թյª ն 

տրամադրելª  նպատակով, չդիմե ն զինª ժի օգնª թյանը»8: Միևնª յն ժամանակ 

փաստենք, որ կոնկրետ հայատյացª թյª նը եղել է Արևմտյան Հայաստանի և 

Օսմանյան կայսրª թյան մյª ս հայաբնակ բնակավայրերի մահմե դականների մոտ 

և տարբեր ժամանակաշրջաններª մ այն տարբեր դրսևորª մն եր է ª նեցել՝ սկսած 

բռնի մահմե դականացª մի ց մի նչև զանգվածային կոտորածներ ª  ցեղասպանª թյª ն: 

Պարզ էր, որ համի դյան կոտորածներին նախորդող լարված մթնոլորտը, որը պայ-

թª նավտանգ էր դարձել նաև Դիարբեքիր քաղաքª մ, խորքª մ ª ներ մի  քանի կարևոր 

պատճառներ, որոնց համատեղª մն  էլ բարենորոգª մն երի խնդրի ի հայտ գալª  հետ 

հանգեցրին զանգվածային կոտորածների:

1895 թ. կոտորածը Դիարբեքիր քաղաք� մ

Դեպքերի շարադրանքը սկսենք նահանգի կենտրոնական քաղաքից` Դիարբեքիրից, քանի 

որ այստեղ սկսած կոտորածը կարծես ազդակ դարձավ նահանգի մյª ս բնակավայրերª մ 

ևս հայերի կոտորած ª  նրանց ª նեցվածքի թալան իրականացնելª  համար: Դիարբեքիրի 

կոտորածը սկսեց նոյեմբերի 1-ին և շարª նակվեց երեք օր: Առաջին օրը սպանվեցին 

փողոցներª մ, շª կայª մ մն ացած հայերը, իսկ հաջորդ երկª  օրերին  խª ժանը հարձակվեց 

նաև տների ª  եկեղեցիների վրա` սկսելով իսկական արյª նահեղª թյª նը: Կոտորածների 

վերաբերյալ «Արմե նիա» թերթª մ տպված մի  տիգրանակերտցª  վկայª թյան համաձայն` 

քաղաքի ոստիկանª թյան, ժանդարմն երի, զորքերի մի  մասը ևս աջակցª մ էր խª ժանին: 

Երբ փողի ձայն են լսª մ, քրդերը փորձª մ են դադարեցնել ավարառª թյª նը, և հետ 

քաշվել, սակայն նրանց հետ են կանչª մ զինվորները և կոչ անª մ կրակի տալ խանª թները 

և անցնել դրանցª մ պահված ոսկեղենի, զարդերի թալանին: Ֆաթիհ փաշայի մզկիթից 

հարձակվողներն ավերեցին Աղմազար թաղի քրիստոնյաների տները, որտեղ մի  տան 

մե ջ հավաքված 80-ից ավել հայերից շատերին խոշտանգեցին և մորթեցին, իսկ մի  քանի 

աղջիկների՝ գերեցին9: Կոտորածի ժամանակ ասորիների Սª րբ Աստվածամայր եկեղեցª մ 

է ապաստանª մ մոտ 1.000 հայ, եկեղեցին հարձակման չի ենթարկվª մ, քանի որ ասորիները 

դիտվª մ էին որպես տերª թյանը հավատարիմ ժողովª րդ, թեև դա մի այն քաղաքª մ էր, 

իսկ գյª ղերª մ քրդերը հարձակման ենթարկեցին բոլորին10: Սª րբ Հայրերի վանքª մ 

ապաստանել էր մի նչև 3.000 մարդ, ֆրանսիական հյª պատոսարանª մ՝ շª րջ 1.500 մարդ11: 

8  Allen Tupper, Around the World with Eyes Wide Open. The Wonders of the World Pictured by Pen and 

Pencil  (New York, 1898), 420.

9   «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», Արմենիա (Մարսէյլ), 8 փետրվարի 1896, 2:

10   Մկունդ, Ամիտայի արձագանգներ, 234:

11   “Армянскiй вопросъ,” 110.
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Նշենք, որ Դիարբեքիրի կոտորածը թª րքական իշխանª թյª նների կողմի ց 

մե կնաբանվեց որպես հայերի կողմի ց սադրանքին  և անգամ` ապստամբª թյանն ի 

պատասխան արված գործողª թյª ն: Սակայն նշված իրադարձª թյª նների վերաբեր-

յալ կան հավաստի ª  անաչառ բազմաթիվ աղբյª րներ, որոնք բացահայտª մ են 

իշխանª թյª նների փաստարկների ստահոդ լինելը: Դիարբեքիրի կոտորածի առավել 

օբյեկտիվ ª  դեպքերը մանրամասն հաղորդող աղբյª րը նախևառաջ ֆրանսիական 

փոխհյª պատոսի տեղեկագրերն են: Դիարբեքիրի կոտորածների ականատես 

ֆրանսիացի փոխհյª պատոս Գª ստավ Մեյրիեին գրª մ է, որ խիղճը ստիպª մ է 

վստահª թյամբ հավաստել, որ սպանª թյª նները Դիարբեքիրª մ իրագործվեցին 

մª սª լմանների կողմի ց, և հայերը որևէ առիթ չեն տվել դրանց սկսելª  համար: Մեյրի-

են նաև հավելª մ է, որ քրիստոնյաները զենքի են դիմե լ մի այն ինքնապաշտպանª -

թյան համար, իսկ ոստիկանª թյª նը և զորքերը մի ջամտել են, որ հարվածեն զոհերին 

(հայերին՝ Ա. Բ.)12: Գª ստավ Մեյրիեն թվերով ներկայացնª մ է կոտորածի պատկերը 

Դիարբեքիր քաղաքª մ: Ըստ փոխհյª պատոսի ª նեցած տվյալների առաքելադավան 

հայերից սպանվել էր 1.000, հայ կաթոլիկներից` 10, հայ բողոքականներից` 11 մարդ, 

սիրիացի հակոբիկյաններից թեև հայտարարվել էր  36 սպանված, սակայն իրակա-

նª մ  զոհերի թիվը 150 էր, սիրիացի կաթոլիկներից սպանվել էր 3, քաղդեացիներից` 

14, հª յներից` 3 մարդ: Քաղաքª մ կային նաև բազմաթիվ վիրավորներ: Ընդհանª ր 

առմամբ, քաղաքª մ անհետ կորած էր հայտարարվել 1.000 մարդ։ Նաև նշվª մ էր, 

որ շրջակա գյª ղերից քաղաքª մ արտագնա աշխատող բնակիչներից սպանվել և 

անհետացել էր մոտ 1.000 մարդ13: Բնականաբար, այս մարդկանցից եթե ոչ բոլորը, 

ապա մե ծամասնª թյª նը ևս հայեր էին: Հետագայª մ արդեն սկսեցին շրջանառվել 

տվյալներ, որ սպանվել է 2.000-5.000 մարդ: Մասնավորապես, «Արմե նիա» 

թերթª մ տպված մի  հաղորդագրª թյան համաձայն, «մասնաւոր աղբիւրներէ կը 

հաղորդեն և րոպական լրագիրներին թէ Քիւրտէրը 5.000 հոգիի չափ ըսպաններ են 

Տիգրանակերտի մէջ: Ոստիկաններն ալ Քիւրտերին հետ մի ացած կրակ ըրեր են 

քրիստոնեաներին վրայ»14: Նª յն Մեյրիեն տեղեկագրի մե կ այլ հատվածª մ նշª մ է, 

որ երեք օր տևած կոտորածներին զոհ է գնացել ավելի քան 3.000 քրիստոնյա15:

  

1895 թ. կոտորածները Դիարբեքիրի նահանգի տարբեր 

բնակավայրեր� մ

1895 թ. նոյեմբեր ամսի սկզբներին կոտորածների ալիքը տարածվեց նաև նահանգի այլ 

բնակավայրերª մ, նախևառաջ՝ Դիարբեքիրի գավառակª մ, որտեղ ևս սպանª թյª ն-

ներն ª  թալանը մե ծ ծավալներ ª նեցան: Մասնավորապես, Դիարբեքիրի գավառակի 

Ղըթըբըլ գյª ղª մ կոտորածներից փրկվել էր 40 հոգի, Կարաբաշª մ՝ 50 հոգի, իսկ Սաթª  

12   Նույն տեղում, 110-111.

13   “Армянскiй вопросъ,” 111.

14   «Տիգրանակերտի կոտորածը», 9 նոյեմբերի 1895, 3:

15   “Армянскiй вопросъ,” 112.
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գյª ղն այլևս «գոյª թյª ն չª ներ»16 (հավանաբար ողջ մն ացածները ապաստանել էին այլ 

բնակավայրերª մ): Ղըթըբըլ գյª ղի քրիստոնյաները փորձեցին դիմադրել հարձակմանը, 

սակայն 4.000-5.000 հոգի հարձակվողների դեմ անիմաստ էր որևէ դիմադրª թյª ն, ª ստի 

նրանք ապաստանª մ են Սª րբ Թª մա եկեղեցª մ: Քահանան պատարագ է անª մ և 

նախապատրաստª մ ժողովրդին մահվան: Դրսից հրդեհվª մ են եկեղեցª  գերանները, 

որ խեղդամահ եղողները բացեն եկեղեցª  դռները: Ժողովª րդը կոտորվª մ է անխնա, 

ազատվª մ է մի այն մե կ հինգերորդ մասը` կանայք և վիրավորներ, նահատակվª մ է 

400-ից ավել մարդ17: Կոտորածի օրերին Ալի Բª նար գյª ղի (Դիարբեքիրի գավառակ) 

քրիստոնյաները հավաքվել էին գյª ղի Ս. Աստվածածին հոյակերտ եկեղեցª մ: Թª րքերն 

ª  քրդերը նախ սկսª մ են թալանել քրիստոնյաների տները, ապա հարձակվª մ եկեղեցª  

վրա, կոտրª մ դռները և ներխª ժª մ ներս: Երեկոյան բոլոր տղամարդկանց կապկպած 

առանձնացնª մ են, դանակներով, սրերով կոտորª մ, ապա հրկիզª մ մարմի նները18: 

Դիարբեքիրի գյª ղերի մասին խոսելիս, Գª ստավ Մեյրիեն գրª մ է, որ այստեղ 

կոտորածներն ª  ավերածª թյª նները շարª նակվեցին ևս 15 օր. արդյª նքª մ ամե ն ինչ 

ավերվեց19: 

Դիարբեքիրի գավառի Սևերեկ գավառակª մ ջարդի հիմն ական կազմակերպիչը քª րդ 

հայտնի Օսման աղան էր20: Այստեղ, ինչպես Դիարբեքիրի, Բալª ի գավա-ռակներª մ, 

ջարդերն աչքի ընկան առավել դաժանª թյամբ: Սևերեկª մ, Էդվին Բլիսի հավաստմամբ, 

քրիստոնյա 2.900 բնակչից գրեթե բոլոր տղամարդիկ` շª րջ 750 հոգի սպանվեցին, ինչը 

հնարավորª թյª ն տվեց իշխանª թյª ններին հեշտª թյամբ մահմե դականացնել կանանց 

ª  երեխաներին21: Սևերեկª մ ավերվեցին թե´ ավետարանական, թե´ հայկական 

եկեղեցիները, և մի այն 50-100 մարդ ողջ մն աց22: Սպանվել էր նաև Սևերեկի քահանան23: 

Ամփոփելով կոտորածի ընթացքն ª  բնորոշ գծերը` թª րքական կառավարª թյան կողմի ց 

Մարզվանից վտարված հոգևորական Ջորջ Ֆիլյանը գրª մ է, որ ինչպես Խարբերդª մ, 

Մալաթիայª մ, Արաբկիրª մ, այնպես էլ Սևերեկª մ ակնհայտ էր, որ սպանվածների 

մե ծամասնª թյª նը կոտորվել էր զինվորների կողմի ց24: 

Սլիվանի գավառակª մ տեղի ª նեցած կոտորածների վերաբերյալ նյª թը սակավ 

է, սակայն «Արմե նիա» թերթª մ տպված մի  հաղորդագրª թյան համաձայն այստեղի 

կոտորածներից փրկված մոտ 4.000 անձինք ապաստանել են Նփրկերտª մ, սակայն ամե ն 

օր քաղցից ª  հիվանդª թյª ններից նրանց շարքերից նորանոր մարդիկ էին մահանª մ25:

16    Filian, Armenia and Her People, 300.

17   Նույն տեղում, 300:

18   «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 12 փետրուարի 1896, 2: 

19   “Армянскiй вопросъ,” 110.

20   Verheij, “Diarbekir and the Armenian crisis,” 135.

21   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 487.

22   Filian, Armenia and Her People, 299.
23   Նույն տեղում, 317:

24   Նույն տեղում, 263:

25   «Նամակ Թիւրքիաէն», Արմենիա, 16 մայիսի 1896, 2:
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Հայտնի է, որ նահանգի տարածքª մ իրագործված կոտորածներից իրենց 

դաժանª թյամբ առանձնանª մ էին նահանգի Արղանա Մադեն գավառի Բալª  

գավառակª մ արձանագրված դեպքերը: Ամե րիկյան մի  լրատվամի ջոց արդեն 

կոտորածի հետևանքների մասին խոսելիս գրª մ է, որ «ամե նամե ծ խնդիրը Բալª ի 

հետ է կապված՝ իր 43 գյª ղերի հետ մի ասին, որոնցից շատերը մե ծ գյª ղեր են: Նրանք 

թª րքերի ª  քրդերի կողմի ց ենթարկվել են ամե նասարսափելի բռնª թյª նների»26: 

Լրատվª թյան ճշմարտացիª թյª նը հաստատվª մ է կոտորածների վերաբերյալ եղած 

բազմազան աղբյª րների համադրª թյամբ: Բալª  քաղաքի կոտորածի վերաբերյալ 

արժեքավոր տվյալներ կան “The New York Times”-ի 1896 թ. համարներից մե կª մ, 

որտեղ մե ջբերվª մ է դեկտեմբերի 14-ին Բալª ից գրված մի  նամակ: Համաձայն 

նամակի՝ չորեքշաբթի առավոտյան Բալª ի շրջակա թª րք գյª ղացիները շրջապատª մ 

են քաղաքը: Մի քանի օրերի ընթացքª մ սպանվª մ է մոտ 2.000 մարդ, այդ թվª մ՝ 2 

քահանա: Այրվª մ ª  ավերվª մ է 600 տª ն ª  խանª թ, ոմանք բռնի ընդª նª մ են 

իսլամ27: Ֆիլյանը ևս մե ջբերª մ է Բալª ից գրված մի  նամակ. «Նոյեմբերի 3-ին քաղաքի 

թª րքերը, զինվելով հարձակվեցին խանª թների վրա, թալանեցին եղածը և սպանե-

ցին նրանց, ովքեր փորձեցին պաշտպանվել: Մի քանի օր անց թª րքերը թողեցին 

քաղաքը և մի ացան 10.000 քրդերին ª  սկսեցին ընդհանª ր հարձակª մը շրջակա 

գյª ղերի վրա՝ թալանելով ª  այրելով տները ª  սպանելով բոլոր տղամարդկանց»28: 

Ըստ Ֆիլյանի` Բալª  քաղաքª մ սպանվել էր 1.732 տղամարդ, իսկ ողջ էր մն ացել 

ընդամե նը` 200 տղամարդ29: Մեկ այլ ցª ցակի համաձայն Բալª ª մ հոկտեմբերի 

25-ի կոտորածին զոհ էր գնացել 450 հոգի, որոնք սպանվել էին զինվորների, քրդերի 

ª  թª րքերի կողմի ց30: Թերևս, տվյալ դեպքª մ նշվª մ է կոտորածի առաջին օրվա 

սպանվածների թիվը, քանի որ մյª ս աղբյª րները մատնանշª մ են սպանվածների 

այլ թվաքանակներ: Ֆիլյանի վկայակոչած ականատեսները նաև նկարագրª մ են 

այն վիճակը, որª մ հայտնվել էին կոտորածներից փրկված մարդիկ, ընդ որª մ, ոչ 

մի այն քաղաքª մ, այլ նաև Բալª ի հայաբնակ գյª ղերª մ. «Բալª ի շրջակայքի բոլոր 

41 հայկական գյª ղերը մոխիրների մե ջ են, դաշտն ամայացած է, բնակիչները՝ սպան-

ված: Ոչինչ չի մն ացել, բացի մահն ª  ամայացª մը»31: Ականատեսները նաև հավելª մ 

են, որ Բալª ª մ նավթ են լցրել պահեստավորված հացահատիկի վրա և այրել այն, 

ալյª րի հետ էլ կեղտ են խառնել, որ այն հնարավոր չլինի օգտագործել32: 

Բալª ի գյª ղերի վրա հարձակª մն  ª  կոտորածները սկսել էին գրեթե մի ա-

26   The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As Reported in the U.S. Press. The New York Times 

(1890-1914), vol. 1, compiled and edited by Rev. Vahan Ohanian and Ara Ketibian (Mekhitarist Publication, 

2018), 452.

27   Նույն տեղում, 429:

28   Filian, Armenia and Her People, 266.

29   Նույն տեղում, 267:

30   Rev. James W. Pierce, Story of Turkey and Armenia (Baltimore:  R. H. Woodward Company, 1896), 

486.

31   Filian, Armenia and Her People, 267.

32   Նույն տեղում: 
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ժամանակ: Այսպես, արդեն հոկտեմբերի 20-ից (հավանաբար ամսաթիվը նշված 

է հին տոմարով` Ա.Բ.) խառնակª թյª ններ էին սկսել Բալª  գավառակի Մրջª ման 

Մեզրե գյª ղª մ. թª րքերը սանձարձակորեն սկսել էին կողոպª տը, նաև աղջիկներին 

առևանգելն ª  անարգելը33: 1895 թ. հոկտեմբերի 22-ին (հավանաբար ամսաթիվը 

նշված է հին տոմարով` Ա.Բ.) Բալª  գավառակի Հավավ (Հաբաբ) գյª ղը, որը 

գավառակի ամե նահայաշատ գյª ղն էր, շրջապատվª մ է հայտնի պարագլª խ 

աշիրեթապետների ª  թª րքերի կողմի ց34: Պատահական չէ, որ հավավցիները 

դիմª մ են օրհասական դիմադրª թյան, քանի որ նրանք հայտնի էին իրենց 

արիասրտª թյամբ ª  պատրաստակամª թյամբ՝ զենքը ձեռքին պաշտպանելª  

հայրենի բնակավայրն ª  հայրենակիցներին: Շª տով ասպատակիչներին օգնª թյան 

են գալիս կազմակերպված ª ժեր Բալª ից: Մինչև երեկո հայերը 30 զոհ են տալիս 

և ապաստանª մ Քաղցրահայաց վանքª մ: Ինքնապաշտպանª թյան կազմակերպիչ-

ները գտնª մ էին, որ պետք է շարª նակել պայքարը` ապաստանելով վանքի ներսª մ, 

քանի որ կային շª րջ 200 երիտասարդներ, որոնք ապահովված էին զենքով: Սակայն 

Խաչատª ր Փափազյան անª նով մե կը ժողովրդին կոչ է անª մ  գնալ հարևան գյª ղեր 

և աղերսել քրդերի ª  թª րքերի գª թը` դրանով իսկ փրկվել: Հաջորդ օրը թª րքերը 

քանդª մ են վանքի պատն ª  ներխª ժª մ ներս, մե կ ժամվա ընթացքª մ մոտ 1.500 

մարդ՝ մե ծամասամբ կին ª  երեխա թալանվª մ են, խոշտանգվª մ: Մարդկանց մի  

մասը փախչ՞՞ª մ է լեռներ35: Ըստ Ֆիլյանի, «Հաբաբ գյª ղª մ, որտեղ մարդիկ իրենց 

պաշտպանեցին մոտ 6 օր, կառավարական զորքեր բերվեցին՝ օգնելª  քրդերին, և 

մի ավորված ª ժերով գյª ղը գրավվեց, հրկիզª մի ց փրկվեց գյª ղի 300 տնից մի այն 

15-ը»36: Մի քանի օր անց կառավարª թյան կողմի ց ª ղարկված հեծյալ ոստիկանները 

ամբողջ գավառաբնակ հայª թյանը շարքերով քշեցին զորանոցի պատերի տակ, 

բաժանեցին կանանց ª  տղամարդկանց: Մի խª մբ հավավցիներ, փոքր խմբերով 

որոշ ժամանակ շարª նակեցին պայքարը37:

Բալª ի Սրին հայաբնակ գյª ղի վրա հարձակվեցին շրջակայքի քրդերը. գյª ղն 

ավերվեց, բնակիչների մի  մասը փախավ ª  ապաստան գտավ շրջակա քրդական 

գյª ղերª մ: Սրինը մոխրակª յտի վերածելª ց հետո գիշերով հարձակվեցին Պաղին 

գյª ղի վրա, որը մի նչև լª յս պաշտպանվեց, սակայն առավոտյան տեսնելով 

շրջապատող մե ծաքանակ ª ժերը, հայերը հանձնվեցին: Պաղինը ևս թալանվեց ª  

հրկիզվեց, 150 տներից մն ացին մի այն 5-ը, մյª սները՝ հրկիզվեցին: Պղծվեց ª  թա-

լանվեց եկեղեցին38: Կոտորածներից հետո, երբ պաղինցիները վերադարձան, գյª ղն 

ավերակների մե ջ էր39: 

33   Վահան Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը. Պ. Արամեանի Յուշատետրից  (Նիւ Եորք, 1950), 10:

34   Նույն տեղում, 9: 

35   Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը, 12-16:

36   Filian, Armenia and Her People, 267.

37   Ձախսուրեան, Հաւաւի ըմբոստ արծիւը, 12-16:

38   «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 8 փետրուարի 1896, 2:

39   Պատմութիւն Պաղնատան, (Պոսթըն, Հայրենիք, 1966), 131-132: 
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 Արփինե Ռ. Բաբլ8 մյան

Նշենք, որ Արղանա Մադեն գավառի մե կ այլ բնակավայրª մ` Մադենª մ, ըստ 

հեղինակ Գառնիկ Գևորգյանի, կոտորած չի եղել` շնորհիվ բարի մյª թեսարիֆի. 120 

տª ն հայերը անվն աս են մն ացել: Մադենի մյª թեսարիֆի շնորհիվ թեև կոտորածից 

խª սափեցին նաև Արղնիª մ, սակայն այստեղ հայերի մի  մասն ապաստան գտավ 

թª րքերի մոտ, մի  մասն էլ՝ իսլամացվեց, իսկ նրանց տները թալանվեցին40: Սրանք 

Դիարբեքիրի նահանգª մ եղած եզակի բնակավայրեր էին, որտեղ կոտորածների 

ալիքը այնքան սարսափելի չի եղել, որքան Դիարբեքիրª մ, Բալª ª մ, Ջերմª կª մ, այլ 

բնակավայրերª մ: Հավելենք սակայն, որ վերոնշյալ բնակավայրերª մ ավելի մե ծ է 

եղել իսլամացվածների թվաքանակը:

Արղանա Մադեն գավառի Ջերմª կ գավառակª մ ևս կոտորածները կազմա-

կերպվեցին նոյեմբերի առաջին օրերին: Ջերմª կի թª րքերը վաղª ց էին հարմար 

առիթի սպասª մ հայերի դեմ թշնամանքը առարկայական դարձնելª  համար: Խնդիրն 

այն է, որ 1890 թ. այստեղ Մª թավալլոնց Մահմª տ անª նով մի  թª րք առևանգª մ է 

Խանª մ անª նով մի  հայ կնոջ: Հայերը դատարան են դիմª մ. դատն ընթանª մ է Պագըր 

Մադենª մ: Խանª մի ն վերադարձնª մ են ընտանիք, սակայն արգելª մ վերադառնալ 

Ջերմª կ, իսկ Մահմª տին ª  մե ղսակիցներին` բանտարկª մ: Թª րքերը անհամբեր 

սպասª մ էին վրեժի, ինչն իրագործվեց զանգվածային կոտորածների ժամանակ: 

Ջերմª կª մ 600 տª ն հայերից սպանվեց 550 անձ` գրեթե բոլորը տղամարդիկ41: 

Մեկ այլ աղբյª րª մ ևս հիշատակվª մ է տվյալ փաստը, որ Ջերմª կª մ կոտորվել են 

գրեթե բոլոր տղամարդիկ, հրդեհվել է 150-ից ավել տª ն: Ամբողջª թյամբ քանդվել 

է Ավվոս գյª ղը, բնակիչներից քչերն են փրկվել42: “The Boston Daily Globe”-ի 1896 

թ. հª նվարի 14-ի համարª մ հրապարակված է նամակ՝ գրված 1895 թ. դեկտեմբերի 

8-ին մի  ամե րիկացª  կողմի ց, որª մ նշվª մ է, որ լª րերի համաձայն Ջերմª կ գյª ղն 

ամբողջª թյամբ այրվել է, բացառª թյամբ մատª ռի հատվածի43: Ցավոք, այստեղ 

կազմակերպված դիմադրª թյª ն չեղավ, իսկ տեղ-տեղ ցրված դիմադրª թյª ն ցª յց 

տված մոտ տասնյակ ջերմª կցիներ հերոսաբար նահատակվեցին: 

Նª յն օրերին էր, որ հարձակª մն եր ª  կոտորածներ տեղի ª նեցան նաև Ջերմª կի 

գավառակի հայաշատ Չնքª շ բնակավայրª մ: Հայերի վրա հարձակª մը սկսեց 

1895 թ. նոյեմբերի 4-ին, կրկնվեց նոյեմբերի 8-ին և 14-ին: Չնքª շª մ հայերի դեմ 

հարձակվողները քրդերն էին: Առաջին օրը տեղացի թª րքերը առերես չմի ջամտե-

ցին հայերի ª  քրդերի բախմանը, իսկ հաջորդ օրը, կարծես չեզոք դիրք բռնելով, 

հանդարտեցրին քրդերին՝ հայերին դրդելով կրոնափոխª թյան44: Երկª  շաբաթ անց 

50 զինվորների ª ղեկցª թյամբ Չնքª շ եկավ Ջերմª կի կայմակամը և տեսնելով, որ 

հայերն այստեղ մարդկային կորª ստ չեն ª նեցել, հրամայեց հետ բերել քրդերին 

40   Գէորգեան, Չնքուշապատում, 64:

41   Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի, 48-49:

42   Գէորգեան, Չնքուշապատում, 64:

43   The Armenian Genocide: Prelude and Aftermath. As Reported in the U.S. Press. The Boston Daily Globe (1890-

1922), vol. 1, compiled and edited by Rev. Vahan Ohanian and Ara Ketibian (Mekhitarist Publication, 2019),  222.

44   Գէորգեան, Չնքուշապատում, 51:
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և ջարդ կազմակերպել` իր զինվորներին ևս մասնակից դարձնելով դրան: Չնքª շի 

կոտորածին մասնակցեցին Ջերմª կի, Մադենի, Չնքª շի քրդերը: Մի վկայª թյան հա-

մաձայն` այստեղ սպանվեց 200-ից ավել հայ, կոտորածը դադարեցվեց մի այն Մադենից 

ժամանած հազարապետի կողմի ց, որը մի  վաշտ զինվորներով եկել էր կարգª կանոն 

հաստատելª 45: Ըստ ամե րիկացի մի սիոներ Բլիսի` այստեղ սպանվել էր 880 հայ, 

մյª սները սրի տակ հարկադրվել էին կրոնափոխ լինել46: Բողոքականների դպրոցն ª  

եկեղեցին, այլ շինª թյª ններ հրդեհվեցին թª րքերի կողմի ց: Ըստ Չնքª շի վերաբերյալ 

հª շամատյանի հեղինակ Գառնիկ Գևորգյանի` սպանվել էր 600 հոգի, թալանվել էին 

բոլոր տները: Ողջ մն ացածները որպես մª սª լման գոյատևª մ են Չնքª շª մ մոտ 

վեց ամի ս47: Կոտորածի օրերին թալանվել է Չնքª շի Սիրահայաց Ս. Աստվածածին 

վանքը, կողոպտվել է եկեղեցª  սպասքը, արծաթապատ ավետարաններ, ոսկեթել 

ծածկոցներ, ոսկի, հանդերձանք և այլն48: Վանքի վանահայր Մինաս վարդապետի 

հª շագրª թյան համաձայն` 1895 թ. հոկտեմբերի 26-ին (օրը հավանաբար նշված է 

հին տոմարով` Ա.Բ.) երեք հարյª ր տնից բաղկացած և նորակերտ հոյակապ եկեղեցի 

ª նեցող Ատիշ գյª ղը ևս թալանվել է և  ամբողջª թյամբ հրդեհվել49: “The New York 

Times”-ի 1896 թ. մարտի 6-ի համարª մ ևս տեղեկª թյª ններ կան Չնքª շª մ ª  

հարակից բնակավայրերª մ իրագործված կոտորածի մասին: Մասնավորապես նշված 

է, որ Չնքª շª մ քրիստոնյաների 1.000 տներից 100-ը այրվել են, մի նչդեռ հարևան 

Ատիշ գյª ղª մ ավերվել է տների մե ծ մասը, բնակիչները հª սահատ վիճակª մ էին50: 

Ամե րիկյան մե կ այլ լրատվամի ջոցª մ` “The Boston Daily Globe”-ի 1896 թ. հª նվարի 

14-ի համարª մ 1895 թ. դեկտեմբերի 8-ին մի  ամե րիկացª  կողմի ց հրապարակված  

նամակª մ  նշվª մ է, որ Չնքª շª մ 608 հոգի սպանվել և վիրավորվել է, այրվել է 105 տª ն: 

Կոտորածներից փրկվածները կրոնափոխ են արվել51: Տվյալների համադրª թյª նը 

բերª մ է այն եզրահանգման, որ Չնքª շª մ կոտորածի օրերին սպանվել է 600-900 

հայ` հիմն ականª մ տղամարդիկ, ողջ մն ացածների մե ջ շատ են եղել բռնի կրոնափոխ 

արվածները: Ցավոք, Չնքª շª մ ևս չկազմակերպվեց կª ռ դիմադրª թյª ն, այլ եղան 

ինքնապաշտպանª թյան մե կ-երկª  դրվագներ:  

Ինչ վերաբերª մ է քրիստոնյաների բազմազգ կազմ ª նեցող Մարդին գավառին, 

ապա այստեղ ևս կոտորածների զոհ դարձան բազմաթիվ հայեր և այլ քրիստոնյաներ: 

1895 թ. նոյեմբերի 25-ով թվագրված Մարդինից գրված մի  նամակª մ՝ ներկայացվª մ 

են շրջակա բնակավայրերª մ հարձակª մն երի ª  թալանի մանրամասներ: Նշվª մ 

է, որ դեպքերը սկսել են նոյեմբերի 1-ին Դիարբեքիրից, այնª հետ, երեկոյան քրդե-

րը Սասª նի մոտ գտնվող Թևիկայից հարձակվել են Քª թª րբª լի վրա (խոսքը 

45   Պարսամեան, Յուշարձան Ջերմուկի, 61-62:

46   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 483.

47   Գէորգեան, Չնքուշապատում, 51:

48   Նույն տեղում, 54-55:

49   Նույն տեղում, 56:

50   The New York Times (1890-1914), 452.

51    The Boston Daily Globe (1890-1922), 222. 



54

հավանաբար Դիարբեքիրի գավառակի բնակավայրի մասին է): Քրիստոնյաների 

60 տª ն թալանվել ª  հրդեհվել է: Շաբաթ կեսօրին՝ նոյեմբերի 2-ին, առաջին 

հարձակª մն  է եղել Քարորաշ գյª ղի ª ղղª թյամբ: Երեկոյան հարձակª մը կրկնվել 

է. սպանվել է 70 գյª ղացի, 100 տª ն հրկիզվել: Քաբեքյոն 6 ժամ պաշտպանվել է, 

ինչից հետո թալանվել է 150 տª ն: Այս երեք գյª ղերª մ ապրª մ էին մե ծամասամբ 

ասորիներ ª  հայ բողոքականներ:  Սպանվել է նաև բողոքական 3 հովիվ ª  մե կ 

քարոզիչ52: Նոյեմբերի 5-ին 90 ասորի և 60 հայ բողոքական ընտանիք ª նեցող Քª լեթ 

գյª ղը, որը գտնվª մ էր Մարդինի մոտ, ենթարկվել է հարձակման, բայց կայմակամը 

արաբ ցեղախմբի անդամն երի հետ պաշտպանել է գյª ղը: Գոյլի գյª ղը հարձակման 

է ենթարկվել նոյեմբերի 7-ին քրդերի կողմի ց: Ժողովª րդը հավաքվել է եկեղեցª մ, 

որը շրջափակվել է: Օգնª թյան եկած զորքերի մի ջոցով ժողովª րդն ապաստանել է 

Մարդինª մ53: 

Մարդինից 5 ժամ հեռավորª թյան վրա դեպի արևմª տք կաթոլիկ հայերի քաղաք 

Թել Արմե նը ևս ենթարկվեց հարձակման, թալանվեց ª  հրկիզվեց նոյեմբերի 6-7-ը: 

Կողոպտվել ª  հրդեհվել են նաև Աբրահամոյա, Ջոելի, Բենոբել գյª ղերը: Այս և այլ 

գյª ղերից մոտ 3.000 փախստականներ ապաստանել էին Մարդինª մ54: 

Այսպես, Մարդինի շª րջը գտնվող գյª ղերի հետ հաշվեհարդար տեսնելª ց 

հետո, նպատակ կար գրավել Մարդինը, որի բնակչª թյª նը պատրաստվª մ էր 

դիմադրª թյան: Նոյեմբերի 9-ին և 10-ին քրդերը երեք հարձակª մ կազմակերպեցին 

Մարդինի վրա, սակայն անհաջող55: Այդª հետ քրդերի կողմի ց շրջապատվեց Միդյաթ 

գյª ղաքաղաքը, որն ª ներ 1.000 տª ն ասորի և հայ բողոքական բնակիչներ: Քրդերը, 

սակայն,  չկարողացան մտնել գյª ղ: Կողոպտվեցին Ռեդվին ª  Թիլլ բնակավայրերը56: 

Առաջին երկª  օրերի կոտորածից ª  ավարառª թյª նից հետո քաղաքի թª րքերը 

դրսից եկող քրդերի համար դռները փակեցին, քանի որ վերջիններս սպասվածից 

ավել էին հավաքվել քաղաքª մ: Այդª հետ առանձին խմբապետների հանձնարարվեց 

հարձակվել շրջակա բնակավայրերի վրա: Նշենք նաև, որ Մարդինի բնակավայրերից 

շատերª մ հիմն ական հարձակվողները քրդական ª ժերն էին, իսկ տեղի թª րքերը շատ 

դեպքերª մ, գոնե սկզբնական հարձակª մն երի ընթացքª մ, աջակցª մ էին քրիստոնյա 

բնակչª թյանը: Երբ քրդերը հասկացան, որ կառավարª թյª նը և քաղաքը մի ավորված 

են այստեղ` պաշտպանª թյան գործª մ, իրենց ª ժերն ª ղղեցին` գրավելª  Նիզիբինը 

(Մծբին) և դրա ճանապարհին գտնվող շª րջ 20 քրիստոնյա գյª ղեր: Դրանցից շա-

տերը հրկիզվեցին: Միդիաթը Մարդինի նման դիմադրեց: Հետևանքն այն էր, որ 

այստեղ հավաքվեց մոտ 3.500 գաղթական57: Բենաբելի գյª ղացիները ևս լեռներª մ 

52  Frederik Greene, Armenian Massacres or the Sword of Mohammed (Philadelphia: International 

Publishing Co., 1896), 276.

53   Նույն տեղում:

54   The New York Times (1890-1914), 358-359.

55   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 475.

56   The New York Times (1890-1914), 358-359. 
57   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 476.
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երկª  օր դիմադրեցին քրդերին մի նչև զորքերը հասան և 500 հոգª  տեղափոխեցին 

Մարդին58: Խալաթ էլ Մարաթ ասորական գյª ղի բնակչª թյª նը իրենց ª նեցածով 

ապաստանեցին Դերե Զաֆրան վանքª մ, որը ասորի հակոբիկյան պատրիարքի 

նստավայրն էր: Հաջորդ օրը քրդերը գրավեցին գյª ղը, շրջապատեցին եկեղեցին, 

տարան գյª ղացիների ª նեցվածքը, նª յնիսկ տների դռներն ª  պատª հանները: 

Թª րքական կառավարª թյª նը 100 զինվոր ª ղարկեց՝ պաշտպանելª  վանքը և 

գյª ղացիներին59: Ուշագրավ փաստ է, որ Մարդինի գավառը, որն առանձնանª մ էր 

ասորիների մե ծ թվաքանակով, հարձակման ենթարկվեց հիմն ականª մ քրդական 

ª ժերի կողմի ց, ավելին՝ մի  շարք բնակավայրերª մ թª րքական իշխանª թյª նները 

սատար կանգնեցին ասորական բնակչª թյանը, նաև նրանց հարևանª թյամբ ապրող 

այլ քրիստոնյաների:

Համի դյան կոտորածների հետևանքները Դիարբեքիրի նահանգ� մ

Կոտորածների ընթացքª մ նահանգի տարածքª մ սպանվածների ընդհանª ր թվա-

քանակը հաշվարկելը բարդ է, քանի որ մանրամասն տվյալները բացակայª մ են, 

ավելին, գյª ղերª մ տեղի ª նեցած կոտորածների վերաբերյալ գրեթե տվյալներ 

չկան:  Դեղին գրքª մ ներկայացված է 1896 թ. փետրվարով թվագրվող զոհերի և 

կորª ստների ընդհանª ր աղյª սակ60, որի համաձայն` թալանված տների քանակը 

5.400 էր, խանª թների թիվը` 1.430: Սպանվել էր 5.720 քրիստոնյա, 500 մª սª լման, 

7.500 մարդ բռնի իսլամ էր ընդª նել, 41.500 անձ հայտնվել էր աղքատª թյան մե ջ61: 

Կարծª մ ենք, որ այս տվյալները ամբողջովին չեն արտացոլª մ իրավիճակը, քանի որ 

մի այն Դիարբեքիր քաղաքª մ զոհերի թիվը հաշվվª մ էր մի նչև 5.000, Բալª ª մ` շª րջ 

2.000, մե ծ թվով հայեր էին սպանվել նաև Դիարբեքիրի գյª ղերª մ, Արղանա Մադենի 

գավառի բնակավայրերª մ, բազմաթիվ քրիստոնյաներ` Մարդինի գավառª մ: Ուստի 

նահանգի տարածքª մ արձանագրվող զոհերի թվաքանակը հաշվարկել ընդամե նը 

5.720 սխալ է. սպանվածների թվաքանակը նահանգի տարածքª մ  անհամե մատ 

մե ծ էր: Թերևս, սա կոտորածների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրª թյª ն էր, 

մի նչդեռ իրականª թյª նն ավելի սարսափելի էր: Ըստ Մեյրիեի` մի այն Դիարբեքիրի 

սանջակի 119 գյª ղեր, որոնք ª նեին 6.000 տª ն բնակչª թյª ն՝ մե ծամասամբ հայեր, 

թալանվել և հրկիզվել  էին: Այս բնակավայրերª մ սպանված կամ անհետացած էր հա-

մարվª մ 30.000 քրիստոնյա: Անհաշվելի էր այն կանանց ª  աղջիկների թվաքանակը, 

որոնք առևանգվել էին (մի այն քաղաքª մ առևանգվել էր 50 կին ª  աղջիկ)62: 

Սպանվածների գրեթե նª յն թվաքանակն է շրջանառվª մ այս անգամ նահանգի 

58   Greene, Armenian Massacres, 276.
59   Նույն տեղում:

60 Աղյուսակում Դիարբեքիրի նահանգի բնակչությունը հաշվվում էր 472.000, որից քրիստոնյա` 

133.600-ը:

61   “Армянскiй вопросъ,” 124.

62   Նույն տեղում, 112:
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մասշտաբով հայկական մի  աղբյª րª մ, որª մ մասնավորապես գրվª մ է, որ «անձի 

վն ասը նահանգիս մէջ 25.000-է վար չէ կարելի հաւատալ. Բայց մի նչ դարª ն այս 

ընթացքով, նոյնչափ ալ զանազան ձև երով և  ցաւերով կը մե ռնին»63: Կարծª մ ենք, 

նª յնիսկ այս թվերը չեն կարող ամբողջª թյամբ արտացոլել կոտորածների իրական 

հետևանքները, մանավանդ որ դրանք չսահմանափակվեցին մի այն կոտորածի 

ընթացքª մ սպանվածների թվաքանակով: 

Կոտորածների հետևանքները, ցավոք, ավելի խորն էին և երկարատև ժամանակ 

էր պահանջվª մ դրանք հաղթահարելª  ª  կրկին բնականոն կյանքի անցնելª  համար: 

Կոտորածներից հետո ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը, այդ թվª մ և կոտորածներից 

մե ծապես տª ժած Դիարբեքիրի նահանգը լի էր կարիքավորներով, վիրավոր, 

անօթևան, առանց գոյª թյան որևէ մի ջոցի մն ացած մարդկանցով: Շª րջբոլորը 

ավերված ª  հրկիզված գյª ղեր էին, որտեղ յª րաքանչյª ր տª ն թալանված էր և 

ª ներ մարդկային կորª ստ: Ավելին, այն թշնամանքի մթնոլորտը, որն ª ղղված էր 

քրիստոնյա և, առաջին հերթին, հայ բնակչª թյան դեմ, դեռևս երկար ժամանակ չէր 

փոխվելª : Կոտորածներից անմի ջապես հետո իշխանª թյª նները, ձգտելով բարդել 

տեղի ª նեցածի մե ղքը քրիստոնյաների վրա, սկսեցին բանտարկել քրիստոնյաներին, 

մե ղադրել ապստամբելª  մե ջ, նրանց տանջամահ անել` ստիպելով մյª սների վրա 

զրպարտանք գրել: Իշխանª թյª նները հասան նրան, որ երբ հայերի «եպիսկոպոսը64 

հրաժարվեց ստորագրել թղթերը, որտեղ իբր հաստատվª մ էր յª րայինների 

«մե ղավորª թյª նը», հայ բնակչª թյանը զրկեցին այն փոքր օգնª թյª նից, որը տրվª մ 

էր անօթևան և գոյատևելª  որևէ մի ջոցից զրկված մարդկանց»65: 

Կոտորածներին վերաբերող ª շագրավ վիճակագրª թյª ն կա “The New York 

Times”-ի 1896 թ. փետրվարի 16-ի համարª մ, որը պատրաստված է մի  մª սª լման 

պաշտոնյայի կողմի ց: Բնօրինակը եղել է թª րքերեն՝ կնքված պաշտոնյայի կողմի ց: 

Փաստաթղթի համաձայն՝ Բալª ª մ և իր գյª ղերª մ կար 11.625 կարիքավոր, 

մª սª լմանների հետ բռնի ամª սնացածների թիվը 427 էր, քանդված կամ հրկիզված 

եկեղեցիներ՝ 16, բռնª թյª նների դեպքեր՝ 1.780, բռնª թյամբ իսլամացվածներ՝ 1.540 

հոգի, հրկիզված շինª թյª ններ՝ 2.900, վիրավորներ՝ 990 հոգի, վախից մահացածներ՝ 

112 հոգի, մահացածներ լեռներª մ ª  ձորերª մ՝ 470 հոգի, սովից ª  ցրտից մահացածներ՝ 

795, սպանված ª սª ցիչներ ª  քահանաներ՝ 11, հրկիզվածներ՝ 245, սպանվածներ՝ 

4.800, ընդհանª ր սպանվածներ ª  մահացածներ՝ 6.43366: Ստացվª մ է, որ կոտորածի 

ընթացքª մ սպանվածների թվաքանակը տարբերվª մ է ընդհանª ր մարդկային կո-

րª ստների թվաքանակից, քանի որ կոտորածներից հետո ևս բազմաթիվ մարդիկ էին 

մահանª մ ստացված վերքերից, սովից, հիվանդª թյª ններից, վախից, որոնք կոտո-

րածների անմի ջական հետևանքն էին: Բալª ի գյª ղերի հայ բնակչª թյան անմխ իթար 

վիճակի մասին է գրª մ Ավետիք Արասխանյանցը. «Հայերը այդտեղ կենդանի են 

63   «Տեղեկագիր Տիգրանակերտէն», 15 փետրուարի 1896, 2:

64   Խոսքը, թերևս, Առաջնորդական տեղապահ Տեր Եզեկիել վարդապետի մասին է:

65   “Армянскiй вопросъ,” 112.

66   The New York Times (1890-1914), 430-431.
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մն ացել մի այն եվրոպական նպաստող ֆոնդերի շնորհիւ, մի  գիւղª մ, որը բաղկացած 

էր 200 տնից, 170 հիւանդ կար, մի  այլ գիւղª մ 280 տնից՝ 250 հիւանդ, կոտորածի 

ժամանակ մե ռել են 400 հոգի, մարդիկ հիւանդ են, բայց մե ռնª մ են գլխաւորապես 

քաղցից»67: Տվյալ դեպքª մ տեղին է Բլիսի մի տքը, որ նման իրավիճակը խոսª մ է 

իշխանª թյª նների իրական նպատակի մասին` բնակչª թյանը պահելª  չքավոր վիճա-

կª մ` հարկադրելով իսլամ ընդª նել68: 

Նª յն կերպ էր նաև մյª ս բնակավայրերª մ, որտեղ կոտորածները մե ծ ծավալներ 

էին ª նեցել: Դիարբեքիրª մ վիճակը նª յնքան տագնապալի էր, քանի որ այստեղ էին 

«կª տակվել շրջակա բնակավայրերից գաղթականներ, ինչի հետևանքը մարդկանց 

գերբնակվածª թյª նն էր և մե ծ աղետը»69: Դիարբեքիրª մ կոտորածներից փրկվածների 

անմխ իթար վիճակի մասին է խոսվª մ նաև անգլիական դիվանագիտական փաս-

տաթղթերª մ, մասնավորապես, նշվª մ է 30.000 հայ կարոտյալների մասին, որոնց, 

եթե չօգնել, կմե ռնեն քաղցից, նշվª մ է, որ Դիարբեքիրի շրջանի համար «հարկաւոր 

է 6.000 ֆª նտ ստերլինգ (60.000 ռ.), Մարդինի համար 2.200 ֆª նտ, Սղերդի համար 

(Բիթլիսի նահանգ) 3.000 ֆª նտ, ընդամե նը 11.200 ֆª նտ (մօտ 110.000 ռ.)»70: Ավելին, 

հյª պատոս Հոլª արդի թարգմանը տեղեկª թյª ններ է փոխանցել մի սիոներներ 

Հարիսներին այն մասին, որ «Դիարբեքիրի ամբողջ բնակչª թյª նը կարտագաղթի, 

եթե հնարավոր լինի, հակառակ դեպքª մ նրանք հաջորդ ձմե ռ կմահանան սովից»71: 

Նման մտահոգª թյª նները տեղին էին, քանի որ փաստ է, որ կոտորածներից հետո 

տարածաշրջանի բնակիչների մե ջ գաղթելª  մի տª մն երն ավելի ակտիվացան: Նախ, 

խոսքն ավելի խոշոր, ավելի ապահով թվացող բնակավայր տեղափոխվելª  մասին 

էր: Բազմաթիվ էին դեպքերը, երբ դեռ կոտորածների ժամանակ գյª ղերից փախած 

բնակչª թյª նը ապաստան էր գտնª մ մոտակա քաղաքª մ` տվյալ դեպքª մ` Բալª ª մ, 

Դիարբեքիրª մ, Մարդինª մ և այլն: Ընդ որª մ, կային մարդիկ, որոնք կոտորածներից 

ամի սներ անց վախենª մ էին վերադառնալ իրենց բնակավայրերը և, պատահական 

չէ, որ նրանց մի  մասը այդª հետ հաստատվեց հենց տվյալ քաղաքª մ: Այս առª մով, 

քաղաքների հայ բնակչª թյան թվաքանակը կարծես չէր նվազª մ: Այլ էր վիճակը 

գյª ղական բնակավայրերª մ. շատերը հեռանª մ էին իրենց բնակավայրերից` այլ 

վայրերª մ կյանքի ª  գª յքի ապահովª թյª ն փնտրելով: Հայերի մի  մասն էլ գաղթª մ 

էր ավելի հեռավոր բնակավայրեր: Կոտորածներից հետո գաղթականª թյª նը նոր 

ծավալներ սկսեց ստանալ, ընդ որª մ շատ էին նաև ընտանիքներով մե կնողները: 

Գաղթª մ էին Երª սաղեմ գնալª  անցագրերով, Յաֆֆայª մ նստª մ ֆրանսիական 

շոգենավ` անցնելª  ԱՄՆ: Ոմանք մն ª մ էին Բեյրª թª մ, Կիպրոսª մ, Եգիպտոսª մ72: 

67   Մուրճ (Թիֆլիս), փետրվար-մարտ 1897, 350:

68   Bliss, Turkey and the Armenian Atrocities, 484.

69   Report։ America’s Relief Expedition to Asia Minor under the Red Cross (Washington, 1896), 86.

70   Մուրճ, փետրվար-մարտ 1897, 354:

71   Harris and Harris, Letters from the Scenes, 102.

72   Մկունդ, Ամիտայի արձագանգներու վկայակոչումն, 269-270:
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Կոտորածներից և հատկապես 1899 թ. ձերբակալª թյª ններից73 հետո Չնքª շից 

ևս ակտիվացան գաղթի տեմպերը: Բª ն Չնքª շից մոտ 400 տª ն հայ էր գաղթել, 

իսկ նախկինª մ բարգավաճ զª տ հայաբնակ Ատիշ գյª ղը դարձել էր գրեթե ան-

մարդաբնակ, հայերը հեռացել էին` իրենց արտերն ª  այգիները, կալվածքները 

թողնելով թª րքերին: Ինչ վերաբերւմ է մն ացողներին, ապա նրանք հարկադրաբար 

կիսª մ էին իրենց աշխատածը թª րքերի ª  քրդերի հետ` ստանալª  նրանց 

պաշտպանª թյª նը74: 

Կոտորածների մե կ այլ կարևոր հետևանք էր որբացած երեխաների խնամքի 

խնդիրը, որը առաջնային լª ծª մ էր պահանջª մ: Հիմն ականª մ այս հարցը դարձավ 

մի սիոներական կազմակերպª թյª նների հոգածª թյան առարկա, և տարբեր բնակա-

վայրերª մ բազմահազար որբերը ապաստան գտան օտար որբանոցներª մ: Սակայն 

այստեղ ևս կային վտանգներ. Գառնիկ Գևորգյանը մի  շեշտադրª մ է անª մ` կապված 

արդեն կոտորածի ընթացքª մ որբացած երեխաների ճակատագրի հետ: Հեղինակը 

գրª մ է, որ մասնավորապես գերմանական որբանոցª մ հայտնված որբերը դաստիա-

րակվª մ էին որպես հայª թյան համար օտար մարդիկ և ª ծացվª մ էին: Որպես 

օրինակ, հեղինակը բերª մ է 1895 թ. սպանված Գարաևանեսյան եղբայրների յոթ 

որբերի մասին, որոնք տեղափոխվª մ են գերմանական որբանոցի հետ Երª սաղեմ, և 

նրանցից մե կն է մի այն հետագայª մ վերադարձել հայկական ինքնª թյանը75: Սրանք 

խնդիրներ էին, որ ժամանակի հեռավորª թյª նից ավելի են կարևորվª մ, սակայն 

տվյալ իրավիճակª մ առաջնայինը այդ երեխաների ª  ընդհանրապես անօթևան ª  

կարիքավոր մարդկանց տարրական պայմանների մասին հոգալն էր: 

Նահանգի առª մով հսկայական էին նաև նյª թական կորª ստները: Ըստ Մեյ-

րիեի, մի այն Դիարբեքիր քաղաքª մ թալանվել էր ընդհանª ր առմամբ 1.701 տª ն 

(փաստաթղթª մ վն ասները ներկայացված են ըստ տարբեր հարանվանª թյª նների` 

բողոքականներ, առաքելադավան հայեր, հայ կաթոլիկներ, հակոբիկյան ասորիներ 

և այլն), որից 1.500 տª նը պատկանª մ էր առաքելադավան հայերին, 36 տª նը` 

կաթոլիկ հայերին: Նաև թալանվել ª  հրկիզվել էր ընդհանª ր առմամբ 2.448 խանª թ, 

որից 2.000-ը պատկանª մ էր առաքելադավան հայերին, 65-ը` կաթոլիկ հայերին76: 

Բարդ խնդիր է հաշվարկել նաև նահանգի առª մով հայª թյան ª նեցած նյª թական 

կորª ստները, քանի որ կոտորածների ընթացքª մ թալանվել էին բազմաթիվ տներ, 

խանª թներ, եկեղեցիներ ª  վանքեր, հրկիզվել դրանցից շատերը:

 

73     Խոսքը սարկավագ Մովսես Տեր Խաչիկյանի զրպարտությամբ շուրջ 300 անձանց ձերբակալու-

թյան և նրանցից 45-ի՝ Տիգրանակերտում երեք տարվա բանտարկության դատապարտման փաստի 

մասին է՝ որպես «հեղափոխականների»:

74   Գէորգեան, Չնքուշապատում, 76:

75   Նույն տեղում, 66:

76   “Армянскiй вопросъ,”111.
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Բռնի կրոնափոխ� թյ� ն

Համի դյան կոտորածների բաղկացª ցիչ տարրերից էր բռնի իսլամացման քաղա-

քականª թյª նը, ինչը կիրառվª մ էր կոտորածներին զª գահեռ և մե ծ չափերի 

հասավ նաև Դիարբեքիրի նահանգª մ: Կոտորածների ընթացքª մ հայերին իս-

լամացման պարտադրանքի վերաբերյալ տվյալներ է ներկայացրել Մª շª մ անգլիա-

կան փոխհյª պատոսը: Նա 1895 թ. դեկտեմբերին գրª մ է, որ Դիարբեքիրի մո-

տակայքի գյª ղական բնակչª թյան մե ծամասնª թյª նը մահվան սպառնալիքի 

տակ իսլամ է ընդª նել77: Ընդ որª մ, եթե Խարբերդª մ իսլամացման ընթացքը 

դադարեց կոտորածներին զª գահեռ և կոտորածների տագնապը վերանալª ց հետո 

կրոնափոխ եղածները ամի սների ընթացքª մ վերադարձան քրիստոնեª թյանը, 

ապա Դիարբեքիրª մ այս գործընթացը չդադարեց և բավական երկար ժամանակ, 

հատկապես գյª ղական բնակավայրերª մ, կրոնափոխ եղածներին արգելվª մ 

էր վերադառնալ հայª թյանը: Կրոնափոխª թյան մե խանիզմի ն այստեղ ավելի 

արմատապես էին վերաբերª մ` բացառելª  համար առերես կրոնափոխª թյան 

հնարավորª թյª նը: Դեռևս 1895 թ. նոյեմբերի 10-ին Դիարբեքիրի նահանգապետ 

Էնիս փաշան զեկª ցª մ է, որ «որոշ շրջաններª մ հայերի ամբողջ գյª ղեր կրոնափոխ 

են եղել, ինչի պատճառով կազաների (գավառակ) ղեկավարները հրահանգների են 

սպասª մ: Քանի որ այս կրոնափոխª թյª նները շատ համոզիչ չեն, ես խնդրª մ եմ 

կատարել հանձնարարականները»78: Նշենք նաև, որ հետագայª մ ևս տեղական 

իշխանª թյª նները ամե ն կերպ փորձª մ էին խոչընդոտել հայերի վերադարձին 

քրիստոնեª թյանը: Հատկապես նման վարքագիծ դրսևորվեց առևանգված կանանց 

ª  աղջիկներին վերադարձնելª  փորձերի դեպքª մ: Այս խնդիրն ավելի տագնապալի 

էր, քանի որ իշխանª թյª նները դիմª մ էին ամե ն սանձարձակ ª  վիրավորական քայլի` 

խª սափելով թª յլ տալ հայ կանանց և աղջիկներին վերադառնալ հարազատների 

մոտ: Մասնավորապես, «Էնիս փաշան՝ Դիարբեքիրի վալին, որակª մ է կոտորածների 

ժամանակ մª սª լմանների կողմի ց առևանգված և բռնª թյամբ իսլամ ընդª նած 

հայ կանանց որպես «հայ կանայք, ովքեր անկարգª թյª նների ժամանակ ցրվել 

են այստեղ ª  այնտեղ»79: Սրանով իսկ իշխանª թյª նները փորձª մ էին սքողել հայ 

կանանց ª  աղջիկների առևանգված լինելª  փաստը: Առևանգված կանանց ª  աղ-

ջիկներին վերադարձնելª  ª ղղª թյամբ մե ծ ջանքեր է գործադրª մ ֆրանսիացի 

փոխհյª պատոսը: Մեյրիեն զեկª ցª մ է, որ առևանգված զոհերի վիճակը շատ ցավալի 

է, որ նրանց սպառնª մ են ոչ մի այն առևանգողները, այլ նաև այլ մª սª լմաններ: 

Փոխհյª պատոսը ª ղարկª մ է մի  մª սª լմանի ª  երկª  քրիստոնյայի Դիարբեքիրի 

շրջակա բնակավայրեր՝ փրկելª  զոհերին, բայց անհաջող: Հյª պատոսը տվել էր 

77   Նույն տեղում, 119:

78   Selim Deringil, “The Armenian Question is Finally Closed”: Mass Conversions of Armenians in Anatolia 

during the Hamidian Massacres of 1895-1897,” Comparative Studies in Society and History 51, no. 2 (2009): 

352.

79   Նույն տեղում, 350:
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մոտ 100 հոգª  անª ն, սակայն ª ղարկված մարդիկ վերադարձան մի այն մե կ կնոջ 

և վերջինիս դստեր հետ: Պատվիրակները վստահ էին, որ քրդերը թաքցնª մ են 

զոհերին և երբեմն  տեղափոխª մ գյª ղից գյª ղ80: Առևանգված և բռնի կրոնափոխ 

արվածների թվաքանակը մե ծ էր նաև Սլիվանի գավառակª մ: Դիարբեքիրի 

բրիտանական փոխհյª պատոս Սեսիլ Հոլª արդը 1896 թ. մարտի 17-ի զեկª յցª մ նշª մ 

է, որ Սլիվանի տարածքª մ 7.000 հայեր բռնի իսլամացվել են և մի նչև 500 կին ª  

աղջիկ առևանգվել են: Բալª ª մ, ըստ փոխհյª պատոսի, կրոնափոխ են արվել 3.000, 

Սևերեկª մ և շրջակա գյª ղերª մ`2.500 հոգի: Ամբողջ նահանգի համար Հոլª արդը 

հաշվª մ է, որ շª րջ 25.000-ը իսլամացվել են81: Կրոնափոխª թյª նից խª սափելª  հա-

մար շատ կանայք ինքնասպան են եղել: Բողոքական քարոզիչ Ֆիլյանը գրª մ է նաև 

տղամարդկանց իսլամացման փաստի մասին, մասնավորապես, Բալª ª մ. «այն հայ 

պատանիները, ովքեր բռնª թյամբ իսլամ էին ընդª նել, ստիպված էին ամª սնանալ 

թª րք կանանց հետ՝ ապացª ցելª  իրենց արարքի անկեղծ լինելը»82: Ավելին, շատ 

վայրերª մ եկեղեցիները վերածվել էին մզկիթի, որտեղ հայ կանանց ª  ծերերին 

իսլամ էին ª սª ցանª մ մª սª լման քարոզիչները83: Գերմանացի հասարակական 

գործիչ, արևելագետ Յոհաննես Լեփսիª սը ևս գրª մ է, որ բռնի կրոնափոխ 

արվածների թիվը շատ մե ծ է, գյª ղերի թիվն  անցնª մ է 100-ից. Բալª ի շրջանª մ` 48 

գյª ղ, Սլիվանի և 3 այլ շրջաններª մ` 105, Դիարբեքիրª մ` 106 գյª ղեր ևն: Լեփսիª սի 

տեղեկª թյª նների համաձայն՝ ամբողջ Դիարբեքիրի նահանգª մ մի այն մի  եկեղեցի` 

Ս. Սարգիսն է, որ ծառայª մ է իր ª ղղակի նշանակª թյամբ84: Լեփսիª սը հավելª մ է, 

որ ամբողջ վիլայեթª մ առաքելադավան հայերի գյª ղերի վերապրող բնակիչները, 

նաև մի  հª նական գյª ղի բնակիչներ բռնի կրոնափոխ են արվել85: Իհարկե, ասել, 

որ վերապրող բոլոր հայերը կրոնափոխ էին արվել, սխալ է, սակայն փաստերը, որ 

կրոնափոխ արվածների թվաքանակը Դիարբեքիրի նահանգª մ մե ծ էր, ակնհայտ է: 

Կրոնափոխª թյան մե ծ ծավալների վերաբերյալ եղած բողոքները, խոսակցª թյª ն-

ները որոշակի անհանգստª թյª ն էին պատճառª մ իշխանª թյª ններին, հետևաբար 

որոշ կառավարական ծառայողներ են ª ղարկվª մ Խարբերդի ª  Դիարբեքիրի 

նահանգներ` այցելելª  նոր կրոնափոխ եղած գյª ղերը և ստիպելª  կրոնափոխ 

եղածներին ոչ մի  դեպքª մ չխոստովանել բռնի իսլամ ընդª նելª  փաստը86: 

Կոտորածներից մի այն մի  քանի ամի ս անց հնարավոր եղավ իսլամացված հայերի մե ծ 

մասին վերադառնալ իրենց ինքնª թյանը, վերանորոգել եկեղեցիներն ª  մատª ռները, 

ծեսեր կազմակերպել: 

80   Նույն տեղում, 362:

81    Vahagn Dadrian, The History of the Armenian Genocide: Ethnic Conflict from the Balkans to Anatolia 

to the Caucasus (Providence, RI & Oxford: Berghahn Books, 1995), 156.

82   Filian, Armenia and Her People, 267.

83   Նույն տեղում, 268:

84    Johannes Lepsius, Armenia and Europe (London: Hodder & Stoughton, 1897), 37.

85   Նույն տեղում, 12:

86   Նույն տեղում, 65:
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Համի դյան կոտորածների ընթացքª մ մե ծ հարված հասցվեց հայկական եկեղե-

ցիներին, վանքերին, բազմաթիվ հոգևորականներ տանջամահ արվեցին, նաև երկար 

ժամանակ որևէ եկեղեցական արարողª թյª ն չէր կատարվª մ: Թալանվել ª  պղծվել 

էր Դիարբեքիրի Ս. Սարգիս եկեղեցին, քահանան` Տեր Հարª թյª նը, սպանվել ª  

մաշկահան էր արվել: Սադի գյª ղի Ս. Խաչ եկեղեցին և Ալիբª նարի Ս. Աստվածածին 

եկեղեցիները թալանվել ª  հրկիզվել էին, Ալիբª նարի քահանան սպանվել էր: 

Արղանայի եկեղեցին կոտորածից հետո վերածվեց մզկիթի, քահանան սպանվեց: 

Թալանվել ª  մզկիթի էին վերածվել Բալª ի եկեղեցիները87: 

Եզրակաց� թյ� ններ

Դեպքերի նկարագրª թյª նը վկայª մ է այն մասին, որ համի դյան կոտորածները 

համակարգված էին և ծրագրված: Մասնավորապես, Դիարբեքիրի նահանգª մ 

կազմակերպված կոտորածների ª սª մն ասիրª թյª նը ցª յց է տալիս, որ, նախ, կոտո-

րածները այս նահանգի տարբեր բնակավայրերª մ սկսեցին մի աժամանակ, երկրորդ, 

իշխանª թյª նները պլանավորել էին հայերին մե ղադրել սադրանքի մե ջ, ապա 

սկսել կոտորածը: Ծրագրված էր նաև սպանել նախ տղամարդկանց, իսկ կանանց` 

կրոնափոխ անել: Կոտորածների պետական ª ղղորդª մ ª նենալª  մասին է փաստª մ 

նաև այն հանգամանքը, որ կոտորածների ալիքն ընդգրկեց ամբողջ Արևմտյան 

Հայաստանը: Նաև հատկանշական է, որ կոտորածների հիմն ական թիրախª մ հայ 

բնակչª թյª նն էր: Այս մասին է հավաստª մ նաև Ֆրեդերիկ Գրինը, ով ª շադրª թյª ն 

է հրավիրª մ այն փաստի վրա, որ ոչ մի  հª նաբնակ գյª ղ հարձակման չի ենթարկվել, 

թեև դրանք բազմաթիվ էին Տրապիզոնի, Կեսարիայի, Մարզվանի շրջակայքª մ: 

Ավելին, Դիարբեքիրª մ կոտորածն ª  կողոպª տը դադարեց հանկարծակի, ինչպես և 

սկսել էր, և  Գրինը հարց է տալիս, թե արդյոք դա կապ ª նի այն հանգամանքի հետ, որ 

ֆրանսիական դեսպանը Բարձր Դռանը դիմե ց և սպառնաց, որ եթե տվյալ քաղաքª մ 

ֆրանսիական հյª պատոսարանը որևէ վն աս կրի, ապա ֆրանսիական նավատորմը 

կպահի՞՞՞ Ալեքսանդրետտան88: Մյª ս կողմի ց, բավական հետաքրքրական անցքեր 

եղան Դիարբեքիրի նահանգի հիմն ականª մ ասորիներով, քաղդեացիներով, այլ 

քրիստոնյաներով բնակեցված բնակավայրերª մ: Գրինը եզրակացնª մ է, որ եթե 

թª րքական կառավարª թյª նը կարողացավ պաշտպանել Մարդինն ª  Մոսª լը և 

Դիարբեքիրի ֆրանսիական հյª պատոսարանը և հետ քշել քրդերին Սեբաստիայից, 

ապա մե ծագª յն անհեթեթª թյª ն է ասել, որ այն ոչինչ չկարողացավ անել Խար-

բերդª մ, Բիթլիսª մ և Էրզրª մª մ89: 

Ամփոփելով ասվածը` նշենք, որ Դիարբեքիրի նահանգª մ, ինչպես Արևմտյան 

Հայաստանի մյª ս նահանգներª մ, հայերի 1895 թ. զանգվածային կոտորածները 

87   Lepsius, Armenia and Europe, 275-276.

88   Greene, Armenian Massacres, 305.

89   Նույն տեղում:
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կրª մ էին կազմակերպված բնª յթ, ª ղղորդված էին իշխանª թյª նների կողմի ց և 

դրանց իրագործմանը մասնակցª մ էին ինչպես շարքային մª սª լման քաղաքա-

ցիները, այնպես էլ զորքը, ոստիկանները: Կոտորածներին այս նահանգª մ զոհ 

գնացին տասնյակ հազարավոր հայեր, նաև` այլ քրիստոնյաներ: Ուշագրավ է այն 

փաստը, որ որոշ բնակավայրերª մ, որտեղ ապրª մ էին ավելի մե ծ թվով ասորիներ, 

կաթոլիկներ ª  բողոքականներ, հարձակվողները հիմն ականª մ քրդական ª ժերն  

էին, իսկ ոստիկանª թյª նն ª  զորքերը որոշ դեպքերª մ մասնակցª մ էին քրդական 

հարձակª մն երից քրիստոնյաների պաշտպանª թյանը: Կարելի է փաստել նաև, որ 

կոտորածներն ª ղղված էին նախևառաջ հայ բնակչª թյան դեմ, իսկ այլ քրիստոնյաներ 

տª ժեցին, քանի որ կոտորածների ընթացքª մ երբեմն  դժվար էր հստակեցնել քրիս-

տոնյաների էթնիկ պատկանելիª թյª նը, նաև դյª րին չէր հանդարտեցնել ավերի ª  

թալանի ելած քրդական ª ժերին: Ավելին, այդ ª ժերին իշխանª թյª ններն ª ղղոր-

դեցին և օգտագործեցին կայսրª թյան տարածքª մ քրիստոնյաների և նախևառաջ 

հայերի ոչնչացման գործª մ նաև 1915-1923 թթ. ընթացքª մ:

Կոտորածների հետևանքները հսկայական էին: Թալանվել, հրկիզվել էին հարյª -

րավոր բնակավայրեր, ամե նª ր սով էր ª  հիվանդª թյª ններ: Նահանգի տարածքª մ 

մե ծաթիվ էին նաև բռնª թյամբ կրոնափոխ արված հայերը, որոշ աղբյª րների 

տվյալներով նրանց թվաքանակը հասնª մ էր մի  քանի տասնյակ հազարի: Կոտո-

րածներից հետո արագացան արտագաղթի տեմպերը:

Arpine R. Bablumyan

PhD in history

THE ARMENIAN POPULATION OF THE DIARBEKIR PROVINCE OF 

WESTERN ARMENIA DURING HAMIDIAN MASSACRES 

SUMMARY

Key words: Western Armenia, Diarbekir, Tigranakert, Amid, Balu, Severek, Arghana Maden, 

Islamization by force, massacres of Armenians.

In the province of Diarbekir, as in other provinces of Western Armenia, the massacres of 

Armenians in 1895 were organized by the authorities and carried out by ordinary Muslim 

citizens as well as by the army and police. In this province, as well as in others, tens of 

thousands of Armenians were killed, as were hundreds of other Christians. It can also 

be assumed that the massacres were aimed primarily at the Armenian population, while 

other Christians suff ered, as it was sometimes diffi  cult to verify their ethnicity. It was not 

easy to stop the Kurds during the massacres. It is noteworthy that in some localities where 

Assyrians, Catholics and Protestants lived in greater numbers, the attackers were mainly 

Kurds, and the police and troops took part in the defense of population. 
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The consequences of the massacres were not limited to the number of people who were 

killed: thousands of people died aê er they ended due to illness, stress, and starvation. 

According to some sources, several tens of thousands of Armenians, especially women, were 

forcibly Islamized in the province during the massacres.

It is impossible, unfortunately, to calculate the material losses of Armenians in the 

province, since a thousand houses, shops, churches and monasteries were all looted and 

many of them were set on fi re.

 Aê er the massacres, the tendency for Armenians to migrate intensifi ed.

                                                                               Арпине Р. Баблумян

кандидат исторических наук 

АРМЯНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПРОВИНЦИИ ДИАРБЕКИР ЗАПАДНОЙ АРМЕНИИ

В ГОДЫ ГАМИДОВСКИХ ПОГРОМОВ 

 

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Западная Армения, Диарбекир, Тигранакерт, Амид, Балу, Северек, Аргана 

Маден, насильственная исламизация, истребления армян.

В провинции Диарбекир, как и в других провинциях Западной Армении, массовые 

истребления армян 1895 года были организованы властями и осуществлялись как 

рядовыми мусульманами, так и армией и полицией. В этой провинции, как и в 

других, были убиты десятки тысяч армян, также и сотни других христиан. Можно 

также предположить, что массовые убийства были направлены в первую очередь на 

армянское население, а другие христиане пострадали, поскольку во время массовых 

убийств иногда было трудно установить этническую принадлежность христиан, также 

было нелегко остановить курдов. Примечателен тот факт, что в некоторых населенных 

пунктах, где ассирийцы, католики и протестанты жили в большем количестве, 

нападавшие были в основном курды, а полиция и войска иногда принимали участие в 

их защите христиан. 

Последствия истреблений не ограничивались количеством погибших во время 

истреблений: сотни, тысячи людей погибали и после истреблений из-за болезней, 

лишений, голода. Согласно некоторым источникам, во время резни в провинции было 

насильственно исламизировано несколько десятков тысяч армян, в особенности – 

женщины. 

К сожалению, невозможно подсчитать материальные потери, понесенные армянами 

в провинции, так как тысячи домов, лавок, церквей и монастырей были разграблены, 

многие из них были преданы огню. После погромов у армян усилилась тенденция к 

миграции.
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պատմական գիտությունների թեկնածու 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԻԹԼԻՍԻ ՆԱՀԱՆԳԻ ՍՂԵՐԴԻ ԳԱՎԱՌԻ 

ՀԱՅ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽՕՐՅԱԿԻՆ1

Բանալի բառեր՝  Հայոց ցեղասպանություն, Հայկական հարց, Բիթլիսի նահանգ, Սղերդի 

գավառ, հայ բնակչության թվաքանակ, վիճակագրություն, ժողովրդագրություն: 

 
Ներկա աշխատանքի նպատակն է հաշվարկել Արևմտյան Հայաստանի շրջաններից 

մեկի՝ Օսմանյան կայսրության Բիթլիսի (Բաղեշ) նահանգի (թուրքերեն՝ վիլայեթ) Սղերդի 

գավառի (սանջակ) հայ բնակչության թվաքանակը Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին:

Վերոնշյալ նպատակից բխել են հետազոտական հետևյալ հիմնական խնդիրները.

– տալ Հայոց ցեղասպանությանը նախորդող շրջանի՝ 1878-1914 թթ. Սղերդի գավառի    

վարչատարածքային բաժանման պատկերը,

– առանձին ներկայացնել Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 

1878-1914 թթ. օսմանյան, հայկական, ռուսական և արևմտյան հիմնական վիճակա-

գրական սկզբնաղբյուրների տվյալները, 

– ըստ Սղերդի գավառի մանր վարչատարածքային միավորների` գավառակների 

(թուրքերեն՝ կազա)՝ համադրել հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ վիճակա-

գրությունները, հատկապես հայաբնակ բնակավայրերի ցուցակներ պարունակող 

վիճակագրական հիմնական սկզբնաղբյուրների տվյալները, այդ տվյալների 

համադրման, համե մատական վերլª ծª թյան մի ջոցով և հիման վրա տալ Մեծ եղեռնի 

նախաշեմին գավառի հայ բնակչության թվաքանակի սեփական հաշվարկը։

*   *   *

Որպես Մեծ եղեռնի նախօրյակին Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակի 

հաշվարկի հիմք` մենք ընդունել ենք 1913-1914 թվականների ընթացքում Կ.Պոլսի 

Հայոց պատրիարքարանի հրահանգով Օսմանյան կայսրության բոլոր նահանգներում 

և այդ թվում՝  Բիթլիսի նահանգի տարածքում հայկական եկեղեցական-թեմական 

իշխանությունների կողմից իրականացված արևմտահայության հաշվառման 

(մասնագիտական գրականության մեջ նաև հայտնի է որպես Կ.Պոլսի Հայոց պատրի-

արքարանի 1913-1914 թթ. մարդահամար2) տվյալները` համադրելով և լրացնելով 

1 Հոդվածը ստացվել է  27.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 13.04.2020։

2   Տվյալ ուսումնասիրության մեջ հաշվառում, մարդահամար, վիճակացույց բառերը մենք օգտագործում 

ենք որպես հոմանիշներ՝ ընդունելով, սակայն, որ ինչպես օսմանյան կառավարության, այնպես էլ Կ.Պոլսի 

Հայոց պատրիարքարանի՝ վիճակագրության հավաքմանն ուղղված միջոցառումները չեն անցկացվել 

ժամանակակից մարդահամարներին ներկայացվող չափանիշներին համապատասխան: Կ.Պոլսի Հա-

յոց պատրիարքարանի՝ 1913-1914 թթ. մարդահամարի մասին մանրամասն տե՛ս Ռոբերտ Թաթոյան, 
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դրանք մեր տրամադրության տակ առկա այլ արժանահավատ տվյալների հետ (Մեծ 

եղեռնը վերապրածների կողմից իրենց հայրենի  բնակավայրերի մասին հաղորդվող 

տեղեկություններ և օժանդակ այլ սկզբնաղբյուրներ):

Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի՝ 1913-1914 թթ. մարդահամարի շրջանակներում 

Սղերդի առաջնորդարանի կողմից 1913 թ. պատրաստված վիճակացույցի տվյալները` 

հաշվարկի հիմքում դնելը մենք պայմանավորում ենք հետևյալ հիմնական նկատա-

ռումներով. 

1. հաշվառումը կատարվել է մի մարմնի կողմից, որն ի պաշտոնե ներկայացնում 

էր Օսմանյան կայսրության հայ համայնքը, ուներ 1863 թ. ազգային 

սահմանադրությամբ սահմանված լիազորություններ և, ինչը գª ցե ավելի էական 

է, լծակներ (թեմական կառույցների ցանց, տարածքին ծանոթ հոգևորականներ)` 

արևմտահայության առավել ամբողջական հաշվառում իրականացնելու համար,  

2. Սղերդի առաջնորդարանի՝ 1913 թ. վիճակացույցը գավառի հայ բնակչության՝ 

Մեծ եղեռնին ժամանակագրական առումով առավել մոտ իրականացված հաշվա-

ռումն է, 

3. Սղերդի առաջնորդարանի՝ 1913 թ. վիճակացույցի տվյալները մեզ հասած 

սկզբնաղբյուրներից առավել մանրամասնն ու ամբողջականն են. առկա են 

գավառի բոլոր վարչատարածքային միավորների հայաբնակ բնակավայրերի 

ցանկները: 

Դրա հետ մեկտեղ, պետք է արձանագրել, որ 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի 

կողմի ց պատրաստված վիճակագրության հիմքում դրված են իրականից ցածր 

օսմանյան հաշվառման տվյալները: Դա պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ 

Սղերդի թեմը տարբեր առարկայական և ենթակայական պատճառներով (ժամանակի 

սղություն, ֆինանսական և կազմակերպչական ռեսուրսների պակաս և այլն) ի 

վիճակի չի եղել սեփական ուժերով բնակչության հաշվառում իրականացնել և դրա 

փոխարեն տվյալներ է վերցրել օսմանյան իշխանության տեղական մարմիններից, 

մասնավորապես՝ բնակչության հաշվառման վարչության (Nüfus-u Umumi Idaresi) 

տեղական բաժանմª նքից3: Նշված հանգամանքը նույնպես պայմանավորում 

է այդ տվյալները այլ արժանահավատ սկզբնաղբյուրների կողմից հաղորդած 

տեղեկությունների հետ համադրելու, համեմատելու, ճշտելու, փոխլրացնելու անհրա-

ժեշտությունը: 

Ցավոք, մեզ չի հաջողվել գտնել և հայկական սկզբնաղբյուրների կողմից 

հաղորդվող տվյալների հետ համեմատել 1878-1914 թթ. ընթացքում օսմանյան 

կառավարության կողմից անցկացված հաշվառումների կամ մարդահամարների 

և ոչ մի ցուցակ, որտեղ կներկայացվեր Սղերդի գավառի հայ բնակչª թյան թվա-

քանակն ըստ բնակավայրերի: Եթե անգամ դրանք և պահպանվել են թª րքական 

Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին (Երևան, ՀՑԹԻ, 2015), 92-115:  

3   Օսմանյան կառավարության վիճակագրական համակարգի մասին մանրամասն տե՛ս Stanford 

J. Shaw, “The Ottoman Census System and Population, 1831-1914,” International Journal of Middle East 

Studies  9, no. 3 (1978), 325-338։ 
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արխիվն երª մ, ապա առ այսօր չեն դրվել գիտական շրջանառª թյան մե ջ և հայտնի չեն 

անգամ օսմանյան վիճակագրª թյամբ զբաղվող և օսմանյան արխիվն երª մ նյª թերի 

հետ աշխատած թª րք և արևմտյան ª սª մն ասիրողներին (Սթենֆորդ Շոª , Քեմալ 

Կարպատ, Ջասթին ՄաքՔարթի)4:

Մեծ եղեռնի նախօրյակին Սղերդի գավառի տվյալ գավառակի կազմում 

ընդգրկված հայաբնակ բնակավայրերի ցանկը կազմելու հարցում մենք առաջնորդվել 

ենք Սղերդի առաջնորդարանի՝ 1902 և 1913 թթ. վիճակացույցների ցանկերով, ինչպես 

նաև հաշվի է առնվել Հայկական համառոտ հանրագիտարանի «Բիթլիսի նահանգ» 

բառահոդվածում ներկայացվող ցանկը5: Բնակավայրերի անª նների գրելաձևերը 

տալիս ենք ըստ 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի վիճակագրական ցուցակի՝ 

բնագրի դասական ուղղագրությամբ: Այն դեպքª մ, երբ տվյալ բնակավայրի անունը 

վիճակացույցի ցուցակում բացակայում է, մենք առաջնորդվել ենք այլ կարևոր 

սկզբնաղբյուրի կողմից տրվող գրելաձևով՝ դրա մասին համապատասխանաբար 

նշելով ծանոթագրության մեջ: Առանձին դեպքերում տվել ենք բնակավայրի անվան 

տարընթերցումները: 

Ըստ բովանդակության` Սղերդի գավառի, Բիթլիսի նահանգի և Օսմանյան 

կայսրության այլ շրջանների հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 

վիճակագրական տվյալները կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ զուտ տների (ծուխ, 

ընտանիք) թիվը ներկայացնող տվյալներ, զուտ շնչերի (մարդ) թիվը ներկայացնող 

տվյալներ, և՛ ծխերի, և՛ շնչերի թիվը պարունակող տվյալներ:

Երբ աղբյուրը ներկայացնում է միայն տների թիվը, շնչերի թիվը ստանալու 

նպատակով անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվարկել մեկ տանն ապրողների 

միջին թիվը և բազմապատկել տների ընդհանուր թվին: Արևմտահայության ժո-

ղովրդագրական հարցերով զբաղվող տարբեր ուսումնասիրողներ որպես նման միջին 

թիվ ընդունել են 6-ից 8, կամ ավելի: Կարծում ենք, որ Սղերդի գավառի պարագայում 

շնչերի միջին թիվը 9 է: Դա մե նք կարող ենք հիմնավորել` ելնելով հետևյալ երկª  

հիմն ական նկատառª մն երից. 

1. Աղբյուրներում բազմաթիվ են վկայությունները Արևմտյան Հայաստանի, 

հատկապես Սասունի, Մուշի և Սղերդի շրջաններում բնակվող հայ ընտանիքների 

բազմանդամության վերաբերյալ6:

2. Այն դեպքում, երբ սկզբնաղբյուրը պարունակում է և տների, և շնչերի թիվը, մե կ 

տանը բաժին է ընկնում միջինը 9 կամ անգամ 10 շունչ։ 

4  Մասնավորապես, Օսմանյան կայսրության ժողովրդագրության հարցերով զբաղվող ամերիկացի 

ուսումնասիրող Ջասթին ՄաքՔարթին, որը հայտնի է նաև Հայոց ցեղասպանության ժխտողական 

իր հայացքներով, հաղորդում է, որ թուրքական արխիվներում տեսել է ըստ շնչերի և տների ոչ 

մահմեդական բնակչության հաշվառման տվյալները, սակայն ի վիճակի չի եղել դրանցից օգտվելու, 

քանի որ այդ նյութերն իբր «դասակարգված չէին» (տե՛ս Justin McCarthy, Muslims and Minorities. The 

Population of Ottoman Anatolia and the End of the Empire (New York and London: N.Y. University Press, 

1983), 84)։  

5  Հայկական համառոտ հանրագիտարան, h. 1  (Երևան, ՀԽՀ գլխ. խմբ., 1990), 532-535:

6  Դրա մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի հարցը, 33-34:
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Նախքան բուն շարադրանքին անցնելը, անհրաժեշտ ենք գտնում նաև առան-

ձնացնել ուսումնասիրության առարկա հարցին առնչվող հետևյալ կարևոր իրո-

ղությունը: Սղերդի գավառը պատկանում է Արևմտյան Հայաստանի՝ վիճակա-

գրական առումով առավել քիչ ուսումնասիրված շրջանների թվին: Հարցով զբաղվող 

հեղինակները արձանագրում են գավառի հայ և այլազգի բնակչության թվաքանակի 

վերաբերյալ վիճակագրական կանոնավոր ցանկերի պակասի փաստը: Այսպես, ռուս 

ուսումնասիրող Վ. Մաևսկին նշում է, որ եթե Բիթլիսի նահանգի Բիթլիսի և Մուշի 

գավառների պարագայում իր տրամադրության տակ ունեցել է մի քանի աղբյուրներ, 

ինչպես նաև հենվել է սեփական դիտարկումների վրա, ապա Սղերդի և Գենջի 

գավառների բնակչության թվաքանակը և ազգային կազմը որոշելու համար ստիպված 

է եղել ապավինել միայն ֆրանսիացի վիճակագիր Վ. Քինեի (նրա մասին կխոսվի 

հաջորդիվ) և օսմանյան սալնամեների7` իրար հակասող տվյալներին8: Սղերդի 

գավառին վերաբերող վիճակագրական տվյալների բացակայության մասին է խոսում 

նաև հայ ուսումնասիրող Կարո Սասունին9:

Ուսումնասիրության առարկա ժամանակաշրջանում Կ.Պոլսի Հայոց պատրիար-

քարանի Սղերդի եկեղեցական-թեմական կառույցների համար հայ բնակչության 

թվաքանակի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների հավաքման գործը դժվարա-

նում էր նաև նրանով, որ հայերը գավառում բնակվում էին ոչ համախումբ` հայաբնակ 

բնակավայրերը գտնվում էին իրարից անջատ, ցրված էին ամբողջ գավառի տարած-

քով10: Զª տ հայաբնակ գյուղերը շատ չէին, հայերը հիմնականում բնակվում էին խառը` 

քրդերի հետ: Որոշ քրդաբնակ բնակավայրերի պարագայում հայերը չունեին կայուն 

ներկայություն, բնակվում էին մեկ-երկու ընտանիքով որպես մարաբաներ (հողի 

վարձակալներ) կամ արհեստավորներ` թողնելով տվյալ բնակավայրը հալածանքի 

վտանգի11 կամ գործի պակասի պատճառով: Սրանից ելնելով՝ Սղերդի գավառի 

7  «Սալնամե» էին կոչվում օսմանյան կենտրոնական և նահանգային իշխանությունների կողմից 

հրատարակվող պաշտոնական տարեգրքերը, որոնք տեղեկություններ էին պարունակում Օսմանյան 

կայսրության և/կամ նրա առանձին վարչական միավորների վարչատարածքային բաժանման, 

բնակչության, տնտեսության և ֆինանսների վերաբերյալ։

8  Владимир Маевскiй, Военно-статистическое описанiе Ванскаго и Битлисскаго вилаетовъ. 

Статистическiй очеркъ, (Тифлисъ: Типографiя Штаба Кавк. воен. окр., 1904), 222, նոյնը, Отдҍлъ 

приложенiй, 140-141։

9  Կարո Սասունի, Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի (Պէյրութ, Տարօն-Տուրուբյան հայրենակց. միութ. 
կեդր. վարչ., տպ. Սևան,  1956), 361:
10  Սղերդի առաջնորդական տեղապահ Գէորգ վարդապետ Նալբանդյանի՝ 1913 թ. դեկտեմբերի 

14-ով թվագրված նամակը, որը նա ուղարկել է որպես ուղեկցող նամակ Սղերդի թեմի վիճակացույցի 

ցուցակներին կից Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարան (ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/

BNu, DOR 3/3, f. 31)։  Հատկանշական է, որ 1913 թ. Սղերդի թեմից Պատրիարքարան ուղարկված 

վիճակացույցի ցուցակում նշված է միայն հայ տների թիվը, շնչերի թիվը բացակայում է (տե՛ս ՀԲԸՄ 

Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff. 63-78)։

11  Նշենք, որ Սղերդի գավառը Համիդյան կոտորածների ժամանակ Արևմտյան Հայաստանի 

առավել տուժած շրջաններից էր: Ըստ Սղերդի թեմից ստաված տեղեկագրերի՝ Սղերդ քաղաքում 

և գավառում կոտորածները տեղի են ունեցել 1895 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: Դրանց 

ընթացքում, մասնավորապես, ջարդվել և բռնի իսլամացվել է Էրուհ գավառակի 12 և Շիրվանի 

գավառակի 20 հայաբնակ բնակավայրերի հայ բնակչությունը (տե՛ս «Հայաստանեայց եկեղեցին 
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պարագայում քիչ թիվ չեն կազմում այն բնակավայրերը, որոնք չեն երկրորդվում մի քանի 

տարիների տարբերությամբ կազմված հայ բնակչության տարբեր վիճակագրական 

ցուցակներում, և ուսումնասիրողը շատ դեպքերում հնարավորություն չունի տվյալ 

ժամանակին վերաբերող զուգահեռ աղբյուրների միջոցով ստուգելու՝ արդյո՞ք ցուցա-

կից տվյալ բնակավայրի բացթողումը հայ բնակչության շարժի օբյեկտիվ իրողության 

արտացոլման, թե՞ ցուցակի պակասավոր լինելու արդյունք է: Այսինքն, շատ դեպքերում 

պարզ չէ, թե արդյոք որևէ բնակավայր, որը նախկին տարիների մարդահամարների 

և հաշվառումների վիճակագրական ցուցակներում վկայված է որպես հայաբնակ, 

սակայն Մեծ եղեռնին առավել մոտ՝ 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի վիճակացույցի 

ցուցակում բաց է թողնված, Մեծ եղեռնի նախօրյակին հայաբնակ էր, թե՞ ոչ: Այս իրո-

ղությունը դարձնում է Հայոց ցեղասպանության նախօրյակի Սղերդի գավառի հայ 

բնակչության թվաքանակի հաշվարկի փորձը որոշ չափով խոցելի և հետագայում 

հնարավոր նոր սկզբնաղբյուրների ներգրավման միջոցով ճշտման ենթակա:

I. Սղերդի գավառի վարչատարածքային բաժան� մը

XIX դարի վերջին – XX դարի սկզբին

Սղերդի գավառի տարածքները օսմանյան տիրապետության տակ են անցնում XVI 

դարի սկզբներին՝ ընդգրկվելով Դիարբեքիրի նահանգի կազմª մ: 

XIX դարի երկրորդ կեսին և, հատկապես, 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական 

պատերազմից հետո օսմանյան իշխանությունները շարունակական փոփոխությունների 

են ենթարկում Արևմտյան Հայաստանի վարչատարածքային բաժանման համակարգը: 

Այդ գործընթացի համատեքստª մ՝ 1878-1879 թթ. ստեղծվª մ է Բիթլիսի վիլայեթը, որի 

մե ջ ընդգրկվª մ են Վանի և Դիարբեքիրի վիլայեթներից առանձնացված տարածքներ, 

այդ թվում՝ 1880 թվականին՝ Սղերդի սանջակը12: 

Բիթլիսի նահանգի ստեղծումից հետո օսմանյան իշխանությունները 1880-90-ական 

թթ. արդեն ձեռնամուխ են լինում նրա առանձին վարչատարածքային միավորների, այդ 

թվում՝ Սղերդի գավառի վարչական սահմանների շարունակական վերաձևումների, 

որոնց հիմնական նպատակներից մեկն էր մահմեդական ազգաբնակչության հա-

մեմատ հնարավորինս փոքրաթիվ հայ բնակչությամբ վարչական միավորների 

ստեղծումը և դրանով հայերին Արևմտյան Հայաստանում որպես փոքրամասնություն 

ներկայացնելը13: Այսպես, եթե ըստ 1884-85 թթ. սալնամեի տվյալների` Սղերդի գավառը 

բաղկացած էր 6 գավառակներից` Սղերդ, Շիրվան, Էրուհ, Բարվար, Ռենդվան, Խար-

Տաճկաստանում», Արարատ ամսագիր ԻԹ տարի Բ  (1896), 89-90): Հետագա տարիներին, Սղերդի 

բռնի իսլամացված հայերի հիմնական մասը վերադարձել է քրիստոնեությանը: 

12  Բիթլիսի և Մուշի սանջակները առանձնացվել են Վանի նահանգի կազմից 1878 թ.: Մուշի սանջակը 

նախքան վերջնականապես Բիթլիսի նահանգի կազմում ընդգրկվելը, մի կարճ ժամանակով` 1881-

1883 թթ., նորից հիշատակվում է Վանի նահանգի կազմում (տե՛ս Birken Andreas, Die Provinzen des 

Osmanischen Reiches (Wiesbaden: Dr. Lidwig Reichert verlag, 1976), 184)։

13  Արևմտյան Հայաստանում օսմանյան իշխանությունների վարչատարածքային քաղաքականության 

մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի հարցը, 52-57: 
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զան14, ապա արդեն երկու տարի անց, ռուս ուսումնասիրող Ա. Գիպիուսը, որպես 

սկզբնաղբյուր վկայակոչելով Էրզրումի նահանգի 1888 թ. սալնամեն, հաղորդª մ 

է, որ Սղերդի գավառը բաղկացած է 7 գավառակներից՝ Սղերդ, Շիրվան, Աղաքիս 

(գավառակի կազմի մեջ էին մտնում Կեցանը, Ներքին Կարկառը և Սպարկերտը), 

Էրուհ, Բարվար, Ռեդվան և Խարզան15:

1880-ական թթ. վերջերին Բիթլիսի նահանգը ենթարկվում է վարչական նոր 

փոփոխությունների: Սղերդի գավառի Աղաքիսի գավառակը լուծարվում է, նրա կազմի 

մեջ մտնող Կեցանը, Կարկառը և Սպարկերտը ընդգրկվում են Բիթլիսի գավառի 

Խիզանի գավառակի կազմում: Նշված փոփոխությունների հետևանքով՝ Սղերդի գա-

վառը 1890-ական թթ. սկզբներին արդեն բաղկացած էր 7 գավառակներից` Սղերդ, 

Ռեդվան, Շիրվան, Էրուհ, Խարզան, Բարվար և Հազո (Խաբլջոզ)16։

1890-ական թթ. երկրորդ կեսին Սղերդի գավառի սահմանները նորից են են-

թարկվում փոփոխությունների` Ռեդվանը միավորվում է Խարզանի գավառակի 

հետ, իսկ Հազոն միացվում է Մուշի գավառի Սասունի գավառակին (1899 թ.): Այս 

փոփոխություններից հետո՝ 1900-ական թթ. սկզբներին, գավառի վարչական բաժա-

նումը ստանում է այն տեսքը, որը պահպանվում է մինչև 1915 թվականը: 

Այսպիսով, Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին Սղերդի գավառը զբաղեցնում 

էր Արևմտյան Հայաստանի Բիթլիսի նահանգի հարավային հատվածը՝ 7.090 քառ. կմ 

ընդհանª ր տարածª թյամբ (Բիթլիսի նահանգի կազմում Սղերդի գավառի քարտեզը 

տե՛ս Հավելված 1): Նրա սահմաններն էին հյª սիս-արևելքից՝ Բիթլիսի գավառի 

Մոտկանի, Բիթլիսի և Խիզանի գավառակները, հյª սիս-արևմª տքից՝ Մուշի գավառի 

Սասունի գավառակը, արևելքից՝ Վանի նահանգը, իսկ հարավից և արևմª տքից՝ 

Դիարբեքիրի նահանգը: Գավառի տարածքը բաժանվում էր հինգ գավառակների, 

որոնք էին՝ Սղերդը (կենտրոնական գավառակ (թուրքերեն՝ մերկեզ կազա), 797 քառ. 

կմ տարածª թյամբ)՝, Էրª հը (1.992 քառ. կմ), Բարվարը (1.536 քառ. կմ), Խարզանը 

(1.570 քառ. կմ)  և Շիրվանը (1.195 քառ. կմ)17:

XIX դարի վերջերին – XX դարի սկզբներին՝ նախքան Մեծ եղեռնը, Սղերդի գավառի 

տարածքն ամբողջությամբ ընգրկված էր Հայ Առաքելական Եկեղեցու Կ.Պոլսի Հա-

յոց պատրիարքարանի իրավասության տակ գործող Սղերդի եպիսկոպոսական թեմի 

կազմում18:

14  Justine MacCarthy, The Arab World, Turkey and the Balkans, 1878-1914. A Handbook of Historical 

Statistics (Boston: G.K. Hall, 1982), 16:

15  Алексéй Гиппіусъ, Статистическія таблицы вилайетовъ Турецкой имперіи, ближайшихъ къ 

Закавказью (Тифлисъ: Типъ. канцъ. Главноначальствъ. гражд. частью на Кавказѣ, 1889), 12-13։ 

16  Vital Cuinet V., La Turquie d’ Asie, v. 2 (Paris: Ernest Leroux editeur, 1891), 524:

17  McCarthy, The Arab World, Turkey, 21; նաև՝ Karpat Kemal, Ottoman Population 1830-1914: 

Demographic and Social Characteristics (Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985), 174: 

Գավառակների տարածություններն ըստ Маевскiй, Военно-Статистическое описанiе, 12-13։ Բիթլիսի 

նահանգի վարչական բաժանումն ըստ գաւառների և գաւառակների տե՛ս նաև 1904 Ընդարձակ 

Օրացոյց Ս. Փրկչյան Հիւանդանոցի Հայոց (Կ.Պոլիս, տպագրութիւն Յ. Մատթէոսյան, 1904), 228։ 

18  Մաղաքիա արք. Օրմանեան, Հայոց եկեղեցին և իր պատմութիւնը, վարդապետութիւնը, 

վարչութիւնը, բարեկարգութիւնը, արարողութիւնը, գրականութիւնը ու ներկայ կացութիւնը (Կ.Պոլիս, 
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 II. Օսմանյան կառավարության վիճակագրական  տվյալները Սղերդի 

գավառի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ (1878-1914 թթ.)

Բիթլիսի նահանգի և նրա կազմում ընդգրկված Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի վերաբերյալ օսմանյան կառավարության վիճակագրական տվյալները     

բազմաբնոյթ են. դա օսմանյան մարդահամարների և հաշվառումների տեղեկություններն 

են (1881/82-93, 1895, 1896, 1897, 1906, 1914 թթ.), օսմանյան նահանգային սալնամեների 

տվյալները (որպես կանոն այնտեղ տրված է ընդհանուր քրիստոնյաների թիվ՝ առանց 

ըստ կրոնական համայնքների (միլեթ) առանձին պատկանելության նշումով), մե ծ 

տերությունների դիվանագիտական ներկայացուցիչներին տրամադրված վիճակա-

գրություններ (1878-80, 1895-1897 թթ.): Ներկայացնենք օսմանյան տվյալներից մի 

քանիսը՝ պահպանելով ժամանակագրական կարգը.    

1. 1881/82-1893 թթ. օսմանյան մարդահամարի տվյալներով գավառում հաշվառվել 

էր 11.971 շունչ առաքելադավան, 2.446 շունչ կաթոլիկ և 435 շունչ բողոքական19, 

ընդամենը` 14.852 շունչ հայ բնակչություն20: 

2. Համաձայն 1897 թ. օսմանյան տվյալների` գավառի հայ բնակչության թվաքանակը 

12.857 էր, որից 3.049-ը կաթոլիկ, 449-ը բողոքական21:

3. 1906 թ. մարդահամարի տվյալներով` գավառի հայ բնակչության թիվն էր 

9.630 շունչ, այդ թվում առաքելադավան հայեր` 6.666, կաթոլիկ հայեր` 2.596 և 

բողոքականներ` 368 շունչ22:

4. 1914 թ. օսմանյան վիճակագրական տվյալներով (դրանք օսմանյան իշխանու-

թյունների կողմից շրջանառության մեջ են դրվել Առաջին աշխարհամարտից 

հետո` ի հիմնավորումն, որ հայերը Արևմտյան Հայաստանի տարածքում փոքրա-

մասնություն են կազմում) գավառի հայ բնակչության թիվն էր 11.240 շունչ, որից 

առաքելադավան հայեր` 10.828 շունչ, բողոքականներ` 412 (կաթոլիկների թիվը չի 

հաղորդվում)23:

  Այսպիսով, ըստ օսմանյան կառավարության տվյալների` Մեծ եղեռնի նախօրյակին 

Սղերդի գավառում բնակվում էր առավելագոյնը 11.240 հայ: Հետաքրքիր է տեսնել, 

որ 1880-ական թթ. հետո Սղերդի գավառի հայ բնակչության թիվը նվազման միտում 

է դրսևորել մինչև 1906 թ. (սա, անշուշտ, պայմանավորված էր առաջին հերթին 

Վ. և Հ. Տէր-Ներսէսյան, 1911), 261-262: Տե՛ս նաև 1904 Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչյան Հիւանդանոցի 

Հայոց, 374-375։ Սղերդի թեմի կազմավորման և ընթացքի մասին տե՛ս Արշակ Ալպօյաճյան, 

«Առաջնորդական վիճակներ», 1908 Ընդարձակ Օրացոյց Ս. Փրկչյան հիւանդանոցի Հայոց (Կ.Պոլիս, 

1908), 313-315, 346։ 

19  Հաշվի առնելով, որ Բիթլիսի նահանգի կաթոլիկներն ու բողոքականները բնակչությունը չնչին 

բացառությամբ ազգությամբ հայեր էին, օսմանյան աղբյուրներում առանց ազգային պատկանելության 

նշման հաղորդվող կաթոլիկների և բողոքականների թիվը գումարել ենք հայ բնակչության թվին:

20  Karpat, Ottoman population 1830-1914, 130:

21  Նույն տեղում, 196:

22  Նույն տեղում, 162:

23  Նույն տեղում, 174:
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համիդյան կոտորածներով և դրա ժողովրդագրական հետևանքներով, ինչպես նաև, 

նվազ չափով, գավառի տարածքի վարչատարածքային փոփոխություններով): 

Ինչպես արդեն նշել ենք, օսմանյան վիճակագրական տվյալների հիմքերը` օսման-

յան իշխանությունների անցկացված մարդահամարների և հաշվառումների ցանկերը, 

առ այսօր չեն հրատարակված և հայտնի չեն հարցով զբաղվող հետազոտողներին, 

ինչը հնարավորություն չի ընձեռում համադրել դրանք հայկական վիճակագրական 

ցանկերի տվյալների հետ: Մինչդեռ, ինչպես ցոյց կտանք հաջորդիվ, գավառակ առ 

գավառակ հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ տարբեր վիճակագրական 

ցանկերի տվյալների քննությունը ցույց է տալիս, որ օսմանյան տվյալները, որպես 

կանոն, չեն հաստատվում և ոչ մի հիմնական ու օժանդակ աղբյուրի կողմից, որոնք 

իրարից անկախ հաղորդում են ավելի բարձր թվեր:

III. Հայկական աղբյուրները Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակի    

վերաբերյալ (1878-1914 թթ.)

III.1. Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանի տվյալներ

Հայկական հարցի շուրջ ընթացող զարգացումների շրջանակներում՝ 1878 թ. գարնանը 

Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Բաղեշի, Մշո և Սղերդի 

առաջնորդարանները կազմել և Պատրիարքարան են ուղարկել իրենց թեմերի հայ 

բնակչության վիճակագրությունները: Համաձայն Սղերդից ստացված տվյալների՝ 

թեմը (Սասունի առանձին շրջաններ ներառյալ) ուներ 3.292 տª ն, 36.212 շª նչ հայ 

բնակչª թյª ն (այլ մանրամասներ չի հաղորդվում)24: 

1878 թ. ամռանը Հայոց պատրիարքարանի հանձնարարությամբ Բիթլիսի 

նահանգի հայ բնակչության հաշվառում է իրականացրել Արիստակես վարդապետ 

Տևկանցը25: Ըստ նրա տվյալների` Սղերդի գավառի հայ բնակչությունը 29.038 շª նչ 

էր (ըստ գավառակների՝ որոշ վիճակագրական ցանկեր զետեղել ենք աշխատանքի 

համապատասխան բաժիններում)26: 

Ժամանակագրական առումով գավառի հայ բնակչության՝ մեզ հայտնի հաջորդ 

ամբողջական հաշվառումը կատարվել է Մ. Օրմանյանի պատրիարքության օրօք` 

1902 թ. (տեղեկագրի տիտղոսաթերթը և ամփոփումը տե՛ս Հավելված 2): Ըստ 1902 

թ. հաշվառման՝ Սղերդի թեմի ցուցակի, գավառում կար 109 հայաբնակ բնակավայր՝ 

1.884 տª ն հայ բնակչª թյամբ (այդ թվում՝ 40 տուն՝ բողոքական, 2՝ կաթոլիկ), որն 

ըստ գավառակների բաշխվª մ էր հետևյալ կերպ՝ Սղերդ՝ 12 հայաբնակ բնակավայր, 

390 տուն, Էրուհ՝ 11 հայաբնակ բնակավայր, 439 տուն, Բարվար՝ 11 հայաբնակ 

բնակավայր, 263 տուն, Շիրվան՝ 17 հայաբնակ բնակավայր, 184 տուն և Խարզան՝ 

58 հայաբնակ բնակավայր, 593 տուն (ըստ գավառակների վիճակագրական 

24  ԳԱԹ, Թորոս Ազատյանի ֆոնդ, բաժին 3, գործ 55, թ. 7:

25  Արիստակես Տէր-Սարգսենց (Տևկանց) (1844, Վան - 1896, Վարագ), արևմտահայ եկեղեցական 

գործիչ, բանահավաք։

26  Արիստակես Տևկանց, Այցելություն ի Հայաստան 1878 թ. (Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1985), 90-91, 

106-108, 126-127: 
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ցանկերը կներկայացվեն աշխատանքի` առանձին գավառակներին վերաբերող 

համապատասխան բաժիններում)27:     

Ըստ Մ. Օրմանյանի պատրիարքության օրոք պատրաստված մեկ այլ վիճակա-

գրության՝ գավառն ուներ 50 հայաբնակ բնակավայր՝ 25.500 հայ բնակչª թյամբ, որից 

25.000-ը՝ առաքելադավան, 500-ը՝ կաթոլիկ28:

1912 թ. Հայկական հարցի վերաբացման կապակցությամբ Կ.Պոլսի Հայոց 

պատրիարքարանին կից ստեղծված մարմնի` Ապահովության հանձնաժողովի կողմից 

պատրաստվեց երկու վիճակագրական աղյուսակ, որոնք արտացոլում էին Օսմանյան 

կայսրության և Արևմտյան Հայաստանի վեց նահանգների (այդ թվում՝ Բիթլիսի 

նահանգի) հայ բնակչության թվաքանակը 1882 և 1912 թվականների դրությամբ: 

1882 թ. համար հայ բնակչության բաշխումն ըստ Բիթլիսի նահանգի գավառների 

բացակայում է29, 1912 թ. տվյալներով Սղերդի գավառում հաշվվում էր 18.000 շª նչ հայ 

բնակչություն (այլ մանրամասնություններ բացակայում են)30:

Հայկական հարցի վերաբացման համատեքստում՝ 1913 թ. փետրվարին Կ.Պոլսի 

Հայոց պատրիարքարանը արևմտահայության նոր հաշվառում (մարդահամար) 

կատարելու շրջաբերական է ուղարկում Արևմտյան Հայաստանի և Փոքր Ասիայի 

թեմեր (քանի որ ի կատարումն այս հրահանգի որոշ թեմերից վիճակագրական 

տվյալները պատրիարքարան են հասնում որոշ ուշացումով՝ մինչև 1914 թ. ամառ, 

պատմագիտական գրականության մեջ այս ձեռնարկը բնորոշվել է նաև որպես 

Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքրանի՝ 1913-1914 թթ. մարդահամար): 

Մուշի եւ Բիթլիսի գավառներում մարդահամարը կատարվել էր 1913 թ. ամռանը, 

Սղերդի գավառում տվյալների հավաքման աշխատանքները տևել են ավելի երկար` 

մինչև աշնան վերջ, իսկ տվյալները Հայոց պատրիարքարան են ուղարկվել ավելի 

ուշ` 1913 թ. դեկտեմբերին (վիճակագրության լրացված թերթերից երկու նմուշ տե՛ս 

Հավելված 3-ում)31։ 

27  1902 թ. հաշվառման Սղերդի թեմի տեղեկագիրը տե՛ս ՀԱԱ, ֆ 412, ց. 1, գ. 1856։ 

28  Այս տվյալը առաջին անգամ շրջանառության մեջ է դրվել Մաղաքիա Օրմանյանի` 1911 թ. 

հրատարակված «Հայոց եկեղեցին» ուսումնասիրությանը կից (տե՛ս Օրմանեան, Հայոց եկեղեցին, 

262), սակայն վիճակագրությունն ըստ երևույթին կազմվել է ավելի վաղ՝ 1906 թվականից ոչ ուշ, 

քանի որ 1906 թ. հրատարակված բելգիացի դիվանագետ վան դեն Սթինի «Ոչ մահմեդական 

օսմանահպատակների իրավական դրությունը» երկում զետեղված ըստ Օսմանյան կայսրության 

նահանգների առաքելադավան հայ բնակչության վիճակագրությունը, որը նրան տրամադրել էր 

Մաղաքիա Օրմանյանը, նույնական է «Հայոց եկեղեցին» աշխատության մեջ առկա տվյալներին։ 

Տե՛ս Count F. van den Steen de Jehay, De La Situation Legale des Sujets Ottomans Non-Musulmans 

(Bruxelles: Oscar Schepens & Co, 1906), 51։

29  Leart Marcel, La question Armenienne à la lumière des documents (Paris: Challamel, 1913), 59։ Տե՛ս 

նաև Population Armenienne da la Turquie avant la Guerre. Statistiques établies par le Patriarcat Arménien 

de Constantinople (Paris: Turabian, 1920), 9։

30  Թէոդիկ, Ամենուն տարեցոյցը (Կ.Պոլիս, տպագրութիւն Մ. Յովակիմյան, 1922), 261-262: 

Ապահովության հանձնաժողովի տվյալների մասին մանրամասն տե՛ս Թաթոյան, Արևմտահայության 

թվաքանակի հարցը, 92-95։

31  Տե՛ս 1913 թ. դեկտեմբերի 14-ով թվագրված Սղերդի առաջնորդական տեղապահ Գէորգ վարդապետ 

Նալբանդյանի ուղեկցող նամակը, ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, f. 31: 
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 Ռոբերտ Ա. Թաթոյան 

Հասկանալի պատճառներով պատրիարքարանը չէր հասցրել հանրագումարի բե-

րել և հրապարակել այս հաշվառման արդյունքները: Նշված մարդահամարի տվյալներն 

ըստ բնակավայրերի առաջին անգամ ամփոփել և գիտական շրջանառության մեջ 

են դրել ֆրանսահայ ուսումնասիրողներ Ռայմոն Հարություն Գևորգյանը և Պոլ 

Փաբուջյանը, որոնք նաև առանձին դեպքերում լրացրել են պակասող տվյալները այլ 

աղբյուրների կողմից հաղորդվող տեղեկությունների միջոցով: Համաձայն մարդա-

համարի տվյալների հիման վրա Ռ. Գևորգյանի և Փ. Փաբուջյանի կատարած 

հաշվարկի` Մեծ եղեռնի նախօրյակին Սղերդի գավառում բնակվում էր 21.564 շունչ հայ 

բնակչություն (բաշխª մն  ըստ գավառակների կներկայացվի հաջորդիվ՝ աշխատանքի 

համապատասխան բաժիններում)32: 

Այսպիսով, Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի կողմից շրջանառության մեջ դրված 

տվյալներով` Մեծ եղեռնի նախօրյակին Սղերդի գավառում բնակվում էր շուրջ 20.000-

25.000 հայ` թիվ, որը մոտ 2 անգամ բարձր է օսմանյան կառավարության կողմից 

հաղորդվող տվյալից: Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի կողմից հաղորդվող 

տվյալների պարագայում ևս կարելի է տեսնել օսմանյան վիճակագրության կողմից 

արձանագրված՝ 1878-1914 թթ. ընթացքում Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի նվազման միտումը: 

III.2. Հայկական այլ աղբյուրներ

1878-1914 թթ. արևմտահայության թվաքանակի հարցին անդրադարձած հայ 

ուսումնասիրողներից Բիթլիսի նահանգի և այդ թվում՝ Սղերդի գավառի հայ բնակ-

չության թվաքանակի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ են հաղորդում Վահան 

Պարտիզակցին, Ա-Դոն (Հովհաննես Տեր-Մարտիրոսյան), Կարո Սասª նին և Սարգիս 

Կարայանը:

Նահանգի Մուշի և Սղերդի գավառների վիճակագրությունն է հաղորդում 

Վահան Պարտիզակցին33: Ըստ հեղինակի տվյալների` 1879 թ. Սղերդն ուներ 

32  Raymond H. Kévorkian, Paul B. Paboudjian, Les Armeniens dans l Empire Ottoman à la veille du 

genocide (Paris: Editions d’Art et d’Histoire ARHIS, 1992), 60, 502-507։ Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ 

մարդահամարի որոշ տվյալներ և այլ վիճակագրություններ որպես աղբյուր 1920-21 թթ. օգտագործել 

է և արևմտահայ մտավորական Թեոդիկը՝ իր «Գողգոթա հայ հոգևորականութեան և իր հօտին 

1915 աղետալի տարին» ուսումնասիրության վրա աշխատելու ընթացքում (Սղերդի գավառի համար 

տվյալները տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգևորականութեան և իր հօտին 1915 աղետալի տարին 

(Նիւ Եորք, 1985), 90-94): Թեոդիկի տվյալները մենք նույնպես ներկայացնում ենք հոդվածի 

համապատասխան բաժիններում:  

33  Վահան վարդապետ Տէր-Մինասյան (Վահան Պարտիզակցի), արևմտահայ մտաւորական, 

եկեղեցական գործիչ: Որպես Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի ներկայացուցիչ` 1870-80 թթ. 

ընթացքում մի քանի անգամ այցելել է Արևմտյան Հայաստանի գավառներ` հայ բնակչության 

թվաքանակի և սոցիալ-տնտեսական կացության վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու նպատակով: 

Պարտիզակցին մեկն էր այն երեք վարդապետներից (մյուս երկուսը` Արիստակես Տևկանց 

և Գարեգին Սրվանձտյանց), որոնք 1878 թ. ամռանը պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի 

կողմից ուղարկվել էին Արևմտյան Հայաստան` մարդահամար անցկացնելու հրահանգով (տե՛ս  

Թաթոյան, Արևմտահայության թվաքանակի հարցը, 78-79, տե՛ս նաև Էմմա Կոստանդյան, «Վան-

Վասպուրականի հասարակական-մշակութային գործիչները 19-րդ դարի II կեսին», Քրիստոնյա 
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40.000 շունչ հայ բնակչություն (ներառյալ Սասունի որոշ շրջաններ)34: Կ.Պոլսի 

«Մասիս» պարբերականի 1880 թ. նոյեմբերի 15-ի համարª մ տպագրված Վահան 

Պարտիզակցու մեկ այլ տվյալով՝ Սղերդի թեմում կար 114 հայաբնակ բնակավայր՝ 

6.000 տª ն հայ բնակչությամբ35: Հեղինակը նշում է, որ վիճակագրությունը քաղել է 

«կէս պաշտօնական կամ անձնական կերպով գտած աղբյուրներէ»36: Ըստ Վահան 

Պարտիզակցª ՝ հայ բնակչª թյան հստակ թվաքանակ տալ անկարելի է, «վասնզի 

Թուրքիոյ մեջ անձ համրելը անհնար է, ո՛չ Օսմանյան պետությունը և ո՛չ ազգային որևէ 

իշխանություն կարող է առ այդ»: Հեղինակի դիտարկմամբ մեկ տան շնչերի միջին 

թիվը գյուղերում պետք է ընդունել 8, իսկ քաղաքներում` 5-6 շունչ, ընդհանուր միջինը` 

7 շունչ37:

Մկրտիչ Ավետիսյանը38, 1890 թ. հրատարակած վիճակագրª թյան մեջ, գավառում 

հաշվում է 75.000 շունչ հայ բնակչություն (այլ մանրամասնություններ բացակայում 

են): Հեղինակը նշª մ է, որ վիճակագրական աղյª սակը կազմե լիս օգտվել է 

թª րքական, հայկական և արևմտյան մի  շարք աղբյª րներից, այդ թվª մ «Թուրքաց 

1878ի Սալնամեն և 1889ին երկրին մեկ մասին պաշտօնապէս շինված ազգահամարը, 

Ազգային պատրիարքարանի պաշտօնյաների տեղեկագիրները, եվրոպական մի 

քանի կարևոր աշխարհագիրների վիճակագրությունները և ադոնց վրա ավելցունելով 

ստացված նորագոյն ծանօթություններ» 39:

Գավառի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ տվյալներ է հաղորդել նաև 

անվանի հայ պատմաբան և վիճակագիր Ա-Դոն: Ուսումնասիրողի տվյալներով, որոնք 

նա հավաքել է 1909 թ. Արևմտյան Հայաստան կատարած ճանապարհորդության 

ժամանակ, Սղերդի գավառում կար 2.796 տª ն, 19.072 շունչ հայ բնակչություն (առանց 

Խարզանի և Էրուհի գավառակների)40: 

Հայաստան, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի կրօնական, լրատվական երկշաբաթաթերթ (Էջմիածին), 

դեկտեմբեր Ա 2010, թիւ 23 (331), 5, 7։ 

34  Վահան Վարդապետ Պարտիզակցի, Խօսք զՀայրենեաց, Բ. Տպագրութիւն (Կ.Պոլիս, տպ. Յ.Գ. 

Փալագաշյան, 1911), 47-48:

35  Մասիս (Կ.Պօլիս), 15/27 նոյեմբերի 1880, 1: 

36  Նոյն տեղում:
37  Մասիս, 5/17 փետրվարի 1881, 1: 1878-81 թթ. հայկական բարեփոխումերի անցկացման շուրջ 

ակտիվ քննարկումների փուլում Վահան Պարտիզակցին արևմտահայության թվաքանակի 

վերաբերյալ տվյալներ է տրամադրել նաև Օսմանյան Թուրքիայում հավատարմագրված 

եվրոպական տերությունների դիվանագետներին: Մասնավորապես, Վահան Պարտիզակցու 

կողմից Տրապիզոնում Իտալիայի հյուպատոս Գաետանո Սոլանելլիին հաղորդած տվյալները (1881 

թ.) երկրորդում են «Մասիսում» հրատարակված ցուցակը (տե՛ս  Կ. Սոլանելլի, «Տեսութիւն ի վերայ 

գաւառաց Հայաստանի», Բազմավէպ (Վենետիկ), 1882, hատոր Խ, 291): Ինչպես նշում է Սոլանելլին, 

վիճակագրական տեղեկությունները նրան տրամադրվել է «յատուկ առաքելութեամբ մը շրջող անձէ 

մը գրեթէ հայերէն բնակված Տաճկաստանի ամեն գաւառներուն մէջ, ուստի և բնականապէս մեծագոյն 

ճշդության երևոյթ ունի» (նույն տեղում, 290): 

38  Մկրտիչ Ավետիսյան (Թերլեմեզյան, 1864 - 1896), XIX դարի հայոց ազատագրական շարժման 

գործիչ, լրագրող, Արմենական կուսակցության հիմնադիրներից մեկը:

39  Մ. Ա., Թուրքիայի հայերն և իրենց դրացիներ (Մարսէյլ, տպ. Մ. Փորթուգալյանի, 1890), 44:

40  Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները, 157 (ուսումնասիրողի՝ ըստ գավառակների 
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Մեծ եղեռնի նախօրյակին Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակի 

մասին տեղեկություններ է պարունակում «Ամբաստանագիր-տեղեկագիր Բաղէշի 

կուսակալության» գրությունը, որը կազմվել է 1919 թ. փետրվարին Հալեպում` 

Բիթլիսի նահանգի վերապրած հայության ներկայացուցիչների կողմից41: Համաձայն 

տեղեկագրի տվյալների` գավառում Մեծ եղեռնի կար շուրջ 30.000 հայ բնակչª թյª ն:

 Վերոնշյալ տվյալներից որոշակի աղբյուրագիտական արժեք են ներկայացնում 

և կարող են օգտագործվել Մեծ եղեռնի նախօրյակին հայ բնակչության թվաքանակը 

ճշտելու հարցում Ա-Դոյի և «Ամբաստանագիր-տեղեկագրի» տվյալները: Ա-Դոյի 

տվյալները արժեքավոր են նրանով, որ դրանց միջոցով մեզ են հասել XX  դարի սկզբնե-

րում Վանի, Էզրումի և Բիթլիսի առաջնորդարաններում պահվող տեղեկագրերի 

տվյալները, որոնց բնագրերը այսօր կորած են42:

IV. Ռ� ս և արևմտյան ուսումնասիրողների վիճակագրական տվյալները 

Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ

1878-1914 թթ. Բիթլիսի նահանգի և այդ թվում՝ Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի վերաբերյալ սկզբնաղբյուրային նշանակություն ունեն ֆրանսիացի 

վիճակագիր Վիտալ Քինեի, Վանում ռուսական փոխհյուպատոս Վլադիմիր Մաևսկու, 

բրիտանացի դիվանագետ Վիլյամ Էվերեթի, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիայի 

արտգործնախարարության հաղորդած տվյալները: 

Օսմանյան ծառայության մեջ գտնվող43 ֆրանսիացի վիճակագիր Վ. Քինեն, 

հիմնվելով օսմանյան պաշտոնական տվյալների վրա, 1892 թ. Սղերդի գավառի 

համար հաղորդում է 30.152 շª նչ հայ բնակչություն, այդ թվª մ՝ 1.000 կաթոլիկ և 

1.033 բողոքական (ըստ գավառակների հայ բնակչության բաշխումը կներկայացվի 

աշխատանքի համապատասխան բաժնում)44:  

հաղորդած տվյալները տես աշխատանքի համապատասխան բաժիններում):

41  Տեղեկագիրը հրատարակվել է սփյուռքահայ ուսումնասիրող Լևոն Վարդանի կողմից։ Տե՛ս 

«Ամբաստանագիր-Տեղեկագիր Բաղէշի կուսակալութեան», Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս 

ԺԵ (1995), 530-545, բնակչության վիճակագրությունը տե՛ս նույն տեղում, 542։ «Ամբաստանագիր-

տեղեկագրի» կազման մասին տե՛ս նաև Ռոբերտ Թաթոյան, «Արևմտահայության թվաքանակի 

և Արևմտյան Հայաստանի բնակչության էթնիկական կազմի հարցերը Փարիզի հաշտության 

կոնֆերանսին (1919-1920 թթ.)», Ցեղասպանագիտական հանդես  4, no. 1 (2016), 57-58։

42  Ա-Դոյի` Սղերդի գավառի առանձին գավառակներին վերաբերող տվյալները կներկայացնենք 

աշխատանքի համապատասխան բաժիններում: Ա-Դոյի վիճակագրական տվյալներին`1912-14 թթ. 

հայկական մամուլում անդրադարձների մասին տե՛ս  Ռոբերտ Թաթոյան, «Մի քանի թվեր». Ա-Դօյի 

«Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները» ուսումնասիրությունը (1912 թ.) և Հայկական հարցի 

վերարծարծման ժամանակաշրջանում արևմտահայության թվաքանակի հարցի շուրջ հայկական 

մամուլում ծավալված բանավեճը», Ցեղասպանագիտական հանդես 5, no. 1 (2017), 32-64։

43   Նա զբաղեցնում էր Օսմանյան պարտքի  վարչության քարտուղարի պաշտոնը:

44  Cuinet, La Turquie d’ Asie, 527։ Քինեի տվյալներին անդրադարձել և վերլուծության են ենթարկել, 

մասնավորապես, հայ ուսումնասիրողներ Հայկազուն Գալստյանը և Սարգիս Կարայանը (տե՛ս 

Հայկազուն Գալստյան, «Արևմտյան Հայաստանի բնակչության ազգային կազմը՝ ըստ Վիթալ Քինեի 

վիճակագրության», Մերձաւոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XII, Թուրքիա (1985), 59-

79; Sarkis Y. Karayan, “Vital Cuinet’s La Turquie d’Asie: A Critical Evaluation of Cuinet’s Information 
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1895-1899 թթ. Վանª մ ռª սական փոխհյուպատոս Վլադիմիր Մաևսկին45, 

հիմն վելով Վ. Քինեի տվյալների վրա, Սղերդի գավառում հաշվում է 1.783 տª ն և 

27.667 շունչ հայ բնակչություն (առանձին գավառակներին վերաբերող հեղինակի 

տվյալները կներկայացնենք աշխատանքի համապատասխան բաժիններում)46: 

Օսմանյան կայսրության և մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանի հայ 

բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 1880-90-ական թթ. բրիտանական դիվա-

նագետների կողմից կատարված հաշվարկները հանրագումարի են բերված 

«Քուրդիստանում» նախկին բրիտանական հյուպատոս գնդապետ Վիլյամ Էվերեթի 

կողմից 1895 թ. պատրաստած զեկուցագրում47: Էվերեթը հաղորդում է, որ Բիթլիսի, 

Մª շի և Սղերդի վերաբերյալ ամբողջական վիճակագրությունը հավաքվել է Վանում 

Մեծ Բրիտանիայի փոխհյուպատոս, կապիտան48 Է. Քլայթոնի կողմից 1881 թ., իսկ 1895 

թ. դրությամբ սահմանների համար` իր կողմից49: Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի համար Էվերեթի տվյալն է՝ 35.408 շունչ (բնակչության բաշխումն ըստ 

գավառակների բացակայում է)50:

Առաջին աշխարհամարտի ավարտից հետո՝  1919 թ. դեկտեմբերին, Մեծ Բրիտա-

նիայի արտգործնախարարության Աշխարհագրական բաժնի կողմից  պատրաստված 

վիճակագրական աղյուսակի տվյալների համաձայն՝ 1914 թ. դրությամբ Սղերդի 

գավառում կար 26.000 հայ (հայերի բաշխումն ըստ գավառակների բացակայում 

է)51։ Աղյուսակի համար որպես տվյալների աղբյուր ծառայել է 1914 թ. օսմանյան 

պաշտոնական վիճակագրությունը, հունական և հայկական եկեղեցական աղբյուրնե-

րի տրամադրած տվյալները և հատկապես ամերիկյան փորձագիտական խմբի 

Արևմտյան Ասիայի բաժնի փորձագետ պրոֆեսոր Դևիդ Մաժիի պատրաստած 

«Ասիական Թուրքիայի բնակչությունը պատերազմի նախօրյակին» տեղեկագիրը52։

Այսպիսով, ինչպես կարելի է տեսնել, Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության 

թվաքանակի վերաբերյալ սկզբնաղբյուրային նշանակություն ունեցող արևմտյան 

վիճակագրական տվյալները Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակը 

about Armenians,” Journal of the Society for Armenian Studies 11 (2000), 53-63)։ Տե՛ս նաև Ռոբերտ 

Թաթոյան, «Արևմտահայության թվաքանակի և Արևմտյան Հայաստանի բնակչության էթնիկական 

կազմի հարցերը XIX դարի 90-ական թթ. կեսերին Հայկական հարցի սրման ժամանակաշրջանում», 

Ցեղասպանագիտական հանդես 4 no. 2 (2016), 31։

45  Վլադիմիր Մաևսկու մասին կենսագրական կարճ ակնարկը տե՛ս http://www.grwar.ru/persons/

persons.html?id=6191, դիտվել է 31.03.2017։

46  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 220-223:

47  Մեծ Բրիտանիայի ազգային արխիվ, CAB 37/38/26 (Report on the population of Asia Minor and 

the Turkish Provinces to the eastward, compiled by Colonel William Everett, C.M.G., Assistant Adjutant-

General, Intelligence Division, War Office, formerly Her Majesty’s Consul for Kurdistan, May 11, 1895).

48  Զեկուցագիրը գրելու ժամանակ՝ արդեն գնդապետ:

49  Նույն տեղում, 230:

50  Նույն տեղում, 251:

51  Zamir Meir, “Population Statistics of the Ottoman Empire in 1914 and 1919,” Middle Eastern Studies 17, 

no. 1 (1981): 104: 

52  Նույն տեղում, 87։
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 Ռոբերտ Ա. Թաթոյան

հաշվում են 26.000-35.000 շնչի սահմաններª մ: Նշենք, որ վերջին թիվն արտացոլում 

է 1880-ական թթ. իրողությունները՝ այսինքն նախքան համիդյան կոտորածները և 

Սղերդի գավառից հայաշատ Սասունի առանձին երկրամասների առանձնացման 

ժամանակաշրջանը: Հատկանշական է, որ նշված գրեթե բոլոր արևմտյան հեղի-

նակները, թեև իրենց հաշվարկները կառª ցել են օսմանյան կառավարության 

պաշտոնական տվյալների հիման վրա, չեն ընդունել դրանք որպես հավաստի, այլ 

վերանայել են դրանք՝ որպես իրականությանը մոտ ընդունելով հայ բնակչության 

թվաքանակի ավելի բարձր թվեր:

V. Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի հաշվարկ ըստ գավառակների

V.1. Սղերդի գավառակ

Համաձայն Ա. Տևկանցի (1878-80 թթ. Կ.Պոլսի հայոց պատրիարքարանի մարդա-

համար) տվյալների Սղերդի գավառակի հայ բնակչության թիվը 2.489 էր, որից 

2.400-ն ապրª մ էր քաղաքª մ, մն ացած 89-ը` գավառակի չորս հայաբնակ գյուղերում 

(բաշխումն ըստ բնակավայրերի տե՛ս Աղյուսակ 1) 53:

Վիտալ Քինեն (1891 թ.) Սղերդի գավառակում հաշվում է 1.204 տª ն, 6.020 շª նչ 

հայ բնակչª թյուն, այդ թվում Սղերդ քաղաքում` 664 տուն, 3.320 շª նչ54։

Վ. Մաևսկին, իր հաշվարկի հիմքում դնելով Վ. Քինեի տվյալները և ավելացնելով 

դրանք 10%-ով, 1899 թ. համար գավառակում հաշվում է 6.622 հայ, որից 3.652-ը` Սղերդ 

քաղաքª մ, 2.970-ը` գավառակի հայաբնակ գյուղական բնակավայրերում:55

Ըստ 1902 թ. մարտ-նոյեմբեր ամիսներին կազմված Սղերդի առաջնորդարանի 

տեղեկագրի` Սղերդ քաղաքն ունէր 527 տուն հայ` շուրջ 5.000 շª նչ բնակչª թյամբ, 

գավառակի թվով 11 հայաբնակ բնակավայրերª մ կար 63 տª ն հայ (բաշխումը տե՛ս 

Աղյուսակ 1):56

1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի կողմի ց պատրաստած վիճակացª յցի 

տվյալներով (1913-1914 թթ. Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի մարդահամար)՝ 

գավառակում որպես հայաբնակ նշվում է 10 բնակավայր՝ 533 տուն հայ բնակչությամբ 

(շնչերի թիվը չի նշվª մ), այդ թվª մ՝ 489 տունը՝ Սղերդ քաղաքում, 44 տուն՝ գավառակի 

9 հայաբնակ գյուղերում (ըստ բնակավայրերի բաշխումը տե՛ս Աղյուսակ 1)57: Ըստ նույն 

տվյալների հիման վրա Ռ. Գևորգյանի և Փ. Փաբուջյանի հաշվարկի՝ գավառակն 

53  Տևկանց, Այցելություն ի Հայաստան, 114։

54  Cuinet, La Turquie d’ Asie, 600։ Վ. Քինեի այս տվյալն օգտագործել է Ա-Դոն և, Ա-Դոյին հետևելով, 

Կարո Սասունին (տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները, 153, տե՛ս նաև Սասունի, 

Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի, 362): 

55  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 140։

56  «Վիճակագրութիւն Սղերդի և իր թեմերուն», ՀԱԱ, ֆ 412, ց. 1, գ. 1856, թ. 2-4: Տեղեկագրում 

նշվում է, որ ըստ օսմանյան վիճակագրության` քաղաքի հայ տների թիվը 300 էր (նույն տեղում, թ. 2):

57  ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff. 63-65: 
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ունեցել է 4.437 շունչ հայ բնակչություն, որից 4.032-ը` Սղերդ քաղաքª մ58:

Հայկական այլ աղբյուրները հիմնականում հաստատում են պատրիարքարանի 

տվյալները: Այսպես, 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի հաղորդած թիվը կլորացնելով 

օգտագործել է Թեոդիկը՝ Սղերդ քաղաքի համար հաշվելով 500 տª ն հայ, որից 50-ը՝ 

բողոքական59: 

Ըստ մեկ այլ արևմտահայ ուսումնասիրող Ս. Ծոցիկյանի, որը օգտագործել է վե-

րապրածների հաղորդած տեղեկությունները, 1915 թ. դրությամբ Սղերդ քաղաքում 

ապրում էր շուրջ 6.000 հայ60: 

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ տվյալները` գտնում ենք, որ Մեծ եղեռնի նախօրյակին 

Սղերդի գավառակում կար շուրջ 550 տª ն, 4.950 շª նչ հայ բնակչª թյուն, որից շª րջ 

500 տª ն, 4.500 շունչ՝ Սղերդ քաղաքում, 50 տուն, 450 շª նչ՝ գավառակի՝ 1915 թ. դրու-

թյամբ որպես հայաբնակ վկայված 9 գյուղերում (մեկ տան վրա ընկնող շնչերի միջին 

թիվ`9) 61:

Աղյուսակ 1. Սղերդի գավառակի հայ բակչության թվաքանակը Մեծ եղեռնի 

նախօրյակին

№ Բնակավայր

1878 թ.
Ա. 

Տևկանց

1902 թ.
Սղերդի 

առաջնորդարան

1913 թ.
Սղերդի 

առաջնորդարան

շունչ տուն տուն շունչ62

1 Սղերդ 2.400 527 48963 4032

2 Այնմիլք 24 5 - -

3 Այնտար - 10 3 -

4 Ավթէ - 6 - -

5 Բէլէք - 4 - -

6 Բրհուր 17 - - -

58  Kévorkian, Paboudjian, Les Armeniens dans l’Empire Ottoman,  502-503։

59  Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 90: Թեոդիկի այս տվյալն իր հաշվարկների հիմքում 

է դնում Ս. Կարայանը մեկ տան վրա հաշվելով 7 շունչ և, ըստ դրա, գավառակի համար ստանալով 

3.500 շունչ հայ բնակչություն (Sarkis Y. Karayan, Armenians in Ottoman Turkey, 1914: A Geographic 

and Demographic Gazetteer (London: Gomidas Institute, 2018), 208): Հետևելով Թեոդիկին՝ Սղերդ 

քաղաքում 500 տուն հայ բնակչություն է հաշվում նաև Գեղամ Բադալյանը (տե՛ս  Գեղամ Բադալյան, 

«Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ Եղեռնի նախօրեին։ Մաս 

յոթերորդ: Բիթլիսի նահանգի հարավ-արևելյան գավառները», Վէմ համահայկական հանդես 4 no. 

56 (2016), XIX):  

60  Սարգիս Ծոցիկեան, Արևմտահայ աշխարհ (Նիւ Եորք, տպ. Ա. Յ. Լէյլեկյան, 1947), 672:

61  1914-ի օսմանյան տվյալներով գավառակն ուներ 2.630 շունչ հայ բնակչություն (տե՛ս Karpat, 

Ottoman population 1830-1914, 174):

62  Շնչերի թիվն ըստ Ռայմոնդ Գևորգյանի և Փոլ Փաբուջյանի:  
63  Այդ թվում՝ 39 տուն հայ բողոքական:

Ցեղասպանագիտական հանդես 8(1), 2020

՛
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  Ռոբերտ Ա. Թաթոյան

7 Գազար 16 - - -

8 Գօթիպ - 5 5 49

9
Դիհոգ 
(Տըհօք)

- 5 2
29

10 Թիլէ - 5 3 28

11
Խուշէնան 
(Խօշէնա)

32 12 13
121

12 Հիւսէնիք - 5 2 20

13 Ճէֆֆէն - 3 -

14 Պէքէնտ - 3 10 96

15 Տէկէլա - - 4 45

16 Տէրշիմշ - - 2 17

17 Քոշք - - - -

Ընդամենը 2.489 590 533 4.437

V.2. Շիրվանի գավառակ

1878-1914 թթ. Շիրվանի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 

հիմնական վիճակագրական սկզբնաղբյուրների տվյալներն են.   

1. Ա. Տևկանց (1878 թ.) 14 հայաբնակ բնակավայր` 1.569 շª նչ հայ բնակչª թյամբ 

(ըստ բնակավայրերի բաշխումը տե՛ս Աղյուսակ 2)64:

2. Վ. Քինե (1891 թ.)` 4.113 շª նչ հայ65:

3. Վ. Մաևսկի (որպես հիմք օգտագործելով Վ. Քինեի տվյալները, 1899 թ.)` 4.524 

շª նչ հայ66:

4. 1902 թ. Սղերդի առաջնորդարանի տեղեկագիր` 17 հայաբնակ բնակավայր, 184 

տª ն հայ (ըստ բնակավայրերի բաշխումը տե՛ս Աղյուսակ 2)67։

5. 1909 թ. Ա-Դո (որպես տեղեկությունների աղբյուր նշում է Աղթամարի կաթողի-

կոսարանի տեղեկագիրը)` 14 բնակավայր, 340 տուն, 2.380 շª նչ հայ68:

64  Տևկանց, Այցելություն ի Հայաստան, 115 (բաշխումն ըստ բնակավայրերի), 126 (հանրագումարային 

տվյալ)։ Տե՛ս նաև «Նամակ Սղերտից», Արձագանք գրականական եւ քաղաքական շաբաթաթերթ 

(Թիֆլիս),  18 ապրիլ 1882, № 9, 136։

65  Cuinet, La Turquie d’ Asie, 609։

66  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 222։

67  ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ. 1856, թ. 12։

68  Հեղինակը հաղորդում է, որ տվյալները վերցրել է Աղթամարի կաթողիկոսարանի տեղեկագրից: 

Հաշվի առնելով XX դարի սկզբներին վերաբերող այլ ցուցակների համեմատ Ա-Դոյի ցուցակում 

առկա հայ բնակչության ավելի բարձր թիվը` չենք բացառում, որ ցուցակը, գուցե, ավելի վաղ ծագում 

ունի՝ կազմվել է 1880-ական թթ. և արտացոլում է նախքան համիդյան կոտորածներ գավառակի 

հայ բնակչության թվաքանակի պատկերը (տե՛ս Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները, 

154): Շիրվանի գավառակի համար Ա-Դոյի տվյալը օգտագործվել է Կարո Սասունու (տե՛ս Սասունի, 

Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի, 362) և Սարգիս Կարայանի (տե՛ս Karayan, Armenians in Ottoman 

Turkey, 1914, 214-215) կողմից։ Վերջինս, հիմք ընդունելով Ա-Դոյի հաղորդած տվյալները և լրացնելով 
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6. 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի վիճակացª յց (Կ.Պոլսի Հայոց  պատրիարքարանի 

1913-1914 թթ. մարդահամար)` 14 հայաբնակ բնակավայր, 173 տուն, 1.683 շունչ հայ 

(մեկ տանն ընկնող շնչերի միջին թիվը` 9,7)69:

7. Թեոդիկ (1914 թ.)` 15 հայաբնակ բնակավայր, 202 տուն հայ70:

 Մեծ եղեռնի նախօրյակին Շիրվանի գավառակի հայ բնակչության մոտավոր 

թիվը որոշելու նպատակով համադրել ենք 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի (1913-

1914 թթ. Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի մարդահամար) և 1914 թ. Թեոդիկի 

ցուցակների տվյալները (տե՛ս Աղյուսակ 2): Ըստ վերոնշյալ երկու ցուցակների` որոշել 

ենք տների միջին թիվը բնակավայր առ բնակավայր և մեկ տան վրա հաշվել 9 շունչ: 

Ըստ վերոնշյալի՝ Մեծ եղեռնի նախօրյակին Շիրվանի գավառակի`որպես հայաբնակ 

վկայված 17 բնակավայրերª մ կար 201 տուն, 1.809 շունչ հայ բնակչություն (կլորացված 

թիվ` 200 տª ն, 1.800 շունչ)71:

Աղյուսակ 2. Շիրվանի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ 

եղեռնի նախօրյակին

№ Բնակավայր72

1878 թ.
Ա. 

Տևկանց

1902 թ.
Սղերդի 

առաջնորդարան

1909 
թ.

Ա-Դո

1913 թ.
Սղերդի 

առաջնորդարան

1914 թ.
Թէոդիկ

Մեր 
հաշվարկը

Շունչ Տուն Տուն Տուն Շունչ Տուն Տուն Շունչ

1 Ավավ - 10 - - - - - -

2
Աւին 

(Դէրավէլ)
162 15 30 22 198 22 22 198

3
Գոնդէ-

դիզան
- - 10 - - - -

4 Խէնտէք 80 3 20 10 91 13 12 108

այն Թեոդիկի հաղորդած տվյալներով, գավառակի համար հաշվում է 388 տուն, 3.104 շունչ հայ 

բնակչություն (նույն տեղում, 215):  

69   Ըստ Ռայմոնդ Գևորգյանի և Փոլ Փաբուջյանի կողմից ներկայացվող վիճակագրական ցուցակի 

(տե՛ս Kévorkian, Paboudjian, Les Armeniens dans l’Empire Ottoman, 506): Դրա հետ մեկտեղ, ֆրանսահայ 

ուսումնասիրողները որպես գավառակի համար հայ բնակչության թվաքանակի հանրագումարային 

տվյալ հաղորդում են 19 հայաբնակ բնակավայր, 317 տուն, 2.853 շունչ հայ բնակչություն (նույն 

տեղում, 60)։

70  Հաշվարկը մեր կողմից՝ ըստ Թեոդիկի գիւղացուցակի տվյալների (տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ 

հոգևորականութեան, 93, 539)։

71  Ըստ օսմանյան վիճակագրական տվյալների՝ 1914 թ. գավառակն ուներ 1.169 հայ բնակչություն 

(տե՛ս Karpat, Ottoman population 1830-1914, 174):

Հայ ուսումնասիրող Գեղամ Բադալյանը հաղորդում է Մեծ եղեռնի նախօրյակի դրությամբ 

գավառակում մոտ 7.000 հայ բնակչության առկայության մասին՝ չնշելով, սակայն, իր այս տվյալի և 

ոչ մի հիմք (տե՛ս Բադալյան, «Արևմտյան Հայաստանի պատմաժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ 

Եղեռնի նախօրեին։ Մաս յոթերորդ»,  XXV):

72  Տեղանունների գրության ձևն ըստ 1902 թ. Սղերդի առաջնորդարանի տեղեկագրի և Ա-Դոյի 

ցանկերի: 

՛
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   Ռոբերտ Ա. Թաթոյան

5 Կէլին 24 12 10 8 72 9 9 81

6
Կուրինան 

(Կիւրէնա)
320 25 50 30 270 38 34 306

7 Ճում 49 12 - 10 89 10 10 90

8 Մադան 140 - 30 - - - - -

9 Մազօրան 162 - - - - - - -

10 Մզրէ 56 - - - - - - -

11 Մնար - 3 - - - - - -

12 Նըպին 160 12 50 - 135 15 15 135

13 Շըմէլան - -73 - - - - - -

14 Պէյթ-Հարուն - -74 4 35 3 4 36

15 Պըրք - 8 13 5 46 5 5 45

16 Պուխ - - - 5 45 5 5 45

17 Սահրուս 120 - - - - - - -

18 Սէզէրս 11 20 20 20 181 25 22 198

19 Սէրիան - 8 - 6 55 5 6 54

20 Սէրմէտ - 8 - - - - - -

21 Սըմխոր - 5 7 5 44 - 5 45

22 Տարզըն 160 -75 - - - 3 3 27

23 Տէրըկ - 8 15 6 53 7 7 63

24 Քեօսախ - - 5 - - - - -

25 Քիքան 80 30 60 41 369 41 41 36976

26
Քֆրա 

(Քիւֆրէ)
18 5 20 1 - 1 1 9

Ընդամենը 1.542 184 340 173 1.683 202 201 1.809

V.3. Խարզանի գավառակ

1878-1914 թթ. Խարզանի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ 

հիմնական աղբյուրները հաղորդում են հետևյալ տվյալները.

1. 1878 թ. Ա. Տևկանց` 44 հայաբնակ բնակավայր, 8.280 շª նչ հայ77,

73  Նշվում է որպես հայաթափված:

74  Նշվում է որպես հայաթափված:

75  Նշվում է որպես հայաթափված: 

76  Համաձայն Մեծ եղեռնի վերապրած, ծնունդով Կիկան գյուղից Յակոբ Գրիգորյանի վկայության` 

Առաջին աշխարհամարտի սկզբին բնակավայրում կար 60 տուն զուտ հայ, 520 բնակչով (տե՛ս Հայոց 

ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ: Փաստաթղթերի 

ժողովածու, Հատոր II, Բիթլիսի նահանգ, գլխավոր խմբ. Ամատունի Վիրաբյան (Երևան,  Հայաստանի 

ազգային արխիվ, 2012), 118):

77  Բնակավայրերի ցանկում ներառված են նաև Սասունի Հազոյի շրջանից բնակավայրեր (տե՛ս 

Տևկանց, Այցելություն ի Հայաստան, 116-117 (բնակավայրերի ցանկ), 126 (հանրագումարային տվյալ))։ 

Տե՛ս նաև Արձագանք, 136։



83

Ցեղասպանագիտական հանդես 8(1), 2020

2. Վ. Քինե (1891 թ.)` 3.600 շունչ հայ78:

3. 1899 թ. Վ. Մաևսկի` 6.717 շª նչ հայ79,

4. 1902 թ. Սղերդի առաջնորդարան` 58 հայաբնակ բնակավայր, 608 տª ն հայ 

(տվյալներն ըստ բնակավայրերի տե՛ս Աղյուսակ 3) 80,

5. 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարան (Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի՝ 1913-1914 թթ. 

մարդահամար)՝ 76 հայաբնակ բնակավայր, 942 տուն հայ (ըստ բնակավայրերի 

բաշխումը տե՛ս Աղյուսակ 3)81:

6. 1914 թ. Թեոդիկ` 64  բնակավայր, 922 տուն հայ (տվյալներն ըստ բնակավայրերի 

տե՛ս Աղյուսակ 3):82

Վերոնշյալ տվյալներից խիստ տարբերվում է հայ ուսումնասիրող Վարդան 

Պետոյանի կողմից կազմված վիճակագրական ցուցակը, որը Խարզանի գավառակում 

ներկայացնում է 19 հայաբնակ բնակավայրի անուն` 1.883 տուն հայ բնակչությամբ83,  

ինչպես նաև վերջերս գիտական շրջանառության մեջ դրված Վարազդատ Տերոյանի 

տվյալները` 33 բնակավայր 1.191 տª ն հայ (տե՛ս Աղյուսակ 3) 84:

Գավառակի համար Աղյուսակ 3-ª մ ներկայացված տարբեր վիճակագրական 

ցուցակների հաղորդվող տվյալները առանձին դեպքերում հակասական են, նշվում 

են բազմաթիվ հայաբնակ բնակավայրերի անուններ, որոնք չեն երկրորդվում: 

Տվյալների համաձայնեցման դեպքում հնարավոր շփոթից խուսափելու նպատակով` 

Մեծ եղեռնի նախօրյակին գավառակի հայ բնակչության թվաքանակի մեր հաշվարկի 

հիմքում դնում ենք 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի վիճակացույցի (Կ.Պոլսի Հայոց 

պատրիարքարանի՝ 1913-1914 թթ. մարդահամար) տվյալը` որպես նախաեղեռնյան վի-

ճակն առավել ամբողջական և ընդգրկուն արտացոլող սկզբնաղբյուր` 76 հայաբնակ 

բնակավայր, 942 տª ն (կլորացված թիվ՝ 940 տուն): Մեկ տան վրա հաշվելով մի ջինը 

9 շª նչ՝ ստանª մ ենք 8.460 շունչ հայ բնակչություն (կլորացված թիվ՝ 8.450 շª նչ)85:

78  Cuinet, La Turquie d’ Asie, 613։

79  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 222։

80  ՀԱԱ, ֆ 412, ց. 1, գ. 1856, թ. 12։

81  ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff.  65-68:

82  Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 91-93, 539: Հաշվարկը մեր կողմից՝ ըստ Թէոդիկի 

գյուղացուցակի:

83  Վարդան Պետոյան, Սասունի բարբառը (Երևան, Հայկական ՍՍՌ գիտ. ակադ. հրատ., 1954), 

187-190: Նույն ցուցակը տե՛ս նաև Սասունի, Պատմութիւն Տարօնի աշխարհի, 384:  

84  Գեղամ Բադալյան, «Վարազդատ Տերոյանի վիճակագրական նյութերը Արևմտյան Հայաստանի 

բնակավայրերի վերաբերյալ», Բանբեր Հայաստանի արխիվների 1 (2005), 219-220:

85  Նշված տվյալների հիման վրա Գևորգյանի և Փաբուջյանի կողմից կատարված հաշվարկով՝ 

76 հայաբնակ բնակավայր, 927 տուն, 8.343 շունչ հայ բնակչություն (տե՛ս Kévorkian, Paboudjian, 

Les Armeniens dans l Empire Ottoman, 504-505): 1914 թ. դրությամբ գավառակի համար օսմանյան 

վիճակագրությունը հաղորդում է 4.332 հայ բնակչություն (Karpat, Ottoman population 1830-1914, 174):

՛ ’
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Աղյուսակ 3. Խարզանի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ 

եղեռնի նախօրյակին

№ Բնակավայր

1902 թ.

Սղերդի 

առաջնորդարան

1913 թ.

Սղերդի 

առաջնորդարան

1914 թ.

Թեոդիկ
Վ. Պետոյան

1914 թ.

Վ. 

Տերոյան

Տուն տուն տուն տուն տուն

1 Ամինօ - 10 - - -

2 Այնգասր 10 8 3 - -

3 Աշգատարան - 6 6 - -

4 Արանծ 3 4 4 - -

5 Ափըքան - 3 - - -

6
Բզեզիկ 

(Բեսիկ)
- - - 60 -

7 Գալհօգ 8 12 10 - 55

8 Գերդաշէն 5 - - - -

9 Գօխան 2 4 8 - 20

10 Գոյսաթուն - 3 - - -

11 Գուլիք 25 33 36 - 70

12 Գուպին 25 39 32 - 50

13 Գուրտըք - 3 3 - -

14 Դըրպէսան - 4 - - -

15 Դլչէ - 1 - - -

16
Դուսատաք 

(Տէսէտէք)
25 28 22 60 52

17 Զէվիկ 3 - - - -

18 Զըման - 8 5 - -

19 Զըվընկ 8 11 7 - -

20 Զօգ 25 30 200 200 150

21 Թախարի 8 8 1 - 22

22 Թափի - 11 - - 15

23 Լիճք - 2 - - -

24 Խաթմա 7 - - - -

25 Խանըգ 3 - - - -

26 Խըրպան 6 - - 40 -86

27 Խիլըքան - 2 - - -

28 Խնտուք 15 6 11 - -

29 Խողդար 5 - - - -

86  Նշվում է որպես ասորաբնակ:
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30 Կէօզէլտէր 8 22 22 40 23

31 Կրէ Հասան 6 9 - - -

32 Կրէ Չալօ 8 - - - -

33 Կօմիքա - 2 - - -

34 Հազնամիր 12 28 25 60 35

35 Հատհատք 30 46 44 - 45

36 Հարֆաս - 13 9 - -

37 Հաֆիք - 5 - - -

38 Հըլէվի - 2 - - -

39 Հըճրէ 3 - - - -

40 Հըսհըս 5 9 9 - -87

41 Հըրօրք - 15 15 60 -

42 Հիւսէյնի - 5 3 - -

43 Ղըրտուտ - 8 3 - -

44 Ճէզնէ 3 - 16 100 25

45 Ճէլտէքան 3 11 8 - 50

46 Ճէֆֆան 5 - - - -

47 Ճիման - 3 3 - -

48 Ճմսարիկ 3 8 8 - -

49 Ճոմանիկ 20 25 21 - 50

50 Ճուայզ 12 10 19 - 12

51 Մալաֆան 25 28 28 400 -

52 Մամլա 15 10 10 25 12

53 Մաշիկր - 1 - - -

54 Մարիպ 3 - - - -

55 Մարմարունա 5 6 6 - -88

56 Մէլքիշան 30 40 36 - 60

57 Մըզէ - 2 2 - -

58 Միլիքան 15 15 16 - -

59 Միրինան - 12 27 - 40

60 Յոփ 20 20 20 50 55

61 Նազտար 7 3 1 - 32

62 Նորշէն 5 5 5 3 -

63 Շեխիւնս - 5 5 - -

64 Շքէվթա 5 - - - -

65 Պալըքան - 2 - - -

66 Պաճիֆտ - 16 7 - -

87  Նշվում է որպես ասորաբնակ:

88  Նշվում է որպես ասորաբնակ:
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67 Պարինճ 12 40 27 60 40

68
Պարզան 

Ներքին
- 8 8 15

69
Պարզան 

Վերին
4 10 10 40 15

70 Պեյպօ 3 - - - -89

71 Պէնարին - 4 - - -

72 Պէվաս 5 4 4 - -

73 Պէրահ 5 35 35 - 20

74 Պիմէր 25 39 22 50 35

75 Պիրըգ 3 - 8 - -

76 Պօլինտ - 5 3 - -

77 Ռնտուան 50 64 64 400 150

78 Սալաս - 1 - - -

79 Սալիպա - 4 4 - 20

80 Սըլընտ - 25 23 200 40

81 Սըճան 2 2 2 - -

82 Սըպհիք 15 15 12 - 32

83 Սօյտիգ - 2 - - -

84 Վաստ 2 6 - - -

85 Տարօնլ - 3 - - -

86 Տերա 5 - - - -

87 Տէմսէրք 5 8 - - -

88 Տէրշուան 5 2 2 - -

89 Փալոնի 8 8 8 - 26

90 Քանի Գուլ - 20 9 - -

91 Քանիշիրք 3 8 6 - -

92 Քանիք 5 7 3 - -

93 Քէլամէրան 5 - - - -

94 Քուչալան - - - 20 -

Ընդամենը 593 942 966 1.883 1.251

V.4. Էր� հի գավառակ

Ըստ Վ. Քինեի (1891 թ.)` գավառակն ուներ 5.113 հայ բնակչություն90:

Վ. Մաևսկին (1899 թ.), որպես հիմք ընդունելով Վ. Քինէի տվյալները, գավառակի 

համար հաղորդում է 5.624 շª նչ հայ բնակչª թյուն91:

Սղերդի առաջնորդարանի 1902 թ. մարտի 12-ի տեղեկագրում թվարկվում են 

89  Նշվում է որպես ասորաբնակ:

90  Cuinet, La Turquie d’ Asie, 611։

91  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 222։
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Էրուհի 11 հայաբնակ բնակավայրեր` 439 տª ն հայ բնակչª թյամբ (բաշխումն ըստ 

բնակավայրերի տե›ս Աղյուսակ 4): Ծանոթագրության կարգով տեղեկագրում նշվում 

է, որ գավառակի հիմնականում տաճկաբնակ կամ քաղդեաբնակ (ասորի) այլ 50-ի 

մոտ գյուղերի մեջ էլ կան 1-2-ական տուն հայեր, որոնք չեն հաշվառվել և չեն ընդգրկվել 

ցուցակում92:

Ըստ Սղերդի առաջնորդարանի 1913 թ. վիճակացույցի (Կ.Պոլսի Հայոց պատրի-

արքարանի 1913-1914 թթ. մարդահամար) տվյալների` Էրուհի գավառակի հաշվառված 

26 հայաբնակ գյուղերում կար 508 տª ն հայ93: 

Թեոդիկը գավառակի համար հաղորդում է 670 տուն հայ, որից 600-ը գավառակի 

կենտրոն` Դէհ բնակավայրում (տե՛ս Աղյուսակ 4): Չի կարելի բացառել, որ վերջին 

թիվը գուցե արտացոլում է նաև գավառակի բազմաթիվ` հիմն ականª մ քրդաբնակ, 

գյուղերի հայկական փոքրաթիվ բնակչության հավաքական թվաքանակը94:

Հիմք ընդունելով վերոնշյալ տվյալները`գտնում ենք, որ Մեծ եղեռնի նախօրյակի 

դրությամբ Էրուհի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակի հաշվարկի հիմքում 

կարելի է դնել Սղերդի առաջնորդարանի 1913 թ. հաշվառման (Կ.Պոլսի Հայոց 

պատրիարքարանի 1913-1914 թթ. մարդահամար) տվյալը` 26 հայաբնակ բնակավայր, 

508 տª ն հայ (կլորացված թիվ՝ 510 տուն), որից մոտավորապես կեսը՝ գավառակի 

կենտրոն՝ Դեհ բնակավայրում95:  Ինչպես և Սղերդի գավառի այլ վարչական միա-

վորների պարագայում, մեկ տան վրա հաշվելով 9 շունչ` գտնում ենք, որ գավառակում 

Մեծ եղեռնի նախօրյակին կար շուրջ 4.600 շունչ հայ բնակչություն96:

92  «Վիճակագրութին Սղերդի և իր թեմերուն», ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ, 1856, թ. 5:

93  Հաշվարկը կատարվել է մեր կողմից ըստ մարդահամարի ցուցակի (տե՛ս ՀԲԸՄ Նուբարյան 

գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff. 71-74):  Գևորգյանը և Փաբուջյանը նույնպես 

ներկայացնում են մարդահամարի ցուցակը, սակայն անհասկանալի պատճառներով, որպես 

գավառակի հայ բնակչության հանրագումարային տվյալ նշում են 20 հայաբնակ բնակավայր, 

377 տուն, 3.393 շունչ, ինչը չի բխում ուսումնասիրողների կողմից բերված ըստ բնակավայրերի 

տվյալներից (տե՛ս Kévorkian, Paboudjian, Les Armeniens dans l’Empire Ottoman, 60, 506)։

94  Տե՛ս Թէոդիկ, Գողգոթա հայ հոգեւորականութեան, 93-94, 539:

95  Ըստ Մեծ եղեռնը վերապրած-փախստական Մարտիրոս Հովսեփի Կերոյանցի վկայության՝ 

Դեհը 1915 թ. ուներ 300 տուն, 2.500 հայ բնակչություն (տե՛ս Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան 

Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, 107):

96  Օսմանյան վիճակագրության տվյալներով՝ 1914 թ. Էրուհի գավառակն ուներ 1.890 շունչ հայ 

բնակչություն  (տե՛ս Karpat, Ottoman population 1830-1914, 174):

՛
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Աղյուսակ 4. Էր� հի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ եղեռնի 

նախօրյակին

№ Բնակավայր97

1902 թ.

Սղերդի 

առաջնորդարան

1913-1914 թթ.

Հայոց 

Պատրիարքարան

1914 թ. Թեոդիկ

Տուն Տուն Տուն

1 Այն - 2 -

2 Գէօղ - 2 -

3 Դեհ րէպէն 8 25 -

4 Զախօ 8 - -

5
Զվնկատեշաւ 

(Զըւընկ)
4 - 1

6 Թանչէ - 3 -

7 Լոդէ 12 5 -

8 Կօվէշէր - 5 -

9 Կետար - 3 -

10 Կիրտարէ - 2 -

11 Մահրէ - 8 -

12 Մայտանէ օլիան 3 5 3

13 Շավիա - 5 -

14 Շերըքան 5 5 -

15 Շէրնախ 30 40 32

16 Շէխ Շահալի - 3 -

17 Շքաքա - 3 -

18 Պէնատ - 5 2

19 Պէրէվանա - 5

20 Սավատի - 10 3

21 Սւիրան - 4 1

22 Տեշթա-լէլա 5 10 2

23 Տէհ 260 268 600

24 Տէհմէզին - 14 -

25 Տերա-թէյթէնի - 5 -

26 Տէրա-ֆոյգանի - 6 -

27 Րամորան 4 40 -

28 Ֆինտիք 100 25 26

Ընդամենը 439 508 670

97  Էրուհի բնակավայրերի ցանկը տե՛ս նաև Բադալյան, «Արևմտյան Հայաստանի պատմա-
ժողովրդագրական նկարագիրը Մեծ Եղեռնի նախօրեին։ Մաս յոթերորդ», XXVIII-XXIX: 
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V.5. Բարվարի գավառակ

Վ. Քինեի տվյալներով (1891 թ.)՝ Բարվարի գավառակն ունէր 3.800 շª նչ հայ բնակ-

չª թյուն98: 

Վ. Մաևսկի (1899 թ., Վ. Քինեի տվյալի հիման վրա)` 4.180 շª նչ հայ99:

Հայկական սկզբնաղբյուրները Մեծ եղեռնի նախօրյակին Բարվարի գավառակի 

հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ հաղորդում են հետևյալ տվյալները.

1. 1902 թ. Սղերդի առաջնորդարան` 11 հայաբնակ բնակավայր, 263 տª ն (բաշխումն 

ըստ բնակավայրերի տե՛ս Աղյուսակ 5) 100:

2. Ա-Դո (1909 թ.)` 18 հայաբնակ բնակավայր, 539 տª ն, 3.773 շª նչ (տե՛ս Աղյուսակ 

5)101:

3. Սղերդի առաջնորդարանի 1913 թ. վիճակացույց (Կ.Պոլսի Հայոց պատրիար-

քարանի՝ 1913-1914 թթ. մարդահամար)՝ 14 հայաբնակ բնակավայր, 282 տուն հայ 

(տե՛ս Աղյուսակ 5)102։

 Սղերդի առաջնորդարանի՝ 1913 թ. վիճակացª յցի տվյալների համեմատությունը 

ցեղասպանությունը վերապրածների վկայություններում առկա տվյալների հետ ցոյց 

է տալիս, որ դրանք իրարից էականորեն չեն տարբերվում103: Հաշվի առնելով վե-

րոնշյալը` որպես Մեծ եղեռնի նախօրյակին գավառակի 14 հայաբնակ բնակավայրի 

համար հայ բնակչության թիվ ընդունում ենք 282 տուն, 2.538 շª նչ104 (կլորացված թիվ՝ 

280 տուն, 2.550 շª նչ)105:

98  Cuinet, La Turquie d’Asie, 615։

99  Маевскiй, Военно-статистическое описанiе, 222։ 

100  ՀԱԱ, ֆ. 412, ց. 1, գ, 1856, թ. 5-6 (բնակավայրերի ցանկ), թ. 12 (հանրագումարային աղյուսակ):

101  Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի վիլայէթները, 155: Հեղինակը հաղորդում է, որ տեղեկությունները 

քաղել է Աղթամարի կաթողիկոսարանի տեղեկագրից: Ա-Դոյի վիճակագրական ցանկից հանել ենք 

Էրուհի գավառակի Դեհ գյուղի տվյալը (200 տուն): Հաշվի առնելով XX դարի սկզբներին վերաբերող 

այլ ցուցակների համեմատ Ա-Դոյի ցուցակում առկա հայ բնակչության ավելի մեծ թիվը` չենք 

բացառում, որ նրա տվյալները վերաբերում են 1880-ական թթ. սկզբներին` արտացոլելով նախքան 

համիդյան կոտորածների իրողությունները:

Բարվարի գավառակի համար Ա-Դոյի տվյալները Բիթլիսի նահանգի հայ բնակչության թվաքանակի 

իրենց հաշվարկներում օգտագործել են Կ. Սասունին (տե՛ս Սասունի, Պատմութիւն Տարօնի 

աշխարհի, 362) և Ս. Կարայանը (տե՛ս Karayan, Armenians in Ottoman Turkey, 1914, 213-214)։ 

Վերջինիս հաշվարկով՝ գավառակը ցեղասպանության նախօրյակին ուներ 373 տուն, 2.611 շունչ հայ 

բնակչություն (նույն տեղում, 214):   

102  ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff. 69-71։ 

103  Հայոց ցեղասպանությունը օսմանյան Թուրքիայում: Վերապրածների վկայություններ, 108-116:

104  Գևորգյանն ու Փաբուջյանը, հաշվելով մեկ տան վրա 9 շունչ, գավառակի համար նույնպես 
ստացել են 2.538 շունչ հայ բնակչություն (տե՛ս Kévorkian, Paboudjian, Les Armeniens dans l’Empire 

Ottoman, 505)։

105  Ըստ 1914 թ. օսմանյան վիճակագրական տվյալների` գավառակում բնակվում էր 1.326 հայ (տե՛ս 
Karpat, Ottoman population 1830-1914, 174):

՛
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Աղյուսակ 5. Բարվարի գավառակի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ 

եղեռնի  նախօրյակին

№ Բնակավայր

1902 թ.

Սղերդի 

առաջնորդարան

1909 թ.

Ա-Դօ

1913 թ.

Սղերդի 

առաջնորդարան

1914 թ.

Թեոդիկ

Տուն Տուն Տուն Շունչ106 Տուն

1 Ագուկ 20 20 20 182 10

2 Աստւան Վերին - 15 - - -

3 Աստւան Ներքին - 10 - - -

4 Ատէլ - 50 - - -

5 Բօրմ - 80 - - -

6 Դէմթաղ - 20 - - -

7 Էլքէֆ 5 15 8 72 1

8 Խասխէր 25 30 20 180 25

9 Կեփ - 12 - - -

10 Հալատ - - - - 5

11 Հէշշէդ 8 15 8 72 -

12 Մալիք 30 25 25 225 19

13 Շէքամէր - - 8 75 -

14 Պալիճան 20 15 18 162 15

15 Պէրօզ - 20 - - -

16 Ռապանօքան 15 20 5 45 8

17 Սանօ 5 5 3 27 4

18 Սիմ - - 6 51 -

19 Սէրհէլ - - 3 27 -

20 Վէլաս 25 30 30 270 12

21 Տէշտիք 10 7 8 70 11

22 Օզիմ 200 150 120 1,080 101

Ընդամենը 363 539 282 2.538 211

VI. Հաշվարկի ամփոփում և եզրակացություններ

 

Այսպիսով, Սղերդի առաջնորդարանի 1913 թ. վիճակացույցի (Հայոց պատրիարքարա-նի 

1913-1914 թթ. մարդահամար) և նույն ժամանակաշրջանին վերաբերող այլ վիճա-կագրական 

աղբյուրների տվյալների համադրման և վերլուծության միջոցով մեր կողմից կատարված 

հաշվարկը ցոյց է տալիս, որ Մեծ եղեռնի նախօրյակին Սղերդի գավառն ունեցել է 143 

հայաբնակ բնակավայր՝ շուրջ 2.480 տուն, 22.350 շունչ հայ բնակչությամբ (ըստ գավառակների 

հայաբնակ բնակավայրերի, հայ տների և շնչերի բաշումը տե՛ս Աղյուսակ 6)107:

106  Շնչերի թիվն ըստ Գևորգյանի և  Փաբուջյանի: 

107  Հաշվարկի սահմանային սխալի գործակիցը մեր կարծիքով չի կարող գերազնանցել +/-5%-ը:
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Աղյուսակ 6. Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ եղեռնի 

նախօրյակին ըստ գավառակների

№ Վարչական միավոր Հայաբնակ բնակավայրեր Տուն Շունչ

1 Սղերդի գավառակ 10 550 4.950

2 Շիրվանի գավառակ 17 200 1.800

3 Խարզանի գավառակ 76 940 8.450

4 Էրուհի գավառակ 26 510 4.600

5 Բարվարի գավառակ 14 280 2.550

Ընդամենը Սղերդի 

գավառ
143 2.480 22.350

Մեծ եղեռնի նախօրյակի դրությամբ Սղերդի գավառի հայ բնակչության 

թվաքանակի համար մեր կողմից հաշվարկված թիվը (22.350 շունչ) շուրջ երկու անգամ 

բարձր է 1914 թ. օսմանյան վիճակագրության տվյալից  (11.240 շունչ), շուրջ 25%-ով` 

Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի 1912 թ. վիճակագրության108 տվյալից (18.000 

շª նչ) և մոտավորապես համապատասխանում է 1913 թ. Սղերդի առաջնորդարանի 

տվյալների հիման վրա ª սª մն ասիրողներ Ռ. Գևորգյանի և Փ. Փաբª ջյանի կատա-

րած հաշվարկի արդյª նքին (տե՛ս Աղյուսակ 7): 

Աղյուսակ 7. Սղերդի գավառի հայ բնակչության թվաքանակը Մեծ եղեռնի 

նախօրյակին ըստ տարբեր տվյալների

№
Վարչական 

միավոր

1911 թ.

Մաղաքիա 

արք. 

Օրմանյան

1912 թ.

Հայոց 

պատրիարքարան

1914 թ.

օսմանյան

1913 թ. Սղերդի 

առաջնորդարան 

(1913-1914 թթ. Հայոց 

պատրիարքարանի 

մարդահամար)/Ռ. 

Գևորգյան, Փ. 

Փաբ� ջյան

Մեր 

հաշվարկը

- - Շունչ Շունչ Շունչ Շունչ Շունչ

1
Սղերդի 

գավառակ
- - 2.630 4.437 4.950

2
Շիրվանի 

գավառակ
- - 1.169 2.853 1.800

3
Խարզանի 

գավառակ
- - 4.225 8.343 8.450

4
Էրուհի 

գավառակ
- - 1.890 3.393 4.600

5
Բարվարի 

գավառակ
- - 1.326 2.538 2.550

Ընդամենը 25.500 18.000 11.240 21.564 22.350

Բացի հայերից, Սղերդի գավառում բնակվում էր մոտ 8.000 ասորի (նեստորական 

108  Ժամանակագրական առումով Մեծ եղեռնի թվականին առավել մոտ կանգնած տվյալն է, որը 

շրջանառության մէջ է դրվել Հայոց պատրիարքարանի կողմից:
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և քաղդեացի կաթոլիկ եկեղեցիների հետևորդներ), 66.000 մուսուլման (ճնշող մեծա-

մասնությունը՝ քրդեր), ինչպես նաև 1.000 եզդի109, ընդամե նը՝ մոտ 100.000 մարդ:  

Այսպիսով, հայերը կազª մ էին Սղերդի գավառի ընդհանª ր բնակչª թյան մոտ 20-

22%-ը, իսկ քրիստոնեադավան ասորիների հետ՝ մոտ 30%-ը: 

Հայոց ցեղասպանության ընթացքում Սղերդի գավառի հայ և ասորի բնակչությունը 

գրեթե ամբողջությամբ բնաջնջվեց, եղեռնը վերապրեցին միայն տեղի հայության 

խլյակներ110:   

Հավելված 1. Բիթլիսի նահանգի քարտեզ (Աղբյուր՝ «Հայկական Սովետական 

Հանրագիտարան», հ.2, Երևան, 1976, էջ 437)

109  Ըստ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարության Աշխարհագրական բաժնի կողմից  1919 թ. 

դեկտեմբերին պատրաստված վիճակագրության (տե՛ս Zamir, “Population Statistics of the Ottoman 

Empire in 1914 and 1919,” 104): 

110  Հայոց ցեղասպանության ընթացքում Սղերդի գավառի հայ բնակչության կոտորածի մասին տե՛ս 

Raymond Kévorkian, The Armenian Genocide: A Complete History (London-New York: I.B. Tauris, 2011), 

339-340, ասորիների կոտորածի մասին՝ Joseph Yacoub, Year of the Sword: The Assyrian Christian 

Genocide, A History (Oxford: Oxford University Press, 2016), 116-117:
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Հավելված 2. Սղերդի թեմի 1902 թ. վիճակագրական տեղեկագրի տիտղոսաթերթը և 

ամփոփումը (Հայաստանի ազգային արխիվ, ֆ. 818,  ց. 1, գ. 565): 
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Հավելված 3. 1913-1914 թթ. Կ.Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի մարդահամարի՝ 1913 

թ. Սղերդի թեմի վիճակագրության լրացված թերթերից երկու նմուշ (ՀԲԸՄ Նուբարյան 

գրադարանի արխիվ, APC/BNu, DOR 3/3, ff . 63-64):111

111  Փաստաթղթի լուսանկարների տրամադրաման համար հեղինակն իր երախտագիտությունն է 

հայտնում Փարիզի ՀԲԸՄ Նուբարյան գրադարանի վարիչ Բորիս Աճեմյանին: 
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ARMENIAN POPULATION NUMBERS IN THE SANDJAK OF SGHERT IN THE 

BITLIS VILAYET OF WESTERN ARMENIA ON THE EVE OF THE

ARMENIAN GENOCIDE

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, Armenian Question, Bitlis Vilayet, Sanjak of Sghert, Armenian 

population, statistics, demography.

The article attempts to enumerate of the Armenian population of the Sanjak of Sghert in the 

Bitlis vilayet of Western Armenia on the eve of the Armenian Genocide.

For this purpose 1) a general overview of the history of the administrative-territorial 

division of the sanjak is presented for the period preceding the Armenian Genocide (1878-

1914), 2) the main Ottoman, Armenian, Russian and Western primary statistical sources on 

the size of the Armenian population of the sanjak are collated and presented for the period 

1878-1914 and a general description of these data is given, 3) statistical data on the Armenian 

population have been collated and compared according to the small administrative-territorial 

units – the kazas of the Sghert sanjak, paying particular attention to primary statistical 

sources containing data on the distribution of the Armenian population by settlements. Our 

own calculations of the size of the Armenian population of the sanjak were made on the basis 

of, and through, comparison and comparative analysis of these data.

According to our calculations, based on the methodology mentioned above, on the eve 

of the Armenian Genocide there were 143 Armenian settlements in the Sghert sanjak, 

with about 2,480 Armenian households or 22,350 persons, including: the kaza of Sghert 

- 10 Armenian settlements, 550 households or 4,950 persons, the kaza of Shirvan - 17 

Armenian settlements, 200 households or 1,800 persons, the kaza of Kharzan - 76 Armenian 

settlements, 940 households or 8,450 persons, the kaza of Erouh - 26 Armenian settlements, 

510 households or 4,600 persons and the kaza of Bervari - 14 Armenian settlements, 280 

households or 2,550 persons.
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численность армянского населения, статистика, демография. 

В статье осуществлена попытка подсчета численности армянского населения санджака 

Схерт Битлисского вилайета Западной Армении накануне Геноцида армян. 

С этой целью 1) был представлен общий обзор истории административно-

территориального деления санджака за период, предшествующий Геноциду армян 

(1878-1914 гг.), 2) сгруппированы и представлены данные основных османских, армян-

ских, российских и западных статистических первоисточников по численности 

армянского населения санджака за период 1878-1914 гг., дана общая характеристика 

этих данных, 3) были сгруппированы и сопоставлены статистические данные по 

армянскому населению по мелким административно-территориальным единицам 

– казам санджака, обращая особое внимание на статистические первоисточники, 

содержащие данные по распределению армянского населения по населенным пунктам, 

на основе и посредством сопоставления и сравнительного анализа этих данных 

осуществлен собственный подсчет численности армянского населения санджака. 

Согласно нашему посчету на основе вышеуказанной методики, накануне Геноцида 

армян в санджаке Схерт было 143 армянонаселенных пункта, где было около 2.480 

домов, 22.350 душ армян, в том числе: каза Схерт – 10 армянонаселенных пунктов, 

550 домов и 4.950 душ, каза Ширван – 17 армянонаселенных пунктов, 200 домов, 

1.800 душ, каза Харзан – 76 армянонаселенных пунктов, 940 домов, 8.450 душ,  каза 

Эрух – 26 армянонаселенных пунктов, 510 домов, 4.600 душ и каза Бервари – 14  

армянонаселенных пунктов, 280 домов, 2.550 душ.  
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պատմական գիտությունների թեկնածու

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԲՌՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԿԱՆ 

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ ՔՐԵԱԿԱՆԱՑՈՒՄ1

Բանալի բառեր՝ երեխաների բռնի տեղափոխում, Ցեղասպանության կոնվենցիա, Ռաֆայել 

Լեմկին, Հայոց ցեղասպանություն, մշակութային ցեղասպանություն, կենսաբանական ցե-

ղասպանություն:

Երեխաների բռնի տեղափոխումը «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխար-

գելելու և դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիայի ցեղասպանական հինգ գործողություն-

ներից մեկն է: Այն արգելում է «երեխաների բռնի տեղափոխումը մարդկային մի խմբից 

մյուսը»՝ ազգային, էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի լրիվ կամ մասնակի 

ոչնչացման մտադրությամբ: Գտնվելով մշակութային և կենսաբանական ցեղասպա-

նությունների սահմանագծին՝ երեխաների բռնի տեղափոխումը բավական յուրահատուկ 

կիրառություն ունի ցեղասպանական մյուս գործողությունների համեմատ, քանի որ այն 

ձևավորում է թիրախավորված խմբի նոր ինքնություն՝ ոչնչացնելով նախորդը: 

Ցեղասպանության կոնվենցիայի նպատակը ոչ միայն ազգային, էթնիկական, ցեղա-

յին և կրոնական խմբերի դեմ բռնության ծայրահեղ դրսևորումների պատիժն է, այլև 

խմբի պաշտպանությունը: Եվ ինչպես հստակորեն նշված է Միջազգային իրավունքի 

հանձնաժողովի բացատրության մեջ, «երեխաների բռնի տեղափոխումը բավական լուրջ 

հետևանքներ կարող է ունենալ խմբի կենսունակության վրա»: 

Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել երեխաների բռնի տեղափոխման հասկա-

ցության ձևավորման հիմքերը, Ռաֆայել Լեմկինի կողմի ց երեխաների բռնի տեղափոխ-

ման հասկացության ընկալումն ու առաջ քաշումը, ցեղասպանության կոնվենցիայի 

մեջ ընդգրկման որոշ հանգամանքները և Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից 

անմիջապես հետո երեխաների բռնի տեղափոխման հոդվածի կիրառումը միջազգային և 

ազգային դատարանների կողմից: 

Ներածություն

«Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և դրա համար պատժի 

մասին» կոնվենցիայի (այսª հետև՝ Ցեղասպանª թյան կոնվենցիա) ընդª նª մի ց 

հետո «երեխաների բռնի տեղափոխման» հոդվածը երկար ժամանակ մնաց թղթի 

վրա, և հետագայում որոշ հետազոտողների կողմից որակվեց որպես իրավական 

անախրոնիզմ2 կամ էնիգմատիկ, քանի որ այն Ցեղասպանության կոնվենցիային 

1  Հոդվածը ստացվել է 17.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 23.04.2020։

2  Երևույթի, անձի կամ առարկայի ներկայացում պատմության համատեքստում, որը կարող էր տեղի 

ունեցած չլիներ, տե´ս Kurt Mundorff, “Other Peoples’ Children: A Textual and Contextual Interpretation 

of the Genocide Convention, Article 2(e),” Harvard International Law Journal 50, no. 1 (2009): 89-90. 
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ավելացվել էր «վերջին պահին», առանց էական քննարկª մն երի3, կամ համարվեց 

կոնվենցիայի ընդհանուր գաղափարից դուրս, քանի որ ցեղասպանությունների 

ժամանակ ոճրագործները ոչնչացվող խմբի երեխաներին չէին կարող դիտարկել 

որպես «ապրելու ենթակա»4: Սակայն, հաշվի առնելով պատմության ընթացքում, իսկ 

ամենակարևորը՝ 20-րդ դարում Հայոց ցեղասպանության և Երկրորդ համաշխարհային 

պատերազմի ընթացքում նացիստների կողմից երեխաների բռնի տեղափոխման 

դեպքերը, այս պնդումներն առնվազն անհասկանալի են թվում5: Չնայած հոդված 

2(ե) բավական քիչ քննարկվեց Ցեղասպանության կոնվենցիայի ընդունման ժամա-

նակ, սակայն այն ձևակերպվեց Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 

անմիջապես, երբ շատ թարմ էին գերմանացիների կողմի ց երեխաների առևանգման 

դեպքերի մասին հիշողª թյª նները և, բացի այդ, դատավարություններ էին ընթա-

նում այդ դեպքերի մասով ինչպես Նյուրնբերգում, այնպես էլ Լեհաստանի և Մեծ 

Բրիտանիայի ազգային դատարաններում: Ինչևէ, 1997 թ. Ավստրալիայի Մարդու 

իրավունքների և հավասար հնարավորությունների հանձնաժողովի կողմից «Վերա-

դարձնելով նրանց տուն. Տեղաբնիկ և Թորես կղզու բնակիչների երեխաներին 

իրենց ընտանիքներից բաժանելու ազգային զեկույցի» հրապարակումից հետո, ցե-

ղասպանական այս գործողության հանդեպ հետաքրքրություն առաջացավ6: 

Վերադառնալով Ցեղասպանության կոնվենցիային պետք է նշել, որ երեխաները 

բավական կարևոր դերակատարություն ունեն կոնվենցիայում: Ցեղասպանª թյան 

կոնվենցիայում նշված ցեղասպանական գործողություններից երկուսն ակնհայտ 

վերաբերում են երեխաներին՝ հոդված 2(դ) «այդ խմբի միջավայրում մանկածնությունը 

կանխելուն միտված միջոցների իրականացումը» և 2(ե) «երեխաների բռնի 

տեղափոխումը մարդկային մի խմբից մյուսը». մյուս երեք գործողությունների դեպքում 

կապն ավելի միջնորդավորված է: Ուսումնասիրելով Ցեղասպանության կոնվենցիայի 

նախապատրաստական աշխատանքները (travaux preparatoires) և կոնվենցիայի 

հեղինակների մտադրությունները՝ հանգում ենք նրան, որ Ցեղասպանության կոն-

վենցիան նպատակ ուներ պաշտպանելու ազգային փոքրամասնություններին7, որոնք 

ավելի «կայուն» և մշտական ձևավորված խմբեր էին և որոնց անդամակցությունը 

ժառանգական էր՝ հիմնականում որոշվում էր մարդու ծնունդով, այլ ոչ թե 

3 William Schabas, Genocide in International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 201: 

4 Lawrence LeBlanc, The United States and the Genocide Convention (Durham and London: Duke 

University Press, 1991), 115.

5 Ruth Amir, Twentieth Century Forcible Child Transfers. Probing the Boundaries of the Genocide 

Convention (London: Lexington Books, 2019); Mundorff, “Other Peoples’ Children,” 63-65.

6 Մանրամասն տե´ս, https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/

bringing_them_home_report.pdf, դիտվել է 07.02.2020:

7  Հիմնականում Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո կնքված փոքրամասնությունների 

վերաբերյալ պայմանագրերը դարձան այն նախատիպը, որոնց հիման վրա հետագայում պայքար 

ծավալվեց ցեղասպանության հանցագործության քրեականացման համար: Տե´ս Raphael Lemkin, 

Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress 

(Washington: Carnegie Endowment for International Peace, 1944), 90-93. 

՛
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ընտրությամբ8, և նրանց մասնակցությունը այդ խմբերին շարունակական էր և իրենց 

կամքից անկախ9, ի տարբերություն «փոփոխվող» խմբերի, որոնց անդամագրª մը 

տեղի է ª նենª մ անհատի ընտրությամբ (օրինակ քաղաքական կամ տնտեսական 

խմբերը10): Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովն11 իր Խաղաղության և մարդ-

կության անվտանգության դեմ հանցագործությունների օրենսգրքի նախագծի մեկնա-

բանություններում (commentary to the Draê  Code of Crimes Against the Peace and Security 

of Mankind) նշում է, որ խումբն որպես այդպիսին նշանակում է «առանձին և հստակ 

սուբյեկտ…»12:

Հետևաբար, երեխաները մեծ դեր են կատարում խմբի շարունակականության 

ապահովման գործում, և խմբում մանկածնության կանխումը և երեխաների բռնի 

տեղափոխումը կարող են հանգեցնել խմբի ոչնչացմանը:     

Այսպիսով՝ երեխաների բռնի տեղափոխումը մարդկային մի խմբից մյուսը ազգային, 

էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացման 

մտադրությամբ ցեղասպանական հինգ գործողություններից մեկն է13: Հոդվածի 

ներառումը Ցեղասպանության կոնվենցիայի մեջ երկու հիմնական փաստարկ ուներ. 

հաշվի էր առնվում երեխաների խոցելիությունը, նրանց «կախվածությունը, ապա-

գայնությունը (որպես խմբի շարª նակª թյª ն) և հարմարվողականությունը (նոր 

պայմաններին)» և, երկրորդ, երեխաների տեղափոխման քայքայիչ ազդեցª թյª նը 

խմբի կենսª նակª թյան ապահովման վրա14:

Ցեղասպանության կոնվենցիայի 2(ե) կետը ենթադրª մ է տվյալ խմբի երե-

8  Պետք է նշել, որ վերջերս միջազգային և ազգային տրիբունալները մեծապես փոխել են 

Ցեղասպանության կոնվենցիայով պաշտպանվող խմբերի ներկայիս ընկալումները: Առկա 

են հետևյալ մոտեցումները. օբյեկտիվ (Prosecutor v. J.-P. Akayesu) և սուբյեկտիվ (Nchamihigo, 

Bagilishema, Kayishema and Ruzindana): Առաջին մոտեցման համաձայն խմբերը կայուն են, և 

անհատների պատկանելիությունը խմբին ի ծնե է, մշտական և անփոփոխ: Երկրորդ մոտեցման 

համաձայն՝ խումբը գոյություն ունի այնքան, որքան անդամներն իրենց համարում են տվյալ 

խմբի անդամ (ինքնանույնականացում) կամ ցեղասպան ոճրագործի կողմից ընկալվում են որպես 

խումբ (նույնականացում ուրիշի կողմից): Դատարանները կիրառել են նաև այսպես կոչված խառը 

մոտեցումը՝ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվը միաժամանակ, ինչպես օրինակ Միջազգային քրեական 

դատարանը: Խմբերի մասին մանրամասն տե´ս  Schabas, Genocide in International Law, 117-171: 

9  Mundorff, “Other Peoples’ Children,” 88-90.

10  Prosecutor v. J.-P. Akayesu, Trial Chamber 1998, paras 511; Agnieszka Szpak, National, Ethnic, Racial, 

and Religious Groups Protected against Genocide in the Jurisprudence of the ad hoc International Criminal 

Tribunals, European Journal of International Law 23, no. 1 (2012):155–173; Mundorff, “Other Peoples’ 

Children,” 89-90.

11  Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը ստեղծվել է ՄԱԿ-ի Ընդհանուր վեհաժողովի 

կողմից 1947, որի մանդատը բխում էր կազմակերպության Կանոնադրության 13 (1) (ա) հոդվածից 

և որի նպատակն էր իրականացնել ուսումնասիրություններ և ներկայացնել առաջարկություններ 

միջազգային իրավունքի զարգացման և կոդիֆիկացման նպատակով:

12  The International Law Commission, U.N. Doc. A/51/10. Report of the International Law Commission on 

the work of its forty-eighth session (6 May-26 July 1996), 45. 

13  Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին կոնվենցիա 

http://ոww.Un.Am/Res/Un%20treaties/Iii_1.Pdf: 

14  Amir, Twentieth Century Forcible Child Transfers, 39. 
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խաների բաժանª մ իրենց խմբի մյª ս անդամն երից և այլ խմբի հսկողª թյան տակ 

դնելը: Միաժամանակ, հոդվածը որևէ պայման չի դնª մ, որով տեղափոխված 

երեխաները պետք է ամբողջովին ինտեգրվեն մյª ս խմբին, և մի այն վերջինիս 

վերահսկողª թյան տակ գտնվելը համարվª մ է բավարար հոդված 2 (ե)-ի խախտում 

արձանագրելու համար15: Հոդվածն, ինչպես նաև Ցեղասպանª թյան կոնվենցիայի 

նախապատրաստական նյª թերը չեն նշª մ նաև որևէ հստակ ժամանակահատված, 

որի ընթացքª մ երեխաները պետք է մն ան խմբի վերահսկողության տակ, և այս 

դեպքում կրկին շեշտը դրվում է ոճրագործի մտադրության վրա, այսինքն՝ երեխաները 

խմբի վերահսկողության տակ են այնքան ժամանակ, որքան այդ գործողությունը 

նպատակ է հետապնդում այդ բաժանումով ոչնչացնել տվյալ խումբը16: Այսինքն՝ մինչև 

տեղափոխված երեխաները դադարեն իրենց նույնականացնել նախկին խմբի հետ: 

Երեխաների բռնի տեղափոխումը ցեղասպանական գործողություններից միակն է, 

որի ժամանակ ոճրագործները պաշտպանվում են՝ պնդելով, որ գործել են բարեսիրական 

և երեխաներին փրկելու նպատակներով: Սակայն կարևոր է շեշտել, որ երեխաների 

բռի տեղափոխման ժամանակ տվյալ գործողª թյան հետևանքներն ավելի կարևոր են, 

քան տեղափոխված երեխաներին «օգնելու» «փրկելու», կամ տեղափոխելուց հետո 

նրանց «լավ վերաբերվելու» դրդապատճառները17: Հետևաբար, եթե տեղափոխման 

նպատակը խմբի ոչնչացումն է և երեխաների անջատումը իրենց խմբից և նոր խմբում 

նրանց ինտեգրումը այս համատեքստում է, ապա «փրկության», «պաշտպանության», 

«լավ վերաբերելու» և նմանատիպ այլ իրողություններ կարևոր չեն: 

Հատկանշական է, որ Նյուրնբերգյան դատավարություններից մեկի ժամանակ, 

երբ քննվում էին նացիստների կողմից երեխաների առևանգման դեպքերը, հատուկ 

անդրադարձ կատարվեց ոճրագործների կողմից այդ երևույթը որպես փրկություն 

ցույց տալուն և այն հանգամանքին, թե այդ երեխաներին որքան լավ են վերաբերվել 

ի տարբերություն մյուս երեխաների, որոնք չէին ընտրվել գերմանականացվելու 

նպատակով: Սակայն դատախազի պնդմամբ «լավ վերաբերվելու թեզը չի կարող 

պաշտպանություն լինել երեխա առևանգողի համար. ավելին, մենք պետք է 

ինքներս մեզ հարցնենք, թե ինչու՞ են լավ վերաբերվել: Պատասխանը պարզ է. այս 

անմեղ երեխաները առևանգվել են միայն նացիստական գաղափարախոսությամբ 

ներարկվելու նպատակով և դառնալու «լավ» գերմանացիներ: Սա ոչ միայն չի 

մեղմացնում, այլ ավելի է խորացնում հանցագործությունը»18:

 Հայոց ցեղասպանության ժամանակ հայ երեխաների բռնի տեղափոխումը թուրք 

գործիչների կողմից ևս ներկայացվում էր որպես փրկություն19:

15  Gerhard Werle, Principles of International Criminal Law (The Hague: TMC Asser Press, 2005), 203.

16  Mundorff, “Other Peoples’ Children,” 91. 

17  Trials of War Criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control; Council Law no. 10, 

Nuremberg, October 1946 -April 1949, Vol. 4 (Washington DC: United States Government Printing Office, 

1949), 675-676.  

18  Նույն տեղում, 1074:

19  Տե´ս օրինակ Halide Edib, The Turkish Ordeal: Being the Further Memoirs of Halide Edib (London: 

The Century Co., 1928), louisville.edu/a-s/history/turks/Turkish%20Ordeal.pdf, դիտվել է՝ 11.10. 2019: 
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Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև «բռնի» բառի 

նշանակության վրա, որը չի ենթադրում պարտադիր ֆիզիկական ուժի կիրառում, և 

ցանկացած սպառնալիք, այդ թվում նաև ուժի, հարկադրանք կամ պարտադրանք՝ 

կապված բռնության կիրառման, պատանդ լինելու, հոգեբանական ճնշումների 

կիրառման, կամ հասցված տրավմայի հետ, ինչպես նաև ª ժի կամ իշխանª թյան 

չարաշահª մ, ստեղծված բռնության միջավայրից օգտվում, որոնք հանգեցնում 

են երեխաների տեղափոխմանը համարվում են «բռնի» և ընկնում են հոդվածի 

կիրառության տակ20:

Ցեղասպանության հանցագործությունը նույնությամբ ընդգրկվել է նաև Միջազ-

գային քրեական դատարանի կանոնադրության մեջ, որտեղ առանձնացված 

են երեխաների բռնի տեղափոխման հանցագործª թյան հետևյալ կետերը. (ա) 

ոճրագործը բռնի տեղափոխում է մեկ կամ մի քանի անձի, (բ) տվյալ անձը կամ 

անձինք պատկանում են որևէ ազգային, էթնիկական, ռասայական կամ կրոնական 

խմբի, (գ) ոճրագործը նպատակ ունի լրիվ կամ մասնակի ոչնչացնել ազգային, 

էթնիկական, ցեղական կամ կրոնական որևէ խմբի, (դ) տեղափոխումը կատարվում 

է տվյալ խմբից մեկ այլ խումբ, (ե) անձը կամ անձինք 18 տարեկանից փոքր են, (զ) 

ոճրագործը գիտեր, կամ պետք է իմանար, որ անձը կամ անձինք 18 տարեկանից 

փոքր են, (է) գործողությունը տեղի է ունեցել նմանատիպ գործողությունների ակնհայտ 

օրինաչափության համատեքստում կամ գործողությունը ինքնին կարող է հանգեցնել 

(Ցեղասպանության կոնվենցիայով սահմանված) ոչնչացման21: Ըստ Միջազգային 

իրավունքի հանձնաժողովի՝ «երեխաների բռնի տեղափոխումը հատկապես լուրջ 

հետևանքներ կարող է ունենալ այդ խմբի, որպես այդպիսին, ապագա կենսունակության 

համար»22: Երեխաների բռնի տեղափոխª մը ցեղասպանական գործողª թյª ն է, քանի 

որ երեխաները հնարավորª թյª ն չեն ª նենª մ մե ծանալ որպես իրենց խմբի անդամ 

և որոշ դեպքերում անգամ դառնում են իրենց խմբի թշնամին, ինչը խախտում է խմբի 

շարունակականությունը և պատճառ դառնում խմբի վերացման համար: 

Թեև Ցեղասպանության կոնվենցիայում երեխաների բռնի տեղափոխումն 

ընդգրկվեց որպես մշակութային ցեղասպանության մաս, սակայն ինչպես Ռաֆայել 

Լեմկինի, այնպես էլ Ցեղասպանª թյան կոնվենցիայի նախապատրաստական 

նյª թերի ª սª մնասիրությունը ցույց է տալիս, որ հաճախ երևույթը դիտարկվել է 

նաև որպես կենսաբանական ցեղասպանություն, ինչին հակված ենք նաև մենք: 

Հետազոտող Ռութ Ամիրը նշում է, որ երեխաների բռնի տեղափոխումը Կոնվենցիա-

յի հեղինակների կողմից դիտվում էր որպես ցեղասպանության կենսաբանական 

մեթոդ, ինչպիսիք են օրինակ մանկածնª թյª նը կանխելª  համար հարկադիր 

աբորտները, ստերջացումները, կամ կանանց և տղամարդկանց հարկադիր տա-

20  The Prosecutor vs. Georges Anderson Nderubumwe Rutaganda Case No. ICTR-96-3-T, para. 55; 

Prosecutor v. Akayesu, Case ICTR-96-4-T, September 2, 1998, para. 509.

21  Elements of Crimes, Published by the International Criminal Court, 2011, at https://www.icc-cpi.int/

resourcelibrary/official-journal/elements-of-crimes.aspx#top, դիտվել է 13.10.2019: 

22  The International Law Commission, 46. 
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րանջատումը23: Միջազգային իրավունքի հանձնաժողովը նույնպես «երեխաների 

բռնի տեղափոխումը» համարում է կենսաբանական ցեղասպանություն24: Հարցի 

շուրջ Լեմկինի գնահատականներին կանդրադառնանք ստորև: 

Պետք է նշել, որ պատմության ընթացքում եղել են երեխաների բռնի տեղա-

փոխման բազմաթիվ դեպքեր: Հայոց ցեղասպանությունը երեխաների բռնի 

փոխանցման դասական օրինակ էր. գործընթացը նախապես կազմակերպված էր 

երիտթուրքական կառավարության կողմից, հետևողականորեն իրականացվում և 

վերահսկվում էր հայերին ոչնչացնելու հստակ մտադրությամբ՝ հանդիսանալով Հայոց 

ցեղասպանության կառուցվածքային բաղադրիչը: 

Հայ երեխաների բռնի տեղափոխումը և նրանց ձուլումը մուսուլմանական հա-

մայնքին երիտթուրքերի կողմից պլանավորվել էր դեռ մինչև տեղահանությունները և 

իրականացվել տեղահանությունների հենց սկզբից25: Դեռ Առաջին համաշխարհային 

պատերազմի սկզբում օսմանյան կառավարությունը սկսել էր բացել որբանոցներ, 

որոնց հեռահար նպատակը առևանգված հայ երեխաներին տեղավորելն էր26: Միա-

ժամանակ, ձևավորվեց մի ամբողջ իրավական համակարգ, որը պետք է կարգավորեր 

երեխաների բռնի տեղափոխման գործընթացը: Դեռևս 1915 թ-ի հունիսի 26-ին հրաման 

եղավ հավաքել և որբանոցներում տեղավորել մինչև 10 տարեկան հայ երեխաներին27: 

Մեկ ամիս անց եղավ նմանատիպ մեկ այլ հրաման, որը ակնհայտ հայտարարվում էր, 

որ «այն երեխաները, որոնք հայերի տեղափոխման ժամանակ կորբանան, պետք է 

տեղավորվեն կառավարական որբանոցներում»28: Շուտով այս քաղաքականությունը 

տարածվեց մինչև 12 տարեկան տղա և մինչև 15 տարեկան աղջիկ երեխաների վրա29: 

«Լքված և որբացած» հայ երեխաները բաժանվում էին նաև հայտնի ընտանիքներին 

որպես աղախիններ, ծառաներ, երիտասարդ աղջիկները բռնի ամուսնացվում էին 

մուսուլմանների հետ, ենթարկվում սեռական շահագործման: Հայ երեխաներին 

ուղարկում էին այնպիսի վայրեր, որտեղ հայեր կամ այլ օտարազգիներ չկային, 

որպեսզի երեխաներին հնարավոր լինել «կրթել և ձուլել տեղի սովորույթներին համա-

պատասխան»30:

Երեխաների տեղափոխման այլ խոշոր ծրագրերը կապված էին 19-րդ դարի կեսերին 

23  Amir, Twentieth Century Forcible Child Transfers, 67.

24  “Report of the Commission to the General Assembly on the Work of Its Forty-First Session,” Yearbook 

of the International Law Commission Vol. II (United Nations, 1991), 102, at https://legal.un.org/ilc/

documentation/english/reports/a_46_10.pdf. 

25  Taner Akçam, The Young Turk’s Crime against Humanity (Princeton: Princeton University Press, 

2012), 316.

26  Uğur Ümit Üngör, “Orphans, Converts and Prostitutes: Social Consequences of War and Persecution in 

the Ottoman Empire, 1914-1923,” War in History 19, no. 2 (2012): 176. 

27  Նույն տեղում, 176, նաև՝ Akçam, The Young Turk’s Crime Against Humanity, 316-317:

28  Üngör, “Orphans, Converts and Prostitutes,” 176.  

29  Նույն տեղում, նաև՝ Akçam, The Young Turk’s Crime against Humanity, 325.

30  Ümit Kurt, “Cultural Erasure: The Absorption and Forced Conversion of Armenian Women and 

Children, 1915-1916,” E tudes armeniennes contemporaines 7 (2016): 79.՛’
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Ավստրալիայի, Կանադայի, ԱՄՆ-ի տեղաբնիկ երեխաների «արևմտականացման» 

կամ «նրանց կրթելու» հետ: 1920-1970-ական թթ. Շվեյցարիան նման ծրագիր էր 

իրականացնում գնչու երեխաների նկատմամբ: Սկսած 1920-ականներից Սովետական 

Միությունում իրականացվում էր Սիբիրի տեղաբնիկ երեխաների ռուսականացումը 

Խորհրդային Միության հեռավոր դպրոցներում31:

Մյª ս խոշոր ծրագիրը կապված էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի  

ընթացքª մ «ռասայապես արժեքավոր» երեխաների, հիմն ականª մ լեհ, բռնի տե-

ղափոխմանը բռնազավթված արևելյան տարածաշրջաններից Գերմանիա՝ նրանց 

գերմանացնելու նպատակով32: Կրկին լավ մշակված ծրագրի համաձայն՝ այս 

երեխաներին առևանգում էին և կրթության տալիս հատուկ այդ նպատակով բացված 

հաստատություններում կամ գերմանական ընտանիքներում: Ծրագիրը տարածվում 

էր 8-10 տարեկան երեխաների վրա, քանի որ նացիստական առաջնորդները 

հավատում էին, որ իրական էթնիկ վերափոխումը՝ գերմանացումը, հնարավոր է 

մինչև այդ տարիքը: Երեխաները ստանում էին գերմանական անուններ և ծննդյան 

նոր վկայականներ33: Այս ծրագրի շրջանակներում շուրջ երկու հարյուր հազար լեհ 

երեխաներ տեղափոխվեցին գերմանական հաստատություններ և ընտանիքներ: 

Հատկանշական է, որ Նյուրնբերգի ռազմական տրիբունալի լսումների ժամա-

նակ «երեխաների բռնի տեղափոխումը» դատախազի կողմից որակվեց որպես 

հանցագործություն, որը գերազանցում էր անգամ «հրեաների զանգվածային սպանու-

թյանը, համակենտրոնացման ճամբարներում իրականացված վայրագություններին, 

բժշկական փորձերին և մոլի նացիստների կողմից տանջանքներին և ոչնչացման 

գործողություններին»34: 

Ռաֆայել Լեմկինը և երեխաների բռնի տեղափոխման հոդվածը

Ցեղասպանություն եզրույթի հեղինակ Ռաֆայել Լեմկինը, ով նաև ակտիվորեն 

մասնակցեց Ցեղասպանության կոնվենցիայի մշակմանը, ցեղասպանությունը 

համարում էր «հին պրակտիկա իր ժամանակակից զարգացումներով»35: Ըստ նրա՝ 

ցեղասպանությունները թիրախավորում են խմբին որպես ամբողջական օրգանիզմ 

և անհատին՝ որպես տվյալ խմբի անդամ, այլ ոչ որպես անհատ36: Մյª ս կարևոր 

հանգամանքը, որը պետք է շեշտել, Լեմկինի կողմի ց խմբի ոչնչացման ընկալª մն  էր, 

որը չէր սահմանափակվª մ մի այն խմբի անդամների սպանությամբ կամ անմիջական 

31  Nikolai Vakhtin, Native Peoples of the Russian Far North (Minority Rights Group, 1992), 36. 

32  Մանրամասն տե´ս International Military Tribunal, Trials of War Criminals, selected and prepared by 

the United nations War Crimes Commission, Volume XIII (London: His Majesty’s Stationery Office, 1949); 

Trials of War Criminals, 674-687.   

33  Նույն տեղում, 674: 

34  Նույն տեղում:

35  Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, 67. 

36  Նույն տեղում, 71, 79. 
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ոչնչացմամբ, այլ հաշվի էր առնում նաև կյանքին անմիջական չսպառնացող մի շարք 

գործողությունները, որոնք աստիճանաբար են հանգեցնում խմբի ոչնչացմանը՝ 

քաղաքական, սոցիալական, մշակութային, կենսաբանական, ֆիզիկական, կրոնական 

և բարոյական մեխանիզմներով37: 

Ըստ Լեմկինի, ազգը, ռասայական կամ կրոնական խումբը գոյության երկու 

հիմնական փուլ ունեն՝ ներկա գոյություն և շարունակականություն: Անհատի և 

նշված խմբերի տարբերությունը ոչ միայն քանակի մեջ է, այլ վերջինիս հավա-

քական ինքնության, որն արտահայտվª մ է դարերի ընթացքª մ նշված խմբի շարª -

նակականª թյամբ և որպես ազգ, ռասայական կամ կրոնական խումբ գոյություն 

ունենալու ցանկությամբ: Հետևաբար, ցեղասպանությունը կարող է իրականացվել 

ինչպես ներկա պահին խմբի ոչնչացմամբ, այնպես էլ կանխելով երեխաներ ունենալու 

կամ իրենց սեփական զավակներին՝ ժառանգներին, մեծացնելու հնարավորությունը38: 

Լեմկինը երեխաների առևանգումը համարում էր ցեղասպանության՝ որպես 

բարդ հանցագործության մաս, որը ոչ միայն սպանում է խմբի անդամներին, այլև 

թուլացնում է խմբին ժողովրդագրական տարբեր միջոցներով, ինչպիսիք են օրինակ 

աբորտները կամ հակաբեղմնավորիչների հարկադիր կիրառմամբ ծնելիության 

սահմանափակումը, ստերջացումը, անդամախեղումը և վաղ տարիքում երեխաների 

առևանգումը39: 

Լեմկինը նաև համոզված էր, որ ցեղասպանություն հանցագործության նպատակը 

ոչ միայն մարմնի պահպանումն է, այլև հոգու, ինչն արտահայտվում էր համաշխարհա-

յին քաղաքակրթության մեջ այդ խմբերի ունեցած նպաստով40: Այս գաղափարն 

ավելի ª շ օգտագործվեց դատավոր Ռիյադի կողմից արաբական աշխարհում 

Ցեղասպանության կոնվենցիայի առաջխաղացման համար: Նա պնդում էր, որ միայն 

ֆիզիկական ոչնչացման վրա կենտրոնանալը սահմանափակում է Ցեղասպանության 

կոնվենցիայի իսկական էությունը, քանի որ խմբի ոչնչացումը կարող է տեղի ունենալ 

նույնիսկ այն դեպքում, երբ խմբի բոլոր անդամները կենդանի են, և սա այն դեպքն է, 

երբ «մշակութային ինքնությունը փոխվում է մեկ այլ ինքնությամբ... երբ երեխաները 

բռնի ուժով տեղափոխվում են մշակութային այլ խումբ» 41:  

Լեմկինի արխիվային նյութերի ուսումնասիրությունը փաստում է, որ հեղինակը 

երեխաների բռնի տեղափոխումը դիտարկել է ցեղասպանության ինչպես մշակութային, 

37  Նույն տեղում: 
38  Ամերիկյան հրեական պատմական ընկերակցություն (American Jewish Historical Society), 

այսուհետև՝ ԱՀՊՄ, Ռաֆայել Լեմկինի ժողովածու, տուփ 7 փաստաթուղթ 3, Նամակագրություն 

Էդիթ Բեսսերի հետ, էջ 5: 

39  Douglas Irvin Erickson, Raphael Lemkin and the Concept of Genocide (Philadelphia: University of 

Pensilvania Press, 2017), 154; John Cooper, Raphael Lemkin and the Struggle for the Genocide Convention 

(New York: Palgrave Macmillan, 2008), 69-70.

40  Raphael Lemkin, “Les Notions Unies Doivent Voter le Projet sur le Génocide,” Le Monde, 02 October 

1948.

41 Totally Unofficial: The Autobiography of Raphael Lemkin, ed. Donna Lee Freize (New Heaven and 

London: Yale University Press, 2013), 131. 
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այնպես էլ կենսաբանական մեխանիզմների համատեքստում: Այսպես, քանի որ 

Լեմկինը պայքարում էր նաև Ցեղասպանության կոնվենցիայի մեջ մշակութային մեխա-

նիզմների ներմուծման համար, պնդում էր, որ «մշակութային ցեղասպանությունը 

շատ ավելին է, քան զուտ ասիմիլիացիան, որն իրականացվում է ոչ շատ ուժեղ 

ճնշմամբ». այն կարող է իրականացվել նաև երեխաների բռնի տեղափոխման, խմբի 

մտավորականության ոչնչացման, ազգային լեզուն արգելելու, գրքերի, պատմական և 

կրոնական հª շարձանների ավերման կամ այլ նպատակներով դրանց օգտագործման 

միջոցով42:

Իր արխիվային և այլ գրություններում, երեխաների բռնի տեղափոխումը Լեմկինը 

համարում է հարձակում խմբի կենսաբանական շարունակականության վրա43: 

Մարդկային խումբն, ըստ Լեմկինի, կենդանի օրգանիզմ էր, և որպես այդպիսին 

այն կարող էր ոչնչացվել բռնության գործողությունների միջոցով, որը հանգեցնում 

է անդամների անմիջական մահվանը, կամ խմբի շարունակականությունը խախտող 

միջոցներով, որոնք աստիճանաբար են բերում խմբի ոչնչացմանը: Առաջին խմբի մե ջ 

են մտնª մ սպանª թյª նները, խեղª մն երը, համակենտրոնացման ճամբարներª մ 

բանտարկª մն երը՝ կյանքին անմիջականորեն սպառնացող պայմաններում: Սա Լեմ-

կինը նշում էր որպես ֆիզիկական ցեղասպանություն: Երկրորդ խմբի մեջ Լեմկինը 

մտցնում էր հարկադիր ստերջացումը, աբորտները, երեխաների առևանգումը44: 

Իր ուսումնասիրություններում Լեմկինն անդրադառնում է երեխաների բռնի 

տեղափոխման օրինակներին, որոնք տեղի էին ª նեցել պատմª թյան ողջ ընթացքª մ: 

Վաղ քրիստոնեության ժամանակ երեխաները տարվում էին հեթանոսների կող-

մից՝ հակաքրիստոնեական կրթություն տալու նպատակով: Լեմկինը նշում է նաև 

հուգենոտների և ալբիգոյցիների տեղափոխման մասին: Որպես երեխաների բռնի 

տեղափոխման ցեղասպանական գործողության օրինակ, Լեմկինը նշում է «ենի-

չերիների համակարգը, երբ թուրքական իշխանությունները վերցնում էին քրիստոնյա 

երեխաներին և փորձում էին նրանց կրթել ռազմական կառույցներում. հետագայում 

նույն երեխաներն արդեն որպես թուրքական զինվորներ ուղարկվում էին իրենց 

ծննդավայրեր՝ համալրելով վերահսկող ռազմական գումարտակները: Նրանց դա-

ժանª թյª նը իրենց սեփական ծնողների և համաքաղաքացիների նկատմամբ ավելի 

ուժեղ էր, քան հենց թուրքերինը»45: Լեմկինը նաև մանրամասն անդրադառնում է, 

թե ինչպես էին բալկանյան քրիստոնյաները փորձում թաքցնել իրենց երեխաներին 

թուրքական ոստիկանությունից: Որոշներն ամուսնացնում էին իրենց պատանի 

տղաներին, քանի որ ամուսնացածներին թուրքերը չէին վերցնում46: Խոսելով Օս-

մանյան կայսրության հույն բնակչության վրա դեվշիրմեի ազդեցության մասին՝ 

Լեմկինը նշում է, որ ըստ իր «հույն ընկերների» հաշվարկի՝ չորս հարյուր տարվա 

42  Lemkin, Axis Rule in Occupied Europe, 84-85, նաև` Cooper, Raphael Lemkin, 91.

43  ԱՀՊԸ, Լեմկինի հավաքածու, On the Need for a Genocide Convention, անթվակիր, էջ 10:

44  Նույն տեղում, Paper on Genocide 2, անթվակիր, էջ 2: 

45  Նույն տեղում:

46  Totally unofficial, 169. 
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ընթացքում հույն ազգաբնակչությունը կրճատվել էր վեց-յոթ միլիոնով47: Մեկ այլ տեղ 

նշված է, որ չորս հարյուր տարվա ընթացքում ավելի քան մեկ միլիոն հույն երեխա 

դարձել է ենիչերի կամ սուլթանի պահազորի անդամ:48 

Որպես մեկ այլ օրինակ Լեմկինը նշում է Չինգիզ խանի՝ դեպի Եվրոպա 

արշավանքների ժամանակ եվրոպացի երեխաների առևանգումը և տեղափոխումը 

Կենտրոնական Ասիա: Մոնղոլները երեխաների ընտրության հատուկ պրակտիկա 

էին մշակել: Նրանք վստահ էին, որ երեխաներին հնարավոր է փոխել միայն մինչև 

որոշակի տարիքը, ուստի ընտրում էին ավելի փոքր տարիքի երեխաների՝ դատելով 

նրանց ֆիզիկական տեսքից: Այն երեխաներն, ովքեր ավելի բարձրահասակ էին, քան 

սայլի անիվների առանցքը սպանվում էին, մյուսներին ուղարկում էին Կենտրոնական 

Ասիա՝ մուսուլմանացման կամ թաթարացման49:  

Երեխաների հարկադիր տեղափոխման մյուս օրինակը, որի մասին խոսում է 

Լեմկինը, տեղի էր ունեցել Ցարական Ռուսաստանում. հրեա երեխաները առևանգվում 

էին իրենց համայքներից և ուղարկվում Սիբիր և այլ վայրեր, որտեղ կրթվում էին 

ուղղափառ հավատքով և կրկին օգտագործվում ռազմական միավորումներում 

առնվազն քսանհինգ տարի, երբեմն նույնիսկ ավելի երկար: Նրանց նաև ամուսնացնում 

էին ռուսների հետ50: 

Լեմկինն անդրադառնում է նաև 1947 թ. Քաղաքացիական պատերազմի 

ժամանակ մոտ 28.000-30.000 հույն երեխաների առևանգմանը և տեղափոխմանը 

սոցիալիստական բլոկի երկրներ51: Երեխաներն առևանգվում էին կոմունիստական 

պարտիզանական ուժերի կողմից և տեղափոխվում Բուլղարիա, Ռումինիա և Հարավ-

սլավիա՝ հատուկ մանկապարտեզներում որպես կոմունիստներ կրթվելու նպատակով52: 

Ցեղասպանության այս տեսակը Լեմկինը համարում էր ամենադաժաններից մեկը, 

որը միտված է նաև «ընդհատել խմբի մշակութային շարունակականությունը»՝ 

մատնանշելով նաև այն ցավը և տանջանքները, որ այս բաժանումը պատճառում էր 

ծնողներին53:

Լեմկինը թեև հաճախ է անդրադառնում Հայոց ցեղասպանությանը որպես 

ցեղասպանության դասական օրինակի54, առանձին խոսում է երեխաների բռնի տե-

47  Akis Gavriilidis, “Lemkin’s Greek Friends: Abusing History, Constructing Genocide—and Vice Versa,” 

Holocaust and Genocide Studies 30 no. 3 (2016): 490-491.

48  ԱՀՊԸ, Լեմկինի հավաքածու, տուփ 7 փաստաթուղթ 3, Նամակագրություն Էդիթ Բեսսերի հետ, 

էջ 8: Նշենք, որ համակարգը կիրառվել է նաև Օսմանյան կայսրության հայ ազգաբնակչության 

հանդեպ:

49  ԱՀՊԸ, Լեմկինի հավաքածու, տուփ 7, փաստաթուղթ 2, Nature of genocide, անթվակիր, էջ 11,12,13:

50  Totally unofficial, 168.

51  ԱՀՊԸ, Լեմկինի հավաքածու, Նամակ Արթուև Լալոսին, հունվար 8, 1950 թ.: 

52  Նույն տեղում, նամակ Դավիթ Դուբինսկուն, տուփ 2, փաստաթուղթ 2, նոյեմբեր 16, 1949 թ. , նաև՝ 

Հուշագրի նախագիծ, էջ 2: 

53  Totally Unofficial, 168:

54  Այս մասին տե´ս օրինակ Նարեկ Պողոսյան, Հայոց ցեղասպանության թեման Ռաֆայել Լեմկինի 

գործունեության սկզբնական շրջանում, Ցեղասպանագիտական հանդես 2 no. 2 (2014):156-163; 
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ղափոխման, հայ երեխաների՝ անգամ հղի կանանց արգանդում սպանությունների 

մասին, սակայն իր նյութերում և գրագրություններում մեզ միայն մեկ տեղում 

հաջողվեց գտնել խիստ որոշակի նյութ Հայոց ցեղասպանության տարիներին հայ 

երեխաների բռնի տեղափոխման մասին: Մասնավորապես, իր համառոտ ձեռագրում 

Լեմկինը գրում է. «Տասնյակ հազարավոր կանայք և աղջիկներ, ովքեր տարվել էին 

թուրքական հարեմներ, և երեխաների խմբեր, որոնք հավաքվել էին կառավարության 

կողմից և բաժանվել թուրքերի ու քրդերի միջև, հեռացվեցին քրիստոնեական 

եկեղեցիներից, և ստիպված էին իսլամ ընդունել»55: Հատկանշական է, որ Լեմկինը 

Հայոց ցեղասպանության դեպքում հատուկ շեշտադրում չի կատարել երեխաների 

բռնի տեղափոխման հարցի վրա։ Մեկ այլ հնարավոր հղում Հայոց ցեղասպանության 

ժամանակ երեխաների բռնի տեղափոխմանը Լեմկինի ինքնակենսագրության մեջ 

հետևյալ կիսավարտ նախադասություններն էին, որոնք անմիջապես հաջորդում 

են այն մտքին, որ երեխաների բռնի տեղափոխª մը ներառվեց Ցեղասպանության 

կոնվենցիա. «Շփումներ Հենրի Գրեյդիի հետ, ԱՄՆ դեսպանը Հունաստանում: Իմ 

աշխատանքը հունական ուղղափառ երիտասարդական խմբերի հետ: Փոքր Ասիայում 

թուրքական ցեղասպանության վերաբերյալ հիշեցումները: Իմ աշխատանքը 

Հայկական խմբի հետ»56: Սակայն, քանի որ Լեմկինի բոլոր փաստաթղթերը 

ուսումնասիրված չեն, բացառված չէ, որ հայ երեխաների բռնի տեղափոխման մասին 

այլ փաստեր ևս կան Լեմկինի արխիվներում։ 

Երեխաների բռնի տեղափոխման՝ Ցեղասպանության կոնվենցիայում հայտնվելու 

գործում հատկապես էական դեր խաղացին Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 

ժամանակ երեխաների տեղափոխման դեպքերը: 1946 թ., երբ Լեմկինը Գերմանիայում 

էր և ծառայում էր ՄԱԿ-ի Նպաստի և Վերականգնման վարչությունում (United Nations 

Relief and Rehabilitation Administration) ամերիկյան կողմից օկուպացված տարածքում, 

նա ծանոթանում է հուշագրի, որը վերաբերում էր օկուպացված երկրներից երեխաների 

առևանգմանը: Այն ներկայացնում էր «գերմանական իշխանությունների կողմից 

երեխաների առևանգման լուրջ հանցագործությունը»57: 

Լեմկինը նշում է, որ Ստալինինգրադում պարտությունից հետո իրենց մարդկային 

և ռազմական ներուժը վերականգնելու նպատակով գերմանացիները հարյուր 

հազարավոր սլավոն երեխաներ Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Չեխոսլովակիայից 

և Հարավսլավիայից հավաքեցին և տեղափոխեցին Գերմանիա, որտեղ նրանց 

մեծացան և կրթվեցին որպես գերմանացիներ «Լեբենսբորն» կոչվող հատուկ հաստա-

տություններում և մասնավոր տներում, որտեղ երեխաներին ծեծում էին իրենց մայրենի 

լեզուներով խոսելու համար: 

Նարեկ Պողոսյան, Ռաֆայել Լեմկինի կողմից «Ցեղասպանություն» եզրույթի ստեղծումը և Հայոց 

ցեղասպանությունը, Օրինականություն 96 (2016): 31-39:

55  ԱՀՊՄ, Լեմկինի հավաքածու, տուփ 7, փաստաթուղթ 2, Turkish Massacre of Armenians - Short 

Manuscript, անթվակիր, էջ 1:

56  Totally unofficial, 219-220. 

57  United Nations War Crimes Commission. Displaced Children in the United States Zone. Memorandum, 

18 June 1946, https://www.legal-tools.org/doc/608024/, դիտվել է 25.01.2020:
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Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Լեմկինը հրավիրվում է Պա-

տերազմական վարչություն՝ պատերազմական հանցագործությունների դատավա-

րությունների պլանը մշակելու համար58: Լեմկինը կազմած պլանª մ առաջարկվª մ էր 

գերմանացիներին դատել նաև երեխաներին առևանգելª  համար: Հատկանշական 

է, որ Լեմկինը մասնակցել էր նաև «առևանգված երեխաների բացահայտմանը»: 

Այս նպատակով կիրառվող գործիքներից մեկի մասին Լեմկինը նշում է հետևյալը. 

«Ուսումնասիրվող երեխաներին գերմաներեն լեզվով ներկայացվում էր մի հրաշալի 

պատմություն: Պատմության ընթացքում մենք անցնում էինք լեհերենի, չեխերենի կամ 

այլ լեզվի: Եթե երեխան շարունակում էր ուշադիր լսել, մենք հասկանում էինք, որ 

գերմանացի չէ: Երեխաների հետ կապված իմ այս անձնական փորձառª թյª նը դրդեց 

ինձ ընդգրկել երեխաների առևանգª մը որպես ցեղասպանª թյան հասկացության 

մաս»59: 

Լեմկինը նաև պնդում էր, որ երեխաների առևանգումը հետևյալ գործողությունների 

հետ միասին՝ «հարկադիր ստերջացում», «հարկադիր վիժեցում», «բռնաբարությամբ 

կանանց ստիպելը երեխա ունենալ սեփական ազգի համար», մտցվեին որպես 

ցեղասպանության գործողություններ Նյուրնբերգյան դատավարությունների ժամա-

նակ60:

Երեխաների բռնի տեղափոխումը և Ցեղասպանության կոնվենցիան

Ցեղասպանության կոնվենցիայի տարբեր նախագծեր մինչև վերջնական ընդունումը 

մի քանի քննարկումներ անցան ՄԱԿ-ի տարբեր մարմիններում: Երեխաների բռնի 

տեղափոխման հոդվածը առկա էր Ցեղասպանության կոնվենցիայի առաջին 

նախագծի մեջ, որը պատրաստվել էր ՄԱԿ-ի Քարտուղարության կողմից և որի 

կազմում որպես փորձագետ ընդգրկված էր նաև Ռաֆայել Լեմկինը: Քարտու-

ղարության նախագիծը (E/447) առանձնացնում էր ցեղասպանության երեք ձև՝ 

ֆիզիկական (խմբի անդամն երին սպանելը, կամ նրանց առողջª թյանը և ֆիզի-

կական ամբողջª թյանը վն ասելը), կենսաբանական (ծնունդների կանխումը) և 

մշակութային (խմբի առանձնահատկությունների ոչնչացումը): Երեխաների բռնի 

տեղափոխումը տվյալ խմբի մշակույթը ներկայացնող անձանց բռնի և համակարգված 

աքսորի, անձնական շփª մն երի ժամանակ ազգային լեզվի կիրառման արգելքի, 

ազգային լեզվով տպագրված գրքերի կամ կրոնական աշխատª թյª նների և նոր 

հրատարակª թյª նների համակարգված ոչնչացման, պատմական և կրոնական 

հուշարձանների ոչնչացման կամ այլ նպատակներով օգտագործման, փաստաթղթերի 

և պատմական, գեղարվեստական կամ կրոնական արժեք ª նեցող կամ կրոնական 

58  Lynn H. Nicholas, Cruel World. The Children of Europe in the Nazi Web (New York: Vintage Books, 

2006), 506.

59  ԱՀՊՄ, Լեմկինի հավաքածու, նամակ Լեն Պետեերսոնին, տուփ 2, փաստաթուղթ 2, 9 օգոստոս 

1949, էջ 2:

60  Erickson, Raphael Lemkin, 154. 
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ծեսերի մե ջ կիրառվող առարկաների ոչնչացման կամ այլ նպատակով կիրառման 

հետ ընդգրկվեց մշակութային ցեղասպանության մեջ61: Հատկանշական է, որ Ցե-

ղասպանության կոնվենցիայի քննարկումների ժամանակ ևս հստակ մոտեցում չկար 

երեխաների բռնի տեղափոխման հոդվածի՝ ցեղասպանության մշակութային կամ 

կենսաբանական մեխանիզմ լինելու վերաբերյալ:

Ի սկզբանե մշակութային ցեղասպանության ներառումը Կոնվենցիա մյուս 

փորձագետները համարում էին ցեղասպանության կոնցեպտի անհարկի ընդլայնում: 

Սակայն Լեմկինը վստահ էր, որ խմբի կենսունակությունը պահպանելու համար 

անհրաժեշտ է նաև «ոգու և բարոյականության միասնականություն»՝ շեշտելով նաև 

այդ խմբերի ներդրումը քաղաքակրթության մեջ62: Ըստ Լեմկինի, մշակութային 

ցեղասպանությունն ավելին էր քան բռնի ուծացումը և նպատակ ուներ արագ և 

ամբողջովին ոչնչացնել խմբի մշակութային, բարոյական և կրոնական կյանքը63: Այս 

նախագիծն, ըստ էª թյան, ամե նամոտն էր ցեղասպանª թյան վերաբերյալ Լեմկինի 

պատկերացումներին: 

Քարտուղարության այս նախագծի մեկնաբանություններում երեխաների բռնի 

տեղափոխումը մարդկային այլ խումբ բացատրվում էր հետևյալ կերպ. «Երեխաների 

բաժանումը իրենց ծնողներից հանգեցնում է նրան, որ երեխաներին նրանց ընկա-

լունակ տարիքում հարկադրվում է մշակույթ և մտածելակերպ, որը տարբեր է իր 

ծնողների մշակույթից և մտածելակերպից: Այս գործընթացը հանգեցնª մ է խմբի՝ 

որպես մշակութային միավորի վերացմանը համեմատաբար կարճ ժամկետում»64: 

Չնայած մշակութային ցեղասպանությունը հանվեց Ցեղասպանության կոնվեն-

ցիայի հետագա նախագծերից, սակայն հունական պատվիրակության առաջարկով 

երեխաների բռնի տեղափոխման հոդվածը մտցվեց կոնվենցիայի վերջնական 

տեքստում: Հունական պատվիրակության փաստարկը կապված էր նրա հետ, որ 

երեխաների բռնի տեղափոխումը ոչ միայն պատմական երևույթ է՝ կապված Օսմանյան 

կայսրությունում քրիստոնյա երեխաների առևանգման հետ, այլ նաև ժամանակակից: 

Երևույթը գնահատվում էր որպես այնքան կործանարար, որքան «մանկածնությունը 

կանխող կամ կյանքի այնպիսի պայմանների ստեղծումը, որոնք կարող են հանգեցնել 

մահվան»: 

ԱՄՆ կողմից ներկայացված նախագծում (E/623) երեխաների բռնի տեղափոխման 

հոդվածը ներառված էր ֆիզիկական կամ կենսաբանական ցեղասպանությունների 

գործողությունների մեջ65: Իր հռետորական հարցադրման մեջ ԱՄՆ պատվիրակը 

կասկած էր հայտնում «խմբի ոչնչացման տեսանկյունից կես ժամ առաջ մանկածնու-

61  Hirad Abtahi and Philippa Webb, The Genocide Convention, The Travaux Preparatoires (Leiden, 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 215.

62  Հարցի մասին առավել մարնամասն տես Սեդա Պարսամյան, «Մշակութային ցեղասպանությունը 

միջազգային իրավունքի համատեքստում. տեսական հիմնադրույթներ», Ցեղասպանագիտական 

հանդես 2 no. 2 (2014), 164-175:

63  Abtahi and Webb, The Genocide Convention, 234-235: 

64  Նույն տեղում:

65  Նույն տեղում, 1492-1493:

՛
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թյան կանխման և կես ժամ ծնունդից հետո երեխայի առևանգման միջև» տարբերության 

հարցում: Այս նույն փաստարկը կարելի է հանդիպել նաև հույն պատվիրակության 

մոտ, որոնք հավասարության նշան էին դնում «ստերջացման, վիժման և առևանգման 

միջև»: Ըստ հույն պատվիրակների, երեխաների բռնի տեղափոխումը միայն շատ 

քիչ դեպքերում կարող է համարվել մշակութային ցեղասպանություն, իսկ մնացած 

հիմնական դեպքերում այն իրականացվում է խմբին ոչնչացնելու կամ նրա անդամ-

ներին լուրջ մարմնական վնասներ հասցնելու մտադրությամբ66: 

Թեև Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը դեմ էր Ցեղասպանության կոնվենցիայի մեջ 

մշակութային ցեղասպանության ներառմանը, սակայն ընդունում էր, որ երեխաների 

բռնի տեղափոխումը շատ ավելի բարբարոսական գործողություն է, քան լեզվի կիրա-

ռության արգելքը, գրքերի, պատմական և կրոնական հուշարձանների ոչնչացումը: 

«Երեխաների բռնի տեղափոխումը ոչ միայն մշակութային, այլ ֆիզիկական և 

կենսաբանական ազդեցություն ունի, քանի որ երիտասարդ անձանց վրա դնում է 

պայմաններ, որոնք կարող են էական վնաս հասցնել նրանց և անգամ հանգեցնել 

մահվան»67:

Բավական ուշագրավ էր Ուրուգվայի պատվիրակի մոտեցումը երեխաների բռնի 

տեղափոխման հոդվածին, ըստ որի գործողությունը նպատակաուղղված էր նոր 

սերնդի կործանմանը երեխաներին առևանգելու միջոցով՝ ստիպելով նրանց փոխել 

իրենց կրոնը և կրթելով նրանց որպես սեփական ազգի թշնամիների»68: 

Գլխավոր գաղափարն, այնուամենայնիվ, այն էր, որ ցեղասպանությունը չի 

վերաբերում միայն պաշտպանվող խմբերի ֆիզիկական բնաջնջմանը, այլ «մի ամբողջ 

խմբի գոյության մերժումն է»: Իսկ խումբը կարող էր ոչնչացվել ոչ միայն իր անդամների 

ֆիզիկական բնաջնջմամբ, այլև խմբի յուրահատկությունների ոչնչացմամբ»69:

Երեխաների բռնի տեղափոխման դեպքերը միջազգային և ազգային 

դատարաններում

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո պարզ դարձավ, որ 

գերմանացիները Արևելյան Եվրոպայի երկրներից առևանգել էին հարյուր հազա-

րավոր երեխաներ70: Այդ փաստն արձանագրվեց նաև պատերազմից հետո տեղի 

ունեցած միջազգային և ազգային դատավարությունների ժամանակ: Ավելին, ցե-

ղասպանության անդրադարձով առաջին դատավճիռը, որը կայացվեց Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգներն ընդդեմ Ուլրիխ Գրեյֆելթի և այլոց գործով, վերաբերում էր նաև 

66  Նույն տեղում, 1493:

67  Նույն տեղում, 1492:

68  Նույն տեղում, 1494:

69  Նույն տեղում, 1504:

70  Մանրամասն տե´ս. Nicholas, Cruel World; Isabel Heinemann “‘Until the Last Drop of Good Blood’: 

The Kidnapping of ‘Racially Valuable’ Children and Nazi Racial Policy in Occupied Eastern Europe” in 

Genocide and Settler Society. Frontier Violence and Stolen Indigenous Children in Australian History, ed. 

Dirk Moses (New York, Oxford: Berghahn books, 2004), 244-267.
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Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ երեխաների բռնի տեղափոխման 

գործողություններին: Մեղադրյալներից մի քանիսը դատվեցին ցեղասպանության 

համար՝ որպես մարդկության դեմ հանցագործությունների ենթատեսակ, այդ թվում 

նաև՝ երեխաների առևանգման համար71:

Այսպես-կոչված հետագա Նյուրնբերգյան դատավարությունների ժամանակ72 տե-

ղի ունեցած տասներկու դատավարություններից մեկը՝ Ռուշայի գործը (SS-Rasse- und 

Siedlungshauptamt (կրճատ՝ RuSHA), թարգմանաբար՝ ԷսԷս-ի Ռասայականության և 

բնակեցման հարցերով գլխավոր վարչություն, պաշտոնապես՝ Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգներն ընդդեմ Ուլրիխ Գրեյֆելթի և այլոց, United States of America vs. Ulrich 

Greifelt, et al), վերաբերում էր նացիստների ռասայական գաղափարախոսությանը 

և քաղաքականությանը: Ուլրիխ Գրեյֆելթը և մյուս 14 մեղադրյալները ԷսԷս 

տարբեր կազմակերպությունների ղեկավարներն էին, որոնք պատասխանատու 

էին նացիստական «մաքուր ռասայի» ծրագրի համար և փաստորեն ներգրավված 

էին ռասայական այդ քաղաքականության իրագործման մեջ Գերմանիայի կողմից 

գրավյալ տարածքներում, հիմնականում արևելքում և հարավ-արևելյան Եվրոպայի 

երկրներում: Դրանք էին՝ Ռուշա կազմակերպությունը, Գերմանական ազգի 

համախմբման Ռայխի հանձնակատարի գրասենյակը (Reichskommissar für die 

Festigung des deutschen Volkstums, RKFDV, որի ղեկավարը Հայնրի Հիմլերն էր), Էթնիկ 

գերմանացիների հայրենադարձման գրասենյակը (Volksdeutsche Mittelstelle, “VOMI”) 

և Կյանքի աղբյուր միությունը (Lebensborn): 

Վերջիններիս դեմ պաշտոնական երեք մեղադրանք էր ներկայացված. առաջին 

երկու մեղադրանքները վերաբերում էին խաղաղության, մարդկության դեմ կատարված 

հանցագործություններին և պատերազմական հանցագործություններին, ինչպես 

սահմանված էր Վերահսկիչ խորհրդի թիվ 10 օրենքով73, իսկ երրորդ մեղադրանքը 

վերաբերում էր քրեական կազմակերպություններին վերջիններիս մասնակցությանը: 

71  Նշենք, որ այս դատավարությունը տեղի է ունեցել 1947 թ. հոկտեմբերի 10-ից 1948 թ-ի մարտի

10-ը, այսինքն՝ մինչև Ցեղասպանության կոնվենցիայի ընդունումը: Trial of Ulrich Greifelt and 

Others,2-3, at http://www.worldcourts.com/imt/eng/decisions/1948.03.10_United_States_v_Greifelt2.pdf, 

դիտվել է 02.08.2019:

72  Հետագա Նյուրնբերգյան դատավարությունները, պաշտոնապես՝ Պատերազմական 

հանցագործների դատավարությունները Նյուրնբերգի ռազմական դատարանների առաջ, 

պատերազմական հանցագործությունների դեմ տասներկու ռազմական դատավարությունից 

բաղկացած դատապրոցես էր Նացիստական Գերմանիայի գերագույն ղեկավարության դեմ 

(1946 թ. դեկտեմբերից մինչև 1949 թ. ապրիլ): Ի տարբերություն նախորդ դատավարությունների 

սրանք իրականացվեցին ԱՄՆ ռազմական դատարանների առջև, ինչը կապված էր դաշնակից 

տերությունների միջև անհամաձայնություններով: Այս դատավարությունները ևս տեղի 

ունեցան Նյուրենբերգում, Արդարադատության պալատի շենքում: Վերահսկիչ խորհրդի թիվ 

10 օրենքով (Control Council Law No. 10), որը Դաշնակիցների Վերահսկիչ խորհուրդն ընդունել 

էր 1945 թ. դեկտեմբերի 20-ին, իրավունք էր տվել օկուպացիոն բոլոր իշխանություններին դատել 

պատերազմական հանցագործներին իրենց կողմից օկուպացված տարածքներում: Հենց այս օրենքի 

հիման վրա ԱՄՆ ձեռնարկեց գլխավոր պատերազմական հանցագործների հետագա տասներկու 

դատավարությունները:

73  Control Council Law No. 10 Punishment օf Persons Guilty օf War Crimes, Crimes against Peace and 

Against Humanity, https://www.legal-tools.org/doc/ffda62/pdf/ դիտվել է 15.11.2019. 
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  Էդիտա Գ. Գզոյան

Մեղադրանքների էությունն այն էր, որ այս անձանց կողմից կատարված հանցա-

գործությունները նացիստական ռասայական գաղափարախոսության և քաղա-

քականության մաս էին և միտված էին այդ քաղաքականության տարածմանը 

Գերմանիայում և Գերմանիայի կողմից գրավված այլ երկրերում: Նրանք մեղադրվում 

էին սպանությունների, ստրկացումների, տեղահանությունների, բանտարկություն-

ների, տանջանքների, հալածանքների և անմարդկային այլ արարքների մեջ, որոնք 

իրագործվել էին որպես ցեղասպանության ծրագրի մաս՝ նպատակ ունենալով 

ոչնչացնել օտար ազգերին և էթնիկ խմբերին՝ սպանությունների և ազգային 

հատկանիշների վերացման միջոցով: Այս ծրագրի նպատակն էր ուժեղացնել 

գերմանական ազգը և այսպես-կոչված «արիական ռասան» այլ ազգերի և խմբերի 

հաշվին՝ նրանցից ընտրված անձանց մեջ նացիստական կամ գերմանական 

հատկանիշներ «ներդնելով» և «անցանկալի» ռասայական տարրերին ոչնչացնելու 

միջոցով: Այս ծրագիրն իրականացվում էր տարբեր եղանակներով (թշնամի ազգերի 

բռնի գերմանականացում, բռնի էվակուացիա և վերաբնակեցում, հարկադիր 

աբորտներ, արևելյան շրջաններից բերված աշխատակիցներից նորածինների խլում, 

թշնամի  ազգª թյª նների վերարտադրողականª թյան կասեցª մ, գերմանացիների 

հետ հարաբերª թյª նների համար պատիժ և այլն), այդ թվում՝ այլազգի երեխաներին 

առևանգելու և նրանց միջից ռասայապես արժեքավոր երեխաներին գերմանացնելու 

միջոցով: 

Ըստ մեղադրանքի՝ մարդկության դեմ այս հանցագործությունները իրականացվել 

էին որպես նախապես ծրագրված ցեղասպանության մաս և նպատակ էին հետապնդում 

ոչնչացնել ազգային խմբերին Գերմանիայի կողմից գրավված երկրներում: Այս 

հանցագործությունները նպատակ ունեին թուլացնելու և վերջապես ոչնչացնելու 

թիրախավորված ազգությունները, իսկ մյուս կողմից՝ նրանց հաշվին ուժեղացնելու 

Գերմանիան՝ տարածքային առումով և կենսաբանորեն74: «Ռասայապես արժեքավոր» 

երեխաների առևանգումը գրավյալ տարածքներում ազգային խմբերի ոչնչացման 

առավել լայն ծրագրի մաս էր: Միևնույն ժամանակ այդ երեխաները կենսաբանական 

առումով ուժեղացնելու էին նացիստական ռասան: Այս մեթոդը կիրառվում էր նաև 

անցականկալի անձանց վախեցնելու նպատակով75:

Ըստ ծրագրի, պետք է ընտրվեին մինչև 10-12 տարեկան, սլավոնական արտաքինով 

երեխաները (հիմնականում լեհ, նաև՝ չեխ, հարավսլավացի, նորվեգացի, ուկրաինացի, 

ռուս և այլն), քանի որ իրական էթնիկ փոփոխությունները, ըստ նացիստների, 

հնարավոր էր իրականացնել մինչև այդ տարիքը: Նախ ուսումնասիրվում էր երեխաների 

առողջական վիճակը, որից հետո երեխաները ենթարկվում էին ռասայական 

(կենսաբանական) և հոգեբանական քննության, ինչի արդյունքում ընտրվում էին 

74  Law Reports of Trials of War Criminals Selected and prepared by The United Nations War Crimes 

Commission, Volume XIII (London: Published for the United Nations War Crimes Commission by his 

Majesty’s Stationery Office, 1949), 622. 

75  Նույն տեղում, 674:
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այն երեխաները, որոնք հարմար էին գերմանացման համար76: Այս ձևով ընտրված 

6-12 տարեկան երեխաները ª ղարկվª մ էին գերմանական տնային դպրոցներ, իսկ 

2-6 տարեկան երեխաները նախ տարվª մ էին Լեբենսբորնի հատª կ տներ, ապա 

որդեգրվª մ կազմակերպª թյան կողմի ց ընտրված ընտանիքների կողմի ց77: Տնային 

դպրոցները դրական արդյունքով ավարտած երեխաները հետագայում տեղավորվում 

էին գյուղատնտեսական ավաններում: Լեբենսբորն տներում երեխաները սովորում 

էին գերմաներեն և նացիստական գաղափարախոսություն: Խզվում էին բոլոր կապե-

րը բարեկամների հետ, այդ երեխաներին տրվում էին գերմանական անուններ և 

ծննդյան նոր վկայականներ: Այն երեխաները, ª մ ծնողները մահացել էին պատերազմի  

ժամանակ կամ դրանից հետո, տարվում էին գերմանական որբանոցներ, ինչպես նաև 

արգելվում էր այս երեխաների որդեգրումը լեհերի և մյուս ազգությունների (ումից 

երեխաները վերցվել էին) կողմից:  

Փաստորեն, Ռուշայի դատավարությունը կարևորվեց մի քանի հանգամանքով: 

Դատավարության ընթացքում բազմաթիվ հղումներ էին արվում Լեմկինի կողմից 

ցեղասպանության հանցագործության բացատրությանը, ինչը թª յլ է տալիս հասկանալ 

դատարանի կողմի ց ցեղասպանության հանցագործության ընկալումն ու կիրառումը: 

Ըստ Լեմկինի, «Ցեղասպանությունը չի նշանակում ազգի անմիջական ոչնչացում… Այն 

ավելի շուտ նպատակաուղղված է ընդգծելու տարբեր գործողություններից բաղկացած 

համակարգված ծրագիր, որի նպատակը ազգային խմբերի կյանքի էական հիմքերի 

ոչնչացումն էր՝ տվյալ խմբերին ոչնչացնելու նպատակադրությամբ»78: Դատարանը 

հենց այս մոտեցումը ցուցաբերեց հարցին: Նախ, ընդունվեց, որ խումբը բացի 

զանգվածային սպանությունից, կարող է ոչնչացվել այլ եղանակներով, ինչպիսիք 

են օրինակ՝ զանգվածային տեղահանությունները, գույքի հափշտակման միջոցով 

մարդկանց կենսապայմաններից զրկումը, հարկադիր կամ բռնի գերմանացումը, 

երեխաների առևանգումը, ծնելիության նվազեցումը, մահացությունների խթանումը, 

մշակութային և կրթական հաստատությունների ոչնչացումը79: Սրանով փաստորեն 

օրինականացվեց Լեմկինի կողմից առաջ քաշված ցեղասպանության իրագործման 

տարբեր եղանակների/մե խանիզմն երի հնարավորությունը՝ կարևորելով ոչ միայն խմբի 

ներկա գոյությունը, այլև շարունակականության ապահովման անհրաժեշտությունը: 

Երկրորդ, երեխաների բռնի տեղափոխումը համարվեց ցեղասպանական 

հանցագործություն: Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխանե-

րի առևանգման գործողությունը նաև դատարանի կողմից դիտարկվում էր որպես 

նացիստական ռասայական քաղաքականության մաս, դատարանը այն դիտում էր որպես 

ցեղասպանության կենսաբանական մեխանիզմ: Անդրադառնալով ցեղասպանության 

հասկացությանը՝ դատարանը մեջբերում է Լեմկինի կողմից վերաշարադրված 

հետևյալ սահմանումը. «Մարդկային խմբի գոյության երեք հիմնական փուլ կա՝ 

76  Trials of War Criminals, 993-994: 

77  Նույն տեղում, 995-997:

78  Trial of Ulrich Greifelt and Others, 37.

79  Նույն տեղում, 627:
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ֆիզիկական, կենսաբանական շարունակականություն (վերարտադրողականությունը) 

և հոգևոր կամ մշակութային արտահայտչականությունը: Հետևաբար, մարդկային 

խմբի այս երեք հիմնական փուլերի վրա հարձակումը կարելի է որակել որպես ֆիզի-

կական, կենսաբանական և մշակութային ցեղասպանություն: Քրեական հանցանք է 

մարդկային այս խմբի անմիջական կամ միջնորդավորված սպանությունը, հարկա-

դիր ստերջացª մը, երեխաների առևանգª մը կամ ընտանիքների բաժանª մը: 

Մշակութային ցեղասպանությունը հիմնականում կարելի է իրականացնել հոգևոր և 

մշակութային ոլորտներում՝ ոչնչացնելով այն օբյեկտներն ու հաստատությունները, 

որոնց միջոցով արտահայտվում է խմբի հոգևոր կյանքը, ինչպիսիք են պաշտամունքի 

վայրերը, կրոնական պաշտամունքի առարկաները, դպրոցները, հոգևոր արժեքները 

և մշակույթը: Ոչնչացնելով հոգևոր մտավորականությանը և հաստատությունները՝ 

վերացվում է խմբի հոգևոր միասնականությունը/համախմբումը, և խումբը սկսում է 

կազմաքանդվել: Սա հատկապես կարևոր է կրոնական խմբերի գոյության համար: 

Կրոնը կարող է ոչնչացվել խմբի մեջ անգամ եթե խմբի անդամները շարունակում են 

ֆիզիկապես գոյություն ունենալ»80: Դատարանը առաջնորդվում էր ցեղասպանության 

մեթոդների այս ընկալմամբ և երեխաների բռնի տեղափոխումը դիտում որպես 

կենսաբանական ցեղասպանություն, ինչը համահունչ էր նաև նացիստների ռասա-

յական տեսության հետ:

Լեհ երեխաների առևանգման և գերմանականացման վերաբերյալ դատա-

վարություններ են եղել նաև Լեհաստանում: Լեհաստանի Բարձրագույն ազգային 

տրիբունալը81 Արթուր Գրեյսերի (ԷսԷս բարձրաստիճան անդամ, նացիստական 

քաղաքական գործիչ) դատավարության ժամանակ վերջինիս մեղադրում էր 

ցեղասպանության՝ այդ թվում լեհ երեխաների գերմանացման համար, մասնա-

վորապես, ընդդեմ ծնողների կամ խնամակալների ցանկության, լեհ երեխանեին և 

երիտասարդներին տեղահանելու, նրանց գերմանական ընտանիքներում կամ Ռայխի 

կրթական հաստատություններում տեղավորելու՝ նրանց լիովին գերմանացնելու 

նպատակով, կտրելով նրանց կապերն ընտանիքներից և լեհական ամեն ինչից և 

տալով նրանց գերմանական քրիստոնեական անուններ82:

Լեհական բարձրագույն ազգային տրիբունալի կողմից երեխաների առևանգման 

և գերմանացման հարցը ևս դիտվում էր որպես կենսաբանական ցեղասպանություն, 

ինչը կրկին կապված էր գերմանական ռասիստական քաղաքականª թյան հետ: 

80  Raphael Lemkin, “Genocide as a Crime under International Law,” United Nations Bulletin 4, no. 2 

(1948): 71, cited in Trial of Ulrich Greifelt and Others, 40. 

81  Բարձրագույն ազգային տրիբունալը ստեղծվել է 1946 թ.՝ դատելու նացիստական գլխավոր 

հանցագործներին, որոնք ակտիվ գործունեություն են ծավալել Լեհաստանում օկուպացիայի 

ժամանակ համաձայն միջազգային և լեհական քրեական իրավունքի: Տրիբունալի իրավասության 

մեջ էին մտնում պատերազմական հանցագործությունները, սակայն համոզվելով, որ սրանք չեն 

ծածկում նացիստական հանցագործությունները, տրիբունալը ընդունեց ցեղասպանության Լեմկինի 

սահմանումը  (և ցեղասպանության բառի լեհերեն թարգմանությունը) և եզրույթը մեկնաբանվեց 

ընդարձակ՝ ներառելով Լեհական որոշման մեջ ներառված բոլոր հանցագործությունները  և 

ավելացնելով «մշակութային ոչնչացման» կոնցեպտը: 

82  Law Reports, 72. 
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Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ ցեղասպանության գաղափարը սահմանափակված չէ 

միայն թիրախավորված խմբի ֆիզիկական ոչնչացմամբ: Ինչպես Ռաֆայել Լեմկինը, 

այնպես էլ ցեղասպանության կոնվենցիայի մյուս հեղինակները ցեղասպանության 

կոնցեպտի առավել լայն ընկալում էին վերցրել, որն ª ղղված էր ոչ միայն մատնանշելու 

բռնության տարբեր ձևերը, այլև պաշտպանելու խմբի կենսունակությունը: Հաշվի 

առնելով պատմության ընթացքում երեխաների բռնի տեղափոխման բազմաթիվ 

օրինակները՝ Լեմկինը կարողացավ Ցեղասպանության կոնվենցիայի մեջ մտցնել 

նաև երեխաների բռնի տեղափոխման հոդվածը, որը փաստում էր, որ խումբը կարող 

է ոչնչացվել չնայած այն հանգամանքի, որ խմբի որոշ անհատներ շարունակում են 

ապրել: 

Չնայած ընդունված է համարել, որ երեխաների բռնի տեղափոխª մը ցեղասպա-

նª թյան մշակª թային մե խանիզմ է կամ մշակութային ցեղասպանություն, սակայն 

Լեմկինի և կոնվենցիայի նախապատրաստական փաստաթղթերը ցույց են տալիս, 

որ երեխաների բռնի տեղափոխման հարցը դիտվել է նաև որպես ցեղասպանության 

կենսաբանական մեխանիզմ կամ կենսաբանական ցեղասպանություն: Այս հանգա-

մանքն արտացոլվեց նաև Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երեխաների 

բռնի տեղափոխման վերաբերյալ միջազգային և ազգային տրիբունալների քննար-

կումներում և մեկնաբանություններում:

Edita G. Gzoyan 

PhD in history

FORCIBLE CHILD TRANSFER AS A GENOCIDAL ACT: FROM 

CONCEPTUALIZATION TO CRIMINALIZATION

SUMMARY

Key words: forcible child transfer, Genocide Convention, Raphael Lemkin; Armenian Genocide, 

cultural genocide, biological genocide.

 

Forcible child transfer is one of the fi ve genocidal acts listed in the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. It forbids forcibly transferring 

children from one group to another with intent to destroy in whole or in part a national, 

ethnic, racial or religious group. Operating in the nexus of cultural and biological genocides, 

forcible child transfer has a unique application in comparison with the other genocidal acts 

as it forms a new identity for a targeted group through the destruction of its former one.

The aim of the Genocide Convention is not only to punish the worst forms of violence 

against national, ethnic, racial, or religious groups, but also to protect the groups quoted. As 

rightly mentioned in the explanation set out by the International Law Commission, “forcible 

child transfer could have particularly serious consequences for the future viability of the 

group.”
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  Էդիտա Գ. Գզոյան

The article studies the conceptual basis of the forcible child transfer clause; the 

perception of the concept by Raphael Lemkin and why he has proposed it be included in 

the crime; some conditions of inclusion of the clause in the Genocide Convention and the 

use of the clause just after the end of World War II by international and national tribunals.

Эдита Г. Гзоян

кандидат исторических наук

НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ КАК АКТ ГЕНОЦИДА: ОТ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДО КРИМИНАЛИЗАЦИИ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: насильственная передача детей, Конвенция о геноциде, Рафаэль Лемкин, 

Геноцид армян, культурный геноцид, биологический геноцид.

Насильственная передача детей является одним из пяти актов геноцида в “Конвенции 

о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.” Она запрещает 

“насильственную передачу детей из одной человеческой группы в другую” с целью 

полного или частичного уничтожения какой-либо национальной, этнической, расовой 

или религиозной группы. Находясь на грани культурного и биологического геноцидов, 

насильственная передача детей имеет довольно особенное употребление в сравнении 

с другими актами геноцида, так как она формирует новую идентичность у целевой 

группы, искореняя предыдущую.      

   Целью Конвенции о геноциде является не только наказание крайних форм насилия 

против национальных, этнических, расовых или религиозных групп, но и защита 

группы. И как прямо отмечено в пояснении Комиссии международного права ООН, 

“насильственная передача детей может иметь достаточно серьезные последствия для 

жизнеспособности группы.”

Данная статья исследует основы формирования понятия насильственной передачи 

детей, восприятие и выдвижение концепции Рафаэлем Лемкиным, некоторые 

обстоятельства включения в Конвенцию о геноциде, применение статьи о насильственной 

передачи детей международными и национальными судами сразу после окончания 

Второй мировой войны.
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 պատմական գիտª թյª նների թեկնածª 

ՑԵՂԱՍՊԱՆ� ԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ՍՊԱՆ� ԹՅ� ՆՆԵՐԻ 

ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՎՏԱՆԳԸ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆ� ԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ� Մ1

 

Բանալի բառեր՝ արհեստական բանականª թյª ն, մահացª  ինքնավար զենքեր, ռոբոտներ, 

ցեղասպանª թյª ն, խմբերի թիրախավորª մ, սոցիալական մե դիա, կեղծ տեսանյª թեր, 

արհեստական բանականª թյան էթիկա:

Տեխնոլոգիաների արագ զարգացª մը, մասնավորապես` արհեստական բանականª թյան 

կիրառª մը, վերջին տարիներին փորձագետների մոտ լª րջ անհանգստª թյª ն է առաջ 

բերել. մե քենաների ինքնª րª յն մտածելª  և որոշª մն եր կայացնելª  կարողª թյª նն իր 

դրական կողմե րով հանդերձ` մարդկª թյան համար բազմաթիվ վտանգներ է ստեղծª մ: 

Արհեստական բանականª թյան զարգացª մը և ինքնավար զենքերը կարող են 

օգտագործվել ազգային, կրոնական, ռասայական որոշակի խմբերի թիրախավորման 

նպատակով, ինչի արդյª նքª մ էլ մե ծանª մ է ցեղասպանª թյան և զանգվածային 

սպանª թյª նների իրագործման վտանգը: 

Ներկայª մ, երբ արդեն արհեստական բանականª թյամբ օժտված սպառազի-

նª թյª նների գլոբալ մրցավազքն իրողª թյª ն է, տեխնոլոգիական ոլորտի բազմաթիվ 

ներկայացª ցիչների ª շադրª թյանն է արժանանª մ առաջին հերթին մահացª  ինքնավար 

զենքերի արգելման հարցը: Բացի այդ` արհեստական բանականª թյան զարգացման 

բացասական հնարավոր հետևանքները կանխելª  համար ոլորտի մասնագետների կողմի ց 

առաջ է քաշվել արհեստական բանականª թյան էթիկայի մշակման անհրաժեշտª թյª նը:

Մարդկª թյան համար արդեն իսկ հրատապ է դարձել ռոբոտատեխնիկայի և ար-

հեստական բանականª թյան տեխնոլոգիայի զարգացման արդյª նքª մ առաջ եկած 

հնարավոր վտանգը կանխելª , մարդª  իրավª նքների պաշտպանª թյան և էթիկայի նոր-

մե րին համապատասխան օրենսդրական մե խանիզմն երի ստեղծª մը: 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արհեստական բանականª թյª նն օգտագործվª մ 

է նաև ամե նատարբեր հանցագործª թյª նների հայտնաբերման և կանխարգելման համար, 

հետևաբար նպատակահարմար է այն ծառայեցնել նաև ցեղասպանª թյան և զանգվա-

ծային սպանª թյª նների կանխարգելմանը:

***

Ներկայª մ տեխնոլոգիական առաջընթացը և նորարարª թյª նը մե ծ փոփոխª թյª ն-

ներ են առաջացրել կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներª մ. ժամանակակից աշ-

խարհն առանց տեխնիկական մի ջոցների կիրառման անհնար է պատկերացնել: 

Արհեստական բանականª թյան կիրառª թյª նը հեղաշրջիչ նշանակª թյª ն  կարող 

է ª նենալ մարդկանց և պետª թյª նների համար՝ մի  կողմի ց հեշտացնելով և ավե-

1    Հոդվածը ստացվել է 18.09.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 12.01.2020։
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լի հարմարավետ դարձնելով կյանքը, մյª ս կողմի ց՝ հանգեցնելով բազմաթիվ 

վտանգների: Ավելին՝ արհեստական բանականª թյª նն ª  ռոբոտատեխնիկան կա-

րող են ինչպես մի լիոնավոր աշխատատեղերի կրճատման, այնպես էլ՝ մահացª  ինք-

նավար զենքերի կիրառման պատճառ դառնալ:

Մեր օրերª մ աշխարհի տարբեր երկրներª մ նկատվª մ է էթնիկ, կրոնական, 

ռասայական գործոններով պայմանավորված թշնամանքի աճ. մե ծ է վտանգը, որ 

արհեստական բանականª թյան զարգացª մը և ինքնավար զենքերը կարող են օգտա-

գործվել ազգային, կրոնական, ռասայական որոշակի խմբերի թիրախավորման 

նպատակով, քանի որ արհեստական բանականª թյամբ օժտված ինքնավար զենքերը 

հնարավորª թյª ն կտան շատ արագ նª յնականացնել այդ խմբերին պատկանող 

մարդկանց և անհրաժեշտª թյան դեպքª մ ոչնչացնել:

Փաստորեն, ցեղասպանª թյան իրագործման վտանգի ª ժգնացմանը զª գընթաց 

կատարելագործվª մ է նաև տեխնիկան: Եթե 20-րդ դարի սկզբª մ Հայոց ցեղասպա-

նª թյան տարիներին ոճրագործներն անձամբ էին սպանª մ զոհերին, իսկ Հոլոքոստի 

ժամանակ նացիստները օգտագործª մ էին գազախցիկները, ապա 21-րդ դարª մ 

արհեստական բանականª թյան կիրառª թյª նը կարող է այնպիսի պայմաններ 

ստեղծել, որ մարդն ընդհանրապես մասնակցª թյª ն չª նենա ցեղասպանª թյան 

իրագործման բª ն գործընթացին: Առանձին անհատներ, իշխանª թյան ներկայա-

ցª ցիչներ կամ ահաբեկչական խմբեր, տիրապետելով այդպիսի տեխնոլոգիաների, 

կարող են հեռակառավարման կամ համապատասխան ծրագրի ներմª ծման մի ջոցով 

և առանց մարդկային ռեսª րսի կիրառման թիրախավորել տարբեր խմբերի և 

կարճ ժամանակամի ջոցª մ ոչնչացնել նրանց: Բացառված չէ նաև այն տարբերակը, 

երբ ինքնավար զենքերը և ռոբոտները ինչ-որ սխալի կամ  ինքնագործª նեª թյան 

պարագայª մ թիրախավորեն մարդկանց:  Ուստի ինքնավար զենքերի կամ ռոբոտնե-

րի կողմի ց ցեղասպանª թյան կամ զանգվածային սպանª թյª նների իրագործման 

դեպքª մ հարկ կլինի հասկանալ, թե ովքեր են պատասխանատª  դրանց գործª նե-

ª թյան համար: Հետևաբար, ցեղասպանª թյան և մարդկª թյան դեմ ª ղղված հան-

ցագործª թյª նների վաղ կանխարգելման համատեքստª մ հրամայական է դառնª մ 

արհեստական բանականª թյան կիրառման մե խանիզմն երի ստեղծª մը, որի մի ջո-

ցով հնարավոր կլինի սահմանափակել մարդկանց թիրախավորելª  նպատակով 

արհեստական բանականª թյամբ օժտված տեխնոլոգիաների կիրառª մը և սահմա-

նել հստակ չափորոշիչներ, որը թª յլ կտա կանխել դրանց կիրառման հնարավոր 

վտանգները:

Արհեստական բանական� թյան զարգաց� մը և դրա վտանգները 

մարդկ� թյան համար

Արհեստական բանականª թյան գաղափարը հայտնի է դեռևս անտիկ ժամանա-

կաշրջանից, երբ փիլիսոփաները խորհª մ էին արհեստական էակների հնարա-

վորª թյան մասին: Նրանք մտածª մ էին, որ մարդկային բանականª թյª նը մի  համա-
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կարգ է, որը կարող է ինքնավերացվել և կիրառվել արհեստական էակների կողմի ց: 

Արհեստական բանականª թյան գաղափարը տեղ է գտել նաև հին հª նական, չի-

նական, հռոմե ական, հնդկական և հրեական առասպելներª մ2:

Արհեստական բանականª թյան հիմն ադիրներից գաղտնավերլª ծող և ին-

ֆորմատիկայի մասնագետ Ալան Թյª րինգն իր «Հաշվողական տեխնիկա և 

բանականª թյª ն» (1950 թ.)  հոդվածª մ ներկայացնª մ է մե քենայի՝ մտածելª  

կարողª թյան վերաբերյալ մշակված մի  թեստ: Թյª րինգի նպատակն էր թեստի մի -

ջոցով համե մատական վերլª ծª թյան ենթարկել մարդª  վարքն ª  արհեստական 

բանականª թյª նը։ Հեղինակը հանգª մ է այն եզրակացª թյան, որ եթե մե քենաները 

կարողանան «հիմարեցնել» մարդկանց՝ ներկայանալով, թե իբր իրենք մարդ են, 

այդկերպ կարող են ցª յց տալ իրենց մտածելª  ª նակª թյª նը3: 

Արհեստական բանականª թյան առաջին համակարգիչը «Մանչեսթեր Ֆերանտի»-ն 

է4, որն ինքնª րª յն և անշտապ շաշկի ª  շախմատ է խաղª մ՝ ª սª մն ասիրելով հազա-

րավոր քայլեր և գտնելով ամե նատարբեր լª ծª մն եր5:

1956 թ. Դարտմª տի կոնֆերանսի ժամանակ ինֆորմատիկայի մասնագետ, 

ամե րիկացի Ջոն Մըքքարթին հնչեցնª մ է «արհեստական բանականª թյª ն» արտա-

հայտª թյª նը: Կոնֆերանսից հետո 1957-1974 թթ. մե ծ առաջընթաց է գրանցվª մ 

արհեստական բանականª թյան ոլորտª մ.  համակարգիչները սովորª մ են անգլերեն 

խոսել, հանրահաշվական խնդիրներ լª ծել, ապացª ցել երկրաչափª թյան թեորեմն երը 

և այլն6: 

1967 թ. Ճապոնիայª մ Վասեդայի համալսարանն սկսª մ է «WABOT» նախագիծը 

և 1972 թ. ավարտª մ «WABOT-1» անª նը կրող ռոբոտի ստեղծման աշխատանքները: 

Այն աշխարհª մ առաջին բանական ռոբոտն էր, որը քայլª մ էր, առարկաներ 

տեղափոխª մ, մարդկանց հետ ճապոներեն խոսª մ7:

1970-ական թթ. արհեստական բանականª թյան ոլորտª մ հետազոտª թյª նները 

քննադատª թյան են արժանանª մ: Պատճառն այն էր, որ արհեստական բանա-

կանª թյան ոլորտի հետազոտողների ակնկալիքները չափազանց մե ծ էին, սակայն 

նրանք չկարողացան խոստացված արդյª նքները իրականª թյª ն դարձնել՝ 

հետազոտª թյª նների համար տրամադրվող ոչ բավարար ֆինանսական մի ջոցների 

2   Adrienne Mayor, Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology (Princeton: 

Princeton University Press, 2018), 304; Donald J. Norris, Beginning Artificial Intelligence with the 

Raspberry Pi (Barrington: Apress, 2017), 1-2.

3   Alan Turing, “Computing Machinery and Intelligence,” Mind LIX, no. 236 (1950): 433–460.

4   «Ferranti Mark 1» մեքենան ստեղծել է Ferranti համակարգչային ընկերությունը 1951 թ.:

5   Tim Jones, Artificial Intelligence: A Systems Approach: A Systems Approach (Boston, Toronto, London, 

Singapore: Jones & Bartlett Learning, 2015), 4-5.

6   Mark Skilton, Felix Hovsepian, The 4th Industrial Revolution: Responding to the Impact of Artificial 

Intelligence on Business (Cham: Springer, 2017), 76.

7 Christopher McFadden, “15 Engineers and Their Inventions That Defined Robotics,” Interesting 

Engineering, July 06, 2018, https://interestingengineering.com/15-engineers-and-their-inventions-that-

defined-robotics, դիտվել է 07.08.2019:
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պատճառով: Այս ժամանակաշրջանը հայտնի է «արհեստական բանականª թյան 

ձմե ռ անª նով» (1974-1980 թթ.)8: 

1980-ական թթ. այս ոլորտª մ հետազոտª թյª ններ իրականացնելª  ª ղղª թյամբ 

ֆինանսական մի ջոցների տրամադրման ակտիվª թյª ն է նկատվª մ: Այս գործընթա-

ցին 1981 թ. զգալի աջակցª թյª ն է ցª ցաբերª մ Ճապոնիայի կառավարª թյª նը: 

Կարճ ժամանակ անց այլ երկրներ ևս ֆինանսական աջակցª թյամբ մի անª մ են 

գործընթացին. սպասª մն երը, սակայն, չեն   արդարանª մ և սկսվª մ է «արհեստական 

բանականª թյան երկրորդ ձմե ռը» (1987-1993 թթ.): 1993-2011 թթ. հաջողª թյª ն է 

գրանցվª մ՝ պայմանավորված ֆինանսական ներդրª մն երով: 

2012 թ. մի նչև այսօրվա տվյալների մատչելիª թյª նը, կապի և հաշվարկային 

հզորª թյª նների ավելացª մը բեկª մն ային նշանակª թյª ն ª նեցան մե քենայական 

ª սª ցման (Machine learning), նեյրոնային ցանցերի և խորքային ª սª ցման (Deep 

learning) բնագավառներª մ9: Ըստ կանխատեսª մն երի՝ 2030 թ. արհեստական 

բանականª թյª նը 15.7 տրիլիոն դոլարի եկամª տ կապահովի համաշխարհային 

տնտեսª թյանը10:

Ելնելով իր գործառնª թյª նից՝ արհեստական բանականª թյª նը բաժանվª մ է երեք 

խմբի՝ թª յլ կամ նեղ, ընդհանª ր կամ ª ժեղ և արհեստական գերբանականª թյª ն:

Արհեստական թª յլ բանականª թյª նը ծրագրավորված է որոշակի առաջադրանք-

ներ իրականացնելª  համար: Այն կիրառվª մ է հատª կ խնդրի լª ծման համար և 

չի գործª մ դրա սահմաններից դª րս: Ներկայª մ տիրապետող է արհեստական 

թª յլ բանականª թյª նը (անձնական օգնականները՝ Apple ընկերª թյան Siri-ն, IBM 

ընկերª թյան Watson-ը, Google ընկերª թյան Google Assistant-ը, Amazon ընկերª թյան 

Alexa-ն and Microsoê  ընկերª թյան Cortona-ն, երթևեկª թյան լª յսերի կառավարման 

համակարգերը մի  շարք չինական քաղաքներª մ, չաթբոտերը և այլն):

Արհեստական ª ժեղ բանականª թյª նը կարող է կատարել առաջադրանքներ, 

ինչպես բանական էակը: Ի տարբերª թյª ն արհեստական թª յլ բանականª թյան՝ 

այն չի սահմանափակվª մ հատª կ առաջադրանքով և կարող է կատարել ցանկացած 

առաջադրանք, ինչպես և մարդը (օրինակ՝ Սոֆյա ռոբոտը): 

Արհեստական գերբանականª թյª նն արհեստական բանականª թյան հիպոթե-

տիկ ենթատեսակ է, որն ամե նախելացի մարդª ց անգամ խելացի է: 

Բրիտանացի մաթեմատիկոս Իրվինգ Ջոն Գª դը նշª մ է, որ գերբանական 

ցանկացած մե քենա (ultraintelligent machine) կարող է գերազանցել մարդկային 

մտավոր գործողª թյª նները: Գերբանական մե քենաները կարող են նախագծել ավելի 

հզոր մե քենաներ, որի դեպքª մ տեղի է ª նենալª  «բանականª թյան պայթյª ն», 

և մարդկային բանականª թյª նը շատ հետ է մն ալª : Այդպիսով՝ գերբանական 

8   Tony Boobier, Advanced Analytics and AI: Impact, Implementation, and the Future of Work (Chichester: 

John Wiley & Sons, 2018), 41.

9   WIPO Technology Trends 2019 – Artificial Intelligence (Geneva: WIPO, 2019), 19.

10   Anand S. Rao, Gerard Verweij, Sizing the prize What’s the real value of AI for your business and how 

can you capitalise? https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-

report.pdf, դիտվել է 17.09.2019:
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մե քենան վերջին գյª տն է, որը մարդը երբևէ պետք է կատարի11: Իսկ ամե րիկացի 

մաթեմատիկոս և գիտաֆանտաստ գրող Վեռնոր Վինջը ժողովրդականացրեց 

«տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյª ն» (technological singularity) հասկացª թյª նը 

իր՝ 1993 թ. «Գալիք տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյª ն» ակնարկª մ, որª մ գրª մ 

է, թե տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյª նը նշանակելª  է մարդկային դարաշրջանի 

ավարտը, քանի որ նոր սª պերբանականª թյª նը կշարª նակի արդիականացնել 

ինքն իրեն և առաջ կընթանա տեխնոլոգիապես անհասկանալի տեմպերով12: 

Տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյª նը ապագայի հիպոթետիկ ժամանակաշրջան է, 

երբ տեխնոլոգիական աճը կդառնա անվերահսկելի և անշրջելի, ինչը կհանգեցնի 

մարդկային քաղաքակրթª թյան անհասկանալի փոփոխª թյª նների: Ամե րիկացի 

նշանավոր գյª տարար և ապագայաբան Ռեյմոնդ Կª րցվեյլը կանխատեսª մ է, 

որ մե ր մոլորակը տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյան է հասնելª  2035 - 2045 թթ. 

ընկած ժամանակաշրջանª մ13: Ըստ Կª րցվեյլի՝ սինգª լյարª թյª նը մարդկանց թª յլ 

կտա հաղթահարել կենսաբանական մարմի նների և ª ղեղի սահմանափակª մն երը, 

կընդլայնվի մարդկային մտածողª թյª նը, սակայն այն իր հետ կբերի նաև վտանգներ՝ 

մասնավորապես կբարձրացնի մարդկանց` կործանարար հակª մն երին համապա-

տասխան գործելª  ª նակª թյª նը14: 

Տեխնոլոգիական սինգª լյարª թյան ի հայտ գալը ենթադրª մ է արհեստական 

բանականª թյամբ օժտված գերհզոր ª ղեղի ստեղծª մ, և մասնագետների մե ջ 

մտավախª թյª ն կա, որ արհեստական բանականª թյª նը այնքան կզարգանա ª  

կհեռանա մարդկային ª ղեղի գործառª յթներից, որ մարդկª թյան նկատմամբ ցեղա-

սպանª թյª ն կիրագործի15:

Ֆիզիկոս Սթիվեն Հոքինգը, Microsoê  ընկերª թյան հիմն ադիր Բիլ Գեյթսն ª  Tesla և 

SpaceX ընկերª թյª նների հիմն ադիր Իլոն Մասկը բազմի ցս իրենց մտահոգª թյª ն են 

հայտնել արհեստական բանականª թյան առաջ բերած ռիսկերի վերաբերյալ: Նրանց 

մտահոգª թյª նները նª յնիսկ հասնª մ են այնտեղ, թե արհեստական բանակա-

նª թյան զարգացª մը կարող է վտանգ ստեղծել անգամ մարդկª թյան գոյª թյան հա-

մար: Բիլ Գեյթսը գտնª մ է, որ արհեստական բանականª թյան սպառնալիքը պետք 

է անհանգստացնի մարդկանց16: Նա արհեստական բանականª թյª նը համե մատª մ 

11   Irving John Good, Speculations Concerning the First Ultra intelligent Machine (Trinity College, Oxford 

and Atlas Computer Laboratory, Chilton, Berkshire: Elsevier, 1965), 33.

12  Vinge Vernor, “The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era,” in 

Vision-21: Interdisciplinary Science and Engineering in the Era of Cyberspace, ed.  Geoffrey Landis (NASA 

Publication CP-10129, 1993), 11–22, https://mindstalk.net/vinge/vinge-sing.html, դիտվել է 04.05.2019:

13  Charles Jennings, Artificial Intelligence: Rise of the Lightspeed Learners (Lanham, London: Rowman & 

Littlefield, 2019), 32.

14  Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (London: Penguin Books, 

2005), 25, 34.

15 “Is Technological Evolution Infinite or Finite?” October 15, 2013, https://futurism.com/is-technological-

evolution-infinite-or-finite,  դիտվել է 10.05.2019:

16   Kevin Rawlinson, “Microsoft’s Bill Gates insists AI is a threat,” BBC, January 29, 2015, https://www.

bbc.com/news/31047780, դիտվել է 10.05.2019:
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է մի ջª կային զենքի հետ և կարծª մ է, թե այն մի ևնª յն ժամանակ հեռանկարային է 

և վտանգավոր17: Իսկ Սթիվեն Հոքինգն ասª մ էր. «Արհեստական բանականª թյան 

լիակատար զարգացª մը կարող է հանգեցնել մարդկային ցեղի վերացմանը: Հենց 

մարդիկ զարգացնեն արհեստական բանականª թյª նը, այն կսկսի ինքնª րª յն 

թռիչքաձև զարգանալ։ Մարդիկ, որոնք սահմանափակված են կենսաբանական 

դանդաղ էվոլյª ցիայով, չեն կարող մրցակցել և դª րս կմղվեն»18։ Շվեդ փիլիսոփա, 

Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր Նիք Բոստրոմն  իր՝ «Սª պերբանականª թյª ն. 

ճանապարհները, վտանգները, ռազմավարª թյª նները»19 գրքª մ պնդª մ է, որ եթե 

մե քենայական ª ղեղները հիմն ական բանականª թյան հարցª մ գերազանցեն 

մարդկանց, ապա այս սª պերբանականª թյª նը կարող է փոխարինել մարդկանց՝ 

որպես երկրի վրա գերիշխող կյանքի ձև: Բանական մե քենաները կարող են ավելի 

արագ բարելավվել իրենց ընդª նակª թյª նները, քան մարդիկ, և դրա արդյª նքը 

կարող է լինել մարդկª թյան համար էքսզիստենցիալ աղետը:

Ամե րիկացի հայտնի պետական գործիչ, դիվանագետ Հենրի Քիսինջերը ևս կիսª մ 

է արհեստական բանականª թյան զարգացման հետ կապված մտահոգª թյª նները: 

«Արհեստական բանականª թյª նը որոշակի ընդª նակª թյª ների տիրապետª մ 

է ավելի արագ և ավելի հստակ, քան մարդիկ, և ժամանակի ընթացքª մ կարող է 

կրճատել մարդկային կարողª թյª նը և մարդկային պայմանները՝ այն դարձնելով 

տվյալներ», - նշª մ է Քիսինջերը: Ըստ նրա` մարդկային հասարակª թյª նը պատ-

րաստ չէ արհեստական բանականª թյան աճին20: Հետաքրքրական է հատկապես 

Ռª սաստանի նախագահ Վլադիմի ր Պª տինի մե կնաբանª թյª նը. «Արհեստական 

բանականª թյª նը ոչ մի այն Ռª սաստանի, այլևս ողջ մարդկª թյան ապագան է: Այն 

գալիս է ոչ մի այն իր հսկայական հնարավորª թյª ններով, այլև սպառնալիքներով, 

որոնք դժվար է կանխատեսել: Ով կլինի այս ոլորտª մ առաջատարը, կդառնա 

աշխարհի ղեկավարը»21:

17   Jon Christian, “Bill Gates Compares Artificial Intelligence to Nuclear Weapons,” March 19, 2019, https://

futurism.com/bill-gates-artificial-intelligence-nuclear-weapons, դիտվել է 10.05.2019:

18   Cellan-Jones Rory, “Stephen Hawking warns artificial intelligence could end mankind,” BBC, December 

2, 2014, https://www.bbc.com/news/technology-30290540, դիտվել է 10.05.2019:

19   Nick Bostrom, Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (Oxford: Oxford University Press, 2014), 

352.

20   Henry Kissinger, “How the Enlightenment Ends: Philosophically, intellectually - in every way - human 

society is unprepared for the rise of artificial intelligence,” The Atlantic, June 2018, https://www.theatlantic.

com/magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/, դիտվել 

է 10.05.2019:

21   Alexei Druzhinin, “‘Whoever leads in AI will rule the world’: Putin to Russian children on Knowledge 

Day,” Russia Today, September 1, 2017, https://www.rt.com/news/401731-ai-rule-world-putin/, դիտվել է 

12.05.2019:
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Ինքնավար զենքերի վտանգը զանգվածային սպան� թյ� ների և 

ցեղասպան� թյ� ն իրագործել�  հարց� մ

Եթե գերբանական մե քենաներից եկող վտանգը ապագային վերաբերող հարց է, 

ապա ներկայª մս ամե նից մե ծ վտանգը ներկայացնª մ են ինքնավար զենքերը, որոնք 

կարող են ձեռք բերել սեփական գիտակցª թյª ն: Ավելի մտահոգիչ է այն հանգա-

մանքը, որ այն կարող է հայտնվել այնպիսի անհատի և կառավարª թյան ձեռքª մ, որը 

մարդª  կյանքը չի գնահատª մ22: Եվ ամե նավտանգավորն այն է, որ արհեստական 

բանականª թյª նը կարող է կիրառվել ցեղասպանª թյան պլանավորման համար23։

2015 թ. ամռանը Արգենտինայª մ տեղի ª նեցած արհեստական բանականª թյան 

վերաբերյալ մի ջազգային համատեղ համաժողովին, որին մասնակցª մ էին Apple 

ընկերª թյան համահիմն ադիր Սթիվ Վոզնյակը, Tesla ընկերª թյան հիմն ադիր Իլոն 

Մասկը, գիտնական Ստիվեն Հոքինգը և ավելի քան 1.000 մասնագետներ, տեսնª մ 

էին պատին փակցված ցª ցանակ, որի գրա գրված էր հետևյալը. «Եթե արհեստական 

բանականª թյան տեխնոլոգիաները շարª նակª մ են անսպասելիորեն զարգանալ՝ 

վերածվելով, ասենք, ինքնավար զենքերի համակարգերի, որոնք գործª մ են առանց 

մարդª  մասնակցª թյան, ի վերջո կիրականացնեն ցեղասպանª թյª ն և էթնիկ 

զտª մն եր»24։

Կոնֆերանսի բացմանը՝ հª լիսի 28-ին, հրապարակվեց արհեստական բանա-

կանª թյան և ռոբոտատեխնիկայի ոլորտª մ հետազոտª թյª ններ կատարող մաս-

նագետների բաց նամակը: Նամակª մ նշվª մ էր, որ ինքնավար զենքերը դառնալª  են 

վաղվա կալաշնիկովը: Ի տարբերª թյª ն մի ջª կային զենքի՝ ինքնավար զենքերը չեն 

պահանջª մ թանկ և դժվարամատչելի հª մք, ª  բոլոր կարևոր ռազմական ª ժերի կողմի ց 

կդառնան էժան և համատարած արտադրª թյան առարկա: Ոլորտի մասնագետները 

զգª շացնª մ էին, թե մի այն ժամանակի հարց է, որ ինքնավար զենքերը հայտնվեն սև 

շª կայª մ, ահաբեկիչների ª  այն բռնապետերի ձեռքª մ, որոնք ցանկանª մ են ավելի 

խիստ վերահսկել իրենց ենթակա բնակչª թյանը, ինչպես նաև այն  բարձրաստիճան 

զինվորականների մոտ, որոնք ցանկանª մ են էթնիկական զտª մն եր իրականացնել: 

Քանի որ ինքնավար զենքերը լայն հնարավորª թյª ններ են ստեղծª մ սպանª թյª ների, 

բնակչª թյանը ենթարկեցնելª  և որոշակի էթնիկ խմբերին ընտրողաբար ոչնչացնելª  

համար, մասնագետները կարևորª մ էին դրանց արգելª մը25: 

22   Bernard Marr, “Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About,” 

Forbes, November 19, 2018, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/11/19/is-artificial-intelligence-

dangerous-6-ai-risks-everyone-should-know-about/#1bedd0212404, դիտվել է 14.05.2019:

23   Andrew Majot and Roman Yampolskiy, “Diminishing Returns and Recursive Self Improving Artificial 

Intelligence,” in The Technological Singularity: Managing the Journey (The Frontiers Collection), ed. Victor 

Callaghan, James Miller, Roman Yampolskiy, Stuart Armstrong (Berlin: Springer: 2017), 142.

24   Jonathan Benson, “AI technology to eventually streamline the type of genocide and ethnic cleansing 

carried out by Planned Parenthood, experts warn,” September 01, 2015, https://www.naturalnews.

com/051010_artificial_intelligence_abortion_robots.html#, դիտվել է 12.05.2019:

25   Արհեստական բանականության և ռոբոտատեխնիկայի ոլորտում հետազոտություններ կատարող 

մասնագետների բաց նամակը տե՛ս “Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics 
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Այս համատեսքստª մ հատկանշական կարող ենք համարել նաև այն հանգամանքը, 

որ ժամանակի ընթացքª մ մե ծանª մ է ինքնավար զենքերի համակարգերի՝ թիրախները 

խոցելª  հնարավորª թյª նը՝ արագª թյª նը, ճշգրտª թյª նը և դրանք գործª մ են ավելի 

համակարգված26։ Ինքնավար զենքերը կարող են գործել առանց մարդկային անմի ջական 

մասնակցª թյան՝ դրանով բացառելով մարդկային հª յզերի առաջացª մը թիրախները 

խոցելª  ժամանակ։ Սակայն հª յզերի բացակայª թյան հանգամանքը դժվար է գնահատել, 

քանի որ հª յզերի ազդեցª թյան ներքո մարդիկ կարող են և՛ վայրագª թյª ններ կատարել, և՛ 

մարդասիրական գործողª թյª ններ27։

Ուշագրավ է, որ ներկայª մ ռազմական ոլորտª մ նկատվª մ է արհեստական բանա-

կանª թյամբ սպառազինª թյª նների համաշխարհային մրցավազք, որի մասնակիցներն 

են ԱՄՆ-ը, Չինաստանը, Ռª սաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իսրայելը և 

Հարավային Կորեան28: Սակայն, գլխավորապես այն տեղի է ª նենª մ ԱՄՆ-ի, Չինաստա-

նի և Ռª սաստանի մի ջև29:

2017 թ. օգոստոսին «Թեսլա» (Tesla) ընկերª թյան հիմն ադիր Իլոն Մասկի և արհեստա-

կան բանականª թյամբ զբաղվող բրիտանական DeepMind ընկերª թյան հիմն ադիր 

Մª ստաֆա Սª լեյմանի գլխավորª թյամբ 26 երկրներից արհեստական բանականª թյան և 

ռոբոտաշինական ընկերª թյª նների հիմն ադիր 116 մասնագետ բաց նամակ հղեց ՄԱԿ-ին՝ 

կոչ անելով կանխելª  սպառազինª թյª նների մրցավազքը մահացª  ինքնավար զենքերի 

արտադրª թյան ոլորտª մ: Իրենց նամակª մ ընկերª թյª նների հիմն ադիրներն ընդգծª մ 

էին «Որոշակի սովորական սպառազինª թյª նների մասին» կոնվենցիայի30 վերանայման 

անհրաժեշտª թյª նը: Նրանք նշª մ էին, որ մահացª  ինքնավար զենքերը կարող են դառնալ 

որպես «պատերազմի  երրորդ հեղափոխª թյª ն»՝ վառոդի հայտնագործª մի ց և մի ջª -

կային զենքից հետո, ապա մատնանշª մ, որ դանդաղ գործելª  ժամանակ չկա31:

Ըստ «Մայքրըսոֆթ» ընկերª թյան նախագահ Սմի թի՝ մահացª  ինքնավար զենքերի 

Researchers,” https://futureoflife.org/open-letter-autonomous-weapons/?cn-reloaded=1, դիտվել է 
13.05.2019:
26     Jayshree Pandya, “The Weaponization Of Artificial Intelligence,” Forbes, January 14, 2019, https://www.

forbes.com/sites/cognitiveworld/2019/01/14/the-weaponization-of-artificial-intelligence/#484da7953686, 

դիտվել է 12.02.2020:

27    Paul Scharre, Army of None: Autonomous Weapons and the Future of War (New York, London: W. 

W. Norton & Company, 2018), 232.

28  Ավելի մանրամասն տե՛ս Kirsten Gronlund, “State of AI: Artificial Intelligence, the Military 

and Increasingly Autonomous Weapons,” Future of Life Institute, May 9, 2019, https://futureoflife.

org/2019/05/09/state-of-ai/, դիտվել է 17.05.2019:

29   Ավելի մանրամասն տե՛ս Karla Lant, “China, Russia and the US Are in An Artificial Intelligence Arms 

Race,” September 12, 2017, https://futurism.com/china-russia-and-the-us-are-in-an-artificial-intelligence-

arms-race, դիտվել է 17.05.2019:

30  “Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which 

May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,” https://www.unog.

ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/51609D467F95DD5EC12571DE00602AED/$file/CONVENTION.pdf, 

դիտվել է 16.05.2019:

31   “An Open Letter to the United Nations Convention on Certain Conventional Weapons,” https://www.

cse.unsw.edu.au/~tw/ciair/open.pdf, դիտվել է 18.05.2019:
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օգտագործª մը նոր խնդիրներ է առաջ բերª մ, որոնք կառավարª թյª նների կողմի ց պետք 

է հրատապ դիտարկվեն32:

Նշենք, որ պետª թյª նների դիրքորոշª մն  այս հարցի շª րջ մի անշանակ չէ: 

Օրինակ՝ 2015 թ. Մեծ Բրիտանիայի կառավարª թյª նը դեմ է հանդես եկել ինքնա-

վար զենքերի արգելքին՝ նշելով, թե մի ջազգային մարդասիրական իրավª նքն 

արդեն իսկ ապահովª մ է բավարար կարգավորª մ այդ ոլորտի համար: Միացյալ 

Թագավորª թյª նն ընդգծել է, որ չի զարգացնª մ մահացª  ինքնավար զենքերի 

համակարգեր, իսկ Մեծ Բրիտանիայի զինված ª ժերի կողմի ց կիրառվող բոլոր 

զենքերը մշտապես գտնվª մ են մարդկային վերահսկողª թյան ներքո33:

2016 թ. Չինաստանը հրապարակª մ է ծրագրային մի  փաստաթª ղթ, որª մ նշվª մ 

է ինքնավար զենքերի խնդրի անհամապատասխանª թյª նը մի ջազգային իրավª նքի 

համընդհանª ր նորմե րին՝ մատնանշելով այս հարցի ª ղղª թյամբ մի ջազգային 

իրավª նքª մ փոփոխª թյª նների անհրաժեշտª թյª նը, սակայն՝ ոչ կիրառման արգե-

լª մը34: Այս մոտեցª մն  է ցª ցաբերª մ նաև Ռª սաստանը՝ չընդª նելով ինքնավար 

մահացª  զենքերի օգտագործման արգելքը35: 2019 թ. մարտի 29-ին ՄԱԿ-ի՝ ինքնավար 

մահացª  զենքերի արգելման խնդրին նվիրված ժնևյան նիստին Ավստրալիան, 

Իսրայելը, Ռª սաստանը, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ը դեմ քվեարկեցին արգելքին36:

2019 թ. աշնանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 74-րդ նստաշրջանª մ առնվազն 

41 երկիր բարձրացրել է մարդասպան ռոբոտների արգելքի հարցը, իսկ Ավստրիան, 

Չինաստանը, Կª բան, Էկվադորը և Գվատեմալան նորից հանդես են եկել մահացª  

ռոբոտների կիրառª մն  արգելող մի ջազգային նոր պայմանագրի տեքստի կազմման 

անհրաժեշտª թյան իրենց կոչերով37:

2017 թ. Հարվարդի համալսարանի Բելֆեր կենտրոնն իր զեկª յցª մ նշª մ 

32   Wesley Hudson, “Killer robots ‘unstoppable’ rise will put public safety ‘at risk’ claims Microsoft chief,” 

Daily Express and Sunday Express, Sepember 22, 2019, https://www.express.co.uk/news/uk/1181082/

killer-robots-latest-technology-news-microsoft-ai-lethal-autonomous-weapons?fbclid=IwAR2npnEYH1jlqbv

YK_bsttXU08Dk1YpPMRYnuZDD-nBH46Trls-J5-9qXo8, դիտվել է 05.02.2020:

33   Owen Bowcott, “UK opposes international ban on developing ‘killer robots,” The Guardian, April 13, 

2015, https://www.theguardian.com/politics/2015/apr/13/uk-opposes-international-ban-on-developing-killer-

robots, դիտվել է 05.02.2020:

34   “The poistion paper submitted by the Chinese delegation to CCW 5th Review Conference,” https://

www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/DD1551E60648CEBBC125808A005954FA/%24file/

China’s+Position+Paper.pdf, դիտվել է 19.05.2019:

35   E&T editorial staff, “Russia rejects potential UN ‘killer robots’ ban, official statement says,” E&T 

magazine, December 1, 2017, https://eandt.theiet.org/content/articles/2017/12/russia-rejects-potential-un-

killer-robots-ban-official-statement-says/,  նաև`“Group of Governmental Experts of the High Contracting 

Parties to the Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons 

Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects,” November 10, 2017, 

https://admin.govexec.com/media/russia.pdf, դիտվել է 19.05.2019:

36   Gayle Damien, “UK, US and Russia among those opposing killer robot ban,” The Guardian, March 

29, 2019, https://www.theguardian.com/science/2019/mar/29/uk-us-russia-opposing-killer-robot-ban-un-ai, 

դիտվել է 08.11.2019:

37   “High-level concerns on killer robots at UN,” October 30 2019, https://www.stopkillerrobots.org/2019/10/

unga74/, դիտվել է 08.11.2019:



128

Նարեկ Մ. Պողոսյան

է, որ գրեթե անհնար է կանխել արհեստական բանականª թյան ռազմական 

նպատակներով կիրառման ընդլայնª մը38: Եթե անգամ ՄԱԿ-ը կանխարգելիչ արգելք 

սահմանի ինքնավար զենքերի տեխնոլոգիաների կիրառման վրա, իսկ այդ արգելքը 

պատշաճորեն պահպանվի պետª թյª նների կողմի ց, այդª հանդերձ, հարցը չենք 

կարող փակված համարել:

Որոշակի խմբի անդամն երի թիրախավորել�  նպատակով դրոնների 

կիրառման հարցը

Ինքնավար զենքի համակարգի մի ջոցով հնարավոր է թիրախավորել ռասայական խմբի 

անդամն երին՝ նրանց ոչնչացնելª  համար: Օրինակ՝ դրոնը, օգտագործելով նկարներ 

ճանաչող ծրագրեր, կարող է տարբերակել անհատի էթնիկ պատկանելիª թյª նը 

(գª յնով, ֆիզիկական առանձնահատկª թյª ններով): 

Հատկանշական է, որ այսպիսի դրոններ ստեղծելª  փորձերը կարող են արվել 

մասնավոր հաստատª թյª ններª մ՝ սահմանափակ բյª ջեով և կարճ ժամանա-

կահատվածª մ39: Ազգª թյամբ ճապոնացի ամե րիկացի գիտնական, տեսական 

ֆիզիկայի ոլորտի փորձագետ Միցիո Կակª ն զգª շացնª մ է ռազմականացված 

դրոնների համակարգերի բացարձակ վտանգավորª թյան մասին. ըստ նրա՝ մոտ 

ապագայª մ դրոնը կճանաչի մարդª  կառª ցվածքը, որը հնարավորª թյª ն կընձեռնի 

սպանելª  թիրախավորվածին40: 

Այսօր արդեն լայնորեն գործածվª մ են դեմքերի նª յնականացման համակար-

գերը: Ավելին՝ Չինաստանն արդեն փորձարկª մ է վերահսկողական այնպիսի 

համակարգեր, որոնք թª յլ են տալիս հայտնաբերել նª յնիսկ մարդկանց հª յզերը41: 

Ռª սական «Էն Թեչլաբ» (NtechLab) ընկերª թյª նն օգտագործª մ է դեմքը ճանաչելª  

համակարգը՝ մարդկանց էթնիկ պատկանելª թյª նը որոշելª  նպատակով42:

«Future of Life Institute»-ը43 2017 թ. թողարկեց «Slaughterbots» անվանª մով 

38   Greg Allen, Taniel Chan, Artificial Intelligence and National Security, Belfer Center for Science and 

International Affairs  (Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs Harvard Kennedy 

School, 2017), 3, https://www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/AI%20NatSec%20-%20

final.pdf, դիտվել է 22.05.2019:

39   Amir Husain, The Sentient Machine: The Coming Age of Artificial Intelligence (New York, London, 

Toronto, Sydney and New Delhi: Simon and Schuster, 2018), 106-107.

40   Jolene Creighton, “Physicist Michio Kaku Has Some Powerful Predictions for the Future,” March 26, 

2018, https://futurism.com/michio-kaku-prominent-futurist-predictions, դիտվել է 19.05.2019:

41   Adrian Potoroaca, “China is testing ‘emotion recognition’ systems in Xinjiang,” TechSpot, November 4, 

2019, https://www.techspot.com/news/82611-china-testing-emotion-recognition-systems-xinjiang.html?fbcl

id=IwAR23iKberEyXCPTMHGGSD6Ss-dhNHun2yjCkm5KPBu5ilvlhuF4jvZ3ykkE, դիտվել է 19.01.2020:

42   Ryan Daws, “Russian startup is building a controversial ‘ethnicity-detecting’ AI,” AI News, May 25, 2018, 

https://artificialintelligence-news.com/2018/05/25/russian-ethnicity-detecting-ai/, դիտվել է 19.05.2019:

43   Future of Life Institute-ը (թարգմ՝ Կյանքի ինստիտուտի ապագան)՝ Բոստոնի տարածքում գործող 

կամավոր հետազոտական և կրթական կազմակերպություն է, որն աշխատում է մեղմել մարդկության 

առջև ծառացած էկզիստենցիալ վտանգները՝ մասնավորապես առաջադեմ արհեստական 

բանականության էկզիստենցիալ ռիսկը: 
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ավելի քան 7 րոպե տևողª թյª ն ª նեցող մի  տեսանյª թ, որª մ գիտաֆանտաստիկ 

ձևով ցª յց է տրվª մ, թե ինչպես է տեխնոլոգիական ընկերª թյª նը ներկայացնª մ 

ամե նաառաջադեմ ինքնավար դրոնները, որոնք փոքր խաղալիքի չափ ª նեն և 

զինված են պայթª ցիկով: Դրոնները նª յնականացնª մ են թիրախներին և սպանª մ՝ 

նախապես ծրագրավորված չափանիշների և համակարգված տվյալների հիման 

վրա44: «Future of Life Institute»-ի նպատակն էր ցª յց տալ ինքնավար զենքերի 

կիրառª մի ց եկող վտանգները: Եվ ամե նակարևորն այն է, որ խոսքը գնª մ է ոչ մի այն 

վաղվա հիպոթետիկ վտանգների մասին, այլև հենց ներկայի:

Ուշագրավ է, որ Չինաստանն արդեն սկսել է Մերձավոր Արևելքª մ վաճառել 

ինքնավար մահացª  ռոբոտներ: Օրինակ՝ չինական «Զիյան» (Ziyan) ընկերª թյª նը 

մի ջազգային գնորդներին ակտիվորեն գովազդª մ է «Բլոª ֆիշ Ա3» (Blowfi sh A3) 

ª ղղաթիռը, որն ինքնաձիգով զինված ինքնավար դրոն է:

 ԱՄՆ պաշտպանª թյան նախարար Մարկ Էսպերն այս առնչª թյամբ նշել է, թե 

չինական զենք արտադրողները վաճառª մ են անօդաչª  այնպիսի սարքեր, որոնք 

լիարժեք ինքնավարª թյª ն ª նեն, ներառյալ՝ նպատակային մահացª  հարվածներ 

հասցնելª  հնարավորª թյª ն45:

Ցեղասպանական քարոզչ� թյան համար սոցիալական մե դիայի և կեղծ 

տեսանյ� թերի կիրառման խնդիրը

Էթնիկ և կրոնական փոքրամասնª թյª նների նկատմամբ արհեստական բանա-

կանª թյան մի ջոցով ցեղասպանª թյª ն իրագործելª  քարոզչª թյան առª մով լª րջ 

գործիք կարող է ծառայել նաև սոցիալական մե դիան: Սոցիալական ցանցերª մ 

քարոզչª թյª ն իրականացնելով ալգորիթմն երի և անձնական տվյալների օգ-

տագործման արդյª նքª մ նª յնականացված անհատներին արհեստական բանա-

կանª թյª նը կարող է թիրախավորել և տարածել ցանկալի տեղեկատվª թյª ն46: 

Արհեստական բանականª թյª նը կարող է ապակայª նացնել համացանցային նորª -

թյª նների ողջ էկոհամակարգը, իսկ սոցցանցերը կարող են դառնալ առաջին զոհերը47: 

Այս համատեքստª մ հատկապես ª շագրավ է այն հանգամանքը, որ արդեն 

գրանցվել են դեպքեր, երբ սոցիալական ցանցերը օգտագործվել են ցեղասպանական 

նպատակներով, ինչպես 2016-2017 թթ. Մյանմարª մ զինծառայողների կողմի ց ֆեյս-

44  Future of Life Institute, “Slaughterbots,” November 13, 2017, https://www.youtube.com/
watch?v=HipTO_7mUOw,  դիտվել է 15.09.2019:

45    Patrick Tucker, “SecDef: China Is Exporting Killer Robots to the Mideast,” Defense One, November 

5, 2019, https://www.defenseone.com/technology/2019/11/secdef-china-exporting-killer-robots-mideast/1611

00/?oref=DefenseOneFB&fbclid=IwAR30HzhnTAAzJH-LUggx4leuTuR71PdLECunjhzinNnwnxDVplJJ7OH

EA7s, դիտվել է 29.09.2019:

46  Bernard Marr, “Is Artificial Intelligence Dangerous? 6 AI Risks Everyone Should Know About,” 

Forbes, November 19, 2018, https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/11/19/is-artificial-intelligence-

dangerous-6-ai-risks-everyone-should-know-about/#1bedd0212404, դիտվել է 19.01.2020:

47   Victor Tangerman, Elon Musk, “‘Advanced AI’ Will Manipulate Social Media,” 26 September 2019, 

https://futurism.com/the-byte/elon-musk-ai-manipulate-social-media, դիտվել է 05.11.2019:
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բª քյան հարթակը կիրառվեց որպես էթնիկ զտª մն երի գործիք, և կեղծ էջերի մի ջոցով 

մահմե դական ռոհինջաների նկատմամբ հակաքարոզչª թյª ն իրականացվեց48: 

«Մայքրոսոֆթ»-ը 2016 թ. ներկայացրեց արհեստական բանականª թյամբ օժտված 

Թայ անª նով չաթբոտը49, որը պետք է մե կնաբանª թյª ններ աներ սոցիալական 

մե դիայª մ և սովորեր, թե ինչպես կարող է շփվել ª րիշների հետ: Սակայն երկար 

ժամանակ պահանջվեց, որ «Մայքրըսոֆթ»-ը Թայի ազգայնամոլ քարոզչական  

գրառª մն երը ջնջի. չաթբոտը վերջնականապես արգելափակվեց, երբ սկսեց ցեղա-

սպանª թյª նը քարոզող գրառª մն եր անել50:

Արհեստական բանականª թյան գործիքները կարող են լայնորեն օգտագործվել 

նաև «դիպֆեյք» (deepfake) անª նը ստացած կեղծ տեսանյª թերի տարածման համար: 

Օրինակ՝ տեսագործիքների կիրառմամբ անհատի դեմքը կարող է տեղադրվել մե կ 

այլ մարդª  մարմն ի վրա51, արհեստական բանականª թյան մի ջոցով հնարավոր է 

ընդօրինակել նաև մարդª  ձայնը52:

Այսպիսի տեսանյª թերը դժվարª թյամբ հայտնաբերվող աª դիո կամ վիդեո թվային 

մանիպª լյացիաներ են, որոնցª մ կարող են պատկերվել մարդիկ, և ներկայացվել, թե 

նրանք կատարª մ են այսպիսի արարքներ կամ այսպիսի խոսքեր են արտաբերª մ, 

երբ նրանք նման նման խոսքեր չեն ասել կամ արարքներ չեն կատարել: Այսպիսի 

բովանդակª թյամբ կեղծ տեսանյª թերը կարող են օգտագործվել որպես գործիք 

ահաբեկչական խմբավորª մն երի կողմի ց սադրիչ գործողª թյª նների իրականացման 

և թիրախային լսարանների հª յզերի վրա ազդելª  նպատակով՝ անգամ ցª յց տա-

լով, թե իբր իրենց հակառակորդները ցեղասպանական գործողª թյª ներ են իրա-

կանացնª մ: Օրինակ՝ «Իսլամական պետª թյª ն» ահաբեկչական խմբավորման 

կողմի ց արհեստական բանականª թյան մի ջոցով կարող է ստեղծվել կեղծ տեսանյª թ, 

որª մ պատկերված կլինեն ԱՄՆ զինծառայողներ, ովքեր կրակª մ են խաղաղ բնա-

կիչների ª ղղª թյամբ կամ քննարկª մ են մզկիթը ռմբակոծելª  պլանը, որի մի ջո-

ցով ահաբեկչական խմբավորª մը պայմաններ կստեղծի, որ մարդիկ թշնամաբար 

48   Paul Mozur, “A Genocide Incited on Facebook, With Posts From Myanmar’s Military,” New York 

Times, October 15, 2018, https://www.nytimes.com/2018/10/15/technology/myanmar-facebook-genocide.

html, դիտվել է 08.03.2020:

49   Չաթբոտը համակարգչային ծրագիր է, որն իրականացնում է հաղորդակցություն տեքստային 

կամ ձայնագրված նամակների միջոցով: Չաթբոտերը սովորաբար օգտագործվում են տարբեր 

գործնական երկխոսություններում, ինչպես, օրինակ՝ հաճախորդների սպասարկումը կամ 

տեղեկատվություն ստանալը: 

50   James MacDonald, “Microsoft is deleting its AI chatbot’s incredibly racist tweets,” Business Insider, 

April 15, 2016, https://daily.jstor.org/when-the-ai-promotes-genocide/, դիտվել է 23.05.2019: Տե՛ս նաև 

Rob Price,  “Microsoft is deleting its AI chatbot’s incredibly racist tweets,” Business Insider, March 24, 

2016, https://www.businessinsider.com/microsoft-deletes-racist-genocidal-tweets-from-ai-chatbot-tay-2016-

3?r=UK&IR=T, դիտվել է 28.05.2019:

51  Kevin Roose, “Here Come the Fake Videos, Too,” New York Times, March 4, 2018, https://www.

nytimes.com/2018/03/04/technology/fake-videos-deepfakes.html, դիտվել է 28.05.2019:

52  Bahar Gholipour, “New AI Tech Can Mimic Any Voice,” Scientific American, May 2, 2017, https://

www.scientificamerican.com/article/new-ai-tech-can-mimic-any-voice/, դիտվել է 29.05.2019:
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տրամադրվեն ԱՄՆ-ի նկատմամբ, ինչպես նաև համալրեն իրենց շարքերը53:

Մեծ վտանգ կա, որ արհեստական բանականª թյան գործիքների մի ջոցով կեղծ 

տեսանյª թերի տարածª մը կկիրառվի հենց ատելª թյª ն քարոզելª  նպատա-

կով: Եվ պատահական չէ, որ որոշ մասնագետներ մտավախª թյª ն ª նեն, որ կեղծ 

տեսանյª թերը կարող են օգտագործվել ինչպես ապատեղեկատվª թյª ն տա-

րածելª , այնպես էլ բռնª թյª ն, պատերազմ կամ ցեղասպանª թյª ն հրահրելª  

նպատակով54: Եվ մասնավորապես կրոնական կամ էթնիկ փոքրամասնª թյª նների 

առաջնորդների մասնակցª թյամբ կեղծ տեսանյª թերը հնարավորª թյª ն կտան այդ 

փոքրամասնª թյան նկատմամբ ատելª թյան մթնոլորտ ստեղծել և ցեղասպանª թյª ն 

հրահրել55:

Վերոնշյալները դեռևս չեն ներկայացնª մ բոլոր այն վտանգները, որոնք 

կարող են առաջանալ արհեստական բանականª թյան կիրառª թյան արդյª նքª մ. 

արհեստական բանականª թյան առաջընթացն աներևակայելի արագ է56 և կարծª մ 

ենք՝ դրա հետագա զարգացª մն   իր հետ կարող է նոր վտանգներ բերել։

Արհեստական բանական� թյան էթիկայի մշակման 

անհրաժեշտ� թյ� նը

Կանխատեսելով արհեստական բանականª թյան առաջ բերած հնարավոր 

վտանգները՝ դեռևս 1950 թ. գրող Այզեկ Ազիմովն  առաջ է քաշել ռոբոտատեխնիկայի 

երեք օրենք. ռոբոտը չպետք է վն ասի մարդª ն, ռոբոտը պետք է կատարի մարդկանց 

հրահանգած հանձնարարª թյª նները՝ բացառª թյամբ առաջին օրենքի և ռոբոտը 

պետք է պաշտպանի իր գոյª թյª նն այնքանով, որքանով այն չի հակասի առաջին և 

երկրորդ օրենքներին57։

Գեղարվեստական ստեղծագործª թյª ններª մ, որտեղ ռոբոտները պատասխա-

նատվª թյª ն են ստանձնել ամբողջ մոլորակի և մարդկային քաղաքակրթª թյª նների 

կառավարման համար, Ազիմովը ավելացրել է նաև  չորրորդ կամ զրոյական (zeroth) 

օրենքը՝ ռոբոտին արգելվª մ է վն ասել մարդկª թյանը: Ռոբոտն իրավª նք ª նի վն ասել 

անհատին մի այն այն դեպքª մ, երբ    դրանով կկանխի ողջ մարդկª թյան գոյատևմանը 

53    Robert Chesney and Danielle Citron, “Deepfakes and the New Disinformation War: The Coming Age of 

Post-Truth Geopolitics,” Foreign Affairs, January/February 2019, https://www.foreignaffairs.com/articles/

world/2018-12-11/deepfakes-and-new-disinformation-war, դիտվել է 28.01.2020:

54   Council on Foreign Relations, “The Threat of Deep Fakes,”  May 31, 2019, https://www.youtube.com/

watch?v=zhf2X1RyIWE, դիտվել է 20.09.2019:

55   John Loeffler, “AI Deepfakes Are Now Easier to Make Than Ever, Pointing to Ominous Future,” 

Interesting Engineering, June 11, 2019, https://interestingengineering.com/ai-deepfakes-are-now-easier-to-

make-than-ever-pointing-to-ominous-future, դիտվել է 28.01.2020:

56  Stephen Yuen, “Elon Musk on Artificial Intelligence: ‘The pace of progress in artificial intelligence 

is incredibly fast,’” November 18, 2014, https://www.thesavvytechs.com/2014/11/18/elon-musk-artificial-

intelligence-pace-progress-artificial-intelligence-incredibly-fast/, դիտվել է 28.05.2019: 

57   Isaac Asimov, “Runaround.” I, Robot (New York City: Doubleday, 1950), 40.
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սպառնացող վտանգը58: Այդª հանդերձ, ժամանակակից ռոբոտատեխնիկայի մասնա-

գետներն Ազիմովի վերոնշյալ օրենքների կիրառª մն  իրատեսական չեն համարª մ՝ 

հիմն ական խնդրի երկիմաստª թյան պատճառով59:

Հնարավոր բացասական հետևանքները կանխելª  նպատակով ոլորտի մասնա-

գետներն անհրաժեշտ են համարª մ արհեստական բանականª թյան էթիկայի մշակª մը: 

Այն ներառª մ է մե քենայական էթիկան և ռոբոէթիկան, որը վերաբերª մ է մարդկանց 

«բարոյական վարքին»՝ արհեստական բանականª թյամբ օժտված էակների նախագծª մ, 

կառª ցª մ, օգտագործª մ:

2016 թ. Ստանդարտների բրիտանական ինստիտª տը ռոբոտներ ստեղծողների 

համար հրապարակեց ռոբոտների էթիկական վարքագծի ապահովման վերաբերյալ 

«BS8611. ռոբոտներ և ռոբոտական սարքեր» անվանª մով փաստաթª ղթ, որª մ նշվª մ էր, 

որ «ռոբոտները չպետք է նախագծված լինեն մարդª ն սպանելª  կամ վն ասելª  համար, և 

այդ հարցª մ ոչ թե ռոբոտները, այլ մարդիկ են պատասխանատª . պետք է հնարավոր լինի 

պարզել, թե ով է պատասխանատª  ցանկացած ռոբոտի և դրա պահվածքի համար»60: 

Այսպիսով՝ մարդկª թյան համար հրատապ է դարձել վերոնշյալ հնարավոր վտանգները 

կանխելª  նպատակով օրենսդրական համապատասխան մե խանիզմն երի ստեղծª մը՝ 

հիմն ված մարդª  իրավª նքների պաշտպանª թյան և էթիկայի չափորոշիչների վրա: 

Սա նաև հնարավորª թյª ն կտա կանխարգելել ցեղասպանª թյան և զանգվածային 

սպանª թյª նների իրագործման հնարավոր վտանգները: 

Թեև ցեղասպանագետները հետազոտª թյª ններ են իրականացրել տեղեկատվª -

թյան և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների դերի ª ղղª թյամբ61, նª յնիսկ առաջարկ 

կա ցեղասպանª թյան կանխարգելման համատեքստª մ օգտագործել արբանյակների 

հնարավորª թյª նները՝ մարդª  իրավª նքների խախտª մն երի շª րջ հեռակա մշտա-

դիտարկª մ անելª  և վաղ նախազգª շացման համակարգ գործարկելª  նպատակով62, 

սակայն արհեստական բանականª թյան թեմային դեռևս համապատասխան 

անդրադարձ չի կատարվել: Հետևաբար, հարկ է մտածել արհեստական բանականª թյան 

համապատասխան ալգորիթմն երի մշակման ª ղղª թյամբ, որոնք թª յլ կտան հայտնա-

բերել և կանխարգելել ցեղասպանական մի ջավայրի ձևավորª մը վաղ փª լª մ: 

58   Keith Abney, “Robotics, Ethical Theory, and Metaethics: A Guide for the Preplexed,” in Robot Ethics: 

The Ethical and Social Implications of Robotics, ed. Patrick Lin, Keith Abney, George A. Beke (Cambridge, 

Massachusetts, London: MIT Press, 2012), 43.

59   McCauley Lee, “AI Armageddon and the Three Laws of Robotics,” Ethics and Information Technology 

9, no.2 (2007): 153–164.

60   Amit Ray, Compassionate Artificial Intelligence: Frameworks and Algorithms, Compassionate AI Lab 

(An Imprint of Inner Light Publishers, 2018), 46-47.

61   Զանգվածային սպանությունների կատարման գործում տեղեկատվության և հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների դերակատարության մասին տե՛ս “Information and Communications Technologies in 

Mass Atrocities Research and Response,” Genocide Studies and Prevention 11, no. 1, (2017): 128.

62   Andrew Marx, “Using Satellites to Detect Mass Human Rights Violations: A Call for International 

Community to Implement an Early Warning Detection System,” in Last Lectures on the Prevention and 

Intervention of Genocide, ed. Samuel Totten (London and New York: Routledge, 2018), 171-179.
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This article illustrates the fact that the accelerating pace of technological development in 

recent years, in particular the use of artifi cial intelligence (AI) has raised serious concerns 

among experts that it, along with its advantages, can pose many dangers to mankind when 

machines think and make decisions for them. Particularly risky is that the development 

of AI and autonomous weapons can be used to target certain national, religious and racial 

groups, thereby increasing the risk of genocide and mass killings.

In the present day, when the global arms race using AI is a reality, many technologists 

are turning their attention to banning lethal autonomous weapons. In addition, in order to 

prevent the potential negative consequences of AI development, industry professionals have 

suggested the need to develop an AI code of ethics.

The creation of appropriate legislative mechanisms based on ethics and the protection 

of human rights has already become an urgent matter for mankind to prevent the possible 

risks posed by the development of robotics and artifi cial intelligence technology.

Since artifi cial intelligence is used to detect and prevent various types of crime, it is 

therefore necessary to use the opportunities provided by it to prevent genocide and mass 

murder.

Нарек М. Погосян
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РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И РИСКИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГЕНОЦИДА И МАССОВЫХ УБИЙСТВ

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: искусственный интеллект, смертоносное автономное оружие, гонка 

вооружений, роботы, геноцид, дроны, социальные сети, фальшивые видео, этика 

искусственного интеллекта.

В статье показано, что ускоряющиеся темпы развития технологий в последние го-

ды, в частности использование искусственного интеллекта, вызывают серьезные 
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опасения у экспертов, что он, наряду с его преимуществами, может создать много 

опасностей для человечества, когда машины думают и принимают решения для себя.

Особенно рискованным является тот факт, что разработка искусственного интеллекта 

и автономного оружия может использоваться для нацеливания на определенные 

национальные, религиозные, расовые группы, что повышает риск геноцида и массовых 

убийств.

В настоящее время, когда глобальная гонка вооружений с использованием 

искусственного интеллекта становится реальностью, многие технологи обращают 

свое внимание на запрет смертоносного автономного оружия. Кроме того, чтобы 

предотвратить возможные негативные последствия развития искусственного 

интеллекта, профессионалы отрасли предложили разработать этику искусственного 

интеллекта.

Создание соответствующих законодательных механизмов, основанных на защите 

прав человека и этики, уже стало насущной задачей для человечества, чтобы 

предотвратить возможные риски, связанные с развитием робототехники и технологий 

искусственного интеллекта.

Поскольку искусственный интеллект используется для обнаружения и предотвра-

щения различных видов преступлений, поэтому необходимо использовать возможности, 

предоставляемые искусственным интеллектом для предотвращения геноцида и 

массовых убийств.
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ՄԻՀՐԱՆ ՀԵՐԱՐԴԵԱՆԻ ԱՆՏԻՊ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐԸ ՀԱԼԷՊԻ 

ՄԻՍԻՈՆԱՐ� ՀԻՆԵՐ� Ն ՄԱՍԻՆ1

Բանալի բառեր՝ Հալէպ, Միհրան Հերարդեան, մի սիոնարներ, Միս Էտիթհ Րօպէրթս, Միս 

Հէտվիկ Պիւլ, Միս Պօտիլ Պիէօրն, Միս Քարէն Եփփէ:

Այս նիւթին մե ջ հրատարակª թեան կª  տանք հալէպահայª թեան շրջանակներª ն 

մէջ գործած օտար մի սիոնարª հիներª ն մասին Միհրան Հերարդեանի ընդարձակ 

տեղեկագիրը, որ պատրաստած է Հալէպի Ազգային առաջնորդարանի խնդրանքով: 

Հեղինակը լաւատեղեակ էր ներկայացª ցած նիւթին, որովհետև  ան անմի ջական 

գործակիցն էր Քարէն Եփփէին ª  մօտէն ծանօթ էր անոր գործª նէª թեան. մի աժամանակ 

տնօրէնը, հաշª ապահն ª  քարտª ղարն էր անոր ղեկավարած Ազգերª  Դաշնակցª թեան 

կանանց և  մանª կներª  պաշտպան հաստատª թեան: Հերարդեան մօտէն ծանօթ էր 

նաև  մի սիոնարª հիներª  առօրեային ª  գործելաոճին, ª րեմն  պատահական չէ որ Ազգ. 

Քաղաքական ժողովը, որպէս լաւատեղեակ անձ, իրմէ՛ խնդրած ըլլար այսպիսի տեղե-

կագիրի մը պատրաստª թիւնը: Այս բոլորէն ետք ª րեմն  պիտի ենթադրել, որ Հերարդեանի 

փոխանցած տեղեկª թիւնները ստոյգ են ª  հաւաստի:

Տեղեկագիրը ընդհանª ր գաղափար մը կª  տայ աքսորական հայերª  մե ծագոյն 

կայանատեղին հանդիսացող Հալէպի մէջ գործող մի սիոնարներª  մասին, նշելով 

անոնց գործª նէª թեան դրական և  ժխտական երեսները: Հոն կան հետաքրքրական 

բազմաթիւ բացայայտª մն եր մի սիոնարները շրջապատողներª  նիւթական մսխª մն երª ն 

և  զեղծարարª թիւններª ն մասին, նաև  կենդանի փաստեր, թէ ինչպէս շատերª  համար 

բարեգործª թիւնը ծառայած է որպէս մի ջոց թշª առª թեան մէջ յայտնª ած աքսորականները 

սիրաշահելª , համայնքային նոր պատկանելիª թիւն թելադրելª  և այլնի մասին:

Զգալի է կարգ մը մի սիոնարª հիներª  հանդէպ Հերարդեանի ոչ դրական կեցª ածքն ª  

հեգնական ոճը, բացի Օր. Քարէն Եփփէէն, որª ն մասին խօսած է մե ծ սիրով ª  յարգանքով: 

Հերարդեան առիթով մը գրած է «Քառէն Եփփէ հայը» իմաստալից խորագիրով յօդª ածը2, 

ª ր և ս զգալի է անոր հանդէպ ª նեցած յարգանքը:

Հրատարակª ող տեղեկագիրին բնօրինակը կը պահª ի Հալէպի Ազգային 

առաջնորդարանի արխիւատան մէջ: Մեքենագրª ած է ª  կը բաղկանայ 8 էջէ:

Տեղեկագիրը հրատարակª թեան կª  տանք նոյնª թեամբ: Կատարած ենք մի այն 

կէտադրական աննշան հպª մն եր: Մեր կողմէ աւելցª ցած ենք մի այն անհրաժեշտ 

ծանօթագրª թիւններ:

* * *

1830-ական թª ականներէն սկսեալ, Արև մª տքի գրեթէ բոլոր անկիւններէն՝ Միացեալ 

Նահանգներէն, Քանատայէն, Մեծն Բրիտանիայէն, Գերմանիայէն, Սքանտինաւեան 

1     Հոդվածը ստացվել է  09.11.2019 և ընդունվել տպագրության՝ 20.03.2020։

2  Հետեւեալ հատորին մէջ՝ Դիւցազնական Ուրֆան եւ իր հայորդիները, խմբ. և կազմ. Արամ 

Սահակեան (Պէյրութ, Ատլաս, 1955), 518-530:
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երկիրներէն ª  այլ շրջաններէ հայաշխարհ ներթափանցեցին հարիւրաւոր մի սիոնար-

ներ աշխարհի առաջին քրիստոնեայ ժողովª րդին Աւետարան քարոզելª ՝ կրթական, 

կրօնական քարոզչª թեան, բժշկական առաքելª թեան և  այլ դիմակներª  տակ: Անոնք 

հիմն եցին բազմաթիւ մի ջնակարգ և  բարձրագոյն վարժարաններ, հիւանդանոցներ, 

որբանոցներ, տպարաններ, բարեսիրական հաստատª թիւններ և  այլն:

Միսիոնարներª ն աշխատանքային թափը շարª նակª եցաւ մի նչև  1915 թ., 

ապա զինադադարի տարիներª ն, Կիլիկիոյ և  Արև մտեան Հայաստանի կարգ 

մը անկիւններª ն մէջ գործª նէª թեան կարճ շրջանէ մը ետք, այդ տարածքներª  

հայաթափª մով անոնք կա՛մ վերադարձան իրենց երկիրները և  կամ ալ իրենց 

«հօտին» հետ տեղափոխª եցան աքսորական հայերª  նոր բնակավայրերը՝ Հալէպ, 

Պէյրª թ, Լիբանանեան այլև այլ շրջաններ, Յª նաստան և  այլն:

Դժª ար է անշª շտ մի անշանակ գնահատական տալ բոլոր մի սիոնարներª ն մասին. 

եղած են մի սիոնարներ որոնց մի տք բանին և  գործª նէª թեան կիզակէտը եղած է 

մի սիոնարական-դաւանական քարոզչª թիւնն ª  դաւանափոխª թիւնը, մի նչ գտնª ած 

են ª րիշներ, որոնք քրիստոնէական արժէքներª  իսկակա՛ն հասկացողª թեամբ 

ծառայած են հայ ժողովª րդին, իրաւ առաքեալի մը նման, ինչպէս օրինակ՝ Միս 

Քարէն Եփփէն, Մարիա Ճէյքպսընը և  անոնց նման առաքելատիպ ª րիշներ:

Ծանօթ� թիւններ Միհրան Հերարդեանի մասին 

Ծնած է Ուրֆա (Եդեսիա), 1881-ին: 1911-ին տեղափոխª ած է Կ.Պոլիս և  ª սանած 

Զինª որական վարժարանին մէջ, զոր աւարտելէ ետք որպէս թնդանօթաձիգ 

զօրակոչª ած է բանակ: Անցնելով Ուրֆա, որոշ դերակատարª թիւն ª նեցած է 

տեղւոյն ինքնապաշտպանª թեան գործին մէջ: Զինադադարին ծննդավայրին ª  

շրջակայքին մէջ զբաղած է որբահաւաքչª թեամբ ª  եղած է տեղւոյն 1920 թ.ի 2-րդ 

ինքնապաշտպանական մարտերª  գլխաւոր ղեկավարներէն և  Զինª որական 

մարմն ի անդամն երէն մէկը: Ուրֆայի հայաթափª մի ն հետ ապաստանած է Հալէպ, 

ª ր գործակցած է Քարէն Եփփէին, իսկ աւելի ետք տեղափոխª ած է Պէյրª թ: Որպէս 

դաշնակցական գործիչ գտնª ած է նաև  Եգիպտոս և  Պարսկաստան3:

Երկար տարիներ մաս կազմած է Հալէպի «Արև ելք» օրաթերթի խմբագրª թեան, 

որª ն էջերª ն ստորագրած է բազմաթիւ յօդª ածներ: Առանձին հատորներով 

հրատարակած է հետև եալ երկերը. «Էջմի ածնի և  Կիլիկիոյ կաթողիկոսական աթոռ-

ներª  փոխյարաբերª թիւնը» (Հալէպ, տպարան «Արև ելք», 1955, 61 էջ) և  «Ազգային 

Սահմանադրª թիւն» (Անթիլիաս, տպարան Կաթողիկոսª թեան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 

1959, 72 էջ):

3   Սիսակ Յակոբ Վարժապետեան, Հայերը Լիբանանի մէջ, Ե. հատոր (Պէյրութ, Համազգայինի 

Վահէ Սէթեան տպարան, 1983), 214-215:
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Քաղաքական Ժողովի մէկ նիստին մէջ, պարտականª թիւն ստանձնած էի ամփոփ 

տեղեկագիր մը պատրաստելª  քաղաքիս մէջ գործող օտար բարեգործական 

ընկերª թեանց ներկայացª ցիչներª  գործª նէª թեան մասին մե ր ժողովª րդին մէջ: 

Հարցը սահմանափակելով մի մի այն անոնց շª րջ, որոնք առանձնապէս հայերª  մէջ 

կը գործեն, կը գտնենք, որ անոնց թիւը 5 է, հետև եալ կերպով.

1 – Միս Էտիթհ Րօպէրթս, որª ն համար կ’ըսª ի թէ անգլիական ընկերª թեանց 

ներկայացª ցիչն է, կապեր ª նի Ազգ. Դաշնակցª թեան աշխատանքի պիւրօյին հետ, 

և  տարաձայնª թեան համե մատ, անձնական մի ջոցներ ալ կը տրամադրէ իր հե-

տապնդած նպատակերª ն:

2 – Միս Հէտվիկ Պիւլ4, որ Աքսիօն Քրէթիէն5 անª ն քրիստոնէական ընկերª թեան 

ներկայացª ցիչն է:

3 – Միս Պօտիլ Պիէօրն6, որ նորվեկեական ընկերª թեան մը ներկայացª ցիչն է:

4 – Միս Քարէն Եէփէ7, որ տանիմարքացի «Հայերª  բարեկամ» ընկերª թեան 

ներկայացª ցիչն է, և  կապեր ª նի նաև  Տօքթ. Լէփսիª սի մի սսիօնին հետ:

4  Միս Հէտվիկ Պիւլ (1887, Հաապսալու (Էստոնիա) – 1981, Վալդվիմմերսբախ (Գերմանիա)): 

Նախակրթութիւնը ծննդավայրին մէջ ստանալէ ետք, շարունակած է զայն Սան Բեթերսպուրկի մէջ 

եւ վկայուած որպէս մանկավարժ: Մեկնելով Արեւելք, 1911-ին ծառայած է Մարաշի գերմանական 

որբանոցին մէջ, ապա Հարունիէի, իսկ աւելի վերջ, երկար տարիներ՝ Հալէպի: Հայերէնով 

հրատարակած է «Նուրիձա Վարժուհի Լեւոնեան» խորագիրով գիրքը (հրատարակութիւն Քրիստոսի 

եկեղեցիին, Հալէպ, 1957): Թարգմանած է նաեւ այլ հատոր մը: 1951-ին Հալէպէն վերադարձած 

է Եւրոպա (իր մասին աւելի մանրամասն տես՝ Վարդան Գրիգորյան, Հայությանը նվիրված 

կյանք. էստոնուհի Հեդվիգ Բյուլի հայանպաստ գործունեությունը Կիլիկիայում և Սիրիայում (1911-1951 

թթ.) (Երեւան, Ամարաս, 1996):

5   «Աքսիօն քրէթիէն ան օրիան» - «Քրիստոնէական առաքելութիւն Արեւելքի մէջ»: Միսիոնարական-

բարեսիրական կազմակերպութիւն որ հիմնուած է Ֆրանսայի Սթրազպուրկ քաղաքին մէջ, 6 

Դեկտ. 1922-ին, դոկտ. Պ. Բերրոնի կողմէ: Նպատակը եղած է բարեսիրական եւ միսիոնարական 

գործունէութիւն ծաւալել Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնեաներուն մէջ եւ մահմետականները կրօնափոխ 

ընել: Իր այս նպատակներուն իրագործման համար կազմակերպութիւնը հիմնած եւ հովանաւորած է 

բազմաթիւ դպրոցներ եւ հիւանդանոցներ: 

6    Միս Պօտիլ Քադարինա Պիէօրն (27 Յունուար 1871, Կրաքերօ (Նորվեկիա) – 22 Յուլիս 1960): Որպէս 

միսիոնարուհի 1905-ին մեկնած է Մուշ, ուր ծառայած է մինչեւ 1917, ապա վերադարձած է հայրենիք, 

իսկ զինադադարէն ետք, կրկին վերադարձած է Արեւելք ու զբաղած որբախնամ աշխատանքով, նախ՝ 

Ալեքսանդրապոլի, ապա՝ Լիբանանի, Սուրիոյ եւ Կ.Պոլսոյ մէջ: Հալէպի մէջ ծառայած է 1927-1934, իսկ 

հայութեան մէջ ընդհանրապէս 1905-1934 թուականներուն, երբ վերադարձած է Նորվեկիա (իր մասին 

աւելի մանրամասն տես՝ Inger Marie Okkenhaug, En norsk filantrop: Bodil Biorn og armenerne 1905-1934  

(Kristiansand: Portal forlag AS, 2016):

7     Միս Քարէն Եփփէ (1 Յուլիս 1876, Կուլինկ (Դանիա) – 7 Յուլիս 1935, Հալէպ): Դանիոյ մէջ շրջան մը 

ուսուցչութիւն ընելէ ետք, 1903-ին մեկնած է Ուրֆա եւ ծառայած է տեղւոյն հայութեան մինչեւ 1917, երբ 

ժամանակաւորապէս վերադարձած է հայրենիք: 1923-ին կրկին մեկնած է Արեւելք, հաստատուած՝ 

Հալէպ եւ գործած որպէս Ազգերու դաշնակցութեան եւ Հայերու բարեկամ դանիական ընկերութեան 

լիազօր ներկայացուցիչ: Զբաղած է որբահաւաքչութեամբ եւ սուրիական անապատներէն հաւաքած 

մեծաթիւ հայուհիներ ու որբեր, որոնց համար հիմնած է Ազատագրուած կիներու եւ մանուկներու 

ապաստանարանը: Հաստատած է նաեւ ասեղնագործութեան աշխատանոց մը, որ գործած է մինչեւ 

1947 (իր մասին աւելի մանրամասն տես՝ Յակոբ Չոլաքեան, Քարէն Եփփէ հայ Գողգոթային եւ 

վերածնունդին հետ (Հալէպ, Արեւելք, 2001):
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5 – Բազմաթիւ պայպլմէն և  վª մըններ, որոնք ամե րիկեան Պօրտի կողմէ կը 

վճարª ին և  պաշտօն ª նին աւետարանական քարոզª թիւններ ընել մե ր ժողովª րդին 

մէջ, ասոնք Տօքթ. Մէրիլին8 ենթակայ էին, հիմա անշª շտ անոր փոխանորդին հսկո-

ղª թեան տակ կը գտնª ին:

Ասոնցմէ իւրաքանչիւրին գործª նէª թիւնը, որքան որ կրցած եմ ստª գել, կը պար-

զեմ հետև եալ կերպով, վերցնելով ամէն մէկը առանձին:

Միս Րօպէրթս – Այս օրիորդին այս քաղաքին մէջ առաջին շօշափելի գործը 

սկսաւ մանª սայի9 գործի մը օժանդակելով, իբր թէ անոր գործաւորներª ն զբաղª մ 

և  ապրª ստ ապահովելª  մտահոգª թեամբ: Այնթապցի Մանª էլ Համմալեան անª ն 

մարդ մը, որ արդէն մանª սայի գործ ª նէր, կրցաւ համակրª թիւնը շահիլ անոր և  

կարև որ գª մար մը կորզել, իր սեփական գործը կարենալ ընդարձակելª  և  այդ 

կերպով կարելի եղածին չափ շատ մարդոց գործ տալª  պատրª ակով: Աւելի քան երկª  

տարի այս կերպով օգտագործելէ յետոյ օրիորդի համակրª թիւնը, Համմալեան նոր 

ծրագիր յղացաւ և  քէմբի պարագներª 10 փլցª ելª  հաւանականª թիւնը առաջ քշելով, 

կրցաւ Միս Րօպէրթսը համոզել, որպէսզի յատª կ շէնք մը շինելª  օժանդակª թիւն ընէ 

իրեն, մէկ մասը իր բնակª թեան, մի ւս մասը մանª սայի կազմածներª ն յատկացª ելª  

պայմանաւ. և  որովհետև  Համմալեան այս կերպով շատ մը ընտանիքներª  ապրª ստը 

պիտի ապահովէր, Միս Րօպէրթս գետնի և  շինª ելիք շէնքին համար նախատեսª ող 

մօտ 300 օսմ. հնչª ն ոսկին, որպէս փոխարինª թիւն Համմալեանի ծառայª թեան 

որպէս նª էր պիտի տար անոր: Սակայն երև ի խանգարողներ եղան այս ճարպիկ 

խաղը, որ Միս Րօպէրթս երկար ատեն չգործադրեց այս մտադրª թիւնը, մի նչև  որ 

անցած տարի Մէյտանի11 մէջ ձեռնարկեց շինելª  «Նանսէնեան տª ն»ը: Պատª ելի 

Շիրաճեան12 երկª  կտոր հող առած էր իր տրամադրª թեան տակ վճարելով անոնց 

8   Տոքթ. Ճոն Ըրնեսթ Մերիլ (1872, Միացեալ Նահանգներ – 1960, Միացեալ Նահանգներ): 

Ամերիկացի միսիոնար: Ստացած է աստուծաբանական եւ փիլիսոփայական բարձրագոյն ուսում 

եւ դոկտորական կոչումի արժանացած՝ Մենիսոթայի համալսարանէն: Այնթապ հասած է 1898-

ին եւ դասախօսած տեղւոյն Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ: 1905-ին ստանձնած է անոր 

տնօրինութիւնը: Կիլիկիոյ հայաթափումով, 1924-ին հաստատուած է Հալէպ, ուր հիմնած է Ալէբբօ 

գոլէճը, որպէս շարունակութիւն Այնթապի գոլէճին: Տոքթ. Մերիլ Հալէպէն Միացեալ նահանգներ 

վերադարձած է 1936-ին եւ մահացած է անդ: 

9     Մանուսա՝ կտաւ, որ կը գործածուի ներքնազգեստ եւ հագուստ պատրաստելու:

10   Քէմբի պարագներ՝ հիւղաւանի խրճիթներ:

11  Մէյտան՝ Հալէպի հայաբնակ գլխաւոր թաղամասը, ուր կը գտնուին Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ 

եկեղեցին, Ազգ. Քարէն Եփփէ ճեմարանը, Ազգ. Սահակեան եւ Զաւարեան վարժարանները, 

Ս.Օ.Խաչի կեդրոնատեղին, տպարան «Արեւելք»ը եւ այլ կառոյցներ: Հայկական անուանումով՝ Նոր 

գիւղ:

12   Վեր. Ահարոն Շիրաճեան (1867, Մարաշ – 5 Դեկտ. 1939, Հալէպ): Կրթութիւնը ստացած է 

Այնթապի Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ, ապա հետեւած է Մարաշի Աստուածաբանական 

վարժարանի դասընթացքներուն, որմէ ետք ձեռնադրուած է աւետարանական հովիւ: Համիտեան 

կոտորածներու օրերուն բանտարկուած է վեց ամիսով: 1912-1914 ուսանած է Էտինպուրկի մէջ: 

Վերադառնալով ծննդավայր, 1915-ին աքսորուած է Հալէպ, ուր հիմնած է «Հայկական որբանոց»ը, 

որ նախախնամական դեր խաղցած է մանաւանդ պատերազմի տարիներուն: Աւելի ետք հիմնած 

է նաեւ «Աղջկանց տուն»ը: Մասնակցած է աքսորական հայերու կարիքներուն ծառայող ազգային 
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արժէքը. սակայն յետոյ այս երկª  կտոր գետինը պէտք չեկաւ անոր և  շատ մը փոր-

ձերէ վերջ չյաջողելով մէկª ն վիզը դնել զանոնք, յարմար նկատեց փոխանցել 

զանոնք Միս Րօպէրթսին, կանխիկ գանձելով անոնց արժէքը, և  Միս Րօպէրթս 

կարճ ժամանակի մէջ շինեց «Նանսենեան տª ն»ը, մի շտ դիտաւորª թիւն ª նենալով 

Մանª էլ Համմալեանին սեփականացնելª  զայն, բայց որովհետև  Միս Րօպէրթս 

փլանը լայն բռնած էր և  յաւելեալ սենեակներ ալ շինած էր զանազան նպատակներª  

գործածելª  համար, Համմալեան չյօժարեցաւ բնակիլ անոր մէջ և  մն աց քէմբը, ª ր իր 

կազմածներª ն վրայ կը շարª նակէ գործել Միս Րօպէրթսի կտորները, որոնք ծախª  

դրª ած են Նանսէնեան տան մէջ բացª ած խանª թին մէջ:

Եւ որպէսզի աշխատանք հայթայթելª  գործը կատարեալ ըլլայ, Միս Րօպէրթս 

աղքատ և  անգործ կիներª ն բամպակ մանել կª  տայ և  այս մանածով գործել կª  տայ 

իր կտորները, յետոյ այս կտորներէն մաս մը կը կարª ի զանազան հագª ստներª  

ձև ով և  կարª ած վիճակի մէջ կը դրª ին վաճառման: Այս կարելª  մասն ալ գործ կը 

հայթայթէ որոշ թւով գործաւորª հիներª :

Մանելª  գործը սահմանափակª ած չէ մի այն բամպակով: Երկª  տարի առաջ, երբ 

Միս Րօպէրթս Թէլ Պրագ13 գացած էր Պատª ելի Շիրաճեանին հետ, հոն 200 օսմ. ոսկի 

արժէքով բª րդ գնած էր, գիւղացի կիներª ն մանել տալով անոնց գործ և  աշխատանք 

ապահովելª  մտօք, սակայն իր հոն մն ալը կարելի չըլլալով, հոս գալէն ամի սներ վերջ 

Հալէպ փոխադրել տª աւ բª րդը և  սկսաւ մանել տալ հոս: Մանած բրդաթելէն մաս մը 

ծախª եցաւ, իսկ մն ացածն ալ գործª ելով կերպաս պատրաստª եցաւ, սակայն վերջին 

արդիւնքը այն եղաւ, որ 200 ոսկիի բª րդին կէսն իսկ չեկաւ Հալէպ, և  վերջնական 

հաշւով գրեթէ ոչինչ մն աց այս 200 ոսկիի բª րդէն, որª ն վրայ աւելի քան 100 ոսկի ալ 

ծախք եղած էր մանելª  և  գործª ելª  համար:

Հոս անհրաժեշտ է յիշատակել, որ բª րդ և  բամպակ մանելª , ինչպէս նաև  

գործª ած կտորները կարելª  աշխատանքներª ն հսկողª թիւնը յանձնª ած է 

այնպիսի կիներª , որոնք այս քաղաքին մէջ շատ մը ª րիշ գործերª  մէջ փորձª ած 

և  անհաւատարիմ դª րս եկած են, սակայն որովհետև  իրենց արհեստն է այսպիսի 

մի ամի տ օտարականները համոզել և  գրաւել, ª նակª թիւն դարձած կեղծ 

քրիստոնէª թեամբ և  փարիսեցիª թեամբ, յաջողած են «բարի» մարդª  տպաւորª թիւն 

ձգել և  ստանձնել գործեր, որոնց մէջ մէկ կողմէ իրենց իրաւասª թիւնը կը գործածեն 

նոր ոչխարներ ապահովելª  համար «փրկª ածներª » փարախին, իսկ մի ւս կողմէ 

իրենց սեփական մանածը ներկելª  զանազան և  անիմանալի կերպերով գողնալով 

ինչ որ կրնան: Ինչ կասկած որ այնքան խեղճª կրակ ձև ով կառավարª ող գործի մը 

մէջ, ª ր քրիստոնէական լղրճª ած ներողամտª թիւնն է ամե նագլխաւոր նշանաբանը, 

անհամե մատ դիւրª թիւններ կը վայելեն արհեստով գողերն ª  աւազակները:

զանազան մարմիններու աշխատանքներուն՝ Հայ Ազգային կարմիր խաչին, Հայ ծերանոց-

անկելանոցի խնամակալութեան եւ այլն:

13    Հայաբնակ գիւղ Սուրիոյ Հասիչէ նահանգի Վերին Ճէզիրէի շրջանին մէջ: Կառուցուած է համանուն 

հնավայրին մօտակայքը: Գիւղին գլխաւոր հիմնադիրը կը համարուի Վեր. Ահարոն Շիրաճեան: 

Թէլ Պրագը ունեցած է հայկական փոքրիկ վարժարան: 1947-1948 թթ. գիւղի բնակչութեան 

մեծամասնութիւնը հայրենադարձուած է:
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Մանելª  և  կարելª  աշխատանքները կը տրª ին մի այն ընտրովի գործաւորª հինե-

րª : Այս ընտրª թեան չափանիշը քրիստոնէական «խըզմէթ»ներն14 են, այսինքն 

որպէսզի գործաւորª հի մը քանի մը տիրհէմ15 բª րդ կամ բամպակ կարենայ առնել 

մանելª  և  կամ կտոր մը ստանալ կարելª , երկª  շաբաթª ան ընթացքին 50 ղրª շ 

սիւրիական շահելª  համար, պայման է որ անիկա իր բարեյª սª թիւնը ապացª ցանէ 

«փրկª թեան» ª ղղª թեամբ, յաչս փարիսեցի վերակացª ներª ն, այլապէս արդէն 

անմի ջապէս կը դադրի գործ ստանալէ: Այսպէս ª րեմն , խեղճ կիները պատառ մը 

հացի դրամի ն համար ստիպª ած կ’ըլլան դերասանª թիւն ընելª  և  կը փորձեն հաճելի 

ըլլալ՝ փորձելով փարիսեցիª թիւն, որ երբեմն ներª  մէջ ժամանակի ընթացքին կը 

դառնայ սովորª թիւն և  կը մե ռցնէ անհատը բարոյապէս:

Հիւանդներª  հանդէպ հետաքրքրª թիւնը պատահականª թեան թողª ած խնդիր 

մըն է, և  ոչ ոք գիտէ թէ հիւանդ մը ինչ պայմաններ պէտք է ներկայացնէ, նիւթական և  

ընտանեկան, որպէսզի արժանանայ հոգածª թեան և  օժանդակª թեան: Չորս կողմէն 

եղած բարեխօսª թիւնները մե ծ դեր կը խաղան և  բնական է, որ այս բարեխօսª թիւնները 

տեղի կ’ª նենան Միս Րօպէրթսի անմի ջական շրջապատէն, որոնք իրենց հաճելի 

մարդոց համար կը վերապահեն զայն:

«Նանսէնեան Տª ն»ը նոր շինª ած ատեն, Միս Րօպէրթս կը հետաքրքրª էր 

խենթերª  վիճակով: Եւ քաղաքէն քանի մը խենթեր հաւաքեց յիշեալ տան մէջ և  քիչ 

մը պակաս խենթերª  հսկողª թեան տակ սկսաւ խնամե լ, մի և նոյն ատեն ստանձնելով 

անոնց ընտանիքներª  հոգածª թիւնը, սակայն որովհետև  անոնցմէ մէկ քանին 

շղթայի զարնելª  հարկադրանքը ստեղծª ած է, և  այս հարկադրանքը գործադրª ած 

ալ, խելացի խորհրդատª ներ արթնցª ցած են զինքը, իր ª շադրª թիւնը հրաւիրելով 

կառավարª թեան հանդէպ պատասխանատª ª թեան վրայ: Այս բանէն վախցած վերջ 

տª աւ այս յիմարներª  գործին և  իւրաքանչիւրը յանձնեց իր տիրոջ:

Ներկայ տարª ան Յարª թեան զատկէն առաջ, քէմբին մէջ ստեղծեց «Նանսէնեան 

խանª թ» մը, ª րկէ ալիւր և  ձիթաիւղ բաժնեց որպէս թէ ապացª ցեալ աղքատներª : 

Այս նպատակին համար ծախսեց շաբաթական աւելի քան 50 օսմ. հնչª ն ոսկի և  

գործը տև եց աւելի քան երկª  ամի ս: Ենթականերª  աղքատª թեան հաստատª մը 

կը կատարէին զինք շրջապատող «փրկª ած»ներ և  բնական է, որ որպէս աղքատ 

վկայª թիւն ստացան մի մի այն անոնք, որոնք վերը բացատրª ած ձև ով իրենց 

բարեյª սª թիւնը ապացª ցած էին և  կամ լաւագոյն պարագային կը յօժարէին 

ապացª ցանել: Ալիւրի և  ձիւթաիւղի այս նպաստը ստացողներէն ոչ մէկը անձամբ 

չքննª եցաւ Միս Րօպէրթսի կողմէ: Տրª ած նպաստը յատª կ տոմսակներով կը 

ստացª էր «Նանսէնեան խանª թ»էն, և  այս տոմսակները 20ով 30ով կը յանձնª էին 

շª րջի վստահելիներª ն, իրենց հայեցողª թեամբ բաժնելª  և  նպաստաւորելª  համար 

«փրկª թեան» թեկնածª ները:

Պէտք եղած էր քանի մը ª րֆացի հայրենակիցներ ներկայացնել իրեն՝ զատկª այ 

առթիւ անոնց պզտիկ օգնª թիւն մ’ապահովելª  համար: Երեք շաբաթներ անընդհատ 

14   Արաբերէնէ փոխառեալ թրքերէն՝ ծառայութիւն:

15   Կշիռքի չափ՝ 3,207 կրամ:
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խնդրել և  թախանձել պէտք եղաւ, մի նչև  որ կարելի եղաւ շաբաթական 10 տոմսակ 

ստանալ, և  այս մի այն երկª  շաբթª ան համար, մի նչդեռ անդին բազմաթիւ շա-

բաթներ Մանª էլ Համմալեան, Համբարձª մ Քէլլէճեան, Ովսաննա Մագսª տեան, 

Տիկին Թագª հի և  այլք տասնեակներով տոմսակներ կը ստանային և  կը բաժնէին 

անպատասխանատª  և  անքօնթրօլ:

Երեք տարի առաջ կարօտ արհեստաւորներª  պզտիկ դրամագլª խներ տալով, 

անոնց ապրª ստի հնարաւորª թիւն ստեղծելª  գեղեցիկ նպատակով նոր գործի 

մը ձեռնարկած էր Միս Րօպէրթս, այս առթիւ ճիպինցի ազգային մը յաջողած էր 

իր վստահª թիւնը գրաւել և  իր հայրենակիցներª ն ապահովել բաւականաչափ 

օժանդակª թիւն, ըստ սկսª ած գործի հիմն ական նպատակին, փոխատª ª թեան 

ձև ով, և  որովհետև  ճիպինցիները գիւղերը շրջող չէրչիներ16 են մե ծ մասամբ, ª րեմն  

անոնց եղած օգնª թիւնները կատարª ած էին իւրաքանչիւրին աւանակ մը տալով, 

պայմանաւ որ անոնք շատ հոգ պէտք է տանէին այս կենդանիներª ն, և  նախապէս 

որոշª ած չափով, ամի ս առ ամի ս, պիտի վերադարձնէին այս կենդանիներª  

արժէքը, որª ն համար յատª կ մª րհակներ ստորագրած էին և  երաշխաւորներ ցոյց 

տª ած: Բանէն դª րս եկաւ, որ այս մարդիկը մասամբ ծախեցին իրենց յանձնª ած 

կենդանիները, մասամբ չարաչար գործածեցին զանոնք և  առ հասարակ ոչ ոք 

դրամը վերադարձնելª  իր յանձնառª թիւնը չկատարեց: Միս Րօպէրթս ստիպª եցաւ 

կառավարական մի ջամտª թեան դիմե լ և  այս շնորհիւ կրցաւ ետ առնել կենդանիներէն 

մաս մը, սակայն դրամն երը մի շտ մն ացին անվճար: Այս կացª թեան առջև , իրեն 

եղած թելադրª թիւններª ն բացառաբար անսալով, Միս Րօպէրթս մօտ երկª  տարի 

առաջ յանձնախª մբ մը կազմե ց իր նախագահª թեան տակ և  դրամագլª խ տալª  

այս գործը այդ մի ջոցով շարª նակեց կարճ ժամանակ մը, սակայն շատ շª տով 

նշմարելով մէկ կողմէն ինք, որ իր արբանեակներª  ցª ցմª նքները դժª արª թեան կը 

բախին այս յանձնախª մբին մէջ, մի ւս կողմէ արբանեակներն ալ տեսնելով, որ այս 

կերպով յարգելի օրիորդը կրնար աստիճանաբար բոլորովին իրենց ազդեցª թենէն 

դª րս գալ, խառնեցին և  խափանել տª ին յանձնախª մբի աշխատանքները, քանի որ 

շատ ալ դիւրին մի ջոցը չէր պակսեր չարախօսելª : Յանձնախª մբը կազմª ած էր Արժ. 

Տէր Ներսէս քհն. Պապայեանէ17, Պր. Սարգիս Սելեանէ18 և  Միհրան Հերարդեանէ, 

16   Փերեզակ, շրջուն մանրավաճառ:

17  Ներսէս Քհնյ. Պապայեան (1887, Այնթապ – 1956, Պէյրութ): Աւարտած է ծննդավայրին Ազգ. 

Ներսէսեան եւ Ադենական վարժարանները, ապա պարապած է ուսուցչութեամբ: 1914-ին քահանայ 

ձեռնադրուելով ծառայած է Ճիպինի մէջ: 1915-ին նախ բանտարկուած է, ապա աքսորուած 

է Քէրէք (Յորդանան), իսկ զինադադարին վերադարձած է ծննդավայր, ուր մասնակցած է 

ինքնապաշտպանական մարտերուն: Կիլիկիոյ հայաթափումով ապաստանած է Հալէպ եւ հոն 

քահանայագործած է երկար տարիներ, միաժամանակ վարած է ազգային տարբեր պաշտօններ, 

որոնցմէ առանձնապէս արժէ յիշել Հայ ծերանոցի խնամակալութեան ատենապետի պաշտօնը զոր 

վարած է 1935-1953, որմէ ետք տեղափոխուած է Պէյրութ:

18   Սարգիս Սելեան (1879, Օվաճըգ (Նիկոմիդիա) – 29 Յունուար 1970, Հալէպ): 1905-ին աւարտած 

է Կ. Պոլսոյ համալսարանի դեղագործութեան ճիւղը եւ հոն բանեցուցած է իր սեփական դեղարանը: 

1915-ին աքսորուելով հասած է Րագգա, իսկ 1919-ին վերջնականապէս հաստատուած է Հալէպ, 
ուր, տարբեր ժամանակներու, վարած է ազգային բազմաբնոյթ պաշտօններ՝ անդամակցած է Հայ 
Ազգային եւ Միջ-Գաւառային միութեանց, Քաղաքական եւ Գաւառական ժողովներուն, Պուրսայի եւ 
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երեքն ալ կª սակցական ճանչցª ած անձեր19: Եւ ահա փսփսª քները սկսան և  Միս 

Րօպէրթս պատրª ակելով, որ այս նպատակին յատկացեալ գª մարը սպառած է և  

նպաստաւորª ողները իրենց յանձն առած վճարª մն երը չեն ըներ, որպէսզի կարելի ըլլայ 

շարª նակել և  դարձնելով գª մարը ª րիշներª ն ալ օգնել, դադրեցª ց յանձնախª մբի 

գª մարª մն երը յարմար ատենին կրկին սկսելª  խոստª մով, սակայն այդ յարմար 

ատենը չեկաւ մի նչև  այսօր, մի նչդեռ Միս Րօպէրթս շարª նակեց պարբերաբար նոյն 

ª ղղª թեամբ օգնª թիւններ ընել այն մարդոց, որոնք անկասկած կը յանձնարարª էին 

«փրկª թեան» բանակէն, և  երև ակայել, որ մի նչդեռ իր նոր օգնª թիւնները ընելª  

պարագային անհրաժեշտ մª րհակները պատրաստելª , գª մարները յանձնելª  և  

ստորագրª թիւն առնելª  աշխատանքը ինծի ընել կª  տար, իմ կողմէ, ինչպէս նաև  

յանձնախª մբի մի ւս անդամն երª ն կողմէ յանձնարարª ածները կը մե րժէր, դրամի  

չգոյª թիւնը առաջ քշելով:

Այս գործը ձև ափոխեալ կերպով կը շարª նակª ի ցարդ: Բարեբախտաբար 

յանձնախª մբի անդամն երէն մի այն Տէր Ներսէս հայրը կրցաւ իր վրայ պահել Միս 

Րօպէրթսի համակրª թիւնն ª  վստահª թիւնը և  բաւական ժամանակ Միս Րօպէրթսի 

յարափոփոխ բնակարաններª ն մէջ շաբաթական որոշ օրեր անոր օժանդակելէ 

վերջ, փոխադարձ համաձայնª թեամբ, Կիլիկեան Վարժարանը ընտրª եցաւ որպէս 

դիմª մն երª  վայր, և  ներկայիս ամէն շաբաթ օր մը Միս Րօպէրթս և  Տէր Հայրը 

հոն կ’ընդª նին զանազան ձև ի դիմª մն եր և  անոնց ընթացք կª  տան ըստ իրենց 

հայեցողª թեան:

Այս գործը սակայն ª շագրաւ է այն տեսակէտով, որ եղած օժանդակª թիւնը 

շատ չնչին չափով է, իսկ խռնª մն  ª  բարոյական անկª մը մե ծ համե մատª թիւններ 

կը ստանան երթալով: Որոշª ած օրը, տասնեակներով երկսեռ ազգայիններ կը 

խռնª ին Կիլիկեան դպրոցին մէջ, և  որովհետև  ժամանակի ընթացքին ամէն մարդ 

հասկցած է, թէ ինչպէս կարելի է հետաքրքրª թիւն և  գª թ շարժել, ստախօսª թեամբ 

և  խաբեբայª թեամբ կը ջանան ոև է բան կորզել: Կան որ իսկապէս կարօտներ են, 

սակայն կրկին կը ստիպª ին խաբեբայª թիւն փորձել իրենց վիճակին ճար մը գտնե-

լª  յոյսով: Կան ալ որ երբեք կարօտª թիւն ալ չª նին, և  «յաւելեալ եկամª տը աչք չի 

հաներ»ի իմաստª թեամբ ամէն անկª մի  կը հանդª րժեն բան մ’աւելի փախցնելª  

դիտաւորª թեամբ:

Արդար ըլլալª  համար պէտք է յայտնել, որ Միս Րօպէրթս ինք անձամբ «փրկª թեան» 

սիրահար և  այս բանը ª ղղակի հետապնդող մը չէ, սակայն որովհետև  սովորª թիւն է, որ 

նման անձնաւորª թեանց այս քաղաքին մէջ առաջին շփª մն երը բողոքականներª  հետ 

է որ տեղի կ’ª նենան, շատ բնականօրէն անոնք ոև է գործ մը ընելª  առթիւ, երբ մարդª  

պէտք ª նենան, բողոքական մարդոց մասին յանձնարարª թիւններ կը ստանան: Այս 

ձև ով է որ Միս Րօպէրթս առաջին առթիւ շրջապատª ած ըլլալով բողոքականներէ, 

Նիկոմիդիոյ հայրենակցական միութեան վարչութեան, եւ այլն: Գլխաւոր հիմնադիրն է Սուրիահայ 
օգնութեան խաչին (1919) եւ հիմնադիրներէն մէկը՝ Քարէն Եփփէ Ազգային Ճեմարանի: Պատահական 
աշխատակցութիւն ունեցած է հայ մամուլին:

19   Առաջինը հնչակեան, միւս երկուքը՝ դաշնակցականներ:
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որոնք մի սիօնարները խաբելª  արհեստը իր բոլոր մանրամասնª թեան մէջ սերտած 

են, կրցած են շահիլ անոր վստահª թիւնը և  աստիճանաբար ընդարձակել շրջա-

պատողներª  բանակը, այսպէս է որ իր հսկողª թեան յանձնª ած կիներª  հանդէպ 

իր սեռային հակª մն երը չկրցող զսպող և  վերջապէս անոնցմէ մի ն բռնաբարելէ վերջ, 

գայթակղª թիւնը ծածկելª  և  պարտկելª  համար մի այն անոր հետ ամª սնացող 

մարաշցի Համբարձª մ Քէլլէճեան մը, որպէս երկինքէն իջած հրեշտակ, վստահª թիւն 

շահած է Միս Րօպէրթսի մօտ և  չի ալ հանդª րժեր, որ ոև է ձև ի օգնª թիւն ստանայ մէկը, 

որ ապաշխարած չէ տակաւին, համբաւեալ այս փարիսեցիները քրիստոնէª թիւնն ª  

անոր խորհª րդները մօնօփօլ դարձª ցեր են իրենց համար. և  որովհետև  աւելի բարձր 

շրջանակներէ յանձնարարª ած են անգամ մը, ալ անկարելի է մե րկացնել զանոնք 

իրենց կեղծաւորª թեան մէջ յաչս Միսերª ն. ահա այս ձև ով է մի այն որ Միս Րօպէրթս, 

թերև ս անգիտակցաբար, այլ կոյր և  մի ամի տ վստահª թեան վրայ գործիք կը դառնայ 

այս կեղծաւորª թեան և  ակամայ կը սատարէ այս ժողովª րդը անբարոյացնող այս 

մտայնª թեան ծաւալª մի ն:

Հարև անցի ակնարկ մը անոր գործերª ն շª րջ պիտի պարզէ, որ այս օրիորդը 

ներկայիս իր շª րջը չª նի քիչ-շատ բանէ հասկցող և  հայ ժողովª րդի իսկական 

կարիքներով մտահոգª ող ոև է լª րջ մարդ. անոնք բոլորը չորրորդական և  աւելի 

վար աստիճանի մարդիկ են, որոնք հովին կª  տան գրեթէ Միս Րօպէրթսի անհաշիւ 

դրամն երը, անշª շտ չմոռնալով իրենց ալ «արդար» բաժինը այս ամէնª ն մէջ:

Ցաւալի այս խնդիրներª ն մէջ աւելի ցաւալին այն է, որ այս ժողովª րդին մէջ 

սիրª ած և  յարգª ած մէկէ աւելի անձնաւորª թիւններ ալ հոգ տարած են իրենց 

համար ալ բաժին հանելª  այս թալանէն և  հարիւրաւոր ոսկիներª  մի անª ագ 

«նպաստներ» ստացած են իրենց համար բնակարան շինելª  կամ իրենց առև տրական 

գործերը շտկել կարենալª  համար: Հոս սակայն ª շադրª թեան արժանի է բª ն իսկ 

Միս Րօպէրթսի մտայնª թիւնը, որ մի նչդեռ իսկական կարիքներª  առջև  երբեմն  

քարսիրտ անտարբերª թիւն ցոյց կª  տայ հակառակ եղած յանձնարարª թեանց և  

խնդրանքներª , և  օրինակի համար կը զլանայ 5-6 ոսկինոց պզտիկ փոխատª ª թիւն 

մը Թª րքիայէն ազատագրª ելիք հայª  մը ի նպաստ, անդին սակայն տիտղոսաւոր 

և  որակեալ ª նև որներª  հարիւրաւոր ոսկիներ կª  տայ, որպէսզի յետոյ շինª ած 

«փառաւոր» շէնքերª ն առջև էն անցնելª  ատեն, իր աչքերը գոցէ, իր իսկ դրամով 

կառª ցª ած շէնքերª  առթած խղճահարª թենէն ազատելª  համար:

Միս Պիւլ - Այս օրիորդը որպէս ներկայացª ցիչը Աքսիօն Քրէթիէն ընկերª թեան, 

ª ղղակի Միսիոնարական կոչª մ ª նի և  իր բոլոր գործերն ª  աշխատանքները այդ 

նպատակին կը ձգտին:

Այս քաղաքին մէջ անոր գործª նէª թիւնը սկսած է հիւանդանոցով մը, որ Պէթհէզդա 

անª նը կը կրէր նախապէս, սակայն երկª  տարի առաջ հիւանդանոցի բժիշկ Տոքթ. 

Մօնիէին հետ գժտª թեան մը բերմամբ, ձեռք քաշեց հիւանդանոցէն և  առանձնապէս 

աշխատելª  սկսաւ:

Իր առանձին գործերէն որպէս առաջին կարելի է յիշել մանª սայի գործարանը, 

որ տարիներէ ի վեր կը շարª նակէ Յարª թիւն Գամպª րեան անª ն մարաշցիի մը 
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ղեկավարª թեան տակ: Այս գործը իր սկզբնական շրջանին ձախողած և  Միս Պիւլի 

յատկացª ցած դրամագլª խը կորսª ած է, սակայն պատասխանատª  Յարª թիւն 

Գամպª րեան հրապարակային աղօթքի մը մէջ Տիրոջ օգնª թիւնը խնդրած ըլլալով իր 

գործերª  յաջողª թեան համար, որպէսզի կարենայ եղած վն ասը հանել և  Միս Պիւլի 

դրամագլª խը վերադարձնել, Տէրը լսած է անոր խնդրանքը և  յաջորդ օրն իսկ կրկին 

Միս Պիւլի ձեռամբ անոր ղրկած է 200 ոսկի հնչª ն, և  գործը շարª նակª ած է հին 

դրամագլª խին վրայ գիծ մը քաշելով:

Այս գործարանին գործաւորները պարտաւոր են ապաշխարել, փրկª իլ և  ապա 

իրաւª նք ստանալ աշխատելª , այլապէս կամ գործ չի տրª իր և  կամ տրª ելէ վերջ 

սխալ մը պատահած ըլլալը հասկցª ի, կը դադրեցª ի:

Գործարանին արտադրª թիւնները կը սպառին տեղւոյն վրայ և  դª րսը:

Միս Պիւլ ª նի նաև  ձեռագործի ճիւղ մը, որª ն արտադրª թիւնները Եւրոպայի 

մէջ կը ծախª ին, և  որª ն գործաւորներª ն մէջ շատ խտիր չի դրª իր, որովհետև  

հաւաքական գործատեղիի մը մէջ չէ որ կը գործª ին անոնք, այլ իւրաքանչիւր 

գործաւորª հի իր տան մէջ կ’աշխատի, սակայն կարելի եղածին չափ հոգ կը տարª ի, 

որպէսզի գործաւորª հիները մօտ ըլլան Յիսª սին:

Որբերª  հոգատարª թեան ճիւղ մըն ալ ª նի Միս Պիւլ, այսինքն որբեր կ’որդեգրէ 

և  անոնց համար հոգատարներ կը գտնէ Եւրոպայի մէջ, որոնցմէ այս նպատակին 

համար եկած դրամն երէն ամսական 4,50 սիւրիական կª  տայ որբ գլª խ և  ª րիշ բանի 

չի խառնª իր: Այս գործը լաւագոյնս կ’օգտագործª ի շահագրգռª ողները փրկª թեան 

առաջնորդելª  համար, և  այս բանը ապացª ցª ած է փորձով: Այրի կին մը, որ 

նախապէս իր որբերª ն պաշտպանª թիւն խնդրած և  մե րժª ած է, անմի ջապէս յետոյ 

որոշ թելադրª թիւններով սկսած է հետև իլ Միս Պիւլի կամ անոր հովանաւորեալներª  

հոգև որ «խըզմէթ»ներª ն և  բարեյª սª թեան վկայականը առնելէ յետոյ, երկրորդ 

խնդրանքով մը յաջողած է ընդª նել տալ իր որբերը:

Բողոքականները «Ջանասիրաց» անª նով քրիստոնէական մի ª թիւն մ’ª նին, 

որոնց [որª ն] նպատակն է կարելի եղածին չափ շատ սիրել Յիսª սը և  սիրելի ընել 

Զայն ª րիշներª ն: Այս մի ª թեան հետ շատ սերտ կապակցª թիւն ª նի Միս Պիւլը և  

ի հաշիւ այս մի ª թեան յատª կ այրեր ª  կիներ Աւետարանի քարոզª թեան համար 

կը պտտցնէ Հալէպի քէմփերª ն, ինչպէս նաև  շրջակայքի հայաշատ կեդրոններª ն 

մէջ, ª ր այս նորօրինակ քարոզիչները Աստª ածն ª  Քրիստոսը կը ճանչցնեն 20 

դարերէ ի վեր քրիստոնեայ նախնիքներէ սերած այս ժողովª րդին, մի շտ մօտենալով 

անոնց ամե նաթոյլ կողմէն, իբր թէ հիւանդին կամ աղքատին կ’այցելեն և  անոնց 

մխ իթարª թիւն կª  տան, օժանդակª թեան յոյս կը ներշնչեն անոնց և  ի վերջոյ կը 

հրաւիրեն զանոնք փրկª ածներª  փարախը: Խեղճ հիւանդը կամ կարօտ աղքատը 

ª րիշ ճար չª նի, բայց եթէ համակերպիլ եղած առաջարկª թեան, իր անյոյս վիճակին 

ճար մը ձեռք բերելª  յոյսով:

Քանի մ’ամսէ ի վեր բժշկական սէրվիս մ’ստեղծած է Միս Պիւլը Մէյտանի նորաշէն 

թաղին մէջ: Ամէն օր կէսօրին, Տօքթ. Ֆիլիփ Յովն անեան20 կամ անոր գործակիցը 

20   Բժ. Ֆիլիփ Յովնանեան (1880, Հասան Պէյլի – 1936, Հալէպ): 1903-ին աւարտած է Տարսոնի 
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Տօքթ. Ճէպէճեան21, յատª կ դարմանատան մը մէջ կ’ընդª նին հիւանդներ և  պզտիկ 

դարմանª մն եր կ’ընեն, ի հաշիւ Միս Պիւլին22: Այս գործին մէջ ցարդ խտիր զգացª ած 

չէ, սակայն իր առաջին քայլերª ն մէջ ժողովրդականª թիւն շահելª  և  ազդեցª թեան 

շրջանակ ստեղծելª  մտահոգª թիւնն է պատճառ սկզբնական այս զգª շաւորª թեան: 

Անկասկած որ քիչ ատեն յետոյ հոս ալ պիտի յայտնª ին այն երև ոյթները, որոնք կը 

դիտª ին այս օրիորդի ª րիշ ձեռնարկներª ն մէջ:

Միս Պիւլ սովորª թիւն ըրած է երեք տարիէ ի վեր ֆիզիքապէս տկար մանª կներ 

հաւաքել և  օդափոխª թեան տանիլ Աթըգ23: Այս տարի հոն յատª կ շէնք ալ շինել տª աւ 

մանª կները հոն պատսպարելª  համար, ինչ որ կ’ապացª ցանէ, որ ամէն տարի նոյն 

բանը ընելª  որոշª մ ª նի: Ի հարկէ օգտակար բան է աղքատ ընտանիքներª  տկար 

զաւակները օդափոխª թեան տանիլ և  անոնց կազդª րª մը ապահովել, սակայն հոն, 

Աթըգի մէջ, այդ մանª կները, որոնք ամբողջª թեամբ բողոքականներª  զաւակներ 

չեն, կ’ապրին կատարեալ բողոքականի կեանք մը, օրական քանի մ’անգամ աղօթքի 

հարկադրª ելով և  օրն ի բª ն Սª րբ Գրքի քարոզª թիւն լսելով:

Մէյտանի նոր թաղին մէջ վերջին անգամ գնª ած հողէն բազմաթիւ կտորներ 

առած և  տրամադրած է իր արբանեակներª ն, իւրաքանչիւրին տրամադրելով նաև  

10-30 օսմ. ոսկի, որպէսզի բնակարաններ շինեն: Այս բանին մէջ քննադատելին 

այն է, որ մի նչդեռ շատ մը ընտանիքներ ամսական նոյնիսկ 2 մէճիտ բնակարանի 

վարձք չկարենալ տալնª ն համար հոս հոն կը քաշքշª ին և  բոլորովին անբնակելի 

վայրերª  մէջ կը բնակին, առանց ոև է օժանդակª թիւն գտնելª , Միս Պիւլ արդէն իսկ 

իր քով աշխատանք ª նեցող և  վճարª ող մարդոց յաւելեալ գª մարներ կը տրամադրէ 

բնակարանի շինª թեան համար:

Սուրբ Պօղոս գոլէճը, իսկ 1908-ին՝ Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանի բժշկական ճիւղը: Քանի մը 

տարի Այնթապ մնալէ ետք հաստատուած է Հալէպ, ուր իր հարազատ՝ Բժ. Աւետիս Ճէպէճեանի հետ 

հիմնած է անձնական հիւանդանոց:

21   Բժ. Աւետիս Ճէպէճեան (1876, Այնթապ – 1952, Հալէպ): Կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի 

վարժարաններուն եւ Կեդրոնական Թուրքիոյ գոլէճին մէջ: 1902-ին աւարտած է Պէյրութի 

Ամերիկեան համալսարանի բժշկական ճիւղը ու կարճ ժամանակ ետք հաստատուած է Հալէպ: 

Առաջին աշխարհամարտին զինուորագրուելով Օսմանեան բանակ, մասնակցած է Տարտանէլի 

ճակատամարտին: Պատերազմի տարիներու յուշերը (հայատառ թրքերէն) իրենց բնագրէն 

թարգմանուելով լոյս տեսած են «Օսմանեան կայսերական բանակի սպայ՝ բժիշկ Աւետիս Ճեպեճեանի 

օրագիրը: 1914-1918» վերնագիրով (Պէյրութ, Վիոլէթ Ճեպեճեան գրադարանի հրատ., 1986): Ունի 

նաեւ բժշկական երկեր: Հայրն է հալէպահայ ծանօթ ակնաբուժ եւ հասարակական-մշակութային 

գործիչ Ռոպերդ Ճէպէճեանին:

22    Այս դարմանատունը հիմնուած է 1926-ին, Հալէպի Սիւլէյմանիէ թաղամասին մէջ:

23   Հայաբնակ գիւղ Սուրիոյ Ալեքսանտրէթ գաւառին մէջ, Ալեքսանտրէթ քաղաքին մօտակայքը: 

Տեղւոյն հայութիւնը ունեցած է քանի մը դպրոցներ ու եկեղեցիներ: Աթըգը, 1939-ին ֆրանսեւթրքական 

համաձայնագիրով, Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է 

Թուրքիոյ: Հոս յիշատակուող Աթըգի կայանը ղեկավարած է Միհրան Գասարճեան:
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Տարին քանի մ’անգամ կը ճամբորդէ Պապ24, Միմպիճ25, Ճարապլª ս26, մի նչև  Արապ 

Բª նար27, ինչպէս նաև  Գըրըգ Խան28, Պէյլան29, Աթըգ և ն., իր պաշտօնեաներª ն 

քարոզչական աշխատանքները քօնթրօլ ընելª  և  այդ վայրերª ն մէջ ալ տարածելª  

համար իր փրկագործական աշխատանքները:

Միս Պիէօրն - Այս Միսին գործª նէª թիւնը սահմանափակ է:

Ամէնէն աչքառª  գործը որ կ’ընէ այս օրիորդը, տխեղծ և  հիւանդկախ մանª կներª  

խնամքն ª  դարմանª մն  է: Յատª կ տª ն մ’ª նի, ª ր կ’ընդª նի նման մանª կներ և  

բժշկական ª  գրեթէ ընտանեկան խղճամի տ հոգածª թեան առարկայ կը դարձնէ: Եւ 

նայած պզտիկի առողջական վիճակին և  պայմաններª ն, համե մատական ժամանակի 

մը մէջ առողջացնելով, կը վերադարձնէ իր ընտանիքին: Այս օրիորդն ալ սակայն զերծ 

չէ փրկագործական ախտէն և  այդ մանª կները կը պահէ զօրաւոր բողոքականական 

քարոզª թեան մը ազդեցª թեան տակ:

Միս Պիէօրն ª նի նաև  անգրագէտ կիներª ն և  աղջիկներª ն գրել կարդալ 

սորվեցնելª  գործ մը, որ կը տանի ապաշխարած և  փրկª ած յայտնի կիներª  մի ջոցաւ, 

որոնցմէ մէկը գոնէ, ª րիշ պարտականª թեան մը մէջ հացի գողª թեամբ բռնª ած և  

արտաքսª ած է: Այս գործը կ’օգտագործª ի յիշեալ կիներª ն և  աղջիկներª ն փրկª -

թեան շիճª կը ներարկելª  յետին մտքով:

Միս Պիէօրն տարª ան մէջ քանի մ’անգամ սնտª կներով հին հագª ստ կը ստանայ 

24  Պատմական քաղաք Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 38 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 

Ցեղասպանութեան տարիներուն եղած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման գլխաւոր 

կայքերէն մէկը, ուր տեղակայուած են բազմահազար աքսորականներ: Ըստ Արամ Անտոնեանի, նոյն 

տարիներուն Պապի մէջ թիֆուսէ զոհուած են մօտաւորապէս 80 հազար հայեր: Աւելի ետք, Պապը 

ունեցած է փոքրաթիւ հայ գաղթօճախ մը, որ 1926-ին բաղկացած էր 178 անձէ:

25     Միմպիճ, Մունպուճ կամ Մումպուճ: Կը գտնուի Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 81 եւ Եփրատէն 

15 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 1915-ին դարձած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման կարեւոր 

կայքերէն մէկը, ուր, զանազան պատճառներով, մահացած են բազմահազար աքսորականներ: Աւելի 

ետք հոն հաստատուած է փոքրաթիւ հայ գաղթականութիւն մը, որ 1926-ին բաղկացած էր 78 

ընտանիքէ՝ 344 հոգիէ:

26  Պատմական քաղաք Եփրատի արեւմտեան ափին, Հալէպէն հիւսիս-արեւելք, անկէ 118 քլմ. 

հեռաւորութեան վրայ, Կիլկամէշի պատմական բերդին մօտակայքը: Առաջին աշխարհամարտէն 

ետք, հոն հաստատուած է փոքրաթիւ հայութիւն մը, մեծ մասամբ պէրէճիկցիներ, որոնց թիւը 1926-ին 

հասած է 1.215-ի, որոնք ունեցած են երեք եկեղեցի, դպրոցներ եւ այլն:

27     Արաբ Բունար, արաբերէն անուանումով՝ Այն էլ Արապ: Քաղաք Հալէպ նահանգին մէջ, Եփրատէն 

արեւելք: Կառուցուած է հռոմէական հնավայրի մը աւերակներուն վրայ: Տեղւոյն հայութիւնը ունեցած 

է իր դպրոցներն ու եկեղեցին:

28  Հայաբնակ գիւղ Հալէպ նահանգի Ալեքսանտրէթ գաւառին մէջ, Ալեքսանտրէթ քաղաքէն 

հարաւ-արեւելք: Կիլիկեան կոտորածներէն առաջ ունեցած է 80 տուն հայ բնակչութիւն: Յիշեալ 

կոտորածներուն գիւղը տուած է 93 զոհ: Գըրըգ Խանը, 1939-ին, ֆրանսեւթրքական համաձայնագիրով, 

Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է Թուրքիոյ:

29   Գիւղաքաղաք Ալեքսանտրէթ քաղաքէն 13 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: 1902-ին ունեցած է 200 

տուն՝ 1.000 հայ բնակիչ, որոնցմէ ցեղասպանութենէն վերապրողները զինադադարին վերադարձած 

են հայրենի քաղաք ու վերաբացած են դպրոց ու եկեղեցի: Աւանը, 1939-ին, ֆրանսեւթրքական 

համաձայնագիրով, Ալեքսանտրէթի ամբողջ գաւառին հետ, Սուրիայէն խլուելով՝ բռնակցուած է 

Թուրքիոյ, որուն հետեւանքով տեղւոյն հայերն ալ հեռացած են քաղաքէն:



147

Ցեղասպանագիտական հանդես 8(1), 2020

Եւրոպայէն և  զանոնք կը բաժնէ կարօտներª , իր շրջապատի ցª ցմª նքներª ն 

համե մատ:

Այսքանով կը վերջանայ այս օրիորդի գործը:

Միս Եէփէ - Այս օրիորդը ª նի գլխաւոր 5 ճիւղեր. որբերª  հոգածª թիւն, կարօտ 

դպրոցականներª  օգնª թեան ձև ով, զանազան հայ դպրոցներª  պիւտճէներª ն 

օժանդակª թիւն, հիւանդներª  դարմանª մ, ձեռագործ և  գիւղերª  գործ: Եւ որովհետև  

այս օրիորդը չª նի երբեք մի սիոնարական պարտականª թիւն և  կոչª մ, զանց կ’ընեմ 

նոյն ձև ով մօտենալ անոր գործի զանազան ճիւղերª ն, բայց ընդհանª ր գաղափար 

մը տալª  համար անոր գործª նէª թեան շª րջ, համառօտակի կ’անցնիմ իւրաքանչիւր 

ճիւղի վրայէն:

Որբերª  հոգատարª թեան գործը կը ղեկավարª ի Բօցտամէն, ª ր Տօքթ. Լէփսիւսի 

Միսսիօնը կ’աշխատի հոգատարներ գտնել իւրաքանչիւր որբի համար, որ կը ներ-

կայացª ի Միս Եէփէի կողմէն: Հոգատարները առանձնապէս կը հետաքրքրª ին 

իրենց որդեգիրով և  յատկապէս անոր անª նով կը կատարեն իրենց դրամական 

առաքª մն երը, որոնք կը կեդրոնանան Բօցտամի  մէջ և  մի անª ագ կը ղրկª ին Հալէպ՝ 

Միս Եէփէին: Այս որբերª  թիւը անցած տարի հասած էր 210ի, սակայն Գերմանիոյ 

տնտեսական տագնապը պատճառ դարձաւ, որ այս թիւը իջնէ ներկայիս 170ի: Որբերը 

կը ստանան սնª նդ, հագª ստ, ª սª մ, բժշկական խնամք և  ի պահանջել հարկին նաև  

այլ ձև ի բացառիկ օժանդակª թիւն:

Կարօտ դպրոցականներª  օգնելª  գործը կը ձգտի մե ր դպրոցներª  պիւտճէներª ն 

օժանդակելª  նպատակին, այսպէս, Սահակեան վարժարանին մէջ կը պահէ 90 

աշակերտներ, Մեսրոպեանին մէջ 70, Ուսª մն ասիրացին մէջ 35, Կրթասիրացին մէջ 

10, Ներսէսեանին մէջ 10 և  քէմփի բողոքականաց վարժարանին մէջ 10 աշակերտներ: 

Հայկազեան վարժարանն ալ ամէն տարի կ’ª նենայ քանի մը աշակերտներ, սակայն 

ասոնց թիւը փոփոխական է ամէն տարի, նայած բնակարաններª  յարմարª թեան: 

Այս աշակերտներª  համար ընդհանª ր առմամբ կը վճարէ տարեկան մէկական օսմ. 

ոսկի տարեթոշակ, կª  տայ անոնց բժշկական խնամք, շատ կարօտներª  հագª ստ և  

մաս մըն ալ սնª նդ30:

Հիւանդներ դարմանելª  գործը նպատակ չէ, մի ջոց է հիւանդ ծնողքները դարմանելª  

և  անոնց զաւակները որբª թեան դժբախդ սպառնալիքէն ազատելª  իմաստով:

Ձեռագործի ճիւղը հիմն ª ած [է] 1922ին. արտադրª թիւնները մե ծ մասամբ կը 

ծախª ին Եւրոպայի մէջ. գործին բª ն նպատակն է մէկ կողմէն վերակենդանացնել 

Միջին դարª  հայկական ասեղնագործը, որ այնքան կը գնահատª ի ամէն կողմէ, իսկ 

մի ւս կողմէն գաղթական կիներª ն գործ և  վաստակի մի ջոց ապահովել: Մինչև  200 

գործաւորª հի ª նեցած ժամանակը եղած է, սակայն վերջին տարª ան և րոպական 

տնտեսական տագնապը նª ազագոյն աստիճանի իջեցª ցած է այս գործը:

30   Վերոնշեալները Հալէպի հայկական վարժարաններն են, մէկ մասը միութիւներու կողմէ 

հովանաւորուած, միւսները՝ Ազգային առաջնորդարանին:
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Գիւղերª  գործը ծանօթ է շատերª ն: Ցարդ Րագգայի31 շրջանին մէջ երկª  գիւղեր32 

իրենց բնակիչներով ինքնաբաւ դարձած են, երրորդ33 մըն ալ իր երկրորդ տարին կը 

բոլորէ:

Պայպըլմէն և  վ� մըններ - Ասոնք գլխաւորաբար կը հովանաւորª ին Ամե րիկեան 

Պօրտին կողմէ և  պարտականª թիւն ª նին քրիստոնէական քարոզª թիւն կատարել 

մե ր ժողովª րդին մէջ: Այս մասին յաւելեալ բան մը ըսելª  կարիք չկայ, տրª ած ըլլալով 

որ Միս Պիւլի բաժնին մէջ այս մասին անհրաժեշտը յիշատակեցինք:

Այս բոլորէն վերջ կրնայ մտածª իլ, որ զանազան ձև ի այս օրիորդները իրենք 

մի ջոցներ կը հայթայթեն և  իրենց յարմար դատած ձև ով ալ կը գործածեն ª  կը գոր-

ծադրեն զանոնք: Ասոր դէմ իրաւամբ կրնանք պատասխանել, որ օժանդակª թիւն 

մը, որ որպէս սոսկական բարեգործª թիւն չի կատարª իր, այլ յետին մտքերէ ծնª նդ 

կ’առնէ, անարժէք կը դառնայ, և  յետոյ իրաւª նք չª նի ոչ ոք անբարոյացնելª  մե ր 

ժողովª րդը, իր առաւել կամ նª ազ չափով կատարած օժանդակª թեամբ, և  յետոյ 

որ այս բոլոր օժանդակª թիւնները կը կատարª ին մե ր ժողովª րդի բարոյական 

պատիւին ի հաշիւ, որª ն դէմ մե ր իրաւª նքն է գոնէ բարոյական հսկողª թիւն մը 

կատարել եղած աշխատանքներª ն վրայ, և  գոնէ մե ր գիտª թեամբը ըլլայ ինչ որ կը 

կատարª ի: Մօտաւոր կամ հեռաւոր ոև է բարեկամ կամ ազգական իրաւª նք պէտք չէ 

տայ ինքզինքին գալ մէկª  մը տան մէջ ինքնագլª խ կարգադրª թիւններ ընելª , եթէ այդ 

կարգադրª թիւնները կը ձգտին նոյնինքն այդ մէկի բարօրª թեան: Բարեգործª թիւնը 

այն ատեն մի այն արժէք կը ստանայ, երբ կ’ըլլայ տեղին, իմաստª թեամբ և  ինչո՞ւ 

չէ, ենթակայի համաձայնª թեամբ, որովհետև  օգնª թեան կարօտ խելահաս անձ մը 

շատ աւելի ճշդª թեամբ կրնայ գնահատել իր կարիքն ª  անոր դարմանª մի  ձև ը, քան 

աշխարհի հեռաւոր մէկ ծայրէն եկած ինքնակոչ բարերարը: Իսկ եթէ այդ բարերարը 

ըլլայ անխելք ª  մի ամի տ, այս իրաւª նքը առաւել և ս կը շեշտª ի:

Առաջնորդ Սրբազանը34 գեղեցիկ մտածª մն  ª նեցած էր անցեալ տարի ի մի  բերելª  

31    Պատմական քաղաք Եփրատի ափին, Հալէպէն հարաւ-արեւելք եւ Տէր Զօրէն հիւսիս-արեւմուտք, 

վերջինէն 140 քլմ. հեռաւորութեան վրայ: Րագգան կարճ ժամանակ եղած է արաբական Ապպասեան 

պետութեան մայրաքաղաք: 1915-ին քաղաքը դարձած է աքսորական հայերու համակեդրոնացման 

կարեւոր կայքերէն մէկը, ուր մօտաւոր հաշուումներով գտնուած են մօտ 20 հազար հայեր, որոնցմէ 

մահացած է մօտ 11 հազարը: Աւելի ետք հոն մնացած են փոքրաթիւ հայեր, որոնք ունեցած են իրենց 

դպրոցները, եկեղեցին եւ մշակութային համեստ կեանքը:

32   Նկատի ունի Թէլ Սիմէն եւ Խըրպէթ էլ Ռըզ գիւղերը: Վերջինը 1927-ին ունեցած է 34 որբեր 

պատսպարող որբանոց մը:

33   Նկատի ունի Թինա կամ Ապու Թինա գիւղը, որ Րագգայէն 30 քլմ. հեռաւորութեան վրայ կը 

գտնուի:

34   Նկատի ունի Բերիոյ Թեմի (Հալէպի) առաջնորդ Արտաւազդ արք. Սիւրմէեանը (1889, Ակն – 

1951, Փարիզ): Նախակրթութիւնը ստացած է Կ.Պոլսոյ Արամեան, Կեդրոնական եւ Պէրպէրեան 

վարժարաններէն, ապա դասաւանդած է տեղւոյն վարժարաններուն մէջ: 1918-ին կուսակրօն 

քահանայ ձեռնադրուելէ ետք, առաջնորդական պաշտօններ վարած է Գոնիա, Հալէպ, Պէյրութ եւ 

Փարիզ: Հեղինակած ու խմբագրած է մնայուն արժէք նարկայացնող պատմա-բանասիրական բնոյթի 

բազմաթիւ գիրքեր ու հանդէսներ, որոնց կարեւոր մասը առնչուած է Սուրիոյ եւ մանաւանդ՝ Հալէպի 

հայոց անցեալին: Եղած է քաջարի եւ գործունեայ հովիւ մը:
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այս զանազան Միսերը և  անոնց մէջ գործակցª թիւն մ’ապահովել ջանացած էր: Եթէ 

չեմ սխալիր մէկ անգամ մի այն հաւաքª եցան, որոշª մն եր կայացª ցին և  ցրª եցան, 

անգամ մըն ալ իրարª  քով չգալª  պայմանաւ:

Պէտք է աշխատիլ իրականացնել այս գաղափարը և  առաջնորդարանի մաս-

նակցª թեամբ գործակցª թիւն մը ապահովել, ի հաշիւ մե ր հօտին կատարª ած այս 

աշխատանքներª ն մէջ, որպէսզի կարելի եղածին չափ արգիլª էր շահադիտª թիւնը 

նիւթական, յարանª անական և  դաւանական երրեակ տեսակէտով:

  18 Օգոս. 1932                                                         Մ. Հերարդեան

        Հալէպ

Mihran A. Minassian

MIHRAN HERARTIAN’S UNPUBLISHED REPORT ON THE

ALEPPO MISSIONARIES

SUMMARY

Key words: Aleppo, Mihran Herartian, Missionaries, Miss Edith Roberts, Miss Hedwig Büll, Miss 

Bodil Biørn, Miss Karen Jeppe.

 

The article presents an extensive and unpublished report, written by Mihran Herartian, 

on the foreign missionaries based in Aleppo in the post-genocide period who were working 

among the Armenian refugees. It was prepared in 1932 at the Armenian prelacy’s request. 

The author knew his topic, given that he collaborated with Karen Jeppe. He was well informed 

of her activities, as well as being the director, accountant and secretary of the League of 

Nations’ offi  ce for the protection of women and children, run by Karen Jeppe herself. He 

knew the missionaries’ everyday activities in this regard therefore his information may be 

considered as trustworthy and correct.

Information may be found in the report concerning missionaries like Miss Edith Roberts, 

Miss Hedwig Büll, Miss Bodil Biørn and Miss Karen Jeppe, as well as others. It is full of 

interesting evidence about the waste of money and fraud carried out by persons collaborating 

with the missionaries. Affi  rmation may also be found in it of how certain people used 

humanitarian work as a means of convincing the desperate refugees and convert to a new 

confessional identity, etc.

Herartian’s negative stance and sarcastic style towards some missionaries is obvious. The 

exception is Karen Jeppe, who is mentioned with great love and respect.

The publication has a short introduction and appropriate annotations.
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  Միհրան Ա. Մինասեան

Мигран А. Минасян

НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКЛАД МИГРАНА ГЕРАРДЯНА О

ЖЕНЩИНАХ-МИССИОНЕРАХ АЛЕППО

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: Алеппо, Мигран Герардян, миссионеры, мисс Эдит Робертс, мисс Хедвиг 

Бюль, мисс Бодиль Бьорн, мисс Карен Еппе.

В публикации представлен подробный неопубликованный доклад Миграна Герардяна об 

иностранных женщинах-миссионерах, действующих среди армянских беженцев, осевших 

после Геноцида армян в Алеппо. Доклад был подготовлен в 1932 году по просьбе Национальной 

епархии Алеппо. Автор был хорошо осведомлен о представленном материале, так как был 

непосредственным помощником Карен Еппе и был близко знаком с ее деятельностью. Он 

был одновременно директором, бухгалтером и секретарем руководимой ею Комиссии по 

защите женщин и детей, действующей под эгидой Лиги наций, был знаком с буднями 

и образом действий женщин-миссионеров. Таким образом, его данные можно считать 

точными и достоверными.

В докладе говорится о женщинах-миссионерах мисс Эдит Робертс, мисс Хедвиг Бюль, 

мисс Бодиль Бьорн, мисс Карен Еппе и о ряде других.

В докладе выявлены множество интересных подробностей о финансовых 

тратах и подлогах, а также живые факты о том, как для многих благотвори-

тельность служила средством угождения оказавшимся в плачевном состоя-

нии беженцам, для навязывания новой общинной идентичности и др.

Чувствуется негативная позиция и иронический стиль Герардяна по отношению к женщинам-

миссионерам. Исключение составляет мисс Карен Еппе, о которой автор отзывается с 

большой любовью и почтением.

Публикация снабжена кратким предисловием и подробными примечаниями.
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МИФ “ОБЩЕЙ ИСТОРИИ” Р. ЭРДОГАНА И ГЕНОЦИД АРМЯН1

Ключевые слова: политисторические фальсификации, Турция, Геноцид армян, Армянский 

вопрос, “общая история.”

В Турции продолжается государственная политика фальсификации Геноцида армян и 

сущности Армянского вопроса. Создаваемые политисторические мифы отрицают суще-

ствование Армении и автохтонности армянского народа, призваны обосновать политику 

тюркизации и исламизации, исчезновения армянского народа с исторической территории 

и легитимизировать политику истребления армян. Сохраняется начинка старых мифов как 

техчир (переселение) и деятельность “армянских разбойников.” При этом процесс очеред-

ной модернизации Турции при Эрдогане обрастает новыми аспектами и гранями отрица-

ния Геноцида армян.

Придя к власти в начале 21-го века, сначала как премьер-министр, а с августа 2014 г. став 

президентом Турции, Р. Эрдоган стал одним из долгожителей среди политических деяте-

лей, который имеет значительный опыт в армянских проблемах. Среди них важное место 

занимает проблема отрицания Геноцида армян. Отказ от признания собственной истории2 

связан с угрозой реституции. Согласно экспертным оценкам, только сумма общих потерь 

армянского народа от Геноцида в 1914-1919 гг. составляет свыше 3,7 млрд. долларов США 

по ценам 1919 г. Эта сумма возрастает на 15-20% с учетом материального достояния в 

1920-1922 гг. (Восточная Армения, Киликия, Смирна и пр.)3. 

Воздействие либеральных ценностей стимулировалo интерес в турецкoм обществе к 

теме Геноцида армян4. В декабре 2008 г. в Турции ученые круги и представители интел-

лигенции начали акцию сбора подписей под открытым письмом с извинением перед ар-

мянским народом за “великую беду османских армян в 1915 г.” Премьер-министр Эрдоган 

отреагировал на это резко: “Мы не совершали этого преступления, нам не за что изви-

няться. Кто виноват, тот может принести извинения. Однако у Турецкой Республики, у 

турецкой нации таких проблем нет.”5

Международное сообщество имело иной взгляд. В марте 2010 г. Комиссия по верои-

споведанию Совета Европы приняла решение, чтобы правительство Турции обеспечило 

1   Հոդվածը ստացվել է  29.02.2020 և ընդունվել տպագրության՝ 23.03.2020։

2 “А. Меркель  потребовала  от Турции смириться с  собственной историей,” https:// voskanapat. 

info/?p=5830, просмотрено 01.12.2019.

3 “Речь идет о сотнях миллиардов,”- http://www.yerkramas.org/article/89743/, просмотрено 01.12.2019.

4 Մերի Նաջարյան, «Թուրք-հայկական հաշտեցման հանձնաժողովի գործունեությունը և Հայոց 

ցեղասպանության գործոնը», Պատմություն և Մշակույթ հայագիտական հանդես (2015), 230-238:

5 “Геноцид армян в Османской империи,” https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/205450, просмотрено 

12.01.2020. 
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возвращение экспроприированного имущества национальных меньшинств с 1923 г., 

начиная с Лозаннской конференции, и в середине 30-60-годов 20-го века6. 13 декабря 

2011 г. Палата представителей конгресса США приняла резолюцию “О возврате религи-

озного имущества нацменьшинствам Турции.”7

Определенный учет мнения ведущих политических центров побудил Эрдогана вы-

ступить 23 апреля 2014 г. в парламенте Турции, гдe в стыдливой форме “признал” 

Геноцид армян, использовав формулу “общей боли.” При этом вину за события 1915 г. 

он возложил на армянскую и мусульманскую стороны8. Цель неполной сатисфакции 

состояла в отказе от реституции либо компенсации армянскому народу за Геноцид 

армян. 

Дальнейший сдвиг в этом вопросе попытался осуществить премьер-министр Тур-

ции Ахмет Давудоглу 20 апреля 2015 г. В послании к армянам о “событиях 1915 г.,” он 

вновь изложил концепцию “общей боли.” Было предложено конструирование совмест-

ного будущего армянского и турецкого народа, но отвергнут переход от частичной 

сатисфакции за Геноцид армян в моральном аспекте к полноценному его признанию9. 

Такая позиция армянской стороной была сочтена не конструктивной10.

По инерции несостоятельный подход к признанию Геноцида армян был озвучен 

президентом Эрдоганом 24 апреля 2018 г.: “Мы разделяем боль, которую пережили 

наши сограждане из числа этнических армян. Этого требует совесть и нравственные 

устои турецкого народа.”11

Смена политического режима в Республике Армения в 2018 г., вследствие бархат-

ной революции, усилила демократическое развитие общества. За этот отрезок времени 

эрдогановский режим трансформировал миф “общей боли” в миф “общей истории” 

армян и турок как Османской империи, так и Турции. 

Основные положения мифа гласят:

6  В Ване (Турция) намерены отреставрировать еще два средневековых армянских храма. - http://

www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=32743, просмотрено 15.09.2019.

7 “Комитет Палаты представителей принял резолюцию о возвращении Турцией конфискованного 

христианского имущества,” https://www.panarmenian.net/rus/news/180250/, просмотрено 15.09.2019. 

8  “У Анкары немало фобий в отношении Армении,” http://panarmenian.net/rus/news/37009, про- 

смотрено 15.09.2019.

9  “Давудоглу выступил с посланием в связи с 1915 г.,” http://news.am/rus/news/262999.html, 

просмотрено 18.09.2019.  

10   “Армяне США: Лже-извинение Давудоглу безответственно,” http://news.am/rus/news// 263002. 

html, просмотрено 25.09.2019.

11  “Мы разделяем боль, которую пережили наши сограждане из числа этнических армян. – послание 

Эрдогана ААЦ Стамбула,” https://www.tert.am/ru/news/2018/04/24/genocide/2670707, просмотрено 

15.09.2019.
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Таблица 1

Утверждения Мотивация

1. распад Османской империи, 

2. гибель людей,

3. ослабление державной власти,

4. значение армянской общины Турции, 

5. “общая история” армян и турок – га-

рант совместного проживания, 

6. ежегодные соболезнования армянской 

общине 24 апреля,

7. отказ от полноценного признания Ге-

ноцида армян.

1. “серьезный” гуманитарный кризис,

2. катаклизмы, эпидемии, миграции,

3. деятельность банд и группировок,

4. преодоление “отчуждения и изоляции,”

5. необходимость моделирования отношений 

армян и турок,

6. нравственные и моральные устои турецко-

го общества,

7. использование  формы отписных соболез-

нований.

В канун 24 апреля 2019 г. президент Р. Эрдоган направил послание местоблюсти-

телю Константинопольского патриарха архиепископу Араму Атешяну, где выразил 

соболезнование потомкам армян, погибших в 1915 г. из-за разных обстоятельств и 

недочетов государственного управления: “Чту память османских армян, которые 

погибли в суровых условиях Первой мировой войны, передаю свои искренние собо-

лезнования их потомкам. Как и в процессе распада каждой империи, в последние 

годы Османской империи произошли серьезные гуманитарные кризисы. Я желаю 

милости Аллаха людям, которые тогда погибли из-за эпидемий, миграции, ослабле-

ния государственной власти, следствием чего были беспорядки, учиненные бандами 

и вооруженными группировками.”

Признан вклад армян в развитии османской государственности и Республики 

Турция. Заявлено о необходимости избегать внешнего давления по совместному 

историческому развитию: “Власти Турции придают особое значение безопасности и 

благосостоянию армянской общины страны. Любые попытки отчуждения и изоля-

ции этнических армян из числа граждан Турции будут решительно пресекаться. У 

нас были общие боли и радости на протяжении всей истории, и общая цель для нас 

– излечить раны прошлого и укрепить наши отношения… Исходя из этого, желаю, 

чтобы вы не давали возможности определенным кругам сеять ненависть, искажая 

нашу общую историю.”12

В то же время Турция сохранила в неизменности свою позицию по Армянскому 

вопросу и Геноциду армян. Вместо признания Геноцида армян вновь дана замыленная 

картина страданий армян и турок в 1915 г. Между тем Геноцид армян признан 30 

12  “Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году,” https://ria.

ru/20190424/1553011572.html, просмотрено 15.07.2019.
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стрнами и 49 штатами США13. Не признавшим штатом остается Миссисипи14. 

Кулуарность заявления Эрдогана МИД Турции связало с посланием президента 

США Трампа по случаю трагической даты 24 апреля 2019 г. к армянской диаспоре и 

мировой общественности: “Сегодня мы вспоминаем Meds Yeghern (арм. Мец Егерн) и 

чтим память тех, кто пострадал в одном из самых страшных массовых злодеяний 20-

го века. Начиная с 1915 года, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или 

отправлены в марши смерти в последние годы существования Османской империи. В 

этот день памяти мы вновь присоединяемся к армянской общине в Америке и во всем 

мире, скорбя о многих потерянных жизнях.”15 Отмечен вклад американцев в спасении 

армян в ходе “массового злодеяния.”

В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства содержание послания аме-

риканского президента сочтено несостоятельным: “Мы отвергаем заявление президен-

та США Трампа о событиях 1915 года. Их толкование, основанное на субъективном 

подходе, создаваемом армянами, не имеет значения. Искажение истории по внутрипо-

литическим причинам неприемлемо. Напоминая еще раз о страданиях более 500 тысяч 

мусульман, убитых армянскими повстанцами в тот период, мы призываем  президента 

Трампа к справедливости. Турция настаивает на своем предложении создать общую 

историческую комиссию для исследования всех аспектов событий, происшедших 104 

года назад.”16

Аналогичным образом руководство Турции негативно восприняло указ президента 

Франции Макрона от 10 апреля 2019 г. о признании 24 апреля национальным Днем 

памяти жертв Геноцида армян. В социальной сети Twitter накануне 104-й годовщины 

Армянской Голгофы президентом было написано: “24 апреля мы официально чтим 

память жертв Геноцида армян – чтобы помнить, что человек способен на худшее, ког-

да забывает, что связывает его с ближним, и чтобы проявить последовательность для 

исключения повторов ошибок в истории.”17

Свою точку зрения о Геноциде армян представило руководство Армении. В посла-

нии от 24 апреля 2019 г. по случаю Дня памяти жертв Геноцида, премьер-министр Н. 

Пашинян отделил мифотворческую политику от реальной истoрии Геноцида армян. 

13   “Киро Маноян: Признание 49-м по счету штатом США Геноцида армян-признак успешного 

давления армян на Вашингтон и Анкару,” https://arminfo.info/fullnews.php?id=40442; “Какие 12 

 стран не признают Геноцид армян,” https://e.mail.ru/messages/inbox?back=1, просмотрено 15.07.2019.

14   “Геноцид армян признали уже 49 из 50 штатов США,” https://www.panorama.am/ru/news/2019/03/20/, 

просмотрено 15.07.2019.

15  “Трамп выступил с обращением в День памяти жертв геноцида армян,” 

https://ria.ru/20190424/1553013281.html, просмотрено 08.07.2019. 

16  “Трамп не назвал события 1915 года Генцидом армян, но Эрдоган все равно переполошился,” 

https://ru.armeniasputnik.am/politics/20190424/18251526, просмотрено 24.04.2019.

17  “‘Человек способен на худшее, когда забывает, что его связывает с ближним’: запись Макрона 

к 104-й годовщине Геноцида армян,” https://www.panorama.am/ru/news/2019/04/25, просмотрено 

25.04.2019.
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Выделены ряд аспектов преступления против человечества: 1) уничтожение армян и 

лишение родины; 2) стремление к уничтожению армянской культуры и ее носителей: 

“Нас последовательно лишали земли, на которой на протяжении тысячелетий форми-

ровалась и развивалась армянская культура, армянская идентичность. Стерто с лица 

земли составляющее армянскую идентичность культурное наследие – тысячи школ, 

церквей и монастырей. Были уничтожены носители сущности армянской культуры – 

интеллигенция и духовенство”; 3) геноцид – преступление против человечества, во имя 

изменения этнополитической картины региона; 4) необходимость продолжения дея-

тельности по осуждению Геноцида армян и мифотворчества вокруг него: “Наша посто-

янная борьба ведется за сохранение нашей сущности, нашего вида. Забыв о них, забыв 

об их культурном наследии, мы предадим нашу сущность. Сохраняя память о них, 

борясь за восстановление справедливости, мы обретем бессмертие. Следовательно, мы 

будем последовательны в вопросе международного признания Геноцида армян.”18

Премьер-министр также дал жесткий ответ на послание Эрдогана о “событиях”  

1915 г. и “депортации армянских разбойничьих шаек и их сторонников, истребляющих 

мусульман Анатолии.” В Twitter-e им было отмечено: “Такое заявление, сделанное 24 

апреля, является крайним оскорблением для армянского народа и человечества, рито-

рикой ненависти со стороны Эрдогана. Мир не должен молчать.” Обращено внимание, 

что оправдание “марша смерти” и гибель 1,5 млн армян рассматривается сквозь при-

зму “наиболее разумного действия,” представляет собой новый аргумент в “оправдании 

убийства целой нации.”19

Оценку позиции Эрдогана представило также внешнеполитическое ведомство Ар-

мении 28 апреля 2019 г. Было указано на неприемлемость тезисов о том, что многие 

османские армяне погибли “из-за беспорядков, учиненных армянскими бандами и во-

оруженными группировками,” и что вследствие этого “депортация армянских банд 

и их пособников были логическим решением.” Заявлено о несостоятельности турец-

кой позиции, искажающей историческую реальность: “Оправдание Геноцида армян, 

тщательно спланированного и осуществленного под предлогом «переселения,» просто 

потрясает. Одновременно оно свидетельствует о намерении полностью истребить ар-

мянский народ как этническую, национальную и религиозную группу в Османской 

Турции.” В этом указано стремление обрамить политику отрицания Геноцида армян 

религиозным аспектом. Тем самым Турция демонстрирует угрозу для региональной 

стабильности и безопасности. Сделан призыв к международному сообществу осудить 

позицию Анкары как “оскорбляющую” память жертв Геноцида армян20.

18  “Мы будем последовательны в вопросе международного признания Геноцида армян – Пашинян,” 

https://rus.azatutyun.am/a/29900837.html, просмотрено 25.12.2019.

19  “Пашинян ответил Эрдогану: его заявление является оскорблением для армянского народа и всего 

человечества,” https://newsarmenia.am/news/politics, просмотрено 25.12.2019.

20  “МИД Армении призывает мировую общественость обуздать Эрдогана,” https://ru.armeniasputnik.

am/politics/20190428/18314427/MID-Armenii-prizyvaet-mirovuyu-obschestvennost-obuzdat-Erdogana.

html, просмотрено 02.11.2019. 
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Отношение к Геноциду армян Эрдоганом учитывает также настроения внутренней 

аудитории Турции - опора на исламский и националистический электорат, чтобы до-

биться переизбрания на следующий президентский срок после 2023 г. По мнению Р. 

Сафрастяна, ставится цель создать “Новую Турцию,” что требует с армянской стороны 

аккумуляции усилий по признанию Геноцида армян21. Сочтено необходимым на пер-

вый план выдвигать вопрос реституции Геноцида армян: “Процесс – сложный, кропо-

тливый, однако вопрос Геноцида давно пора рассматривать в контексте возмещения, а 

не в сугубо моральном аспекте”22.

В этих условиях заявление Эрдогана также имело цель сузить возможность обсуж-

дения Геноцида армян в турецкой общественности, которая оказалась расчлененной 

после провала государственного переворота 2016 г. и победы турецкой оппозиции 31 

марта 2019 г. в трех крупнейших городах – Анкара, Измир и Стамбул.23 Утверждение 

оппозиции в столичном муниципалитете Стамбула24 означало потерю контроля над 

бюджетом города25.

Сузились возможности свободоизъявления: “После попытки военного переворота 

2016 года атмосфера свободомыслия и обсуждений в Турции стала подавляться, что 

связано с усилением единоличной власти президента Эрдогана. Из-за господствующего 

страха с каждым годом все меньше общественных деятелей объективно рассматрива-

ют тему Геноцида армян и стремятся найти правдивый подход к ней. Голос нескольких 

храбрецов в Турции продолжает заглушаться.”26

Во внешней политике политисторический миф “общей истории” армян и турок ис-

ходит из идеологии неосманизма. Она предполагает: 1) восстановлениe влияния Турции 

на всем пространстве Османской империи – до Ливии в Африке, в Европе – мусульман-

ская Босния, Албания и Косово, подчинение своему влиянию закавказских республик 

– Азербайджана, Грузии и Армении; 2) самостоятельная роль Турции в НАТО, которая 

должна от статуса региональной державы перейти к статусу мировой державы; 3) 

проведение активной дипломатической и экономической политики для приобретения 

энергетических ресурсов и выстраивания логистики взаимоотношений и доминирова-

ния.

21  “Эрдоган стал агрессивнее: эксперт рассказал, как Армении найти управу на Турцию,” https://

ru.armeniasputnik.am/politics/20190429/18323164, просмотрено 02.11.2019.

22  “Армения должна настаивать на выдаче компенсаций за Геноцид-Сафрастян,” https://ru.armeniasputnik.

am/politics/20190422/18202489/html, просмотрено 02.11.2019.

23  “Местные выборы в Турции: партия Эрдогана теряет позиции,” https://www.bbc.com/russian/news-

47767945, просмотрено 02.11.2019.

24  “Станет ли победа турецкой оппозиции началом конца правления Эрдогана?” https://www.ermenihaber.

am/ru/news/2019/06/26/, просмотрено 26.10.2019.

25  “Победа оппозиции в Стамубле нанесла удар по Эрдогану,” https://mk-turkey.ru/politics/2019/06/24, 

просмотрено 02.12.2019.

26  “Обсуждение турецкой общественностью вопроса Геноцида армян ограничивается Эрдоганом- 

Сафрастян,” https://newsarmenia.am/news/politics, просмотрено 25.11.2019.
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По существу, это проект создания трансрегиональной державы, требующей модер-

низации деятельности политических и экономических структур, где реституция за 

Геноцид армян является помехой державному замыслу27.

В этом контексте необходимо учитывать путь, пройденный в политисторическом 

мифотворчестве относительно Геноцида армян и Армянского вопроса. В 1980 г. началь-

ник генерального штаба Турции генерал Кенан Эврен подготовил доклад о положении 

национальных меньшинств для высшего командного состава. Основные положения 

гласили: 

Таблица 2

         Утверждения        Мотивация

1. тяжелое положение Османской империи в 

начале Первой мировой войны, 

2. отсутствие Геноцида армян, наличие жертв 

среди армян и мусульман,

3. депортация армян,

4. правомерность действий властей,

5. проведение депортации,

6. внутренний вопрос империи,

7. отказ от признания Геноцида армян,

8. отрицание гибели 1,5 млн армян.

 1. деятельность армян как врагов туре-

цого государства,

 2. меры к преступным нарушителям 

порядка,

 3. зона военных действий,

 4. соответствие законам,

 5. учет местных условий, 

 6. охват османских территорий,

 7. оправдание мер властей,

 8. потери мусульман значительнее.

Негативное отношение к армянскому этносу обобщено Эвреном следующим об-

разом: “Армяне так и не поняли, что их предки погибли из-за политики европейских 

[государств]. Сегодня они опять могут оказаться в роли жертвы, вовлекаясь в события, 

развернувшиеся в современной Турции.”28

Критике удостоена деятельность Константинопольского патриархата, из-за того, 

что армянское духовенство старалось сохранять национальный облик оставшихся ма-

лочисленных армян в Турции: “С 1967 года армяне, проживающие в Восточной Анато-

лии, начали перебираться в Стамбул. Дети из необеспеченных армянских семей стали 

обучаться в двух армянских школах Стамбула – гимназиях “Арамян-Оюнджян” и “Не-

порочное зачатие.” В сложившейся ситуации армянская патриархия Константинополя 

пользуется случаем, в частности, уговаривая детей вновь взять себе армянские име-

на.”29

Согласно Лозаннской конференции 1923 г. статус национальных меньшинств в Тур-

27 Арестакес Симаворян, “Идеологические течения в контексте внешней политики Турции,” http://

www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENTID=5011, просмотрено 15.09.2019.

28 “В рассекреченном докладе армяне представлены как ‘враги Турции,’” https://rus.azatutyun.

am/a/25050333.html, просмотрено 25.12.2019.   

29  Там же.



158

  Վալերի Գ. Թ8 նյան

ции имеют греки, армяне и евреи. Согласно докладу армянского патриарха Шнор-

ка Галустяна, прочитанного в 1980 г. в Иерусалиме, армянское население Турции со-

ставляли три слоя: 1) “официальное” армянство – общины, охваченные деятельностью 

Армянской Апостольской, Католической и Евангелической церквей; 2) “исламизиро-

ванное” армянство – понтийские и амшенские армяне, принявшие ислам в 17-18 вв., 

проживающие на территории от Самсуна (исторический Джаник) до армяно-грузин-

ской границы. В их состав входят и так называемые группы “кес-кес” и “ай-лаз”; 3) 

крипто-армяне, которые приняли ислам вследствие армянских погромов и Геноцида 

армян30.

Между докладом Эврена и посланием Эрдогана Константинопольскому армянско-

му местоблюстителю есть преемственность, заключающаяся в отрицании и оправда-

нии Геноцида армян, нежелании нести правовую и материальную ответственность за 

содеянное против армянского народа. Оба высокопоставленных турецких деятелей 

возлагают вину за политику Геноцида на армянскую сторону. Они также считают 

правомерной деятельность младотурецкого режима и обвиняют “армянские банды” 

в учинении беспорядков. Аналогичное отношение демонстрируется к деятельности 

армянского Константинопольского патриархата. С 2008 г., после болезни иерарха Ме-

сропа Мутафяна31, до недавнего времени турецкие власти саботировали проведение 

выборов нового патриарха32. Лишь 11 января 2020 г. состоялась интронизация нового 

85-го Константинопольского патриарха архиепископа Саака Машаляна33.

Есть и отличия, связанные с проблемой изучения и признания Геноцида армян. 

Это побудило Эрдогана признать более значительное число жертв среди армянского 

населения, что уравновешивается потерями среди мусульманского населения. После-

довательно проводится мифологическая обработка турецкого населения, для которого 

из армян постоянно лепится образ врага, хотя учитывается и значимость международ-

ного мнения. Если в 2012 г. Армения в рейтинге противников Турции занимала третье 

место34, то в 2019 г. – пятое35.

Существенным является различие преследуемой цели. Доклад Эврена являлся со-

ставной частью подготовки государственного переворота 12 сентября 1980 г., во имя 

30  “Армянский этнорелигиозный элемент в Западной Армении,” https://www.armmuseum.ru/news-

blog/2016/12/31/-1313, просмотрено 15.11.2019.

31  “Местоблюстителем Константинопольского патриарха ААЦ избран епископ Саак Машалян,” 

https://rus.azatutyun.am/a/30036899.html, просмотрено 15.11.2019.

32  “Выборы армянского Константинопольского патриарха вновь отложены,” https://www. golos-

armenii. am/article/8315, просмотрено 25.09.2019.

33  “Новый Константинопольский патриарх встретился с президентом и главой МИД Турции,” https//

www.panorama.am/ru/news/2020/01/15/, просмотрено 25.01.2020.

34  “ТОП-7 врагов Турции, Армения - на третьем месте,” http://www.panarmenian.net/rus/news/139269, 

просмотрено 07.10.2019.

35  “Karar: Турция воспринимает США как главного врага.,” https://news-front.info/2019/02/06/karar, 

просмотрено 06.06.2019.
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сохранения Турции от окружающих внешних и внутренних врагов, позволившего ему 

стать руководителем Турции до осени 1989 г.36 Послание же Эрдогана – продукт по-

литики неосманизма, выражающий претензию на статус трансрегиональной державы.

В ответ на критику послания местоблюстителю Константинопольского патриарха, 

Эрдоган 28 апреля 2019 г. выступил в Анкаре перед членами основанной им правящей 

Партии справедливости и развития (ПСР), отверг утверждения армянской стороны о 

геноциде как национальной катастрофе. Им было сказано: “Если бы мы совершили все, 

в чем нас обвиняют, то вряд ли миллионы армян жили сегодня на территории от Евро-

пы до Америки, от Северной Африки до Кавказа.”37 Отсюда тиражируемое Эрдоганом 

положение о переселении армян в 1915 г., которое активно используется в Турции.38

Критике было подвергнуто решение президента Франции о признании Геноцида ар-

мян Днем поминовения 24 апреля. Им было заявлено, что события 1915 г. не являются 

“ни геноцидом, ни катастрофой,” сказано о необходимости отличать “горькое событие” 

от геноцида. Он призвал Макрона не идти на поводу 700 тысячной армянской общины, 

как потенциальных избирателей на выборах. 

До этого Эрдоган (24 апреля) также отчитал великие державы за моралитет в Ар-

мянском вопросе: “Как только мы касаемся истории геноцидов, массовых убийств и 

нарушений прав человека, мы повсюду встречаем те же страны, что постоянно раз-

глагольствуют о демократии и свободе слова. Те, кто пытается нас учить, сами имеют 

кровавые страницы в своем прошлом.”39 

Между тем имеет место передергивание исторических фактов. В константинополь-

ском календаре 1914 г. значилось 2.170 армянских церквей и 100 школ. Осталось же 

42 церкви и 13 школ.40 Сохраняется этнический обскурантизм. В мае 2019 г. 13-летнего 

Артура, при отсутствии родителей, в прямом телеэфире обратили в ислам. Это нару-

шение прав национальных меньшинств по Лозаннскому договору 1923 г. и попадает 

под одно из определений геноцида – насильственное обращение в иную веру41.

Критика позиции президента Трампа имеет исторический шлейф. В 1951 г. прави-

тельство США, в консультативном заключении по конвенции о предупреждении пре-

ступления геноцида (25 мая 1951 г.) для Гаагского Международного уголовного трибу-

нала, характеризовало армянскую трагедию среди других трагедий как “классический 

36  “В рассекреченном докладе армяне представлены как ‘враги Турции,’” https://rus.azatutyun.

am/a/25050333.html, просмотрено 25.12.2019.       

37  “Эрдоган: переселение армян не было большой трагедией или геноцидом,” https://topwar.ru/157382, 

просмотрено 05.09.2019.

38  “Star (Турция): не геноцид, а переселeние,” https://inosmi.ru/history/20190424/244991716.html, 

просмотрено 01.10.2019.

39  “Эрдоган: переселение армян не было большой трагедией или геноцидом,” https://topwar.ru/157382, 

просмотрено 25.09.2019.

40  Валерий Тунян, Армянская церковь за рубежом. Начало ХХI в. (Ереван: Чартарагет, 2016), 156.

41  “В Турции армянского мальчика заставили принять ислам в прямом эфире,” https://www.pastinfo.

am/ru/news/2019/05/14, просмотрено 25.09.2019.



160

Վալերի Գ. Թ8 նյան

пример преступления геноцида.” Понятие геноцид использовал президент Р. Рейган в 

заявлении от 22 апреля 1981 г.,42 что содействовало формированию исторической памяти 

справедливости. В декабре 2009 г. президент США Обама подписал решение конгресса 

об извинении перед коренным населением Северной Америки.43 Резолюция о “непро-

думанной политике” была зачитана в присутствии вождей пяти основных индийских 

племен – чероки, чокто, маскоджи, сиссетон уопетон ойяте и пони в мае 2010 г. на клад-

бище Конгресса в Вашингтоне.44 Во Франции 24 апреля впервые в 2019 г. был отмечен 

как национальный день памяти жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 г.45

Давление США и Франции по вопросу признания Геноцида побудили руководство 

Турции предпринять очередные маневры по его ослаблению. 13 июня 2019 г. министр 

иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции с французским 

коллегой Д. Дрианом, предложил Армении создать рабочую группу для изучения про-

блемы Геноцида армян в Османской империи: “Если Армения уверена в своей правоте, 

то пусть примет наше предложение о создании совместной рабочей группы, и пусть в 

нее войдут и представители Франции, России и США. Армения может привлечь кого 

хочет.” Он также счел необходимым указать, что “Турция готова признать любое реше-

ние, которое вынесет рабочая группа по итогам исследований,” так как Анкара против 

“популистских решений.”46 Сделан призыв к Армении открыть архивы.

Заявление Чавушоглу – это очередной виток политмифотворчества, который был 

использован ранее. По инициативе госдепартамента США 10 июля 2001 г.47 была создана 

комиссия по армяно-турецкому примирению, которая завершила свою деятельность 14 

апреля 2004 г. В поле зрения комиссии находились вопросы признания Геноцида армян 

и компенсации последствий жертвам и их потомкам. На основе обращения комиссии к 

Нью-Йоркскому центру переходного права был вынесен вердикт, что события начала ХХ 

в. в Османской империи являются геноцидом48. Решение властей Турции по реализации 

вердикта не состоялось49.

42 “США первыми среди государств признали Геноцид армян,” https://www.aravot-ru.

am/2019/05/16/304576/, просмотрено 13.11.2019.

43  “Власти США извинились перед индейцами,” https://lenta.ru/news/2010/05/20/indians/, просмотрено 

12.11.2019.

44  “Конгресс США извинился перед индейцами,” https://www.kp.ru/online/news/671296/, просмотрено 

15.11.2019.

45  “Жертв Геноцида армяан 1915 года впервые поминают во Франции,” https:/www.swissinfo.ch/rus/, 

просмотрено 25.11.2019.

46  “Мягкий разворот” Чавушоглу в сторону Армении,” https://regnum.ru/news/polit/2647193.html, 

просмотрено 25.09.2019.

47  “Несбывшиеся надежды Госдепа: армяно-турецкие отношения на мертвой точке,” http://hayasanews.

com/1340225037/, просмотрено 25.09.2019. 

48  “Комиссия по армяно-турецкому примирению завершила миссию,” https://regnum.ru/news/248509.

html, просмотрено 12.12.2019.

49  “Комиссия по армяно-турецкому примирению завершила миссию,” https://regnum.ru/news/248509.

html, просмотрено 20.01.2020.
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10 октября 2009 г. в Цюрихе состоялось подписание главами министерств ино-

странных дел Турции и Армении Ахметом Давудоглу и Эдуардом Налбандяном ар-

мяно-турецких протоколов об установлении дипломатических отношений и развитии 

двусторонних связей. Было намечено создание комиссии “независимых историков” для 

разрешения проблемы Геноцида армян. Подход  не состоялся по вине турецкой сто-

роны. В декабре ратификацию протоколов турецкая сторона связала с карабахским 

урегулированием и рядом предусловий. Из-за этого 22 апреля 2010 г. президент Арме-

нии также приостановил процесс ратификации50. Окончательное решение президента 

Армении имело место 1 марта 2018 г. с извещением турецкой стороны51.

Существует проблема изучения архивного материала не в Армении, а в Турции. 

Имеется 7 млн рассекреченных единиц османских архивов, из которых открытый до-

ступ имеют лишь около 10 тыс. документов. При этом военные архивы Турции, где 

сконцентрированы материалы по Геноциду армян, закрыты для иностранных исследо-

вателей: “Чавушоглу об этом не может не знать. Вот почему в его призыве к Армении 

сформировать рабочую группу с целью изучения проблемы содержится больше поли-

тическая, а не научная составляющая.”52 

В то же время вброс новых архивных документов осуществил Ватикан, который 

в годы Первой мировой войны имел представителя в Константинополе. Среди новых 

документов есть свидетельство, что из 2,3 млн армян Османской Турции было убито 

1,5 млн армян53.

Вопреки историческим фактам, Турецкий институт истории, субсидируемый госу-

дарством, в мае 2019 г. заявил о подготовке к публикации 25 томов, “опровергающих 

участие Турции” в Геноциде армян. Основной тезис: в 1915 г. армяне совершали “злоде-

яния” против мусульман, которые отреагировали на это “перемещением и переселени-

ем.”54 Отрицание Геноцида армян – сущность политики Турции.

50  Тунян, Армянская церковь, 129, 130. 

51  “Армения не получала предложений от Турции после приостановки армяно-турецких протоколов-

МИД,” https://newsarmenia.am/news, просмотрено 20.02.2020. 

52  “‘Мягкий разворот’ Чавушоглу в сторону Армении,” https://regnum.ru/news/polit/2647193.html, 

просмотрено 05.12.2019.

53  Там же.

54  “Турция: армяне все еще подвергаются нападкам,” http://yerkramas.org/article/154381, просмотрено 

20.02.2020. 
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պատմական գիտª թյª նների դոկտոր

Ռ. ԷՐԴՈՀԱՆԻ «ԸՆԴՀԱՆ� Ր ՊԱՏՄ� ԹՅԱՆ» ԱՌԱՍՊԵԼԸ ԵՎ 

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆ� ԹՅ� ՆԸ

ԱՄՓՈՓ� Մ

Բանալի բառեր. Հայոց ցեղասպանª թյª ն, Հայկական հարց, կանխակալ պատմաբան-

ներ, Ռ. Էրդոհան, «ընդհանª ր պատմª թյան» առասպել, զեղծարարª թյª ն,  ապատեղե-

կատվª թյª ն:

Արդի Թª րքիայª մ շարª նակվª մ է Հայոց ցեղասպանª թյան և Հայկական հար-

ցի իսկական պատմª թյան խեղաթյª րման պետական քաղաքականª թյª նը: 

Այս գործընթացª մ զգալի դեր ª նեն Ամե րիկայի Միացյալ Նահանգների որոշ 

պատմաբաններ, որոնք կեղծª մ են հայ ժողովրդի վիճակը Օսմանյան կայսրª թյª նª մ, 

ինչի շնորհիվ հանդես եկան Թª րքիայի նախագահ Էրդոհանի զեղծարարական 

«ընդհանª ր ցավի» և «ընդհանª ր պատմª թյան» առասպելները:

Valery G. Tunyan

PhD

R. ERDOGAN’S MYTH OF “COMMON HISTORY” AND 

THE ARMENIAN GENOCIDE

SUMMARY

Key words: Armenian Genocide, restitution, satisfaction, deportation, resettlement, Erdogan, 

common pain, common history.

The state policy in modern Turkey is to continue falsifi cations concerning the Armenian 

Genocide and the essence of the Armenian question. The newly created historic myths 

deny the existence of Armenia and the indigenousness of the Armenian people; their 

goal is to justify the Turkifi cation and Islamization policy, as well as the disappearance of 

the Armenian people from their historical territories and to legitimize the politics of the 

extermination of the Armenians. Engaged American historians, writing about the position 

of the  Armenians in the Ottoman Empire and Turkey, signifi cantly contributed to this state 

of aff airs; it allowed President Erdogan to replace the rigid policy of denial of the genocide 

by using tolerant formulas of common pain and common history, stating that there were 
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an equal number of Armenian and Muslim victims. The use of the old myths about the 

deportation and the activities of Armenian robbers is preserved. At the same time, the 

process of the further modernization of Turkey under President Erdogan is acquiring new 

aspects and facets of Armenian Genocide denial.
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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» խմբա 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՝ խմբա 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 երախ 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 խմբա 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, ինչ պես նաև շտ կել 

սխալ նե րը:

• Հե ղի նակն իրա վունք չու նի վի ճար կե լու խմբա 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 երկ կող մա նի 

գաղտ նի ու թյան սկզբուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյուն քի հի ման վրա խմբա 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 խմբա 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: 

Խմ բա գրա կազ մի հա մար 

Խմ բագ րա կազ մը պար տա վոր վում է ՝
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• 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» խմբագ րու թյուն հանձ նե լուց հե տո՝ եր-

կու ա մս վա ըն թաց քում, հե ղի նա կին տե ղե կաց նել խմբագ 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 երաշ 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 իրա վունք ու նի մեր ժե լու հոդ վա ծի տպագ րու թյու նը, եթե այն չի հա-

մա պա տաս խա նում խմբագ 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 խմբագր վում են «Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սի» խմբագ րա կան մո տե-

ցում նե րին հա մա ձայն: 

 Հե ղի նա կային իրա վունք

Հրատարակված նյութերի հեղինակային իրավունքը (©) պատկանում է «Ցեղասպա-

նա գիտական հանդեսին»: Տպագրելու վերաբերյալ դրական որոշում ստանալուց հետո 

հեղինակը պարտավորվում է լրացնել և ստորագրել հեղինակային իրավունքի փոխանց-

ման վերաբերյալ ձևաթուղթը:

 Հե ղի նա կային իրա վուն քով պաշտ պան ված նյու թեր 

 Հե ղի նա կի պա տաս խա նատ վու թյունն է հե ղի նա կային իրա 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 իրա վուն քը): Դրանք պետք է տրա մադր վեն «Ցե ղաս պա նա գի տա-

կան հան դե սի»խմբագ 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 իրա վուն քով պաշտ պան ված նյու թե րի հա մար ձևա թուղ թը կտ րա-

մադր վի խմբագ րու թյան կող մից: 

ՑՈՒ ՑՈՒՄ ՆԵՐ ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵ ՐԻՆ

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հրա տա րակ ման հա մար կա րող են ներ կա յաց վել 

գի տա կան հոդ ված ներ, գրա խո սու թյուն ներ, ինչ պես նաև, ա ռան ձին դեպ քե րում խմբագ-

րու թյան ո րոշ մամբ, մշակ ված ան տիպ հու շագ րու թյուն ներ:

 Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դե սում հրա տա րակ ման ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը լի-

նե լու են հիմ նա կա նում հայե րե նով (ար ևե լա հայե րեն, ա րևմ տա հայե րեն), իսկ ա ռան ձին 

դեպ քե րում` խմբագ րու թյան հա մա ձայ նու թյամբ` նաև օ տար լե զու նե րով:

 Ներ կա յաց վող հոդ ված նե րը նախ դի տարկ վում և հա վա նու թյան են ար ժա նա նում 

խմբագ 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 մի այն՝ 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 ռնվազն մեկ գրա խո սի կող մից, գոր ծըն թա ցը կազ մա կերպ վում է երկ կող մա նի գաղտ-
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նի ու թյան սկզ բուն քով: Գրա խո սու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման վրա խմբագ րու թյու նը 

ո րո շում է կա յաց նում նյու թը հրա տա րա կե լու կամ մեր ժե լու վե րա բե րյալ։ Խմ բագ րու թյունն 

իրա 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՝ խմբագ 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, իսկ 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:

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 հաս ցե ագ րել 

երախ 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 (ե թե կա երախ տա գի տու թյան խոսք, ա պա դրա նից 

հետո) 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, իսկ 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, իսկ [] 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 ա նուն, 

ազ գա 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՝

Marut’yan, Harut’yun. Հայ ինք նու թյան պատ կե րագ րու թյու նը։ Հա տոր 1. Ցե ղաս պա նու-

թյան հի շո ղու թյու նը և Ղա րա բա ղյան շար ժու մը [Iconography of Armenian Identity. Vol. 1: 

The Memory of Genocide and the Karabagh Movement]. Yerevan: Gitut’yun, 2009;

 Սու րի ա կան տա րե ցոյց [Syrian Almanach]. Cairo: Zareh Pe’rpe’rean, 1924;

 Ցա վի, հի շո ղու թյան և պայ քա րի կո թող ներ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան զո հե րի հի շա-

տա կին նվիր ված կո թող ներ [Memorials of Sorrow, Remembrance and Struggle]. Yerevan: 

Ministry of Diaspora, 2010;

Sahakyan, Vera. «Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան (Թեշ քի լաթ-ը Մախ սու սե) ձևա վոր ման 

նա խադ րյալ նե րը», Հայոց ցե ղաս պա նու թյուն – 100. Մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի զե կու ցում-

նե րի ժո ղո վա ծու [“Prerequisites of the Formation of Special Organization (Teşkilât-ı Mahsusa)” 

in Armenian Genocide -100. Collection of Papers of the International Conference]. Yerevan: 

Gitut’yun, 2016, 198-212.

Marutyan, Harutyun. «Ինք նու թե ան «ամ րաց ման» եր կու հնա րա ւո րու թիւն ներ Հա-
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յաս տան-Ս փիւռք յա րա բե րու թիւն նե րի հա մա տեքս տում», Սփիւռք եւ ինք նու թիւն (խմբ.՝ 

Շա հան Գան տա հա րե ան) [“Two ‘possibilities’ of strengthening Identity in the Context of 

Armenia-Diaspora Relations,” in Diaspora and Identity (ed. Shahan Kandaharian)]. Antelias-

Lebanon: Printing House of the Armenian Catholicosate of Cilicia, 2018, 219-233.

Margaryan, Narine. «Հայ երե խա նե րի թր քաց ման գոր ծըն թացն Օս մա նյան կայս րու-

թյան պե տա կան որ բա նոց նե րում (1915-1918 թթ.)» [Turkification of Armenian Children 

in the Ottoman Empire’s State Orphanages (1915-1918)]. Ts’eghaspanagitakan handes 4 no. 1 

(2016): 25-43;

Antonyan, Aram. «Տօքտ. Ալ թու նյան» [Dr. Alt’unyan]. Veratsnund (Paris), 27 May, 1919, 

no. 12.

10. Ներ կա յաց նել նաև հե ղի նա կի մա սին տվյալ ներ հայե րեն, ան գլե րեն և ռու սե րեն լե-

զու նե րով՝ գրել նաև պաշ տո նը և աշ խա տա վայ րը, ու սում նա սի րու թյուն նե րի ո լոր տը, էլ. 

փոս տի հաս ցեն:

Հ ՂՈՒՄ ՆԵՐ

11. 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:

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, եթե շա րու նա կա բար հղ վում է մե կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած երկ-

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 գրքե 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 մի նչև Պա ղես տին (Եր ևան, Հայոց ցե ղաս պա նª  թյան 

թան գա րան-ի նս տի տª տ, 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 Confl ict from the Balkans 

to Anatolia to the Caucasus (Providence - Oxford: Berghahn Books, 1995), 55.

2) Ե թե նª յն հոդ վա ծª մ գիր քը հղ վª մ է մե  կից ա վե լի ան գամ, ա պա սկ սած երկ րորդ 

հղª  մի ց և ան կախ լեզ վից պետք է նշ վի կր ճատ տար բե րա կը` հե ղի նա կի ազ գա նª  նը, 

գրքի շե ղա տառ վեր նա գի րը (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ վեր նագ րի ա ռա ջին մի  

քանի բա ռը (եր կար վեր նագ րի դեպ քª մ): Օր.՝

 Թո րո սյան, Դար դա նե լից մի նչև Պա ղես տին, 55:

Тунян, Россия и Армянский вопрос, 55.
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Dadrian, The History of the Armenian Genocide, 55.

4) Մե կից ա վե լի հե ղի նակ նե րի դեպ քª մ, գրել ա ռա ջին եր կª  հե ղի նակ նե րի ա նª ն նե րը և 

ազ գա նª ն ներն ամ բող ջª  թյամբ, ա պա` «և ª  րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րª -

նա կել վե րը նշ ված սկզ բª նք նե րով:

Բ. Թարգ ման ված գրքեր 

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, գրքի 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 րª  նա կա կան հղ ման դեպ քª մ պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը և 

գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 

վեր նագ րե րի դեպ քª մ), շե ղա տառ, է ջը: Օր.`

1. Lahiri, In Other Words, 184.

Գ. Թվային գրքե րի (ebook) 

Թ վային գրքե րի օգ տա գործ ման դեպ քª մ գրել գրքի տվյալ նե րը վե րոն շյալ սկզ բª նք նե-

րով, ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նª  նը: Ե թե գրքի 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, դիտ վել 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/, դիտ վել 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 րª  նա կա կան հղª մն  ե րի դեպ քª մ պետք է գրել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը և 

գրքի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ կր ճատ ձևով (եր կար 

վեր նագ րե րի դեպ քª մ) 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 ծª  նե րը պետք է հղ վեն` նշե լով հե ղի նա կի ա նª  նը, ազ գա նª  նը ամ բող ջա կան, 

հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, ամ բողջ ժո ղո վա ծª  ի վեր նա գի րը, 

խմբա գիր(ներ)ը կամ կազ մող(ներ)ը, հրա տա րա կª  թյան քա ղաք(ներ)ը, հրա տա րա կի չը, 

տա րե թի վը: Օր.`
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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 նª  թյª  նը ը ստ ա կա նա տես վե րապ րող նե րի 

վկա յª  թյª ն նե րի», Հայոց Մեծ եղեռն 90, հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծª  (Եր ևան, 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 

выступления участников V Международной научно-практической конференции (М.: 

Изд-во МНЭПУ, 2016), 648.

2) Բազ մա կի ոչ շա րª  նա կա կան հղª մն  եր նե րի դեպ քª մ պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա-

նª  նը, հոդ վա ծի կամ գլ խի վեր նա գի րը ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ 

կր ճատ ձևով(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քª մ) չա կերտ նե րի մե ջ, է ջը: 

Օր.`

1. Dadrian, “Ottoman Archives,” 471.

2. Սվազ լյան, «Հայոց ցե ղաս պա ն8  թյ8  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 նª  նը, ազ գա նª  նը, հոդ վա ծի վեր-

նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, իսկ հան դե սի ան վա նª  մը շե ղա տառ: Առ կա յª  թյան դեպ քª մ 

ա վե լաց նել գրքի URL կամ շտե մա րա նի ա նª  նը, նաև ` DOI-ն (Digital Object Identifi er): Օր.`

1. Rouben P. Adalian, “Comparative Policy and Diff erential 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.

Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin, and Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 

1978–2014: Eff ects 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.Շª  շան Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նª  թյª  նը. հրո վար տակ ներ, հրա-

հանգ ներ ª  կո չեր», Ցե ղաս պա նա գի տա կան հան դես 6, թիվ 2 (2014), 40:

 Բազ մա կի ոչ շա րª  նա կա կան հղª մն  ե րի դեպ քª մ պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը, 

հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 

դեպ քª մ) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, է ջը: Օր.`

1. Adalian, “Comparative Policy and Diff erential Practice,” 35.

2. Keng, Lin, and Orazem, “Expanding College Access,” 23.

6. Խա չատ րյան, «Ջի հա դը և Հայոց ցե ղաս պա նª  թյª  նը», 40:

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

Ե րե քից ա վել հա մա հե ղի նակ ª  նե ցող հոդ ված նե րª մ նշել ա ռա ջին հե ղի նա կի ա նª  նը և 

ազ գա նª  նը ամ բող ջª  թյամբ, ա պա` «և ª  րիշ ներ», «и др.», “et. al.”, ո րից հե տո շա րª  նա կել 

վե րը նշ ված սկզ բª նք նե րով: 
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է. Մա մուլ 

 Մա մª  լի հոդ ված ներ հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ամ բող ջա կան ա նª  նը, ազ գա նª  նը, 

հոդ վա ծի վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, իսկ հան դե սի ան վա նª  մը շե ղա տառ: Նշել նաև 

հան դե սի տպագ րª  թյան վայ րը: Օր.`

1. Գալս տյան Սª  սան նա, «Եր վանդ Օ տյա նը և ազ գային տո նը», Ա զգ օ րա թերթ (Եր ևան), 

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 րª  նա կա կան հղª մն  ե րի դեպ քª մ պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը, 

հոդ վա ծի ամ բող ջա կան (կարճ վեր նագ րե րի դեպ քª մ) կամ կր ճատ (եր կար վեր նագ րե րի 

դեպ քª մ) վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, 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 սª  թյª ն նե րը հղե լիս պետք է նշել հե ղի նա կի ա նª  նը և ազ գա նª  նը 

ամ բող ջª  թյամբ, թե զի կամ ա տե նա խո սª  թյան վեր նա գի րը չա կերտ նե րի մե ջ, պաշտ պա-

նª  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 նª  թյան խնդ րի ª  սª մն  ա սի րª  թյª  նը Ռա ֆաել 

Լեմկինի կող մի ց» (ա տեն., ՀՀ ԳԱԱ Պատ մª  թյան ինս տի տª տ, 2017), 77:

 Բազ մա կի ոչ շա րª  նա կա կան հղ ման դեպ քª մ պետք է նշել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը, թե զի 

կամ ա տե նա խո սª  թյան վեր նա գի րը`ամ բող ջª  թյամբ կամ կր ճատ, շե ղա տառ, չա կերտ նե-

րի մե ջ, պաշտ պա նª  թյան վայ րը և տա րե թի վը, է ջը:

1. Rutz, “King Lear,” 158.

2. Պո ղո սյան, «Հայոց ցե ղաս պա նª  թյան խնդ րի ª  սª մն  ա սի րª  թյª  նը», 77:

Թ. Հա մա ցանց 

 Հա մա ցան ցային նյª  թե րը հղե լիս` գրել հե ղի նա կի ա նª  նը և ազ գա նª  նը ամ բող ջª  թյամբ 

(ե թե նշ ված է), նյª  թի վեր նա գի րը (ե թե նշ ված է), ա պա` հա մա ցան ցային հաս ցեն և նյª -

թից օ գտ վե լª  ամ սա թի վը: Օր.`

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton,” http://www.genocidewatch.org/

genocide/tenstagesofgenocide.html, դիտ վել է 17.07.2019:

2. Նա րի նե Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րª  թյան Պե տա կան Որ բա նոց նե րª մ Կի-

րառ վող Թր քաց ման Մե թոդ նե րը», http://www.genocide-museum.am/arm/05.02.2019-

MargaryanNarine.php, դիտ վել է 17.07.2019:

3. Katie Bouman, “How to Take a Picture of a Black Hole,” fi lmed November 2016 at 
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TEDxBeaconStreet, Brookline, MA, video, 12:51, https://www.ted.com/talks/katie_bouman_

what_does_a_black_hole_look_like, դիտ վել է 17.07.2019:

 Բազ մա կի ոչ շա րª  նա կա կան հղ ման դեպ քª մ պետք նշել հե ղի նա կի ազ գա նª  նը և/ կամ 

նյª  թի վեր նա գի րը(եր կար վեր նագ րե րի դեպ քª մ` կր ճատ): Օր.`

1. “The Ten Stages of Genocide by Dr. Gregory Stanton.”

2. Մար գա րյան, «Օս մա նյան Կայս րª  թյան»:

3. Bouman, “Black Hole.”

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

Անձ նա կան հա ղոր դակ ցª  թյª ն նե րը, նե րա ռյալ է լեկտ րո նային և տեքս տային նա մակ նե րը 

(messages), ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան ցան ցե րի մի  ջո ցով ª  ղարկ վող հա ղոր դագ րª  թյª ն-

նե րը հղե լիս, պետք է նշել հետ ևյալ կերպ.

1. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Ֆեյս բª  քյան նա մակ հե ղի նա կին, 1 օ գոս տո սի 2017 թ.:

2. Պետ րոս Տեր-Մա թո սյան, Է լեկտ րո նային նա մակ հե ղի նա կին, 15 մար տի 2017 թ.:

12. Ամ սաթ վե րի գրե լաձև

1. Խոս քին քե րա կա նո րեն չկապ վող ամ սաթ վե րª մ նա խա դաս թվան շա նը գրել ա ռանց 

չա կեր տի և ա ռանց հո դի, իսկ ամ սա նª  նը՝ սե ռա կան հո լո վաձ ևով: Պահ պա նել ամ սա-

թիվ-ամ սա նª ն-տա րե թիվ հեր թա կա նª  թյª  նը: Ամ սա նª  նը գրել փոք րա տառ: Այս պես՝ 15 

մայի սի 2018 թ. կամ 15.05.2019:

 Թª յ լատ րե լի է նաև ամ սան վան ª  ղիղ ձևով գրª  թյª  նը: Օ րի նակ՝ 15 մայիս 2018 թ.: Շա-

րա դա սª  թյան փո փո խª  թյան դեպ քª մ ամ սա նª  նը կա րող է գր վել նաև սկզ բª մ: Օ րի-

նակ՝ մայի սի 15 2018 թ.:

1. Ա մի ս-ամ սա թի վը և տա րե թիվն  իրա րից ստո րա կե տով չան ջա տել: Օ րի նակ՝ 3 հª ն վա րի 

2019 թ.կամ 2019 թ. փետր վա րի 1:

2. Մի այն թվե րով գր վող ա մի ս-ամ սաթ վե րª մ գոր ծա ծել մի  ջա կետ: Օ րի նակ՝ 25.01.2019:

3. «Թ վա կան» բա ռի հա մա ռո տագ րª  թյª  նը՝ «թ.»-ն, գրել թվան շա նից ա ռան ձին՝ թող-

նե լով բա ցատ: Օ րի նակ՝ 31 հª ն վա րի 2019 թ.: Մի այն թվե րով գր վող ա մի ս-ամ սաթ վե րից 

հետո «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 ............................. 


